অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/18/2021

গভর্রন কোবি হ াকল

রাজ্ে জ্ুম্ব়ে 50,000 টিরও হিবে র্তু র্ EV চারজ্নিং হ ািন হ াতাম্ব়ের্ করার জ্র্ে গভর্রন
হ াচু ল হপ্রাগ্রাম্ব র অগ্রগবতর হ াষণা কম্বরম্বের্

PSC 'EV হ ক-হরবি' হপ্রাগ্রা ম্বক বিদ্ুেবতক যার্িা র্ চারজ্নিং বরকাঠাম্ব া স্থা ম্বর্র
জ্র্ে ইউটিবলটি এিিং চারজ্নিং হ ািন বর্ াতাম্বদ্র
ন
উৎসাব ত করার জ্র্ে হভাি বদ্ম্ব়েম্বে
হযখাম্বর্ এটি জ্র্সাধারম্বণর উ কার কম্বর
1,500 DC ফাস্ট চারজ্নিং হ ািন স 50,000 টিরও হিবে সিজ্র্ীর্
ন
এিিং িাবর্রজ্েক চারজ্নিং
হ াম্বিন র ত্বরাবিত স্থা র্া 2025 সাম্বলর ম্বধে NY-এর অ-আিাবসক চারজ্নিং হ ািন গুবল
দ্েগুণ িৃরি করম্বি
হপ্রাগ্রা টি 1.5 বিবল়ের্ াবকনর্ িলাম্বরর র্তু র্ বিবর্ম্ব়োগ উৎসাব ত কম্বর এিিং গ্রা ম্বকর
সুবিধা িািদ্ 2.6 বিবল়ের্ াবকনর্ িলাম্বররও হিবে প্রদ্ার্ করম্বি
সুবিধািরিত সম্প্রদ্া়েগুবলর জ্র্ে বর্ম্বিবদ্ত 206 ব বল়ের্ াবকনর্ িলার প্রদ্ার্ কম্বর
অিনর্বতক
ন
সুম্বযাগগুবল প্রদ্ার্ কম্বর
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে ইউটিথলটি হক্াম্পাথর্গুথল সম্পূণরূরে
ন
থর্উ
ইয়রক্নর েুগান্তক্ারী বৈদ্ুযথিক্ োর্ৈা র্ েথরক্াঠার া হরাগ্রা ৈাস্তৈায়র্ ক্ররি োরর ো "EV
হ ক্-হরথি," থ রসরৈ েথরথচি ো 2025 সারলর রযয রাজয জুর়ে 50,000-টিরও হৈথি র্িু র্
সৈজর্ীর্
ন
এৈং ৈাথণজ্জযক্ হলরভল 2 চাজ্জনং হোিন স্থাের্ ক্ররৈ - চার ৈেররর রযয থর্উ ইয়ক্ন
রারজয অর্াৈাথসক্ চাজ্জনং হোরিন র সংখ্যা দ্িগুরণরও হৈথি ৈৃজ্ি ক্ররৈ৷
হ াষণাটি হেি োৈথলক্ সাথভনস ক্থ ির্ (State Public Service Commission) অযাক্াউথটং
থর্য় গুথল অর্ুর াদ্র্ ক্রার েরর ক্রা রয়রে, োর দ্বারা থর্উ ইয়ক্ন হেরির স স্ত রযার্
থৈথর্রয়াগক্ারীরদ্র াথলক্ার্াযীর্ ইউটিথলটিগুথল — হসন্ট্রাল ািসর্ গযাস অযান্ড ইরলক্টিক্
ক্রোররির্
ন
(Central Hudson Gas & Electric Corporation), ক্র্রসাথলরিরিি এথিসর্
হক্াম্পাথর্ অফ থর্উ ইয়ক্ন, ইর্ক্. (Consolidated Edison Company of New York, Inc.), থর্উ
ইয়ক্ন হেি ইরলক্টিক্ অযান্ড গযাস ক্রোররির্
ন
(New York State Electric & Gas
Corporation), র্যাির্াল থগ্রি, অররঞ্জ অযান্ড রক্লযান্ড ইউটিথলটিস, ইর্ক্রোরররিি
ন
(National
Grid, Orange and Rockland Utilities, Inc.) এৈং ররচোর গযাস অযান্ড ইরলক্টিক্ ক্রোররির্
ন
(Rochester Gas and Electric Corporation) — হরাগ্রা টির ৈাস্তৈায়র্ চাথলরয় হেরি োরর।

"থর্উ ইয়ক্ন জলৈায়ু েথরৈিনরর্র থৈরুরি হ াক্াথৈলা ক্ররি এৈং রভাথৈি সম্প্রদ্ায়গুথলর জর্য
েথররৈিগি র্যায়থৈচার আর্রি েথরচ্ছন্ন িজ্ির উদ্ভাৈরর্ জাথিরক্ হর্িৃত্ব হদ্য়, এৈং আজরক্র
থসিান্ত আ ারদ্র এক্টি সৈুজির, থর্গ ন র্- ুি ভথৈষযরির এক্ যাে ক্াোক্াথে থর্রয় আরস,"
গভর্রন হ াচু ল িম্বলম্বের্। "EV হ ক্-হরথি হরাগ্রা টি আ ারদ্র েথরৈ র্ খ্ািরক্
ইরলক্টিফাই ক্ররি এৈং আ ারদ্র অর্ুজ্ঞা স ির্ন ক্রার জর্য বিথর ক্রা রয়রে হে 2035
সারলর রযয রারজয থৈজ্ি ওয়া স স্ত র্িু র্ োত্রীৈা ী গাথ়ে এৈং িাক্গুথল িূর্য-থর্গ ন রর্র
রৈ, এৈং িার সারি থর্জ্িি ক্ররৈ হে স স্ত থর্উ ইয়ক্নৈাসীরা েথরষ্কার ৈািাস এৈং র্িু র্,
ভারলা হৈিরর্র চাক্থরর সৃটি ওয়া হিরক্ উেক্ৃি রৈর্।"
EV হ ক্-হরথি হরাগ্রা টি 50,000টি সৈজর্ীর্
ন
এৈং ৈযৈসাথয়ক্ হলরভল 2 চাজ্জনং হোরিন র
স িরর্র
ন
জর্য ররয়াজর্ীয় েথরক্াঠার ার জর্য ি থৈল সরৈরা ক্রর, ো এক্টি েযান্ডািন
ওয়াল আউিরলরির হচরয় োর্ৈা র্রক্ অন্তি দ্ুই গুণ দ্রুি চাজন ক্ররি সক্ষ ক্রর, এৈং
1,500টি োৈথলক্ DC (থিররক্ট ক্াররট) ফাে চাজনার হোিন থর্উ ইয়রক্ন, হে অিযাৈিযক্ীয়
ভূ থ ক্া োৈথলক্ ফাে চাজ্জনং হোিন গুথল থর্ক্ি ভথৈষযরি োলর্ ক্রর ও েথরসররর উরদ্বগ দ্ূর
ক্ররি হে ভূ থ ক্া হসগুথল োলর্ ক্ররৈ িার স্বীক্ৃথিস্বরূে। হরাগ্রা টি শুরু ওয়ার আরগ,
রাজযৈযােী 4,571-টি সৈজর্ীর্ভারৈ
ন
অযারেসরোগয চাজনার থেল। এই হরাগ্রা টি সৈজর্ীর্ভারৈ
ন
অযাক্রসসরোগয চাজনররর সংখ্যা থর্উ ইয়রক্ন দ্িগুরণরও হৈথি ৈৃজ্ি ক্ররৈ।
EV হ ক্-হরথি হরাগ্রা থর্উ ইয়ক্ন হেরির থৈথর্রয়াগক্ারীরদ্র াথলক্ার্াযীর্ ইউটিথলটিগুথলর
দ্বারা অিায়র্
ন
ক্রা রৈ এৈং এক্টি খ্রচ ভাগাভাথগর হরাগ্রা বিথর ক্ররৈ ো ইউটিথলটি এৈং
হেির্ হিরভলোররদ্র বৈদ্ুযথিক্ গাথ়ের চাজ্জনং েথরক্াঠার া স্থাের্ ক্ররি উৎসাথ ি ক্ররৈ
এ র্ স্থারর্ ো গ্রা ক্রদ্র সরৈাচ্চ
ন সুথৈযা রদ্ার্ ক্ররৈ। ক্থ ির্ হ াি ৈারজি 701 থ থলয়র্
াথক্নর্ িলারর সী াৈি ক্রররে এৈং এটি 2025 সাল েেন্ত
ন চলরৈ, োর রযয থর্ম্ন-সা াজ্জক্আথিক্
ন এৈং সুথৈযাৈজ্িি সম্প্রদ্ায়গুথলর জর্য র্যায়সঙ্গি অযারেস এৈং সুথৈযার জর্য র্ূযর্ি
206 থ থলয়র্ িলার ৈরাদ্দ িাক্রৈ। সুথৈযাৈজ্িি সম্প্রদ্ায়গুথলর EV চাজ্জনং হোিন গুথল উচ্চির
ররণাদ্র্ার জর্য হোগয, এক্টি সাইিরক্ EV চাজ্জনংরয়র জর্য রস্তুি ক্ররি খ্ররচর 100 িিাংি
েেন্ত
ন স ির্ন ক্রর৷ EV হ ক্-হরথি হরাগ্রা েথরচালর্াক্ারী থর্য় গুথল 1 জার্ুয়ারী, 2021 হিরক্
অস্থায়ী থভথিরি ক্ােক্র
ন
রয়রে৷ আজরক্র থসিান্ত হসই থর্য় গুথলরক্ স্থায়ী ক্রর হিারল।
জর্সাযাররণর ৈযৈ াররর ফাে চাজ্জনং হেিরর্ হৈসরক্াথর থৈথর্রয়াগ উৎসাথ ি ক্রা আগা ী
ৈেরগুরলারি থর্উ ইয়রক্নর EV ৈাজাররক্ উৎসাথ ি ক্ররৈ। েথদ্ও রািথ ক্ রর্াথর্রৈি থেল
থৈথর্রয়াগক্ারীরদ্র াথলক্ার্াযীর্ ইউটিথলটিগুথল দ্বারা েথররৈথিি সম্প্রদ্ায়গুথলরি অৈথস্থি
রক্ল্পগুথলরক্ অিায়র্
ন
ক্রার উের, ক্থ ির্ ৈরলথেল হে রারজযর েথরৈ র্ থৈদ্ুযিায়রর্র
লক্ষযগুথলরক্ এথগরয় হর্ওয়া, েথরচ্ছন্ন েথরৈ রর্ অযারেস রসাথরি ক্রা এৈং সুথৈযাৈজ্িি
সম্প্রদ্ায়গুথলরি থর্গ ন র্ হ্রাস ক্রার উরদ্দিযগুথল স গ্র রাজয জুর়ে রাসথঙ্গক্।
অোম্বসেবল সদ্সে াইম্বকল কুবসক, েরি সিংক্রান্ত অোম্বসেবল কব টির সভা বত
িম্বলম্বের্, "আজরক্র হ াষণাটি েথরৈ র্ খ্ারির থৈদ্ুযিায়রর্ জাথিরক্ হর্িৃত্ব হদ্ওয়ার জর্য
থর্উ ইয়ক্ন হেরির দ্ৃ ঢ় অঙ্গীক্ারৈিিা রদ্ির্ন ক্রর, ো আ ারদ্র রাজযৈযােী থগ্রর্ াউস গযাস

থর্গ ন রর্র রায় এক্ িৃিীয়াংরির জর্য দ্ায়ী৷ EV হ ক্-হরথি হরাগ্রা আ ারদ্র বৈদ্ুযথিক্ গাথ়ের
চাজ্জনংরয়র েথরক্াঠার া বিথর ক্ররি এৈং বৈদ্ুযথিক্ েথরৈ রর্র থৈভারগ রূোন্তররর জর্য
আ রা রস্তুি িা থর্জ্িি ক্রার জর্য গুরুত্বেূণ।"
ন
ািবলক সাবভনস কব েম্বর্র সভা বত রবর এ রক্ররি়োর্ িম্বলম্বের্, "ক্াৈর্-থর্ররেক্ষ
ন
অির্ীথি
ন
অজনরর্র জর্য আ ারদ্র েথরৈ রর্র ৈযৈস্থারক্ দ্রুি থৈদ্ুযিায়র্ ক্ররি রৈ। থর্উ
ইয়রক্নর েথরচ্ছন্ন িজ্ির উরদ্যাগ এৈং আগা ী ৈেরগুথলর জর্য েথরক্ল্পর্া ক্রা থৈথর্রয়াগগুথল
থর্জ্িি ক্ররৈ হে আ ারদ্র থগ্রর্ াউস হ্রাস ক্রার লক্ষয েূররণর জর্য ররয়াজর্ীয় েথরক্াঠার া
স্বস্থারর্ ররয়রে।"
অোম্বসেবল সদ্সে উইবল়ো
োগর্াম্বরবল, বরি র্ কব টির সভা বত িম্বলম্বের্, "EV
হ ক্-হরথি হরাগ্রা টি োৈথলক্ চাজ্জনং হোরিন র জর্য েথরক্াঠার া রথিষ্ঠা ক্রর ো আ ারদ্র
েথরৈ রর্র থৈভারগ এক্টি সৈুজ, থর্গ ন র্- ুি ভথৈষযরির লক্ষযগুথলরক্ আরও ৈাস্তৈসম্মি
ক্রর হিারল৷ বৈদ্ুযথিক্ োর্ৈা রর্র উের জর্সাযাররণর শুর্াথর্ হিরক্ আথ েথদ্ এক্টি জ্জথর্স
খ্ুরুঁ জ হেরয় িাথক্ িা ল হে আ রা জর্সাযাররণর ক্ারে সফল ৈ র্া েিক্ষণ র্া আ রা
বৈদ্ুযথিক্ োর্ৈা রর্র হক্ষরত্র ার্ুরষর হে েথরসর সংিান্ত উরদ্বগ ররয়রে িা স াযার্ র্া ক্থর।
এই হরাগ্রা টির উরদ্দিয টঠক্ হসিাই এৈং এটি হ াক্ারৈলা ক্রার হচিা ক্রর। এই থৈষয়টি
এথগরয় থর্রয় োওয়ার জর্য আথ গভর্ররক্
ন
সাযুৈাদ্ জার্াই।”
েথরৈ রর্র খ্াি হদ্রির থগ্রর্ াউস গযাস দ্ূষরণ সৈরচরয় হৈথি অৈদ্ার্ হররখ্রে, িার সারি গি
30 ৈেরর অর্য হে হক্ার্ খ্ারির িু লর্ায় এই থর্গ ন র্ হৈথি ৈৃজ্ি হেরয়রে। চাজ্জনং েথরক্াঠার ার
ত্বরাথিি, ভথৈষযরির থচন্তা ক্রা থৈক্ািরক্ উৎসাথ ি ক্রা থর্উ ইয়ক্নৈাসীরদ্র আর্ু াথর্ক্ 2.6
থৈথলয়র্ িলাররর হৈথি হর্ি সুথৈযা রদ্ার্ ক্ররৈ এৈং রারজযর েথরৈ র্ থৈদ্ুযিায়রর্র এৈং
েথরচ্ছন্ন এর্াজ্জনর লক্ষযরক্ স ির্ন ক্রর। বৈদ্ুযথিক্ েথরৈ র্ থর্উ ইয়ক্নৈাসীরদ্র েথরষ্কার
িজ্ির উৎসগুথল থদ্রয় িারদ্র োর্ৈা র্গুথলরক্ িজ্ি সরৈরা ক্ররি হদ্রৈ, হেখ্ারর্
র্ৈায়র্রোগযগুথল রারজযর থৈদ্ুযৎ সরৈরার র এক্টি ি ৈয ন ার্ অংরির রথিথর্থযত্ব ক্ররৈ।
চাজ্জনং েথরক্াঠার ার থচন্তািীল সাইটিং হ্রাস ক্রা ইর্েরলিরর্র খ্রচ স ির্ন ক্ররৈ, সাইরির
হ াে-গ্র ণরোগযিা উন্নি ক্ররৈ এৈং ড্রাইভাররদ্র হিরক্ ৈযৈ ার সৈাথযক্
ন
ক্ররৈ।
লং আইলযান্ড োওয়ার অিথরটি (Long Island Power Authority, LIPA), িার েথররষৈা
রদ্ার্ক্ারী PSEG লং আইলযারন্ডর (PSEG Long Island) সারি 2025 সারলর রযয 4,745টি র্িু র্
EV চাজ্জনং হোিন স লং আইলযারন্ড 180,000টি র্িু র্ EV স িরর্র
ন
লক্ষয াত্রার হ াষণা ক্রররে,
আগা ী চার ৈেরর োর রস্তাথৈি থৈথর্রয়ারগর জর্য 89 থ থলয়র্ াথক্নর্ িলাররর থৈথর্রয়াগ
রস্তাথৈি রয়রে রস্তুি ক্রার েথরক্াঠার ায়।
লং আইলযান্ড এৈং থর্উ ইয়ক্ন রারজযর অর্যার্য অিরলর গ্রা ক্রা োরা থৈথর্রয়াগক্ারীাথলক্ার্াযীর্ ইউটিথলটি েথররষৈা অিরলর ৈাইরর ের়ে িারা উদ্ভাৈর্ী েুরস্কার রথিরোথগিার
র্ক্িা এর এৈং "থর্উ ইয়ক্ন থির্ িান্সরোরিন ির্ রাইজ" এর জর্য NYSERDA দ্বারা বিথর ক্রা
রিাসথর্ক্ ক্ষ িার সুথৈযা থর্রি োরর।

রারজযর েথরৈ র্ থৈদ্ুযিায়রর্র লক্ষযগুথলরক্ এথগরয় হর্ওয়া, েথরচ্ছন্ন েথরৈ রর্ অযারেস
রসাথরি ক্রা, এৈং সুথৈযাৈজ্িি সম্প্রদ্ায়গুথলরি থর্গ ন র্ ক্ ারি ক্থ িরর্র উরদ্দিযগুথলরক্
রাজয জুর়ে স স্ত সম্প্রদ্ায়গুথলর দ্বারা অর্ুসরণ ক্রা উথচি, থর্থদ্নি বৈদ্ুযথিক্ েথররষৈা
রদ্ার্ক্ারী ৈা থর্য়ন্ত্রক্ ক্াঠার া ো়ো, ো হসই েথররষৈাটি েথরচালর্া ক্রর, এৈং িাইর ি
থলিারথিে অযান্ড ক্থ উথর্টি হরারিক্ির্ অযাক্ট (CLCPA) ররয়াজর্ীয়িা েূররণর জর্য এক্টি
স থিি, রাজযৈযােী েিথির ররয়াজর্, এৈং সক্ল থর্উ ইয়ক্নৈাসীরদ্র CLCPA-এর সুথৈযাগুথল
ভাগ ক্রর হর্ওয়া উথচি।
CLCPA-হি এ র্ ররয়াজর্ীয়িা অন্তভুি
ন ররয়রে ো স স্ত রারজযর এরজজ্ন্সগুথল সুথৈযাৈজ্িি
সম্প্রদ্ায়গুথলরি থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ ন র্ হ্রাসরক্ অগ্রাথযক্ার হদ্য় এৈং েথরষ্কার িজ্ির
হরাগ্রা গুথলরি ৈযয় ক্রার সা থগ্রক্ সুথৈযার অন্তি 35 িিাংি সুথৈযাৈজ্িি সম্প্রদ্ায়গুথলরক্
উেক্ৃি ক্রর। EV হ ক্-হরথি খ্ররচর রযয ররয়রে ইউটিথলটি- াথলক্ার্াযীর্ হ ক্-হরথি ক্াজ,
গ্রা ক্- াথলক্ার্াযীর্ হ ক্-হরথি ক্াজ, হ ক্-হরথি ৈাস্তৈায়র্ এৈং অর্যার্য হরাগ্রার র খ্রচ।
বর্উ ই়েকন হস্টম্বির রাম্বের হর্তৃ ত্বকারী জ্লিা়েু বরকল্পর্া (New York State's NationLeading Climate Plan)
থর্উ ইয়ক্ন হেরির জাথির হর্িৃত্বক্ারী জলৈায়ুর ক্ সূন চী ল জাথির সৈ হচরয় হৈথি
আি ণাত্মক্ জলৈায়ু ও েথরচ্ছন্ন িজ্ির উরদ্যাগ, ো সুিৃঙ্খল ও র্যােযভারৈ েথরচ্ছন্ন িজ্িরি
উিররণর আহ্বার্ ক্রর ো চাক্থর বিথর ক্রর এৈং থর্উ ইয়ক্ন হেি হক্াথভি-19
া ারী হিরক্
উিারলারভর সারি সারি এক্টি সৈুজ অির্ীথিরক্
ন
রথিোলর্ ক্রা অৈযা ি রারখ্। িাইর ি
থলিারথিে এৈং ক্থ উথর্টি ররিক্ির্ অযারক্টর আইর্ অন্তভুজ্ন ির াযযর , 2030 সারলর রযয
70 িিাংি েুর্রণথৈক্রণ হোগয থৈদ্ুযৎিজ্ি উৎোদ্র্ এৈং অির্ীথি
ন
জুর়ে ক্াৈর্ন থর্উিাথলটির
াযযর , 2040 সারলর রযয থর্উ ইয়ক্ন থৈদ্ুযৎিজ্ির হক্ষরত্র িূর্য থর্গ ন রর্র লরক্ষয হে ৌঁেরি
চরলরে। হেি জুর়ে 91 টি থৈিাল াত্রার েুর্র্ৈায়র্রোগয
ন
হরারজরক্ট $21 থৈথলয়র্ িলাররর
হৈথি, থৈজ্ডং হিরক্ থর্গ ন র্ হ্রাস ক্রার জর্য $6.8 থৈথলয়র্ িলার, হস রিজ্ি উৎোদ্রর্র াত্রা
ৈা়োরর্ার জর্য $1.8 থৈথলয়র্ িলার, স্বচ্ছ েথরৈ রর্র উরদ্যাগগুথলর জর্য $1 থৈথলয়র্ িলাররর
হৈথি এৈং NY গ্রীর্ ৈযাংরক্র রথি অঙ্গীক্ারর $1.2 থৈথলয়র্ িলাররর হৈথি স , স্বচ্ছ িজ্ির
উৎোদ্রর্র াত্রা ৈা়োরর্ার জর্য থর্উ ইয়রক্নর অভূ িেূৈ থৈথর্রয়ারগর
ন
ওেরর থভথি ক্রর এটি
আরও রসাথরি ক্রর। এই থৈথর্রয়াগগুথল সজ্ম্মথলিভারৈ 2019 সারল থর্উ ইয়রক্ন স্বচ্ছ িজ্ির
হক্ষরত্র 150,000 এর হৈথি চাক্থর, 2011 সাল হিরক্ ৈথিি হস রিজ্ির হক্ষরত্র 2,100 িিাংি
ৈৃজ্ি এৈং 2035 এর রযয স্থলভারগ 9,000 হ গাওয়াি ৈায়ুিজ্ি উৎোদ্র্ ক্রার রথি অঙ্গীক্ারর
স ায়িা ক্ররে। জলৈায়ু আইর্রক্ িার থর্রদ্নথিক্া ক্রর, থর্উ ইয়ক্ন এই অগ্রগথির উের থভথি
ক্রর থর্ াণ
ন ক্ররৈ এৈং 2050 সারলর রযয থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ ন র্রক্ 1990 এর স্তর হিরক্ 85
িিাংি ক্ ারৈ, এৈং থর্জ্িি ক্ররৈ হে েথরচ্ছন্ন িজ্ির থৈথর্রয়ারগর 40 িিাংি হৈথর্থফরির
অন্তি 35 িিাংি সুথৈযাৈজ্িি সম্প্রদ্ায়গুথলরক্ হদ্ওয়া রৈ, এৈং চূ ়োন্ত ৈযৈ ারক্ারীর িজ্ির
খ্রচ সাশ্রয় ক্রার াযযর অর্-সাইি িজ্ি খ্রচ 185 টিথলয়র্ BTU ক্ ারর্া, োরি 2025 সারলর
িজ্ির দ্ক্ষিার লরক্ষর উরদ্দরিয অগ্রসর ওয়া োয়।
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