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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা FMC কম্ব্নাম্বরেম্বর্র সাম্বে ঐবিহাবসক ্বরম্বিেগি আইর্ প্রণয়ম্বণর বর্ষ্পবির
কো ঘ াষণা কম্বরম্বের্

ঘেম্বের িৃহিম ্বরম্বিেগি বর্ষ্পবির জর্ে FMC ঘক আইর্ অমার্ে এিং র্ায়াগ্রা কাউবিম্বি
ঐবিহাবসক দূষম্বণর সমাধার্ করম্বি হম্বি এিং স্থার্টি ্বরস্কার করম্বি ঘেম্বের ইবিমম্বধে িেয়
করা 31 বমবলয়র্ ডলার ্বরম্বোধ করম্বি হম্বি
বর্ষ্পবিটির মম্বধে আম্বে 2.4 বমবলয়র্ ডলার জবরমার্া এিং ্বরম্বিেগি উন্নয়র্ প্রকম্বের জর্ে 1
বমবলয়র্ ডলার
FMC-র বমবডলম্ব্ােন ঘেবসবলটি ঘেম্বক যুম্বগর ্র যুগ ধম্বর রাসায়বর্ক বর্গন মম্বর্র ্ম্বর িো্ক
্বরস্করম্বণর কাজটি ঘেে িদারবক করা অিোহি ঘরম্বেম্বে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ স্টেমের ইতিহামে তর্উ ইয়মকন র বৃহত্তম পতরমবশগি আইতর্
পদমেমপর তর্ষ্পতত্তর কথা স্ট াষণা কমরমের্। তর্ষ্পতত্ত অ্র্ুোমর FMC কমপনামরশর্মক িার তমতিলমপােন,
র্ায়াগ্রা কাউতির স্টেতেতলটি স্টথমক তর্গনি আমেনতর্ক এবং অ্র্যার্য েতিকারক দূতষি বজনয যা স্টেই
অ্ঞ্চল ও িার আমশপামশর অ্ঞ্চমলর েতি করমে, স্টেগুতল পতরষ্কার করমি হমব, এবং 2.4 তমতলয়র্
িলার জতরমার্া এবং একটি কতমউতর্টি তভতত্তক পতরমবশগি উন্নয়র্ প্রকমের জর্য 1 তমতলয়র্
িলারমক অ্ন্তভুন ক্ত কমর।
"আমামদর কতমউতর্টির স্বাস্থ্য যখর্ তবপমদর েম্মুখীর্, িখর্ আমরা আগ্রােীভামব দূষণকারীমদর
অ্মেষণ করব এবং িামদর জবাবতদতহ করমি বাধ্য করব", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "FMC
কমপনামরশমর্র দ্বারা তর্গনি দূতষি পদামথনর স্টথমক জর্োধ্ারণমক রো করমি স্টেে ইতিমমধ্য
অ্ধ্যবোময়র েমে কাজ করমে এবং এই বযাপক আইতর্ চু তক্তর েমল স্টকাম্পাতর্টিমক অ্িীমির
পতরস্কামরর কাজটির জর্য বযয় হওয়া জর্গমণর তমতলয়র্ িলার পতরমশাধ্ করমি হমব এবং যিেণ
র্া কাজটি েম্পূণন হমে িিেণ পযনন্ত আরও শিাতধ্ক তমতলয়র্ িলার তবতর্ময়াগ করমি হমব।"
DEC কবমের্ার ঘিবসল ঘসম্বগাস িম্বলর্, "এই গুরুত্বপূণন তর্ষ্পতত্ত পতরমবশগি র্যায় তবচামরর স্টেমে
এবং জর্োধ্ারমণর স্বাস্থ্য রোর জর্য তর্উ ইয়মকন র কম ার পতরমবশগি আইমর্র উপতস্থ্তির একটি
তবশাল োেলয। েবনাতধ্ক গুরুত্বপূণনভামব, র্ায়াগ্রা কাউতির অ্ঞ্চমলর অ্তধ্বােীমদর জর্য এটি একটি
োেলয যারা, এই েম্মতির আমদশর্ামার মাধ্যমম, তর্শ্চয়িা স্টপময়মের্ স্টয পতরমবশগি দূষণ
দূষণকারী দ্বারা পতরষ্কৃি হমব। পতরমবশ েংরেণ দপ্তমরর (Department of Environmental

Conservation, DEC) প্রতিভাবার্ কমী র্যায় তবচামরর জর্য এবং এই বযাপক পতরষ্করমণর কাজটি
েম্পূণন করমি অ্থনায়মর্র একটি বাস্তব পতরকের্ার জর্য িামদর অ্র্মর্ীয় লড়াইময় স্টয অ্ধ্যবোয়
প্রদশনর্ কমরমের্ িার জর্য আতম গতবনি।"
FMC কমপনামরশমর্র তমতিতলমপােন স্টেতেতলটিটি একটি 103 একমরর কীের্াশক তিতর এবং পযামকতজং
প্ল্যাি যা আমগ আমেনতর্ক-তভতত্তক কীের্াশক এবং অ্র্যার্য রাোয়তর্ক পদাথন তিতর করি। এই
স্টকমের প্রাথতমক দূষণকারী পদাথন হল আমেনতর্ক, যার ের্াতক্তকৃ ি উচ্চ মাো অ্র্ োইমে তমতলয়র্
প্রতি 60,000 পােনে (parts per million, ppm) পযনন্ত এবং অ্েোইমে প্রায় 4,000 ppm।
অ্র্যার্য দূষর্কারী পদাথনগুতলর মমধ্য আমে তমথাইল স্টলারাইি, DDT-র মমিা কীের্াশক, এবং
অ্র্যার্য তজব এবং অ্জজব স্টযৌগ।
অ্তর্য়তিি বৃতির জমলর প্রবাহ, বর্যা, উপমচ পড়া, তর্গনি, ওভারমলা, এবং এয়ার তিমপাতজশর্
স্টেতেতলটিও প্রপাটিন এবং আবাতেক এবং বাতণতজযক প্রপাটিন েহ অ্ে-োইে অ্ঞ্চলগুতল এবং েতন্নতহি
রয়যালের্-হােনলযান্ড স্কু ল (Royalton-Hartland Central School) প্রপাটিনর স্টেতিমমি, ভূ পৃমের
জল, মাটি, এবং মাটির তর্মচর জলমক দূতষি কমরমে। উপরন্তু, দূষণটি FMC স্টেতেতলটিটির ঢাল
স্টবময় কময়ক মাইমলর মমধ্য থাকা খাতড় এবং কালভােনগুতলর উপর স্টর্তিবাচক প্রভাব স্টেমলমে, যা
পাতখ, মাে, এবং স্টজমডা এবং জর্শর্ তিক (Jeddo and Johnson Creek) স্টেমর্জ স্টবতেমর্র
বণযপ্রাণীমদর েতিগ্রস্ত কমরমে।
DEC-র আইর্ প্রণয়র্কারী পদমেপ একটি েম্মতির আমদশর্ামামক অ্ন্তভুন ক্ত কমর যার জর্য
অ্র্োইে এবং অ্েোইমের েমস্ত দূতষি অ্ঞ্চগুতলমক পতরষ্কার করমি হমব এবং বেমরর পর বের
ধ্মর পতরষ্করমণর কাজটিমক আেমক রাখমি পারি এমর্ একটি দী নাতয়ি আইতর্ যুদ্ধমক এড়ামর্া
েম্ভব হময়মে। 1991 োমলর মাতকন র্ যুক্তরামের পতরমবশ রোকারী েংস্থ্ার (United States
Environmental Protection Agency, EPA) োমথ েম্মতির প্রশােতর্ক আমদশর্ামাটিমক েমাপ্ত কমর
এবং িার পতরবমিন DEC–র র্িু র্ আমদশর্ামাটি কাযনকর হয়, যার েমল স্টেতেতলটি, বেবামের
অ্ঞ্চল, স্কু ল এবং প্রাকৃ তিক েম্পদগুতলমি আমেনতর্ক এবং অ্র্যার্য রাোয়তর্মকর েতিকর প্রভাব দূর
করমি আরও বযাপক বযবস্থ্া তর্মি হমব। র্িু র্ েম্মতির আমদশর্ামায় মুখয তবষয়গুতলর মমধ্য
আমে:
•

•
•

2018 োমলর স্টশষ পযনন্ত পতরষ্করমণর কাজ েম্পতকন ি বযময়র জর্য FMC স্টেেমক 31
তমতলয়র্ িলার পতরমশাধ্ কতরমব। এই অ্থন স্টেে েুপারোন্ড স্টপ্রাগ্রামম (State Superfund
Program ) স্টেরি স্টদওয়া হমব যা িারা অ্র্যার্য গুরুত্বপূণন পতরষ্করমণর প্রকেগুতল ত্বরাতেি
করমি বযবহার করমি পারমব;
FMC-র দূষণ দ্বারা েৃতি প্রভাবগুতলর জর্য কতমউতর্টিমি হওয়া েতি পূরণ করমি েহায়িা
করার জর্য একটি 1 তমতলয়র্ িলামরর পতরমবশগি উন্নয়র্ প্রকে;
পাতরপাতবনক বেবামের অ্ঞ্চল এবং রয়যালটি হােনলযান্ড স্কু মলর পতরষ্করমণর কাজটি েম্পূণন
করার জর্য স্টেমের স্টয বযয় হময়মে িা পতরমশাধ্ করার জর্য FMC আগামী দুই বের ধ্মর
(2019-20) DEC স্টক প্রতি বের 15 তমতলয়র্ িলার পযনন্ত স্টদমব;

•
•

•

•

•

•

স্টেে যিেণ র্া মমর্ করমে স্টয কাজটি েম্পূণন হময়মে িিেণ পযনন্ত FMC 2020 োমলর
পর স্টথমক DEC-র কড়া র্জরদারীর অ্ধ্ীমর্ পতরষ্করমণর দাতয়ত্বগুতল পালর্ করমব।
স্টেতেতলটিমি যুমগর পর যুগ ধ্মর আইর্ অ্মার্য করার জতরমার্া তহোমব FMC 2.4
তমতলয়র্ দলার প্রদার্ করমব। জতরমার্ার একটি অ্ংশ রাোয়তর্ক তর্গনমমর্র কারমণ
অ্িীমির বর্যপ্রাণীমদর স্টয েতি হময়মে িার স্টথমক িামদর পুর্রুদ্ধার করার প্রকেগুতলমি
অ্থন স্টযাগামর্ েহায়িা করমব।
স্টেমের বাতক থাকা পতরমবশগি আইর্ লঙ্ঘমর্র তর্ষ্পতত্ত স্টকাম্পাতর্টিমক স্টেতেতলটিমি বিন মার্
কমনেংস্থ্ার্ রো করমি েহায়িা করমব এবং ভতবষযমির েম্ভাবয উন্নতির জর্য পতরকের্া
করমি েেম কমর িু লমব।
FMC, স্টেতেতলটিটিমি একটি অ্র্-োইে পতরমবশগি মতর্েমরর অ্থন েরবরাহ করমব এবং
ভতবষযমির পতরমবশগি আইর্ লঙ্ঘর্ প্রতিমরাধ্ করমি একটি োইে বযবস্থ্াপর্ার পতরকের্া
বাস্তবাতয়ি করমব।
স্টেতেতলটিটিমক অ্র্-োইে বজনয জল তিেমমি প্ল্যািমক েম্পূণনরূমপ আপমগ্রি করমি হমব এবং
জলেম্পতকন ি পূণন তর্য়িণ প্রদার্ করমি এবং বাইমর স্টথমক দূষণ যামি মাটির তর্মচর জমল
এমে র্া স্টমমশ র্া প্রতিমরাধ্ করমি মাটির তর্মচর জল েংগ্রমহর পদ্ধতিমক েম্প্রোতরি করমি
হমব।
দূষণ দূরীকরমণ অ্মথনর উপলভযিা তর্তশ্চি করমি আতথনক তর্শ্চয়িায় একটি 80 তমতলয়র্
িলামরর উমেখমযাগয বৃতদ্ধ মেমে।

োইেটি বিন মামর্ েম্পদ েংরেণ এবং পুর্রুদ্ধার আইর্ (Resource Conservation and
Recovery Act, RCRA) এর েংমশাধ্র্মূলক কাযনকলাপ োমপমে একটি স্টেে েুপারোন্ড োইে
এবং একটি স্টেতেতলটি উভয় তহোমব DEC দ্বারা তর্য়তিি। োইেটি েম্পমকন আরও িথয DEC-র
FMC তমতিলমপােন স্টেতেতলটি ওময়বপৃোয় পাওয়া যামব:
https://www.dec.ny.gov/chemical/54220.html।
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