
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/30/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা কািনর্ বর্গনমর্মুক্ত যার্িাহর্ ও অিকাঠাম্বমা ক্রম্বের জর্ে 
বমউবর্বিপ্োবলটিগুম্বলার বর্বমম্বে স্টেম্বের ফান্ডগুম্বলাম্বে 3 বমবলের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর িরাে 

স্ট াষণা কম্বরম্বের্  
  

গুরুত্বপ্ণূন প্বরম্বিে িান্ধি প্বরিহর্ বিবর্ম্বোগ িেিস্থা বর্উ ইেম্বকন র জােীে-স্টর্েৃত্বস্থার্ীে 
জলিােু প্বরিেন ম্বর্র লক্ষ্ে এিং বির্হাউজ গোি বর্গনমর্ কমাম্বর্ার কাজম্বক এবগম্বে বর্ম্বে যাম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ মমউমর্মিপ্যামিটিমির মির্হাউজ গযাি মর্গনমর্মুক্ত যার্বাহর্ ক্রয় 
এবং িংমিষ্ট অ্বকাঠামমা িংস্থাপ্র্ করার কামজ িহায়তার জর্য স্টেট ফামে 3 মমমিয়র্ মামকন র্ 
ডিার বরাদ্দ স্ট াষণা কমরমের্। োড় এবং অ্র্ুদার্গুমিা স্টেমটর মডপ্াটন মমন্ট অ্ব এর্ভায়রর্মমন্টাি 
কর্জামভন শর্ (Department of Environmental Conservation, DEC) দ্বারা প্মরচামিত হয় এবং 
স্টেমটর প্মরমবশ িুরক্ষা তহমবি (Environmental Protection Fund) এর িহায়তার মাধ্যমম 
মির্হাউজ গযাি মর্গনমর্মক হ্রাি কমর গভর্নমরর জাতীয়-স্টর্তৃস্থার্ীয় জিবায়ু প্মরবতন র্ মবষয়ক িক্ষয 
এবং প্মরমবশ বান্ধব প্মরবহর্ উমদযাগমক এমগময় মর্ময় যামব।  
  
"মর্উ ইয়কন  িব খাতমক প্মরমবশ বান্ধব মবদযুমতর উৎমি রুপ্ান্তমরর মাধ্যমম মির্হাউজ গযাি 
মর্গনমর্ কমামর্ার জর্য কমঠার প্দমক্ষপ্ মর্মে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই অ্র্নায়র্ প্মরমবমশর 
জর্য ভামিা এবং তামদর বামজমটর মমধ্য িাশ্রয়ী প্মরবহর্ বযবস্থা প্রণয়মর্র মাধ্যমম অ্মর্কগুমিা 
কমমউমর্টিমক একটি িবুজ ভমবষযত গমড় তুিমত িাহাযয করমব।"  
  
"আমরা স্টেটজমুড় মবসৃ্তত কমমউমর্টিগুমিামত কাবনর্ মর্গনমর্মুক্ত যার্বাহমর্র বযবহার বৃমির জর্য 
স্টিই িংমিষ্ট প্মরকাঠামমা ও িম্পদগুমিামত মবমর্ময়াগ করমে", স্টলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবি স্টহাচুল 
িম্বলর্। "এই অ্র্নায়র্ প্মরমবশ বান্ধব প্রকল্প এবং ভমবষযত প্রজমের জর্য একটি প্মরষ্কার এবং 
িবুজ প্মরমবশ মর্মিত করার জর্য জিবায়ু প্মরবতন র্ স্টমাকামবিা উমদযামগর িমর্নমর্ আমামদর 
আক্রমণাত্মক প্রমচষ্টা অ্বযাহত স্টরমখমে।"  
  
বডপ্ােন ম্বমন্ট অি এর্ভােরর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন েম্বর্র কবমের্ার, স্টিবিল স্টিম্বগাি িম্বলর্, "কাবনর্ 
মর্গনমর্মকু্ত যার্বাহর্ এবং অ্বকাঠামমার স্টক্ষমে এই মবমর্ময়াগ প্মরমবমশর জর্য একটি জয়িূচক মদক 
কারণ প্মরমবশ বান্ধব যার্বাহর্ বায় ুদষূণ হ্রাি কমর এবং স্থার্ীয় িরকার ও করদাতামদর জর্যও 
জয়িূচক মবষয় কারণ ববদযুমতক যার্বাহর্গুমিা অ্মধ্ক এর্ামজন  কাযনকরী এবং উমেখমযাগযভামব খরচ 
কমামব। আজমকর এই স্ট াষণায় গভর্নর কুময়মমার বযাপ্ক প্রমচষ্টার জর্য প্মরবহর্ খাত স্টর্মক 



 

 

মির্হাউজ গযাি মর্গনমর্ কমামর্া এবং প্মরমবশ বান্ধব এর্ামজন মক িমর্নর্ করার জর্য স্টেমটর মবমভন্ন 
কমমউমর্টির জর্য িমতযকামরর িুমবধ্া প্রদার্ করা হমে।"  
  
এই ধ্রমর্র অ্র্নায়র্ মর্উ ইয়কন  স্টেট িান্ট স্টগটওময় এর মাধ্যমম DEC দ্বারা প্মরচামিত হমব এবং 
এমত মর্ম্নমিমখত মবষয়গুমিা অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে:  
  
প্বরম্বিে িান্ধি যার্িাহম্বর্র জর্ে োড়: 500,000 মাবকন র্ ডলার  
1 জিুাই, 2019 তামরমখ বা তার প্র মর্উ ইয়কন  স্টেমটর একজর্ মডিার কতৃন ক মমউমর্মিপ্যাি 
স্টিবার জর্য রাখা একটি স্টযাগয, প্মরমবশ বান্ধব গামড় মমউমর্মিপ্যাি স্টর্মক ক্রয় করমি (বা 
কমপ্মক্ষ 36 মামির জর্য মিজ মর্মি) তামদর জর্য োমড়র বযবস্থা রময়মে। প্লাগ-ইর্ হাইমিড, 
অ্ি-ইমিকমিক বা হাইমরামজর্ ফুময়ি স্টিি যার্বাহর্ স্টযগুমিার 10 স্টর্মক 50 মাইি ইমিকমিক 
স্টরঞ্জ রময়মে স্টিগুমিা ক্রময়র স্টক্ষমে 2,500 মামকন র্ ডিার মডিকাউমন্টর বযবস্থা রময়মে। 51 মাইি 
বা তার স্টবমশ ইমিকমিক স্টরমঞ্জর যার্বাহমর্র স্টক্ষমে 5,000 মামকন র্ ডিার মডিকাউমন্টর বযবস্থা 
রময়মে। 24 জিুাই, 2020 তামরখ বা তহমবি র্াকা প্যনন্ত স্টযটি আমগ  টমব তার উপ্র মভমি 
কমর DEC আমবদর্প্ে িহণ করমব।  
  
কািনর্ বর্গনমর্মুক্ত যার্িাহর্(Zero-Emissions Vehicle, ZEV)-এর অিকাঠাম্বমাগে অর্ুদার্: 
2,500,000 মাবকন র্ ডলার  
স্টিমভি 2 বা মডমরক্ট কামরন্ট ফাে চাজন  (direct current fast charge, DCFC) হয় এমর্ 
হাইমরামজর্ মফমিং স্টেশর্ উপ্াদার্ বা ববদযুমতক গামড়র িরবরাহ িরঞ্জাম ইর্েি করার অ্র্ুদার্ 
মমউমর্মিপ্যাি স্টপ্ময়মে। স্টমাট প্রকমল্পর খরমচর 20 শতাংশ স্থার্ীয় এর জর্য প্রময়াজর্। িমবনাচ্চ 
অ্র্ুদামর্র প্মরমাণ স্টযমকামর্া িুমবধ্ার জর্য 250,000 মামকন র্ ডিার এবং স্টযমকামর্া একটি 
মমউমর্মিপ্যামিটির জর্য 500,000 মামকন র্ ডিার। স্টকামর্া র্যূর্তম প্ুরস্কার স্টর্ই। 29 স্টম, 2020 
তামরখ বা তহমবি র্াকা প্যনন্ত স্টযটি আমগ  টমব তার উপ্র মভমি কমর DEC আমবদর্প্ে িহণ 
করমব।  
  
আমবদমর্র জর্য উভয় স্টপ্রািাম িংক্রান্ত িমূ্পণন মববরণ DEC ওময়বিাইমট প্াওয়া যামব: 
http://www.dec.ny.gov/energy/109181.html।  
  
বর্উইেকন  স্টেে এর্াবজন  বরিাচন  অোন্ড স্টডম্বভলপ্ম্বমন্ট অিবরটি (New York State Energy 
Research and Development Authority)-এর স্টপ্রবিম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া অোবলবিো 
িােন র্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার অ্ধ্ীমর্, মর্উ ইয়কন  কমমউমর্টিগুমি স্থার্ীয় প্যনাময় আমামদর 
প্মরবহর্ খাতমক রূপ্ান্তমরত কমর একটি র্মজর স্থাপ্র্ করমত চমিমে যা স্টেমটর বৃহিম মির্হাউজ 
গযাি মর্গনমর্কারী। কাবনর্ মর্গনমর্মুক্ত যার্বাহর্ এবং চামজন ং অ্বকাঠামমা স্টস্কমিং করার প্মরিীমা 
স্টভাক্তামদর উমদ্বগ হ্রাি কমর এবং স্টর্াংরা প্মরবহর্ বযবস্থা প্মরবতন র্ কমর স্টেটমক প্মরেন্ন 
ভমবষযমতর মদমক এমগময় মর্ময় যায়।"  
  

https://grantsgateway.ny.gov/#_blank
http://www.dec.ny.gov/energy/109181.html#_blank


 

 

বর্উ ইেকন  প্াওোর অম্বিাবরটি (New York Power Authority) স্টপ্রবিম্বডন্ট এিং বর্িনাহী প্রধার্ 
কমনকেন া বগল বি. কুইবর্ওর্ি িম্বলম্বের্, "মর্উ ইয়কন  স্টেমটর প্মরমবশ বান্ধব এর্ামজন র িক্ষয 
অ্জন মর্র জর্য ববদযুমতক যার্বাহর্ গুরুত্বপ্ূণন এবং এই মবমর্ময়াগ স্থার্ীয় িরকারমক ত্বরামিত করার 
জর্য এবং মর্উ ইয়কন বািী কীভামব প্মরেন্নতা বজায় রাখমত প্ামর তা স্টদখামর্ার জর্য একটি 
গুরুত্বপ্ূণন ভূমমকা প্াির্ করার িুমযাগ স্টদয়। কম কাবনর্ মর্গনমর্কারী যার্বাহর্ ও অ্বকাঠামমা 
ক্রয় কমর মমউমর্মিপ্যামিটিি তামদর প্মরমবশ বান্ধব প্মরবহর্ বযবস্থা অ্র্ুিরণ করার প্রমতশ্রুমতর 
মদমক এমগময় যামব এবং এর্ামজন  দক্ষতা এবং মর্মজমদর মমধ্য অ্র্ন িঞ্চময়র উপ্র গুরুত্বামরাপ্ করার 
প্াশাপ্ামশ মির্হাউজ গযাি মর্গনমর্ কমামত িাহাযয করমব।"  
  
প্মরমবশ বান্ধব প্মরবহর্ বযবস্থা বমধ্নতকরমণ মর্উ ইয়মকন র স্টহামিমেক অ্ঙ্গীকামরর ফমি কাবনর্ 
মর্গনমর্মকু্ত যার্বাহর্ (zero-emissions vehicle, ZEV) মবসৃ্ততকরমণ এবং চামজন ং 
অ্বকাঠামমাগুমিার প্রযুমক্তগত উন্নয়মর্ স্টেট জাতীয় স্টর্তৃত্বস্থার্ীয় প্যনাময় অ্বস্থার্ করমে। গভর্নর 
কুওমমার চাজন  এর্ওয়াই িক্ষয অ্জন মর্র জর্য 2021 িামির মমধ্য 10,000 ZEV চামজন ং স্টেশর্ ও 
2025 িামির মমধ্য 800,000 ZEV বাস্তবায়মর্র উমদযাগ ও কমনিূমচ িহণ শুরু হময় স্টগমে, যার 
মমধ্য রময়মে:  
  

• মর্উ ইয়কন  স্টেট এর্ামজন  মরচািন অ্যাে স্টডমভিাপ্মমন্ট অ্র্মরটি (NYSERDA)-এর 
5 মমমিয়র্ ডিার মূমিযর স্টরমড মর্উ ইয়কন  উমদযাগ যা স্টমাট 1,250টি র্তুর্ চামজন ং 
স্টেশমর্র জর্য িরকামর বা স্টবিরকামর মর্ময়াগকতন ামদর, ভবমর্র মামিকমদর, 
মমউমর্মিপ্যামিটি ও অ্িাভজর্ক প্রমতষ্ঠার্মক মদ্বতীয় মাোর চামজন ং স্টেশর্ ইর্েি 
করার জর্য যার্বাহর্ চামজন ং স্টপ্াটন  প্রমত 4,000 মামকন র্ ডিার প্রদার্ করমব;  

• ববদযুমতক যার্বাহমর্র বমধ্নত স্টকর্াকাটায় িহায়তা করার জর্য, NYSERDA 70 
মমমিয়র্ ডিার োড় মদমে এবং প্রচামরর উমদযামগর অ্ংশ মহমিমব একটি র্তুর্ 
ববদযুমতক গামড় মিজ বা ক্রময়র জর্য ইমতামমধ্য মর্উ ইয়মকন র বামিন্দামদর জর্য 
2,000 মামকন র্ ডিার প্যনন্ত 17,000 এর স্টবমশ োড় প্রদার্ কমরমে।  

• EVolve NY-এর জর্য মর্উ ইয়কন  মবদযুৎ কতৃন প্ক্ষ-এর 2025 প্যনন্ত 250 মমমিয়র্ 
ডিার প্যনন্ত অ্ঙ্গীকার, এটি একটি উমদযাগ যা স্টবিরকামর খাত ও অ্র্যার্য মুখয 
স্টেকমহাল্ডারমদর িামর্ অ্ংশীদামরত্ব কমর EV অ্মভমযাজর্ ত্বরামিত করমত চামজন ং 
প্মরকাঠামমার বাজার  াটমতর িমাধ্ার্ কমর এবং প্মুরা স্টেমট উচ্চ িযামফক 
কমরমডামর দ্রুত চামজন র বযবস্থা কমর।  

  
বিম্বর্ে প্বরম্বিে িংরক্ষ্ণ কবমটি (Senate Environmental Conservation Committee)-এর 
িভাপ্বে বিম্বর্ের েড কাবমর্বি িম্বলর্, "দঢ়ৃ ও কমঠার প্দমক্ষমপ্র মাধ্যমম মির্হাউজ গযামির 
মর্গনমর্ কমামর্া আমামদর প্মরমবমশর জর্য অ্প্মরহাযন হময় প্মড়মে।। জিবায়ু স্টর্তৃত্ব ও কমমউমর্টি 
স্টপ্রামটকশর্ অ্যাক্ট-এ স্টেমটর এর্ামজন  মবষয়ক িক্ষয, প্মরবহর্ মশল্পমক কাবনর্মুক্ত করমব এবং এই 
উমদযামগর মাধ্যমম শাখা তহমবমির িাহাযয এবং স্টিই িক্ষয িম্পন্ন করার একটি গুরুত্বপ্ূণন প্দমক্ষপ্ 
উপ্স্থাপ্র্ করা হমব।"  
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