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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 2018 সাম্বল 63 েতাাংে প্রিৃবিসহ ররকর্ন পবরমাণ বিদ্ুেবতক যার্িাহর্ বিক্রম্বের
র াষণা কম্বরম্বের্

বর্উ রেট বিম্বেষম্বণ রদ্খা রগম্বে রয বিদ্ুেবতক যার্িাহর্সমূহ 2030 সাম্বলর মম্বযে প্রাে 5 বিবলের্
মাবকনর্ র্লাম্বরর সমপবরমাণ সামাবিক সুবিযা বর্বিত করম্বত পাম্বর
ির্ এফ. রকম্বর্বর্ (JFK) এোরম্বপাম্বটন বিদ্ুেবতক যার্িাহর্ (EV) চালকগম্বণর, রাইর্ রেোবরাং
যার্িাহম্বর্র, িাস ও রেট বিটসমূম্বহর রসিাে স্থাবপত র্তু র্ ফাে চািনার হাি হম্বলা ইউর্াইম্বটর্
রেট এর মম্বযে িৃহত্তম র্র্-রটসলা ফাে-চাবিনাং হাি
গভর্ন র কুওম্বমার রদ্ম্বের েীষন স্থার্ীে বির্ এর্াবিন (Green New Deal) সমর্ন র্ কম্বর - যা রদ্ম্বেরেীষন স্থার্ীে বির্ এর্াবিন ও কমন সাংস্থার্ এম্বিন্ডা যা বর্উ ইেকনম্বক কািন র্ বর্রম্বপক্ষতার রক্ষম্বে সঠিক
পম্বর্ রাখম্বে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইউমকন র বানিন্দাগণ ঘরকর্ন পনরমাণ
গনিমি ববদ্ুযনিক োর্বাহর্ ক্রয় করমের্ োর মাধ্যমম 2018 িামে 63 শিাাংশ নবক্রয় প্রবৃনি
অ্নজনি হময়মে। িড়মক ববদ্ুযনিক োর্বাহমর্র িাংখ্যা 2017 িামে 24,551 ঘেমক 2018 িামে
36,854 এ বৃনি ঘপময়মে। আজ একটি র্িু র্ নরমপার্নও প্রকানশি হময়মে ো একটি বযয়-িুনবধ্া
নবমেষণ প্রদ্ার্ কমর ঘেখ্ামর্ ঘদ্খ্া োয় ঘে নর্উ ইয়কন ঘেমর্ ববদ্ুযনিক োর্বাহর্িমূমহর বনধ্নি
িম্প্রিারণ ববদ্ুযনিক োর্বাহমর্র চােক ও ইউটিনেটি গ্রাহক উভময়র জর্য আনেনক িাশ্রয়িহ 5.1
নবনেয়র্ মানকন র্ র্োর পেনন্ত িামানজক িুনবধ্া প্রদ্ার্ করমি পামর। ববদ্ুযনিক োর্বাহমর্র বযবহার
বৃনি গভর্নর কুওমমার নগ্রর্ নর্উ নর্ে-ো ঘদ্মশর শীষনস্থার্ীয় নির্ এর্ানজন ও কমনিাংস্থার্ এমজন্ডামক
িহায়িা করমে ো নর্উ ইয়কন মক কাবনর্ নর্রমপক্ষিার ঘক্ষমে িঠিক পমে রাখ্মে এবাং 2030 িামের
মমধ্য নগ্রর্হাউজ গযাি নর্গনমণ 40 শিাাংশ কনমময় আর্া িম্পনকন ি ঘেমর্র েক্ষয অ্জনর্ করমে।
"েখ্র্ আমরা ঘের্বযাপী আমামদ্র চাজন ঘদ্ওয়ার অ্বকাঠামমা িম্প্রিারণ অ্বযাহি রাখ্নে িখ্র্
আমরা নর্উ ইয়মকন ববদ্ুযনিক োর্বাহর্ চাোমর্ামক পূমবনর ঘেমকামর্া িমময়র ঘচময় িহজির ও িাশ্রয়ী
করনে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "2018 িামে ববদ্ুযনিক োর্বাহর্ নবক্রময়র উর্ধ্নগনি শুধ্ুমাে এই
িকে োর্বাহমর্র িুনবধ্াবেীমকই গুরুত্বামরাপ কমর র্া বরাং আমামদ্র চাজন নর্উ ইয়কন (Charge
NY) উমদ্যাগিমূহ আমামদ্র িবুজির শনির জর্য িামমর্ অ্গ্রির হওয়ার িক্ষমিার উপর ঘে
ইনিবাচক প্রভাব ঘেেমে ঘিগুমোর উপমরও গুরুত্বামরাপ কমর।"

"আমরা ববদ্ুযনিক োর্বাহমর্র বযবহার বৃনি ও উন্নয়মর্র জর্য ঘের্জুমড় িকে কনমউনর্টিমি
ববদ্ুযনিক োর্বাহর্ িাংক্রান্ত অ্বকাঠামমায় অ্বযাহিভামব নবনর্ময়াগ করনে", রলম্বের্োন্ট গভর্ন র
কোবর্ রহাচু ল িম্বলর্। "নবক্রময় এই বযাপক প্রবৃনি ঘদ্খ্ায় ঘে আমামদ্র উমদ্যাগিমূহ কাজ করমে
এবাং একটি পােনকয িৃনি করমে। আমরা চানজনাং ঘেশর্িমূহ এবাং অ্র্যার্য উপকরণিমূহমক
িহায়িাদ্ার্ করমি প্রনিজ্ঞাবি োমি ববদ্ুযনিক োর্বাহমর্ চোচে করা িহজির হয় এবাং আমামদ্র
উচ্চানভোষী নির্ এর্ানজন েক্ষযিমূমহর অ্গ্রগনি িাধ্র্ করা োয়।"
এোড়াও গভর্নর জর্ এে. ঘকমর্নর্ (John F. Kennedy) আন্তজনানিক নবমার্বন্দমর একটি র্িু র্
োে চাজনার হাব এর ঘ াষণা কমরমের্ ো র্যানি, রাইর্ ঘশয়ানরাং, বাি ও অ্র্যার্য ববদ্ুযনিক
োর্বাহর্মক প্রধ্ার্ আন্তজনানিক োর্বাহর্ গন্তমবয 20 নমনর্র্ বা িার কম িমময় চাজন করমি িক্ষম
করমব।
নর্উ ইয়কন ঘের্ এর্ানজন নরিািন অ্যান্ড ঘর্মভেপমমন্ট অ্েনরটি (New York State Energy
Research and Development Authority, NYSERDA) এর অ্েনায়মর্ পনরচানেি ববদ্ুযনিক
োর্বাহর্ নবমেষণ নর্উ ইয়মকন র 2025 িামের মমধ্য িড়মক প্রায় 850,000 এবাং 2030 িামের
মমধ্য দ্ুই নমনেয়র্ ববদ্ুযনিক োর্বাহমর্র িাংখ্যা বৃনির েক্ষযমাো পূরমণর িুনবধ্াবেী ও বযয়িমূহ
মূেযায়র্ কমরনেে। িামানজক িুনবধ্াবেী গযামিানের্ চানেি োর্বাহর্ ঘেমক ববদ্ুযনিক োর্বাহমর্
স্থার্ান্তমরর েমে নর্উ ইয়কন ঘের্ এ ঘে প্রিযক্ষ, আনেনক িুনবধ্াবেীর প্রবাহ হমব ঘিটিিহ কাবনর্
নর্গনমর্ কমম আিার পমরাক্ষ িুনবধ্াবেীও নবমবচর্া কমর। নবমেষণটি নবনভন্ন নবদ্ুযমির দ্র এবাং
চানজনাং অ্বকাঠামমার িহজেভযিা নবমবচর্ায় নর্ময় ববদ্ুযনিক োর্বাহর্ অ্নভমোজর্মক ববদ্ুযনিক
োর্বাহমর্র মানেক, অ্র্যার্য ইউটিনেটি গ্রাহক এবাং িানবনকভামব িামানজক দ্ৃনিমকাণ ঘেমক এবাং এই
িকে িুনবধ্া ও বযয় ঘেমর্র নির্টি অ্ঞ্চে - নর্উ ইয়কন নিটি/ওময়েমচোর, োং আইেযান্ড ও
আপমের্ নর্উ ইয়মকন নভন্ন নভন্ন নক র্া ঘিটি পেনামোচর্া কমরনেে।
প্রাপ্ত েোেেিমূমহর মমধ্য রময়মে:
•

•

•

•

ববদ্ুযনিক োর্বাহর্ প্রমণাদ্র্ািমূহ ঘেমর্- ঘেমর্র িেে ড্রাইভ নির্ নরমবর্ এবাং ঘের্ামরে
র্যাি ঘক্রনর্র্িমূহ ক্রময়র একটি প্রবৃনি ধ্মর রাখ্ার ঘক্ষমে গুরুত্বপূণন ঘেটি নহিামব ববদ্ুযনিক
োর্বাহর্ চােকমদ্র ঘমার্ িুনবধ্ার 20 এবাং 35 শিাাংশ।
িামানজক িুনবধ্া অ্ঞ্চেমভমদ্ নভন্ন নভন্ন হয় িমব ঘিটি িমবনাচ্চ পেনাময় ঘপ ৌঁোয় েখ্র্
ইউটিনেটিিমূহ অ্ে-নপক িমময় চাজন ঘদ্ওয়ামক উৎিানহি কমর িখ্র্ ঘের্বযাপী 2.8
নবনেয়র্ মানকন র্ র্োর ঘেমক অ্ে-নপক িমময় চানজনাং উৎিানহি করার েমে িুনবধ্া 5.1
নবনেয়র্ মানকন র্ র্োমর উন্নীি হয়।
োে চানজনাং ঘেশর্িমূহ িম্প্রিারমণর েমে ঘের্বযাপী িামানজক িুনবধ্াবেী প্রায় 600
নমনেয়র্ মানকন র্ র্োর বৃনি পায় ঘকর্র্া অ্নধ্কির ববদ্ুযনিক োর্বাহমর্র বযয় িাশ্রয় এই
িকে ঘেশমর্র অ্নিনরি বযময়র অ্েমির্িমূমহর ঘচময় ঘবনশ বযবহার কমর োমক।
চানজনাং অ্বকাঠামমার বযয়িমূমহ ববদ্ুযনিক োর্বাহমর্ পনরবিন মর্র িামানজক বযময়র একটি
উমেখ্মোগয অ্াংশ নহিাব করা হয়, ো 2030 িাে পেনন্ত প্রায় 6 নবনেয়র্ মানকন র্ র্োমর

•

দ্াড়ামব। উদ্ভাবর্ বা অ্র্যার্য মাধ্যমম এই িকে বযয় হ্রাি করা হমে ঘিটি ববদ্ুযনিক
োর্বাহমর্ পনরবিন মর্র িুনবধ্ামক বৃনি করমি পামর।
প্রনিটি অ্ঞ্চমে অ্নিনরি ইমেনিক োর্বাহর্ ঘেমক ইউটিনেটি নবে ঘরনভনর্উ এর বৃনি
প্রনিটি গানড়মি নবদ্ুযৎ িরবরামহর খ্রমচর ঘবশী, ো প্রনিটি গানড়র জর্য প্রায় 4,500
মানকন র্ র্োর। এই নরমপামর্ন ঘিইিকে দ্ৃশযপমর্র র্মুর্া ঘদ্খ্ামর্া োমি পাওয়া ঘগমে ঘে
ইউটিনেটিিমূহ িামদ্র গ্রাহকমদ্র বযয় িাশ্রময়র পাশাপানশ ইমেনিক োর্বাহর্ গ্রহমর্ নবনর্ময়াগ
করমি পামর।

নবমেষণটি নর্উ ইয়মকন র বানিন্দামদ্র অ্র্য ঘেমকামর্া িমময়র ঘচময় এক বেমর ঘবনশ িাংখ্যক ববদ্ুযনিক
োর্বাহর্ ক্রয়মক প্রদ্শনর্ কমর - 2018 িামে 16,000 এর ঘবনশ ববদ্ুযনিক োর্বাহর্ নবক্রয়
হময়নেে ো 2017 িামে নবক্রীি িাংখ্যার ঘচময় প্রায় 60 শিাাংশ ঘবনশ। এই প্রবৃনিটি চাজনার
এর্ওয়াই এর অ্ধ্ীমর্ চােু হওয়া অ্িাংখ্য উমদ্যামগর অ্াংশ ঘেটি িড়মক অ্নধ্ক িাংখ্যক ববদ্ুযনিক
গানড় ও ট্রাক চােু করার ঘক্ষমে গভর্নর কুওমমার উমদ্যামগর অ্াংশ, োর মমধ্য রময়মে:
•

•

•

EVolve NY, ঘেটি এমর্ একটি উমদ্যাগ োর মাধ্যমম ববদ্ুযনিক োর্বাহর্ গ্রহণ বৃনি ও
ঘের্বযাপী উচ্চ োর্বাহর্ পূণন কনরমর্ারিমূমহ োে চাজনারিমূহ স্থাপমর্র ঘক্ষমে চানজনাং
অ্বকাঠামমার বাজার ার্নি নচনিি কমর। নর্উ ইয়কন পাওয়ার অ্েনরটি (New York
Power Authority, NYPA) এই উমদ্যামগর জর্য 2025 িামের মমধ্য 250 নমনেয়র্ মানকন র্
র্োর প্রদ্ামর্র অ্ঙ্গীকার কমরমে। র্িু র্ ঘজএেমক চাজনারিমূহ EVolve NY কমনিূনচর অ্াংশ
নহমিমব ঘপার্ন অ্েনরটি অ্ব নর্উ ইয়কন অ্যান্ড নর্উ জানিন (Port Authority of New York
and New Jersey) এর িামে নমমে র্কশা ও স্থাপর্ করা হমব। র্িু র্ এয়ারমপার্ন চানজনাং
হাব 13টি 150 নকমোওয়ার্ র্াইমরক্ট কামরমন্টর (DC) োে চাজনারমক অ্ন্তভুন ি করমব ো
ঘদ্মশর মমধ্য বৃহত্তর র্র্-ঘর্িো চানজনাং হাব িৃনি করমব। ঘজমকএে চাজনারিমূমহর মমধ্য দ্শটি
জর্িাধ্ারণ, রাইর্মশয়ার চােক, র্যানি ও ঘপার্ন অ্েনরটির নর্জস্ব োর্বাহমর্র জর্য একটি
ঘিেমোর্ পানকন াং ের্ এ স্থাপর্ করা হমব। অ্র্য নির্টি চাজনার একটি পার্শ্নবিী েমর্ স্থাপর্
করা হমব ো শুধ্ুমাে ঘপার্ন অ্েনরটির ববদ্ুযনিক বািিমূহ কিৃন ক বযবহৃি হমব। এই উন্নয়র্
মধ্যম-গনি (ঘেমভে-২) চাজনারিমূমহ েুি হমব ো ইমিামমধ্য এয়ারমপামর্নর ইর্মর্ার পানকন াং
গযামরজিমূমহ নবদ্যমার্ রময়মে। EVolve কমনিনূ চ আরও 200টি পেনন্ত োে চাজনার স্থাপর্
করমব ো চােকগণমক নর্উ ইয়কন ঘের্ থ্রুওময়, অ্র্যার্য গুরুত্বপূণন ট্রানেক কনরমর্ার ও নর্উ
ইয়মকন র অ্র্যার্য পাৌঁচটি প্রধ্ার্ শহমরর 50টি স্থামর্ র্ূযর্িম 20 নমনর্র্ িমময়র মমধ্য চাজন
নদ্মি িক্ষম করমব।
ড্রাইভ নির্ নরমবর্, ো নর্উ ইয়মকন র বানিন্দামদ্রমক একটি র্িু র্ ববদ্ুযনিক গানড় ইজারা
ঘর্ওয়া বা ঘকর্ার জর্য 2,000 মানকন র্ র্োর পেনন্ত োড় প্রদ্ার্ কমর োমক। নর্উ ইয়কন
ঘের্ এর্ানজন নরিািন অ্যান্ড ঘর্মভেপমমন্ট অ্েনরটি (NYSERDA) ইমিামমধ্য এই 70
নমনেয়র্ মানকন র্ র্োর উমদ্যামগর অ্ধ্ীমর্ 14,000 এর ঘবনশ োড় প্রদ্ার্ কমরমে।
চাজনার ঘরনর্ এর্ওয়াই (Charge Ready NY), ো িরকানর বা ঘবিরকানর
নর্ময়াগকিন ামদ্র, ভবমর্র মানেকমদ্র, নমউনর্নিপযানেটি ও অ্োভজর্ক প্রনিষ্ঠার্মক ঘেমভে 2
চানজনাং ঘেশর্ স্থাপর্ করার জর্য োর্বাহর্ চানজনাং ঘপার্ন প্রনি 4,000 মানকন র্ র্োর প্রদ্ার্

•

কমর। 1,250 র্িু র্ চানজনাং ঘপামর্নর এই উমদ্যামগর জর্য নর্উ ইয়কন ঘের্ এর্ানজন নরিািন
অ্যান্ড ঘর্মভেপমমন্ট অ্েনরটি (NYSERDA) 5 নমনেয়র্ মানকন র্ র্োর প্রদ্ার্ করমে।
ববদ্ুযনিক োর্বাহর্ ক্রময়র ইজারা ঘর্ওয়ার জর্য নমউনর্নিপযানেটিিমূমহর জর্য োড়িমূহ।
নর্পার্নমমন্ট অ্ব এর্ভায়রর্মমর্র্াে কর্জারমভশর্ (Department of Environmental
Conservation, DEC) এই কমনিূনচর জর্য 300,000 মানকন র্ র্োর প্রস্তুি ঘরমখ্মে।

বর্উ ইেকন রেট এর্াবিন বরচাসন অোন্ড রর্ম্বভলপম্বমন্ট অর্বরটি (NYSERDA) এর রপ্রবসম্বর্ন্ট ও
প্রযার্ বর্িন াহী কমন কতনা অোবলবসো িাটনর্ িম্বলর্, "এই নবমেষমণর মাধ্যমম এটি পনরষ্কার হময়মে ঘে
আমরা গভর্নর কুওমমার নগ্রর্ নর্উ নর্ে এ উনেনখ্ি িঠিক পমেই রময়নে এবাং ঘদ্খ্া োয় ঘে
ঘের্জুমড় ববদ্ুযনিক োর্বাহর্ চানজনাং ঘেশমর্র িাংখ্যা বৃনির পাশাপানশ িাংনেি বযয়িমূহ কনমময়
আর্ার র্িু র্, উদ্ভাবর্ী পিনিিমূহমক িমেনর্ ঘদ্ওয়ার মাধ্যমম নর্উ ইয়কন িঠিক পেটি গ্রহণ
করমে। নর্উ ইয়মকন র বহুমুখ্ী প্রমচিািমূমহর মমধ্য আমরা আমামদ্র ববদ্ুযনিক োর্বাহর্িমূমহ
অ্বযাহিভামব নবনর্ময়াগ করমি োকমবা োমি আমরা আমামদ্র নগ্রর্হাউজ গযাি নর্গনমর্ হ্রামির
আগ্রািী েক্ষযিমূহ অ্জনর্ করমি পানর এবাং আমামদ্র নির্ এর্ানজনর ভনবষযৎমক িামমর্ এনগময় নর্ময়
ঘেমি পানর।"
NYPA এর রপ্রবসম্বর্ন্ট ও প্রযার্ বর্িন াহী কমন কতনা বগল বস. বকবর্ওম্বর্স িম্বলর্, "ঘজমকএে
নবমার্বন্দর জুমড় বেমর 13 নমনেয়র্ পযামিঞ্জার কার নট্রমপর নহমিমব এয়ারমপামর্নর র্িু র্ হাই-নির্
চানজনাং হাব কিৃন ক নর্উ ইয়কন নিটির 200 মাইে বযািাধ্ন জুমড় EV চােকগণমক ঘিবাদ্ার্ করার
িম্ভাবর্া রময়মে। NYPA এর EVolve NY উমদ্যামগর েমে ববদ্ুযনিক োর্বাহমর্র চােকগমণর জর্য
আমামদ্র ঘের্ এয়ারমপার্ন ঘেমক অ্যানর্মরান্ডাক পেনন্ত ভ্রমণ করা িম্ভব করমব। NYPA িমগ্র
ঘের্জুমড় EV অ্বকাঠামমায় নবনর্ময়াগ করমে োমি নির্ ড্রাইনভাং গ্রাহকমদ্র কামে স্মার্ন চময়মি
পনরণি হয় এবাং আমরা একমে নমমে পনরবহর্ িাংনেি নগ্রর্হাউজ গযাি নর্গনমর্ হ্রাি করমি পানর
এবাং এখ্র্ ও ভনবষযমি আমামদ্র পনরমবমশর উপর ইনিবাচক প্রভাব ঘেেমি পানর।"
রপাটন অর্বরটি অি বর্উ ইেকন অোন্ড বর্উ িাবসন এর কবমের্ার বরক কটর্ িম্বলর্, "ঘর্কিই
প্রেুনির প্রনি আমামদ্র নবরনিহীর্ দ্ায়বিিার অ্াংশ নহমিমব ঘপার্ন অ্েনরটি নগ্রর্হাউজ গযাি নর্গনমর্
ও পনরমবশ িুরক্ষায় অ্বযাহিভামব শনিশােী পদ্মক্ষপিমূহ গ্রহণ করমে। ঘকমর্নর্ এয়ারমপামর্নর এই
র্িু র্ োে চানজনাং হাব আমামদ্র নির্ এর্ানজন ভনবষযমির নদ্মক অ্গ্রির হওয়ার পাশাপানশ আমামদ্র
গ্রাহক, কমী ও এয়ারমপার্ন-ঘকন্দ্রীক অ্াংশীদ্ারমদ্রমক িামদ্র জীবমর্ নবরনিহীর্ভামব ববদ্ুযনিক
োর্বাহর্ অ্ন্তভুন ি করামক িহজির কমর িু েমব।"
বর্পাটনম্বমন্ট অি এর্ভােরর্মম্বর্টাল কর্িারম্বভেম্বর্র কবমের্ার রিবসল রসম্বগাস িম্বলর্, "নর্উ
ইয়মকন র বানিন্দামদ্র ববদ্ুযনিক োর্বাহর্ বযবহামরর এই উমেখ্মোগয বৃনি একটি পনরষ্কার নর্দ্শনর্ ঘে
EV ঘি স্থার্ান্তর ঘে অ্েন িাশ্রময়র এবাং জেবায়ু ঘমাকামবোয় দ্ারুণ উপায় হমি োমে ঘিটি মার্ুষ
উপেনি করমে। কাবনর্ নর্রমপক্ষিা অ্জনমর্ গভর্নর কুওমমার েক্ষয দ্ৃঢ় িমব এটি িাধ্র্মোগয এবাং
চােকগমণর জর্য ঘের্জুমড় চানজনাং ঘেশমর্ প্লাগ োনগময় চাজন ঘদ্ওয়ামক িহজ করার মাধ্যমম নর্উ
ইয়কন এই খ্ামি ঘর্িৃ ত্ব নদ্মে। DEC অ্বযাহিভামব এই িকে প্রমচিায় িহায়িাদ্ার্ করমব এবাং
আমামদ্র নবনর্ময়াগিমূহ নর্উ ইয়মকন নির্ এর্ানজনমক একটি বাস্তবিায় পনরণি করমব।"

থ্রুওম্বে অর্বরটি (Thruway Authority) এর ভারপ্রাপ্ত এবিবকউটিভ বর্ম্বরক্টর মোবর্উ রি.
বিসম্বকাল িম্বলর্, "আমরা নির্ পনরবহমর্ নবনর্ময়াগ করা ও থ্রুওময় িানভন ি এোকা, ওময়েকাম
ঘিন্টার ও থ্রুওময়র মানেকার্াধ্ীর্ কনমউর্ার ের্িমূমহ ববদ্ুযনিক োর্বাহর্ চানজনাং ঘেশর্ বৃনির
মাধ্যমম নর্উ ইয়মকন একটি EV চাোমর্ামক িহজ করার জর্য গভর্নর কুওমমার নমশমর্ িহায়িা
করমি ঘপমর গনবনি। ঘের্জুমড় োে চানজনাং ঘেশর্িমূমহ অ্যামিি িম্প্রিারমণর মাধ্যমম EV
মানেকগণ কি দ্ূমর নগময় িামদ্র পরবিী চাজন ঘর্ওয়া োমব ঘি বযাপামর দ্ুনিন্তা করা োড়াই
আমামদ্র 570 মাইে থ্রুওময় নিমেমম ভ্রমণ করমি পারমব।"
অোম্বসেবল এর্াবিন কবমটি (Assembly Energy Committee) এর সভাপবত অোম্বসেবল রমোর
মাইম্বকল কুবসক িম্বলর্, "ববদ্ুযনিক োর্বাহর্ অ্নধ্গ্রহমণ নর্উ ইয়কন ঘে অ্গ্রগনি অ্জনর্ কমরমে িার
জর্য আনম গনবনি এবাং আজমকর ঘ াষণার মাধ্যমম এটি কির্া গুরুত্বপূণন ঘিটি আরও ঘবনশ প্রদ্নশনি
হময়মে। িকে বযয় কমম আিমব এবাং অ্বকাঠামমা নর্নমনি হমব, আনম নবর্শ্াি কনর নর্উ ইয়মকন র
চানহদ্া হমব অ্বযাহিভামব প্রেুনিগি উন্নয়র্ িাধ্র্ করা এবাং এই খ্ামি আনেনক নস্থনিশীেিা নর্নিি
করা।"
নর্উ ইয়মকন পনরবহর্ ঘক্ষে হমো শনি িম্পনকন ি নগ্রর্হাউজ গযাি নর্গনমমর্র িবনানধ্ক বড়
উৎপাদ্কমদ্র একটি। গযাি-চানেি গানড়র িু ের্ায়, ববদ্ুযনিক গানড় ঘবনশ শনি কােনকর এবাং এটি
প্রনি মাইে চেমি প্রায় 50 ঘেমক 70 শিাাংশ কম খ্রচ কমর। 31 নর্মিম্বর 2018 িানরখ্ পেনন্ত
ঘের্বযাপী 3,200 এর ঘবনশ ববদ্ুযনিক োর্বাহর্ চানজনাং ঘেশর্ স্থানপি হময়মে।
Charge NY 2.0 িম্পমকন আরও িমেযর জর্য, Charge NY 2.0 ওময়ব পৃষ্ঠা বা NYPA এর EV
পনরমষবা ওময়ব পৃষ্ঠা ঘদ্খ্ুর্।
িম্পূণন বযয়-িুনবধ্া নবমেষণ এখ্ামর্ ঘদ্খ্া োমব।
বর্উ ইেকন রেম্বটর বির্ বর্উ বর্ল
ঘদ্মশর শীষনস্থার্ীয় নির্ এর্ানজন ও কমনিাংস্থামর্র এমজন্ডা অ্েনাৎ গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমার নগ্রর্
নর্উ নর্ে, নর্উ ইয়কন ঘের্মক আগ্রািীভামব অ্েনর্ীনিজুমড় কাবনর্ নর্রমপক্ষিার নদ্মক ঘঠমে নদ্মব।
এই উমদ্যামগর েমে নির্ এর্ানজনমি একটি র্যােয রূপান্তর হমব, িবুজ অ্েনর্ীনির নবকাশ ত্বরানিি
হমব এবাং 2040 িামের মমধ্য নর্উ ইয়মকন র শনিমক বাধ্যিামূেকভামব শিভাগ পনরেন্ন হমব, এটি
মানকন র্ েুিরামের িবনানধ্ক আগ্রািী েমক্ষযর একটি। 2030 িামের মমধ্য নর্উ ইয়মকন র নির্ এর্ানজন
মার্দ্ণ্ডমক 70 শিাাংশ র্বায়র্মোগয নবদ্ুযমি িেেভামব রূপান্তর করার ঘক্ষমে এই র্িু র্ প্রস্তানবি
অ্বযিটি একটি উমেখ্মোগয বৃনি।
র্বায়র্মোগয শনির অ্ভূ িপূবন বৃনির অ্াংশ নহমিমব, নর্উ ইয়কন ইমিামমধ্য পুমরা ঘেমর্ 46টি বৃহৎ
ঘেে র্বায়র্মোগয প্রকমে 2.9 নবনেয়র্ মানকন র্ র্োর নবনর্ময়াগ কমরমে কারণ এটি উমেখ্মোগযভামব
িার নির্ এর্ানজনর েক্ষয বৃনি কমর, ঘেমর্: নর্উইয়মকন র অ্েমশার বািামির েক্ষয চারগুণ কমর
2035 িামের মমধ্য ঘদ্মশর মমধ্য িমবনাচ্চ 9,000 ঘমগাওয়ার্ করা; ঘিাোর নর্ময়াগ 2025 িামের

মমধ্য নিগুণ হময় 6,000 ঘমগাওয়ামর্ হওয়া এবাং 2030 িামের মমধ্য 3,000 ঘমগাওয়ার্ শনি িঞ্চয়
মজুদ্ করা। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী কামজ িহায়িা প্রদ্ার্ করমি, নর্উ ইয়কন নগ্রর্ বযাাংক (NY Green
Bank) িার নবমশষজ্ঞিা বযবহার করমব প্রনি িবনজর্ীর্ র্োমরর বৃহত্তর পনরমবশগি প্রভাব োেমর্র
উমেমশয আনেনক োরাক অ্নিক্রম করমি 1 নবনেয়র্ মানকন র্ র্োমররও ঘবনশ অ্েন িু মে িৃ িীয়
পমক্ষর িহনবমে পনরমবশগি অ্েনায়মর্র উপেভযিা প্রিানরি করমি নর্উ ইয়কন এবাং উত্তর
অ্যামমনরকার বানক অ্ঞ্চে জুমড়|
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