
সীসা, পারদ ও আেসর্িনক হল �িতকারক ধাতু, যার ফেল গরতর �া�য্ সমসয্া হেত পাের, িবেশষ কের িশশ ও গভর্ বতী 
মিহলােদর। িকছু �া�য্ �িতকার ও স�রূক, খাদয্ ও খাদয্ নয় এমন সব ব�েত এই ধরেনর ধাতু �চুর পিরমােণ থােক, 
এমন িক পণয্ েলেবেল উে�খ না থাকেলও। আপিন যত এইসব পণয্ বয্বহার করেবন তত আপনার �া�য্ ঝঁুিকর মেুখ 
পড়েব। 

বাংলােদশ, জিজর্ য়া ও অনয্ানয্ েদশ েথেক েকনা মশলায় েবিশ পিরমােণ 
সীসা থাকেত পাের।

কয্াি�, স� �য্াকস িম� ও েমি�েকার অনয্ানয্ �য্াকেসর েযগেলােত 
ল�া ও হলেুদর ম� বয্বহার করা হয় েসগেলােত সীসা থাকেত পাের।

খাদয্

�া�য্ �িতকার
িকছু �া�য্ �িতকার, স�ূরক ও ভারত, চীন এবং অনয্ানয্ েদেশর 
আয়ুেবর্িদক ওষুেধ খুব েবিশ সীসা, পারদ ও আেসর্িনক থােক। 

এইসব পণয্ ৈতির করা হেত পাের বা হােত ৈতির করা হেত পাের এবং 
ে�স�াইব করা হেত পাের বা মািকর্ ন যু�রাে� ও অনয্ানয্ েদেশ িবনা 
ে�সি�পশেন েকনা হেয় থাকেত পাের। 

িকছু েভাগয্পেণয্ 
সীসা, পারদ ও আেসর্িনক থােক।

�া�য্ সতকর্ তা

আি�কা, এিশয়া এবং মধয্ �ােচয্ ৈতির হওয়া কাজল, সুমর্া ও িটেরােত 
অেনক েবিশ পিরমােণ সীসা থােক। এইসব পণয্ �াথিমকভােব 
আইলাইনার িহেসেব বয্বহার করা হয়। 

িহ� ুধেমর্ বয্বহৃত হয় িসদঁরু নামক এক ধরেনর পাউডার যা ভারত 
েথেক আেস, তােত উ� পিরমাণ সীসা থাকেত পাের।  

দিূষত কসেমিট� বা ধম�য় পাউডার �শর্ করার পর সীসা হােত 
েলেগ েযেত পাের। এইসব ব�গিল �শর্ কের হাত মেুখ েঢাকােনা 
হেল তখন সীসা েপেট চেল েযেত পাের। িবেশষ কের িশশেদর ঝঁুিক 
থােক কারণ তারা �ায়ই মেুখ হাত ঢুিকেয় েফেল। িকছু সীসা েচােখর 
মাধয্েমও েশািষত হেত পাের। 

খাবাের কসেমিট� ও ধম�য় পাউডার কখনই বয্বহার করা 
উিচত নয়।

কসেমিট� ও ধম�য় পাউডার

Bengali



আপিন এইসব বা অনরুপ পণয্ বয্বহার কের থাকেল িক করেবন

গহনা, েখলনা, কবচ এবং অল�ার

�ক উ�ল করার সাবান ও �ীম

েমি�েকা, চীন ও অনয্ানয্ েদেশর ঐিতহয্ময় মািটর পা� ও িডস 
(িসরািমেকর পা� ) সাজােনার জনয্ বয্বহৃত ে�জ ও রেঙ সীসা থাকেত 
পাের। 

এই ঐিতহয্ময় িসরািমেকর পাে� ৈতির করা, রাখা বা পিরেবশন করা 
খাদয্ ও পানীয়েত সীসা েযেত পাের।

মািটর পা� ও িডস

গহনার ও েখলনার ধাতু অংশ িহসােব ও রেঙ এইসব িজিনস বয্বহার 
করা হয়। এগেলােত েবিশ পিরমােণ িসসা থাকেত পাের। 

বাংলােদশ, কে�ািডয়া এবং অনয্ানয্ েদেশর কবচ ও অল�াের সীসা 
থাকেত পাের। 

যখন এইসব ব�গিল মেুখ েঢাকােনা হয় তখন সীসা েপেট চেল েযেত 
পাের। িবেশষ কের িশশেদর ঝঁুিক থােক কারণ তারা �ায়ই মেুখ 
এইসব ব� ঢুিকেয় েফেল। সাধারণত পারদ �েকর মাধয্েম েশািষত 
হয় না।

েডািমিনকান িরপাবিলক, চীন এবং অনয্ানয্ েদেশর �ক উ�ল 
করার সাবান ও �ীেম পারদ থাকেত পাের, যা সহেজ �েকর মাধয্েম 
েশািষত হয়। 

যিদ পারদ উপাদান িহেসেব েলখা থােক অথবা যিদ উপাদােনর 
তািলকা না েলখা থােক তাহেল এইসব িজিনস বয্বহার করেবন না।

েসগেলা বয্বহার
করা থামান

সীসা ও অনয্ানয্ �িতকর ও 
িবষা� ধাতুর জনয্ আপনােক পরী�া 

করেত আপনার ডা�ারেক বলুন

িনিদর্ � তািলকাভু� পণয্ এিড়েয় চলেত 
311 ন�ের েফান করন অথবা 
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