
ভাডাটেটের অভ্যন্তরীণ অ্যালাট জ্ে ন সম্পট জ্ে  ্ী ্ানা উচিত  
(2018 এর স্ানীয় আইন 55)

অ্যালযার জ্ে ন হল পরিরেরেি এমন র্রনস যযা অভ্ন্তিীণ েযায়ুি গুণমযানরে আিও খযািযাপ েরি ত�যারল। এগুরলযাি েযািরণ হযাঁপযারনি  
টযান আসর� পযারি েযা হযাঁপযারনি লক্ষণরে আিও খযািযাপ েরি �়ু লর� পযারি। সযাধযািণ অভ্ন্তিীণ হযাঁপযারন উররেেেযািীরেি মরধ্ িরযরে 
আিরেযালযা, ইঁে়ুি, েযা�যা এেং েত্যাে; এেং �ীব্র গন্ধয়ুক্ত িযাসযাযরনে, তযমন েরযেটি পরিষ্যািে পণ্ পরিরেেগ� এেং েযাঠযারমযাগ� 
অেস্যা, তযমন তেযযারল ফ়ু রটযা এেং ফযাটল প্যাযই ে়ুেজেলভযারে িক্ষণযারেক্ষণ েিযা েযার়ির� পযাওযযা যযায, যযা উচ্চ�ি অ্যালযার জ্ে রনি রেরে 
পরিচযারল� েরি। 

চনউ ইয় জ্ে  চসটি আইটনর ্ন্য প্রটয়া্ন যে সম্পচতির মাচল্রা তাটের ভাডাটেটের বাচডগুচলট্ ্ীেপতঙ্গ এবং  
ছাতা মকু্ত রাখটত পেটষেপ যনয়। এর মট্্য সমস্যাসমূহ সচৃটি্ারী অবস্াগুচল চনরাপটে ঠি্ ্রার উপায় অন্তভুজে ক্ত 
রটয়টছ। ভাডাটেরাও অভ্যন্তরীণ অ্যালাট জ্ে ন প্রচতটরাট্ ভূচম্া রাটখ।  

েচে আপচন ভাডাটিয়া হন এবং আপনার বা আপনার সন্তাটনর মাঝাচর বা গুরুতর ক্রমাগত হাঁপাচন থাট্ এবং 
আপনার বাচডটত ্ীেপতঙ্গ বা ছাতা থাট্, আপনার ডাক্তার চনউ ইয় জ্ে  চসটি যহলথ চডপােজে টমটটের অনলাইন 
যরচ্চ্রির মা্্যটম আপনার ্ন্য চবনামটূল্য বাচডর পচরটবশ পচরেশজেটনর অনটুরা্ ্রটত পাটরন। আরও ্ানটত 
আপনার ডাক্তাটরর সাটথ ্থা বলুন বা 311 এ ্ল ্রুন।

সম্পরতিি মযারলরেি েযারযত্ব সম্পরেজে  এেং অভ্ন্তিীণ অ্যালযার জ্ে রনি ঝ়ুঁ রে রনিযাপরে প্েমন েিযাি রেষরয আিও �র্্ি ্ন্, এই ফ্যাক্ট 
রেরটি উর্যা রেেটি তেখ়ুন।

ভাডাটেরা:

েযার়ি পরিষ্যাি এেং শুেরনযা িযাখর� হরে।
�ীব্র গন্ধয়ুক্ত েীটনযােে এেং িযাসযাযরনে ে্েহযাি 
েিযা এর়িরয চল়ুন (উেযাহিণস্বরূপ, পরিষ্যািে পণ্, 
এযযাি তরেেনযাি)।

রসল েিযা পযারত্ খযােযাি িযাখ়ুন। েযাউন্যাি এেং 
রসঙ্ক পরিষ্যাি িযাখ়ুন। খেরিি েযাগ্ এেং 
েযাগর্ি ে্যাগ অপরিচ্ছন্নভযারে ের়িরয  
িযাখরেন নযা।

যরে তেওযযাল ও তমরঝর� েীটপ�ঙ্গ, ্ল পর়ি েযা 
গ�জে  েযা ফযাটল ্যারে �যাহরল সম্পরতিি মযারলে েযা 
রের্ডং �ত্তযােধযাযেরে (স়ুপযািস নযারমও পরিরচ�) 
এখনই েল়ুন।

েক্ত রলরেি সযার্ আে জ্ে নযাি ে্যান ে্েহযাি 
েরুন।

রের্ডং েমমীরেি েযার়ির� প্রযযা্নীয তমিযাম� 
েির� রেন।

প্র�রেন আে জ্ে নযা এেং প়ুনেজে্েহযারিি র্রনস 
েযাইরি তফরল রেন, এেং আে জ্ে নযাি ে্যাগগুরলরে 
েম্প্যাক্টি শুরট িযাখযাি আরগ তেরঁধ িযাখ়ুন।

যরে সম্পরতিি মযারলে েযা স়ুপযািিযা সমস্যাি সমযাধযান 
নযা েরিন েযা যরে তমিযামর�ি েযা্ অরনিযাপেভযারে 
েিযা হয �যাহরল 311 এ েল েরুন।

হাঁপাচন চনরাপটে চনয়ন্ত্রণ ্রার চবষটয় আরও তটথ্যর ্ন্য, nyc.gov/health/asthma।
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বাচড ্ীেপতঙ্গ এবং ছাতা মকু্ত রাখটত সম্পচতি  
মাচল্টের ো ্রটত হটব

চনউ ইয় জ্ে  চসটির আইটন চতন বা তটতাচ্্ অ্যাপােজে টমটে আটছ এমন প্রাইটভে চবচ্ডং মাচল্টের তাটের ভাডাটেটের 
বাচড ্ীেপতঙ্গ এবং ছাতা মকু্ত থাট্ তা চনচচিত ্রা প্রটয়া্ন। আইনটি য্ানও ভাডাটের হাঁপাচন আটছ এমন 
হাউচ্ং ইউচনটের সম্পচতির মাচল্টের ্ন্যও প্রটো্্য (যেমন য্া-অপ, ্নটডা, আশ্রয়ট্ন্দ্র বা পাবচল্ হাউচ্ং)। 
এর মট্্য এই সমস্যার ্ারণ চনরাপটে প্রশমন ্রা অন্তভুজে ক্ত রটয়টছ। 

সমস্ত সম্পচতির মাচল্টের অবশ্যই ্ীেপতঙ্গ চনয়ন্ত্রটণর ্ন্য ইচটেটরেটেড যপস্ট ম্যাটন্টমটে 
(integrated pest management, IPM) অনশুীলন ে্েহযাি েির� হরে এেং েীটপ�ঙ্গ সমস্যা  
ত�রি েিযা রের্ডং-সংক্যান্ত সমস্যা সমযাধযান েির� হরে। 
•  HEPA ভ্যাকুম ে্েহযাি েরি েীটপ�রঙ্গি েযাসযা সিযান এেং েীটপ�রঙ্গি ে জ্ে ্ এেং অন্যান্ েযার্ র্রনস ভযারলযাভযারে পরিষ্যাি 

েরুন। পরিষ্যাি েিযাি সময ধ়ুরলযাি ের়িরয প়িযা সীরম� েির� ভ়ু লরেন নযা। 

•  তেযযাল, রসরলং, তমরঝ, তমযার্ডং, তেস তেযােজে , পযাইরপি চযািপযারে এেং ে্যারেরনরটি চযািপযারে এেং রভ�রি তয তেযানও গ�জে , ফযাঁে েযা 
ফযাটল তমিযাম� এেং রসল েরুন।

•  হলওরয, তেসরমন্ েযা েযাইরিি রেরে যযাওযযা সমস্ত েি্যায তেযাি স়ু্ইপ লযাগযান।

•  তরেন, েল এেং অন্যান্ প্যার্বং সযামগ্ী যযা ্ল সংগ্হ েরি েযা ফ়ু রটযা �যা তমিযাম� েরি েীটপ�রঙ্গি ্ন্ সমস্ত ্রলি উৎস সরিরয 
তফল়ুন।

•  েীটনযােে অল্প পরিমযারণ ে্েহযাি েরুন। যরে লঙ্ঘন সংরেযাধন েির� েীটনযােে ে্েহযাি েির� হয, তসগুরল অেে্ই রনউইযেজে  
তটেট রেপযাটজে রমন্ অফ এনভযাযিনরমন্যাল েন্যািরভেন -লযাইরসন্সপ্যাপ্ত েীট তপেযােযাি দ্যািযা প্রযযাগ েির� হরে। 

োচয়ত্ব সম্পট জ্ে  আরও তটথ্যর ্ন্য এবং চনরাপটে অভ্যন্তরীণ অ্যালাট জ্ে টনর ঝঁুচ্ প্রশমন ্রার ্ন্য, চভচ্ে ্রুন  
nyc.gov/hpd "indoor allergen hazards" (এবং অভ্যন্তরীণ অ্যালাট জ্ে টনর ঝঁুচ্) অনসুন্ান ্রুন।
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সমস্ত সম্পচতির মাচল্টের অবশ্যই চনরাপটে অভ্যন্তরীণ ছত্া্ অপসারণ েির� হরে এেং েযা�যা ত�রি 
েিযাি সমস্যা রনিযাপরে সমযাধযান েির� হরে। 
•  তয তেযানও স্যাযী ্ল সিযান, এেং ফ়ু রটযা েযা আরেজে�যাি অেস্যা ঠিে েরুন।

•  আসেযােপত্ েমজেস্ল ত্রে েরূি সরিরয িযাখ়ুন েযা পরিষ্যাি েিযাি আরগ প্যারটেরেি চযােি রেরয তেরে রেন।

•  ধূরলেণযাি রেস্তযাি সীরম� েরুন। পদ্ধর�গুরল ে্েহযাি েরুন তযমন তখযালযাি পি ভযালভযারে েন্ধ েরুন এেং (উেযাহিণস্বরূপ, েি্যাি ঠিে 
েযাইরি, েযায়ুচলযাচল নযালী) এেং ্ল এেং সযােযান েযা মেৃ়ু রেটযাির্ন্ রেরয েযা�যা প়িযা ্যাযগযাটি মযারখরয িযাখ়ুন, পরিষ্যাি েিযাি আরগ।

•  ্ ল এেং সযােযান েযা মেৃ়ু রেটযাির্ন্ রেরয েযা�যা য়ুক্ত ্যাযগযাগুরল পরিষ্যাি েরুন। পরিষ্যাি েিযা ্যাযগযাটি প়ুরিযাপ়ুরি শুরেরয রনন। 

•  রভর্ ন্যাে়িযা েযা HEPA ভ্যাকুম রেরয েমজেস্ল ত্রে েেৃ্মযান তযরেযারনযা ধ়ুরলযা পরিষ্যাি েরুন।

•  পরিষ্যাি-সংক্যান্ত সমস্ত ে জ্ে ্ ভযািী প্যারটেরেি ে্যারগ তফরল রেন এেং রনিযাপরে রসল েরুন।

•  10 েযা �র�যারধে অ্যাপযাটজে রমন্ সহ এেটি রের্ডং-এ 10 েযা �যাি তেরে েগজেফ়ু ট েযা�যা পরিষ্যাি েিযাি ্ন্, সম্পরতিি মযারলেরেি 
অবশ্যই রনউ ইযেজে  তটেট রেপযাটজে রমন্ অফ তলেযাি -লযাইরসন্সপ্যাপ্ত েযা�যা মলূ্যাযনেযািী এেং প্র�েযািেযািী ে্েহযাি েির� হরে। এই 
লযাইরসন্সপ্যাপ্ত েমমীরেি অেে্ই রনউইযেজে  রসটি অ্যােরমরনর্রেটিভ তেযাে তসেেন 24-154 এেং রনউইযেজে  তটেট তলেযাি ল অন়ুরচ্ছে 
32 তমরন চলর� হরে।

চতন বা তটতাচ্্ অ্যাপােজে টমটে সহ ব্যচক্তগত চবচ্ডং-এর মাচল্টের অবশ্যই ো ্রটত হটব:
•  আিরেযালযা এেং ইঁে়ুরিি উপরেে, ছাতা এবং প্রায়ই চবপটের ্ারণ হয় এমন পচরচস্চতর ্ন্য প্রচতটি অ্যাপােজে টমটে এবং 

চবচ্ডং এর সা্ারণ এলা্া পচরেশজেন ্রুন যযা েেরি অন্ত� এেেযাি এেং প্রযযা্রন আিও তেেী েযাি। ভযা়িযারটরেি অরভরযযাগ 
েযা পরিেেজেরনি অন়ুরিযারধি উতিি রেন।

•  এই ফ্যাক্ট চশটের এ্টি অনচুলচপ এেং প্র�টি ভযা়িযাটিযযাি রল্ সহ এেটি তনযাটিে প্েযান েরুন যযা রের্ডংরে অভ্ন্তিীণ 
অ্যালযার জ্ে নম়ুক্ত িযাখযাি ্ন্ সম্পরতিি মযারলে এেং ভযা়িযাটিযযাি েযারযত্ব স্পষ্টভযারে উরলেখ েরি।

•  ন�়ু ন ভযা়িযাটিযযা প্রেরেি আরগ রনরচি� েরুন তয খযারল অ্যাপযাটজে রমন্ প়ুরিযাপ়ুরি পরিষ্যাি এবং ্ীেপতঙ্গ এবং ছাতা মকু্ত থাট্।

10.21 

http://nyc.gov/hpd

