
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/28/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  পািবলক সাবভন স কবমের্ম্বক (PUBLIC SERVICE COMMISSION, 
PSC) কুইম্বে কর্ এবিসর্ (CON EDISON) বিদ্েুবিক বিভ্রাম্বের িোপাম্বর িদ্ন্ত করম্বি িম্বলম্বের্  

 

ইউটিবলটি ররগুম্বলের বিদ্েুবিক যম্বের িের্নিার মলূ কারণ পরীক্ষা কম্বর রদ্খম্বি যার ফম্বল 

কবমউবর্টিম্বি উম্বেখম্বযাগে বর্রাপত্তা দ্বুিন্তা এিং বিদ্েুৎ বিবিন্নিার ঘের্া ঘম্বেম্বে  

  

 

গতকাল রাত 9টার পর কুইন্সের অ্যান্সটাররয়ায় কন এরিসন সাবন্সটশন্সন যে বড় ধরন্সনর ববদ্যযরতক রবভ্রান্সটর 

ঘটনা ঘন্সটন্সে যসই বযাপান্সর গভননর অ্যান্ড্রয  এম. কুওন্সমা আজন্সক রনউ ইয়কন  যটট পাবরলক সারভন স করমশনন্সক 

তদ্ন্ত করন্সত বন্সলন। েরদ্ও ঘটনাটির ফন্সল যকান্সনা উন্সেখন্সোগয হতাহন্সতর ঘটনা ঘন্সট রন বা বযরিগত সম্পরির 

যকান্সনা ক্ষয়ক্ষরত হয় রন, এটির ফন্সল সাবন্সটশন ও কন এরিসন সরঞ্জান্সমর রনরাপিা প্রশ্নরবদ্ধ হন্সয়ন্সে এবং 
লাগারিন য়া রবমানবন্দর, MTA-এর 7 নম্বর সাবওন্সয় লাইন এবং রাইকাসন আইলযান্সে শহন্সরর কারাগার 

বযবস্থায় কােনক্রম বযাহত হন্সয়ন্সে এবং তান্সদ্র বযাকআপ যজনান্সরটর বযবহার করন্সত হন্সয়ন্সে।  

 

"কুইন্সের রবদ্যযৎ রবভ্রাটটি েত না ধ্বংসাত্মক রেল তার নাটকীয় রেল, রকন্তু এর ফন্সল করমউরনটির কান্সে 

স্বাভারবকভান্সবই সাবন্সটশন ও কন এরিসন সরঞ্জান্সমর রনরাপিা প্রশ্নরবদ্ধ হন্সয়ন্সে", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলম্বের্। "এইজনয আরম পাবরলক সারভন স করমশনন্সক বলরে কন এন্সির সান্সে একন্সে কাজ কন্সর ববদ্যযরতক 

রবভ্রাটটি তদ্ন্ত করন্সত এবং মলূ কারণ সনাি করন্সত োন্সত এটি রনরিত সম্ভব হয় যে এ ধরন্সনর ঘটনা 
ভরবষ্যন্সত আর ঘটন্সব না।"  

 

আন্সশপান্সশর রনরাপিা আন্সরা যজারদ্ার করন্সত, যটট সাইন্সটর আন্সশপান্সশর পারনন্সত রিপাটন ন্সমন্ট অ্ব 

এনভায়রনন্সমন্টাল কনজান্সভন শন্সনর (Department of Environmental Conservation) রিল টিমন্সক 

(Spill Team) রনেযি কন্সরন্সে। রিল টিম পারনন্সত খযব সামানয পররমাণ পদ্ােন যপন্সয়ন্সে, োর বযবস্থা করা 
হন্সয়ন্সে।  

  

কন এরিসন্সনর ভাষ্যমন্সত, গত রান্সত আনযমারনক 9:12 এর সময় অ্যান্সটাররয়া কুইন্সের 20 অ্যারভরনউ ও 32 

স্ট্রীন্সট অ্বরস্থত অ্যান্সটাররয়ার পূবন সাবন্সটশন্সন একটি ববদ্যযরতক ত্রুটির ঘটনা ঘন্সট। 138,000-যভান্সের 

সরঞ্জান্সম এই ববদ্যযরতক ত্রুটির কারন্সণ একটি ববদ্যযরতক ঝলন্সকর বক্রন্সরখা বতরর হয় ো রবসৃ্তত অ্ঞ্চলজযন্সড় 

দ্শৃযমান হয়। কন এরিসন্সনর কমীরা FDNY-এর সান্সে প্ররতরক্রয়া জারনন্সয়ন্সে। ক্ষরতগ্রস্ত সরঞ্জাম সাবন্সটশন্সনর 

মন্সধযই একটি একক যসকশন্সন পৃেক রাখা হন্সয়ন্সে।  

  

কন এরিসন জারনন্সয়ন্সে যে বহৃিরতবান্সরর ত্রুটিন্সত সাবন্সটশন্সনর যভান্সেজ-পেনন্সবক্ষক সরঞ্জাম জরড়ত রেল, ো 
দ্বারা হাই-যভান্সেজ শরিন্সক রবতরন্সণর জনয অ্ন্সপক্ষাকৃত কম যভান্সেন্সজর শরিন্সত পররণত করা হয়। স্বাভারবক 



 

 

যক্ষন্সে, েখন একটি ববদ্যযরতক ত্রুটির ঘটনা ঘন্সট তখন সারকন ট-যেকান্সরর মন্সতা একটি েন্ত্র যসখান্সন বাধা যদ্য় 

এবং দ্রুত প্রভারবত সরঞ্জান্সমর রবদ্যযৎ সংন্সোগ যকন্সট যদ্য়। এই ঘটনায়, েন্ত্রটি রকেয কন্সর রন এবং রবদ্যযৎ 

চক্রাকান্সর ঘযন্সর যগন্সে, োর ফন্সল ববদ্যযরতক ঝলকটি যদ্খা যগন্সে। ক্ষরতগ্রস্ত সরঞ্জাম সাবন্সটশন্সনর মন্সধযই একটি 

একক যসকশন্সন পৃেক রাখা হন্সয়ন্সে।  

 

"কন এরিসন ও রনউ ইয়কন  যটন্সটর সব ইউটিরলটির জনয জন রনরাপিা রনরিত করা সবনারধক গুরুত্বপূণন 
কাজ", PSC সভাপবি জর্ বি. ররািস িম্বলর্, "আমান্সদ্র রনরাপিা রবন্সশষ্ন্সের একটি দ্ল সাবন্সটশন্সন কী 
হন্সয়রেল তা রনন্সয় দ্রুত তদ্ন্ত শুরু করন্সব এটি রনরিত করার জনয োন্সত এই ঘটনার পযনরাবৃরি না ঘন্সট। 

যকাম্পারনটি েরদ্ আমান্সদ্র রনরাপিা মানদ্ণ্ড যমন্সন না চন্সল বা অ্নয যকান্সনাভান্সব রনন্সজন্সদ্র দ্ারয়ত্ব ঠিকভান্সব 

পালন না কন্সর োন্সক, আমরা এরপর যকান্সনা পদ্ন্সক্ষপ যনওয়া উরচত রকনা যসটি রনণনয় করার প্ররক্রয়া শুরু 

করন্সবা।"  

 

কন এরিসন এই ঘটনার সান্সে সংরিষ্ট সকল প্রধান ট্রােরমশন লাইন পযনঃস্থাপন কন্সরন্সে এবং এই রবভ্রান্সটর 

কারণ তদ্ন্ত করন্সে। েরদ্ও লাগারিন য়া রবমানবন্দন্সরর রকেয অ্ংশ সামরয়কভান্সব বন্ধ রেল, রবমানবন্দন্সর 

সমূ্পণনভান্সব রবদ্যযৎ সরবরাহ প্রদ্ান করা হন্সয়ন্সে এবং রবমানবন্দরটি দ্রুতই স্বাভারবক কােনক্রম পযনরায় শুরু 

করন্সত যপন্সরন্সে। এোড়াও, 7 যট্রন (7 Train) সাবওন্সয় রুন্সটর রবদ্যযৎ সমসযা সমাধান করা হন্সয়ন্সে এবং স্থানীয় 

যসবায় লাইন চালয আন্সে। আর যকান্সনা উন্সেখন্সোগয রবদ্যযৎ রবরিন্নতার খবর পাওয়া োয়রন।  

  

আজন্সকর পদ্ন্সক্ষপ হল জন রনরাপিা রক্ষান্সেন এবং ভরবষ্যন্সতর জনয একটি পররেন্নতর ও সবযজতর রবদ্যযৎ 

সরবরাহ বতরর করন্সত রনউ ইয়ন্সকন র অ্বযাহত কান্সজর একটি সংন্সোজন। দ্যই বের আন্সগ, গভননর কুওন্সমা 
ইরেয়ান পন্সয়ন্সন্টর (Indian Point) পারমাণরবক ররএক্টর দ্রুত বন্ধ করার পররকল্পনা যঘাষ্ণা কন্সরন কারণ 

এটি একটি ঘনবসরত অ্ঞ্চন্সল অ্বরস্থত এবং সাইন্সট এর রনরাপিা যরকিন  ভান্সলা নয়। এই বের, নতয ন সবযজ 

চয রির পিন্সনর মাধযন্সম রনউ ইয়কন  যদ্ন্সশর সবন্সেন্সক প্রগরতশীল যটট হন্সব কারণ এর মাধযন্সম যটটটির রবদ্যযৎ 

2040 সান্সলর মন্সধয 100 শতাংশ কাবনন রনরন্সপক্ষ হন্সব।  
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