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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুউম্বমা প্রাথবমক ও মাধ্েবমক বিদ্োলয়গুম্বলাম্বে পারদ্-যুক্ত মমম্বে স্থাপর্ িা আচ্ছাদ্র্
বর্বিদ্ধ করার আইর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্

আইর্টি বেক্ষাথী ও স্কু ম্বলর কমন চারীম্বদ্র জর্ে পারদ্ িাষ্প অর্ািৃে থাকার সীমা বর্ধ্ন ারণ কম্বরম্বে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুউমমা আজ সরকারর এবং অ্সরকারর প্রাথরমক ও মাধ্যরমক স্কু লগুমলামে
পারদ-যুক্ত মমমে স্থাপর্ বা আচ্ছাদর্ করা রর্রিদ্ধ কমর আইমর্ (S.6145/A.7986) স্বাক্ষর
কমরমের্।
"মকার্ রপো বা মাোরই োর সন্তার্ পারদ বামে অ্র্াবৃে রমেমে এমর্ আশঙ্কা থাকা উরিে
র্ে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই পদমক্ষমপর মাধ্যমম রর্উ ইেকন কমেকটি মেমের একটি মোে
দমল যুক্ত হমচ্ছ মযটি আমামদর সন্তার্মদর স্বাস্থয ও রর্রাপত্তার সুরক্ষা রদমে এই আগ্রাসী পদমক্ষপ গ্রহণ
কমরমে।"
1960 মথমক 1990-এর দশক পযনন্ত প্রিরলেভামব স্কু লগুমলামে রাবার-সদৃশ মমমে স্থাপর্ করা হে
যামে প্রােশই পারদ থাকে এবং ইমোমমধ্য এগুমলার অ্বর্রে হওো শুরু হমেমে। পুরমর্া রকেু মমমে
এখর্ পারদ বাে রর্গনে করমে, এমর্রক পুরমর্া পারদ-যুক্ত মমমের উপমর কামের মমমে স্থাপর্
করা হমেমে মসখামর্ও।
বসম্বর্ট এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জাম্বভনের্ কবমটি (Senate Environmental Conservation
Committee)-এর সভাপবে বসম্বর্টর টড কাবমর্বস্ক িম্বলর্, "সকল রশক্ষাথীমদরই একটি রর্রাপদ,
ক্ষরেকর, রবিাক্ত রাসােরর্ক মুক্ত পররমবমশ রশক্ষা গ্রহমণর সুমযাগ প্রাপয। এই ঐরেহারসক পদমক্ষমপ
স্বাক্ষর করার জর্য গভর্নর কুউমমামক ধ্র্যবাদ। পারদ মমাকামবলাে আমার আইর্ প্রণের্ আমামদর
রশশুমদর রর্রাপত্তার সুরক্ষা মদমব, এবং পাশাপারশ বাবা-মামক মমর্র শারন্ত মদমব। রর্রাপত্তা মবষ্টর্ী
মেণীকমক্ষর রভেমর ও বাইমর আমামদর রশক্ষাথীমদর জর্য অ্বশযই অ্গ্রারধ্কার রহমসমব রবমবরিে হমে
হমব — আগামীর মর্োমদর এরিাইমে একেু ও কম প্রাপয র্ে।"
সংসদ্ সদ্সে জুবড বিবির্ িম্বলর্, "পারদ-যুক্ত মমমে একটি গন্ধহীর্ এবং বণনহীর্ বাে রর্গনে
করমে পামর যা একটি রশশুর রবকামশর জর্য ক্ষরেকারক হমে পামর। লং আইলযামের অ্মর্ক স্কু ল
রিরিক্ট রজমর্যারসোমগুমলামে উচ্চ মাত্রার পারদ বামের সন্ধামর্র পমর, আরম এই কথা বলমে মপমর
গরবনে ময রশক্ষাথী, রপোমাোরা এবং রশক্ষকরা আশ্বস্ত হমে পামর ময োমদর স্বাস্থয এই ক্ষরেকর

বামে অ্র্াবৃে হবার কারমণ আর েুুঁ রকগ্রস্থ থাকমব র্া। আরম গভর্নর কুউমমামক এই গুরুত্বপূণন
আইমর্ স্বাক্ষর করার জর্য ধ্র্যবাদ জার্াই যামে আমামদর স্কু লগুমলা রশক্ষাথীমদর মশখার, সমৃদ্ধ
হওোর এবং অ্জনমর্র রর্রাপদ স্থার্ রহসামব অ্বযাহে থাকমব।"
পারদ বামের অ্র্াবৃে হওো ক্ষরেকারক, এবং রশশুরা মবরশ আক্রান্ত হে। অ্র্াবৃে হবার ফমল
স্মৃরেশরক্ত হ্রাস, কাুঁপুরর্, শ্বাসযমের বযথনো এবং মৃেুয হমে পামর। এরপ্রল 2019 এর মশিরদমক,
সামফাক কাউরির রমলার মেস হাই স্কু ল (Miller Place High School) োমদর রজমমর্রসোমটি
সংস্কামরর সমে উচ্চ মাত্রার পারদ বাে আরবষ্কার কমর, যা রজমটি বন্ধ করমে বাধ্য কমর।
কমনিারী বা রশক্ষাথীমদর জর্য 750 ng/m3 মাত্রার একটি োইম-ওমেমেি গড়পড়ো পারদ বাে
অ্র্াবৃে সীমা রর্ধ্নারণ কমর, আইর্টি রবমশিভামব পররমবশগে সংরক্ষণ আইমর্র সংমশাধ্র্
কমর। আইর্টি অ্রবলমে কাযনকর হমব এবং 1 জার্ুোরর, 2021 পমর হওো সকল স্থাপর্ার মক্ষমত্র
প্রমযাজয হমব।
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অ্রেররক্ত েথয পাওো যামব এখামর্ www.governor.ny.gov
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