
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/18/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ক্রান্তীয় ঝড় ইসাইয়াম্বসর প্রস্তুবি ও সাড়া বিম্বি িের্ন হওয়ায় ব্রডিোন্ড ও কোিল 
টিবভ সরিরাহকারী অোবিম্বসর সাম্বর্ 72 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর সমম্বঝািার ঘ াষণা 

বিম্বয়ম্বের্  
  

ক্রান্তীয় ঝড় ইসাইয়াম্বসর কারম্বণ অোবিম্বসর 400,000 গ্রাহক ঘসিা োড়াই বেল  
  

ইউটিবলটি ইমাম্বজন বি ঘরসপি প্ল্োর্ অর্ুসরণ করম্বি িের্ন হওয়ার জর্ে সিনকাম্বলর িৃহত্তম 
সমম্বঝািা  

  
অোবিসম্বক আম্বরা েবিোলী ঝম্বড়র প্রবিবক্রয়া কমনসূবি উন্নয়র্ করম্বি এিং ঘপৌরসভা ও কাউবি 

সরকাম্বরর সাম্বর্ ঘ াগাম্ব াগ ও সমন্বয় িৃবি করা প্রম্বয়াজর্  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ আলটিমের োমে প্রায় 72 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলামরর েমম াতার 
ঘ াষণা মিময়মের্, 2020 োমলর আগস্ট মামে ক্রান্তীয়  ড় ইোইয়াে 400,000 এরও ঘেমি 
অ্যামিে গ্রাহকমক 14 মির্ ঘেো োড়াই ঘরমে যাওয়ার পর ঘকাম্পামর্টি ব্রডেযান্ড ও কযােল 
ঘেমলমভির্ ঘেো যোযেভামে প্রস্তুত এেং পুর্েনহাল করমত েযেন হময়মে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয়  মড়র ফমল 
েৃষ্ট মেিযুৎ ও ঘযাগামযামগর মেপযনময়র পমর, গভর্নর কুওমমা েরকামর পমরমষো অ্মিিফতর 
(Department of Public Service, DPS) ঘক তাৎক্ষমণকভামে ইউটিমলটির প্রস্তুমত ও প্রমতমক্রয়া 
তিন্ত করার জর্য মর্মিনির্া মিময়মেমলর্। জরুমর প্রমতমক্রয়া েম্পমকন ত পদ্ধমত অ্র্ুেরণ করমত েযেন 
হওয়ার জর্য পােমলক োমভন ে কমমির্ (Public Service Commission) কতৃন পমক্ষর আওতািীর্ 
ঘযমকামর্া েংস্থার জর্য মর্উ ইয়কন  72 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলামরর েমদােস্তটি মর্উ ইয়কন  ঘস্টমের 
েেনকামলর েৃহত্তম। মর্ষ্পমত্ত চুমির অ্ংি মহমেমে, আজ পােমলক োমভন ে কমমির্ কতৃন ক অ্র্ুমমামিত, 
অ্যামিেমক আমরা িমিিালী  ড়-প্রমতমক্রয়া কমনেূমচ উন্নয়র্ করমত হমে এেং ঘপৌর ও কাউমি 
েরকামরর োমে ঘযাগামযাগ ও েমন্বয় োড়ামত হমে।  
  
"মেমিষ কমর এমর্ এক েমময় যের্ এত মার্ুষ কাজ এেং সু্কমলর জর্য ব্রডেযামন্ডর উপর মর্ভন র 
কমর ঘেমক্ষমে লক্ষ লক্ষ গ্রাহকমক ইিারমর্ে েযেহার করার ক্ষমতা োড়াই ঘেমড় ঘিওয়া 
অ্গ্রহণমযাগয," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই মর্ষ্পমত্ত একিম পমরষ্কার কমর ঘিয় ঘয মর্উ ইয়মকন  
ঘেমলমযাগামযাগ ঘকাম্পামর্গুমলর তীব্র আেহাওয়ার জর্য প্রস্তুত োকার এেং িমিিালী  ড়-প্রমতমক্রয়া 
ঘপ্রাগ্রাম গমড় ঘতালার িায়েদ্ধতা আমে এেং যমি তারা এই কাজ পযনাপ্তভামে করমত েযেন হয় 



 

 

তাহমল আমরা তামির জোেমিমহ করমত োিয করমো এেং তামির েযেোর প্রমক্রয়া পমরেতন র্ 
করমত োিয করে।"  
  
2020 োমলর 4 আগস্ট মেমকমল ক্রান্তীয়  ড় ইোইয়াে মর্উ ইয়মকন  আ াত হামর্, যার ফমল প্রেল 
োতাে ও ভারী েৃমষ্টপাত হয় যা মেমিষ কমর মমড-হাডের্, মর্উ ইয়কন  মেটি ও লং আইলযান্ড 
অ্ঞ্চমল প্রভাে ঘফমল। এই  ড় মেিযুত মেতরণ ও ঘেমলমযাগমযাগ অ্েকাঠামমাগুমলর েযাপক ক্ষমত 
কমর মেল, যার ফমল 400,000 এরও ঘেমি আলটিে গ্রাহকেহ মর্উ ইয়কন  ইউটিমলটি গ্রাহকমির 
জর্য যমেষ্ট েংেযক িী নেংেযক অ্েোর্  টিময়মে। পমরর মির্, গভর্নর কুওমমা  মড়র মেষময় 
তামির িীর ও অ্পযনাপ্ত প্রমতমক্রয়া অ্র্েুরণ কমর মর্উ ইয়কন  ঘস্টমের েড় বেিযুমতক ইউটিমলটিে, 
ঘেমলমফার্ কমপনামরির্ ও কযােল ঘেমলমভির্ েংস্থাগুমলর তিমন্তর জর্য পােমলক োমভন ে মেভাগ-ঘক 
মর্মিনি মিময়মের্। মডপােন মমি অ্ে মফর্ামিয়াল োমভন মেে (Department of Financial Services) 
তার েযাপক আইমর্ ও ফমরর্মেক েংস্থার্ মিময় তিন্তমক আরও েমময়াপমযাগী ও েযাপক 
পযনামলাচর্ার অ্র্ুমমত মিময় েহায়তা কমরমে।  
  
11 ঘফব্রুয়ামর 2021 তামরমে কমমির্ ঘেমলমফার্ ও কযােল ঘেমলমভির্ ঘর্েওয়াকন  এেং ঘেোর 
উপর ক্রান্তীয়  ড় ইোইয়ামের প্রভাে েম্পমকন  একটি মেস্তামরত অ্র্েুন্ধার্ী প্রমতমেির্ ঘপময়মেল। এই 
প্রমতমেিমর্ ক্ষমতগ্রস্ত এলাকায় ঘেো প্রিার্কারীমির প্রস্তুমত ও পুর্রুদ্ধামরর প্রমচষ্টা মূলযায়র্ করা 
হময়মে এেং ঘপৌর ঘর্তৃেদৃ, ইমামজন মি ঘরেপি এমজমি ও গ্রাহকমির েুপামরি ঘেমক ইর্পেু ও 
মেমেচর্া অ্ন্তভুন ি করা হময়মে। বেিযুমতক ইউটিমলটির প্রময়াজর্, ভমেষযমত  ড় ও অ্র্যার্য জরুমর 
অ্েস্থার অ্র্ুরূপ প্রস্তুমত ও প্রমতমক্রয়া উন্নত করার জর্য প্রমতমেিমর্ আরও িমিিালী জরুমর 
পমরমস্থমত েম্পমকন ত পমরকল্পর্ার ফাইমলং ও োমষনক আপমডমের চামহিার জর্য মেিযমার্ আইর্ ো 
মেমিগুমলমত েংমিাির্ করার প্রময়াজর্ীয়তার কো তুমল িরা হময়মে।  
  
তিমন্ত ঘিো ঘগমে ঘয অ্যামিে আপাতিমৃষ্টমত তার প্রমতমক্রয়া পমরকল্পর্ার অ্মর্ক গুরুত্বপূণন মিক 
ঘমমর্ চলমত এেং তীব্র আেহাওয়া প্রস্তুমত পমরকল্পর্া ঘমমর্ চলমত েযেন হময়মে, যা েময়মমতা 
পমরমষো পুর্েনহাল করমত এেং কাযনকরভামে মেভ্রাে অ্র্ুভে কমর গ্রাহকমির োমে ঘযাগামযামগর 
ঘক্ষমে অ্মিমের অ্ক্ষমতায় অ্েিার্ রামে। আপাতিমৃষ্টমত লঙ্ঘমর্র মমিয রময়মে পযনাপ্ত প্রস্তুমত 
পমরকল্পর্া এেং  ড় পরেতী পুর্রুদ্ধার, িেুনল গ্রাহক ঘেো এেং ঘযাগামযাগ ও েরকামর কমনকতন া 
এেং বেিযুমতক ইউটিমলটির োমে অ্পযনাপ্ত ঘযাগামযাগ ও েমন্বয়।  
  
পািবলক সাবভন স কবমেম্বর্র সভাপবি জর্ বি. ঘরাডস িম্বলর্, "কমমিমর্র এেমতয়ামরর অ্িীমর্ 
েংস্থাগুমলর প্রােমমক কাজ হমে গ্রাহকমির মর্রাপি ও পযনাপ্ত মেিযুত েরেরাহ করা। এর একটি মূল 
উপািার্ হমে একটি  মড়র জর্য প্রস্তুত হওয়া এেং মর্রাপমি এেং যত দ্রুত েম্ভে পমরমষো 
পুর্রুদ্ধার করা এেং আমরা তামির এটি েজায় রাোর জর্য জোেমিমহ করে। এই চুমির মািযমম, 
অ্যামিে মর্মিত করমে ঘয এর মর্ভন রমযাগযতা উন্নত করার জর্য েযয় তার গ্রাহকমির জর্য ঘকামর্া 
েমিনত েরচ হমে র্া।"  
  



 

 

ফাইর্োবিয়াল সাবভন ম্বসম্বসর সুপাবরর্ম্বের্ম্বডি বলন্ডা এ. ঘলসওম্বয়ল িম্বলর্, "মর্উ ইয়কন োেীমির 
মর্ভন রমযাগয ব্রডেযান্ড ঘেো আিা করার অ্মিকার আমে, মেমিষ কমর এমর্ এক েমময় যের্ 
আমামির অ্মর্মকই িরূ ঘেমক কাজ করমে এেং এইভামে আমামির কাজ করার জর্য এই িরমর্র 
ঘেো প্রময়াজর্। এই েমম াতাটি ঘকেল গ্রাহকরা যারা ক্রান্তীয়  ড় ইোইয়ামের পমর ঘকামর্া 
পমরমষো োড়াই ক্ষমতগ্রস্থ হময়মে তামির আমেনক ক্ষমতপূরমণর পমরমাণ েরেরাহ কমর র্া, একই 
োমে অ্যামিমের ভমেষযমতর িী নমময়ািী  মড়র প্রমকাপ ঘরামি তামির মেমস্টম কমঠার করার ঘক্ষমে 
উমেেমযাগয মেমর্ময়াগ করা প্রময়াজর্। কঠির্ েমময় জর্গমণর েমুেিার জর্য এই মেষয়টি েমািামর্র 
জর্য তামির কমঠার পমরশ্রমমর জর্য আমম DPS এর ঘর্তৃত্ব ও কমীমির ির্যোি জার্াই।"  
  
মর্ষ্পমত্ত চুমির িতন ার্ুযায়ী, অ্যামিে তামির মেমস্টমমর  ড় মস্থমতিীলতা উন্নত করমত এেং অ্র্যার্য 
আপমগ্রড করমত 68.54 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলার েরচ করমে, আপমগ্রমডর জর্য গ্রাহকমির মেল র্া 
মিময় ও ক্রান্তীয়  ড় ইোইয়াে দ্বারা প্রভামেত মর্উ ইয়মকন র গ্রাহকমির 3.4 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলার 
ঘক্রমডে প্রিার্ কমরমে।  
  
অ্যামিমের প্রময়াজর্ীয় মেমর্ময়াগগুমলর মমিয একটি র্তুর্ অ্তযািুমর্ক আউমেজ ঘযাগামযাগ 
প্ল্যােফমমনর জর্য 4.6 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলার অ্ন্তভুন ি রময়মে, েয়টি অ্মতমরি  ড় পুর্রুদ্ধার ও 
পমরমষো েমন্বয়কারী এেং একটি র্তুর্ পণূনকালীর্,  ড়-পরেতী প্রমতকার েমন্বয়কারী মর্ময়াগ ও 
অ্মিমের আউেমজমে ঘর্াটিমফমকির্ ঘোমডন  আপমগ্রডেমূহ অ্ন্তভুন ি।  
  
ঘকাম্পামর্টি ভমেষযমত কঠির্ আেহাওয়া  ের্ার জর্য ঘকাম্পামর্র পমরকল্পর্া উন্নত করমত 63.94 
মমমলয়র্ মামকন র্ ডলার েরচ করমে। এই ঘশ্রমণর মমিয অ্ন্তভুন ি রময়মে অ্যামিমের গ্রাহক ঘেো 
েংক্রান্ত অ্েকাঠামমা, যার মমিয রময়মে কল ঘেিার প্রযুমি ও মডমজোল ঘপ্রাগ্রাম, উন্নত গ্রাহক 
ঘযাগামযাগ েহজ করার জর্য মর্মিনষ্ট গ্রাহক ঘেো উমিযাগ এেং অ্মতমরি কমী ও মেমর্ময়াগ, যার 
মমিয রময়মে মর্উ ইয়মকন র পমরমষোর মর্ভন রমযাগযতা উন্নত করমত অ্মতমরি ঘেকমর্মিয়ার্ ও 
অ্র্যার্য মেমর্ময়াগ। মর্ষ্পমত্ত চুমিটি মর্মিনি কমর ঘয উন্নয়র্গুমল িইু েেমরর মমিয করা হমে।  
  
এোড়াও গ্রাহমকর ঘক্রমডেগুমলমত 3.4 মমমলয়র্ মামকন র্ ডলার ও অ্যাকির্ আইমেমগুমলমত 68.54 
মমমলয়র্ মামকন র্ ডলার, আলটিে ভমেষযমতর তীব্র আেহাওয়ার ইমভিগুমলর পমরকল্পর্ায় ও 
পুর্রুদ্ধামরর ঘক্ষমে ঘকাম্পামর্র কমনক্ষমতা উন্নত করমত তার  ড়-েম্পমকন ত অ্পামরির্গুমলমত 
িারাোমহক ঘপ্রাগ্রামযাটিক, প্রিােমর্ক ও র্ীমত "উন্নমত" করার জর্যও েম্মত হময়মে। উিাহরণস্বরূপ, 
অ্যামিে  ড় পুর্রুদ্ধামরর েময় উপলভয তৃতীয় পমক্ষর ঠিকািার েংস্থার েংেযার মেষময় যমেষ্ট 
েুমর্মিত করার জর্য মর্মিনষ্ট তৃতীয় পমক্ষর ঠিকািারমির োমে এটি চুমিগুমল েংমিাির্ করার মিমক 
কাজ করমত েম্মত হময়মে।  
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