
আপনার বাড়ি এবং ডিিুদের 
ডনরাপে রাখুন

ডনউ ইযিদ্রের অযোটডনরে 
দেনাদরল 
দলডটডিযিা দেমস

িরীদরর মদ্যে রদের 
ডসসার ডবষড্রেযিাসংসেথান

ডরযি ডরউ ইযিডর্বাসী,
ডিিুদের সবোসেথযে ও ্লযোণ র্েষা ্রা আমাদের 
অনযেতম সবদথদ্ গুরুতবেপূণরে োডযিতবে। এডট অনযেতম 
সবদথদ্ ্ডিন ্াে, ডবদিষ ্দর যখন ড্ছুর আিেে্া 
থাদ্- দযমন িরীদরর মদ্যে ডসসা পরেদবি ্দর দয 
ডবষড্রেযিা - সহদে দেখা যাযি না। ডবদিষত 1978 সাদলর 
আদগ ডনডমরেত বাড়িগুদলা - ্ুদলাদত িবোস দনওযিা, বা 
পুরাদনা রদের ্ারদণ ডসসা দপইনেট ডিপগুডল ডনদযি না়িাি়িা 
্রা এবং খাওযিার মা্যেদম - ডিিুরা তাদের বাড়িদত 
ডবপেেেন্ পডরমাদণ নানার্ম ্ারদণর সংসেপদিরে 
আসদত পাদর। ফলাফল গুরুতর হদত পাদর, এবং ্খনও 
্খনও অপডরবতরেনীযি, তাদের সবোদসেথযের ্েষডত ্রদত 
পাদর। 
এই দবরোিারডট বাড়ির ডসসার রং এবং ্ুদলা েবোরা সৃষেট 
ডবপেদ্ বযোখযো ্দর এবং আপনার ডিিুদ্ িরীদরর 
মদ্যে ডসসা পরেদবি ্রদল দয ডবষড্রেযিা হযি তা দথদ্ 
র্েষা ্রার উপাযি পরেোন ্দর। 
বাড়িদত রদের ্ারদণ িরীদরর মদ্যে ডসসা পরেদবি ্রদল 
দয ডবষড্রেযিা হযি তা দরা্ ্দর আমরা New York-এর 
ডিিুদের সবোসেথযে সুর্েষাযি এ্সদেেগ ্াে ্রদত পাডর।
ডবনীত,

New York দসেটট-এর অযোটডনরে দেনাদরল-এর েপেতর  
(800) 771-7755       
ag.ny.gov 

পডরদবি সুর্েষা বুযেদরা  
আলদবডন: (518) 776-2400
New York ডসডট:  (212) 416-8446 
বাফদলা:  (716) 853-8404

আরও োনুন
ডনমেনডলডখত দফ়াদরল, রােযে এবং সেথানীযি সর্ারী 
সংসেথানগুডল আপনাদ্ আপনার সনেতানদ্ বাড়ির ডবষা্েত 
রদের ডসসা িরীদরর মদ্যে পরেদবি ্রদল দয ডবষড্রেযিা হযি তা 
সুর্েষা ্রার ডবষদযি আরও তথযে পরেোন ্রদব:

New York দসেটদটর সবোসেথযে ডবভাগ 
িরীদরর মদ্যে ডসসার ডবষড্রেযিা পরেডতদরা্ 

For local and regional prevention programs:
health.ny.gov/environmental/lead 

িরীদরর মদ্যে ডসসার ডবষড্রেযিা পরেডতদরাদ্র দরাগ ডনযিনেতরেণ 
দ্নেেরে   

cdc.gov/nceh/lead

ইউ। এস পডরদবি সুর্েষা এদেডনেস
www2.epa.gov/lead

যাদের রদে ডসসা দনই এমন ডি্াোরদের তাডল্ার েনযে 
cfpub.epa.gov/flpp/pub/index.cfm?do=main.firmSearch

ডনউ ইযিদ্রের অযোটডনরে 
দেনাদরল
দলডটডিযিা দেমস



বাড়িদত রদের ডসসা এবং ্ুদলা ডিিুদের 
েনযে ডবপেেেন্
1978 সাদল বাড়ির দপইদনেট এডট ডনডষেে্ হওযিার আদগ, ঘদরর অভযেনেতর 
এবং বাডহযে্ উভযি দ্েষদতরেই দপইদনেট সীসা এ্ডট সা্ারণ উপাোন ডছল। 
যডে আপনার বাড়ি 1978 সাদলর আদগ ততডর ্রা হযি, তদব এদত ্মপদ্েষ 
ড্ছু সীসা-ডভতেডত্ দপইনেট থা্দত পাদর। বাড়ির সীসা-ডভতেডত্ দপইনেট 
ডবদিষ ্দর ডবপেেেন্ যখন এডট খারাপ হযি। রদের নীদি ্ুদলা ততডর 
হদল - দযমন সেলাইড়ং োনালা, ডসঁড়ি এবং দরডলংদযি - আপনার সনেতাদনর 
েবোরা িবোস দনওযিা বা গরোস ্রা দযদত পাদর, যা তাদের সীসার সংসেপদিরে 
ডনদযি আদস। ডিিুরা সীসা রদের সংসেপদিরে আসদত পাদর যা ডিডপং, দফেলড্ং 
বা ডপডলং এর সমযি যখন এডট না়িাি়িা বা খাওযিা হযি। বাড়ি দমরামদতর 
্াযরে্রেম যা রদের পৃষেিতদল ডবঘেন ঘটাযি, ডিপ বা ্ুদলার সৃডষেট হযি, যা 
ডিিুদেরও সীসার সংসেপদিরে ডনদযি আসদত পাদর। আপনার বাড়ির বাইদর, 
আপনার বাড়ির বাইদরর ডে্ দথদ্ ্দস প়িা বা খদস প়িা সীসার রে 
েবোরা েূডষত আবেরেনা দখদল ডিিুরা সীসার সংসেপদিরে আসদত পাদর।

ঝুঁড্
সীসা অতযেনেত ডবষা্েত, ডবদিষ ্দর 7 বছদরর ্ম বযিসী ডিিুদের েনযে। 
ডিিুদের রদ্েত সীসার ডনরাপে মাতরো ডিডহেনত ্রা হযিডন। এমন্ী সীসার 
অলেপ পডরমাদণর ফদল আপনার সনেতাদনর দিখার এবং প়িার ্েষমতা 
্েষডতগরেসেত ্রা, মদনাদযাদগর ঘাটডত, হাইপারঅযোড্েটডভডট, ডবরড্েত 
এবং অনযোনযে আিরণগত সমসযো সহ অদন্ সবোসেথযে সমসযো হদত পাদর। 
সীসার েবোরা সবোদসেথযে অদন্ সেথাযিী পরেভাব হদত পাদর। উিেি মাতরোযি, 
সীসা মডসেতদষে্র ্েষডত এবং এমনড্ মৃতুযের ্ারণ হদত পাদর।

আপনার সনেতান ড্ সীসার সংসেপদিরে 
এদসদছ?
New York State(ডনউইযি্রে রােযে)-এর আইন অনুযাযিী আপনার 
সনেতাদনর 1 বছর বযিদস এবং আবার 2 বছর বযিদস সবোসেথযেদসবা 
পরেোন্ারীর েবোরা ডল়-দটসেট ্রা পরেদযিােন। উপরনেতু, 6 বছর বযিস 
পযরেনেত পরেডতডট ডিিুর সডি্ পডরেিরেন, সবোসেথযেদসবা পরেোন্ারীরা 
অবিযেই আপনাদ্ ডেেেঞাসা ্রদব দয আপনার সনেতান সীসার সংসেপদিরে 
এদস ডছল ড্না এবং এ্েসদপাোর হওযিার সমেভাবনা থা্দল আবার 
পরী্েষা ্রদত হদব। দযদহতু এডট পরোযিিই দ্ান সুসেপষেট ল্েষণ ছা়িাই 
ঘদট, দসইেনযে সীসার ডবষ পরোযিই ডিিুদের মদ্যে অদিনা হদযি যাযি। 
আপনার ডিিু সীসার সংসেপদিরে এদসদছ ড্না তা ডন্রোরদণর এ্মাতরে 
উপাযি হল র্েত পরী্েষা। সা্ারণভাদব, যডে আপনার সনেতান এবং 
সীসা সমেপদ্রে আপনার দ্ান উদেবেগ থাদ্, তাহদল আপনার সনেতাদনর 
পরী্েষা ্রা উডিত ড্না তা আপনার সবোসেথযেদসবা পরেোন্ারীদ্ 
ডেেেঞাসা ্রুন। ফদলাআপ ্রদত ভুলদবন না এবং পরী্েষার ফলাফদলর 
অথরে ্ী তা ডেেেঞাসা ্রুন।

 

পরী্েষার েনযে অথরে পরেোন
পরোইদভট ইনেসুদরদনেসর পডরবাদরর েনযে, ডিিুরা যাদের খুব দবডি সীসার সংসেপদিরে 
আসার ঝুঁড্ রদযিদছ তাদের ডসে্রেডনং দফ়াদরল সািরেযিী মূদলযের যতেন আইদনর 
আওতাযি আনা হযি। আপনার পডর্লেপনাযি ্ী অনেতভুরে্েত আদছ তা োনদত 
আপনার বীমা পরেোন্ারীর সদেেগ দযাগাদযাগ ্রুন। উপরনেতু, Medicaid সমসেত 
তাডল্াভু্েত ডিিুদের সীসা পরী্েষার েনযে অথরে পরেোন ্দর। আপডন আপনার 
্াউডনেট সবোসেথযে ডবভাদগর সাদথও দযাগাদযাগ ্রদত পাদরন দযখাদন এই সীসা 
পরী্েষার ড্েলডন্ আদছ ড্না বা সবোসেথযে বীমা ্ভাদরদের অভাব রদযিদছ এমন 
ডিিুদের পরী্েষা ্রার বযেবসেথা ্দর। আপনার সনেতাদনর সীসা পরী্েষা ্রার 
ডবষদযি আরও তদথযের েনযে, New York State Department of Health(New York 
দসেটট ড়পাটরেদমনেট অফ দহলদথর) সাদথ 800-458-1158 নমবেদর দযাগাদযাগ ্রুন 
অথবা তাদের ওদযিবসাইদট যান: www.health.ny.gov/environmental/lead

আপনার বাড়িদ্ আরও সীসা-ডনরাপে ্দর দতালা
আপনার সনেতানদ্ বাড়িদত সীসা দথদ্ র্েষা ্রার সদবরোতেতম উপাযি 
হল এর সদেেগ তার সমেভাবযে দযাগাদযাগ সীডমত ্রা। আপডন উডিত:  

• আপনার বাড়িদত দয দ্ান ডপডলং, ফেলাড্ং, বা ডিডপং দপইদনেটর 
দমরামত ্রুন, অথবা এমন োযিগা - দযমন উইদনে়া দফরেম - দযখাদন 
রে খদস পদ়ি আদছ। আপডন যডে ডনদেই দমরামত ্রদছন, তদব 
সীসা-ডনরাপে বাড়ি দমরামদতর পেে্ডতগুডল সমেপদ্রে োনদত আপনার 
সেথানীযি সবোসেথযে ডবভাগদ্ ্ল ্রুন। 

• দখলনা ঘন ঘন ্ুদযি ডনন, ্ারণ দসগুডল সীসার ্ুদলা েবোরা েূডষত 
হদত পাদর।

• আপনার বাড়িদত পরেডত 2 দথদ্ 3 সপেতাদহ োনালা, োনালার ্ূপ 
এবং অনযোনযে অনুভূডম্ পৃষেি পডরষে্ার ্রদত েল ডেদযি দভোদনা 
্াপ়ি, ্াপ়ি এবং ্াগদের দতাযিাদল বযেবহার ্রুন। 

• আপনার ডিিুদ্ সীসার ডবপে দথদ্ েূদর রাখদত বা্া সৃডষেট ্রুন 
যডে রদের অবনডত অডবলদমবে ডি্ ্রা না যাযি। ডিডপং, দফেলড্ং, বা 
ডপডলং দপইনেট সহ ঘদরর েরো বনে্ ্রুন এবং ল্ ্রুন - অথবা 
সামডযি্ভাদব অবনডতিীল পৃষেিগুডল দেদ্ রাখার েনযে ্নেটা্েট 
দপপার বা ়া্েট দটপ বযেবহার ্রুন। 

• বারানেো এবং দব়িা সহ আপনার বাড়ির বাইদরর অংিডট পরী্েষা 
্রুন, ফাটল, দফেলড্ং, ডপডলং বা অনযেথাযি অবনডতিীল রে যা 
আপনার উদিাদন সীসা ডেদযি মাডট েূডষত ্রদত পাদর। আপনার 
বাড়িদত সীসা-েূডষত মাডট টরেযো্ ্রা এ়িাদত, সমসেত পরেদবিপদথর 
বাইদর এবং ডভতদর দ়ারদমট রাখুন এবং ঘদর দো্ার আদগ আপনার 
েুতা খুদল দফলুন। উপরনেতু, ডিিুদের েূডষত হদত পাদর এমন মাডটদত 
ডিিুদের দখলদত দেদবন না।

আপনার অড্্ার সমেপদ্রে োনুন
আপডন বাড়ি ভা়িা ডনন, মাডল্ দহান বা দ্নার পডর্লেপনা 
্রদছন, আপনার অড্্ার সমেপদ্রে সদিতন হওযিা উডিত। 
সীসা ডবপে সুর্েষা আইদনর পরেদযিােন:

• বাড়িওযিালারা আপনার বাড়িদত ডনরাপে পডরডসেথডত বোযি 
রাখদবন। যডে আপডন উডেবেগেন হন দয আপনার বাড়িদত সীসা-
ডভতেডত্ দপইনেট সবোদসেথযের েনযে ডবপেেেন্ হদত পাদর, 
তাহদল আপনার বাড়িওযিালার সদেেগ পরেদযিােনীযি দমরামত ডনদযি 
আদলািনা ্রুন। আপডন যডে আপনার বাড়িওযিালার পরেডতড্রেযিা 
দথদ্ অসনেতুষেট হন, তাহদল এ্েন অযোটডনরে বা ডলগযোল এই় 
সাডভরেস অডফদসর সাদথ দযাগাদযাগ ্রুন (আপনার ্াছা্াডছ 
ডফরে ডলগযোল এই় অযোডসসেটযোনেস দপরোগরোম খুঁদে দপদত www.
lawhelpny.org দেখুন)। 

• ডবদ্রেতারা এবং বাড়িওযিালারা 1978-এর পূদবরের হাউডেংদযির 
দ্রেতা বা ভা়িাদটদের ্াদছ পডরডিত সীসা-ডভতেডত্ দপইনেট এবং 
সীসা-ডভতেডত্ দপইদনেটর ঝুঁড্গুডল পরে্াি ্রদবন। 

• 1978 সাদলর আদগ ডনডমরেত বাড়িগুডলদত সংসে্ার, দমরামত 
এবং দপইডনেটং পরে্লেপ সমেপােন্ারী ডি্াোরদের EPA 
সনেপরোপেত বা সাডটরেফাইদযি় হদত হদব এবং সীসার সংসেপদিরে 
আসা দরা্ ্রার েনযে ডনডেরেষেট ্াদের অনুিীলন অনুসরণ 
্রদত হদব। 

যডে আপডন বা আপনার বাড়িওযিালা আপনার বাড়িদত সীসা-ডভতেডত্ 
দপইনেটদ্ বযোহত ্রদত পাদর এমন উনেনডত ্রদত এ্েন 
ডি্াোর বযেবহার ্রদছন, তাহদল ডনডিেিত ্রুন দয তারা এ্ডট 
EPA পরেতযেডযিত সীসা-ডনরাপে ডি্াোর বযেবহার ্রদছ।

আপডন আপনার এলা্াযি যাদের রদে ডসসা দনই এমন ডি্াোরদের 
তাডল্া খুঁদে দপদত পাদরন:                                                  
http://cfpub.epa.gov/flpp/searchrrp_firm.htm

ডিিু এবং গভরেবতী মডহলাদের সংসে্ার, দমরামত এবং দপইডনেটং 
পরে্দলেপর সমযি বাড়িদত উপডসেথত হওযিা উডিত নযি যা সীসা 
ডভতেডত্ দপইনেটদ্ বযোহত ্রদত পাদর। ডপডলং দপইনেট সহ দেযিাদলর 
এ্ডট ছডব.

যডে আপডন ডবিবোস ্দরন দয দ্উ এই আইন 
লেেঘন ্রদছ, আপনার ্াউডনেট সবোসেথযে 

ডবভাগ বা মাড্রেন পডরদবি সুর্েষা সংসেথার           
(800) 424-5323 নমবেদর দযাগাদযাগ ্রুন।


