
খকে প়িাি োিকে পলড 
পপইন্ট ডবষাক্ত ধকুলায় 

পডিবডেতি ে হয়

এটিি পডিেডে ডে হয় এেটু 
অনমুান েকি পিখুন?

আপনাি বাচ্াকে েিুডষিে িাখাি 5টি েহজ উপায়



পলড (েীো) ডশষিাি পষিকরে েমে্যা েডৃটি 
েিকে পাকি

পলড ববষাক্ত এবং পুরাথনা  
দপইথটে প্ায়ই পাওয়া যায়। দলড  

দপইটে এবং এটির ধুথলায় পবরববততি ত  

হথয় যাওয়া দলড ববষবরিয়ার  

সবথেথয় সাধারণ কারণ। 

দলথডর ধুথলা ববথেষভাথব দ�াট  

বাচ্াথের জনযে ববপজ্জনক। 

দলড বেক্াগত এবং আেরণগত সমসযো সৃবটি করথত পাথর।

খকে পডা দপইটে দ্থক দলথডর ধুথলা, জানালার দগাবরাট, 

দমথে এবং দখলনার ওপর পডথত পাথর। যখন বাচ্ারা দমথের 

ওপর দখলা কথর এবং তাথের হাত ও দখলনা মথুখ দেয়, তারা ধুথলা 
বগথল বনথত পাথর। 

েখনও কখনও অনযে দেথের খােযে এবং মেলা, ওষুধ, 

মাটির পাত্র এবং বাসন, কসথমটিক্স ও দখলনার মথধযে দলড ্াকথত 

পাথর।

পবডশিভাগ বাচ্ারা যাথের দলড কথলর হয়, তাথেরথক 

দেথখ অসুস্থ মথন হয় না বা তারা অসুস্থ অনভুব কথর না। আপনার 

বাচ্ার দলড ববষবরিয়া আথ� বকনা তা বনবচিত করার একমাত্র 

উপায় রক্ত পরীক্া।



পলড ডবষডরিয়া পেকে আপনাি বাচ্াকে 
েিুডষিে িাখাি 5টি েহজ উপায়

খথস পডা দপইথটের বযোপাথর আপনার বাবডওয়ালাথক 
জানান। যবে আপনার বাবডওয়ালা ওটি ঠিক না কথর বা 
যবে আপবন মথন কথরন দয দমরামবতর কাজ অসুরবক্তভাথব 
করা হথছে তাহথল 311নম্বথর দ�ান করুন।

1 এবং 2 ব�র বয়থস আপনার বাচ্ার দলড ববষবরিয়া 
হথয়থ� বকনা তা পরীক্া করার জনযে আপনার ডাক্তারথক 
মথন করান। বড বাচ্াথের পরীক্ার বযোপাথর ডাক্তারথক 
বজজ্াসা করুন।

দমথে, জানালার দগাবরাট, হাত, দখলনা এবং েুবষকাঠি ঘন 
ঘন ধুথয় বনন।

অনযে দেথের খােযে এবং মেলা, ওষুধ, মাটির পাত্র এবং বাসন, 
কসথমটিক্স ও দখলনা বযেবহার করথবন না। দসগুবলর মথধযে 
দলড ্াকথত পাথর।

দববব �মুতিলা ততবর করার জনযে এবং  
পান ও রান্া করার জনযে শুধুমাত্র  
ঠান্া কথলর জল বযেবহার  
করথবন। (প্্ম কথয়ক  
বমবনট কল খুথল দরথখ বেন)  
ববনামথূলযে জল পরীক্ণ  

বকট পাওয়ার জনযে  
311 নম্বথর কল করুন।
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বাড়িওয়ালাকে অবশ্যই খকে প়িা 
পপইন্ট োডিকয় ডিকে হকব। 

এটিই আইন। 

তথ্যের জনযে 311নম্বথর কল করুন বা দেখুন  
nyc.gov/lead।
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