
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/11/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা এিং অোটবর্ন জের্াম্বরল জেমস জ াষণা কম্বরর্ জে হাডসর্ র্দীর পবলম্বলাবরম্বর্ম্বটড 
িাইবির্াইল (POLYCHLORINATED BIPHENYL, PCB) পবরষ্কার করার লক্ষ্ে িাস্তিায়ম্বর্ িের্ন 
হওয়ায় বর্উ ইয়কন  জেট মাবকন র্ পবরম্বিে সরুক্ষ্া এম্বেবি (ENVIRONMENTAL PROTECTION 

AGENCY, EPA) এর বিরুম্বে আদালম্বে অবভম্বোগ দাম্বয়র করম্বে ইচ্ছকু।  
  

অিবেষ্ট PCB দষূম্বণর িম্বল ের্স্বাস্থ্ে এিং পবরম্বিম্বের হুমবক অিোহে রম্বয়ম্বে।  
  

  
গভর্নর আনু্ড্র এম. কুওমমো এবং অ্যোটর্র্ন জের্োমরল জলটিটিয়ো এ. জেমস আে জ োষণো জের্ জে র্র্উ 
ইয়র্ন  জেট জের্োমরল ইমলর্ির্ (General Electric, GE) র্র্তন র্ হোডসর্ র্েীমর্ PCB বেন য 
পর্রষ্কোর র্রো সম্পন্ন হওয়োর সোটিন র্িমর্ট ইসুয র্রোর র্োরমণ মোর্র্ন র্ পর্রমবশ সুরক্ষো এমের্ি এর 
র্বরুমে আেোলমর্ অ্র্ভমেোগ েোময়র র্রমর্ ইচ্ছরু্। গর্ বছর, র্র্উ ইয়র্ন  জেট র্ডপোটন মমন্ট অ্ব 
এর্ভোয়রর্মমন্টোল র্র্েোরমভশর্ (Department of Environmental Conservation, DEC) এর্টি 
গমবষণো প্রর্োশ র্মর েোমর্ জেখো েোয় আপোর হোডসর্ র্েীমর্ বেন য পর্রষ্কোর র্রোর র্োে অ্সমূ্পণন 
রময় র্গময়মছ এবং পর্রমবশ এবং ের্স্বোমযযর ের্য র্ো জমোমটই র্র্রোপে র্য়। জসই সমময় জেট েোর্ব 
েোর্র্ময়র্ছল EPA জের্ সম্পন্ন হওয়োর সোটিন র্িমর্ট ইসুয র্ো র্মর র্োরণ মোমছ PCB বো 
পর্লমলোর্রমর্মটড বোইর্ির্োইল এর মোত্রো এখমর্ো EPA এর র্র্েস্ব গ্রহণমেোগয ঝুুঁ র্র্ সীমোর উপমর 
রময়মছ। EPA এর সম্পন্নর্রমণর সোটিন র্িমর্ট ইসুয র্রোর র্সেোন্ত আইর্ র্বরুে এবং এটি ের্স্বোযয 
ও পর্রমবশ রক্ষোর ের্য প্রময়োের্ীয় খর্র্ বো অ্র্যোর্য প্রর্র্র্োরমূলর্ র্োেনক্রম বোস্তবোয়মর্র ের্য 
GE-জর্ বোধ্য র্রো EPA এর ের্য র্ঠির্ র্মর রু্লমর্ পোমর। EPA এর্প্রমলর 11 র্োর্রখ 
সম্পন্নর্রমণর সোটিন র্িমর্ট ইসুয র্মর।  
  
"বোর বোর ট্রোম্প প্রশোসর্ ের্স্বোযয এবং পর্রমবমশর পর্রবমর্ন  র্মপনোমরশর্ এবং েষূণর্োরীমের স্বোর্নমর্ 
প্রোধ্োর্য র্েমচ্ছ", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "হোডসর্ র্েী র্র্উ ইয়র্ন  র্সটি জর্মর্ অ্যোর্ডরর্ডযোর্ পেনন্ত 
র্র্মউর্র্টিগুমলোর েীবর্মরোর্ র্র্ন্তু আমরো েোর্র্ র্েীগভন  ও মোমছ PCB এর মোত্রো গ্রহণমেোগয মোত্রোর 
জেময় অ্মর্র্ জবর্শ। জেমহরু্ EPA র্েী সংস্কোমরর েোর্য়ত্ব পুরমণ GE-জর্ বোধ্য র্রমর্ বযর্ন হময়মছ, 
র্র্উ র্র্য়র্ন  জেট আমোমের র্েীপমর্র সুরক্ষোয় প্রময়োের্ীয় জেমর্োমর্ো পেমক্ষপ গ্রহণ র্রমব এবং এর 
মমধ্য সমূ্পণন ও পুমরোপুর্র প্রর্র্র্োর েোর্ব র্মর EPA এর র্বরুমে আেোলমর্ অ্র্ভমেোগ েোময়র র্রোও 
অ্ন্তভুন ক্ত আমছ। এর জেময় র্ম র্র্ছু গ্রহণমেোগয হমব র্ো।"  
  
"হোডসর্ র্েী র্র্উ ইয়মর্ন র পর্রমবশ এবং অ্র্নর্ীর্র্র ের্য অ্র্যন্ত গুরুত্বপূণন", অোটবর্ন জের্াম্বরল 
জলটিটিয়া জেমস িম্বলর্। "EPA এর অ্বযোর্ সমেও এই সর্যটি এমর্বোমর পর্রষ্কোর জে PCB এর 
পর্রষ্কোরর্রণ র্োে অ্সমূ্পণন রময় র্গময়মছ এবং জর্োমর্ো েোয়বের্ো ছোড়োই GE-জর্ পোর জপময় জেমর্ 
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জেয়ো র্র্উ ইয়র্ন বোসীমের স্বোযয ও সুযর্োর ের্য ক্ষর্র্র্র। আবোমরো এর্বোর EPA পর্রমবশ রক্ষোয় 
বযর্ন হময়মছ এবং বযর্ন হময়মছ আমোমের জেমটর অ্র্ধ্বোসীমের রক্ষোয়, র্র্ন্তু আমোর অ্র্িস হোডসর্ 
র্েীর পর্রষ্কোর ও সংস্কোর র্োে অ্বযোহর্ রোখো র্র্র্ির্ র্রমর্ র্র্রলসভোমব র্োে র্মর েোমব।"  
 
জেমটর আেোলমর্ অ্র্ভমেোগ েোময়র র্রোর ইচ্ছো জ োষণো র্রোর আমগ, র্র্উ ইয়র্ন  - DEC এবং 
অ্যোটর্র্ন জের্োমরমলর অ্র্িমসর মোধ্যমম - EPA এর র্োমছ অ্সংখযবোর আমবের্ েোর্র্ময়মছ জের্ PCB 
অ্পসোরণ র্রোর উমেমশয ছয় বছর খর্র্ র্রোর পর জর্মর্ েোওয়ো েষূমণর প্রর্ত র্র্ ও মোত্রো মূলযোয়র্ 
র্রো হয়, েো 2002 সোমলর জরর্ডন  অ্ব র্ডর্সশর্ (Record of Decision, ROD) এর লক্ষয পূরমণ 
EPA এর ের্য আবশযর্ র্ছল। 2016 সোমলর আগমে, DEC হোডসর্ র্েীর জক্ষমত্র EPA এর 
পর্রষ্কোর র্োেনক্রমমর র্োেনর্োর্রর্োমর্ েযোমলঞ্জ েোর্োয়। 2016 সোমলর র্মভম্বমর, DEC EPA-জর্ PCB 
েষূমণর ের্োের্ পর্রষ্কোর হওয়ো র্র্র্ির্ র্রমর্ অ্র্র্র্রক্ত র্মরু্ো গ্রহণ পর্রেোলর্ো র্রমর্ বমল। 2016 
সোমলর র্ডমসম্বমর, DEC EPA এর PCB পর্রষ্কোর র্রোর উপোয়মর্ েযোমলঞ্জ েোর্র্ময় স্বর্ন্ত্র মূলযোয়র্ 
প্রর্োশ র্মর এবং EPA-জর্ জলোয়োর হোডসর্ র্েীমর্ এর র্েন্ত প্রসোর্রর্ র্রোর ের্য জডমর্ পোঠোয়। 
2017 সোমলর েমুর্, DEC র্র্মশর্োর বযোর্সল জসমগোস EPA-জর্ েোর্োর্ জে র্োেনর্র খর্র্ উপোয় 
র্র্ধ্নোরণ র্রমর্ র্ো পোরোয় এটি র্র্উ ইয়র্ন মর্ বযর্ন র্মর র্েময়মছ। 2017 সোমলর আগমে, EPA 
র্োমের র্েন্ত প্রসোর্রর্ র্রমর্ বযর্ন হওয়োর পর, DEC র্োর র্র্েস্ব পর্লমোটির র্মরু্ো গ্রহণ পর্রেোলর্ো 
র্মর এবং 2017 সোমলর র্মভম্বমর, DEC এবং অ্যোটর্র্ন জের্োমরল পতর্র্ভোমব EPA এর র্ৎর্োলীর্ 
প্রশোসর্ স্কট প্রুইট এর র্োমছ র্লর্খর্ আমবের্ েোর্োর্ জে EPA জের্ GE এর আপোর হোডসর্ 
র্েীর পর্রষ্কোর র্োে সমূ্পণন হওয়োর সোটিন র্িমর্ট জেময় র্রো আমবের্ র্োর্ে র্মর জেয়। 2018 
সোমলর মোমেন  অ্যোটর্র্ন জের্োমরল EPA এর র্োমছ সমূ্পণন হওয়োর সোটিন র্িমর্ট ইসুয র্রোর ের্োের্ 
আইর্র্ র্বর্ল্প সুর্র্র্েনষ্টভোমব উমেখ র্মর র্লমখ পোঠোর্ এবং 2018 সোমলর অ্মটোবমর DEC এবং 
অ্যোটর্র্ন জের্োমরল এর্ সর্ির্লর্ র্েঠিমর্ EPA এর র্োমছ অ্র্ুমরোধ্ েোর্োর্ জের্ ের্োের্ র্মর্যর 
র্ভর্িমর্ প্রর্র্র্োর সমু্পণন হময়মছ এবং মোর্ুমষর স্বোযয ও পর্রমবমশর ের্য র্র্রোপে এটি র্র্র্ির্ 
হওয়োর আগ পেনন্ত সমূ্পণন হওয়োর সোটিন র্িমর্ট প্রেোর্ যর্গর্ রোখো হয়। 2018 সোমলর 
র্ডমসম্বমর, DEC বযর্ন পর্রষ্কোরর্রণ প্রর্ল্প এর পর জর্মর্ েোওয়ো েষূণ সংক্রোন্ত গমবষণো প্রর্োশ 
র্মর।  
  
বডপাটন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্মম্বর্টাল কর্োরম্বভেম্বর্র কবমের্ার জিবসল জসম্বগাস িম্বলর্, "EPA 
আমোমের পর্রমবশমর্ রক্ষো র্রোর র্মশর্ পূরমণ বযর্ন হমচ্ছ। EPA GE-জর্ খর্র্ প্রর্ক্রয়ো বোছোইময়র 
সময় র্র্ধ্নোর্রর্ পর্রষ্কোরর্রমণর লক্ষয অ্েন মর্ র্র্মেনশর্ো জেয়োর বযোপোমর েোয়বে। র্র্উ ইয়মর্ন র 
পর্রমবশ এবং র্র্উ ইয়র্ন বোসীমের রক্ষোয় জিডোমরল সরর্োমরর এই বযর্নর্ো গ্রহণমেোগয র্য় এবং 
আমরো ের্স্বোযয, অ্মূলয ও অ্প্রর্র্যোপর্মেোগয হোডসর্ র্েীর পর্রমবশ এবং পর্রষ্কোর ও স্বোযযর্র 
র্েীর উপর র্র্ভন রশীল র্র্মউর্র্টিগুমলোমর্ রক্ষো র্রোর স্বোমর্ন EPA এবং GE-জর্ অ্সমোপ্ত র্োে 
সমোপ্ত র্রমর্ বোধ্য র্রোর ের্য প্রময়োের্ীয় সব র্র্ছু র্রর্ছ।"  
  
জিডোমরল জর্র্ত মত্বর অ্ভোমব, DEC শর্ শর্ র্রু্র্ পর্লর র্মুর্ো সংগ্রহ র্মর এর্টি র্বস্ততর্ র্বমেষণ 
র্মর, েো র্র্র্ির্ র্মর জে হোডসর্ র্েীর পর্লমোটিমর্ উচ্চমোত্রোয় PCBs রময়মছ। DEC এর 
অ্র্ুসন্ধোমর্ পোওয়ো র্গময়মছ জে র্েীর র্বর্ভন্ন যোমর্ পর্লর গড় PCB  র্ত্ব উমেখমেোগয পর্রমোণ র্ভন্ন 
েো এটোই র্র্মেনশ র্মর জে আপোর হোডসমর্ এখমর্ো এমর্ এলোর্ো রময়মছ জেখোমর্ PCB দ্বোরো েরূ্ষর্ 
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পর্ল রময়মছ। এছোড়োও DEC প্রোয় 230 টি মোমছর র্মরু্ো সংগ্রহ র্মরমছ এবং EPA ও GE র্র্তন র্ 
প্রেি খর্র্ প্রর্মল্পর আমগর ও পমরর মোমছর ডোটো মূলযোয়র্ র্মরমছ। DEC অ্র্ুসন্ধোমর্ জপময়মছ জে 
মোমছর PCB মোত্রো EPA এর ধ্োরণো অ্র্েুোয়ী উন্নর্ হমচ্ছ র্ো। এছোড়োও, DEC জেমখমছ জে আপোর 
হোডসমর্ সংমশোধ্র্ র্োমের িমল জলোয়োর হোডসমর্র মোমছর PCB  র্ত্ব ঠির্ হয় র্র্।  
 
ROD-এর পর্রষ্করণ লক্ষয অ্েন মর্র ের্য র্ী পর্রমোণ অ্র্র্র্রক্ত পর্ল পর্রষ্কোর র্রমর্ হমব র্ো র্র্ণনয় 
র্রোর ের্য, EPA জর্ অ্বশযই র্ী র্মর ROD র্র্ধ্নোর্রর্ লক্ষয সিলভোমব অ্েন র্ র্রো েোয় র্ো 
জবোঝোর ের্য GE জর্ অ্র্র্র্রক্ত উপোি সংগ্রহ র্রমর্ র্র্মেনশ র্েমর্ হমব। এছোড়োও, EPA জর্ আপোর 
হোডসর্ পর্লমর্ অ্বর্শষ্ট PCBস এবং আপোর হোডসমর্র মোমছর PCB  র্মত্বর মমধ্য সম্পর্ন  আমরো 
ভোমলো র্মর বুঝমর্ হমব, GE জর্ জর্োর্োয় জর্োর্োয় আরও র্ী পর্রমোণ পর্ল পর্রষ্কোর র্রমর্ হমব র্ো 
র্র্ণনয় র্রোর ের্য। জলোয়োর হোডসমর্ এর্টি পূণন র্েমন্তর অ্র্নোয়র্ জেওয়োর ের্য DEC EPA-জর্ 
বলমছ GE জর্ বোধ্য র্রমর্, আর র্ো র্ো হমল EPA জর্ই জসই র্হর্বল েোর্ র্রমর্ হমব।  
  
EPA স্বীর্োর র্রমছ জে আপোর হোডসমর্ জের্েং এর িমল এর জলোয়োর হোডসমর্র উপর জর্োমর্ো 
ভোমলো প্রভোব পমড় র্র্। র্োমের 2017 সোমলর জম মোমস সংমশোধ্র্ র্োমের র্োেনর্োর্রর্ো র্বষময় পোুঁে-
বছমরর র্রর্ভউমর্ EPA বণনর্ো র্মর জে জলোয়োর হোডসমর্র PCB এর ের্য মোর্ুষ ও পর্রমবমশর 
ঝুুঁ র্র্ অ্গ্রহণমেোগয রময় জগমছ এবং আপোর হোডসমর্ র্রো র্োমের ের্য জসখোর্র্োর জর্োমর্ো উন্নর্র্ 
EPA আশো র্রমছ র্ো। এছোড়োও DEC আমরর্ প্রয পর্ল সংমশোধ্র্ প্রময়োের্ র্র্র্ো র্ো র্র্ণনয় র্রোর 
ের্য GE জর্ আমরো উপোি সংগ্রহ র্রোর র্র্মেনশ র্েমর্ EPA এর র্োমছ আমবের্ র্রমছ। জলোয়োর 
হোডসমর্, জেখোমর্ মোমছর PCB  র্ত্ব জবর র্রো হয়র্র্, জসখোমর্ এর্টি পূণন র্েমন্তর অ্র্নোয়র্ জেওয়োর 
ের্য EPA-এর GE জর্ বোধ্য র্রমর্ হমব। ের্ে GE র্ো বমল, EPA-এর প্রময়োের্ীয় র্োমের 
অ্র্নোয়র্ র্রো উর্ের্।  
  
DEC এবং পর্রমবশবোেী সংগঠর্সমূহ বোরবোর হোডসর্ র্েীর পর্রষ্কোরর্রণ প্রর্র্র্োমরর উপর EPA 
এর পোুঁে বছমরর পেনোমলোের্ো প্রর্র্মবেমর্র িলোিলমর্ প্রর্যোখযোর্ র্মরমছ এবং সমূ্পণনর্রণ সোটিন র্িমর্ট 
প্রেোর্ র্ো র্রোর ের্য EPA-জর্ বমল আসমছ। র্র্িমহর্িভ এর্ভোয়রর্মমন্টোল জরসপি, 
র্মম্পর্মসশর্, এন্ড লোয়োর্বর্লটি আইর্ ও র্যোশর্োল র্র্ন্টর্মের্ি প্ল্যোর্ অ্র্েুোয়ী, সংমশোধ্র্ বযবযো 
ROD-এর র্র্ধ্নোর্রর্ লমক্ষয জপ ুঁছোয় র্ো র্র্র্ির্ র্রোর ের্য র্োেনর্োর্রর্ো পেনমবক্ষণ র্রো EPA-এর 
েোর্য়ত্ব। ের্ে সংমশোধ্র্ বযবযো ROD এর র্র্ধ্নোর্রর্ লমক্ষয জপ ুঁছোমর্ বযর্ন হয় র্োহমল EPA জর্ 
অ্বশযই অ্র্র্র্রক্ত সংমশোধ্র্ বযবযো গ্রহণ র্রমর্ হমব।  
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