আমদািনকৃত েচােখর pসাধন সামgী সীসা সমিnত বেল েদখা েগেছ: েকাল, কাজল, সুমর্া eবং িটেরা
েকাল, কাজল, সুমর্া eবং িটেরা কী?
e িল হল eিশয়া, আি কা eবং মধয্pাচয্ েথেক আমদািনকৃ ত েচােখর pসাধন সামgী। িকছু িকছু সংsৃ িতর মানুষ িব াস কেরন েয ei
dবয্ সামgী িল oষুেধর ণযুk eবং তাঁেদর ঐিতেহয্র aংশ িহসােব pেয়াগ কেরন। েকাল, কাজল, সুমার্ eবং িটেরা aিতিরk মাtায় সীসা
যুk বেল েদখা েগেছ।
সীসা আমােদর শরীরেক িকভােব kিতgs কের?
িসসা eকিট িবষাk ধাতু যা মিs , sায়ু eবং pজনন তnt, িকডিন eবং শরীেরর aনয্ানয্ aংেশর kিত করেত পাের। িশ রা eবং
গভর্ বতী নারী যারা সীসা যুk dবয্ বয্বহার কেরন িবেশষ কের তাঁেদর িবপেদর সmাবনা েবশী। ei dবয্ িল বয্বহােরর ফেল সীসার
িবষিkয়া হেত পাের।
েকাল, কাজল, সুমর্া বা িটেরা েথেক সীসা িকভােব শরীের pেবশ কের?
যখন েকানo বয্িk ei dবয্ িল বয্বহার কেরন, েকাল, কাজল, সুমার্ বা িটেরার িকছু টা হােত েলেগ েযেত পাের। বয্াবহারকারী তারপর
মুেখ হাত েদoয়ার মাধয্েম সীসািট েপেট চেল েযেত পাের। িকছু সীসা েচােখর মাধয্েমo েশািষত হেত পাের।
েকান ধরেণর েকাল, কাজল, সুমর্া বা িটেরার মেধয্ সীসা থােক?
েকাল, কাজল, সুমার্ eবং িটেরার িবিভn ধরেণর o psতকারেকর হেয় থােক। তােদর মেধয্ েয েকানিট সীসাযুk হেত পাের। িকছু িকছু
dবয্ যা সীসাযুk েস িল nyc.gov/hazardousproducts তািলকাবd আেছ।
আমার েকাল, কাজল, সুমর্া বা িটেরার মেধয্ সীসা আেছ িকনা তা আিম িকভােব বুঝব?
ei dবয্ িলর বয্বহারকারীেদর পেk িনরাপদ eবং িবপjনক bয্াn িলর মেধয্ পাথর্কয্ বলা কিঠন। eকিট dবয্ aিতিরk মাtায়
সীসাযুk হেত পাের যিদo তার েলেবেলর uপাদান িলর মেধয্ সীসা তািলকাবd েনi।
আিম যিদ েকাল, কাজল, সুমর্া বা িটেরা বয্বহার কের থািক তাহেল আমার কী করা uিচৎ?
•
•

aিবলেm ei dবয্ িল বয্বহার করা বn ক ন।

আপনার ডাkারেক eকিট রেkর সীসা পরীkা করার কথা বলুন। যিদ আপনার েকানo ডাkার না থােক, তাহেল সহায়তার
জনয্ 311 নmের কল ক ন।

•

ei dবয্ িল িশ েদর নাগােলর বাiের রাখুন।

•

েকাল, কাজল, সুমার্ eবং িটেরা েত সীসা সmেn আেরা তেথয্র জনয্ েফান ক ন 311 বা 212‐764‐7667। aনুবাদ
পিরেষবা uপলd।

iংরাজীেত aিতিরk সmদ




খাদয্ eবং ঔষধ সংঘ (FDA) সতকর্ বাতর্া (www.fda.gov):
o Eye Cosmetic Safety (েচােখর pসাধেনর সুরkা)
o Kohl, Kajal, Al‐Kahal, or Surma: By Any Name, Beware of Lead Poisoning (েকাল, কাজল, আল‐
কাহাল, বা সুমার্ : েয েকানo নােম, সীসার িবষিkয়া েথেক সাবধান)
মৃতুয্ িনয়ntণ েকnd (CDC) েরাগ eবং মৃতুয্হার িবষয়ক সাpািহক pিতেবদন (MMWR)
(http://www.cdc.gov/mmwr):
o Childhood Lead Exposure Associated with the Use of Kajal, an Eye Cosmetic from Afghanistan
— Albuquerque (কাজল বয্বহােরর সােথ সmিকর্ ত ৈশশেব সীসার সংsশর্, আলবুকাকর্ আফগািনsান েথেক eকিট েচােখর pসাধনী)
o Infant Lead Poisoning Associated with Use of Tiro, an Eye Cosmetic from Nigeria (িটেরা
বয্বহােরর সােথ সmিকর্ ত নবজাতেকর সীসা িবষিkয়া, নাiেজিরয়া েথেক eকিট েচােখর pসাধনী)
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