
 

 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/22/2020 গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

ক্লাইম্বমট উইম্বকর সময় গভর্নর কুওম্বমা বমড হাডসর্ অঞ্চম্বল অিবিত প্রথম ইভল্ভ NY হাই-
বিড বিদ্েুবতক যার্িাহর্ চাব ন্ িং হাম্বির ঘ াষণা কম্বরর্ 

  
বিদ্েুবতক যার্িাহম্বর্র িেিহার প্রসাবরত করম্বত এিিং দ্রুত চাব ন্ িং আম্বরা সহ্লভে এিিং 

সুবিধা্র্ক করার ্র্ে রা্েিোপী ইভল্ভ NY চা ন্ ার ঘর্টওয়াকন  
  

বিদ্েুবতক গাব়ির িেিহার উৎসাবহত করম্বত, রা্েিোপী গ্রীর্হাউস গোস বর্গনমর্ হ্রাস করম্বত 
এিিং কািনর্ মুক্ত অথনর্ীবতর উম্বেম্বেেরাম্ব্ের গমর্ ত্বরাবিত করম্বত সাহাযে করম্বি এই উম্বদ্োগ 

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ মমড হাডসর্ ভযামিমে অ্বমিে মর্উ ইয়মকন র প্রথম ববদ্যুমেক 
যার্বাহমর্র দ্রুে-চামজন িং হাব উমবাধমর্র ঘ াষণা করমির্। রামজযর ইভিভ NY কাযনক্রমমর 
(EVolve NY program) অ্িংশ মহমসমব সম্পন্ন - দ্রুে, সহজ এবিং সুমবধাজর্ক চামজন িং মবকল্প 
প্রদ্ার্ কমর ববদ্যুমেক যার্বাহমর্র গ্রহণ ত্বরামিে করার জর্য মর্উ ইয়কন  পাওয়ার কেতন পমের 
(New York Power Authority) একটি উমদ্যাগ - চারটি র্েুর্ মডমরক্ট কামরন্ট দ্রুে চাজন ারগুমি 
ডামচস কাউমন্টমে িামগ্রঞ্জমভমির টপস ঘেন্ডমি মামকন মট অ্বমিে। এই চারটি র্েুর্ চাজন ার একটি 
রাজযবযাপী ইভিভ NY চামজন িং (EVolve NY) ঘর্টওয়ামকন র অ্িংশ যা 2025 সামির মমধয প্রধার্ 
ভ্রমণ কমরমডারগুমি এবিং শহরাঞ্চমি িাপর্ করা হমব, ভ্রমণকারীমদ্র ববদ্যুমেক যার্বাহর্ চািামে 
উৎসামহে করমে এবিং পমরবহর্ খাে ঘথমক মগ্রর্হাউস গযাস মর্গনমর্ হ্রাস করমে রাজযমক সহায়ো 
করার জর্য, এটি মগ্রর্হাউস গযাস দ্ষূমণ ঘদ্মশর বতহত্তমেম উত্স মহসামব পমরমচে একটি খাে। 
2025 সামির মমধয 50,000 এরও ঘবমশ চামজন িং ঘেশমর্র ঘমাোময়র্ েরামিে করা এবিং EV-এর 
পমরসর বাডামে "EV ঘমক ঘরমড" উমদ্যামগর ("EV Make Ready" initiative) জিুাই মামসর 
ঘ াষর্ার সামথ আজমকর ইমভািভ (Evolve) ঘ াষণা 2050 সামির মমধয পমরবহর্ খােমক কাবনর্ 
মুক্ত করা এবিং সামমগ্রক রাজযবযাপী কাবনর্ মর্গনমর্ 85 শোিংশ হ্রাস করার গভর্নর কুওমমার 
ঘদ্মশর-ঘর্েত িার্ীয় পমরকল্পর্ামকও সমথনর্ কমর, 
 
"মর্উ ইয়কন  রাজয একটি পমরচ্ছন্ন পমরবহর্ বযবিা এবিং ববদ্যুমেক যার্বাহমর্র পমরকাঠামমা 
ত্বরামিে করার জর্য ঘদ্মশর ঘর্েত িার্ীয় অ্ঙ্গীকামরর সামথ মার্ মর্ধনারণ করমে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "ঘযখামর্ মার্ুষ বাস কমর এবিং কাজ কমর ঘসখামর্ এই উচ্চ-গমের, সহমজ প্রমবশমযাগয 
চামজন িং ঘেশর্গুমি একটি ববদ্যুমেক যার্বাহর্মক 'পূরণ করা' আমরা সহজ করমব এবিং আজ মর্উ 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__protect2.fireeye.com_v1_url-3Fk-3Dfbf7c14e-2Da776f32d-2Dfbf5387b-2D000babd9069e-2D355f245ea95281e7-26q-3D1-26e-3D3f9121ae-2D5289-2D4bd2-2D8535-2D390eb498e7f9-26u-3Dhttps-253A-252F-252Fwww.nypa.gov-252Fservices-252Fclean-2Denergy-2Dadvisory-2Dservices-252Fevolve-2Dny&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=B4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc&m=XEteoHks6S2EmdJts04P-I0syln7vshGhkPgIQ301DI&s=DQWevm-rA-1RlPbeX8vdrKAWVEizMgQyzypZRan64KQ&e=#_blank


 

 

ইয়মকন র ভমবষযৎ রোয় মগ্রর্হাউজ গযাস মর্গনমর্ হ্রাস করমে আমামদ্র উচ্চামভিাষী পমরচ্ছন্ন শমক্তর 
িেয অ্জন মর্ সহায়ো করমব।" 

  
 "আমরা পমরষ্কার, পুর্র্নবীকরণমযাগয শমক্ত বারা চামিে মর্উ ইয়মকন র ভমবষযৎ পুর্রায় কল্পর্া করা 
চামিময় যামচ্ছ," ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ ঘহাচুল িম্বলর্। "জিবায় ুসপ্তাহ (Climate Week) 
চিাকািীর্, রামজযর প্রথম ইভিভ NY উচ্চ-গমের ববদ্যুমেক যার্বাহর্ চামজন িং হামবর ঘ াষণাটি 
কাবনর্ মর্গনমর্ হ্রাস করমে এবিং জ্বািার্ী খরমচ উমেখমযাগয সঞ্চয় অ্জন মর্র অ্ঙ্গীকারমক এমগময় মর্ময় 
যায়। আমামদ্র ইভিভ NY কাযনক্রমমর (EVolve NY program) অ্িংশ মহমসমব, আমরা রাজয 
জমুড আমরা চামজন িং ঘেশর্ িাপর্ করার সামথ এই প্রকল্পটি মর্উ ইয়কন বাসীমদ্র ববদ্যুমেক যার্বাহর্ 
মকর্মে উৎসামহে করমে সাহাযয কমর। আমরা এটি মর্মিে করমে প্রমেশ্রুমেবদ্ধ ঘয মর্উ ইয়কন  
রাজয ঘযর্ এখর্ এবিং ভমবষযমে আমরা ভামিা, পমরষ্কার এবিং সবুজ পরু্মর্নমনামণ ঘর্েত ত্ব মদ্মে 
থামক।" 

  
এই র্েুর্ িাপর্াগুমি গভর্নমরর সফি চাজন  NY উমদ্যাগমক (Charge NY initiative) আমরা এমগময় 
মর্ময় যায়, যা রাজযবযাপী চামজন িং ঘেশমর্র সিংখযা বামডময় ববদ্যুমেক যার্বাহমর্র গ্রহণমক সমথনর্ 
কমর এবিং 2021 সামির ঘশষ পযনন্ত অ্ন্তে 10,000 EV চামজন িং ঘেশর্ িাপমর্র িমেযর কাোকামে 
মর্ময় আমস। মর্উ ইয়কন  রাজয শমক্ত ও গমবষণা উন্নয়র্ কেতন পে (New York State Energy and 
Research Development Authority, NYSERDA) এবিং মর্উ ইয়কন  রাজয পমরমবশ সিংরেণ 
মবভামগর (New York State Department of Environmental Conservation) সামথ সহমযামগোয় 
এই ধরমর্র ববদ্যুমেকরণ প্রমচষ্টা, জিবায়ু ঘর্েত ত্ব এবিং সম্প্রদ্ায় সরুোর আইর্ (Climate 
Leadership and Community Protection Act), ঘযটি গে বেমরর জিুাই মামস আইমর্ স্বােমরে 
হময়মেি, োমে বমণনে আক্রমণাত্মক পমরচ্ছন্ন শমক্তর িমেয ঘপ ৌঁোমে রাজযমক সাহাযয করমব। 
  
পমরচ্ছন্ন পমরবহর্ মবস্তামর মর্উ ইয়মকন র মবস্ততে অ্ঙ্গীকামরর ফমি রাজযটিমক EV মর্ময়ামগর ঘেমে 
এবিং অ্বযাহে প্রযমুক্তগে চামজন িং পমরকাঠামমা উন্নয়মর্ ঘদ্মশর শীষন িামর্ বসামচ্ছ। ইভিভ NY এবিং 
EV ঘমক ঘরমড-এর সামথ মমমিেভামব, গভর্নর কুওমমার 2021 সামির মমধয 10,000 EV চামজন িং 
ঘেশর্ ও 2025 সামির মমধয 850,000 শূর্য মর্গনমর্ যার্বাহমর্র চাজন  NY (Charge NY) 
িেয অ্জন র্ করার জর্য বেমর করা ঘমাোময়মর্র উমদ্যাগ ও কাযনক্রম এবিং অ্র্যার্য EV চামজন িং 
ইমেমমধযই শুরু হময় ঘগমে। NYSERDA এর ড্রাইভ মির্ মরমবট ঘপ্রাগ্রামমর অ্ধীমর্ 35 মমমিয়র্ 
মামকন র্ ডিামররও ঘবমশ োমডর ফমি এ বেমরর জরু্ মাস পযনন্ত 25,000 ববদ্যুমেক গামড ঘকর্া 
হময়মে। জিুাই মামস মর্উ ইয়কন  রামজযর পাবমিক সামভন স কমমশর্ (New York State Public 
Service Commission) কেতন ক অ্র্ুমমামদ্ে -- "ঘমক ঘরমড" ("Make Ready") আমদ্শটি -- 
র্েুর্ সরকামর ও ঘবসরকামর মবমর্ময়ামগ 1.5 মবমিয়র্ মামকন র্ ডিার উৎসামহে করমব এবিং 
মবমর্ময়াগকারী-মামিকার্াধীর্ ইউটিমিটি ঘথমক েহমবি বযবহার কমর গ্রাহক সুমবধা ও অ্থননর্মেক 
সুমযামগ 2.6 মবমিয়র্ মামকন র্ ডিামররও ঘবমশ প্রদ্ার্ করমব, যামে 2025 সামির মমধয 50,000 
এরও ঘবমশ চাজন ার িাপমর্র িেয সহ প্রসামরে EV বযবহারমক সমথনর্ করমে মূি িার্গুমিমে 
মর্মমনে হমব এমর্ আমরা ঘবমশ চামজন িং ঘেশর্ যকু্ত করা যায়। 
  



 

 

আগামী কময়ক মামসর মমধয ইভিভ NY ঘর্টওয়ামকন র পাৌঁচটি অ্মেমরক্ত হাব ঘ াষণা করা হমব। 
2021 সামির ঘশষ পযনন্ত ইভিভ NY-এর দ্রুে চামজন িং ঘর্টওয়ামকন  মর্উ ইয়মকন র প্রধার্ পমরবহর্ 
কমরমডার বরাবর এবিং োর সামথ বামফমিা ঘথমক মর্উ ইয়কন  শহর পযনন্ত গুরুত্বপূণন শহুমর 
হাবগুমিামেও 50টি িামর্ 200টি চাজন ার অ্ন্তভুন ক্ত হমব। 2022 সামির ঘশষ র্াগাদ্, ইভিভ NY, 
মর্উ ইয়কন  রাজয শমক্ত ও গমবষণা উন্নয়র্ কেতন পে (NYSERDA) এবিং ঘবসরকামর খামের 
সহমযামগোয়, অ্মেমরক্ত দ্রুে চামজন িং ঘেশর্ ঘমাোময়র্ করমব যামে মর্উ ইয়কন  রাজয, রামজযর 
দ্শটি আঞ্চমিক অ্থননর্মেক উন্নয়র্ কাউমিি (Regional Economic Development Council) 
অ্ঞ্চমির প্রমেটি অ্ঞ্চমি কমপমে দ্শটি দ্রুে চামজন িং ঘেশমর্র গভর্নর কুওমমার উচ্চামভিাষী িেয 
পূরণ কমরমে ো মর্মিে করা যায়। ইভিভ NY এরপর EV চামজন িং ঘর্টওয়াকন মক এমগময় মর্ময় 
ঘযমে থাকমব যামে 2025 সামির মমধয রাজয জমুড অ্ন্তে 800 র্েুর্ ফাে চাজন ার িাপর্ করা 
হয়। 
 
বগল বস. বকবর্ওম্বর্স, বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অথবরটির (New York Power Authority,NYPA) 
সভাপবত ও বচফ একম্ব্বকউটিভ অবফসার িম্বলম্বের্, "মর্উ ইয়কন  পাওয়ার কেতন পে (New York 
Power Authority) পমরবহমর্র ববদ্যুেীকরমণর জর্য এবিং রাজয জমুড চামজন িং পমরকাঠামমা 
সমক্রয়ভামব সম্প্রসারমণর জর্য সরকামর ও ঘবসরকামর খামের সামথ সহমযামগো করমে। ববদ্যুমেক 
যার্বাহর্মক চািকমদ্র জর্য একটি বাস্তবসম্মে মবকল্প বার্ামর্ার মূমি রময়মে এটি মর্মিে করা ঘয 
োরা রাস্তায় চিাকািীর্ চাজন  করার সুমবধাজর্ক জায়গা উপিব্ধ থামক। মর্উ ইয়কন  পাওয়ার 
কেতন পে (NYPA)-এর ইভিভ NY উমদ্যামগর মাধযমম আমরা মর্উ ইয়কন  রামজযর গুরুত্বপূণন িামর্ 
আমরা দ্রুে চাজন ার মর্ময় আসব।" 
 
দ্রুে চাজন ামর অ্যামেস, যা 20 মমমর্মটর মমধয একটি EV-ঘক চাজন  কমর, EV-এর বতহত্তর গ্রহমণর 
ঘেমে গুরুত্বপূণন ফাৌঁকগুমিা পূরণ কমর, যা এগুমিমক চািকমদ্র জর্য একটি সহজ এবিং বাস্তবসম্মে 
পেন্দ মহমসমব গমড ঘোমি। "স্তর 2" পাবমিক চাজন ারসমূহ, যা প্রায়ই বযবসা এবিং কমনমেমে ঘদ্খা 
যায়, একটি পূণন চামজন র জর্য েয়  ন্টা পযনন্ত সময় মর্মে পামর এবিং চািকমদ্র কাজ বা 
ঘকর্াকাটার সময় বযবহামরর জর্য অ্মভমপ্রে, অ্থবা যামদ্র বামডমে বা কমনমেমে চাজন  করার 
সুমযাগ ঘর্ই োমদ্র জর্য। 
  
িযামগ্রঞ্জমভমি, জর্ ঘজ ওয়াগর্ার ওময়মে, টপস ঘেন্ডমি মামকন মট, চারটি ইভিভ NY দ্রুে চাজন ার 
িাপর্ করা হময়মে এবিং প্রমেবন্ধী আমমমরকার্মদ্র আইর্ (Americans with disabilities Act, 
ADA)-সহমযাগী পামকন িং ঘেস অ্ন্তভুন ক্ত করা হময়মে। 
  
টম্বের ঘপ্রবসম্বডন্ট এিিং প্রধার্ পবরচালর্ কমনকতন া, ্র্ পাসনর্স িম্বলর্, "টপস মর্উ ইয়কন  পাওয়ার 
কেতন পমের (New York Power Authority) সামথ সহমযামগোয় উমত্তমজে, িযামগ্রঞ্জমভমি আমামদ্র 
টপস ঘেন্ডমি মামকন ট অ্বিামর্ আমামদ্র গ্রাহকমদ্র জর্য একটি পমরমবশ সমচের্ এবিং সুমবধাজর্ক 
চামজন িং মবকল্প মর্ময় আসার জর্য। এটি টপমসর মিমেিাপকো এবিং সামামজক দ্ায়বদ্ধো িমেযর 
সামথ সমূ্পণনরূমপ মমমি যায়, আমামদ্র গ্রাহকমদ্র মিমেিাপকোর সামথ উৎসামহে, উচ্চ-মামর্র পণয 
প্রদ্ার্ করার সামথ পমরমবশগে বজন য এবিং জ্বািার্ীর বযবহার হ্রাস কমর।" 
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লাম্বগ্রঞ্জ (LaGrange) সুপারভাই্ার টাউর্ অোলার্ ঘিল িম্বলর্, "দ্রুে চাজন ার পমরকাঠামমামে 
অ্যামেস জর্গমণর ববদ্যুমেক যার্বাহমর্ ঘযমকামর্া উমেখমযাগয অ্মভবাসমর্র একটি গুরুত্বপূণন 
উপাদ্ার্। আমম রাজয এবিং টপস মামকন মটর এই পদ্মেমপর প্রশিংসা করমে, যা িামগ্রমঞ্জর বামসন্দামদ্র 
এবিং টামকামর্ক পাকন ওময় কমরমডার বরাবর এই অ্ঞ্চমির মধয মদ্ময় যাওয়া অ্র্যমদ্র জর্য 
সুমবধাজর্ক একটি অ্বিার্ প্রদ্ার্ কমর। এই অ্বিার্ দ্রুে চামজন র জর্য অ্মপো করা বযমক্তমদ্র 
জর্য টপস সুপারমামকন ট এবিং হাৌঁটা পমথর দ্রূমত্বর মমধয ঘবশ কময়কটি ঘরেুমরমন্ট অ্যামেস প্রদ্ার্ 
কমর।" 
 
NYPA 2018 সামি 250 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর ইভল্ভ NY উমদ্যাগ শুরু কমর, মূি ট্রার্মজট 
কমরডর বরাবর দ্রুে চামজন িং সম্প্রসারণ করার জর্য, প্রধার্ শহর ও মবমার্বন্দরগুমিমে র্েুর্ 
চামজন িং হাব বেমর করার জর্য, এবিং ববদ্যুমেক যার্বাহর্-অ্র্ুকূি মমডি সম্প্রদ্ায় িাপর্ করার 
জর্য যা বামসন্দামদ্র ববদ্যুমেক যার্বাহর্ চাির্ামে রূপান্তমরে হমে উৎসামহে করমব। 
  
বর্মনাণ তত্ত্বািধার্কারী ভাম্বডন ক (Verdek)-এর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া, গাই মোবর্ম্বর্া 
িম্বলর্, "ভামডন ক মগ্রর্ ঘটকমর্ািমজস (Verdek Green Technologies) ইভিভ NY (EVolve 
NY)-এর প্রথম সুপারফাে চামজন িং ঘেশর্ প্রদ্ামর্ একটি অ্মবমচ্ছদ্য ভূমমকা পাির্ করমে ঘপমর 
গমবনে - যা আগামী অ্মর্মকর মমধয প্রথম। জিবায় ুপমরবেন মর্র মবরুমদ্ধ োর ঘর্েত ত্ব সাহসী 
পদ্মেপ গ্রহণ করার সামথ, মর্উ ইয়কন  রামজযর সামমর্ অ্বশযই একটি সবুজ ভমবষযৎ রময়মে।" 
 
উত্তর আম্বমবরকায় এবিবি (ABB)-এর EV পবরকাঠাম্বমা িেিসার পবরচালক, িি ঘটায়াম্বর্াবভচ 
িম্বলর্, "মর্উ ইয়কন  রাজয এমবমব (ABB)-এর মশল্প-ঘর্েত িার্ীয় ঘটরা এইচমপ (Terra HP) উচ্চ 
েমোসম্পন্ন চাজন ামরর সামথ োর EV দ্রুে চামজন িং ঘেশর্মক এমগময় মর্ময় যাওয়ার মাধযমম 
যার্বাহমর্র মর্গনমর্ হ্রাস করার মদ্মক এমগময় যামচ্ছ। NYPA সমক্রয়ভামব এই উচ্চ-েমোসম্পন্ন 
চামজন িং হামবর মাধযমম মর্ভন রমযাগয চামজন িং পমরকাঠামমার প্রময়াজর্ীয়োমক সমবাধর্ করমে, যার ফমি 
EV-ঘে রূপান্তর আমরা সহজের হয় মর্উ ইয়কন বাসীমদ্র জর্য - এবিং যারা এম্পায়ার ঘেট 
পমরদ্শনর্ কমর োমদ্র জর্য।" 
 
ঘর্টওয়াকন  সফটওয়োর প্রদ্ার্কারী বগ্রর্ম্বলাটস (Greenlots)-এর প্রধার্ িাবণব্েক কমনকতন া, 
ঘ্ফ টলর্ার িম্বলর্, "ইভিভ NY কাযনক্রমটি অ্র্যার্য রামজযর পাবমিক EV চামজন িং প্রকমল্পর জর্য 
একটি শমক্তশািী উদ্াহরণ িাপর্ কমর। মগ্রর্িটস (Greenlots) এই প্রকমল্পর জর্য মর্বনামচে 
অ্িংশীদ্ারমদ্র মমধয থাকমে ঘপমর এবিং মর্উ ইয়মকন র চািকমদ্র জর্য ববদ্যুমেক পমরবহর্মক সহজিভয 
এবিং সুমবধাজর্ক কমর েুিমে মর্উ ইয়কন  পাওয়ার কেতন পমের প্রমচষ্টামক সমথনর্ করমে ঘপমর 
গমবনে।" 
  
িযামগ্রঞ্জমভি ইভিভ NY দ্রুে চাজন ারসমূহ, এবিং অ্র্িাইমর্ আসা অ্র্যার্যগুমি সম্পমকন  েথয, 
প্লাগমশয়ামর অ্থবা চাজন ওময় অ্যাপ ডাউর্মিাড কমর পাওয়া যামব। 
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NYPA সম্পম্বকন  
NYPA হি ঘদ্মশর সব ঘচময় বতহৎ সরকামর মামিকার্াধীর্ মবদ্যুৎ সিংিা যা 16টি উৎপাদ্ক 
ঘফমসমিটি এবিং 1,400 সামকন ট-মাইমিরও ঘবমশ ট্রািমমশর্ িাইর্ পমরচাির্া কমর। NYPA 
উৎপামদ্ে মবদ্যুমের 80 শোিংমশরও ঘবমশ হমচ্ছ পমরচ্ছন্ন র্বায়র্মযাগয হাইমড্রাপাওয়ার। NYPA 
ঘকামর্া ধরমর্র আয়কর অ্থন বা ঘেট ঘক্রমডট বযবহার কমর র্া। োরা োমদ্র বন্ড মবক্রয় এবিং 
মবদ্যুৎ মবমক্র কমর অ্মজন ে অ্থন মদ্ময় োমদ্র অ্মধকািংশ কাযনকিামপর অ্থনায়র্ কমর। আরও েমথযর 
জর্য ঘদ্খরু্ www.nypa.gov এবিং আমামদ্র অ্র্ুসরণ 
করুর্ টুইটার @NYPAenergy, ঘফসবুক, ইিটাগ্রাম, টাবিার এবিং মিঙ্কডইর্ এ। 
  
বর্উ ইয়কন  রাম্ব্ের ঘদ্ম্বের-ঘর্তৃত্বিার্ীয় ্লিায়ু পবরকল্পর্া  
গভর্নর কুওমমার জামের-ঘর্েত িার্ীয় জিবায়ু পমরকল্পর্াটি জামের সব ঘচময় আক্রমণাত্মক জিবায়ু 
এবিং পমরচ্ছন্ন শমক্তর উমদ্যাগ, যা সমুবর্যস্ত এবিং সঠিকভামব পমরচ্ছন্ন শমক্তমে পমরবেন মর্র আহ্বার্ 
জার্ায় যা কমনসিংিার্ সতমষ্ট কমর এবিং একটি সবুজ অ্থনর্ীমের িাির্-পাির্ অ্বযাহে রামখ, 
COVID মহামারী ঘথমক আমরাগয িাভ করার সামথ মর্উ ইয়কন  ঘেমটর আরও ভাি পুর্গনঠর্ করার 
পাশাপামশ। িাইমমট মিডারমশপ অ্যান্ড কমমউমর্টি ঘপ্রামটকশর্ অ্যাক্ট (Climate Leadership and 
Community Protection Act, CLCPA)-এর মাধযমম আইমর্ আবদ্ধ, মর্উ ইয়কন  2040 সামির 
মমধয শূর্য মর্গনমর্ মবদ্যুৎ খামের িমেয ঘপ ৌঁোমর্ার পমথ রময়মে, যার মমধয রময়মে 2030 সামির 
মমধয 70% পুর্র্নবীকরণমযাগয শমক্তর উৎপাদ্র্, এবিং অ্থনর্ীমেবযাপী কাবনর্ মর্রমপেোয় ঘপ ৌঁোমর্া। 
এটি পমরচ্ছন্ন এর্ামজন  খামে মর্উ ইয়মকন র অ্ভূেপূবন উন্নয়র্ সহ ঘেট জমুড 67টি বতহৎ পমরসমরর 
র্বায়র্মযাগয প্রকমল্প 3.9 মবমিয়র্ মামকন র্ ডিামরর মবমর্ময়ামগর উপর গমড েুিমে, মর্উ ইয়মকন র 
পমরচ্ছন্ন এর্ামজন  খামে 150,000 এর ঘবমশ কমনসিংিামর্র সতমষ্ট, 2035 সামির মমধয অ্ফমশার বায়ু 
ঘথমক প্রায় 9,000 ঘমগাওয়াট উৎপাদ্মর্র প্রমেশ্রুমে এবিং বণ্টর্মযাগয ঘস র খামে 2011 সাি ঘথমক 
শেকরা 1,800 শোিংশ প্রবতমদ্ধর মভমত্তর উপর প্রমেমিে। মর্উ ইয়মকন র িাইমমট অ্যাকশর্ কাউমিি 
(Climate Action Council) এই অ্গ্রগমের উপর মভমত্ত কমর বতমদ্ধ করমে এবিং 2050 সামির 
মমধয 1990 সামির েুির্ায় মগ্রর্হাউস গযামসর মর্গনমর্ 85 শোিংশ কমামর্ার জর্য, এবিং োর 
সামথ পমরচ্ছন্ন শমক্তর মবমর্ময়ামগর অ্ন্তে 40 শোিংশ বমঞ্চে সম্প্রদ্ায়গুমিমক সমুবধার প্রদ্ার্ কমর 
ো মর্মিে করা, এবিং 2025 সামির মমধয অ্র্-সাইট শমক্তর খরচ 185 TBtus কমামর্ার 
িেযমাোর মদ্মক এমগময় যামব। 
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