অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/16/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

জলিাযু পবরির্নর্ মমাকাম্বিলায বিদ্ুেবর্ক গাব়ির িেিহার সম্প্রসারম্বে জার্ীয মর্র্ৃ স্থার্ীয
উম্বদ্োম্বগর কথা ম াষো কম্বরম্বের্ গভর্ন র কুওম্বমা

2025 সাম্বলর মম্বযে 50,000 এর ও মিবে চাবজনিং মেের্ বর্ম্বযাগ ত্বরাবির্ করম্বর্ এিিং বিদ্ুেবর্ক
যার্িাহম্বর্র সিংখ্ো ও পবরসীমা িা়িাম্বর্ PSCই 'EV মমক মরবি' (EV Make Ready)উম্বদ্োগ
অর্ুম্বমাদ্র্ কম্বরম্বে
মপ্রাগ্রামটি 1.5 বিবলযর্ মাবকনর্ িলাম্বরর র্র্ু র্ বিবর্ম্বযাগ উৎসাবহর্ করম্বি এিিং গ্রাহম্বকর সুবিযা
ও অথন নর্বর্ক সুম্বযাম্বগ 2.6 বিবলযর্ মাবকনর্ িলাম্বররও মিবে প্রদ্ার্ করম্বি
206 বমবলযর্ মাবকনর্ িলার বর্ম্ন আম্বযর এিিং অর্গ্রসর সম্প্রদ্াম্বযর সুবিযার জর্ে বর্যন ারে করা
হম্বযম্বে, যার মম্বযে রম্বযম্বে বর্র্টি উদ্ভাির্ী পবরচ্ছন্ন পবরিহর্ প্রবর্ম্বযাবগর্ার পুরস্কারম্বরর জর্ে 85
বমবলযর্ মাবকনর্ িলার
পবরচ্ছন্ন গে পবরিহর্ এিিং স্কু ল িাস, EV চাবজনিং মেেম্বর্র জর্ে ভক্সওযাগম্বর্র 48.8 বমবলযর্
মাবকনর্ িলার িরাে করা হম্বযম্বে
আম্বগ এই সপ্তাম্বহ বর্উ ইযকন মেট, 14টি রাজে এিিং D.C. মযৌথভাম্বি িাস ও ট্রাম্বকর বিদ্ুেবর্করে
ত্বরাবির্ করার প্রবর্শ্রুবর্ম্বক সমথন র্ কম্বর
2050 সাম্বলর মম্বযে পবরিহর্ খ্াম্বর্ কািন র্ বর্িঃসরম্বে বর্উ ইযকন মেম্বটর মর্র্ৃ ত্ব আম্বরা অগ্রসর
করার ম াষো
গভর্নর এন্ড্রু এম. কুওমমো আজ নর্উ ইয়র্ন স্টেট পোবনির্ সোনভন স র্নমশর্ (New York State
Public Service Commission) র্র্তন র্ অর্ুমমোনির্ "স্টমর্ স্টরনি" (Make Ready) আমিশ সহ
প্রধোর্ পনরচ্ছন্ন পনরবহর্ উমিযোমগর এর্টি পযোমর্জ স্ট োষণো র্মরমের্ নর্উইয়মর্ন র পনরচ্ছন্ন পনরবহমণর
প্রনর্ র্োর অনির্োরবদ্ধর্ো ত্বরোনির্ র্রোর জর্য। আজমর্র স্ট োষণো গভর্নর কুওমমোর জোর্ীয়
স্টর্র্ত স্থোর্ীয় পনরবহর্ খোর্মর্ র্োবনর্ মুক্ত র্রোর এবং ২০৫০ সোমির মমধয সোমনির্ভোমব রোজযবযোপী
র্োবনর্ নর্িঃসরণ 85 শর্োংশ র্মোমর্োর পনরর্ল্পর্োমর্ সমর্নর্ র্মর, র্রমর্ এর্ই সোমর্ 2050 সোমির

মমধয নিমজি বোস ও ট্রোমর্র ববিুযনর্র্রণ আমরো ত্বরোনির্ র্রোর জর্য নর্উ ইয়র্ন , 14টি রোজয এবং
ওয়োনশংটর্ D.C.-র সোম্প্রনর্র্ সহম োনগর্োর স্ট োষণোও র্রো হয়।
"নর্উ ইয়র্ন জিবোয়ু পনরবর্ন র্ স্টমোর্োমবিোয় জোনর্মর্ স্টর্র্ত ত্ব নিমচ্ছ এবং উদ্ভোবর্ী পনরচ্ছন্ন শনক্ত
র্ীনর্র মোধযমম আমোমির নবিুযৎ বযবস্থো পুর্নবনমবচর্ো র্রমে এবং এখর্ আমরো হোির্ো এবং ভোরী
ট্রোর্ এবং বোস সহ, োর্বোহর্ র্োবনর্মুক্ত র্রোর জর্য গুরুত্বপূণন পিমেপ িহণ র্রনে," গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "'EV স্টমর্ স্টরনি' স্টপ্রোিোমমর মমর্ো উমিযোমগর মোধযমম আমরো আমোমির পনরবহর্
খোমর্র ববিুযনর্র্রণমর্ সমর্নর্ র্রোর জর্য প্রময়োজর্ীয় পনরর্োঠোমমো নর্মনোণ র্রনে, এর্ই সোমর্
নর্নির্ র্রনে স্ট প্রমর্যর্ নর্উ ইয়র্ন বোসী এই রুপোন্তরমণর সুনবধোগুনি ভোগোভোনগ র্রমর্ পোরমব,
োর মমধয রময়মে আমরো পনরষ্কোর বোর্োস এবং র্র্ু র্, আমরো ভোি স্টবর্মর্র চোর্নর।"
পনরবহর্ খোর্ মোনর্ন র্ ুক্তরোমে িীর্হোউস গযোস িূষমণ বতহত্তম অবিোমর্র জর্য িোয়ী, এই নর্গনমর্
গর্ 30 বেমর অর্য স্ট স্টর্োর্ খোমর্র র্ু ির্োয় স্টবনশ বতনদ্ধ স্টপময়মে। এই প্রস্তোবটি চোনজন ং
পনরর্োঠোমমোর ত্বরোনির্, িুরিশী উন্নয়র্ উৎসোনহর্ র্রো নর্উ ইয়র্ন বোসীমির আর্ুমোনর্র্ 2.6 নবনিয়র্
মোনর্ন র্ িিোমরর স্টবনশ স্টমোট সুনবধো প্রিোর্ র্রমব এবং রোমজযর পনরবহর্ নবিুযর্োয়মর্র উমেশয এবং
পনরচ্ছন্ন এর্োনজনর িেযমর্ সমর্নর্ র্রমব। ববিুযনর্র্ পনরবহর্ নর্উ ইয়র্ন বোসীমির পনরষ্কোর শনক্তর
উৎস নিময় র্োমির োর্বোহর্গুনিমর্ শনক্ত সরবরোহ র্রমর্ স্টিমব, স্ট খোমর্ পুর্র্নবীর্রণম োগযগুনি
রোমজযর নবিুযৎ সরবরোমহর এর্টি ক্রমবধনমোর্ অংমশর প্রনর্নর্নধত্ব র্রমব। চোনজন ং পনরর্োঠোমমোর
নচন্তোশীি অবস্থোর্ ইর্েমিশর্ খরচ র্মোমর্ সোহো য র্রমব, সোইট স্টহোে-িহণম োগযর্ো এবং
ড্রোইভোরমির সবনোনধর্ বযবহোর উন্নর্ র্রমব।
EV স্টমর্-স্টরনি স্টপ্রোিোম নর্উ ইয়র্ন স্টেমটর নবনর্ময়োগর্োরীমির মোনির্োর্োধীর্ ইউটিনিটি দ্বোরো
অর্নোয়র্ র্রো হমব এবং এর্টি খরচ ভোগোভোনগর স্টপ্রোিোম বর্নর র্রমব ো ইউটিনিটি এবং স্টেশর্
স্টিমভিপোরমির ববিুযনর্র্ গোন়ির চোনজনং পনরর্োঠোমমো সোইট র্রমর্ উৎসোনহর্ র্রমব ো িোহর্মির
সমবনোচ্চ সুনবধো প্রিোর্ র্রমব। PSC-র অিন োর স্টমোট বোমজট 701 নমনিয়র্ মোনর্ন র্ িিোমর সীনমর্
র্মর এবং 2025 সোি অবনধ চিমব, স্ট খোমর্ নর্ম্ন-আর্ন-সোমোনজর্ ও অর্িসর সম্প্রিোময়র জর্য
র্যো য প্রমবশোনধর্োর এবং সুনবধোর জর্য 206 নমনিয়র্ মোনর্ন র্ িিোর বরোে র্রো হমব ো উচ্চর্র
ইমেনিমভর জর্য স্ট োগয হমব খরমচর 100 শর্োংশ অবনধ এর্টি সোইটমর্ EV চোনজন ং এর জর্য প্রস্তুর্
র্রোর জর্য।
িং আইিযোন্ড পোওয়োর অর্নরটি (Long Island Power Authority), র্োর স্টসবো প্রিোর্র্োরী PSEG
িং আইিযোমন্ডর (PSEG Long Island) সোমর্ 2025 সোমির মমধয 4,650টি র্র্ু র্ EV চোনজন ং
স্টপোটন সহ িং আইিযোমন্ড 180,000 র্র্ু র্ EV সমর্নমর্র িেযমোত্রো স্ট োষণো র্মরমে, ো শুরু হমব
2021 সোমির 4.4 নমনিয়র্ মোনর্ন র্ িিোমরর স্টমর্ স্টরনি পনরর্োঠোমমোর জর্য।
নবনর্ময়োগর্োরীমির মোনির্োর্োধীর্ ইউটিনিটি স্টর্মর্ স্টমর্ স্টরনি অর্নোয়র্ েো়িোও, নর্উ ইয়র্ন স্টেট
নিপোটনমমি অফ এর্ভোয়রর্মমিোি র্র্জোরমভশর্ (New York State Department of
Environmental Conservation) ভক্সওয়োগর্ নিমজি নর্গনমর্ নর্ষ্পনত্ত স্টর্মর্ পনরবহর্ বোস এবং স্কু ি

বোস অপোমরটর এবং EV চোনজনং স্টেশর্ মোনির্মির জর্য 48.8 নমনিয়র্ মোনর্ন র্ িিোর বরোে র্রমে
স্থোর্ীয় ববিুযনর্র্ পনরর্োঠোমমো, পনরচ্ছন্ন গণ পনরবহর্ এবং পনরবহমণর নবর্ল্প এবং ববিুযনর্র্ স্কু ি
বোমসর উন্ননর্ অিসর র্রোর জর্য।
আজমর্র র্নমশমর্র পিমেপ 50,000টি স্টিমভি 2 চোনজন ং প্লোগ সমর্নমর্র জর্য প্রময়োজর্ীয়
পনরর্োঠোমমোর জর্য র্হনবি সরবরোহ র্রমব, ো এর্টি েযোন্ডোিন ওয়োি আউটমিমটর স্টচময় অন্তর্ িুই
গুণ দ্রুর্ চোজন র্রমর্ সেম, এবং নর্উ ইয়মর্ন 1,500টি পোবনির্ িোইমরক্ট ফোে চোনজন ং স্টেশর্ ো
নর্র্ট ভনবষযমর্ স্টরঞ্জ সংক্রোন্ত নচন্তো প্রশনমর্ র্রোর স্টেমত্র এর্ অপনরহো ন ভূ নমর্ো পোির্ র্রমব।
জর্সোধোরমণর বযবহোমরর ফোে চোনজনং স্টেশমর্ স্টবসরর্োনর নবনর্ময়োগ উৎসোনহর্ র্রো আগোমী
বেরগুমিোমর্ নর্উ ইয়মর্ন র EV বোজোরমর্ উৎসোনহর্ র্রমব।
এই র্মনসূচী বোস্তবোয়মর্র র্োজ প্রোর্নমর্ভোমব রোমের নবনর্ময়োগর্োরী মোনির্োর্োধীর্ ইউটিনিটির দ্বোরো
পনরচোনির্ হমব, োমির র্মনচোরীরো - োর মমধয রময়মে ইউটিনিটি ওয়োর্ন োসন ইউনর্য়র্ অফ
আমমনরর্ো (Utility Workers Union of America) এবং ইিোরর্যোশর্োি ব্রোিোরহুি অফ ইমির্নট্রর্
ওয়োর্ন োমসনর (International Brotherhood of Electric Workers) সিসযরো - র্োমির বর্ন মোর্ মজুনর
বো র্োর স্টবনশ প্রিোর্ র্রো হয়। স্ট খোমর্ প্রম োজয, স্টসখোমর্ নর্উ ইয়র্ন স্টেট এর্োনজন নরসোচন অযোন্ড
স্টিমভিপমমি অমর্োনরটি (New York State Energy Research and Development Authority,
NYSERDA) স্ট গুরুত্বপূণন র্মনসচ
ূ ী বোস্তবোয়র্ র্রমে র্োর জর্য শ্রনমর্মির প্রচনির্ মজুনর প্রিোর্
র্রো বোধযর্োমূির্ র্রমব।
গভর্নর কুওমমোর স্টর্র্ত মত্ব, নর্উ ইয়র্ন র্োমির উৎপোনির্ র্োবনর্ নর্গনমর্ র্মোমর্োর চযোমিঞ্জ স্টমোর্োমবিো
র্রোর জর্য নিমটর নবর্ল্প বতনদ্ধ র্রমে, নবমশষ র্মর অর্িসর সম্প্রিোয়গুনির মমধয। গভর্নমরর স্টেট
অফ স্টেট প্রনর্শ্রুনর্র অংশ নহমসমব, পোাঁচটি পনরবহমণর বোসগুনি নর্উ ইয়র্ন পোওয়োর অর্নরটি
(New York Power Authority) এবং NYSERDA এই ট্রোর্নজট অপোমরটরমির সোমর্ অংশীিোনরত্ব
র্রমব এবং শূর্য নর্গনমর্ বোস বহমরর প্রনর্বন্ধর্র্োর অধযয়র্ এবং ববিুযনর্র্রমণর জর্য সমোধোর্
নচনির্ র্রমর্ 1 নমনিয়র্ মোনর্ন র্ িিোর প নন্ত প্রিোর্ র্রমব, োর মমধয র্োর্মব বোমসর নবর্ল্প,
চোরনজং এর প্রময়োজর্ এবং সরবরোহ সংক্রোন্ত অর্যোর্য প্রনর্বন্ধর্র্ো।
এই সপ্তোমহ MOU এর স্ট োষণো র্রো হময়মে বহু-রোেীয় মোঝোনর ও ভোরী পনরবহর্ ববিুযনর্র্রমণর
সমর্নমর্ হোির্ো, মোঝোনর এবং ভোরী োর্বোহমর্র বহমরর ববিুযনর্র্রণ ত্বরোনির্ র্রোর জর্য, র্নমশর্
ইউটিনিটিগুনিমর্ এর্টি নিট অযোমসসমমি সোনভন স বর্নরর নর্মিন শ নিময়মে োমর্ র্োর্মব সোইট
নফমজনবনিটি এবং স্টরট নবমেষণ, নিমটর মোনির্মির খরচ ও সময় বোাঁচোমর্োর সমমবর্ সুনবধো প্রিোর্
র্রোর জর্য। এই আমিমশর অধীমর্ চোনজন ং পনরর্োঠোমমো স্টমোর্োময়র্ EV বযবহোরর্োরীমির জর্য পোবনির্
চোনজনং এর সুনবধো প্রিোর্ র্রমব, ো অফ-নপর্ চোনজন ং এর জর্য উদ্ভোবর্ী গতহ-চোনজন ং এর স্টরট
নিজোইমর্র সোমর্ ক্ত
ু হময়, ইউটিনিটি নসমেমমর িের্ো সমবনোচ্চ র্রমব। EV উমিযোগ অিসর হওয়োর
সোমর্ সোমর্ স্টরট নিজোইর্ সংমশোধমর্র প্রময়োজর্ীয়র্ো প নোমিোচর্ো র্রো হমব।

পনরচ্ছন্ন পনরবহর্ নবস্তোমর নর্উ ইয়মর্ন র নবস্তত র্ অিীর্োমরর ফমি রোজযটিমর্ EV নর্ময়োমগর স্টেমত্র এবং
অবযোহর্ প্র ুনক্তগর্ চোনজনং পনরর্োঠোমমো উন্নয়মর্ স্টিমশর শীষন স্থোমর্ বসোমচ্ছ। গভর্নর কুওমমোর 2021
সোমির মমধয 10,000 EV চোনজনং স্টেশর্ ও 2025 সোমির মমধয 8,50,000 শূর্য নর্গনমর্ োমর্র
জর্য নর্উইয়মর্ন র িেয অজনমর্র উমিযোগ ও র্মনসূনচ বোস্তবোয়র্ইনর্মমধযই শুরু হময় স্টগমে।
NYSERDA এর ড্রোইভ নির্ নরমবট স্টপ্রোিোমমর অধীমর্ 35 নমনিয়র্ মোনর্ন র্ িিোমররও স্টবনশ েোম়ির
ফমি এ বেমরর জুর্ মোস প নন্ত 25,000 ববিুযনর্র্ গোন়ি স্টর্র্ো হময়মে।
পনরমবশগর্ র্যোয়নবচোর এবং অর্িসর সম্প্রিোময়র সুনবধোমর্ন োর্বোহর্ এবং ট্রোর্ বহরমর্ ববিুযনর্র্
র্রোর উমিযোগ েো়িোও, র্নমশর্ NYSERDA-স্টর্ এর্টি সমনির্ প্রনর্ম োনগর্োর প্রস্তোব র্রোর নর্মিন শ
নিময়মে, োমর্ র্োর্মব 85 নমনিয়র্ মোনর্ন র্ িিোর প নন্ত EV স্টমর্ স্টরনির স্টমোট বোমজট, ো সরোসনর
নর্গনমর্, ইকুইটি এবং নবিুযর্োয়মর্র জর্য নিজোইর্ র্রো হময়মে জর্বহুি এবং নভ়ি রোস্তো এবং
সরর্োরী হোইওময়র র্োমে অবনস্থর্ সম্প্রিোয়গুনির জর্য। নর্র্টি পুরস্কোমরর স্টেত্র পনরচ্ছন্ন পনরবহর্
নবর্ল্প সমর্নমর্র উপর মমর্োম োগ প্রিোর্ র্রমব ো নর্ম্ন আর্ন-সোমোনজর্ এবং পনরমবশগর্ র্যোয়
সংক্রোন্ত সম্প্রিোয়গুনির উপর্োর র্রমব:
·
এর্ভোয়রর্মমিোি জোনেস র্নমউনর্টি নির্ স্টভনহর্িস ট্রোেফমমনশর্ প্রোইজ (Environmental
Justice Community Clean Vehicles Transformation Prize), ো এর্টি 40 নমনিয়র্ মোনর্ন র্
িিোমরর এর্টি র্মনসচ
ূ ী, োমর্ ফ্রিিোইর্ র্নমউনর্টিমর্ েনর্র্র বোয়ু িূষণ র্মোমর্ো এবং নর্উ ইয়র্ন
রোজয জুম়ি পনরবহর্ "সবুজ অঞ্চি" বর্নরর উপর গুরুত্ব আমরোপ র্রো হময়মে;
·
নির্ পোমসনোর্োি স্টমোনবনিটি প্রোইজ (Clean Personal Mobility Prize), এর্টি 25 নমনিয়র্
মোনর্ন র্ িিোমরর স্টপ্রোিোম ো উদ্ভোবর্ী এবং উচ্চ-প্রভোব পদ্ধনর্ চোয় ো অর্িসর এবং বনঞ্চর্
সম্প্রিোময়র জর্য পনরচ্ছন্ন পনরবহর্ স্টসবো প্রিোর্ র্রমর্ সেম; এবং
·
নির্ নমনিয়োম এবং স্টহনভ-নিউটি স্টভনহর্ি ইমর্োমভশর্ প্রোইজ (Clean Medium- and
Heavy-Duty Vehicle Innovation Prize), ো এর্টি 20 নমনিয়র্ মোনর্ন র্ িিোমরর স্টপ্রোিোম ো
সরোসনর সুনবধো অজনমর্র জর্য নিজোইর্ র্রো হময়মে; সুম োগ, খরচ এবং স্টবনর্নফমটর সুিঢ়ত র্িমন্তর
অর্ুমনর্ স্টিয়; এবং মোঝোনর এবং ভোরী র্োমজর নবিুযর্োয়মর্র উদ্ভোবর্ী এবং উচ্চ প্রভোমবর পদ্ধনর্
প্রমোণ র্মর ো স্টস্কি অর্ু োয়ী প্রনর্নিনপ র্রো স্ট মর্ পোমর, োর মমধয রময়মে "স্টশষ মোইি" সংক্রোন্ত
সমোধোর্, এই স্টশ্রণীর োর্বোহমর্র দ্রুর্র্ম ক্রমবধনমোর্ নর্গনমমর্র উৎস।
EV পনরর্োঠোমমোর প্রনর্ রোমের অিীর্োমরর অংশ নহমসমব নর্উ ইয়র্ন স্টেট নিপোটনমমি অফ স্টেট
(New York State Department of State) নর্উ ইয়র্ন পোওয়োর অর্নরটির (New York Power
Authority, NYPA) সোমর্ সহম োনগর্ো র্রমে গভর্নমরর িোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উমিযোমগর
(Downtown Revitalization Initiative, DRI) মোধযমম শহরর্িীর সম্প্রিোয়গুনিমর্ DC ফোে চোজন োর
স্টমোর্োময়র্ র্রো উমেখম োগযভোমব প্রসোনরর্ র্রোর জর্য। নিপোটনমমি অফ স্টেট (Department Of
State, DOS) এবং নর্উ ইয়র্ন পোওয়োর অমর্োনরটি (NYPA) স্থোর্ীয় সরর্োর এবং প্রধোর্
স্টের্মহোল্ডোরমির সোমর্ র্োজ র্রমব িোউর্টোউর্ পুর্রুজ্জীবর্ উমিযোমগ (DRI) অংশিহণর্োরী
সম্প্রিোয়গুনিমর্ নচনির্ র্রমর্ োরো পোবনির্ ফোে চোজন োর স্টহোে র্রমর্ আিহী হমর্ পোমর। 2021
সোমির এই স্টপ্রোিোমমর পর্মর্র মোধযমম প্রর্ম িোউর্টোউর্ চোজন োর ইর্েি র্রো হমব। উপরন্তু,

র্োরইভল্ভ NY (EVolve NY) উমিযোমগর মোধযমম, NYPA সম্প্রনর্ গুরুত্বপূণন নমি হোিসর্ অবস্থোমর্
িুটি র্র্ু র্ DC ফোে চোজন োর স্টেশর্ স্থোপর্ র্মরমে এবং নর্উ ইয়র্ন স্টেট থ্রুওময়র (New York
State Thruway) সোমর্ র্োর প্লোজো চোনজন ং স্টেশর্ আপমিি র্রোর জর্য র্োজ র্রমে।
কবমেম্বর্র সভাপবর্ জর্ বি. মরািস িম্বলর্, "গভর্নর এন্ড্রু এম. কুওমমোর স্টর্র্ত মত্ব এর্টি র্োবনর্নর্রমপে অর্নর্ীনর্ অজনমর্র জর্য আমরো পনরবহর্ বযবস্থোমর্ দ্রুর্ নবিুযর্োনয়র্ র্রমর্ পোনর এবং র্ো
র্রমর্ হমব। এই বুনদ্ধমোর্ নবনর্ময়োমগর মোধযমম, আমরো র্োটর্ীয়ভোমব স্টর্ন্দ্রীয়ভোমব অবনস্থর্ এবং
সহমজ র্োগোি পোওয়ো োয় এমর্ চোনজনং স্টেশমর্র সংখযো বতনদ্ধ র্নর, ববিুযনর্র্ িোহর্মির উপর্োর
র্মর এবং সর্ি নর্উ ইয়র্ন বোসীমির জর্য পনরচ্ছন্ন পনরবহমর্র স্টেমত্র প্রনর্বন্ধর্র্ো হ্রোস র্মর।"
বিপাটনম্বমন্ট অি এর্ভাযরর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভনেম্বর্র (Department of Environmental
Conservation) কবমের্ার, মিবসল মসম্বগাস িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন জিবোয়ু নর্ময় রোেীয়-স্টর্র্ত ত্বোধীর্
পিমেমপর জর্য মোর্িণ্ড নর্ধনোরণ র্রমে। িীর্হোউস গযোস নর্গনমর্ র্মোমর্ রোমের জোনর্র স্টর্র্ত স্থোর্ীয়
িেয অজনর্ র্রমর্, নর্উ ইয়র্ন মর্ অবশযই পনরবহর্ খোর্ স্টর্মর্ নর্গনমর্ র্মোমর্ হমব, ো এখর্
জিবোয়ু িূষমণর বতহত্তম উৎস। আজমর্র স্ট োষণো এটো প্রমোণ র্মর স্ট , গভর্নর কুওমমোর জিবোয়ুর
নবষময় স্টর্র্ত মত্বর মোধযমম এবং রোমজযর স্থোয়ী পনরচ্ছন্ন শনক্তর উপর নবনর্ময়োগ এবং উমিযোমগর মোধযমম
নর্উইয়র্ন জিবোয়ু সংক্রোন্ত নবষময় জোর্ীর প্রমচষ্টোয় স্টর্র্ত ত্ব নিমচ্ছ আমোমির সম্প্রিোয়গুনি এবং
আমোমির অপ্রনর্স্থোপর্ীয় প্রোর্ত নর্র্ সম্পি রেো র্রোর পোশোপোনশ।"
NYSERDA এর ভারপ্রাপ্ত মপ্রবসম্বিন্ট এিিং প্রযার্ বর্িন াহী কমন কর্না মিাবরর্ এম হোবরস
িম্বলর্, " খর্ নর্উ ইয়র্ন সবুজ অর্নর্ীনর্ বতনদ্ধ র্রোর এবং জিবোয়ু পনরবর্ন মর্র নবরুমদ্ধ ি়িোইময়
সফির্োর উপর গম়ি র্ু িমে, আজমর্র স্ট োষণো েনর্র্র িীর্হোউস গযোমসর অর্যর্ম বতহৎ
অবিোর্র্োরী - পনরবহর্ খোমর্র সমসযো সমবোধর্ র্মর আমরো অিসর হমচ্ছ। NYSERDA
অর্নর্ীনর্বযোপী র্োবনর্ নর্রমপের্োর জর্য গভর্নর কুওমমোর জোর্ীয় স্টর্র্ত স্থোর্ীয় িতনষ্টভনি সমর্নর্ র্রমর্
স্টপমর গনবনর্ ো এর্টি সমি নশল্পমর্ র্যো যভোমব রূপোন্তমরর জর্য প্রময়োজর্ীয় নবনর্ময়োগ প্রিোর্ র্মর,
র্র্ু র্, পনরমোপম োগয র্মনসচ
ূ ীর মোধযমম অর্িসর সম্প্রিোময়র সুনবধোমর্ অিোনধর্োর নিময় েনর্র্র
িীর্হোউস গযোস হ্রোস র্মর, র্র্ু র্ উদ্ভোবর্ী পনরবহর্ সমোধোর্ সর্োক্ত র্মর এবং সম্প্রিোয়গুনির জর্য
পনরচ্ছন্ন পনরবহমর্র র্োগোি প্রিোর্ র্মর োরো সব স্টচময় স্টবনশ প্রভোনবর্ স্টর্োংরো ফনসি-ফু ময়ি চোনির্
পনরবহর্ পনরর্োঠোমমোর দ্বোরো।"
বর্উ ইযকন পাওযার অম্বথাবরটির মপ্রবসম্বিন্ট এিিং বর্িন াহী প্রযার্ কমন কর্না বগল বস. কুইবর্ওর্স
িম্বলম্বের্, "NYPA পনরবহর্ খোর্মর্ র্োবনর্মুক্ত র্রোর জর্য গভর্নর কুওমমোর সোহসী এবং উদ্ভোবর্ী
প্রমচষ্টোমর্ সমর্নর্ র্রমর্ স্টপমর আর্নির্। স্টমর্ স্টরনি স্টপ্রোিোম নবস্তত র্ রোে এবং ইউটিনিটি EV
স্টপ্রোিোমমর পূণন সম্ভোবর্ো র্োমজ িোগোমর্ সোহো য র্রমব। আনম পনরবহর্ খোমর্র ববিুযনর্র্রণ এবং
অিূর ভনবষযমর্ এর সর্ি সুনবধো উপিনি র্রমর্ স্টপমর উমত্তনজর্। আজ, নর্উ ইয়র্ন নবিুযৎ র্র্তন পে
(NYPA)-এর ইভল্ভ NY (EVolve NY) িি নর্উ ইয়মর্ন র হোইওময় এবং বোইওময় বরোবর, শহুমর
স্টর্ন্দ্র এবং উপর্গরস্থ িোউর্টোউর্গুনিমর্, এবং আপমেট এবং িোউর্মেমট উচ্চ- োর্োয়োর্ সহ বোস
নিমপোগুনিমর্ দ্রুর্ চোনজনং সরঞ্জোম ইেটি র্রোর মোধযমম ববিুযনর্র্ োর্বোহর্ চোিোমর্োর নবর্ল্পটিমর্

আরও সহজর্র র্মর র্ু িমে। প্রনর্টি স্টর্োমণ, নর্উ ইয়র্ন নবিুযৎ র্র্তন পে (NYPA) গণপনরবহমর্র
োর্বোহর্গুনির জর্য, এবং ববিুযনর্র্ োর্বোহমর্র (EV) চোির্মির জর্য ববিুযনর্র্ োর্বোহর্
(EV) চোনজনং পনরর্োঠোমমো নর্মনোণ র্রমে, পনরসীমো সংক্রোন্ত উমদ্বগ র্মোমর্ সোহো য র্রোর জর্য এবং
নর্উ ইয়র্ন বোসী এবং িশনর্োর্ীরো ববিুযনর্র্ োর্বোহর্ চোনিময় আমোমির মহোর্ রোমজযর এর্ প্রোন্ত স্টর্মর্
অর্য প্রোমন্ত ভ্রমণ র্রমর্ পোরমবর্ র্ো নর্নির্ র্রমর্।”
বর্উ ইযকন মসম্বেটাবর অি মেট মরাসার্া মরাসাম্বিা িম্বলর্, "নিপোটনমমি অফ স্টেট আবহোওয়ো
পনরবর্ন র্ নবষময় গভর্নর কুওমমোর উদ্ভোবর্ী এবং রোেীয় স্টর্র্ত স্থোর্ীয় র্ীনর্গুনিমর্ এনগময় নর্ময় স্ট মর্
সোহো য র্রমে। REDC স্ট্র্যোমটনজর্ ইনমনপ্লমমমিশর্ অযোমসসমমি টিমমর (REDC Strategic
Implementation Assessment Team) সভোপনর্ এবং গভর্নমরর িোইমমট অযোর্শর্ র্োউনেমির
(Governor's Climate Action Council) সিসয নহমসমব, আনম গনবনর্ স্ট আমোমির সংস্থো
িোউর্টোউর্ নরনভটোিোইমজশর্ স্টপ্রোিোমমর (Downtown Revitalization Program) উপর র্োর
স্টর্র্ত মত্বর সুনবধো নর্মচ্ছ আমোমির শহমরর স্টর্ন্দ্রস্থমি দ্রুর্ EV চোনজন ং নর্ময় আসোর জর্য। এই উমিযোগ
এর্টি বযোপর্ চোনজনং স্টর্টওয়োর্ন গম়ি র্ু িমর্ সোহো য র্রমব এবং োরো আবহোওয়ো পনরবর্ন মর্র স্টেমত্র
ত্নশীি নর্ন্তু বোন়িমর্ চোজন র্রমর্ অেম স্টসসব মোর্ুষমির জর্য র্োগোি পোওয়োর প্রনর্বন্ধর্র্ো স্টভমি
স্টফিমর্ সোহো য র্রমব, ো আমোমির রোমজযর জোর্ীয় স্টর্র্ত স্থোর্ীয় আবহোওয়োর িেযমোত্রো পূরণ এবং
িী নস্থোয়ী শহমরর স্টর্ন্দ্রস্থমির উন্নয়র্মর্ সমর্নর্ র্রোর জর্য গুরুত্বপূণন উপোিোর্।"
বর্উইযকন মেট পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর মথম্বরস মিাবমম্বেজ িম্বলর্, "পনরবহর্ বযবস্থোর
নবিুযর্োয়মর্ নবনর্ময়োগ ত্বরোনির্ র্রোর জর্য নর্উ ইয়মর্ন র অিীর্োরমর্ এনগময় নর্ময় স্ট মর্ পনরবহর্
িপ্তর পোবনির্ সোনভন স র্নমশর্ এবং পনরমবশ সংরেণ নবভোমগর সোমর্ অংশীিোর হমর্ স্টপমর
আর্নির্। আজ অর্ুমমোনির্ স্টর্ৌশিগর্ নবনর্ময়োগগুনি গভর্নর কুওমমোর রোেীয় স্টর্র্ত স্থোর্ীয় র্োবনর্
নর্রমপের্োর িেযমর্ সমর্নর্ র্রমব ববিুযনর্র্ োর্বোহমর্র চোনজন ং স্টেশমর্র প্রোপযর্ো নর্নির্ র্রোর
মোধযমম এবং পনরর্োঠোমমো সমর্নর্ র্রমব স্টসইসোমর্ সর্ি ববিুযনর্র্ বহমরর স্টমোর্োময়র্ ত্বরোনির্ র্রোর
জর্য র্হনবি প্রিোর্ র্রমব। পনরমবশগর্ভোমব িোনয়ত্বশীি নবনর্ময়োমগর উপর গভর্নমরর িী নস্থোয়ী
মমর্োম োগ শুধুমোত্র বোয়ুর মোর্ বতনদ্ধ এবং জর্স্বোমস্থযর উন্ননর্ র্মর র্ো, নর্ন্তু র্র্ু র্ িী নমময়োিী ভোমিো
স্টবর্মর্র পনরমবশ অর্ুকূি র্মনসংস্থোর্ সতনষ্ট র্মর োমচ্ছ।"
লিং আইলোন্ড পাওযার অথবরটির (Long Island Power Authority) প্রযার্ বর্িন াহী কমন কর্না টম
ফ্োলকবর্ িম্বলর্, "আবহোওয়ো এবং অর্নর্ীনর্র উন্ননর্ র্রোর জর্য গভর্নর কুওমমোর ববিুযনর্র্
োর্বোহর্ সম্প্রসোরমণর প্রমচষ্টো। িং আইিযোমন্ড নর্উ ইয়মর্ন র প্রোয় এর্ র্ত র্ীয়োংশ ববিুযনর্র্
োর্বোহমর্র সোমর্, আমরো 2025 সোমির মমধয স্থোর্ীয়ভোমব 180,000 EV সমর্নর্ র্রোর জর্য
4,500 র্র্ু র্ EV চোনজনং স্টেশর্ নর্মনোণ র্রব। গভর্নর কুওমমোর এই স্ট োষণো র্োবনর্ নর্িঃসরণ, বোয়ু
িূষণ হ্রোস র্রমব এবং নর্উ ইয়মর্ন এর্টি শনক্তশোিী পনরমবশ অর্ুকূি অর্নর্ীনর্ গম়ি র্ু িমব।"
বর্উ ইযকন রাম্বজের জাবর্র-মর্র্ৃ স্থার্ীয জলিাযু পবরকল্পর্া
গভর্নর কুওমমো’র জোনর্র-স্টর্র্ত স্থোর্ীয় জিবোয়ু পনরর্ল্পর্োটি জোনর্র সবমচময় আিোসী জিবোয়ু এবং
পনরচ্ছন্ন শনক্তর উমিযোগ, ো সুনবর্যস্ত এবং সঠির্ভোমব পনরচ্ছন্ন শনক্তমর্ পনরবর্ন মর্র আহ্বোর্ জোর্োয়

ো র্মনসংস্থোর্ সতনষ্ট র্মর এবং এর্টি সবুজ অর্নর্ীনর্র িোির্-পোির্ অবযোহর্ রোখমব, COVID-19
মহোমোরী স্টর্মর্ আমরোগয িোভ র্রোর সোমর্ নর্উ ইয়র্ন রোমজযর আরও ভোি পুর্গনঠর্ র্রোর
পোশোপোনশ। জিবোয়ু স্টর্র্ত ত্ব এবং সম্প্রিোময়র সুরেো আইমর্র মোধযমম আইমর্ সংরনের্, নর্উ ইয়র্ন
ইনর্মমধয অর্নর্ীনর্ জুম়ি র্োবনর্ নর্রমপের্োর িমেয স্টপৌাঁেোমর্ এবং 2040 সোমির মমধয এর্টি শূর্যর্োবনর্ নর্গনমর্ ববিুযনর্র্ খোর্ অজনর্ র্রোর পমর্, ো অর্য স্ট স্টর্োর্ রোমজযর স্টচময় দ্রুর্গোমী। এটি
পনরচ্ছন্ন এর্োনজন খোমর্ নর্উ ইয়মর্ন র অভূ র্পূবন উন্নয়র্সহ রোজয জুম়ি 67টি বতহৎ পনরসমরর
র্বোয়র্ম োগয প্রর্মল্প 3.9 নবনিয়র্ মোনর্ন র্ িিোমরর নবনর্ময়োমগর উপর গম়ি র্ু িমে, নর্উ ইয়মর্ন র
পনরচ্ছন্ন এর্োনজনৎ খোমর্ সতষ্ট 150,000 এর স্টবনশ র্মনসংস্থোর্, ো 2024 সোমির মমধয অফমশোর বোয়ু
স্টর্মর্ প্রোয় 1,800 স্টমগোওয়োট উৎপোিমর্র প্রনর্শ্রুনর্ এবং বণ্টর্ম োগয স্টসৌর খোমর্ 2012 সোি স্টর্মর্
শর্র্রো 1,700 শর্োংশ প্রবতনদ্ধর নভনত্তর উপর প্রনর্নির্। নর্উ ইয়মর্ন র জিবোয়ু অযোর্শর্ র্োউনেি
(Climate Action Council) এই অিগনর্র বতনদ্ধ র্রমর্ এবং 2050 সোমির মমধয 1990 সোমির
র্ু ির্োয় িীর্হোউস গযোমসর নর্গনমর্ 85 শর্োংশ র্মোমর্োর জর্য এর্টি পনরসর সংক্রোন্ত পনরর্ল্পর্ো
বর্নর র্রমে, এটি নর্নির্ র্মর োমর্ র্মপমে পনরচ্ছন্ন শনক্ত নবনর্ময়োমগর 40 শর্োংশ সুনবধোবিী
েনর্িস্থ সম্প্রিোয়গুনিমর্ সুনবধো প্রিোর্ র্মর।
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