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“সীসার সন্মখুে এগিখে যান” জলুাই 2021 সারসংখেপ 
 
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 পপু্রিকা িকাশ করনব। িপ্রতটি পুপ্রিকা আইনের একটি প্রবষনয় আনিাকপাত করনব এবং এটি 

িন াজয সকি আইেসমূহ প্রবিাপ্ররতভানব আনিাচো করার উনেনশয েয়। এই বুনিটিে, অেযােয ভাষায় HPD’s webpage  – 

এ পরবতী েইু সপ্তানহর মনধয প্রিপ্র ং প্রশনরাোনম পাওয়া  ানব। 
 

এই িকাশো শুধুমাৈ তথ্যমূিক উনেনশযই করা হনে এবং এর উনেশয আইপ্রে পরামশে দেওয়া েয়। এই তথ্য মাপ্রিক ও 

ভাড়াটিয়ানের প্রেউ ইয়কে  প্রসটির আবাসে সংক্রান্ত আইে ও প্রেয়মাবিী সম্পপ্রকে ত  াবতীয় কতে নবযর সমূ্পণে বা চূড়ান্ত প্রববপৃ্রত 

েয়। 
______________________________________________________________________________ 
 

মখনাখযাি গিন: পপইখের সীসার স্তর, যা 2004 সাখলর স্থানীে আইন 1 এর 

প্রখোজনীেতাগুগলখে গিিার তাতত পরিবরতিন হতে 

 

NYC ত্রশশব সীসা প্রবষপ্রক্রয়া িপ্রতনরাধ আইনের অধীনে, 2004 এর স্থােীয় আইে 1 (স্থােীয় আইে 1) োনমও পপ্ররপ্রচত, 

বতে মানে কা েকরী সীসা-প্রভপ্রিক দপইনের সংজ্ঞা হি, এমে দপইে  ানত 1.0 প্রমপ্রিগ্রাম / দসপ্রম2 বা তার দবপ্রশ পপ্ররমানণ সীসা 
সামগ্রী রনয়নে।  সীসা দপইে প্রবষয়বস্তু হয় : 

 

• একটি িতযপ্রয়ত সীসা পপ্ররেশেক বা ঝুুঁ প্রক মূিযায়েকারী দ্বারা সংগৃহীত একটি দপইে প্রচপ েমুোর িযাবনরটপ্রর 

প্রবনেষণ; বা  
• একটি এক্স-দর দলারনসন্স প্রবনেষক (XRF) োনম একটি  ন্ত্র দ্বারা,  া একটি িতযপ্রয়ত সীসা পপ্ররেশেক বা ঝুুঁ প্রক 

মূিযায়েকারী দ্বারা সাইনট বযবহার করা দ নত পানর। এই  ন্ত্রটিনক মাপ্রকে ে  ুক্তরানের আবাসে ও োগপ্ররক 

উন্নয়ে প্রবভাগ কতৃে ক "অযাকশে দিনভি" োমক পরীক্ষার িনর অেুনমাপ্রেত হনত হনব।  একটি পার রমযান্স 

চাপ্ররপ্রৈক প্রশট (Performance Characteristic Sheet. PCS) জাপ্ররর মাধযনম অেুনমােে আেষু্ঠাপ্রেক হয়,  া 
প্রেনেেশ কনর, দ   ন্ত্রটি পরীক্ষা করা হনয়নে এবং পরীপ্রক্ষত এবং অেুনমাপ্রেত  নন্ত্রর  িা ি কীভানব বযবহার করা 
 ায় এবং দবাঝা  ায় দস সম্পনকে  প্রেনেে প্রশকা িোে কনর।   

 

2021 সাখলর 1 লা গিখসম্বর তাগরখে, 2019 সাখলর স্থানীে আইন 66 এবং আবাসন সংরেণ ও উন্নেন গবভাি 

(Housing Preservation and Development, HPD) েততৃ ে িতহীত গনেম পমখন, সীসা-গভগিে পপইখের সংজ্ঞা 
সংখ াধন েরা হখব এমন এেটি পপইে গহখসখব, পযটির সীসা সামগ্রী 0.5 গমগলগ্রাম/পসগম2 বা তার পেখে পবগ  

পগরমাখপর যা পরীোিাখর গবখেষণ দ্বারা গনধৃাগরত হে অথবা অনুখমাগিত PCS সহ এেটি XRF যন্ত্র এবং 
0.5গমগলগ্রাম/পসগম2 এর এেটি পরীো েমৃ স্তখর পপ্রাগ্রাম েরা হে। মাপ্রকে ে  ুক্তরানের আবাসে ও োগপ্ররক উন্নয়ে 

প্রবভাগ, 0.5 প্রমপ্রিগ্রাম/দসপ্রম2 অযাকশে দিনভনি পরীপ্রক্ষত XRF  ন্ত্র ভাইনকে প্রিনটকশে মনিি Pb200i এর জেয একটি 

PCS অেুনমােে কনরনে। অতএব,  তক্ষণ ো 0.5 প্রমপ্রিগ্রাম/দসপ্রম2 অযাকশে দিনভনি পরীপ্রক্ষত এই ধরনের বাপ্রণপ্রজযকভানব 

THE CITY OF NEW YORK  
DEPARTMENT OF HOUSING PRESERVATION AND DEVELOPMENT  

OFFICE OF ENFORCEMENT AND NEIGHBORHOOD SERVICES  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclt1064346.bmetrack.com%2Fc%2Fl%3Fu%3DCF44BA5%26e%3D133B8B1%26c%3D103D9A%26t%3D1%26l%3DAFBA131C%26email%3DETtDt9WEJ1LVXl%252F1zPgIkS6KvxYxQGbA%26seq%3D1&data=04%7C01%7CColladoJ%40hpd.nyc.gov%7Cfa10c78f3879481578e608d993240cda%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637702605316739184%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=15y%2BSgGwksZcRXkMLTImDN%2Fw%2Fjwrao9TE16JDs75Fl4%3D&reserved=0
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উপিব্ধ আনরকটি  নন্ত্রর দসই অযাকশে দিনভনি একটি অেুনমাপ্রেত PCS জাপ্রর করা হয় ততক্ষণ এই  ন্ত্রটি প্রেউ ইয়কে  
প্রসটিনত XRF পরীক্ষা চািানোর জেয প্রয়য়োজনীয় ভাইনকে হনব।  
 

0.5 প্রমপ্রিগ্রাম/দসপ্রম2 অযাকশে দিনভনি পরীপ্রক্ষত প্রিনটকশে মনিি Pb200i এর PCS প্রেম্নরূপ  িা িগুপ্রিনক দেপ্রণবি 

কনর দ মে: 

• সীসা-প্রভপ্রিক দপইনের জেয ইগতবােে হয়,  প্রে  ন্ত্রটি সীসা সামগ্রী 0.6 প্রমপ্রিগ্রাম/দসপ্রম2 এর দচনয় বড় বা সমাে 

পপ্ররমাপ কনর 

• সীসা-প্রভপ্রিক দপইনের জেয পনগতবােে হয়,  প্রে  ন্ত্রটি সীসা সামগ্রী 0.4 প্রমপ্রিগ্রাম/দসপ্রম2 এর দচনয় কম বা 
সমাে হয়   

• সীসা প্রভপ্রিক দপইনের জেয অগনগিৃষ্ট হয়,  প্রে  ন্ত্রটি সীসা সামগ্রী 0.5 প্রমপ্রিগ্রাম/দসপ্রম2 এর সমাে পপ্ররমাপ কনর। 
সীসার প্রেম্ন িনর দপইনে সীসা পরীক্ষা করার জেয দমপ্রশনের সংনবেেশীিতার এই পপ্ররবতে েটির অথ্ে হি দ , 1.0 

প্রমপ্রিগ্রাম/দসপ্রম2 অযাকশে দিনভনি XRF  ন্ত্র বযবহার কনর সীসা-প্রভপ্রিক দপইনের জেয, পূনবে দেপ্রতবাচক প্রহসানব পরীক্ষা 
করা পৃষ্ঠগুপ্রি প্প্রোগ্রোম করো একটি অনুয়মোদিত যন্ত্র ব্যব্হোর করোর সময় 0.5 প্রমপ্রিগ্রাম/দসপ্রম2 অযাকশে দিনভনি 

ইপ্রতবাচক পরীক্ষা করনত পোয়র, প্যটি 1 িা প্রিনসম্বর 2021 সানির পনর িনয়াজে হনব।   
 

গবগডং মাগলেখির জনয এর অথৃ েী? 

 পপ্ররবতে ে স্থােীয় আইে 1 এর অধীনে অন্তভুে ক্ত সমি িনয়াজেীয়তাগুপ্রিনক িভাপ্রবত কনর, প্রকন্তু সীমাবি েয়: 

• সীসা-প্রভপ্রিক দপইনের প্রবপনের জেয HPD আইেিঙ্ঘে জাপ্রর করা 
• ইউপ্রেনটর টােেওভানর িন াজয িনয়াজেীয়তাগুপ্রির সানথ্ সম্মপ্রত 

• 2025 সানির মনধয স্থােীয় আইে 1 এর অধীনে সমি ইউপ্রেনট XRF পরীক্ষা সম্পন্ন করার িনয়াজেীয়তা দমনে 

চিা 
• HPD দ্বারা জাপ্রর সীসা প্রভপ্রিক দপইনে োড় 

 

িপ্রতটি িপ্রক্রয়ার জেয িাসপ্রঙ্গক পপ্ররবতে ে সম্পনকে  আনরা সুপ্রেপ্রেেষ্ট তনথ্যর জেয সং ুক্ত িায়শই প্রজজ্ঞাপ্রসত িশ্ন েপ্রথ্টি 

অনুগ্রহ েখর সাবধাখন পযৃাখলােনা েরুন।   
 

HPD আইনলঙ্ঘন প্রগিোে এই পগরবতৃনটি েী প্রভাব পেলখব তার এেটি বযােযা গনখে পিওো হল: 

   

• বতৃমান: দ খানে েয় বেনরর কম বয়সী একটি প্রশশু বাস কনর এবং XRF পরীক্ষা করর পপইন্টটি প ারে 

পররে এমে 1960 এর আরে নিনমিত নিনডিংরের অ্যাপার্ি রমন্টগুনিরত HPD চাকু্ষষ পনরদর্িি পনরচািিা করর।  

o XRF যন্ত্র দ্বারা েীো োমগ্রী 1.0 নমনিগ্রাম/পেনম² িা তার পিনর্ হরি েীোর জেয পপইে ইগতবােে হে। HPD 

ত ি েীো-নিনিক পপইরন্টর নিপরদর জিয আইিিঙ্ঘি জানর কররি। একজি মানিক এই আইিিঙ্ঘরির নিরুরে প্রনতদ্বনিতা 

কররত পাররিি িা। 

o XRF যন্ত্র দ্বারা 0.9 নমনিগ্রাম /পেনম² িা তার কম েীো োমগ্রী নির্িানরত হরি পপইে পনগতবােে হে। HPD ত ি 
সীসা-নিনিক পপইরন্টর নিপরদর জিয আইিিঙ্ঘি জানর কররি িা।  

o পপইেটি পরীগেত নে তখব স্থােীয় আইে 1 এ িপ্রতপ্রষ্ঠত অেমুানের প্রভপ্রিনত সীসা-গভগিে পপইে 

বখল মখন েরা হে।  প্রে একজে পপ্ররেশেক একটি অযাপাটে নমনে েয় বেনরর কম বয়সী একটি প্রশশুনক 

দেনখে এবং দপইেটি দখানস পড়নে প্রকন্তু  নিা-আপ পপ্ররেশেনের সময় দসই পপ্ররেশেক বা HPD দ্বারা 
দপইেটি পরীক্ষা করা সম্ভব ো হয়, তাহনি HPD একটি অেুপ্রমত সীসা-প্রভপ্রিক দপইনের প্রবপে 

আইেিঙ্ঘে জাপ্রর কনর। একজে মাপ্রিক িযাবনরটপ্রর বা XRF পরীক্ষার  িা ি িোে কনর এই 

আইেিঙ্ঘনের প্রবরুনি িপ্রতদ্বপ্রিতা করনত পানরে  া দেখায় দ  দপইেটি 1.0 প্রমপ্রিগ্রাম/ দসপ্রম² এর কম 

সীসা সামগ্রী রাখার জেয প্রেধোপ্ররত হনয়নে। XRF পরীক্ষাটি 1.0 প্রমপ্রিগ্রাম/দসপ্রম² অযাকশে দিনভনি 

https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdfs/services/lead-based-paint-threshold-faqs.pdf
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অেুনমাপ্রেত PCS সহ একটি  ন্ত্র বযবহার কনর এবং 1.0 প্রমপ্রিগ্রাম/দসপ্রম² পরীক্ষার অযাকশে দিনভনিই 

পরীক্ষা করা আবশযক। 
 

• 1 লা গিখসম্বর, 2021 সাল পথখে শুরু হখে: HPD পপ্ররেশেকরা একই িপ্রক্রয়া বযবহার কনর পপ্ররেশেে চাপ্রিনয় 

 ানবে প্রকন্তু 0.5 প্রমপ্রিগ্রাম/দসপ্রম² অযাকশে দিনভনি অেুনমাপ্রেত PCS এর সানথ্ XRF  ন্ত্র বযবহার করা হনব 

এবং 0.5 প্রমপ্রিগ্রাম/দসপ্রম² এর অযাকশে দিনভনি পরীক্ষা দসট করা হনব। 
o XRF যন্ত্র দ্বারা েীো োমগ্রী 0.6 নমনিগ্রাম /পেনম² িা তার পিনর্ হরি েীোর জিয পপইে ইগতবােে হে। HPD 

ত ি েীো-নিনিক পপইরন্টর নিপরদর জিয আইিিঙ্ঘি জানর কররি। একজি মানিক এই আইিিঙ্ঘরির নিরুরে প্রনতদ্বনিতা 

কররত পাররিি িা। 

o XRF যন্ত্র দ্বারা সীসা সামগ্রী 0.4 নমনিগ্রাম /পেনম² িা তার কম হরি েীোর জিয পপইে পনখিটিভ হে। 

HPD ত ি েীো-নিনিক পপইরন্টর নিপরদর জিয আইিিঙ্ঘি জানর কররি িা।   

o পপইেটি পরীগেত নে তনব স্থােীয় আইে 1 এ িপ্রতপ্রষ্ঠত অেমুানের প্রভপ্রিনত সীসা-গভগিে পপইে 

বখল মখন েরা হে। বতে মাে িপ্রক্রয়ার মনতাই,  প্রে একজে পপ্ররেশেক একটি অযাপাটে নমনে েয় 

বেনরর কম বয়সী একটি প্রশশুনক দেনখে এবং দপইেটি দখানস পড়নে প্রকন্তু  নিা-আপ পপ্ররেশেনের সময় 

দসই পপ্ররেশেক বা HPD দ্বারা দপইেটি পরীক্ষা করা সম্ভব ো হয়, তাহনি HPD একটি অেুপ্রমত সীসা-
প্রভপ্রিক দপইনের প্রবপে আইেিঙ্ঘে জাপ্রর কনর। একজে মাপ্রিক িযাবনরটপ্রর বা XRF পরীক্ষার 

 িা ি িোে কনর এই আইেিঙ্ঘনের প্রবরুনি িপ্রতদ্বপ্রিতা করনত পানরে  া দেখায় দ  দপইেটি 0.5 

প্রমপ্রিগ্রাম/ দসপ্রম² এর কম সীসা সামগ্রী রাখার জেয প্রেধোপ্ররত হনয়নে। XRF পরীক্ষাটি 0.5 

প্রমপ্রিগ্রাম/দসপ্রম² অযাকশে দিনভনি অেুনমাপ্রেত PCS সহ একটি  ন্ত্র বযবহার কনর এবং 0.5 

প্রমপ্রিগ্রাম/দসপ্রম² পরীক্ষার অযাকশে দিনভনিই পরীক্ষা করা আবশযক। 
o পপইেখে 0.5 গমগলগ্রাম/পসগম²  এ সীসা সামগ্রীর জনয "অগনগিৃষ্ট" গহসাখব পরীো েরা হে 

এবং এটি সীসা গভগিে পপইে বখল মখন েরা হে।  এই  িা নির জেয প্রেপ্রেেষ্ট একটি েতুে 

আইেিঙ্ঘে আনেশ েম্বর সহ HPD একটি অেুপ্রমত সীসা-প্রভপ্রিক দপইনের প্রবপে আইেিঙ্ঘে জাপ্রর 

করনব। একজে মাপ্রিক শুধুমাৈ িযাবনরটপ্রর পরীক্ষার  িা ি িোে কনর এই আইেিঙ্ঘনের প্রবরুনি 

িপ্রতদ্বপ্রিতা করনত পানরে,  া দেখায় দ  দপইেটি 0.5 প্রমপ্রিগ্রাম/দসপ্রম² এর কম সীসা সামগ্রী রাখার 

জেয প্রেধোপ্ররত হনয়নে। প্রদতদ্বন্দ্বিতোর জেয XRF পরীক্ষা গ্রহণ করা হনব ো।  
 


