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গভনর ওেমা অবকাঠােমা উ য়েনর জন  19 িমিলয়ন মািকন ডলােরর পািনর ণমান 
অনুদান তহিবল ঘাষণা কেরেছন  

  
রাজ  জেুড় ি ন মওয়াটার অবকাঠােমা, পািন দ তা, এবং শি  দ তা ক  সমথন করার 

জন  17 িমিলয়ন মািকন ডলার  উপলভ  
  

এছাড়াও বজ  পািন অবকাঠােমা কে র াথিমক পিরক নার জন  পৗরসভােক অথ দান 
করেত সাহায  করেত 2 িমিলয়ন মািকন ডলার উপলভ  রেয়েছ  

  
গভনর অ া ু  এম. ওেমা আজ ঘাষণা কেরেছন য অবকাঠােমা কে র জন  সমি ত তহিবল 
আেবদেনর মাধ েম 19 িমিলয়ন মািকন ডলার ফডােরল অনুদান তহিবল পৗরসভার জন  উপলভ  
যা পািনর মান র া বা উ ত কের। এই তহিবল দু  া ােমর মাধ েম উপলভ  করা হয় -- 
ি ন ইেনােভশন া  া াম এবং ইি িনয়ািরং ািনং া  া াম। ি ন ইেনােভশন া  
া ােমর মাধ েম এমন সব কে র অথায়ন করা হেব য িল পািনর মান উ য়ন এবং ি ন 
মওয়াটার অবকাঠােমা বা বায়েনর মাধ েম জলবায় ুপিরবতেনর ভাব কমােনার লে  ক  

সমথন করেব, সই সােথ ালানী ও পািন দ তা উ য়ন েচ া উ ত করেব। ইি িনয়ািরং 
ািনং া  া াম তহিবল পৗরসভােক পািনর ণগত মােনর কে র াথিমক পিরক নার জন  

অথ দান করেত সাহায  করেব।  
  
"িব  পািন এবং শি শালী অবকাঠােমা য কান সমৃ  স দােয়র পণূ ম দ  এবং িনউ 
ইয়ক ভিবষ েতর জন  তােদর পািন ব ব ােক জারদার করেত স দায় িলর জন  েয়াজনীয় 
স দ িনি ত করার জন  কেঠার পির ম কেরেছ," গভনর ওেমা বেলন। "এই তহিবল হােত 
আসায়, আমােদর ানীয় অংশীদাররা এমন ক  অনুসরণ করেত স ম হেব যা ধুমা  
স দােয়র জন  িব  পািনর াপ তা িনি ত করেব না, বরং অত াধিুনক সবুজ যুি  ব বহার 
কের স েলা স  করেত এবং সামি কভােব পািন ব ব াপনা উ ত করেত পারেব।"  
   
এনভায়রনেম াল ফ ািসিল স কেপােরশন (Environmental Facilities Corporation, EFC) এবং 
িনউ ইয়ক ট িডপাটেম  অফ এনভায়রনেম াল কনজারেভশন (Department of 
Environmental Conservation, DEC) সকল কে র মূল ায়ন করেব যার জন  আেবদন প  
িবিভ  িবষেয়র উপর িভি  কের গৃহীত হেব, যার মেধ  রেয়েছ পািনর ণগত মান সুর া বা 
বৃি , আিথক চািহদা এবং ত এই কে র সােথ এিগেয় যাওয়ার জন  স দােয়র িত। ি ন 



 

 

ইেনােভশন া  া াম (Green Innovation Grant Program, GIGP) এবং ইি িনয়ািরং ািনং 
া  া াম (Engineering Planning Grant, EPG) উভয় তহিবেলর জন  আেবদন অবশ ই12 
ফ য়াির 2021 তািরখ িবকাল 4 টার মেধ  জমা িদেত হেব।  
  
EFC 13 জানুয়াির, 2021 তািরখ সকাল 11 টায় GIGP এবং EPG া াম উপ াপেনর জন  
এক  ওেয়িবনার আেয়াজন করেব। ওেয়িবনােরর এক  রকিডং EFC এর 
ওেয়বসাইট www.efc.ny.gov এ পাওয়া যােব। ওেয়িবনার GIGP এবং EPG া ােমর এক  
পযােলাচনা দান করেব, সই সােথ িকভােব অনুদান তহিবেলর জন  আেবদন করেত হেব স 
িবষেয় িনেদিশকা দান করেব। এছাড়াও  করার সুেযাগ থাকেব। আপিন EFC এর ওেয়বসাইেট 
ওেয়িবনােরর জন  িনব ন করেত পােরন www.efc.ny.gov।  
  
এখন পয , িনউ ইয়ক স দােয়র িব  পািনর চ ােল  মাকােবলার জন  GIGP এবং EPG 
অনুদান তহিবেল 200 িমিলয়ন মািকন ডলােররও বিশ উপলভ  করা হেয়েছ। গভনর ওেমা 
িব  পািন উেদ ােগর জন  িনেবিদত 3.5 িবিলয়ন মািকন ডলােররও বিশ অেথর উপর িভি  
কের আজেকর অনুদান তহিবল দান করা হেয়েছ।  
  
এনভায়রনেম াল ফ ািসিল স কেপােরশেনর ভার া  িসেড  এবং ধান িনবাহী কমকতা 
মিরন কালম ান বেলন, "গভনর ওেমার নতৃে  রা  িব  পািনর চ ােল  মাকােবলায় 
স দায়েক অভূতপবূ সমথন দান কের যাে । EFC িনউ ইয়ক জেুড় উ াবনী সবুজ ক  
সমথন করার জন  এই তহিবল দান করেত পের উে িজত। এই ক েলা পািনর ণগত মান 
র া করেব, একই সােথ জলবায়ু পিরবতেনর ভাব াস করেব, যার ভাব ায়ই অন সর 
স দােয়র ারা অসমানপুািতকভােব বহন করা হয়।"  
  
িডপাটেম  অব এনভায়রনেম াল কনজারেভশেনর কিমশনার এবং এনভায়রনেম াল 
ফ ািসিল স কেপােরশেনর চয়ারম ান বািসল সেগাস বেলন, "িব  পািনর াপ তা রাজ  
জেুড় স দােয়র া , িনরাপ া এবং অথৈনিতক কল ােণর জন  অত  পূণ। গভনর 
ওেমার নতৃে , িনউ ইয়ক দশব াপী পািন স দ র া এবং পনু ােরর জন  ল  ল  ডলার 

িবিনেয়াগ কের যাে , অন িদেক DEC এবং আমােদর রা ীয় সং ার সহেযাগীরা আমােদর পািনেত 
েবেশর আেগ নতুন এবং পিরিচত মিক িচি ত এবং মাকােবলার জন  আমােদর কাজ চািলেয় 
যাে ।"  
  
সেনটর টড কািমনি  বেলন, "িব  পািন াপ তার চেয় খুব কম িজিনসই বিশ পূণ, 
তাই পুরােনা অবকাঠােমা এবং উদীয়মান দষূণ মাকােবলায় এই পূণ িবিনেয়াগ েয়াজন। এই 
তহিবল জন া  এবং জীবেনর মানেক শি শালী করেব, একই সােথ এমন এক  পূণ 
াকৃিতক স দ র া করেব। িব  পািনেত আমােদর েটর ঐিতহািসক িবিনেয়াগ বৃি  কের 
দয়ার জন , আিম গভনর ওেমার এই উেদ ােগর শংসা করিছ এবং যােত তারা এই তহিবল  
ট াপ করেত পাের তা িনি ত করার জন  আিম এলাকাবাসীর সােথ কাজ করার অেপ ায় 
রেয়িছ।"  



 

 

  
অ ােস িল ম ার ি ভ অ া ল াইট বেলন, "এই তহিবল আমােদর ানীয় সরকারেক পািনর 
মান উ য়েন সাহায  করেব। ঝেড়র পািন স কভােব সামলােনা ামারাস নাও হেত পাের, িক  
এ  আমােদর পািন এবং ভূিম র ার এক  অপিরহায উপাদান।"  
  
পািনর মান উ য়েন গভনেরর িত িতর অ ভু  পির ার পািন পিরকাঠােমা আইেনর (Clean 
Water Infrastructure Act) মাধ েম িনউ ইয়ক জেুড় পািনর মান সরু ার জন  3.5 িবিলয়ন 
মািকন ডলার এবং পরবত  বােজট, পািনর পিরকাঠােমা উ য়ন আইেনর (Water Infrastructure 
Improvement Act) মাধ েম 350 িমিলয়ন মািকন ডলার এবং আ ঃেপৗর পািন পিরকাঠােমা 
অনুদান কমসূচীেত (Intermunicipal Water Infrastructure Grants Program) 60 িমিলয়ন 
মািকন ডলার। তা ছাড়াও, এই বছর িনউ ইয়ক 1,4-ডাইঅে েনর জন  জািতর- থম-পানীয়-
জেলর-মান হণ কেরেছ, যা 1,4-ডাইঅে েনর জন  িত িবিলয়েন সেবা  1 পাট দষূেণর মা া 
িনধারণ কেরেছ। গভনর িনউ ইয়েকর পানীয় পািনেত উদীয়মান দষূণকারী PFOA এবং PFOS-
এর জন  সেবা  দষূেণর মা া ঘাষণা কেরেছন, যা িত ি িলয়েন ১০  অংশ যা PFOA এবং 
PFOS-এর জন  মািকন যু রাে র মেধ  সবিন ।  
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