
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/15/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

  

 

গভর্নর কুওম্বমা মমাহক ভোবলর জল সরিরাহ পবরকাঠাম্বমা উন্নয়ম্বর্র উম্বেম্বেে আর্ুমাবর্ক 25 

বমবলয়র্ ডলার অর্ন অর্দুার্ বহম্বসম্বি বদম্বয়ম্বের্  
  

অর্দুাম্বর্র 208 বমবলয়র্ ডলার অর্ন জম্বলর উৎকর্নতার উন্নয়ম্বর্র উম্বেেেসাধম্বর্র জর্ে কাম্বজ 

লাগাম্বর্া হম্বয়ম্বে, যা করদাতাম্বদর 73 বমবলয়র্ ডলার অর্ন সঞ্চয় করম্বি।  

  

এই বিবর্ম্বয়াগ 3,300 এর মিবে কমনসংস্থার্ সৃবিম্বত সহায়ক হম্বি  

  

 

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ মমাহক ভযালির 14টি সংকটপূর্ন মপৌর জি সরবরাহ পলরকাঠামমা প্রকমের জর্য 
25.2 লমলিয়র্ ডিার অ্র্ন অ্র্ুদার্ লহমসমব মদবার ম াষর্া কমরমের্। এই অ্র্ুদামর্র মমযয 72.5 লমলিয়র্ ডিার 

অ্র্ন করদাতামদর সঞ্চয় হমব এবং তা 3,300 এর মবলি কমনসংস্থার্ সৃলিমত সাহায্য করমব। এই সমস্ত 

অ্র্ুদার্গুলি রাজয সরকামরর অ্তযন্ত সফি জি সরবরাহ পলরকাঠামমা উন্নয়র্ আইর্ বা ওয়াটার 

ইর্ফ্রাসট্রাকচার ইমপ্রুভমমন্ট অ্যাক্ট (Water Infrastructure Improvement Act, WIIA) ও আন্তঃ-মপৌর 

অ্র্ুদার্ বা ইন্টার লমউলর্লসপযাি গ্র্যান্ট (Intermunicipal Grant, IMG) কমনসূলচগুলির মাযযমম অ্র্নসাহায্য 
প্রাপ্ত হয়।  

 

গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্, "আমামদর রামজযর জি সরবরাহ পলরকাঠামমায় লবলর্ময়াগ আমামদর অ্ঞ্চমির উন্নলত 

ও সমৃলির জর্য এবং লর্রাপদ, স্বাস্থযকর জর্সমাজ রক্ষা কমর চিার জর্য খুবই গুরুত্বপূর্ন। আমামদর জি 

সরবরাহ পলরকাঠামমা উন্নয়মর্র মমযয লদময়, আমরা  আমামদর প্রাকৃলতক সম্পদগুলিমক রক্ষা করলে, ভলবষযৎ 

সমৃলির িমক্ষয লভলি লর্মনার্ এবং সকমির জর্য একটি আরও িলিিািী, আরও স্বাস্থযকর লর্উ ইয়কন  ততলর 

করলে।"  

  

"সমস্ত লর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য আমামদর পার্ীয় জিমক দষূর্মুি ও লর্রাপদ করার কাজটি সুলর্লিত করা 
অ্তযন্ত জরুলর," মলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ মহাচুল িলম্বলর্। "মমাহক ভযালির পলরকাঠামমা উন্নয়মর্র জর্য 
করা এই অ্র্ুদার্ লবলর্ময়াগ জমির উৎকষনতা বৃলি ও রক্ষা করার প্রময়াজর্ীয়তামক মমটামব এবং মসই সমে ওই 
অ্ঞ্চিটিমত 1,000-এরও মবলি কমনসংস্থার্ সৃলিমতও সাহায্য করমব। আমরা এটি লর্লিত করমত চাই ময্, 

কলমউলর্টিগুলিমত ময্র্ তামদর জি মিাযর্ প্রর্ািীর উন্নয়মর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় সংস্থার্সমূহ র্ামক এবং 
র্াগলরকমদর স্বাস্থয ও লর্রাপিামক সুলর্লিত করা য্ায়।"  

 

2017 সামির গভর্নমরর পলরশ্রুত জি সরবরাহ পলরকাঠামমা আইর্ বা দয গভর্নসন লির্ ওয়াটার ইর্ফ্রাসট্রাকচার 



 

 

অ্যাক্ট (Governor's Clean Water Infrastructure Act) সমগ্র্ লর্উ ইয়কন  জমু়ে জমির গুর্মার্ উন্নত 

করার জর্য 2.5 লবলিয়র্ ডিার অ্র্ন লর্ময়ালজত কমরমে। আজমকর ম াষর্াটি কলমউলর্টিগুলিমত অ্র্ুদার্ 

লহমসমব রাজযবযাপী প্রমদয় মমাট 270 লমলিয়র্ ডিার অ্মর্নর একটি অ্ংি, য্ার মমযয 19 লমলিয়র্ ডিামরর লকেু 

মবলি অ্র্ন অ্ন্তভুন ি রময়মে য্া এমর্ সব প্রকেগুলিমক সাহাময্যর জর্য কামজ িাগামর্া হমব ময্গুলি ক্ষলতকারক 

অ্যািলগর (harmful algal blooms, HABs) প্রমকাপ বৃলির সমে যু্ি সায়ামর্াটলিমর্র সমসযার সমাযার্ 

কমর এবং আমগ ম ালষত অ্র্ুদার্গুলির মমাট 15 লমলিয়র্ ডিার অ্র্ন রময়মে য্া PFOA, PFOS, এবং 1,4 

ডাইঅ্মির্ ইতযালদর মমতা দষূর্কারী পদার্নগুলির উদ্ভমবর সমসযার সমাযার্ কমর।  

  

এখর্ পয্নন্ত, রাজযবযাপী চিা গুরুত্বপূর্ন পার্ীয় ও বজন য জমির পলরকাঠামমার প্রকেগুলির জর্য ওয়াটার 

ইর্ফ্রাসট্রাকচার অ্যাক্ট 750 লমলিয়র্ ডিার অ্র্ন লদময়মে এবং ইন্টারলমউলর্লসপযাি গ্র্যান্ট কমনসূলচ প্রকমের মমাট 

খরমচর আর্মুালর্ক 2.65 লবলিয়র্ ডিার অ্র্ন লদময়মে। মসই সমে মেট এর্ভায়রর্মমন্ট মফলসলিটিজ 

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

সুমদ পাওয়া ঋর্ মর্মক করদাতামদর জর্য আর্ুমালর্ক 1.8 লবলিয়র্ ডিার অ্র্ন সলঞ্চত হমব। অ্লযকন্তু, এই সমস্ত 

প্রকেগুলির লর্মনার্, সরবরাহ ও পলরমষবা মক্ষত্রগুলিমত 47,000-এরও মবলি কমনসংস্থার্ ততরিা হমব বমি 

প্রতযািা করা হমে।  

  

মমাহক ভযালি এিাকার ময্সব মপৌরপ্রলতষ্ঠার্ অ্র্ুদার্ পামে তা হিঃ  
  

WIIA/IMG 

অর্দুার্  
প্রাপক  কাউবন্ট  

প্রকম্বের আর্মুাবর্ক 

িেয়  

আর্ুমাবর্ক 

অর্দুার্  

পার্ীয় জি  
Broadalbin, Village 
of  

Fulton  $2,810,000  $1,669,200  

পলরশ্রুত জি  
Camden, Village 
of  

Oneida  $6,959,300  $1,739,825  

পার্ীয় জি  
Canajoharie, 
Village of  

Montgomery  $2,750,000  $1,650,000  

পলরশ্রুত জি  
Cobleskill, Village 
of  

Schoharie  $2,989,000  $747,250  

পলরশ্রুত জি  
Esperance, Town 
of  

Schoharie  $700,000  $175,000  

+পলরশ্রুত জি  
Esperance, Village 
of  

Schoharie  $7,200,000  $2,880,000  

পার্ীয় জি  
Fort Plain, Village 
of  

Montgomery  $1,500,000  $900,000  

পলরশ্রুত জি  Ilion, Village of  Herkimer  $10,167,995  $2,541,999  

পলরশ্রুত জি  
Middleburgh, 
Village of  

Schoharie  $3,658,000  $914,500  

পলরশ্রুত জি  Oneida County  Oneida  $116,973,885  $5,000,000  

পলরশ্রুত জি  Rome, City of  Oneida  $12,000,000  $3,000,000  

পলরশ্রুত জি  Rome, City of  Oneida  $14,000,000  $910,300  

পার্ীয় জি  Verona, Town of  Oneida  $25,928,000  $3,000,000  



 

 

পলরশ্রুত জি  Verona, Town of  Oneida  $107,620  $26,905  

    TOTALS:  $207,743,800  $25,154,979  

+IMG প্রকে  

  

প্রকে সংক্রান্ত লবস্তালরত তর্য সম্বলিত একটি মার্লচত্র পাওয়া য্ামব এখামর্।  

  

বর্উ ইয়কন  মেট এর্ভায়রর্ম্বমন্ট মেবসবলটিজ কম্বপনাম্বরের্-এর সভাপবত ও CEO সাবির্া টাই 

িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার মর্তৃমত্ব, জি সরবরাহ পলরকাঠামমায় লবলর্ময়ামগর মক্ষমত্র লর্উ ইয়কন  রাজয সমগ্র্ 

মদমির মর্তৃত্ব লদমে। চালহদাসম্পন্ন কলমউলর্টিগুলিমক উমেখময্াগযভামব অ্র্নসাহায্য লদমত মপমর দয 
এর্ভারর্মমন্টাি মফলসলিটিজ কমপনামরির্ গলবনত। আমরা বতন মার্ এবং ভলবষযৎ উভয় সমময়র লর্উ ইয়মকন র 

জর্য একটি অ্তযন্ত গুরুত্বপূর্ন সম্পদ সুলর্লিত কমর রাখার কামজ সাহায্য করলে।"  

  

বর্উ ইয়কন  রাম্বজের পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর (Department of Environmental 

Conservation) কবমের্ার মিবসল মসম্বগাস িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার মর্তৃমত্ব, আমামদর অ্মূিয 
জিসম্পদ রক্ষার কামজ লর্উ ইয়কন  রাজয লর্রলবলেন্নভামব পলরমবি রক্ষার অ্গ্র্দমূতর ভূলমকা পাির্ করা 
অ্বযাহত মরমখমে। এই অ্র্নসাহাময্যর ফমি জমির গুর্মার্ বা়েমব, অ্র্ননর্লতক উন্নলত  টমব এবং জি সরবরাহ 
পলরকাঠামমার উন্নলতর মমতা অ্তযন্ত প্রময়াজর্ীয় কাজটি হমব, কারর্ আমরা জমির গুর্মার্ সংক্রান্ত আশু 

সমসযাগুলিরও মমাকালবিা করমত পারব, য্ার মমযয অ্যািলগর প্রমকাপ বলৃি ও PFOA, PFOS, এবং 1,4 

ডাইঅ্মির্ ইতযালদর মমতা দষূর্কারী পদাযনগুলিও সালমি।"  

  

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

পলরকাঠামমা উন্নয়র্ খামত লর্উ ইয়কন  রাজয অ্ভূতপূবন অ্র্নসাহায্য ও অ্তযাযুলর্ক পলরস্রাবর্ প্রয্ুলিলবদযার 

বযবহার সুলর্লিত কমরমে য্া আগালম বহু দিক যমর পলরশ্রুত ও কায্নকরী পার্ীয় জি সুরলক্ষত করমব। সমগ্র্ 

রাজয জমু়ে কলমউলর্টিগুলিমত স্বাস্থয ও সুস্থতা বজায় মরমখ চিার মক্ষমত্র আমামদর জিসম্পদগুলিমক রক্ষা করা 
একটি অ্তযন্ত গুরুত্বপূর্ন লবষয়।"  

  
###  
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