
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/2/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কনিাসীম্বেরম্বক এই সপ্তা াম্বে বিপজ্জর্ক ঠাণ্ডা তাপমাত্রা ও চরম 

ঠাণ্ডা িায়পু্রিাম্ব র জর্ে প্রস্তুত  ওয়ার তাবগে বেম্বলর্  

  

শুক্রিার হেষ রাত হিম্বক শুরু কম্বর েবর্িার পর্ নে হেম্বের হিবেরভাগ অঞ্চম্বল -15 

বিবি পর্ নে কম তাপমাত্রা এিং -25 হিম্বক -50 বিবি পর্ নে কম তাপমাত্রার ঠাণ্ডা 

িায়পু্রিাম্ব র আেঙ্কা করা র্াম্বে  

  

চরম ঠাণ্ডা আি াওয়া  াইম্বপািাবম নয়া, বমবর্ম্বের মম্বযে ফ্রেিাইম্বের িবয নত ঝুুঁ বক বর্ম্বয় 

আম্বস; আক্রাে এলাকার বর্উ ইয়কনিাসীম্বেরম্বক িাইম্বর িাকার সময় সীবমত করার 

তাবগে প্রোর্ করা  ম্বে  

  

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কনিাসীম্বেরম্বক ঘম্বরর হভতম্বর ি র্ম্বর্াগে হেস ব োর এিং 

অর্োর্ে ব টেং উৎস িেি াম্বরর সময় সতকন িাকম্বত উৎসাব ত কম্বরম্বের্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীকেরকক্ শুক্রবার হিকক্ শুরু ক্কর শথর্বার পর্ নন্ত 

চলা থবপজ্জর্ক্ ঠাণ্ডা তাপমাত্রা ও চরম ঠাণ্ডা বায়ুপ্রবাক র জর্য প্রস্তুত  ওয়ার তাথগে থেকলর্। 

ওকয়স্টার্ ন ও হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন, থিঙ্গার হলক্স, সাউোর্ ন টিয়ার, হমা ক্ ভযাথল, র্ি ন ক্াথন্ট্র, 

ক্যাথপিাল থরজজয়র্ ও থমড- াডসর্স  হস্টকির হবথশরভাগ অঞ্চকল প্রায় 48 ঘণ্টা জকুে -15 

থডথি পর্ নন্ত ক্ম তাপমাত্রা এবং -25 হিকক্ -50 থডথি পর্ নন্ত ক্ম তাপমাত্রার ঠাণ্ডা বায়ুপ্রবাক র 

আশঙ্কা ক্রা র্াকে। চরম ঠাণ্ডা আব াওয়ার পথরথিথত  াইকপািাথম নয়া এবং ফ্রস্টবাইকির, এবং 

থ টিংকয়র থবক্ল্প উৎস হর্মর্ ব র্কর্াগয হেস থ িার ও জ্বালাথর্ ে র্ক্ারী অযাপ্লাকয়ন্স হিকক্ 

আগুর্ লাগা ও ক্াব নর্ মকর্াক্সাইড থবষজক্রয়ার বথধ নত ঝুুঁ থক্ থর্কয় আকস।  

  

"হস্টিজকুে থর্উ ইয়ক্নবাসীগণ এই সপ্তা াকন্ত থবপজ্জর্ক্ ঠাণ্ডা তাপমাত্রা ও জীবর্ ঝুুঁ থক্িস্ত 

ক্রার মকতা ঠাণ্ডা বায়ুপ্রবাক র সম্মখুীর্  কব," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এখর্ই সময় প্রস্তুথতরঃ 

এই সপ্তা াকন্ত আপর্ার ঘকরর বাইকর িাক্ার সময় সীথমত ক্রুর্ এবং হক্ািায় আশ্রয় ি ণ 

ক্রকত  কব তা হজকর্ রাখুর্। আপর্ার আবাসকক্ থর্রাপেভাকব উষ্ণ রাখা থর্জিত ক্রকত 

প্রকয়াজর্ীয় সতক্নতা অবলম্বর্ ক্রুর্ এবং আপথর্ র্থে হেস থ িাকরর মকতা থবক্ল্প থ ি উৎস 

বযব ার ক্রার পথরক্ল্পর্া ক্করর্ তা কল সতক্ন  র্।"  

  



স্বম্বেে বর্রাপত্তা ও জরুবর হসিা বিভাম্বগর (Division of Homeland Security and 

Emergency Services) কবমের্ার জোবক হে িম্বলর্, "ব ৃেথতবার রাত হিকক্ শুরু  ওয়া 

চরম ঠাণ্ডা আব াওয়া প্রায় েুই থের্ ধকর িাক্কব। শূকর্যর থর্কচর তাপমাত্রা এবং ঠাণ্ডা বায়ুপ্রবা  

মাত্র 10 থমথর্কি হখালা ত্বকক্ ফ্রস্টবাইকির ঝুুঁ থক্ এবং হসই সাকি  াইকপািাথম নয়ার ঝুুঁ থক্ সটৃি ক্রকত 

পাকর। অকর্ক্ স্তকরর হপাশাক্ পরুর্ এবং এই সপ্তা াকন্ত ঘকরর বাইকর িাক্ার সময় সীথমত 

ক্রুর্। থর্জিত ক্রুর্ র্াকত আপর্ার বাথে ও র্ার্বা র্ ঠাণ্ডা আব াওয়ার জর্য প্রস্তুত িাকক্ 

এবং থর্কজ উষ্ণ হিকক্ আপর্ার েুঃি প্রথতকবশী ও থপ্রয়জর্কের হখয়াল রাখুর্।"  

  

জাতীয় আব াওয়া পথরকষবা (National Weather Service, NWS) অর্ুর্ায়ী, ব ৃেথতবার হশষ 

রাত হিকক্ শথর্বার পর্ নন্ত এক্টি আক্নটিক্ এয়ারমযাস হস্টকির উপর থেকয় র্াওয়ার আশঙ্কা ক্রা 

 কে, র্া র্ি ন ক্াথন্ট্রর মকতা থবথভন্ন িাকর্ প্রায় 30 বছকরর মকধয সবকিকক্ হবথশ ঠাণ্ডা বায়ুপ্রবা  

আর্কব এমর্ সম্ভাবর্া রকয়কছ। NWS অর্ুমার্ ক্রকছ হর্ শুক্রবার হশষ রাকত শুরু  কয় শথর্বার 

পর্ নন্ত প্রায় 48 ঘণ্টার সময়ক্ালজকুে ঠাণ্ডা বায়ুপ্রবা  চলকব এবং তাপমাত্রা -15 থডথির ক্ম 

িাক্কব। শুক্রবার রাত এবং শথর্বার হভাকর সবকিকক্ ঠাণ্ডা আব াওয়ার আশঙ্কা ক্রা  কে র্খর্ 

ঠাণ্ডা বায়ুপ্রবাক র তাপমাত্রা থক্ছু অবিাকর্ -50 থডথি পর্ নন্ত হর্কম হর্কত পাকর। রথববার পথরথিথত 

উন্নত  ওয়া উথচত এবং আগামী সপ্তাক র শুরুর থেকক্ তাপমাত্রা গরম  কয় স্বাভাথবক্  ওয়া 

উথচত।  

  

হস্টিজকুে থবথভন্ন অঞ্চকল ব ৃেথতবার রাত হিকক্ শুরু  কয় শথর্বার পর্ নন্ত ঠাণ্ডা বায় ুপ্রবাক র 

সতক্নতা, র্জরোথর এবং সতক্নতা ক্ার্ নক্র িাক্কব। হলক্ ইথর ও হলক্ অন্টাথরওর সীমার্ার 

এলাক্াগুথলকত ব ৃেথতবার সন্ধ্যায় ভারী ও সচল এক্টি  ঠাৎ দ্রুত তুষারপাত থবপজ্জর্ক্ 

র্াত্রার পথরথিথত সটৃি ক্রকত পাকর বকল আশঙ্কা ক্রা র্াকে।  

  

থর্উ ইয়কক্ন আব াওয়া র্জরোথর এবং সতক্নতার সম্পূণ ন তাথলক্ার জর্য, আপর্ার এলাক্ার 

জাতীয় আব াওয়া পথরকষবার ওকয়বসাইকি র্ার্।  

  

বর্রাপত্তা সংক্রাে পরামে ন  

  

ফ্রেিাইে  

• ফ্রস্টবাইি এোকত, প্রচণ্ড ঠাণ্ডার সময় বাথের থভতকর িাকু্র্।  

• র্থে আপর্াকক্ বাধয  কয় ঘকরর বাইকর হর্কত  য়, তা কল আপর্ার শরীকরর প্রথতটি অংশ 

হেকক্ রাখার হচিা ক্রুর্: ক্ার্, র্াক্, পাকয়র পাতা ও আঙুল ইতযাথে। গ্লাভকসর হচকয় 

থমকির্ ভাকলা  কব। আপর্ার ত্বক্ শুষ্ক রাখুর্ এবং র্িাসম্ভব বাতাস হিকক্ েকূর িাকু্র্।  

• প্রচুর পথরমাকণ তরল পার্ ক্রুর্ হর্ক তু  াইকেশর্ রকের পথরমাণ বাোয়, র্া ফ্রস্টবাইি 

প্রথতকরাকধ সা ার্য ক্কর। ক্যাকিইর্, অযালকক্া ল ও থসগাকরি এথেকয় চলুর্ - ক্যাকিইর্ 

রের্ালীগুকলাকক্ সংকু্থচত ক্কর এবং শরীকরর প্রান্তগুথল উষ্ণ  ওয়া প্রথতকরাধ ক্কর, 

অযালকক্া ল ক্া ুঁপুথর্ ক্মায়, র্া আপর্াকক্ উষ্ণ িাক্কত সা ার্য ক্কর, এবং থসগাকরকির 

বযব ার আপর্ার  াকত রে প্রবা  বন্ধ্ ক্কর হেয়।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3081d9662d1b49155c0d08db05411580%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638109549394519611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2ifzYPDTL2LGMhXODB0vO%2FvquPH2P%2FxBUT9r76Hf4Ds%3D&reserved=0


• ফ্রস্টবাইকির বযাপাকর সকে   কল ঘকরর হভতকর র্াওয়ার আগ পর্ নন্ত শরীকরর ঠাণ্ডা অংশ 

ঘষকবর্ র্া বা মযাসাজ ক্রকবর্ র্া। গরম পার্ীয় খার্, বােথত হপাশাকক্র ও ক্ম্বল পকর 

িাকু্র্, আংটি, ঘথে, এবং আুঁি  কয় িাকক্ এমর্ থক্ছু সথরকয় হিলুর্।  

• ঘকরর হভতকর আসার পর ফ্রস্টবাইি  ওয়া পাকয়  া ুঁিকবর্ র্া - আপর্ার আকরা হবথশ 

ক্ষথত  কত পাকর। এক্টি উষ্ণ (গরম র্য়) বািিাকব বকস িাকু্র্ এবং এক্টি হভজা, উষ্ণ 

 (গরম র্য়) হতায়াকল থেকয় আপর্ার মুখ ও ক্ার্ মুথেকয় থর্র্।  

• গরম চুলা বা থ িাকরর ক্াকছ র্াকবর্ র্া অিবা থ টিং পযাড, গরম পাথর্র হবাতল, অিবা 

হ য়ার োয়ার বযব ার ক্রকবর্ র্া। অর্ুভূথত থিকর আসার আকগ আপথর্ থর্কজর ত্বক্ 

পুথেকয় হিলকত পাকরর্।  

• ফ্রস্টবাইি  ওয়া ত্বক্ লাল  কয় িুকল উঠকব এবং আগুকর্ পুকে র্াওয়ার অর্ুভূথত  কব। 

আপর্ার হিাস্কা হবকে হর্কত পাকর। হিাসক্া গথলকয় হেকবর্ র্া। এর িকল ক্ষত  কয় 

হর্কত পাকর।  

• র্থে আপর্ার ত্বক্ র্ীল বা ধূসর  কয় র্ায়, অকর্ক্ হবথশ িুকল র্ায়, হিাস্কা পকে অিবা 

ত্বকক্র থর্কচও শে ও অসাে হবাধ  য়, তা কল তৎক্ষণাৎ  াসপাতাকল র্ার্।  

  

 াইম্বপািাবম নয়া  

• েীঘ ন সময় ধকর শীতল তাপমাত্রায় িাক্কল  াইকপািাথম নয়া  কত পাকর, থবকশষ ক্কর থশশু ও 

বয়স্ককের হক্ষকত্র।  

• থর্ম্নথলথখত লক্ষণগুকলার থেকক্ হখয়াল রাখুর্: মকর্াকর্াগ থেকত র্া পারা, সমন্বয় েুব নল  কয় 

র্াওয়া, অেি ক্িা, তন্দ্রা, ক্লাথন্ত এবং/অিবা অথর্য়থিত ক্া ুঁপুথর্র পকর  ঠাৎ ক্া ুঁপুথর্ 

বন্ধ্  কয় র্াওয়া।  

• র্থে হক্াকর্া বযজের শরীকরর তাপমাত্রা 95 থডথি িাকরর্ াইকির থর্কচ হর্কম র্ায়, তা কল 

অথবলকম্ব জরুথর থচথক্ৎসা স ায়তার বযবিা ক্রুর্।  

• হভজা হপাশাক্ খুকল হিলুর্, ভুেকভাগীকক্ উষ্ণ ক্ম্বকল জথেকয় রাখুর্, এবং সা ার্য র্া 

আসা পর্ নন্ত তাকক্ উষ্ণ, অযালকক্া লথব ীর্, ক্যাকিইর্থব ীর্ তরল পার্ ক্রকত থের্।  

  

পাবর্র পাইপ সুরবিত রাখা  

থর্ম্নথলথখত পেকক্ষপগুকলা অর্ুসরণ ক্কর পাথর্র পাইপ জকম র্াওয়ার সমসযা ও খারাপ অবিা 

প্রথতকরাধ ক্রুর্ এবং আপর্ার বাথে, অযাপািনকমন্ট, বা বযবসা প্রথতষ্ঠার্কক্ সুরথক্ষত রাখুর্:  

• ঠাণ্ডার সমকয় রাকতর হবলায় ঘকরর বাইকরর হেয়াকল র্ল হিকক্ হিা ুঁিায় হিা ুঁিায় ঠাণ্ডা ও 

গরম পাথর্ পেকত থের্। বাইকরর হেয়াকলর ক্াছাক্াথছ এক্টি হবথসকর্ বা অযাপ্লাকয়কন্সর 

থর্কচ িাক্া ইর্সুকলিথব ীর্ পাইপগুথলকত তাপ পাবার জর্য মুল েরজা খুলুর্। তাপ র্াকত 

চালু িাকক্ এবং তাপমাত্রা র্াকত 55 থডথির হচকয় থর্কচ হর্কম র্া র্ায় তা থর্জিত ক্রুর্।  

• র্থে আপর্ার ঘকরর বাইকর িাক্ার পথরক্ল্পর্া িাকক্, তা কল ঠাণ্ডায় জকম র্াওয়া হরাধ 

ক্রকত তাপ চালু আকছ থক্র্া হেখার জর্য প্রথতথের্ আপর্ার বাথে হচক্ ক্রার জর্য 

ক্াউকক্ োথয়ত্ব থের্, অিবা পাথর্ হবর ক্কর থেকয় ওয়ািার থসকস্টম বন্ধ্ ক্কর থের্ (ঘকরর 

হভতকরর স্প্রংক্লার থসকস্টম ছাো)।  



• র্থে পাইপ ঠাণ্ডায় জকম র্ায়, তা কল পাইপ হিকি হগকল থক্ভাকব পাথর্ বন্ধ্ ক্রকত  কব 

তা আপর্ার ও আপর্ার পথরবাকরর জার্া রকয়কছ তা থর্জিত ক্রুর্। পাথর্র প্রবা  বন্ধ্ 

ক্কর থেকল তা আপর্ার বাথের ক্ষথত র্ূযর্তম পর্ নাকয় রাখকব।  

• ক্খকর্াই উন্মুে থশখা বা িচন থেকয় জকম র্াওয়া পাইকপর বরি গলাকর্ার হচিা ক্রকবর্ র্া।  

• জকম িাক্া পাথর্কত ও তার আকশপাকশ থবেুযকতর শক্ লাগার সম্ভাবর্ার জর্য সবসময় 

সতক্ন িাকু্র্।  

• এক্জর্ প্লাম্বারকক্ হিার্ ক্রুর্ এবং আপর্ার ইন্সুযকরন্স একজকন্টর সাকি হর্াগাকর্াগ 

ক্রুর্।  

  

"আগুর্ হিম্বক বর্রাপে িাকুর্"  

জাতীয়ভাকব ও থর্উ ইয়ক্ন হস্টকি ঘকর আগুর্ লাগার প্রধার্ ক্ারণগুকলার মকধয থ টিং 

ইকু্ইপকমন্ট অর্যতম। থ টিং ইকু্ইপকমন্ট হিকক্ আগুর্ লাগার সম্ভাবর্া উকেখকর্াগযভাকব 

ক্থমকয় আর্কত অল্প থক্ছু স জ পেকক্ষপ ি ণ ক্রুর্। ঘকরর থ টিং থর্কয় আপথর্ র্তই সতক্ন 

িাকু্র্ র্া হক্র্ আপর্াকক্ ও আপর্ার পথরবারকক্ আগুর্ লাগার ঘির্ার জর্য প্রস্তুত িাক্কত 

 কব:  

• এক্টি মার্সম্পন্ন হধা ুঁয়া ও ক্াব নর্ মকর্াক্সাইড থডকিক্টর ক্রয় ক্রুর্ ও সতক্নতার সকঙ্গ 

রক্ষণাকবক্ষণ ক্রুর্।  

• আগুকর্র ঝুুঁ থক্ েরূ ক্রকত বা থর্য়িণ ক্রকত আপর্ার বাথে পরীক্ষা ক্রুর্।  

• বাথেকত ক্মপকক্ষ 5-পাউন্ড A-B-C ধরকর্র অথি থর্ব নাপক্ র্ি রাখুর্ এবং থক্ভাকব 

হসগুকলা বযব ার ক্রকত  য় তা পথরবাকরর সেসযকেরকক্ হশখার্৷  

• পুকরা পথরবারকক্ সকঙ্গ থর্কয় হবর  ওয়ার জর্য এক্টি সুপথরক্থল্পত পি ততথর ক্কর রাখুর্।  

• পথরবাকরর সব সেসয পথরক্ল্পর্ার সাকি পুকরাপুথর পথরথচত র্া  ওয়া পর্ নন্ত 

অর্ুশীলর্মূলক্ িায়ার জেল আকয়াজর্ ক্রুর্।  

• র্থে আপর্ার বাথে পুরাতর্  য়, তা কল এটি বতনমার্ থবজডং হক্াডগুকলা পূরণ ক্রকছ 

থক্র্া তা থর্জিত ক্রকত এক্জর্ হর্াগয ইকলক্টিথশয়ার্ থেকয় ওয়যাথরং পরীক্ষা ক্থরকয় 

থর্র্৷  

• জক্রয়াসি জকম র্াওয়া, িািল, ইি বা বাথল খকস পো এবং হর্কক্াকর্া প্রথতবন্ধ্ক্তা েরূ 

ক্রকত প্রথত বছর আপর্ার থচমথর্ ও িায়ারকপ্লস পথরষ্কার ক্রুর্ এবং হচক্ ক্কর হেখরু্।  

• হস্টাকরকজর জায়গা পথরষ্কার এবং পথরপাটি রাখুর্।  

• পেনা, হতায়াকল এবং পিক াডারগুকলাকক্ উত্তপ্ত পষৃ্ঠতল হিকক্ েকূর রাখুর্।  

• দ্রাবক্ এবং ো য থক্লর্ারগুকলা তাকপর উৎস হিকক্ েকূর সংরক্ষণ ক্রুর্। ক্খকর্াই ঘকর 

গযাকসাথলর্ রাখকবর্ র্া।  

• এক্সকির্শর্ ক্ডনগুকলাকত ক্ষকয় র্াওয়া বা উন্মুে তার অিবা লুজ প্লাগ আকছ থক্র্া হচক্ 

ক্রুর্।  

  

িাব়ি গরম করার র্ন্ত্রপাবত রিণাম্বিিণ ও পরীিা করুর্  

হর্াগয থবকশষজ্ঞকের দ্বারা থ ি পাম্প, িাকর্ নস, হেস থ িার, ক্াকঠর ও ক্য়লার চুলা, িায়ারকপ্লস, 

থচমথর্ ও থচমথর্র সংকর্াগগুকলার র্িার্ি রক্ষণাকবক্ষণ এবং বাথষ নক্ থর্রীক্ষণ আগুর্ প্রথতকরাধ 

ক্রকত এবং জীবর্ বা ুঁচাকত পাকর৷ ইর্স্টকলশর্ (installation), হভথন্টং (venting), জ্বালার্ী হেয়া, 



রক্ষণাকবক্ষণ এবং হমরামকতর জর্য প্রস্তুতক্ারকক্র থর্কেনশাবলী অর্ুসরণ ক্রুর্। পথরচালর্া ও 

থর্রাপত্তার থিচারগুকলা আপর্ার মকর্ আকছ তা থর্জিত ক্রকত মাথলকক্র জর্য হেয়া মযার্ুয়ালটি 

পর্ নাকলাচর্া ক্রুর্৷  

• হেস ব োর - আসবাবপত্র, উইকন্ডা টিিকমন্ট, থবছার্াপত্র, হপাশাক্, গাথলচা এবং 

অর্যার্য ো য পোি ন হিকক্ হেস থ িারগুকলাকক্ ক্মপকক্ষ 3 িুি েকূর রাখুর্। তবেুযথতক্ 

চুলার সকঙ্গ এক্সকির্শর্ ক্ডনগুথলর বযব ার এথেকয় চলুর্। রুম হছকে হবর  ওয়া অিবা 

ঘুমাকত র্াওয়ার আকগ সবসময় হেস থ িার বন্ধ্ ক্রুর্।  

• জ্বালাবর্ বেম্বয় চলা র্ন্ত্রপাবত - সটঠক্ভাকব ক্াজ ক্রার জর্য, বন্ধ্ ক্রার পদ্ধথত ও 

সলকত পরীক্ষা ক্রুর্। িািক্া জ্বালাথর্ থেকয় িযাঙ্ক ভকর থর্র্। পুর্রায় জ্বালাথর্ ভরার 

আকগ থ িারটি ঠাণ্ডা ক্কর থর্র্। গরম থ িাকর জ্বালাথর্ ভরার সময় থবপজ্জর্ক্ আগুর্ 

ততথর  কত পাকর।  

• কাঠ পুব়িম্বয় চলা র্ন্ত্রপাবত ও ফায়ারম্বেস - ক্াকঠর চুলা বা িায়ারকপ্লকস আবজনর্া 

হপাোকবর্ র্া। শুধু ভাকলা উপর্ুে  াডনউডস জ্বালার্। থর্জিত হ ার্ হর্ আগুর্ 

জ্বাথলকয়কছর্ তা তা আপর্ার অথিকু্ণ্ড বা হস্টাকভর সাকি মার্ার্সই, এটি ওভারকলাড 

ক্রকবর্ র্া। থর্জিত হ ার্ ক্াকঠর চুলা প্রাচীর হিকক্ অন্তত 36 ইজঞ্চ েকূর ইর্স্টল ক্রা 

 য়। অথিকু্ণ্ড, হস্টাভ ও থচমথর্ হিকক্ ো য পোি ন ভাকলাভাকব সথরকয় রাখুর্। চারপাকশর 

জায়গা পথরেন্ন রাখুর্। আগুর্ হিকক্ আসা িুলথক্ এবং আগুকর্র সতু্রপাত প্রথতকরাধ 

ক্রকত সব নো িায়ারকপ্লস জির্ বযব ার ক্রুর্। আগুকর্র ক্াকছ ক্াউকক্ র্া হরকখ চকল 

র্াকবর্ র্া।  

• বচমবর্ - থচমথর্কত আগুর্ লাগার প্রধার্ ক্ারণ  কলা জক্রয়াসি জকম র্াওয়া। এক্টি 

হর্াংো, বন্ধ্  কয় র্াওয়া অিবা অবরুদ্ধ  কয় র্াওয়া থচমথর্ সটঠক্ভাকব হধা ুঁয়া থর্গ নত 

ক্রকত র্া পারার ক্ারকণ থচমথর্কত আগুকর্র সতু্রপাত ঘিাকত পাকর। থচমথর্ হিকক্ আসা 

প্রায় সব আবাথসক্ আগুর্ প্রথতকরাধকর্াগয। এক্জর্ হর্াগয থচমথর্ পথরষ্কারক্ারী দ্বারা 

প্রথত বছর থচমথর্ হচক্ ক্রাকল তা আগুর্ লাগা অিবা ক্াব নর্ মকর্াক্সাইড হিকক্  ওয়া 

থবষজক্রয়া প্রথতকরাধ ক্রকত পাকর।  

• োই - ক্াকঠর চুলা ও িায়ারকপ্লকস অথতথরে ছাই জমা  কত থেকবর্ র্া। অথতথরে ছাই 

জকম র্াওয়ার ক্ারকণ জ্বলকর্র জর্য প্রকয়াজর্ীয় বায়ুর প্রচলর্ হরাধ ক্কর। ছাই 

অপসারকণর সময়, িাইি-থিটিং ক্ভারস  এক্টি ধাতব পাত্র বযব ার ক্রুর্। সব নো 

ক্াঠাকমা হিকক্ েকূর এক্টি বাইকরর অবিাকর্ ছাইকয়র স্তুপ ক্রুর্। হেকখ ঠাণ্ডা মকর্  কে 

এমর্ ছাইকয়র মকধয থধথক্থধথক্ ক্কর জ্বলকত িাক্া এক্টি ক্াঠক্য়লা িাক্কত পাকর র্া 

হিকক্ আগুর্ হলকগ হর্কত পাকর।  

  

কাি নর্ মম্বর্াক্সাইি  

• হর্কক্াকর্া জ্বালাথর্ হপাোকর্া  কলই ক্াব নর্ মকর্াক্সাইড উৎপন্ন  য় এবং এটি র্ুেরাকে 

েুঘ নির্াজথর্ত থবষজক্রয়ায় মতুৃযর প্রধার্ ক্ারণ।  

• ক্াব নর্ মকর্াক্সাইড এক্টি গন্ধ্ ীর্, স্বাে ীর্ ও অেৃশয ঘাতক্, এবং এটি শর্াে ক্রার 

এক্মাত্র থর্রাপে উপায়  কলা ক্াব নর্ মকর্াক্সাইড অযালাম ন।  



• বােথত থিচাকরর উপর থর্ভনর ক্কর ক্াব নর্ মকর্াক্সাইড অযালাকম নর োম 20 ডলার হিকক্ 50 

ডলার পর্ নন্ত  কয় িাকক্।  

• ক্াব নর্ মকর্াক্সাইকডর থবষজক্রয়ার লক্ষণগুকলার মকধয তন্দ্রা, মািা বযিা ও মািা হঘারা 

অন্তভুনে রকয়কছ।  

• আপর্ার র্থে ক্াব নর্ মকর্াক্সাইকডর থবষজক্রয়ার বযাপাকর সকে   য়, তা কল হসখাকর্ 

বায়ুচলাচকলর বযবিা ক্রুর্ এবং  াসপাতাকল র্ার্।  

  

ব টেং সংক্রাে বর্রাপত্তা বিষয়ক অর্োর্ে পরামে ন  

• থচমথর্ ও হভন্টগুকলা রুদ্ধ  কয় িাক্া, ক্ষকয় র্াওয়া ও আলগা  কয় র্াওয়ার জর্য হচক্ 

ক্রকত ভুলকবর্ র্া।  

• িায়ারকপ্লস বযব াকরর সময় হধা ুঁয়া হবর  ওয়ার পি পুকরাপুথর খুকল থের্।  

• হেস থ িাকর সটঠক্ জ্বালাথর্ বযব ার ক্রুর্।  

• ক্খকর্া ঘকরর হভতকর অিবা আবদ্ধ জায়গায় ক্য়লা হপাোকবর্ র্া অিবা বাথব নথক্উ থিল 

ক্রকবর্ র্া।  

• ক্খকর্া ঘকরর হভতকর, গযাকরকজ, বা গাথের মকধয জ্বালাথর্ পুথেকয় চকল এমর্ হপাকিনবল 

ক্যাস্প্ম্পং ইকু্ইপকমন্ট বযব ার ক্রকবর্ র্া।  

• ক্খকর্া বাথের সকঙ্গ লাগাকর্া গযাকরকজ হক্াকর্া গাথে চালু অবিায় হরকখ থেকবর্ র্া, 

এমর্থক্ গযাকরকজর েরজা হখালা িাক্কলও।  

• হলাক্জর্ ঘমুাকে এমর্ হক্াকর্া ঘকর ক্খকর্াই হভন্টথব ীর্, জ্বালাথর্ পুথেকয় চলা 

র্িপাথত বযব ার ক্রকবর্ র্া।  

• ক্খকর্া বাথে গরম ক্রার জর্য থক্কচর্ হস্টাভ বযব ার ক্রকবর্ র্া।  

• গযাকরকজ, হবজকমকন্ট বা বাথের হক্াকর্া তাকক্র ক্াকছ ক্খকর্া গযাস চাথলত হজর্াকরির 

চালাকবর্ র্া। এটিকক্ েকূরর হক্াকর্া জায়গায় রাখুর্।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হস্টকির পাক্ন, থবকর্াের্ ও ঐথত াথসক্ সংরক্ষণ অথিস (Office of Parks, Recreation 

and Historic Preservation, OPRHP) পযাির্কের তারা হর্সব সাইি ঘুরকত হর্কত চার্ তাকের 

স্টযািাস হেকখ হস অর্ুর্ায়ী চরম আব াওয়া পথরথিথতর জর্য হপাশাক্ পথরধার্ ক্রকত সতক্ন 

ক্রকছ। ঠাণ্ডা তাপমাত্রায় আপর্ার শরীর তাপ ততথর ক্রার হিকক্ হবথশ দ্রুত গথতকত তাপ  ারাকত 

িাকক্ র্ার িকল মারাত্মক্ স্বািয সমসযা  কত পাকর।  

  

 াইথক্ং, হনাকমাবাইল চালাকর্া, হনাশুযথয়ং, ক্রস ক্াথন্ট্র থস্কইং বা বাইকর এক্িু হ ুঁকি আসার জর্য 

 কলও আপর্ার শরীরকক্ রক্ষা ক্রার জর্য ক্কয়ক্ স্তকরর হপাশাক্ পরুর্। র্িার্ি বাইকর পোর 

হপাশাক্ পথরধার্ ক্রকল ফ্রস্টবাইকির ঝুুঁ থক্ বযাপক্ভাকব হ্রাস হপকত পাকর। OPRHP হক্ার্ও 

সুথতর হপাশাক্ পথরধার্ ক্রা র্া ক্রার জর্য েৃঢ়ভাকব সতক্ন ক্রকছ হর্ক তু এটি ঘাম হিকক্  ওয়া 

পাথর্ হবর ক্কর হেয় র্া র্া থভকজ হগকল জকম র্ায়। আমরা সুপাথরশ ক্রথছ পথলকয়স্টার থমশ্রণ, 

থসল্ক বা অর্যার্য থসকেটিক্ ক্াপে র্া ত্বক্ হিকক্ ঘাকমর পাথর্ েরূ ক্কর হেয়। থিস, উল বা 

পথলকয়স্টার  কলা হসরা থবক্ল্প। এক্াথধক্ পাতলা,  ালক্া স্তর এক্টি ভারী স্তকরর হপাশাকক্র 

হিকক্ ভাকলা। িুথপ পরুর্। গ্লাভকসর হিকক্ থমকিন্স ভাকলা।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fparks%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3081d9662d1b49155c0d08db05411580%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638109549394519611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J5x%2F3zKJ%2B8Xg3gD4y9EotAGBAtKExrqKdp9QJx9vqgM%3D&reserved=0


র্ারা হনাকমাবাইল চালাকবর্, আপর্ার এক্েম বাইকরর হপাশাক্টি বাতাস ও পাথর্করাধক্  ওয়া 

উথচত। অযাজক্রথলক্ বা থসর্কিটিক্ উপাোর্ সবকিকক্ জর্থপ্রয় ক্াপে। আপথর্ র্থে বরকির 

ক্াকছ বা উপর র্াত্রা ক্রার পথরক্ল্পর্া ক্করর্, তা কল অর্ুকমাথেত ভাসমার্ হর্াগযতাসম্পন্ন 

এক্টি সুযি পথরধার্ ক্রুর্। অর্ুকমাথেত হ লকমি, হিসমাস্ক, চশমা, বযালাক্লযাভা এবং গ্লাভস 

পরুর্।  

  

আপর্ার পাকয়র জর্যও ক্খকর্া সুথতর হমাজা পরকবর্ র্া এবং সতক্নতা থ সাকব বােথত 

এক্কজাো সাকি রাখুর্। ভাকলা বুি আপর্ার পা’হক্ গরম, আরামোয়ক্ এবং পাথর্ হিকক্ 

সুরথক্ষত রাখকব। হসরা উপাোর্  কলা রাবাকরর থমশ্রণ, িযাক্শকর্র জর্য ভাকলা সুক্তথলস  

পাথর্করাধক্ তলা িাক্কত  কব এবং তুষার র্াকত আিকক্ র্া িাক্কত পাকর হসজর্য র্কিি উুঁচু 

র্াইলর্ বা থসকেটিক্ উপকরর অংশ  কত  কব। এমর্ বুি বাছাই ক্রুর্ র্া এক্েম মাপমকতা এবং 

েীঘ ন এক্টি থেকর্র জর্য আরামোয়ক্। হবথশ িাইি  কল তা আপর্ার পাকয়র রে চলাচল বন্ধ্ 

ক্কর থেকত পাকর এবং তাকত পাকয়র পাতা ঠাণ্ডা  কয় র্াকব। থর্রাপে হনাকমাবাইল থর্রাপত্তার 

বযাপাকর আকরা তিয উপলভয আকছ এখাকর্।  
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