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I. সামগ ্ রি ক বি বরণ
 এই নির্দেশিকাটি প্রাথমিক New York City পরিবেশ সুরক্ষা বিভাগ 
(DEP) পারমিট এবং বিদ্যমান ড্রাই ক্লিনারদের জন্য অনুমোদনের 
প্রয়োজনীয়তাগুলির বিবরণ দেয়। এটিতে DEP-র সব প্রোগ্রাম 
এবং প্রয়োজনীয়তাগুলির বর্ণনা দেওয়া নেই (যেগুলি আপনার 
বিশেষ কার্যচালনার উপরে নির্ভর করতে পারে)।
 DEP পারক্লোরোইথাইলিন বিধিগুলি পরিচালনা করে(RCNY, 
শিরোনাম 15, অধ্যায় 12), যা স্বল্প ব্যতিক্রম ছাড়া NYSDEC-র 
“খন্ড 232” বিধিগুলির সাথে মেলে।
 NYSDEC বিধিটির মতই DEP বিধিগুলিরও নিম্নলিখিতগুলির উপর 
ভিত্তি করে বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়:
p ড্রাই ক্লিনিং সুবিধাটি বিদ্যমান না নতুন সুবিধা;
p সুবিধাটি একটি স্বতন্ত্র সুবিধা না “সহাবস্থিত” (একটি বাড়ি বা 

ব্যবসার সাথে সাধারণ দেওয়াল, মেঝে বা ছাদ ভাগ করে);
p যদি সহাবস্থিত হয়, তাহলে ড্রাই ক্লিনিং সুবিধাটি আবাসিক না 

বাণিজ্যিক ব্যবহারের সাথে সহাবস্থিত।
 নিম্নলিখিত বিধিটি দেখুন: RCNY, শিরোনাম 15, অধ্যায় 12

 II. DEP এয া়র কোডের আবশ ্ যকতা
ক. এয়ার পারমিটের সাধারণ আবশ্যকতা
নতুন এবং বিদ্যমানসহ সব perc ড্রাই ক্লিনিং সুবিধাগুলির জন্য 
একটি DEP ওয়ার্ক পারমিট এবং পরিচালনার শংসাপত্রের দরকার 
(মনে রাখবেন: দ্রবণ নির্ভর অন্যান্য কার্যকলাপ যেমন, DF 
2000,  GE Silicon SB32, Green Earth, Solvon K4, ইত্যাদির 
জন্যও একটি ওয়ার্ক পারমিট এবং পরিচালনার শংসাপত্র থাকা 
চাই)।
একটি যথাযথ ওয়ার্ক পারমিট এবং পরিচালনার শংসাপত্রের 
আবেদন লাভ করতে www.nyc.gov/dep/cats -এ যান (“ক্লীন এয়ার 
ট্র্যাকিং সিস্টেম”)।
 উপরের আবেদনগুলির জন্য একজন NYS লাইসেন্সপ্রাপ্ত 
পেশাদার ইঞ্জিনিয়ার (“PE”)  বা একজন NYS লাইসেন্সপ্রাপ্ত 
নিবন্ধীকৃত স্থপতি(“RA”) থাকা চাই যিনি প্রত্যয়িত করবেন যে (ক)
আবেদন, পরিকল্পনা, এবং জমা দেওয়া সব সম্পূরক নথিগুলি 
সম্পূর্ণ ও DEP-র ব্যুরো অফ এনভায়রনমেন্টাল কমপ্লায়েন্সের 
আইন, সংহিতা, বিধি, নিয়ম, ও নির্দেশাবলীর সাথে সাযুজ্য রেখে 
চলে; (খ)যন্ত্রের (আবেদনে রয়েছে) উপরে থাকা প্রযুক্তিগত তথ্য 
নির্ভুল; (গ)তিনি যন্ত্রটির পরীক্ষা করে দেখেছেন; (ঘ) এবং 
যন্ত্রটি NYC প্রশাসনিক সংহিতা, শিরোনাম 24, অধ্যায় 1-এর 
সব বিধানগুলি সন্তোষজনকভাবে পূরণ করে।
মনে রাখবেন: পরিচালনার শংসাপত্রটিকে অবশ্যই প্রতি 3 বছর 
অন্তর পুনর্নবীকরণ করাতে হবে। পুনর্নবীকৃত আবেদন  
www.nyc.gov/dep/cats - থেকে পাওয়া যেতে পারে।
 নিম্নলিখিত বিধিটি দেখুন: NYC প্রশাসনিক সংহিতা,  শিরোনাম 
24, অধ্যায় 1

খ. বয়লার
যেসব বয়লারে প্রতি ঘন্টায় 350000-এর সমান বা বেশি কিন্ত ু4.2 
লক্ষের কম BTU নিবেশের হার রয়েছে সেগুলির জন্য DEP-র কাছ 
থেকে একটি নিবন্ধীকরণের দরকার।
যেসব বয়লারে প্রতি ঘন্টায় 4.2 লক্ষের কম BTU নিবেশের হার 
রয়েছে সেগুলির জন্য একটি ওয়ার্ক পারমিট এবং পরিচালনার 
শংসাপত্র চাই। (মে, 2016 অনুসারে)
একটি বয়লারের নিবন্ধীকরণ বা ওয়ার্ক পারমিট এবং পরিচালনার 
শংসাপত্র লাভ করতে DEP-র ক্লীন এয়ার ট্র্যাকিং সিস্টেম 
(“CATS”) www.nyc.gov/dep/cats -এ যান।

 বয়লার নিবন্ধীকরণ এবং পরিচালনার শংসাপত্রের পুনর্নবীকরণও 
(প্রতি 3 বছরে প্রয়োজন)আবশ্যিকভাবে “CATS” পদ্ধতির 
মাধ্যমেই জমা করতে হবে।
 মনে রাখবেন একটি CATS নথি তৈরী করতে আপনার অবশ্যই একটি 
বৈধ ইমেল ঠিকানা থাকতে হবে। CATS সম্পর্কিত প্রশ্নের জন্য 
অনুগ্রহ করে Catsfeedback@dep.nyc.gov-এ ইমেল করুন বা 
718-595-3855 নম্বরে ফোন করুন। অন্যান্য প্রশ্নের জন্য 
অনুগ্রহ করে AirPermit@dep.nyc.gov-এ ইমেল করুন বা  
718-595-3855 নম্বরে ফোন করুন।
নিম্নলিখিত বিধিটি দেখুন: NYC প্রশাসনিক সংহিতা,  শিরোনাম 
24, অধ্যায় 1 এবং RCNY, শিরোনাম 15, অধ্যায় 2 এবং 9।

গ. পার্ক এবং পার্ক-বিহীন ড্রাই ক্লিনারদের পক্ষ থেকে 
বিজ্ঞপ্তি পোস্ট করা:
 ড্রাই ক্লিনিং প্রতিষ্ঠাগুলিকে অবশ্যই একটি চিহ্ণ লটকাতে হবে 
যেটির মধ্যে তাদের ড্রাই ক্লিনিং সুবিধায় ব্যবহৃত প্রাথমিক 
রাসায়নিকগুলির তালিকা থাকে। চিহ্ণটিকে আবশ্যিকভাবে গ্রাহকদের 
দৃষ্টিগ্রাহ্য হতে হবে এবং DEP-র ওয়েবসাইটে প্রাথমিক 
রাসায়নিকগুলির জন্য কিভাবে “সুরক্ষা ডেটাশীট (ওরফে উপকরণগত 
সুরক্ষা ডেটাশীট”)” দেখতে হবে তার বিশদ দেওয়া থাকবে। পার্কের 
সাথে পার্ক-বিহীন ড্রাইক্লিনারদেরও এই চিহ্ণগুলি লাগাতে হবে। 
এই বিধিটি সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য এবং প্রয়োজনীয় 
চিহ্ণটগুলি ডাউনলোড করতে অনুগ্রহ করে www.nyc.gov/dep/
drycleanermsds-এ যান। প্রয়োজনীয় চিহ্ণের প্রতিলিপি পেতে 
আপনি 718-595-4436 নম্বরে ফোনও করতে পারেন।

ঘ. ইউ.এস পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থার আবাসিক ভবনে পার্ক 
ড্রাই ক্লিনার সংক্রান্ত বিধি
পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা (EPA) 13ই জুলাই, 2006-এ পার্ক ড্রাই 
ক্লিনারদের জন্য কিছ ু নির্দিষ্ট আবশ্যকতাসমূহের সংশোধন 
করেছে। এই প্রয়োজনীয়তাগুলির অনেকগুলিই NYSDEC-র খন্ড 
232-এর বিধির সীমার বাইরে ব্যাপ্ত। এই EPA বিধিটি পার্ক ড্রাই 
ক্লিনারদের আবাসিক ভবনে কাজকর্ম চালনা নিয়ে নিম্নলিখিত 
বিধানগুলি অন্তর্ভুক্ত করে:
p জুলাই 27, 2006-এর পরে আবাসিক ভবনে বসানো ড্রাই ক্লিনিং 

মেশিনগুলি পার্ক ব্যবহার করতে পারবে না

p 21শে ডিসেম্বর, 2005 (প্রস্তাবিত বিধির তারিখ) থেকে জুলাই 
13, 2006 (যখন চূড়ান্ত বিধিটি জারী করা হয়)-এর মধ্যে 
আবাসিক ভবনে বসানো পার্ক ড্রাই ক্লিনিং মেশিনগুলিকে 
অবশ্যই জুলাই 27, 2009-এর মধ্যে পার্ক ব্যবহার করা বন্ধ 
করতে হবে।

p 21শে ডিসেম্বর, 2005-এর আগে আবাসিক ভবনে বসানো পার্ক 
ড্রাই ক্লিনিং মেশিনগুলিকে আবশ্যিকভাবে 21শে ডিসেম্বর, 
2020-র মধ্যে কাজ করা বন্ধ করে দিতে হবে।

 আরো তথ্যের জন্য www.nyc.gov/dep/perc দেখুন।

III. DEP " জানার অধি কারের" আবশ ্ যকতা
NYC-র “কম্যুনিটি রাইট টু নো”-র আইনের অধীনে, ড্রাই 
ক্লিনারদেরকে অবশ্যই বার্ষিকভাবে তাদের ব্যবহার করা বা 
সংরক্ষণ করা এমন যে কোন পদার্থের জন্য DEP-র কাছে 
পরিসংখ্যানমূলক ফর্ম দাখিল করতে হবে যে পদার্থগুলি  
www.nyc.gov/dep/rtkhazlist-অনুযায়ী DEP-র বিপদজনক 
পদার্থের তালিকাভুক্ত।
যেমন, DEP-র বিপদজনক পদার্থের তালিকায় পার্ককে 
“পার্ক্লোরোইথিলিন”(যেটি “টেট্রাক্লোরোইথিলিন” নামেও 
পরিচিত) হিসাবে তালিকাভুক্ত করা আছে। যেসব ড্রাই ক্লিনার 
পার্ক বা অন্যান্য জ্ঞাত পদার্থ ব্যবহার বা সংরক্ষণ করেন তারা 
অবশ্যই:



1. প্রত্যেক বছর 1লা মার্চের মধ্যে ফেসিলিটি ইনভেন্টরি ফর্মটি 
(“FIF”) দাখিল করবেন (নীচে FIF প্রাপ্ত করার জন্য “টিয়ার 2” 
লিঙ্কটি দেখুন)।

2. সব প্রতিবেদনযোগ্য পদার্থের জন্য একটি সুরক্ষা ডেটাশীট 
(ওরফে,“উপকরণগত সুরক্ষা ডেটা শীট”) যোগ করুন।

3. যদি আপনার ব্যবহার বা সংরক্ষণ করা পরিমাণের 
প্রতিবেদনযোগ্য পদার্থটির ওজন 25 শতাংশ বা তার বেশি 
বাড়ে, বা যদি আপনি একটি নতুন প্রতিবেদনযোগ্য পদার্থ 
সংরক্ষণ বা ব্যবহার করা শুর ু করেন যেটি আগের FIF জমা 
তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তাহলে একটি সাম্প্রতিক FIF 
দাখিল করুন। মনে রাখবেন: আপৎকালীন প্রতিক্রিয়ার সময় 
লাভ করতে এবং/বা রাইট-টু নো কর্মীরা আপনার সুবিধায় 
পরিদর্শন করতে চাইলে উপরে উল্লিখিত (1), (2) এবং (3)-এর 
কপি হাতের কাছে রাখুন।

4. প্রতিবেদনযোগ্য পদার্থের প্রতিটি পাত্রকে এর কেমিক্যাল 
অ্যাবস্ট্রাক্ট সার্ভিস (CAS) নম্বর দিয়ে লেবেল, ট্যাগ বা 
চিহ্ণিত করে রাখুন। যেমন, #পার্কের (“পার্ক্লোরোইথিলিন” 
বা “টেট্রাক্লোরোইথিলিন”) CAS হল  127184। লেবেল, ট্যাগ 
বা নিশানাগুলিকে অবশ্যই পড়ার যোগ্য হতে হবে এবং ইংরেজিতে 
হবে এবং স্পষ্টভাবে দেখানো থাকতে হবে।

মনে রাখবেন: জানার অধিকারের আবশ্যকতার উপরে আরো তথ্যের 
জন্য, অনুগ্রহ করে DEP-র রাইট-টু-নো বিভাগে 718-595-4659 
নম্বরে ফোন করুন বা www.nyc.gov/dep/tier2filing -এ DEP-র 
ওয়েবসাইটে দেখুন(অনলাইনে তথ্য পূরণ করা, পূরণের নির্দেশিকা, 
নিয়ম, ফর্মের কপি, DEP-র বিপদজনক পদার্থের তালিকা, CAS 
নম্বরের জন্য)।

IV. আপৎকাল ীন প ্ রতি ক ্ রি য া় (“স ্ পি ল বি ল”) 
প ্ রয ো়জন ীয়তা

1. যদি আপনি কোন “বিপজ্জনক পদার্থের” (নিম্নলিখিত নিয়মে 
সংজ্ঞায়িত অনুযায়ী) নির্গমন বা চলকে পড়ার খবর পেয়ে 
থাকেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই অবিলম্বে 311-তে ফোন 
কররতে হবে এবং নির্গমন সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ দেবেন। 
যেমন, 1 পাউন্ড বা তার বেশি পরিমাণ পার্ক 
(“পার্ক্লোরোইথিলিন” বা “টেট্রাক্লোরোইথিলিন”)চলকে 
পড়ার খবর অবশ্যই 311-তে জানাতে হবে।

2. এছাড়াও, আপনাকে অবশ্যই এই ঠিকানায় নির্গমনের এক 
সপ্তাহের মধ্যে নির্গমনের ব্যাপারে প্রত্যয়িত ডাকযোগে 
DEP-কে লিখিত বিজ্ঞপ্তি পাঠাতে হবে:

DERTA  
New York City Department of Environmental Protection 
59-17 Junction Blvd. (1ST Floor Low Rise)  
Flushing, NY 11373-5108
চলকে পড়ার ঘটনায় অবশ্যই জানানো উচিত এমন পদার্থ, সেগুলির 
প্রতিবেদনযোগ্য পরিমাণ এবং লিখিত বিজ্ঞপ্তির (বিভাগ 320 
দেখুন) প্রয়োজনীয়তাসহ আরো তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে  
www.nyc.gov/dep/spillbill দেখুন যাতে স্পিল বিলটির পর্যালোচনা 
করা যায়।
মনে রাখবেন: এই বিভাবগের অধীনে করা যে কোন বিজ্ঞপ্তিসহ, 
বিপদজনক পদার্থ থেকে ঘটা কোন মারাত্মক ঘটনা, যাতে বহ ু
মানুষের প্রাণহানি ঘটতে পারে, 911- ফোন করে পুলিশ 
এমার্জেন্সীকেও খবর দিতে হবে।
 আপৎকালীন চলকে পড়ার প্রয়োজনীয়তার উপর আরো তথ্য ও 
নিয়মাবলীর জন্য 718-595-4784-নম্বরে ফোন করুন।

নিম্নলিখিত বিধিটি দেখুন: NYC প্রশাসনিক নিয়মাবলী, শিরোনাম 
24, অধ্যায় 6 এবং RCNY, শিরোনাম 15, অধ্যায় 11।

V. প ্ রবাহপথের উল ্ টোমখুে প ্ রবাহ রোধ করার 
যন ্ ত ্ র

ড্রাই ক্লিনিংয়ের সরঞ্জাম (বা বয়লারের মত অন্যান্য বিভিন্ন 
যন্ত্রপাতি) থাকা সম্পত্তির মালিকদের এই সম্পত্তিগুলিতে জল 
সরবরাহকারী সব লাইনগুলিতে অনুমোদিত ব্যাকফ্লো রোধকারী 
ডিভাইস(BPD) বসানো দরকার।
একজন NYS লাইসেন্সপ্রাপ্ত পেশাদার ইঞ্জিনিয়ার (PE)বা 
একজন NYS লাইসেন্সপ্রাপ্ত নিবন্ধীকৃত স্থপতিকে (RA)  
অবশ্যই আসল BPD ইনস্টলেশনের জন্য DEPর কাছে পরিকল্পনা 
জমা দিতে হবে এবং একজন NYS লাইসেন্সপ্তাপ্ত মাস্টার 
প্লাম্বারকে (LMP) অবশ্যই BPD ইনস্টল করতে হবে (LMP-কে 
NYC ডিপার্টমেন্ট অফ বিল্ডিংসে একটি “সীমিত পরিবর্তনের 
আবেদনও” দাখিল করতে হবে)। তাছাড়াও, BPD-র জন্য প্রারম্ভিক 
পরীক্ষার ফলটি অবশ্যই একজন PE (বা RA) ও LMP-র দ্বারা 
স্বাক্ষরিত ও সীল করা হতে হবে, এছাড়াও স্বাক্ষর থাকতে হবে 
NYS প্রত্যয়িত  BPD পরীক্ষকের যিনি ডিভাইসটি পরীক্ষা 
করেছেন।
 BPD-র জন্য বার্ষিক পরীক্ষাটিও NYS প্রত্যয়িত  একজন 
পরীক্ষকের দ্বারা DEP-র কাছে জমা দিতে হবে। আরো তথ্যের 
(এবং দরকারী ফর্মের) জন্য 718-595-5463 নম্বরে ফোন করুন 
বা www.nyc.gov/dep/backflow-এ যান।
 নিম্নলিখিত বিধিটি দেখুন: RCNY, শিরোনাম 15, অধ্যায় 20, 
বিভাগ 20-04।

Courtesy of National Cleaners Association



এই নির্দেশিকাটিতে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করা হয়েছে:

p RCNY = নিউইয়র্ক শহরের নিয়মাবলী (http://rules.cityofnewyork.us/)
p NYC Admin. Code = New York City অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোড (http://www.amlegal.com/codes/client/new-york-city_ny/)
p NYSDEC = New York State ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্টাল কনজার্ভেশন (http://www.dec.ny.gov)
p খন্ড 232 = State of New York-এর সংহিতা, বিধি এবং নিয়মাবলী, শিরোনাম 6 অধ্যায় III, খন্ড 232, “পার্ক্লোরাইথিলিন ড্রাই 

ক্লিনিং ফেসিলিটি” যেটি হল  NYSDEC ড্রাই ক্লিনিং নিয়মাবলী (http://www.dec.ny.gov/chemical/38088.html)
p Perc = পার্ক্লোরোইথিলিন; টেট্রাক্লোরোইথিলিন

nyc.gov/dep -এ DEP দেখুন এবং Facebook ও Twitter-এ NYCWATER-কে অনুসরণ করুন

VI. সাধারণ নি কাশ ী নালায় বর ্ জ ্ য পদার ্ থ এবং 
অন ্ যান ্ য পদার ্ থের নি ষ ্ পত ্ তি

RCNY, শিরোনাম 15, অধ্যায় 19, বিভাগ 19-03 (ক) (15)ড্রাই 
ক্লিনিং প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত বা তা থেকে উৎপন্ন (যেমন, রোঁয়া, 
মাটি, ময়লা, ফিল্টার) যে কোন তলানি, অবশিষ্টাংশ, ফিল্টার বা 
ফিল্টার মিডিয়া সাধারণ নিকাশীনালা, নর্দমা, পাইপ ইত্যাদিতে  
ফেলে দেওয়া নিষিদ্ধ করেছে।। 
DEP পার্ক-সংক্রান্ত বর্জ্য সাধারণ নিকাশী ব্যবস্থায় ফেলাকে 
আওতাভুক্ত করে একটি নিয়ম অবলম্বন করেছে। এই বিধিটি NYS-
DEC-র বর্জ্য জল নিষ্পত্তি সংক্রান্ত “খন্ড 232-র” এর 
অনেকটাই অনুরূপ। DEP বিধিটি পার্ক-কলুষিত বর্জ্য জল বা 
বর্জ্য যে কোন নিকাশী নালায় ফেলাও নিষেধ করে এবং বর্জ্য জল 
পরিশোধন ইউনিট রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার দরকার এবং নথি 
রক্ষণের দরকার বহন করে।

উদাহরণস্বরূপ, (যেমন NYSDEC-র বিভাগ 232.9-র অধীনে), DEP 
বিধির জন্য পার্ক-কলুষিত বর্জ্য জলকে একটি ওয়াটার সেপারেটর 
এবং ডাবল কার্বন ফিল্টার দিয়ে (বা NYSDEC-র অনুমোদিত 
সমতুল্য নিয়ন্ত্রণের প্রযু্ক্তি দিয়ে) পরিশোধনের দরকার হয় যা 
প্রতি লক্ষ কোটিতে পার্কের 20টি অংশের সমান বা তার কমের 
নির্গমন নিশ্চিত করার মত করে পরিকল্পিত হয়েছে (বাষ্পীভবন 
ছাড়া)।
RCNY, শিরোনাম 15, অধ্যায় 19-এর একটি নকল পেতে, অনুগ্রহ 
করে http://rules.cityofnewyork.us-এ যান। DEP-র বর্জ্য দল 
সংক্রান্ত নিয়মাবলী নিয়ে প্রশ্নের জন্য আপনি 
718-595-4730নম্বরেও ফোন করতে পারেন।
 নিম্নলিখিত বিধিটি দেখুন:  RCNY, শিরোনাম 15, অধ্যায় 19 
(বিশেষ করে বিভাগ 19-01, 19-03 এবং  19-12 দেখুন)।
 [উল্টো পিঠ]


