
সাউথ এক্য়রা এবং 
লেডডর কবষকরিয়া  



লেড একটি টিষাক্ত 

ধাতু যা আপনার 

ক্ষটত করতত পাতর। 

টনউ  ইয়ক্ক  শহতরর সাউথ এটশয়ান 

কটিউটনটি, টিতশষতঃ লেড িা সীসার 

টিষটরিয়ায় আরিান্ত হওয়ার ঝঁুটকতত 

রতয়তেন। যটিও িাচ্াতির িতধযে লেড 

লপইন্ট লেতডর টিষটরিয়ায় প্রধান কারণ 

তা িাতিও সাউথ এটশয়ান প্রসাধনী, 

ধিমীয় পাউডার, িশো, ওষুধপত্র এিং 

িািটুে সহ অনযোনযে টিটনতসও লেড 

থাকতত পাতর। এই লপ্রাডাক্টগুটের িতধযে 

লেড আতে টকনা তা আপটন লিটশরভাগ 

সিয় িুঝতত পারতিন না কারণ লপ্রাডাক্ট 

পযোতকটিংতয়র ওপর লেড তাটেকাভুক্ত 

নাও করা থাকতত পাতর।



লেড টিপজ্জনক এিং টনম্নটেটিত 
ঘিনাগুটের  কারণ হতত পাতর:

¡ িাচ্াতির িতধযে টশক্ষাগত এিং আচরণগত সিসযো

¡ প্রাপ্তিয়স্কতির িতধযে অটতটরক্ত রক্তচাপ এিং টকডটন 
ও টনউতরােটিকযোে িা স্ায়টিক সিসযো 

¡ গভ্ক ািস্ার সিয় গভ্ক পাততর িটধ্কত ঝঁুটক 

¡ িন্যোত্ব এিং অক্ষিতা

টনম্নটেটিত কািগুটে করার সিয় আপনার 
শরীতর লেড প্রতিশ করতত পাতর: 

¡ লেড সিৃদ্ধ লপ্রাডাক্ট িাওয়ার, লগোর িা িুতি 
লনওয়ার সিয় লযিন িশো, স্াস্যেগত ওষুধপত্র এিং 
িািটুে 

¡ লেড সিৃদ্ধ লপ্রাডাক্ট (লযিন প্রসাধনী এিং ধিমীয় 
পাউডার) িা লেড আচ্াটিত পৃষ্ঠতে (লযিন 
উইত্াটসে এিং ল্ার) লোঁয়ার পর টনতির িুতি হাত 
লিওয়া 

¡ পুনঃসংস্কার, লিরািত এিং টকেু ভাঙার সিয় যা 
লেড ভিভতিক লপইন্ট েডায়, এিন িায়গায় লেড 
ধুতোয় িা িাতপে শ্াস-প্রশ্াস লনওয়া

লেতডর টিষটরিয়া লথতক টনতিতক এিং 
টনতির পটরিারতক সুরটক্ষত রািার িনযে 
পিতক্ষপ টনন। 



প্রসাধনী এবং ধর্মীয় পাউডার
সাউথ এশিয়ার শিছু শিশ দ্ি ষ্ট প্রসাধিী এবং ধর্মীয় পাউডারর 
লেড থািরে পারর। উ্াহররের র্রধযে ররয়রছ লিাে, িাজে 

এবং সরুর্া (শবরিষে 
আইোইিার শহরসরব 
বযেবহৃে লপ্রাডাক্ট শিন্তু 
ধর্মীয়, সাংস্কৃ শেি এবং 
ঔষশধ শহরসরবও বযেবহার 
িরা হয়), এবং শসঁ্ রু 
(শহন্ ুধরর্দি বযেবহৃে এিটি 
ধাশর্দিি পাউডার) আপশি 
এই লপ্রাডাক্টগুশে বযেবহার 
িরার পর আপিার 
র্রুের লেের হাে শ্রে 
আপিার িরীরর লেড 

প্ররবি িররে পারর। শবরিষেঃ বাচ্ার্র ঝঁুশি লবশি থারি 
িারে োরা প্রায় োর্র হাে োর্র র্রুের লেের ল্য়। 
এছাডাও, লিাে, িাজে এবং সরুর্া বযেবহার িরার সর্য় শিছু 
লেড আপিার ল�ারেও লেরে পারর।

লেডডর সংস্পড শ্ে আসার ঝঁুকি ির্ান:

¡ প্রসাধিী এবং লিাে, িাজে, সরুর্া ও শসঁ্ রুরর র্রো ধর্মীয় 
পাউডার বযেবহার িরার পর আপিার হাে োেোরব ধরুয় 
শিি।

¡ প্রসাধিী এবং ধর্মীয় পাউডার বাচ্ার্র িাগারের বাইরর 
রােিু।

¡ েশ্ আপশি বা আপিার পশরবাররর স্সযেরা এই 
লপ্রাডাক্টগুশে বযেবহার িররি োহরে আপিার ডাক্াররর 
িারছ শগরয় রক্ পরীক্া িরাি। 



র্্ো
সাউথ এশিয়ার ল্ি লথরি আিা র্িোয় শবরিষে হেু্  এবং 
েংিার গঁুরডারে লেড থািরে পারর। আপশি এই র্িো 
শ্রয় তেশর োবার োওয়ার সর্য় লেরডর সংস্পরিদি আসার 
সম্াবিা থারি। 

লেডডর সংস্পড শ্ে আসার ঝঁুকি ির্ান:

¡ সাউথ এশিয়ার ল্ি লথরি ক্রয় িরা র্িো বযেবহার িরা 
এশডরয় �েিু। এটির পশরবরেদি  স্ািীয় র্িো শিিুি।

¡ েশ্ আপশি বা আপিার পশরবাররর স্সযেরা শবর্ি লথরি 
লিিা র্িো বযেবহার িররি োহরে আপিার ডাক্াররর 
িারছ শগরয় রক্ পরীক্া িরাি। 



ওষুধ
্শক্ে এশিয়ার শিছু ওষুধ লের্ি রস িাস্ত্র, আয়ুরবদিশ্ি 
ওষুরধ লেড এবং অিযোিযে ক্শেিারি ধােু থািরে পারর। 
র্ািুরষরা র্াশিদি ি েুক্ রার্রে বা শবর্রি লপ্রসশক্রপিি ছাডা 
ওষুরধর ল্ািাি লথরি এই লপ্রাডাক্টগুশে শিিরে পাররি। 

লেডডর সংস্পড শ্ে আসার ঝঁুকি ির্ান:

¡ লে সর্স্ত ওষুরধ লেড এবং অিযোিযে ক্শেিারি ধােু 
আরছ বরে জািা োয় লসগুশে বযেবহার িরা এশডরয় 
�েিু।

¡ েশ্ আপশি বা আপিার পশরবার প্রথাগে ওষুধ বযেবহার 
িররি োহরে আপিার ডাক্াররর িারছ শগরয় রক্ 
পরীক্া িরাি।



লপইডটে লেড
 েশ্ও শিউ ইয়িদি  িহর 1960 সারে লেড 
লপইন্ট শিশষদ্ধ িরররছ, পরুরিা বাশডর ল্ওয়াে 
বা অিযোিযে পষৃ্ঠেরের ওপর এেিও লেড 
থািরে পারর। ক্শেগ্রস্ত বা েরস পডা লপইন্ট 
লথরি লেরডর ধরূো উইর্াশসে, লর্রঝ এবং 
লেেিার ওপর পডরে পারর।  েেি বাচ্ারা  
লর্রঝর ওপর লেো িরর এবং োর্র হাে ও 
র্েু শিরজর রু্রে ল্য়, োরা লেড ধরূো শগরে 
শিরে পাররি।

বাচ্াডের র্ডধযে লেডডর সংস্পড শ্ে আসার ঝঁুকি ির্ 
িরুন:

¡ লপইন্ট েরস পডার বযোপারর আপিার বাশডওয়াোরি 
জািাি। েশ্ আপিার বাশডওয়াো এই সর্সযোর সর্াধাি 
িা িরর োহরে 311 িম্বরর ল�াি িরুি।

¡ লর্রার্শের িাজ লথরি আপিার বাচ্ার্র ্রূর রােিু। েশ্ 
লর্রার্রের িাররে অরিি ধরূো সৃষ্টি হয় োহরে অসরুশক্ে 
ির্দিপদ্ধশের বযোপারর জািারিার জিযে 311 িম্বরর ল�াি 
িরুি।

¡ লর্রঝ, উইর্াশসে, বাচ্ার্র হাে এবং জািাো ঘি ঘি 
জে শ্রয় পশরষ্ার িরুি।

¡ লের্ি আইি অিেুায়ী আবিযেি 1 এবং 2 বছর বয়রস 
আপিার বাচ্ার এিটি রক্ লেড পরীক্া িররে ল্ওয়ার 
শবষয়টি আপিার ডাক্াররি র্রি িরাি । বড বাচ্ার্র 
পরীক্ার বযোপাররও আপিার ডাক্াররি শজজ্াসা িরুি।



লপইরন্ট থািা লেড শির্দিাে ির্মীর্র জিযেও ঝঁুশির িারে। 
পিুঃসংস্ার, লর্রার্ে এবং োঙা-োশঙর িারজর সর্য় 
লেোরি পরুরিা লেড লপইন্ট িষ্ট িরা হয় লসোরি ির্মীরা লেড 
শগরে শিরে পাররি বা লেড ধরূোয় বা বারপে শ্াস-প্রশ্াস শিরে 
পাররি। 

লেডডর সংস্পড শ্ে আসার আপনার ঝঁুকি ির্ িরুন  যটি 
আপটন টনি্কাণ স্তে কাি কতরন:

¡ ির্দিস্রে োরবি িা, পাি িররবি িা বা ধূর্পাি িররবি 
িা।

¡ োবার োওয়ার, পাি িরার বা ধূর্পাি িরার আরগ 
সাবাি এবং জে শ্রয় আপিার হাে ও র্ুে ধুরয় শিি।

¡ সরুক্ারূ্েি লপািাি এবং সঠিি লরসশপররটার পরুি।

¡ ধূরোর সংস্পিদি ির্ারিার জিযে শিরাপ্ ির্দি পদ্ধশে এবং 
জে শ্রয় শেশজরয় পশরষ্ার িরার পদ্ধশে বযেবহার িরুি।

¡ বাশড ল�রার আরগ বা আপিার গাশডরে ল�ািার আরগ 
আপিার ির্দিস্রের লপািাি এবং জরুো ব্রে শিি।

¡ শিয়শর্ে রক্ পরীক্া িরাি এবং আপিার পশরবারররও 
রক্ পরীক্া িরাি



লেডডর সংস্পড শ্ে আসার ঝঁুকি ির্ান:

¡ েেিই সম্ব র্া্শুে বাচ্ার্র লথরি ্রূর রােুি।

¡ েশ্ আপিার বাচ্া র্া্শুে পরর, এটি এর্িোরব বঁাধুি 
োরে লস এটি োর র্ুরে শ্রে িা পারর

¡ েশ্ আপিার বাচ্া র্া্শুে পরর এবং লসটি শিরজর র্ুরেল্য় 
োহরে আপিার বাচ্ার ডাক্াররি োর রক্ পরীক্া িররে 
বেিু

র্ােকুে 
র্া্ুশে (লের্ি সীসা, োশবজ এবং অিযোিযে ধােুরে �ার্দি) ো 
লোরিরা শবশেন্ন িাররের জিযে বযেবহার িররে পাররি(লের্ি 
শস্প� লথরাশপ, লসৌোগযে বা সুরক্া),  উচ্ র্াত্ায় লেড 
থািরে পারর। েেি এিটি র্া্শুে র্ুরে ল্ওয়া হয় েেি লেড 
িরীরর প্ররবি িররে পারর। লছাট বাচ্ার্র ঝঁুশি লবশি িারে 
োরা প্রায়ই শজশিসপত্ রু্রে ল্য়।



লেরডর শবষশক্রয়ায় আক্রান্ত বাচ্া এবং 
প্রাপ্তবয়স্র্র ল্েরে অসুস্ র্রি হয় 
িা বা োরা অসসু্ো লবাধ িররি িা। 
েশ্ আপিার এবং আপিার পশরবাররর 
স্সযের্র র্রি হয় লে োর্র লেরডর 
শবষশক্রয়ার ঝঁুশি আরছ োহরে োহরে 
আপিার  ডাক্াররর িারছ শগরয় রক্ 
পরীক্া িরাি। এিজি ডাক্ার েুঁজরে 
সাহারেযের র জিযে িে িরুি 311 িম্বরর।

এই সম্পরিদি  বা অিযোিযে লেড শবপর্র 
বযোপারর আরও জািার জিযে ল্েুি  
nyc.gov/lead
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