
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/30/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

স্মার্ন  বির্ লাইটিং বর্উ ইয়কন  কার্নক্রম্বমর (SMART STREET LIGHTING NY PROGRAM) 

অিংে বিম্বেম্বি গভর্নর কুওম্বমা বমউবর্বেপাবলটগুবলর জর্ে 7.5 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার অর্নায়ম্বর্র 

কর্া ঘ াষণা কম্বরর্  

  

বির্ বর্উ বডম্বলর (Green New Deal) অিংে বিম্বেম্বি বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অর্বরট (New York 

Power Authority, NYPA) বমউবর্বেপাবলটগুবলর জর্ে অবিবরক্ত স্মার্ন  বিবেষ্ট্ে অর্নায়র্ কম্বর 

বর্গনমণ হ্রাে করার জর্ে এিিং আিিাওয়া পবরিিন ম্বর্র বিরুম্বে লডাই করার জর্ে  
  

োইরাবকউজ োম্বজন র (Syracuse Surge) অিংে বিম্বেম্বি োইরাবকউজ বেট প্রর্ম িৃিৎ 

বমউবর্বেপাবলট র্ারা  স্মার্ন  বেট প্রর্বুক্ত পরীক্ষা করার জর্ে প্রস্তুি 

  

স্মার্ন  বির্ লাইটিং বর্উ ইয়কন  (Smart Street Lighting NY) বভবডও উপলব্ধ এখাম্বর্ 

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 7.5 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার অ্র্নায়র্ স্টেট জমুে মমউমর্মিপামিটিগুমির জর্য 
উপিব্ধ আমে বমি স্ট াষণা কমরর্ র্তুর্ স্মাটন  LED রাস্তার আমিার জর্য যা গভর্নমরর স্মাটন  মিট িাইটিিং মর্উ 

ইয়কন  (Smart Street Lighting NY) কাযনক্রমমর অ্িংশ মিমিমব| স্মাটন  LED রাস্তার আমিাগুমি উন্নত 

ইন্টারমর্ট িিংমযামগর দ্বারা এবিং অ্র্যার্য উন্নত মডমজটাি ববমশমযযর দ্বারা িমিত যা মমউমর্মিপামিটিগুমিমক 

িবনজর্ীর্ পমরমষবাগুমিমক উন্নত করমত িািাযয করমব স্টযমর্ ইন্টারমর্ট িিংমযাগ, পমরবিণ, জর্ স্বাস্থ্য এবিং 
মর্রাপত্তা| স্মাটন  মিট িাইটিিং মর্উ ইয়কন  কমনিূমি (Smart Street Lighting NY program) মির্ মর্উ মডিমক 

িমর্নর্ কমর, যা রামের মখু্য স্বচ্ছ শমি এবিং কমন িিংস্থ্ামর্র কমনিূমি মর্উ ইয়কন মক অ্র্নর্ীমত বযাপী কাবনর্ 

মর্উট্রামিটির পমর্ অ্িির করার এবিং এটি গভর্নমরর মবসৃ্তত মরফমমনিং দ্য এর্ামজন  মভশর্ (Reforming the 

Energy Vision, REV) স্টকৌশমির অ্িংশ মর্উ ইয়মকন র রামের মুখ্য িক্ষ্যগুমি পূরণ করার জর্য একটি স্বচ্ছতর, 

আমরা িির্শীি এবিং িাশ্রয়ী শমির মিমেম বতমর করার উমেমশয িমস্ত মর্উইয়কন বািীমদ্র জর্য| 
 

"উদ্ভাবর্ী র্তুর্ প্রযুমি যা শমির দ্ক্ষ্তা বর্নর্ কমর এবিং মির্িাউজ গযামির মর্গনমণ হ্রাি কমর তা বতমরর স্টক্ষ্মে 

মর্উ ইয়কন  অ্িণী ভূমমকা পাির্ করমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "রাজয জমুে রাস্তার আমিার 

আর্ুমর্কীকরমণর অ্র্নায়র্ শুর্ু জর্িার্ারমণর মর্রাপত্তা বমৃি করমব র্া বমর্নত দ্মৃযমগািরতার মার্যমম, এটি 

আমামদ্র আবিাওয়া পমরবতন মর্র মবরুমি িোইময়র আক্রমর্াত্মক প্রমিযামক অ্িির করমব এবিং িবার জর্য 
একটি পমরষ্কার, িবুজতর মর্উ ইয়কন  িৃময করমব|"  

  

"একজর্ প্রাির্ স্থ্ার্ীয় িরকারী আমর্কামরক মিমিমব অ্িার্ারণ পমরমষবা প্রদ্ার্ করার আর তার িামর্ কমরর 

স্টবাঝা কম রাখ্ার স্টয অ্িমুবর্ার িম্মখু্ীর্ স্টয িম্প্রদ্ায়মক করমত িয় তা আমম িরািমর বুমঝ", ঘলফম্বর্র্োন্ট 

ভর্নর কোবর্ ঘিাচুল িম্বলম্বের্। "স্টেট জমুে এই স্মাটন  িাইটিিং এর অ্র্নায়র্ মমউমর্মিপামিটিগুমিমক উদ্ভাবর্ী 

https://youtu.be/ZLtiqP8J3jE
https://protect2.fireeye.com/url?k=d0606cd0-8c58cbb2-d06295e5-000babd9f75c-98ef792e908a07ae&u=https://www.nypa.gov/services/customer-energy-solutions/smart-street-lighting-ny
https://protect2.fireeye.com/url?k=d0606cd0-8c58cbb2-d06295e5-000babd9f75c-98ef792e908a07ae&u=https://www.nypa.gov/services/customer-energy-solutions/smart-street-lighting-ny


 

 

প্রযুমি বযবিার করমত স্টদ্মব যামত জর্িার্ারমণর পমরমষবা এবিং মর্রাপত্তার প্রময়াজর্গুমি আমরা ভামিাভামব 

প্রদ্ার্ করা যায়, এবিং তার িামর্ শমি এবিং রক্ষ্ণামবক্ষ্মণর খ্রি হ্রাি করা যায়|"  

  

আজ মর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্র্মরটি স্টবাডন  অ্ফ ট্রামেজ (New York Power Authority Board of 

Trustees) 7.5 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর অ্র্নায়র্ অ্র্ুমমাদ্র্ কমরর্| মমউমর্মিপামিটিগুমি 500,000 মামকন র্ 

ডিামরর অ্র্নায়মর্র জর্য আমবদ্র্ করমত পামর স্মাটন  LED রাস্তার আমিা ইর্েি করার জর্য NYPA-র িামর্ 

তামদ্র অ্িংশীদ্ামরমের অ্িংশ মিমিমব| মর্উ ইয়মকন র বাইমর িব স্টিময় বে শিরগুমি - অ্যািবামর্, বাফামিা, 
রমিোর, িাইরামকউজ এবিং ইয়র্কািন - 2.5 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর জর্য স্টযাগয, বামক 5 মমমিয়র্ মর্মদ্নয 

অ্র্যার্য মমউমর্মিপামিটির জর্য| মমউমর্মিপামিটির প্রময়াজমর্র উপর মভত্তি  কমর এবিং প্রস্তামবত প্রকমের স্টেি 

উপর মভমত্ত কমর পরুষ্কারগুমি মভন্ন িমব|  

  

মিটি অ্ফ িাইরামকউজ, যামক NYPA মর্মদ্নয কমরমে মর্উ ইয়কন  স্টেমটর "ফ্ল্যাগমশপ স্মাটন  মিটি" মিমিমব, প্রর্ম 

বে মমউমর্মিপামিটি িমব মর্উ ইয়মকন র রাস্তার আমিার র্তুর্ উদ্ভাবর্ী প্রযমুির স্টক্ষ্মে| িাইরামকউজ িরঞ্জামমর 

ইর্েমিশমর্র মূিযায়র্ করার পমরকের্া কমরমে যা রাস্তার আমিার ওয়াই-ফাই, 4G এবিং 5G ইন্টারমর্ট 

িিংমযামগর ক্ষ্মতা প্রিামরত কমর, এবিং শিরবযাপী অ্র্যার্য পমরমষবার জর্য উন্নত মডমজটাি ববমশযযগুমি ইর্েি 

করার পমরকের্াও কমরমে, NYPA স্টর্মক 500,000 মামকন র্ ডিামরর িিায়তার িামর্, যা স্টেট বযাপী 7.5 

মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর কমনিূিীর প্রর্ম পুরষ্কার|  

  

স্মাটন  মিট িাইটিিং মর্উ ইয়কন  (Smart Street Lighting NY) এর জর্য স্টেট জমুে 500,000 রাস্তার আমিা 
শমি-িঞ্চয়ী LED প্রযুমি দ্বারা প্রমতস্থ্াপর্ করমত িমব 2025 িামির মমর্য| এই রাস্তার আমিার আপমিডগুমি 

মরফমমনিং দ্য এর্ামজন  মভির্ িমর্নর্ কমর যামত মির্িাউজ গযাি মর্গনমণ হ্রাি করা যায় 1990 িামির স্তর স্টর্মক 

2030 িামি 40 শতািংশ কমমময়|  

  

পাওয়ার অ্র্মরটি মর্উইয়মকন র র্গর, শির, িাম এবিং কাউমন্টর িামর্ LED প্রযুমিমত িািমকর রূপান্তরণ 

িমূ্পণনরূমপ পমরিাির্া ও বাস্তবায়মর্র জর্য কাজ করমে। NYPA প্রকেগুমির জর্য প্রারমিক অ্র্নায়র্ কমর, 

NYPA-স্টক প্রমদ্য় অ্র্ন LED-র কম শমি বযবিামরর কারমণ িওয়া বাাঁিামর্া খ্রি স্টর্মক প্রদ্ার্ করা িয়|  

  

2019 এর স্টেট অ্ফ দ্য স্টেট িমবার্মর্ গভর্নর কুওমমার দ্বারা প্রবমতন ত িাইরামকউজ িাজন  িমিা একটি মবসৃ্তত 

প্রস্তাবর্া িাইরামকউজ শির এবিং স্টিন্ট্রাি মর্উ ইয়মকন  অ্র্ননর্মতক বৃমি এবিং িুমযাগ প্রজ্জ্বমিত 

করার| পমরকের্াটি শিমরর িবনজর্ীর্ ও বযমিগত স্টিক্টমর প্রযুমির পমরকাঠামমার উপর মবমর্ময়ামগর উপর 

মভমত্ত কমর গো| িাইরামকউজ িাজন  প্রযমুি, মশক্ষ্া, কমমনবি প্রমশক্ষ্ণ উন্নয়র্, আবাির্ ও পমরকাঠামমামত 

মবমর্ময়াগ করমব, এবিং এটি র্তুর্ অ্র্ননর্মতক মবমর্ময়াগ আকৃয করার জর্য বতমর যা কাজ িৃময করমব, িমৃমি 

বন্টর্ করমব এবিং বিমত রূপান্তরণ করমব| স্মাটন  মিট িাইটিিং মর্উ ইয়কন  (Smart Street Lighting NY) 

িবমে আমরা তর্য এবিং মকভামব এটি িািাযয করমত পামর একটি মমউমর্মিপামিটিমক শমির খ্রি বাাঁিামত 

জার্মত স্টদ্খ্ুর্ এখ্ামর্|  

  

বগল বে. বকবর্ওম্বর্ে, NYPA এর ঘপ্রবেম্বডন্ট ও বেইও, িম্বলম্বের্, "আমামদ্র িািকমদ্র তামদ্র রাস্তার 

আমিা ভমবষযমতর মদ্মক মর্ময় স্টযমত িািাযয করা NYPA-র িুর্াম আমরা উন্নত কমর শমির স্টিক্টমর একজর্ 

দ্রুত উন্নমত কমর এমর্ িিংস্থ্া মিমিমব| NYPA ইমতমমর্যই িাজার িাজার LED রাস্তার আমিা ইর্েি কমরমে 

এবিং আমরা িাজার িাজার অ্মতমরি িাইটিিং মফক্সিার প্রস্তুত আমে িাগামর্ার জর্য|"  

https://protect2.fireeye.com/url?k=08b5114e-548db62c-08b7e87b-000babd9f75c-4c74c24d6c34754d&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=da764d00-86534163-da74b435-0cc47aa88e08-3f2949c3ec0768c4&u=https://www.nypa.gov/services/customer-energy-solutions/smart-street-lighting-ny


 

 

  

বেম্বর্র্র ঘকবভর্ এে. পাকন ার, বেম্বর্র্ এর্াবজন  ও ঘর্বলকবমউবর্ম্বকের্ে কবমটর (Senate Energy 

and Telecommunications Committee) ঘচয়ার িম্বলর্, "আমম গভর্নর কুওমমা এবিং পাওয়ার 

কতৃপমক্ষ্র মির্িাউজ গযাি মর্গনমণ হ্রাি করার পমরকের্ার, শমি িঞ্চয় কর   এবিং আমামদ্র রাস্তায় স্মাটন  
LED িাইটিিং ইর্েি করার তামরফ কমর| দ্রূদ্মৃয িম্পন্ন মিন্তাভাবর্া যা আমামদ্র কািমকর প্রমতবেকতার 

িম্মুখ্ীর্ িমত উত্িাি স্টদ্য়, তা স্টর্মক িমস্ত মর্উ ইয়কন াররা িাভবার্ িমবর্, তারা ব্রুকমিমর্র ির্ অ্র্বা পমিম 

মর্উইয়কন  স্টর্মকই ির্| এটা স্টজমর্ আশ্বস্ত িাগমিা স্টয মরফমমনিং দ্য এর্ামজন  মভশমর্ বযি িক্ষ্যগুমি অ্র্ুিরণ করা 
িমচ্ছ উদ্ভাবর্ী মিন্তা এবিং প্রময়াজর্ীয় অ্র্নায়মর্র িািামযয|"  
  

বিধার্ েভার েদেে মাইম্বকল কুবেক, অোম্বেেবল এর্াবজন  কবমটর (Assembly Energy 

Committee) ঘচয়ার, িম্বলর্, "মর্উ ইয়কন  এক আমরা পমরষ্কার অ্র্নর্ীমতর মদ্মক পর্ প্রদ্শনর্ করা অ্মবরত 

রাখ্ার িামর্ িামর্ শমি িিংক্রান্ত দ্ক্ষ্তা অ্পমরিাযন আমামদ্র িক্ষ্য অ্জন র্ করার জর্য| এই অ্র্নায়র্ স্থ্ার্ীয় 

অ্ঞ্চিগুমিমক অ্র্ন িঞ্চয় করমত, মডমজটাি বযবস্থ্ার র্াগাি পাওয়া উন্নত করমত, এবিং মর্রাপদ্ ও আমরা 
দ্শৃযমার্ কমরমডার বতমর করমত িক্ষ্ম করমব|"  

  

োইরাবকউম্বজর ঘময়র ঘির্ ওয়ালে িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা এবিং NYPA-র িিায়তার িামর্ 

িাইরামকউমজর স্মাটন  মিটি (Syracuse's Smart City) প্রমিযা দ্রুত অ্িির িমচ্ছ এবিং মর্উ ইয়কন  স্টেটমক 

িািাযয করমে প্রযুমি এবিং পমরষ্কার শমির অ্িভামগ স্থ্াপর্ করমত ইউর্াইমটড স্টেটিে | আমামদ্র রাস্তার 

আমিা এবিং প্রযুমি আপমিড করা িমিা িাইরামকউজ িামজন র প্রর্ম বে পদ্মক্ষ্প, িাইরামকউজ এবিং স্টিন্ট্রাি মর্উ 

ইয়মকন  র্তুর্ অ্র্ননর্মতক মবমর্ময়াগ এবিং পামরপামশনমকর পরু্রুিীবমর্র জর্য একটি মবসৃ্তত পমরকের্া। এটা িিব 

িত র্া গভর্নমরর শমির মভশর্ োো|"  
  

বর্উ ইয়কন  ঘেম্বর্র বির্ বর্উ বডল  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার মির্ মর্উ মডি, স্টদ্মশর স্টর্তৃস্থ্ার্ীয় পমরচ্ছন্ন শমি এবিং িাকমর মবষয়িূমি, 

আক্রমর্াত্মকভামব মর্উইয়কন  স্টেটমক অ্র্নর্ীমত বযাপী কাবনর্ মর্রমপক্ষ্তার পমর্ িামিত করমব একটি স্টকৌশমির 

অ্র্ীমর্ যা বতমর করমব পমরমবমশর জিবায়ু মক্রয়া কাউমিি (Climate Action Council), কমীবি এবিং 
পমরমবশগত র্যায় িিংক্রান্ত মবমশষজ্ঞরা| এটি পমরচ্ছন্ন শমিমত রূপান্তরমণ িিায়তা কমর, িবুজ অ্র্নর্ীমতর বৃমি 

কমর এবিং যখ্র্ পাি িমব, 2040 িামির মমর্য মর্উইয়মকন র শমি আইর্ত 100 শতািংশ পমরষ্কার এবিং  
কাবনর্-মুি িওয়া বার্যতামিূক করমব, যা মামকন র্ যিুরামের িব স্টিময় আক্রমর্াত্মক িক্ষ্যগুমির মমর্য একটি।  

  

এই র্তুর্ আমদ্মশর মভমত্ত িি মর্উ ইয়মকন র িফি পমরষ্কার শমি মার্ (Clean Energy Standard) 2030 

িামির মমর্য 70 শতািংশ অ্বমর্ উমেখ্মযাগয বৃমি| পুর্র্নবীকরণমযাগয শমির অ্ভূতপূবন বৃমির অ্িংশ মিিামব, 

মর্উইয়কন  ইমতমমর্য িারা স্টেমট 46টি বৃিৎ স্টেি পুর্র্নবীকরণমযাগয প্রকমে 2.9 মবমিয়র্ মামকন র্ ডিার 

মবমর্ময়াগ কমরমে কারণ এটি উমেখ্মযাগযভামব তার পমরচ্ছন্ন শমির িক্ষ্য বৃমি কমর, স্টযমর্: মর্উইয়মকন র 

অ্ফমশার বাতামির িক্ষ্য যা িারগুর্ করা 2035 িামির মমর্য রামের স্টর্তৃস্থ্ার্ীয় 9,000 স্টমগাওয়ামট মর্ময় 

মগময়, স্টিািার মডপ্লয়মমন্ট 2025 িামির মমর্য 6,000 স্টমগাওয়ামট স্টপৌাঁমে, 2030 িামির মমর্য 3,000 

স্টমগাওয়াট শমি িঞ্চয় মডপ্লয় কমর| এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী কামজ িিায়তা প্রদ্ার্ করমত, মর্উ ইয়কন  মির্ বযাঙ্ক (NY 

Green Bank) তার মবমশষজ্ঞতা বযবিার করমব প্রমত িবনজর্ীর্ ডিামরর বৃিত্তর পমরমবশগত প্রভাব িািমর্র 

উমেমশয আমর্নক ফারাক অ্মতক্রম করমত 1 মবমিয়র্ মামকন র্ ডিামররও স্টবমশ অ্র্ন তুমি তৃতীয় পমক্ষ্র তিমবমি 

পমরমবশগত অ্র্নায়মর্র উপিব্ধতা প্রিামরত করমত মর্উ ইয়কন  এবিং উত্তর অ্যামমমরকার বামক অ্ঞ্চি জমুে|  



 

 

  

বরফবমনিং দে এর্াবজন  বভের্  

িীর্ মর্উ মডি গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার িযান্ডমাকন  মরফমমনিং দ্য এর্ামজন  মভশর্ স্টকৌশমির উপর মভমত্ত কমর 

গঠর্ কমর পমরমবশ পমরবতন মর্র স্টক্ষ্মে স্টর্তৃে মদ্মত এবিং মর্উ ইয়মকন র অ্র্নর্ীমত বৃমি করমত| REV িমস্ত মর্উ 

ইয়কন বািীমদ্র জর্য আমরা পমরেন্ন, আমরা িির্শীি এবিং িাশ্রয়ী শমির মিমেম বতমর করমে পমরেন্ন প্রযমুিমত, 

স্টযমর্ স্টিািার, বাতাি, এবিং শমির দ্ক্ষ্তামত মবমর্ময়াগ বৃমি কমর| ইমতমমর্যই, REV স্টেট জমুে স্টিৌর 

বাজারমক প্রায় 1,500 শতািংমশর স্টবমশ বৃমি িাির্া কমরমে, 1.65 মমমিয়র্ মর্ম্ন-আময়র িািকমদ্র জর্য শমি 

িামমর্নযর মমর্য মর্ময় এমিমে এবিং উৎপাদ্র্, ইমঞ্জমর্য়ামরিং ও অ্র্যার্য পমরষ্কার প্রযমুির স্টক্ষ্মে 150,000 স্টিামকর 

কমনিিংস্থ্ার্ কমরমে মর্উ ইয়কন  স্টেমট|  

  

পমরষ্কার শমি প্রযমুি ও উদ্ভাবমর্ গভর্নমরর 5 মবমিয়র্ মামকন র্ ডিার মবমর্ময়াগিি REV এবিং মির্ মর্উ মডি 

িবমে আমরা জার্মত, মভমজট করুর্ rev.ny.gov, আমামদ্র ফমিা করুর্ টুইটার, স্টফিবুক, এবিং মিঙ্কডইর্ এ।  

  
###  
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