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পৃ�া 1, ২৮ এর  
 

সূচনা 
 
জলুাই ১৫, ২০১৫ েত িমিশগান িডপাট�েম� অফ এনভায়রনেম�, ে�ট েলকস এ� এনা�জ� 
(ই�জএলই), েমেটিরয়াল ম�ােনজেম� িডিভশন (এমএমিড) ৬৫২০ জ�জ�য়া ি�ট, েড�েয়ট, িমিশগােন 
অবি�ত েকে�র জন� এক�ট খসড়া িবপদজনক বজ�� ব�াব�াপনা েক� অপাের�টং লাইেস� 
(লাইেস�) ��াব কের। লাইেস� পুননবীকরেণর মেধ� এক�ট স�সারণ থাকেব যা ইউএস ইেকাল�জ 
িমিশগান ইনক. (ইউএসই) েক তার বত�মান �মতা বৃ�� এবং মা�টর ওপেরর সংর�ণ ও ���য়া 
কায ��ম উে�িখত �ােন করেত অনমুিত েদেব। লাইেস��ট �েয়াজন পাট� ১১১, িবপদজনক বজ�� 
ব�াব�াপনা, িমিশগান ন�াচারাল িরেসােস �স এ� এনভায়রনেম� �েটকশন একট, ১৯৯৪ িপএ ৪৫১, 
সংেশািধত (পাট� ১১১) এবং এর �শাসিনক িনয়ম, িমিশগান অ�াডিমিনে��টভ েকাড আর ২৯৯.৯১০১ 
ই�ট েসক  এর অধীেন। 
 
ই�জএলই খসড়া লাইেস�, তেথ�র িববরণ এবং �শাসিনক নিথ জনগেণর পয �ােলাচনার জন� উপল� 
কেরেছ এবং উৎসাহী ব�া��েদর এক�ট সুেযাগ িদেয়েছ এক�ট জনগেণর ম�েব�র সমেয় জলুাই ১৫, 
২০১৫ েথেক অগা� ২৮, ২০১৫ পয �� সময়কােল ��ািবত িস�াে� ম�ব� করার। ই�জএলই খসড়া 
লাইেস��টর ওপর অগা� ১৮, ২০১৫ েত এক�ট �কাশ� �নািন কেরেছ। এছাড়াও ই�জএলই জনগেণর 
জন� এক�ট ৈবঠেক েড�য়ট কাউ��লম�ান �ট েবনসন এবং ইউএসই �িতিনিধেদর সােথ অগা� ৩১, 
২০১৫ েত অংশ িনেয়েছ। ই�জএলই জনগেণর ম�েব�র সময় দুবার বিধ �ত কেরেছ, একবার েসে��র 
১২, ২০১৫ অবিধ এবং ি�তীয় বার অে�াবর ১২, ২০১৫ অবিধ। এই সকল অনু�ােন উপি�ত ব�া��রা 
জনগেণর েরকেড�র জন� আনু�ািনক ম�ব� করেত েপেরিছেলন। লাইেসে�র আেবদন�ট আেরা 
পয �ােলাচনার অধীেন িগেয়িছল ইউনাইেটড ে�টস এনভায়রনেম�াল �েটকশন এেজ�ী (ইউ. এস. 
ইিপএ) এবং ই�জএলই �ারা ২০১৫ েথেক ২০১৮ অবিধ িবেশষ কের বজ�� িবে�ষণ পিরক�না 
(ডাি�উএিপ) পিরবত�েনর জন�। েফ�ূয়াির ২২, ২০১৯ েত, স�দােয়র মানুষেদর ভাষার বাধার কারেণ 
বাদ েদবার কারেণ পাওয়া আেবদেনর জবােব, ই�জএলই অিধবাসীেদর জনগেণর ম�ব� সময় আবার 
েখালার কথা জানায়। িব�ি�, যা ইংের�জ, আরিব এবং বাংলায় িছল, িক কের জনগেণর ম�ব� 
েরকেড�র জন� েদওয়া যায় িব�ািরত িছল.  িব�ি��ট আরও িচি�ত কের িক কের মাচ� ২৮, ২০১৯ েত 
লাইেস� স�েক� আরও জানেত ওেপন হাউস এবং জনসভা েযাগ েদওয়া যােব। 
 
এই সংেবদনশীলতা সারাংেশ আেছ সব ���পূণ � ম�েব� (ম�ব� যা অেনকবার পাওয়া েগেছ বা েয�ট 
লাইেস� প�িতর ে�ােপর সুরাহা করা েযেত পাের) ই�জএলই উ�র, যা জনগেণর ম�েব�র সমেয়র 
সময় পাওয়া েগিছেলা।  ম�ব��িল সারাংশ করা হেয়েছ এবং একই ম�ব��িল একসােথ রাখা হেয়েছ। 
ম�ব��িল ইটািলে�  িবষয় অনুসাের বণ �ানু�িমক ভােব সাজােনা আেছ এবং ই�জএলইর উ�র 
ের�লার টাইপ-এ �েত�ক ম�েব�র পের েদওয়া থাকেব।  
 
�থাগত জনগেণর ম�েব�র সমেয় পাওয়া ম�েব�র ফেল জন - িব�ি�র খসড়া লাইেসে� 
পিরবত�ন�িল, এই নিথর পৃ�া ২১ এ লাইেস� পিরবত�ন িবভােগর অধীেন আেলাচনা করা হেয়েছ।  
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পৃ�া 2, ২৮ এর  
 

 
ম�ব� 
 
I. চাই এবং �েয়াজন েটকসইতা 
 

এ. �া� ম�ব� �ারা �মান হয় বািস�ারা এই েকে�র জন� েকােনা িকছ�  চান বেল মেন হয় 
না. 

 
ই�জএলই ধারাবািহক ভােব বজায় েরেখেছ এবং িমিশগান আদালত�িল, িমিশগান েকাট�স 
অফ আপীল সহ সহমত হেয়েছ, েয ই�জএলই-র লাইেস��ট েদওয়া যােব িকনা িবচার 
করার সময় তার কতৃ�� েনই এটা িবচার করার জন� েয এই েক��ট �েয়াজন বা চাই িকনা। 
পাট� ১১১ এর অনুে�দঃ ১১১১০ লাইেস��ং এর জন� "চাই বা �েয়াজন মানদ�" �াপন 
কের না।  অনুে�দঃ ১১১১০ এর অধীেন ই�জএলই-এর দরকার রােজ�র জন� �েয়াজনীয় 
েমাট �মতা িবচার করা �মতার কমিত িচি�ত করার এবং তােদর েমটােনার জন�, এবং 
নত�ন েক�েক ৈতির হেত আটকােনা নয়।  পাট� ১১১ ই�জএলই-র জন� েকান িবধান রােখ 
িন �েয়াজন বা �ানীয় সমথ �েনর অভােবর িভি�েত েকান লাইেস� অ�ীকার করার।  
 
যিদও আমরা স�দােয়র উে�গ বুঝেত পাির, িক� েশষ অবিধ ই�জএলই-র েসই অিধকার 
েনই েয এক�ট লাইেস� েক জনগেণর সমহ�ন বা িবেরািধতার জন� অ�ীকার করেব। 

 
িব. েক��ট স�দােয়র জন� িক করেছ? েহা� স�দায় চ� ��র জন� শহর িক করেত পাের? 

 
ই�জএলই-র েকান আইিন অিধকার েনই স�দােয়র চ� �� চাইবার জন�, িক� েয 
েকা�ািনেদর আমরা িনয়�ণ কির, তােদর উৎসািহত কির স�দােয়র সােথ কাজ করবার 
জন�। এক�ট ওেয়ন কাি� অিড�ন�াে�র অধীেন, ইউএসই এবং েড�েয়ট শহেরর মেধ� 
এক�ট েহা� কিমউিন�ট এি�েম� (এইচিসএ) আেছ , িক� ই�জএলই েসই চ� ��র অংশ 
নয়।  ওেয়ন কাি� এবং েড�েয়ট শহর বত�মােন ইউএসই-র সােথ কাজ করেছ এক�ট 
নত�নভােব করা এইচিসএ-র মাধ�েম েক� ও অিধবাসীেদর মেধ� স�ক� বাড়ােত।  

 

II. আইনস�ত ও �েয়াগ 
 

এ. পূেব � ইউএস ইেকাল�জ েকা�ািন এই অব�ােন অেনক সংখক িনয়ম  
ভ� আইনভ� কেরিছল এবং এর অন�ান� অপােরশন েট�াস এবং েনভাদােত ইউ.এস. 
ইিপএ মােনর  ভ�র েরকড� আেছ. 

 
যখন ইউএসই আইনভ�  হেয়েছ, েক��ট তাড়াতািড় ব�ব�া কেরেছ, িনয়ম  
ভ� র কারেণর সমস�া সংেশাধন কের, েক��ট আইনস�ত অব�ায় িফিরেয়। ই�জএলই 
িনরলস নজরদাির চািলেয় যােব, অ�চািরত পিরদশ �েনর সােথ এবং েকান জানােনা ঘটনার 
উ�ের (শহর, েকনার, জনগণ ইত�ািদ েথেক), এটা িন��ত করেত েয ইউএসই েক� 
লাইেস�, সংি�� পারিমট এবং বজ�� �িবধান অনুসাের চালােনা হে�। অসংখ� "১৫০" 
আইনভ�  সং�া� যা েড�েয়ট ি� ে�েস নেভ�র ২০১৬ িনবে� েবিরেয়িছল - যার 



সংেবদনশীলতা সারাংশ   জানুয়ারী ২৯, ২০২০ 
ইউএস ইেকাল�জ িমিশগান, ইনক. 

পৃ�া 3, ২৮ এর  
 

েবিশরভাগ িছল িপএইচ েবিশ হওয়া, ে�ট েলকস অথির�ট পারিমেটর আইনভ�  নয়।   
ে�ট েলকস ওয়াটার অথির�ট আর ই�জএলই তদ� কেরিছল এবং এক�ট িপএইচ িমটার 
েপেয়েছ যা ভ�ল ভােব লাগােনা িছল এবং িনয়িমত (�িত পাচঁ িমিনট) ভ�ল মান িন��েলা। 
ে�ট েলকস ওয়াটার অথির�ট এক�ট আেদশ েদয় যা ইউএসই েক বেল স�ঠক য� 
ক�া�েরর েদখােনা মেতা নত�ন কের লাগাবার জন�। এটা েদখা যায় েয এই ব�ােচর 
িপএইচ �েলা িপএইেচর �হণেযাগ� মােনর মেধ� পের এবং তাই ে�ট েলকস ওয়াটার 
অথির�ট পারিমেটর আইনস�তেত আেছ।  

 
িব. এই মিনটর�িলেক েক পয �েব�ন করেব এটা িন��ত করেত েয শহর ও বািস�ােদর েসরা 

�াথ � �থেম রাখা হেয়েছ? কত ঘনঘন িনরাপ�া পরী�া পিরচািলত হেব? এেত িক জিড়ত 
এবং েক এই পরী�া�িল পিরচালনা করেব?  ে��ােসবী আইনস�ত এবং � -পয �েব�ণ 
কাজ কের না।  

 
েক��টর আইনস�ত থাকার �েয়াজনীয় িবষয়�িল লাইে�েস তািলকাভ�� করা আেছ।  
লাইেসে�র �েয়াজনীয় িবষয়�িল েকে�র কােজর জন� িনিদ��    লাইেসে�র সােথ 
আইনস�ত বাধ�তামূলক, ে��ােসবী নয়.  যিদ ই�জএলই িনণ �য় কের েয ইউএসই 
লাইেস� বা পাট� ১১১ এর সােথ আইনস�ত হেত ব�থ � হেয়েছ, ই�জএলই লাইেস� ও িনয়ম 
চালু করেত ব�ব�া েনেব। েক��টেক লাইেস��টর আওতায় কায ��ম এবং পিরেবশগত 
পয �েব�ণ করেত হেব।  এই পয �েব�ণ তথ�েক েরকড� করা �েয়াজন এবং েকে� 
র�নােব�ন করা এবং/বা ই�জএলই বা �ানীয় েপৗরসভায় �দান করা �েয়াজন। ইউএসই 
েকে�র কায ��েমর ৈদিনক, সা�ািহক এবং মািসক পিরদশ �ন চালায়।  এই িববরণ �িল 
��ািবত লাইেসে�র সংযু�� ২ েত েযাগ করা আেছ।  ই�জএলই এবং ে�ট েলকস ওয়াটার 
অথির�ট (�জএলডাব্লুএ) আইনস�ত িনধ �ারেণর জন� �ধুমা� �-পয �েব�েণর ওপর 
িনভ�র কের না. ই�জএলই বছের কম কের চার�ট অেঘািষত আইনস�ত পিরদশ �ন কের, 
পয �েব�ণ পিরদশ �ন এবং �েয়াজন হেল ফেলা আপ সাইট িভিসট কের।  �জএলডাব্লুএ 
এছাড়াও পিরদশ �ন কের এবং বজ�� জল িন�াশেনর পারিমেটর আইনস�ত যাচাই করেত 
নমুনা সং�হ কের।  এছাড়াও ই�জএলই ইউএসই-এর �জএলডাব্লুএ-েক পাঠােনা মািসক 
পিরেবশ পয �েব�ণ �িতেবদেনর এক�ট �িতিলিপ পায়।  ই�জএলই এই সম� িববরণ 
ব�বহার কের এক�ট পিরেবেশর "িরেপাট� কাড�" ৈতির কের যা ইউএসই-র আইনস�তর 
হাল েদখায়।  

 
িস. ই�জএলই যিদ এক�ট আইনভ�  খুেঁজ পায় তাহেল িক কের? 

 
যিদ েকােনা আইনভ�  িচি�ত হয়, ই�জএলই েকা�ািনেক এক�ট েনা�টশ েদয় েয েসই 
পয �েব�ণেক িচি�ত কের যা আইনভ�  ঘটার ঘটনােক সমথ �ন কের।  েকা�ািনেক 
েকান আইনভ�  সময়িচত ভােব সংেশাধন করেত হেব।  আইনভ� র তী�তার ওপর 
িনভ�র কের, ই�জএলই িবপদজনক বজ�� আইন এবং িনয়েমর অধীেন জিরমানা এবং শা�� 
উ�ার করেত পাের।  রাসায়িনক এবং িবপদজনক বজ�� পিরচালনায় ঝঁুিক আেছ।  ঝঁুিক 
কমােত, ই�জএলই িনিদ�� নকশা, িনম �াণ এবং কােয �র চািহদা �াপন কের েকােনা িনকাশ 
�িতেরাধ করেত।    এছাড়াও এই �েয়াজনীয়তা�িল িন��ত কের যা িবপদজনক বজ�� 
���য়া এবং সংর�ণ েকে�র কাজ েকান িবপদ উপ�াপন না কের।  যিদ এক�ট 
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েকা�ািন িবপদজনক বজ�� লাইেস�, আইন বা িনয়ম  ভ�  কের, ই�জএলই 
�েয়াজনীতােক েজারদার করেত পদে�প েনয়।  ই�জএলই-এর িবপদজনক বজ�� 
পিরদশ �কগণ আেছ যারা, বছের অ�ত চার বার, েকা�ািন িবপদজনক বজ�� আইন এবং 
িনয়েমর অধীেন কাজ করেছ িকনা যাচাই করেত পিরদশ �ন কেরন।  
 

িড. ই�জএলই িক ইউএসই-এর িরেপাট� কাড� �কােশর কথা িবেবচনা করেব, যার মেধ� থাকেব: 
এ) তািরখ, �কার এবং �মাণ �ারা সীমাব� �বাহমান িনকােশর বৃ�� এবং 
িব   ) বৃ��র জানবার ও আইনস�তর মেধ� িবগত সময়?  

 
হ�া,ঁ এই তথ� সেমত এক�ট পিরেবশগত িরেপাট� কাড� এক��ত করা হেয়েছ এবং 
অনলাইেন পাওয়া যােব www.michigan.gov/usecologydetroitnorth েত।  িরেপাট� 
কাড��টেত সংগৃিহত এবং িবে�িষত নমুনার সারাংশ অ�ভ� �� করা আেছ।   েযখােন এক�ট 
সীমা অিত�ম করা হয়, এ�ট নমুনার তািরখ, বৃ��র মাপ, মাপা ঘন� এবং �জএলডাব্লুএ 
বজ�� জল িনকািশ পারিমেট মােপর সীমা িচি�ত কের।  এক�ট বৃ�� িচি�ত হয় এবং েয 
তািরেখ মাপ�ট আইনস�তেত েফরত আেস িচি�ত করা হয়।  আইনস�ত েথেক কত 
সময় বাইের িছল তাও উে�খ করা হয়।  িরেপাট� কাড��ট �িত ছয় মােস আপেডট করা 
হেব এবং যখন আপেডট হেব ই�জএলই েকে�র ইেমইল তািলকাভ�� ব�া��েদর এক�ট 
িব�ি� পাঠােব।  

 

III. ভ�গভ�� জল িনকাশ এবং ে�ট েলকস ওয়াটার অথির�ট (পূেব � েড�েয়ট ওয়াটার এ� 
সুয়ােরজ িডপাট�েম�) িনকাশ 

 
A. বত�মান পিরকাঠােমা বত�মান অপােরশন এবং তার স�সারেণর জন� স�ূণ � ভােব 

অপয �া�। �জএলডাব্লুএ নালায় বজ�� িনকােশর অনুেরাধ এক�ট পারিমেটর মাধ�েম মানা 
যােব না।  ি�ন ওয়াটার একট �ণয়ন করা হেয়িছল জনসাধারেণর পিরছ� ও িনরাপদ 
জেলর অিধকারেক র�া করেত।  এ�ট এক�ট েমৗিলক মানিবক অিধকার. েড�েয়েটর 
জেলর ব�ব�া ইিতমেধ�ই তার স��িলত িনকািশ ওভারে�া সমস�া �ঠক করেত িহমিশম 
খাে�।  এই পারিমেটর অনুেমাদন সমস�া�ট সমাধান করেব না বরং এ�টেক বািড়েয় 
েদেব।  

 
ইউএসই এবং �জএলডাব্লুএ এর মেধ� বত�মান বজ�� জল িনকািশ পারিমট �জএলডাব্লুএ 
�ারা নবায়ন হেয়িছল।   নবায়ন কৃত �জএলডাব্লুএ পারিমেট িনকািশ আয়তন বৃ��র 
ব�ব�া েনই।  এই লাইেসে�র অনুেমাদন �জএলডাব্লুএ নালায় িনকািশ তরেলর আয়তন 
বৃ�� কের না । স�সারেণ তরল ���য়া আয়তন বৃ�� অ�ভ� �� নয়।   
 

B. যিদ উপেচ পড়া তরল নালা �ণালীেত ছাড়া হয়, এ�ট িক আমােদর বায়ু, মা�ট ও জলেক 
দিূষত করেছ ? 

 
এই েক��ট উপেচ পড়া আটকােত পিরকি�ত ও পিরচািলত হয়।  যিদ উপেচ পড়া হয়, 
তেব েক��ট পিরক�না করা আেছ তােদরেক দুঘ �টনা �েম নালা �ণালীেত যাওয়া 
আটকােত।  উপেচ পড়ার ে�ে�, েক� উপচােনা�ট নালার মুেখ ছাড়েব না।  েক��টর 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fw3.michigan.gov%2Fdeq%2F0%2C4561%2C7-135-3312_72907_72910-433090--%2C00.html&data=02|01||187f458fd18f4676faff08d6044d292a|d5fb7087377742ad966a892ef47225d1|0|0|636701126772820407&sdata=cGJxaD03YyTIMTjmgAmdPqeGkErudpObs3%2Fu5xdqCGw%3D&reserved=0
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�েয়াজন সংবরণ কাঠােমা েথেক সব উপচােনা উপাদান সং�হ করা।  সংগৃহীত উপাদান 
হয় এক�ট লাইেস�ড জিমেত েফলেত হেব অথবা ���য়া করেত হেব অনুেমািদত 
িনকাশ িহসােব নালা �ণালীেত ছাড়ার আেগ।  
 

C. েকােনা বজ�� পদাথ � িক আেশপােশর নাগিরকেদর জল সরবরােহ �ানা�র হেব ? 
ই�জএলই িকভােব  আেশপােশর নাগিরকেদর জল সরবরাহ পিরদশ �ন করেব এটা িন��ত 
করেত েয জল দিূষত হে� না? 

 
েকান বজ�� পদাথ � জল সরবরােহ �ানা�িরত হেব না।  েক��ট পিরকি�ত ও িনিম �ত হেয়েছ 
েকান বজ�� পদাথ � আেশপােশর পিরেবেশ (বায়ু, মা�ট এবং জল) মু� হওয়া �িতেরাধ 
করবার জন�।  �জএলডাব্লুএ আেশপােশর নাগিরকেদর জল সরবরাহ কের।  
�জএলডাব্লুএ েড�েয়ট নদী, হ� রণ েলক এবং েস� ে�য়ার েলক েথেক জল সং�হ কের, 
ভ�গভ�� জল নয়।  �জএলডাব্লুএ জল সরবরাহ পয �েব�ণ কের এবং ই�জএলই পয �েব�ণ 
কের েয �জএলডাব্লুএ িন��ত করেছ েয জল দিূষত নয়।  �জএলডাব্লুএ েক 
নাগিরকেদর জল সরবরােহ িবতরণ করার আেগ জল ���য়া করেত হয়।  
 

D. রা�া জেুড় ক�াচ েবিসেন েফনা হবার উে�গ িছল।  ৯১১ এ েফান করা হয় এবং অি� 
িনব �াপক িবভাগ উ�র েদয় এবং েফনা ধুইেয় িনকািশ নালার িনেচ পা�ঠেয় েদয়।  

 
েসে��র ১০, ২০১৩ েত ই�জএলই জ�জ�য়া এবং েশরউড ি�েট ঝড় নদ�মা েথেক েফনা 
েবিরেয় আসার এক�ট অিভেযাগ পায়।  উৎস�ট ইউএসই বেল িচি�ত হয়।  ই�জএলই 
অিভেযাগ�ট �জএলডাব্লুএ এর িশ� বজ�� িনয়�ণ িবভােগ (আইডাি�উিস) (৩১৩)-২৯৭-
৫৮৫০ তদ� ও অনুসরেণর জন� পাঠায়।   
 
�জএলডাব্লুএ-এর ই�াি�য়াল ি���টেম� ে�া�াম বাৎসিরক �িতেবদন ২০১৩ এর 
জ�ির �িত��য়া �িতেবদেনর দািখলা েথেক জানা যায় নদ�মায় এক�ট �িতব�কতা 
সে�হ করা হেয়িছল যা ইউএসই এর িনকাশ নালায় েফরত পাঠা��ল এবং ক�াচ েবিসেন 
েফনা ৈতির হ��ল। ইউএসই �িতিনিধ �জএলডাব্লুএ েক জানায় েক তারা েফনা ব�বহার 
কের না এবং িনকািশ েথেক িক কের েফনা হে� বুঝেত পাের িন।  �জএলডাব্লুএ 
ইউএসইেক িনেদ�শ েদয় বজ�� জলেক ছাড়ার আেগ এক�ট েফনা েরাধী িদেয় ���য়া 
করেত।  আইডাি�উিস �জএলডাব্লুএ স�দ র�নােব�ন িবভােগর সােথ েযাগােযাগ 
কের এবং তারা নালা পির�ার করেত এবং �িতব�ক খুজঁেত কেয়কবার এক�ট দল 
পাঠায়।    
 
যিদ আপিন িচি�ত হবার মত িকছ�  েদেখন এবং/বা েকান িকছ�  পিরেবশগত িনকােশর মত 
েদখায়, দয়া কের আমােদর দষূণ জ�ির সতক�তা ব�াব�ায় জানান।  আপিন জানােত 
পােরন আপিন িক েদেখেছন, েকাথায় এবং কখন এ�ট হেয়েছ এবং আর েকান িববরণ যা 
িনকােশর কারণ উৎস িনণ �য় করেত সহায়ক হেত পাের।  এই তথ� স�ঠক মানুষেক 
তাড়াতািড় িদেয়, আপিন িন��ত করেছন েয �তু এক�ট তদ� হে� এবং েকান 
�েয়াজনীয় সংেশাধন এবং �েয়াগকারী কম � েনওয়া হে�।  স�দােয়র সদস�রা 
ই�জএলই-েক মানুেষর �া�� ও পিরেবশ র�া করেত সাহায� কের এক�ট মলূ�বান ভূিমকা 
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পালন কের।  দষূণ জ�ির সতক� ব�াব�ার হটলাইন যা ২৪ ঘ�া, স�ােহ ৭ িদন েখালা 
থােক হেলা ৮০০-২৯২-৪৭০৬। 
 

E.   ইউএসই িক তার �বহমানেক িপএফএএস এর জন� পরী�া কের? 
 

পার এবং পিলফ্লুওেরাআলকাইল পদাথ � (িপএফএএস) এক�ট মানবসৃ� রাসায়িনক �ূপ 
যা উঠিত উে�েগর দষূণকারী হেয় উঠেছ।  সব �েশষ পারিমট যা �জএলডাব্লুএ ইউএসইেক 
ইসু� কেরেছ, কায �কর েসে��র ২ ২০১৯, তােত দরকার �বহমানেক েমাট ২৪�ট আলাদা 
িপএফএএস-এর জন� পরী�া করেত হেব।  
 

F. �জএলডাব্লুএ নালায় বজ�� জল িনকােশর এক�ট ৈ�মািসক িরেপাট� কাড� ৈতিরর এবং 
�কােশর এক�ট অনুেরাধ আেছ।  

 
স�দােয়র �ােথ �, ই�জএলই বজ�� জল িনকােশর �িতেবিদত তথ� িনেয় এক�ট 
পিরেবশগত িরেপাট� কাড� বািনেয়েছ।  এই �িতেবদন িনয়িমত আপেডট হয় এবং উপল� 
আেছ www.michigan.gov/usecologydetroitnorth েত।  
 

G. ইউএসই েক �জএলডাব্লুএ েক বেড়া অংেকর অথ � �দান করেছ েসই পিরমাণ�ট �কাশ 
না কের? 

 
ইউএসই তােদর বজ�� জল েশাধন করার জন� �জএলডাব্লুএ তােদর িবল েমটায়, েযমন 
আমরা নাগিরক ও অন�ান� ব�াবসার কির।  ই�জএলই- এর এই তথ� �কাশ করার 
�েয়াজনীয় কতৃ�� েনই।   এই �সে� েকান �� �জএলডাব্লুএ েক করেত হেব।  

 

IV. আিথ �ক �েয়াজনীয়তা 
 
এ. েকান িকছ�  ভ�ল হেল তা �ঠক করবার জন� কত টাকা সিরেয় রাখা আেছ? 

 
েকান আক��ক এবং দুঘ �টনার জন� ইউএসই-এর দষূণ দায় আবরণ আেছ  �িত ঘটনার 
জন� $১,০০০,০০০ এবং বাৎসিরক েমাট $২,০০০,০০০।  ইউএসই এছাড়াও েকে�র 
মা�টর ওপেরর ���য়া এবং সংর�েণর বে�র জন� (অথ �াৎ আর িবপদজনক বজ�� 
���য়া বা সংর�ণ কায �� কের না) এক�ট তৃতীয় প� �ারা ব� করার খরেচর িহসােব 
অথ �ৈনিতক আ�াসেনর জন� অথ �ৈনিতক �মতার �েয়াজনীয়তা েমেন িনেয়েছ।  পাট� 
১১১ েত এছাড়াও সংেশাধনমূলক কােজর জন� অথ �ৈনিতক আ�াসেনর ব�ব�া আেছ 
(অথ �াৎ এক�ট কাজ যা ই�জএলই �ারা িনণ�ত হেয়েছ েয জন�া��, সরু�া বা কল�াণ বা 
পিরেবশেক র�া করার জন� দরকাির িক� তদ�, পির�ার, উপশম, পয �েব�ন, সংবরণ, 
���য়া, সংর�ণ, ব�াব�াপনা, সামিয়ক েলােকেদর �ানা�রণ এবং িবক� জেলর ব�ব�া  
বা সিলড ওেয়� িডে�াজাল একট এর টাইেটল II বা তার ের�েলশেনর অধীেন েকান 
উপশম মূলক কাজ, বা এেত সীিমত নয়। ) িরেসাস � কনসারেভশন এ� িরকভাির একট 
এর অধীেন, অন-সাইেট বা েকান দষূণ যা অফ-সাইেট যাে� তার সংেশাধনমূলক 
পদে�েপর জন� জিমর মািলক দায়ী, ইউএসই ভিবষ�েতর সব সংেশাধনমূলক কােয �র 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fw3.michigan.gov%2Fdeq%2F0%2C4561%2C7-135-3312_72907_72910-433090--%2C00.html&data=02|01||187f458fd18f4676faff08d6044d292a|d5fb7087377742ad966a892ef47225d1|0|0|636701126772820407&sdata=cGJxaD03YyTIMTjmgAmdPqeGkErudpObs3%2Fu5xdqCGw%3D&reserved=0
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জন� দায়ী যিদ  না তারা স�ি��ট িব�� কের, েসে�ে� নত�ন মািলক দায়ী হেব।  আিথ �ক 
আ�াসন �েয়াজনীয়তা ছাড়া অন� েকান অথ �ৈনিতক তেথ�র �কাশ করার �েয়াজেনর 
�মতা ই�জএলই-র েনই।   
 
ই�জএলই িনধ �ারণ কের েয লাইেস� আেবদন �েয়ানীয় অথ �ৈনিতক চািহদা েমেত, এবং 
ব� ও দােয়র কভােরেজর জন� যেথ� আিথ �ক আ�াসন আেছ।  

V. মানুেষর �া�� ও িনরাপ�া 
 

A. বত�মান েক� ইউএসই-এর স�সারেণর জন� উপযু� নয়।  এেত েকান েসটব�াকস েনই, 
েকান ল�া���ািপং েনই এবং পা� �বত� আবািসক স�দােয়র কােছ আনসাইটিল।  এটা 
�মািণত েয সাইট�ট ইউএসই-র কায ��ম যেথ� ভােব চালােনার জন� এবং তার ��ািবত 
স�সারেণর জন� খুব েছাট।  েক��ট এক�ট পিরেবশগত িবচােরর এলাকায় আেছ, চাচ�, 
�ুল এবং আবািসক বািড়র কােছ।  
 
পাট� ১১১ এবং তার িনয়ম ���য়া ও সংর�ণ েক�, েযমন ইউএসই েকে�র জন�, নকশা, 
িনম �াণ এবং অপােরশেনর িনিদ�� �েয়াজনীয়তা রােখ।  ��ািবত েক� স�সারণ পাট� 
১১১ এর �েয়াজনীয়তা েমেত তার অব�ােনর জন, তার েসটব�াকস এবং চাচ�, �ুল এবং 
আবািসক বািড়র ৈনকট� সেমত।  এই েক��ট েড�েয়ট শহেরর "িনিবড় িশ�" িচি�ত করা 
এক�ট জিমর েমাড়েকর ওপর অবি�ত।  এছাড়াও, এই এলাকা�ট েড�েয়ট শহর �ারা, 
'আই-৯৪ িশ� উদ�ান" িহসােব িচি�ত হেয়েছ এবং ইউএসই েকে�র রা�ায় একািধক 
নত�ন িশ� সাইট রেয়েছ।   এই েক��ট ১৯৮৪ েথেক বত�মান অব�ায় রেয়েছ এবং 
অনুমিত �া� িবপদজনক বজ�� ���য়া এবং সংর�ণ েক� িহসােব কাজ কের চেলেছ।  
স�ি��ট ১৯৩০ এর আেগ এক�ট িশ� সাইট িহসােব �িত��ত হয়।   িবগত ব�বহােরর 
উদাহরণ িহসােব বলা যায়, মধ� ১৯৭০ এ, সাইট�ট ই�াত িশে�র জন� অ�ািসড পিরচালনা 
করেতা। 
 

B.    েকন এই ইউএসই বা এই পারিমট পিরেবেশ িনকাশ অনুেমাদন করেছ? 
 

এই লাইেসে�র অধীেন এই সাইেট পিরেবেশ েকান িনকােশর অনুমিত েদওয়া হয় িন, এবং 
েকান েফলা এই লাইেসে�র অধীেন অনুেমািদত হয় িন।  এই েক� েথেক িনকাশ 
ই�জএলই বায়ু �ণমান িবভাগ এবং ে�ট েলকস ওয়াটার অথির�ট �ারা পৃথক পারিমেট 
অনুেমািদত হেয়েছ।  এই লাইেস� �ধুমা� সাইেট সংর�ণ ও ���য়ার অনুমিত েদয়।  
িবপ�নক বজ�� �হণ এক বছেরর মেধ�, বজ���িল সংর�ণ এবং/বা েশাধেনর পের 
অফ-সাইেট পাঠােত হেব পরবত� পিরচালনার জন� বা এমন বজ�� �হণ করেত 
অনুেমািদত এমন অব�ােন েফলার জন�।  লাইেসে� অ�ভ� �� শত��িল ৈতির করা 
হেয়েছ েকান িনকাশ েরাধ করবার জন� এবং এই অব�ােন সংর�ণ করা এবং ���য়া 
করা পদােথ �র েকান এ�েপাজার েরাখার জন�।  লাইেস� শত� রেয়েছ: 
 
•  কায ��ম েথেক িনকাশ �িতেরাধ   
•  েকান আপদকালীন অব�ার ে�ে� �ানীয় আপদকালীন �িত��য়া দেলর সম�েয় 
আপদকালীন �িত��য়া জানােনা।   
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•  এই সাইেট হওয়া িবপদজনক বেজ��র কায ��ম েথেক হওয়া েকান িনকাশ পির�ার 
করা।   

•  অথ � সিরেয় রাখা যা রাজ� ব�বহার করেত পাের যিদ পির�ার করা �েয়াজন হয় এবং 
না করা হেয় থােক।   

 
লাইেসে�র অধীেন এক�ট ব�াপক ডাি�উএিপ অনুসরণ করা আবশ�ক।  ডাি�উএিপ-েত 
িব�ািরত বজ�� িবে�ষণ ���য়ার মেধ� আেছ জ�জ�য়া ি�ট অব�ােন পাঠাবার আেগ এবং 
পের আগত বেজ��র �কৃিত িনধ �ারণ করার জন� িনধ �ািরত পদে�প েনওয়া।  এ�ট িন��ত 
কের েয েকা�ািন স�ঠক ভােব আগত বজ�� পিরচালনা, সংর�ণ এবং ���য়া করেত 
পাের।  
 

C. বত�মান েক� এবং ��ািবত স�সারণ এই এলাকােক িকভােব �ভািবত করেব েসই 
িবষেয় ম�ব� িছল।  ম�ব�কারীরা �� কেরিছেলন েকন এক�ট �ভাব গেবষণা করা হয় 
িন।  

 
েড�েয়ট শহেরর �া�� আিধকািরক এই েকে�র েথেক হওয়া �ভােবর এক�ট মূল�ায়ন 
কেরিছেলন।  েড�েয়ট শহর এই গেবষণা�ট করার জন� পারিমট িদেত িবল� করার জন� 
ই�জএলই েক বেলিছল।  এই অনুেরাধ�ট েম ৬, ২০১৬ েত করা হেয়িছল এবং ই�জএলই 
লাইেস� কম � িবল� করেত স�ত হয়।  অনুেরাধ করা দুই স�াহ সময়কােলর পের, 
ই�জএলই গেবষণার ফলাফল জানেত চায়।   েকান সরকাির ফলাফল েদওয়া হয় িন, িক� 
েমৗিখকভােব ই�জএলই-েক জানােনা হেয়িছল েয শহেরর দৃ��ভি� েথেক 
েটকেনােলা�জক�াল এনহ�া�ড ন�াচারািল অকািরং েরিডওএি�েভ ম�ােটিরয়ালস 
(�টইএনওআরএম: েটেনারম) এর �হণ ও ���য়া সবেচেয় বড় িচ�ার িবষয়।    এই নিথর 
অনুে�দ X , পৃ�া ১৬ েথেক �� কের েটেনারম আেলািচত হেয়েছ।  
 
পাট� ১১১ এবং তার িনয়েম ভূপৃে�র ওপেরর ���য়া এবং সংর�ণ েকে�র নকশা, িনম �াণ 
এবং অপােরশেনর,  িনিদ�� �েয়াজনীয়তা আেছ �াথিমক ভােব �পেরখা করা পাট� ৫ 
িনম �াণ পারিমট এবং অপাের�টং লাইেস� এবং পাট� ৬ এ  িবপদজনক বজ�� ���য়া, 
সংর�ণ এবং িন�ৃিত েকে�র মািলক এবং পিরচালক , পাট� ১১১ িনয়েমর। মানব �া��, 
িনরাপ�া, কল�াণ এবং পিরেবশ র�ায় িনেজর দািয়� পালন করার জন�, ই�জএলই-েক 
িন��ত করেত হেব েয এক�ট েক�, পাট� ১১১ অধীেন কেঠার �যু��গত �েয়াজনীয়তা 
যা েফডােরল পয �ােয় ৈতির হেয়েছ এবং রাজ� পয �ােয় আেরা উ�ত হেয়েছ , েস�িল েমেন 
চেল।  েফডােরল এবং রাজ� উভয় �ক��িলই এই অনুমােনর ওপর িনভ�র কের �� হয় 
েয এক�ট েক� তার লাইেস� েমেন কাজ করেছ।  ���য়া, সংর�ণ বা িন�ৃিত েকে� 
িবপদজনক বজ�� ব�াব�াপনা�িল িনয়�ণকারী �যু��গত �েয়াজনীয়তাই িনরাপ�া 
মা�জ�ন ৈতির করা হেয়েছ।  িবপদজনক বজ�� ব�াব�াপনার সােথ যু� ঝঁুিক�িল িবেবচনা 
করা হেয়েছ এবং েসই ঝঁুিক�িল মাথায় েরেখ �যু��গত �েয়াজনীয়তা ৈতির করা হেয়েছ।  
এই �েয়াজনীয়তা�িল ব�াব�াপনা প�িত িনিদ�� এবং এই �েয়াজনীয়তার �েয়াগ 
পািরপাি� �ক এলাকায় �ভাব �িতেরাধ কের।  
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ই�জএলই-এর িমশন হল মানুেষর �া�� এবং পিরেবশ র�া করা. �যু��গত ভােব ৈতির 
নকশা ও �েটাকেলর মাধ�েম, মানুেষর �া�� ও পিরেবেশর ঝঁুিক কিমেয় আনা হয়।  এক�ট 
দুঘ �টনা ঘটার সময় �িত কিমেয় আনার জন�, লাইেসে�ও এক�ট আক��ক পিরক�না 
থােক িবেশষ িবধান সেমত যা এক�ট জ�ির অব�ার সময় কােজ লাগােনা হয়।  পিরেশেষ, 
বািস�ােদর �াে��র ওপর এক�ট দীঘ �েময়ািদ �ভােবর গেবষণা �ানীয় �া�� িবভােগর 
দািয়� বা িমিশগান িডপাট�েম� অফ েহলথ এ� িহউমান সািভ�েসেসর এবং সাধারণত 
স�দায় �ারা িচি�ত করা �া�� সমস�ার ওপর িভি� করা।   

 
িড. স�াব� দুগ �ে�র িবষেয় দু���া িছল।  
 

 
লাইেস��ট স�দােয়র মেধ� দুগ �ে�র উপ�ব সৃ�� করার জন� ইউএসইেক অনুেমািদত 
কের না েকে� িনগ �ম িনয়�ণ এমন ভােব নকশা করা হেয়েছ যােত দুগ �� উৎপাত েরাধ 
করা যায়।  িবপদজনক বজ�� ��য়া িভতের পিরচািলত হয় েযখােন বায়ু িনগ �ম িনয়�ণ 
�েয়াজন।   ব�া��রা যারা মেন করেছন েয েক��ট দুগ �� ছড়াে� েযাগােযাগ করেত 
পােরন ই�জএলই, বায়ু �ণমান িবভাগ (এিকউিড), েড�েয়ট েজলা অিফেস (৩১৩) ৪৫৬-
৪৭০০ েত।  এ�ট তােদর তদ� করেত এবং উে�গ সমাধােন কাজ করেত সাহায� করেব।  
 

VI. িবিবধ 
 

A. ইউএসই �ারা পিরচািলত রােজ�র/রােজ�র বাইেরর বেজ��র অনুপাত ��ভােব সং�ািয়ত 
নয়।  অন�ান� ম�ব� এটাও জানেত েচেয়েছ েয বজ���িল কথা েথেক আসেছ এবং �াহক 
েবেসর ে�াপ িক? 

 
অেনক স�দােয়র উে�েগর মত, বজ�� েকাথায় উৎপ� হে� এ�ট এক�ট মান নয় যা 
ই�জএলই লাইেস� েদবার সময় িবচার করেত পারেব।   এই সমস�া�ট িবপদজনক বজ�� 
আইন এবং িনয়েম সুরাহা করা যােব না।  অতএব, লাইেস� আেবদেনর অংশ িহসােব এই 
তথ��ট েজাগাড় করা হয় িন।   িক�, ইউএসই জানাে� েয শতকরা ৬০ েথেক ৭০ ভাগ 
বজ�� যা এই েক� পিরচািলত হয় আেস িমিশগান �াহকেদর কাছ েথেক।  
 

B. পারিমট�ট অনুেমািদত হেল নত�ন িক রাসায়িনক ���য়া করা হেব? 
 

স�সারেণ ৩০ �ট নত�ন বজ�� সংেকত (িবপদজনক বেজ��র জন� শনা�কারী) আেছ যা 
ইউএসই এক েক� পিরচালনা করেত স�ম।  নত�ন বজ�� সংেকত�িল েটিবল I পৃ�া ২৫-
এ েদওয়া আেছ।  বত�মান লাইেসে�র ৮ �ট বজ�� সংেকত নত�ন লাইেসে� সরােনা হেয়েছ।  
 

C. েক��ট েয জিমেত আেছ, ইউএসই িকভােব েসই জিম অিধকার কেরেছ?  
 
যখন ইউএসই িডেনকল, ৬৫২০ জ�জ�য়া ি�েট অিধ�হণ কের, জিম�ট অ�খুরাকৃিত 
িছল।  ২০১৫ েত, েড�েয়ট শহেরর অথ �ৈনিতক উ�য়ন িনগম এবং ইউএসই-র মেধ� এক�ট 
জিম অদল-বদল চ� �� হয় যােত ইউএসই মােঝর জিম�ট পায়।  এই জিমর অংশ�ট 
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এে�িখত িছল ০০১৭১, ওয়াড� ১৫ বা সাধারণ ভােব ৮৯১৭ িগরািদন িহসােব এবং এ�ট ০.৯৯ 
একর িছল।  

 
D. িকভােব এই লাইেস� কেম � পিরেবশগত িবচার িবেবিচত হেয়েছ ? 

 
ই�জএলই ইউ.এস. ইিপএ ে�া�াম ইেজ��ন ব�বহার কেরেছ এটা িনণ �য় করার জন� েয 
২০১৫ ও ২০১৮ েত ইউএসই েকে�র সংল� এলাকা এক�ট পিরেবশগত িবচার এলাকা।  
এই এক�ট ইেজ এলাকা িছল িনণ �য় করার পর, ই�জএলই ইউএসই েকে�র এক মাইল 
ব�াসােধ �র মেধ� বািস�ােদর এক�ট জন িব�ি� পা�ঠেয় এক�ট উ�ত জন অংশ�হণ 
স�ািলত কের।  ই�জএলই এছাড়াও যােদর অ-ইংের�জ সং�রণ লাগেব তােদর জন� মূল 
নিথ�িলেক অনুবাদ করার ই�া �কাশ কের।  
 
�সার �েচ�ার সময় �া� উে�েগর জবােব, ই�জএল জন পাঠাগােরর �ানীয় শাখায় 
ইউএসই েকে�র লাইে�স সং�া� নিথর এক�ট সং�েহর সৃ�� করেব।  এই সময়, 
সং�হ�ট থাকেব েড�েয়ট পাবিলক লাইে�িরর ন�াপ শাখায় ১৩৩০ কন�া�, েড�েয়ট 
এমআই ৪৮২১২ েত।  সং�েহ থাকেব চূড়া� লাইেস�, চূড়া� িস�াে�র িব�িত এবং 
সংেবদনশীলতা সারাংশ।  উপর�, এই জায়গায় েকে�র িবপদজনক বজ�� পিরচালনা 
লাইেস� সং�া� ভিবষ�ৎ নিথও রাখা হেব।  
 
জলুাই ২০১৮ েত, ই�জএলই ৫০০ এর েবিশ সই সেমত এক�ট আেবদনপ� পায় েয ভাষা 
বাধা েয অ� ইংের�জ জানা মানুষেদর অ�াহ� কের িন তা িন��ত করেত ই�জএলই 
অপয �া� িছল।  কেয়ক মাস পের, ই�জএলই ে�ট েলকস এনভায়রনেম�াল ল েস�ার 
কম� এবং স�দােয়র েনতােদর সােথ েদখা কের এই আেবদনপ� িনেয় থাকা �ত�াশা 
িনেয় আেলাচনা করেত এবং সরাসির তথ� েজাগাড় করেত িক কের স�দােয়র চািহদা 
েমটােনা যায়।  
 
েফ�ূয়াির ২২, ২০১৯ এ জনগেণর ম�েব�র সময় পুনরায় েখালা হয়।    এই পুনরায় েখালা 
জনগেণর ম�েব�র সমেয়র কথা জািনেয় জন িব�ি� ইংের�জ, আরিব ও বাংলায় 
�কািশত হয়। এই জনগেণর ম�েবর সমেয়র িবষেয় এক�ট �চারপ�ও ইংের�জ, আরিব 
ও বাংলায় ছাপােনা হয় ও িবিল করবার জন� স�দােয়র েনতােদর েদওয়া হয়।   এক 
স�াহ পের, েকে�র তেথ�র িববরণ এবং কম � সারাংশ েকে�র ওেয়বেপজ 
www.michigan.gov/usecologydetroitnorth ইংের�জ, আরিব এবং বাংলায় েপা� করা 
হয়।  
 
মাচ� ২৮, ২০১৯ এ এক�ট �কাশ� সভা হয় এক�ট ওেপন হাউস �� উ�র সময় এবং তার 
পের আনু�ািনক জনগেণর ম�েব�র সুেযােগর সােথ অনু��ত হয়।  "সভা" শ��ট 
আেলাচনার জন� ব�বহার করা হয়, কারণ �কাশ� �নািনর সময় ই�জএলই �ে�র উ�র 
িদেত পাের না।  সভার সময়, সভার কম �সূিচ, তেথ�র িববরণ এবং কম � সারাংশ ইংের�জ, 
আরিব এবং বাংলায় উপল� িছল.  দুজন আরিব অনুবাদক এবং দুজন বাংলা অনুবাদক 
পুেরা জন সভার সময় উপি�ত িছল।  আ�িলক স�দােয়র েনতারাও ই�জএলই-েক 
অনুবােদ সাহায� কেরেছ।   অনুবাদ করা আনু�ািনক ম�ব� প�ও েদওয়া হেয়িছল, যার 

http://www.michigan.gov/usecologydetroitnorth
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ফেল অংশ�হণকারীরা ইংের�জ, আরিব বা বাংলায় আনু�ািনক ম�ব� িলেখ জমা িদেত 
পােরন।  জনগেণর ম�েব�র সময়�ট েখালা থােক এি�ল ১২, ২০১৯ অবিধ।  

 
E. েকন েকা�ািনর নাম পিরবত�ন করা �েয়াজন িছল? স�সারেণর কারণ িক? 

 
আেগর েকা�ািন িডেনকল, ইউএস ইেকাল�জ �ারা �য় হয়।  বাজার িবে�ষণ কের 
ইউএস ইেকাল�জ এক�ট বািণ�জ�ক িস�া� েনয় (বজ�� উৎপাদেকর অব�ান, 
�িতেযািগতা, অথ �ৈনিতক �বণতা, উপল� �যু�� ইত�ািদ) বত�মান েকে� নত�ন �মতা 
েযাগ করার জন�।   

 
F. সাইেট বজ�� কত�ণ সর�ন করা হেব? সংর�েণর জন� িক ধরেণর ধারক ব�বহার করা 

হেব? 
 

পারিমট�ট এই েকে� এক�ট বজ�� সেব �া� এক বছর সংর�ণ করার অনুমিত েদয়।  েবিশর 
ভাগ বজ�� েসই সমেয়র কম সংরি�ত হেব।  বজ�� ট�া� এবং ধারােক সংরি�ত হেব।  
ধারক�িল েছাট বালিত েথেক ২০ িকউিবক গজ েরাল-অফ হেত পাের।  
 

G. েসখােন ভূগভ�� ে�ােরজ ট�াংক হেত হেব? 
 

েকে� েকােনা ভূগভ�� ে�ােরজ ট�াংক ��ািবত হয় িন. িক� েসখােন িতন�ট ভ�গভ�� 
���য়া ট�াংক আেছ যারা সংর�েণ ব�াব�ত হয় না।  
 

H. এই স�সারণ িব�ব�াপী জলবায়ু পিরবত�েনর উপর িক �ভাব েফলেব? 
 

লাইেসে� অ�ভ� �� শত��িল ৈতির করা হেয়েছ েকান িনকাশ েরাধ করবার জন� এবং এই 
অব�ােন সংর�ণ করা এবং ���য়া করা পদােথ �র েকান এ�েপাজার েরাখার জন�।  
পিরেবেশর সােথ েকান স�ক� না থাকায়, লাইেস� �া� ���য়া কায ��ম জলবায়ু 
পিরবত�েনর ওপের সামান� �ত�ািশত �ভাব রাখেব।   
 

I.   সতক�তামূলক নীিতর ওপর িক িবেবচনা করা হেয়েছ ? 
 

ই�জএলই-এর িমশন হেলা বায়ু, জল, ভূিম এবং শ��র স�দ�িল পিরচালনা কের 
িমিশগােনর পিরেবশ এবং জন�া�� র�া করা।  আমরা এ�িলেক  অংশত কির 
যু��স�ত িস�া� িনেয় যা রাজ� ও েফডারাল আইেনর মেধ� থােক এবং িব�ান �ারা 
অবগত।  ইউএসই-র অপাের�টং লাইেস� নবায়ন ও স�সারেণর িস�া� রােজ�র 
আইেনর অনুসাের করা হেয়েছ।  �াসংিগক সংিবিধ ই�জএলই েক সতক�তামূলক নীিত 
িবেবচনা করেত অনুমিত েদয় না।   িক�, আমরা িব�াস কির েয এই িস�া��ট 
সতক�তামূলক নীিতেক স�� কের েকননা িবপদজনক বজ�� ব�াব�াপনা এক�ট উঠিত 
ে�� নয় এবং এখােন এক�ট বড় অংেশর ৈব�ািনক �ান আেছ িকভােব িবপদজনক 
বজ�� স�ঠক ভােব পিরচালনা করা যায় েসই ব�াপাের; আমােদর স�ঠক ভােব িবপদজনক 
বজ�� পিরচালনা করেত িক চাই েসই িবষেয় এক�ট উ� পয �ােয়র িন�য়তা আেছ। এই 
�েয়াজনীয়তা�িল পাট� ১১১ এবং তার �শাসিনক িনয়েমর, িমিশগান অ�াডিমিনে��টভ 
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েকাড আর ২৯৯.৯১০১ ই�ট েসক  িবিধব� করা হেয়েছ এবং েকে�র চালকেদর 
অপাের�টং লাইেসে�র মাধ�েমর েদওয়া হেয়েছ।  

VII. ��িত ও �িতেরাধ 
 

A. এক�ট সুপািরশ িছল েয "িবপি� স�দায় েযাগােযাগ পিরক�না" ৈতির করার এবং সব 
ধরেণর িমিডয়ােত তােক উপল� করার।  

 
িবপেদর েযাগােযাগ অপিরহায �।   আক��ক পিরক�না িবশেদ জানায় িকভােব এক�ট 
আপদকালীন পিরি�িত পিরচািলত হেব।  এর মেধ� থােক �ানীয় সা�দািয়ক 
আপদকালীন সং�া�িলর সােথ েযাগােযাগ।  েক�, েদশ এবং শহেরর মেধ� েহা� 
কিমউিন�ট এি�েম� েতও এক�ট েযাগােযােগর পিরক�না আেছ।  েহামল�া� 
িসিকউির�ট এ� ইমােজ��� ম�ােনজেমে�র েড�েয়ট অিফস এই রকম িবপেদর 
পিরক�না এবং কম � ��ত কের এবং জ�ির িনেদ�িশকা ও িমিডয়ার মাধ�েম জানায়।   
 

B. আপেডেটড এবং অনুেমািদত আক��ক পিরক�না �েয়াজনীয় েগা��র মেধ� িবতরণ করা 
হেব এবং ই�জএলই তােদর েসই পিরক�নার �াি� যাচাই করেব।  

 
একমত  লাইেসে�র লাইেস� শত� II.এফ এবং আক��ক পিরক�না সংযু�� ৪ চায় েয 
লাইেস�ী সব �েয়াজনীয় প�েক আক��ক পিরক�নার আপেডট জানােব।  এটা করা 
হেব �ত�িয়ত েমইল বা অন� েকান ��ািকং প�িতর মাধ�েম �াি� িন��ত করবার জন�।  
 

C. জিম িন�ি� িবিধিনেষেধর জন� আেবদন পয �ােলাচনা ���য়ার সময় ইউ.এস. ইিপএ নত�ন 
বজ�� িবে�ষণ পিরক�না িনেদ�িশকা ৈতির কের।  িকভােব এই নত�ন িনেদ�িশকা ��ািবত 
লাইেস� অ�ভ� �� করা হেব? 

 
িডেস�র ৮, ২০১৬ েথেক িডেস�র ৯, ২০১৬ অবিধ ইউ.এস. ইিপএ, ই�জএলই এবং 
ইউএসই-র মেধ� এক�ট সভা হয়।   সভার উে�শ� িছল েকে�র পিরচালনা পয �ােলাচনা 
কের এবং িকভােব এই পিরচালনা ডাি�উএিপ েত সুরাহা করা যায় েদখা।  ইউ.এস. ইিপএ 
ডাি�উএিপ -এর ওপর ম�েব�র জবাব ই�জএলই েক েদয়।  ইউ.এস. ইিপএ-এর ম�েব�র 
জবাব েদবার জন� ই�জএলই এবং ইউএসই ডাি�উএিপ-েক পিরবত�ন কের।  নত�ন 
িনেদ�িশকার জবাব েদবার জন� ডাি�উএিপ পিরবত�ন সােপ� এবং এ�ট ৈতির হেয়েছ 
িন��ত করার জন� েয স�ঠক বজ�� চির�ায়ন এবং ব�াব�াপনা হে�।  

  

VIII. বায়,ু মা�ট এবং ভ�গভ�� জল পয �েব�ণ  
 

A. পিরেব�নকারী বায়ু পয �েব�ণ �কে�র মেধ� ভাসমান ব�কণার পয �েব�ণ হয়, িক� এ�ট 
চ�ন ব�বহার কের তােদর ি�িতশীল ���য়ার িদেক আেরা গিত বাড়ােনা েযেত পাের।  খসড়া 
অপাের�টং লাইেসে� �ােভল পািক�ং সেমত সাইেট উৎপ� সকল পলাতক ধুেলার   েকান 
ে�� বা যু��স�ত ভােব উপল� িনয়�ণ ব�ব�ার (িবএিসএম বা আরএিসএম) উে�খ েনই।   
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চািরপাি� �ক বায়ু পয �েব�ণ ে�া�ােমর উে�শ� হেলা পািক�ং এলাকা েথেক ৈতির পলাতক 
ধুলা সহ, েকে�র সব উৎস েথেক বায়ু দষূণকারীর বায়ুম�লীয় ঘনে� ইউএসই-র অবদান 
িনণ �য় করা।  িমিশগান ন�াচারাল িরেসৗস �স এ� এনভায়রনেম� �েটকশন একট ১৯৯৪ 
৪৫১, সংেশািধত, বায়ু পয �েব�ণ ে�া�ােমর পাট� ৫৫ এ েকান িবচ� �িত ধরাপড়ার ে�ে�,  
ই�জএলই, এিকউিড �ারা িনেদ�িশত িনয়�ণ ব�ব�া বা�বািয়ত হেব।  
 

B. সংযু�� ১ - পািরপাি� �ক বায়ু পয �েব�ণ ে�া�াম: ১৯৯৪ েত, িবগত বছেরর তেথ�র ওপর 
িনভ�র কের ওেয়ন কাি� এয়ার েকায়ািল�ট ম�ােনজেম� িডিভশন পয �েব�েণর �েয়াজন 
েথেক ক�াডিময়াম, কপার, িনেকল আর �জ� সিরেয় েদয়।  েযেহত�  েয পিরমান বেজ��র 
���য়া হবার আয়তন েবেড় যাে� অনুমান করা হে�, ই�জএলই িক এই প�ারািমটার 
�িলেক পািরপাি� �ক বায়ু পয �েব�ণ ে�া�াম আবার বহাল করেব?  

 
ক�াডিময়াম, কপার, িনেকল আর �জ� এই প�ারািমটার�িল পুনঃবহাল হয় িন।  
ই�জএলই, এিকউিড , ���য়ার বেজ��র বিধ �ত পিরমান সহ লাইেস�  আেবদন পয �ােলাচনা 
কেরেছন।  বত�মান ইউএসই বায়ু ব�বহার পারিমট শত��িল যােত িনয়�ণ য� �েয়াজন 
হালকা করা হয় িন যােত িনগ �মেনর বৃ�� হয়।  পূেব �র পলাতক ধুেলা হাল কেম যােব কারণ 
ফুটপাথ েযাগ করা হেয়েছ।  
 

C. নত�ন েকে� কত �িল এয়ার মিনটর ব�াব�ত হেব? তারা বায়ুেত িকেসর জন� পয �েব�ণ 
করেছ? তারা িক উ�ায়ী ৈজব েযৗেগর জন� পয �েব�ণ করেছ?  

 
পািরপাি� �ক বায়ু পয �েব�ণ �কে� েকে� িতন�ট মিনটর থাকেব।  পািরপাি� �ক বায়ু 
পয �েব�ণ �কে�র প�ারািমটাের থােক েমাট ভাসমান ব�কণা, আেস �িনক, েলড এবং 
ে�ািময়াম।  উ�ায়ী ৈজব েযৗগ পািরপাি� �ক বায়ু পয �েব�ণ �কে�র প�ারািমটােরর অংশ 
নয়।  িক�, কায �� চালাবার জন� বায়ু পারিমেট এই ���য়া েথেক উদ্ভ�ত উ�ায়ী ৈজব 
েযৗগ�িলর সীমা এবং িনয়�েণর �েয়াজনীয়তা আেছ।  এিকউিড �মাগত িবে�ষণা�ক 
তথ� পয �ােলাচনা কের এটা েদখেত েয বায়ু পয �েব�ণ যেথ� হে� িকনা।  
 

D. এখােন সবজায়গায় ধুেলা থাকার ব�াপাের ম�ব� িছল এবং সু�ট পড়া মানুষেদর ধুেলা 
পির�ার করার খবর িছল।  বািস�ােদর ওপর ধুেলার �ভাব িক? 

 
ই�জএলই, এিকউিড এমন েকান ঘটনার কথা জােন না েযখােন "সু�ট পড়া মানুষরা" ধুেলা 
পির�ার করিছল।   ইউএসই েক� বেজ��র ���য়ায় পলাতক ধুেলা ৈতির কের না।  ধুেলা 
িনগ �ত হেত পাের এমন সব কায �� এক�ট েঘরা বািড়েত রাখা হয় েয�ট ঋণা�ক চােপর 
অধীেন থােক।   ইউএসই-র বায়ু পারিমট অনুসাের, িব��ং েথেক িন�ািশত বায়ু �থেম 
িনয়�ণ যে�র মেধ� িদেয় পাঠােনা হয় যা বাইেরর মু��র আেগ কণা�িলেক সিরেয় েদয়।  
 
ইউএসইেত রাখা মিনটর �িল রা�ার-ধূিলেকানার নমুনা েনয় কারণ মিনটর�িলর উে�শ� 
িছল এটা িনণ �েয় সাহায� করা েয বাধঁােনা পািক�ং যত ধুলা উৎপাত সমস�ায় সাহায� করেছ 
িকনা।  এছাড়াও মিনটর�িল তােদর ই�টেলশেনর পর েথেক িনম �াণ ও পা� �বত� রা�ার 
কােজর উৎপাত ধুেলার নমুনা িনেয়েছ।  উপর�, ই�জএলই-এর েড�েয়েট ব�কণা 
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মিনটেরর এক�ট বড় জাল আেছ এবং এই মিনটর�িল েফডােরল �া�� স�িক�ত মান 
েমেন চলেছ।   
 
ই�জএলই পরামশ � েদয় যা যখন নাগিরকরা েদেখন বা ধুেলার ব�াপাের িচি�ত হন, 
ই�জএলই, এিকউিড েড�েয়ট েজলা অিফেস েযাগােযাগ করেত ৩১৩-৪৫৬-৪৭০০ েত।  
ই�জএলই কম�রা আসেবন, তদ� করেবন এবং হয়ত পরী�াগার িবে�ষেণর জন� ধুলার 
নমুনা েনেবন।  
 

D. আ�ন �ালােনা েথেক বায়ু দষূেণর ব�াপাের িক?  
 

ইউএসই েক� েকােনা িকছ�  েপাড়ায় না এবং তার অনুমিত েনই।  যিদ কখন এই ধরেণর 
কায �কলাপ লি�ত হয়, তা সে� সে� জানােনা উিচত ই�জএলই এিকউিড েড�েয়ট েজলা 
অিফস ৩১৩-৪৫৬-৪৭০০ এ অথবা িপইএএস হটলাইেন   
৮০০-২৯২-৪৭০৬। 
 

E.   েকন ইউএসই েক ভ�গভ�� জল পয �েব�ণ এবং মা�ট পয �েব�েণর মওকুফ  ম�র করা 
হেয়েছ ? 

 
মা�ট পয �েব�ণ �েয়াজনীয়তা েথেক মওকুফ ম�র করা হেয়েছ েকে�র নকশা এবং 
অপাের�টং �েয়াজনীয়তার ওপর িভি� কের েকান িবপদজনক বজ�� মা�টেত েপৗ�ছায় না।  
েয সকল জায়গায় িবপদজনক বজ�� পিরচািলত হয় তা কং��ট বা আ�া� িদেয় বাধঁােনা 
দরকার।  িকছ�  িবেশষ এলাকা, েযমন ধারক ব�াব�াপনা িব��ং সংর�ণ খািড় এবং ���য়া 
এলাকা আনেলািডং প�াড, বাধঁােনা জায়গা রাসায়িনক-�িতেরাধী �জিনস িদেয় আবৃত 
নকশােক আেরা উ�ত করেত এবং সংর�ণ এবং ���য়া কায �� েথেক েকান মা�টেত 
িনকাশ েরাধ করার জন�।   
 
জনু ১৯, ২০১৭ েত ইউএসই ভ�গভ�� জল পয �েব�ণ েথেক এক�ট সংেশািধত মওকুফ 
েপেয়েছ।  িডেনকলেক এক�ট পূব �বত� মওকুফ জাির করা হেয়িছল, িক� জনগেণর 
ম�েব�র সময় এটা উে�খ করা হয় েয িবপদজনক বজ�� অপােরশেনর এক�ট েছাট অংশ 
পুেরাপুির বৃ��পােতর এবং রান-অেফর েথেক সুর�া েদয় এমন কাঠােমার তলায় েনই, 
েয�ট এই মওকুফ র জন� এক�ট �েয়াজনীয়তা।  ইউএসই আেবদন কেরিছল এবং 
মঞ্জরু হয় এক�ট সংেশািধত মকুব সাইেটর ভূত� এবং ই�জএলই এর এক�ট 
আিব�ােরর েথেক েয  এই েকে�র জীবনকােল এই েক� েথেক েকান তরেলর সেব �া� 
একুইফার েপৗ�ছেনার েকান স�াবনা েনই।  এই এলাকায় েয ভ�গভ�� জল আেছ তা 
সাধারণত পান করা যায় না এবং বৃহ�র েড�েয়ট এলাকায় �জএলডাব্লুএ পানীয় জল  
সরবরাহ কের।  ভ�গভ�� জল পয �েব�ণ মওকুফর েবিশর ভাগ িনভ�র করা তথ� পাওয়া 
েগেছ নেভ�র ১, ১৯৯৪ হাইে�া�জওেলা�জক�াল তথ� অংশ, ইউ.এস. ইেকাল�জ েড�েয়ট 
উ�র (পূেব � িডেনকল) পারিমট আেবদেন।  পূব �বত� ১৯৮১, ১৯৮৩ এবং ১৯৮৮ সােলর 
ভ�গভ�� জেলর তদ�ও এই িনেদ�িশত নিথেত সংি�� করা আেছ।  
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IX. জনগেণর অংশ�হণ 
 
A. ম�েব�র সময়সীমা শিনবার, েসে��র ১২, ২০১৫ েত পড়ায়, যা এক�ট �াভািবক কােজর 

িদন নয়,  এক�ট আপি� িছল এবং েকান ম�ব� যা েসামবার েসে��র ১৪, ২০১৫ এর 
মধ�রা�� অবিধ জমা পেড়েছ, সময়িচত িহসােব �হণ করা উিচত।  �া� ম�ব� ইি�ত 
কের েয ম�ব� সময় বাড়ােনা উিচত আেবদন আেরা পয �ােলাচনার জন� এবং এই 
���পূণ � িনয়�ক িস�া� যার পিরেবশগত িবচার �ভাব আেছ তােত জনগেণর মতামত 
েদওয়ার জন�।  

 
েয সকল ম�ব�, ম�ব� েশষ হবার িদেন পাঠােনা হেয়েছ তােদর সময়িচত জমা বেল �াহ� 
করা হেয়েছ।  �াথিমক ম�ব� সময় দুবার বিধ �ত হেয়েছ, একবার অগা� ২৮, ২০১৫ 
েথেক েসে��র ১২, ২০১৫ এবং আেরক�ট ি�তীয় ও অি�ম বা অে�াবর ১২, ২০১৫ েত. 
জনগেণর ম�ব� আবার েখালা হয় েফ�ূয়াির ২২, ২০১৯ এ এবং ব� হয় এি�ল ১২, ২০১৯ 
এ।  

 
B. এক�ট আপি� িছল স�ূণ � আেবদন ফাইল�ট তার ই�ারেনট ওেয়বসাইেট আপেলাড 

করার ে�ে� ই�জএলই এর অিন�া বা অ�মতার জন�।  
 

আকােরর িবিধিনেষেধর কারেণ ই�জএলই স�ূণ � লাইেস� আেবদন�ট আমােদর 
ই�ারেনট ওেয়বসাইেট আপেলাড করেত পাের িন।  ওেয়বসাইট েপজ�ট বলেছ েয যিদ 
স�ূণ � লাইেস� আেবদেনর ৈবদু�িতক �িতিলিপ চাওয়া হয়, জনাব িরচাড� কনফর�টর 
সােথ েযাগােযাগ করেত অথবা তােদর ওয়ােরন (পূেব � দি�ণ পূব � িমিশগান) েজলা অিফেস 
েদখেত।  

 
C. বািস�ােদর েয িব�ি� পাঠােনা হেয়িছল তা েবাধগম� নয় বেল উে�গ িছল।  

 
ই�জএলই �িত��য়া েপেয়িছেলা েয ২০১৫ িব�ি�র পাঠেযাগ�তা খারাপ িছল।  ২০১৯ 
এর জনগেণর ম�েব�র সময়, জন িব�ি� এক�ট �চার প� এবং সভার কম �সূিচর সােথ 
পাঠ� হেয়িছ তথ� সহজ ভাষায় েদবার জন�।  ই�জএলই ভিবষ�েতর িব�ি�েত আেরা 
িব�ািরত তথ� েদেব যােত েদওয়া বাত�া সহেজ েবাঝা যায়।  
 

D. অগা� ১৮, ২০১৫ এর �নািনেত বলা হেয়িছল যা জনগণ ইউএসই খসড়া লাইেস� 
কন�াে�র ন�াপ পাবিলক লাইে�িরেত পয �ােলাচনা করেত পাের, িক� এটা কখন স�ব 
হয় িন কারণ ন�াপ লাইে�ির ব� িছল এবং আজেকর তািরখ অবিধ ব� রেয়েছ।  সবাই 
অনলাইন ে�া�াম ডাউনেলাড করেত পাের না বা ক�ািডলাক ে�স ই�জএলই ে�� 
অিফস েযেত পাের না, েযখােন পািক�ং ব�ায় বহ� ল; তাই তেথ�র অভােব জনগেণর জন� 
এই িবষয়�ট ভােলা ভােব েদেখ বু��মান �িত��য়া েদওয়া ক�ঠন।  অিধকতর, হাম�ািমক 
লাইে�িরেত স�ূণ � জন �নািন নকল িছল কারণ সব সময় "জনগেণর �ে�র েকান উ�র 
েদওয়া হেব না" বলা হেয়িছল।  �নািনেত েকান �ে�র উ�র েদওয়া হয় িন।  
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এটা বলা হেয়িছল েয ন�াপ পাবিলক লাইে�ির ভিবষ�েতর নিথর এক�ট সং�হ িহসােব 
ব�াব�ত হেব।  এই তািরেখর িহসােব ন�াপ পাবিলক লাইে�ির েখালা।  ঘটনাচে� লাইে�ির 
যিদ ব� হয়, অন� �ানীয় শাখা িচি�ত হেব এবং সং�হ িহসােব ব�াব�ত হেব।  �থম 
জনগেণর ম�েব�র সময় ২০১৫ েত, িতন�ট নিথর সং�হ িছল, যার সব ক�ট ই�জএলই 
অিফস।  এক�ট ল�াংিসং, এক�ট েড�েয়ট এবং তৃতীয়�ট ওয়ােরেন।   
 
�থাগত পাবিলক �নািনর উে�শ� আরও িবেবচনার জন� সা�� �হণ করা হয়।  এটা 
জনগেণর উে�েগর সুরাহা কের না েজেন, ই�জএলই কম�রা গণ�নািন েশেষর পের 
দশ �কেদর কােছ উপল� িছল।  উপর�, ই�জএলই কম�েদর েযাগােযাগ তথ� িবিভ� 
েমইিলং, িব�ি� এবং জন তথ� সং�েহ েদওয়া হেয়িছল েতমন েলােকেদর জন� যােদর 
�� আেছ উ�র পাওয়ার জন�।  জনগেণর িবশাল উৎসােহর ফেল, এক�ট জনগেণর 
�া�তা অিধেবশন এবং সভা আেয়া�জত এবং অনু��ত হয় অগা� ১, ২০১৫ েত ই�জএলই 
ও ইউএসই এর েথেক �� উ�েরর সুিবধা িদেত।  
 

E. স�ূণ � জন �নািনর ���য়া স�ঠক ভােব বা েখালাখুিল ভােব পিরচািলত হয় িন।  এক�ট 
েড�েয়ট শহেরর সােথ িনব�ীকৃত অলাভজনক সং�া েজািনং �নািন এবং অন�ান� জন 
�নািনর িব�ি� েপ, িক� এ�ট �াথিমক ই�জএলই সভা যা অগা� ১৮, ২০১৫ েত 
হাম�ামক পাবিলক লাইে�িরেত হেয়িছল বা অন� েকান আেগর �নািন যা ইউএসইেক 
অনুেমাদন কের তার েকান িব�ি� পায় িন।  েকন স�দায়েক স�সারেণর িস�া� 
�হেণর পের জানােনা হেলা? উপর�, ই�জএলই অগা� ১৮, ২০১৫ এর জন �নািন েকন 
হাম�ামক পাবিলক লাইে�িরেত করেলা েযখােন ইউএসই পির�ার ভােব েড�েয়ট শহের 
অবি�ত? 

 
জনগেণর অংশ�হেণর ���য়া পাট� ১১১ এবং তার িনয়ম েমেন চলেছ, িক� ই�জএলই 
উ�ািপত উে�েগর িভি�েত আমােদর জনগেণর অংশ�হেণর ���য়া উ�ত করেছ।  এই 
���য়ার জন�, ইউএসইেক , স�সারেণর জন� এক�ট পূব �--আেবদন সভার িব�ি� 
েদওয়া হয় এবং সভা�ট নেভ�র ২০১২ েত করা হয়।  ই�জএলই গণ�নািনর িব�ি�, 
ই�ারেনেটর মাধ�েম এবং িবিভ� ই�জএলই অিফেস এই সকল নিথ িকভােব পাওয়া যায় 
েসই তথ� এবং ম�ব� করার সুেযাগ �দান করেছ।  এই িব�ি� �ানীয় সংবাদপে�, এক�ট 
�ানীয় েরিডও ে�শেন এবং েকে�র েমইিলং িলে�, কাি� ও শহেরর কম �কত�ােদর সােথ 
�দান করা হয়।  এই িব�ি� ই�জএলই-এর ৈবদু�িতক ক�ােল�ার এবং েড�েয়ট শহেরর 
ওেয়ব েপেজ েপা� করা হয়।  উপর�, এই িব�ি��ট ইউ.এস. েপা�াল েমইল কের 
েকে�র এক-মাইল ব�াসােধ �র মেধ� অবি�ত বািস�ােদর পিরেবশগত িবচার উে�গ 
িবেবচনা কের এক�ট উ�ত জনগেণর অংশ �হণ প�িতর অংশ িহসােব পাঠােনা হয়।   
হাম�ামক পাবিলক লাইে�ির�ট িনব �ািচত হয় কারণ এ�ট েকে�র িনকটতম পাবিলক 
িব��ং যা েকে�র িনকটবত� বািস�ােদর �নািন েযাগ িদেত সুিবধা কের।   
 

F. মাচ� ২৮, ২০১৯ িম�টং খারাপ ভােব পিরচািলত হয়, এবং তথ� সহজলভ� নয়।  িকভােব 
আপিন এর �িতকার করেত চান? 

 



সংেবদনশীলতা সারাংশ   জানুয়ারী ২৯, ২০২০ 
ইউএস ইেকাল�জ িমিশগান, ইনক. 

পৃ�া 17, ২৮ এর  
 

মাচ� ২৮, ২০১৯ এর উে�শ� িছল লাইেস� ��য়া সং�া� তথ� ভাগ কের েনওয়া এবং 
স�দায়েক তােদর �ে�র উ�র ই�জএলই কম�েদর েথেক পাওয়ার এক�ট অথ �পূণ � সুেযাগ 
েদওয়া।   সভার উপকরণ এমন ভােব ৈতির হেয়িছল যােত আেগ েখয়াল না করা ভাষা 
�াচীেরর েমাকােবলা করা যায়।  যিদও সভাকােল �যু��গত অসুিবধা হেয়িছল, সভার 
ল�� তাও পূরণ হেয়িছল।  এই পুনঃলাইেস��ং ���য়ায় ব�াব�ত উ�ত জন অংশ�হণ 
ই�জএলই, েমেটিরয়াল ম�ােনজেম� িডিভশেনর ভিবষ�ৎ জন অংশ�হণ ���য়ার িভি� 
িহসােব ব�াব�ত হেব।  

 
G. যিদ এলাকা�ট "িনিবড় িশ�" িহসােব িচি�ত হয়, িক কের এই েজােন পিরবার সেমত বািড় 

আেছ ? 
 
ইউএসই-র বত�মান অব�ান এখন "এম৪" বা "িনিবড় িশ�" িহসােব েড�েয়ট শহর েজািনং 
িডিভশন �ারা িচি�ত হেয়েছ।  মট. এিলয়ট এিভিনউর িনকটবত� স�ি� "আর২" বা "দুই 
পিরবার আবািসক" িহসােব িচি�ত হেয়েছ।  শহর অধ�ােদেশর অধীেন ই�জএলই শহর 
েজািনং কম � িনধ �ারণ না।   

 
H. আিম েকন আমার  এমন এক�ট �া��  ঝঁুিক চাইেবা? 

 
দুভ�াগ�বশত, রাসায়িনক পিরচালনার ঝঁুিক আেছ. এই ঝঁুিক কমাবার জন� ই�জএলই িনিদ�� 
নকশা, িনম �াণ এবং কায �� �েয়াজনীয়তা �িত�া কেরেছ রাজ� এবং েফডােরল  অনুসাের 
িনকাশ আটকােত এবং এটা িন��ত করেত েয িবপদজনক বজ�� ���য়া এবং সংর�ণ 
েক� েকান িবপদ না আেন।  যিদও ঝঁুিক কিমেয় শূন� করা যােব না, িবপদজনক বেজ��র 
আইিন ব�াব�াপনা মানুেষর �া�� এবং পিরেবেশর জন� ভােলা িবপদজনক বেজ��র 
অব�ব�াপনা বা শূন� ব�াব�াপনার চাইেত।   
 

X. েটকিনক�ািল এনহ�া�ড ন�াচারািল ওকািরং েরিডওএি�ভ ম�ােটিরয়ালস 
(�টইএনওআরএম: েটেনারম) 
 

A. ��ািবত লাইেস��ট েক� েটেনারম �হণ ও ���য়া স�সারণ করেব িকনা েসই িবষেয় 
ম�ব� িছল।  অনলাইেন েপা� করা তেথ�র িববরণ এবং অন�ান� নিথর েমালােয়ম চািলত 
ভাষা সে�ও, েযখােন ��ািকং েযাগােযাগ েমেন েনওয়া অ�ীকার করা হেয়েছ, �মািণত 
ভােব ইউ.এস. ইেকাল�জ েড�েয়েট তােদর েক� স�সারণ করেছ এক�ট বড় অংেশ 
��িলং ওেয়� অথ �াৎ েতল ও গ�ােসর জন� জলবাহী ভাঙার জন�, ���য়া ও িন�ি�  
করার জন�।  অনসাইেট থাকা উপকরেনর উপি�িতর জন�, এবং সর�াম ও 
পিরকাঠােমার জন�, েতজ��য় ��ািকং বেজ��র ডাউনে���ং অন�ীকায �, তার সােথ যু� 
হে� ইউ.এস. ইেকােলা�জর েতজ��য় বজ�� পদাথ � পিরচালনার ইিতহাস।   

 
এই লাইেস� এবং স�সারণ েটেনারম-এর সােথ যু� নয় যা ঐিতহািসক ভােব এই েকে� 
পিরচািলত হেয়িছল।  িবপদজনক বজ�� �েয়াজনীয়তার অধীেন েটেনারম িনয়ি�ত হয় 
না, তাই িবপদজনক বজ�� লাইেস� েটেনােরােমর �হণ ও ���য়া �� কের না. ইউএসই 
ে��ায় এই েকে� েটেনারম �হণ ব� কেরেছ।  এ�ট েড�েয়ট শহেরর সােথ তােদর েহা� 
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কিমউিন�ট চ� ��েত নিথভ�� আেছ।  আেগকার েটেনারম ���য়া ক�ঠন বজ�� ���য়া 
এলাকায় পিরচািলত হত, এবং চালু থাকেত পারেতা, এমনিক যিদ ��ািবত িবপদজনক 
বজ�� লাইেস� স�সারণ অ�ীকৃত হত।  

 
ইউএসই েটেনারম �হণ ও ���য়া �� করার  আেগ,ইউএসই এমএমিড, েতজ��য় 
সুর�া ে�া�ােম  িনব�ন কের িছল।   েতজ��য় সুর�া ে�া�াম কম�রা ইউএসই-র 
েটেনারম পিরচালনার জন� কায �� পিরক�না পয �ােলাচনা কেরিছল। েক��ট েসইসময় 
অনুেমািদত িছল এক�ট িম��ং িবন, িপট্ ন�র ১ িব��ং ৪ এ েটেনারম ���য়া করার 
জন�।    
 
ইউএসই িবপদজনক বজ�� লাইেস� আেবদেন এমন িকছ�  েনই যা বেল েয ইউএসই 
���য়া �মতায় েটেনারম েযাগ করবার পিরক�না করেছ।  উপি�ত অন-সাইট উপকরণ 
এবং সর�াম ক�ঠন বজ�� সংর�েণর ক�ঠনীভবন ���য়ার ফল যা আলাদা ভােব 
লাইেস� করা হয় পাট� ১১৫, সিলড ওেয়� ম�ােনজেম�, িমিশগান ন�াচারাল  িরেসােস �স 
এ� এনভায়রনেম�াল �েটকশন একট ১৯৯৪ একট ৪৬১ েযমন সংেশািধত ও তার 
িনয়েমর।   ইউএসই-র ক�ঠন বজ�� সংর�ণ ও ���য়া তােদর ক�ঠন বজ�� লাইেস� 
অনুসাের হেব।   ইউএসই-র ক�ঠন বজ�� লাইেসে�র িবষেয় তেথ�র জন� দয়া কের 
েযাগােযাগ এমএমিড, ক�ঠন বজ�� ে�া�াম কম�েদর ৫৮৬-৭৫৩-৩৮৫২ এ।  

 
B. এটা স�ব েয ইউ.এস. ইেকােলা�জর েতজ��য়তা িনণ �ায়ক য� হয় েনই নত� বা এেকবােরই 

অপয �া�, যিদ েকান থােক।  ই�ারেনেটর নিথেত এমন েকান �মান েনই েয কম� বা 
জনগেণর সদস�েদর মেধ�, �ভািবত আশপােশর এলাকায় িদেয় �াক যা েতজ��য় 
��ািকং বজ�� েপৗ�েছ িদে� বা সরাে�, এই মাল স�েক� যেথ� আগাম তথ� আেছ।  
পূব �বত� িববৃিতেদর ওপর িভি� কের, ইউএসই-র েকে�র স�সারণ িনেয় বাধা িছল যা 
বড় আকােরর েতজ��য় পদাথ �েক অনুমিত িদত েযন তারা  নগন� বা অেতজ��য়।  েকান 
িবে�ষণ এমন েকান অনুমান বা সীমা েদয় না েয কত পিরমান েতজ��য় পদাথ � সাইট�ট 
(ই�াকৃত ভােব বা অসাবধানতা বশত) �হণ, ���য়া, সংর�ণ এবং িন�ৃিত িদেত পাের 
ইউএসই �াে�র এলাকায়।   েকান তদ� ইউএসই সংল� এলাকা বায়ু �ারা বা জেলর 
�বাহ �ারা িবিকরণ মা�ায় উ�ু� হেব তার  ইি�ত েদয় িন, যিদও এটা িন��ত েয ��ািকং 
বেজ��র পেথ বা সাইট েথেক বা সাইেটর সংর�ণ েথেক িনয়িমত ভােব বায়ু বািহত এবং 
স�বপর জলবািহত েতজ��য় িবিকরণ হেব। 

 
েফডােরল আইেনর অধীেন, েটেনারম ইউনাইেটড ে�টস িডপাট�েম� অফ 
�া�েপােট�শন (ইউ.এস. ডট) িনয়ম �ারা িবপদজনক বজ�� িহসােব িনয়ি�ত হয় না।  
ইউ.এস. ডট হয়েতা চাইেব েটেনারেমর চালান ��াকাড� করা যিদ চালান�ট িনিদ�� 
কায �কলাপ েক�ীকরণ অিত�ম কের।  েযেহত�  েটেনারম এক�ট িবপদজনক বজ�� 
িহসােব িনয়ি�ত হয় না, এ�টেক িবপদজনক বজ�� েকে� েশাধেনর দরকার হয় না।  
ইউএসই েতা িবপদজনক বজ�� ���য়া করেত অনুেমািদত  িক� এ�ট অ-িবপদজনক 
বজ��ও ���য়া করেত আটকােনা নয়।  ইউএসই েটেনারম ���য়া করেত আেবদন 
কেরিছল, যা েতজ��য় সরু�া ে�া�াম �ারা পয �ােলািচত এবং অনুেমািদত হেয়েছ।   ফেল, 
েকে� এক�ট েতজ��য় পদাথ � িনব�ীকরণ জাির হেয়িছল যার মেধ� িনিদ�� িনব�ন শত� 
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িছল েয  ধরেণর েতজ��য় পদাথ � যা ���য়া করা যােব, জনগেণর এবং কম�েদর �া��  
জন� পদে�প িনেত হেব এবং পদাথ ��েলােক  স�ঠক ভােব পিরচালনা হে� তা িন��ত 
হবার পদে�প।  পূেব � উে�খ িহসােব, ইউএসই ে��ায় েটেনারম বজ�� �হণ করা ব� 
কেরেছ এবং এই েকে� এই কাজ আর �� না করার জন� েহা� কিমউিন�ট এি�েমে� 
স�ত হেয়েছ।  

 
C. যিদও ইউএসই েক�েত তাপ এবং অনুঘটক বা� দহনয� আেছ, েতজ��য়তা 

পয �েব�েণর বা অনলাইন লাইেস� উপকরেণ ধরার েকান উে�খ েনই।  
 

লাইেসে�র নিথ েকে� তাপ এবং অনঘুটক বা� দহন ���য়ায় েতজ��য়তার েকান 
উে�খ েনই কারণ েকে� েকান দহন ���য়া েনই।  ��ািবত স�সারেণ েকান দহন 
���য়া েনই, তাপ বা অনুঘটেকর বাে�র।  পূেব � উে�খ িহসােব, ইউএসই ে��ায় 
েটেনারম বজ�� �হণ করা ব� কেরেছ এবং এই েকে� এই কাজ আর �� না করার জন� 
েহা� কিমউিন�ট এি�েমে� স�ত হেয়েছ।  

 
D. েকান বজ�� �হণ, পয �েব�ণ, �িশ�ণ বা জ�রী �িত��য়া এবং উপশম পিরক�নােত 

েতজ��য় পদাথ �, বজ��, িবিকরণ বা িনকােশর পিরক�নার উে�খ েনই।  
 

ইউএসই েক� লাইেস� আেবদেনর ডাি�উএিপেত এক�ট িববৃিত আেছ েয এই েক��ট 
েতজ��য় িম� বজ�� �হণ করেব না।  এই িনেষধা�া অ�াটিমক এনা�জ� একট ১৯৫৪, 
েযমন সংেশািধত, এর অধীেন িন��েরর েতজ��য় বজ�� িবষয় �েযাজ�।  েটেনারম 
এক�ট িনয়ি�ত িবপদজনক বজ�� নয়।   অতএব এ�ট এই িবপদজনক বজ�� লাইেস��ং 
কেম � আেলাচনা করা হয় িন এবং  তািলকাভ�� েকান লাইেস� নিথ েতজ��য় পদােথ �র 
চালনা আেলাচনা কের না।  েতজ��য় পদাথ � িনব�ন নিথেত থাকেব েয  ধরেণর েতজ��য় 
পদাথ � যা ���য়া করা যােব, জনগেণর এবং কম�েদর �া��  জন� পদে�প িনেত হেব 
এবং পদাথ ��েলােক  স�ঠক ভােব পিরচালনা হে� তা িন��ত হবার পদে�প শত��িল 
থাকেব।  পূেব � উে�খ িহসােব, ইউএসই ে��ায় েটেনারম বজ�� �হণ করা ব� কেরেছ 
এবং এই েকে� এই কাজ আর �� না করার জন� েহা� কিমউিন�ট এি�েমে� স�ত 
হেয়েছ।  ইউএসই-র েতজ��য় পদাথ � িনব�েনর তেথ�র জন�, দয়া কের েযাগােযাগ ক�ন 
এমএমিড, েরিডওল�জক�াল �েটকশন ে�া�াম �াফ ৫১৭-২৮৪-৬৫৮১।   

 
E. এই েকে�র িনম �াণ ও কাজ ছাদঁা হেয়েছ   

পারিমট-সং�া� যা অনলাইেন উপল� জন �া�� ও পিরেবেশ এক�ট িবপদ �দশ �ন 
কের।  আেবদনকারী জনগেণর ম�ব� করার জন� িবেশষ কের িবপদ স�েক� (কারণ 
��ািকং বেজ��র �হণ, পিরচালনা এবং িন�ৃিত স�েক� কপট ইউেফিম�জঙ  থাকার জন�) 
এবং ই�জএলই লাইেস� জাির করা হেব িকনা েসই িবষেয় এক�ট যু��স�ত িবেবচনার 
জন� যেথ� বা স�ঠক তথ�  েদয় িন।  
 
ইউএসই লাইেস� আেবদন �েয়াজনীয় তথ� েযাগায় যা ই�জএলই-এর লাগেব লাইেস� 
আেবদেনর মানদে�র িব�ে� িবপদজনক বজ�� ব�াব�াপনা পয �ােলাচনা করেত যা পাট� 
১১১ এবং তার িনয়েম িনিদ�� করা আেছ।  আেবদন�ট ��ািকং বজ�� (এবং সংযু� 
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েটেনারম) এর �হণ, পিরচালনা এবং িন�ি� এড়ায় িন কারণ পাট� ১১১ এবং তার িনয়ম 
েটেনারম িনয়�ণ কের না।  আেগ বলা অনুসাের, ইউএসই ে��ায় েটেনারম বজ�� �হণ 
করা ব� কেরেছ এবং তােদর েহা� কিমউিন�ট চ� ��েত এই েকে� এই কাজ �� না 
করার কথা িদেয়েছ।  
 

F. আেবদেন েক��ট বেলেছ "েক� িম� েতজ��য় বজ�� �হণ কের না। " এটা আ�য ��কর, 
কারণ আমরা জািন ��ািকঙ স�াে�র অেনক চালান েপনিসলভািনয়ার রীিতিব�� কূপ 
েথেক এই �ঠকানায় পাঠােনা হেয়েছ।  

 
ইউএসই লাইেস� আেবদন েতজ��য় িম� বজ�� �হণ করা হয় না এই িববৃিতেত স�ঠক।  
��ািকঙ বেজ��র সােথ যু� অব�ায় েটেনারম সং�া অনসুাের এক�ট েতজ��য় িম� 
বজ�� নয় এবং তাই পাট� ১১১ ও তার িনয়ম িদেয় িনয়ি�ত নয়।  পূেব � উে�খ িহসােব, 
ইউএসই ে��ায় েটেনারম বজ�� �হণ করা ব� কেরেছ এবং এই েকে� এই কাজ আর 
�� না করার জন� েহা� কিমউিন�ট এি�েমে� স�ত হেয়েছ।  
 

XI. পিরবহন  
 

এ. এই েকে� বজ�� বহনকারী অিতির� �াক�িল িমিশগােনর পিরেবশেক আেরা বড় ঝঁুিকেত 
েফেল এবং শ� দষূেণর জন� বিধ �ত সুেযাগ ৈতির কের।  

 
িবপদজনক বজ��, িবপদজনক পদাথ �, তরল িশে�র উপজাত �ব� এবং ক�ঠন বজ�� সব 
িমিশগােনর রা�া ও েরলপথ িদেয় ৈদিনক িনরাপেদ পিরবািহত হয়।  পিরবহন ব�াবসার 
িনয়�ণ, এবং যা�াপথ থাকার �েয়াজনীয়তা, িবেশষ প�ােক�জং, গািড়র পয �েব�ণ 
িমিশগান িডপাট�েম� অফ �া�েপােট�শন (এমিডও�ট) এবং িমিশগান ে�ট পুিলশ 
(এমএসিপ)র অধীেন পের, ই�জএলই-র নয়।   ইউ.এস. ডট �কে�র অধীেন এমএসিপ 
েমাটর ক�ািরয়ার এবং গািড়র পিরদশ �ন কের।   িবপদজনক পদােথ �র পিরবহেনর ইউ.এস. 
ডট িনয়েমর জন�, দয়া কের এমএসিপ েক েযাগােযাগ ক�ন ৭৩৪-৭৮০-৬৫৩৪ এ।   
 
ই�জএলই িমিশগান হ�াজাড�আস েমেটিরয়াল �া�েপােট�শন একট ১৯৯৮ িপএ ১৩৮ 
কায �কর কের যােত �েয়াজন হয় েয যখন েকান ব�া�� িবপদজনক বজ�� এবং/বা তরল 
িশ� উপজাত �ব� পিরবহন করেছ, পিরবহেনর আেগ তােক এক�ট পারিমট এবং িনব�ন 
েপেত হেব।   পিরবহন অনুেমাদন িবপ�নক বজ�� সংর�ণ এবং ���য়া লাইেস��ং 
েথেক পৃথক �া� হয়.  পিরবহন পারিমট �িত িতন বছের নবায়ন করেত হেব এবং 
পিরবহন িনব�ীকরণ �িতবছর নবায়ন  করেত হেব।   এক�ট পিরবহন ঘটনার সময় 
স�ঠক �িত��য়া িন��ত করেত, িবপদজনক বজ�� পিরবাহকেদর আপদকালীন ঘটনার 
জন�  ি�ট লায়ািবিল�ট  বীমা �িত ঘটনার জন� $১,০০০,০০০  কম নয় বজায় রাখার 
�েয়াজন হয়।   তরল িশ� উপজােতর পিরবাহকেদর এই ি�ট লায়ািবিল�ট বীমা বজায় 
রাখেত হয় $৩০০,০০০ েথেক $৭৫০,০০০, তােদর ি�েটর আয়তেনর ওপর িনভ�র কের।   
ইউএসই িমিশগােন িবপদজনক বজ�� এবং তরল িশ� উপজাত উভয়ই পিরবহন করার 
জন� অনুমিত �া� এবং িনব�ীকৃত।   ইউএসই-র পিরবহন পারিমট এবং ের�জে�শন 
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সং�া� �ে�র জন� দয়া কের এমএমিড, পিরবহন ে�া�াম কম�েক েযাগােযাগ ক�ন 
৫৮৬-৪৯৪-৫০৯১ েত।  

 
পিরবহন পারিমট এবং িনব�ীকরণ �েয়াজনীয়তা ছাড়াও, লাইেসে� অিতির� সতক�তার 
জন� েক��ট সংেযাগ করেত এক�ট �ধান পিরবহন পথ �িত�া করা  রেয়েছ।   অনন� 
পিরি�িতেত এক�ট িবক� পথ ব�বহার করার ে�ে� ই�জএলই এবং �ানীয় সরকাির 
অনুেমাদন �েয়াজন।   এছাড়াও লাইেস� কত �িল িবপদজনক বেজ��র �াক েকে� 
আসেত পাের তার ৈদিনক সীমা আেছ।  
 
েড�েয়ট শহের বত�মােন েকান অনুেমাদন েযাগ� শ� সীমার শহর অধ�ােদশ েনই।  
হ�াম�ামক, েকে�র এক মাইেলর চােরর দশ ভাগ দেূর এবং সবেচেয় িনকট েযখােন 
ব�বসা ঘ�ায় শে�র সীমা েরেখেছ ৭১ েডসীেবল এবং েকান স�ি� িনম �ােণর জন� ১০৫ 
েডসীেবল। ই�জএলই তাই �ানীয় অধ�ােদশ বা তার অভাব �েয়াগ কের না।   

 
 লাইেস� পিরবত�নসমূহ 
 

এ  আেবদন জেুড় এবং পারিমট সংযু��েত আেগর মািলক িডেনকেলর অেনক উে�খ 
আেছ, এবং ইউএসই-র েনই।  নিথ �িলেত নাম পিরবত�ন �িতফিলত হওয়া উিচত এবং 
এ�ট সত�ায়ন করা উিচত ���য়া এবং প�িত যা ইউএসই �ারা অনুসরণ করা হয়।  

 
এই ম�ব� �িতফলন করেত লাইেস��ট সংেশািধত হেয়েছ।  িন�িলিখত বাক��ট পাট� I 
��া�াড� শেত� েযাগ করা হেয়েছ: এই লাইেসে�র সব ��, িডেনকল শ��ট ইউএস 
ইেকাল�জ বা ইউএসই-র সােথ সমাথ �ক এবং িডেনকল স�িক�ত েয েকান ���য়া বা 
প�িত ইউএসই িদেয়ও অনুসরণ করেত হেব।  

 
B. পাট� II সাধারণ অপাের�টং শত�াবলী (I) ৪, েরকড� রাখা এবং �িতেবদন  পিরেবশগত 

নজরদািরর তথ� বা ডাটা িব��ংস, েসফ�ট ই��িনয়ািরং এ� এনভায়রনেম� িডপাট�েম� 
- এনভায়রনেম�াল অ�ােফয়াস � �ারা পিরচািলত হেব।  

 
এই ম�ব� �িতফলন করেত লাইেস��ট সংেশািধত হেয়েছ।  শত� II.I.৪ এখন : লাইেস� 
অনুসাের, লাইেস�ী পিরেবশগত পয �েব�ণ তথ� বা ডাটা, েড�েয়ট শহর িব��ংস, 
েসফ�ট ই��িনয়ািরং এ� এনভায়রনেম� িডপাট�েম� - এনভায়রনেম�াল 
অ�ােফয়াস �েক েদেব যার েক��টর ওপর এ��য়ার আেছ।  এই তথ� বা ডাটা একই িদেন 
লাইেস�ী এমএমিড পিরচালকেক পা�ঠেয় উপল� করেব।   

 
C. সংযু�� ৬  ই��িনয়ািরং পিরক�নার অ�ন এ ১-৫ এবং এসেক-১ "স�াব� ধারক সংর�ণ 

জায়গা" িহসােব বলা হেয়েছ এক�ট পির�ার বাইেরর জায়গােক ��ািবত বািড় ৫এ -এর 
দি�ণ িদেক।  বাইেরর সংর�ণ ইউএসই-এর ভ�গভ�� জল পয �েব�ণ ওেয়ভারেক বািতল 
কের।  লাইেসে� এক�ট �েয়াজনীয়তা থাকা দরকার েয ইউএসই ভ�গভ�� জল পয �েব�ণ 
করেব।  
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অ�ন এ -৫ এবং এসেক-১ দুেটাই "স�াব� ধারক সংর�ণ জায়গা" িচি�তকরেণ ভ�ল িছল।  
এছাড়া লাইেস� আেবদেন িব��ং ৫এ-র দি�েণ  স�াব� ধারক সংর�ণ জায়গার আর 
েকান উে�খ েনই।  তাছাড়াও, এই অব�ােন ধারক সংর�ণ িব��ং ৪ এর �াক �াইেভ 
হ�ে�প করেব।  অ�ন এ১-৫ স�াব� ধারক সংর�ণ জায়গার উে�খ মুেছ �ঠক করা 
হেয়িছল এবং অ�ন এসেক-১ অ�েয়াজনীয় বেল ধরা হেয়িছল এবং সংযু�� ৬ েথেক 
সিরেয় েফলা হেয়িছল।  জনু ১৯, ২০১৭ েত ইউএসই এক�ট পিরবিত�ত ওেয়ভার পায় 
ভ�গভ�� জল পয �েব�ন �েয়াজেনর জন�, কারণ েক��টর জীবনকােল েসখান েকান 
স�াব� েক� েথেক তরেলর উ�তম একুইফাের যাওয়ার স�বনা িছল না।  
 

D. সংযু�� 4-আক��ক পিরক�না: আপেডট �েয়াজন, েড�েয়ট শহর েহামল�া� 
িসিকউির�ট এ� ইমােজ��� ম�ােনজেম�েক জ�ির েযাগােযাগ িহসােব অ�ভ� �� করা 
�েয়াজন।  

 
  আক��ক পিরক�নায় েড�েয়ট শহর েহামল�া� িসিকউির�ট এ� ইমােজ��� 
ম�ােনজেম�েক জ�ির েযাগােযাগ িহসােব েযাগ করা হেয়েছ।  েক� �ারা আক��ক 
পিরক�না�ট িনয়িমত পয �ােলাচনা এবং আপেডট হয়।  

 
E. শত� V.িব.১ এক�ট ে�ডশীেট ট�া� ৩৬েক িবপদজনক বজ�� ে�ােরজ ট�া� িহসােব 

িচি�ত কেরেছ।  ট�া� ৩৬ আসেল এক�ট ���য়া ট�া�।  ট�া� ৩৬ িডএএফ ইউিনট 
েথেক ভাসমান ে�াক সং�হ কের এবং পরবত� কােল েসেক�াির ��টেম� ট�াে� 
পা�ঠেয় েদয়।  ট�া� ৩৬ পাট� V (িস)(১) এ অ�ভ� �� হওয়া উিচত।  

 
এই ম�ব��টর েমাকািবলা করার জন� ট�া� ৩৬েক শত� V.িব.১ েথেক সিরেয় েফলা এবং 
লাইেসে�র শত� V.িস.১ েযাগ করা উিচত। ে�ােরজ ট�া� তািলকা েথেক ট�া� ৩৬ 
সরােনার সােথ সােথ, ট�া� সংর�ণ �মতার েমাট আয়তন ১৭৭,২০০ গ�ালন েথেক 
কিমেয় ১৭৬,২০০ হেয়েছ।  এই আয়তন পিরবত�ন শত� V.িব.১ এও অ�ভ� �� করেত হেব।  

 
F. পূেব �র পারিমেট শত� III.িব.৪ েত িছল িফ�ার ে�স িব��েঙ ধারক �মতা সংর�ণ ৬০ 

গজ িডওয়াটােরড িফ�ার ে�স �াজ।  এই ধারক সংর�ণ পিরমাণেক দরূ করার েকান 
উে�শ েনই এবং এ�ট শত� IV.িব েত নবায়ন অব�ায় েযাগ করা উিচত।  ৬০-গজ সংর�ণ 
সীমায় েকান বৃ�� অনুেরাধ করা হয় িন, িক� েরাল-অফ বে�র সােথ ডা� ে�ইলার 
ব�বহার ম�র করার জন� িনিদ�� ভাষায় পিরবত�ন করেত এক�ট অনুেরাধ করা হেয়েছ।  

 
লাইেস� শত� IV.িব.৭ েযাগ করা হেয়েছ এটা বলেত: "লাইেস�ী ১২,১১৮ গ�ালেনর েবিশ 
িডওয়াটারড িফ�ার ে�স �াজ সংর�ণ করেব না, যা ৈতির হেয়েছ �হণেযাগ� 
িবপদজনক বজ�� ���য়া কের, এই লাইেসে�র সংযু�� ৭ িহসােব, সেব �া� িতন�ট 
ধারােকন, েরাল-অফ বা ে�ইলার, েমাট ৬০ িকউিবক গেজর েবিশ িবপদজনক বজ�� না 
সংর�ণ কের যা িফ�ার ে�স িব��েঙ ধারণ করা যায়।   

 
শত� IV.িব.৭ েযাগ হওয়ার ফেল, ধারক সংর�ণ �মতার েমাট আয়তন বৃ�� েপেয়েছ।  
লাইেস� IV.এ সংেশািধত হেয়েছ এটা বলেত: "বত�মান ও ��ািবত িবপদজনক বজ�� 
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ধারক সংর�ণ এলাকা: ধারক ব�াব�াপনা েফিসিল�ট িব��ং ৪, িব��ং ৫এ এবং িব��ং 
৫িব যা েদখােনা হেয়েছ অ�ন এ১-৪ (বত�মান), এ১-৪, এ১-৫, এসেক-১, এসেক-২, 
এসেক-৩, এসেক-৪, িসিস-১৩-০১(িব) এবং িসিস-১৩-০২(িব) এই লাইেস� �ারা আবতৃ 
হয়।  েকে�র সীমানার বাইের স�সারণ বা বড় করা যা অ�ন এ১-৪ এবং এ১-৫ এ 
েদখােনা হেয়েছ অথবা ৫০০,৭৩৯ গ�ালন ে�ােরজ িডসাইন ক�াপািস�টর বাইের তার 
জন� �েয়াজন পিরচালেকর কাছ েথেক স�সারণ, বড় করা বা পিরবত�েনর জন� এক�ট 
নত�ন অপাের�টং লাইেস�। অ�ন এ১-৪ (বত�মান), এ১-৪, এ১-৫, এসেক-১, এসেক-২, 
এসেক-৩, এসেক-৪, িসিস-১৩-০১(িব) এবং িসিস-১৩-০২(িব) লাইেসে� সংযু�� ৬, 
ই��িনয়ািরং পিরক�নার অংশ িহসােব েযাগ করা হেয়েছ।  

 
শত� IV.িব.৭ েযাগ হওয়ার ফেল, ধারক সংর�ণ �মতার েমাট আয়তন বৃ�� েপেয়েছ।  
লাইেস� IV.িব সংেশািধত হেয়েছ এটা বলেত: "এই লাইেস�ী েমাট পিরমান ৫০০,৭৩৯ 
গ�ালন �হণেযাগ� িবপদজনক বেজ��র েবিশ, এই লাইেসে�র সংযু�� ৭ অনুসাের, এক 
েকে� ধারােক সংর�ণ করেব না, এই লাইেসে�র শত� অনুসাের।   ৫৫-গ�ালন �াম 
সমক� সেব �া� ৯১০৪ সংখক স�ম এই েকে� সংর�ণ করা যােব।  

 
G. আেগর পারিমেটর IV.িস.৪ বেল: লাইেস�ী এই ���য়া ব�ব�া িদেন ২৪ ঘ�া, স�ােহ ৭ 

িদন চালােত পাের, �িত বছর ৩১২ িদেনর েবিশ নয় বা বছের ৭,৪৮৮ ঘ�ার েবিশ নয়।   
এই শত� দরূ করার েকান ইে� েনই এবং এ�ট পুননবীকরেণর শত� V.িস.৩ েত অ�ভ� �� 
করা উিচত।  

 
শত� V.িস.৩ েযাগ করা হেয়েছ এটা বলেত: "লাইেস�ী এই ���য়া ব�ব�া িদেন ২৪ ঘ�া, 
স�ােহ ৭ িদন চালােত পাের, �িত বছর ৩১২ িদেনর েবিশ নয় বা বছের ৭,৪৮৮ ঘ�ার 
েবিশ নয়।" 

 
H. �ািফক সং�া� অেনক উে�গ �কািশত হেয়েছ, েক� েথেক ও েক� অবিধ �ােকর 

সংখ�া ও �াক �ট সহ।  
 

লাইেস� শত� II.এস ১ েথেক ৪ েযাগ করা হেয়েছ এটা বলেত: 
 

১. লাইেস�ী েকে� ওভার-িদ-েরাড িবপদজনক বজ�� পিরবহন গািড় সরবরাহ 
সা�ািহক গেড় িদেন ৪৫ �টর েবিশ নয় িহসােব সীমাব� করেব।  

 
২. লাইেস�ী সকল িবপদজনক বজ�� পিরবহন গািড়র �াইভারেদর, যারা েকে� 

আসেছ বা যাে�,পরামশ � েদেব আই-৯৪ এিলয়ট এিভিনউ, মট. এিলয়ট এিভিনউ 
এবং েশরউড এিভিনউ মেধ�র জ�জ�য়া ি�েটর অংশ, জ�জ�য়া ি�ট ও েকে�র 
উ�র িদেকর দু�ট অেটােম�টক �াইডার েগেটর মেধ� ও পূব � িদেকর এক�ট 
অেটােম�টক �াইড েগেটর মেধ� েশরউড অভ�ানুেয়র অংশ ব�বহার করার 
জন�। েকে�র যানবাহেনর �েবশ হেব েকে�র পূব � িদক বা উ�র িদেকর 
েশরউড এিভিনউ িদেয়।  গািড়রা েগট িদেয় �েবশ কের এবং প��ম িদেক 
েকে�র ��ান েগেটর িদেক যায় েক��টর উ�র িদেক।  িনিদ�� �ট অব�� বা 
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ভ�দশা হয় যিদ ে�ণীব� রা�া িবক� রাউ�টং অনুমিত েদওয়া হয়. এমএমিড 
পিরচালক এক�ট ��ািবত িবক� �ট অনুেমাদন করেত পাের, হয় �ায়ী ভােব 
বা অ�ায়ী ভােব, যিদ উপের বলা �ট আটকােনা বা অন�থায় উপল� না থােক।  

 
৩. এক�ট িবক� পথ �েয়াজন হবার ে�ে�, লাইেস�ী এমএমিড পিরচালকেক 

িন�িলিখতভােব জানােব: 
 

(এ) লাইেস�ী িবপদজনক বজ�� িবভাগেক ৫১৭-২৮৪-৬৫৬২ েত েফান 
কের জানােব যিদ এক�ট িবক� পেথর �েয়াজন েসামবার েথেক 
��বার ০৮.০০ েথেক িবেকল ০৫.০০ এর মেধ� হয়, রাজ� ছ� �টর িদন 
�িল ছাড়া অথবা ই�জএলই িপইএএস েক ১-৮০০-২৯২-৪৭০৬ অন� সব 
সমেয় েফান কের।  এই েনা�টেশ িন�িলিখত অ�ভ� �� হইেব: 

 
 (i) িবক� �ট কারণ সং�া� তথ�, (অব��, দুঘ �টনা, েমরামেতর 

কাজ); এবং 
 

 (ii) িবক� �ট এক�ট িববরণ ব�বহার করা হেব এবং �ত�ািশত 
সময়কাল. 

 
৪. লাইেস�ী যানবাহেনর �ািফক েকে�র মেধ� পািক�ং যত, �াইভওেয় এবং 

েলািডং, আনেলািডং এিরয়ােত সীমাব� করেব।  িচ� এ১-৪ গািড়র �েবশ ও 
��ান �ান িচি�ত কের।  

 
I. ডাি�উএিপ সীমার েযখােন  ৈজেবর ঘন�  ৫০০ পাট�স পার িমিলয়ন (িপিপএম) বা তার 

েবিশ পিরমান েসই বেজ��র ���য়ার এক�ট িবেশষ উে�খ করেত করেত হেব।  
 

লাইেস� শত� V.ই.৩ েযাগ করা হেয়েছ এটা বলেত: "লাইেস�ী ���য়ার জন� এমন েকান 
বজ�� েনেব না যার মেধ� ৈজব ঘন� ৫০০ িপিপএম-এর সমান বা েবিশ। এই শত��ট এই 
লাইেসে�র সংযু�� ১ ডাি�উএিপ-র সাবপাট� িসিস েট�েলেট িচি�ত হেয়েছ।  
 

J. বত�মান লাইেসে� ভ�গভ�� জল পয �েব�ণ মওকুেফর ভাষা আেছ।  ���য়া বজ�� পিরচালনা 
প�িতর এবং এক�ট ভ�গভ�� জল পয �েব�ণ মওকুেফর �েয়াজনীয়তার আেরা 
পয �ােলাচনার পর  
আর ২৯৯.৯৬১২(৩)(এ)(i), ই�জএলই িস�া� েনয় েয েকে�র ভ�গভ�� জল পয �েব�ণ 
মওকুেফর শত� আর পূরণ হে� না।  
 
েক��ট  এক�ট ভ�গভ�� জল এক�ট একুইফাের েনই (�জডাি�উএনআইএএ) সংকে�র জন� 
অনুেরাধ কেরিছল।  ই�জএলই �জডাি�উএনআইএএ সংক� অনুেমাদন কের।  এই 
সংকে�র সােথ ভ�গভ�� জল পয �েব�ণ �েয়াজনীয়তা মকুব হেয়েছ কারণ এই েক� েথেক 
তরেলর সেব �া� একুইফাের যাবার েকান স�াবনা েনই।  

  
K. ল�া� িডে�াজাল েরি�কশেনর (এলিডআর) আেরা ব�াখ�া �েয়াজন েবাধ করা হয়।  



সংেবদনশীলতা সারাংশ   জানুয়ারী ২৯, ২০২০ 
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পৃ�া 25, ২৮ এর  
 

 ���য়ার পেরর নমুনা েনওয়া এবং ডাি�উএিপ েত বজ�� ি�িতশীলতার জন� প�িত  িপট্ 
ন�র ১,২ বা ৩ েত।  

 
লাইেস� শত� VIII.এ.৮ েযাগ করা হেয়েছ এটা বলেত: "লাইেস�ী ডাি�উএিপেত ��ািবত 
পিরবত�ন এমএমিড পিরচালকেক পয �ােলাচনা এবং অনুেমাদেনর জন� িপট্ ন�র ১, ২ বা 
৩ এ ি�িতশীলতার জন� বজ�� �হণ  এবং ���য়ার আেগ জমা েদেব।  এই পিরবত�ন�িল 
এলিডআর েপা�-���য়া নমুনা �েয়াজনীয়তা বা আলাদা �েয়াজনীয়তা  দরকাের সুরাহা 
হেব।  এই অনুেমাদেনর  অধীেন, ডি�উএিপ পূণ �িবেবচনা�িল এই লাইেসে�র এক�ট েছাট 
পিরবত�ন িহসােব �েয়াগেযাগ� শত� হেয় ওেঠ।  ইউএসই পিরবিত�ত ডাি�উএিপ অনুেমািদত 
না হওয়া পয �� ি�িতশীলতার মাধ�েম ���য়া করার জন� পিরকি�ত বজ�� �হণ করেত বা 
উ� ���য়া চালােত স�ম হয় না।   

 
  



সংেবদনশীলতা সারাংশ   জানুয়ারী ২৯, ২০২০ 
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পৃ�া 26, ২৮ এর  
 

েটিবল I . 
বজ�� 
সংেকত 

িববরণ 

ধারক ব�ব� াপনা সুিবধা জন� নত�ন 
০০১এস  অফলাট��ন  
০০২এস  ২,৩,৭,৮-েট�াে�ােরাডাইেবনেজা-িপ-ডাইঅ��ন 
০০৩ ১,২,৩,৭,৮-েপ�াে�ােরাডাইেবনেজা-িপ-ডাইঅ��ন 
০০৪এস  ১,২,৩,৪,৭,৮-েহ�াে�ােরাডাইেবনেজা-িপ-ডাইঅ��ন 
০০৫এস  ১,২,৩,৬,৭,৮-েহ�াে�ােরাডাইেবনেজা-িপ-ডাইঅ��ন 
০০৬এস  ১,২,৩,৭,৮,৯-েহ�াে�ােরাডাইেবনেজা-িপ-ডাইঅ��ন 
০০৭এস ২,৩,৭,৮-েট�াে�ােরাডাইেবনেজা ফুরান  
০৩১ইউ  ে�ািরেনেটড ডাইঅ��নস (তািলকা ২০২ েত তািলকাভ�� ছাড়া) 

এফ০২০ 

বজ�� (বজ�� জল এবং হাইে�ােজন ে�ারাইড পিরেশাধন েথেক উৎপ� ে�� 
কাব �ন ছাড়া) ে�াডাকশন বা ম�ানুফ�াকচািরং ব�বহার েথেক (িরএ�ট�া�, 
রাসায়িনক মধ��তা কির, বা েকান ফমু �লা�টং �েসেসস কে�ােন�) �াই- বা 
েট�াে�ারেফনল, বা মধ�বত� যা তােদর কীটনাশক েডিরেভ�টভ ৈতির করেত 
ব�াব�ত হয় (এই তািলকায় অত�� �� ২,৪,৫-�াইে�ােরােফনল েথেক 
েহ�াে�ােরােফেন উৎপাদেনর সমেয়র বজ�� েনই) 

ইফ ১ 

বজ�� (বজ�� জল এবং হাইে�ােজন ে�ারাইড পিরেশাধন েথেক উৎপ� ে�� 
কাব �ন ছাড়া) ে�াডাকশন বা ম�ানুফ�াকচািরং ব�বহার েথেক (িরএ�ট�া�, 
রাসায়িনক মধ��তা কির, বা েকান ফমু �লা�টং �েসেসস কে�ােন�) 
পা�াে�ােরােফনল বা মধ�বত� এর েডিরেভ�টভ উৎপাদেনর সময় ছাড়া।  

এফ০২২ 

বজ�� (বজ�� জল এবং হাইে�ােজন ে�ারাইড পিরেশাধন েথেক উৎপ� ে�� 
কাব �ন ছাড়া) ে�াডাকশন বা ম�ানুফ�াকচািরং ব�বহার েথেক (িরএ�ট�া�, 
রাসায়িনক মধ��তা কির, বা েকান ফমু �লা�টং �েসেসস কে�ােন�) েট�া-, 
েপ�রা-, বা েহ�াচলরেবন�জন আলকালীন অব�ায় ছাড়া।  

এফ০২৩ 

বজ�� (বজ�� জল এবং হাইে�ােজন ে�ারাইড পিরেশাধন েথেক উৎপ� ে�� 
কাব �ন ছাড়া) ে�াডাকশন বা ম�ানুফ�াকচািরং ব�বহােরর জন� আেগ ব�াব�ত 
যে�র উপাদান ৈতির জন� েথেক (িরএ�ট�া�, রাসায়িনক মধ��তা কির, বা 
েকান ফমু �লা�টং �েসেসস কে�ােন�) �াই- বা েট�াে�ারেফনলস এর (এই 
তািলকায় অত�� �� ২,৪,৫-�াইে�ােরােফনল েথেক েহ�াে�ােরােফেন 
উৎপাদন বা ব�বহােরর সময় ব�াব�ত য� েথেক উৎপ� বজ�� েনই). 

এফ০২৬ 

বজ�� (বজ�� জল এবং হাইে�ােজন ে�ারাইড পিরেশাধন েথেক উৎপ� ে�� 
কাব �ন ছাড়া) ে�াডাকশন বা ম�ানুফ�াকচািরং ব�বহােরর জন� আেগ ব�াব�ত 
যে�র উপাদান ৈতির জন� েথেক (িরএ�ট�া�, রাসায়িনক মধ��তা কির, বা 
েকান ফমু �লা�টং �েসেসস কে�ােন�) েট�া-, েপ�া- বা েহ�াে�ারােবন�জন 
আলকালীন অব�ােয়র। 



সংেবদনশীলতা সারাংশ   জানুয়ারী ২৯, ২০২০ 
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পৃ�া 27, ২৮ এর  
 

বজ�� 
সংেকত 

িববরণ 

এফ০২৭ 

বািতল অব�াব�ত ফমু �েলশন যার মেধ� আেছ �াই, েট�া বা েপ�াে�ােরােফনল 
বা বািতল অব�াব�ত ফমু �েলশন যার মেধ� আেছ এই সকল ে�ােরােফনল েথেক 
উদ্ভ�ত েযৗগ (এই তািলকায় েসই সব ফমু �েলশন েনই যােত পূব �পির�� ২,৪,৫-
�াইে�ােরােফনল একক উৎস িহসােব েহ�াে�ােরােফন উৎপ� হয়। ) 

এফ০২৮ 
ইিপএ িবপদজনক বজ�� সংখ�া এফ০২০, এফ০২১, এফ০২২, এফ০২৩, 
এফ০২৬ এবং এফ০২৭ যু� মা�টর  েপাড়ােনা বা উ� ���য়া করার পর 
অবিশ� অংশ. 

েক১৪০ েমেঝ ঝড় েদওয়ার, অ-িনিদ��কৃত পদাথ �, এ� ২,৪,৬-�াইে�ােমােফনল 
উৎপাদেনর সময় ে�� িফ�ার িমিডয়া, বািতল বািণ�জ�ক রায়াসিনক পদাথ �।  

েক১৬৯ েপে�ািলয়াম পিরমা�জ�ত অপােরশন েথেক অেশািধত েতল ে�ােরজ ট�াংক 
পলল 

েক১৭০ ব�াখ�া �াির েতল ট�াংক পলল এবং/অথবা ইন লাইন িফ�ার/েপে�ািলয়াম 
পিরমা�জ�ত অপােরশন েথেক িবে�দ ক�ঠন ব�র 

েক১৭১ 
েপে�ািলয়াম িবেশাধক অপােরশন েথেক ে�� হাইে�া���টং অনুঘটক, 
অন�ান� ক�াটািল�টক িরএ�ের েডসালফািরেজ িফড িহসােব বাব� গাড� েবড 
সেমত।  

েক১৭২ 
েপে�ািলয়াম িবেশাধক অপােরশন েথেক ে�� হাইে�ােরফাইিনং অনুঘটক, 
অন�ান� ক�াটািল�টক িরএ�ের েডসালফািরেজ িফড িহসােব বাব� গাড� েবড 
সেমত।  

েক১৭৪ ইিথিলন ডাইে�ারাইড বা িভনাইল ে�ারাইড মেনামার উৎপাদেনর সময় ৈতির 
বজ�� জল ���য়া কাদঁা।  

েক১৭৫ এিসটাইেলন-েবসড �েসেস, মারিকউিরক ে�ারাইড ব�বহার কের িভনাইল 
ে�ারাইড মেনামার উৎপাদেনর সময় ৈতির বজ�� জল ���য়া কাদঁা।  

েক১৭৬ আি�মিন অ�াইড উৎপাদেনর েথেক বাগহাউস িফ�ার, মধ�বত� উৎপাদেনর 
িফ�ার সেমত।  

েক১৭৭ আি�মিন অ�াইড উৎপাদেনর েথেক ধাত�মল, মধ�বত� উৎপাদেনর ধাত�মল  
সেমত। 

েক১৭৮ 
ে�ারাইড-ইলেমনাইট প�িতেত টাইটািনয়াম ডাইঅ�াইড উৎপাদেনর সময় 
েফনা হওয়া অ�ািসড েথেক উৎপ� েফিরক ে�ারাইড উৎপাদন এবং উৎপাদন 
ে�ে� স�েয়র সময় হওয়া তলািন।  

ইউ১০৭ ডাই-এন-অি�ল ফথ�ালাট 
  

���য়ার জন� নত�ন  
িড০২০ ে�ারডান 



সংেবদনশীলতা সারাংশ   জানুয়ারী ২৯, ২০২০ 
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পৃ�া 28, ২৮ এর  
 

বজ�� 
সংেকত 

িববরণ 

এফ০৩৯ 

আর ২৯৯.৯২১৩ এবং আর ২৯৯.৯২১৪ অনুসাের এেকর েবিশ িবপদজনক 
বজ�� সংখ�া সেমত বা বেজ��র িমশন ে�ণীকৃত আর ২৯৯.৯২১৩ এবং আর 
২৯৯.৯২১৪ অনসুাের বজ�� ���য়া, সংর�ণ বা িন�ি�র সময় ৈতির েলেচট। 
িন�িলিখত িবপদজনক বজ���িল ব�াব�াপনা েথেক, অন� েকান িবপদজনক 
বজ�� ব�বহার না কের এবং মূল িবপদজনক বজ�� সংখ�া এক েরেখ ৈতির েলেচট 
এফ০২০, এফ০২১, এফ০২২, এফ০২৩, এফ০২৬, এফ০২৭ বা এফ০২৮। 

েক০৬১ ৈবদু�িতক ফােন �েস ই�ােতর �াথিমক উৎপাদেনর সময় িনকাশ িনয়�ণ ধুেলা 
বা �াজ। 

ইউ১৩৪ হাই�ে�ািরক অ�ািসড বা হাইে�ােজন ে�ারাইড 
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