
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/19/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ক্রান্তীয় ঝড় ইসাইয়াস ইউটিবলটির তদন্ত সম্পন্ন করার ঘ াষণা ঘদর্  
  
ঘেম্বের িৃহত্তম ইউটিবলটিগুবলর বতর্টি সম্ভািে ঘমাে 137.3 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার জবরমার্ার 

সমু্মখীর্ হম্বে, অপাম্বরটিিং লাইম্বসন্স িাবতল সম্ভািেতা বিম্বিচর্ার মম্বযে রম্বয়ম্বে  
  

বডপােন ম্বমন্ট অি পািবলক সাবভন স সমসোগুবল PSEG LI-ঘক বরম্বপােন  কম্বর এিিং LIPA ঘিাডন ম্বক 
সুপাবরে কম্বর  

  
ঘরেম্বপয়াম্বরর সুরক্ষার জর্ে বিম্বেষ কাউম্বন্সল পািবলক ঘ ারাম্বমর আম্বয়াজর্ করম্বি এিিং 
ইউটিবলটিগুবলর িের্নতার কারম্বণ ক্ষবতগ্রস্থ িাবসন্দা, িেিসা প্রবতষ্ঠার্ ও এলাকাগুবলর জর্ে 

PSC-এর কাম্বে প্রমাণ জমা বদর্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট পাবনিক সানভন স কনমশর্ 
(New York State Public Service Commission) গ্রীমে নর্উ ইয়কন  ঘেমটর নবস্তীণন অ্ঞ্চিমক 
নবধ্বস্ত কমর ক্রান্তীয় ঝড় ইসাইয়ামসর পমে পেনাপ্ত পনরমামণ প্রস্তুনি ও প্রনিনক্রয়া জার্ামি নর্উ 
ইয়মকন র ববদ্যুনিক ইউটিনিটিগুনির আপাি বযর্নিার নবষময় িদ্ন্ত ঘশষ কমরমে। িদ্মন্তর ফমি, নর্উ 
ইয়মকন র ইউটিনিটি ঘরগুমিটর দ্বারা পনরচানিি সবমচময় দ্রুিিম সমময়, ঘেমটর নির্টি বৃহত্তম 
ইউটিনিটি - কর্ এনিসর্ (Con Edison), O&R এবং ঘসন্ট্রাি হািসর্ (Central Hudson) - 
এখর্ ঘমাট 137.3 নমনিয়র্ মানকন র্ িিার সম্ভাবয জনরমার্ার মুমখামুনখ হময়মে, কর্ এনিসর্ (Con 
Edison) এবং O&R সম্ভাবয িাইমসন্স বানিমির মুমখামুনখ হময়মে। নির্টিই এখর্ বযাখযা করমি 
হমব ঘে ববদ্যুনিক বযবস্থার নর্রাপত্তা ও নর্ভন রমোগযিা নর্নিি করার জর্য বিনর করা আইর্, 
নর্য়মকার্রু্ ও আমদ্মশর এই ধরমর্র স্পষ্ট িঙ্ঘমর্র জর্য PSC কিৃন ক ঘকর্ জনরমার্া আমরাপ করা 
উনচি র্য় িা বযাখযা করমি হমব। এোড়াও PSEG LI িদ্মন্তর নবষয় নেি এবং নর্উ ইয়কন  ঘেট 
নিপাটন মমন্ট অ্ব পাবনিক সানভন স (New York State Department of Public Service) কিৃন ক 
অ্সংখয বযর্নিা নচনিি করা হময়নেি। নিপাটন মমন্ট এই সপ্তামহর শুরুমি LIPA ঘবািন  অ্ফ ট্রানেজ 
(LIPA Board of Trustees) এ বিবৎ করমণর সপুানরশ কমরমে।  
  
"আগে মামস আমামদ্র হানরমকর্ ইসাইয়াস আ াি কমরনেি এবং আমামদ্র আবার ইউটিনিটি 
ঘকাম্পানর্গুনি ঘর্মক নবিম্ব হময়নেি। িারা বিমি চায় ঘে এই ঝড়ই এই ঘসবা নবনিি হওয়ার 
কারণ। আনম এটা বুঝমি ঘপমরনে এবং নর্উ ইয়কন বাসীরা েুনিসঙ্গি, নকন্তু ঝমড়র পর নবদ্যুৎ 
পুর্রুদ্ধার পনরমষবার জর্য আমরা আপর্ামক অ্র্ন প্রদ্ার্ করনে। নর্উ ইয়কন বাসীমদ্রমক েনিপূরণ 



 

 

ঘদ্ওয়া হময়মে িা নর্নিি করমি আনম ো করমি পানর িার সবই আনম করনে এবং অ্বশযই 
নর্উ ইয়কন বাসীরা ঘে পনরমষবা পামের্ র্া িার জর্য অ্র্ন প্রদ্ার্ করমের্ র্া," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আনম PSC-ঘক একটি িদ্ন্ত করমি বমিনে এবং এর দ্রুি পদ্মেমপর ফমি নির্টি 
ইউটিনিটিমক 137 নমনিয়র্ মানকন র্ িিার জনরমার্া করা হমি পামর, ো সবমচময় উমেখমোগয 
শানস্ত। িামদ্র প্রনিদ্বনিিা করার অ্নধকার আমে। িামদ্র প্রনিদ্বনিিা করমি দ্াও। আমরা শানস্তর 
নপেমর্ কম ার পনরশ্রম করব কারণ আমরা নসনরয়াস।  
  
2020 সামির 4 আগে, নবমকমি ক্রান্তীয় ঝড় ইসাইয়া নর্উ ইয়মকন  আ াি হামর্, োর ফমি প্রবি 
বািাস এবং ভারী বনৃষ্টপাি হয় ো নবমশষ কমর মধয হািসর্, নর্উ ইয়কন  নসটি এবং িং আইিযান্ড 
অ্ঞ্চমি প্রভাব ঘফমিনেি। এই ঝড় ববদ্যুনিক বন্টর্ অ্বকা ামমার বযাপক েনি কমরনেি, োর ফমি 
নর্উ ইয়মকন র ইউটিনিটি গ্রাহকমদ্র একটি উমেখমোগয সংখযক দ্ী ন  াটনি ঘদ্খা ঘদ্য়। নবদ্যুৎ 
সরবরামহর মূি সমময় প্রায় 900,000 গ্রাহক েনিগ্রস্ত হময়নেি। পমরর নদ্র্ গভর্নর কুওমমা 
পাবনিক সানভন স নবভাগ (Department of Public Service)-ঘক ইউটিনিটির কােনকানরিা সম্পমকন  
িাৎেনর্ক িদ্ন্ত করার জর্য নর্মদ্নশর্া নদ্ময়নেমির্। এর প্রনিনক্রয়ায়, নিপাটন মমন্ট নর্উ ইয়মকন র 
ববদ্যুনিক ঘসবা প্রদ্ার্কারীমদ্র প্রস্তুনি এবং ঘঝর প্রনিনক্রয়া নর্ময় একটি িদ্ন্ত শুরু কমরনেি, একই 
সামর্ ঘটনিমোগামোগ সরবরাহকারীমদ্র ঘসবায় একই ধরমর্র অ্র্ুসন্ধার্ী প্রমচষ্টা শুরু কমরনেিড়।  
  
2020 সামির 19 আগে িানরমখ, গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরনেমির্ ঘে ঝমড়র নবষময় নবভাগটি 
ইউটিনিটি কমনেমিা সম্পমকন  িদ্মন্তর প্রার্নমক পেনাময় িদ্ন্ত ঘশষ কমরমে এবং আবহাওয়ার জরুরী 
পনরনস্থনি ও প্রময়াজর্ীয় ইউটিনিটি পনরমষবাগুনিমি নর্উ ইয়কন বাসীমদ্র অ্যামেমসর প্রভামবর জর্য 
সঠিকভামব প্রস্তুি এবং প্রনিনক্রয়া জার্ামি ববদ্যুনিক ও ঘটনিমোগমোগ ইউটিনিটি সরবরাহকারীমদ্র 
স্পষ্ট বযর্নিার প্রনিনক্রয়ায় নবভাগটি স্পষ্ট িঙ্ঘমর্র নচঠির পাাঁচটি ঘর্াটিশ জানর কমরমে। নচঠিগুমিা 
অ্র্যমদ্র মমধয, নর্উ ইয়মকন র নবদ্যুৎ ঘসবা প্রদ্ার্কারী কর্মসানিমিমটি এনিশর্ অ্ব নর্উ ইয়কন  
(Consolidated Edison of New York) (কর্ এনিসর্, Con Edison), অ্মরঞ্জ অ্যান্ড রকিযান্ড 
ইউটিনিটিস, ইর্কমপনামরমটি (Orange & Rockland Utilities, Inc. O&R), ঘসন্ট্রাি হািসর্ গযাস 
অ্যান্ড ইমিকনট্রক কমপনামরশর্ (Central Hudson Gas & Electric Corporation) (ঘসন্ট্রাি 
হািসর্, Central Hudson) এবং PSEG িং আইিযান্ড (PSEG LI) ঘক পা ামর্া হময়মে।  
  

• কর্ এবডসর্: নিপাটন মমমন্টর প্রার্নমক িদ্মন্ত ঘদ্খা ঘগমে ঘে ঝমড়র বযাপামর কর্ এনিসমর্র 
প্রনিনক্রয়া পুমরাপনুর অ্পেনাপ্ত এবং কর্ এনিসর্ িার েনি মূিযায়মর্র দ্ানয়ত্ব সম্পনকন ি 
কনমশমর্র আমদ্শকৃি জরুরী প্রনিনক্রয়া পনরকল্পর্ার প্রময়াজর্ীয়িা ঘমমর্ চিমি বযর্ন হময়মের্ 
এবং এর পুর্বনহাি নবজ্ঞনপ্তর আর্ুমানর্ক সময় প্রকাশ করা হময়মে। কর্ এনিসমর্র ঝমড়র 
 টর্ার প্রনিনক্রয়া আইর্ী প্রময়াজর্ীয়িার ঘচময় কম হময় নগময়নেি এমর্ পূবনবিী 
উদ্াহরণগুনি স্বীকৃনি নদ্ময় কমীরা িে কমরমের্ ঘে এর িদ্মন্ত কর্ এনিসমর্র 
জর্সাধারমণর সনুবধানদ্ ও প্রময়াজর্ীয়িার সাটিন নফমকট রময়মে নকর্া িা নর্ধনারমণর অ্ন্তভুন ি 
র্াকমব — নর্উইয়মকন র ববদ্যুনিক পনরমষবা সরবরাহ করার জর্য প্রময়াজর্ীয় ঘভাটানধকার 
অ্নধকার প্রময়ামগর পবূনশিন প্রময়াজর্ীয় আইর্ - এই স্পষ্ট িঙ্ঘমর্র উপর নভনত্ত কমর বানিি 



 

 

করা উনচি র্য় এবং পাশাপানশ জরুনর অ্বস্থা জরুরী পেনাময় প্রস্তুি ও প্রনিনক্রয়া জার্ামি 
কর্ এনিসমর্র পূমবনর বযর্নিাগুনিরও নভনত্তমি বানিি করা উনচি।  
  

• O&R: নিপাটন মমমন্টর প্রার্নমক িদ্মন্ত ঘদ্খা ঘগমে ঘে O&R আপািদ্নৃষ্টমি প্রাক-ঝড় কু্রইং 
মূিযায়র্ সম্পনকন ি কনমশমর্র আমদ্শপ্রাপ্ত জরুরী প্রনিনক্রয়া পনরকল্পর্ার প্রময়াজর্ীয়িা 
অ্র্ুসরণ করমি বযর্ন হময়নেি। কর্ এনিসমর্র মমিা এবং একইভামব পবূনবিী দ্ষৃ্টান্তগুনি 
স্বীকৃনি ঘদ্ওয়া ঘেখামর্ O&R এর ঝড় ইমভন্ট প্রনিনক্রয়া আইর্ী প্রময়াজর্ীয়িার ঘচময় কম 
নেি, কমীরা িেয কমরমের্ ঘে এর িদ্মন্ত এই স্পষ্ট িঙ্ঘর্ এবং O&R এর পূবনবিী 
বযর্নিার উপর নভনত্ত কমর O&R এর সাটিন নফমকট বানিি করা হমব নকর্া িা নর্ধনারণ করা 
হমব।  

  
• ঘসন্ট্রাল হাডসর্: নবভামগর প্রার্নমক িদ্মন্ত প্রমানণি হময়নেি ঘে ঘসন্ট্রাি হািসর্ িার 

কনমশর্-নর্মদ্ন নশি জরুরী প্রনিনক্রয়া পনরকল্পর্ার েয়েনি নর্ধনারমণর দ্ানয়ত্ব সম্পনকন ি 
নর্মদ্নশর্াসমূহ অ্র্ুসরণ করমি স্পষ্টিই বযর্ন হময়নেি; এবং অ্ভযন্তরীণ ওময়বসাইট বযর্নিা।  

  
• PSEG-LI: নিপাটন মমমন্টর প্রার্নমক িদ্মন্ত ঘদ্খা ঘগমে ঘে PSEG LI আপািদ্নৃষ্টমি িার 

নবভামগর সুপানরশকৃি এবং িং আইিযান্ড পাওয়ার অ্র্নরটি (Long Island Power 
Authority , LIPA) ঘবািন  অ্ব ট্রানে-গৃহীি জরুরী প্রনিনক্রয়া পনরকল্পর্ার নর্মদ্নশর্া 
অ্র্ুসরণ করমি বযর্ন হময়মে। একটি কােনকরী আউমটজ মযামর্জমমন্ট নসমেম বজায় রাখার 
দ্ানয়ত্ব; পুর্বনহাি নবজ্ঞনপ্তগুনির সঠিক সময় প্রকামশর দ্ানয়ত্ব এবং এর গ্রাহকগণ, স্থার্ীয় 
ঘপৌর সরকার এবং ঘেট সংস্থার সামর্ সমময়াপমোগী ও কােনকর ঘোগামোগ এবং সমন্বময়র 
দ্ানয়ত্ব।  
  

েনদ্ও নিপাটন মমমন্টর প্রার্নমক িদ্মন্ত ঘকার্ স্পষ্ট িঙ্ঘর্ পাওয়া োয় নর্, নিপাটন মমন্ট ঝমড়র প্রভাব 
আমরা ভামিাভামব অ্র্ুমার্ করার জর্য নর্উ ইয়কন  ঘেট ইমিকনট্রক অ্যান্ড গযাস (New York 
State Electric & Gas), ঘরামচোর গযাস এবং ইমিকনট্রক (Rochester Gas & Electric) এবং 
র্যাশর্াি নগ্রি (National Grid)-ঘক নচঠি পাঠিময়মে, োর মমধয পরু্রুদ্ধামরর প্রমচষ্টামি গনি 
বাড়ামি নদ্বগুণ িাইর্ কমীমদ্র প্রময়াজর্। এোড়াও এই সংস্কার প্রমচষ্টা স্পষ্ট িঙ্ঘমর্র উপমর 
উনেনখি নবজ্ঞনপ্তর প্রময়াজর্ীয়িা নহমসমব অ্ন্তভুন ি করা হময়মে।  
  
আজ PSC কিৃন ক জানর করা আমদ্মশ ঝমড়র ঘশ্রণীনবভাগ, ঝড় পরু্রুদ্ধার কমী এবং মিূযায়র্, কি 
ঘসন্টামরর কমীর সাড়া এবং ভুি এবং অ্সমময় আর্ুমানর্ক সমময়র অ্পেনাপ্ত ঘোগামোগ, িাউর্ 
ওময়বসাইট এবং ঘোগামোমগর বযর্নিা সহ অ্সংখয স্পষ্ট িঙ্ঘর্ নচনিি করা হময়মে। PSC এই 
আমদ্শ সংমশাধর্ করমি পামর োমি পরবিীমি সকি ববদ্যুনিক ইউটিনিটির জর্য আপািদ্নৃষ্টমি 
নচনিি িঙ্ঘর্ অ্ন্তভুন ি করা োয়, োমি আজমকর আমদ্মশ োরা আমে িামদ্র অ্ন্তভুন ি করমি 
পামর।  
  



 

 

ইউটিনিটিগুনি কীভামব িামদ্র প্রনিনক্রয়া ও পুর্রুদ্ধার প্রমচষ্টা উন্নি করমি পামর ঘস সম্পমকন  
নবভামগর সুপানরশগুনিমি প্রনিনক্রয়া জার্ামি 10 নদ্র্ সময় এবং একটি সম্ভাবয জনরমার্ার 
নক্রয়াকিাপ সম্পমকন  সাড়া ঘদ্ওয়ার জর্য 30 নদ্র্ সময় রময়মে। নির্টি ইউটিনিটির মুমখামনুখ 
সম্ভাবয জনরমার্া নর্ম্নরূপ: কর্ এনিসমর্র (33 টি স্পষ্ট িঙ্ঘমর্র জর্য 102.3 নমনিয়র্ মানকন র্ 
িিার); O&R এর (38টি স্পষ্ট িঙ্ঘমর্র জর্য 19 নমনিয়র্ মানকন র্ িিার) এবং ঘসন্ট্রাি 
হািসমর্র (32টি স্পষ্ট িঙ্ঘমর্র জর্য 16 নমনিয়র্ মানকন র্ িিার)।  
  
ঘরমটপায়ার সুরোর জর্য সদ্য নর্ময়াগপ্রাপ্ত নবমশষ কাউনন্সির রনর িযাঞ্চমযার্ পাবনিক ঘফারামগুনি 
গ্রহণ করমবর্ এবং ইউটিনিটির বযর্নিার কারমণ বানসন্দা, বযবসা প্রনিষ্ঠার্ ও এিাকাগুনির েনি 
সম্পমকন  PSC এর কামে প্রমাণ জমা ঘদ্মবর্।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বের পািবলক সাবভন স কবমেম্বর্র সভাপবত জর্ বি. ঘরাডস িম্বলর্, "ক্রান্তীয় ঝড় 
ইসাইয়াস সম্পনকন ি নর্উ ইয়মকন র ইউটিনিটিগুনির মমুখামুনখ হওয়া েুনিেুি ঘিামকরা কীভামব 
েুনিেুি কাজটি সম্পাদ্র্ করমি পামর িা নর্ধনারণ করার দ্ানয়ত্ব PSC এর। গ্রাহকরা ইউটিনিটির 
অ্পামরশমর্র জর্য অ্র্ন প্রদ্ার্ কমর। েনদ্ এই অ্পামরশর্গুমিা অ্বযবস্থাপর্া করা হয়, িাহমি 
গ্রাহকমদ্র দ্ায়ী করা উনচি র্য় এবং ইউটিনিটি ঘশয়ারমহাল্ডারমদ্র এই ধরমর্র পনরনস্থনির 
প্রনিকামরর জর্য অ্র্ন প্রদ্ার্ করা উনচি এবং নশল্পজমুড় পুর্রাবৃনত্ত এড়ামর্ার জর্য জনরমার্াগুনির 
একটি প্রনিমরাধ নহমসমব কাজ করা উনচি।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বের আবর্নক পবরম্বষিা দপ্তম্বরর সুপাবরইর্ম্বেম্বেন্ট বলো এ. ঘলসওম্বয়ল িম্বলর্, "এটা 
অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন ঘে সংকমটর সমময় সরকার জর্গমণর জর্য একনিি হয়। নর্উ ইয়মকন র গ্রাহকমদ্র 
িামদ্র ঘদ্ওয়া ঘসবা পাওয়ার ঘোগয, নবমশষ কমর েখর্ িারা চিমার্ মহামানরর সময় বানড়মি 
নবদ্যুমির উপর নর্ভন রশীি। এই িদ্ন্ত ঘবশ কময়কটি বৃহৎ নবদ্যুৎ ঘসবা প্রদ্ার্কারীর বযর্নিায় 
েনিগ্রস্তমদ্র র্যায়নবচার এবং জবাবনদ্নহিার একটি পনরমাপ প্রদ্ার্ কমর।  
  
েনদ্ কনমশর্ কর্ এনিসর্ এবং/অ্র্বা O&R সম্পমকন  নকেু বা সমস্ত স্পষ্ট িঙ্ঘর্ নর্নিি কমর 
এবং েনদ্ এই ধরমর্র নর্নিি িঙ্ঘর্মক নর্য়ম বা নর্য়মকার্ুর্ িঙ্ঘমর্র ফিাফি নহমসমব ঘশ্রণীবদ্ধ 
করা হয় ো নর্রাপদ্ এবং পেনাপ্ত ঘসবা প্রদ্ামর্ বযর্নিা প্রদ্শনর্ কমর, কনমশর্ কর্ এনিসমর্র 
সাটিন নফমকট ও O&R এর সাটিন নফমকট বানিি বা পনরবিন র্ করার একটি প্রনক্রয়া শুরু করমব 
ঘেমহিু এটি িার ঘসবা অ্ঞ্চমির সামর্ সম্পনকন ি। নবভাগটি ক্রান্তীয় ঝড় ইসাইয়ামস জনড়ি 
ঘটনিমোগামোগ ইউটিনিটিগুনি িদ্ন্ত অ্বযাহি ঘরমখমে।  
  
উপরন্তু, নিপাটন মমন্ট অ্ব পাবনিক সানভন স (Department of Public) ইউটিনিটির নক্রয়াকিাপগুনি 
সমূ্পণনরূমপ অ্পেনাপ্ত খুাঁমজ ঘপময় ক্রানন্তয় ঝড় ইসাইয়ামসর জর্য PSEG LI প্রস্তুনির িদ্ন্ত কমরনেি 
এবং িার সাড়া জানর্ময়নেি। পাবনিক সানভন স আইর্ অ্র্ুোয়ী, নিপাটন মমন্ট LIPA এর নবমবচর্ার 
জর্য PSEG LI-এর নবরুমদ্ধ প্রস্তানবি পদ্মেপ ও প্রনিকামরর উপর িার িদ্মন্তর ফিাফি এবং 
সুপানরশ প্রদ্ার্ কমর, োর মমধয চুনি বানিি অ্ন্তভুন ি র্াকমি পামর।  
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