
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/9/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হেডাম্বরল বিপক্ষীয় অিকাঠাম্ব া আইর্ ত বিল পাওয়ার জর্ে প্রি  

পার্ীয় জল প্রকল্প স  জল অিকাঠাম্ব াম্বত 40 ব বলয়র্  াবকনর্ ডলাম্বররও হিবে 

বিবর্ম্বয়াম্বগর হ াষণা বিম্বয়ম্বের্  

  

হ াষণাটি বর্উ ইয়ম্বকনর গুরুত্বপূণ ন পার্ীয় জল সরিরা  রক্ষা, জল এিং র্িন া িেিস্থার 

আপম্বেড এিং জল িষূণ হ্রাস করার জর্ে সি নম্বেষ পিম্বক্ষপ ব সাম্বি বিবিত করা 

 ম্বয়ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ জল অবক্াঠাম া উন্নয়র্ প্রক্ল্পগুথলর জর্য 40.3 থ থলয়র্  াথক্নর্ 

ডলার আথি নক্ স ায়তা হ াষণা ক্মরমের্, যার  মযয থর্উ ইয়ক্ন হেমে প্রি  পার্ীয় জল প্রক্ল্প 

রময়মে যা আলবাথর্মত থিপক্ষীয় অবক্াঠাম া আইমর্র অযীমর্ অবক্াঠাম া ত থবল হপময়মে। 

এর্ভায়রর্ম ন্টাল ফ্যাথসথলটেজ ক্মপ নামরশমর্র পথরচালর্া পষ নদ স্বল্প বযময় অি নায়র্ এবং পূমব ন 

হ াথষত অর্ুদার্ অর্ুম াদর্ ক্মরমে, যা জর্স্বাস্থ্য এবং পথরমবমশর সম্ভাবয ঝুুঁ থক্ হ্রাস ক্মর এ র্ 

গুরুত্বপূণ ন পার্ীয় জল এবং র্দন া প্রক্ল্পগুথলর জর্য  াটেমত হবলচা পাওয়ার জর্য প্রময়াজর্ীয় 

 ূলযমর্ হপৌর অযামেমসর অর্ুম াদর্ হদয়।  

  

"গুরুত্বপূণ ন জল অবক্াঠাম া উন্নয়র্ প্রক্ল্প গ্র মণ ক্থ উথর্টের আথি নক্ স ায়তা প্রময়াজর্ এবং 

এ ক্ারমণই আথ  আ ার থর্ব না ী বামজমে থবশুদ্ধ পাথর্র অবক্াঠাম ামত 500 থ থলয়র্  াথক্নর্ 

ডলার থবথর্ময়াগমক্ অগ্রাথযক্ার থদময়থে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আজ হ াথষত ত থবল 

হপৌরসভাগুথলমক্ তামদর পার্ীয় জল এবং বজনয জমলর অবক্াঠাম া আযুথর্ক্ীক্রণ এবং তামদর 

ক্থ উথর্টের জমলর গুণ ার্ এবং জর্স্বামস্থ্যর উন্নথত ক্রমত স ায়তা ক্রমব।"  

  

আলবাথর্ থ উথর্থসপযাল ওয়াোর ফ্াইর্যান্স অিথরটে থর্উ ইয়ক্ন হেমে পার্ীয় জমলর 

অবক্াঠাম ার জর্য থিপক্ষীয় অবক্াঠাম া আইর্ হিমক্ প্রি  ত থবল পামব। ক্তত নপমক্ষর জর্য 

অর্ুম াথদত থিপক্ষীয় অবক্াঠাম া আইর্ ত থবমলর  মযয 1.27 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার অর্ুদার্ 

এবং 1.83 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার স্বল্পম য়াদী সুদ ুক্ত অি নায়র্ অন্তভভ নক্ত রময়মে। এই ত থবল 3 

থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলার হেমের জল অর্ুদার্ োড়াও। থফ্উরা বুশ পথরস্রাবণ প্ল্যান্ট, পাইর্ বুশ 

পাম্প হেশর্ এবং লাউডর্থভল জলাযার স  আলবাথর্ ওয়াোর থসমেম র থতর্টে সুথবযায় 

বায নক্যজথর্ত অবক্াঠাম া আযুথর্ক্ীক্রমণর জর্য এই ত থবল বযব ার ক্রা  মব।  

  



হবামডনর অর্মু াদমর্র  মযয রময়মে থির্ ওয়াোর হেে থরভলথভং ফ্ান্ড এবং ড্রংথক্ং ওয়াোর 

হেে থরভলথভং ফ্ামন্ডর  াযযম  অি নায়র্ এবং ওয়াোর ইর্ফ্রাস্ট্রাক্চার ই প্রুভম ন্ট হপ্রাগ্রা  

অর্ুসামর ইমতা মযয হ াথষত অর্ুদার্। হফ্ডামরল থিপক্ষীয় অবক্াঠাম া আইর্ হিমক্ জল 

অবক্াঠাম ার জর্য ত থবল EFC িারা হেে থরভলথভং ফ্ান্ড হপ্রাগ্রাম র  াযযম  পথরচাথলত  য়। 

গভর্ নর হ াক্ল র্মভম্বমর থিপক্ষীয় অবক্াঠাম া আইর্ িারা অি নাথয়ত প্রি  থবশুদ্ধ জল 

অবক্াঠাম া প্রক্ল্পগুথলর জর্য ত থবল হ াষণা ক্মরথেমলর্।  

  

বর্উ ইয়কন হেি এর্ভায়রর্ম্ব ন্টাল েোবসবলটিজ কম্বপ নাম্বরেম্বর্র হপ্রবসম্বডন্ট ও বসইও 

হ ৌবরর্ এ হকাল োর্ িম্বলর্, "EFC হবাডন ক্তত নক্ অর্ুম াথদত অর্ুদার্ এবং অি নায়র্ এই 

প্রক্ল্পগুথলমক্ সাশ্রয়ী ক্রমত স ায়তা ক্রমব এবং আথি নক্ বাযাগুথল জর্স্বাস্থ্য এবং পথরমবশ 

রক্ষার জর্য গুরুত্বপূণ ন প্রক্ল্পগুথল গ্র ণ ক্রমত সম্প্রদায়মক্ বাযা র্া হদয় তা থর্ড্িত ক্রমত 

স ায়তা ক্রমব। EFC গভর্ নর হ াক্ল, হপ্রথসমডন্ট বাইমডর্ এবং আ ামদর ক্ংমগ্রমসর 

অংশীদারমদর জল অবক্াঠাম ামত থবথর্ময়াগমক্ অগ্রাথযক্ার হদওয়ার জর্য যর্যবাদ জার্ায়। EFC 

এই সংস্থ্ার্গুথলমক্ হসই ক্থ উথর্টেস ূম র ক্ামে সরবরা  ক্রমত প্রথতশ্রুথতবদ্ধ যামদর এটে 

সবমচময় হবথশ প্রময়াজর্ এবং তামদর হেে এবং হফ্ডামরল ত থবল অযামেস ক্রমত স ায়তা 

ক্রার জর্য অতভলর্ীয় স ায়তা প্রদার্ অবযা ত রাখমব।"  

  

বর্উ ইয়কন হেি বডপািনম্ব ন্ট অি এর্ভায়রর্ম্ব ন্টাল কর্জারম্বভের্ কব ের্ার অোন্ড 

এর্ভায়রর্ম্ব ন্টাল েোবসবলটিজ কম্বপ নাম্বরের্ হিাম্বডনর হিয়ার োর্ িাবসল হসম্বগাস 

িম্বলর্, "থবশুদ্ধ পার্ীয় জল থর্ড্িত ক্রা এক্টে শীষ ন অগ্রাথযক্ার এবং থর্উ ইয়ক্ন হসৌভাগযবার্ 

হয গভর্ নর হ াক্ল, রাষ্ট্রপথত বাইমডর্,  াথক্নর্ EPA প্রশাসক্ থরগযার্ এবং আ ামদর হেমের 

ক্ংমগ্রসর্াল প্রথতথর্থযদল জমলর গুণ ার্ রক্ষায় হক্ৌশলগত থবথর্ময়াগমক্ এথগময় থর্মত এক্সামি 

ক্াজ ক্রমে। DEC আলবাথর্ প্রক্ল্প এবং আমরা অমর্ক্মক্ হেে এবং হফ্ডামরল সম্পমদর 

স ায়তায় এথগময় হযমত হদমখ উচ্ছ্বথসত, যা ক্ নসংস্থ্ার্ ততথর ক্রমে, ক্থ উথর্টেমক্ উপক্ত ত 

ক্রমে এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীমদর রক্ষা ক্রমে।"  

  

বর্উ ইয়কন হেি হ লি বডপািনম্ব ম্বন্টর ভারপ্রাপ্ত কব ের্ার জর্  োকম্বডার্াল্ড 

িম্বলর্, "স স্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীর জীবর্ ও জীবর্যাপমর্র জর্য জল অপথর ায ন, তাই আ রা 

থবশুদ্ধ জমলর অবক্াঠাম ামত আ ামদর থবথর্ময়াগ বতড্দ্ধ অবযা ত হরমখথে। আজ হ াথষত 

থিপক্ষীয় অবক্াঠাম া আইর্ হিমক্ এই ত থবল আ ামদর হেমের হর্ততস্থ্ার্ীয় জমলর গুণ ামর্র 

উমদযামগর সামি থ থলত  মল আলবাথর্মত পার্ীয় জমলর অবক্াঠাম া আযুথর্ক্ীক্রমণ স ায়তা 

ক্রমব। আথ  গভর্ নর হ াক্মলর প্রথত ক্ত তজ্ঞ হয থতথর্ তার থর্ব না ী বামজমে থবশুদ্ধ জমলর 

অবক্াঠাম ার জর্য 500 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলামরর ত থবল অন্তভভ নক্ত ক্মরমের্ এবং থবশুদ্ধ 

জমলর অবক্াঠাম ামত থর্উ ইয়মক্নর হ াে থবথর্ময়াগ 5 থবথলয়র্  াথক্নর্ ডলামর উন্নীত ক্মরমের্।"  

  

বর্উ ইয়ম্বকনর হসম্বেিাবর অি হেি রিািন হজ রবিম্বগজ িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হেে থবশুদ্ধ 

জমলর অবক্াঠাম ামত অভূতপূব ন থবথর্ময়াগ অবযা ত হরমখমে, যা স্বাস্থ্যক্র, থস্থ্থতস্থ্াপক্ এবং 

হেক্সই ক্থ উথর্টের জর্য অপথর ায ন থভথি। এই আথি নক্ থবথর্ময়াগগুথল এম্পায়ার হেে জমুড় 

ক্থ উথর্টেস  ূমক্ তামদর জমলর অবক্াঠাম া উন্নত ক্রমত, থবষাক্ত দষূক্ হিমক্ থসমে গুথল 

রক্ষা ক্রমত এবং পথরষ্কার জমলর অযামেস বাড়ামত স ায়তা ক্রমব। এই হ াষণাটে আগা ী 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-first-clean-water-infrastructure-projects-state-receive-federal&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0bf8b7a8fbd5459f3a0f08db0ac50d0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638115613674262243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iSk17ihG2IbP%2FlFgPwpq7DAP9JaXvO8EHEA47DgyO3g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-first-clean-water-infrastructure-projects-state-receive-federal&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0bf8b7a8fbd5459f3a0f08db0ac50d0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638115613674262243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iSk17ihG2IbP%2FlFgPwpq7DAP9JaXvO8EHEA47DgyO3g%3D&reserved=0


প্রজমের জর্য থর্উ ইয়ক্নবাসীর জীবর্ ার্ উন্নত ক্রমত হফ্ডামরল সরক্ামরর অংশীদারমদর 

সামি ক্াজ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্মলর অঙ্গীক্ারমক্ তভ মল যমর।"  

  

EPA-এর আঞ্চবলক প্রোসক বলসা এে. গাবস নয়া িম্বলর্, "বাইমডর্- যাথরস প্রশাসর্মক্ 

যর্যবাদ, থিপক্ষীয় অবক্াঠাম া আইমর্র  াযযম  প্রদি এই অভূতপূব ন ত থবল এ র্ 

ক্থ উথর্টের জর্য প্রময়াজর্ীয় অবক্াঠাম া উন্নয়র্ থর্ড্িত ক্রমে যামদর আথি নক্ স ায়তা 

সবমচময় হবথশ প্রময়াজর্। পথরমবশগত স তা প্রদামর্র এই প্রমচষ্টায় থর্উ ইয়ক্ন এক্টে  ূল 

অংশীদার।"  

  

বসম্বর্ম্বির সংখ্োগবরষ্ঠ হর্তা িাল নস শু ার িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন জমুড় পথরবার ও ক্থ উথর্টের 

জর্য থর্রাপদ থবশুদ্ধ পার্ীয় জল থর্ড্িত ক্রার জর্য থিপক্ষীয় অবক্াঠাম া থবথর্ময়াগ ও 

ক্ নসংস্থ্ার্ আইর্ হিমক্ ত থবল প্রবাথ ত  মে। এই 40 থ থলয়র্  াথক্নর্ ডলামরর হবথশ 

থবথর্ময়াগ ক্যাোরাগাস হিমক্ আলবাথর্ হিমক্ র্াসাউ ক্াউথন্ট পয নন্ত এম্পায়ার হেমের প্রথতটে 

হক্ামণ জল ও র্দন া বযবস্থ্ার উন্নথত ক্রমব। উপরন্তু, এর অি ন  ল চাক্থর, চাক্থর, চাক্থর, থর্উ 

ইয়মক্নর জলমক্ আরও স্বাস্থ্যক্র এবং পথরষ্কার ক্রার জর্য দী নম য়াদী প্রক্ল্পগুথলর  াযযম  

আ ামদর ক্থ উথর্টেগুথলমক্ আরও উন্নত ক্মর তভলমব। থর্উ ইয়মক্নর পুরমর্া  ময় যাওয়া জমলর 

পথরক্াঠাম ায় আ ূল পথরবতনর্ থর্ময় আসার জর্য এই ঐথত াথসক্ যুক্তরাষ্ট্রীয় থবথর্ময়াগ 

সরবরা  ক্রমত হপমর আথ  গথব নত।"  

  

প্রবতবর্বি পল িম্বকা িম্বলর্, "প্রথতটে পথরবার থবশুদ্ধ পার্ীয় জমলর অযামেস পাওয়ার অথযক্ার 

রামখ। এ জর্য আথ  রাজযার্ী অঞ্চমলর পুরাতর্ পাথর্র অবক্াঠাম া সম্পমক্ন সমচতর্তা বতড্দ্ধ 

ক্রথে এবং এটে টঠক্ ক্রার জর্য আইর্ পাস ক্রার জর্য ক্াজ ক্রথে। আলবাথর্র লুক্ামর্া 

অবক্াঠাম ামত এই র্তভর্ থবথর্ময়াগগুথল ঐথত াথসক্ থিপক্ষীয় অবক্াঠাম া আইমর্র প্রতযক্ষ 

ফ্লাফ্ল, যা ক্ নসংস্থ্ার্ সতটষ্ট ক্মর এবং আলবাথর্র বাথসন্দামদর থর্রাপদ, পথরষ্কার এবং 

থর্ভনরমযাগয পার্ীয় জমলর অযামেস থর্ড্িত ক্মর।"  

  

অর্ুম্ব াবিত পবরষ্কার পাবর্র প্রকম্বল্প অি নায়র্  

  

1. অোলিাবর্ ব উবর্বসপোল ওয়ািার োইর্োন্স অিবরটি - আলবাথর্ শ মর 

সড্িথলত র্দন া ওভারমলা হ্রাস ক্রার জর্য সযাথর্োথর র্দন া থসমে  আপমগ্রমডর 

জর্য 725,000  াথক্নর্ ডলামরর WIIA অর্ুদার্।  

2. অন্টাবরও কাউবন্টর হগার া  ে র - শ মরর বজনয জল হশাযর্াগামর বজনয 

জীবাণু ুক্তক্রণ বযবস্থ্ার পথরক্ল্পর্া, র্ক্শা এবং থর্ নামণর জর্য 135,825  াথক্নর্ 

ডলামরর স্বল্পম য়াদী সুদ- ুক্ত অি নায়র্, 673,625  াথক্নর্ ডলামরর স্বল্পম য়াদী 

বাজার- ার অি নায়র্ এবং 90,550  াথক্নর্ ডলামরর WIIA অর্ুদার্।  

3. ওম্বয়েম্বিোর কাউবন্টর  োবরসর্ িাউর্ - লং আইলযান্ড সাউমন্ড সযাথর্োথর 

র্দন া ওভারমলা থর্ ূ নল ক্রার জর্য শ মরর বজনয জল সংগ্রম র বযবস্থ্ার জথরপ ও 

পুর্ব নাসমর্র জর্য 1,750,000  াথক্নর্ ডলামরর WIIA অর্ুদার্।  



  

 অর্ুম াথদত সুমপয় জমলর প্রক্মল্প অি নায়র্  

  

1. আলিাবর্ ব উবর্বসপোল ওয়ািার োইর্োন্স অিবরটি - থিপক্ষীয় 

অবক্াঠাম া আইর্ সাযারণ পথরপরূক্ ত থবল হিমক্ 1,830,000  াথক্নর্ ডলামরর 

স্বল্পম য়াদী সুদ- ুক্ত অি নায়র্ এবং 1,270,000  াথক্নর্ ডলামরর অর্ুদার্ এবং 

হফ্উরা বুশ পথরস্রাবণ প্ল্যান্ট, পাইর্ বুশ পাম্প হেশর্ এবং লাউডর্থভল 

জলাযামরর বায নক্যজথর্ত অবক্াঠাম া আযুথর্ক্ীক্রমণর জর্য 3,000,000  াথক্নর্ 

ডলামরর WIIA অর্ুদার্।  

2. কোিারাউগাস কাউবন্টর এবলম্বকািবভম্বল ে র - 1,333,334  াথক্নর্ ডলামরর 

স্বল্পম য়াদী সুদ- ুক্ত অি নায়র্, 2,666,666  াথক্নর্ ডলামরর স্বল্পম য়াদী বাজার- ার 

অি নায়র্, এবং স স্ত কূ্প এবং বুোর পাম্প হেশর্গুথলমত বযাক্-আপ পাওয়ার 

হজর্ামরের ইর্েল ক্রার জর্য 3,000,000  াথক্নর্ ডলামরর WIIA অর্ুদার্, দুটে 

জল হোমরজ েযাঙ্ক এবং পুরমর্া ট্রান্সথ শর্ এবং থবতরণ প্রযার্গুথল প্রথতস্থ্াপর্ 

এবং সফ্েওয়যার এবং সরুক্ষা উন্নথত ক্রমত।  

3. র্াসাউ কাউবন্টর গাম্বডনর্ বসটির বভম্বলজ - উদীয় ার্ দষূক্গুথলর থচথক্ৎসার 

জর্য থির্ের্ হরাড প্ল্যামন্ট র্তভর্ যন্ত্রপাথত স্থ্াপমর্র জর্য 5,336,304  াথক্নর্ 

ডলামরর WIIA অর্ুদার্।  

4. অন্টাবরও কাউবন্টর হগার া  ে র - ক্ষথতক্ারক্ তশবাল ব্লু স, PFOA/PFOS 

এবং উচ্চ তরলতা হ াক্ামবলায় উৎস জমলর সটঠক্ থচথক্ৎসা থর্ড্িত ক্রার জর্য 

থবদয ার্ জল হশাযর্ সুথবযাটেমক্ GAC পথরস্রাবণস  এক্টে আল্ট্রাথফ্ল্টামরশর্ 

প্ল্যামন্ট উন্নীত ক্রার জর্য 4,971,000  াথক্নর্ ডলামরর স্বল্পম য়াদী বাজার- ার 

অি নায়র্ এবং 3,000,000  াথক্নর্ ডলামরর WIIA অর্ুদার্।  

5. র্াসাউ কাউবন্টর হজবরম্বকা ওয়ািার বডবিক্ট - ওময়লস র্ং 6 ও 16 এ হফ্রয়র্-

22 এর  র্ত্বমক্ সব নাথযক্ দথূষত স্তমরর থর্মচ থচথক্ৎসার জর্য এক্টে পযাক্ড 

োওয়ার বায়ু চলাচল বযবস্থ্া থর্ নামণর জর্য 3,000,000  াথক্নর্ ডলামরর WIIA 

অর্ুদার্ হদয়।  

6. ওসওম্বয়ম্বগা কাউবন্টর বর্উ  োম্বভর্ ে র - থর্উ  যামভর্ শ রমক্ ড্িবা 

শ মরর সামি সংযুক্ত ক্রমত এবং বতন ামর্ আবাথসক্ কূ্পগুথলমত 101টে জায়গায় 

পথরমষবা প্রসাথরত ক্রার জর্য প্রায় 46,200 ফু্ে 8 ইড্ঞ্চ জমলর হ ইর্ ইর্েল 

ক্রার জর্য 925,000  াথক্নর্ ডলামরর WIIA অর্ুদার্ হদয়।  াইমরন্ট, হগে ভালভ 

এবং সাথভনস থ োরও ইর্েল ক্রা  মব।  

7. র্াসাউ কাউবন্টর হেইর্বভউ ওয়ািার বডবিক্ট - উদীয় ার্ দষূক্গুথলর 

থচথক্ৎসার জর্য প্ল্যান্ট র্ং 7 এ র্তভর্ সরঞ্জা  ইর্েল ক্রার জর্য 5,399,226 

 াথক্নর্ ডলামরর WIIA অর্ুদার্।  

8. ওয়াম্বরর্ কাউবন্টর ওয়াম্বরর্সিাগ ন ে র - 496,700  াথক্নর্ ডলামরর 

স্বল্পম য়াদী বাজার- ার অি নায়র্ এবং 745,050  াথক্নর্ ডলামরর WIIA অর্ুদার্ 

12-ইড্ঞ্চ ট্রান্সথ শর্ হ ইর্ প্রথতস্থ্াপমর্র জর্য যা জল হোমরজ েযাঙ্কমক্ থবতরণ 



থসমেম র সামি সংযুক্ত ক্মর এবং আইমসামলশর্ ভালভ ও ভালভ ভল্ট 

প্রথতস্থ্াপর্ ক্মর।  

  

পাবর্র  াম্বর্র প্রবত বর্উ ইয়ম্বকনর প্রবতশ্রুবত  

 

থর্উ ইয়ক্ন থবশুদ্ধ জমলর অবক্াঠাম ার প্রক্মল্প থবথর্ময়াগ বাড়ামে। অথত সম্প্রথত, তার 2023 

সামলর থর্ব না ী বামজে প্রস্তামব, গভর্ নর হ াক্ল পথরষ্কার জমলর ত থবমল অথতথরক্ত 500 থ থলয়র্ 

 াথক্নর্ ডলার থবথর্ময়ামগর প্রথতশ্রুথত থদময়থেমলর্, যা থর্উ ইয়মক্নর হ াে থবশুদ্ধ জল 

অবক্াঠাম া থবথর্ময়াগমক্ 5 থবথলয়র্  াথক্নর্ ডলামর থর্ময় আমস। এই থবথর্ময়াগগুমলামক্ ক্ামজ 

লাগামর্ার পাশাপাথশ স্থ্ার্ীয় সরক্ারগুমলার সামি চল ার্ স ন্বয় থর্ড্িত ক্রমত, ক্থ উথর্টে 

অযাথসেযান্ট টে গুমলা হোে, গ্রা ীণ এবং থপথেময় িাক্া ক্থ উথর্টের ক্ামে তামদর থবশুদ্ধ 

জমলর অবক্াঠাম াগত চাথ দা পূরমণর জর্য আথি নক্ স ায়তা থর্ড্িমত স ায়তা ক্রার জর্য 

ক্ায নক্রী প্রড্িয়া সরবরা  ক্রমব।  

  

উপরন্তু, 4.2 থবথলয়র্ ডলামরর থির্ ওয়াোর, থির্ এয়ার, অযাণ্ড থগ্রর্ জবস এর্ভায়রর্ম ন্টাল 

বন্ড অযামের হভাোর অর্ুম াদমর্র সামি বায নক্যজথর্ত জমলর অবক্াঠাম া আপমডে ক্রমত 

এবং জমলর গুণ ার্ রক্ষা ক্রার জর্য অথতথরক্ত, ঐথত াথসক্ স্তমরর ত থবল রময়মে; তীব্র ঝড় 

এবং বর্যা স য ক্রার জর্য ক্থ উথর্টের ক্ষ তামক্ শড্ক্তশালী ক্মর; বায় ুদষূণ এবং থর্ম্ন জলবায়-ু

পথরবতনর্ক্ারী থর্গ ন র্ হ্রাস ক্মর যা বাসস্থ্ার্ পুর্রুদ্ধার ক্মর; বথ রঙ্গর্ স্থ্ার্ এবং স্থ্ার্ীয় খা ার 

সংরক্ষণ ক্মর; এবং সুথবযাবড্ঞ্চত ক্থ উথর্টের সংস্থ্ামর্র 40 শতাংমশর লক্ষয স  ক্ পমক্ষ 35 

শতাংশ থবথর্ময়াগ ক্মর স তা থর্ড্িত ক্মর।  

  

###  
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