
েকাথায় তথয্ পাওয়া যােব  

�কে�র নিথপ� দশর্ন করুন িডইিসতথয্ িনেদর্ শক 

ওেয়বসাইট: https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C224311/ 

এর মাধয্েম এবং িন�িলিখত �ানসমূেহ : 

�কিলন পাবিলক লাইে�রী - বেরা পাকর্  

লাইে�রী * 

1265 43  �ীট 

�কিলন, িনউইয়কর্  11219 

েটিলেফান: 718-437-4085 

�কিলন কিমউিনিট েবাডর্  নং 12 

5910 13 এিভিনউ 

�কিলন, িনউইয়কর্  11219 

েটিলেফান: 718-437-4085 

(*েকািভড-19 সতকর্ তার কারেণ সং�হ�ানসমূহ 
সামিয়কভােব ব� থাকেত পাের। আপিন যিদ অনলাইন 
িডইিসতথয্ িনেদর্ শক ওেয়বসাইেট �েবশ করেত না 
পােরন, তাহেল অনু�হ কের সহায়তার জনয্ নীেচ 
তািলকাভু� এনওয়াইএসিডইিস �ক� পিরচালেকর 
সােথ েযাগােযাগ করুন।) 

েযাগােযােগর জনয্ কতৃর্ প� 

মতামত এবং অনুস�ান সাদের সমাদৃত এবং েসগেলা 
িন�িলিখত  বয্াি�র উেদ্দেশয্ করা বা�নীয়: 

�ক� সংি�� ��সমূহ 

ি�ভ ওয়ালশ, �ক� বয্ব�াপক 

এনওয়াইএসিডইিস 

625 �ডওেয় 

আলেবিন, িনউইয়কর্  12233 

েটিলেফান: 518-402-9824 

ইেমইল: steven.walsh@dec.ny.gov 

�ক� সংি�� �া�য্িবষয়ক ��সমূহ 

রুিন েঘাষ 

এনওয়াইএসিডওএইচ  

এ�ায়ার ে�ট �াজা 

কিনর্ং টাওয়ার, ক� 1787 

আলেবিন, িনউইয়কর্  12237 

েটিলেফান: 518-402-7860 

ইেমইল: beei@health.ny.gov  

িনউ ইয়েকর্ র �াউনিফ� পির��তা কমর্সূচী 
(BCP) স�িকর্ ত আরও তেথয্র জনয্ েদখুন: 

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

তথয্ িববরনী 
�াউনিফ� পির��তা কমর্সূচী   

(Brownfield Cleanup Program)            1440-1460 39 ��ট
1440-1460 39 ��ট
 ব্�কিলন, িনউইয়ক� 11218

সাইট নং C224311 

েসে��র 2021    এনওয়াইএসিডইিস অ�ল 

�াউনিফ� সাইট দূষেণর ��ািবত �িতকারকরন: জনসাধারেনর 
মতামত �দােনর সময়সীমা েঘাষণা করা হেয়েছ 

িনউ ইয়কর্  ে�ট �া�য্ িবভাগ (NYSDOH) এর সােথ পরামশর্�েম িনউ ইয়কর্  ে�ট িডপাটর্ েম� পিরেবশ 

সংর�ণ িবভাগ (NYSDEC) কতৃর্ ক িনউইয়েকর্ র �কিলন শহেরর 1454 39  �ীট িঠকানায় অবি�ত 1440-

1460 39  �ীট  ভূিমর  (“ site”) সােথ স�িকর্ ত দূষণ  সমসয্া সমাধাকে� ��ািবত �িতকারসমূহ 

পযর্ােলাচনা করা হে� (সাইেটর অব�ােনর ময্াপ েদখুন)। দূষেণর ��ািবত �িতকারকরণ এর উপর 

জনসাধারনেক মতামত �দােনর জনয্ আম�ন জানােনা হেয়েছ।  

তদে�র ফলাফেলর িভিৎতেত, িনউ ইয়কর্  ে�ট �া�য্ িবভাগ (NYSDOH) এর সােথ পরামশর্ কের িনউ 

ইয়কর্  ে�ট পিরেবশ সংর�ণ িবভাগ (NYSDEC) িনধর্ারণ কেরেছ েয জায়গািট জন�া�য্ বা পিরেবেশর 

জনয্ উে�খেযাগয্ হুমিক সৃি� কের না । 

মতামত �দােনর উপায়: "খসড়া �িতকারকরণ কমর্পিরক�না (RAWP)" িশেরানােম  NYSDEC 

��ািবত পিরক�নািটর উপর 1 েসে��র 16 অে�াবর  20 21 পযর্�  45 িদেনর জনয্ িলিখত মতামত

�হণ করা হে�। 

• িডইিসতথয্ িনেদর্ শক ওেয়বসাইট  https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C224311/

এ RAWP এবং �কে�র অনয্ানয্ নিথপ�গিল স�ান করুন। 

• বাম িদেক িচি�ত "েকাথায় তথয্ পাওয়া যােব” িশেরানােমর অধীেন নিথপ�গিল 

পাওয়া যােব ।
• বাম িদেক িচি�ত "েযাগােযােগর জনয্ কতৃর্ প�” িশেরানােমর অধীেন ‘�ক� সংি�� 

��সমূহ’ এর নীেচ উে�িখত NYSDEC �ক� বয্ব�াপেকর কােছ অনু�হ কের 

মতামত উপ�াপন করুন।  

খসড়া �িতকারকরণ কমর্পিরক�না : ��ািবত আবািসক বয্বহােরর �িতকােরর মেধয্ রেয়েছ: 

• পূবর্বত� সামিয়ক �িতকার বয্ব�ার অধীেন পিরচািলত খনেনর কাযর্কািরতা 

মূলয্ায়েনর জনয্ চূড়া্� পযর্ােয় মািটর নমুনা সং�হ এবং িবে�ষণ ; 
• আবািসক বয্বহােরর মৃিৎতকা পির�রণ অিভল� (RSCO) এর ল�য্মা�ার উপর

অিতির� দূষণ েমাকােবলায় হাডর্ ে�প (িবি�ং, অয্াসফা� বা কংি�ট) ছাড়া

সীমািনধর্ািরত �র সহ একিট কভার িসে�ম �াপন;

• খননকৃত ভূিম পুনঃভিতর্ করেনর িনিমেৎত মৃিৎতকা পির�রণ অিভল� (SCO) এর 

�িতি�ত উেদ্দেশয্র সােথ সাম�সয্পূনর্ পির�� উপাদান আমদািন করা; 

• সকল �কার ভূিম হ�ে�প কাযর্�েমর সময় �া�য্ ও িনরাপৎতা পিরক�না এবং

কিমউিনিট বায়ু পযর্েব�ন পিরক�না বা�বায়ন করা; 

• RSCO এর অিভল� পূরণ না হেল �িতকার বয্ব�াগিলর দীঘর্েময়াদী র�ণােব�েণর 

জনয্ সাইট ময্ােনজেম� �য্ান (এসএমিপ) বা�বায়েনরও �েয়াজন হেব । 
• RSCO এর   অিভল� পূরণ না হেল ভূিমর যথাযথ বয্বহার িনি�ত করার জনয্ একিট 

পিরেবশগত সংর�ন শতর্  (Environmental Easement) িলিপব� করেত হেব। 

https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C224311/
mailto:steven.walsh@dec.ny.gov
mailto:beei@health.ny.gov
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=bn&u=https://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=bn&u=https://www.dec.ny.gov/data/DecDocs/C224311/


 

   

SnL XXII, LLC (" আেবদনকারী ") কতৃর্ ক িনউ ইয়েকর্ র �াউনিফ� 
পির��তা কমর্সূচী (BCP)-র অধীেন উ� সাইেটর িব�ািরত তদ� 

করার পর ��ািবত �িতকারকরন ৈতির করা হেয়িছল। একিট 
"�িতকারমূলক তদ� �িতেবদন", যা সাইট তদে�র ফলাফল বণর্না 
কের জমা েদওয়া হেয়িছল, েসটাও পযর্ােলাচনার জনয্ও পৃ�া 1 এ 
উে�িখত �ােন পাওয়া যােব। 

  
পরবত� পদে�প: NYSDEC জনসাধারেণর ম�বয্ িবেবচনা করেব, 
�েয়াজন অনুযায়ী পির��তার পিরক�না সংেশাধন করেব এবং 

চূড়া� িস�া� প� জাির করেব। NYSDOH-েক অবশয্ই ��ািবত 

�িতকােরর সােথ একমত হেত হেব। অনুেমাদেনর পের, ��ািবত 
�িতকারকরন িনবর্ািচত �িতকারকরন িহসােব িবেবিচত 

হেব। তারপর NYSDEC এবং NYSDOH এর ত�াবধােন আেবদনকারী 
সাইেটর দূষণ েমাকােবলার জনয্ পির��তা কমর্কা� পিরক�না 
এবং কাযর্কর করেত পােরন। 

  
তদ� এবং সাইট পির��তা চলাকালীন সাবর্�িণক NYSDEC 
জনসাধারণেক অবিহত রাখেব। 

  
সাইেটর বণর্না: সাইটিট 0.57-একর জিমর উপর অবি�ত, এবং 
উৎতের 39 তম রা�া, দি�েণ আবািসক স�িৎত �ারা এবং পূবর্ ও 

পি�েম বািণিজয্ক স�িৎত এবং গদাম �ারা পিরেবি�ত।  বতর্ মােন 
একিট অনুেমািদত সামিয়ক �িতকার িবধান (IRM) এর আওতায় 

েসখােন খনন কাজ চলেছ। ইিতপূেবর্ সাইটিট গয্ােরজ এবং অেটা 

েমরামেতর �াপনা িহসােব বয্বহৃত হেয়িছল। সাইটিটেক চারতলা �-
সংর�নাগার সুিবধা িহেসেব পুনিনর্মর্ােণর পিরক�না করা হেয়েছ। 

  
পিরেবশগত ও �া�য্ মূলয্ায়েনর সারসংে�প সহ সাইট স�িকর্ ত 
অিতির� িব�ািরত িববরণ, NYSDEC এর পিরেবশগত সাইট 

�িতকারকরন ডাটােবেস পাওয়া যােব (সাইট ID: C 224311 পূরন কের): 

https://www.dec.ny.gov/cfmx/extapps/derexternal/index.cfm?pageid=3 

  
তদে�র সংি��সার: উ� সাইেট উে�গজনক �াথিমক 
দূষণকারী হেলা েপে�ািলয়াম জাতীয় আংিশক পিরবতর্ নশীল ৈজব 

েযৗগসমূহ (SVOCs) যা সাইটবয্াপী মািটর পৃ�তল েথেক �ায় 4 ফুট 

পযর্� মািটর গভীের এবং ধাতু যা সাইটবয্াপী মািটর �ায় 14 ফুট 
গভীের িবদয্মান। 

�াউনিফ� পির��তা কমর্সূচী (BCP) : িনউইয়েকর্ র �াউনিফ� 
পির��তা কমর্সূচী "�াউনিফ�স" নােম পিরিচত দূিষত স�িৎতর 
�তঃ�বৃৎত পির�ার-পির��তা কাযর্�মেক উৎসািহত কের যােত 

েসগিল পুনঃবয্বহার এবং পুনঃউ�য়ন করা যায়। এই ধরেনর 
পূনঃবয্বহাের িবেনাদন, আবাসন, বয্বসা বা অনয্ানয্ সুিবধা অ�ভুর্ � 
থাকেত পাের। 

 �াউনিফ� সাইট হল এমন েকান ভূ-স�িৎত েযখােন িবদয্মান দূষক 
মািটর এমন �ের উপি�ত থােক যা পির��তার ল�য্মা�া বা 
অনয্ানয্ �া�য্-িভিৎতক বা পিরেবশগত মানদ�, িডইিস কতৃর্ ক গৃহীত 
শতর্ াবলী বা িনেদর্ শনা অিত�ম কের, েযগেলা স�িৎতর যুি�স�ত 
�তয্ািশত বয্বহােরর িভিৎতেত �েযাজয্ �িবধান অনুযায়ী গৃহীত 
হেয়েছ। 

 

িবিসিপ স�েকর্  আরও তেথয্র জনয্ েদখুন: 

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

  
�িতেবশী এবং ভাড়ািট য়ােদর সােথ এই তথয্ িববরনীিট  
িবিনময়  করেত আ মরা আ পনােক উৎসািহত কির এবং/অথবা 

অনয্েদর েদখার জনয্ আ পনার ভবেনর একিট  দৃি��াহয্ �ােন 
এই তথয্ িববরনীিট  লািগেয় িদন। 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

িডইিস বাতর্ া িবতরন িবষেয় অবগত থাকুন 
ইেমেলর মাধয্েম সাইট আপেডট েপেত সাইন আপ 
করুন: 
www.dec.ny.gov/chemical/61092.html 
 
��বয্: যিদ আপিন ইিতমেধয্ সাইন আপ কের থােকন 
এবং এই তথয্ িববরনীিট ইেল�িনক মাধয্েম েপেয় 
থােকন তাহেল দয়া কের উেপ�া করুন। 

 
িডইিসতথয্ িনেদর্ শক   
িডইিস নিথ এবং িনিদর্ � �ােনর পিরেবেশগত মান 
স�িকর্ ত উ�ু� ডাটা দশর্ন করার জনয্ ই�ােরি�ভ 
মানিচ� : https://www.dec.ny.gov/pubs/109457.html 
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=bn&u=https://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html
http://www.dec.ny.gov/chemical/61092.html
https://www.dec.ny.gov/pubs/109457.html
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