
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/16/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

  

 

গভর্নর কুওম্বমা ওম্বেস্টার্ন লং আইলোম্বের পাবর্ সরিরাহ পবরকাঠাম্বমা উন্নেম্বর্র উম্বেম্বেে 
আর্ুমাবর্ক 36 বমবলের্ ডলার অর্ন অর্দুার্ বহম্বসম্বি বদম্বেম্বের্  

  

অর্দুাম্বর্র 70 বমবলের্ ডলার অর্ন জম্বলর উৎকর্নতার উন্নেম্বর্র উম্বেেেসাধম্বর্র জর্ে কাম্বজ 

লাগাম্বর্া হম্বি, যা করদাতাম্বদর 59 বমবলের্ ডলার অর্ন িাাঁচাম্বি  

  

এই বিবর্ম্বোগ 1,100-টির বিবে কমনসংস্থার্ সৃবিম্বত সহােক হম্বি  

  

 

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ লং আইলযামের 13টি সংকটপূর্ন পপৌর পানর্ সরবরাহ পনরকাঠামমা প্রকমের 

জর্য 36.1 নমনলয়র্ ডলার অ্র্ন অ্র্ুদার্ নহমসমব পদবার প াষর্া কমরমের্। এই অ্র্দুামর্র মমযয করদাতামদর 

58.7 নমনলয়র্ ডলার অ্র্ন বাাঁচমব এবং তা 1,100-টির পবনি কমনসংস্থার্ সৃনিমত সাহায্য করমব। এই সমস্ত 

অ্র্ুদার্গুনল রাজয সরকামরর অ্তযন্ত সফল জল সরবরাহ পনরকাঠামমা উন্নয়র্ আইর্ বা ওয়াটার 

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

অ্র্ুদার্ বা ইন্টার নমউনর্নসপযাল গ্র্যান্ট (Intermunicipal Grant, IMG) কমনসূনচগুনলর মাযযমম অ্র্নসাহায্য 
প্রাপ্ত হয়।  

 

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

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

সরবরাহ পনরকাঠামমা উন্নয়মর্র মমযয নদময়, আমরা আমামদর প্রাকৃনতক সম্পদগুনলমক রক্ষা করনে, ভনবষযৎ 

সমৃনির লমক্ষয নভনি নর্মনার্ এবং সকমলর জর্য একটি আরও িনিিালী, আরও স্বাস্থযকর নর্উ ইয়কন  ততনর 

করনে।"  

  

"সমস্ত নর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য আমামদর পার্ীয় জলমক দষূর্মুি ও নর্রাপদ করার কাজটি সুনর্নিত করা 
অ্তযন্ত জরুনর," বলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ বহাচুল িলম্বলর্। "লং আইলযামের পনরকাঠামমা উন্নয়মর্র 

জর্য করা এই অ্র্ুদার্ নবনর্ময়াগ জমলর উৎকষনতা বৃনি ও রক্ষা করার প্রময়াজর্ীয়তামক পমটামব এবং পসই সমে 

ঐ অ্ঞ্চলটিমত 1,000-টিরও পবনি কমনসংস্থার্ সৃনিমতও সাহায্য করমবয্। আমরা এটি নর্নিত করমত চাই পয্, 

কনমউনর্টিগুনলমত পয্র্ তামদর জল পিাযর্ প্রর্ালীর উন্নয়মর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় সংস্থার্সমূহ র্ামক এবং 
র্াগনরকমদর স্বাস্থয ও নর্রাপিামক সুনর্নিত করা য্ায়।"  

 

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



 

 

ইর্ফ্রাসট্রাকচার অ্যাক্ট (Governor's Clean Water Infrastructure Act) সমগ্র্ নর্উ ইয়কন  জমু়ে জমলর 

গুর্মার্ উন্নত করার জর্য 2.5 নবনলয়র্ ডলার অ্র্ন নর্ময়ানজত কমরমে। আজমকর প াষর্াটি কনমউনর্টিগুনলমত 

অ্র্ুদার্ নহমসমব রাজযবযাপী প্রমদয় পমাট 270 নমনলয়র্ ডলার অ্মর্নর একটি অ্ংি, য্ার মমযয 19 নমনলয়র্ 

ডলামরর নকেু পবনি অ্র্ন অ্ন্তভুন ি রময়মে য্া এমর্ সব প্রকেগুনলমক সাহাময্যর জর্য কামজ লাগামর্া হমব পয্গুনল 

ক্ষনতকারক অ্যালনগর (harmful algal blooms, HABs) প্রমকাপ বনৃির সমে যু্ি সায়ামর্াটনিমর্র সমসযার 

সমাযার্ কমর এবং আমগ প ানষত অ্র্ুদার্গুনলর পমাট 15 নমনলয়র্ ডলার অ্র্ন রময়মে য্া PFOA, PFOS, 

এবং 1,4 ডাইঅ্মির্ ইতযানদর মমতা দষূর্কারী পদার্নগুনলর উদ্ভমবর সমসযার সমাযার্ কমর।  

  

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

ইর্ফ্রাসট্রাকচার অ্যাক্ট 750 নমনলয়র্ ডলার অ্র্ন নদময়মে এবং ইন্টারনমউনর্নসপযাল গ্র্যান্ট কমনসূনচ প্রকমের 

পমাট খরমচর আর্ুমানর্ক 2.65 নবনলয়র্ ডলার অ্র্ন নদময়মে। পসই সমে পেট এর্ভায়রর্মমন্ট পফনসনলটিজ 

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

সুমদ পাওয়া ঋর্ পর্মক করদাতামদর জর্য আর্ুমানর্ক 1.8 নবনলয়র্ ডলার অ্র্ন সনঞ্চত হমব। অ্নযকন্তু, এই 
সমস্ত প্রকেগুনলর নর্মনার্, সরবরাহ ও পনরমষবা পক্ষত্রগুনলমত 47,000-এরও পবনি কমনসংস্থার্ ততনর হমব বমল 

প্রতযািা করা হমে।  

  

লং আইলযামের পপৌরপ্রনতষ্ঠার্গুনল পয্সব অ্র্ুদার্ পামে, য্ার মমযয দষূর্কারী পদামর্নর উদ্ভমবর সমসযা 
সমাযার্কারী নবনভন্ন প্রকমের জর্য বরাদ্দ 14 নমনলয়র্ ডলার অ্র্নও অ্ন্তভুন ি, পসগুনল হমলা:  
  

WIIA/IMG  

অর্দুার্  
প্রাপক  কাউবন্ট  

প্রকম্বের আর্মুাবর্ক 

িেে  

আর্ুমাবর্ক 

অর্দুার্  

পার্ীয় জল  Bethpage Water District  Nassau  $848,188  $508,913  

+পার্ীয় জল  Bethpage Water District  Nassau  $2,750,000  $1,650,000  

পার্ীয় জল  
Garden City Park Water 
District  

Nassau  $4,900,000  $2,940,000  

পার্ীয় জল  Glen Cove, City of  Nassau  $5,150,000  $3,000,000  

পার্ীয় জল  Hempstead, Village of  Nassau  $1,836,490  $1,101,894  

পার্ীয় জল  Hempstead, Village of  Nassau  $2,567,618  $1,540,571  

পার্ীয় জল  Locust Valley Water District  Nassau  $3,300,000  $1,980,000  

পার্ীয় জল  Oyster Bay, Town of  Nassau  $3,509,350  $2,105,610  

পার্ীয় জল  Oyster Bay, Town of  Nassau  $4,378,436  $2,627,062  

পার্ীয় জল  Riverhead, Town of  Suffolk  $5,172,500  $3,000,000  

পার্ীয় জল  Rockville Centre, Village of  Nassau  $4,779,250  $2,867,550  

*পার্ীয় জল  
South Huntington Water 
District  

Suffolk  $6,192,500  $3,000,000  

+*পার্ীয় 

জল  

Suffolk County Water 
Authority  

Suffolk  $24,344,878  $9,737,951  

    TOTALS:  $69,729,210  $36,059,551  

+IMG প্রকে  

*দষূর্কারী পদামর্নর উদ্ভব সম্পনকন ত প্রকে  



 

 

  

প্রকে সংক্রান্ত নবস্তানরত তর্য সম্বনলত একটি মার্নচত্র পাওয়া য্ামব এখামর্।  

  

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

িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার পর্তৃমত্ব, জল সরবরাহ পনরকাঠামমায় নবনর্ময়ামগর পক্ষমত্র নর্উ ইয়কন  রাজয সমগ্র্ 

পদমির পর্তৃত্ব নদমে। চানহদাসম্পন্ন কনমউনর্টিগুনলমক উমেখময্াগযভামব অ্র্নসাহায্য নদমত পপমর দয 
এর্ভারর্মমন্টাল পফনসনলটিজ কমপনামরির্ গনবনত। আমরা বতন মার্ এবং ভনবষযৎ উভয় সমময়র নর্উ ইয়মকন 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 ইয়কন  রাজয নর্রনবনেন্নভামব পনরমবি রক্ষার অ্গ্র্দমূতর ভূনমকা পালর্ করা 
অ্বযাহত পরমখমে। এই অ্র্নসাহাময্যর ফমল জমলর গুর্মার্ বা়েমব, অ্র্ননর্নতক উন্ননত  টমব এবং জল সরবরাহ 
পনরকাঠামমার উন্ননতর মমতা অ্তযন্ত প্রময়াজর্ীয় 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 উন্নয়র্ খামত নর্উ ইয়কন  রাজয অ্ভূতপূবন অ্র্নসাহায্য ও অ্তযাযুনর্ক পনরস্রাবর্ প্রয্ুনিনবদযার 

বযবহার সুনর্নিত কমরমে য্া আগানম বহু দিক যমর পনরশ্রুত ও কায্নকরী পার্ীয় জল সুরনক্ষত করমব। সমগ্র্ 

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

  
###  
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