
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/9/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

2023 অি নিছম্বরর িাম্বেম্বে বর্র্ নল জ্বালাবর্ অিকাঠাম্বর্া, েলিায় ুসব ষু্ণতা ও সংরক্ষণ 

খাম্বত বিবর্ম্বয়াগ সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

এই েরম্বত হভাোরম্বের ের্ে হর্াে 4.2 বিবলয়র্ ডলাম্বরর বর্র্ নল পাবর্, বর্র্ নল িায়,ু ও 

সিুে কর্ নসংস্থাম্বর্র ের্ে পবরম্বিেগত িন্ড আইম্বর্র ের্ে অবতবরক্ত 1.2 বিবলয়র্ 

ডলার   

  

হেম্বের উপকূলীয় িায়েুক্তক্ত সাপ্লাই হেইর্ এিং িন্দর অিকাঠাম্বর্ার ের্ে 500 বর্বলয়র্ 

ডলার বিবর্ম্বয়াগ  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের র্ম্বযে প্রির্ বিেেুবতক সু্কল িাস িেি াম্বর েতন বর্য নারণ কম্বরম্বছ  

  

েলিায় ুপবরিতনর্ হর্াকাম্বিলা এিং অবির্ সংরক্ষণ প্রম্বেষ্টায় স ায়তা করম্বত এিং 

বেত্তবিম্বর্ােম্বর্র সুম্ব াগ-সুবিযা িৃক্তি করম্বত পবরম্বিে সুরক্ষা ত বিম্বলর ের্ে হরকডন 

পবরর্াণ 400 বর্বলয়র্ ডলার  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর ফ্ল্োগবেপ পাকন ও অিকাঠাম্বর্া প্রকম্বের রূপান্তম্বরর ের্ে পাকন, বিম্বর্াের্ 

ও ঐবত াবসক সংরক্ষণ েপ্তম্বরর ের্ে 250 বর্বলয়র্ ডলাম্বরর ত বিল  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ 2023 অি নবছররর বারজরে র্জজরথব ীর্, সা সী থবথর্র াগ ও 

পথররবশ-সংক্রান্ত উর্যারগর হ াষণা থ্র রছর্।  

  

"এই মু রূতন আমার্ররক্ এক্টে অথিক্তর উজ্জ্বল, সবুজতর ভথবষযরতর থ্র  থর্র  যাও ার 

জর্য র্বা র্রযাগয জ্বালাথর্ ও পথররবশগত সুরক্ষার জর্য ঐথত াথসক্ থবথর্র াগ সম্পন্ন ক্রার 

্াথব রারে," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর হ াকল। "আমার্র থর্ম নল জ্বালাথর্র থবক্ল্প সন্ধার্ এবং সবুজ 

অবক্াঠারমা অজনরর্র র্জজরথব ীর্ অঙ্গীক্ার আমার্র অি নর্ীথতরক্ উজ্জীথবত ক্ররব এবং 

আমার্র জলবা ুর লক্ষযগুরলারক্ এথগর  থর্র  যারব। সংেযাগথরষ্ঠ অংরশর হর্তা স্েু ােন-

ক্াজজন্স ও স্পিক্ার থ র থির সা ারযযর সুবার্ এই বারজে জলবা ু পথরবতনরর্র থবরুরে 

লড়াইর  জাতী  হর্তা থ রসরব থর্উ ই রক্নর সু্ৃঢ় অবস্থার্ ততথর ক্রর থ্র রছ।"  

  



সম্প্রসাবরত বর্র্ নল পাবর্, বর্র্ নল িায়,ু ও সিুে কর্ নসংস্থাম্বর্র ের্ে পবরম্বিেগত িন্ড 

আইর্  

  

এই প্রণীত বারজরে মাইলফলক্স্বরূপ থর্ম নল পাথর্, থর্ম নল বা ,ু ও সবুজ ক্ম নসংস্থারর্র জর্য 

পথররবশগত বন্ড আইরর্র জর্য হমাে 4.2 থবথল র্ ডলার বরাদ্দ ক্ররত অথতথরক্ত 1.2 থবথল র্ 

ডলার অর্ুরমা্র্ ক্রা  র রছ। এবছররর হশষ র্াগা্ হভাোরর্র গ্র ণ ক্ররত যাও া এই 

ঐথত াথসক্ উর্যাগ থর্উ ই ক্নরক্ সুরপ  থর্রাপ্ পাথর্ প্র্ার্ ক্রা; পাথর্র গুরুত্বপূণ ন 

অবক্াঠারমারত থবথর্র াগ ক্রা; পথররবরশর গুরুত্বপূণ ন আবাসস্থলগুরলা পুর্রুোর; বর্যার ঝুুঁ থক্ 

ক্মারর্া; আমার্র আউেরডার জা গা ও স্থার্ী  োমারগুরলা সংরক্ষণ; এবং বা  ু্ষূণ ক্থমর  

আর্রব, ক্াব নর্ থর্গ নমর্ ক্মারব এবং জলবা -ুজথর্ত ক্াররণ  েরত িাক্া গুরুতর থবরূপ 

আব াও া ও বর্যা হমাক্ারবলার জর্য থর্উ ই রক্নর ক্থমউথর্টেগুরলার সক্ষমতা উন্নত ক্ররব 

এমর্ জলবা  ুপথরবতনর্ প্রশমর্ ও অথভরযাজর্ প্রক্ল্পগুরলারত থবথর্র াগ ক্রার জর্য 

প্রর াজর্ী  স া তা প্র্ার্ ক্ররব। এছাড়াও এই বন্ড আইর্ থর্ম নল সবুজ সু্কল (Clean Green 

Schools) উর্যারগ এক্টে উরেেরযাগয থবথর্র াগ ক্ররত স া তা ক্ররব যা সুথবিাবজিত 

ক্থমউথর্টেরত অবথস্থত প্রথতটে পাবথলক্ সু্করল হপ ৌঁরছ যারব।   

  

পবরম্বিে বিষয়ক উম্বেোগসরূ্   

  

থর্ম নল পাথর্, থর্ম নল বা ,ু ও সবুজ ক্ম নসংস্থারর্র জর্য পথররবশগত বন্ড আইরর্র পাশাপাথশ এই 

বারজরে জলবা  ুপথরবতনর্ প্রশমর্ ও অথভরযাজর্ প্ররেষ্টাসমূর র হক্ষরে স া তা ক্রা, হেক্সই 

কৃ্থষর প্রসাররর জর্য কৃ্থষ সংস্থার্গুরলার উন্নথত ক্রা, আমার্র পাথর্র উৎসগুরলা সুরথক্ষত 

রাো, সংরক্ষরণর প্ররেষ্টা এথগর  হর্ া, এবং থর্উ ই ক্নবাসীর্র জর্য থেত্তথবরর্া্রর্র সুরযাগ-

সুথবিা প্র্ার্ ক্রার জর্য পথররবশ সুরক্ষা ত থবরল (Environmental Protection Fund) হরক্ডন 

পথরমাণ 400 থমথল র্ ডলার প্র্ার্ ক্রা  রে। হসইসারি, থর্ম নল পাথর্র অবক্াঠারমার জর্য 

500 থমথল র্ ডলাররর ত থবল অন্তভুনক্ত ক্রা  র রছ যা হিরের থর্ম নল পাথর্র জর্য হমাে 

থবথর্র ারগর পথরমাণ 2017 সাল হিরক্ 4.5 থবথল র্ ডলারর পথরণত ক্রররছ।  

  

পথররবশ সংরক্ষণ থবভারগর (Department of Environmental Conservation) ত থবল 15 

থমথল র্ ডলার বৃজে পারব। এই বথি নত অি ন থর্উ ই ক্নবাসীর্ররক্ প্রকৃ্থতর সরঙ্গ সংরযাগ ক্থরর  

হ্ও া অযাডরভিার NY (Adventure NY) ক্ম নসূথের অংশ থ রসরব হিরের ভূথম উন্ন র্, 

ক্যাম্পগ্রাউন্ডগুরলার পুর্ব নাসর্, এবং এটের থেত্তথবরর্া্র্মূলক্ ফযাথসথলটেগুরলা আপরগ্রড 

ক্রার জর্য বয   রব। এছাড়া এই ত থবল বা ুঁি, জলাভূথম পুর্রুোর, হিরের ভূথম, ও মারছর 

 যাোথর স  হিরের অবক্াঠারমার স্বাস্থয ও থর্রাপত্তা সংক্রান্ত হমরামরতর বয ও প্র্ার্ ক্ররব। 

প্রণীত এই বারজরে হিরের-মাথলক্ার্ািীর্ ক্ঙ্কথলংথভল বা ুঁরির (Conklingville Dam) অবক্াঠারমা 

উন্ন রর্র জর্য অথতথরক্ত 20 থমথল র্ ডলাররর অি না র্ও অন্তভুনক্ত রর রছ।  

  

থর্উ ই রক্নর জলাভূথমসমূ  সংরক্ষরণর জর্য গভর্ নররর অঙ্গীক্াররর সারি সঙ্গথত রক্ষা ক্রর এই 

বারজরে হিরের জলাভূথম সুরক্ষা ক্ম নসূথের অপথর ায ন উন্ন র্ ক্রা  র রছ, যা অথতথরক্ত 

আর্ুমাথর্ক্ এক্ থমথল র্ এক্র অরথক্ষত জলাভূথমর বর্যপ্রাণীর্র আবাসস্থল সুরক্ষার আওতা  



থর্র  আসরব এবং থর্উ ই ক্নরক্ জলবা  ুপথরবতনরর্র ফরল হ্ো হ্ া বথি নত বর্যা ও গুরুতর 

ঝরড়র সারি মাথর্র  থর্রত সা াযয ক্ররব।  

  

এই বারজরে থর্উ ই ক্ন হিরের সফল ব্রাউর্থফল্ড থির্আপ ক্ম নসূথের (Brownfield Cleanup 

Program, BCP) সম্প্রসারণ ও বথি নতক্রণ অন্তভুনক্ত রর রছ হযটে 2022 সারলর থডরসম্বর মারস 

হম ার্াত্তীণ ন  র  যাও ার ক্িা থছল। এই ক্ম নসূথে 10 বছররর জর্য পুর্রা  অর্ুরমাথ্ত  র রছ। 

এই বারজরে সুথবিাবজিত ক্থমউথর্টেগুরলারত থির্আপ ক্ায নক্ররমর জর্য প্ররণা্র্া প্র্ার্ 

ক্রার মািযরম ক্ম নসূথের উন্ন র্  োরর্া  র রছ। হসইসারি, এই ক্ম নসূথে BCP সম্পথত্ত ক্র 

হক্রথডরের জর্য উপযুক্ত সাশ্র ী আবাসর্ ক্ম নসূথের পথরথি সম্প্রসারণ ক্রার মািযরম সাশ্র ী 

আবাসর্ উন্ন রর্র জর্য গভর্ নর হ াক্রলর অঙ্গীক্ার পুর্রা  থর্জিত ক্রররছ, যা অথত 

প্রর াজর্ী  সাশ্র ী আবাসরর্র পাশাপাথশ ব্রাউর্থফল্ডগুরলার পুর্ঃউন্ন রর্র জর্য প্ররণা্র্া 

প্র্ার্ ক্ররত অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন সুরযাগ-সুথবিা প্র্ার্ ক্ররব। এছাড়াও, BCP এের্ BCP-োথলত 

পুর্ঃউন্ন রর্র প্রথত হজার হ্ও া এব হিরের উচ্চাক্াঙ্ক্ষী জলবা  ুলক্ষযসমূ  পূররণ সা াযয 

ক্রার জর্য র্তুর্ ক্র হক্রথডে থ্র  থর্থ ন্ষ্ট থক্ছু র্বা র্রযাগয জ্বালাথর্ ফযাথসথলটের সাইে 

উন্ন রর্র জর্য উৎসাথ ত ক্ররছ।  

  

েূর্ে বর্গ নর্র্কারী সু্কল িাস  

  

সু্কলগামী ব রসর থর্উ ই ক্নবাসীর্র জর্য বা ুর মার্ উন্নত ক্ররত, এই হিে বারজরে 2027 

সারলর মরিয ক্র কৃ্ত সক্ল র্তুর্ সু্কল বাস শূর্য-থর্গ নমর্ক্ারী  ও া এবং 2035 সারলর মরিয 

সড়রক্ েলােলক্ারী সব সু্কল বাস শূর্য-থর্গ নমর্ক্ারী  ও া আবশযক্ ক্রররছ। শূর্য-থর্গ নমর্ক্ারী 

বাস এবং োজজনং হিশর্ স  সংথিষ্ট োজজনং অবক্াঠারমা ক্রর র জর্য স া তা ক্ররত এই হিে 

বারজরে পথররবশ বন্ড আইরর্র মািযরম 500 থমথল র্ ডলার প্র্ার্ ক্রা  রব। হসইসারি, সু্কল 

থডথিক্টগুরলার এই লক্ষয পূররণ সা াযয ক্রার জর্য হিে বারজরে থডথিক্টগুরলারক্ 12 বছররর 

জর্য শূর্য-থর্গ নমর্ক্ারী বাসগুরলা থলজ হর্ া বা অি না রর্র অর্ুরমা্র্ রাো  র রছ, যা 

বতনমারর্র থডরজল-োথলত বাসগুরলার জর্য পাুঁে বছররর সীমার হের  থিগুরণরও হবথশ, এবং 

শূর্য-থর্গ নমর্ক্ারী বাস ও সংথিষ্ট োজজনং অবক্াঠারমার জর্য পথরব র্ স া তা প্র্ার্ থর্জিত 

ক্রা  র রছ।  

  

এই বারজে থর্উ ই রক্নর সু্কলগুরলারত পথররবশগত স্থা ীত্ব থর্র  আসার জর্য গভর্ নর হ াক্রলর 

অঙ্গীক্াররর সারি হযাগ  রে। "থর্ম নল পাথর্, থর্ম নল বা  ুও সবুজ ক্ম নসংস্থারর্র জর্য 

পথররবশগত বন্ড আইর্" এর অিীরর্ থর্ম নল সবুজ সু্কল উর্যাগ 1,000 এরও হবথশ সরক্াথর সু্করল 

হসবা প্র্ার্ ক্ররব এবং প্রা  1 থমথল রর্রও হবথশ থশক্ষািীরক্ উপকৃ্ত ক্ররব। এই ক্ম নসূথের 

আওতা  উরেেরযাগয অবক্াঠারমা উন্ন র্ সম্পন্ন ক্রা  রব, হযমর্ জজওিাম নাল থ টেং ও কু্থলং, 

হস রশজক্ত, সবুজ ছা্, এবং ভবরর্র হভতরর বা ুর মার্ রক্ষা/হভথিরলশর্। এই গুরুত্বপূণ ন 

থবথর্র াগ শুিু হিরের অি নর্ীথতরক্ উন্নতই ক্ররব র্া, বরং যিাযি সংস্থার্ র্া পাও া সরক্াথর 

সু্কলগুরলারত থর্ম নল জ্বালাথর্ ও এক্টে অথিক্তর স্বাস্থযক্র ইর্রডার পথররবশ থর্র  আসার 

মািযরম জলবা  ুর্যা থবোররক্ এথগর  হর্রব।  

  

েলিায় ুিান্ধি িাবি  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fchemical%2F8450.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb6cc22bb596f4f757f1708da1a6759c5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637851328439567827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yUpBUNYFyR3tekV2q4xJhkv09f5PATLsqe0G8u1RCAU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fchemical%2F8450.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb6cc22bb596f4f757f1708da1a6759c5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637851328439567827%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yUpBUNYFyR3tekV2q4xJhkv09f5PATLsqe0G8u1RCAU%3D&reserved=0


  

2030 সারলর মরিয র্ূযর্তম 1 থমথল র্ থব্ুযৎ সংরযাগযুক্ত বাথড় এবং 1 থমথল র্ পয নন্ত 

থব্ুযতা রর্র জর্য প্রস্তুত বাথড় উন্ন রর্ স া তা ক্রার জর্য গভর্ নররর অঙ্গীক্াররর অংশ 

থ রসরব, এই প্রণীত বারজরে 25 থবথল র্ ডলাররর, পাুঁে-বছর হম া্ী এক্টে বৃ ৎ আবাথসক্ 

পথরক্ল্পর্ার জর্য ত থবল প্র্ার্ ক্রা  রব যা 100,000 সাশ্র ী বাথড় ততথর ও সংরক্ষণ ক্ররব 

এবং আররা বাড়থত 50,000 বাথড় থব্ুযতা র্ ক্ররব।  

  

উপকূলীয় িায়েুক্তক্তম্বত বিবর্ম্বয়াগ  

  

এই প্রণীত বারজরে হিরের উপকূ্লী  বা ুশজক্ত সাপ্লাই হেইর্ ও বন্দর অবক্াঠারমা উন্ন রর্র 

জর্য 500 থমথল র্ ডলাররর থবথর্র াগ অন্তভুনক্ত ক্রা  র রছ। হ্রশর হর্তৃস্থার্ী  এই উর্যাগ 

ক্রমবি নমার্ থশল্পোরত 2,000 ক্ম নসংস্থার্ ততথর ক্ররব, এবং এক্ই সারি থর্উ ই ক্নরক্ হ্রশর 

উপকূ্লী  বা ুশজক্তর রাজিার্ীরত পথরণত ক্ররত সা াযয ক্ররব।  

  

পাকন, বিম্বর্াের্ ও ঐবত াবসক সংরক্ষণ ত বিল (Office of Parks, Recreation and 

Historic Preservation Funding)  

  

এই প্রণীত বারজে পাক্ন, থবরর্া্র্ ও ঐথত াথসক্ সংরক্ষণ ্প্তররর ত থবল 140 থমথল র্ ডলার 

বৃজে ক্রর হমাে 250 থমথল র্ ডলারর উন্নীত ক্ররব। এই বথি নত অংশ থর্উ ই ক্ন হিরের 

পাক্নগুরলার বৃজে ও উন্ন রর্র জর্য থবথর্র াগ ক্রা  রব। উরেেরযাগয মাোর এই থবথর্র াগ থর্উ 

ই রক্নর ফ্ল্যাগথশপ পাক্নগুরলার েলমার্ রূপান্তরর সা াযয ক্ররব এবং পারক্নর থসরিমজরুড় 

গুরুত্বপূণ ন অবক্াঠারমা প্রক্ল্পগুরলারক্ স া তা ক্ররব।  

  

এই ত থবল পাক্ন, থবরর্া্র্ ও ঐথত াথসক্ সংরক্ষণ ্প্তররক্ থর্উ ই ক্ন হিরের অথিবাসী ও 

্শ নর্ািীর্র জর্য থর্রাপ্, উপরভাগয থেত্তথবরর্া্রর্র ও বযােযামূলক্ সুরযাগ-সুথবিা প্র্ারর্র 

থমশর্ অবযা ত রাোর সুরযাগ ক্রর থ্রব। এই ্প্তর থর্উ ই ক্ন হিরের মূলযবার্ প্রাকৃ্থতক্, 

ঐথত াথসক্, ও সাংসৃ্কথতক্ সম্প্গুরলার বযবস্থাপর্াক্ারী থ রসরব ভূথমক্া রারে। OPRHP 181টে 

হিে পাক্ন এবং 35টে ঐথত াথসক্ সাইে থর্র  গটঠত হর্েও াক্ন, হিে পাক্ন থসরিম পথরোলর্া 

ক্রর। 2021 সারল, এই থসরিম হরক্ডন সংেযক্ 78.4 থমথল র্ ্শ নর্ািীরক্ স্বাগত জাথর্র রছ।   

  

পথররবশ সংরক্ষণ থবভাগ এবং পাক্ন, থবরর্া্র্ ও ঐথত াথসক্ সংরক্ষণ ্প্তর সজিথলতভারব, 

অযাথডরর্ডযাক্ পারক্ন 2.6 থমথল র্ এক্র এবং ক্যােথস্কল ফররি থপ্রজারভন (Catskill Forest 

Preserve) আর্ুমাথর্ক্ 300,000 এক্র জা গা স  হিেবযাপী 5.35 থমথল র্ এক্র উনু্মক্ত 

জা গার হ্োরশার্া ক্রর।  

  

###  
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