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বর্উ ইয়ম্বকন র কম্বয়কটি েহম্বর PFAS সমবিত অবিবর্িনাপক ফের্া ফপাডাম্বর্া বর্বিদ্ধ করা আইম্বর্ 
স্বাক্ষর কম্বরম্বের্ গভর্নর কুওম্বমা 

  
আইর্ অবিবর্িনাপক ফের্া ফপাডাম্বর্ার লক্ষে যা PFAS র্াম্বম পবরবিত উদীয়মার্ দিূণকারীম্বক 

তার লক্ষে কম্বর  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ (S.7880-B/A.9952-B) আইমর্ স্বাক্ষর করমের্, যার অ্ধীমর্ 
পার এবং পলেফু্লমরাযােলকে পদার্ন (polyfluoroalkyl substances, PFAS) র্ামম পলরলিত উদীযমার্ 
দষূক, পারফু্লমরাযােলকে এবং পলেফু্লমরাযােলকে পদার্ন সমমত জেীয লিল্ম গঠর্কারী ফির্া ফপাডামর্া 
লর্লষদ্ধ হয। এই র্তুর্ আইর্ অ্র্ুযাযী, লর্উ ইযকন  রামজযর পলরমবশ সংরক্ষণ লবভাগ কততন ক 
পলরমবশগত র্যাযলবিার এোকা লহমসমব লিলিত শহরগুলেমত এই ফির্া ফপাডামর্া লর্লষদ্ধ ফযখামর্ 
জর্সংখযা 16,000 ফর্মক 17,000 বালসন্দার মমধয। এই আইর্ অ্লবেমে কাযনকর হমব এবং ফকামহাস 
শহমরর বালসন্দামদর উমেমগর বযাপামর লবভামগর িেমার্ প্রলতলিযা আরও ফজারদার করমব যামত, 
র্রোইট ফিলসলেটিমত PFAS সমমত ফির্া লর্ষ্পলি করার পমর পলরমবশ ও সম্প্রদায সুরলক্ষত রমযমে 
তা লর্লিত করা যায।  
  
"যলদও ফিডামরে সরকার এই ফযৌগগুমো লর্যন্ত্রণ করমত বা আমামদর সম্প্রদামযর স্বাস্থ্য রক্ষা করমত 
বযর্ন হমযমে, লর্উ ইযকন  িমাগত লবজ্ঞার্-লভলিক লিযার মাধযমম আমামদর পলরমবমশ PFAS-এর 
মমতা উদীযমার্ দলূষত পদামর্নর হুমলকর জবাব লদইময িমেমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "যলদও এই 
পদমক্ষপ ফকামহামসর মত শহমর এই ফযৌগসমলিত অ্লিলর্বনাপক ফির্া ফপাডামর্া লর্লষদ্ধ করমব, লকন্তু 
আমামদর কাজ এখামর্ই ফশষ হয র্া। আমরা এই প্রমিষ্টায পুমরাপলুর প্রলতশ্রুলতবদ্ধ এবং আমামদর 
বযাপক, রাজযবযাপী পদমক্ষপগুলে অ্বযাহত র্াকমব যা সকে লর্উ ইযকন বাসী এবং আমামদর পলরমবশমক 
উদীযমার্ দষূণ ফর্মক রক্ষা কমর।"  
  
বসম্বর্টর বর্ল ফেজবলর্ িম্বলর্, "এই আইর্টি ফকামহামসর র্াগলরকগণ, পলরমবশগত আইর্জীবী, 
পলরমবশ সংরক্ষণ লবভাগ এবং গভর্নর কুওমমার ইর্পুমটর িোিে। একসামর্ কাজ কমর, আমরা 
ফকামহাযমস অ্লিলর্বনাপক ফির্া ফপাডামর্া ফর্মক লবপজ্জর্ক রাসাযলর্মকর লর্গনমর্ বন্ধ কমরলে।"  
  
সংসদ সদসে জর্ টি. মোকম্ব ার্াল্ড িম্বলর্, "আলম এটি ফদমখ খুবই আর্লন্দত ফয গভর্নর আমার 
এবং লসমর্টর লর্ে ফেসলেমর্র স্পন্সর করা ফেলজসমেশর্টি আইমর্ স্বাক্ষর কমরমের্ যা পার এবং 
পলেফু্লমরাযােলকে পদার্ন (PFAS) সমলিত অ্লিলর্বনাপক ফির্া ফপাডামর্া লর্লষদ্ধ করমব। আলম এই 



 

 

আইমর্র প্রলত গভর্নমরর মমর্ামযাগ এবং সমপ্রদায এবং আইর্জীবীমদর সমর্নমর্র প্রশংসা কলর যারা 
আইর্ পাস করা লর্লিত করার জর্য অ্লবমেদয লেমের্।"  
  
পলরমবশ সংরক্ষণ লবভাগ (Department of Environmental Conservation, DEC) র্রোইটমক 
(Norlite) 2019 সামে অ্লবেমে জেীয লিল্ম গঠর্কারী ফির্া (Aqueous Film Forming Foam, 
AFFF) লর্ষ্পলি বন্ধ করার লর্মদনশ লদমযমে, এবং পার্শ্নবতী সম্প্রদায যামত ঝুুঁ লকর মমধয র্া র্ামক 
তা লর্লিত করমত ফবশ লকেু পদমক্ষপ এবং তদন্ত শুরু কমর। যলদও এই আইর্ এই লর্লদনষ্ট 
সম্প্রদামযর ফক্ষমে প্রমযাজয, পলরমবশ সংরক্ষণ লবভাগ (DEC) এবং স্বাস্থ্য লবভাগ (Department of 
Health, DOH) PFAS দষূমণর প্রলতলিযায জালতমক ফর্তত ত্ব ফদবার জর্য ফদশবযাপী প্রমিষ্টা িালেময 
যামে। এর মমধয রমযমে লর্রাপদ এবং যর্াযর্ লর্ষ্পলি পদ্ধলতর অ্ধযযর্ এবং র্রোইট (Norlite) 
সুলবধার কাযনিমমর িেমার্, কমঠার তত্ত্বাবধার্।  
  
র্রোইট সলুবধায AFFF পুলডময ফিোর িমে সম্ভাবয পলরমবশগত প্রভাব লর্রূপণ করমত DEC 
ফকামহাস শহমরর সামর্ ঘলর্ষ্ঠভামব কাজ কমর যামে। পলরমবশ সংরক্ষণ লবভাগ (DEC) র্রোইটমক 
(Norlite) প্রর্মম 2019 সামে অ্স্থ্াযীভামব পলরকলিত ফিলসলেটি আপমেমডর জর্য কাযনিম বন্ধ 
কমর ফদওযার পমর, এবং আবার 2020 সামের জরু্ মামস লেলখতভামব এই ফিলসলেটিমত অ্লিলর্বনাপক 
ফির্া ফপাডামর্া বন্ধ করমত লর্মদনশ কমরমে। তারপর ফর্মক, DEC এবং DOH দ্রুত কাজ কমর 
লর্লিত করমত ফয লর্কটবতী পালর্র সরবরাহ অ্লি লর্বনাপণ ফির্ার অ্তীত প্রলিযাকরণ োরা 
প্রভালবত র্া হয বাযু লর্গনমমর্ PFAS ফযৌমগর জর্য প্রমযাজর্ীয ববজ্ঞালর্ক পদ্ধলত িাের্া করার 
সময। DEC র্রোইট (Norlite) ফিলসলেটির উপর র্জরদালর ফজারদার কমরমে এই লর্মদনশ লদময 
ফয ভলবষযমত PFAS এর মমতা উদীযমার্ দলূষত পদার্ন ফপাডামর্ার জর্য, তার আমগ ফিলসলেটির 
পারলমট সংমশাধমর্র প্রমযাজর্ হমব।  
  
জেুাই মামস, DEC র্রোইট ফিলসলেটির আমশপামশর পলরমবমশ দষূণ লবদযমার্ লকর্া তা লর্ধনারমণর 
জর্য একটি বযাপক মাটি এবং পালর্র র্মুর্া পরীক্ষা করার উমদযাগ ফঘাষণা কমর। র্মুর্া পরীক্ষা 
করার উমদযামগর সময, DOH, DEC এর সামর্ সমিয ফরমখ, ধাতু এবং PFAS এর মত দলূষত 
পদামর্নর সম্ভাবয বায ুঅ্বমক্ষপণ অ্ধযযমর্র জর্য আপউইন্ড, ডাউর্উইন্ড এবং বযাকোউন্ড ফোমকশর্ 
ফর্মক মাটি এবং পালর্র র্মুর্া সংেহ করমে। DEC লবমশষজ্ঞরা সাবধামর্ র্মুর্া পরীক্ষার িোিে 
পযনামোির্া করমবর্, পরীলক্ষত এোকাগুলেমত পলরমবশগত প্রভাব আমে লকর্া তা লর্ধনারর্ করার 
জর্য, এবং এই িোিেগুলে ভলবষযমত ফকার্ অ্লতলরক্ত তদন্ত এবং কামজর জর্য লর্মদন লশকার কাজ 
করমব।  
  
বযাপক র্মুর্া, কলমউলর্টি আউটলরি, এবং অ্লতলরক্ত র্রোইট আপমডট সম্পমকন  আমরা তর্য DEC-
র ওমযবসাইমট পাওযা যামব।  
  
লর্উ ইযকন  ফেট PFAS এবং 1,4-ডাইক্সামর্র মত পালর্মত দষূমণর উৎস, যা মার্ব স্বামস্থ্যর উপর 
ফর্লতবািক প্রভাব ফিেমত পামর, তার ফমাকামবো করার জর্য একটি বযাপক, লবজ্ঞার্ লভলিক 
ফকৌশে লর্ময জালতমক ফর্তত ত্ব লদমে।। যখর্ এই ক্ষলতকর রসাযর্গুলে পলরমবশ এবং সরকালর এবং 

https://www.dec.ny.gov/press/120670.html
https://www.dec.ny.gov/press/120924.html
https://www.dec.ny.gov/chemical/121118.html
https://www.dec.ny.gov/docs/water_pdf/emergingcontaminants.pdf


 

 

ফবসরকালর পালর্ সরবরাহ বযবস্থ্ায পাওযা যায, DEC এবং DOH দ্রুত প্রমকৌশে, স্বাস্থ্য এবং আইর্ 
লবমশষজ্ঞমদর সামর্ কাজ কমর যামত সম্প্রদাযগুলের লবশুদ্ধ পালর্র প্রমবশালধকার র্ামক এবং 
দষূণকারীমদর দাযবদ্ধ করা যায। ফিডামরে ফর্তত ত্ব এবং পদমক্ষমপর অ্র্ুপলস্থ্লতমত, এই ক্ষলতকর 
রসাযর্গুলে লর্যন্ত্রমণর জর্য, লর্উ ইযকন  ফেট র্ীলত এবং সমাধার্গুলে লর্লিত করমে যামত 
সম্প্রদাযগুলে সুরলক্ষত র্ামক।  
  
জেুাইমত গভর্নর লর্উ ইযমকন র পার্ীয পালর্মত উদীযমার্ দষূণকারী PFOA এবং PFOS-এর জর্য 
সমবনাচ্চ দষূমণর মাো ফঘাষণা কমরমের্, যা প্রলত লিলেযমর্ 10 পাটন  এবং PFOA এবং PFOS-এর 
জর্য মালকন র্ যকু্তরামের মমধয সবনলর্ম্ন। তা োডাও, লর্উ ইযকন  ফেট 1,4-ডাইঅ্মক্সমর্র জর্য 
জালতর-প্রর্ম-পার্ীয-জমের-মার্ েহণ কমরমে, যা 1,4-ডাইঅ্মক্সমর্র জর্য প্রলত লবলেযমর্ সমবনাচ্চ 1 
পাটন  দষূমণর মাো লর্ধনারণ কমরমে।  
  
এর্ভাযরর্মমন্টাে জালেস কলমউলর্টিগুলে হে কত ষ্ণাঙ্গ বা লর্ম্ন আমযর সম্প্রদায যারা পলরমবশগত 
ক্ষলতর একটি অ্সমার্পুালতক অ্ংশ অ্র্ুভব কমর, ফযমর্ যার্বাহমর্র লর্গনমর্ এবং দষূণ। আরও 
তমর্যর জর্য, DEC ওমযবসাইটটি ফদখুর্।  
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