(ফয্াk িশট eরপর

হেc)

ei সাiট সmিকর্ত তথয্ পাoয়া aিবরত রাখেত
eখনi পদেkপ িনন!
িডiিস eর িডিভশন aফ eনভায়রনেমnাল েরিমিডেয়শন(DER)বতর্ মােন িষত সাiট
সmেকর্ iেলক িনকভােব iেমল eর মাধয্েম তথয্ pদান কের।
আপিন যিদ ei ফয্াk িশটিটেত বিণর্ত িষত সাiট সmেকর্ তথয্
পাoয়া চািলেয় েযেত চান:

আপনােক aবশয্i DER iেমল িলsসাভর্ eর জনয্ সাiন আপ করেত হেব:
www.dec.ny.gov/chemical/61092.html
িডiআর(DER) আপনার iেমল িঠকানািট িনবnন করেত পাের না - েকবলমাt
iেমল িঠকানার মািলকতা করেত পােরন। আপিন যিদ iিতমেধয্ েয কাuিnেত
সাiিট aবিsত তার জনয্ িলsসােভর্
সাiন আপ কের থােকন, তাহেল আপনার িকছু i করার েনi।
েকন আপনােদর “েপপারিবহীন” কাজ করা uিচত:
 সাiেটর তথয্ dত পান eবং েসিট সহেজi েশয়ার ক ন;
 eকিট িনবর্ািচত কাuিnেত সমs সাiট সmিকর্ ত তথয্ gহণ ক ন - আপিন যা চান তা পড়ুন,
বািকটা মু েছ েফলু ন;
 eিট পিরেবেশর সহায়তা কের eবং আপনার টয্াk ডলার কিমেয় েদয়।
যিদ “েপপারিবহীন” আপনার পেk িবকl না হয়, তাহেল ei ফয্াk িশেট বিণর্ত িডiআর(DER) pেজk ময্ােনজারেক
কল ক ন বা িলখু ন। pকাশ ক ন েয আপনার েপাsাল সািভর্ েসর
মাধয্েমফয্াk িশেটর aনু িলিপ িল pেয়াজন আেছ। আপনার িচিঠেত সাiেটর নাম anভুর্k ক ন।
েপপার gহেণর িবকlিট েকবলমাt বয্িkিবেশেষর জনয্ uপলভয্। gপ, সংsা,
বয্বসা eবং সরকারী সংsা িলর iেমল aয্ােkস রেয়েছ বেল গণয্ করা হয়।

ফয্াk িশট
bাuনিফl িkনআপ েpাgাম

90-02 168th Street Site
90-02 168th Street
Jamaica, NY 11432

SITE No. C241243
েকাথায় তথয্ পােবন
েpােজেkর ডkয্েমn িলেত aয্ােkস DEC iনেফা েলােকটার

(DECinfo Locator)
https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C241243/
eর মাধয্েম eবং ei সকল জায়গা( িল)েত:

Queens Public Library - Central
89-11 Merrick Blvd
Jamaica, NY 11432
(718) 990-0700
Queens Community Board #12
90-28 161st Street
Jamaica, NY 11432

েম 2021

NYSDEC REGION 2

bাuনিফl সাiট ষণ pিতকােরর psাব েদoয়া; জনসাধারেণর মতামেতর
সময়কাল েঘািষত
90-02 168th Street, Jamaica, NY e aবিsত 90-02 168th Street Site (“সাiট”) eর
সmিকর্ ত ষণ রীকরেণর জনয্ িনu iয়কর্ েsট িডপাটর্েমn aফ েহল্থ(NYSDOH) eর পরামেশর্, িনu iয়কর্
েsট িডপাটর্েমn aফ eনভায়রনেমnাল কনভারেসশন (NYSDEC) কতৃর্ক পযর্ােলাচনা করা eকিট psািবত
pিতকার সmেকর্ মতামত জানার জনয্ জনসাধারণ েক আমntণ জানােনা হেয়েছ। aনু gহ কের সাiেটর aবsােনর
জনয্ মানিচtিট েদখু ন।
তদেnর ফলাফেলর িভিtেত, NYSDEC NYSDOH eর সােথ পরামশর্ কের িনধর্ারণ কেরেছ েয সাiটিট
জনsাsয্ বা পিরেবেশর জনয্ েতমন েকানo uেlখেযাগয্ kিতর কারণ নয়।

*COVID-19 সতকর্ তার কারেণ সংgহsল িল সামিয়কভােব

aনু পলভয্ হেত পাের। আপিন যিদ aনলাiন সংgহsলিট aয্ােkস
করেত না পােরন, aনু gহ কের সাহােযয্র জনয্ িনেচ তািলকাভুk
NYSDEC েpােজk ময্ােনজােরর সােথ েযাগােযাগ ক ন।
কার সােথ েযাগােযাগ করেত হেব
মতামত o p সমূ হ েকsাগত জানােনা হয় eবং িনmিলিখত aনু যায়ী
িনেদর্ শ করেত হেব:
েpােজk সmিকর্ত p াবলী

Christopher Allan, Project Manager
NYSDEC
Region 2 Headquarters
41-40 21st Street
Long Island, NY 11101
(718) 482-4065
Christopher.allan@dec.ny.gov
েpােজk সmিকর্ত sাsয্ সংkাn p াবলী
Anthony Perretta
NYSDOH
Empire State Plaza
Corning Tower Room 1787
Albany, NY 12237
(518) 1365-402
beei@health.ny.gov
িনu iয়েকর্র bাuনিফl িkনআপ েpাgাম সmেকর্ আরo
তেথয্র জনয্, েদখু ন:
www.dec.ny.gov/chemical/8450.html

িকভােব মতামত জানােবন: psািবত পিরকlনার জনয্, জু লাi 10, 2021 েথেক েম 27 পযর্ n, 45 িদেনর
জনয্ “েরিমিডয়াল aয্াকশন oয়াকর্ pয্ান (RAWP) eর খসড়া” সmিকর্ ত িলিখত মnবয্ NYSDEC gহণ
করেছ।
 aনলাiেন DECinfo Locator: https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C241243/
eর মাধয্েম RAWP eবং aনয্ানয্ েpােজk ডkয্েমn aয্ােkস ক ন।
 “েকাথায় তথয্ পােবন”-eর িনেচ বাঁিদেক িচিhত aবsােনoডkয্েমn িল পাoয়া যায়।
 েpােজk সmিকর্ ত p াবলীর জনয্ বামিদেক “কার সােথ েযাগােযাগ করেত হেব” eর িনেচ
তািলকাভুk NYSDEC েpােজk ময্ােনজােরর কােছ মতামত িল জমা িদন।
েরিমিডয়াল oয়াকর্ pয্ােনর খসড়া: psািবত সীমাহীন pিতকােরর বয্বহােরর মেধয্ রেয়েছ:
 সােপাটর্ aফ ekকােভশন (খনন) (SOE) িসেsেমর inটেলশন;
 সেয়ল িkনআপ aবেজকিটভস (SCOs)eর aিনয়িntত বয্বহার aিতkম কের সমs সাiেটর মািট
খনন eবং aফ-সাiট e িনেয় তা েফেল েদoয়া;
 সতকর্ তামূ লক বয্বsা eবং িভিt িনমর্াণ uপাদান িহসােব eকিট সেয়ল েভপার বয্ািরয়ার/oয়াটারpিফং
inটেলশন
 যিদ eকিট সীমাহীন বয্বহােরর িkনআপ aজর্ন না করা যায় তেব pিতকার বয্বsা িলর দীঘর্েময়াদী
রkণােবkেণর জনয্ সাiট ময্ােনজেমn pয্ান (SMP) বাsবায়নo pেয়াজন হেত পাের; eবং
 যিদ eকিট সীমাহীন বয্বহােরর িkনআপ aজর্ন না করা যায় তেব ভিবষয্েত সাiেটর যথাযথ বয্বহার
িনি ত করার জনয্ eকিট eনভায়রনেমnাল iজেমn aথর্াত পিরেবশগত sাcnয্ েরকডর্ করেত হেব।
psািবত pিতকারিট িনuiয়েকর্ র bাuনিফl িkনআপ েpাgােমর (BCP)-র aধীেন সাiেটর িবsািরত তদn করার
পের 90Ninety LLC (“আেবদনকারী”)কতৃর্ক ৈতির করা হেয়িছল। eকিট “েরিমিডয়াল iনেভিsেগশন
িরেপাটর্”, যা সাiেটর তদেnর ফলাফল িল বণর্না কের েরিমিডয়াল aয্াকশন oয়াকর্ pয্ােনর সােথ eকেযােগ জমা
েদoয়া হেয়িছল eবং বাম িদেকর কলােম িচিhত aবsান িলেত পযর্ােলাচনা করার জনয্ eিট uপলভয্ আেছ।
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েম 2021 ফয্াk িশট (পৃ া 2)

bাuনিফl িkনআপ েpাgাম
পরবত পদেkপ: NYSDEC জনসাধারেণর মতামত িবেবচনা করেব, pেয়াজন
হেল িkনআপ pয্ানিট সংেশাধন করেব, eবং eকিট চূড়াn িসdােnর ডkয্েমn জাির
করেব। NYSDOH aবশয্i psািবত pিতকােরর সােথ eকমত হেব। aনু েমাদেনর
পের, psািবত pিতকার িনবর্ািচত pিতকাের পিরণত হয়। আেবদনকারী(গণ) eরপর
NYSDEC eবং NYSDOH dারা তদারিকর মাধয্েম সাiট ষেণর সমাধােনর
জনয্ িkনআপ aয্াকশনিট িডজাiন eবং সmাদন করেত পাের।
NYSDEC সাiটিট তদn eবং পির ার করার সময় জনসাধারণেক aবিহত করেব।
সাiেটর বণর্ না: pায় 2.28-eকর জিম জু েড় সাiটিট িনuiয়র্ক eরজামাiকা েত
90-02 168thিsেট aবিsত। জিমিটর utের 90th eিভিনu, পূ েবর্ 168তম িsট,
পি েম চাচর্ কমেpk, eকিট ধম য় বiেয়র েদাকান, eবং আবািসক ভবন, o দিkেণ
েছাট েছাট বয্বসািয়ক িবিlং। েরকডর্ e বলা আেছ েয সাiটিট 1886 eর আেগ
আবািসক বাসsান eবং আsাবল িনেয় গিঠত হেয়িছল। 1925 সােল সাiটিটেত eকিট
pািmং শপ eবং েপin েsােরজ েশড সহ বয্বসািয়ক জায়গা uপিsত িছল। 1940
eবং 1950 eর দশেক eকিট aেটা েমরামেতর েদাকান eবং িগজর্া জায়গািটর utর
aংেশ uপিsত িছল। 1963 eর মেধয্ সাiট-anগর্ত সব কাঠােমা েভেঙ েদoয়া
হেয়িছল, eবং জায়গািট তখন েথেকi পািকর্ ংেয়র জনয্ বয্বহার করা হেয়িছল।
পিরকিlত পু নগর্ঠেন আেছ ভূগভর্ s পািকর্ ং সহ eকিট বািণিজয্ক eবং আবািসক িবিlং
eর িম -বয্বহার।
পিরেবশগত eবং sাsয্ মূ লয্ায়ন সংিkpসার িল সহ aিতিরk সাiেটর িবশদ
NYSDEC eর পিরেবশগত সাiট pিতকার েডটােবস িলেত (সাiট ID,
C241243) pেবশ কের) eখােন পাoয়া যােব:
https://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/index.cfm
?pageid=3
তদেnর সংিkpসার: ei সাiেট uেdেগর pাথিমক ষক িলর মেধয্ রেয়েছ aধর্udায়ী ৈজব েযৗগ িল (SVOCs), মািটেত ধাতু o কীটনাশক eবং মািটর বাে
udায়ী ৈজব uপাদান িল (VOCs)।

bাuনিফl িkনআপ েpাgাম: িনuiয়র্ক eরbাuনিফল্ িkনআপ েpাgাম
(BCP) ‘’bাuনিফlস’’ নােম পিরিচত িষত জায়গা িলর েscায় পির ার করার
জনয্ utসাহ েদয় যােত তােদর পু নরায় বয্বহার eবং পু নগর্ঠন করা যায়। ei
বয্বহার িলর মেধয্ িবেনাদন, আবাসন, বয্বসা বা aনয্ানয্ বয্বহার anভুর্k থাকেত
পাের। bাuনিফl সাiট হল eমন েকানo ভূ-সmিt েযখােন pেযাজয্ িবিধ aনু যায়ী
জায়গািটর যথাযথ pতয্ািশত বয্বহােরর িভিtেত েকানo ষক NYSDEC dারা
গৃ হীত মািট পির ােরর uেdশয্ বা aনয্ানয্ sাsয্-িভিtক বা পিরেবশগত মানদ বা
গাiেডেnর েচেয় েবিশ মাtায় uপিsত থােক।
BCP সmেকর্ আরo তেথয্র জনয্, eখােন যান:
https://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html

আমরা আপনােক pিতেবশী eবং ভাড়ােটেদর সােথ ei ফয্াk িশট ভাগকরিছ,
eবং/aথবা aনয্েদর েদখার জনয্ আপনার িবিlংেয়র eকিট িবিশ sােন ei
ফয্াkিশট েপাs করেত utসািহত করিছ।
DEC Delivers eর সােথ সেচতন থাkন
iেমেলর মাধয্েম সাiেটর আপেডট িল েপেত সাiন আপ ক ন:
www.dec.ny.gov/chemical/61092.html
d বয্: d বয্: আপিন যিদ iিতমেধয্ সাiন আপ কের থােকন eবং ei ফয্াk
িশটিট ৈব য্িতনভােব gহণ কের থােকন তাহেল aনু gহ কের agাহয্ ক ন।
DECinfo Locator
DEC ডkয্েমn eবং িনিদর্ সাiেটর পিরেবশগত ণমান
সmেকর্ পাবিলক েডটা aয্ােkেসর জনয্ inােরিkভ
https://www.dec.ny.gov/pubs/109457.html
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