
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/27/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

জাতীয় বিম্বের (NATIONAL GRID) সেিাদাম্বর্ অস্বীকৃবতর িোপাম্বর তদন্ত িাড়াম্বর্ার জর্ে 
জর্ম্বেিা অবিদপ্তরম্বক (DEPARTMENT OF PUBLIC SERVICE, DPS) বর্ম্বদন ে বদম্বয় বিঠি প্রদার্ 

কম্বরর্ গভর্নর কুওম্বমা  
  

জাতীয় বিে এই িরম্বর্র অস্বীকৃবতম্বত ক্ষবতিস্ত িাহকম্বদর অবিলম্বে সেিা প্রদার্ করম্বি এিং 
যথাযথ োবস্ত ও বর্ম্বেিাজ্ঞা আম্বরাপ করম্বি তা বর্বিত করার জর্ে বিবভন্ন পদম্বক্ষপ পরীক্ষা কম্বর 

সদখার বর্ম্বদন ে সদয়া হয় DPS-সক  
  

গভর্নর কুওম্বমা: "আবম আপর্াম্বক বকছু িা িতন মাম্বর্ সয েমস্ত এলাকার জর্ে এটি কাজ কম্বর 
সেেি এলাকার অবিকার বহম্বেম্বি জাতীয় বিম্বের বিকল্পগুবল বিম্বিির্া করার বর্ম্বদন ে বদবি"  

  
  
জাতীয় গ্রিডের সেবাদাডে অস্বীকৃগ্রতর বযাপাডর তদন্ত বাড়াডোর জেয জেডেবা অগ্রিদপ্তরডক গ্রেডদেশ 
গ্রদডয় আজ একটি গ্রিঠি প্রদাে কডরে গভেের অযানু্ড্র এম. কুওডমা। গ্রিঠিডত, গভেের DPS-সক 
গ্রেডদেশ গ্রদডয়ডেে এটা গ্রেগ্রিত করার জেয সে জাতীয় গ্রিে অেযায়ভাডব সেবাদাডে অস্বীকৃগ্রত 
জাগ্রেডয়গ্রেল সেেব িাহকডদরডক তাডদরডক অগ্রবলডে সেবা প্রদাে করডব এবং েড াপেুক্ত শাগ্রি ও 
গ্রেডেিাজ্ঞা আডরাপ করডব। জাতীয় গ্রিে েগ্রদ এই গ্রবদযমাে িাহকডদর গ্রেরাপদ, োশ্রয়ী এবং 
গ্রেভে রডোগয সেবা গ্রদডত অক্ষম হয়, তাহডল গভেের DPS-সক গ্রেডদেশ গ্রদডয়ডেে, গ্রকেু বা বতে মাডে 
সে েমি এলাকার জেয এটি কাজ কডর সেেব এলাকার অগ্রিকার গ্রহডেডব জাতীয় গ্রিডের গ্রবকল্পগুগ্রল 
গ্রবডবিো করার।  
  
গ্রিঠিটির েমূ্পর্ে বাতে া গ্রেডি সদওয়া হল:  
  
জেডেবা অগ্রিদপ্তর প্রাকৃগ্রতক গযাডের গ্রকেু িাহকডক সেবাদাডে জাতীয় গ্রিডের স্থগ্রগতাডদশ বািবায়ে 
তদন্ত করডে। আমার প্রশােে গ্ররডপাটে  সপডয়ডে সে জাতীয় গ্রিে গ্রকেু িাহকডক সেবাদাডে অস্বীকৃগ্রত 
জাোডে োরা জাতীয় গ্রিডের স্থগ্রগতাডদশ স াের্ার পূডবে েতুে গ্রেমোর্ প্রকডল্পর কাজ ভাডলাভাডব 
শুরু কডরডেে, োর মডিয আডে োশ্রয়ী আবােে উন্নয়ে কাজও। েগ্রদ এই গ্ররডপাটে গুডলা গ্রেভুে ল হয়, 
তাহডল জাতীয় গ্রিে অস্বীকার ো করডল গ্রবলে করডে, অেিের পগ্ররবারগুগ্রলডক আশ্রয় সদওয়ার 
জেয সেবা প্রডয়াজে।  
  
আমরা এমে গ্রকেু  টোর খবর সপডয়গ্রে, োডত িাহকরা তাডদর প্রাকৃগ্রতক গযাে পগ্ররডেবার উপর 
স্থগ্রগতাডদডশর অেুডরাি জাগ্রেডয়ডেে োডত তারা ভবে েংস্কার করডত পাডরে এবং সেবাদাে 



পুেরারম্ভ করার আডবদে করার পর, জাতীয় গ্রিে অস্বীকৃগ্রত জাগ্রেডয়ডে - োর মডিয গৃহমাগ্রলক, 
সোট বযবোয়ীডদর এবং অন্তত একটি গ্রেগ্রেয়র সেন্টার পগ্ররিালোকারী অলাভজেক েংস্থাডক 
সেবাদাডে অস্বীকৃগ্রতর খবরও পাওয়া সগডে। েগ্রদ এই গ্ররডপাটে গুডলা গ্রেভুে ল হয়, জাতীয় গ্রিডের 
পগ্ররডেবা পুেরায় িালু করার অস্বীকৃগ্রত গ্রেউ ইয়কে বােীর স্বাস্থয ও গ্রেরাপত্তা গ্রবপন্ন করডত পাডর। 
ক্ষগ্রতিি গৃহমাগ্রলকডদর মডিয  াকডত পাডর এমে পগ্ররবার োডদর গ্রবকল্প বােভবে গ্রেগ্রিত করার 
সকাডো উপায় সেই এবং জাতীয় গ্রিডের পগ্ররডেবা প্রতযাখযাে এইেব পগ্ররবার তাপ স ডক বগ্রিত 
করডত পাডর সেডহতু তাপমাত্রার পতে হডে। অলাভজেক েংস্থার সক্ষডত্র, জাতীয় গ্রিডের সেবাদাে 
পুেরায় িালু করডত অস্বীকৃগ্রত প্রবীর্ডদর খাবার িহর্ ও োহাডেযর জেয একটি গ্রেরাপদ জায়গা 
োড়াই রাখডত পাডর।  
  
এই েব গ্ররডপাটে কৃত  টোগুগ্রলর তদন্ত েহ িলমাে তদন্ত বাড়াডোর জেয আগ্রম আপোডক গ্রেডদেশ 
গ্রদগ্রে। েগ্রদ আপগ্রে সদডখে সে জাতীয় গ্রিে উপডর বগ্রর্েত পগ্ররগ্রস্থগ্রতডত সেবাদাডে অস্বীকৃগ্রত জাোডে, 
তাহডল আগ্রম আপোডক গ্রেডদেশ গ্রদগ্রে (1) আপোর কতৃে ডের মডিয এমে পদডক্ষপ গ্রেডত োডত 
গ্রেগ্রিত করা োয় সে জাতীয় গ্রিে অগ্রবলডে এই িরডের অস্বীকৃগ্রতর কারডর্ ক্ষগ্রতিি িাহকডদর 
েড াপেুক্ত পগ্ররডেবা প্রদাে করডব এবং (2) উপেকু্ত শাগ্রি ও গ্রেডেিাজ্ঞা আডরাপ করডত। উপরন্তু, 
জাতীয় গ্রিে েগ্রদ গ্রবদযমাে িাহকডদর গ্রেরাপদ, োশ্রয়ী এবং গ্রেভে রডোগয সেবা গ্রদডত অক্ষম হয় 
অ বা এটি েতুে িাহকডদর সেবা গ্রদডত পাডর এমে ে াে  পগ্ররকল্পো করডত অক্ষম হয়, তাহডল 
আগ্রম আপোডক গ্রেডদেশ গ্রদগ্রে, গ্রকেু বা বতে মাডে সে েমি এলাকার জেয এটি কাজ কডর সেেব 
এলাকার অগ্রিকার গ্রহডেডব জাতীয় গ্রিডের গ্রবকল্পগুগ্রল গ্রবডবিো করার জেয।  
  
গ্রবেীত,  
  
গভেের অযানু্ড্র এম. কুওডমা  
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