অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/15/2018

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা কোবিটাল বরবিয়ম্বর্র িল সরিরাহ িবরকাঠাম্বমা উন্নয়ম্বর্র উম্বেম্বেে আর্ুমাবর্ক
42 বমবলয়র্ ডলার অর্ন অর্ুদার্ বহম্বসম্বি বদম্বয়ম্বের্

অর্ুদাম্বর্র 130 বমবলয়র্ ডলার অর্ন িম্বলর উৎকর্ন তার উন্নয়ম্বর্র উম্বেেেসাধম্বর্র ির্ে কাম্বি
লাগাম্বর্া হম্বি, যা করদাতাম্বদর 89 বমবলয়র্ ডলার অর্ন সঞ্চয় করম্বি
এই বিবর্ম্বয়াগ আর্ুমাবর্ক 2,000 কমন সংস্থার্ সৃবিম্বত সহায়ক হম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ক্যাপিটাল পরপজয়মর্র 20টি সংক্টিূর্ন পিৌর জল সরবরাহ িপরক্াঠামমা
প্রক্মের জর্য 41.5 পমপলয়র্ ডলার অ্র্ন অ্র্ুদার্ পহমসমব পদবার প াষর্া ক্মরমের্। এই অ্র্ুদামর্র মমযয 89.4
পমপলয়র্ ডলার অ্র্ন ক্রদাতামদর সঞ্চয় হমব এবং তা প্রায় 2,000 ক্মনসংস্থার্ সৃপিমত সাহায্য ক্রমব। এই সমস্ত
অ্র্ুদার্গুপল রাজয সরক্ামরর অ্তযন্ত সফল জল সরবরাহ িপরক্াঠামমা উন্নয়র্ আইর্ বা ওয়াটার
ইর্ফ্রাসট্রাক্চার ইমপ্রুভমমন্ট অ্যাক্ট (Water Infrastructure Improvement Act, WIIA) ও আন্তঃ-পিৌর
অ্র্ুদার্ বা ইন্টার পমউপর্পসিযাল গ্র্যান্ট (Intermunicipal Grant, IMG) ক্মনসূপচগুপলর মাযযমম অ্র্নসাহায্য
প্রাপ্ত হয়।
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্, "আমামদর রামজযর জল সরবরাহ িপরক্াঠামমায় পবপর্ময়াগ আমামদর অ্ঞ্চমলর উন্নপত
ও সমৃপির জর্য এবং পর্রািদ, স্বাস্থযক্র জর্সমাজ রক্ষা ক্মর চলার জর্য খুবই গুরুত্বিূর্।
ন আমামদর জল
সরবরাহ িপরক্াঠামমা উন্নয়মর্র মমযয পদময়, আমরা আমামদর প্রাক্ৃ পতক্ সম্পদগুপলমক্ রক্ষা ক্রপে, ভপবষযৎ
সমৃপির লমক্ষয পভপি পর্মনার্ এবং সক্মলর জর্য এক্টি আরও শপিশালী, আরও স্বাস্থযক্র পর্উ ইয়ক্ন ততপর
ক্রপে।"
"সমস্ত পর্উ ইয়ক্ন বাসীমদর জর্য আমামদর িার্ীয় জলমক্ দূষর্মুি ও পর্রািদ ক্রার ক্াজটি সুপর্পিত ক্রা
অ্তযন্ত জরুপর," ললম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবর্ লহাচু ল িলম্বলর্। "ক্যাপিটাল পরপজয়মর্র িপরক্াঠামমা উন্নয়মর্র
জর্য ক্রা এই অ্র্ুদার্ পবপর্ময়াগ জমলর উৎক্ষনতা বৃপি ও রক্ষা ক্রার প্রময়াজর্ীয়তামক্ পমটামব এবং পসই সমে
ঐ অ্ঞ্চলটিমত 1,000-এরও পবপশ ক্মনসংস্থার্ সৃপিমতও সাহায্য ক্রমব। আমরা এটি পর্পিত ক্রমত চাই পয্,
ক্পমউপর্টিগুপলমত পয্র্ তামদর জল পশাযর্ প্রর্ালীর উন্নয়মর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় সংস্থার্সমূহ র্ামক্ এবং
র্াগপরক্মদর স্বাস্থয ও পর্রািিামক্ সুপর্পিত ক্রা য্ায়।"
2017 সামলর গভর্নমরর িপরশ্রুত জল সরবরাহ িপরক্াঠামমা আইর্ বা দয গভর্নসন পির্ ওয়াটার ইর্ফ্রাসট্রাক্চার

অ্যাক্ট (Governor's Clean Water Infrastructure Act) সমগ্র্ পর্উ ইয়ক্ন জুম়ে জমলর গুর্মার্ উন্নত
ক্রার জর্য 2.5 পবপলয়র্ ডলার অ্র্ন পর্ময়াপজত ক্মরমে। আজমক্র প াষর্াটি ক্পমউপর্টিগুপলমত অ্র্ুদার্
পহমসমব রাজযবযািী প্রমদয় পমাট 270 পমপলয়র্ ডলার অ্মর্নর এক্টি অ্ংশ, য্ার মমযয 19 পমপলয়র্ ডলামরর পক্েু
পবপশ অ্র্ন অ্ন্তভুন ি রময়মে য্া এমর্ সব প্রক্েগুপলমক্ সাহাময্যর জর্য ক্ামজ লাগামর্া হমব পয্গুপল ক্ষপতক্ারক্
অ্যালপগর (harmful algal blooms, HABs) প্রমক্াি বৃপির সমে য্ুি সায়ামর্াটপিমর্র সমসযার সমাযার্
ক্মর এবং আমগ প াপষত অ্র্ুদার্গুপলর পমাট 15 পমপলয়র্ ডলার অ্র্ন রময়মে য্া PFOA, PFOS, এবং 1,4
ডাইঅ্মির্ ইতযাপদর মমতা দূষর্ক্ারী িদার্নগুপলর উদ্ভমবর সমসযার সমাযার্ ক্মর।
এখর্ িয্নন্ত, রাজযবযািী চলা গুরুত্বিূর্ন িার্ীয় ও বজনয জমলর িপরক্াঠামমার প্রক্েগুপলর জর্য ওয়াটার
ইর্ফ্রাসট্রাক্চার অ্যাক্ট 750 পমপলয়র্ ডলার অ্র্ন পদময়মে এবং ইন্টারপমউপর্পসিযাল গ্র্যান্ট ক্মনসূপচ প্রক্মের পমাট
খরমচর আর্ুমাপর্ক্ 2.65 পবপলয়র্ ডলার অ্র্ন পদময়মে। পসই সমে পেট এর্ভায়রর্মমন্ট পফপসপলটিজ
ক্মিনামরশর্ (State Environmental Facilities Corporation), পর্উ ইয়ক্ন -এর মাযযমম শূর্য অ্র্বা ক্ম
সুমদ িাওয়া ঋর্ পর্মক্ ক্রদাতামদর জর্য আর্ুমাপর্ক্ 1.8 পবপলয়র্ ডলার অ্র্ন সপঞ্চত হমব। অ্পযক্ন্তু, এই
সমস্ত প্রক্েগুপলর পর্মনার্, সরবরাহ ও িপরমষবা পক্ষত্রগুপলমত 47,000-এরও পবপশ ক্মনসংস্থার্ ততপর হমব বমল
প্রতযাশা ক্রা হমে।
ক্যাপিটাল পরপজয়মর্র পিৌরপ্রপতষ্ঠার্গুপল পয্ সমস্ত অ্র্ুদার্গুপল িামে, য্ার মমযয দূষর্ক্ারী িদামর্নর উদ্ভমবর
সমসযা সমাযার্ক্ারী প্রক্েগুপলর জর্য বরাদ্দ 741,000 ডলার অ্র্নও অ্ন্তভুন ি, পসগুপল হল:
WIIA/IMG
অর্ুদার্
িপরশ্রুত জল
িার্ীয় জল
িার্ীয় জল
িার্ীয় জল
িপরশ্রুত জল
িার্ীয় জল
িপরশ্রুত জল
িপরশ্রুত জল
িপরশ্রুত জল
িার্ীয় জল
িার্ীয় জল
িার্ীয় জল
িপরশ্রুত জল
*িার্ীয় জল
িার্ীয় জল
+িার্ীয় জল

প্রািক
Albany MWFA
Berlin, Town of
Bolton, Town of
Clifton Park Water
Authority
Columbia County
Coxsackie, Village of
Duanesburg, Town of
Germantown, Town of
Glens Falls, City of
Greenville, Town of
Greenwich, Village of
Mechanicville, City of
Moreau, Town of
Petersburgh, Town of
Ravena, Village of
Saratoga County Water
Authority

কাউবন্ট
Albany
Rensselaer
Warren

প্রকম্বের আর্ুমাবর্ক
িেয়
$10,007,874
$2,497,000
$1,500,000

আর্ুমাবর্ক
অর্ুদার্
$1,512,792
$1,498,200
$900,000

Saratoga
Columbia
Greene
Schenectady
Columbia
Warren
Greene
Washington
Saratoga
Saratoga
Rensselaer
Albany

$1,123,750

$674,250

$9,197,000
$5,000,000
$1,747,178
$2,500,000
$3,261,834
$1,845,300
$6,337,000
$255,000
$16,000,000
$1,234,950
$3,970,000

$2,299,250
$3,000,000
$436,795
$625,000
$815,459
$1,107,180
$3,000,000
$153,000
$4,000,000
$740,970
$2,382,000

Saratoga

$7,943,342

$3,177,337

িপরশ্রুত জল
িার্ীয় জল
িপরশ্রুত জল
+িার্ীয় জল

Schenectady, City of
South Glens Falls,
Village of
South Glens Falls,
Village of
Troy, City

Schenectady
Saratoga
Saratoga
Rensselaer
TOTALS:

$12,086,000

$3,021,500

$2,700,000

$1,620,000

$2,000,000

$500,000

$39,343,000
$130,549,228

$10,000,000
$41,463,733

+IMG প্রক্ে
দূষর্ক্ারী িদামর্নর উদ্ভব সম্পপক্ন ত প্রক্ে
প্রক্ে সংক্রান্ত পবস্তাপরত তর্য সম্বপলত এক্টি মার্পচত্র িাওয়া য্ামব এখামর্।
বর্উ ইয়কন লেট এর্ভায়রর্ম্বমন্ট লেবসবলটিি কম্বিনাম্বরের্-এর সভািবত ও CEO সাবির্া টাই
িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার পর্তৃ মত্ব, জল সরবরাহ িপরক্াঠামমায় পবপর্ময়ামগর পক্ষমত্র পর্উ ইয়ক্ন রাজয সমগ্র্
পদমশর পর্তৃ ত্ব পদমে। চাপহদাসম্পন্ন ক্পমউপর্টিগুপলমক্ উমেখময্াগযভামব অ্র্নসাহায্য পদমত পিমর দয
এর্ভারর্মমন্টাল পফপসপলটিজ ক্মিনামরশর্ গপবনত। আমরা বতন মার্ এবং ভপবষযৎ উভয় সমময়র পর্উ ইয়মক্ন র
জর্য এক্টি অ্তযন্ত গুরুত্বিূর্ন সম্পদ সুপর্পিত ক্মর রাখার ক্ামজ সাহায্য ক্রপে।"
বর্উ ইয়কন রাম্বিের িবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর (Department of Environmental
Conservation) কবমের্ার লিবসল লসম্বগাস িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার পর্তৃ মত্ব, আমামদর অ্মূলয
জলসম্পদ রক্ষার ক্ামজ পর্উ ইয়ক্ন রাজয পর্রপবপেন্নভামব িপরমবশ রক্ষার অ্গ্র্দূমতর ভূ পমক্া িালর্ ক্রা
অ্বযাহত পরমখমে। এই অ্র্নসাহাময্যর ফমল জমলর গুর্মার্ বা়েমব, অ্র্ননর্পতক্ উন্নপত টমব এবং জল সরবরাহ
িপরক্াঠামমার উন্নপতর মমতা অ্তযন্ত প্রময়াজর্ীয় ক্াজটি হমব, ক্ারর্ আমরা জমলর গুর্মার্ সংক্রান্ত আশু
সমসযাগুপলরও পমাক্াপবলা ক্রমত িারব, য্ার মমযয অ্যালপগর প্রমক্াি বৃপি ও PFOA, PFOS, এবং 1,4
ডাইঅ্মির্ ইতযাপদর মমতা দূষর্ক্ারী িদাযনগুপলও সাপমল।"
বর্উ ইয়কন রাম্বিের স্বাস্থে কবমের্ার ডাাঃ হাওয়াডন এ. িুকার িলম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার পর্তৃ মত্ব,
িপরক্াঠামমা উন্নয়র্ খামত পর্উ ইয়ক্ন রাজয অ্ভূ তিূবন অ্র্নসাহায্য ও অ্তযাযুপর্ক্ িপরস্রাবর্ প্রয্ুপিপবদযার
বযবহার সুপর্পিত ক্মরমে য্া আগাপম বহু দশক্ যমর িপরশ্রুত ও ক্ায্নক্রী িার্ীয় জল সুরপক্ষত ক্রমব। সমগ্র্
রাজয জুম়ে ক্পমউপর্টিগুপলমত স্বাস্থয ও সুস্থতা বজায় পরমখ চলার পক্ষমত্র আমামদর জলসম্পদগুপলমক্ রক্ষা ক্রা
এক্টি অ্তযন্ত গুরুত্বিূর্ন পবষয়।"
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