
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/21/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল হ াষণা কম্বরম্বের্ হে পুম্বরা হেম্বে পাবর্ অিকাঠাম্ব া ও বিবিেীলিা 

প্রকম্বের জর্ে 600 ব বলয়র্  াবকনর্ ডলার অর্ুদার্ প্রদার্ কম্বর  ম্বি, বিবর্ র্িুর্ 

বিবিেীল বর্উ ইয়কন এম্বজন্ডার রূপম্বরখা প্রদার্ কম্বরর্  

  

গভর্ নর পবরিবিনি র্াম্ব  "বির্ ওয়াোর, বির্ এয়ার অোন্ড বির্ জিস 

এর্ভায়রর্ম্ব ন্টাল িন্ড অোক্ট" এর জর্ে অবিবরক্ত 1 বিবলয়র্  াবকনর্ ডলার হোগ 

করার প্রস্তাি বদম্বলর্  

  

িজনে পাবর্র অিকাঠাম্ব া উন্নয়ম্বর্র পবরকের্া, ঝুুঁ বক প্রে র্, এিং বসম্বেম্ব র িেি নিা 

ক াম্বি ব উবর্বসপাবলটেগুবলর জর্ে অবিবরক্ত 10 ব বলয়র্  াবকনর্ ডলার; সিুজ 

উদ্ভাির্ী প্রকম্বের জর্ে আম্বরা 5 ব বলয়র্  াবকনর্ ডলার  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজকক্ হ াষণা ক্করকের্ হে পুকরা হেকে অবক্াঠাক া উন্নয়র্ ও 

সম্প্রদায়স ূ কক্ বর্যা ও জলবায়-ুচাথলত তীব্র ঝড় ও অর্যার্য আব াওয়ার  ের্ার প্রভাকবর 

 ুকে আকরা থিথতশীল ক্রকত প্রকয়াজর্ীয় প্রক্ল্পস ূ কক্ ওয়াোর ইর্ফ্রাস্ট্রাক্চার অযাক্ট (Water 

Infrastructure Improvement Act, WIIA), ওয়াোর হক্ায়াথলটে ই ্পু্রভক ন্ট হপ্রাকজক্ট (Water 

Quality Improvement Project, WQIP) হপ্রাগ্রা , এবং ইন্টারথ উথর্থসপযাল গ্রান্ট 

(Intermunicipal Grant, IMG) হপ্রাগ্রাক র  াধ্যক  600 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্রা  কব। 

এইসব অর্দুার্ সম্প্রদায়গুথলর বর্যা হ াক্াকবলার ক্ষ তা বদৃ্ধি ক্রকব এবং জর্স্বািয ও পথরকবশ 

রক্ষা ক্কর এ র্ পাথর্ অবক্াঠাক া প্রক্কল্প ত থবল প্রদার্ ক্রকব। পাশাপাথশ, অযাকসে 

 যাকর্জক ন্ট হপ্রাগ্রা  িাপর্ ক্রার জর্য সরক্াথর  াথলক্ার্ার টিেক ন্ট ওয়াক্নস অযাকসে 

 যাকর্জক ন্ট হপ্রাগ্রা  (Publicly Owned Treatment Works Asset Management Program) 10 

থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্রকব ো থ উথর্থসপাথলটেগুথলকক্ থবর্া েরকচ বজনয পাথর্ 

অবক্াঠাক া বযবিা পে নকবক্ষণ, সুরক্ষা এবং দাথয়ত্বশীলভাকব এর উন্নয়র্ পথরক্ল্পর্া ক্রকত 

সা ােয ক্রকব। ঝকড়র পাথর্, এবং পাথর্ ও শদ্ধি দক্ষতা থর্কয় ক্াজ ক্রার জর্য থগ্রর্ ইকর্াকভশর্ 

গ্রান্ট হপ্রাগ্রা  (Green Innovation Grant Program, GIGP) সম্প্রদায়গুথলকক্ 5 থ থলয়র্  াথক্নর্ 

ডলার প্রদার্ ক্রকব। আশা ক্রা  কে হে থবশাল এই সরক্াথর ত থবল প্রদাকর্র ফকল উৎপাদর্, 

প্রকক্ৌশল, থর্ নাণ, প্ল্যান্ট পথরচালর্া ও সংথিষ্ট থশল্পকক্ষকে ক্ নসংিার্ সটৃষ্ট  কব।  

  

গভর্ নর হ াচুল অতযাবশযক্ সবুজ অবক্াঠাক া প্রক্কল্প হেকের থবথর্কয়াগ ক্ষ তা ত্বরাথিত ক্রার 

জর্য হেকের একজদ্ধিগুথলকক্ থর্কদনশর্া থদকের্, এবং থতথর্ বন্ড আইকর্র জরুথর থবথর্কয়াকগর 

গুরুত্ব হবাঝাকর্ার জর্য "থির্ ওয়াোর, থির্ এয়ার অযান্ড থগ্রর্ জবস এর্ভায়রর্ক ন্টাল বন্ড 



অযাক্ট (Clean Water, Clean Air and Green Jobs Environmental Bond Act)" এর র্া  

পথরবতনকর্র প্রস্তাব থদকয়কের্, এবং এই প্রস্তাব থর্দ্ধিত ক্রকত এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীর ও পথরকবশ 

সুরক্ষায় হেকের থিথতশীলতা একজন্ডা অগ্রসর ক্রকত এর্ভায়রর্ক ন্টাল হপ্রাকেক্শর্ ফান্ড 

(Environmental Protection Fund, EPF) , থির্ ওয়াোর ইর্ফ্রাস্ট্রাক্চার অযাক্ট (Clean Water 

Infrastructure Act) ও এর্ভায়রর্ক ন্টাল একজদ্ধির (Environmental Agency) বযয় েিােিভাকব 

থবর্যস্ত থক্র্া তা থর্দ্ধিত ক্রকত আইর্সভার সাকি ক্াজ ক্রকবর্। পাশাপাথশ, গভর্ নর হ াষণা 

ক্করকের্ হে থতথর্ "থির্ ওয়াোর, থির্ এয়ার অযান্ড থগ্রর্ জবস এর্ভায়রর্ক ন্টাল বন্ড অযাক্ট" 

এর ত থবল 1 থবথলয়র্  াথক্নর্ ডলার বদৃ্ধি ক্রার প্রস্তাব থদকবর্, োর ফকল হ াে ত থবল  কব 4 

থবথলয়র্  াথক্নর্ ডলার।  

  

" ার্ুকষর ক্ নসংিার্ সটৃষ্ট ক্কর এ র্ শুরু ক্রার জর্য এক্দ  প্রস্তুত প্রক্ল্প অগ্রসর ক্রার জর্য 

আ াকদর সম্প্রদায়গুথলর ক্াকে আথি নক্ সক্ষ তা িাক্া অথত গুরুত্বপূণ ন। এই প্রকচষ্টাগুথল বর্যা ও 

অর্যার্য জলবায়ুর প্রভাব হিকক্ আ াকদর সম্প্রদায়গুথলকক্ রক্ষা ক্রকত আ াকদর 

অবক্াঠাক াকক্ উন্নত ক্রকব," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "আজকক্র হ াথষত ত থবল ক্ নসংিার্ 

সটৃষ্ট ক্রকব এবং পুকরা হেকে অতযাবশযক্ীয় পাথর্র  ার্ উন্নয়র্ প্রক্ল্পকক্ অগ্রসর ক্রকব ো 

আ াকদর জর্গকণর পাথর্র বযবিা সরুথক্ষত রাো ও আ াকদর পথরবতনর্রত জলবায়ুর জর্য 

আ াকদরকক্ আকরা ভাকলাভাকব প্রস্তুত রাো থর্দ্ধিত ক্রকব। সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীর স্বািয ও 

ভাকলা িাক্া থর্দ্ধিত ক্রার জর্য থর্রাপদ োবার পাথর্ সরবরা  থর্দ্ধিত ক্রা অথত গুরুত্বপূণ ন, 

এবং এটে অজনকর্র এক্টে  ুেয উপক্রণ  ল পাথর্ অবক্াঠাক ার উন্নয়র্। তকব, থর্উ ইয়ক্নকক্ 

অবশযই এইসব অথত আবশযক্ অবক্াঠাক া প্রক্কল্প আকরা বড় থবথর্কয়াগ ক্রকত  কব, হে ক্ারকণ 

আথ  "থির্ ওয়াোর, থির্ এয়ার অযান্ড থগ্রর্ জবস এর্ভায়রর্ক ন্টাল বন্ড অযাক্ট" এ আকরা 

অথতথরি 1 থবথলয়র্  াথক্নর্ ডলার হোগ ক্রার প্রস্তাব ক্রকবা। হে স য় আ াকদর হেে 

আ াকদর র্তুর্ জলবায় ুবাস্তবতা ও হফডাকরল অবক্াঠাক া ত থবল সটঠক্ভাকব বযব াকরর 

প্রস্তুথত থর্কে, তের্ আথ  আ াকদর জর্গণ ও অবক্াঠাক াকক্ সুরথক্ষত রাোর ক্াকজ আ াকদর 

সম্প্রদায়গুথলকক্ সা ােয ক্রার বযাপাকর অঙ্গীক্ারবি।"  

  

বর্উ ইয়কন হেে বডপােনম্ব ন্ট অফ এর্ভায়রর্ম্ব ন্টাল কর্জারম্বভেম্বর্র (New York 

State Department of Environmental Conservation, DEC) কব ের্ার ও 

এর্ভায়রর্ম্ব ন্টাল ফোবসবলটেজ কম্বপ নাম্বরের্ (Environmental Facilities Corporation, 

EFC) হিাম্বডনর হর্িা হিবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "হ র্থর ও আইডার  কতা সাম্প্রথতক্ ঝড়গুথল 

থ উথর্থসপযাল বজনয পাথর্র অবক্াঠাক ার জর্য হে পথর াণ স সযা সটৃষ্ট ক্করকে তা আকগ 

ক্েকর্া হদো োয়থর্, এটে থর্উ ইয়কক্নর বাধ্ নক্যগ্রস্ত অবক্াঠাক া  জবুত ক্রার অথত জরুথর 

প্রকয়াজর্কক্ থচথিত ক্রকলা। এইসব ঝকড়র পরবতীকত, গভর্ নর হ াচুল সব হিকক্ হবথশ ক্ষথতগ্রস্ত 

সম্প্রদায়গুথলকত  াঠ পে নাকয় উপথিত থেকলর্ এবং থর্কজর হচাকে ক্ষয়ক্ষথত হদকেকের্। 

আজকক্র হ াষণায় অন্তভুনি উকেেকোগয শদ্ধিসম্পদ পাথর্র উৎস থর্রাপদ ক্রা, বাধ্ নক্যগ্রস্ত 

অবক্াঠাক ার উন্নয়র্, এবং আগা ী তীব্র ঝড় হ াক্াকবলার জর্য আকরা ভাকলাভাকব প্রস্তুত িাক্ার 

জর্য হেক্সই স াধ্ার্ অগ্রসর ক্রকত ও আকরা থিথতশীল বযবিা ততথর ক্রকত আ াকদর 

সম্প্রদায়গুথলর ক্াকে োকত প্রকয়াজর্ীয় সব শদ্ধিসম্পদ ও েন্ত্র িাকক্ তা থর্দ্ধিত ক্রার জর্য 

গভর্ নকরর অঙ্গীক্ারকক্ থচথিত ক্কর।"  

  



বর্উ ইয়কন হেম্বের স্বািে কব ের্ার ডাাঃ  াওয়াডন জুকার িম্বলর্, "চর  জলবায় ুসঙ্ককের 

স য়, সর্াতর্ী বযবিা উন্নত ক্রকত অগ্রগা ী থচন্তার হক্ৌশল থদকয় থর্রাপদ ও থবশ্বস্ত পথরষ্কার 

োবার পাথর্র বযবিা থর্দ্ধিত ক্রা এের্ আকগর হেকক্াকর্া স কয়র হিকক্ হবথশ গুরুত্বপূণ ন। থর্উ 

ইয়কক্নর সরক্াথর োবার পাথর্র বযবিার, োর  কধ্য অকর্ক্গুথল বাধ্ নক্যগ্রস্ত, থবশাল হর্েওয়াকক্নর 

থর্য়ন্ত্রক্ থ কসকব, থডপােনক ন্ট অফ হ লি (Department of Health, DOH) পুকরা হেকের 

সম্প্রদায়গুথলর  কধ্য এইসব অতযাবশযক্ অবক্াঠাক া প্রক্কল্পর ত থবলকক্ অগ্রাথধ্ক্ার প্রদার্ 

অবযা ত রাোর জর্য গভর্ নর হ াচুকলর সাকি ক্াজ ক্রকত উন্মুে।"  

  

EFC এর বসবর্য়র ভাইস হপ্রবসম্বডন্ট ও প্রধার্ পবরচালর্া ক নকিনা  বল লাবকনর্ িম্বলর্, 

"থর্উ ইয়ক্ন হেকের থসকে গুথল েের্ প্রকৃ্থত ও তাকদর বাধ্ নকক্যর দ্বারা প্রথতথর্য়ত পরীক্ষার 

সম্মুেীর্  কে হসই স য় গভর্ নর হ াচুল পাথর্ অবক্াঠাক াকত থবথর্কয়াগকক্ অগ্রাথধ্ক্ার হদওয়ার 

 ূলয পথরষ্কারভাকবই বুকঝর্। থতথর্ অবক্াঠাক া প্রক্কল্পর সাফলয থর্দ্ধিত ক্রার বযাপাকর সা ােয 

ক্রকব এ র্ সাশ্রয়ী অি নায়র্ ও গুরুতর পথরক্ল্পর্া প্রদ্ধিয়া এক্দ্ধেত ক্রার গুরুত্ব বুকঝর্। 

হক্াথভকডর ফকল ক্ ীকদর অথফস হসটেং হিকক্ বাথড়কত িার্ান্তর আবাথসক্ োবার পাথর্ ও বজনয 

পাথর্র থসকেক  অভূতপূব ন ও অর্াক্াঙ্ক্ষিত চাকপর সটৃষ্ট ক্করকে ো থসকে গুথলর রক্ষণাকবক্ষণ 

ও উন্নয়কর্র প্রকয়াজর্ দৃটষ্টকগাচর ক্রকে।"  

  

িাম্বফম্বলা র্ায়ািা ওয়াোরবকপাম্বরর (Buffalo Niagara Waterkeeper) বর্ি না ী পবরচালক 

জজল হজডবলকা িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন এক্টে হগ্রে হলক্ হেে, এবং থবকশ্বর সব নব ৃৎ থ ঠাপাথর্র 

থসকেক র স্বািয ও সুরক্ষা আ াকদর সম্প্রদায় ও অি নর্ীথতর জর্য শীষ ন অগ্রাথধ্ক্ার  ওয়া উথচত। 

জলবায় ুথিথতশীলতা থর্দ্ধিত ক্রকত এবং এক্ই সাকি আ াকদর বাধ্ নক্যগ্রস্ত পাথর্ ও থসউয়ার 

অবক্াঠাক াকত (থবকশষ ক্কর পদ্ধি  থর্উ ইয়কক্ন) অথত প্রকয়াজর্ীয় থবথর্কয়াগ ত্বরাথিত ক্রকত 

আ াকদর টঠক্ হেরক্  হর্তৃত্ব দরক্ার, আ াকদর হেকের পাথর্র উৎস ও পথরকবকশর প্রথত 

গভর্ নর হ াচুকলর অঙ্গীক্ার টঠক্ তাই। পথরকবশ সংিান্ত ও পাথর্র উৎস সুরক্ষা থবলাথসতা র্য়, 

বরং এটে আ াকদর োবার পাথর্, ইকক্াথসকে , ও পাথর্র পাকশর সম্প্রদায়গুথলর সুরক্ষাকি ন 

প্রকয়াজর্ীয় এক্টে অথত গুরুত্বপূণ ন থবথর্কয়াগ। তার সা সী দরূদথশ নতার জর্য আ রা গভর্ নকরর 

প্রশংসা ক্রথে।"  

  

হর্চার কর্জারম্বভজির (The Nature Conservancy) বর্উ ইয়কন পবলবস ও স্ট্র্োম্বেজজ 

পবরচালক হজবসকা ওেবর্  া ার িম্বলর্, "হর্চার ক্র্জারকভদ্ধি থর্উ ইয়ক্ন জকুড় 

সম্প্রদায়গুথলকত পথরষ্কার পাথর্ সুরক্ষা ক্রকত অথত প্রকয়াজর্ীয় ত থবল থ কসকব 600 থ থলয়র্ 

 াথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াচুকলর আজকক্র হ াষণার প্রশংসা ক্রকে। এই অি ন 

অবক্াঠাক ার আধ্ুথর্ক্ায়র্ ক্রকব, পথরষ্কার োবার পাথর্ সরুথক্ষত ক্রকব, এবং আ াকদর হলক্, 

র্দী, এবং ঝণ নার পাথর্ দথূষত  ওয়া প্রথত ত ক্রকব এবং এক্ইসাকি ভাকলা িার্ীয় ক্ নসংিার্ 

স ি নর্ ক্রকব। 2022 এর্ভায়রর্ক ন্টাল বন্ড অযাক্ট (Environmental Bond Act) আকরা 1 

থবথলয়র্  াথক্নর্ ডলার বদৃ্ধি ক্কর হ াে 4 থবথলয়র্  াথক্নর্ ডলার ক্রকত গভর্ নকরর প্রস্তাব তবথশ্বক্ 

উষ্ণতা হিকক্ আ রা হে স সযাগুথলর সম্মুেীর্  দ্ধে হে র্  র্  র্ ঝড় ও আকরা প্রথতকূ্ল 

আব াওয়া, তা প্রথত ত ক্রকত সম্প্রদায়গুথলকক্ আকরা সা ােয ক্রকব। হর্চার ক্র্জারকভদ্ধি 

আ াকদর পথরকবশ রক্ষা ক্রকত, ক্ নসংিার্ সটৃষ্ট ক্রকত, এবং আগা ী র্কভম্বর 

এর্ভায়রর্ক ন্টাল বন্ড অযাক্ট পাশ ক্রকত গভর্ নর হ াচুল, হেকের একজদ্ধিস ূ , এবং 



আইর্সভার সাকি ক্াজ ক্রার জর্য উন্মুে,” বকলর্ হর্চার ক্র্জারকভদ্ধির থর্উ ইয়ক্ন পথলথস ও 

স্ট্রযাকেদ্ধজ পথরচালক্ হজথসক্া ওেথর্  া ার।  

  

বর্উ ইয়কন বলগ অফ কর্জাম্বভনের্ হভাোরস (New York League of Conservation 

Voters) এর হপ্রবসম্বডন্ট জুবল টেম্ব  িম্বলর্, "টঠক্ থর্উ ইয়ক্ন থসটের জলবায় ুসপ্তাক র স কয়, 

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল হে পথরকবশকক্ অগ্রাথধ্ক্ার প্রদার্ ক্রকের্ এবং এক্টে পথরেন্ন ও 

স্বািযক্র থর্উ ইয়ক্ন ততথরকত অথতথরি থবথর্কয়াগ হ াষণা ক্রকের্ হস বযাপাকর আ রা আর্দ্ধিত। 

পাথর্ অবক্াঠাক ার জর্য 600 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার থবথর্কয়াগ প্রদার্ ক্রার আজকক্র 

হ াষণাটেই আ াকদর এই  ু কূতন প্রকয়াজর্ থেল। থক্ন্তু আ রা জাথর্ হে এটে েকিষ্ট র্য়, তাই 

জলবায়ুর প্রভাকবর হ াক্াকবলা ও 'থির্ ওয়াোর, থির্ এয়ার অযান্ড থগ্রর্ জবস এর্ভায়রর্ক ন্টাল 

বন্ড অযাক্ট' এর র্া  পথরবতনর্ ক্রকত গভর্ নর হে অথতথরি 1 থবথলয়র্  াথক্নর্ ডলাকরর প্রস্তাব 

থদকের্ আ রা হস বযাপাকর অতযন্ত আর্দ্ধিত। আ রা আ াকদর পাথর্ পথরষ্কার ক্রকত পারকবা, 

জলবায়ুর পথরবতনকর্র থবরুকি লড়াই ক্রকত পারকবা এবং সবজু ক্ নসংিার্ সটৃষ্ট ক্রকত পারকবা। 

জলবায় ুসঙ্কে আ াকদর দ্বারপ্রাকন্ত, তাই আ াকদর থর্ব নাথচত ক্ নক্তনাকদর হিকক্ টঠক্ এই রক্  

দরূদশী পদকক্ষপই আ াকদর প্রকয়াজর্।"  

  

অডুির্ বর্উ ইয়ম্বকনর (Audubon New York) পবলবস  োম্বর্জার এবরর্  োকিা িম্বলর্, 

"পাথেরা আ াকদর জার্াকে হে আ রা জলবায় ুজরুথর অবিার  কধ্য আথে এবং এটে আ াকদর 

সম্প্রদায়, জথ , ও আ াকদর পাথর্র উপর অতযন্ত থবরূপ প্রভাব হফলকে। আ াকদর পথরকবশ 

সংরক্ষণ ও পুর্ঃিাপকর্ থবথর্কয়াগ বতন াকর্ পূকব নর হেকক্াকর্া স কয়র হিকক্ হবথশ প্রকয়াজর্, এবং 

পথরষ্কার পাথর্ অবক্াঠাক া ও জলবায় ুথিথতশীলতার জর্য, োর  কধ্য রকয়কে জলাভূথ  ও লবণাি 

জলাভূথ র পুর্ঃিাপর্ ও বধ্ নকর্ অথত গুরুত্বপূণ ন প্রাকৃ্থতক্ স াধ্ার্, বথধ্ নত ত থবল জলবায়ুর 

থবরূপ প্রভাকবর সম্মুেীর্ সম্প্রদায়গুথলকক্ সরাসথর স ি নর্ প্রদার্ ক্রকব। এইসব ঝুুঁ থক্র 

হ াক্াকবলায় পদকক্ষপ হর্ওয়া এবং পাথে ও  ার্ুকষর আবাসকক্ সুরথক্ষত রােকত বথধ্ নত ত থবকলর 

অঙ্গীক্াকরর জর্য আ রা গভর্ নর হ াচুলকক্ ধ্র্যবাদ জার্াই।"  

  

বসটেম্বজর্স কোম্বেইর্ ফর দে এর্ভায়রর্ম্ব ম্বন্টর (Citizens Campaign for the 

Environment) বর্ি না ী পবরচালক আজিয়ার্ এসম্বপাবসম্বিা িম্বলর্, "আ রা অতযন্ত 

আর্দ্ধিত হে পথরষ্কার পাথর্ অবক্াঠাক ার জর্য অবযা ত বথলষ্ঠ ত থবল প্রদার্ গভর্ নর হ াচুকলর 

প্রশাসকর্র এক্টে  ুেয তবথশষ্টয  কব! এই অথত গুরুত্বপূণ ন ত থবল পথরষ্কার ও সাশ্রয়ী োবার পাথর্ 

সরবরা  ক্কর, জর্স্বািয রক্ষা ক্কর, এবং অি ননর্থতক্ থবক্াশ ক্কর। সম্প্রদায়গুথলকক্ ক্ষথতক্র 

সুযকয়জ উপকচ পড়া প্রথতকরাধ্, োবার পাথর্কত উদীয় ার্ দষূক্ অপসারণ, এবং  াজার  াজার 

ক্ নসংিার্ সটৃষ্ট ক্রকত হদয় এ র্ অর্ুদার্গুথল অগ্রসর ক্রার জর্য আ রা গভর্ নর হ াচুলকক্ 

ধ্র্যবাদ জার্াই। থর্উ ইয়কক্নর হেই সম্প্রদায়গুথলর পথরষ্কার পাথর্র চাথ দা ও প্রকয়াজর্ রকয়কে 

তারা এইসব হপ্রাগ্রা কক্ থবস্তৃতভাকব স ি নর্ ক্কর।"  

  

WQIP হপ্রাগ্রা   ল এক্টে DEC অর্দুার্ হপ্রাগ্রা  ো র্থিভুি পাথর্র  াকর্র দুব নলতা বা োবার 

পাথর্র উৎকসর সুরক্ষা থর্কয় সরাসথর ক্াজ ক্কর এ র্ প্রক্ল্পগুথলকক্ ত থবল প্রদার্ ক্কর। 

হেকের এর্ভায়রর্ক ন্টাল হপ্রাকেক্শর্ ফাকন্ডর (Environmental Protection Fund, EPF) অংশ 

থ কসকব, WQIP প্রক্ল্পগুথল পাথর্র  ার্ উন্নয়র্, ক্ষথতক্র তশবাল প্রস্ফুেকর্র (harmful algal 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=33b28792-6c29bed3-33b07ea7-000babda0106-6a09bd306ac1867c&q=1&e=37b96322-9894-45cc-82c1-1720d9f2db57&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpubs%2F4774.html__%3B%21%21MQuuhw%21jxFSBgoCJws8YC0780q88cBjiuIL1jGlLY8Drd6Mdzbu8SOrIFhFiGwgDr0mBeQt8jzujy4%24


blooms, HABs) সম্ভাবযতা হ্রাস, ও পুকরা হেকে সরক্াথর োবার পাথর্ সরুক্ষার ক্াজ ক্কর। 

উকদযাগগুথলর  কধ্য রকয়কে পাথর্র উৎস সুরক্ষার জর্য ভূথ  অথধ্গ্র ণ প্রক্ল্প, থ উথর্থসপযাল 

বজনয পাথর্ টিেক ন্ট উন্নয়র্, কৃ্থষজ র্য় এ র্ র্র্পকয়ন্ট উৎস হ্রাস ও থর্য়ন্ত্রণ, লবণ ভাণ্ডার, 

এবং জলজ জন্মিার্ পরু্ঃিাপর্ ইতযাথদ।  

  

EFC বজনয পাথর্ ও োবার পাথর্ প্রক্কল্পর জর্য অর্দুার্ প্রদার্ ক্রকত WIIA ও IMG হপ্রাগ্রা গুথল 

পথরচালর্া ক্রকব, এর জর্য তারা DOH ও DEC এর সাকি  থর্ষ্ঠভাকব ক্াজ ক্রকব। হপ্রাগ্রা গুথল 

পাথর্র  ার্ উন্নত ক্কর এ র্ সুযকয়জ টিেক ন্ট প্রক্ল্প ও জর্স্বািয, উদয়ী ার্ দষূক্কক্ 

অগ্রাথধ্ক্ার হদয় ও আঞ্চথলক্ স াধ্ার্ ক্রকত িার্ীয় সরক্ারকক্ উৎসাথ ত ক্কর এ র্ োবার 

পাথর্র প্রক্ল্পকক্ অগ্রাথধ্ক্ার প্রদার্ ক্রকব।  

  

2015 সাকল WIIA হপ্রাগ্রাক র সূচর্ালগ্ন হিকক্, হেে EFC এর  াধ্যক  পথরষ্কার ও োবার পাথর্র 

জর্য 1 থবথলয়কর্র হবথশ  াথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্করকে, োর  কধ্য রকয়কে 2019 সাকল অর্ুদার্ 

থ কসকব প্রদত্ত 300 থ থলয়কর্র হবথশ  াথক্নর্ ডলার।  

  

সরক্াকরর িার্ীয় ইউথর্েগুথল হেসব ত থবকলর জর্য আকবদর্ ক্রকত পারকব:  

• WIIA অর্ুদার্ ো 25 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার পে নন্ত এক্টে উপেুি বজনয পাথর্ 

প্রক্কল্পর হ াে েরকচর 25 শতাংশ পে নন্ত ত থবল প্রদার্ ক্রকব।  

• WIIA অর্ুদার্ ো 3 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার পে নন্ত এক্টে উপেুি োবার পাথর্ 

প্রক্কল্পর হ াে েরকচর 60 শতাংশ পে নন্ত ত থবল প্রদার্ ক্রকব।  

• হসবা ভাগ ক্কর থর্কব এ র্ সম্প্রদায়স ূক র জর্য IMG 30 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার 

পে নন্ত এক্টে উপেুি বজনয পাথর্ বা োবার পাথর্ প্রক্কল্পর হ াে েরকচর 40 শতাংশ 

পে নন্ত ত থবল প্রদার্ ক্রকব।  

• হেে থর্ধ্ নাথরত সকব নাচ্চ দষূণ  াোর (Maximum Contaminant Level, MCL) হবথশ 

উদয়ী ার্ দষূক্ হ াক্াকবলা ক্কর এ র্ প্রক্কল্পর জর্য EC হ াে উপেুি প্রক্ল্প 

বযকয়র 60 শতাংশ পে নন্ত ত থবল প্রদার্ ক্রকব।  

• WQIP অর্ুদার্ ো োবার পাথর্র উৎসকক্ সুরথক্ষত ক্রকব।  

• সম্প্রদায়গুথল EFC ও DEC এর ওকয়বসাইকে ত থবকলর বযাপাকর আকরা জার্কত 

পারকব।  

  

সরকাবর  াবলকার্ার টিেম্ব ন্ট ওয়াকনস অোম্বসে  োম্বর্জম্ব ন্ট হপ্রািা   

অযাকসে  যাকর্জক ন্ট হপ্রাগ্রা  িাপর্ ক্রার জর্য 10 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার প্রদার্ ক্রা  কব ো 

থ উথর্থসপাথলটেগুথলকক্ থবর্া েরকচ বজনয পাথর্ অবক্াঠাক া বযবিা পে নকবক্ষণ, সুরক্ষা এবং 

দাথয়ত্বশীলভাকব উন্নয়র্ পথরক্ল্পর্া ক্রকত সা ােয ক্রকব। পুকরা হেকের িার্ীয় সরক্ারগুথল 

োকত আধ্ুথর্ক্ থডদ্ধজোল েন্ত্র বযব ার ক্কর তাকদর থসউয়ার ও বজনয পাথর্র থসকেক র  ার্থচে 

বার্াকত পাকর হসজর্য তাকদর প্রকক্ৌশল পরা শ নদার্ হসবা ও ক্াথরগথর প্রথশক্ষণ প্রদাকর্র  াধ্যক  

হপ্রাগ্রা টে বজনয পাথর্র টিেক ন্ট বযবিাপর্ায় এক্টে সদ্ধিয় ভূথ ক্া থর্কব। এোড়াও পরা শ নদার্ 

হসবা থ উথর্থসপাথলটেগুথলকক্ তাকদর বজনয পাথর্র অযাকসকের ইর্কভন্টথর ততথর ও তাকদর বতন ার্ 

থসকেক র দুব নলতা থচথিত ক্রা ও থসকেক  বযি নতা হদো হদওয়ার পূকব নই সংস্কাকরর ক্াজ ক্রকতও 

সা ােয ক্রকব। বযয়বহুল জরুথর সংস্কার ক্ াকর্া ও হসবার বযা াত হঠক্াকর্ার ক্ষ তা দষূকণর 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=ebbfb8b4-b42481f5-ebbd4181-000babda0106-31b81294904bc651&q=1&e=37b96322-9894-45cc-82c1-1720d9f2db57&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__http%3A%2Fwww.efc.ny.gov%2F__%3B%21%21MQuuhw%21jxFSBgoCJws8YC0780q88cBjiuIL1jGlLY8Drd6Mdzbu8SOrIFhFiGwgDr0mBeQtDxCgNGc%24
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e318ad74-bc839435-e31a5441-000babda0106-a0cf7a25147953ef&q=1&e=37b96322-9894-45cc-82c1-1720d9f2db57&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__http%3A%2Fwww.dec.ny.gov%2F__%3B%21%21MQuuhw%21jxFSBgoCJws8YC0780q88cBjiuIL1jGlLY8Drd6Mdzbu8SOrIFhFiGwgDr0mBeQt9KVF7vY%24


ঝুুঁ থক্ ক্ াকর্ার  াধ্যক  জর্স্বািয ও পথরকবশকক্ সুরক্ষা ক্রকত সা ােয ক্রকব। EFC হপ্রাগ্রা টে 

পথরচালর্া ক্রকব DEC এর সাকি অংশীদাথরকত্ব, োরা বজনয পাথর্র ফযাথসটেথলর থর্য়ন্ত্রণ তদারথক্ 

ক্কর।  

  

2021 সাকল সম্পন্ন  ওয়া DEC ও EFC পথরচাথলত সফল পাইলকের, ো পুকরা হেকের 10টে িার্ীয় 

সরক্ারকক্ তাকদর বজনয পাথর্র অযাকসকের ইর্কভন্টথর ক্রা, তাকদর বজনয পাথর্র অবক্াঠাক ার 

ঝুুঁ থক্ থচথিত ক্রা এবং তাকদর স সযা হ াক্াকবলায় সাশ্রয়ী, বাস্তব স াধ্ার্ থর্ধ্ নারণ ক্রার ক্াকজ 

সা ােয ক্করথেল, পরবতী ধ্াপ  ল অযাকসে  যাকর্জক ন্ট হপ্রাগ্রা । এই হপ্রাগ্রাক র পরবতী 

পে নাকয়র অধ্ীকর্ আর্ু াথর্ক্ 50টে পে নন্ত সম্প্রদায়কক্ হসবা প্রদার্ ক্রা  কব।  

  

আসন্ন সপ্তা গুথলকত হপশাদার প্রকক্ৌশল হসবার আহ্বার্ ক্কর হোগযতার অর্ুকরাধ্ (Request for 

Qualifications, RFQ) থরথলজ ক্রা  কব োর ফকল EFC ও DEC পরা শ নদার্ক্ারী প্রকক্ৌশলীকদর 

থর্কয়াগ থদকত পারকব। সাইকের জর্য থর্থদনষ্ট অযাকসে  যাকর্জক ন্ট হপ্রাগ্রা  ততথর ক্রকত 

প্রকক্ৌশলীরা সম্প্রদায়স ূক র সাকি ক্াজ ক্রকব, এবং সম্প্রদায়গুথল োকত থর্কজরাই হপ্রাগ্রা টের 

রক্ষণাকবক্ষণ ক্রকত পাকর হসজর্য সফ্টওয়যার ও প্রথশক্ষণ পাকব। আশা ক্রা  কে হে 

সম্প্রদায়গুথল 2022 সাকলর শুরুকত হপ্রাগ্রা টের জর্য আকবদর্ ক্রকত পারকব।  

  

20 ব বলয়র্  াবকনর্ ডলার  ূলে াম্বর্র সিুজ অিকাঠাম্ব া অর্ুদার্ হপ্রািা   

হপ্রাগ্রা টেকত আকরা 5 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার অন্তভুনি ো প্রদার্ ক্রার জর্য EFC জ াকৃ্ত 

আকবদর্গুথল োচাই ক্রকে। GIGP পুকরা থর্উ ইয়ক্ন হেকে এ র্ প্রক্ল্পকক্ স ি নর্ ক্কর ো 

অর্র্য ঝকড়র পাথর্র অবক্াঠাক া পথরক্ল্পর্া ক্কর এবং অতযাধ্ুথর্ক্ সবজু প্রেুদ্ধি ততথর ক্কর। 

প্রথতবের প্রথতকোথগতা ূলক্ অর্ুদার্ প্রদার্ ক্রা  য় হসই প্রক্ল্পগুথলকক্ হেগুথল ক্াে নক্রী সবুজ 

ঝকড়র পাথর্র অবক্াঠাক া, শদ্ধির ক্ নদক্ষতা, ও পাথর্র ক্ নদক্ষতার  কতা সবুজ অর্ুশীলকর্র 

এক্ বা এক্াথধ্ক্ বাস্তবায়কর্র  াধ্যক  পাথর্র  ার্ উন্নয়র্ ক্কর এবং জলবায় ুপথরবতনকর্র প্রভাব 

প্রশ র্ ক্কর।  
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