নিউ ইয়র্ক নিটি
2018 পািীয় জল/পানির
িরবরাহ ও গুণমানির নরনপািক

প্রিয় বন্ধুগণ:
পপ্রিববশ সুিক্ষা প্রবভাবগ (Department of Environmental Protection, DEP) আমাি িায় 6,000 সহকমীি হবয় আপ্রম সগবব জানাচ্ছ
ে
ি যে প্রনউ ইয়কে
প্রসটি প্রববেি কবয়কটি যসিা কবেি জে/পাপ্রনি মবযে একটি। 2018 সাবে, আমিা িপ্রিপ্রিন িায় 10 প্রমপ্রেয়ন মানুবেি কাবে 1 প্রবপ্রেয়ন গোেন প্রবশুদ্ধ
ও সুস্বািু জে/পাপ্রন যপ ৌঁবে প্রিবয় োচ্ছি।
যগািা মাপ্রকন
ে েুক্তিাষ্ট্র জুবে প্রবপ্রভন্ন কপ্রমউপ্রনটি িাবিি সিকাপ্রি জে/পাপ্রন সিবিাবহি সুিক্ষা সম্পবকে প্রিপ্রিি িবয়বে। এখাবন প্রনউ ইয়বকে ভাগেক্রবম
আমাবিি এমন জে/পাপ্রন সিবিাহ িবয়বে ো উত্তমরূবপ সুিপ্রক্ষি এবং যসই সকে প্রবজ্ঞানী, ইচ্ছিপ্রনয়াি ও অনোনে যপশািািবিি দ্বািা িাপ্রেি োিা
যগািা প্রবে জুবে িাবিি সহকমীবিি যেবক িশংসা অজেন কবিবেন।
প্রনউ ইয়কে প্রসটিি উচ্চমাবনি পানীয় জে/পাপ্রনি িমাণ িবয়বে সংখোয় ও আপনাবিি স্বাি-যকািবক।
এই প্রিবপাবিে আপনািা যিখবি পাববন যে প্রনউ ইয়কে প্রসটিি পানীয় জে/পাপ্রন িপ্রিটি জািীয় ও যেবিি গুণমাবনি মানক পূিণ কবি বা িাবক
অপ্রিক্রম কবি োয়। এই িবেেি প্রভপ্রত্ত হে আমাবিি যগািা জোযাি বেবস্থা জুবে এবং যগািা প্রসটি জুবে িপ্রিটি পাোি 1,000টি িাস্তাি যাবিি নমুনা
সংগ্রহ যকবে DEP এি প্রবজ্ঞানীবিি দ্বািা সংগৃহীি 53,200 নমুনা। এই নমুনাগুপ্রেবক আমাবিি জে/পাপ্রনি গুণমাবনি িািটি পিীক্ষাগাবি কাজ কিা
প্রবজ্ঞানীবিি দ্বািা 654,000 বাি প্রববেেণ কিা হবয়বে। DEP যে সবসময় প্রনউ ইয়কে প্রসটিবি যসিা মাবনি জে/পাপ্রন পাঠাবিন িা প্রনচ্ছিি কিবি
আমাবিি জোযািগুপ্রেবি োকা যিাবটিক পেববক্ষণ
ে
আিও 1.3 পিীক্ষা িিান কবিবে।
এই িমৎকাি ববজ্ঞাপ্রনক ফোফেগুপ্রে আমাবিি গ্রাহকবিি ও প্রনউ ইয়বকেি অনোনে বাপ্রসন্দাবিি দ্বািা গি গ্রীবে িমাণীকৃি হবয়বে। 2018 সাবে,
প্রনউ ইয়কে যেবিি কবেি জে/পাপ্রনি স্বাি পিীক্ষা িপ্রিবোপ্রগিায় প্রনউ ইয়কে প্রসটি িেম স্থান অপ্রযকাি কবিবে। এই সম্মাবনি প্রভপ্রত্ত হে যসই শবয়
শবয় মানুে োিা প্রনউ ইয়কে প্রসটিবি ও সাইিাপ্রকউবসি যেি যমোয় যবশ কবয়ক ডজন নগি, শহি ও গ্রাবমি জে/পাপ্রনি স্বাি প্রনবি োইন
প্রিবয়প্রেবেন। পপ্রিবশবে, প্রনউ ইয়কে প্রসটি আমাবিি অসাযািণ স্বাবিি জে/পাপ্রনি জনে ব্েু প্রিবন যপবয়বে।
এই উত্তম ফেগুপ্রেি যকাবনাটিই িুর্িনাক্রবম
ে
র্বিপ্রন। আমাবিি পানীয় জে/পাপ্রন বেবস্থা প্রবশাে জোযাি, ববো ববো ডোম, শবয় শবয় মাইে েম্বা
জেিণােী ও হাজাি হাজাি মাইে েম্বা জে/পাপ্রন সিবিাবহি িযান পাইপগুপ্রেি উপি প্রনভেি কবি। পানীয় জে/পাপ্রনি পপ্রিকাঠাবমায় সুপ্রস্থি ও
মবনাবোগী প্রবপ্রনবয়াগ প্রনউ ইয়কে প্রসটিি ভপ্রবেেবিি িাপ্রবকাটঠ। যসই কািবণই আপপ্রন DEP এি এখনকাি ও আগামী িশকগুপ্রেি যবশ প্রকেু সংখেক
পপ্রিকাঠাবমা প্রবপ্রনবয়াগ সম্পপ্রকি
ে িপ্রিববিন সংবািও যিখবি পাববন। 2018 সাবে, আমিা কবয়কটি মুখে জোযাি ও প্রবশুদ্ধিা যকবেি মবযেকাি
িােনায় প্রস্থপ্রিস্থাপকিা ও নমনীয়িাি উন্নপ্রি র্িাবি ওবয়েবিষ্টাি কাউপ্রিবি একটি $1.2 প্রবপ্রেয়বনি সুেঙ্গ বিপ্রিি িকবেি যর্ােণা কবিপ্রে।
আমাবিি জে/পাপ্রন সিবিাহ বেবস্থাি ইপ্রিহাবস সববৃে হৎ যমিামপ্রি িকে, $1 প্রবপ্রেয়বনি যডোওয়োি অোকুইডাক্ট বাইপাস িোবনে, গি বেবি
িাবনপ্রেং যমপ্রশন মাটি খুে
ুঁ বি খুে
ুঁ বি হাডসন নিীি প্রিবক এবগাবনাি সবঙ্গ সুপ্রস্থি অগ্রগপ্রি বজায় যিবখবে। আপনািা পিবিী পৃষ্ঠাগুপ্রেবি এগুপ্রেি ও
অনোনে িকবেি সম্পবকে প্রবস্তাপ্রিি জানবি পািববন।
আমিা 2019 ও িাি পিবিী সমবয়ি প্রিবক িাপ্রকবয়, আপনাবিি পানীয় জে/পাপ্রন সিবিাবহি চ্ছক্রয়াকোপ, সুিক্ষা ও িক্ষণাববক্ষবণি জনে DEP এি
উপি আস্থা িাখায় আপ্রম আপনাবিি যনেবাি জানাবি িাই। আমিা িপ্রিপ্রিন েক্ষ েক্ষ প্রনউ ইয়কেবাসীবক যসিা জে/পাপ্রন সিবিাহ কিবি যপবি
প্রবশাে গবববায
ে
কপ্রি।

প্রবনীি,

প্রভনবসি সোপ্রপবয়িা (Vincent Sapienza), P.E.
কপ্রমশনাি

প্রনউ ইয়কে প্রসটিি জে/পাপ্রন সিবিাহ
প্রনউ ইয়কে প্রসটিি জে/পাপ্রন সিবিাহ বেবস্থা প্রনউ ইয়কে প্রসটিি 8.6 প্রমপ্রেয়বনিও যবপ্রশ বাপ্রসন্দাবিি এবং সািা বেি যবি প্রসটিবি আসা েক্ষ েক্ষ
পেিক
ে ও োত্রীবিি কাবে যিাজ আনুমাপ্রনক এক প্রবপ্রেয়ন গোেন প্রনিাপি পানীয় জে/পাপ্রন যপ ৌঁবে যিয়। এই জে/পাপ্রন সিবিাহ বেবস্থা
ওবয়েবিোি, পািাম, অবিি ও উেোি কাউপ্রিবি বসবাসকািী আনুমাপ্রনক এক প্রমপ্রেয়ন মানুবেি কাবে িপ্রিপ্রিন িায় 105 প্রমেন গোেন
জে/পাপ্রন যপ ৌঁবে যিয়। সাপ্রবকভাবব,
ে
প্রনউ ইয়কে প্রসটিি জে/পাপ্রন সিবিাহ বেবস্থা প্রনউ ইয়কে যেবিি িায় অবযক
ে জনগবণি কাবে উচ্চমাবনি পানীয়
জে/পাপ্রন যপ ৌঁবে যিয়।

প্রনউ ইয়কে প্রসটিি পানীয় জে/পাপ্রন যকাো যেবক আবস?
প্রনউ ইয়কে প্রসটি িায় 2000 বগমাইে
ে
জুবে অবপ্রস্থি জে/পাপ্রন বেবস্থাি 19টি জোযাি ও প্রিনটি প্রনয়প্রিি হ্রবিি যেবক িাি পানীয় জে/পাপ্রন পায়।
এই জে/পাপ্রন বেবস্থা প্রনউ ইয়কে প্রসটিবি নয়, বিং খাপ্রনকিা উত্তিপ্রিবক অবপ্রস্থি, োি খাপ্রনকিা হাডসন উপিেকায় ও কোিপ্রিে পববি
ে যেগুপ্রে
প্রসটিি যেবক 125 মাইে পেি
ে িূবি অবপ্রস্থি। এই প্রিবপাবিে ি সামবনি িিবিি প্রভিবি জে/পাপ্রন বেবস্থা ও জোযািগুপ্রেি একটি মানপ্রিত্র পাওয়া
োবব। প্রনউ ইয়কে প্রসটিি জে/পাপ্রন সিবিাহ বেবস্থা, সিকাপ্রি জে/পাপ্রন বেবস্থা সনাক্তকিণ সংখো (Public Water System Identification Number,
PWSID) NY7003493, প্রিনটি একক জে/পাপ্রন সিবিাহ প্রনবয় গটঠি োবিি নাম কোিপ্রিে/যডোওয়োি সিবিাহ, যেগুপ্রেি অবস্থান যডোওয়োি,
গ্রীন, যিাবহপ্রি, সাপ্রেভান ও উেোি কাউপ্রিবি; যক্রািন সিবিাহ, পািাম, ওবয়েবিোি ও ডাবিস কাউপ্রিবি প্রনউ ইয়কে প্রসটিি উত্তি অংবশি
যেবক আসা মূে সিবিাহ; এবং িপ্রক্ষণপূব ক
ে ু ইবে ভূ গভেস্থ জে/পাপ্রনি একটি সিবিাহ। েপ্রিও পপ্রিববশ সুিক্ষা প্রবভাগ (DEP) এি কাবে ভূ গভেস্থ
জে/পাপ্রন সিবিাহ িাোবনাি অনুমপ্রি িবয়বে, বহু বেি গ্রাহকবিি কাবে যসই বেবস্থা যেবক জে/পাপ্রন সিবিাহ কিা হয়প্রন।
2018 সাবে, প্রনউ ইয়কে প্রসটি কোিপ্রিে/যডোওয়োি ও যক্রািন সিবিাহ যেবক পানীয় জে/পাপ্রনি একটি প্রমশ্রণ পায়। কোিপ্রিে/যডোওয়োি সিবিাহ
যেবক আনুমাপ্রনক 94 শিাংশ ও যক্রািন সিবিাহ যেবক আনুমাপ্রনক েয় শিাংশ সিবিাহ িিান কিবিা।

কোিপ্রিে/যডোওয়োি (CATSKILL/DELAWARE) সিবিাহ
আমাবিি কোিপ্রিে/যডোওয়োি সিবিাবহি মান খুব ভাবো হওয়ায় প্রনউ ইয়কে প্রসটি হে যিবশি যসই পাুঁিটি মাত্র ববো শহবিি অনেিম োবি এমন
ভূ পৃবষ্ঠি পানীয় জে/পাপ্রন সিবিাহ িবয়বে ো প্রবশুদ্ধ কিাি উপায় প্রহবসবব পপ্রিস্রাবণবক বেবহাি কবি না। বিং, কোিপ্রিে/যডোওয়োি সিবিাহ
পপ্রিস্রাবণ পপ্রিহাি সংকে (FAD) এি অযীবন কাজ কবি এবং সিবিাবহি যেবক আসা জে/পাপ্রনবক জীবাণুর্টিি ঝুুঁ প্রক কমাবি িুিকবমি
প্রনবীজকিণ িচ্ছক্রয়ায় প্রবশুদ্ধ কিা হয়।
কোিপ্রিে/যডোওয়োি UV প্রনবীজকিণ যকবে জে/পাপ্রনবক যলাপ্রিন প্রিবয় জীবাণুমুক্ত কিা হয়, যেটি একটি সাযািণ প্রনবীজকিবণি উপািান ো
জীবাণু নাশ কিবি ও পাইবপ বোকবিপ্রিয়া বৃচ্ছদ্ধ পাওয়া আিকাবি যোগ কিা হয়, এবং আবাি কবি জীবাণুমুক্ত কিা হয় েখন িা অপ্রিববগুনী (UV)
িচ্ছিি যিাো প্রিবয় ববয় োয়। ওবয়েবিোি কাউপ্রিবি অবপ্রস্থি যকেটি, যেটি এযিবনি যকেগুপ্রেি মবযে প্রববেি সববৃে হৎ, িপ্রিপ্রিন 2 প্রমপ্রেয়ন
গোেবনিও যবপ্রশ জে/পাপ্রন জীবাণুমুক্ত কিাি জনে নকশা কিা হবয়বে। UV জীবাণুমুক্তকিণ যকবে, UV আবোি সামবন িাখবে সম্ভাবে ক্ষপ্রিকি
জীবাণুগুপ্রেবক প্রনচ্ছিয় কবি যিয়। UV প্রবশুদ্ধ জে/পাপ্রনি িাসায়প্রনক পপ্রিবিেন র্িায় না, কািণ এবি শচ্ছক্ত োো আি প্রকেুই যোগ কিা হয় না।
DEP জে/পাপ্রনবক বণ্টবনি জনে পাঠাবনাি আবগ জবে/পাপ্রনবি খািেমান সম্পন্ন ফসবফাপ্রিক অোপ্রসড, যসাপ্রডয়াম হাইড্রক্সাইড ও ফ্েুওিাইডও
যোগ কবি। ফসবফাপ্রিক অোপ্রসড যোগ কিাি কািণ হে এটি পাইবপি গাবয় একটি সুিক্ষা পিো বিপ্রি কবি ো সিবিাবহি োইন ও গৃহস্থাপ্রেি নবেি
যেবক সীসাি মবিা যািু ক্ষবয় প্রমবশ োওয়া কমায়। pH বাোবি ও গৃহস্থাপ্রেি জে/পাপ্রন সিবিাহ বেবস্থাি ক্ষয় কমাবি যসাপ্রডয়াম হাইড্রক্সাইড যোগ
কিা হয়। িাুঁবিি সুিক্ষা উন্নি কিবি এবং 0.7 প্রমগ্রা/প্রে এি েুক্তিাষ্ট্রীয় অনুবমাপ্রিি মাত্রায় িিক্ষয় িপ্রিবিাবয কােকি
ে হওয়ায় ফ্েুওিাইড যোগ কিা
হয়। 2018 এি মবযে, কোিপ্রিে/যডোওয়োি সিবিাবহি যকবেমাত্র 0.3 শিাংশ জে/পাপ্রন ফ্েুওিাইড-েুক্ত কিা হয়প্রন।

যক্রািন জে/পাপ্রন পপ্রিস্রাবণ কািখানা
যক্রািন সিবিাহ যক্রািন জে/পাপ্রন পপ্রিস্রাবণ কািখানায় পপ্রিস্ুি হয়, যেটি ব্রংবক্স ভূ গবভে অবপ্রস্থি। এই কািখানাটিি িপ্রিপ্রিন 290 প্রমপ্রেয়ন
গোেন পানীয় জবে/পাপ্রনবি প্রবশুদ্ধ কিাি ক্ষমিা িবয়বে, ো প্রসটিি জনে খিাি সময় েবেষ্ট জে/পাপ্রন সিবিাহ প্রনচ্ছিি কিবি সাহােে কবি এবং
জেবায়ু পপ্রিবিেবনি সম্ভাবে িভাববি প্রবুবদ্ধ প্রনউ ইয়কে প্রসটিি সিবিাবহি নমনীয়িা বৃচ্ছদ্ধ কবি। যক্রািন জে/পাপ্রন পপ্রিস্রাবণ কািখানা যম 2015যি িেম কাজ কিবি শুু কবি। 2018 সাবে, এটি 17 যম যেবক 15 অগাে, 26 যসবেম্বি যেবক 14 অবক্টাবি ও 17 অবক্টাবি যেবক 31 প্রডবসম্বি,
2018 পেি
ে িােু প্রেে।
জে/পাপ্রন পপ্রিস্রাবণ কািখানায় এবস যগবে িাি যেবক অশুচ্ছদ্ধ িূি কিবি প্রবশুদ্ধ কিা হয়। প্রবশুদ্ধ িচ্ছক্রয়াি মবযে োবক িঞ্চন, দ্রবীভূ ি বায়ু ভাসন,
বাপ্রে পপ্রিস্রাবণ ও জীবাণুমুক্তকিণ। িঞ্চবনি সময় প্রবশুদ্ধ না কিা জবে/পাপ্রনবি িাসায়প্রনক যোগ কিা হয়, োি ফবে ক্ষুদ্রকণাগুপ্রে একত্র হয় ও
ফ্লক নামক বৃহৎ কণায় পপ্রিণি হয়। এিপি দ্রবীভূ ি বায়ু ভাসন নামক িচ্ছক্রয়ায় িপ্রবষ্ট বায়ু-বুি্বুিগুপ্রে ফ্লকগুপ্রেবক এবকবাবি উপবি িু বে যিয়,
যেখাবন যসগুপ্রেবক িু বে যফো হয়। যশেবমশ, বাপ্রে পপ্রিস্রাববণি সময়, জে/পাপ্রনবক একটি বাপ্রেি স্তবিি মবযে প্রিবয় িবাপ্রহি কিা হয় োবি অবপ্রশষ্ট
কণাগুপ্রেও িূি হবয় োয়। কোিপ্রিে/যডোওয়োি সিবিাবহি মবিাই সম্ভাবে ক্ষপ্রিকি জীবাণু যেবক জে/পাপ্রনবক িক্ষা কিবি যলাপ্রিন ও UV আবো
প্রিবয় জীবাণুমুক্ত কিা হয়। যসইসবঙ্গ, যক্রািবনি জেবকও ফসবফাপ্রিক অোপ্রসড, যসাপ্রডয়াম হাইড্রক্সাইড ও ফ্েুওিাইড প্রিবয় প্রবশুদ্ধ কিা হয়। 2018
এি মবযে, যক্রািন জে/পাপ্রন পপ্রিস্রাবণ কািখানাি যকবেমাত্র 0.06 শিাংশ জে/পাপ্রন ফ্েুওিাইড-েুক্ত কিা হয়প্রন।

পানীয় জে/পাপ্রনি গুণমান
প্রনউ ইয়কে প্রসটিি জে/পাপ্রন সিবিাহ
প্রনউ ইয়কে প্রসটিি জে/পাপ্রন সিবিাহ বেবস্থা প্রনউ ইয়কে প্রসটিি 8.6 প্রমপ্রেয়বনিও যবপ্রশ বাপ্রসন্দাবিি এবং সািা বেি যবি প্রসটিবি আসা
েক্ষ েক্ষ পেিক
ে ও োত্রীবিি কাবে যিাজ আনুমাপ্রনক এক প্রবপ্রেয়ন গোেন প্রনিাপি পানীয় জে/পাপ্রন যপ ৌঁবে যিয়। এই জে/পাপ্রন
সিবিাহ বেবস্থা ওবয়েবিোি, পািাম, অবিি ও উেোি কাউপ্রিবি বসবাসকািী আনুমাপ্রনক এক প্রমপ্রেয়ন মানুবেি কাবে িপ্রিপ্রিন
িায় 105 প্রমেন গোেন জে/পাপ্রন যপ ৌঁবে যিয়। সাপ্রবকভাবব,
ে
প্রনউ ইয়কে প্রসটিি জে/পাপ্রন সিবিাহ বেবস্থা প্রনউ ইয়কে যেবিি িায়
অবযক
ে জনগবণি কাবে উচ্চমাবনি পানীয় জে/পাপ্রন যপ ৌঁবে যিয়।
প্রনউ ইয়কে প্রসটিি পানীয় জে/পাপ্রন যকাো যেবক আবস?
প্রনউ ইয়কে প্রসটি িায় 2000 বগমাইে
ে
জুবে অবপ্রস্থি জে/পাপ্রন বেবস্থাি 19টি জোযাি ও প্রিনটি প্রনয়প্রিি হ্রবিি যেবক িাি পানীয় জে/পাপ্রন পায়।
এই জে/পাপ্রন বেবস্থা প্রনউ ইয়কে প্রসটিবি নয়, বিং খাপ্রনকিা উত্তিপ্রিবক অবপ্রস্থি, োি খাপ্রনকিা হাডসন উপিেকায় ও কোিপ্রিে পববি
ে যেগুপ্রে
প্রসটিি যেবক 125 মাইে পেি
ে িূবি অবপ্রস্থি। এই প্রিবপাবিে ি সামবনি িিবিি প্রভিবি জে/পাপ্রন বেবস্থা ও জোযািগুপ্রেি একটি মানপ্রিত্র পাওয়া
োবব। প্রনউ ইয়কে প্রসটিি জে/পাপ্রন সিবিাহ বেবস্থা, সিকাপ্রি জে/পাপ্রন বেবস্থা সনাক্তকিণ সংখো (Public Water System Identification Number,
PWSID) NY7003493, প্রিনটি একক জে/পাপ্রন সিবিাহ প্রনবয় গটঠি োবিি নাম কোিপ্রিে/যডোওয়োি সিবিাহ, যেগুপ্রেি অবস্থান যডোওয়োি,
গ্রীন, যিাবহপ্রি, সাপ্রেভান ও উেোি কাউপ্রিবি; যক্রািন সিবিাহ, পািাম, ওবয়েবিোি ও ডাবিস কাউপ্রিবি প্রনউ ইয়কে প্রসটিি উত্তি অংবশি
যেবক আসা মূে সিবিাহ; এবং িপ্রক্ষণপূব ক
ে ু ইবে ভূ গভেস্থ জে/পাপ্রনি একটি সিবিাহ। েপ্রিও পপ্রিববশ সুিক্ষা প্রবভাগ (DEP) এি কাবে ভূ গভেস্থ
জে/পাপ্রন সিবিাহ িাোবনাি অনুমপ্রি িবয়বে, বহু বেি গ্রাহকবিি কাবে যসই বেবস্থা যেবক জে/পাপ্রন সিবিাহ কিা হয়প্রন।
2018 সাবে, প্রনউ ইয়কে প্রসটি কোিপ্রিে/যডোওয়োি ও যক্রািন সিবিাহ যেবক পানীয় জে/পাপ্রনি একটি প্রমশ্রণ পায়। কোিপ্রিে/যডোওয়োি সিবিাহ
যেবক আনুমাপ্রনক 94 শিাংশ ও যক্রািন সিবিাহ যেবক আনুমাপ্রনক েয় শিাংশ সিবিাহ িিান কিবিা।

পানীয় জে/পাপ্রনি িপ্রবযানসমূহ
পানীয় জে/পাপ্রনি (কবেি জে/পাপ্রন ও যবািেবচ্ছন্দ জে/পাপ্রন উভয়ই) উৎসগুপ্রেি মবযে পবে নিী, হ্রি, জেযািা, পুকুি, জোযাি, ঝণা ে ও কুবয়া।
জে/পাপ্রন ভূ পৃবষ্ঠি উপি প্রিবয় বা ভূ গবভেি মবযে প্রিবয় ববয় োওয়াি সময় িাকৃপ্রিকভাবব উৎপন্ন খপ্রনজ ও, প্রকেু প্রকেু যক্ষবত্র, যিজচ্ছিয় পিাে, ে
দ্রবীভূ ি কবি এবং এি সবঙ্গ িাণীবিি উপপ্রস্থপ্রি বা মানুবেি কােকোবপি
ে
ফবে বস্তুও প্রমবশ যেবি পাবি। উৎবসি জবে/পাপ্রনবি িূেণকািী পিাবেিে
মবযে উপপ্রস্থি োকবি পাবি: জীবাণুর্টিি িূেক, অজজব িূেক, কীিনাশক ও আগাোনাশক, বজব িাসায়প্রনক িূেক এবং যিজচ্ছিয় িূেক।
কবেি জে/পাপ্রন পাবনি পবক্ষ প্রনিাপি হওয়া প্রনচ্ছিি কিবি প্রনউ ইয়কে যেবিি স্বাস্থে প্রবভাগ(New York State Department of Health, NYSDOH)
ও মাপ্রকন
ে েুক্তিাবষ্ট্রি পপ্রিববশ সুিক্ষা সংস্থা(Environmental Protection Agency, EPA) যে িপ্রবযাবনি বেবস্থা কবিবে িাবি সিকাপ্রি জে/পাপ্রন
বেবস্থাগুপ্রেি দ্বািা িিত্ত জবে/পাপ্রনবি প্রকেু প্রনপ্রিেষ্ট িূেণকািী পিাবেিে পপ্রিমাণ সীমাপ্রয়ি কিা হবয়বে। NYSDOH এবং েুক্তিাষ্ট্রীয় খািে ও ঔেয
িশাসবনি (FDA) িপ্রবযানগুপ্রে যবািেবচ্ছন্দ জবে/পাপ্রনবি িূেণকািী পিাবেিে সীমা িপ্রিষ্ঠা কবি, ো জনস্বাস্থেবক প্রকেু সুিক্ষা িিান কিা আবশেক।
িূেণকািী পিাবেিে উপপ্রস্থপ্রি অকািেরূবপ এিা ইপ্রঙ্গি কবি না যে যসই জে/পাপ্রনি যেবক স্বাবস্থেি যকাবনা ঝুুঁ প্রক িবয়বে। এই িপ্রবযানগুপ্রে কবেি
জে/পাপ্রন পাবনি পবক্ষ প্রনিাপি হওয়া প্রনচ্ছিি কিবি িপ্রিটি বেবস্থাি আবপ্রশেকভাবব যে পিীক্ষা ও পেববক্ষবণি
ে
িাপ্রয়ত্ব যনওয়া িিকাি িাি
নূেনিম পপ্রিমাণও িপ্রিষ্ঠা কবি।
DEP এি জে/পাপ্রনি গুণমান পেববক্ষণ
ে
কােক্রম
ে
– আইবনি িবয়াজবনি যেবকও অবনক যবপ্রশ বোপক – িিপ্রশিে কবি যে প্রনউ ইয়কে প্রসটিি পানীয়
জে/পাপ্রনি উচ্চ গুণমান বজায় োকবব এবং িা োবিীয় যেি ও েুক্তিাষ্ট্রীয় পানীয় জে/পাপ্রনি িপ্রমি মান পূিণ কিবব। পানীয় জে/পাপ্রন সংক্রাি
অপ্রিপ্রিক্ত িেে এখাবন পাওয়া োবব: www.epa.gov/safewater বা www.health.ny.gov.

পানীয় জে/পাপ্রনি নমুনা সংগ্রহ ও পেববক্ষণ
ে
DEP বণ্টন বেবস্থা, উত্তবিি জোযাি ও ফীডাি িণােীগুপ্রে এবং কুবয়াগুপ্রেি পেববক্ষণ
ে
কবি যেগুপ্রে প্রনউ ইয়কে প্রসটিি পানীয় জে/পাপ্রনি উৎস। এই
েক্ষে অজেন কিবি, DER যগািা জে/পাপ্রন বেবস্থা জুবে ও জে/পাপ্রন বণ্টন বেবস্থায় িবববশি সময় জীবাণুর্টিিও, িাসায়প্রনক ও যভ ি পপ্রিমাপগুপ্রে
সহ জে/পাপ্রনি গুণমাবনি প্রকেু প্রনপ্রিেষ্ট প্রস্থপ্রিমাবপি ক্রমাগি পেববক্ষণ
ে
ও প্রববেেণ পপ্রিিােনা কবি। DEP যগািা প্রনউ ইয়কে প্রসটি জুবে 1,000
জে/পাপ্রনি গুণমাবনি নমুনা যকবে প্রনয়প্রমি জে/পাপ্রনি গুণমান পিীক্ষাও কবি োবক। 2018 সাবে, DEP োবিীয় যেবিি ও েুক্তিাষ্ট্রীয়
পেববক্ষবণি
ে
িবয়াজনীয়িা পূিণ কিবি বণ্টন বেবস্থাি যেবক পাওয়া 37,500 নমুনাি উপি আনুমাপ্রনক 414,000 প্রববেেণ সম্পািন কবি। পৃষ্ঠা 10এ শুু হওয়া যিপ্রবেগুপ্রেবি এই যডিাি সািসংবক্ষপ কিা হবয়বে। িিপ্রিপ্রিক্ত, পপ্রিস্রাবণ পপ্রিহাি সংকবেি (FAD) জে/পাপ্রন বেবস্থা সুিক্ষা
কােক্রমবক
ে
সমেনে কিবি ও জে/পাপ্রনি মান প্রনখুি
ুঁ কিবি DEP উত্তবিি জোযািগুপ্রেি জে/পাপ্রন বেবস্থা যেবক আসা 15,700 নমুনাি উপি
আনুমাপ্রনক 240,000 প্রববেেণ সম্পািন কবিবে এবং িায় 1.3 প্রমপ্রেয়ন যিাবটিক পেববক্ষণ
ে
পপ্রিমাপ কবিবে।

পানীয় জবে/পাপ্রনবি সীসা

প্রনউ ইয়কে প্রসটিি জে/পাপ্রন স্বাস্থেকি ও পাবনি পবক্ষ প্রনিাপি। এটি আমাবিি উত্তি অংবশি জোযাি বেবস্থাি যেবক নয় প্রমপ্রেয়ন প্রনউ ইয়কেবাসীি
কাবে বস্তুি সীসামুক্ত অবস্থায় যপ ৌঁবে যিওয়া হয়। েপ্রিও, প্রকেু প্রকেু পুিবনা বাপ্রেবি সীসাি নে-বেবস্থা োকবি পাবি ো জে/পাপ্রনি মবযে অে
পপ্রিমাবণ সীসা োেবি পাবি। ভাগেক্রবম, বাপ্রসন্দািা কবয়কটি সহজ পিবক্ষপ প্রনবয় িাবিি উন্মুক্ত হওয়াি মাত্রা নূেনিম কিবি পাবিন।
স্বানযের উপর িীিার প্রভাব র্ী র্ী?
সীসা হে একটি যািু ো, প্রববশে কবি যোবিা প্রশশুবিি ও গভেবিী মপ্রহোবিি যক্ষবত্র, ক্ষপ্রিকি হবি পাবি। এটি একটি প্রনউবিািচ্ছক্সন ো যোবিা
প্রশশুবিি প্রবকাশ, আিিণ ও যশখাি ক্ষমিাবক িভাপ্রবি কিবি পাবি। গভোবস্থায় সীসায় উন্মুক্ত হওয়াি ফবে সবিোজািবিি জবন্মি সময় ওজন কম
হবি ও প্রবকাবশ প্রবেম্ব হবি পাবি। পপ্রিবববশ সীসাি অবনকিকম উৎস িবয়বে, োি মবযে উবঠ আসা যপি প্রববশেভাবব উবেখবোগে, এবং সীসায়
উন্মুক্ত হওয়া েোসম্ভব কমাবনা জুপ্রি।
আমার পািীয় জনল/পানিনে নর্ িীিা থানর্?
পানীয় জে/পাপ্রন পুিবনা সীসােুক্ত জে/পাপ্রনি নে-বেবস্থাি উপািাবনি, যেমন পাইপ, যসাল্ডাি, কে, প্রফটিং ও ভাে্ভ, সংস্পবশ এবে
ে
সীসা োেবি
পাবি। যবশ কবয়ক র্ণ্টা যবি জে/পাপ্রন বেবহাি না কিা হবে, যেমন সািািাি যবি, িা জবে/পাপ্রনবি যবপ্রশ পপ্রিমাবণ সীসা োেবি পাবি। DEP এই
োো কমাবি NYC এি জে/পাপ্রন সিবিাবহ প্রবশুদ্ধ কবি এবং আমাবিি র্ন র্ন কিা পিীক্ষায় প্রনচ্ছিি কিা যগবে যে িা কােকি।
ে
িবুও, এই প্রবশুদ্ধ
কিা োবিীয় কবে সবসময় সীসা কপ্রমবয় প্রনিাপি মাত্রায় আনবি পাবি না।
পািীয় জনল/পানিনে িীিা পর্নবক্ষণ
ক
সবকটি যপ িসভাি এই িুটি যািু ি জনে পানীয় জে/পাপ্রন প্রনয়প্রমি পিীক্ষা কিাি এবং িপ্রমি মান পূিণ না হবে সুিক্ষা বেবস্থা যনওয়াি িবয়াজন
হওয়াি জনে 1990 এি িশবক েুক্তিাষ্ট্রীয় সীসা ও িামা প্রবপ্রয িপ্রিটষ্ঠি হয়। DEP িপ্রি বেি শবয় শবয় বাপ্রেি পানীয় জে/পাপ্রনি প্রববেেণ কবি এবং
এই নমুনাগুপ্রে িমাণ কবি যে পানীয় জে/পাপ্রন েুক্তিাষ্ট্রীয় িপ্রমি মান পূিণ কবি। এই প্রিবপাবিে ি পৃষ্ঠা 13 এি যিপ্রববে এই ফোফেগুপ্রে উপস্থাপ্রপি
হবয়বে।
আনম র্ীভানব আমার িীিায় উন্মুক্ত হওয়া িীমানয়ে র্রনে পানর?
DEP সীসায় উন্মুক্ত হওয়া কমাবি পানীয় জে/পাপ্রন পান বা িান্না কিাি জনে বেবহাবিি সময় প্রনম্নপ্রেপ্রখি পিবক্ষপগুপ্রে যনওয়াি সুপাপ্রিশ কিবে:
•

30 যসবকন্ড যবি বা জে/পাপ্রন ঠাণ্ডা হওয়া পেি
ে জে/পাপ্রন পেবি প্রিন। জে/পাপ্রন একবাি ঠাণ্ডা হবয় যগবে িা আিও 15 যসবকন্ড যবি
পেবি প্রিন।

•

িান্নাি, পান কিাি বা ইনফোি ফমুো
ে িস্তুি কিাি জনে ঠাণ্ডা জে/পাপ্রন বেবহাি কুন। গিম জবে/পাপ্রনবি সীসা ও অনোনে যািু োকাি
সম্ভাবনা যবপ্রশ।

•

িপ্রিমাবস কবেি মুবখি জােপ্রি (োবক বায়ুপূিকও বো হয়), যেখাবন যোবিা কণাগুপ্রে আিবক োকবি পাবি, খুবে যফেুন ও সাফ কুন।

•

সীসা োকবি পাবি এমন সংেগ্ন বস্তু ও/বা পপ্রিবেবাি োইন সনাক্ত কিবি ও বিবে যফেবি একজন োইবসেযািী কবেি প্রমস্ত্রীবক প্রনবয়াগ
কুন।

আনম র্ীভানব আমার জনল/পানিনে িীিা আনে নর্িা পরীক্ষা র্রানবা?
আপপ্রন আপনাি পানীয় জবে/পাপ্রনবি সীসা োকা প্রনবয় প্রিপ্রিি হবে আপপ্রন প্রবনা খিবি আপনাি বাপ্রেি জে/পাপ্রন পিীক্ষা কপ্রিবয় প্রনবি পাবিন।
DEP প্রনউ ইয়কে প্রসটিি সকে বাপ্রসন্দাি কাবে প্রিবপড ডাকমাশুে সহ প্রবনামূবেেি পিীক্ষাি প্রকি যপশ কবি। DEP এি প্রবনামূবেেি আবাপ্রসক পিীক্ষা
কােক্রম(Residential
ে
Testing Program) হে যিবশি এজািীয় সববৃে হৎ কােক্রম।
ে
DEP কােক্রম
ে
আিম্ভ হওয়াি সময় যেবক আনুমাপ্রনক 130,000
নমুনা সংগ্রবহি প্রকি প্রবিিণ কবিবে। একটি প্রবনামূবেেি সীসা পিীক্ষাি প্রকবিি অনুবিায কিবি 311 নম্ববি যফান কুন অেবা এখাবন োন

www.nyc.gov/apps/311.
আনম র্ার িনে যর্াগানর্াগ র্রনবা?
•

স্বাস্থে-সংক্রাি িবেি জনে:

•

NYC স্বাস্থে প্রবভাগ – Healthy Homes-এ
(646) 632-6023 নম্ববি যফান কুন

•

www.nyc.gov/health - Healthy Homes, Lead Poisoning Prevention যিখুন

•

আপনাি প্রনবজি বা আপনাি সিাবনি জনে িক্ত পিীক্ষাি িবয়াজন হবে আপনাি স্বাস্থে-পপ্রিিো ে িিানকািীি সবঙ্গ যোগাবোগ কুন

•

পানীয় জবে/পাপ্রনবি সীসা োকা সম্পবকে িবেি জনে:

•

DEP এি যেড ইউপ্রনবি (718) 595-5364 নম্ববি যফান কুন অেবা

•

DEPLeadUnit@dep.nyc.gov -যি ইবমে কুন

•

www.nyc.gov/dep/leadindrinkingwater যিখুন

•

প্রনিাপি পানীয় জে/পাপ্রনি হিোইবন (1-800-426-4791) যফান কুন অেবা এখাবন োন www.epa.gov/safewater/lead.

জে/পাপ্রন বেবস্থা সুিক্ষা ও িূেণ িপ্রিবিায কােক্রমসমূ
ে
হ
উৎনির জল/পানির মূলায়েি র্ার্ক্রম
ক
েুক্তিাষ্ট্রীয় িপ্রবযানসমূবহ যেিগুপ্রেি যে এোকাগুপ্রে সিকাপ্রি কবেি জে/পাপ্রন সিবিাহ কবি, ইনবভিপ্রিি িূেণকািী পিাে সনাক্ত
ে
কিবি,
জে/পাপ্রন বেবস্থাি িূেণ িবণিাি মূেোয়ন কিবি ও ফোফে জনগণবক জানাবি উৎবসি জে/পাপ্রনি মূেোয়ন কােক্রম
ে
বিপ্রি কিাি ও রূপায়বনি
ু
িবয়াজন হয়। উৎবসি জে/পাপ্রনি মূেোয়ন কােক্রম
ে
কীভাবব রূপাপ্রয়ি হবব িাি যক্ষবত্র যেিগুপ্রেবক বহে পপ্রিমাবণ নমনীয়িা িিান কিা হয়।
উৎবসি জে/পাপ্রনি িূেবণি সম্ভাবনা প্রহসাব কিবি সাহােে কিবি উপেব্ধ িেে বেবহাি কবি এই মূেোয়নগুপ্রে বিপ্রি কিা হবয়বে। উচ্চ িবণিাি
যিটিং এি অে এই
ে
নয় যে উৎবসি জে/পাপ্রনি িূেণ হবয়বে অেবা জে/পাপ্রন সিবিাবহ িা হবব; বিং, এগুপ্রে জে/পাপ্রন সিবিাহকািীবিি অপ্রিপ্রিক্ত
সাবযানিা বেবস্থা যনওয়াি িবয়াজনীয়িা প্রনবিেশ কবি।
1993 সাবে, িাি কোিপ্রিে/যডোওয়োি জে/পাপ্রন সিবিাবহি জনে প্রনউ ইয়কে প্রসটি িাি িেম FAD িাপ্ত কবি। িাবক অনুসিণ কবি 1997 সাবে
ঐপ্রিহাপ্রসক প্রনউ ইয়কে প্রসটি ওয়ািািবশড যমবমািান্ডাম অব এপ্রগ্রবমি(New York City Watershed Memorandum of Agreement) বিপ্রি হয় োবি
স্বাক্ষি কবিন প্রসটি, যেি ও েুক্তিাষ্ট্রীয় প্রনয়িকগণ, জে/পাপ্রন বেবস্থা কপ্রমউপ্রনটিগুপ্রে ও পপ্রিবববশি পক্ষ-সমেনকািীগণ।
ে
যসই সময় যেবক, DEP
প্রবপ্রভন্ন িকাবিি িূেণকািী পিাে যোগ
ে
কিাি যেবক আমাবিি জোযাি ও িণােীগুপ্রেবক িক্ষা কিবি একসাপ্রি কােক্রম
ে
রূপায়ন কিবে। এই িােু
কােক্রমগুপ্র
ে
ে NYSDOH ও EPA এি কো নজবিি অযীবন কাজ কবি। এই িয়াসগুপ্রেি কািবণ, যেগুপ্রে জেপ্রবভাচ্ছজকাি জে/পাপ্রনি গুণমাবনি
বাপ্রেক
ে প্রিবপাবিে উবেখ কো হবয়বে, NYSDOH প্রনউ ইয়কে প্রসটিি জে/পাপ্রন সিবিাবহি উৎবসি জে/পাপ্রনি মূেোয়ন সম্পািবনি িবয়াজন িবয়বে
ববে মবন কবি না। DEP এি জে/পাপ্রন বেবস্থাি জে/পাপ্রনি গুণমাবনি বাপ্রেক
ে প্রিবপািে যিখবি, এখাবন োন
www1.nyc.gov/html/dep/pdf/reports/fad_5.1_watershed_monitoring_program-2017watershed_water_quality_annual_report_07-18.pdf.

প্রনউ ইয়কে প্রসটিি প্রবেখোি জে/পাপ্রন সিবিাহ বজায় িাখা
10-বেনরর পনরস্রাবণ পনরহার িংর্ল্প
DEP আমাবিি পানীয় জে/পাপ্রনি উচ্চ মান বজায় িাখবি যবশ প্রকেু জে/পাপ্রন বেবস্থা সুিক্ষা ও িূেণ িপ্রিবিায কােক্রবমি
ে
অোয়ন
ে
ও িিািপ্রক
কবি। আমাবিি জোযািগুপ্রে ও িাবিিবক পুষ্ট কিা িণােী, খাুঁপ্রে ও নিীি যেবক িূেণবক িূবি িাখাি দ্বািা প্রনউ ইয়কে প্রসটিি পানীয় জে/পাপ্রনবক
িাি উৎস যেবক িক্ষা কিাি জনে এই প্রবজ্ঞানপ্রভপ্রত্তক যক শেগুপ্রেি নকশা কিা হবয়বে।
2017 সাবে, NYSDOH একটি নিু ন 10-বেবিি FAD জাপ্রি কবি ো DEP-যক অিি 2027 সাে পেি
ে পপ্রিস্রাবণ োো িাি কোিপ্রিে/যডোওয়োি
সিবিাহ িােু িাখাি সুবোগ কবি যিয়। DEP FAD িপ্রিপােন কিবি আগামী িশক জুবে আনুমাপ্রনক $1 প্রবপ্রেয়ন সমপণে কিবব। এই অোয়ন
ে
োবব
জে/পাপ্রন বেবস্থাি জপ্রম সংিক্ষবণ, বজেে জে/পাপ্রনি পপ্রিকাঠাবমা উন্নি কিবি, জে/পাপ্রন বেবস্থাি খামািগুপ্রেবি প্রনমেে জে/পাপ্রনি যক শে
রূপায়বন এবং িণােী, অিণে ও জে/পাপ্রনি গুণমানবক িভাপ্রবি কবি এমন িাকৃপ্রিক সম্পবিি বেবস্থাপনায়।
নিু ন FAD সহ, DEP 1993 সাে যেবক জে/পাপ্রন বেবস্থা সুিক্ষা কােক্রবম
ে
$2.7 প্রবপ্রেয়ন সমপণে কবিবে, েখন EPA িেমবাি প্রসটিবক জোযাবিি
মবিা ভূ পৃবষ্ঠি যেবক আসা কবেি জে/পাপ্রন পপ্রিস্রাববণি েুক্তিাষ্ট্রীয় িবয়াজনীয়িা যেবক োে যিওয়াি কো িকাশ কবি। DEP এি জে/পাপ্রন
বেবস্থা কােক্রমগুপ্র
ে
ে এই িপ্রিজ্ঞাি প্রভপ্রত্তবি বিপ্রি হবয়বে যে, পানীয় জে/পাপ্রনি গুণমানবক িাি উৎবসই িক্ষা কিা সববিবয় সাশ্রয়ী ও পপ্রিববশগি
প্রিক যেবক স্বাস্থেকি। পপ্রিস্রাববণি এই োে DEP-যক কোিপ্রিে/যডোওয়োি সিবিাবহ একটি ববো মাবপি পপ্রিস্রাবণ কািখানা প্রনমাণ
ে এোবনাি
সুবোগ কবি প্রিবয়বে। এিকম একটি যকবেি প্রনমাবণি
ে
খিি আনুমাপ্রনক $10 প্রবপ্রেয়ন, ো িাবক প্রসটিি ইপ্রিহাবস সববিবয় ববো সিকাপ্রি প্রনমাণ
ে
িকে কবি িু েবব।

প্রবগি 25 বেি যবি, DEP এি জেপ্রবভাচ্ছজকাি কােক্রমগুপ্র
ে
ে জে/পাপ্রনবক িাি উৎবস িক্ষা কিাি জািীয় ও আিজোপ্রিক মবডবে পপ্রিণি হবয়বে।
িপ্রি বেি, সািা পৃপ্রেবী যেবক জে/পাপ্রন উপবোপ্রগিা বেবস্থাপক ও জনস্বাস্থে যপশািািগণ DEP এি কােক্রমগুপ্র
ে
ে অযেয়ন কিবি আবসন। DEP
অবেপ্রেয়া, কানাডা, প্রিপ্রে, িীন, কেপ্রম্বয়া, ভািি, প্রসঙ্গাপুি, েুক্তিাজে এবং প্রনউ ইয়কে প্রসটিি সুিক্ষাি িয়াবসি যকাবনা অংশ িপ্রিরূপ বিপ্রিি দ্বািা
জে/পাপ্রনি গুণমাবনি িোবেবিি সমাযান কিবি িান এমন অনোনেবিি স্বাগি জাপ্রনবয়বে।
DEP এি উৎবসি জে/পাপ্রনি সুিক্ষাি উবিোগ ও কৃপ্রিবত্বি মবযে িবয়বে:
•

জপ্রম অপ্রযগ্রহণ: 1997 সাে যেবক DEP আবগ প্রসটিি মাপ্রেকানায় োকা জোযািগুপ্রেি িািপাবশি 45,000 একি জপ্রমি অপ্রিপ্রিক্ত 152,000
একবিিও যবপ্রশ জপ্রম সংিক্ষণ কবিবে। যেি অব প্রনউ ইয়কে পাবকেি জপ্রম বা অিবণেি জপ্রম প্রহবসবব 210,000 একি জপ্রমি মাপ্রেকানা
বজায় যিবখবে ও স্থায়ীভাবব িক্ষা কবিবে এবং অনোনে সত্তাগুপ্রে জে/পাপ্রন বেবস্থায় 27,000 একি জপ্রম সংিক্ষণ কবিবে। সব প্রমপ্রেবয়,
বিেমাবন জে/পাপ্রন বেবস্থাি িায় 40 শিাংশ জপ্রম এখন উন্মুক্ত স্থান প্রহবসবব সংিপ্রক্ষি।

•

কৃপ্রে কােক্রম:
ে
অোভজনক সংস্থা ওয়ািািবশড এপ্রগ্রকােিািাে কাউচ্ছেে, DEP’ি জেপ্রবভাচ্ছজকাি অনেিম অংশীিাি, 450 এিও যবপ্রশ
“সমগ্র খামাি” পপ্রিকেনা সম্পূণ কবিবে
ে
োি মবযে িবয়বে স্থানীয় খামািগুপ্রেি বেবসাপ্রয়ক চ্ছক্রয়াকোবপ িূেণ িপ্রিবিাযবক অিভু ক্ত
ে কিা।
খামাি যযায়া জে/পাপ্রন ববয় োওয়া প্রনয়িণ কিাি ও স্থানীয় িণােীগুপ্রেবি পপ্রিবপােক অেবা সম্ভাবে িূেণকািী পিাবেিে পপ্রিমাণ এবকবাবি
কমাবনাি 7,800 যসিা বেবস্থাপনা িীপ্রিসমূহ এই পপ্রিকেনাগুপ্রেি পপ্রিপূিক প্রহবসবব কাজ কবি।

•

জে/পাপ্রন বেবস্থাি প্রবশুদ্ধ কিাি কািখানাগুপ্রে উন্নি কিা: DEP কোিপ্রিে/যডোওয়োি জেপ্রবভাচ্ছজকায় োবিীয় যবসিকাপ্রি ও সিকাপ্রি
বজেে জে/পাপ্রনি প্রবশুদ্ধ কিাি কািখানা উন্নি কিা সম্পূণ কবিবে।
ে

•

যসপ্রেক বেবস্থা যমিামপ্রি: কোিপ্রিে ওয়ািািবশড কবপাবিশন
ে
(CWC), প্রসটিি অোপ্রে য়ি আবিকটি অংশীিাি সংস্থা, যগািা জেপ্রবভাচ্ছজকা
জুবে োকা িুবেে যসপ্রেক বেবস্থা যমিামপ্রিবি প্রবপ্রনবয়াগ কবিবে, োবি 2018 সাে জুবে 5,500 যমিামপ্রি সম্পূণ কিা
ে
হবয়বে।

•

িণােী বেবস্থাপনা: DEP জোযাি বেবস্থাবক পুষ্ট কিা িণােীগুপ্রেি িাকৃপ্রিক ভািসামে ও বনোি সহনক্ষমিা পুনুদ্ধাি কিবি একটি
সবাঙ্গীণ
ে
িণােী বেবস্থাপনা কােক্রম
ে
রূপায়ন কবিবে। 2018 সাে জুবে, কোিপ্রিবেি িায় 44 মাইে জেপে বিাবি িণােীি ভািসামে ও
িণােীি যাবিি গােপাো পুনুদ্ধাি কিবি কােক্রবমি
ে
যেবক 375টি িকবেি অোয়ন
ে
কিা হবয়বে।

•

জপ্রম বেবস্থাপনা ও প্রববনািন: DEP প্রসটিি মাপ্রেকানায় োকা যসই অিবণেি বেবস্থাপনায় একটি সবাঙ্গীণ
ে
পপ্রিকেনা বিপ্রি কবিবে, যেগুপ্রে
জোযাবিি প্রিবক নামাি সময় জে/পাপ্রনবক িাকৃপ্রিকভাবব পপ্রিস্ুি কবি। DEP জে/পাপ্রন বেবস্থা অঞ্চবে মােযিা, হাইপ্রকং ও অনোনে
অে-িভাববি প্রববনািবনি জনে প্রসটিি মাপ্রেকানায় োকা িায় 137,000 একি সম্পপ্রত্ত খুবে প্রিবয়বে।

•

প্রনয়িণ কােক্রম:
ে
জে/পাপ্রন বেবস্থাি সুিক্ষা ও যসই অঞ্চবেি িাপ্রহিাগুপ্রেি মবযে ভািসামে িাখাি সবঙ্গই DEP জে/পাপ্রন বেবস্থায় নিু ন
উন্নয়বনি িস্তাবগুপ্রে পোবোিনা
ে
ও অনুবমািন কিবি একটি প্রনয়িণ কােক্রবমি
ে
িিািপ্রক কবি এবং বনো প্রনয়িণ কবি এমন িকেগুপ্রে
সনাক্ত কিবি ও িাবি প্রবপ্রনবয়াগ কিবি স্থানীয় কপ্রমউপ্রনটিগুপ্রেি সবঙ্গ কাজ কবি।

নিু ন FAD-যি DEP এি এই মূে কােক্রমগুপ্র
ে
ে িাপ্রেবয় োওয়া িবয়াজন। এবি DEP এি বজেে জে/পাপ্রন সংগ্রহ ও িচ্ছক্রয়া কিবি, িণােীগুপ্রে ও
িাবিি আবশপাবশি জপ্রম সংিক্ষণ কিবি এবং জে/পাপ্রন বেবস্থাি কৃেকবিি সবঙ্গ আমাবিি কাজবক সম্প্রসাপ্রিি কিবি নিু ন িয়াবস অোয়বনিও
ে
িবয়াজন হবব। যসইসবঙ্গ, FAD-যি নোশনাে অোকাবডপ্রমজ অব সাবয়বেস, ইচ্ছিপ্রনয়াপ্রিং অোন্ড যমপ্রডপ্রসন(National Academies of Sciences,
Engineering, and Medicine) এি দ্বািা প্রসটিি উৎবসি জে/পাপ্রনি সুিক্ষা কােক্রবমি
ে
একটি প্রববশেজ্ঞ পোবোিনা
ে
অিভু ক্ত
ে িবয়বে, যেটি 2020
সাবে সম্পূণ হবব
ে
ববে িিেপ্রশি।
FAD সম্পবকে আিও িেে এখাবন NYSDOH এি ওবয়বসাইবি পাওয়া োবব:
www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/nycfad.
এখাবন প্রনউ ইয়কে প্রসটিি জে/পাপ্রন বেবস্থা সুিক্ষা কােক্রমগুপ্র
ে
ে সম্পবকে আিও িেে পাওয়া োবব: www.nyc.gov/watershed.

যর্ন্সিনর্া-ইস্টনভউ িংনর্াগ
DEP গি বেি ওবয়েবিোি কাউপ্রিবি একটি $1.2 প্রবপ্রেয়বনি সুেঙ্গ প্রনমাণ
ে িকবেি পপ্রিকেনা যর্ােণা কবি োবি যকেগুপ্রেি মবযেকাি যসইসব
কাজকবমিে প্রস্থপ্রিস্থাপকিা ও নমনীয়িাি উন্নপ্রি র্িবব যেগুপ্রে প্রনউ ইয়কে প্রসটিি পানীয় জবে/পাপ্রনবি প্রবশুদ্ধ কিাি জনে প্রববশে জুপ্রি।
িকেটিি সববিবয় গুুত্বপূণ প্রে বেয় – যকচ্ছেবকা-ইেপ্রভউ সংবোগ (KEC) নাবম পপ্রিপ্রিি – এটি হবব যকচ্ছেবকা জোযাি ও কোিপ্রিে/যডোওয়োি UV
প্রনবীজকিণ যকবেি মবযেকাি একটি 2 মাইে েম্বা সুেঙ্গ। DEP-যক অনোনে যকেগুপ্রেবক প্রনপ্রিেষ্ট সমবয়ি বেবযাবন িক্ষণাববক্ষণ বা পপ্রিিশবনি
ে
উবেবশে বন্ধ িাখাি সক্ষমিা িিান কিবি এই নিু ন জেিণােীটি জে/পাপ্রন সিবিাবহি এই প্রববশে জুপ্রি উপািানগুপ্রেি মবযে োিায়াবিি
অপ্রিপ্রিক্ত উপায় িিান কিবব।
KEC িকেটিি মবযে োকবব যকচ্ছেবকা জোযাি যেবক জে/পাপ্রন যিবন আনবি এবং UV কািখানায় জে/পাপ্রনবক স্থানািপ্রিি কিবি ও অনোনে
পপ্রিকাঠাবমাি কাবজি জনে নিু ন সুেঙ্গ, যকবেি প্রনমাণ।
ে DEP িকবেি নকশায় সমেনে যজাগাবি ইপ্রিমবযেই ঐ এোকা যেবক মাটি ও িাি নীবিি
স্তবিি পােবিি নমুনা সংগ্রহ শুু কবিবে। KEC িকবেি িেম অংবশি প্রনমাণ
ে পাুঁি বেবিি মবযে শুু কিাি িিোশা কিা হবি; সুেবঙ্গি কাজটি
2025 সাে নাগাি শুু হবব। DEP িকেটি 2035 সাে নাগাি যশে কিবব ববে িিোশা কিা হবি।
সম্পূণ হওয়া
ে
সুেঙ্গটি আনুমাপ্রনক 27 ফুি বোবসি হবব ও মাটিি 400-500 ফুি নীবি প্রিবয় োবব। এটি িপ্রিপ্রিন সবাপ্রে যক 2.6 প্রবপ্রেয়ন গোেন
জে/পাপ্রন বহন কিাি মবিা ববো হবব। এি নকশাি কািবণ প্রনউ ইয়কে প্রসটি ও ওবয়েবিোি কাউপ্রিি ভপ্রবেেৎ বৃচ্ছদ্ধ র্িবব, ভপ্রবেেবি প্রবশুদ্ধিা
যকেগুপ্রে সংবোজবনি এবং অনোনে যকেগুপ্রেবক প্রনপ্রিেষ্ট সমবয়ি বেবযাবন িক্ষণাববক্ষণ বা পপ্রিিশবনি
ে
উবেবশে বন্ধ িাখাি সম্ভাবনা যিখা যিবব।

নিউ ইয়র্ক নিটির জল/পানির শন্সক্তর যর্াগিূত্র – গ্রীিহাউি গোি র্মানে জল/পানির ভারিামের্ুক্ত হওয়ার
িংনর্াগ
ভািসামেেুক্ত হওয়াি যক্ষবত্র প্রনউ ইয়কে প্রসটিি প্রবেবসিা অবস্থানবক এপ্রগবয় প্রনবয় যেবি DEP শহিবোপ্রপ জেবায়ু পপ্রিবিেবনি উবেশে পূিণ কিবি
গ্রীনহাউস গোস (GHG) প্রনগমন
ে প্রিপ্রিি কিবি ও কমাবি োকবে। DEP’ি জে/পাপ্রন সিবিাহ, ঝেবৃটষ্টি জে/পাপ্রন ও বজেে জে/পাপ্রন বেবস্থাপনা
যকেগুপ্রে বিেমাবন প্রনউ ইয়কে প্রসটিি সিকাপ্রি ভবনগুপ্রেি যমাি GHG প্রনগমবনি
ে
17 শিাংশবক আওিায় আবন। আমাবিি প্রনগমবনি
ে
শাখাপ্রবস্তাি
কিবি এবং পবিাক্ষভাবব শচ্ছক্তসংক্রাি সহ-উপবোপ্রগিা িিান কিবি DEP যবশ কবয়কটি ভািসামেেুক্তিা কােক্রবম
ে
প্রবপ্রনবয়াগ কবিবে, োি মবযে
িবয়বে জে/পাপ্রনি িাপ্রহিা বেবস্থাপনা।
DEP’ি 2050 সাবেি মবযে GHG প্রনগমন
ে 80 শিাংশ কমাবনাি যময়বিি OneNYC েক্ষে অজেবনি িপ্রি অঙ্গীকাি (2005 সাবেি প্রভপ্রত্তবিখাি সাবপবক্ষ)
DEP যেভাবব কাজ কবি িাবক িােনা কিবে। DEP সম্প্রপ্রি বজেে জেসম্পি পুনুদ্ধাি যকেগুপ্রে (WRRFs) সহ আমাবিি প্রবপ্রভন্ন িোগি যকবেি
দ্বািা উৎপন্ন GHG প্রনগমবনি
ে
পপ্রিমাপ কবিবে। েপ্রিও, DEP এি কাবে সংস্থাি সাপ্রবক
ে GHG কােভাবিি
ে
উপি জে/পাপ্রন সংিক্ষবণি ও িাপ্রহিা
বেবস্থাপনাি িভাব পপ্রিমাপ কিাি যকাবনা উপায় যনই।
আমাবিি যডিাি উন্নপ্রি র্িাবি, DEP 2016 সাবে কমবি োকা জে/পাপ্রনি িাপ্রহিা ও GHG প্রনগমন
ে কমাবনাি মবযে সম্পকে গণনা কিবি একটি
জে/পাপ্রন ও শচ্ছক্তি যোগসূবত্রি অযেয়ন শুু কবিবে। এই অযেয়নটিি প্রভপ্রত্ত হে একটি সহজ সূত্র - প্রনউ ইয়কে প্রসটি আিও কম পানীয় জে/পাপ্রন
বেবহাি কিবে িা অবশেই িাি জে/পাপ্রন ও বজেে জে/পাপ্রনি প্রবশুদ্ধ কিবি আিও কম শচ্ছক্ত ও িাসায়প্রনক খিি কিবে। এি েক্ষে প্রেে কীভাবব এই
হ্রাস আমাবিি GHG প্রনগমনবক
ে
িভাপ্রবি কিবব িাি যখাুঁজ কিা। এই অযেয়বনি অংশ প্রহবসবব, প্রববশেজ্ঞিা একটি সাযনী বিপ্রি কবিবেন ো এোবি
পািা GHG প্রনগমবনি
ে
পপ্রিমাপ কবি, েখন প্রনউ ইয়কেবাসীগণ িাবিি জে/পাপ্রনি িাপ্রহিায় কািোুঁি কবিন, ো DEP-যক প্রবশুদ্ধ কিাি জনে আিও
কম শচ্ছক্ত বেবহাবিি সুবোগ কবি যিয়।
জে/পাপ্রন ও শচ্ছক্তি যোগসূবত্রি সাযনী বেবহাি কবি DEP আপ্রবষ্কাি কবিবে যে িাি জে/পাপ্রনি কােকাপ্র
ে িিাি কােক্রমগুপ্র
ে
ে সাফবেেি সবঙ্গ GHG
প্রনগমন
ে কপ্রমবয়বে। যম 2018 এি প্রহবসবব, DEP’ি জে/পাপ্রনি কােকাপ্র
ে িিাি কােক্রমগুপ্র
ে
ে 400 িুবেি িৃঢ়সংেগ্ন বস্তুি যিবরাপ্রফি, প্রসটি পাকেগুপ্রেবি
400 যে শাওয়াি বিোবনা ও বহু-পপ্রিবাবিি আবাপ্রসক ইমািিগুপ্রেবি 12,637 িয়বেি বিোবনাি ফেস্বরূপ বেবি 68 যমটরক িন (MT) CO2 এি
সমিু েে (CO2e) পপ্রিমাণ কপ্রমবয়বে। সাপ্রবকভাবব,
ে
DEP’ি ভািসাবমেি কােক্রমগুপ্র
ে
ে বেবি 480 MT CO2e এিও যবপ্রশ পপ্রিমাণ কাবনে প্রনগমন
ে
কপ্রমবয়বে, োি সমিু েে পপ্রিমাণ হে 131টি িমাণ োত্রীবাহী যমািিগাপ্রে (বেবি 10,000 মাইে) বা 6,406-গুপ্রে 60-ওয়াবিি আবোি বােব (িপ্রিপ্রিন
প্রিনিপ্রি 8 র্ণ্টা কবি)।

প্রনউ ইয়কে প্রসটিি 2018 সাবেি পানীয় জে/পাপ্রনি গুণমান পিীক্ষাি ফোফে
প্রনউ ইয়কে প্রসটিি সাবেি পানীয় জে/পাপ্রনি গুণমান পিীক্ষাি ফোফে কীভাবব পেবি হবব
পানীয় জে/পাপ্রন সিবিাহ ও গুণমাবনি প্রিবপািে এি প্রনম্নপ্রেপ্রখি অংশটি আপনাি কবেি জে/পাপ্রনি গুণমান িপ্রিটি প্রস্থপ্রিমাবপি (িবোজে হবে)
েুক্তিাষ্ট্রীয় ও যেবিি িপ্রমি মাবনি সবঙ্গ িু েনা কবি। পেববক্ষবণি
ে
ফোফবে যিখা োবি যে প্রনউ ইয়কে প্রসটিি পানীয় জে/পাপ্রন 2018 সাবে
োবিীয় মান পূিণ কবিবে।
সািণী 1 োবিীয় প্রনয়প্রিি ও অপ্রনয়প্রিি প্রস্থপ্রিমাপ, সংগৃহীি নমুনাি সংখো, সনাক্ত কিা মাবনি পপ্রিসি, সনাক্ত কিা মানগুপ্রেি গে প্রস্থপ্রিমাপগুপ্রেি
সম্ভাবে উৎবসি জনে িপ্রিপােন পেববক্ষবণি
ে
ফোফেবক িপ্রিফপ্রেি কবি, জপ্রফ না পািিীকায় অনে প্রকেু যিওয়া োবক। িপ্রিটি প্রস্থপ্রিমাবপি
পেববক্ষবণি
ে
যপ নঃপুপ্রনকিা বিোবি োবক ও িা প্রস্থপ্রিমাপ সাবপক্ষ। উপস্থাপ্রপি যডিা কোিপ্রিে/যডোওয়োি ও যক্রািন সিবিাবহি জনে, 2018
সাবে যকবেমাত্র যেগুপ্রে জে/পাপ্রনি উৎস প্রহবসবব প্রেে। সািণী 2 যসই স্থপ্রিমাপগুপ্রেবক উপস্থাপ্রপি কবি যেগুপ্রে পেববক্ষণ
ে
কিা হবয়প্রেে, প্রকন্তু
যকাবনা নমুনায় পাওয়া োয়প্রন।
আমাবিি যবপ্রশিভাগ যডিা 2018 এি পিীক্ষাি িপ্রিপ্রনপ্রযত্বমূেক; প্রস্থপ্রিমাপগুপ্রেি বা িূেণকািী পিােগুপ্র
ে েি গাঢ়ত্ব র্ন র্ন বিোয় না। আপপ্রন
আমাবিি আবগি বেিগুপ্রেি প্রিবপািে এখাবন যিবখ প্রনবি পািববন: www.nyc.gov/waterquality.

সংজ্ঞাসমূহ
পদনক্ষনপর মাত্রা (AL):

যকাবনা িূেণকািী পিাবেিে গাঢ়ত্ব, অপ্রিক্রম কিবে, োি যেবক প্রবশুদ্ধ কিা অেবা জে/পাপ্রন বেবস্থাি অনুসিণ কিা আবশেক এমন অনোনে
িবয়াজনীয়িা কাজ শুু কবি যিয়। নমুনাগুপ্রেি 10 শিাংবশি যবপ্রশ পিবক্ষবপি মাত্রা োপ্রেবয় যগবে অপ্রিক্রমণ র্বি।
দূষণর্ারী পদানথরক িনবাচ্চ
ক মাত্রা (MCL):

পানীয় জবে/পাপ্রনবি িূেণকািী পিাে সব
ে াপ্রে যক যে মাত্রায় োকাি অনুমপ্রি িবয়বে। MCL-গুপ্রেবক উপেব্ধ যসিা িেুচ্ছক্ত বেবহাি কবি কােকিভাবব
ে
MCLG-গুপ্রেি েোসম্ভব কাোকাপ্রে প্রস্থি কিা হয়।
দূষণর্ারী পদানথরক িনবাচ্চ
ক মাত্রার লক্ষে (MCLG):

িূেণকািী পিাে যে
ে মাত্রাি নীবি পানীয় জবে/পাপ্রনবি োকবে স্বাবস্থেি যকাবনািকম জ্ঞাি বা িিোপ্রশি ঝুুঁ প্রক যনই। MCLG-গুপ্রে সুিক্ষাি বেবযান
িাখাি সুবোগ কবি যিয়।
নিবীজর্ারনর্র িনবাচ্চ
ক অবনশষ্ট মাত্রা (MRDL):

পানীয় জবে/পাপ্রনবি প্রনবীজকািক সবাপ্রে যক যে মাত্রায় োকাি অনুমপ্রি িবয়বে। জীবাণুর্টিি িূেক প্রনয়িবণি জনে প্রনবীজকািক যোগ কিাি
িবয়াজন হয়।
নিবীজর্ারনর্র িনবাচ্চ
ক অবনশষ্ট মাত্রার লক্ষে (MRDLG):

প্রনবীজকািক যে মাত্রাি নীবি পানীয় জবে/পাপ্রনবি োকবে স্বাবস্থেি যকাবনািকম জ্ঞাি বা িিোপ্রশি ঝুুঁ প্রক যনই। MRDLGগুপ্রে জীবাণুর্টিি িূেক
প্রনয়িবণি জনে প্রনবীজকািক বেবহাবিি উপবোপ্রগিাবক িপ্রিফপ্রেি কবি না।
নবশুদ্ধো যর্ৌশল (TT):

একটি িবয়াজনীয় িচ্ছক্রয়া োি উবেশে হে পানীয় জবে/পাপ্রনবি যকাবনা িূেবকি মাত্রা কমাবনা।
90েম শের্রা মাি:

সীসা ও িামাি জনে প্রিবপািে কিা মানগুপ্রে 90িম শিকিা মান উপস্থাপন কবি। শিকিা মান হে 100 এি যিবে একটি মান ো একটি বণ্টবনি
মাবনি সমান বা িাি যিবয় কম শিাংশবক প্রনবিেশ কবি। 90িম শিকিা মান হে আপনাি জে/পাপ্রন বেবস্থায় সনাক্ত কিা সীসা ও িামাি মাবনি 90
শিাংবশি সমান বা িাি যিবয় যবপ্রশ।

একক ও সংপ্রক্ষপ্ত রূপ
CaCO3 = কোেপ্রসয়াম কাববনি
ে
প্রসএফইউ/প্রমপ্রে = কবোপ্রন বিপ্রি কিা একক িপ্রি প্রমপ্রেপ্রেিাি
/যসপ্রম = িপ্রি যসপ্রিপ্রমিাি
o

ফা = প্রডগ্রী ফাবিনহাইি

মাইবক্রাগ্রা/প্রে = মাইবক্রাগ্রাম িপ্রি প্রেিাি (10-6 গ্রাম িপ্রি প্রেিাি)
প্রমউএস/যসপ্রম = মাইবক্রাপ্রসবমে িপ্রি যসপ্রিপ্রমিাি
প্রমগ্রা/প্রে = প্রমপ্রেগ্রাম িপ্রি প্রেিাি (10-3 গ্রাম িপ্রি প্রেিাি)
এমপ্রপএন/100প্রমপ্রে = যমাে যিাবোববে নাম্বাি িপ্রি 100 প্রমপ্রেপ্রেিাি
এনপ্রড = পিীক্ষাগাবিি প্রববেেবণ যিখা যগবে যে এই প্রস্থপ্রিমাপটি সনাক্ত হয়প্রন
এনপ্রডএে = যকাবনা প্রনপ্রিেষ্ট সীমা যনই
এনটিইউ = যনবফবোবমটরক িাপ্রবপ্রড
ে টি ইউপ্রনি
/50প্রে = িপ্রি 50 প্রেিাি

িারণী 1: িিাক্ত হওয়া নযনেমাপিমূহ
এই িারণীনে 2018 িানল িিাক্ত হওয়া র্াবেীয় নযনেমানপর পর্নবক্ষনণর
ক
ফলাফল
প্রচনলে যভৌে ও রািায়নির্ নযনেমাপিমূহ
NYSDOH MCL
প্রস্থপ্রিমাপ

(সববাচ্চ
ে

EPA MCLG

অনুবমাপ্রিি

(আিশ েক্ষে)
ে

# নমুনাগুপ্রে

সীমা

গে

MCL েঙ্ঘন

পানীয় জবে/পাপ্রনবি সম্ভাবে উৎসগুপ্রে

মাত্রা)

ক্ষািকত্ব (প্রমগ্রা/প্রে CaCO3)

-

-

309

14 - 80

21

না

িাকৃপ্রিক কবেি ক্ষয়

50 - 200 (1)

-

464

7 - 54

21

না

িাকৃপ্রিক কবেি ক্ষয়

2

2

464

0.01 - 0.05

0.02

না

িাকৃপ্রিক কবেি ক্ষয়

- (2)

-

6

8 - 35

20.4

না

িাকৃপ্রিকভাবব উৎপন্ন

-

-

464

5.4 - 29.8

7.6

না

িাকৃপ্রিক কবেি ক্ষয়

যলাবিি (প্রমগ্রা/প্রে)

- (2)

-

32

ND - 0.2

0.06

না

যলািাইড (প্রমগ্রা/প্রে)

250

-

309

12 - 101

20

না

যলািাইড অববশে, মুক্ত (প্রমগ্রা/প্রে)

4 (3)

-

16,033

0.0 - 1.3

0.6 (3)

না

যক্রাপ্রময়াম (মাইবক্রাগ্রা/প্রে)

100

-

464

ND - 3

ND

না

িাকৃপ্রিক কবেি ক্ষয়

যক্রাপ্রময়াম VI (মাইবক্রাগ্রা/প্রে)

- (2)

-

32

ND - 0.06

0.04

না

িাকৃপ্রিক কবেি ক্ষয়

-

-

14,700

3 - 35 (4)

6

না

15 (5)

-

1,333

3 - 14

6

না

1.3 (6)

1.3

464

0.002 - 0.088

0.008

না

- (7)

-

308

-2.2

না

2.2 (5)

4

2,103

ND - 0.9

0.7

না

খিিা (প্রমগ্রা/প্রে CaCO3)

-

-

464

18 - 116

27

না

িাকৃপ্রিক কবেি ক্ষয়

খিিা (যগ্রন/গোেন[মাপ্রকেন]CaCO3) (8)

-

-

464

1.1 - 6.7

1.5

না

িাকৃপ্রিক কবেি ক্ষয়

যোহা (মাইবক্রাগ্রা/প্রে)

300 (5) (9)

-

464

ND - 197

32

না

িাকৃপ্রিকভাবব উৎপন্ন

সীসা (মাইবক্রাগ্রা/প্রে)

15 (6)

0

464

ND - 1

ND

না

-

-

464

1.1 - 10

1.9

না

িাকৃপ্রিক কবেি ক্ষয়

300 (5) (9)

-

476

ND - 93

17

না

িাকৃপ্রিকভাবব উৎপন্ন

অোেুপ্রমপ্রনয়াম (মাইবক্রাগ্রা/প্রে)
যবপ্রিয়াম (প্রমগ্রা/প্রে)
যব্রামাইড (মাইবক্রাগ্রা/প্রে)
কোেপ্রসয়াম (প্রমগ্রা/প্রে)

িং - বণ্টন বেবস্থা
(িবেি একক - িৃ টষ্টবগািি)
িং - িববশ পে
(িবেি একক - িৃ টষ্টবগািি)
িামা (প্রমগ্রা/প্রে)

ক্ষয়কাপ্রিিা (েবিপ্রেয়াি সূিক)

ফ্েুওিাইড (প্রমগ্রা/প্রে)

মাগবনপ্রসয়াম (প্রমগ্রা/প্রে)
মোঙ্গাপ্রনজ (মাইবক্রাগ্রা/প্রে)

-2.74 যেবক 0.96

যসাপ্রডয়াম হাইবপাবলািাইি বেবহাি কবি
পানীয় যলাপ্রিবনশবনি উপজাি পিাে ে
িাকৃপ্রিকভাবব উৎপন্ন; সেক েবণ
প্রনবীজকিবণি জনে জবে/পাপ্রনবি
সংবোচ্ছজি বস্তু

জবে/পাপ্রনবি যোহা, মোঙ্গাপ্রনজ ও বজব
পিাবেিে উপপ্রস্থপ্রি
জবে/পাপ্রনবি যোহা, মোঙ্গাপ্রনজ ও বজব
পিাবেিে উপপ্রস্থপ্রি
গৃহস্থাপ্রেি নে-বেবস্থাি ক্ষয়িাপ্রপ্ত;
িাকৃপ্রিক কবেি ক্ষয়

জবে/পাপ্রনবি সংবোচ্ছজি বস্তু ো িাুঁি
শচ্ছক্তশােী কবি; িাকৃপ্রিক লবকি ক্ষয়

গৃহস্থাপ্রেি নে-বেবস্থাি ক্ষয়িাপ্রপ্ত;
িাকৃপ্রিক কবেি ক্ষয়

পরেে পাতায় ক্রমশ

িারণী 1: িিাক্ত হওয়া নযনেমাপিমূহ (ক্রমশ)
এই িারণীনে 2018 িানল িিাক্ত হওয়া র্াবেীয় নযনেমানপর পর্নবক্ষনণর
ক
ফলাফল
প্রচনলে যভৌে ও রািায়নির্ নযনেমাপিমূহ (ক্রমশ)
NYSDOH MCL
প্রস্থপ্রিমাপ

(সববাচ্চ
ে

EPA MCLG

অনুবমাপ্রিি

(আিশ েক্ষে)
ে

# নমুনাগুপ্রে

সীমা

গে

MCL েঙ্ঘন

পানীয় জবে/পাপ্রনবি সম্ভাবে উৎসগুপ্রে

মাত্রা)

প্রনবকে (মাইবক্রাগ্রা/প্রে)

-

-

464

ND - 2

ND

না

10

10

309

0.06 - 0.48

0.13

না

িাকৃপ্রিক কবেি ক্ষয়
সাি যযায়া জে/পাপ্রন যেবক; যসপ্রেক

নাইবরি (প্রমগ্রা/প্রে নাইবরাবজন)

িোঙ্ক, নিে মাি পপ্রিস্ুি জে; িাকৃপ্রিক
কবেি ক্ষয়
সাি যযায়া জে/পাপ্রন যেবক; যসপ্রেক

নাইরাইি (প্রমগ্রা/প্রে নাইবরাবজন)

1

1

305

ND - 0.002 (10)

ND

না

িোঙ্ক, নিে মাি পপ্রিস্ুি জে; িাকৃপ্রিক
কবেি ক্ষয়

6.8 - 8.2 (11)

-

16,034

7.0 - 10.8

7.4

না

1-4 (11)

-

16,032

0.3 - 2.6

2.1

না

পিাপ্রশয়াম (প্রমগ্রা/প্রে)

-

-

464

0.5 - 2.8

0.7

না

িাকৃপ্রিক কবেি ক্ষয়

প্রসপ্রেকা [প্রসপ্রে কন অক্সাইড] (প্রমগ্রা/প্রে)

-

-

308

1.7 - 7.5

2.5

না

িাকৃপ্রিক কবেি ক্ষয়

NDL (5) (12)

-

464

9 - 57

13

না

আবপপ্রক্ষক পপ্রিবাপ্রহিা (প্রমউএস/যসপ্রম)

-

-

16,032

82 - 530

120

না

েনপ্রশয়াম (মাইবক্রাগ্রা/প্রে)

-

-

464

19 - 99

26

না

িাকৃপ্রিক কবেি ক্ষয়

250

-

309

3.5 - 21

5.2

না

িাকৃপ্রিকভাবব উৎপন্ন

-

-

16,034

33 - 80

53

না

500 (1)

-

310

37 - 295 (13)

72

না

-

-

459

1.3 - 2.6 (14)

1.7

না

- (2)

-

6

2.1 - 4.2

3.1

না

5 (16)

-

14,700

ND - 33.8

1 (16)

না

মাটি যযায়া জে

না

মাটি যযায়া জে
মাটি যযায়া জে

pH (pH একক)
ফসবফি, অে-ে (প্রমগ্রা/প্রে)

যসাপ্রডয়াম (প্রমগ্রা/প্রে)

সােবফি (প্রমগ্রা/প্রে)
িাপমাত্রা (°ফা)
যমাি দ্রবীভূ ি কটঠন (প্রমগ্রা/প্রে)

যমাি বজব কাবনে (প্রমগ্রা/প্রে)
যমাি বজব কাবনে - উৎস জে/পাপ্রন
(প্রমগ্রা/প্রে)
অস্বিিা (15) - বণ্টন বেবস্থা (NTU)
অস্বিিা

(15)

- উৎস জে/পাপ্রন (NTU)

অস্বিিা (15) - পপ্রিস্ুি জে/পাপ্রন (NTU)
UV 254 যশােণ িবণিা (যসপ্রম-1)
িস্তা (প্রমগ্রা/প্রে)

5

(17)

(17)

-

-

-

1.6

TT (18)

-

-

-

0.23 (18)

না

-

-

309

0.025 - 0.045

0.032

না

5 (5)

-

464

ND - 0.016

ND

না

ক্ষয়িাপ্রপ্ত প্রনয়িবণ জবে/পাপ্রনবি
সংবোচ্ছজি বস্তু

িাকৃপ্রিকভাবব িাপ্ত; সেক েবণ;
জে/পাপ্রন মৃিুকািী পিাে; ে িাণীজ বজেে

মাটিবি িাকৃপ্রিকভাবব উৎপন্ন যািু ও
েবণগুপ্রে; বজব পিাে ে
পপ্রিবববশ িাকৃপ্রিকভাবব উপপ্রস্থি বজব
পিাে ে
পপ্রিবববশ িাকৃপ্রিকভাবব উপপ্রস্থি বজব
পিাে ে

পপ্রিবববশ িাকৃপ্রিকভাবব উপপ্রস্থি বজব
পিাে ে
িাকৃপ্রিকভাবব উৎপন্ন

পরেে পাতায় ক্রমশ

িারণী 1: িিাক্ত হওয়া নযনেমাপিমূহ (ক্রমশ)
এই িারণীনে 2018 িানল িিাক্ত হওয়া র্াবেীয় নযনেমানপর পর্নবক্ষনণর
ক
ফলাফল
জজব নযনেমাপিমূহ
NYSDOH MCL
প্রস্থপ্রিমাপ

(সববাচ্চ
ে

EPA MCLG

অনুবমাপ্রিি

(আিশ েক্ষে)
ে

# নমুনাগুপ্রে

সীমা

গে

MCL েঙ্ঘন

পানীয় জবে/পাপ্রনবি সম্ভাবে উৎসগুপ্রে

মাত্রা)

যব্রাবমাবলাবিাঅোবসটিক অোপ্রসড

50

-

365

ND - 4.0

1.5

না

50

-

60

1.7 - 5.1

2.6

না

50

-

60

ND - 0.6

ND

না

যলাবিাপ্রপকপ্রিন (মাইবক্রাগ্রা/প্রে)

50

-

27

ND - 0.5

0.1

না

যলািাে হাইবড্রি (মাইবক্রাগ্রা/প্রে)

50

-

24

1.5 - 11.2

5.7

না

ডাোপন (মাইবক্রাগ্রা/প্রে)

50

-

309

ND - 1.08 (10)

ND

না

1,2-ডাইবব্রাবমা-3-যলাবিাবিাবপন

50

-

27

ND - 0.09

ND

না

ডাইইোইেেোবেি

50

-

93

ND - 7.5 (10)

ND

না

(মাইবক্রাগ্রা/প্রে)
যব্রাবমাডাইবলাবিাঅোবসটিক অোপ্রসড
(মাইবক্রাগ্রা/প্রে)
যলাবিাডাইবব্রাবমাঅোবসটিক অোপ্রসড
(মাইবক্রাগ্রা/প্রে)

পানীয় জে/পাপ্রন যলাপ্রিবনশবনি
উপজাি বস্তু
পানীয় জে/পাপ্রন যলাপ্রিবনশবনি
উপজাি বস্তু
পানীয় জে/পাপ্রন যলাপ্রিবনশবনি
উপজাি বস্তু
পানীয় জে/পাপ্রন যলাপ্রিবনশবনি
উপজাি বস্তু
পানীয় জে/পাপ্রন যলাপ্রিবনশবনি
উপজাি বস্তু
পানীয় জে/পাপ্রন যলাপ্রিবনশবনি
উপজাি বস্তু
অপ্রগ্ন-প্রনবিাযক উপািান বিপ্রিবি
বেবহৃি হয়
িাুঁবিি বুুশ, যখেনা, িসাযন সামগ্রী,
খাবাবিি পাবকচ্ছজং ও অোসপ্রপপ্রিবন
বেবহৃি প্লাপ্রেসাইজাি

হোবোঅোবসটিক অোপ্রসড 5 (HAA5)
(মাইবক্রাগ্রা/প্রে)
হোবোঅোবসটিক অোপ্রসড 6 (HAA6Br)
(মাইবক্রাগ্রা/প্রে)
হোবোঅোবসটিক অোপ্রসড 9 (HAA9)
(মাইবক্রাগ্রা/প্রে)
হোবোঅোপ্রসবিানাইরাইে (HANs)
(মাইবক্রাগ্রা/প্রে)
হোবোবজন েুক্ত প্রকবিান (HKs)
(মাইবক্রাগ্রা/প্রে)
যহক্সাবলাবিাসাইবলাবপিাডাইইন

60 (19)

-

365

19 - 77

49 (19)

না

- (2)

-

60

2.2 - 9.3

4.3

না

- (2)

-

60

31 - 82

54

না

50

-

27

1.1 - 2.9

2.1

না

50

-

27

1.2 - 4.5

2.8

না

50

-

25

ND - 0.064 (10)

ND

না

পানীয় জে/পাপ্রন যলাপ্রিবনশবনি
উপজাি বস্তু
পানীয় জে/পাপ্রন যলাপ্রিবনশবনি
উপজাি বস্তু
পানীয় জে/পাপ্রন যলাপ্রিবনশবনি
উপজাি বস্তু
পানীয় জে/পাপ্রন যলাপ্রিবনশবনি
উপজাি বস্তু
পানীয় জে/পাপ্রন যলাপ্রিবনশবনি
উপজাি বস্তু
িাসায়প্রনক কািখানাি যেবক প্রনগিে
িবাহ

পরেে পাতায় ক্রমশ

িারণী 1: িিাক্ত হওয়া নযনেমাপিমূহ (ক্রমশ)
এই িারণীনে 2018 িানল িিাক্ত হওয়া র্াবেীয় নযনেমানপর পর্নবক্ষনণর
ক
ফলাফল

জীবাণুঘটিে নযনেমাপিমূহ
NYSDOH MCL
প্রস্থপ্রিমাপ

(সববাচ্চ
ে

EPA MCLG

অনুবমাপ্রিি

(আিশ েক্ষে)
ে

# নমুনাগুপ্রে

সীমা

# নমুনাগুপ্রেবি
যনাত্মক

গে

সবাপ্রে যক মাস
% যনাত্মক

MCL েঙ্ঘন

পানীয় জবে/পাপ্রনবি সম্ভাবে
উৎসগুপ্রে

মাত্রা)

যমাি কপ্রেফম েবোকবিপ্রিয়া
(নমুনাগুপ্রেি % -এ যনাত্মক/মাস)

ই. যকাোই (এমপ্রপএন/100প্রমপ্রে)

যহবিবিারপ্রফক যপ্লি কাউি
(প্রসএফইউ/প্রমপ্রে)

5%

0

9,754

-

25

-

0.7%

না

- (20)

0

9,754

-

1

-

0.1%

না

TT

-

12,640

ND - 2,972

217

1

-

না

পপ্রিবববশ িাকৃপ্রিকভাবব
উপপ্রস্থি

িাণীবিি মেজািীয় বজেে

পপ্রিবববশ িাকৃপ্রিকভাবব
উপপ্রস্থি

আবািনির জল/পানির র্লগুনলনে িীিা ও োমা নবনি
আপনাি
প্রস্থপ্রিমাপ

NYSDOH AL

EPA MCLG

মাত্রাগুপ্রেি 90%

(আিশ েক্ষে)
ে

এি যিবয় কম

সীমা

# নমুনাগুপ্রে AL

অপ্রিক্রম কিাি

অপ্রিক্রম কিবে

সম্ভাবনা

পানীয় জবে/পাপ্রনবি সম্ভাবে উৎসগুপ্রে

প্রেে

িামা (প্রমগ্রা/প্রে)

1.3

1.3

0.185

0.004 - 0.483

481 এি মবযে 0

না

গৃহস্থাপ্রেি নে-বেবস্থাি ক্ষয়িাপ্রপ্ত

সীসা (মাইবক্রাগ্রা/প্রে)

15

0

11

ND - 277

481 এি মবযে 26

না

গৃহস্থাপ্রেি নে-বেবস্থাি ক্ষয়িাপ্রপ্ত

ন্সক্রনটানপানরনিয়াম ও ন্সজয়ানিকয়া এর িমুিা িংগ্রহ, উৎনির জল/পানি ও জলািানরর বনহিঃপ্রবাহ যথনর্ (18)
প্রস্থপ্রিমাপ

চ্ছক্রবোবস্পাপ্রিপ্রডয়াম (উসাইি/50প্রে)

চ্ছজয়াপ্রডয়
ে া (প্রসে/50প্রে)

# নমুনাগুপ্রেবি

জোযাবিি বপ্রহঃিবাহ

# নমুনাগুপ্রে

যকচ্ছেবকা

53

5

0-1

প্রহেপ্রভউ

53

5

0-2

যজবিাম পাকে

2

0

0

যকচ্ছেবকা

53

37

0-6

প্রহেপ্রভউ

53

9

0-4

যজবিাম পাকে

2

0

0

যনাত্মক

সীমা

পানীয় জবে/পাপ্রনবি সম্ভাবে উৎসগুপ্রে

িাণীবিি মেজািীয় বজেে

িাণীবিি মেজািীয় বজেে

িারণী 2: িিাক্ত িা হওয়া নযনেমাপিমূহ
2018 িানলর জিে নিম্ননলনিে নযনেমাপগুনলর পর্নবক্ষণ
ক
র্রা হনয়নে,
নর্ন্তু যর্ানিা িমুিায় পাওয়া র্ায়নি
প্রচনলে যভৌে ও রািায়নির্ নযনেমাপিমূহ
প্রচনলে যভৌে ও রািায়নির্ নযনেমাপিমূহ
অোপ্রিমপ্রন, আবস প্রন
ে ক, অোসববেস*, যবপ্রিপ্রেয়াম, প্রবসমাে-212*, প্রবসমাে-214*, কোডপ্রময়াম, প্রসচ্ছজয়াম-134*, প্রসচ্ছজয়াম-137*, সায়ানাইড, গ্রস আেফা*, গ্রস প্রবিা*, সীসা-212*,
Lসীসা-214*, প্রেপ্রেয়াম, পািি, পিাপ্রশয়াম-40*, যিপ্রডয়াম-226*, যিপ্রডয়াম-228*, যসবেপ্রনয়াম, রূপা, েোপ্রেয়াম, েোপ্রেয়াম-208*, যোপ্রিয়াম-234*, ইউবিপ্রনয়াম*, ইউবিপ্রনয়াম-235*

জজব নযনেমাপিমূহ
িযান বজব িূেকগুপ্রে :

যবচ্ছিন, যব্রাবমাববচ্ছিন, যব্রাবমাবলাবিাপ্রমবেন, যব্রাবমাপ্রমবেন, এন-প্রবউিাইেববচ্ছিন, যসক-প্রবউিাইেববচ্ছিন, িাশ-প্রে বউিাইেববচ্ছিন, কাবনে যিরাবলািাইড, যলাবিাববচ্ছিন, যলাবিাইবেন, যলাবিাপ্রমবেন,
2-যলাবিািেুইন, 4-যলাবিািেুইন, ডাইবব্রাবমাপ্রমবেন, 1,2-ডাইবলাবিাববচ্ছিন, 1,3-ডাইবলাবিাববচ্ছিন, 1,4-ডাইবলাবিাববচ্ছিন, ডাইবলাবিাডাইফ্েুওবিাপ্রমবেন, 1,1-ডাইবলাবিাইবেন, 1,2ডাইবলাবিাইবেন, 1,1-ডাইবলাবিাইবেন, প্রসস-1,2-ডাইবলাবিাইপ্রেপ্রেন, রাে-1,2-ডাইবলাবিাইপ্রেপ্রেন, 1,2-ডাইবলাবিাবিাবপন, 1,3-ডাইবলাবিাবিাবপন, 2,2-ডাইবলাবিাবিাবপন, 1,1ডাইবলাবিাবিাপ্রপন, প্রসস-1,3-ডাইবলাবিাবিাপ্রপন, রাে-1,3-ডাইবলাবিাবিাপ্রপন, ইোইেববচ্ছিন, যহক্সাবলাবিাপ্রবউিাডাইইন, আইবসাবিাপাইেববচ্ছিন, প্রপ-আইবসাবিাপাইেিেু ইন, প্রম প্রেপ্রেন যলািাইড,
এন-যিাপাইেববচ্ছিন, োইপ্রিন, 1,1,1,2-যিরাবলাবিাইবেন, 1,1,2,2-যিরাবলাবিাইবেন, যিরাবলাবিাইপ্রেপ্রেন, িেুইন, 1,2,3-রাইবলাবিাববচ্ছিন, 1,2,4-রাইবলাবিাববচ্ছিন, 1,1,1-রাইবলাবিাইবেন, 1,1,2রাইবলাবিাইবেন, রাইবলাবিাইপ্রেন, যিরাবলাবিাফ্েু ওবিাপ্রমবেন, 1,2,3-রাইবলাবিাবিাবপন, 1,2,4-রাইপ্রমোইেববচ্ছিন, 1,3,5-রাইপ্রমোইেববচ্ছিন, এম-জাইপ্রেন, ও-জাইপ্রেন, প্রপ-জাইপ্রেন

প্রনপ্রিেষ্ট কিা বজব িূেকগুপ্রে :
অোোবলাি, অোেপ্রডকাব ে(যিপ্রম ক), অোেপ্রডকাব েসােবফান, অোেপ্রডকাব েসােফক্সাইড, অোেচ্ছড্রন, অোরাচ্ছজন, যবনবজা(a)পাইপ্রিন, প্রবউিাবলাি, কাব াপ্রে িে, কাববাপ্রফউিান
ে
(প্রফউিাডান), যলািবডন,
2,4-D, প্রডকাম্বা, ডাইএে্চ্ছড্রন, ডাই(2-ইোইেবহক্সাইে)অোপ্রডবপি, ডাই(2-ইোইেবহক্সাইে)েোবেি, প্রডবনাবসব, প্রডকাি, এবন্ডাোে, এচ্ছিন, ইপ্রেপ্রেন ডাইবব্রামাইড (EDB), গ্লাইবফাবসি, যহোবলাি,
যহোবলাি ইপক্সাইড, যহক্সাবলাবিাববচ্ছিন, 3-হাইড্রচ্ছক্সকাববাপ্রফউিান,
ে
প্রেবন্ডন, প্রমবোমাইে, প্রম েচ্ছক্সবলাি, প্রমোইে-িাপ্রশয়াপ্র
ে ি-প্রবউিাইে-ইোি (MTBE), প্রমবিাোবলাি, যমটরবুচ্ছজ ন,
অক্সাপ্রমে (ভাইবডি), যপিাবলাবিাবফনে, পাইবলািাম, পপ্রেবলাপ্রিবনবিড বাইপ্রফনাইেস (PCBs), যিাপাবলাি, প্রস মাচ্ছজন, িক্সাপ্রফন, 2,4,5-TP (প্রসেবভক্স), 2,3,7,8-TCDD (ডাইঅচ্ছক্সন), প্রভনাইে
যলািাইড
প্রনপ্রিেষ্ট না কিা বজব িূেকগুপ্রে:
অোপ্রসনোফপ্রেন, অোপ্রসনোফপ্রেপ্রেন, অোপ্রসবিাবলাি, অোপ্রসবিান, অোপ্রস ফ্েুওবফেন, অোোইে যলািাইড, অোবমটরন, িাশ-অোমাইে
ে
ইোইে ইোি, িাশ-অোমাইে
ে
প্রমোইে ইোি, অোনথ্রাপ্রসন,
যবিাবজান,
যববিা[a] অোনথ্রাপ্রসন, যববিা[a] পাইপ্রিন, যববিা[b] ফ্েু ওিাপ্রিন, যববিা[k] ফ্েুওিাপ্রি ন, যববিা[g,h,i]যপপ্রিপ্রেন, আেফা-BHC, প্রবিা-BHC, যডল্টা-BHC, যব্রামোপ্রসে,
2-প্রবউিাবনান (MEK), প্রবউিাইবেি, প্রবউিাইেববিাইেেোবেি, িাশ-প্রে বউিাইে অোেবকাহে, িাশ-প্রে বউিাইে ইোইে ইোি, কোবফইন, কাবনে ডাইসােফাইড, কািবচ্ছক্সন, যলািাবম্বন, আেফা-যলািবডন,
গামা-যলািবডন, যলাবিাববিাইবেি, 2-যলাবিাবাইপ্রফোইে, 1-যলাবিাপ্রবউবিন, যলাবিাবনব, যলাবিােোবোপ্রনে (ড্রাবকাপ্রনে, ব্রাবভা), যলািবিাফোম, যলািপাইপ্রিফস (ডু িসবান), ক্রাইপ্রসন, সাইবলাবয়ি,
2,4-DB, DCPA (ডোকেোে), DCPA (যমাি যমাবনা এবং ডাইঅোপ্রস ড প্রডবগ্রবডি), 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, DEF (যমিফস), ডায়াচ্ছজনন, ডাইববি[a,h]অোনথ্রোপ্রসন,
ডাই-n-প্রবউিাইেেোবেি, 3,5-ডাইবলাবিাবববিাপ্রয় ক অোপ্রসড, 2,3-ডাইবলাবিাবাইফাইনাইে, ডাইবলাবিাবিাপ, ডাইবলাবিাভস (DDVP), ডাইইোইে ইোি, প্রড-আইবসাবিাপাইে ইোি, ডাইপ্রমবোবয়ি,
ডাইপ্রমোইেেোবেি, 2,4-ডাইনাইবরািেু ইন, 2,6-ডাইনাইবরািেুইন, ডাই-N-অক্টাইেেোবেি, ডাইবফনোমাইড, ডাইসােবফািন, এবন্ডাসােফান I, এবন্ডাসােফান II, এবন্ডাসােফান সােবফি, এচ্ছিন
অোেপ্রডহাইড, EPTC, ইবোবিাপ, ইোইে প্রমোক্রাইবেি, এটরপ্রডয়াবজাে, যফনাপ্রম ফস, যফনাপ্রিমে, ফ্েু ওিাপ্রিন, ফ্েুওবিন, ফ্েুপ্রিবডান, আেফা-HCH, প্রবিা-HCH, যডল্টা-HCH, 2,2',3,3',4,4', 6যহোবলাবিাবাইপ্রফনাইে, যহোবলাি ইপক্সাইড (আইবসামাি B), 2,2',4,4',5,6'-যহক্সাবলাি প্রবপ্রফনাইে, যহক্সাবলাবিাইবেন, যহক্সাচ্ছজবনান, ইবন্দবনা[1,2, 3-cd]পাইপ্রিন, আইবসাবফাবিান, মোোপ্রেয়ন,
প্রমপ্রেওকাব, ে প্রমোইে অোপ্রসবিি, প্রমোইে আবয়াডাইড, প্রমোইে পোিাঅক্সন, 4-প্রমোইে-2-যপিাবনান (MIBK), যমপ্রভনফস, MGK264-আইবসামাি a, MGK264-আইবসামাি b, মপ্রেবনি, নোপোপ্রেন,
নোবিাপামাইড, 4-নাইবরাবফনে, cis-ননাবলাি, trans-ননাবলাি, নিফ্েুিজন, 2,2',3,3',4,5',6,6'-অক্টাবলাবিাবাইপ্রফনাইে, পোিাকাি, পোিাপ্রেয়ন, যপবুবেি, যপনপ্রডপ্রমোপ্রেন, 2,2',3',4,6যপিাবলাবিাবাইপ্রফনাইে, যপিাবলাবিাইবেন, পািবমপ্রথ্রন (cis- এবং trans-), যফনানপ্রথ্রন, যিাবমটরন, যিানোমাইড, যিাপাচ্ছজন, যিাপক্সুি (যবগন), পাইপ্রিন, 2,4,5-T, প্রসবমটরন, োইবিাফস,
যিবুপ্রেউিন, িাবোপ্র
ে সে, িাবুফস,
ে
িাবুোইেোচ্ছ
ে
জন, িাবু টরন,
ে
2,2',4,4'-যিরাবলাবিাবাইপ্রফনাইে, যিরাহাইবড্রাপ্রফউিান, প্রে ওববনকাব, ে রাইবডপ্রম ফন, 2,4,5-রাইবলাবিাবাইপ্রফনাইে,
রাইবলাবিারাইফ্েুওবিাইবেন (প্রি ওন 113), রাইসাইলোবজাে, রাইফ্েুিোপ্রেন, ভাবনাবেি
ে
অপ্রনয়প্রিি িূেক পেববক্ষণ
ে
প্রবপ্রযি (UCMR3) প্রস্থপ্রিমাপসমূহ: (2)
আবিাবেপ্রনপ্রডওন, যব্রাবমাবলাবিাপ্রমবেন, যব্রাবমাপ্রমবেন, 1,3-প্রবউিাডাইইন, যলাবিাপ্রডফ্েুওবিাপ্রমবেন, যলাবিাপ্রমবেন, যকাবাল্ট, 1,1-প্রডবলাবিাইবেন, ইপ্রকপ্রেন, ইোপ্রডয়ে, ইপ্রেয়ে, ইবোন,
ইোইপ্রনেইোপ্রডয়ে, মপ্রেববডনাম, পািফ্েুওবিাপ্রবউবিনসােবফাপ্রন ক অোপ্রসড (PFBS), পািফ্েু ওবিাবহোবনাপ্রয়ক অোপ্রসড (PHFpA), পািফ্েু ওবিাবহবক্সনসােবফাপ্রন ক অোপ্রস ড (PHFxA),
পািফ্েু ওবিাননাবনাপ্রয়ক অোপ্রস ড (PFNA), পািফ্েুওবিাঅবক্টনসােবফাপ্রন ক অোপ্রসড (PFOS), পািফ্েু ওবিাঅক্টাবনাপ্রয়ক অোপ্রস ড (PFOA), যিবোবেিন, 1,2,3-রাইবলাবিাবিাবপন, ভোনাপ্রডয়াম
অপ্রনয়প্রিি িূেক পেববক্ষণ
ে
প্রবপ্রযি (UCMR4) প্রস্থপ্রিমাপসমূহ:(2)
অোনািচ্ছক্সন-a, 1-প্রবউিানে, প্রবউটিবেবিড হাইড্রচ্ছক্সঅোপ্রনবসাে, যলািপাইপ্রি ফস, প্রসপ্রে বিাস্পাম পপ্র
ে সন, প্রডপ্রম প্রেপ্রপন, ইবোবিাপ, আেফা-HCH, জাবমপ্রনয়াম
ে
যমাি ICAP/MS, 2-প্রমেচ্ছক্সইোনে,
মবনাবব্রাবমাঅোবসটিক অোপ্রসড, মবনাবলাবিাঅোবসটিক অোপ্রসড, অচ্ছক্সফ্েুওিবফন, যিাবফবনাফস, 2-যিাবপন-1-অে, কুইবনাপ্রেন, যিবুবকানাবজাে, o-িেু ইপ্রডন, যমাি মাইবক্রাপ্রসপ্রেন,
যমাি পািবমপ্রথ্রন (cis ও trans), রাইবব্রাঅোবসটিক অোপ্রসড, রাইবুফস

পািিীকা
(1)

EPA আনুেপ্রঙ্গক MCL: NYSDOH এই প্রস্থপ্রিমাবপি জবনে যকাবনা MCL প্রস্থি কবিপ্রন।

(2)

2013 যেবক 2016 সাবে অপ্রনয়প্রিি িূেক পেববক্ষণ
ে
প্রবপ্রয (UCMR), UCMR3 এবং 2018 সাবে UCMR4 এি অযীবন পেববক্ষণ
ে
কিা হবয়বে। UCMR3 এি মবযে যলাবিি ও যক্রাপ্রময়াম VI
এবং UCMR4 এি মবযে যব্রামাইড ও উৎস জে/পাপ্রনি মবযেকাি যমাি বজব কাবনে প্রেে। এই প্রস্থপ্রিমাপগুপ্রেি যকাবনাটিি জবনেই যকাবনা MCL িপ্রিটষ্ঠি হয়প্রন এবং NYSDOH
যক্রাপ্রময়াম MCL হে যক্রাপ্রময়াম (যমাি) এি জনে।

(3)

মানটি MRDL-যক উপস্থাপ্রপি কবি, ো জবে/পাপ্রনবি জীবাণুনাশক যমশাবনাি একটি মাত্রা ো উপবভাক্তাি কবে স্বাবস্থেি িপ্রিকূে িভাববি অগ্রহণীয় সম্ভাবনা োো অপ্রিক্রম কিা োবব
না। MRDL এি মবিা একইিকম উপাবয় বেবৎবোগে এবং িা হে গণনা কিা িােু বাপ্রে ক
ে গে। উপস্থাপ্রপি যডিা হে একক নমুন াি ফোফবেি সীমা এবং িািটি গণনা কিা িােু
বত্রমাপ্রস ক গবেি সবাপ্রে য কটি।

(4)

একটি অস্বাভাপ্রবক িবেি মান 240 একক পপ্রিমাপ কিা হবয়প্রেে 52050 (যপািে প্রিিমন্ড, 10302)-যি 1/16/18 িাপ্রিবখ, োবক স্বাভাপ্রব ক অবস্থাি িপ্রিপ্রনপ্রয-স্থানীয় ববে মবন কিা হয় না।
এই স্থাবন 1/29/18 িাপ্রিবখ সংগৃহীি পিবিী নমুনাটিি মান প্রেে 6 িং একক।

(5)

MCL েঙ্ঘন প্রনযািণ:
ে
যকাবনা নমুন া MCL অপ্রিক্রম কিবে িুসপ্তাবহি মবযে বা বাস্তপ্রব ক েি শীঘ্র সম্ভব যসই একই স্থান যেবক একটি প্রদ্বিীয় নমুনা সংগ্রহ কিবি হবব। এই িু টি
ফোফবেি গে MCL অপ্রিক্রম কিবে িাববই একটি MCL েঙ্ঘন হবব।

(6)

পিবক্ষবপি স্তি (MCL নয়) কে যেবক পো জবে/পাপ্রনবি পপ্রিমাপ কিা নমুনাি যক্ষবত্র িবোজে। এই সািণীবি উপস্থাপ্রপি যডিা একটি িাস্তাি বাুঁবকি যকে যেবক সংগ্রহ কিা হবয়বে।
কে যেবক পো জে/পাপ্রন পেববক্ষবণি
ে
যক্ষবত্র আবাসবনি জে/পাপ্রনি কবেি সািণীবি সীসা ও িামাি প্রনয়মাবেী যিখুন।

(7)

শূনেি যিবয় কম েবিপ্রেয়াি সূিক ক্ষয়িাপ্রপ্তি িবণিা প্রনবিে শ কবি।

(8)

3 যগ্রন িপ্রি গোেন খিিাবক মৃিু জে/পাপ্রন ববে যিা হয়; 3 যেবক 9 হবে িা মাঝাপ্রি যিবণি খি জে।

(9)

যোহা ও মোঙ্গাপ্রনজ উপপ্রস্থি োকবে িুইবয়ি যমাি র্নত্ব 500 মাইবক্রাগ্রা/প্রে অপ্রিক্রম কিবে িেবব না।

(10)

যকবেমাত্র একটি নমুন ায় সনাক্ত কিা হবয়বে: 10/3/18 িাপ্রিবখ স্থান 47550 (সীসাইড, 11694) যেবক নাইরাইি সনাক্ত হবয়বে; 11/7/18 িাপ্রিবখ স্থান 37950 (ইে প্রভবেজ, 10003)
যেবক ডাোপন সনাক্ত হবয়বে; 5/21/18 িাপ্রিবখ স্থান 1S03A (ওবয়কপ্রফল্ড, 10466) যেবক ডাইইোইেেোবেি ও যহক্সাবলাবিাসাইবলাবপিাডাইইন সনাক্ত হবয়বে। একটি িু চ্ছক্তবদ্ধ
পিীক্ষাগাবিি দ্বািা পিীক্ষাগািটিি প্রববেেবণি িপ্রিরূপ িিনাি অক্ষমিাি এবং প্রবপ্রভন্ন পিীক্ষাগাবিি দ্বািা সনাক্ত না হওয়াি ঐপ্রিহাপ্রসক যিকবডেি কািবণ ডাইইোইেেোবেি এি একটি
একক সনাক্তকিণ সবন্দহজনক প্রেে, এইভাবব এটিবক নমুন াি িূেণ ববে মবন কিা হয়। একই নমুনায় যহক্সাবলাবিাসাবলাবপিাডাইইন এিকম মাত্রায় সনাক্ত হওয়া NYS প্রিবপািে কিাি
সীমা 0.1 মাইবক্রাগ্রা/প্রে এি যিবয় কম মাত্রায় প্রেে। 8/20/18 িাপ্রিবখ আবাি নমুনা সংগ্রহ অেবা িুটি পিীক্ষাগাবিি মবযে ভাগ কবি নমুনা সংগ্রহ এই প্রস্থপ্রিমাপগুপ্রেি জনে সনাক্ত
হয়প্রন। 12/8/15 িাপ্রিবখ 1SCL1 (ভোন কিে েোন্ড প্রভবেজ, 10463) স্থান যেবক UCMR3 এি জনে সংগৃহীি একটিমাত্র নমুনায় 1,4-ডাইঅবক্সন সনাক্ত হবয়প্রেে। অনে সকে নমুনায় এই
প্রস্থপ্রিমাপটি সনাক্ত হয়প্রন।

(11)

NYSDOH সীসা ও িামাি প্রবপ্রযি অযীবন সবাবপক্ষা
ে
অনুকূে জে/পাপ্রনি গুণমাবনি প্রস্থপ্রিমাপ (OWQP) িপ্রিষ্ঠা কবি োি মবযে প্রেে pH ও অবো-ফসবফি
ে
এি পপ্রিসি ো এখাবন
উপস্থাপ্রপি হে। প্রিবপািে কিা গে pH হে প্রমপ্রডয়ান মান। pH এি বপ্রযিে মান পাওয়া যগবে স্থান 3ISL4 (িোন্ডােস আইেোন্ড, 10035) যেবক 6/20/18 ও 12/12/18 িাপ্রিবখি মবযে
সংগৃহীি িািটি নমুন ায়; স্থান 51550 (আবডেন হাইিস, 10312) যেবক 7/25/18 ও 8/5/18 িাপ্রিবখ সংগৃহীি িু টি নমুনায়; স্থান 23900 (হাইেোন্ড পাকে, 11207) যেবক 10/24/18 ও
11/15/18 িাপ্রিবখ সংগৃহীি িুটি নমুন ায়; স্থান 56000 (প্রিবে'স যব, 10309) যেবক 11/28/18 িাপ্রিবখ সংগৃহীি একটি নমু নায়; স্থান 79450 (সাউে ওজন পাকে, 11420) যেবক 7/6/18
িাপ্রিবখ সংগৃহীি একটি নমুনায়। স্থান 3ISL4 (িোন্ডােস আইেোন্ড, 10035) যেবক 12/12/18 িাপ্রিবখ সংগৃহীি একটি নমুন ায় অবো-ফসবফি
ে
পপ্রিসবিি নীবি প্রেে।

(12)

20 প্রমগ্রা/প্রে এি যবপ্রশমাত্রাি যসাপ্রডয়াম-েুক্ত জে/পাপ্রন যসইসব মানুবেি পাবনি জনে বেবহাি কিা উপ্রিি নয় োিা কবঠািভাবব যসাপ্রডয়াম প্রনয়প্রিি পবেে িবয়বেন। 270 প্রমগ্রা/প্রে এি
যবপ্রশমাত্রাি যসাপ্রডয়াম-েুক্ত জে/পাপ্রন যসইসব মানুবেি পাবনি জনে বেবহাি কিা উপ্রি ি নয় োিা মাঝাপ্রি যসাপ্রডয়াম প্রনয়প্রিি পবেে িবয়বেন।

(13)

স্থান 10250 (হাই প্রব্রজ, 10452) যেবক 1/3/18 িাপ্রিবখ TDS এি 13 প্রমগ্রা/প্রে এি একটি অবাস্তবিকম কম মাবনি পপ্রিমাপ কিা হয়; 1/11/18 িাপ্রিবখ পুনিায় সংগৃহীি নমুনায় িা প্রেে
49 প্রমগ্রা/প্রে।

(14)

স্থান 1S03A (ওবয়কপ্রফল্ড, 10466) যেবক 1/16/18 িাপ্রিবখ TOS এি 22.9 প্রমগ্রা/প্রে এি একটি অবাস্তবিকম যবপ্রশ মাবনি পপ্রিমাপ কিা হয়; 2/6/18 িাপ্রিবখ পুনিায় সংগৃহীি নমুনায় িা
প্রেে 1.56 প্রমগ্রা/প্রে।

(15)

অস্বিিা হে জে/পাপ্রনি যর্াোবি ভাববি পপ্রিমাপ। অস্বিিা পপ্রিমাপ কিাি কািণ হে এটি জে/পাপ্রনি গুণমাবনি একটি উত্তম প্রনবিে শক, কািণ, উচ্চ অস্বিিা প্রনবীজকিবণি
কােকাপ্র
ে িিায় বাযা প্রিবি পাবি এবং এি কািণ এটি আমাবিি পপ্রিস্রাবণ বেবস্থাি একটি উত্তম প্রনবিে শক।

(16)

অস্বিিাি এই MCL হে মাপ্রস ক গবেি প্রন কিিম পূণসংখোি
ে
আসন্নমান। উপস্থাপ্রপি যডিা একক নমুনা সংগ্রবহি পপ্রিসবিি ফোফে ও বণ্টবনি স্থান যেবক পাওয়া সববাচ্চ
ে মাপ্রস ক
গে।

(17)

অস্বিিাি এই MCL হে কোিপ্রিে/যডোওয়োি এি অপপ্রিস্ুি উৎস জে/পাপ্রনি িববশ প্রবন্দুবি িপ্রি িাি র্ণ্টায় যনওয়া একক পাঠগুপ্রে। উপস্থাপ্রপি মান হে একক নমুন া সংগ্রবহি
সববাচ্চ
ে ফোফে।

(18)

এটি যক্রািন প্রবশুদ্ধ কিাি কািখানাি যক্ষবত্র প্রবশুদ্ধ কিাি যক শবেি অনেিম কমিক্ষিা।
ে
উপস্থাপ্রপি মান হে পপ্রিস্রাবণ যেবক প্রনগিে জে/পাপ্রনি অস্বিিাি একক সংেু ক্ত সববাচ্চ
ে
পপ্রিমাপ ো 12/5/18 িাপ্রিবখ র্বিবে। 2018 সাবে, অস্বিিাি 100% ফোফে যক্রািন কািখানা িােু োকা অবস্থায় <0.3 NTU প্রেে।

(19)

HAA5 ও TTHMs এি MCLs গণনা কিা অবস্থানগি িােু বাপ্রেক
ে গে। িপ্রিপােবনি উবেবশে যহাক বা না যহাক, পপ্রিসবিি স্তবম্ভি যডিা হে বণ্টন বেবস্থাি পেববক্ষণ
ে
কিা োবিীয়
নমুনা সংগ্রবহি স্থাবনি নূেনিম ও সবাপ্রযক
ে
মান। গে স্তবম্ভি মানগুপ্রে হে পোয়
ে 2 প্রন বীজকািক ও প্রনবীজকািবকি উপজাি বস্তুপ্রবপ্রযি অযীনস্থ সববাচ্চ
ে অবস্থানগি িােু বাপ্রেক
ে গে।

(20)

একটি নমুন া ও িাি পুনিাবৃত্ত নমুন াি উভবয়ই কপ্রে ফম েবোকবিপ্রিয়াি জনে যনাত্মক এবং িুটি নমুনাি একটি ই. যকাোই এি জনে যনাত্মক হবে MCL েঙ্ঘন র্িবব।

(21)

নমুনাগুপ্রে িূ োি প্রনবীজকিবণি আবগ সংগৃহীি হবয়বে (যজবিাম পাকে)। যনাত্মক ফে (উ)প্রসে সনাক্তকিণ প্রনবিে শ কবি, কােকাপ্র
ে িিা বা সংক্রামকিা নয়।

*

NYSDOH এই িূেকগুপ্রেি পেববক্ষণ
ে
বেবি একবাবিি যিবয় কম র্ন র্ন কিাি সুবোগ যিয়। এই যডিা িপ্রিপ্রন প্রযত্বমূে ক হবেও িা 2016 সাবেি।

চ্ছক্রবোবস্পাপ্রিপ্রডয়াম ও চ্ছজয়াপ্রডেয়া
1992 সাবে, DEP চ্ছক্রবোবস্পাপ্রিপ্রডয়াম ও চ্ছজয়াপ্রডয়
ে া, আণুবীক্ষপ্রণক জীব (যিাগ সৃটষ্টকািী) ো যিাবগি কািণ হবি পাবি, এি জনে িাি উৎস
জে/পাপ্রনি ও জে/পাপ্রন বেবস্থাি পেববক্ষণ
ে
কিবি একটি সবাঙ্গীণ
ে
কােক্রম
ে
শুু কবি। 2018 সাবে, DEP যলাপ্রিবনশন ও UV প্রনবীজকিবণি আবগ
যকচ্ছেবকা জোযাবিি বপ্রহঃিবাহ যেবক এবং যলাপ্রিন প্রিবয় আনুেপ্রঙ্গক প্রনবীজকিবণি আবগ প্রহেপ্রভউ জোযাবিি বপ্রহঃিবাহ যেবক সাপ্তাপ্রহক নমুনা
সংগ্রহ কবিবে। িীর্বময়ািী
ে
2 উন্নি ভূ পৃবষ্ঠি জে/পাপ্রনি প্রবশুদ্ধ কিাি প্রবপ্রযি অযীবন নমুনা সংগ্রবহি িবয়াজনীয় িা পূিণ কিবি 2018 সাবেও
িুবাি পপ্রিস্রাববণি আবগ যজবিাম পাকে জোযাবিি বপ্রহঃিবাহ যেবক নমুনা সংগ্রহ কবিবে। নমুনাগুপ্রেবক EPA পদ্ধপ্রি 1623.1 বেবহাি কবি প্রববেেণ
কিা হবয়বে। যকচ্ছেবকা, প্রহেপ্রভউ ও যজবিাম পাবকেি জোযাবিি বপ্রহঃিবাবহি চ্ছক্রবোবস্পাপ্রিপ্রডয়াম ও চ্ছজয়াপ্রডয়
ে া এি যডিা এই প্রিবপাবিে ি পৃষ্ঠা 13
এি সািণীবি উপস্থাপ্রপি হবয়বে।
উৎবসি জবে/পাপ্রনবি স্বেমাত্রায় চ্ছক্রবোবস্পাপ্রিপ্রডয়াম ও চ্ছজয়াপ্রডয়
ে াি উপপ্রস্থপ্রি সনাক্ত হবয়বে োি জনে DEP এি িিবফ যকাবনা পিবক্ষপ যনওয়াি
িবয়াজন যনই। DEP’ি চ্ছক্রবোবস্পাপ্রিপ্রডয়াম ও চ্ছজয়াপ্রডয়
ে া সংক্রাি 1992 যেবক বিেমান পেি
ে যডিা এখাবন DEP ওবয়বসাইবি যিখা োবব
www.nyc.gov/waterquality.
প্রনউ ইয়কে প্রসটিি জে/পাপ্রন সিবিাবহি কািবণ চ্ছক্রবোবস্পাপ্রিপ্রডওপ্রসস বা চ্ছজয়াপ্রডয়
ে াপ্রসস হওয়াি যকাবনা িমাণ না োকবেও েুক্তিাষ্ট্রীয় ও যেবিি
আইবন সকে জে/পাপ্রন সিহিাহকাপ্রিবক িাবিি গ্রাহকবিি চ্ছক্রবোবস্পাপ্রিপ্রডয়াম ও চ্ছজয়াপ্রডয়
ে া এি সম্ভাবে ঝুুঁ প্রক সম্পবকে প্রবজ্ঞাপ্রপি কিা িবয়াজন।
চ্ছক্রবোবস্পাপ্রিপ্রডওপ্রসস বা চ্ছজয়াপ্রডয়
ে াপ্রসস হে আণুবীক্ষপ্রণক যিাগবাহী জীবর্টিি আপ্রিক অসুখ, ো জেবাপ্রহি হবি পাবি। সংক্রমবণি েক্ষণগুপ্রেি
মবযে পবে গা গুবোবনা, যপি খািাপ ও িেবপবিি প্রখি
ুঁ ু প্রন। প্রকেু মানুবেি সাযািণ জনিাি িু েনায় যিাগ সৃষ্টকািী জীবাণুি বা যিাগবাহী বস্তুি দ্বািা
আক্রাি হওয়াি িবণিা যবপ্রশ োকবি পাবি। িুবেে যিাগ-িপ্রিবিায ক্ষমিা সম্পন্ন বেচ্ছক্তবিি, যেমন যকবমাবেিাপ্রপ যনওয়া কোোিগ্রস্ত বেচ্ছক্ত, যে
বেচ্ছক্তি অঙ্গ-িপ্রিস্থাপন হবয়বে, HIV/AIDS বা অনে যকাবনা যিাগ িপ্রিবিায বেবস্থাি বোপ্রযগ্রস্ত যোবকিা, প্রকেু প্রকেু িবীণ মানুে ও সবিোজাি প্রশশু,
প্রববশেভাবব সংক্রমবণি ঝুুঁ প্রক যেবক োয়। এই সকে বেচ্ছক্তবক প্রনবজবিি স্বাস্থে-পপ্রিিো ে িিানকািীি কাবে পানীয় জে/পাপ্রন সম্পবকে পিামশ প্রে নবি
হবব। চ্ছক্রবোবস্পাপ্রিপ্রডয়াম ও চ্ছজয়াপ্রডয়
ে া ও অনোনে জীবাণুর্টিি িূেবকি দ্বািা সংক্রমবণি ঝুুঁ প্রক কমাবনাি উপেুক্ত উপাবয়ি EPA/CDC প্রনবিেপ্রশকা
এখাবন EPA’ি যসফ চ্ছড্রচ্ছঙ্কং ওয়ািাি হিোইন
1-800-426-4791 নম্ববি পাওয়া োবব।
DEP’ি জেবাপ্রহি যিাবগি ঝুুঁ প্রকি মূেোয়ন কােক্রম
ে
শহি জুবে পাকস্থেী ও অবিি যিাবগি িািুভ োববি সম্ভাবনা সনাক্ত কিবি যিাগগ্রস্ত হওয়াি
র্িনা ও পাকস্থেী ও অবিি যিাবগি যিাগেক্ষণহীন নজিিাপ্রি অনুসিণ কিবি চ্ছক্রবোবস্পাপ্রিপ্রডওপ্রসস বা চ্ছজয়াপ্রডয়
ে াপ্রসস এি একটি যিাগ নজিিাপ্রি
পপ্রিিােনা কবি। যে সকে বেচ্ছক্ত চ্ছক্রবোবস্পাপ্রিপ্রডওপ্রসস যিাগ প্রনণীি হবয়বে িাবিি কবেি জে/পাপ্রন পান কিা সহ সম্ভাবে উন্মুক্ত হওয়া সম্পবকে
সাক্ষাৎকাি যনওয়া হয়। যিাগ ও েক্ষণপ্রবহীন নজিিাপ্রি প্রনবিেশ কবি যে, 2018 সাবে প্রনউ ইয়কে প্রসটিবি কবেি জে/পাপ্রন পান কিাি উপি
চ্ছক্রবোবস্পাপ্রিপ্রডওপ্রসস বা চ্ছজয়াপ্রডয়
ে াপ্রসস এি যকাবনা িািুভাে ব আবিাপ কিা োয় না।

যক্রািবনি জে
আপপ্রন প্রক জানবিন যে সববিবয় স্বি জবেিও প্রভন্ন প্রভন্ন িাসায়প্রনক ও যভ ি যম োকবি
ে
পাবি।
জে/পাপ্রনি যখিিা এমন একটি গুণ, োি সম্পবকে DEP অবনক িে পবয় োবক, যেমন প্রনউ ইয়কেবাসীিা প্রক প্রডশওয়াশাি, ওয়ািাি হীিাি বা
জে/পাপ্রন খিি কবি এমন সব েত্র োগাবিন? খিিা িাকৃপ্রিক খপ্রনবজি অনেিম পপ্রিমাপ - প্রববশে কবি কোেপ্রসয়াম ও মোগবনপ্রসয়াবমি - ো মাটি
ও প্রশোস্তবিি উপি প্রিবয় িবাপ্রহি হওয়াি সময় জবে/পাপ্রনবি গুবে োয়। েি যবপ্রশ িাকৃপ্রিক খপ্রনজ দ্রবীভূ ি োকবব, জে/পাপ্রন িি যবপ্রশ খি হবব।
প্রনউ ইয়কে প্রসটিি পাোগুপ্রে িাবিি পানীয় জে/পাপ্রন কোিপ্রিে/যডোওয়োি জে/পাপ্রন বেবস্থা, যক্রািন জে/পাপ্রন বেবস্থা অেবা িুইবয়ি প্রমশ্রবণি
যেবক পায়। যক্রািন সিবিাহ যেবক পাওয়া জে/পাপ্রন "মাঝাপ্রি যিবণি খি", যেখাবন কোিপ্রিে/যডোওয়োি সিবিাহবক "মৃিু" বা "সামানে খি" ববে
যিা হয়। প্রসটিবোপী গে খিিা হে িায় 1.5 যগ্রন/গোেন (CaCO3). প্রসটিি এমন এোকায়, যেখাবন কোিপ্রিে/যডোওয়োি যক্রািবনি জে/পাপ্রন
সিবিাহ যমশাবনা হয়, যসখাবন খিিাি মাত্রা 6.8 যগ্রন/গোেন (CaCO3) পেি
ে যেবি পাবি।
2018 সাবে, DEP যক্রািন বেবস্থাি বেবহাি বাপ্রেবয় যিয়, কািণ জে/পাপ্রন সিবিাবহি অনোনে অংশ পপ্রিকাঠাবমা উন্নি কিবি সামপ্রয়কভাবব বন্ধ
কবি যিওয়া হবয়প্রেে। এি ফবে, প্রবপ্রভন্ন অঞ্চবেি জে/পাপ্রন আিও খি হবয় প্রগবয় োকবি পাবি। জে/পাপ্রনি মান এখনও িমৎকাি ও পাবনি পবক্ষ
প্রনিাপি। েপ্রিও, জে/পাপ্রনি খিিা প্রকেু সিিাবমি কমক্ষমিাবক
ে
িভাপ্রবি কিবি পাবি। যে েি িাোবনা হবি িাি মাপ্রেবকি মোনুয়াে যেবক িেে
যিবখ প্রনন। DEP এখাবন জে/পাপ্রনি খিিা ও িাি িভাব সম্পবকে প্রকেু অপ্রিপ্রিক্ত িেে সংকপ্রেি কবিবে: www.nyc.gov/dep/water-hardness.
বাপ্রেি মাপ্রেক ও ইমািি বেবস্থাপকবিি িািা প্রসটিি যে অঞ্চবে বাস কবিন িা মাঝাপ্রি মাত্রাি খি জে/পাপ্রন পায় প্রকনা িা প্রনযািণ
ে কিবি DEP
জে/পাপ্রন বণ্টন বেবস্থাি একটি মানপ্রিত্র যপাে কবিবে ো এখাবন পাওয়া োবব: www.nyc.gov/html/dep/html/drinking_water/crotonwater-distribution-maps.shtml.

িশাসপ্রনক আবিশসমূহ
প্রহেপ্রভউ জোযাি হে প্রসটিি বণ্টন বেবস্থায় িবববশি আবগ কোিপ্রিে/যডোওয়োি বেবস্থা যেবক আসা পানীয় জে/পাপ্রনি যশেবাি োমাি জায়গা।
24 যম, 2010 িাপ্রিবখ, প্রনউ ইয়কে প্রসটি ও EPA সম্মপ্রিি উপি একটি িশাসপ্রনক আবিবশ িববশ কবি ো 2028 সাবেি মাঝামাচ্ছঝি মবযে প্রহেপ্রভউ
জোযাবিি উপি একটি আিািন োগাবনাি সময়সূপ্রিি সীমা যর্ােণা কবি। প্রসটিি NYSDOH এি সবঙ্গ একটি সমািিাে িশাসপ্রনক আবিশ িবয়বে।
EPA িশাসপ্রনক আবিবশ প্রসটিি 30 জানুয়াপ্রি, 2017 িাপ্রিবখি মবযে প্রহেপ্রভউ জোযাবিি স্থাবন স্থান িস্তুপ্রিি কাজ শুু কিবি অগ্রসি হবি একটি
প্রবজ্ঞপ্রপ্ত জাপ্রি কিাি িবয়াজন প্রেে। প্রসটিি যেবক EPA ও NYSDOH এি কাবে পিামশ যিওয়া
ে
হয় যে িািা কাজটি হাবি প্রনবি না েিক্ষণ EPA’ি
িীর্বময়ািী
ে
2 উন্নি ভূ পৃবষ্ঠি জে/পাপ্রনি প্রবশুদ্ধ কিাি প্রবপ্রযি পোবোিনাি
ে
কাজ ববকয়া োকবে; এি পবি EPA এই প্রবপ্রয সংবশাযন কিবি অস্বীকাি
কবি। EPA ও প্রসটি সংবশাপ্রযি সময়সীমা প্রনবয় আবোিনা কিবে।

জে/পাপ্রন সংিক্ষণ
DEP মাপ্রকন
ে েুক্তিাবষ্ট্রি সববৃে হৎ সংেুক্ত জে/পাপ্রন সিবিাহ ও জে/পাপ্রন বেবস্থা উপবোপ্রগিা িাোবি। DEP কমিািীিা
ে
িায় 9.6 প্রমপ্রেয়ন গ্রাহকবক
িপ্রিপ্রিন উচ্চমাবনি জে/পাপ্রনি প্রনভেিবোগে সিবিাহ কিা এবং িপ্রিপ্রিন পাুঁিটি ববিাি িায় 1.3 প্রবপ্রেয়ন গোেন বজেে জে/পাপ্রন সংগ্রহ ও প্রবশুদ্ধ
কিাি কিা প্রনচ্ছিি কিবি কবঠাি পপ্রিশ্রম কবিন। েপ্রিও 1980 সাে যেবক প্রনউ ইয়কে প্রসটিি জনসংখো 1.6 প্রমপ্রেয়ন বৃচ্ছদ্ধ যপবয়বে, িাি জে/পাপ্রনি
িাপ্রহিা এই একই সময়কাবে 35 শিাংশ হ্রাস যপবয়বে – ো িাবক যিবশি অনেিম জে-সক্ষম ববো শহি কবি িু বেবে।
প্রনউ ইয়কে প্রসটিি গে একক পপ্রিবাি িপ্রি বেি আনুমাপ্রনক 80,000 গোেন জে/পাপ্রন বেবহাি কবি োি খিি িপ্রি 100 র্ন ফুি (748 গোেন)
জে/পাপ্রনি জনে $3.90 বা বেবি িায় $417. যেবহিু সকে গ্রাহক জে/পাপ্রন পপ্রিবেবাি সবঙ্গ বজেে জে/পাপ্রনি সংগ্রহ ও প্রবশুদ্ধ কিাি পপ্রিবেবা
পান, িপ্রি বেি 80,000 গোেন জে/পাপ্রন বেবহাি কিা একটি সাযািণ পপ্রিবাবিি বাপ্রেক
ে জে/পাপ্রন ও প্রনকাপ্রশি সংেুক্ত খিি হে $1,080, োি মবযে
$417 জে/পাপ্রন পপ্রিবেবাি ও $663 বজেে জে/পাপ্রন পপ্রিবেবাি জনে, ো 2019 সাবেি হাবি গণনা কিা হবয়বে।
স্বয়ংচ্ছক্রয় েীক প্রবজ্ঞপ্রপ্ত কােক্রম
ে
বিপ্রিি সবঙ্গই, ো সম্পপ্রত্তি মাপ্রেকবিি জে/পাপ্রন খিবি অস্বাভাপ্রবক বৃচ্ছদ্ধ র্িবে সিকেিা পাঠায়, 290,000 এিও
যবপ্রশ গ্রাহক িাবিি সম্পপ্রত্তবি দ্রুি েীক খুবুঁ জ যবি কিবি ও সািাবি সাইন আপ কবিবেন। সাইন আপ কিবি এখাবন োন:
www.nyc.gov/dep/leak-notification.

NYC এর জল/পানি িংরক্ষণ প্রয়াি
আপপ্রন প্রক জানবিন যে গে প্রনউ ইয়কেবাসী প্রবগি 40 বেবি িাবিি জে/পাপ্রনি বেবহাি কপ্রমবয় িায় অবযক
ে কবি যফবেবে? আমাবিি জে/পাপ্রন
বণ্টন বেবস্থায় যক শেগি প্রবপ্রনবয়াগ ও িেুচ্ছক্তি উন্নপ্রিবক যনেবাি, যে প্রনউ ইয়কে প্রসটি দ্রুি প্রববেি অনেিম সবাপ্রে যক জে-সক্ষম ববো শহবি পপ্রিণি
হবি।
এি িমাণ িবয়বে সংখোয়। প্রনউ ইয়কে প্রসটিি মাোপ্রপেু জে/পাপ্রনি িাপ্রহিা 1979 সাবে সবাপ্রে যক মাত্রায় যপ ৌঁবে প্রিনিপ্রি 213 গোেন হবয়প্রেে। েপ্রিও,
জে/পাপ্রন উপবভাক্তাবিি যসই মাোপ্রপেু িাপ্রহিা 1990 এি িশক যেবক প্রস্থিভাবব কমবি কমবি 117 গােবনি বিেমান িাপ্রহিায় উপনীি হবয়বে।
আিা, প্রনউ ইয়কে প্রসটি কীভাবব জে/পাপ্রন ঢকঢক কবি যগোি যেবক িু মুক যিওয়ায় বিোবো? সমবয়ি সবঙ্গ আমাবিি িাপ্রহিা কমাবনাি যক্ষবত্র িুটি
কািণ িাপ্রবকাটঠ হবয় যেবকবে।
িেুচ্ছক্তি উন্নপ্রি অনেিম মুখে ভূ প্রমকা পােন কবিবে। 1990 এি িশক যেবক শুু কবি বাজাবি আসা কম িবাবহি িৃঢ় আবদ্ধ অংশগুপ্রে গে প্রনউ
ইয়কেবাসীবক জে/পাপ্রন কম খিি কিবি সাহােে কবিবে। যে িয়বেিগুপ্রে িাি গোেন জে/পাপ্রন প্রিবয় ফ্লাশ কিা হবিা যসগুপ্রেবক এক গোেন বা
আিও কম পপ্রিমাণ প্রিবয় ফ্লাশ কিাি িয়বেি প্রিবয় বিোবনা হবয়বে। কম িবাবহি শাওয়াবিি মুখ, ওয়াপ্রশং যমপ্রশন ও প্রডশওয়াশািগুপ্রেও একটি
ভূ প্রমকা পােন কবিবে।
DEP জে/পাপ্রন সংিক্ষবণ সাহােে কিবি অনোনে প্রসটি সংস্থাগুপ্রেি, কবেজগুপ্রেি ও বেবসাগুপ্রেি সবঙ্গও অংশীিাপ্রিবত্ব িববশ কবিবে। সাম্প্রপ্রিক
প্রবপ্রনবয়াগগুপ্রেি ফবে সাপ্রবক
ে প্রিনিপ্রি জে/পাপ্রনি িাপ্রহিা 10 প্রমপ্রেয়ন গোেন কবম যগবে এবং DEP পবিি পাুঁি বেবি প্রিনিপ্রি আিও 10 প্রমপ্রেয়ন
গোেন কমাবনাি পপ্রিকেনাি উপি কাজ কিবে।
পানীয় জে/পাপ্রন সবক্ষবণি
ে
িয়াসগুপ্রে প্রবপ্রভন্ন উপাবয় প্রসটিি উপকাবি এবসবে। িেমিঃ, যসগুপ্রে আমাবিি জে/পাপ্রন ও বজেে জে/পাপ্রন
বেবস্থাগুপ্রেবক িাোবনা সম্পপ্রকি
ে গ্রীনহাউস গোবসি প্রনগমন
ে বেবি 68 যমটরক িন কমাবি, ও যসইসবঙ্গ বৃটষ্টি সময় নিেমাি বপ্রহঃিবাহ স্থানীয়
জেিণােীগুপ্রেবি িবে আসা সীমাপ্রয়ি কিবি সাহােে কবিবে। জে/পাপ্রনি িাপ্রহিা কমাবনাি অে এিাও
ে
যে প্রনউ ইয়কে প্রসটি ভপ্রবেেবিি যকাবনা
খিাি যেবক আিও ভাবোভাবব সুিপ্রক্ষিও, কািণ শুকবনা আবহাওয়া িোকােীন আমাবিি জোযািগুপ্রেবি সচ্ছঞ্চি জে/পাপ্রন আিও যবপ্রশপ্রিন যবি
িেবব। এবং িা DEP-যক যমিামপ্রিি কািবণ আমাবিি জে/পাপ্রন সিবিাহ বেবস্থা আংপ্রশকভাবব বন্ধ কবি যিওয়াি নমনীয়িা িিান কবি, োি মবযে
িবয়বে যডোওয়োি জেিণােী 2022-2023 সাবে প্রববেি িীর্িম
ে সুেবঙ্গ েীক যমিামি কিাি কাজ সম্পূণ কিবি
ে
6-মাবসি জনে বন্ধ িাখাি
পপ্রিকেনা।
প্রসটিি জে-সংিক্ষণ িয়াবসি একটি সবাঙ্গীণ
ে
প্রিবপািে , ওয়ান ওয়ািাি NYC: 2018 জে/পাপ্রনি িাপ্রহিা প্রনয়িণ পপ্রিকেনা এখাবন পাওয়া োবব:
www.nyc.gov/html/dep/pdf/conservation/2018-water-demand-management-plan.pdf. আমাবিি সাম্প্রপ্রিক বেিগুপ্রেি কাবজি
উজ্জ্বেিম প্রকেু অংশ হে:
•

NYC পাকে প্রবভাবগি যখোি মাঠগুপ্রেবি 400টি িাইমাি সহ যে শাওয়াি োগাবনা, ো গ্রীবে িপ্রিপ্রিন 1.1 প্রমপ্রেয়ন গোেন জে/পাপ্রন
বাুঁিাবব।

•

প্রনউ ইয়কে প্রসটিি পাবপ্রেক িুেগুপ্রেি বােুবমি 30,000 িৃঢ়ভাবব আিকাবনা বস্তু উন্নি কিা, ো িপ্রিপ্রিন 3.3 প্রমপ্রেয়ন গোেন জে/পাপ্রন
বাুঁিায়।

•

DEP’ি 14টি বজেে জে/পাপ্রন সম্পি পুনুদ্ধাি যকবেি (WRRFs) প্রবশুদ্ধ কিাি িণােীবি মূেযনী উন্নপ্রি ও বিে, ো িপ্রিপ্রিন 1.83 প্রমপ্রেয়ন
গোেন জে/পাপ্রন বাুঁিায়।

•

প্রসটি ইউপ্রনভািপ্রসটি অব প্রনউ ইয়বকেি 10টি ভববন 500টি কমিক্ষ
ে
িয়বেি ও 280টি ইউপ্রিনোে োগাবনা, ো
িপ্রিপ্রিন 40,000 গোেন জে/পাপ্রন বাুঁিায়।

•

প্রনউ ইয়কে প্রসটিি িমকে প্রবভাবগি িোন্ডাে’স আইেোন্ড িপ্রশক্ষণ যকবে একটি জে/পাপ্রন পুনবেবহাি
ে
যকে প্রনমাণ,
ে ো িপ্রিপ্রিন 30,000
গোেন জে/পাপ্রন বাুঁিায়।

•

বেচ্ছক্তগি আবাসনগুপ্রেবি 13,900 অকােকি
ে িয়বেি বিোবনা, ো িপ্রিপ্রিন 560,000 গোেন জে/পাপ্রন বাুঁিায়।

•

সংিক্ষণ উন্নি কিবি িায় 100,000 গৃহ জে/পাপ্রন সংিক্ষণ প্রকি বণ্টন, ো িপ্রিপ্রিন 400,000 গোেন জে/পাপ্রন বাুঁিায়।

•

NYC Health + Hospitals/হাবেম-এ
ে
জে/পাপ্রনি প্রমিাি ও কমিক্ষ
ে
িয়বেি, ইউপ্রিনোে, শাওয়াবিি মুখ, কে, বিফ কে ও প্রডশওয়াশাি
োগাবনা, ো িপ্রিপ্রিন 90,000 গোেবনিও যবপ্রশ জে/পাপ্রন বাুঁিায়।

•

যগািা শহি জুবে োকা কবেজ, যহাবিে, যিবস্তািাুঁ ও হাসপািােগুপ্রেবি যস্বিাকৃি িোবেি, োি িপ্রিটিি েক্ষে হে িাবিি কবেি বেবহাি
5 শিাংশ কবি কমাবনা।

•

বৃহত্তম 10টি পাইকাপ্রি গ্রাহবকি সবঙ্গ অংশীিাপ্রিবত্ব, DEP পাইকাপ্রি গ্রাহকবিি জে/পাপ্রনি িাপ্রহিা প্রনয়িণ কােক্রবমি
ে
অযীবন জে/পাপ্রনি
িাপ্রহিা প্রনয়িণ পপ্রিকেনা বিপ্রি ও রূপায়ন কিবে। োবিীয় পপ্রিকেনাি রূপায়ন অবক্টাবি 2022 এি মবযে রূপাপ্রয়ি হবব এবং প্রিনিপ্রি 4.6
প্রমপ্রেয়ন গোেন জে/পাপ্রন বাুঁিাবনাি আনুমাপ্রনক িাপ্রহিা অজেন কিবব।

প্রায়শই ন্সজজ্ঞানিে প্রশ্নাবলী
আমার জল/পানির রং মরনচর মনো বাদামী। র্ী যথনর্ এিা হনে?
জে/পাপ্রন বািামী বা প্রববণ হওয়া
ে
িায়শই ইমািবিি প্রভিবিি নে বেবস্থাি ক্ষবয়ি ও মিবি পো ওয়ািাি প্রহিাি বেবহাবিি সবঙ্গ
সম্পপ্রকি
ে । আপনাি বািামী জে/পাপ্রনি সমসো িেবি োকবে িা মিবি পো পাইবপি জনে হবি পাবি। িীর্ সময়
ে
যবি বেবহাি না
হবয় োকবে আপনাবক কে খুবে ঠাণ্ডা জে/পাপ্রন 2-3 প্রমপ্রনি িাপ্রেবয় িাখবি হবব। এবি োইনটি ফ্লাশ কিা হবয় োবব।
আপনাি জে/পাপ্রন হঠাৎ কবি প্রববণ হবয়
ে
যগবে িাি কািণ জে/পাপ্রনি িযান পাইবপ বাযা হবি পাবি, োি মবযে পবে যভবে োওয়া
বা যমিামপ্রি। এিা আপনাি ভববনি কাবে প্রনমাণ
ে কাজ িেবেও হবি পাবি। িিপ্রিপ্রিক্ত, আগুন যনভাবনাি জনে ফায়াি হাইড্রোি
বেবহাি হবেও সামপ্রয়কভাবব জে/পাপ্রনি িং বািামী হবি পাবি। জে/পাপ্রনি িযান পাইপগুপ্রে উচ্চিাবপ োকাি কািবণ প্রবশৃঙ্খো সৃটষ্ট
হবি বা কেগুপ্রে আবাি কবি যভবস উঠবি পাবি, োি কািবণ জে/পাপ্রন প্রববণ হবি
ে
পাবি। সেকগুপ্রেি নীবি যপাুঁিা জে/পাপ্রনি
পাইপগুপ্রেি নীবি যোহা ও মোঙ্গাপ্রনবজি কণা প্রেপ্রিবয় পোি কািবণ খুব িায়শই সামপ্রয়ক প্রববণিা
ে যিখা োয়। হঠাৎ কবি পাইবপ
জে/পাপ্রনি িবাবহ যকাবনা পপ্রিবিেন - অেবা বাইবিি কম্পন - যোহাি বািামী/োে/কমো কণাগুপ্রেবক আেগা কবি বা ভাপ্রসবয়
প্রিবি পাবি। এই সামপ্রয়ক সমসোটি সাযািণিঃ সমাযান হবয় বা কবম োয় েখন DEP কাবেি যকাবনা হাইড্রোি যেবক জে/পাপ্রন ফ্লাশ
কবি।

অনির্ িময় আমার মনি হয় যর্ আমার জনল/পানিনে যলানরনির স্বাদ বা গন্ধ রনয়নে?
অবনক সময় আপনাি জে/পাপ্রনি স্বাি বা গন্ধবক যলাপ্রিবনি মবিা মবন হবি পাবি। DEP এি বণ্টন বেবস্থায় জীবাণু বৃচ্ছদ্ধ িপ্রিবিায
কিবি যলাপ্রিবনি অববশে বজায় িাখাি িবয়াজন হবি পাবি। যলাপ্রিন একটি প্রববশে কােকি
ে জীবাণুনাশক এবং িা জে/পাপ্রন
সিবিাবহি প্রবশুদ্ধ কিবি যে পপ্রিমাবণ বেবহাি কিা হয় িা প্রবপজ্জনক বা ক্ষপ্রিকি ববে মবন কিা হয় না।
আবহাওয়া যবপ্রশ গিম োকবে যলাপ্রিবনি গন্ধ যবপ্রশ েক্ষণীয় হবি পাবি। প্রনম্নপ্রেপ্রখি উপায়গুপ্রেবি আপপ্রন আপনাি পানীয়
জে/পাপ্রনি যেবক যলাপ্রিন ও িাি গন্ধ িূি কিবি পাবিন:
4

একটি কেপ্রসবি জে/পাপ্রন ভুন ও যসটিবক সািািাি প্রিবজ প্রস্থি অবস্থায় যিবখ প্রিন। (এিাই যসিা উপায়।)

4

একটি যগোস বা জাবি জে/পাপ্রন ভুন ও যসটিবক 30 প্রমপ্রনি যবি যিাবি যিবখ প্রিন।

4

একটি পাত্র যেবক অপি পাবত্র জে/পাপ্রন 10 বাি মবিা ঢাোঢাপ্রে কুন।

4

িায় 100 প্রডগ্রী ফাবিনহাইি িাপমাত্রায় জে/পাপ্রনবক গিম কুন।

4

একবাি যলাপ্রিন িূি কিাি পি বোকবিপ্রিয়া বৃচ্ছদ্ধ সীমাপ্রয়ি কিবি জে/পাপ্রনবক প্রিবজ িাখা প্রনচ্ছিি কুন।

আমার পািীয় জল/পানি অনির্ িময় যঘালানি যদিায় যর্ি?
উত্তবিি জোযািগুপ্রে যেবক প্রসটি পেি
ে িীর্ সফবিি
ে
মাবঝ জে/পাপ্রনি মবযে হাওয়া আবদ্ধ হবয় োয়। এি ফবে, হাওয়াি বুিব
্ ুিগুপ্রে
জে/পাপ্রনবক যর্াোবি বা সািাবি যিখাবনাি কািণ হবি পাবি। এই অবস্থাটি যকাবনািকম জনস্বাবস্থেি উবদ্বগ নয়। এই যর্াোবি ভাব
সামপ্রয়ক এবং কে যেবক পোি ও অপ্রিপ্রিক্ত হাওয়া যবপ্রিবয় োওয়াি পি িা দ্রুি পপ্রিষ্কাি হবয় োয়।

আমানর্ নর্ যবােলবন্সি জল/পানি নর্িনে হনব?
আপনাবক স্বাবস্থেি কািবণ প্রনউ ইয়কে প্রসটিবি যবািেবচ্ছন্দ জে/পাপ্রন প্রকনবি হবব না, কািণ আমাবিি জে/পাপ্রন োবিীয় েুক্তিাষ্ট্রীয়
ও যেি স্বাস্থে-প্রভপ্রত্তক পানীয় জে/পাপ্রনি িপ্রমি মান পূিণ কবি। যসইসবঙ্গ, যবািেবচ্ছন্দ জে/পাপ্রনি খিি প্রসটিি পানীয় জে/পাপ্রনি
িু েনায় 1,000 গুণ পেি
ে হবি পাবি। যবািেবচ্ছন্দ জে/পাপ্রন যকনাি সময় উপবভাক্তাবিি NYSHD CERT# যিবখ প্রনবি হবব।
উপবভাক্তাগণ যগািা মাপ্রকন
ে েুক্তিাষ্ট্র জুবে প্রনউ ইয়কে যেবিি শংপ্রসি যে যবািেবচ্ছন্দ জে/পাপ্রনি যকেগুপ্রে িবয়বে ো প্রনউ ইয়কে
যেবি প্রবচ্ছক্র হবি পাবি িৎসম্পপ্রকি
ে অপ্রিপ্রিক্ত িেে এখাবন যপবি পাবিন
www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/bulk_bottle/bottled.htm.

অনেনরক্ত েনথের জিে যর্াথায় র্ানবি
যবািেবচ্ছন্দ জে/পাপ্রন সহ পানীয় জবে/পাপ্রনবি প্রকেু িূেণকািী পিাে অিি
ে
অে পপ্রিমাবণও উপপ্রস্থি োকবি পাবি। িূেণকািী
পিাবেিে উপপ্রস্থপ্রি অকািেরূবপ এিা ইপ্রঙ্গি কবি না যে যসই জে/পাপ্রনি যেবক স্বাবস্থেি যকাবনা ঝুুঁ প্রক িবয়বে। িূেণকািী পিাবেিে ও
সম্ভাবে স্বাবস্থেি িভাব সম্পবকে আিও িেে EPA’ি যসফ চ্ছড্রংপ্রকং ওয়ািাি হিোইবন 800-426-4791 নম্ববি যফান কবি পাওয়া োবব।
•

জে/পাপ্রন ও প্রনকাপ্রশি প্রবপ্রেং সংক্রাি িে
DEP গ্রাহক পপ্রিবেবা – 718-595-7000
www.nyc.gov/dep - গ্রাহক পপ্রিবেবা

•

জে/পাপ্রনি অস্বাভাপ্রবকবত্বি অপ্রভবোগ কুন
NYC-যি 311
NYC এি বাইবি, 212-NEW YORK (639-9675)
TTY পপ্রিবেবাসমূহ 212-504-4115 নম্ববি ডায়াে কুন
অনোইবন 311 নম্ববি োন এখাবন: www.nyc.gov/apps/311

•

পানীয় জবে/পাপ্রনবি সীসা পিীক্ষাি প্রবনামূবেেি প্রকি এি অনুবিায কুন
NYC-যি 311
NYC এি বাইবি, 212-NEW YORK (639-9675)
TTY পপ্রিবেবাসমূহ 212-504-4115 নম্ববি ডায়াে কুন
অনোইবন 311 নম্ববি োন এখাবন: www.nyc.gov/apps/311 – সীসা পিীক্ষাি প্রকি সািে কুন

•

চ্ছক্রবোবস্পাপ্রিপ্রডয়াম ও চ্ছজয়াপ্রডেয়া
DOHMH – বুেবিা অব কপ্রমউপ্রনবকবে প্রডচ্ছজবজস – 347-396-2600
NYC-যি 311
NYC এি বাইবি, 212-NEW YORK (639-9675)
TTY পপ্রিবেবাসমূহ 212-504-4115 নম্ববি ডায়াে কুন।
অনোইবন 311 নম্ববি োন এখাবন: www.nyc.gov/apps/311

•

জে/পাপ্রন সিবিাবহি স্বাস্থে-সংক্রাি িেগুপ্রে
DOHMH
NYC-যি 311
NYC এি বাইবি, 212-NEW YORK (639-9675)
TTY পপ্রিবেবাসমূহ 212-504-4115 নম্ববি ডায়াে কুন।
অনোইবন 311 নম্ববি োন এখাবন: www.nyc.gov/apps/311
NYSDOH – বুেবিা অব ওয়ািাি সাপ্লাই যিাবিকশন – 518-402-7650
www.health.ny.gov

•

িূেণ, অপিায বা সিাসবািী কােকোবপি
ে
অপ্রভবোগ জানান
জে/পাপ্রন বেবস্থায়
DEP পুপ্রেশ ও প্রনিাপত্তা – 888-H2O-SHED (426-7433)
www.nyc.gov/dep

•

এই প্রিবপাবিে ি অপ্রিপ্রিক্ত িপ্রিপ্রেপ্রপি অনুবিায কুন এবং
2018 পানীয় জে/পাপ্রন সিবিাহ ও গুণমাবনি প্রিবপািে যিখুন
NYC-যি 311 নম্ববি
NYC এি বাইবি, 212-NEW YORK (639-9675)
TTY পপ্রিবেবাসমূহ 212-504-4115 নম্ববি ডায়াে কুন।
www.nyc.gov/waterquality

নিউ ইয়র্ক নিটির পািীয় জল/পানি যস্টিবোপী স্বানদর পরীক্ষায় যিরার পুরস্কার যপনয়নে
প্রনউ ইয়কেবাসীিা কো ববেবেন – প্রবগ অোপে এি কাবে যগািা যেবিি মবযে যসিা স্বাবিি জে/পাপ্রন িবয়বে।
2018 সাবে প্রনউ ইয়কে যেবিি কবেি জে/পাপ্রনি স্বাি পিীক্ষা িপ্রিবোপ্রগিায় প্রনউ ইয়কে প্রসটি িেম স্থান অপ্রযকাি কবিবে। অনুষ্ঠানটি শুু হয় 30টি
জে/পাপ্রন সিবিাহকািীি আঞ্চপ্রেক িপ্রিবোপ্রগিাগুপ্রে প্রিবয়। িপ্রিটি অঞ্চবেি প্রবজয়ীিা অগাে মাবস সাইিাপ্রকউবসি প্রনউ ইয়কে যেি যমোি
িপ্রিবোপ্রগিায় নাবম, যেখাবন শবয় শবয় যমোয় োওয়া যোবকিা োইন প্রিবয় িবিেক ফাইনাপ্রেবেি পানীয় জে/পাপ্রনি স্বাি যনন।
স্বাি পিীক্ষাি িপ্রিবোপ্রগিাি আবয়াজন কবিন প্রনউ ইয়কে যেি জে/পাপ্রন ও বজেে জে/পাপ্রন প্রশক্ষা ও িিাি কপ্রমটি, োবিি েক্ষে হে জে/পাপ্রন ও
বজেে জে/পাপ্রনি বেবস্থাি সুস্থ িােনা ও িক্ষণাববক্ষবণি িিাবিি দ্বািা যগািা যেি জুবে জনস্বাস্থে ও পপ্রিববশ সুিক্ষা। প্রনউ ইয়কে প্রসটি আবমপ্রিকান
প্রমউচ্ছজয়াম অব নোিািাে প্রহপ্রেবি আবয়াচ্ছজি যমবরা-অঞ্চবেি িপ্রিবোপ্রগিায় প্রবজয়ী হবয় ফাইনাবে যপ ৌঁেয়, োি মবযে প্রেে নাসাউ, অবিি,
সাবফাক ও ওবয়েবিোি কাউপ্রিগুপ্রেি জে/পাপ্রন উপবোপ্রগিা।
এই জয় প্রনউ ইয়কে প্রসটিি পানীয় জে/পাপ্রনি উপি উচ্চমান ও অসাযািণ স্বাবিি উপি যজাি যিয়। এিা যগািা যেি জুবে োকা অনোনে নগি, শহি
ও গ্রামগুপ্রেি জনে ভাবো খবি। অবিি, পািাম, উেোি ও ওবয়েবিোি কাউপ্রিি 70টি কপ্রমউপ্রনটি প্রনউ ইয়কে প্রসটিি জে/পাপ্রন সিবিাহ বেবস্থাি
সবঙ্গ েুক্ত এবং এবিি অবনবকই প্রসটিি সিবিাহবক িাবিি িােপ্রমক জে/পাপ্রনি উৎস প্রহবসবব বেবহাি কবি।

