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সীসার রে সম্পঙেকে  
আপিার েী জািা উনিে

েীো হল একটি ডবি যা প্াযই পুরামনা যপইমটে পাওযা 
যায। েীোর রঙ, এবং যয ধুমলামে এটি পডরণে হয 
যেরা শশশবকামলর েীোর ডবিডরিযার েবমচময োধারণ 
উৎে। েীোঘটিে ডবিডরিযা ডশশুমির ডশক্াগে এবং 
আচরণগে েেে্া েৃডটি করমে পামর। 1960 োমল 
ডনউইযক্ট  ডেটির (NYC) আবাডেক ভবমন ডলড 
যপইটে ব্বহার ডনডিদ্ধ করা হমযডছল। 1960 এর 
আমগ ডনডে্টে ভবনগুডলর যিযাল, জানালা, জানালার 
ধার, িরজা এবং অন্ান্ পৃষ্ঠেমল ডলড যপইটে থাকমে 
পামর।

যডি রঙ খমে প়িমে শুরু কমর অথবা বাড়ির যেরােে 
অেুরডক্েভামব করা হয, েীোযুক্ রং এবং ধুমলা 
আপনার বাড়ির চারপামশ ছড়িময প়িমব। যখন ডশশুরা 
োমির হাে এবং যখলনা েমুখ যিয, োরা েীোর ধুমলা 
ডগমল যফলমে পামর। 

NYC- এ েীোর ডবিডরিযা যথমক ডশশুমির রক্া 
করার জন্ আইন এবং পডরমিবা রমযমছ। 
বাড়িওযালামির অবশ্ই এেন অ্াপার্ট মেটেগুডলমক 
েনাক্ করমে হমব এবং েীোর রমঙর েঁুডক ঠিক 
করমে হমব যযখামন 5 বছর বা োর কে বযেী 
বাচ্ারা থামক বা ডনযডেেভামব প্ডে েপ্ামহ 10 বা 
োর যবডশ ঘটো অডেবাডহে কমর। এই আইনগুডল 
প্মযাজ্ হয যডি ডবড্ডংময ডেন বা েমোডধক 
অ্াপার্ট মেটে থামক এবং 1960 এর আমগ ডনডে্টে হয 
(অথবা 1960 এবং 1978 এর েমধ্ যডি োডলক 
জামনন যয ভবমন ডলড যপইটে করা আমছ), অথবা যডি 
এক বা িইু-পডরবামরর বাড়িমে একটি ভা়িার ইউডনর 
থামক।



সীসার রঙ সম্পর ক্ে  
আপনার ্ী জানা উচিত

সীসা হল একটি বিষ যা প্ায়ই পুরান�া পপইনটে পাওয়া 
যায়। সীসার রঙ, এিং পয ধুনলানে এটি পবরণে হয় 
পসটা শৈৈিকানলর সীসার বিষবরিয়ার সিনেনয় সাধারণ 
উৎস। সীসাঘটিে বিষবরিয়া বৈশুনের বৈক্াগে এিং 
আেরণগে সমস্া সৃবটি করনে পানর। 1960 সানল 
ব�উইয়ক্ক  বসটির (NYC) আিাবসক ভিন� বলড 
পপইটে ি্িহার ব�বষদ্ধ করা হনয়বিল। 1960 এর 
আনগ ব�বম্কে ভি�গুবলর পেয়াল, জা�ালা, জা�ালার 
ধার, েরজা এিং অ�্া�্ পৃষ্ঠেনল বলড পপইটে থাকনে 
পানর।

যবে রঙ খনস পড়নে শুরু কনর অথিা িাবড়র পমরামে 
অসুরবক্েভানি করা হয়, সীসাযুক্ত রং এিং ধুনলা 
আপ�ার িাবড়র োরপানৈ িবড়নয় পড়নি। যখ� বৈশুরা 
োনের হাে এিং পখল�া মনুখ পেয়, োরা সীসার ধুনলা 
বগনল পেলনে পানর। 

NYC- এ সীসার বিষবরিয়া পথনক বৈশুনের রক্া 
করার জ�্ আই� এিং পবরনষিা রনয়নি। 
িাবড়ওয়ালানের অিৈ্ই এম� অ্াপাট্ক নমটেগুবলনক 
স�াক্ত করনে হনি এিং সীসার রনঙর ঝঁুবক ঠিক 
করনে হনি পযখান� 5 িির িা োর কম িয়সী 
িাচ্ারা থানক িা ব�য়বমেভানি প্বে সপ্ানহ 10 িা 
োর পিবৈ ঘটো অবেিাবহে কনর। এই আই�গুবল 
প্নযাজ্ হয় যবে বিব্ডংনয় বে� িা েনোবধক 
অ্াপাট্ক নমটে থানক এিং 1960 এর আনগ ব�বম্কে হয় 
(অথিা 1960 এিং 1978 এর মনধ্ যবে মাবলক 
জান�� পয ভিন� বলড পপইটে করা আনি), অথিা যবে 
এক িা েইু-পবরিানরর িাবড়নে একটি ভাড়ার ইউব�ট 
থানক।

আইন সম্বরধে আপনার  
যা জজরন রাখা উচিত

ভাড়ানটনের জ�্ োনের অবধকার এিং োবয়ত্বগুবল 
পজন�  রাখা গুরুত্বপূণ্ক।

বাচিওয়ালারের অবশ্যই:

 •  জা�নে হনি পয বিব্ডংনয় 5 িির িা োর কম 
িয়সী িাচ্ারা থানক িা ব�য়বমেভানি প্বে সপ্ানহ 
10 িা োর পিবৈ ঘটো অবেিাবহে কনর বক�া 
এিং প্বে িির পসই অ্াপাট্ক নমটেগুবলর সীসার 
রনঙর ঝঁুবক ব�রীক্ণ করনে হনি।

 •  �েু� পকান�া ভাড়ানট আসার আনগ এক িা 
েইু-পবরিানরর িাবড় সহ সমস্ত ভাড়ার 
ইউব�টগুবলর সীসার রনঙর ঝঁুবক পমরামে করনে 
হনি।

 •  সীসার রনঙরর ঝঁুবকগুবল পমরামে করার সময় 
এিং বলড পপইনটে ি্াঘাে সৃবটি কনর এম� সাধারণ 
পমরামে করার সময় ব�রাপনে কাজ করনে হনি 
এিং প্বৈবক্ে কমমীনের ি্িহার করনে হনি। 

 •  100 িগ্কেুনটর পিবৈ সীসার রঙ বিপয্কস্ত হনল, 
জা�ালা প্বেস্াপ� িা NYC আিাস� সংরক্ণ ও 
উন্নয়� বিভাগ কেৃ্ক ক জাবর করা লঙ্ঘ� সংনৈাধ� 
করার সময় মাবক্ক � যুক্তরান্রের পবরনিৈ সুরক্া 
এনজবসি দ্ারা প্ে্বয়ে সংস্াগুবল ি্িহার করু�।

চনরাপেভারব ্াজ ্রার 
অনশুীলনগুচলর মর্্য ররয়রে:

কম্কনক্নরের িাইনর সেক্ক োমলূক বেহ্ন 
লাগান�া।

সমস্ত আসিািপরে সবরনয় পেলা িা পেনক রাখা  
এিং প্াবটিক এিং জলব�নরাধক পটপ বেনয় 
পমনঝ, েরজা এিং অ�্া�্ পখালা জায়গা িন্ধ 
করা।

প্ে্হ কানজর এলাকা হয় বভজা �্াো বেনয় 
অথিা পকা�ও HEPA ভ্াকুয়াম বেনয় 
পবরষ্ার করা এিং কাজ সমূ্ণ্ক হওয়ার পনর 
বভজা �্াো ও HEPA ভ্াকুয়াম েটুি বেনয়ই 
পবরষ্ার করা।

সীসার ধুনলার মারো ব�রাপে বক�া ো ব�বচিে 
করার জ�্ কাজ সম্ন্ন হওয়ার পর একজ� 
প্বৈক্ণপ্াপ্ ি্বক্তর পবরষৃ্ে ধুনলার ওয়াইপ 
গ্রহণ করা ব�বচিে করা এিং ভাড়ানট 
েলােনলর একটি কবপ প্ো� করা।

বাচিওয়ালা এবং ঠি্াোররের ্খরনাই  
সীসার রঙ শু্রনাভারব ঘষা বা শু্রনাভারব  

মসণৃ ্রা উচিত নয়।।

ভািারেরের অবশ্যই:

 •  োনের িাবড়ওয়ালার েরে পথনক োরা পয িাবষ্কক বিজ্ঞবপ্ পা� ো পূরণ কনর পেরে বেনে হনি। এই েম্কটি 
িাবড়ওয়ালানক জা�ায় পকা�ও বৈশু অ্াপাট্ক নমনটে িসিাস কনর িা ব�য়বমে সময় কাটায় বক�া। 

 •  যবে ভাড়ানট পকা�ও িাচ্া থানক অথিা যবে 5 িির িা োর পেনয় কমিয়সী পকা�ও বৈশু অ্াপাট্ক নমনটে িসিাস করনে 
আনস িা সপ্ানহ 10 ঘণ্া িা োর পেনয় পিৈী সময় ব�য়বমেভানি অবেিাবহে করা শুরু কনর,  োহনল িাবড়ওয়ালানক 
বলবখেভানি জা�ানে হনি। 



সীসার রঙের থেঙে  
বাচ্াঙের রক্া েরঙে
আপনি েী েরঙে পাঙরি

•  আপনার অ্াপার্ট মেমটে খমে পরা, ফারল ধরা বা 
আলগা রঙ থাকমল আপনার বাড়িওযালামক জানান।

•  যডি আপনার বাড়িওযালা খমে পরা রঙ ঠিক না 
কমরন বা আপডন যডি েমন কমরন যয যেরােমের কাজ 
ডনরাপিভামব করা হমছে না, োহমল ডবনােমূল্র একটি 
ডনরীক্ার অনমুরাধ করমে 311 এ কল করুন।

•  যেমে, জানালা, হাে, যখলনা এবং চুডিকাঠি প্াযশই 
পডরষ্ার করুন।

•  1 বছর এবং 2 বছর বযমে আপনার ডশশুর েীোর 
ডবিডরিযা পরীক্া করার কথা আপনার ডাক্ারমক েমন 
কডরময ডিন। ব়ি বাচ্ামির পরীক্ার ডবিময ডাক্ারমক 
ডজজ্াো করুন। যডি আপনার যকামনা ডাক্ার না 
থামক, োহমল আপনার েন্ানমক যকাথায পরীক্া 
করামে হমব ো জানমে 311 যক কল করুন।



আপনি সীসার নবষনরিয়া 
থরাধ েরার থক্ঙরে 
সাহায্য েরঙে পাঙরি 

311 িম্বঙর থ�াি েরুি:
•  অডনরাপি কামজর কথা ডরমপার্ট  করুন।
•  েীোর ডবিডরিযা ডকভামব যরাধ করমবন যে ডবিময 
আরও জাননু।

•  খাওযার জমলর জন্ একটি ডবনােমূল্র েীো পরীক্া 
করার ডকর অড্ট ার করুন। জমলর নেনুা জো 
যিওযার 30 ডিমনর েমধ্ আপডন ফলাফল যপময 
যামবন।

•  যকাথায আপনার েন্ামনর েীোর ডবিডরিযা পরীক্া 
করমবন এবং ডচডকৎো করামবন ো খুমঁজ যবর 
করুন।

•  এই প্চারপমরের আরও কডপ অথবা েীোর ডবিডরিযা 
প্ডেমরাধ েম্পডক্ট ে অন্ান্ উপকরণ অড্ট ার 
করুন।

একাডধক আবাডেক ভবমনর (ডেন বা েমোডধক 
অ্াপার্ট মেটে) োডলকমির যডি ডবড্ডং 1960 এর আমগ 
ডনডে্টে হময থামক (অথবা 1960 এবং 1978 এর েমধ্ 
যডি োডলক জামনন যয ভবমন ডলড যপইটে করা আমছ), 
অথবা যডি এক বা িইু-পডরবামরর বাড়িমে একটি 
ভা়িার ইউডনর থামক, োহমল একটি ইজারা স্াক্র
 করার েেয অথবা একটি অ্াপার্ট মেমটে স্ানান্ডরে 
হমল অবশ্ই এই প্চারপরেটি ভা়িামর ডিমে হমব। এই 
প্চারপরেটিমে প্াথডেক আইডন েথ্ রমযমছ এবং এটি 
শুধুোরে আপনার েুডবধার জন্ প্িান করা হমযমছ। 
আইন এবং প্মযাজ্ ডনযমের একটি কডপর জন্, nyc.
gov/hpd এ যান এবং “lead poisoning” 
(সীসার নবষনরিয়া) অনেুন্ান করুন।

েীোর ডবিডরিযা যরাধ েম্পমক্ট  অডধক েমথ্র জন্ 
যিখুন nyc.gov/leadfree।
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