
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/13/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা সাম্বিক বিথম্বলম্বেম ইস্পাত সাইম্বের জর্ে 35 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার বির্আম্বের 
ব াষণা বিম্বয়ম্বের্  

  
সম্মবত আম্বিম্বের জর্ে বেল্প সাইম্বের সম্পণূন বির্আে তেবিল করার জর্ে বেকমম্বসে ও আরবসলার 

বমত্তাম্বলর প্রম্বয়াজর্  
 

ওয়াোরফ্রন্ট ও উেকূম্বলর আিাসস্থল েরু্বর্নমনাম্বণ ভবিষেম্বত জর্সাধারম্বণর প্রম্বিোবধকার ততবর 
সে েবরম্বিে সংরক্ষণ অবধিফতর-বক তিারবক বির্আে করম্বত েম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট পনরমেশ সংরক্ষণ 
অ্নিদফতর (Department of Environmental Conservation, DEC), ঘটকমমসহ নরমেমভলপমমন্ট, 
ইর্কমপনামরমটে (Tecumseh Redevelopment, Inc.) এর সম্মনত ক্রমম এেং এর মূল কমপনামরশর্ 
আমসনলরনমত্তল (ArcelorMittal) USA নর্উ ইয়মকন র লাকাওয়ার্ার ঘেথমলমহম ইস্পামতর সামেক সাইমট 
কমপমক্ষ 35 নমনলয়র্ মানকন র্ েলার খরচ কমর একটি েযাপক নির্আপ জর্য দায়ী। সম্মনত আমদশ 
ঘেট সপুারফান্ড এেং কামরনিভ অ্যাকশর্ ঘরাগ্রামমর অ্িীমর্ সামেক নশল্প সাইট নির্আপ সম্পন্ন 
করা রময়াজর্। সাইমট দষূমণর সমািামর্র পাশাপানশ নির্আপটি পনরমেশগত ও নেমর্াদর্মূলক অ্র্যার্য 
সুনেিাগুনলর মমিয সংস্কামরর পমর ওয়াটারফ্রমন্ট পােনলক অ্যামেস সরেরাহ করমে।  
 
"এই আমদশ পনিম নর্উ ইয়মকন র পুর্রুজ্জীেমর্র একটি উমেখমোগয মাইলফলক নহমসমে নচনিত হময়মে 
ঘেখামর্ আমরা অ্তীমতর দদুনশামক ভনেষযমতর অ্থননর্নতক ইনিমর্ পনরণত করনে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই আমদমশর জর্য সামেক ঘেথমলমহম ইস্পাত সাইমটর মানলকমদর এই নশল্প সাইমটর একটি 
সমূ্পণন ও পনরপণূন নির্আপ এেং কনমউনর্টিমক দশমকর পর দশক িমর—নর্কটেতী ওয়াটারফ্রমন্ট 
রমেশানিকার রদার্ করমত হমে। এই ফাাঁকা সাইটটি আোর এই সম্প্রদাময়র উৎপাদর্শীল েযেহামর 
পুর্রুদ্ধার করা হমে, ো কনমউনর্টি এেং পনরমেমশর উপকার করমে।"  
  
"আনম ঘেথমলমহম ইস্পাত কারখার্ার োয়ায় লযাকাওয়ার্ায় জন্মগ্রহণ কনর, ঘেখামর্ আমার োো 
এেং তার পনরোর আমমনরকার স্বপ্ন অ্র্ুসরণ করার জর্য কাজ করমতর্," বলফম্বের্োন্ট গভর্নর 
কোবথ বোচুল িম্বলর্। "নশল্প নর্মনাতারা এমর্ ইস্পাত ততনর কমরনেল ো আমমনরকার্ শহরগুনলমক 
গমে তুমলনেল এেং 1980 এর দশমক ঘসগুনল েন্ধ হময় ঘগমল এটি এলাকার অ্থনর্ীনত কমনসংস্থামর্র 
জর্য একটি মারাত্মক আ াত নেল। অ্মর্ক আপমেট শহমরর মমতা, ঘেট সমথনর্ লযাকওয়ান্না এেং 
পনিম নর্উ ইয়মকন  একটি রূপান্তর ঘদমখমে এেং আমরা ভামলাভামে গমে উমেমে। সামেক ঘেথমলমহম 



 

 

ইস্পাত সাইমটর এই েযাপক নির্আপ ভনেষযমতর জর্য সাইটটি পরু্রায় কল্পর্া করা, ওয়াটারফ্রমন্ট 
জর্গমণর অ্যামেস, র্তুর্ েযেসা ও সুমোগ আকষনণ করা এেং অ্থনর্ীনতমক শনিশালী করা আমামদর 
রমচষ্টার অ্ংশ।"  
  
েবরম্বিে সংরক্ষণ অবধিফতর -এর কবমের্ার, বিবসল বসম্বগাস িম্বলর্, "এই গুরুত্বপূণন নশল্প 
সাইটগুনল পনরষ্কার ও পুর্র্নেীকরণমোগয এেং আোরও স্থার্ীয় অ্থনর্ীনতমত অ্েদার্ রাখার এেং 
সম্প্রদাময়র সুনেিামথন অ্েদার্ রাখার জর্য নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘেথমলমহম নেমলর মমতা উত্তরানিকারী 
জায়গাগুনলমত দষূমণর জর্য দায়েদ্ধ দলগুনলমক জোেনদনহত কমর রাখা গুরুত্ব। এই সম্মনত আমদমশর 
জর্য ঘেথমলমহম নেমলর নশল্প উত্তরানিকার ঘথমক দষূণমক ঘমাকামেলা করমত এেং স্থার্ীয় োনসন্দামদর 
ইর্পুট নদময় এই অ্ঞ্চমলর েৃহত্তম ও সেনানিক শর্ািমোগয শূর্যস্থার্ীয় নশল্প স্থার্মক রূপান্তর করার 
জর্য ঘটকমমসহ ও আনসনলার নমত্তামলর রময়াজর্।"  
  
ঘেথমলমহম ইস্পাত একসময় পনিম নর্উ ইয়মকন  অ্থননর্নতক উৎপাদর্শীলতার একটি রিার্ ইনির্ 
নেল, নেংশ শতাব্দীর শুরু ঘথমক ঘলাহা ও ইস্পাত উৎপাদমর্র জর্য 1,600 একমরর ঘেনশ জায়গা 
জমুে পনরমেনষ্টত। DEC এর ঘেট সুপারফান্ড ঘরাগ্রাম (State Superfund Program), সম্পদ 
সংরক্ষণ ও পুর্রুদ্ধার আইর্ সংমশাির্ী কমন ঘরাগ্রাম (Resource Conservation and Recovery 
Act Corrective Action Program) এেং ব্রাউর্নফল্ড নির্আপ কমনসূনচ নেভাগসহ পনরমেশ দষূণ 
সম্পনত্ত জমুে পনরেনতন ত হয়। সাইমটর দষূমণ আমসননর্ক ও ইস্পাত ততনরর নশমল্পর সািারণ উৎপাদর্ 
রনক্রয়াগুনলর সামথ েুি অ্র্যার্য িাতুসহ উচ্চতর স্তমরর অ্ন্তভুন ি রময়মে। তদপুনর ঘরল পনরেহমর্র 
েযাপক েযেহার, ঘতল, নগ্রজ ও জীোশ্ম জ্বালার্ীর জ্বলমর্র কারমণ আিা-অ্নস্থনতশীল তজে কােনর্ 
ঘেৌগগুনলর সামথ নেমশষত পনলসাইনিক অ্যামরামমটিক হাইমরাকােনর্গুনলর সামথ সাইমটর মাটি রভানেত 
কমর।  
  
DEC এর সম্মনত আমদশ আইর্গতভামে ঘটকমমসহ ও আমসনলরনমত্তল, ঘে সে ঘকাম্পানর্ ঘদউনলয়া 
হওয়ার পর ঘেথমলমহম ইস্পামতর পনরমেশগত দায়েদ্ধতা অ্জন র্ কমরমে, তামদর রময়াজর্:  
  

• একটি েযাপক সংস্কার কমনসূনচ সম্পন্ন করুর্ োর মমিয রময়মে ঘলক এনর উপকূলমরখার 
নর্কটেতী সামেক ঘেথমলমহম ইস্পাত সাইমটর 489 একর নির্আপ ও পেনমেক্ষণ;  

• আনথনক আশ্বাসসহ সাইটটিেন্ধ এেং েন্ধ পরেতী ঘসো রদার্ করা;  
• নির্আপ খরমচর জর্য নর্উ ইয়কন  ঘেটমক ক্ষনতপূরণ রদার্;  
• সাইট পনরষ্কার পনরকল্পর্া উন্নয়র্ ও োস্তোয়মর্ জর্গমণর দঢ়ৃ অ্ংশগ্রহণ ও সমৃ্পিতা সমথনর্ 

করা;  
• 100 েেমররও ঘেনশ সময় িমর রথমোমরর মমতা লযাকওয়ান্না ওয়াটারফ্রমন্টর নকেু অ্ংমশ 

নির্আপ করার পর জর্গমণর রমেশানিকার রদার্ করা এেং  
• লযাকওয়ান্নার তীমর দটুি মাইমলর অ্ঞ্চল পুর্রুদ্ধার ও রাকৃনতককরমণর জর্য পনরমেশগত 

োসস্থার্ উন্নয়মর্র জর্য অ্েস্থার্ ও র্কশাগুনলর মলূযায়র্ করমে এমর্ একটি 
সরকানর/ঘেসরকানর অ্ংশীদানরমত্বর অ্ংশ নর্র্।  

  



 

 

সাইমটর সামথ সম্পনকন ত পরেতী পদমক্ষপগুনলর মমিয DEC এর সাইটেযাপী রস্তানেত রনতকার সংস্কার 
কমন পনরকল্পর্াগুনল নেকাশ অ্ন্তভুন ি ো মার্ে স্বাস্থয এেং পনরমেমশর রনতরক্ষামূলক নির্আপ 
নক্রয়াকলাপ রস্তাে করমে। রস্তানেত সংস্কার কমন পনরকল্পর্া নর্উ ইয়মকন র ঘলক এনর উপকূলমরখার 
রাকৃনতক সম্পদ ও নস্থনতশীলতা তেনশষ্টয পরু্রুদ্ধামরর লক্ষয অ্জন মর্ সহায়তা করার জর্য ঘটকসই 
পুর্রুদ্ধার কােনক্রম মূলযায়র্ কমর। এনর হ্রমদ ওয়াটারফ্রমন্টর অ্যামেস েনৃদ্ধ এই সাইমটর জর্য একটি 
ঘটকসই অ্থননর্নতক উন্নয়র্ ঘকৌশমলর একটি গুরুত্বপূণন উপাদার্। একটি জর্সভাসহ জর্গমণর মন্তমেযর 
জর্য আগামী মাসগুমলামত খসো পনরকল্পর্া রকাশ করা হমে।  
  
ঘটকমমসহ 2019 সামলর অ্মিাের মামস DEC নেরুমদ্ধ একটি আটিন মকল 78 নপটিশর্ দাময়র 
কমরনেল। মামলাটিমত নর্উ ইয়কন  ঘেট অ্যাটনর্ন ঘজর্ামরমলর অ্নফস কতৃন ক DEC রনতনর্নিত্ব 
কমরনেল। এই আমদশ মামলার নর্ষ্পনত্ত কমর।  
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