
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/4/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা দষূম্বের বিরুম্বের আইর্ী িেিস্থা নর্য়ার উম্বেম্বেে দষূে ের্াক্ত হিার সময় নেম্বক 
বির্ িছর পর্নন্ত পাবিক পাবর্ সরিরাহকারীম্বদরম্বক আইম্বর্র আওিায় আর্ার সীমািেিা 

(STATUTE OF LIMITATIONS) প্রদার্ কম্বর আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বছর্  
  

র্িুর্ আইর্ এটি পবরষ্কার কম্বর নর্ সরিরাহকারী দষূেকারী পদাম্বেনর ের্াক্ত হিার বির্ িছম্বরর 
মম্বযে পািবলক পাবর্ সরিরাম্বহর নকাম্বর্া উৎস নেম্বক ক্ষবি হিার জর্ে আইর্ী িেিস্থা বর্ম্বি 

পারম্বির্  
  

কুওম্বমা: "দষূেকারীম্বক িাম্বদর কৃিকম্বমনর জর্ে দায়ী করা প্রম্বয়াজর্ এিং এই পদম্বক্ষপ নর্য়ার 
মাযেম্বম আমরা একটি অগ্রহেম্বর্াগে আইর্ী ফাাঁক িন্ধ করবছ র্া িাম্বদরম্বক দীর্নবদর্ পর্নন্ত দষূে 
চাবলম্বয় র্ািার সুম্বর্াগ বদম্বয়ম্বছ। এই আইম্বর্র মাযেম্বম আমরা জর্গম্বের পাবর্ সরিরাহম্বক 

সুরবক্ষি করবছ এিং পাবর্ সরিরাহকারীরা িাম্বদর প্রাপে খরচ উঠাম্বি পারম্বছ, জর্স্বাস্থে সুরবক্ষি 
রম্বয়ম্বছ, এিং এই সকল অপকমনকারীম্বদর অপকম্বমনর জর্ে করদািারা র্াম্বি অেন দায়গ্রস্থ হম্বয় র্া 

পম্বে িা বর্বিি করম্বিা।"  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ পাবলিক পালর্ সরবরামে দষূণ শর্াক্ত েওযার পমর পাবলিক পালর্ 
সরবরােকারী কর্তন ক যেমকামর্া পদমেপ গ্রেমণর জর্য একটি স্পষ্ট মার্দন্ড প্রলর্ষ্ঠার উমেমশয আইমর্ 
(S.3337C/A.5477C) স্বাের কমরমের্। যকামর্া পালর্র উৎমস দষূণ থাকার কারমণ দষূণকারীর 
লবরুমে পাবলিক এবং পাইকালর পালর্ সরবরােকারীমদর জর্য আইর্ী পদমেপ গ্রেণ করার 
সীমাবের্ার লবলি চািু েমব:  
  

• কুপ লকংবা যশাির্াগামরর পালর্র র্মুর্ার অ্পলরমশালির্ পালর্মর্ স্বাস্থ্য দপ্তর লকংবা 
পলরমবশগর্ সুরো সংস্থ্া কর্তন ত্ব সমবনাচ্চ লর্িনালরর্ স্তমরর অ্লর্লরক্ত দষূণকারী পদামথনর 
শর্াক্তকরণ, অ্থবা অ্পলরমশালির্ পালর্ বা যশাির্াগামরর পালর্র র্মুর্ায সমবনাচ্চ লর্িনালরর্ 
স্তমরর অ্লর্লরক্ত দষূণকারী পদামথনর সবনমশষ শর্াক্ত েবার র্ালরখ; অ্থবা  

• দষূণকারী পদামথনর উপলস্থ্লর্মর্ সোযর্া করা একজর্ দষূণকারী কর্তন ক সংঘটির্ সবনমশষ 
অ্পকমন যথমক।  

  
"দষূণকারীমক র্ামদর কত র্কমমনর জর্য দাযী করা প্রমযাজর্ এবং এই পদমেপ যর্যার মািযমম আমরা 
একটি অ্গ্রেণমোগয আইর্ী ফাাঁক বন্ধ করলে ো র্ামদরমক দীঘনলদর্ পেনন্ত দষূণ চালিময োবার সুমোগ 
লদমযমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই আইমর্র মািযমম আমরা জর্গমণর পালর্ সরবরােমক সরুলের্ 



 

 

করলে এবং পালর্ সরবরােকারীরা র্ামদর প্রাপয খরচ উঠামর্ পারমে, জর্স্বাস্থ্য সুরলের্ রমযমে, 
এবং এই সকি অ্পকমনকারীমদর অ্পকমমনর জর্য করদার্ারা োমর্ অ্থন দাযগ্রস্থ্ েময র্া পমে র্া 
লর্লির্ করমবা।"  
  
1986 সাি যথমক, যেট আইর্ আঘার্ আলবষ্কামরর লর্র্ বেমরর মমিয লবষাক্ত পদামথনর সংস্পমশনর 
ফমি সতষ্ট েযেলর্র জর্য মামিা যমাকালবিার অ্র্মুলর্ লদমযমে, লকন্তু এখর্ও পেনন্ত, দষূণকারীর 
অ্পকমমনর ফমি েওযা সম্পলির েযেলর্ লবষযক আইর্ অ্স্বচ্ছ এবং দষূণকারীমদরমক র্ামদর কমমনর 
দাযভার এলেময যেমর্ সোযর্া কমরমে। সীমাবের্ার লবলি কখর্ যথমক শুরু েমব, এটিমক লর্ময 
স্পষ্টর্ার অ্ভাব পরু্রুোমরর যেমে বািা েময দাাঁলেমযমে এবং করদার্ামদরমক জঞ্জাি পলরষ্কার করার 
খরচ বের্ করমর্ বািয কমরমে।  
  
বসম্বর্টর নজমস গগরে্ার্ িম্বলর্, "িং আইিযামন্ডর অ্সািারর্ সম্পদ আমামদর একমাে জিজ উৎস 
এবং আমামদর ভলবষযৎ প্রজমের জীবর্ীশলক্ত লর্লির্ করমর্ এটিমক রো করা অ্পলরোেন। এই 
আইর্টি পাবলিক পালর্ সংক্রান্ত সত্ত্বাগুমিামক আমামদর পালর্ দষূণ করার জর্য কমপনামরট দষূণকারীমদর 
অ্লভেুক্ত করমর্ এবং এই গভীর পমকমটর দষূণকারীরা, োরা অ্লভকরদার্া র্য, র্ামদরমক আমামদর 
পালর্ যথমক 1,4 ডাইঅ্ক্স্যার্-এর মর্ দষূণকারী পদামথনর অ্পসারমণর বযয বের্ করা লর্লির্ 
করমর্ একটি গুরুর্র প্রমযাজর্ীয োলর্যার যদমব। িং আইিযামন্ডর পালর্ রো করার িোইময যর্র্ত ত্ব 
যদওযার জর্য আলম গভর্নর কুউমমামক ির্যবাদ জার্াই। দষূণকারীরা েখর্ লবর্া শালস্তমর্ মুক্ত েয 
র্খর্ দষূণমুক্ত পালর্ লর্লির্ করার জর্য পাবলিক পালর্ সত্ত্বাগুমিা দ্বারা যে আলথনক যবাঝা বের্ 
করমর্ েয র্া সামফাক কাউলি পালর্ কর্তন পমের (Suffolk County Water Authority) প্রাক্তর্ 
সভাপলর্ লেমসমব আলম ভামিা কমরই জালর্। লর্রাপদ, লবশুে পালর্ মার্ুমষর অ্লিকার এবং এটিমক 
আমামদর যসভামবই গণয করমর্ েমব।"  
  
অোম্বসেবল সদসে নেড বেম্বয়ল িম্বলর্, "লর্রাপদ পার্ীয জমি প্রমবশালিকার একটি অ্লিকার, যকার্ও 
লবমশষালিকার র্য, এবং পালর্ি কি চািু করার সময যকামর্া লর্উ ইযকন বাসীমদরই র্ামদর স্বামস্থ্যর 
জর্য ভয করার কথা র্য। লর্উ ইযমকন র পালর্র মামর্র সমসযা সমািামর্র উমেমশয যেটমক অ্বশযই 
প্রলর্টি োলর্যার এবং সংস্থ্ার্ লদময সলির্ থাকমর্ েমব। র্রু্র্ উদীযমার্ দষূণকারী পদাথন লদময 
আমামদর পাবলিক পালর্ সরবরােমক লবপদ্গ্গ্রস্ত করার জর্য দষূণকারীমদর আলথনকভামব দাযবে কমর 
রাখায এই আইর্টি দীঘন পথ পালে লদমব। দষূণকারীমদরমক দাযবের্া যথমক বাাঁচমর্ যদযা এই আইর্ী 
ফাাঁকমফাাঁকরটি বন্ধ করা আমার 2019 সামির আইর্সভা অ্লিমবশমর্র শীষনস্থ্ার্ীয আইর্ী 
অ্গ্রালিকারগুমিার মমিয একটি। এই গুরুত্বপূণন ও সফি প্রমচষ্টার অ্ংশ েমর্ যপমর আলম আর্লির্।"  
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