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bাuনিফl িkনআপ েpাgাম

েpিটং েকাং
22-07 41st aয্ািভিনu
লং আiলয্াn িসিট, NY 11101

aেkাবর 2019
েকাথায় তথয্ পাoয়া যােব:

পাবিলকেদরেক তথয্ জানােনার জনয্ িনেmাk
sােন pেজk নিথ পাoয়া যােব।
kin লাiেbির, লং আiলয্াn িসিট bা
37-44 21st sীট
লং আiলয্াn িসিট, NY 11101
(718) 752-3700
kin কিমuিনিট েবাডর্ 1
45-02 িডটমারস েবােলভাডর্, LL সুয্iট 125
aয্ােsািরয়া, NY 11105
(718) 626-1021
কার সােথ েযাগােযাগ করেত হেব:

মnবয্ o p সবর্দা আমিntত eবং পাঠােত
হেব িনেmাk বয্িkেদর কােছ:

bাuনিফl সাiট দূষেণর জনয্ pিতকার psািবত
পাবিলক মnেবয্র সময়কাল েঘািষত
িনu iয়কর্ েsট িডপাটর্েমn aফ েহলথ (NYSDOH) eর পরামশর্kেম িনu iয়কর্ েsট
িডপাটর্েমn aফ eনভায়রনেমnাল কনজােভর্ শন (NYSDEC)কতৃর্ ক পযর্ােলাচনায় থাকা 2207 41st aয্ােভিনu, লং আiলয্াn িসিট, kin কাuিn, িনu iয়েকর্ aবিsত ফরমার হাiেgড
পিলিশং en েpিটং েকাং সাiট (“সাiট”) eর দূষণ েরােধ psািবত pিতকােরর বয্াপাের
পাবিলকেদরেক মnবয্ করার জনয্ আমntণ জানােনা যােc। সাiট েলােকশন জানেত aনুgহ
কের মানিচtিট েদখুন। ei সাiেটর িkনআপ সmিকর্ ত তথয্ বাম িদেক “েকাথায় তথয্ পাoয়া
যােব” aংেশ uিlিখত sােন পাoয়া যােব।
তদেn pাp তেথয্র িভিtেত o িনu iয়কর্ েsট িডপাটর্েমn aফ েহলথ (NYSDOH) eর
পরামশর্kেম NYSDEC ei মতামেত uপনীত হেয়েছ েয সাiটিট পাবিলক েহলথ eবং
পিরেবেশর জনয্ েবশ ঝুঁ িক বহন কের। ভূ গভর্ s পািনর দূষণ aফ সাiেট ছিড়েয় পড়া o
মািটর বাে র মাধয্েম সাiট-সংkাn দূিষত পদাথর্ মানুেষর সংsেশর্ আসার সmাবনার uপর
িভিt কের মতামতিট েদoয়া হেয়েছ।

মnবয্ কীভােব করেত হেব: NYSDEC aেkাবর 24 েথেক িডেসmর 7, 2019 তািরখ পযর্n
45 িদেনর জনয্ psািবত pয্ােনর বয্াপাের িলিখত মnবয্ gহণ করেব। পাবিলক িরিভuেয়র
জনয্ psািবত pয্ানিট বাম িদেক “েকাথায় তথয্ পাoয়া যােব” aংেশ uিlিখত sােন পাoয়া
যােব। বাম িদেক “কার সােথ েযাগােযাগ করেত হেব” aংেশ pেজk সmিকর্ ত pে র িনেচ
েদoয়া NYSDEC pেজk ময্ােনজােরর কােছ aনুgহ কের আপনার মnবয্ পািঠেয় িদন।

pেজk সmিকর্ত p
oেয়িn েঝং, pেজk ময্ােনজার
NYSDEC
47-40 21st sীট
লং আiলয্াn িসিট, িনu iয়কর্ 11101
(718) 482-7541
wendi.zheng@dec.ny.gov
pেজk সংkাn sাsয্ িবষয়ক p
ডন েহি ক
NYSDOH
emায়ার েsট pাজা কিনর্ং টাoয়ার
1787
aয্ালেবিন, িনu iয়কর্ 12237
(518) 402-7860
beei@health.ny.gov
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িনu iয়েকর্র bাuনিফl িkনআপ েpাgাম
সmিকর্ত আরo তেথয্র জনয্, িভিজট ক ন:

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

েরেমিডয়াল oয়কর্ pয্ােনর খসড়া: psািবত য্াক 4 কমািশর্ য়াল iuজ েরেমিডেত রেয়েছ:
 aন সাiট িবিlংেয মািটর বাে র pেবশ েঠকােনার জনয্ iেnিরম েরেমিডয়াল
েমজার (IRM) বা সামিয়ক pিতকার পদেkপ িহেসেব sািপত সাব-sয্াব
িডেpশারাiেজশন িসেsেমর aবয্াহত aপােরশন, েদখভাল o মিনটিরং করা হেব;
 ভূ গভর্ s পািনেত পার eবং পিলে ািরেনেটড aয্ালকাiল পদাথর্ ি ট করার লেkয্ aন
সাiেটর kয়া েলােত তরল aয্ািkেভেটড কাবর্ন pেয়াগ করা হেব;
 েkািরেনেটড ভলাটাiল aগর্ািনক পদাথর্ েরােধ IRM িহেসেব সmn করা sাভািবক
ভূ গভর্ s পািনর ি টেমn সহ তরল aয্ািkেভেটড কাবর্ন ি টেমেnর কাযর্কািরতা
মূলয্ায়েনর জনয্ ি টেমn পরবতর্ী ভু গভর্ s পািনর েদখভাল করা হেব;
 কংিkট িবিlং sয্াব িদেয় গিঠত সাiেটর জনয্ eকিট কাভার িসেsেমর েদখভাল
করা হেব;
 eনভায়রনেমn iজেমেnর শতর্ aনুযায়ী দূষেণর aবিশ াংেশর দীঘর্েময়ািদ বয্বsাপনার
জনয্ সাiট ময্ােনজেমn pয্ান pকাশ করা হেব; eবং
 eনভায়রনেমn iজেমn েরকডর্ করা হেব যােত থাকেব iনিsিটuশনাল কেnালস যা
ভিবষয্েত সাiেট েথেক যাoয়া দূষেণর aবিশ াংেশর সংkমণ pিতহত করেত সহায়ক
হেব।
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bাuনিফl িkনআপ েpাgাম
িনu iয়েকর্ র bাuনিফl িkনআপ েpাgাম (BCP) eর আoতায়
সাiেটর িবsািরত তদেnর পর ei psািবত েরেমিড ৈতির কেরেছ
sয্ািলনgাদ েভ ারস eলeলিস (“আেবদনকারী”)। সাiট তদেnর
ফলাফল “েরেমিডয়াল iনেভিsেগশন িরেপাটর্” আকাের জমা েদoয়া
হেয়েছ eবং তার সােথi েরেমিডয়াল aয্াকশন oয়ররক pয্ানo েদoয়া
হেয়েছ আর eসব িকছু i পৃ া 1 e uিlিখত sােন িরিভu করার জনয্
পাoয়া যােব।
পরবতর্ী পদেkপ:
NYSDEC পাবিলক মnবয্ িবেবচনায় িনেয়
pেয়াজনমেতা িkনআপ pয্ান সংেশাধন কের eকিট ফাiনাল িসdাn
সংkাn নিথ pকাশ করেব। NYSDOH েক psািবত েরেমিডেক সমথর্ন
িদেত হেব। aনুেমাদেনর পর psািবত েরেমিড হেয় যােব িনবর্ািচত
েরেমিড। আেবদনকারী eরপর সাiেটর দূষণ েঠকােত িkনআপ aয্াকশন
িডজাiন o সmাদন করেত পারেব যা NYSDEC o NYSDOH নজের
রাখেব।
সাiেটর তদn o িkনআেপর সময় জুেড় NYSDEC পাবিলকেক তথয্
জানােত থাকেব।
সাiেটর বণর্ না: সাiটিট 0.058-eকর জায়গা জুেড় িবsৃ ত o দিkেণ
41st aয্ািভিনuেয়র সীমানা eবং পি েম eকিট েহােটল সহ িকছু
বািণিজয্ক pপািটর্ dারা েবি ত। সাiটিটেক unত করার লেkয্ বতর্ মােন
eকিট চার-তলা িবিlং o পুেরা pপািটর্েক কভার করার জনয্
েবiজেমn িনমর্াণ করা হেc। aতীেত সাiটিটেত eকিট েমটাল েpিটং
কারখানা িছল। aন সাiেটর িবিlংিট সাmpিতক সমেয় সংsার করা
হেয়েছ যার মাধয্েম পুরেনা কারখানািটেক pেফশনাল aিফস েsস
িহেসেব গেড় েতালা হেয়েছ।
সাiেটর aিতিরk তথয্, পিরেবশ o sাsয্গত মূলয্ায়েনর সারাংশ সহ,
পাoয়া যােব NYSDEC eর eনভায়রনেমnাল সাiট েরেমিডেয়শন
েডiটােবiেজ (সাiট আiিড, C241148 বয্বহার কের) ei িঠকানায়:

বা আকাের আেছ। সাiেটর িনেচ থাকা ভূ গভর্ s পািনেতo ucমাtায়
ধাতু র uপিsিত পাoয়া েগেছ।
bাuনিফl িkনআপ েpাgাম: িনu iয়েকর্ র bাuনিফl িkনআপ েpাgাম
(BCP) েscােসবামূলক ভােব “bাuনিফlস” নাম েদoয়া দূিষত
pপািটর্ েলার িkনআেপর জনয্ uৎসাহ িদেয় থােক যােত েস েলা পুনরায়
বয্বহার o unত করা যায়। eসব বয্বহােরর মেধয্ থাকেত পাের
িবেনাদন, আবাসন, বয্বসা বা aনয্ েকােনা বয্বহার। bাuনিফl সাiট
হেলা েযেকােনা সিতয্কােরর pপািটর্ েযখােন pপািটর্র সmাবয্ বয্বহােরর
জনয্ pেযাজয্ নীিতমালা aনুযায়ী NYSDEC কতৃর্ ক েমেন চলা মািটর
িkনআপ বা aনয্ েকােনা sাsয্ বা পিরেবশগত মানদn, aবsা বা
িনেদর্ শনার েথেকo ucমাtায় দূষণ রেয়েছ।
BCP সmেকর্ আরo তেথয্র জনয্, িভিজট ক ন:

http://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html
ei তথয্ িশটিট আপনার pিতেবিশ o ভাড়ািটয়ার সােথ েশয়ার করা
eবং/বা ei তথয্ িশটিট aনয্েদর েদখার জনয্ আপনার িবিlংেয়র
uেlখেযাগয্ েকােনা sােন েপাs করার জনয্ আপনােক aনুেরাধ
করা যােc।
iেমiেলর মাধয্েম সাiেটর তথয্ িশট পাoয়া
ei তথয্ িশেটর মত সাiেটর তথয্ সরাসির আপনার iেমiল
iনবেk েপেত পােরন। NYSDEC আপনােক আমntণ জানােc
eক বা aিধক দূিষত সাiেটর কািn iেমiেলর িলsসােভর্ েত সাiন
আপ করার জনয্ যা পাoয়া যােব িনেmাk oেয়ব েপiেজ:

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

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

eিট সহজ, িবনামূেলয্র eবং eিট আপনােক তথয্ সmেকর্ aবগত
রাখেব। িলsসাভর্ েমmার িহেসেব েযসব েদেশর দূিষত সাiট
আপিন িনবর্াচন করেবন েস েলার িনয়িমত সাiট সংkাn
তথয্/েঘাষণা আপিন েপেয় যােবন।

তদেnর সারাংশ: সাiেট pাথিমকভােব েযসব দূিষত পদাথর্ িনেয় uেdগ
রেয়েছ েস েলা হেলা েভালাটাiল aগর্ািনক কmাunস (VOCs) যা
সাiেটর িনেচ থাকা মািটেত o aন eবং aফ সাiেটর ভূ গভর্ s পািনেত

d বয্: যিদ আপিন eরi মেধয্ সাiন আপ কের থােকন eবং
iেলkিনকািল ei তথয্ িশট েপেয় থাকেল ei বাতর্ ািট eিড়েয়
যান।
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bাuনিফl িkনআপ েpাgাম
সাiট েলােকশেনর মানিচt

িশট (পৃ া 3)

