
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/29/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  আম্বমবরকার্ ওয়াটার স্টাবির ফলাফল ঘ াষণা কম্বরম্বের্, একই সাম্বে 
ক্রমির্নমার্ হার িৃবি প্রবিম্বরার্ করার এিং একটি পািবলক ওয়াটার অেবরটি প্রবিষ্ঠা করার 

পবরকল্পর্ারও ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  

অর্েয়ম্বর্ ফলাফল অর্ুযায়ী লং আইলোন্ড ওয়াটার ঘকাম্পাবর্র ঘপৌরীকরণ সম্ভি এিং সাশ্রয়ী হম্বি 
িম্বল ঘেখা ঘগম্বে  

  
রাম্বযের আইর্সভা পাবর্র সংস্থার গ্রাহকম্বের উপর গুরির কম্বরর ভার অপসারণ করার এিং 
বর্উ ইয়ম্বকন র আম্বমবরকার্ পাবর্র সম্পম্বের সম্ভািে মাবলকার্ার এিং পবরচালর্ার যর্ে "র্াসাউ 

কাউবি ওয়াটার অেবরটি" প্রবিষ্ঠার আহ্বার্ যাবর্ম্বয়ম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  আমমনরর্ার্ ওয়াটার কর্াম্পানর্, ইর্র্ম্নামরমটমের 
(New York American Water Company, Inc) লং আইলযামের সম্পদ এবং ্নরচালর্ার সর্ল 
বা আংনির্ ক্ৌরীর্রমের সম্ভাবযতা নর্ময় এর্টি অ্ধ্যয়র্ সম্পন্ন হওয়ার ক াষো র্মরমের্। এই 
গমবষোয় নর্ধ্নারে র্রা হময়মে কে নর্উ ইয়র্ন  আমমনরর্ার্ ওয়াটামরর ক্ৌরীর্রে সম্ভব্র এবং কবি 
নর্েু ্নরনিনতমত, জর্স্বামথনর নহমত।  
  
"নর্উ ইয়র্ন  আমমনরর্ার্ ওয়াটামরর গ্রাহর্মদর উ্র অ্েথা অ্তযানধ্র্ কবনি র্মরর কবাঝা চান্ময় 
কদওয়া হময়মে তারা প্রনতনদর্ কে ্ানর্ বযবহার র্মরর্ তার জর্য, ো মূলত এমর্ খরমচর র্ারমে 
চানলত হয় োর সামথ ্ানর্ সরবরামহর কর্ার্ সম্পর্ন  কর্ই," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আজমর্ 
জানর র্রা গমবষোয় কদখা কগমে নর্ভামব িার্ীয়ভামব র্মরর র্াটর্ীয় কবাঝা গ্রাহর্মদর নবমলর 30 
কথমর্ 50 িতাংি অ্বদার্ রাখমে এবং কের্মহাল্ডারমদর নচরতমর এই সমসযা সমাধ্ামর্র এর্টি ্থ 
প্রদার্ র্মর।"  
  
100 ্ষৃ্ঠার কবনি এই অ্ধ্যয়মর্ কদখা কগমে কে নর্উ ইয়র্ন  আমমনরর্ার্ ওয়াটার কর্াম্পানর্মর্ (New 
York American Water Company, Inc, NYAW) ক্ৌরীর্রমের সব কচময় বড় সুনবধ্া হমে 
ইউটিনলটি সম্পদগুনল র্র কথমর্ অ্বযাহনত ্ামব। এই অ্ধ্যয়মর্র প্রাথনমর্ সু্ ানরি নেল কে রাজয 
আইর্সভা এখর্ ্ানর্ কর্াম্পানর্র গ্রাহর্মদর দ্বারা অ্র্র্যভামব বহর্ র্রা গুরুতর সম্পনি র্মরর 
কবাঝা র্মামত এখর্ই র্াজ র্রুর্ এবং নর্উ ইয়র্ন  আমমনরর্ার্ ওয়াটামরর সমস্ত বা আংনির্ ্ানর্র 
সম্পদ ক্রয় র্রার জর্য এর্টি র্তুর্ সরর্ারী র্তৃ্ক্ষ িা্র্ র্রা হর্ র্াসাউ র্াউনিমত। এই 
ধ্রমর্র র্তৃন ্ক্ষ নর্মজই সম্পনি ্নরচালর্া র্রার নসদ্ধান্ত নর্মত ্ামর, প্রনতনষ্ঠত সরর্ারী ্ানর্ 



 

 

সরবরাহর্ারীমদর সামথ চূনি র্রমত ্ামর, অ্থবা কসগুনল ্ুমরা্ুনর বা আংনির্ভামব নবদযমার্ 
সরর্ারী ্ানর্ প্রদার্র্ারীমদর সামথ এর্ীভূত র্রমত ্ামর।  
  
প্রস্তানবত আইমর্র অ্ধ্ীমর্, বতন মামর্ NYAW এর গ্রাহর্মদর দ্বারা এর্মচটিয়াভামব আর্ুমানর্র্ 30 
নমনলয়র্ মানর্ন র্ েলামরর নবমিষ ফ্র্যাঞ্চাইনজ সম্পনি র্র প্রদার্ র্রা হয় - ো NYAW এর উচ্চ 
হামরর প্রধ্ার্ র্ারে - এর ্নরবমতন  কসই র্র সর্ল ইউটিনলটি গ্রাহর্মদর মমধ্য েনড়ময় কদওয়া হমব, 
এবং েনদ এবং েখর্ NYAW এর ক্ৌরীর্রে র্রা হমব তখর্ র্তুর্ সরর্ারী র্তৃন ্ক্ষমর্ কর্ার্ 
সম্পনি র্র প্রদার্ র্রমত হমব র্া। উভয় ্নরনিনতমত, NYAW গ্রাহর্রা তামদর সনিনলত ্ানর্র 
হার এবং সম্পনি র্মরর কক্ষমে উমেখমোগযভামব হ্রাস কদখমত ্ামবর্, অ্র্যনদমর্ প্রভানবত সম্পনি র্র 
কেেীগুনল তামদর র্মরর কবাঝায় সামার্য বৃনদ্ধ কদখমত ্ামবর্ কেমহতু এটি অ্মর্র্ বৃহির র্র নভনির 
মমধ্য সমার্ভামব নবতরে র্রা হমব। এমর্নর্ সবনজর্ীর্ভামব সংিাটি অ্নধ্গ্রহে র্রার এর্ অ্র্নুমত 
খরচ, স্বল্প-কময়াদী ্নরর্াঠামমাগত উন্নয়র্ সম্পন্ন র্রা, এবং প্রায় 800 নমনলয়র্ মানর্ন র্ েলামরর 
প্রাথনমর্ ্নরচালর্ার তহনবল প্রদার্ র্রা ধ্মর নর্ময় ক্ৌরীর্রমের আনথনর্ কেৌনির্তা আমে।  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা 3 কেব্রুয়ানর 2021 তানরমখ লং আইলযামের বৃহিম বযনিগত 
মানলর্ার্াধ্ীর্ ্ানর্র সংিা, নর্উ ইয়র্ন  আমমনরর্ার্ ওয়াটার কর্াম্পানর্ ইর্র্ম্নামরমটে, োর লং 
আইলযামে 120,000 জমর্রও কবনি গ্রাহর্ আমে, তার ক্ৌরায়মর্র সম্ভাবযতা সম্পমর্ন  অ্ধ্যয়র্ শুরু 
র্রমত এবং কর্তৃত্ব নদমত আজ নর্উ ইয়র্ন  কেট নে্াটন মমি অ্ে ্াবনলর্ সানভন মসর (Department 
of Public Service, DPS) করটম্য়ার কপ্রামটর্িমর্র নবমিষ উ্মদষ্টা করানর আই. লযাংর্মযার্মর্ 
নর্মদনি নদময়মের্। নবমিষ র্াউমেল NYAW এর ্নরমষবার এলার্ার উ্র মমর্ানর্মবি র্মর এমর্ 
নতর্টি ভাচুন য়াল ্াবনলর্ কোরাম ্নরচালর্া র্মর এবং অ্সংখয নর্বনানচত র্মনর্তন া, সম্প্রদাময়র কর্তা 
এবং গ্রাহর্মদর র্থা কিামর্র্।  
  
নবভাগটি বতন মামর্ অ্র্য এর্টি কবসরর্ারী ইউটিনলটি নলবাটিন  ইউটিনলটিস কর্াম্পানর্মর্ (Liberty 
Utilities Co.) নর্উইয়র্ন  আমমনরর্ার্ ওয়াটার নবনক্রর ্েনামলাচর্া র্রমে। দয নলবাটিন  প্রনক্রয়া 
নসমেমমর সম্ভাবয সরর্ানরর্রে নবর্ল্প ্েনামলাচর্া র্রমত িার্ীয় আগ্রমহর সনৃষ্ট র্মরমে।  
  
বিপাটন ম্বমি অফ পািবলক সাবভন ম্বসর (Department of Public Service) প্রর্ার্ বর্িনাহী কমনকিন া 
যর্ বি. হাওয়ািন  িম্বলর্, "শুরু কথমর্ই গভর্নর কুওমমা এই গ্রাহর্মদর জর্য ্ানর্র খরচ র্মামত 
আগ্রহী নেমলর্ এবং গভর্নর কুওমমার এটি রৃ্নতত্ব এবং তার অ্ধ্যবসাময়র জর্য, এই গমবষো 
প্রর্ামির মাধ্যমম, এর্টি সমাধ্ার্ হামত এমসমে।"  
  
ঘরটম্বপয়ার ঘপ্রাম্বটকেম্বর্র বিম্বেষ কাউম্বেল ঘরাবর আই লোেমোর্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার প্রশ্ন 
নেল সহজ: সরর্ারী ্ানর্ - সামনগ্রর্ভামব বা আংনির্ভামব- তামদর হার র্মামব নর্উ ইয়র্ন  
আমমনরর্ার্ ওয়াটামরর গ্রাহর্মদর নর্রা্িা বা ্নরমষবার সামথ আম্াষ র্া র্মর? আমামদর েলােল 
বমল কসটা হমব নবনভন্ন ্নরনিনতমত, তার সামথ অ্থনবহ সম্পনি র্র সংস্কার ো গভর্নর প্রস্তাব 
র্রমের্। এর্টি র্তুর্ র্াসাউ র্াউনি ্ানর্র র্তৃ্ক্ষ নসদ্ধান্ত গ্রহের্ারীমদর এই গমবষোর 



 

 

েলােমলর নভনিমত নর্ভামব সমবনািম র্াজ র্রমত হমব কস নবষময় এর্টি অ্বনহত নসদ্ধান্ত কর্ওয়ার 
জর্য এর্টি সাধ্র্ প্রদার্ র্রমব।"  
  
নর্উ ইয়র্ন  আমমনরর্ার্ ওয়াটার র্াসাউ, ্টুর্াম, সানলভার্, উল্স্োর, ওয়ানিংটর্ এবং ওময়েমচোর 
র্াউনির নর্েু অ্ংমি আবানসর্ এবং অ্র্াবানসর্ নমটার এবং অ্র্যার্য ্ানর্ কসবা এবংএর ্ািা্ানি 
সরর্ানর এবং কবসরর্ানর অ্নি নর্রা্িা কসবা প্রদার্ র্মর। আমমনরর্ার্ ওয়াটামরর আর্ুমানর্র্ 
124,000 জর্ গ্রাহর্ নসমেম বযা্ী।  
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