বিল্ডিংয়ে বসবাসকারীদের জন্য
কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনার পরামর্শ
ফাটল সীল করা, লিক মেরামত করা, আবর্জনা সরান�ো কীটপতঙ্গকে খাবার, জল এবং আশ্রয় থেকে বঞ্চিত
করে। কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রনের এই পদ্ধতি সমন্বিত কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা বা IPM (Integrated Pest
Management, IPM) নামে পরিচিত। বিল্ডিং এর ব্যবস্থাপকদের বিল্ডিংটি কে কীটপতঙ্গ-মুক্ত রাখতে
হবে, কিন্তু ভাড়াটেদেরও কিছু করণীয় রয়েছে।

আপনার বাড়ি পরিষ্কার এবং শুকন�ো
রাখুন - বিশেষ করে রান্নাঘর।
•
•

খাবার মুখবন্ধ পাত্রে রাখুন।

 াউন্টার এবং সিঙ্ক গুলি খাবারের উচ্ছিষ্ট মুক্ত
ক
রাখুন।

•
•

অপরিচ্ছনতা ও ঘিঞ্জি অবস্থা কমিয়ে ফেলুন।


•

প�োষা জীবজন্তুর খাবার সারারাত বাইরে ফেলে
রাখবেন না।

•

ন�োংরা থালা-বাসন সিঙ্কে ফেলে রাখবেন না।

বরের কাগজের স্তূ প, কাগজের ব্যাগ এবং কার্ডব�োর্ড
খ
আবার ব্যবহার উপয�োগী করে তু লুন।

আবর্জ না ব্যবস্থাপনা।
• আবর্জনা মুখবন্ধ ব্যাগ বা পাত্রে রাখুন।
• আবার ব্যবহারের উপয�োগী দ্রব্যগুলি নির্দি ষ্ট

আবর্জনার পাত্রে ফেলার আগে ধুয়ে ফেলুন।

•

 বর্জনা আবার ব্যবহারের উপয�োগী দ্রব্যগুলি
আ
প্রত্যেকদিন বিল্ডিং এর বাইরে রেখে আসুন।

বিল্ডিং ব্যবস্থাপক এবং পেশাদার
কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপকদের কাজে
সহায়তা করুন।
• কীটপতঙ্গ, জল লিক করা, গর্ত এবং অন্যান্য

পরিস্থিতি যা কীটপতঙ্গদের আকর্ষণ করতে পারে
সেগুলি বিল্ডিং ব্যবস্থাপকদের রিপ�োর্ট করুন।

•

নিরীক্ষন এবং পরিষেবার জন্য পেশাদার কীটপতঙ্গ
ব্যবস্থাপকদের বাড়িতে প্রবেশাধিকার দিন।

•

পেশাদার কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপকদের জানান বাড়িতে
শিশু বা প�োষা জীবজন্তু আছে কিনা।

•

 ীটপতঙ্গ প্রতির�োধে পেশাদার কীটপতঙ্গ
ক
ব্যবস্থাপকদের পরামর্শ মেনে চলুন।

•

যদি ব্যবস্থাপকগণ উত্তর দিতে ব্যর্থ হন 311 তে
কল করুন।

বাড়িতে শুধুমাত্র নিরাপদ কীটপতঙ্গ
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করুন।
• যে কীটনাশক গুলিতে প্রস্তুতকর্তার এবং বাড়িতে

ব্যবহারের জন্য লেবেল লাগান আছে শুধুমাত্র সেগুলি
ব্যবহার করুন। লেবেলে উল্লিখিত নির্দে শাবলী পড়া
এবং মেনে চলা নিশ্চিত করুন।

কম্প্যাক্টর যুক্ত বিল্ডিং গুলির মধ্যে

 সংকীর্ণ ঢালু পথে পাঠাবার আগে আবর্জনা ব্যাগে
ভরে গিট দিন।

 বড় ব্যাগ এবং দ্রব্যগুলি জমা করার নির্দি ষ্ট
জায়গায় রাখুন।

 সংকীর্ণ ঢালু পথ গুলি যেন উপচে না পরে।
 আবার ব্যবহারয�োগ্য দ্রব্যগুলি নির্দি ষ্ট আবর্জনার
পাত্রে রাখুন, সংকীর্ণ ঢালু পথের মধ্যে নয়।


 ব্যাগে ভর্তি আবর্জনা কম্প্যাক্টর রুমের মেঝেতে
রাখবেন না।

 রল বা ধারাল�ো জিনিসগুলি সংকীর্ণ ঢালু পথে
 ত
ফেলবেন না।

•

 রশ�োলা এবং পিপড়েদের জন্য ট�োপ এবং জেল
আ
ব্যবহার করুন।

•
•
•

নেংটি ইঁদর
ু দের জন্য ফাঁদ ব্যবহার করুন।

•

 খনও ফগার্স, ব�োম বা ইঁদর
ক
ু ধরার আলগা ট�োপ
ব্যবহার করবেন না।

মাছিদের জন্য মাছি ধরার ফাঁদ ব্যবহার করুন।
 খনও ট্রেস প্যাসিট�োস, চাইনিজ চক বা টেম্পোর
ক
মত অবৈধ কীটনাশক ব্যবহার করবেন না।

আরো তথ্যের জন্য, 311 নম্বরে কল করুন বা nyc.gov/health তে যান এবং Healthy
Homes (স্বাস্থ্যকর গৃহ) অনুসন্ধান করুন।

