
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/23/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কন হেট জুম্ব়ে জম্বলর পবরকাঠাম্ব া প্রকল্পগুবলর জর্ে প্রায় 70 

ব বলয়র্ ডলার ত বিল প্রদার্ করার হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

কোবপটাল বডবিক্ট, হেন্ট্রাল, লং আইলোন্ড, ব ড- াডের্, হ া াক ভোবল, র্ি ন কাবন্ট্র, 

োউদার্ ন টায়ার এিং পশ্চি  বর্উ ইয়কন অঞ্চম্বল প্রকল্পগুবল অিবিত  

  

  

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

ক্র্ নাররশর্ (New York State Environmental Facilities Corporation) 11টট হ্ৌরিভারক্ 

জরলর গুণোর্ রক্ষা বা উন্নত ক্রার জর্য গুরুত্ব্ূণ ন ্থরক্াঠারো প্রক্ল্পগুথলরক্ অগ্রির ক্ররত 

িা ােয ক্রার জর্য প্রায় 70 থেথলয়র্ ডলার অর্ুরোদর্ ক্রররে৷ এর্ভায়রর্রেন্টাল ফ্যাথিথলটটি 

ক্র্ নাররশরর্র (Environmental Facilities Corporation, EFC) হবাডন অফ্ থডররক্টরি দ্বারা 

অর্ুরোথদত স্বল্পরেয়াদী অি নায়র্ এবং ্ূরব ন হ াথষত অর্ুদার্ স্থার্ীয় িরক্ারগুথলরক্ গুরুত্ব্ূণ ন 

প্রক্ল্পগুথলর জর্য ক্াজ শুরু ক্ররত িা ােয ক্রার জর্য েূলধর্ িরবরা  ক্ররব। হবাডন হবশ 

ক্রয়ক্টট দী নরেয়াদী অি নায়রর্র রূ্ান্তর অর্ুরোদর্ও ক্রররে ো িম্পূণ ন ক্রা প্রক্ল্পগুথলর জর্য 

িুরদর ত্রাণ প্রদার্ ক্রর এবং হ্ৌরিভাগুথলর জর্য ঋণ হ্রাি ক্রর।  

  

আজ হ াথষত প্রক্রল্পর ত থবরলর েরধয, প্রায় 40 থেথলয়র্ ডলাররর আথি নক্ ি ায়তা এক্টট জল 

দষূণ থর্য়ন্ত্রণ প্লান্ট এবং ্াম্প হেশর্ আ্রগ্রড ক্রার জর্য হো াক্ ভযাথলরত ওরর্ইডা 

ক্াউথন্টর জর্য 352 থেথলয়র্ ডলাররর প্রক্ল্পরক্ িেি নর্ ক্ররব৷  

  

"আোরদর রারজযর জরলর ্থরক্াঠারোর উন্নথতরত থবথর্রয়ারগর োধযরে, আেরা আোরদর 

প্রাকৃ্থতক্ িম্পদ রক্ষা ক্রার ্াশা্াথশ আঞ্চথলক্ বদৃ্ধি এবং িেদৃ্ধির থভথি স্থা্র্ ক্রথে," 

গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই ত থবল থর্দ্ধিত ক্ররত িা ােয ক্রর হে খরচ এক্টট বাধা  রব র্া 

েখর্ রাজয জরু়ে িম্প্রদায়গুথল গুরুত্ব্ূণ ন ্থরক্াঠারোর আ্রগ্রড ি  থচথক্ৎিার বযবস্থার 

আধুথর্ক্ীক্রণ চাথলরয় োরে - ো থর্উ ইয়রক্নর জর্য এক্টট িবুজ, স্বাস্থযক্র ভথবষযরতর িূচর্া 

ক্ররত ি ায়তা ক্রর।"  

  

এর্ভায়রর্ম্ব ন্টাল ফ্োবেবলটটে কম্বপ নাম্বরেম্বর্র (Environmental Facilities 

Corporation) হপ্রবেম্বডন্ট ও বেইও হ ৌবরর্ এ. হকাল োর্ িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল এই 

স্থার্ীয় িম্প্রদায়গুথলর  ারত ত থবল এবং িংস্থার্ হ্ৌৌঁরে থদরয় রাজযরক্ এথগরয় থর্রয় োরের্ 

তারদর গুরুত্ব্ূণ ন জল এবং থর্ক্াশী বযবস্থার আ্রগ্রড এবং রক্ষণারবক্ষরণ ি ায়তা ক্রর৷ 



অর্ুরোথদত প্রক্ল্পগুথলর েরধয হবশ ক্রয়ক্টট EFC-র হিরক্ প্রাপ্ত অর্ুদার্ ি  এক্টট 

ইদ্ধিথর্য়াথরং থরর্াটন ততথরর জর্য শুরু  রয়থেল। গভর্ নর হ াক্লরক্ ধর্যবাদ, এই রাউরের 

ইদ্ধিথর্য়াথরং প্লযাথর্ং গ্রান্ট ফ্াদ্ধেংরয়র জর্য এক্দ্ধত্রত ত থবল অযাথপ্লরক্শরর্র োধযরে বতনোরর্ 3 

থেথলয়র্ ডলার ্ে নন্ত উ্লব্ধ। EFC হিই িব হ্ৌরিভাগুথলরক্, োরা তারদর জরলর গুণোর্ 

্থরক্াঠারো প্রক্রল্পর ্থরক্ল্পর্া ক্ররে, তারদর উৎিাথ ত ক্রর আরবদর্ ক্রার োধযরে এই 

িুরোরগর িুথবধা থর্রত।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট বডপাটনম্ব ন্ট অফ্ এর্ভায়রর্ম্ব ন্টাল কর্জারম্বভেম্বর্র (Department 

of Environmental Conservation) কব ের্ার এিং EFC হিাম্বডনর হেয়ার িাবেল হেম্বগাে 

িম্বলম্বের্, "জরলর ্থরক্াঠারোর আ্রগ্রড এবং উন্নথতর জর্য গভর্ নর হ াক্রলর চলোর্ 

প্রথতশ্রুথতগুথল শদ্ধিশালী এবং স্বাস্থযক্র িম্প্রদায় ততথর ক্ররে এবং রাজয জরু়ে চাক্থর ততথর 

ক্ররে৷ এই অি নায়রর্র োধযরে, আেরা থর্উ ইয়রক্নর িেস্ত হ্ৌরিভার ক্ারে এক্টট দৃঢ় বাতনা 

্াঠাদ্ধে হে আেরা জরলর ্থরক্াঠারোর উন্নথতগুথলরক্ অগ্রাথধক্ার হদওয়া অথবরত রাখব োরত 

থর্দ্ধিত ক্রা োয় হে িম্প্রদায়গুথলর ক্ারে তারদর প্ররয়াজর্ীয় হিই িব িংস্থার্ ররয়রে ো তারদর 

্ুররারর্া জরলর বযবস্থাগুথলরক্ প্রথতস্থা্র্ এবং আধুথর্ক্ীক্রণ ক্ররত এবং জরলর গুণোর্ 

উন্নত ক্ররত প্ররয়াজর্।"  

  

রাজে স্বািে কব ের্ার ডাাঃ হ বর টট. িাম্বেট িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়ক্ন িম্প্রদারয়র জর্য থবশুি 

জরলর অযারেি প্রিাথরত ক্রর এের্ থবথর্রয়াগগুথল - আোরদর ্থররবশরক্ বজনয জল হিরক্ 

রক্ষা ক্রার িারি - স্বাস্থযক্র ্থররবরশর প্রচার এবং জর্স্বাস্থয রক্ষার জর্য রারজযর প্ররচষ্টার 

গুরুত্ব্ূণ ন উ্াদার্৷ থর্উ ইয়রক্নর জরলর ্থরক্াঠারো শদ্ধিশালী ক্রার প্রথত তার 

অথিক্ারবিতার জর্য আথে গভর্ নররক্ ধর্যবাদ জার্াই, এবং আথে এই গুরুত্ব্ূণ ন ক্ারজ 

এর্ভায়রর্রেন্টাল ফ্যাথিথলটটি ক্র্ নাররশরর্র এবং ্থররবশ িংরক্ষণ থবভারগর িারি স্বাস্থয 

থবভারগর (Department of Health) অবযা ত অংশীদাথররত্বর জর্য উন্মুখ।"  

  

হেম্বেটাবর অফ্ হেট রিাটন হজ. রবিম্বগজ িম্বলম্বের্, "জল ্থরক্াঠারো হটক্িই িম্প্রদায় 

উন্নয়রর্র থভথি। গভর্ নর হ াক্রলর বুদ্ধিোর্ ্থরক্াঠারোর থবথর্রয়াগগুথল স্থার্ীয় অি নর্ীথতরক্ 

িেি নর্ ক্রর, থবরর্াদরর্র িুরোগ প্রদার্ ক্রর, োে ও বর্যপ্রাণীর আবািস্থল টটথক্রয় রারখ এবং 

আোরদর তদর্দ্ধির্ অথভজ্ঞতারক্ িেিৃ ক্রর। এই থবথর্রয়াগগুথল থর্দ্ধিত ক্ররব হে থর্উ 

ইয়ক্নবািীরদর বহু প্রজন্ম থর্রা্দ ্ার্ীয় জল এবং এক্টট থবশুি ্থররবশ উ্রভাগ ক্ররব, 

্াশা্াথশ িম্প্রদারয়র ্ুর্রুজ্জীবরর্ অবদার্ রাখরব এবং স্থার্ীয় িরক্ারগুথলরক্ থক্েু আথি নক্ 

চা্ হিরক্ েুদ্ধি হদরব।"  

  

বেম্বর্টর োল নে শু ার িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়ক্ন জরু়ে এই প্রক্ল্পগুথলর জর্য হফ্ডাররল ত থবল 

িরবরা  ক্ররত হ্রর আথে গথব নত, ওরর্ইডা ক্াউথন্টর জল দষূণ থর্য়ন্ত্রণ প্লারন্টর গুরুত্ব্ূণ ন 

আ্রগ্রড হিরক্ লং আইলযারে আররা ্থরষ্কার ্ার্ীয় জল ্ে নন্ত। এই হফ্ডাররল ডলারগুথল 

িরািথর থর্উ ইয়রক্নর ্থরবারগুথলর জর্স্বাস্থয রক্ষার উরেরশয বযয়  রব, এবং আথে আোরদর 

জরলর বযবস্থারক্ প্রবাথ ত রাখরত, চাক্থরর বদৃ্ধি ক্ররত এবং থর্উ ইয়ক্নবািীরদর থর্রা্দ ও িুস্থ 

রাখরত আপ্রাণ ল়োই চাথলরয় োব।"  

  



প্রবতবর্বি ের্ পোটিক  োম্বলাবর্ িম্বলম্বের্, "আোরদর িম্প্রদারয়র স্বারস্থযর উ্র হক্ার্ 

্থরক্াঠারোর হবথশ িরািথর প্রভাব হর্ই হেের্ আোরদর জল বযবস্থার আরে। এই ক্াররণই 

আথে থদ্ব্ক্ষীয় ্থরক্াঠারো আইরর্ ্থরষ্কার জরলর ্থরক্াঠারোর জর্য ত থবল িরবরা  ক্রার 

জর্য ল়োই ক্ররথে। এই থবথর্রয়াগগুথলর োধযরে, আোরদর রাজয বাধ নক্য ক্বথলত জরলর 

বযবস্থার িোধার্ ক্ররত ্ারর এবং িেস্ত থর্উ ইয়ক্নবািীর জর্য থর্রা্দ জরলর অযারেি 

থর্দ্ধিত ক্ররত ্ারর। থেডলটাউর্ এবং আোরদর রাজয জরু়ে অর্যার্য িম্প্রদারয়র জর্য, োরদর 

তারদর জরলর বযবস্থা প্রথতস্থা্র্ ক্ররত এবং তারদর বাথিিারদর জর্য থবশুি জল িরবরা  

ক্রার জর্য অথতথরি ি ায়তার প্ররয়াজর্, তারদর জর্য এই ত থবলগুথল হ াষণা ক্রার জর্য 

গভর্ নর হ াক্রলর িারি হোগ থদরত হ্রর আথে হরাোদ্ধঞ্চত।"  

  

প্রবতবর্বি কোিবলর্ রাইে িম্বলর্, "লং আইলযারের জরলর ্থরক্াঠারোরক্ শদ্ধিশালী ক্রা 

এবং ক্ষথতক্ারক্ দষূক্রদর হিরক্ আোর হভাটদার্ক্ারীরদর রক্ষা ক্রা আোর ক্ংরগ্ররি 

িাক্াক্ালীর্ আোর শীষ ন অগ্রাথধক্ারগুথলর েরধয এক্টট থেল৷ গারডনর্ থিটট গ্রারের জরলর 

হশাধর্াগারর উদীয়োর্ দষূক্রদর হশাধরর্র জর্য অতযাধুথর্ক্ িরিাে ইর্েল ক্রার জর্য 3.6 

থেথলয়র্ ডলারররও হবথশ ্ারব হদরখ আথে উোথিত৷ আোরদর স্বাস্থযরক্ অগ্রাথধক্ার হদওয়ার 

জর্য এবং আোরদর ্ার্ীয় জল রক্ষা ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্লরক্ ধর্যবাদ।"  

  

হবারডনর অর্রুোদরর্র েরধয ররয়রে থির্ ওয়াটার হেট থরভলথভং ফ্াে (Clean Water State 

Revolving Fund, CWSRF) এবং দ্ধরংথক্ং ওয়াটার হেট থরভলথভং ফ্াে (Drinking Water State 

Revolving Fund, DWSRF) এর োধযরে অি নায়র্ এবং ইথতেরধযই হ াথষত ওয়াটার ইর্ফ্রাস্ট্রাক্চার 

ইেপ্রুভরেন্ট অযারক্টর (Water Infrastructure Improvement Grants, WIIA) অর্ুদার্। জরলর 

অবক্াঠারোর অি নায়রর্র িুরোগগুথলর বযা্ারর আররা জার্রত EFC-র ওরয়বিাইরট োর্।  

  

অর্ুম্ব াবদত পবরষ্কার পাবর্র প্রকল্পে ূম্ব র অি নায়র্:  

• ওম্বর্ইডা কাউবন্ট - স্বল্পরেয়ারদ 15,000,000 ডলাররর িুদ-েুি অিেলতার অি নায়র্, 

12,392,233 ডলাররর স্বল্পরেয়াদী, িুদ-েুি অি নায়র্ এবং 12,392,232 ডলাররর 

স্বল্পরেয়াদী, ক্াউথন্টর জল দষূণ থর্য়ন্ত্রণ প্লযার্রটর এবং িরক্ারয়ট দ্ধিক্ এবং বার্ নি 

অযাথভথর্উ ্াম্প হেশরর্র ্থরক্ল্পর্া, র্ক্শা এবং আ্রগ্রড থর্ে নারণর জর্য বাজার-

দরর অি নায়র্।  

• বির্ কাউবন্টর কোটবিল ে র - র্বগটঠত থলডি এবং হজফ্ারির্  াইটি িুযয়ার 

থডথস্ট্ররক্ট ্থররষবা হদওয়ার জর্য এক্টট বজনয জল িংগ্র  এবং ্থরব র্ বযবস্থার 

্থরক্ল্পর্া, র্ক্শা এবং থর্ে নারণর জর্য এবং গ্রারের োথলক্ার্াধীর্ বজনয জল হশাধর্াগারর 

োথন্ত্রক্ স্ক্রীথর্ং ইর্েল ক্রার জর্য দী নরেয়াদী, িুদ-েুি অি নায়রর্ 10,191,205 ডলার। 

এক্টট 3.15 থেথলয়র্ ডলাররর WIIA অর্ুদার্ ্ূরব ন এই প্রক্রল্পর জর্য অর্ুরোথদত থেল।  

• এবর কাউবন্টর বডবপউ িা  - স্বল্পরেয়ারদ, িুদ-েুি অি নায়রর্ 729,875 ডলার, 

স্বল্পরেয়ারদ 1,729,875 ডলাররর বাজার-দরর অি নায়র্ এবং এক্টট 453,250 ডলাররর 

WIIA অর্ুদার্, গ্রারের িংগ্র  বযবস্থায় প্রবা  এবং অর্ুপ্ররবশ ক্োরত িযাথর্টাথর থর্ক্াশী 

বযবস্থার উন্নথতর জর্য।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb92886eddb22436c1d8b08da5548903b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637916067432195214%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HsqCqLL8P5JEUQxETJ%2F3AbaHu0fYVIlsuqhwNVXgY7k%3D&reserved=0


• টম্পবকন্স কাউবন্টর ড্রাইম্বডর্ ে র -  যােরলট অফ্ ভার্ নার িংগ্র  বযবস্থার উন্নথতর 

জর্য স্বল্পরেয়াদী, িুদ-েুি অি নায়রর্ 3,063,000 ডলার।  

• হেন্ট লম্বরন্স কাউবন্টর গভর্ু নর িা  - 950,000 ডলাররর স্বল্পরেয়াদী, িুদ-েুি অি নায়র্ 

এবং 182,750 ডলাররর CWSRF অর্ুদার্ হডারউইর্ থস্ট্রট থর্ক্াশী ্ে নায় II এর জর্য।  

• েুবলভার্ কাউবন্টর রকলোন্ড ে র - 264,990 ডলাররর স্বল্পরেয়াদী, িুদ-েুি অি নায়র্ 

এবং 41,260 ডলাররর WIIA অর্ুদার্ ররকা বজনয জরলর টিটরেন্ট প্লযারন্টর হিাথরর্ 

থর্বীজর্ বযবস্থার জর্য।  

• ওর্র্ডাগা কাউবন্টর  াম্বে নলাে িা  - গ্রারের বজনয জল হশাধর্াগাররর আ্রগ্ররডর 

জর্য 4,347,276 ডলাররর দী নরেয়াদী, িুদ-েুি অি নায়র্।  

• অম্বরঞ্জ কাউবন্টর ব ডলটাউর্ ে র - দী নরেয়াদী, িুদ-েুি অি নায়রর্ 2,258,863 

ডলার এবং ্াম্প প্রথতস্থা্রর্র জর্য 359,284 ডলাররর CWSRF অর্দুার্।  

  

অর্ুম্ব াবদত পার্ করার জম্বলর প্রকল্পে ূ :  

• র্াোউ কাউবন্টর গাম্বডনর্ বেটটর িা  - 3,653,794 ডলাররর ওয়াটার টিটরেন্ট 

ফ্যাথিথলটটরত উদীয়োর্ দষূক্রদর হশাধরর্র জর্য অযাডভান্সড অদ্ধেরডশর্ প্ররিি 

(Advanced Oxidation Processes, AOP) এবং গ্রার্ুলার অযাথক্টরভরটড ক্াব নর্ (Granular 

Activated Carbon, GAC) িরিাে ইর্েল ক্রার জর্য WIIA অর্ুদার্।  

• ফ্র্োঙ্কবলর্ কাউবন্টর  োম্বলার্ ে র - ওরয়ে িাইড ওয়াটার থডথস্ট্ররক্ট রুট 11 বরাবর 

জরুরী জরলর প্রধার্ ্াই্ প্রথতস্থা্রর্র ক্ারজর জর্য স্বল্পরেয়াদী, বাজার-দরর 

অি নায়রর্ 900,000 ডলার।  

• োম্বফ্াক কাউবন্টর হডবরং  ারিার িা  - এক্টট র্তুর্ 100,000-গযালর্ হোররজ 

টযাঙ্ক থর্ে নারণর জর্য দী নরেয়াদী, িুদ-েুি অি নায়রর্ 451,504 ডলাররর এবং থবদুযৎ 

থবভ্রারটর িেয় কূ্্গুথল ্থরচালর্া ক্রার জর্য বযাক্-আ্ ্াওয়ার িাপ্লাই ইর্েল ক্রা।  

  

েিুজ পবরকাঠাম্ব া এিং প্রম্বকৌেল পবরকল্পর্া অর্ুদাম্বর্র উম্বেম্বেে আম্বিদম্বর্র জর্ে 

কল করা  

EFC-র িবজু উদ্ভাবর্ অর্ুদার্ (Green Innovation Grant, GIGP) এবং ইদ্ধিথর্য়াথরং প্লযাথর্ং 

অর্ুদারর্র (Engineering Planning Grant, EPG) জর্য আরবদরর্র িেয়ক্াল চাল ুআরে। গভর্ নর 

ক্যাথি হ াক্ল ক্র্রিাথলরডরটড ফ্াদ্ধেং অযাথপ্লরক্শরর্র (CFA) এর রাউে 12 চাল ুক্রার োধযরে 

উ্লব্ধ ত থবল হ াষণা ক্রররের্।  

 

রাউে 12-এর অংশ থ িারব, EFC GIGP-এর জর্য 15 থেথলয়র্ ডলার এবং EPG-এর জর্য 3 

থেথলয়র্ ডলার ্ে নন্ত উ্লব্ধতা হ াষণা ক্রররে। আরবদর্্ত্র জো থদরত  রব CFA 

ওরয়বিাইরটর োধযরে,শুিবার, 29 জলুাই থবরক্ল ৪টার েরধয।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fgigp&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb92886eddb22436c1d8b08da5548903b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637916067432195214%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=S30UeyEr4WR4SaxUedj%2Fb483LtgEN%2B5hgqh7CIdR6g8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fepg&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb92886eddb22436c1d8b08da5548903b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637916067432195214%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fou49Ma5PPSBYSuDdprI3UhiFYEtR9zTbS4ILjikARA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fepg&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb92886eddb22436c1d8b08da5548903b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637916067432195214%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fou49Ma5PPSBYSuDdprI3UhiFYEtR9zTbS4ILjikARA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.cio.ny.gov%2Fapps%2Fcfa%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb92886eddb22436c1d8b08da5548903b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637916067432195214%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=C6xm9cpeVuSaBufUeCcEbivKOs3azfr2uUG3mY0ErUM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.cio.ny.gov%2Fapps%2Fcfa%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb92886eddb22436c1d8b08da5548903b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637916067432195214%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=C6xm9cpeVuSaBufUeCcEbivKOs3azfr2uUG3mY0ErUM%3D&reserved=0


িবুজ উদ্ভাবরর্র অর্ুদার্ হিই িব প্রক্ল্পগুথলরক্ প্রদার্ ক্রা  য় হেগুথল জরলর োর্ উন্নত ক্রর 

এবং জলবায়ু ্থরবতনর্ প্রশের্ ক্রর িবুজ অর্ুশীলর্, হেের্ িবুজ ঝর়ের জরলর ্থরক্াঠারো, 

শদ্ধির দক্ষতা ও জরলর দক্ষতা ্থররবশগত উদ্ভাবরর্র োধযরে।  

  

প্ররক্ৌশল ্থরক্ল্পর্া অর্ুদার্ হোগয িম্প্রদায়গুথলরক্ অথত গুরুত্ব্ূণ ন ্থরক্ল্পর্া প্রদ্ধিয়া শুরু 

ক্রার ি ায়তা ক্রর োরত তারা তারদর থর্ক্াশী ্থরক্াঠারো প্রক্ল্পিেূ  হশষ ক্রার জর্য 

আথি নক্ ি ায়তা ্াওয়ার জর্য আররা ভারলাভারব প্রস্তুত  রত ্ারর। জরলর োর্ িংিান্ত িেিযা 

ও িম্ভাবয িোধার্ ির্ািক্ারী এক্টট প্ররক্ৌশল প্রথতরবদর্ ততথরর জর্য 100,000 ডলার ্ে নন্ত 

অর্ুদার্ উ্লব্ধ আরে।  

  

পাবর্র  াম্বর্র প্রবত বর্উ ইয়ম্বকনর প্রবতশ্রুবত  

থর্উ ইয়ক্ন ্থরষ্কার ্াথর্ অবক্াঠারো প্রক্ল্পিেূর  থবথর্রয়াগ বদৃ্ধি ক্রর চরলরে। এথপ্রল োরি 

গভর্ নর হ াক্ল হ াষণা ক্ররথেরলর্ হে রাজযবযা্ী িম্প্রদায়গুথলরত ্থরষ্কার জরলর ্থরক্াঠারো 

প্রক্রল্পর অি নায়রর্র জর্য ওয়াটার ইম্পরুভরেন্ট অযাে ইন্টারথেউথর্থি্াল গ্রান্ট হপ্রাগ্রারের 

োধযরে 638 থেথলয়র্ ডলার উ্লব্ধ িাক্রব।  

  

গভর্ নর হ াক্রলর হর্তৃরত্ব, প্রণীত বারজটটট লযােোক্ন ্থরষ্কার জল, ্থরেন্ন বায় ুএবং িবুজ 

ক্ে নিংস্থার্ ্থররবশ বে অযারক্টর (Clean Water, Clean Air, and Green Jobs Environmental 

Bond Act) জর্য হোট 4.2 থবথলয়র্ ডলাররর জর্য অথতথরি 1.2 থবথলয়র্ ডলাররর অর্ুরোদর্ 

প্রদার্ ক্রর। এই বেররর হশরষর থদরক্ হভাটাররদর দ্বারা গ ৃীত এই ঐথত াথিক্ উরদযাগটট, 

জরলর ্ুরাতর্ ্থরক্াঠারো আ্রডট ক্ররব এবং জরলর গুণোর্ রক্ষা ক্ররব; বায়ুর দষূণ হ্রাি 

ক্ররব এবং জলবায়-ু্থরবতনর্ক্ারী থর্গ নের্ হ্রাি ক্ররব; বািস্থার্ ্ুর্রুিার ক্ররব; তীব্র ঝ়ে 

এবং বর্যা ি য ক্রার জর্য িম্প্রদারয়র ক্ষেতারক্ শদ্ধিশালী ক্ররব; বথ রিরর্র স্থার্ এবং 

স্থার্ীয় খাোর িংরক্ষণ ক্ররব; এবং অর্গ্রির িম্প্রদারয়র িম্পরদ, 40 শতাংরশর লক্ষয ি  

অন্তত 35 শতাংশ থবথর্রয়াগ ক্ররব।  

  

্থরষ্কার ্াথর্, ্থরেন্ন বায়,ু এবং িবুজ ক্ে নিংস্থার্ ্থররবশ বে অযাক্ট ো়োও, বারজরট হরক্ডন 

্থরোণ 400 থেথলয়র্ োথক্নর্ ডলাররর এর্ভায়রর্রেন্টাল হপ্রারটক্শর্ ত থবল (Environmental 

Protection Fund, EPF) ররয়রে, ো জলবায় ু্থরবতনর্ প্রশের্ এবং অথভরোজর্ প্ররচষ্টা িেি নর্ 

ক্ররব, স্থায়ী কৃ্থষর প্রচারর কৃ্থষ িংস্থার্ উন্নয়র্ ক্ররব, আোরদর জরলর উৎিিেূ রক্ রক্ষা 

ক্ররব, িংরক্ষণ প্ররচষ্টা অগ্রির ক্ররব, এবং থর্উ ইয়ক্নবািীরদর থবরর্াদরর্র িুরোগ প্রদার্ 

ক্ররব। এো়োও বারজরট ্থরষ্কার ্াথর্র অবক্াঠারো অি নায়রর্র জর্য আররা 500 থেথলয়র্ 

োথক্নর্ ডলার অন্তভুনি আরে, ো 2017 িাল হিরক্ হেরটর ্থরষ্কার ্াথর্রত থবথর্রয়াগ হোট 4.5 

থবথলয়র্ োথক্নর্ ডলার ক্ররব।  

  

িার্ীয় েরকারগুম্বলাম্বক বির্ ওয়াটারম্বেডে বর্ডে (Clean Watersheds Needs) জবরম্বপ 

অংেি ণ করার জর্ে উৎোব ত করা  ম্বে  

EFC থেউথর্থি্যাথলটটগুথলরক্ এর্ভায়রর্রেন্টাল হপ্রারটক্শর্ এরজদ্ধন্সর (Environmental 

Protection Agency, EPA) ্থরষ্কার ওয়াটাররশড চাথ দা জথরর্ (Clean Watersheds Needs 

Survey) অংশগ্র ণ ক্ররত তাথগদ থদরে ো EFC 1 োচন থর্উ ইয়রক্ন শুরু ক্রররে। অংশগ্র ণ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-638-million-grants-water-infrastructure-improvements-across-new-york&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb92886eddb22436c1d8b08da5548903b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637916067432195214%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IJ5dgwoslMbyUmUjQNWmQZvyT0IG%2BoqiTirsKOijLO0%3D&reserved=0


অতযন্ত গুরুত্ব্ূণ ন ক্ারণ এটট ভথবষযরত থবশুি জরলর ্থরক্াঠারোর প্রক্ল্পগুথলরত অি নায়রর্র 

জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেটরক্ ক্ত হফ্ডাররল CWSRF ত থবল বরাে ক্রা  রব তা প্রভাথবত ক্ররত 

্ারর। থেউথর্থি্যাথলটটগুথলরক্ EPA-হত জোদারর্র জর্য তারদর িম্প্রদারয়র বজনয ্াথর্ 

অবক্াঠারোর চাথ দা র্থিভুি ক্ররত বলা  রয়রে। র্থি জোদারর্র জর্য এবং জোদারর্ 

ি ায়তার িংস্থারর্র জর্য https://efc.ny.gov/needs এ োর্।  
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