
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/10/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 
 

 

গভর্ নর হ াচুল সািওম্ব়ে বিদ্যেৎ বিভ্রাট সম্পম্বকন তদ্ম্বের ফলাফল হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

হেম্বরাপবলটার্ রান্সম্বপাম্বটনের্ অম্বিাবরটট (Metropolitan Transportation Authority, 

MTA) MTA 29 আগম্বের  টর্ার পযর্রািৃবি এডাম্বত প্রেের্ পদ্ম্বেপ এিং উন্নত 

প্রম্বটাকল িাস্তিা়ের্ করম্বি 

  

অর্ে হকার্ সম্ভািে দ্যি নলতা সর্াক্ত ও সংম্বোধর্ করম্বত গভর্ নর সম্পূণ ন MTA জযম্বড 

অপাম্বরের্ কম্বরাল হসন্টারগুবলর পর্ নাম্বলাচর্ার বর্ম্বদ্নে বদ্ম্ব়েম্বের্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ 29 আগস্ট MTA-র সবগুথল র্ম্বরযুক্ত লাইনর্র এবং তার সানি L 

হেনর্ বযাপক্ থবদ্ুযত থবভ্রানের ক্ারণ অর্ুসন্ধানর্র ফলাফল হ াষণা ক্নরনের্। দু্টে বাইনরর 

ইঞ্জিথর্যাথরং ফার্ ন, এইচথিআর এবং WSP-হক্ তদ্ন্ত ক্রার এবং এক্টে র্লূ ক্ারণ থর্র্ নারনণর 

দ্াথযত্ব হদ্ওযা  নযথেল এবং পাওযা থগনযথেল হয থবভ্রাে র্ার্ুনষর তরুটের ক্ারনণ  নযথেল। 

তদ্নন্তর ফলস্বরূপ, গভর্ নর হ াচুল অর্য হক্ানর্া সম্ভাবয দু্ব নলতা থচথিত ক্রনত এবং হসগুথলর 

প্রশর্নর্র জর্য সর্গ্র MTA জনু়ে অপানরশর্ ক্নরাল হসন্টারগুথলর সমূ্পণ ন পয নানলাচর্ার 

থর্নদ্নশ থদ্নের্।  

  

"রথববার, 29 আগস্ট রানত, সাবওনযর যাত্রীনদ্র পথরনষবা  ঠাৎ এবং অপ্রতযাথশতভানব বন্ধ 

 নয যায, এবং অথবলনম্ব এই বযা ানতর পনর, আথর্ MTA-হক্ এর ক্ারণ তদ্ন্ত ক্রার থর্নদ্নশ 

থদ্নযথেলার্। সর্সযাগুথলর উৎস থচথিত ক্রনত এবং উন্নথতসার্নর্র সুপাথরশ ক্রার জর্য 

দ্লগুথল দ্রতু ক্াজ ক্নর। যাত্রীরা যানত আর ক্খনর্া এই ক্ারনণ বার্াগ্রস্ত র্া  র্ তা থর্ঞ্জিত 

ক্রার জর্য আথর্ প্রশর্র্ পদ্নেপগুথলর থর্নদ্নশ থদ্ঞ্জে," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "থর্উ 

ইযক্নবাসীরা এক্টে সমূ্পণ নরূনপ ক্ায নক্র সাবওনয থসনস্টনর্র উপর পরর্ আস্থা পাওযার 

হযাগয, এবং হসই থবশ্বাস পুর্ুদ্ধার ক্রা আর্ানদ্র ক্াজ। আথর্ MTA-হক্ আনরা থর্নদ্নশ থদ্ঞ্জে 

পুনরা থসনস্টর্ জনু়ে সর্স্ত অপানরশর্ ক্নরাল হসন্টারগুথল পয নানলাচর্া ক্রার যানত পরবতী 

হক্ানর্া সম্ভাবয দু্ব নলতা সর্াক্ত ক্রা যায এবং এই র্রনর্র পথরথস্থথত যানত আর র্া  নে হস 

থবষনয আশ্বাস প্রদ্ার্ ক্রার জর্য। আর্রা আর্ুথর্ক্াযর্, উন্নথত এবং থর্ভনরনযাগযতা প্রদ্ার্ 

ক্রব যা যাত্রীনদ্র প্রাপয।"  

  

MTA-র ভারপ্রাপ্ত সভাপবত এিং বসইও জোম্বর্া বলিার িম্বলর্, "থরনপােনটে MTA-হক্ আর্রা 

ক্ীভানব RCC-হক্ সর্ি নর্ ক্নর হয র্ূল থসনস্টর্গুথল তা বজায রাথখ এবং পথরচালর্া ক্থর, তা 

তাৎেথণক্ভানব পুর্থব নর্যানসর ক্াজ ক্রার থর্নদ্নশ হদ্য। ভবর্টেনত থবদ্ুযৎ র্ষ্ট  ওযার পথরথস্থথত 

উন্নত ক্রনত সংস্থাটে অথতথরক্ত হক্বনলর সংনযাগ স্থাপর্ ক্রনব, হসই সানি আরও থবসরতৃত 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/HDR%20_Report_210904_elect_failure_Public_Release_9821.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/WSP_Key_Findings_Summary-for_release.pdf


থবঞ্জডং র্যানর্জনর্ন্ট থসনস্টর্ প্রস্তুত ক্রনব যা ভবনর্র ববদু্যথতক্ থবতরণ, যাথিক্ এবং থর্রাপত্তা 

বযবস্থার অবস্থা সম্পনক্ন থবস্তাথরত দৃ্শযর্ার্তা প্রদ্ার্ ক্রনব। আথর্ গভর্ নর হ াচুলনক্ র্র্যবাদ্ 

জার্ানত চাই হয আর্ানদ্র সানি এই সর্সযাগুথলর গভীনর প্রনবশ ক্রার জর্য এবং এর দ্ী নস্থাযী 

সর্ার্ার্গুথল সর্াক্ত ক্রনত সা াযয ক্রার জর্য।"  

  

থরনপানেন জার্া হগনে হয থর্উ ইযক্ন থসটে োর্ঞ্জজে হরল ক্নরাল হসন্টানর থবদু্যৎ  ারানর্ার প্রর্ার্ 

ক্ারণ থেল থবঞ্জডংনযর পাওযার থিথিথবউশর্ ইউথর্েগুথলর এক্টেনত র্যার্ুযাথল অযাথিনভে 

ক্রা পাওযার-অফ সুইচ। প্রািথর্ক্ ইথিত হিনক্ হবাঝা যায হয জুরীক্ালীর্ পুশ হবাতার্টে 

দু্ নের্াক্রনর্ চাপানর্া  নত থগনয িাক্নত পানর হযন তু এক্টে প্লাথস্টনক্র গািন যা দু্ নের্াক্রনর্ 

সঞ্জক্রযক্রণ প্রথতনরার্ ক্নর তা অর্ুপথস্থত থেল।  

  

এক্  ণ্টারও হবথশ সর্য র্নর থবদ্ুযৎ পুর্ুদ্ধানর বযি নতা অভযন্তরীণ সংগঠর্ এবং প্রঞ্জক্রযার 

তরুটের ফল বনল র্নর্  নে, RCC-হত থবদ্যর্ার্ সাংগঠথর্ক্ রেণানবেণ ক্াঠানর্াগুথলর 

পুর্থব ননবচর্ারও প্রনযাজর্ যানত এক্ই র্রনর্র  ের্া আবার র্া  নে। এই  ের্ার তদ্ন্তক্ারী 

সংস্থাগুথল আরও হদ্নখনে হয RCC-র থবদ্ুযৎ থবতরণ পয ননবেণ বযবস্থার অভানবর ক্ারনণ 

 ের্ার প্রভাব আরও তীব্র  নযনে। এই র্রনর্র থসনস্টর্ থবদ্ুযৎ থবতরণ বযবস্থায র্ূল ববদু্যথতক্ 

উপাদ্ার্গুথলর থস্থথতশীলতা প্রদ্ার্ ক্রনব।  

  

থরনপােনগুথল MTA-হক্ অথবলনম্ব RCC-হত রেণানবেণ বযবস্থাপর্ার পথরক্াঠানর্া পুর্গ নঠনর্র 

ক্াজ ক্নর। এক্টে স্বল্পনর্যাদ্ী উন্নথত থ সানব, থরনপােনগুথল সুপাথরশ ক্নর হয অনিাথরটে 

অথতথরক্ত সরিার্ ইর্স্টল ক্নর যা ভবনর্র সর্স্ত ববদু্যথতক্ সাথক্নেগুথলনক্ অল্টারনর্ে ক্নর 

ববদু্যথতক্ সাথক্নেগুথলনক্ থফি ক্রার জর্য। দ্ী ননর্যানদ্, থরনপােনগুথল সুপাথরশ ক্নর হয থর্উ 

ইযক্ন থসটে োর্ঞ্জজে (New York City Transit) এক্টে আর্ুথর্ক্ থবঞ্জডং র্যানর্জনর্ন্ট থসনস্টর্ 

ইর্স্টল এবং পথরচালর্া ক্নর যা ভবনর্র ববদু্যথতক্ থবতরণ যাথিক্ এবং থর্রাপত্তা বযবস্থার 

অবস্থা সম্পনক্ন থবস্তাথরত দৃ্শযর্ার্তা প্রদ্ার্ ক্রনব।  

  
###  
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