অ্যাসবেসটস: আপনাবে যা জানবে হবে
অ্যাসবেসটস হল ফাইোর দিবে তৈদর একটি প্রাকৃ দৈক খদিজ। যেবহৈু এটি হল
ৈীব্র ৈাপ-প্রদৈবরাধী এেং যটকসই, অ্যাসবেসটস প্রােই অ্দি প্রদৈবরাধ পণ্য,
দিবরাধক, ছাি তৈদরর উপকরণ্, যেবে এেং দসদলং টাইলস এেং গাদির যব্রক
এেং ক্লাবের জিয েযেহার করা হবৈা। আজবকর দিবি অ্যাসবেসটস যৈেিভাবে
েযেহৃৈ হে িা, পুরবিা পবণ্যই যেদি পাওো োে। িীর্ঘদিি অ্যাসবেসটস
ফাইোবরর সংস্পবিঘ থাকবল োরাত্মক অ্সুখ হবৈ পাবর, যেেি ফু সফু বসর কযান্সার,
পােিৈবের কযান্সার, যেবসাবথদলবোো (ফু সফু স, হাটঘ ো ৈলবপবটর আস্তরবণ্র
একটি কযান্সার) অ্থো অ্যাসবেবটাদসস (ফু সফু বসর িাগ)।
োবের অ্যাসবেসটস সংক্রান্ত ররাগ হওয়ার ঝুঁ কে থাবে?
েদিও সকবলরই দকছু োত্রাে অ্যাসবেসটবসর সংস্পিঘ থাকবৈ পাবর, আপিার অ্যাসবেসটস-সম্পদকঘ ৈ যরাগ হওোর েদধঘৈ
েুুঁ দক থাবক েদি আপদি অ্বিক েছর ধবর দিেদেৈ অ্যাসবেসটস সংস্পবিঘ এবস থাবকি, সাধারণ্ৈ কাবজর োধযবে
দিেঘাণ্, দিবরাধক এেং দিপইোর্ঘ কেীরা, োরা উপেুক্ত সুরক্ষা ছািা অ্যাসবেসটস লাগাি, েণ্টি ো যের কবরি ৈাবির
েুুঁ দক যেদি থাবক। েদি আপদি িীর্ঘদিি ধবর অ্যাসবেসটবসর সংস্পবিঘ থাবকি ও ধূেপােী হি, ৈাহবল আপিার েবধয
দকছু অ্যাসবেসটস সংক্রান্ত যরাগ হওোর সম্ভােিা যেদি। সাধারণ্ৈ, অ্যাসবেসটবসর সংস্পিঘ েৈ যেদি হে, ৈৈই যেদি
স্বাবের ক্ষদৈকারক প্রভাে হওোর সম্ভােিা োিবে।
কেভাবে অ্যাসবেসটস সংস্পবশে র ঘটনা ঘবট?
অ্যাসবেটস, অ্ক্ষৈ থাকবল স্বাবেযর জিয যকািও েুঁু দক তৈদর কবর িা। ৈবে, েখি অ্যাসবেসটস থাকা সােগ্রী (asbestoscontaining materials, ACMs) ক্ষদৈগ্রস্ত ো িষ্ট হবে োে, ৈখি অ্যাসবেটবসর ফাইোরগুদল োৈাবস দেবি যেবৈ পাবর এেং
দিিঃশ্বাবসর োধযবে িরীবর প্রবেি করবৈ পাবর।
আকি অ্যাসবেসটবসর সংস্পবশে এবসকি কেনা কেভাবে েঝে?
অ্যাসবেসটবসর সংস্পবিঘর জিয যকািও রুটিি দেদকৎসাগৈ পরীক্ষা যিই। েুবকর এক্স-যর এেং লাং ফাংিি যটট যথবক
ফু সফু বসর ক্ষদৈ যিখা যেবৈ পাবর েদি ৈা সৃষ্ট হবে থাবক। অ্যাসবেসটস সংক্রান্ত যরাগ 10 যথবক 40 েছর সংস্পবিঘর
পর ছািা িাও হবৈ পাবর। সাধারণ্ৈ অ্যাসবেসটবসর সংস্পবিঘর পবর পবরই অ্সুেৈা যিখা োে িা, যেেি শ্বাসকষ্ট ো
ত্ববকর সেসযা।
আিার োকিবে অ্যাসবেসটস আবি কেনা কেভাবে জানে?
1970 এর িিক যথবক অ্যাসবেসটবসর েযেহার কবে যগবছ, দকন্তু এখিও অ্বিক পুরবিা পণ্য ও সােগ্রীবৈ রবেবছ।
একজি লাইবসন্স প্রাপ্ত পদরবেি পদরিিঘক অ্যাসবেসটবসর জিয সােগ্রী এেং োৈাস পরীক্ষা করবৈ পাবরি। সম্ভােয সংস্পিঘ
দেদিৈ করবৈ এেং উপেুক্ত অ্যাসবেসটস অ্পসারণ্ ও পদরষ্কাবরর েূলযােি করার জিয পরীক্ষা করা িরকাদর হবৈ
পাবর। ৈবে েবি রাখবেি ক্ষকেগ্রস্ত নয় এেি অ্যাসবেসটস থাকা সােগ্রীবৈ (ACMs) েুুঁ দক থাবক িা এেং স্বোবি রাখা
যেবৈ পাবর।
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ভেবনর িাকিেবেরবে অ্েিযই অ্যাসবেসটস সােগ্রীর উপেুক্ত েযেো করবৈ যফর্াবরল দিেে যেবি েলবৈ
হবে।



স্কিগুকিবে অ্যাসবেসটস সােগ্রী দেদিৈ করবৈ দিরাপবি সােলাবৈ হবে।



কনবয়াগেেোবের েুক্তরাবের যপিাগৈ দিরাপত্তা এেং স্বােয প্রিাসবির দেদধ যেবি অ্যাসবেসটবসর সংস্পিঘ যথবক
কেীবির সুরক্ষা দিবৈ হবে। দিউ ইেকঘ যটবট, সরকাদর কেী দিরাপত্তা এেং যহলথ েুযবরাবক (Public Employee
Safety and Health Bureau) দসটি, কাউদি এেং যটবটর কেীবির জিয একই সুরক্ষা প্রিাি করবৈ হবে।

সেসযা জািাবৈ ো আরও ৈবথযর জিয 311 িম্ববর কল করুি অ্থো nyc.gov/health-এ দগবে “asbestos”
(অ্যাসবেসটস) দলবখ অ্িুসন্ধাি করুি।
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