
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/29/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ট্রার্বিট িাস বিদ্েুতায়র্, পবরচ্ছন্ন পবরিহর্ ও সুস্থ সম্প্রদ্ায় বর্মনাম্বে অোম্বেস 
িাড়াম্বর্ার উম্বদ্োগ ঘ াষো কম্বরম্বের্  

  
ভেওয়াম্বগর্ ঘসম্বটলম্বমন্ট ফান্ড ও পাাঁচটি িৃহৎ ট্রার্বিট অপাম্বরটম্বরর ির্ে প্রযুবিগত সহায়তায় 

16 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বররও ঘিবে  
  

বর্গনমর্ হ্রাসকারী সু্কল িাসগুবলর ির্ে ঘেটিোপী অবতবরি 2.5 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার উপলভে 
  

সুবিধািবিত সম্প্রদ্াম্বয়র ির্ে চািন  ঘরবড NY প্রম্বোদ্র্াগুবল প্রসাবরত কম্বর এিং সমবিগত 
বিদ্েুবতক ট্রার্বিট িাস ক্রম্বয়র ির্ে বিকল্প িৃবি কম্বর  

  
কািনর্ বর্গনমর্ হ্রাস িলিায়ু ঘর্তৃত্ব এিং কবমউবর্টি সুরক্ষা আইম্বর্র অধীম্বর্ গভর্নর কুওম্বমার 

ঘদ্ম্বের ঘর্তৃস্থার্ীয় লক্ষে সমর্নর্ কম্বর  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ জলবায় ুপররবর্ন র্ কমামর্, স্বাস্থ্যকর সম্প্রদায় তর্রর, বার্ামসর মার্ 
উন্নয়র্ এবং সুরবধাবরির্ সম্প্রদাময়র রির্ ট্রান্সমপামটন  প্রমবশম াগযর্া বৃরির প্রমেষ্টার অ্ংশ রিমসমব 
রর্উ ইয়মকন  তবদযুরর্ক বামসর সংখ্যা বৃরির ধারাবারিক উমদযামগর কথা ঘ াষণা কমরমের্। রবমশষ 
কমর, এই প্রমেষ্টার মমধয রময়মে গণ পররবির্ করৃ্ন পমের মমধয তবদযুরর্ক বাস বযবিামরর 
সম্প্রসারমণর জর্য 16.4 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার প্রমণাদর্া, ঘসই সামথ সু্কল বাস অ্পামরটরমদর জর্য 
কম রর্গনমর্সি রির্ ট্রান্সমপামটন র জর্য 2.5 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার। এই পদমেপগুরল জলবায়ু ঘর্রৃ্ত্ব 
ও সম্প্রদায় সুরো আইমর্ গভর্নর কুওমমার ঘদমশর শীষনস্থ্ার্ীয় রির্ এর্ারজন  ও জলবায়ু লমেযর 
সিায়র্ায় গ্রীর্িাউস গযাস রর্গনমর্ হ্রাস করমর্ এবং বায়ুর গুণমার্ উন্নর্ করমর্ ঘেটজমুে দরূষর্ 
 ার্বাির্মক পররমষবা ঘথমক সররময় রর্মর্ সিায়র্া করমব।  
  
"ট্রার্রজট ও সু্কল বাস ঘস্কমল রবদযুর্ারয়র্করণ জলবায়ু পররবর্ন মর্র রবরুমি আমামদর লোইময়র 
একটি গুরুত্বপূণন পদমেপ এবং সবুজ রর্উ ইয়কন  ঘেট তর্রর করমর্ আমামদর উচ্চারভলাষী লেয 
অ্জন মর্ সিায়র্া করার জর্য প্রময়াজর্ীয়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই সব উমদযামগর মাধযমম বাস 
অ্পামরটরমদর এখ্র্ র্ামদর বিমরর আধুরর্কীকরণ, রর্গনমর্ হ্রাস ও সুরবধাবরির্ সম্প্রদাময়র রির্ 
পাবরলক ট্রার্রজট অ্পশর্ রর্রির্ করার জর্য প্রময়াজর্ীয় সিায়র্া ও সংস্থ্ার্ থাকমব ঘ মিরু্ আমরা 
আমামদর কাবনর্ পাময়র োপ কমামর্ার জর্য কাজ কররে।"  
  



 

 

এই রর্উ ইয়কন  ট্রাক ভাউোর ইর্মসর্টিভ কমনসূরে (New York Truck Voucher Incentive 
Program, NYTVIP) কমনসূরের অ্ধীমর্, 16.4 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার ভক্সওয়ামগর্ ঘসমটলমমন্ট 
র্িরবল ঘেমটর পাাঁেটি বৃিত্তম পাবরলক ট্রার্রজট অ্পামরটরমক উপলভয করা িমে - কযারপটাল 
রডরিক্ট ট্রান্সমপাটন  অ্থররটি (Capital District Transportation Authority), র্ায়াগ্রা ফ্ররন্টয়ার 
ট্রান্সমপাটন  অ্থররটি (Niagara Frontier Transportation Authority), ঘরামেোর-ঘজমর্রস আিরলক 
ট্রার্রজট অ্থররটি (Rochester-Genesee Regional Transit Authority), সাম াক কাউরন্ট 
ট্রান্সমপামটন শর্ (Suffolk County Transportation) এবং ওময়েমেোর কাউরন্ট রব-লাইর্ বাস 
রসমেম (Westchester County Bee-Line Bus System) - 2035 সামলর মমধয 100 শর্াংশ 
শরূ্য রর্গনমর্ বিমর র্ামদর বিমরর রূপান্তর সিজ র্রমে পররণর্ করার লমেয গভর্নর কুওমমা র্ার 
2020 সামলর ঘেট অ্ব ঘেট ভাষমণ ঘ াষণা ঘদর্।  
  
এই কমনসূরের আওর্ায় র্রু্র্, শূর্য-রর্গনমর্কারী সমস্ত তবদযুরর্ক ট্রার্রজট বামসর ঘের্ারা এই 
বাসগুরলমক বাস রডমপামর্ রামখ্ বা ঘদে মাইমলর মমধয অ্বরস্থ্র্ রুমট োরলর্ িয় এই শমর্ন  একটি 
সুরবধাবরির্ সম্প্রদায় বরধনর্  ার্বািমর্র বযময়র 100 শর্াংশ রাখ্ার ঘ াগয িয়। এই র্িরবল 
NYTVIP কমনসরূে সম্প্রসারমণর উপর গমে উমেমে  া এই বেমরর শুরুমর্ ঘ াষণা করা িময়মে। সব 
রমরলময় এই ট্রার্রজমটর অ্পামরটররা বর্ন মামর্ 1,300টিরও ঘবরশ ট্রার্রজট বাস োলায়। 
  
আমরা সিায়র্া প্রদামর্র জর্য রর্উ ইয়কন  ঘেট এর্ারজন  ররসােন  অ্যান্ড ঘডমভলপমমন্ট অ্থররটি (New 
York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) এবং রর্উ ইয়কন  
পাওয়ার অ্থররটি (New York Power Authority, NYPA)একটি েুরিমর্ ঘপ াঁমেমে  ার মমধয 
রময়মে পাাঁেটি বৃিৎ আপমেট ও শিরর্লীর ট্রার্রজট অ্পামরটরমক অ্ল-ইমলকরট্রক ট্রার্রজট বামস 
রূপান্তমরর পররকল্পর্া গমে রু্লমর্ সািা য করার জর্য একটি র্রু্র্ ঘপ্রাগ্রামমর জর্য 1 রমরলয়র্ 
মারকন র্ ডলামররও ঘবরশ র্িরবল। এই কমনসূরের মাধযমম NYSERDA এবং NYPA তবদযুরর্ক বামসর 
বিমর রকভামব রূপান্তর করমর্ পামর এবং রকভামব কা নকর পিরর্মর্ প্রময়াজর্ীয় োরজন ং ঘেশর্গুরল 
স্থ্াপর্ করমর্ িমব ঘস সম্পমকন  গমবষণা করার জর্য একটি প্ররর্ম ারগর্ামূলকভামব রর্বনারের্, প্রাক-
ঘ াগযর্াসম্পন্ন ঠিকাদামরর সামথ কাজ করমব। গমবষণার ঘেত্রগুরলর মমধয রময়মে ট্রার্রজট পররোরলর্ 
সুরবধা এবং পারকন ং লট  া বে মামপর োরজন ং িাব, ইউটিরলটি আপমগ্রড, রুট-রভরত্তক োরজন ং, বাস 
পররসীমা, রস্থ্রর্শীলর্া পররকল্পর্া এবং বযাকআপ পাওয়ার সমাধামর্র প্রময়াজর্ীয়র্া অ্ন্তভুন ি িমর্ 
পামর।  
  
উপরন্তু, রির্ার, কম দষূণকারী বাস েময়র সিায়র্ায় NYTVIP এর মাধযমম সু্কল বাস 
অ্পামরটরমদর জর্য ঘেট জমুে আমরা 2.5 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার উপলভয। র্িরবল একটি 
সুরবধাবরির্ জর্মগাষ্ঠীর কাোকারে পররোরলর্ অ্ল-ইমলকরট্রক সু্কল বামসর জর্য েমবধনমার্ খ্রমের 
100 শর্াংশ প নন্ত কভার করমর্ সািা য করমব। এই কমনসূরেটি একজর্ ঘ াগয রবমের্ার মাধযমম 
প্রস্তারবর্ পময়ন্ট অ্ব ঘসল ররমবটগুরলর মাধযমম র্রু্র্, রির্ ইমলকরট্রক বা রবকল্প জ্বালার্ী বাস 
ঘকর্ার খ্রে করমময় ঘদয়।  
  

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Truck-Voucher-Program
https://www.nyserda.ny.gov/ny/disadvantaged-communities
https://www.nyserda.ny.gov/About/Newsroom/2020-Announcements/2020-03-20-DEC-and-NYSERDA-Announce-24-Million-in-Volkswagen-Settlement
https://www.nyserda.ny.gov/ny/disadvantaged-communities
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Truck-Voucher-Program/For-Vehicle-Dealers


 

 

রর্উ ইয়কন  ঘেট অ্র স অ্ব ঘজর্ামরল সারভন মসস (New York State Office of General 
Services, OGS) 23 রডমসম্বর র্াররমখ্ বর্ন মামর্ বাজামর পাওয়া তবদযুরর্ক এবং িাইরিড ট্রার্রজট 
বাস সম্পমকন  প্রস্তুর্কারক ও রডলারমদর কাে ঘথমক রবস্তাররর্ জার্মর্ ঘেময় র্মথযর জর্য একটি 
আমবদর্ (RFI) জারর কমর। RFI এর প্ররর্রেয়া,  া 21 জার্ুয়াররর মমধয িওয়ার কথা, ট্রার্রজট 
করৃ্ন পেমক র্ামদর ঘর্ বিমরর জর্য সবুজ  ার্বাির্ ঘকর্ার সুম াগ প্রদামর্র লমেয তবদযুরর্ক ও 
িাইরিড বামসর জর্য একটি আমবদর্ উন্নয়মর্র জর্য বযবিার করা িমব। সারা ঘেট ঘথমক ট্রার্রজট 
করৃ্ন পে OGS-ঘক RFI েূোন্ত করমর্ সািা য কমরমে কমররেল এবং রির্ ট্রার্রজট বাস েময়র 
 লা লগুরল র্ামদর প্রময়াজর্ীয়র্া ঘমটামর্ পামর র্া রর্রির্ করমর্ র্ারা প্রাপ্ত প্ররর্রেয়ার 
মূলযায়মর্ও জরের্ থাকমব।  
  
এোোও NYTVIP বযবসা ও ঘপ রসভার জর্য র্িরবল প্রদার্ কমর  ারা র্রু্র্, রির্ ইমলকরট্রক 
 ার্বাির্ রকর্মর্ বা বারণরজযক ট্রাকগুরল পুর্রর্নমনাণ করমর্ োয়। NYTVIP রর্উ ইয়কন  ঘেট 
পররবির্ রবভাগ ও রর্উ ইয়কন  ঘেট পররমবশ সংরেণ রবভামগর ঘ  থ উমদযামগ NYSERDA দ্বারা 
পররোরলর্ িয়। এই কমনসরূের জর্য 63.4 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার ভক্সওয়ামগর্ বসরর্ ঘথমক ঘেমটর 
127.7 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার ঘকন্দ্রীয় বরাদ্দ ঘথমক 53.4 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার গঠির্,  া 
মারি-এমজরন্স পররষ্কার পররবির্ NY (Clean Transportation NY) পররকল্পর্া এবং প্রায় 10 
রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার ঘ ডামরল এয়ার ঘকায়ারলটি ইমপ্রুভমমন্ট  ান্ড দ্বারা পররোরলর্। আমরা 
জার্ুর্ NYSERDA ওময়বমপজ ঘথমক। NYTVIP কমসূূরেমক সিায়র্া করা োোও NYSDOT 
আপমেট ট্রার্রজট বিমরর তবদযুরর্করণ সিজ করার জর্য সরাসরর অ্রর্ররি 7 রমরলয়র্ মারকন র্ 
ডলার প্রদার্ কমরমে।  
 
বর্উ ইয়কন  ঘেট এর্াবিন  বরসাচন  অোন্ড ঘডম্বভলপম্বমন্ট অম্বর্াবরটি (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA) এর ভারপ্রাপ্ত ঘপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনাবহ 
কমনকতন া এিং ক্লাইম্বমট অোকের্ কাউবিম্বলর সহ-সভাপবত ঘডাবরর্ এম হোবরস িম্বলর্, "আিরলক 
ট্রার্রজট এবং সু্কল বাস রিট অ্পামরটরমদর সামথ কাজ কমর আমরা আমামদর রাস্তা ঘথমক ঘর্াংরা, 
দরূষর্  ার্বাির্ অ্পসারণ কররে এবং সম্প্রদায়মক কাবনর্ রর্গনমর্ ঘথমক স্বাস্থ্য ও পররমবশগর্ ঝুাঁ রক 
দরূ করমর্ সািা য কররে। সকল তবদযুরর্ক বামস রবরর্ময়াগ এবং ট্রার্রজট করৃ্ন পমের প্র ুরিগর্ 
সিায়র্া প্রদামর্র মাধযমম আমরা গভর্নর কুওমমার পররকল্পর্ার অ্ধীমর্ ঘ  গুরুর্র অ্েীকার কররে 
র্া ঘদখ্ামে ঘ  সকল রর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য পররেন্ন পররবির্ রবকমল্প প্রমবশারধকার প্রদার্ করা।"  
  
পবরম্বিে সংরক্ষে বিভাগ (Department of Environmental Conservation, DEC) এর কবমের্ার ও 
ক্লাইম্বমট অোকের্ কাউবিল এর সহ-সভাপবত ঘিবসল ঘসগম্বগাস িম্বলর্, "জলবায়ু পররবর্ন র্ রর্ময় 
গভর্নর কুওমমার ঘর্রৃ্মত্বর মাধযমম, ঘেমটর ঘটকসই পররেন্ন জ্বালার্ী রবরর্ময়াগ ও উমদযাগ এবং 
িাইমমট অ্যাকশর্ কাউরন্সল এর কামজর মাধযমম, রর্উ ইয়কন  আমামদর সম্প্রদায় ও প্রাকৃরর্ক সম্পদ 
রোর সময় জলবায়ু রর্ময় কাজ করার জর্য জারর্র প্রমেষ্টার ঘর্রৃ্ত্ব রদমে। আমামদর ঘজারামলা 
জলবায়ু লেয অ্জন র্ করমর্, আমামদর অ্বশযই পররবির্ খ্ার্ ঘথমক রর্গনমর্ হ্রাস অ্বযাির্ রাখ্মর্ 
িমব,  া রর্গনমমর্র বৃিত্তম উৎস। আজমকর ঘ াষণা আমামদর অ্থনর্ীরর্র প্ররর্টি খ্ার্ ঘথমক জলবায় ু
পররবর্ন র্ রর্গনমর্ হ্রাস কমর এই লেয অ্জন মর্ ঘেমটর েলমার্ প্রমেষ্টামক শরিশালী কমরমে।"  

https://ogs.ny.gov/PROCUREMENT/BIDDOCUMENT/23229RFIBID
https://ogs.ny.gov/PROCUREMENT/BIDDOCUMENT/23229RFIBID
https://www.dec.ny.gov/docs/air_pdf/vwcleantransportplan19.pdf
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Truck-Voucher-Program


 

 

  
বর্উ ইয়কন  ঘেট পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর ঘর্ম্বরস ঘডাবমম্বেি িম্বলর্, "রর্উ ইয়মকন র ঘদমশর 
ঘর্রৃ্স্থ্ার্ীয় গ্রীর্িাউস গযাস রর্গনমমর্র লেযমাত্রা পরূমণ সািা য করার সবমেময় প্রভাবশালী ঘক শল 
িমে উচ্চ মামর্র, উচ্চ-রফ্রমকাময়রন্স গণ পররবির্ ঘসবায় ঘক শলগর্ রবরর্ময়ামগর মাধযমম। গণ 
পররবির্ বিমরর তবদযুরর্করণ বারষনক 17 রমরলয়র্ ঘমরট্রক টর্ গ্রীর্িাউস গযাস রর্গনমমর্র উপর গমে 
উেমব  া এই বযবস্থ্া এোমর্ সািা য করমব।"  
  
বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অর্বরটির ঘপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া বগল বস. কুইম্বর্াস 
িম্বলর্, "পররবির্ ঘথমক গ্রীর্িাউস গযাস রর্গনমর্ কমামর্ একটি পূণন আদালমর্র ঘপ্রস প্রময়াজর্ িমব 
এবং গণপররবির্মক রবদযুর্ারয়র্ করা আমামদর অ্পরামধর একটি গুরুত্বপূণন অ্ংশ। বাস পররবিণ 
রবমশষর্ আমামদর ঘেট জমুে রর্ম্নরবত্ত সম্প্রদাময়র গ্রীর্িাউস গযাস রর্িঃসরণমক হ্রাস করমর্ সিায়র্া 
করার একটি প্রধার্ সুম াগ প্রদার্ কমর। NYPA আমরা ঘপ র বাস বিরমক কম শূর্য ঘথমক শূর্য 
কাবনর্ রর্গনমর্ প্র ুরিমর্ রূপান্তর করার সমবনাত্তম উপায়গুরল মূলযায়মর্র জর্য র্ার সিম াগী এমজরন্স 
NYSERDA এবং আমামদর অ্র্যার্য অ্ংশীদারমদর সামথ সিম ারগর্া কমর সন্তুষ্ট।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর সাধারে পবরম্বষিা অবফম্বসর (Office of General Services, OGS) এর 
কবমের্ার ঘরাঅোর্ এম. ঘডসটিম্বটা িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ঘজারামলা রির্ এর্ারজন  ও জলবায়ু 
এমজন্ডা ঘেটবযাপী সম্প্রদাময়র জর্য একটি ঘটকসই ভরবষযমর্র রদমক এরগময়  ামে। রর্উ ইয়কন  জমুে 
ট্রার্রজট করৃ্ন পমের তবদযুরর্ক ও িাইরিড বাস ঘকর্ার সুম াগ বৃরি করা িমে একটি উপায়  া 
ঘজর্ামরল সারভন স অ্র স উৎসামির সামথ এই গুরুত্বপূণন সবুজ উমদযাগমক সমথনর্ করমে।"  
  
সুবিধািবিত সম্প্রদ্াম্বয়র অোম্বেস উন্নত করা  
গভর্নর কুওমমার োজন  ঘররড NY কমনসূরের আওর্ায় সুরবধাবরির্ জর্মগাষ্ঠীমর্ সাম্প্ররর্ক োেটি 
োরজন ং বন্দর প্ররর্ 4,500 মারকন র্ ডলামর উন্নর্ কমর এ বের করা অ্রর্ররি ঘেট পররেন্ন 
পররবিণ অ্গ্রগরর্র রভরত্তমর্ এই ঘ াষণা ঘ াষণা কমর। এই কমনসূরেটি সরকারর বা ঘবসরকারর 
রর্ময়াগকারী, রবরডং মারলক, ঘপ রসভা ও অ্লাভজর্ক সংস্থ্াগুরলমক পাবরলক পারকন ং, কমনমেত্র ও 
অ্যাপাটন মমমন্টর রবরডং বা কমন্ডারমরর্য়ামগুরলমর্ ঘলমভল 2 োরজন ং ঘেশর্ স্থ্াপর্ করমর্ সিায়র্া 
কমর। ঘলমভল 2 ঘেশর্ প্ররর্  ণ্টা োজন  জর্য 25 মাইল প নন্ত তবদযুরর্ক পররসীমা প্রদার্ কমর এবং 
ইর্েলার এই োমের মাধযমম একটি সাধারণ ইর্েমলশমর্র ঘমাট খ্রমের 80 শর্াংশ প নন্ত সংরেণ 
করমর্ পামর। এ বের অ্রর্ররি রির্ ট্রান্সমপাটন  ঘ াষণার মমধয রময়মে 701 রমরলয়র্ মারকন র্ 
ডলামরর ঘমক ঘররড অ্ডন ার  া রর্ম্ন-আথন-সামারজক ও অ্র্গ্রসর সম্প্রদাময়র জর্য র্যা য অ্যামক্সস ও 
সুরবধার জর্য 206 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার ধা ন কমরমে এবং আিরলক অ্থননর্রর্ক উন্নয়র্ কাউরন্সল 
(Regional Economic Development Council) অ্িমল দ্রুর্ তবদযুরর্ক  ার্বাির্ োরজন ং 
ঘেশর্গুরলর আপমেমটর ঘর্টওয়াকন  গমে ঘর্ালার জর্য মমর্ার্ীর্ ডাইমরক্ট কামরন্ট  াে োজন ার 
কমনসূরের আওর্ায় ভক্সওয়ামগর্ বমন্দাবমস্তর অ্মথনর মমধয 11 রমরলয়র্ মারকন র্ ডলার, ঘ খ্ামর্ োরজন ং 
ঘেশর্গুরলমর্ অ্যামক্সস সীমাবি ও ঘ খ্ামর্ সুরবধাবরির্ সম্প্রদাময়র োরজন ং অ্বকাোমমাগর্ উপলভযর্া 
উন্নর্ করা  ায়।  

https://regionalcouncils.ny.gov/
https://regionalcouncils.ny.gov/


 

 

  
বক্লর্ িাসগুবলর উদ্ীয়মার্ িৃবি  
রর্উ ইয়কন  পররবির্মক র্রু্র্ কমর কাবনর্ রর্িঃসরমণর পমথ ঘেটবযাপী রির্ ট্রার্রজট বামসর সংখ্যা 
েমাগর্ বরৃি পামে। আজ প নন্ত NYTVIP ঘরামেোর-ঘজমর্রস আিরলক ট্রার্রজট করৃ্ন পে 
(Rochester-Genesee Regional Transit Authority)-ঘক র্ামদর দশটি তবদযুরর্ক ট্রার্রজট বামসর 
মমধয পাাঁেটি রকর্মর্ সািা য কমরমে এরদমক কযারপটাল রডরিক্ট ট্রান্সমপাটন  করৃ্ন পে এই কমনসূরের 
অ্ধীমর্ োরটি তবদযুরর্ক বামসর মমধয রর্র্টি অ্রধগ্রিণ কমরমে। অ্র্যার্য ট্রার্রজট অ্পামরটর, 
টম্পরকন্স কর্মসারলমডমটড এররয়া ট্রার্রজট এবং রর্উ ইয়কন  এবং রর্উ জারসনর ঘপাটন  অ্থররটি সি 
অ্র্যার্য ট্রার্রজট অ্পামরটরও এই কমনসূরের মাধযমম তবদযুরর্ক বাস রকমর্মে। র্ায়াগ্রা-ফ্ররন্টয়ার 
ট্রান্সমপামটন শর্ অ্থররটি, সাম াক কাউরন্ট ট্রান্সমপামটন শর্ এবং ওময়েমেোর কাউরন্ট রব-লাইর্ বাস 
রসমেমসি অ্র্যার্য ট্রার্রজট এমজরন্স তবদযুরর্ক ট্রার্রজট বাস ঘকর্ার প্ররেয়ায় আমে।  
  
গভর্নর কুওমমার সুস্পষ্ট জলবায়ু ও রির্ এর্ারজন  পররকল্পর্ার জর্য রর্উ ইয়কন  ঘেমটর 1 রবরলয়র্ 
মারকন র্ ডলার রবরর্ময়াগ রর্উ ইয়মকন র পররবির্ খ্ার্মক তবদযুরর্ককরমণ গুরুত্বপূণন। তবদযুরর্ক 
 ার্বাির্গুরলমর্ অ্যামক্সস ও প্রাপযর্া বৃরি এবং প্রময়াজর্ীয় অ্বকাোমমা ঘস্করলং পররেন্ন বায়ু ও 
স্বাস্থ্যকর সম্প্রদায় তর্রর করমর্ কাবনর্ রর্িঃসরণ হ্রাস কমর স্বল্প-আময়র বা সরুবধাবরির্ অ্িমলর 
ঘলাকমদরসি সকল রর্উ ইয়কন বাসীমদর উপকার কমর। ইরভ ঘমক ঘররড (EV Make Ready), 
ইভলভ NY (EVolve NY) এবং োজন  NY (Charge NY) সি রবরভন্ন উমদযামগর অ্ধীমর্, ঘেট 
দ্রুর্ 2021 সামলর ঘশষর্াগাদ রর্উ ইয়কন  জমুে অ্ন্তর্ 10,000 োরজন ং ঘপামটন র সংখ্যা বৃরি করমে। 
33,000 এরও ঘবরশ ড্রাইভ রির্ ররমবট ঘেমটর বারসন্দামদর তবদযুরর্ক গারে রকর্মর্ সািা য কমরমে 
 া 2010 সাল ঘথমক ঘেটবযাপী 73,000 এরও ঘবরশ রবরে িময়মে।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর ঘদ্ম্বের-ঘর্তৃস্থার্ীয় িলিায়ু পবরকল্পর্া  
গভর্নর কুওমমার জার্ীয়-ঘর্রৃ্স্থ্ার্ীয় জলবায়ু পররকল্পর্াটি ঘদমশর সবমেময় ঘজারামলা জলবায়ু ও রির্ 
এর্ারজন র উমদযাগ,  া COVID-19 মিামারর ঘথমক আমরাগয লাভ করার পাশাপারশ সরুবর্যস্ত এবং 
সঠিকভামব রির্ এর্ারজন মর্ পররবর্ন মর্র আহ্বার্ জার্ায়  া কমনসংস্থ্ার্ সৃরষ্ট কমর এবং একটি সবুজ 
অ্থনর্ীরর্ পররোলর্া অ্বযাির্ রাখ্মব। জলবায়ু ঘর্রৃ্ত্ব ও সম্প্রদায় সুরো আইমর্র মাধযমম আইমর্ 
অ্ন্তভুন ি, রর্উ ইয়কন  2040 সামলর মমধয শূর্য-রর্গনমর্ রবদযুৎ খ্ামর্ র্ার বাধযর্ামূলক লেয 
অ্জন মর্র পমথ, 2030 সামলর মমধয 70 শর্াংশ র্বায়র্ম াগয শরি উৎপাদর্সি ও অ্থনর্ীরর্মর্ রবসৃ্তর্ 
কাবনর্ রর্রমপের্া অ্জন মর্র পমথ। এটি রির্ এর্ারজন  খ্ামর্ রর্উ ইয়মকন র অ্ভূর্পূবন উন্নয়র্সি ঘেট 
জমুে 67টি বৃিৎ পররসমরর র্বায়র্ম াগয প্রকমল্প 3.9 রবরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর রবরর্ময়ামগর উপর 
গমে রু্লমে, রর্উ ইয়মকন র রির্ এর্ারজন  খ্ামর্ সৃষ্ট 150,000 এর ঘবরশ কমনসংস্থ্ার্,  া 2035 
সামলর মমধয অ্ মশার বায়ু ঘথমক প্রায় 9,000 ঘমগাওয়াট উৎপাদমর্র প্ররর্শ্রুরর্ এবং বণ্টর্ম াগয 
ঘস র খ্ামর্ 2011 সাল ঘথমক শর্করা 1,800 শর্াংশ প্রবৃরির রভরত্তর উপর প্ররর্রষ্ঠর্। গভর্নর 
কুওমমার ঘর্রৃ্মত্ব, রর্উ ইয়কন  এই অ্গ্রগরর্ গমে রু্লমব এবং 2050 সামলর মমধয 1990 সামলর 
রু্লর্ায় গ্রীর্িাউস গযামসর রর্গনমর্ 85 শর্াংশ হ্রাস করমব এবং রর্রির্ করমব ঘ  রির্ এর্ারজন  
রবরর্ময়ামগর 40 শর্াংমশর লেয রর্ময় সরুবধাবরির্ করমউরর্টিমক সুরবধা প্রদার্ করমব এবং 2025 



 

 

সামলর মমধয এর্ারজন  খ্রে 185 প্ররর্রদর্ রবরলয়র্ রিটিশ র্াপ ইউরর্ট (TBtus) কমামর্ার 
লেযমাত্রার রদমক এরগময়  ামব।  
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