
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/20/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা হাডসর্ র্দীর পবলম্বলাবরম্বর্ম্বেড িাম্ব াবির্াইলস (POLYCHLORINATED 

BIPHENYLS, PCBS) পবরষ্করণ শেষ র্া হও া বর্বিতকারী শেে গম্বিষণা প্রকাে করম্বলর্  

  

শেম্বের বডপােন ম্বমন্ট অি এর্ভা রর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental 

Conservation, DEC) এর পবল ও মাছ পরীক্ষার বরবভউম্বত শদখা শগম্বছ শেবজিং এর পর র্দীম্বত 

অগ্রহণম্ব াগে পবরমাণ PCBs রম্ব  শগম্বছ।  
  

শেে মাবকন র্  কু্তরাম্বের এর্ভা রর্ম্বমন্টাল শপ্রাম্বেকের্ এম্বজবির (Environmental Protection 

Agency, EPA) সম্পণূন হও ার সর্দ (Certificate of Completion) প্রদার্ র্া করার দাবি 

র্িা র্ করম্বলা  
  

অিবেষ্ট PCB দষূণ জর্স্বাস্থ্ে ও পবরম্বিম্বের জর্ে হুমবকর কারণ হম্ব ই থাকম্বছ, শজর্াম্বরল 

ইম্বলকবিক (General Electrics, GE) এর সিংম্বোধর্ িেিস্থ্া পবরষ্করণ লম্বক্ষে শপ ৌঁছাম্বত িেথন  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম.কুওমমা আজমে নর্উ ইয়েন  স্টেমের নিপােন মমন্ট অ্ব এর্ভায়রর্মমন্টাল ের্জারমভশমর্র 

এেটি গমবষণা প্রোশ েমরর্ স্টেখামর্ স্টেখা োমে স্টে GE এর আপার হািসর্ র্েীর PCB েষূণ পনরষ্করণ 

অ্সমূ্পণন এবং জর্স্বাস্থ্য ও পনরমবমশর জর্য এটি সংরক্ষণশীল র্য়।  

  

নর্উ ইয়েন  স্টেে োনব েরমে োমে েুক্তরামের EPA, GE স্টে সমূ্পণন হওয়ার সর্ে প্রোর্ র্া েমর োর ফমল 

সুপারফান্ড সাইেটি পনরষ্কার েরমে GE-এর স্টে োনয়ত্ব ো স্টশষ হময় োমব, স্টেমহেু মামের PCB মাত্রা EPA-

এর নর্জস্ব ঝুুঁ নে সীমার স্টেমে স্টবনশ। এোড়াও DEC আমরে প্রস্থ্ পনল সংমশাধর্ প্রময়াজর্ নের্া ো নর্ণনয় 

েরার জর্য GE স্টে আমরা উপাত্ত সংগ্ৰহ েরার নর্মেনশ নেমে EPA এর োমে আমবের্ েরমে। পাশাপানশ, 

স্টলায়ার হািসমর্, স্টেখামর্ মামের PCB ঘর্ত্ব স্টবর েরা হয়নর্, স্টসখামর্ এেটি পূণন েেমের অ্েনায়র্ স্টেওয়ার 

জর্য EPA-এর GE স্টে বাধয েরমে হমব। েনে GE র্া বমল, EPA-এর প্রময়াজর্ীয় োমজর অ্েনায়র্ েরা 
উনিে।  

  

“হািসর্ র্েীর স্টমাহর্ার স্বাস্থ্য এবং এর েীরবেী েনমউনর্টিসমূমহর জীবর্ীশনক্ত ঝুুঁ নেপূণন অ্বস্থ্ায় রময়মে এবং 
স্টোমর্াভামবই EPA-এর উনিে র্া GE স্টে োজটি অ্সমূ্পণন স্টরমখ পার স্টপময় স্টেমে স্টেওয়া”, গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলম্বছর্। “র্েীগভন  ও মাে উভময় PCB-এর মাত্রা স্টে এখমর্া অ্গ্ৰহণমোগযভামব স্টবনশ োর অ্নভভূেোরী 
পনরমাণ প্রমাণ সবনমশষ র্মরু্া উপাত্ত নর্নিে েমর। েনে পনরষ্করমণর জর্য EPA সমূ্পণন হওয়ার সর্ে প্রোর্ 

েমর োহমল োমের বযাখযা নেমে বাধয েরার জর্য প্রময়াজর্ীয় সেল নেেু নর্উ ইয়েন  েরমব এবং আমামের 

ভামলাবাসার র্েীটিমে পূমবনর অ্বস্থ্ায় নফনরময় স্টর্ওয়ার জর্য োরা স্টের্ োমের েেন বয পূরণ েমর স্টসই োনব 

েরমব।”  

https://www.dec.ny.gov/docs/remediation_hudson_pdf/546031dsr.pdf


 

 

  

গভর্নমরর নর্মেনশর্ায়, 2017 সামলর গ্ৰীমে PCB অ্পসারমণর জর্য েয় বের ধমর েরা স্টেনজং, ো 2002 এর 

স্টরেিন  অ্ব নিনসশর্ (Record of Decision, ROD) প্রেত্ত লক্ষয অ্জন মর্র জর্য EPA-এর জর্য আবশযে 

নেল, এর ফমল হওয়া েষূমণর প্রেৃনে ও নবসৃ্তনে পূণনভামব মূলযায়র্ েরমে DEC এেটি র্মুর্া প্রমিষ্টা শুরু েমর। 

সবনমশষ গমবষণায় পনলমাটি এবং মাে উভময়র র্মুর্া অ্েভুন ক্ত েরা হময়মে। স্টেেও EPA-এর পাুঁি-বের 

নরনভউ এবং স্টেনজং হািসর্ র্েীমে জর্স্বাস্থ্য ও পনরমবশ সংরক্ষমণর জর্য েমেষ্ট পনরমাণ সংমশাধর্ েমরমে বমল 

এর উপসংহারমে প্রেযাখযার্ েমর মেবয স্টপশ েমর।  

  

বডপােন ম্বমন্ট অি এর্ভা রর্মম্বর্োল কর্জারম্বভেম্বর্র (Department of Environmental 

Conservation) কবমের্ার শিবসল শসম্বগাস িম্বলর্, “এেটি সংমশাধর্ ো োর লমক্ষয স্টপ ুঁোমে বযেন হয় 

ো সংরক্ষণশীল র্য়। োরা স্টেই োজটি শুরু েমরমে ো সমূ্পণন েরা এবং স্টেনজং সংমশাধর্ বাোই স্টেইসব 

পনরষ্করণ লক্ষয নর্ধনারণ েরা হময়নেল ো পূরণ েরার জর্য GE স্টে নর্মেনশর্া স্টেওয়া EPA এর আইর্গে ও 

নর্নেে েেন বয। এর স্টেমে েম স্টোমর্া নেেু গ্ৰহণমোগয র্য়, এবং EPA ও GE োমে োমের োজ সমূ্পণন েমর 

জর্স্বাস্থ্য, হািসর্ র্েীর পনরমবশ, ও এেটি পনরেন্ন স্বাস্থ্যের র্েীর উপর নর্ভন রশীল েনমউনর্টিগুনলমে রক্ষা 
েমর ো নর্নিে েরমে সেল ধরমর্র আইনর্ বযবস্থ্া নর্মে নর্উ ইয়েন  প্রস্তুে। স্টোমর্া পনরনস্থ্নেমেই EPA-এর 

উনিে র্া GE স্টে সমূ্পণন হময় সর্ে প্রোর্ েরা।”  

  

কিংম্বগ্রসমোর্ এবল ে এম্বেল িম্বলর্, “ট্রাম্প প্রশাসমর্র অ্ধীমর্ EPA-এর োজ নবপেনময়র মমো, এবং 
হািসর্ র্েীর PCB পনরষ্করণ েোেনভামব র্া েরমে পারা এই এমজনির অ্োেনোনরোর সবনমশষ উোহরণ। 

আমামেরমে এটি নর্নিে েরমে হমব স্টে ইময়াঙ্কাসন ও হযানেংস এর মমো োরুণ সব র্েী েীরবেী েনমউনর্টির 

েলযামণ স্টোমেন র আমেশ অ্র্েুায়ী োমে হািসর্ র্েীর সংমশাধর্ বযবস্থ্া সমূ্পণন েরা হয়। আমামের পনরমবমশর 

প্রেৃে বনু্ধ নহমসমব োজ েমর োওয়ার জর্য আনম গভর্নর কুওমমামে সাধুবাে জার্াই এবং এেটি পূণন সংমশাধর্ 

নর্নিে েরার জর্য আনম োর সামে োজ েরমে োেমবা।”  

  

কিংম্বগ্রসওমোর্ বর্ো এম. শলাউই িম্বলর্, “DEC-এর অ্র্ুসন্ধামর্র ফলাফল আমরা এেবার প্রমাণ েরমলা 
স্টে হািসর্ র্েীর PCB েষূণ েরূ েরমে EPA-এর পনরষ্করণ প্রমিষ্টা বযেন হময়মে। এই েষূণ হািসর্ র্েীর 

আমশপামশর েনমউনর্টিসমূমহর জর্য এেটি িলমার্ হুমনের মমো। আনম EPA-এর োমে আমবের্ েরনে োরা 
স্টের্ PCB েষূমণর বযাপামর োমের নিেীয় পাুঁি-বের-নরনভউ সমূ্পণন েরার সময় এই বযাপারটি এবং সংগৃহীে 

সেল উপাত্ত নবমবির্া েমর স্টেমখ। হািসর্ র্েীর েীঘনমময়ােী স্বামস্থ্যর জর্য এবং হািসর্ ভযানলমে আমামের 

েনমউনর্টিসমূমহর নর্রাপত্তা নর্নিে েরার জর্য আনম লড়াই েমর োমবা।”  

  

কিংম্বগ্রসমোর্ ের্ পোবিক মোলবর্ িম্বলর্, “GE স্টেই ঝামমলা নেনর েমরমে ো োরা স্টমোয় নর্ এবং 
স্টোমর্াভামবই EPA এর জর্য োমের স্টেমড় নেমে পামর র্া। এ বযাপামর সবসময় সজাগ োোর জর্য এবং এেটি 

েোেন পনরষ্করণ হওয়ার আমগ সমূ্পণন হওয়ার সর্ে প্রোর্ র্া েরমে EPA এর প্রনে নর্উ ইয়মেন র েংমগ্ৰশর্াল 

স্টর্োমের োনবমে স্টোগ স্টেওয়ার জর্য আনম DEC ও গভর্নর কুওমমামে ধর্যবাে জার্ানে। নর্রাপে মাত্রার 

সংমশাধমর্র েম স্টোমর্া নেেু আমরা গ্ৰহণ েরমবা র্া।”  

 

স্টফিামরল স্টর্েৃমত্বর অ্ভামব, DEC শে শে র্েুর্ পনলর র্মুর্া সংগ্ৰহ েমর এেটি নবসৃ্তে নবমেষণ েমর, ো 
নর্নিে েমর স্টে হািসর্ র্েীর পনলমাটিমে উচ্চমাত্রায় PCBs রময়মে। DEC প্রায় 1,700টি অ্বস্থ্ার্ স্টেমে 

র্মুর্া সংগ্ৰহ েমরমে-- অ্মর্ে এলাোয় গড় PCB ঘর্ত্ব পনল পনরষ্করণ প্রেমে DEC এর বযবহৃে প্রনে নমনলয়মর্ 

https://www.dec.ny.gov/docs/remediation_hudson_pdf/aug302018pruittltr.pdf#_blank


 

 

এে অ্ংশ স্টেমে স্টবনশ। সমবনাপনর, র্েীর নবনভন্ন স্থ্ামর্ পনলর গড় PCB ঘর্ত্ব উমেখমোগয পনরমাণ নভন্ন পাওয়া 
স্টগমে, অ্েনাৎ আপার হািসমর্ এখমর্া এমর্ এলাো রময়মে স্টেখামর্ PCB িারা েনূষে পনল রময়মে।  

  

এোড়াও DEC প্রায় 230টি মামের র্মুর্া সংগ্ৰহ েমর এবং স্টেনজং এর সময় ও স্টেনজং এর পমর EPA ও GE 

এর নেনর েরা মামের উপাত্তও োিাই েমর, এবং এর স্টেমে স্টেখমে পায় স্টে মামের PCB ঘর্ত্ব EPA-এর 

প্রেযানশে হামর েমমে র্া। আপার হািসমর্ মামের গড় PCB ঘর্ত্ব পনরষ্করণ শুরু েরার আমগ ো নেল েইু 

বের স্টেনজং এর পর প্রায় এেই আমে। স্টেনজং এর পর বেন মার্ মামের র্মুর্ায় পাওয়া ঘর্ত্ব, ো নের্া প্রনে 

নমনলয়মর্ 1.2 অ্ংশ, স্টেনজং এর পাুঁি বের পর বা 2020 সামল EPA-এর লক্ষযমাত্রার স্টেমে প্রায় নের্ গুণ 

স্টবনশ। পাশাপানশ, DEC স্টেমখমে স্টে আপার হািসমর্ সংমশাধর্ োমজর ফমল স্টলায়ার হািসমর্র মামের PCB 

ঘর্ত্ব ঠিে হয় নর্। স্টমাহর্ায় নবমশষ েমর অ্যালমবনর্ শহমরর েনক্ষণ পামশ, নবগে স্টবশ েময়ে বের ধমর PCB-

এর ঘর্ত্ব প্রায় এেই আমে এবং এর উন্ননে হওয়ার স্টোমর্া লক্ষণ স্টেখা োমে র্া।  

 

ROD-এর পনরষ্করণ লক্ষয অ্জন মর্র জর্য েী পনরমাণ অ্নেনরক্ত পনল পনরষ্কার েরমে হমব ো নর্ণনয় েরার জর্য, 
EPA স্টে অ্বশযই েী েমর ROD নর্ধনানরে লক্ষয সফলভামব অ্জন র্ েরা োয় ো স্টবাঝার জর্য GE স্টে 

অ্নেনরক্ত উপাত্ত সংগ্ৰহ েরমে নর্মেনশ নেমে হমব। এোড়াও, EPA স্টে আপার হািসর্ পনলমে অ্বনশষ্ট PCBস 

এবং আপার হািসমর্র মামের PCB ঘর্মত্বর মমধয সম্পেন  আমরা ভামলা েমর বুঝমে হমব, GE স্টে স্টোোয় 

স্টোোয় আরও েী পনরমাণ পনল পনরষ্কার েরমে হমব ো নর্ণনয় েরার জর্য।  

 

পাশাপানশ, স্টলায়ার হািসমর্ এেটি পূণন েেমের অ্েনায়র্ স্টেওয়ার জর্য EPA-এর GE স্টে বাধয েরমে হমব বা 
EPA স্টেই স্টসই েহনবল োর্ েরমে হমব। EPA স্বীোর েরমে স্টে আপার হািসমর্ স্টেনজং এর ফমল এর 

স্টলায়ার হািসমর্র উপর স্টোমর্া ভামলা প্রভাব পমড় নর্। োমের প্রেম পাুঁি-বের নরনভউমে EPA বণনর্া েমর স্টে 

স্টলায়ার হািসমর্র PCBs এর জর্য মার্ুষ ও পনরমবমশর ঝুুঁ নে অ্গ্ৰহণমোগয রময় স্টগমে এবং আপার হািসমর্ 

েরা োমজর জর্য স্টসখার্োর স্টোমর্া উন্ননে EPA আশা েরমে র্া।  

  

DEC এবং পনরমবশ সংস্থ্াগুনল EPA-এর হািসর্ র্েীর পনরষ্করণ সংমশাধর্ বযবস্থ্ার পাুঁি-বের নরনভউ 

প্রনেমবেমর্ প্রোশ েরা েেয বার বার প্রেযাখযার্ েমরমে। েনিমহনিভ এর্ভায়রর্মমন্টাল স্টরসপি, 

েমম্পর্মসশর্, এন্ড লায়ানবনলটি আইর্ ও র্যাশর্াল েনন্টর্মজনি প্ল্যার্ অ্র্ুোয়ী, সংমশাধর্ বযবস্থ্া ROD-এর 

নর্ধনানরে লমক্ষয স্টপ ুঁোয় ো নর্নিে েরার জর্য োেনোনরো পেনমবক্ষণ েরা EPA-এর োনয়ত্ব।  

  

েনে সংমশাধর্ বযবস্থ্া ROD এর নর্ধনানরে লমক্ষয স্টপ ুঁোমে বযেন হয় োহমল EPA স্টে অ্বশযই অ্নেনরক্ত 

সংমশাধর্ বযবস্থ্া গ্ৰহণ েরমে হমব।  

  
###  
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