
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/18/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা র্োোর্াল বিম্বের োউর্ম্বেট অপাম্বরেম্বর্র তদন্ত করার কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  

ঘকাম্পাবর্র প্রাক্তর্ মোম্বর্জাররা ঘলাভর্ীয় চুবক্ত পাওয়াম্বর্ার বিবর্মম্বয় হাজার হাজার মাবকন র্ 
েলার  ুষ ও বককিোক বর্ম্বয়বেম্বলর্ িম্বল অবভম্ব াগ  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম। কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট নিপাটন মমন্ট অ্ফ পাবনিক 
সানভন স (New York State Department of Public Service) র্যাশর্াি নিমির (National Grid) 
িাউর্মেট গযাস বযবসার তদন্ত শুরু কমরমে েখর্ র্যাশর্াি নিমির ঘবশ কময়কজর্ প্রাক্তর্ 
কমনচারীমক  ুষ এবং নককবযাক নিমম অ্নভেকু্ত করা হময়নেি োর মমযয বহু নমনিয়র্ মানকন র্ 
িিামরর চুনক্ত জন়িত নেি।  
  
"নর্উ ইয়মকন  ইউটিনিটি কমনচারীমদর প্রনত শূর্য সহর্শীিতা রময়মে োরা তামদর নর্মজর পমকট ভরার 
জর্য আইর্ িঙ্ঘর্ কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা এই মমনানন্তক আচরমণর তদন্ত শুরু 
করনে োমত আমরা অ্নবিমে এর মূমি ঘপ ৌঁোমত পানর এবং র্যায়নবচার নর্নিত করমত পানর। 
আমামদর তদন্ত পুঙ্খার্ুপুঙ্খভামব পরীক্ষা করমব এবং নর্যনারণ করমব ঘে কমনচারীমদর পক্ষ ঘেমক 
অ্পরাযমূিক নিয়াকিাপ প্রনতমরামযর জর্য সংস্থাটি উপেুক্ত সুরক্ষার বযবস্থা রাখমত বযেন হময়মে 
নকর্া, এবং েনদ তা েনদ হময় োমক তাহমি ইউটিনিটিমক দায়বদ্ধ করা হমব।"  
  
ব্রুকনিমর্ ঘকাম্পানর্র সনুবযা নবভামগ নর্েুক্ত পাৌঁচ জর্ প্রাক্তর্ র্যাশর্াি নিি মযামর্জামরর নবরুমদ্ধ 
একটি ঘফিামরি অ্নভমোগ আর্নসি করা হময়মে, োর সামে িং আইিযান্ড নভনিক নকেু ঠিকাদারমদর 
চুনক্ত পাইময় ঘদওয়ার নবনর্মময় কময়ক হাজার মানকন র্ িিার  ুষ এবং নককবযাক িহণ কমর ট্র্যামভি 
অ্যাক্ট িঙ্ঘমর্র ষ়িেন্ত্র করা হময়মে, োমদর সামে সংস্থাটি বযবসা কমরমে। অ্নভমোগ অ্র্ুোয়ী, 
একজর্ ঠিকাদার আসানমমদর  ুষ ঘদওয়ার সময় ঘকাম্পানর্র কাে ঘেমক 50 নমনিয়র্ মানকন র্ 
িিামররও ঘবনশ সুনবযা রক্ষণামবক্ষমণর চুনক্ত অ্জন র্ কমরনেমির্।  
  
"একটি নর্য়নন্ত্রত ইউটিনিটির কমনচারীমদর এই কনেত অ্পরাযমূিক কােনকিামপর ফমি, নবভাগটি এই 
নবষময় অ্নবিমে তদন্ত শুরু কমরমে োমত ইউটিনিটির িাহকরা এই প্রকমের দ্বারা আনেনকভামব 
ক্ষনতিস্থ হময়নেমির্ নকর্া তা নর্যনারণ করার জর্য এবং েনদ তাই হয়, তাহমি িাহকমদর পক্ষ ঘেমক 
সমূ্পণন ক্ষনতপরূণ পাওয়ার ঘচষ্টা করা হমব," বেপাটন ম্বমন্ট অফ পািবলক সাবভন ম্বসর (Department Of 
Public Service, DPS) বর্িনাহী আবিকাবরক জর্ বি হাওয়ােন  িম্বলর্। "সংস্থাটি জানর্ময়মে ঘে 



 

 

চুনক্তগুনিমত গুরুত্বপূণন গযাস পনরকাঠামমা জন়িত নেি র্া, তাই জর্নর্রাপিা ঝুৌঁ নকর মমযয ঘর্ই। 
নবভামগর তদন্ত ঘসই সতযটি নর্নিত করার জর্য কাজ করমব।"  
  
র্যাশার্াি নিমির চুনক্তর তদন্ত একইভামব করদাতামদর উপর অ্পরাযমূিক কােনকিামপর ঘকার্ও 
আনেনক প্রভাব সর্াক্ত করা, করদাতামদর সুনবযার জর্য এই জাতীয় খরচ পুর্রুদ্ধার করা, কীভামব 
এত দী ন সময় যমর এই নিয়াকিাপটি উমমানচত হয়নর্ তা নর্যনারণ করা এবং র্যাশার্াি নিমি 
এমর্ পনরনস্থনত োমত আর র্া  মট তা নর্নিত করার জর্য ঘে পনরবতন র্গুনি করা আবশযক তা 
সর্াক্ত করার নদমক মমর্ানর্মবশ করমব।  
  
নবভাগটি অ্র্ুরূপ কমনচারীমদর অ্সদাচরমণর সামে জন়িত ইউটিনিটিগুনির তদন্ত পনরচাির্া কমরমে। 
2009 সামির শুরুমত, নর্উ ইয়মকন র ইোর্ন নিনিমক্টর মানকন র্ অ্যাটনর্ন (U.S. Attorney for the 
Eastern District of New York) দশজর্ কর্ এনিসমর্র (Con Edison) সপুারভাইজার এবং 
কমনচারী এবং একজর্ অ্বসরপ্রাপ্ত সপুারভাইজারমক ঘিপ্তার কমরর্, 2009 সামি ঘশষ হওয়া র্য় 
বেমরর সময়কামি কমনচারীমদর 1 নমনিয়র্ মানকন র্ িিামররও ঘবনশ  ুষ এবং নককবযামকর নবনর্মময় 
একজর্ ঠিকাদামরর প্রমদয় পনরমামণর দানব নিত করার বযবস্থা করার জর্য। কর্ এনিসর্ এই 
অ্ববয কােনকিাপ সম্পমকন  অ্বগত নেি র্া। ঘিপ্তামরর জবামব পাবনিক সানভন স কনমশর্ তদন্ত শুরু 
কমর। ঘসই মামিার ফমি পাবনিক সানভন স কনমশর্ (Public Service Commission, PSC) কর্ 
এনিসমর্র িাহকমদর জর্য 171 নমনিয়র্ মানকন র্ িিার অ্জন র্ কমর।  
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