THE CITY OF NEW YORK
DEPARTMENT OF HOUSING PRESERVATION AND DEVELOPMENT
OFFICE OF ENFORCEMENT AND NEIGHBORHOOD SERVICES

“সীসার থেকে দূকর োকুন” জুলাই 2022 সারসংকেপ
প্রিয় সম্পপ্রির মাপ্রিকগণ,
আইনের অধীনে সম্পপ্রি মাপ্রিকগণনক তানের বাধযবাধকতা সম্পনকে তথ্য িোনের িপ্রত আমানের অঙ্গীকারনক আরও
বৃপ্রি করার জেয, আবাসে সংরক্ষণ ও উন্নয়ে প্রবভাগ (Housing Preservation and Development, HPD) অেিাইনে
এবং ইনমনির মাধযনম ত্রৈমাপ্রসক পুপ্রিকা িকাশ করনব। িপ্রতটি পুপ্রিকা আইনের একটি প্রবষনয় আনিাকপাত করনব এবং
িন াজয সকি আইেসমূহ প্রবিাপ্ররতভানব আনিাচো করা এটির উনেশয েয়। এই বুনিটিে, অেযােয ভাষায় HPD’s
webpage – এ পরবতী েুই সপ্তানহর মনধয প্রিপ্র ং প্রশনরাোনম পাওয়া ানব।

এই িকাশো শুধুমাৈ তথ্যমূিক উনেনশযই করা হনে এবং এর উনেশয আইপ্রে পরামশে দেওয়া েয়। এই তথ্যটি প্রেউ ইয়কে
প্রসটির আবাসে আইে ও প্রেয়ম সম্পপ্রকেত মাপ্রিক এবং ভাডানেনের সমি োপ্রয়নের সম্পূণে বা চূ ডান্ত প্রববৃপ্রত েয়।

অেুস্মারক:
1.0 mg/cm2 পরীোর স্তর ব্যব্হার েকর ছাড় থদওযা হকযকছ এমন এেটি ইউননকের োননওভাকর আপনাকে
অব্শ্যই HPD-থে জানাকে হকব্।
1.0 প্রমপ্রিগ্রাম/দসপ্রম2 পরীক্ষার িনরর অধীনে একটি অযাপােেনমন্ট ইউপ্রেেনক 2004-এর স্থােীয় আইে 1 দথ্নক দেওয়া
দ নকানো ছাড রে হওয়া বনি প্রবনবপ্রচত হনব এবং 1 প্রিনসম্বর, 2021-এর পনর দসই ইউপ্রেনের িথ্ম হাতবেি হওয়ার পর
দথ্নক দসটি িন াজয হনব ো, এবং মাপ্রিকনক এই হাতবেনির প্রবষনয় HPD-দক অবশযই প্ররনপােে করনত হনব। মাপ্রিকনের
অবশযই িনয়াজেীয় হি োমা বযবহার কনর হাতবেনির প্রবষনয় প্ররনপােে করনত হনব, া HPD-এর ওনয়বনপনজ অেয
ভাষানতও উপিব্ধ।
িায়শই প্রজজ্ঞাপ্রসত িশ্নগুপ্রিনত আরও তথ্য পাওয়া ানব।

সীসা-ননরাপদ োকজর অনুশ্ীলন:
ব্ারব্ার নজজ্ঞাসা েরা প্রশ্নাব্লী
সীসা-প্রভপ্রিক দপইনন্টর প্রবষপ্রিয়া ছয় বছনরর কম বয়সী প্রশশুনের প্রবকাশজপ্রেত সমসযা সৃপ্রি করনত পানর। সীসা-প্রভপ্রিক
দপইনন্টর ঝুুঁ প্রকর সংস্পশে সীপ্রমত করার জেয, 2004-এর স্থােীয় আইে 1 (স্থােীয় আইে 1) 1960-এর আনগ প্রেপ্রমেত
প্রবপ্রডংগুপ্রির সম্পপ্রির মাপ্রিকনের িনয়াজে, অথ্বা 1960 এবং 1978-এর মনধয প্রেপ্রমেত প্রবপ্রডংগুপ্রি দ খানে মাপ্রিক
জানেে দ দসখানে সীসা-প্রভপ্রিক দপইন্ট রনয়নছ, সোক্ত করনত এবং দ অযাপােেনমনন্ট ছয় বছনরর কম বয়সী প্রশশু থ্ানক
দসখানে সীসা-প্রভপ্রিক দপইনন্টর ঝুুঁ প্রকর িপ্রতকার করুে। স্থােীয় আইে 1 এর অধীনে, "অবস্থাে কনর" এর অথ্ে হি দ
6 বছনরর কম বয়সী প্রশশু অযাপােেনমনন্ট থ্ানক বা প্রেয়প্রমতভানব অযাপােেনমনন্ট সপ্তানহ 10 বা তার দবপ্রশ ঘন্টা কাোয়।
প্রেউ ইয়কে প্রসটি মাপ্রকেে ুক্তরানের তু িোয় অনেক তাডাতাপ্রড সীসা-প্রভপ্রিক দপইন্ট প্রবপ্রি প্রেপ্রষি কনরপ্রছি এবং তাই,
1 জােুয়ারী, 1960 এর আনগ প্রেপ্রমেত আবাপ্রসক ভবেগুপ্রিনত প্রেবি প্রেয়ম রনয়নছ। াইনহাক, সীসা-প্রভপ্রিক দপইনন্টর
জেয দ িানরি িপ্রবধােগুপ্রি এখেও প্রেউ ইয়কে প্রসটিনত িন াজয, এবং মাপ্রিকনের সনচতে হওয়া উপ্রচত দ প্রেরাপে
কানজর অেুশীিনের জেয দসই িনয়াজেীয়তাগুপ্রি জােুয়ারী 1, 1978 এর আনগ প্রেপ্রমেত হাউপ্রজং প েন্ত িসাপ্ররত।

দ িানরি সীসা-প্রভপ্রিক দপইনন্টর িনয়াজেীয়তা সম্পনকে আপপ্রে ইউ.এস. এেভায়রেনমন্টাি দিানেকশে এনজপ্রি
(Environmental Protection Agency, EPA) ওনয়বসাইনে আরও তথ্য দপনত পানরে: www.epa.gov/lead

1. সীসা-প্রেরাপে কানজর অেুশীিেগুপ্রি কী কী?
সীসা-প্রেরাপে কানজর অেুশীিেগুপ্রি এমে বািব িনয়াজেীয়তা া প্রেপ্রিত কনর দ আপোর ভাডানেরা সীসা-প্রভপ্রিক
দপইনন্টর ধুনিা দথ্নক সুরপ্রক্ষত থ্াকনবে খে রঙ করা পৃষ্ঠগুপ্রিনক িভাপ্রবত কনর এমে কাজ করা হনে। স্থােীয় আইে
1 এর অধীনে, এই িনয়াজেীয়তাগুপ্রির মনধয কনয়কটি হি:

•

•
•
•

ধূপ্রিকণার প্রবেুরণ কম করুে, ার অথ্ে শুষ্ক স্ক্র্যাপ্রপং দপইন্ট েয় ( া ধুনিা ত্রতপ্রর কনর), দমনঝনত প্লাপ্রিনকর
চাের বযবহার কনর ধূপ্রিকণা দমনঝনত ােনি বসনত ো পানর, এবং কানজর জায়গার মনধযকানজর জায়গা
দথ্নক কানজর জায়গা েয় এমে জায়গায় প্লাপ্রিনকর চাের বযবহার কনর ধুনিার প্রবিার কমানত হনব।
িপ্রতপ্রেে পপ্ররষ্কার করুে, দমাপ্রপং এবং HEPA ভযাকুয়াপ্রমং সহ।
ভাডাটিয়া এিাকাটি পুেরায় েখি করার আনগ, প্রেপ্রিত করুে দ পৃষ্ঠতিগুপ্রি সীসা-েূপ্রষত ধুনিা দথ্নক
পপ্ররষ্কার।
দ খানে িনয়াজে দ াগয ঠিকাোর বযবহার করুে।

2. সীসা-প্রেরাপে কানজর অেুশীিনের জেয দক িনয়াজেীয়তা প্রেধোরণ কনর?
প্রেউ ইয়কে প্রসটিনত, সীসা-প্রেরাপে কানজর অেুশীিেগুপ্রি বতে মানে দ িানরি এবং স্থােীয় উভয় সংস্থা দ্বারা পপ্ররচাপ্রিত
হয়। ইউএস এেভায়রেনমন্টাি দিানেকশে এনজপ্রি (Environmental Protection Agency, EPA) এবং অকুনপশোি
দহিথ্ অযান্ড দস টি অযািপ্রমপ্রেনেশে (Occupational Health and Safety Administration, OSHA) েখিকারী
এবং কমী প্রেরাপিা এবং কমীনের দ াগযতা উভনয়র সানথ্ সম্পপ্রকেত সাধারণ দ িানরি মাে প্রেধোরণ কনর। ইউ.এস.
প্রিপােেনমন্ট অ হাউপ্রজং অযান্ড আরবাে দিনভিপনমন্ট (Housing and Urban Development, HUD) এমে
আবাসনের জেয মাে প্রেধোরণ কনর া দ িানরি সহায়তা পায়, দ মে পাবপ্রিক হাউপ্রজং এবং দসকশে 8/হাউপ্রজং চনয়স
ভাউচার দিাগ্রাম। স্থােীয়ভানব, প্রিপােেনমন্ট অ দহিথ্ অযান্ড দমন্টাি হাইপ্রজে (Department of Health and Mental
Hygiene, DOHMH) এবং HPD উভয়ই সীসা-প্রেরাপে কানজর অেুশীিে সম্পপ্রকেত মাে প্রেধোরণ কনর।

3. আপ্রম কীভানব জােব দ আমানক সীসা-প্রেরাপে কানজর অেুশীিে বযবহার করনত হনব?
দ িানরি এবং স্থােীয় িনয়াজেীয়তাগুপ্রি সামােয পপ্ররবপ্রতেত হয়, তাই আপপ্রে উভয় দসনের প্রেয়ম অেুসরণ করনছে
তা প্রেপ্রিত করার জেয কন ারতম িনয়াজেীয়তা িনয়াগ করাই সনবোিম পিপ্রত। এর অথ্ে হি, প্রে আপোর প্রবপ্রডং
1978 সানির আনগ প্রেপ্রমেত হয়, আপপ্রে প্রে এমে দকােও দমরামত বা সংস্কার করনছে া একটি একক ঘনর 2 বগে ু নের
দবপ্রশ দপইন্টনক প্রবরক্ত করনব, একটি দছাে উপাোনের 10%, আপোর সীসা-প্রেরাপে কানজর অেুশীিেগুপ্রি বযবহার
করা উপ্রচত, -অথ্বা জাোিা অপসারণ জপ্রডত হয়। প্রেপ্রেেি ইউপ্রেে বা প্রবপ্রডংনয় দকানো প্রশশু থ্াকুক বা ো থ্াকুক এই
িনয়াজেীয়তাটি অেুসরণ করা উপ্রচত কারণ দ িানরি িপ্রবধানের অধীনে, 1 জােুয়ারী, 1978 এর আনগ প্রেপ্রমেত সমি
আবাপ্রসক ভবনের অভযন্তরীণ, বাইনরর অথ্বা উভয়প্রেনক প্রকছু পপ্ররমানণ সীসা-প্রভপ্রিক দপইন্ট রনয়নছ বনি ধারণা করা
হয়। EPA িপ্রবধানের অধীনে, আপোনক অবশযই বাপ্রহযক কানজর জেয প্রেরাপে কানজর অেুশীিে বযবহার করনত হনব
প্রে 20 বগে ু নের দবপ্রশ দপইন্ট ছপ্রডনয় পডার থ্ানক।
স্থােীয় আইে 1 অেুসরনণ সহায়তা করার জেয মাপ্রিনকর জেয HPD েমুো প্রেরাপে কানজর অেুশীিে দরকিে রাখার
দেমনপ্লে ত্রতপ্রর কনরনছ৷

4. সীসা-প্রেরাপে কানজর অেুশীিেগুপ্রি বযবহার ো করনি সম্পপ্রির মাপ্রিকরা কী শাপ্রির মুনখামুপ্রখ হনত পানরে?
ভাডানেরা 311 েম্বনর কি করনত পানর এবং অপ্রভন াগ জাোনত পানর খেই েখিকৃ ত অযাপােেনমন্ট, খাপ্রি অযাপােেনমন্ট
বা প্রবপ্রডংনয়র সাধারণ এিাকায় ঠিকাোর/শ্রপ্রমকনের দ্বারা অেুসরণ করা সঠিক ভাডানে সুরক্ষা পপ্ররকল্পো ছাডাই কাজ
করা হনে (দেখুে প্রবভাগ ভবেগুপ্রির একটি ভাডানে সুরক্ষা পপ্ররকল্পো কখে িনয়াজে এবং কীভানব এটি সম্পূণে করনত
হয় দস সম্পনকে আরও প্রবশে প্রববরনণর জেয ওনয়বসাইে)। খেই রং করা জয়গাগুপ্রি েি করা হয়, ভাডানেনের সুরক্ষার
জেয কীভানব ধূপ্রিকণা থ্াকনব, প্রেয়প্রিত হনব এবং পপ্ররষ্কার করা হনব দস সম্পনকে ভাডানে সুরক্ষা পপ্ররকল্পোগুপ্রিনত
অবশযই প্রকছু প্রববরণ অন্তভুে ক্ত করনত হনব। প্রসটি এনজপ্রিগুপ্রি এই অপ্রভন াগগুপ্রির িপ্রত িপ্রতপ্রিয়াশীি হনব এবং িঙ্ঘে
জাপ্রর করনত পানর৷ প্রবপ্রডং প্রবভাগ (Department of Buildings, DOB) অগ্রগপ্রতর কানজর সপ্রিয় পপ্ররেশেেও
পপ্ররচািো করনত পানর। যনদ এেজন সম্পনির মানলে সীসা-ননরাপদ োকজর অনুশ্ীলনগুনল অনুসরণ না
েরার জনয দৃঢ়প্রনেজ্ঞ হন, েকব্ এোনিে শ্হর-স্তকরর শ্ানস্ত রকযকছ যা DOHMH এব্ং DOB দ্বারা জানর
েরা থযকে পাকর। DOHMH এর জনরমানা $200 থেকে $2,000 পযন ন্ত হকে পাকর এব্ং DOB এর জনরমানা
$1,250 থেকে $25,000 পযনন্ত হকে পাকর

5. প্রে আপ্রম জাপ্রে দ আমার প্রবপ্রডংনয় দকানো সীসা-প্রভপ্রিক দপইন্ট দেই?
সম্পপ্রির মাপ্রিকরা একটি EPA-িতযপ্রয়ত সীসা-প্রভপ্রিক দপইন্ট পপ্ররেশেক বা ঝুুঁ প্রক প্রেণেয়ক প্রেনয়াগ করনত পানরে ানত
দকােও সীসা-প্রভপ্রিক দপইন্ট দেই প্রকো তা প্রেধোরণ করনত বা সীসা-প্রভপ্রিক দপইন্টটি এই সম্মপ্রতনত সহায়তা করার জেয
প্রেপ্রেেিভানব প্রচপ্রিত করনত রংকরা জায়গাগুপ্রি পরীক্ষা করনত পানর। আপোর প্রবপ্রডংনয় দকানো সীসা-প্রভপ্রিক দপইন্ট
দেই তা প্রেপ্রিত করার এোই একমাৈ উপায়।
একটি অেুস্মারক দ 1 প্রিনসম্বর, 2021 দথ্নক, স্থােীয় আইে 1 এর অধীনে সীসা-প্রভপ্রিক দপইন্ট প্রেধোরণকারী
দেশনহাডটি 1.0 mg/cm2 দথ্নক কপ্রমনয় 0.5 mg/cm2 করা হনয়নছ। প্রিি-প্রভপ্রিক দপইন্ট দেশনহানডর পপ্ররবতে ে সম্পনকে
আরও তথ্য HPD-এর FAQ এবং অনটাবর 2021 প্রিপ্র ং-এ পাওয়া ানব।
প্রিি-প্রভপ্রিক দপইন্ট দেশনহানডর পপ্ররবতে ে সম্পনকে আরও তথ্য HPD-এর FAQ এবং অনটাবর 2021 প্রিপ্র ং-এ পাওয়া
ানব। অেুনরাধ করা হনি আপোনক দসই দরকিেগুপ্রি HPD, DOHMH বা DOB-দত উপস্থাপে করনত হনত পানর।
আপপ্রে প্রে পরীক্ষা সম্পন্ন কনরে এবং দকানো সীসা ো পাে, বা আপপ্রে দ সীসা খুুঁনজ পাে তা হ্রাস কনরে এবং আপোর
প্রবপ্রডং 1 জােুয়ারী, 1960 এর আনগ প্রেপ্রমেত হয়, আপপ্রে সীসা-প্রভপ্রিক দপইনন্টর অেুমাে দথ্নক অবযাহপ্রতর জেয HPDএর কানছ াইি করনত চাইনত পানরে ানত প্রবপ্রভন্ন িনয়াজেীয়তা NYC এর িধাে আইে আপোর প্রবিপ্রিংনয় িন াজয
হনব ো। ছানডর প্রবষনয় আরও তনথ্যর জেয, HPD-এর ওনয়বসাইে দেখুে।

6. আপ্রম প্রক প্রেনজ সীসা-প্রেরাপে কানজর অেুশীিে করনত পাপ্রর?
শুধুমাৈ প্রে আপপ্রে সঠিকভানব সাটিে ানয়ি হে।
•

•

আপপ্রে দ কাজটি করনছে তা প্রে সীসা-প্রভপ্রিক দপইন্ট িঙ্ঘে বা প্রসটি কতৃে ক জাপ্রর করা আনেনশর সানথ্
সম্পপ্রকেত ো হয়, তাহনি আপোর বা আপোর ঠিকাোনরর অবশযই একটি সংস্কার ামে প্রহসানব একটি EPA
শংসাপৈ থ্াকনত হনব (সংস্কার, দমরামত, এবং দপইপ্রন্টং বা "RRP" সাটিেপ্র নকশে োনমও পপ্ররপ্রচত। )এবং
EPA-সাটিে ানয়ি সংস্কারকারীনের প্রেনয়াগ করুে।
প্রে কাজটি িঙ্ঘনের অেুসারী হয় বা আপোর উনেশয স্থায়ীভানব সীসা-প্রভপ্রিক দপইন্ট অপসারণ করা হয়,
তাহনি আপোর বা আপোর ঠিকাোনরর অবশযই একটি EPA শংসাপৈ থ্াকনত হনব একটি সীসা-প্রভপ্রিক দপইন্ট
অযানবেনমন্ট ামে (এছাডাও প্রিি-প্রভপ্রিক দপইন্ট অযাপ্রটপ্রভটি সাটিেপ্র নকশে োনমও পপ্ররপ্রচত) এবং EPA
প্রেনয়াগ করুে। -সাটিে ানয়ি সীসা অবসাে কমী এবং সুপারভাইজার কাজ সম্পূণে করনত।

•

•

অপ্রতপ্ররক্তভানব, স্থােীয় আইে 1-এর জেয আবাসেগুপ্রিনত কাজ করা িনয়াজে দ খানে 6 বছনরর কম বয়সী
একটি প্রশশু প্রেয়প্রমতভানব সপ্তানহ 10 বা তার দবপ্রশ ঘন্টা বযয় কনর ার মনধয একটি ঘনর 100 বগে ু নের দবপ্রশ
প্রবরপ্রক্তকর দপইন্ট জপ্রডত বা 2 বা তার দবপ্রশ রঙ করা জাোিা অপসারণ করা জপ্রডত ইপ্রপএ সাটিে ানয়ি
ঠিকাোর। াইনহাক, EPA এই ঠিকাোরনক সংস্কানরর দক্ষনৈ সাটিে াই করনত হনব তাই, EPA এবং স্থােীয় আইে
1 উভয়ই অেুসরণ করনত, ঠিকাোরনক অবশযই সংস্কার এবং হ্রাস উভয় দক্ষনৈই EPA সাটিে ানয়ি হনত হনব।
িপ্রতটি দক্ষনৈ, কানজর জেয একটি EPA-িতযপ্রয়ত সংস্কার ামে বা একটি সীসা-প্রভপ্রিক দপইন্ট অযানবেনমন্ট
ানমের িনয়াজে দহাক ো দকে, স্থােীয় আইে 1 এর অধীনে, িনয়াজেীয় ধূপ্রিকণার েমুোও রনয়নছ া অবশযই
একটি EPA-িতযপ্রয়ত সীসা-প্রভপ্রিক দপইন্ট পপ্ররেশেক বা ঝুুঁ প্রকর দ্বারা করা উপ্রচত। মূিযায়েকারী প্র প্রে মাপ্রিক
এবং ঠিকাোর প্র প্রে কাজটি কনরনছে তার দথ্নক স্বাধীে, প্রেপ্রিত করনত দ এিাকাটি সীসা-েূপ্রষত ধূপ্রিকণা
দথ্নক পপ্ররষ্কার।

7. একজে ঠিকাোর দ াগয প্রকো তা আপ্রম প্রকভানব প্রেপ্রিত করব?
EPA কমীনের িপ্রশক্ষণ এবং শংসাপনৈর িনয়াজেীয়তা প্রেয়িণ কনর এবং দমরামত, সংস্কার বা দপইপ্রন্টংনয়র সময় প্রে
সীসা-প্রভপ্রিক দপইন্ট হ্রাস করা হয় বা দপইন্ট প্রবরক্ত করা হয় তনব প্রেপ্রেেি িনয়াজেীয় পেনক্ষনপর রূপনরখা দেয়। এর
মনধয রনয়নছ, তনব সীপ্রমত েয়, িনয়াজেীয় সীসা-প্রেরাপে কানজর অেুশীিনের উপর েৃপ্রি প্রেবি করা, পপ্ররষ্কারপপ্ররেন্নতা, এবং পপ্ররেন্নতা সঠিকভানব সম্পন্ন হনয়নছ তা প্রেপ্রিত করার জেয পরীক্ষা করা।
দমরামত, সংস্কার বা দপইপ্রন্টং কানজর (RRP) জেয, ার মনধয এমে দ নকাে কাজ রনয়নছ া একটি রুনমর 2 বগে ু নের
দবপ্রশ দপইনন্ট বযাঘাত ঘোনত পানর বা জাোিা অপসারণ করনত পানর, সম্পপ্রির মাপ্রিকনের কাজ শুরু করার আনগ
প্রেপ্রিত করা উপ্রচত দ :

•
•

ামেটি একটি EPA-সাটিে ানয়ি সংস্কার ামে এবং আপোর দরকনিের জেয তানের শংসাপনৈর একটি কপ্রপ
বজায় রানখ।
দ বযপ্রক্ত কাজ করনছে প্রতপ্রে একজে EPA-িতযপ্রয়ত সংস্কারকারী এবং আপোর দরকনিের জেয তানের
শংসাপনৈর একটি অেুপ্রিপ্রপ বজায় রাখুে।

EPA ওনয়বসাইনে সংস্কার, দমরামত এবং দপইপ্রন্টং (RRP) দিাগ্রাম সম্পনকে তথ্য রনয়নছ। এই ওনয়বনপনজ, আপপ্রে একটি
EPA-িতযপ্রয়ত ানমের জেযও অেুসন্ধাে করনত পানরে।
এছাডাও, EPA ওনয়বসাইে প্রিি-প্রভপ্রিক দপইন্ট অযানবেনমন্ট সম্পনকে তথ্য িোে কনর দসইসানথ্ RRP এবং
অযানবেনমনন্টর মনধয পাথ্েকয সম্পনকে প্রেনেে প্রশকা িোে কনর।

8. সীসা-প্রেরাপে কানজর অেুশীিেগুপ্রি বযবহার করা হনয়নছ তা দেখানোর জেয আমার অেয দকাে িকুনমনন্টশে
থ্াকনত হনব?
NYC হাউপ্রজং রক্ষণানবক্ষণ দকানির অেুনেে 14-এর অধীনে, সম্পপ্রির মাপ্রিকনের 10 বছনরর কম সমনয়র জেয সীসাপ্রভপ্রিক দপইন্ট দরকিে রাখনত হনব। সমি িঙ্ঘে এবং অ িঙ্ঘে কাজ DOHMH দথ্নক কপ্রমশোরস অিোর েু অযানবে
(Commissioner’s Order to Abate, COTA) জাপ্রর করার পনর বা অেুসানর একটি সপ্রিয় প্রেরীক্ষার অংশ প্রহসানব HPD
দথ্নক দরকিে অেুনরানধর প্রবষয় হনত পানর 2019 সানির স্থােীয় আইে 70 অেু ায়ী। এই দিাঅযাকটিভ অপ্রিে সম্পনকে
আরও তথ্য জােুয়ারী 2021 প্রিপ্র ং দত বা একটি েমুো প োনিাচো কনর পাওয়া ানব দরকিে দিািাকশে অিোর৷
অেুনরাধ করা দরকিেগুপ্রির মনধয প্রকছু িমাণ অন্তভুে ক্ত থ্াকনব দ সীসা-প্রেরাপে কানজর অেুশীিেগুপ্রি অেুসরণ করা
হনয়প্রছি প্রে দমরামত, সংস্কার বা দপইপ্রন্টংনয়র কাজ করা হয় া অযাপােেনমনন্টর একটি ঘনর 2 বগে ু নের দবপ্রশ দপইন্ট
বা 10% উপাোনের বযাঘাত ঘোয় দ খানে একটি প্রশশু 6 বছনরর কম বয়সী বসবাস কনর। প্রে এটি ঘনে থ্ানক,
সম্পপ্রির মাপ্রিকনক অবশযই HPD িোে করনত হনব:

•

ানমের EPA শংসাপৈ;

•
•
•
•
•
•

দ বযপ্রক্ত কাজটি কনরনছে তার EPA শংসাপৈ;
EPA-সাটিে ানয়ি ামে দথ্নক একটি হি োমা দ কাজটি অেুসানর সঞ্চাপ্রিত হনয়প্রছি হাউপ্রজং রক্ষণানবক্ষণ
দকানির অেুনেে 14-এর §27-2056.11 ানত কাজ শুরু এবং দশষ হওয়ার তাপ্ররখ অন্তভুে ক্ত থ্ানক এবং দ
ামেটি কাজ সম্পন্ন কনরনছ তার ঠিকাো এবং দ াগান ানগর তথ্য অন্তভুে ক্ত কনর;
একটি প্রববরণ এবং িপ্রতটি ঘনর সম্পাপ্রেত কানজর অবস্থাে বা কানজর জেয চািাে;
প্রেউ ইয়কে রাজয দ্বারা িতযপ্রয়ত একটি স্বাধীে পরীক্ষাগার দথ্নক সীসা-েূপ্রষত ধূপ্রিকণা প্রিয়ানরি পরীক্ষার
িা ি;
সাটিে ানয়ি বযপ্রক্তর কাছ দথ্নক একটি হি োমা প্র প্রে ধূপ্রিকণার েমুোটি ঠিকাো াচাই কনর এবং এটি
দেওয়ার তাপ্ররখ এবং দসই বযপ্রক্তর EPA শংসাপনৈর একটি অেুপ্রিপ্রপ; এবং
দচকপ্রিি সম্পন্ন করা হয় খে/ প্রে বাপ্রসন্দানের কানজর এিাকায় অস্থায়ী িনবনশর অেুমপ্রত দেওয়া হয়।

স্থােীয় আইে 1 এর অধীনে, দ ধরনের ামে বযবহার করা দ নত পানর তার জেয অপ্রতপ্ররক্ত িনয়াজেীয়তা রনয়নছ এবং
িনয়াজেীয় িকুনমনন্টশে আনছ প্রে কাজটি একটি রুনম 100 বগে ু নের দবপ্রশ রনঙর েি কনর ঘোয়, 2 বা তার দবপ্রশ
রঙ করা জাোিা অপসারণ জপ্রডত থ্ানক, বা প্রে কাজ িঙ্ঘনের িপ্রতপ্রিয়া প্রহসানব সঞ্চাপ্রিত হয়।

9. আপ্রম দকাথ্ায় েপ্রথ্পৈগুপ্রিনক দোোপ্রর করনত পাপ্রর?
সম্পপ্রির মাপ্রিকরা এখানে স্থােীয় সীসা-প্রেরাপে কানজর অেুশীিে প্রেনেে প্রশকা অযানেস করনত পানরে:

•
•
•
•

2004 কানজর অেুশীিনের স্থােীয় আইে 1 এর HPD প্রেনেে প্রশকা
প্রিি দপইনন্টর প্রবপনের িপ্রতকানরর জেয কপ্রমশোনরর আনেশ দমনে চিার জেয DOHMH বাপ্রডওয়ািার
প্রেনেে শাবিী
এেওয়াইপ্রস দহল্থ্ দকাি দসকশে 173.14 সীসা-প্রভপ্রিক দপইন্ট কমানো এবং িপ্রতকানরর জেয প্রেরাপিা মাে,
এবং সীসা-প্রভপ্রিক দপইন্টনক েি কনর এমে কাজ
প্রবপ্রডং মাপ্রিকনের জেয DOHMH তথ্য

উপরন্তু, দিিপ্রিNYC স্থােীয় আইে এবং সীসা এবং সীসা-প্রভপ্রিক দপইন্ট সম্পপ্রকেত প্রেয়ম সম্পনকে সমি িনশ্নর জেয
একটি েুেোন্ত শুরুর জায়গা৷ শহরটি প্রেয়প্রমত এই ওনয়বসাইনে দ াগ করনছ, এবং এটি সহনজই িপ্রতটি সংস্থার প্রেপ্রেেি
ওনয়বসাইনে জেসাধারণনক প্রেনেে শ করনত পানর। HPD অপ্রতপ্ররক্ত প্রেনেে প্রশকা এবং মেগুপ্রি আপনিে করার িপ্রিয়াধীে
রনয়নছ ানত সম্পপ্রির মাপ্রিকনের অবপ্রহত করা ায় এবং দমনে চিনত হয়৷ সাম্প্রপ্রতক ঘেোগুপ্রি সম্পনকে অবগত থ্াকুে!

