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গভর্নর কুওম্বমা কার্নকরভাম্বি বিদ্েুৎ বিপর্নয় মমাকাম্বিলায় িের্ন ইউটিবলটিগুবলর বিরুম্বে 

িলিৎকরণ েবিোলী করম্বে আইর্সভায় বিল বিেরম্বণর ম াষণা করম্বলর্  
  

বর্বদ্ন ষ্ট লঙ্ঘম্বর্র ফম্বল সৃষ্ট প্রকৃে ক্ষবের সাম্বর্ সামঞ্জসেপণূন করম্বে জবরমার্ার উপর কোপগুবল 
মুম্বে মফম্বল  

  
পরু্রািৃবি িের্নোর জর্ে একটি ইউটিবলটির অপাম্বরটিিং সাটিন বফম্বকট প্রেোহার করার জর্ে 

আইর্ একটি প্রিাবহে প্রবিয়া প্রবেষ্ঠা করম্বি  
  

চরম আিহাওয়ার  টর্ার প্রবেবিয়া বহম্বসম্বি গ্রাহকম্বদ্র জর্ে উন্নে পবরম্বষিা ও মর্াগাম্বর্াগ 
বর্বিে কম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্ ঘে তিতর্ চূডান্ত আবহাওযার  টর্াগুতের জর্য 
প্রস্তুি হমি এবং িামি প্রতিতিযা জার্ামর্ার জর্য পদ্ধতিগি বযর্নিাগুতে ঘমাকামবোয রামজযর 
ইউটিতেটিগুতের বেবৎকরণ আরও শতিশােী করার জর্য আইর্ প্রণযর্ করমের্, োর মমযয রমযমে 
গি বের ট্রতপকাে ঝড ইসাইযামসর সময ঘবশ কমযকটি ববদ্যুতিক ও ঘটতেকম সরবরাহকারীর 
অ্গ্রহণীয কমনক্ষমিা। েতদ্ গৃহীি হয, িাহমে এই আইর্ পাবতেক সাতভন স আইর্ েঙ্ঘমর্র জর্য 
জতরমার্ার উপর কযাপ মুমে ঘেোর মাযযমম ইউটিতেটিগুতেমক দ্াযবদ্ধ করমব এবং এর পতরবমিন  
একটি র্িুর্ জতরমার্া বযবস্থা প্রতিষ্ঠা করমব ো আরও সঠিকভামব েঙ্ঘমর্র শাতি প্রদ্ার্ করমব। 
উপরন্তু, র্িুর্ আইর্টি পরু্রাবৃতি বযর্নিার জর্য ইউটিতেটি ফ্র্যাঞ্চাইমজর প্রিযাহামরর প্রতিযাটি 
ত্বরাতিি এবং স্পষ্ট করমব এবং ইউটিতেটি তর্বনাহী ঘবির্গুতেমি অ্র্ন প্রদ্ার্কারীরা ঘে পতরমাণ অ্র্ন 
প্রদ্ার্ কমরর্ িামি কযাপ প্রমযাগ করা পাবতেক সাতভন স কতমশর্ (Public Service 
Commission)-এর জর্য প্রমযাজর্ীয করমব।  
  
"গি বেমরর ধ্বংসাত্মক ঝমডর সময খারাপ পারেরমযামের পতরমপ্রতক্ষমি, এটা পতরষ্কার ঘে তর্উ 
ইযমকন র অ্মর্ক ইউটিতেটি জর্স্বামর্নর জর্য করমে র্া এবং িামদ্র সঠিকভামব কাজ করামর্ার জর্য 
আমামদ্র সরঞ্জামগুমো খুবই অ্পেনাপ্ত," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই আইর্ রাজযমক আইর্ 
েঙ্ঘমর্র জর্য ইউটিতেটিগুমোমক ের্াের্ভামব জতরমার্া করমি ঘদ্মব এবং েতদ্ আমরা মমর্ কতর 
পুর্রাবৃতি অ্পরাযীমদ্র োইমসে বাতিে করা উতচি, িাহমে আমামদ্র িামদ্র অ্র্ুসরণ করমি 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GPB_2_UTILITY_ENFORCEMENT_BILL.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GPB_2_UTILITY_ENFORCEMENT_MEMO.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GPB_2_UTILITY_ENFORCEMENT_BILL.pdf


ঘদ্মব। ইউটিতেটিগুতে জর্গমণর জর্য কাজ কমর এবং িামদ্র অ্র্ন সংগ্রহ কমর-িামদ্র দ্াযবদ্ধ করা 
উতচি।”  
  
উপমর বতণনি তবযার্গুতে োডাও, এই আইর্টি এগুতে করমব:  
  

• গ্রাহকমদ্র সুতবযার জর্য পাবতেক সাতভন স কতমশর্ (Public Service Commission, 
PSC) জতরমার্া পৃর্ক করার মঞ্জুতর ঘদ্মব, বাডতি তবপেনমযর কারমণ র্ষ্ট হওযা 
খাবার এবং হারামর্া ওষুমযর মমিা গ্রাহকমদ্র ক্ষতিগুতের জর্য পতরবার প্রতি 500 
মাতকন র্ ডোর পেনন্ত পাওযার অ্তযকার সহ;  

•  
ববদ্যুতিক কমপনামরশর্, গযাস কমপনামরশর্, ঘকবে ঘটতেতভশর্ ঘকাম্পাতর্ বা ঘকবে 
ঘটতেতভশর্ তসমেম, ঘটতেমোর্ কমপনামরশর্, বাষ্প কমপনামরশর্, ওযাটার-ওযার্ক্ন 
কমপনামরশর্, এবং িামদ্র কমনকিন া বা কমনচারীমদ্র উপর জতরমার্ার এই র্িুর্ 
পদ্ধতি প্রমযাগ করমব;  

•  
একটি তবপেনমযর সময ইউটিতেটিগুতে দ্বারা গ্রাহকমদ্র জর্য আরও ভাে ঘোগামোগ 
তর্তিি করার জর্য সংস্থাগুতের একটি জরুরী প্রতিতিযা পতরকল্পর্ায একটি 
ঘোগামোগ পতরকল্পর্া অ্ন্তভুন ি করা প্রমযাজর্ীয করমব। ঘোগামোগ পতরকল্পর্াটিমক 
তর্তদ্নষ্টভামব সংস্থার ঘোগামোগ বযবস্থায অ্প্রমযাজর্ীয কাজগুতে সর্াি করমি এবং 
বণনর্া করমি হমব।  

  
প্রিাতবি আইর্টি ববদ্যুতিক, গযাস, জে, ঘটতেকতমউতর্মকশর্ এবং ঘকবে পতরমষবাগুতের ঘক্ষমে 
প্রমোজয হমব। ঘেসব ইউটিতেটি সঙ্গতিপণূন হমি বযর্ন হমব িারা জতরমার্া এবং প্রিযাহার সামপমক্ষ 
হমব, ঘেমর্টা গভর্নমরর তবমের অ্যীমর্ তবমবচর্া করা হমযমে। বিন মার্ তর্যম অ্র্ুোযী, ববদ্যুতিক 
ইউটিতেটি PSC ঘক জরুতর সাডা পতরকল্পর্া প্রদ্ার্ কমর এবং চরম আবহাওযার কারমণ ঘসবা 
তবপেনমযর জর্য প্রস্তুি হমি হমব। সাম্প্রতিক চরম আবহাওযার  টর্াগুতে ঘেমর্ ট্রতপকযাে ঝড 
ইসাইযাস তচতেি কমরমে ঘে সরকারী পতরমষবা আইমর্র জতরমার্াগুতে এই যরমর্র জরুতর প্রতিতিযা 
পতরকল্পর্া েঙ্ঘর্কারী কমন বা তর্তিযিার তবরুমদ্ধ েমর্ষ্ট প্রতিমরাযক তহমসমব কাজ কমর র্া।  
  
এই েঙ্ঘর্গুতে জর্স্বাস্থয এবং তর্রাপিামক তবপন্ন কমর, এবং ঘরটমপযারমদ্র আরও ভাে পতরমষবা 
এবং উন্নি ঘোগামোগ প্রাপয। এই আইর্ তর্তিি কমর ঘে ইউটিতেটিগুতেমক উচ্চ মামর্ যমর রাখা 
হমব েতদ্ এগুতে ঘে ফ্র্যাঞ্চাইজগুতেমক পুরসৃ্কি হয িারা তর্উ ইযকন  রামজযর গ্রাহকমদ্র প্রাপয 
পতরমষবা প্রদ্ার্ কমর।  
  
এই তবে তবদ্যমার্ কযাপ সতরময জতরমার্া বাডামর্ার জর্য পাবতেক সাতভন স আইর্ (Public Service 
Law) সংমশাযর্ করমব এবং বিন মার্ জতরমার্া মূেযাযর্ বযবস্থামক এমর্ এক বযবস্থার সামর্ 



প্রতিস্থাপর্ করমব ো আইর্ েঙ্ঘর্কারী পাবতেক ইউটিতেটিমদ্র দ্বারা সষৃ্ট ক্ষতির প্রকৃতি এবং 
পতরমাণ অ্র্ুোযী শাতির বযবস্থা করমব। বিন মামর্, ববদ্যুতিক ঘসবার তর্ভন রমোগযিা এবং 
যারাবাতহকিা সম্পতকন ি জতরমার্া, োর মমযয রমযমে ঘে ঘকামর্া যরমর্র বড তবপেনয বা দ্ ুনটর্ার 
পর তবদ্যুৎ বযবস্থা পুর্রায সচে করার ঘক্ষমে প্রতিটি পৃর্ক এবং স্বিন্ত্র অ্পরামযর জর্য 100,000 
মাতকন র্ ডোর ঘর্মক শুরু জতরমার্া, বা বাতষনক ইন্ট্রামেট ঘমাট অ্পামরটিং আমযর 1% এর .02 
ঘর্মক শুরু জতরমার্া, এই দ্টুির মমযয ঘেটি ঘবতশ হমব ঘসটি প্রমোজয হমব, প্রতিটি পৃর্ক এবং স্পষ্ট 
অ্পরামযর জর্য। ঘে ঘকামর্া যরমর্র বড তবপেনমযর  টর্া বা জরুতর অ্বস্থার পর ববদ্যুতিক ঘসবা 
পুর্রায সচে করার ঘক্ষমে কমবা গযাস এবং ববদ্যুতিক ইউটিতেটির জর্য জতরমার্া 500,000 
মাতকন র্ ডোর বা 1% এর .04 এ উন্নীি হয।  
  
গভর্নর ইউটিতেটিগুতেমক দ্াযবদ্ধ করার জর্য ঘে অ্সংখয পদ্মক্ষপ গ্রহণ কমরমে, এই আইর্টি হে 
িার সবনমশষিম। 3রা ঘেব্রুযাতর, গভর্নর কুওমমা তর্উ ইযকন  তর্মদ্নশ ঘদ্র্ ঘেট তডপাটন মমন্ট অ্ে 
পাবতেক সাতভন স (New York State Department of Public Service)-এর ঘরটমপযার সুরক্ষার 
তবমশষ উপমদ্ষ্টা ঘরাতর আই েযাঙ্কমযার্মক েং আইেযামের বৃহিম বযতিগি মাতেকার্াযীর্ পাতর্ 
ঘকাম্পাতর্, তর্উ ইযকন  আমমতরকার্ ওযাটার ঘকাম্পাতর্, ইর্কমপনামরমটড (New York American 
Water Company, Inc) সম্পমকন  একটি ঘপৌরীকরণ সম্ভাবযিা অ্যযযর্ শুরু করার এবং িামি 
ঘর্িৃত্ব ঘদ্ওযার। 10ই জার্ুযাতর, গভর্নর কুওমমা 2021 সামের ঘেট অ্ব দ্যা ঘেমটর অ্ংশ তহমসমব 
একটি জরুরী অ্বস্থার অ্যীমর্ র্াকা অ্ঞ্চেগুতেমি ইউটিতেটি সংমোগ তবতিন্ন করা তর্তষদ্ধ করার 
একটি প্রিামবর ঘ াষণা কমরর্।  
  
গভর্নর ট্রতপকাে ঝড ইসাইযামসর সময ইউটিতেটিগুতেমক দ্াযবদ্ধ করার জর্য অ্সংখয পদ্মক্ষপ গ্রহণ 
কমরর্, োর েমে এই গ্রীমে েক্ষ েক্ষ তর্উ ইযকন বাসীরা তবদ্যুৎহীর্ র্ামকর্। 19ঘশ র্মভবর, 2020 
িাতরমখ গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে তর্উ ইযকন  রামজযর পাবতেক সাতভন স কতমশর্ তর্উ 
ইযমকন র ববদ্যুতিক ইউটিতেটিগুতের ট্রতপকযাে ঝড ইসাইযামসর জর্য পেনাপ্ত পতরমামণ প্রস্তুতি তর্মি 
এবং প্রতিতিযা জার্ামি র্া পারার আপাি বযর্নিার তবষময িার িদ্ন্ত সমূ্পণন কমরমে। এই িদ্মন্তর 
েমে, ো তর্উ ইযমকন র ইউটিতেটি তর্যন্ত্রক দ্বারা পতরচাতেি দ্রুিিম, ঘেমটর তির্টি বৃহিম 
ইউটিতেটি - কর্ এতডসর্ (Con Edison), অ্মরঞ্জ অ্যাে রকেযাে (Orange & Rockland) 
এবং ঘসন্ট্রাে হাডসর্ (Central Hudson) - এখর্ সম্ভাবয জতরমার্ার সম্মুখীর্ হমি োর ঘমাট 
পতরমাণ 137.3 তমতেযর্ মাতকন র্ ডোর, কর্ এতডসর্ এবং O&R সম্ভাবয োইমসে প্রিযাহামররও 
সম্মুখীর্ হমি চমেমে। ববদ্যুতিক বযবস্থার তর্রাপিা ও তর্ভন রমোগযিা তর্তিি করার জর্য পতরকল্পর্া 
করা আইর্, তর্যমকার্ুর্ এবং আমদ্মশর এই তির্ যরমর্র আপাি েঙ্ঘমর্র জর্য পাবতেক সাতভন স 
কতমশমর্র (PSC) উপর ঘকর্ জতরমার্া আমরাপ করা উতচি র্য িা বযাখযা করমি হমব।  
  
পরবিীকামে, গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা তর্উ ইযমকন র রামজযর পাবতেক সাতভন স তবভাগ (New 
York State Department of Public Service)-এ ঘরটমপযার সরুক্ষার জর্য তবমশষ কাউতেেমক 
তডমসবর 2020 এবং জার্যুারী 2021 চারটি ভাচুন যাে পাবতেক ঘোরাম পতরচাের্া করার তর্মদ্নশর্া 
তদ্মযতেমের্, ট্রতপকাে ঝড ইসাইযামসর প্রতিতিযা তহমসমব ববদ্যুতিক পতরমষবা সরবরাহকারীমদ্র 
পারেমনযামের েেস্বরূপ ঘরটমপযারমদ্র সম্ভাবয ক্ষযক্ষতি ও ক্ষতির তবষময জর্গমণর সাক্ষয গ্রহমণর 
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জর্য। অ্বমশমষ, 2020 সামের তডমসবমর, গভর্নর ঘ াষণা কমরর্ ঘে েং আইেযাে পাওযার 
অ্র্তরটি (Long Island Power Authority) চুতি েঙ্ঘমর্র জর্য আইতর্ বযবস্থা দ্ামযর কমরমে 
ট্রতপকাে ঝড ইসাইযামসর প্রতিতিযা তহমসমব অ্গ্রহণমোগয কােন সম্পাদ্মর্র জর্য পাবতেক সাতভন স 
এন্টারপ্রাইজ গ্রুপ েং আইেযাে (PSEG Long Island)-এর তবরুমদ্ধ।  
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