ননউ ইয়কি হর
আবাসন সিংরক্ষণ ও উন্নয়ন নবিাগ
অনেস অে এনলোসলমে
ি
অযান্ড কনবারহুে সানিিলসস

2019 সালের স্থানীয় আইন 66 বাস্তবায়ন সম্পনকিত তথ্য: হাউজ িং
রক্ষণালবক্ষণ ককালের 14 অনুলেলের অধীলন সীসা নিনিক কেইলের
সিংজ্ঞায় সিংল াধনী
এই ননথ্টি ককবে তথ্যমূেক উলেল য এবিং আইনন েরাম গঠন
ি
কলর না। এই ননথ্টি সীসানিনিক রঙ বা অনয ককানও নবষয় সম্পনকিত নবজডিং মানেকলের োনয়লের সম্পূণ নববৃ
ি নত নয়।2003
সালের এনওয়াইনসর চাইডহুে নেে েয় ননিং নিলিন ন অযালটর অধীলন নেে-নিনিক কেইে
কমপ্লালয়ন্স সম্পনকিত তলথ্যর নয, যা 2004 সালের স্থানীয় আইন 1 (স্থানীয় আইন 1) নালমও
েনরনচত এবিং সীসা-নিনিক কেইে সমসযাগুনে সমাধান করার নয এক ন মানেলকর
বাধযবাধকতা, েয়া কলর এইচনেনের ওলয়বসাইলি যান www.nyc.gov/lead-based-paint.
হাউজ িং প্রি ারভেশন অ্যান্ড ডেভেলপভেন্ট প্রেপার্ট ভেন্ট (এইচপ্রপপ্রে) প্রনউ ইয়র্ট
শহভরর প্রনয়ভের প্রশভরানাে 28 এর অ্ধ্যায় 11 এর সিংভশাধ্নী গ্রহণ র্ভরভে, যার েভধ্য
সীসা-প্রেপ্রির্ ডপইভন্টর এর্টর্ সিংভশাপ্রধ্ত সিংজ্ঞাও রভয়ভে। সিংভশাপ্রধ্ত সিংজ্ঞাটর্ ১
প্রেভসম্বর, ২০২১ তাপ্ররভে র্াযর্র
ট
হভে। ননউ ইয়কি হলরর নবনধমাোর ন লরানাম 28 এর অধযায়
11 এর সিংল াধনীগুনে 2019 সালের নয স্থানীয় আইন নম্বর 66 (স্থানীয় আইন 66) বাস্তবায়ন
কলর, যা সীসা-নিনিক কেইলের একটি সিংল ানধত সিংজ্ঞা সরবরাহ কলর যখন এইচনেনে একটি
ননয়ম ানর কলর কযখালন বো হয় কয কেোলরে নেোিি লমে অে হাউজ িং অযান্ড আরবান
কেলিেেলমে (এইচইউনে) কমেলক্ষ একটি কমক্ষমতা
ি
ববন ষ্ট্যেত্র (নেনসএস) সরবরাহ কলরলে
যা স্তলর েরীক্ষা করা একটি বানণজ যকিালব উেেব্ধ এক্স-কর কলালরলসন্স অযানাোই ার
(এক্সআরএে) অনুলমােন কলরলে িনত বগ কসনেনমিালর
ি
0.5 নমনেগ্রাম সীসা। এইচইউনে একটি
নেনসএস অনুলমােন কলরলে যা িনত বগ কসনেনমিালর
ি
0.5 নমনেগ্রাম সীসার অযাক ন স্তর বযবহার
কলর সীসা রঙ েরীক্ষা করার নয একটি এক্সআরএে (বতিমালন নিলকন সনাক্তকরণ মলেে
নেনব200আই) বযবহালরর বযবস্থা কলর। অতএব, এইচনেনে তার নেে কেইে ননয়মসিংল াধন কলর
এইচইউনের অনুলমােন সম্পলকি একটি নববৃনত অন্তিভক্ত
ি কলরলে এবিং স্থানীয় আইন 66 দ্বারা
িলয়া নীয় সীসা-নিনিক কেইলের সিংল ানধত সিংজ্ঞা অন্তিভক্ত
ি কলরলে। স্থানীয় আইন 66 সীসা
নিনিক রঙলক "িনত বগ কসনেনমিার
ি
বা তার কবন সীসা 0.5 নমনেগ্রাম সীসা নহসালব সিংজ্ঞানয়ত
কলর, যা েরীক্ষাগারনবলেষণ দ্বারা ননধানরত,
ি
অথ্বা এক্স-কর কলালরলসন্স নবলেষণকারী দ্বারা
ননধানরত।"
ি

এক্সআরএে কিনটিং নেিাইলসর

নয অনুলমানেত কমক্ষমতা
ি
ববন ষ্ট্যেত্র

নেলসম্বর 2020 সালে, হাউজ িং অযান্ড আরবান কেলিেেলমে নেোিি লমে (এইচইউনে) 0.5
নমনেগ্রাম /কসনম² অযাক ন স্তলর েরীক্ষা করা নিলকন সনাক্তকরণ মলেে নেনব200আই এর নয
একটি োরেরমযান্স কযালরটারাে ীি (নেনসএস) অনুলমােন কলর। 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম² েরীক্ষা
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করা নিলকন নেনব200আই এর নয নেলসম্বর 2020 নেনসএস অনুসালর, এক্সআরএে
েোেেগুনে নহসালব কেণীবদ্ধ করা হলয়লে:
•
•
•

পজ টর্ে যনে তারা 0.6 নমনেগ্রাম /কসনম² এর কচলয় কবন বা সমান হয়
ডনভেটর্ে যনে তারা 0.4 নমনেগ্রাম /কসনম² এর কচলয় কম বা সমান হয়
অ্েীোিংপ্রসত যনে তারা 0.5 নমনেগ্রাম / কসনম² সমান হয়।এইচনেনে 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম²
এক্সআরএে েোেে সহ একটি েৃষ্ঠ অনুমান করলব সিংজ্ঞার উের নিনি কলর সীসানিনিক কেইে যনে না একটি কেইে নচে নমুনানবলেষণ সীসা নিনিক কেইলের নয
েোেেলননতবাচক কেখায়.

বাস্তবায়লনর সময়সীমা
নেলসম্বর 1, 2021 কথ্লক, সমস্ত সীসা নিনিক কেইে েরীক্ষা অব যই একটি অনুলমানেত নেনসএস
(বতিমালন নিলকন সনাক্তকরণ মলেে নেনব200আই) সহ একটি এক্সআরএে যন্ত্র বযবহার কলর 0.5
নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন স্তলর সম্পােন করলত হলব এইচইউনে দ্বারা ানর করা হলয়লে। এই
েনরবতিনসীসা নিনিক কেইে সম্পনকিত একানধক িজিয়ালক িিানবত কলর যা মানেক এবিং
িাডালিলের িিানবত কলর, যার মলধয রলয়লে:
• এইচনেনে লঙ্ঘন ানর
• এইচনেনে েঙ্ঘন িনতলযানগতা
• আগট 2025 এর মলধয এেএে1 সালেলক্ষ সমস্ত অযাোিি লমলের এক্সআরএে েরীক্ষা
িলয়া ন
• এক্সআরএে েরীক্ষা সম্পনকিত অ্নাদায়ী উইলন্ডা এবিং ের া ঘষণি েৃষ্ঠগুনে হ্রাস
করার িলয়া ন কনই তা কেখালনা সম্মনত যাচাইকরণ
• অযানপ্ললক নগুনের নয এক্সআরএে েরীক্ষা সম্পােন করা হলয়লে অ্েযাহপ্রত
স্থানীয় আইন 1 এর অধীলন সীসা-নিনিক কেইলের অনুমান কথ্লক
1. োপ্র়িওয়ালারা প্রর্ এক্সআরএফ ডেপ্রশন েযেহার র্ভর পরীক্ষা শুরু র্রভত পাভরন যা 1
প্রেভসম্বর, 2021 এর আভে 0.5 প্রেপ্রলগ্রাে/ডসপ্রে² অ্যার্শন স্তর পপ্ররোপ র্ভর?
হযাাঁ। কযলহতভ এই মান বতিমান মালনর কচলয় কলঠার, তাই 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন স্তলর
এইচইউনে দ্বারা ানর করা অনুলমানেত নেনসএস রলয়লে এমন যন্ত্রগুনের েরীক্ষার েোেে
এবিং 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম²-কত েরীক্ষা করার নয েুনরায় কিাগ্রাম করা হলয়লে অযাক ন স্তর
গ্রহণ করা হলব। এই এক্সআরএে েরীক্ষার েোেেগুনে 1 নেলসম্বর, 2021 এর আলগ
এইচনেনে েঙ্ঘলনর িনতলযানগতার মলতা েরীক্ষার িজিয়াগুনের নয বযবহার করা কযলত
োলর কযখালন সীসা-নিনিক রঙ নবেযমান বলে অনুমান করা হয় (েঙ্ঘলনর আলে #616 এবিং
#621), স্থানীয় আইন 31 সম্মনত, এবিং অবযাহনত (োড নবিালগ নীলচ কযানিলয়ি
কেখুন)।বতিমালন, একমাত্র এক্সআরএে কমন ন 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন স্তলর েরীক্ষা
করার নয অনুলমানেত-একবার িস্তুতকারক দ্বারা যথ্াযথ্িালব েুনরায় কিাগ্রাম করা হলে নিলকন সনাক্তকরণ মলেে Pb200i।
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2. যপ্রদ এেন 1.0 প্রেপ্রলগ্রাে/ডসপ্রে োন পপ্ররোপর্ারী প্রেোইস েযেহার র্ভর পরীক্ষা র্রা
হয়² তভে পরীক্ষার ফলাফল 0.4 প্রেপ্রলগ্রাে/ডসপ্রে² ো তার নীভচ, আপ্রে প্রর্ 1 প্রেভসম্বর,
2021 এর পভর নতু ন োন পূরভণর নয ডসই ফলাফলটর্ েযেহার র্রভত পাপ্রর?
না। 1.0 নমনেগ্রাম/কসনম² একটি অযাক ন স্তলর একটি এক্সআরএে যন্ত্র েরীক্ষা রলঙ সীসার
ননম্ন স্তলরর সটঠক েরীক্ষা করার নয িমানণত হয়নন কযমন একটি এইচইউনে অনুলমানেত
নেনসএস সহ একটি এক্সআরএে যন্ত্র রলয়লে যা 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন স্তলর কিাগ্রাম
করা হলয়লে। নিলকন নেলিক ন মলেে নেনব200আই যন্ত্রটি 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন
স্তলর েরীক্ষা করার নয একটি অনুলমানেত নেনসএস ানর করা হলয়লে তলব কসই অযাক ন
স্তলর সটঠকিালব েরীক্ষা করার নয িস্তুতকারলকর দ্বারা েুনরায় কিাগ্রাম করা আব যক।

এইচনেনে েঙ্ঘন
এইচনেনে বতিমালন সীসা নিনিক কেইে েনরে নি েনরচােনা কলর যখনই ককানও ইউননলির
েনরে নি হয় কযখালন েয় বেলরর কম বয়সী একটি ন শু ননয়নমতিালব সপ্তালহ 10 বা তার কবন
ঘো বযয় কলর এবিং িবনটি 1960 সালের আলগ নননমতি হলয়নেে। কবন রিাগ কক্ষলত্র কযখালন
নেনেিং কেইে কেখা যায়, এইচনেনে েনরে লন
ি আলোষযুক্ত আাঁকা েৃষ্ঠগুনের এক্সআরএে েরীক্ষা
অন্তিভক্ত
ি রলয়লে। নেলসম্বর 1, 2021 কথ্লক, এইচনেনে হলব এইচইউনে অনুলমানেত নিলকন
সনাক্তকরণ মলেে নেনব২০০আই বযবহার কলর েনরে নি েনরচােনা করুন যা 0.5
নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন স্তলর েরীক্ষা করার নয েুনরায় কিাগ্রাম করা হলয়লে। এই নেিাইস
কথ্লক নরনেিং-এর উের নিনি কলর সীসা-নিনিক কেইলের নতভ ন সিংজ্ঞা বযবহার কলর েঙ্ঘন ানর
করা হলব।
1. এক্সআরএফ প্ররপ্রেিং 0.5 প্রেপ্রলগ্রাে/ডসপ্রে² হভল এইচপ্রপপ্রে দ্বারা র্ী লঙ্ঘন
হভে?

াপ্রর র্রা

নিলকন মলেে এক্সআরএে যলন্ত্রর নয এইচইউনে অনুলমানেত নেনসএস অনুসালর, 0.5
নমনেগ্রাম/কসনম² েোেে েুনরায় কিাগ্রাম করা যন্ত্র বযবহার কলর েরীক্ষা করা হলে
অমীমািংনসত নহসালব কেণীবদ্ধ করা হয়।এইচনেনে 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম কত সীসা-নিনিক
কেইে হযা ােি েরীক্ষার নয একটি েঙ্ঘন ানর করলব² তলব মানেকলক কেইে নচে
নবলেষলণর েোেে সরবরাহ কলর েঙ্ঘলনর নবরুলদ্ধ িনতদ্বজিতা করার অনুমনত কেলব যা
রঙটি কননতবাচক ননধারণ
ি করলব।এক ন মানেক 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম² এ ানর করা েঙ্ঘলনর
নবরুলদ্ধ িনতদ্বজিতা করার নয এক্সআরএে েরীক্ষা সরবরাহ করলত োরলবন না।
2. 0.4 প্রেপ্রলগ্রাে/ডসপ্রে² এক্সআরএফ প়িার ফভল এইচপ্রপপ্রে ডেভর্ সীসা-প্রেপ্রির্ রঙ
লঙ্ঘন হভে?
না। 0.4 নমনেগ্রাম/কসনম² বা তার কম েোেে একটি সীসা-নিনিক রঙ েঙ্ঘন
সিংজ্ঞাসীমার নীলচ।

ানরর

3. 0.6 প্রেপ্রলগ্রাে/ডসপ্রে এক্সআরএফ প়িার ফভল² প্রর্ সীসা-প্রেপ্রির্ রঙ লঙ্ঘন হভে?
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হযাাঁ। 0.6 নমনেগ্রাম/কসনম² বা তার কবন েোেে ইনতবাচক হলব।এই নহসালব, মানেকরা একটি
কেইে নচে নবলেষণ বা অনতনরক্ত এক্সআরএে েরীক্ষার সালথ্ 0.6 নমনেগ্রাম/কসনম² এ বা তার
কবন
ানর করা েঙ্ঘলনর নবরুলদ্ধ িনতদ্বজিতা করলত োরলবন না।
4. সম্পপ্রির োপ্রলর্ভদর প্রর্ 1 প্রেভসম্বর, 2021 এর আভে

াপ্রর র্রা এর্টর্ লঙ্ঘনআভদশ
#616 (অ্নুোন র্রা সীসা-প্রেপ্রির্ ডপইন্ট হযা ােট লঙ্ঘন) 0.5 প্রেপ্রলগ্রাে/ডসপ্রে²-র নীভচ
এক্সআরএফ প্ররপ্রেিং প্রদভয় িপ্রতদ্বজিতা র্রভত হভে?
েঙ্ঘলনর নয ১ প্রেভসম্বর, ২০২১ এর আভে #৬১৬ আভদশ প্রহসাভে াপ্রর র্রা হভয়ভে,
সম্পনির মানেকরা সীসা-নিনিক কেইলের সিংজ্ঞা নহসালব 1.0 নমনেগ্রাম/কসনম² বযবহার কলর
েঙ্ঘলনর নবরুলদ্ধ িনতদ্বজিতা করলত সক্ষম হলবন। সম্পনির মানেকলের অব যই 1.0
নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন স্তলর কসি করা একটি যন্ত্র দ্বারা সঞ্চানেত এক্সআরএে েরীক্ষা
বযবহার করলত হলব এই িাক-নেলসম্বর 1, 2021 েঙ্ঘলনর নবরুলদ্ধ িনতদ্বজিতা করলত।

িানওিার
ি
িাক 1960 িাডা হাউজ িং এর সমস্ত সম্পনি মানেকলের আইন দ্বারা িানওিার
ি
( ূনযেে, েুনরায়
েখলের আলগ) একটি েনরে নি েনরচােনা এবিং ননথ্িভক্ত করলত হলব, এবিং আগট 2004 কথ্লক
িথ্ম িানওিালরর
ি
উের আাঁকা উইলন্ডা এবিং ের া ঘষণি েৃষ্ঠগুনে হ্রাস করলত হলব এবিং িনতটি
িানওিালরর
ি
অযাোিি লমলে অনয ককানও আাঁকা েৃলষ্ঠ সীসা-নিনিক রঙ ঝুাঁ নকগুনে িনতকার করলত
হলব, অনযানয বাধযবাধকতার সালথ্।এই িলয়া নীয়তা সম্পলকি আেনার যনে আরও তলথ্যর
িলয়া ন হয় তলব আমালের ওলয়বেৃষ্ঠাটি কেখুন: www.nyc.gov/lead-based-paint.
1. যপ্রদ সম্পপ্রির োপ্রলর্ র্ানওোর
ট
পপ্ররদশনট না র্ভর োভর্ র্ারণ পূেেতী
ট
পরীক্ষাভর্ানও সীসা-প্রেপ্রির্ রঙ প্রনভদটশ র্ভর না, তভে োপ্রলর্ভর্ প্রর্ নতু ন অ্যার্শন
স্তভর আোর পরীক্ষা র্রভত হভে?

নেলসম্বর 1, 2021 কথ্লক, কয ককানও ইউননি কক 1.0 নমনেগ্রাম/কসনম² কম স্তলরর
ি
অধীলন
অবযাহনত কেওয়া হলয়লে কসই ইউননলির িথ্ম িানওিালরর
ি
কসই োলডর নস্থনত হারায় এবিং
অব যই িানওিালরর
ি
িলয়া নীয়তা সম্পােন করলত হলব এবিং কসইসালথ্ োড িতযাহালরর
নয এইচনেনেলক কসই িানওিারটি
ি
নরলোিি করলত হলব। মানেকলক ইউননলির নয একটি
নতভ ন অবযাহনত আলবেন মা নেলত হলব এবিং িলয়া নীয় িানওিার
ি
জিয়াকোে গুনে
সম্পােন না করার নয এক্সআরএে কমন লনর সালথ্ কনেভক করা েরীক্ষার উের নিনি কলর
একটি নতভ ন "নেে নি" অবযাহনত নস্থনত মঞ্ র
ু করলত হলব যা 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন
স্তলর কসি করা হলয়লে (আরও তলথ্যর নয োলডর উের নীলচর নবিাগটি কেখুন)।
িানওিার
ি
ননথ্িভক্ত করার নয নমুনা েম এবিং
ি
িানওিার
ি
িলয়া নীয়তার একটি সম্পূণ ি
বযাখযা আমালের ওলয়বেৃষ্ঠায় োওয়া কযলত োলর: www.nyc.gov/lead-based-paint.
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এক্সআরএে েরীক্ষার িলয়া ন – সকে ইউননি (স্থানীয় আইন 31 সম্মনত)
সমস্ত ইউননলি এক্সআরএে েরীক্ষা েনরচােনা করা িলয়া ন এবিং 1960 সালের েূববতী
ি
িাডা
আবাসলনর সমস্ত সম্পনি মানেকলের দ্বারা ননথ্িভক্ত করা আব যক, এবিং সমস্ত আবাসলন 19601978 নননমতি কযখালন মানেলকর সীসা-নিনিক রঙ সম্পলকি জ্ঞান রলয়লে, আগট 2025 এর মলধয।
এই িলয়া নীয়তা সম্পলকি আেনার যনে আরও তলথ্যর িলয়া ন হয়, তাহলে আমালের
ওলয়বেৃষ্ঠালেখুন: www.nyc.gov/lead-based-paint
1. যপ্রদ অ্যাপার্ট ভেন্টটর্ এর্টর্ এক্সআরএফ ডেপ্রশন েযেহার র্ভর স্থানীয় আইন 31 ডেভন
চলার নয পরীক্ষা র্রা হয় যা 1.0 প্রেপ্রলগ্রাে/ডসপ্রে² অ্যার্শন স্তভর পরীক্ষা র্রা
হভয়প্রেল, তভে 1 প্রেভসম্বর, 2021 তাপ্ররভে 0.5 প্রেপ্রলগ্রাে/ডসপ্রে² অ্যার্শন স্তভর
আভরর্টর্ সম্পূণ অ্যাপার্ট
ট
ভেন্ট পরীক্ষার িভয়া ন হভে?
স্থানীয় আইন 31 কমলন চোর নয অযাোিি লমেটি আবার েরীক্ষা করার িলয়া ন কনই, তলব
আেনন এটি করলত চাইলত োলরন।নেলসম্বর 1, 2021 এর েলর, 1.0 নমনেগ্রাম /কসনম² স্তলর
সঞ্চানেত েরীক্ষার েোেে: 1) স্থানীয় আইন 1 এর অধীলন সীসা-নিনিক কেইলের নয
উোোনগুনে কননতবাচক তা ননধারণ
ি করলত বযবহার করা যালব না; 2) িানওিার
ি
িলয়া নীয়তা
েূরণ করলত বযবহার করা যালব না; এবিং 3) ননরােে কাল র অনু ীেন বযবহার কলর কা
ক ষ করার মানেকলক অবযাহনত করলবন না।
1 নেলসম্বর, 2021 কথ্লক শুরু হওয়া স্থানীয় আইন 31 সম্মনতর নয েরীক্ষা করা
অযাোিি লমেগুনে অব যই েরীক্ষা করলত হলব 0.5 নমনেগ্রাম / কসনম² অযাক ন স্তলর
এইচইউনে অনুলমানেত নেনসএস সহ একটি যন্ত্র।
2. স্থানীয় আইন 31 সম্মপ্রত পপ্ররদশনগুপ্রল
ট
প্রর্ োভ়ির
ডযভত পাভর?

নয আভেদন র্রভত েযেহার র্রা

এইচনেনে মানেকলের স্থানীয় আইন ৩১ সম্মনত েনরে লনর
ি
েোেলের উের নিনি কলর সীসা
মুক্ত বা সীসা ননরােে অবযাহনতর নয আলবেন করলত উৎসানহত কলর। এইচনেনে 1
নলিম্বর, 2021 তানরলখ এইচইউনে অনুলমানেত যন্ত্র বযবহার কলর 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম²
অযাক ন স্তলর সঞ্চানেত েরীক্ষা গ্রহণ করা শুরু করলব। যনে 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন
স্তলর এইচইউনে অনুলমানেত যন্ত্র বযবহার কলর েরীক্ষা করা হলে সমস্ত েোেে কননতবাচক
হয় তলব মানেক আর কা োডাই নেে নি এলক্সম্প লন আলবেন করলত োলরন। যনে
ইনতবাচক েোেে থ্ালক (অথ্বা অমীমািংনসত েোেে একটি কেইে নচে নবলেষলণর সালথ্
কননতবাচক িমানণত না হয়), মানেক একটি সীসা নবনামূলেয অবযাহনত নয আলবেন করলত
োলরন যনে স্থায়ীিালব রঙ অেসারণ বা উোোন িনতস্থােন ইনতবাচক বা অমীমািংনসত
েৃষ্ঠতলে হ্রাস কা করা হয়। যনে িনতলরাধ বা এনকযােসুলেিন হ্রালসর অিং নহসালব বযবহৃত
হয় তলব এক ন মানেক সীসা ননরােে অবযাহনতর নয আলবেন করলত োলরন।একটি
স্মারক নহসালব, মানেকলক অব যই একটি অবযাহনত আলবেন সম্পূণ করলত
ি
হলব এবিং
িলয়া নীয় সমস্ত ননথ্ মা নেলত হলব (এলত অনতনরক্ত ননথ্ অন্তিভক্ত
ি রলয়লে এক্সআরএে
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েরীক্ষার েোেে) এইচনেনে যাচাই করার আলগ একটি অবযাহনত োওয়ার
েকুলমলে নটি উেযুক্ত এবিং সম্পূণ।ি

নয

ডনার্: স্থানীয় আইন 31 1 নেলসম্বর, 2021 এর আলগ েনরচানেত 1.0 নমনেগ্রাম/কসনম² েরীক্ষার
উের নিনি কলর অযাক ন স্তর ও সীনমত সমলয়র নয অবযাহনতর নয আলবেন করলত
বযবহার করা কযলত োলর; যাইলহাক, 1.0 নমনেগ্রাম/কসনম² কত েরীক্ষার উের নিনি কলর
মঞ্ র
ি
আর িানওিালরর
ি
উের কাযকর
ি নয় - আরও তলথ্যর নয োলডর
ু করা োড কম স্তর
উের নীলচর নবিাগটি কেখুন।

অবযাহনত
সম্পনির মানেকরা স্থানীয় আইন ১ এর নকেভ নবধান কথ্লক অবযাহনতর নয এইচনেনেলত োইে
করলত োলরন। সীসা-নিনিক কেইলের সিংজ্ঞায় েনরবতিন 1.0 নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন স্তলর
েনরচানেত এক্সআরএে েরীক্ষার উের নিনি কলর োলয়র করা োডগুনেলক িিানবত করলব।
োলডর আলবেনটি এইচনেনে ওলয়বসাইলি োওয়া যালব: www.nyc.gov/lead-based-paint
1. সীসা-প্রেপ্রির্ ডপইন্ট পরীক্ষার স্তভরর পপ্ররেতটভনর উপর প্রেপ্রি র্ভর আোর েতটোন
োভ়ির র্ী হভে?
1.0 নমনেগ্রাম/কসনম²-কত মঞ্ র
ু করা ককানও োড অযাক ন স্তর 1 নেলসম্বর, 2021 বা তার
েলর ঘলি যাওয়া িথ্ম িানওিালরর
ি
উের আর কাযকর
ি হলব না।
2. অ্েযাহপ্রত িতযাহার িজিয়া র্ীোভে র্া

র্রভে?

মানেকরা এইচনেনেলক অবনহত করলত বাধয যখন িানওিার
ি
োডিাপ্ত অযাোিি লমেগুনেলত
ঘলি (হয় ইউননলির নয েৃথ্কিালব মঞ্ র
ু করা হয় অথ্বা একটি োলডর অধীলন িবলনর
ইউননিগুনের নয মঞ্ র
ু করা হয়)। এইচনেনে অলটাবর/নলিম্বর ২০২১ সালে মানেকলের
তালের নবেযমান এইচনেনে-ইসুয করা োলডর একটি তানেকা সহ অবনহত করলব এবিং
এইচনেনেলক িানওিার
ি
সম্পলকি কীিালব অবনহত করা যায় কস সম্পলকি িজিয়া সম্পলকি
তালের তথ্য সরবরাহ করলব। এইচনেনে এই নবজ্ঞনপ্ত িজিয়ার নয িলয়া নীয় েম ি
মানেকলের অব যই এইচনেনে ওলয়বেৃষ্ঠায় বযবহার করলত হলব। যখন এইচনেনে ককানও
সম্পনির মানেলকর কাে কথ্লক িানওিালরর
ি
কনাটি োয়, অথ্বা এইচনেনে িানওিার
ি
সম্পলকি সলচতন হয় তলব এইচনেনে োড িতযাহার করলব। তলব িানওিালরর
ি
তানরখ অনুযায়ী,
িতযাহালরর এইচনেনে কথ্লক কনাটি
ানর করা সলেও, ইউননিটি আবার স্থানীয় আইন 1 এর
অধীন হলব, যার মলধয কসই িানওিালরর
ি
িলয়া নীয়তাও রলয়লে।এইচনেনে কীিালব নতভ ন
োলডর নয আলবেন করলত হলব কস সম্পলকি তথ্যসহ মানেকলক িতযাহালরর কনাটি
োঠালব।
মানেক 0.5 নমনেগ্রাম /কসনম² অযাক ন স্তলর েরীক্ষা সম্পন্ন সহ একটি নতভ ন অবযাহনত
আলবেন মা নেলত োলরন কসই কম স্তলর
ি
এইচইউনে অনুলমানেত নেনসএস সহ একটি যন্ত্র
এবিং অবযাহনত োওয়ার নয িলয়া ন অনুযায়ী কয ককানও হ্রালসর কা সম্পন্ন হলয়লে।
3. ১ প্রেভসম্বর, ২০২১ তাপ্ররভে োপ্রল োর্া ডর্ান অ্যাপার্ট ভেভন্টর প্রর্ আর অ্েযাহপ্রত
র্াযর্র
ট
োর্ভে না, অ্েো ডর্েল োত্র এর্টর্ অ্যাপার্ট ভেন্ট যা ডসই তাপ্ররভের পভর
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উভে যায় (োপ্রল হভয় যায়) তার অ্েযাহপ্রত আর র্াযর্র
ট
হভে না? যপ্রদ ডর্ানও
অ্যাপার্ট ভেন্ট প্রল ডদওয়া হয় তভে ডসই তাপ্ররভে দেল না র্রা হয়, তভে প্রর্ ো়ি
টর্োর্ভে?
একটি সলে কয ককানও অযাোিি লমে প্রেভসম্বর 1, 2021 এর পভর নতু ন ই ারা দেভলর
তাপ্ররে (তাই ১ নেলসম্বর, ২০২১ তানরলখ খানে) ১ নেলসম্বর, ২০২১ বা ূনযেলের তানরখ েযন্ত
ি
এর অবযাহনত আর কাযকর
ি থ্াকলব না, কয তানরখই েলর কহাক না ককন, এবিং মানেকলক
অব যই এইচনেনেলক এই িানওিার
ি
সম্পলকি অবনহত করলত হলব। ইউননিটি আবার
িানওিালরর
ি
িলয়া নীয়তা কমলন চো সালেলক্ষ ( নয) কয িানওিার)
ি
এবিং অনযানয সমস্ত
স্থানীয় আইন 1 িলয়া নীয়তা যা কথ্লক এটি আলগ অবযাহনত কেওয়া হলয়নেে। িানওিালরর
ি
িলয়া নীয়তা কমলন চো ননজিত করলত বা নতভ ন োলডর নয মা কেওয়ার নয কয ককানও
সীসা-নিনিক কেইে েরীক্ষা অব যই সীসা-নিনিক কেইলের নয নতভ ন 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম²
অযাক ন স্তর বযবহার করলত হলব এবিং কসই অযাক ন স্তলর এইচইউনে অনুলমানেত নেনসএস
সহ একটি এক্সআরএে যন্ত্র দ্বারা েরীক্ষা করা উনচত।
4. এইচপ্রপপ্রে র্েন 0.5 প্রেপ্রলগ্রাে/ডসপ্রে² অ্যার্শন স্তভর সম্পন্ন পরীক্ষার
অ্নুভরাধ্ গ্রহণ র্রা শুরু র্রভে?

নয োভ়ির

এইচনেনে অবযাহনত আলবেন গ্রহণ শুরু করলব যার মলধয রলয়লে 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম²
অযাক ন স্তলর েরীক্ষা করা যা 1 নলিম্বর, 2021 তানরলখ এইচইউনে অনুলমানেত নেনসএস-এর
সালথ্ একটি যন্ত্র বযবহার কলর। যাইলহাক, সম্পনি মানেকরা 0.5 নমনেগ্রাম/কসনম² নতভ ন
অযাক ন স্তলর েরীক্ষা করার নয েুনরায় কিাগ্রাম করা একটি অনুলমানেত যন্ত্র নেলয় এই
তানরলখর আলগ নতভ ন অযাক ন স্তলর েরীক্ষা শুরু করলত োলরন।
5. 1.0 প্রেপ্রলগ্রাে /ডসপ্রে² র্ে স্তভর
ট
ো়ি গুপ্রল প্রর্ 1 প্রেভসম্বর, 2021 এর পভর এইচপ্রপপ্রে
দ্বারা েৃহীত হভত োর্ভে?
এইচনেনে 1.0 নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন স্তলর 1 মাচি, 2022 েযন্ত
ি আলবেন গ্রহণ অবযাহত
রাখলব শুধ্ু যপ্রদ েরীক্ষাটি 1 নেলসম্বর, 2021 এর আলগ 1.0 নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন স্তলর
েনরচানেত হলয়নেে এেিং দয ইউননি 1 মাচি, 2022 এর আলগ িানওিার
ি
হলব না। একটি স্মারক
নহসালব, 1.0 নমনেগ্রাম/কসনম² কম স্তলর
ি
1 নেলসম্বর, 2021 এর আলগ মঞ্ র
ু করা ককানও োড
ককবে মাত্র 1 নেলসম্বর, 2021 এর েলর িথ্ম িানওিালরর
ি
ইউননিটি খানে না হওয়া েযন্ত
ি
ববধ।নেলসম্বর 1, 2021 কথ্লক মাচি 1, 2022 এর মলধয 1.0 নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন স্তলর
অনুলমানেত কয ককানও োডও ককবে িথ্ম িানওিার
ি
েযন্ত
ি কাযকর
ি থ্াকলব। ইউননিটিলক
একটি স্বতন্ত্র অবযাহনত কেওয়া হলত োলর অথ্বা একটি োলডর অধীলন সামনগ্রকিালব িবলনর
ইউননিগুনের নয অবযাহনত কেওয়া হলত োলর। 1.0 নমনেগ্রাম/কসনম² অযাক ন স্তলর
োডিাপ্ত ইউননলির িানওিার
ি
সম্পলকি এইচনেনেঅবনহত করার িজিয়া সম্পলকি আরও
তলথ্যর নয এই নবিালগ িশ্ন 1 এবিং 2 কেখুন।
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