
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/14/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কন জুম্ব়ে বিদ্েুবিক যার্িা র্ চালকম্বদ্র জর্ে চারজনিং বিসকাউন্ট 

কর্ নসূবচ হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

PSC বিম্বির জর্ে সুবিধাজর্ক সর্ম্বয় চাজন করার সর্য় EV গাব়ের চালকম্বদ্র 

'পবরচাবলি চারজনিং' হপ্রািার্গুবল অর্ুম্বর্াদ্র্ কম্বর যা িাম্বদ্র বিম্বলর ো়ে প্রদ্ার্ কম্বর  

  

2025 সাম্বলর র্ম্বধে 50,000টি পািবলক এিিং কর্াবে নয়াল চারজনিং হপাম্বিনর - যার র্ম্বধে 

1,500টি ফাস্ট-চারজনিং হপািন রম্বয়ম্বে - হর্ািাম্বয়র্ ত্বরাবিি করম্বি PSC অবির্ 'EV হর্ক-

হরবি' হপ্রািার্ অিসর করম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে হেট পাবথলক্ সাথভনস ক্থিশর্ (State Public 

Service Commission) থর্উ ইয়রক্নর থবথর্রয়াগক্ারী-িাথলক্ার্াধীর্ ইউটটথলটটগুথলর ববদ্যযথিক্ 

োর্বা রর্র সক্রিয় এবং থর্ক্রিয়-থর্য়থিি চাক্রজনং হরাগ্রািগুথল অর্যরিাদ্র্ ক্রররে, ো থর্উ 

ইয়রক্নর ববদ্যযথিক্ োর্বা রর্র পথরক্াঠারিা আরও থবক্থশি ক্রার এক্টট িূল উপাদ্ার্। PSC-র 

আজরক্র এই থসদ্ধান্ত এক্টট EV হিক্-হরথি (EV Make-Ready) হরাগ্রাি র্ারি পথরথচি 

উরদ্যারগর অথবরেদ্য অংশ ো ইউটটথলটটগুথলরক্ থর্য়থিি চাক্রজনং হরাগ্রািগুথল থবক্ারশর থর্রদ্নশ 

হদ্য় ো গ্রা ক্রদ্র এক্টট সম্পূণ ন বাথির বযব াররর-সিরয়র  াররর থবক্ল্প রদ্ার্ ক্ররব ো 

ইথিিরধযই স্থাপর্ ক্রা  রয়রে। থর্য়থিি চাক্রজনং হরাগ্রাি এবং TOU হরটগুথল থগ্ররির জর্য সব 

হচরয় উপক্ারী সিরয় চাক্রজনংরক্ উৎসাথ ি ক্রর, ো 2030 সাল পে নন্ত EV স্থাপর্ার আর্যিাথর্ক্ 

সািাক্রজক্ সযথবধাগুথল 5 থবথলয়র্ িলাররর হবথশ রসাথরি ক্রার সম্ভাবর্া রারে।  

  

"আথি বলরি হপরর গথব নি হে থর্উ ইয়ক্ন জলবায়য পথরবিনরর্র থবরুরদ্ধ লিাই ক্ররি এবং 

রভাথবি সম্প্রদ্ায়গুথলর জর্য পথররবশগি র্যায়থবচার আর্রি পথরেন্ন শক্রির উদ্ভাবরর্ 

জাথিরক্ হর্িৃত্ব হদ্য়," গভর্ নর হ াকল িম্বলম্বের্। "আজরক্র পদ্রেপ আিারদ্র এক্টট 

সবযজির, থর্গ নির্-িযি ভথবষযরির আরও এক্ ধাপ ক্াোক্াথে থর্রয় আরস, এবং েের্ থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরদ্র িার সব হচরয় হবথশ ররয়াজর্ িের্ অথিথরি সঞ্চয় রদ্ার্ ক্রর ববদ্যযথিক্ গাথির 

িাথলক্ার্ার সযথবধা রসাথরি ক্রর।"  

  

"থর্উ ইয়রক্ন সক্রিয় এবং থর্ক্রিয়-থর্য়থিি চাক্রজনং হরাগ্রািগুথলর পাবথলক্ সাথভনস ক্থিশর্ দ্বারা 

অর্যরিাদ্র্ আিারদ্র রাজয জযরি ববদ্যযথিক্ গাথির বযব ার আরও রসাথরি ক্ররি সা ােয 

ক্ররব," হলফম্বির্োন্ট গভর্ নর হিলগাম্বিা িম্বলম্বের্। "থর্উ ইয়রক্নর ইরলক্টিক্ োর্বা রর্র 



পথরক্াঠারিার আররা উন্নয়র্ এবং অযারেরোগযিা আরও হবথশ থর্উ ইয়ক্নবাসীরদ্র শক্রি সাশ্রয়ী, 

থর্গ নির্-িযি োর্বা র্ বযব ার ক্রার থদ্রক্ হেরি এবং আিারদ্র থশশুরদ্র এক্টট পথরষ্কার 

পথররবশ রদ্ার্ ক্ররি উৎসাথ ি ক্ররব।"  

  

EV হিক্-হরথি হরাগ্রািটট 50,000টট র্িুর্ সব নজর্ীর্ এবং বযবসাথয়ক্ স্তর 2 চাক্রজনং হপারটনরও 

হবথশ সিি নরর্র উরেরশয ররয়াজর্ীয় পথরক্াঠারিার জর্য ি থবল সরবরা  ক্রর, ো এক্টট 

েযান্ডািন ওয়াল আউটরলরটর হচরয় োর্বা র্রক্ অন্তি দ্যই গুণ দ্রুি চাজন ক্ররি সেি, এবং 

হে অিযাবশযক্ীয় ভূথিক্া পাবথলক্ ফাে চাক্রজনং হপাটনগুথল থর্ক্ট ভথবষযরি পালর্ ক্ররব ও 

পথরসররর উরদ্বগ দ্রূ ক্ররি হে ভূথিক্া হসগুথল পালর্ ক্ররব িার স্বীকৃ্থিস্বরূপ, থর্উ ইয়রক্ন 

1,500টট পাবথলক্ DC (থিররক্ট ক্াররন্ট) ফাে চাজনার হপাটন স্থাপর্ ক্ররি ি থবল রদ্ার্ ক্রর। 

হরাগ্রািটট শুরু  ওয়ার আরগ, রাজযবযাপী 4,571-টট সব নজর্ীর্ভারব অযারেসরোগয চাজনার থেল। 

এই হরাগ্রািটট সব নজর্ীর্ভারব অযাক্রসসরোগয চাজনররর সংেযা থর্উ ইয়রক্ন দ্শগুরণরও হবথশ 

বকৃ্রদ্ধ ক্ররব।  

  

EV হিক্-হরথি হরাগ্রাি থর্উ ইয়ক্ন হেরটর থবথর্রয়াগক্ারীরদ্র িাথলক্ার্াধীর্ বি 

ইউটটথলটটগুথলর দ্বারা অি নায়র্ ক্রা  য় এবং এক্টট েরচ ভাগাভাথগর হরাগ্রাি বিথর ক্রর ো 

ইউটটথলটট এবং চাক্রজনং হপাটন থর্ি নািারদ্র ববদ্যযথিক্ গাথির চাক্রজনং পথরক্াঠারিা স্থাপর্ ক্ররি 

উৎসাথ ি ক্ররব এির্ স্থারর্ ো গ্রা ক্রদ্র সরব নাচ্চ সযথবধা রদ্ার্ ক্ররব। ক্থিশর্ হিাট বারজট 

701 থিথলয়র্ িাথক্নর্ িলারর সীিাবদ্ধ ক্রররে এবং এটট 2025 সাল পে নন্ত চলরব, োর িরধয থর্ম্ন-

সািাক্রজক্-আথি নক্ এবং সযথবধাবক্রঞ্চি সম্প্রদ্ায়গুথলর জর্য র্যায়সঙ্গি অযারেস এবং সযথবধার 

জর্য র্ূযর্িি 206 থিথলয়র্ িলার বরাে িাক্রব। সযথবধাবক্রঞ্চি সম্প্রদ্ায়গুথলর EV চাক্রজনং 

হপাটনগুথল উচ্চির ররণাদ্র্ার জর্য হোগয, এক্টট সাইটরক্ EV চাক্রজনংরয়র জর্য রস্তুি ক্ররি 

েররচর 100 শিাংশ পে নন্ত সিি নর্ ক্রর৷  

  

জর্সাধাররণর বযব াররর ফাে চাক্রজনং হেশরর্ হবসরক্াথর থবথর্রয়াগ উৎসাথ ি ক্রা আগািী 

বেরগুরলারি থর্উ ইয়রক্নর EV বাজাররক্ উৎসাথ ি ক্ররব। েথদ্ও রািথিক্ িরর্াথর্রবশ থেল 

থবথর্রয়াগক্ারীরদ্র িাথলক্ার্াধীর্ ইউটটথলটটগুথল দ্বারা পথররবথশি সম্প্রদ্ায়গুথলরি অবথস্থি 

রক্ল্পগুথলরক্ অি নায়র্ ক্রার উপর, ক্থিশর্ বরলথেল হে রারজযর পথরব র্ থবদ্যযিায়রর্র 

লেযগুথলরক্ এথগরয় হর্ওয়া, পথরেন্ন পথরব রর্ অযারেস রসাথরি ক্রা এবং সযথবধাবক্রঞ্চি 

সম্প্রদ্ায়গুথলরি থর্গ নির্ হ্রাস ক্রার উরেশযগুথল সিগ্র রাজয জযরি রাসথঙ্গক্।  

  

পািবলক সাবভনস কবর্েম্বর্র হচয়ারর্োর্ রবর এর্. রিরিয়ার্ িম্বলম্বের্, "েের্ রাজয জযরি 

EV-োর্ অবলম্বর্ ক্রার পথরিাণ বকৃ্রদ্ধ পারে, সযপথরক্থল্পি EV থর্য়থিি চাক্রজনং হরাগ্রািগুথল 

ইউটটথলটট এবং পথরব র্ োরি ররয়াজর্ীয় সযথবধা রদ্ার্ ক্ররব৷ সযথবধাজর্ক্ চাক্রজনং আচররণর 

জর্য EV গাথির চালক্রদ্র ররণাদ্র্া রদ্ার্ ক্রর, চাক্রজনংরক্ ঝারিলািযি ক্রর এির্ সংস্থার্গুথল 

রদ্ার্ ক্রার সারি, থর্য়থিি চাক্রজনং হরাগ্রািগুথল ক্ি জ্বালার্ী েরচ এবং থগ্ররি হ্রাসকৃ্ি 

পথরক্াঠারিার িাধযরি EV গাথির চালক্রদ্র জর্য এক্টট সব নবযাপী জরয়র পথরথস্থথি বিথর 

ক্ররব।"  

  



আজরক্র হ াষণাটট থর্উ ইয়রক্নর বি ইউটটথলটটগুথলর গ্রা ক্রদ্র রভাথবি ক্রর - হসন্ট্রাল 

 ািসর্ গযাস অযান্ড ইরলক্টিক্ ক্রপ নাররশর্ (Central Hudson Gas & Electric Corporation), 

ক্র্রসাথলরিরটি এথিসর্ হক্াম্পাথর্ অফ থর্উ ইয়ক্ন, ইর্ক্. (Consolidated Edison Company 

of New York, Inc.), থর্উ ইয়ক্ন হেট ইরলক্টিক্ অযান্ড গযাস ক্রপ নাররশর্ (New York State 

Electric & Gas Corporation), র্যাশর্াল থগ্রি (National Grid), অররঞ্জ অযান্ড রক্লযান্ড 

ইউটটথলটটস, ইর্ক্রপ নারররটি (Orange and Rockland Utilities, Inc.) এবং ররচোর গযাস অযান্ড 

ইরলক্টিক্ ক্রপ নাররশর্ (Rochester Gas and Electric Corporation)।  

  

পথরব রর্র োি হদ্রশর থগ্রর্ াউস গযাস দ্ষূরণ সবরচরয় হবথশ অবদ্ার্ হররেরে, িার সারি গি 

30 বেরর অর্য হে হক্ার্ োরির িুলর্ায় এই থর্গ নির্ হবথশ বকৃ্রদ্ধ হপরয়রে। চাক্রজনং পথরক্াঠারিার 

ত্বরাথিি, ভথবষযরির থচন্তা ক্রা থবক্াশরক্ উৎসাথ ি ক্রা থর্উ ইয়ক্নবাসীরদ্র আর্যিাথর্ক্ 2.6 

থবথলয়র্ িলাররর হবথশ হর্ট সযথবধা রদ্ার্ ক্ররব এবং রারজযর পথরব র্ থবদ্যযিায়রর্র এবং 

পথরেন্ন এর্াক্রজনর লেযরক্ সিি নর্ ক্রর। ববদ্যযথিক্ পথরব র্ থর্উ ইয়ক্নবাসীরদ্র পথরষ্কার শক্রির 

উৎসগুথল থদ্রয় িারদ্র োর্বা র্গুথলরক্ শক্রি সরবরা  ক্ররি হদ্রব, হেোরর্ র্বায়র্রোগযগুথল 

রারজযর থবদ্যযৎ সরবরার র এক্টট িিবধ নিার্ অংরশর রথিথর্থধত্ব ক্ররব। চাক্রজনং পথরক্াঠারিার 

থচন্তাশীল সাইটটং হ্রাস ক্রা ইর্েরলশরর্র েরচ সিি নর্ ক্ররব, সাইরটর হ াে-গ্র ণরোগযিা 

উন্নি ক্ররব এবং ড্রাইভাররদ্র হিরক্ বযব ার সব নাথধক্ ক্ররব।  

  

এক্টট সম্পথক্নি  টর্ায়, PSC রারজযর ব ৃত্তি ববদ্যযথিক্ ইউটটথলটট ক্র্ এথিসরর্র (Con 

Edison) জর্য EV-র থর্য়িগুথল পথরবিনর্ ক্রররে৷ থবরশষভারব, PSC ক্র্ এথিসর্রক্ (Con 

Edison) দ্রুি-চাক্রজনং হেশর্গুথলরি বিনিার্ এক্ক্-সাইট প্লাগ সীিা 10 প্লাগ হিরক্ 30 প্লাগ এ 

বািারর্ার অর্যরিাদ্র্ রদ্ার্ ক্ররব এবং এটট থর্থদ্নষ্ট ররণাদ্র্ার ি থবরলর সীিা দ্রূ ক্ররব। 

পথরবিনর্গুথল সযথবধাবক্রঞ্চি সম্প্রদ্ারয়র জর্য রসাথরি অযারেস স  হক্াম্পাথর্র পথররষবার 

অঞ্চরল থবক্াশক্ারীর আগ্র  এবং বাজার বকৃ্রদ্ধর সযথবধা রদ্ার্ ক্রার িাধযরি চাক্রজনং হেশরর্র 

অযারেসরোগযিা বািারর্ার জর্য বাজাররর সীিাবদ্ধিাগুথল দ্রূ ক্ররব।  

  

লং আইলযান্ড পাওয়ার অিথরটট (Long Island Power Authority, LIPA), িার পথররষবা 

রদ্ার্ক্ারী PSEG লং আইলযারন্ডর (PSEG Long Island) সারি 2025 সারলর িরধয 4,745টট র্িুর্ 

EV চাক্রজনং হপাটন স  লং আইলযারন্ড 180,000টট র্িুর্ EV সিি নরর্র লেযিাত্রার হ াষণা ক্রররে, 

আগািী চার বেরর োর রস্তাথবি থবথর্রয়ারগর জর্য 89 থিথলয়র্ িাথক্নর্ িলাররর থবথর্রয়াগ 

রস্তাথবি  রয়রে রস্তুি ক্রার পথরক্াঠারিায়।  

  

লং আইলযান্ড এবং থর্উ ইয়ক্ন রারজযর অর্যার্য অঞ্চরলর গ্রা ক্রা োরা থবথর্রয়াগক্ারী-

িাথলক্ার্াধীর্ ইউটটথলটট পথররষবা অঞ্চরলর বাইরর পররর্, িারা উদ্ভাবর্ী পযরস্কার রথিরোথগিার 

র্ক্শার এবং "থর্উ ইয়ক্ন থির্ িান্সরপারটনশর্ রাইজ" এর জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেট থরসাচন অযান্ড 

হিরভলপরিন্ট অিথরটটর (New York State Energy Research and Development Authority, 

NYSERDA) দ্বারা বিথর ক্রা রশাসথর্ক্ েিিার সযথবধা থর্রি পাররর্।  

  

রারজযর পথরব র্ থবদ্যযিায়রর্র লেযগুথলরক্ এথগরয় হর্ওয়া, পথরেন্ন পথরব রর্র অযারেস 

রসাথরি ক্রা, এবং সযথবধাবক্রঞ্চি সম্প্রদ্ায়গুথলরি থর্গ নির্ ক্িারি PSC-র লেযগুথল রাজয জযরি 



সিস্ত সম্প্রদ্ায়গুথলর দ্বারা অর্যসরণ ক্রা উথচি, থর্থদ্নষ্ট ববদ্যযথিক্ পথররষবা রদ্ার্ক্ারী বা 

থর্য়িক্ ক্াঠারিা থর্থব নরশরষ ো হসই পথররষবাটট পথরচালর্া ক্রর, এবং িাইরিট থলিারথশপ 

অযান্ড ক্থিউথর্টট হরারটক্শর্ অযাক্ট (Climate Leadership and Community Protection Act, 

CLCPA) ররয়াজর্ীয়িা পূররণর জর্য এক্টট সিথিি, রাজযবযাপী পদ্ধথির ররয়াজর্, এবং সক্ল 

থর্উ ইয়ক্নবাসীরদ্র CLCPA-এর সযথবধাগুথল ভাগ পাওয়া উথচি।  

  

CLCPA-হি এির্ ররয়াজর্ীয়িা অন্তভুনি ররয়রে ো সিস্ত রারজযর এরজক্রন্সগুথল সযথবধাবক্রঞ্চি 

সম্প্রদ্ায়গুথলরি থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ নির্ হ্রাসরক্ অগ্রাথধক্ার হদ্য় এবং পথরষ্কার শক্রির 

হরাগ্রািগুথলরি বযয় ক্রার সািথগ্রক্ সযথবধার অন্তি 35 শিাংশ সযথবধাবক্রঞ্চি সম্প্রদ্ায়গুথলরক্ 

উপকৃ্ি ক্রর। EV হিক্-হরথি েররচর িরধয ররয়রে ইউটটথলটট-িাথলক্ার্াধীর্ হিক্-হরথি ক্াজ, 

গ্রা ক্-িাথলক্ার্াধীর্ হিক্-হরথি ক্াজ, হিক্-হরথি বাস্তবায়র্ এবং অর্যার্য হরাগ্রারির েরচ।  

  

বর্উ ইয়কন হস্টম্বির রাম্বের হর্িৃত্বকারী জলিায় ুপবরকল্পর্া (New York State's Nation-

Leading Climate Plan)  

থর্উ ইয়ক্ন হেরটর জাথির হর্িৃত্বক্ারী জলবায়যর ক্ি নসূচী  ল জাথির সব হচরয় হবথশ 

আিিণাত্মক্ জলবায়য ও পথরেন্ন শক্রির উরদ্যাগ, ো সযশঙৃ্খল ও র্যােযভারব পথরেন্ন শক্রিরি 

উত্তররণর আহ্বার্ ক্রর ো চাক্থর বিথর ক্রর এবং থর্উ ইয়ক্ন হেট হক্াথভি-19 ি ািারী হিরক্ 

উদ্ধারলারভর সারি সারি এক্টট সবযজ অি নর্ীথিরক্ রথিপালর্ ক্রা অবযা ি রারে। জলবায়য 

হর্িৃত্ব এবং জর্সিারজর সযরো আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর িাধযরি আইরর্র অন্তভুনি ক্রার পরর, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর িরধয শূর্য-থর্গ নির্ 

থবদ্যযৎশক্রির হেরত্র িার বাধযিািূলক্ লেয অজনরর্র পরি এথগরয় চরলরে, োর িরধয অন্তভুনি 

আরে 2030 এর িরধয 70 শিাংশ পযর্র্ নবায়র্রোগয শক্রি উৎপাদ্র্ এবং অি নর্ীথি বযাপী ক্াব নর্ 

থর্ররপেিা অজনর্ ক্রা। এটট রাজয জযরি 120টট বি আক্াররর পযর্র্ নবীক্রণরোগয এবং 

িান্সথিশরর্র রক্ল্পগুথলরি 35 থবথলয়র্ িলাররর হবথশ থবথর্রয়ারগর উপর থভথত্ত ক্রর গরি 

হিারল, োর িরধয আরে ভবর্গুথলর থর্গ নির্ ক্িারি 6.8 থবথলয়র্ িলার, হসৌরশক্রি বািারি 1.8 

থবথলয়র্ িলার, পথরেন্ন পথরব র্ উরদ্যারগর জর্য 1 থবথলয়র্ িলাররর হবথশ এবং NY গ্রীর্ 

বযারের (NY Green Bank) রথিশ্রুথিরি 1.6 থবথলয়র্ িলারররও হবথশ স  পথরেন্ন শক্রি বািারি 

থর্উ ইয়রক্নর অভূিপূব ন থবথর্রয়াগ। সক্রিথলিভারব, এই থবথর্রয়াগগুথল 2020 সারল থর্উইয়রক্নর 

থর্ি নল জ্বালাথর্ োরি 158,000 এরও হবথশ চাক্থর, 2011 সাল হিরক্ থবিরণকৃ্ি হসৌর োরি 2,100 

শিাংশ রবকৃ্রদ্ধ এবং 2035 সারলর িরধয 9,000 হিগাওয়াট অফরশার বায়যশক্রি গরি হিালার 

রথিশ্রুথিরক্ সিি নর্ ক্রর৷ জলবায়য আইরর্র অধীরর্, থর্উ ইয়রক্ন এই অগ্রগথির উপর থভথত্ত 

ক্রর থর্ি নাণ ক্ররব এবং 2050 সারলর িরধয থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ নির্রক্ 1990 এর স্তর হিরক্ 85 

শিাংশ ক্িারব, এবং থর্ক্রিি ক্ররব হে পথরেন্ন শক্রির থবথর্রয়ারগর 40 শিাংশ হবথর্থফরটর 

অন্তি 35 শিাংশ সযথবধাবক্রঞ্চি সম্প্রদ্ায়গুথলরক্ হদ্ওয়া  রব, এবং চূিান্ত বযব ারক্ারীর শক্রির 

েরচ সাশ্রয় ক্রার িাধযরি অর্-সাইট শক্রি েরচ 185 টিথলয়র্ BTU ক্িারর্া, োরি 2025 সারলর 

শক্রির দ্েিার লরের উরেরশয অগ্রসর  ওয়া োয়।  

  

###  
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