
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/7/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

রাজ্েিোপী জ্ম্বলর পবরকাঠাম্ব ার প্রকল্পগুবলর জ্র্ে 255 ব বলয়র্ ডলাম্বরর অর্ুদার্ 

উপলব্ধ িম্বল হ াষণা কম্বরম্বের্ গভর্ নর হ াকল  

  

পার্ীয় জ্ম্বলর সরিরা  এিং অত্োিেেক সংস্থার্গুবল সুরবিত্ করার জ্র্ে বর্উ 

ইয়ম্বকনর পদম্বিম্বপর উম্বেম্বেে 225 ব বলয়র্ ডলাম্বরর অর্ুদার্ হপৌরসভাগুবলর জ্র্ে  

  

লিে বস্থর করা কাউবিগুবলর জ্র্ে 30 ব বলয়র্ ডলার পুম্বরাম্বর্া হসপটিক হসসপুল 

বসম্বে  প্রবত্স্থাপর্ করাম্বক প্রম্বণাদর্া প্রদার্ করম্বি জ্লএর দষূণ প্রবত্ম্বরাধ করার জ্র্ে  

  

সাম্ব াক কাউবিম্বক 20 ব বলয়র্ ডলার বর্ম্ন আম্ব র্র িা িেি ন  ম্বত্ িাকা বসম্বেম্ব র 

জ্র্ে।  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ রাজ্জযর গুরুত্বপূর্ ন জজ্লর পথরক্াঠাজ্ ার উন্নয়র্ প্রক্ল্পগুথলর জর্য 

225 থ থলয়র্ ডলার উপলব্ধ বজ্ল হ াষর্া ক্জ্রজ্ের্, এই প্রক্ল্পগুথল রাজ্জযর জজ্লর 

পথরক্াঠাজ্ ার উন্নথি, আন্তঃথ উথর্থিপাল অর্ুদার্, এবং রাজয হিপটিক্ থিজ্ে  প্রথিস্থাপর্ 

ক্ নিূথির  াধ্যজ্  জর্স্বাস্থয এবং পথরজ্বশজ্ক্ রক্ষা ক্রজ্ব৷ এই হ াষর্াটি থর্উ ইয়জ্ক্নর জল ও 

থর্ক্াশী বযবস্থাজ্ক্ আপজ্েড ক্রজ্ি, জজ্লর দষূর্ ক্ াজ্ি এবং উদীয় ার্ দথূষি পদাি ন এবং 

থবষাক্ত রািায়থর্ক্ পদাি ন হিজ্ক্ অিযাবশযক্ পার্ীয় জজ্লর িরবরা  রক্ষা ক্রার জর্য গভর্ নর 

হ াক্জ্লর িব নজ্শষ পদজ্ক্ষপজ্ক্ থিথিি ক্জ্র। িরক্াথর ি থবজ্লর এই আধ্ার্ স্থার্ীয় 

িরক্ারগুথলর জর্য জজ্লর পথরক্াঠাজ্ ার থবথর্জ্য়াগগুথলজ্ক্ আরও িাশ্রয়ী ক্রজ্ি এবং 

উৎপাদর্, প্রজ্ক্ৌশল, থর্ নার্, ক্ারখার্ার পথরিালর্া এবং িংথিষ্ট থশজ্ল্পর খাজ্ি িাক্থর তিথর 

ক্রজ্ি ি ায়িা ক্রজ্ব। হ াষর্াটি িাজ্ াক্ ক্াউথিজ্ি ক্রা  জ্য়থেল হেখাজ্র্ রাজ্জযর হিথিক্ 

থরজ্েিজ্ ি হপ্রাো  হিজ্ক্ 20 থ থলয়র্ ডলার 2,000 টিরও হবথশ থর্ম্ন াজ্র্র বা বযি ন হিপটিক্ 

থিজ্ে  এবং হিিপুলগুথলর হ াক্াজ্বলা ক্রজ্ি িা ােয ক্রজ্ব ো উজ্েখজ্োগয জজ্লর 

গুর্ াজ্র্র প্রথিবন্ধক্িা িটৃষ্ট ক্জ্র৷  

  

"প্রথিটি থর্উইয়ক্নবািীর থর্রাপদ, থবশুদ্ধ জজ্লর অযাজ্েি পাওয়ার হোগয এবং আজজ্ক্র 

হ াষর্াটি উদীয় ার্ দষূক্জ্দর হ াক্াজ্বলা ক্রার এবং থবপজ্জর্ক্ দষূর্ক্ারী হিজ্ক্ বাথিন্দাজ্দর 

এবং পথরজ্বশজ্ক্ রক্ষা ক্রার জর্য রাজ্জযর হদজ্শর হর্িৃস্থার্ীয় থবথর্জ্য়াজ্গর িব নজ্শষ থক্স্তির 

প্রথিথর্থধ্ত্ব ক্জ্র," গভর্ নর হ াকল িম্বলম্বের্। "এই হক্ৌশলগি থবথর্জ্য়াগগুথল আ াজ্দর জজ্লর 

পথরক্াঠাজ্ াজ্ি জীবর্ রক্ষাক্ারী উন্নথি  িাজ্ব এবং লং আইলযাজ্ের লক্ষ লক্ষ  ার্ুজ্ষর জর্য 



পার্ীয় জল িুরথক্ষি ক্রজ্ব৷ থর্উ ইয়ক্ন এ র্ প্রক্ল্পগুথলর জর্য িংস্থার্গুথলজ্ক্ অোথধ্ক্ার 

হদজ্ব ো রাজয জজু়্ে িম্প্রদায়গুথলর জর্য থর্ভনরজ্োগয, পথরষ্কার জল িরবরা  ক্জ্র ভাজ্লা 

হবিজ্র্র িাক্থর তিথর ক্রা এবং অি ননর্থিক্ উন্নয়র্জ্ক্ উি্িা  হদওয়ার িাজ্ি িাজ্ি।"  

  

গভর্ নর হ াক্জ্লর এই উপলব্ধ ি থবজ্লর হ াষর্া িরািথর লং আইলযাজ্ের জল 

িরবরা ক্ারীজ্দর িাজ্দর পুরাজ্র্া জজ্লর পথরক্াঠাজ্ া আপজ্ডি ক্রজ্ি ি ায়িা ক্রজ্ব৷ লং 

আইলযাে প্রায় িম্পূর্ নরূজ্প এক্টি এক্ াত্র-উৎজ্ির অযাজ্ক্ায়া ায়াজ্রর উপর থর্ভনরশীল এবং 

জল িরবরা ক্ারীজ্দর এই  ূলযবার্ এবং অর্র্য ভূগভনস্থ জজ্লর উৎি রক্ষা ক্রজ্ি িা ােয ক্রা 

র্ািাউ এবং িাজ্ াজ্ক্র লক্ষ লক্ষ  ার্ুজ্ষর পার্ ক্রার জর্য পথরষ্কার জল পার্ িা থর্স্তিি 

ক্রার জর্য অপথর াে ন। লং আইলযাজ্ের  ার্ুষজ্দর পথরষ্কার জজ্লর অযাজ্েি থর্স্তিি ক্রার 

জর্য এটি গভর্ নজ্রর হর্ওয়া আরও এক্টি পদজ্ক্ষপ।  

  

জ্ম্বলর পবরকাঠাম্ব ার অর্ুদার্ এ র্ প্রকল্পগুবলম্বক অগ্রাবধকার হদয় যা উদীয় ার্ 

দষূক, গুরুত্বপূণ ন িজ্নে জ্ম্বলর প্রকল্পগুবলম্বক সম্বোধর্ কম্বর  

আজজ্ক্র হ াষর্ায় পার্ীয় জজ্লর িরবরা  রক্ষার জর্য থর্উ ইয়জ্ক্নর পদজ্ক্ষপগুথলজ্ক্ 

শস্তক্তশালী ক্রজ্ি হপৌরিভাগুথলর জর্য 225 থ থলয়র্ ডলাজ্রর অর্ুদার্ অন্তভভ নক্ত রজ্য়জ্ে। আজ 

পে নন্ত, উদীয় ার্ দষূক্গুথলর হ াক্াজ্বলা ক্জ্র এ র্ প্রক্ল্পগুথলজ্ি রাজযর জজ্লর অর্ুদাজ্র্ 

400 থ থলয়র্ ডলাজ্ররও হবথশ হদওয়া  জ্য়জ্ে। রাজ্জযর লক্ষয  ল হিই ি ি িম্প্রদায়গুথলজ্ক্ 

অর্ুদার্ প্রদার্ ক্রা োজ্দর িাজ্দর পার্ীয় জজ্ল উদীয় ার্ দষূক্গুথলর হ াক্াজ্বলা ক্রার হক্ষজ্ত্র 

িাজ্দর প্রজ্িষ্টায় িা াজ্েযর প্রজ্য়াজর্। PFAS দষূজ্র্র হ াক্াথবলা ক্রার জর্য িল ার্ রাজযবযাপী 

প্রজ্িষ্টার অংশ থ িাজ্ব এবং PFAS দষূজ্র্র প্রি  িাথরজ্ি িাক্া িম্প্রদায়গুথলজ্ক্ িা ােয ক্রার 

জর্য, এই রাউজ্ের ি থবল পার্ীয় জজ্লর প্রক্ল্পগুথলর জর্য অর্ুদার্ প্রদার্জ্ক্ অোথধ্ক্ার 

প্রদার্ ক্জ্র ো উদীয় ার্ দষূর্ক্ারীি ূজ্ র হ াক্াজ্বলা ক্জ্র। গুরুত্বপূর্ ন বজনয জজ্লর 

প্রক্ল্পগুথলও অর্ুদাজ্র্র জর্য হোগয৷  

  

এর্ভায়রর্জ্ িাল  যাথিথলটিি ক্জ্প নাজ্রশর্ (Environmental Facilities Corporation) 

থডপািনজ্ িি অ  হ লি অযাে এর্ভায়রর্জ্ িাল ক্র্জারজ্ভশজ্র্র (Departments of 

Health and Environmental Conservation) িাজ্ি  থর্ষ্ঠভাজ্ব ক্াজ ক্জ্র WIIA এবং IMG 

হপ্রাো গুথলর পথরিালর্া ক্জ্র। রাজয 2015 িাল হিজ্ক্ EFC-এর  াধ্যজ্  জজ্লর 

পথরক্াঠাজ্ াজ্ি 1.76 থবথলয়র্ ডলাজ্রর হবথশ অর্দুার্ প্রদার্ ক্জ্রজ্ে, োর  জ্ধ্য রজ্য়জ্ে এথপ্রল 

 াজ্ি গভর্ নর হ াক্ল দ্বারা হ াথষি 638 থ থলয়র্ ডলার। এখর্ পে নন্ত, EFC 488টি িম্প্রদায়জ্ক্ 

834টি WIIA এবং IMG অর্ুদার্ প্রদার্ ক্জ্রজ্ে।  

  

িরক্াজ্রর স্থার্ীয় ইউথর্িগুথল ি থবজ্লর জর্য আজ্বদর্ ক্রার হোগয এগুথলর জর্য:  

  

• WIIA অর্ুদার্ পুরস্কারগুথল ো এক্টি হোগয বজনয জল প্রক্জ্ল্পর হ াি খরজ্ির 25 শিাংশ 

পে নন্ত অি নায়র্ ক্রজ্ব, 25 থ থলয়র্ ডলার পে নন্ত।  

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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6afd7f4e4f884f7e59ae08da6029bc2f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928029625638187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y8kDCl1QlxeA%2BO4vCV8oIz0WwkZpUbr0xodUcXOOquU%3D&reserved=0
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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6afd7f4e4f884f7e59ae08da6029bc2f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928029625638187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y8kDCl1QlxeA%2BO4vCV8oIz0WwkZpUbr0xodUcXOOquU%3D&reserved=0


• WIIA অর্ুদার্ পুরষ্কার ো রাজ্জযর থর্ধ্ নাথরি িজ্ব নাচ্চ দষূর্ক্ারী িজ্রর   MCL) উপজ্র 

উদীয় ার্ দষূক্র িজ্বাধ্র্ ক্জ্র এ র্ প্রক্ল্পগুথলর জর্য হর্ি হোগয প্রক্ল্প বযজ্য়র 60 

শিাংশ অি নায়র্ ক্রজ্ব, হ াি প্রদাজ্র্র উপর হক্ার্ িী া ো়ো৷  

• অর্যার্য ি ি পার্ীয় জল প্রক্জ্ল্পর জর্য WIIA অর্ুদার্ পুরস্কারগুথল, হর্ি প্রক্ল্প 

বযজ্য়র 60 শিাংশ পে নন্ত প্রদার্ ক্রা  জ্ব, িব নাথধ্ক্ 5 থ থলয়র্ ডলার পে নন্ত।  

• IMG পুরষ্কার ো পথরজ্ষবাগুথল ভাগ ক্জ্র এ র্ িম্প্রদাজ্য়র জর্য এক্টি হোগয বজনয জল 

বা পার্ীয় জল প্রক্জ্ল্পর 40 শিাংশ পে নন্ত অি নায়র্ ক্রজ্ব, 30 থ থলয়র্ ডলার পে নন্ত৷  

  

অর্ুদাজ্র্র আজ্বদর্ এবং প্রজ্য়াজর্ীয় ি ি নর্ক্ারী র্থিপত্র EFC এর ওজ্য়বিাইজ্ির  াধ্যজ্  জ া 

থদজ্ি  জ্ব 9 হিজ্িবর থবজ্ক্ল 5িার  জ্ধ্য।  

  

হসবিক বসম্বে  প্রবত্স্থাপর্ হপ্রাগ্রা  বিবর্ম্বয়াম্বগর লিে জ্ম্বলর গুণ ার্ এিং জ্র্স্বাস্থে 

সুরিা  

রাজয জজু়্ে িম্প্রদায়গুথলজ্ি লক্ষযথস্থর ক্রা পুজ্রাজ্র্া  জ্য় োওয়া এবং থর্ম্ন াজ্র্র হিপটিক্ 

থিজ্ে  এবং হিিপুল অপিারর্ ক্রার জর্য হেি হিপটিক্ থিজ্ে  থরজ্েিজ্ ি হপ্রাোজ্ র 

 াধ্যজ্  অথিথরক্ত 30 থ থলয়র্ ডলার এখর্ উপলব্ধ।  

  

হিপটিক্ থরজ্েিজ্ ি হপ্রাো  বাথ়ের  াথলক্জ্দর হিিপুল প্রথিস্থাপর্ এবং হিপটিক্ থিজ্ে  

থডিিাজন দ্বারা ক্ষথিেি থ জ্িজ্ব পথরথিি এক্টি জলাশজ্য়র িারপাজ্শ বযি ন বা অপে নাপ্ত হিপটিক্ 

থিজ্ে  প্রথিস্থাপজ্র্ উৎিাথ ি ক্রার  াধ্যজ্  জজ্লর  ার্ উন্নি ক্জ্র। DEC এবং DOH 

অোথধ্ক্ারপ্রাপ্ত হভৌগথলক্ এলাক্াগুথল থিথিি ক্জ্রজ্ে হেখাজ্র্ িম্পথির  াথলক্রা পার্ীয় 

জজ্লর জর্য বযবহৃি এক্ াত্র-উৎি অযাকু্ই াজ্রর উপথস্থথির উপর থভথি ক্জ্র, হিপটিক্ 

থিজ্েজ্ র বযি নিার িাজ্ি েুক্ত জজ্লর গুর্ াজ্র্র ক্ষথি, এবং/অিবা হিপটিক্ থিজ্ে  আপজ্েড 

ক্রার ক্ষ িা প্রশথ ি ক্রার জর্য জজ্লর গুর্ াজ্র্র ক্ষথির উপর থভথি ক্জ্র অংশে জ্র্র 

হোগয। EFC থিথিি অোথধ্ক্ারপ্রাপ্ত হভৌগথলক্ এলাক্াি  ক্াউথিগুজ্লাজ্ি থক্ভাজ্ব ি থবল 

অযাজ্েি ক্রা োয় হি িম্পজ্ক্ন থবিাথরি িিয প্রদার্ ক্রজ্ব। DEC এবং DOH ি থবজ্লর 

ভথবষযজ্ির রাউজ্ে অোথধ্ক্ারপ্রাপ্ত হভৌগথলক্ এলাক্াগুথলজ্ক্ পুর্ ূ নলযায়র্ ক্রজ্ব।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেি ক্াউথিগুজ্লাজ্ি হিিপুল এবং হিপটিক্ থিজ্ে গুথল প্রথিস্থাপর্ ক্রা এবং 

আজ্রা পথরজ্বশগিভাজ্ব ক্াে নক্র থিজ্ে গুথল ইর্েল ক্রার খরজ্ির এক্টি অংজ্শর জর্য 

হোগয িম্পথির  াথলক্জ্দর ক্ষথিপূরর্ হদওয়ার জর্য ি থবল প্রদার্ ক্রজ্ব। হোগয িম্পথির 

 াথলক্জ্দর 10,000 ডলার পে নন্ত হোগয খরজ্ির 50 শিাংশ হ রি হদওয়া োজ্ব। ক্াউথিগুথল 

হপ্রাোজ্ র অংশে র্ এবং দষূর্ হ্রাি লক্ষয াত্রা িজ্ব নাচ্চ ক্রজ্ি হিপটিক্ থিজ্ে  প্রক্জ্ল্পর 

জর্য ধ্াজ্প ধ্াজ্প প্রজ্র্াদর্া পথরজ্শাজ্ধ্র  ার থর্ধ্ নারর্ ক্রজ্ি পাজ্র। ওই ক্াউথিগুথলর  জ্ধ্য 

হোগয ক্াউথি এবং অোথধ্ক্ারপ্রাপ্ত হভৌগথলক্ এলাক্াগুথলর এক্টি িাথলক্া EFC এর 

ওজ্য়বিাইজ্ি https://efc.ny.gov/septic-replacement-এ উপলব্ধ।  

  

এর্ভায়রর্ম্ব িাল  োবসবলটিস কম্বপ নাম্বরেম্বর্র (Environmental Facilities 

Corporation) হপ্রবসম্বডি ও বসইও হ ৌবরর্ এ. হকাল োর্ িম্বলম্বের্, "গভর্ নর হ াক্ল 

স্থার্ীয় িরক্ারজ্ক্ অর্ুদার্ থদজ্য় ি ায়িা ক্রার গুরুত্ব হবাজ্ের্ েখর্ হপৌরিভার 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fwiia-img-apply&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6afd7f4e4f884f7e59ae08da6029bc2f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928029625638187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6MRM%2B5ObLo1xNXTCqisQfeqXLmLf9UDuKcl6%2FTT6mTU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fseptic-replacement&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6afd7f4e4f884f7e59ae08da6029bc2f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928029625638187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FnmhYAWcEvz4Yt63E0jMAVhYaYFTzPf1L5Orag77d0I%3D&reserved=0


ইউটিথলটিগুথল ক্র বধ্ ন ার্ পথরক্াঠাজ্ ার ি িযাগুথলর হ াক্াজ্বলা ক্জ্র - বাধ্ নক্যজথর্ি 

থিজ্ে গুথলর আধ্ুথর্ক্ীক্রর্ ক্জ্র, উদীয় ার্ দষূক্জ্দর হ াক্াজ্বলা ক্জ্র, িীিার পাইপগুথল 

অপিারর্ ক্জ্র এবং জলবায় ুপথরবিনজ্র্র প্রভাবগুথল প্রশথ ি ক্জ্র এ র্ থস্থথিস্থাপক্িার 

বযবস্থা িালু ক্জ্র৷ WIIA এবং IMG অর্ুদার্ হপ্রাো গুথল হপ্রাোজ্ র িূির্া হিজ্ক্ পার্ীয় জল 

এবং বজনয জল প্রক্জ্ল্পর িাজ্ি েুক্ত িম্ভাবয অি নায়জ্র্র খরজ্ি প্রাপক্জ্দর 2 থবথলয়র্ ডলাজ্রর 

হবথশ িাশ্রয় ক্জ্রজ্ে৷ আ াজ্দর থ উথর্থিপযাল পািনর্ারজ্দর থবশুদ্ধ জজ্লর ি িযা হ াক্াজ্বলা 

ক্রজ্ি এবং গুরুত্বপূর্ ন প্রক্ল্পি ূ  িাল ুক্রজ্ি িা ােয ক্রার জর্য অি নায়জ্র্র ি াধ্ার্ প্রদাজ্র্র 

জর্য EFC গভর্ নর হ াক্লজ্ক্ িার িল ার্ প্রথিশ্রুথির জর্য ধ্র্যবাদ জার্ায়।"  

  

পবরম্বিে সংরিণ বিভাম্বগর (Department of Environmental Conservation) কব ের্ার 

এিং এর্ভায়রর্ম্ব িাল  োবসবলটিস কম্বপ নাম্বরের্ (Environmental Facilities 

Corporation) হিাম্বডনর হেয়ার োর্ িাবসল হসম্বগাস িম্বলম্বের্, "এর  জ্িা উজ্েখজ্োগয 

থবথর্জ্য়াজ্গর িাজ্ি, গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন হেি জজু়্ে িম্প্রদায়গুথলজ্ি জজ্লর গুর্ ার্ 

উন্নি ক্রাজ্ক্ অোথধ্ক্ার থদজ্য় িজ্লজ্ের্৷ আজজ্ক্র অর্ুদার্গুথল হপৌরিভাগুথলজ্ক্ িাজ্দর 

পুরাজ্র্া জল এবং র্দন া বযবস্থার আপজ্েড এবং আধ্ুথর্ক্ীক্রর্ ক্রজ্ি, পার্ীয় জল িুরথক্ষি 

ক্রজ্ি এবং উদীয় ার্ দষূক্ হিজ্ক্ বাথিন্দাজ্দর রক্ষা ক্রজ্ি িা ােয ক্রার জর্য প্রজ্য়াজর্ীয় 

ি ায়িা প্রদার্ ক্রজ্ব। উপরন্তু, এই প্রক্ল্পগুথল ক্ নিংস্থার্ িটৃষ্ট ক্জ্র, রাজযবযাপী 

অি নর্ীথিগুথলজ্ক্ িাঙ্গা ক্জ্র।"  

  

রাজ্ে স্বাস্থে কব ের্ার ডাাঃ হ বর টি. িাম্বসি িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়ক্ন হেি আ াজ্দর পার্ীয় 

জল রক্ষা ক্রার জর্য আ রা ো ক্রজ্ি পাথর িা ক্রজ্ি প্রথিশ্রুথিবদ্ধ। এই থবথর্জ্য়াগ স্থার্ীয় 

িম্প্রদায়গুথলজ্ক্ িাজ্দর জল িরবরাজ্  দষূর্ক্ারীর িংস্পশ ন ক্ াজ্ি পদজ্ক্ষপ থর্জ্ি হদজ্ব, িার 

িাজ্ি আথি নক্ বাধ্াগুথল দরূ ক্রজ্ি িা ােয ক্রজ্ব এবং আথ  িম্প্রদায়গুথল োজ্ি জজ্লর 

পথরক্াঠাজ্ ার উন্নথিজ্ি থবথর্জ্য়াগ ক্রা িাথলজ্য় হেজ্ি পাজ্র িা থর্স্তিি ক্রার জর্য আথ  

গভর্ নর হ াক্লজ্ক্ ধ্র্যবাদ জার্াই।"  

  

বডপািনম্ব ি অ  হেি হসম্বেিাবর রিািন হজ্. রড্রিম্বগজ্ িম্বলম্বের্, "থবশুদ্ধ এবং থর্রাপদ 

পার্ীয় জল এক্টি থবলাথিিা র্য় বরং এক্টি অথধ্ক্ার ো প্রথিটি থর্উ ইয়ক্নবািীর প্রাপয িাই এই 

জািীয় অর্ুদার্ ক্ নিূথিগুথল িম্প্রদায়গুথলর জর্য অিযাবশযক্৷ স্বাস্থযক্র পার্ীয় জজ্লর 

থিজ্ে গুথল জীবর্, অি ননর্থিক্ উন্নয়র্ এবং বসৃ্তদ্ধর জর্য অপথর াে ন। এই থবথর্জ্য়াগগুথলজ্ক্ 

অোথধ্ক্ার থদজ্য়, গভর্ নর হ াক্ল আ াজ্দর   ার্ রাজয জজু়্ে আ াজ্দর জজ্লর পথরক্াঠাজ্ া 

রক্ষা এবং উন্নি ক্রজ্ের্।"  

  

অবত্বরক্ত জ্ম্বলর গুণ াম্বর্র অর্ুদার্ উপলব্ধ  

গভর্ নর হ াক্ল িম্প্রথি হ াষর্া ক্জ্রজ্ের্ হে রাজ্জযর এক্স্তত্রি ি থবল অযাথেজ্ক্শর্ 

(Consolidated Funding Application, CFA) এর  াধ্যজ্  ি থবল উপলব্ধ রজ্য়জ্ে 

https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/ এ। আজ্বদর্টি জলুাই 29, 2022 পে নন্ত উপলব্ধ। উপলব্ধ 

অি নায়জ্র্র  জ্ধ্য রজ্য়জ্ে জজ্লর গুর্ ার্ উন্নয়র্ প্রক্জ্ল্পর (Water Quality Improvement 

Project, WQIP) অর্ুদার্ ক্ নিূথির 18ি  রাউে। এই বের, জজ্লর গুর্ ার্ উন্নি ক্রজ্ি বা 

রক্ষা ক্রজ্ি, হরাজ্ি জলজ িংজ্োগ পুর্রুদ্ধার ক্রজ্ি, ক্ষথিক্ারক্ অযালগাল ব্লু গুথলর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.cio.ny.gov%2Fapps%2Fcfa%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6afd7f4e4f884f7e59ae08da6029bc2f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928029625794419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VzxkO0KNSRU%2BVx%2BKgLqAinaAcrIq6VVSfWPclbv7uUM%3D&reserved=0


থবরুজ্দ্ধ ল়োই ক্রজ্ি এবং পুজ্রাজ্র্া বজনয জজ্লর পথরক্াঠাজ্ া আপজ্েড ক্রজ্ি ি ায়িা ক্রার 

জর্য অন্তি 75 থ থলয়র্ ডলার উপলব্ধ রজ্য়জ্ে৷ বজনয জল হশাধ্জ্র্র উন্নথি, অ-কৃ্থষ র্র্-পজ্য়ি 

উৎি হ্রাি এবং থর্য়ন্ত্রর্, উৎজ্ির জল িুরক্ষার জর্য জথ  অথধ্ে র্, লবর্ িঞ্চয়, জলজ 

িংজ্োগ পুর্রুদ্ধার, এবং িা ুথিক্ হজলার অবস্থল পুর্রুদ্ধার ি  েয়টি থভন্ন ধ্রজ্র্র প্রক্জ্ল্পর 

ধ্রর্ উপলব্ধ ি থবজ্লর জর্য। হপৌরিভা এবং  থৃিক্া ও জল িংরক্ষর্ হজলাগুথল ি ি ধ্রজ্র্র 

প্রক্জ্ল্পর জর্য আজ্বদর্ ক্রার হোগয; অ-লাভজর্ক্িংস্থাগুথল থর্ব নাথিি থক্েভ  ধ্রজ্র্র প্রক্জ্ল্পর 

জর্য হোগয এবং প্রক্জ্ল্পর প্রক্াজ্রর উপর থর্ভনর ক্জ্র অর্ুদাজ্র্র পথর ার্ 500,000 ডলার হিজ্ক্ 

10 থ থলয়র্ ডলার পে নন্ত উপলব্ধ। গভর্ নর থডজ্িবজ্র পুরস্কারপ্রাপ্তজ্দর হশষ রাউে হ াষর্া 

ক্জ্রজ্ের্, োর  জ্ধ্য রজ্য়জ্ে প্রায় 7.8 থ থলয়র্ ডলার পযাজ্িাগ হব-এর জজ্লর গুর্ ার্ উন্নি 

ক্রার জর্য, জলাশজ্য় প্রজ্বশ ক্রা র্াইজ্রাজ্জজ্র্র পথর ার্ ক্থ জ্য়৷  

  

উপলব্ধ CFA ি থবজ্ল থের্ ইজ্র্াজ্ভশর্ োি হপ্রাো  (GIGP) এবং ইস্তিথর্য়াথরং েযাথর্ং োিি 

(EPG) অন্তভভ নক্ত ক্রা  জ্য়জ্ে। িবুজ েজ়্ের জজ্লর পথরবক্াঠাজ্ া এবং হপৌরিভার জল এবং 

শস্তক্ত দক্ষিা প্রক্ল্পগুথলজ্ক্ ি ি নর্ ক্রার জর্য GIGP-এর  াধ্যজ্  অন্তি 15 থ থলয়র্ ডলার 

উপলব্ধ। িবুজ পথরক্াঠাজ্ া অর্ুশীলর্গুথল েজ়্ের জজ্লর প্রবা  হ্রাি ক্জ্র পুটষ্ট দষূজ্র্র 

থবরুজ্দ্ধ ল়োই ক্রজ্ি ি ায়িা ক্জ্র। EPG এর এই রাউজ্ের জর্য 3 থ থলয়র্ ডলার পে নন্ত 

উপলব্ধ ক্রা  জ্য়জ্ে। প্রািথ ক্ পথরক্ল্পর্ার জর্য এক্টি প্রজ্ক্ৌশল প্রথিজ্বদজ্র্র ি থবল 

প্রদাজ্র্র জর্য হপৌরিভার ক্াজ্ে 100,000 ডলার পে নন্ত অর্ুদার্ পাওয়া োয়, োজ্ি িারা িাজ্দর 

বজনয জল, থর্ক্াশী এবং জজ্লর গুর্ ার্ িংক্রান্ত প্রক্ল্পগুথল িম্পূর্ ন ক্রজ্ি ি ায়িা ক্রার 

উজ্েজ্শয অি নায়জ্র্র জর্য আরও ভালভাজ্ব প্রস্তুি  জ্ি পাজ্র।  

  

পাবর্র  াম্বর্র প্রবত্ বর্উ ইয়ম্বকনর প্রবত্শ্রুবত্  

থর্উ ইয়ক্ন পথরষ্কার পাথর্ অবক্াঠাজ্ া প্রক্ল্পি ূজ্  থবথর্জ্য়াগ বসৃ্তদ্ধ ক্জ্র িজ্লজ্ে। গভর্ নর 

হ াক্জ্লর হর্িৃজ্ত্ব, প্রর্ীি বাজ্জিটি লযাে াক্ন পথরষ্কার জল, পথরচ্ছন্ন বায় ুএবং িবুজ 

ক্ নিংস্থার্ পথরজ্বশ বে অযাজ্ের (Clean Water, Clean Air, and Green Jobs Environmental 

Bond Act) জর্য হ াি 4.2 থবথলয়র্ ডলাজ্রর জর্য অথিথরক্ত 1.2 থবথলয়র্ ডলাজ্রর অর্ুজ্ াদর্ 

প্রদার্ ক্জ্র। এই বেজ্রর হশজ্ষর থদজ্ক্ হভািারজ্দর দ্বারা গ ৃীি এই ঐথি াথিক্ উজ্দযাগটি 

জজ্লর পুরাির্ অবক্াঠাজ্ া আপজ্ডি ক্রজ্ব এবং জজ্লর গুর্ ার্জ্ক্ রক্ষা ক্রজ্ব; বায়ুর দষূর্ 

ক্ াজ্ব এবং জলবায়-ুপথরবিনর্ক্ারী থর্গ ন র্গুথল হ্রাি ক্রজ্ব; বািস্থার্ পুর্রুদ্ধার ক্রজ্ব; িীব্র 

ে়ে এবং বর্যা ি য ক্রার জর্য িম্প্রদায়গুথলর ক্ষ িাজ্ক্ শস্তক্তশালী ক্রজ্ব; বথ রঙ্গজ্র্র স্থার্ 

এবং স্থার্ীয় খা ারগুথলজ্ক্ িংরক্ষর্ ক্রজ্ব; এবং িুথবধ্াবস্তঞ্চি িম্প্রদায়গুথলর িম্পজ্দ, 40 

শিাংজ্শর লক্ষয ি  অন্তি 35 শিাংশ থবথর্জ্য়াগ ক্রজ্ব।  

  

পথরষ্কার পাথর্, পথরচ্ছন্ন বায়,ু এবং িবুজ ক্ নিংস্থার্ পথরজ্বশ বে অযাে ো়োও, বাজ্জজ্ি 

হরক্ডন পথর ার্ 400 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলাজ্রর এর্ভায়রর্জ্ িাল হপ্রাজ্িক্শর্ ি থবল 

(Environmental Protection Fund, EPF) রজ্য়জ্ে, ো জলবায় ুপথরবিনর্ প্রশ র্ এবং 

অথভজ্োজর্ প্রজ্িষ্টা ি ি নর্ ক্রজ্ব, স্থায়ী কৃ্থষর প্রিাজ্র কৃ্থষ িংস্থার্ উন্নয়র্ ক্রজ্ব, আ াজ্দর 

জজ্লর উৎিি ূ জ্ক্ রক্ষা ক্রজ্ব, িংরক্ষর্ প্রজ্িষ্টা অেির ক্রজ্ব, এবং থর্উ ইয়ক্নবািীজ্দর 

থবজ্র্াদজ্র্র িুজ্োগ প্রদার্ ক্রজ্ব। এো়োও বাজ্জজ্ি পথরষ্কার জজ্লর পথরক্াঠাজ্ ার অি নায়জ্র্র 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-272-million-water-quality-improvement-projects-across-state&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6afd7f4e4f884f7e59ae08da6029bc2f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928029625794419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eWn8ebcJZ8aFneCav1fmKdYxqWD1dE%2B7tAm%2BS6X1Lk0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-272-million-water-quality-improvement-projects-across-state&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6afd7f4e4f884f7e59ae08da6029bc2f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928029625794419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eWn8ebcJZ8aFneCav1fmKdYxqWD1dE%2B7tAm%2BS6X1Lk0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fgigp&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6afd7f4e4f884f7e59ae08da6029bc2f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928029625794419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NzMadXOqJceE0FblseGIiBJ%2F0i5pg2uNWe3byILoDrk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fepg&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6afd7f4e4f884f7e59ae08da6029bc2f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928029625794419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OV2EKhtXLmC3A396P%2B%2FxBhkjFNXO4y%2Fcuzi%2BiysI5vE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fepg&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6afd7f4e4f884f7e59ae08da6029bc2f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928029625794419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OV2EKhtXLmC3A396P%2B%2FxBhkjFNXO4y%2Fcuzi%2BiysI5vE%3D&reserved=0


জর্য আজ্রা 500 থ থলয়র্ ডলার অন্তভভ নক্ত আজ্ে ো 2017 িাল হিজ্ক্ হেজ্ির পথরষ্কার জজ্লর 

থবথর্জ্য়াগ হ াি 4.5 থবথলয়র্ ডলার ক্রজ্ব।  

  

স্থার্ীয় সরকারগুম্বলাম্বক বির্ ওয়ািারম্বেডস বর্ডস (Clean Watersheds Needs) 

স ীিায় অংেগ্র ণ করার জ্র্ে উৎসাব ত্ করা  ম্বে  

EFC থ উথর্থিপযাথলটিগুথলজ্ক্ এর্ভায়রর্জ্ িাল হপ্রাজ্িক্শর্ এজ্জস্তির (Environmental 

Protection Agency, EPA) পথরষ্কার ওয়ািারজ্শড িাথ দা জথরজ্প (Clean Watersheds Needs 

Survey) অংশে র্ ক্রজ্ি িাথগদ থদজ্চ্ছ ো EFC 1  ািন থর্উ ইয়জ্ক্ন শুরু ক্জ্রজ্ে। এজ্ি 

অংশে র্ ক্রা অিযন্ত গুরুত্বপূর্ ন ক্ারর্ এটি ভথবষযজ্ির পথরষ্কার পাথর্র অবক্াঠাজ্ া 

প্রক্ল্পগুজ্লার জর্য ি থবল প্রদার্ ক্রজ্ি থর্উ ইয়ক্ন হেিজ্ক্ থির্ ওয়ািার হেি থরভলথভং 

 াে হিজ্ক্ ক্ী পথর ার্ ডলার বরাে হদয়া  জ্ব িাজ্ি প্রভাব হ লজ্ি পাজ্র। 

থ উথর্থিপযাথলটিগুথলজ্ক্ EPA-হি জ াদাজ্র্র জর্য িাজ্দর িম্প্রদাজ্য়র বজনয পাথর্ 

অবক্াঠাজ্ ার িাথ দা র্থিভভক্ত ক্রজ্ি বলা  জ্য়জ্ে। ডকু্জ্ জ্িশর্ জ া থদজ্ি এবং জ াগুথল 

থর্জ্য় ি ায়িা ক্রজ্ি িংস্থাজ্র্র জর্য, এখাজ্র্ হদখুর্।  

  

সংসদ সদসে বেভ এম্বেলব্রাইি িম্বলম্বের্, "আজজ্ক্র হ াষর্া থর্স্তিি ক্রজ্ি িা ােয ক্রজ্ব 

হে লং আইলযােবািীজ্দর পথরষ্কার, থর্রাপদ পার্ীয় জজ্লর অযাজ্েি আজ্ে, িাজ্ াক্ হিপটিক্ 

হপ্রাোজ্  প্রিে থবথর্জ্য়াগ ো়ো। আথ  গভর্ নর হ াক্লজ্ক্ িার হর্িৃজ্ত্বর জর্য ধ্র্যবাদ জার্াই 

এবং থর্উ ইয়জ্ক্নর জর্য পথরজ্বশগি থবজয় অজনজ্র্র জর্য এক্ িাজ্ি ক্াজ ক্রার জর্য উন্মুখ।"  

  

সাম্ব াক কাউবির বর্ি না ী বেভ হিম্বলার্ িম্বলম্বের্, "এক্টি দ্বীপ থ িাজ্ব, আ াজ্দর জল 

আ াজ্দর িব হিজ্য়  ূলযবার্ িম্পদ এবং এটিজ্ক্ রক্ষা ক্রার জর্য আ াজ্দর েিািাধ্য ক্রজ্ি 

 জ্ব। আথ  গভর্ নর হ াক্লজ্ক্ ধ্র্যবাদ জার্াজ্ি িাই গুরুত্বপূর্ ন জজ্লর পথরক্াঠাজ্ াজ্ি 

থবথর্জ্য়াগ ক্রার উজ্েজ্শয িার অবযা ি প্রথিশ্রুথির জর্য। ক্াউথির িজ্র আ াজ্দর প্রজ্িষ্টার 

িাজ্ি রাজ্জযর প্রজ্িষ্টা আগা ী প্রজজ্ন্মর জর্য থর্রাপদ, স্বাস্থযক্র জল থর্স্তিি ক্রজ্ব।"  

  

বসটিম্বজ্র্স কোম্বেইর্  র দো এর্ভায়রর্ম্ব ম্বির (Citizens Campaign for the 

Environment) বর্ি না ী পবরোলক অোড্রিম্বয়র্ এম্বপাবসম্বিা িম্বলম্বের্, "হে হক্ার্ লং 

আইলযােবািীজ্ক্ স্তজজ্ঞািা ক্রুর্ হে িারা পথরষ্কার জল ি ি নর্ ক্জ্রর্ থক্র্া এবং আপথর্ 

এক্টি অর্রু্দী  যা াঁ পাজ্বর্। লং আইলযাজ্ের পথরষ্কার জজ্লর প্রজ্য়াজর্! লং আইলযােজ্ক্ 

হিক্িই ক্রজ্ি এবং জর্স্বাস্থযজ্ক্ রক্ষার জর্য আ াজ্দর বজনয জল এবং পার্ীয় জজ্লর 

বযবস্থাগুথলর উন্নথি এবং আপজ্ডি ক্রা অপথর াে ন। আ াজ্দর দ্বীপগুথলর জজ্লর গুর্ ার্ রক্ষা 

এবং পুর্রুদ্ধার ক্রার ল়োইটি িম্পূর্ ন শস্তক্তজ্ি িজ্লজ্ে এবং এই েুজ্দ্ধ জয়ী  ওয়ার জর্য 

আ াজ্দর অি নায়র্ অিযন্ত প্রজ্য়াজর্। আ রা আর্স্তন্দি হে গভর্ নর হ াক্ল রাজ্জযর ি ায়িার 

প্রবল গুরুত্বটি হবাজ্ের্। এই রাজ্জযর অি নায়র্ আ াজ্দর দষূজ্র্র থবরুজ্দ্ধ েুজ্দ্ধ থর্য়ন্ত্রর্ হপজ্ি 

িা ােয ক্রজ্ব এবং লং আইলযাজ্ের জলজ্ক্ পথরষ্কার ও থর্রাপদ রাখজ্ি িা ােয ক্রজ্ব।"  

  

হর্োর কর্জ্ারম্বভড্রির লং আইলোম্বের র্ীবত্র উপম্বদষ্টা হকবভর্  োকম্বডার্াল্ড 

িম্বলম্বের্, "হর্িার ক্র্জারজ্ভস্তি (The Nature Conservancy) গভর্ নর ক্যাথি হ াক্লজ্ক্ লং 

আইলযাজ্ে পথরষ্কার জল, স্বাস্থযক্র তিক্ি এবং উপিাগর থ থরজ্য় আর্ার জর্য িার 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fneeds&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6afd7f4e4f884f7e59ae08da6029bc2f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928029625794419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=73wfiZvd2fK6JUjZT5FUdfN60FP0iw2lUsxgfuU28f4%3D&reserved=0


অঙ্গক্রবদ্ধিার জর্য িাধ্ুবাদ জার্ায়৷ আ াজ্দর স্থার্ীয় জল এবং বজনয জজ্লর পথরক্াঠাজ্ া 

আজজ্ক্র প্রজ্য়াজজ্র্র জর্য অপে নাপ্ত। ঐথি যগি হিপটিক্ থিজ্ে  হিজ্ক্ র্াইজ্রাজ্জর্ দষূর্ 

আ াজ্দর স্বাস্থয, অি নর্ীথি এবং জীবর্োত্রাজ্ক্ থবপজ্দর িম্মুখীর্ ক্জ্র। লং আইলযাজ্ে পথরষ্কার 

জল পুর্রুদ্ধার ক্রার জর্য আ াজ্দর আরও থবথর্জ্য়াজ্গর প্রজ্য়াজর্ এবং আ রা হরা াস্তঞ্চি হে 

আজ রাজ্জযর বাজ্জজ্ি গভর্ নর এবং আইর্িভার দ্বারা বরাে ক্রা অি ন দষূর্ক্ারী হিপটিক্ 

থিজ্ে গুথলজ্ক্ পথরষ্কার জজ্লর প্রেুস্তক্তর দ্বারা প্রথিস্থাপর্ ক্রজ্ি বযব ার ক্রা  জ্ব।"  

  

সাম্ব াক কাউবি ওয়ািার অিবরটির (Suffolk County Water Authority) প্রধার্ বর্ি না ী 

ক নকত্না হজ্ বর ডবিউ. সাজ্াম্বিা িম্বলম্বের্, "SCWA হরিদািাজ্দর পক্ষ হিজ্ক্ আ রা থর্উ 

ইয়ক্ন হেি জজু়্ে জল িরবরা ক্ারীজ্দর উজ্েজ্শয এই গুরুত্বপূর্ ন ি থবল উপলব্ধ ক্রার জর্য 

গভর্ নর হ াক্লজ্ক্ ধ্র্যবাদ জার্াই৷ িাজ্ াক্ ক্াউথি ওয়ািার অিথরটি বযাপক্ পরীক্ষা এবং 

উদ্ভাবর্ী থিথক্ৎিা প্রেুস্তক্তর থবক্াজ্শর  াধ্যজ্  উদীয় ার্ দষূক্গুথলর হ াক্াজ্বলা ক্রার জর্য 

িস্তক্রয়ভাজ্ব লক্ষ লক্ষয ডলার বরাে ক্জ্রজ্ে, িজ্ব এখর্ও অজ্র্ক্ দরূ হেজ্ি  জ্ব। িাজ্ াক্ 

ক্াউথির বাথিন্দাজ্দর উচ্চ  াজ্র্র পার্ীয় জজ্লর অযাজ্েি অবযা ি রাখার থবষয়টি থর্স্তিি 

ক্রার িাজ্ি িাজ্ি রাজ্জযর অি নায়র্ আ াজ্দর হরিদািাজ্দর জর্য খরি ক্  রাজ্খ।"  

  

###  
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