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গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ উত্তর-পিূনাঞ্চম্বলর িৃহত্তম পািবলক ইম্বলকবিক ঘভবহকল ফাস্ট 
চাব ন্ িং ঘস্টের্ এখর্ JFK বিমার্িন্দম্বর উপলভে  

  
এয়ারম্বপার্ন  চাব ন্ িং হাি EV ভ্রমণকারী, িাস, র্োবি এিিং রাইড ঘেয়ার ড্রাইভারম্বের ্র্ে দ্রুত 

চাব ন্ িং আম্বরা সুবিধা্র্ক কম্বর ঘতাম্বল  
  

বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অথবরটি ও বর্উ ইয়ম্বকন র ঘপার্ন  অথবরটি এিিং বর্উ ্াবসন গ্রীর্হাউস গোস 
বর্গনমর্ হ্রাস এিিং বর্উ ইয়কন  ঘস্টম্বর্ তার ঘ্াড়াম্বলা বির্ এর্াব ন্ র লম্বযে ঘপ ৌঁোম্বত সাহায্ে করার 

প্রম্বচষ্টা কম্বর 
 

চাব ন্ িং ঘস্টেম্বর্র েবি ঘেখুর্ এখাম্বর্ এিিং এখাম্বর্  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে কুইমের জর্ এফ. ঘকমর্ডি আন্তজন াডিক 
ডিমার্িন্দর (John F. Kennedy International Airport) এ উত্তর-পূমিনর বিদ্যুডিক োর্িাহমর্র 
জর্য সিার জর্য অ্যামেসমোগয সিনিৃহৎ দ্রুি চাডজন িং ঘেশর্ চালু রমেমে। ট্যার্ ঘপাট্ন  চাডজন িং 
ঘেশর্টি ডর্উ ইেকন  পাওোর অ্থডরটি (New York Power Authority) এিিং ডর্উ ইেমকন র ও 
ডর্উ জাডসনর ঘপাট্ন  অ্থডরটি (Port Authority of New York and New Jersey) এর একটি ঘেৌথ 
উমদ্যামগর অ্িংশ ো ডর্উ ইেকন  ঘেমট্র কািনর্ প্রভাি হ্রাস করমি এিিং JFK ও লাগাডিন ো 
ডিমার্িন্দর জমুে বিদ্যুডিক োর্িাহর্ প্রেুডি অ্ন্তভুন ি কমর িািামসর মার্ উন্নি করমি। EV চাডজন িং 
হাি, ো সকল দ্রুি চাডজন িং EV মমিমলর জর্য সামঞ্জসযপূণন, পডরিহর্ খািমক কািনর্মুি করমি এিিং 
2050 সামলর মমযয গ্রীর্হাউস গযাস ডর্গনমর্ 85 শিািংশ কমামি সাহােয করমি, ো গভর্নমরর 
জলিােু ঘর্িৃত্ব এিিং কডমউডর্টি সুরক্ষা আইমর্র অ্ন্তভুন ি এিিং ডর্উ ইেকন  ঘেট্মক ডির্ এর্াডজন  
অ্থনর্ীডিমি আমরা এক যাপ এডগমে ডর্মে োমি।  
  
"ঘেমহিু আমরা আমরা ডর্উ ইেকন িাসীমদ্র বিদ্যুডিক গাডে চালামর্া সহজ কমর িুমলডে, আমরা 
সরাসডর ডর্গনমর্ হ্রাস করডে এিিং একটি সিুজ ভডিষযমির পথ গমে িুলমি সাহােয করডে," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "পডরিহর্ ঘথমক ডর্গনমর্ হ্রাস করা আমামদ্র ঐডিহাডসক জলিােু ঘর্িৃত্ব 
এিিং কডমউডর্টি সরুক্ষা আইমর্র একটি অ্গ্রাডযকার এিিং JFK-ঘি র্িুর্ দ্রুি চাডজন িং ঘেশমর্র মমিা 
প্রকল্পগুডলসহ, আমরা আমামদ্র উচ্চাডভলাষী লক্ষযগুডল পূরমণর জর্য প্রমোজর্ীে অ্িকাঠামমাটি ডর্ডিি 
কমর ডদ্ডি।"  
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িাইমরক্ট কামরন্ট ফাে চাজন ার (Direct Current Fast Charger, DCFC) হাি স্থার্ীে EV 
ড্রাইভার এিিং ডিমার্িন্দর ঘথমক ভ্রমণকারী ঘমাট্রচালকমদ্র জর্য উপলভয এিিং ডর্উ ইেকন  ডসটির 
ক্রমিযনমার্ বিদ্যুডিক ট্যাডে এিিং রাইিমশোর োর্িাহমর্র জর্য একটি মূলযিার্ সিংস্থার্ প্রদ্ার্ 
করমি। প্রকল্পটি NYPA এর ঘেট্িযাপী চাডজন িং ঘর্ট্ওোমকন র অ্িংশ ডহমসমি সম্পন্ন হমেডেল ইভল্ভ NY 
(EVolve NY) ো প্রযার্ ভ্রমণ কডরমিার এিিং শহরাঞ্চমল আমরা পেনট্কমদ্র EV চালামি উৎসাডহি 
করার জর্য স্থাপর্ করা হমি।  
  
দ্শটি JFK উচ্চ গডির 150kW চাজন ার ওমেে ঘসল ঘফার্ পাডকন িং লট্ (West Cell Phone 
Parking Lot) এর উত্তর-পূিন ঘকামণ স্থাপর্ করা হমেমে ো সুডিযাজর্কভামি ভযার্ ওোইক 
এেমপ্রসওমে ইর্ রুট্ ঘথমক ডিমার্িন্দমরর প্রযার্ ট্াডমনর্ামল োওোর পমথ অ্িডস্থি। সাইট্টি জর্গণ, 
রাইিমশোর ড্রাইভার, ট্যাডে এিিং ঘপাট্ন  অ্থডরটি এর ডর্জস্ব ইডভ পডরিহর্ িহরগুডলর িযিহামরর 
জর্য। এই ফাে চাজন ার মাঝাডর গডির (ঘলমভল 2) চাজন ারমক পডরপূরক কমর ো যীর চাডজন িং গডি 
প্রদ্ার্ কমর এিিং ইমিামমযয ডিমার্িন্দমরর অ্ভযন্তরীণ পাডকন িং গযামরমজ আমে। র্িুর্ DCFC পািডলক 
চাডজন িং সাইমট্ চারটি ঘট্সলা অ্যািাপ্টার রমেমে োমি হাি ঘেমকামর্া দ্রুি চাডজন িং বিদ্যুডিক গাডে 
চাজন  করমি সক্ষম হমি।  
  
NYPA এর ঘপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া বগল বস. কুইবর্ওম্বর্স িম্বলর্, "ডর্উ ইেকন  ঘেমট্র 
অ্মর্ক চালক বিদ্যুডিক োর্িাহমর্ রূপান্তডরি করমে এিিং িারা জার্মি চাে েি দ্রুি িামদ্র 
িযাট্াডর পণূন হমি িামদ্র সমেমি গন্তমিয ঘপৌৌঁোমি িি সহজ হমি। ইমিামমযয ড্রাইভার ও 
রাইিমশোর অ্পামরট্ররা প্রােশই একটি আন্তজন াডিক ডিমার্িন্দমর উচ্চ-ভডলউম পাডকন িংকন  লমট্র ঘচমে 
দ্রুি চাজন ারগুডল শর্াি করার জর্য এর ঘচমে ভামলা আর কী হমি পামর? NYPA এিিং ঘপাট্ন  
অ্থডরটির এই বিদ্যুডিকরণ প্রমচষ্টা পডরিহর্ খাি ঘথমক ডর্গনমর্ কডমমে ঘদ্ে এিিং গভর্নর কুওমমার 
সামডগ্রক জলিাে ুঘর্িৃমত্বর লক্ষযমক সহােিা কমর।"  
 
NYPA ঘপাট্ন  অ্থডরটি বিদ্যুডিক িামসর একমচটিো িযিহামরর জর্য সিংলগ্ন লমট্ চারটি র্িুর্ 62.5 
ডকমলাওোট্ চাজন ার স্থাপর্ কমরমে ো এোর ট্াডমনর্াল এিিং পাডকন িং লমট্র মমযয োত্রী এিিং কমীমদ্র 
পডরিহর্ কমর। ডিমজল চাডলি িাস প্রডিস্থাপর্ পডরিহর্ খাি ঘথমক গ্রীর্হাউস গযাস ডর্গনমর্ হ্রাস 
এিিং আমশপামশর ডিমার্িন্দর কডমউডর্টির িােু এিিং শব্দ দ্ষূণ কমামর্ার একটি গুরুত্বপূণন পদ্মক্ষপ।  
  
ঘপাট্ন  অ্থডরটি সম্প্রডি পূিন উপকূমল িৃহত্তম ডিমার্িন্দর বিদ্যুডিক িাস িহর ঘমািামের্ সম্পন্ন 
কমরমে, ো JFK, লাগাডিন ো ও ডর্উআকন  ডিমার্িন্দর (Newark airports) জমুে 36টি িাস ডর্মে 
গঠিি। এই িহমর JFK-ঘি 12টি িাস রমেমে ো ডর্উ ইেকন  ট্রাক ভাউচার ইর্মসর্টিভ কমনসূডচ 
(New York Truck Voucher Incentive program) এর মাযযমম ঘকর্া হমেমে, ো 2030 সামলর 
মমযয গ্রীর্হাউজ গযাস ডর্গনমর্ 40 শিািংশ কমামি গভর্নর কুওমমার ডির্ এর্াডজন  লক্ষযমাত্রামক 
সহােিা কমর। উপরন্তু, ঘপাট্ন  অ্থডরটি িার লাইট্-ডিউটি িহর ডিদ্যুিাডেি করমে।  
  
ঘপার্ন  অম্বথাবরটি বর্িনাহী পবরচালক বরক কর্র্ িম্বলর্, "JFK ডিমার্িন্দরটি ডর্উ ইেমকন র 
আন্তজন াডিক প্রমিশদ্বার ও উত্তর-পূমিন িৃহত্তম বিদ্যুডিক োর্িাহর্ ফাে চাডজন িং হাি স্থাপমর্র সামথ 
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পযাডরস জলিােু চুডিমি িন্দর কিৃন পমক্ষর প্রডিশ্রুডি প্রদ্শনর্ করার আদ্শন অ্িস্থার্। JFK-ঘি গ্রাহক 
িযিহামরর জর্য 10টি ফাে চাজন ার ঘখালা গভর্নর কুওমমার পডরিন্ন পডরিহর্ লক্ষযমাত্রা ত্বরাডিি 
করমি সাহােয কমর এিিং িন্দর কিৃন পক্ষমক িার ঘজারামলা গ্রীর্হাউস গযাস হ্রামসর লক্ষযমাত্রা অ্জন মর্র 
কাোকাডে ডর্মে আমস। জলিােু পডরিিন মর্র অ্ডিমত্বর হুমডক ঘমাকামিলাে NYPA এর সামথ আমামদ্র 
দ্ী নডদ্মর্র অ্িংশীদ্াডরত্ব অ্িযাহি রাখমি ঘপমর আমরা আর্ডন্দি।"  
  
র্িুর্ স্থাপর্াগুডল গভর্নমরর "ঘমক ঘরডি (Make Ready)" কমনসডূচর পডরপরূক, ো 
ডিডর্মোগকারীমদ্র মাডলকার্াযীর্ ইউটিডলটিগুডলর িহডিলমক আমরা ঘিডশ EV চাডজন িং ঘেশর্ েুি 
করার জর্য িযিহার করমি ঘেগুডল 2025 সামলর মমযয 50,000 এর ঘিডশ চাজন ার স্থাপমর্র লমক্ষয 
প্রসাডরি EV িযিহারমক সমথনর্ করার জর্য মূল স্থামর্ ডর্ডমনি হমি। ডর্উ ইেকন  ঘেট্ এর্াডজন  অ্যান্ড 
ডরসাচন  ঘিমভলপমমন্ট অ্থডরটি (New York State Energy and Research Development 
Authority, NYSERDA) ও ডর্উ ইেকন  ঘেট্ পডরমিশ সিংরক্ষণ অ্ডযদ্ফির (Department of 
Environmental Conservation, DEC) এর সহমোডগিাে এ জািীে ডিদ্যুিােমর্র প্রমচষ্টা CLCPA-
ঘি িডণনি ঘজারামলা ডির্ এর্াডজন  লমক্ষয ঘপৌৌঁোমি সাহােয করমি।  
  
NYPA এর প্রথম উন্মুি NY হািগুডল সম্প্রডি উত্তর ঘদ্মশর ডমি-হিসর্ উপিযকা এিিং 
ওোট্ারট্াউমর্ লা গ্রার্জডভডলমি (LaGrangeville) ঘ াষণা করা হমেডেল। ডির্টি অ্ডিডরি চাডজন িং 
সাইট্ - ঘফোরমপাট্ন , মামলার্ এিিং ঘরার্ ঘলক - এই সপ্তামহ চালু করা হমি োর ফমল ঘেমট্র 
ডিডভন্ন স্থামর্ EV ভ্রমণ সহজ হমি। 2021 সামলর ঘশষ পেনন্ত ইভলভ NY-এর দ্রুি চাডজন িং 
ঘর্ট্ওোমকন  ডর্উ ইেমকন র প্রযার্ পডরিহর্ কডরমিার িরাির এিিং িার সামথ িামফমলা ঘথমক ডর্উ 
ইেকন  শহর পেনন্ত গুরুত্বপূণন শহুমর হািগুমলামিও 50টি স্থামর্ 200টি চাজন ার অ্ন্তভুন ি হমি। 
 
দ্রুি চাজন ামর অ্যামেস, ো 20 ডমডর্মট্র মমযয একটি EV-ঘক চাজন  কমর, EV-এর িৃহত্তর গ্রহমণর 
ঘক্ষমত্র গুরুত্বপূণন ফাৌঁকগুমলা পূরণ কমর, ো এগুডলমক চালকমদ্র জর্য একটি সহজ এিিং িািিসম্মি 
পেন্দ ডহমসমি গমে ঘিামল। চাডজন িং এর সমে োর্িাহমর্র অ্র্-ঘিািন  চাডজন িং সরঞ্জাম এিিং গাডের 
িযাট্াডর ক্ষমিার উপর ডভডত্ত কমর পডরিডিন ি হে। ঘলমভল 2 পািডলক চাজন ারসমূহ, ো প্রােই 
িযিসা এিিং কমনমক্ষমত্র ঘদ্খা োে, একটি পণূন চামজন র জর্য েে  ণ্টা পেনন্ত সমে ডর্মি পামর এিিং 
চালকমদ্র কাজ িা ঘকর্াকাট্ার সমে িযিহামরর জর্য উমেমশয হমে থামক অ্থিা োমদ্র িাডেমি িা 
কমনমক্ষমত্র চাজন  করার সুমোগ ঘর্ই িামদ্র জর্য।  
 
NYPA 2018 সামল মূল ট্রযামভল কডরমিারগুডলমি দ্রুি চাডজন িং সম্প্রসারণ, িে শহর এিিং 
ডিমার্িন্দরগুডলমি র্িুর্ চাডজন িং হাি বিডর করমি এিিং বিদ্যুডিক োর্িাহর্-িান্ধি মমিল 
সম্প্রদ্ােগুডল প্রডিষ্ঠা করার জর্য ইভল্ভ NY (EVolve NY) উমদ্যাগ চাল ুকমর ো িাডসন্দামদ্র 
বিদ্যুডিক োর্িাহর্ চালর্ামি রূপান্তর করমি উৎসাডহি করমি। ইভল্ভ NY এর 2020 সামলর 
মমযয েেটি স্থামর্ 25টি চাজন ার থাকমি।  
  
NYPA এর আমগ লাগাডিন ো ডিমার্িন্দমর বিদ্যুডিক িামসর জর্য গাডে চাজন  করার সরঞ্জাম বিডর 
এিিং স্থাপর্ কমরমে। এই শরৎকামল সম্পন্ন হওো এই প্রকমল্পর মমযয রমেমে পাডকন িং লমট্ েেটি চাজন  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a69ae4c0-f901dd87-a6981df5-000babd9fa3f-1cd9cb879e6083e9&q=1&e=67ea55df-0d5e-4106-9794-a09e6750f692&u=http%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Fevolveny


 

 

পমেন্ট িাস চাডজন িং ঘেশর্ স্থাপর্ #10, ো ট্াডমনর্ালগুডলমি এিিং োিাোমির জর্য োত্রী ও কমনচারী 
উভেমক পডরমষিা প্রদ্ার্ কমর।  
  
JFK, লাগাডিন ো এিিং ঘর্ওোকন  ডলিাটিন  আন্তজন াডিক ডিমার্িন্দর (Newark Liberty International 
Airport) এ র্িুর্ িাস চাজন ারগুডল িন্দর কিৃন পমক্ষর সিন-বিদ্যুডিক ডিমার্িন্দর শাট্ল িাস িহরমক 
সহােিা কমর, ো িেমর 1,600 ট্র্ গ্রীর্হাউস গযাস ডর্গনমর্ দ্রূ করমি।  
  
EV কামর্ক্ট (EV Connect) পািডলক চাডজন িং প্রকমল্পর ঘর্ট্ওোকন  সফট্ওেযার সরিরাহকারী। JFK 
ডিমার্িন্দমরর ঘসলমফার্ লমট্র পািডলক ফাে চাজন ারগুডল EV কামর্ক্ট ঘর্ট্ওোমকন  থাকমি এিিং EV 
কামর্ক্ট ঘফার্ অ্যাপ িা ঘক্রডিট্ কামিন র মাযযমম িযিহার করা োমি।  
  
EV কাম্বর্ক্ট (EV Connect) এর বচফ অপাম্বরের্ অবফসার পোবিক মোকম্বডার্াল্ড-বকিং 
িম্বলর্, "EV কামর্ক্ট এই শীষনস্থার্ীে সফট্ওেযার, ঘলাি মযামর্জমমন্ট ক্ষমিা এিিং গ্রাহক সহােিা 
সাফলয ডর্ডিি করার জর্য সরিরাহ কমর এই ফ্ল্যাগডশপ প্রকমল্পর অ্িংশ হমি ঘপমর গডিনি। আমরা 
JFK-ঘি NYPA-ঘক সহােিা কমর এিিং িামদ্র গ্রাহকমদ্র জর্য উন্নি ইডভ চাডজন িং বিডশষ্টযগুডল ঘরাল 
আউট্ করার জর্য আর্ডন্দি।"  
  
সকল ইভল্ভ NY চাজন ার সম্পমকন  িথয প্লাগমশোর, গুগল মযাপ, অ্থিা অ্যাপ িাউর্মলাি চাজন ওমে 
কমর পাওো োমি।  
  
NYPA সম্পম্বকন   
ডর্উ ইেকন  ডিদ্যুৎ কিৃন পক্ষ (NYPA) হমি ঘদ্মশর সিমচমে িৃহৎ ঘেট্ জর্ ডিদ্যুৎ সিংস্থা, ো 16টি 
ডিদ্যুৎ উৎপাদ্র্ ঘকন্দ্র এিিং 1,400 সাডকন ট্-মাইমলরও ঘিডশ ট্রােডমশর্ লাইর্ পডরচালর্া কমর। 
NYPA উৎপাডদ্ি ডিদ্যুমির 80 শিািংমশরও ঘিডশ হমি পডরিন্ন র্িাের্মোগয হাইমড্রাপাওোর। 
NYPA ঘকামর্া যরমর্র আেকর অ্থন িা ঘেট্ ঘক্রডিট্ িযিহার কমর র্া। িারা িামদ্র িন্ড ডিক্রে 
এিিং ডিদ্যুৎ ডিডক্র কমর অ্ডজন ি অ্থন ডদ্মে িামদ্র অ্ডযকািংশ কােনকলামপর অ্থনাের্ কমর। আমরা 
িমথযর জর্য ঘদ্খুর্ www.nypa.gov এিিং আমামদ্র টু্ইট্ার @NYPAenergy, ঘফসিুক, ইেট্াগ্রাম, 
ট্াম্বলার এিিং ডলঙ্কিইর্ এ ফমলা করুর্।  
  
বর্উ ইয়কন  এিিং বর্উ ্াবসনর ঘপার্ন  অথবরটি সম্পম্বকন   
1921 সামল প্রডিডষ্ঠি, িন্দর কিৃন পক্ষ ডর্উ ইেকন  এিিং ডর্উ জাডসন ডর্মনাণ, পডরচালর্া এিিং ঘদ্মশর 
সিমচমে গুরুত্বপূণন পডরিহর্ এিিং িাডণজয অ্িকাঠামমা সম্পদ্ রক্ষণামিক্ষণ কমর। এমজডেটির ডিমার্, 
স্থল, ঘরল ও সমুদ্রিন্দর সুডিযার ঘর্ট্ওোকন গুডল ঘদ্মশর িযিিমগুডলর মমযয অ্র্যিম ো 550,000 
এরও ঘিডশ আঞ্চডলক কমনসিংস্থার্ সহােিা কমর এিিং িাডষনক মজডুরমি 23 ডিডলের্ মাডকন র্ িলামররও 
ঘিডশ এিিং িাডষনক অ্থননর্ডিক ডক্রোকলামপ 80 ডিডলের্ মাডকন র্ িলার আে কমর। এোোও িন্দর 
কিৃন পক্ষ 16 একর ওোর্ল্ন  ঘট্রি ঘসন্টার সাইমট্র মাডলক এিিং পডরচালর্া কমর, ঘেখামর্ 1,776 ফুট্ 
লম্বা ওোর্ ওোর্ল্ন  ঘট্রি ঘসন্টার এখর্ পডিম ঘগালামযনর সিমচমে উৌঁচু আকাশচুম্বী ভির্। িন্দর 
কিৃন পক্ষ ডর্উ ইেকন  িা ডর্উ জাডসন ঘেট্ িা ডর্উ ইেকন  শহর ঘথমক ঘকার্ ট্যাে ঘরডভডর্উ গ্রহণ 
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কমর র্া। এমজডে প্রাথডমকভামি িার ডর্জস্ব ঋমণর উপর িার সুডিযা উন্নের্, ডর্মনাণ িা 
অ্ডযগ্রহমণর জর্য প্রমোজর্ীে িহডিল সিংগ্রহ কমর। আমরা আগি ব্লগ (Now Arriving blog) ঘথমক 
আমরা িমথযর জর্য িা আপমিমট্র জর্য, অ্র্গু্রহ কমর ঘদ্খুর্ http://www.panynj.gov। 
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টম্বর্র ঘেম্বের-ঘর্তৃত্বস্থার্ীয় ্লিায়ু পবরকল্পর্া  
গভর্নর কুওমমার ঘদ্মশর-ঘর্িৃস্থার্ীে জলিােু পডরকল্পর্াটি ঘদ্মশর সি ঘচমে ঘজারামলা জলিােু ও ডির্ 
এর্াডজন  এর উমদ্যাগ, ো COVID-19 মহামাডর ঘথমক আমরাগয লাভ করার সামথ ডর্উ ইেকন  ঘেমট্র 
আমরা ভামলা পুর্গনঠর্ করার পাশাপাডশ সুডির্যি ও সঠিকভামি ডির্ এর্াডজন মি পডরিিন মর্র আহ্বার্ 
জার্াে ো কমনসিংস্থার্ সৃডষ্ট কমর এিিং একটি সিুজ অ্থনর্ীডির লালর্-পালর্ অ্িযাহি রামখ। িাইমমট্ 
ডলিারডশপ অ্যান্ড কডমউডর্টি ঘপ্রামট্কশর্ অ্যাক্ট (Climate Leadership and Community 
Protection Act, CLCPA)-এর মাযযমম আইমর্ আিদ্ধ, ডর্উ ইেকন  2040 সামলর মমযয শূর্য 
ডর্গনমর্ ডিদ্যুৎ খামির লমক্ষয ঘপৌৌঁোমর্ার পমথ রমেমে, োর মমযয রমেমে 2030 সামলর মমযয 70 
শিািংশ পরু্র্নিীকরণমোগয শডির উৎপাদ্র্ এিিং অ্থনর্ীডিিযাপী কািনর্ ডর্রমপক্ষিাে ঘপৌৌঁোমর্া। এটি 
ডির্ এর্াডজন  খামি ডর্উ ইেমকন র অ্ভূিপূিন উন্নের্সহ ঘেট্ জমুে 67টি িৃহৎ পডরসমরর র্িাের্মোগয 
প্রকমল্প 3.9 ডিডলের্ মাডকন র্ িলামরর ডিডর্মোমগর উপর গমে িুলমে, ডর্উ ইেমকন র ডির্ এর্াডজন  
খামি 150,000 এর ঘিডশ কমনসিংস্থামর্র সৃডষ্ট কমর, 2035 সামলর মমযয অ্ফমশার িাে ুঘথমক প্রাে 
9,000 ঘমগাওোট্ উৎপাদ্মর্র প্রডিশ্রুডি এিিং িণ্টর্মোগয ঘসৌর খামি 2011 সাল ঘথমক শিকরা 
1,800 শিািংশ প্রিৃডদ্ধর ডভডত্তর উপর প্রডিডষ্ঠি। ডর্উ ইেমকন র িাইমমট্ অ্যাকশর্ কাউডেল 
(Climate Action Council) এই অ্গ্রগডির উপর ডভডত্ত কমর িৃডদ্ধ করমি এিিং 2050 সামলর মমযয 
1990 সামলর িুলর্াে গ্রীর্হাউস গযামসর ডর্গনমর্ 85 শিািংশ কমামর্ার জর্য এিিং িার সামথ ডির্ 
এর্াডজন র ডিডর্মোমগর অ্ন্তি 40 শিািংশ িডঞ্চি সম্প্রদ্ােগুডলমক সুডিযার প্রদ্ার্ কমর িা ডর্ডিি 
করা, এিিং 2025 সামলর মমযয অ্র্-সাইট্ এর্াডজন র খরচ 185 ডট্রডলের্ ডিটিশ িাপ ইউডর্ট্ 
প্রডিডদ্র্ (Trillion British thermal units per day, TBtus) কমামর্ার লক্ষযমাত্রার ডদ্মক এডগমে 
োমি।  
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