
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/12/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল জম্বলর পবরকাঠাম্ব ার প্রকল্পগুবল অি নায়ম্বর্র 725 ব বলয়র্ ডলার প্রদার্ 

করার কিা হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

প্রকল্পগুবল সীসার পার্ীয় জম্বলর পাইপগুবল প্রবিস্থাপর্ করম্বি এিং িজনে জম্বলর 

হোধর্াগার সুবিধাগুবলম্বক উন্নি করম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন হেট এর্ভায়রর্রেন্টাল ফ্যাথিথলটটি 

ক্র্ নাররশর্ হ ার্ন অফ্ থর্ররক্টরি (New York State Environmental Facilities Corporation 

Board of Directors) 13টট হ্ৌরিভা এ ং িরক্ারী ক্র্ত ন্ ক্ষরক্ জরলর গুণোর্ রক্ষা  া উন্নর্ 

ক্রার জর্য গুরুত্ব্ূণ ন ্থরক্াঠারোর প্রক্ল্পগুথলরক্ এথগরয় থর্রর্ িা ােয ক্রার উরেরশয 725 

থেথলয়র্ র্লারররও হ থশ আথি নক্ ি ায়র্া অর্ুরোদর্ ক্রররে৷ এর্ভায়রর্রেন্টাল ফ্যাথিথলটটি 

ক্র্ নাররশর্ (Environmental Facilities Corporation, EFC) হ ার্ন অফ্ থর্ররক্টরি দ্বারা 

অর্ুরোথদর্ স্বল্পরেয়াদী অি নায়র্ এ ং ্ূর ন হ াথষর্ অর্ুদার্গুথল স্থার্ীয় িরক্ারগুথলরক্ 

গুরুত্ব্ূণ ন প্রক্ল্পগুথলর জর্য ক্াজ শুরু ক্ররর্ িা ােয ক্রার জর্য েূলধর্ ির রা  ক্রর । 

হ ার্ন হ শ ক্রয়ক্টট দী নরেয়াদী অি নায়রর্র রূ্ান্তর অর্ুরোদর্ ক্রররে ো থ দযোর্ প্রক্ল্পগুথলর 

জর্য িুরদর ত্রাণ প্রদার্ ক্রর এ ং হ্ৌরিভাগুথলর জর্য ঋণ হ্রাি ক্রর।  

  

হ াথষর্ প্রক্রল্পর অি নায়রর্র েরধয, 650 থেথলয়র্ র্লারররও হ থশ আথি নক্ ি ায়র্া থর্উ ইয়ক্ন 

থিটট থেউথর্থি্যাল ওয়াটার ফ্াইর্যান্স অিথরটটরক্ (New York City Municipal Water Finance 

Authority) শ ররর হ শ ক্রয়ক্টট জল দষূণ থর্য়ন্ত্ররণর হক্রে উন্নথর্ ক্ররর্ িা ােয ক্রর ৷ প্রায় 

6 থেথলয়র্ র্লাররর অর্ুদার্ এ ং অি নায়র্ হেেুং ক্াউথন্টর এলথেরা শ ররক্ িীিার ্ার্ীয় 

জরলর ্াই্ প্রথর্স্থা্র্ ক্ররর্ িা ােয ক্রর  এ ং 2.75 থেথলয়র্ র্লাররর অর্ুদার্ এ ং 

অি নায়র্ ্যারক্জ হকা াথর ক্াউথন্টরর্ হক্া লথকরলর  জনয জরলর হশাধর্াগাররর গ্রারের 

উন্নথর্রর্ িা ােয ক্রর ৷  

  

"থর্উ ইয়রক্নর প্রথর্টট িম্প্রদারয়র থ শুদ্ধ জরলর অযারেরির প্রা্য, হে ক্াররণ ্থরষ্কার জরলর 

্থরক্াঠারোরর্ থ থর্রয়াগ ক্রা এক্টট শীষ ন অগ্রাথধক্ার," গভর্ নর হ াকল িম্বলম্বের্। "হফ্র্াররল 

থদ্ব্ক্ষীয় ্থরক্াঠারো আইর্ হিরক্ অি নায়র্  তদ্ধদ্ধ এ ং আোর থর্ না ী  ারজরট ্থরষ্কার জরলর 

উরদযারগ ঐথর্ াথিক্ থ থর্রয়ারগর িারি, আেরা জর্স্বাস্থয এ ং ্থরর শ রক্ষা ক্ররর্ এ ং এক্টট 

শদ্ধিশালী অি নর্ীথর্ থর্দ্ধির্ ক্ররর্ থর্উ ইয়রক্নর জরলর ্থরক্াঠারোরক্ আধুথর্ক্ীক্রণ ক্ররর্ 

স্থার্ীয় িরক্ারগুথলর িারি এক্ িারি ক্াজ ক্র ।"  



  

এর্ভায়রর্ম্ব ন্টাল ফ্োবসবলটিস কম্বপ নাম্বরেম্বর্র (Environmental Facilities Corporation 

(EFC) হপ্রবসম্বডন্ট এিং বসইও  বরর্ এ হকাল োর্ িম্বলম্বের্,"থর্উ ইয়রক্নর জরলর গুণোরর্র 

লক্ষয ্ূররণর জর্য গভর্ নর হ াক্রলর প্রথর্শ্রুথর্রক্ আ ারও জরলর ্থরক্াঠারো প্রক্ল্পগুথলরর্ 

আররক্টট উরেখরোগয থ থর্রয়ারগর িা ােয রু্রল ধরা  রয়রে৷ EFC রাজয  ূণ নায়োর্ র্ থ ল এ ং 

রাজয জল অর্ুদারর্র োধযরে স্থার্ীয় িরক্ারগুথলর জর্য িাশ্রয়ী িোধার্ প্রদার্ ক্ররর্ হ্রর 

আর্দ্ধির্।"  

  

পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর (Department of Environmental Conservation, DEC) 

কব ের্ার ও EFC হিাম্বডনর হেয়ার োর্ িাবসল হসম্বগাস িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল দাথয়ত্ব 

হর্ওয়ার ্র হিরক্, থর্থর্ থর্উ ইয়রক্নর জরলর গুণোর্ রক্ষা ক্রারক্ র্ার শীষ ন অগ্রাথধক্ারগুথলর 

েরধয এক্টট ক্রর রু্রলরের্৷ এক্ র্জরর্রও হ থশ হ্ৌরিভা এ ং িরক্ারী ক্র্ত ন্ রক্ষর িারি 

ক্াজ ক্রা রারজযর েলোর্ প্ররেষ্টার জর্য এক্টট গুরুত্ব্ূণ ন োইলফ্লক্ ো িম্প্রদায়গুথলরক্ 

থ শুদ্ধ ্ার্ীয় জরলর অযারেি প্রদারর্র জর্য প্ররয়াজর্ীয় িংস্থার্ ির রা  ক্ররর্ এ ং 

জর্স্বাস্থয এ ং ্থরর শ রক্ষার জর্য  জনয জল হশাধরর্র হক্ষরত্র গুরুত্ব্ূণ ন উন্নথর্ ক্ররর্ ্ারর।"  

  

বর্উ ইয়কন রাম্বজের স্বাস্থে কব ের্ার ডাাঃ হ বর টি. িাম্বসি িম্বলর্, "্ার্ীয় জরলর 

গুণোর্রক্ হুেথক্র েুরখ হফ্রল এের্ র্রু্র্-থর্য়থন্ত্রর্ উদীয়োর্ দষূক্িেূর র হশাধর্ ক্রা হিরক্, 

েিােি  জনয জল অ্িারণ থর্দ্ধির্ ক্রা ্ে নন্ত, এই আথি নক্ প্রথর্শ্রুথর্গুথল িেস্ত থর্উ 

ইয়ক্ন ািীর স্বাস্থয এ ং িসু্থর্ারক্ উ্ক্ত র্ ক্রর ৷ আেরা এই িম্প্রদায়গুথলরক্ িেি নর্ ক্ররর্ 

হ্রর আর্দ্ধির্ েখর্ র্ারা ্ুরারর্া জল ির রা  এ ং হি্টটক্ থিরেেগুথলরক্ আ্রগ্রর্ এ ং 

আধুথর্ক্ীক্ররণর জর্য ক্াজ ক্ররে।"  

  

হ ারর্নর অর্ুরোদরর্র েরধয ররয়রে থির্ ওয়াটার হেট থরভলথভং ফ্ান্ড (Clean Water State 

Revolving Fund, CWSRF) এ ং দ্ধিদ্ধকং ওয়াটার হেট থরভলথভং ফ্ান্ড (Drinking Water State 

Revolving Fund, DWSRF) এ ং ওয়াটার ইর্ফ্রাস্ট্রাক্োর ইে্পু্রভরেন্ট আইর্ (Water 

Infrastructure Improvement Act, WIIA) অর্ুিারর অর্ুদার্িেূ । জরলর অ ক্াঠারোর 

অি নায়রর্র িুরোগগুথলর  যা্ারর আররা জার্রর্ EFC-র ওরয় িাইরট োর্।  

  

EFC হ্ৌরিভাগুথলরক্ এর্ভায়রর্রেন্টাল হপ্রারটক্শর্ এরজদ্ধন্স (Environmental Protection 

Agency, EPA) থির্ ওয়াটাররশর্ি থর্র্ি িারভনরর্ (Clean Watersheds Needs Survey, CWNS) 

অংশগ্র ণ ক্রার জর্য অর্ুররাধ ক্ররে, হেটট EFC থর্উ ইয়রক্ন 1 োেন হিরক্ শুরু  রয়থেল৷ 

অংশগ্র ণ অর্যন্ত গুরুত্ব্ূণ ন ক্ারণ এটট ভথ ষযরর্ থ শুদ্ধ জরলর ্থরক্াঠারোর প্রক্ল্পগুথলরর্ 

অি নায়রর্র জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেরট ক্র্ হফ্র্াররল CWSRF র্ থ ল  রাে ক্রা  র  র্া প্রভাথ র্ 

ক্ররর্ ্ারর। হ্ৌরিভাগুথলরক্ EPA-হর্ জো ক্রার জর্য র্ারদর িম্প্রদারয়র  জনয জরলর 

্থরক্াঠারোর োথ দাগুথল র্থিভুি ক্ররর্  লা  রে। র্থি্ত্র জো থদরর্ এ ং জো থদরর্ 

ি ায়র্া ক্রার উরেরশয িংস্থার্গুথলর জর্য www.efc.ny.gov/needsএ োর্।  

  

অর্ুম্ব াবদি পবরষ্কার পাবর্র প্রকল্পস ূম্ব র অি নায়র্:  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C5dd8c0b4bd46406d2db808da044ed82f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637827033930571080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BDKvXUVBbIch7fgmTOcy6LOCjnOx2z8Ifqxb0DQ%2BTT8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.efc.ny.gov%2Fneeds&data=04%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C5dd8c0b4bd46406d2db808da044ed82f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637827033930571080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U2%2FGaaA27UKrcYT8zr6bKglJvxFVUtVbYB2p1HO3vLQ%3D&reserved=0


• থর্উ ইয়ক্ন থিটট থেউথর্থি্যাল ্াথর্ অি নায়র্ ক্র্ত ন্ ক্ষ (New York City Municipal 

Water Finance Authority) - 657,949,860 র্লাররর স্বল্পরেয়াথদ  াজার-দররর অি নায়র্, 

হ শ থক্েু শ ররর  জনয জরলর দষূণ থর্য়ন্ত্রণ ক্ারখার্ারর্ থ থভন্ন উন্নথর্িাধরর্র র্ক্শা 

তর্থর এ ং থর্ে নারণর জর্য।  

• আল াথর্ ক্াউথন্টরর্ আল াথর্ থেউথর্থি্যাল ওয়াটার ফ্াইর্যান্স অিথরটট (Albany 

Municipal Water Finance Authority) - দী নরেয়াদী, িুদ-েুি অি নায়রর্ 4,407,496 

র্লার এ ং থ ভার দ্ধিক্ িুযয়াররশর্ ওভাররলা অযার টরেন্ট এ ং লার্ থেটটরগশর্ 

প্রক্রল্পর (Beaver Creek Sewershed Overflow Abatement and Flood Mitigation 

Project) র্ক্শা ও থর্ে নারণর জর্য 277,498 র্লাররর WIIA অর্ুদার্।  

• অযারলগাথর্ ক্াউথন্টর ক্যারর্থর্য়া শ র - শ ররর  জনয জল হশাধর্াগারর এক্টট 

জী াণুেুিক্রণ  য স্থার ্থরক্ল্পর্া, র্ক্শা প্রস্তুর্ ক্রা এ ং থর্ে নারণর জর্য স্বল্পরেয়ারদ, 

800,000 র্লাররর িুদ-েুি অি নায়র্ এ ং স্বল্পরেয়ারদ  াজার- ারর 1,000,000 র্লাররর 

অি নায়র্।  

• হকা াথর ক্াউথন্টর হক্া লথকল গ্রাে - স্বল্পরেয়ারদ 2,025,000 দরলর িুদ-েুি অি নায়র্ 

এ ং ওরয়ে ওয়াটার টিটরেন্ট প্ল্যান্ট এ ং িংগ্র   য স্থার উন্নথর্র জর্য 747,250র্লাররর 

WIIAঅর্ুদার্।  

• গ্রীর্ ক্াউথন্টর থর্উ  াথিরোর শ র - দী নরেয়াদী, িুদ-েুি অি নায়রর্ 1,875,733 র্লার 

এ ং ওরয়ে ওয়াটার থিরেে আ্রগ্ররর্র জর্য 111,712 র্লার WIIA অর্ুদার্।  

• হিন্ট লররন্স ক্াউথন্টর ওগরর্র্ি াগ ন শ র -  জনয জল হশাধর্াগার এ ং ্াম্প হেশরর্র 

উন্নথর্র র্ক্শা ও থর্ে নারণর জর্য দী নরেয়াদী, িুদ-েুি অি নায়রর্ 20,000,000 র্লার।  

  

অর্ুম্ব াবদি পার্ করার জম্বলর প্রকল্পস ূ :  

  

• হেেুং ক্াউথন্টর এলথেরা শ র - স্বল্পরেয়ারদ 2,870,789 র্লাররর,  াজার-দরর অি নায়র্ 

এ ং িীিা ্থররষ ার লাইর্ এ ং থেটার প্রথর্স্থা্রর্র জর্য 3,000,000 র্লাররর WIIA 

অর্ুদার্, 30-ইদ্ধি জলাধার িান্সথেশরর্র প্রধার্ ্াইর্র প্রথর্স্থা্র্,  ারের্ থস্ট্রট হেেুং 

থরভার িথিং থরলাইর্ ক্রা, এ ং েযাথর্ির্ অযাথভথর্উ হেেুং থরভার িথিং এ ং ওয়াটার 

থস্ট্রট থর্থস্ট্রথ উশর্/িান্সথেশর্ হেইর্ ্াই্ প্রথর্স্থা্র্ ক্রা।  

• ওরর্ান্ডাগা ক্াউথন্টর থর্র্টট হ্ৌরিভারক্ িাইরাথক্উজ শ ররর িংরোগ এ ং  যাথেির্ 

হরারর্ আর্ুোথর্ক্ 51,000 তরথখক্ ফু্ট জরলর প্রধার্ ্াই্, র্রু্র্ হোররজ টযাক এ ং 

্াম্প হেশর্ ইর্েল ক্রার উরেরশয এক্টট হেৌি প্রক্রল্পর জর্য, জর্নার্ হরারর্র এক্টট 

র্রু্র্ হিাথরর্  ুোর হেশরর্র জর্য , এক্টট থ দযোর্ িীো দ্ধ স্থারর্ ্াম্প হেশর্ 

প্রথর্স্থা্র্ এ ং স্থার্ান্তথরর্ ক্রার জর্য এ ং েযাম্পম্পয়ন্স হো াইল হ াে ্াক্ন ্া থলক্ 

ওয়াটার থিরেরের এক্ত্রীক্ররণর জর্য অি নায়র্ অর্ুরোথদর্  রয়রে।  

o এলথিজ শ রর স্বল্পরেয়ারদ 2,686,259 র্লাররর িুদেুি অি নায়র্ এ ং শ ররর 

জর্য স্বল্পরেয়ারদ,  াজার-দরর 5,372,516 র্লাররর অি নায়র্।  

o এলথিজ গ্রারে স্বল্পরেয়ারদ 1,748,602 র্লাররর িুদেুি অি নায়র্ এ ং গ্রারের 

জর্য স্বল্পরেয়ারদ 3,497,204 র্লাররর  াজার-দরর অি নায়র্।  



o জর্নারর্র গ্রাে - স্বল্পরেয়ারদ 2,697,199 র্লাররর িুদেুি অি নায়র্ এ ং 

3,000,000 র্লাররর DWSRF অর্ুদার্।  

• হজফ্ারির্ ক্াউথন্টর অরথলন্স শ র - NYS রুট 12 ওয়াটার থর্থস্ট্রক্ট তর্থর ক্ররর্ এ ং 

আরলক্জাদ্ধেয়া টাউরর্র রুট 12 ওয়াটার থর্থস্ট্ররক্টর িারি আন্তঃিংরোরগর জর্য এক্টট 

্াম্প হেশর্ এ ং এক্টট িোপ্ত জরলর হোররজ টযাক ইর্েল ক্রার জর্য দী নরেয়াদী, 

িুদ-েুি অি নায়র্  া দ 7,313,141 র্লার এ ং 420,351 র্লাররর WIIA অর্ুদার্।  

•  ারথক্োর ক্াউথন্টর োক্ন শ র - দী নরেয়াদী, িুদ-েুি অি নায়রর্ 814,467 র্লার এ ং 

র্রু্র্ কূ্র্র উৎি, এক্টট র্রু্র্ িোপ্ত ক্রা জল িিরয়র টযাক, ্ুরারর্া জরলর প্রধার্ 

্াই্গুথল প্রথর্স্থা্র্ এ ং র্রু্র্ জরলর থেটার হোগ ক্রার জর্য 128,626 র্লাররর 

WIIA অর্ুদার্।  

• থগ্রর্ ক্াউথন্টর টযার্ারিথভরলর গ্রাে - 2,249,788 র্লাররর দী নরেয়াদী, িুদ-েুি অি নায়র্ 

এ ং এক্টট 534,835 র্লাররর WIIA অর্ুদার্ থ দযোর্ জল হশাধরর্র প্ল্যান্ট ্ুর্ নািরর্র 

জর্য, থর্ ভযার্ উইকল ওরয়রলর জর্য আরি নথর্ক্ অ্িারণ হশাধর্, অথর্থরি ভূগভনস্থ 

জরলর উৎরির ক্ষের্ার জর্য, ্ুররারর্া জরলর হেইর্ ্াই্গুথল এ ং থেটারগুথল 

প্রথর্স্থা্র্ ক্রার জর্য, এ ং থ দযোর্ জল িংরক্ষণ টযাংরক্র ্ুর্ নািরণর জর্য।  

  

গভর্ নর হ াক্রলর FY 2023 এদ্ধেথক্উটটভ  ারজট থ শুদ্ধ জরলর উরদযারগ অধ ন থ থলয়র্ 

র্লারররও হ থশ প্রর্যক্ষ থ থর্রয়ারগর প্রস্তা  ক্রর ্ূর নর প্রথর্শ্রুথর্গুথলর উ্র থভথি ক্রর গরে 

ওরঠ, োর েরধয ররয়রে:  

  

• 500 থেথলয়র্ র্লার ্থরষ্কার জরলর ্থরক্াঠারোর র্ থ ল, োর ফ্রল 2017 িাল হিরক্ 

হেরটর হোট ্থরষ্কার জরলর থ থর্রয়াগ  র  4.5 থ থলয়র্ োথক্নর্ র্লার।  

• 400 থেথলয়র্ োথক্নর্ র্লাররর এর্ভায়রর্রেন্টাল িুরক্ষা র্ থ রল (Environmental 

Protection Fund, EPF) হরক্র্ন ্থরোণ র্ থ ল প্রদার্ ক্রা োরর্ ক্রর জল ায়ু 

্থর র্নরর্র প্রভা  প্রশের্ ক্ররর্, ক্ত থষ িংস্থার্ উন্নয়র্ ক্ররর্, জরলর উৎিগুথল 

িুরথক্ষর্ রাখরর্, িংরক্ষরণর প্ররেষ্টাগুথল অগ্রির ক্ররর্ এ ং থ রর্াদর্েূলক্ িুরোগ 

প্রদার্ক্ারী অথর্ গুরুত্ব্ূণ ন প্রক্ল্পিেূ রক্ িেি নর্ ক্রা োয়।  

• 4 থ থলয়র্ োথক্নর্ র্লার, লযান্ডোক্ন ্থরষ্কার ্াথর্, ্থরষ্কার  ার্াি, এ ং ি ুজ 

ক্ে নিংস্থার্ এর্ভায়রেরর্টাল  ন্ড আইরর্র (Clean Water, Clean Air, and Green Jobs 

Environmental Bond Act) জর্য। েথদ এই  িরন্ত হভাটার ক্র্ত নক্ অর্ুরোথদর্  য়, র্া রল 

ঐথর্ াথিক্ এই উরদযাগ থর্উ ইয়ক্ন হেটরক্ হিই িেি নর্ প্রদার্ ক্রর  ো অথর্ 

গুরুত্ব্ূণ ন ্থরর শগর্ আ ািস্থল ্ুর্ঃস্থা্র্;  র্যা ঝুুঁ থক্ হ্রাি; অথর্থরি ভূথে ও হখালা 

স্থার্ িংরক্ষণ ক্রা এ ং আোরদর ্াথর্র িংস্থার্ উন্নর্ ক্রা; এ ং দষূণ হ্রািক্ারী ও 

ক্া নর্ থর্ঃিরণ ক্োর  এের্ জল াযু় ্থর র্নর্ প্রশের্ প্রক্রল্প থ থর্রয়াগ ক্রার জর্য 

হেরটর প্ররয়াজর্।  

  

###  
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