
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/21/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
হাডসর্ র্দী পবরষ্কাম্বরর বিষম্ব়ে ট্রাম্প প্রোসম্বর্র বিরুম্বে মামলা ঘ াষণা কম্বরর্ গভর্নর কুওম্বমা ও 

অোটবর্ন ঘের্াম্বরল ঘেমস  
  

মামলা়ে অবভম্ব াগ করা হ়ে ঘ  পবরম্বিে সুরক্ষা এম্বেবি (Environmental Protection Agency, 
EPA) হাডসর্ র্দীর পবলম্বলাবরম্বর্ম্বটড িাইবির্াইল (polychlorinated biphenyls, PCB) 

পবরষ্কাম্বরর ের্ে ঘের্াম্বরল ইম্বলকবট্রক (General Electric, GE)-ঘক অকাম্বল একটি "সমাবির 
সর্দপত্র" প্রদার্ কম্বর  

  
প নম্বিক্ষণ তথ্ে প্রমাণ কম্বর ঘ  হাডসর্ র্দীর মাছ খাও়োর ের্ে খুিই বিষাক্ত ঘথ্ক ঘগম্বছ  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এবং অ্যাটর্র্ন জের্ামরল জলটির্িযা জেমস আে মার্কন র্ পর্রমবি সুরক্ষা 
এমের্ির র্বরুমে একটি মামলা দামযর কমরর্, যখর্ এটি হাডসর্ র্দী জেমক পর্লমলার্রমর্মটড 
বাইর্ির্াইল অ্পসারমের ের্য জের্ামরল ইমলকর্িক জকাম্পার্র্মক "সমার্ির সর্দপত্র" প্রদার্ কমর 
জিডামরল আইর্ ভঙ্গ কমর। EPA 11 এর্প্রল 2019 তার্রমখ GE-জক এই প্রতযতর্পত্র প্রদার্ কমর 
এটা জদমখ জয এই র্দী জেমক জকাম্পার্র্র আবিযকীয PCB পর্রষ্কার কাে সম্পন্ন হমযমে, যর্দও 
প্রমাে পাওযা জগমে জয র্দীর র্বর্ভন্ন অ্ংমি ঘর্মাত্রা র্বপজ্জর্কভামব জবর্ি।  
  
EPA জযর্দর্ সমার্ির সর্দপত্র প্রদার্ কমর, জসর্দর্ EPA এর পাাঁচ বেমরর পযনামলাচর্া জেমক োর্া 
যায জয পর্রষ্কামর কাে মার্ুমের স্বাস্থ্য ও পর্রমবমির ের্য যমেষ্ট সুরক্ষামূলক র্েল র্া। EPA এর 
জক্ষমত্র এই র্সোমে আসা যায জয এই পর্রষ্কার কাে মার্দণ্ড পরূে কমরমে র্কর্া র্কংবা কখর্ করমব 
এমর্র্ক তা র্র্র্নারমের ের্য এমের্িটির যমেষ্ট তেয জর্ই। এটি এবং অ্র্যার্য কারমে মামলা টিমত 
অ্র্ভমযাগ করা হয জয, EPA কততন ক GE-জক সমার্ির সর্দপত্র প্রদার্ এমের্িটির আইর্র্ ক্ষমতার 
জধব্ে এবং এটি বার্তল করা উর্চত।  
  
"িামম্পর EPA দেূেকারীমদর অ্গ্রার্র্কার প্রদামর্র মার্যমম র্র্উ ইযকন বাসী ও পর্রমবিমক রক্ষা করমত 
বযেন হম্ে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "হাডসর্ র্দী র্র্উ ইযমকন র সবমচময মলূযবার্ প্রাকত র্তক ও 
অ্েননর্র্তক সম্পমদর অ্েভুন ক্ত, র্কন্তু বেমরর পর বের জের্েং করা সমেও PCB-র দেূমের মাত্রা 
এখর্ও র্দীমত এবং মামের মমর্য অ্গ্রহেীযভামব উচ্চ। আমামদর বতন মার্ এবং ভর্বেযত প্রেমের 
ের্য হাডসর্ র্দী এবং এর তীমর বসবাসকারী কর্মউর্র্টির স্বাস্থ্য ও প্রােির্ক্ত রক্ষা করার একটি 
বার্যবার্কতা রমযমে। জযমহতু EPA র্দী পরু্রুোমরর ের্য GE-জক দাযী করমত বযেন হমযমে, তাই 
র্র্উ ইযকন  একটি পূেনাঙ্গ এবং সমূ্পেন প্রর্তকামরর দার্বমত বযবস্থ্া গ্রহে করমে।"  

https://ag.ny.gov/sites/default/files/hr_complaint_w_index_no.pdf


 

 

  
"আমরা EPA-জক জকার্ লডাই োডাই জের্ামরল ইমলকর্িক এর মত বড দেূেকারীমদরমক োড 
জদযার সুমযাগ জদব র্া", অোটবর্ন ঘের্াম্বরল ঘেমস িম্বলর্। "ঘটর্া পর্রষ্কার: হাডসর্ র্দীর মাে 
PCB দ্বারা অ্মর্ক জবর্ি দরূ্েত জেমক জগমে যা র্র্রাপমদ খাওযা যায র্া এবং EPA স্বীকার কমর 
জয তারা োমর্ র্া এগুমলা কখর্ র্র্রাপদ হমব বা হমযমে র্কর্া। EPA এই সব ঘটর্া - অ্েবা 
আইর্ - অ্গ্রাহয করমত পামর র্া এবং জকবলই বলমত পামর র্া জয GE এর PCB পর্রষ্কারকরে 
সমূ্পেন হমযমে। এ কারমে আমরা এই মামলা দামযর কমরর্ে যামত EPA-জক আইর্ অ্র্ুসরে করমত 
বার্য করা যায এবং GE এর PCB পর্রষ্কারকরে কাে সর্তযকার অ্মেনই সম্পন্ন করা বার্যতামূলক 
করা যায এবং পর্রমিমে র্র্উ ইযমকন র মার্ুমের কামে হাডসর্ র্দীর পুমরা বযবহার র্ির্রময জদযা 
যায।"  
  
বডপাটন ম্বমন্ট অি এর্ভা়েরর্ম্বমন্টাল কর্োম্বভন েম্বর্র (Department of Environmental 
Conservation) কবমের্ার, ঘিবসল ঘসম্বগাস িম্বলর্, "আমামদর পর্রমবি এবং আমামদর কর্মউর্র্টির 
স্বাস্থ্য রক্ষার ের্য লডাই করার পর্রবমতন , EPA কমযক দিক র্মর দেূমের পমর GE-জক র্বর্ামূমলয 
োড র্দময র্দমে। হাডসর্ র্দী পর্রষ্কার কাে জেমক GE-জক অ্বযাহর্ত জদযার িমল EPA তার 
র্মির্ বেন র্ করমে এবং একটি কাে অ্সমাি জরমখ চমল যামে। আে, EPA ও GE যামত তামদর 
কাে সমূ্পেন কমর ের্স্বাস্থ্য, আমামদর অ্প্রর্তস্থ্াপর্মযাগয হাডসর্ র্দীর পর্রমবি ও একটি পর্রেন্ন 
স্বাস্থ্যকর র্দীর উপর র্র্ভন রিীল কর্মউর্র্টিগুর্লমক রক্ষা কমর তা র্র্র্িত করমত আমামদর যা 
অ্বিযই করা দরকার র্র্উ ইযকন  তাই করমে।"  
  
হাডসর্ র্দী PCB সুপারিান্ড সাইটটি (Hudson River PCB Superfund site) র্র্উ ইযমকন র 
হাডসর্ েলপ্রপাত জেমক র্র্উ ইযকন  র্সটির বযাটার্র পযনে হাডসর্ র্দীর প্রায 200 মাইল প্রসার্রত 
অ্ঞ্চলমক র্ঘমর জরমখমে। এই সাইটটি দটুি প্রর্ার্ অ্ঞ্চমল র্বভক্ত: আপার হাডসর্ র্দী, যা হাডসর্ 
েলপ্রপাত জেমক িয-এর জিডামরল ডযামমর (Federal Dam) র্দমক প্রবার্হত হয (প্রায 40 মাইল 
দমূর); ও জলাযার হাডসর্ র্দী, যা িয-এর জিডামরল ডযাম জেমক 140 মাইল র্র্মচ প্রবার্হত হময 
র্র্উ ইযকন  র্সটির বযাটার্রমত মযার্হাটমর্র দর্ক্ষে র্দমক।  
  
2002 সামলর জিব্রুযার্র মামস EPA আপার হাডসর্ র্দীর সুপারিান্ড সাইমটর ের্য একটি জরকডন  
অ্ব র্ডর্সির্ (Record of Decision, ROD) চূডাে কমর, যা দরূ্েত র্দীর কো উমেখ কমর। 
EPA এর 2002 ROD আপার র্দীমত PCB দেূমের সমার্ামর্র ের্য অ্তযে দরূ্েত অ্ঞ্চলগুমলার 
পর্ল জের্েং র্র্বনাচর্ কমরমে। GE, EPA এর তদারর্কর অ্র্ীমর্ 2006 সামলর সম্মর্ত র্বর্ামর্র 
িতন াবর্ল অ্র্ুযাযী, প্রায 2.65 র্মর্লযর্ র্কউর্বক গে PCB-দরূ্েত পর্লর টামগনটকত ত জের্েং 
বাস্তবাযর্ কমরমে। এই জের্েং 2009 সামলর বসমে শুরু হমযর্েল ও 2015 সামলর িরৎকামল জিে 
হমযর্েল।  
  
অ্যাটর্র্ন জের্ামরল জেমস EPA এর সমার্ির সর্দপমত্রর র্বেযটি জবআইর্ী বমল খুাঁমে জপমযমে কারে 
EPA এটি র্র্র্িত করমত বযেন হমযমে জয পর্রষ্করে কােটি মার্ব স্বাস্থ্য এবং পর্রমবমির সুরক্ষা 
র্র্র্িত করমব। সাম্প্রর্তক তেয জেমক োর্া জগমে জয হাডসর্ র্দীর মামে PCB এর ঘর্ত্ব জবর্ি 



 

 

রমযমে - ROD এর উমেিয জেমক র্তর্গুে জবর্ি - এবং প্রকত তপমক্ষ, জের্েং বন্ধ হওযার পর র্তর্ 
বেমর তা অ্মর্কটাই অ্পর্রবর্তন ত োমক। র্র্উ ইযকন  জেট র্ডপাটন মমন্ট অ্ব জহলে (Department of 
Health) ও ের্স্বােন জগাষ্ঠী র্সর্র্ক হাডসর্ (Scenic Hudson) ও র্সমযরা লামবর (Sierra 
Club) গমবেোয জদখা জগমে, অ্মর্মকই হাডসর্ র্দীর PCB-দরূ্েত অ্ংি জেমক র্রা পডা মাে 
খামের্।  
  
প্রর্তকারমলূক জের্েংমযর িমল ROD-জত জযমর্ অ্র্ুমার্ করা হমযর্েল তার জচময র্দীর পর্লগুমলামত 
অ্মর্ক জবর্ি PCB রমযমে এবং EPA এর মলূযাযমর্ জদখা জগমে জয ROD এর প্রতযািার তুলর্ায 
আপার র্দীমত প্রায 13 টর্ জবর্ি PCB জরমখ জগমে। প্রায 54 টর্ PCB আপার র্দীমত জেমক 
জগমে।  
  
অ্যাটর্র্ন জের্ামরল জেমস র্র্উ ইযমকন র র্দন ার্ র্ডর্িমের (Northern District of New York) ের্য 
মার্কন র্ যকু্তরামের র্ডর্িে জকামটন  (U.S. District Court) EPA এর র্বরুমে আেমকর পদমক্ষপ 
র্র্ময আসমের্। হাডসর্ র্দীর অ্পযনাি পর্রেন্নতার পর্রমপ্রর্ক্ষমত মামলাটি র্ডর্িে জকাটন মক 
এমের্িটির সমার্ির সর্দপত্র র্দমত অ্র্ুমরার্ কমর।  
  
হাডসর্ বরভার স্লুপ বল়োর ও়োটার (Hudson River Sloop Clearwater) এর বর্িনাহী পবরচালক 
ঘেগ উইবল়োমস িম্বলর্, "EPA জক জের্ামরল ইমলকর্িকমক দাযী করমত বার্য করার ের্য আমরা 
র্র্উ ইযমকন র মামলাটিমক সমেনর্ কর্র। 2005 সামল GE মামলা র্র্ষ্পর্ি করার পর, তারা হাডসর্ 
র্দীমত ততর্র হওযা েঞ্জাল পর্রষ্কামরর ের্য তার লামভর পর্রমামের 1.5 িতাংমিরও কম খরচ 
কমরমে। র্র্রাপমদ মাে জখমত সক্ষম হওযার ের্য র্র্উ ইযকন বাসীমক আমরা পঞ্চাি বের অ্মপক্ষা 
করার ের্য অ্র্ুমরার্ করা যুর্ক্তসঙ্গত বা তবর্ র্য।"  
  
বরভারবকপার ঘপ্রবসম্বডন্ট পল গোলম্বভ িম্বলর্, "EPA আমামদর র্দী ও আমামদর কর্মউর্র্টিগুমলামক 
বযেন কমরমে জয পর্রষ্কার-পর্রেন্নতার ের্য GE জক সমার্ির সর্দপত্র োর্র কমরমে যা তার 
লক্ষযমাত্রার জচময খারাপভামব হ্রাস পামে। যর্দ অ্পর্রকর্িতভামব জেমড জদওযা হয, তমব EPA এর 
র্সোে অ্যমে এমের্িটির পমক্ষ GE এর হাডসর্ র্দীমত েঞ্জাল পর্রষ্কামরর কাে জিে করা অ্মর্ক 
কঠির্ কমর তুলমত পামর। আমরা গভর্নর কুওমমা ও অ্যাটর্র্ন জের্ামরল জেমসমক EPA এর দার্যত্ব 
তযাগ করার আহ্বার্ োর্ামত ও একটি স্বাস্থ্যকর হাডসমর্র দার্বদার সকল র্র্উ ইযকন বাসীর পমক্ষ 
দাাঁডামর্ার ের্য প্রিংসা কর্র।"  
  
বসম্ব়েরা লাি আটলাবন্টক চোপ্টার এর কর্োরম্বভের্ বডম্বরক্টর রোর ডাউর্ িম্বলর্, "র্সমযরা 
লাব, GE এর হাডসর্ র্দীর PCB পর্রষ্কামরর ের্য ভুযা 'সমার্ির সর্দপত্র' র্র্ময EPA জক চযামলঞ্জ 
োর্ামত অ্যাটর্র্ন জের্ামরল জেমসমক প্রিংসা কমরমে। EPA প্রচুর সংখযক PCB র্দীর তলমদমি 
োকমত জদয যর্দও তারা োমর্ জয হাোর হাোর র্র্উ ইযকন বাসী - যামদর মমর্য জবর্িরভাগ স্বি 
আমযর, অ্র্ভবাসী ও সংখযালঘু সম্প্রদামযর প্রর্তর্র্র্র্ত্ব কমরর্ - হডসর্ র্দীর পার্র্ জেমক র্রা 
দরূ্েত মাে র্দময তামদর পর্রবামরর জটর্বমল খাবার পর্রপূরক কমরর্। হাডসর্ র্দীমক সমূ্পেন পর্রষ্কার 



 

 

কমর শুর্ু এই সমসযার সবমচময কাযনকর ও র্বজ্ঞার্র্ভর্িক প্রর্তকার র্য, এ র্রমর্র র্যাযর্বচার এই 
কর্মউর্র্টিগুমলার প্রাপয।"  
  
বসবর্ক হাডসর্ এর ঘপ্রবসম্বডন্ট ঘর্ড সুবলভার্ িম্বলর্, "র্সর্র্ক হাডসর্ র্র্উ ইযকন  জেট প্রভার্বত 
কমর ও জদিেমুড সুপারিামন্ডর সাইটগুমলার র্র্ের স্থ্াপমর্র ের্য এই গুরুত্বপেূন পর্রমবি, ের্স্বাস্থ্য ও 
অ্েননর্র্তক ইসুযমত তার অ্বযাহত দতঢ জর্তত মত্বর ের্য গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমার প্রিংসা কমরমে। এবং 
আমরা হাডসর্ র্দী রক্ষার ের্য ও হাডসর্ র্দীর পর্রেন্নতা সমূ্পেনরূমপ EPA এর র্সোমের 
জঘােোমক চযামলঞ্জ োর্ামর্ার ের্য অ্যাটর্র্ন জের্ামরল জলটির্িযা জেমসমক র্র্যবাদ োর্াই। EPA জক 
যর্দ জের্ামরল ইমলকর্িকমক এই কাে করার অ্র্মুর্ত জদযা হয জযখামর্ তেয জেমক স্পষ্টত জদখা 
যায জয পর্রষ্কার কাে তার র্র্র্নার্রত লক্ষযগুমলা অ্েন র্ করমত বযেন হমযমে, তাহমল এলাকাটির 
মার্ুে স্বাস্থ্য ও অ্েননর্র্তক পর্রের্ত জভাগ করমব, জযখামর্ জিডামরল সুপারিান্ড জপ্রাগ্রামমর অ্খণ্ডতা 
র্চরকাল হীর্ভামব োকমব। GE এর কযািার সতর্ষ্টকারী রাসাযর্র্ক দ্বারা মাে এতটাই দরূ্েত োমক 
জয র্র্উ ইযকন  জেমটর জহলে র্ডপাটন মমন্ট 50 বেমরর কম বযসী র্িশু ও মর্হলামদরমক 
অ্যার্ডমরার্ডামের (Adirondacks) তলমদি জেমক র্র্উ ইযকন  হারবার পযনে র্দীর 200 মাইল প্রামে 
জকামর্া মাে র্া খাওযার পরামিন জদয। এটা অ্গ্রহেমযাগয ও আমরা এই আইর্িতঙ্খলা বার্হর্ীর 
র্বরুমে হাডসর্ এবং ের্গমের পমক্ষ দাাঁডামর্ার ের্য গভর্নর কুওমমা ও অ্যাটর্র্ন জের্ামরল জেমসমক 
র্র্যবাদ োর্াই।"  
  
এই র্বেযটি অ্যাটর্র্ন জের্ামরল জেমমসর পমক্ষ সহকারী অ্যাটর্র্ন জের্ামরল জের্ম উডস ও র্িটার্র্ 
হযার্ার এবং এর্ভাযরর্মমন্টাল জপ্রামটকির্ বুযমরা (Environmental Protection Bureau, EPB) এর 
পর্রমবি র্বজ্ঞার্ী ের্ জডর্ভস জডপুটি বযুমরা র্চি র্লসা এম. বুর্রযামর্ক ও বুযমরা র্চি জলমুমযল 
জরামলার্ভচ এর তোবর্ামর্ পর্রচালর্া করমের্। এর্ভাযরর্মমন্টাল জপ্রামটকির্ বুযমরা হমে অ্যাটর্র্ন 
জের্ামরল অ্ব জসািযাল োর্েস র্বভামগর (Division of Social Justice) অ্ংি, যার জর্তত মত্ব 
আমের্ র্চি জডপুটি-অ্যাটর্র্ন জের্ামরল জমঘার্ িে।  
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