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গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে মোর্হাটর্ এিং ব্রুকবলম্বর্ 2019 সাম্বলর বিদ্েুৎ বিভ্রাম্বটর 
সাম্বে সম্পবকন ত িেেনতার জর্ে 25 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার জবরমার্ার মুম্বিামুবি হম্বত হম্বি কর্ 

এবডসর্ম্বক  
  
জলুাই 2019 এর দ্টুি পেৃক বিদ্েুৎ বিভ্রাট 100,000+ গ্রাহকম্বক বিদ্েুৎ এিং েীতাতপ বর্য়ন্ত্রণ োডা 

2 বদ্র্ ঘরম্বি বদ্ম্বয়বেল 
  

PSC বিস্তাবরত অর্ুসন্ধার্ী প্রবতম্বিদ্র্ প্রকাে কম্বরম্বে কর্ এডসর্ম্বক ভবিষেম্বত একই ধরম্বর্র 
বিদ্েুৎ বিভ্রাট এডাম্বত উন্নবতর আহ্বার্ জাবর্ম্বয় 

  
অপাম্বরটিং সাটিন বিম্বকট প্রতোহাম্বরর কো বিম্বিচর্াধীর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 2019 সামের জেুাই মামস মযার্হাটর্ এবং 
ব্রুকলেমর্ বড় মামের লবদ্যুৎ লবভ্রামটর সময় প্রলিলিয়ায় বযর্নিার িদ্মের ের কর্ এলিসর্ (Con 
Edison) এখর্ 25 লমলেয়র্ মালকন র্ িোর জলরমার্া এবং লর্উ ইয়কন  ঘেট োবলেক সালভন স 
কলমশর্ (New York State Public Service Commission) দ্বারা সম্ভাবয োইমসন্স বালিমের 
সম্মুখীর্ হমি হমে। ইউটিলেটিটির জলরমার্ার লবরুমে আলেে করার সুমোগ আমে, লকন্তু েলদ্ 
কলমশর্ এই আোি েঙ্ঘমর্র ঘে ঘকার্ একটি লর্লিি কমর এবং েলদ্ কর্ এিসর্মক লর্রােদ্ এবং 
েেনাপ্ত ঘসবা প্রদ্ামর্ বযর্ন বমে প্রলিেন্ন করা োয়, িাহমে কলমশর্ কর্ এিইসমর্র সালভন স ঘটলরটলর 
সাটিন লিমকট বালিে বা েলরবিন র্ করার প্রলিয়া শুরু করমব। 25 লমলেয়র্ মালকন র্ িোর সম্ভাবয 
জলরমার্া হে 2019 সামের একই  াটলির কারমণ কলমশর্ ঘে কর্ এলিসমর্র 15 লমলেয়র্ মালকন র্ 
িোর রাজস্ব হ্রাস কমরমে, িার উের।  
  
"অ্মর্ক লর্উ ইয়কন বাসীর মি, েখর্ এই ব্ল্যাকআউট  মট িখর্ আলম অ্িযে কু্ষব্ধ 
হময়লেোম," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ইউটিলেটিগুমোমক গ্রাহকরা ভামো েলরমাণ অ্র্ন েলরমশাধ 
কমরর্ আমো চােু রাখার জর্য, এবং কর্ এলিসর্ গ্রাহকমদ্র সামর্ িামদ্র চুলির ঘে সার, িা 
সম্পাদ্র্ করমি বযর্ন হয়। আলম অ্লবেমে PSC-ঘক লর্মদ্নশ লদ্ময়লেোম এই  টর্ার েুঙ্খার্েুুঙ্খ িদ্ে 
করমি োমি ঘক ঘদ্াষী িা লর্ধনারর্ করা োয়। লর্উ ইয়কন বাসীমদ্র ক্ষলিেূরণ োওয়া লর্লিি 
করার জর্য আলম ের্াসাধয ঘচষ্টা করব।"  
  



 

 

কর্ এলিসমর্র সালভন স এোকায় 2019 সামের জেুাই মামস ঘে লবভ্রাট  মটমে, ঘসগুমো ঝমড়র সামর্ 
সম্পলকন ি র্য়, এবং িীব্র আবহাওয়ার সময় এই সংস্থার লর্ভন রমোগয েলরমষবা লর্লিি করার 
ক্ষমিা লর্ময় প্রশ্ন িুমেমে।  
  
2019 সামের গ্রীমে, কর্ এলিসর্ আট লদ্মর্র বযবধামর্ দ্টুি বড় লবেেনময়র সম্মুখীর্ হয়। প্রর্ম 
 টর্াটি  মট শলর্বার, জেুাই 13, 2019 এ সন্ধ্যা 6:47 এ।এই চার  ন্টা এবং 50 লমলর্মটর এই 
লবেেনময়র িমে মযার্হাটমর্র ওময়ে সাইমি 5ম এলভলর্উ ঘর্মক হািসর্ র্দ্ী এবং 31িম লিট 
ঘর্মক 71 লিট েেনে প্রায় 73,000 গ্রাহক ববদ্যুলিক েলরমষবা হারার্। লদ্বিীয় লবভ্রাটটি শুরু হয় 
ব্রুকলেমর্ শলর্বার, 21 জেুাই, 2019 িালরমখ ফ্ল্যাটবুশ লসমেমম এবং এর িমে দ্ইু লদ্র্ সময়কামে 
আর্ুমালর্ক 33,000 জর্ গ্রাহমকর ববদ্যুলিক েলরমষবা ক্ষলিগ্রস্ত হয়।  
  
এই লবভ্রাট বালণলজযক কােনিম, আবালসক ভবর্সমূহ, েলরবহর্ বযবস্থা এবং ট্রালিক লর্য়ন্ত্রণমক 
প্রভালবি কমর। লর্উ ইয়কন  লসটির অ্মর্ক জর্লপ্রয় রালিকােীর্ গেবয এবং োবলেক ঘভর্যু, ঘেমর্ 
মযালিসর্ ঘকায়ার গামিন র্, ব্রিওময় লর্ময়টার, কামর্নগী হে, এবং ঘরেুমরমন্টগুলেমি আমো লর্লভময় 
ঘদ্য়। সাবওময় লসমেম বযােক লবেে হয় এবং েলরমষবা সীলমি হয়, ঘেমহিু ঘমমট্রােলেটর্ েলরবহর্ 
কিতন েক্ষমক (Metropolitan Transportation Authority) মযার্হাটমর্র লবলভন্ন ঘেশর্ বন্ধ্ কমর লদ্মি 
হয়। েলদ্ও এই গ্রাহকমদ্র েলরমষবা বযাহি হওয়ার অ্েলর্নলহি কারণ এবং েলরলস্থলি লভন্ন লেে, 
মযার্হাটর্ এবং ব্রুকলেমর্র লবভ্রামটর কারমণ গণ েলরমষবা লবভাগ (Department of Public 
Service) এই  টর্াগুলের সময় ঘকাম্পালর্র কমনক্ষমিা এবং গ্রাহক, প্রর্ম উত্তরদ্ািা এবং 
লর্বনালচি কমনকিন ামদ্র কামে এই গুরুত্বেূণন লবভ্রামটর ির্য জার্ামর্ার প্রমচষ্টা লর্ময় প্রশ্ন িুমেমে।  
  
লিোটন মমমন্টর কমীরা মযার্হাটর্ এবং ব্রুকলের্ লবেেনময়র  টর্ার মূে কারণগুলে এবং ঘকাম্পালর্র 
কমনক্ষমিা লর্ময় িদ্ে শুরু কমর। লিোটন মমমন্টর লবস্তালরি 13 মামসর িদ্মের িমে মযার্হাটর্ 
লবেেনময়র  টর্া সম্পলকন ি 13টি সুোলরশ এবং ব্রুকলেমর্র  টর্ার জর্য 27টি সুোলরশ ঘেশ করা 
হয়।  
  
পািবলক সাবভন স কবমেম্বর্র সভাপবত জর্ বি. ঘরাডস িম্বলর্, "একটি ইউটিলেটির প্রর্ম এবং সব 
ঘচময় গুরুত্বেূণন কাজ হমে িার ঘিলেভালর লসমেমমর লর্রােত্তা এবং লর্ভন রমোগযিা লর্লিি করা। 
আমামদ্র েুঙ্খার্ুেুঙ্খ িদ্মের িোিমের উের লভলত্ত কমর, মমর্ হমে ঘে কর্ এলিসর্ ঘসই কামজ 
বযর্ন হময়মে, এবং এর িমে, আমরা এখর্ ঘকাম্পালর্মক িার আোি বযর্নিার জর্য শালস্ত প্রদ্ামর্র 
উোয় লবমবচর্া করব, একই সামর্ িামদ্র লর্মদ্নশ ঘদ্ব োমি েরু্রাবতলত্ত আর র্া  মট িার জর্য 
উন্নলিসাধর্ করা।"  
  
এই িদ্মের িমে, কর্ এলিসর্মক এখর্ মযার্হাটর্ এবং ব্রুকলেমর্র লবভ্রামটর আমগ, চোকােীর্ 
এবং িার েমর েলরচাের্া সংিাে এই অ্লভমোমগর উত্তর লদ্মি বো হময়মে, এবং িার লবরুমে 
লবভ্রাট প্রলিমরাধ এবং েুর্রুোর সংিাে লর্য়ম এবং েেলি ঘমমর্ চেমি বযর্ন হওয়ার জর্য 
র্াগলরক জলরমার্া এবং/অ্র্বা প্রশাসলর্ক জলরমার্া প্রদ্ামর্র প্রলিয়া শুরু করা হমব। বিন মার্ 
রামজযর আইমর্র উের লভলত্ত কমর কর্ এিসর্ সমবনাচ্চ 25 লমলেয়র্ মালকন র্ িোমররও ঘবলশ 



 

 

আলর্নক জলরমার্ার সম্মুখীর্ হমি োমর - PSC-র জালর করা সমবনাচ্চ জলরমার্া। েলদ্ জলরমার্া 
ধােন করা হয়, িাহমে ইউটিলেটির ঘশয়ারমহাল্ডারমদ্র িা েলরমশাধ করমি হমব, গ্রাহকমদ্র দ্বারা 
বহর্ করা ঘরটমেয়ার িান্ড ঘর্মক র্য়।  
  
2019 সামের মযার্হাটর্ এবং ব্রুকলের্ লবভ্রামটর সময় কর্ এলিসর্ কমনক্ষমিার এই েেনামোচর্া 
উন্নলির জর্য অ্মর্ক সুমোগ লচলিি কমরমে ো সেুালরশগুলে বাস্তবায়র্ করা এবং ঘমমর্ চোর 
মাধযমম সমাধার্ করা উলচি। সুোলরমশর সমময়ােমোগী বাস্তবায়র্ লর্লিি করমি, কর্ এিসর্মক 
সুোলরশ বাস্তবায়মর্র জর্য এবং ঘকর্ PSC এই ইউটিলেটির লবরুমে জলরমার্ার বযবস্থা গ্রহণ করমব 
র্া ঘস লবষময় প্রলিলিয়া জার্ামি 30 লদ্র্ সময় ঘদ্ওয়া হময়মে।  
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