
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/4/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বের রবিিার থেম্বক শুরু কম্বর েীর্ন সমম্বয়র জর্ে চরম তাপ 
প্রিাম্বের জর্ে প্রস্তুত োকার অর্ুম্বরাধ কম্বরম্বের্  

  
উচ্চ তাপমাত্রা এিং িবধনত আর্দ্নতা িয়স্ক এিং থোট বেশু সে বিপন্ন পরূ্ন জর্ম্বগাষ্ঠীর জর্ে বিপম্বের 

কারর্ েম্বত পাম্বর  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের উচ্চ তাপ এবং আর্দ্নতার বনধনত সমময়র জর্য 
প্রস্তুত হওয়ার আহ্বার্ জানর্ময়মের্ যা রনববার থেমর্ শুরু হমব এবং সপ্তামহর মাঝামানঝ সময় পযনন্ত 
অ্বযাহত োর্মব বমে আশা র্রা হমে। নর্ম্ন-90 এর েশমর্ থপ ৌঁোমর্া তাপ সূচর্মার্ পুমরা 
সময়সীমা জমু়ে সম্ভব এবং আর্দ্নতার মাত্রা উচ্চ োর্মব বমে আশা র্রা হমে। নর্উ ইয়র্ন বাসীমের 
হাের্াগাে তমেযর জর্য স্থার্ীয় আবহাওয়ার পূবনাভাস পযনমবক্ষণ র্রা উনচত। আবহাওয়া পযনমবক্ষণ, 
সতর্ীর্রণ, উপমেশ এবং সবনমশষ পবূনাভামসর সব খবরাখবমরর জর্য, র্যাশর্াে ওময়োর সানভন স 
(National Weather Service)-এর ওময়বসাইট পনরেশনর্ র্রুর্।  
  
"2021 সামের প্রেম তাপপ্রবাহ রনববার থেমর্ থবশ র্ময়র্ নের্ ধমর তীব্র তাপমাত্রা এবং ঘর্ 
আর্দ্নতার সামে রাজযমর্ থেমর্ রাখমত চমেমে, এবং আনম সমস্ত নর্উ ইয়র্ন বাসীমর্ তাপ সম্পনর্ন ত 
অ্সুস্থতা বা আঘাত থরামধ বযবস্থা থর্ওয়ার আহ্বার্ জার্ানে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "থোট 
নশশু, প্রবীণ এবং যামের শ্বাসর্মের অ্বস্থা রময়মে তারা এই ধরমণর আবহাওয়ার জর্য নবমশষভামব 
ঝুৌঁ নর্পূণন। প্রনতমবশীরা থর্মর্ আমের্ তার উপর র্জর রাখুর্ এবং বাইমরর র্াজ র্মন সীনমত 
র্রুর্ নর্নিত র্রমত থয আপনর্ এবং আপর্ার নপ্রয়জর্রা চরম তাপমাত্রার সময় নর্রাপে এবং 
সুস্থ োর্মত পামরর্।"  
  
বতন মামর্ সারা থেমশ পূবননেমর্ অ্গ্রসর হওয়া এর্টি তাপ গম্বুজ েনক্ষণ-পূবন নের্ থেমর্ প্রবানহত 
আর্দ্নতার সামে নমমশ যামব যা রনববার থেমর্ রাজয জমু়ে অ্তযন্ত উচ্চ তাপমাত্রা এবং আর্দ্নতা ততনর 
র্রমব এবং মঙ্গেবার পযনন্ত অ্বযাহত োর্মব। উপতযর্া অ্ঞ্চেগুনে রনববার প্রায় 90-এ থপ ৌঁোমত 
পামর, থসাম ও মঙ্গেবামরর জর্য রাজযবযাপী 90 এর েশমর্র নর্ম্ন তাপমাত্রা এবং 60 এর েশমর্ 
নশনশরাঙ্ক োর্মব। এমর্নর্ উচ্চ ভূখণ্ড অ্ঞ্চেগুনে অ্নবরাম উষ্ণ হমব বমে আশা র্রা হমে, পাহা়ে 
এবং পবনমত নর্ম্ন থেমর্ মধয 80 এর েশমর্র সামে। রাতাভর নর্ম্নতা কুয়াশােন্ন এবং হাের্া হমব 
এবং তাপমাত্রা মধয থেমর্ উপমরর 60 এর েশমর্ থর্মম যামব।  
  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1


 

 

গরম আবহাওয়ার এই সময়র্ামের ফমে গরমমর চাপ এবং তাপ সংক্রান্ত অ্সসু্থতা বনৃির ঝুৌঁ নর্ 
োর্মব। যামের তাপ সম্পনর্ন ত অ্সুস্থতার প্রবণতা আমে - অ্ল্পবয়সী নশশুমের, বয়স্ক, যারা বাইমর 
বযায়াম র্মরর্, যারা থজারোর বনহরঙ্গমর্র র্ামজর সামে জন়েত, এবং যামের শ্বাসযমের থরাগ 
থযমর্ হাৌঁপানর্ আমে, - তামের ঠান্ডা োর্ার জর্য প্রময়াজর্ীয় পেমক্ষপ গ্রহণ র্রা উনচত যখর্ 
তাপমাত্রা বা়েমব।  
  
তাপ সংক্রান্ত পরামেন  
অ্নতনরক্ত গরমম প্রনত বের, নবমশষ র্মর বয়স্কমের মমধয প্রনতমরাধমযাগয, আবহাওয়া-সংক্রান্ত মৃতুযর 
অ্র্যতম র্ারণ। থফডামরে থসন্টার ফর নডনজজ র্মরাে অ্যান্ড নপ্রমভর্শমর্র (Centers for 
Disease Control and Prevention) মমত, মানর্ন র্ যুক্তরামের বাৎসনরর্ 600টির থবনশ 
প্রনতমরাধমযাগয মৃতুযর র্ারণ হে গরম।  
নর্ম্ননেনখত বযনক্তরা সবমচময় থবনশ ঝুৌঁ নর্র মমধয আমে:  

• বয়স্ক বযনক্ত এবং থোট নশশুরা সব থচময় থবনশ প্রভানবত হর্  
• যামের অ্নতনরক্ত ওজর্/থমাটা  
• নর্নেনে নর্েু ওষুধ নর্মের্ যারা  

  
প্রস্তুত োকুর্:  

• শ্রমসাধয র্াজর্মন এবং বযায়াম পনরহার, নবমশষ র্মর সর্াে 11টা থেমর্ নবর্াে 4টা পযনন্ত 
সূযন যখর্ তুমঙ্গ োমর্,  

• বযায়াম এবং র্াজ র্মন থভারমবোয় র্রা উনচৎ, থভার 4টা থেমর্ সর্াে 7টার মমধয।  
• প্রচুর পানর্ এবং র্র্র্যামফইর্যুক্ত পার্ীয় পার্ র্রুর্।  
• সূযন থেমর্ েমূর োকুর্ এবং নেমর্র উষ্ণতম সমময় র্ময়র্ ঘণ্টার জর্য শীতাতপ নর্য়নেত 

ভবমর্ ঠাণ্ডা োর্ার থচো র্রুর্। সূমযনর আমো আপর্ার শরীমরর থভতমরর মূে অ্ংশ গরম 
র্মর, ফমে নডহাইমেশর্ হয়। শীতাতপ নর্য়েণ যনে উপেব্ধ র্া োমর্, তাহমে সবননর্ম্ন তমে 
োকুর্, থরাে থেমর্ েমূর অ্েবা শীতাতপ নর্য়েণ সহ এর্টি সবনজর্ীর্ ভবমর্ যার্।  

• যনে আপর্ামর্ বাইমর থযমতই হয়, এর্টি উচ্চ সূযন সুরক্ষার ফযাক্টর থরটিং সহ সার্নির্ 
পরুর্ অ্ন্তত SPF 15 এবং এর্টি টুনপ বযবহার র্রুর্ আপর্ার মুখ এবং মাো রক্ষা 
র্রমত। যখর্ বাইমর োর্মবর্, নেো হাল্কা এবং হাের্া রমের থপাশার্ প়েুর্। আপর্ার 
শরীমরর উপর সূযনামোর্ এবং অ্নত-উষ্ণতা প্রভাব এ়োমত যতটা সম্ভব ত্বর্ থেমর্ নের্।  

• নশশু, থপাষা প্রাণী বা যামের নবমশষ যমের প্রময়াজর্ হয় তামের পার্ন  র্রা গান়েমত বা 
যামর্ থেম়ে রাখমবর্ র্া তীব্র গ্রীমের গরমমর সময়। এর্টি বন্ধ গান়ের নভতমর তাপমাত্রা 
দ্রুত 140 নডগ্রী ফামরর্হাইট পযনন্ত থপ ৌঁোমত পামর। এই ধরমর্র উচ্চ তাপমাত্রার এক্সমপাজার 
র্ময়র্ নমনর্মটর মমধয হতযা র্রমত পামর।  

• তাপ প্রবামহরসময় আপর্ার প্রনতমবশীমের উপর র্জর রাখার থচো র্রুর্, নবমশষ র্মর যনে 
তারা বয়স্ক হর্, বা থোট নশশু োমর্ বা তামের নবমশষ চানহো োমর্। নর্নিত র্রুর্ থয 
থপাষা প্রাণীমের জর্য পযনাপ্ত খাবার এবং জে আমে  

  
থজম্বর্ বর্র্ তাপ সংক্রান্ত অসুম্বের লক্ষর্  



 

 

গরমম েীঘনানয়ত এক্সমপাজার ক্ষনতর্র এবং সম্ভাবযভামব মারাত্মর্ হমত পামর । যনে আপনর্ বা 
আপর্ার পনরনচত থর্উ তাপ সংক্রান্ত অ্সুস্থতার েক্ষণ বা উপসগন প্রেশনর্ র্মরর্, নর্ম্ননেনখতগুনে 
সহ, তাহমে 911 র্ে র্রুর্:  

• মাোবযো  
• মাো হাল্কা োগা  
• থপশীর নখৌঁচুনর্  
• বনম বনম ভাব  
• বনম  

  
অ্নতনরক্ত তামপর সময় নর্ভামব নর্রাপে োর্মবর্ থস সম্পমর্ন  আরও তমেযর জর্য, নির্ 
র্রুর্ এখামর্।  
  
বর্উ ইয়কন িাসীম্বের বিেেুৎ সংরক্ষর্ করার অর্ুম্বরাধ করা েম্বে  
শনক্ত বযবহার র্মামর্ার জর্য বুনিমার্ পেমক্ষপ গ্রহণ র্রা, নবমশষত উচ্চতম চানহোর সময়, শুধু 
রামজযর নপর্ থোড র্ম র্রমত সাহাযয র্মর র্া, এটি গ্রাহর্মের অ্েন সাশ্রয় র্রমব যখর্ নবেযুৎ 
সব থচময় বযয়বহুে হমব। শনক্ত বযবহার র্মামর্ার জর্য, নবমশষত নপর্ সময়সীমার সময়, জর্গণমর্ 
নর্ম্ননেনখত র্ম বা খরচনবহীর্ শনক্ত সাশ্রময়র বযবস্থা নর্মত উৎসানহত হমে:  

• থস র তাপ জমা হওয়া র্মামত আপর্ার বান়ের থর মর্দ্াজ্বে নের্, জার্াো এবং েরজা বন্ধ 
র্মর রাখুর্।  

• বান়েমত র্া োর্ার্ােীর্ এয়ার র্নন্ডশর্ার, আমো এবং অ্র্যার্য যেপানত বন্ধ র্রুর্ এবং 
বান়েমত থপ ৌঁোমর্ার আর্ুমানর্র্ আধা ঘন্টা আমগ আপর্ার এয়ার র্নন্ডশর্ার চােু র্রমত 
এর্টি টাইমার বযবহার র্রুর্। উন্নত পাওয়ার নিপ বযবহার র্রুর্ যামত সমস্ত সরঞ্জাম 
"থর্ন্দ্রীয়ভামব" বন্ধ র্রা যায় এবং শনক্ত সংরক্ষণ র্রুর্।  

• যনে এর্টি এয়ার র্নন্ডশর্ার থর্মর্র্, এর্ানজন  স্টার থযাগযতাসম্পন্ন মমডে খুৌঁজরু্। এর্ানজন  
স্টার এয়ার র্নন্ডশর্ার স্টযান্ডাডন  মমডমের থচময় 25 শতাংশ র্ম এর্ানজন  বযবহার র্মর।  

• ফযার্ র্ক্ষ পাৌঁচ থেমর্ 10 নডনগ্র ঠান্ডা অ্র্ুভব র্রামত পামর এবং এয়ার র্নন্ডশর্ামরর থচময় 
80 শতাংশ র্ম শনক্ত বযবহার র্মর।  

• আপর্ার কুনেং খরচ র্মাবার জর্য 78 নডগ্রী বা তার থবনশমত আপর্ার এয়ার র্নন্ডশর্ার 
থসট র্রুর্।  

• এর্টি থর্াণার জার্োর পনরবমতন  এর্টি থর্ন্দ্রীয় জার্োয় আপর্ার এয়ার র্নন্ডশর্ার স্থাপর্ 
র্রুর্, যামত ভামোভামব বায়ু চোচে র্রমত পামর।  

• উত্তর, পূবন বা আপর্ার বান়ের থসরা োয়া সম্বনেত স্থামর্ ইউনর্টটি স্থাপর্ র্রার র্ো 
নবমবচর্া র্রুর্। আপর্ার এয়ার র্নন্ডশর্ারমর্ আমরা থবনশ র্াজ র্রমত হমব এবং আমরা 
থবনশ শনক্ত বযবহার র্রমত হমব যনে থসটি সরাসনর সূযনামোমর্র সংস্পমশন োমর্।  

• এয়ার র্নন্ডশর্ার চারপামশ জায়গা নসে র্মর নের্ র্নর্ং নেময় যামত োন্ডা বাতাস থবনরময় 
র্া থযমত পামর।  

http://www.health.ny.gov/environmental/emergency/weather/hot#_blank


 

 

• শীতে এবং র্মন্ডন্সর ফযার্গুনে এবং তার সামে র্ময়েগুনে পনরষ্কার র্রুর্ আপর্ার এয়ার 
র্নন্ডশর্ামরর েক্ষতার সমঙ্গ সামে র্াজ র্রা বজায় রাখার জর্য এবং প্রনত মামস নফল্টার 
থচর্ র্রুর্ এবং প্রময়াজর্ হমে প্রনতস্থাপর্ র্রুর্।.  

• সর্ামে বা থবনশ রামত ওয়ানশং থমনশর্, োয়ার, নডশওয়াশার এবং ওমভর্ এর মমতা 
যেপানত বযবহার র্রুর্। এও বান়েমত আর্দ্নতা ও তাপ র্মামত সাহাযয র্রমব।  

• শনক্ত-েক্ষ, এর্ানজন  স্টার থযাগযতা সম্পন্ন আমোর বাল্ব বযবহার র্রুর্ স্টযান্ডাডন  ইঙ্কযমন্ডমসন্ট 
বামল্বর পনরবমতন , এবং আপনর্ 75 শতাংশ র্ম শনক্ত বযবহার র্রমত পারমবর্।  

• খাবার মাইমক্রাওময়ভ র্রুর্ যখর্ সম্ভব। মাইমক্রাতরঙ্গ প্রচনেত চুনির থেমর্ প্রায় 50 
শতাংশ র্ম শনক্ত বযবহার র্মর।  

• জামার্াপ়ে র্াপম়ের োইমর্ শুমর্ার্। র্াপম়ের োয়ার বযবহার র্রমে প্রনতটি থোমডর আমগ 
োয়ামরর নেন্ট ট্র্যাপ পনরষ্কার র্রার র্ো মমর্ রাখমবর্।  

• থয সর্ে নবনভন্ন উপাময় আপনর্ আপর্ার বান়ের সবনত্র জে খরচ র্মরর্ টা সম্পমর্ন  
সমচতর্ হর্। স্নার্ র্রমত 30 থেমর্ 40 গযাের্ জে বযবহার র্রার পনরবমতন , এর্টি র্ম 
প্রবামহর শাওয়ারমহড ইর্স্টে র্রুর্, যা 3 গযােমর্র র্ম জে বযবহার র্মর প্রনত নমনর্মট।  

• আপর্ার থধায়ার থমনশমর্ তাপমাত্রা থসটিং র্নমময় এবং ঠান্ডা জমে ধুমে শনক্ত বযবহার হ্রাস 
র্রা হমব।  

• নর্ভামব শনক্ত সংরক্ষণ র্রমত হয় তার উপর অ্নতনরক্ত পরামশন নর্উ ইয়র্ন  থস্টট এর্ানজন  
নরসাচন  অ্যান্ড থডমভেপমমন্ট অ্মোনরটি (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA) এর ওময়বসাইমট পাওয়া যায় এখামর্।  
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