
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/15/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

িড় মাম্বের অবিধ ির্জন ে ফেলা প্রবিম্বরাধ করম্বি আইর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্ গভর্নর কুওম্বমা  
  

এই আইর্ কঠির্ ির্জন ে বর্ষ্পবির দ্বারা প্রিারণার একটি েবরকল্পর্া বর্বদন ষ্ট কম্বর; অেরাধীম্বদর র্জর্ে 
কম্ব ারির োবি আম্বরাে কম্বরর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ আইর্ (S6758-B/A10803a) স্বাক্ষর কমরমের্ নর্মনাণ কামজর 
আবজন র্া, ধ্বংমের আবজন র্া এবং অ্র্যার্য নবপজ্জর্ক পদামথনর অ্ববধ নর্ষ্পনির নবরুমে জনরমার্া 
শনিশালী করার জর্য। এই আইমর্ কঠির্ বজন য নর্ষ্পনির োমথ জন়িত প্রতারণামূলক পনরকল্পর্ামক 
একটি র্তুর্ অ্পরাধ নিমেমব নিনিত করমে। এই শনিশালী করা শানি আইর্ শৃঙ্খলা বলবতকারী 
বানির্ীমদর বযবিার করার জর্য শনিশালী র্তুর্ েরঞ্জাম েরবরাি করমব যখর্ তারা অ্ববধ বজন য 
আবজন র্া ফেলা বন্ধ করার জর্য কাজ করমের্।  
  
"অ্ববধ ডানপং একটি গুরুত্বপূণন েমেযা এবং প্রায়ই এর মূলয অ্র্যায়ভামব েম্প্রদায়মক নদমত িয়," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই আইর্ শুধুমাত্র ফেৌজদানর জনরমার্ামক শনিশালী কমর র্া নর্নিত 
করমত ফয েীমাবেতাগুনল ফকবল বযবো করার আমরকটি খরি, নকন্তু এটি ব়ি মামপর অ্ববধ 
ডানপংমক নর্রুৎোনিত কমর উন্নয়র্কারী এবং বজন য পদাথন বািকমদর েমেযাটি ততনর করার জর্য 
দায়বে কমর।"  
  
এই স্বাক্ষমরর মাধযমম, আইর্েভার োমথ আমলাির্ার পর আইর্েভার ভাষায় ফবশ নকেু প্রযুনিগত 
পনরবতন র্ েম্মত িওয়া ফগমে। আইর্টি 1 জার্যু়ানরমত কাযনকর িমব।  
  
এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্র্জাম্বভন ের্ কবমটির (Environmental Conservation Committee) সভােবি 
বসম্বর্টর টড কাবমর্বি িম্বলর্, "ফযমর্ লং আইলযামের বানেন্দারা বারবার ফদমখমে, আমগর 
ফেৌজদানর জনরমার্া দষৃু্কতীমদর অ্ববধভামব আবজন র্া ফেলা ফথমক নবরত রাখমত পামরনর্। অ্মর্ক নদর্ 
ধমর, লং আইলযাে, এবং নবমশষ কমর তার েংখযালঘু েম্প্রদায়, নর্উ ইয়কন  নেটির নর্মনাণ নশল্প 
ফথমক নবপজ্জর্ক বজন য পদামথনর একটি ডানপং গ্রাউে িময় ফথমকমে। এটা পুমরা অ্ঞ্চমলর নর্রাপিা 
এবং পনরমবশমক নবপন্ন কমর। এই নবল অ্বমশমষ প্রনেনকউটরমদর এই গুরুতর অ্পরাধগুনলর প্রনতকার 
করমত প্রময়াজর্ীয় েরঞ্জাম প্রদার্ করমব। আমামদর েম্প্রদায় এবং তার েংস্থার্গুনল রক্ষায় র্তুর্ 
মার্ নর্ধনারমণ েিায়তা করার জর্য গভর্নর কুওমমা এবং নডনিক্ট অ্যাটনর্ন নেনর্মক ধর্যবাদ।"  
  



 

 

অোম্বসেবল সদসে বিভ ইংগলব্রাইট, কবমটি অর্ এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্র্জাম্বভন েম্বর্র (Committee 
on Environmental Conservation) সভােবি, িম্বলর্, "লং আইলযামে বজন য ফেলা অ্মর্ক নদর্ ধমরই 
েমেযা িময় ফথমকমে। এটা নবমশষভামব নবপজ্জর্ক ফযমিতু অ্মর্ক বজন য পদাথন নবষাি এবং আমামদর 
পানর্ েরবরামি এমে ফমমশ। এই র্তুর্ আইর্ এই কাযনকলাপ প্রনতমরাধ করমত েিায়তা করার জর্য 
একটি অ্পরাধ েি র্তুর্ কম ার শানি ততনর কমর। আনম নেমর্মটর পষৃ্ঠমপাষক টড কানমর্নি, 
োমোক কাউনির ফজলা অ্যাটনর্ন টিম নেনর্ এবং গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাদ জার্ামত িাই এই 
আইর্মক তার িূ়িান্ত রুপ নদমত।"  
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