
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/24/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা জাতীয় বিড (NATIONAL GRID) বিষম্বয় পািবলক সাবভন স কবমেম্বর্র (PUBLIC 

SERVICE COMMISSION, PSC) সভাপবত জর্ ররাডম্বসর উম্বেম্বেে পত্র রপ্ররণ কম্বরম্বের্  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ পাবলিক সালভন স কলমশমর্র সভাপলি জর্ ররাডস-রক জািীয় 
লিমডর প্রাকৃলিক গযামসর অ্চিাবস্থা লবষময় একটি লচঠি রপ্ররণ কমরমের্।  
  
লচঠিটির সমূ্পণন বািন া লর্মচ রেওয়া হি:  
  
লপ্রয় জর্াব ররাডস,  
  
জািীয় লিড লর্উ ইয়কন  লসটি এবং িং আইিযামের লকেু লকেু জায়গায় লবেযমার্ িাহকমের কামে 
অ্চিাবস্থার অ্জহুামি প্রাকৃলিক গযাস পলরমষবা বন্ধ কমরমে এমর্ রবশ লকেু প্রলিমবের্ পাবার 
রপ্রলিমি, জািীয় লিড এমর্ অ্সমীচীর্ কাজ কমরমে লকর্া রসটি িেন্ত করার জর্য আমার প্রশাসর্ 
আপর্ামক লর্মেনশর্া লেময়মে। এর জবামব পাবলিক সালভন স কলমশর্ সলিযকারভামবই জার্মি রপমরমে 
রে, 1,100-রও রবলশ িাহকমক অ্র্যায়ভামব পলরমষবা রেয়া হয়লর্, িামেরমক অ্লবিমে সংেকু্ত করমি 
হমব এবং কলমশর্ এই রকাম্পালর্র লবরুমে একটি জলরমার্া প্রলিয়া চািু কমরমে। অ্লভমোমগর 
পলরমাণ এবং িাহমকর উত্থালপি অ্সমন্তামষর রপ্রলিমি জািীয় লিমডর এই িাহকমের বলিি করার 
অ্র্যায় কাজটি লেি অ্িযন্ত মারাত্মক।  
  
এখর্ আমার হামি আমরকটি সমসযা আমে। জািীয় লিড োলব কমরমে, র্িুর্ কমর বহু-রেট 
প্রাকৃলিক গযামসর পাইপিাইর্ লর্মনাণ র্া করমি এই অ্িমি প্রাকৃলিক গযামসর স্থলবরিা জরুলর। 
িামের সরবরামহ রে গুরুির সমসযা রময়মে এবং এই অ্িমির এর্ালজন  চালহো রে িারা পরূণ করমি 
পারমবর্া জািীয় লিড রে রসটি জার্মিা এটি িারই স্বীকামরালক্ত। প্রকৃিপমি, এটি একটি চমকপ্রে 
অ্ন্তেৃন লি লেি র্া: বেমরর পর বের ধমর অ্লিলরক্ত গযাস সরবরামহর জর্য আসন্ন ঘাটলি লর্ময় 
অ্মর্ক লবকল্প সহকামর েীঘনকাি ধমর আমিাচর্া চিমে। রকার্ সমেহ রর্ই রে জািীয় লিমডর লর্জ 
স্বামথনর জর্য পেমের লবকল্প হমে একটি পাইপিাইর্, রেটি কােনকরভামব িার ভলবষযি বযবসালয়ক 
মমডমির লর্শ্চয়িা রেয়।  
  
প্রথমি, জািীয় লিড — এবং আপর্ার সংস্থা — প্রথমমই েখর্ এই সমসযা উত্থালপি হয় িখর্ 
রকর্ সরবরাহজলর্ি সুস্পি এই সমসযামক সহর্ীয় করার জর্য লবকল্প খুমজ িাহক এবং রভাক্তামের 
সুরিা রেয়লর্? জািীয় লিড রকর্ লর্মজর স্বামথনর প্রময়াজমর্ একটি সংকটমক সৃলি হমি লেি রেখামর্ 



 

 

এটি মূিি এই বমি রেমটর সামথ জবরেলি কমর রে হয় িামের গযামসর পাইপিাইমর্র অ্র্ুমমাের্ 
হমব র্য়ি িং আইিযামের অ্িযন্ত গুরুত্বপুণন উন্নয়র্ গুরুির ঝুুঁ লকমি পড়মব?  
  
লিিীয়, একমচটিয়া অ্পশর্ লহমসমব পাইপিাইর্ পলরকল্পর্ার উপর লর্ভন র করা অ্পলরণামেশী। এই 
পাইপিাইর্ অ্ন্তি 12 রথমক 18 মাস আমগ স্থালপি হওয়ার লবষয়টি প্রিযালশি লেি র্া, এবং এটি 
অ্প্রিযালশি পলরলস্থলি এবং অ্মর্কগুমিা সাধারণ লবষয়মক বাধা লেমে ো একটি জটিি বহু-রাষ্ট্রীয় 
প্রকল্পমক লবিলেি কমর। অ্র্যার্য রেটগুমিা েলে পাইপিাইর্টিমক অ্র্ুমমাের্ র্া রেয় বা েলে রকার্ও 
লর্মনাণ লবিে, বা মামিা রমাকদ্দমা, বা আবহাওয়া এবং প্রকল্পটি ধীমর ধীমর চািামর্ার অ্র্যার্য 
পলরলস্থলি হয় - সম্ভাবয সন্তার্ পলরলস্থলি - িং আইিযামের উন্নয়র্ লক থামমব? এমর্ ধরমর্র 
প্রকমল্পর অ্লর্শ্চয়িার রপ্রলিমি বহু-রেমটর অ্র্ুমমাের্ এবং অ্র্ুরূপ প্রকমল্প কলমউলর্টির অ্িীি 
লবমরালধিা সহ - িাহমকর চালহো পরূমণ ইউটিলিটির ববলচত্রপূণন সমাধামর্র সংিমহর গুরুমত্বর লবষয়টি 
এই পলরলস্থলি পলরষ্কারভামব প্রমাণ কমর। স্পিভামব বিমি বিা োয়: েলে লবিমের লবষয় থাকি 
িাহমি পলরকল্পর্া কী লেি এবং রকর্ লবকল্প বিলর করা হয়লর্?  
  
রেমটর অ্লধবাসীমের জর্য অ্িযন্ত গুরুত্বপুণন পলরমষবার লর্য়ন্ত্রক লহসামব, লবেযমার্ সরবরামহর 
চালহোগুমিা িাৎিলণকভামব লবমেষণ করা এবং পাইপিাইমর্র লবকল্প সরবরাহ করা আপর্ার অ্বশয 
কিন বয এবং েলে পাইপিাইর্ প্রকল্পটি হামি রর্ওয়া হয় এবং সময়মমিা সম্পন্ন র্া হয়।{ut1}অ্িএব, 
আপলর্ লবেযমার্ সরবরামহর চালহো এবং প্রাকৃলিক গযাস পাইপিাইর্গুমিার লবকল্পগুমিা সমূ্পণন 
লবমেষণ কমরমের্ িা করমি লর্মেনশ লেলে োর মমধয রময়মে:  
  
(1) প্রাকৃলিক গযাস লসমেমমর লর্ভন রমোগযিা লর্লশ্চি করার সময় রভাক্তা এবং বযবসাময়র চালহো 
পূরমণর জর্য উপিব্ধ প্রাথলমক লবকল্পগুলি (রেমর্ রিি, রপ্রামপর্, লিকুইফাইড প্রাকৃলিক গযাস লশলপং, 
র্বায়র্মোগয উৎস, চালহো চালহো লেমকর এর্ালজন  হ্রাসকরমবা); এবং  
  
(2) চালহো রমটামি এবং লর্ভন রমোগযিা লর্লশ্চি করমি লবকল্প উৎস সরবরামহর জর্য পলরমবশগি, 
সম্প্রোয়, হার প্রোর্কারী এবং অ্থননর্লিক প্রভাবগুমিা (রেমর্: বাজন  বা ট্রালকং)।  
  
পাইপিাইমর্র লবকল্প এবং স্থলগি পাইপিাইমর্র জরুলর অ্বস্থায় উপায় লহমসমব লবকল্প সরবরাহ বিলর 
করমি জািীয় লিড ইোকৃিভামব বযথন হময়লেি। রসজর্য, এই রিমত্র এটির র্জরোলরমি আপর্ার 
এমজলির পাফন রমমমির প্রলিমবের্ও আলম চাই। আসন্ন সরবরাহ ঘাটলি রমাকামবিায় জািীয় লিমডর 
প্রস্তুলির অ্ভাব, লবকল্প রখাজায় বযথনিা, অ্িযন্ত জটিি এবং লবিলকন ি পাইপিাইর্ প্রকমল্প উপর 
লর্ভন রিা এবং বিপূবনক আচরমণর মাধযমম অ্র্যায়ভামব িাহকমক সীমাবে কমর রেয়া ও উন্নয়র্ 
বাধািস্থ করা লেি উন্মকু্ত আর িাহকমের প্রলি আপলিকর শত্রুিাপূণন আচরণ এবং আপর্ার এমজলি 
েমথিভামব এই িলি আুঁচ করমি এর রমাকামবিা করমব, লকংবা আটকামি বযথন হময়মে রেটি 
লর্য়মার্েুায়ী আপর্ার োলয়ত্ব লেি। আমরা কখর্ এবং লকভামব রিিামের সরুিার জর্য রেট রথমক 
একটি আপলিকর ইউটিলিটি অ্পসারণ কলর আলম িাও জার্মি চাই। রস িমিয, আলম জািীয় 
লিমডর িাইমসি প্রিযাহামরর সম্ভাবয লভলির সুলর্লেনি বযাখযা এবং এরই মমধয রে িলি হময়মে ও 
প্রময়াজর্ীয় অ্লিলরক্ত প্রকমল্পর অ্িগলি লপলেময় োওয়ার কারমণ পরবিী 12 রথমক 18 মামসর মমধয 



 

 

রে িয়িলি হমব রসটির োয়বেিার সুলর্লেনি বযাখযা চাই। এোড়াও িাহক সরুিার লর্শ্চয়িা রেয়ার 
জর্য লর্লবড় এবং ধারাবালহক লভলিমি জািীয় লিমডর অ্পামরশর্ িোরলক করার উমদ্দমশয একটি 
মলর্টর লর্ময়াগ করার সলবিার লববরণী আলম চাই।  
  
জািীয় লিমডর কােনকিামপর কারমণ কর রথমক আয় এবং অ্লিলরক্ত প্রকল্প বযময়র পাশাপালশ িং 
আইিযামের সামলিক অ্থনর্ীলি প্রভালবি হমব।  
  
জািীয় লিড রভাক্তামের এমর্ অ্বস্থামর্ ররমখমে রে জািীয় লিড ো চাইমব িাই পামব র্য়ি 
রভাক্তারা শালি পামব, এই পলরলস্থলি এমকবামর অ্মেৌলক্তক। এটির স্থায়ী িমিা রময়মে এবং এটি 
কােনকর লর্য়মিালন্ত্রক র্জরোলর রথমক সুরলিি, রকামর্া ইউটিলিটির এই লবশ্বামসর কারমণ িাহকমের 
িলি করার িাইমসি রর্ই। আলম রসই পলরলস্থলি চিমি রেব র্া।  
  
আলম িাৎিলণক প্রলিলিয়া আশা করলে।  
  
লবর্ীি,  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা  
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