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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা রাম্বযের পাবর্র পবরকাঠাম্বমা ঋণ কমন সূচীর যর্ে র্তু র্ পবরম্বিে বিচার িেিস্থার
প্রস্তাি কম্বরম্বের্

দূষণ এিং পবরম্বিেগত চোম্বলঞ্জ দ্বারা প্রভাবিত অসমার্ুপাবতকভাম্বি ভারাক্রান্ত সম্প্রদায়গুবলর
অগ্রাবিকার বিম্বিচর্া কম্বর
অবভম্বপ্রত িেিহাম্বরর পবরকল্পর্ারপ্রস্তাি সকল সম্প্রদাম্বয়র প্রবত র্োয্ে আচরণ বর্বিত করম্বি;
এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল যাবিস বিবর্বিট সহ পাবর্র পবরকাঠাম্বমাপ্রকল্প েূর্ে-সুদ ঋণ বপম্বত পাম্বর

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়মকন র অ্র্নায়র্ সরঞ্জামম প্রস্তানিত পনরিতন মর্র কর্া ঘ াষণা
কমরমের্ যা পানর্ পনরকাঠামমার প্রকমের জর্য পনরমিশ র্যায়নিচার এলাকাগুনলমক অ্গ্রানিকার ঘেমি।
এই পনরিতন র্ নর্ম্ন আময়র সম্প্রোয় এিং কৃ ষ্ণাঙ্গ সম্প্রোয়গুনল যারা যা সিমচময় খারাপ পনরমিশগত
প্রভাি িহর্ কমরমের্, এিং ঘয ঐনতহানসক বিষমমযর সম্মুখীর্ হর্, ঘসগুনলর ঘমাকামিলা করমত
সাহাযয করমি। এই সংস্থার্গুনল নিেযমার্ পানর্ পনরকাঠামমার সমসযা ঠিক করমি এিং ভনিষযমত
এগুনল প্রনতমরাি করমি আমরা ঘিনশ সংখযক ঘপৌরসভামক খরচ সাশ্রয়ী আনর্নক সাহামযযর ঘযাগয কমর
তু মল যা তামেরমক গুরুত্বপূণন পনরষ্কার এিং পার্ীয় পানর্র প্রকমের সুমযাগ কমর ঘেমি।
"রাজয এিং স্থার্ীয় সরকার সহ প্রমতযমকরই পুর্নিনমিচর্া করার একটি িািযিািকতা আমে নকভামি
আমামের কাজ ঘর্নতিাচক পনরমিশগত প্রভাি সৃনি করমত পামর যা নর্ম্ন আময়র এিং অ্র্গ্রসর
সম্প্রোয়মক প্রভানিত করমত পামর," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই সংস্থার্গুনলর জর্য
এর্ভায়রর্মমন্টাল জানিস কনমউনর্টিগুনলমক অ্গ্রানিকার ঘেওয়া ঘপৌরসভাগুমলামক আনর্নক চযামলঞ্জগুমলা
কাটিময় উঠমত সাহাযয করমি যামত প্রমতযক নর্উ ইয়কন িাসী নর্রাপে পার্ করার পানর্ পার্ এিং তা
নিমর্ােমর্র জর্য পনরচ্ছন্ন হয় তা নর্নিত করা যায়।"
নর্উ ইয়কন ঘিট এর্ভায়রর্মমন্টাল ফ্যানসনলটিস কমপনামরশর্ (Environmental Facilities
Corporation, EFC), রামজযর পনরমিশ সংরক্ষণ নিভাগ (Department of Environmental
Conservation, DEC) এিং স্বাস্থয নিভামগর (Department of Health) সহমযানগতায়, নিশুদ্ধ পানর্
রাজয আিতন র্শীল ফ্ান্ড (Clean Water State Revolving Fund, CWSRF) এিং পার্ীয় পানর্
রাজয আিতন র্শীল ফ্ান্ড (Drinking Water State Revolving Fund, DWSRF) প্রোর্ কমর যামত
শূণয এিং কম সুমের ঋণ প্রোর্ করা যায় রাজয জুমে গুরুত্বপূণন পানর্ এিং পার্ীয় পানর্র

পনরকাঠামমার প্রকেগুনলমক। এই প্রকমের মমিয রময়মে র্েন মা নর্মনাণ, িজন য পানর্র ঘশাির্াগার, পানর্
সঞ্চয় টযাংক, পানর্ িন্টর্ িযিস্থা, এিং পনরমিশ ও জর্স্বাস্থয রক্ষার জর্য পানর্ ঘশাির্াগার িযিস্থা।
রাজয CWSRF এিং DWSRF ঘপ্রাগ্রাম সংমশাির্ করমে নর্ম্ন আময়র সম্প্রোয় এিং কৃ ষ্ণাঙ্গ
সম্প্রোময়র জর্য অ্নতনরক্ত নিমিচর্া অ্ন্তভুন ক্ত করার জর্য যারা ঐনতহানসকভামি েূষণ এিং অ্র্যার্য
পনরমিশগত চযামলঞ্জ দ্বারা ভারাক্রান্ত হময়মে এিং পনরমিশ র্যায়নিচার সম্প্রোময়র িানসন্দামের ঘসিা
কারী আমরা এলাকায় শূর্য সুমে আনর্নক সহায়তা উপলব্ধ করমি। প্রনত িের, এর্ভায়রর্মমন্টাল
ঘফ্নসনলটিজ কমপনামরশর্ (EFC) ঘফ্ডামরল আনর্নক িেমরর অ্নভমপ্রত িযিহামরর পনরকের্ার খসো
প্রকাশ কমর জর্সািারমণর পযনামলাচর্া এিং মন্তমিযর জর্য যা নর্উ ইয়মকন র আিতন র্শীল ঋণ তহনিল
কমনসূচী সম্পমকন তর্য প্রোর্ কমর। অ্নভমপ্রত িযিহামরর পনরকের্াগুনলর (Intended Use Plan,
IUP) মমিয রময়মে উপলব্ধ আনর্নক সহায়তার িরর্, ঘিট নরভনলং ফ্ামন্ডর (State Revolving
Fund) প্রনতটি তহনিমলর উৎস এিং িযিহার, এিং আনর্নক িের 2021 এর আনর্নক সহায়তার
জর্য ঘযাগয পনরকাঠামমা।
2021 সামলর খসো IUP এর মমিয রময়মে এর্ভায়রর্মমন্টাল জানিস কনমউনর্টিমত পানর্
পনরকাঠামমা উন্ননতসাির্ উৎসানহত করার সংমশাির্ী। ঘয সি প্রকেগুনল প্রার্নমকভামি
এর্ভায়রর্মমন্টাল জানিস কনমউনর্টিগুনলমক উপকৃ ত কমর তারা SRF হাডননশপ র্ীনত (SRF
Hardship Policies) অ্র্ুযায়ী শূর্য সুমের অ্র্নায়মর্র ঘযাগয হমি। উপরন্তু, FFY 2021 ঘর্মক শুরু
কমর, সকল ঘপৌরসভা যারা তামের পানর্ পনরকাঠামমা প্রকমের জর্য SRF আনর্নক সহায়তা চায়,
তামের প্রময়াজর্ীয় প্রমকৌশল প্রনতমিেমর্র অ্ংশ নহমসমি এর্ভায়রর্মমন্টাল জানিস সম্প্রোময়র উপর
তামের প্রস্তানিত প্রকমের প্রভাি নিমিচর্া করমত হমি।
EFC জর্গমণর মন্তমিযর জর্য সংমশানিত SRF হাডননশপ র্ীনত প্রকাশ কমরমে যা আমরা ঘিনশ
সম্প্রোয়মক পানর্ পনরকাঠামমা উন্নয়র্ প্রকমের জর্য শূর্য সুমের অ্র্নায়মর্ প্রমিশ করমত সক্ষম
করমি। ঘয সি ঘপৌরসভাগুনল অ্র্যর্ায় হাডননশপ অ্র্নায়মর্র ঘযাগয হমি র্া, তারা ঘযাগয হমি যনে
তামের প্রকে পনরমিশ নিচামরর সম্প্রোয়মক ঘসিা, সুরক্ষা িা সুনিিা প্রোর্ কমর। তামের প্রস্তানিত
পানর্ পনরকাঠামমা প্রকে একটি তৃ তীয় পমক্ষর স্বািীর্ ঘপশাোর প্রমকৌশলী দ্বারা পযনামলাচর্া করা হমি
যা প্রকমের মার্ নিসজনর্ োো খরচ কমামর্া যামি নকর্া তা নর্িনারণ করমত প্রকমের একটি ভযালু
ইনঞ্জনর্য়ানরং মূলযায়র্ অ্ন্তভুন ক্ত করা হমি এিং নর্নিত করমত ঘয প্রকমের খরচ িা প্রকমের পনরনি
একটি সর্াক্ত করা এর্ভায়রর্মমন্টাল জানিস এলাকার অ্ন্তত 50 শতাংশমক পনরমষিা প্রোর্ কমর,
সুরনক্ষত রামখ, িা লাভিার্ কমর। নর্নিত করা হমল, একটি ঘপৌরসভা প্রকেটি িাস্তিায়মর্র জর্য
শূর্য সুে অ্র্নায়মর্র ঘযাগয হমি। িতন মার্ িাজার পনরনস্থনত নর্মেন শ কমর ঘয কনমউনর্টিগুনল
অ্র্নায়মর্র ঘময়ামে প্রায় 27 শতাংশ সংরক্ষণ করমত পামর।
EFC বিাম্বডনর বচয়ারমোর্ এিং DEC কবমের্ার িাবসল বসগম্বগাস িম্বলর্, "জলিায়ু পনরিতন মর্র
প্রভাি ঘমাকামিলা করা, নিশুদ্ধ পার্ীয় জল সরিরাহ করা, িাতামসর মার্ উন্নয়র্ করা, অ্র্িা
পনরকাঠামমা ঠিক করা হল কময়কটি ঘক্ষত্র ঘযখামর্ আমামের রাজয সিার জর্য উন্নত সম্প্রোয়

উন্নয়মর্র উমেমশয ঘর্তৃ ত্ব নেমচ্ছ। গভর্নর কুওমমা নর্উ ইয়মকন র অ্মর্ক কমনসূচী এিং উমেযাগ জুমে
পনরমিশ র্যায়নিচারমক অ্গ্রানিকার ঘেওয়ার অ্নঙ্গকারিদ্ধতা প্রেশনর্ করা অ্িযাহত ঘরমখমের্।"
EFC এর ভারপ্রাপ্ত সভাপবত, বচি এবিবকউটিভ অবিসার এিং বযর্াম্বরল কাউম্বেল মবরর্
বকালমোর্ িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন ঘিট ঘেমশর িৃহত্তম ঘিট নরভলনভং ফ্ান্ড ঘপ্রাগ্রাম পনরচালর্া কমর।
এই ঘপ্রাগ্রাম গুরুত্বপূণন পানর্ পনরকাঠামমা সমর্নর্ করার জর্য রামজযর ঘপৌরসভাগুনলমক িানষনক 1.5
নিনলয়র্ মানকন র্ ডলামররও ঘিনশ প্রোর্ কমর। এই ঘ াষণাটি নর্উ ইয়মকন র নরভলনভং ফ্ান্ড যামত
রামজযর সি ঘচময় অ্র্গ্রসর সম্প্রোয়গুনলমক সমর্নর্ কমর তা নর্নিত করার জর্য একটি গুরুত্বপূণন
পেমক্ষমপর প্রনতনর্নিত্ব কমর।"
বর্উ ইয়কন বিম্বটর স্বাস্থে বিষয়ক কবমের্ার ডা. হাওয়াডন যুকার িম্বলর্, "ঘযমহতু নর্উ ইয়মকন র
সকল সম্প্রোময়র জর্য নিশুদ্ধ পার্ীয় জমলর সহজলভযতা নর্নিত করা রামজযর জর্য একটি প্রিার্
জর্স্বামস্থযর অ্গ্রানিকার, আমরা সম্প্রনত PFOA এিং PFOS এিং 1,4-ডাইঅ্নির্, যা েশমকর পর
েশক িমর চলা নশে েূষমণর অ্িনশি অ্ংশ িনঞ্চত এলাকাগুনলমত, তার ঘক্ষমত্র সম্প্রনত কমঠার এিং
অ্ভূ তপূিন মার্ অ্িলম্বর্ কমরনে। এর্ভায়রর্মমন্টাল জানিস কনমউনর্টিমত পার্ীয় জল এিং িজন য
পানর্র পনরকাঠামমা উন্নয়মর্র জর্য তহনিলমক অ্গ্রানিকার নেমল এই সি ঘপৌরসভাগুমলামক এই সি
চযামলঞ্জ ঘমাকামিলায় সমার্ অ্িস্থামর্ নর্ময় আসমি যখর্ আমরা নর্উ ইয়মকন র আক্রমণাত্মক জর্গণ
এিং পনরমিশগত স্বামস্থযর এমজন্ডা নর্ময় অ্গ্রসর হি।"
EFC এিং DOH িুিিার আগি 19, 2020, সকাল 10-টায় CWSRF এিং DWSRF IUPগুনলর
খসোগুনলপযনামলাচর্া এিং অ্ংশগ্রহণকারীমের প্রমের উত্তর নেমত একটি ওময়নির্ামরর আময়াজর্
করমির্ এিং DOH িুিিার ঘসমেম্বর 2, 2020-ঘত েুপুর 2টা ঘর্মক একটি ভাচুন য়াল সিনজনর্র্
শুর্ানর্র আময়াজর্ করমি জর্সািারমণর মন্তিয গ্রহণ করমত খসো IUPগুনল সম্পমকন । খসো
IUPগুনল সম্পমকন নলনখত মন্তিযগুনল অ্িশযই ঘসমেম্বর 21, 2020 তানরমখর নিমকল 5টার মমিয জমা
নেমত হমি। প্রস্তাি, নমটিং, শুর্ানর্, এিং জর্গমণর মন্তিয জমা ঘেওয়ার নিস্তানরত নিিরণ পাওয়া
যামি এখামর্: https://www.efc.ny.gov/
গভর্নমরর পনরচ্ছন্ন পানর্র প্রনত অ্নঙ্গকারিদ্ধতা সম্প্রনত প্রেনশনত হময়মে ঘেমশর প্রর্ম পার্ীয় পানর্র
মামর্র জর্য যা উেীয়মার্ েূষমকর সামর্ সম্পনকন ত, যা হল 1,4-ডাইঅ্মির্, এই মার্
1,4-ডাইঅ্মিমর্র জর্য সমিনাচ্চ েূষমকর মাত্রা ঘরমখমে 1 পাটন প্রনত নিনলয়র্। গভর্নর নর্উ ইয়মকন র
পার্ীয় পানর্মত উেীয়মার্ েূষণকারী PFOA এিং PFOS-এর জর্য সমিনাচ্চ েূষমণর মাত্রা ঘ াষণা
কমরমের্, যা প্রনত নিনলয়মর্ ১০টি অ্ংশ যা PFOA এিং PFOS-এর জর্য মানকন র্ যুক্তরামের মমিয
সিননর্ম্ন। তহনিল পনরষ্কার পানর্ পনরকাঠামমা আইমর্র (Clean Water Infrastructure Act) মািযমম
নর্উ ইয়কন জুমে পানর্র মার্ সুরক্ষার জর্য 3.5 নিনলয়র্ মানকন র্ ডলার এিং পরিতী িামজমট 1
নিনলয়র্ মানকন র্ ডলার অ্ন্তভুন ক্ত কমরমে, পানর্র পনরকাঠামমা উন্নয়র্ আইমর্র (Water
Infrastructure Improvement Act) মািযমম 350 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার এিং আন্তঃমপৌর পানর্
পনরকাঠামমা অ্র্ুোর্ কমনসচ
ূ ীমত (Intermunicipal Water Infrastructure Grants Program) 60
নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার অ্ন্তভুন ক্ত কমরমে। পনরমিশ র্যায়নিচামরর প্রনত নর্উ ইয়মকন র চলমার্ অ্ঙ্গীকার

জলিায়ু ঘর্তৃ ত্ব এিং কনমউনর্টি সুরক্ষা আইর্ (Climate Leadership and Community Protection
Act) দ্বারা তু মল িরা হময়মে, যা িাতাস, ঘসৌর, জ্বালার্ী েক্ষতা এিং শনক্ত সঞ্চময়র মত পনরষ্কার
শনক্ত সমািামর্ নিনর্ময়াগমক চানলত কমর এিং নর্নিত কমর ঘয পনরষ্কার জ্বালার্ী নিনর্ময়ামগর অ্ন্তত
40 শতাংশ অ্র্গ্রসর এিং নর্ম্ন ঘর্মক মাঝানর আময়র সম্প্রোয়গুনলমক সুনিিা প্রোর্ কমর।
সম্প্রনত, 10.6 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার িনঞ্চত নর্উ ইয়কন িাসীমের পনরচ্ছন্ন, সাশ্রয়ী এিং নর্ভন রমযাগয
ঘসৌর শনক্ত প্রোর্ করমত সাহাযয করার জর্য উপলব্ধ করা হময়মে, যা গত মামসই গভর্নমরর ঘ াষণা
করা এক উমেযামগর অ্ংশ যার উমেশয বিেুযনতক যার্িাহর্ িযিহার করা ত্বরানিত করা, এটি 701
নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর 206 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার নর্ম্ন-আর্ন-সামানজক ও অ্র্গ্রসর সম্প্রোময়র
জর্য িরাে কমরমে।
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