
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/8/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা স্টেটিোবি িাবর্র িেিস্থাির্ার আধুবর্কায়ম্বর্ 350 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর 
স্ট াষণা বিম্বয়ম্বের্ এিং স্টেলথ বডিাটন ম্বমন্টম্বক PFOA, PFOS এিং 1,4-ডাইঅম্বেম্বর্র জর্ে িষূণ 

মাত্রার সম্বিনাচ্চ মার্ বর্ধনারণ শুরু করার বর্ম্বিন ে বিম্বয়ম্বের্  
  

র্য়টি লং আইলোন্ড কবমউবর্টিম্বে 1,4-ডাইঅম্বের্ স্টমাকাম্বিলার জর্ে 27 বমবলয়র্ মাবকন র্ 
ডলাম্বরর অর্ুিার্ বেম্বসম্বি স্ট াষণা করা েম্বয়ম্বে  

  
র্েুর্ স্থার্ীয় অিকাঠাম্বমাগে প্রকল্পগুবলর েেবিল গঠর্ ও উন্নয়ম্বর্ সোয়ো করার জর্ে 

অবেবরক্ত 370,000 মাবকন র্ ডলার যা ঐ এলাকার ক্রমিধনমার্ িবূষে েওয়া 14টি িাবর্ সরিরাে 
বসম্বেমম্বক িষূম্বণর প্রম্বকাি স্টথম্বক স্টমাকাম্বিলা করম্বি  

  
বর্উ ইয়ম্বকন র বরংবকং ওয়াটার স্টকায়াবলটি কাউবিল (Drinking Water Quality Council) দ্বারা 
সুিাবরেকৃে স্টলম্বভল PFOA এিং PFOS-এর িম্বে স্টিম্বের সিম্বেম্বয় িড় রোকারী এিং 1,4-

ডাইঅম্বের্ এর জর্ে প্রথম স্টলম্বভল  
  

DOH, DEC এিং EFC বমউবর্বসিাবলটির মার্ িজায় রাখম্বে সোয়ো করার জর্ে একসাম্বথ 
কাজ করম্বি এিং িাবর্ িেিস্থাির্ার উন্নয়ম্বর্র জর্ে অথনায়র্ করম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে পানর্র অ্বকাঠামমা উন্নয়র্ আইর্ (Water 
Infrastructure Improvement Act, WIIA)-এর আওতায় এবং আন্তঃনমউনর্নিপযানিটি পানর্র 
অ্বকাঠামমত অ্র্ুদার্ িংক্রান্ত ঘরাগ্রাম (Intermunicipal Water Infrastructure Grant Program)-
এর অ্ংশ নিমিমব 350 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার পাওয়া োমব ো গণস্বাস্থ্য রক্ষা ও পানর্র গুণগত 
মার্ উন্নয়র্ করমব। গভর্নর আরও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, নর্উ ইয়মকন র ঘিিথ কনমশর্ার, ড. 
িাওয়াডন  জকুার নর্উ ইয়মকন র নরংনকং ওয়াটার ঘকায়ানিটি কাউনিমির িুপানরশ PFOA, PFOS 
এবং 1,4-ডাইঅ্মেমর্র দষূমণর িমবনাচ্চ স্তর গ্রিণ কমরমের্ এবং নডপাটন মমন্টমক ঐ মাত্রাটি ধমর 
রাখার জর্য মনর্টনরং করার নর্মদনশর্া ঘদওয়া িময়মে। PFOA-এর ঘক্ষমত্র রনত নিনিয়মর্ 10 ভাগ 
ও PFOS-এর ঘক্ষমত্র রনত নিনিয়মর্ 10 ভামগর স্তরটি জানতর জর্য িির্ীয়। 1,4-ডাইঅ্মেমর্র 
দষূমণর স্তর এটিই রথম ঘেখামর্ এমক রনত নবনিয়মর্ 1 ভাগ আদশন স্তমরর দষূণ নিমিমব নর্ধনারণ 
করা িময়মে। একবার গৃিীত িমি, এর্ভায়রর্মমন্টাি ফ্যানিনিটিি কমপনামরশর্ (Environmental 
Facilities Corporation, EFC) এবং নডপাটন মমন্ট অ্ব এর্ভায়রর্মমন্টাি কর্জামভন শর্ 
(Department of Environmental Conservation, DEC) ঘিিথ নডপাটন মমমন্টর (Department of 



 

 

Health, DOH) িামথ িমন্বময়র মাধযমম ফ্ান্ড ঘপমত ও পানর্ বযবস্থ্াপর্ার িমিযা দরূ করার জর্য 
আন্তনরকভামব কাজ করমত পারমব ও পানর্র দষূমণর র্তুর্ িমবনাচ্চ মাত্রা পরীক্ষা করমত পারমব।  
  
"নতর্টি ক্রমবধনমার্ দষূণ িৃনিকারী পদামথনর জর্য জাতীয়ভামব ঘকার্ স্তর পেনন্ত স্বাস্থ্য ঝুুঁ নকিীর্ তা 
আমরা রস্তাব করনে ঘের্ ঘিটি ঘেমট মারাত্নক স্বাস্থ্য ঝুুঁ নক িৃনির আমগই ঘিটি পরীক্ষা করা ও 
পানর্র িুবযবস্থ্াপর্ামক নর্নিত করা োয়", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘফ্ডামরমির পদমক্ষমপর 
অ্র্ুপনস্থ্নতমত নর্উ ইয়কন  ঘেট অ্গ্রণী ভূনমকা পাির্ করা অ্বযািত রাখমব ঘের্ িবাই িুমপয় পানর্ 
পায় এবং এটি করমত ঘে নক্রটিকাি রকল্পিমূমি নবনর্ময়াগ করা িময়মে ঘজমর্ নমউনর্নিপযািবািী 
পানর্ দষূণ রনতমরাধ করমত পামর।"  
  
ঘেমটর PFOA ও PFOS-এর ঘে স্তর নর্ধনারণ কমরমে ঘিটি ঘফ্ডামরি EPA-এর রনত নিনিয়মর্ 
বতন মার্ 70 ভামগর চাইমত কম। ঘেমকামর্া িম্ভাবয স্বাস্থ্য ঝুুঁ নকর রভাব ঘবাঝা োমব জীবর্ভর ঘকউ 
রনত নিনিয়মর্ 70 ভাগ পানর্ দষূমণর িামথ থাকমি, তমব এটির রমকাপ খুব স্বল্প িমময়র মমধয 
ঘদখা োমব র্া। েনদও 1,4-ডাইঅ্মের্ নবষময় EPA-এর ঘকামর্া নর্মদনশর্া ঘর্ই, নরংনকং ওয়াটার 
ঘকায়ানিটি কাউনিমির িুপানরশ থাকা িমেও, DOH িবমচময় িিজরাপয নবজ্ঞামর্র তথয বযবিার 
কমর দষূমণর একই মাত্রা রনত নবনিয়মর্ 1 ভাগ নর্ধনারণ কমরমে। এরূপ উচ্চতর িির্শীি মাত্রা 
(maximum contaminant levels, MCLs)-এর দষূণ স্তর নর্ধনারণ করা এবং রনতটি পানর্ 
িরবরাি বযবস্থ্া, ঘিটির আকার োই ঘিাক র্া ঘকর্, নর্য়নমত পরীক্ষা ও তদারনক করা এটি 
নর্নিত করমব ঘে দষূমণর কারমণ গণস্বাস্থ্য ঝুুঁ নক ঘের্ র্া িয়।  
  
350 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর পানর্র গুণগত মামর্ান্নয়র্ রকমল্পর অ্র্ুদার্ ঘোগয রকমল্পর মমধয 
থাকমে PFOA, PFOS এবং 1,4-ডাইঅ্মের্-এর মমতা িকি দষূণকারী পদামথনর ক্রমবধনমার্ ঝুুঁ নক 
হ্রাি করার পাশাপানশ বযবস্থ্াপর্ার উন্নয়র্, র্তুর্ রেুনির বযবিার নর্নিত করা ঘের্ পয়নর্ষ্কাশর্ 
বযবস্থ্ার উন্ননত  মট ও জিাবদ্ধতা ঘরাধ করা োয়। র্য়টি িং আইিযান্ড রকল্পগুনিমক িিায়তার 
জর্য গভর্নর আরও 27 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার অ্র্ুদার্ নিমিমব ঘ াষণা কমরমের্ ঘেটি খাওয়ার 
পানর্র ক্রমবধনমার্ দষূণ দরূ করমব। গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমে নর্উ ইয়কন  ঘেমটর 2017 নবশুদ্ধ 
পানর্র অ্বকাঠামমা আইর্ এবং 2020 অ্থনবেমরর অ্র্ুমমানদত বামজমট জিবায়ু িংকমটর 
রময়াজর্ীয়তা ঘমাকামবিার জর্য 3 নবনিয়র্ মানকন র্ ডিার বরাদ্দ করা িময়মে।  
  
"িমস্ত নর্উ ইয়কন বািীমদর জর্য আমামদর পার্ীয় জি দষূণমুি করার কাজটি িুনর্নিত করা 
অ্তযন্ত জরুনর", স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ স্টোেুল িম্বলর্। "গুরুতর িমিযা দষূণকারীর 
ঘমাকামবিা করার এই রনক্রয়াটি পানর্র গুণমার্মক উন্নত ও িরুনক্ষত করার মাধযমম স্বাস্থ্যগত 
চানিদাবিী পূরণ করমব। আমরা এটি নর্নিত করমত চাই ঘে, কনমউনর্টিগুনিমত ঘের্ তামদর জি 
ঘশাধর্ রণািীর উন্নয়মর্র জর্য রময়াজর্ীয় বযবস্থ্া থামক এবং র্াগনরকমদর স্বাস্থ্য ও নর্রাপত্তামক 
িুনর্নিত করা োয়।"  
  
বর্য়ন্ত্রক প্রবক্রয়া, জর্গম্বণর মন্তিে এিং MCL সংম্বযাজর্  
ঘেমটর পানর্র নবনধমািা িংমশাধর্ করমত নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘরনজোমর রস্তানবত নর্য়ম রণয়র্ 
িংক্রান্ত নবজ্ঞনিটি এখামর্ জমা ঘদওয়া িময়মে এবং বুধবার 24 জিুাই রকানশত িমব েখর্ একটি 

https://regs.health.ny.gov/regulations/proposed-rule-making


 

 

60 নদমর্র জর্িাধারমণর মন্তবয গ্রিণ শুরু িমব। জর্িাধারমণর মন্তবয regsqna@health.ny.gov-
ঘত পাঠামর্া োমব। স্বাস্থ্য অ্নধদফ্তমরর অ্র্ুমমাদর্ িামপমক্ষ জর্িাধারমণর মন্তমবযর মূিযায়র্ অ্র্ুিরণ 
কমর গণস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য পনরকল্পর্া কাউনিি (Public Health and Health Planning Council) 
কতৃন ক রস্তানবত রস্তাবটি িংমোজমর্র জর্য িংমশাধর্ বা জমা ঘদওয়া িমব। নর্উ ইয়কন  ঘেট 
ঘরনজোমর ঘর্াটিশ অ্ব অ্যাডপশর্ (Notice of Adoption) রকামশর পর এই আইর্ কােনকর 
িমব। একবার গৃিীত িমি রনবধার্ নিমিমব উনিনখত িমস্ত মামপর পাবনিক ওয়াটার নিমেমমক 
নর্নদনি িময়িীমার মমধয তামদর পানর্ পরীক্ষা করমত িমব এবং গৃিীত MCL-িমূি ঘমমর্ চিমত 
িমব। আইর্টি গৃিীত িওয়ার নতর্ মামির মমধয অ্নধকাংশ পানর্ িরবরািকারীমক তামদর রথম 
রাউমন্ডর পরীক্ষার ফ্িাফ্ি জমা নদমত িমব।  
  
PFOA/PFOS-এর জর্ে স্টিম্বের সিনাবধক সুরোমূলক MCL গেৃীে েম্বয়ম্বে  
নরংনকং ওয়াটার ঘকায়ানিটি কাউনিমির িুপানরশ PFOA এর জর্য রনত নিনিয়মর্ 10 ভাগ এবং 
PFOS এর জর্য রনত নিনিয়মর্ 10 ভাগ MCL ড. জকুার গ্রিণ কমরমের্। এই স্তরগুনি ঘদমশর 
িবননর্ম্নতম এবং জাতীয় রািবয়স্ক জর্মগাষ্ঠীর "শারীনরক ঘবাঝা" বা ঘিই বাস্তবতামক নবমবচর্া 
কমর ঘে িমস্ত রািবয়স্কমদর ইমতামমধয এই িকি এবং অ্র্যার্য িংনিি রািায়নর্কগুনির িংস্পমশন 
এমিমের্। PFOA একটি রািায়নর্ক ো র্র্-নেক, দাগ রনতমরাধী এবং পানর্র নরমেমটন্ট পণযগুনি 
ততনরমত বযবহৃত িয় এবং PFOS একটি রািায়নর্ক ো অ্নিনর্বনাপক ঘফ্র্ায় বযবিার করা িয়। 
ঘেমটর িপুারফ্ান্ড ঘরাগ্রাম (State Superfund Program)-এর মাধযমম ঘেট গ্রার্ুিার 
অ্যানিমভমটড কাবনর্ নফ্ল্টামরশর্ (Granular Activated Carbon Filtration, GACs) নিমেমগুনি 
স্থ্াপমর্র জর্য কময়ক নমনিয়র্ নবনর্ময়াগ কমরমে ো িফ্িভামব নবনভন্ন কনমউনর্টির পানর্র 
িরবরািিমূি ঘথমক PFOA এবং PFOS-ঘক অ্পিারণ করমে। ঘেট চূডান্তভামব ঘেমকামর্া 
পনরমবশগত রনতকামরর ঘক্ষমত্র ঘেট ও স্থ্ার্ীয় পেনাময় ঘেমকামর্া বযময়র দায়বদ্ধতা গ্রিণ করমে।  
  
1,4-ডাইঅম্বের্ গ্রেম্বণর জর্ে স্টিম্বের প্রথম MCL  
1,4-ডাইঅ্মেমর্র জর্য কনমশর্ার নরংনকং ওয়াটার ঘকায়ানিটি কাউনিির ঘদমশর রথম রনত 
নবনিয়মর্ 1.0 ভাগ (ppb) MCL-এর িুপানরশ ঘমমর্ নর্ময়মের্। 1,4-ডাইঅ্মের্ একটি রািায়নর্ক 
ো িিমভন্টি, ঘপইন্ট নিপারি, নগ্রজ এবং ওময়মে েযানবিাইজার নিমিমব বযবিার করা িয়। ঘেট 
অ্যাডভািড অ্নেমডটিভ রমিি (Advanced Oxidative Process, AOP) র্ামম 1,4-ডাইঅ্মেমর্র 
জর্য একটি কােনকর র্তুর্ পনরমশাধর্ রেনুি অ্র্ুমমাদর্ কমরমে ো ইমতামমধয িং আইিযামন্ডর 
িাফ্ক কাউনন্ট ওয়াটার অ্থনরটি (Suffolk County Water Authority) কতৃন ক বযবিার করা 
িমে।  
  
িাবর্র গুণগে মার্ উন্নয়র্ বিষয়ক অিকাঠাম্বমাগে প্রকম্বল্পর জর্ে েেবিল  
ঘেটবযাপী কনমউনর্টিিমূিমক িুরনক্ষত রাখমত িুমপয় পানর্র িরবরাি ও অ্বকাঠামমাগত উন্নয়মর্ 
পৃষ্ঠমপাষকতার জর্য গভর্নর 350 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর রাপযতা ঘ াষণা কমরমের্। অ্থনায়মর্র 
জর্য আমবদর্ করার ঘোগয নমউনর্নিপযানিটিিমূি:  

• ওয়াটার ইর্ফ্রাস্ট্রাকোর ইম্প্রুভম্বমন্ট অোক্ট ওম্বয়েওয়াটার ইর্ফ্রাস্ট্রাকোর 
প্রম্বজক্টস: আমবদর্কারীমদর রকমল্পর আকামরর উপর নভনত্ত কমর উপেুি রকমল্পর 
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ঘমাট বযময়র শতকরা 25 ভাগ বা িবনানধক 25 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর মমধয 
ঘেটি র্ূযর্তম ঘিই পনরমাণ তিনবি ঘপমত পামর।  

• ওয়াটার ইর্ফ্রাস্ট্রাকোর ইম্প্রুভম্বমন্ট অোক্ট বরংবকং ওয়াটার ইর্ফ্রাস্ট্রাকোর 
প্রম্বজক্টস: আমবদর্কারীরা ঘোগয রকমল্পর ঘমাট বযময়র শতকরা 60 ভাগ বা 3 
নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর মমধয ঘেটি র্ূযর্তম ঘিই পনরমাণ তিনবি ঘপমত পামর।  

• ইন্টারবমউবর্বসিোল ওয়াটার ইর্ফ্রাস্ট্রাকোর গ্রান্টস বির্ ওয়াটার অোন্ড বরংবকং 
ওয়াটার প্রম্বজক্টস: আমবদর্কারীরা ঘোগয রকমল্পর ঘমাট বযময়র শতকরা 40 ভাগ 
বা 10 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিামরর মমধয ঘেটি র্ূযর্তম ঘিই পনরমাণ তিনবি ঘপমত 
পামর।  

  
আমবদর্কারীরা আজ ওয়াটার ইর্ফ্রািাকচার ইম্প্রুভমমন্ট অ্যাি গ্রান্ট ফ্ানন্ডংময়র জর্য আমবদর্ 
করমত চাইমি নর্মচর নিমে ঘেমত পামরর্: https://www.efc.ny.gov/WIIAApply।  
  
ক্রমিধনমার্ িষূম্বণর জর্ে েেবিল গঠর্  
ঘেট এর্ভায়রর্মমন্টাি ফ্যানিনিটিি কমপনামরশর্, স্বাস্থ্য নবভামগর িিমোগীতায় িং আইিযান্ডবািীমদর 
পার্ীয় জি বযবস্থ্াপর্ার আধুনর্কায়মর্ এবং PFOA, PFOS ও 1,4-ডাইঅ্মের্ র্ামক ক্রমবধনমার্ 
দষূণ ঘমাকামবিার জর্য 27 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার িিায়তা নদময়মে। এই অ্র্ুদার্ রনতটি রকমল্পর 
বযময়র শতকরা 60 ভাগ আনথনক িিায়তা রদার্ করমব ো িমবনাচ্চ 3 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার পেনন্ত 
অ্র্ুদার্ িমব। এোডাও, এই রকল্প নর্মনাণ, িরবরািকারী ও ঘিবাদার্ রনতষ্ঠামর্র মমতা স্থ্ার্ীয় 
কমনিংস্থ্ার্গুমিামক িিায়তা করমব বমি রতযাশা করা িয়।  
  
নর্ম্ন বনণনত কনমউনর্টির রমতযমক তামদর নবশুদ্ধকরণ বযবস্থ্াপর্ার জর্য 3 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার 
িামত ঘপময়মে:  

• ফ্রযাংকনির্ স্কয়ার ওয়াটার নডনিি (র্ািাউ কাউনন্ট) ঘভািাটিমি অ্গনানর্ক 
কম্পাউন্ড (Volatile Organic Compound, VOC) এবং 1,4-ডাইঅ্মের্ নিটমমন্ট;  

• নগ্রর্ির্ ওয়াটার নডনিি (র্ািাউ কাউনন্ট): 1,4-ডাইঅ্মের্ নিটমমন্ট;  
• টাউর্ অ্ভ ঘিম্পমেড (র্ািাউ কাউনন্ট): ইে নময়ামডাও ওয়াটার নডনিি 1,4-

ডাইঅ্মের্ নিটমমন্ট;  
• টাউর্ অ্ভ িানন্টংটর্ (িামফ্াক কাউনন্ট): 1,4-ডাইঅ্মের্ নিটমমন্ট;  
• মযার্িািমিট-ঘিকনভমি ওয়াটার নডনিি (র্ািাউ কাউনন্ট): 1,4-ডাইঅ্মের্ 

নিটমমন্ট;  
• ওময়োর ঘব ওয়াটার নডনিি (িামফ্াক কাউনন্ট): 1,4-ডাইঅ্মের্ নিটমমন্ট;  
• ঘপাটন  ওয়ানশংটর্ ওয়াটার নডনিি (র্ািাউ কাউনন্ট): 1,4-ডাইঅ্মের্ অ্যান্ড 

PFOA নিটমমন্ট;  
• িাউথ ফ্ানমনংমডমি ওয়াটার নডনিি (র্ািাউ কাউনন্ট): 1,4-ডাইঅ্মের্ নিটমমন্ট; 

অ্যান্ড  
• ওময়ে ঘিম্পনেড ওয়াটার নডনিি (র্ািাউ কাউনন্ট): 1,4-ডাইঅ্মের্ নিটমমন্ট।  
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27 নমনিয়র্ মানকন র্ ডিার অ্র্ুদার্ োডাও, 370,000 মানকন র্ ডিামরর ফ্ান্ড িিায়তা ঘদওয়া 
িমে ঘের্ র্তুর্ স্থ্ার্ীয় অ্বকাঠামমাগত রকল্পগুনির তিনবি গঠর্ ও উন্নয়মর্ বযয় করমত পামর ো 
দ্বারা ক্রমবধনমার্ দষূমণর ঘমাকামবিা করা োয়। 14টি পাবনিক ওয়াটার নিমেমমক 50,000 
মানকন র্ ডিার পেনন্ত েযানর্ং গ্রান্ট রদার্ করা িময়মে।  

• টাউর্ অ্ভ বানিনর্ (ঘরমিিার কাউনন্ট): র্র্-PFOA উৎমির পানর্র অ্র্ুিন্ধার্ 
পনরকল্পর্ার জর্য 20,625 মানকন র্ ডিার;  

• টাউর্ অ্ভ নপটারিবাগন (ঘরমিিার কাউনন্ট): পানর্র বযবস্থ্া উন্নয়র্ পনরকল্পর্ার 
জর্য 20,625 মানকন র্ ডিার;  

• নভমিজ অ্ভ ইনন্ডমকাটন  (ব্রুনম কাউনন্ট); একটি উদূ্ভত দষূণকারী পানর্র বযবস্থ্া 
গমবষণার জর্য 30,000 মানকন র্ ডিার;  

• টাউর্ অ্ভ নেমিন্ট ভযানি (ডাচই কাউনন্ট): িযামমিট ওয়াটার নডনিি নর্মনাণ 
পনরকল্পর্ার জর্য 30,000 মানকন র্ ডিার;  

• ঘবথমপজ ওয়াটার নডনিি (র্ািাউ কাউনন্ট): 1,4-ডাইঅ্মের্, র্াইমিট এবং VOC 
নর্ষ্কাশর্ পনরকল্পর্ার জর্য 19,600 মানকন র্ ডিার;  

• নভমিজ অ্ভ ফ্ানমনংমডমি (র্ািাউ কাউনন্ট): VOC এবং উদূ্ভত দষূণকারী নর্ষ্কাশর্ 
পনরকল্পর্ার জর্য 19,920 মানকন র্ ডিার;  

• গামডন র্ নিটি পাকন  ওয়াটার নডনিি (র্ািাউ কাউনন্ট): 1,4-ডাইঅ্মের্ পনরমশাধর্ 
পনরকল্পর্ার জর্য 19,600 মানকন র্ ডিার;  

• নিকিনভমি ওয়াটার নডনিি (র্ািাউ কাউনন্ট): একটি উদূ্ভত দষূণকারী পনরকল্পর্া 
রনতমবদমর্র জর্য 30,000 মানকন র্ ডিার;  

• ঘজনরমকা ওয়াটার নডনিি (র্ািাউ কাউনন্ট): 1,4-ডাইঅ্মের্ পনরমশাধর্ 
পনরকল্পর্ার জর্য 50,000 মানকন র্ ডিার;  

• নভমিজ অ্ভ নমমর্মিা (র্ািাউ কাউনন্ট): 1,4-ডাইঅ্মের্ পনরমশাধর্ পনরকল্পর্ার 
জর্য 30,000 মানকন র্ ডিার;  

• ঘেইর্ নভউ ওয়াটার নডনিি (র্ািাউ কাউনন্ট): 1,4-ডাইঅ্মের্ পনরমশাধর্ 
পনরকল্পর্ার জর্য 19,600 মানকন র্ ডিার;  

• ঘরাজনির্ ওয়াটার নডনিি (র্ািাউ কাউনন্ট): 1,4-ডাইঅ্মের্ নিটমমন্ট 
পনরকল্পর্ার জর্য 30,000 মানকন র্ ডিার;  

• ওময়েবুনর ওয়াটার নডনিি (র্ািাউ কাউনন্ট): 1,4-ডাইঅ্মের্ পনরমশাধর্ 
পনরকল্পর্ার জর্য 30,000 মানকন র্ ডিার; এবং  

• ওময়েমচোর কাউনন্ট: নর্উ নকং িীমট পানর্র বযবস্থ্া িম্প্রিারমণর জর্য 30,000 
মানকন র্ ডিার।  

  
এখমর্া পেনন্ত, EFC কতৃন ক পনরচানিত ঘেটবযাপী চিা গুরুেপূণন পার্ীয় ও বজন য জমির 
পনরকাঠামমার রকল্পগুনির জর্য ওয়াটার ইর্ফ্রািিাকচার অ্যাি 775 নমনিয়র্ ডিার অ্থন নদময়মে 
এবং ইন্টারনমউনর্নিপযাি গ্রযান্ট কমনিূনচ রকমল্পর ঘমাট খরমচর আর্ুমানর্ক 2.7 নবনিয়র্ ডিার অ্থন 
নদময়মে।  
  



 

 

বডিাটন ম্বমন্ট অি স্টেলথ (DOH) এর কবমের্ার ডা. োওয়াডন  জমু্বকর িম্বলর্, "ক্রমবধনমার্ 
দষূণকারীমদর উপর ঘফ্ডামরি ঘর্তৃমের অ্বযািত অ্ভাব এই নবষয়টি স্পি কমরমে ঘে নর্উ ইয়কন মক 
অ্বশযই জিবায়ুর গুণগত মার্ রক্ষা করমত নর্মজর ঘকািনটি চাটন  করমত িমব। ঘেট এখর্ 
রময়াগমোগয িমবনাচ্চ দষূমকর মাত্রা নর্ধনারমণ অ্গ্রির িমে, গভর্নর কুওমমা এই দষূকমদর 
কােনকরভামব ঘমাকামবিা করার জর্য এই কনমউনর্টিিমূমির আনথনক িিায়তা এবং িিমোনগতা রানি 
নর্নিত করমের্।"  
  
বডিাটন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্মম্বর্টাল কর্জারম্বভেম্বর্র কবমের্ার স্টিবসল স্টসম্বগাস িম্বলর্, 
"আমরা পার্ীয় জমির ক্রমবধনমার্ দষূণগুমিা নর্য়ন্ত্রমণ উন্ননত করার জর্য এই বযাপক রস্তাবটি 
এনগময় নর্মত স্বাস্থ্য নবভামগ আমামদর িিকমীমদর রশংিা কনর। আমামদর কনমউনর্টির স্বামস্থ্যর জর্য, 
পনরমবশ ও অ্থনর্ীনতর জর্য পানর্ রক্ষার রময়াজর্ীয়তা এবং গভর্নর কুওমমা কতৃন ক রদত্ত ঘর্তৃে ও 
তিনবি আজ গুরুেপূণন পার্ীয় অ্বকাঠামমামক উন্ননতর নদমক এনগময় োমে। DEC ঘেটজমুড কাজ 
চানিময় োমব োমত নর্উ ইয়মকন র অ্নধবািীমদর পনরষ্কার পার্ীয় জি রানি নর্নিত করা োয় এবং 
ঘেমকামর্া দষূমণর জর্য দায়বদ্ধ বযনিমদর দায়ী করা োয়।"  
  
এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল ফোবসবলটিস কম্বিনাম্বরের্ (EFC)-এর সভািবে এিং প্রধার্ বর্িনােী কমনকেন া 
সািবরর্া এম টাই িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা ক্রমবধনমার্ দষূমণর নবষময় পনরমবশগত ঘর্তৃমের ঘরকডন  
স্থ্াপর্ কমরমের্ এবং আজ ঘ াষণা করা অ্র্ুদার্গুনি িং আইিযান্ড জমুড কনমউনর্টিিমূিমক তামদর 
পানর্র িরবরািিমূিমক রক্ষা করমত িিায়তা করমব। পনরেন্ন পার্ীয় জি আমামদর িম্প্রদাময়র 
িমৃনদ্ধর ঘকন্দ্রস্থ্ি এবং EFC রমতযমকর জর্য স্বাস্থ্যকর নর্উ ইয়কন  ততনরমত তার দানয়ে পািমর্র 
জর্য রস্তুত।"  
  
স্টসম্বর্ট স্বাস্থে কবমটির (Senate Health Committee) সভািবে স্টসম্বর্টর গুস্তাম্বভা বরম্বভরা িম্বলর্, 
"এটি উৎিািবযঞ্জক ঘে নর্উ ইয়কন  নিটি স্বাস্থ্য নবভাগ নর্উ ইয়কন  ঘেট নরংনকং ওয়াটার ঘকায়ানিটি 
কাউনিমির MCL িুপানরশগুনি গ্রিণ করমে ো আমামদর ঘেমটর পার্ীয় জমির নতর্টি ক্রমবধনমার্ 
দষূণমক পেনািভামব নর্য়নন্ত্রত করমব। এই িুপানরশগুনি বাস্তবায়র্ আমামদর িুমপয় পানর্ িরবরািমক 
রক্ষা করমব এবং ঘেট জমুড নর্উ ইয়মকন র অ্নধবািীমদর স্বাস্থ্যমক PFOS, PFOA এবং 1,4-
ডাইঅ্মেমর্র নবপজ্জর্ক িংস্পমশন আিা ঘথমক রক্ষা করমব।"  
  
বসম্বর্ট এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন ের্ কবমটি (Senate Environmental Conservation 
Committee)-এর সভািবে বসম্বর্টর টড কাবমর্বি িম্বলর্, "িং আইিযান্ডাররা উনদ্বি ঘে 
ক্রমবধনমার্ দষূণ তামদর পানর্ িরবরামির গুণমার্মক রভানবত করমে। কমঠার িীমা নর্ধনারণ এবং 
রময়াজর্ীয় অ্থন বরাদ্দকরণ এই চযামিঞ্জ ঘমাকামবিার ঘক্ষমত্র রথম গুরুেপূণন ধাপ -- ঘিইিামথ 
এখামর্ ঘ ানষত তিনবমির রাউন্ড আমামদর ঘেট িরকামরর ধারাবানিক অ্গ্রানধকার িওয়া 
আবশযক। িং আইিযামন্ডর জর্য এই গুরুেপূণন ইিযুমত গভীরভামব মমর্ামোগ ঘদওয়ার জর্য গভর্নর 
কুওমমামক ধর্যবাদ জার্াই।"  
  
অোম্বসেবল স্টেলথ কবমটির সভািবে অোম্বসেবল সিসে বরোডন  গটবফ্রড িম্বলর্, "ঘদমশর িবমচময় 
িুরনক্ষত দষূণ স্তমরর মাধযমম নর্উ ইয়মকন র জাতীয় পনরমবশবাদী ঘর্তা িওয়ার দানয়ে রময়মে। 



 

 

এইিকি নবপজ্জর্ক রািায়নর্ক িম্পমকন  ক্রমবধনমার্ নবজ্ঞার্নভনত্তক পেনমবক্ষণিি ঘেমটর নবনভন্ন 
কনমউনর্টিিমূমি এই মার্দণ্ড পূরমণর জর্য রময়াজর্ীয় পরীক্ষা ও রনতকার বাস্তবায়র্ করার জর্য 
আমামদর পানর্র গুণমামর্র রনত দঢৃ় রনতশ্রুনতবদ্ধ থাকা উনচত।"  
  
অোম্বসেবল এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন ের্ কবমটি (Assembly Environmental Conservation 
Committee)-এর সভািবে অোম্বসেবল স্টমোর বেভ এম্বেলব্রাইট িম্বলর্, "েনদও নবপজ্জর্ক পদামথনর 
মাধযমম আমামদর পার্ীয় জি দনূষত করা উনচত র্য়, তমব এই নতর্টি রািায়নর্মকর জর্য দষূমণর 
র্তুর্ িীমা মার্ব স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুেপূণন পদমক্ষপ। এই র্তুর্ িীমাগুনি িুপানরশ করার ঘক্ষমত্র 
তামদর পনরশ্রমমর জর্য আনম নরংনকং ওয়াটার ঘকায়ানিটি কাউনিমির রনত কৃতজ্ঞতা জার্াই এবং 
স্বাস্থ্য অ্নধদিরমক আর্ুষ্ঠানর্কভামব কাউনিমির িুপানরশটি গ্রিণ করার নর্মদনশ ঘদওয়ার জর্য গভর্নর 
কুওমমার রশংিা কনর।"  
  
প্রযবুক্তগে সোয়ো  
গভর্নর কুওমমা নর্উ ইয়কন  ঘেট ওয়াটার ঘকায়ানিটি ঘরনপড ঘরিপি টিমমক নিমেমমর 
রময়াজর্ীয়তাগুনি মূিযায়র্ এবং অ্র্ুদার্ তিনবমির জর্য আমবদর্ করমত আগ্রিী িম্প্রদায়গুনিমক 
তাৎক্ষনণক রেুনিগত িিায়তা রদামর্র নর্মদনশ নদময়মের্। উপরন্তু, DOH ঘেমটর অ্র্যার্য অ্ংমশ 
কাবনর্ পনরস্রাবণ এবং AOP পনরমশাধর্ বযবস্থ্ার িফ্ি তোবধামর্ রেনুিগত িিায়তা রদার্ 
করমব। এমত রমকৌশিগত পরামশন অ্ন্তভুন ি করা িমব, পেনমবক্ষণ এবং কােনক্ষম ঘরামটাকি স্থ্াপর্ 
করা িমব এবং িম্ভাবয অ্র্ুদার্ ও ঋমণর অ্থনায়র্ নবকল্পগুনির জর্য নর্মদন নশকা অ্ন্তভুন ি িমব। 2016 
িামি গভর্নর কুওমমা কতৃন ক রনতনষ্ঠত, নর্উ ইয়কন  ঘেট ওয়াটার ঘকায়ানিটি ঘরনপড ঘরিপি টিম 
পার্ীয় জমি ক্রমবধনমার্ দষূমণর িংস্পশন হ্রাি করার জর্য একটি আক্রমণাত্মক ঘরামটাকি বাস্তবায়র্ 
অ্বযািত রামখ।  
  
নর্উ ইয়মকন র নরংনকং ওয়াটার ঘকায়ানিটি কাউনিি িম্পমকন  আরও নবস্তানরত তমথযর জর্য 
অ্র্ুগ্রিপূবনক ঘদখুর্: https://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/dwqc/।  
  
নর্উ ইয়মকন র নরংনকং ওয়াটার ঘরামটকশর্ ঘরাগ্রাম িম্পমকন  আরও নবস্তানরত তমথযর জর্য 
অ্র্ুগ্রিপূবনক ঘদখুর্: https://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/।  
  
পানর্ বযবস্থ্াপর্ার জর্য অ্র্ুদার্ তিনবমির িুমোগ িম্পনকন ত তমথযর জর্য অ্র্গু্রিপূবনক ঘদখুর্: 
https://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/financing.htm।  
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