
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/5/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2020 সাম্বলর স্টেট অফ দ্ে স্টেম্বটর 25তম প্রস্তাি প্রকাে করম্বলর্: স্টলক জম্বজন র 
জলরাবের স্বাস্থ্ে রক্ষা  

  
স্টলক জজন  ওম্বেেওোটার বিটম্বমন্ট প্ল্োন্ট আপম্বেড করম্বি রাজে  

  
অবতবরক্ত 9.4 বমবলের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর অর্নাের্ প্রকল্প িাম্বজম্বটর িেিধার্ পরূণ করম্বি এিং স্টমাট 

রাষ্ট্রীে বিবর্ম্বোগ 14.9 বমবলের্ মাবকন র্ ডলাম্বর বর্ম্বে এম্বসম্বে  
  

এই বিবর্ম্বোগ োম্বমর করদ্াতাম্বদ্র প্রাে 25 বমবলের্ মাবকন র্ ডলার সাশ্রে করম্বি  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ তার 2020 সামের স্টেট অ্ফ দ্যা স্টেট কমনসূচীর 25তম প্রস্তাব 
প্রকাশ কমরর্ - স্টেক জমজন র জেরাশীর স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করা। ক্ষর্উ ইয়কন  ওয়ামরর্ কাউক্ষির স্টেক 
জজন  গ্রামম অ্ক্ষতক্ষরক্ত 9.4 ক্ষমক্ষেয়র্ মাক্ষকন র্ ডোর গ্রাি ক্ষিমসমব প্রদ্ার্ করমব তার বজন য জে সংগ্রি 
পক্ষরকাঠামমা স্টমরামমতর জর্য এবং স্টেক জমজন র জমের গুণমার্ ও প্রাকৃক্ষতক স্টসৌন্দর্ন সংরিণ করার 
জর্য। এই 9.4 ক্ষমক্ষেয়র্ মাক্ষকন র্ ডোর রাজয প্রদ্ার্ করমব, জে পক্ষরকাঠামমা উন্নয়র্ আইর্ 
অ্র্ুদ্ামর্র 3 ক্ষমক্ষেয়র্ মাক্ষকন র্ ডোর এবং একটি DEC-র অ্র্নায়র্ করা 2.5 ক্ষমক্ষেয়র্ মাক্ষকন র্ 
ডোমরর জমের গুণমার্ উন্নক্ষতর প্রকল্প অ্র্ুদ্ার্ ছাডাও, র্ার ফমে প্রকমল্পর বামজমটর একটি ফাাঁক 
পূরণ কমর এবং স্টমাট রাষ্ট্রীয় ক্ষবক্ষর্ময়াগ 14.9 ক্ষমক্ষেয়র্ মাক্ষকন র্ ডোর কমর স্টতামে। প্রকমল্পর অ্বক্ষশষ্ট 
খরচ এম্ভায়রর্মমিাে স্টফক্ষসক্ষেটিজ কমপনামরশর্ (Environmental Facilities Corporation) স্টর্মক 
একটি শূর্য সুমদ্র ঋমণর দ্বারা কভার করা িমব। এই ক্ষবক্ষর্ময়ামগর ফমে প্রায় 25 ক্ষমক্ষেয়র্ মাক্ষকন র্ 
ডোমরর স্টমাট সাশ্রয় িমব গ্রামমর করদ্াতামদ্র।  
  
"স্টেক জজন  ক্ষর্উ ইয়মকন র বহু সুন্দর হ্রদ্ ও জেপর্গুক্ষের একটি রত্ন। এই গুরুত্বপূণন জমের 
পক্ষরকাঠামমা প্রকল্পটি স্টেমকর আক্ষদ্ম পাক্ষর্র অ্বযািত স্বাস্থ্য এবং অ্ঞ্চেবযাপী আমরা অ্র্ননর্ক্ষতক প্রবৃক্ষি 
ক্ষর্ক্ষিত করমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ক্ষর্উ ইয়কন  জমের গুণমার্ রিার পমর্ স্টর্তৃত্ব ক্ষদ্মে, স্টর্ 
কারমণ রাজয ঐক্ষতিাক্ষসক 3 ক্ষবক্ষেয়র্ মাক্ষকন র্ ডোর স্টপৌরসভাগুক্ষেমত ক্ষবক্ষর্ময়াগ করমব এই 
চযামেঞ্জগুমোর সামর্ সরাসক্ষর স্টমাকাক্ষবো করার জর্য।"  
  
স্টেক জজন  গ্রাম 2019 আগমে উমেখমর্াগয প্লাি আপমগ্রড শুরু করমব, এবং 2021 সামের আগমে 
ক্ষর্মনাণ কাজ সমূ্পণন করমব। আপমগ্রড করা বজন য জে ক্ষিটমমি প্লাি স্টেক জমজন র জমের গুণমার্ 



 

 

বৃক্ষি করমব এবং এই গ্রামমর পুক্ষষ্ট দ্ষূণ কমামর্ার স্টচষ্টা চাক্ষেময় অ্বযািত রাখমব র্া হ্রমদ্র ক্ষবখযাত 
পক্ষরষ্কার জমে িক্ষতকারক শশবামের বৃক্ষি শুরু করমত পামর। এই প্রকমল্পর আর্ুমাক্ষর্ক খরচ িমব 24 
ক্ষমক্ষেয়র্ মাক্ষকন র্ ডোর ।  
  
গভর্নর কুওমমার স্টর্তৃমত্ব ক্ষর্উ ইয়মকন  ক্ষর্রাপদ্ ও স্বাস্থ্যকর জোশময়র দ্ীর্ন আয়ু ক্ষর্ক্ষিত করমত 
আমগর স্টচময় স্টবক্ষশ কাজ করমছ রাষ্ট্র। 2018 সামে শুরু িওয়া, গভর্নমরর 65 ক্ষমক্ষেয়র্ মাক্ষকন র্ 
ডোমরর ক্ষবসৃ্তত উমদ্যাগ িক্ষতকারক অ্যােক্ষজ স্টফাটার ঝুাঁ ক্ষকর স্টমাকাক্ষবোর জর্য অ্গ্রাক্ষিকারর্ুক্ত 
জোশয়গুক্ষেমক েিয করা িময়মছ রাজযজমুড। স্টেক জজন  12টি জোশময়র মমিয একটি স্টর্খামর্ প্রবে 
কমন পক্ষরকল্পর্া অ্ক্ষতবাক্ষিত িময়মছ। তাছাডাও, গভর্নর 2017 সামের ক্ষির্ ওয়াটার ইর্ফ্রাস্ট্রাকচার 
অ্যামের (Clean Water Infrastructure Act) মািযমম এবং তার পরবতী প্রক্ষতশ্রুক্ষতর মািযমম ক্ষর্উ 
ইয়কন  স্টেট জমুড জমের মার্ সংক্রান্ত প্রকমল্প 3 ক্ষবক্ষেয়র্ মাক্ষকন র্ ডোর ক্ষবক্ষর্ময়াগ করমছর্।  
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