
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/10/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল জ্বালাবর্ সামি নে, দক্ষতা িৃদ্ধি এিং বিশুি িায় ুও জম্বল রূপান্তরমূলক 

বিবর্ম্বয়াম্বগর হ াষণা কম্বরম্বের্   

   

এর্াদ্ধজন অোম্ব াম্বডনবিবলটি গোরাবি হ াষণা কম্বর, অংেগ্র ণকারী বর্উ ইয়কনিাসীরা 

বিদেুম্বত তাম্বদর আম্বয়র েয় েতাংম্বের হিবে অি ন প্রদার্ কম্বর র্া তা বর্দ্ধিত করার জর্ে 

একটি  াস্ট-ইর্-দে-হর্ের্ পাইলি হপ্রাগ্রাম   

   

পবরকল্পর্া 800,000টি বর্উ ইয়কন পবরিাম্বরর জর্ে ইউটিবলটি বিল ত্রাম্বণ 200 বমবলয়র্ 

মাবকনর্ ডলার প্রদার্ করম্বি    

   

েূর্ে-বর্গ নমর্ র্তুর্ বর্ম নাণ এিং র্তুর্ জীিাশ্ম জ্বালাবর্ গরম করার সরঞ্জাম িেি ার িন্ধ 

করার জর্ে বর্উ ইয়কনম্বক সঞ্চারপম্বি রাম্বে   

   

বর্উ ইয়কন বিশুি জম্বলর ত বিম্বল 500 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার বিবর্ম্বয়াগ করম্বি এিং 

সুবিধািদ্ধঞ্চত কবমউবর্টিম্বক আবি নক স ায়তা হপম্বত স ায়তা করম্বি   

   

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ 2023 সাললর হেট-এর হেলটর অংশ থ সালে শক্তি সাশ্রয়ী, পথরষ্কার 

ও ক্ার্ নক্র ভের্, থেশুদ্ধ োয় ুএেং থেশুদ্ধ জলল থেথর্লয়ালগর হ াষণা থিলয়লের্। এই প্রস্তােটট 

অংশগ্র ণক্ারী থর্উ ইয়ক্নোসীরা তালির আলয়র েয় শতাংলশর হেথশ থেিুযৎ প্রিার্ ক্রলে র্া তা 

থর্ক্তিত ক্রার জর্য এর্াক্তজন অযাল ালডনথেথলটট গযারাথি ততথর ক্রলে। গভর্ নর হ াক্ল এোড়াও 

800,000টট থর্উ ইয়ক্ন পথরোলরর জর্য ইউটটথলটট থেললর জর্য 200 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলালরর 

ত্রাণ হ াষণা ক্লরলের্ র্ারা েেলর 75,000 িাথক্নর্ ডলালরর ক্ি আয় ক্লর র্ারা েতনিালর্ হেলটর 

েতনিার্ ইউটটথলটট থডসক্াউি হপ্রাগ্রালির জর্য হর্াগয র্য়৷ এোড়াও, গভর্ নর হ াক্ল শূর্য-

থর্গ নির্ র্তুর্ থর্ি নাণ এেং র্তুর্ জীোশ্ম জ্বালাথর্ গরি ক্রার সরঞ্জাি থেক্তি েন্ধ ক্রা স  

থডক্াে নর্াইলজশর্ থর্ি নালণর উলিযালগর এক্টট উচ্চাক্াঙ্ক্ষী পযালক্জ হ াষণা ক্লরলের্। এই 

হ াষণায় থেশুদ্ধ জললর ত থেলল 500 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার অন্তভুনি রলয়লে, র্া সুথেধােক্তিত 

ক্থিউথর্টটলক্ আথি নক্ স ায়তা হপলত স ায়তা ক্রার জর্য ক্থিউথর্টট অযাথসেযান্স টটি ততথরর 

সালি থিথলত  লয়লে।   

   

"থর্উ ইয়ক্ন হেট উিা রণ থিলয় হর্তৃত্ব থিলে এেং শক্তির সাশ্রয়ীত্ব, থর্গ নির্ ক্িালত এেং 

থেশুদ্ধ োয় ুও জলল থেথর্লয়াগ ক্রার জর্য এক্টট সা সী এলজন্ডা স্থাপর্ ক্রলে," গভর্ নর হ াকল 



িম্বলর্। "হিলশর সেলেলয় উচ্চাথভলাষী জলোয় ুপথরক্ল্পর্া োস্তোয়র্ ক্রার এেং ভথেষযত 

প্রজলের জর্য এক্টট পথরষ্কার, স্বাস্থযক্র থর্উ ইয়লক্নর পি ততথর ক্রার জর্য হিলশর প্রিি 

এর্াক্তজন অযাল ালডনথেথলটট গযারাথি ক্ল ার পথরশ্রিী পথরোরলক্ সা ার্য ক্রলে।"   

   

এর্াদ্ধজন অোম্ব াম্বডনবিবলটি সম্বোধর্ করা  

হভািালির সাে নজর্ীর্ থরলেট সিি নর্ ক্লর এির্ এক্টট অি নর্ীথতেযাপী ক্যাপ-এন্ড-ইর্লভে-

হপ্রাগ্রািলক্ এথগলয় হর্ওয়ার পাশাপাথশ, গভর্ নর হ াক্ল থর্ম্ন থর্গ নিলর্ স্থার্ান্তথরত ক্রার সিয় 

আিালির সেলেলয় ঝুুঁ থক্পূণ ন পথরোরলক্ শক্তির িাি েৃক্তদ্ধ হিলক্ থেরত রাখার জর্য এক্াথধক্ 

র্ীথতর প্রস্তাে ক্রলের্। ক্ার্ নক্লালপর িলধয রলয়লে:    

   

• উচ্চ বিদেুবতক বিম্বলর জর্ে 200 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার ত্রাণ প্রদার্ করা। থর্উ 

ইয়ক্ন হেট প্রায় 800,000টট পথরোরলক্ এক্টট হিথডট প্রিার্ ক্রলে র্ারা 75,000 

ডলালরর ক্ি আয় ক্লর হোঝার্ুি তেিুযথতক্ থেল পথরলশাধ ক্রলত সা ার্য ক্রলে।    

• এমপাওয়ার প্লাস (EmPower Plus) পাইলম্বির পাইলম্বির মাধেম্বম স্বল্প-আম্বয়র 

িাবিগুবলম্বক আধুবর্কীকরম্বণর সাম্বি সামম্বি নের স ায়তা যুক্ত করা। এিপাওয়ার 

প্লাস 20,000টট স্বল্প-আলয়র পথরোরলক্ থর্লরাধক্ হর্াগ ক্লর, শক্তি সাশ্রয়ী 

র্ন্ত্রপাথতগুথললত আপলগ্রড ক্লর এেং িষূণক্ারী জীোশ্ম জ্বালাথর্ গরি হিলক্ পথরষ্কার, 

িক্ষ তেিুযথতক্ থেক্ল্পগুথললত পথরেতনর্ ক্রার িাধযলি তালির োথড়লক্ উন্নত ক্রলত 

স ায়তা ক্রলে৷ এিপাওয়ার প্লাস হপ্রাগ্রালির িাধযলি হর্াগযতা অজনর্ক্ারী োথড়গুথল 

সমূ্পণ নরূলপ থেিুযতাথয়ত  ওয়ার সিয় শক্তি এর্াক্তজন অযাল ালডনথেথলটট গযারাথির জর্যও 

হর্াগয। এই হিলশর প্রিি পাইলট হপ্রাগ্রািটট থর্ক্তিত ক্রলে হর্ অংশগ্র ণক্ারী 

পথরোরগুথল ক্খর্ই তালির আলয়র েয় শতাংলশর হেথশ থেিুযলত অি ন প্রিার্ ক্রলে র্া। 

েতনিার্ এিপাওয়ার হপ্রাগ্রািটট 2022 সালল 14,000টটরও হেথশ োথড়লত হসো প্রিার্ 

ক্লরলে এেং এিপাওয়ার প্লাস আগািী েেলরর িলধয আে াওয়া এেং থেিুযতায়র্ েযেস্থার 

সিন্বলয়র িাধযলি িাধযলি 20,000টটরও হেথশ পথরোলরর ক্ালে হপ ৌঁোলে েলল আশা ক্রা 

 লে, এর্াক্তজনর েযে ারলক্ েযাপক্ভালে হ্রাস ক্রার পাশাপাথশ 17,000 হিটিক্ টলর্রও 

হেথশ থর্িঃসরণ হরাধ ক্রা  লয়লে - হেলটর র্তুর্ স ায়তায় 200 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলালরর 

আধালর্র জর্য ধর্যোি।    

• বর্ম্ন-আম্বয়র এর্াদ্ধজন িাস্ক হ াস নম্বক বর্ম্বদনে হদওয়া ,  র্া এর্াক্তজন সাশ্রয়ী িূললযর 

হপ্রাগ্রািগুথল পথরোলর্া ক্লর এির্ হেলটর সংস্থাসিূল র সিন্বলয় গট ত, থেিযিার্ 

হপ্রাগ্রালির প্রাথন্তক্ক্রণ উন্নত ক্রার জর্য তাৎক্ষথণক্ প্রলেষ্টা গ্র ণ ক্রলত এেং এই 

পথরলষোগুথললত অযালেস এেং জর্সাধারলণর ডলালরর প্রভাে োড়ালর্ার জর্য 

প্রশাসথর্ক্ প্রক্তিয়াগুথললক্ স জতর ক্রার জর্য তাৎক্ষথণক্ প্রলেষ্টা গ্র ণ ক্লর।     

   

বিশুি িায়মু্বত বিবর্ম্বয়াগ এিং বর্গ নমর্ হ্রাস  

োয়ুর গুণগত িার্ উন্নত ক্রলত এেং থেথভন্ন খাত হিলক্ থর্গ নির্ ক্িালত, গভর্ নর হ াক্ল  ললর্:   



• 2025 সাললর িলধয হোট ভেলর্র জর্য এেং 2028 সাললর িলধয েড় ভেলর্র জর্য 

সাইটটটলত জীোশ্ম জ্বালাথর্র ি র্ োড়াই শূর্য-থর্িঃসরলণর র্তুর্ থর্ি নালণর আহ্বার্ 

জার্ালর্া  লে।    

• 2030 সাললর িলধয হোট ভেলর্র জর্য এেং 2035 সাললর িলধয েড় ভেলর্র জর্য 

হসইসালি সক্ল ভেলর্র জর্য সংথিষ্ট জীোশ্ম জ্বালাথর্ থসলেলির জর্য হক্ালর্া র্তুর্ 

জীোশ্ম জ্বালাথর্ গরি ক্রার সরঞ্জাি থেক্তি থর্থষদ্ধ ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন এক্টট জাথত-

হর্তৃস্থার্ীয় অেস্থার্ গ্র লণর প্রস্তাে হিওয়া  লয়লে।    

• ভেলর্র িযালর্জারলির থেিুযৎ থেল এেং থর্গ নির্ ক্িালত জ্ঞাত পেন্দ ক্রলত সা ার্য 

ক্রার জর্য তালির এর্াক্তজন েযে ালরর উপর থভথি ক্লর হেট েযাপী েৃ ির ভের্গুথললত 

হলটার হগ্রড েরাদ্দ ক্রার এক্টট থসলেিলক্ অগ্রসর ক্রা।   

• পথরে র্ থেিুযতায়লর্ থর্উ ইয়লক্নর জাতীয়-লর্তৃস্থার্ীয় থেথর্লয়ালগর উপর থভথি ক্লর 

পােথলক্ সাথভনস থডপাটনলিিলক্ ( Department of Public Service, DPS) িাঝাথর ও ভারী 

র্ার্ো লর্রর জর্য িক্ষতার সালি এেং সিয়িত োক্তজনং অেক্া ালিা স্থাপলর্র োধাগুথল 

থেথিত এেং অপসারলণর থর্লিনশ থিলয়।    

• থর্উ ইয়ক্ন হেট অথ স অভ পাক্নস, থরক্তিলয়শর্ অযান্ড থ লোথরক্াল থপ্রজারলভশর্ 

(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation, OPRHP)-হক্ 2030 সাললর 

িলধয পুর্র্ নেীক্রণলর্াগয শক্তির উৎস হিলক্ সক্ল সুথেধার থেিুযৎ সরেরা  ক্রার থর্লিনশ 

থিলয় তার থর্জস্ব থেিুযৎ উৎপন্ন ক্লর এেং অর্যার্য সেুজ সংস্থার্ হর্ির্ ক্থিউথর্টট 

হসালার ো অর্যার্য স্থার্ীয় সুথেধা হিলক্ পুর্র্ নেীক্রণলর্াগয শক্তি িয়লক্ অগ্রাথধক্ার 

হিয়।    

• এক্টট র্যার্য রূপান্তলরর জর্য হেট পথরক্ল্পর্ালক্ হক্ন্দ্রীভূত এেং থর্লিনশ ক্রার জর্য 

জাে িার্ক্তজশলর্র এক্টট অথ স ততথর ক্রা; থর্উ ইয়ক্নই প্রিি এক্টট ক্া ালিালক্ 

এথগলয় থর্লয় র্ালে র্া প্রভাথেত শ্রথিক্ ও ক্থিউথর্টটর জর্য এক্টট অি নর্ীথতেযাপী হক্েল 

রূপান্তলরর অজনলর্র জর্য থর্লেথিত  লে র্া ক্য়লা হিলক্ রূপান্তলরর োইলর হিখায় এেং 

অর্যার্য জীোশ্ম জ্বালাথর্ হিলক্ িলূর সলর র্াওয়ার থিলক্ র্জর হিয়।   

   

বিশুি জম্বল বিবর্ম্বয়াগ  

গভর্ নর হ াক্ল পাথর্র গুণগত িার্ ও অেক্া ালিা প্রক্লল্প স ায়তা এেং জর্স্বাস্থয রক্ষায় থেশুদ্ধ 

পাথর্র অি নায়লর্ 500 থিথলয়র্ িাথক্নর্ ডলার থেথর্লয়াগ ক্রলের্। এই থেথর্লয়াগলক্ ক্ালজ লাগালত 

এেং স্থার্ীয় সরক্ালরর সালি েলিার্ সিন্বয় থর্ক্তিত ক্রলত, গভর্ নর হ াক্ল ক্থিউথর্টট 

অযাথসসটযান্স টটি ততথর ক্রলের্, র্া হোট, গ্রািীণ এেং সুথেধােক্তিত ক্থিউথর্টটর ক্ালে সক্তিয় 

আউটথরে প্রিার্ ক্রলে এেং তালির থেশুদ্ধ জললর অেক্া ালিার োথ িা পূরলণর জর্য আথি নক্ 

স ায়তা হপলত স ায়তা ক্রলে।    

   

পার- ও পথল ্লুলরাঅযালক্াইল সােলেন্স (per- and polyfluoroalkyl substances, PFAS) এর 

িলতা উিীয়িার্ িষূক্গুথলর থেরুলদ্ধ লড়াই ক্রার জর্য হেলটর পূে নেতী পিলক্ষপগুথলর উপর 

থভথি ক্লর, গভর্ নর হ াক্ল আগািী পাুঁে েেলর িষূলণর উৎসগুথল তিন্ত ক্রলত এেং িথূষত 

স্থার্গুথলর প্রথতক্ালরর জর্য হপ রসভাগুথললক্ আথি নক্ স ায়তা প্রিালর্র এক্টট হপ্রাগ্রাি প্রথতষ্ঠা 



ক্রলের্৷ এই র্তুর্ হপ্রাগ্রািটট আিালির পথরলেশ হিলক্ এই রাসায়থর্ক্গুথল সরালত এেং থেশুদ্ধ 

জল রক্ষা ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন ক্থিউথর্টটর প্রলয়াজর্ীয় সংস্থার্ সরেরা  ক্রলে।    

   

িজনে হ্রাস করুর্ এিং স্থার্ীয় পুর্ি নেি ারম্বযাগে হপ্রাগ্রাম্বম বিবর্ম্বয়াগ করুর্  

ক্ট র্ েজনয জলোয়ু পথরেতনর্ক্ারী থগ্রর্ াউস গযালসর েতুি ন েৃ িি অেিার্ক্ারী। ক্থিউথর্টটলক্ 

রক্ষা ক্রলত এেং হপ রসভা ও ক্রিাতালির উপর হোঝা হ্রাস ক্রার জর্য, গভর্ নর হ াক্ল েজনয 

হ্রাস ও পুর্ে নযে ারলর্াগয অেক্া ালিা আইর্ প্রস্তাে ক্রলের্, র্া পুর্ে নযে ালরর িাথয়ত্ব প্রলর্াজক্ 

এেং ক্রিাতালির ক্াে হিলক্ িলূর সথরলয় হিয়। থর্উ ইয়ক্ন হেট এক্টট র্তুর্, আরও িক্ষ েজনয 

হ্রাস হক্ শল থেক্াশ ক্রলে র্া পুর্ে নযে ালরর  ার োথড়লয় তুললে, স্থার্ীয় সরক্ালরর অি ন সাশ্রয় 

ক্রলে, ক্ি নসংস্থার্ ততথর ক্রলে এেং পথরলেশ রক্ষা ক্রলে। এই হপ্রাগ্রালির জর্য থর্উ ইয়ক্নলক্ 

উপািার্-থর্থিনষ্ট পুর্ে নযে ারলর্াগয  ার পূরণ ক্রলত  লে, োধযতািূলক্ হপাে-ক্র্ক্তজউিার 

পুর্ে নযেহৃত সািগ্রীর  ার ততথর ক্রলত  লে এেং পুর্ে নযে ারলর্াগয হভািালির জর্য সুথেধাজর্ক্ 

থক্র্া তা থর্ক্তিত ক্রলত স ায়তা ক্রলে।   

  

বর্উ ইয়কন হস্টি এর্াদ্ধজন বরসার্ন অোন্ড হডম্বভলপম্বমি অিবরটির সভাপবত ও প্রধার্ 

বর্ি না ী কম নকতনা এিং ক্লাইম্বমি অোকের্ কাউদ্ধিম্বলর স -সভাপবত হডাবরর্ এম  োবরস 

িম্বলর্, "আিরা জাথর্ হর্ আজ থর্উ ইয়লক্নর সক্ল ক্থিউথর্টটর িলধয হভািালির উচ্চ শক্তি 

েযয় অরু্ভূত  লে।  হর্ির্, গভর্ নর হ াক্ল এক্টট সা সী এলজন্ডা প্রস্তাে ক্লরলের্ র্া থর্উ 

ইয়ক্নোসীলির উপর এক্টট থেলশষ হ াক্াস স  শক্তি সািি নয সুরথক্ষত ক্রার থিলক্ িলর্াথর্লেশ 

ক্লর, র্ারা থেল ত্রালণর িাধযলি ো তালির োথড়লক্ আরও এর্াক্তজন িক্ষ ক্লর হতালার িাধযলি 

অথতথরি স ায়তার সেলেলয় হেথশ প্রলয়াজর্।  এই স ায়তার সালি  াত থিথললয় আিালির 

থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ নিলর্র প্রািথিক্ ক্ারণ, হেলটর ভেলর্র েক্লক্ সিাধার্ ক্রা এেং 

স্বাস্থযক্র ও আরও আরািিায়ক্ জীের্র্াপর্ এেং ক্ালজর জায়গা প্রিালর্র জর্য পরেতী 

িশলক্র িলধয র্তুর্ শূর্য থর্গ নির্ ভের্ থর্ি নালণর হেষ্টা ক্রা  লে।  আিরা র্খর্ এই সিসযালক্ 

সািলর্ থর্লয় র্াক্তে, আিরা জাথর্ হর্ স ল  লত  লল আিালির থভথি গলড় তুললত  লে সক্ল 

থর্উ ইয়ক্নোসীর উপলর র্া এক্টট সেুজ অি নর্ীথতলত রূপান্তথরত  ওয়ার হক্ষলত্র র্যায়সঙ্গতভালে 

উপকৃ্ত  লে।"       

  

বর্উ ইয়কন হস্টি বডপািনম্বমি অি এর্ভায়রর্ম্বমিাল কর্জারম্বভের্ কবমের্ার িাবসল 

হসগম্বগাস িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেট থডপাটনলিি অে এর্ভায়রর্লিিাল ক্র্জারলভশর্ 

ক্থিশর্ার োথসল হসগলগাস েললর্, "গভর্ নর হ াক্ললর হেট অে িয হেট প্রস্তাে এেং হটক্সই 

থেথর্লয়াগ আিালির হেট ও জাথতর প্রলয়াজর্ীয় জলোয়ু ও পথরলেশগত পিলক্ষপ সরেরা  

ক্রলে। এই থেস্তৃত পন্থা জল ও োয়ুর গুণিার্ রক্ষা, জলোয়ু পথরেতনর্ হিাক্ালেলা এেং এক্টট 

পথরেন্ন শক্তির ভথেষযলতর অি ননর্থতক্ সম্ভাের্া উপলথি ক্রার েলিার্ প্রলেষ্টালক্ শক্তিশালী 

ক্রলে। DEC থর্উ ইয়ক্নলক্ আরও পথরষ্কার, স্বাস্থযক্র, আরও হটক্সই এেং থর্উ ইয়ক্নোসীলির 

জর্য আরও সাশ্রয়ী িূললযর ক্রার জর্য গভর্ নলরর লক্ষয অজনলর্র জর্য সরক্াথর ও হেসরক্াথর 

খালতর থেলশষজ্ঞলির সালি অংশীিাথরত্ব ক্রলত হপলর গথে নত।"  

   

পািবলক সাবভনস কবমেম্বর্র হর্য়ারমোর্ রবর এম দ্ধিদ্ধিয়ার্ িম্বলর্, "টার্া থিতীয় েের 

গভর্ নর হ াক্ল ইউটটথলটট হরটলপয়ারলির অভূতপূে ন আথি নক্ স ায়তা প্রিার্ ক্রলের্। থেভাগটট 



সম্প্রসাথরত ইউটটথলটট থডসক্াউলির জর্য তার িৃটষ্টভথঙ্গ োস্তোয়লর্র জর্য প্রস্তুত ও আগ্র ী 

এেং অংশগ্র ণক্ারী থর্ম্ন-আলয়র পথরোলরর জর্য এক্টট হিলশর প্রিি এর্াক্তজন 

অযাল ালডনথেথলটট গযারাথি পাইলট হপ্রাগ্রাি হিলক্ থশখলত আগ্র ী। হর্ল তু আিরা হক্াথভড-19 

অি ননর্থতক্ থেপর্ নয় হিলক্ হেথরলয় আসথে এেং থেশ্বেযাপী পণযিূললযর অথস্থরতা থর্উ 

ইয়ক্নোসীলির গৃ স্থালীর শক্তির হোঝালক্ আরও োথড়লয় তুললে, গভর্ নলরর র্তুর্ এেং উদ্ভাের্ী 

শক্তি সাশ্রয়ী িূললযর উলিযাগসিূ  ট ক্ সট ক্ সিলয় আসলে।"  

   

বর্উ ইয়কন হস্টি পাকন কবমের্ার এবরক কুম্বলবসদ িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেট পাক্নসিূ  থর্উ 

ইয়ক্ন হেলটর আিালির সে নলশ্রষ্ঠ পথরলেশগত উিরাথধক্ারলরর িলধয এক্টট এেং আিরা 

আিালির পাক্ন থসলেিলক্ স্থাথয়লত্বর এক্টট িলডল থ সালে গলড় তুললত প্রথতশ্রুথতেদ্ধ। গভর্ নর 

হ াক্ললর হর্তৃত্ব পুর্র্ নেীক্রণলর্াগয শক্তি সম্প্রসারলণ থর্উ ইয়ক্ন হেট পাক্নগুথললক্ উদ্ভাের্ী 

প্রাকৃ্থতক্ সম্পি সুরক্ষার হক্ষলত্র সািলর্র সাথরলত রাখলে এেং আগািী েেরগুথললত আরও 

ক্ি নসংস্থার্ ততথর ক্রলে।"  

   

বর্উ ইয়কন হস্টি এর্ভায়রর্ম্বমিাল  োবসবলটি কম্বপ নাম্বরেম্বর্র সভাপবত এিং প্রধার্ 

বর্ি না ী কম নকতনা মবরর্ এ. হকালমোর্ িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল েুঝলত হপলরলের্ হর্ থেশুদ্ধ 

জললর অেক্া ালিা শক্তিশালী, স্বাস্থযক্র ক্থিউথর্টট এেং োস্তুতন্ত্রলক্ স ায়তা ক্লর এেং 

অি ননর্থতক্ উন্নয়র্লক্ উৎসাথ ত ক্লর। গভর্ নর হ াক্ললর হর্তৃলত্ব, থর্উ ইয়ক্ন জর্লগাষ্ঠীর পাথর্র 

গুণগত িার্ উন্নত ক্রলত স ায়তা ক্রার জর্য অভূতপূে ন আথি নক্ স ায়তা প্রিার্ ক্লর েলললে। 

লক্ষযর্ুি প্ররু্ক্তিগত স ায়তা রথক্ষত ক্রা গুরুত্বপূণ ন হেট এেং হ ডালরল ত থেল র্া লভয 

রলয়লে তা অযালেস ক্রলত সেলেলয় হেথশ প্রলয়াজর্ এির্ ক্থিউথর্টটলক্ স ায়তা ক্রার জর্য 

অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন। EFC এই অগ্রগথত-থেন্তািূলক্ উলিযাগটট োস্তোয়র্ ক্রলত এেং 

ক্থিউথর্টটলক্ অতযােশযক্ পার্ীয় জল এেং র্িনিা আপলগ্রড ক্রলত, জলোয় ুপথরেতনলর্র 

প্রভাে হ্রাস ক্রলত এেং পথরলেশগত, জর্স্বাস্থয ও জীেলর্র িালর্র উলিগ হিাক্ালেলায় স ায়তা 

ক্রার জর্য সরক্ালরর অংশীিারলির সালি স লর্াথগতা ক্রার জর্য উেুখ  লয় আলে।"  

  

###  
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