
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/13/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

রাজ্েিোপী বিশুদ্ধ জ্ম্বলর িেিস্থা এিং স্থার্ীয় পার্ীয় জ্ম্বলর পবরকাঠাম্ব া 

প্রকল্পগুবলর জ্র্ে গভর্ নর হ াচুল 66 ব বলয়র্ ডলাম্বরর হিবে প্রদার্ করার কিা হ াষণা 

কম্বরম্বের্  

  

কোবপটাল বডবিক্ট, বিঙ্গার হলকস, লং আইলোন্ড, ব ড- াডসর্, হ া াক ভোবল এিং 

র্ি ন কাবি অঞ্চম্বল অিবস্থত প্রকল্পগুবল  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ থর্উ ইয়ক্ন হেট জডু়ে অত্যাবশ্যক্ জল মাডর্র পথরক্াঠাডমা 

প্রক্ল্পগুথল সমি নর্ ক্রার জর্য 66 থমথলয়র্ ডলাডররও হবথশ্ প্রদার্ ক্রার ক্িা হ াষণা ক্ডরডের্৷ 

থর্উ ইয়ক্ন হেট এর্ভায়রর্ডমন্টাল ফ্যাথসথলটটজ ক্ডপ নাডরশ্ডর্র পথরচালর্া পষ নদ (New York 

State Environmental Facilities Corporation's Board of Directors) ক্ত্ত নক্ অরু্ডমাথদত্ 

অরু্দার্ এবং স্বল্প খরডচর অি নায়র্ 16টট হপৌরসভা এবং সরক্ারী ক্ত্ত নপক্ষডক্ সমি নর্ ক্ডর যারা 

ত্াডদর পার্ীয় জল এবং বজনয জল বযবস্থার উন্নথত্র জর্য ক্াজ ক্রডে৷  

  

"থবশুদ্ধ জল এক্টট সম্প্রদাডয়র জর্য সব হচডয় গুরুত্বপূণ ন জজথর্সগুথলর মডযয এক্টট, এবং 

গুরুত্বপূণ ন জডলর প্রক্ল্পগুথলডত্ থবথর্ডয়াডগর জর্য সংস্থার্ সরবরা  ক্রার মাযযডম, আমরা 

আমাডদর রাজয জডু়ে জর্স্বাস্থয এবং জীবর্যাত্রার মার্ উন্নত্ ক্রডত্ পাথর," গভর্ নর হ াচুল 

িম্বলর্। "এই ত্ থবল স্থার্ীয় সরক্ারগুথলডক্ আগামী বহু প্রজন্ম যডর থর্উ ইয়ক্নবাসীডদর জর্য 

জডলর গুণমার্ রক্ষা ক্রার উডেডশ্য গুরুত্বপূণ ন আপডেড ক্রডত্ স ায়ত্া ক্রডব৷ এই 

প্রক্ল্পগুথলর মাযযডম, আমরা জডলর জর্য গুরুত্বপূণ ন প্রডয়াজর্ীয়ত্াগুথল প্রদার্ ক্ডর বতজদ্ধ এবং 

অি ননর্থত্ক্ উন্নয়ডর্র থভথি স্থাপর্ ক্রডত্ পাথর।"  

  

আজ হ াথষত্ প্রক্ডল্পর অি নায়ডর্র মডযয, পার্ীয় জডল উদীয়মার্ দষূক্গুথল অপসারণ ক্ডর 

এমর্ থসডেম থর্ম নাডণর জর্য দুটট লং আইলযান্ড সম্প্রদায়ডক্ 8 থমথলয়র্ ডলাডররও হবথশ্ প্রদার্ 

ক্রা  ডব। এই পুরষ্কারগুথলর অর্যার্য  াইলাইটগুথলর মডযয রডয়ডে ওডয়ে ওয়াটার টিটডমন্ট 

প্ল্যাডন্টর উন্নথত্র জর্য থফ্ঙ্গার হলক্স অঞ্চডলর ওডয়বোর োমডক্ 10 থমথলয়র্ ডলাডররও হবথশ্ 

এবং এক্টট সযাথর্টাথর র্দনমা পথরডষবার জর্য রাজযার্ী অঞ্চডলর ভুরথ সথভডলডক্ 400,000 

ডলাডরর অরু্দার্ প্রদার্ ক্রা যা ভূগভনস্থ জল রক্ষায় সা াযয ক্রডব৷  

  

এর্ভায়রর্ম্ব ন্টাল িোবসবলটটজ্ কম্বপ নাম্বরেম্বর্র (New York State Environmental 

Facilities Corporation's Board of Directors, EFC) হপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও হ ৌবরর্ এ. 

হকাল োর্ িম্বলম্বের্, "আজডক্  EFC এর থবথর্ডয়াগগুথল থর্উ ইয়ক্ন রাডজযর সম্প্রদায়গুথলডক্ 



এথগডয় চলডত্ িাক্ার জর্য প্রডয়াজর্ীয় আযুথর্ক্ জল এবং থর্ক্াশ্ী বযবস্থা থর্জিত্ ক্রার জর্য 

আমাডদর অঙ্গীক্ারবদ্ধত্াডক্ তু্ডল যডর৷ EFC গভর্ নর হ াচুলডক্ যর্যবাদ জার্ায় গত্ সপ্তাড  

হ াষণা ক্রা ত্ার থর্উ ইয়ডক্নর জর্য এক্টট র্তু্র্ যুডগর পথরক্ল্পর্ায় জডলর পথরক্াঠাডমা 

ত্ থবলডক্ অোথযক্ার হদওয়ার জর্য, যাডত্ স্থার্ীয় সরক্ারগুথলর জর্য সমাযার্ প্রদার্ ক্রা যায় 

এবং ত্াডদর বতজদ্ধ, সমতজদ্ধ এবং থস্থথত্স্থাপক্ত্ার জর্য সটঠক্ভাডব স্থাথপত্ ক্রা যায়।"  

  

পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর (Department of Environmental Conservation, DEC) 

কব ের্ার ও EFC হিাম্বডনর হচয়ার োর্ িাবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "গভর্ নর হ াচুল থর্উ 

ইয়ডক্নর শ্ র, টাউর্ এবং োমগুথল হয চযাডলঞ্জগুথলর মুডখামুথখ  য় ত্া হবাডের্ যখর্ গুরুত্বপূণ ন 

পথরষ্কার জডলর পথরক্াঠাডমার প্রক্ল্পগুথলডক্ সমি নর্ ক্রার জর্য সংস্থার্গুথল সর্াক্ত ক্রার প্রশ্ন 

আডস৷ আমাডদর সম্প্রদায়, পথরডবশ্ এবং অি নর্ীথত্র স্বাস্থয বজায় রাখডত্, থর্উ ইয়ক্নবাসীডদর 

অবশ্যই থবশুদ্ধ জডলর অযাডেস িাক্ডত্  ডব। আজডক্র হ াষণাটট আগামী প্রজডন্মর জর্য 

রাজয জডু়ে পার্ীয় জডলর উৎসগুথলডক্ সুরথক্ষত্ ক্রার জর্য রাডজযর অবযা ত্ অঙ্গীক্ারবদ্ধত্া 

প্রদশ্ নর্ ক্ডর।"  

  

ভারপ্রাপ্ত বর্উ ইয়কন রাজ্ে স্বাস্থে কব ের্ার ড: হ বর টট. িাম্বসট িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়ক্ন 

হেট জডু়ে সম্প্রদায়গুথল পুরাডর্া পার্ীয় জল সরবরাড র বযবস্থা প্রথত্স্থাপর্ ক্রডত্ এবং 

দী নডময়াডদ বাথসন্দাডদর এবং পথরডবশ্ উভডয়র স্বাস্থয বজায় রাখার জর্য পয়়ঃথর্ষ্কাশ্র্ টিটডমন্ট 

প্ল্যাডন্টর আযুথর্ক্ীক্রডণর জর্য দুদনান্ত পদডক্ষপ থর্ডে৷ থবশুদ্ধ পার্ীয় জডলর অযাডেস এবং 

হপৌরসভাগুথলডক্ ত্া অজনর্ ক্রডত্ স ায়ত্া ক্রা এই প্রশ্াসডর্র এক্টট স্পষ্ট অোথযক্ার যখর্ 

আমরা এই গুরুত্বপূণ ন প্রক্ল্পগুথলর জর্য ত্ থবল উপলব্ধ ক্ডর চডলথে,"  

  

হবাডডনর অরু্ডমাদডর্র অন্তভূনক্ত থির্ ওয়াটার হেট থরভলথভং ফ্ান্ড (CWSRF) এবং জরংথক্ং 

ওয়াটার হেট থরভলথভং ফ্ান্ড (DWSRF) এবং ওয়াটার ইর্ফ্রাস্ট্রাক্চার ইমপ্রুভডমন্ট অযাক্ট 

(WIIA) এ অরু্যায়ী অরু্দার্।  

  

থমটটডে অরু্ডমাথদত্ প্রক্ডল্পর অি নায়র্গুথলর মডযয আডে:  

  

পবরচ্ছন্ন জ্ম্বলর প্রকল্পস ু   

• অন্টাথরও ক্াউথন্টর রাশ্থভল োম - 69,338 ডলাডরর WIIA অরু্দার্ এবং 1,696,462 

ডলাডরর দী নডময়াদী, সুদ-মুক্ত অি নায়র্, বজনয জল হশ্াযর্াগার এবং সংে  বযবস্থা উন্নত্ 

ক্রার জর্য।  

• ডাডচস ক্াউথন্টর টটডভাথল োম - 919,150 ডলাডরর WIIA অরু্দার্ এবং 6,042,750 

ডলাডরর স্বল্পডময়াদী, সুদ-মুক্ত অি নায়র্, বজনয জল সংে  এবং হশ্াযর্ বযবস্থা 

আপডেডডর জর্য।  

• অডরঞ্জ ক্াউথন্টর ওয়ারউইক্ োম - 3,062,500 ডলাডরর WIIA অরু্দার্, 4,593,750 

ডলাডরর স্বল্পডময়াদী, সুদ-মুক্ত অি নায়র্ এবং 4,593,750 ডলাডরর স্বল্পডময়াদী, বাজার-

দডর অি নায়র্, বজনয জডলর হশ্াযর্াগার সম্প্রসাথরত্ ক্রডত্ এবং ওয়াওয়ায়ান্ডা জিডক্ 

জডলর গুণমার্ উন্নত্ ক্রার জর্য।  



• মর্ডরা ক্াউথন্টর ওডয়বোর োম - 1,414,250 ডলাডরর CWSRF অরু্দার্ এবং 

9,485,750 ডলাডরর স্বল্পডময়াদী, সুদ-মুক্ত অি নায়র্, বজনয জল হশ্াযর্াগাডরর উন্নথত্র 

পথরক্ল্পর্া ক্রডত্, থডজাইর্ ক্রডত্, এবং থর্ম নাডণর জর্য।  

• রক্লযান্ড ক্াউথন্ট - 2,875,000 ডলাডরর এবং 3,375,000 ডলাডরর থর্ক্াশ্ী হজলা র্ং 1 

প্রক্ল্পগুথলর জর্য WIIA অরু্দার্, যার মডযয পাম্প হেশ্র্ আপডেড, গন্ধ থর্য়ন্ত্রণ 

বযবস্থা প্রথত্স্থাপর্ এবং গরম ক্রার এবং বাযু়চলাচল বযবস্থার উন্নথত্ অন্তভুনক্ত।  

• হসডর্ডক্টথড ক্াউথন্টর রটারডাম শ্ র - ক্ারমযার্ হরাড থর্ক্াশ্ী এেডটর্শ্র্ র্ং 2 

থর্ম নাডণর জর্য 533,000 ডলাডরর WIIA অরু্দার্।  

• আলবাথর্ ক্াউথন্টর ভুরথ সথভল োম - ভূগভনস্থ জডলর গুণমার্ রক্ষার জর্য োডমর 

হক্ন্দ্রীয় অংডশ্র জর্য এক্টট সযাথর্টাথর থসউয়ার পথরডষবার পথরক্ল্পর্া ক্রডত্, থডজাইর্ 

ক্রডত্ এবং থর্ম নাডণর জর্য 400,000 ডলাডরর WIIA অরু্দার্৷  

• থলথভংের্ ক্াউথন্টর ইয়ক্ন শ্ র - হরটসফ্ থসউয়ার হজলা থর্ক্াশ্ী সংে  বযবস্থা উন্নত্ 

ক্রডত্ 442,564 ডলাডরর WIIA অরু্দার্।  

  

পার্ীয় জ্ম্বলর প্রকল্পগুবল  

• মন্টডগামাথর ক্াউথন্টর ক্ার্াডজা াথর োম -1,650,000 ডলাডরর WIIA অরু্দার্ এবং 

1,100,000 ডলার, স্বল্পডময়াডদ, বাজাডরর  াডর অি নায়র্, এক্টট র্তু্র্ জল সঞ্চডয়র 

টযাডের জর্য, অযাডবথলং থস্ট্রট পাম্প হেশ্ডর্ পাম্প এবং থর্য়ন্ত্রণগুথলর প্রথত্স্থাপর্ এবং 

ওয়াটারডমইর্,  াইডরন্ট এবং ভালভ আপডেড স  থবত্রণ বযবস্থার উন্নথত্র জর্য।  

• ফু্লটর্ ক্াউথন্টর হমথফ্ল্ড োম - 407,700 ডলাডরর WIIA অরু্দার্ এবং 1,417,300 

ডলাডরর স্বল্পডময়াদী, বাজার-দডর অি নায়র্, এক্টট থবদযমার্ 150,000 গযালর্ জল 

সঞ্চডয়র টযােডক্ এক্টট র্তু্র্ 200,000 গযালর্ জল সংরক্ষণ টযাে দ্বারা প্রথত্স্থাপর্ 

ক্রার জর্য৷  

• থির্টর্ ক্াউথন্টর প্ল্াটসবাগ ন শ্ র - 3,000,000 ডলাডরর WIIA অরু্দার্ এবং 2,801,800 

ডলাডরর স্বল্পডময়াদী, সুদমুক্ত অি নায়র্, এক্টট প্রািথমক্ উৎপাদর্ কূ্প এবং থভথির 

পথরক্াঠাডমা থর্ম নাণ স  এক্টট র্তু্র্ পার্ীয় জডলর কূ্প প্রক্ডল্পর প্রিম পয নাডয়র জর্য।  

• অযালবাথর্ ক্াউথন্টডত্ ওয়াটারভথলট থসটট - 3,000,000 ডলাডরর WIIA অরু্দার্ এবং 

4,024,650 ডলাডরর স্বল্পডময়াডদ, বাজার-দডর অি নায়র্, জল হশ্াযর্াগাডরর উন্নথত্র 

জর্য, যার মডযয আডে ক্াঠাডমাগত্ উন্নথত্সাযর্ এবং সমূ্পণ নরূডপ স্বয়ংজিয় ক্রার জর্য 

র্তু্র্ প্রজিয়াসমূ ।  

• লুইস ক্াউথন্টর ডায়ার্া শ্ র - 283,200 ডলাডরর WIIA অরু্দার্, কূ্ডপর উন্নথত্, এক্টট 

350,000 গযালর্ জল সংরক্ষডণর টযাে স্থাপর্ এবং এক্টট র্তু্র্ জডলর হমইর্ ইর্েল 

ক্রার জর্য।  

• সাডফ্াক্ ক্াউথন্টর েীর্লর্ ওয়াটার থডথস্ট্রক্ট - 3,171,600 ডলাডরর WIIA অরু্দার্, জল 

হশ্াযর্াগাডর উদীয়মার্ দষূক্সমূ  হশ্াযডর্র জর্য এক্টট র্তু্র্ প্রজিয়া থর্ম নাডণর 

উডেডশ্য।  

• র্াসাউ ক্াউথন্টর থমডর্ওলা োম - 4,980,000 ডলাডরর WIIA অরু্দার্, জল হশ্াযর্াগাডর 

উদীয়মার্ দষূক্সমূ  হশ্াযডর্র জর্য এক্টট র্তু্র্ প্রজিয়া থর্ম নাডণর উডেডশ্য।  

• ডাডচস ক্াউথন্টর ওয়াথপংগার শ্ র - 1,053,000 ডলাডরর আন্ত়ঃথমউথর্থসপাল অরু্দার্, 

দুটট জল সরবরা  আন্ত়ঃসংডযাগ স্থাপডর্র জর্য।  
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