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গভর্নর কুওম্বমা বিরাবকউম্বে স্মার্ন  এর্াবেন -সিবভিং বির্লাইর্ িিাম্বর্ার ের্ে 16 বমবলয়র্ মাবকন র্ 
ডলাম্বরর প্রকল্প িম্পন্ন করার স াষণা সের্  

  
NYPA স্মার্ন  সর্কম্বর্ালবেিহ েহর েমু্বে WiFi িিংম্ব াগ উন্নত করম্বত, পবরম্বিে প নম্বিক্ষণ এিিং 
েলিায়ু পবরিতন র্ সমাকাম্বিলা করম্বত বির্লাইর্ িিাম্বর্ার ের্ে বিরাবকউে এর িাম্বে 

অিংেীোবরত্ব কম্বর  
  

গভর্নম্বরর স্মার্ন  বির্ লাইটিং NY কমনিূবির অধীম্বর্ 100,000 এরও সিবে LED বির্লাইর্ িিাম্বর্া 
হম্বয়ম্বে; 2025 িাম্বলর মম্বধে LED লাইর্িহ 500,000 বির্ লাইর্ প্রবতস্থাপম্বর্র ের্ে গভর্নম্বরর 

লম্বক্ষের একট মাইলম্বটার্  
  

স্মার্ন  বির্ লাইটিং NY বভবডও  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ গভর্নমরর স্মার্ন  স্ট্রির্ লাইটিং NY কমনসসূ্ট্রির অ্িংশ স্ট্রিমসমে 
স্ট্রসরাস্ট্রকউজ শির জমুে এর্াস্ট্রজন -স্ট্রর্য়স্ট্রিত LED স্ট্রির্লাইর্ েসামর্ার ঘ াষণা স্ট্রিময়মের্। স্ট্রসরাস্ট্রকউজ, 
স্ট্রর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্থস্ট্ররট (New York Power Authority, NYPA) এর সামথ একট 
অ্িংশীিাস্ট্ররমের মাধ্যমম, ঘেমর্র উদ্ভাের্ী স্মার্ন  স্ট্রসট প্রযুস্ট্রির সেমিময় েযাপক ঘসমর্র সমে তার সমস্ত 
স্ট্রির্লাইর্ প্রস্ট্রতস্থাপর্ কমরমে, এট শিরটমক েেমর 3.3 স্ট্রমস্ট্রলয়র্ মাস্ট্রকন র্ ডলার সাশ্রয় কমর এেিং 
গ্রীর্িাউস গযাস স্ট্রর্গনমর্ েেমর প্রায় 8,500 র্র্ হ্রাস কমর - এট রাস্তা ঘথমক 1,660ট ঘেস্ট্রশ 
গাস্ট্রে ঘর্ওয়ার সমতুলয। স্ট্রর্উ ইয়কন  এখর্ তার 100,000 এরও ঘেস্ট্রশ স্ট্রির্লাইর্মক LED স্ট্রিক্সিার 
স্ট্রিময় প্রস্ট্রতস্থাপর্ কমরমে, যা গভর্নমরর লমযযর একট উমেখমযাগয মাইলিলক, যা 2025 সামলর 
মমধ্য স্মার্ন  স্ট্রির্ লাইটিং NY (Smart Street Lighting NY)-এর অ্ধ্ীমর্ অ্ন্তত 500,000 
স্ট্রির্লাইর্মক LED প্রযুস্ট্রির সামথ প্রস্ট্রতস্থাপর্ কমর।  
  
আজমকর ঘ াষণাট 2025 সামলর মমধ্য স্ট্রর্উ ইয়মকন র 1.8 স্ট্রমস্ট্রলয়র্ পস্ট্ররোমরর সমতুলয স্ট্রেিযুমতর 
িাস্ট্রিিা স্ট্রতর্ শতািংশ কমামত এর্াস্ট্রজন -স্ট্রর্য়স্ট্রিত েস্ট্রধ্নত েযেিামরর মাধ্যমম জলোয়ু ঘর্তৃে ও সম্প্রিায় 
সুরযা আইর্, ঘিমশর সেমিময় ঘজারামলা জলোয়ু পস্ট্ররেতন র্ আইমর্র লযযগুস্ট্রলমক সরাসস্ট্রর সমথনর্ 
কমর।  
  
"আমরা যখর্ একস্ট্রেিংশ শতাব্দীমত এস্ট্রগময় যাস্ট্রি, এর্া অ্তযন্ত গুরুেপূণন ঘয আমরা আমরা েসু্ট্রিমার্, 
আমরা ঘর্কসই সম্প্রিায় গমে ঘতালার জর্য প্রময়াজর্ীয় স্ট্রেস্ট্রর্ময়াগ ততস্ট্রর কস্ট্রর এেিং আমরা 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.youtube.com_watch-3Fv-3DMYNzl8Gi-2Dc0-26feature-3Dyoutu.be&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=6sYOhyShfhE4f0zQG24Nc3rIBg-0WxEN4BiAzlRnhLc&s=_UujJS31eBaEbRvNozk1k9FQv6tXxVvJdR5pPTJRKn0&e=
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=09b7cd75-562cf417-09b53440-000babd9069e-d8c23bab76641f0b&q=1&e=196fa3bf-6d53-42e1-b4fd-e621cdd92278&u=https://www.nypa.gov/services/energy-efficiency-services/smart-street-lighting-ny


 

 

স্ট্রসরাস্ট্রকউমজ ঠিক ঘসর্াই করস্ট্রে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "স্মার্ন  স্ট্রির্ লাইটিং NY কমনসূস্ট্রি শিমরর 
কােনমর্র প্রভাে কস্ট্রমময় স্ট্রিমি র্া, েরিং এট ইউটস্ট্রলট খরি কমামর্ার কারমণ লয লয করিাতা 
ডলার সিংরযণ করা িমে। জলোয় ুপস্ট্ররেতন র্ সমর যামি র্া এেিং এট ঘস ধ্রমর্র স্মার্ন , অ্গ্রগামী 
স্ট্রিন্তা কমনসসূ্ট্রি যা সম্প্রিায়মক ভস্ট্রেষযমতর স্ট্রিমক গমে তুলমত সািাযয করমে।"  
  
NYPA কতৃন ক োস্তোস্ট্রয়ত 16 স্ট্রমস্ট্রলয়র্ মাস্ট্রকন র্ ডলামররও ঘেস্ট্রশ কাটিং-এজ উমিযামগর মমধ্য রময়মে 
স্মার্ন , LED স্ট্রিক্সিার, এর্াস্ট্রজন  ও রযণামেযমণর খরি োাঁিামর্ার সময় আমলার মার্ এেিং প্রস্ট্রতমেশী 
রযণামেযমণর উন্নস্ট্রতসি শিরজমুে প্রায় 17,500 স্ট্রির্লাইর্ প্রস্ট্রতস্থাপর্। শিমরর স্ট্রির্লাইর্ এখর্ স্মার্ন  
স্ট্রর্য়িমণর সামথ সস্ট্রিত যা অ্র্-স্ট্রডমান্ড লাইটিং ঘলমভমলর মাধ্যমম ঘপ্রাগ্রামকৃত স্ট্রডস্ট্রমিং যমতা, এর্াস্ট্রজন  
স্ট্রমর্াস্ট্ররিং, ত্রুট পযনমেযণ এেিং জরুস্ট্রর ঘসোর জর্য অ্স্ট্রতস্ট্ররি সরঞ্জাম সরেরাি কমর।  
  
"স্ট্রসরাস্ট্রকউমজ LED স্ট্রির্লাইর্গুস্ট্রলর প্রস্ট্রতস্থাপমর্র কাজ ঘশষ করা ঘের্ জমুে আমরা 100,000 
স্ট্রির্লাইর্ আপমগ্রড করা আমামির সামস্ট্রগ্রক প্রমিষ্টার অ্িংশ," সলফম্বর্র্োন্ট গভর্নর কোবে সহািুল 
িম্বলর্। "র্তুর্ লাইর্গুস্ট্রল শিমরর োস্ট্রষনক 3.3 স্ট্রমস্ট্রলয়র্ মাস্ট্রকন র্ ডলার োাঁিামে, যা এর্াস্ট্রজন  ও 
রযণামেযমণর খরি কমামত এেিং গ্রীর্িাউস গযাস স্ট্রর্গনমর্ কমামত সািাযয করমে। এই র্তুর্ লাইর্ 
স্ট্রিক্সিার এোোও স্ট্রর্রাপত্তা উন্নত করমত এেিং জরুস্ট্রর পস্ট্ররমষোর জর্য অ্স্ট্রতস্ট্ররি সরঞ্জাম সরেরাি 
করমত সািাযয করমে। যখর্ িযতা ও সুরযা োোমর্ার সময় আমরা ভস্ট্রেষযমতর জর্য আমরা 
উন্নত ও শস্ট্রিশালী করার জর্য কাজ কস্ট্রর তখর্ ঘের্েযাপী উচ্চ-প্রযসু্ট্রির LED স্ট্রিক্সিামরর 
স্ট্রির্লাইর্ রূপান্তর স্থার্ীয় সরকার ও করিাতামির অ্থন সঞ্চয় করমত সািাযয করমে।"  
  
NYPA এই প্রকমের জর্য স্ট্রসরাস্ট্রকউজমক 500,000 মাস্ট্রকন র্ ডলামরর স্মার্ন  স্ট্রসট অ্র্ুিার্ প্রিার্ কমর। 
স্মার্ন  স্ট্রসট প্রযুস্ট্রির সেনমশষ প্রিশনর্, স্ট্রডস্ট্রজর্াল সিংমযাগ, পস্ট্ররমেশ পযনমেযণ এেিং জর্ স্ট্রর্রাপত্তার 
উপর মমর্ামযাগ প্রিার্ কমর স্ট্রির্লাইমর্ স্ট্রেমশষ তেস্ট্রশষ্টয সমথনর্ করার জর্য শিরট অ্স্ট্রতস্ট্ররি তিস্ট্রেল 
েযেিার কমরমে। এই তেস্ট্রশষ্টযগুস্ট্রল 2021 সামলর শুরুমত সমূ্পণনরূমপ োস্তোস্ট্রয়ত িমে েমল আশা করা 
িমি।  
  

• িিংম্ব াগ: শিরট কস্ট্রমউস্ট্রর্ট ঘসন্টার এেিং পােস্ট্রলক ঘেসগুস্ট্রলমত েস্ট্রিিঃস্থ Wi-Fi স্থাপর্ করার 
পস্ট্ররকের্া করমে, যার মমধ্য সম্প্রসাস্ট্ররত স্ট্রডস্ট্রজর্াল ঘর্র্ওয়াকন  ঘসোর িাস্ট্রিিার স্ট্রভস্ট্রত্তমত 
আমশপামশর এলাকাসমূি অ্ন্তভুন ি রময়মে।  

• পবরম্বিেগত প নম্বিক্ষণ: েরি এেিং তুষার শর্ািকরণ েযেস্থা যা শিমরর কমনকতন ামির েরি 
ো েরমি ঢাকা রাস্তা স্ট্রিস্ট্রিত করমত সািাযয কমর এেিং ি ুনর্র্া প্রস্ট্রতমরাধ্ ও স্ট্রর্রাপত্তা উন্নত 
করার জর্য মমর্ামযাগ প্রময়াজর্। ঘসন্সরগুস্ট্রল এমর্ ঘডর্া সরেরাি কমর যা শিরটমক েলমত 
পামর ঘযখামর্ সল্ট ট্রাক এেিং িামষর ঘযমে পূেনস্ট্রর্ধ্নাস্ট্ররত রুর্গুস্ট্রল িালামর্ার জর্য ট্রাকমক 
স্ট্রর্মিনশ ঘিওয়ার পস্ট্ররেমতন  সেমিময় ঘেস্ট্রশ প্রময়াজর্। ের্যা প্রস্ট্রতমেির্ এেিং মস্ট্রর্র্স্ট্ররিং স্ট্রসমেমও 
ইর্েল করা িমে।  

• ের্বর্রাপত্তা এিিং িম্পবত্ত িুরক্ষা: এই স্ট্রেশৃঙ্খলা কমামত ঘকৌশলগত স্থার্গুস্ট্রলমত অ্বেধ্ 
ডাস্ট্রম্পিং এেিং ভািংিুর শর্ািকরণ ঘসন্সর েসামর্া িমে। খাস্ট্রল োস্ট্রে পযনমেযণও শির দ্বারা 
ঘমাতাময়র্ করা িমে। স্ট্রসমেমট সম্ভােয িাোর্মলর জর্য পযনমেযণ করমত পামর, গস্ট্রত শর্াি 



 

 

করমত পামর এেিং িাাঁকা োস্ট্রের তাপমাো ও আর্দ্নতার পরীযা করমত পামর। শিমরর স্ট্রেস্ট্রভন্ন 
স্থামর্ ট্রযাশ স্ট্রের্ ঘসন্সর (Trash bin sensors) েসামর্া িমে যখর্ একট আেজন র্ার ঝুস্ট্রে 
পূণন িমে তা শর্াি করমে এেিং স্থার্ীয় কমনকতন ামির স্ট্রপক-আমপর জর্য সতকন  করমে।  
  

NYPA এর সপ্রবিম্বডন্ট ও বিইও বগল বি. কুইবর্ওর্ি িম্বলর্, "স্ট্রসরাস্ট্রকউজ সস্ট্রতযকার অ্মথন সরকাস্ট্রর 
ঘসোর উন্নয়মর্ স্মার্ন  প্রযসু্ট্রি েযেিামরর অ্গ্রিতূ এেিং স্ট্রেিযুৎ কতৃন পয (Power Authority) এই 
অ্স্ট্রভর্ে উমিযামগ শিমরর সামথ অ্িংশীিাস্ট্ররে করমত ঘপমর আর্স্ট্রিত। আমামির গ্রািকমিরমক তামির 
স্ট্রির্লাইর্গুস্ট্রলমক ভস্ট্রেষযমতর স্ট্রিমক স্ট্রর্ময় ঘযমত এর্াস্ট্রজন  ঘসক্টমর NYPA- এর সুর্াম একট দ্রুত 
উন্নস্ট্রত কমর এমর্ সিংস্থা স্ট্রিমসমে আমরা উন্নত করমত সািাযয কমর|"  
  
বর্উ উয়কন  সটম্বর্র পািবলক িাবভন ি কবমেম্বর্র িভাপবত ের্ বি. সরাডি িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা 
ঘপৌরসভাগুস্ট্রলমক তামির রাস্তার আমলা েযেস্থা স্ট্রর্রাপি এেিং উন্নত করার পময সিজতর কমর আইর্ 
স্বাযর কমরমের্। এগুস্ট্রলর মমতা স্মার্ন  প্রকেগুস্ট্রলর সামথ, স্ট্রসরাস্ট্রকউমজর মমতা শিরগুস্ট্রল অ্তযাধ্ুস্ট্রর্ক, 
এর্াস্ট্রজন -স্ট্রর্য়স্ট্রিত লাইর্ ইর্েল করমত পামর এেিং তামির এর্াস্ট্রজন  েযেিার স্ট্রর্য়িণ করমত পামর, 
করিাতামির উপর কম েযয় কমর এেিং পস্ট্ররমেশমক সুরযা ঘিয়।"  
  
সময়র সির্ ওয়ালে িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা এেিং স্ট্রর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্থস্ট্ররট স্ট্রসরাস্ট্রকউজমক 
যুিরামের শিরগুমলার পযামকমর্র সামমর্ স্মার্ন  LED আমলা েযেিার কমর র্াকা োাঁিামত এেিং 
আমামির োস্ট্রসিামির জীের্মক আমরা সুির কমর তুলমত স্ট্রেিযুৎ স্ট্রিমত সািাযয কমরমে। আমামির 
অ্গ্রগস্ট্রতর কারমণ, এমর্স্ট্রক স্ট্রেশ্বেযাপী মিামাস্ট্ররর মমধ্যও র্তুর্ অ্থনর্ীস্ট্রতমত সাস্ট্রেনক প্রেৃস্ট্রির জর্য 
আমামির ঘকৌশল, স্ট্রসরাস্ট্রকউজ সাজন  এস্ট্রগময় িমলমে। স্ট্রসরাস্ট্রকউজ এেিং স্ট্রর্উ ইয়কন  ঘেমর্র সোই 
NYPA-এর সমথনর্ এেিং গভর্নমরর ঘর্তৃমের কারমণ ঘিশ ও স্ট্রেশ্বমক ঘর্তৃে স্ট্রিমত সযম িময়মে।"  
  
এখর্ পযনন্ত, NYPA ঘের্েযাপী 50,000 এরও ঘেস্ট্রশ LED স্ট্রির্লাইর্ স্থাপর্ কমরমে, ঘযখামর্ 
েতন মামর্ 115,000 এরও ঘেস্ট্রশ লাইর্ প্রস্ট্রতস্থাপর্ করা িময়মে। স্ট্রকেু স্ট্রসট এেিং শির যা ইমতামমধ্য 
NYPA এর সিমযাস্ট্রগতায় LED লাইমর্ রূপান্তস্ট্ররত িময়মে, যার মমধ্য আলোস্ট্রর্, ঘরামিোর এেিং 
ঘিায়াইর্ ঘেইর্ অ্ন্তভুন ি। উপরন্তু, পােস্ট্রলক সাস্ট্রভন স কস্ট্রমশর্ (Public Service Commission) ঘের্ 
জমুে স্ট্রেস্ট্রর্ময়াগকারী মাস্ট্রলকার্াধ্ীর্ ইউটস্ট্রলটর সামথ স্ট্রমমল, 50,000 এরও ঘেস্ট্রশ LED লাইর্ স্থাপর্ 
করার সুস্ট্রেধ্া প্রিার্ কমরমে।  
  
NYPA ঘোডন  অ্ে ট্রাস্ট্রেজ (NYPA Board of Trustees), স্মার্ন  স্ট্রির্ লাইটিং NY কমনসূস্ট্রির 
সিায়তায়, এর ঘসমেম্বমরর স্ট্রমটিংময় আগামী পাাঁি েেমর 150 স্ট্রমস্ট্রলয়র্ মাস্ট্রকন র্ ডলার খরমির 
অ্র্ুমমাির্ স্ট্রিময়মে িথমর্ন কযামন্ডলা স্ট্রসমেমস, এলমসমিামডন  D&M কন্ট্রাস্ট্রক্টিং এেিং ওয়াস্ট্রলিংমিাডন , 
কামর্কটকামর্ এলমসমিাডন  E-J ইমলকস্ট্রট্রক T&D এর পস্ট্ররমষোগুস্ট্রল সুরস্ট্রযত করমত। স্ট্রতর্ট 
প্রস্ট্রতষ্ঠার্ NYPA এর পয ঘথমক 2025 সামলর মমধ্য গভর্নমরর 500,000 LED স্ট্রির্লাইমর্র 
লযযমাো পূরমণর লমযয স্ট্রর্উ ইয়কন  ঘের্জমুে LED লাইটিং প্রস্ট্রতস্থাপর্ োস্তোয়র্ অ্েযািত রাখার 
জর্য কাজ করমে।  
  



 

 

স্মার্ন  বির্ লাইটিং NY: এর্াবেন  বর্য়বিত ও অেননর্বতকভাম্বি িুবিধাের্ক  
NYPA LED স্ট্রির্লাইর্ প্রযুস্ট্রিমত গ্রািমকর রূপান্তর পুমরাপুস্ট্রর পস্ট্ররিালর্া এেিং োস্তোয়মর্র জর্য স্ট্রর্উ 
ইয়কন  জমুে র্গর, শির, গ্রাম এেিং কাউস্ট্রন্টগুমলার সামথ কাজ করমে। NYPA এই প্রকমের জর্য 
আপফ্রন্ট অ্থনায়র্ প্রিার্ কমর, যার িমল LED স্ট্রির্লাইমর্র কম এর্াস্ট্রজন  েযেিামরর িমল সৃষ্ট খরি 
সঞ্চময়র পমরর েেরগুমলামত NYPA-ঘক অ্থন প্রিার্ করা িয়, যা স্ট্রেকে রাস্তার আমলার 
অ্পশর্গুস্ট্রলর ঘিময় 50 ঘথমক 65 শতািংশ ঘেস্ট্রশ কাযনকর।  
  
এই ঘের্েযাপী স্ট্রির্ লাইটিং কমনসুস্ট্রির মাধ্যমম, NYPA-এর সরকাস্ট্রর গ্রািকমির তামির েযস্ট্রিগত 
িাস্ট্রিিা পূরমণ সািাযয করার জর্য একট স্ট্রেসৃ্তত আমলাকসিা অ্পশর্ প্রিার্ করা িয়, যার মমধ্য 
রময়মে স্মার্ন  প্রযসু্ট্রি অ্ন্তভুন ি করার জর্য আমলার স্ট্রেেরণ, যা কযামমরা এেিং অ্র্যার্য স্ট্রর্রাপত্তা 
তেস্ট্রশষ্টয, আেিাওয়া ঘসন্সর, Wi-Fi এেিং এর্াস্ট্রজন  স্ট্রমর্ামরর জর্য েযেিার করা ঘযমত পামর।  
  
স্ট্রেিযমার্ স্ট্রর্উ ইয়কন  স্ট্রির্ লাইটিং প্রস্ট্রতস্থাপমর্র জর্য গভর্নমরর প্রমিষ্টা আমরা এস্ট্রগময় স্ট্রর্মত, 2019 
সামল NYPA ঘের্ জমুে NYPA কতৃন ক স্থাস্ট্রপত LED স্ট্রির্ লাইটিং স্ট্রিক্সিামরর জর্য রুটর্ এেিং 
অ্র্-কল রযণামেযণ ঘসো প্রিামর্র জর্য একট র্তুর্ রযণামেযণ ঘসো িালু কমরমে। র্তুর্ 
ঘসোট ঘপৌরসভার জর্য উপলভয যারা NYPA একট LED স্ট্রির্ লাইটিং রূপান্তর োস্তোয়মর্র জর্য 
স্ট্রর্ময়াস্ট্রজত এেিং তামির রাস্তার লাইটিং স্ট্রসমেমম একট সম্পি েযেস্থাপর্া স্ট্রর্য়িণ েযেস্থা ইর্েল 
করার জর্য স্ট্রর্েনাস্ট্রিত িময়মে, ইর্েমলশর্ সম্পন্ন িওয়ার পর প্রময়াজর্ীয় েযথনতা ও ঘমরামমতর 
সিংখযা কস্ট্রমময় আর্া।  
  
স্মার্ন  স্ট্রির্ লাইটিং NY কমনসূস্ট্রি সম্পমকন  আমরা জার্মত, NYPA ওময়েসাইমর্ ঘপ্রাগ্রাম ওময়েমপজ 
স্ট্রভস্ট্রজর্ করুর্।  
  
বর্উ ইয়কন  সটম্বর্র সেম্বের-সর্তৃস্থার্ীয় েলিায়ু পবরকল্পর্া  
গভর্নর কুওমমার ঘিমশর-ঘর্তৃস্থার্ীয় জলোয়ু পস্ট্ররকের্াট ঘিমশর সেমিময় ঘজারামলা জলোয়ু ও 
পস্ট্ররিন্ন এর্াস্ট্রজন  উমিযাগ, যা সুস্ট্রের্যস্ত এেিং সঠিকভামে পস্ট্ররিন্ন এর্াস্ট্রজন  পস্ট্ররেতন মর্র আহ্বার্ জার্ায় 
যা COVID-19 মিামাস্ট্রর ঘথমক আমরাগয লাভ করার সামথ স্ট্রর্উ ইয়কন  ঘেমর্র আমরা ভামলা 
পুর্গনঠর্ করার পাশাপাস্ট্রশ কমনসিংস্থার্ সৃস্ট্রষ্ট কমর এেিং একট সেুজ অ্থনর্ীস্ট্রতর লালর্-পালর্ অ্েযািত 
রাখমে। CLCPA এর মাধ্যমম আইমর্ অ্ন্তভুন ি, স্ট্রর্উ ইয়কন  অ্থনর্ীস্ট্রত স্ট্রেসৃ্তত কােনর্ স্ট্রর্রমপযতায় তার 
সিংস্ট্রেস্ট্রধ্েি লমযয ঘপৌাঁোমর্ার পমথ এেিং 2040 সামলর মমধ্য শূর্য-কােনর্ স্ট্রর্িঃসরণ স্ট্রেিযুৎ খাত 
অ্জন মর্র পমথ, অ্র্যমকামর্া ঘেমর্র ঘিময় দ্রুতগামী। এট পস্ট্ররিন্ন এর্াস্ট্রজন  খামত স্ট্রর্উ ইয়মকন র 
অ্ভূতপূেন উন্নয়র্সি ঘের্ জমুে 67ট েৃিৎ পস্ট্ররসমরর র্োয়র্মযাগয প্রকমে 3.9 স্ট্রেস্ট্রলয়র্ মাস্ট্রকন র্ 
ডলামরর স্ট্রেস্ট্রর্ময়ামগর উপর গমে তুলমে, স্ট্রর্উ ইয়মকন র পস্ট্ররিন্ন এর্াস্ট্রজন  খামত 150,000 এর ঘেস্ট্রশ 
কমনসিংস্থামর্র সৃস্ট্রষ্ট কমর, 2035 সামলর মমধ্য অ্িমশার োয়ু ঘথমক প্রায় 9,000 ঘমগাওয়ার্ 
উৎপািমর্র প্রস্ট্রতশ্রুস্ট্রত এেিং েণ্টর্মযাগয ঘসৌর খামত 2011 সাল ঘথমক শতকরা 1,800 শতািংশ 
প্রেৃস্ট্রির স্ট্রভস্ট্রত্তর উপর প্রস্ট্রতস্ট্রষ্ঠত। স্ট্রর্উ ইয়মকন র ক্লাইমমর্ অ্যাকশর্ কাউস্ট্রন্সল (Climate Action 
Council) এই অ্গ্রগস্ট্রতর উপর স্ট্রভস্ট্রত্ত কমর েসৃ্ট্রি করমত এেিং 2050 সামলর মমধ্য 1990 সামলর 
তুলর্ায় গ্রীর্িাউস গযামসর স্ট্রর্গনমর্ 85 শতািংশ কমামর্ার জর্য এেিং তার সামথ পস্ট্ররিন্ন এর্াস্ট্রজন র 
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স্ট্রেস্ট্রর্ময়ামগর অ্ন্তত 40 শতািংশ েস্ট্রঞ্চত সম্প্রিায়গুস্ট্রলমক সুস্ট্রেধ্ার প্রিার্ কমর তা স্ট্রর্স্ট্রিত করা, এেিং 
2025 সামলর মমধ্য অ্র্-সাইর্ এর্াস্ট্রজন র খরি 185 স্ট্রট্রস্ট্রলয়র্ স্ট্রিটশ তাপ ইউস্ট্রর্র্ প্রস্ট্রতস্ট্রির্ (Trillion 
British thermal units per day, TBtus) কমামর্ার লযযমাোর স্ট্রিমক এস্ট্রগময় যামে।  
  
NYPA িম্পম্বকন   
NYPA িমি ঘিমশর সেমিময় েৃিৎ ঘের্ সরকাস্ট্রর স্ট্রেিযুৎ সিংস্থা যা 16ট উৎপািক কারখার্া এেিং 
1,400 সাস্ট্রকন র্-মাইমলরও ঘেস্ট্রশ ট্রান্সস্ট্রমশর্ লাইর্ পস্ট্ররিালর্া কমর। NYPA উৎপাস্ট্রিত স্ট্রেিযুমতর 80 
শতািংমশরও ঘেস্ট্রশ িমি পস্ট্ররিন্ন র্োয়র্মযাগয িাইমরাপাওয়ার। NYPA ঘকামর্া ধ্রমর্র আয়কর অ্থন 
ো ঘের্ ঘেস্ট্রডর্ েযেিার কমর র্া। তারা তামির েন্ড স্ট্রেেয় এেিং স্ট্রেিযুৎ স্ট্রেস্ট্রে কমর অ্স্ট্রজন ত অ্থন 
স্ট্রিময় তামির অ্স্ট্রধ্কািংশ কাযনকলামপর অ্থনায়র্ কমর। আরও তমথযর জর্য ঘিখুর্ www.nypa.gov 
এেিং রু্ইর্ার (Twitter), ঘিসেুক (Facebook), ইন্সর্াগ্রাম (Instagram), র্াম্বলার (Tumblr) 
ও স্ট্রলঙ্কডইমর্ (LinkedIn) আমামির িমলা করুর্।  
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