
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/12/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বিড  াডসর্ এিং ওম্বেস্টার্ ন বর্উ ইেকন অঞ্চম্বলর িধ্েির্তী প্রধ্ার্ ভ্রিণ কবরডর সংলগ্ন 

অংম্বে বিদ্যেবর্তক যার্িা ম্বর্র র্রু্তর্ ফাস্ট চার্নং হস্টের্ স্থাপর্ করা সম্পম্বকন গভর্ নর 

হ াকম্বলর হ াষণা  

  

EVolve NY EV অিকাঠাম্বিা পবরি র্ খাম্বর্তর বিদ্যের্তীকরণ এিং 2050 সাম্বলর িম্বধ্ে 

বির্ াউ্ গোম্বসর পবরিাণ 85 ের্তাংে কবিম্বে আর্ার ্র্ে হস্টম্বের পবরকল্পর্া এবগম্বে 

বর্ম্বর্ত সা াযে করম্বে  

  

View  োর্কক সাইে এিং াডসর্ ভোবল পয নন্ত ভ্রিম্বণর রুে হদ্খযর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে সাদার্ ন টিয়ার হিরক্ ওরয়স্টার্ ন থর্উ ইয়ক্ন পে নন্ত 

প্রধার্ ভ্রমণ ক্থরডর সংলগ্ন অংরে এক্ ডজর্ র্তুর্ বৈদযযথতক্ োর্ৈা রর্র ফাস্ট চাজনার স্থাপর্ 

ক্রা  রয়রে। এসৈ র্তুর্ চাজনার থর্উ ইয়ক্ন হস্টরির এক্টি "ফাস্ট চারজনং হডজািন" োরত 

EVগুরলার জর্য আররা হৈথে অযারেসরোগয  য় এৈং হস্টিজযরে সৈ অঞ্চল োরত আররা হৈথে 

সযথৈধাজর্ক্ চারজনং-এর সযরোগ প্রদার্ ক্রর হস থৈষয়টি থর্রিত ক্ররৈ। থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার 

অিথরটির (New York Power Authority) হর্তৃরে র্তুর্ উচ্চ-গথতর চারজনং সাইি স্থাপরর্র মরধয 

ৈতনমারর্ হজমসিাউর্, সালামাঙ্কা ও ৈাি অন্তভুনক্ত ররয়রে, এৈং েীঘ্রই অথলর্, হেন্ডথেপ, ক্যাসল 

রিক্ ও  যার্ক্ক্ এগুরলার সমূ্পরক্ থ রসরৈ ক্াজ ক্ররৈ, ো  াডসর্ ভযাথল এৈং হলক্ এথর-এর 

মধযৈতী ইন্টাররস্টি 86 এৈং রুি 17 সংলগ্ন পরি EV থদরয় ভ্রমণরক্ আররা হৈথে সযথৈধাজর্ক্ ও 

অযারেসরোগয ক্রর তুলরত সা ােয ক্ররৈ। থর্উ ইয়ক্ন হস্টরির ফাস্ট চারজনং অৈক্াঠারমারত 

থৈথর্রয়াগ থর্ম নল পথরৈ রর্র থদরক্ উত্তরণ এৈং পথরৈ র্ খাত হিরক্ উৎপন্ন  ওয়া জলৈায়য 

পথরৈতনরর্র জর্য দায়ী থির্ াউজ গযাস থর্গ নমর্ ক্থমরয় আর্ার জর্য এটির উচ্চাক্াঙ্ক্ষী লক্ষ্য 

পূররণর থদরক্ এথগরয় হেরত স ায়তা ক্ররৈ।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন হস্টি সৈার জর্য বৈদযযথতক্ োর্ৈা র্রক্ আররা হৈথে অযারেসরোগয ক্রর হতালার 

মাধযরম এক্টি সৈযজতর ও অথধক্তর থর্ম নল ভথৈষযরতর থদরক্ এথগরয় োরে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর 

হ াকল। "এসৈ র্তুর্ চারজনং হস্টের্ সাদার্ ন অঞ্চরলর সৈরচরয় হৈথে ভ্রমণ  ওয়া ক্থরডর সংলগ্ন 

এলাক্ায় অৈথস্থত, ো সাদার্ ন টিয়ার ও ওরয়স্টার্ ন থর্উ ইয়রক্নর গাথে চালক্রদর সৈযজতর 

োর্ৈা রর্র থদরক্ উত্তররণর জর্য উৎসাথ ত ক্রার হক্ষ্রে অতযন্ত গুরুেপূণ ন ভূথমক্া পালর্ 

ক্ররৈ।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2F-%2Fmedia%2Fnypa%2Fimages%2Fcontent-images%2FNews%2FPress%2520Release%2520images%2FHancock-chargers.png&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C77b8643088644d1f675e08dadc7612fc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638064697524322351%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EWJX6J1oxM3cX1l18GyckVbnuAtkV4XPGlMZB8lFDpk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfo.nypa.gov%2FHealth%2FNew_fastCharger_in_Southern_NY.pdf&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C77b8643088644d1f675e08dadc7612fc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638064697524322351%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Xk0p55LjHCni7rZj97z%2B3hknTRA5kNy5K3LkEinJC6Q%3D&reserved=0


এটির EVolve NY ক্ম নসূথচর মাধযরম, থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার অিথরটি (New York Power Authority, 

NYPA) প্রধার্ প্রধার্ ভ্রমণ ক্থরডর সংলগ্ন 30 সাইরি 100টিরও হৈথে হপািন স্থাপর্ ক্রার মাধযরম 

থর্উ ইয়ক্ন হস্টরির সৈ নৈৃ ৎ উন্মযক্ত অযারেস সম্পন্ন উচ্চ-গথতর চারজনং হর্িওয়াক্ন রক্ষ্া ক্ররে, 

ো থর্উ ইয়রক্ন EV-এর গাথে চালক্রদর োরত চাজন ফয থররয় োওয়া থর্রয় দযরিন্তায় পেরত র্া  য় 

হস থৈষয়টি থর্রিত ক্ররত সা ােয ক্ররে। এই ক্ম নসূথচর লক্ষ্য  রে "ফাস্ট চারজনং 

হডজািনগুরলা" দরূ ক্রা এৈং সৈ থর্উ ইয়ক্নৈাসী ও দে নর্ািীর জর্য লভয িাক্রৈ এমর্ চারজনং 

অৈক্াঠারমা উন্নয়র্রক্ উৎসাথ ত ক্রা।  

  

বর্উ ইেকন পাওোর অিবরটের অন্তি নর্তীকালীর্ হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO ্াবস্টর্ ই. রিসকল 

িম্বলর্, "বৈদযযথতক্ োর্ৈা র্ অথধক্তর দক্ষ্তাসম্পন্ন এৈং চালর্া ক্রা অরপক্ষ্াকৃ্ত ক্ম 

ৈযয়ৈহুল, এৈং হসগুরলা পথরৈ র্ খাত হিরক্ ৈায়য দষূরণর জর্য দায়ী উপাদার্গুরলা ক্থমরয় 

আর্ার চাথৈক্াটঠ। থর্ম নল পথরৈ রর্র থদরক্ উত্তররণর হক্ষ্রে NYPA-এর ভূথমক্া  রে 

ে রাঞ্চরলর  াৈগুরলারত এৈং অতযথধক্ ভ্রমরণর ক্থরডরগুরলারত অৈক্াঠারমা থর্ম নাণ ক্রার 

মাধযরম থর্উ ইয়রক্নর প্রথতটি অঞ্চরলর মধয থদরয় লম্বা দরূরে ভ্রমণ ক্রারক্ আররা হৈথে 

সযথৈধাজর্ক্ ক্রর হতালা। আমারদর EVolve NY ক্ম নসূথচ আররা হৈথে চারজনং  াৈ স্থাপর্ ক্রার 

জর্য ৈযাপক্ প্ররচষ্টা চাথলরয়রে এৈং 2023 সারলও এটির থেল্পখারতর হর্তৃে হদওয়ার ক্াজ 

অৈযা ত রাখরৈ।"  

  

র্রু্তর্ ফাস্ট চা্নার সাইেসিূ  - হ্িসোউর্, সালািাঙ্কা, ও িাি  

  

সম্প্রথত হচৌতাউক্া ক্াউথন্টর হজমসিাউর্ থসটি থর্উ ইয়রক্ন চারজনং হস্টের্ সম্প্রসারণ ক্রার 

জর্য ৈরাদ্দকৃ্ত হস্টরির পথররৈে সংরক্ষ্ণ থৈভাগ (Department of Environmental 

Conservation, DEC)-এর হভােওয়ারগর্ হসরিলরমন্ট ফান্ড-এর স ায়তায় চাজনার স্থাপর্ 

ক্রররে। থমউথর্থসপযাল ইউটিথলটি চারটি চাজন পরয়ন্ট (ChargePoint) DC ফাস্ট চাজনার 

পথরচালর্া ক্ররে: ওরয়স্ট 2nd এৈং র্ি ন হমইর্ থিরি দযইটি এৈং ইস্ট 4th থিি ও হপ্রন্ডারগাস্ট 

এথভথর্উরত দযইটি।  

  

হ্িসোউম্বর্র হিের এডওোডন সান্ডকয ইস্ট িম্বলর্, "আমারদর ডাউর্িাউর্ এলাক্ার ফাস্ট 

চাজনারগুরলা হজমসিাউরর্ দে নর্ািীরদর আকৃ্ষ্ট ক্ররত সা ােয ক্ররে এৈং আমারদর থসটির 

অফার ক্রা সৈথক্েু হদখার জর্য তারদররক্ সযরোগ ক্রর থদরে। আমারদর থমউথর্থসপযাল 

ইউটিথলটি, হজমসিাউর্ BPU-এর মাধযরম এসৈ চাজনাররর জর্য থৈদযযৎ সরৈরা  ক্ররত হপরর 

আমরা উেথসত। বৈদযযতীক্ররণর ভথৈষযরতর জর্য আমারদর পথরক্ল্পর্া সাজারর্ার এই সমরয়, 

হজমসিাউর্ এক্টি সরক্াথর থৈদযযৎ সরৈরা ক্ারী থ রসরৈ সামরর্র সাথররত ররয়রে।"  

  

ক্যািারাগাস ক্াউথন্টর সালামাঙ্কা থসটিরত (768 ব্রড থিি) এক্টি পাৈথলক্ লরি এৈং থস্টউরৈর্ 

ক্াউথন্টর ৈাি িাউরর্ (15 ই. উইথলয়াম থিি) এক্টি থমউথর্থসপযাল পাথক্নং লরি এখর্ দযইটি 

র্তুর্ EVolve NY সাইি চালয  রয়রে। এর আরগ ব্রুম ক্াউথন্টর থৈং যাম্পিরর্ এক্টি থমরাথৈরতা 

ক্র্রভথর্রয়ন্স হস্টারর, সাথলভার্ ক্াউথন্টর থলৈাটিনরত এক্টি েথপং হসন্টারর, এৈং অররঞ্জ 

ক্াউথন্টর থমডলিাউরর্ এক্টি থমউথর্থসপযাল লরি চাজনার স্থাপর্ ক্রা  রয়থেল, এৈং 

ক্যািারাউগাস ক্াউথন্টর অথলর্, অযাথলগাথর্ ক্াউথন্টর হেন্ডথেপ এৈং ব্রুম ক্াউথন্টর ক্যাসল 



রিরক্ আররা এক্ ডজর্ হপািন স্থাপরর্র পথরক্ল্পর্া চলমার্ ররয়রে। হডলাওয়ার ক্াউথন্টর 

 যার্ক্ক্ িাউর্ এই মারসর হেরষ থর্ম নাণক্াজ সম্পন্ন  ওয়ার পরর আিটি চারজনং হপািন থর্রয় 

সাউদার্ ন টিয়ার অঞ্চরলর সৈ নৈৃ ৎ উন্মযক্ত অযারেস সম্পন্ন ফাস্ট চারজনং  ারৈর টঠক্ার্ায় পথরণত 

 রৈ। এসৈ ৈােথত সাইি, হেগুরলার থর্ম নাণক্াজ এই ৈসন্তক্ারল হেষ  রৈ ৈরল প্রতযাো ক্রা 

 রে, প্রধার্ত I-86 ও রুি 17-এর থর্ক্িৈতী িামীণ এলাক্ার মধয থদরয় চরল হগরে।  

  

এক্টি মার্থচরে সাইিগুরলা হদখযর্এখারর্।  

  

সালািাঙ্কার হিের সান্ড্রা এল. িোবগম্বেরা িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার অিথরটির তরফ 

হিরক্ পাওয়া ত থৈল ৈযৈ ার ক্রর সালামাঙ্কা থসটিরত এক্টি র্তুর্ Evolve NY ফাস্ট চারজনং 

হস্টের্ চালয ক্রা  রয়রে। 768 ব্রড থিরি অৈথস্থত এই হস্টের্ রুি 86 ও 17 ক্থরডর এৈং 

সালামাঙ্কা থসটিরক্ হেদ ক্রর চরল োওয়া রুি 219 ক্থরডর সংলগ্ন এলাক্ায় অৈথস্থত। এই 

ত থৈলপ্রাথির সযরোরগর জর্য আমরা কৃ্তজ্ঞ এৈং আমারদর থসটিরত স রজ অযারেসরোগয 

হলারক্ের্গুরলারত EV চারজনং হস্টের্ হপরয় আমরা গথৈ নত। সালামাঙ্কারত ৈসৈাস, ক্ম নসংস্থার্, 

হখলাধযলা, ৈা প্রাি নর্া ক্রা সৈার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হস্টিরক্ এক্টি েূর্য-থর্গ নমর্ সম্পন্ন পথররৈরে 

পথরণত ক্রার জর্য আমরা গভর্ নর হ াক্রলর সরে ক্াজ ক্রর োওয়ার প্রতযাো রাথখ।"  

  

র্তুর্ থডররক্ট ক্াররন্ট ফাস্ট চাজনারগুরলা হেরক্ারর্া হমক্ ৈা মরডরলর EV-হক্ সৈ নথর্ম্ন 20 থমথর্ি 

সমরয়র মরধয ৈযািাথরর ধারণক্ষ্মতার হৈথেরভাগ অংে পে নন্ত চাজন ক্ররত পারর। হেল থরচাজন 

(Shell Recharge) ৈা ইরলথিফাই আরমথরক্া (Electrify America) হর্িওয়ারক্নর চারজনং 

হস্টের্গুরলারত ফাস্ট চারজনং ক্ারর্ক্টর—150 থক্রলাওয়াি পে নন্ত হররির সরিথলত চারজনং থসরস্টম 

এৈং 100 থক্রলাওয়াি পে নন্ত হররির এক্টি CHAdeMO ক্ারর্ক্টর ররয়রে—তাই হিসলা স  

এক্টি অযাডাপ্টার িাক্া হেরক্ারর্া বৈদযযথতক্ োর্ৈা র্ এখারর্ প্লাগ ইর্ ক্ররত পাররৈ।  

 

বর্উ ইেকন হস্টম্বের EV চার্নং অিকাঠাম্বিা উম্বদ্োগ  

সম্প্রথত গভর্ নর হ াক্ল ৈে ধররর্র থর্য়ন্ত্রণমূলক্ পদরক্ষ্প ি রণর ক্িা জাথর্রয়রের্ হেখারর্ 

2035 সারলর মরধয থর্উ ইয়ক্ন হস্টরি থৈরি  ওয়া সৈ র্তুর্ োেীৈা ী গাথে, থপক্-আপ ট্রাক্ ও 

SUV েূর্য-থর্গ নমর্ সম্পন্ন  ওয়া আৈেযক্ ক্রা  রৈ। এোোও গভর্ নর হ াক্ল এই এক্ই ৈেররর 

মরধয সৈ স্কয ল ৈাসরক্ েূর্য-থর্গ নমর্ সম্পন্ন ক্রার প্রস্তাৈ থদরয়রের্। খসো থৈথধমালা প্রস্তাৈ ক্রা 

পথরৈ র্ খারতর বৈদযযতীক্রণরক্ এথগরয় হর্ওয়া এৈং থর্উ ইয়ক্নরক্ 2050 সারলর মরধয 

থির্ াউজ গযাস 85 েতাংে ক্থমরয় আর্ার জর্য এটির জলৈায়য আইরর্র আৈথেযক্তা পূরণ 

ক্ররত সা ােয ক্রার হক্ষ্রে এক্টি অথত গুরুেপূণ ন পদরক্ষ্প।  

  

পরৈতী পাাঁচ ৈেরর থর্উ ইয়ক্ন েূর্য-থর্গ নমর্ সম্পন্ন গাথে ও ট্রাক্গুরলার জর্য 1 থৈথলয়র্ 

ডলারররও হৈথে থৈথর্রয়াগ ক্ররত োরে। সরিয় লাইি-থডউটি োর্ৈা র্ উরদযাগগুরলার মরধয 

থর্উ ইয়ক্ন হস্টরির জ্বালাথর্ গরৈষণা ও উন্নয়র্ ক্তৃনপরক্ষ্র (New York State Energy Research 

and Development Authority) ড্রাইভ থির্ থররৈি ক্ম নসূথচর (Drive Clean Rebate Program) 

মাধযরম েূর্য-থর্গ নমর্ সম্পন্ন োর্ৈা র্ িরয়র অি ন পথররোধ, DEC-এর িাইরমি স্মািন 

ক্থমউথর্টিস থমউথর্থসপযাল িযান্ট ক্ম নসূথচর (Climate Smart Communities Municipal Grant 

Program) মাধযরম েূর্য-থর্গ নমর্ সম্পন্ন োর্ৈা র্ ও চারজনং অৈক্াঠারমা সংিান্ত অর্যদার্, এৈং 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2F-%2Fmedia%2Fnypa%2Fimages%2Fcontent-images%2FNews%2FPress%2520Release%2520images%2FHancock-chargers.png&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C77b8643088644d1f675e08dadc7612fc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638064697524478570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j0qYswWKUUUa1IPjuTtMP5NUVLDKiI2y7eAlpJA0cTs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfo.nypa.gov%2FHealth%2FNew_fastCharger_in_Southern_NY.pdf&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C77b8643088644d1f675e08dadc7612fc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638064697524478570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B22onpu1I7OXK%2BIVrFNKFr%2FZNirjhotOXChybpl0WtQ%3D&reserved=0


হসইসারি "EV হমক্ হরথড (EV Make Read)" উরদযাগ, NYPA-এর EVolve NY ক্ম নসূথচ, এৈং 

EV-এর ৈযৈ ার সম্প্রসাররণ সা ােয ক্রার জর্য পথরৈ র্ থৈভারগর জাতীয় বৈদযযথতক্ োর্ৈা র্ 

অৈক্াঠারমা (National Electric Vehicle Infrastructure, NEVI) ক্ম নসূথচ অন্তভুনক্ত ররয়রে।  

  

এসৈ প্ররচষ্টার ফরল 2021 সারল থর্উ ইয়ক্ন হস্টরি বৈদযযথতক্ োর্ৈা র্ থৈরির পথরমাণ হরক্ডন 

সংখযক্  ারর ৈৃরি হপরয়রে, ো সেরক্ চলাচলক্ারী হমাি EV-এর সংখযা 120,000-এরও হৈথেরত 

এৈং হস্টরি থৈদযমার্ চারজনং হস্টেরর্র সংখযা 10,000-এরও হৈথেরত উন্নীত ক্রররে, োর মরধয 

হলরভল 2 ও ফাস্ট চাজনারও অন্তভুনক্ত ররয়রে। EV থৈরি ৈৃরি পাওয়া হস্টিরক্ জলৈায়য হর্তৃে ও 

ক্থমউথর্টি সযরক্ষ্া আইরর্র রূপররখা অর্যোয়ী এটির থর্ম নল জ্বালাথর্ সংিান্ত আিাসী লক্ষ্য 

অজনর্ ক্ররত সা ােয ক্ররৈ। এই লক্ষ্য  রে 2025 সারলর মরধয থর্উ ইয়রক্নর 850,000টি 

োর্ৈা র্ েূর্য-থর্গ নমর্ সম্পন্ন ক্রর হতালা।  

  

েযক্তরারের জ্বালাথর্ থৈভারগর অল্টাররর্টিভ ফয রয়লস ডািা হসন্টাররর (Alternative Fuels Data 

Center) তিয অর্যোয়ী থর্উ ইয়ক্ন হস্টরি 252টি হলারক্েরর্ 1,087টি পাৈথলক্ ফাস্ট চাজনার 

ররয়রে, েথদও হসগুরলার গথতসীমা 25 থক্রলাওয়াি হিরক্ 350 থক্রলাওয়াি পে নন্ত থৈথভন্ন মারর্র 

 রয় িারক্ োর ফরল চাজন  ওয়ার সময় থভন্ন থভন্ন  রয় িারক্। 600টিরও হৈথে  ল শুধয-হিসলার 

চাজনার।  

  

EV-এর মাথলক্রা হেল থরচাজন, ইরলথিফাই আরমথরক্া, প্লাগ হেয়ার (PlugShare), চাজন  াৈ 

(ChargeHub), চাজন ওরয় (ChargeWay), EV ক্ারর্ক্ট (EV Connect), চাজন পরয়ন্ট 

(ChargePoint), গুগল মযাপ (Google Maps) ইতযাথদ স্মািনরফার্ অযাপ, অিৈা েযক্তরারের 

জ্বালাথর্ থৈভারগর অল্টাররর্টিভ ফয রয়লস ডািা হসন্টার ৈযৈ ার ক্রর পাৈথলক্ চাজনারগুরলা 

খযাঁরজ থর্রত পাররৈর্। EVolve NY চাজনারগুরলা হদখারর্া এক্টি মার্থচরের জর্য এখারর্ থিক্ 

ক্রুর্। লক্ষ্য ক্রুর্ হে EVolve চাজনারগুরলা ইরলথিফাই আরমথরক্া এৈং হেল থরচাজন 

হর্িওয়ারক্ন ক্াে নিম পথরচালর্া ক্ররে। চাজন ক্রার জর্য হিথডি ক্াডন ি ণরোগয, হক্ারর্া 

সাৈরিপের্ ৈা সদসযতার প্ররয়াজর্ হর্ই।  

  

বর্উ ইেকন হস্টম্বের হদ্ম্বের-হর্রৃ্তস্থার্ীে ্লিােয পবরকল্পর্া  

থর্উ ইয়ক্ন হস্টরির হদরের-হর্তৃস্থার্ীয় জলৈায়যর ক্ম নসূচী  ল জাথতর সৈ হচরয় হৈথে 

আিমণাত্মক্ জলৈায়য ও পথরেন্ন েরক্তর উরদযাগ, ো সযেৃঙ্খল ও র্যােযভারৈ পথরেন্ন েরক্তরত 

উত্তররণর আহ্বার্ ক্রর ো চাক্থর বতথর ক্রর এৈং থর্উ ইয়ক্ন হস্টি হক্াথভড-19 ম ামারী হিরক্ 

উিারলারভর সারি সারি এক্টি সৈযজ অি নর্ীথতরক্ প্রথতপালর্ ক্রা অৈযা ত রারখ। জলৈায়য 

হর্তৃে এৈং জর্সমারজর সযরক্ষ্া আইর্ (Climate Leadership and Community Protection 

Act) এর মাধযরম আইরর্র অন্তভুনক্ত ক্রার পরর, থর্উ ইয়ক্ন 2040 এর মরধয েূর্য-থর্গ নমর্ 

থৈদযযৎেরক্তর হক্ষ্রে তার ৈাধযতামূলক্ লক্ষ্য অজনরর্র পরি এথগরয় চরলরে, োর মরধয অন্তভুনক্ত 

আরে 2030 এর মরধয 70 েতাংে র্ৈায়র্রোগয েরক্ত উৎপাদর্ এৈং অি নর্ীথত ৈযাপী ক্াৈ নর্ 

থর্ররপক্ষ্তা অজনর্ ক্রা। এটি হস্টি জযরে 120টি ৈে আক্াররর র্ৈায়র্রোগয এৈং ট্রান্সথমেরর্র 

প্রক্ল্পগুথলরত 35 থৈথলয়র্ ডলাররর হৈথে থৈথর্রয়ারগর উপর থভথত্ত ক্রর গরে হতারল, োর মরধয 

আরে ভৈর্গুথলর থর্গ নমর্ ক্মারত 6.8 থৈথলয়র্ ডলার, হসৌরেরক্ত ৈাোরত 1.8 থৈথলয়র্ ডলার, 

থির্ ট্রান্সরপারিনের্ উরদযারগর জর্য 1 থৈথলয়র্ ডলাররর হৈথে এৈং NY িীর্ ৈযারঙ্কর (NY Green 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fjointutilitiesofny.org%2Fev%2Fmake-ready*%3A*%3Atext%3DThe*20goal*20of*20the*20Electric*20Vehicle*20*28*22EV*22*29*20Make-Ready%2Cupfront*20costs*20of*20building*20charging*20stations*20for*20EVs.__%3BI34lJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!MQuuhw!wgmRTXAstLxK0MvkYlz0bNtPZxUxMgalRZnJ_jOvr7RxnleHr8Q9Z2lRFyeYdSXS7bxYQmZxLdijHIVGrY2d6m4SM1YDJ7LIfQ%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C77b8643088644d1f675e08dadc7612fc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638064697524478570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ka2KocuWzzYQ9ubJ58ol5gyNJAkOuW4rxXiJ9lqxL9M%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fshellrecharge.com%2Fen-us%2Fsolutions%2Fabout-us__%3B!!MQuuhw!wgmRTXAstLxK0MvkYlz0bNtPZxUxMgalRZnJ_jOvr7RxnleHr8Q9Z2lRFyeYdSXS7bxYQmZxLdijHIVGrY2d6m4SM1aqek6gIg%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C77b8643088644d1f675e08dadc7612fc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638064697524478570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3oJ2Ze4ZZhlmVJtFJYQUw38lfKWGBL6Gs%2BnWNyWRrlw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.electrifyamerica.com%2Fmobile-app%2F__%3B!!MQuuhw!wgmRTXAstLxK0MvkYlz0bNtPZxUxMgalRZnJ_jOvr7RxnleHr8Q9Z2lRFyeYdSXS7bxYQmZxLdijHIVGrY2d6m4SM1afmXg2zA%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C77b8643088644d1f675e08dadc7612fc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638064697524478570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9J403ZkEm1Areq6aCqbcTQuRHKtdmq5pYCVZsiVadDw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fcompany.plugshare.com%2Fplugshare.html__%3B!!MQuuhw!wgmRTXAstLxK0MvkYlz0bNtPZxUxMgalRZnJ_jOvr7RxnleHr8Q9Z2lRFyeYdSXS7bxYQmZxLdijHIVGrY2d6m4SM1bJksCyZg%24&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C77b8643088644d1f675e08dadc7612fc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638064697524478570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FfY7xhtUuw8jR4rfGr8l1O78G3Zu4coEV0BSh9M815I%3D&reserved=0
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Bank) প্রথতশ্রুথতরত 1.6 থৈথলয়র্ ডলারররও হৈথে স  থির্ এর্ারজন ৈাোরত থর্উ ইয়রক্নর 

অভূতপূৈ ন থৈথর্রয়াগ। সরিথলতভারৈ, এই থৈথর্রয়াগগুথল 2021 সারল থর্উ ইয়রক্নর থির্ এর্ারজন 

হসক্টরর 165,000 টিরও হৈথে চাক্থররক্ স ায়তা ক্ররে, 2011 সাল হিরক্ থৈতরণকৃ্ত হসৌর খারত 

2,100 েতাংে ৈৃরি এৈং 2035 সারলর মরধয 9,000 হমগাওয়াি অফরোর উইন্ড থৈক্ারের 

প্রথতশ্রুথত। জলৈায়য আইরর্র অধীরর্, থর্উ ইয়রক্ন এই অিগথতর উপর থভথত্ত ক্রর থর্ম নাণ ক্ররৈ 

এৈং 2050 সারলর মরধয িীর্ াউস গযাস থর্গ নমর্রক্ 1990 এর স্তর হিরক্ 85 েতাংে ক্মারৈ, 

এৈং থর্রিত ক্ররৈ হে থির্ এর্ারজনর থৈথর্রয়ারগর 40 েতাংে হৈথর্থফরির অন্তত 35 েতাংে 

সযথৈধাৈরঞ্চত সম্প্রদায়গুথলরক্ হদওয়া  রৈ, এৈং চূোন্ত ৈযৈ ারক্ারীর েরক্তর খরচ সাশ্রয় ক্রার 

মাধযরম অর্-সাইি েরক্ত খরচ 185 টট্রথলয়র্ BTU ক্মারর্া, োরত 2025 সারলর েরক্তর দক্ষ্তার 

লরক্ষ্র উরদ্দরেয অিসর  ওয়া োয়।  
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