
 
বাড়িতে সীসাযুক্ত রং এর ড়বপদসমূহ 
বাড়ি ড়িরাপদ রাখতে ভািাতেতদর ড়ি জেতি রাখা উড়িে এবং ড়বড়ডং এর মাড়িিতদর িী 
অবশ্য িরণীয় 
 
সীসা হি এিটি ড়বষ যা প্রায়শ্ই পুরতিা রতে জদখতে পাওয়া যায়। সীসাযকু্ত রং এবং জসটি জয ধড়ূিিণায় 
পড়রণে হয়, োতি ড়শ্শুতদর মতধয সীসাঘটিে ড়বষড়িয়ার সবতেতি সাধারণ উৎস ড়হতসতব শ্িাক্ত িরা হয়।  
সীসাঘটিে ড়বষড়িয়া ড়শ্শুতদর মতধয জশ্খার এবং আিরণগে সমসযার িারণ হতে পাতর। NYC-জে আবাড়সি 
ড়বড়ডংগুড়িতে সীসাযকু্ত রং এর বযবহার 1960 সাতি ড়িড়ষদ্ধ িরা হতয়তে। 1960 সাতির আতগ ড়িড়মিে 
ড়বড়ডংগুড়ির জদওয়াি, োিিা, োিািার ধাড়র, দরো এবং অিযািয সারতেসগুড়িতে োও সীসাযকু্ত রং োিতে 
পাতর। রং এর িিো ওঠা শুরু হতি বা বাড়ির জমরামে অড়িরাপদভাতব িরা হতি, সীসাযকু্ত রং এবং ধুতিা 
আপিার বাড়ির িাড়রপাতশ্ েড়িতয় পিতে পাতর। ড়শ্শুরা োতদর হাে এবং জখিিাগুতিা মুতখ ড়দতি, সীসার ধুতিা 
োতদর জপতে জযতে পাতর। 
 
ড়শ্শুতদর সীসাঘটিে ড়বষড়িয়া জেতি সুরড়িে িরতে সহায়ো িরার েিয, জয অযাপােি তমন্টগুড়িতে 5 বের বা 
োর িম বয়সী ড়শ্শু বসবাস িতর এবং সপ্তাতহ ড়িয়ড়মেভাতব 10 ঘণ্টা বা োর জবড়শ্ সময় িাোয় জসখাতি, 
আইি, ড়বড়ডং এর মাড়িিতদর সীসাযুক্ত রং এর বিপদসমূহ শ্িাক্ত িরা এবং জসগুড়ির সমাধাি িরা 
বাধযোমূিি িতরতে। ড়বড়ডংটিতে ভািা জদওয়ার ইউড়িে োিতি এবং 1960 সাতির আতগ (বা 1960 এবং 
1978 এর মতধয ড়িড়মিে হতি, যড়দ মাড়িি োতিি জয ড়বড়ডংটিতে সীসাযুক্ত রং বযবহার িরা হতয়তে) ড়িড়মিে 
হতি এই আইিগুড়ি প্রতযােয। 

  
বিবডং এর মাবিকেরা অিশ্যই: 
• 5 বের বা োর িম বয়সী জিািও ড়শ্শু বসবাস িতর ড়িিা বা ড়িয়ড়মেভাতব সপ্তাতহ 10 ঘন্টা বা োর 
জবড়শ্ োতি ড়িিা ো োিতে সমস্ত ভািাতেতি এিটি িাৎসবরে বিজ্ঞবি ড়বেরণ িরতবি। জিািও 
অযাপােি তমতন্ট 5 বের বা োর িম বয়সী এিটি ড়শ্শু োিতি জসই অযাপােি তমন্টটি সীসাযকু্ত রং এর 
ড়বপদসমূতহর েিয পরীিা িরতবি এবং ভািাতেতি পরীিার েিােতির এিটি িড়প জদতবি। বাৎসড়রি 
ড়বজ্ঞড়প্ত এবং ড়িতদিশ্াবিী জদখতে, nyc.gov/health ড়ভড়েে িরুি এবং "lead paint annual notice" 
(সীসাযুক্ত রং সম্পবেি ত িাৎসবরে বিজ্ঞবি) এর েিয সন্ধাি িরুি। 

• এিেি িেুি ভািাতে আসার আতগ, সমস্ত ভািা জদওয়ার ইউড়িতে সীসাযুক্ত রং এর ড়বপদসমূহ বিরাপদ 
োকের চচি া বযবহার িতর জমরামে িরতবি এবং ড়িড়িে িরতবি জয, োিিা এবং দরোর 
সারতেসগুড়িতে এমি জিািও সীসাযুক্ত রং জিই যা স্পশ্ি িরতি আেতি ড়গতয় উতঠ আতস। ভািাতেটি জয 
অযাপােি তমতন্ট বসবাস িরতেি জসটিতে সীসাযকু্ত রং এর ড়বপদসমূহ ড়িরাপতদ ঠিি িা িরা জগতি োতি 
সামড়য়ি সমতয়র েিয বাসস্থাতির বযবস্থা িতর জদতবি। 

• যখি এিটি ঘতর 100 বগিেুে বা োর জবড়শ্ সীসাযুক্ত রং েুতি জেিা হতব, বা দইু বা োর জবড়শ্ োিিা 
পাল্টাতিা হতব েখি NYC স্বাস্থয এবং মািড়সি স্বাস্থযড়বড়ধ ড়বভাগ (NYC Department of Health and Mental 

সীসাযুক্ত রং এর বিপদসমূহ িড়েগ্রস্ত বা উতঠ যাওয়া সীসাযুক্ত রং; জভতে েুিতরা েুিতরা হতয় পিা 
প্লাস্টার বা পতি যাওয়া িাঠ; দরো এবং োিগুড়ির ওপর সীসাযকু্ত রং যা স্পশ্ি িতর, আেতি যায় বা 
এিসাতে ঘষা খায়; এবং োিািার ধাড়র এবং সারতেসগুড়িতে সীসাযকু্ত রং যা ড়শ্শুরা মুতখ ড়দতে পাতর।  
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Hygiene) (স্বাস্থয দপ্তর)-জি অবগে িরতবি। nyc.gov/health ড়ভড়েে িরুি এবং "notice of 

commencement form" (োে আরম্ভ েরার বিজ্ঞবির ফমি) -র েিয সন্ধাি িরুি। 
• সীসাযুক্ত রং এর পরীিা, ড়বজ্ঞড়প্ত এবং জমরামে সংিান্ত সমস্ত ড়িেুর জরির্ি  অন্তে 10 বের জরতখ 
জদতবি।  

 
ভাড়াকেকদর অিশ্যই: 
• আপিার ড়বড়ডং এর মাড়িতির জেতি পাওয়া বাৎসড়রি ড়বজ্ঞড়প্তটি 15ই জেব্রুয়াড়রর মতধয পূরণ িতর েমা 

ড়দতে হতব। জিািও ড়শ্শু আপিার অযাপােি তমতন্ট োতিি বা ড়িয়ড়মেভাতব সময় িাোয় ড়িিা ো এই 
েমিটি োিায়। 

• আপড়ি বাৎসড়রি ড়বজ্ঞড়প্তটি জেরে জদওয়ার পতর, আপিার এিটি সন্তাি হতি বা 5 বের বা োর িম 
বয়সী এিটি ড়শ্শু বসবাস িরতে আসতি বা আপিার বাড়িতে ড়িয়ড়মেভাতব সপ্তাতহ 10 ঘণ্টা বা োর 
জবড়শ্ সময় িাোতে আসতি, ো ড়িড়খেভাতব ড়বড়ডং এর মাড়িিতি োিাি।  

 
সীসাযুক্ত রং সংক্রান্ত বিয়মািিী িঙ্ঘি সম্পকেি  েী জেকি রাখকত হকি 
• জযখাতি এিেি ভািাতে আবাসি রিণাতবিণ সংিান্ত এিটি অড়ভতযাগ োড়িতয় 311-জে জোি িতরতেি 
এবং 5 বের বা োর িম বয়সী এিটি ড়শ্শু জযখাতি বসবাস িতর বা ড়িয়ড়মেভাতব সপ্তাতহ 10 ঘণ্টা বা 
োর জবড়শ্ সময় িাোয় এবং ড়বড়ডংটি 1960 সাতির আতগ ড়িড়মিে হয় োহতি NYC আবাসি সংরিণ 
এবং উন্নয়ি দপ্তর (Department of Housing Preservation and Development, HPD) জসই অযাপেি তমন্ট 
পরীিা িরতবি।   

• HPD এিটি সীসাযুক্ত রং সংিান্ত ড়বপদ জদখতে জপতি, ইিসতপক্টর ড়বড়ডং এর মাড়িিতি এিটি িঙ্ঘতির 
ড়িঠি জদতবি এবং মাড়িিতি এিটি ড়িড়দিষ্ট সময় জময়াতদর মতধয ড়বপদগুড়ি ঠিি িরতে হতব।   

• ড়বড়ডং এর মাড়িিতদর অবশ্যই সীসাযুক্ত রং এর ড়বপদসমূতহর িঙ্ঘি ঠিি িরতে বা দরো বা োিগুড়ি 
জেতি স্পশ্ি িরতি আেতি ড়গতয় উতঠ আতস এমি সীসাযুক্ত রং অপসারণ িরতে মাড়িি ি U.S. EPA প্রেযড়য়ে 
িমী এবং সংস্থাগুড়ি সহ, ড়িরাপদ িাতের িিি াগুড়ি বযবহার িরতে হতব। 

বিরাপদ োকের চচি া 
• সীসাযুক্ত রং এর ড়বপদসমহূ ঠিি িরার সময় বা সীসাযুক্ত রং েুতি জেিার সাধারণ জমরামতের িাে 

িরার সময় মাড়িি ি যুক্তরাতের পড়রতবশ্ সুরিা এতেড়ি (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) 
দ্বারা প্রেযড়য়ে িমীতদর বযবহার িরুি।  

• িাতের এিািার বাইতর সেিি োর ড়িহ্নগুড়ি োোি। 
• সমস্ত আসবাবপত্র সরাি বা প্লাড়স্টি এবং েিড়িতরাধি (ওয়াোরপ্রুে) জেপ ড়দতয় আসবাবপত্র এবং 

জমতের, দরোর এবং অিযািয োাঁিতোিরগুড়ি ঢাকুি।   
• এিটি জভো জমাোর িাপি বা এিটি HEPA ভযাড়িউম ড়দতয় িাতের এিািাটি প্রড়েড়দি পড়রষ্কার 

িরুি এিং িাে হতয় যাওয়ার পতর জভো জমাোর িাপি বা এিটি HEPA ভযাড়িউম ড়দতয় পড়রষ্কার 
িরুি।  

• সীসার ধুতিার স্তর ড়িরাপদ পযিাতয় আতে ো ড়িড়িে িরতে িাে সমূ্পণি হওয়ার পতর এিেি স্বাধীি 
EPA (পড়রতবশ্ সরুিা এতেড়ি)-প্রেযড়য়ে ঠিিাদারতি ড়দতয় ড়িয়াতরি র্াস্ট ওয়াইপস িরাি। 
ভািাতেতি েিােিগুড়ির এিটি িড়প ড়দি। 

• সীসাযুক্ত রং কখনও শুকননা অবস্থায় বা শুকননা শিশরষ কাগজ শিনয় ঘষনবন না। 

 

5-িছর পরীক্ষার আিবশ্যেতা (স্থািীয় আইি 2020-র 31) 
ড়বড়ডং এর মাড়িিতদর সীসাযুক্ত রং এর েিয সমস্ত অযাপােি তমন্ট অবশ্যই আগস্ট 2025 এর মতধয বা 
এিটি 5 বের বা োর িম বয়সী ড়শ্শু অযাপােি তমতন্ট বসবাস িরতি বা ড়িয়ড়মেভাতব সপ্তাতহ 10 ঘণ্টা 
বা োর জবড়শ্ সময় িাোতি, এি বেতরর মতধয, জযো আতগ হতব, োর মতধয পরীিা িরতে হতব। 
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• ড়িেু িঙ্ঘতির জিতত্র HPD-জি পরীিা িরতে অযাপােি তমতন্ট ড়েতর আসতে হতব এবং মাড়িি িােটি িতরতেি 
ড়িিা ো পরীিা িরতে হতব। ড়বড়ডং এর মাড়িি সীসাযুক্ত রং এর িঙ্ঘিগুড়ি ঠিি িা িরতি, HPD 
ড়বপতদর িারণটি ঠিি িরতব। এর েিয এিাড়ধি ড়ভড়েে িরতে হতে পাতর। জিািও প্রতয়ােিীয় 
জমরামতের েিয ভািাতেতদর HPD-জি প্রতবশ্াড়ধিার জদওয়া এবং ড়বড়ডং এর িমী বা ঠিিাদারতদর 
অযাপােি তমতন্ট ঢুিতে জদওয়াো গুরুত্বপূণি।  

• HPD এিেি ড়বড়ডং এর মাড়িিতি সীসাযুক্ত রং এর জরির্ি  জদখাতে বিতে পাতর এবং ড়বড়ডং এর 
অিযািয অংশ্ পরীিা িরতে পাতর। পরীিা িতর জদখার সময় জিািও জরির্ি  পাওয়া িা জগতি বা জিািও 
ড়বপতদর সম্ভাবিা খুাঁতে জপতি HPD ড়িয়মাবিী িঙ্ঘি োড়র িরতব।  
 

সীসাঘটিত বিষবক্রয়া প্রবতকরাধ েরকত সহায়তা েরুি  
• সীসাঘটিে ড়বষড়িয়া িীভাতব প্রড়েতরাধ িরতবি জস সম্পতিি  আরও োিতে বা সীসা পরীিার েিয জিাোয় 

জযতে হতব, বা এই িড়ের আরও িড়প বা সীসাঘটিে ড়বষড়িয়া প্রড়েতরাধ সংিান্ত অিযািয উপিরণ অর্ি ার 
িরতে 311 িম্বতর জোি িরুি।  

• আপিার অযাপােি তমতন্টর িিো ওঠা, োেি বা রং উতঠ আসা সম্পতিি  আপিার ড়বড়ডং এর মাড়িিতি 
ড়রতপােি  িরুি। আপিার ড়বড়ডং এর মাড়িি িিো ওঠা রে ঠিি িা িরতি বা আপড়ি যড়দ মতি িতরি 
জয জমরামতের িােটি অড়িরাপদভাতব িরা হতয়তে োহতি 311 িম্বতর জোি িরুি।  

• 311 িম্বতর জোি িতর পািীয় েতির েিয এিটি ড়বিামূতিযর সীসা পরীিা ড়িে অর্ি ার িরুি। েতির 
িমুিা েমা জদওয়ার 30 ড়দতির মতধয আপড়ি েিােি পাতবি। 

• জমতে, োিািার ড়িিার, হাে, জখিিা এবং জিাষািাঠি ঘি ঘি ধিু। 
• আপিার ড়শ্শুর 1 এবং 2 বের বয়তস আপিার র্াক্তারতি োর সীসাঘটিে ড়বষড়িয়া পরীিা িরার িো 

মতি িড়রতয় ড়দি।  র্াক্তারতি বি ড়শ্শুতদর পরীিা িরা সম্পতিি  বিুি। আপিার জিািও র্াক্তার িা 
োিতি, এিেি র্াক্তার খুাঁতে জপে সহায়োর েিয 311 িম্বতর জোি িরুি। 

 
ভািা জদওয়ার ইউড়িে োিা ড়বড়ডংগুড়ির মাড়িিতদর, ড়বড়ডংটি 1960 সাতির আতগ (বা 1960 এবং 1978 
এর মতধয ড়িড়মিে হতি, যড়দ মাড়িি োতিি জয ড়বড়ডংটিতে সীসাযুক্ত রং বযবহার িরা হতয়তে) ড়িড়মিে হতি 
এিটি িীে স্বাির িরার সময় বা বাসাবদি িতর এিটি অযাপােি তমতন্ট যাওয়ার সময়, ভািাতেতদর অবশ্যই এই 
িড়েটি ড়দতে হতব। এই িড়েটিতে সীসাযুক্ত রং সম্পড়িি ে প্রােড়মি েেয রতয়তে, আইড়ি পরামশ্ি জদওয়ার 
অড়ভপ্রাতয় িয় এবং শুধুমাত্র আপিার সড়ুবধার েিয জদওয়া হতয়তে। আইি এবং প্রতযােয ড়িয়মাবিীর এিটি 
িড়পর েিয, nyc.gov/hpd ড়ভড়েে িরুি এবং "lead poisoning" (সীসাঘটিত বিষবক্রয়া)-এর েিয সন্ধাি 
িরুি। সীসাঘটিে ড়বষড়িয়া প্রড়েতরাধ সম্পতিি  আরও েতেযর েিয, ড়ভড়েে িরুি nyc.gov/lead। 
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https://nyc.gov/hpd
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/lead-based-paint.page
https://nyc.gov/lead

