
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/7/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা করম্বলর্ ঘে বিদ্েুবিক োম্বর্র (ELECTRIC VEHICLE, EV) িেিহার 

র্াটকীয়ভাম্বি িৃবি করম্বি 31.6 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার িহবিল প্রদ্ার্ করা হম্বি  

  

র্িুর্ ঘকৌেলগি স্থাম্বর্ স্থাবিি দ্রুি চার্ন  করার ঘেের্ বিদ্েুবিক োম্বর্র সুবিধা ও িোবি িৃবি 

করম্বি  

  

গভর্নম্বরর বির্ বর্উ বডম্বলর (Green New Deal) অধীম্বর্ র্লিায়ু িবরিিন ম্বর্র সাম্বে লড়াই কম্বর 

কািনর্ র্াটকীয়ভাম্বি হ্রাস করার লক্ষ্ে অর্ন ম্বর্ বিদ্েুবিক োর্ িেিহার মুখ্ে ভূবমকা িালর্ করম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েরমের্ ঘে ভবিষযৎ বিদ্যুবিে োর্ িাজামরর জর্য এিং 
ক্ৰমিৰ্নমার্ ঘভাক্তা িাজামরর চাবিদ্ার োরমণ বিদ্যুবিে োমর্র দ্রুি চাবজন ং ঘেশমর্র সম্প্রসারণ অ্গ্রসর 

েরমি 31.6 বমবেয়র্ মাবেন র্ ডোর প্রদ্ার্ েরা িমি। বর্উ ইয়েন  ঘেমের জর্মসিা েবমশমর্র (New York 

State Public Service Commission) দ্বারা আজমে অ্র্ুমমাবদ্ি পবরেল্পর্াটি বিদ্যমার্ বর্উ ইয়েন  ঘেে 

শবক্ত গমিষণা ও বিোশ েিতন পক্ষ (New York State Energy Research and Development 

Authority, NYSERDA) ও বর্উ ইয়েন  পাওয়ার অ্ম াবরটি (New York Power Authority, NYPA) 

িিবিে িযিিার েমর অ্বি প্রময়াজর্ীয় দ্রুি চামজন র ঘেশর্ পবরোঠামমার ঘিসরোবর খামির বিোশ ত্বরাবিি 

েরমি ো 2025 সামের মমৰ্য বর্উ ইয়মেন  800,000 বর্গনমর্ শূর্য োর্ - ো রাস্তার প্রবি দ্শটির এেটি োর্ 

প্রবিবর্বৰ্ত্ব েমর - এই েমক্ষযর সম নর্োরী।  

  

"আমরা ঘিবশ ঘিবশ বর্উ ইয়েন িাসী পবরিিমর্র জর্য পবরচ্ছন্নির ও সিুজির িযিস্থা খুুঁজমে, এিং আমামদ্র 

অ্িশযই এটি বর্বিি েরমি িমি োমি পুমরা ঘেমে প্রময়াজর্ীয় পবরোঠামমা  ামে োমি েমর গাবিচােমের 

পাওয়ার িারামর্ার ভয় োিাই ঘেমোমর্া দ্রূত্ব ভ্রমণ েরমি পামর", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই সরোবর 

ঘিসরোবর অ্ংশীদ্াবরমত্বর ফমে ক্ৰমিৰ্নমার্ এই বশমল্পর বিোশ ত্বরাবিি িমি, র্িুর্ েমনসংস্থার্ সতবি িমি, এিং 
বগ্রর্িাউজ গযাস বর্গনমর্ েমামি আমামদ্র আগ্রাসী প্রমসসোমে অ্গ্রসর েরমি।"  

  

"এই উমেখমোগয বিবর্ময়াগ বদ্ময়, আমরা বর্বিি েরবে ঘে বিদ্যুবিে োমর্র িযিিামরর বিস্তার সম নর্ েরমি 

ঘের্ প্রময়াজর্ীয় পবরোঠামমা  ামে", ঘলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবে ঘহাচুল িম্বলর্। "চাবজন ং ঘেশর্ ঘোগ 

েরার ফমে গাবিচােেরা দ্ী নির দ্রূত্ব োিায়াি েরার ক্ষমিা ও সািস োভ েরমি। এই প্রমচিা িে 

বগ্রর্িাউজ গযাস বর্গনমর্ হ্রাস েরমি এিং এেটি পবরচ্ছন্নির ও সিুজির পবরমিশ বর্বিি েরমি আমামদ্র 

আগ্রাসী পবরচ্ছন্ন শবক্ত েমক্ষযর এেটি অ্ংশ।"  

  

এই পবরেল্পর্ার অ্ৰ্ীমর্, প্রায় 1,075টি র্িুর্, জর্গমণর জর্য উন্মকু্ত দ্রুি চামজন র ঘেশর্ িাবষনে ইমেবিমভর 

উপেুক্ত িমি এিং পুমরা ঘেমে সমিনাচ্চ খরচ িমি 31.6 বমবেয়র্ মাবেন র্ ডোর। এইসি দ্রুি চামজন র ঘেশর্গুবে 

EV মাবেেমদ্র জর্য অ্মর্ে সুবিৰ্াজর্ে িমি এিং এটি এেটি দ্রূপাোর EV ঘে 20 বমবর্মে চাজন  েরমি 



 

 

পারমি, ঘেখামর্ সাৰ্ারণ িাবির চাজন ার 20  ণ্টা সময় ঘর্য় িা দ্ইু পেনাময়র চাজন ার িযিিার েরমে 4 ঘ মে 8 

 ণ্টা সময় ঘর্য়।  

  

বর্উ ইয়মেন  পবরিির্ ঘক্ষত্র িে শবক্ত সম্পবেন ি বগ্রর্িাউজ গযাস বর্গনমমর্র সিনাবৰ্ে িি উৎপাদ্েমদ্র এেটি। 

গভর্নর কুওমমার চাজন  বর্উ ইয়েন  (Charge NY) উমদ্যামগর েক্ষয িে NYSERDA, বডপােন মমি অ্ি 

এর্ভায়রর্মমিাে ের্জারমভশর্ (Department of Environmental Conservation, DEC), বর্উ ইয়েন  
পাওয়ার অ্ম াবরটি এিং থ্রুওময় অ্ম াবরটির (Thruway Authority) পবরচাবেি এোবৰ্ে েমনসূবচর মাৰ্যমম 

বিদ্যুবিে োর্ ও চাবজন ং ঘেশর্ িতবির েমর এই বর্গনমর্ হ্রাস েরা। গযাস-চাবেি গাবির িুের্ায়, বিদ্যুবিে 

গাবি ঘিবশ শবক্ত োেনের এিং এটি প্রবি মাইে চেমি প্রায় 50 ঘ মে 70 শিাংশ েম খরচ েমর।  

  

বর্উ ইয়মেন র EV িাজার দ্রুি সম্প্রসাবরি িমচ্ছ। 2018 সামে EV বিবক্ৰ 50 শিাংশ িতবি ঘপময়মে এিং অ্বি 

দ্রুি িাজামরর অ্ংশ দ্খে েরমে। 2010 ঘ মে 2018 এর অ্মটাির পেনন্ত, বর্উ ইয়েন  ঘেমে 43,000 এর 

ঘিবশ EV বিবক্ৰ িময়মে। এই EV গুবের প্রায় 33 শিাংশ িযাোবর-বিদ্যুবিে োর্, িাবে 67 শিাংশ প্লাগ-ইর্ 

িাইবিড বিদ্যুবিে োর্। আজমের ঘ াবষি উমদ্যামগর অ্ৰ্ীমর্ 1,075টি র্িুর্ দ্রুি চামজন র ঘেশর্ ঘোগ েরার 

পদ্মক্ষপ বর্েে ভবিষযমি "িযাবি দ্বুিন্তা" দ্রূ েরমি ঘেই গুরুত্বপূণন ভূবমো রামখ িার স্বীেত বি ঘদ্য়। জর্গমণর 

জর্য উন্মকু্ত দ্রুি চামজন র ঘেশর্ বিবরমি সরোবর সংস্থামর্র সাম  ঘিসরোবর বিবর্ময়াগ িযিিার েরা আসন্ন 

িেরগুবেমি বর্উ ইয়মেন র EV িাজারমে সচে েরমি ইবিিাচে ভূবমো রাখমি।  

  

পবরচ্ছন্ন পবরিির্ বিস্তামর বর্উ ইয়মেন র ঘিাবেবেে অ্ঙ্গীোমরর ফমে ঘেেটিমে EV বর্ময়ামগর ঘক্ষমত্র এিং 
অ্িযািি প্রেুবক্তগি চাবজন ং পবরোঠামমা উন্নয়মর্ ঘদ্মশর শীষন স্থামর্ িসামচ্ছ। গভর্নর কুওমমার 2021 সামের 

মমৰ্য 10,000 EV ও 2025 সামের মমৰ্য 800,000 বর্গনমর্ শূর্য োমর্র চাজন  বর্উ ইয়েন  েক্ষয অ্জন মর্ উমদ্যাগ 

ও েমনসূবচ িাস্তিায়র্ শুরু িময় ঘগমে, োর মমৰ্য রময়মেেঃ  
  

• NYSERDA-এর 5 বমবেয়র্ ডোর মূমেযর ঘরবড বর্উ ইয়েন  উমদ্যাগ, ো সরোবর িা ঘিসরোবর 

বর্ময়াগেিন ামদ্র, ভিমর্র মাবেেমদ্র, বমউবর্বসপযাবেটি ও অ্োভজর্ে প্রবিষ্ঠার্মে বদ্বিীয় মাত্রার 

চাবজন ং ঘেশর্ ইর্েে েরার জর্য োর্ চাবজন ং ঘপােন  প্রবি 4,000 মাবেন র্ ডোর প্রদ্ার্ েরমি, ঘমাে 

1,250টি র্িুর্ চাবজন ং ঘেশমর্র জর্য; এিং  
• ইভেভ বর্উ ইয়েন  এর জর্য NYPA-এর 2025 পেনন্ত 250 বমবেয়র্ ডোর পেনন্ত অ্ঙ্গীোর, এটি 

এেটি উমদ্যাগ ো ঘিসরোবর খাি ও অ্র্যার্য মখুয ঘেেমিাল্ডারমদ্র সাম  অ্ংশীদ্াবরত্ব েমর EV 

অ্বভমোজর্ ত্বরাবিি েরমি চাবজন ং পবরোঠামমার িাজার ফাুঁমের সমাৰ্ার্ েমর এিং পমুরা ঘেমে উচ্চ 

ট্র্যাবফে েবরমডামর দ্রুি চামজন র িযিস্থা েমর।  

  

আজমের অ্র্ুমমাবদ্ি পবরেল্পর্াটি NYPA, DEC, NYSERDA, বর্উ ইয়েন  ঘেে পবরিির্ অ্বৰ্দ্ির 

(New York State Department of Transportation), বর্উ ইয়েন  ঘেে থ্রুওময় অ্ম াবরটি, এিং ঘেমের 

েয়টি প্রৰ্ার্ বিদ্যুবিে ইউটিবেটির দ্বারা সমব নি িমচ্ছ। PSEG-েং আইেযান্ড এিং েং আইেযান্ড পাওয়ার 

অ্ম াবরটিও মৰ্য-2019 এর মমৰ্য দ্রুি চাবজন ং ঘেশমর্র জর্য এেটি সম নে েমনসূবচ িাস্তিায়মর্র পবরেল্পর্া 
েরমে।  

  

পবরেল্পর্াটি পুমরা ঘেমে িাস্তিায়র্ েরা িমি, ো র্িুর্ বর্বমনি চাবজন ং ঘেশমর্র সরাসবর ইর্মসর্টিভ প্রদ্ামর্র 

মাৰ্যমম পািবেে ঘেশর্ স্থাপর্ উৎসাবিি েরমি োমি প্রা বমে বর্ম্ন িযিিার মাত্রার সাম  সম্পবেন ি 

স্বল্পোেীর্ অ্ ননর্বিে সমসযা সমাৰ্ার্ েরা োয়। প্রবিটি বিবর্ময়াগোরী মাবেোর্াৰ্ীর্ ইউটিবেটি এেটি 



 

 

িাবষনে প্লাগ প্রবি ইর্মসর্টিভ প্রদ্ার্ েরমি ঘেশমর্র বিবর্ময়াগ সম নর্ েরার জর্য। ইউটিবেটিগুবে দ্রুি 

চাবজন ং ঘেশমর্র বর্মনািামদ্র সাম  োজ েরমি এটি বর্বিি েরার জর্য ঘে এগুবে োমি ঘভাক্তামদ্র জর্য 
সুবিৰ্াজর্ে অ্িস্থামর্ স্থাবপি িয় এিং এেইসাম  োমি বগ্রমডর সমিনাচ্চ সুবিৰ্া পায়। উপেুক্তিা  সম্পমেন  
আমরা জার্মি, বর্মনািামদ্র োর োর ইউটিবেটির সাম  ঘোগামোগ েরমি উৎসাি প্রদ্ার্ েরা িমচ্ছ।  

  

কবমের্ সভািবি র্র্ বি. ঘরাডস িম্বলর্, "ভবিষযমির শবক্ত বসমেম িার্ামি এিং পবরিির্ খাি ঘ মে 

বগ্রর্িাউজ গযাস বর্গনমর্ হ্রাস েরমি, ো ঘেমের ঘমাে বগ্রর্িাউজ গযাস বর্গনমমর্র এে িত িীয়াংমশর ঘিবশ, 

ঘেমের ঘেৌশমের মুখয উপাদ্ার্ িে পবরিির্ বিদ্যুবিে েমর ঘফো। ঘভাক্তারাও এর সবুিৰ্া পামি োরণ 

বিদ্যুবিে গাবি শক্তিা অ্বৰ্ে োেনেরভামি িযিিার েমর এিং এমি গযামসাবের্ িা বডমজে-চাবেি গাবির 

িুের্ায় প্রবি মাইে চেমি উমেখমোগয পবরমাণ েম খরচ িয়। আমামদ্র োিনর্ পদ্াঙ্ক হ্রাস েরমি গভর্নর 

কুওমমার পবরচ্ছন্ন পবরিির্ ও পবরচ্ছন্ন শবক্ত েমক্ষযর জর্য বিদ্যুবিে োমর্র িযিিার উৎসাবিি েরা ঘেন্দ্রীয়।"  

  

অোবলবসয়া িাটন র্, ঘপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও, NYSERDA, িম্বলম্বের্, "ঘেমিিু অ্মর্ে ঘিবশ ঘিবশ বর্উ 

ইয়েন িাসী এখর্ উপেবি েরমে ঘে পবরচ্ছন্ন োর্ চাোমর্া েীভামি অ্ ননর্বিে ও পবরমিশগি োরমণ 

োভজর্ে, এটি অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন ঘে আমরা পুমরা ঘেমে চাবজন ং পবরোঠামমা বিরিা েবর োমি িারা বর্বিমন্ত 

দ্রূ পাোর োিায়াি েরমি পামর। গভর্নর কুওমমার ঘদ্মশর শীষনস্থার্ীয় বগ্রর্ বর্উ বডমের েক্ষয অ্জন মর্ 

পবরিির্ খামির ক্ষবিের বর্গনমর্ হ্রাস েরা খিুই গুরুত্বপূণন। িযাপে িামর EV িযিিার বর্উ ইয়েন মে োিনর্-

মুক্ত অ্ নর্ীবির পম  এে ৰ্াপ এবগময় বর্ময় োয়।"  

  

বগল বস. বকবর্ওম্বর্স, NYPA এর ঘপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও, িম্বলম্বের্, "আমরা েবদ্ চাই জর্গণ EV িযিিার 

গ্রিণ েমর ঘর্ে, িািমে দ্রুি চাবজন ং ঘেশর্ িসামর্ার প্রবিিন্ধেিা দ্রূ েরা আমামদ্র জর্য খুিই গুরুত্বপূণন। 

বর্উ ইয়মেন  EV চাবজন ং ঘোম্পাবর্ োমি অ্বি দ্রুি িতবি পায় িা েরমি এইসি প্রমচিা এেটি গুরুত্বপূণন পদ্মক্ষপ 

বিমসমি োজ েরমি।"  

  

DEC কবমের্ার ঘিবসল ঘসম্বগাস িম্বলর্, "পবরিির্ ঘক্ষমত্র বর্গনমর্ িে বর্উ ইয়মেন র বগ্রর্িাউজ গযাস 

বর্গনমমর্র সিনিতিৎ দ্ািা। আমামদ্র ঘেমের বিদ্যুবিে োর্ পবরোঠামমা সম্প্রসারণ েরার মাৰ্যমম, আমরা 
EV-এর ক্ৰমিৰ্নমার্ িযিিার সম নমর্ ঘেমের ৰ্ারণক্ষমিা অ্মর্োংমশ িতবি েরমি পারমিা। গভর্নর কুওমমার 

আজমের ঘ াষণা ঘেমের সাবিনে পবরচ্ছন্ন পবরিির্ ঘেৌশমের এেটি গুরুত্বপূণন অ্ংশ, ো আমামদ্র গ্রি 
দ্ষূণোরী ও জর্স্বাস্থয ঝুুঁ বেগ্রস্ত েরা বগ্রর্িাউজ গযাস বর্গনমর্ েমামি রাস্তায় আরোা  ঘিবশ েমর EV বর্ময় 

আসমি।"  

  

বর্উ ইয়কন  ঘেট বডিাটন ম্বমন্ট অফ ট্রান্সম্বিাম্বটন ের্ এর ভারপ্রাি কবমের্ার িল এ. কারাস িম্বলর্, 

"পবরচ্ছন্ন োমর্র পম  গভর্নর কুওমমা ঘর্িত ত্ব বদ্মচ্ছর্, ইর্মসর্টিভ প্রদ্ার্ েরমের্ এিং ক্ষবিের বর্গনমর্ হ্রাস 

েরমি ও পবরচ্ছন্ন শবক্তর অ্ নর্ীবি বিবর েরমি অ্র্য ঘেেগুবের সাম  অ্ংশীদ্াবরত্ব েরমের্। আজমে ঘেমের 

জর্মসিা েবমশর্ দ্বারা অ্র্ুমমাবদ্ি উমদ্যাগগুবে ঘেমের শবক্ত ও পবরমিশ েক্ষযমে অ্গ্রসর েরমি, দ্রুি 

বিদ্যুবিে োর্ চাবজন ং ঘেশর্ ইর্েে েরমি উৎসাবিি েরমি ো বর্উ ইয়েন  ঘেমে এেটি বিদ্যুবিে োমর্র 

মাবেে িওয়া ও িা চাোমর্া আমরা সুবিৰ্াজর্ে েরমি।"  

  

থ্রুওম্বয় অম্বোবরটি এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর মোবেউ ঘর্. বিসম্বকাল িলম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার 

ঘর্িত ত্বাৰ্ীর্, থ্রুওময় অ্ম াবরটি পবরচ্ছন্ন পবরিিমর্ বিবর্ময়াগ েরমে থ্রুওময় ঘসিা এোো (Thruway 

Service Areas) এিং থ্রুওময় মাবেোর্াৰ্ীর্ েবমউোর েমে বিদ্যুবিে োমর্র চাবজন ং ঘেশর্ িতবি েরার 



 

 

মাৰ্যমম। পুমরা ঘেমে জর্গমণর জর্য উন্মকু্ত দ্রুি চামজন র ঘেশর্ এর বিোশ ত্বরাবিি েরার মাৰ্যমম, আমরা 
আমামদ্র ঘমােরচােেমদ্র আমরেটি শক্ত িািন া পাঠাবচ্ছ ঘে বিদ্যুবিে োর্ ক্ৰয় বর্রাপদ্, সুবিৰ্াজর্ে ও 

জেিায়ু সিায়ে।"  

  

বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর বির্ বর্উ বডল  

  

ঘদ্মশর শীষনস্থার্ীয় পবরচ্ছন্ন শবক্ত ও চােবর এমজন্ডা অ্ নাৎ গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার বগ্রর্ বর্উ বডে, বর্উ 

ইয়েন  ঘেেমে আগ্রাসীভামি অ্ নর্ীবিজমুি োিনর্ বর্রমপক্ষিার বদ্মে ঘঠমে বদ্মি। এই উমদ্যামগর ফমে পবরচ্ছন্ন 

শবক্তমি এেটি র্যােয রূপান্তর িমি, সিুজ অ্ নর্ীবির বিোশ ত্বরাবিি িমি এিং 2040 সামের মমৰ্য বর্উ 

ইয়মেন র শবক্তমে িাৰ্যিামূেেভামি শিভাগ পবরচ্ছন্ন িমি িমি, এটি মাবেন র্ েুক্তরামের সিনাবৰ্ে আগ্রাসী 
েমক্ষযর এেটি। 2030 সামের মমৰ্য বর্উ ইয়মেন র পবরচ্ছন্ন শবক্ত মার্দ্ণ্ডমে 70 শিাংশ র্িায়র্মোগয বিদ্যুমি 

সফেভামি রূপান্তর েরার ঘক্ষমত্র এই র্িুর্ প্রস্তাবিি অ্িযক্তটি এেটি উমেখমোগয িতবি। র্িায়র্মোগয শবক্তর 

অ্ভূিপূিন িতবির অ্ংশ বিসামি, বর্উ ইয়েন  ইমিামমৰ্য সারা ঘেমে 46টি িতিৎ ঘেে র্িায়র্মোগয প্রেমল্প 2.9 

বিবেয়র্ মাবেন র্ ডোর বিবর্ময়াগ েমরমে োরণ এটি উমেখমোগযভামি িার পবরচ্ছন্ন শবক্তর েক্ষয িতবি েমর, 

ঘেমর্: বর্উইয়মেন র অ্ফমশার িািামসর েক্ষয চারগুণ েমর 2035 সামের মমৰ্য ঘদ্মশর মমৰ্য সমিনাচ্চ 9,000 

ঘমগাওয়াে েরা; ঘসাোর বর্ময়াগ 2025 সামের মমৰ্য বদ্বগুণ িময় 6,000 ঘমগাওয়ামে িওয়া; 2030 সামের 

মমৰ্য 3,000 ঘমগাওয়াে শবক্ত সঞ্চয় বর্েুক্ত েরা। এই উচ্চাোঙ্ক্ষী োমজ সিায়িা প্রদ্ার্ েরমি, বর্উ ইয়েন  
বগ্রর্ িযাঙ্ক (NY Green Bank) িার বিমশষজ্ঞিা িযিিার েরমি প্রবি সিনজর্ীর্ ডোমরর িতিত্তর পবরমিশগি 

প্রভাি োেমর্র উমেমশয আব নে ফারাে অ্বিক্ৰম েরমি 1 বিবেয়র্ মাবেন র্ ডোমররও ঘিবশ অ্ ন িুমে িত িীয় 

পমক্ষর িিবিমে পবরমিশগি অ্ নায়মর্র উপেভযিা প্রসাবরি েরমি বর্উ ইয়েন  এিং উত্তর অ্যামমবরোর িাবে 

অ্ঞ্চে জমুি|  

  

বরফবমনিং দ্ে এর্াবর্ন  বভের্ (Reforming the Energy Vision, REV)  

  

বগ্রর্ বর্উ বডে গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার েযান্ডমােন  বরফবমনং দ্য এর্াবজন  বভশর্ ঘেৌশমের উপর বভবত্ত েমর 

গঠর্ েমর পবরমিশ পবরিিন মর্র ঘক্ষমত্র ঘর্িত ত্ব বদ্মি এিং বর্উ ইয়মেন র অ্ নর্ীবি িতবি েরমি| REV সমস্ত বর্উ 

ইয়েন িাসীমদ্র জর্য আমরা পবরচ্ছন্ন, আমরা সির্শীে এিং সাশ্রয়ী শবক্তর বসমেম বিবর েরমে পবরচ্ছন্ন 

প্রেুবক্তমি, ঘেমর্ ঘসাোর, িািাস, এিং শবক্তর দ্ক্ষিামি বিবর্ময়াগ িতবি েমর| ইমিামমৰ্যই, REV ঘেে জমুি 

ঘসৌর িাজারমে প্রায় 1,500 শিাংশ িতিিা েমরমে, 1.65 বমবেয়র্ বর্ম্ন-আময়র গ্রািেমদ্র জর্য শবক্ত সামম নযর 

মমৰ্য বর্ময় এমসমে এিং বর্উ ইয়েন  ঘেমে উৎপাদ্র্, প্রমেৌশে ও অ্র্যার্য পবরচ্ছন্ন প্রেবুক্তর ঘক্ষমত্র 150,000 

ঘোমের েমনসংস্থার্ েমরমে।  

  

বগ্রর্ বর্উ বডে ও REV-এর িযাপামর আমরা জার্মি, বভবজে েরুর্ rev.ny.gov, আমামদ্র অ্র্ুসরণ েরুর্ 

েুইোর, ঘফসিুে, এিং বেংেডইর্ এ।  

  
###  

  

 
অ্বিবরক্ত ি য ঘপমি ঘদ্খুর্ www.governor.ny.gov 

বর্উ ইয়েন  ঘেে | এবিবেউটিভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

আর্সািস্ক্রাইি েরুর্ 

 

https://rev.ny.gov/
https://twitter.com/REV4NY
https://www.facebook.com/rev4ny
https://www.linkedin.com/company/reforming-the-energy-vision
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=2d3cdf8c-7119d3ef-2d3e26b9-0cc47aa88e08-a9e73143ac0e9018&u=https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESA160F288DAD33C278525839A006FAD13000000000000000000000000000000000

