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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা এিং র্োের্াল বিড (NATIONAL GRID) অবিলম্বে স্থবগত অিস্থা প্রতোহাম্বরর চু বি
ঘ াষণা কম্বরম্বের্

র্োোর্াল বিড পরিতী দুই িেম্বরর জর্ে সকল িাহক এিং র্তু র্ আম্বিদর্কারীম্বদর ঘসিা বদম্বত
স্বল্পম্বমযাদী সরিরাহ প্রবিযা বচবিত কম্বরম্বে
ঘকাম্পাবর্ ক্ষবতপূরণ িািদ এিং বির্ এর্াবজন প্রকম্বল্পর (Clean Energy Projects) সমর্ন ম্বর্ প্রভাবিত
িাহকম্বদর 36 বমবলযর্ মাবকনর্ ডলার প্রদার্ করম্বি
র্োোর্াল বিড বতর্ মাম্বসর মম্বযে প্রভাবিত সম্প্রদাযগুবলম্বক একটি দী ন ম্বমযাদী বিকম্বল্পর বিম্বেষণ
ঘপে করম্বি, দী ন ম্বমযাদী পবরকল্পর্া 2021 সাম্বলর েরম্বতর মম্বযে িল্বত করা হম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ লং আইলযান্ড, কুইন্স এবং ব্রুকললমর্ গযাস পলরমেবায় বর্ন মার্
স্থলগর্ অ্বস্থা র্ু মল লিমর্ জার্ীয় গ্রীমের সামে একটি চু লি ঘ ােণা কমরমের্। র্যাশার্াল লগ্রে স্বল্প
ঘময়ািী সরবরাহ প্রলিয়া লচলির্ কমরমে যা সংরক্ষণশীলভামব পরবর্ী িুই বেমরর জর্য চালহিা পূরণ
করমব, ঘয ঘকার্ গ্রাহকমক যামক আমগ র্ারা পূমবন অ্স্বীকার কমরমে র্ামির পলরমেবা পুর্ঃস্থাপর্ কমর
এবং সমস্ত মুলর্ু লব োকা আমবির্ মঞ্জুর কমর। র্যাশার্াল লগ্রে একটি সবনজর্ীর্ পযনামলাচর্া
প্রলিয়ার সামপমক্ষ লর্র্ মামসর মমযয একটি িী নমময়ািী লবকমল্পর লবমেেণ উপস্থাপর্ করমব।
িী নমময়ািী লবকল্পটি 2021 সামলর শরমর্ স্থাপর্ করা হমব এবং কাযনকর হমব।
স্থলগর্ অ্বস্থার জর্য লবরূপভামব প্রভালবর্ গ্রাহকমির ক্ষলর্পূরণ লিমর্ র্যাশর্াল লগ্রে 36 লমললয়র্
মালকন র্ েলার জলরমার্া বাবি প্রিার্ করমব। এই জলরমার্া পাবললক সালভন স কলমশমর্র (Public
Service Commission, PSC) সমে আমলাচর্া কমর বামজমের লর্উইয়কন ঘেে লেলভশমর্র (New
York State Division of the Budget) পলরচালমকর লর্মিন শর্া অ্র্ুযায়ী র্র্ু র্ শলি সংরক্ষণ বযবস্থা
ও পলরচ্ছন্ন শলি প্রকল্পমকও সমেনর্ করমব।
"এই চু লিটি গ্রাহকমির জর্য জয়," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "জার্ীয় লগ্রে সরবরাহ সমসযা, র্ার
গ্রাহকমির সামে অ্পবযবহার, এবং র্ারা ঘয লবরূপ অ্েননর্লর্ক প্রভাব সৃলি কমরমে র্ার জর্য একটি
উমেখমযাগয জলরমার্া প্রিার্ করমব। এই প্রলর্ষ্ঠার্টি িী ন ঘময়ািী সরবরাহ সমসযা ঘমাকামবলার
জর্যও কাজ করমে এবং আগামী মাসগুললমর্ ব্রুকললর্, কুইন্স এবং লং আইলযামন্ডর মার্ুমের কামে
লবকল্প বযবস্থা ঘপশ করমব, যামর্ র্ারা র্ামির কলমউলর্টির জর্য সমবনাত্তম পন্থা ঘবমে লর্মর্ পামরর্।

আজ এো পলরষ্কার কমর ঘিওয়া হয় ঘয, র্ামির লর্মজর স্বােন এলগময় লর্ময় যাওয়ার জর্য আমরা
ঘকার্ও বযবসা - বড় বা ঘোে - লর্উ ইয়কন বাসীমির উপর বলপ্রময়াগ করমর্ ঘিমবা র্া। আলম
অ্যােলর্ন ঘজর্ামরল টিশ ঘজমস, লসমর্ের পাকন ার এবং অ্যামসম্বলল ঘমম্বার কুলসকমক যর্যবাি জার্ামর্
চাই এই লবেয়টির সমাযার্ করার জর্য।"
"িমবযনমার্ চালহিা পূরমণর জর্য একটি উদ্ভাবর্ী লবকমল্পর লসলরজ লচলির্ করমর্ আমরা কম ার
পলরশ্রম কমরলে। এই চু লির মাযযমম, আমরা িী নমময়ািী সরবরাহ সমাযামর্র জর্য লবকল্পগুলল ঘপশ
করব যা আমামির গ্রাহকমির র্ামির প্রময়াজর্ এবং আকালির্ পলরমেবা লর্লির্ করমব,"
জাবর্ম্বযম্বের্ র্োের্াল বিড বর্উ ইযম্বকনর ঘপ্রবসম্বডন্ত জর্ ব্রুকর্ার। "পলরমেবা পুর্রায় চালু করার
মাযযমম লর্উ ইয়মকন র স্থলগর্ অ্বস্থার দ্বারা প্রভালবর্মির সহায়হর্া প্রিার্ কমর এবং লর্উ ইয়মকন র
িী নমময়ািী পলরচ্ছন্ন শলির ভলবেযমর্ আমরা লবলর্ময়ামগর মাযযমম আমরা লর্রাপি ও লর্ভন রমযাগয
পলরমেবা প্রিামর্র জর্য আমামির শীেন অ্গ্রালযকার প্রিার্ করার অ্েল অ্েীকারবদ্ধর্া প্রিশনর্
করলে।"
"শীর্ শুরু হওয়ার সামে সামে লর্উ ইয়কন বাসীরা লর্লিন্ত হমর্ পামরর্ ঘয র্যাশার্াল লগ্রমের স্থলগর্
অ্বস্থা অ্বমশমে ঘশে হময়মে এবং এই হাজার হাজার গৃমহর মাললক এবং বযবসালয়ক প্রলর্ষ্ঠার্,
যামির পলরমেবা প্রিার্ করা হয়লর্, র্ারা র্ামির র্াপ চালু করমর্ সক্ষম হমবর্।" অোটবর্ন
ঘজর্াম্বরল ঘলটিটিযা ঘজমস িম্বলম্বের্। "আলম কৃ র্জ্ঞ ঘয গভর্নর কুওমমা র্যাশার্াল লগ্রেমক সঠিক
কাজ করার জর্য ঘ লা লিময়মের্ এবং এই গুরুত্বপূণন লবেয়টির প্রলর্ িৃলি আকেনণ কমরমের্। মার্ুে,
ক্ষু দ্র বযবসা এবং লর্উ ইয়মকন র অ্েনর্ীলর্মর্ ঘয গভীর প্রভাব পমড়মে এই স্তলগর্ অ্বস্থার কারমণ র্া
ঘশার্ার পর আমার অ্লিস একটি র্িন্ত শুরু কমর। আমরা অ্সংখয অ্লভমযাগ ঘপময়লে, ঘয কারমণ
আমরা খুব ভামলা কমর র্যাশার্াল লগ্রমের এবং রাজয জুমড় পলরমেবা প্রিার্কারীমির পযনামলাচর্া
করমবা যামর্ লর্লির্ করা যায় ঘয লর্উ ইয়কন বাসীরা র্যাযয অ্ংশ প্রাপ্ত হমচ্ছর্।"
বিদুেৎ ও ঘটবলম্ব াগাম্ব াগ সংিান্ত ঘসম্বর্ট কবমটির (Senate Committee on Energy and
Telecommunications) ঘচযারমোর্ ঘসম্বর্টর ঘকবভর্ এস. পাকনার িম্বলর্, "র্যাশর্াল লগ্রমের গযাস
পলরমেবায় স্থলগর্ অ্বস্থা আর্া ব্রুকললর্, কুইন্স এবং লং আইলযামন্ডর সম্প্রিাময়র প্রলর্ সম্পূণন
অ্র্ুলচর্ লেল এবং আলম গভর্নর কুওমমামক যর্যবাি জার্ামর্ চাই এই লবেয়টি বরাবমরর মর্
সমাযার্ করার জর্য। র্যাশার্াল লগ্রে অ্লবলমম্ব এই স্থলগর্ অ্বস্থা প্রর্যাহার করমর্ সম্মর্ হময়মে,
এবং এই ঘকাম্পার্ী ভলবেযমর্ প্রভালবর্ সম্প্রিায়গুলল র্ামির ঘয ঘসবা প্রময়াজর্, র্া র্ারা পামবর্ র্া
লর্লির্ করার জর্য একটি িী নমময়ািী লবকমল্পর লবমেেণ উপস্থাপর্ করমব।"
এর্াবজন অোম্বসেবল সংিান্ত অোম্বসেবল স্ট্োবডং কবমটির (Assembly Standing Committee on
Energy) ঘচযারমোর্ মাইম্বকল কুবসক িম্বলর্, "আজমকর এই ঘ ােণা জার্ীয় লগ্রে গ্রাহকমির জর্য
সুখবর এবং এ বেমরর স্থলগর্ অ্বস্থার কারমণ প্রভালবর্ বালসন্দামির সামে লবশ্বাস পুর্গন মর্র প্রেম
পিমক্ষপ। গভর্নর কুওমমার ঘর্র্ৃ ত্বমক যর্যবাি, লর্উ ইয়কন বাসীমির েু টি ও শীমর্র মামস র্ামির
রবালড় গরম করার লচন্তা করমর্ হমব র্া। সংসমির জ্বালালর্ কলমটির সভাপলর্ লহমসমব আলম এই

পলরলস্থলর্র ওপর র্জরিালর চাললময় যাব যামর্ লর্লির্ করা যায় ঘয ভলবেযমর্ লর্উ ইয়কন বাসীমির
অ্র্যায়ভামব গুরুত্বপূণন পলরমেবা ঘেমক লবলচ্ছন্ন র্া করা হয়।"
এই চু লির অ্ংশ লহমসমব, র্যাশার্াল লগ্রে িলপ্রসূ লবকল্পসমূহ লবমেেণ করমব এবং ঘপশ করমব
িী নমময়ািী সরবরাহ সমসযার ঘমাকালবলা করার জর্য, যার মমযয রময়মে, পুর্র্নবীকরণমযাগয শলির
উৎস, সংরক্ষণ ঘকৌশল, একটি র্র্ু র্ পাইপলাইর্, LNG সুলবযা, CNG সুলবযা এবং
ইন্টারঅ্পামরশর্মযাগয লসমেম। র্যাশর্াল লগ্রে পরবর্ী লর্র্ মাস এই পেন্দগুলল লবমেেণ করমব এবং
কুইন্স, ব্রুকললর্, র্াসাউ, এবং সামিামক ঘবশ কময়কটি জর্সভার মাযযমম উন্মুি ও স্বচ্ছভামব
ঘসগুলল জর্সমমক্ষ উপলস্থর্ করমব। স্থার্ীয় লর্বনালচর্ কমনকর্ন ামির সমে সমন্বয় কমর এসব সভা
পলরচালর্া করা হমব।
রাজয র্যাশার্াল লগ্রে এবং স্থার্ীয় সম্প্রিায় এবং লর্বনালচর্ কমনকর্ন ামির সমে কাজ করমব 2020
জুমর্র মমযয ঘসরা উপলব্ধ িী নমময়ািী লবকল্পটি সর্াি করার জর্য যা একটি লর্রাপি এবং পযনাপ্ত
লর্মনাণ এবং রূপান্তরণ সময়সীমা প্রিার্ করমব যামর্ 2021 সামলর মমযয লবকল্পটি স্থালপর্ হমব এবং
কাযনকর হমব।
র্যাশর্াল লগ্রমের গযাস সরবরাহ কাযনিম র্িারলকর জর্য লর্উ ইয়কন ঘেে একটি মলর্ের লর্ময়াগ
করমব। মলর্ের লর্উ ইয়কন ঘেে এবং পাবললক সালভন স কলমশমর্র কামে লরমপােন করমব, এবং
র্যাশার্াল লগ্রে এমক অ্েন প্রিার্ করমব।
এই চু লিটি একটি লভলত্ত লহমসমব কাজ করমব আগামী অ্মটাবমর PSC কর্ৃন ক জালর করা একটি ঘশা
কমজর আমিমশর লর্ষ্পলত্ত করার জর্য, পাবললক সালভন স আইর্ লঙ্ঘমর্র অ্লভমযামগর কারমণ র্যাশার্াল
লগ্রমের লবরুমদ্ধ একটি শালস্তর প্রলিয়া শুরু হবার পর। অ্মটাবমর PSC 1,157টি আবালসক ও ক্ষু দ্র
বালণলজযক গ্রাহকমির অ্লবলমম্ব সংযুি করমর্ এবং গযাস লসমেমমর লর্রাপত্তা ও লর্ভন রমযাগযর্া
লর্লির্ করার জর্য একটি লবকল্প সরবরাহ এবং চালহিা কমামর্ার পলরকল্পর্া বাস্তবায়মর্র জর্য
ইউটিললটিটিমক লর্মিন শ লিময়মে।
চু লির শর্ন চলরর্ােন হমল PSC র্যাশর্াল লগ্রমের অ্পামরটিং সাটিনলিমকে বালর্লকরণ লর্ময় অ্গ্রসর
হমব র্া। র্যাশর্াল লগ্রমের লবরুমদ্ধ মুলর্ু লব করা িুটি অ্লর্লরি ঘশা কজ আমিশ বলবর্ আমে
PSC-র র্রি ঘেমক যার সমাযার্ করমর্ হমব।
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