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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা লং আইলোম্বে বর্উ ইয়কন আম্বমবরকার্ ওয়াটার ককাম্পাবর্র সরকাবরকরম্বের
সম্ভািেতা তদম্বে কর্তৃ ত্ব দাম্বর্র জর্ে করটম্বেয়ার কপ্রাম্বটকেম্বর্র জর্ে বিম্বেষ উেম্বদষ্টাম্বক বর্ম্বদন ে
বদম্বয়ম্বের্

বিম্বেষ উেম্বদষ্টা 1 এবপ্রম্বলর মম্বযে সমসো কিবলত লং আইলোে ওয়াটার ইউটিবলটি কেৌরকরম্বের
গুোিলী বর্ম্বয় োিবলক সাবভনম্বসর তদে বিভাম্বগর কর্তৃ ত্ব কদম্বির্ এিং প্রবতম্বিদর্ করম্বির্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা লং আইলযামের বৃহত্তম বযক্তিগত মাক্তলকার্াধীর্ পাক্তর্ ককাম্পাক্তর্ ক্তর্উ
ইয়কন আমমক্তরকার্ ওয়াটার ককাম্পাক্তর্ ইর্কমপনামরমটমের কপৌরায়মর্র সম্ভাবযতা সম্পমকন তদন্ত শুরু এবং
কর্তৃ ত্ব ক্তদমত আজ ক্তর্উ ইয়কন কেট ক্তেপাটনমমন্ট অ্ফ পাবক্তলক সাক্তভনমসর (Department of Public
Service, DPS) করটমপয়ার করামটকশমর্র ক্তবমশষ উপমদষ্টা করাক্তর আই. লযাংকমযার্মক ক্তর্মদন শ
ক্তদময়মের্।
"অ্মর্ক ক্তদর্ ধমর, লং আইলযামের ক্তর্উ ইয়কন আমমক্তরকার্ ওয়াটামরর 120,000 গ্রাহক পাক্তর্র
অ্তযক্তধক উচ্চ হামরর কারমে ভু গমের্- এটা আর চলমত পামর র্া," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "ক্তর্উ
ইয়কন অ্ক্তবলমে এই গুরুত্বপূেন রময়াজর্ীয়তা এবং একটি কমৌক্তলক অ্ক্তধকামরর জর্য গ্রাহক খরচ
কমামর্ার সকল ক্তবকল্প পুঙ্খার্ুপুঙ্খভামব গমবষো করার একটি রমচষ্টা শুরু কমরমে, যার মমধয রময়মে
সরকাক্তরকরে। ক্তর্উ ইয়কন বাসীমদর পক্তরষ্কার, ক্তর্রাপদ এবং সাশ্রয়ী পাক্তর্ পাওয়ার অ্ক্তধকার রময়মে
এবং তা ক্তর্ক্তিত করার জর্য আমরা সকল সম্ভাবর্া খক্ততময় কদখমবা।"
ক্তেপাটনমমন্ট বতন মামর্ ক্তর্উ ইয়কন আমমক্তরকার্ ওয়াটারমক ক্তলবাটিন ইউটিক্তলটিস ককাং এর কামে ক্তবক্তির
ক্তবষয়টি পযনামলাচর্া করমে, কযটি আমরকটি কবসরকাক্তর ইউটিক্তলটি। দয ক্তলবাটিন রক্তিয়া ক্তসমেমমর
সম্ভাবয সরকাক্তরকরে ক্তবকল্প পযনামলাচর্া করমত স্থার্ীয় আগ্রমহর সৃক্তষ্ট কমরমে। ক্তস ক্তিফ এবং
মাসামপকুয়া সহ কবশ কময়কটি কপৌরসভা ক্তর্উ ইয়কন আমমক্তরকার্ ওয়াটার বযবস্থার ক্তকেু অ্ংশ
দখমলর সম্ভাবযতা ক্তবমেষে কমর মন্তবয জমা ক্তদময়মে। গভর্নর কুওমমা র্মভেমর চালু করা তার
ইউটিক্তলটি সংস্কার আইমর্র একটি ক্তবধার্ অ্ন্তভুন ি কমরমের্, কযখামর্ আমমক্তরকার্ ওয়াটামরর
সরকাক্তরকরমের সম্ভাবযতা ক্তর্ময় 2021 সামলর 1 এক্তরমলর মমধয একটি গমবষো জাক্তর করমত হমব।
চলমার্ রক্তিয়ায় ক্তবষয়টির গুরুত্ব ক্তবমবচর্া কমর, গভর্নর ক্তবভাগমক অ্ক্তবলমে গমবষো শুরু করার
ক্তর্মদন শ কদর্।
বিোটনম্বমন্ট অফ োিবলক সাবভনম্বসর প্রযার্ বর্িন াহী কমন কতনা জর্ বি. করািস িম্বলর্, "গভর্নর

কুওমমা কভািামদর জর্য উচ্চ মূমলযর পাক্তর্ কসবার এই গুরুত্বপূেন সমসযার সমাধার্ খুুঁজমত একটি
সক্তিয় আগ্রহ গ্রহে কমরমের্। একটি সরকাক্তর অ্ক্তধগ্রহমের সবমচময় বড় কভািা সুক্তবধা হল কয
ইউটিক্তলটি কর মুি হমব, যা কভািামদর জর্য খরচ কক্তমময় কদমব। কসবার খরচ কমামর্া
ক্তেপাটনমমমন্টর কামে অ্তযন্ত গুরুত্বপূেন।"
করটম্বেয়ার কপ্রাম্বটকেম্বর্র বিম্বেষ কাউম্বেল করাবর আই. লোংকমোর্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা

করটমপয়ারমদর রক্ষা করার কক্ষমে ককার্ ক্তবকল্প বাদ ক্তদমের্ র্া, এবং এর মমধয রময়মে লং
আইলযামে ক্তর্উ ইয়কন আমমক্তরকার্ ওয়াটার ককাম্পাক্তর্র সকল বা অ্ংশমক কপৌরকরে করা। আমামদর
ক্তবমেষমের ফলাফল গভর্নর, কক্তমশর্, আইর্ রমেতা, স্থার্ীয় সরকার কমনকতন া এবং গ্রাহকমদর একটি
অ্বক্তহত ক্তসদ্ধান্ত ক্তর্মত সাহাযয করমব ক্তকভামব পাক্তর্র খরচ কমামর্া যায় এবং দীর্নমময়াদী ক্তর্রাপদ
এবং ক্তর্ভন রমযাগয পার্ীয় পাক্তর্ সরবরাহ করা যায়।"
ক্তবমশষ উপমদষ্টা লযাংকমযার্ দ্বারা পক্তরচাক্তলত এই গমবষোয় জর্গমের মন্তবয এবং গে শুর্াক্তর্র
সুমযাগ অ্ন্তভুন ি করা হমব। 1 এক্তরমলর মমধয এই গমবষোটি সম্পূেন হমব। ক্তর্উ ইয়কন আমমক্তরকার্
ওয়াটার র্াসাউ, পুটর্াম, সাক্তলভার্, উল্স্োর, ওয়াক্তশংটর্ এবং ওময়েমচোর কাউক্তন্টর ক্তকেু অ্ংমশ
আবাক্তসক এবং অ্র্াবাক্তসক ক্তমটার এবং অ্র্যার্য পাক্তর্ কসবা এবংএর পাশাপাক্তশ সরকাক্তর এবং
কবসরকাক্তর অ্ক্তি ক্তর্রাপত্তা কসবা রদার্ কমর। আমমক্তরকার্ ওয়াটামরর ক্তসমেম বযাপী রায় 124,000
গ্রাহক রময়মে, লং আইলযামে রায় 120,000 গ্রাহক সহ।
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