
থেলবে থোম: 
িাচ্াকদর জন্য িাব়িকে  
পবরষ্ার-পবরচ্ছন্ন এিং  

বনরাপদ রাখুন

আপনার িাব়িকত স্াস্থ্যগত বিপদ বিবনিত 
এিং সমাধান েরার জন্য এই বনকদদেশািলী 
ি্যিোর েরুন।



সীসা
সীসকা হে ন্বষ েকা পুরননকা যপইনটে পকাওয়কা েকায়। যের্ যপইটে এবং এটি যে 
ধূনেকার আককার যনয়, েকা ন্নউ ইয়ক্ড  ন্সটি (New York City, NYC)-যে 
ন্শশুনৈর মনধ্য ন্বষন্রিয়কার ককারণ্। 1960 সকানের পূনব্ড ন্নন্ম্ডে ভবননর 

যৈওয়কানে, িকানকােকায়, উইন্ডকান্সে, ৈরিকা এবং অন্যকান্য পৃনঠের ওপর এেনও যের্ যপইটে েকাকনে 
পকানর। সীসকা ন্কেু উপনভকাগ্য পণ্্য এবং কনয়ক ধরননর মকাটি ও প্কান্ম্বংনয়ও পকাওয়কা যেনে পকানর। সীসকা 
ন্বষন্রিয়কা বকাচ্কানৈর মনধ্য ন্শক্কা এবং আচরণ্গে সমস্যকা, গভ্ড কাবস্কার সময় সমস্যকা এবং প্রকাপ্তবয়স্কনৈর 
মনধ্য স্কাস্্যগে সমস্যকার সৃন্টি করনে পকানর (যেমন উচ্ রক্তচকাপ, মকানন্সক এবং ন্কর্ন্ন সমস্যকা, 
বন্্যকাত্ব এবং পূরুষত্বহীনেকা)।  

সীসা বিষবরিয়ার থেকে আপনার িাচ্াকে সরুবষিত রাখার জন্য:

•  আপনকার বকাচ্কার 1 বের এবং 2 বের বয়নস সীসকা ন্বষন্রিয়কা পরীক্কা করকার িন্য আপনকার 
র্কাক্তকারনক অননুরকাধ করুন। ব়ি বকাচ্কানৈর পরীক্কা করকার ব্যকাপকানর ন্িজ্কাসকা করুন।

•  েনস প়িকা যপইনটের ব্যকাপকানর আপনকার বকান়্িওয়কােকানক িকানকান। েন্ৈ সমস্যকার সমকাধকান নকা করকা 
হয় বকা ককািটি অসুরন্ক্েভকানব করকা হনছে বনে আপনকার মনন হনে 311 -এ কে করুন।

•  প্রকায়ই যমনে, উইন্ডকান্সে, হকাে, যেেনকা এবং প্যকান্সফকায়কার ধুনয় ন্নন।

•  যে পনণ্্যর মনধ্য সীসকা আনে বনে িকানকা আনে, যসগুন্ে ব্যবহকার করকা এন়্িনয় চেনু অন্যকান্য 
যৈনশর কনয়কটি পণ্্য - যেমন স্কাস্্যগে ওষুধ, েকাবকার, মশেকা, যেেনকা, ন্সরকান্মক, প্রশকাধনী 
এবং ধমমীয় পকাউর্কানরর মনধ্য সীসকা েকাকনে পকানর, পনণ্্যর প্যকানকন্িংনয়র ওপর উনলেে নকা করকা 
েকাকনেও। আরও েনে্যর িন্য যৈেুন nyc.gov/hazardousproducts।

•  পকান করকার িন্য, রকান্কা করকার িন্য এবং যবন্ব ফমু্ডেকা দেন্র করকার িন্য যকবে ঠকা্ডকা ে্যকানপর 
পকান্ন/িে ব্যবহকার করুন। 30 যসনকন্ডর িন্য ে্যকাপ েুনে রকােুন, ব্যবহকার করকার আনগ 
েেক্ণ্ নকা েক্ণ্ীয় ভকানব এটি ঠকা্ডকা হনয় েকানছে। পকানীয় পকান্ন/িনের িন্য ন্বনকামনূে্য যের্ 
যেস্ট ন্কনের িন্য 311 নম্বনর কে করুন।

আরও েনে্যর িন্য যৈেুন  
nyc.gov/lead।

http://nyc.gov/lead


েীট
আরনশকােকা এবং ইৈঁনুরর মনেকা কীে হকাপঁকান্নর েক্ণ্গুন্েনক আরও েীব্র করনে 
ন্ৈনে পকানর বকা এিমকার অ্যকােকাকও হনে পকানর। 

আপনার িাব়িকত েীট বনয়ন্ত্রণ েরার জন্য:

•  পকান্ন/িে প়িকা, ফকােে, ন্েদ্র এবং কীনের ব্যকাপকানর আপনকার বকান়্িওয়কােকা বকা 
সুপকান্রননেননর্টেনক িকানকান। সমস্যকার সমকাধকান নকা করকা হনে 311 নম্বনর কে করুন।

•  েকাবকার বকাসননর মনধ্য ঢকাককা ন্ৈনয় রকােুন।

•  অপ্রনয়কািনীয় ন্িন্নস যফনে ন্ৈন যেমন ককার্্ড নবকার্্ড  বকাক্, সংবকাৈপত্র এবং ককাগনির ব্যকাগ।

•   েকাইে ভকানব ন্ফে হওয়কার মনেকা ঢকাকনকা সহ গকানব্ডি ক্যকান ব্যবহকার করুন এবং বি্ড ্যপৈকাে্ড 
প্রন্েন্ৈন যফনে ন্ৈন।

•  কমপ্যকাক্টর শুনের মনধ্য যফেকার আনগ গকানব্ডি ব্যকাগটি যবনঁধ ন্নন।

•  ইৈঁনুরর িন্য ফকাৈঁ ব্যবহকার করুন এবং আরনশকােকা ও ন্পপঁন়ির িন্য যবইে যস্টশন ও যিে 
ব্যবহকার করুন।

•   কেনই যবআইন্ন কীেনকাশক ব্যবহকার করনবন নকা যেমন যরেস প্যকান্সনেকাস, চকাইন্নি চক বকা 
যেন্পকা।

•  কেনই ফগকাস্ড, বম্ব বকা েিু যরকানর্টে যবইে ব্যবহকার করনবন নকা।



ছত্াে
েত্রকাক অ্যকােকান্ি্ড ক প্রন্েন্রিয়কা সৃন্টি করনে পকানর এবং এিমকার েক্ণ্গুন্েনক 
আরও েীব্র করনে পকানর বকা হকাপঁকান্নর আরিমণ্ও হনে পকানর। 

ছত্াকের থেকে আপনার পবরিারকে সরুবষিত রাখার জন্য:

•  স্কান করকার সময় বকা রকান্কা করকার সময় িকানকােকা েুনে বকা একটি ফ্যকান চকান্েনয় আদ্র্ড িকায়গকাগুন্েনে 
(যেমন বকােরুম, রকান্কাঘর) বকােকাস চেকাচে ন্নন্চিে করুন।  

•  সমস্ত প্কান্ম্বং ন্েক এবং আদ্র্ডেকার সমস্যকার ব্যকাপকানর আপনকার বকান়্িওয়কােকানক বকা 
সুপকান্রননেননর্টেনক িকানকান। সমস্যকার সমকাধকান নকা করকা হনে 311 নম্বনর কে করুন।

•  েন্ৈ সম্ব হয়, আদ্র্ডেকা স্পন্ িকায়গকাগুন্েনক আবদ্ধ করুন েেক্ণ্ নকা যসগুন্ে পন্রষ্কার বকা 
ন্নষ্পন্ত্ করকা হনছে এবং বকাচ্কা ও গৃহপকান্েে পশুনৈর ৈনূর রকােুন।

•  আপনকার বকান়্িনে আদ্র্ডেকার স্তর কমকাননকার িন্য ন্র্ন্হউন্মন্র্ফকায়কার ব্যবহকার করুন।

তামাকের থধাঁয়া
পনরকাক্ ধূমপকান েুবই ন্বপজ্জনক। এটি ধূমপকায়ী এবং অধূমপকায়ীনৈর মনধ্য 
ক্যকান্কার, হৃৈনরকাগ এবং অন্যকান্য যরকাগ সৃন্টি কনর। এটি বকাচ্কানৈর মনধ্য এিমকার 
হওয়কার সম্কাবনকা বনৃ্দ্ধ কনর এবং হকাপঁকান্নর েক্ণ্গুন্ে েীব্র করনে পকানর এবং 

এিমকার অ্যকােকাকও হনে পকানর। 

আপনার িাচ্াকে পকরাষি ধমূপাকনর থেকে সরুবষিত রাখার জন্য:

•  ধূমপকান যেন়ি ন্ৈন। ধূমপকান েকা়িনে  
সকাহকানে্যর িন্য 311 নম্বনর কে করুন বকা  
nyc.gov -এ েকান এবং  
quit smoking (ধূমপকান ে্যকাগ  
করুন) েুিঁনু।

•  আপনকার বকান়্িনে ধূমপকাননর অনমুন্ে  
যৈনবন নকা। আেকাৈকা ঘর বকা যেকােকা  
িকানকােকা, ফ্যকান বকা এয়কার কন্্ডশনকানরর  
ককানে ধূমপকান করকা হনে এটি পুরননকা  
যধকায়ঁকার যেনক অধূমপকায়ীনৈর  
সুরন্ক্ে রকানে নকা।



বিপদ
দৈনন্দিননর ন্িন্নসপত্র যেমন ওষুধ এবং পন্রষ্কার করকার পণ্্য, বকাচ্কানৈর 
নকাগকানের মনধ্য যরনে যৈওয়কা হনে ন্বপৈ হনে পকানর। অন্যকান্য ন্বপনৈর 
মনধ্য রনয়নে ভকাঙকা অন্নিকুণ্ড এবং গকার্্ড  ন্বন্হন িকানকােকা যেনক ন্নগ্ডে 

ককাব্ডন যমকাননকাঅক্কাইর্।

বিপদ থেকে আপনার িাচ্াকে সরুবষিত রাখার জন্য:

•  েন্ৈ আপনকার সনগে 11 বেনরর কম বয়সী বকাচ্কা বসবকাস কনর েকাহনে িকানকােকার গকার্্ড গুন্ে 
সঠিকভকানব েকাগকাননকা হনয়নে ন্কনকা ন্নন্চিে করুন। িকানকােকায় গকার্্ড  নকা েকাকনে যসই ব্যকাপকানর 
আপনকার বকান়্িওয়কােকানক িকানকান। সমস্যকার সমকাধকান নকা করকা হনে 311 নম্বনর কে করুন।

•  যধকায়ঁকা এবং ককাব্ডন যমকাননকাঅক্কাইর্ ন্র্নেক্টরগুন্ে আপনকার বকান়্িনে স্কাপন করকা আনে েকা 
ন্নন্চিে করুন। ন্ৈননর যবেকার সময় বকাচঁকাননকার িন্য ঘন়্ি পন্রবে্ড ন করকার সময় ন্্পিং এবং 
ফে-এ ব্যকােকান্র পন্রবে্ড ন করুন।

•  আপনকার বকান়্িনে ককাে্ডকরী অন্নিন্নব্ডকাপক রকােুন।

•  ওষুধ, পন্রষ্কার করকার পণ্্য বকা অন্যকান্য রকাসকায়ন্নক আপনকার বকাচ্কার নকাগকানের বকাইনর রকােুন 
(যেমন উচুঁ যকন্বনননে বকা যসফটি ে্যকাচ সহ যকন্বনননের ন্ভেনর বকা ড্রয়কানর)।

•   আপনকার যসে যফকানন NYC ন্বষন্রিয়কা ন্নয়ন্ত্রণ্ যকন্রের যফকান নম্বর যসভ করুন: 
212-764-7667. সম্কাব্য ন্বষন্রিয়কা ন্চন্কত্সকার ন্ননৈ্ডশকাবেী এবং ওষুধ ব্যবহকানরর 
ন্নরকাপত্কা, উন্ভিে ও বকান়্ির পণ্্যসকামগ্ীর ব্যকাপকানর প্রননের িন্য NYC ন্বষন্রিয়কা ন্নয়ন্ত্রণ্ যকন্রে 
যফকান করুন। 



2.18 Bengali

িাব়িকত িাচ্াকদর সসু্থ এিং বনরাপদ রাখুন। 

আরও েনে্যর িন্য 311 নম্বনর কে করুন বকা nyc.gov/health -এ  
েকান এবং healthy homes (যহেন্ে যহকামস) েুিঁনু।


