
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/22/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল রাম্বযের ে রতবলর পুর্রুদ্ধাম্বরর উম্ব্োম্বগর মাধ্েম্বম ইর্স্টল করা 

পাাঁচটি ে ম্বরর বি্েুবতক যার্িা ম্বর্র দ্রুত চারযনিং সাইিগুবলর মম্বধ্ে প্রিমটির কিা 

হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

আমস্টারডাম্বমর ফাস্ট চারযনিং  াি অোবডরর্ডোম্বের হগিওম্ব়েম্বত থ্রুওম্ব়েম্বত 

সুবিধ্াযর্ক চারযনিং প্র্ার্  কম্বর; DRI ে রগুবলম্বত চাযনার ইর্স্টল করা  ম্বি: 

আমস্টারডাম, ইউটিকা, হযম্বর্ভা, ওসওম্ব়েম্বগা এিিং বমডলিাউর্  

  

বর্উ ই়েকন পাও়োর অিবরটি এিিং বডপািনম্বমন্ট অফ হস্টম্বির  "ড্রাইভ EV ডাউর্িাউর্" 

হপ্রাগ্রাম পবরি ম্বর্র হসক্টম্বরর বি্েুতীকরম্বণর যর্ে বর্উ ই়েম্বকনর পবরচ্ছন্ন েরির 

লক্ষ্ে অগ্রসর কম্বর র্তুর্ চাযনারগুবল প্রচাম্বরর যর্ে স্থার্ী়ে হকাম্পাবর্ "ড্রাইভ EV 

ডাউর্িাউর্" এলাকার যুিকম্ব্র যর্ে িাম্পার বস্টকার বডযাইর্ করার প্রবতম্বযাবগতা 

চাল ুকম্বরম্বে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ "ড্রাইভ EV ডাউর্টাউর্" হরাগ্রাম চাল ুক্রার হ াষণা ক্রররের্ যা 

থর্উ ইয়ক্ন রারজযর হেই শ রতথলর এলাক্ায় বৈদ্ুযথতক্ গাথ়ির (EV) দ্রুত চারজনিং হেশর্ থর্রয় 

আেরৈ হযগুথল পুর্রুজ্জীৈর্ এৈিং উন্নয়র্ ররচষ্টার মধ্য থদ্রয় চলরে৷ মন্টরগামাথর ক্াউথন্টর 

আমোরডাম  ল পাাঁচটট শ ররর মরধ্য রিম হযটট রারজযর ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইরজশর্ 

ইথর্থশরয়টটভ (DRI) এর অিংশ থ রেরৈ ইভল্ভ NY ফাে চাজনারগুথল হমাতারয়র্ ক্ররৈ, যা 

আমোরডামৈােীরদ্র, থর্উ ইয়ক্নৈােীরদ্র এৈিং দ্শ নক্রদ্র জর্য EV ড্রাইথভিংরক্ আরও 

ে জলভয থৈক্ল্প ক্রর তুলরৈ৷ এই হরাগ্রামটট পথরৈ রর্র হেক্টররক্ থডক্াৈ নর্াইজ ক্রা এৈিং 

2050 োরলর মরধ্য োমথগ্রক্ থগ্রর্ াউে গযাে থর্গ নমর্ 85% হ্রাে ক্রা ে  রারজযর হদ্শ-

হর্তৃস্থার্ীয় পথরচ্ছন্ন শরির লক্ষ্যগুথলরক্ এথগরয় থর্রত ো াযয ক্ররে৷  

  

"থর্উ ইয়ক্ন বৈদ্ুযথতক্ যার্ৈা রর্র ৈযৈ াররর ৈরৃিরত এক্টট জাতীয় হর্তা থ োরৈ অৈযা ত 

ররয়রে, এৈিং রাজয জরু়ি চারজনিং হেশর্গুথল স্থাপর্ ক্রা আমারদ্র শ রতথলগুথলরত 

অি ননর্থতক্ ক্ায নক্লাপরক্ শরিশালী ক্রার ররচষ্টার োরি পথরচ্ছন্ন পথরৈ রর্র উরদ্যাগগুথলরক্ 

হৈাঁরধ্ রাখার েুথৈধ্াগুথলরক্ আরও হৈথশ মার্ুষরদ্র দ্বারা স্বীকৃ্থত হদ্রৈ।" িম্বলম্বের্ গভর্ নর 

হ াচুল। "আমারদ্র শ রতথলগুথলরত থৈথর্রয়াগ এৈিং উন্নয়রর্র পাশাপাথশ রাস্তায় আরও শূর্য-

থর্গ নমরর্র যার্ৈা র্ পাওয়ার ফরল ররতযরক্ উপকৃ্ত  য়৷ এটট আমারদ্র েম্প্রদ্ায়গুথলরক্ 

উভয় পথররৈশগতভারৈ এৈিং অি ননর্থতক্ভারৈ স্বাস্থযক্র ক্রর তুলরৈ।"  

  



 

 

থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার অিথরটট (New York Power Authority, NYPA) এৈিং থডপাটনরমন্ট অফ হেট 

আমোরডামরক্ DRI েম্প্রদ্ায়গুথলর পাাঁচটট রািথমক্ চাজনার স্থাপরর্র মরধ্য রিম ক্ররত 

ে রযাথগতা ক্রররে। অর্ুরূপ  াৈগুথল আগামী ক্রয়ক্ মারের মরধ্য ইউটটক্া (ওরর্ইডা 

ক্াউথন্ট), ওেওরয়রগা (ওেওরয়রগা ক্াউথন্ট), হজরর্ভা (অন্টাথরও ক্াউথন্ট), এৈিং থমডলটাউর্ 

(অররঞ্জ ক্াউথন্ট)-এ ইর্েল ক্রা  রৈ। আমোরডাম োইটটট NYPA এর ইভল্ভNY দ্রুত 

চারজনিং হর্টওয়ারক্নর 10তম েিংরযাজর্, যা EVগুথলর গ্র ণরক্ উৎোথ ত ক্রার জর্য রািথমক্ 

ভ্রমরণর ক্থররডার এৈিং শহুরর এলাক্ায় গুরুত্বপূণ ন স্থার্গুথলরত উচ্চ-গথতর ওরপর্ অযারেে 

চারজনিং থর্রয় আেরে। রাজযৈযাপী হর্টওয়ারক্নর ৈতনমারর্ রায় 40টট চারজনিং ইউথর্ট ররয়রে।  

  

NYPA এর অন্তি নতী হপ্রবসম্বডন্ট এিিং CEO যাবস্টর্ ই. রড্রসকল িম্বলম্বের্, "আমারদ্র 

রারজযর শ রতথলরত দ্রুত চাজন ক্রার থৈক্ল্পগুথল েরৈরা  ক্রা ৈাথেন্দারদ্র জর্য পথরৈ রর্র 

হেক্টর হিরক্ থর্গ নমর্ ক্মারৈ এৈিং হপৌরেভাগুথলরক্ রারজযর উচ্চাথভলাষী জলৈায় ুক্রম নর 

লক্ষ্যগুথলর অগ্রগথতরত অৈদ্ার্ রাখরত ে ায়তা ক্রা ে জ ক্রর তুলরৈ৷ NYPA-এর ইভল্ভ NY 

চারজনিং পথরক্াঠারমার হরাগ্রাম শ রতথলর পুর্রুজ্জীৈর্ ররচষ্টার জর্য উপযুি এৈিং বৈদ্ুযথতক্ 

চালর্া ক্রা ক্তটা ে জ এৈিং েুথৈধ্াজর্ক্ হে েম্পরক্ন জর্েরচতর্তা ৈরৃির এক্টট দ্ুদ্নান্ত 

উপায়।"  

  

পথরচ্ছন্ন শরির উরদ্যাগ থর্উ ইয়রক্নর জলৈায় ুআইর্রক্ (জলৈায় ুহর্তৃত্ব এৈিং েম্প্রদ্ায় 

েুরক্ষ্ার আইর্) েমি নর্ ক্রর, যা হদ্রশর েৈরচরয় আক্রমর্াত্মক্ জলৈায় ুএৈিং পথরচ্ছন্ন শরির 

উরদ্যাগ, যা পথরৈ রর্র হেক্টর হিরক্ জলৈায় ুপথরৈতনর্ক্ারী থগ্রর্ াউে গযাে থর্গ নমর্ এৈিং ৈায় ু

দ্ষূণ হ্রাে ক্রার ো েী লক্ষ্যগুথলরক্ স্থাপর্ ক্রর।  

  

দ্রুত চাজনারগুথল বৈদ্ুযথতক্ যার্ৈা রর্র হয হক্ার্ও হমক্ ৈা মরডল ৈযৈ ার ক্ররত পারর এৈিং 

20 থমথর্রটর মত ক্ম েমরয়র মরধ্য হৈথশরভাগ ৈযাটাথরর ধ্ারণক্ষ্মতা থরচাজন ক্ররত পারর। 

NYPA রারজযর থরজর্াল ইরক্ার্থমক্ হডরভলপরমন্ট ক্াউরিল (Regional Economic 

Development Council) অঞ্চরল DRI েম্প্রদ্ায়গুথলরত থর্ৈ নাথচত স্থারর্ রথত দ্ুটট EV দ্রুত 

চাজনাররর অি নায়র্, ইর্েল, মাথলক্ার্া এৈিং পথরচালর্া ক্ররৈ৷  

  

রাম্বযের হসম্বেিাবর হরাসার্া হরাসাম্বডা িম্বলম্বের্, "শ রতথলর পুর্রুজ্জীৈর্ এৈিং পথরচ্ছন্ন 

শরি এক্রে ক্াজ ক্রর৷ আমোরডাম রদ্শ নর্ ক্ররে হয পথরষ্কার শরির পথরক্াঠারমা থর্থৈ নরে 

এক্টট শ ররর পুর্রুজ্জীৈরর্র ররচষ্টার োরি থর্রথৈরচ্ছন্নভারৈ হৈার্া হযরত পারর। থ্রুওরয় হিরক্ 

অল্প দ্রূরত্ব আমোরডারমর ডাউর্টাউরর্ দ্রুত EV চারজনিং আর্রত আমোরডাম এৈিং থর্উ 

ইয়ক্ন পাওয়ার অিথরটটর োরি আমারদ্র অিংশীদ্াথররত্বর দ্বারা থডপাটনরমন্ট অফ হেট 

(Department of State) উত্োথ ত  রয়রে৷ এই উদ্ভাৈর্ী ে রযাথগতার মাধ্যরম, থর্উ ইয়ক্ন 

এক্টট ৈযাপক্ চারজনিং হর্টওয়াক্ন বতথর ক্ররে, যা আমারদ্র রারজযর হদ্শ-হর্তৃস্থার্ীয় জলৈায়ুর 

লক্ষ্য পূররণর জর্য এৈিং হটক্েই শ রতথলর উন্নয়রর্ ে ায়তা ক্রার জর্য গুরুত্বপণূ ন।"  

  

2016 োরল চাল ুক্রা DRI,  রারজযর দ্শটট অঞ্চরলর েৈ ক্টটরত রক্রয়াক্লারপর হক্ন্দ্র এৈিং 

থৈথর্রয়ারগর জর্য অর্ু টক্ থ োরৈ ক্াজ ক্রার জর্য শ রতথলর এৈিং আরশপারশর 

অঞ্চলগুথলর পুর্রুজ্জীৈর্রক্ ত্বরাথিত ক্রা এৈিং রোথরত ক্রার লক্ষ্য রারখ। আমোরডাম 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Furldefense.com*2Fv3*2F__https*3A*2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com*2F*3Furl*3Dhttps*3A*2F*2Fevolveny.nypa.gov*2F*26data*3D04*7C01*7CSean.Ewart*40nyserda.ny.gov*7C1de4a8608e8a479b0caa08d9ab76b8e2*7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7*7C0*7C0*7C637729348687511576*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000*26sdata*3DaekCIpTIZVjgrzsYQNrwI*2BSM2tlmg3u0jjJ2aZGad0E*3D*26reserved*3D0__*3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!MQuuhw!iSgfw6TOqkoUAyN2IM5MHlwxwYt_2teRmkL82eWXpDD5OZ-_UFuoks_AkXswRpO1zsU*24%26data%3D04*7C01*7Cerin.mccarthy*40dos.ny.gov*7Cfb882276c943465caa4808d9adbd4c77*7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7*7C0*7C0*7C637731850896999472*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000%26sdata%3DyPVZIZZBiK*2F3UaqLyeHdAl37JgLpmcSx5y500gcAn7U*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSoqKiolJSoqKioqKioqKioqKiUlKiolJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!MQuuhw!lBPPg6x2U3Xgl-c9fMjbTm6BgmUBEWG--pu6D8dd6mdi2S0ksXrC38BO-8ye3An-umc7Ig%24&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cdfaaaa8a513c4fc3e1e808d9aded81a2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732057875755981%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xRMHoRsLNpt19WFmbZ2F0zxVklh4zKg1XuNnMkVa5eQ%3D&reserved=0
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DRI এলাক্াটট হমা াক্ র্দ্ীরক্ থৈে্তৃত ক্রর এৈিং এর মরধ্য ররয়রে উত্তররর ঐথত াথেক্ 

শ রতথলর এলাক্া এৈিং র্তুর্ োউিোইড শ রতথলর এলাক্া যা শ রটট ক্রমাগত ৈরৃি ও 

থৈক্থশত  ওয়ার োরি োরি আথৈভূনত  রয়রে, থৈরশষ ক্রর র্তুর্ পিচারীর হেতুর োরি যা 

র্দ্ীর এক্ পাশ হিরক্ অর্য থদ্রক্ পারাপার ক্রার েুরযাগ রদ্ার্ ক্রর। এলাক্াটটরত থমশ্র-

ৈযৈ াররর আৈাথেক্ এৈিং ৈাথণরজযক্ স্থার্, এক্টট র্তুর্ ে ায়তায় ৈেৈারের ফযাথেথলটট, হৈশ 

ক্রয়ক্টট রথতটিত এৈিং র্তুর্ ৈযৈো এৈিং অরর্ক্ পাক্ন এৈিং থৈরর্াদ্রর্র েুথৈধ্া ররয়রে। 

আমোরডাম শ র তার উন্নয়র্রযাগয জথম এৈিং থৈরডিংগুথলরত থৈথর্রয়াগ আক্ষ নণ ক্ররত চায়, 

এৈিং ক্ম্পারের চারটট পরয়রন্ট পুর্রুজ্জীৈর্ ধ্রর রাখার জর্য েম্ভাৈয ৈ়ি রক্ল্পগুথল থচথিত 

ক্রররে৷  

  

আরমোরডযাম োইরট দ্ুটট 150 kW ডায়ররক্ট ক্াররন্ট ফাে চাজনার (Direct Current Fast 

Charger, DCFC) হেশর্ আরে এৈিং দ্ুটট দ্রুত চারজনিং ক্ারর্ক্টর, ক্ম্বাইন্ড চারজনিং থেরেম 

(Combined Charging System, CCS) এৈিং CHAdeMO দ্বারা েজ্জজ্জত, যারত অযাডাপটর ে  

হটেলা গাথ়ি ে  েৈ বৈদ্ুযথতক্ গাথ়ি, প্লাগ ইর্ ক্রর চাজন ক্ররত পারর। এক্টট পাথক্নিং হেে 

ADA অযারেেরযাগয এৈিং চাজনারগুথলর "পুল-থ্রু" হলআউট এই োইরট হর্ৌক্ার হেলার ে  হোট 

হেলারগুথল ে  বৈদ্ুযথতক্ যার্ৈা র্গুথলরক্ চাজন ক্রার অর্ুমথত হদ্রৈ৷  

  

কিংম্বগ্রসমোর্ পল ির্ম্বকা িম্বলম্বের্, "আমারদ্র বৈদ্ুযথতক্ যার্ৈা রর্র পথরক্াঠারমা বতথর 

ক্রা আমারদ্র পথরচ্ছন্ন শরির লক্ষ্য পূরণ ক্ররত এৈিং পথরৈ রর্র হেক্টরর যা মাথক্নর্ যুিরারে 

থগ্রর্ াউে গযাে থর্গ নমরর্র েৈরচরয় ৈ়ি অৈদ্ার্ক্ারী হেখারর্ দ্ষূণ ক্মারর্ার জর্য অপথর ায ন৷ 

আথম গথৈ নত হয ক্িংরগ্ররে েৈ নজর্ীর্ভারৈ অযারেেরযাগয EV চারজনিং থৈক্ল্পগুথলরক্ রোথরত 

ক্রার ররচষ্টার হর্তৃত্ব থদ্রত ে ায়তা ক্রর এৈিং আথম েম্প্রথত আমারদ্র থৈড ৈযাক্ হৈটার 

এরজন্ডার অিংশ থ োরৈ হৈশ ক্রয়ক্টট মূল EV পথরক্াঠারমার থৈধ্ার্ অগ্রের ক্ররথে যা থর্উ 

ইয়ক্ন রাজয দ্বারা ক্রা থৈথর্রয়ারগর পথরপূরক্  রৈ। আথম আর্রন্দত হয আমোরডাম আমারদ্র 

EV উন্নয়র্ েম্প্রোররণর হেই গুরুত্বপূণ ন ররচষ্টার এক্টট অিংশ  রৈ। আথম এই হযাগয রক্রল্পর 

োরি জথ়িত েক্লরক্ ধ্র্যৈাদ্ জার্াই যা ৈাথেন্দারদ্র উপকৃ্ত ক্ররৈ এৈিং এক্টট পথরচ্ছন্ন 

শরির ভথৈষযতরক্ েমি নর্ ক্ররৈ।"  

  

বসম্বর্ির বমম্বেল ব র্ম্বচ িম্বলম্বের্, "পথরৈ রর্র হেক্টর  ল জলৈায় ুদ্ষূরণর আমারদ্র েৈ 

হচরয় ৈ়ি উৎে এৈিং আমোরডাম শ রতথলর পুর্রুজ্জীৈরর্র জর্য গুরুত্বপূণ নভারৈ 

ররয়াজর্ীয় EV চারজনিং পথরক্াঠারমারক্ ধ্রর রাখার ররচষ্টায় হর্তৃত্ব থদ্রচ্ছ – যা পথররৈশ এৈিং 

স্থার্ীয় অি নর্ীথতরক্ শরিশালী ক্রর৷ আমারদ্র ৈাথ়ির উরঠারর্ এই েুথৈধ্াজর্ক্ এৈিং 

হক্ন্দ্রীয়ভারৈ অৈথস্থত থৈদ্ুযতায়রর্র পথরক্াঠারমা িাক্ার ফরল আমোরডারম এখারর্ আরও 

পথরচ্ছন্ন গথতশীলতার রূপান্তররক্ ত্বরাথিত  রৈ হেই োরি আমারদ্র এলাক্ার মধ্য থদ্রয় যাওয়া 

দ্শ নক্রদ্র রাস্তায় থফরর আোর আরগ মন্টরগামাথর ক্াউথন্ট ৈযৈোর পিৃরপাষক্তা ক্ররত 

উত্োথ ত ক্ররৈ৷ আথম থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার অিথরটট, আমোরডারমর হময়র মাইরক্ল 

থের্রক্ায়াথন্ট এৈিং EV চারজনিং পথরক্াঠারমার এই থৈড-আউটরক্ এথগরয় হর্ওয়ার জর্য জথ়িত 

েক্রলর রশিংো ক্থর, যা থর্উ ইয়ক্নরক্ এক্টট আরও েৈজুতর, থর্গ নমর্-মুি ভথৈষযরতর লক্ষ্য 

পূররণ ে ায়তা ক্ররৈ।"  
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অোম্বসেবলমোর্ অোম্বেম্বলা সান্টািারিারা িম্বলম্বের্, "আমোরডাম  ল হর্তা, হযটট থর্উ 

ইয়ক্ন রারজযর ডাউর্টাউর্ থরভাইটালাইরজশর্ ইথর্থশরয়টটরভর মাধ্যরম ইর্েল ক্রা রিম 

উচ্চ-গথতর চাজনারটট হ াথেিং ক্রররে, যা রারজযর অর্যার্য েম্প্রদ্ায়গুথলর অর্ুেরণ ক্রার জর্য 

এক্ উদ্া রণ স্থাপর্ ক্রররে৷ শ রতথল এলাক্াগুথলরত এৈিং আমারদ্র রারজযর রধ্ার্ রাস্তার 

টঠক্ পারশ অৈথস্থত দ্রুত চাজনারগুথল আরও হৈথশ থর্উ ইয়ক্নৈােীরদ্র এৈিং দ্শ নর্ািীরদ্র জর্য 

শরি োশ্রয়ী এৈিং পথররৈশগতভারৈ ৈনু্ধত্বপূণ ন শরূ্য থর্গ নমরর্র যার্ৈা র্ চালারর্ারক্ েুথৈধ্াজর্ক্ 

এৈিং ে জ ক্রর হতারল। শ ররর ৈাথেন্দারা, যােীরা, হমা াক্ ভযাথলর মধ্য থদ্রয় যাওয়া 

ভ্রমণক্ারীরা এৈিং যারা রুট 30-এ অযাথডরর্ডযারের থদ্রক্ যারচ্ছর্ তারা এক্টট েৈজুতর এৈিং 

পথরচ্ছন্ন েম্প্রদ্ারয় অৈদ্ার্ রাখরত তারদ্র ভূথমক্া পালর্ ক্রার েময় চাজন ক্রার জর্য দ্রুত 

িামরত পাররর্।"  

  

আমস্টারডাম্বমর হম়ের মাইম্বকল বসর্ম্বকা়োবন্ট িম্বলম্বের্, "হযর তু আমোরডারমর 

আমারদ্র শ ররর রথতটট ৈ়ি অিংরশর জর্য পরু্রুজ্জীৈরর্র পথরক্ল্পর্া ররয়রে, তাই রথতটট 

উরদ্যারগ EV চারজনিং হেশর্গুথলর অন্তভুনরি ৈাথেন্দারদ্র এৈিং ৈযৈোগুথলরক্ আকৃ্ষ্ট ক্ররত এৈিং 

রক্ষ্ণারৈক্ষ্রণর জর্য অপথর ায ন  রৈ আমরা আশা ক্থর যা এই থৈভাগগুথলরত ৈেথত স্থাপর্ 

ক্ররৈ এৈিং পুর্রুজ্জীথৈত ক্ররৈ৷ এই ক্াররণই আমরা আমারদ্র শ ররর DRI-এর োরি "ড্রাইভ 

EV ডাউর্টাউর্" ে রযাথগতারক্ এক্ীভূত ক্ররত হপরর খুৈই আর্রন্দত।"  

 

থর্উ ইয়ক্ন রাজয পথরৈ রর্র হেক্টররক্ থৈদ্ুযতায়র্ ক্ররত এৈিং জলৈায়-ুপথরৈতনর্ক্ারী 

থগ্রর্ াউে গযাে থর্গ নমর্ এৈিং ৈায় ুদ্ষূণ ক্মারত অরর্ক্ ররচষ্টা এৈিং থৈথর্রয়াগ ক্ররে। গভর্ নর 

ক্যাথি হ াচুল েম্প্রথত থর্উ ইয়রক্ন থৈরক্র  ওয়া েমস্ত র্তুর্ যােীৈা ী গাথ়ি এৈিং োক্গুথলর 

2035 োরলর মরধ্য শূর্য-থর্গ নমরর্র  ওয়ার লক্ষ্য থর্ধ্ নারণ ক্রর আইরর্ স্বাক্ষ্র ক্রররের্। রাস্তায় 

আরও বৈদ্ুযথতক্ গাথ়ি আর্ার জর্য োরপাটটনিং চাজন NY থর্উ ইয়ক্ন রারজযর এক্টট উরদ্যাগ, 

অর্যার্য EV চারজনিং এৈিং স্থাপরর্র উরদ্যাগ এৈিং হরাগ্রামগুথল 2025 োরলর মরধ্য রাস্তায় 

850,000 শরূ্য-থর্গ নমরর্র গাথ়ি আর্ার জর্য বতথর ক্রা  রয়রে৷ থর্উ ইয়ক্ন রারজযর ড্রাইভ থির্ 

থররৈট হরাগ্রারমর অধ্ীরর্ 48,000-টটরও হৈথশ ো়ি হদ্ওয়া  রয়রে যারত হমাট 61 থমথলয়র্ 

ডলাররর হৈথশ  রয়রে এৈিং থর্উ ইয়ক্ন হেরট 100,000-টটরও হৈথশ বৈদ্ুযথতক্ যার্ৈা র্ থৈরক্র 

ক্রা  রয়রে।  

  

িাম্পার বস্টকার "ড্রাইভ EV ইর্ NYS" ই়েিু আিন কর্ম্বিস্ট  

শ ররর "ড্রাইভ EV ডাউর্টাউর্" চাজনারগুথলরক্ রচার ক্ররত এৈিং থর্উ ইয়ক্ন রারজয বৈদ্ুযথতক্ 

ড্রাইথভিং উন্নত ক্ররত ে ায়তা ক্রার জর্য, NYPA এর EVolve NY হরাগ্রাম এৈিং এর 

এর্ভায়রর্রমন্টাল জাথেে থডপাটনরমন্ট (Environmental Justice department) আজ এক্টট 

"ড্রাইভ EV" ৈাম্পার থেক্ার রথতরযাথগতাও চাল ুক্রররে৷ স্থার্ীয় যুৈ েিংগঠরর্র যুৈক্রা 

আমোরডাম-থভথত্তক্ থেক্ার হক্াম্পাথর্ থেক্ার হক্াম্পাথর্ থেক্ার থমউরলর (Sicker Mule) 

গ্রাথফক্ থডজাইর্াররদ্র োরি এক্টট ৈাম্পার ৈা গাথ়ির থেক্ার থডজাইর্ ক্ররত ক্াজ ক্ররৈ যা 

EV ড্রাইথভিংরক্ উন্নত ক্রর। থৈজয়ী থডজাইর্টট থেক্ার মুল দ্বারা থরন্ট ক্রা  রৈ। তারপরর 

ৈাম্পার থেক্ারটট 2022 োরলর মরধ্য স্থার্ীয় েম্প্রদ্ারয়র পাৈথলক্ ইরভন্ট এৈিং ইভল্ভ NY ই-

হমাথৈথলটট ইরভন্টগুথলরত থৈতরণ ক্রা হযরত পারর। NYPA-এর এর্ভায়রর্রমন্টাল জাথেে 

থডপাটনরমন্ট, এর ইভল্ভ NY হরাগ্রাম হর্তৃত্ব হদ্য়, এৈিং DOS জমাগুথল পয নারলাচর্া ক্ররৈ এৈিং 



 

 

এমর্ থডজাইর্ হৈরে হর্রৈ যা তারদ্র শ রতথলর আমোরডারম, থর্উ ইয়ক্ন রাজয জরু়ি 

শ রতথলগুথলরত এৈিং োধ্ারণভারৈ EV ড্রাইথভিং রচার ক্ররত ো াযয ক্ররৈ৷ তরুণরা এক্টট 

পাঠযক্রম যা NYPA এর পথররৈশগত থৈচার থৈভাগ বতথর ক্রররে তার মধ্যরম ই-হমাথৈথলটট 

েম্পরক্নও থশখরৈ যা রাজয জরু়ি অর্ুরূপ গ্রুপগুথলর োরি ভাগ ক্রা  রচ্ছ।  

  

ইভল্ভ NY (EVolve NY)  

NYPA-এর ইভল্ভ NY উরদ্যাগটট 2021 োরলর হশষ র্াগাদ্ থর্উ ইয়ক্ন রাজয জরু়ি 100টট চাজনার 

ইর্েল ক্রার পথরক্ল্পর্া ক্রররে, যা মাথক্নর্ যুিরারে থর্উ ইয়ক্নরক্ হদ্রৈ তৃতীয় ৈ ৃত্তম 

ওরপর্-অযারেে (েমস্ত EVহত উপলব্ধ) 150kW+ দ্রুত চারজনিং হর্টওয়াক্ন, এক্ৈার ইভল্ভ NY 

থৈডআউট পৈ ন েম্পণূ ন  রল, থর্উ ইয়ক্নৈােীরা রথত 50 মাইল ৈা তার ক্ম স্থারর্ অৈথস্থত 15-30 

থমথর্রট তারদ্র যার্ৈা র্ থরচাজন ক্ররত েক্ষ্ম দ্রুত চাজনারগুথল ে  রাজয জরু়ি হয হক্ার্ও EV 

চালারত েক্ষ্ম  রৈর্।  

  

রাজয জরু়ি অর্যার্য ইভল্ভ NY োইটগুথলর মরধ্য ররয়রে জর্ এফ. হক্রর্থড ইন্টারর্যাশর্াল 

এয়াররপাটন (John. F Kennedy International Airport) লারগ্রঞ্জথভল, অরর্ওর্টা, থেরাথক্উে, 

অয়াটারটাউর্, মযারলার্, শ্রুর্ হলক্, হফয়াররপাটন এৈিং এখর্ হরর্রেরলয়ার ক্াউথন্টর স্কডাক্। 

ৈেররর হশষ র্াগাদ্ ে্টুয়ারটনর হদ্াক্ার্গুথলরত আরও চারটট  াৈ আেরৈ ৈরল থর্ধ্ নাথরত- 

ক্যাথপটাল অঞ্চরলর হমাররউ, থিফটর্ পাক্ন ও লযািাম এৈিং র্ি ন ক্াথির থক্ইরর্।  

  

EV মাথলক্রা থগ্রর্লটে, প্লাগরশয়ার, চাজন াৈ, চাজনওরয়, গুগল মযাপে ৈা মাথক্নর্ যুিরারের 

থডপাটনরমন্ট অফ এর্ারজনর (U.S. Department of Energy) অল্টাররর্টটভ ফুরয়লে হডটা 

হেন্টাররর মরতা স্মাটনরফার্ অযাথপ্লরক্শর্ ৈযৈ ার ক্রর পাৈথলক্ চাজনারগুথল খুাঁরজ ৈার ক্ররত 

পাররর্।  

  

বর্উ ই়েকন হস্টম্বির রাম্বের হর্তৃত্বকারী যলিা়ে ুপবরকল্পর্া  

থর্উ ইয়ক্ন হেরটর জাথতর হর্তৃত্বক্ারী জলৈায়ুর ক্ম নেূচী  ল জাথতর েৈ হচরয় হৈথশ 

আক্রমণাত্মক্ জলৈায় ুও পথরচ্ছন্ন শরির উরদ্যাগ, যা েুশঙৃ্খল ও র্যাযযভারৈ পথরচ্ছন্ন শরিরত 

উত্তররণর আহ্বার্ ক্রর যা চাক্থর বতথর ক্রর এৈিং থর্উ ইয়ক্ন হেট হক্াথভড-19 ম ামারী হিরক্ 

উিারলারভর োরি োরি এক্টট েৈজু অি নর্ীথতরক্ রথতপালর্ ক্রা অৈযা ত রারখ। জলৈায় ু

হর্তৃত্ব এৈিং জর্েমারজর েুরক্ষ্া আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর মাধ্যরম আইরর্র অন্তভুনি ক্রার পরর, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর মরধ্য শূর্য-থর্গ নমর্ 

থৈদ্ুযৎশরির হক্ষ্রে তার ৈাধ্যতামূলক্ লক্ষ্য অজনরর্র পরি এথগরয় চরলরে, যার মরধ্য অন্তভুনি 

আরে 2030 এর মরধ্য 70 শতািংশ পুর্র্ নৈায়র্রযাগয শরি উৎপাদ্র্ এৈিং অি নর্ীথত ৈযাপী ক্াৈ নর্ 

থর্ররপক্ষ্তা অজনর্ ক্রা। হেট জরু়ি-91 টট থৈশাল মাোর পুর্র্ নৈায়র্রযাগয হরারজরক্ট 21 

থৈথলয়র্ ডলাররর হৈথশ, থৈরডিং হিরক্ থর্গ নমর্ হ্রাে ক্রার জর্য 6.8 থৈথলয়র্ ডলার, হেৌরশরি 

উৎপাদ্রর্র মাো ৈা়িারর্ার জর্য 1.8 থৈথলয়র্ ডলার, স্বচ্ছ পথরৈ রর্র উরদ্যাগগুথলর জর্য 1 

থৈথলয়র্ ডলাররর হৈথশ এৈিং NY গ্রীর্ ৈযািংরক্র রথত অঙ্গীক্ারর 1.2 থৈথলয়র্ ডলাররর হৈথশ ে , 

স্বচ্ছ শরির উৎপাদ্রর্র মাো ৈা়িারর্ার জর্য থর্উ ইয়রক্নর অভূতপূৈ ন থৈথর্রয়ারগর ওপরর থভথত্ত 

ক্রর এটট আরও রোথরত ক্রর। এই থৈথর্রয়াগগুথল েরিথলতভারৈ 2019 োরল থর্উ ইয়রক্ন স্বচ্ছ 

শরির হক্ষ্রে 150,000 এর হৈথশ চাক্থর, 2011 োল হিরক্ ৈথিত হেৌরশরির হক্ষ্রে 2,100 
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শতািংশ ৈরৃি এৈিং 2035 এর মরধ্য স্থলভারগ 9,000 হমগাওয়াট ৈায়ুশরি উৎপাদ্র্ ক্রার রথত 

অঙ্গীক্ারর ে ায়তা ক্ররে। জলৈায় ুআইরর্র অধ্ীরর্, থর্উ ইয়রক্ন এই অগ্রগথতর উপর থভথত্ত 

ক্রর থর্ম নাণ ক্ররৈ এৈিং 2050 োরলর মরধ্য থগ্রর্ াউে গযাে থর্গ নমর্রক্ 1990 এর স্তর হিরক্ 85 

শতািংশ ক্মারৈ, এৈিং থর্রিত ক্ররৈ হয পথরচ্ছন্ন শরির থৈথর্রয়ারগর 40 শতািংশ হৈথর্থফরটর 

অন্তত 35 শতািংশ েুথৈধ্াৈরঞ্চত েম্প্রদ্ায়গুথলরক্ হদ্ওয়া  রৈ, এৈিং চূ়িান্ত ৈযৈ ারক্ারীর শরির 

খরচ োশ্রয় ক্রার মাধ্যরম অর্-োইট শরি খরচ 185 টেথলয়র্ BTU ক্মারর্া, যারত 2025 োরলর 

শরির দ্ক্ষ্তার লরক্ষ্র উরেরশয অগ্রের  ওয়া যায়।  

  

ডাউর্িাউর্ পুর্রুজ্জীির্ উম্ব্োগ  সম্পম্বকন  

ডাউর্টাউর্ পুর্রুজ্জীথৈতক্রণ উরদ্যাগটট থৈথর্রয়ারগর রক্রয়াক্লাপ ও অর্ু টক্ থ রেরৈ 

ভূথমক্া রাখার জর্য হেরটর দ্শটট অঞ্চরলর েৈক্টটর ডাউর্টাউর্ ও এলাক্াগুথলরক্ 

পুর্রুজ্জীথৈত ক্রার ররক্রয়া ত্বরাথণত ও েম্প্রোথরত ক্রার উরেশয থর্রয় 2016 োরল চাল ুক্রা 

 রয়থেল। উরদ্যাগটট অভূতপূৈ ন এৈিং উদ্ভাৈর্ী পথরক্ল্পর্া-হিরক্-হক্ৌশরল রথতথর্থধ্ত্ব ক্রর যা 

তাত্ক্ষ্থণক্ ৈাস্তৈায়রর্র োরি হক্ৌশলগত পথরক্ল্পর্া এক্রেত ক্রর।  

  

হরাগ্রামটটর রিম চার ৈেরর, হেট পুর্রুজ্জীৈরর্র জর্য েম্পূণ ন উপযিু এৈিং যারদ্র পুর্গ নঠর্, 

ৈযৈো, ক্ম নেিংস্থার্, ৈ ৃত্তর অি ননর্থতক্ ও আৈাের্ বৈথচেয এৈিং েুরযারগর আক্ষ নণ  রয় ওঠার 

েম্ভাৈর্া রারখ এমর্ ডাউর্টাউরর্ 400 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার থৈথর্রয়াগ ক্ররত হেট রথতশ্রুথত 

হদ্য়। DRI এর পঞ্চম রাউরন্ড অথতথরি 200 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাররর রথতশ্রুথত িাক্রৈ। 

ডাউর্টাউরর্র হযাগযতা ও রূপান্তররণর থভথত্তরত অিংশগ্র ণক্ারী ক্থমউথর্টটগুথলরক্ হেরটর 

10-টট আঞ্চথলক্ অি ননর্থতক্ উন্নয়র্ ক্াউরিল মরর্ার্ীত ক্রররে। রথতটট েম্প্রদ্ায়রক্ এক্টট 

ডাউর্টাউর্ হক্ৌশলগত থৈথর্রয়াগ পথরক্ল্পর্া রণয়র্ এৈিং পুর্রুজ্জীথৈতক্ররণর ক্থমউথর্টটর 

থভশর্রক্ োমরর্ এথগরয় হর্রৈ এৈিং আররা হৈথশ হৈেরক্াথর ও েরক্াথর থৈথর্রয়াগরক্ ক্ারজ 

লাগারৈ এমর্ গুরুত্বপূণ ন অর্ু টক্ রক্ল্পগুরলা ৈাস্তৈায়রর্র জর্য অন্তত 10 থমথলয়র্ ডলার 

অর্ুদ্ার্ রদ্ার্ ক্রা  রয়রে।  

  

ডাউর্টাউরর্র পুর্ঃউন্নয়র্ অরটারমাৈাইরলর ৈযৈ ার ও থগ্রর্ াউজ গযাে থর্গ নমর্ উরেখরযাগয 

মাোয় ক্থমরয় হদ্য় এমর্  া াঁটার মাধ্যরম, ৈাইক্ চাথলরয় ও পথরৈ রর্র মাধ্যরম অযারেেরযাগয 

ক্থমউথর্টটগুরলা বতথর ক্রার মাধ্যরম জলৈায় ুপথরৈতনরর্র থৈরূপ রভাৈ ক্াটটরয় ওঠা এৈিং 

জলৈায় ুর্যায়থৈচাররর রোর  টারর্ার জর্য হেরটর জাতীয়-হর্তৃত্বমূলক্ ররচষ্টায় এক্টট অথত 

গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া পালর্ ক্রর। DRI ৈাইররর থৈরর্াদ্র্ এৈিং ৈযায়ারমর জর্য আরও েরুযাগ বতথর 

ক্রর রারজযর স্বাস্থয জরু়ি েমস্ত র্ীথত/ৈয়ে-ৈান্ধৈ NY উরদ্যাগরক্ েমি নর্ ক্রর; োমারজক্ 

হযাগারযারগর জর্য থর্রাপদ্, অযারেেরযাগয পাৈথলক্ হেে অফার ক্রর, যা মার্থেক্ স্বারস্থযর 

উন্নথত ক্রর; এৈিং তাজা, পুটষ্টক্র খাৈারর ররৈশাথধ্ক্ার েম্প্রোরণ ক্রর, থৈরশষ ক্রর অর্ুন্নত 

েম্প্রদ্ায়গুথলরত।   

  

এই উরদ্যারগর হর্তৃরত্ব থর্উ ইয়রক্নর হেরক্রটাথর অফ হেট রোর্া হরাোরদ্া ররয়রের্। 

েম্প্রদ্ায়গুথল এম্পায়ার হেট হডভলপরমন্ট ও হেট হ ামে এৈিং ক্থমউথর্টট থরথর্উরলর োরি 

 থর্ি অিংশীদ্াথররত হেরটর হর্তৃরত্ব হৈেরক্ারী খাত থৈরশষজ্ঞ এৈিং হেট এরজরি ক্মীরদ্র 

েমি নর্ ররয়রে।  
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NYPA সম্পম্বকন  

NYPA  ল হেরটর েৈ হিরক্ ৈ়ি পাৈথলক্ পাওয়ার অগ নার্াইরজশর্, যা 16-টট হজর্াররটটিং 

হফথেথলটট এৈিং োিথমশর্ লাইরর্র 1,400 এর হৈথশ োথক্নট-মাইল পথরচালর্া ক্রর। NYPA দ্বারা 

80 শতািংরশর হৈথশ থৈদ্ুযৎ পথরষ্কার থরথর্উএৈল  াইরড্রাপাওয়ার উৎপন্ন ক্রর। NYPA হক্ারর্া 

ধ্ররর্র আয়ক্র অি ন ৈা হেট হক্রথডট ৈযৈ ার ক্রর র্া। তারা তারদ্র ৈন্ড থৈক্রয় এৈিং থৈদ্ুযৎ 

থৈরক্র ক্রর অরজনত অি ন থদ্রয় তারদ্র অথধ্ক্ািংশ ক্ায নক্লারপর অি নায়র্ ক্রর। আরও তরিযর 

জর্য হদ্খুর্ www.nypa.gov এৈিং আমারদ্র অর্ুেরণ ক্রুর্ টুইটার @NYPAenergy, হফেৈুক্, 

ইিটাগ্রাম, টামব্লার ও থলঙ্কডইর্।  
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