
 
 
 
 

 
 
US ইক োক োজি ডেট্রকেট সোউথ (USE-DS) যোর অপর নোম EQ ডেট্রকেট ইনকর প্োরেরেড 

 
সোেসংরে্ 

জমজিগোন জেপোটট কমন্ট অব এনভোেরনকমন্ট, ডেট ড  স, অযোন্ড এনোজিট  
(EGLE)-র মযোকটজরেো স মযোকনিকমন্ট জেজভিন (MMD) ডেট্রকেট, 

জমজিগোকনর 1923 Frederick Street ঠি োনোে (সোইট) পজরচোজ ত 

জবপজ্জন  বিট য বযবস্থোপনোর  োইকসন্স নবোেকনর এ টি আকবদনপত্র 

(Application) ডপকেকে। জবপজ্জন  বিট য বযবস্থোপনো  োযটক্রকমর ডেকত্র 

প্রজত দি বের অন্তর  োইকসন্স নবোেন প্রজক্রেো আবিয  হে। নবোেন 

প্রজক্রেোটি EGLE-ড  সোইকটর তথয আপকেট  রোর,  োযটক্রম 

পযটোক োচনো  রোর, এবং  োইকসন্স উন্নত  রোর এ টি সুকযোগ ডদে। 
এেোড়োও  োইকসন্স নবোেন প্রজক্রেোটি EGLE-ড   োইকসকন্সর িতট োবজ  

সুস্পষ্টভোকব িোজনকে ডদেো,  োইকসন্সটি এবং এটি  জমউজনটিক  ডয সুরেো 
ডদে তো সমৃদ্ধ  রোর এ টি সুকযোগ ডদে।  EGLE বতট মোকন USE-DS 

সোইকটর আকবদনটি পযটোক োচনো  রকে। এনভোেরনকমন্টো  ড োেোজ টি ড োম্পোজন (EQ ডেট্রকেট ইন কপটোকরকটে), যো পরবতীকত 

US ইক ো জির অজিেহকে চক  যোে, 10 ডসকেম্বর, 2008 তোজরকে আকবদনটি িমো ডদে।  

 

এই আকবদকন সোইকটর ফুটজপ্রন্ট বৃজদ্ধ, অথবো সকবটোচ্চ িোরেেমতো অথবো ডযসব জবপজ্জন  বিট য বযবস্থোপনো  রো হে ডসগুক োর 

িরন বোড়োকনোর জবষকে ড োকনো প্রস্তোব ডদেো হেজন।  EGLE 14 ডসকেম্বর, 2012 তোজরকে আকবদনটি প্রিোসজন ভোকব সমূ্পেট 
বক  জনিটোরে  কর আকবদনটির প্রযুজিগত পযটোক োচনো শুরু  কর।  প্রযুজিগত পযটোক োচনো  রোর  োরে হক ো সোইকটর  োযটক্রম 

িোতীে সম্পদ ও পজরকবি সুরেো আইন, 1994 PA 451-র জবপজ্জন  বিট য বযবস্থোপনো, অংি 111-এর অিীন জবপজ্জন  বিট য 
বযবস্থোপনো সংক্রোন্ত জবজিমো ো, এবং প্রিোসজন  জবজিমো ো অনুযোেী পজরচোজ ত হে জ নো তো জনরূপে  রো। 30 ডসকেম্বর, 2017 

তোজরকে EGLE ঘোটজতর জবষকে এ টি প্রযুজিগত জবজ্ঞজি িোজর  কর, এবং USE-DS ঘোটজতসমূহ পূরকের  থো উকেে  কর 

এবং অজতজরি তথয জদকে আকবদনটি এ োজি বোর সংকিোিন  কর িমো জদকেকে।  সবটকিষ সংকিোজিত আকবদনটি 25 ডসকেম্বর, 

2020 তোজরকে িমো ডদওেো হে, এবং একত এ টি পুনজ টজেত বিট য জবকেষে পজর ল্পনো অন্তভুট ি জে ।   
 

নবোেন  রো হক  নতুন  োইকসন্সটি দি বেকরর িনয  োযট র থো কব, এবং USE-DS-র িনয এই দি বের সমে ো  ডিষ 

হওেোর আকগ আকর বোর নবোেকনর আকবদন িমো ডদেো আবিয  হকব। EGLE-র পযটোক োচনোটি আকবদন; সোইট পজরদিটন ও 

জনরীেো; এবং জবপজ্জন  বিট য জবজিমো োর অিীকন জবকবচয হকত পোকর এমন  জমউজনটির মতোমকতর জভজিকত সম্পন্ন  রো হকব। 
 োইকসন্স পুনরোে ইসুয  রোর িনয EGLE-র পযটোক োচনোে অবিযই জনম্নজ জেত জসদ্ধোকন্ত ডপ ৌঁেকত হকব:  

 

A. আকবদনটিকত EGLE-র িনয সোইটটি এবং মোনুকষর স্বোস্থয ও পজরকবকির উপর এটির প্রভোব মূ যোেকনর িনয পযটোি 

জবিদ তথয আকে। 
 

B. সোইটটি জবপজ্জন  বিট য সংক্রোন্ত জবজিমো োর অিীন সমস্ত প্রযুজিগত ন িো, জনমটোে ও পজরচো নো সংক্রোন্ত মোনদণ্ড পূরে 

 কর। 

কোর্পক্ররেে সোেসংরে্ 

 

জমজিগোন জেপোটট কমন্ট অব এনভোেরনকমন্ট, ডেট ড  স, অযোন্ড এনোজিট 
মযোকটজরেো স মযোকনিকমন্ট জেজভিন 
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C. সোইটটি মোনুকষর স্বোস্থয ও পজরকবকির িনয জবপজ্জন  নে বক  EGLE পজরদিটকন জনেীত হকেকে এবং এটি প্রকযোিয 
পজরকবি সংক্রোন্ত জবজিমো ো, ডযমন পোজরপোজবট  বোেু তদোরজ  এবং জনগটত বিট য তদোরজ  সংক্রোন্ত আবজিয তো ও 

সীমোসমূহ, ইতযোজদ ডমকন চক । 
 

D.  োইকসন্সটিকত জনরোপদ ও যথোযথ বিট য সংরেে ও বযবস্থোপনোর অপজরহোযট স   িতট  অন্তভুট ি আকে।  উদোহরেস্বরূপ, 

এর মকিয বকিট যর ডেজেজবনযোস  রো, সংরেে, বযবস্থোপনো, প্রজিেে, িরুজর পজরজস্থজত ডমো োকব োর পজর ল্পনো, 
পজরকবিগত নিরদোজর, এবং ডর েট  সংরেে  রোর িতট োবজ  অন্তভুট ি থো কব। 

 

E. USE-DS সোইটটির িনয আবিয  সব বোিযতোমূ   সর োজর অনুকমোদন ও অনুমজত সংেহ  করকে এবং বিোে রোেকে, 

এবং ডয ড োকনো নবোেন ৃত  োইকসকন্সর ডেকত্র ডসগুক ো বিোে রোেো বোিযতোমূ  ।  উদোহরেস্বরূপ, এর মকিয 
জবজডংকের িোরেেমতো এবং অজি জনবটোপন বো ফোেোর সোকপ্রিন জসকেকমর জবষকে ফোেোর মোিটোক র অনুকমোদন 

অন্তভুট ি থো কব। 

 

F. প্র োিয মন্তবয প্রদোকনর এ টি সমে ো  জে  এবং এ টি আনুষ্ঠোজন  প্র োিয শুনোজন সম্পন্ন  রো হকেকে, এবং আকবদন 

সম্পক ট  চূড়োন্ত জসদ্ধোন্ত েহকের ডেকত্র প্রোি মন্তবযগুক ো জবকবচনো  রো হকেকে। 

 

সোইরেে বিিেণ 

USE-DS 1923 ডেেজর  জিট, ডেট্রকেট, জমজিগোন, I-75 ও I-94 জে-ওকের ইন্টোরকস িকন অবজস্থত। এই সোইটটি ভোরী 
জিল্পেোকতর বযবহোকরর িনয জনিটোজরত, এবং আিপোকির অঞ্চ গুক ো জিল্পেোত, বোজেজিয , ও আবোজস  অঞ্চ  জহকসকব বযবহোকরর 

িনয জনিটোজরত।  সোইটটি পুকরোপুজর ডবড়ো ডদওেো।   োেো োজে ড োকনো হ্রদ বো ডরোতিোরো ডনই, এবং এই সোইটটি ডেট্রকেট নদীর 

ডেকনি ডবজসকন অবজস্থত। 
 

সোইরেে ইবিহোস 

এই সোইকট 1984 সো  ডথক  বিট য বযবস্থোপনো  োযটক্রম চক  আসকে, যোর আকগ সম্পজিটি ডরন্ডোজরং এবং তোর উৎপোদকনর িনয 
বযবহৃত হকতো।  সোইটিটির মোজ  োনো বহুবোর পজরবজতট ত হকেকে।  সোইটটি সবটপ্রথম 1990 সোক   োইকসন্স  রো হকেজে । 2003 

সোক  US জ ক্যযইেস জবপজ্জন  বিট য সংরেে ও বযবস্থোপনোর  োইকসন্স ডপকেজে । 2004 সোক  এই  োইকসন্স EQ ডেট্রকেট 

ইন কপটোকরকটে-এর  োকে যোে। পরবতীকত 2014 সোক  US ইক ো জি EQ ডেট্রকেট ইন কপটোকরকটে অজিেহে  কর।  2014 

সো  ডথক  সোইটটি US ইক ো জির পজরচো নো ও মোজ  োনোর জনেন্ত্রকে আকে।  
 

বতট মোন  োইকসন্সটি 13 জেকসম্বর, 2003 তোজরকে ( োইকসন্স) ইসুয  রো হে যোর ডমেোদ ডিষ হওয়ার কথা ছিল 12 জেকসম্বর, 

2008 তোজরে।  10 ডসকেম্বর 2008 তোজরকে সমেমকতো এ টি আকবদন িমো ডদেো হকেজে , যো USE-DS-ড  আকবদকনর 

জবষকে চূড়োন্ত জসদ্ধোন্ত গৃহীত হওেোর আগ পযটন্ত  োইকসন্সটির অিীকন  োযটক্রম চোজ কে যোওেোর সুকযোগ  কর ডদে।  
 

বিদ্যেোন সোইে নকশো ও কোর্পক্রে  

এই  োইকসন্স মোটিকত অথবো ভূগভট স্থ পোজনকত ড োকনো জবপজ্জন  বিট য জনিঃসরে  রো প্রজতকরোকির িনয ডদেো হকেকে।   
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USE-DS ববজিষ্টযমূ   (দোহয, জবষোি, েে োরী এবং/অথবো প্রজতজক্রেোিী ) ও তোজ  োভুি জবপজ্জন  বিট য এবং অ-জবপজ্জন  

বিট য উভেই সংরেে ও বযবস্থোপনো  কর থোক ।  অসঙ্গজতপূেট বিট যগুক ো  োইকসন্স ৃত ডেোকরি এজরেোর মকিয পৃথ   রো 
আবিয ।  USE-DS-র বতট মোন সংরেে ও বযবস্থোপনো ইউজনটগুক োর বতট মোন  োযটক্রকম মোটিকত অথবো ভূগভট স্থ পোজনকত দূষে 

সৃজষ্ট োরী পদোথট জনিঃসরে  রোর ড োকনো প্রমোে পোওেো যোেজন।  
 

USE-DS যেন  োইকসন্স ৃত অঞ্চক  জবপজ্জন  বিট য বযবস্থোপনো বো সংরেে  রো বন্ধ  কর জদকব, তেন তোকদর  োইকসন্স 

অনুযোেী USE-DS-র িনয EGLE-র পযটোক োচনো ও অনুকমোদন জনকে জনজিত  রো আবিয  হকব ডয দূষে সৃজষ্ট োরী পদোথট 
জনিঃসরে  রোর ড োকনো ঘটনো ঘকটজন।  যজদ দূষে সৃজষ্ট োরী পদোথট পোওেো যোে, তোহক  এই  োইকসন্স অনুযোেী USE-DS-র িনয 
িনোি ৃত অঞ্চ গুক ো পজরষ্কোর  রোর িনয সংকিোিনমূ   পদকেপ েহে  রো আবিয  হকব।   
 

USE-DS-র জবপজ্জন  বিট য বযবস্থোপনো ও সংরেকের িনয দুইটি প্রিোন ভবন  োইকসন্স  রো আকে, এবং আরও  কে টি 

ভবন জবপজ্জন  বিট য সংরেকের িনয  োইকসন্স  রো আকে।   

 

প্রধোন িযিস্থো্নো ভিন 

প্রিোন বযবস্থোপনো ভবন ভোরী িোতু, বত োি নরম  োদো, 
এজসে এবং বত োি বিট যযুি জবপজ্জন  এবং অ-জবপজ্জন  

বিট য পোজন েহে  কর এবং প্রজক্রেো  কর থোক ।  সংরেে ও 

বযবস্থোপনোর  োি ভূজমর উপকরর ইস্পোত, ফোইবোর গ্লোস, 

অথবো পজ ইজথজ কনর বতজর  োইকসন্স ৃত টযোংক  সম্পন্ন  রো 

হে।  এই ভবকন  রো বিট য বযবস্থোপনোর িরনগুক োর মকিয 
রকেকে িোতুর অিিঃকেপে, েে োরী বিট য প্রিজমত রে, 

এবং এ টি জফল্টোর ডপ্রস বযবহোর  কর বত োি  োদো ডথক  

 ঠিন ও তর  পদোথট পৃথ ী রে।  েে োরী বিট যগুক ো 
ভবকনর জনিটোজরত অংকি পৃথ ভোকব সংরেে ও বযবস্থোপনো 
 রো হে।  জবপজ্জন  বিট য রোেোর টযোং গুক োকত উচ্চ মোত্রোর 

ওভোরকলো অযো োমট  োগোকনো আকে। এেোড়োও এই ভবকন বিট য 
বযবস্থোপনো প্রজক্রেোে বযবহৃত  োৌঁচোমোক র টযোং  আকে। 

প্রিোন বযবস্থোপনো ভবকন সুজনজদটষ্ট জ েু অঞ্চ  রকেকে ডযগুক ো 
 কন্টইনোকর বিট য সংরেকের িনয  োইকসন্স ৃত।  ভবনটি 

এমনভোকব ন িো  রো হকেকে ডযন দুঘটটনোক্রকম জবপজ্জন  

বিট য রোেোর টযোং  বো  কন্টইনোর ডথক  বিট য উপকচ পড়ক  তো মোটিকত অথবো ভূগভট স্থ পোজনকত জনিঃসৃত নো হে। েে অথবো 
অনুপ্রকবি প্রজতকরোকি ঢো ু ও বোৌঁি ডদেো  ংজক্রকটর ডমকেকত ইকপোজির প্রক প জদকে অথবো অনযোনয রোসোেজন  বযবহোর  কর জিতীে 

িোকপ জনেন্ত্রকের মোিযকম এটি সম্পন্ন  রো হে।  এই জনেন্ত্রে প্রজক্রেোে জেটক  পড়ো ডয ড োকনো বিট য সংেকহর িনয জনিটোজরত 

ডমকের নো ো ও েোকদর জদক  সেগুললালক জনকে যোওেো হে।  প্রিোন বযবস্থোপনো ভবকনর দজেে পোকি USE-DS-র এ টি অন-

সোইট  যোবকরটজর আকে।  প্রিোন বযবস্থোপনো ভবকন অন-সোইট বিট য বযবস্থোপনোর পর বিট য পোজনগুক ো অজি তর বযবস্থোপনোর 

িনয ডেট ড   ওেোটোর অকথোজরটি (GLWA)-র নদটমো বযবস্থোে েো োস  রো হে।  
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েোসোয়বনক ্দ্োর্প বস্থবিশীলকেণ ভিন 

রোসোেজন  পদোথট জস্থজতিী  রে ভবকন জস্থজতিী  রকের মকতো বিট য বযবস্থোপনো পদ্ধজত বযবহোর  কর জবপজ্জন  ও অ-জবপজ্জন  

বিট য েহে ও প্রজক্রেো  রো হে। জস্থজতিী  রে বিট য পদোথটগুক োর পোজনকত জনগটত হওেোর েমতো  জমকে ডদে এবং অনুল াছিত 

িজমকত বিট যগুক ো জনরোপকদ জনষ্কাশন  রোর সুকযোগ  কর ডদে।  এটি বিট যগুক োক  জস্থজতিী  োরী ছিছিয়ক পিালথের সকঙ্গ জমজেত 

 রোর মোিযকম েম্পন্ন হে ডযগুক ো জসকমকন্টর মকতো প্রজতজক্রেো ডদেোে। রোসোেজন  পদোথট জস্থজতিী  রে ভবকনর অভযন্তকর 

অনুল ািনপ্রাপ্ত ভূজমকত রোেো আেতো োর, ইস্পোকতর ভকল্ট বিট য বযবস্থোপনো সম্পন্ন  রো হে।  এই ভল্টগুক োর চোরপোকি  ংজক্রকটর 

 োঠোকমো জদকে বন্ধ  রো থোক  যো ইস্পোকতর ভল্টগুক ো বিট য িকর রোেকত বযথট হক  ডসকেকত্র বিট যগুক ো মোটিকত অথবো ভূগভট স্থ 

পোজনকত জনিঃসৃত হওেো ডরোি  রকব। রোসোেজন  পদোথট জস্থজতিী  রে ভবকনও জ েু অঞ্চ  রকেকে ডযগুক ো  কন্টইনোকর বিট য 
সংরেকের িনয  োইকসন্স ৃত। অসঙ্গজতপূেট বিট যগুক ো পৃথ  অঞ্চক  সংরেে  রো হে। ভবকনর  ংজক্রকটর ডমকে এ োজি  

সংেোহ  েোকদর জদক  ঢো ু  রো থোক , যোকত দুঘটটনোবিত  কন্টইনোর ডথক  বিট য ে ক  পড়োর ঘটনো ঘটক ও ডযন ডসটি সোইকটর 

মকিয সীমোবদ্ধ থোক  এবং মোটিকত অথবো ভূগভট স্থ পোজনকত জনিঃসৃত নো হে।   

ির্জপ য িযিস্থো্নোে অবিবেক্ত গুরুত্ব্ূণপ অঞ্চলসেূহ 

• করেইনোে সংেেণ ও িসোরনোে অঞ্চল:   কন্টইনোর সংরেে ও বসোকনোর অঞ্চ গুক ো রোসোেজন  পদোথট 
জস্থজতিী  রে ভবকনর পূবটজদক  অবজস্থত এবং  কন্টইনোকর জবপজ্জন  বিট য সংরেকের িনয  োইকসন্স ৃত। দুঘটটনোবিত 

বিট য ে ক  পড়োর ঘটনোে তো মোটিকত অথবো ভূগভট স্থ পোজনকত জনিঃসৃত হওেো ডরোি  রোর উকেকিয এই অঞ্চ গুক ো 
ইকপোজির প্রক প ডদওেো বোৌঁিযুি ও ঢো ু  ংজক্রকটর ডমকে এবং জবজিন্ন েোদ সহ জিতীে িোকপ জনেন্ত্রকের বযবস্থোযুি আবদ্ধ 

ভবনগুক োর অভযন্তকর অবজস্থত। 

 

• উত্তে ্োরশে করেইনোে সংেেণ ্যোড:  উির পোকির  কন্টইনোর সংরেে পযোেটি রোসোেজন  পদোথট 
জস্থজতিী  রে ভবকনর উির পোকি অবজস্থত এবং  কন্টইনোকর জবপজ্জন  বিট য সংরেকের িনয  োইকসন্স ৃত।  

 কন্টইনোরগুক ো রোসোেজন  পদোকথটর প্রক প ডদওেো বোৌঁিযুি ও ঢো ু  ংজক্রকটর ডমকে এবং জবজিন্ন েোদসহ জিতীে িোকপ 

জনেন্ত্রকের বযবস্থোযুি অঞ্চক  সংরেে  রো হে। 

 

• লযোি বড-্যোক অঞ্চল:   যোব জে-পযো  অঞ্চ টি সোইকটর উির-পূবট ড োকে অবজস্থত এবং জবপজ্জন  বকিট যর  যোব 

পযো গুক ো সংরেে ও বযবস্থোপনোর িনয  োইকসন্স ৃত।  এই অঞ্চ টি ইকপোজির প্রক প ডদওেো বোৌঁিযুি ও ঢো ু  ংজক্রকটর 

ডমকে এবং জবজিন্ন েোদসহ জিতীে িোকপ জনেন্ত্রকের বযবস্থোযুি এ টি আবদ্ধ ভবকনর অভযন্তকর অবজস্থত। 

 

• রেল অঞ্চল: ডর  অঞ্চ টি সোইকটর পজিম সীমোকন্তর পোকি অবজস্থত এবং ডর  গোজড়র মোিযকম জবপজ্জন  বকিট যর চো োন 

েহে ও সংরেে  রোর িনয  োইকসন্স ৃত। দুঘটটনোবিত বিট য ে ক  পড়োর ঘটনোে তো মোটিকত অথবো ভূগভট স্থ পোজনকত 

জনিঃসৃত হওেো ডরোি  রোর উকেকিয ডর  ট্রযোক র জনকচর মোটি েনন  রো হকেকে এবং PVC  োইনোর জদকে প্রজতস্থোপন 

 রো হকেকে, যো পোথর এবং এ টি সংেোহ  জসকেম জদকে ঢো ো হকেকে। 

 

• স্থোনোন্তে ও প্রবক্রয়োকেণ অঞ্চল: স্থোনোন্তে ও প্রবক্রয়োকেণ অঞ্চল সোইরেে উত্তে-্িূপ রকোণোয় অিবস্থি।  এই 

অঞ্চলটি স্বল্প-রেয়োরদ্ (১০ বদ্রনে কে) বি্জ্জনক ির্জপ য সংেেণ কেোে র্জনয অনুরেোদ্নপ্রোপ্ত এিং বি্জ্জনক 

ির্জপ য স্থোনোন্তে বিবধেোলোে অধীরন একটি ্রৃ্ক স্থোনোন্তে সোইে বহরসরি EGLE কিৃপ ক বনয়বিি। 

 

• প্রবক্রয়োকেণ ভিন এিং িযিহৃি রিরলে েযোংক: প্রবক্রয়োকেণ ভিন এিং িযিহৃি রিরলে েযোংকগুরলো 
প্রধোন িযিস্থো্নো ভিন এিং েোসোয়বনক ্দ্োর্প বস্থবিশীলকেণ ভিরনে েোঝখোরন অিবস্থি। এই অঞ্চলটি 

অ-বি্জ্জনক ির্জপ য রর্েন িযিহৃি রিরলে িযিস্থো্নোে র্জনয িযিহৃি হয় এিং বেবশগোরনে বশল্পখোরিে 



 োযটক্রকমর সোরসংকেপ পৃষ্ঠো 5 

US ইক োক োজি ডেট্রকেট সোউথ 

জেকসম্বর 2020 
 

িেল উ্র্জোি আইরনে অধীরন EGLE কিৃপ ক ্রৃ্কভোরি বনয়বিি হয়। 

 

টযোং  ও  কন্টইনোরগুক োর অঞ্চক  ঘটো জবপজ্জন  বিট য বযবস্থোপনো ও সংরেে অবিযই সুস্পষ্টভোকব অনুল ািনপ্রাপ্ত হকত হকব, 

ডযেোকন  োইকসকন্স ডযভোকব জনিটোজরত আকে ডসভোকব টযোং  ও  কন্টইনোকরর অঞ্চ গুক ো সোইট  মীকদর জনেজমত পজরদিটন  রকত 

হকব।   

 

্বেরিশগি প্রভোি  

 োইকসন্স ডমকন চ ো জনজিত  রোর িনয EGLE-র জবপজ্জন  বিট য সংক্রোন্ত  মীরো বেকর  মপকে চোরবোর USE-DS-এর 

 োযটক্রম পজরদিটন  করন।  

ভূগভট স্থ পোজনর উপর নিরদোজর  মটসূজচ ডথক  অবযোহজত  

13 জেকসম্বর 2003 তোজরকে  োইকসন্স নবোেকনর সমে USE-DS-ড  ভূগভট স্থ পোজনর উপর নিরদোজরর রুটিন  মটসূজচ ডথক  

অবযোহজত ডদওেো হকেকে।  সোইকটর অবস্থোর জবদযমোন ভূতত্ত্ব ও হোইকেোজিও জি যো  তকথযর পোিোপোজি সোইকটর অবস্থোন, ন িো 
ও  োযটক্রকমর উপর জভজি  কর এই অবযোহজত ডদওেো হকেকে।  ভূগভট স্থ পোজনর উপর নিরদোজর ডথক  অবযোহজত ডদওেো হকেকে 

 োরে EGLE জসদ্ধোন্ত উপনীত হকেকে ডয সোইকটর অবস্থোর ফক  সোইকট জনিঃসৃত হওেো দূষে সৃজষ্ট োরী পদোথট সবকচকে উপকরর 

ভূগভট স্থ পোজনর স্তকর ডপ ৌঁেোকব নো। এই অবযোহজত EGLE-ড  সোইকটর িোেগোে স্বোিীনভোকব ভূগভট স্থ পোজনর নমুনো সংেহ  রো 
ডথক  জবরত রোেকব নো। 
 

মোটি তদোরজ র  মটসূজচ ডথক  অবযোহজত  

13 জেকসম্বর 2003 তোজরকে  োইকসন্স নবোেকনর সমে USE-DS-ড  মোটি তদোরজ র রুটিন  মটসূজচ ডথক  অবযোহজত ডদওেো 
হকেকে।  সোইকটর ডযসব িোেগোে জবপজ্জন  বিট য বযবস্থোপনো  রো হে তোর সবেোকন ঢো োই  রো আকে এবং জিতীে িোকপ 

জনেন্ত্রকের বযবস্থো রকেকে।  এই অবযোহজত EGLE-ড  সোইকটর িোেগোে স্বোিীনভোকব মোটির নমুনো সংেহ  রো ডথক  জবরত 

রোেকব নো। 
 

পোজরপোজবট  বোেু তদোরজ   

USE-DS  োইকসকন্স অন্তভুট ি এ টি অনুকমোজদত পোজরপোজবট  বোেু তদোরজ   মটসূজচর মোিযকম জবজভন্ন দূষে সৃজষ্ট োরী পদোকথটর 

উপজস্থজতর িনয সোইকটর পোজরপোজবট  বোেু তদোরজ  সম্পন্ন  কর। USE-DS তোকদর বোেু তদোরজ   মটসূজচর ফ োফ  মোজস  

জভজিকত EGLE-র মযোকটজরেো স মযোকনিকমন্ট জেজভিন এবং এেোর ড োেোজ টি জেজভিকনর  মীকদর িোরো পযটোক োচনোর িনয 
EGLE-র  োকে িমো ডদে।  অজি ন্তু, USE-DS-এর  োকে EGLE-র এেোর ড োেোজ টি জেজভিন  তৃট   ইসুয ৃট এ টি পৃথ  

পোরজমট আকে ডযেোকন সোইকট বোেুকত জনগটমন জনজষদ্ধ  রো আকে। এেোড়ো সম্প্রজত USE-DS সোইকটর বোইকরর অঞ্চ গুক োকত 

সোইট ডথক  আসো দুগটন্ধ  মোকনো বো দূর  রোর িনয EGLE-র সকঙ্গ এ টি প্রিোসজন  সম্মজত আকদকি অংি জনকেকে। 

   

জনগটত বিট য তদোরজ   

GLWA  তৃট   ইসুয ৃত বিট যযুি পোজন জনগটমকনর পোরজমট অনুযোেী জবপজ্জন  বিট যযুি পোজনক  GLWA এর নদটমো বযবস্থোে 

জনগটত  রো আকগ USE-DS সোইকট ডসগুক োর বযবস্থোপনো  কর। USE-DS জনগটত বিট য তদোরজ  এিনয সম্পন্ন  কর ডযন এটি 

বিট যযুি পোজন জনগটমকনর পোরজমকটর মোনদণ্ডগুক ো ডমকন চ কত পোকর।  এেোড়ো GLWA ও USE-DS-এর বিট যযুি পোজন জনগটমন 

জনরীেকের িনয জনিস্ব নমুনো সংেহ  কর থোক । USE-DS-এর বিট যযুি পোজন সংক্রোন্ত  মপ্লোকেকন্সর ইজতহোস ডদেোকনোর িনয 
EGLE এ টি ডকোর োেট  প্রস্তুত  করকে যো Michigan.gov/USEcologyDetroitSouth ঠি োনোে পোওেো যোকব।  

 

https://www.michigan.gov/egle/0,9429,7-135-3308_3323-540177--,00.html
https://www.michigan.gov/egle/0,9429,7-135-3308_3323-540177--,00.html
http://www.michigan.gov/USEcologyDetroitSouth
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র্জনসোধোেরণে সম্পৃক্তিো  

িনসোিোরকের সমৃ্পিতোর উকেিয হক ো প্রস্তোজবত EGLE  োযটক্রকমর আেহ থো ো বযজিরো প্রস্তোজবত  োযটক্রম সম্পক ট  সকচতন 

আকেন এবং চূড়োন্ত জসদ্ধোন্ত গৃহীত হওেোর আকগ EGLE-র পযটোক োচনোিীন জসদ্ধোকন্তর ডেকত্র মতোমত প্রদোকনর সুকযোগ পালেন তা 
জনজিত  রো।  

 

িনসোিোরেক  আকবদন পযটোক োচনো প্রজক্রেো চ ো ো ীন EGLE-র সকঙ্গ সমৃ্পি হকত উৎসোজহত  রো হকি।  মতোমত প্রদোকনর 

সুকযোগ জদকত, EGLE ডযোগোকযোগ বৃজদ্ধর িনয জনম্নজ জেত প্র োিয সভোগুক ো আকেোিন  রকত প্রজতশ্রুজতবদ্ধ: 

 

• প্রশোসবনক ্ূণপোঙ্গিো বিষয়ক ির্য প্রকোরশে সভো (িোবেখ: ১০ বডরসম্বে, ২০২০)। এই সভোটি  জমউজনটির 

সদসযকদর প্রশ্ন জিসেে  রো এবং আকবদন ও EGLE-র পযটোক োচনো প্রজক্রেো সম্পক ট  িোনোর সুকযোগ ডদেোর িনয 
আকেোজিত হকব।   
 

• প্ররু্বক্তগি ্র্পোপ্তিো বিষয়ক ির্য প্রকোরশে সভো (িোবেখ: র োষণো কেো হরি)।  আকবদনটি জবপজ্জন  বিট য 
সংক্রোন্ত জবজিমো োর অিীন স   ন িো ও  োযটক্রম সংক্রোন্ত মোনদণ্ড পূরে  করকে EGLE  তৃট   এটি জনরূপে হওেোর 

পর এই সভোর সমে জনিটোরে  রো হকব।  এই সভোটি  জমউজনটির সদসযকদর আকবদন, EGLE-র পযটোক োচনো প্রজক্রেো, 
এবং জনরূপকের িনয জবকবচয ফযোক্টরগুক ো সম্পক ট  অজি তর প্রশ্ন জিজ্ঞোসো  রোর এবং িোনোর সুকযোগ জদকব। 

 

• আনুষ্ঠোবনক প্রকোশয শুনোবন (িোবেখ: র োষণো কেো হরি)।  EGLE  তৃট   আকবদন সম্পক ট  চূড়োন্ত জসদ্ধোন্ত েহকের 

আকগ EGLE  জমউজনটির  োে ডথক  আনুষ্ঠোজন ভোকব মন্তবয েহকের িনয এ টি প্র োিয শুনোজনর আকেোিন  রকব। 

আনুষ্ঠোজন ভোকব িনসোিোরকের মন্তবয িমো ডদেোর সমে োক র মকিয িমো ৃত মন্তবযগুক োর সকঙ্গ সকঙ্গ এই মন্তবযগুক ো 
জবকবচনো  রো হকব।  আকবদকনর জবষকে চূড়োন্ত জসদ্ধোন্ত েহে  রো হকে ডগক  EGLE মন্তবযগুক োর এ টি আনুষ্ঠোজন  

জ জেত িবোব িোজর  রকব। 

 

আপনোক  অবগত রোেোর ডেকত্র ড োন উপোে সবকচকে ভোক ো  োি  কর এবং ড োন মূ  জবিদগুক ো গুরুত্বপূেট ডস সম্পক ট  EGLE 

আপনোর বিবয িোনকত আেহী। EGLE আরও িোনকত ইি ু ডয সভোে অংিেহকের িনয বোড়জত ড োকনো আবোসকনর বযবস্থো 
 রোর প্রকেোিন আকে জ নো।  

 

রর্োগোরর্োগ েেো 

ডযোগোকযোগ রেো 
সোইকটর সুজনজদটষ্ট ক েকাণ্ড ও  োইকসন্স সম্পক ট  EGLE-র  োে ডথক  হালনাগাি তথয পোওেোর িনয EGLE সোইকটর এ টি 

সদসয তোজ  োর বযবস্থো ডরকেকে। অনুেহ  কর Michigan.gov/EGLEConnect ঠি োনোে জগকে US ইক ো জি ডেট্রকেট 

সোউথ জবপজ্জন  বিট য ফযোজসজ টির ইক ক্ট্রজন  ডমই  তোজ  োে সোবস্ক্রোইব  কর আমোকদর সকঙ্গ ডযোগ জদন।  

 

 োর সকঙ্গ ডযোগোকযোগ  রকবন 

আকবদন সম্পক ট  প্রশ্ন অথবো মন্তকবযর িনয, সভোর িনয অজতজরি অন্তরু্ে ছির বযবস্থো চোইকত, অথবো আপনোক  অবগত রোেকত 

ড োন উপোে সবকচকে ভোক ো  োি  কর ডস সম্পক ট  মতোমত িোনোকত, অনুেহ  কর মযোি অযোনু্ড্র বোটট োকপক র সকঙ্গ ডযোগোকযোগ 

 রুন BertapelleA1@Michigan.gov ঠি োনোে অথবো 517-290-3813 নম্বকর।  ফযোজসজ টির জবপজ্জন  বিট য বযবস্থোপনো 
তদোরজ  সংক্রোন্ত প্রশ্ন বো মন্তবয িোনোকত, অনুেহ  কর জম. জিম ডে’র সকঙ্গ ডযোগোকযোগ  রুন DayJ@michigan.gov ঠি োনোে 

অথবো 586-494-5093 নম্বকর। 

http://www.michigan.gov/EGLEConnect
mailto:BertapelleA1@Michigan.gov
mailto:DayJ@michigan.gov
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অজভকযোগ 

আপনোর পযটকবেে এবং উকিগিন  জবষে সম্পক ট  জরকপোটট   রোর মোিযকম আপজন EGLE-ড  মোনুকষর স্বোস্থয ও পজরকবকির 

সুরেোে সোহোযয  রকত মূ যবোন ভূজম ো পো ন  করন।  অযথোযথ বিট য বযবস্থোপনো অথবো জনগটমন সম্পক ট  অজভকযোগ িোনোকত 

অথবো জবস্তোজরত তথয জদকত EGLE-র সকঙ্গ ডযোগোকযোগ  রুন দূষে সংক্রোন্ত িরুজর অবস্থোর সত ী রে বযবস্থো (PEAS) 

হট োইকন  800-292-4706 নম্বকর। 

 

আেও ির্য রখোোঁর্জো  
 

ওকেব ছরলোেেে ূহ 

সোইট, আকবদন, এবং EGLE-র  মপ্লোকেন্স তদোরজ  সংক্রোন্ত েুৌঁকি ডবর  রো েুব সহি। শুিু 

Michigan.gov/USEcologyDetroitSouth ঠি োনোে যোন, এবং আপজন এই তথযগুক ো ডপকে যোকবন।   

 

প্রাপয তকথযর অবস্থোন  

EGLE-র  যোজন্সং জেজিক্ট অজফকস সরোসজর উপজস্থত হকে  োইকসকন্সর প্রিোসজন  ডর েট  পযটোক োচনো  রকত, অনুেহ  কর জমস 

জভজ  ডটজরর সকঙ্গ ডযোগোকযোগ  রুন TerryV2@Michigan.gov ঠি োনোে অথবো 517-284-6546 নম্বকর।  EGLE-র 

ওেোকরন জেজিক্ট অজফকস সরোসজর উপজস্থত হকে আকবদনটি পযটোক োচনো  রকত, অনুেহ  কর জমস ডিজনফোর ব্ল  এর সকঙ্গসকঙ্গ 

ডযোগোকযোগ  রুন BlockJ4@Michigan.gov ঠি োনোে অথবো 586-753-3833 নম্বকর। 
 

https://www.michigan.gov/egle/0,9429,7-135-3307_29894_5959-8796--,00.html
https://www.michigan.gov/egle/0,9429,7-135-3307_29894_5959-8796--,00.html
https://www.michigan.gov/egle/0,9429,7-135-3307_29894_5959-8796--,00.html
http://michigan.gov/USEcologyDetroitSouth
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