অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/30/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা উদীয়মার্ দূষণকারী 1,4-ডাইঅম্বেম্বর্র জর্ে জাবির প্রথম পার্ম্ব াগে পাবর্র
স্ট্োন্ডাডন ঘ াষণা কম্বরম্বের্

বর্উ ইয়কন বিবলয়র্ প্রবি 1 অংে হাম্বর 1,4-ডাইঅম্বেম্বর্র জর্ে স্ট্োন্ডাডন গ্রহণ কম্বরম্বে
ঘস্ট্ট এোডাও PFOA এিং PFOS এর জর্ে সিন বর্ম্ন স্ট্োন্ডাডনগুবলর একটি প্রবি বিবলয়ম্বর্ 10 অংে
সম্বিন াচ্চ দূষণ মাত্রা অজনর্ কম্বরম্বে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন ঘেট 1,4-ডাইঅ্মেমর্র জর্য
প্রথম পার্ীয় জমের েযান্ডাডন গ্রহণ কমরমে, ো 1,4-ডাইঅ্মেমর্র জর্য প্রনি নিনেয়মর্ সমিনাচ্চ ১
অ্ংশ দূষমণর মাত্রা নর্র্নারণ কমরমে। গভর্নর নর্উ ইয়মকন র পার্ীয় পানর্মি উদীয়মার্ দূষণকারী
PFOA এিং PFOS-এর জর্য সমিনাচ্চ দূষমণর মাত্রা ঘ াষণা কমরমের্, ো প্রনি নিনেয়মর্ ১০টি অ্ংশ
ো PFOA এিং PFOS-এর জর্য মানকন র্ েুক্তরামের মমর্য সিননর্ম্ন। এই ঘ াষণাগুনে জর্স্বাস্থ্য এিং
স্বাস্থ্য পনরকল্পর্া কাউনিমের একটি সিনজর্ীর্ মন্তিয সময় এিং অ্র্ুমমাদর্ অ্র্ুসরণ কমর।
"েখর্ ঘেডামরে সরকার 1,4-ডাইঅ্মের্, PFOA এিং PFOS-এর মমিা উদীয়মার্ দূষণকারী
রাসায়নর্ক পদাথনমক অ্নর্য়নিি ভামি ঘেম়ে নদমে, িখর্ নর্উ ইয়কন র্িু র্ জািীয় মার্ নর্র্নারমণর
মার্যমম পমথর ঘর্িৃ ত্ব নদমে ো পার্ীয় জমের মার্ নর্নিি করমি এিং নর্উ ইয়মকন র স্বাস্থ্যমক এই
রাসায়নর্ক পদাথন ঘথমক রক্ষা করমি সাহােয কমর।" গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই মহার্ ঘেমট
পনরমিশ আমদাের্ প্রনিনিি হময়মে এিং আগামী প্রজমের জর্য আমামদর সিমেময় মূেযিার্ সম্পদ
রক্ষার জর্য আমরা এনগময় োি।"
র্িু র্ নর্য়ম অ্র্ুোয়ী ঘেমটর পািনেক ওয়াটার নসমেমমক নর্য়নমিভামি এই রাসায়নর্ক পদাথন
পরীক্ষা এিং পেনমিক্ষণ করমি হমি, আকার নর্নিনমশমষ। নির্টি দূষণকারীর প্রমিযকটিই সারা ঘদমশ
পার্ীয় পানর্ িযিস্থ্ায় শর্াক্ত করা হময়মে, নকন্তু েুক্তরামের পনরমিশ সুরক্ষা এমজনি দ্বারা অ্নর্য়নিি
রময় ঘগমে, ো ঘেডামরে ঘসে নরংনকং ওয়াটার অ্যামের অ্র্ীমর্ নর্য়িক সীমা নর্র্নারমণর জর্য
দায়ী।
ঘেডামরে পদমক্ষমপর পনরিমিন এিং সকে নর্উ ইয়কন িাসীমদর জর্য নিশুদ্ধ পার্ীয় পানর্ নর্নিি
করমি ঘেমটর প্রনিশ্রুনির অ্ংশ নহমসমি, পার্ীয় পানর্র মার্ কাউনিে 2017-2018 নর্িনাহী

িামজমটর অ্ংশ নহমসমি নর্উ ইয়কন ঘেট ঘহল্থ নডপাটনমমন্টমক ঘেমটর নিনভন্ন কনমউনর্টিমি দশমকর
পর দশক র্মর পুরমর্া কেকারখার্ার দূষণ সম্পমকন সুপানরশ করার জর্য গঠিি হয়। PFOA,
PFOS এিং 1,4-ডাইঅ্মের্ সম্পমকন কাউনিমের বিজ্ঞানর্ক পেনামোের্া এই মার্ি সৃষ্ট, উদীয়মার্
দূষণকারীর মার্ নর্র্নারমণর প্রথম নর্মদন নশকার অ্ংশ নেে, ো পনরমিমশ স্থ্ায়ী এিং ঘদশিযাপী পার্ীয়
পানর্ িযিস্থ্ায় শর্াক্ত করা হময়মে। কাউনিমের সদসয, একামডনমক নিজ্ঞার্ী, প্রমকৌশেী, পািনেক
ওয়াটার নসমেম ঘপশাদার, এিং নর্উ ইয়কন ঘেট নডপাটনমমন্ট অ্ে ঘহল্থ অ্যান্ড এর্ভায়রর্মমন্টাে
কর্জারমভশর্ এর নিমশষজ্ঞমদর নর্ময় গঠিি, োরা এই রাসায়নর্ক অ্পসারমণর জর্য সম্ভািয স্বাস্থ্য
প্রভাি এিং প্রেুনক্ত সম্পমকন উপেভয নিজ্ঞার্ অ্র্ুসরণ কমর এই মার্ সুপানরশ কমরমের্।
নর্উ ইয়মকন র নর্য়ম প্রণয়র্ প্রনিয়া অ্র্ুোয়ী, সংমশানর্ি নিনর্মাো জার্ুয়ানর মামস নর্উ ইয়কন ঘেট
ঘরনজোমর 45 নদমর্র প্রকাশয মন্তিয সমময়র জর্য প্রকানশি হয়। প্রস্তািটি নিমিের্ার জর্য 2,000
এর ও ঘিশী মন্তিয অ্জনর্ কমরমে। গৃহীি মন্তমিযর জিামি, স্বাস্থ্য দপ্তর (Department of Health,
DOH) প্রস্তানিি নিনর্মাোর সংমশার্মর্র খস়ো বিনর কমরমে ো সরকারী পানর্ িযিস্থ্ার জর্য
একটি র্ীনিমাো প্রনিয়া রের্া করমি ো সনিয়ভামি প্রস্তানিি MCL-এর সামথ সামঞ্জসয আর্ার
জর্য পরীক্ষা কমরমে, ঘকার্ েঙ্ঘমর্র নিজ্ঞনপ্ত জানর র্া কমরই। আজমকর পানিক ঘহেথ অ্যান্ড প্ল্যানর্ং
কাউনিে (Public Health and Health Planning Council, PHHPC) অ্র্ুমমাদমর্র পর, এিং
একিার স্বাস্থ্য কনমশর্ার কিৃন ক অ্র্ুমমানদি হমে, েূ ়োন্ত নিনর্মাো ঘেট ঘরনজোমর প্রকাশ করা
হমি। একিার প্রকানশি হমে, 10,000 িা িার ঘিশী িযনক্তমক ঘসিা ঘদওয়া নসমেমসমূহমক 60
নদমর্র মমর্য পরীক্ষা শুরু করমি হমি, 3,300 ঘথমক 9,999 িযনক্তমক ঘসিা ঘদওয়া নসমেমসমূহমক
90 নদমর্র মমর্য পরীক্ষা শুরু করমি হমি, এিং 3,300 জমর্র কম িযনক্তমক ঘসিা প্রদার্কারী
নসমেমমর জর্য েয় মামসর মমর্য পরীক্ষা শুরু করমি হমি।
বর্উ ইয়কন ঘস্ট্ম্বটর স্বাস্থ্ে বিষয়ক কবমের্ার ডা. হাওয়াডন জুকার িম্বলর্, "পার্ীয় পানর্মি
উদীয়মার্ দূষণ ঘমাকামিোয় নর্উ ইয়কন ঘেমটর অ্দময অ্ঙ্গীকার এখর্ এিং ভনিষযমি জর্স্বাস্থ্য
রক্ষার একটি নভনিপ্রস্তর। এই র্িু র্ মার্গুনে ঘদশিযাপী সিননর্ম্ন এিং র্নজর-সৃনষ্টকারী এিং সেে
িাস্তিায়র্ নর্নিি করমি ঘেকমহাল্ডারমদর ইর্পুট সহ কময়ক মাস র্মর বিজ্ঞানর্ক পেনামোের্া
নিমিের্া করা হয়।"
বর্উইয়কন ঘস্ট্ম্বটর পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর (New York State Department of Environmental
Conservation) কবমের্ার ঘিবসল ঘসম্বগাস িম্বলর্, "আজ, আমামদর সম্প্রদায়মক উদীয়মার্ দূষমণর
সংস্পশন ঘথমক রক্ষা করার জর্য ঘেডামরে ঘর্িৃ মত্বর িমাগি অ্র্ুপনস্থ্নিমি নর্উ ইয়কন PFOA,
PFOS এিং 1,4-ডাইঅ্মেমর্র জর্য ঐনিহানসক এিং প্রনিরক্ষামূেক পার্ীয় জমের মার্ গ্রহণ
করমে। আনম এই নিষময় িামদর সমামোের্ামূেক এিং প্রময়াজর্ীয় ঘর্িৃ মত্বর জর্য রামজযর পার্ীয়
পানর্র মার্ কাউনিমে আমার সহকমীমদর প্রশংসা করনে এিং সকে নর্উ ইয়কন িাসী োমি নিশুদ্ধ
পানর্ পার্ করমি পামর িা নর্নিি করমি স্বাস্থ্য নিভামগ আমামদর অ্ংশীদারমদর সামথ কাজ করার
জর্য উদগ্রীি।"

বর্উ ইয়কন ঘস্ট্ট এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল ফ্োবসবলটিস কম্বপনাম্বরেম্বর্র (Environmental Facilities
Corporation, EFC ) ভারপ্রাপ্ত সভাপবি এিং প্রধার্ বর্িন াহী কমন কিনা এিং ঘজর্াম্বরল কাউম্বেল
মবরর্ ঘকালমোর্ িম্বলর্, "এই জটিে প্রকমল্পর ঘমাট খরমের 60% িহনিমে রােীয় অ্র্ুদার্ প্রদামর্র
জর্য EFC DOH -এর সামথ অ্ংশীদার হমি ঘপমর আর্নদি। অ্িনশষ্ট প্রকল্প খরমের জর্য কম সুদ
অ্থনায়মর্র প্রস্তাি নদময় আমরা এই প্রকল্পগুমোমক সম্প্রদাময়র জর্য সাশ্রয়ী কমর িু েনে এিং নর্উ
ইয়কন রামজযর সকে িানসদামদর নিশুদ্ধ পার্ীয় পানর্র প্রাপযিা নর্নিি করমি গভর্নর কুওমমার
উমেশযমক সমথনর্ করনে।"
PFOA/PFOS-এর জর্ে ঘদম্বের সিন াবধক সুরক্ষামূলক MCL গৃহীি হম্বয়ম্বে
PFOA-এর জর্য 10 নপনপটি এিং PFOS-এর জর্য 10 নপনপটিমি, MCL জানির সিমেময়
প্রনিরক্ষামূেক স্তমরর মমর্য অ্র্যিম। PFOA একটি রাসায়নর্ক ো পূমিন র্র্-নেক, দাগ প্রনিমরার্ী,
এিং পানর্ প্রনিমরার্কারী পণয বিনর করমি িযিহার করা হময়মে। PFOS অ্নি-নর্িনাপণ ঘের্া বিনর
কমর জেজ নেমে িযিহার করা হময়মে। নর্উ ইয়কন ঘেমটর সুপারোন্ড ঘপ্রাগ্রাম (State Superfund
Program)-এর মার্যমম ঘেট গ্রার্ুোর অ্যানেমভমটড কািনর্ নেল্টামরশর্ (Granular Activated
Carbon Filtration, GACs) নসমেমগুনে স্থ্াপমর্র জর্য কময়ক নমনেয়র্ নিনর্ময়াগ কমরমে ো
সেেভামি নিনভন্ন কনমউনর্টির পানর্র সরিরাহসমূহ ঘথমক PFOA এিং PFOS-ঘক অ্পসারণ
করমে। পনরমশমষ, ঘেট সম্ভািয দূষণকারীমদর ঘেট এিং স্থ্ার্ীয় পেনাময় িযয় করা পনরষ্কার খরমের
জর্য দায়ী করমে।
1,4-ডাইঅম্বেম্বর্র জর্ে ঘদম্বের প্রথম MCL গ্রহণ
নর্উ ইয়কন জানির প্রথম ঘেট োরা 1,4-ডাইঅ্মেমর্র জর্য একটি MCL গ্রহণ কমরমে এিং 1.0
নপনপনিমি ঘসই মার্ নর্র্নারণ কমরমে। 1,4-ডাইঅ্মের্ একটি রাসায়নর্ক ো সেমভন্টস, ঘপইন্ট
নিপারস, নগ্রজ এিং ওয়ামে েযানিোইজার নহমসমি িযিহার করা হয়। ঘেট অ্যাডভািড
অ্নেমডটিভ প্রমসস (Advanced Oxidative Process, AOP) র্ামম 1,4-ডাইঅ্মেমর্র জর্য একটি
কােনকর র্িু র্ পনরমশার্র্ প্রেুনক্ত অ্র্ুমমাদর্ কমরমে ো প্রথম েং আইেযামন্ডর সােক কাউনন্ট
ওয়াটার অ্থনরটি (Suffolk County Water Authority) কিৃন ক 2018 সামে একটি কূপ সংমশার্মর্
িযিহৃি হয়।
ঘেমটর PFOA ও PFOS-এর ঘে স্তর নর্র্নারণ কমরমে ঘসটি ঘেডামরে EPA-এর প্রনি নিনেয়মর্
িিন মার্ 70 ভামগর োইমি কম। ঘেমকামর্া সম্ভািয স্বাস্থ্য ঝুুঁ নকর প্রভাি ঘিাঝা োমি জীির্ভর ঘকউ
প্রনি নিনেয়মর্ 70 ভাগ পানর্ দূষমণর সামথ থাকমে, িমি এটির প্রমকাপ খুি স্বল্প সমময়র মমর্য
ঘদখা োমি র্া। েনদও 1,4-ডাইঅ্মের্ নিষময় EPA-এর ঘকামর্া নর্মদন শর্া ঘর্ই, নরংনকং ওয়াটার
ঘকায়ানেটি কাউনিমের সুপানরশ থাকা সমেও, DOH সিমেময় সহজপ্রাপয নিজ্ঞামর্র িথয িযিহার কমর
দূষমণর একই মাত্রা প্রনি নিনেয়মর্ 1 ভাগ নর্র্নারণ কমরমে। এরূপ উচ্চির সহর্শীে মাত্রা
(maximum contaminant levels, MCLs)-এর দূষণ স্তর নর্র্নারণ করা এিং প্রনিটি পানর্
সরিরাহ িযিস্থ্া, ঘসটির আকার োই ঘহাক র্া ঘকর্, নর্য়নমি পরীক্ষা ও িদারনক করা এটি
নর্নিি করমি ঘে দূষমণর কারমণ গণস্বাস্থ্য ঝুুঁ নক ঘের্ র্া হয়।

নর্উ ইয়কন ঘেট এমজনিগুমো PFAS দূষমণর িদন্ত এিং পনরষ্কার করমি এিং নর্উ ইয়কন িাসীমদর
নিশুদ্ধ পানর্ প্রাপযিা নর্নিি করমি অ্ভূ িপূিন পদমক্ষপ নর্ময়মে। ভূ গভন স্থ্ পানর্ এিং ভূ গভন স্থ্ পানর্
সম্পদ সুরনক্ষি এিং পনরেন্ন রাখার এই প্রমেষ্টামক সমথনর্ করার জর্য, নডপাটনমমন্ট অ্ি
এর্ভায়রর্মমন্টাে কর্জারমভশর্ ঘেট নডপাটনমমন্ট অ্ে ঘহল্থ এিং অ্সংখয সংস্থ্ার সামথ কাজ কমর,
োর মমর্য রময়মে স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য নিভাগ, পার্ীয় পানর্ সরিরাহকারী এিং কিৃন পক্ষ, এিং ঘেডামরে,
ঘেট, কাউনন্ট এিং ঘপৌর সরকার। নর্উ ইয়কন ঘেট, ঘেট জুম়ে PFAS এিং 1,4-ডাইঅ্মেমর্র
মি উদীয়মার্ দূনষি পদাথন মূেযায়মর্র জর্য উমেখমোগয সম্পদ নর্মিনদি কমরমে।
বর্উ ইয়কন কবমউবর্টি রক্ষায় ভবিষেৎ পদম্বক্ষপ
নর্উ ইয়কন ঘেট উপেভয সমিনািম নিজ্ঞার্ দ্বারা পনরোনেি ঘপ্রাগ্রাম এিং র্ীনি অ্গ্রসর অ্িযাহি
রাখমি পাশাপানশ দূষণকারীমদর দায়ী করা হমি োরা উদীয়মার্ দূষণকারী পদাথন কিৃন ক সম্প্রদায়
এিং পনরমিমশর ক্ষনির জর্য দায়ী। ঘেমটর সংস্থ্াগুমোর মমর্য সমিায় প্রমেষ্টার মার্যমম, নর্উ ইয়কন
সুপারোন্ড, ব্রাউর্নেল্ড, সম্ভািয অ্নিনর্িনাপক ঘের্া হট স্পট, এিং নর্নিয় েযান্ডনেে সাইমট
র্জরদানর পনরোের্া করমি PFAS এর প্রভাি শর্াক্ত করা োয় নকর্া িা নর্র্নারণ করমি। ঘে সি
সাইমট দূষণ র্রা পম়েমে, ঘসসি সাইমটর জর্য দ্রুি সা়ো প্রদামর্র মার্যমম উদীয়মার্ দূষণকারীমদর
ঘমাকামিো করার জর্য ঘেমটর অ্িযাহি কামজর উপর নভনি কমর আইর্ার্ুগ এিং নিনর্মাো িযিস্থ্া
গম়ে িু েমি। উপরন্তু, নরংনকং ওয়াটার ঘকায়ানেটি কাউনিে জর্স্বাস্থ্য রক্ষার জর্য র্িু র্ এিং
অ্নর্য়নিি দূষমণর মূেযায়র্ িোির্ার্ করমি।
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