
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/3/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা স্টেটজমু্বে বিশুদ্ধ পাবর্র িেিস্থা এিং স্থার্ীয় পার্ম্ব াগে পাবর্র অিকাঠাম্বমা 
প্রকম্বের জর্ে 34.2 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
পবিম বর্উ ইয়কন , রাজধার্ী, মধে-হাডসর্ এিং স্টসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  অঞ্চম্বল প্রকেগুবল অিবস্থত  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট এর্ভায়রর্মমন্টাল 
ঘেনিনলটিজ কম্নামরশর্ ঘ ার্ন  অ্  নর্মরক্টরি (New York State Environmental Facilities 
Corporation Board of Directors) নর্উ ইয়কন  ঘেট জমু়ে গুরুত্ব্ূণন ্ার্মোগয ্ানর্ এ ং  জন য 
্ানর্ অ্ কাঠামমা প্রকল্পগুনলমক িহায়তা করার জর্য 34.2 নমনলয়র্ মানকন র্ র্লার অ্র্ুদার্, িুদমকু্ত 
ঋণ এ ং কম খরমের ঋণ অ্র্ুমমাদর্ কমরমে। 2022 অ্র্ন  েমরর প্রণীত  ামজট ন শুদ্ধ ্ানর্র 
িমর্নমর্ 500 নমনলয়র্ মানকন র্ র্লার ঘোগ কমরমে, ো ঘেমটর ঘমাট ন নর্ময়াগ 4 ন নলয়র্ মানকন র্ 
র্লামর উন্নীত কমরমে এ ং গভর্নমরর 5 ন নলয়র্ মানকন র্ র্লামরর ন শুদ্ধ ্ানর্র প্রনতশ্রুনত ্ূরণ 
অ্ যাহত ঘরমখমে।  
  
"শনক্তশালী, প্রাণ ন্ত কনমউনর্টি গম়ে ঘতালার ঘেমে ্নরষ্কার ্ানর্র প্রম শানিকার একটি অ্্নরহােন 
অ্ংশ এ ং এটি গুরুত্ব্ূণন ঘে আমামদর স্থার্ীয় অ্ংশীদারমদর নর্উ ইয়কন  ািীমদর স্বাস্থয ও নর্রা্ত্তা 
রোর জর্য প্রময়াজর্ীয় িম্পদ রময়মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই তহন ল হামত র্াকায়, ঘেট 
জমু়ে কনমউনর্টিগুনল এখর্  জন য ্ানর্ িংগ্রহ  য স্থা, জী াণুমকু্তকরণ  য স্থা এ ং ্ানর্ িঞ্চয় 
টযামের মমতা মূল অ্ কাঠামমামত গুরুত্ব্ূণন আ্মগ্রর্ করমত িেম হম , ো তামদর  ানিন্দামদর 
জর্য ্ানর্র গুণমার্ নর্নিত করমত িহায়তা করম  আগামী প্রজমের জর্য িরুনেত প্রজে।"  
  
ঘ ামর্ন র অ্র্ুমমাদমর্র মমিয রময়মে নির্ অ্যান্ড নিনেং ওয়াটার ঘেট নরভলনভং োমন্ডর মািযমম 
অ্র্নায়র্ এ ং অ্র্ুদার্গুনল ঘেগুনল হমলা ওয়াটার ইর্োস্কটার ইমমপ্রাভমমন্ট অ্যাক্ট এ ং এমানজন ং 
কর্টানমমর্ন্টি গ্রান্ট ঘপ্রাগ্রামমর অ্ংশ। আমরা তমর্যর জর্য, ্নরম শগত িুন িা কম্নামরশর্ 
(Environmental Facilities Corporation, EFC) এর ওময় িাইট ঘদখুর্, এখামর্ 
www.efc.ny.gov।  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেট এর্ভায়রর্ম্বমন্ট স্টেবসবলটিজ কম্বপনাম্বরের্ এর সভাপবত ও CEO স্টজাম্বসে রবিম্বটা 
িম্বলর্, "ন শুদ্ধ ্ানর্ এ ং ্ার্মোগয ্ার্ী উভয় িম্পনকন ত অ্ কাঠামমা প্রকল্পগুনল নর্উ ইয়কন  
ঘেট কনমউনর্টির জর্য  ়ে এ ং ঘোট আনর্নক উমদযাগ হমত ্ামর, ত ওু স্বাস্থয এ ং িুরোর জর্য 
গুরুত্ব্ূণন। DEC এ ং EFC গন নত অ্ংশীদার এ ং আমরা আর্নন্দত ঘে আজ EFC ঘ ার্ন  কততন ক 

http://www.efc.ny.gov/


 

 

অ্র্ুমমানদত কম  া ন র্া খরমে অ্র্নায়র্ এ ং অ্র্ুদার্ স্থার্ীয় িরকারগুনলমক এমর্ প্রকল্পগুনলমত 
িাশ্রয়ী মূমলয ন নর্ময়াগ করমত িহায়তা করম  ো আগামী  েরগুনলর জর্য ্ানর্র গুণমার্ রো 
করম ।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেট পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর কবমের্ার এিং EFC স্টিাম্বডন র সভাপবত স্টিবসল 
স্টসম্বগাস িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন  জমু়ে কনমউনর্টির দী নমময়াদী স্বাস্থয, স্থানয়ত্ব এ ং অ্র্ননর্নতক িমতনদ্ধ 
রোর জর্য ন শুদ্ধ ্ার্মোগয ্ানর্ অ্্নরহােন। ঐনতহানিক ন শুদ্ধ ্ানর্ ্নরকাঠামমা আইর্ এ ং 
নির্ ওয়াটার নরভলনভং োন্ড ঘেমটর নর্রন্তর ন নর্ময়াগ স্থার্ীয় িরকারগুনলমক ্ানর্র গুণমার্ রো 
এ ং উন্ননতর জর্য গুরুত্ব্ূণন প্রিার্ অ্ কাঠামমা প্রকল্পগুনলর তহন মলর র্মর্ীয়তা খুুঁমজ ঘ্মত 
িহায়তা কমর েমলমে। নর্উ ইয়মকন র ্ুরমর্া ্ানর্র অ্ কাঠামমা  য স্থামক শনক্তশালী ও 
আিুনর্কীকরমণর জর্য ঘেট যা্ী এর্ভায়রর্মমন্ট ঘেনিনলটিজ কম্নামরশর্ এ ং কনমউনর্টির িামর্ 
অ্ংশীদানরত্ব করমত ঘ্মর DEC গন নত।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বটর স্বাস্থে বিষয়ক কবমের্ার ডা. হাওয়াডন  জকুার িম্বলর্, "মার্িম্পন্ন ্ার্মোগয 
্ানর্ ির রামহর জর্য নর্উ ইয়মকন র উমেখমোগয আনর্নক প্রনতশ্রুনত ঘেট যা্ী  ানিন্দামদর উ্কত ত 
কমর েমলমে কারণ কনমউনর্টিগুনল এই মূলয ার্ স্বাস্থয িম্পদ প্র ানহত রাখার জর্য অ্ কাঠামমা 
আ্মর্ট এ ং অ্তযািনুর্ক নেনকৎিা স্থা্মর্র জর্য কাজ কমর।"  
  
3 জরু্ তানরমখর ব ঠমক অ্র্ুমমানদত প্রকল্পগুনলর মমিয রময়মে:  
  
বিশুদ্ধ পাবর্  

• আল ানর্ কাউনন্টর ঘকাময়মার্ি শহর -  জন য ্ানর্ ্নরমশাির্ ঘকমে আ্মগ্রর্ ্নরকল্পর্া, 
িংগ্রমহর  য স্থা, র্কশা এ ং নর্মনামণর জর্য দী নমময়াদী িুদ-মকু্ত অ্র্নায়মর্ 746,481 
মানকন র্ র্লার।  

• র্ায়াগ্রা কাউনন্টর লকম্াটন  শহর - কম িুমদর অ্র্নায়মর্ 2,593,750 মানকন র্ র্লার এ ং 
 জন য ্ানর্ ্নরমশাির্ ঘকমে একটি  জন য জী াণুমকু্তকরণ নিমেম ্নরকল্পর্া, র্কশা এ ং 
নর্মনামণর জর্য 531,250 মানকন র্ র্লার ্ানর্র অ্ কাঠামমা উন্নয়র্ আইর্ (Water 
Infrastructure Improvement Act, WIIA) অ্র্ুদার্।  

• ওয়াইওনমং কাউনন্টর ঘ্নর গ্রাম - ্নরকল্পর্া, র্কশা এ ং  জন য ্ানর্ ্নরমশাির্ ঘকমের 
উন্ননতর জর্য স্বল্পমময়াদী িুদ মুক্ত অ্র্নায়মর্ 8,636,043 মানকন র্ র্লার এ ং ্নরকল্পর্া, 
র্কশা এ ং তামদর িংগ্রহ  য স্থার ্রু্ নািমর্র জর্য ্নরকল্পর্া, র্কশা এ ং নর্মনামণর 
নিতীয় ্েনাময়র জর্য দী নমময়াদী িুদ মুক্ত অ্র্নায়মর্ 1,981,957 মানকন র্ র্লার। দটুি প্রকল্পই 
মূলত EFC ইনিনর্য়ানরং ্নরকল্পর্া অ্র্ুদার্ িহায়তা ঘ্ময়নেল।  

• রকলযান্ড কাউনন্টর রামাম্া শহর -  জন য ্ানর্ িংগ্রহ নিমেম আ্মগ্রর্ নর্মনামণর জর্য 
WIIA অ্র্ুদামর্ 1,325,000 মানকন র্ র্লার।  

• ঘেৌতাউকুয়া কাউনন্টর ওময়েনেল্ড গ্রাম - গ্রামমর  জন য ্ানর্ ্নরমশাির্ ঘকমে আ্মগ্রমর্র 
জর্য দী নমময়াদী িুদ মুক্ত অ্র্নায়মর্ 4,630,914 মানকন র্ র্লার।  



 

 

  
পার্ম্ব াগে পাবর্:  

• ওিওময়মগা কাউনন্টর ঘমনিমকা গ্রাম - স্বল্পমময়াদী  াজার দর অ্র্নায়মর্ 4,000,000 মানকন র্ 
র্লার এ ং WIIA অ্র্ুদামর্ 3,000,000 মানকন র্ র্লার একটি র্তুর্ 500,000 গযালর্ 
উন্নত কাে-িানর দ্ধ ্ানর্ িঞ্চয় টযাে এ ং গুরুত্ব্ণূন এলাকায় র্তুর্ ্ানর্র মূল ্াই্ 
ইর্েল করার জর্য।  

• র্ািাউ কাউনন্টর ঘ্াটন  ওয়ানশংটর্ ওয়াটার নর্নিক্ট - ঘোর্টাউর্ ঘরামর্র েযানিনলটি 10টি 
কূ্ ঘর্মক 1,4 -র্াইঅ্মির্ এ ং PFOA অ্্িারমণর জর্য ন দযমার্ ওয়াটার নিটমমন্ট 
েযানিনলটি একটি র্তুর্ নিটমমন্ট নর্জাইর্ এ ং নর্মনামণর জর্য একটি উদীয়মার্ দনূষত 
্দামর্নর অ্র্ুদামর্র জর্য 3,428,400 মানকন র্ র্লার।  

• র্ািাউ কাউনন্টর ঘ্াটন  ওয়ানশংটর্ ওয়াটার নর্নিক্ট - নহউমলট কূ্ (ওময়ল) #4 ঘর্মক 
1,4-র্াময়ািার্, PFOA এ ং PFOS অ্্িারমণর জর্য ন দযমার্ ্ানর্ ঘশাির্ ঘকমে একটি 
র্তুর্ নিটমমন্ট প্রমিি নর্জাইর্ এ ং নর্মনামণর জর্য একটি উদীয়মার্ দনূষত ্দামর্নর 
অ্র্ুদামর্র জর্য 3,285,600 মানকন র্ র্লার।  

  
অ্র্নায়র্গুনল ্া নলক অ্র্নরটি কমরাল ঘ ামর্ন র অ্র্ুমমাদর্ িাম্মে এ ং 19 ঘম, 2021 তানরমখ 
PACB এর িভায় ন ম ের্ার জর্য নর্িনানরত হময়মে।  
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