
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/17/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা সতকন তার সাম্বে জাবর্ম্বেম্বের্, বর্উ ইেম্বকন র তাপমাত্রা বিমাম্বের অম্বর্ক বর্ম্বে 
র্ামার পিূনাভাস রম্বেম্বে  

  
 র্েন কাউবির টাগ বিল মালভূবম অংম্বে দইু ফুট পর্নন্ত িরফ দদখা দর্ম্বত পাম্বর  

  
র্েন কাউবির দিবেরভাগ এলাকাে, দর্মর্ দসন্ট্রাল বর্উ ইেকন , দমািাক ভোবল এিং রাজধার্ী 
অঞ্চল ও পবিম বর্উ ইেম্বকন র দবিণ অংম্বে েে ইবঞ্চ দেম্বক এক ফুম্বটর দিবে িরফ জমম্বত পাম্বর  

  
ভারী তুষারপাত র্ার্িাির্ েলােলম্বক কঠির্ কম্বর তুলম্বত পাম্বর; বর্উ ইেকন িাসীম্বক অপ্রম্বোজর্ীে 
ভ্রমণম্বক এবিম্বে দর্ম্বত িলা িম্বে, আিিাওো পর্নম্বিিণ করম্বত িলা িম্বে এিং সকল প্রকার জরুবর 

আম্বদে দমম্বর্ েলম্বত িলা িম্বে  
  

অর্ুসরণ করার মম্বতা বিমাম্বের তাপমাত্রা  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন বাসীমর্ আবহাওয়া বার্ন া মমার্ামবর্ শনর্বার নবমর্ল 
মেমর্ শুরু হওয়া মেট জমুে অ্নর্ রু্ষারপামর্র বার্ন ার র্ারমে পরবর্ী র্ময়র্নির্ যাবৎ সর্ন র্র্া 
বার্ন া মমমর্ চলার আহব্বার্ জানর্ময়মের্। উপকূলীয় নর্উ ইয়মর্ন র মবনশরভাগ অ্ঞ্চমলর মযমর্ামর্া 
জায়গায় নর্র্ মেমর্ পাচ ইনঞ্চ পযনন্ত রু্ষারপামর্র নবসৃ্তনর্ মিখমর্ পাওয়া যামব এবং এর্ই সমময় র্েন 
র্াউনি, মসন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন , মমাহার্ ভযানল এবং রাজধার্ী অ্ঞ্চলগুনলমর্ নর্েু অ্ংমশ েয় ইনঞ্চ মেমর্ 
এর্ ফুট পযনন্ত বরফ মিখা মযমর্ পামর। নর্েু এলার্া মযমর্ নবমশষ র্মর উঁচু ভূখণ্ড বা হ্রি 
প্রভানবর্ এলার্ায় আমরা মবনশ রু্ষারপার্ এবং র্েন র্ানন্ট্রর টাগ নহল মালভূনমমর্ িইু নফট পযনন্ত 
রু্ষারপার্ হমর্ পামর। এই পনরনিনর্গুনল সপ্তাহামন্ত সবনত্র র্ঠির্ ড্রাইনভং পনরনিনর্ তর্নর র্রমর্ পামর 
বমল মমর্ র্রা হমে। এই রু্ষারপামর্র পমর মেমট প্রমবমশর মেমত্র এই নহমামের র্াপমাত্রা পমরর 
সপ্তামহর র্ময়র্ নির্ পযনন্ত িায়ী হমব। গভর্নর নর্উ ইয়র্ন বাসীমর্ আগামী মবশ নর্েু নির্ যাবৎ 
সর্র্ন র্ার সামে বযায়াম র্রার আহবার্ জানর্ময়মের্ এবং উন্নয়মর্র জর্য িার্ীয় আবহাওয়া 
পূবনাভামসর নিমর্ র্জর রাখমর্ অ্র্ুমরাধ র্মরমের্।  
  
"এই ঝমো আবহাওয়া অ্বিা মেমটর অ্মর্র্ অ্ংশ জমুে এর্টি উমেখমযাগয পনরমাে রু্ষার এবং 
িমর্া বার্াস মপ ঁমে মিমব, যা সম্ভাবয নবপজ্জর্র্ ড্রাইনভং অ্বিার সৃনি র্রমব," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আমামির মেমটর জরুরী প্রনর্নিয়া িল এই পূবনাভামসর উপর নর্নবেভামব পযনমবেে র্রমে 



 

 

এবং আনম নর্উ ইয়র্ন বাসীমর্ অ্র্ুমরাধ র্রনে ময এই আবহাওয়ার জর্য শুধু নর্মজমির প্রস্তুর্ র্া 
র্মর, বরং বনু্ধ, পনরবামরর সিসয এবং প্রনর্মবশীমির যাচাই র্রুর্ যামর্ র্ারা প্রস্তুর্ োমর্।"  
  
শনর্বার পনিম মেমর্ নর্উ ইয়মর্ন  এর্টি নর্ম্নচাপ অ্বিা ঢুর্মব এবং সপ্তামহর মশমষ ইেওয়ামডন  সমর 
যামব। নিমর্র শুরুমর্ র্াপমাত্রা খবু ঠাণ্ডা োর্মব যা বযাপর্ বরমফর স্তুপ তর্নর র্রমব। নর্েু নর্েু 
িামর্ শনর্বার নবমর্মল এবং সন্ধযায় নির রু্ষারপামর্র সময় ধরা হমে এবং মবনশরভাগ অ্ঞ্চল জমুে 
রু্ষারপামর্র হার এর্ ঘণ্টায় এর্ ইনঞ্চরও মবনশ এবং শনর্বার সন্ধযা পযনন্ত মবশ র্ময়র্ ইনঞ্চ রু্ষার 
জমম োর্মব। রনববামরর মমধয নর্উ ইংলযান্ড মেমর্ নর্ম্ন চাপটি আটলানির্ র্ার্াডার অ্নভমুমখ উচু 
ভূখণ্ড এবং হ্রি প্রবর্ এলার্ায় সীনমর্, অ্নর্নরক্ত মমাোমর্া রু্ষারপার্ সৃনি র্রমর্ পামর। এটি 
ঠাণ্ডা, আংনশর্ মমঘলা এবং ঝরঝমর োর্মব, 20 ও 30 এর র্াপমাত্রার সামে এবং এর্ই সামে 25 
মাইল মবমগ ঝমো হাওয়া বময় যামব।  
  
রু্ষার জমার মেমত্র সমবনাচ্চ মমাট িইু নফট পযনন্ত র্েন র্ানন্ট্রর টাগ নহল মালভূনম এলার্ায় মিখা 
যামব বমল পূবনাভাস মিওয়া হময়মে। মসন্ট্রাল নর্উ ইয়মর্ন র উত্তরাংমশ, মমাহার্ ভযানল ও র্যানপটাল 
নরনজওর্ এবং ওময়োর্ন নর্উ ইয়মর্ন র িনেোংমশর পাশাপানশ র্েন র্ানন্ট্রর বানর্ অ্ংমশর নর্উ 
ইয়র্ন বাসীগে েয় ইনঞ্চ মেমর্ এর্ ফুট রু্ষার মিখমর্ পামর। বানর্ সব আপমেমট, সাধারের্ নর্র্ 
মেমর্ পাচঁ ইনঞ্চ আশা র্রা যায়, নর্উ ইয়র্ন  নসটি এবং লং দ্বীমপর জর্য িইু ইনঞ্চ পযনন্ত 
রু্ষারপামর্র পূবনাভাস মিওয়া হময়মে।  
  
জার্ীয় আবহাওয়া পনরমষবা ইমর্ামমধযই মবশ র্ময়র্টি শীর্র্ালীর্ আবহাওয়ার ঘনে, সর্র্ন বার্ন া ও 
পরামশন প্রিার্ র্মরমে। সবনমশষ আবহাওয়া পূবনাভামস অ্যামেমসর পাশাপানশ ঘনে, সর্র্ন র্া এবং 
পরামমশনর পুমরা র্ানলর্া মিখমর্ জার্ীয় আবহাওয়া পনরমষবার ওময়বসাইটটি নভনজট র্রুর্ এখামর্।  
  
রু্ষারপামর্র পর, পূবনাভামস বলা হমে ময আগামী সপ্তামহ মবশ র্ময়র্নির্ মেমটর সবনত্র র্াপমাত্রা 
নহমামের নর্মচ োর্মব। নর্উ ইয়র্ন বাসীমিরমর্ র্ামির িার্ীয় আবহাওয়ার পূবনাভামসর উন্ননর্র নিমর্ 
লেয রাখমর্ হমব যামর্ র্ারা নর্মজমির, পনরবার এবং প্রনর্মবশীমির রো র্রার জর্য প্রময়াজর্ীয় 
উপযুক্ত পিমেপ নর্মর্ পামর।  
  
বর্রাপত্তা পরামেন  
বর্রাপদ র্াত্রা  
শীর্র্ালীর্ ঝমের সমময় সবমচময় মবনশ মৃরু্য ও আঘামর্র র্ারে হল পনরবহর্ িঘুনটর্া। গানে 
চালামর্া শুরু র্রার আমগ, আপর্ার গানে যামর্ বরফ ও রু্ষারমুক্ত োমর্ র্া নর্নির্ র্রুর্; 
ভামলা িনৃিশনক্ত ভামলা গানে চালামর্ার চানবর্াঠি। মর্াোয় মর্াোয় োমমবর্ র্ার পনরর্ল্পর্া র্মর 
নর্র্ এবং িইু গানের মমধয িরূত্ব বজায় রাখরু্। অ্নর্নরক্ত সর্র্ন  োকুর্ এবং মমর্ রাখমবর্ ময 
বার্ামস োর্া রু্ষামরর র্ারমে মোট নশশুমির মিখা র্াও মযমর্ পামর। সবসময় রাস্তা ও আবহাওয়ার 
পনরনিনর্র সামে নমনলময় আপর্ার গনর্ ঠির্ র্রুর্।  
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সর্ল সেমর্র মমাটরচালর্মির জর্য এটি জার্া গুরুত্বপূেন ময মনা প্লাও ঘণ্টায় 35 মাইল পযনন্ত 
গনর্মবমগ চমল, যা অ্মর্র্ মেমত্রই নলনখর্ গনর্ সীমার মেমর্ র্ম, সুনর্নির্ র্রমর্ ময েনেময় লবে 
ড্রাইনভং মলমর্ োমর্ ও রাস্তায় েনেময় র্া পমে। বারংবার ইিারমেট হাইওময়মর্, রু্ষার-অ্পসারে-
যন্ত্র পাশাপানশ র্াজ র্মর, মযমহরু্ অ্মর্র্গুমলা মলর্ এর্সামে পনরেন্ন র্রার এটা সবমচময় র্াযনর্র 
ও নর্রাপি উপায়।  
  
এোোও গানেচালর্ ও পেচারীমির এটা মাোয় রাখা উনচৎ ময রু্ষার-অ্পসারে-যন্ত্র ড্রাইভারমির 
িনৃিসীমা সীনমর্ োমর্, এবং যন্ত্রগুমলার আর্ার ও ওজর্ মবনশ হওয়ায় এগুমলা দ্রুর্ গনর্পে 
পনরবর্ন র্ ও োমামর্া র্িসাধয। রু্ষার-অ্পসারে-যমন্ত্রর মপের্ মেমর্ বরফ ওোমর্া এর চালর্মির 
িনৃিশনক্ত মারাত্মর্ভামব হ্রাস র্রমর্ বা মহায়াইটআউট অ্বিার র্ারে ঘটামর্ পামর। গানেচালর্মির 
রু্ষার-অ্পসারে-যন্ত্রমর্ পাশ র্াটিময় যাওয়ার মচিা র্রা বা মপের্-মপের্ যাওয়া অ্েবা খুব 
র্াোর্ানে যাওয়া উনচৎ র্য়। গানেচালর্মির জর্য সবমচময় নর্রাপি জায়গা হল রু্ষার-অ্পসারে-
যমন্ত্রর মবশ খানর্র্টা মপেমর্ মেমর্ চালামর্া র্ারে মসখামর্ রাস্তা পনরষ্কার ও লবোক্ত োমর্।  
  
নর্রাপি ড্রাইনভং এর নর্েু সবমচময় গুরুত্বপূেন পরামশনগুনলর অ্ন্তভুন ক্ত হল:  

• যখর্ শীর্র্ালীর্ ঝে আঘার্ হামর্, র্খর্ প্রময়াজর্ র্া হমল ড্রাইভ র্রমবর্ র্া।  
• মসরু্গুমলায় সাবধার্র্া অ্বলম্বর্ র্রুর্ মযমহরু্ বরফ মসখামর্ রাস্তার মচময় দ্রুর্ জমাট 

বাঁমধ।  
• মভজা পার্া রাস্তামর্ নপনেল র্রমর্ পামর, র্াই যখর্ই সামমর্ র্ামির এর্টা সূ্তপ আসমব, 

র্খর্ আমরা ধীর গনর্মর্ গানে চালামর্াটা গুরুত্বপূেন।  
• আপর্ার ভ্রমে আবনশযর্ হমল নর্নির্ র্রুর্ ময আপর্ার গানেমর্ র্ম্বল, মবলচা, ফ্ল্যাশলাইট 

ও অ্নর্নরক্ত বযাটানর, অ্নর্নরক্ত গরম র্াপে, এর্ মজাো টায়ার মচর্, বযাটানর বুোর 
র্ার, সহমজ শনক্ত প্রিার্র্ারী খাবার এবং নডসমেস ফ্ল্যাগ নহমসমব বযবহার র্রমর্ উজ্জ্বল 
রমের র্াপে-জার্ীয় সরঞ্জামানি রময়মে।  

• মপেল নিজ-আপ আটর্ামর্ আপর্ার গযামসর টযাে ভনর্ন  রাখুর্।  
• আপর্ার বযবহার উপমযাগী মসল মফার্ বা অ্র্যার্য মযাগামযামগর যন্ত্র মযমর্ টু-ওময় মরনডও 

োর্মল, মসগুমলার বযাটানর চাজন  নিময় রাখরু্ এবং ভ্রমে র্রার সময় এটি আপর্ার সামেই 
রাখুর্। আপনর্ যনি মর্াোও আটর্া পমের্, আপনর্ সাহামযযর জর্য মফার্ র্রমর্ পারমবর্, 
উদ্ধারর্ারীমর্ আপর্ার অ্বিার্ সম্পমর্ন  জার্ামর্ পারমবর্।  

• নর্নির্ র্রুর্ ময আপর্ার যার্ায়ামর্র পনরর্ল্পর্া অ্র্য মর্উ জামর্।  
• গানে চালামর্ার সময় যার্বাহর্মর্ বরফ এবং রু্ষার মুক্ত রাখুর্।  
• পনরর্ল্পর্া বানর্ল র্রুর্ এবং গানেগুমলার মমধয িরূত্ব বজায় রাখুর্। সবসময় রাস্তা এবং 

আবহাওয়ায় পনরনিনর্র সামে আপর্ার গনর্মর্ সামঞ্জসযপূেন রাখুর্।  
  
এটা মমর্ রাখা জরুরী ময মনাপ্লাউ ঘণ্টায় 35 মাইল পযনন্ত গনর্মর্ চলমর্ পামর, যা অ্মর্র্ মেমত্র 
মপাে র্রা গনর্ সীমার মচময় র্ম, যামর্ েনেময় মিওয়া লবর্ ড্রাইনভং মলমর্ োমর্ এবং 
সের্পমের বাইমর েনেময় র্া যায় র্া নর্নির্ র্রা যায়। অ্মর্র্ সময় ইিারমেট হাইওময়মর্ 



 

 

মনাপ্লাউ পাশাপানশ র্াজ র্রমব, মযমহরু্ এটি এর্ই সমময় র্ময়র্টি মলর্ এর্ই সামে পনরষ্কার র্রার 
সব মচময় িে এবং নর্রাপি উপায়।  
  
মমাটর সাইমর্ল আমরাহী এবং পেচারীমির এটাও মাোয় রাখমর্ হমব ময রু্ষারনপমলা ড্রাইভারমির 
িনৃি সীনমর্ অ্ংশজমুে োমর্ এবং রু্ষারনপমলাগুমলার আর্ার ও ওজমর্র র্ারমে দ্রুর্র্ম সমময় গনর্ 
র্মামর্া এবং বন্ধ র্রা খবু র্ঠির্ হমর্ পামর। নপমলার নপেমর্ রু্ষারপার্ মারাত্মর্ভামব িশৃযমার্র্া 
হ্রাস র্রমর্ পামর বা মহায়াইটআউট অ্বিার সৃনি র্রমর্ পামর। মমাটর চালর্মির রু্ষারনপমলামর্ 
অ্নর্িম র্রার বা এর খুব র্াোর্ানেমর্ মেমর্ অ্র্ুসরে র্রার মচিা র্রা উনচর্ র্য়। মমাটর 
চালর্মির জর্য সবমচময় নর্রাপি জায়গা হল রু্ষারনপমলাটির নপেমর্র অ্ংশ মযখামর্ রাস্তা পনরষ্কার 
রময়মে এবং লবর্ েোমর্া হময়মে।  
  
ঠাণ্ডা আিিাওো  
নর্উ ইয়র্ন  মেট, রর্লযান্ড এবং ওময়েমচোর র্াউনিগুনলর উত্তমরর সব অ্ঞ্চমলর জর্য ঠাণ্ডা 
বার্ামসর সর্র্ন বার্ন া র্াযনর্র রময়মে। এটি শুমর্যর নর্মচ 10 মেমর্ শুমর্যর নর্মচ 30 পনরসমরর মমধয 
প্রর্যাশা র্রা হমে। রর্লযান্ড র্াউনি, ওময়েমচোর র্াউনি, নর্উ ইয়র্ন  নসটি এবং লং আইলযান্ড-
এর জর্য ঠাণ্ডা বার্ামসর সর্ন র্র্া র্াযনর্র, মযখামর্ এর্ই সামে বার্ামসর র্াপমাত্রা অ্মর্র্ সমময় 
শূমর্যর নর্মচ 15 মেমর্ 20 এর মমধয হমর্ পামর।  
  
এই সপ্তামহর এমর্া র্ম র্াপমাত্রার পূবনাভাস মিওয়া হময়মে ময উন্মুক্ত ত্বমর্ 10 নমনর্মটর মমধযই 
প্রিাহ হমর্ পামর। র্ামির বানে ও যার্বাহমর্ পযনাপ্ত জরুরী খািয সংগ্রহ মরমখ প্রস্তুর্ হমর্ হমব। 
যনি আপনর্ বাইমর মবর হময় োমর্র্ র্াহমল মপাষামর্র প্রনর্টি স্তমর এবং প্রিাহ মেমর্ রো র্রার 
জর্য আপর্ার হার্ এবং মাো মঢমর্ রাখুর্। অ্র্যার্য নর্রাপত্তা টিপস অ্ন্তভুন ক্ত:  
  
উষ্ণ ঘমরর মভর্মর োর্া  
ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সময় যনি আপর্ার র্াপ মবনরময় যায়, র্াহমল আপর্ার প্রময়াজর্ মর্ই এমর্ রুম 
বন্ধ র্াপ আটমর্ রাখমর্ পামরর্। হালর্া ওজমর্র র্াপমরর স্তমরর মপাষার্ পেুর্ এবং এর্টি টুনপ 
পেুর্।  
  
পানর্র পাইপ সুরনের্ রাখা  
অ্নর্ ঠাণ্ডা পানর্র পাইমপর জমাটবদ্ধর্া ও বন্ধ হময় যাওয়া প্রনর্মরাধ র্রমর্ নর্মচর সহজ ধাপ 
অ্র্ুসরে র্মর আপর্ার বানে, অ্যাপাটন মমি বা বযবসার িার্ সুরনের্ রাখুর্।  
  
ঠাণ্ডা আবহাওয়ার আমগ  

• জমাট বাধার জর্য সবমচময় সংমবির্শীল পাইপগুনল শর্াক্ত র্রুর্ এবং মসগুনল ইর্সুমলট 
র্রুর্, সাধারের্ বাইমরর প্রাচীমরর নর্র্মট, িল মেমস বা অ্যাটিমর্র মমধয।  

• গরম মটমপর (UL অ্র্ুমমানির্) মাধযমম পাইপ মনুেময় নির্।  
• পাইমপর নভর্মর মর্ামর্া ঠাণ্ডা বার্াস প্রমবশ র্মর এমর্ নলর্সমূহ বন্ধ র্মর নির্।  
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• বাগামর্র মহাসগুনল নবনেন্ন র্রুর্ এবং বাইমরর র্লগুনলমর্ সংমযাগর্ারী পাইপগুনলর পানর্ 
বন্ধ র্মর নির্। এটি বানের ঠির্ অ্ভযন্তমর পাইমপর স্বল্প সমময়র মমধয জমম যাবার সম্ভাবর্া 
হ্রাস র্মর।  

  
ঠাণ্ডা োর্মল  

• বাইমরর মিয়ামলর এর্টি র্ল মেমর্ রামর্ গরম ও ঠাণ্ডা পানর্ মবর হমর্ নির্।  
• বাইমরর মিয়ামলর র্াোর্ানে এর্টি মবনসমর্ বা অ্যাপ্লাময়মের নর্মচ োর্া ইর্সমুলটনবহীর্ 

পাইপগুনলমর্ র্াপ পাবার জর্য মুল িরজা খলুুর্।  
• নর্নির্ হময় নর্র্ ময র্াপমাত্রা বজায় রময়মে এবং 55 নডনগ্রর মচময় র্ম র্য়।  
• যনি আপনর্ িমূর োর্ার পনরর্ল্পর্া র্মরর্: (1) জমম যাওয়া প্রনর্মরামধর জর্য যমেি র্াপ 

রময়মে নর্ র্া র্া যাচাই র্রার জর্য আপর্ার বানেমর্ মযমর্ামর্া এর্জর্মর্ োর্মর্ হমব 
অ্েবা (2) মড্রর্ ও পানর্র নসমেম (ইর্মডার নিেলার নসমেম বযর্ীর্) বন্ধ র্রুর্।  

  
যনি পাইপ জমম যায়  

• নর্নির্ র্রুর্ ময যনি পানর্র পাইপ মফমট যায় র্াহমল আপনর্ অ্েবা আপর্ার পনরবামরর 
ময মর্উ পানর্ প্রবাহ বন্ধ র্রমর্ পামরর্। পানর্ প্রবাহ বন্ধ র্মর আপর্ার ঘমরর েনর্ 
র্নমময় আর্ুর্। এর্জর্ প্লাম্বারমর্ মফার্ র্রুর্ এবং আপর্ার বীমা এমজমির সামে 
মযাগামযাগ র্রুর্।  

• র্খমর্া মখালা নশখা বা মশাল নিময় পাইমপর জমম যাওয়া িরু র্রার মচিা র্রমবর্ র্া।  
• নির জমল এবং র্ার আমশপামশ তবিযুনর্র্ শর্ হওয়ার সম্ভাবর্া সম্পমর্ন  সবনিা সর্র্ন  োকুর্।  

  
আউটমডার নর্রাপত্তা:  
প্রিাহ এোমর্, প্রচণ্ড ঠাণ্ডার সময় নভর্মর োকুর্। যনি আপর্ামর্ অ্বশযই বাইমর মযমর্ হয়, র্াহমল 
আপর্ার শরীমরর প্রনর্টি অ্ংশমর্ মঢমর্ রাখার মচিা র্রুর্: র্ার্, র্ার্, পাময়র আঙ্গলু এবং আঙ্গলু 
ইর্যানি। গ্লাভমসর মচময় নমমটর্স ভামলা। ত্বর্ শুষ্ক রাখুর্। সম্ভব হমল বার্ামসর বাইমর োকুর্। 
মযমহরু্ হাইমড্রশর্ রমক্তর ভনলউম বনৃদ্ধ র্মর র্াই প্রচুর পার্ীয় পার্ র্রুর্, যা প্রিাহ প্রনর্মরামধ 
সাহাযয র্মর। র্যামফইর্, অ্যালমর্াহল এবং নসগামরট এনেময় চলুর্। র্যানফর্ রক্তর্ালী সংমর্াচর্ র্মর, 
আপর্ার শরীমরর উষ্ণর্া মরাধ র্মর। অ্যালমর্াহল র্াঁপুনর্ র্মায়, যা আপর্ামর্ উষ্ণ রাখমর্ সাহাযয 
র্মর। নসগামরমটর বযবহার আপর্ার হামর্র রক্ত প্রবাহ বন্ধ র্মর মিয়।  
  
রু্ষারেমশন মিমহর প্রিামহ প্রােনমর্ নচনর্ৎসা  

• যর্েে র্া আপনর্ বানের মভর্মর আসমের্:  
• শরীমরর ঠাণ্ডা অ্ংশ ঘষা বা মানলশ র্রমবর্ র্া।  
• উষ্ণ পার্ীয় পার্ র্রুর্।  
• জামার্াপে, র্ম্বল ইর্যানির অ্নর্নরক্ত স্তর পেুর্।  



 

 

• আংটি, ঘনে, এবং টাইট নর্েু খুমল মফলুর্।  
  
ঘমরর নভর্মর োর্মল  

• রু্ষারপীনের্ পাময় হাঁটমবর্ র্া। আপর্ার আমরা েনর্ হমর্ পামর।  
• উষ্ণ, গরম র্য় এমর্ পনর্মর্ মগাসল র্রুর্ এবং আপর্ার মুখ ও র্ার্ এর্টি আর্দ্ন, উষ্ণ, 

গরম র্য় এমর্ মর্ায়ামল নিময় মুনেময় নর্র্।  
• গরম চুলা বা নহটার এর র্াোর্ানে যামবর্ র্া বা নহটিং পযাড, গরম পানর্র মবার্ল বা 

এর্টি মহয়ার ড্রায়ার বযবহার র্রমবর্ র্া। আপনর্ নফমর আসার অ্র্ুভূনর্র আমগ নর্মজমর্ 
পুমর মফলমর্ পামরর্।  

• রু্ষারপীনের্ নির্ লাল হময় ফুমল উঠমব এবং মমর্ হমব এটা আগুমর্ জ্বলমে। আপর্ার 
মফািা মবমে মযমর্ পামর। মফাসর্া গনলময় মিমবর্ র্া। এটি ের্নচমের র্ারে হমর্ পামর।  

• যনি আপর্ার ত্বর্ র্ীল বা ধূসর মহ যায়, খবু ফুমল যায় বা র্ঠির্ এবং পমৃি অ্বশ 
অ্র্ুভুনর্ হয় র্াহমল য়অ্নবলমম্ব হাসপার্ামল যার্।  

  
হাইমপাোরনময়া ঠাণ্ডা র্াপমাত্রায় িীঘনেে অ্র্াবৃর্ োর্ার র্ারমে হয়, নবমশষ র্মর নশশু ও 
বয়িমির। নর্ম্ননলনখর্ উপসগনগুনল পযনমবেে র্রুর্: মমর্ানর্মবশ র্রমর্ অ্েমর্া, িবুনল সমন্বয়, 
অ্েি র্ো, র্ন্দ্রা, অ্বসাি অ্েবা নর্য়ন্ত্রেহীর্ র্াঁপনুর্, হাঠাৎ র্াপুনর্। মর্ামর্া বযনক্তর শরীমরর 
র্াপমাত্রা যনি 95 নডনগ্র ফামরর্হাইমটর নর্মচ মর্মম যায়, র্াহমল র্ৎেোৎ জরুনর নচনর্ৎসা সহায়র্া 
নর্র্। মভজা র্াপে খুমল মফলুর্, মরাগীমর্ গরম র্ম্বল নিময় মুমে মফলুর্ এবং বাইমরর সাহাযয 
আসার আগ পযনন্ত মরাগীমর্ গরম, অ্যালমর্াহল ও র্যামফইর্ নবহীর্ র্রল পার্ র্রমর্ নির্।  
  
"অবি দেম্বক বর্রাপদ" োকুর্  
গরম যন্ত্রপানর্ জার্ীয়ভামব বানেমর্ এবং নর্উ ইয়র্ন  মেমট আগুর্ লাগার অ্র্যর্ম র্ারে। প্রায়ই 
নহটিং সম্পনর্ন র্ অ্নির্াণ্ড রেোমবেে বা সাধারে যমের অ্ভামব ঘমট োমর্। জার্ীয়ভামব প্রনর্ 
বের 2013-2015 মেমর্ গমে 45,900 মহাম নহটিং এর ফমল অ্নির্াণ্ড ঘমট োমর্। এই অ্নির্ামণ্ড 
বানষনর্ প্রায় 205 জমর্র মৃরু্য হয়, 725 জর্ আহর্ হয় ও 506 নমনলয়র্ মানর্ন র্ ডলামরর 
সম্পনত্তর েনর্ হয়।  
  
র্ময়র্টি সহজ পিমেপ গ্রহে র্মর উমেখমযাগযভামব এর্টি নহটিং সম্পনর্ন র্ অ্নির্ামণ্ডর সম্মুখীর্ 
হওয়ার সম্ভাবর্া র্মামর্ পামরর্। আপনর্ বানের নহটিং এর নবষময় যর্টা সর্র্ন  হর্ র্া মর্র্, 
অ্নির্ামণ্ডর বযাপামর আপর্ার এবং আপর্ার পনরবারমর্ প্রস্তুর্ হওয়া উনচর্।  

• এর্টি ভামলা মামর্র মধাঁয়া এবং র্াবনর্ মমর্াোইড নডমটক্টর নর্র্ুর্ এবং সাবধামর্ 
রের্ামবেে র্রুর্।  

• আগুমর্র ঝঁুনর্গুনল িরূ র্রমর্ বা নর্য়ন্ত্রে র্রমর্ আপর্ার বানেটি পরীো র্রুর্।  
• বানেমর্ অ্ন্তর্ পমে 5-পাউন্ড A-B-C মামর্র অ্নি নর্বনাপর্ ইর্েল র্রুর্ এবং 

পনরবামরর সিসযমির মশখার্ র্ীভামব মসগুনল বযবহার র্রমর্ হয়।  



 

 

• মগাটা পনরবারমর্ নর্ময় সপুনরর্নল্পর্ পালামর্ার পে তর্নর র্রুর্।  
• সর্ল পনরবামরর সিসযমির পনরর্ল্পর্ার সামে পনরনচর্ র্া হওয়া পযনন্ত ফায়ার নড্রলস এর 

অ্র্ুশীলর্ ধমর রাখুর্।  
• যনি আপর্ার এর্টি পুরমর্া বানে োমর্, র্াহমল এর্জর্ মযাগযর্াসম্পন্ন ইমলর্নেনশয়ার্ দ্বারা 

ওয়যানরং পরীো র্মর নর্নির্ র্রুর্ ময এটি বর্ন মার্ নবনডং মর্াড পূরে র্মর।  
• আপর্ার নচমনর্ এবং ফায়ারমপ্লসটি নিময়ামসাট নবড-আপ, ফাটল, মভমে যাওয়া ইট বা 

মটন ার এবং মযমর্ামর্া বাধার জর্য বাৎসনরর্ভামব পনরষ্কার ও পনরিশনর্ র্রুর্।  
• মোমরজ এলার্া পনরেন্ন ও পনরপাটি রাখরু্।  
• গরম উপনরভাগ মেমর্ পিন া, মর্ায়ামল এবং পামত্রর ধারর্ িমূর রাখুর্।  
• র্াপ উৎস মেমর্ র্দ্াবর্ এবং িাহয নির্ার িমূর রাখুর্। বানেমর্ র্খর্ও মপেল রাখমবর্ র্া।  
• িময়ড বা উন্মুক্ত র্ামরর বা আলগা প্লাগগুনলর জর্য এেমটর্শর্ র্ডন গুনল পনরিশনর্ র্রুর্।  

  
সঠিক রিণাম্বিিণ অর্ুসরণ করুর্  
র্াপ পাম্প, চুনে, মেস নহটার, র্াঠ ও র্য়লার চুলা, ফায়ারমপ্লস, নচমনর্ এবং নচমনর্ সংমযাগ 
মযাগযর্াসম্পন্ন নবমশষজ্ঞমির দ্বারা উপযুক্ত রেোমবেে এবং বানষনর্ পনরিশনমর্র মাধযমম আগুর্ মরাধ 
র্রমর্ এবং জীবর্ বাচঁামর্ পামর। ইর্েমলশর্, মভনিং, জ্বালানর্, রেোমবেে এবং মমরামমর্র জর্য 
প্রস্তুর্র্ারমর্র নর্মিনশাবলী অ্র্ুসরে র্রুর্। অ্পামরটিং এবং সুরো তবনশিযগুনল মমর্ আমে র্া 
নর্নির্ র্রার জর্য মানলমর্র মযার্ুয়ালটি পযনামলাচর্া র্রুর্।  

• মেস নহটার - আসবাবপত্র, জার্ালার নজনর্সপত্র, নবোর্াপত্র, মপাশার্, আসর্সমূহ, অ্র্যার্য 
িাহয পিােন মেমর্ অ্ন্তর্ 3 ফুট িমূর নহটার রাখুর্। তবিযুনর্র্ চুলার সমঙ্গ এেমটর্শর্ 
র্ডন গুনলর বযবহার এনেময় চলুর্। ঘর মেমর্ মবর হওয়ার আমগ বা নবোর্ায় যাওয়ার আমগ 
সবসময় মেস নহটার বন্ধ র্রুর্।  

• জ্বালানর্ মর্মলর জ্বলন্ত যন্ত্রপানর্-সঠির্ অ্পামরশমর্র জর্য শাট অ্ফ প্রনিয়া এবং উইর্ 
পনরিশনর্ র্রুর্। টাটর্া জ্বালানর্ নিময় টযাে ভমর নর্র্। পুর্রায় জ্বালানর্ ভরার আমগ 
নহটারটি ঠাণ্ডা র্মর নর্র্। এর্টি গরম নহটামর জ্বালানর্ সংমযাগ এর্টি নবপজ্জর্র্ অ্নির্াণ্ড 
ঘটামর্ পামর।  

• র্াঠ মপাোমর্া সরঞ্জা ও ফায়ারমপ্লস - র্ামঠর চুলা বা অ্নিকুমণ্ড আবজন র্া মপাোমবর্ র্া। 
শুধু ভামলা উপযুক্ত হাডন উডস জ্বালার্। নর্নির্ মহার্ ময আগুর্ জ্বানলময়মের্ র্া র্া আপর্ার 
অ্নিকুণ্ড বা মোমভর সামে মার্ার্সই, এটি ওভারমলাড র্রমবর্ র্া। নর্নির্ মহার্ র্ামঠর 
চুলা প্রাচীর মেমর্ অ্ন্তর্ 36 ইনঞ্চ িমূর ইর্েল র্রা হয়। অ্নিকুণ্ড, মোভ ও নচমনর্ মেমর্ 
িাহয পিােন ভামলাভামব সনরময় রাখুর্। চারপামশর জায়গা পনরেন্ন রাখুর্। আগুর্ মেমর্ আসা 
ফুলনর্ এবং আগুমর্র সুত্রপার্ প্রনর্মরাধ র্রমর্ সবনিা ফায়ারমপ্লস নির্ বযবহার র্রুর্। 
র্খমর্া আগুর্মর্ এর্লা মরমখ যামবর্ র্া।  

• নচমনর্ - মিওমসামট জমম যাওয়ার প্রধার্ র্ারে নচমনর্র আগুর্। এর্টি মর্াংো, বন্ধ হময় 
যাওয়া অ্েবা অ্বরুদ্ধ হময় যাওয়া নচমনর্ সঠির্ভামব মধাঁয়া নর্গনর্ র্রমর্ র্া পারার 
র্ারমে নচমনর্মর্ আগুমর্র সুত্রপার্ ঘটামর্ পামর। নচমনর্ মেমর্ আসা প্রায় সব আবানসর্ 



 

 

আগুর্ প্রনর্মরাধমযাগয। এর্জর্ মযাগযর্াসম্পন্ন নচমনর্ পনরিারমর্র দ্বারা বানষনর্ নচমনর্ 
পনরিশনমর্র মাধযমম আগুর্ বা র্াবনর্ মমর্াোইড নবষনিয়া প্রনর্মরাধ র্রমর্ পামরর্।  

• োই - র্ামঠর চুলা ও ফায়ারমপ্লমস অ্নর্নরক্ত োই জমা হমর্ নিমবর্ র্া। অ্নর্নরক্ত োই 
জমম যাওয়ার র্ারমে জ্বলমর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় বায়রু প্রচলর্ মরাধ র্মর। োই অ্পসারমের 
সময়, টাইট-নফটিং র্ভারসহ এর্টি ধার্ব পাত্র বযবহার র্রুর্। সবনিা র্াঠামমা মেমর্ িমূর 
এর্টি বাইমরর অ্বিামর্ োইময়র স্তুপ র্রুর্। শীর্ল মমর্ হমে এমর্ োইময় এর্টি ধূমানয়র্ 
চারমর্াল োর্মর্ পামর যা আগুমর্র সুত্রপার্ ঘটামর্ পামর।  

  
কািনর্ মম্বর্াক্সাইড  
মযখামর্ জ্বালানর্ মপাোমর্া হয় মসখামর্ই র্াবনর্ মমর্াোইড তর্নর হয় এবং মানর্ন র্ যুক্তরামে 
িঘুনটর্াজনর্র্ নবষনিয়া মরুৃ্যর অ্র্যর্ম র্ারে। এটি এর্টি গন্ধহীর্, স্বািহীর্ এবং অ্িশৃয ঘার্র্ 
এবং এটি শর্াক্ত র্রার এর্মাত্র নর্রাপি উপায় হমলা র্াবনর্ মমর্াোইড অ্যালামন। অ্নর্নরক্ত 
তবনশিযগুনলর উপর নর্ভন র র্মর র্াবনর্ মমর্াোইড অ্যালামমনর িাম 20 ডলার মেমর্ 50 ডলামরর 
মমধয হময় োমর্।  
  
র্াবনর্ মমর্াোইড নবষনিয়ার লেেগুনলর মমধয ঘুম-ঘুম ভাব, মাোবযো এবং মাো মঘারা 
অ্ন্তভুন ক্ত। আপনর্ যনি মমর্ র্মরর্ র্াবনর্ মমর্াোইমডর নবষনিয়া রময়মে র্মব এলার্াটিমর্ বায়ু 
চলাচল র্রমর্ নির্ এবং হাসপার্ামল যার্। অ্র্যার্য নর্রাপত্তা নবষয়র্ পরামশন অ্ন্তভুন ক্ত:  

• নর্নির্ র্রুর্ ময প্রনর্বন্ধর্র্া, েয় এবং আলগা সংমযামগর জর্য নচমনর্ এবং মভিগুনল 
পরীো র্রা হময়মে।  

• ফায়ারমপ্লসগুনল বযবহার র্রার সময় সমূ্পেনরূমপ নচমনর্গুনল উন্মুক্ত র্রুর্।  
• মেস নহটারগুনলমর্ সঠির্ জ্বালানর্ বযবহার র্রুর্।  
• বানে বা আবদ্ধ িামর্ র্খর্ও চারমর্াল বা বারনবনর্উ নগ্রল জ্বালামবর্ র্া।  
• র্খর্ও বানে, গযামরজ বা গানের নভর্মর মপামটন বল জ্বালানর্ জ্বলন্ত র্যানম্পং সরঞ্জাম বযবহার 

র্রমবর্ র্া  
• র্খর্ও সংযুক্ত গযামরমজ গানে চাল ুরাখমবর্ র্া এমর্নর্ গযামরমজর িরজা উন্মুক্ত োর্মল।  
• মার্ুষ ঘুমামে এমর্ মর্ামর্া ঘমর র্খমর্াই আর্মভমিড ফুময়ল বানর্নং অ্যাপ্লাময়ে চালামবর্ 

র্া।  
• বানে গরম র্রার জর্য র্খর্ই রান্নাঘমরর মোভ বযবহার র্রমবর্ র্া।  
• র্খর্ও মর্ামর্া গযামরজ, মবসমমি বা বানের বারান্দার র্ামে গযাস চানলর্ মজর্ামরটর 

চালামবর্ র্া। এটিমর্ িমূর রাখুর্  
  
শীর্র্ালীর্ আবহাওয়ায় নর্রাপত্তা সংিান্ত আমরা র্মেযর জর্য, অ্র্ুগ্হপূবনর্ মহামলযান্ড সুরো এবং 
জরুরী পনরমষবা নবভামগর ওময়বসাইট http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info পনরিশনর্ 
র্রুর্।  
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