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গভর্নর কুওম্বমা মধ্ে বর্উ ইয়ম্বকন র বমরাবিম্ব া কর্ম্বভবর্ম্বয়ন্স স্টারগুবলম্বে র্েুর্ উচ্চ গবের 
বিদ্েুবেক যার্িাহর্ চাব ন্ িং স্টের্ স্ াষণা কম্বরম্বের্  

  
ওবর্ওন্টা পাাঁচটি বমরাবিম্ব া অিস্থাম্বর্র মম্বধ্ে প্রথম যা NYPA এর রা্েিোপী EVolve NY 
স্র্ ওয়াম্বকন র মাধ্েম্বম দ্রুে চাব ন্ িংম্বক আরও অোম্বেসম্বযাগে এিিং সুবিধ্া্র্ক কম্বর স্োম্বল  

  
মাবকন র্ যুক্তরাম্বের িৃহত্তম ওম্বপর্-অোম্বেস চাব ন্ িং স্র্ ওয়াকন গুবলর মম্বধ্ে একটি  

বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অথবরটি িেম্বরর স্েষ র্াগাদ্ 150টি ফাট চা ন্ ার ইর্টল করার পম্বথ আম্বে, 
স্টম্ব র বির্ এর্াব ন্  লক্ষ্েম্বক অগ্রসর করম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ মধ্য নর্উ ইয়মকন র একানধ্ক নমরানিম া কর্নভনর্ময়ন্স স্টার অ্িস্থামর্ 
পাাঁচটি পনরকনিত উচ্চ গনতর বিদ্যুনতক যার্িাহর্ চানজন িং হামির মমধ্য প্রথমটি স্ াষণা কমরমের্। 
নমরানিম া এিিং নর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্থনরটির (New York Power Authority, NYPA) মমধ্য 
একটি চুনির মাধ্যমম সম্ভি হময়মে, র্তুর্ EVolve NY চানজন িং হািগুনি পাাঁচটি নমরানিম া সাইম  
স্মা  19টি চাজন ার সরিরাহ করমি। প্রথম অ্িস্থার্, একটি ওনর্ওন্টা নমরানিম া স্টশমর্, NYPA এর 
EVolve NY রাজযিযাপী চানজন িং অ্িকাঠামমা স্র্ ওয়ামকন  সপ্তম ইর্টমিশর্ হমি। এই শরমত চাি ু
হওয়া পাাঁচটি হাি নর্উ ইয়কন িাসীমদ্র নর্গনমর্-মুি বিদ্যুনতক চানজন িং প্রদ্ার্ করমি, যা গভর্নমরর 
উচ্চানভিাষী পনরচ্ছন্ন শনির িক্ষ্যগুনিমক এনগময় নর্ময় স্যমত সহায়তা করমি, যার মমধ্য রময়মে 
বিদ্যুনতকরণ এিিং জ্বািানর্ দ্ক্ষ্তার মাধ্যমম কািনর্ 22 নমনিয়র্  র্ হ্রাস করা এিিং 2050 সামির 
মমধ্য নির্হাউস গযাস নর্গনমর্ 85% হ্রাস করা।  
  
"সরকানর-স্িসরকানর অ্িংশীদ্ানরত্ব নর্উ ইয়কন মক দ্রুত, সাশ্রয়ী মূমিযর এিিং নর্ভন রমযাগয বিদ্যুনতক 
যার্িাহর্ পািনিক চানজন িং স্টশর্গুনির একটি স্র্ ওয়াকন  বতনর করমত সক্ষ্ম কমর," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "রাজয জমু়ে স্থার্ীয় িাজামর উচ্চ গনতর চানজন িং সম্প্রসারণ আরও চািকমদ্র ইমিকনিক 
স্ভনহকি (EV) স্িমে নর্মত উৎসানহত করার একটি গুরুত্বপূণন পদ্মক্ষ্প। বিদ্যুনতক যার্িাহমর্র 
িহণমযাগযতা প্রসানরত কমর এিিং চানজন িং অ্যামেসমযাগয কমর স্তািার মাধ্যমম, আরও নর্উ ইয়কন িাসী 
পনরিহমর্র এই নর্গনমর্-মিু পদ্ধনতটি িযিহার করমি, যা নর্উ ইয়কন  স্টম র স়েকপমথ নির্হাউস 
গযাস দ্ষূণ উমেখমযাগযভামি হ্রাস করমি।"  
  
স্িফম র্যান্ট গভর্নর কযানথ স্হাচুি আজ স্য সাউথসাইড ওনর্ওন্টা অ্িস্থার্টি উমমাচর্ কমরমের্, 
নতনর্ র্তুর্ চাজন ার ইমভমন্ট EV চানিময় আমসর্। এটি প্রথম সাই  যা নমরানিম া কর্নভনর্ময়ন্স 



 

 

স্টারস দ্বারা আময়ানজত, একটি পানরিানরক মানিকার্াধ্ীর্ এিিং পনরচানিত শনি খুচরা নিমেতা, যা 
নিিংহাম র্ নভনিক যা মধ্য নর্উ ইয়কন  জমু়ে 100টিরও স্িনশ সনুিধ্াজর্ক স্দ্াকার্ পনরচাির্া 
কমর। NYPA এই শরমতর মমধ্য নমরানিম া স্টারগুনিমত 19টি চাজন ামরর সমূ্পণন স্স  ইর্টি করমি। 
অ্র্যার্য নমরানিম া সাই গুনি প্রাথনমকভামি নিিংহাম র্ - নসরানকউজ কনরমডামর অ্িনস্থত হমি। 
নর্মনাণ জরু্ মামস শুরু হমত চমিমে এিিং নসরানকউমজর দ্টুি স্থার্ এিিং কযামসি নেক এিিং 
নিিংহাম মর্র স্দ্াকার্ অ্ন্তভুন ি। NYPA নমরানিম া সাই  স্হামটর সামথ সমন্বয় কমর EVolve NY 
চানজন িং স্র্ ওয়াকন  নর্মনাণ, মানিকার্া এিিং পনরচাির্া করমি।  
  
"নর্উ ইয়মকন র ভনিষযৎ পনরচ্ছন্ন, র্িায়র্মযাগয শনির দ্বারা চানিত হমি এিিং বিদ্যুনতক যার্িাহর্ 
এই িক্ষ্য অ্জন মর্র নভনির অ্িংশ," স্লফম্ব র্োন্ট গভর্নর কোবথ স্হাচুল িম্বলর্। "নমরানিম া 
কর্নভনর্ময়ন্স স্টামর পাাঁচটি র্তুর্ উচ্চ গনতর বিদ্যুনতক যার্িাহর্ চানজন িং হামির আজমকর স্ াষণা 
কািনর্ নর্গনমর্ হ্রাস করমত এিিং জ্বািানর্ িযময় উমেখমযাগয সঞ্চয় অ্জন মর্ সহায়তা করমি, অ্র্যনদ্মক 
নর্উ ইয়কন িাসীমদ্র বিদ্যুনতক যার্িাহর্ নকর্মত উৎসানহত করমি স্যমহতু আমরা আরও চানজন িং 
স্টশর্ স্থাপর্ করনে। নর্উ ইয়কন  এখর্ এিিং ভনিষযমত আরও পনরষ্কার, সিজু এিিং আরও 
নস্থনতস্থাপকভামি গম়ে স্তািার জর্য প্রনতশ্রুনতিদ্ধ।"  
  
"NYPA আর্নিত স্য নমরানিম ার সামথ এই অ্িংশীদ্ানরত্ব, একটি মানি-সাই  স্হামটর সামথ 
আমামদ্র প্রথম উমদ্যাগ, আমামদ্র উমেখমযাগযভামি আমামদ্র র্াগাি প্রসানরত করমত এিিং দ্রুত 
চানজন িং স্ক আরও সম্প্রদ্াময়র কামে সহমজই অ্যামেসমযাগয কমর তুিমত সহায়তা করমি," বগল বস. 
বকবর্ওম্বর্স, NYPA এর স্প্রবসম্বেন্ট ও প্রধ্ার্ বর্িনাহী কমনকেন া, িম্বলম্বের্। "রাজয জমু়ে প্রধ্ার্ স্থামর্ 
উচ্চ গনতর চাজন ার স্মাতাময়র্ করার জর্য একসামথ কাজ কমর, আমরা আরও চািকমদ্র জর্য শূর্য 
নর্গনমর্ যার্িাহর্ স্িমে স্র্ওয়ার পথ সহজ কমর তুিনে, তারা জার্মি স্য তারা তামদ্র পরিতী 
চাজন  সম্পমকন  নচন্তা র্া কমর দ্ী ন দ্রূত্ব ভ্রমণ করমত পামর। NYPA সি নর্উ ইয়কন িাসীমদ্র জর্য 
কািনর্মুি ভনিষযৎ এিিং স্বাস্থযকর পনরমিশ বতনরর জর্য প্রনতশ্রুনতিদ্ধ।"  
  
র্তুর্ চাজন ারগুনি NYPA এর EVolve NY চানজন িং অ্িকাঠামমা স্র্ ওয়াকন  বতনরর অ্িংশ যা প্রধ্ার্ 
ভ্রমণ কনরমডার এিিং শহরাঞ্চমি আমরা পযন কমদ্র EV চািামত উৎসানহত করার জর্য স্থাপর্ করা 
হমচ্ছ। EVolve NY 2021 সামির স্শমষর নদ্মক নর্উ ইয়কন  রাজয জমু়ে 150টি পযনন্ত চাজন ার ইর্টি 
করমি, যা নর্উ ইয়কন মক মানকন র্ যিুরামে তৃতীয় িহৃিম ওমপর্-অ্যামেস (সি EVএর জর্য 
উপিভয) 150kW+ ফাট চানজন িং স্র্ ওয়াকন  স্দ্মি। এই EVolve NY নিল্ডআউ  পযনায় সমূ্পণন 
হওয়ার পমর, নর্উ ইয়কন িাসীরা নর্উ ইয়কন  নসটি স্থমক মন্টক, আিিানর্ স্থমক মনিয়াি এিিং 
নিিংহাম র্ স্থমক িামফমিা পযনন্ত স্য স্কার্ও EV চািামত সক্ষ্ম হমি এিিং প্রনত 50 মাইি িা তার 
কম দ্রূমত্ব অ্িনস্থত 15-30 নমনর্ম র মমধ্য তামদ্র যার্িাহর্ নরচাজন  করমত সক্ষ্ম দ্রুত চাজন ার 
পামি।  
  
গত শরমতর পর স্থমক স্খািা EVolve NY সাই গুনির মমধ্য রময়মে িািযাঞ্জনভি, ওয়া ার াউর্, 
মযামিার্, সু্ক্রর্ স্িক, স্ফয়ারমপা ন  এিিং র্থনইমট জর্ এফ স্কমর্নড আন্তজন ানতক নিমার্িিমরর িৃহিম 
পািনিক চানজন িং হাি।  
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বমরাবিম্ব া: েবক্ত আবিষ্কাম্বর একটি স্েন্ডম্বস ার  
স্সিাি নর্উ ইয়কন  অ্ঞ্চমি জ্বািানর্ পনরমষিা প্রদ্ামর্র দ্ী ন ইনতহাস রময়মে নমরানিম ার। পানরিানরক 
িযিসা শুরু হয় 1927 সামি যখর্ স্জমস নমরানিম া নর্উ ইয়মকন র র্রউইমচর িানসিামদ্র কামে 
কয়িা সরিরাহ শুরু কমরর্। সমময়র সামথ সামথ, িযিসা নিকনশত এিিং িৃনদ্ধ অ্িযাহত থামক, এিিং 
পনরমষিাগুনিমত স্হাম নহটিিং স্তি এিিং স্প্রামপর্ যুি কমর। 1983 সামির মমধ্য, নমরানিম া গযাস 
স্টশর্ এিিং সুনিধ্াজর্ক স্দ্াকার্গুনিমক তার স্পা ন মফানিওমত নর্ময় আমস, িতন মামর্ 108টি অ্িস্থার্ 
পনরচাির্া কমর। স্িশ কময়কটি স্থামর্ EV চানজন িং স্টশর্ যুি করা স্সিাি নর্উ ইয়কন  জমু়ে 
িাহকমদ্র সামথ একটি র্তুর্ যুগ নচনিত কমর যারা এখর্ নর্গনমর্-মুি বিদ্যুনতক জ্বািানর্র 
নিকিগুনির সুনিধ্া নর্মত সক্ষ্ম হমি।  
  
"আমরা Evolve NY এর সামথ আমামদ্র অ্িংশীদ্ানরত্ব নর্ময় উচ্ছ্বনসত কারণ আমরা জানর্ বিদ্যুনতক 
'ফুময়নিিং' একটি উদ্ীয়মার্ িাজার এিিং আমরা এর অ্িংশ হমত চাই," বসইও স্্া বমরাবিম্ব া 
িম্বলম্বের্। "জ্বািানর্ িযিসায় আমামদ্র অ্িংশিহমণর প্রায় 100 িের জমু়ে, আমরা িাহকমদ্র 
প্রময়াজমর্র মমতা মানর্ময় স্র্ওয়ার এিিং নিকনশত হওয়ার মূিয িুঝমত স্পমরনে। যনদ্ আমামদ্র 
িাহকরা এই নদ্মক এনগময় যার্, তাহমি আমরাও যাি।"  
  
4969 NY স্ট  রু  23-এর ওনর্ওন্টা সাইম  নতর্টি 150kW ডাইমরক্ট কামরন্ট ফাট চাজন ার 
(DCFC) স্টশর্ এিিং একটি 350kW চাজন ার থাকমি, যা প্রনত নমনর্ম  20 মাইি পযনন্ত গনতমত 
একটি সামঞ্জসযপণূন গান়ে চাজন  করমত সক্ষ্ম। চানজন িং স্টশর্গুনির মমধ্য দ্টুি দ্রুত চানজন িং কামর্ক্টর, 
কম্বাইন্ড চানজন িং নসমটম (CCS) এিিং CHAdeMO উভয় নদ্ময় সনিত করা হমি, তাই একটি 
অ্যাডাপ্টার সহ স্ সিা গান়ে সহ সমস্ত বিদ্যুনতক যার্িাহর্ প্লাগ ইর্ করমত পামর। একটি পানকন িং 
স্েস ADA নর্য়মার্ুিনতন তা পূরণ কমর। চাজন ারগুনির মমধ্য রময়মে "প্লাগ অ্যান্ড চাজন " কাযনকানরতা, 
একটি বিনশষ্ট্য যা নর্নদ্নষ্ট্ যার্িাহর্মক চাজন ামরর কামে মানিমকর অ্থন প্রদ্ামর্র প্রমাণপত্রানদ্ স্যাগামযাগ 
করমত স্দ্য় - একটি দ্রুত, আরও সুনিধ্াজর্ক স্ির্মদ্মর্র সুমযাগ স্দ্য়।  
নমরানিম া কর্মভনর্ময়ন্স স্টারটি 24  ণ্টা স্খািা এিিং একটি পািনিক স্রট রুম, গান়ে স্ধ্ায়া, 
খািার এিিং পার্ীয় সরিরাহ কমর। সাই টি স্িশ কময়কটি স্দ্াকার্ এিিং স্রমস্তাাঁরার কাোকানে 
স্যখামর্ িাহকরা তামদ্র গান়ের চামজন র সময় হাাঁ মত এিিং স্কর্াকা া করমত পামরর্। এই িের রু  
23 সাইম  একটি ডানিমর্র অ্িস্থার্ও খুিমি।  
  
ওনর্ওন্টা সাই টি NYPA-র প্রথম অ্িস্থার্ যা ইমিনিফাই কমানশনয়ামির সহমযানগতায় নিকনশত এিিং 
পনরচানিত হয়, যা ইমিনিফাই আমমনরকার একটি িযিসানয়ক ইউনর্  যা িযিসা, ইউটিনিটি এিিং 
সরকানর সিংস্থাগুনিমক কাটমাইজড এন্ড- ু-এন্ড চানজন িং সমাধ্ার্ সরিরাহ করার জর্য নডজাইর্ করা 
হময়মে। EVolve NY িাহকরা স্েনড  িা স্ডনি  কাডন  িযিহার কমর িা ইমিনিফাই 
আমমনরকা স্মািাইি অ্যানপ্লমকশর্ িযিহার কমর এই স্টশর্গুনিমত িযিহামরর জর্য সুনিধ্াজর্কভামি 
অ্থন প্রদ্ার্ করমত পামরর্, যা ড্রাইভারমদ্র স্দ্শিযাপী স্র্ ওয়ামকন র 2,600টিরও স্িনশ DC ফাট 
চাজন ামরর সামথ সিংযুি কমর। ড্রাইভার এো়োও ইমিকনিফাই আমমনরকার 24/7 িাহক স্যাগামযাগ 
স্কন্দ্র দ্বারা সমনথনত হমি।  
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"বিদ্যুনতক িানণনজযক েমাগত উদ্ভাির্, একটি অ্তুির্ীয় স্র্ ওয়াকন  এিিং আমামদ্র িাহকমদ্র উপর 
একটি অ্ ি স্ফাকাস িযিহার করমে যামত সিংস্থাগুনি দ্রুত নর্উ ইয়কন  এিিং মানকন র্ যিুরাে এিিং 
কার্াডা জমু়ে অ্নত-দ্রুত চানজন িংময়র উপিভযতা প্রসানরত করমত সহায়তা কমর," ইম্বলবিফাই 
আম্বমবরকার কমাবেনয়াল সাবভন ম্বসস, বগ্রর্ বসটি্ অোন্ড বি্ম্বর্স স্েম্বভলপম্বমম্বন্টর পবরচালক 
রাম্বচল স্মাম্ব্স িম্বলম্বের্। "নর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্থনরটির মমতা অ্িগামী নচন্তাশীি সিংস্থাগুনির 
সামথ সহমযানগতা িানণনজযক িযিসাময়র জর্য  ার্ন-নক, উদ্ভাির্ী চানজন িং সমাধ্ার্ স্মাতাময়র্ কমর 
স্ কসই গনতশীিতা ত্বরানন্বত করমত সহায়তা করমে যারা বিদ্যুনতক ভনিষযতমক অ্িানধ্কার নদ্মচ্ছ।"  
 
নর্উ ইয়কন  স্ট  ইমিকনিক অ্যান্ড গযাস কমপনামরশর্ (New York State Electric and Gas 
Corporation, NYSEG) NYPA-স্ক বিদ্যুনতক নসমটমমর প্রমকৌশি এিিং র্কশায় সহায়তা কমর যা 
চানজন িং স্টশর্গুনিমক সমথনর্ কমর।  
  
বর্উ ইয়কন  স্ট  ইম্বলকবেক অোন্ড গোস কম্বপনাম্বরের্ এর স্প্রবসম্বেন্ট এিিং প্রধ্ার্ বর্িনাহী কমনকেন া 
কালন এ. স্ ইলর িম্বলর্, "NYSEG আমামদ্র পনরমষিা এিাকা জমু়ে EV চানজন িং স্টশর্গুনিমত 
অ্যামেস সম্প্রসারমণর জর্য রামের উমদ্যাগমক সমথনর্ করমত স্পমর গনিনত স্যমর্টি আজ ওনর্ওন্টামত 
উমমানচত হময়মে। আমরা আমামদ্র িাহকমদ্র র্তুর্ জ্বািানর্ ভনিষযমতর জর্য প্রস্তুত হমত এিিং EV 
চানজন িং স্টশর্গুনিমত িনধ্নত অ্যামেস সম্পনকন ত রামজযর শনি িক্ষ্যগুনিমক সমথনর্ করমত 
প্রনতশ্রুনতিদ্ধ। পনরিহর্ খামতর বিদ্যুনতকরণ কািনর্ নর্গনমর্ হ্রাস করমত এিিং আমামদ্র িাহক এিিং 
সমস্ত নর্উ ইয়কন িাসীমদ্র জর্য আরও স্ কসই জ্বািানর্ ভনিষযমতর প্রচার করমত সহায়তা করমি।"  
  
র্তুর্ স্থাপর্াগুনি গভর্নমরর "স্মক স্রনড (Make Ready)" কমনসনূচমক সমথনর্ কমর, যা 
নিনর্ময়াগকারীমদ্র মানিকার্াধ্ীর্ ইউটিনিটিগুনির তহনিিমক আমরা স্িনশ EV চানজন িং স্টশর্ যুি 
করার জর্য িযিহার করমি স্যগুনি 2025 সামির মমধ্য 50,000 এর স্িনশ চাজন ার স্থাপমর্র িমক্ষ্য 
প্রসানরত EV িযিহারমক সমথনর্ করার জর্য মূি স্থামর্ নর্নমনত হমি। নর্উ ইয়মকন র পনরিহর্ খাতমক 
নিদ্যুতচানিত করমত নর্উ ইয়কন  স্টম র 1 নিনিয়র্ মানকন র্ ডিার নিনর্ময়াগ পনরষ্কার িার্নজ  এিিং 
বিদ্যুনতক পনরিহমর্র প্রমিশানধ্কার এিিং উপিভযতা িৃনদ্ধ করমে যামত পনরষ্কার িায়ু এিিং স্বাস্থযকর 
কনমউনর্টি বতনর করমত নর্গনমর্ হ্রাস কমর নর্ম্ন আময়র িা সনুিধ্ািনঞ্চত অ্ঞ্চিসহ সমস্ত নর্উ 
ইয়কন িাসী উপকৃত হয়। নর্উ ইয়কন  স্ট  এর্ানজন  অ্যান্ড নরসাচন  স্ডমভিপমমন্ট অ্থনরটি, নর্উ ইয়কন  
স্ট  নডপা ন মমন্ট অ্ফ পািনিক সানভন স এিিং নর্উ ইয়কন  স্ট  নডপা ন মমন্ট অ্ফ এর্ভায়রর্মমন্টাি 
কর্জারমভশর্-এর সহমযানগতায় স্মক স্রনড, EVolve NY, এিিং Charge NY সহ নিনভন্ন কমনসনূচর 
অ্ধ্ীমর্ এই নিনর্ময়াগ এিিং বিদ্যুনতকরণ প্রমচষ্ট্া রাজযমক জিিায়ু স্র্তৃত্ব এিিং সম্প্রদ্ায় সুরক্ষ্া আইমর্ 
িনণনত তার আিাসী পনরষ্কার শনি িক্ষ্যগুনিমত স্পৌাঁোমত সহায়তা করমি।  
  
নমরানিম ামত EVolve NY ফাট চাজন ারসমূহ, এিিং অ্র্িাইমর্ আসা অ্র্যার্যগুনি সম্পমকন  তথয, 
PlugShare িা Chargeway অ্যাপ ডাউর্মিাড কমর পাওয়া যামি।  
  
বর্উ ইয়কন  স্টম্ব র স্দ্ম্বের-স্র্েৃস্থার্ীয় ্লিাযু় পবরকল্পর্া  
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গভর্নর কুওমমার স্দ্মশর-স্র্তৃস্থার্ীয় জিিায়ু এমজন্ডা স্দ্মশর সিমচময় স্জারামিা জিিায়ু ও নির্ 
এর্ানজন র উমদ্যাগ, যা নর্উ ইয়কন  স্ট মক COVID-19 মহামারী স্থমক মুনি িাভ করার পাশাপানশ 
কমনসিংস্থার্ সৃনষ্ট্ কমর এিিং সিুজ অ্থনর্ীনতর উন্ননত অ্িযাহত রামখ এমর্ নির্ এর্ানজন র সশুৃঙ্খি ও 
র্যায়নিচামরর পনরিতন মর্র আহ্বার্ জার্ামর্া হমচ্ছ। জিিায়ু স্র্তৃত্ব ও সম্প্রদ্ায় সুরক্ষ্া আইমর্র মাধ্যমম 
আইমর্ অ্ন্তভুন ি, নর্উ ইয়কন  2040 সামির মমধ্য শরূ্য-নর্গনমর্ নিদ্যুৎ খামত তার িাধ্যতামূিক িক্ষ্য 
অ্জন মর্র পমথ, 2030 সামির মমধ্য 70 শতািংশ পুর্র্নিীকরণমযাগয শনি উৎপাদ্র্সহ এিিং 
অ্থনর্ীনতমত নিসৃ্তত কািনর্ নর্রমপক্ষ্তা অ্জন মর্র পমথ। এটি নির্ এর্ানজন  খামত নর্উ ইয়মকন র অ্ভূতপূিন 
উন্নয়র্সহ স্ট  জমু়ে 91টি িৃহৎ পনরসমরর র্িায়র্মযাগয প্রকমি 4 নিনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর 
নিনর্ময়ামগর উপর গম়ে তুিমে, নর্উ ইয়মকন র নির্ এর্ানজন  খামত সৃষ্ট্ 150,000 এর স্িনশ 
কমনসিংস্থার্, যা 2035 সামির মমধ্য অ্ফমশার িায়ু স্থমক প্রায় 9,000 স্মগাওয়া  উৎপাদ্মর্র 
প্রনতশ্রুনত এিিং িণ্টর্মযাগয স্সৌর খামত 2011 সাি স্থমক 1,800 শতািংশ প্রিনৃদ্ধর নভনির উপর 
প্রনতনিত। গভর্নর কুওমমার স্র্তৃমত্ব, নর্উ ইয়কন  এই অ্িগনতর উপর নভনি কমর গম়ে তুিমি এিিং 
2050 সামির মমধ্য 1990 সামির তুির্ায় িীর্হাউস গযামসর নর্গনমর্ 85 শতািংশ হ্রাস করমি এিিং 
নর্নিত করমি স্য পনরচ্ছন্ন এর্ানজন মত নিনর্ময়ামগর সুনিধ্ার 40 শতািংশ সুনিধ্ািনঞ্চত 
কনমউনর্টিগুনিমক সুনিধ্া প্রদ্ার্ করার িক্ষ্য পূরণ করমি এিিং 2025 সামির মমধ্য এর্ানজন র খরচ 
185 নিনিয়র্ নিটিশ থামনাি ইউনর্  (British thermal unit, BTU) অ্িনধ্ কমামর্ার িমক্ষ্যর নদ্মক 
এনগময় যামি।  
  
EVolve NY সম্পম্বকন   
EVolve NY নর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্থনরটির উমদ্যাগ যা সারা রামজয বিদ্যুনতক যার্িাহর্ (EV) 
িহণ ত্বরানন্বত কমর। এই স্প্রািামটি দ্রুত চানজন িং অ্িকাঠামমা সম্প্রসারণ এিিং সমস্ত নর্উ 
ইয়কন িাসীমদ্র জর্য EV গুনিমক আরও িযিহারকারী-িান্ধি কমর তুিমত স্িসরকানর খামতর 
অ্িংশীদ্ানরত্ব বতনর কমর। NYPA প্রধ্ার্ আন্তঃরাজয কনরমডার িরাির, পাাঁচটি প্রধ্ার্ শহমর এিিং নর্উ 
ইয়কন  নসটি নিমার্িিমর দ্রুত চাজন ার স্থাপর্ করমে। EVolve NY 2030 সামির মমধ্য নির্হাউস 
গযাস নর্গনমর্ 40 শতািংশ হ্রাস করার নর্উ ইয়কন  স্টম র িক্ষ্যমক সমথনর্ কমর এিিং 2021 সামির 
মমধ্য 10,000 পািনিক EV চানজন িং স্টশর্ চাি ুকরার জর্য গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমার Charge 
NY 2.0 স্প্রািামমর একটি মূি স্তম্ভ। আপনর্ আরও তমথযর জর্য আমামদ্র সামথ স্যাগামযাগ করমত 
পামরর্ িা এখামর্ খুাঁমজ স্পমত পামরর্।  
  
বমরাবিম্ব া সম্পম্বকন   
পানরিানরক মানিকার্াধ্ীর্ এিিং পনরচানিত, নমরানিম া ফযানমনি অ্ফ স্কাম্পানর্জ স্হাম এর্ানজন  
স্প্রাডাক্টস অ্যান্ড সানভন মসস, কর্মভনর্ময়ন্স স্টার, পাইকানর শনি পণয ও পনরমষিা, প্রাকৃনতক গযাস 
এিিং বিদ্যুনতক এিিং নমরানিম া িাক স্মরামত সহ একানধ্ক নিভাগ সহ র্য়টি রামজয কাজ কমর। 
আরও তথয এখামর্ রময়মে।  
  
  

###  
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