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গভর্নর কুওম্বমা ট্রাইম্বলাম্বরাইবিবলম্বর্র সি চেম্ব়ে ক্ষবিকর িেিহার বর্বিদ্ধ কম্বর এমর্ আইর্ স্বাক্ষর 
কম্বরম্বের্  

  
আইর্ (S.6829/A.8829-A) একটি িাষ্প বিবিজার, চরবিজাম্বরন্ট, পবরষ্কার করার পণ্ে বহম্বসম্বি এিং 

অর্োর্ে িেিহাম্বরর জর্ে TCE-র িেিহার বর্বিদ্ধ কম্বর  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ (S.6829/A.8829-A) আইমর্ স্বাক্ষর কমরমের্ যা 
ট্রাইমলামরাইথিথির্ বা TCE-র, যা থিল্প ও বাথিথজযক প্রথিযায বযবহৃত এক থবষাক্ত রসাযর্, তার 
ববথির ভাগ ক্ষথতকারক বযবহার থর্থষদ্ধ কমর। এই আইর্ TCE-র বাষ্প থিথিজার থহমসমব বযবহার 
থর্থষদ্ধ কমর, অ্র্যার্য রসাযমর্র উৎপাদমর্ একটি মধ্যবতী রসাযর্, একটি বরথিজামরন্ট, একটি 
থর্ষ্কাির্ দ্রাবক বা অ্র্য বকার্ উৎপাদর্ বা থিল্পগত পথরষ্কার প্রথিযা বা বযবহামরর বক্ষমে এটি 
থর্থষদ্ধ কমর।  
  
"TCE একটি অ্তযন্ত থবষাক্ত রসাযর্ যা মার্ুষ এবং পথরমবি উভমযর জর্য ক্ষথতকর প্রমাথিত 
হমযমে, এবং এর বযবহার সীমাবদ্ধ করা এক থিমি দইু পাথি মারমত সাহাযয কমর," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই আইর্ থর্উ ইযকন বাসীমদর একটি পথরথিত কাথসনমর্ামজর্ বিমক রক্ষা করমব যা কযান্সার, 
উন্নযর্মূিক বযাথধ্ এবং অ্র্যার্য অ্বস্থার সামি যকু্ত এবং আমামদর পাথর্ এবং বাতাসমক দষূি বিমক 
রক্ষা করমব।"  
  
বসম্বর্ট এর্ভা়েরর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন ের্ কবমটি (Senate Environmental Conservation 
Committee)-এর সভাপবি বসম্বর্টর টি কাবমর্বি িম্বলর্, "এর সামি যুক্ত থবজ্ঞার্ এমকবামর স্বচ্ছ: 
TCE থবপজ্জর্ক, কযান্সার এবং ভ্রূমির হৃদযমের ত্রুটি সৃথি কমর - এবং মার্ব স্বামস্থযর জর্য একটি 
মারাত্মক থবপদ বিমক আর্মত পামর। আমামদর পাথর্ অ্তযন্ত গুরুত্ত্বপূিন এবং তা থবপন্ন করা যামব 
র্া, এবং আমামদর থিশুরা অ্তযন্ত মূিযবার্, তামদর ববপমরাযা দষূিকারীমদর হামত তুমি বদওযা যামব 
র্া। এই আইমর্ স্বাক্ষর করার মাধ্যমম, আমামদর রাজয গভর্নর কুওমমার বর্তৃমে সাহসী পদমক্ষপ 
থর্মচ্ছ আমামদর সকি সম্প্রদামযর স্বাস্থযমক অ্িাথধ্কার থদমত - বামেমিা বিমক ববিমপজ পযনন্ত।"  
  
অোম্বসেবল এর্ভা়েরর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভন ের্ কবমটি (Assembly Environmental Conservation 
Committee)-এর সভাপবি বিভ এম্বেলব্রাইট িম্বলর্, "থর্উ ইযকন বাসীমদর পার্ীয জি, কমনমক্ষে 
এবং গৃমহর থর্রাপত্তা থর্থিত করমত এই আইর্মক সমিনর্ করমত বপমর আথম গথবনত। িং আইিযামে 
আমরা গ্রুম্ম্যার্ (Grumman) এর েমি ততথর এই পদামিনর থবিাি থবষাক্ত থবস্তার বদমিথে যা 



 

 

আমামদর পার্ীয পাথর্ দথূষত কমর, বমির্ আথম থসমর্টর কাথমর্থিমক ধ্র্যবাদ জার্াই এবং থর্উ 
ইযকন  রামজযর পার্ীয জিমক এই থবপজ্জর্ক কাথসনমর্ামজর্ বিমক রক্ষা করার উমেমিয এক সামি কাজ 
করার জর্য গভর্নর কুওমমার প্রিংসা কথর।"  
  
TCE সাধ্ারিত উৎপাদর্ প্রথিযায একটি থিল্পগত পথরষ্কার এবং থিথিথজং এমজন্ট থহমসমব বযবহৃত 
হয। এটি পাথর্, বাযু, িাদয এবং মাটির মাধ্যমম িরীমর প্রমবি করমত পামর। এটি সহমজই 
বাযুমেমি বাষ্পীভূত হময ভূগভন স্থ পাথর্মত প্রমবি কমর।  
  
21 থিমসম্বর, গভর্নর কুওমমা যুক্তরামের বর্ৌবাথহর্ী (U.S. Navy) এবং র্িনমরাপ গ্রুমমযামর্র 
(Northrop Grumman) সামি র্ীথতগতভামব একটি িুথক্ত ব াষিা কমরর্ যামত পথরমবি সংরক্ষি 
থবভামগর (Department of Environmental Conservation) বযাপক পথরকল্পর্া যা র্িনমরাপ গ্রুমার্ 
ববিমপজ বেথসথিটি (Northrop Grumman Bethpage Facility) এবং র্যাভাি ওমযপন্স ইোথিযাি 
থরজাভন  প্ল্যামন্টর (Naval Weapons Industrial Reserve Plant) সামি সংথিি ভূগভন স্থ পাথর্মত 
থবষাক্ত রসাযমর্র থবস্তার থর্যেি ও পথরষ্কার করা যায র্াসাউ কাউথন্টর ববিমপমজর ওমযস্টার বব 
িহমর। উমেমগর প্রািথমক দষূক TCE সহ এই থবষাক্ত রসাযমর্র থবস্তামর থবথভন্ন রসাযর্ উপথস্থত।  
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