CITY OF BUFFALO
DEPARTMENT OF PERMIT
AND INSPECTION SERVICES
65 NIAGARA SQUARE, ROOM 324
BUFFALO, NY 14202

BAR CODE
FIRSTNAME LASTNAME
1234 ADDRRESS AVENUE
BUFFALO, NY 14202

ি�য় ভাড়া স�িত্তর মািলক,
বােফেলা শহের একিট েরিজ�াডর্ ভাড়া স�িত্তর মািলক িহসােব, আপনার স�িত্ত সীসা-সুরি�ত রাখেত আপনােক িনিদর্ �
পদে�প িনেত হেব। েরাগ িনয়�ণ ও �িতেরাধ েক�গিলর মেত, সীসার সং�েশর্ থাকা িশশরা কম বুি�, �বণশি� �াস এবং
িশ�া �হেণর অ�মতাসহ তােদর পুেরা জীবেনর জনয্ �ায়ীভােব �িত�� হয়। সীসা জিনত িবষগিল েবিশরভাগ ে�ে�ই
সাধারণত ভাড়া আবাসেন সীসাযু� রেঙর ধূিলকণার কারেণ ঘেট।
স�িত্ত মািলকেদর সীসা িবষা�করণ �িতেরাধকারী �ানীয় এবং েফডােরল আইন অনুসরণ করেত সহায়তা করার জনয্
একিট �ক�, েগট অয্ােহড অফ িলড-এর গিবর্ত অংশীদার হল বােফেলা িসিট। আপনার স�িত্তিট সীসা সুরি�ত করেত
আপনােক কী পদে�প িনেত হেব েস স�েকর্ আরও জানার জনয্ আমরা আপনােক www.getaheadoflead.org এই
সাইটিট পিরদশর্ন করেত দৃঢ়ভােব উৎসািহত কির। সীসা জিনত িবষ এবং সীসা িনরাপদ কােজর অনুশীলেনর উৎস স�েকর্
আরও জানেত এই পাতার িপছেনর িদকিট পড়ুন।
আমােদর বা�ােদর সু� ও সুরি�ত রাখেত আপনার অংশিট করার জনয্ আগাম ধনয্বাদ।

িবনীত

James Comerford
কিমশনার, অনুমিত ও পিরদশর্ন পিরেষবািদ িবভাগ
(Commissioner, Department of Permit and Inspection Services

BUFFALO-এর বসবােসর শহর
সীসার িবপ�নকতা স�িকর্ত তথয্ প�ক
এই িশ�ামূলক তথয্গিল আপনার বািড় এবং ভাড়ার স�িত্তগেলােত সীসার িবপ�নকতাগিলেক বয্াখয্া কের।

এটা েকন গর�পূণর্?

সমসয্াটা কী?

•

•
•

সীসা জিনত িবেষর কারেণ হেত পাের:

মািকর্ ন যু�রাে� ৈশশেব সীসা জিনত িবেষর সবর্ািধক সাধারণ
কারণ সীসা রেঙর ধূিলকণা

•
•
•
•
•

1978 সােলর পূেবর্ ৈতির বািড়গিলেত সীসাযু� রেঙর
ধূিলকণা েদখেত পাওয়া যায়
যু�রাে� সবেচেয় পুরেনা আবাসন �ক রেয়েছ বােফেলােত। 1978
সােলর আেগ 90% এরও েবিশ বািড় িনিমর্ত হেয়িছল

মি�ে�র �ায়ী �য়�িত
েশখার অ�মতা
�বণ �মতার �াস
হৃদেরাগ
গভর্ পাত এবং সমেয়র পূেবর্ জ�

খাওয়ার আেগ এবং
কাজ েশষ হওয়ার পের
হাত ও মুখ ধুেয় েফলুন

আিম িক করেবা?
স�িত্তর মািলক, পিরচালক এবং জিমর
মািলকরা সং�ার, েমরামত ও রঙ করার কােজ

একিট েরি�েরটর
পের িনন

সীসা-িনরাপদ অনুশীলনগিল করা হয় তা িনি�ত
কের সীসা জিনত িবষ �িতেরাধ করেত পাের।

গভর্বতী মিহলা, িশশ
এবং েপাষা�াণীেক
বাইের িনেয় যান

1. ভাল অব�ায় রেয়েছ এমন রঙ করা সারেফসেক
ন� করেবন না

2. েকানও সারেফেস কুেচা কুেচা বা খেস পড়া েপই�
েথেক থাকেল 311-এ েফান করন
3. সীসা িনরাপদ সং�ার এবং সারাইেয়র অনুশীলনগিল
স�েকর্ একিট �ােস অংশ িনন|
work.leadsafe@erie.gov –এ সাইন আপ করন
অথবা 716-961-7582-এ েফান করন

সাবধােন
পির�ার করন
রঙ তু েল েফলেত
কখনই ে�া টচর্
বয্বহার করেবন না

4. আপিন যখন আপনার বািড় অথবা ভাড়ায় েনওয়া
ইউিনট সারাই, সং�ার, বদল বা েপই� করেবন তখন
সীসা-িনরাপদ কােজর অনুশীলনীগিল বয্বহার করন

আরও তেথয্র
জনয্

এির কাউি� �া�য্ িবভাগ

(Erie County Department of Health)

• RRP সািটর্িফেকশন /েকাসর্
• বািড়র মািলকেদর জনয্ অনুদান
• জিমর মািলকেদর জনয্ অনুদান
• অনয্ানয্ সং�ান

েফান: 716-961-7582
ইেমল: work.leadsafe@erie.gov

কােজর জায়গায়
ধূমপান করেবন না
েভজা-সয্াি�ং এবং
েভজা �য্ািপং
বয্বহার করন

কােজর জায়গায় ধু লা
রাখেত �াি�েকর শীট
বয্বহার করুন

কল করন

311
িভিজট করন www.getaheadoflead.org
িসিট অফ বােফেলা

• আবাসন িনরী�ণ এবং অনুেমাদন
• ভাড়া িবষয়ক েরিজি�
• সীসা িমি�ত েপইে�র িব�ি�র ফমর্ / সীসা �তয্য়েনর ফমর্
• অনয্ানয্ সং�ান
েফান: 716-851-5227
ইেমল: leadsafe@city-buffalo.com

www.getaheadoflead.org

অনুেরাধ অনুসাের
অনয্ানয্ ভাষা
উপলভয্। কল করন
716-851-5227

