
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/14/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

মোর্হাটম্বর্ ব্ল্োকআউম্বটর পর বিদ্েুৎ সরিরাহ সম্পরূ্নভাম্বি পরু্রুদ্ধার হম্বেম্বে িম্বল ঘ াষর্া 
কম্বরম্বের্ গভর্নর কুওম্বমা  

  
কর্ এড (Con Ed) ঘেোরমোর্ জর্ মোকঅোভম্বের সাম্বে ঘে সািম্বেেম্বর্র কারম্বর্ সরিরাহ 

িোহত হে তা  ুম্বর ঘদ্ম্বেম্বের্ এিং সাংিাবদ্কম্বদ্র সাম্বে বিঠক কম্বরম্বের্  
 

পািবলক সাবভন স কবমের্ম্বক (Public Service Commission, PSC)  টর্ার তদ্ন্ত করার বর্ম্বদ্ন ে 
বদ্ম্বেম্বের্  

  
সরিরাহ িোহত হিার সমে ওম্বেে সাইড ট্রাবিকম্বক সাহােে করার জর্ে 200 জর্ টু্রপার 

বর্ম্বোগ কম্বরম্বের্  
  

আঞ্চবলক েক পাইল ঘেম্বক 50টি লাইট টাওোর বর্ম্বোম্বগ করম্বি ঘহামলোন্ড বসবকউবরটি এিং 
জরুরী ঘসিা বিভাগ (Division of Homeland Security and Emergency Services)  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে মমডডাউর্ মযার্হাটামর্র মিসৃ্তত মিদ্যুৎ 
সরিরাহ সমূ্পণনরূমে েুর্রুদ্ধার করা হম়েমে মমডটাউর্ মযার্হযাটামর্। সাইমট একটি মিম িং এর েমর, 
গভর্নর কর্ এড ঘে়োরমযার্ জর্ মযাকআ়েভম়ের সামে  াটমত সৃমি কমর ঘে সািমিশর্টি, তা  ুমর 
ঘদ্মের্ এিিং একটি ঘেস মিম িং অ্র্ুমিত কমরর্। গভর্নর ওম়েস্ট সাইমড 200 জর্ টু্রোর মর্ম়োগ 
কমরমেমের্, োমত সরিরাহ িযাহত হও়োর সম়ে ট্রযাম ক েোেে েমরোের্া করা ো়ে এিিং 
েম়োজর্মত অ্র্যার্য অ্িস্থামর্ মর্েকু্ত করা ো়ে। গভর্নর জরুরী িযিস্থাের্ার অ্ম স (Office of 
Emergency Management), অ্মি সিংক্রান্ত সুরক্ষা ও মর়্েন্ত্রণ এিিং গণ েমরমষিা কমমশর্ ঘেমক 
মিদ্যুৎ সরিরাহ মিমিন্ন এোকাগুমেমত কমী মর্ম়োগ করার জর্য মর্মদ্নশ মদ্ম়েমের্। এোড়াও, 
আঞ্চমেক স্টক োইেস ঘেমক 50টি োইট টাও়োর মর্ম়োগ করমে ঘহামেযান্ড মসমকউমরটি এিিং 
জরুরী েমরমষিার মিভাগ।  
  
"মিদ্যুৎ সিংমোগ েরু্রুদ্ধার করা হমেও, এের্ও মকেু ট্রযাম ক মসগর্াে আমে ো কাজ করমে র্া, 
তাই েমদ্ আের্ার িাইমর োিার আকান্তই েম়োজর্ র্া োমক তাহমে িাইমর র্া োিার েরামশন 
ঘদ্মিা আমরা আের্ামক", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমম সমস্ত সঙ্কটকােীর্ কমীমদ্র েশিংসা করমত 
োই োরা েমৎকার কাজ কমরমের্। মর্উ ই়েকন  েুমেশ মডোটন মমন্ট (New York Police 
Department, NYPD), রাজয েমুেশ, রাজয মিদ্যুৎ কমনকতন া, সকে সঙ্কটকােীর্ কমী। এটি আমরা 
োরাে হমত োরমতা। েের্ আেমর্ মর্উ ই়েকন  শহমরর মত একটি শহমরর কো িমের্, োর একটি 



উমেেমোগয অ্িংমশর মিদ্যুৎ সরিরাহ মিমিন্ন, তা েিু মিশৃঙ্খোম়ে েমরমস্থমত হমত োমর। আসমে 
আমরা তার মিেরীতটাই ঘদ্েোম। আমরা মর্উ ই়েকন িাসীমদ্র তামদ্র ঘসরা রুমেই ঘদ্েোম।"  
  
"েমদ্ও এই েমরমস্থমত ঘসৌভাগযিশত মর়্েন্ত্রণ করা ঘগমেে, এটি ঘে আমদ্ৌ  মটমে ঘসটাই 
অ্গ্রহণমোগয", গভর্নর কুওম্বমা আম্বরা িম্বলর্। "আজ রামতর মিদ্যুৎ মিমিন্ন হিার কারণ সম্পমকন  
আমম PSCঘক েূণনাঙ্গ ও েুঙ্খার্ুেুঙ্খ তদ্ন্ত করার মর্মদ্নশ মদ্ম়েমে এিিং এই  টর্ার েুর্রািৃমি োমত 
র্া হ়ে তা মর্মিত করমত আমরা সি েক্ষমক দ্া়েিদ্ধ রােি।"  
  
একটি ট্রান্সমমশর্ োইমর্র সমসযার  মে, মমডটাউর্ মযার্হাটার্ এিিং আোর ওম়েস্ট সাইমডর একটি 
অ্িংমশ একটি মিসৃ্তত ব্ল্যাকআউট  মটমে। সমিনাচ্চ েেনাম়ে মিদ্যুৎ সরিরাহ িযাহত হও়ো গ্রাহকমদ্র 
সিংেযা ো়ে 72,000 এ ঘেৌৌঁমে়ে এিিং A, C, D, F এিিং M োইর্গুমেমত সািওম়ে েমরমষিা 
িযাহত হ়ে। গভর্নর রাজয েুমেশ, MTA এিিং োিমেক সামভন স কমমশর্মক এই  টর্ার েমত 
েমতমক্র়ো জার্ািার জর্য কমী এিিং সিংস্থার্ মর্ম়োগ করার মর্মদ্নশ মদ্ম়েমেমের্ এিিং কর্ এমডর 
সামে স্থা়েী ঘোগামোগ রােমত িমেমেমের্। এোড়াও গভর্নর োিমেক সামভন স মিভাগমক 
(Department of Public Service) সরিরাহ িযাহত হিার কারণ তদ্ন্ত করার মর্মদ্নশ ঘদ্র্।  
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