
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/9/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা পাওয়ার বিড পরু্বর্নমনাণ ও জরুবর প্রস্তুবি এিং প্রবিবিয়া উন্নয়ম্বর্ পমু্বয়ম্বিন া 
বরম্বকার র্িবর্িনাবিি গভর্নর পপম্বরা বপম্বয়রলুইবির িাম্বে ত্রাণ িুবি প াষণা কম্বরর্ 

  
বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অেবরটি ও পমু্বয়ম্বিন া বরম্বকার মম্বযে র্িুর্ অংেীদাবরত্ব  

  
পিূনিিী পারস্পবরক িাহায্ে িুবির িাফম্বলের উপর বিদেুবিক বিদেুৎ কিতন পক্ষ গম্বে িুম্বলম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ পুমেম ন্ া ররম া ্ার পাওোর রিড পুর্গনঠর্ এবং পুর্ঃপরর ল্পর্া 
 রম্, ্ার ইউটিরিটি অ্পামরশমর্ দক্ষ্া সংগঠি্ ও সমবনাচ্চ  রম্ রর্উ ইে ন  পাওোর  ত্ন পক্ষ 
ও পুমেম ন্ া ররম া ববদযুর্  শরি  ত্ন পমক্ষর মমযয এ টি চুরি পুর্র্নবী রমের ঘ াষো  মরমের্ যা 
ভরবষযম্ ভোবহ ঝড় ও ভূ্ারি   টর্ার জর্য প্রস্তু্  রম্ সাহাযয  রমব। এই চুরি 2019 
সামি গভর্নর কুওমমার ঘ াষো  রা এ টি চুরির উপর গমড় ওমঠ এবং পুমেম ন্ া ররম ার রবদযুৎ 
উৎপাদর্, রবদযুৎ সঞ্চাির্ এবং রবদযুৎ বন্টমর্র জর্য দােী সর ারর মারি ার্াযীর্  মপনামরশর্ 
PREPA এর সামে ঘযৌেভামব রর্উ ইেম ন র চিমার্ সহাে্া প্রমচষ্টা চারিমে যাওোর পে প্রশস্ত 
 মর।  
  
"যখর্ পুমেম ন্ া ররম া হাররম র্ মাররো দ্বারা রবধ্বস্ত হে, রর্উ ইে ন  প্রেম রদমর্ দ্বীপটিম্ গুরুত্বপূেন 
সংস্থার্ সরবরাহ  রম্ এবং আমামদর প্রর্মবশীমদর ্ামদর প্রমোজমর্র সমমে পুর্রুদ্ধার  রম্ 
সাহাযয  রার জর্য ঘেমটর রদম  এরগমে আমস," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্্ুর্ অ্ংশীদাররত্ব 
আমামদর পুমেম ন্ া ররম ার রবদযুৎ বযবস্থাম  আমগর ঘচমে শরিশািী ও আমরা রস্থর্শীি গমড় ্ুিম্ 
আমামদর গুরুত্বপূেন  াজ চারিমে ঘযম্ সাহাযয  রমব এবং ভরবষযম্  মঠার আবহাওোর  টর্া সহয 
 রম্ দ্বীপটিম  প্রস্তু্ ো ম্ সাহাযয  রমব।"  
  
গভর্নর পপম্বরা আর. বপম্বয়রলুইবি িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা ও রর্উ ইে ন  পাওোর  ত্ন পক্ষ পুমেম ন্ া 
ররম ার জর্গমের সামে ঘয সম্প ন  স্থাপর্  মরমে, ্ার রভরি স্থাপমর্র জর্য আমার প্রশাসর্ 
উদিীব। হাররম র্ মাররোর পর রর্উ ইেম ন র ইউটিরিটি টিম ঘয সাহাযয প্রদার্  মরমে ্ার জর্য 
আমরা  ত ্জ্ঞ এবং আমরা এই উৎপাদর্শীি অ্ংশীদাররত্ব সম্প্রসারমের জর্য উদিীব।"  
  
পূবনব্ী পারস্পরর  সাহাযয চুরির অ্যীমর্, NYPA রবরভন্ন প্রযুরিগ্ দক্ষ্া প্রস্তাব  রম্ সক্ষম 
হে যা পুমেম ন্ া ররম াম  ্ামদর পুর্রুদ্ধার ও রস্থর্শীি্ার চারহদা রর্যনারে এবং অ্র্ুমার্  রম্ 
সাহাযয  মর। এই পরামশন  গ্ বেমরর ঘশমষর রদম  ঘেডামরি ইমামজন রি মযামর্জমমন্ট এমজরির 
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(Federal Emergency Management Agency, FEMA)  াে ঘেম   মে  রবরিের্ ডিামরর 
ঘেডামরি দমুযনাগ পুর্রুদ্ধামর সাহাযয  মর, যাম্ দ্বীমপর জ্বািার্ী অ্ব াঠামমা পুর্রুদ্ধার ও পরু্গনঠমর্ 
সহাে্া  রা হে।  
  
এই সাহাযয প্রদামর্র পমর, FEMA ্হরবমির জর্য 10 বেমরর বযমের পরর ল্পর্া প্রস্তু্  রম্ 
NYPA এর দিগুরি PREPA সামে খবু রর্রবড়ভামব 90 রদমর্র উইমডার সমে ও পুমরা COVID-19 
মহামারী জমুড়  াজ  মররেি - যা স্মাটন -রিড প্রযুরির উপর ঘজার রদমে জ্বািার্ী অ্ব াঠামমাম  
অ্্যাযুরর্  ইউটিরিটি ঘ াড ও স্ট্যাডামডন  উন্নী্  রার সামে সম্পর ন ্ প্র ল্প, সমেসূরচ ও খরমচর 
এ টি ্ারি া অ্ন্তভুন ি  মর।  
  
NYPA এর পপ্রবিম্বডন্ট ও প্রযার্ বর্িনাহী কমনকিন া বগল বি. বকম্বর্ার্ি িম্বলর্, "NYPA পুমেম ন্ া 
ররম াম্ আমামদর সহ মী আমমরর ার্মদর সাহাযয  রার জর্য আমামদর রর্মদন রশ া প্রদার্  রম্ 
ঘপমর আর্রি্। আজম র ববরি  রবমি, মূি ভূখমে অ্ভাবিস্তমদর মমযয পারস্পরর  সাহাযয 
সীমাবদ্ধ ো ার প্রমোজর্ ঘর্ই। আমরা প্রমাে  মররে ঘয সমবনািম অ্র্ুশীির্ ঘশোর  রম্ দরূত্ব 
ঘ ামর্া বাযা র্ে। জ্ঞার্ ও অ্রভজ্ঞ্া ঘশোর  রা আমামদর সবার জর্য উপ ারী, রবমশষ  মর 
যখর্ আমরা সবাই জিবােু পররব ন্ মর্র প্রভামবর সামে িড়াই  রর এবং আমামদর রসমস্ট্মম   মঠার 
 রার জর্য  াজ  রর যাম্ আমরা ভরবষযৎ ঝমড়র মুমখ রস্থর্শীি ও রর্ভন রমযাগয হই।"  
  
PREPA এর প্রযার্ বর্িনাবহ কমনকিন া ইফ্রার্ পোম্বরম্বডি মাইম্বিাম্বর্ট িম্বলর্, "গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. 
কুওমমা ও রর্উ ইে ন  পাওোর অ্েররটির অ্বযাহ্ সহাে্ার জর্য আমরা  ত ্জ্ঞ। হাররম র্ 
মাররোর পর ঘেম  আমামদর দি শরিশািী সম্প ন  বজাে ঘরমখমে, ববদযুর্  রিড পুর্রুদ্ধামরর 
সমেনমর্  াজ  রমে। আমরা যখর্ 10 বেমরর অ্ব াঠামমা পরর ল্পর্ার বাস্তবাের্ পযনামে প্রমবশ 
 রার সামে সামে আমামদর রর্উ ইেম ন র অ্ংশীদারমদর মূিযবার্ পরামশন ও দক্ষ্ার উপর রর্ভন র 
 রম্ ঘপমর আমরা খবু আর্রি্।"  
  
FEMA ডকুমমমন্টশর্ ব্ররম্ সহাে্া  রা োড়াও NYPA গ্ বেমরর শুরুম্ ভূরম মম্পর পর 
50টি এর্ারজন  সাবমস্ট্শর্ পররদশনর্  রম্ সাহাযয  মরমে এবং দ্বীপ জমুড় শ্ শ্ বারড়ম্ রবদযুৎ 
পুর্রুদ্ধার  রম্ সহাে্া  মররেি। এোড়াও NYPA রবমা দারব সহজ  রার জর্য ক্ষর্ মূিযাের্ 
ও খরচ অ্র্ুমার্ প্রস্তু্  রম্ সাহাযয  মরমে।  
ঘবশ  মে টি ঘস্ট্ট জিরবদযুৎ ঘ মের মারি  ও অ্পামরটর রহমসমব, NYPA পুমেম ন্ া ররম ার সা্টি 
ঘোট জিরবদযুৎ ঘ ে ও অ্সংখয বাাঁমযর অ্পামরশর্ ও  াঠামমাগ্ অ্খে্া সম্পম ন  রশমল্পর সমবনািম 
অ্র্ুশীির্ ভাগাভারগ  রম্ গুরুত্বপূেন ভূরম া পাির্  মরমে।  
  
র্্ুর্ চুরির শ ন্ ার্ুযােী, যা জরু্ মামসর মমযয  াযন র হমব, NYPA রবমশষ্ এই ঘক্ষত্রগুরিম্ 
আমিা পা্  মর পুমেম ন্ া ররম া রিড পুর্রর্নমনাে সংক্রান্ত রবরভন্ন রবস্তত্ রবষমে পরামশন ঘদওো 
অ্বযাহ্ রাখমব:  
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কাবরগবর িহায়িা ও এডম্বভাম্বকবি  
 NYPA পুমেম ন্ া ররম ার পাওোর রিড রস্থর্শীি  রম্ এবং দ্বীমপর পাওোর রসমস্ট্মটিম  পরু্গনঠর্ 
ও শি  রার জর্য সপুাররশ প্রস্তু্  রম্ সহাে্া  রমব যাম্ রবগ্ দশম  দ্বীমপ ঘয যরমর্র 
ধ্বংসাত্ম  আবহাওোর  টর্া  মটরেি ্া সহয  রম্ আমরা দক্ষ হম্ পামর। NYPA ভাই স ও 
কুমিব্রা (Vieques and Culebra) দ্বীপগুরিম্ পুর্র্নবী রেমযাগয এবং রব্রে  রা শরি সংস্থার্ 
ঘযমর্- মাইমক্রারিডম  সংহ্  রার জর্য এ টি পাওোর রসমস্ট্ম মমডিটিম্ PREPA এর সামে 
সরক্রেভামব  াজ  রমে। এটি এই সংস্থার্ পররচাির্া ও পুমেম ন্ া ররম া জমুড় সম্প্রদামের ঘসবা 
 রার জর্য প্রমোজর্ীে উন্নেমর্র পরর ল্পর্া রচর্া  রমব।  
  
িংস্কার িেিস্থাপর্া ও কায্নিম  
2012 সামি শরিশািী ঝড় সযারডর পমর রবদযুৎ ও অ্ব াঠামমাগ্ প্রমোজর্ীে্া পররচাির্াে িং 
আইিযাড পাওোর অ্েররটি (Long Island Power Authority, LIPA)-ঘ  NYPA এর অ্রভজ্ঞ্া 
ঘেম  রশমখ ঘর্ওো পাঠ বযবহার  মর NYPA ্ার রিডটি পুর্রর্নমনাে এবং পররচাির্া ও অ্পামরশর্ 
পদ্ধর্গুরি সংস্কামর PREPA-ঘ  সহাে্া  মররেি - যা মার ন র্ যুিরামের ইর্হাস সবমচমে 
ধ্বংসাত্ম  ও বযেবহুি হাররম র্গুরির মমযয এ টি।  
  
জরুবর প্রস্তুবি পজারদার করুর্ 
PREPA-ঘ  ্ার জরুরর প্রস্তুর্ ও রস্থর্স্থাপ  উমদযাগগুরিম  NYPA আমরা শরিশািী  রম্ 
সহাে্া  রমব  ারে এটি উমেখমযাগয পরররস্থর্গুরির প্রর্ ্ার প্রর্রক্রোটি পুর্রবনমবচর্া  মর, 
পুমেম ন্ া ররম াম্ রবদযমার্ মূি চযামিঞ্জগুরির সমাযামর্ সহাে্া  মর এবং এর এর্ারজন   াযনক্রমমর 
ক্রমাগ্ উন্নর্ সাযর্  মর।  
  
 উপরন্তু, গভর্নর কুওমমার রর্মদন মশ, রডপাটন মমন্ট অ্ব পাবরি  সারভন স, রর্উ ইে ন  ঘস্ট্ট ইউটিরিটি 
ঘরগুমিটর, জরুরর প্রর্রক্রো পরর ল্পর্া বাড়ামর্ার জর্য সরক্রেভামব ঘস্ট্মটর ইউটিরিটিগুরির সামে 
জরড়্ রেি, আবহাওো মহূুম ন্ র সমে এম  অ্পরম  সহাে্া  রার জর্য ইউটিরিটি সরক্রে  রার 
পরর ল্পর্া উন্নের্ এবং ববদযুর্  বযবস্থাম  আমরা রস্থর্শীি ও রর্ভন রমযাগয  রার প্রমচষ্টা অ্বযাহ্ 
ঘরমখমে।  
  
2017 সামির ঘসমেম্বর মামস হাররম র্ ইরমা ও মাররোর পর পুমেম ন্ া ররম াম  পুর্রাে রবদযু্ারে্ 
 রার জর্য রর্উ ইে ন  ঘস্ট্মটর উমেখমযাগয প্রমচষ্টার উপর এই চুরিম্ বরেন্   াযনক্রম। র্মভম্বর 
2017 এবং এরপ্রি 2018 এর মমযযর মাসগুরিম্, NYPA-র ঘর্ ত্ মত্ব 450 এরও ঘবরশ রর্উ ইে ন  
ঘস্ট্ট ইউটিরিটি  মী পুমেম ন্ া ররম া যার্ শরি পুর্রুদ্ধামর সাহাযয  রার জর্য। ্ারা ্ামদর সমে 
রর্মে এমসমের্  মে মশা বাম ট ট্রা , রডগার, খর্র্যন্ত্র ও অ্র্যার্য রবমশষ সরঞ্জাম যাম্ ক্ষর্িস্ত 
ট্রািরমশর্ ও রব্রে িাইমর্র প্রমোজর্ীে ঘমরাম্ সম্পন্ন  রম্ এবং রবদযুৎ পুর্রুদ্ধামর সহাে্ার 
জর্য রদর্ 16- ণ্টা  মর, সপ্তামহ সা্ রদর্  াজ  মরমে।  
  
রর্উ ইে ন  ইউটিরিটি দমির রভরডও এবং পুমেম ন্ া ররম াম্ শরি পুর্রুদ্ধামরর রভরডও 
ঘদখম্, NYPA এর ইউটিউব ঘপজ ঘদখরু্।  

https://www.youtube.com/channel/UC_5XDOLQny9Xb7W6wICkHzw


 

 

  
NYPA িম্পম্বকন  
NYPA হমিা ঘদমশর সব ঘচমে বতহৎ সর ারর মারি ার্াযীর্ রবদযুৎ সংস্থা যা 16টি উৎপাদ  সুরবযা 
ও 1,400 সার ন ট-মাইমিরও ঘবরশ ট্রািরমশর্ িাইর্ পররচাির্া  মর। NYPA উৎপারদ্ রবদযুম্র 
80 শ্াংমশরও ঘবরশ হমে পররেন্ন র্বাের্মযাগয হাইমরাপাওোর। NYPA ঘ ামর্া যরমর্র আে র 
অ্েন বা ঘস্ট্ট ঘক্ররডট বযবহার  মর র্া। ্ারা ্ামদর বড রবক্রে এবং রবদযুৎ রবরক্র  মর অ্রজন ্ 
অ্েন রদমে ্ামদর অ্রয াংশ  াযন িামপর অ্েনাের্  মর। আমরা ্মেযর জর্য 
ঘদখুর্ www.nypa.gov এবং টুইটার (Twitter), ঘেসবু  (Facebook), ইিটািাম 
(Instagram), টাম্বিার (Tumblr) ও রিঙ্কডইর্ (LinkedIn) এ আমামদর েমিা  রুর্।  
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