
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/28/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ইউটিবলটি জিািবিবি অটল রাখম্বে অবেবরক্ত প্রম্ব াগ সরঞ্জাম প্রিাম্বর্র জর্ে 
আইর্ প্রিেন র্ কম্বরম্বে  

  
র্েুর্ আইর্ ঝম্বের প্রবেবি া লঙ্ঘম্বর্র জর্ে পের্াবি কোে অেসারণ কম্বর  

  
বর্রােি, বর্ভন রম্ব াগে পসিা প্রিাম্বর্ িারিার িের্নোর ের পভাটাবিকার িাবেল প্রবি া ত্বরাবিে 

কম্বর এিং স্পষ্ট কম্বর  
  

ইউটিবলটি এবিবকউটিভ সোলাবরম্বে অিিার্ রাখার জর্ে মাবর্ পরটিাোম্বির েবরমাণ কোে 
করম্বে PSC প্রম্ব াজর্  

  
এোোও লং আইলোম্বের পিসরকাবর োবর্ সরিরািকারীম্বির পেৌর বর্ ন্ত্রম্বণর আওো  আসা 

উবিে বকর্া ো ে নাম্বলাির্া করম্বে PSC এর প্রম্ব াজর্  
  

পেট আইর্সভার লং আইলোে প্রবেবর্বি বিম্বলর জর্ে সমর্নর্ কম্বরর্  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা স্টেমের প্রম াগ সরঞ্জামগুম া স্টে জবাবদিদি েরমে আজ র্েুর্ আইর্ 
প্রস্তাব েমরমের্, যামে ক্রান্তী  ঝড় ইসাই ামসর মে আমরা ঘর্ ঘর্ ও চরম আবিাও ার ঘের্ার 
জর্য প্রস্তুদে দর্মে এবং সাড়া দিমে বযাপে বযর্নোর স্টপ্রদিমে ইউটিদ টিমির জবাবদিদি েরমে ি । 
আইর্সভা েেন ে পাস েরা িম , র্েুর্ আইর্ জরুদর প্রদেদক্র া পদরেল্পর্াগুদ  ও পাবদ ে সাদভন স 
েদমশমর্র (Public Service Commission, PSC) দবদি  ঙ্ঘর্, পাবদ ে সাদভন স েদমশমর্র দবদি 
বা আমিমশর  ঙ্ঘর্ র্া েমর অ্ংশীিারমির র্ােেী ভামব জদরমার্া বাদড়ম  েু মব। র্েুর্ আইর্ 
বারবার বযর্নোর জর্য ইউটিদ টি ফ্র্যাঞ্চাইদজ বাদেম র প্রদক্র া ত্বরাদিে েরমব এবং বযাখ্যা েরমব। 
উপরন্তু, এই দবম  ইউটিদ টি এদিদেউটিভ সযা াদর (utility executive salaries)---স্টে অ্বিার্ 
রাখ্ার পদরমাণ PSC স্টে েযাপ েরমে িমব।  
  
পদরমশমে, এই দব  এোড়াও PSC-স্টে গমবেণা েরমে িমব স্টয  ং আই যামে আমমদরোর্ 
ও াোমরর মে স্টবসরোদর পাদর্ সরবরািোরীমির স্টপৌর দর্ ন্ত্রমণর আওো  আসা উদচে দের্া। 
স্টেে আইর্সভার স্টবদশরভাগ  ং আই যাে প্রদেদর্দি ি  এই স্টঘােণা  স্টযাগ স্টি , দব টি স্পর্সর 
েরার এবং এটির উত্তরমণ সিা ো েরার প্রদেশ্রুদেবদ্ধ।  
  



 

 

"গড ইউটিদ টি স্টোম্পাদর্মে ফ্র্যাঞ্চাইদজ স্টির্দর্- স্টেমের জর্গণ ইউটিদ টি স্টোম্পাদর্মে পদরচা র্া 
েরার অ্দিোর দিম মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "যদি এই স্টেমের জর্গণ ইউটিদ টি স্টোম্পাদর্মে 
পদরচা র্া েরার অ্র্ুমদে স্টি , োিম  স্টেমের জর্গণ োমির পদরচা র্ার অ্দিোর বাদে  েরমে 
পামর। োই আপর্ার জদরমার্া আমে অ্র্বা আপর্ার এেটি বাদে  আমে- দেন্তু উভ ই বেন মার্ 
আইর্ দ্বারা এই মুিূমেন  প্রভাদবে েরা খ্ুবই েঠির্ এবং আমামির আইর্ পদরবেন র্ েরমে িমব। 
দর্উ ই েন বাসীমির আর ইউটিদ টি স্টোম্পাদর্ দ্বারা উত্তযক্ত েরা িমব র্া যারা িীঘনদির্ িমর দবশ্বাস 
েমর স্টয োরা বযর্ন িমে অ্মর্ে বড়। ইউটিদ টি স্টোম্পাদর্ দ্বারা জর্গমণর আস্থার অ্পবযবিার দর্উ 
ই েন  স্টেমে বরিাস্ত েরা িমব র্া। ইউটিদ টি স্টোম্পাদর্র িদের সামর্ জদরমার্া সামঞ্জসযপূণন িও া 
উদচে। জদরমার্ার উপর েযাপ অ্পসারণ এবং ফ্র্যাঞ্চাইদজ বাদেম র পর্ দশদর্  েরার মািযমম, 
ইউটিদ টি স্টোম্পাদর্গুদ মে জবাবদিদি েরা িমব।"  
  
র্েুর্ আইমর্ও দর্ম্নদ দখ্ে োজ েরা িমব:  
  

• অ্র্যার্য িরমর্র ইউটিদ টি স্টযমর্ ববিযুদেে, স্টেব , স্টেদ দভশর্ ও পাদর্মে 
প্রম াগোরী বযবস্থাগুদ  প্রসাদরে েরুর্  

• স্টেে েেতন পিমে র্ষ্ট খ্ািয এবং িাদরম  যাও া ওেুমির মে স্টভাক্তামির িদের জর্য 
প্রদে পদরবামর 500 ড ার পযনন্ত অ্র্ুসন্ধার্ েরমে িমব।  

• এেটি দবপযনম র সম  ইউটিদ টি দ্বারা গ্রািেমির উন্নে স্টযাগামযামগর জর্য এেটি 
পদরেল্পর্া প্রম াজর্  

  
বেন মার্ দর্ ম অ্র্যুা ী, ববিযুদেে ইউটিদ টি PSC স্টে জরুদর সাড়া পদরেল্পর্া প্রিার্ েমর এবং 
চরম আবিাও ার োরমণ স্টসবা দবপযনম র জর্য প্রস্তুে িমে িমব। সাম্প্রদেে ঘের্াব ী বযাখ্যা 
েমরমে স্টয PSL এর জদরমার্া এই িরমর্র জরুদর প্রদেদক্র া পদরেল্পর্া  ঙ্ঘর্ েমর এমর্ পিমিপ 
বা দর্দি োর দবরুমদ্ধ যমর্ষ্ট প্রদেমরাি র্ । এই  ঙ্ঘর্ শুিুমাত্র জর্স্বাস্থয এবং দর্রাপত্তামে দবপন্ন 
েমর র্া, বরং স্টরেিাোমির আমরা ভাম া স্টসবা প্রাপয এবং ইউটিদ টিগুদ মে োমির গ্রািেমির স্টসবা 
প্রিামর্র জর্য পুরস্কতে ফ্র্যাঞ্চাইদজ এর োরমণ উচ্চের মামর্র িমর রাখ্া উদচে।  
  
এই দব  দবিযমার্ েযাপ সদরম  জদরমার্া বাড়ামর্ার জর্য পাবদ ে সাদভন স আইর্ সংমশাির্ েরমব 
এবং বেন মার্ জদরমার্া ম ূযা র্ বযবস্থামে এমর্ এে বযবস্থার সামর্ প্রদেস্থাপর্ েরমব যা আইর্ 
 ঙ্ঘর্োরী পাবদ ে ইউটিদ টিমির দ্বারা সতষ্ট প্রেত দে এবং িদের পদরমাণমে সমি  রচর্া েরমব। 
বেন মামর্, ববিযুদেে স্টসবার দর্ভন রমযাগযো এবং িারাবাদিেো সম্পদেন ে জদরমার্া, যার মমিয রম মে 
স্টযমোমর্া িরমর্র বড় দবপযন  বা িঘুনের্ার পর দবিযুৎ বযবস্থা পুর্রা  সচ  েরার স্টিমত্র প্রদেটি 
পতর্ে এবং স্বেন্ত্র অ্পরামির জর্য 100,000 মাদেন র্ ড ার বা বাদেনে ইন্ট্রামেে স্টমাে অ্পামরটিং 
আম র 1% এর .02 স্টর্মে শুরু স্টযটি স্টবদশ িমব স্টসটি। স্টযমোমর্া িরমর্র বড় দবপযনম র ঘের্া বা 
জরুদর অ্বস্থার পর ববিযুদেে স্টসবা পুর্রা  সচ  েরার স্টিমত্র েমবা গযাস এবং ববিযুদেে 
ইউটিদ টির জর্য স্টযমোমর্া বড়, জদরমার্া 500,000 মাদেন র্ ড ার বা 1% এর .04 এ উন্নীে 
ি ।  
  



 

 

বাদে েরমণর স্পষ্ট দবিার্টি সাবমেশর্, স্টেব  ও ট্রামের মমো সম্পমির মাদ োর্া ও িস্তান্তরসি 
প্রশ্নগুদ র সমািার্ েরমব যামে র্েুর্ মাদ েমে মাদ োর্া স্বত্ত্ব গ্রিমণর স্টিমত্র োমির পুর্রা  অ্র্ন 
প্রিার্ েরমে র্া ি । এই দবম  এেজর্ প্রাপে দর্ম ামগর অ্র্ুমমাির্ স্টিও া িমব যদি PSC 
ইউটিদ টি সাটিন দিমেে বাদে  েরার পিমিপ স্টর্ , যা দর্দিে েরমব স্টয এেটি রূপান্তমরর সম  
এেটি ইউটিদ টির োযনক্রম জর্স্বামর্ন িমব।  
  
উপরন্তু, এই দবম  PSC স্টে গমবেণা েরমে িমব স্টয  ং আই যামের স্টবসরোদর পাদর্ 
সরবরািোরীরা স্টরেিাোমির োমে পাদর্ সরবরাি উন্নে েরার জর্য স্টপৌর দর্ ন্ত্রমণর আওো  
আসমব দের্া। পাদর্ স্টসবার মার্ এবং স্টবসরোদর পাদর্ সরবরাি বযবস্থাপর্া দর্ম  সাম্প্রদেে উমদ্বগ 
আমরা ঘদর্ষ্ঠভামব পযনমবিণ েমর স্টয জর্গণমে এেটি স্টপৌর সংস্থা দ্বারা আমরা ভাম াভামব পদরমবশর্ 
েরা িমব দের্া। এই দবম  PSC-স্টে 2021 সাম র 1 এদপ্রম র মমিয এেটি প্রদেমবির্ প্রোশ েরমে 
িমব।  
  
বসম্বর্টর বজম গগ্রার্ িম্বলর্, "জর্গমণর পাদর্ এেটি মার্বাদিোর। বেমরর পর বের িমর, দর্উ 
ই েন  আমমদরোর্ ও াোর  ং আই যােবাসীমির অ্েযন্ত উচ্চ িার এবং  জ্জাজর্ে বযবসাদ ে 
অ্র্ুশী মর্র মািযমম স্টশােণ েমরমে। স্টবসরোদর পাদর্ সংস্থাগুদ   ং আই যামের দপেু িোমর্া স্টর্মে 
দবরে রাখ্ার  ড়াইম  স্টর্েত ত্ব এবং অ্ংশীিাদরমত্বর জর্য আদম গভর্নর কুওমমার ির্যবাি জার্াই এবং 
আদম দ্রুে এই আইর্ পাশ েরার েরার প্রেযাশা  রম দে। সে   ং আই যােবাসীর দর্রাপি, 
পদরচ্ছন্ন পাবদ ে ও াোর পাও ার অ্দিোর আমে।"   
  
পসম্বর্টর পকবভর্ টমাস িম্বলর্, "অ্মর্ে িীঘন সম  িমর, ইউটিদ টি সংস্থাগুদ  স্টরে প্রিার্োরীরা 
এবং স্টেে োমির উপর দবমশে েমর  ং আই যামের উপর স্টয আস্থা স্টরমখ্দে , ো বযবিার 
েমরমে। স্টভাক্তা সুরিা েদমটির স্টচ ারমযার্ দিমসমব, আদম েঠির্  ড়াই েমরদে যামে ইউটিদ টি 
স্টোম্পাদর্গুম ামে যখ্র্ োরা স্টরেিাোমির দর্রাপি ও দর্ভন রমযাগয স্টসবা প্রিামর্র িাদ ত্ব বজা  
রাখ্মে বযর্ন ি  েখ্র্ জবাবদিদি েরমে ি । এই গুরুত্বপূণন আইর্মে সমর্নর্ েমর দর্উ ই মেন র 
স্টভাক্তামির রিা েরমে এদগম  আসার জর্য আদম গভর্নর কুওমমা ও আমার সিেমীমির ির্যবাি 
জার্ামে চাই।"  
  
পসম্বর্টর জর্ ই. ব্রুকস িম্বলর্, "আদম গভর্নর কুওমমার প্রস্তাদবে আইমর্র প্রদে পূণন সমর্নর্ েরদে যা 
বযদক্তগে মাদ োর্ািীর্ ইউটিদ টি সাদভন মসর সমেিজর্ে অ্র্ুশী র্ স্টর্মে স্টভাক্তামির রিা েরমে 
পাবদ ে সাদভন স েদমশমর্র বতিত্তর েেতন ত্ব প্রিার্ েরমব। গে 4 বের িমর আদম বযদক্তগেভামব 
অ্র্ুদষ্ঠে পাদর্ উমদ্বমগর উর্ধ্নের্ বযবস্থাপর্া েমনেেন ামির সামর্ ববঠে েরদে যা অ্মর্ে র্াসাউ 
োউদি সম্প্রিাম র জর্য এেটি প্রিার্ সরবরািোরী এবং স্টরে স্টপ্রাগ্রামমর োযনোদরো, সংরিণ 
মূম যর োযনোদরো, িা ার িাইড্রাি দি, েযাি এর বািযবািেো এবং আমরা অ্মর্ে দেেু দর্ম  
প্রশ্ন েরদে। আদম দবশ্বাস েদর স্টয  ং আই যামের গ্রািেমির পমি স্টোর্ও স্টপৌরসভার মাদ োর্ািীর্ 
সরবরািোরী েেো উপোরী িমব ো দর্িনারমণর জর্য এেটি PSC সমীিা জর্সািারমণর স্বামর্ন 
সবমচম  স্টবদশ আগ্রিী।"  
  



 

 

পসম্বর্টর টড কাবমর্বি িম্বলর্, "িদিণ উপকূম র  ং আই যােবাসীগণ আমমদরোর্ পাদর্র মে 
ইউটিদ টি দর্ম  দবরক্ত, স্টযগুদ  সংদিপ্তভামব অ্বযািে র্ামে এবং েবুও এটি সুস্পষ্টভামব দর্দিে 
িও া সমত্ত্বও সংস্কারমে প্রদেিে েমর। আজ গভর্নমরর পিমিপ প্রমাণ েমর স্টয আমরা আর োমির 
অ্বযািদে দিম  োজ েরমে স্টিব র্া এবং স্টরে প্রিার্োরীরা যারা দর্মজমে দ্বারপ্রামন্ত সন্ধার্ েমর 
োমির সুদবিা দর্র্। এই দব  গুম া দর্দিে েরমব স্টয স্টয সব সংস্থা পাদর্র মে অ্েযাবশযেী  
স্টসবা প্রিার্ েমর োরা িাদ ত্বশী ভামব োজ েমর এবং গ্রািেমির োমে দর্মজমির জবাবদিদি েরমে 
পামর।"  
  
বসম্বর্টর মবর্কা মাটিন ম্বর্জ িম্বলর্, "জর্গমণর আস্থা  ঙ্ঘর্ েরা এবং প্রােত দেে ঘের্া ও ঝমড়র 
পমি যর্াযর্ভামব প্রদেদক্র া র্া জার্ামর্া  োরা গ্রািেমির সামর্ সঠিেভামব স্টযাগামযাগ র্া েমর 
বাদসোমির িোশা  স্টরমখ্ ও সাড়া র্া দিম  যখ্র্ আমামির ইউটিদ টিমির জবাবদিদি েরার জর্য 
োর োৎিদণে পিমিমপর জর্য আদম গভর্নর কুওমমামে ির্যবাি জার্াই। পাবদ ে সাদভন স 
েদমশর্মে স্টবশ দেেু সুরিা বযবস্থা চা ু েরার িমো প্রিামর্র মািযমম আমামির বাদসোরা শুিু 
ইউটিদ টি সাদভন সই পামবর্ র্া, এেই সামর্ োরা স্টয গ্রািে স্টসবা প্রিার্ েমর ো দর্দিে েরমব। 
 ং আই যাে দবমশেভামব প্রােত দেে দবপযনম র সম্ভাবর্া আমে এবং আমামির অ্বশযই এেটি 
দর্ভন রমযাগয ইউটিদ টি স্টোম্পাদর্ র্ােমে িমব যা গ্রািেমির চাদিিা পূরণ েরমে সিম িমব, দবমশে 
েমর COVID মিামাদরর পর স্টর্মে স্টচষ্টার সমম  এবং অ্মর্মে বাদড় স্টর্মে োজ েরমে।"  
  
পসম্বর্টর আর্া কােলার্ িম্বলর্, "PSEG LI, আদিস এবং স্টভদরজর্ আগে মামস  ং 
আই যােবাসীমে চরম দবপযনম র মিয দিম  দর্ম  যা  যখ্র্ োরা ক্রান্তী  ঝড় ইসাই ামির 
প্রদেদক্র া  পুমরাপুদর বযর্ন ি । এো পদরষ্কার স্টয এই সব ইউটিদ টিগুম ামে বযর্নোর জর্য 
জবাবদিদি েরার জর্য আমামির েমঠার গাডন  স্টর  প্রম াজর্, আমামির বাদসোমির জর্য আমরা 
ভাম া স্টভাক্তা সুরিা প্রম াজর্ এবং স্টেমের আমরা র্মর্ী ো র্াো প্রম াজর্ যদি োরা জরুরী 
অ্বস্থা   ং আই যােবাসীমির চাদিিা পূরণ েরমে অ্দর্চ্ছেু বা অ্িম ি । আদম গভর্নর কুওমমার 
স্টর্েত মত্বর োমে েত েজ্ঞ স্টয র্েুর্ পিমিমপর প্রস্তাব েরার জর্য এবং আদম যখ্র্ আ বাদর্মে দিমর 
যাব েখ্র্ আদম োমির যাো ামের জর্য  ড়াই েরমবা।"  
  
অোম্বসেবল সিসে িালনস পলবভর্ িম্বলর্, " ং আই যােবাসীগণ পাবদ ে ইউটিদ টি, স্টেব , 
স্টযাগামযাগ স্টোম্পাদর্ ও স্টবসরোদর পাদর্ সংস্থাগুদ র েরুণা  র্াো  িীঘনো  বদঞ্চে িম মের্। 
যমর্ষ্ট িম মে। এই আইর্, যা আদম সমর্নর্ েরমে স্টপমর গদবনে, আমামির র্াগদরেমির প্রম াজর্ী  
বদিনে সরুিা প্রিার্ েরমব।"  
  
সংসি সিসে জবুড বগ্রবির্ িম্বলর্, "এই আইমর্র অ্ংশটি  ং আই যাে ও অ্যামসবদ  দডদিক্ট 21-এ 
স্টরেিাোমির জর্য এেটি দবশা  জ , যারা অ্সঙ্গদেপূণন এবং িবুন  স্টসবার সামর্ অ্দেদরক্ত িামর 
অ্র্ন প্রিার্ েমর। আদম এই আইর্মে পুমরাপুদর সমর্নর্ েদর যা োমির গ্রািেমির োমে জবাবদিদি 
েরমব এবং অ্বমশমে স্টরেমপ ারমে োমির প্রম াজর্ী  অ্র্ন প্রিার্ েরমব- এেটি দর্ভন রমযাগয স্টসবা 
স্টযখ্ামর্ ইউটিদ টি স্টসবা েরমে র্া পারার জর্য োমির শাদস্ত স্টিও া ি  র্া।"  
  



 

 

অোম্বসেবল সিসে বমম্বেল পসালাম্বগস িম্বলর্, "এই আইর্ দর্উ ই মেন র বাদসোমির আবাদসে 
ইউটিদ টির বযাপামর স্টভাক্তামির স্বার্ন রিা েরমব। প্রমেযে দর্উ ই েন বাসী দবমশে েমর জরুরী 
অ্বস্থার সমম  িি স্টসবা প্রাপয। যামে স্টবসরোদর ইউটিদ টিগুদ  স্টরেিাোমির দ্বারা সঠিেভামব েরা 
যা  ো দর্দিে েরার জর্য আদম আমার সিেমীমির এবং গভর্নর কুওমমার সামর্ োজ েরার 
অ্মপিা  রম দে।"  
  
অোম্বসেবল সিসে পটলর ডাবলনং িম্বলর্, "জর্গমণর আস্থা  ঙ্ঘমর্র জর্য আমামির ইউটিদ টি 
স্টোম্পাদর্গুম ামে িা ী েরার জর্য আদম গভর্নর কুওমমামে ির্যবাি জার্ামে চাই। দর্উ 
ই েন বাসীমির আমরা ভাম া প্রাপয এবং এই আইর্ প্রম াজর্ী  প্রম ামগর মািযমম োমির োমজর জর্য 
িা ী স্টির িা ী েরমব।"  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ স্টঘােণা েমরমের্ স্টয দর্উ ই েন  স্টেে দডপােন মমি অ্ব পাবদ ে 
সাদভন স (Department of Public Service, DPS) ক্রান্তী  ঝড় ইসাই া সম্পদেন ে ইউটিদ টি প্রস্তুদে 
এবং পুর্রুদ্ধার প্রমচষ্টার স্টরেডন  সমম  োাঁর েিমন্তর প্রর্ম পযনা  সম্পন্ন েমরমের্। এর িম  
দডপােন মমি চারটি ববিযুদেে স্টসবা প্রিার্োরীমে- ের্ এদডসর্ (Con Edison), অ্মরঞ্জ অ্যাে 
রে যাে (Orange & Rockland), পাবদ ে সাদভন স এিারপ্রাইজ গ্রুপ  ং আই যাে (Public 
Service Enterprise Group Long Island, PSEG LI) এবং স্টসন্ট্রা  িাডসর্ (Central 
Hudson)-এবং স্টেদ মিার্, স্টেব  এবং ইিারমর্ে সরবরািোরী আদিস-অ্পটিমাম (Altice-
Optimum) স্পষ্ট  ঙ্ঘমর্র স্টর্াটিশ পাঠিম মে-স্টয োরা এখ্র্ েমঠার শাদস্তর সম্মুখ্ীর্ িমব এবং 
অ্দব মব সংমশাির্ী বযবস্থা দর্মে িমব যামে িযাদরমের্ স্টমৌসুমমর বাদে সমম  এেই িরমর্র বযর্নোর 
পুর্রাবতদত্ত র্া ি । এই প্রর্ম DPS আপােিতদষ্টমে  ঙ্ঘমর্র স্টর্াটিশ দিম  েিন্ত প্রদক্র ার স্টর্েত ত্ব দিমচ্ছ 
এবং োরা েিন্ত প্রদক্র ামে স্বাভাদবে 12 স্টর্মে 24 মাস স্টর্মে মাত্র 6 মাস পযনন্ত েদমম  এমর্মে।  
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