অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/12/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

জাতীয় বিডম্বক (NATIONAL GRID) ডাউর্ম্বেট গোস ফ্র্োঞ্চাইবজ চালাম্বর্ার জর্ে দেয়া এর
প্রতোয়র্পত্র প্রতোহাম্বরর উম্বেম্বেে গভর্ন র কুওম্বমা পত্র বেম্বয়ম্বের্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ জাতীয় গ্রিমের প্রধার্ গ্রর্র্নাহী কমনকতন া জর্ পেটিমিা এর্ং
পপ্রগ্রিমেন্ট জর্ ব্রুকর্ারমক এর োউর্মেট গযাি ফ্র্যাঞ্চাইগ্রজ চালামর্ার জর্য জাতীয় গ্রিমের পেয়া
প্রতযয়র্েত্র প্রতযাহামরর র্যাোমর গ্রর্উ ইয়কন পেমটর অ্গ্রভপ্রায় জাগ্রর্ময় 14 গ্রেমর্র পর্াটিশ গ্রেময় একটি
গ্রচঠি ইিুয কমরর্। জাতীয় গ্রিমের "ের্নাপ্ত ও গ্রর্ভন রমর্াগয পির্া" প্রোমর্র র্যর্নতার ের গভর্নর এই
গ্রিদ্ধামে আমির্। িরর্রাহ িংক্রাে গ্রর্ষময় কর্া র্লমত র্যর্ন হওয়া, তামের িাহকমের চাগ্রহোয়
অ্র্মহলা করা, র্যগ্রিগত উন্নয়র্, এর্ং স্থার্ীয় িরকামরর কামে কর রাজমের িংগ্রিষ্ট ক্ষগ্রতিহ।

গ্রচঠিটির িম্পূর্ন র্াতন া গ্রর্ম্নরূে:
জর্ার্ পেটিমিা এর্ং জর্ার্ ব্রুকর্ার,
এই গ্রচঠিটি আের্ামক আমার এই অ্গ্রভপ্রায় জাগ্রর্ময় 14 গ্রেমর্র পর্াটিশ প্রোর্ করার জর্য পর্ গ্রর্উ
ইয়কন পেট জাতীয় গ্রিমের োউর্মেট গযাি ফ্র্যাঞ্চাইগ্রজ চালামর্ার জর্য এর পেয়া প্রতযয়র্েত্র
প্রতযাহার কমর গ্রর্মত চায়।
জাতীয় গ্রিে (এর্ং পেমটর িমস্ত ইউটিগ্রলটি) পকর্ল কাজ কমর র্গ্রে তা পকাম্পাগ্রর্র কাজ করার
জর্য জর্োর্ন হয়।
োর্গ্রলক িাগ্রভনি আইর্ প্রোর্ কমর পর্ কমেনামরশর্ র্গ্রে "ের্নাপ্ত এর্ং গ্রর্ভন রমর্াগয পির্া" প্রোর্
করমত োমর এর্ং ইউটিগ্রলটির অ্োমরশর্ "জর্গ্রহতকর" হয়, তাহমল জর্িাধারমর্র িুগ্রর্ধামর্ন এর্ং
প্রময়াজমর্ প্রতযয়র্েত্র প্রোর্ করা হয়। োর্গ্রলক িাগ্রভনি কগ্রমশমর্ (Public Service Commission)
েুইটি অ্গ্রতগ্ররি উন্মুি গ্রর্রােত্তা লঙ্ঘমর্র মামলা আমে পর্খামর্ একটি িরকাগ্রর ইউটিগ্রলটি গ্রহমিমর্
জাতীয় গ্রিমের উের পর্ র্াধযর্াধকতা তা আের্ার অ্র্যাহত পর্েমরায়াভামর্ উমেক্ষা করার গ্রর্ষময়
উমেখ কমর।
এোডাও, জাতীয় গ্রিমের লং আইলযান্ড এর্ং গ্রর্উ ইয়কন গ্রিটিমত গযাি িরর্রাহ গ্রিমেমমর ভু ল
েগ্ররচাল প্রমার্ কমর র্া আের্ার িাম্প্রগ্রতক "স্থগ্রগত" পির্ার দ্বারা প্রমাগ্রর্ত হময়মে পর্ জাতীয় গ্রিে
"ের্নাপ্ত এর্ং গ্রর্ভন রমর্াগয" েগ্ররমষর্া প্রোমর্ র্যর্ন। িম্প্রগ্রত োর্গ্রলক িাগ্রভনি কগ্রমশমর্ "িাহকমের িামর্

কার্নকরভামর্ পর্াগামর্াগ করার জর্য আমরা গ্রকেু করা পর্মত োমর" র্মল আেগ্রর্ পর্ েীকামরাগ্রি
গ্রেময়মের্ তা প্রমার্ কমর পর্ জাতীয় গ্রিে প্রায় 1,100 টি েগ্ররর্ারমক েগ্ররমষর্া প্রোমর্ অ্েীকার
কমর এর্ং ের্নাপ্ত পির্া প্রোর্ করা এর্ং আেগ্রর্ পর্ জর্িাধারমর্র পির্া কমরর্ তা পর্মক িুগ্রর্ধা
পর্র্ উভয়ই প্রে
শনর্মর্াগয প্রমার্।
ের্নাপ্ত এর্ং গ্রর্ভন রমর্াগয পির্া প্রোমর্র জর্য একটি ইউটিগ্রলটির জর্য অ্েগ্ররহার্ন োগ্রয়ত্ব হমলা িরর্রাহ
এর্ং চাগ্রহো েগ্ররচালর্া করা। আেগ্রর্ আের্ার হাজার হাজার িাহকমক পির্া প্রোর্ র্া করার কারর্
গ্রহমিমর্ এখর্ িরর্রামহর খুর্ অ্ভার্মক পর্ পোষামরাে করমের্ তা প্রমার্ কমর পর্ আেগ্রর্ িরর্রাহ
চাগ্রহোর েগ্ররকল্পর্া করমত র্যর্ন। আের্ার কার্নক্রমমর প্রতযয়র্েমত্রর দ্বারা পমৌগ্রলক আইর্গত
র্াধযর্াধকতা হমলাভগ্রর্ষযত চাগ্রহোর জর্য েগ্ররকল্পর্া এর্ং িরর্রাহ করা। আেগ্রর্ গ্রর্মজর
েীকামরাগ্রির দ্বারা গ্রর্মজই র্যর্ন হময়মের্।
জাতীয় গ্রিে েগ্ররষ্কার কমরমে পর্ ভগ্রর্ষযৎ িরর্রামহর জর্য তার একমাত্র েগ্ররকল্পর্া গ্রেল একটি
একক, অ্র্ুমার্গ্রর্ভন র প্রকল্প: গ্রর্উ জাগ্রিন এর্ং গ্রর্উ ইয়মকন র মমধয একটি পর্িরকারী োইেলাইর্
গ্রর্মনার্। এই ধরমর্র োইেলাইর্ ততগ্ররর েগ্ররকল্পর্া ির্মচময় পর্গ্রশ ঝুুঁ গ্রকেূর্ন গ্রেল। োইেলাইর্টির
উভয় পেমট একাগ্রধক গ্রর্য়ন্ত্রক অ্র্ুমমােমর্র প্রময়াজর্ গ্রেল, একাগ্রধক িম্ভার্য আইগ্রর্ চযামলঞ্জ এর্ং
গ্রর্মনার্ র্াধার িম্মুখীর্ হময়গ্রেল। এমর্ জটিল ও গ্রর্তগ্রকনত প্রকমল্পর জর্য 12 মামির গ্রর্মনার্
টাইমলাইমর্ গ্রর্ভন রতা গ্রেল োগ্রয়ত্বজ্ঞার্হীর্।
একটি িময়মত গ্রিদ্ধামে আিা এই ধরমর্র োইেলাইমর্ জগ্রডত ির্ ঝুুঁ গ্রক গ্রর্মর্চর্া, এটি একটি
উের্ুি এর্ং পেশাোরী ইউটিগ্রলটির োগ্রয়ত্ব গ্রেল অ্মেষর্ করা এর্ং আকগ্রিক েগ্ররকল্পর্া এর্ং
েল্পমময়ােী ও েীর্নমময়ােী অ্েশর্ প্রোর্ করা।
"স্থগতার্
স্থা" হয় একটি মর্গডা র্ন্ত্র র্া কমনেক্ষতার অ্ভার্। প্রর্ম পর্মকই এর পকার্ও তর্ধ
প্রময়াজর্ গ্রেল র্া। অ্র্যার্য উৎি পর্মক োইে োডা গযামির চু গ্রি করার জর্য গ্রর্েযমার্ েল্পমময়ােী
অ্েশর্ আমে, পর্টি জাতীয় গ্রিে হয় ইচ্ছাকৃ তভামর্, উমেক্ষর্ীয়ভামর্ র্া অ্েক্ষভামর্ গ্রর্গ্রিত কমরগ্রর্।
জাতীয় গ্রিমের েগ্ররমষর্া প্রতযাখযার্ করার আমগ িমস্ত অ্েশর্ অ্মেষর্ করা উগ্রচত গ্রেল। গযাি
ট্রামক, জাহামজ র্া র্জরায় েগ্ররর্হর্ করা র্ায়, এর্ং অ্র্যার্য েগ্ররকাঠামমা প্রস্তার্ করা পর্ত র্া
অ্গ্রতগ্ররি খালামির িুগ্রর্ধা ইর্েল করা পর্ত। ইমলকগ্রট্রক িাগ্রভনি এর্ং গ্রেমান্ড পরিেন্স র্যর্স্থা
প্রস্তার্ করা পর্ত। তাে োম্প এর্ং র্র্ায়র্মর্াগয উৎি প্রস্তার্ করা পর্ত। এই গ্রর্কল্পগুগ্রল অ্মেষর্
করা উগ্রচত এর্ং মূলযায়র্ করা উগ্রচত গ্রেল জাতীয় গ্রিমের এর্ং জাতীয় গ্রিে গযাি পির্া
প্রতযাখযার্ করার আমগ মূলযায়র্ করার জর্য পভািামের জর্য ির্নজর্ীর্ করা উগ্রচত গ্রেল।
োইেলাইর্মক, শুধু একটি গ্রর্কল্প গ্রহমিমর্, িংগ্রিষ্ট অ্র্ননর্গ্রতক এর্ং েগ্ররমর্শগত ফলাফমলর জর্য
অ্র্যার্য অ্েশমর্র িমে একিমে মূলযায়র্ করমত হমর্ র্ামত পেট এর্ং জাতীয় গ্রিে একটি অ্র্গ্রহত
গ্রিদ্ধামে আিমত োমর। েেন্দ কখর্ও োইেলাইর্ র্া তাৎক্ষগ্রর্ক স্থগগ্রততার্
স্থার মমধয গ্রেল র্া।
পিখামর্ গ্রেল, এর্ং, আমে অ্র্যার্য েল্পমময়ােী িমাধার্। এটাই গ্রেল আের্ার আইগ্রর্ র্াধযর্াধকতা।

জাতীয় গ্রিমের কমনকাণ্ডগুমলা েগ্ররষ্কারভামর্ পেমটর ইউটিগ্রলটির জর্য করা র্াধযতামূলক র্ীগ্রত লঙ্ঘর্
কমরমে: "অ্র্নর্ীগ্রত, েক্ষতা এর্ং জর্গমর্র গ্রর্রােত্তার প্রগ্রত মমর্ামর্াগ, েগ্ররমর্শগত মূলযমর্াধ িংরক্ষর্
এর্ং প্রাকৃ গ্রতক িম্পমের িংরক্ষমর্র িামর্ তামের জর্মির্ার োগ্রয়মত্বর কার্নকাগ্ররতার জর্য
র্যগ্রিগতভামর্ র্া িামগ্রিকভামর্ েীর্নমময়ােী কমনিূগ্রচর েগ্ররকল্পর্া ও র্াস্তর্ায়র্ করা।"
জাতীয় গ্রিমে িরর্রাহ এর্ং চাগ্রহো পমাকামর্লার ক্ষমতা র্া র্াকার গ্রর্ষয়টি আিমল জাতীয় গ্রিমের
গ্রর্জে কমনকামণ্ডর জর্য উমত্তজর্াকর গ্রেল। জাতীয় গ্রিমে "পতল পর্মক গযামি রূোের" র্াজারজাত
কমর র্া গযামির চাগ্রহো (এর্ং জাতীয় গ্রিমের িাহক র্াুঁটি) র্াগ্রডময় পেয়, পিই োগ্রর্ েূরমর্র জর্য
পর্ পকার্ও ভগ্রর্ষযৎ েগ্ররকল্পর্া ততগ্রর করার জর্য িংস্থার র্যর্নতামক পর্েমরায়াভামর্ অ্র্জ্ঞা করা
হয়।
উেরন্তু, জাতীয় গ্রিমের িরর্রাহ িমিযা পমাকামর্লার র্যর্নতা, তামের িাহকমের অ্ের্যর্হার,
র্যগ্রিগত উন্নয়র্ দ্বারা িৃষ্ট গ্রর্রূে অ্র্ননর্গ্রতক প্রভার্, এর্ং স্থার্ীয় িরকামরর কামে কর রাজমের
িংগ্রিষ্ট িংমকাচর্ েগ্ররষ্কারভামর্ প্রেশনর্ কমর পর্ জাতীয় গ্রিমের কার্নক্রমগুমলা জর্োমর্নর র্য়। জাতীয়
গ্রিমের র্তু র্ উন্নয়মর্র ওের স্থগ্রর্রতা আমরাে এর্ং গ্রর্েযমার্ িাহকমের স্থগ্রর্রতা র্ৃগ্রদ্ধর ফমল
কময়ক হাজার র্যগ্রির ক্ষগ্রত হময়মে। জাতীয় গ্রিে পকৌশমল একটি োর্গ্রলক িাগ্রভনি কগ্রমশমর্র
অ্র্ুিন্ধামর্ এই গ্রর্র্নাতর্ েীকার কমরমে পর্ 1,100 জমর্র পর্গ্রশ িাহকমক গযাি প্রোর্ অ্র্যায়ভামর্
প্রতযাখযার্ করা হময়মে।
জাতীয় গ্রিমের কাজ পর্াঝামর্ার জর্য মাত্র েুইটি তত্ত্ব রময়মে। হয় জাতীয় গ্রিে চাগ্রহো েূরমর্র জর্য
একটি পর্িরকাগ্রর োইেলাইমর্র অ্র্ুমার্গ্রভগ্রত্তক গ্রর্মনামর্র উের একমচটিয়াভামর্ গ্রর্ভন রতামক
র্যােকভামর্ উমেক্ষা কমরমে; অ্র্র্া, জাতীয় গ্রিে ইচ্ছাকৃ তভামর্ পেমটর জর্গর্মক ফাুঁগ্রক গ্রেময়মে
র্তন মার্ িাপ্লাই অ্েশর্ উন্নত র্া অ্র্ুি
ন্ধার্ র্া কমর, একটি পর্িরকাগ্রর োইেলাইমর্র পজার
অ্র্ুমমাের্ এর্ং গ্রর্ভন রতার মাধযমম পভািামের ক্ষগ্রত কমর তামের র্যর্িাগ্রয়ক োর্ন রক্ষা কমরমে।
পর্মকামর্া গ্রর্কল্প েগ্ররষ্কারভামর্ গ্রর্উ ইয়কন পেমট আের্ার কার্নক্রমমর প্রতযয়র্েমত্রর গ্রর্য়ম লঙ্ঘর্
কমরমে।
অ্র্ুিহ কমর আমামক পর্ পকার্ গ্রর্মর্চর্ার েরামশন গ্রের্ র্া আগ্রম উমেক্ষা কমরগ্রে, অ্র্র্া অ্র্নের্
ূ ন
এর্ং তাৎক্ষগ্রর্ক প্রগ্রতকারমূলক েেমক্ষে উে
স্থাের্ করুর্ র্া আেগ্রর্ প্রস্তার্ করমত চার্, 14 গ্রেমর্র
মমধয।
ধর্যর্াে।
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