
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/19/2019 গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

2018 েীতকালীর্ ঝম্ব়ের জর্ে পর্নাপ্ত প্রস্তুবত বর্ম্বত িের্ন হওযায গভর্নর কুওম্বমা 10.5 বমবলযর্ 
মাবকন র্ ডলাম্বরর বর্ষ্পবির ঘ াষণা কম্বরম্বের্ দটুি ইউটিবলটির সাম্বর্  

  
গত িেম্বরর ঝ়ে 300,000-এরও ঘিবে বমউ ইযকন  ঘেট ইম্বলবিক অোন্ড গোস (New York State 
Electric & Gas, NYSEG), রম্বেোর গোস অোন্ড ইম্বলবিক কম্বপনাম্বরেম্বর্র (Rochester Gas and 

Electric Corporation, RG&E) গ্রাহকম্বদর অন্ধকাম্বর ঘরম্বে বদম্বযবেল 
  

ইউটিবলটি ইমাম্বজন বি ঘরসপি প্ল্োর্ (Utility Emergency Response Plan) অর্ুসরণ করম্বত িের্ন 
হওযার জর্ে িৃহিম বর্ষ্পবি  

  
NYSEG এিং RG&E-ঘক আম্বরা েক্তম্বপাক্ত ঝম্ব়ের প্রবতবিযার ঘপ্রাগ্রাম (Storm Response 

Program) গম্ব়ে ঘতালা, ঘপৌর ও কাউবি সরকাম্বরর সাম্বর্ ঘর্াগাম্বর্াগ ও সমন্বয িা়োম্বত এিং 
জীির্ রক্ষাকারী র্ন্ত্রপাবতর উপর বর্ভন রেীল মার্ুষম্বদর জর্ে সমর্নর্ ঘজারদার করা প্রম্বযাজর্  

  
NYSEG 20 জর্ র্তুর্ কমনোরীম্বক বর্ম্বযাগ করম্বি এিং কমপম্বক্ষ 175 ঘিবে কমীম্বক উৎসগন করম্বি 
ঝ়ে ঘর্ম্বক পরু্রুদ্ধাম্বরর দাবযত্ব পালর্ করম্বত সাহার্ে করার জর্ে; সংস্থার েমন ঘরসপি ঘেবর্ং 

ঘপ্রাগ্রাম্বমর মূলোযর্ করম্বত তৃতীয পম্বক্ষর বিম্বেষজ্ঞ িেিহার করা হম্বি 
  

িলিতকরর্ মামলার বর্ষ্পবি করম্বত সুবপ্রম ঘকাম্বটন র সাম্বর্ কম্বিি অডন ার দাবেল করম্বত হম্বি 
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ দটুি আপমেট ইউটিলিটি, লর্উইয়র্ন  স্টেট ইমির্লির্ গযাস র্পন 
এবং রমেোর গযাস অ্যান্ড ইমির্লির্ র্মপনামরশমর্র সামে 10.5 লমলিয়র্ মালর্ন র্ ডিামরর লর্ষ্পলির 
স্ট াষণা র্মরমের্, 2018 সামি তামদর পলরমষবার অ্ঞ্চমি ঝড় বময় যাবার পর, 300,000 এর স্টবলশ 
 রবালড় এবং বযবসামর্ লবদযুৎ স্টেমর্ বলঞ্চত র্মর অ্ন্ধর্ার এবং ঠান্ডার মমযয স্টেমি রাখার জর্য, 
যার র্ারণ ঝমড়র জর্য তামদর পযনাপ্তভামব প্রস্তুলত স্টর্ওয়ার বযেনতা এবং ঝমড়র পর তামদর 
পলরমষবা পূর্ঃস্থাপর্ র্রমত বযেনতা। এই লবভ্রামটর পর গভর্নর কুওমমা জর্মসবা লবভাগমর্ 
(Department of Public Service) লর্মদনশ লদময়মের্ এই উপমযালগতাগুলির প্রস্তুলত এবং ঝমড়র প্রলত 
প্রলতলিয়া লর্ময় তদন্ত র্রমত। এই 10.5 মালর্ন র্ ডিামরর লর্ষ্পলি এর্টি জরুরী প্রলতলিয়া সম্পলর্ন ত 
পদ্ধলত অ্র্ুসরণ র্রমত বযেনতার জর্য এর্টি ইউটিলিটির লবরুমদ্ধ স্টর্ওয়া পদমেমপর। এর্টি র্মেন্ট 
অ্ডন ার NYSEG এবং RG&E-স্টর্ আমরা শক্তমপাক্ত ঝমড়র প্রলত প্রলতলিয়ার স্টপ্রাগ্রাম ততলর র্রা, 



স্টপৌর ও র্াউলন্ট সরর্ামরর সামে স্টযাগামযাগ ও সমন্বয় বৃলদ্ধ র্রা এবং জীবর্ রোর্ারী যন্ত্রপালতর 
উপর লর্ভন রশীি মার্ুষমদর প্রলত সমেনর্ স্টজারদার র্রা বাযযতামিূর্ র্রমব। 
  
"গত বের যতলদর্ এই উপমযালগতাগুলি শত সহস্র গ্রাহর্মর্ অ্ন্ধর্ামর স্টরমখ লদময়লেি যতেণ, তা 
অ্গ্রহণমযামগযরও স্টবলশ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই লর্ষ্পলি এর্দম পলরষ্কার র্মর স্টদয় স্টয লর্উ 
ইয়মর্ন  ইউটিলিটিগুলির র্মঠার আবহাওয়ার জর্য প্রস্তুত োর্ার দায়বদ্ধতা আমে এবং শলক্তশািী 
ঝড়-প্রলতলিয়া স্টপ্রাগ্রাম গমড় স্টতািার, এবং যলদ তারা এই র্াজ পযনাপ্তভামব র্রমত বযেন হয় তাহমি 
আমরা তামদর জবাবলদলহ র্রমত বাযয র্রমবা এবং তারা লর্ভামব তামদর বযবসা র্রমব তা 
পলরবতন র্ র্রমত বাযয র্রব।" 
  
আজ স্ট ালষত লর্ষ্পলির অ্ংশ লহমসমব NYSEG স্বীর্ার র্মর স্টর্য় রাজয অ্র্ুমমালদত জরুলর 
প্রলতলিয়ার পলরর্ল্পর্ার 18টি িঙ্ঘমর্র র্ো, এবং RG&E স্বীর্ার র্মর লতর্টি িঙ্ঘর্। 
  
গ্রাহর্মদর েলতপূরণ লদমত স্টর্াম্পালর্র স্টশয়ারমহাল্ডাররা 10.5 মালর্ন র্ ডিার প্রদার্ র্রমব: 9 
লমলিয়র্ মালর্ন র্ ডিার NYSEG স্টেমর্ এবং 1.5 লমলিয়র্ মাল্র্ন র্ ডিার RG&E স্টেমর্। পাবলির্ 
সালভন স র্লমশমর্র লর্মদন মশ গ্রাহর্মদর সুলবযা স্টদওয়ার জর্য এই টার্া বযবহার র্রা হমব। উপরন্তু, 
সংস্থাগুলি লর্ম্নলিলখত র্াজগুলি র্রমব: 
  

• র্াোর্ালে সমময়র মমযয, NYSEG 20 জর্ অ্লতলরক্ত র্মী লর্ময়াগ র্রমব ঝড় 
স্টেমর্ পুর্রুদ্ধামরর দালয়ত্ব পাির্ র্রার জর্য; উপরন্তু, PSC োে এবং NYSEG 
দী নমময়াদী র্মীর প্রময়াজর্ এবং প্রময়াজর্ীয়তা পযনামিাের্া র্রমব; 

  
• এর্টি জরুরী  টর্ার সময় পুর্রুদ্ধার র্াজ সম্পাদর্ র্রার র্মী বামদ, অ্ন্তত 175 

জর্ েলতর মূিযায়র্ র্রার প্রলশলেত র্মনোরী বজায় রাখমব NYSEG; 
  

• NYSEG এবং RG&E-এর এমামজন লে স্টরসপে অ্গনার্াইমজশর্ এর্টি গ্রুপ গঠর্ 
র্রমব, যার মমযয রময়মে লেল্ড র্াযনিম এবং র্র্-স্টটবি-টপ েমন স্টরসপে 
এক্সারসাইজ সহ এর্টি েমন স্টরসপে এক্সারসাইজ, এমত োর্মব তামদর বলযনত 
জীবর্-সহায়র্ সরঞ্জাম গ্রাহর্ সংমযাগ এবং িযালর্ং প্রলিয়া ও তার সামে স্টযাগামযাগ 
এবং স্টযাগামযাগ এবং সমন্বয় যার মমযয তার্মব স্টপৌর এবং র্াউলন্ট সরর্ার; 

  
• NYSEG র্লমশমর্র র্মীমদর সামে পরামশন সামপমে এর্টি তৃতীয় পমের পরামশনদাতা 

লর্ময়াগ র্রমব সংস্থার েমন স্টরসপে স্টিলর্ং ও স্টিলর্ং এক্সারসাইজ স্টপ্রাগ্রামমর অ্লডট 
এবং মূিযায়মর্র জর্য এবং NYSEG সম্মত স্টয স্টশয়ারমহাল্ডাররা এর জর্য স্টর্ার্ 
িমবযনমার্ খরে বহর্ র্রমব এই পরামশনদাতার লর্ময়ামগর স্টময়ামদর সময়র্ামি। 

  



বডপাটন ম্বমি অফ পািবলক সাবভন স বর্িনাহী আবিকাবরক জর্ বি ঘরাডস িম্বলর্, "এর্টি ইউটিলিটির 
প্রােলমর্ র্াজ গ্রাহর্মদর লর্রাপদ এবং পযনাপ্ত লবদযুত সরবরাহ র্রা। এর এর্টি মূি উপাদার্ হমে 
এর্টি ঝমড়র জর্য প্রস্তুত হওয়া এবং লর্রাপমদ এবং যত দ্রুত সম্ভব লবদযুৎ পূণঃসংমযাগ র্রার 
জর্য, এবং আমরা তামদর দায়বদ্ধ র্রব ঠির্ এটাই র্রার জর্য।" 
  
সাম্প্রলতর্ বেরগুমিামত, রাজয র্মঠার আবহাওয়ার বলযনত  টর্ার মুমখামলুখ হময়মে যা ইউটিলিটি 
পলরর্াঠামমামর্ প্রভালবত র্মরমে। এটা অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন স্টয ইউটিলিটিগুলি এই র্তুর্ বাস্তবতা 
পূরমণর এবং স্টমার্ালবিা র্রার জর্য পযনাপ্তভামব প্রস্তুত এবং যোযেভামব সাড়া স্টদয়, যার মমযয 
আমে প্রলতটি েমির সমে পলরক্কল্পর্া ও অ্র্ুশীির্ উন্নত র্রা। 
  
18 এলপ্রি 2019 এ র্লমশর্ এর্টি আমদশ জালর র্মর, NYSEG এবং RG&E-র লবরুমদ্ধ এর্টি 
প্রশাসলর্র্ বিবতর্রণ প্রলিয়া শুরু র্রার জর্য যা 2018 সামি তামদর পলরমষবার এিার্াগুলিমত 
আ াত হার্া ঝমড়র জর্য পযনাপ্তভামব প্রস্তুত হমত তোর্লেত বযেনতার র্ারমণ। আজমর্র এই লর্ষ্পলি 
পযনামিাের্া র্মর ভলবষযমতর স্টর্ার্ অ্লযমবশমর্ র্লমশমর্র তরমে র্াজ র্রা হমব। 
  
এর্ই সমে র্লমশর্ লর্মদনশ লদময়মে রাজয সলুপ্রম স্টর্ামটন  এর্মোসনমমন্ট অ্যার্শর্ োইি র্রমত যামত 
ঝড়-প্রস্তুলত ও প্রলতলিয়ার প্রময়াজর্ীয়তা মার্মত ইউটিলিটিটি বাযয হয়, আর তার জর্য প্রস্তালবত 
সম্মলতর লর্মদনশ রাজয সুলপ্রম স্টর্ামটন  দালখি র্রমত হমব র্লমশমর্র এর্মোসনমমন্ট মামিার লর্ষ্পলি 
র্রমত। 
  
2018 সামির শীতর্ািীর্ এবং বসন্তর্ািীর্ ঝড় মূিত সব প্রযার্ তবদযুলতর্ ইউটিলিটি পলরমষবার 
অ্ঞ্চমি লর্উ ইয়র্ন  রাজয জমুড় গ্রাহর্মদর প্রভালবত র্মর। মােন  মামস পাাঁে লদর্ অ্ন্তর মযয-হাডসর্ 
অ্ঞ্চমি শীতর্ািীর্ ঝড় লরমি এবং কুইর্, প্রায় 500,000 এবং 162,000-এর সবনমচা লবভ্রাট 
 টায়, যার েমি লর্েু গ্রাহর্ এর্ সপ্তামহর স্টবলশ সময় যমর লবদযুৎ োড়া োর্মত বাযয হর্। লরমি 
এবং কুইর্ োড়াও, র্লমশমর্র তদন্ত 2018 সামির আরও লতর্টি ঝমড়র উপর র্জর স্টর্ন্দ্রীভূত 
র্মর: এলপ্রি মামস পলিম লর্উ ইয়মর্ন  এর্টি বায়ুঝড়; প্ল্যাটসবাগন এবং স্টেে েিমস এর্টি  ুলণনঝড় 
স্টম মামসর প্রেম লদমর্; আর স্টম মামসর মাঝামালঝ সমময় মযয-হাডসর্ অ্ঞ্চমি তীব্র বজ্র সহ ঝড়। 
  
গভর্নর কুওমমার 2013-14 সামির রাজয বামজট উমেখমযাগযভামব আমরা র্মঠার মূিযায়র্ এবং লর্উ 
ইয়মর্ন  ইউটিলিটি র্াযনর্িামপর প্রময়াজর্ীয়তা লববরণ প্রদার্ র্রা হয়। র্লমশর্ এখর্ প্রলত লডমসম্বমর 
ইমির্লির্ র্রমপামরশমর্র দ্বারা বালষনর্ভামব দাময়র র্রা তবদযুলতর্ জরুরী প্রলতলিয়া পলরর্ল্পর্া 
অ্র্ুমমাদর্ র্রা বাযযতামূির্ র্মর এবং জরুরী প্রলতলিয়ার পলরর্ল্পর্ায় আোলদত এিার্াগুলিমর্ 
সুলর্লদনষ্ট র্মর। 
  
2018 সামির ইউটিলিটি েমন স্টরসপে এর তদন্ত রামজযর সমস্ত ইউটিলিটিগুলিমর্ পলরবযাপ্ত র্মর এবং 
43টি সম্ভাবয িঙ্ঘর্ এবং রাজয জমুড় লবলভন্ন ইউটিলিটির জরুরী প্রলতলিয়া পলরর্ল্পর্া অ্র্ুসরণ র্া 
র্রার দষৃ্টান্ত সর্াক্ত র্মর। 2019-এর এলপ্রমি এই তদমন্তর েিােি প্রদার্ র্রা হয়, এবং 
ইউটিলিটিগুলি ইলতমমযযই উন্নত পারেরমযামের জর্য প্রস্তাবর্া গ্রহণ র্রার উমেমশয পদমেপ লর্ময়মে। 



তদন্ত প্রলতমবদর্ স্টেমর্ উদু্ভত এর্মোসনমমন্ট প্রলিয়া লবলভন্ন ইউটিলিটিগুলিমত প্রবালহত হময়মে, যার 
মমযয আমে অ্মরঞ্জ অ্যান্ড রর্িযান্ড ইউটিলিটি ইঙ্ক (Orange and Rockland Utilities, Inc), 
র্র্মসালিমডমটড এলডসর্ স্টর্াম্পালর্ অ্ব লর্উ ইয়র্ন  ইঙ্ক (Consolidated Edison Company of 
New York, Inc.)। 
  

###  
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