
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/6/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

বর্উ বির্ এর্াবজন  টেকম্বর্ালবজগুবলম্বে সহম্ব াবগো করম্বে গভর্নর কুওম্বমা ইসরাম্বেবল 
টকাম্পাবর্গুম্বলাম্বক সম্বেষ্ট 2.5 বমবলের্ মাবকন র্ ডলার প্রবেম্ব াবগোর উম্ববাধর্ ট াষণা কম্বরর্  

  
বর্উ ইেকন  পাওোর অথবরটি-ইসরাম্বেল স্মােন  এর্াবজন  েোম্বলঞ্জ বিজেীম্বের বর্উ ইেকন  টেম্বের 

পািবলক ইউটিবলটির সম্বে টডম্বমান্সম্বেের্ প্রম্বজম্বের মাধেম্বম টেল সমাধার্ আর্ম্বে  
  

গম্বিষণা সহম্ব াবগো আন্তজন াবেক সম্পকন  টজারোর, জলিােু পবরিেন র্ টমাকাম্বিলাে আগ্রাসী 
পবরচ্ছন্ন েবির লক্ষ্ে অজন ম্বর্ গভর্নম্বরর প্রম্বেষ্টা সমথনর্ কম্বর  

  
প্রস্তাি জমা করুর্ এখাম্বর্  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  পাওয়ার অ্থনরটি (New York Power Authority, 
NYPA)-ইসরাময়ল স্মার্ন  এর্ানজন  (Israel Smart Energy) চ্যামলঞ্জ চ্াল ুর্রার ঘ াষণা নিময়মের্, 
এর্টি 2.5 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামরর প্রনিম ানগিার জর্য শনি িক্ষিা এবং পনরচ্ছন্ন শনি উৎপািমর্ 
িক্ষিার সামথ ইসরাময়নল ঘর্াম্পানর্মর্ আরৃ্ষ্ট র্রার প্রস্তাব জমা নিমি নর্উ ইয়মর্ন র পাবনলর্ 
ইউটিনলটি নর্উ নির্ এর্ানজন  প্র ুনির সামথ সহম ানগিায়। গভর্নর এই চ্যামলঞ্জ খুলমের্ ইজরাময়নল 
সংস্থাগুনল  ামি পাওয়ার নিড নর্ভন রম াগযিা, মজিু, ঘর্র্সই এবং ক্রয়ক্ষমিা এনগময় নর্ময়  ায়, 
 ার সবগুনলই র্রিািারা, ইউটিনলটি এবং পনরমবমশর সুনবধা র্মর।  
  
িখর্ এই প্রনিম ানগিা গভর্নমরর ইসরাময়মলর 2019 সামলর সফমর  খর্ নিনর্ ঘবশ নর্েু অ্থননর্নির্ 
অ্ংশীিানরত্ব ঘ াষণা র্মরর্ এবং িীর্হাউজ গযাস নর্গনমর্ হ্রাস র্মর এবং নির্ এর্ানজন  ইমর্ার্নমর 
ক্রমবধনমার্ প্রভামব জলবায়ু পনরবিন র্ ঘমার্ামবলায় নর্উ ইয়মর্ন র জানিমর্ ঘর্িৃস্থার্ীয় র্রার 
অ্ঙ্গীর্ার সমথনর্ র্মরর্।  
  
"আমরা নবশ্বমর্ এর্টি বািন া নিময়নে ঘ  নর্উ ইয়র্ন  বযবসার জর্য উন্মুি এবং উদ্ভাবর্ী ইসরাময়নল 
ঘর্াম্পানর্র সামথ সহম ানগিার আমামির শনিশালী ইনিহামসর উপর নভনি র্মর, এই র্িুর্ 
প্রনিম ানগিা আমামির অ্থনর্ীনিমর্ আরও ঘবগবার্ র্রমব এবং বড় র্মর িুলমব," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "ইসরাময়নল ঘর্াম্পানর্গুমলা র্িুর্ প্র ুনি তিনর র্রমে আমামির পরবিী প্রজমন্মর প্রাণবন্ত, 
র্বায়র্ম াগয এবং সাশ্রয়ী জ্বালানর্ বযবস্থার মমধয নর্ময়  াওয়ার জর্য এবং আমরা র্িুর্ অ্ংশীিানরত্ব 
গমড় িুলমি থার্লাম  া আমামির ঘসখামর্, এর্সামথ পামব।"  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=64a3c3fe-389b6543-64a13acb-000babd9fa3f-3a3b5213dc3a2e85&q=1&e=7e89614a-a4a5-4616-a32b-18ce573818ee&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Finnovation%2Frd-insights%2Fnypa-israel-smart-energy-challenge


 

 

  
NYPA-ইসরাময়ল স্মার্ন  এর্ানজন  চ্যামলঞ্জ চ্াল ুর্রমি র্িৃন পক্ষ ইসরাময়ল স্মার্ন  এর্ানজন  অ্যামসানসময়শর্ 
(Israel Smart Energy Association, ISEA)-এর সমঙ্গ র্াজ র্রমে। NYPA এবং ISEA উদ্ভাবর্ী 
ইসরাময়নল প্রনিষ্ঠার্গুমলার মমধয প্রনিম ানগিা প্রচ্ার র্রমব  া পরবিী প্রজমন্মর ইমলর্নির্ গানড়র 
প্র ুনি, ইমলর্নির্ নিড নর্ভন রম াগযিা, এর্ানজন  ঘটামরজ এবং নডমান্ড ঘেনিনবনলটি ঘর্র্মর্ালনজসমর্ 
সমথনর্ র্মর। ঘবশ নর্েু উদ্ভাবর্ী ঘর্াম্পানর্মর্ নচ্নিি র্মর মানর্ন র্  িুরামের বৃহিম ঘটর্ 
পাবনলর্ ইউটিনলটি NYPA-এর সমঙ্গ র্াজ র্রার সমু াগ ঘিওয়া হমব,  ামি পাওয়ার ইউটিনলটি 
অ্পামরশমর্র নর্নিনষ্ট চ্ানহিা পূরমণ পাইলর্ ঘডমমান্সমিশর্ প্রমজমে িামির প্র ুনি ঘেল র্রা  ায়।  
  
এই পনরর্ল্পর্া গভর্নমরর সামথ অ্থননর্নির্ উন্নয়মর্ ইসরাইলমর্ সহম ানগিা র্রার অ্ঙ্গীর্ারমর্ উচ্চ 
প্র ুনির িক্ষিার সামথ উদ্ভাবর্ী প্রনিষ্ঠামর্র সম্পমির মমধয র্যাপ র্মর এবং নর্উ ইয়মর্ন র িীর্ নর্উ 
নডল, এর্টি জানি-ঘর্িৃস্থার্ীয় পনরচ্ছন্ন শনি এবং র্ামজর এমজন্ডা  া সনহংস ভামব নর্উ ইয়র্ন  
ঘটর্মর্ অ্থনর্ীনি-নবসৃ্তি র্াবনর্ নর্রমপক্ষিার পমথ এনগময় ঘিয়।  
  
"আমরা ইজরাময়মলর সামথ নর্উ ইয়র্ন  এর এর্টি শনিশালী সম্পর্ন  বজায় রাখার জর্য র্াজ র্রনে 
এবং এই প্রনিম ানগিা চ্াল ুহমল আমামির অ্ংশীিানর অ্থননর্নির্ অ্িগনি আমরা এনগময় 
 ামব," টলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ টহােুল িম্বলর্। "এই সহম ানগিা আমামির আিাসী নির্ এর্ানজন  
লমক্ষযর উপর গমড় িুলমি থার্মব এবং জলবায় ুপনরবিন র্ ঘমার্ামবলায় সহায়িা র্রার জর্য 
আমামির এর্সামথ র্াজ র্রমি উৎসানহি র্রমব। NYPA-ইসরাময়ল স্মার্ন  এর্ানজন  চ্যামলঞ্জ আমামির 
অ্থনর্ীনির মূল অ্ংশ বনৃি র্রার জর্য উদ্ভাবর্ী ধারণা প্রিার্ র্রমব, নর্উ ইয়র্ন  এবং ইসরাময়মলর 
জর্গমণর জর্য আরও উজ্জ্বল ভনবষযি নর্নিি র্মরমে।"  
  
তবিযুনির্ গানড়র চ্ানজন ং, নবিরণ শনি সমাধার্, নিড আধুনর্র্ীর্রণ, শনি সংরক্ষণ, মাইমক্রানিড, 
সাইবার নর্রাপিা, ব্লর্মচ্ইর্ এবং এর্ানজন  ঘিনডং, নবনডং/র্যাম্পাস এর্ানজন  মযামর্জমমন্ট, ঘডর্া 
অ্যার্ানলটিি, রৃ্নিম বুনিমিা, ভাচু্ন য়াল নরময়নলটি এবং পাওয়ার নসমটমমর জর্য ঘরার্/অ্মর্ামর্ামাস 
ঘরাবর্ বযবহামরর মমিা নডনজর্াল ইউটিনলটি চ্যামলঞ্জ ঘমার্ামবলায় গমবষণা ঘক্ষমে ঘফার্াস র্রমব।  
  
সংস্থাগুনলর অ্থন সাশ্রয়, নর্রাপিা ও অ্পামরশমর্র উন্ননি, রক্ষণামবক্ষর্ হ্রাস, উন্নি িক্ষিা বা 
র্মীবল বা সময় সাশ্রময়র সম্ভাবর্ার উপর নভনি র্মর প্রস্তাবগুনল মূলযায়র্ র্রা হমব। সমাধার্গুনল 
ঘর্র্সই, অ্র্ুর্রণম াগয এবং বানণনজযনর্র্রণ র্রার ঘ াগয হমি হমব।  
  
NYPA-এর টপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া বগল বস. কুইবর্ওম্বর্স িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন  
পাওয়ার অ্থনরটি ইসরাময়নল প্রনিষ্ঠার্গুমলার সামথ িার সহম ানগিা ঘথমর্ অ্মর্র্ নর্েু নশমখমে এবং 
ইসরাময়ল স্মার্ন  এর্ানজন  অ্যামসানসময়শমর্র সামথ এই অ্যামসানসময়শর্ অ্বশযই ভনবষযি উদ্ভাবমর্র নিমর্ 
ধানবি হমব  া প্রজমন্মর জর্য সম্ভাবয ইনিবাচ্র্ প্রভাব ঘফলমব। NYPA নমউচু্য়াল নির্ এর্ানজন  
ঘগালস এবং অ্থননর্নির্ সনুবধা অ্জন মর্র জর্য বাস্তব নবমশ্বর ইউটিনলটি পনরমবমশ িামির পরীক্ষা এবং 
িামির সমাধার্ ঘেল র্রার সুম াগ উমিযািামির প্রিার্ র্মর।"  
  



 

 

NYPA-ইসরাম্বেল ইম্বর্াম্বভের্ হাি এর প্রধার্ টডারর্ টগাভার িম্বলর্, "ইসরাময়মলর প্র নুি 
ঘর্াম্পানর্গুমলার সমঙ্গ NYPA-এর সহম ানগিা বৃহৎ পনরসমর তবিযুনির্ ইউটিনলটি বানণনজযর্ 
বযবহামরর জর্য র্িুর্ সমাধার্ প্রবিন র্ র্মর পারস্পনরর্ সুনবধা লাভ র্রমব। চ্যামলঞ্জ অ্থন এবং 
নিড নর্ভন রম াগযিা, ঘটামরজ, ঘর্র্সই এবং ক্রয়ক্ষমিা উমেখম াগয অ্িগমর্ লমক্ষয উদ্ভাবর্ী 
সমাধার্ পাইলর্ ইর্টমলশর্ সক্ষম হমব।"  
  
এই র্িুর্ প্রনিম ানগিাটি এর্টি সমূ্পণন নডনজর্াল ইউটিনলটি হময় ওঠার NYPA এর প্রমচ্ষ্টার সমথনমর্ 
প্র ুনির পাইলর্মির এনগময়  াওয়ার জর্য ইসরাময়নল বযবসার সামথ চ্লমার্ ধারাবানহর্ সম্পমর্ন র 
এর্টি সংম াজর্। এমনপ্রট, এর্টি ইসরাময়নল সরবরাহর্ারী প নমবক্ষণ এবং নর্য়ন্ত্রণ বযবস্থা, এর্টি 
প্রথম-ধরমর্র িান্সনমশর্ মনর্র্নরং নসমটম গমড় ঘিামল। NYPA-এর র্ায়ািা পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং 
অ্র্যার্য সুনবধাগুনলর এই নসমটমমর সামথ ধারণা এবং সাফমলযর প্রমামণর পর এখর্ সারা নবমশ্ব 
অ্র্যার্য নবিযুৎ নসমটমম এই নসমটমগুনল প্রনিনলনপ র্রা হমচ্ছ। অ্র্য এর্টি সংগঠর্, ইসরাময়নল 
ঘডমভলপার ঘেনমলার এর্ানজন  NYPA-এর সমঙ্গ সমন্বয় র্মর সনিনলি িাপ ও ক্ষমিার সমঙ্গ িাপ 
শনি সঞ্চময়র বযবহার পরীক্ষা র্মর ঘটর্ ইউনর্ভানসনটি অ্ভ নর্উ ইয়র্ন  (State University of 
New York) এর এর্টি র্যাম্পামস নসমটম এর্ানজন  িক্ষিা বৃনি র্মর।  
  
নর্উ ইয়র্ন -ইজরাময়ল উদ্ভাবর্ চ্যামলঞ্জ এই বেমরর শুরুমি NYPA ইমর্ামভশর্ চ্যামলঞ্জ ঘ াষণা র্রার 
পর গভর্নর র্িৃন র্ মমডল র্রা হময়মে  া সম্প্রনি এর্জর্ নর্বনানচ্ি নবজয়ী ঘ াষণা র্মরনেল।  
  
আিহী ঘর্াম্পানর্গুমলা অ্র্লাইমর্ NYPA/ইসরাইল স্মার্ন  এর্ানজন  চ্যামলমঞ্জ িামির প্রস্তাব প্রময়াগ ও জমা 
নিমি পামর । জমা ঘিওয়ার সময়সীমা 20 এনপ্রল। এই চ্যামলমঞ্জ আমবির্ র্রমি আিহী িলগুমলার 
জর্য প্রার্-নর্মিনশ সমিলর্ আগামী ঘসামবার 16 মাচ্ন , 2020 ঘথমর্ িপুুর 2:30 ঘথমর্ নবমর্ল 
5:30 প নন্ত। Ha-Umanim Street 12, Tel Aviv-Yafo, Israel. Eventbrite বা meetup -এ 
ঘরনজটার র্রুর্।  
  
বর্উ ইেকন  টেম্বের বগ্রর্ বর্উ বডল  
গভর্নর কুওমমার িীর্ নর্উ নডল জানির জর্য আবহাওয়া ও পনরচ্ছন্ন এর্ানজন র ঘক্ষমে সবমচ্ময় 
গুরুত্বপূণন পিমক্ষপ  া 2040 সাল র্াগাি অ্র্যার্য ঘ মর্ামর্া ঘটমর্র িুলর্ায় অ্থননর্নির্ সর্ল ঘক্ষমে 
র্াবনমর্র বযবহারমর্ র্নমময় শূর্য র্াবনর্ নর্িঃসরণ নবিযুৎ ঘক্ষে প্রনিষ্ঠার লক্ষয নর্ধনারণ র্মরমে। এটি 
পনরচ্ছন্ন এর্ানজন  খামি নর্উ ইয়মর্ন র অ্ভূিপূবন উন্নয়র্সহ ঘটর্জমুড় 46টি বহৃৎ পনরসমরর 
র্বায়র্ম াগয প্রর্মল্প 2.9 নবনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামরর নবনর্ময়াগ, নর্উ ইয়মর্ন র পনরচ্ছন্ন এর্ানজন ৎ খামি 
সৃষ্ট 150,000 এর ঘবনশ র্মনসংস্থার্,  া 2024 সামলর মমধয অ্ফমশার বায়ু ঘথমর্ প্রায় 1,700 
ঘমগাওয়ার্ উৎপািমর্ প্রনিশ্রুনিবি এবং বণ্টর্ম াগয ঘসৌর খামি 2012 সাল ঘথমর্ শির্রা 1,700 
প্রবৃনির নভনির উপর প্রনিনষ্ঠি।  
  
সম্প্রনি পাশ হওয়া িাইমমর্ নলডারনশপ অ্যান্ড র্নমউনর্টি ঘপ্রামর্র্শর্ অ্যাে (Climate Leadership 
and Community Protection Act, CLCPA) নির্ নর্উ নডলমর্ আমিশ র্মর জািীয় পনরচ্ছন্ন 
এর্ানজন  উৎপািমর্র লক্ষয অ্জন মর্: 2035 সাল র্াগাি অ্ফমশার বায়ু ঘথমর্ র্য় নগগাওয়ার্, 2025 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=677cbb94-3b441d29-677e42a1-000babd9fa3f-11ab38fc2ab5a5c8&q=1&e=7e89614a-a4a5-4616-a32b-18ce573818ee&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Finnovation%2Frd-insights%2Fnypa-israel-smart-energy-challenge
https://www.eventbrite.com/e/pre-bid-conference-nypa-israel-smart-energy-challenge-tickets-97264925009?aff=eand
https://www.meetup.com/NYPA-Israel-Smart-Energy-Challenge/events/269028384/


 

 

সাল র্াগাি নবসৃ্তি ঘসালার ঘথমর্ েয় নগগাওয়ার্ এবং 2030 সাল র্াগাি এর্ানজন  সঞ্চয় ঘথমর্ নির্ 
নগগাওয়ার্, পনরচ্ছন্ন এর্ানজন র এই পনরবিন মর্র পাশাপানশ র্মনসংস্থার্ও সনৃষ্ট হমব  া অ্থনর্ীনিমর্ সমৃি 
র্রমব। এোড়াও CLCPA নর্উ ইয়র্ন  ঘটমর্র এমজনন্স ও র্িৃন পক্ষমর্ নির্হাউস গযাস নর্গনমর্মর্ 
1990 এর ঘলমভলসমূহ ঘথমর্ 2050 সামলর মমধয 85 শিাংশ র্নমময় আর্মি এবং অ্বমহনলি 
র্নমউনর্টিসমূমহর সনুবধামথন 40 শিাংশ পনরচ্ছন্ন নবিযুৎ এবং নবিযুৎ সাশ্রয়ী নরমসাসনসমূহ নবনর্ময়ামগর 
লমক্ষয র্াজ র্রার পনরর্ল্পর্া প্রণয়মর্র লমক্ষয ঘটর্মহাডারমির সামথ ঘ ৌথভামব র্াজ র্রার নর্মিনশর্া 
ঘিয়।  
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