
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/18/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বের চরম তাপ প্রিাম্বের জর্ে প্রস্তুত থাকার অর্ুম্বরাধ কম্বরম্বের্ 

এই সপ্তাম্বের শেম্বে  
  

উচ্চ তাপমাত্রা এিং িবধনত আর্দ্ন তা িয়স্ক এিং শোট বেশু সে বিপন্ন পরূ্ন জর্ম্বগাষ্ঠীর জর্ে বিপম্বের 
কারর্ েম্বত পাম্বর  

  
সপ্তাম্বের শেম্বের বের্গুবলম্বত রাম্বজের উেোর্ ও সাাঁতার কাটার স্থার্গুবল িবধনত সমম্বয়র সুবিধা 

প্রোর্ করম্বি  
  

কুবলং শেেম্বর্র প্রম্বয়াজর্ আম্বে এমর্ বর্উ ইয়কন  েেম্বরর অবধিাসীম্বের জর্ে জাবভটাস শসন্টার 
তার শেবসবলটি খুম্বল শেম্বি  

  
বিপাটন ম্বমন্ট পািবলক সাবভন স (Department of Public Service) বপক শলাি হ্রাস শপ্রাগ্রাম সবিয় 

করম্বে  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ রাজয জমুে নর্উ ইয়র্ন বাসীমের অ্র্ুমরাধ র্মরমের্ আমগ থেমর্ 
সম্ভাবয নবপজ্জর্র্ তাপ প্রবামের নবরুমে সাবধার্তা অ্বলম্বর্ র্রমত, যা শুক্রবার, জলুাই 19 থেমর্ 
থসামবার জলুাই 22 অ্বনধ যা স্থায়ী েমব। তাপ সচূর্ মার্ মধয-90 থেমর্ শুরু র্মর 100 নিনি 
থবনি বযাপ্তীর েমত পামর সমি সময়সীমার জমুে। জাতীয় আবোওয়া পনরমেবা ইমতামমধযই র্েন 
র্ানির বাইমর থবনির ভাগ র্াউনিগুনলর জর্য তাপ প্রবামের অ্যািভাইজনর জানর র্মরমে এবং 
সপ্তাে অ্িসর েওয়ার সামে আমরা থবনি নর্েু আমরা আিা র্রমত পানর। নর্উ ইয়র্ন বাসীরা এই 
সপ্তাোমে সারা রাজয জমুে থেট পার্ন :গুনলমত বনধনত সময় সাাঁতার র্াটার সুনবধা পামবর্ এবং কুনলং 
থেির্গুনলর সনুবধা পামরর্। কুনলং থেিমর্র প্রময়াজর্ আমে এমর্ নর্উ ইয়র্ন  নসটির অ্নধবাসীমের 
জর্য আগামী শুক্রবার, িনর্বার ও থরাববার সর্াল 11টা থেমর্ রাত 8টা পযনে জানভটস থসিার 
তার থেনসনলটি থ ালা রা মব।  
  
"আনম নর্উ ইয়র্ন ারমের অ্র্ুমরাধ র্রনে এই সপ্তাোমে প্রচণ্ড গরমমর নবরুমে থয থর্ার্ এবং সমস্ত 
প্রময়াজর্ীয় সাবধার্তা অ্বলম্বর্ র্রমত", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সাাঁতামরর সুনবধা সে থেট 
পার্ন :গুনল পমর থ ালা েমব, এবং যনে আপর্ার িীততাপ নর্য়ন্ত্রমের সুনবধা র্া োমর্, তােমল সারা 
রামজয জমুে সবনজর্ীর্ কুনলং থেির্ রময়মে। প্রনতমবিীরা থর্মর্ আমের্ তার উপর র্জর রা ুর্ 
এবং বাইমরর র্াজ র্মন সীনমত র্রুর্ নর্নিত র্রমত থয আপনর্ এবং আপর্ার নপ্রয়জর্রা চরম 
তাপমাত্রার সময় নর্রাপে এবং সুস্থ োর্মত পামরর্।"  



 

 

  
গরম আবোওয়ার এই সময়র্ামলর েমল গরমমর চাপ এবং তাপ সংক্রাে অ্সসু্থতা বনৃের ঝুাঁ নর্ 
োর্মব। যামের তাপ সম্পনর্ন ত অ্সুস্থতার প্রবেতা আমে - অ্ল্পবয়সী নিশুমের, বয়স্ক, যারা বাইমর 
বযায়াম র্মরর্, যারা থজারোর বনেরঙ্গমর্র র্ামজর সামে জনেত, এবং যামের শ্বাসযমন্ত্রর থরাগ 
থযমর্ োাঁপানর্ আমে, - তামের ঠান্ডা োর্ার জর্য প্রময়াজর্ীয় পেমেপ িেে র্রা উনচত য র্ 
তাপমাত্রা বােমব।  
  
নর্উ ইয়র্ন বাসীমের সব থচময় থবনি োলর্াগাে তমেযর জর্য স্থার্ীয় আবোওয়ার পূবনাভাস পযনমবেে 
র্রা উনচত। আবোওয়া পযনমবেে, সতর্ীর্রে, উপমেি এবং সবনমিে পূবনাভামসর সব  বরা বমরর 
জর্য, র্যাির্াল ওময়োর সানভন স (National Weather Service)-এর ওময়বসাইট পনরেিনর্ র্রুর্।  
  
নর্উ ইয়র্ন  থেট নিপাটন মমি অ্ে পাবনলর্ সানভন স আজ এবং আগামীর্াল েপুুর 1:00টা থেমর্ 
সন্ধ্যা 6:00টার মমধয সব নর্উ ইয়র্ন  থেট এমজনির জর্য নপর্ থলাি হ্রাস থপ্রািাম সনক্রয় 
র্মরমে, এোোও নর্উ ইয়র্ন  ইনন্ডমপমন্ডি নসমেম অ্পামরটর (New York Independent System 
Operator, NYISO) 115kv এবং তার থবনি সমস্ত ট্রািনমির্ লাইমর্র র্াজ স্থনগত র্মরমে 
আগামীর্াল, িনর্বার এবং রনববার। এর্ইভামব, রামজযর ইউটিনলটি পনরমেবাগুনল তামের নসমেমমর্ 
স্বাভানবর্ অ্বস্থায় নেনরময় নেমে এবং িােমর্র চানেো পূরমে সেম পযনাপ্ত ববেযুনতর্ সেমতার 
উপলনি নর্নিত র্রার জর্য থর্ার্ পনরর্নল্পত পনরমেবা বমন্ধ্র র্াজ স্থনগত রা ে। িাের্ সংরেে 
ও ঐনের্ থযাগামযা র্মামর্ামর্ও গুরুত্ব থেওয়া েমব। পনরমিমে, নবভাগ ববেযুনতর্ নসমেমমর অ্বস্থা 
পযনমবেে র্রমব এবং থয থর্ার্ পনরনস্থনতমত ইউটিনলটিগুনলর প্রনতনক্রয়া তত্ত্বাবধার্ র্রমব।  
  
বর্উইয়কন  শেট সাাঁতাম্বরর স্থার্গুবল ও েীতলীকরর্ শকন্দ্রগুবল  
গভর্নর কুওমমা আজ পার্ন , নবমর্াের্ এবং ঐনতোনসর্ সংরেমের রাজয েেতরমর্ (State Office 
of Parks, Recreation and Historic Preservation) নর্মেনি নেময়মের্, তাপ তরমঙ্গর সময় 
রামজযর সাাঁতামরর স্থার্গুনলমর্ বনধনত সময় থ ালা রা ার নর্মেনি নেময়মের্ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের 
গরমমর োত থেমর্ বাাঁচমত সাোযয র্রার জর্য। বনধনত সময় শুক্রবার শুরু েমব এবং রনববার 
পযনে চলমব নর্ম্ননলন ত থেট পার্ন :গুনলমত।  
  
লং আইলোন্ড (Long Island)  
থজাি নবচ  
সামের্ থমমিা  
রবাটন  থমামজজ  
ওনরময়ি নবচ  
থের্িার  
ওয়াইিউি  
নেোর নেলস  
থমাির্ িাউি  
  
বর্উ ইয়কন  েের  

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


 

 

গযানি প্লাজা-অ্নতনরক্ত নরংর্লার পযাি  
  
কোবপটাল বরবজয়র্  
সারামটাগা স্পা - নপয়ারমলস ও নভমটানরয়া পলুস  
মমরা থলর্  
  
শমােক ভোবল  
থিল্টা থলর্  
মাইর্ নর্ল পলু  
  
োিসর্ ভোবল  
ফ্রােনলর্ নি. রুজমভল্ট পলু  
রর্লযান্ড থলর্ পুল  
নবয়ার মাউমির্ পলু  
োই টর পুল  
থলর্ ওময়ল্চ  
থলর্ টিওরাটি  
থলর্ টাঘর্ানর্র্  
নমমর্ওয়াস্কা  
  
শকন্দ্রীয় অঞ্চল  
িীর্ থলর্স থেট পার্ন   
  
র্থন কাবি  
নর্ওময়নির্ পুল  
  
বেঙ্গার শলকস  
থলচওয়ােন পলু  
সযাম্পসর্  
িযানরময়র্ থলর্স  
েযামনলর্  
  
সাউোর্ন টিয়ার  
রবাটন  থট্রমযার্  
টাউঘার্র্ েলস  
  
পবিম বর্উ ইয়কন   
থোটন  র্ায়ািা পুল  
নবভার আইলযান্ড  



 

 

অ্যামলগযানর্ - থর্াময়র্ার অ্যান্ড থরি োউজ নবমচস  
লং পময়ি  
  
নবস্তানরত জার্মত এবং সমস্ত উপলি সাাঁতার র্াটার স্থার্গুনল জার্মত এবং িীতনলর্রমের স্থার্গুনলর 
জর্য এর্টি সমূ্পেন তানলর্া েয়া র্মর থে ুর্ www.parks.ny.gov এবং আপর্ার র্াোর্ানে এর্টি 
থেট পার্ন  নর্বনাচর্ র্রুর্। নর্উ ইয়র্ন বাসীমের আমগ র্ল র্রা উনচৎ র্ারে প্রনতকূল আবোওয়ার 
জর্য পুল এবং বসর্মতর সময় প্রভানবত েমত পামর।  
  
নর্উ ইয়র্ন  থেট নিপাটন মমি অ্ে থেলে (New York State Department of Health) এর্টি 
অ্র্লাইর্ কুনলং থসিামরর তানলর্া বতনর র্মরমে থয ামর্ মার্ুে চরম তাপমাত্রার নেমর্ নর্মজমর্ 
িীতল র্রমত পামরর্। স্থার্ীয় স্বাস্থয অ্নধেপ্তর এবং প্রনতটি অ্ঞ্চমলর জরুরী বযবস্থাপর্া অ্নেসগুমলা 
থেমর্ পাওয়া কুনলং থসিারগুনলর ঠির্ার্া ও থোর্ র্ম্বমরর তানলর্া উপলি আমে এ ামর্।  
  
তাপ সংিান্ত পরামেন  
অ্নতনরক্ত গরমম প্রনত বের, নবমিে র্মর বয়স্কমের মমধয প্রনতমরাধমযাগয, আবোওয়া-সংক্রাে মৃতুযর 
অ্র্যতম র্ারে। থেিামরল থসিার ের নিনজজ র্মিাল অ্যান্ড নপ্রমভর্িমর্র (Centers for 
Disease Control and Prevention) মমত, মানর্ন র্ যুক্তরামের বাৎসনরর্ 600টির থবনি 
প্রনতমরাধমযাগয মৃতুযর র্ারে েল গরম। অ্নতনরক্ত গরমমর সময় নর্উ ইয়র্ন বাসীমের নর্রাপমে 
োর্মত সাোযয র্রার জর্য গভর্নর নর্মম্নাক্ত পরামিনগুমলা প্রোর্ র্মরমের্:  
  
থয সব মার্ুমের সমচতর্ েওয়া উনচত:  

• বয়স্ক বযনক্ত এবং থোট নিশুরা সব থচময় থবনি প্রভানবত ের্  
• ওজর্ বা অ্যালমর্ােল সমসযা োর্া মার্ুে  
• নর্নেনষ্ট নর্েু ওেুধ নর্মের্ যারা  

  
প্রস্তুত োকুর্:  

• শ্রমসাধয র্াজর্মন এবং বযায়াম নধমর র্রুর্, নবমিে র্মর সর্াল 11টা থেমর্ নবর্াল 
4টা পযনে সূযন য র্ তুমঙ্গ োমর্,  

• থভারমবলা বযায়াম র্রা উনচৎ, 4টা থেমর্ সর্াল 7টার মমধয।  
• থপ্রাটির্ র্ম ও থবনি েল ও সবনজ  ার্। থপ্রাটির্ নবপার্ীয় তাপ উৎপাের্ র্মর 

এবং বৃনে র্মর, যার েমল জমলর অ্ভাব ঘমট। অ্ল্প  াবার  ার্, নর্ন্তু থবনি বার 
র্মর  ার্। থলার্া  াবার  ামবর্ র্া।  

• প্রচন্ড গরমমর সময় প্রনত ঘিায় অ্েত েইু থেমর্ চার গ্লাস জল পার্ র্রুর্, 
আপনর্ তৃষ্ণাতন  থবাধ র্া র্রমলও। অ্যালমর্ােল বা র্যানের্ ধারের্ারী পার্ীয় 
এনেময় চলুর্।  

• সম্ভব েমল থরাে থেমর্ েমূর এবং িীতাতপ নর্য়নন্ত্রত অ্বস্থায় োকুর্। সূমযনর আমলা 
আপর্ার িরীমরর থভতমরর মূল অ্ংি গরম র্মর, েমল নিোইমেির্ েয়। িীতাতপ 

http://www.parks.ny.gov/
https://www.health.ny.gov/environmental/weather/cooling/countycenters.htm


 

 

নর্য়ন্ত্রে যনে উপলি র্া োমর্, তােমল সবননর্ম্ন তমল োকুর্, থরাে থেমর্ েমূর অ্েবা 
িীতাতপ নর্য়ন্ত্রে সে এর্টি সবনজর্ীর্ ভবমর্ যার্।  

• যনে আপর্ামর্ বাইমর থযমতই েয়, এর্টি উচ্চ সূযন সুরোর েযাটর থরটিং সে 
সার্নির্ পরুর্ (অ্েত SPF 15) এবং এর্টি টুনপ বযবোর র্রুর্ আপর্ার মু  
এবং মাো রো র্রমত। য র্ বাইমর োর্মবর্, নিলা োল্কা এবং োলর্া রমের 
থপািার্ পেুর্। আপর্ার িরীমরর উপর সূযনামলার্ এবং অ্নত-উষ্ণতা প্রভাব এোমত 
যতটা সম্ভব ত্বর্ থিমর্ নের্।  

• নিশু, থপাো প্রােী বা যামের নবমিে যমের প্রময়াজর্ েয় তামের পার্ন  র্রা গানেমত 
বা যামর্ থেমে রা মবর্ র্া তীব্র িীমের গরমমর সময়। এর্টি বন্ধ্ গানের নভতমর 
তাপমাত্রা দ্রুত 140 নিিী োমরর্োইট পযনে থপ াঁোমত পামর। এই ধরমর্র উচ্চ 
তাপমাত্রার এক্সমপাজার র্ময়র্ নমনর্মটর মমধয েতযা র্রমত পামর।  

• তাপ প্রবামেরসময় আপর্ার প্রনতমবিীমের উপর র্জর রা ার থচষ্টা র্রুর্, নবমিে 
র্মর যনে তারা বয়স্ক ের্, বা থোট নিশু োমর্ বা তামের নবমিে চানেো োমর্। 
নর্নিত র্রুর্ থয থপাো প্রােীমের জর্য পযনাপ্ত  াবার এবং জল আমে  

  
শজম্বর্ বর্র্ তাপ সংিান্ত অসুম্বখর লক্ষর্  
গরমম েীঘনানয়ত এক্সমপাজার েনতর্র এবং সম্ভাবযভামব মারাত্মর্ েমত পামর। যনে আপনর্ বা 
আপর্ার পনরনচত থর্উ তাপ সংক্রাে অ্সুস্থতার লেে বা উপসগন প্রেিনর্ র্মরর্, নর্ম্ননলন তগুনল 
সে, তােমল 911 র্ল র্রুর্:  

• মাোবযো  
• মাো োল্কা লাগা  
• থপিীর ন াঁচুনর্  
• বনম বনম ভাব  
• বনম  

  
অ্নতনরক্ত তামপর সময় নর্ভামব নর্রাপে োর্মবর্ থস সম্পমর্ন  আরও তমেযর জর্য, নির্ 
র্রুর্ এ ামর্।  
  
বর্উ ইয়কন িাসীম্বের বিেেুৎ সংরক্ষর্ করার অর্ুম্বরাধ করা েম্বে  
িনক্ত বযবোর র্মামর্ার জর্য বুনেমার্ পেমেপ িেে র্রা, নবমিেত উচ্চতম চানেোর সময়, শুধু 
রামজযর নপর্ থলাি র্ম র্রমত সাোযয র্মর র্া, এটি িাের্মের অ্েন সাশ্রয় র্রমব য র্ নবেযুৎ 
সব থচময় বযয়বহুল েমব। িনক্ত বযবোর র্মামর্ার জর্য, নবমিেত নপর্ সময়সীমার সময়, জর্গেমর্ 
নর্ম্ননলন ত র্ম বা  রচনবেীর্ িনক্ত সাশ্রময়র বযবস্থা নর্মত উৎসানেত েমে:  
  

• থস র তাপ জমা েওয়া র্মামত আপর্ার বানের থর মরাজ্বল নের্, জার্ালা এবং েরজা বন্ধ্ 
র্মর রা ুর্।  

• বানেমত র্া োর্ার্ালীর্ এয়ার র্নন্ডির্ার, আমলা এবং অ্র্যার্য যন্ত্রপানত বন্ধ্ র্রুর্ এবং 
বানেমত থপ াঁোমর্ার আর্ুমানর্র্ আধা ঘিা আমগ আপর্ার এয়ার র্নন্ডির্ার চালু র্রমত 

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


 

 

এর্টি টাইমার বযবোর র্রুর্। উন্নত পাওয়ার নিপ বযবোর র্রুর্ যামত সমস্ত সরঞ্জাম 
"থর্ন্দ্রীয়ভামব" বন্ধ্ র্রা যায় এবং িনক্ত সংরেে র্রুর্।  

• যনে এর্টি এয়ার র্নন্ডির্ার থর্মর্র্, এর্ানজন  োর থযাগযতাসম্পন্ন মমিল  ুাঁজরু্। এর্ানজন  
োর এয়ার র্নন্ডির্ার েযান্ডািন  মমিমলর থচময় 25 িতাংি র্ম এর্ানজন  বযবোর র্মর।  

• েযার্ র্ে পাাঁচ থেমর্ 10 নিনি ঠান্ডা অ্র্ুভব র্রামত পামর এবং এয়ার র্নন্ডির্ামরর থচময় 
80 িতাংি র্ম িনক্ত বযবোর র্মর।  

• আপর্ার কুনলং  রচ র্মাবার জর্য 78 নিিী বা তার থবনিমত আপর্ার এয়ার র্নন্ডির্ার 
থসট র্রুর্।  

• এর্টি থর্াোর জার্লার পনরবমতন  এর্টি থর্ন্দ্রীয় জার্লায় আপর্ার এয়ার র্নন্ডির্ার স্থাপর্ 
র্রুর্, যামত ভামলাভামব বায়ু চলাচল র্রমত পামর।  

• উত্তর, পূবন বা আপর্ার বানের থসরা োয়া সম্বনলত স্থামর্ ইউনর্টটি স্থাপর্ র্রার র্ো 
নবমবচর্া র্রুর্। আপর্ার এয়ার র্নন্ডির্ারমর্ আমরা থবনি র্াজ র্রমত েমব এবং আমরা 
থবনি িনক্ত বযবোর র্রমত েমব যনে থসটি সরাসনর সূযনামলামর্র সংস্পমিন োমর্।  

• এয়ার র্নন্ডির্ার চারপামি জায়গা নসল র্মর নের্ র্নর্ং নেময় যামত োন্ডা বাতাস থবনরময় 
র্া থযমত পামর।  

• িীতল এবং র্মন্ডির েযার্গুনল এবং তার সামে র্ময়লগুনল পনরষ্কার র্রুর্ আপর্ার এয়ার 
র্নন্ডির্ামরর েেতার সমঙ্গ সামে র্াজ র্রা বজায় রা ার জর্য এবং প্রনত মামস নেল্টার 
থচর্ র্রুর্ এবং প্রময়াজর্ েমল প্রনতস্থাপর্ র্রুর্।.  

• সর্ামল বা থবনি রামত ওয়ানিং থমনির্, োয়ার, নিিওয়ািার এবং ওমভর্ এর মমতা 
যন্ত্রপানত বযবোর র্রুর্। এও বানেমত আরনতা ও তাপ র্মামত সাোযয র্রমব।  

• িনক্ত-েে, এর্ানজন  োর থযাগযতা সম্পন্ন আমলার বাল্ব বযবোর র্রুর্ েযান্ডািন  ইেযমন্ডমসি 
বামল্বর পনরবমতন , এবং আপনর্ 75 িতাংি র্ম িনক্ত বযবোর র্রমত পারমবর্।  

•  াবার মাইমক্রাওময়ভ র্রুর্ য র্ সম্ভব। মাইমক্রাতরঙ্গ প্রচনলত চুনির থেমর্ প্রায় 50 
িতাংি র্ম িনক্ত বযবোর র্মর।  

• জামার্াপে র্াপমের লাইমর্ শুমর্ার্। র্াপমের োয়ার বযবোর র্রমল প্রনতটি থলামির আমগ 
োয়ামরর নলি ট্রযাপ পনরষ্কার র্রার র্ো মমর্ রা মবর্।  

• থয সর্ল নবনভন্ন উপাময় আপনর্ আপর্ার বানের সবনত্র জল  রচ র্মরর্ টা সম্পমর্ন  
সমচতর্ ের্। স্নার্ র্রমত 30 থেমর্ 40 গযালর্ জল বযবোর র্রার পনরবমতন , এর্টি র্ম 
প্রবামের িাওয়ারমেি ইর্েল র্রুর্, যা 3 গযালমর্র র্ম জল বযবোর র্মর প্রনত নমনর্মট।  

• আপর্ার থধায়ার থমনিমর্ তাপমাত্রা থসটিং র্নমময় এবং ঠান্ডা জমল ধুমল িনক্ত বযবোর হ্রাস 
র্রা েমব।  

  
নর্ভামব িনক্ত সংরেে র্রমত েয় তার উপর অ্নতনরক্ত পরামিন নর্উ ইয়র্ন  থেট এর্ানজন  নরসাচন  
অ্যান্ড থিমভলপমমি অ্মোনরটি (New York State Energy Research and Development 
Authority, NYSERDA) এর ওময়বসাইমট পাওয়া যায় এ ামর্।  
  
জল বর্রাপত্তা  

https://www.nyserda.ny.gov/Residents-and-Homeowners/At-Home/Energy-Saving-Tips


 

 

নর্উ ইয়র্ন  থেমট উপলি বহু থবাটিং এর সুমযাগ উপমভাগ র্রার সময় থর্ চালর্মের উনচত সঠির্ 
নর্রাপত্তা সংক্রাে সাবধার্তা অ্বলম্বর্ র্রা। থেট পার্ন  থমনরর্ সানভন মসস বযুমরা (State Parks 
Marine Services Bureau) নর্মচর থসেটি পরামিনগুনল নেমের্।  
  
থর্ চালর্মের নর্রাপে এবং োনয়ত্বিীল থবাটিং র্রার র্ো মমর্ র্নরময় থেওয়া েমে, যার মমধয 
রময়মে:  

• য র্ই তারা জমল োর্মবর্ ত র্ই এর্টি বযনক্তগত থলাটমর্ির্ নিভাইস পেমবর্। 
রাজয আইর্ অ্র্ুযায়ী 12 বেমরর র্ম বয়সী নিশুমের এর্টি জলযামর্ োর্ার সময় 
এর্টি বযনক্তগত থলামটির্ নিভাইস পো বাধযতামূলর্;  

• এর্টি নর্রাপে থবাটিং থর্াসন সম্পন্ন র্রুর্;  
• সঠির্ভামব তামের যার্টি সরঞ্জাম নেময় সনজ্জত র্রুর্ এবং থসটি পরীো র্রুর্;  
• এর্টি নবচের্ গনত বজায় রা ুর্;  
• থর্ র্া চালামর্ার সময় অ্যালমর্ােল থসবর্ র্রা থেমর্ নবরত োকুর্; এবং  
• জমল র্াবার আমগ আবোওয়ার পূবনাভাস থেম  নর্র্ সম্ভাবয ঝে সম্পমর্ন  জার্মত 

এবং বজ্রপাত েমল দ্রুত তীমর আশ্রয় নর্র্।  
  
যারা পযািনলং র্যামর্া, র্ায়ার্ এবং েযান্ড-আপ পযামিলমবািন  বযবোর র্মরর্, তামের নর্মজর 
েমতা জার্া উনচত এবং য র্ উচ্চ বা নস্থর বাতাস বে থিউ বতনর র্মর, বা য র্ তারা 
িনক্তিালী থরামতর মমধয পমের্ ত র্ সতর্ন তা অ্বলম্বর্ র্রা উনচত। জমল থয ামর্ থমাটরমবাট 
চমল, থস ার্ থেমর্ এবং প্রধার্ চযামর্ল থেমর্ বাইমর োর্া উনচৎ োাঁে বাইময়মের।  
  
থবাটিং থসেটি সম্পমর্ন  আরও তমেযর জর্য, থবাটিং থসেটি থর্ামসনর তানলর্া, এবং নর্উ ইয়র্ন  
রামজয সামুনরর্ নবমর্ােমর্র জর্য নির্ র্রুর্ এ ামর্।  
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