
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/21/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা ব্রুকবলম্বর্ বিদ্েুৎ বিভ্রাট ররাম্বে সহম্ব াবগতা করম্বত রেম্বটর 200 জর্ 

রসর্া, 100 টি রজর্াম্বরটর ও 50 টি লাইট টাওয়ার রমাতাম্বয়র্ কম্বরর্  
 

বিপাটন ম্বমন্ট অি পািবলক সাবভন স (Department of Public Service, DPS)-রক কর্ এবিসর্ (Con 
Edison) এর বিদ্েুৎ বিভ্রাম্বটর তদ্ন্ত সম্প্রসারম্বের বর্ম্বদ্ন ে রদ্র্  

 
ব্রুকবলম্বর্র বিবভন্ন অংম্বের প্রায় 35,000 গ্রাহক বিদ্েুৎ বিহীর্ বিল  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ব্রুকলিমর্র ফ্ল্যাটবুমে লবদ্যুৎ লবভ্রাট ররামে সহম ালগতা করমত 
স ংস্থার্ ও কমী রমাতামের্ কমরমের্ এবং মযার্হাটামর্র পলিম অ্ংমে গত সপ্তামহ বযাপক লবদ্যুৎ 
লবভ্রামটর তদ্ন্ত চািামত গভর্নর রেট লিপাটন মমন্ট অ্ব পাবলিক সালভন সমক লর্মদ্নে রদ্োর পর কর্ 
এলিসমর্র লবদ্যুৎ লবভ্রামটর তদ্ন্ত সম্প্রসারমের জর্য DPS-রক লর্মদ্নে রদ্র্।  
  
গভর্নর রেট অ্লিস অ্ব ইমারমজলি মযামর্জমযান্ট (State Office of Emergency Management) 
রেমক কমী ও কমান্ড  ার্বাহমর্র পাোপালে 200 জর্ রসর্া, 100 টি রজর্ামরটর ও 50 টি িাইট 
টাওোর রমাতামের্ কমরর্। এই সন্ধ্যার শুরুমত, কর্ এলিসর্ প্রলতমবদ্র্ রপে কমরমে র  এর 
ব্রুকলির্ কুইর্স কমরাি রসন্টার (Brooklyn Queens Control Center) লবদ্যুৎ বযবস্থার 
ওভারমিাি হওো অ্ংেগুলিমক িঘু করার জর্য এক লিি লবদ্যুৎ লদ্মত হমেমে  ামত ব্রুকলিমর্র 
লর্মনাক্ত অ্ঞ্চিগুলিমত প্রাে 35,000 িাহকমক লবদ্যুৎ লবভ্রামটর রভাগালন্তমত পড়মত হমেমে: কযার্ালসন, 
লমি রবলসর্, বামগনর্ লবচ, জজন টাউর্ ও ফ্ল্যাটিযান্ডস। লিপাটন মমন্ট অ্ব পাবলিক সালভন স ও লিলভের্ 
অ্ব রহামিযান্ড লসলকউলরটি এন্ড ইমারমজলি সালভন মসস (Division of Homeland Security and 
Emergency Services)  োেীঘ্র িাহকমদ্রমক লবদ্যুৎ লিলরে লদ্মত ইউটিলিটিমক সহােতা করমত ও 
চাপ লদ্মত কর্ এি এর সামে লর্েলমত র াগাম াগ চালিমে রগমে।  
 
"আমরা কর্ এি এর সমে রেমক এবং আবারও এই পলরলস্থলতর মেয লদ্মে এমসলে এবং তামদ্র 
আমরা ভামিাভামব প্রস্তুলত রর্ো উলচত — এই সমমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এটি রকামর্া 
প্রাকৃলতক দ্মু নাগ লেি র্া; ব্রুকলিমর্  া ঘমটমে তার জর্য রকামর্া অ্জহুাত চিমব র্া। আজ রামত 
আলম এই লবভ্রাট ররামে সহম ালগতা করার জর্য 200 জর্ রসর্া, 100 টি রজর্ামরটর ও 50 টি 
িাইট টাওোর রমাতামের্ কমরলে। এোড়াও আলম PSC-রক লর্মদ্নে লদ্মেলে গত সপ্তামহ এটি 
মযার্হাটামর্র লর্ষ্প্রদ্ীপ অ্বস্থা লর্মে র  তদ্ন্ত চািামে তামত আজ রামতর ব্রুকলিমর্র লবভ্রাটও 
অ্ন্তভুন ক্ত করমত।"  
  



"লর্রাপত্তা আমামদ্র সমবনাচ্চ অ্িালেকার আর এই সমমে এটি গুরুত্বপূেন র  এই পলরলস্থলত সমাোর্ 
হওো প নন্ত সবার লর্রাপত্তা লর্লিত করমত আমামদ্রমক আমামদ্র অ্ঞ্চিগুলিমক র্জমর রাখমত হমব, 
লবমেষ কমর বমোমজযষ্ঠমদ্রমক", গভর্নর কুওম্বমা আম্বরা িম্বলর্।  
  
13 জিুাই, ট্রািলমের্ িাইমর্র একটি সমসযার কারমে লমিটাউর্ মযার্হাটামর্ এবং আপার ওমেে 
সাইমি একটি লবসৃ্তত লর্ষ্প্রদ্ীপ অ্বস্থা লবরাজমার্ লেি। সমবনাচ্চ প নামে লবদ্যুৎ সরবরাহ বযাহত 
হওো িাহকমদ্র সংখযা প্রাে 72,000 এ রপ ৌঁমেে এবং A, C, D, F এবং M িাইর্গুলিমত 
সাবওমে পলরমষবা বযাহত হে। গভর্নর পাবলিক সালভন স লবভাগমক কর্ এলিসর্ ও লবদ্যুৎ লবভ্রামটর 
কারে তদ্ন্ত করার লর্মদ্নে রদ্র্।  
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