
আপনার ভাড়া স�িত্ত িক িনরাপদ?
NYC-এর চাই�হড িলড পয়জিনং ি�েভনশন অয্াে�র অধীেন, স�িত্তর মািলকেদর অবশয্ই তদ� 
করেত হেব এবং সম� স�াবয্ সীসাজিনত িবপিত্তগিলেক িনরাপত্তার সােথ �িতকার করেত হেব। 

ঝেড় পড়া সীসা রঙ সবর্ািধক সীসা িবষি�য়ার উৎসরেপ িচি�ত অ�বয়সী বা�ােদর ে�ে�, 
যারা জানলার েগাবরাট এবং েমেঝ েথেক েলড েপে�র ধলুা এবং িচপগিল েখেয় েফলেত 
পাের।
1960 সােল িনউ ইয়কর্  িসিটেত আবািসক এলাকায় সীসা রেঙর বয্বহার িনিষ� করা হেয়িছল সুতরাং 
নগর আইন অনসুাের েকান িবি�ং যিদ েসই বছেরর আেগ িনিমর্ত হয় তাহেল েসিটেত সীসা রঙ থাকেত 
পাের। যিদও, এিট সাধারণত নতুন, অ-সীসা রেঙর �রগিলর িনেচ খুেঁজ পাওয়া যায়। যিদ উপের থাকা 
এই অ-সীসা রঙিট অ�ত থােক তাহেল এিটর নীেচ থাকা সীসা রঙিট উ��ু হয় না। রেঙর �রগিলর 
েযগিল েখাসা ছাড়েছ বা পৃ�ভােগ যা িনয়িমতভােব অনয্ েকানও পৃে�র �ারা ঘষা পাে�, েযমন দরজা 
এবং জানালাগিল, সীসা রঙিটেক উ�ািসত করেত পাের, রেঙর ধুেলা এবং িচপ ৈতির কের েযগিল 
�িতকারক হয়, িবেশষত েছাট বা�ােদর জনয্।

NYC-এর চাই�হড েলড পয়জিনং ি�েভনসন আইন (Local Law 1 of 2004)-এর অধীেন 
ভাড়া স�িত্তর মািলকেদর অবশয্ই পযর্েব�ণ করেত হেব এবং সম� স�াবয্ সীসা 
িবপিত্তগিলর িনরাপেদ �িতকার করেত হেব, বা বল�েয়াগ ও শাি�র মেুখামিুখ হেত হেব।

�িত বছর, 1960 সােলর আেগ িনিমর্ত ভাড়া স�িত্তর মািলকেদর অবশয্ই বািষর্ক েনািটেশর 
বয্বহার কের িনধর্ারণ করেত হেব েয িবি�ংেয়র অয্াপাটর্ েম�গিলেত ছয় বছর বেয়েসর িনেচ 

েকােনা িশশ থােক িকনা বা িনয়িমত স�ােহ 10 বা তার েথেক েবিশ ঘ�া সময় অিতবািহত কের িকনা। এই 
অয্াপাটর্ েম�গিল এবং স�িত্তর অনয্ানয্ অংশগিল, েযমন িসিঁড়, হলওেয় এবং লিবগিল, মািলকেদরেক 
চা�ুসভােব বািষর্ক পিরদশর্ন করেত হেব এবং েকান স�াবয্ সীসা রেঙর িবপিত্তগিলেক সংেশাধন করেত 
হেব। অিধক�, যখন েকানও ভাড়ািটয়া চেল যায় এবং নতুন ভাড়ািটয়া �েবেশর আেগ, মািলকেদর সীসা 
রেঙর উে�েশয্ আেরা িব�ৃত কাযর্�ম করা উিচত। তারপর মািলকেদর অবশয্ই নতুন ভাড়ািটয়ােক একিট 
েনািটশ েপশ করেত হেব যা িনি�ত করেব েয তারা এই িব�ৃত কাযর্�ম েশষ কেরেছ। অবেশেষ, সম� 
ভাড়ােট-অিধকৃত ভাড়া ইউিনটগিলেক 2025 সােলর আগ� মােসর মেধয্ বা তার আেগ সীসা-িভিত্তক 
রেঙর জনয্ আবিশয্কভােব পরী�া করেত হেব যিদ েসখােন েকােনা বা�া বসবাস করেত আেস। এই সম� 
�েয়াজনীয় ি�য়াকলােপর েরকডর্ গিল অবশয্ই কমপে� 10 বছেরর জনয্ সংরি�ত কের রাখেত হেব।

2021 সােলর েফ�য়াির মাস েথেক শর হওয়া, এই আইনিট ভাড়ােট-দখলকৃঅিধকৃতবং 
2-ইউিনেটর বয্ি�গত আবাসগিলর জনয্ �েযাজয্। 

2021 সােলর 
েফ�য়ারী মাস 
েথেক শর হে�

ভাড়ািটয়া সহ 1-2 
ইউিনট আবাসনগিলর 

জনয্ �েযাজয্

অেপ�া করেবন না।
সীসা েথেক এক পা 

এিগেয় থাকুন



সীসার নাগাল েথেক এক পা এিগেয় থাকার জনয্ আপনার 
দািয়� স�িকর্ ত তথয্ এবং আপনার সহায়তার জনয্ উপল� 
সং�ানগিল জানার জনয্ nyc.gov/leadfree পিরদশর্ন করন।

আপিন যিদ আপনার ভাড়ার স�িত্তগিলেত সীসা রেঙর িবপিত্তগিলেক িঠক 
করেত বা অপসারণ করার খরচ বহন করেত না পােরন তাহেল অনদুান এবং 
অনয্ানয্ সং�ান রেয়েছ যা আপনার সহায়তা করেত পাের। আরও তেথয্র 

জনয্ পিরদশর্ন করন nyc.gov/lead-reduction

সাহাযয্ দরকার?

েকােনা িশশ থােক িকনা বা িনয়িমত স�ােহ 10 বা তার েথেক েবিশ ঘ�া সময় অিতবািহত কের িকনা। এই 
অয্াপাটর্ েম�গিল এবং স�িত্তর অনয্ানয্ অংশগিল, েযমন িসিঁড়, হলওেয় এবং লিবগিল, মািলকেদরেক 
চা�ুসভােব বািষর্ক পিরদশর্ন করেত হেব এবং েকান স�াবয্ সীসা রেঙর িবপিত্তগিলেক সংেশাধন করেত 
হেব। অিধক�, যখন েকানও ভাড়ািটয়া চেল যায় এবং নতুন ভাড়ািটয়া �েবেশর আেগ, মািলকেদর সীসা 
রেঙর উে�েশয্ আেরা িব�ৃত কাযর্�ম করা উিচত। তারপর মািলকেদর অবশয্ই নতুন ভাড়ািটয়ােক একিট 
েনািটশ েপশ করেত হেব যা িনি�ত করেব েয তারা এই িব�ৃত কাযর্�ম েশষ কেরেছ। অবেশেষ, সম� 
ভাড়ােট-অিধকৃত ভাড়া ইউিনটগিলেক 2025 সােলর আগ� মােসর মেধয্ বা তার আেগ সীসা-িভিত্তক 
রেঙর জনয্ আবিশয্কভােব পরী�া করেত হেব যিদ েসখােন েকােনা বা�া বসবাস করেত আেস। এই সম� 
�েয়াজনীয় ি�য়াকলােপর েরকডর্ গিল অবশয্ই কমপে� 10 বছেরর জনয্ সংরি�ত কের রাখেত হেব।

মািলকেদর অবশয্ই �তয্িয়ত সীসা রঙ িঠকাদারেদর এবং িনরাপদ কােজর 
অনশুীলনগিলেক বয্বহার করেত হেব।

মািলকেদরেক অবশয্ই এমন কােজর জনয্ েফডারাল পিরেবশ র�া সং�া (Environmental Protection Agency) 
েথেক শংসাপ�যু� িঠকাদারেদর বয্বহার করেত হেব যা স�াবয্ভােব সীসা সীসা রঙগিলেক করেত পাের। 
শংসাপে�র ধরন এবং িঠকাদােরর কখন �েয়াজন তা িনভর্ র করেত পাের যিদ ইউিনটিটেত ছয় বছেরর কম 
বয়সী েকানও িশশ থােক, েকানও িসিট এেজি� েথেক ল�েনর �িতি�য়ােত কাজ স�াদন করা হেয় থােক, েয 
পিরমাণ রঙিট িবি�ত হেত পাের, বা েকান ধরেনর কাজ স�ািদত হে� তার উপর। চাই�হড েলড পয়জিনং 
ি�েভনসান অয্াে�র ে�ে� এছাড়াও এমন পরী�াগিলর �েয়াজন হয় েযগিল েয েকান তৃতীয় পে�র িঠকাদার 
�ারা েকান সীসা ধুলা অবেশষ েনই তা িনি�ত কের। এই কম�েদর শংসাপ�গিলর অনিুলিপ মািলকেদর অবশয্ই 
েরকডর্  রাখেত হেব। স�িত্তর মািলকরা epa.gov/lead পিরদশর্ন কের শংসাপ� �া� িঠকাদারেদর খুেঁজ েপেত 
পােরন।


