
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/7/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

SOMOS সম্বেলম্বর্ গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা বিম্বেম্বের্ ঘে বর্উ ইেকন  ঘেট পমু্বেম্ব ন্ া বরম্বকাম্ব্ 
অ্োধুবর্ক বিিেুৎ িেিস্থা গম্বে ্ুলম্ব্ সাহােে করম্বি  

  
বর্উ ইেকন  পাওোর অথবরটি (New York Power Authority, NYPA) ক ত্ন ক প্রিত্ত র্্ুর্ প্রেুবি 
এিং িক্ষ্া পমু্বেম্ব ন্ া বরম্বকার ইম্বলকবিক বিড আধুবর্ক এিং েবিোলী করম্বি, োর ফম্বল 
হাবরম্বকর্ মাবরোর ক্ষব্ কাটিম্বে ওঠা সম্ভি হম্বি এিং এটি ভবিষেম্ব্ ঝম্বের বিরুম্বে আম্বরা 

েবিোলী কম্বর ্ুলম্বি  
  

এই অংেীিাবরম্বের ফম্বল পমু্বেম্ব ন্ া বরম্বকাম্ব্ প্রথম বডবিটাল সািম্বেের্ বর্বমন্ হম্বি ো - 
40,000টি িাবে পেনন্ত বিিেুৎ সরিরাহ করম্ব্ পারম্বি এিং এটি দ্বীম্বপর সিনত্র ঘে 17টি সািম্বেের্ 

আম্বে ্ার অর্ুকরম্বণ এই সাি ঘেের্টি করা হম্বি  
  

র্্ুর্ সািম্বেের্ অম্বটাম্বমের্ লোি প্রম্বকৌেলী ও প্রেুবিবিিম্বির সিনাধুবর্ক সািম্বেের্ 
অম্বটাম্বমের্ প্রেুবিম্ব্ প্রবেক্ষণ ঘিম্বি  

  
  
পুয়েয় ত্ ো রিয় োি SOMOS সয়েলয়ে গভেতি অ্যোনু্ড্র এম কুওয়মো আজ ঘ োষণো রিয়েয়েে রেউ ইে ত  
ঘেট পুয়েয় ত্ ো রিয় োয়্ এ টি অ্্যোধুরে  রিিযুৎ িযিস্থো গয়ে ঘ্োলোি জেয উয়েখয় োগয ে শো ও 
প্রয় ৌশল িক্ষ্ো প্রিোে  িয়ে,  ো হোরিয় ে মোরিেোি  োিয়ণ রিপ তে ি ক্ষর্ি পয়ি দ্বীয়পি 
বিিযুর্  রিডয়  আধরুে ী িণ ও শরিশোলী িয়ণ সহোে্ো  িয়ে। রেউ ইে ত  ঘেট পুয়েয় ত্ ো 
রিয় োয়  এি প্রথম স্বেংরিে রডরজটোল সোিয়েশে ব্রি  িয়্ সোহো য  িয়ে,  ো 40 ঘমগোওেোট 
প তন্ত রিিযুৎ প্ররিেো িণ  িয়্ সক্ষম এিং এটি 40,000টি িোরেি জেয প তোপ্ত রিিযযৎ প্ররিেো 
 িোি জেয  য়থষ্ট হয়ি। এই স্বেংরিে রডরজটোল সোিয়েশেটি সোে জেুোে-ঘময়রো এলো োি মরেসয়লো 
 য়রোল ঘসন্টোি (Monacillo Control Center)-এ ব্রি  িো হয়ি এিং হোরিয় ে মোরিেোি সমে 
প্লোরি্ হওেো 17টি সোিয়েশে পুেরেতমতোয়ণি জেয ময়ডল রহয়সয়ি  োজ  িয়ি। উপিন্তু, রেউ ইে ত  
পোওেোি অ্থরিটি ইরিরেেোিিো ঘমোেোরসয়লোয়্ এ টি সোিয়েশয়েি অ্য়টোয়মশে লযোি রডজোইে  িয়্ 
সোহো য  িয়ে,  ো প্রয় ৌশলী এিং  লোকুশলীয়িি প্ররশক্ষয়ণ সিতয়শষ সোিয়েশয়েি অ্য়টোয়মশে প্র ুরিি 
িযিহোি  িয়ি।  
  
"রেউ ইে ত  আমোয়িি সহ মী আয়মরি োেয়িি ঘপেয়ে ঘেয়ল িোখয়ি েো এিং  োজ ঘশষ েো হওেো 
প তন্ত পুেরুদ্ধোয়িি জেয পয়ুেয় ত্ ো রিয় োি সোয়থ  োাঁয়ধ  োাঁধ রমরলয়ে িোাঁেোয়্ থো য়ি," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "আমিো আজয়  ঘ  অ্্যোধুরে  প্র ুরি এিং প্ররশক্ষয়ণি িক্ষ্ো প্রিোে  িরে ্ো 



 

 

এই দ্বীপটিয়  আয়িো শরিশোলী  য়ি ্ুলয়ি এিং ভরিষযয়্ ঝয়েি মুয়খ আয়িো সহেশীল  য়ি ্ুলয়ি 
 োয়্ পুয়েয় ত্ ো রিয় োয়্ আমোয়িি ভোই ও ঘিোেয়িি মোরিেোি হোরিয় ে রেয়ে িুুঃস্বপ্ন ঘিখয়্ েো 
হে।"  
  
উপিন্তু, NYPA র উয়লব্রো পোওেোি প্লোন্টয়  শরিশোলী  িয়্ পুয়েয় ত্ ো রিয় ো ইয়ল রর  পোওেোি 
অ্থরিটি (Puerto Rico Electric Power Authority, PREPA)-এি সোয়থ অ্ংরশিোরিত্ব  িয়ে 
র উয়লব্রো এিং রভয়েকুইজ উভে ঘক্ষয়েই বিিযুর্  ঘসিো প্রিোে  িয়্ ঘ ে মযল ভয-খণ্ড ঘথয়  
রিিযুৎ রিয়েি অ্রভজ্ঞ্ো ্োয়িি আি অ্জত ে েো  িয়্ হে। এেোেোও, NYPA এিং PREPA 
র উয়লব্রো এিং রভয়ে স-এি উপি িটুি পরি রি্ হোইরব্রড-মোইয়িোরিড প্র ি রেমতোণ  িয়্ 
সোহো য  িয়ি  ো ঘসৌি পযোয়েল, িযোটোরি ঘেোয়িজ এিং জরুরি ঘজেোয়িটি, ঝয়ে প্রয়েোজেীে 
প্রর্য়িোধ এিং িযো -আপ পোওেোি অ্পশে প্রিোে  িয়ি।  
  
NYPA , PREPA সোা্য়থ সমন্বে সোধে  িয়ে ঘ ে ঝয়েি সমে িযোপ ভোয়ি ক্ষর্িস্ত হওেো 
হুমযো োও রশি রডরি য়  আধুরে   য়ি গয়ে ঘ্োলো  োে এিং ে্ুে সোিয়েশে ও ভয গভত স্থ রিিযুৎ 
লোইে রিয়ে এই এলো োয়  এ টি ময়ডল ইয়ল রর  রসয়েয়ম রূপোন্তরি্  িো  োে। এই রডরিয়ে 
ঘিশ র েু িে েোমতোরসউটি যোল ঘ োম্পোরেি  োজ  িয়ে, আি এ  োিয়ণ পুয়েয় ত্ ো রিয় োি 
অ্থতনের্   ো তিম িজোে িোখোি জেয রিিযুৎ রেরিতে্ো অ্পরিহো ত।  
  
গ্ মোয়স, গভেতি কুওয়মো পুয়েয় ত্ ো রিয় োয়  ্োি সমথতে ঘিওেোি  থো ঘ োষণো  য়িয়েে। র্রে 
প্রয় ৌশলী এিং PREPA হয়্ রিিযুৎ রিয়শষজ্ঞয়িি এ টি ে্ুে িল ব্রি  য়িয়েে  োিো দ্বীয়পি 
রিিযুৎ উৎপোিে িযিস্থোি সমসযোি সমোধোে এিং সোম্প্রর্  রিিযুৎ রিভ্রোট প্রশরম্  িো এিং 
ভরিষয্ রিে্ো প্রর্য়িোয়ধ  োজ  িয়ি। সিতয়শষ অ্র্রিি সহোে্োি জেয 2018 সময়ঝো্ো চুরি 
(Memorandum of Understanding, MOU) NYPA এিং PREPA এি ময়ধয  িো হয়েয়ে  োি 
েয়ল পুয়েয় ত্ ো রিয় োি পোওেোি রিড পুেরেতমতোণ, ্োি ইউটিরলটি অ্পোয়িশে সংগঠি্ এিং িে  িো 
এিং ভরিষযয়্ ্ীব্র ঝয়েি জেয প্রস্তু্  িয়্ পুয়েয় ত্ ো রিয় োয়  সহোে্ো প্রিোে  িয়ি।  
  
উপিন্তু, NYPA ঘ ৌশলগ্ িী তয়মেোিী রিরেয়েোগ পরি িেো গয়ে ্ুলয়্ PREPA এি সোয়থ 
 রেষ্ঠভোয়ি  োজ  িয়ি  ো েিোেেয় োগয শরি উৎয়সি িযিহোি, ঘ মে ঘসৌি িরি, জীিোি 
জ্বোলোরেি উপি রেভত ি্ো হ্রোস এিং এলো ো জয়ুে ঘিরসরলয়েরি িৃরদ্ধ  িয়ি।  
  
আয়মরি োি পোিরল  পোওেোি অ্যোয়সোরসয়েশেস (American Public Power Associations') 
রমউচুেোল এইড প্রয়সস-এি মোধযয়ম স্থোরপ্ অ্ংশীিোরিত্ব রেয়ে NYPA, 2017-সোয়লি শুরুি রিয়  
হোরিয় ে মোরিেো আ ো্ হোেোি পি ঘথয়  পুয়েয় ত্ ো রিয় োি পোওেোি রিড পুেরুদ্ধোয়িি প্রয়চষ্টোয়  
সমথতে  য়িয়ে। 20টিিও ঘিরশ ঘট রে যোল রিয়শষয়জ্ঞি এ টি NYPA িল  ো ত্ সি দ্বীয়পি 330 
সোিয়েশেগুরল মযলযোেে  য়িরেল, 17টি িেযো িরল্ ও ক্ষর্িস্ত সুরিধোসমযহ রচরি্  য়ি  ো এখে 
ঘেডোয়িল ইমোয়জত রি মযোয়েজয়মন্ট এয়জরি (Federal Emergency Management Agency, FEMA) 
ও মোর ত ে গৃহোেণ ও েগয়িোন্নেে রিভোগ (U.S. Department of Housing and Urban 
Development) ঘথয়  রমউচুেোল এইড এি অ্থতোেয়ে উচ্চ্ি িোউন্ড িো এরলয়ভয়টড প্লোটেয়মত 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.governor.ny.gov_news_governor-2Dcuomo-2Dannounces-2Dadditional-2Delectric-2Dgrid-2Dsupport-2Dpuerto-2Drico-2Dand-2Dus-2Dvirgin-2Dislands&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=MhT_VNB-_PHBBnfv7U2E4mcRBaAQgWoTCVK3VstUsVE&m=sZAYih6dwfi3O7n3wKtolcZ2z692zYmRo1Q9ca6qlC0&s=cR2yoHZvYV2taMTM3XUslR5krlYvpM3yM5EObyY2EUw&e=
https://protect2.fireeye.com/url?k=2c1ed497-703a22f6-2c1c2da2-0cc47a6d17e0-0d0c18ef4bf4e558&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Fnews%2Fpress-releases%2F2018%2F20180921-pr
https://protect2.fireeye.com/url?k=2c1ed497-703a22f6-2c1c2da2-0cc47a6d17e0-0d0c18ef4bf4e558&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Fnews%2Fpress-releases%2F2018%2F20180921-pr


 

 

পুেরেতমতোণ  িো হয়ি। েয়ভম্বি 2017 এিং এরপ্রল 2018 এি ময়ধয, হোরিয় ে মোরিেো ঘথয়  ্ীব্র 
ক্ষর্ি পি রমউচুেোল এইড রিয়সোসত-এি জেয পুয়েয় ত্ ো রিয় োি এ টি অ্েুয়িোয়ধি জিোয়ি রিিযুৎ 
পুেরুদ্ধোয়ি সোহো য  িয়্ NYPA এি ঘে্ৃয়ত্ব 1,000-এি ঘিরশ রেউ ইে ত  ঘেট ইউটিরলটি  মী 
পুয়েয় ত্ ো রিয় ো  োে। রেউ ইে ত  ঘেট ইউটিরলটি প্রোে 450 জে  মী রেয়ে সোে জেুোে-ঘময়রো 
এলো োে ্োি প্রোথরম  রিিযুৎ পুেরুদ্ধোয়িি প্রয়চষ্টোয়  গুরুত্ব রিয়ে সঞ্চোলে লোইে এিং অ্েযোেয 
বিিযুর্  অ্ি োঠোয়মো ঘমিোময়্ি  োজ  য়ি।  
  
বগল বস. বকবর্ওম্বর্স, NYPA এর ঘপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও, িম্বলম্বের্, "হোরিয় ে মোরিেোি, পয়িি রিে 
ঘথয়  গভেতি কুওয়মোি রেয়িতশেোে NYPA পুয়েয় ত্ ো রিয় োি বিিযুর্  িযিস্থো পুেিতহোল এিং ভরিষয্ 
সম্ভোিয ঝয়েি জেয শরিশোলী  িোি সোয়থ সোয়থ পুয়েয় ত্ ো রিয় োয়  সহোে্ো  িয়্ মোয়ঠ ঘেয়ময়ে। 
পুয়েয় ত্ ো রিয় ো ভেোিহ িোন্তীে ঝয়েি জেয রিয়শষভোয়ি ঝুাঁ র পযণত এিং আমিো NYPA-ি 
দ্বীপগুয়লোয়্ রেউ ইে ত  ঘেয়টি ইউটিরলটি িক্ষ্ো আেোি েয়ল রেয়জয়িিয়  সেোরে্ ঘিোধ  িরে 
আি এি েয়ল এই সুন্দি দ্বীপগুরলি অ্রধিোসী ও িশতেোথীয়িি জেয সোশ্রেী ও েিোেেয় োগয শরিি 
িযিহোয়িি সরুিধো পোয়ি।"  
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