
দষূিত মাটির উৎস 
নিউ ইয়র্ক  শহরেে মাটিরে সাধােণ োসায়নির এবং দষূররে 
মরধযে অন্তর্্ক ক্ত পনিসাইনলির অযোরোরমটির হাইর্ারাব্কিস 
(polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs), 
রীটিাশর এবং সীসা ও আরস্কনিররে মে ধাে্। 

ক�ান মাটির দষূিত হওয়ার সম্াবনা কবষি 
থাক� যষদ কসটি ষনম্নষিষিতগুষির �াকে থাক�:
§ সীসাে েঙ নদরয় েঙ রো করাি প্োরিা পনেরাঠারমা*

§  বযেস্ত োস্তা বা হাইওরয় 

§ উঁচ্ করেরিে িাইি

§ কসে্

§ বর্ক যেরূনম*

§ গযোস কটেশি*

§ গান়ি কমোমরেে কদারাি*

§ ্াই নলিিাে*

§ পাওয়াে প্ান্ট*

§ অিযোিযে উৎপাদি বা নশল্পরাে এিারা*
*উপনথিে অথবা এমি থিাি কেখারি এরসময় কসগুনি উপনথিে 
নিি

সংস্পি্শ এবং িারীষর� ক্ষষতর সম্াবনা 
আপিাে সরগে মাটিে োসায়নির বা দষূররে সংস্পশ্ক হরে পারে 
নিম্ননিনখেগুনিে দ্াো:

§ দনূষে মাটিরে কবর়ি ওঠা খাবাে কখরি।
§  দনূষে মাটি অথবা মাটিরে আচ্ানদে পৃষ্ঠেি স্পশ্ক ররে কসই 
হাে মর্খ নদরি।
§  দনূষে মাটি খিি কথরর উর়ি আসা ধূরিা নিঃশ্ারস গ্রহণ 
রেরি।

দনূষে মাটিরে থারা োসায়নির বা দষূররে ধেি, রে সময় ধরে 
সংস্পরশ্ক নিি এবং সংস্পরশ্ক থারা বযেনক্তে স্ারথিযেে ওপে নির্ক ে 
ররে এই মাটি কথরর নবনরন্ন ধেরণে শােীনের ক্ষনেে সম্াবিা 
থারর। কিাট নশশুরদে ে্িিামিূর কবনশ ক্ষনেে সম্াবিা থারর 
রােণ োো এখিও কবর়ি উঠরি আে মাটিরে হাে নদরয় ো মর্খ 
কদওয়া ও মাটি নগরি কেিাে সম্াবিা োরদে কবনশ থারর।

বাইরে সময় রাটারিাে এরটি দারুণ উপায় হি উদযোি প্রনেপািি, সনরিয় থাকুি 
আে েি ও শারসবনর েিাি। দর্্ক াগযেবশে, শহেগুনিরে বাগারিে মাটিরে 
োসায়নির বা অিযোিযে দষূণমিূর পদাথ্ক থাররে পারে। এই দষূরগুনি মাটিরে 
প্রারৃনেররারবও থাররে পারে অথবা উৎপাদি, নিম্কাণ এবং রীটিাশররে 
বযেবহারেে মে অেীরে করাি রাে্করিারপে েরিও আসরে পারে। দনূষে মাটিে 
কথরর হওয়া শােীনের ক্ষনেে সম্াবিাগুনি রািি্ এবং নিোপদরারব উনভিরদে 
বনৃধি এবং খাওয়াে রিযে এই পোমশ্কগুনি অিস্েণ ররুি।

ষনউ ইয়�্শ  িহকর ষনরাপদ 
উদ্ান প্রষতপািন  
দষূিত মাটি কথক� ষ�ভাকব আপষন আপনার সংস্পি্শ �মাকবন
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সংস্ান
আরো েরথযেে রিযে, 311 িম্বরে কোি ররুি অথবা nyc.gov/health নগরয় urban gardening (শহুরে উদযোি 
প্রনেপািি) অিস্ন্াি ররুি।

িহুকর উদ্ান প্রষতপািন (Urban gardening):
§ NYC পার্ক  নগ্রিথাম্ব (NYC Parks GreenThumb): nyc.gov/parks/greenthumb
§ NYC Urban Agriculture: nyc.gov/agriculture 
§  Cornell University’s Healthy Soils, Healthy Communities (ররি্কি ইউনিরানস্কটিে স্াথিযেরে মাটি, 
স্থি সম্প্রদায়): cornell.edu-এ নগরয় healthy soils(স্াথিযেরে মাটি) অিস্ন্াি ররুি।
§  National Pesticide Information Center (রােীয় রীটিাশর েথযে করন্দ্র): npic.orst.edu-এ নগরয় soil and pesticides 

(মাটি ও রীটিাশর) অিস্ন্াি ররুি।

উঁচু কবডগুষির জন্ মকু্ত মাটি এবং কচরাই �রা �াঠ (ক�বিমাত্র GreenThumb �ষমউষনটি গাকড্শ ন্স): 
§  NYC পার্ক  নগ্রিথাম্ব (NYC Parks GreenThumb): nyc.gov/parks/greenthumb -এ নগরয় lumber request (কচোই রারঠে 
অির্োধ) অিস্ন্াি ররুি।
§ PUREsoil NYC: nyc.gov/oer-এ নগরয় pure soil (নবশুধি মাটি) অিস্ন্াি ররুি। 
§  NYC Compost Project (সাে প্ররল্প): nyc.gov/dsny-এ নগরয় community composting (সম্প্রদায়নরনতির সাে প্রস্তুনে) 
অিস্ন্াি ররুি।

মাটি পরীক্ষা (Soil testing):
§  ব্রুরনিি ররিরর শহুরে মাটিে পেীক্ষাগাে (Urban Soils Lab): brooklyn.cuny.edu-এ নগরয় urban soils (শহুরে মাটি)অিস্ন্াি 
ররুি।
§  Cornell University’s Healthy Soils, Healthy Communities (ররি্কি ইউনিরানস্কটিে স্াথিযেরে মাটি, স্থি সম্প্রদায়):  

Cornell.edu-এ নগরয় healthy soils (স্াথিযেরে মাটি) অিস্ন্াি ররুি।
§  NYC Urban Soils Institute (নিউ ইয়র্ক  শহরেে শহুরে মাটিে প্রনেষ্ঠাি): usi.nyc

ষনরাপদ িহুকর উদ্ান প্রষতপািকনর পরামি্শ
🌱  উদযোি প্রনেপািরিে সময় গ্ারস্ পরুি।
🌱  পনেষ্াে মাটি ও সারেে বযেবহাে ররুি। উপনথিে মাটি বযেবহাে 

রেরি পেীক্ষা ররে কিওয়াে রথা রাবি্। 
🌱  উঁচ্ গার ্্ক ি কব্ বযেবহাে ররুি(অথ্কাৎ উপনথিে মাটিে ওপে 

থারা পনেষ্াে মাটি কদওয়া বাক্স)। এই বাক্সগুনি করারিারারব 
প্রনরিয়া িা রো ও েঙ িা রো রাঠ, পাথে বা রংনরিট নদরয় 
তেনে রো উনচে। পনেষ্াে মাটি কদওয়াে আরগ আসি মাটিে 
ওপরে আংনশর আঠারিা আ়িাআন়ি রাপর়িে এরটি স্তে নদি। 

🌱  উন্ক্্ত শহুরে মাটি থারা কেররাি রায়গাে  
(কেমি কখিাে রায়গা, 
বসাে এিারা, হাঁটাে 
োস্তা) ওপে প্রো অংশ 
িেম আস্তেরণ কেরর নদি 
(কেমি রারঠে কখািা, নররা 
খ়ি, ঘাস ইেযোনদ)। িেম 
আস্তেরণে োরা (গ্রাউন্ড 
ররাে) নিরচে মাটিরে রম 
সংস্পরশ্ক আসরে সাহােযে 
ররে।

🌱  শেৎ বা বসন্তরারি, প্রনেটি উঁচ্ গার ্্ক ি কবর্ে ওপরে সাে নদি 
এবং প্ররয়ারি হরি উন্ক্্ত মাটি থারা রায়গাগুনিরে িে্ি ররে 
িেম আস্তেরণ কেরর নদি। 

🌱  কপারামার়িরদে নিোপদরারব নিয়ন্ত্রণ ররুি। েনদ আপনি 
রীটিাশর বযেবহাে ররেি, কসরক্ষররে করবিমারে েখিই বযেবহাে 
ররুি েখি কসটি আপনি কে গারি এটি প্ররয়াগ রেরে চাি োে 
রিযে অির্মানদে হয়। কিরবরি কদওয়া নিরদ্ক নশরা মরিারোগ নদরয় 
অিস্েণ ররে রীটিাশর প্ররয়াগ ররুি। 

🌱  উদযোি প্রনেপািরিে পরে
�  সাবাি আে রি নদরয় আপিাে হাে ধ্রয় নিি আে বাগারি 
কখিরি বা রার রেরি এমি নশশু েনদ থারর োহরি োরদে 
সারথও এরই রার ররুি।

�  সেঞ্ামগুনি পনেষ্াে ররুি। 
�   আপিাে বান়িরে কোরাে আরগ আপিাে কপাশার পনেবে্ক ি 
ররুি এবং আপিাে রর্ো খ্রি োখ্ি।

�  রারিারারব েি ও শারসবনর ধ্রয় নিি। আপনি খাওয়াে 
আরগ মিূ এবং রন্দমিূ রােীয় সবনরগুনিে (কেমি আি,্ 
গারে, কপয়ঁার) কখাসা িান়িরয়ও নিরে পারেি। 

http://nyc.gov/health
http://nyc.gov/parks/greenthumb
http://nyc.gov/agriculture
http://cornell.edu/
http://npic.orst.edu/
http://nyc.gov/parks/greenthumb
http://nyc.gov/oer
http://nyc.gov/dsny
http://brooklyn.cuny.edu/
http://cornell.edu/
http://cornell.edu/
https://www.usi.nyc/

