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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়কনিাসীম্বের বর্রাপত্তা সংক্রান্ত সতকনতা অিলের্ করার আহ্বার্
জাবর্ম্বয়ম্বের্ যেম্বেতু যসামিার প্রচণ্ড গরম্বমর পূিনাভাস যেওয়া েম্বয়ম্বে

উচ্চ তাপমাত্রা এিং িবধন ত আর্দ্নতা িয়স্ক এিং যোট বেশু সে বিপন্ন পূর্ন জর্ম্বগাষ্ঠীর জর্ে বিপম্বের
কারর্ েম্বত পাম্বর
যেম্বটর সসকত এিং পুলগুবল ঘর্ত্ব হ্রাস প্রম্বয়াজর্ীয়তা সে য ালা আম্বে

গভর্নর এন্ড্রু এম. কুওমমো আজ নর্উ ইয়র্ন বোসীমের যথোযথ নর্রোপত্তো সংক্রোন্ত সতর্ন তো অবলম্বর্
র্রোর আহ্বোর্ জোনর্ময়মের্ র্োরণ সম্ভোবয নবপজ্জর্র্ তোপ প্রবোহ সসোমবোর আশো র্রো হমে সযমহতু
তোপ সূচমর্র মোর্ 90 এর মোঝোমোনঝ সথমর্ -100 নিগ্রী পযনন্ত নবস্তৃ ত থোর্মব। গরম আবহোওয়োর
এই সময়র্োমলর ফমল গরমমর চোপ এবং তোপ সংক্রোন্ত অসুস্থতো বৃনির ঝুুঁ নর্ থোর্মব। যোমের তোপ
সম্পনর্ন ত অসুস্থতোর প্রবণতো আমে - অল্পবয়সী নশশুমের, বয়স্ক, যোরো বোইমর বযোয়োম র্মরর্, যোরো
সজোরেোর বনহরঙ্গমর্র র্োমজর সোমথ জন়িত, এবং যোমের শ্বোসযমের সরোগ সযমর্ হোুঁপোনর্ আমে, তোমের ঠোন্ডো থোর্োর জর্য প্রময়োজর্ীয় পেমেপ গ্রহণ র্রো উনচত যখর্ তোপমোত্রো বো়িমব। নর্উ
ইয়র্ন বোসীমের সব সচময় সবনশ হোলর্োগোে তমথযর জর্য স্থোর্ীয় আবহোওয়োর পূবনোভোস পযনমবেণ র্রো
উনচত।
"নর্উ ইয়মর্ন এর্ র্তু র্ প্রচণ্ড তোপ প্রবোহ র্রমত চমলমে তোই আনম সবোইমর্ অর্ুমরোধ র্রনে
আপর্োমর্ এবং আপর্োর পনরবোরমর্ সুরনেত রোখোর জর্য প্রময়োজর্ীয় সব ধরমর্র সতর্ন তো অবলম্বর্
র্রমত," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ধরমর্র তোপ অল্পবয়স্ক নশশু, বয়স্ক এবং যোমের শ্বোসর্ষ্ট
আমে তোমের জর্য নবমশষভোমব নবপজ্জর্র্ - নর্ন্তু আনম সবোইমর্ বোইমরর র্োযনর্লোপ সীনমত র্রমত
উৎসোনহত র্রনে, এবং আপনর্ যনে সসর্ত এবং পুমল ঠোন্ডো থোর্মত চোর্, তোহমল েয়ো র্মর
আপর্োর মুমখোশ পরমত এবং সোমোনজর্ েূরত্ব অর্ুশীলর্ র্রোর র্থো মমর্ রোখমবর্।"
সসোমবোর, আংনশর্ সমঘলো আর্োশ রোমজযর সবশীরভোগ অংমশর জর্য পূবনোভোস র্রো হময়মে সযখোমর্
তোপমোত্রো মধয 80 সথমর্ মধয 90 এবং তোপ সূচর্ মোর্ মধয 90 সথমর্ নর্ম্ন 100 পযনন্ত থোর্মব।
বৃনষ্টপোত এবং বজ্রপোত সহ ঝ়ি নর্উ ইয়র্ন শহমরর উত্তমর হওয়োর সম্ভোবর্ো আমে, রোজধোর্ী, মধয
নর্উ ইয়র্ন এবং র্থন র্োনি অঞ্চলগুনলমত ঝ়ি হওয়োর সম্ভোবয আমে যো প্রবল বষনণ এবং সঝোম়িো
বোতোস সৃনষ্ট র্রমত পোমর।

র্যোশর্োল ওময়েোর সোনভন স (National Weather Service) ইনতমমধয সোরো রোমজযর নবনভন্ন এলোর্োর
জর্য নবনভন্ন তোপ উপমেষ্টো জোনর র্মরমে। আবহোওয়ো পযনমবেণ, সতর্ীর্রণ, উপমেশ এবং সবনমশষ
পূবনোভোমসর সব খবরোখবমরর জর্য, র্যোশর্োল ওময়েোর সোনভন স (National Weather Service)-এর
ওময়বসোইট পনরেশনর্ র্রুর্।
নর্উ ইয়র্ন সেট নিপোটনমমন্ট অফ পোবনলর্ সোনভন স (Department of Public Service, DPS)
সবেুযনতর্ বযবস্থোর অবস্থো পযনমবেণ র্রমব এবং সয সর্োর্ পনরনস্থনতর উপমযোনগতোর প্রনতনক্রয়ো
পযনমবেণ র্রমব।
যনে প্রময়োজর্ হয়, DPS নর্উ ইয়র্ন সেট এমজনিগুনলর জর্য নপর্ সলোি নরিোর্শর্ সপ্রোগ্রোম
(Peak Load Reduction Program) চোলু র্রমব। উপরন্তু, নর্উ ইয়র্ন ইনন্ডমপমন্ডন্ট নসমেম
অপোমরটর (New York Independent System Operator) তোমের সেেোমসবী ইমোমজন নি সরসপি
নিমোন্ড সপ্রোগ্রোম (Emergency Response Demand Program) চোলু র্রমব প্রময়োজর্ অর্ুযোয়ী
সলোি র্মোমর্োর জর্য।
সেট পোর্ন সসর্ত এবং পুলও সখোলো থোর্মব। COVID-19 মহোমোরীর র্োরমণ, সমোট ধোরণ েমতোর
50 শতোংশ ঘর্ত্ব হ্রোমসর নর্নতমোলো প্রমযোজয আমে। ভ্রমমণর আমগ, সম্ভোবয পযনটর্মের ধোরণ েমতো
সতর্ন তো এবং বন্ধ সঘোষণোর জর্য https://parks.ny.gov/ সেখো উনচত।
গরম্বমর টিপস
অনতনরক্ত গরম প্রনত বের, নবমশষ র্মর বয়স্কমের মমধয প্রনতমরোধমযোগয, আবহোওয়ো-সংক্রোন্ত মৃতুযর
অর্যতম র্োরণ। সফিোমরল সসন্টোর ফর নিনজজ র্মিোল অযোন্ড নপ্রমভর্শমর্র (Centers for
Disease Control and Prevention) মমত, মোনর্ন র্ যুক্তরোমের বোৎসনরর্ 600টির সবনশ
প্রনতমরোধমযোগয মৃতুযর র্োরণ হল গরম। অনতনরক্ত গরমমর সময় নর্উ ইয়র্ন বোসীমের নর্রোপমে
থোর্মত সোহোযয র্রোর জর্য গভর্নর নর্মম্নোক্ত পরোমশনগুমলো প্রেোর্ র্মরমের্:
নর্ম্ননলনখত বযনক্তরো সবমচময় সবনশ ঝুুঁ নর্র মমধয আমে:
•
•
•

বয়স্ক বযনক্ত এবং সেোট নশশুরো সব সচময় সবনশ প্রভোনবত হর্
যোমের অনতনরক্ত ওজর্/সমোটো
নর্নেন ষ্ট নর্েু ওষুধ নর্মের্ যোরো

প্রস্তুত থোকুর্:
•

শ্রমসোধয র্োজর্মন এবং বযোয়োম পনরহোর, নবমশষ র্মর সর্োল 11টো সথমর্ নবর্োল
4টো পযনন্ত সূযন যখর্ তু মঙ্গ থোমর্,

•
•
•

•

•

•

বযোয়োম এবং র্োজ র্মন সভোরমবলোয় র্রো উনচৎ, সভোর 4টো সথমর্ সর্োল 7টোর
মমধয।
প্রচু র পোনর্ এবং র্যোমফইর্ যুক্ত র্য় এমর্ পোর্ীয় পোর্ র্রুর্।
সূযন সথমর্ েূমর থোকুর্ এবং নেমর্র উষ্ণতম সমময় র্ময়র্ ঘণ্টোর জর্য শীতোতপ
নর্য়নেত ভবমর্ ঠোণ্ডো থোর্োর সচষ্টো র্রুর্। সূমযনর আমলো আপর্োর শরীমরর সভতমরর
মূল অংশ গরম র্মর, ফমল নিহোইমেশর্ হয়। শীতোতপ নর্য়েণ যনে উপলব্ধ র্ো
থোমর্, তোহমল সবননর্ম্ন তমল থোকুর্, সরোে সথমর্ েূমর অথবো শীতোতপ নর্য়েণ সহ
এর্টি সবনজর্ীর্ ভবমর্ যোর্।
যনে আপর্োমর্ বোইমর সযমতই হয়, এর্টি উচ্চ সূযন সুরেোর ফযোক্টর সরটিং সহ
সোর্নির্ পরুর্ (অন্তত SPF 15) এবং এর্টি টু নপ বযবহোর র্রুর্ আপর্োর মুখ
এবং মোথো রেো র্রমত। যখর্ বোইমর থোর্মবর্, নিলো হোল্কো এবং হোলর্ো রমের
সপোশোর্ প়িুর্। আপর্োর শরীমরর উপর সূযনোমলোর্ এবং অনত-উষ্ণতো প্রভোব এ়িোমত
যতটো সম্ভব ত্বর্ সিমর্ নের্।
নশশু, সপোষো প্রোণী বো যোমের নবমশষ যমের প্রময়োজর্ হয় তোমের পোর্ন র্রো গোন়িমত
বো যোমর্ সেম়ি রোখমবর্ র্ো তীব্র গ্রীমের গরমমর সময়। এর্টি বন্ধ গোন়ির নভতমর
তোপমোত্রো দ্রুত 140 নিগ্রী ফোমরর্হোইট পযনন্ত সপ ুঁেোমত পোমর। এই ধরমর্র উচ্চ
তোপমোত্রোর এক্সমপোজোর র্ময়র্ নমনর্মটর মমধয হতযো র্রমত পোমর।
তোপ প্রবোমহরসময় আপর্োর প্রনতমবশীমের উপর র্জর রোখোর সচষ্টো র্রুর্, নবমশষ
র্মর যনে তোরো বয়স্ক হর্, বো সেোট নশশু থোমর্ বো তোমের নবমশষ চোনহেো থোমর্।
নর্নিত র্রুর্ সয সপোষো প্রোণীমের জর্য পযনোপ্ত খোবোর এবং জল আমে

তাপ সম্পবকনত অসুস্থতার লক্ষর্গুবল জার্ুর্
গরমম েীঘন সময় ধমর তোমপর সংস্পমশন আসো েনতর্র এবং সম্ভোবয মৃতুযর র্োরণ হমত পোমর। যনে
আপনর্ বো আপর্োর পনরনচত সর্উ তোপ সংক্রোন্ত অসুস্থতোর লেণ বো উপসগন প্রেশনর্ র্মরর্,
নর্ম্ননলনখতগুনল সহ, তোহমল 911 র্ল র্রুর্:
•
•
•
•
•

মোথোবযথো
মোথো হোল্কো লোগো
সপশীর নখুঁচুনর্
বনম বনম ভোব
বনম

অনতনরক্ত তোমপর সময় নর্ভোমব নর্রোপে থোর্মবর্ সস সম্পমর্ন আরও তমথযর জর্য, নির্
র্রুর্ এখোমর্।
বিেুেৎ িাাঁচাম্বত বর্উ ইয়কনিাসীম্বের আহ্বার্ করা েম্বয়ম্বে
শনক্ত বযবহোর র্মোমর্োর জর্য বুনিমোর্ পেমেপ গ্রহণ র্রো, নবমশষত উচ্চতম চোনহেোর সময়, এটি
শুধু সেমটর নপর্ সলোি র্ম র্রমত সোহোযয র্মর র্ো, বরং গ্রোহর্মের অথন সোশ্রয় র্রমব যখর্

নবেুযৎ সব সচময় বযয়বহুল হমব। শনক্ত বযবহোর র্মোমর্োর জর্য, নবমশষত নপর্ সময়সীমোর সময়,
জর্গণমর্ নর্ম্ননলনখত র্ম বো খরচনবহীর্ শনক্ত সোশ্রময়র বযবস্থো নর্মত উৎসোনহত হমে:
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

সস র তোপ জমো হওয়ো র্মোমত আপর্োর বোন়ির সর মরোজ্বল নের্, জোর্োলো এবং
েরজো বন্ধ র্মর রোখুর্।
বোন়িমত র্ো থোর্োর্োলীর্ এয়োর র্নন্ডশর্োর, আমলো এবং অর্যোর্য যেপোনত বন্ধ
র্রুর্ এবং বোন়িমত সপ ুঁেোমর্োর আর্ুমোনর্র্ আধো ঘন্টো আমগ আপর্োর এয়োর
র্নন্ডশর্োর চোলু র্রমত এর্টি টোইমোর বযবহোর র্রুর্। উন্নত পোওয়োর নিপ
বযবহোর র্রুর্ যোমত সমস্ত সরঞ্জোম "সর্ন্দ্রীয়ভোমব" বন্ধ র্রো যোয় এবং শনক্ত
সংরেণ র্রুর্।
যনে এর্টি এয়োর র্নন্ডশর্োর সর্মর্র্, এর্োনজন েোর সযোগযতোসম্পন্ন মমিল খুুঁজর্
ু ।
এর্োনজন েোর এয়োর র্নন্ডশর্োর েযোন্ডোিন মমিমলর সচময় 25 শতোংশ র্ম এর্োনজন
বযবহোর র্মর।
ফযোর্ র্ে পোুঁচ সথমর্ 10 নিনগ্র ঠোন্ডো অর্ুভব র্রোমত পোমর এবং এয়োর
র্নন্ডশর্োমরর সচময় 80 শতোংশ র্ম শনক্ত বযবহোর র্মর।
আপর্োর কুনলং খরচ র্মোবোর জর্য 78 নিগ্রী বো তোর সবনশমত আপর্োর এয়োর
র্নন্ডশর্োর সসট র্রুর্।
এর্টি সর্োণোর জোর্লোর পনরবমতন এর্টি সর্ন্দ্রীয় জোর্লোয় আপর্োর এয়োর র্নন্ডশর্োর
স্থোপর্ র্রুর্, যোমত ভোমলোভোমব বোয়ু চলোচল র্রমত পোমর।
উত্তর, পূবন বো আপর্োর বোন়ির সসরো েোয়ো সম্বনলত স্থোমর্ ইউনর্টটি স্থোপর্ র্রোর
র্থো নবমবচর্ো র্রুর্। আপর্োর এয়োর র্নন্ডশর্োরমর্ আমরো সবনশ র্োজ র্রমত হমব
এবং আমরো সবনশ শনক্ত বযবহোর র্রমত হমব যনে সসটি সরোসনর সূযনোমলোমর্র সংস্পমশন
থোমর্।
এয়োর র্নন্ডশর্োর চোরপোমশ জোয়গো নসল র্মর নের্ র্নর্ং নেময় যোমত থোন্ডো বোতোস
সবনরময় র্ো সযমত পোমর।
শীতল এবং র্মন্ডির ফযোর্গুনল এবং তোর সোমথ র্ময়লগুনল পনরষ্কোর র্রুর্ আপর্োর
এয়োর র্নন্ডশর্োমরর েেতোর সমঙ্গ সোমথ র্োজ র্রো বজোয় রোখোর জর্য এবং প্রনত
মোমস নফল্টোর সচর্ র্রুর্ এবং প্রময়োজর্ হমল প্রনতস্থোপর্ র্রুর্।.
সর্োমল বো সবনশ রোমত ওয়োনশং সমনশর্, েোয়োর, নিশওয়োশোর এবং ওমভর্ এর মমতো
যেপোনত বযবহোর র্রুর্। এও বোন়িমত আরন তো ও তোপ র্মোমত সোহোযয র্রমব।
শনক্ত-েে, এর্োনজন েোর সযোগযতো সম্পন্ন আমলোর বোল্ব বযবহোর র্রুর্ েযোন্ডোিন
ইঙ্ক্যমন্ডমসন্ট বোমল্বর পনরবমতন , এবং আপনর্ 75 শতোংশ র্ম শনক্ত বযবহোর র্রমত
পোরমবর্।
খোবোর মোইমক্রোওময়ভ র্রুর্ যখর্ সম্ভব। মোইমক্রোতরঙ্গ প্রচনলত চু নির সথমর্ প্রোয়
50 শতোংশ র্ম শনক্ত বযবহোর র্মর।
জোমোর্োপ়ি র্োপম়ির লোইমর্ শুমর্োর্। র্োপম়ির েোয়োর বযবহোর র্রমল প্রনতটি
সলোমির আমগ েোয়োমরর নলন্ট ট্র্যোপ পনরষ্কোর র্রোর র্থো মমর্ রোখমবর্।

•

•

সয সর্ল নবনভন্ন উপোময় আপনর্ আপর্োর বোন়ির সবনত্র জল খরচ র্মরর্ টো
সম্পমর্ন সমচতর্ হর্। স্নোর্ র্রমত 30 সথমর্ 40 গযোলর্ জল বযবহোর র্রোর
পনরবমতন , এর্টি র্ম প্রবোমহর শোওয়োরমহি ইর্েল র্রুর্, যো 3 গযোলমর্র র্ম জল
বযবহোর র্মর প্রনত নমনর্মট।
আপর্োর সধোয়োর সমনশমর্ তোপমোত্রো সসটিং র্নমময় এবং ঠোন্ডো জমল ধুমল শনক্ত
বযবহোর হ্রোস র্রো হমব।

নর্ভোমব শনক্ত সংরেণ র্রমত হয় তোর উপর অনতনরক্ত পরোমশন নর্উ ইয়র্ন সেট এর্োনজন নরসোচন
অযোন্ড সিমভলপমমন্ট অমথোনরটি (New York State Energy Research and Development
Authority, NYSERDA) এর ওময়বসোইমট পোওয়ো যোয় এখোমর্।
পাবর্ বর্রাপত্তা
নর্উ ইয়র্ন সেমট উপলভয বহু সবোটিং এর সুমযোগ উপমভোগ র্রোর সময় সর্ চোলর্মের উনচত সঠির্
নর্রোপত্তো সংক্রোন্ত সোবধোর্তো অবলম্বর্ র্রো। সেট পোর্ন সমনরর্ সোনভন মসস বুযমরো (State Parks
Marine Services Bureau) নর্মচর সসফটি পরোমশনগুনল নেমের্।
সর্ চোলর্মের নর্রোপে এবং েোনয়ত্বশীল সবোটিং র্রোর র্থো মমর্ র্নরময় সেওয়ো হমে, যোর মমধয
রময়মে:
•

•
•
•
•
•

যখর্ই তোরো জমল থোর্মবর্ তখর্ই এর্টি বযনক্তগত সলোটমর্শর্ নিভোইস প়িমবর্।
রোজয আইর্ অর্ুযোয়ী 12 বেমরর র্ম বয়সী নশশুমের এর্টি জলযোমর্ থোর্োর সময়
এর্টি বযনক্তগত সলোমটশর্ নিভোইস প়িো বোধযতোমূলর্;
এর্টি নর্রোপে সবোটিং সর্োসন সম্পন্ন র্রুর্;
সঠির্ভোমব তোমের যোর্টি সরঞ্জোম নেময় সনজ্জত র্রুর্ এবং সসটি পরীেো র্রুর্;
এর্টি নবচের্ গনত বজোয় রোখুর্;
সর্ র্ো চোলোমর্োর সময় অযোলমর্োহল সসবর্ র্রো সথমর্ নবরত থোকুর্; এবং
জমল র্োবোর আমগ আবহোওয়োর পূবনোভোস সেমখ নর্র্ সম্ভোবয ঝ়ি সম্পমর্ন জোর্মত
এবং বজ্রপোত হমল দ্রুত তীমর আশ্রয় নর্র্।

যোরো পযোিনলং র্যোমর্ো, র্োয়োর্ এবং েযোন্ড-আপ পযোমিলমবোিন বযবহোর র্মরর্, তোমের নর্মজর
েমতো জোর্ো উনচত এবং যখর্ উচ্চ বো নস্থর বোতোস ব়ি সিউ সতনর র্মর, বো যখর্ তোরো
শনক্তশোলী সরোমতর মমধয পম়ির্ তখর্ সতর্ন তো অবলম্বর্ র্রো উনচত। জমল সযখোমর্ সমোটরমবোট
চমল, সসখোর্ সথমর্ এবং প্রধোর্ চযোমর্ল সথমর্ বোইমর থোর্ো উনচৎ েোুঁ়ি বোইময়মের।
সবোটিং সসফটি সম্পমর্ন আরও তমথযর জর্য, সবোটিং সসফটি সর্োমসনর তোনলর্ো, এবং নর্উ ইয়র্ন
রোমজয সোমুনরর্ নবমর্োেমর্র জর্য নির্ র্রুর্ এখোমর্।
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