অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/24/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা চারটি দূবিত স্থাম্বর্র সম্পূর্ন পবরষ্কারকরম্বর্র জর্ে 4.8 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলার অর্ন
িেম্বয়র ঘ াির্া ঘদর্

সাইরাবকউস, ঘে, ঘকার্নলোন্ড এিং গ্লাভারসবভম্বলর সম্পবিগুম্বলা ঘেম্বর্র পবরম্বিে পুর্রুদ্ধার
কমন সবূ চ (Environmental Restoration Program, ERP)-ঘত অংেগ্রহর্ করম্বি
অর্ুদার্ বমউবর্বসপোবলটিগুম্বলাম্বক দূবিত স্থার্সমূহ পবরষ্কারকরম্বর্র কাম্বজ সাহায্ে করম্বি,
কবমউবর্টিগুম্বলাম্বক রক্ষা করম্বি এিং স্থার্ীয় অর্ন র্ীবতম্বক েবিোলী করম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ পুর্র্র্নমনামের জর্য র্র্র্নার্রত স্থার্সমূমের দূষে পর্রষ্কারকরমে চারটি
র্মউর্র্র্সপযার্িটিমক সাোয্য করার উমেমযয 4.8 র্মর্িয়র্ মার্কন র্ ডিার অ্র্ুদার্ প্রদামর্র ঘ াষো
ঘদর্। সাইরার্কউস ইন্ডার্িয়াি ঘডমভিপমমন্ট এমজর্ি (Syracuse Industrial
Development Agency), ঘে টাউর্, গ্লাভারসর্ভি র্সটি এবং ঘকাটনিযান্ড র্সটি, এমদর প্রমতযমক
স্থার্ীয় সরকারমক ঐর্তোর্সকভামব দূর্ষত স্থার্সমূে পর্রষ্কারকরে এবং সম্পর্িগুমিা উৎপাদর্যীি
কামজ বযবোর করার জর্য সাোয্যকারী ঘেমটর র্ডপাটনমমন্ট অ্ব এর্ভায়রর্মমন্টাি কর্জারমভযর্
(Department of Environmental Conservation, DEC) এর পর্রমবয পুর্রুদ্ধার কমনসূর্চ এর
মার্যমম অ্র্ুদার্ িাভ করমব।
"ঘকবি পর্রমবয রক্ষা র্য় বরং একই সামে কর্মউর্র্টিগুমিামক পুর্রুজ্জীর্বত কমর এবং কমনসংস্থার্ও
সৃর্ি কমর এমর্ ঘকৌযিগত র্বর্র্ময়াগ করার ঘক্ষমে র্র্উ ইয়কন ঘর্তৃ ত্ব র্দময় চমিমে", গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই অ্র্ুদামর্র মার্যমম আমরা কময়ক দযমকর পুরমর্া দূষে পর্রষ্কারকরে এবং
সবমযমষ স্থার্ীয় অ্েনর্ীর্ত ঘজারদার কমর এবং এই অ্ঞ্চিমক পুর্রুজ্জীর্বত কমর ঘতািার কামজ
অ্বদার্ ঘরমে স্থার্গুমিার পুর্র্র্নমান মের র্দমক অ্গ্রসর েওয়ায় র্মউর্র্র্সপযার্িটিগুমিামক সাোয্য করমত
পারব।"
"র্র্উ ইয়মকন পর্রমবমযর প্রর্ত আমামদর প্রর্তশ্রুর্তর একটি অ্ংয েমিা ঘেমটর র্বর্ভন্ন দূর্ষত
স্থার্সমূমের সংস্কামরর জর্য প্রর্তর্দর্ কাজ কমর য্াওয়া", ঘলফম্বর্র্োন্ট গভর্ন র কোবর্ ঘহাচু ল িম্বলর্,
বয্বর্ আজম্বকর ঘ াির্া কম্বরম্বের্। "ঘেমটর তের্বমির এই র্বর্র্ময়ামগর মার্যমম আমরা স্থার্ীয়
র্মউর্র্র্সপযার্িটিগুমিামক বেমরর পর বের োর্ি পমে োকা স্থার্সমূে পর্রষ্কার কমর ঘসগুমিামক
অ্েননর্র্তক উন্নয়র্ ও কমনসংস্থার্ বৃর্দ্ধর জর্য ফিপ্রসূ স্থামর্ পর্রেত করমত সাোয্য করর্ে। তাোো,
এই সুর্র্র্দন ি র্বর্র্ময়াগসমূে ঝুুঁ র্কপূেন ও র্বপজ্জর্ক বস্তুগুমিা সরামর্ার মার্যমম র্র্উ ইয়কন বাসীমদর
স্বাস্থয ও জর্ র্র্রাপিার ঘক্ষমে উন্নয়র্ টামে।"

DEC কবমের্ার ঘিবসল ঘসম্বগাস িম্বলর্, "অ্তীমত দূর্ষত েময় োকা সম্পর্িগুমিার পর্রষ্কারকরে ও
র্বময্ৌবর্ দার্ জর্স্বাস্থয ও পর্রমবয রক্ষায় সাোয্য কমর এবং অ্েননর্র্তক প্রােবন্ততার র্বকায টায়।
আজমকর ঘ ার্ষত এই অ্র্ুদার্ সম্ভব েময়মে গভর্নর কুওমমা ও অ্র্যার্য বযর্িগমের অ্র্বরাম প্রমচিার
ফমি য্ারা বর্িষ্ঠভামব ক্ষর্তগ্রস্ত সম্পর্িগুমিার সংস্কামরর কো প্রচার কমরমের্ এবং ব্রাউর্র্ফল্ড
পর্রষ্কারকরে এবং ঘেটজুমে পুর্র্র্নমান ে কামজ সমেনর্ র্দময়মের্, য্া বৃেৎ ও ক্ষু দ্র কর্মউর্র্টিগুমিামক
িাভবার্ কমরমে।"
1996 সামি সৃর্ি েওয়া ERP র্মউর্র্র্সপযার্িটিগুমিামক র্মউর্র্র্সপযার্িটির অ্র্ীর্ ব্রাউর্র্ফল্ড
সম্পর্িগুমিামত পুর্র্র্নমান মে সাোয্য করা, এের্ পয্নন্ত 130 টির ঘবর্য স্থামর্র পর্রষ্কারকরমে সাোয্য
করার স্বামেন েওয়া বযয় পর্রমযামর্র জর্য অ্র্ুদার্ প্রদার্ কমর োমক। অ্র্ুদামর্র জর্য অ্র
্োয়র্
প্রাের্মকভামব ঘেমটর র্বপজ্জর্ক বজনয পর্রষ্কারকরে অ্যাকাউন্ট (Hazardous Waste Cleanup
Account) এর মার্যমম করা েময় োমক। 2009 সাি র্াগাদ প্রকল্পটির জর্য অ্র
্োয়র্ র্র্:ঘযষ েময়
র্গময়র্েি, র্কন্তু গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃ মত্ব এের্ ঘেটজুমে কর্মউর্র্টিগুমিার ERP স্থার্গুমিার
অ্র্ুসন্ধার্ ও পর্রষ্কারকরে কামজ বযবহৃত েমব বেমর 10 র্মর্িয়র্ মার্কন র্ ডিার পয্নন্ত য্ামত
র্র্র্িত করা য্ায় ঘয্ এই স্থার্ আজ ঘ ার্ষত স্থার্গুমিার মমতা এই অ্বস্থায় আর কেমর্া র্া আমস।
আজমকর ঘ ার্ষত অ্র্ুদার্ এই র্তু র্ তের্বমির প্রেম বযবোর। সাইরার্কউস ইন্ডার্িয়াি
ঘডমভিপমমন্ট এমজর্ি, ঘে টাউর্, গ্লাভারসর্ভি র্সটি এবং ঘকাটনিযান্ড র্সটি, এমদর প্রমতযমক DEC
এর সামে তের্বি চু র্িমত অ্ংয র্র্মব ঘয্োমর্ র্মউর্র্র্সপযার্িটি প্রকমল্পর 10 যতাংয বযময়র জর্য
দায়বর
দ্ধ োকমব।
ঘসম্বর্র্র র্োম্বচল ঘম িম্বলর্, "ঘসন্ট্রাি র্র্উ ইয়মকন র ভামিা ঘবতমর্র উৎপাদর্ কাজ র্ভর্িক
যর্িযািী অ্েনর্ীর্ত র্বদযমার্ োকার এক গর্বনত ইর্তোস রময়মে। র্কন্তু ঘসই ইর্তোমসর একটি অ্ংয
র্যল্প কারোর্ার উপজাতসমূে ঘয্গুমিা পার্র্ ও মাটিমত র্বষাি পদােনরূমপ র্বদযমার্। আমামদর
আঞ্চর্িক অ্েনর্ীর্ত পর্রবর্তন ত েময় য্াওয়ার পর আমরা র্র্মজমদর প্রাির্ ইন্ডার্িয়াি সম্পর্িগুমিামত
র্বপজ্জর্ক পদামেনর ঘবাঝা এবং ঘসগুমিা পর্রষ্কার করার দার্য়ত্ব ঘর্য়া ঘকামর্া পক্ষ র্া োকা অ্বস্থায়
ঘপিাম। আর্ম অ্তযন্ত আর্র্িত ঘয্ সাইরার্কউস র্সটি পর্রমবয পুর্রুদ্ধার কমনসূর্চ ঘেমক প্রাির্
সাইরার্কউস র্রর্গং প্রপাটিন (Former Syracuse Rigging Property) এর ব্রাউর্র্ফল্ড সাইমট কামজর
জর্য 1.5 র্মর্িয়র্ মার্কন র্ ডিামরর এই অ্র্ুদার্ পামে। ঘসন্ট্রাি র্র্উ ইয়মকন জর্ম পুর্রুদ্ধামর
সোয়তা করার জর্য গভর্নরমক র্র্যবাদ।"
ঘসম্বর্র্র ঘজমস এল. বসওয়াডন িম্বলর্, "অ্েননর্র্তক উন্নয়র্ এবং পর্রমবয উভয়ই পর্রমবয পুর্রুদ্ধার
কমনসূর্চ (ERP) এর যীষন অ্গ্রার্র্কার য্া দী ন র্দমর্র পর্রতযাি সাইমট র্তু র্ জীবমর্র সঞ্চার
করমব। অ্েননর্র্তক সমৃর্দ্ধ, র্তু র্ আবাসর্ এবং অ্র্যার্য স্থার্ীয় উমদযামগ সাোয্য করমে এমর্
র্বর্ভন্ন ঘেমটর অ্র্ুদামর্র কারমে ঘকাটনিযান্ড এক প্রকৃ ত রূপান্তমরর মাঝামার্ঝ অ্বস্থামর্ আমে। র্স
ইন্ডার্িয়াি পাকন মক (Noss Industrial Park) পুর্রুজ্জীর্বত করমি তা ভর্বষযৎ প্রজন্মগুমিার জর্য
অ্ঞ্চিটিমক আমরা সমৃদ্ধ করমব।"

ঘসম্বর্র্র বজম ঘর্বডসম্বকা িম্বলর্, "ঘেমটর এই র্তু র্ অ্র্ুদার্ গ্লাভারসর্ভমির একটি সাইমটর বহুি
প্রতীর্ক্ষত পর্রষ্কারকরে কামজ সাোয্য করমব য্া পর্রমবমযর জর্য সোয়ক েমব এবং ঘযষ পয্নন্ত
স্থার্ীয় অ্েননর্র্তক উন্নয়মর্র র্দমক র্র্ময় য্ামব য্া করদাতামদর জর্য ইর্তবাচক েময় দাুঁোমব। আর্ম
গভর্নর এবং কর্মযর্ার ঘসমগাসমক এই অ্র্ুদার্ অ্র্ুমমাদমর্র জর্য র্র্যবাদ জার্ার্ে।"
অোম্বসেবলওম্বমর্ িারিারা বলফর্র্ িম্বলর্, "DEC এর এই অ্র্ুদার্ ঘকাটনিযান্ড কর্মউর্র্টির জর্য
একটি র্বষাি প্রাির্ উৎপাদর্ সাইট পর্রষ্কারকরে এবং ভর্বষযৎ অ্েননর্র্তক উন্নয়মর্র জর্য
সম্পর্িমক উপময্াগী কমর ঘতািার এক র্বযাি সুময্ামগর প্রর্তর্র্র্র্ত্ব করমে। এই র্রমর্র
সম্পর্িগুমিামক পুর্রায় উৎপাদর্যীি কামজ িাগামর্া পর্রমবয এবং স্থার্ীয় অ্েনর্ীর্ত উভময়র জর্য
িাভজর্ক এবং আর্ম এই প্রমচিায় সোয়তা করমত ঘপমর গর্বনত। আপমেট র্র্উ ইয়মকন অ্বযােত
র্বর্র্ময়ামগর জর্য গভর্নর এবং DEC-ঘক আমার র্র্যবাদ জার্ার্ে।"
অোম্বসেবলমোর্ উইবলয়াম মোগর্াম্বরবল িম্বলর্, "র্পট র্িমটর সামবক সাইরার্কউস র্রর্গং সাইটটির
ঘসই 1890 সাি ঘেমক র্যল্প ও বার্ের্জযক কায্নক্রমমর জর্য বযবহৃত েওয়ার ইর্তোস রময়মে র্কন্তু
প্রায় 20 বেমরর ঘবর্য সময় র্মর এটি অ্বযবহৃত েময় পমে আমে। পর্রমবয পুর্রুদ্ধার কমনসূর্চর
অ্র্ুদামর্র ঘ াষো অ্ঞ্চিটি সংস্কার এবং পুর্রায় বযবহৃত েওয়ার আযা জার্গময় তু মিমে। পর্রষ্কার
কামজর সামর্গ্রক বযয় র্মউর্র্র্সপযার্িটির উপর চার্পময় র্া র্দময় কাজটি করার ফমি স্থার্ীয়
অ্র্র্বাসীগে, আমামদর যের এবং প্রর্ার্ত আমামদর পর্রমবয িাভবার্ েমে।"
অোম্বসেবলমোর্ রিার্ন ঘজ. স্মুম্বলর্ িম্বলর্, "গ্লাভারসর্ভমির পযার্ আমমর্রকার্ টযার্ার্র সাইমট (Pan
American Tannery Site) পর্রষ্কার কাজ সম্পন্ন করার জর্য ঘেমটর অ্র্ুদার্ প্রদার্ করমত ঘদো
আর্িদায়ক। ঝুুঁ র্কপূেন র্বপজ্জর্ক বস্তু ও দূষে দূর করার মার্যমম আমরা র্তু র্ অ্েননর্র্তক সুময্ামগর
ইর্তবাচক দ্বার উমমাচর্ করর্ে য্া আমামদর অ্েনর্ীর্তমক যর্িযািী করমত এবং আমামদর পর্রবারমক
র্র্রাপদ রােমত সাোয্য করমব। প্রমতযক র্র্উ ইয়কন বাসী এক র্র্রাপদ ও পর্রষ্কার পর্রমবময বাস
করমের্ তা র্র্র্িত করায় আমামদর প্রমচিা অ্বযােত রােমত েমব।"
অোম্বসেবলমোর্ আল স্ট্রাইপ িম্বলর্, "এই সপ্তামে র্র্রেী র্দবস এর সমামর্ আমামদর অ্বযযই এটি
ঘমমর্ র্র্মত েমব ঘয্ আমামদর পর্রমবয র্াজুক এবং প্রাকৃ র্তক সম্পদ অ্সীম র্য়। ঘকবি ভর্বষযৎ
প্রজমন্মর জর্য আমামদর পর্রমবয রক্ষা ও সংরক্ষে করাই র্য়, অ্তীমতর ক্ষর্ত কাটিময় উঠার জর্য
কাজ করাও আমামদরই দার্য়ত্ব। এই অ্র্ুদার্ ঘে টাউর্মক একটি দূর্ষত সাইট পর্রষ্কার করায়
সাোয্য করমব য্ামত এটি পুর্রায় বযবোর করা য্ায় এবং আমামদর পর্রবারবমগনর জর্য পার্ময্াগয
পর্রষ্কার পার্র্, র্র্িঃশ্বাস ঘর্য়ার সমতজ বাতাস এবং বযবোমরর জর্য স্বাস্থযকর ভূ র্ম র্র্র্িত করার
জর্য ঘেমটর ঘয্ প্রর্তশ্রুর্ত তার বাস্তবায়র্ অ্বযােত োমক। আর্ম এই প্রকল্প বাস্তবায়র্ েওয়া এবং
আমামদর অ্মপক্ষাকৃ ত পর্রষ্কার, ঘটকসই ঘসন্ট্রাি র্র্উ ইয়মকন র র্দমক অ্গ্রসর েমত ঘদোর প্রতীক্ষা
করর্ে।"
এই সবনমযষ রাউমন্ড অ্র্ুদার্ পাওয়া প্রকল্পসমূে েমিা:
অর্ন্ডাগা কাউবন্ট

ঘে র্াউর্: 2,990,000 মাবকনর্ ডলার
ঘমইডার ঘরাড ওয়াটার ফ্রন্ট সাইট (Maider Road Waterfront Site) 1940 সাি ঘেমক 1996
সাি পয্নন্ত জ্বািার্র্ ঘতি ও অ্যাসফামের জর্য ঘোমরজ ফযার্সর্িটি র্েমসমব বযবহৃত েময় আসর্েি।
র্দন ার্ পামসনমি বাজন আর্মিার্ডং এর জর্য একটি ডক রময়মে। সাইমট এবং সাইট ঘেমক আংর্যক
ঘপমরার্িয়াম পাইপিাইর্ র্দময় ঘর্য়া েমতা য্া ওমর্ইডা র্দী (Oneida River) ঘেমক সাইট পয্নন্ত
র্গময়মে। এোো ঘপমরার্িয়াম সাইমট এবং সাইট ঘেমক সাইমটর পূবন র্দমক একটি ঘরি স্পামরর (rail
spur) মার্যমমও ঘর্য়া েমতা। এই অ্র্ুদার্ DEC এর পর্রষ্কারকরে পর্রকল্পর্া, ঘপমরার্িয়াম ও
ঘপমরার্িয়ামমর উপজাত পদােনসমূে ঘয্মর্ পর্িসাইর্েক অ্যামরামমটিক োইমরাকাবনর্ (polycyclic
aromatic hydrocarbons, PAHs) এবং আমসনর্র্মকর মত ভার্র র্াতু র কারমে দূর্ষত েওয়া মাটি ও
পার্র্ পর্রষ্কারকরমের মার্যমম জর্স্বাস্থয ও পর্রমবয রক্ষা, বাস্তবায়মর্র কামজ বযবহৃত েমব।
সাইরাবকউস ইন্ডাবস্ট্রয়াল ঘডম্বভলপম্বমন্ট এম্বজবি: 1,501,000 মাবকনর্ ডলার
প্রাির্ সাইরার্কউস র্রর্গং ঘপ্রাপাটিন অ্ন্তত 1890 সাি পয্নন্ত র্বর্ভন্ন বার্ের্জযক ও র্যল্প কায্নক্রমম
সোয়তা কমরমে য্ার মমর্য একটি িাকচারাি র্েি ওয়াকন স (structural steel works), একটি
ঘফাজন (forge) এবং একটি ঘমর্যর্ যপ, একটি ইকুইপমমন্ট র্রমপয়ার ফযার্সর্িটি এবং একটি ঘপইন্ট
ও বার্র্নয সাপ্লায়ার অ্ন্তভুন ি। অ্তীমতর কায্নক্রম বাল্ক ঘোমরজ টযাঙ্ক ও পাইর্পং ঘেমক ঘবর েওয়া
ঘপমরার্িয়াম পমেযর দ্বারা সাইট দূষমের সৃর্ি কমরমে। এই অ্র
্োয়র্ DEC এর পর্রষ্কারকরে
পর্রকল্পর্া, য্া র্বর্ভন্ন প্রকার র্াতু ও PAH এর কারমে দূর্ষত েওয়া মাটি ও পার্র্ পর্রষ্কারকরমের
মার্যমম জর্স্বাস্থয ও পর্রমবমযর সুরক্ষামূিক, তা বাস্তবায়মর্র কামজ বযবহৃত েমব।
ফুল্টর্ কাউবন্ট
গ্লাভারসবভল বসটি: 192,000 মাবকনর্ ডলার
পযার্ আমমর্রকার্ টযার্ার্র সাইট একটি সামবক টযার্ার্র য্া অ্ন্তত 1912 সাি ঘেমক 1990 সামির
মাঝামার্ঝ পয্নন্ত কায্নকর র্েি, প্রাের্মকভামব একটি র্র-টযার্র্ং ও র্ফর্র্র্যং ফযার্সর্িটি (re-tanning
and finishing facility) র্েমসমব। এই অ্র্ুদার্ DEC এর পর্রষ্কারকরে পর্রকল্পর্া, য্া PAH, উদ্বায়ী
জজব ঘয্ৌগ (volatile organic compounds, VOCs) এবং আমসনর্র্ক ও তামার মমতা র্াতু র
কারমে দূর্ষত েওয়া মাটি ও পার্র্ পর্রষ্কারকরমের মার্যমম জর্স্বাস্থয ও পর্রমবমযর সুরক্ষামূিক, তা
বাস্তবায়মর্র কামজ বযবহৃত েমব।
ঘকার্নলোন্ড কাউবন্ট
ঘকার্নলোন্ড বসটি: 115,000 মাবকনর্ ডলার
র্স ইন্ডার্িয়াি পাকন সাইট 1866 সাি ঘেমক 1970 সাি পয্নন্ত একটি তার প্রস্তুতকারক
ফযার্সর্িটির (wire manufacturing facility) দেমি র্েি। এোো তামরর ঘকর্মকযাি র্পকর্িং করার
কামজ যর্িযািী এর্সড বযবহৃত েয়। য্ের্ ভবর্গুমিা ঘভমে ঘফিা েয় তের্ পােরকুুঁ র্চ র্দময়
ঘবজমমন্ট ও অ্র্যার্য গতন গুমিা ভরাট করা েয়। এই অ্র
্োয়র্ DEC এর পর্রষ্কারকরে
পর্রকল্পর্া, য্া PAH, VOC এবং আমসনর্র্মকর মমতা ভার্র র্াতু র কারমে দূর্ষত েওয়া মাটি ও পার্র্
পর্রষ্কারকরমের মার্যমম জর্স্বাস্থয ও পর্রমবমযর সুরক্ষামূিক, তা বাস্তবায়মর্র কামজ বযবহৃত েমব।
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