
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/17/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন জমু্বে জল সরিরাহ পবরকাঠাম্বমা উন্নয়ম্বর্র উম্বেম্বেে 416 বমবলয়র্ 
ডলাম্বরর বিবে অর্ন অর্ুদার্ বহম্বসম্বি বদম্বয়ম্বের্  

  
এই বিবর্ম্বয়াগ বর্উ ইয়ম্বকন র িসবিগুম্বলাম্বি প্রায় 700 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার সংরক্ষণ করম্বি এিং 

20,000 টি চাকবরম্বি অিদার্ রাখম্বি  
  

37 টি প্রকম্বে 120 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর বিবে প্রদার্ করা হম্বয়ম্বে যা লং আইলোন্ড 
কবমউবর্টিগুম্বলার ক্রমির্নমার্ দষূকগুবল বমাকাম্বিলা করম্বি  

  
এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল ফ্োবসবলটিজ কম্বপনাম্বরের্ (Environmental Facilities Corporation, EFC) 
ক্রমির্নমার্ দষূক অর্ুদাম্বর্র উপর 3 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার কোপ অপসারণ কম্বর, এখর্ 

িহবিলগুবল হম্বলা ক্রমির্নমার্ দষূক মূলর্র্ প্রকে খরম্বচর 60 েিাংে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে পানর্র অ্বকাঠামমা উন্নয়র্ আইর্ (Water 
Infrastructure Improvement Act, WIIA) এবং আন্তঃনমউনর্নিপযানিটি পানর্র অ্বকাঠামমে অ্র্ুদার্ 
িংক্রান্ত ঘরাগ্রাম (Intermunicipal Water Infrastructure Grant Program)-এর মাধ্যমম ঘেমের 
এর্ভায়রর্মমন্টাি ফ্যানিনিটিজ কমপনামরশর্ নমউনর্নিপযানিটিগুমিামক অ্বকাঠামমা রকল্পগুমিার জর্য 
416 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর ঘবনশ রদার্ কমরমে ো গণস্বাস্থ্য রক্ষা ও পানর্র গুণগে মার্ 
উন্নয়র্ করমব। এই পুরস্কামরর মমধ্য রময়মে 37 টি রকমল্পর জর্য 120 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর 
ঘবনশ অ্র্ুদার্ ো িং আইিযামের ক্রমবধ্নমার্ দষূক ঘমাকামবিা করমব। এই অ্র্ুদার্ রকল্প খরমে 
রায় 1.6 নবনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর িহায়ো করমে ো নর্উ ইয়মকন র অ্র্নর্ীনেমে 20,000 টি 
োকনরমে অ্বদার্ রাখমব এবং নর্উ ইয়মকন র বিনেগুমিামে 700 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর ঘবনশ 
িংরক্ষণ করমব।  
  
"আমামদর ঘেমের পানর্র অ্বকাঠামমা উন্নয়মর্ নবনর্ময়াগ কমর আমরা আঞ্চনিক রবৃনি ও িমনৃির 
নভে স্থ্াপর্ করনে এবং পাশাপানশ আমামদর রাকৃনেক িম্পদও রক্ষা করেনজ," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আমামদর কনমউনর্টিমে এই নবনর্ময়াগ নর্নিে করমে িাহােয করমব ঘে ঘেমের রনেটি 
ঘকাণায় বানিন্দারা নর্রাপদ, নবশুি পার্ীয় জি পামে, ো িবার জর্য একটি শনিশািী নর্উ ইয়কন  
নবনর্মনামণ িাহােয করমব।"  



 

 

 
ক্রমবধ্নমার্ দষূক ঘমাকামবিায় নিমেম ইর্েি করার খরমে িহায়ো করমে, এই রকল্পগুমিার জর্য 
ঘদয়া অ্র্ুদার্ আর 3 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার নদময় কযাপ করা হমব র্া নকন্তু রকমল্পর ঘমাে মূিধ্র্ 
খরে 60 শোংশ বহর্ করমব। এই অ্র্ুদার্গুনির জর্য ঘোগয রকল্পগুনি হি ঘিগুমিা ঘেগুমিা 
ক্রমবধ্নমার্ দষূক, ঘেমর্ PFOA, PFOS এবং 1,4-ডাইঅ্মের্ দরূ করমব, নিমেম আপমগ্রমডশর্ 
এবং উদ্ভাবর্ী রেুনির মাধ্যমম।  
 
গভর্নর কুওমমার ঘর্েৃমে নর্উ ইয়কন  ঘেমের 2017 নবশুি পানর্র অ্বকাঠামমা আইর্ এবং 2020 
অ্র্নবেমরর অ্র্ুমমানদে বামজমে জিবায় ুিংকমের রময়াজর্ীয়ো ঘমাকামবিার জর্য 3 নবনিয়র্ 
মানকন র্ ডিার বরাদ্দ করা হময়মে।  
 
ক্রমির্নমার্ দষূম্বণর জর্ে িহবিল গঠর্  
ঘেে এর্ভায়রর্মমন্টাি ফ্যানিনিটিজ কমপনামরশর্, স্বাস্থ্য নবভামগর িহমোগীোয়, িং আইিযাে এর 
কনমউনর্টিগুমিামক PFOA, PFOS ও 1,4-ডাইঅ্মের্ র্ামক ক্রমবধ্নমার্ দষূণ ঘমাকামবিার জর্য 
120 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর ঘবনশ িহায়ো নদময়মে। অ্র্ুদার্গুমিা রনেটি রকমল্পর খরমের 60 
শোংশ পেনন্ত েহনবি ঘদমব।  

আম্বিদর্কারীর র্াম  কাউবন্ট  
প্রকম্বের আর্ুমাবর্ক 

িেয়  
আর্ুমাবর্ক অর্ুদার্  

প্রকম্বের 
সংখো  

ঘগ্রে ঘর্ক র্র্ন এর WA  র্ািাউ  
5,000,000 মানকন র্ 

ডিার  
3,000,000 মানকন র্ 

ডিার  
1  

অ্ময়োর ঘব WD  র্ািাউ  
5,429,000 মানকন র্ 

ডিার  
257,400 মানকন র্ 

ডিার  
1  

ঘপােন  ওয়ানশংের্ WD  র্ািাউ  
30,128,000 মানকন র্ 

ডিার  
15,076,800 মানকন র্ 

ডিার  
3  

ঘহম্পনেড, (ইে নমমডা 
WD) শহর  

র্ািাউ  
5,689,000 মানকন র্ 

ডিার  
413,400 মানকন র্ 

ডিার  
1  

গামডন র্ নিটি, গ্রাম  র্ািাউ  
14,983,496 মানকন র্ 

ডিার  
8,990,098 মানকন র্ 

ডিার  
2  

ঘেইর্-নভউ WD  র্ািাউ  
6,117,000 মানকন র্ 

ডিার  
3,670,200 মানকন র্ 

ডিার  
1  

িাউর্ ফ্ারনমংমডি WD  র্ািাউ  
6,400,000 মানকন র্ 

ডিার  
840,000 মানকন র্ 

ডিার  
1  

ঘবর্মপজ WD  র্ািাউ  
6,425,000 মানকন র্ 

ডিার  
3,855,000 মানকন র্ 

ডিার  
1  

গামডন র্ নিটি পাকন  WD  র্ািাউ  
6,500,000 মানকন র্ 

ডিার  
3,900,000 মানকন র্ 

ডিার  
1  



 

 

ওময়ে ঘহম্পনেড WD  র্ািাউ  
6,540,250 মানকন র্ 

ডিার  
924,150 মানকন র্ 

ডিার  
1  

ফ্রাঙ্কনির্ স্কয়ার WD  র্ািাউ  
6,871,000 মানকন র্ 

ডিার  
1,122,600 মানকন র্ 

ডিার  
1  

ঘরাজনির্ WD  র্ািাউ  
7,475,000 মানকন র্ 

ডিার  
4,485,000 মানকন র্ 

ডিার  
1  

পনিম র্ািাউ কাউনন্ট এর 
WA  

র্ািাউ  
8,217,000 মানকন র্ 

ডিার  
4,930,200 মানকন র্ 

ডিার  
1  

নমমর্ওিা, গ্রাম  র্ািাউ  
8,300,000 মানকন র্ 

ডিার  
4,980,000 মানকন র্ 

ডিার  
1  

ঘজনরমকা WD  র্ািাউ  
19,095,950 মানকন র্ 

ডিার  
11,457,570 মানকন র্ 

ডিার  
2  

মার্হামিে-ঘিকনভি WD  র্ািাউ  
23,309,500 
মানকন র্ ডিার  

10,985,700 মানকন র্ 
ডিার  

2  

কামিন ঘেি WD  র্ািাউ  
11,270,000 মানকন র্ 

ডিার  
6,762,000 মানকন র্ 

ডিার  
1  

নহকিনভি WD  র্ািাউ  
23,360,000 
মানকন র্ ডিার  

14,016,000 মানকন র্ 
ডিার  

2  

ওময়েবানর WD  র্ািাউ  
12,315,000 মানকন র্ 

ডিার  
7,389,000 মানকন র্ 

ডিার  
1  

িামফ্াক কাউনন্ট WA  িামফ্াক  
21,000,000 মানকন র্ 

ডিার  
12,600,000 
মানকন র্ ডিার  

9  

হানন্টংের্, (নডে নহিি 
WD) এর শহর  

িামফ্াক  
5,070,000 মানকন র্ 

ডিার  
42,000 মানকন র্ 

ডিার  
1  

নগ্রর্ির্ WD  িামফ্াক  
5,286,000 মানকন র্ 

ডিার  
171,600 মানকন র্ 

ডিার  
1  

দনক্ষণ হানন্টংের্ WD  িামফ্াক  
6,192,500 মানকন র্ 

ডিার  
715,500 মানকন র্ 

ডিার  
1  

  
পাবর্র গুণমাম্বর্র পবরকাঠাম্বমাম্বি আঞ্চবলক বিবর্ম্বয়াগ  
নর্উ ইয়কন জমুে পানর্র গুণগে মার্ িুরক্ষার জর্য গভর্নর 3 নবনিয়র্ মানকন র্ ডিার উৎিগন 
কমরর্। এই অ্র্র্ায়মর্, 416 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর অ্র্ুদার্ েহনবি ঘমাে রকল্প বযময় ঘেেবযাপী 
গুরুেপূণন পার্ীয় ও বজন য পানর্র অ্বকাঠামমা রকমল্পর জর্য রায় 1.6 নবনিয়র্ মানকন র্ ডিার 
িহায়ো কমর। ঘেে এর্ভায়রর্মমন্ট ঘফ্নিনিটিজ কমপনামরশর্ এর মাধ্যমম শরূ্য অ্র্বা কম িুমদ 
পাওয়া ঋমণর িামর্ িমনিে হময় নর্উ ইয়মকন র করদাোমদর জর্য আর্ুমানর্ক 700 নমনিয়র্ মানকন র্ 
ডিার অ্র্ন িনঞ্চে হমব।  



 

 

REGION  
প্রকম্বের আর্ুমাবর্ক 

িেয়  
অর্ুদার্ পরুস্কাম্বরর 

পবরমাণ  আর্ুমাবর্ক সঞ্চয়  
প্রকম্বের 
সংখো  

কযানপোি 
নডনিক্ট  

95,000,000 মানকন র্ 
ডিার  

24,599,664 
মানকন র্ ডিার  

55,000,000 
মানকন র্ ডিার  13  

ঘিন্ট্রাি নর্উ 
ইয়কন   

137,000,000 মানকন র্ 
ডিার  

29,376,622 
মানকন র্ ডিার  

70,000,000 
মানকন র্ ডিার  15  

নফ্ঙ্গার 
ঘিকি  

131,000,000 মানকন র্ 
ডিার  

32,953,829 
মানকন র্ ডিার  

64,000,000 
মানকন র্ ডিার  17  

িং আইিযাে  
760,000,000 
মানকন র্ ডিার  

178,449,172 
মানকন র্ ডিার  

281,000,000 
মানকন র্ ডিার  51  

মধ্য-হাডির্  
190,000,000 মানকন র্ 

ডিার  
58,883,321 
মানকন র্ ডিার  

94,000,000 
মানকন র্ ডিার  37  

ঘমাহক ভযানি  
46,000,000 মানকন র্ 

ডিার  
13,004,726 
মানকন র্ ডিার  

30,000,000 
মানকন র্ ডিার  8  

নর্উ ইয়কন  
নিটি  

51,000,000 মানকন র্ 
ডিার  

12,500,000 
মানকন র্ ডিার  

30,000,000 
মানকন র্ ডিার  1  

র্র্ন কানন্ট্র  
78,000,000 মানকন র্ 

ডিার  
25,340,533 
মানকন র্ ডিার  

52,000,000 
মানকন র্ ডিার  14  

িাউদার্ন 
টিয়ার  

28,000,000 মানকন র্ 
ডিার  

16,106,277 মানকন র্ 
ডিার  

27,000,000 
মানকন র্ ডিার  7  

পনিম 
নর্উইয়কন   

75,000,000 মানকন র্ 
ডিার  

25,378,451 
মানকন র্ ডিার  

47,000,000 
মানকন র্ ডিার  21  

বেটজমু্বে 
বমাট  

1,591,000,000 
মানকন র্ ডিার  

416,592,595 
মানকন র্ ডিার  

750,000,000 
মানকন র্ ডিার  184  

  
  
এর্ভাম্বয়ারম্বমন্টাল ফ্োবসবলটিজ কম্বপনাম্বরের্ (Environmental Facilities Corporation)-এর 
ভারপ্রাপ্ত বপ্রবসম্বডন্ট, প্রর্ার্ বর্িনাহী কমনকিন া মবরর্ বকালমোর্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার নর্উ 
ইয়মকন র গুরুেপূণন পানর্র অ্বকাঠামমা রক্ষণামবক্ষণ ও উন্নীে করার রনেশ্রুনে আজ পেনন্ত আর 
কখমর্া এেো স্পষ্ট হয়নর্। ক্রমবধ্নমার্ দষূক রকমল্প কযাপ বানেময় রকল্প বযময়র 60 শোংশ কমর, 
গভর্নর পানর্ নিমেম অ্পামরের ও বানিন্দারা জার্ার্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেে রমেযক পদমক্ষমপ োমদর 
িমঙ্গ র্াকমব।"  
  
বর্উ ইয়কন  অঙ্গম্বেট পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর কবমের্ার এিং EFC বিাম্বডন র সভাপবি বিবসল 
বসম্বগাস িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার ঘেমের নবপিু ঘর্েওয়ামকন র পার্ীয় জমির পনরকাঠামমা পুর্নর্নমনাণ 
ও উন্নে করার পনরকল্পর্ার কর্া রকৃেই রূপান্তরমখুী। এর্ভায়রর্মমন্টাি ফ্যানিনিটিজ কমপনামরশর্ 
এবং স্বাস্থ্য নবভাগ ঘেমের নবনভন্ন কনমউনর্টির িমঙ্গ  নর্ষ্ঠভামব কাজ করমে োমে আমামদর 



 

 

মূিযবার্ পার্ীয় জিমক ক্রমবরধ্নমার্ দষূক ও অ্র্যার্য 21 শেমকর েযামিঞ্জ রক্ষা করমে আধ্ুনর্ক 
রেুনি বযবহার কমর এমর্ অ্েযাধ্ুনর্ক িরবরাহ বযবস্থ্া নডজাইর্ এবং িৃজর্শীিভামব অ্র্র্ায়র্ করা 
োয়। আনম ঘেে িরকামর আমার িহকমীমদর কামে 20 নমনিয়র্ এর ঘবনশ নর্উ ইয়কন বািীমক 
নবশ্বমামর্র পার্ীয় জমির গুণমার্ রদার্ করার িংগ্রামমর জর্য িাধ্বুাদ জার্াই এবং আনম গভর্নর 
কুওমমামক ধ্র্যবাদ জার্াই এই গুরুেপূণন নবষময় োর অ্বযাহে অ্ঙ্গীকার এবং িাহিী ঘর্েৃমের 
জর্য।"  
  
স্বাস্থ্ে দপ্তম্বরর কবমের্ার ডঃ হাওয়াডন  জমু্বকর িম্বলম্বের্, "গভর্নর কুওমমার ঘর্েৃমে নর্উ ইয়কন  ঘেে 
নবশুি পার্ীয় জি েযামিঞ্জ নর্ময় মার্া োো নদময় উমঠমে অ্ভূেপূবন অ্র্ন ও কানরগনর িহায়োয়। 
এই অ্র্নায়র্ নর্নিে কমর ঘে, ঘেেজমুে পানর্ বযবস্থ্া পনরমশাধ্র্ বযবরস্থ্া ও গুরুেপূণন অ্বকাঠামমা 
উন্নীেকরমণর মাধ্যমম ক্রমবধ্নমার্ দষূক হুমনক ঘমাকামবিা অ্বযাহে রাখায় খরে ঘকার্ অ্ন্তরায় 
হমব র্া।"  
  
বসম্বর্ট এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন ের্ কবমটি (Senate Environmental Conservation 
Committee)-এর সভাপবি বসম্বর্টর টড কাবমর্বস্ক িম্বলর্, "িং আইিযামের পানর্মে 1,4 
ডাইঅ্মেমর্র মমো ক্রমবধ্নমার্ দষূক এর নবষয়টি ঘমাকামবিার জর্য এই রভূে নবনর্ময়াগ হমিা 
ঠিক রময়াজমর্র বনহঃরকাশ। িং আইিযামের পানর্র মার্মক অ্গ্রানধ্কার ঘদময় অ্বযাহে রাখার জর্য 
আনম গভর্নর কুওমমার কামে কৃেজ্ঞ।"  
  
অোম্বসেবল এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন ের্ কবমটি (Assembly Environmental Conservation 
Committee)-এর সভাপবি অোম্বসেবল বমোর বেভ এম্বঙ্গলব্রাইট িম্বলর্, "আইর্ রমণো এবং 
গভর্নর এিব কমনিনূে োি ুকমরমের্ পানর্ বযবহারকারীমদর কামে খরে কম রাখার পাশাপানশ 
নবশুি পানর্ নর্নিে করমে িহায়ো করার জর্য। পানর্র গুণমার্মক অ্গ্রানধ্কার ঘদওয়ার মাধ্যমম 
নর্ম্ননিনখে নবষময়র জর্য আনম গভর্নরমক ধ্র্যবাদ জার্াই।"  
  
প্রযুবিগি সহায়িা  
গভর্নর কুওমমা নর্উ ইয়কন  ঘেে ওয়াোর ঘকায়ানিটি ঘরনপড ঘরিপন্স টিমমক (New York State 
Water Quality Rapid Response Team) নিমেমমর রময়াজর্ীয়োগুনি মূিযায়র্ এবং অ্র্ুদার্ 
েহনবমির জর্য আমবদর্ করমে আগ্রহী কনমউনর্টিগুনিমক োৎক্ষনণক রেুনিগে িহায়ো রদামর্র 
নর্মদনশ ঘদয়া অ্বযাহে রামখর্। উপরন্তু, DOH ঘেমের অ্র্যার্য অ্ংমশ কাবনর্ পনরস্রাবণ এবং AOP 
পনরমশাধ্র্ বযবস্থ্ার িফ্ি েত্ত্বাবধ্ামর্ রেনুিগে িহায়ো রদার্ করমব। এমে রমকৌশিগে পরামশন 
অ্ন্তভুন ি করা হমব, পেনমবক্ষণ এবং কােনক্ষম ঘরামোকি স্থ্াপর্ করা হমব এবং িম্ভাবয অ্র্ুদার্ ও 
ঋমণর অ্র্নায়র্ নবকল্পগুনির জর্য নর্মদন নশকা অ্ন্তভুন ি হমব। 2016 িামি গভর্নর কুওমমা কেৃন ক 
রনেনষ্ঠে, নর্উ ইয়কন  ঘেে ওয়াোর ঘকায়ানিটি ঘরনপড ঘরিপন্স টিম পার্ীয় জমি ক্রমবধ্নমার্ 
দষূমণর িংস্পশন হ্রাি করার জর্য একটি আক্রমণাত্মক ঘরামোকি বাস্তবায়র্ অ্বযাহে রামখ।  
  
নর্উ ইয়মকন র নরংনকং ওয়াোর ঘকায়ানিটি কাউনন্সি িম্পমকন  আরও নবস্তানরে েমর্যর জর্য 
অ্র্ুগ্রহপূবনক ঘদখুর্: https://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/dwqc/।  

https://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/dwqc/


 

 

  
নর্উ ইয়মকন র নরংনকং ওয়াোর ঘরামেকশর্ ঘরাগ্রাম িম্পমকন  আরও নবস্তানরে েমর্যর জর্য 
অ্র্ুগ্রহপূবনক ঘদখুর্: https://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/।  
  
পানর্ বযবস্থ্াপর্ার জর্য অ্র্ুদার্ েহনবমির িুমোগ িম্পনকন ে েমর্যর জর্য অ্র্গু্রহপূবনক ঘদখুর্: 
https://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/financing.htm।  
  
অ্র্ুদার্ গ্রহীোমদর িম্পমকন  আরও েমর্যর জর্য, অ্র্গু্রহ কমর অ্র্ুদার্ গ্রহীোমদর এই ইন্টামরনক্টভ 
মযাপ ঘদখুর্:  
http://nysefc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a235c2a5cec647b39b1
a1cff91a097b8  
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