অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/11/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুউম্বমা বর্উ পাল্টম্বে দূষম্বের সম্ভািে উৎস বিবিতকরম্বের ঘ াষো বদম্বেম্বের্

ডু র্ট বরিংক এোডভাইেবর অর্ুসাম্বর গভর্ন র বর্উ পাল্টম্বে 40,000 গোলম্বর্রও ঘিবে স্বাদু-পাবর্
ঘপ্ররে কম্বরম্বের্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুউমমা আজ নর্উ পাল্টমজ দূষমের একটি সম্ভাব্য উৎস নিনিত করা গগমে মমমন
গ াষো নদমেমের্। নর্উ ইেকন রাজয স্বাস্থ্য অ্নিদপ্তর (Department of Health, DOH) এব্ং
আলস্টার কাউনি স্বাস্থ্য অ্নিদপ্তমরর (Ulster County Department of Health) ডু র্ট নরংক
এযাডভাইজনর গ্রহমের পমর, গভর্নর নর্উ পাল্টমজর ব্ানসন্দা ও নিক্ষার্থীমদর সহােতার জর্য 40,000
গযালর্ নমনি জমলর ব্যব্স্থ্া কমরমের্।
"জর্স্বাস্থ্য এব্ং নর্রাপত্তা রক্ষা আমামদর িীষন অ্গ্রানিকার এব্ং সম্ভাব্য উৎসসহ এই দূষেটি এখর্
নিনিত হমেমে, নর্উ পাল্টমজর পানর্র ব্যব্স্থ্া পুর্রুদ্ধার করমত এব্ং এই পনরনস্থ্নতর অ্ব্সার্ টামত
আমামদর কাজ অ্ব্যাহত রমেমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "গেমর্ হে, আমরা নর্নিত করব্ গে
ব্ানসন্দামদর পনরষ্কার জমলর উপলভযতা অ্ব্যাহত র্থাকমব্ এব্ং সম্প্রদামের জর্য প্রমোজর্ীে
সংস্থ্ার্গুনলর জর্য ের্থাের্থ সমর্থনর্ এব্ং অ্নিগমযতা রমেমে।"
DEC এব্ং গ্রামীে আনিকানরকরা জলািার #4 এ গদখা উজ্জ্বল ব্স্তুর সম্ভাব্য কারে গ্রামমর জল
পনরমিাির্ গকমের নহটিং নসমস্টমম একটি আপসেুক্ত ভূ গভন স্থ্ জ্বালার্ী লাইর্ নব্নিন্ন কমরমের্। DEC
নিল প্রনতনিো (Spill Response) নব্মিষজ্ঞরা এই িলমক পরার সমািামর্র জর্য একটি
পনরিন্নতার পনরকল্পর্ার উন্নের্ এব্ং ব্াস্তব্াের্ পেনমব্ক্ষে করমের্। পার্ীে জমলর সরব্রামহর তদন্ত
অ্ব্যাহত রমেমে এব্ং র্মুর্ার ফলাফলগুনল নব্মেষে করার সমে গ্রাম এই জলািেটিমক ব্াদ নদমে
পার্শ্নপর্থ ব্যব্হার করমে।
প্রনতমব্দমর্র নব্জ্ঞনপ্ত পাওোর পমর, রাজয এব্ং স্থ্ার্ীে কমনকতন ারা তাৎক্ষনেকভামব্ কারেটি তদন্ত
করমত শুরু কমরনেমলর্ এব্ং পরব্তী নর্মদন ি র্া গদওো পেনন্ত ক্ষনতগ্রস্থ্ ব্ানসন্দামদর জর্য গব্াতলজাত
এব্ং সুমপে পানর্ উভেই সরব্রাহ করমত শুরু কমরমের্। DOH, DEC এব্ং নডনভির্ অ্ফ
গহামলযান্ড নসনকউনরটি এযান্ড ইমামজননি সানভন মসস-এর (Division of Homeland Security and
Emergency Services) কমীরা কমান্ড গসিামর সনিেভামব্ পনরনস্থ্নত পেনমব্ক্ষে করমের্। গ্রাম
কততন ক পনরিানলত র্মুর্া সংগ্রহ োডাও, DOH ঘ্রামের িরমের নভনত্তমত নব্নভন্ন নব্মেষমের জর্য র্মুর্া

সংগ্রহ করমে। DOH স্থ্ার্ীে কমনকতন ামদর সামর্থ কাজ করমে একটি পনরকল্পর্া ব্াস্তব্ােমর্ গ্রামমর
নব্তরে ব্যব্স্থ্াে পানর্র এক নব্স্তীেন ফ্লানিং পনরিালর্া করা োমত ডু র্ট নরংক এযাডভাইজনর
নর্রাপমদ এব্ং কােনকরভামব্ তু মল গর্ো োে।
আজ নদমর্র শুরুমত, গ্রামমর জল গিাির্াগার গকমের পনরিালক গ্রামমর জলািারগুনলর মমিয একটি
উজ্জ্বল ব্স্তু আনব্ষ্কার কমরর্ এব্ং তাৎক্ষনেকভামব্ এটি পনরমব্ি সংরক্ষে অ্নিদপ্তমর (Department
of Environmental Conservation, DEC) জার্ার্। DEC তৎক্ষোত টর্াস্থ্মল সাডা নদমেনেল এব্ং
ব্তন মামর্ তদন্ত করমে। সতকন তা নহসামব্, নব্মিাষক ব্ুমস এব্ং পযাড জলািমে স্থ্াপর্ করা হমেমে
এব্ং জর্স্বাস্থ্য এব্ং পনরমব্ি সুরনক্ষত করার জর্য DEC নিল প্রনতনিোকারীরা টর্াস্থ্মল
অ্নব্রতভামব্ র্থাকমব্র্। উপলব্দ্ধ হওো মাত্রই আরও তর্থয সরব্রাহ করা হমব্।
ঘেট ইউবর্ভাবসন টি অফ বর্উ ইেকন (SUNY) বর্উ পাল্টে
•

•
•
•
•

SUNY নর্উ পাল্টজ ব্ানতল কমরমে সব্ ক্লাস কােনকর হমব্ 3:30 অ্পরাি
গর্থমক আজ প্রিু র সাব্িার্তা গমমর্ িলার জর্য এব্ং নর্মদন ি নদমেমে আব্ানসক
োত্রমদর প্রনত আগামীকাল দুপুমরর মমিয কযাম্পাস তযামগর জর্য। আন্তজন ানতক োত্ররা
কযাম্পামসই র্থাকমব্।
দুইটি 6700 গযামলামর্র ওোটার টযাংকার স্থ্াপর্ করা হমেমে
একটি 500 গযামলামর্র ওোটার ব্ামফমলা স্থ্াপর্ করা হমেমে
গব্াতলজাত জমলর 24টি পযামলট স্থ্াপর্ করা হমেমে
আগামীকাল 12 পযামলট জল সরব্রাহ করা হমব্

বর্উ পাল্টে ঘসন্ট্রাল স্কু ল বডবিক্ট (K-12)
•
•
•
•
•
•
•

স্কু লগুনল এই সপ্তামহর ব্ুিব্ার এব্ং ব্তহিনতব্ার উন্মুক্ত হওোর কর্থা রমেমে
েু টির সপ্তাহামন্তর জর্য স্কু লগুমলা শুিব্ার ও গসামব্ার ব্ন্ধ র্থাকার কর্থা রমেমে
নর্উ পাল্টমজর স্কু লগুনলমত দুইনদর্ জর্য প্রমোজর্ীে জল সরব্রাহ করা হমেমে:
নর্উ পাল্টজ হাইস্কু মল পাাঁি পযামলট
নর্উ পাল্টজ নমডল স্কু মল নতর্ পযামলট
ডু জাইর্ এনলমমিানর স্কু মল নতর্ পযামলট
একটি গসমকন্ড এনলমমিানর স্কু মলর জর্য কুোর পানর্ রমেমে

বভম্বলে অফ বর্উ পাল্টে
•
•
•
•
•

একটি 6700 গযামলামর্র ওোটার টযাংকার স্থ্াপর্ করা হমেমে
নতর্টি 500 গযামলামর্র ওোটার ব্ামফমলা স্থ্াপর্ করা হমেমে
25 পযামলট গব্াতলজাত পানর্ নব্তরে করা হমেমে
ওোটার টযাংমক ব্যব্হামরর জর্য দুটি লাইট টাওোর
জর্গমের জর্য জল নব্তরে সকাল 8 টা গর্থমক রাত 9 টা অ্ব্নি।

পাবর্ পুর্রাে পূেন-করে
•

DEC'র ঠিকাদাররা সমস্ত ওোটার ব্ামফমলার জমলর স্তমরর দদনর্ক পরীক্ষা পনরিালর্া
করমব্ এব্ং সমস্ত ব্ানসন্দামদর জর্য অ্ব্যাহত জল সরব্রাহ নর্নিত করার জর্য
ের্থাের্থভামব্ পূরে করমব্
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