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পু�োরনো দপইরটে প্োয়ই সীসো পোওয়ো যোয়। সীসো� দপইটে, 
যো ধুরলো হরয় যোয়, ননউ ইয়ক্ক  নসটি� বোচ্োরে� মরধযে 
সীসো� নবষনরিয়ো হওয়ো� সবরেরয় সোধো�ণ কো�ণ। 

উরে যোওয়ো, দেরে যোওয়ো বো খরস যোওয়ো �ঙ অথবো 
অনন�োপে ভোরব বোনি দম�োমে দথরক সীসোযুক্ত ধুরলো 
জোনোলো� ধোন�, দমরে এবং দখলনোরে পিরে পোর�। 
বোচ্ো�ো দমরেরে বরস দখলো� সময় েোরে� হোে ও দখলনো 
মরুখ দেয়, এই সময় সীসোযুক্ত ধুরলো দপরে েরল দযরে 
পোর�। 

নকছু দভোগযে পণযে, মোটি এবং সীসো দ্ো�ো নজননসপত্র 
ননম্কোরণও সীসো পোওয়ো দযরে পোর�। 

সীসো দথরক নবষনরিয়ো� েরল নিশুরে� নিক্োগে এবং 
আে�ণগে সমসযেো সৃনটি হরে পোর�। সীসো� নবষনরিয়োয় 
আরিোন্ত দবনি�ভোগ বোচ্োরক দেরখ অসুস্থ মরন হয় নো 
অথবো েো�ো অসুস্থ অনভুব কর� নো। আপনো� বোচ্ো 
আরিোন্ত নকনো েো জোনো� একমোত্র উপোয় হল �রক্ত� সীসো 
প�ীক্ো। 

সীসা হল শবষ 



   আপনো� 1 দথরক 2 বছ� বয়সী বোচ্োরে� এবং েো� 
দথরক বি বোচ্োরে� জনযে আপনো� প্েোনকো�ীরক �ক্ত 
প�ীক্ো ক�োরনো� কথো মরন কন�রয় নেন। প্েোনকো�ী 
খুজঁরে 311 নম্বর� কল করুন।

   উরে যোওয়ো �রঙ� নবষরয় আপনো� বোনিওয়োলোরক 
জোনোন। যনে সমসযেো� সমোধোন নো হয় বো যনে মরন 
কর�ন দম�োমরে� কোজ নন�োপরে ক�ো হরছে নো, েোহরল 
নবনোমরূলযে� পন�েি্করন� অনরু�োধ ক�রে 311 নম্বর� 
কল করুন।

   দমরে, জোনলো� ধো� এবং দখলনো প্োয়িই ধুরয় ননন। 

   ঘর� দ�োকো� পূরব্ক জরুেো খুরল দেলনু।

   অনযেোনযে দেরি� পণযে দযখোরন সীসো থোকরে পোর� েো 
বযেবহো� ক�রবন নো, দযমন নননে্কটি খোবো� ও মিলো, 
ওষুধ, নস�োনমক, প্সোধনী দ্রবযে, দখলনো ও মোেনুল। 

   বোচ্ো� েমূ্কলো েধু তেন� ক�রে, খোওয়ো� জনযে ও �োন্ো� 
জনযে দকবল করল� েোন্ো পোনন/জল বযেবহো� করুন। 
পোনন/জল লক্নীয় ভোরব েোন্ো নো হওয়ো পয্কন্ত কমপরক্ 
30 দসরকন্ ধর� পোনন/জরল� কল েোল ু�োখুন। পোনীয় 
পোনন/জরল� জনযে নবনোমরূলযে� সীসো প�ীক্ো ক�োরে 
311 নম্বর� কল করুন। পোনন/জরল� নমনুো জমো দেয়ো� 
30 নেরন� মরধযে আপনন েলোেল পোরবন।

   আপনো� বোচ্োরক সুষম খোেযে খোওয়োন। আপনো� নিশু 
পয্কোপ্ত পন�মোরণ কযেোলনসয়োম, আয়�ন এবং নভেোনমন 
নস পোরছে েো নননচিে ক�ো� জনযে আপনো� প্েোনকো�ী� 
সোরথ কথো বলনু। 

আপনার বাচ্াকে 
সরুশষিি রাখুন
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আর�ো জোনরে 311 নম্বর� কল করুন অথবো 
nyc.gov/lead দেখুন।


