
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/6/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

  

 

গভর্নর কুওম্বমা স্টেটজমু্বে 28টি প্রবিষ্ঠাম্বর্ এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল জাবেস িহবিম্বলর 

(ENVIRONMENTAL JUSTICE FUNDING) জর্ে 2.6 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার স্ট াষণা করম্বলর্  

  

দষূণ এিং বিষাক্ত পদার্ন দ্বারা স্টেইসি স্টেত্র সামঞ্জসেহীর্ভাম্বি প্রভাবিি হম্বে িার সমর্নম্বর্ 

কবমউবর্টি ইমপোক্ট গ্র্োন্ট (Community Impact Grants)  

  

প্রকল্পগুবল পবরম্বিে-সংক্রান্ত এিং জর্স্বাস্থ্ে সমসোর সমাধার্ করম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেমের নিপােন মমন্ট অ্ব এর্ভায়রর্মমন্টাে 

কর্সামভন শর্ (Department of Environmental Conservation, DEC) 28টি প্রনিষ্ঠার্মক কনমউনর্টি 

ইমপযাক্ট গ্র্যান্ট নিমসমব 2.6 নমনেয়র্ মানকন র্ িোর প্রদার্ করমে। ঘেেজমুে নর্ম্ন-আয় ও সংখ্যাে ু সম্প্রদায় 

োরা ঐনিিানসকভামব পনরমবশ-সংক্রান্ত সমসযার ভার বির্ করমে িামদর পনরমবশ-সংক্রান্ত ও জর্স্বাস্থ্য নবষয়ক 

সমসযার সমাধামর্ এই িিনবে সিায়িা করমব।  

  

“সকে নর্উ ইয়কন বাসী একটি নর্রাপদ, স্বাস্থ্যকর পনরমবমশ বাাঁচার অ্নধকার রামখ্, এবং এই কনমউনর্টি ইমপযাক্ট 

গ্র্যান্টগুনে নর্নিি করমব ঘে আর্নসামানজক অ্বস্থ্া নর্নবনমশমষ ঘেমের পনরবার ও কনমউনর্টিগুনে সবুজ প্রকল্প 

বাস্তবায়র্ করমি প্রময়াজর্ীয় সমর্নর্ পামব”, গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “আমামদর বানসন্দামদর সুরক্ষা প্রদার্ 

কমর এবং আমামদর কনমউনর্টিমক মজবিু কমর এমর্ পনরমবশ-সংক্রান্ত উমদযাগ গ্র্িমণ নর্উ ইয়কন  ঘদশমক ঘর্িৃত্ব 

নদমি র্াকমব।”  

  

“ঘেেজমুে নবনভন্ন কনমউনর্টিমি জর্স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গুরুত্বপূণন বযাপামর কাজ করার জর্য আমরা প্রনিষ্ঠার্গুনেমক 

িিনবে দার্ করনে”, স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবর্ স্টহাচুল িম্বলম্বের্। “এই গ্র্যান্ট ঘপ্রাগ্র্ামটি পনরচ্ছন্ন শনির 

প্রকল্প সমর্নর্ করমব এবং নর্নিি করমব োমি সকে নর্উ ইয়কন বাসী একটি নর্রাপদ ও স্বাস্থ্যকর পনরমবমশ বাস 

করমি পামর। ভনবষযৎ প্রজমের জর্য একটি পনরেন্নির ও সবুজির গ্র্ি তিনরর জর্য আমামদর ঘে আগ্র্াসী 
শনি-েক্ষয িা অ্গ্র্সর করমি ঘর্ওয়া উমদযাগগুনেমি নবনর্ময়াগ করার জর্য নর্উ ইয়কন  অ্ঙ্গীকারবদ্ধ।”  

  

DEC এর এর্ভায়রর্মমন্টাে জানেস কনমউনর্টি ইম্প্যাক্ট গ্র্যান্ট কনমউনর্টিমি পনরমবশ-সংক্রান্ত এবং জর্স্বাস্থ্য 
ঝুাঁ নক নর্ময় কাজ করমে এমর্ কনমউনর্টি-নভনিক প্রনিষ্ঠার্মক সমর্নর্ কমর। 2006 সামে ঘপ্রাগ্র্ামটি শুরু িওয়ার 

পর ঘর্মক, 145টি প্রনিষ্ঠার্ নর্মজমদর কনমউনর্টিমি পনরমবশ সমসযা ঘর্মক উন্নয়মর্র প্রকল্প ঘেমর্ বানসন্দামদর 

জ্ঞার্ ও সমচির্িা বৃনদ্ধর জর্য গমবষণা এর জর্য এর্ভায়রর্মমন্টাে সুরক্ষা িিনবে মানকন র্ িোমর প্রায় 5 

নমনেয়র্ মানকন র্ িোর ঘপময়মে।  



 

 

  

সবনমশষ রাউমে ঘেই 28টি প্রনিষ্ঠার্ িিনবে ঘপে িারা খ্ানে জায়গার উন্নয়র্ ও পনরষ্কারকরণ, অ্রগযানর্ক 

আরবার্ ফামন তিনর করা, স্থ্ার্ীয় জেপর্ উন্নয়র্ করা, পনরমবশ সংক্রান্ত নশক্ষা সম্প্রসানরি করা ও িরুণমদর 

সবুজ কামজ নর্েুি করা, মাটির স্বাস্থ্য করা এবং কনমউনর্টির ঘসৌর মানেকার্ার সমর্নমর্ সমচির্িা বৃনদ্ধর কাজ 

করমব।  

  

বডপাটন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্সাম্বভন ের্ কবমের্ার স্টিবসল স্টসম্বগাস িম্বলম্বের্, “গভর্নর 

কুওমমার নর্মদনশর্ায়, নর্উ ইয়মকন র স্বল্প সুনবধা প্রাপ্ত ও অ্র্ননর্নিকভামব অ্সুনবধায় আমে এমর্ কনমউনর্টিগুনে 

পনরমবশ-সংক্রান্ত ঘেসব সমসযার মুমখ্ামুনখ্ িমচ্ছ িা সর্াি কমর িা নর্ময় কাজ করার জর্য DEC কনমউনর্টির 

ঘর্িামদর সামর্ অ্ংশীদানরত্ব করমে। বানসন্দামদর পনরমবশ-সংক্রান্ত স্বাস্থ্য রক্ষা করমি সৃজর্শীে ও ঘেকসই 
সমাধার্ তিনর করার মাধযমম ঘেসব কনমউনর্টি ঐনিিানসকভামব পনরমবশ-সংক্রান্ত ক্ষনির ভার বির্ করমে 

DEC িামদর সমর্নর্ কমর োমব।”  

  

বসম্বর্টর টিম স্টকম্বর্বড িম্বলর্, “অ্র্যর্ায় স্বল্প সুনবধা প্রাপ্ত শিমরর এমর্ এোকার বানসন্দামদর িাজা, কৃনষজ 

পণয প্রদার্ করার জর্য নফেমমার ফমরায়ািন  (Fillmore Forward) ও মযাসাচুমসেস অ্যানভনর্উ প্রমজক্ট 

(Massachusetts Avenue Project) নমশমর্র জর্য ঘেমের এই িিনবে এমক অ্মর্ক দরূ এনগময় নর্ময় 

োমব। আনম গনবনি ঘে নর্উ ইয়কন  এমর্ প্রনিষ্ঠামর্ নবনর্ময়াগ করমে োরা আমামদর অ্ঞ্চমে জর্স্বাস্থ্য উন্নয়র্ 

এবং সবজু সুমোগ বৃনদ্ধ করার জর্য কাজ করমে।”  

  

অোম্বসেবল সদসে বেভ ইংগলব্রাইট, এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন েম্বর্র অোম্বসেবল কবমটির 

(Assembly Committee on Environmental Conservation) প্রধার্, িম্বলম্বের্, 

“এর্ভায়রর্মমন্টাে জানেস কনমউনর্টিগুনে ঐনিিানসকভামব দষূণ এবং জেবায়ু পনরবিন মর্র ঘর্নিবাচক 

প্রভাব সামঞ্জসযিীর্ভামব ঘভাগ কমরমে। এই গ্র্যান্টগুনে স্বল্প সুনবধা প্রাপ্ত কনমউনর্টিগুনেমক সমর্ন করার একটি 

উপায় এবং িামদর প্রময়াজর্ অ্র্েুায়ী প্রকল্প গ্র্িমণর জর্য এটি সিায়িা কমর। প্রকল্পগুনে িমব আরবার্ ফানমনং 
এর জর্য নশক্ষা, পনরমবশগি অ্বর্নির ক্ষনিকারক প্রভাবগুনেমক হ্রাস করার জর্য অ্র্নর্ীনির প্রশস্ত পদ্ধনির 

উপর আমোকপাি করা ইিযানদ নর্ময়। নর্জ নর্জ কনমউনর্টিমি পনরমবশ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সমসযা সমাধামর্ িামদর 

অ্ঙ্গীকামরর জর্য আনম গভর্নর এবং অ্র্য আরও অ্মর্ক প্রনিষ্ঠার্মক সাধুবাদ জার্াই।”  

  

অোম্বসেবল সদসে ের্ রায়ার্ িম্বলর্, “আজমক প্রদি কনমউনর্টি ইমপযাক্ট গ্র্যান্ট ঘেেজমুে দারুণ সব 

গ্ৰুপমক সমর্নর্ করমব োরা আমামদর কনমউনর্টিসমূিমক আমরা শনিশােী এবং আমামদর র্াগনরকমদর আমরা 
স্বাস্থ্যবার্ কমর িুেমব। পনিম নর্উ ইয়মকন র গ্ৰুপগুনেকে  প্রদি িিনবে িামদর সািােয করমব িারা ইনিমমধয 
ঘে দারুণ ঘসবাগুনে নদমচ্ছ িা সম্প্রসারণ করমি, এর ফমে িারা আমামদর কনমউনর্টিমি বৃিির প্রভাব রাখ্ার 

একটি সুমোগ পামচ্ছ। পনিম নর্উ ইয়মকন র দারুণ দইুটি গ্ৰুপমক সর্াি করার জর্য DEC এবং গভর্নর 

কুওমমামক ধর্যবাদ, এই গ্র্যান্টগুনের ফমে িারা িামদর নবকাশ অ্বযািি রাখ্মি পারমব।”  

  

কনমউনর্টি প্রভাব গ্র্যান্ট নর্মচর প্রনিষ্ঠার্গুনেমক প্রদার্ করা িময়মেেঃ  
  

রাজধার্ী স্টজলা  

• কনমউনর্টি পাটিন নসমপেনর মযানপং এর মাধযমম কনমউনর্টি এম্প্াওয়ারমমন্ট (Community 

Empowerment through Community Participatory Mapping): 99,990 মানকন র্ িোর, 

আরবার নিে ঘিমভেপমমন্ট কমপনামরশর্ (Arbor Hill Development Corporation)  



 

 

• শহুমর পনরমবশ-সংক্রান্ত রূপান্তরেঃ কনমউনর্টি পনরবিন মর্র জর্য ইয়রু্ এম্প্াওয়ারমমন্ট (Youth 

Empowerment for Community Change): 99,929 মানকন র্ িোর, কযানপোে রুেস ইর্ক 

(Capital Roots Inc.)  

• জানমনমর্টিং দয ঘর্চার েযাব এর্ভায়রর্মমন্টাে এিুমকশর্ ঘসন্টার (Germinating The NATURE 

Lab Environmental Education Center): 100,000 মানকন র্ িোর, নমনিয়া অ্যানেময়ন্স, ইর্ক 

(Media Alliance, Inc.)  

• অ্যােমবনর্ সাউর্ এে এর্ভায়রর্মমন্টাে জানেস প্রমজক্ট এক্সপযার্শর্ (Albany South End 

Environmental Justice Project Expansion): 100,000 মানকন র্ িোর, RADIX 

ইমকােনজকযাে সামেইনর্নবনেটি ঘসন্টার (RADIX Ecological Sustainability Center)  

  

সাউদার্ন টিয়ার  

• ইর্াকা নর্উ ইয়মকন  স্বল্প সুনবধা প্রাপ্ত জর্সংখ্যার জর্য কনমউনর্টি নরমসাসন নিমসমব কাাঁচামাে পুর্বনযবিার 

(Material Reuse as Community Resource for Underserved Populations in Ithaca 

NY): 93,525 মানকন র্ িোর, নফঙ্গার ঘেকস নরইউজ ইর্ক (Finger Lakes ReUse Inc.)  

  

বফঙ্গার স্টলকস  

• আরবার্ কৃনষ এর্মগজমমন্ট ও খ্াদয বজন য িাইভারশর্ ঘপ্রাগ্র্াম (Urban Agriculture Engagement 

and Food Waste Diversion Program): 100,000 মানকন র্ িোর, ব্লুনপ্রন্ট ঘজমর্ভা, 
ইর্ক(Blueprint Geneva, Inc.)  

• নগ্র্র্ নভশর্স ওয়াকন মফাসন ঘিমভেপমমন্ট ঘপ্রাগ্র্াম এবং কনমউনর্টি গামিন র্স (Green Visions 

Workforce Development Program and Community Gardens): 100,000 মানকন র্ 

িোর, ঘেেস অ্ব দয গামিন র্ এনরময়ে ইর্ক (Friends of the Garden Aerial Inc.)  

• ঘিেনদ ঘিাম অ্যািমভামকনসমি ঘরামচোমরর সম্ভাবয এর্ভায়রর্মমন্টাে জানেস এ ভাোমেমদর জনেি 

করা (Engaging Renters in Rochester's Potential Environmental Justice Areas in 

Healthy Homes Advocacy): 98,330 মানকন র্ িোর, ঘরামচোর নপপেস ক্লাইমমে ঘকায়ানেশর্, 

ইর্ক (Rochester Peoples Climate Coalition, Inc), ঘরামচোর নসটি-ওয়াইি ঘেমর্ন্টস 

ইউনর্য়র্ (Rochester's City-Wide Tenants' Union, CWTU) এর নফসকাে স্পর্সর  

  

বমড-হাডসর্ ভোবল  

• স্বপ্ন ঘর্মক বাস্তবেঃ দয ইময়াঙ্কাসন নগ্র্র্ওময় কনমউনর্টি পাকন  (The Yonkers Greenway Community 

Park): 100,000 মানকন র্ িোর, গ্র্াউেওয়াকন  িািসর্ ভযানে (Groundwork Hudson Valley)  

• পগনকপনস গামিন র্স (Poughkeepsie Gardens): 100,000 মানকন র্ িোর, পগনকপনস ফামন প্রমজক্ট 

(Poughkeepsie Farm Project)  

• দয ইময়াঙ্কাসন র্ীে দে (The Yonkers Blue Team): গমবষণা ও িরুণমদর জনেি করার মাধযমম 

স্থ্ার্ীয় পানর্র মাণ সংক্রান্ত সমসযা সমাধার্ (Tackling Local Water Quality Issues through 

Research and Youth Engagement): 100,000 মানকন র্ িোর, সারাি েমরন্স কমেজ (Sarah 

Lawrence College), ঘবচযক এর্ভায়রর্মমন্টাে এিুমকশর্ ঘসন্টার (Beczak Environmental 

Education Center) এর নফসকাে স্পর্সর  

  



 

 

লং আইলোন্ড  

• নরভারসাইি মযানরোইম ঘেইে ঘফজ II ঘিমভেপমমন্ট এে ঘপ্রাগ্র্ানমং(Riverside Maritime Trail 

Phase II Development & Programming): 50,000 মানকন র্ িোর, ফ্ল্যাোসন, নরভারসাইি 

এে র্র্নিযাম্প্ের্ কনমউনর্টি অ্যমসানসময়শর্ ইর্ক (Flanders, Riverside and Northampton 

Community Association, Inc.)  

• প্রমজক্ট ঘব এনরয়া (Project BAY AREA): 100,000 মানকন র্ িোর, েং বীচ েযাটিমর্া নসনভক 

অ্যামসানসময়শর্ (Long Beach Latino Civic Association)  

 

বর্উ ইয়কন  েহর  

• পনেমর্ের ঘরইর্গামিন র্ (Pollinator Raingarden): 72,953 মানকন র্ িোর, ব্রঙ্কস নরভার 

অ্যাোময়ন্স (Bronx River Alliance, Inc.)  

• নর্ম্ন আয় HDFC পনরমবশ সংক্রান্ত নস্থ্নিশীেিা প্রকল্প (Low Income HDFC Environmental 

Resiliency Project): 100,000 মানকন র্ িোর, কুপার স্কয়ার কনমউনর্টি ঘিমভেপমমন্ট কনমটি 

(Cooper Square Community Development Committee)  

• টিমবেস নরমোমরশর্, এক্সমলামরশর্ ও নক্লর্আপ (Tibbetts Restoration, Exploration and 

Clean-Up, TREC): 99,995 মানকন র্ িোর, ঘেেস অ্ব ভযার্ ঘকােন েযাে পাকন  (Friends of 

Van Cortlandt Park)  

• ঘগাময়র্াস কযার্াে কর্জামভন েনর সু্কে নক্লর্ এে নগ্র্র্ ঘপ্রাগ্র্াম (Gowanus Canal Conservancy 

School Clean & Green Program): 99,702 মানকন র্ িোর, ঘগাময়র্াস কযার্াে কর্জামভন েনর 

ইর্ক (Gowanus Canal Conservancy, Inc.)  

• মযানপং এর্ভায়রর্মমন্টাে ইর্জানেস (Mapping Environmental (In)Justice): 89,664 মানকন র্ 

িোর, ঘর্ইবাসন অ্যাোইি ফর গুি ঘগ্র্ার্ (Neighbors Allied for Good Growth)  

• ওমপর্ ঘস্পস এয়ার মনর্েনরং এর আরবার্ েযাব (Urban Lab for Open Spaces Air 

Monitoring Study): 99,003 মানকন র্ িোর, ওমপর্ ঘস্পস অ্যাোময়ন্স ফর র্র্ন ব্রুকনের্ (Open 

Space Alliance for North Brooklyn)  

• উপকূেবিী প্রনিষ্ঠার্েঃ নগ্র্র্ েুয়ািন স ইয়রু্ ইন্টার্ননশপ এে ওয়াকন মফাসন ঘিমভেপমমন্ট ঘপ্রাগ্র্াম (Shore 

Corps: Green Stewards Youth Internship & Workforce Development Program): 

100,000 মানকন র্ িোর, রকওময় ওয়াোরেন্ট অ্যাোময়ন্স ইর্ক (Rockaway Waterfront 

Alliance, Inc.)  

• ব্রঙ্কস নরভার পানর্র মাণ ও পযামর্ামজর্ মাত্রা পনরমাপ(Measuring Bronx River Water Quality 

and Pathogen Levels): 77,577 মানকন র্ িোর, রনকং দয ঘবাে ইর্ক (Rocking the Boat, 

Inc.)  

• কনমউনর্টির পনরমবশ উন্নিকারী ঘর্িামদর (Program for Leaders Advancing their 

Community's Environment, PLACE) জর্য দয ব্রঙ্কস ইজ ব্লুনমং ঘপ্রাগ্র্াম (The Bronx is 

Blooming): 100,000 মানকন র্ িোর, দয ব্রঙ্কস ইজ ব্লুনমং  
• পূবন নর্উ ইয়কন  স্বাস্থ্যকর মাটি উমদযাগ (East New York Healthy Soil Initiative): 100,000 

মানকন র্ িোর, ইউর্াইমেি কনমউনর্টি ঘসন্টাসন ইর্ক (United Community Centers, Inc.)  

• সার্মসে পাকন  (The Sunset Park) পুর্রুৎপাদর্শীে শনি নশক্ষা প্রকল্প (Regenerative Energy 

Education Project, REEP): 50,000 মানকন র্ িোর, UPROSE ইর্ক  



 

 

• ইর্উমি জেবায়ু পনরবিন র্ সম্প্নকন ি স্বাস্থ্য প্রভামবর বযাপামর একটি কনমউনর্টি-নভনিক নশক্কা ও 

পনরকল্পর্া প্রকল্প (A Community-Based Education and Planning Project about 

Climate Change-Related Health Impacts in Inwood): 100,000 মানকন র্ িোর, ওময়ে 

িারমেম এর্ভায়রর্মমন্টাে অ্যাকশর্ ইর্ক (West Harlem Environmental Action, Inc.)  

• YMPJ বায়,ু পানর্ ও খ্াদয দবুনেিা প্রকল্প (YMPJ Air, Water, & Food Vulnerability 

Project): 100,000 মানকন র্ িোর, ইয়রু্ নমনর্নিস ফমের নপস এে জানেস ইর্ক (Youth 

Ministries for Peace and Justice, Inc.)  
 

পবিম বর্উ ইয়কন   

• স্কয়ার কনমউনর্টি গামিন র্ ও ফামনাসন মামকন ে প্রকল্প (The Square Community Garden & 

Farmers Market Project): 93,830 মানকন র্ িোর, ব্রিওময়-নফেমমার ঘর্ইবারহুি িাউনজং 
সানভন মসস ইর্ক (Broadway-Fillmore Neighborhood Housing Services, Inc.), নফেমমার 

ফমরায়ািন  ইর্ক (Fillmore Forward, Inc.) এর নফসকাে স্পর্সর  

• ঘগ্র্ানয়ং নগ্র্র্ (Growing Green): 75,500 মানকন র্ িোর, মযাসাচুমসেস অ্যানভনর্উ প্রমজক্ট ইর্ক 

(Massachusetts Avenue Project Inc.)  
  

DEC আমরা একটি র্িুর্ সুমোগ ঘ াষণা কমরমে ো এর্ভায়রর্মমন্টাে জানেস কনমউনর্টিমি পনরমবশ-সংক্রান্ত 

ও জর্স্বাস্থ্য সমসযা নর্ময় গভর্নমরর অ্ঙ্গীকার আমরা অ্গ্র্সর করমব। কনমউনর্টি-নভনিক প্রনিষ্ঠামর্র কাজ 

সমর্নর্ করা চানেময় োওয়ার জর্য, এবং নকেু নকেু প্রনিষ্ঠামর্র এই েক্ষযগুনে অ্জন মর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় ক্ষমিা, 
কমী ও সংস্থ্ামর্র অ্ভাব রময়মে িা বুঝমি ঘপমর, DEC এর্ভায়রর্মমন্টাে জানেস নর্ময় কাজ করার ইনিিাস 

আমে এমর্ প্রনিষ্ঠামর্র কাে ঘর্মক প্রস্তাবর্া ঘপমশর অ্র্ুমরাধ করমে োমি িামদর ের্ামোগয সক্ষমিা তিনর 

করার জর্য অ্র্ুদার্ প্রদার্ সম্ভব িয়।  

  

এই অ্র্ুদার্গুনে নর্উ ইয়কন  ঘেমের এর্ভায়রর্মমন্টাে জানেস নর্ময় কাজ কমর এমর্ কনমউনর্টি-নভনিক 

প্রনিষ্ঠার্গুনেমক িামদর প্রশাসনর্ক, কানরগনর, ঘপ্রাগ্র্ামযাটিক ক্ষমিা নবকামশ সিায়িা করমব এবং জর্স্বাস্থ্য ও 

পনরমবশ রক্ষায় িামদর ঘসবা সম্প্রসারণ করমি সািােয করমব। আগ্র্িী অ্োভজর্ক প্রনিষ্ঠার্ আমবদর্ করমি 

পামর এখ্ামর্ গ্র্যান্টস ঘগেওময় 1 ঘফব্রুয়ানর, 2019 এর মমধয। আমরা ির্য পাওয়া োমব এর্ভায়রর্মমন্টাে 

জানেস অ্নফমসর (Office of Environmental Justice) ওময়বমপমজ এবং গ্র্যান্টস ঘগেওময়মি।  

 

অ্র্ুদার্ প্রাপ্ত ঘপ্রাগ্র্ামমর আমরা নববরণ ঘদখ্ার জর্য নভনজে করুর্ 

https://www.dec.ny.gov/public/31403.html।  

  

DEC এর গ্র্যান্ট ঘপ্রাগ্র্ামমর বযাপামর আমরা িমর্যর জর্য, নভনজে করুর্ 

https://dec.ny.gov/public/31226.html।  

  
###  
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