
জলে সীসার জন্য পরীক্ষা: প ্রশ ্ন এবং উত্তর
 

1. CPS ভবনগুলিতে জলের পরীক ্ষার জন ্য কী কী 
ঐতিহাসিক পদ ্ধতি নেওয়া হয ়েছে?  
প্রতি বছর, CPS কেমব্রিজ জল বিভাগের সঙ্গে কাজ করছে 
যাতে আমাদের ভবনগুলিতে খাবার জলে সীসার উপস্থিতি 
রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে পারে। এনভায়রনমেন্টাল 
প্রোটেকশন এজেন্সি (EPA) সীসা পরীক্ষার স্তর   
সংজ্ঞায়িত করে (যে বিন্দুতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
আবশ্যক) প্রতি বিলিয়নে 15 অংশ (প্রতি লিটারে 15 
মাইক্রোগ্রাম অথবা প্রতি লিটারে .015 মিলিগ্রাম)। দশ 
বছর ধরে, হাই স্কুলে পানীয় জলের ফাউন্টেন/বাবলারগুলি 
ব্যাতীত, সমস্ত পরীক্ষাগুলি এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন 
এজেন্সি (EPA) দ্বারা ভাল মান ঠিক করার মধ্যেই ছিল। 
যখন খুঁজে পাওয়া যায় যে এই বাবলারগুলি অ্যাকশন স্তর 
অতিক্রম করেছে, তাদের প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে এবং আর 
কোন সমস্যা দেখা যায়নি। 
 

2. কেন এই বছর CPS শিক ্ষা প ্রতিষ ্ঠানে সমস্ত 
ধরণের নল এবং কলগুলির পরীক ্ষা করা সিদ ্ধান ্ত 
নেওয়া হয ়েছে?  
এই সিদ্ধান্ত জলেতে সীসার থাকার ঘটনার প্রতি সচেতনতা 
প্রতিফলিত করে, তার সাথে স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত 
কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কলের জলের থেকে বোতলজাত জল 
গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় তার সম্পর্কে বর্ধিত সচেতনতা বৃদ্ধি 
করা।  
 

3. সাধারণত CPS ভবনগুলিতে পানীয় জলে সীসা কি 
উদ ্বেগের বিষয়? 
না। বিগত 10 বছরের পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে যে CPS 
ভবনগুলিতে খাবার জল সাধারণত নিরাপদ। আমাদের সমন্বিত 
পরীক্ষায় দেখানো হয়েছে বিক্ষিপ্ত ভাবে কলগুলিকে 
প্রতিস্থাপিত করা প্রয়োজনীয়, কিন্ত ুকেমব্রিজ এবং 
CPS-এ পানীয় জলেকে সামগ্রিক ভাবে উচ্চ মানে শক্তিশালী 
করার কাজ চলছে। 
 

4. কখন সমন ্বিত সীসা পরীক ্ষা পরিচালনা করা 
হয ়েছিল? 
2015-16 শিক্ষাবর্ষ শেষ 2 সপ্তাহ ধরে, সম্প্রতি সংস্কার 
করা কেমব্রিজ রিঞ্জ ও ল্যাটিন হাই স্কুল ভবন এবং নতুন 
নির্মিত ডঃ মার্টিন লুথার কিং, জুনিয়র. / পুটনাম এভিনিউ 
আপার স্কুল ভবন ব্যতিত, সমস্ত স্কুল ভবনের সব নল 
থেকে জলের নমুনা নেওয়া হয়। এই দুটি স্কুল সেপ্টেম্বরে 
পরীক্ষা করা হবে। 
 

5. পরীক ্ষার পদ ্ধতি কি ছিল? 
ক্যামব্রিজ জল বিভাগের পরীক্ষাগারের কর্মীদের 
তত্ত্বাবধানে কাজ হয়েছিল, CPS-এর ফেসিলিটি বিভাগের 
সদস্য কিভাবে প্রতিটি কল থেকে উপযুক্ত নমুনা গ্রহণ করা 

হবে তার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। জল কমপক্ষে 12 ঘন্টার 
জন্য পাইপ দাঁড়িয়ে ছিল তা নিশ্চিত করে, সমস্ত প্রাপ্ত 
নমুনাগুলি সকালে নেওয়া হয়েছিল। CPS থেকে কেমব্রিজ জল 
বিভাগের স্থানান্তর প্রক্রিয়ার সময় হেফাজতের কঠোর 
শৃঙ্খল অনুসরণ করা হয়েছে।  
 

6. এখন যখন পরীক ্ষা হয়ে গেছে, কিছ ু  কলে সীসা 
স ্তরের সম ্ভবত উৎস রয়েছে।  
কারণ আমরা জানি যে আমাদের ভবনগুলির ভিতরে জল EPA-
এর মান পূরণ করে, এটি সম্ভবত পুরোনো কল এবং সামগ্রী 
থেকে জলের সীসা মিশ্রিত হচ্ছিল। প্রচুর পুরোনো কলে 
পিতলের উপাদান থাকার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। 
পিতল হন একটি খাদ—একটি ধাতুর মিশ্রণ—যার মধ্যে 
তামা, দস্তা ও সীসা অন্তর্ভুক্ত।  অতএব, সম্ভবত 
পুরোনো হার্ডওয়্যারই প্রধান অভিযুক্ত। 
 

7. প ্রভাবিত কল/পানীয় জলের ফাউন ্টেনস/নল 
এখনও কি ব ্যবহ ৃত হচ ্ছে? 
না। পরীক্ষিত বিলিয়ন প্রতি 15 অংশ বা তার উপরে সমস্ত 
কলকে পরিষেবা থেকে সরানো হয়েছে এবং সেই সামগ্রী 
প্রতিস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত পরিষেবা বন্ধ রাখা হবে এবং 
কলের জল ইপিএ নির্দেশিকা অনুসারে আছে কিনা সেটি 
নিশ্চিত করার জন্য পুনরায় পরীক্ষা করা হয়।  
 

8. যদি প ্রতিস ্থাপিত সামগ ্রী সমস্যার সমাধান না 
করে তাহলে কী হবে?  
যদি জল পুনরায় পরীক্ষার পরেও অ্যাকশন স্তর অতিক্রম 
করে, তাহলে ভবনের জল সরবরাহের পরিকাঠামো পরীক্ষা 
করবে যতক্ষণ পর্যন্ত সীসার উৎস কাটানো না যায়। 

সামগ্রী পরিষেবার বাইরে থাকবে যতক্ষণ না পরীক্ষা EPA-
এর মান অর্জন করছে।  
 

9. সমস্ত প ্রভাবিত কল/নল স ্ক ুল শ ুর ুর আগেই 
পরিষেবায় কী ফেরানো যাবে? 
এটাই মূল লক্ষ্য। যদি আমরা এই নির্দিষ্ট সময়সীমা পূরণ 
করতে না পারি, আমরা নিশ্চিত করবো যে সকল 
ছাত্রছাত্রীদের এবং কর্মীদের জল পান করার জন্য 
পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।  
 
10. সমস্ত কল এবং পানীয় জলের ফাউন ্টেন EPA-
এর মান বজায় রাখবে তা নিশ ্চিত করার জন ্য কী 
ধরণের পদক্ষেপ গ ্রহণ করা হবে? 
আরও সমন্বিত পরীক্ষার প্রোগ্রাম উন্নত করা হচ্ছে যাতে 
চলমান ভিত্তিতে সমস্ত কল নিরীক্ষণ করা যাবে। এই 
সাফল্যজনক বিপদ কাটিয়ে ওঠার পরে স্কুল কমিটির সামনে 
অনুষ্ঠান উপস্থাপন করা হবে। 

 


