ব োটোনি স্যোন্ডস এর ভূ-গভভস্থ পোনির উৎস
অনি োসীদের জন্য তথ্যপত্র, মার্চ 2018
নসডনির ব োটোনি এলোকোর নিল্পকোরখোিোর এক িতোব্দীর কর্ভকোণ্ড ভূগভভস্থ পোনির (এছোড়োও গ্রোউন্ড ওয়োটোর িোদর্ পনরনিত) েূষণ ঘনটদয়দছ এ ং
এভোদ ব োটোনি উপকূদলর োলুকোর্য় ভূগভভ হদত উদতোনলত পোনিরও েূষণ ঘনটদয়দছ।
2006 সোদল, NSW সরকোর ব োটোনির নকছু অংদি গোহভস্থয য হোদরর জন্য ভূগভভস্থ পোনি উদতোলদির উপর নিদষিোজ্ঞো আদরোপ কদরদছ।
পোনি ন ষয়ক অস্থোয়ী নিদষিোজ্ঞো আদেি
নিদির র্োিনিদে এলোকো 1 ও এলোকো 2 নহদসদ বেখোদিো ব োটোনির নকছু নকছু অংদির জন্য পোনি ন ষয়ক সোর্নয়ক নিদষিোজ্ঞো প্রদ োজয।

নিে 1. পোনি সংক্রোন্ত নিদষিোজ্ঞো আদেদির আওতোিীি এলোকো 1 ও 2

পোনি ন ষয়ক তভর্োি সোর্নয়ক নিদষিোজ্ঞো আদেিনট 2018 সোদল জোনর করো হদয়দছ এ ং এনট 2006 সোদলর আদেদির স্থলোনভনষক্ত হদয়দছ।
আদেদির প্রিোি পনর তভিগুনলর র্দিয রদয়দছ:


আদেিনট বকোথোয় বকোথোয় প্রদ োজয হদ তোর ন রণ একনেত করো হদয়দছ, িোরনট বজোি বথদক দু’নট এলোকোয় রূপোন্তর করো হদয়দছ।
দু’নট এলোকোর সীর্োিো র্ূলতঃ িোরনট সোদ ক বজোি-এর র্তই, ব খোদি উপকূলদরখোর পনর তভিগুদলো প্রনতফলদির জন্য সোর্োন্য
পনর তভি করো হদয়দছ।
 প্রনতনট এলোকোর জন্য প্রদ োজয নিদষিোজ্ঞোসর্ূদহর যোখযো সংদ োজি৷
 ভূ-গভভস্থ পোনি প ভদ ক্ষণ ও পরীক্ষদণর জন্য প্রদয়োজিীয় িতভগুদলোর যোখযো সংদ োজি – পনরনস্থনত অনু োয়ী কখি নিল্পকোরখোিোয়
য হোদরর উদেদে ভূ-গভভস্থ পোনি উদতোলি করো ব দত পোদর।
ভূগভভস্থ পোনির গোহভস্থয য হোর
তভর্োি আদেদির অিীদি, এলোকো 1 ও এলোকো 2 এর অনি োসীদের গোহভস্থয য হোদরর জন্য ভূ-গভভস্থ পোনি অ েই উদতোলি করো োদ িো৷
গোহভস্থয য হোদরর র্দিয রদয়দছ:



র্োনুষ ো প্রোণীর পোদির জন্য পোনি
রোন্নো োন্নো






োগোদি পোনি বেয়ো – িোক-স নজ ো অন্যোন্য বভোজয উনিদে পোনি বেয়ো সহ
বিোয়ো ও পনরষ্কোরকরণ - ব র্ি, জোিোলো, গোন়ি ো বপোিোক
স্নোি করো
সুইনর্ং পুল ভনতভ করো

এলোকো 1 ো এলোকো 2 এ সম্ভো য স্বোস্থয ঝুুঁনক সম্পদকভ উনিগ্ন অনি োসীরো তোদের স্থোিীয় জিস্বোস্থয ইউনিদটর সোদথ 1300 066 055 িম্বদর
ব োগোদ োগ করদত পোদরি।
ভূগভভস্থ পোনির য স্থোপিো
সরকোনর সংস্থোসর্ূহ, পোনি সংনিষ্ট ইউনটনলনট ও ৃহৎ উন্নয়ি কর্ভকোণ্ড কতৃভক ভূ-গভভ হদত পোনি উদতোলি ও য হোদরর জন্য NSW নডপোটভদর্ন্ট
অ ইন্ডোনি—লযোন্ডস অযোন্ড ওয়োটোর প্রদয়োজিীয় লোইদসন্স ও অনুদর্োেি য স্থোপিো কদর থোদক।
ভূ-গভভ হদত উদতোনলত পোনি পোওয়ো ও তো য হোর করোর বক্ষদে স্থোিীয় অনি োসীদের ও ব নিরভোগ নিদল্পর লোইদসন্স ও অনুদর্োেি য স্থোপিোর
েোনয়ত্ব WaterNSW-এর৷
আদরো তথয:







পোনি ন ষয়ক সোর্নয়ক নিদষিোজ্ঞো আদেি, www.water.nsw.gov.au/botany-sands-groundwater ওদয় সোইট বেখুি
য হোদরর উদেদে উপ ক্ত
ু তো সম্পদকভ আদরো তদথযর জন্য, পোনি ন ষয়ক অস্থোয়ী নিদষিোজ্ঞো আদেি-এ োি অথ ো আপিোর লোইদসন্সেোতোর
সোদথ ব োগোদ োগ করুি।
NSW নডপোটভদর্ন্ট অ ইন্ডোনি—লযোন্ডস অযোন্ড ওয়োটোর হদলো সরকোনর সংস্থোসর্ূহ, পোনি সংনিষ্ট ইউনটনলনট ও ৃহৎ উন্নয়ি কর্ভকোদণ্ডর
জন্য লোইদসন্সেোতো। NSW নডপোটভদর্ন্ট অ ইন্ডোনি—লযোন্ডস অযোন্ড ওয়োটোর-বক 1800 353 104 িম্বদর কল করুি।
ভূ-গভভস্থ পোনি য হোর ও স্বোস্থয সম্পদকভ আদরো তদথযর জন্য, এখোদি োি: www.health.nsw.gov.au > A বথদক Z > ভূগভভস্থ পোনি (A to Z > Groundwater), এ ং ব োটোনিদত EDC িোরো ভূ-গভভস্থ পোনির েূষণ৷
ব োটোনি এলোকোর েূনষত জোয়গোসর্ূহ সম্পদকভ আদরো তদথযর জন্য, এখোদি োি: www.epa.nsw.gov.au > নর্নডয়ো ও তথয >
কনর্উনিনট সং োে > ব োটোনর পোরদ ি (Media and Information > Community news > Botany Bay)
ওনরকো ব োটোনি সোইদটর েূষণ সংদিোিি সম্পদকভ আদরো তদথযর জন্য, এখোদি োি: www.orica.com.au > স্থোিসর্ূহ > অদিনলয়ো,
পযোনসনফক ও ইদদোদিনিয়ো > অদিনলয়ো > ব োটোনির েূষণ সংদিোিি প্রকল্প (Locations >
Australia, Pacific and Indonesia > Australia > Botany Remediation Projects)

