(তথ�প� এরপর �� হেব)

এই সাইট স�েক� তথ� পাওয়া চালু রাখেত
এখনই ব�ব�া িনন!
বত�মােন DEC এর পিরেবশগত �িতকার িবভাগ (DER) দূিষত সাইট স�েক�
ইেলক�িনকভােব ইেমেল তথ� সরবরাহ কের।
আপিন যিদ এই তথ�পে� িফচারকৃত দূিষত সাইট স�েক�
তথ� পাওয়া চালু রাখেত চান:

তাহেল আপনােক অবশ�ই DER ইেমল িল�সােভ�র জন� সাইন আপ
করেত হেব:

www.dec.ny.gov/chemical/61092.html

DER আপনার ইেমল �ঠকানা িনব�ন করেত পাের না - েকবলমা�
ইেমল �ঠকানার অিধকারী েস�ট করেত পােরন। আপিন যিদ ইেতামেধ�
েসই কাউি�র িল�সােভ�র জন� সাইন আপ কের থােকন
েযখােন সাইট�ট অবি�ত, তাহেল আপনার িকছ� করার �েয়াজন েনই।
েযকারেণ আপনার "েপপারেলস" হওয়া উিচত:




সাইেটর তথ� �ুততর পান এবং তা সহেজ েশয়ার ক�ন;
এক�ট িনবািচত
�
কাউি�র সকল সাইট স�েক� তথ� পান - আপনার যা দরকার তা
পড়ুন, অবিশ��েলা মুেছ েফলুন;
এ�ট এনভায়রনেম�েক সাহায� কের আপনার ট�া� ডলার বৃ�� কের।

যিদ "েপপারেলস" আপনার অপশন না হয়, তাহেল এই তথ�পে� বিণত� DER-এর
�েজ� ম�ােনজারেক কল ক�ন বা িলখুন। উে�খ ক�ন েয আপনার েপা�াল সািভ�েসর
মাধ�েম তথ�পে�র কিপ েপেত হেব। আপনার পে� সাইেটর নাম অ�ভ��
� ক�ন।
কাগজ পাওয়ার অপশন�ট েকবল ব���েদর জন� উপল�। গ্�প, �িত�ান,ব�বসা, এবং
সরকারী সং�া�েলার ইেমেলর অ�াে�স রেযেছ বেল ধের েনওয়া হয়।

তথ�প�

90-02 168তম ি�ট

সাইট �াউনিফ� ি�নআপ ে�া�াম 90-02 168তম ি�ট

Jamaica, NY 11432

েযখােন তথ� খুঁেজ পােবন
DECinfo Locator-এর মাধ�েম �কে�র
ডকুেমে� অ�াে�স ক�ন

https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C241243/

এবং িনে�র �ানসমূেহ):

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
(718) 658-3308
Qn12@cb.nyc.gov
*িরপ�জটির�েলা COVID-19 সতক�তার কারেণ

সামিয়কভােব অনুপল� হেত পাের।
আপিন যিদ অনলাইন িরপ�জটিরেত অ�াে�স
করেত না পােরন,
তাহেল দয়া কের সহায়তার জন� িনে�র
তািলকাভ�� NYSDEC-এর
�েজ� ম�ােনজােরর সােথ েযাগােযাগ ক�ন।

যার সােথ েযাগােযাগ করেবন
ম�ব� ও ��াবলী সবদা
� �াগত এবং িনে�র
িনেদ�শনা অনুযায়ী করা উিচত:
�ক�-স�িক�ত ��াবলী
��স অ�ালান, �েজ� ম�ােনজার
NYSDEC অ�ল 2
41-40 21st Street
Long Island City, NY 11101
(718) 482-4065
christopher.allan@dec.ny.gov
�ক�-স�িক�ত �া�� িবষয়ক ��াবলী
অ�া�িন েপেরটা
NYSDOH
Empire State Plaza
Corning Tower Room 1787
Albany, NY 12237
(518) 402-7860
beei@health.ny.gov
িনউ ইয়েক�র �াউনিফ� ি�নআপ ে�া�াম
স�েক� আেরা তেথ�র জন�, এখােন েদখুন:

www.dec.ny.gov/chemical/8450.html

িডেস�র ২০২১

সাইট নং C241243
NYSDEC অ�ল 2

�াউনিফ� সাইেট �� হেত যাওয়া পিরেবশগত
ি�নআপ
ব�ব�া েনওয়া �� হেত চেলেছ যা 90-02 168তমি�ট, জ�ামাইকা, িনউ ইয়েক�
অবি�ত 90-02 168তম ি�ট সাইট (“সাইট”) স�িক�ত দূষণ েমাকােবলা করেব।
দয়া কের সাইেটর েলােকশেনর জন� মানিচ� েদখুন। িনউ ইয়ক� ে�ট িডপাট� েম�
অব এনভায়রনেম�াল কনজারেভশন (NYSDEC) কতৃক
� �দ� ত�াবধেন
90Ninety LLC ("আেবদনকারী") �ারা ি�নআপ কায�ম
�
স�ািদত হেব৷
NYSDEC িনণয়� কেরেছ েয �িতকারমূলক ব�ব�া কমপিরক�না�ট
�
(RAWP)
জন�া�� এবং পিরেবশ র�া কের এবং তা পিরক�না�ট অনুেমাদন কেরেছ।
•

•

DECinfo Locator-এর মাধ�েম অনুেমািদত RAWP এবং �কে�র অন�ান�
ডকুেম�সমূেহ
অনলাইেন
অ�াে�স
ক�ন:
https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C241243/।
ডকুেম��েলা "েযখােন তথ� খুেঁ জ পােবন" এর অধীন বাম িদেক বিণত�
�ান�েলােতও উপল� রেয়েছ।

�িতকারমূলক কায�ম
�
2022 সােলর জানুয়ািরেত �� হেয় �ায় 3 মাস যাবৎ
চলমান থাকার স�াবনা রেয়েছ।
অনু��তব� ি�নআপ কায�েমর
�
�ধান ৈবিশ��সমুহ:: সাইেটর ি�নআপ
ব�ব�ার ল�� হেলা ি�নআেপর এমন মা�া অজ�ন করা যা জন�া�� ও পিরেবশ
র�া কের৷ ড�য়াল-��াক �িতকােরর মূল উপাদান�েলার মেধ� রেয়েছ;
•
খনেনর সােপােট� র জন� (SOE) এক�ট িসে�ম ইন�ল করা;
•
��ািবত িব��ংেয়র িনেচ (সাইেটর ��াক 1 এলাকা) এবং অবাধ ব�বহােরর
মা�ট ি�নআেপর উে�শ��েলা (SCOs) ল�ন করা সাইেটর সকল মা�ট এবং
সাইেটর ��াক 4 এলাকায় 2 ফুট উপর� অংেশর সীমাব� আবািসক SCOs ল�ন
করা সকল মা�ট খনন এবং অফ-সাইেট অপসারণ;
•
খনেনর ব�াকিফিলং স�ূণ � করেত এবং সাইেট িনধািরত
�
ে�ড �াপন
করেত 6 NYCRR পাট� 375-6.7(d) এর শত�াবলী পূরণ করার মেতা ি�ন িফল
আমদািন করা;
•
��াক 4 এলাকায় এক�ট সাইট কভার িসে�ম ইন�ল ও র�ণােব�ণ করা;
•
নত� ন িব��ং দখেল েনওয়ার পূেব � মা�টর বা� অনু�েবেশর পরী�া
পিরচলনা করা, েযখােন মা�টর বা� অনু�েবশ স�িক�ত এ�েপাজার েমাকােবলা
করার জন� সুপািরশকৃত পদে�প বা�বায়েনর িবধান অ�ভূ ্�
� রেয়েছ;
• সাইেটর ��াক 4 অংেশ �িতকারমূলক ব�ব�ার দীঘেময়াদী
�
র�ণােব�েণর
এক�ট সাইট ম�ােনজেম� ��ান (SMP) বা�বায়ন করা; এবং

90-02 168তম ি�ট সাইট (সাইট নং: C241243)

িডেস�র 2021 তথ�প� (পৃ�া 2)

�াউনিফ� ি�নআপ ে�া�াম
সাইেটর উপযু� ব�বহার িন��ত করেত সাইেটর ��াক 4
অংেশ এক�ট পিরেবশগত ইজেম� েরকড� করা।
পরবত� ধাপসমূহ আেবদনকারীর ি�নআপ কায�ম
�
স�� হওয়ার পর, তারা এক�ট ফাইনাল ই��িনয়ািরং িরেপাট�
(FER) ��ত করেবন এবং NYSDEC-েত জমা িদেবন। FERএ স�� ি�নআপ কায�েমর
�
বণনা
�
থাকেব এবং
ি�নআেপর শত�াবলী পূরণ হেয়েছ বা পূরণ হেব তার �ত�য়ন
থাকেব।
যখন NYSDEC স�� হয় েয সাইট�টর ি�নআেপর শত�াবলী
পূরণ হেয়েছ বা পূরণ হেব, তখন এ�ট FER অনুেমাদন করেব।
তারপর NYSDEC আেবদনকারীেক এক�ট সা�ট� িফেকট অব
কমি�শন (COC) ইসু� করেব। আেবদনকারী এক�ট COC
�াি�র মাধ�েম সাইট�ট পুনঃউ�য়ন করেত স�ম হেবন।
তাছাড়াও, আেবদনকারী ি�নআেপর কায�ম
�
স�াদন এবং
সাইেটর পুনঃউ�য়েনর খরচ পুিষেয় িনেত ট�া� ে�িডট
পাওয়ার েযাগ� হেবন।
NYSDEC এক�ট তথ�প� ইসু� করেব েযখােন FER এর
িবষয়ব�র বণনা
� থাকেব। তথ�পে� COC ইসু� করার ে�ে�
সাইেট �েয়াজনীয় েযেকােনা �ািত�ািনক িনয়�ণ
(উদাহরণ��প, দিলেলর িবিধিনেষধ) বা ই��িনয়ািরং
িনয়�েণর (উদাহরণ��প, এক�ট সাইট কভার) বণনা
� থাকেব।
সাইেটর িববরণ: সাইট�ট জ�ামাইকা, িনউ ইয়ক� -এর 90-02
168তম ি�েট অবি�ত 2.28-একর স�ি� িনেয় গ�ঠত।
� তম ি�ট,
স�ি��টর েচৗহ�� উ�ের 90তম অ�ািভিনউ, পূেব 168
প��েম এক�ট িগজ�া কমে��, এক�ট ধম�য় বইেয়র েদাকান
এবং আবািসক ভবন এবং দি�েণ খুচরা বািণ�জ�ক ভবন।
েরকেড� েদখা যায় েয 1886 সােলর পূেব � আবািসক বাস�ান
এবং আ�াবল িনেয় সাইট�টর উ�য়ন হেয়িছল। 1925 সােলর
িদেক সাইট�টেত এক�ট �াি�ং শপ এবং েপই� ে�ােরজ
েশডসহ বািণ�জ�ক স�ি� িবদ�মান িছল। 1940 এবং 1950
এর দশেক স�ি�র উ�র অংেশ এক�ট অেটা েমরামেতর
েদাকান এবং িগজ�া িবদ�মান িছল। 1963 সােলর িদেক সকল
অন-সাইট কাঠােমা িবন� হেয় িগেয়িছল, এবং স�ি��ট
তখন েথেক পািক�ংেয়র জন� ব�ব�ত হেয়েছ। পিরকি�ত
পুনঃউ�য়েন মা�টর িনেচর পািক�ংসহ এক�ট বহ� ব�বহােরর
বািণ�জ�ক এবং আবািসক ভবন রেয়েছ।

পুনঃউ�য়েনর পিরক�নায় মা�টর িনেচর পািক�ংসহ এক�ট বহ�
ব�বহােরর বািণ�জ�ক এবং আবািসক ভবন রেয়েছ।
https://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/index.cfm?pageid=3

�াউনিফ� ি�নআপ ে�া�াম: িনউইয়েক�র �াউনিফ�
ি�নআপ ে�া�াম (BCP) "�াউনিফ�স" নােম পিরিচত
দূিষত স�ি��েলার ে��ামূলক ি�নআেপর জন�
উৎসািহত কের েযন েস�েলার পুনঃব�বহার এবং পুনঃউ�য়ন
করা যায়। এই ব�বহার�েলার মেধ� রেয়েছ িবেনাদন, আবাসন,
ব�বসা বা অন�ান� ব�বহার। এক�ট �াউনিফ� সাইট হেলা
এমন েকােনা �াবর স�ি� েযখােন েকােনা দূষক এমন
মা�ায় িবদ�মান রেয়েছ যা NYSDEC কতৃক
� গৃহীত মা�টর
ি�নআেপর উে�শ� বা অন�ান� �া��-িভি�ক বা পিরেবশগত
িনয়মাবলী, মানদ� বা িনেদ� িশকা ল�ন কের েয�েলা
�েযাজ� আইন অনুযায়ী স�ি�র েযৗ��কভােব �ত�ািশত
ব�বহােরর উপর িভি� কের �েযাজ�।
BCP-এর ব�াপাের আেরা তেথ�র জন�, এখােন েদখুন:
https://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html

আ মরা আ পনােক �িতেবশী এবং ভাড়া�টয় ােদর সােথ
এই তথ�প��ট েশয় ার করেত এবং/অ থবা অ ন�েদর
েদখার জ ন� আ পনার িব�� ংেয় র সু� � জ ায় গায় এই
তথ�প��ট েপা� করেত উৎসািহত কির।
DEC-এর িবতরেণর ব�াপাের অবগত থাকুন
ইেমেল সাইেটর আপেডট েপেত সাইন আপ ক�ন:
www.dec.ny.gov/chemical/61092.html
��ব�: আপিন যিদ ইেতামেধ� সাইন আপ কের থােকন
এবং ইেলক�িনকভােব এই তথ�প��ট েপেয় থােকন,
তাহেল অনু�হ কের এিড়েয় যান।
DECinfo Locator
DEC-এর ডকুেম�সমূেহ অ�াে�স করার ই�ােরি�ভ
মানিচ� এবং
িনিদ� � সাইেটর পিরেবশগত �ণমান স�েক� পাবিলক
েডটা: https://www.dec.ny.gov/pubs/109457.html
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