
 

 

 
 

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

  

 

গভর্নর কুওম্বমা বিঙ্গার ললকস-এর জল সরিরাহ পবরকাঠাম্বমা উন্নয়ম্বর্র উম্বেম্বেে আর্মুাবর্ক 35 

বমবলয়র্ ডলার অর্ন অর্দুার্ বহম্বসম্বি বদম্বয়ম্বের্  
  

অর্দুাম্বর্র 123 বমবলয়র্ ডলার অর্ন জম্বলর উৎকর্নতার উন্নয়ম্বর্র উম্বেেেসাধম্বর্র জর্ে কাম্বজ 

লাগাম্বর্া হম্বয়ম্বে, যা করদাতাম্বদর 76 বমবলয়র্ ডলার অর্ন সঞ্চয় করম্বি।  

  

এই বিবর্ম্বয়াগ আর্ুমাবর্ক 2,000 কমনসংস্থার্ সৃবিম্বত সহায়ক হম্বি  

  

 

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ফিঙ্গার লেকস-এর 19টি সংকটপূর্ন লপৌর জে সরবরাহ পফরকাঠামমা প্রকমের 

জর্য 34.6 ফমফেয়র্ ডোর অ্র্ন অ্র্ুদার্ ফহমসমব লদবার ল াষর্া কমরমের্। এই অ্র্দুামর্র মমযয 76 ফমফেয়র্ 

ডোর অ্র্ন করদাতামদর সঞ্চয় হমব এবং তা 1,990 কমনসংস্থার্ সৃফিমত সাহায্য করমব। এই সমস্ত অ্র্ুদার্গুফে 

রাজয সরকামরর অ্তযন্ত সিে জে সরবরাহ পফরকাঠামমা উন্নয়র্ আইর্ বা ওয়াটার ইর্ফ্রাসট্রাকচার 

ইমপ্রুভমমন্ট অ্যাক্ট (Water Infrastructure Improvement Act, WIIA) ও আন্তঃ-লপৌর অ্র্ুদার্ বা ইন্টার 

ফমউফর্ফসপযাে গ্র্যান্ট (Intermunicipal Grant, IMG) কমনসূফচগুফের মাযযমম অ্র্নসাহায্য প্রাপ্ত হয়।  

 

গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্, "আমামদর রামজযর জে সরবরাহ পফরকাঠামমায় ফবফর্ময়াগ আমামদর অ্ঞ্চমের উন্নফত 

ও সমৃফির জর্য এবং ফর্রাপদ, স্বাস্থযকর জর্সমাজ রক্ষা কমর চোর জর্য খুবই গুরুত্বপূর্ন। আমামদর জে 

সরবরাহ পফরকাঠামমা উন্নয়মর্র মমযয ফদময়, আমরা আমামদর প্রাকৃফতক সম্পদগুফেমক রক্ষা করফে, ভফবষযৎ 

সমৃফির েমক্ষয ফভফি ফর্মনার্ এবং সকমের জর্য একটি আরও শফিশােী, আরও স্বাস্থযকর ফর্উ ইয়কন  ততফর 

করফে।"  

  

"সমস্ত ফর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য আমামদর পার্ীয় জেমক দষূর্মুি ও ফর্রাপদ করার কাজটি সুফর্ফিত করা 
অ্তযন্ত জরুফর," ললম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ লহাচুল িলম্বলর্। "পফিম ফর্উ ইয়মকন র পফরকাঠামমা উন্নয়মর্র 

জর্য করা এই অ্র্ুদার্ ফবফর্ময়াগ জমের উৎকষনতা বৃফি ও রক্ষা করার প্রময়াজর্ীয়তামক লমটামব এবং লসই সমঙ্গ 

ওই অ্ঞ্চেটিমত 1,000-এরও লবফশ কমনসংস্থার্ সৃফিমতও সাহায্য করমব। আমরা এটি ফর্ফিত করমত চাই লয্, 

কফমউফর্টিগুফেমত লয্র্ তামদর জে লশাযর্ প্রর্ােীর উন্নয়মর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় সংস্থার্সমূহ র্ামক এবং 
র্াগফরকমদর স্বাস্থয ও ফর্রাপিামক সুফর্ফিত করা য্ায়।"  

 

2017 সামের গভর্নমরর পফরশ্রুত জে সরবরাহ পফরকাঠামমা আইর্ বা দয গভর্নসন ফির্ ওয়াটার ইর্ফ্রাসট্রাকচার 

অ্যাক্ট (Governor's Clean Water Infrastructure Act) সমগ্র্ ফর্উ ইয়কন  জমু়ে জমের গুর্মার্ উন্নত 



 

 

করার জর্য 2.5 ফবফেয়র্ ডোর অ্র্ন ফর্ময়াফজত কমরমে। আজমকর ল াষর্াটি কফমউফর্টিগুফেমত অ্র্ুদার্ 

ফহমসমব রাজযবযাপী প্রমদয় লমাট 270 ফমফেয়র্ ডোর অ্মর্নর একটি অ্ংশ, য্ার মমযয 19 ফমফেয়র্ ডোমরর ফকেু 

লবফশ অ্র্ন অ্ন্তভুন ি রময়মে য্া এমর্ সব প্রকেগুফেমক সাহাময্যর জর্য কামজ োগামর্া হমব লয্গুফে ক্ষফতকারক 

অ্যােফগর (harmful algal blooms, HABs) প্রমকাপ বৃফির সমঙ্গ যু্ি সায়ামর্াটফিমর্র সমসযার সমাযার্ 

কমর এবং আমগ ল াফষত অ্র্ুদার্গুফের লমাট 15 ফমফেয়র্ ডোর অ্র্ন রময়মে য্া PFOA, PFOS, এবং 1,4 

ডাইঅ্মির্ ইতযাফদর মমতা দষূর্কারী পদার্নগুফের উদ্ভমবর সমসযার সমাযার্ জর্য।  

  

এখর্ পয্নন্ত, রাজযবযাপী চো গুরুত্বপূর্ন পার্ীয় ও বজন য জমের পফরকাঠামমার প্রকেগুফের জর্য ওয়াটার 

ইর্ফ্রাসট্রাকচার অ্যাক্ট 750 ফমফেয়র্ ডোর অ্র্ন ফদময়মে এবং ইন্টারফমউফর্ফসপযাে গ্র্যান্ট কমনসূফচ প্রকমের লমাট 

খরমচর আর্মুাফর্ক 2.65 ফবফেয়র্ ডোর অ্র্ন ফদময়মে। লসই সমঙ্গ লেট এর্ভায়রর্মমন্ট লিফসফেটিজ 

কমপনামরশর্ (State Environmental Facilities Corporation), ফর্উ ইয়কন -এর মাযযমম শূর্য অ্র্বা কম 

সুমদ পাওয়া ঋর্ লর্মক করদাতামদর জর্য আর্ুমাফর্ক 1.8 ফবফেয়র্ ডোর অ্র্ন সফঞ্চত হমব। অ্ফযকন্তু, এই সমস্ত 

প্রকেগুফের ফর্মনার্, সরবরাহ ও পফরমষবা লক্ষত্রগুফেমত 47,000-এরও লবফশ কমনসংস্থার্ ততফর হমব বমে প্রতযাশা 
করা হমে।  

  

ফিঙ্গার লেকস-এর লপৌরপ্রফতষ্ঠার্গুফে লয্ সমস্ত অ্র্ুদার্গুফে পামে, য্ার মমযয HAB-এর সমসযা সমাযার্কারী 
প্রকেগুফের জর্য বরাদ্দ 5.6 ফমফেয়র্ ডোর অ্র্নও অ্ন্তভুন ি, লসগুফে হে:  

  

WIIA/IMG 

অর্দুার্  
প্রাপক  কাউবন্ট  

প্রকম্বের 

আর্ুমাবর্ক িেয়  

আর্ুমাবর্ক 

অর্দুার্  

পফরশ্রুত জে  Arcade, Village of  Wyoming  $1,054,000  $263,500  

পফরশ্রুত জে  Clyde, Village of  Wayne  $2,300,300  $575,075  

*পফরশ্রুত জে  Dundee, Village of  Yates  $8,231,000  $2,057,750  

+পার্ীয় জে  Farmington, Town of  Ontario  $9,036,000  $3,614,400  

পার্ীয় জে  Geneva, Town of  Ontario  $4,947,000  $2,862,236  

পার্ীয় জে  Interlaken, Village of  Seneca  $6,328,800  $3,000,000  

*পফরশ্রুত জে  Interlaken, Village of  Seneca  $4,909,000  $1,227,250  

পার্ীয় জে  Junius, Town of  Seneca  $1,228,000  $736,800  

পার্ীয় জে  Lima, Village of  Livingston  $3,997,000  $2,398,200  

পফরশ্রুত জে  Lima, Village of  Livingston  $3,440,000  $860,000  

পার্ীয় জে  Livonia, Village of  Livingston  $300,000  $180,000  

*পফরশ্রুত জে  Medina, Village of  Orleans  $5,326,181  $1,331,545  

পফরশ্রুত জে  Ontario County  Ontario  $6,680,000  $1,670,000  

পফরশ্রুত জে  Ontario, Town of  Wayne  $5,000,000  $1,250,000  

*পফরশ্রুত জে  Rushville, Village of  Ontario  $3,750,000  $937,500  

পফরশ্রুত জে  Walworth, Town of  Wayne  $2,376,500  $594,125  

পফরশ্রুত জে  
Wayne County 
Water and Sewer 
Authority  

Wayne  $33,250,000  $5,000,000  



 

 

পফরশ্রুত জে  Webster, Town of  Monroe  $12,000,000  $3,000,000  

পার্ীয় জে  Williamson, Town of  Wayne  $9,000,000  $3,000,000  

    TOTALS:  $123,153,781  $34,558,381  

+IMG প্রকে  

*HAB সংক্রান্ত প্রকে  

  

প্রকে সংক্রান্ত ফবস্তাফরত তর্য সম্বফেত একটি মার্ফচত্র পাওয়া য্ামব এখামর্।  

  

বর্উ ইয়কন  লেট এর্ভায়রর্ম্বমন্ট লিবসবলটিজ কম্বপনাম্বরের্-এর সভাপবত ও CEO সাবির্া টাই 

িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার লর্তৃমত্ব, জে সরবরাহ পফরকাঠামমায় ফবফর্ময়ামগর লক্ষমত্র ফর্উ ইয়কন  রাজয সমগ্র্ 

লদমশর লর্তৃত্ব ফদমে। চাফহদাসম্পন্ন কফমউফর্টিগুফেমক উমেখময্াগযভামব অ্র্নসাহায্য ফদমত লপমর দয 
এর্ভারর্মমন্টাে লিফসফেটিজ কমপনামরশর্ গফবনত। আমরা বতন মার্ এবং ভফবষযৎ উভয় সমময়র ফর্উ ইয়মকন র 

জর্য একটি অ্তযন্ত গুরুত্বপূর্ন সম্পদ সুফর্ফিত কমর রাখার কামজ সাহায্য করফে।"  

  

বর্উ ইয়কন  রাম্বজের পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর (Department of Environmental 

Conservation Commissioner) কবমের্ার লিবসল লসম্বগাস িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার লর্তৃমত্ব, 

আমামদর অ্মেূয জেসম্পদ রক্ষার কামজ ফর্উ ইয়কন  রাজয ফর্রফবফেন্নভামব পফরমবশ রক্ষার অ্গ্র্দমূতর ভূফমকা 
পাের্ করা অ্বযাহত লরমখমে। এই অ্র্নসাহাময্যর িমে জমের গুর্মার্ বা়েমব, অ্র্ননর্ফতক উন্নফত  টমব এবং 
জে সরবরাহ পফরকাঠামমার উন্নফতর মমতা অ্তযন্ত প্রময়াজর্ীয় কাজটি হমব, কারর্ আমরা জমের গুর্মার্ 

সংক্রান্ত আশু সমসযাগুফেরও লমাকাফবো করমত পারব, য্ার মমযয অ্যােফগর প্রমকাপ বফৃি ও PFOA, PFOS, 

এবং 1,4 ডাইঅ্মির্ ইতযাফদর মমতা দষূর্কারী পদাযনগুফেও সাফমে।"  

  

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

পফরকাঠামমা উন্নয়র্ খামত ফর্উ ইয়কন  রাজয অ্ভূতপূবন অ্র্নসাহায্য ও অ্তযাযুফর্ক পফরস্রাবর্ প্রয্ুফিফবদযার 

বযবহার সুফর্ফিত কমরমে য্া আগাফম বহু দশক যমর পফরশ্রুত ও কায্নকরী পার্ীয় জে সুরফক্ষত করমব। সমগ্র্ 

রাজয জমু়ে কফমউফর্টিগুফেমত স্বাস্থয ও সুস্থতা বজায় লরমখ চোর লক্ষমত্র আমামদর জেসম্পদগুফেমক রক্ষা করা 
একটি অ্তযন্ত গুরুত্বপূর্ন ফবষয়।"  

  
###  
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