
 

 

 
 

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

  

 

গভর্নর কুওম্বমা বমড-হাডসর্ ভোবলর পাবর্ সরিরাহ পবরকাঠাম্বমা উন্নয়ম্বর্র উম্বেম্বেে 
আর্ুমাবর্ক 49 বমবলয়র্ ডলার অর্ন অর্দুার্ বহম্বসম্বি বদম্বয়ম্বের্  

  

অর্দুাম্বর্র 156 বমবলয়র্ ডলার অর্ন পাবর্র উৎকর্নতার উন্নয়ম্বর্র উম্বেেেসাধম্বর্র জর্ে কাম্বজ 

লাগাম্বর্া হম্বি, যা করদাতাম্বদর 105 বমবলয়র্ ডলার অর্ন িাাঁচাম্বি  

  

এই বিবর্ম্বয়াগ 2,500-টির বিবে কমনসংস্থার্ সৃবিম্বত সহায়ক হম্বি  

  

 

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ মমড-হাডসর্ ভযামির 38টি সংকটপূর্ন পপৌর পামর্ সরবরাহ পমরকাঠামমা 
প্রকমের জর্য 49.1 মমমিয়র্ ডিার অ্র্ন অ্র্ুদার্ মহমসমব পদবার প াষর্া কমরমের্। এই অ্র্ুদামর্র মমযয 
104.5 মমমিয়র্ ডিার অ্র্ন করদাতামদর বাাঁচমব এবং তা 2,500-টিরর পবমি কমনসংস্থার্ সৃমিমত সাহায্য 
করমব। এই সমস্ত অ্র্ুদার্গুমি রাজয সরকামরর অ্তযন্ত সফি জি সরবরাহ পমরকাঠামমা উন্নয়র্ আইর্ বা 
ওয়াটার ইর্ফ্রাসট্রাকচার ইমপ্রুভমমন্ট অ্যাক্ট (Water Infrastructure Improvement Act, WIIA) ও 

আন্তঃ-পপৌর অ্র্ুদার্ বা ইন্টার মমউমর্মসপযাি গ্র্যান্ট (Intermunicipal Grant, IMG) কমনসূমচগুমির মাযযমম 

অ্র্নসাহায্য প্রাপ্ত হয়।  

 

গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্, "আমামদর রামজযর জি সরবরাহ পমরকাঠামমায় মবমর্ময়াগ আমামদর অ্ঞ্চমির উন্নমত 

ও সমৃমির জর্য এবং মর্রাপদ, স্বাস্থযকর জর্সমাজ রক্ষা কমর চিার জর্য খুবই গুরুত্বপূর্ন। আমামদর জি 

সরবরাহ পমরকাঠামমা উন্নয়মর্র মমযয মদময়, আমরা আমামদর প্রাকৃমতক সম্পদগুমিমক রক্ষা করমে, ভমবষযৎ 

সমৃমির িমক্ষয মভমি মর্মনার্ এবং সকমির জর্য একটি আরও িমিিািী, আরও স্বাস্থযকর মর্উ ইয়কন  ততমর 

করমে।"  

  

"সমস্ত মর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য আমামদর পার্ীয় জিমক দষূর্মুি ও মর্রাপদ করার কাজটি সুমর্মিত করা 
অ্তযন্ত জরুমর," বলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবর্ বহাচুল িলম্বলর্। "মমড-হাডসর্ ভযামির পমরকাঠামমা 
উন্নয়মর্র জর্য করা এই অ্র্ুদার্ মবমর্ময়াগ পামর্র উৎকষনতা বৃমি ও রক্ষা করার প্রময়াজর্ীয়তামক পমটামব 

এবং পসই সমে ওই অ্ঞ্চিটিমত 1,000-টিরও পবমি কমনসংস্থার্ সৃমিমতও সাহায্য করমব। আমরা এটি মর্মিত 

করমত চাই পয্, কমমউমর্টিগুমিমত পয্র্ তামদর জি পিাযর্ প্রর্ািীর উন্নয়মর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় সংস্থার্সমূহ 
র্ামক এবং র্াগমরকমদর স্বাস্থয ও মর্রাপিামক সুমর্মিত করা য্ায়।"  

 

2017 সামির গভর্নমরর পমরশ্রুত জি সরবরাহ পমরকাঠামমা আইর্ বা দয গভর্নসন মির্ ওয়াটার 



 

 

ইর্ফ্রাসট্রাকচার অ্যাক্ট (Governor's Clean Water Infrastructure Act) সমগ্র্ মর্উ ইয়কন  জমু়ে জমির 

গুর্মার্ উন্নত করার জর্য 2.5 মবমিয়র্ ডিার অ্র্ন মর্ময়ামজত কমরমে। আজমকর প াষর্াটি কমমউমর্টিগুমিমত 

অ্র্ুদার্ মহমসমব রাজযবযাপী প্রমদয় পমাট 270 মমমিয়র্ ডিার অ্মর্নর একটি অ্ংি, য্ার মমযয 19 মমমিয়র্ 

ডিামরর মকেু পবমি অ্র্ন অ্ন্তভুন ি রময়মে য্া এমর্ সব প্রকেগুমিমক সাহাময্যর জর্য কামজ িাগামর্া হমব পয্গুমি 

ক্ষমতকারক অ্যািমগর (harmful algal blooms, HABs) প্রমকাপ বমৃির সমে যু্ি সায়ামর্াটমিমর্র সমসযার 

সমাযার্ কমর এবং আমগ প ামষত অ্র্ুদার্গুমির পমাট 15 মমমিয়র্ ডিার অ্র্ন রময়মে য্া PFOA, PFOS, 

এবং 1,4 ডাইঅ্মির্ ইতযামদর মমতা দষূর্কারী পদার্নগুমির উদ্ভমবর সমসযার সমাযার্ কমর।  

  

এখর্ পয্নন্ত, রাজযবযাপী চিা গুরুত্বপূর্ন পার্ীয় ও বজন য জমির পমরকাঠামমার প্রকেগুমির জর্য ওয়াটার 

ইর্ফ্রাসট্রাকচার অ্যাক্ট 750 মমমিয়র্ ডিার অ্র্ন মদময়মে এবং ইন্টারমমউমর্মসপযাি গ্র্যান্ট কমনসূমচ প্রকমের 

পমাট খরমচর আর্ুমামর্ক 2.65 মবমিয়র্ ডিার অ্র্ন মদময়মে। পসই সমে পেট এর্ভায়রর্মমন্ট পফমসমিটিজ 

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

সুমদ পাওয়া ঋর্ পর্মক করদাতামদর জর্য আর্ুমামর্ক 1.8 মবমিয়র্ ডিার অ্র্ন সমঞ্চত হমব। অ্মযকন্তু, এই 
সমস্ত প্রকেগুমির মর্মনার্, সরবরাহ ও পমরমষবা পক্ষত্রগুমিমত 47,000-এরও পবমি কমনসংস্থার্ ততমর হমব বমি 

প্রতযািা করা হমে।  

  

মমড-হাডসর্ এিাকার পয্সব পপৌরপ্রমতষ্ঠার্ অ্র্ুদার্ পামে তা হমিা:  
  

WIIA/IMG 

অর্দুার্  
প্রাপক  কাউবন্ট  

প্রকম্বের আর্মুাবর্ক 

িেয়  
আর্ুমাবর্ক অর্দুার্  

পমরশ্রুত জি  
Bethel, Town 
of  

Sullivan  $3,430,000  $857,500  

পমরশ্রুত জি  
Bronxville, 
Village of  

Westchester  $1,777,726  $444,432  

পমরশ্রুত জি  
Clarkstown, 
Town of  

Rockland  $2,935,895  $733,974  

পমরশ্রুত জি  
Cornwall, 
Town of  

Orange  $6,475,000  $1,618,750  

পমরশ্রুত জি  
Cortlandt, 
Town of  

Westchester  $3,179,000  $794,750  

পার্ীয় জি  
Delaware, 
Town of  

Sullivan  $4,202,672  $543,060  

পার্ীয় জি  

Dutchess 
County Water 
and 
Wastewater 
Authority  

Dutchess  $3,389,509  $2,033,705  

পার্ীয় জি  
Esopus, Town 
of  

Ulster  $3,729,000  $2,237,400  

পমরশ্রুত জি  
Goshen, Town 
of  

Orange  $120,000  $30,000  

+পার্ীয় জি  
Greenburgh, 
Town of  

Westchester  $12,119,500  $4,847,800  



 

 

পমরশ্রুত জি  
Highland Falls, 
Village of  

Orange  $1,766,250  $441,563  

পমরশ্রুত জি  
Kingston, City 
of  

Ulster  $7,900,000  $1,975,000  

পমরশ্রুত জি  
Liberty, Village 
of  

Sullivan  $6,457,089  $1,614,272  

পার্ীয় জি  
Middletown, 
City of  

Orange  $4,942,400  $2,965,440  

পার্ীয় জি  
Millbrook, 
Village of  

Dutchess  $1,900,000  $1,140,000  

পমরশ্রুত জি  
New Castle, 
Town of  

Westchester  $1,839,206  $459,802  

পমরশ্রুত জি  
New Windsor, 
Town of  

Orange  $1,160,000  $290,000  

পমরশ্রুত জি  
Newburgh, 
Town of  

Orange  $1,200,000  $300,000  

পমরশ্রুত জি  
Orangetown, 
Town of  

Rockland  $775,000  $193,750  

পমরশ্রুত জি  
Port Chester, 
Village of  

Westchester  $1,265,000  $316,250  

পমরশ্রুত জি  
Poughkeepsie, 
Town of  

Dutchess  $458,573  $114,643  

পার্ীয় জি  
Rhinebeck, 
Village of  

Dutchess  $3,713,794  $2,228,276  

পমরশ্রুত জি  
Rockland 
County  

Rockland  $13,500,000  $3,375,000  

পমরশ্রুত জি  
Rockland, 
Town of  

Sullivan  $2,389,500  $597,375  

পমরশ্রুত জি  Rye, City of  Westchester  $1,959,000  $489,750  

পমরশ্রুত জি  
Suffern, 
Village of  

Rockland  $413,780  $103,445  

পমরশ্রুত জি  
Suffern, 
Village of  

Rockland  $1,413,250  $353,313  

পমরশ্রুত জি  
Suffern, 
Village of  

Rockland  $433,350  $108,338  

পার্ীয় জি  
Tivoli, Village 
of  

Dutchess  $4,733,280  $2,839,968  

পমরশ্রুত জি  
Tivoli, Village 
of  

Dutchess  $3,676,600  $919,150  

পমরশ্রুত জি  
Tuxedo Park, 
Village of  

Orange  $531,750  $132,938  

পমরশ্রুত জি  
Wallkill, Town 
of  

Orange  $11,930,000  $2,982,500  

পমরশ্রুত জি  
Wallkill, Town 
of  

Orange  $8,070,000  $2,017,500  



 

 

+পমরশ্রুত জি  
Wappinger, 
Town of  

Dutchess  $6,211,548  $2,484,620  

পমরশ্রুত জি  
Warwick, 
Village of  

Orange  $12,250,000  $3,062,500  

পমরশ্রুত জি  
Westchester 
County  

Westchester  $9,324,868  $1,228,349  

পার্ীয় জি  
Westchester 
Joint Water 
Works  

Westchester  $3,300,000  $1,980,000  

পমরশ্রুত জি  
White Plains, 
City of  

Westchester  $903,965  $225,991  

    TOTALS:  $155,776,505  $49,081,104  

+IMG প্রকে  

  

প্রকে সংক্রান্ত মবস্তামরত তর্য সম্বমিত একটি মার্মচত্র পাওয়া য্ামব এখামর্।  

  

বর্উ ইয়কন  বেট এর্ভায়রর্ম্বমন্ট বেবসবলটিজ কম্বপনাম্বরের্-এর সভাপবত ও CEO সাবির্া টাই 

িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার পর্তৃমত্ব, জি সরবরাহ পমরকাঠামমায় মবমর্ময়ামগর পক্ষমত্র মর্উ ইয়কন  রাজয সমগ্র্ 

পদমির পর্তৃত্ব মদমে। চামহদাসম্পন্ন কমমউমর্টিগুমিমক উমেখময্াগযভামব অ্র্নসাহায্য মদমত পপমর দয 
এর্ভারর্মমন্টাি পফমসমিটিজ কমপনামরির্ গমবনত। আমরা বতন মার্ এবং ভমবষযৎ উভয় সমময়র মর্উ ইয়মকন র 

জর্য একটি অ্তযন্ত গুরুত্বপূর্ন সম্পদ সুমর্মিত কমর রাখার কামজ সাহায্য করমে।"  

  

বর্উ ইয়কন  রাম্বজের পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর (Department of Environmental 

Conservation) কবমের্ার বিবসল বসম্বগাস িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার পর্তৃমত্ব, আমামদর অ্মূিয 
জিসম্পদ রক্ষার কামজ মর্উ ইয়কন  রাজয মর্রমবমেন্নভামব পমরমবি রক্ষার অ্গ্র্দমূতর ভূমমকা পাির্ করা 
অ্বযাহত পরমখমে। এই অ্র্নসাহাময্যর ফমি জমির গুর্মার্ বা়েমব, অ্র্ননর্মতক উন্নমত  টমব এবং জি সরবরাহ 
পমরকাঠামমার উন্নমতর মমতা অ্তযন্ত প্রময়াজর্ীয় কাজটি হমব, কারর্ আমরা জমির গুর্মার্ সংক্রান্ত আশু 

সমসযাগুমিরও পমাকামবিা করমত পারব, য্ার মমযয অ্যািমগর প্রমকাপ বমৃি ও PFOA, PFOS, এবং 1,4 

ডাইঅ্মির্ ইতযামদর মমতা দষূর্কারী পদাযনগুমিও সামমি।"  

  

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

পমরকাঠামমা উন্নয়র্ খামত মর্উ ইয়কন  রাজয অ্ভূতপূবন অ্র্নসাহায্য ও অ্তযাযুমর্ক পমরস্রাবর্ প্রয্ুমিমবদযার 

বযবহার সুমর্মিত কমরমে য্া আগামম বহু দিক যমর পমরশ্রুত ও কায্নকরী পার্ীয় জি সুরমক্ষত করমব। সমগ্র্ 

রাজয জমু়ে কমমউমর্টিগুমিমত স্বাস্থয ও সুস্থতা বজায় পরমখ চিার পক্ষমত্র আমামদর জিসম্পদগুমিমক রক্ষা করা 
একটি অ্তযন্ত গুরুত্বপূর্ন মবষয়।"  

  
###  
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