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গভর্নর কুওম্বমা লং আইলোম্বের বর্উ ইয়কন  আম্বমবরকার্ ওয়াটার সংস্থার পািবলক টটবকওভাম্বরর 
উপর ভারু্ন য়াল পািবলক ট ারাম্বমর ট াষণা কম্বরম্বে  

  
বিম্বেষ কাউবিল বির্টি পািবলক ট ারাম্বমর আম্বয়াজর্ করম্বি টেগুবল লং আইলোম্বের সমসোগ্রস্ত 
পাবর্র উপম্বোম্বগর পমু্বরাটি িা আংবেকভাম্বি টপৌরসভায় পবরণি করার টোগেিার বিষম্বয় 

জর্মি জার্ম্বি র্াইম্বি এিং এবপ্রল 1 এর মম্বযে বরম্বপাটন  জাবর করম্বি  
  

ট ারামগুবল বর্যনারর্ করা হম্বয়ম্বে 23 ট ব্রুয়াবর, মঙ্গলিার, বস বি  এলাকায়, 24 ট ব্রুয়াবর, 
িুযিার, পিূন মাসাম্বপকুয়া এলাকায়, এিং 25 ট ব্রুয়াবর, িৃহস্পবিিার, দবিণ-পবিম র্াসাউ 

কাউবি এলাকায়  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ নর্উইয়র্ন  আমমনরর্ার্ ওয়াটার কর্াম্পানর্, ইর্র্. (New York 
American Water Company, Inc) এর পাবনির্ কটর্ওভামরর সম্ভাবযতা নর্ময় আমিাচর্া র্রার 
জর্য নতর্টি ভাচুন য়াি পাবনির্ ক ারামমর ক াষণা র্মরমের্। ক ারামগুনি জর্মসবা দপ্তমরর 
(Department of Public Service) করটপায়ামর সরুক্ষার জর্য নবমেষ র্াউমেি (Special 
Counsel for Ratepayer Protection) দ্বারা পনরচানিত হমব। মন্তবযগুনি সরর্ারী করর্মডন র অ্ংে 
হমব এবং িং আইিযামের জি সংস্থার সম্ভাবয কপৌরসভার নর্গমভুক্ত র্রার সামে সম্পনর্ন ত নবভামগর 
সম্ভাবযতার অ্ধ্যয়মর্র অ্ংে নহসামব কেোি র্াউমেি দ্বারা বযবহৃত হমত পামর। পাবনির্ 
ক ারামগুনি নর্ধ্নানরত হময়মে 23 ক ব্রুয়ানর মঙ্গিবার নস নি  অ্ঞ্চমি, বুধ্বার, ক ব্রুয়ানর 24 পূবন 
মযাসামপকুয়া অ্ঞ্চমি এবং বৃহেনতবার, 25 ক ব্রুয়ানর দনক্ষণ-পনিম র্াসাউ র্াউনি এিার্ায় সন্ধ্যা 
6: 00-য়  
  
"দী ন সময় ধ্মর নর্উইয়র্ন  আমমনরর্ার্ ওয়াটামরর গ্রাহর্রা পানর্র জর্য অ্র্যায়ভামব ক্রমবধ্নমার্ 
হামরর অ্বযাহত ঝুুঁ নর্র মুমিামুনি হময়মের্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "প্রবাহমার্ জমির অ্যামেস 
এর্টি কমৌনির্ মার্বানধ্র্ার, এবং নর্উইয়র্ন  আমমনরর্ার্ ওয়াটামরর পাবনির্ কটর্ওভার সহ - এই 
জরুরী সংস্থামর্র জর্য গ্রাহমর্র িরচ হ্রাস র্রার উমেমেয প্রনতটি উপিব্ধ নবর্মের পুঙ্খার্ুপুঙ্খভামব 
অ্ধ্যয়র্ র্রার জর্য নর্উ ইয়র্ন  কেট সবনাত্মর্ প্রমচষ্টা শুরু র্মরমে। এই পাবনির্ ক ারামগুনি 
আমামদর নসদ্ধান্তগুনি আরও ভািভামব অ্বনহত র্রমব যির্ আমরা এই প্রনক্রয়াটি এনগময় নর্ময় যামবা 
এবং িং আইিযামের বানসন্দামদর জর্য পনরষ্কার, নর্রাপদ এবং সাশ্রয়ী মূমিযর পানর্র অ্যামেস প্রাপ্ত 
হওয়ার জর্য র্াজ র্রমবা।"  
  



 

 

সাইর্-ইর্ র্রার নবস্তানরত তেয সহ সমূ্পণন শুর্ানর্র নবজ্ঞনপ্ত www.dps.ny.gov এ নবভামগর 
ডকুমমি কসর্েমর্ নগময় এবং "কর্স/মযাটার র্ম্বর অ্র্ুসন্ধ্ার্" েীষনর্ ইর্পুট বমে কর্স র্ম্বর 
20-W-0102 প্রমবে র্রামর্ার মাধ্যমম পাওয়া কযমত পামর।  
  
নবভাগটি বতন মামর্ অ্র্য এর্টি কবসরর্ারী ইউটিনিটি নিবাটিন  ইউটিনিটিস কর্াম্পানর্মর্ (Liberty 
Utilities Co.) নর্উইয়র্ন  আমমনরর্ার্ ওয়াটার নবনক্রর পযনামিাচর্া র্রমে। দয নিবাটিন  প্রনক্রয়া 
নসমেমমর সম্ভাবয সরর্ানরর্রণ নবর্ে পযনামিাচর্া র্রমত স্থার্ীয় আগ্রমহর সনৃষ্ট র্মরমে। নস নি  
এবং মাসামপকুয়া সহ কবে র্ময়র্টি কপৌরসভা নর্উ ইয়র্ন  আমমনরর্ার্ ওয়াটার বযবস্থার নর্েু অ্ংে 
দিমির সম্ভাবযতা নবমেষণ র্মর মন্তবয জমা নদময়মে।  
  
বিপাটন ম্বমি অ  পািবলক সাবভন ম্বসর প্রযার্ বর্িনাহী কমনকিন া জর্ বি. টরািস িম্বলর্, "নর্উইয়র্ন  
আমমনরর্ার্ ওয়াটামরর গ্রাহর্মদর গুরুতর উমদ্বমগর সমাধ্ামর্র সন্ধ্ামর্র জর্য পরবতী পদমক্ষপগুনি 
হি এগুনি। নর্উ ইয়র্ন র্ারীমদর র্ামে ভামিা, নর্রাপদ জমির বযয় হ্রাস র্রা অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন এবং 
এটি অ্জন মর্র জর্য নবভাগমর্ সমস্ত উপিব্ধ সরঞ্জাম বযবহার র্রমত হমব।"  
  
টরটম্বপয়ার টপ্রাম্বটকেম্বর্র বিম্বেষ কাউম্বিল টরাবর আই লোিমোর্ িম্বলর্, "পাবনির্ ক ারামগুনি 
করট প্রদার্র্ারীমদর সরাসনর তামদর উমদ্বমগর র্ো বিার এবং পানর্ সরবরামহর উন্ননতর জর্য 
তামদর ধ্ারণাগুনি ভাগ র্মর কর্ওয়ার সুমযাগ কদয়, যামত গভর্নর কুওমমা, র্নমের্, আইর্ প্রমণতারা, 
স্থার্ীয় সরর্ামরর আনধ্র্ানরর্রা এবং জর্সাধ্ারণ র্ীভামব পানর্র হার হ্রাস র্রা কযমত পামর তা 
সম্পমর্ন  এর্টি জ্ঞাত নসদ্ধান্ত নর্মত পামরর্ এবং দী নমময়ামদ নর্রাপদ এবং নর্ভন রমযাগয পার্ীয় জি 
সরবরাহ র্রা কযমত পামর। িং আইিযামে পানর্ নবতরমণর ভনবষযমতর সামে সংনেষ্ট সবাইমর্ তামদর 
এিার্ার জর্য ক ারামম অ্ংে নর্মত অ্র্ুমরাধ্ র্রনে।"  
  
3 ক ব্রুয়ানর তানরমি গভর্নর কুওমমা নবমেষ র্াউমেি িযাঙ্কামযার্ নর্উ ইয়র্ন  আমমনরর্ার্ ওয়াটার 
সম্পমর্ন  এর্টি কপৌরীর্রণ সম্ভাবযতা অ্ধ্যয়মর্র কর্তৃত্ব কদমবর্। 1 এনপ্রমির মমধ্য এই অ্ধ্যয়র্টি 
সমূ্পণন হমব। নর্উ ইয়র্ন  আমমনরর্ার্ ওয়াটার িং আইিযামের র্াসাউ র্াউনিমত প্রায় 124,000 
গ্রাহর্মর্ আবানসর্ এবং অ্র্াবানসর্ নমটার এবং অ্র্যার্য পানর্র পনরমষবা এবং সরর্ারী ও 
কবসরর্ারী অ্নি নর্বনাপর্ পনরমষবা প্রদার্ র্মর। পাবনির্ ক ারামম যারা আমমনরর্ার্ ওয়াটামরর 
পাবনির্ কটর্ওভামরর সম্ভাবযতা অ্ধ্যয়মর্র নবষময় মন্তবয র্রমত আগ্রহী তারা তার উপর মন্তবয 
র্রার সুমযাগ পামবর্।  
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