
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/29/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়ম্বকনর পবরচ্ছন্ন পবরি ম্বর্ স্থার্ান্তরম্বক অগ্রসর করম্বলর্  

  

হেম্বে বিক্রিত সকল যাত্রী গাবি, বপকআপ ট্রাক, এিং SUV-র জর্ে 2035 সাম্বলর মম্বযে 

বর্িঃসরণমুক্ত যার্  ওয়ার আিবেেকতাম্বক অগ্রসর করম্বত বর্ম্বদনে বদম্বলর্  

  

বর্িঃসরণমুক্ত যাম্বর্ স্থার্ান্তর ও বর্িঃসরণমুক্ত যার্ অিকাঠাম্বমার সমি নর্ করার জর্ে 

উম্বেখম্বযাগে র্তুর্ ত বিম্বলর সুম্বযাগ এখর্ উপলভে আম্বে  

  

ইভলভ NY ফাে চাক্রজনং হর্েওয়াম্বকন এখর্ 100টের হিবে চাজনার স্থাবপত  ম্বয়ম্বে যা 

পুম্বরা হেম্বের চাক্রজনং অিকাঠাম্বমাম্বক সম্প্রসাবরত করম্বে  

  

বর্উ ইয়কন EV চাক্রজনং হর্েওয়াকন স্থাপর্ করম্বত 175 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার হফডাম্বরল 

ত বিল পাম্বচ্ছ  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল হেটের এর্ভায়রর্টেন্টাল ক্র্জাটভনশর্ থিভাগটক্ েুখ্য থর্য়ন্ত্রক্ 

পদটেপ গ্র টের থর্টদনশ থদটয় আজটক্ জাতীয় ড্রাইভ ইটলক্ট্রিক্ সপ্তা  উদযাপর্ ক্রটলর্ হয 

থর্টদনশর্া অর্ুযায়ী 2035 সাটলর েটযয থর্উ ইয়ক্ন হেটে থিক্রিত সক্ল র্তুর্ যাত্রী গাথি, 

থপক্আপ িাক্, এিং SUV-র জর্য থর্িঃসরেেুক্ত  ওয়া আিশযক্  টি। এট্রে পথরি র্ খ্াত হিটক্ 

থগ্রর্ াউজ গযাস থর্িঃসরে উটেখ্টযাগযভাটি হ্রাস ক্রটত এক্ট্রে অথত গুরুত্বপূে ন থর্য়ন্ত্রক্ 

পদটেপ এিং এট্রে আজটক্ হ াথিত র্তুর্ ও চলোর্ থিথর্টয়াটগর সমূ্পরক্, যার েটযয রটয়টে 

বিদুযথতক্ যার্ অিক্াঠাটোটত অগ্রগথত, থর্িঃসরেেুক্ত যার্ প্রটোদর্া, এিং থর্উ ইয়টক্নর 

সম্প্রদায়সেূ  যাটত এই ঐথত াথসক্ হেডাটরল জলিায় ুপথরিতনর্ থিথর্টয়াগ দ্বারা লাভিার্  য় 

তা থর্ক্রিত ক্রা।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন এক্ট্রে জাতীয় জলিায়ু হর্তা এিং এক্ট্রে অি ননর্থতক্ পাওয়ার াউজ, এিং আেরা 

উদ্ভািটর্র সূচর্া ক্রটত এিং িযাপক্ আক্াটর থর্িঃসরেেুক্ত যার্ িাস্তিায়র্ ক্রটত আোটদর 

শক্রক্ত িযি ার ক্রথে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "হেক্সই হেে ও হেডাটরল থিথর্টয়াগ থর্টয়, 

আোটদর গৃ ীত িযিস্থাগুথল থর্উ ইয়ক্নিাসীটদর, স্থার্ীয় সরক্ারগুথলটক্, এিং িযিসাসেূ টক্ 

বিদুযথতক্ যাটর্ স্থার্ান্তটরর প্রটোদর্া প্রদার্ ক্রটে। আেরা থর্উ ইয়টক্নর পথরচ্ছন্ন শক্রক্তটত 

স্থার্ান্তরটক্ চালর্া ক্রথে এিং আজটক্র হ ািো আগােী প্রজন্মসেূট র জর্য আোটদর 

জলিায়ুর জর্য এিং আোটদর সম্প্রদায়সেূট র স্বাটস্থযর জর্য লাভজর্ক্  টি।"  



  

পথরি র্ খ্াটতর আটরা বিদুযথতক্রটের জর্য খ্সিা হেে প্রথিযার্ প্রস্তাির্া ক্রা এক্ট্রে অথত 

গুরুত্বপূে ন যাপ এিং এট্রে থর্উ ইয়ক্নটক্ এর 2050 সাটলর েটযয 85 শতাংশ থগ্রর্ াউজ গযাস 

থর্িঃসরে হ্রাস ক্রার জলিায়ু আিথশযক্তাটক্ অজনর্ ক্রটত সা াযয ক্টর, এিং এক্ইসাটি িায় ু

দিূে হ্রাস ক্টর, থিটশি ক্টর সুথিযািক্রিত সম্প্রদায়সেূট । গত িের গভর্ নর হ াক্টলর স্বাের 

ক্রা থিথযোলা িাস্তিায়র্ ক্রার জর্য এিং র্তুর্ থর্িঃসরেেুক্ত গাথি ও িাটক্ সমূ্পে নভাটি 

স্থার্ান্তটরর এই লেযগুথলটক্ অগ্রগথতটত পথরেত ক্রার জর্য হেটের এর্ভায়রর্টেন্টাল 

ক্র্জাটভনশর্ থিভাগ এই থর্য়ন্ত্রক্ প্রক্রিয়াটক্ ত্বরাথিত ক্রটে। গত োটস ক্যাথলটোথর্ নয়ার 

অযাডভান্সড থির্ ক্াস ন II প্রথিযার্ চূিান্ত ক্রা থর্উ ইয়টক্নর জর্য এক্ই প্রথিযার্ গ্র ে ক্রার 

েেতা উটন্মাচর্ ক্টর থদটয়টে।  

  

প্রথিযার্ট্রে 2012 সাটল থর্উ ইয়টক্নর প্রেীত থিদযোর্ প্রথিযাটর্র উপর থভথি ক্টর  টি হযখ্াটর্ 

2035 সাটলর েটযয সক্ল র্তুর্ থিক্রিত যাত্রীিা ী গাথি, থপক্আপ িাক্ এিং SUV-হক্ 

থর্িঃসরেেুক্ত  টত  টি। এর জর্য র্তুর্ লাইে-থডউট্রে যার্িা টর্র থিিয়টক্ িয নর্শীল শতাংটশ 

থর্িঃসরেেুক্ত যার্  টত  টি যা 2026 েটডল িেটর থিক্রির 35 শতাংশ গাথির োযযটে শুরু  টি 

এিং 2030 েটডল িেটর থিক্রির 68 শতাংশ এিং 2035 সাটলর েটযয থিক্রির 100 শতাংশ 

 টি। 2026 েটডল িের হিটক্ 2034 েটডল িেটরর যাত্রীিা ী গাথি, লাইে-থডউট্রে িাক্, 

অভযন্তরীে দ র্ ইক্রির্স  থেথডয়াে-থডউট্রে যার্িা টর্র জর্য র্তুর্ দিূক্ োর্দণ্ড িাক্টি। 

প্রথিযার্গুথল প্রস্তুতক্ারক্টদর থর্িঃসরে আিথশযক্তা অজনটর্ এিং পথরচ্ছন্নতর যার্িা টর্ 

সেলভাটি স্থার্ান্তটরর হেটত্র র্ের্ীয়তা প্রদার্ ক্টর।  

  

জলিায় ুপদটেপ পথরিটদর খ্সিা হকাথপং পথরক্ল্পর্ায় অন্তগ নত সুপাথরশগুথলর েটযয 

অযাডভান্সড থির্ ক্াস ন II গ্র ে ক্রা িাক্টি এিং এট্রে জলিায় ুহর্তৃত্ব ও সম্প্রদায় সুরোর 

আইটর্র থগ্রর্ াউজ গযাস থর্িঃসরে হ্রাটসর আিথশযক্তা অজনটর্ েুখ্য  টি। পাশাপাথশ, থর্িঃসরে 

হ্রাস থর্উ ইয়টক্নর িহু সুথিযািক্রিত সম্প্রদাটয় উটেখ্টযাগয িায়ুর োর্ সম্পথক্নত সুথিযা প্রদার্ 

ক্রটি, থিটশি ক্টর থর্ম্ন আটয়র কৃ্ষ্ণাঙ্গ, আথদিাসী ও অটেতাঙ্গ গৃ স্থাথলটত যারা প্রায়শই ভারী 

যার্িা টর্র িযাথেক্ চলাচটলর রুটের ক্াটে িাস ক্টর। প্রথিযার্ট্রে এইসি সম্প্রদাটয়র 

অসােিসযপূরে ঝুুঁ থক্ ও স্বাস্থয ও দিূে হিাঝা ক্োটত সা াযয ক্রটি।  

  

এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভনের্ বিভাম্বগর কবমের্ার এিং জলিায় ুপদম্বেপ পবরষম্বদর 

স প্রযার্ িোবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল জলিায় ুআইর্ িাস্তিায়টর্ এিং সক্ল থর্উ 

ইয়ক্নিাসী যাটত হেটের জলিায়ু পথরিতনটর্র জর্য গৃ ীত িযিস্থা দ্বারা লাভিার্  টত পাটর তা 

থর্ক্রিত ক্রার হেটত্র তার হেক্সই প্রথতশ্রুথত প্রদশ নর্ ক্রটের্। DEC তার থর্টদনশর্ার অযীটর্ 

ক্াজ অিযা ত হরটখ্ দ্রুত এই প্রথিযার্ জাথর ক্রটি এিং জীিাশ্ম জ্বালাথর্ হিটক্ সটর আসার 

হেটত্র আটরক্ট্রে োইলেলটক্ হপ ৌঁোটি যাটত ক্টর আটরা হিথশ োর্ুি, িযিসা এিং সরক্াটরর 

ক্াটে তাটদর চাথ দা পূরে ও তাটদর সম্প্রদাটয়র স্বাস্থয উন্নয়টর্র জর্য ZEV থিক্ল্প িাটক্।"  

  

DEC হেক্ট াল্ডার আউেথরচ, জর্গটের েন্তটিযর সেয়ক্াল, এই িেটরর হশটির থদটক্র 

গেশুর্াথর্ সম্পটক্ন অথতথরক্ত তিয জার্াটি এিং প্রথিযার্ প্রস্তািট্রে DEC-র ওটয়িসাইটে 

https://www.dec.ny.gov/regulations/propregulations.html#public হপাে ক্রটি।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fadvance-climate-week-2021-governor-hochul-announces-new-actions-make-new-yorks-transportation&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cc9c884f80ee44a4889f208daa230c2f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638000627566101795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DtCizCc4xLU8dqieSiTy7lzOZGap%2BM1mBEpZ0g3RUuI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fadvance-climate-week-2021-governor-hochul-announces-new-actions-make-new-yorks-transportation&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cc9c884f80ee44a4889f208daa230c2f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638000627566101795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DtCizCc4xLU8dqieSiTy7lzOZGap%2BM1mBEpZ0g3RUuI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fregulations%2Fpropregulations.html%23public&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cc9c884f80ee44a4889f208daa230c2f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638000627566101795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NWH4FiV%2BW%2Bd8ab7j%2F21a%2FypT8ExwtBaOgQP0DgoXUZo%3D&reserved=0


  

আজটক্ হ াথিত থর্টদনথশত থর্য়ন্ত্রক্ িযিস্থাট্রে থগ্রর্ াউজ গযাস থর্িঃসরে হ্রাস ক্রটত থর্উ ইয়টক্নর 

চলোর্ প্রটচষ্টার উপর থভথি ক্টর হর্ওয়া, যার েটযয রটয়টে 2021 সাটলর থডটসম্বর োটস গৃ ীত 

অযাডভান্সড থির্ িাক্ প্রথিযার্। প্রথিযার্ট্রে যার্িা টর্র হিতা ও থিেগুথলর জর্য থেথডয়াে 

এিং হ থভ-থডউট্রে ZEV েটডটলর উপলভয িয় থিক্টল্পর সংখ্যা িৃক্রি ক্রটি। পাশাপাথশ, 

এক্াথযক্ িার্ক্রজে এটজক্রন্স, যার েটযয আটে র্ায়াগ্রা ফ্রথন্টয়ার পথরি র্ ক্তৃনপে, রটচোর-

হজটর্থস আিথলক্ পথরি র্ ক্তৃনপে, এিং হেটিাপথলের্ িার্ক্রজে ক্তৃনপে, বিদুযথতক্ িাটসর 

থদ্বতীয় ওটয়ভ শুরু ক্রার োযযটে হর্তৃটত্বর উদা রে প্রদার্ ক্রটে। DEC, থর্উ ইয়ক্ন হেটের 

এর্াক্রজন থরসাচন এিং হডটভলপটেন্ট ক্তৃনপে, থর্উ ইয়ক্ন থিদুযৎ ক্তৃনপে, এিং পথরি র্ থিভাগ 

এইসি ক্তৃনপেটক্ এইসি প্রটচষ্টায় স ায়তা ক্রটে।  

  

অযাডভান্সড থির্ িাক্স এিং অযাডভান্সড থির্ ক্ার II উভয় থর্য়ে প্রটয়াজর্ীয় থর্য়ন্ত্রক্ 

থর্িয়তা প্রদার্ ক্রটি যাটত দী নটেয়াথদ িয় থসিাটন্তর জর্য থস্থথতশীল এক্ট্রে িাজারটক্ এিং 

ZEV চাক্রজনং অিক্াঠাটোর থিক্াশটক্ সেি নর্ ক্রা যায়।  

  

থর্উ ইয়ক্ন আগােী পাুঁচ িেটর সক্ল ওজর্ হেেীর থর্িঃসরেেুক্ত যার্িা টর্ 1 থিথলয়র্ োথক্নর্ 

ডলাটরর হিথশ থিথর্টয়াগ ক্রটে। সক্রিয় লাইে-থডউট্রে যার্ উটদযাগসেূট র েটযয রটয়টে 

NYSERDA-র ড্রাইভ থির্ থরটিে ক্ে নসূথচর োযযটে থর্িঃসরে েুক্ত যার্ িটয় থরটিে, DEC-র 

জলিায় ুস্মােন সম্প্রদায়সেূট র থেউথর্থসপযাল অর্ুদার্ ক্ে নসূথচর োযযটে থর্িঃসরেেুক্ত যার্ এিং 

চাক্রজনং অিক্াঠাটো অর্দুার্, এিং এক্ইসাটি "EV হেক্ হরথড" উটদযাগ, NYPA-র ইভলভ NY 

চাক্রজনং অিক্াঠাটো ক্ে নসূথচ, এিং DOT-র জাতীয় বিদুযথতক্ যার্ অিক্াঠাটো চাক্রজনং 

অিক্াঠাটো ক্ে নসূথচ যা বিদুযথতক্ যাটর্র িযি ার সম্প্রসাথরত ক্রটত সা াযয ক্রটি।  

  

DEC বমউবর্বসপোল বর্িঃসরণমুক্ত যার্ অর্ুদার্  

থর্উ ইয়ক্ন হেে 5.75 থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলার উপলভয ক্রটে যাটত থেউথর্থসপযাথলট্রেগুথল থিে 

থ টসটি িযি ার ক্রার জর্য থর্িঃসরেেুক্ত যার্ িয় িা থলজ থর্টত পাটর এিং সরক্াথর বিদুযথতক্ 

যার্ চাক্রজনং ও  াইটড্রাটজর্ েুটয়থলং হেশর্ স্থাপর্ ক্রটত পাটর। DEC এখ্র্ হিটক্ 30 হসটেম্বর, 

2022 পয নন্ত আটিদর্ গ্র ে ক্রটি। DEC-র জলিায়ু স্মােন সম্প্রদায় ক্ে নসূথচ দ্বারা পথরচাথলত এই 

থর্িঃসরেেুক্ত যার্ অর্ুদার্সেূ  জলিায় ুপথরিতনটর্র আটরা েথত প্রথতটরায ক্রটত 

থেউথর্থসপযাথলট্রেগুথলটক্ সেি নর্ ক্রার জর্য থর্উ ইয়টক্নর প্রথতশ্রুথতর এক্ট্রে অংশ। 2022 

রাউটের জর্য হোে উপলভয ত থিল ক্ে নসূথচট্রের ইথত াটসর সটি নাচ্চ িরাদ্দ। পাশাপাথশ, 

প্রিেিাটরর েটতা ত থিটলর 40 শতাংশ সুথিযািক্রিত সম্প্রদায়সেূট র প্রক্টল্পর জর্য 

অগ্রাথযক্ার পাটি, যা জলিায়ু র্যায়থিচার ওয়াথক্নং গ্রুটপর খ্সিা থর্ে নায়ক্ দ্বারা সর্াক্ত ক্রা  টি। 

DEC-র ZEV থরটিে এিং ZEV অিক্াঠাটো অর্ুদাটর্র আটিদর্পত্র থর্উ ইয়ক্ন হেটের অর্ুদার্ 

হগেওটয়র োযযটে উপলভয  টি। এইসি অর্ুদাটর্র িযাপাটর অথতথরক্ত তিয উপলভয আটে 

https://www.dec.ny.gov/energy/109181.html#ZEV।  

  

NYSERDA ড্রাইভ বির্ বরম্বিে  

পাশাপাথশ, ড্রাইভ থির্ থরটিে ক্ে নসূথচটত 10 থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলার হযাগ ক্রা  টয়টে, যা 

NYSERDA দ্বারা পথরচাথলত  য়, যাটত 2035 সাটলর েটযয রাস্তায় আটরা পথরচ্ছন্ন যার্ র্াোটত 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-adoption-regulation-transition-zero-emission-trucks&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cc9c884f80ee44a4889f208daa230c2f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638000627566101795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sH%2BeBXocb0TWqQ96vo2hMA6pHliOoym0DVVAXlAYCO4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-adoption-regulation-transition-zero-emission-trucks&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cc9c884f80ee44a4889f208daa230c2f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638000627566101795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sH%2BeBXocb0TWqQ96vo2hMA6pHliOoym0DVVAXlAYCO4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjointutilitiesofny.org%2Fev%2Fmake-ready%23%3A~%3Atext%3DThe%2520goal%2520of%2520the%2520Electric%2520Vehicle%2520%2528%2522EV%2522%2529%2520Make-Ready%2Cupfront%2520costs%2520of%2520building%2520charging%2520stations%2520for%2520EVs.&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cc9c884f80ee44a4889f208daa230c2f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638000627566101795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v2xH3kKVCgcfuTMACrD%2BzMlgK0so3VHfNkBpWA0Wpc8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fenergy%2F109181.html%23ZEV&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cc9c884f80ee44a4889f208daa230c2f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638000627566101795%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BWEUYLCM0EbnyIm2XggC5cFng5SdnPxnlkzASAwwCeI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FDrive-Clean-Rebate&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cc9c884f80ee44a4889f208daa230c2f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638000627566258021%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vP72wqIXPLu6DeuNkmDeleqffcadcPs%2BGQO%2FhLdyTIM%3D&reserved=0


হভাক্তাটদর এক্ট্রে বিদুযথতক্ যার্ িয় ক্রটত িা থলজ থর্টত সা াযয ক্রা যায়। পটয়ন্ট-অে-হসল 

থরটিেট্রে এক্ট্রে যাটর্র েূলয হিটক্ 2,000 োথক্নর্ ডলার পয নন্ত োি হদয় এিং এর সাটি 7,500 

োথক্নর্ ডলাটরর হেডাটরল ক্র থরটিে যুক্ত ক্রা হযটত পাটর যা হভাক্তাটদর 9,500 োথক্নর্ ডলার 

সােয় ক্রটি। থরটিেট্রে প্রদার্ ক্রা  য় অংশগ্র েক্ারী ক্ার থডলারথশপগুথলটত এিং সটি নাচ্চ 

থরটিে উপলভয আটে দী নতর হরটির, সমূ্পে ন বিদুযথতক্ যার্িা টর্র জর্য। 2017 সাটল শুরু 

 ওয়ার পর হিটক্, ড্রাইভ থির্ থরটিে হেটের 62 ক্াউথন্টর প্রটতযক্ট্রেটত থর্উ ইয়ক্নিাসীটদরটক্ 

92 থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলাটরর হিথশ থরটিে প্রদার্ ক্টরটে এিং এট্রে থর্িঃসরে হ্রাস ক্রটত সা াযয 

ক্টরটে।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের এর্াক্রজন বরসাচন ও হডম্বভলপম্বমন্ট কতত নপম্বের হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রযার্ 

বর্ি না ী কম নকতনা এিং জলিায় ুপদম্বেপ পবরষম্বদর স প্রযার্ হডাবরর্ এম.  োবরস িম্বলর্, 

"ড্রাইভ থির্ থরটিে এক্ট্রে বিদুযথতক্ যাটর্র োথলক্ার্া অটর্ক্ থর্উ ইয়ক্নিাসীর জর্য িাস্তটি 

পথরেত ক্টর, থডলারথশটপ তাটদর থর্টজটদর পটক্টের অি ন খ্রচ হ্রাস ক্টর এিং পথরচ্ছন্ন গাথি 

চালাটর্ার তাটদর স্বপ্ন অজনটর্ সা াযয ক্টর। আেরা হযট তু আোটদর বিদুযথতক্ থগ্রটড আটরা 

র্িায়র্টযাগয শক্রক্ত হযাগ ক্রথে এিং আোটদর EV চাক্রজনং অিক্াঠাটো গঠর্ ক্রথে, তাই আেরা 

িাজার সেি নটর্ থিথর্টয়াগ ক্টর যাটিা যা প্রথতথদর্ আোটদরটক্ 2035 সাটলর েটযয থর্িঃসরেেুক্ত 

যাত্রী যাটর্র আটরা ক্াটে থর্টয় যাটি।"  

  

NYPA EVolve NY এর সম্পম্বকন  

গত সপ্তাট  থর্উ ইয়ক্ন থিদুযৎ ক্তৃনপে (New York Power Authority, NYPA) এর হেেিযাপী 

ইভল্ভ NY (EVolve NY) হর্েওয়াটক্ন 100তে উচ্চ-গথতর চাজনার স্থাপটর্র োইলেলক্ উদযাপর্ 

ক্টরটে। চাক্রজনং হেশর্গুথল থর্উ ইয়ক্ন হেটের প্রযার্ ভ্রেে ক্থরটডারগুথল জটুি প্রযার্ 

জায়গাগুথলটত অিথস্থত, িাটেটলা হিটক্ অযালিাথর্ পয নন্ত এিং অযাথডরেযাক্স হিটক্ লং 

আইলযাে পয নন্ত, যার েটল থর্উ ইয়ক্নিাসীটদর জর্য বিদুযথতক্ যার্িা র্ িযি ার ক্রা এিং দ্রুত 

চাজন ক্টর রাস্তায় হেরা স জ  টয় থগটয়টে। হযটক্াটর্া িযাোথর চাথলত EV এক্ট্রে ইভল্ভ NY 

সাইটে োত্র 20 থেথর্টের েটযয চাজন  টত পাটর।  

  

সি নটশি থডটরক্ট ক্াটরন্ট োে চাজনার (DCFCs) যা সাটোক্ ক্াউথন্টর থরভারট ড এিং ক্েযাটক্র 

ডাউর্োউটর্ স্থাথপত  টয়টে, তা লং আইলযাটে হর্েওয়াক্নট্রের প্রিে  াি। অটক্টািটর 

থিজ যাম্পেটর্ ইভল্ভ NY এর এক্ট্রে িািথত সাইে অর্লাইর্  টি। ইভল্ভ NY দ্রুত চাক্রজনং 

হর্েওয়াক্ন হসইসি শূর্যস্থার্ পূরটে বতথর  টয়টে হযখ্াটর্ দ্রুত চাক্রজনং অর্ুপলভয থেল এিং 

বিদুযথতক্ যার্িা র্ চাক্রজনং অিক্াঠাটো সম্প্রসারটে সরক্াথর/হিসরক্াথর অংশীদাথরটত্বর সূচর্া 

ক্টরটে। ইভল্ভ NY 2025 সাল পয নন্ত 250 থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলার পয নন্ত প্রথতশ্রুথত থদটয়টে যা 

এই প্রটচষ্টাটক্ সম্প্রসারে ক্রটি এিং হেটের পথরি র্ খ্াতটক্ ক্াি নর্েুক্ত ক্রটত সা াযয ক্রটি 

যাটত আরও হিথশ থর্উ ইয়ক্নিাসীরা "দ্রুত চাজন ক্রটত পাটর। হিথশ দরূ হযটত পাটর। পথরচ্ছন্ন 

গাথি চালর্া ক্রটত পাটর।" ইভল্ভ NY সম্পটক্ন আরও জার্টত এিং হেেজটুি িতনোর্ ইভল্ভ 

NY দ্রুত চাক্রজনং হেশটর্র এক্ট্রে সাইে েযাপ হদখ্টত এখ্াটর্ থভক্রজে ক্রুর্।  

  

বর্উ ইয়কন বিদেুৎ কতত নপে (New York Power Authority) এর ভারপ্রাপ্ত সভাপবত 

জাবের্ ই. ক্রড্রস্কল িম্বলর্, "হদটশ পথরি র্ খ্াত থগ্রর্ াউজ গযাস থর্িঃসরটের সি নিৃ ৎ উৎস 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevolveny.nypa.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cc9c884f80ee44a4889f208daa230c2f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638000627566258021%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qUc%2BTdFbItxA%2FWZR6UK5eO%2F17N3o1pGfW3%2BN3X9P9lU%3D&reserved=0


 ওয়ার ক্ারটে, আেরা সক্ল র্তুর্ গাথি এিং িাটক্র 2035 সাটলর েটযয থর্িঃসরে েুক্ত  ওয়ার 

গভর্ নর হ াক্টলর থর্টদনশর্ার েত সা সী পদটেপ থর্টত হদথর ক্রটত পারটিা র্া। NYPA এর 

ইভল্ভ NY দ্রুত চাক্রজনং হর্েওয়াক্ন সরাসথর সরক্াথর এিং হিসরক্াথর অংশীদারটদর সাটি ক্াজ 

ক্রটে যাটত আোটদর এক্ট্রে িথয নষু্ণ চাক্রজনং অিক্াঠাটো পাওয়া থর্ক্রিত ক্রা যায় যা থর্িঃসরে 

েুক্ত যার্িা র্টক্ সেি নর্ ক্রটি এিং আরও হিথশ থর্উ ইয়ক্নিাসীর জর্য EV চালাটর্াটক্ স জ 

থিক্টল্প পথরেত ক্রটি। "  

  

পািবলক সাবভনস কবমের্  

পািথলক্ সাথভনস ক্থেশর্ িি থিথর্টয়াগ-োথলক্ার্াযীর্ বিদুযথতক্ ইউট্রেথলট্রে দ্বারা পথরচাথলত 

অতযন্ত সেল EV হেক্ হরথড ক্ে নসূথচর িযাপাটর এক্ট্রে অতযন্ত প্রতযাথশত থেড-পটয়ন্ট 

পয নাটলাচর্া প্রদার্ ক্টরটে। পরীো ক্রা থিিয়গুথলর েটযয, পয নাটলাচর্াট্রে ক্ে নসূথচর িাটজে এিং 

প্রটোদর্ার োত্রা এিং ক্ে নসূথচট্রের অথতথরক্ত পয নাটয়র প্রটয়াজর্ আটে থক্র্া তা যাচাই ক্রটি। 

এোিাও এট্রে থিটিচর্া ক্রটি হয পািথলক্ হপ-েু-পাক্ন লে অন্তভুনক্ত ক্রার জর্য অযাটক্সথসথিথলট্রে 

থর্ে নায়ক্ সংটশাযর্ ক্রটত  টি থক্র্া, এক্ইসাটি থিটিচর্া ক্রটি হয চাক্রজনং হেশটর্র 

 াডনওয়যাটরর জর্য ইউট্রেথলট্রে োথলক্ার্ার অর্ুটোদর্ হদওয়া  টি থক্র্া।  

  

পািবলক সাবভনস কবমেম্বর্র প্রযার্ হরাবর এম. ক্রিবেয়ার্ িম্বলর্, "ভাটলাভাটি র্ক্শা ক্রা 

EV চাক্রজনং ক্ে নসূথচগুথল ইউট্রেথলট্রে ও পথরি র্ খ্াটতর জর্য অতযািশযক্ীয়। EV চালক্টদর 

লাভজর্ক্ চাক্রজনং আচরটের জর্য প্রটোদর্া প্রদার্ ক্টর, এিং হসই সাটি এের্ সংস্থার্ প্রদার্ 

ক্টর যা চাক্রজনংটক্ ঝাটেলােুক্ত ক্টর, িযিস্থাথপত চাক্রজনং ক্ে নসূথচগুথল EV সক্টলর জর্য থিজয়, 

হযট তু চালক্টদর জর্য জ্বালাথর্ িযয় হ্রাস পাটচ্ছ এিং বিদুযথতক্ থগ্রটডর জর্য অিক্াঠাটো খ্রচ 

হ্রাস পাটচ্ছ। "  

  

পবরি র্ বিভাগ (Department of Transportation)  

র্তুর্ভাটি বতথর জাতীয় বিদুযথতক্ যার্ অিক্াঠাটো ক্ে নসূথচর োযযটে, যা 2021 সাটলর 

ঐথত াথসক্ অিক্াঠাটো থিথর্টয়াগ ও ক্ে নসংস্থার্ আইটর্র অংশ, থর্উ ইয়ক্ন হেে পাুঁচ িের যটর 

175 থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলার পাটি দী ন যাত্রা ক্রটত িাক্া বিদুযথতক্ যার্িা টর্র জর্য 

থর্ভনরটযাগয চাক্রজনংটয়র এক্ট্রে আন্তিঃসংযুক্ত হর্েওয়াক্ন স্থাপর্ ক্রার জর্য। থর্উ ইয়টক্নর 

পথরক্ল্পর্া, যা অগাটের শুরুটত DOT প্রক্াশ ক্টরটে, তা োথক্নর্ পথরি র্ থিভাগ এই সপ্তাট  

অর্ুটোথদত ক্টরটে, যার েটযয রটয়টে NEVI ত থিল িযি ার ক্রার জর্য হেটের লেয, 

েটর্াটযাগ ও পন্থা সম্পথক্নত তিয; এিং ক্ীভাটি এট্রে হেটের হদটশর শীি নস্থার্ীয় পথরচ্ছন্ন শক্রক্ত 

এটজোটক্ সেি নর্ ক্রটি এিং হেটের থিদযোর্ বিদুযথতক্ যার্ সেি নর্ ক্ে নসূথচগুথলর সমূ্পরক্ 

 টি।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের পবরি র্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর হেম্বরস ডবমম্বেজ িম্বলর্, "থর্উ 

ইয়ক্ন হেটের পথরি র্ থিভাগ থর্উ ইয়টক্নর হদটশর শীি নস্থার্ীয় জলিায় ুএটজো িাস্তিায়র্ 

ক্রার জর্য প্রথতশ্রুথতিি যার লেয  টলা থগ্রর্ াউজ গযাস থর্িঃসরে উটেখ্টযাগযভাটি হ্রাস 

ক্রা।এই সাথি নক্ প্রটচষ্টার এক্ট্রে েুখ্য অংশ  টলা আোটদর জাতীয় বিদুযথতক্ যার্ অিক্াঠাটোর 

েেু নলা ক্ে নসূথচ পথরক্ল্পর্াটক্ অগ্রসর ক্রা, যা হেটের প্রযার্ প্রযার্ ক্থরটডাটর থর্ভনরটযাগয 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fstatement-governor-kathy-hochul-approval-new-yorks-electric-vehicle-infrastructure-deployment&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cc9c884f80ee44a4889f208daa230c2f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638000627566258021%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MXmTtDruG4AYCafwaKAy7E3uuLo1rIg1%2FGiEtGxODTY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fstatement-governor-kathy-hochul-approval-new-yorks-electric-vehicle-infrastructure-deployment&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cc9c884f80ee44a4889f208daa230c2f8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638000627566258021%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MXmTtDruG4AYCafwaKAy7E3uuLo1rIg1%2FGiEtGxODTY%3D&reserved=0


চাক্রজনং হেশর্ গঠটর্র জর্য এিং আটরা যার্িা টর্র আটরা বিদুযথতক্রটের িযিস্থা ক্রটত 175 

থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলাটরর এক্ট্রে হরাডেযাপ প্রদার্ ক্টর।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের হদম্বের-হর্ততস্থার্ীয় জলিায় ুপবরকল্পর্া  

থর্উ ইয়ক্ন হেটের জাথতর হর্তৃত্বক্ারী জলিায়ুর ক্ে নসূচী  ল জাথতর সি হচটয় হিথশ 

আিেোত্মক্ জলিায় ুও পথরচ্ছন্ন শক্রক্তর উটদযাগ, যা সুশৃঙ্খল ও র্যাযযভাটি পথরচ্ছন্ন শক্রক্তটত 

উিরটের আহ্বার্ ক্টর যা চাক্থর বতথর ক্টর এিং থর্উ ইয়ক্ন হেে হক্াথভড-19 ে াোরী হিটক্ 

উিারলাটভর সাটি সাটি এক্ট্রে সিুজ অি নর্ীথতটক্ প্রথতপালর্ ক্রা অিযা ত রাটখ্। জলিায়ু 

হর্তৃত্ব এিং জর্সোটজর সুরো আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর োযযটে আইটর্র অন্তভুনক্ত ক্রার পটর, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর েটযয শূর্য-থর্গ নের্ 

থিদুযৎশক্রক্তর হেটত্র তার িাযযতােূলক্ লেয অজনটর্র পটি এথগটয় চটলটে, যার েটযয অন্তভুনক্ত 

আটে 2030 এর েটযয 70 শতাংশ পুর্র্ নিায়র্টযাগয শক্রক্ত উৎপাদর্ এিং অি নর্ীথত িযাপী ক্াি নর্ 

থর্রটপেতা অজনর্ ক্রা। এট্রে রাজয জটুি 120ট্রে িি আক্াটরর পুর্র্ নিীক্রেটযাগয এিং 

িান্সথেশটর্র প্রক্ল্পগুথলটত 35 থিথলয়র্ ডলাটরর হিথশ থিথর্টয়াটগর উপর থভথি ক্টর গটি 

হতাটল, যার েটযয আটে ভির্গুথলর থর্গ নের্ ক্োটত 6.8 থিথলয়র্ ডলার, হস রশক্রক্ত িািাটত 1.8 

থিথলয়র্ ডলার, পথরচ্ছন্ন পথরি র্ উটদযাটগর জর্য 1 থিথলয়র্ ডলাটরর হিথশ এিং NY গ্রীর্ 

িযাটের (NY Green Bank) প্রথতশ্রুথতটত 1.6 থিথলয়র্ ডলাটররও হিথশ স  পথরচ্ছন্ন শক্রক্ত িািাটত 

থর্উ ইয়টক্নর অভূতপূি ন থিথর্টয়াগ। সক্রিথলতভাটি, এই থিথর্টয়াগগুথল 2020 সাটল থর্উইয়টক্নর 

থর্ে নল জ্বালাথর্ খ্াটত 158,000 এরও হিথশ চাক্থর, 2011 সাল হিটক্ থিতরেকৃ্ত হস র খ্াটত 2,100 

শতাংশ প্রিৃক্রি এিং 2035 সাটলর েটযয 9,000 হেগাওয়াে অেটশার িায়ুশক্রক্ত গটি হতালার 

প্রথতশ্রুথতটক্ সেি নর্ ক্টর৷ জলিায়ু আইটর্র অযীটর্, থর্উ ইয়টক্ন এই অগ্রগথতর উপর থভথি 

ক্টর থর্ে নাে ক্রটি এিং 2050 সাটলর েটযয থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ নের্টক্ 1990 এর স্তর হিটক্ 85 

শতাংশ ক্োটি, এিং থর্ক্রিত ক্রটি হয পথরচ্ছন্ন শক্রক্তর থিথর্টয়াটগর 40 শতাংশ হিথর্থেটের 

অন্তত 35 শতাংশ সুথিযািক্রিত সম্প্রদায়গুথলটক্ হদওয়া  টি, এিং চূিান্ত িযি ারক্ারীর শক্রক্তর 

খ্রচ সােয় ক্রার োযযটে অর্-সাইে শক্রক্ত খ্রচ 185 ট্রিথলয়র্ BTU ক্োটর্া, যাটত 2025 সাটলর 

শক্রক্তর দেতার লটের উটদ্দটশয অগ্রসর  ওয়া যায়।  

  

হেম্বের বসম্বর্ের বপোর  ারখোম িম্বলর্, "জলিায় ুসেটের থিরুটি লিাইটয় গভর্ নর 

হ াক্টলর হর্তৃত্ব থর্উ ইয়ক্নটক্ পথরচ্ছন্নতর, সিুজতর ভথিিযটত থর্টয় যাটচ্ছ। আথে তার 

আজটক্র হ াথিত উটদযাগসেূট র জর্য এিং এক্ইসাটি আোর থর্িঃসরেেুক্ত থিল স্বাের ক্রার 

জর্য কৃ্তজ্ঞ। তার গৃ ীত িযিস্থার ক্লযাটে, আোটদর সন্তাটর্রা পথরচ্ছন্নতর িাতাটস োস থর্টি 

এিং র্িায়র্টযাগয শক্রক্ত খ্াটত র্তুর্ ক্ে নসংস্থার্ সৃট্রষ্ট  টি।"  

  

ওম্বয়েম্বচোর কাউবন্টর বর্ি না ী জজন লোটেমার িম্বলর্, "এই হেটত্র গভর্ নর হ াক্টলর 

হর্তৃত্ব অর্ুক্রেীয়। এই পদটেপগুথল হয ক্রক্তক্ এিং আটরা হিথশ িযক্রক্তটক্ তাটদর বদর্ক্রির্ 

পথরি টর্র হেটত্র তাটদর জীিাশ্ম জ্বালাথর্র িযি ার হ্রাস ক্রটত থদটি।"  

  

হ ায়াইে হেইর্ম্বসর হময়র েম হরাচ িম্বলর্, "আেরা এক্ট্রে জলিায় ুসেটে আথে এিং 

প্রথতট্রে থদর্ গুরুত্বপূে ন। আজটক্ হ াথিত উটদযাগসেূ   টলা আটরা প্রোে হয অটর্ক্ হর্তা যখ্র্ 

জলিায় ুপথরিতনটর্র িযাপাটর শুযু ক্িা িটল, গভর্ নর হ াক্ল ক্াজ ক্টর হদখ্ার্। আেরা থর্উ 



ইয়টক্নর হ ায়াইে হেইর্টসর বিদুযথতক্ যার্ ও বিদুযথতক্ যার্ চাক্রজনং হেশটর্র প্রটচষ্টাটক্ অগ্রসর 

ও সেি নর্ ক্রটত সা াযয ক্রটত হপটর গথি নত, এিং আেরা জাথতটক্ হর্তৃত্ব থদটয় হযটত এিং 

ভথিিযটতর জর্য পথরচ্ছন্ন শক্রক্তর িযিস্থা ক্রটত উনু্মখ্।"  
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