
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/9/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা 1,4-ডাইঅম্বেম্বর্র কারম্বে পাবর্ দষূে প্রবিম্বরাম্বে সহায়িার জর্ে আইম্বর্ স্বাক্ষর 

কম্বরম্বের্  
  
র্িুর্ আইর্ 1,4-ডাইঅম্বের্যুক্ত হাউজম্বহাল্ড বিবর্িং প্প্রাডাম্বের বিক্রয় বর্বষদ্ধ কম্বর এিিং 1,4-
ডাইঅম্বেম্বর্র বর্বদন ষ্ট মাত্রার কসম্বমটিক ও পাম্বসনার্াল প্কয়ার প্প্রাডাম্বের বিক্রয় সীবমি কম্বর  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ উদীয়মার্ দষূক 1,4-ডাইঅ্মের্মক নর্উ ইয়মকন র জল ব্যব্স্থা 
দনূষত করা থেমক রক্ষা করার জর্য সহায়তা করমত আইমর্ (S.4389-B/A.6295-A) স্বাক্ষর 
কমরমের্। এই র্তুর্ আইর্ 1,4-ডাইঅ্মের্যুক্ত হাউজমহাল্ড নিনর্িং থরাডামের নব্ক্রয় নর্নষদ্ধ কমর 
এব্িং 1,4-ডাইঅ্মেমর্র নর্নদনষ্ট মাত্রার কসমমটিক ও পামসনার্াল থকয়ার থরাডামের নব্ক্রয় সীনমত 
কমর।  
  
"থযমহতু সারা থদমের জল ব্যব্স্থায় 1,4-ডাইঅ্মেমর্র মমতা উদীয়মার্ দষূকগুমলা থদখা যামে তাই 
নর্উ ইয়মকন  আমরা আমামদর পার্ীয় জল পনরষ্কার ও নর্রাপদ রাখমত কাযনকরী পদমক্ষপ নর্নে," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "থেডামরল মার্দণ্ড র্া োকায় এই ক্ষনতকারক দষূমকর নব্স্তার সীনমত 
করমত, নর্উ ইয়কন ব্াসীর স্বাস্থয ও পনরমব্েমক হুমনকর মুমখ থেমল এমর্ অ্নর্য়নিত রাসায়নর্কগুনল 
থেমক আমামদর পার্ীয় জল সম্পদ রক্ষা এব্িং সিংরক্ষমের জর্য আমামদর রমেষ্টার উপর নভনি কমর 
এই র্তুর্ আইর্ গঠিত।"  
  
বসম্বর্ট এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন ের্ কবমটি (Senate Environmental Conservation 
Committee)-এর সভাপবি বসম্বর্টর টড কাবমর্বি িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন ব্াসী, কযান্সার সৃনষ্টকারী 
রাসায়নর্ক মুক্ত নব্শুদ্ধ পানর্ রতযাো কমর। ঠিক এই কারমেই 1,4-ডাইঅ্মের্যুক্ত নিনর্িং ও 
পামসনার্াল থকয়ার থরাডাে নর্নষদ্ধ করার জর্য আমার নব্লটি এমতা গুরুত্বপূেন। লিং আইলযান্ডব্াসীরা 
পূমব্নর মমতা নব্শুদ্ধ পানর্ রতযাো কমর -- এর থেময় কম নকেুই যমেষ্ট হমব্ র্া। আমার আইমর্ 
স্বাক্ষর করার জর্য এব্িং লিং আইলযান্ডব্াসীমদর রনত এমর্ একটি থমৌনলক নব্ষয় সম্পমকন  যত্নেীল 
হওয়ার জর্য গভর্নর কুওমমামক ধর্যব্াদ জার্াই।"  
  
অোম্বসেবল প্মোর বিভ অোঙ্গলব্রাইট িম্বলর্, "নির্নজিং এব্িং কসমমটিক পেযানদ োড়াও, নর্উ 
ইয়মকন র পার্ীয় জমল 1,4-ডাইঅ্মেমর্র রমব্মের পনরমাে নর্নষদ্ধ কমর দষূমকর পনরমাে কমামত 
আমার আইমর্ স্বাক্ষর করার জর্য আনম গভর্নর কুওমমামক ধর্যব্াদ জার্ামত োই। 1, 4-ডাইঅ্মের্ 
মার্ুমষর কামে সম্ভাব্য কানসনমর্ামজনর্ক কযাটাগনরমত থেনেব্দ্ধ করা হময়মে এব্িং দভুন াগযক্রমম 



 

 

কসমমটিকস, নডটারমজন্ট, নডওমডামরন্ট এব্িং েযামু্পসহ নব্নভন্ন ধরমর্র থভাক্তা পমেয এটি পাওয়া 
যায়। একব্ার থভাক্তাগে ব্যব্হার করমল এব্িং থেমর্ ধুময় থেলা হমল এটি স্থার্ীয় পানর্ ব্যব্স্থায় 
রমব্ে কমর। থেটজমুড় 1,4-ডাইঅ্মেমর্র সমব্নাচ্চ মাত্রা খুুঁমজ পাওয়া নগময়মে, পনরমব্ে সিংরক্ষে সিংস্থা 
(Environmental Protection Agency, EPA)-এর তমেয থদখা যামে, থগাটা থদমে লিং আইলযামন্ড 
সমব্নাচ্চ মাত্রা ের্াক্ত হময়মে। এই র্তুর্ আইর্টি লিং আইলযামন্ডর পার্ীয় জমল এই সম্ভাব্য 
কানসনমর্ামজর্ রমব্ে থরাধ করমত সহায়তা করমব্।"  
  
পনরমব্ে সিংরক্ষে সিংস্থা 1,4-ডাইঅ্মের্মক মার্ব্ জীব্মর্ সম্ভাব্য কানসনমর্ামজর্ নহমসমব্ নেনিত কমর। 
1,4-ডাইঅ্মের্ সিংস্পমেনর সামে যুক্ত হওয়া র্নেকৃত স্বাস্থয ঝুুঁ নক োকা সমেও এখমর্া অ্মর্ক 
থভাগযপেয পাওয়া যামে। যখর্ এই 1, 4-ডাইঅ্মের্যুক্ত পেয থভাক্তাগে ব্যব্হার কমর এব্িং থেমর্ 
ধুময় থেলা হয় তখর্ দষূক স্থার্ীয় জল ব্যব্স্থায় রমব্ে কমর। থেটজমুড় নমউনর্নসপযালগুমলামত  
1,4-ডাইঅ্মেমর্র সমব্নাচ্চ মাত্রা খুুঁমজ পাওয়া নগময়মে, EPA-এর তমেয থদখা যামে, থগাটা থদমে লিং 
আইলযামন্ড সমব্নাচ্চ মাত্রা ের্াক্ত হময়মে। র্তুর্ আইর্ এই ক্ষনতকারক রাসায়নর্কযুক্ত পেয নব্নক্র 
নর্নষদ্ধ ও সীনমত কমর যা নর্উ ইয়মকন র পানর্মক দনূষত করা থেমক 1,4-ডাইঅ্মেমর্র রমব্েমক ব্াধা 
নদমত সাহাযয করমব্। এই েতন াব্নল থমমর্ েলা নর্নিত করার জর্য, এই আইর্ লঙ্ঘমর্ রনতনদমর্র 
জর্য 1,000 মানকন র্ ডলার এব্িং নিতীয়ব্ার লঙ্ঘমর্ রনতনদর্ 2,500 মানকন র্ ডলার পযনন্ত থদওয়ানর্ 
দণ্ড আমরাপ করমব্।  
  
এই র্তুর্ আইর্টি 1 জার্য়ুানর, 2022 তানরখ থেমক কাযনকর হমব্।  
  
এই র্তুর্ আইর্টি থদমের সব্নরেম দষূমের মাত্রা 1,4-ডাইঅ্মের্ রস্তামব্র থক্ষমত্র গভর্নর কুওমমার 
থর্তৃত্ব ও PFOA ও PFOS এর থক্ষমত্র থদমের সমব্নাচ্চ দষূমের সব্নানধক রনতমরাধমূলক মাত্রাসমূমহর 
উপর নভনি কমর রেীত হময়মে।  
  
নর্উ ইয়কন  থেট জমলর গুেগত মার্ নর্য়িেমলূক অ্ব্কাঠামমামত অ্র্যার্য থযমকামর্া থেমটর তুলর্ায় 
সমব্নাচ্চ ব্ানষনক নব্নর্ময়ামগর মাধযমম থদেমক রদার্ কমর। গভর্নর কুওমমার থর্তৃমত্ব নর্উ ইয়কন  থেমটর 
সুমপয় পানর্র অ্ব্কাঠামমা আইর্ 2017 (2017 Clean Water Infrastructure Act) এব্িং FY 
2020 রেীত ব্ামজট সকল নর্উ ইয়কন ব্াসীর জর্য পনরষ্কার, সুমপয় পানর্র অ্যামেস নর্নিত করমত 
গুরুত্বপূেন পানর্র অ্ব্কাঠামমাগত রময়াজর্গুনল থমাকামব্লা করা, স্থার্ীয় সরকারগুনলমক পানর্র 
অ্ব্কাঠামমা নর্মনাে রকল্পগুনলর জর্য অ্েন রদামর্ সহায়তা করা, পানর্ সিংক্রান্ত জরুনর অ্ব্স্থাসমূহ 
থমাকামব্লা করা এব্িং উদূ্ভত দষূকসমূহ তদন্ত ও রেনমতকরমের জর্য 3 নব্নলয়র্ মানকন র্ ডলার 
ব্রাদ্দ কমরমে। জলুাই 2019 সামল, গভর্নর কুওমমা থেটজমুড় পানর্র গুেমার্ উন্নয়মর্র রকল্পগুনলর 
জর্য 350 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার থ াষো কমরনেমলর্, যার মমধয রময়মে নসমেমমর আপমেড এব্িং 
উদ্ভাব্র্ী রযুনক্তসমূহ, থযমর্ PFOA, PFOS এব্িং 1,4-ডাইঅ্মেমর্র মমতা সকল দষূেকারী পদামেনর 
ক্রমব্ধনমার্ ঝুুঁ নক হ্রাস করার পাোপানে ব্যব্স্থাপর্ার উন্নয়র্, র্তুর্ রযুনক্তর ব্যব্হার নর্নিত করা 
থযর্ পয়নর্ষ্কাের্ ব্যব্স্থার উন্ননত  মট ও জলাব্দ্ধতা থরাধ করা যায়। র্য়টি লিং আইলযান্ড 
রকল্পগুনলমক সহায়তার জর্য গভর্নর আরও 27 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার অ্র্ুদার্ নহমসমব্ থ াষো 
কমরমের্ থযটি খাওয়ার পানর্র ক্রমব্ধনমার্ দষূে দরূ করমব্।  
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