
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/14/2018 গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

  

 

গভর্নর কুওম্বমা সেন্ট্রাল বর্উ ইয়কন -এর জল েরিরাহ পবরকাঠাম্বমা উন্নয়ম্বর্র উম্বেম্বেে 12 বমবলয়র্ 

ডলাম্বরর সিবে অর্ন অর্দুার্ বহম্বেম্বি বদম্বয়ম্বের্  
  

অর্দুাম্বর্র 45 বমবলয়র্ ডলার অর্ন জম্বলর উৎকর্নতার উন্নয়ম্বর্র উম্বেেেোধম্বর্র জর্ে কাম্বজ 

লাগাম্বর্া হম্বয়ম্বে, যা করদাতাম্বদর 30 বমবলয়র্ ডলার অর্ন েঞ্চয় করম্বি।  

  

এই বিবর্ম্বয়াগ 700 এর সিবে কমনেংস্থার্ েৃবিম্বত েহায়ক হম্বি  

  

 

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ সেন্ট্রাল নর্উ ইয়মকন র 11টি েঙ্কটপূর্ন সপৌর জল েরবরাহ পনরকাঠামমা প্রকমের 

েহায়তা করমত 12.4 নমনলয়র্ ডলার অ্র্ন অ্র্ুদার্ নহমেমব সদবার স াষর্া কমরমের্। এই অ্র্ুদামর্র মমযয 29.5 

নমনলয়র্ ডলার অ্র্ন করদাতামদর েঞ্চয় হমব এবং তা 720 এর সবনি কমনেংস্থার্ েৃনিমত োহায্য করমব। এই 
েমস্ত অ্র্ুদার্গুনল রাজয েরকামরর অ্তযন্ত েফল জল েরবরাহ পনরকাঠামমা উন্নয়র্ আইর্ কায্নক্রম বা ওয়াটার 

ইর্ফ্রােট্রাকচার ইমপ্রুভমমন্ট অ্যাক্ট সপ্রাগ্রাম (Water Infrastructure Improvement Act, WIIA) এর 

মাযযমম অ্র্ন োহায্য প্রাপ্ত হয়।  

 

গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্, "আমামদর রামজযর জল েরবরাহ পনরকাঠামমায় নবনর্ময়াগ আমামদর অ্ঞ্চমলর উন্ননত 

ও েমৃনির জর্য এবং নর্রাপদ, স্বাস্থযকর জর্েমাজ রক্ষা কমর চলার জর্য খুবই গুরুত্বপূর্ন। আমামদর জল 

েরবরাহ পনরকাঠামমা উন্নয়মর্র মমযয নদময়, আমরা আমামদর প্রাকৃনতক েম্পদগুনলমক রক্ষা করনে, ভনবষযৎ 

েমৃনির লমক্ষয নভনি নর্মনার্ এবং েকমলর জর্য একটি আরও িনিিালী, আরও স্বাস্থযকর নর্উ ইয়কন  ততনর 

করনে।"  

  

"েমস্ত নর্উ ইয়কন বােীমদর জর্য আমামদর পার্ীয় জলমক দষূর্মুি ও নর্রাপদ করার কাজটি েুনর্নিত করা 
অ্তযন্ত জরুনর," সলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ সহাচুল িলম্বলর্। "পনিম নর্উ ইয়মকন র পনরকাঠামমা উন্নয়মর্র 

জর্য করা এই অ্র্ুদার্ নবনর্ময়াগ জমলর উৎকষনতা বৃনি ও রক্ষা করার প্রময়াজর্ীয়তামক সমটামব এবং সেই েমে 

ওই অ্ঞ্চলটিমত 1,000-এরও সবনি কমনেংস্থার্ েৃনিমতও োহায্য করমব। আমরা এটি নর্নিত করমত চাই সয্, 

কনমউনর্টিগুনলমত সয্র্ তামদর জল সিাযর্ প্রর্ালীর উন্নয়মর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় েংস্থার্েমূহ র্ামক এবং 
র্াগনরকমদর স্বাস্থয ও নর্রাপিামক েুনর্নিত করা য্ায়।"  

 

2017 োমলর গভর্নমরর পনরশ্রুত জল েরবরাহ পনরকাঠামমা আইর্ বা দয গভর্নেন নির্ ওয়াটার ইর্ফ্রােট্রাকচার 

অ্যাক্ট (Governor's Clean Water Infrastructure Act) েমগ্র নর্উ ইয়কন  জমু়ে জমলর গুর্মার্ উন্নত 



 

 

করার জর্য 2.5 নবনলয়র্ ডলার অ্র্ন নর্ময়ানজত কমরমে। আজমকর স াষর্াটি কনমউনর্টিগুনলমত অ্র্ুদার্ 

নহমেমব রাজযবযাপী প্রমদয় সমাট 270 নমনলয়র্ ডলার অ্মর্নর একটি অ্ংি, য্ার মমযয 19 নমনলয়র্ ডলামরর নকেু 

সবনি অ্র্ন অ্ন্তভুন ি রময়মে য্া এমর্ েব প্রকেগুনলমক োহাময্যর জর্য কামজ লাগামর্া হমব সয্গুনল ক্ষনতকারক 

অ্যালনগর (harmful algal blooms, HABs) প্রমকাপ বৃনির েমে যু্ি োয়ামর্াটনিমর্র েমেযার েমাযার্ 

কমর এবং আমগ স ানষত অ্র্ুদার্গুনলর সমাট 15 নমনলয়র্ ডলার অ্র্ন রময়মে য্া PFOA, PFOS, এবং 1,4 

ডাইঅ্মির্ ইতযানদর মমতা দষূর্কারী পদার্নগুনলর উদ্ভমবর েমেযার েমাযার্ জর্য।  

  

এখর্ পয্নন্ত, রাজযবযাপী চলা গুরুত্বপূর্ন পার্ীয় ও বজন য জমলর পনরকাঠামমার প্রকেগুনলর জর্য ওয়াটার 

ইর্ফ্রােট্রাকচার অ্যাক্ট 750 নমনলয়র্ ডলার অ্র্ন নদময়মে এবং ইন্টারনমউনর্নেপযাল গ্রযান্ট কমনেূনচ প্রকমের সমাট 

খরমচর আর্মুানর্ক 2.65 নবনলয়র্ ডলার অ্র্ন নদময়মে। সেই েমে সেট এর্ভায়রর্মমন্ট সফনেনলটিজ 

কমপনামরির্ (State Environmental Facilities Corporation), নর্উ ইয়কন -এর মাযযমম িূর্য অ্র্বা কম 

েুমদ পাওয়া ঋর্ সর্মক করদাতামদর জর্য আর্ুমানর্ক 1.8 নবনলয়র্ ডলার অ্র্ন েনঞ্চত হমব। অ্নযকন্তু, এই েমস্ত 

প্রকেগুনলর নর্মনার্, েরবরাহ ও পনরমষবা সক্ষত্রগুনলমত 47,000-এরও সবনি কমনেংস্থার্ ততনর হমব বমল প্রতযািা 
করা হমে।  
 
সেন্ট্রাল নর্উ ইয়মকন র সপৌরপ্রনতষ্ঠার্গুনল সয্ েমস্ত অ্র্ুদার্গুনল পামে, য্ার মমযয HABs (harmful algal 

blooms)-এর েমেযা েমাযার্কারী প্রকেগুনলর জর্য বরাদ্দ 2.1 নমনলয়র্ ডলার অ্র্নও অ্ন্তভুন ি, সেগুনল হল:  

  

WIIA 

অর্দুার্  
প্রাপক  কাউবন্ট  

প্রকম্বের 

আর্ুমাবর্ক িেয়  

আর্ুমাবর্ক 

অর্দুার্  

পনরশ্রুত 

জল  Cicero, Town of  Onondaga  $290,000  $72,500  

পার্ীয় জল  Cortland, City of  Cortland  $1,259,463  $755,678  

পার্ীয় জল  Granby, Town of  Oswego  $4,300,000  $2,580,000  

পনরশ্রুত 

জল  Homer, Village of  Cortland  $1,730,000  $432,500  

পনরশ্রুত 

জল  
Onondaga County  Onondaga  $15,500,982  $114,690  

পার্ীয় জল  
Onondaga County 
Water Authority  

Onondaga  $1,410,000  $846,000  

পনরশ্রুত 

জল  Oswego County  Oswego  $2,139,442  $534,861  

+পার্ীয় জল  Owasco, Town of  Cayuga  $3,500,000  $2,100,000  

পার্ীয় জল  Sandy Creek, Town of  Oswego  $11,466,000  $3,000,000  

পার্ীয় জল  Sennett, Town of  Cayuga  $2,969,000  $1,781,400  

পার্ীয় জল  Syracuse, City of  Onondaga  $350,000  $210,000  

    TOTALS:  $44,914,887  $12,427,629  

+HAB েংক্রান্ত প্রকে  

  



 

 

প্রকে েংক্রান্ত নবস্তানরত তর্য েম্বনলত একটি মার্নচত্র পাওয়া য্ামব এখামর্।  

  

বর্উ ইয়কন  সেট এর্ভায়রর্ম্বমন্ট সেবেবলটিজ কম্বপনাম্বরের্-এর েভাপবত ও CEO োবির্া টাই 

িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার সর্তৃমত্ব, জল েরবরাহ পনরকাঠামমায় নবনর্ময়ামগর সক্ষমত্র নর্উ ইয়কন  রাজয েমগ্র 

সদমির সর্তৃত্ব নদমে। চানহদােম্পন্ন কনমউনর্টিগুনলমক উমেখময্াগযভামব অ্র্নোহায্য নদমত সপমর দয 
এর্ভারর্মমন্টাল সফনেনলটিজ কমপনামরির্ গনবনত। আমরা বতন মার্ এবং ভনবষযৎ উভয় েমময়র নর্উ ইয়মকন র 

জর্য একটি অ্তযন্ত গুরুত্বপূর্ন েম্পদ েুনর্নিত কমর রাখার কামজ োহায্য করনে।"  

  

বর্উ ইয়কন  রাম্বজের পবরম্বিে েংরক্ষণ বিভাম্বগর (Department of Environmental 

Conservation) কবমের্ার সিবেল সেম্বগাে িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার সর্তৃমত্ব, আমামদর অ্মূলয 
জলেম্পদ রক্ষার কামজ নর্উ ইয়কন  রাজয নর্রনবনেন্নভামব পনরমবি রক্ষার অ্গ্রদমূতর ভূনমকা পালর্ করা 
অ্বযাহত সরমখমে। এই অ্র্নোহাময্যর ফমল জমলর গুর্মার্ বা়েমব, অ্র্ননর্নতক উন্ননত  টমব এবং জল েরবরাহ 
পনরকাঠামমার উন্ননতর মমতা অ্তযন্ত প্রময়াজর্ীয় কাজটি হমব, কারর্ আমরা জমলর গুর্মার্ েংক্রান্ত আশু 

েমেযাগুনলরও সমাকানবলা করমত পারব, য্ার মমযয অ্যালনগর প্রমকাপ বনৃি ও PFOA, PFOS, এবং 1,4 

ডাইঅ্মির্ ইতযানদর মমতা দষূর্কারী পদাযনগুনলও োনমল।"  

  

বর্উ ইয়কন  রাম্বজের স্বাস্থে কবমের্ার ডাাঃ হাওয়াডন  এ. জকুার িলম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার সর্তৃমত্ব, 

পনরকাঠামমা উন্নয়র্ খামত নর্উ ইয়কন  রাজয অ্ভূতপূবন অ্র্নোহায্য ও অ্তযাযুনর্ক পনরস্রাবর্ প্রয্ুনিনবদযার 

বযবহার েুনর্নিত কমরমে য্া আগানম বহু দিক যমর পনরশ্রুত ও কায্নকরী পার্ীয় জল েুরনক্ষত করমব। েমগ্র 

রাজয জমু়ে কনমউনর্টিগুনলমত স্বাস্থয ও েুস্থতা বজায় সরমখ চলার সক্ষমত্র আমামদর জলেম্পদগুনলমক রক্ষা করা 
একটি অ্তযন্ত গুরুত্বপূর্ন নবষয়।"  

  
###  
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