
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/19/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

ক্রান্তীয় ঝড় ইসাইয়াম্বস সাড়া র্া দেওয়ায় গভর্নর কুওম্বমা ইউটিবলটি দকাম্পাবর্গুম্বলার বিরুম্বে 
অবিলম্বে সংম্বোধর্ী পেম্বেপ দর্ওয়ার কথা দ াষণা কম্বরম্বের্  

  
বিেেুবিক দকাম্পাবর্গুম্বলা কম্ব ার জবরমার্া এিং ফ্র্োঞ্চাইবজ িাবিম্বলর সমু্মখীর্  

  
প্রাথবমক ফলাফল ঝম্বড়র সমম্বয় অপর্নাপ্ত কমীর িেিস্থা, জর্গম্বণর কাম্বে বিপর্নয় সম্পম্বকন  সঠিক 
িথে জার্াম্বি িেথনিা এিং প্রর্ুবির বিকলিা সহ িাৎেবণক সংম্বোধম্বর্র প্রম্বয়াজর্ীয় দেত্রগুবল 

র্জম্বর আম্বর্  
  

PSEG-LI প্রম্বণাের্া েবিপরূণ িািে প্রায় 10 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার হারাম্বি  
 

বডপার্ন ম্বমন্ট অফ বফর্াবিয়াল সাবভন ম্বসস চলমার্ িেম্বন্ত সহায়িা করার জর্ে পািবলক সাবভন স 
বিভাম্বগর সাম্বথ কাজ করম্বি  

  
গভর্নর কুওম্বমা ফ্র্োঞ্চাইবজ প্রিোহার প্রবক্রয়া ত্বরাবিি এিং স্পষ্ট করার জর্ে আইর্ প্রস্তাি করম্বির্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট নিপাটন মমন্ট অ্ফ পাবনিক 
সানভন স (Department of Public Service, DPS) ক্রান্তীয় ঝড় ইসাইয়া সম্পনকন ত ইউটিনিটি প্রস্তুনত 
এবং পুর্রুদ্ধার প্রমেষ্টার ঘরকিন  সমময় তাাঁর তদমন্তর প্রথম পেনায় সম্পন্ন কমরমের্। এর ফমি 
নিপাটন মমন্ট োরটি ববদযুনতক ঘসবা প্রদার্কারীমক- কর্ এনিসর্ (Con Edison), অ্মরঞ্জ অ্যান্ড 
রকিযান্ড (Orange & Rockland), পাবনিক সানভন স এন্টারপ্রাইজ গ্রুপ িং আইিযান্ড (Public 
Service Enterprise Group Long Island, PSEG LI) এবং ঘসন্ট্রাি হািসর্ (Central 
Hudson)-এবং ঘটনিমফার্, ঘকবি এবং ইন্টারমর্ট সরবরাহকারী আনিস-অ্পটিমাম (Altice-
Optimum) স্পষ্ট িঙ্ঘমর্র ঘর্াটিশ পাঠিময়মে-ঘে তারা এখর্ কম ার শানির সম্মুখীর্ হমব এবং 
অ্নবিমে সংমশাধর্ী বযবস্থা নর্মত হমব োমত হযানরমকর্ ঘমৌসুমমর বানক সমময় একই ধরমর্র বযথনতার 
পুর্রাবৃনি র্া হয়। এই প্রথম DPS আপাতদনৃষ্টমত িঙ্ঘমর্র ঘর্াটিশ নদময় তদন্ত প্রনক্রয়ার ঘর্তৃত্ব 
নদমে, এবং তারা তদন্ত প্রনক্রয়ামক স্বাভানবক 12 ঘথমক 24 মাস ঘথমক মাত্র 6 মাস পেনন্ত কনমময় 
এমর্মে।  
  
DPS এখমর্া কর্ এনিসর্ এবং অ্মরঞ্জ এবং রকিযামন্ডর জর্য ফ্র্যাঞ্চইানজ বানতমির পাশাপানশ নিপার 
(Long Island Power Authority, LIPA) সামথ PSEG-LI এর েুনি বানতি করার হুমনক নদমে 
েনদ তদন্ত এটিমক েথােথ মমর্ কমর। গভর্নর কূওমমা নিপাটন মমন্ট অ্ফ নফর্ানিয়াি সানভন মসসমক 
নর্মদনশ নদময়মের্, োর বযাপক অ্র্ুসন্ধার্ী ক্ষমতা রময়মে, এই সব ইউটিনিটিগুমিার পেনামিাের্া 
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বাড়ামর্ার জর্য DPS এর সামথ কাজ করমত এবং তামদর দায়বদ্ধজবাবনদনহ করার জর্য। গভর্নর 
কূওমমা ফ্র্যাঞ্চাইনজ বানতমির প্রনক্রয়া ত্বরানিত এবং বযাখযা করার জর্য আইমর্র প্রিাব করমবর্। এটি 
সাবমেশর্, ঘকবি এবং ট্রামকর মত সম্পনির মানিকার্া এবং হিান্তর সহ প্রমের উির ঘদমব, োমত 
ঘকার্ র্তুর্ পনরোিক দখি ঘর্ওয়ার ঘক্ষমত্র তামদর অ্থন প্রদার্ করমত র্া হয়।  
  
"ববদযুনতক ইউটিনিটি দ্বারা ক্রান্তীয় ঝড় ইসাইয়ামসর প্রনতনক্রয়া এমকবামরই গ্রহণমোগয নেি র্া। 
পমর্মরা নদর্ পমর আমরা এখমর্া পনরবার এবং বযবসায়ীমদর কাে ঘথমক অ্নভমোগ শুর্নে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "হযানরমকমর্র ঘমৌসুমম অ্মর্ক সপ্তাহ বানক থাকায়, আমামদর সমময়র নবিানসতা ঘর্ই 
- তামদর ভাঙ্গা ঝমড়র প্রনতনক্রয়ার েন্ত্রপানত ঠিক করার জর্য ইউটিনিটিগুনিমক অ্নবিমে পদমক্ষপ 
নর্মত হমব, এবং ইউটিনিটিগুনিমক দায়বদ্ধ করার জর্য পাবনিক সানভন স নবভাগমক আমরা দ্রুত 
পদমক্ষপ নর্মত হমব। DFS এই তদমন্ত DPS ঘক সাহােয করমব কারণ আনম অ্তীমত তারা ো 
কমরমে তার ঘেময় দ্রুত এবং আমরা পুঙ্খার্ুপুঙ্খ তদন্ত োই। আনম একটি ইউটিনিটির জর্য তার 
ফ্র্যাঞ্চাইনজ হারামর্ার প্রনক্রয়া সুগম করমত, ত্বরানিত এবং স্পষ্ট করার জর্য আইর্ প্রণয়মর্র প্রিাবও 
করমত োনে। এই ইউটিনিটি ঘকাম্পানর্গুমিা ভনবষযদ্বাণী কমর কখর্ আমরা ঝমড়র সম্মুখীর্ হব 
এবং কখর্ আমামদর জরুরী অ্বস্থা হমব - এটাই বযবসার বশনিক আকার এবং ঘসই নজনর্ষ োর 
জর্য আমরা অ্থন প্রদার্ কনর। তামদর আমরা ভামিা করমত হমব এবং আমরা তামদর দায়বদ্ধ 
করনে।"  
  
নর্নদনষ্টভামব, DPS কর্ এনিসর্ এবং অ্মরঞ্জ এন্ড রকিযান্ডমক ভুি ঘোগামোগ, ওময়বসাইমটর সমসযা 
এবং অ্পেনাপ্ত নপ্র-ঘেনজমঙ্গর জর্য ঘদাষামরাপ কমরর্; PSEG LI-ঘক ঘদাষামরাপ করা হয় তার 
আউমটজ মযামর্জমমন্ট নসমেমমর বযথনতার জর্য, ভুি ঘোগামোগ এবং তার কি ঘসন্টামরর সমসযার 
জর্য; এবং ঘসন্ট্রাি হািসর্মক তার বযাক-আপ িাটা ঘসন্টামর অ্পেনাপ্ত ঘোগামোগ ক্ষমতার জর্য 
ঘদাষামরাপ করা হয়, োর ফমি তামদর ওময়বসাইট গ্রাহকমদর কামে অ্র্ুপিভয হময় পমড়। আনিস-
অ্পটিমাম আপাতদনৃষ্টমত ঘজর্ামরটর নর্ময়াগ এবং ঘোগামোগ ঘপ্রামটাকি সম্পনকন ত জরুরী পনরকির্া 
অ্র্ুসরণ কমরনর্, অ্র্যার্য বযথনতার মমধয।  
  
DPS প্রথম পদমক্ষপ নহমসমব প্রায় 10 নমনিয়র্ মানকন র্ িিার ক্ষনতপূরণ বামজয়াপ্ত করার জর্য এবং 
বযাপক নবপেনময়র ফমি খাদয ও ঔষধ হারামর্া পনরবার এবং কু্ষদ্র বযবসায়ীমদর ক্ষনতপূরণ প্রদামর্র 
জর্য এই অ্থন বযবহার করমত PSEG LI-এর প্রনত আহ্বার্ জানর্ময়মে এবং PSEG LI তা করমত 
সম্মত হময়মে।  
  
ক্রান্তীয় ঝড় ইসাইয়ামসর কারমণ নর্উ ইয়কন  রামজয সমবনাচ্চ নবদযুৎ নবভ্রাট প্রায় 920,000 গ্রাহমকর 
কামে ঘপৌাঁমেমে এবং নর্উ ইয়মকন র প্রায় 13 িক্ষ গ্রাহক এই ঝমড়র সময় নবদযুৎ নবভ্রামটর সম্মুখীর্ 
হময়মের্।  
  
রাজয ইউটিনিটিগুনিমক ঘবশ নকেু সংমশাধর্ী পদমক্ষপ গ্রহমণর নর্মদনশ নদমে, োর মমধয রময়মে:  

• নর্উ ইয়মকন র বাইমর অ্বনস্থত বযনিগত ঠিকাদার বা ইউটিনিটি ঘথমক কমী ক্ষমতা বৃনদ্ধ 
করুর্কু্র-এর ক্ষমতা ঘোগ করুর্, োর িক্ষয হমে ঝমড়র আমগ অ্ভযন্তরীণ িাইর্মযার্ এবং 
গামের কমীমদর ির নদ্বগুণ করা;  



• সকি কমান্ড ঘসন্টার, কি ঘসন্টার এবং বযাক-আপ কমান্ড ঘসন্টামর পরীক্ষা করার ক্ষমতা 
ো তামদর পনরমষবার এিাকায় 90 শতাংশ বা তার ঘবশী গ্রাহকমক প্রভানবত কমর এবং 10 
নদমর্র মমধয এই পরীক্ষার ফিাফি সম্পমকন  নবভাগমক নর্নিতভামব অ্বগত কমর;  

• প্রনতটি কাউনন্টর জর্য নর্জস্বকৃত ঘপৌরসভার সামথ সমিয়কারী পনরকির্া পনরমানজন ত করা 
(রািা পনরষ্কার, স্থার্ীয় ঘোগামোগ ইতযানদ) এবং প্রনতটি কাউনন্টর এমামজন নি অ্পামরশর্ 
ঘসন্টার ঘথমক নিনখতভামব একটি নর্নিতকরণ প্রদার্ কমর নবভাগমক 20 নদমর্র মমধয এই 
মমমন ঘে তারা পনরকির্াটি ঘবামঝর্ এবং গ্রহণ কমরর্; এবং  

• ক্রান্তীয় ঝড় ইসাইয়ামসর সময় নেনিত গ্রাহকমদর অ্পসারণ বা েিু করমত িাইফ সামপাটন  
সরঞ্জাম এবং জটিি অ্বকা ামমা তানিকাগুনি হাির্াগাদ করা এবং 10 নদমর্র মমধয নবভামগ 
এই ধরমর্র হাির্াগাদকৃত তানিকা দানখি করা।  

  
নিপাটন মমন্ট নর্ম্ন হািসর্ উপতযকা এবং িং আইিযামন্ড আনিস-অ্পটিমাম ঝমড়র প্রনতনক্রয়া 
সম্পনকন ত ঘবশ নকেু সম্ভাবয িঙ্ঘর্ নেনিত কমরমে, োর মমধয রময়মে স্থার্ীয় কমনকতন ামদর সামথ 
জরুরী প্রনতনক্রয়া সমিয় করমত বযথনতা, ঘোগামোগ বযথনতা এবং তামদর ঘর্টওয়ামকন র জর্য অ্পেনাপ্ত 
ঘজর্ামরটর ক্ষমতা। নিপাটন মমমন্টর নেঠিমত দানব করা হময়মে ঘে আনিস-অ্পটিমাম অ্নবিমে এই 
নবষয়গুমিার প্রনতকার করুক এবং নবজ্ঞনপ্ত প্রদার্ কমর ঘে তদমন্ত একটি পেনামিাের্া করা হমব ঘে 
সংস্থাটি ঘকবিনভশর্ (Cablevision) অ্নধগ্রহমণর অ্র্ুমমাদর্ কনমশমর্র 2016 সামির আমদশ িঙ্ঘর্ 
করমে নকর্া।  
  
উনিনখত ইউটিনিটি এবং আনিস-অ্পটিমামমক িঙ্ঘমর্র ঘর্াটিশ পা ামর্ার সামথ, নিপাটন মমন্ট 
এোড়াও রামজযর অ্র্যার্য প্রধার্ ববদযুনতক ইউটিনিটি — নর্উ ইয়কন  ঘেট ই্মিনিক এন্ড গযাস 
(New York State Electric and Gas, NYSEG), র্যাশর্াি নগ্রি (National Grid), এবং 
রেোর গযাস এন্ড ইমিনিক (Rochester Gas and Electric, RG&E) — অ্নবিমে সঙ্কমটর সময় 
ঘমাতাময়র্ করার জর্য সমূ্পরক কমীমদর বযবস্থা করমত, ইউটিনিটির কমান্ড ঘসন্টার, বযাক-আপ 
কমান্ড ঘসন্টার এবং কি ঘসন্টামরর ক্ষমতা পরীক্ষা করার জর্য োমত একটি বড়  টর্া সামিামর্া 
োয় (90 শতাংমশর ঘবনশ গ্রাহক প্রভানবত) তামদর পনরমষবার ঘক্ষমত্র; এবং প্রনতটি কাউনন্ট 
এমামজন নি অ্পামরশর্ ঘসন্টামরর সামথ সড়ক পনরষ্কার এবং ঘোগামোগ পনরকির্া দানখি করা, 
গ্রাহকমদর তানিকা আপমিট করা োরা তামদর বানড়মত জীবর্ বাাঁোমর্ার সরঞ্জাম বযবহার কমরর্, 
এবং জটিি অ্বকা ামমা তানিকা হাির্াগাদ করা।  
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