
 
 
 
 

ইউ. এস. ইেকাল�জ, েড�েয়ট িমিশগান  
 
সারাংশ 

িমিশগান িডপাট�েম� অফ এনভায়রনেম� ে�ট েলকস এ� এনা�জ� (ই�জএলই), ম�ােটিরয়ালস ম�ােনজেম� িডিভশন 
(এমএমিড) এক�ট িবপদজনক বজ�� ব�াব�াপনা েক� নবায়ন  ও স�সারণ  অপাের�টং লাইেস� (লাইেস�) পুনঃ�কাশ 
(িরইসু�) কেরেছ ইউএস ইেকাল�জ িমিশগান, ইনক. (ইউএসই) েক, আেগ িডেনকল ইনক,. তােদর ৬৫২০ জ�জ�য়া ি�ট, 
েড�েয়ট িমিশগান (েক�) অবি�ত েকে�র বত�মান কাজ চািলেয় যাবার জন�,  সংর�ণ করা ও ���য়া করার জন� দু�ট 
নত� ন  ভবন ৈতির করা ও কাজ করা এবং এক�ট িবদ�মান  ভবনেক নত� নভােব ব�বহার করার জন�।  ই�জএলই কাজ�ট 
��ািবত কের পাট� ১১১ হ�াজাড�ডাস ওেয়� ম�ােনজেম�, অফ িদ ন�াচারাল িরেসােস �স এ� এনভায়রনেম� �েটকশন 
একট, ১৯৯৪ িপএ ৪৫১, সংেশািধত এবং তার �শাসিনক িনয়ম, িমিশগান অ�াডিমিনে��টভ েকাড �ল (আর) ২৯৯.৯১০১ 
ই�ট েসক অনুসাের। 
 
ইউএসই এক�ট নবায়ন লাইেস� আেবদন (আেবদন) ১৪ েসে��র ২০০৭ এ এবং সংেশািধত আেবদন ৪ মাচ� ২০১৩ েত 
জমা েদয়, েযখােন েবিশ পিরমান িবপদজনক বজ�� িনয়�ণ করার জন� েকে�র িববধ �ন ও �সারণ ��াব করা হেয়িছল।  
লাইেস��টর েময়াদ ১০ বছর.  ইউএসই-এর আেবদন, জায়গা পিরদশ �ন এবং েকে�র িনরী�ার ওপর িভি� কের ই�জএলই 
িস�া� েনয় েয িন�িলিখত িনধ �ারেণর ওপর িভি� কের লাইেস� জাির করা হেব: 

 
এ. ই�জএলই-এর   কােছ আেবদন�ট যেথ� িব�ািরত িছল,ওই েক� এবং মানুেষর �া�� ও পিরেবেশর ওপর তার 

�ভাব িনণ �য় করার জন�। 
 
িব. েক��ট সকল �যু��গত নকশা, িনম �াণ এবং কাজ করার মান যা পাট� ১১১ এবং তার �শাসিনক িনয়ম, িমিচগামী 

অ�াডিমিনে��টভ েকাড আর ২৯৯.৯১০১ ই�ট েসক (িনয়ম) এর অ�গ �ত, েক স�� কের। 
 

িস. েক��ট এই সমেয়, মানুেষর �া�� বা পিরেবেশর জন� েকানও িবপদ উপ�াপন কের না িনে�া� িবষেয়র ওপর 
িভি� কের; আেবদেনর এক�ট পয �ােলাচনা ই�জএলই কম�েদর করা স�িত পয �েব�ণ; চারপােশর বায়ু পয �েব�ণ 
এবং  ই�জএলই এবং ে�ট েলকস ওয়াটার অথির�ট, পূেব � েড�েয়ট ওয়াটার এ� সুয়ােরজ িডপাট�েমে�র িনেদ�শ 
েমেন ইউএসইর করা �বহমান �াব িনরী�ণ। 
 

িড. সব অপাের�টং লাইেসে� থাকা ��া�াড� ও সাধারণ েকে�র অপাের�টং ক��শন ছাড়াও (যার মেধ� আেছ যথাযথ 
�ীকৃিত এবং ে�ােরজ, েলেবল, কম�েদর �িশ�ণ, আপদকালীন �িত��য়া পিরক�না, পিরেবেশর পয �েব�ণ এবং 
নিথ রাখা), লাইেস��টেত আেছ ইউএসইর বত�মান ে�ােরজ ও ���য়া কােজর জন� িনিদ�� শত� যােত কের বত�মান 
ও পিরকি�ত  ভবন, ে�ােরজ এবং ���য়ার প�িতর যথযথ নজরদাির সুিন��ত করা যায়। 
 

ই. ইউএসই েপেয়েছ, বা েপেত হেব, েকে�র জন� �েয়াজনীয় অন� সব েফডােরল ও ে�ইট পিরেবশ অনুমিত যা 
�েয়াজন েকান নত� ন - ৈতির িবপদজনক বজ�� ব�াব�াপনা ইউিনেটর কাজ ��র আেগ, লাইেসে�র সাইট -িনিদ��  
শত� অনুসাের; এর মেধ� আেছ ভবন দখল ও অি� দমন ব�াব�ার ফায়ার মাশ �ােলর অনুেমাদন, এবং  যথাযথ িনয়�ণ 
বানােনা হেয়েছ িন��ত করেত ই�জএলই কম�েদর পয �েব�ণ। 

 
এফ. স�সারণ শেত�র অনুসাের কাজ �� হবার আেগ িনম �াণ হেত হেব অনুেমািদত ই��িনয়ািরং পিরক�নার 

অনুসাের, স��য় িনম �াণ কােল অ�গিতর িরেপাট� জমা েদওয়া, িনম �ােণর পের িনিম �ত পিরক�নার জমা েদওয়া, 
লাইেস� �া� েপশাদার ই��িনয়ার �ারা িনম �ােণর সা�ট�িফেকশন  এবং ই�জএলই �ারা পয �েব�ণ েয নত� ন িনিম �ত 
অংশ িবপদজনক বজ�� সংর�ণ ও ���য়া করেত স�ম। 

 
�জ. জনগেণর ম�েব�র সময় পাওয়া ম�ব��িলেক চূড়া� িস�া� �হেণর সময় িবেবচনা করা হেয়িছল।  জনগেণর 

তেথ�র িববরণ  
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েথেক পাওয়া ম�ব� লাইেসে�র পিরবত�েন অবদান েরেখেছ।  লাইেসে� করা পিরবত�েনর উদাহরণ: গািড়র �ািফক 
�েটর �েয়াজনীয়তা, িদেন সেব �া� সংখক গািড়; পিরেবশ পয �েব�ণ িব�ি�েত েড�েয়ট শহেরর অনভ� ���। 

 
 
েকে�র বণ �না  
 
সাইট বণ �না 
 
েক��ট এক�ট ৬.২ একর জিম যা িচি�ত করা হেয়েছ 
"িনিবড় িশে�র" ব�বহােরর জন� ৬৫২০ জায়গা ি�ট, 
েড�েয়ট িমিশগােন, হাম�ামক, িমিশগান েথেক �ায় 
এক মাইল পূেব �, এবং িশ�, বািণজ� ও আবািসক 
স�ি�র কাছাকািছ।  সাইট�ট স�ূণ �ভােব েবড়া িদেয় 
েঘরা এবং রা�া, ফাকঁা জিম বা অন� িশে�র সাইট 
িদেয় সীমানা করা.  কাছাকািছ েকান েলক বা নালা েনই 
এবং সাইট�ট েড�েয়ট নদী িন�াশন অববািহকায় 
অবি�ত।  আই-৯৪ (এডেসল েফাড� ি�ওেয়) আর 
এম-৫৩ (ভ�ান ডাইক) সাইেটর এক অেধ �ক মাইেলর 
মেধ� থাকা �ধান রা�া। 

 
পূেব �র লাইেস��ং 

 
বত�মান ইউএসই লাইেস� জাির করা হেয়িছল মাচ� ১৬, ১৯৯৮ েত.  লাইেস� েময়ােদা�ীণ �  হেয় েগিছেলা মাচ� ১৬, 
২০০৮ েত.  ইউএসই এক�ট সময়মািফক আেবদন েসে��র ১৪, ২০০৭ এ জমা েদয় এবং তারজন� মাচ� ১৬, ১৯৯৮ 
লাইেসে�র শত� অনুসাের কাজ করার অনুমিত েদওয়া হয় যত�ন না নত� ন আেবদেন চূড়া� িস�া� েনওয়া হেয়েছ।  
লাইেসে� এক�ট বড় পিরবত�ন করা হেয়িছল জলুাই ৩০, ২০০৪ এ.  এই বড় পিরবত�ন�ট েক�েক অনুমিত েদয়: (১) তার 
ধারক ব�াব�াপনা েকে� অিতির� বজ�� েকাড �ীকার করা, (২) ভূগভ�� জল পয �েব�ণ পিরত�াগ করা এবং (৩) 
অিতির� বজ�� জল ���য়ার য� েযাগ করা.  �ধান পিরবত�ন েকে� সংরি�ত বা ���য়া হেত পারা বেজ��র পিরমান 
বৃ�� কের িন বা লাইেসে�র েময়ােদা�ীণ �  হবার তািরখ বৃ�� কের । 

 
বত�মান েকে�র নকশা এবং ��ািবত স�সারণ 
  
ধারক ব�াব�াপনা েক�: 
ধারক ব�াব�াপনা েক� (কনেটইনার ম�ােনজেম� 
েফিসিল�ট : িসএমএফ) িবিভ� আকােরর ধারেক এবং 
�চ�র পিরমােন িবপদজনক বজ�� পায় �ানা�র এবং 
সংর�েণর জন�।  িসএমএফ-এ আট�ট পৃথক 
সংর�ণ খািড় আেছ যার �েত�ক�টর সংর�ণ �মতা 
১২০ �ট  �াম বা ৬৬০০ গ�ালন পয ��, এই অনুমােনর 
ওপর িনভ�র কের েয �াম�িল দু�ট উ� �ূপীকৃত করা 
আেছ, েমাট ৫২,৮০০ গ�ালন আয়তেনর জন�।  এই 
পিরমাণ�ট ১১,৮০০ গ�ালন বৃ��।  েসেক�াির সংবরণ 
এবং এক�ট অি� দমন িসে�ম ভবনর নকশা অংশ। 

 
 
 

�ট

 

বত�মান  ভবন�িলেক কমলা রেঙ িচি�ত করা আেছ এবং 
��ািবত  ভবন �িলেক হলুদ রেঙ। 

ইউএসই সাইট�ট উপের লােল িচি�ত করা হেয়েছ। 
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���য়া েক� - ট�া� সংর�ণ এবং ���য়া: 
���য়া েক� (��টেম� েফিসিল�ট: �টএফ) পিরকি�ত হেয়েছ ১৭৬,২০০ গ�ালন পয �� িবপদজনক বজ�� সংর�ণ করবার 
জন�।  �টএফ-েত েকােনা অিতির� ট�া� েযাগ করা হয় িন.  ১৫৩,২০০ গ�ালেনর বৃ���ট হেয়েছ উপি�ত ট�া��িলেক 
িবপদজনক পদাথ � (রাসায়িনক) সংর�ণ েথেক  িবপদজনক বজ�� সংর�েণ পিরবত�ন কের.  সািব �ক ে�ােরজ �মতা 
পিরবিত�ত হয় িন.  �টএফ,-�ট �িতিদন ১৪৪,০০০ গ�ালন পয �� িবপদজনক বজ�� ���য়া করা জন� পিরকি�ত হেয়েছ, এই 
���য়াজাত বেজ��র পিরমান বৃ�� পায় িন।   ইউএসই- এর বজ��জল ছাড়ার পারিমট অনুসাের,  ৩০০,০০০ গ�ালন 
���য়াজাত িনকািশ ছাড়া হয় ে�ট েলকস ওয়াটার অথির�টেক, পূেব � েড�েয়ট ওয়াটার এ� সেুয়জ িডপাট�েম�, তা বৃ�� 
পায় িন।   েসেক�াির সংবরণ এবং এক�ট  অি� দমন ব�ব�া ভবনর নকশার অংশ। 

 
��ািবত ে�িবিলজশন স�সারণ (িব��ং ৪), ধারক ে�ােরজ সহ: 
িব��ং ৪ ইউএসইর পদাে�র প��ম িদেক অবি�ত।  ��ািবত িবপদজনক বজ�� সংর�ণ ও ���য়া করা হেব এক�ট েঘরা 
২০,২৫০ ে�ায়ার ফুট ভবনেত েযখােন িতন�ট মা�টেত বসেন কং��ট ি�িতশীল/�েসিসং ���য়ার ট�া� আেছ আনুমািনক 
েমাট ৯০,০০০ গ�ালেনর।   এই েকে� ক�ঠন িবপদজনক বেজ��র সব ���য়া করা হেব িব��ং ৪ এ এবং তা সীিমত হেব 
�িতিদন ৬০০ টন কের.  িব��ং ৪ এ এক�ট ধারক উপ�াপনকারী এলাকা থাকেব েযখােন িবপদজনক ও অিবপদজনক 
বজ�� ৫০০ গ�ালন পিরমান পয �� িবিভ� আকােরর ধারেক �হণ, হ�া�র এবং সংর�ণ করা হেব  উপর�, এক�ট বড় 
ধারক উপ�াপনকারী এলাকা আেছ যা িবপদজনক বজ�� সর�ন করেব।  িব��ং ৪ এ েয সেব �া� সংখক বজ�� পদাথ � পূণ � 
�াম রাখা যােব তা হেলা ১১২০, েমাট ৬১৬০০ গ�ালন িবপদজনক বেজ��র জন�।  েসেক�াির সংবরণ এবং এক�ট অি� 
দমন িসে�ম ভবনর নকশা অংশ। 

 
��ািবত �ূপাকার ও এক�ীকরণ িব��ং (িব��ং ৫এ): 
��ািবত িব��ং ৫এ থাকেব িব��ং ৪ এর সল� এবং পূব � িদেক বেজ��র সংর�ণ, �ূপাকার ও এক�ীকরেণর জন�।  বেজ��র 
সংর�ণ, �ূপাকার এবং এক�ীকরণ করা হেব এক�ট েঘরা, �ায় ২০,০০০ ে�ায়ার ফুট ভবনেত, চার�ট খুপিড়কাটা সংবরণ 
এলাকায় যার �েত�ক�ট �ায় ৩০ গজ।   ধারক করা �ূপাকার এবং এক�ীকরেণর জন� বজ��, এই ���য়া েকে�র অন� 
অংেশর বেজ��র মেতা একই উপযু�তা এবং বজ�� মলূ�ায়েনর সােপে� হেব.  এই িব��েঙ বজ�� পদাথ � সেমত সেব �া� 
সংখক �াম হেত পাের ৪,১৬০ এবং িবপদজনক বেজ��র েমাট আয়তন ২২৮,৮০০ গ�ালেনর েবিশ হেব না।   েসেক�াির 
সংবরণ এবং এক�ট অি� দমন িসে�ম ভবনর নকশা অংশ। 

 
��ািবত সংর�ণ এলাকা - িব��ং ৫িব: 
বা�ব�� িবপদজনক বজ�� েরাল-অফ বে� বা ে�ইলার, �েয়াজন হেল, সংর�ণ করা যােব ��ািবত   
িব��ং ৫িব েত। এই এলাকায় বা� কের সেব �া� ১২১,১৮৪ গ�ালন িবপদজনক বজ�� সংর�ণ করা যােব।  ৩০ িকউিবক 
গেজর বা�, েরাল-অফ বা ে�ইলার, যা িব��ং ৫িব এলাকায় সংর�ণ করা যােব তার সেব �া� সংখ�া হেলা ২০ �ট বা�।  এই 
এলাকা�ট �ধুমা� ব� ধারেকর অ�ায়ী সংর�ণ�ল িহসােব ব�াব�ত হেব যত�ণ না তারা যথাযথ িন�ি�,  উ�ার বা 
পুনঃবাবহার েকে� পাঠােনা হে� ; অথবা ইউএসই-এর ���য়া েকে�র অন� পাঠােনা এবং ���য়া হে�।   েসেক�াির 
সংবরণ িব��ং এলাকা নকশা অংশ। 

 
েক� - িনিদ�� লাইেসে�র শত�  
 
সব িবপদজনক বজ�� লাইেসে�র ��া�াড�  শত� ছাড়াও, ��ািবত লাইেসে� িকছ�  েকে�র স�সারণ িনম �ােণর জিড়ত 
েক� স�িক�ত শত� আেছ।  

 
1. িনম �ােণর জন� শত� ।  শত� III এ. েকে�র স�সারেণর জন� নত� ন ইউিনেটর িনম �াণ অনুেমাদন কের, িনম �াণ কােয �র 

ৈ�মািসক অ�গিত িরেপাট� জমা করা চায়, েকােনা িনম �ােণর পিরবত�েনর অনুেমাদন চায়, িনম �াণ কায �� চলবার 
সময় েপশাদার ই��িনয়ার বা েযাগ� অধীন� কম�র সাইেট উপি�িত চায় এবং িনম �ােণর সময় িনধ �ারণ কের। 

 
২. িনম �াণ পিরবত� নিথ রচনার জন� শত�।  শত� III িব. �কােশর তেথ� েকান পিরবত�ন, িনম �ােণর সা�ট�িফেকশন , যা 

িনিম �ত হেয়েছ আকঁা,  �মতার সা�ট�িফেকশন , লাইেস� েথেক েকােনা িবচ� �িতর তথ� এবং নত� ন ইউিনেটর আিথ �ক 
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িন�য়তার �মােনর জমা করা চায়। 
 
৩. অপােরশন (কােজর) জন� শত� ।   শত� III িস. চায় েয ইউএসই স�সািরত েকে� বজ�� ব�াব�াপনার আেগ 

এমএমিড পিরচালেকর কাছ েথেক িলিখত অনুেমাদন েনেব। 
 
৪. িব�ি� �েয়াজনীয়তার জন� শত� ।  শত� III িড. চায় েয ইউএসই স�ি� দিলেলর িব�ি�র পিরবত�ন ক�ক যােত 

েয জিমেত স�সািরত েক� আেছ তার আইিন িববরণ িচি�ত েহাক এবং ই�জএলই েত এই পিরবিত�ত িব�ি�র 
এে�িকউশন, ফাইিলং এবং েরকিড�ং এর েভিরিফেকশন জমা িদক।  

 
5. স�িত সূিচর জন� শত�।  শত� VIII এ. চায় েয ইউএসই েকে�র উ�িত, বদল এবং পিরবত�ন এক�ট তািলকার 

অনুসাের ক�ক, যার সময়সীমা লাইেসে�র কায �কর তািরেখর এক েথেক িতন বছেরর মেধ�।  যিদ ইউএসই এক�ট 
�েয়াজনীয়তা িনিদ�� সময়সীমার মেধ� না পূরণ কের, তেব েকান পিরবিত�ত ইউিনট বা একক ইউিনট স�সারণ 
যা েসই �েয়াজনীয়তার সােথ যু� আর অনুেমািদত থাকেব না এবং এক�ট স�সারণ পিরবত�ন আেবদন এবং 
অপাের�টং লাইেস�েক পিরবিত�ত ইউিনট বা একক ইউিনট স�সারেণর জন� অনুেমািদত �েসস ক�াপািস�ট 
পুনরায় েপেত হেব, যিদ না িনম �াণ সময়সীমার আেগ �� হয় এবং একটানা চেল এবং আেবদন জমা হবার আেগ 
স�ূণ � হয়। 
 

6. �িতেবদেনর জন� শত�।   শত� VIII িব. চায় েয ইউএসই এমএমিড পিরচালকেক �িত�ট েকে�র উ�িত, বদল বা 
পিরবত�েনর ১৪ িদেনর মেধ� স�িত বা অস�িত জানােত যা লাইেসে�র শত� VIII এ এর �িত�ট স�িত তািলকায় 
আেছ। 

 
সংেশাধনী পদে�প  
 

অংশ ১১১ এর অধীেন ইউএসই েক সংেশাধনমূলক কাজ করেত হেব এবং েকােনা বজ�� ব�াব�াপনা ইউিনট 

(ডাবলুএমইউ) েথেক সং�মেকর মু� পাওয়ার �িতকার করেব, েস েকে�র ডাব্লুএমইউ েথেক যখিন রাখা েহাক বা  
মু� েহাক.  খসড়া লাইেসে� ১১ �ট ডাব্লুএমইউ আর চার�ট এিরয়া অফ কনসান � (এওিস) আেছ যা খসড়া লাইেসে�র 

অধীেন পয �েবি�ত হেব। 
 

ডাব্লুএমইউ 
ন�র  ডাব্লুএমইউ নাম িববরণ 

১ �াথিমক ���য়া এলাকা  ট�া� ১, ২, ৩ এবং ৪ 
২ েসেক�াির ���য়া ভবন ট�া� ১৮, ১৯, ২০ এবং ২১ 

৩ িফ�ার ে�স কে�াল �ম ে�স এ, িব এবং িস; ট�া� িসিভ ১ এবং 
িসিভ২ 

৪ 
রাসায়িনক সংর�ণ এলাকা 

(ট�াংক ফাম � িব��ং) 

ট�া� ৭, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬, ১৭, ২৭, 
৩২ এবং ৩৩  

৫ �বীভূত বায়ু ভাসন িব��ং ট�া�  ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭ এবং ৩৮ 

৬ �বহমান সংর�ণ ট�া�  ট�া� ৩০ এবং ৩১ 

৭ িসএমএফ ধারক এবং বা� ে�ােরজ 

৮ অ�াি�েভেটড কাব �ন ���য়া �া� ও িসএমএফ েথেক 
ব�াব�ত কাব �ন 
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ডাব্লুএমইউ 
ন�র  ডাব্লুএমইউ নাম িববরণ 

৯ িব��ং ৪ ���য়া ভ� ১, ২ এবং ৩; ধারক এবং 
বা� ে�ােরজ 

১০ ��ািবত িব��ং ৫এ ধারক সংর�ণ 

১১  ��ািবত িব��ং ৫িব ধারক/েরাল-অফ সংর�ণ 

এওিস ন�র এওিস নাম িববরণ 

১ র�নােব�ন গ�ােরজ েকে�র সর�াম এই এলাকায় েমরামত 
হয় 

২ �াক আনেলািডং সংবরণ 
এলাকা 

�ােকর ট�া� আনেলাড করার জায়গা 
রাসায়িনক সংর�ণ এলাকায়। 

৩ �ালািন স�েয়র এলাকা �ালািন স�েয়র ট�াংক 

৪ সােবক ভূগভ�� ট�াংক খামার িসএমএফ-এর পূেব � এবং ট�াংক খামার 
ভবেনর িনেচ অবি�ত  

 
ইউএসই এর বত�মান ডাব্লুএমইউ �িল বত�মােন েকােনা দষূেণর/সং�মেকর মু��র �মান ছাড়াই কাজ কের চেলেছ।  
যখন ইউএসই এই ইউিনট�িলেত বা এলাকায় িবপদজনক বজ�� ���য়া বা সংর�ণ ব� করেব, খসড়া লাইেসে� ব�ব�া 
করা আেছ েয ইউএসই অিতির� পিরেবেশর নজরদাির করেব যােত েকােনা িচি�ত িন�াশেনর জন� সংেশাধনী কাজ 
করবার দরকার আেছ িকনা তা িনধ �ারণ করা যায়। 
 
 
পিরেবশগত �ভাব 
 
সংরি�ত বজ��  
 
ইউএসই তািলকাভ� � এবং চির�গত িবপদজনক বজ�� এবং অিবপদজনক বজ�� উভয়ই সংর�ণ ও ���য়া কের.  স�ঠক 
���য়া ও িনরাপদ সংর�ণ িন��ত করেত, লাইেস�ড বেজ��র সংর�ণ এবং ���য়া প�িতর ওপর সীমাব�তা লা� 
করা হেয়েছ।  অস�ত বজ�� েক লাইেস�ড ে�ােরজ ইউিনট-এ পৃথক করা �েয়াজন। 
 
ভ� গভ�� জেলর পয �েব�ণ ে�া�ােমর দািবত�াগ 
 
জলুাই ৩০, ২০০৪ েথেক, �ধান পিরবত�ন িহসােব, েক�েক ভ� গভ�� জল পয �েব�ণ ব� করার অনুমিত েদওয়া হেয়েছ।  
জলুাই ১৫, ২০১৫ েথেক অগা� ২৮, ২০১৫ অবিধ জনগেণর ম�েব�র সমেয় এটা উে�খ করা হেয়িছল েয েযরকম 
�েয়াজন েসই মত েকে�র সব ক�ট বজ�� ব�াব�াপনা ছাউিনর আড়ােল হে� না.  জনু ১৯, ২০১৭ েত, েক��ট পাট� ১১১ 
�শাসিনক িনয়েমর আর ২৯৯.৯৬১১(৩)(িব) অধীেন ভ� গভ�� জল পয �েব�েণর েরহাই পায়.  এই দািবত�াগ�ট েকে�র 
চারপােশর হাইে�া�জওল�জক�াল তথ� ও বত�মান ভূত�-এর ওপর িভি� কের েদওয়া হেয়েছ।  এই ভ� গভ�� জল পয �েব�ণ 
চািহদা েথেক েরহাই েদওয়া হে� কারণ তখন বা এখন এই েক� েথেক েকােনা তরেলর সেব �া� একুইফাের েমশার স�াবনা 
েনই.  এই দািবত�াগ�ট ই�জএলইেক �াধীনভােব সাইট েথেক ভূগভ�� জেলর নমুনা িনেত েরাধ কের না। 
 
মা�ট পয �েব�ণ ে�া�াম দািবত�াগ  
 
েক��ট মা�ট পয �েব�ণ �েয়াজনীতা েথেক এক�ট দািবত�াগ পায় আর ২৯৯.৯৬১১ (২)(িড) অনুসাের েম ২, ১৯৯০ এর 
লাইেসে�র ইসু�র আেগ, েয বত�মান লাইেসে�র আেগর লাইেস�।  এই েকে�র েসই সব এলাকা েযখােন িবপদজনক 
বজ�� পিরচািলত হয় কং��ট বা ��াকটপ িদেয় বাধঁােনা হেয়েছ এবং িকছ�  িনিদ�� এলাকা (েযমন িসএমএেফ সংর�ণ খািড় 
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এবং ���য়ার এলাকায় আনেলািডং প�াড) রাসায়িনক িন��য় পদাথ � িদেয় আবৃত হেয়েছ।  এই দািবত�াগ�ট ই�জএলইেক 
�াধীনভােব সাইট েথেক মা�টর নমুনা িনেত েরাধ কের না। 
 
চািরপািশ �ক বায়ু পয �েব�ণ 
 
ইউএসই খসড়া লাইেসে� সংযু�� ১১ এর চািরপািশ �ক বায়ু পয �েব�ণ ে�া�ােমর িহসােব, েমাট �িগত ব�কণা, আেস �িনক, 
িলড এবং ে�ািময়ােমর জন� েকে�র চািরপািশ �ক বায়ু পয �েব�ণ কের।  
 
�বহমাণ পয �েব�ণ 
 
ইউএসই ে�ট েলকস ওয়াটার অথির�ট, পূেব � েড�েয়ট ওয়াটার এ� সেুয়জ িডপাট�েম�, েথেক পাওয়া �বহমান িনকাশ 
পারিমেটর মান পূরণ করেছ িকনা তা িন��ত করেত �বহমান পয �েব�ণ কের.  এই িনকাশ পারিমট ইউএসইেক অনুমিত 
েদয় ঝেড়র জল এবং ���য়াজাত �েসসড বজ��জল েড�েয়ট নদীেত ছাড়ার আেগ েড�েয়ট শহেরর সরকাির ���য়া 
েক� ���য়ার জন� িদেত। 
 
জনগেণর অংশ�হণ 
 
জনগেণর ম�ব� প�িত 
 
জনগেণর অংশ�হেণর উে�শ হেলা এটা িন��ত করা যা আ�হী জনগেণর কােছ ই�জএলই ��ািবত  কােজর �ান থােক 
এবং তারা যােত এই কাজ�িল স�েক� িনেজেদর ম�ব� জানােত পাের।  এছাড়াও, এই প�িত িন��ত কের েয ই�জএলই 
জনগেণর কােছ থাকা এই কাজ�িল স�িক�ত েকান তথ� েথেক উপকৃত হেত পাের।  অগা� ১৮, ২০১৫ েত িবেকল ৭ টা 
েথেক রাত ৯ টা পয �� হাম�ামক পাবিলক লাইে�িরেত, ২৩৬০ ক�ািনফ ি�ট, হাম�ামক, িমিশগােন, এক�ট �কাশ� �নািন 
অনু��ত হয়.  এই �নািনর উে�শ� িছল আ�হী ব�া��েদর খসড়া লাইেস� স�েক� েমৗিখক বা িলিখত ম�ব� জমা িদেত 
েদওয়া।  
 
জনগেণর ম�েব�র সময় �� হয়  জলুাই ১৫, ২০১৫ েত এবং েশষ হয় অগা� ২৮, ২০১৫ েত । 
জনগেণর ম�েব�র সময় বিধ �ত হয় অগা� ২৮, ২০১৫ েথেক অে�াবর ১২, ২০১৫ অবিধ। 
 
এক�ট ি�তীয় জনসভা িনধ �ািরত হয় বহৃ�িতবার, মাচ� ২৮, ২০১৯ এ িবেকল ৬ টা েথেক রাত ০৯.৩০ অবিধ ি�জ একােডমী 
পূব �, ৯৬০০ বাফােলা ি�ট, হাম�ামক, িমিশগান ৪৮২১২ েত.  এই �নািনর উে�শ� িছল আ�হী ব�া��েদর খসড়া লাইেস� 
স�েক� েমৗিখক বা িলিখত ম�ব� জমা িদেত েদওয়া।  

 
ি�তীয় জনগেণর ম�েব�র সময় �� হয় েফব্�য়ারী ২২, ২০১৯ এ এবং েশষ হয় এি�ল ১২, ২০১৯ এ। 

 
জনগেণর ম�েব�র সময় জমা হওয়া িলিখত ম�ব��িল চূড়া� িস�া� েনবার জন� �েজ� ট�ম, িবপদজনক বজ�� 
েসক্শেনর ম�ােনজার, আর এমএমিড পিরচালক েদেখন ।  িলিখত ম�ব� এবং েমৗিখক িববৃিত �ত� ��র চূড়া� িস�া� 
সমথ �ন েরকেড� অ�ভ� �� করা হয়.  চূড়া� িস�া� ইউএসই, �েত�ক ব�া�� িযিন জনগেণর ম�েব�র সময় িলিখত ম�ব� 
িদেয়িছেল, ব�া��রা যারা মাচ� ২৮, ২০১৯ এ জনসমবায় েমৗিখক িববৃত িদেয়িছেলন এবং েকে�র েমইল তািলকায় থাকা 
�েত�ক ব�া��েক জানােনা হেয়েছ। 
 
উপি�ত তেথ�র অব�ান 
 
এই লাইেসে�র �শাসিনক েরকড� ফাইল করা হেয়েছ ই�জএলই, এমএমিড, কনি��টউশন হল, ৫২৫ ওেয়� অিলগণ 
ি�ট, ল�াংিসং, িমিশগােন (েযাগােযাগ জনাব  িরচাড� এ. কনফর�ট ৫১৭-২৮৪-৬৫৫৮) 

 
লাইেসে�র �িতিলিপ, তেথ�র িববরণ এবং সংেবদনশীলতা সারাংশ পয �ােলাচনার জন� উপল� আেছ: 
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o ই�জএলই, েড�েয়ট িফ� অিফস, ক�ািডলাক ে�স, ৩০৫৮ ওেয়� �া� েবােলভাড�, সু�ট ২৩০০, েড�েয়ট, িমিশগান 
(েযাগােযাগ জনাবা  উইলেহলিমনা ম�াকেলমের ৩১৩-৪৫৬-৪৬৮৫); 
 

o ই�জএলই, ওয়ােরন িডি�� অিফস, ২৭৭০০ েডানাল েকাট�, ওয়ােরন, িমিশগান (েযাগােযাগ জনাবা েজেনট েনাএেচল 
৫৮৬-৪৯৪-৫০৯১); 

 
o ন�াপ শাখা েড�েয়ট পাবিলক লাইে�ির, ১৩৩৩০ কন�া�, েড�েয়ট, িমিশগান (েযাগােযাগ ৩১৩-৪৮১-১৭৭০) 

 
o অনলাইন http://www.michigan.gov/usecologydetroitnorth 

 
 
েযাগােযাগ ব�া�� 
 

জনাব িরচাড� এ. কনফর�ট  
েমেটিরয়াল ম�ােনজেম� িডিভশন 
িমিশগান এনভায়রনেম� ে�ট েলকস এ� এনা�জ�  
িপ.ও. বা� ৩০২৪১ 
ল�াংিসং, িমিশগান ৪৮৯০৯-৭৭৪১ 
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