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লেখকতেি র্বষত়ে
রো্রোচেসো� শুচেষ েট্োেোয্্ব হচছেন সোচ� মর্শ্বমর্দ্যোল্চয়� রোসন্ো� ে� এনেোয়�চিন্ অ্্যোন্ড সোচটেফনমর্লল্ফট রোত একজন 
রো্রোচেসো�। মিটেো� ি্যোফনচয়ল্ রোক� হচছেন ফি িন্চেোট্ব  মর্শ্বমর্দ্যোল্চয়� ইনলটেফটউট অ্র্ এনোর্জ্ব  অ্্যোন্ড সোচটেফনর্ল্ 
ফিচেল্পচিচন্ একজন ম�সোে্ব  অ্্যোচসোসসচয়ট। মিস নপুু� আহুজো হচছেন রোটম� (TERI) সু্ল্ অ্র্ অ্্যোিেোন্সি টেোফিচজ� 
ফিপোট্ব চিন্ অ্র্ পলল্সস অ্্যোন্ড ি্যোচনজচিচন্ একজন ম�সোে্ব  অ্্যোচসোসসচয়ট। মিস রোনহোল্ রো�ৌতি হচছেন রোটম� (TERI) 
সু্ল্ অ্র্ অ্্যোিেোন্সি টেোফিচজ� ফিপোট্ব চিন্ অ্র্ পলল্সস অ্্যোন্ড ি্যোচনজচিচন্ একজন ম�সোে্ব  অ্্যোচসোসসচয়ট। মিটে� নিন 
অ্��ওয়োল্ হচছেন রোটম� (TERI) সু্ল্ অ্র্ অ্্যোিেোন্সি টেোফিচজ� ফিপোট্ব চিন্ অ্র্ পলল্সস অ্্যোন্ড ি্যোচনজচিচন্ একজন 
ম�সোে্ব  অ্্যোচসোসসচয়ট। মিটেো� জন রো�োল্্যোট হচছেন ফি িন্চেোট্ব  মর্শ্বমর্দ্যোল্চয়� ইনলটেফটউট অ্র্ এনোর্জ্ব  অ্্যোন্ড সোচটেফনর্ল্ 
ফিচেল্পচিচন্ একজন ম�সোে্ব  অ্্যোচসোসসচয়ট। িোক্ো� সকুন্যো দোস হচছেন রোটম� (TERI) সু্ল্ অ্র্ অ্্যোিেোন্সি টেোফিচজ� 
ফিপোট্ব চিন্ অ্র্ পলল্সস অ্্যোন্ড ি্যোচনজচিচন্ একজন অ্্যোচসোসসচয়ট রো্রোচেসো� এর্ং রোহি অ্র্ ফিপোট্ব চিন্। িোক্ো� 
রো�োপোল্ রোক সো�োঙ্গী হচছেন রোটম� (TERI) সু্ল্ অ্র্ অ্্যোিেোন্সি টেোফিচজ� ফিপোট্ব চিন্ অ্র্ পলল্সস অ্্যোন্ড ি্যোচনজচিচন্ 
একজন অ্্যোসসচটেন্ রো্রোচেসো�। িোক্ো� অ্্যোনু্ড মিচেল্ হচছেন ফি িন্চেোট্ব  মর্শ্বমর্দ্যোল্চয়� ইনলটেফটউট অ্র্ এনোর্জ্ব  অ্্যোন্ড 
সোচটেফনর্ল্ ফিচেল্পচিচন্ একজন র্ম�ষ্ঠ রোল্কেো�ো�।

এরশ়ো প্যাসসডিক অঞ্চতে ডিকা্ববিনাইতেশতনি েন্য ন্যায্্য রূপান্তি সম্পতকবি  
য্ুক্�োচজ্য� মর্জ্োন ও উদ্োর্ন রোনটওয়োচক্ব � মর্সেন্ন ফটিগুলল্� সোচে অ্ংিগীদোম�চবে কোজ কচ�, এই রো্রোগ্োিফট প�গীক্ো কচ� 
রোয্ জল্র্োয়ু পম�র্ত্ব ন এর্ং জগীর্বর্ফেত্র্য সম্পর্ক্ব ত সিস্যোগুলল্� সিোধোন ক�ো� পোিোপোমি ন্যোয্্য রূপোন্তচ�� র্োস্তর্োয়ন 
মকেোচর্ েমর্ষ্যচত অ্ন্তেু্ব সক্িূল্ক অ্ে্বনগীসত এর্ং সিোচজ� একফট িূল্ সেসতি হচয় দোঁড়োচত পোচ�। এই রো্রোগ্োচি� িোধ্যচি, 
একোচিমি কত্ত্ব ক এিন সোতফট �চর্ষণো ্রকল্পগুলল্চক অ্ে্বোয়ন ্রদোন ক�ো হচয়চে য্ো�ো এমিয়ো-প্যোসসফেক অ্ঞ্চচল্ জল্র্োয়ু 
পম�র্ত্ব ন এর্ং জগীর্বর্ফেত্র্য রোল্োপ পোওয়ো� সিস্যো সোিল্োচনো� জন্য ্রচয়োজনগীয় পদচক্প কগী কগী তো জোনো� রোেষ্ো ক�চে, 
অ্ে্বনগীসত এর্ং সিোজগুলল্চত িূণ্য কোর্্বন ফনঃস�ণ সোধন ক�ো� জন্য সচুয্ো� সনোক্ ক�চে, এর্ং কমিউফনফটসিূহ, কি্বগী�ণ, 
র্্যর্সো, নগীসতফনধ্বো�ক এর্ং র্্তহতি� জন�চণ� জন্য মর্কল্প এর্ং উপয্ুক্ পচে� সপুোম�ি মদচছে। এই রো্রোগ্োিফটচক য্ুক্�োচজ্য� 
র্্যর্সো, িসক্ এর্ং মিল্প রোকৌিল্ মর্েো� কত্ত্ব ক অ্ে্বোয়ন রোদওয়ো হচয়চে।
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ডন্ববিাহী সািসংতষেপ
মূে িোিে

• পরি্বহন খাতর্ি ন্যায্্য রূপান্ততিি রেতক সীরমর্ লিাকাস: রোকতোমর্ তে্য এর্ং আজ পয্্বন্ত ্রস্তোমর্ত নগীসত, উেয় 
রোক্চত্রই, ্রয্ুসক্�ত সিোধোনচক নগীসত এর্ং �চর্ষণো� আওতোধগীন অ্গ্োমধকো� রোদওয়ো হচয়চে মকন্তু পম�র্হচন এই 
সর্ রূপোন্ত� দরুন র্োস্তচর্ রোিষ র্্যর্হো�কো�গী অ্ে্বোৎ এন্ড ইউজো��ো মকেোচর্ ্রেোমর্ত হচর্ন এর্ং এই রূপোন্ত�গুলল্ 
ন্যোয্্য, সোলর্্বক আ� ন্যোয়সঙ্ত হচর্ মকনো তো� উপ� মকন্তু ্রক্ত তপচক্ খুর্ই সগীমিত রোেোকোস �চয়চে। এই র্্যোপোচ� 
রোর্ি কচয়কফট কো�চণ� মদচক নজ� রোদওয়ো� ্রচয়োজন �চয়চে: রূপোন্তচ�� েচল্ সকল্ র্্যর্হো�কো�গীচদ� জন্য রোয্ন 
সোশ্রয়গী পম�র্হচন� িোধ্যি ফনশ্চিত ক�ো হয় এফট মকন্তু একফট গুরুবেপূণ্ব মর্চর্েনো� মর্ষয়, এর্ং তো� পোিোপোমি এটোও 
ফনশ্চিত ক�ো দ�কো� রোয্ উচ্চ-কোর্্বন ফনঃস�ণ রোিোমর্লল্ফট পম�চষর্োয় রোয্ সিস্ত েোকম� রোল্োপ রোপচয়চে তো� জন্য রোয্ন 
ফনম্ন-কোর্্বন ফনঃস�ণ রোিোমর্লল্ফট পম�চষর্োগুলল্চত মর্কল্প েোকম�� সচুয্ো� স্তসষ্ ক�ো হয়। িূল্ তে্যদোতোচদ� সোচে 
পম�েোলল্ত আিোচদ� সোক্োৎকো�গুলল্ রোেচক আি�ো জোনচত রোপচ�ফে রোয্ পম�র্হন রূপোন্ত� ফনচয় মর্চর্েনো ক�ো� সিয় 
নগীসত ফনধ্বো�চক�ো তোচদ� সমূ্পণ্ব িচনোচয্ো� শুধুিোত্র স�র্�োচহ� মদচক মদচয়চেন, এর্ং এই একক মদচক রোেোকোসফট মকন্তু 
মর্চর্েনো কচ� নো রোয্ ্রক্ত তপচক্ র্্যর্হো�কো�গীচদ� েোমহদো� মদচক র্ো জফড়ত ফনে্ব �িগীল্ পম�চষর্ো সম্পচক্ব  রোকোন রোকোন 
উচবে� �চয়চে, মর্চিষেোচর্ বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন এর্ং েোর্জ্ব ং ইনফ্োস্টোকেোচ�� রোক্চত্র। নগীসত ফনচয় মর্চর্েনো ক�ো� সিয় 
এটো অ্ত্যন্ত গুরুবেপূণ্ব রোয্ এই সর্ উচবেচ�� মর্ষয়গুলল্চক রোয্ন আচল্োেনো� আওতোধগীন ফনচয় আসো হয়।

• রূপান্তি লেতক উতলেখতয্াগ্্য আেবি-সামার্েক প্রভাত্বি সসৃটি হও়োি সম্া্বনা: এই �চর্ষণোয়, েো�তগীয় পম�র্হন 
খোচত, এর্ং মর্চিষেোচর্ বর্দ্ুযসতক সড়ক পম�র্হচন� রোক্চত্র বর্দ্ুযসতক রোিোমর্লল্ফট রূপোন্তচ�� সম্োর্্য রোল্োকসোন ও ল্োে 
ফনচয় �চর্ষণো ক�ো হচয়চে। বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন রূপোন্ত� ধোচপ-ধোচপ এম�চয় য্োওয়ো� সোচে িোউনলস্টি রোতচল্� খোত 
এর্ং িোউনলস্টি রোিোমর্লল্ফট পম�চষর্ো� খোচত রোল্োচকচদ� েোকম� য্োওয়ো� সম্োর্নো �চয়চে, রোকননো রোপচ্রোল্ জোতগীয় রোয্� 
ক্য় কচি য্োচর্ এর্ং আইসসই য্োনর্োহচন� তুল্নোয় বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� �ক্ণোচর্ক্চণ� রোর্োঝো কি। এটো জ্োল্োফন 
ক� রোেচক স�কো� বেো�ো �্তহগীত আচয়� উপ� ও ্রেোর্ রোেল্চত পোচ�, এর্ং স�কো� কত্ত্ব ক স�র্�োমহত বর্দ্ুযসতক 
সোর্সসফি� িোত্রোয় র্্তফধি দরুন স�কোচ�� খ�চে� উপ� আ�ও উচ্চ েোচপ� স্তসষ্ ও হচত পোচ�।

• ন্যায্্য রূপান্ততিি র্বকল্প আতে: এই �চর্ষণোয় ্রস্তুত দ্তি্যকল্প রোেচক স্পষ্েোচর্ রোদখো য্োচছে রোয্ ফনম্ন-কোর্্বন ফনঃস�ণ 
পম�র্হন রূপোন্ত� সম্পর্ক্ব ত র্ত্বিোন মর্দ্যিোন নগীসত� ্রর্ণতোয় মকন্তু ন্যোয়মর্েো� ও ন্যোয্্যতোচক অ্গ্োমধকো� রোদওয়ো 
হয় ফন এর্ং এ� েচল্ সিোচজ� সমুর্ধোর্ফঞ্চত খোতগুলল্চক উচলেখচয্ো�্য রোনসতর্োেক ্রেোর্ সহ্য ক�চত হচর্। পম�র্হন 
রূপোন্তচ�� রোক্চত্র ন্যোয়মর্েো�চক অ্গ্োমধকো� রোদওয়ো� জন্য নগীসত�ত মর্কল্প আচে, য্ো� িচধ্য এন্ড ইউজো�চদ� সোচে 
অ্ংিগ্হণিূল্কেোচর্ নগীসত� সহ-উন্নয়ন এর্ং পম�র্হন ও মর্দ্ুযৎ উেয় খোচত এর্ং স্বয়ং পম�র্হন খোচত� িচধ্য 
র্্তহতি� সিন্বচয়� উদ্োর্চন� েোমহদো অ্ন্তেু্ব ক্ �চয়চে য্োচত ফনশ্চিত ক�ো রোয্চত পোচ� রোয্ মর্সেন্ন আে্ব-সোিোলজক স্তচ�� 
র্্যর্হো�কো�গীচদ�চক রোয্ন সিোনেোচর্ িূন্য কোর্্বন ফনঃস�ণ রোিোমর্লল্ফটচত অ্ন্তেু্ব ক্ ক�ো হয়।

ভাির্ী়ে পরি্বহন খার্ ও র্াি ক্রম্বর্বিমান রূপান্তি

পম�র্হন খোচত� গুরুবে কখচনোই অ্র্িূল্্যোয়ন ক�ো উফেত নয় রোকননো সর্ রোদচি� পম�র্হন খোত ও তো� আে্ব-সোিোলজক 
উন্নয়চন� িচধ্য একফট খুর্ই িজর্ুত সম্পক্ব  �চয়চে। সড়ক পম�র্হন, েো�চত� একফট ্রধোন পম�র্হন িোধ্যি এর্ং ্রক্ত তপচক্ 
80% এ� রোেচয় রোর্মি য্োফত্র পম�র্হন এর্ং অ্চধ্বচক� রোেচয় রোর্মি িোল্ পম�র্হচন� জন্য দোফয়বে্রোপ্ত1। রোটকসই উন্নয়ন 
ল্ক্্যিোত্রো অ্ে্বোৎ এসফিলজ (SDG) এ� র্্তহতি� ্রসচঙ্ পম�র্হন খোচত� গুরুচবে� মদচক িচনোচয্ো� ফনর্ধি ক�ো খরু্ই গুরুবেপণূ্ব। 
রোটকসই উন্নয়ন ল্ক্্যিোত্রোগুলল্চক (SDG) সোধন ক�ো� জন্য পম�র্হন খোচত� েূমিকো� উপ� য্খন িচনোফনচর্ি ক�ো হয় তখন 
পম�র্হন খোচত� রোটকসই র্্তফধি এর্ং উন্নয়ন আ�ও গুরুবেপণূ্ব হচয় দোডঁ়োয়।

1 ITF (2021), ‘Decarbonising India’s Transport System: Charting the Way Forward’, International Transport Forum Policy Papers, No. 88, OECD 
Publishing, Paris
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েো�চত� িহুচ� রোিোমর্লল্ফট খোচত� সম্মুখন েোকো ্রধোন ে্যোচল্ঞ্জগুলল্� িচধ্য একফট হচছে, য্োনর্োহচন� সংখ্যোয় র্্যোপক র্্তফধি। 
্রক্ত তপচক্, রোদচি জনসংখ্যো র্্তফধি� তুল্নোয় য্োনর্োহচন� সংখ্যো আ�ও অ্চনক গুণ রোর্মি র্্তফধি হচয়চে। আ�ও গুরুবেপণূ্ব কেো হচছে 
রোয্, েো�চত �ণপম�র্হন খোচত� অ্ংি ধগীচ� ধগীচ� কি হচয় েচল্চে। অ্নিুোফনত ক�ো হচয়চে রোয্ সোল্ 2000-01 এ �ণপম�র্হচন� 
অ্ংি 75% রোেচক হ্োস হচয় 2030-31 সোল্ আসচত-আসচত 44.7% হচয় য্োচর্ 2. । পম�র্হন খোচত িসক্� র্্যচয়� র্ত্বিোন 
প্যোটোচন্ব� মকন্তু রোদচি� আে্ব-সোিোলজক এর্ং পম�চর্ি�ত মদকগুলল্চত গুরুবেপূণ্ব ্রেোর্ �চয়চে। পম�র্হন খোত হচছে 
রোদচি অ্পম�চিোমধ রোতল্ র্ো কু্ি অ্চয়চল্� েো�গী র্্যর্হো�কো�গী। এই রোতচল্� ্রোয় সর্টোই মর্চদি রোেচক আিদোফন ক�ো হয়। 
স�কো� রোয্ 2070 সোল্ পয্্বন্ত রোনট লজচ�ো এর্ং 2030 সোচল্� িচধ্য িসক্� রোক্চত্র 50% নর্োয়নচয্ো�্য িসক্ র্ো ম�ফনউচয়র্ল্ 
এনোর্জ্ব  র্্যর্হো� ক�ো� ল্চক্্য� কেো মদচয়চে তো ফনচয় স�কোচ�� সোম্প্রসতক ্রসতশ্রুসত মর্চর্েনো ক�ো� সিয়, আি�ো 
রোদখচত পোর্ছে রোয্ এিন একফট নতুন ধ�চন� পম�র্হন র্্যর্স্ো গ্হণ ক�ো� জন্য রূপোন্তচ�� উপ� িোত্রোমধক েোপ �চয়চে রোয্টো 
পম�চর্ি�তেোচর্ ফন�োপদ হচর্ এর্ং রোদচি� এনোর্জ্ব  স�ুক্ো� সমু্মখন েোকো ক্ির্ধ্বিোন ঝঁুমকগুলল্চক সচ্বোধন ক�চর্। এই 
সর্ র্্যোপো� ফনচয় মর্চর্েনো ক�ো� প�, এই কেো স্পষ্েোচর্ রোর্োঝো য্োচছে রোয্ পম�র্হন খোচত র্ত্বিোচন র্্যর্হৃত িসক্� ধ�ন 
এর্ং তো� িোত্রো উেয়চক আ� রোটকসই মহচসচর্ �ণ্য ক�ো হয় নো এর্ং রোদচি� বেো�ো ফনধ্বোম�ত র্্তহতি� জল্র্োয়ু এর্ং আর্ে্বক 
ল্ক্্য সোধচন� জন্য রূপোন্ত�কো�গী পদচক্চপ� ্রচয়োজন �চয়চে।

একফট রোটকসই পম�র্হন খোচত� জন্য নগীসত স্তচ� র্োস্তর্োফয়ত ্রোেমিক পদচক্পগুলল্চত মর্সেন্ন ধ�চন� পধিসত অ্ন্তেু্ব ক্ 
�চয়চে। এই পধিসতগুলল্চক িূল্ত েো�ফট মর্সেন্ন ধ�চন রোশ্রণগীর্ধি ক�ো রোয্চত পোচ�, রোয্িন

1. মর্কল্প মহচসচর্ দহন জ্োল্োফন র্্যর্হো� ক�ো, রোয্িন বজর্ জ্োল্োফন, সংকুফেত ্রোক্ত সতক �্যোস (সসএনলজ), ত�ল্গীক্ত ত 
্রোক্ত সতক �্যোস (এল্এনলজ), এর্ং হোইচ্রোচজন।

2. র্্যর্হৃত পম�র্হন পধিসত রূপোন্ত� ক�ো, রোয্িন ধরুন �ণপম�র্হন সসচটেি র্্যর্হো� ক�ো।

3. উচ্চ জ্োল্োফন মিতর্্যয় িোচন� র্োস্তর্োয়ন রোয্িন েো�ত রোটেজ এমিিন টে্যোন্ডোি্ব  (মর্এসইএস), এর্ং

4. েূড়োন্ত র্্যর্হো�কো�গী র্োজোচ� বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� (ইসে’সিূহ) মর্স্তো� র্্তফধি ক�ো।

উক্ মর্কল্পগুলল্� িচধ্য, নগীসত� আওতোধগীন বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহনচক (ইসে’সিহূ) অ্চনক রোর্মি অ্গ্োমধকো� রোদওয়ো হচয়চে এর্ং 
আচল্োে্যসেূগীচত এগুলল্ উচ্চ পয্্বোচয় �চয়চে। ্রক্ত তপচক্, মর্শ্ব জচুড় পম�র্হন খোচতচক রোটকসই কচ� রোতোল্ো� রোক্চত্র মর্দ্যিোন 
ে্যোচল্ঞ্জগুলল্� রোিোকোচর্ল্ো ক�ো� জন্য বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন একফট ্রয্ুসক্�ত সিোধোন মহচসচর্ উমদত হচয়চে। েো�তগীয় 
রো্রক্োপচট, বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন রোদচি� পম�চর্ি র্োন্ধর্ উন্নয়ন পদচক্পগুলল্� একফট অ্ংি হচত পোচ�। সোম্প্রসতক কচয়ক 
র্েচ� বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� ্রেো� ক�ো� জন্য মর্সেন্ন ধ�চন� নগীসত ও কোয্্বক্চি� রো�োষণো ক�ো হচয়চে। এগুলল্� িচধ্য 
সর্চেচয় গুরুবেপণূ্ব হচছে বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন দ্রুত গ্হণ ও উৎপোদন (রোেি) ক�ো� ্রকল্প য্ো� রো�োষণো সোল্ 2015 রোত ক�ো 
হচয়ফেল্। রোেি II (রোেি ্রকচল্প� মবেতগীয় ধোপ) এর্ং মর্চিষেোচর্ বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� জন্য ফনলদ্ব ষ্ আ�ও রোর্ি কচয়কফট 
নগীসত� িোধ্যচি এই ্রকল্পফটচক আ�ও রোজো� মদচয় তুচল্ ধ�ো হচয়ফেল্। েো�চত 20 এ� রোেচয় রোর্মি �োষ্ট্র তোচদ� ফনজ-ফনজ 
�োচষ্ট্র� ফনলদ্ব ষ্ বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন নগীসতসিচূহ� রো�োষণো কচ�চে। রোদচি বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন মর্স্তোচ�� �সত আ�ও দ্রুত ক�ো� 
জন্য মর্সেন্ন েোইন্যোনসসয়োল্ এর্ং নন-েোইন্যোলন্সয়োল্ ইনচসনফটে স�র্�োমহত ক�ো হচয়চে। েো�ত হল্ রো্লোর্োল্ ইসে 30 @ 
30 (https://www.cleanenergyministerial.org/campaign-clean-energy-ministerial/ev3030-campaign) 
নোিক একফট অ্সেয্োচন� অ্ংি এর্ং েো�চত বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� জন্য নগীসত স্তচ� ঐক্য ও ্রকোি ক�ো হচয়চে।

রোেি-II এর্ং ইসে 30 @ 30 অ্সেয্োন েোড়োও, েো�তগীয় স�কো�, নগীসত আচয়োচ�� সোচে রোয্ৌেেোচর্ E-AMRIT ওচয়র্ 
রোপোট্ব ল্ (https://www.e-amrit.niti.gov.in/home) শুরু কচ�চে। র্ু্যচ�ো অ্র্ এনোর্জ্ব  এফেসসয়োলন্স (মর্ইই) কত্ত্ব ক ও 
সম্প্রসত “রো�ো ইচল্কস্রক” নোিক একফট ্রেো� অ্সেয্োন শুরু ক�ো হচয়চে য্ো� উচদেি্য হচছে বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন র্্যর্হোচ�� 
উপকোম�তো, বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন েোজ্ব  ক�ো� জন্য ইনফ্োস্টোকেো�োল্ উন্নয়ন এর্ং পম�র্ো�চদ� রোক্চত্র �োন্নো ক�ো� জন্য 
মর্দ্ুযত র্্যর্হো� ক�ো� উপকোম�তো� মর্ষচয় সচেতনতো র্্তফধি ক�ো। েো�চত� 20ফট ল্োইটহোউস স্োট্ব  সসফট’� িচধ্য 12ফট 
স্োট্ব  সসফট� ্রস্তোমর্ত পম�কল্পনোয় বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন সম্পচক্ব  উচলেখ ক�ো হচয়চে। মর্চিষেোচর্ জোতগীয় �োজধোনগী অ্ঞ্চল্ 
(এনসসফট) এর্ং মদসলে� রোক্চত্র, িুখ্যিন্তগী অ্�মর্ন্দ রোকজম�ওয়োল্ সোল্ 2021 এ� রোেব্রুয়োম� িোচস “সইুে মদসলে” নোিক একফট 
্রেো� অ্সেয্োন শুরু কচ�চেন, য্ো� উচদেি্য হচছে ইচল্কস্রক য্োনর্োহন র্ো ইসে সম্পচক্ব  সচেতনতো� স্ত� র্্তফধি ক�ো এর্ং 
জনসোধো�ণচক বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন র্্যর্হো� ক�ো� উপকোম�তো সম্পচক্ব  অ্র্মহত ও সগু্োহগী কচ� রোতোল্ো। । ‘সইুে মদসলে’ 
্রেো� অ্সেয্োনফট র্োসসন্দোচদ� ও সংস্োনসিূহচদ�চক ্রচণোমদত কচ� রোয্ তো�ো রোয্ন আসচে 3 র্েচ�� িচধ্য ইচল্কস্রক 

2 CSE (2018), ‘Towards clean and low carbon mobility: addressing affordability and scaling up of sustainable transport.’
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য্োনর্োহন র্ো ইসে র্্যর্হো� ক�ো র্ো একফট েোর্জ্ব ং পচয়ন্ স্োপনো ক�ো� ্রসতশ্রুসত গ্হণ কচ�ন। এই সর্ নগীসত উচদ্যো� 
এর্ং পদচক্চপ� েচল্ রোদচি আ�ও দ্রুত ইচল্কস্রক য্োনর্োহন গ্হণ ক�ো হচয়চে। বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন র্ো ইসে সম্পর্ক্ব ত 
পম�সংখ্যো রোেচক এই তে্য জ্োপন হচয়চে রোয্ 2021 সোচল্� ফিচস্ব� িোস অ্র্মদ 0.9 মিলল্য়ন বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন র্্যর্হোচ� 
আচে এর্ং ্রোয় 1800 েোর্জ্ব ং রোটেিন স্োপনো ক�ো হচয়চে, আ� েো�চত ্রোয় 450ফট বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন ফনি্বোণ সংস্ো ফেল্। 
্রেি র্ো�, রোদচি� রোিোট য্োনর্োহন মর্ফক্� িচধ্য বর্দ্ুযসতক র্োহচন� মর্ফক্ 2021-22 আর্ে্বক র্েচ�� রোিচষ 1% এ� পয্্বোয় 
েোফড়চয় য্োচর্।

ভািতর্ি পরি্বহন খাতর্ শনূ্য কা্ববিন ডনঃসিণ সার্তনি েন্য ব্বে্য্যসর্ক য্ান্বাহনতক 
একডি পে রহতসত্ব গ্ণ্য কিা

য্মদও বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন সম্পচক্ব  সদচুদেচি্য ্রেো� ক�ো হচছে এর্ং আিো ক�ো হচছে রোয্ তোচত পম�র্হন খোত আ�ও রোটকসই হচয় 
দোডঁ়োচর্ তর্ওু এখন পয্্বন্ত �্তহগীত ্রফক্য়ো রোর্মি�েো� সিয় ্রয্সুক্�ত এর্ং ইনফ্োস্টোকেো�োল্ মদকগুলল্� উপ� রোকর্্রিত �চয়চে। 
নগীসত� রোক্চত্র অ্নসু�ণ ক�ো পধিসত রোর্মি�েো� েল্োেচল্� উপ� রোকর্্রিত �চয়চে। ্রয্সুক্ এর্ং ইনফ্োস্টোকেো�োল্ উন্নয়চন� 
্রসচঙ্, এখনও রোর্ি কচয়কটো আে্ব-সোিোলজক ে্যোচল্ঞ্জ �চয়চে রোয্গুচল্ো� মদচক নগীসত� িোধ্যচি পয্্বোপ্ত িচনোচয্ো� রোদওয়ো হয় 
ফন এর্ং নগীসত� আওতোধগীন এই র্্যোপো�গুলল্ অ্গ্োমধকো� র্ফঞ্চত �চয়চে। বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন সম্পর্ক্ব ত ্রয্সুক্ এর্ং ্রোলন্তক 
সসচটেিগুলল্চত মর্দ্যিোন জফটল্তো� কো�চণ য্োনর্োহন ফনর্্বোেন ক�ো� রোক্চত্র আইসসই য্োনর্োহনগুলল্চক অ্গ্োমধকো� রোদওয়ো� 
্রর্ণতো খরু্ই ধগীচ� ধগীচ� পম�র্র্ত্বত হচছে 3। এখনও সোধো�ণ কেোর্োত্ব ো ও আচল্োেনোয় মর্সেন্ন র্্যোটোম� েোলল্ত য্োনর্োহন ফনচয় 
্রশ্ন উঠচত েোচক, এর্ং দগী�্ব দ�ূবে ভ্রিণ ক�ো� রোক্চত্র ইচল্কস্রক য্োনর্োহচন� ফনে্ব �চয্ো�্যতো ফনচয় এখনও র্্যর্হো�কো�গীচদ� 
িচন উচবে� �চয়চে। রোদচি স্োমপত েোর্জ্ব ং রোটেিচন� সংখ্যো সম্পচক্ব  উপল্ব্ধ রো�ৌণ রোিটো� িোধ্যচি জোনো রো�চে রোয্ রোর্মি�েো� 
েোর্জ্ব ং রোটেিন শুধুিোত্র 5ফট �োচষ্ট্র অ্র্মস্ত �চয়চে (অ্ন্ধ্র্রচদি, রোতচল্ঙ্োনো, কণ্বোটক, মদসলে, িহো�োষ্ট্র, এর্ং অ্ন্যোন্য অ্ঞ্চচল্ 
খুর্ই কু্দ্র উপস্োপনো �চয়চে)।

আ�ও গুরুবেপূণ্ব মর্চর্ে্য মর্ষয় হচছে এই রূপোন্তচ�� আে্ব-সোিোলজক মদকগুলল্, উদোহ�ণস্বরূপ, েোকম�� সচুয্ো�। আইসসই 
য্োনর্োহচন� তুল্নোয় বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� কি �ক্ণোচর্ক্ণ এর্ং রোি�োিচত� কোচজ� ্রচয়োজন হয়, এর্ং তোই এচত খুমর্ 
কি েোকম�� সচুয্ো� বতম� হয় 4। পম�র্হন খোচত রোতল্ খ�চে �োটসত হচছে েোকম� রোল্োপ পোওয়ো� একফট কো�ণ। আ�ও 
গুরুবেপূণ্ব কেো হচছে রোয্, বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন রূপোন্তচ�� সোচে জফড়ত এই ধ�চন� আে্ব-সোিোলজক ্রেোর্ সম্পচক্ব  খুর্ই 
সগীমিত তে্য এর্ং মর্চলেষণ উপল্ব্ধ �চয়চে। বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন সম্পচক্ব  রোেোক্োচদ� িচনোেোর্চক ও খুর্ই সগীমিতেোচর্ 
রোর্োঝো� রোেষ্ো ক�ো হচয়চে। TERI (2019) অ্ধ্যয়চন এই কেো তুচল্ ধ�ো হচয়চে রোয্ রোদচি বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� জন্য 
অ্পয্্বোপ্ত অ্র্কোঠোচিো র্ো ইনফ্োস্টোকেো� েোকো� কো�চণ রোল্োচক�ো এখনও বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহনচক একফট রো�ৌণ য্োনর্োহন 
মহচসচর্ �ণ্য কচ�ন। একইেোচর্, বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� পম�চর্ি�ত উপকোম�তো সম্পচক্ব  ও উচবে� ্রকোি ক�ো হচয়চে। 
য্মদও CEEW কত্ত্ব ক পম�েোলল্ত �চর্ষণো� িোধ্যচি রোদখো রো�চে রোয্ বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� ইসতর্োেক পম�চর্ি�ত 
উপকোম�তো আচে তর্ুও এই উপকোম�তোগুলল্ ফনে্ব � কচ� রোয্ রোদচি েমর্ষ্যচত র্্যর্হৃত এনোর্জ্ব  র্ো িসক্� ্রকো�চেদ কগী 
হচর্। বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হণ ক�ো� েচল্ হয়চতো স্োনগীয় পয্্বোচয় স�োসম� মকেু পম�চর্ি�ত এর্ং স্বোস্্য সম্পর্ক্ব ত 
উপকোম�তো অ্নেুর্ ক�ো রোয্চত পোচ� তচর্ মগ্চি� িোধ্যচি স�র্�োমহত এনোর্জ্ব  মিশ্রণ য্মদ জগীর্োশ্ম জ্োল্োফন উৎচস� উপ� 
ফনে্ব � েোচক তোহচল্ এটো হয়চতো রোদি জচুড় র্্তহতি� পয্্বোচয় CO2 ফনঃস�চণ� সিস্যোগুলল্� সিোধোন ক�চত র্্যে্ব হচর্। এই 
কেো ্রক্ত তপচক্ এই সিস্যো� পধিসত�ত ্রকো�চেদ এর্ং বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হণ ক�ো� পোিোপোমি মর্দ্ুযৎ উৎপোদন 
ফিকোর্্বনোইজ (অ্ে্বোৎ কোর্্বন ফনঃস�ণ কিোচনো ) ক�ো� েোমহদোচক মর্চিষেোচর্ তুচল্ ধচ�। সতু�োং, এটো সফুনশ্চিত ক�ো 
দ�কো� রোয্ রূপোন্তচ�� আওতোধগীন মর্চর্ফেত সিস্ত মর্ষচয় রোয্ন আে্ব-সোিোলজক এর্ং পম�চর্ি�ত মর্ষয়গুলল্চক ফনচয় আ�ও 
র্্যোপক ও সোিমগ্কেোচর্ মর্চর্েনো ক�ো হয়। তবে্যতগীত, শুধুিোত্র বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হচণ� সোচে সম্পর্ক্ব ত েল্োেচল্� 
উপ� সমূ্পণ্ব িচনোচয্ো� রোকর্্রিত ক�ো� র্দচল্, বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হচণ� ্রফক্য়ো� সোচে জফড়ত ্রেোর্গুলল্চক সনোক্ 
ক�ো ও রোর্োঝো� েোমহদো �চয়চে। এ� একফট উদোহ�ণ হচত পোচ� লজজ্োসো ক�ো রোয্ র্ত্বিোচন র্্যর্হৃত িোধ্যি র্দলল্চয় 
পুনন্বর্গীক�ণচয্ো�্য িসক্� র্্যর্হো� শুরু ক�ো মক বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন রূপোন্তচ�� উর্দেষ্ ল্ক্্য সোধচন� জন্য পয্্বোপ্তেোচর্ 
দ্রুত এর্ং সসুং�ত হচর্? য্মদ তো� জর্োর্ নো হয়, তোহচল্ জগীর্োশ্ম জ্োল্োনগী� উপ� ফনে্ব �িগীল্ র্ত্বিোন (এর্ং সম্র্ত নতুন) 
মর্দ্ুযৎ উৎপোদন রোক্রিগুলল্ রোকোেোয় অ্র্মস্ত �চয়চে? তো�ো মক এিন সর্ স্োচন অ্র্মস্ত �চয়চে য্ো উপিহ� র্ো গ্োিগীণ 
অ্ঞ্চচল্ র্সর্োস�ত দম�দ্রচদ� জন্য ন্যোয্্য নয়, এর্ং য্ো� েচল্ িহচ�� ধনগী অ্ে্যন্ত�গীণ অ্ঞ্চল্গুলল্� র্োইচ� স্োনগীয়েোচর্ 
দষূচণ� িোত্রো র্্তফধি হচছে? এই রূপোন্ত�ফটচক একফট ন্যোয্্য পম�চ্রলক্ত রোেচক রোদখো� িোচন হচছে সর্ নগীসত� ্রেোচর্ সোিোলজক 
অ্ন্তেু্ব সক্ এর্ং ‘কোউচক মপফেচয় নো পড়চত রোদওয়ো�’ দ্তসষ্চকোণচক অ্গ্োমধকো� রোদওয়ো।

3  TERI (2019) ‘Faster adoption of electric vehicles in India: Perspective of consumers and industry’
4  CEEW (2019), ‘India’s Electric Vehicle Transition: Impact on Auto Industry and building the EV ecosystem’
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অর্্য়েন সম্পর্কবি র্ েষে্য ও েৃসটিতকাণ

এই অ্ধ্যয়চন� ্রধোন উচদেি্য হচছে একফট সোিোলজক অ্ন্তেু্ব সক্� দ্তসষ্চকোণ রোেচক েো�চত� পম�র্হন খোতচক ফিকোর্্বনোইজ 
(িূন্য কোর্্বন ফনংস�ণ) ক�ো� জন্য র্োস্তর্োফয়ত রূপোন্তচ�� সোচে জফড়ত েোমহদো, ্রেোর্ ও ফনমহতোে্বগুলল্চক আ�ও 
মর্িদেোচর্ রোর্োঝো এর্ং তো� িূল্্যোয়ন ক�ো। এ� উচদেি্য হচছে 

• েো�চত পম�র্হন খোতচক ফিকোর্্বনোইজ ক�ো� মর্ষচয় মর্সেন্ন রোটেকচহোল্ো�চদ� (রোয্িন, নগীসত ফনধ্বো�ক, কি্বেো�গী�ণ, 
কমিউফনফট, র্্যর্সো, পম�চষর্ো ্রদোনকো�গী, র্্যর্হো�কো�গী এর্ং ল্োেকো�গী ইত্যোমদ) ধো�ণো/ অ্নেুর্ / ্রত্যোিোগুলল্চক 
আ�ও মর্িদেোচর্ রোর্োঝো� রোেষ্ো ক�ো ও তো মর্চলেষণ ক�ো।

• মদলেগী িহ�চক একফট রোকস টেোফি মহচসচর্ র্্যর্হো� কচ� একফট আে্ব-সোিোলজক এর্ং পম�চর্ি�ত পম�চ্রলক্ত রোেচক 
ন্যোয্্য রূপোন্তচ�� ্রেোর্গুলল্� িূল্্যোয়ন ক�ো। 

• রোদচি� পম�র্হন খোতচক ফিকোর্্বনোইজ ক�ো� জন্য অ্ন্তেু্ব সক্িূল্ক, রোটকসই এর্ং েমর্ষ্য�োিগী ন্যোয্্য রূপোন্তচ�� 
মর্কচল্প� প�োিি্ব রোদওয়ো (েমর্ষ্যচত পম�র্হন খোচত� উন্নয়চন� কেো িচন রো�চখ)। 

• পম�েোলল্ত �চর্ষণো রোেচক য্ো য্ো রোিখো হচয়চে তো� একফট উন্নয়নিূল্ক িূল্্যোয়ন র্োস্তর্োফয়ত ক�ো য্োচত আসচে সিচয় 
আি�ো য্ো মিচখফে তো রোয্ন সমঠক ও কোয্্বক�েোচর্ র্্যর্হো� ক�ো রোয্চত পোচ�।

এই অ্ধ্যয়চন� রোেোকোস মকন্তু েো�চত� রোিোট� েোলল্ত পম�র্হন খোত অ্র্মদ সগীমিত �চয়চে এর্ং তো� ফনলদ্ব ষ্ রোেৌচ�োলল্ক 
রোেোকোস হচছে েো�চত� জোতগীয় �োজধোনগী অ্ঞ্চল্ (এনসসফট), রোয্টোচক মর্শ্বজচুড় সর্চেচয় দফূষত িহচ�� িচধ্য একফট মহচসচর্ 
�ণ্য ক�ো হয়। িূল্ েল্োেল্ পোওয়ো� জন্য উেয় গুণ�ত এর্ং পম�িোণ�ত �চর্ষণো পধিসত র্্যর্হো� ক�ো হচয়চে। মর্দ্যিোন 
অ্ধ্যয়চন� পয্্বোচল্োেনো সিে্বন ক�ো� জন্য বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� র্্যর্হো�কো�গী (ইউজো�) এর্ং অ্-র্্যর্হো�কো�গী অ্ে্বোৎ 
নন-ইউজো�, বর্দ্ুযসতক পম�র্হচন� ফনি্বোতো, বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� েোর্জ্ব ং রোটেিচন� িোলল্ক এর্ং ি্যোচনজো�চদ� িতন 
মর্সেন্ন রোটেকচহোল্ো�চদ� সোচে ্রোেমিক জম�চপ� পম�েোল্নো ক�ো হচয়চে। তোেোড়ো, িূল্ তে্যদোতোচদ� সোচে পম�েোলল্ত 
সোক্োৎকো�গুলল্ (KIIs) রোেচক তে্যোমদ সংগ্হ ক�ো হচয়চে এর্ং রোটেকচহোল্ো�চদ� সোচে পম�েোলল্ত অ্ংিগ্হণিূল্ক 
ওয়োক্ব িপগুলল্ রোেচকও তে্যোমদ সংগ্হ ক�ো হচয়চে। এেোড়ো, নগীসত� দলল্ল্-পচত্র� মর্িদ ফ্রিফনং এর্ং পয্্বোচল্োেনো ও 
পম�েোলল্ত ক�ো হচয়চে – এচত রোক্রিগীয় স�কো� বেো�ো রো�োফষত নগীসত এর্ং �োষ্ট্র্রীয় পয্্বোচয় বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন সম্পর্ক্ব ত 
রো�োফষত নগীসতগুলল্ অ্ন্তেু্ব ক্ ফেল্। ্রচয়োজনগীয় িোটো ক্যোপেো� ক�ো� জন্য রোিোট 200ফট ্রোইিোম� জম�প এর্ং িূল্ 
তে্যদোতোচদ� সোচে 20ফট সোক্োৎকো� (KIIs) পম�েোলল্ত ক�ো হচয়চে। ্রকচল্প� িূল্ মর্চর্ে্য মর্ষয় সম্পচক্ব  তে্যোমদ গ্হণ 
ক�ো� জন্য 2022 সোচল্� জোনযু়োম� িোচস� 20 তোম�চখ একফট িূল্ রোটেকচহোল্ো� ওয়োক্ব িচপ� পম�েোল্নো ক�ো হচয়ফেল্। 
্রোয় 50 জন অ্ংিগ্হণকো�গী (ICCT, RMI, ওল্ো রোিোমর্লল্ফট ইন্সফটফটউট, SVSU, TERI, CEEW, CESP, WTI 
ইত্যোমদ� িতন সংস্ো রোেচক) এই ওয়োক্ব িচপ উপমস্ত ফেচল্ন এর্ং েো�চত বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� সোচে জফড়ত র্্যোপো�গুলল্ 
ফনচয় ফনমর্ড়েোচর্ কোজ ক�চেন এিন মকেু সং�ঠন রোেচক র্ক্োচদ�চক আহর্োন জোনোচনো হচয়ফেল্।

এেোড়ো, েোকম� এর্ং স�কোম� রোকোষো�োচ�� উপ� বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হচণ� কগী ্রেোর্ পচড়চে তো রোর্োঝো� জন্য ল্ে্য 
রো�ৌণ িোটো� মর্চলেষণ পম�েোলল্ত ক�ো হচয়ফে। রো�ৌণ িোটো� অ্নিুোনগুলল্চক সতনফট ্রকসল্পত নগীসতিূল্ক পম�মস্সত� 
উপ� সেসতি কচ� স�র্�োহ ক�ো হচয়চে 1) স্বোেোমর্ক র্্যর্সো (BAU) পম�মস্সত; 2) আিোর্োদগী নগীসত পম�মস্সত (OPS); 
এর্ং 3) আিোহগীন পম�মস্সত (PES) পম�কল্পনো রোয্টোচক রোপোমহত ও অ্ন্যোন্য (2021)5 বেো�ো পম�েোলল্ত অ্ধ্যয়ন রোেচক 
রোনওয়ো হচয়চে। এই পম�মস্সতগুলল্চক মদলেগী িহচ�� বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন অ্নিুোচন� ্রসচঙ্ ্রচয়ো� ক�ো হচয়চে। িূল্ 
েল্োেল্গুচল্োচক ফনম্নর্র্ণ্বত খচডে ্রস্তুত ক�ো হচয়চে।

ভািতর্ ব্বে্য্যসর্ক নীসর্গুর্ে রক ্ব্যাপক এ্বং অন্তভ্যবি সতিমূেক?

েো�চত 20 এ� রোেচয় রোর্মি �োষ্ট্র হয় �োষ্ট্র ফনলদ্ব ষ্ বর্দ্ুযসতক য্োনর্হোন নগীসত� রো�োষণো কচ�চে র্ো এই ধ�চণ� নগীসত� খসড়ো 
বতম� কচ�চে। বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন সম্পর্ক্ব ত নগীসত� িূল্্যোয়ন রোেচক �্তহগীত িূল্ েল্োেল্ হচছে:

5 Pohit, S. R. Singh, and Chowdhury S. R. (2021), ‘Role of Policy Interventions in Limiting Emissions from Vehicles in Delhi, 2020–2030’, ADBI 
Working Paper 1297, Tokyo: Asian Development Bank Institute
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• �োচষ্ট্র� ্রধোন বর্দ্ুযসতক নগীসত উচদেি্যগুলল্� দইুফট মদক �চয়চে: ্রেিত, রোেোক্োচদ�চক এর্ং মকেু মকেু রোক্চত্র 
ফনি্বোতোচদ�চক বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হণ ক�ো� জন্য ইনচসনফটে রোদওয়ো এর্ং মবেতগীয়ত, বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন এর্ং তো� 
উপোদোচন� রোদিগীয় উৎপোদচন� �সতচক আ�ও দ্রুত ক�ো। 

• এই �োষ্ট্র্রীয় নগীসতগুলল্� িচধ্য অ্চনকগুলল্চত বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন, সোপ্োই রোেইন র্ো স�র্�োহ ি্তঙ্খল্ো� মর্সেন্ন 
মর্েোচ� েোকম�� সচুয্ো� বতম� ক�ো র্ো কি্বসংস্োচন� সচুয্ো� বতম� ক�ো� উপ� রোজো� রোদওয়ো হচয়চে। এই েোড়ো, এই 
নগীসতগুলল্চত দক্তো ্রমিক্ণ এর্ং উন্নয়ন ্রকচল্প� র্্যর্স্ো ক�ো হচয়চে। 

• রোর্ি কচয়কফট নগীসতচত র্্যোটোম� ম�সোইম্লিং, অ্পেয়/র্জ্ব ্য রোিোধনো�ো� স্োপন ক�ো, এর্ং নর্োয়নচয্ো�্য িসক্ উৎপোদন 
ক�ো� জন্য েোর্জ্ব ং ইনফ্োস্টোকেো� অ্পোচ�টো�চদ�চক ্রচণোমদত ক�ো� র্্যর্স্ো ক�ো হচয়চে।

তচর্, এই নগীসতগুলল্চত রোয্ সিস্ত র্্যোপো� উপমস্ত রোনই তো হচছে

• বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হচণ� সোিোলজক মদকগুলল্� উপ� কি রোজো� রোদওয়ো হচয়চে, রোয্িন েোকম�� সচুয্ো� বতম� ক�ো� 
রোক্চত্র উেয় পুরুষ এর্ং িমহল্োচদ�চক সিোনেোচর্ অ্ন্তেু্ব ক্ ক�ো, জমি সংক্োন্ত র্্যোপোচ�� র্্যর্স্োপনো� সিস্যো, 

• আ�ও র্্যোপকেোচর্ বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হচণ� জন্য আে�ণ�ত রূপোন্তচ�� উপ� রোতিন মকেু একটো রোজো� রোদওয়ো 
হয় ফন 

• �ণপম�র্হন র্্যর্স্ো� তুল্নোয় ্রোইচেট বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন পম�র্হন খোচত� উপ� অ্চপক্োক্ত ত রোর্মি রোেোকোস 
�চয়চে। 

• েোর্জ্ব ং রোটেিনগুলল্� জন্য নর্োয়নচয্ো�্য র্স্তু ক্য় ক�ো� মর্ষচয় স্পষ্ পম�কল্পনো� অ্েোর্ �চয়চে 

• অ্চনকগুলল্ নগীসতচত রোটকসই উন্নয়ন ল্ক্্যিোত্রো� (SDG) সোচে সম্পচক্ব � কেো রোকোেোও স্পষ্েোচর্ উচলেখ ক�ো হয় ফন

পলল্সস ি্যোমপংচয়� একফট পধিসত�ত ফেত্র ফনম্নর্র্ণ্বত �চয়চে (ফেত্র 1)।
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ডিত্র 1 – উপ-োর্ী়ে লকেতে ব্বে্য্যসর্ক য্ান্বাহন নীসর্ি ্বণবিনা।

উৎস: ্রকচল্প� ম�সোে্ব  ফটচি� সংকল্ন

মূে িোিে

এই ্রকচল্প� একফটং অ্ংি মহচসচর্ পম�েোলল্ত রোটেকচহোল্ো� অ্ংিগ্হণ ওয়োক্ব িচপ, িূল্ তে্যদোতোচদ� সোচে সোক্োৎকো�, 
এর্ং রোটেকচহোল্ো�চদ� িোচঝ পম�েোলল্ত জম�চপ� িতন মর্সেন্ন ধ�চন� কি্বকোচডে� সেসতিচত রোর্ি কচয়কফট িূল্ েল্োেল্ 
গ্হণ ক�ো হচয়চে।

আে্ব-সোিোলজক মদচক, রোটেকচহোল্ো��ো বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হণ সম্পচক্ব  মর্সেন্ন মর্ষয় তুচল্ ধচ�চেন, য্ো� িচধ্য অ্ন্তেু্ব ক্ 
�চয়চে রূপোন্তচ�� �সত এর্ং তো� খ�ে, ্রেোর্ এর্ং সোিোলজক অ্ন্তেু্ব সক্ আ� ন্যোয্্য দ্তসষ্চকোণ রোেচক রূপোন্তচ�� ধো�ণো।

• জ্োপন ক�ো হচয়চে রোয্ য্মদও বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হণচক ্রধোনত একফট বনসতক দ্তসষ্চকোণ রোেচক রোদখো হয় তর্ুও 
্রয্ুসক্�ত মর্কচল্প� উপকোম�তো এর্ং র্্যর্হোচ�� সমুর্ধো খুর্ই গুরুবেপূণ্ব কো�ণ য্ো য্োনর্োহন র্্যর্হো�কো�গীচদ� 
িচনোচয্ো� আকষ্বণ ক�চত পোচ�। 

• রূপোন্তচ�� দ্রুততো� রোক্চত্র, রোটেকচহোল্ো��ো উচলেখ কচ�চেন রোয্ রূপোন্ত�ফট ে�িপন্গী হওয়ো� র্দচল্ ক্ির্ধ্বিোন হওয়ো 
উফেত। এটো রূপোন্ত� ্রফক্য়ো� র্োস্তর্োয়নচক আ�ও ঝোচিল্ো িুক্ ক�চত সোহোয্্য ক�চত পোচ� আ� রোয্িন এর্ং য্খন 
্রচয়োজন হচর্ তখন উপয্ুক্ নগীসত�ত সংচিোধন ক�ো রোয্চত পো�চর্। রোটেকচহোল্ো�চদ� িোচঝ পম�েোলল্ত জম�প রোেচক 
একই েল্োেল্ পোওয়ো� প� এই িত আ�ও রোজো�দো� হচয় দোঁফড়চয়চে। রূপোন্তচ�� দ্রুততো সম্পচক্ব  জম�চপ� েল্োেল্ 
রোেচক রোদখো রো�চে রোয্ জম�প পূ�ণ কচ�চেন এিন 71% র্্যর্হো�কো�গী এর্ং অ্-র্্যর্হো�কো�গী অ্ে্বোৎ নন-ইউজো��ো 
র্চল্চেন রোয্ তো�ো ক্ির্ধ্বিোন রূপোন্তচ�� পক্ সিে্বন কচ�ন। 

• িূল্ তে্যদোতোচদ� সোচে পম�েোলল্ত সোক্োৎকো�গুলল্ রোেচক রোদচি েল্িোন বর্দ্ুযসতক র্োহন রূপোন্তচ�� ্রকো�চেদ 
সম্পচক্ব  একফট ্রধোন তে্য জোনো রো�চে। রোটেকচহোল্ো�চদ� িচত রোদচি দইু ধ�চন� রূপোন্ত� েল্চে। ্রেিত হল্ 

কম�িনেয়াজেনর স�াবনা

�েয়াজনীয় দ�তা

�েয়াজনীয় িবিনেয়াগ

চািজ� ং ে�শেনর জন� জিম

ইিভ (ৈবদ�ুিতক যানবাহন) 
উৎপাদেনর জন� জিম

আিথ�ক 

সেচতনতা গেড় েতালা

কম�িনেয়াজন এবং জীিবকার 
সেুযাগ গেড় েতালা

জিম স�িক� ত ব�ব�া

েভা�ােদর জন� 
ইনেসনিটভসমূহ

উৎপাদকেদর জন� 
ইনেসনিটভসমূহ

অ-আিথ�ক 

আিথ�ক 

অ-আিথ�ক 

মূলধেনর ে�ে� ভতু� িক

ইনপুট ভতু� িক 

সেুদর ে�ে� সহায়তা

িশ� উদ�ােনর ব�ব�া

অন�ান� সেুযাগ-সিুবধা 
(েযমন, �াগ অ�া� েপ, আর অ�া� িড)

�েয়র ে�ে� ভতু� িক 

সড়ক কর অথ�াৎ েরাড ট�াে� ছাড় 

পািক� ংেয়র সিুবধা 

িবনামূল� পারিমট ব�ব�া

Figure 1: EV policy mapping at the sub-national scales. Source: compilation by the project 
research team.
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সার্্ববিক পরি্বর্বি ন: ভািতর্ি পরি্বহন খাতর্ি ন্যায্্য ডিকা্ববিনাইতেশ

সোধো�ণ মহচসচর্ র্্যর্সো েোলল্চয় য্োওয়ো� দ্তসষ্চকোণ, য্ো� আওতোধগীন রোর্মি�েো� রোক্চত্র অ্ন্তুেু্ব সক্� ধো�ণোচক 
ফনচয় রোকোনও মর্চর্েনো ক�ো হয় নো এর্ং রোয্টো স্বয়ং রোর্মি ্রয্ুসক্-আর্ে্বক ধ�চন�। অ্প� রূপোন্ত� হল্ আ�ও 
অ্ংিগ্হণিূল্ক ধ�চন�, রোয্খোচন জফড়ত মদকগুলল্� িচধ্য মকেুটো েো�সোচি্য� িোত্রো �চয়চে। তুল্নোিুল্কূেোচর্ এই 
দ্তসষ্চকোণফট অ্চপক্োক্ত ত আ�ও জফটল্ রোয্খোচন একফট পচক্� ল্োচে� েচল্ অ্প� পক্চক রোল্োকসোন র্হন ক�চত হয়। 
রোয্চহতু রূপোন্ত�ফট এখন সচর্িোত্র শুরু হওয়ো� পয্্বোচয় �চয়চে রোসচহতু তো� সোচে জফড়ত ল্োে ও রোল্োকসোনগুলল্চক 
য্ত্নসহকোচ� য্োেোই ক�ো দ�কো� য্োচত রোসটোচক মর্িদ কমিউফনফট� িচধ্য আ�ও র্্যোপকেোচর্ গ্হণচয্ো�্য কচ� রোতোল্ো 
রোয্চত পোচ�। েো�সোি্য র্জোয় �োখো� জন্য এই ল্োে ও রোল্োকসোনগুলল্চক ফনচয় রোয্ন সিোনেোচর্ মর্চর্েনো ক�ো হয় তো 
ফনশ্চিত ক�ো দ�কো�। 

• য্মদও রোটেকচহোল্ো�চদ� িচত অ্ন্তেু্ব সক্ এর্ং ‘কোউচক মপফেচয় নো পড়চত রোদওয়ো�’ ফেন্তোধো�োচক রূপোন্ত� ্রফক্য়ো� 
গুরুবেপূণ্ব মদক মহচসচর্ �ণ্য ক�ো হয়, তর্ুও রূপোন্ত� ্রফক্য়ো সম্পর্ক্ব ত মর্চর্েনো� আওতোধগীন অ্ন্যোন্য মর্সেন্ন ফনম্ন 
কোর্্বন পম�র্হচন� পেগুলল্চক �ণনোয় আনো দ�কো�, রোয্িন ধরুন হোঁটো, সোইচকল্ েোল্োচনো, এর্ং �ণপম�র্হন 
র্্যর্স্োচক আ�ও রোর্মি র্্যর্হো� ক�ো। বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� পোিোপোমি ফিকোর্্বনোইচজিন র্ো িূন্য কোর্্বন ফনঃস�ণ 
উচদেি্য সোধচন� জন্য এই ধ�চন� অ্ন্যোন্য মর্কল্পগুলল্চক অ্ন্তেু্ব ক্ ক�ো দ�কো�। “হ্োস ক�ো, স্োনোন্ত� ক�ো, এর্ং 
উন্নত ক�ো” রোকৌিল্চক এই রূপোন্তচ�� একফট গুরুবেপূণ্ব মদক মহচসচর্ উচলেখ ক�ো হচয়চে, রোয্খোচন পম�র্হচন� অ্ন্যোন্য 
ধো�ো� কোয্্বকোম�তোচক উন্নত ক�ো� মর্ষচয় রোেোকোস ক�ো হয় য্োচত ্রোইচেট য্োনর্োহন র্্যর্হোচ�� িোত্রোচক হ্োস ক�ো 
রোয্চত পোচ�।

• রোটেকচহোল্ো��ো এই কেোও তুচল্ ধচ�চেন রোয্ সম্প্রসত েল্িোন রূপোন্ত� ্রফক্য়োচক রোদচি আচ� পম�েোলল্ত সিোন 
ধ�চন� রূপোন্তচ�� অ্সেজ্তো রোেচক রোিখো উফেত। উদোহ�ণস্বরূপ, র্ত্বিোন রূপোন্ত� ্রফক্য়োচক আ�ও সহজ কচ� 
রোতোল্ো� জন্য মদলেগী িহচ� আচ� র্োস্তর্োফয়ত সসএনলজ রূপোন্ত� রোেচক অ্চনক মকেু রোিখো রোয্চত পোচ�। 

• িূল্ তে্যদোতোচদ� সোচে পম�েোলল্ত সোক্োৎকো�গুলল্ রোেচক জোনো রো�চে রোয্ কতটো পম�িোচণ তে্য উপল্ব্ধ �চয়ে তোও 
মকন্তু একফট গুরুবেপূণ্ব কো�ণ য্ো রোেোক্োচদ� পেন্দ ফনচদ্ব িন ক�চত পোচ� এর্ং বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হচণ� রোক্চত্র তো� 
একফট উচলেখচয্ো�্য ্রেোর্ �চয়চে। রোটেকচহোল্ো�চদ� জম�চপও একই িতোিত পোওয়ো রো�চে এর্ং অ্চধ্বচক� রোেচয় রোর্মি 
বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন র্্যর্হো�কো�গী�ো এর্ং এক েতুে্বোংি অ্-র্্যর্হো�কো�গী র্ো নন-ইউজো��ো সম্ত ফেচল্ন রোয্ পয্্বোপ্ত 
পম�িোচণ উপল্ব্ধ তচে্য� অ্েোর্ মকন্তু বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হচণ� পচে একফট ্রধোন র্োধো� স্তসষ্ কচ�। 

• তোেোড়ো, রোর্মি�েো� রোটেকচহোল্ো��ো সম্ত ফেচল্ন রোয্ েো�চত বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন রূপোন্তচ�� রোক্চত্র বর্দ্ুযসতক 
য্োনর্োহচন� গ্হণচয্ো�্যতোচক সমঠকেোচর্ রোর্োঝো মকন্তু একফট গুরুবেপূণ্ব মর্ষয়। রূপোন্তচ�� গ্হণচয্ো�্যতো সম্পচক্ব  
জম�প রোেচক জ্োপন তচে্য� সেসতিচত রোদখো রো�চে রোয্ অ্চধ্বচক� রোেচয় রোর্মি আইসসই (ICE) য্োনর্োহচন� িোলল্চক�ো 
তোচদ� প�র্ত্ব গী য্োনর্োহন ক্য় ক�ো� সিয় একফট বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন ফনর্্বোেন ক�চত েোন। রোটেকচহোল্ো�চদ� 
বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� অ্নিুোফনত র্োধোগুলল্ সম্পচক্ব  অ্র্মহত েোকো� সচ্বেও গ্হণচয্ো�্যতো� মদকচক তুচল্ ধ�ো হচয়চে। 
জম�প রোেচক জ্োপন তে্য ইফঙ্ত কচ� রোয্ ধোচপ-ধোচপ বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� র্োজো� আ�ও পম�পক্ক হচয় ওঠো� 
পোিোপোমি এই অ্নেূুত র্োধোগুচল্োচক প�োস্ত ক�ো রোয্চত পো�চর্। 

• রোদচি �ণপম�র্হন র্নোি ্রোইচেট পম�র্হন র্্যর্স্ো� মর্ষচয় েল্িোন আচল্োেনো সম্পচক্ব  আচ�কফট গুরুবেপূণ্ব তে্য 
জোনো রো�চে। জম�প এর্ং িূল্্য তে্যদোতোচদ� সোক্োৎকো� রোেচক জোনো রো�চে রোয্ �ণপম�র্হন খোচত� বর্দ্ুযসতক 
রূপোন্তচ�� পচে উচলেখচয্ো�্য ে্যোচল্ঞ্জ �চয়চে এর্ং র্োচস� িতন রোিয়ো� ক�ো �ণপম�র্চণ� বর্দ্ুযসতক মর্কল্প স�র্�োহ 
ক�ো খুর্ই র্্যয়র্হুল্। নগীসত� আওতোধগীন �্তহগীত ইনচসনফটেগুলল্ রোর্মি�েো� ্রোইচেট পম�র্হন খোত ্রর্ণ এর্ং তোচত 
�ণপম�র্হন র্্যর্স্ো� অ্র্স্ো আ�ও খো�োপ হচত পোচ�। রোয্চহতু িহুচ� রোকচ্রি সড়ক �ণপম�র্হন খোত ্রধোনত ফনম্ন 
রোেচক িধ্য আয় র্চ�্ব� েোমহদো পূ�চণ কি্ব�ত রোসচহতু ফনশ্চিত ক�ো দ�কো� রোয্ �ণপম�র্হন খোচত� জন্য রোয্ন নগীসত� 
আওতোধগীন পয্্বোপ্ত পম�িোচণ কোঠোচিোর্ধি ইনচসনফটে স�র্�োহ ক�ো হয়। 

• গুরুবেপূণ্বেোচর্, জোনো রো�চে রোয্ বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন রূপোন্ত� দরুন গ্োিগীণ অ্ঞ্চচল্ কগী ্রেোর্ পড়চর্ তো মকন্তু স্পষ্েোচর্ 
জোনো রোনই এর্ং নগীসত� আওতোধগীন এই র্্যোপো� ফনচয় খুমর্ কি মর্চর্েনো ক�ো হচয়চে। গ্োিগীণ মর্দ্ুযৎ রোনটওয়োক্ব  
মকন্তু সম্র্ত পয্্বোপ্তেোচর্ বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� েোর্জ্ব ং র্্যর্স্ো সিে্বন ক�চত পো�চর্ নো। য্মদও নগীসতগুলল্চত 
জোতগীয় হোইওচয় র্ো িহোসড়চক েোর্জ্ব ং রোটেিন স্োপন ক�ো� কেো ইফঙ্ত ক�ো হচয়চে তর্ুও নগীসত� িচধ্য বর্দ্ুযসতক 
য্োনর্োহনগুলল্চক গ্োিগীণ অ্ঞ্চচল্ ফনচয় য্োওয়ো� মর্ষচয় রোকোনও ফনলদ্ব ষ্ র্্যর্স্ো স�র্�োহ ক�ো হয় ফন। 

• বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� দোচি� কেো রোটেকচহোল্ো�চদ� সোচে আিোচদ� সিস্ত কেোর্োত্ব ো ও আচল্োেনোয় র্ো�-র্ো� একফট 
আর্ে্বক েোল্ক মহচসচর্ উদগীয়িোন হচয়চে, মর্চিষেোচর্ র্্যোটোম�� দোি একফট মর্চর্ে্য কো�ণ ফেল্। রোটেকচহোল্ো�চদ� 
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িোচঝ পম�েোলল্ত জম�চপও মকন্তু বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� দোি সম্পচক্ব  একই ধ�চন� িতোিত ্রকোি রোপচয়চে। 
75% বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন র্্যর্হো�কো�গী এর্ং 55% নন-ইউজো��ো উচলেখ কচ�চেন রোয্ য্োনর্োহন ক্য় ক�ো� সিয় 
উচ্চ ্রোেমিক খ�ে মকন্তু এই রোক্চত্র একফট র্োধো� স্তসষ্ কচ�। তচর্, রোটেকচহোল্ো��ো ্রোয় একিত ফেচল্ন রোয্ ICE 
য্োনর্োহচন� তুল্নোয় বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন র্্যর্হো� ও েোল্োচনো� খ�ে অ্চপক্োক্ত ত কি, মর্চিষেোচর্ য্মদ জ্োল্োনগী� 
ক্ির্ধ্বিোন র্োড়সত দোচি� কেো মর্চর্েনো ক�ো হয়। মকন্তু, আে�ণ�ত ে্যোচল্ঞ্জ এর্ং সম্োর্্য রোেোক্োচদ� ্রোয়িই সগীমিত 
দ্তসষ্চকো দরুন তো�ো দগী�্ব রোিয়োদ র্্যোপগী র্্যর্হোচ�� ল্োচে� তুল্নোয় উচ্চ ্রো�সম্ক খ�ে রোক রোর্মি গুরুবে রোদয়। 

• �্তহগীত জর্োর্গুলল্ রোেচক সনোক্ অ্ন্যোন্য গুরুবেপূণ্ব আে্ব-সোিোলজক ্রেোচর্� িচধ্য একফট হচছে বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন 
ক্য় ক�চল্ র্্যর্হো�কো�গী�ো ্রক্ত তপচক্ অ্ে্ব সঞ্চয় ক�চত পো�চর্ন মকনো। সকচল্ স্পষ্েোচর্ র্ুঝচত রোপচ�চে রোয্ 
সোিমগ্কেোচর্ বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন দরুন খ�চে� িোত্রো হ্োস হচত পোচ�, মকন্তু তো� অ্মগ্ি খ�ে র্্যয়র্হুল্। ্রোয় দইু-
ত্ততগীয়োংি বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন র্্যর্হো�কো�গী�ো জোফনচয়চেন রোয্ তুল্নোিূল্কেোচর্ আ�ও রোর্মি অ্ে্ব সঞ্চয় ক�চত পো�ো 
একফট কো�ণ ফেল্ য্ো তোচদ�চক একফট বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন ক্য় ক�ো� জন্য ্রেোমর্ত কচ�চে, এটো বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন 
রূপোন্তচ�� একফট ্রেোর্ মহচসচর্ �ণ্য ক�ো রোয্চত পোচ�। তচর্, সম্োর্্য বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন রোক্তোচদ� রোক্চত্র ্রেোর্ফট 
মকন্তু সেন্ন।

্রয্ুসক্�ত এর্ং পম�চর্ি�ত মদচক, রোটেকচহোল্ো��ো কচয়কফট িূল্ ্রয্ুসক্�ত মর্চর্ে্য মর্ষচয়� উপ� আচল্ো রোেচল্চেন, য্ো 
রোদচি বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হচণ� উপ� ্রেোর্ রোেল্চত পোচ�।

• একফট বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন ক্য় ক�ো� সসধিোন্ত গ্হণ ক�ো� সিয় রোেোক্োচদ� জন্য একফট িূল্ মর্চর্েনো� মর্ষয় 
হচছে র্োফড়চত রোসই য্োনর্োহনচক েোজ্ব  ক�ো� ইনফ্োস্টোকেোচ�� উপল্ে্যতো। রোয্চহতু েো�তগীয় িহচ� একোমধক রোল্োক 
আর্োসসক সমুর্ধো রোিয়ো� কচ�ন এর্ং জোয়�ো� অ্েোর্ �চয়চে রোসচহতু, র্োফড়চত েোজ্ব  ক�ো� সচুয্ো�-সমুর্ধো� অ্েোর্ 
মকন্তু বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন ক্য় ক�ো� রোক্চত্র র্োধো� স্তসষ্ ক�চত পোচ�। বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� উচলেখচয্ো�্য র্োণণলজ্যক 
র্্যর্হোচ�� সমুর্ধো েোকো দরুন, এটো রোসই সর্ রোেোক্োচদ� জন্য একফট গুরুবেপূণ্ব মর্চর্েনো� মর্ষয় য্োচদ� বর্দ্ুযসতক 
য্োনর্োহচন� র্্যর্হো� শুধুিোত্র একফট র্্যসক্�ত য্োনর্োহন পয্্বন্ত সগীমিত েোকচর্ নো (ফেত্র 2)।

ডিত্র 2 – ্বাড়িতর্ িােবি  কিাি সমস্যা লয্মন িার্েবি ং পত়েতটেি উপেভ্যর্া, র্বে্য্যৎ সি্বিাতহ ্ব্যাঘার্।

উৎস: ্রধোন জম�প রোেচক �্তহগীত িোটো র্্যর্হো� কচ� ্রকচল্প� ম�সোে্ব  ফটচি� মর্চলেষণ

• িূল্ তে্যদোতো�ো একিত ফেচল্ন রোয্ রোদচি বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হচণ� রোক্চত্র েোর্জ্ব ং ইনফ্োস্টোকেো� উন্নয়চন� 
র্্যোপো�ফট ্রক্ত তপচক্ “িু�ম� আচ� নো ফিি” পম�মস্সত� স্তসষ্ ক�চত পোচ�। য্মদও বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হচণ� 
অ্েোচর্� জন্য অ্পয্্বোপ্ত েোর্জ্ব ং ইনফ্োস্টোকেো�চক একফট কো�ণ মহচসচর্ র্্যোখ্যো ক�ো হয় তর্ুও বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন 
গ্হচণ� অ্েোচর্� রোক্চত্র মর্প�গীত পম�মস্সতও ্রচয্োজ্য হচত পোচ�। একফট ফেন্তো� মর্ষয় হচছে অ্পয্্বোপ্ত পোর্লল্ক েোর্জ্ব ং 
রোটেিচন� সংখ্যো। এটো রোদচি বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হচণ� রোক্চত্র ্রসতকূল্ ্রেোচর্� স্তসষ্ ক�চত পোচ�।
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• জম�প রোেচক জোনো রো�চে রোয্ ্রোয় 80% র্্যর্হো�কো�গী�ো িচন কচ�ন রোয্ র্োড়সত েোর্জ্ব ং েোমহদো পূ�ণ ক�ো� জন্য 
েোর্জ্ব ং ইনফ্োস্টোকেো� হয় উপমস্ত রোনই র্ো অ্পয্্বোপ্ত �চয়চে। এেোড়ো, 69% নন-ইউজো� এর্ং 78% ্রয্ুসক্ 
স�র্হ�োহকো�গী�োও েোর্জ্ব ং ইনফ্োস্টোকেোচ�� অ্েোচর্� কেোচক তোচদ� সিে্বন মদচয়চেন, রোয্টোচক বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন 
ক্য় ক�ো� রোক্চত্র একফট র্োধো মহচসচর্ অ্নেূুত ক� হয় (ফেত্র 3)।

ডিত্র 3 – িার্েবি ং ইনফ্াস্টাকিাি হ়ে উপেভ্য লনই ্বা পয্বিাপ্ত ন়ে।

উৎস: ্রধোন জম�প রোেচক �্তহগীত িোটো র্্যর্হো� কচ� ্রকচল্প� ম�সোে্ব  ফটচি� মর্চলেষণ

• েোর্জ্ব ং রোটেিচন� স্োপনো� র্্যোপো�ফট জমি সম্পর্ক্ব ত সিস্যো� সোচেও জফড়ত �চয়চে, ্রধোনত িহুচ� অ্ঞ্চল্গুলল্চত। 
য্খন র্ড় রোস্চল্ পোর্লল্ক েোর্জ্ব ং রোটেিন স্োপন ক�ো� কেো ওচঠ তখন এই ধ�চন� েোর্জ্ব ং রোটেিচন� জন্য জমি ক্য় ক�ো� 
সিস্যো� সিোধোন ক�ো ও দ�কো�। েো�চত� র্ড় িহ�গুলল্চত জমি� অ্েোর্ একফট র্ড় ে্যোচল্ঞ্জ। তোই এ� জন্য িহচ�� 
িচধ্য ও গ্োিগীণ সড়কগুলল্চত উৎস�্বগীক্ত ত জমি রোখোঁজো ও তো� সগীিো ফনচদ্ব ি ক�ো� জন্য ্রচয়োজনগীয় নগীসত�ত ্রচেষ্ো ও 
কোয্্বক� পম�কল্পনো দ�কো�। য্মদ েোর্জ্ব ং রোটেিচন� জন্য উপয্ুক্ জমি স�র্�োহ নো ক�ো হয়, তোহচল্ জমি� অ্েোচর্� 
সিস্যো এর্ং জমি� উচ্চ েোড়ো দরুন নতুন েোর্জ্ব ং রোটেিন স্োপন ক�ো� খ�ে র্োড়চত পোচ� এর্ং তো� েচল্ েোর্জ্ব ংচয়� 
ইউফনট খ�ে ও র্্তফধি হচত পোচ�। এটো হয়চতো মর্দ্ুযৎ এ� খ�ে রোেচকও রোর্মি হচত পোচ�।

• রোর্ি কচয়কজন রোটেকচহোল্ো� উচলেখ কচ�চেন রোয্ েোর্জ্ব ং ইনফ্োস্টোকেো�, েোর্জ্ব ং প্োচ�� অ্সোিঞ্জস্যপূণ্ব ফিজোইন, 
সিমন্বত রোিোমর্লল্ফট সসচটেচি� অ্েোর্ এর্ং দক্ কি্বগীর্োমহনগী� অ্েোর্ হচছে এিন কচয়কফট সিস্যো য্ো সম্প্রসত বর্দ্ুযসতক 
য্োনর্োহন মিচল্প� সম্ুমখন �চয়চে। মিচল্প� মবেধো এর্ং রোল্োচকচদ� িোচঝ রোনসতর্োেক কেোর্োত্ব ো দরুন রোেোক্োচদ� িচন 
উচবে� রোর্চড় েচল্চে। আচল্োেনো রোেচক জোনো রো�চে রোয্ অ্চটোচিোর্োইল্ মিচল্প� জন্য একফট দগী�্ব-রোিয়োদ র্্যোপগী দ্তসষ্চকোণ 
এর্ং পম�কল্পনো� অ্েোর্ �চয়চে। ইনচসনফটে েোকো� সচ্বেও, মর্খ্যোত টু-হুইল্ো� ফনি্বোতো�ো রোকোনও বর্দ্ুযসতক টু-হুইল্ো� 
িচিল্ র্োজোচ� নোিোন ফন এর্ং য্তক্ণ এটো নো হয় ততক্ণ ্রত্যোমিত মহচসচর্ বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন মকন্তু টু-হুইল্ো� খচডে 
্রচর্ি ক�চত পো�চর্ নো।

• এই অ্ধ্যয়ন রোেচক জোনো রো�চে রোয্ ফনে্ব �চয্ো�্য এর্ং ্রসতলল্মপচয্ো�্য ্রয্ুসক্� অ্েোর্ একফট বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন ক্য় 
ক�ো� পচে রোেোক্োচদ� জন্য র্োধো� স্তসষ্ ক�চত পোচ�। KII রোেচক আ�ও জোনো রো�চে রোয্ েো�তগীয় বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন 
র্োজো� সম্প্রসত খুর্ একটো পম�পক্ক নয়, এর্ং য্তক্ণ নো এই খোচত� পয্্বোপ্ত র্োণণলজ্যকগীক�ণ হয় ততক্ণ র্্যোটোম� 
রোসোয়োমপং িোচন র্্যোটোম� অ্দল্র্দচল্� িোিল্ো ফনচয় মর্শ্বোচস� �োটসত� িোিল্ো মর্দ্যিোন েোকচর্। রোটেকচহোল্ো�চদ� সোচে 
আিোচদ� কেোর্োত্ব ো ও আচল্োেনো রোেচক স্পষ্েোচর্ জোনো রো�চে রোয্ স�কো� য্তক্ণ নো ্রমিতক�ণ িোচন িোন ফনধ্বো�ণ 
পম�কল্পনো শুরু কচ� ততক্ণ র্্যোটোম� অ্দল্র্দচল্� র্্যোপো�ফট িুিমকল্ েোকচর্।

• তোেোড়ো, মর্দ্যিোন ICE য্োনর্োহনগুলল্চক ্রি্যোপ ক�ো ও একগীেূত ক�ো� জন্য উপয্ুক্ পম�কল্পনো এর্ং পয্্বোয়ক্মিক 
পধিসত স্বয়ং একফট র্ড় ে্যোচল্ঞ্জ। সোক্োৎকো�গীচদ� সোচে আিোচদ� কেোর্োত্ব ো ও আচল্োেনো রোেচক জোনো রো�চে রোয্ এই 
মর্ষচয় র্ত্বিোচন ্রচয্োজ্য নগীসতগুলল্চত পয্্বোপ্ত ফনয়ন্তক র্্যর্স্ো গ্হণ ক�ো হয় ফন। ICE য্োনর্োহচন� িোলল্কচদ� জন্য 
স�কো�গী ্রি্যোমপং নগীসতসিূহ সম্পচক্ব  পয্্বোপ্ত তে্য উপল্ে্য রোনই।

ব�বহারকারী
 বা ইউজার

নন-ইউজার

�যুি� 
সরবরাহকারী 

চুি� 

Source: Analysis by the project research team using data from primary survey

Figure 4: Charging infrastructure is either not available or not adequate
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• রোটেকচহোল্ো��ো উচলেখ কচ�চেন রোয্ য্মদ মর্দ্ুযৎ খোচত ্রচয়োজনগীয় নগীসত�ত কি্বকোডে র্োস্তর্োফয়ত নো ক�ো হয় তোহচল্ এই 
রূপোন্ত� দরুন মর্দ্ুযৎ খোচত� উপ� ্রসতকূল্ ্রেোর্ পড়চত পোচ�। মর্দ্ুযৎ মর্ত�ণ সচুয্ো�-সমুর্ধো� (DISCOM নোচি 
ও পম�ফেত) খো�োপ আর্ে্বক অ্র্স্ো� কেো িচন রো�চখ, য্মদ বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� জন্য মর্দ্যিোন মগ্ি ইনফ্োস্টোকেো� 
র্্যর্হো� ক�ো হয় তোচহল্ এই সচুয্ো�-সমুর্ধো র্ো ইউফটলল্ফটজ-এ� আর্ে্বক অ্র্স্ো আ�ও খো�োপ হচত পোচ� এর্ং অ্ন্যোন্য 
রোেোক্োচদ�চক স�র্�োমহত মর্দ্ুযৎ র্্যর্স্ো মর্�চড় রোয্চত পোচ�। সতু�োং এ� জন্য �োষ্ট্র্রীয় স�কো�চদ� ত�ে রোেচক অ্সতম�ক্ 
আর্ে্বক সোহোচয্্য� ্রচয়োজন �চয়চে।

• গুরুবেপূণ্ব পম�চর্ি�ত মদকগুলল্� িচধ্য একফট হচছে স্োনগীয় র্োয়ু দষূণ এর্ং �োস্তো� য্োনজট কি ক�ো� রোক্চত্র বর্দ্ুযসতক 
য্োনর্োহচন� েূমিকো। রোদচি বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হচণ� জন্য এটোচক একফট গুরুবেপূণ্ব য্ুসক্ মহচসচর্ তুচল্ ধ�ো হচয়চে। 
উতি�দোতোচদ� িচত বর্দ্ুযসতক �োফড় র্্যর্হো� ক�ো� িোচন হল্ পম�চর্ি র্োন্ধর্ হওয়ো। য্মদও মকেু র্্যর্হো�কো�গী এর্ং 
নন-ইউজো� বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� পম�চর্ি�ত উপকোম�তো সম্পচক্ব  অ্নর্মহত ফেচল্ন, তর্ুও রোর্মি�েো� অ্ে্বোৎ 
97% র্্যর্হো�কো�গী এর্ং 69% নন-ইউজো��ো িচন কচ�ন রোয্ বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন হচছে পম�চর্ি র্োন্ধর্। রোটেকচহোল্ো� 
অ্ংিগ্হণিূল্ক ওয়োক্ব িপ রোেচক �্তহগীত েল্োেল্ ্রকোি কচ� রোয্ আ�ও পম�চর্ি�ত উপকোম�তো উপচেো� ক�ো� 
জন্য, �ণপম�র্হনচক আ�ও মর্িদেোচর্ উন্নত ক�ো দ�কো�। এচত য্োনর্োহন ক্য় ক�ো� খ�ে কি হচর্ এর্ং িসক্� 
েোমহদো হ্োস হচর্। রূপোন্তচ�� নগীসত, ্রোসতষ্ঠোফনক ও স�কোম� মদকগুলল্� র্্যোপোচ� পম�েোলল্ত আচল্োেনো� িোধ্যচি 
মর্চিষেোচর্ বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন রূপোন্ত� সম্পর্ক্ব ত নগীসত�ত মর্ষয়গুলল্ জ্োপন ক�ো হচয়চে। বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন 
সম্পর্ক্ব ত নগীসত� আচল্োেনোয় ্রোয়িই বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� শুল্ক েক্ র্ো র্্যর্হোচ�� মদচক রোতিন মকেু একটো 
িচনোচয্ো� রোদওয়ো হয় নো। �ড় র্্যর্হো�কো�গী অ্চপক্োক্ত ত অ্চনক কি য্োতোয়োত কচ� এর্ং এটো ্রসত মকচল্োমিটো� 
খ�চে� উপ� ্রেোর্ রোেচল্। এেোড়ো, রোপচ্রোলল্য়োি পণ্যগুলল্� তুল্নোয় মর্দ্ুযৎ এ� উপ� আল্োদো ক� ও শুল্ক ্রচয্োজ্য 
হয় এর্ং বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� মর্দ্ুযৎ েোমহদো পূ�চণ� জন্য সোর্সসফি রোদওয়ো হচছে। েো�চত� মগ্ি রোয্ কয়ল্ো ফনে্ব �, 
রোসই কেো িচন রো�চখ, র্ল্ো রোয্চত পোচ� রোয্ ফনঃস�চণ� উপ� বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� কগী ্রেোর্ পড়চে তো ফনে্ব � ক�চর্ 
রোয্ য্োনর্োহনফটচক রোকোন সিয় েোজ্ব  ক�ো হচছে। �োচত� রোর্ল্োয়, জ্োল্োফন� জন্য কয়ল্ো র্্যর্হো� ক�ো হয় সতু�োং 
সো�ো �োত ধচ� েোজ্ব  ক�চল্ ফনঃস�চণ� িোত্রো রোকোনও েোচর্ হ্োস হয় নো। আচ�কফট র্্যোপো� হচছে মগ্চি� ক্িতো – 
মর্চিষেোচর্ স্োনগীয় মগ্ি রোনটওয়োচক্ব � রোক্চত্র য্ো� িচধ্য সিস্ত বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহনচক অ্ন্তেু্ব ক্ ক�ো� জন্য পয্্বোপ্ত 
ক্িতো রোনই। ক্িতো সম্প্রসো�ণ এর্ং ইনফ্োস্টোকেো� উন্নয়ন হচছে খুর্ই র্্যয়র্হুল্ মর্ষয় এর্ং য্মদ এই সমুর্ধোগুলল্� 
শুধুিোত্র কচয়কজন র্্যর্হো�কো�গী �চয়চে তোহচল্ তোচদ�চক এই সমুর্ধো র্্যর্হো� ক�ো� জন্য অ্ে্ব পম�চিোধ ক�ো উফেত। 
ইনফ্োস্টোকেোচ�� িূল্্য ফনধ্বো�ণ হচছে িূল্ কেো। রোেোট টু-হুইল্ো� এর্ং মরি-হুইল্ো� মকন্তু পম�চর্চি� উপ� খুর্একটো 
িো�োত্মক ্রেোর্ রোেচল্ নো মকন্তু িোল্ পম�র্হন খোত রোেচক আিো ক�ো রোয্চত পোচ� এর্ং স্োনগীয় ফনি্বোণ এর্ং সোিগ্গী 
স�র্�োহ ক�ো� িোধ্যচি, েো�ত ফনঃস�ণ হ্োস ক�ো� ল্চক্্য� ্রসত ফনচজ� অ্র্দোন �োখচত পোচ�।

• রোটেকচহোল্ো��ো বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হচণ� রোক্চত্র উপয্ুক্ িোসন র্্যর্স্ো� গুরুচবে� উপ� রোজো� মদচয়চে। রোক্রিগীয় 
সক�ো�, উপ-জোতগীয় স�কো� এর্ং িহচ�� স�কোচ�� িচধ্য সোিঞ্জস্য স্োপন ক�ো হল্ িোসন র্্যর্স্ো� দোফয়বে। ্রোয়িই 
িহচ�� স�কো�চদ� ফনজ-ফনজ ফনলদ্ব ষ্ িোসন পধিসত েোচক, রোয্টো �োষ্ট্র্রীয় এর্ং রোক্রিগীয় স্তচ� মর্দ্যিোন িোসন র্্যর্স্ো রোেচক 
রোর্ি আল্োদো হচত পোচ�। সতু�োং, রোদচি� র্্তহৎ বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন পম�েোল্নোয় িহচ�� স�কো�গুলল্চক অ্ন্তেু্ব ক্ 
ক�ো� জন্য পয্্বোপ্ত নগীসত�ত র্্যর্স্ো দ�কো�। আ�ও গুরুবেপূণ্ব হচছে রোয্ িোসন পধিসত এর্ং সং�ঠচন� আওতোধগীন 
পম�র্হন এর্ং মর্দ্ুযৎ খোত উেয় রোক ফনচয় রোয্ৌেেোচর্ মর্চর্েনো ক�ো দ�কো�।

• রোদচি বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হণ ্রকচল্প� পম�েোল্নো সম্পচক্ব  আচল্োেনো ক�ো� জন্য রোটেকচহোল্ো�চদ�চক লজজ্োসো ক�ো 
হচয়ফেল্ রোয্ তোচদ� িচত এই ধ�চন� একফট রূপোন্ত� র্োস্তর্োফয়ত ক�ো� জন্য নগীসত ফনধ্বো�চক�ো এর্ং পম�কল্পনোকো�গী�ো 
কত দ�ূ ্রস্তুত ফেচল্ন। অ্চধ্বচক� রোেচয় রোর্মি রোল্োক সম্ত ফেচল্ন রোয্ এই রোক্চত্র পম�র্হন খোত রোক ফিকোর্্বনোইজ ক�ো� 
জন্য রোদি তো� ্রস্তুসত ্রকোি কচ�চে।
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ডিত্র 4 – ভািতর্ি ব্বে্য্যসর্ক য্ান্বাহন নীসর্ ও কায্বিক্রতমি প্রস্তুসর্।

54% 14% 32%
উতি�দোতো এই কেো ফনচয় সম্ত হচয়চেন রোয্ 
বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন (ইসে) নগীসত এর্ং রোদচি� 
বেো�ো র্োস্তর্োফয়ত কোয্্বক্িগুলল্ জ্োপন কচ� 
রোয্ পম�র্হন খোতচক ফিকোর্্বনোইজ ক�ো� জন্য 
রোদচি� কোয্্বক� ্রস্তুসত �চয়চে 

উতি�দোতো অ্সম্ত ফেচল্ন রোয্ বর্দ্ুযসতক 
য্োনর্োহন (ইসে) নগীসত এর্ং রোদচি� বেো�ো 
র্োস্তর্োফয়ত কোয্্বক্িগুলল্ জ্োপন কচ� রোয্ 
পম�র্হন খোতচক ফিকোর্্বনোইজ ক�ো� জন্য 
রোদচি� কোয্্বক� ্রস্তুসত �চয়চে 

মর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন (ইসে) নগীসত এর্ং রোদচি� 
বেো�ো র্োস্তর্োফয়ত কোয্্বক্িগুলল্� িোধ্যচি 
পম�র্হন খোতচক ফিকোর্্বনোইজ ক�ো� জন্য 
রোদচি� কোয্্বক� ্রস্তুসত �চয়চে মকনো তো ফনচয় 
32% উতি�দোতোচদ� রোকোনও িতোিত ফেল্ নো

উৎস: ্রধোন জম�প রোেচক �্তহগীত িোটো র্্যর্হো� কচ� ্রকচল্প� ম�সোে্ব  ফটি কত্ত্বক স�র্�োমহত মর্চলেষণ

• এই রূপোন্তচ� আচ�কফট গুরুবেপূণ্ব মর্চর্ে্য মর্ষয় হচছে রূপোন্তচ�� ল্োেকো�গী এর্ং রোল্োকসোনকো�গীচদ�চক সনোক্ ক�ো। 
এটো পম�র্হন খোচত� ফিকোর্্বনোইচজিচন� “অ্ন্তেু্ব সক্ এর্ং ন্যোয্্য” মদচক� উপ� ্রেোর্ রোেল্চত পোচ�, রোয্টো েো�চত� 
িতন একফট রোদচি� রোক্চত্র অ্ত্যন্ত গুরুবেপূণ্ব। র্্যর্হো�কো�গী এর্ং নন-ইউজো� উেচয়� িচত বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন 
রূপোন্ত� রোেচক সিোচজ� দম�দ্র এর্ং িধ্য র্�্ব সর্চেচয় রোর্মি ল্োে গ্হণ ক�চর্। KII অ্নযু্োয়গী, য্মদও সিোচজ� এই 
র্�্বগুচল্োচক এই রূপোন্তচ�� রোক্রি মহচসচর্ �ণ্য ক�ো হয় নো, তর্ুও সোিমগ্কেোচর্ পম�র্হন খোতচক উন্নত ক�ো� জন্য 
য্মদ একফট সিমন্বত পধিসত গ্হণ ক�ো হয়, এর্ং তোচত য্মদ মর্চিষেোচর্ �ণপম�র্হন এর্ং নন রোিোট�োইজি পম�র্হচন� 
উপ� রোেোকোস ক�ো হয়, তোহচল্ তোচত আে্ব-সোিোলজক “সর্্বসোধো�চণ�’ অ্চনক উপকো� হচর্। এেোড়ো, KII অ্নযু্োয়গী 
বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন ইচকোসসচটেি র্ো র্োস্তুতচন্ত� ক্িতো উন্নত ক�ো� জন্য স�কো� য্মদ দক্তো র্্তফধি এর্ং ্রমিক্ণ 
কোয্্বক্ি শুরু কচ� তোহচল্ তোচত এই রূপোন্তচ�� উপকোম�তো েো�চত� অ্নোনষু্ঠোফনক খোত অ্র্মদ ও রোপৌেঁোচর্। 

• রোটেকচহোল্ো��ো এই কেোও উচলেখ কচ�চেন রোয্ আ�ও মর্স্তোম�তেোচর্ বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হচণ� েচল্ রোতল্ ও �্যোচস� 
আিদোফন হ্োস হচর্ এর্ং আিদোফন সম্পর্ক্ব ত র্্যচয় �োটসত দরুন স�কোচ�� ল্োে হচর্ আ� র্্যোপক আর্ে্বক সঞ্চচয়� 
সচুয্োচ�� স্তসষ্ হচর্। তচর্ য্মদ তো� পোিোপমি বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� পণ্য, উপক�ণ এর্ং র্্যোটোম�� জন্য রোদিগীয় ্রয্ুসক্ 
এর্ং উৎপোদন ইউফনট নো �চড় রোতোল্ো হয় তোহচল্ রোসটো রোনসতর্োেক সোিসষ্ক-অ্ে্ববনসতক ্রেোর্ রোেল্চত পোচ� রোকননো 
এই ধ�চণ� পণ্য, উপক�ণ এর্ং কোঁেো িোচল্� আিদোফন ক�চত হচর্।

• রোটেকচহোল্ো��ো উচলেখ কচ�চেন রোয্ েোকম�� উপ� ্রেোর্ মকন্তু সর্ রোক্চত্র সিোন নয় – রোতল্ উৎপোদন, মর্দ্ুযৎ উৎপোদন 
এর্ং র্্যোটোম� ফনি্বোণ কি্বকোচডে� জন্য েোকম�� সচুয্ো�গুলল্ আল্োদো-আল্োদো। এই রূপোন্তচ�� কো�চণ রোতচল্� খোচত 
এর্ং ্রেলল্ত য্োনর্োহন উৎপোদন মিচল্প েোকম� রোল্োপ পোচর্ মকন্তু র্্যোটোম� ম�সোইম্লিং, রোটলল্ি্যোফটকস এর্ং নতুন 
য্োনর্োহন ফনি্বোচণ� রোক্চত্র নতুন সচুয্োচ�� স্তসষ্ হচর্। েো�সোি্য র্জোয় �োখো� জন্য িো�োত্মক ্রচেষ্ো দ�কো� আ� 
এগুচল্োচক েোচল্োেোচর্ পম�েোলল্ত ক�ো অ্ত্যন্ত গুরুবেপূণ্ব। তে্যদোতো�ো সনোক্ কচ�চেন রোয্ এই রূপোন্তচ�� রোক্চত্র 
েোকম� হো�োচনো� সিস্যো েোড়ো, আর্ো� নতুন কচ� দক্তো অ্জ্ব ন ক�ো, রোদিগীয় উৎপোদন ইউফনট ফনি্বোণ ক�ো� েোমহদো 
এর্ং কয়ল্ো� খো�োপ আর্ে্বক মদক হল্ এিন কচয়কফট ফনধ্বো�ক কো�ণ, রোয্গুচল্োচক এখন পয্্বন্ত অ্নেুর্ ক�ো হয় ফন।

• বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হণ ও েোকম�� উপ� তো� ্রেোর্ সম্পচক্ব  �্তহগীত রো�ৌণ িোটো মর্চলেষণ রোেচক পোওয়ো তে্য্রিোণ 
মকেু মর্চর্েনগীয় েল্োেল্ জ্োপন কচ�চে। উৎপোদন খোচত কি্বসংস্োচন� রোক্চত্র, অ্নিুোফনত ক�ো হচছে রোয্ ্রোয় 37,960 
েোকম� রোল্োপ পোচর্। রোতচল্� খোত হল্ মবেতগীয় গুরুবেপূণ্ব খোত রোয্খোচন কি্বসংস্োচন� উপ� িো�োত্মক ্রেোর্ পড়চর্, 
এর্ং এই পম�মস্সত ্রধোনত রোতল্ খ�চে �োটসত� কো�চণ রোদখো রোদচর্। স্পষ্েোচর্ ল্ক্্য ক�ো য্োচছে রোয্ OPS এর্ং PES 
পম�মস্সত� তুল্নোয় BAU পম�মস্সতচত েোকম�� সংখ্যো উচলেখচয্ো�্যেোচর্ উচ্চ েোকচর্। BAU পম�মস্সত� তুল্নোয়, 
অ্নিুোফনত ক�ো হচয়চে রোয্ OPS পম�মস্সতচত রোিোট 734 েোকম� রোল্োপ পোচর্। একইেোচর্, PES পম�মস্সতচত অ্নিুোফনত 
ক�ো হচয়চে রোয্ ্রোয় 439 েোকম� রোল্োপ পোচর্।

• শুধুিোত্র সোর্সসফি মর্ত�ণ নয়, র্�ং ট্যোক্স এর্ং নন-ট্যোক্স ওচয়েো� ও েোচড়� িতন অ্ন্যোন্য আর্ে্বক ইনচসনফটে 
স�র্�োহ ক�ো� েচল্ স�কো�চকও রোল্োকসোন র্হন ক�চত হচত পোচ�। রোপচ্রোল্ এর্ং ফিচজচল্� রোসল্স ট্যোক্স র্ো 
মর্ক্য় ক� রোেচক �্তহগীত আচয় রোল্োকসোন, ্রোইচেট রোেো�-হুইল্োচ�� ফিচজল্ মর্ফক্� রোসস শুচল্ক �োটসত এর্ং বর্দ্ুযসতক 
য্োনর্োহচন� রো�োি ট্যোক্স র্ো সড়ক কচ� �োটসত� কো�চণ স�কোম� রোকোষো�োচ�� উপ� ও ্রেোর্ পড়চর্। অ্নিুোচন� 
রোিয়োদ জচুড় ্রত্যোিো ক�ো হচছে রোয্ আিোর্োদগী পম�মস্সতচত মদলেগী স�কো�চক তো� রো�সেফনউ র্ো আচয় রোিোট INR 
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81,414 মিলল্য়চন� �োটসত র্হন ক�চত হচর্, এর্ং একফট হতোিোর্োদগী পম�মস্সতচত স�কো�চক রোিোট INR 20,009 
মিলল্য়চন� �োটসত র্হন ক�চত হচত পোচ�। এই পম�মস্সতগুলল্ ্রকোি কচ� রোয্ মদলেগী িহচ� বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন রূপোন্ত� 
দরুন রো�সেফনউ র্ো আচয় উচলেখচয্ো�্য ্রেোর্ রোদখো য্োচর্, আ� বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হচণ� মর্সেন্ন পয্্বোচয় কি্বসংস্োচন� 
উপ� ও সম্র্ত গুরুবেপূণ্ব ্রেোর্ পড়চর্। পম�র্হন রূপোনতচ�� রোক্চত্র স�কো�চক, জোতগীয় এর্ং িহুচ� পয্্বোচয় তো� 
নগীসত পম�কল্পনোয় এই মর্সেন্ন কো�ণ ফনচয় মর্চর্েনো ক�চত হচর্, য্োচত এই রূপোন্ত� রোয্ন সোিোলজক, আর্ে্বক এর্ং 
পম�চর্ি�তেোচর্ ন্যোয্্য হয়।

য্মদও ্রধোন জম�পগুচল্ো রোেচক �্তহগীত েল্োেল্গুচল্োচক িূল্ তে্যদোতোচদ� সোক্োৎকোচ�� িোধ্যচি সির্ে্বত ক�ো হচয়চে 
তর্ুও বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� খ�ে এর্ং েোইন্যোনসসয়োল্ ইনচসনফটে ও নন-েোইন্যোনসসয়োল্ ইনচসনফটে সম্পচক্ব  মকেু স্পষ্ 
র্্যোপো� ল্ক্্য ক�ো হচয়চে:

• র্্যোংক এর্ং আর্ে্বক সংস্োনগুলল্ মকন্তু এখচনো বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� জন্য অ্ে্ব স�র্�োহ ক�ো� ্রসত আগ্হগী নন, 
রোকননো এগুচল্োচক ঝঁুমকপূণ্ব মর্ফনচয়ো� মহচসচর্ �ণ্য ক�ো হয়। কচয়ক র্ে� ধচ� র্্যর্হো� ক�ো� প� র্্যোটোম�� জগীর্চন� 
অ্র্িূল্্যোয়ন হয়, রোয্টো মর্ফনচয়ো�কো�গী এর্ং রোেোক্ো উেচয়� িচন মর্শ্বোস জোম�চয় রোতোচল্ নো।  

• আর্ে্বক ইনচসনফটে হল্ িূল্ েোল্ক য্ো বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� েোমহদো উন্নত ক�চত পোচ�, মর্চিষেোচর্ মরি-হুইল্ো� 
এর্ং রোেো�-হুইল্ো� র্োজোচ�� রোক্চত্র। অ্ন্তত আসন্ন মকেু র্েচ�, সোর্সসফি েোড়ো, রোল্োচক মকন্তু খুর্ একটো বর্দ্ুযসতক 
র্োহন ক্য় ক�চর্ নো। 

• বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� েোমহদো র্্তফধি� জন্য র্োজো� েোলল্ত সিোধোন স্তসষ্ ক�ো� জন্য সোর্সসফিচক একফট রোটকসই মর্কল্প 
মহচসচর্ �ণ্য ক�ো রোয্চত পোচ�। 

• র্ত্বিোচন এিন সিস্ত আর্ে্বক ইনচসনফটে মর্দ্যিোন েোকো� সচ্বেও িূল্ তে্যদোতো�ো আর্ে্বক নয় এিন সর্ ইনচসনফটচে� 
েোমহদো� পক্সিে্বন কচ�চেন, য্ো� িচধ্য দক্তো ্রমিক্ণ অ্ন্তেু্ব ক্ �চয়চে য্ো� সোহোচয্্য েো�চত� অ্নোনষু্ঠোফনক খোচত 
উচলেখচয্ো�্য উন্নসত রোদখো রোয্চত পোচ�। তো�ো স্োনগীয় পয্্বোয় রোেচক এই ধ�চন� উচদ্যো�চক দ্রুত শুরু ক�ো� েোমহদো তুচল্ 
ধচ�চেন।

একডি ন্যায্্য রূপান্তি পতেি পিামশবি

তচে্য� পয্্বোচল্োেনো, রোটেকচহোল্ো�চদ� সোচে কেোর্োত্ব ো ও আচল্োেনো, এর্ং ্রেোচর্� িূল্্যোয়ন রোেচক �্তহগীত েল্োেচল্� 
সেসতিচত, ফনম্নোনযু্োয়গী সতনফট র্্যসক্�ত পচে� রূপচ�খো ্রস্তুত ক�ো হচয়চে:

স্বোেোমর্ক মহচসচর্ র্্যর্সো (BAU) পচে� দ্তসষ্চকোণ হল্ রোয্ েো�তগীয় স�কো� তো� সম্প্রসত দ্রুতত পে রোেচক ্রত্যোহো� ক�চর্ 
এর্ং পচণ্য� মর্ত�ণ এর্ং রূপোন্ত�গুলল্চক র্োজোচ�� েোমহদো এর্ং রোয্ো�োচন� উপ� রোেচড় রোদওয়ো হচর্।

র্ত্বিোন নগীসত� পেফট র্ত্বিোন ্রর্ণতোগুলল্চক ফনচজ� সেসতি মহচসচর্ র্্যর্হো� কচ� য্ো পম�র্হন খোতচক একফট 
রোটকচনোক্্যোফটক সিোধোন-েোলল্ত দ্তসষ্চকোণ রোেচক ফিকোর্্বনোইজ ক�ো� রোেষ্ো কচ�, এর্ং এই মর্কচল্প� উচদেি্য হচছে রোেি II 
্রকচল্প� উচদেি্য অ্নযু্োয়গী বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন রূপোন্তচ�� মর্ষচয় রোেোকোস ক�ো।

অ্র্চিচষ, ন্যোয্্য রূপোন্তচ�� পে র্ত্বিোন ্রর্ণতোগুচল্োচক আচ�ক ধোপ এম�চয় ফনচয় য্োয় এর্ং এচত সোিমগ্কেোচর্ 
রূপোন্ত�চক একফট সংয্ুক্ ্রণোল্গী মহচসচর্ �ণ্য ক�ো হয়, আ� আ�ও গুরুবেপূণ্ব কেো হল্ রোয্ এটোচক একফট ন্যোয্্য রূপোন্তচ�� 
দ্তসষ্চকোণ রোেচক রোদখো হয়। এ� িোচন হল্ রোয্ য্মদও স্বোেোমর্কেোচর্ সর্ রোটেকচহোল্ো�চদ�চক ফিজোইচন� একফট অ্ংি মহচসচর্ 
�ণ্য ক�ো হয়, তর্ুও আ�ও গুরুবেপূণ্ব কেো হচছে রোয্ তোচদ� জগীর্চন� র্োস্তমর্ক অ্নেুর্গুলল্চক মর্চর্েনো� আওতোধগীন 
অ্ন্তেু্ব ক্ ক�ো হয়, আ� তোচদ� কোচে সফক্য়েোচর্ আকষ্বণগীয় হওয়ো� জন্য পম�কসল্পত একফট রূপোন্ত� ্রস্তুত কচ� তোচদ� 
সিে্বন অ্জ্ব ন ক�ো হয়।

রূপোন্তচ�� রোেোকোস মর্চিষেোচর্ রোল্োক ও কমিউফনফট� উপ� �চয়চে এর্ং তো� িূল্্য মর্চর্েনো� মর্ষয় হচছে কি্বসংস্োন 
র্জোয় �োখো এর্ং নতুন েোকম�� সচুয্ো� স্তসষ্ ক�ো, স্োনগীয় সি্তফধি উন্নত ক�ো, অ্তগীচত� ক্সত ্রসতকো� ক�ো ও েমর্ষ্যচত� 
ক্সতগুলল্চক অ্পসো�ণ ক�ো এর্ং সকল্ নো�ম�কচদ� জন্য একফট স্বোস্্যক� পম�চর্ি স�র্�োহ ক�ো। এই রোক্চত্র হয়চতো 
অ্ন্তেু্ব ক্ েোকচত পোচ� কি্বসংস্োচন পুরুষ ও স্তগী উেয় লল্চঙ্� মর্েোজচন� র্্যোপো�ফটচক সচ্বোধন ক�ো, �ণপম�র্হন খোতচক 
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উন্নত ক�ো� ্রচেষ্ো, িহুচ� ফিজোইন এর্ং পম�কল্পনো� উপ� আ�ও রোেোকোস এর্ং এই সিস্ত ল্ক্্য সোধচন� জন্য জরুম� 
পধিসত�ত পম�র্ত্ব নগুলল্চক সহজ ক�ো� জন্য একফট মর্ত�ণ পম�কল্পনো বতম� ক�ো।

নতুন এর্ং মর্দ্যিোন নগীসতগুলল্চত ন্যোয্্য রূপোন্তচ�� সসধিোন্ত ্রণয়ন ক�ো� জন্য সর্ স্তচ� স�কোচ�� একফট িূল্ েূমিকো 
�চয়চে। তচে্য� পয্্বোচল্োেনো এর্ং এই ্রকচল্প� ্রোেমিক �চর্ষণো� িোধ্যচি রোয্িন আি�ো রোদচখফে েো�তগীয় পম�র্হন খোচত 
ন্যোয্্য রূপোন্ত� র্োস্তর্োফয়ত ক�ো� জন্য ্রচয়োজনগীয় পধিসত�ত পম�র্ত্ব চন� রোস্ল্ উচলেখচয্ো�্য এর্ং তো� পোিোপোমি

ডিত্র 5 – রূপান্ততিি পে য্া উতলেখ কতি লয্ লকান েৃসটিতকাণ লেতক র্বত্বিনা কিা হত়েতে

উৎস: রোল্খচক� ফনজস্ব ক্ত সত

্রচয়োজনগীয় েল্োেল্ সোধচন� জন্য একোমধক স�কো�গী মর্েোচ�� িচধ্য সিন্বয় দ�কো�। পম�র্হন খোতচক ফিকোর্্বনোইজ 
ক�ো� জন্য পম�র্হন ্রয্ুসক্� র্োইচ� ও রোসক্ট�োল্ পম�র্ত্ব চন� ্রচয়োজন �চয়চে: মগ্চি� ফিকোর্্বনোইচজিন, স্োফনক 
পম�কল্পনো এর্ং ইন্ো�চিোিোল্ কোচনলক্টসেফট� জন্য পম�র্হন রোনটওয়োক্ব  পম�কল্পনো হল্ এিন কচয়কফট মর্ষয় য্ো 
পম�র্হন র্্যর্স্োচক ফিকোর্্বনোইজ ক�ো� রোক্চত্র ফনজ-ফনজ অ্র্দোন রো�চখ েোচক। িূন্য কোর্্বন ফনঃস�ণ পম�র্হচন� জন্য 
নতুন ইনফ্োস্টোকেো�চক দ্রুত এর্ং র্ড় রোস্চল্ উন্নত ক�ো� ্রচয়োজন �চয়চে। এই জোতগীয়, আঞ্চলল্ক এর্ং স্োনগীয়-রোস্চল্� 
ে্যোচল্ঞ্জগুলল্চক সচ্বোধন ক�ো এর্ং পম�র্হনচক ফিকোর্্বনোইজ ক�ো� উচদেচি্য রূপোন্ত� র্োস্তর্োফয়ত ক�ো� জন্য স�কো� 
আদি্বেোচর্ অ্র্মস্ত �চয়চে।

র্ার্েকা 1 -ন্যায্্য রূপান্ততিি েন্য সর্নডি পে পরিকল্পনাি ব্বরশটি্য। 

স্াভার্বক রহতসত্ব ্ব্য্বসা ্বর্বিমান নীসর্ ন্যায্্য রূপান্তি

ফনফ্রিয় িোসন সোহোয্্য্রোপ্ত পে র্্যর্হো�কো�গী-েোলল্ত সোহোয্্য্রোপ্ত পে 

নতুন ্রযু্সক্� স্বোেোমর্ক মর্স্তো� কোে্ব  এর্ং উপকো� 
গ্হচণ� পোিোপোমি ধগী� উন্নসতসোধন

ফনলদ্ব ষ্ পম�কসল্পত হস্তচক্প এর্ং আ�ও উপকো� 
গ্হচণ� পোিোপোমি দ্রুত মর্স্তো� কোে্ব  

পম�কসল্পত হস্তচক্প আ� উচ্চ এন্ড-ইউজো� (েূড়োন্ত 
র্্যর্হো�কো�গী) অ্ংিগ্হণ এর্ং ইছেো দরুন দ্রুতত 
পধিসত�ত মর্স্তো�। 

খো�োপ দগী�্ব রোিয়োদগী ইনফ্োস্টোকেো� ফিজোইন এর্ং 
পম�কল্পনো

একফট র্্যর্হোম�ক দ্তসষ্চকোণ রোেচক �্তহগীত পধিসত�ত 
ইনফ্োস্টোকেো� মর্চর্েনো 

র্ফুনয়োমদ স্তচ�� দ্তসষ্চকোণ বেো�ো েোলল্ত একফট 
সোিমগ্ক সসচটেি রোয্টোচক সকচল্� উপকোচ�� জন্য 
ফনলি্বত ক�ো হচয়চে 

র্োজোচ�� েোমহদো ও রোয্ো�োন ক্িতো মর্দ্যিোন েোচক 
য্ো� েচল্ সিতো এর্ং অ্ন্তেু্ব সক্� রোক্চত্র ততটো েোচল্ো 
েল্োেল্ পোওয়ো য্োয় নো 

েূড়োন্ত েল্োেল্ কগী হচর্ তো শুধিুোত্র আকোলঙ্খত 
কোর্্বন ল্চক্্য� উপ� রোকর্্রিত পম�েোল্নোয় 
ফনে্ব �িগীল্; সিতো ও ফন�চপক্তো সম্পর্ক্ব ত মকেু 
সিস্যো মর্দ্যিোন েোচক

সকল্চক ল্োে ্রদোন ক�ো� জন্য েূড়োন্ত েল্োেল্চক 
একফট অ্ন্তেু্ব সক্িলূ্ক পম�কল্পনো� িোধ্যচি েোলল্ত 
ক�ো হয়, এর্ং সিতো এই ্রফক্য়োচত অ্ন্তেু্ব ক্ �চয়চে

উৎস: রোল্খচক� ফনজস্ব ক্ত সত
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Figure 1: EV policy mapping at the sub-national scales. Source: compilation by the project 
research team.
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প্রকতল্পি মূে্যা়েন লেতক আমিা কী কী রশতখডে

উন্নয়নিূল্ক িূল্্যোয়ন ্রকচল্প� িোধ্যচি, আি�ো সতনফট িূল্ লজফনস মিচখফে য্ো আি�ো েমর্ষ্যচত� �চর্ষণো ্রকচল্প র্্যর্হো� 
ক�চত পোম�:

 
• মাল্টি-ডিসসডলিনারিডি: �চর্ষণো দচল্� িোল্টি-ফিসসফপ্নোম� ্রকো�চেদ রোেচক �চর্ষণো গুরুবেপূণ্ব ল্োে গ্হণ ক�চত 

রোপচ�চে, রোকননো এই ধ�চণ� পধিসতগুলল্চত মর্সেন্ন দ্তসষ্চকোণ, মর্ষয় এর্ং দক্তো� ল্োে �চয়চে এর্ং রোয্চক্চত্র সম্র্ এই 
পধিসত� র্্যর্হো�চক ্রচণোমদত ক�ো উফেত। জফটল্ ে্যোচল্ঞ্জগুলল্চক শুধুিোত্র একফট একক রোেোকোস এর্ং একফট মর্ষচয়� 
িোধ্যচি সিোধোন ক�ো সম্র্ নয়।

• অংশগ্রহণমূেক পদ্ধসর্: অ্ংিগ্হণিূল্ক পধিসত এর্ং মর্সেন্ন আে্ব-সোিোলজক খোত জচুড় কোজ ক�ো� ্রর্ণতোচক 
অ্নচুিোমদত ক�ো উফেত, এর্ং এটো একফট িোল্টি-ফিসসফপ্নোম� ফটচি� কোচজ� গুরুবে এর্ং িূল্্য জ্োপন কচ�।

• লয্াগ্াতয্াগ্: ফটচি� িচধ্য রোয্ো�োচয্ো� েোকো জরুম� এর্ং অ্নল্োইন ফটচি� কোজ এর্ং কোচজ� মর্েোজচন� সোচে জফড়ত 
ে্যোচল্ঞ্জগুলল্� সিোধোন ক�ো� জন্য ্রকচল্প� ্রধোনচদ�চক এর্ং সদস্যচদ�চক আ�ও পধিসত�ত ্রচেষ্ো গ্হণ ক�চত হচর্ 

মূে নীসর্গ্র্ পিামশবি 

• �্তহগীত েল্োেল্ রোেচক স্পষ্েোচর্ জোনো রো�চে রোয্ একফট ে�ি ও কচঠো� রূপোন্তচ�� র্দচল্ রোটেকচহোল্ো��ো একফট 
ক্ির্ধ্বিোন রূপোন্ত� রোর্মি পেন্দ কচ�ন। এই ক্ির্ধ্বিোন পধিসত ফনি্বোতোচদ�চক এর্ং রোেোক্োচদ�চক ্রচয়োজনগীয় সিয় 
রোদচর্ য্োচত তো�ো ঝোচিল্ো িুক্ হচয় রূপোন্তচ�� র্োস্তর্োয়চন রোয্ো� মদচত পো�চর্ন এর্ং তো� পোিোপোমি এটো নগীসত 
ফনধ্বো�কচদ�চক নগীসতচত ্রচয়োজনগীয় সংচিোধন ক�ো� সচুয্ো� ও স�র্�োহ ক�চর্। নগীসত ফনধ্বো�কচদ�চক এই মর্ষচয় 
িচনোচয্ো� রোদওয়ো উফেত। 

• পম�র্হন খোচত িূন্য কোর্্বন ফনঃস�ণ অ্জ্ব ন ক�ো শুধুিোত্র বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হচণ� পয্্বন্তই সগীমিত েোকো উফেত 
নয়। বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হচণ� পোিোপোমি সোইচকল্ েোল্োচনো� ফনচর্মদত পে, হোঁটো� ্রেো� এর্ং ফনি্বোচণ� উপ-
আইচন পম�র্ত্ব চন� িতন অ্ন্যোন্য মর্কল্পগুলল্চকও অ্ন্তেু্ব ক্ ক�ো উফেত য্োচত সর্চেচয় রোস�ো ল্োে গ্হণ ক�ো রোয্চত 
পোচ�। পম�র্হন খোচত িূন্য কোর্্বন ফনঃস�ণ অ্জ্ব চন� জন্য মর্কল্প �চড় রোতোল্ো� সিয় এই সর্ র্্যোপো�গুলল্চক নগীসত�ত 
মর্চর্েনো� আওতোধগীন ফনচয় আসো দ�কো�। 

• য্দগীও সোিোলজকেোচর্ অ্ন্তেু্ব সক্িূল্ক বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন নগীসতগুলল্ সর্চেচয় রোর্মি আকোলঙ্খত তর্ুও ্রক্ত তপচক্ 
্রোয়িই এচত অ্চনক জফটল্ েো�সোি্য র্জোয় �োখো� মর্ষয় জফড়ত েোচক। এই ্রফক্য়োচত মকেু রোল্োকসোনকো�গী এর্ং 
মকেু ল্োেকো�গী েোকচর্। এই ্রসচঙ্ রোল্োকসোনকো�গী এর্ং ল্োেকো�গীচদ�চক সনোক্ ক�ো� জন্য উপয্ুক্ িূল্্যোয়ন 
পম�েোলল্ত ক�ো গুরুবেপূণ্ব এর্ং নগীসত�ত স্তচ� ্রচয়োজনগীয় সংচিোধচন� র্োস্তর্োয়ন দ�কো�। রোর্মি�েো� নগীসতগুলল্চত 
স্পষ্েোচর্ এ� অ্েোর্ �চয়চে। 

• রোদচি পোর্লল্ক র্নোি ্রোইচেট পম�র্হন পধিসত সম্পচক্ব  েল্িোন আচল্োেনোচক নগীসতগুলল্� আওতোধগীন অ্ন্তেু্ব ক্ ক�ো 
দ�কো�। মর্চলেষণ রোেচক জোনো রো�চে রোয্ ইনচসনফটেগুলল্ �ণপম�র্হন খোচত� র্দচল্ ্রোইচেট পম�র্হন খোতচক উন্নত 
ক�ো� মদচক রোর্মি আগ্হগী। য্মদও িহুচ� রোকচ্রি সড়ক �ণপম�র্হন রোর্মি�েো� ফনম্ন রোেচক িধ্য আয় র্চ�্ব� েোমহদো পূণ্ব 
কচ� তর্ুও এই খোচত �ণপম�র্হনচক উন্নত ক�ো� জন্য নগীসত� িোধ্যচি একফট কোঠোচিো�ত উন্নয়ন ্রকল্প দ�কো�। 

• গুরুবেপূণ্বেোচর্, ্রকল্প রোেচক জ্োপন হচয়চে রোয্ বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন রূপোন্ত� দরুন গ্োিগীণ অ্ঞ্চচল্ কগী ্রেোর্ পড়চর্ 
রোসই সম্পচক্ব  খুর্ একটো স্পষ্েোচর্ জোনো রোনই এর্ং নগীসত� আওতোধগীন এই মর্ষয়ফটচক রোতিন রোকোনও গুরুবে রোদওয়ো হয় 
ফন। নগীসত� আওতোধগীন বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হণ পম�কল্পনোয় গ্োিগীণ অ্ঞ্চল্গুলল্চক কোয্্বক�েোচর্ অ্ন্তেু্ব ক্ ক�ো� 
জন্য উপয্ুক্ পম�কল্পনো বতম� ক�ো অ্পম�হোয্্ব। 

• খ�ে, এর্ং মর্চিষেোচর্ অ্মগ্ি খ�েচক বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হচণ� রোক্চত্র একফট ্রধোন র্োধো মহচসচর্ সনোক্ ক�ো 
হচয়চে। তচর্, খ�ে কি ক�ো� জন্য নগীসত এখন পয্্বন্ত নন-েোইন্যোনসসয়োল্ মদচক� তুল্নোয় েোইন্যোনসসয়োল্ ল্োচে� 
উপ� অ্সোিঞ্জস্যপূণ্বেোচর্ রোেোকোস কচ�চে। েোমহদো� মদচক� ইনচসনফটেগুলল্ সর্ই আর্ে্বক ধ�চণ� এর্ং এটো অ্ন্যোন্য 
রোদচি রোেচক প্তেক রোয্খোচন বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� জন্য পোর্ক্ব ং সমুর্ধো� অ্গ্োমধকো�, সড়চক মর্চিষেোচর্ ফনচর্মদত পে 
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ইত্যোমদ� িতন উপকো� স�র্�োহ ক�ো হয় য্ো সর্্বদো আর্ে্বক ধ�চণ� নয়। বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হণ উন্নত ক�ো� জন্য 
নগীসতগুলল্চত এিন সর্ ল্োে অ্ন্তেু্ব ক্ ক�চত হচর্ য্ো আর্ে্বক ধ�চন� নয়। 

• য্মদও, র্োফড়চত েোর্জ্ব ং রোটেিচন� জন্য ইনচসনফটে স�র্�োহ ক�ো হচয়চে তর্ুও ইনচসনফটেগুলল্� অ্সেন্ন দ্তসষ্চকোণ 
এর্ং নন-েোইন্যোনসসয়োল্ র্্যর্স্ো� অ্র্চহল্ো দরুন ্রক্ত সতপচক্ বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হচণ� উপ� ্রসতকূল্ ্রেোর্ 
পচড়। র্োফড়চত েোর্জ্ব ং রোটেিন স্োপন ক�ো� জন্য নগীসত� িোধ্যচি উপয্ুক্ েোইন্যোনসসয়োল্ এর্ং নন-েোইন্যোনসসয়োল্ 
ইনচসনফটে স�র্�োহ ক�ো দ�কো�। এই ধ�চন� ইনচসনফটে পম�কল্পনো বতম� ক�ো� সিয় িহ� ফনলদ্ব ষ্ মর্ষয় ফনচয় 
মর্চর্েনো ক�ো অ্ত্যন্ত গুরুবেপূণ্ব। 

• বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহন গ্হচণ� রোক্চত্র মর্শ্বোচস� �োটসত একফট ্রধোন ে্যোচল্ঞ্জ মহচসচর্ উচঠ দোঁড়োচছে। মর্চিষেোচর্, 
র্্যোটোম� অ্দল্র্দল্ হচছে এিন একফট র্্যোপো� রোয্খোচন মর্শ্বোচস� �োটসত খুর্ই তগীব্র পয্্বোচয় �চয়চে। রোয্চহতু র্্যোটোম�� 
জন্য ফনলদ্ব ষ্ িোচন� অ্েোর্ আচে রোসচহতু, র্্যোটোম� অ্দল্র্দল্ পম�কল্পনো� সোিচন হয়চতো মকেু র্োধো এচস দোঁড়োচত 
পোচ�। বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� র্্যোটোম�� জন্য ফনয়ন্তণ িোন উন্নত ও র্োস্তর্োফয়ত ক�ো দ�কো�। 

• য্মদ বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� েোর্জ্ব ং রোটেিনগুচল্ো তোচদ� ্রচয়োজনগীয় িসক্ মগ্ি রোেচক টোচন তোহচল্ তোচত হয়চতো মর্দ্ুযৎ 
মর্ত�ণ সচুয্ো�-সমুর্ধো� আর্ে্বক অ্র্স্ো আ�ও খো�োপ হচয় রোয্চত পোচ�। এ� জন্য হয়চতো নগীসত�ত পদচক্প দ�কো� 
হচত পোচ� য্ো� আওতোধগীন মর্দ্ুযৎ খোত এর্ং পম�র্হন খোত উেয়চক ফনচয় রোয্ৌেেোচর্ মর্চর্েনো ক�ো দ�কো�। নগীসত� 
িোধ্যচি এই মদচক রোতিন রোকোনও উৎসোহ ্রকোি ক�ো হয় ফন এর্ং তো দ্রুতত �সতচত দ�কো�। 

• িোসচন� পম�চ্রলক্চত, রোক্রিগীয়, �োষ্ট্র্রীয় এর্ং িহুচ� পয্্বোচয়� স�কোচ�� িচধ্য সিন্বয়চক আ�ও িজর্ুত ক�ো দ�কো�। 
অ্ধ্যয়ন রোেচক জ্োপন হচয়চে রোয্ ্রোয়িই িহচ�� স�কো�চদ� ফনজ-ফনজ ফনলদ্ব ষ্ িোসন র্্যর্স্ো েোচক, রোয্টো �োষ্ট্র্রীয় এর্ং 
রোক্রিগীয় পয্্বোচয় মর্দ্যিোন িোসন র্্যর্স্ো রোেচক রোর্ি আল্োদো। তোই, এই নগীসত�ত উচদেি্যগুলল্চক এক পচে ফনচয় আসো� 
জন্য পয্্বোপ্ত নগীসত�ত পদচক্প দ�কো�। 

• আিদোফন র্্যচয় �োটসত দরুন য্মদও রোদচি� ল্োে হচর্ আ� রোদি ফনচজ� জন্য রোর্মি েোচল্ো এনোর্জ্ব  স�ুক্ো সংগ্হ 
ক�চত পো�চর্ তর্ুও তো� পোিোপোমি য্মদ বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� পণ্য, উপক�ণ এর্ং র্্যোটোম�� জন্য রোদিগীয় ্রয্ুসক্ 
এর্ং ফনি্বোণ ইউফনচট� উন্নয়ন নো ক�ো হয় তোহচল্ হয়চতো এই ধ�চণ� পণ্য, উপক�ণ এর্ং র্্যোটোম�গুলল্� আিদোফন 
ক�ো দ�কো� হচর্ এর্ং তোচত রোনসতর্োেক সোিসষ্ক-অ্ে্ববনসতক ্রেোচর্� স্তসষ্ হচত পোচ�। য্মদও এই ধ�চণ� রোদিগীয় 
্রয্ুসক্গুলল্চক উন্নত ক�ো� জন্য উৎপোদন জফড়ত ইনচসনফটচে� (PLI) িতন নগীসত পম�কল্পনো বতম� ক�ো হচয়চে 
তর্ুও PLI পম�কল্পনোচক দ্রুতত ক�ো এর্ং ্রচয়োজনগীয় সংস্োনসিূচহ� রোদিগীয় উৎপোদনচক ্রচণোমদত ক�ো� জন্য আ�ও 
নগীসত�ত উৎসোহ দ�কো�। 

• য্মদও রোতল্ খোচত এর্ং ঐসতহ্যর্োহগী য্োনর্োহন ফনি্বোণ মিচল্প েোকম� রোল্োপ পোওয়ো� কো�চণ েোকম�� উপ� ্রেোর্ রোর্ি 
দঃুখজনক িচন হচছে, তর্ুও য্মদ র্্যোটোম� ম�সোইম্লিং, রোটলল্ি্যোফটক্স এর্ং নতুন য্োনর্োহন উন্নয়চন� রোক্চত্র কোঠোচিোর্ধি 
নগীসত�ত পদচক্প গ্হণ ক�ো হয় তোহচল্ রোসটো হয়চতো েোকম�� সিস্যো সিোধোন ক�চত পো�চর্ এর্ং দগী�্ব-রোিয়োচদ নতুন 
সচুয্ো� এর্ং নতুন েোকম� স্তসষ্ ক�চত পো�চর্। 

• অ্র্চিচষ, বর্দ্ুযসতক য্োনর্োহচন� জন্য স�র্�োমহত সোর্সসফি, এর্ং মর্সেন্ন ক� এর্ং রোসস-এ �োটসত দরুন স�কোম� 
রোকোষো�ো�চক রো�সেফনউচত য্ো রোল্োকসোন র্হন ক�চত হচত পোচ� তো� জন্য মর্কল্প পধিসত� ্রচয়োজন �চয়চে রোয্টো 
এই ক্সত পূ�ণ ক�চত পো�চর্। অ্ন্তত স্বল্প রোিয়োচদ স�কো�চক এই ক্সত পূ�ণ ক�ো� জন্য রোতল্ এর্ং �্যোচস� উপ� 
অ্সতম�ক্ ক� েোপোচনো উফেত।
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