
বিব্ডিংয়ে িসিাসকারীয়ের জন্য 
কীটপতঙ্গ ি্যিস্াপনার পরামর্শ
ফাটল সীল করা, ললক মেরােত করা, আবর্জ না সরাননা কীটপতঙ্গনক খাবার, রল এবং আশ্রয় মেনক বলচিত 
কনর। কীটপতঙ্গ লনয়ন্ত্রননর এই পদ্ধলত  সমববিত কীটপতঙ্গ ি্যিস্াপনা িা IPM (Integrated Pest 
Management, IPM) নায়ম পবরবিত। লবল্ডং এর ব্যবস্াপকনের লবল্ডংটি মক কীটপতঙ্গ-েকু্ত রাখনত 
হনব,  লকন্তু ভাড়ানটনেরও লকছু করণীয় রনয়নছ।

আপনার িাবি পবরষ্ার এিিং শুকয়না 
রাখুন - বিয়রষ কয়র রান্াঘর। 
•  খাবার েখুবন্ধ পানরে রাখুন।
•  কাউন্ার এবং লসঙ্ক গুলল খাবানরর উলছিষ্ট েুক্ত 
রাখুন।

•  অপলরছিনতা ও লিলজি অবস্া কলেনয় মফলনু।
•  খবনরর কাগনরর স্তূপ, কাগনরর ব্যাগ এবং কার্জ নবার্জ  
আবার ব্যবহার উপন�াগী কনর তুলনু।

•  মপাষা রীবরন্তুর খাবার সারারাত বাইনর মফনল 
রাখনবন না।

•  মনাংরা োলা-বাসন লসনঙ্ক মফনল রাখনবন না।

আিজ্শ না ি্যিস্াপনা।
•  আবর্জ না েখুবন্ধ ব্যাগ বা পানরে রাখুন।

•  আবার ব্যবহানরর উপন�াগী দ্রব্যগুলল লনলে্জষ্ট 
আবর্জ নার পানরে মফলার আনগ ধুনয় মফলনু।

•  আবর্জ না আবার ব্যবহানরর উপন�াগী দ্রব্যগুলল 
প্রনত্যকলেন লবল্ডং এর বাইনর মরনখ আসুন।

কম্্যাক্টর যকু্ত বিব্ডিং গুবির ময়্্য
   সংকীণ্জ ঢাল ুপনে পাঠাবার আনগ আবর্জ না ব্যানগ 
ভনর লগট লেন।

  বড় ব্যাগ এবং দ্রব্যগুলল রো করার লনলে্জষ্ট 
রায়গায় রাখুন। 

  সংকীণ্জ ঢাল ুপে গুলল ম�ন উপনে না পনর।

  আবার ব্যবহারন�াগ্য দ্রব্যগুলল লনলে্জষ্ট আবর্জ নার 
পানরে রাখুন, সংকীণ্জ ঢাল ুপনের েনধ্য নয়। 

   ব্যানগ ভলত্জ  আবর্জ না কম্্যাক্টর রুনের মেনেনত 
রাখনবন না।

   তরল বা ধারানলা লরলনসগুলল সংকীণ্জ ঢাল ুপনে 
মফলনবন না। 

বিব্ডিং ি্যিস্াপক এিিং পপরাোর 
কীটপতঙ্গ ি্যিস্াপকয়ের কায়জ 
সহােতা করুন।
•  কীটপতঙ্গ, রল ললক করা, গত্জ  এবং অন্যান্য 
পলরলস্লত �া কীটপতঙ্গনের আকষ্জণ করনত পানর 
মসগুলল লবল্ডং ব্যবস্াপকনের লরনপাট্জ  করুন।

•  লনরীক্ষন এবং পলরনষবার রন্য মপশাোর কীটপতঙ্গ 
ব্যবস্াপকনের বালড়নত প্রনবশালধকার লেন।

•  মপশাোর কীটপতঙ্গ ব্যবস্াপকনের রানান বালড়নত 
লশশু বা মপাষা রীবরন্তু আনছ লকনা।

•  কীটপতঙ্গ প্রলতনরানধ মপশাোর কীটপতঙ্গ 
ব্যবস্াপকনের পরােশ্জ মেনন েলনু।

•  �লে ব্যবস্াপকগণ উত্তর লেনত ব্যে্জ হন 311 মত 
কল করুন।

িাবিয়ত শু্মুাত্র বনরাপে কীটপতঙ্গ 
বনেন্ত্রণ পদ্ধবত ি্যিহার করুন। 
•  ম� কীটনাশক গুললনত প্রস্তুতকত্জ ার এবং বালড়নত 
ব্যবহানরর রন্য মলনবল লাগান আনছ শুধুোরে মসগুলল 
ব্যবহার করুন। মলনবনল উললিলখত লননে্জশাবলী পড়া 
এবং মেনন েলা লনলচিত করুন।

•  আরনশালা এবং লপপনড়নের রন্য মটাপ এবং মরল 
ব্যবহার করুন।

•  মনংটি ইঁেরুনের রন্য ফাঁে ব্যবহার করুন।
•  োলছনের রন্য োলছ ধরার ফাঁে ব্যবহার করুন।
•  কখনও মরেস প্যালসনটাস, োইলনর েক বা মটনম্ার 
েত অববধ কীটনাশক ব্যবহার করনবন না।

•  কখনও ফগাস্জ, মবাে বা ইঁেরু ধরার আলগা মটাপ 
ব্যবহার করনবন না।

আরো তথ্যয়র জন্য, 311 নম্িরয় কি করুন িা nyc.gov/health তয় যান এিিং Healthy 
Homes (স্িাস্থ্যকর গৃহ) অনুসন্্ান করুন।


