
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/26/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা JFK বিমার্িন্দম্বর (JFK Airport) জেটব্লু (JETBLUE) এর টাবমনর্াল 5 এর 
বিদ্েুতীকরণ কম্বর একটি িড় এযারম্ব াটন  সাসম্বটইম্বর্বিবলটি মাইলফলক জ াষণা কম্বরম্বের্  

  
প্রকম্বে রম্বযম্বে 38টি ইম্বলকবিক চাবেন িং হাি িসাম্বর্ার িেিস্থা  

  
গোস কমাম্বর্ার উম্বদ্োগ যা িন্দর কততন  ম্বের (Port Authority) োবরস েলিাযু চুবিম্বক (Paris 

Climate Accords) অিলের্ করার একটি অিংে  
  

উম্বদ্োগটি িন্দর কততন  ম্বের FAA VALE অর্ুদ্াম্বর্র মাধ্েম্বম অর্ন লাভ কম্বর, যা জেটব্লু র সাম্বর্ 
অিংেীদ্াবরম্বে প্রাপ্ত হম্বযম্বে  

  
েলিাযু  বরিতন ম্বর্র সাম্বর্ লড়াই করার ের্ে প্রকেটি ক্লাইম্বমট বলডারেী  অোন্ড কবমউবর্টি 
জপ্রাম্বটকের্ অোক্ট (Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPA) জক অগ্রসর 

কম্বর  
  

উম্বদ্োম্বগর বভবডও জদ্খুর্  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ জর্ এফ. কেমর্ডি আন্তজন াডিে ডিমার্িন্দমর টাডমনর্াল 5-এ, ডিদ্যুৎ 
চাডলি গ্রাউন্ড সাডভন স ইকুইপমমন্ট িযিহার শুরু হিার ক াষণা েমরমের্যা এই অ্ঞ্চল জমু়ে ডগ্রর্হাউস 
গযাস ডর্গনমর্ েমামর্ার উমেমযয এেটি ি়ে পদ্মেপ এিং এেটি উমেখমযাগয অ্গ্রগডি ডিমের এেটি 
আধুডর্ে কগটওম়ে ডহমসমি JFK-কে অ্গ্রসর েরার জর্য। ডর্উ ই়েেন  পাও়োর অ্থডরটি (New York 
Power Authority, NYPA), কজটব্লু এর এিং ডর্উ ই়েেন  ও ডর্উ জাডসনর কপাটন  অ্থডরটির (Port 
Authority of New York and New Jersey) সমে অ্ংযীদ্াডরমে 38টি চাডজন ং হামির ইর্স্টমলযর্ 
সম্পন্ন েমরমে কজটব্লু দ্বারা পডরচাডলি হ়ে টাডমনর্ামল, যার সমে 118টি চাডজন ং কপাটন  িিন মার্। কজটব্লু 
টাডমনর্ামলর এ়োরসাইি বিদ্যুিীেরণ প্রথম কফিামরল এডভম়েযর্ অ্যািডমডর্মেযর্ ভলান্টাডর এ়োরমপাটন  
কলা এডমসর্ কপ্রাগ্রাম (Federal Aviation Administration (FAA) Voluntary Airport Low 
Emissions Program) - িা VALE - অ্র্ুদ্ার্ প্রেল্প JFK-কি এিং এটি ক্লাইমমট ডলিারযীপ 
অ্যান্ড েডমউডর্টি কপ্রামটেযর্ অ্যাক্ট এর লেযমে অ্গ্রসর েমর, যা এই কদ্মযর সি কচম়ে 
আক্রমণাত্মে জলিা়েু পডরিিন র্ আইর্ - যা গভর্নর কুওমমা এই িের স্বাের েমরমের্।  
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"ডর্উ ই়েেন  এেটি র্িুর্, ডিেমামর্র JFK ডিমার্িন্দর প্রদ্ার্ েরমি প্রডিশ্রুডিিদ্ধ যা শুধু কসরা 
মামর্র প্রযডুিগি উন্ন়ের্ এিং যাত্রীমদ্র জর্য িযিস্থাডদ্ অ্ন্তভুন ি েরমি িাই র়্ে ডেন্তু আমামদ্র 
োিনর্ পদ্ডচহ্ন হ্রাস েরমি", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "JFK ডিমার্িন্দমর কজটব্লূ এর টাডমনর্াল 5-
কে বিদ্যুিীেরণ েমর আমরা আমামদ্র জাডির কর্িৃস্থার্ী়ে জলিা়েু লেযমে এডগম়ে ডর্ম়ে যাডি এিং 
ডিমের এেটি আধুডর্ে প্রমিযদ্বার ডহমসমি JFK-কে স্থাপর্ েরার উমেমযয এেটি উমেখমযাগয পদ্মেপ 
গ্রহণ েরডে।"  
  
"আমামদ্র ডিমার্িন্দর সহ, আমামদ্র রামজয করেিন  ডিডর্ম়োগ েমর আমরা িামে রূপান্তডরি 
েমরডে", জলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ জহাচুল িম্বলর্। "কজটব্লু এর টাডমনর্াল 5 এ ইমলেডিে চাডজন ং 
কস্টযর্ স্থাপর্ েরা ডগ্রর্হাউজ গযাস ডর্গনমর্ েমামি এিং জলিা়ে ুপডরিিন র্ কমাোডিলা়ে সাহাযয 
েরার জর্য আমামদ্র আক্রমণাত্মে পডরিন্ন যডির লেযমে অ্গ্রসর েরমে। JFK ডিমার্িন্দমরর 
আধুডর্েীেরণ পডরিহর্ কর্টও়োমেন র উন্নডি এিং এেটি ডিেমামর্র সুডিধা ডহমসমি যাত্রীমদ্র 
অ্ডভজ্ঞিা উন্নি েরার জর্য আমামদ্র চলমার্ প্রমচষ্টার এেটি অ্ংয।"  
  
চাডজন ং হািগুডল সরাসডর কজটব্লুমে সমথনর্ েমর িামদ্র 118টি িযামগজ টাগ এিং কিল্ট কলািাসনগুডলমে 
বিদ্যুডিে যডিমি রূপান্তর েরার কেমত্র। টাডমনর্াল 5 এর গ্রাউন্ড সামপাটন  ইকুইপমমন্টগুডল কপিল 
কথমে পডরিন্ন ইমলেডিে পাও়োমর রূপান্তর েরমল িা িাডষনে পডরমিয কথমে 4 ডমডল়ের্ পাউন্ড 
ডগ্রর্হাউস গযাস ডর্গনমর্ দ্রূ েরমি, যা রাস্তা কথমে প্রা়ে 385টি গাড়ে সডরম়ে কর্ও়োর সমিুলয। 
উপরন্তু, এটি 200,000 গযালর্ জ্বালাডর্র িযিহার হ্রাস েরমি প্রডি িের, যার ফমল যডির দ্েিা 
অ্মর্েখাডর্ উন্নি হমি এিং িা়েু এিং যব্দ দ্ষূণ উভ়েই হ্রাস হমি।  
  
গভর্নর কুওমমার 2017 সামলর ক াষণা কয িন্দর েিৃন পে এিং কজটব্লু, JFK-কি ডর্গনমর্ েমামর্ার 
জর্য কফিামরল এডভম়েযর্ অ্যািডমডর্মেযমর্র VALE এর কথমে 4 ডমডল়ের্ মাডেন র্ িলার অ্থনা়ের্ 
ডর্ডিি েমরমে, িার উত্তরসূডর এই প্রেল্প। VALE মঞ্জুডর, যা কপাটন  অ্থডরটির প্রথম, চাডজন ং হামির 
কমাট 5.3 ডমডল়ের্ মাডেন র্ িলার খরমচর 75 যিাংয হ়ে। NYPA প্রেল্পটি িাস্তিা়ের্ েমর এিং 
এর জর্য 200,000 মাডেন র্ িলার প্রদ্ার্ েমর, কজটব্লু অ্ডিডরি 1.1 ডমডল়ের্ মাডেন র্ িলার প্রদ্ার্ 
েমর।  
  
বর্উ ইযকন  ও বর্উ োবসনর িন্দর কততন  ম্বের বর্িনাহী  বরচালক বরক কটর্ িম্বলর্, "38টি ফাস্ট 
চাডজন ং হাি ইর্স্টমলযর্ শুধু অ্ঞ্চল জমু়ে উন্নি িািামসর মামর্র অ্িদ্ার্ রাখমি িাই র়্ে, এটি 
JFK ডিমার্িন্দমর আধডুর্ে এিং উন্নি প্রযডুিগি সমাধার্গুডল আর্মি। আমরা আমামদ্র োিনর্ 
পদ্ডচহ্ন হ্রাস েরার জর্য অ্সাধারণ অ্গ্রগডি অ্িযাহি রাখার জর্য NYPA এিং কজটব্লু এর 
অ্ংযীদ্াডরমের জর্য েৃিজ্ঞ।"  
  
বগল বস. বকবর্ওম্বর্স, NYPA এর জপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও, িম্বলম্বের্, " JFK আন্তজন াডিে ডিমার্িন্দমর 
কজটব্লু এর টাডমনর্ালটিমে চমডেি েরার জর্য NYPA এই উমত্তজর্াপূণন উমদ্যামগ িন্দর েিৃন পে এিং 
কজটব্লু এর সামথ অ্ংযীদ্াডরে েরমি কপমর গডিনি। NYPA, গভর্নর কুওমমার কর্িৃমে, ডর্উ ই়েেন  
রাষ্ট্রমে এেটি পডরিন্ন যডি অ্থনর্ীডিমি রূপান্তডরি েরমি প্রডিশ্রুডিিদ্ধ এিং ডিমের িযস্তিম 
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ডিমার্িন্দগুডলর এেটিমি এই সরোরী-িযডিগি উমদ্যাগটি কসই লেয উপলব্ধ েরার জর্য এেটি 
গুরুেপূণন পদ্মেপ।"  
  
জোন্না জেরাগটি, জেটব্লু জপ্রবসম্বডন্ট ও বচফ অ াম্বরটিিং অবফসার িম্বলর্, "কযখামর্ সম্ভি, বিদ্যুডিে 
যডি উৎমস আমামদ্র স্থল পডরমষিা সরঞ্জাম রূপান্তরণ সহ আমামদ্র CO ডর্গনমর্ পডরচালর্ার জর্য 
কজটব্লু প্রডিশ্রুডিিদ্ধ রম়েমে। বিদ্যুডিে স্থল কসিা সরঞ্জাম গুরুেপূণনভামি আমামদ্র পডরমিযগি প্রভাি 
েমামি এিং আমামদ্র স্থল অ্পামরযমর্র কু্র সদ্সযমদ্র জর্য ডর্রাপদ্ এিং ডর্িঃযব্দ সরঞ্জাম সহ েমন 
দ্েিা িৃডদ্ধ েরমি।"  
  
2018 অ্মক্টািমর িন্দর েিৃন পে পযাডরস জলিা়ে ুচুডিমে আডলের্ েমর এিং ডগ্রর্হাউস গযাস হ্রাস 
েরার জর্য আক্রমণাত্মে লমেয প্রডিশ্রুডিিদ্ধ ডহমসমি প্রথম পািডলে পডরিহণ সংস্থা হ়ে। উপরন্তু, 
সংস্থাটি 'ডক্লর্ িজর্' র্ামম পডরডচি ওই লেযগুডল অ্জন মর্র জর্য 12টি দ্ঢ়ৃ পদ্মেপ ডচডহ্নি েমর। 
আজ পযনন্ত, িন্দর েিৃন পে িার ডিমার্িন্দর সহ ডিডভন্ন কফডসডলটি জমু়ে দ্ষূণ েমামর্ার কেমত্র 
গুরুেপূণন পদ্মেপ ডর্ম়েমে, যখর্ JFK, লাগাডিন ়ো এিং কর্ও়োেন  ডলিাটিন  এখর্ অ্ল-ইমলেডিে যাটল 
িাস ডিটমসর ডদ্মে অ্গ্রসর হম়েমে এিং JFK -কি এেটি েডমউডর্টি কসৌর যডি পডরেল্পর্া NYPA 
–এর সমে সহমযাডগিা়ে ডর্ডিি েরা হম়েমে।  
  
গভর্নমরর JFK ডভযর্ প্ল্যার্ 2017-এর জার্ু়োডরমি প্রাথডমেভামি উমমাচর্ েরা হ়ে, যার মমধয 
রম়েমে JFK-কে ডিেমামর্র, 21িম যিাব্দীর িার্ডজট হাি ডহমসমি কসরা কের্ীর প্রযডুিগি উদ্ভাির্ 
এিং যাত্রী সুমযাগ-সুডিধা সহ এেটি ইউডর্ফাম়েি টাডমনর্াল কলআউট, ডিমার্িন্দমরর পডরোঠামমা, 
এিং আমরা উন্নি স়েেপথ, টযাডিওম়ে এিং এ়োরমির্ কজএফমে ডসমস্টম।  
  
কগট সংখযা এিং আ়েির্ িৃডদ্ধ েমর, পাডেন ং সহজলভযিা উন্নি েমর, এ়োরসাইি টযাডিওম়ে 
িডধনিেরমণ ডিডভন্ন কযাগসাধর্ েরা, এিং এ়োরমির্ কজএফমে (AirTrain JFK) আপমগ্রিেরমল, 
কগট এিং স়েমের ডভ়ে হ্রাস পামি যার ফমল অ্ঞ্চল জমু়ে উন্নি িািামসর মার্ বিডর হমি 
ডিমার্িন্দর ডর্ডিনমে এিং সুষু্ঠভামি এই আপমগ্রমিযমর্র ফমল প্রডি িের 15,000,000 যাত্রীর িৃডদ্ধ 
সামলামি পারমি।  
  
JFK ডভযর্ প্ল্যামর্র অ্ংয ডহমসমি কজটব্লু এিং JFK ডমমলডর়্োম পাটন র্াসন (JFK Millennium 
Partners) ডিমার্িন্দমরর উত্তর পাময 3 ডিডল়ের্ মাডেন র্ িলার মূমলযর 1.2 ডমডল়ের্-স্ক়োর-ফুট 
ডিডযষ্ট র্িুর্ টাডমনর্াল ডর্মনাণ েরমে যা এ়োরলাইন্সটির ডিদ্যমার্ টাডমনর্াল 5 এর সামথ যুি হমি। 
পাযাপাডয, ডিদ্যমার্ টাডমনর্াল 1 ও 2 এর স্থামর্ এিং 2014 সামল টাডমনর্াল 3 কভমে কফলার ফমল 
সৃষ্ট খাডল স্থামর্ আমরেটি র্িুর্ 7 ডিডল়ের্ মাডেন র্ িলার মূমলযর 2.9 ডমডল়ের্-স্ক়োর-ফুট ডিডযষ্ট 
টাডমনর্াল ডিমার্িন্দমরর দ্ডেণ পাময বিডর হমি। র্িুর্ দ্ডেণ ডদ্মের টাডমনর্ালটি চারটি আন্তজন াডিে 
ডিমার্ সংস্থা – লুফথার্সা (Lufthansa), এ়োর ফ্রান্স (Air France), জাপার্ এ়োরলাইর্স 
(Japan Airlines) ও কোডর়োর্ এ়োর লাইমন্সর (Korean Air Lines) সমন্বম়ে গঠিি টাডমনর্াল 
ও়োর্ গ্রুপ (Terminal One Group) দ্বারা ডর্ডমনি হমি এিং এর সামথ েযারাইল গ্রুপ (Carlyle 



 

 

Group), JLC পডরোঠামমা (JLC Infrastructure) এিং ইউডলমো (Ullico) অ্থননর্ডিে ও 
উন্ন়েমর্র সহমযাগী ডহমসমি োজ েরমি।  
  
JFK ডভযর্ প্ল্যামর্র (JFK Vision Plan) মমধয রম়েমে কগমটর সংখযা এিং আোর িৃডদ্ধ েরা, 
পাডেন ং এর জা়েগা িা়োমর্া, টাডমনর্ামলর পাময টযাডি যািা়োমির রাস্তা চও়ো েরা যামি ভী়ে র্া 
হ়ে, িডধনি যাত্রী সংখযা সামলামর্ার জর্য এ়োরমির্ JFK ডসমস্টম (AirTrain JFK) আপমগ্রি িডধনি 
যাত্রীর েমিা িা়োমর্ার জর্য এিং ডিমার্িন্দমর প্রমিয িা প্রস্থার্ েরার রাস্তা িা়োমর্া।  
  
ডর্উ ই়েেন  কস্টট ডিপাটন মমন্ট অ্ি িান্সমপামটন যর্ (New York State Department of 
Transportation) ভযার্ উইে এিমপ্রসওম়ে এিং েীউ গামিন র্স ইন্টারমচঞ্জসহ হাইওম়ে উন্নিেরমণর 
জর্য 1.5 ডিডল়ের্ মাডেন র্ িলামরর লেযমাত্রা ডর্ধনারণ েমরমে।  
  
বর্উ ইযকন  জেম্বটর বগ্রর্ বর্উ বডল  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার ডগ্রর্ ডর্উ (Green New Deal) কদ্মযর জলিা়েু পডরিিন মর্র সংডিষ্ট 
েমনসূডচগুমলার মমধয সিমচম়ে কজারামলা এিং এই েমনসূডচ ডিদ্যুৎ উৎপাদ্র্, সঞ্চালর্, ভির্, ডযল্প ও 
েৃডষসহ অ্থনর্ীডির সি খামি সমূ্পণনরূমপ োিনর্-ডর্রমপে হও়োর পমথ এই রাজযমে পডরচাডলি 
েরমি। গভর্নমরর এই েমনসূডচ 2040 সামলর মমধয ডিদ্যুৎ খামি যূর্য-োিনর্ ডর্গনমর্ অ্জন মর্র লেযও 
ডর্ধনারণ েমর যা কদ্মযর অ্র্যার্য অ্েরামজযর িুলর্া়ে দ্রুিির। সম্প্রডি গৃহীি CLCPA গভর্নমরর 
উচ্চাোঙ্ক্ষী ডগ্রর্ ডর্উ ডিমলর পডরিন্ন জ্বালাডর্র লেযসমূমহর েম়েেটি সংমযাধর্ েমরমে: 2035 
সামলর মমধয র়্ে ডগগাও়োট সমুদ্র িা়েুর েল; 2025 সামলর মমধয ডিিরণমযাগয ে়ে ডগগাও়োট 
কসৌর িযিস্থা এিং 2030 সামলর মমধয ডির্ ডগগাও়োমটর ডিদ্যুৎ সঞ্চ়ে িযিস্থা স্থাপর্। এো়োও 
CLCPA পডরিন্ন ডিদ্যুমির সুযৃঙ্খল ও যথাযথ সঞ্চালর্ পদ্ধডি বিডর ও েমন সজৃমর্র পাযাপাডয 
সিুজ অ্থর্ীডি ডিোমযর আহ্বার্ জাডর্ম়েমে। এটি পডরিন্ন ডিদ্যুৎ খামি ডর্উই়েমেন র অ্ভূিপূিন 
উন্ন়ের্সহ রাজয জমু়ে 46টি িৃহৎ পডরসমরর র্িা়ের্মযাগয প্রেমল্প 2.9 ডিডল়ের্ মাডেন র্ িলামরর 
ডিডর্ম়োগ, ডর্উই়েমেন র পডরিন্ন ডিদ্যুৎ খামি সৃষ্ট 150,000 এর কিডয েমনসংস্থার্ এিং িণ্টর্মযাগয 
কসৌর খামি 2012 সাল কথমে 1,700% প্রিৃডদ্ধর ডভডত্তর উপর প্রডিডষ্ঠি। এো়োও CLCPA 
ডর্উই়েেন  কস্টমটর অ্েরামজযর সংস্থা ও েিৃন পেসমূহমে ডগ্রর্হাউস গযাস ডর্গনমর্ 1990 এর পযনা়ে 
কথমে 2050 সামলর মমধয 85% এ েডমম়ে আর্মি এিং অ্িমহডলি েডমউডর্টিসমূমহর সুডিধামথন 40 
যিাংয পডরিন্ন ডিদ্যুৎ এিং ডিদ্যুৎ সাে়েী সম্পমদ্ ডিডর্ম়োমগর লমেয োজ েরার পডরেল্পর্া 
প্রণ়েমর্ জর্য কস্টেমহাল্ডারমদ্র সামথ কযৌথভামি োজ েরার ডর্মদ্নযর্া ডদ্ম়েমে।  
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