
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/3/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

  
গভর্নর কুওম্বমা প ৌর  রু্গনঠর্ তহবিল (MUNICIPAL RESTRUCTURING FUND, MRF)-এর 
মাধ্েম্বম হারকাইমার কাউবি-পত 3 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার বিবর্ম্বয়াম্বগর প াষণা বিম্বয়ম্বের্  

  
প্রকল্পটি করিাতাম্বির 25 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার সঞ্চয় করম্বি  

  
এই বিবর্ম্বয়াগটি পমাহক উ তেকা-র  াাঁচটি কবমউবর্টির জর্ে বিশুদ্ধ  ার্ীয় জল বর্বিত করম্বি  

  
  
ইলিয়ন, ফ্রাঙ্কফ ার্ট  এবং হারকাইমাফরর গ্রাম এবং র্াউন অ  হারকাইমার ও শুফয়িাফরর শহরগুফিার 
জনয  ি বফয় আনা পলরষ্কার জফির অবকাঠাফমা প্রকল্প সরবরাহ করার িফযয গভনটর অযানু্ড্র এম. 
কুওফমা আজ পপৌর পনুগটঠন তহলবফির মাধ্যফম হারকাইমার কাউলির জনয 3 লমলিয়ন মালকট ন 
ডিাফররও পবলশ অনুফমাদফনর প াষণা লদফয়ফেন। এই সকি লমউলনলসপযািটিগুফিার পশয়ারকৃত 
পলরফষবা দযতা পদ্ধলত-র কারফণ এই উফদযাগ করদাতাফদর সঞ্চফয়র প্রায় 25 লমলিয়ন মালকট ন ডিার 
সাশ্রয় করফব।  
  
"সকি লনউ ইয়কট বাসীর জনয পলরষ্কার পানীয় জি সরবরাহ করা সবটদাই এক নম্বর অগ্রালধ্কার 
লহফসফব রফয়ফে এবং তাফদর বালসন্দাফদর এই মানবালধ্কার সরবরাহ করার সংস্থান হারকাইমার 
কাউলির রফয়ফে তা লনলিত করার জনয আমরা অক্লান্তভাফব পেষ্টা কফর যালি", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "পপৌরসভা পুনগটঠন তহলবফির মাধ্যফম এই 3 লমলিয়ন মালকট ন ডিাফরর লবলনফয়াগ 
দী টফময়াদী সমাধ্াফনর জনয নতুন জফির অবকাঠাফমা প্রদান করফব যা আগত বেরগুফিাফত 
হারকাইমার কাউলিফক উপকৃত করফব।"  
  
হারকাইমার কাউলি লশল্প উন্নয়ন সংস্থা (Herkimer County Industrial Development Agency 
(IDA))-পক যুদ্র-আয়তফনর বাস্তবায়ফনর জনয 1,085,875 মালকট ন ডিার প্রদান করা 
হফয়ফে। নকশা এবং প্রফকৌশি লবষয়ক গফবষণা পশষ করার পফর জমাখরফের লহফসব (Balance) 
আসফব। পাাঁেটি কলমউলনটিফত পানীয় জফির অলতলরক্ত উৎস সরবরাহ করার িফযয হারকাইমার 
কাউলিফত একটি নতুন পলরষ্কার পালন পলরবহন িাইন সম্প্রসারফণ হারকাইমার কাউলি লশল্প উন্নয়ন 
সংস্থা পমাহক উপতযকা পালন কতৃট পয (Mohawk Valley Water Authority)-র সাফে কাজ করফে।  
  
পসম্বেটাবর অি পেট পরাজার্া পরাজাম্বডা িম্বলর্, "নতুন পালনর অবকাঠাফমা যা হারকাইমাফরর 
অলধ্বাসীফদর জনয উন্নতমাফনর জীবনযাত্রার মানদণ্ড বজায় রাখফত অবদান রাখফব, তা লনফয় 



 

 

সলিলিতভাফব কাজ করার প্রফেষ্টায় পের্ লডপার্ট ফমি (Department of State, DOS) স্থানীয় 
পপৌরসভাগুফিাফক সহায়তা কফর েফিফে। লবশুদ্ধ পানীয় জফির জনয অলতলরক্ত উৎস বফয় আনা 
দী টফময়াদী প্রকল্পগুফিার উন্নয়ফন এই নতুন লবলনফয়াগটি অনুফপ্ররণা পদয়  ফি এই কাউলির 
কলমউলনটিগুফিা তাফদর অলধ্বাসীফদর কাাঁফধ্ আলেটক পবাঝা না োলপফয়ই উন্নলত িাভ করফত এবং 
সমৃদ্ধ হফত পারফব।"  
  
সাধ্ারণ সাবভন স কবমের্ার অবিস (Office of General Services)-এর কবমের্ার পরাঅোর্ 
পডসটিম্বটা িম্বলর্, "স্থানীয় সরকারগুফিা তাফদর কলমউলনটির উপকাফরর জনয একফত্র কাজ করফে, 
এটি গভনটর কুওফমার পনতৃফের একটি পলরেয় প্রদানকারী লেহ্ন এবং এই প্রকল্পটি তার একটি 
েমৎকার উদাহরণ। পমাহক উপতযকায় কলমউলনটিগুফিার সাফে  লনষ্ঠভাফব কাজ কফর আমরা একটি 
গুরুেপূণট বযয়-ভাগাভালগর উফদযাগ প্রলতষ্ঠা কফরলে, যা এই অঞ্চফি লবশুদ্ধ পানীয় জফির একটি 
নতুন উৎস বফয় আনফব।"  
  
অংশগ্রহণকারী পাাঁেটি লমউলনলসপযািটির মফধ্য এই খরে ভাগাভালগ প্রফেষ্টা একটি সমলিত, আঞ্চলিক 
সমাধ্ান বাস্তবায়ন করফব, যা 22,000-এরও অলধ্ক অলধ্বাসীফদর উপকৃত করফব। MRF প্রকল্প এই 
আঞ্চলিক জিপ্রকফল্পর লনমটাণ ও দী টফময়ালদ বযবস্থাপনার জনয প্রফয়াজনীয় প্রফকৌশিগত, আইনগত, 
কালরগলর, এবং প্রশাসলনক পলরকল্পনা েূডান্ত করফব।  
  
উন্নয়ফনর একালধ্ক পযটাফয় স্থানীয় সরকার পুনগটঠন প্রকল্পগুফিাফক সহায়তা প্রদান করার িফযয, 
পপৌরসভা পুনগটঠন তহলবি হি 25 লমলিয়ন মালকট ন ডিাফরর একটি তহলবি পযটি লনউ ইয়কট  পের্ 
দপ্তফরর স্থানীয় সরকার পলরফষবালদ লবভাগ (New York Department of State's Division of 
Local Government Services) কতৃট ক পলরোলিত। প্রােলমক প্রকফল্পর লবকাশ পেফক শুরু কফর 
সমূ্পণট প্রকফল্পর সমালপ্ত পযটন্ত, MRF সংস্থা নানা পযটায় বা ধ্াফপ প্রকল্প পযটাফিােনা এবং পের্ 
লবলনফয়াগফক উপফযাগী কফর।  
  
প্রকফল্পর ধ্রন, সংলিষ্ট স্থানীয় সরকাফরর সংখযা এবং পপৌর অলধ্বাসীফদর উপর সম্ভাবয আলেটক 
প্রভাফবর উপর লভলি কফর প্রকল্প উিীণট হয়। সম্পন্ন হবার পফর আনুমালনক ভলবষযৎ খরে কমার 
উপফর প্রফতযক প্রকফল্পর তহলবফির পলরমাণ লনভট র কফর। প্রকল্পটি স িভাফব বাস্তবায়ফনর লদফক এলগফয় 
পগফি উন্নয়ফনর জনয তালিকাভুক্ত প্রকল্পগুফিা অলতলরক্ত তহলবফির জনয উপযকু্ত হয়।  
  
বসম্বর্টর পজমস এল. বসউয়াডন  িম্বলর্, "জনস্বাস্থয এবং অেটননলতক লবকাশফক উৎসালহত করার জনয 
পলরিন্ন, লনরাপদ পানীয় জি অপলরহাযট। আমাফদর প্রােীন অবকাঠাফমার পমরামত বযয়বহুি এবং 
স্থানীয় সরকার এবং করদাতাফদরফক এটি োফপ প িফত পাফর। হারকাইমার কাউলি লশল্প উন্নয়ন 
সংস্থা (Herkimer County Industrial Development Agency), স্থানীয় পপৌরসভা এবং লনউ ইয়কট  
পেফর্র মফধ্য এই পযৌে সহফযালগতায় করদাতাফদর অেট সাশ্রয় হফব এবং এর  ফি একটি সমলিত 
প্রকল্প ততলর হফব যা সমফয়র পরীযায় উিীণট হফব। পমাহক উপতযকার এই গুরুেপূণট উফদযাগফক 
সমেটন করার জনয গভনটর কুওফমা এবং পের্ পসফের্ালর পরাজাফডাফক আমার ধ্নযবাদ।"  
  



 

 

অোম্বসেবল সিসে মাবরয়োর্ িুম্বটর্ম্বোর্ িম্বলর্, "এই প্রকল্পটি হারকাইমার কাউলির শহর এবং 
গ্রামগুফিার জনয অলতলরক্ত পালন সরবরাফহর বযবস্থা করফব, এবং একইসাফে খরে-ভাগাভালগ ও 
কলমউলনটির মধ্যকার সহফযালগতার মাধ্যফম করদাতাফদর অেট সাশ্রয় করফব। এই অতযন্ত গুরুেপুণট 
প্রকফল্প তহলবি সরবরাফহর জনয এবং আমাফদর বালসন্দারা লনরাপদ, পলরষ্কার পানীয় জফি 
প্রফবশালধ্কার পাফি তা লনলিফত কাজ করার জনয, আলম গভনটর কুওফমা, এবং একইসাফে 
হারকাইমার কাউলি IDA ও পমাহক উপতযকা পালন কতৃট পযফক ধ্নযবাদ জানাফত োই।"  
  
অোম্বসেবল সিসে রিাটন  সু্মম্বলর্ িম্বলর্, "আমাফদর কলমউলনটির দী টফময়ালদ স্বাস্থয ও অেটননলতক 
সম্ভাবযতার জনয লবশুদ্ধ পালনর অবকাঠাফমায় লবলনফয়াগ অতযন্ত গুরুেপুণট। এই অবকাঠাফমা প্রকল্পটি 
আমাফদর অলধ্বাসীফদর একটি গুরুেপূণট সংস্থান প্রদান করফব, এবং আলম হারকাইমার কাউলি IDA 
এবং লমউলনলসপযািটিগুফিাফক পলরফষবা ভাগ কফর পনওয়া পদ্ধলতর সাফে একফত্র কাজ করার জনয 
সাধ্ুবাদ জানাই পযটির  িশ্রুলতফত করদাতাফদর উফেখফযাগয সঞ্চয় হফব।"  
  
অোম্বসেবল সিসে ব্রায়ার্ বমলার িম্বলর্, "আমাফদর অলধ্বাসীফদর জনয লবশুদ্ধ পানীয় জফির বযবস্থা 
লনলিত করার িফযয আমাফদর স্থানীয় কলমউলনটিফত 3 লমলিয়ন মালকট ন ডিাফরর লবলনফয়াগ সুলনলিত 
করায় কাজ করার জনয গভনটর কুওফমা এবং তার কমটকতট াফদর আলম ধ্নযবাদ জানাফত োই। আলম 
সহ, এই অঞ্চফির পবশ লকেু লনবটালেত কমটকতট ার পাশাপালশ, এই লবষফয় গভনটর আন্তলরকভাফবই 
সবার সিুফখ পেফকফেন, এবং পসজনয তাফক শুধ্ুমাত্র ধ্নযবাদ পদয়া যফেষ্ট নয়। আমরা পকবি - 
মানুফষর অপলরহাযট প্রফয়াজনীয় বস্তু - পানীয় জফির সুরযা দ্বারাই আমাফদর বালসন্দাফদর লনরাপিা 
লনলিত করলে তা নয়, এই প্রকল্পটি কফরর িয িয র্াকাও সঞ্চয় করফব। এখাফন সব পযই 
উপকৃত হফি। আমাফদর বালসন্দারা এখাফন যা পদখফেন তা হি পবশ কফয়কটি সংস্থা, 
লমউলনলসপযািটি এবং লনবটালেত কমটকতট ারা আমরা পয বালসন্দাফদর হফয় কাজ কলর তাফদর উপকাফর 
িফযয একফত্র কাজ করফেন।"  
  
টাউর্ অি হারকাইমাম্বরর সু ারভাইজর ডবমবর্ক ফ্রাঙ্ক িম্বলর্, "পলিম হারকাইমার, র্াউন অ  
হারকাইমাফরর অলধ্বাসীফদর জনয পলরিন্ন পানীয় জি লনলিত করার িফযয পপৌরসভা পনুগটঠন 
তহলবফির জনয করা র্াউন অ  হারকাইমাফরর আফবদনফক গভনটর কুওফমা পযাগয মফন করায় র্াউন 
অ  হারকাইমার অতযন্ত কৃতজ্ঞ। র্াউন অ  হারকাইমাফরর এই অংফশর বালসন্দাফদর জনয স্বি 
পানীয় জফির একটি সামঞ্জসযপূণট উৎফসর ঐলতহালসক প্রফয়াজন রফয়ফে এবং এই অেটায়ন োডা এই 
প্রকল্পটি হফব না। র্াউন অ  হারকাইমাফরর 50 টিরও পবলশ অংশ-র লবশুদ্ধ পানীয় জফির একটি 
লনভট রফযাগয উৎফসর উন্নয়ফনর জনয, এই তহলবিটি অতযাবশযক।"  
  
হাবকন মার কাউবি আইর্  বরষম্বির সভা বত িার্নাডন  প  বলন্সবক িম্বলর্, "এটি হারকাইমার 
কাউলির জনয একটি যুগান্তকারী লবলনফয়াগ। এটি শুধ্ুমাত্র আমাফদর কলমউলনটিফক লনরাপদ, 
লনভট রফযাগয জি এফন লদফব তাই নয়, বরঞ্চ আমাফদর করদাতাফদর হাফত র্াকা প রত লদফব এই 
প্রকফল্পর স িতা অজট ফন তাফদর পনতৃে প্রদাফনর জনয গভনটর কুওফমা এবং হারকাইমার কাউলি 
IDA-পক ধ্নযবাদ।"  
  



 

 

বভম্বলজ অি ইবলয়ম্বর্র পময়র ব্রায়ার্ লাবমকা িম্বলর্, "হারকাইমার কাউলির পালনর অবকাঠাফমায় 
গভনটর কুওফমার লবলনফয়াগ পকবি আমাফদর স্থানীয় অেটনীলতর জনযই নয়, আমাফদর বালসন্দাফদর 
জীবনমাফনর জফনযও অতযন্ত গুরুেপূণট। আলম এই প্রকফল্প তাফদর কাফজর জনয হারকাইমার কাউলি 
IDA-পক সাধ্ুবাদ জানাই এবং আমাফদর কলমউলনটিফত লনফয় আসা সু ি পদখার জনয প্রতীযায় 
রইিাম।"  
  
বভম্বলজ অি হারকাইমাম্বরর পময়র মাকন  পর্টি িম্বলর্, "আমাফদর জনস্বাফস্থর কো লবফবেনা করফি, 
আমাফদর পযমনটি প্রফয়াজন গভনটর কুওফমা ঠিক পতমনই একজন পনতা। করদাতাফদর অেট সাশ্রফয়র 
পাশাপালশ এই 3 লমলিয়ন মালকট ন ডিার আমাফদর অেটনীলতর উন্নয়ফনর িফযয হারকাইমার কাউলির 
জনয পয অবকাঠাফমা প্রফয়াজন তা লনফয় আসফব। এই প্রকল্পফক সমেটন জানাফত পপফর আলম গলবটত 
এবং এটির সাফে সংলিষ্ট সবাইফক আলম ধ্নযবাদ জানাই।"  
  
2016 সাফি প্রলতষ্ঠার পর পেফক MRF 35টি প্রকফল্পর জনয পের্ তহলবফির 25 লমলিয়ন মালকট ন 
ডিার অনুফমাদন কফরফে যা হয় পযটায় 2 - প্রকল্প উন্নয়ন, পযটায় 3 - যুদ্র-আয়তফনর বাস্তবায়ন, 
লকংবা পযটায় 4 - সমূ্পণট পেি বাস্তবায়ফন রফয়ফে। এই প্রকল্পগুফিার বাস্তবায়ন পেফক প্রাপ্ত বালষটক 
আনুমালনক সঞ্চয় 81 লমলিয়ন মালকট ন ডিার োলডফয় যায়।  
  
বের জফুড অযালিফকশন এবং প্রকল্প পুরষ্কার সযম করফত MRF প্রকল্প জমা পদওয়ার জনয একালধ্ক 
সময়সীমা কাফজ িাগায়। পপ্রাগ্রাম এবং প্রকল্প অযালিফকশনগুফিা সম্পফকট  অলতলরক্ত তফেযর জনয, পের্ 
দপ্তফরর ওফয়বসাইর্ www.dos.ny.gov পলরদশটন করুন।  
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