
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/26/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্, আিাবিক পার্ীয় জম্বলর ঘলড িাবভন ি লাইর্ প্রবিস্থাপম্বর্র 
বিিীয় পম্বিনর জর্ে 10 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার কবমউবর্টিগুম্বলাম্বক পরুসৃ্কি করা হম্বয়ম্বে  

  
ঘ াষণা আম্বগর বর্উ ইয়কন  ঘেট বডপাটন ম্বমন্ট অি ঘহলথ (NYS Department of Health) এর ঘলড 
িাবভন ি লাইর্ বরম্বেিম্বমন্ট ঘপ্রাগ্রাম্বমর মাধ্েম্বম 20 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার পরুস্কাম্বরর বভবিক  

  
পরুস্কাম্বরর মলূ উপাদার্ বিশুদ্ধ পাবর্র অিকাঠাম্বমার প্রবি বর্উ ইয়ম্বকন র ঐবিহাবিক 3 বিবলয়র্ 

মাবকন র্ ডলাম্বরর প্রবিশ্রুবি  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিম়েমের্ ঘে, দর্উ ই়ের্ন  ঘেট দিপাটন মমন্ট অ্ব ঘেলথ 
এর ঘলি সাদভন স লাইর্ দরমেসমমন্ট ঘরাগ্রামমর (Lead Service Line Replacement Program) 
মাধ্যমম আবাদসর্ পার্ী়ে জমলর ঘলি সাদভন স লাইর্গুদলমে ঘেমটর উমিযাগ চলমার্ রাখার জর্য 
ঘেটবযাপী 18 টি ঘপৌরসভামর্ 10 দমদল়ের্ মাদর্ন র্ িলার রিার্ র্রা েমব। এই সফল ঘরাগ্রামটি 
ইমোমমধ্য অ্ফমসট রদেস্থাপর্ খরমচ সাোেয র্রার জর্য র্দমউদর্টিগুমলামর্ 20 দমদল়ের্ মাদর্ন র্ 
িলার রিার্ র্মরমে এবং দর্উ ই়েমর্ন র 2.5 দবদল়ের্ মাদর্ন র্ িলার মূমলযর দবশুদ্ধ পাদর্র 
অ্বর্াঠামমা আইর্ 2017 এর এর্টি গুরুত্বপূণন উপািার্। অ্থন বের 2019 বামজমট পার্ী়ে জল ও 
বজন য জমলর অ্বর্াঠামমা়ে ঘেমটর ঐদেোদসর্ বহু বেমরর দবদর্ম়োগ অ্বযােে রম়েমে, অ্দেদরক্ত 
500 দমদল়ের্ মাদর্ন র্ িলামরর অ্দেদরক্ত রদেশ্রুদে সে, োর মমধ্য রম়েমে এই ঘরাগ্রামমর জর্য 10 
দমদল়ের্ মাদর্ন র্ িলামরর অ্র্থা়ের্।  
  
"দর্উ ই়ের্ন  ঘেট সমগ্র ঘেমট চলমার্ গুরুত্বপূণন অ্বর্াঠামমা রর্ল্প সে পার্ী়ে জমলর গুণমার্ 
রক্ষা়ে অ্ভূেপবূন অ্থন দবদর্ম়োগ র্মরমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই পরবেী পেনাম়ের েেদবমলর 
অ্থন ঘপৌরসভার পুরামর্া বযবস্থাগুমলা আপমগ্রি র্রা, স্বামস্থযর উন্নদেমে সাোেয র্রা এবং আমামির 
র্দমউদর্টিমর্ সমৃদ্ধ র্মর রাখা়ে সাোেয র্রার জর্য আমামির রদেশ্রুদেমর্ এদগম়ে দর্ম়ে ো়ে।"  
  
ঘিম্বর্ট িংখ্োগবরষ্ঠ ঘর্িা অোবন্ড্রয়া েুয়াটন -কাবজন্স িম্বলর্, "দর্উ ই়ের্ন বাসীরা মমর্র শাদি 
রেযাশা র্মর এই র্ারমণ ঘে োমির টযাপ ঘথমর্ আসা পাদর্ পামর্র জর্য দর্রাপি। ঘলি ও়োটার 
লাইর্ রদেস্থাপর্ এর্টি শীষন অ্গ্রাদধ্র্ার েমে েমব এবং আজমর্র পুরসৃ্কে েেদবল এই অ্পদরোেন 
অ্বর্াঠামমা দবদর্ম়োগ র্রমে ঘেমটর সবনত্র স্থার্ী়ে র্দমউদর্টিগুমলামর্ সাোেয র্রমব। ঘসমর্ট 
ঘিমমামেটির্ সংখযাগদরষ্ঠ ঘেমটর দবশুদ্ধ পাদর্র অ্বর্াঠামমামর্ আধ্ুদর্র্া়েমর্র জর্য অ্দেদরক্ত অ্থন 



দবদর্ম়োগ র্রার জর্য গভর্নর ও অ্যামসম্বদলর সংখযাগদরষ্ঠমির সামথ র্াজ র্রমে ঘপমর গদবনে এবং 
আমরা দর্উ ই়ের্ন বাসীমির স্বাস্থয ও সসু্থোর সরুক্ষা়ে র্াজ চাদলম়ে োব।"  
  
অোম্বিেবল বিকার কালন বহবে িম্বলর্, "পাদর্র অ্বর্াঠামমা়ে দবদর্ম়োগ দর্উ ই়ের্ন বাসীমির দবশুদ্ধ 
ও দর্রাপি পার্ী়ে জমলর সুদবধ্া দর্দিে র্রার জর্য অ্পদরোেন। শরীমর ঘলি বা সীসা রমবশ 
দশশু ও গভন বেী মদেলামির স্বামস্থযর জর্য দবমশষভামব দবপজ্জর্র্ েমে পামর, ো এই দবদর্ম়োগমর্ 
দবমশষ র্মর আমামির র্দমউদর্টির সসু্থোর জর্য গুরুত্বপূণন র্মর ঘোমল।"  
  
েখর্ সীসার জং রম়েমে এমর্ সাদভন স পাইপ দবমশষ র্মর পাদর্র েখর্ উচ্চ অ্ম্লো বা র্ম খদর্জ 
উপািার্ থামর্ েখর্ পার্ী়ে জল সীসার এর্টি উৎস েমে পামর। আইর্ ও দর্মনাণ অ্র্ুশীলমর্র 
দববেন মর্র র্ারমণ 1930 এর িশমর্ আবাদসর্ পাদর্ ঘসবা লাইমর্ সীসার বযবোর র্মম ো়ে; 
োইমোর্, েখর্ ঘলি সাদভন স লাইর্, দপেল বা ঘোদম়োমমর রমলপেুক্ত দপেমলর ফদসট ও দফক্সার 
সীসার ঝালাইম়ের মদরচােকু্ত ে়ে েখর্ পাদর্মে সীসা দমশমে পামর। মাদর্ন র্ পদরমবশ রক্ষা সংস্থার 
(U.S. Environmental Protection Agency) দেসাব বলমে ঘে সীসা দ্বারা িদূষে পার্ী়ে জল 
ঘর্ামর্া বযদক্তর ঘমাট সীসা গ্রেমণর 20 শোংশ বা োর ঘবদশ অ্বিার্ রাখমে পামর। ঘে সব দশশু 
ঘবদশরভাগ দমশ্র ফমুনলা ঘসবর্ র্মর োরা পার্ী়ে জল ঘথমর্ সীসা গ্রেমণর পদরমাণ 40 ঘথমর্ 60 
শোংশ েমে পামর।  
  
পরবেী রাউমের ঘলি সাদভন স লাইর্ দরমেসমমন্ট ঘরাগ্রামমর পরুস্কার রাপ্ত ঘপৌরসভাগুদল েল:  
  

অঞ্চল  
ঘমাট ঘলড িাবভন ি লাইর্ বরম্বেিম্বমন্ট ঘপ্রাগ্রাম 

অোওয়াডন   
কোবপটাল বরবজয়র্  

োিসর্ দসটি - 548,422 মাদর্ন র্ িলার  
ও়োটারদভমলট দসটি - 548,422 মাদর্ন র্ িলার  

  

1,096,844 মাদর্ন র্ িলার  

ঘিন্ট্রাল বর্উ ইয়কন   
ওসুইমগা দসটি - 534,907 মাদর্ন র্ িলার  
র্টন লযাে দসটি - 534,907 মাদর্ন র্ িলার  

  

1,069,814 মাদর্ন র্ িলার  

বিঙ্গার ঘলকি  
বাোদভ়ো দসটি - 554,112 মাদর্ন র্ িলার  
ঘপদর গ্রাম - 554,112 মাদর্ন র্ িলার  

  

1,108,224 মাদর্ন র্ িলার  

লং আইলোন্ড  
ঘের্ ঘর্াভ দসটি - 627,327 মাদর্ন র্ িলার  
দরভারমেি টাউর্ - 627,327 মাদর্ন র্ িলার  

  

1,254,654 মাদর্ন র্ িলার  



বমড-হাডির্ ভোবল  
ঘপাটন  জারদভস দসটি - 603,855 মাদর্ন র্ িলার  

ই়েঙ্কাসন দসটি - 603,855 মাদর্ন র্ িলার  
  

1,207,710 মাদর্ন র্ িলার  

ঘমাহক ভোবল  
আমোরিাম দসটি - 521,785 মাদর্ন র্ িলার  
জর্টাউর্ দসটি - 521,785 মাদর্ন র্ িলার  

  

1,043,570 মাদর্ন র্ িলার  

র্থন কাবন্ট্র  
োটসবাগন দসটি - 518,962 মাদর্ন র্ িলার  

দেমর্ান্দামরাগা টাউর্ - 518,962 মাদর্ন র্ িলার  
1,037,924 মাদর্ন র্ িলার  

িাউদার্ন টিয়ার  
েমর্নল দসটি - 528,750 মাদর্ন র্ িলার  
র্রউইচ দসটি - 528,750 মাদর্ন র্ িলার  

  

1,057,500 মাদর্ন র্ িলার  

ওম্বয়োর্ন বর্উ ইয়কন   
িার্র্ার্ন  দসটি - 561,880 মাদর্ন র্ িলার  
এদলর্ট দসটি - 561,880 মাদর্ন র্ িলার  

1,123,760 মাদর্ন র্ িলার  
  

  
এই পরবেী পমবনর পুরস্কার রথম িফা়ে বরাদ্দ 20 দমদল়ের্ মাদর্ন র্ িলার ো 26 টি দসটি ও 
টাউমর্ ঘি়ো েমব, োমির অ্মর্র্গুদল রর্ল্প দর্মনামণর জর্য অ্র্ুমমাির্ ঘিও়ো েম়েমে।  
 
ঘপৌরসভাগুদলর ঘলি সাদভন স লাইর্ দরমেসমমন্ট ঘরাগ্রামম অ্ংশগ্রেমণর ঘোগযো দর্মনাক্ত মার্িণ্ড 
দভদির্ দেল: রমক্ত উচ্চ স্তমরর সীসা েুক্ত দশশুমির শের্রা োর; পদরবামরর মধ্যম আ়ে; এবং 
1939 সামলর আমগ দর্দমনে বাদ়ির সংখযা েখর্ ঘলি সাদভন স লাইর্ বযবোর র্রা েমো। 
ঘপৌরসভার রধ্ার্ স্থল ঘথমর্ আবাস স্থল পেনি আবাদসর্ ঘলি সাদভন স লাইর্ রদেস্থাপমর্ বযবোমরর 
জর্য অ্র্ুিার্ ঘি়ো েমব।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর স্বাস্থে বিভাম্বগর কবমের্ার ড. হাওয়াডন  জকুার িম্বলর্, "সব ধ্রমর্র সীসা 
গ্রেণ দর্মূনল সুস্থ উন্ন়েমর্র জর্য অ্পদরোেন। এই ঘরাগ্রামটি সফলভামব আমামির সমবনাচ্চ ঝুুঁ দর্সম্পন্ন 
জর্মগাষ্ঠীমর্ টামগনট র্রমে ঘেখামর্ সীসােুক্ত পার্ী়ে জমলর সাদভন স লাইর্ রদেস্থাপর্ দশশুমির 
ভদবষযে স্বাস্থয এবং সসু্থোর ঘক্ষমত্র এর্টি বাস্তব পাথনর্য তেদর র্রমে পামর।"  
  
সীসা ঘোট দশশু ও গভন বেী মদেলামির জর্য দবমশষ ক্ষদের্ারর্। আবাদসর্ ঘলি সাদভন স লাইর্ 
রদেস্থাপর্ আমামির জীবর্োত্রার পদরমবশ ঘথমর্ সীসামর্ সদরম়ে ঘিও়ো়ে দর্উ ই়েমর্ন র ফমরা়োিন -
অ্যাদটং রদেশ্রুদের আমরর্টি উিােরণ। 2007 সামল, দর্উ ই়ের্ন  োর তশশব সীসা দবষদে়ো 
রদেমরাধ্ উমিযামগর (Childhood Lead Poisoning Prevention initiative) রবেন র্ র্মর, ো 
স্থার্ী়ে স্বাস্থয দবভাগগুদলমর্ সমগ্র ঘেমটর ঝুুঁ দর্সম্পন্ন এলার্াগুমলামে রদেমরাধ্ র্ােনেমগুদলর 

https://health.ny.gov/environmental/water/drinking/lslrp/awards.htm#_blank
https://health.ny.gov/environmental/water/drinking/lslrp/awards.htm#_blank


আম়োজমর্ সাোেয র্মর। 2016 সামল, দর্উ ই়ের্ন  ঘেট সরর্াদর সু্কলগুদলমে পার্ী়ে জমল ঘিমশর 
সবনরথম সীসা পরীক্ষা এবং ফলাফমলর সরর্াদর দবজ্ঞদপ্ত রর্াশ বাধ্যোমলূর্ র্রার মাধ্যমম সীসা 
হ্রাস ঘর্ৌশলগুদল দবদভন্ন সু্কমল রসাদরে র্মরমে। ঘেমটর বেন মামর্ সু্কমলর পরীক্ষার সমে 100 
শোংশ সম্মদে রম়েমে এবং 2020 সামল পুর্ঃপরীক্ষা সম্পন্ন েমব।  
  
সীসা ঘগলা বা শ্বাস দ্বারা গ্রেমণ সীসা দবষদে়ো ে়ে এবং দবমশষ র্মর ঘোট দশশুমির জর্য োমির 
মদস্তষ্ক এখর্ও দবর্দশে েরমে োমির জর্য খারাপ। সীসা এর্টি দশশুর দবর্াশ, আচরণ এবং ঘশখার 
ক্ষমোর ক্ষদে র্রমে পামর। গভন বেী মদেলা বা গভন বেী েও়োর পদরর্ল্পর্া র্রমের্ এমর্ 
মদেলামির সীসা এদ়িম়ে চলার জর্য অ্দেদরক্ত েত্ন ঘর্ও়ো উদচে র্ারণ এটি অ্র্াগে দশশুমির 
জর্য ক্ষদের্র েমে পামর।  
  
দর্উ ই়ের্ন  ঘেমট স্বাস্থয ঘসবা রিার্র্ারীমির সব দশশুমির রমক্ত এর্ বের ব়েমস এর্বার এবং িইু 
বের ব়েমস আবার সীসা পরীক্ষা র্রা বাধ্যোমূলর্। ব়েস ে়ে পেনি রমেযর্ সসু্থ দশশুর দভদজমট, 
স্বাস্থয ঘসবা রিার্র্ারীমির সিামর্র সামথ সীসার ঘর্ামর্া ধ্রমর্র সংস্পরশন েম়েমে দর্র্া এ বযাপামর 
অ্দভভাবর্মির দজজ্ঞাসা র্রমে েমব। েদি সংস্পরমশনর ঘর্ামর্া সুমোগ থামর্, োেমল রিার্র্ারীমির 
আবার সীসা পরীক্ষা র্রমে েমব। দপোমাো োমির সিামর্র িাক্তার বা র্াসনমর্ দজজ্ঞাসা র্রমে 
পামরর্ োমির সিামর্র এর্টি সীসা পরীক্ষা র্রামর্া উদচে দর্র্া এবং সীসা পরীক্ষার ফলাফল দর্ 
ঘবাঝা়ে।  
  
দর্উ ই়েমর্ন র ঘলি সাদভন স লাইর্ দরমেসমমন্ট ঘরাগ্রাম সম্পমর্ন  আরও েমথযর জর্য, এখামর্ দির্ 
র্রুর্।  
  
দর্উ ই়েমর্ন র তশশব সীসা দবষদে়ো রদেমরাধ্ ঘরাগ্রাম সম্পমর্ন  আরও েমথযর জর্য, এখামর্ দির্ 
র্রুর্।  
  
সু্কল দবদধ্মে দর্উ ই়েমর্ন  ঘিমশর সবনরথম সীসা পরীক্ষা সম্পমর্ন  আরও েমথযর জর্য, এখামর্ দির্ 
র্রুর্।  
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