
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 18/7/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

মঙ্গলিার হিম্বক শুরু কম্বর তীব্র তাম্বের হমাকাম্বিলা করম্বত বর্উ ইয়কনিাসীম্বের প্রস্তুত 

িাকার জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর সবর্ি নন্ধ অর্ুম্বরাধ  

  

মঙ্গলিার হিম্বক িৃ স্পবতিার ের্ নন্ত হেম্বের হিবেরভাগ অংম্বে উচ্চ তাে ও আর্দ্নতা 

হেখা হেওয়ার আেংকা করা  ম্বে হর্খাম্বর্ তাে সূচম্বকর মার্ 90 এর উেম্বরর বেম্বক 

এিং 100 এর বর্ম্বচর বেম্বক হে ৌঁছাম্বত োম্বর  

  

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কনিাসীম্বক আঞ্চবলক কুবলং হসন্টারগুম্বলা বভজজে করম্বত, ঘম্বরর 

হভতম্বর িাকম্বত এিং ঝুুঁ বকেূর্ ন প্রবতম্বিেীম্বের হখাুঁজ বর্ম্বত উৎসাব ত করম্বছর্ কারর্ তীব্র 

তাে ও আর্দ্নতা সিার জর্েই বিেজ্জর্ক, বিম্বেষ কম্বর প্রিীর্ জর্ম্বগাষ্ঠী ও অল্পিয়সী 

বেশুম্বের জর্ে।  

  

  

গভর্ নর হ োকল আজ হেটজড়ুে নর্উ ইয়কনবোসীড়েরড়ক মঙ্গলবোর হেড়ক শুরু কড়র ব ৃস্পনিবোর 

পর্ নন্ত স্থোয়ী  ওয়োর আশংকো েোকো নবপজ্জর্ক িোপমোত্রোর অবস্থো হমোকোড়বলোর জর্য প্রস্তুি 

েোকড়ি সনর্ব নন্ধ অর্ুড়রোধ জোনর্ড়য়ড়ের্, কোরণ নর্উ ইয়কন নসটট অঞ্চল স  নর্নেনষ্ট নকেু এলোকোয় 

উচ্চ িোপমোত্রো ও মধযম-হেড়ক-উচ্চ আর্দ্নিোর স্তড়রর সম্মিলড়র্র ফড়ল িোপ সূচড়কর মোর্ 90 এর 

উপড়রর নেড়ক এবং 100 এর নর্ড়চর নেড়ক েোকড়ব বড়ল আশংকো করো  ড়ে।  

  

মঙ্গলবোড়র নর্উ ইয়কন নসটটর ডোউর্ড়েট এলোকোয়, লং আইলযোন্ড, এবং হলোয়োর নমড- োডসর্ 

অঞ্চড়ল নবপজ্জর্ক উচ্চ িোপমোত্রো েোকোর হুমনক রড়য়ড়ে। বুধবোর র্োগোে, হেড়টর হবনশরভোগ 

অংশ 95 নডনির কোেোকোনে িোপমোত্রোর উচ্চ িোপ ও আর্দ্নিো নেড়য় হেড়ক র্োড়ব। ব ৃস্পনিবোড়র, 

ডোউর্ড়েট অঞ্চলগুড়লো সবড়চড়য় নবপজ্জর্ক িোড়পর অবস্থোর সিুখীর্  ওয়োর সম্ভোবর্ো রড়য়ড়ে, 

হর্খোড়র্ িোপ সূচড়কর মোর্ 100-নডনির মোত্রোড়ক েোনেড়য় র্োড়ব বড়ল বিনমোড়র্ আশংকো করো 

 ড়ে।  

  

"পরবিী কড়য়ক নের্ হেটজড়ুে চরম িীব্র িোপ নর্ড়য় আসড়ব হর্খোড়র্ নবপজ্জর্ক িোপ সূচড়কর 

মোর্ 100 এর ঘড়র হপ ৌঁড়ে র্োওয়োর সম্ভোবর্ো রড়য়ড়ে," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর হ াকল। "আনম সব নর্উ 

ইয়কনবোসীড়ক এ সপ্তোড়  িোপ ও আর্দ্নিো হমোকোড়বলোর জর্য প্রস্তুি েোকড়ি এবং পরবিী কড়য়ক 

নেড়র্র জর্য আব োওয়োর অবস্থোর প্রনি নর্নবেভোড়ব লক্ষ রোখড়ি সনর্ব নন্ধ অর্ুড়রোধ জোর্োম্মে। নর্উ 

ইয়কনবোসী ন ড়সড়ব, আমরো এড়ক অপড়রর হেখোড়শোর্ো কনর, িোই অর্ুি  কড়র প্রনিড়বশীড়ের 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fenvironmental%2Fweather%2Fcooling%2F&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C9be8532186ac42a5005708da691ffca2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637937883361013148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6G4%2FVlVbwdeXkr%2BBADZ9tSLAdh4Hh%2FnJVN75snyknt8%3D&reserved=0


হখো োঁজ নর্ড়ি ভুড়ল র্োড়বর্ র্ো, নবড়শষ কড়র প্রবীণড়ের, অল্পবয়সী নশশু রড়য়ড়ে এমর্ বযম্মিড়ের, 

এবং প্রনিবন্ধী বযম্মিড়ের।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের বিবভের্ অি হ ামলোন্ড বসবকউবরটে এন্ড ইমাম্বজনজি সাবভনম্বসস 

(Division of Homeland Security and Emergency Services)-এর কবমের্ার জোবক হব্র 

িম্বলর্, "কড়য়ক নের্বযোপী উচ্চ িোপ ও আর্দ্নিোর প্রভোব নবপজ্জর্ক অবস্থো তিনর করড়ব র্োর 

ফড়ল ন ট হেস ও অসুস্থিো হেখো নেড়ি পোড়র। নর্উ ইয়কনবোসীড়ের উনচি ঘড়রর হভিড়র েোকোর 

জর্য সড়ব নোচ্চ হচষ্টো করো এবং প্রচুর পনরমোড়ণ পোনর্ পোর্ করোর মোধযড়ম হেড়  পোনর্র পনরমোণ টিক 

রোখো। র্নে আপনর্ বযোয়োম করড়ি চোর্ অেবো আপর্োড়ক ঘড়রর বোইড়র কোজ করড়ি  য়, িো ড়ল 

হভোরড়বলোয় অেবো সন্ধযোর সমড়য় সূড়র্ নর িোপ র্খর্ কমড়ি েোকড়ব, এবং িোপমোত্রো িিটো িীব্র 

েোকড়ব র্ো িখর্ এগুড়লো করোর হচষ্টো করুর্।"  

  

"সোধোরণি আমোড়ের হেড়ট জলুোই মোস সবড়চড়য় উত্তপ্ত সময়  ড়য় েোড়ক, এবং িোপমোত্রো বমৃ্মি 

পোওয়োর সোড়ে সোড়ে অল্পবয়সী নশশুড়ের উত্তপ্ত গোনে, ট্রোক বো ভযোর্ হেড়ক তিনর  ওয়ো নবপে 

হেড়ক নর্রোপে রোখোর পোশোপোনশ আমোড়ের সবড়চড়য় ঝুোঁ নকপূণ ন জর্ড়গোষ্ঠীড়ক িীব্র িোপ হেড়ক 

সুরনক্ষি রোখোর জর্য আমোড়ের আড়রো হবনশ সিকন  ড়য় উিো জরুনর," িম্বলম্বছর্ NYS হভাক্তা 

সুরক্ষা বিভাম্বগর (NYS Division of Consumer Protection) তত্ত্বািধার্কারী বর্উ ইয়কন 

হেম্বের হসম্বেোবর অি হেে রিােন হজ. রিবরম্বগজ। "জীবর্ রক্ষোয় সো োর্য করড়ি এবং 

অপ্রড়য়োজর্ীয় ট্রযোড়জনড এেোড়ি, আনম সব নর্উ ইয়কনবোসীড়ের নকেু গুরুত্বপূণ ন নর্রোপত্তো সংক্রোন্ত 

পরোমশ ন নশড়খ নর্ড়ি এবং িোড়ের িত্ত্বোবধোড়র্ েোকো নশশুড়ের অেবো নবপড়ের সিুখীর্  ড়ি হেখড়ি 

পোওয়ো হকোড়র্ো নশশুর সুস্থিো নর্ম্মিি করড়ি সিকনিোমূলক পেড়ক্ষপসমূ  বোস্তবোয়র্ করড়ি 

উৎসোন ি করনে।"  

  

সবড়চড়য়  োলর্োগোে িেয হপড়ি নর্উ ইয়কনবোসীড়ের স্থোর্ীয় আব োওয়োর পূব নোভোড়সর নেড়ক র্জর 

রোখো উনচি। আব োওয়ো পর্ নড়বক্ষণ, সিকীকরণ, পরোমশ ন, ও সব নড়শষ পূব নোভোড়সর একটট পূণ নোঙ্গ 

িোনলকো হপড়ি, জোিীয় আব োওয়ো পনরড়ষবোর (National Weather Service) ওড়য়বসোইট হেখুর্।  

  

এেোেোও নর্উ ইয়কন হেড়টর স্বোস্থয নবভোগ (Department of Health) নর্উ ইয়কনবোসীড়ের মড়র্ 

কনরড়য় নেড়ে হর্ র্ুিরোড়ে আব োওয়ো-জনর্ি এক র্ম্বর ঘোিক  ড়ে উচ্চ িোপ। িোপ-সম্পনকনি 

মিুৃয ও অসুস্থিো প্রনিড়রোধড়র্োগয, নকন্তু িোরপড়রও প্রনি বের বহু মোর্ুষ চরম িীব্র িোড়পর কোরড়ণ 

কড়ষ্টর সিখুীর্  ড়য় েোড়ক। নকেু বযম্মি অর্যড়ের িুলর্োয় িোপ-সম্পনকনি অসুস্থিোর উচ্চির 

ঝুোঁ নকড়ি রড়য়ড়ের্। নর্উ ইয়কনবোসীড়ের নর্ড়জড়েরড়ক ও িোড়ের নপ্রয়জর্ড়ের সুরনক্ষি রোখোর জর্য 

িোপ-সম্পনকনি অসুস্থিোর ঝুোঁ নক ও উপসগ নগুড়লো সম্পড়কন হজড়র্ রোখো উনচি।  

  

ন ট হেোড়কর উপসগ নগুড়লোর মড়ধয রড়য়ড়ে:  

• ত্বক গরম, শুষ্ক, লোল  ড়য় র্োওয়ো  

• র্োনের গনি হবড়ে র্োওয়ো  

• দ্রুি ও অগভীর শ্বোস-প্রশ্বোস  

• হেড় র িোপমোত্রো 105° এর হবনশ  ওয়ো  

• সড়চির্িো  োনরড়য় হফলো, নবভ্রোনন্ত, এবং/অেবো হচির্ো  োনরড়য় হফলো  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C9be8532186ac42a5005708da691ffca2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637937883361013148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tj3CShTn3kenxJQTiuRoHoPWNLHiOGkuG7sjqHWhSWU%3D&reserved=0


  

নর্উ ইয়কনবোসীরো কুনলং হসন্টোরগুড়লোর অবস্থোর্ স  আড়রো িেয এখোড়র্ নর্ড়বনেি ওড়য়বসোইট 

হেড়ক জোর্ড়ি পোরড়বর্।  

  

এম্বজজির প্রস্তুবত  

স্বম্বেম্বের বর্রােত্তা ও জরুরী েবরম্বষিা বিভাগ (Division of Homeland Security and 

Emergency Services)  

নর্উ ইয়কন হেড়টর নডনভশর্ অব হ োমলযোন্ড নসনকউনরটট অযোন্ড ইমোড়জনম্মি সোনভনড়সড়সর জরুনর 

কোর্ নক্রম পনরচোলর্ো হকন্দ্র আব োওয়োর অবস্থো পর্ নড়বক্ষণ করড়ে, স্থোর্ীয় জরুনর মযোড়র্জোরড়ের 

সোড়ে হর্োগোড়র্োগ রক্ষো করড়ে এবং সোেোেোর্ কোর্ নক্রড়মর হক্ষড়ত্র স্থোর্ীয় সরকোরগুড়লোর সোড়ে 

সমন্বয় রক্ষো করড়ব। সো োড়র্যর প্রড়য়োজর্ েোকো এলোকোগুড়লোড়ি সংস্থোর্গুড়লো হমোিোড়য়ড়র্র জর্য 

হেড়টর মজেু প্রস্তুি রড়য়ড়ে।  

  

জর্ম্বসিা বিভাগ (Department of Public Service)  

নর্উ ইয়কন হেড়টর জর্ড়সবো নবভোগ (Department of Public Service, DPS) তবেুযনিক নসড়েড়মর 

অবস্থো িেোরনক করড়ব এবং এই সপ্তোড় র চরম উত্তোড়পর ফলস্বরূপ হেখো নেড়ি পোড়র এমর্ 

হর্ড়কোড়র্ো পনরনস্থনিড়ি ইউটটনলটটগুড়লোর সোেোেোর্ িত্ত্বোবধোর্ করড়ব। ইউটটনলটট খোড়ির 

হর্িৃস্থোর্ীয়রো িোড়ের নসড়েমগুড়লোড়ক চরম উত্তোপ হমোকোড়বলোর জর্য প্রস্তুি করড়ের্ িো নর্ম্মিি 

করড়ি DPS িোড়ের সড়ঙ্গ সরোসনর হর্োগোড়র্োগ রক্ষো কড়র আসড়ে এবং পুড়রো সময়জড়ুে 

নসড়েড়মর অবস্থো ট্রযোক করড়ব। প্রড়য়োজর্  ড়ল DPS নর্উ ইয়কন হেড়টর সব সংস্থোর জর্য নপক 

হলোড কমোড়র্োর কম নসূনচ চোল ুকরড়ব; নর্উ ইয়কন ইম্মন্ডড়পড়ন্ডন্ট নসড়েম অপোড়রটর (New York 

Independent System Operator) প্রড়য়োজর্ অর্ুর্োয়ী হলোড প্রশনমি করড়ি িোড়ের হস্বেোমূলক 

জরুনর পনরনস্থনিড়ি সোেোেোড়র্র নডমোন্ড কম নসূনচ (Emergency Response Demand Program) 

চোল ুকরড়ব; এবং এই িীব্র উত্তোড়পর সমড়য় নর্উ ইয়কন হেটজড়ুে প্রড়য়োজর্ অর্ুর্োয়ী ক্ষনি 

মূলযোয়র্, সোেোেোর্, হমরোমি, ও পুর্রুিোর প্রড়চষ্টো চোলোড়র্োর জর্য নর্উ ইয়ড়কনর 

ইউটটনলটটগুড়লোড়ি 5,500 কমী প্রস্তুি রড়য়ড়ে। এড়জম্মির কমীরো পুড়রো সময় ইউটটনলটটগুনলর 

কোর্ নক্রড়মর উপর র্জর রোখড়ব এবং সবড়েড়ক হবনশ প্রভোনবি  ড়ি পোড়র বড়ল ধোরণো করো 

এলোকোগুড়লোড়ি ইউটটনলটট এড়জম্মিগুড়লোর পর্ নোপ্ত কমী নর্ড়য়োড়গর নবষয়টট নর্ম্মিি করড়ব।  

  

তাে হিম্বক িাুঁচার টেেস  

অনিনরি িোপমোত্রোর কোরড়ণ প্রনিবের আব োওয়ো সম্বনন্ধি প্রনিড়রোধড়র্োগয মিুৃয  ড়ে, নর্নেনষ্ট 

ভোড়ব বয়স্কড়ের মিুৃয হবনশ। হসন্টোস ন ফর নডম্মজজ কড়রোল অযোন্ড নপ্রড়ভর্শর্ (Centers for 

Disease Control and Prevention)-এর িেযমড়ি প্রনি বের র্ুিরোড়ে উত্তোড়পর কোরড়ণ 600-

এরও হবনশ প্রনিড়রোধড়র্োগয মিুৃয ঘড়ট। মোত্রোনিনরি গরড়মর সমড়য় নর্উ ইয়কনবোসীড়ের নর্রোপে 

েোকড়ি সো োর্য করোর জর্য নর্ম্ননলনখি নর্ড়েনশর্ো অর্ুসরণ করুর্:  

  

প্রস্তুত িাকুর্  

িোড়পর কোরড়ণ অবসোে এেোড়র্োর জর্য সিকনিোমূলক পেড়ক্ষপ ি ণ করো গুরুত্বপূণ ন, এবং এর 

মড়ধয নেড়র্র সবড়চড়য় উত্তপ্ত সমড়য় ঘড়রর বোইড়র র্োওয়ো এেোড়ি আপর্োর সময়সূনচ সমণ্বয় কড়র 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fenvironmental%2Fweather%2Fcooling%2Findex.htm&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C9be8532186ac42a5005708da691ffca2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637937883361013148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gm%2BgpYzKa5GA5Rvy%2FTbT3rT0lmbaWoUX6Ub7SMjnJ0o%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fenvironmental%2Femergency%2Fweather%2Fhot%2F&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C9be8532186ac42a5005708da691ffca2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637937883361013148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iKI8tzmY%2FqtND3wz50nuAORK0A7yBbx0zmqJ0OGYw7w%3D&reserved=0


হর্ওয়ো এবং সম্ভব  ড়ল আপর্োর ডোড়য়ট ও পোনর্ পোর্ করোর পনরমোণ পনরবিনর্ করো অন্তভুনি 

রড়য়ড়ে।  

• শ্রমসোধয ম্মক্রয়োকলোপ ও বযোয়োম কনমড়য় নের্, নবড়শষ কড়র সকোল 11টো হেড়ক 

নবড়কল 4টো পর্ নন্ত, হর্ সমড়য় সূড়র্ নর আড়লো সবড়চড়য় প্রখর িোপ েেোয়।  

• সকোড়ল 7টোর আড়গ হভোরড়বলোয় বযোয়োম কড়র হর্ওয়ো উনচি।  

• হপ্রোটটর্ কম খোর্ এবং হবনশ কড়র ফল ও সবম্মজ খোর্। হপ্রোটটর্ নবপোকীয় িোপ 

উৎপন্ন ও বমৃ্মি কড়র, র্ো পোনর্  োরোড়র্োর কোরণ  য়। অল্প পনরমোড়ণ আ োর করুর্ 

নকন্তু হবনশ ঘর্ ঘর্ খোর্। লবণোি খোবোর খোড়বর্ র্ো।  

• িীব্র উত্তোড়পর সমড়য় প্রনি ঘণ্টোয় কমপড়ক্ষ েুই হেড়ক চোর গ্লোস পোনর্ পোর্ করুর্, 

এমর্নক আপনর্ িৃষ্ণো হবোধ র্ো করড়লও। অযোলড়কো ল বো কযোড়ফইর্রু্ি পোর্ীয় 

এনেড়য় চলুর্।  

• সম্ভব  ড়ল হরোে হেড়ক েড়ূর এবং শীিোিপ নর্য়নিি স্থোড়র্ েোকুর্। সূড়র্ নর িোপ 

আপর্োর শরীড়রর হভিড়র প্রড়বশ কড়র, র্োর ফড়ল নড োইড়েশর্  য়। র্নে এয়োর 

কম্মন্ডশনর্ং র্ো েোড়ক, নর্ড়চর িলোয় েোকুর্, হরোড়ের হেড়ক েড়ূর েোকুর্, অেবো এয়োর 

কম্মন্ডশনর্ং র্ুি হকোড়র্ো পোবনলক নবম্মডংড়য় র্োর্।  

• র্নে আপর্োড়ক ভবড়র্র বোইড়র হর্ড়িই  য়, িো ড়ল আপর্োর মুখমণ্ডল ও মোেো 

সুরনক্ষি রোখড়ি উচ্চ সোর্ হপ্রোড়টক্টর ফযোক্টর হরটটং র্ুি (কমপড়ক্ষ SPF 15) 

সোর্ম্মির্ লোগোর্ এবং একটট  যোট পরুর্।  

• ভবড়র্র বোইড়র েোকোর সময় নেড়ল-েোলো,  োলকো ওজড়র্র ও  োলকো-রড়ের 

হপোশোক পরুর্। সোর্বোর্ ন এবং আপর্োর শরীড়র সূড়র্ নর িোড়পর ওভোর-ওয়োনম নং 

এড়ফক্ট এেোড়ি র্িটো সম্ভব ত্বক হেড়ক রোখুর্।  

• নশশু, হপোষোপ্রোণী বো র্োড়ের নবড়শষ র্ড়ের প্রড়য়োজর্ রড়য়ড়ে এমর্ কোউড়ক পোকন 

করো গোনেড়ি কখড়র্োই হরড়খ আসড়বর্ র্ো, নবড়শষ কড়র িীষ্মকোড়ল প্রচন্ড 

িোপেোড় র সময়৷ বি র্োর্বো ড়র্র হভিড়র িোপমোত্রো খুব িোেোিোনে 140 নডনি 

ফোড়রর্ োইড়টর হবনশ  ড়য় র্োয়। এধরড়র্র উচ্চ িোপমোত্রোর সংস্পড়শ ন আসড়ল 

কড়য়ক নমনর্ড়টর মড়ধয মিুৃয  ড়ি পোড়র।  

• িোপেোড় র সময় আপর্োর প্রনিড়বশীড়ের হখো োঁজ হর্ওয়োর হচষ্টো করুর্, নবড়শষ কড়র 

র্নে িোরো প্রবীণ  র্, িোড়ের অল্পবয়সী নশশু েোড়ক অেবো প্রনিবন্ধীত্ব েোড়ক৷ 

আপর্োর হপোষোপ্রোণীড়ের জর্য পর্ নোপ্ত খোবোর ও পোনর্ রড়য়ড়ে িো নর্ম্মিি করুর্।  

• হবনশ সময় ধড়র হরোে গোড়য় লোগড়ল িো ক্ষনিকোরক এবং মোরোত্বক  ড়ি পোড়র। র্নে 

আপর্োর অেবো আপর্োর পনরনচি হকোড়র্ো বযম্মির িোপজনর্ি অসুস্থিোর লক্ষণ বো 

উপসগ ন হর্মর্ মোেো বযেো, নবহ্বল হবোধ করো, হপনশড়ি নখোঁচ ধরো, বনমর ভোব, ও বনম 

 ওয়ো ইিযোনে হেখো হেয় িো ড়ল 911-এ হফোর্ করুর্।  

  

বিেেুৎ সাশ্রয় করুর্  

নবেুযড়ির বযব োর কমোড়র্োর জর্য স্মোটন পেড়ক্ষপ ি ণ করো, নবড়শষ কড়র নপক নডমোড়ন্ডর 

সময়গুড়লোড়ি, শুধ ুহর্ হেড়টর নপক হলোড কমোড়ি সো োর্য কড়র িোই র্য়, বরং র্খর্ নবেুযৎ 

সবড়চড়য় বযয়বহুল েোড়ক হসই সমড়য় হভোিোড়ের অে নও সোশ্রয় কড়র। নবেুযড়ির বযব োর কমোড়র্োর 

জর্য, নবড়শষ কড়র চোন েোর সময়, জর্গণড়ক নর্ম্ননলনখি নকেু হলো অেবো হর্ো-কে শম্মি সংরক্ষণ 

করোর জর্য উে্বুি করো  য়:   



• হরোড়ের কোরড়ণ উত্তোপ হবড়ে উিড়ি েোকো কমোড়ি আপর্োর বোনের হর্ পোড়শ হরোে 

পড়ে হস পোড়শর পেনো, জোর্োলো, ও েরজোগুড়লো বন্ধ রোখুর্।  

• র্খর্ বোনেড়ি েোকড়বর্ র্ো হসসমড়য়র জর্য এয়োর কম্মন্ডশর্োর, লোইট ও অর্যোর্য 

তবেুযনিক সরঞ্জোম বন্ধ রোখুর্ এবং বোনেড়ি হপ ৌঁেোড়র্োর আর্ুমোনর্ক আধ-ঘণ্টো 

আড়গ এয়োর কম্মন্ডশর্োর চোলু করোর জর্য একটট টোইমোর বযব োর করুর্। 

অযোডভোিড পোওয়োর নেপ বযব োর কড়র একজোয়গো হেড়ক সমস্ত র্িপোনি “বন্ধ 

করুর্” এবং নবেুযৎ বো োঁচোর্।   

• ফযোর্ রুড়মর িোপমোত্রো 10 নডনি কম অর্ুভব করোড়ি পোড়র এবং এয়োর 

কম্মন্ডশর্োড়রর হচড়য় 80 শিোংশ কম নবেুযৎ বযব োর কড়র।  

• এয়োর কম্মন্ডশর্োর ক্রয় করোর সময় এর্োম্মজন েোর হর্োগযিো সম্পন্ন মড়ডড়লর হখো োঁজ 

করুর্, র্ো েযোন্ডোডন মড়ডড়লর হচড়য় 25 শিোংশ পর্ নন্ত কম নবেুযৎ খরচ কড়র।  

• আপর্োর কুনলংড়য়র খরচো কমোড়ি আপর্োর এয়োর কম্মন্ডশর্োরড়ক 78 নডনি বো িোর 

হবনশড়ি হসট করুর্।  

• আপর্োর এয়োর কম্মন্ডশর্োরড়ক কর্ নোর জোর্লোয় র্ো হরড়খ হকোর্ও হসরোল জোর্লোড়ি 

রোখুর্ র্োড়ি  োওয়ো সটিকভোড়ব চলোচল করড়ি পোড়র।  

• হচষ্টো করুর্ ইউনর্টটটড়ক আপর্োর বোনের উত্তর, পূব ন অেবো হর্ নেড়ক হরোে কম 

আড়স হসনেড়ক রোখোর। সরোসনর হরোড়ে রোখড়ল আপর্োর এয়োর কম্মন্ডশর্োরড়ক 

আরও হবনশ কড়র কোজ করড়ি  ড়ব এবং হবনশ নবেুযৎ খরচ  ড়ব।  

• এয়োর কম্মন্ডশর্োড়রর চোরপোশ ভোড়লো কড়র বন্ধ কড়র নেড়ি  ড়ব র্োড়ি িোন্ডো  োওয়ো 

বোইড়র হবনরড়য় হর্ড়ি র্ো পোড়র।  

• আপর্োর এয়োর কম্মন্ডশর্োর র্োড়ি সটিকভোড়ব কোজ করড়ি পোড়র িোর জর্য কুনলং 

ও কর্ড়ডিোর ফযোড়র্র সোড়ে কড়য়ল পনরষ্কোর রোখুর্ এবং প্রনি মোড়স নফল্টোর হচক 

করুর্ এবং েরকোর পেড়ল বেল করুর্।   

• র্িপোনি হর্মর্ ওয়োনশং হমনশর্, েোয়োর, নডশওয়োশোর এবং ওড়ভর্ একেম 

হভোরড়বলো অেবো গভীর রোড়ি বযব োর করোর হচষ্টো করুর্। এটট আপর্োর বোনেড়ি 

আর্দ্নিো এবং িোপমোত্রো কমোড়িও সো োর্য করড়ব।  

• েযোন্ডোডন ইর্কযোর্ড়ডড়সন্ট লোইট বোড়ের পনরবড়িন নবেুযৎ-সোশ্রয়ী, এর্োম্মজন েোর 

হকোয়োনলফোড়য়ড লোইট বোে বযব োর করুর্। এর মোধযড়ম আপনর্ 75 শিোংড়শরও 

কম নবেুযৎ বযব োর করড়ি পোরড়বর্।  

• র্খর্ সম্ভব  ড়ব মোইড়ক্রোওড়য়ড়ভ খোবোর তিনর করুর্। মোইড়ক্রোওড়য়ভ সোধোরণি 

কর্ড়ভর্শর্োল ওড়ভড়র্র িুলর্োয় প্রোয় 50 শিোংশ কম নবেুযৎ বযব োর কড়র।  

• কোপে শুকোড়র্োর েনেড়ি কোপে শুকোড়ি নের্। আপনর্ র্নে ক্লে েোয়োর বযব োর 

কড়রর্, িড়ব অবশযই প্রনি হলোড়ডর আড়গ েোয়োড়রর নলন্ট ট্রযোপ পনরষ্কোর করড়ি 

ভুলড়বর্ র্ো।   

• নবনভন্নভোড়ব আপর্োর বোনের সব নত্র আপনর্ কীভোড়ব জল বযব োর করড়ের্ হসনেড়ক 

মড়র্োড়র্োগী হ োর্। স্নোড়র্র সময় 30 হেড়ক 40 গযোলর্ জল বযব োর র্ো কড়র, হলো-

হলো শোওয়োর হ ড বযব োর করুর্ র্ো নমনর্ড়ট 3 গযোলড়র্র কম জল বযব োর কড়র।  

• আপর্োর ওয়োশ হমনশড়র্র িোপমোত্রোর হসটটং কম কড়র রোখড়ল এবং িোন্ডো জড়ল 

হধোয়োর কোজ করড়ল িো নবেুযৎ বো োঁচোয়।   



• নকভোড়ব নবেযুৎ সোশ্রয় করো র্োড়ব হস সম্পড়কন আড়রো পরোমশ ন NYSERDA-এর 

ওড়য়বসোইড়ট এখোড়র্ পোওয়ো র্োড়ব।  

  

জলেম্বি বর্রােত্তা  

হর্ র্োর্ চোলকড়ের নর্উ ইয়কন হেড়টর অফোর করো হর্ র্োর্ চোলর্োর সুড়র্োগগুড়লো উপড়ভোগ করোর 

সময় র্েোর্ে নর্রোপত্তো সংক্রোন্ত সিকনিোমূলক পেড়ক্ষপ ি ণ নর্ম্মিি করো উনচি। হেট পোকনস 

হমনরর্ সোনভনড়সস বুযড়রো (State Parks Marine Services Bureau) হর্ র্োর্ চোলকড়ের নর্রোপড়ে ও 

েোনয়ত্বপূণ নভোড়ব হর্ র্োর্ চোলর্োর কেো মড়র্ কনরড়য় নেড়ে, র্োর মড়ধয রড়য়ড়ে:  

• পোনর্ড়ি েোকোর সময় সবসময় বযম্মিগি হলোড়টশর্ নডভোইস পনরধোর্ করো। 

হেড়টর আইর্ অর্ুর্োয়ী হর্ র্োড়র্ অবস্থোর্কোলীর্ সমড়য় 12 বেড়রর কম বয়সী 

নশশুড়ের জর্য বযম্মিগি হলোড়টশর্ নডভোইস পনরধোর্ করো বোধযিোমূলক।  

• নর্রোপড়ে হর্ র্োর্ চোলর্োর একটট হকোস ন সম্পন্ন করো।  

• নর্ড়জড়ের হর্ র্োর্ র্েোর্ে সরঞ্জোড়মর মোধযড়ম সজ্জজ্জি করো এবং পনরেশ নর্ করো৷  

• সুনবড়বচর্োপূণ ন গনি বজোয় রোখো।  

• হর্ র্োর্ চোলর্োর সময় অযোলড়কো ল পোর্ হেড়ক নবরি েোকো।  

• সম্ভোবয ঝে সম্পড়কন জোর্ড়ি জলপড়ে হবর  ওয়োর আড়গ আব োওয়োর অবস্থো 

হচক কড়র হর্ওয়ো এবং বজ্রপোড়ির শব্দ শুর্ড়ি হপড়ল িোৎক্ষনণকভোড়ব িীড়র 

আশ্রয় ি ণ করো।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের বেশু ও েবরিার বিষয়ক েবরম্বষিার েপ্তর (Office of Children and 

Family Services)-এর কবমের্ার হেইলা হজ. েুবল িম্বলর্, "উত্তপ্ত গোনেড়ি  ওয়ো মিুৃ 

প্রনিড়রোধ করড়ি সবোই সো োর্য করড়ি পোড়রর্, এবং হেটজড়ুে আমরো হর্ উচ্চ িোপমোত্রো হেখড়ি 

পোম্মে এই সমড়য় এটট নবড়শষভোড়ব জরুনর  ড়য় উড়িড়ে। প্রেম ও সবড়চড়য় গুরুত্বপূণ ন বযোপোর 

 ড়লো, কখড়র্ো হকোড়র্ো গোনেড়ি হকোড়র্ো নশশুড়ক একো হরড়খ র্োড়বর্ র্ো, এমর্নক জোর্োলো 

আংনশকভোড়ব হখোলো েোকড়লও। এবং লক করোর আড়গ নপেড়র্ নফড়র িোকোড়র্োর কেো মড়র্ রোখড়ি 

আপর্োড়ক সো োর্য করোর জর্য নপেড়র্ আপর্োর সন্তোড়র্র গোনের নসড়টর পোড়শ আপর্োর 

প্রড়য়োজর্ীয় নকেু হরড়খ হেওয়োড়ক অভযোড়স পনরণি করুর্: চোনব, পোস ন বো নব্রফড়কস, অেবো 

আপর্োর হসলড়ফোর্। এই েুইটট কোজ একটট নশশুর জীবর্ বো োঁচোড়ি পোড়র।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের স্বাস্থ্ে কবমের্ার ি. মোবর টে. িোম্বসে িম্বলর্, "বোবো-মো ও 

অনভভোবকড়ের কখড়র্ো হকোড়র্ো নশশু বো হপোষোপ্রোণীড়ক উত্তপ্ত গোনেড়ি একো হরড়খ র্োওয়ো উনচি 

র্য়, এমর্নক জোর্োলো র্োমোড়র্ো েোকড়লও, কোরণ িোপমোত্রো কড়য়ক নমনর্ড়টর মড়ধযই নবপজ্জর্ক 

মোত্রোয় হপ ৌঁড়ে হর্ড়ি পোড়র। িোপ-সম্পনকনি অসুস্থিোর ঝুোঁ নক ও উপসগ নগুড়লো সম্পড়কন সড়চির্ 

েোকো এবং র্েোর্ে সিকনিোমূলক পেড়ক্ষপ ি ণ করো গুরুত্বপূণ ন কোরণ নশশুরো ও হপোষোপ্রোণীরো 

ন টড়েোড়কর কোরড়ণ  োইপোরেোনম নয়োর মড়িো অসুস্থিোয় আক্রোন্ত  ড়ি পোড়র অেবো এমর্নক 

মিুৃযও  ড়ি পোড়র।"  

  

হমাের র্ার্ বিভাম্বগর (Department of Motor Vehicles) কবমের্ার এিং গভর্ নম্বরর 

ট্রাবিক বর্রােত্তা কবমটের সভােবত মাকন হজ. এি. হশ্রাম্বয়িার িম্বলর্, "হেটজড়ুে 

িোপমোত্রো বমৃ্মি পোওয়োর এই সমড়য়, আনম বোবো-মো, হকয়োরনগভোর, ও হপোষোপ্রোণীর মোনলকড়েরড়ক 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FResidents-and-Homeowners%2FAt-Home%2FEnergy-Saving-Tips&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C9be8532186ac42a5005708da691ffca2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637937883361013148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QfG6wFcUpi6N2oGTTiN3761qns7X6iWa5DWJBOt4TNc%3D&reserved=0


নশশুড়ের ও হপোষোপ্রোণীর জর্য আপর্োর গোনের নপেড়র্র নসট হচক করোড়ক আপর্োর রুটটড়র্র 

অংশ বোনর্ড়য় নর্ড়ি সনর্ব নন্ধ অর্ুড়রোধ জোর্োম্মে। মড়র্োড়র্োগ নবনক্ষপ্ত  ড়য় র্োওয়ো এবং নপেড়র্র 

নসড়ট ঘুনমড়য় েোকো বো চুপচোপ বড়স েোকো নশশু বো হপোষোপ্রোণীর কেো ভুড়ল র্োওয়ো একটট স জ 

বযোপোর। লক করোর আড়গ অর্ুি  কড়র হচক কড়র হেখুর্। গোনের মড়ধয দ্রুি িোপ বমৃ্মি হপড়ি 

েোড়ক িোই এমর্নক অল্প সমড়য়র জড়র্যও হকোড়র্ো নশশু বো হপোষোপ্রোণীড়ক গোনেড়ি হরড়খ র্োওয়ো 

অিযন্ত নবপজ্জর্ক  ড়ি পোড়র, এবং র্খর্ আপনর্ আপর্োর গোনে বযব োর করড়ের্ র্ো, আপর্োর 

গোনে লক কড়র রোখড়ি ভুলড়বর্ র্ো র্োড়ি নশশুরো গোনেড়ি উড়ি হখলোর জর্য প্রলুব্ধ র্ো  য়।"  

  

কযোর্ু, কোয়োক ও েযোন্ড-আপ পযোড়ডলড়বোডন পযোডনলং করো হলোকজড়র্র নর্ড়জড়ের সক্ষমিো 

হজড়র্ রোখো উনচি এবং বে হেউ সটৃষ্টকোরী উচ্চ বো একটোর্ো বোিোড়স েোকোর সময়, অেবো 

শম্মিশোলী হরোড়ি েোকোর সময় সিকনিোমূলক পেড়ক্ষপ ি ণ করো উনচি। হর্সব স্থোড়র্ হমোটড়বোট 

রড়য়ড়ে হসখোড়র্ পযোডলোরড়ের উনচি িীড়রর কোেোকোনে এবং মূল চযোড়র্ড়লর বোইড়র েোকো।  

  

নর্উ ইয়কন হেড়টর স্বোস্থয নবভোড়গর জরুনর আব োওয়োর ওড়য়বড়পইড়জ নভম্মজট কড়র আপনর্ 

আপর্োর কোেোকোনে হকোড়র্ো কুনলং হসন্টোরড়কোেোয় খুোঁড়জ হপড়ি পোড়রর্ হস সম্পড়কন আড়রো িেয 

এবং িীব্র উত্তোপ-সম্পনকনি অর্যোর্য স োয়ক পরোমশ ন খুোঁড়জ পোড়বর্।  

  

নর্রোপড়ে হর্ র্োর্ চোলোড়র্ো সংক্রোন্ত আড়রো িেয, হর্মর্ হর্ র্োর্ চোলোড়র্োর নর্রোপে হকোস নসমূ , 

এবং নর্উ ইয়কন হেড়ট সোমুনর্দ্ক নচত্তনবড়র্োেড়র্র বযবস্থো সম্পড়কন আড়রো িড়েযর জর্য এখোড়র্ 

নক্লক করুর্।  

  

িীড়ষ্মর িোড়পর কোরড়ণ মোটটর কোেোকোনে স্তড়র ওড়জোর্ গযোস তিনর  ড়ি পোড়র, র্ো ফড়টোড়কনমকযোল 

হধো োঁয়োশোর একটট প্রেোর্ উপোেোর্। DEC-এর আব োওয়োনবেরো েষূড়ণর মোত্রো,  য় ওড়জোর্ বো সূক্ষ্ম 

আণনবক পেোে ন, বোয়ুর মোড়র্র সূচড়কর মোর্ 100 অনিক্রম করোর আশংকো করড়ল DEC ও DOH 

বোয়ুর মোর্ সংক্রোন্ত স্বোস্থয পরোমশ ন জোনর করড়ব। নর্উ ইয়কন হেড়টর জর্য বোয়ুর মোর্ সংক্রোন্ত 

পূব নোভোস সম্পনকনি িেয এখোড়র্ পোওয়ো র্োড়ব।  
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