
 

 

 
 

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

  

 

গভর্নর কুওম্বমা ওম্বেস্টার্ন বর্উ ইেম্বকন র জল সরিরাহ পবরকাঠাম্বমা উন্নেম্বর্র উম্বেম্বেে আর্ুমাবর্ক 

23 বমবলের্ ডলার অর্ন অর্দুার্ বহম্বসম্বি বদম্বেম্বের্  
  

অর্দুাম্বর্র 70 বমবলের্ ডলার অর্ন জম্বলর উৎকর্নতার উন্নেম্বর্র উম্বেেেসাধম্বর্র জর্ে কাম্বজ 

লাগাম্বর্া হম্বি, যা করদাতাম্বদর 48 বমবলের্ ডলার অর্ন সঞ্চে করম্বি  

  

এই বিবর্ম্বোগ 1,100 এর বিবে কমনসংস্থার্ সৃবিম্বত সহােক হম্বি  

  

 

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ওমেস্টার্ন নর্উ ইেমকন র 14টি সংকটপূর্ন পপৌর জল সরবরাহ পনরকাঠামমা 
প্রকমের জর্য 23.3 নমনলের্ ডলার অ্র্ন অ্র্ুদার্ নহমসমব পদবার প াষর্া কমরমের্। এই অ্র্ুদামর্র মমযয 47.9 

নমনলের্ ডলার অ্র্ন করদাতামদর সঞ্চে হমব এবং তা 1,100 কমনসংস্থার্ সৃনিমত সাহায্য করমব। এই সমস্ত 

অ্র্ুদার্গুনল রাজয সরকামরর অ্তযন্ত সফল জল সরবরাহ পনরকাঠামমা উন্নের্ আইর্ বা ওোটার 

ইর্ফ্রাসট্রাকচার ইমপ্রুভমমন্ট অ্যাক্ট (Water Infrastructure Improvement Act, WIIA) এর মাযযমম 

অ্র্নসাহায্য প্রাপ্ত হে।  

 

গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্, "আমামদর রামজযর জল সরবরাহ পনরকাঠামমাে নবনর্মোগ আমামদর অ্ঞ্চমলর উন্ননত 

ও সমৃনির জর্য এবং নর্রাপদ, স্বাস্থযকর জর্সমাজ রক্ষা কমর চলার জর্য খুবই গুরুত্বপূর্ন। আমামদর জল 

সরবরাহ পনরকাঠামমা উন্নেমর্র মমযয নদমে, আমরা আমামদর প্রাকৃনতক সম্পদগুনলমক রক্ষা করনে, ভনবষযৎ 

সমৃনির লমক্ষয নভনি নর্মনার্ এবং সকমলর জর্য একটি আরও শনিশালী, আরও স্বাস্থযকর নর্উ ইেকন  ততনর 

করনে।"  

  

"সমস্ত নর্উ ইেকন বাসীমদর জর্য আমামদর পার্ীে জলমক দষূর্মুি ও নর্রাপদ করার কাজটি সুনর্নিত করা 
অ্তযন্ত জরুনর," বলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ বহাচুল িলম্বলর্। "পনিম নর্উ ইেমকন র পনরকাঠামমা উন্নেমর্র 

জর্য করা এই অ্র্ুদার্ নবনর্মোগ জমলর উৎকষনতা বৃনি ও রক্ষা করার প্রমোজর্ীেতামক পমটামব এবং পসই 
সমেঐ অ্ঞ্চলটিমত 1,000-এরও পবনশ কমনসংস্থার্ সৃনিমতও সাহায্য করমব। আমরা এটি নর্নিত করমত চাই পয্, 

কনমউনর্টিগুনলমত পয্র্ তামদর জল পশাযর্ প্রর্ালীর উন্নেমর্র জর্য প্রমোজর্ীে সংস্থার্সমহূ র্ামক এবং 
র্াগনরকমদর স্বাস্থয ও নর্রাপিামক সুনর্নিত করা য্াে।"  

 

2017 সামলর গভর্নমরর পনরশ্রুত জল সরবরাহ পনরকাঠামমা আইর্ বা দয গভর্নসন নির্ ওোটার ইর্ফ্রাসট্রাকচার 

অ্যাক্ট (Governor's Clean Water Infrastructure Act) সমগ্র নর্উ ইেকন  জমু়ে জমলর গুর্মার্ উন্নত 



 

 

করার জর্য 2.5 নবনলের্ ডলার অ্র্ন নর্মোনজত কমরমে। আজমকর প াষর্াটি কনমউনর্টিগুনলমত অ্র্ুদার্ 

নহমসমব রাজযবযাপী প্রমদে পমাট 270 নমনলের্ ডলার অ্মর্নর একটি অ্ংশ, য্ার মমযয 19 নমনলের্ ডলামরর নকেু 

পবনশ অ্র্ন অ্ন্তভুন ি রমেমে য্া এমর্ সব প্রকেগুনলমক সাহাময্যর জর্য কামজ লাগামর্া হমব পয্গুনল ক্ষনতকারক 

অ্যালনগর (harmful algal blooms, HABs) প্রমকাপ বৃনির সমে যু্ি সাোমর্াটনিমর্র সমসযার সমাযার্ 

কমর এবং আমগ প ানষত অ্র্ুদার্গুনলর পমাট 15 নমনলের্ ডলার অ্র্ন রমেমে য্া PFOA, PFOS, এবং 1,4 

ডাইঅ্মির্ ইতযানদর মমতা দষূর্কারী পদার্নগুনলর উদ্ভমবর সমসযার সমাযার্ কমর।  

  

এখর্ পয্নন্ত, রাজযবযাপী চলা গুরুত্বপূর্ন পার্ীে ও বজন য জমলর পনরকাঠামমার প্রকেগুনলর জর্য ওোটার 

ইর্ফ্রাসট্রাকচার অ্যাক্ট 750 নমনলের্ ডলার অ্র্ন নদমেমে এবং ইন্টারনমউনর্নসপযাল গ্রযান্ট কমনসূনচ প্রকমের পমাট 

খরমচর আর্মুানর্ক 2.65 নবনলের্ ডলার অ্র্ন নদমেমে। পসই সমে পস্টট এর্ভােরর্মমন্ট পফনসনলটিজ 

কমপনামরশর্ (State Environmental Facilities Corporation), নর্উ ইেকন -এর মাযযমম শূর্য অ্র্বা কম 

সুমদ পাওো ঋর্ পর্মক করদাতামদর জর্য আর্ুমানর্ক 1.8 নবনলের্ ডলার অ্র্ন সনঞ্চত হমব। অ্নযকন্তু, এই সমস্ত 

প্রকেগুনলর নর্মনার্, সরবরাহ ও পনরমষবা পক্ষত্রগুনলমত 47,000-এরও পবনশ কমনসংস্থার্ ততনর হমব বমল প্রতযাশা 
করা হমে।  

  

ওমেস্টার্ন নর্উ ইেমকন র পপৌরপ্রনতষ্ঠার্গুনল পয্ সমস্ত অ্র্ুদার্গুনল পামে, য্ার মমযয HABs এর সমসযা 
সমাযার্কারী প্রকেগুনলর জর্য বরাদ্দ 3 নমনলের্ ডলার অ্র্নও অ্ন্তভুন ি, পসগুনল হল:  

  

WIIA 

অর্দুার্  
প্রাপক  কাউবন্ট  

প্রকম্বের আর্মুাবর্ক 

িেে  

আর্ুমাবর্ক 

অর্দুার্  

পার্ীে জল  Alfred, Village of  Allegany  $4,836,000  $2,901,600  

পনরশ্রুত জল  Alfred, Village of  Allegany  $1,964,000  $491,000  

পনরশ্রুত জল  Amherst, Town of  Erie  $4,877,586  $1,219,397  

পার্ীে জল  Chautauqua County  Chautauqua  $11,750,000  $3,000,000  

+পনরশ্রুত জল  Chautauqua County  Chautauqua  $11,888,000  $2,972,000  

পার্ীে জল  
Erie County Water 
Authority  

Erie  $5,921,820  $1,722,159  

পার্ীে জল  Evans, Town of  Erie  $4,830,000  $2,898,000  

পার্ীে জল  Newstead, Town of  Erie  $1,325,000  $795,000  

পার্ীে জল  
Niagara Falls Water 
Board  

Niagara  $5,495,000  $2,760,000  

পনরশ্রুত জল  
North Tonawanda, City 
of  

Niagara  $5,899,450  $1,474,863  

পার্ীে জল  Olean, City of  Cattaraugus  $689,290  $413,574  

পনরশ্রুত জল  Royalton, Town of  Niagara  $1,032,700  $258,175  

পনরশ্রুত জল  Silver Creek, Village of  Chautauqua  $3,487,000  $871,750  

পনরশ্রুত জল  Sloan, Village of  Erie  $6,084,891  $1,521,223  

    TOTALS:  $70,080,737  $23,298,741  

+HAB সংক্রান্ত প্রকে  

  

প্রকে সংক্রান্ত নবস্তানরত তর্য সম্বনলত একটি মার্নচত্র পাওো য্ামব এখামর্।  

http://nysefc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a235c2a5cec647b39b1a1cff91a097b8


 

 

  

বর্উ ইেকন  বস্টট এর্ভােরর্ম্বমন্ট বেবসবলটিজ কম্বপনাম্বরের্-এর সভাপবত ও CEO সাবির্া টাই 

িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার পর্তৃমত্ব, জল সরবরাহ পনরকাঠামমাে নবনর্মোমগর পক্ষমত্র নর্উ ইেকন  রাজয সমগ্র 

পদমশর পর্তৃত্ব নদমে। চানহদাসম্পন্ন কনমউনর্টিগুনলমক উমেখময্াগযভামব অ্র্নসাহায্য নদমত পপমর দয 
এর্ভারর্মমন্টাল পফনসনলটিজ কমপনামরশর্ গনবনত। আমরা বতন মার্ এবং  ভনবষযৎ উভে সমমের নর্উ ইেমকন র 

জর্য একটি অ্তযন্ত গুরুত্বপূর্ন সম্পদ সুনর্নিত কমর রাখার কামজ সাহায্য করনে।"  

  

বর্উ ইেকন  রাম্বজের পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর (Department of Environmental 

Conservation) কবমের্ার বিবসল বসম্বগাস িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার পর্তৃমত্ব, আমামদর অ্মূলয 
জলসম্পদ রক্ষার কামজ নর্উ ইেকন  রাজয নর্রনবনেন্নভামব পনরমবশ রক্ষার অ্গ্রদমূতর ভূনমকা পালর্ করা 
অ্বযাহত পরমখমে। এই অ্র্নসাহাময্যর ফমল জমলর গুর্মার্ বা়েমব, অ্র্ননর্নতক উন্ননত  টমব এবং জল সরবরাহ 
পনরকাঠামমার উন্ননতর মমতা অ্তযন্ত প্রমোজর্ীে কাজটি হমব, কারর্ আমরা জমলর গুর্মার্ সংক্রান্ত আশু 

সমসযাগুনলরও পমাকানবলা করমত পারব, য্ার মমযয অ্যালনগর প্রমকাপ বনৃি ও PFOA, PFOS, এবং 1,4 

ডাইঅ্মির্ ইতযানদর মমতা দষূর্কারী পদাযনগুনলও সানমল।"  

  

বর্উ ইেকন  রাম্বজের স্বাস্থে কবমের্ার ডাাঃ হাওোডন  এ. জকুার িলম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার পর্তৃমত্ব, 

পনরকাঠামমা উন্নের্ খামত নর্উ ইেকন  রাজয অ্ভূতপূবন অ্র্নসাহায্য ও অ্তযাযুনর্ক পনরস্রাবর্ প্রয্ুনিনবদযার 

বযবহার সুনর্নিত কমরমে য্া আগানম বহু দশক যমর পনরশ্রুত ও কায্নকরী পার্ীে জল সুরনক্ষত করমব। সমগ্র 

রাজয জমু়ে কনমউনর্টিগুনলমত স্বাস্থয ও সুস্থতা বজাে পরমখ চলার পক্ষমত্র আমামদর জলসম্পদগুনলমক রক্ষা করা 
একটি অ্তযন্ত গুরুত্বপূর্ন নবষে।"  

  
###  
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