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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

বর্উ ইয়কন, 14টি স্টেট এিং D.C. িাস ও ট্রাম্বকর বিদ্ুেতীকরণ িেিস্থা িৃবি করম্বি িম্বল গভর্ন র
কুওম্বমা স্ট াষণা কম্বরম্বের্

2050 সাম্বলর মম্বযে মাঝাবর ও ভারী যার্িাহর্ স্টেম্বক বিষাক্ত বিম্বেল বর্গন মর্ কমাম্বত কমন
পবরকল্পর্ামূলক প্রস্তুবতর অঙ্গীকার গ্রহণ কম্বর বর্উ ইয়কন সমম্বঝাতা স্মারক স্বাক্ষর করম্বলা
েলিায়ু স্টর্তৃ ত্ব এিং কবমউবর্টি সুরক্ষা আইম্বর্র অযীম্বর্ গ্রীর্হাউস গোস বর্গন মর্ কমাম্বত বর্উ
ইয়ম্বকনর োতীয় স্টর্তৃ স্থার্ী লক্ষেমাত্রা সমেন র্ কম্বর
বর্উ ইয়ম্বকন েলিায়ু পবরিতনর্কারী বর্গন মম্বর্র িৃহত্তম উৎস পবরিহর্ খাম্বত বিদ্ুেতীকরণ করম্বত
স্টেম্বটর চলবত প্রম্বচষ্টার পবরপূরক

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে বাস এবং ট্রামকর ববদ্ুযতীকরণ প্রক্রিয়া বৃক্রির
জর্য 14টি ঘেট এবং কলক্রিয়া ক্রিক্রিক্টসহ ক্রর্উ ইয়কন একটি কমন পক্ররকল্পর্া বতক্রর করমব। বড়
ক্রপকআপ ট্রাক এবং ভযার্, ঘিক্রলভাক্রর ট্রাক, বক্স ট্রাক, স্কু ল ও ট্রার্ক্রজট বাস এবং দ্ী ন োত্রার
ঘিক্রলভাক্রর ট্রাকসহ ববদ্ুযক্রতক মাঝাক্রর এবং ভারী োর্বাহমর্র প্রাক্রি বাজামর তরাক্রিত করমত একটি
ঘেৌথ সমমঝাতা স্মারমক ঘেট প্রক্রতশ্রুক্রত ক্রদ্ময়মে। সমমঝাতা স্মারক (Memorandum of
understanding, MOU) লক্ষ্য হমে 2050 সামলর মমযয ক্রবক্রি হওয়া সকল র্তু র্ মাঝাক্রর ও ভারী
োর্বাহমর্র 100 শতাংশ শূর্য ক্রর্গনমর্ োর্বাহর্, োর মমযয এই কযামটগক্ররগুক্রলমত 2030 সামলর
মমযয ক্রবক্রি হওয়া গাক্রড়গুক্রলমত 30 শতাংশ ঘথমক শূর্য ক্রর্গনমমর্র অ্ন্তবনতীকালীর্ লক্ষ্যমাত্রা ক্রর্ক্রিত
করা। এই ঘ াষণা জলবায়ু ঘর্তৃ ত্ব এবং কক্রমউক্রর্টি সুরক্ষ্া আইর্ (Climate Leadership and
Community Protection Act)-এর অ্যীমর্ গ্রীর্হাউস গযাস ক্রর্গনমর্ কমামত ঘেমটর ঘর্তৃ স্থার্ীয়
লক্ষ্যমাত্রামক সমথনর্ কমর।
"ঘেিামরল ঘর্তৃ মত্বর াটক্রত এবং ক্রবজ্ঞার্ অ্র্ুসরমণ চূ ড়ান্ত বযথনতার কারমণ, সকল উৎস ঘথমক
গ্রীর্হাউস গযাস ক্রর্গনমর্ ক্রর্মূনল করমত একসামথ কাজ কমর জলবায়ু সংকমটর ঘমাকাক্রবলা করাটা
ঘেমটর একটি দ্াক্রয়ত্ব হময় উমেমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "মাঝাক্রর এবং ভারী োর্বাহর্ ঘথমক
দ্ূষণ হ্রাস করমল ক্রর্উ ইয়কন বাসীরা, ক্রবমশষত ক্রর্ম্ন আয় সম্পন্ন এলাকা এবং ক্রবমশষ বমণনর সম্প্রদ্ায়,
োরা ঐক্রতহাক্রসকভামব এবং সামঞ্জসযহীর্ভামব সবমচময় খারাপ পক্ররমবশগত পক্ররণাম সহয কমরমের্,
তারা পক্ররেন্নত বাতামস ক্রর্িঃশ্বাস ক্রর্মত পারমবর্। ঘেমহতু ক্রর্উ ইয়কন জাতীয় ঘর্তৃ স্থার্ীয় জলবায়ু

সংিান্ত য় উমদ্যাগগুক্রলর বাস্তবায়র্ অ্বযাহত ঘরমখমে, এই বহু-ঘেমটর চু ক্রি জলবায়ু পক্ররবতন র্
ঘমাকাক্রবলা ঘেটগুক্রলর গুরুত্বপূণন ঘর্তৃ মত্বর ভূ ক্রমকামক আরও অ্গ্রসর কমর এবং অ্র্যার্য ঘেমটর
সামমর্ একটি দ্ৃষ্টান্ত স্থাপর্ কমর।"
সমমঝাতা স্মারমক স্বাক্ষ্রকারীরা হমলা: কযাক্রলমোক্রর্নয়া, কামর্ক্রক্টকাট, কমলারামিা, হাওয়াই, ঘমইর্,
ঘমক্ররলযান্ড, মযাসাচু মসটস, ক্রর্উ জাক্রসন, ক্রর্উ ইয়কন , র্থন কযামরাক্রলর্া, অ্মরগর্, ঘপর্ক্রসলমভক্রর্য়া, ঘরামি
আইলযান্ড, ভারমন্ট, ওয়াক্রশংটর্ এবং ক্রিক্রিক্ট অ্ব কলাক্রিয়া।
পক্ররবহর্ খাত এখর্ জলবায়ু পক্ররবতন র্কারী গ্রীর্হাউস গযাস ক্রর্গনমমর্ ঘদ্মশর বৃহত্তম উৎস এবং
মাক্রকনর্ েুিরামের অ্মর্ক অ্ংমশ ওমজার্ স্তর এবং ঘযাোঁয়ার অ্স্বাস্থযকর মাত্রা বৃক্রির কারণ হময়
দ্াোঁক্রড়ময়মে।জর্স্বাস্থয সুরক্ষ্া এবং জলবায়ু পক্ররবতন মর্র সবমচময় খারাপ পক্ররণামগুক্রল এড়ামত সাক্রবনকভামব
দ্ূষমণর মাত্রা বযাপকভামব হ্রাস করমত ট্রাক এবং বামসর ববদ্ুযতীকরণ সাহােয করমব। ট্রাক এবং
বাস মাক্রকনর্ েুিরামের রাস্তায় োর্বাহমর্র আর্ুমাক্রর্ক চার শতাংশ ক্রকন্তু পক্ররবহর্ ঘক্ষ্মত্রর এক
চতু থনাংশ গ্রীর্হাউস গযাস এখার্ ঘথমকই ক্রর্গনত হয়।
এোড়া কক্রমউক্রর্টিমত ভারী ট্রাক ট্রাক্রেমকর েমল বতক্রর হওয়া বায়ু দ্ূষমণর ঘবাঝা ট্রাক এবং বামসর
ববদ্ুযতীকরমণর দ্রুণ কমমব বমল আশা করা হমে। মাঝাক্রর এবং ভারী ট্রাক ঘথমক ক্রিমজল ক্রর্গনমর্
পাটিনকুমলট পদ্াথন এবং বায়ু ক্রবষাি হময় ওোর অ্র্যতম মূল কারণ। এই ক্রর্গনমর্ ক্রর্ম্ন আয় সম্পন্ন
সম্প্রদ্ায় এবং ক্রবমশষ বমণনর সম্প্রদ্ায়মক সামঞ্জসযহীর্ভামব প্রভাক্রবত কমর, প্রায়ই প্রযার্ ট্রাক্রকং
কক্ররমিার, বন্দর এবং ক্রবতরণ ঘকমের কামে অ্বক্রস্থত।
বিপাটনম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্োম্বভনের্ (Department of Environmental
Conservation)-এর কবমের্ার, স্টিবসল স্টসম্বগাস িম্বলর্, "জলবায়ু ক্রর্ময় ঘেমটর ঘর্তৃ ত্বাযীর্ পদ্মক্ষ্মপ
ক্রর্উ ইয়কন র্ক্রজর সৃক্রষ্ট করমে। গ্রীর্হাউস গযাস ক্রর্গনমর্ কমামত ঘদ্মশর জাতীয় ঘর্তৃ স্থার্ীয় লক্ষ্য
অ্জনর্ করমত, ক্রর্উ ইয়কন মক অ্বশযই পক্ররবহর্ খাত ঘথমক ক্রর্গনমর্ কমামত হমব ো এখর্ জলবায়ু
দ্ূষমণর বৃহত্তম উৎস। আজমকর ঘ াষণা এটি আবারও প্রমাণ কমর ঘে, জলবায়ু সংিান্ত বযাপামর
গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃ ত্ব এবং ঘেমটর পক্ররমবশবান্ধব জ্বালার্ীর উৎমস ক্রবক্রর্ময়াগ এবং উমদ্যামগর
মাযযমম আমামদ্র ঘগাষ্ঠীগুক্রলমক এবং আমামদ্র অ্পূরণীয় প্রাকৃ ক্রতক সম্পমদ্র সুরক্ষ্ার পাশাপাক্রশ
জলবায়ু সংিান্ত ক্রবষময় প্রমচষ্টার ঘক্ষ্মত্র ঘদ্মশ অ্গ্রণী স্থার্ দ্খল কমরমে ক্রর্উ ইয়কন ।"
সমমঝাতা স্মারক স্বাক্ষ্রকারীরা ট্রাক ও বামসর জর্য একটি ZEV কমন পক্ররকল্পর্া প্রস্তুক্রত ও

বাস্তবায়মর্র জর্য উত্তর-পূবনাঞ্চলীয় ঘেটগুক্রলর সহায়তায় ক্রবদ্যমার্ বহু-ঘেট ZEV টাস্ক ঘোমসনর
মাযযমম কাজ করমব।

ববদ্ুযক্রতক ট্রাক এবং বাস ও এই গাক্রড়গুক্রলমক ঘসবা প্রদ্ার্ করার জর্য প্রময়াজর্ীয় চাক্রজনং এবং
জ্বালাক্রর্ পক্ররকাোমমার প্রচার এবং ক্রবক্রর্ময়ামগর মাযযমম স্বাক্ষ্রকারীর অ্ক্রযমক্ষ্ত্রমত কমনসংস্থার্ এবং
একটি মজবুত ও স্বে অ্থনর্ীক্রত গড়মত সহায়তা করমব। আজমকর ঘ াষণা পক্ররবহর্ খামতর
ববদ্ুযতীকরণ করমত চলমার্ প্রমচষ্টার পক্ররপূরক। গভর্নমরর ক্রর্মদ্ন শর্ায়, DEC, ক্রর্উ ইয়কন ঘেট

এর্াক্রজন ক্ররসাচন অ্যান্ড ঘিমভলপমমন্ট অ্থক্ররটি (New York State Energy Research and
Development Authority) ক্রর্উ ইয়কন পাওয়ার অ্থক্ররটি (New York Power Authority), ঘেমটর
পক্ররবহর্ দ্ির, ক্রর্উ ইয়কন এবং ক্রর্উ জাক্রসনর ঘপাটন অ্থক্ররটি (Port Authority) এবং অ্র্যার্যরা
ঘেৌথভামব পক্ররমবশবান্ধব পক্ররবহর্ NY-এর একটি পক্ররকল্পর্া প্রস্তুত কমরমে - সবনাক্রযক সুক্রবযার
জর্য ভক্সওয়াগর্ ঘসমটলমমন্ট ক্ররমসামসন রণমকৌশলগতভামব ক্রবক্রর্ময়াগ করমত ক্রর্উ ইয়মকন র পক্ররকল্পর্া
এবং পক্ররমবশবান্ধব জ্বালাক্রর্ এবং জলবায়ু পক্ররবতন মর্র ঘক্ষ্মত্র ঘদ্মশ ক্রর্উ ইয়মকন র ঘর্তৃ স্থার্ীয় অ্বস্থার্
ক্রর্মনাণ করা। ভক্সওয়াগমর্র ঘেিামরল ঘসটলমমমন্টর মাযযমম ভক্সওয়াগর্ ক্রর্গনমর্ প্রতারণা ঘকমলঙ্কাক্ররর
ক্ষ্য়ক্ষ্ক্রত প্রশক্রমত করমত এই তহক্রবল সুরক্রক্ষ্ত করা হয়। ঘেমটর ঘকৌশলগত ঘলভামরজকৃ ত
ঘসমটলমমন্ট ক্রবক্রর্ময়াগ োন্ড ক্রর্উ ইয়মকন র সড়কপমথ অ্ন্তত 300 ক্রমক্রলয়র্ মাক্রকনর্ িলামরর পক্ররেন্ন
োর্বাহর্ ও অ্বকাোমমা স্থাপর্ করমব বমল প্রতযাশা করা হয়। পক্ররবহর্ খাত বতন মামর্ ক্রর্উ ইয়মকন
ক্রগ্রর্হাউস গযাস ক্রর্গনমমর্র সবমচময় বৃহত্তম উৎস ো ঘেমটর ঘমাট ক্রর্গনমমর্র আর্ুমাক্রর্ক 34
শতাংশ। ক্রর্উ ইয়কন ঘেমটর পক্ররমবশবান্ধব পক্ররবহর্ বযবস্থা বাস্তবায়র্ NY-এর বতন মার্ অ্বস্থা
DEC-এর ওময়বসাইমট পাওয়া োমব।
এোড়া ক্রর্উ ইয়কন গ্রীর্হাউস গযাস ক্রর্গনমর্ কমামত অ্র্যার্য ঘেমটর সামথ একটি ক্রিপক্ষ্ীয় ক্রভক্রত্তমত
কাজ করমে। 10টি ঘেটীয় অ্ংশীদ্ামরর সামথ, ক্রর্উ ইয়কন আঞ্চক্রলক গ্রীর্হাউস গযাস উমদ্যাগমক
শক্রিশালী করমে ো ক্রবদ্ুযৎ খামতর ক্ষ্ক্রতকর গযামসর ক্রর্গনমর্ কমামর্ার একটি কােনকর হাক্রতয়ার।
েখর্ ট্রাম্প প্রশাসর্ পযাক্ররস জলবায়ু চু ক্রি ঘথমক সমর আমস, তখর্ ক্রর্উ ইয়কন মাক্রকনর্ জলবায়ু ঘজাট
সহ-প্রক্রতষ্ঠা কমর, এখর্ 25টি ঘেট এবং অ্ঞ্চল সক্রিক্রলত 11.7 ক্রট্রক্রলয়র্ মাক্রকনর্ িলার তহক্রবল
রময়মে।
জলবায়ু ঘর্তৃ ত্ব এবং কক্রমউক্রর্টি সুরক্ষ্া আইর্ অ্র্ুোয়ী 2040 সাল র্াগাদ্ ঘেটমক কাবনর্ মুি
ক্রবদ্ুযৎ বযবস্থা অ্জনর্ করমত হমব এবং 2050 সামলর মমযয ক্রগ্রর্হাউস গযাস ক্রর্গনমর্ 1990 সামলর
তু লর্ায় 85% কক্রমময় আর্মত হমব ো পক্ররমবশবান্ধব জ্বালাক্রর্র অ্থনর্ীক্রতমত রূপান্তর দ্রুততর করার
ঘক্ষ্মত্র ঘেমটসমূমহর ও ঘদ্মশর জর্য একটি র্তু র্ মার্ ক্রর্যনারণ করমব। র্তু র্ এই আইর্ বায়ু, ঘসৌর,
জ্বালাক্রর্ দ্ক্ষ্তা এবং শক্রি সঞ্চময়র মমতা পক্ররেন্ন জ্বালাক্রর্ সমাযামর্র ঘক্ষ্মত্র ক্রবক্রর্ময়ামগ উিুি করমব।
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