অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/16/2018

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা র্র্ন কাবির পাবর্ সরিরাহ পবরকাঠাম্বমা উন্নয়ম্বর্র উম্বেম্বেে আর্ুমাবর্ক 25
বমবলয়র্ ডলার অর্ন অর্ুদার্ বহম্বসম্বি বদম্বয়ম্বের্

অর্ুদাম্বর্র 88 বমবলয়র্ ডলার অর্ন পাবর্র উৎকর্ন তার উন্নয়ম্বর্র উম্বেেেসাধম্বর্র জর্ে কাম্বজ
লাগাম্বর্া হম্বি, যা করদাতাম্বদর 63 বমবলয়র্ ডলার অর্ন িাাঁচাম্বি
এই বিবর্ম্বয়াগ 1,400-টির বিবে কমন সংস্থার্ সৃবিম্বত সহায়ক হম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ র্র্ন কান্ট্রির 13টি সংকটপূর্ন পপৌর পান্ট্রর্ সরবরাহ পন্ট্ররকাঠামমা প্রকমের জর্য
24.6 ন্ট্রমন্ট্রিয়র্ ডিার অ্র্ন অ্র্ুদার্ ন্ট্রহমসমব পদবার প াষর্া কমরমের্। এই অ্র্ুদামর্র মমযয 63.4 ন্ট্রমন্ট্রিয়র্
ডিার অ্র্ন করদাতামদর বাাঁচমব এবং তা 1,400-টির পবন্ট্রি কমনসংস্থার্ সৃন্ট্রিমত সাহায্য করমব। এই সমস্ত
অ্র্ুদার্গুন্ট্রি রাজয সরকামরর অ্তযন্ত সফি জি সরবরাহ পন্ট্ররকাঠামমা উন্নয়র্ আইর্ বা ওয়াটার
ইর্ফ্রাসট্রাকচার ইমপ্রুভমমন্ট অ্যাক্ট (Water Infrastructure Improvement Act, WIIA) ও আন্তঃ-পপৌর
অ্র্ুদার্ বা ইন্টার ন্ট্রমউন্ট্রর্ন্ট্রসপযাি গ্র্যান্ট (Intermunicipal Grant, IMG) কমনসূন্ট্রচগুন্ট্রির মাযযমম অ্র্নসাহায্য
প্রাপ্ত হয়।
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্, "আমামদর রামজযর জি সরবরাহ পন্ট্ররকাঠামমায় ন্ট্রবন্ট্রর্ময়াগ আমামদর অ্ঞ্চমির উন্নন্ট্রত
ও সমৃন্ট্রির জর্য এবং ন্ট্রর্রাপদ, স্বাস্থযকর জর্সমাজ রক্ষা কমর চিার জর্য খুবই গুরুত্বপূর্।
ন আমামদর জি
সরবরাহ পন্ট্ররকাঠামমা উন্নয়মর্র মমযয ন্ট্রদময়, আমরা আমামদর প্রাকৃ ন্ট্রতক সম্পদগুন্ট্রিমক রক্ষা করন্ট্রে, ভন্ট্রবষযৎ
সমৃন্ট্রির িমক্ষয ন্ট্রভন্ট্রি ন্ট্রর্মনার্ এবং সকমির জর্য একটি আরও িন্ট্রিিািী, আরও স্বাস্থযকর ন্ট্রর্উ ইয়কন ততন্ট্রর
করন্ট্রে।"
"সমস্ত ন্ট্রর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য আমামদর পার্ীয় জিমক দূষর্মুি ও ন্ট্রর্রাপদ করার কাজটি সুন্ট্রর্ন্ট্রিত করা
অ্তযন্ত জরুন্ট্রর," বলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবর্ বহাচু ল িলম্বলর্। "র্র্ন কান্ট্রির পন্ট্ররকাঠামমা উন্নয়মর্র জর্য
করা এই অ্র্ুদার্ ন্ট্রবন্ট্রর্ময়াগ পান্ট্রর্র উৎকষনতা বৃন্ট্রি ও রক্ষা করার প্রময়াজর্ীয়তামক পমটামব এবং পসই সমে ওই
অ্ঞ্চিটিমত 1,000-টিরও পবন্ট্রি কমনসংস্থার্ সৃন্ট্রিমতও সাহায্য করমব। আমরা এটি ন্ট্রর্ন্ট্রিত করমত চাই পয্,
কন্ট্রমউন্ট্রর্টিগুন্ট্রিমত পয্র্ তামদর জি পিাযর্ প্রর্ািীর উন্নয়মর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় সংস্থার্সমূহ র্ামক এবং
র্াগন্ট্ররকমদর স্বাস্থয ও ন্ট্রর্রাপিামক সুন্ট্রর্ন্ট্রিত করা য্ায়।"
2017 সামির গভর্নমরর পন্ট্ররশ্রুত জি সরবরাহ পন্ট্ররকাঠামমা আইর্ বা দয গভর্নসন ন্ট্রির্ ওয়াটার

ইর্ফ্রাসট্রাকচার অ্যাক্ট (Governor's Clean Water Infrastructure Act) সমগ্র্ ন্ট্রর্উ ইয়কন জুম়ে জমির
গুর্মার্ উন্নত করার জর্য 2.5 ন্ট্রবন্ট্রিয়র্ ডিার অ্র্ন ন্ট্রর্ময়ান্ট্রজত কমরমে। আজমকর প াষর্াটি কন্ট্রমউন্ট্রর্টিগুন্ট্রিমত
অ্র্ুদার্ ন্ট্রহমসমব রাজযবযাপী প্রমদয় পমাট 270 ন্ট্রমন্ট্রিয়র্ ডিার অ্মর্নর একটি অ্ংি, য্ার মমযয 19 ন্ট্রমন্ট্রিয়র্
ডিামরর ন্ট্রকেু পবন্ট্রি অ্র্ন অ্ন্তভুন ি রময়মে য্া এমর্ সব প্রকেগুন্ট্রিমক সাহাময্যর জর্য কামজ িাগামর্া হমব পয্গুন্ট্রি
ক্ষন্ট্রতকারক অ্যািন্ট্রগর (harmful algal blooms, HABs) প্রমকাপ বৃন্ট্রির সমে য্ুি সায়ামর্াটন্ট্রিমর্র সমসযার
সমাযার্ কমর এবং আমগ প ান্ট্রষত অ্র্ুদার্গুন্ট্রির পমাট 15 ন্ট্রমন্ট্রিয়র্ ডিার অ্র্ন রময়মে য্া PFOA, PFOS,
এবং 1,4 ডাইঅ্মির্ ইতযান্ট্রদর মমতা দূষর্কারী পদার্নগুন্ট্রির উদ্ভমবর সমসযার সমাযার্ কমর।
এখর্ পয্নন্ত, রাজযবযাপী চিা গুরুত্বপূর্ন পার্ীয় ও বজনয জমির পন্ট্ররকাঠামমার প্রকেগুন্ট্রির জর্য ওয়াটার
ইর্ফ্রাসট্রাকচার অ্যাক্ট 750 ন্ট্রমন্ট্রিয়র্ ডিার অ্র্ন ন্ট্রদময়মে এবং ইন্টারন্ট্রমউন্ট্রর্ন্ট্রসপযাি গ্র্যান্ট কমনসূন্ট্রচ প্রকমের
পমাট খরমচর আর্ুমান্ট্রর্ক 2.65 ন্ট্রবন্ট্রিয়র্ ডিার অ্র্ন ন্ট্রদময়মে। পসই সমে পেট এর্ভায়রর্মমন্ট পফন্ট্রসন্ট্রিটিজ
কমপনামরির্ (State Environmental Facilities Corporation), ন্ট্রর্উ ইয়কন -এর মাযযমম িূর্য অ্র্বা কম
সুমদ পাওয়া ঋর্ পর্মক করদাতামদর জর্য আর্ুমান্ট্রর্ক 1.8 ন্ট্রবন্ট্রিয়র্ ডিার অ্র্ন সন্ট্রঞ্চত হমব। অ্ন্ট্রযকন্তু, এই
সমস্ত প্রকেগুন্ট্রির ন্ট্রর্মনার্, সরবরাহ ও পন্ট্ররমষবা পক্ষত্রগুন্ট্রিমত 47,000-এরও পবন্ট্রি কমনসংস্থার্ ততন্ট্রর হমব বমি
প্রতযািা করা হমে।
র্র্ন কান্ট্রির পপৌরপ্রন্ট্রতষ্ঠার্গুন্ট্রি পয্সব অ্র্ুদার্ পামে, য্ার মমযয HAB-এর সমসযা সমাযার্কারী প্রকেগুন্ট্রির
জর্য বরাদ্দ 6 ন্ট্রমন্ট্রিয়র্ ডিার অ্র্নও অ্ন্তভুন ি, পসগুন্ট্রি হমিা:
WIIA/IMG
অর্ুদার্
পার্ীয় জি
পন্ট্ররশ্রুত জি
*পন্ট্ররশ্রুত জি
পন্ট্ররশ্রুত জি
পার্ীয় জি
পার্ীয় জি
পন্ট্ররশ্রুত জি
পার্ীয় জি
পার্ীয় জি
*পন্ট্ররশ্রুত জি
+পার্ীয় জি
পন্ট্ররশ্রুত জি
পন্ট্ররশ্রুত জি

প্রাপক
Chesterfield, Town
of
Clayton, Village of
Crown Point, Town
of
Deferiet, Village of
Leray, Town of
Lowville, Village of
Lowville, Village of
Martinsburg, Town
of
North Elba, Town of
Plattsburgh, City of
Plattsburgh, Town
of
Saranac Lake,
Village of
Speculator, Village
of

কাউবন্ট

প্রকম্বের আর্ুমাবর্ক
িেয়

আর্ুমাবর্ক
অর্ুদার্

Essex

$8,399,470

$1,000,000

Jefferson

$8,830,000

$2,207,500

Essex

$5,059,637

$1,264,909

Jefferson
Jefferson
Lewis
Lewis

$560,000
$3,600,000
$4,702,007
$19,907,000

$140,000
$2,160,000
$2,821,204
$2,709,750

Lewis

$3,100,000

$1,860,000

Essex
Clinton

$2,212,600
$17,410,000

$1,327,560
$4,352,500

Clinton

$7,865,000

$3,146,000

Franklin

$4,824,905

$1,206,226

Hamilton

$1,800,000

$450,000

TOTALS

$88,270,619

$24,645,649

+IMG প্রকে
*HAB সংক্রান্ত প্রকে
প্রকে সংক্রান্ত ন্ট্রবস্তান্ট্ররত তর্য সম্বন্ট্রিত একটি মার্ন্ট্রচত্র পাওয়া য্ামব এখামর্।
বর্উ ইয়কন বেট এর্ভায়রর্ম্বমন্ট বেবসবলটিজ কম্বপনাম্বরের্-এর সভাপবত ও CEO সাবির্া টাই
িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার পর্তৃ মত্ব, জি সরবরাহ পন্ট্ররকাঠামমায় ন্ট্রবন্ট্রর্ময়ামগর পক্ষমত্র ন্ট্রর্উ ইয়কন রাজয সমগ্র্
পদমির পর্তৃ ত্ব ন্ট্রদমে। চান্ট্রহদাসম্পন্ন কন্ট্রমউন্ট্রর্টিগুন্ট্রিমক উমেখময্াগযভামব অ্র্নসাহায্য ন্ট্রদমত পপমর দয
এর্ভারর্মমন্টাি পফন্ট্রসন্ট্রিটিজ কমপনামরির্ গন্ট্রবনত। আমরা বতন মার্ এবং ভন্ট্রবষযৎ উভয় সমময়র ন্ট্রর্উ ইয়মকন র
জর্য একটি অ্তযন্ত গুরুত্বপূর্ন সম্পদ সুন্ট্রর্ন্ট্রিত কমর রাখার কামজ সাহায্য করন্ট্রে।"
বর্উ ইয়কন রাম্বজের পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর (Department of Environmental
Conservation) কবমের্ার বিবসল বসম্বগাস িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার পর্তৃ মত্ব, আমামদর অ্মূিয
জিসম্পদ রক্ষার কামজ ন্ট্রর্উ ইয়কন রাজয ন্ট্রর্রন্ট্রবন্ট্রেন্নভামব পন্ট্ররমবি রক্ষার অ্গ্র্দূমতর ভূ ন্ট্রমকা পাির্ করা
অ্বযাহত পরমখমে। এই অ্র্নসাহাময্যর ফমি জমির গুর্মার্ বা়েমব, অ্র্ননর্ন্ট্রতক উন্নন্ট্রত টমব এবং জি সরবরাহ
পন্ট্ররকাঠামমার উন্নন্ট্রতর মমতা অ্তযন্ত প্রময়াজর্ীয় কাজটি হমব, কারর্ আমরা জমির গুর্মার্ সংক্রান্ত আশু
সমসযাগুন্ট্রিরও পমাকান্ট্রবিা করমত পারব, য্ার মমযয অ্যািন্ট্রগর প্রমকাপ বৃন্ট্রি ও PFOA, PFOS, এবং 1,4
ডাইঅ্মির্ ইতযান্ট্রদর মমতা দূষর্কারী পদাযনগুন্ট্রিও সান্ট্রমি।"
বর্উ ইয়কন রাম্বজের স্বাস্থে কবমের্ার ডাাঃ হাওয়াডন এ. জুকার িলম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার পর্তৃ মত্ব,
পন্ট্ররকাঠামমা উন্নয়র্ খামত ন্ট্রর্উ ইয়কন রাজয অ্ভূ তপূবন অ্র্নসাহায্য ও অ্তযাযুন্ট্রর্ক পন্ট্ররস্রাবর্ প্রয্ুন্ট্রিন্ট্রবদযার
বযবহার সুন্ট্রর্ন্ট্রিত কমরমে য্া আগান্ট্রম বহু দিক যমর পন্ট্ররশ্রুত ও কায্নকরী পার্ীয় জি সুরন্ট্রক্ষত করমব। সমগ্র্
রাজয জুম়ে কন্ট্রমউন্ট্রর্টিগুন্ট্রিমত স্বাস্থয ও সুস্থতা বজায় পরমখ চিার পক্ষমত্র আমামদর জিসম্পদগুন্ট্রিমক রক্ষা করা
একটি অ্তযন্ত গুরুত্বপূর্ন ন্ট্রবষয়।"
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