অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/17/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়কনিাসীম্বের চরম তাপ প্রিাম্বের জর্ে প্রস্তুত থাকার অর্ুম্বরাধ কম্বরম্বের্ এই
সপ্তাম্বের শেম্বে

উচ্চ তাপমাত্রা এিং িবধন ত আর্দ্নতা িয়স্ক এিং শোট বেশু সে বিপন্ন পূর্ন জর্ম্বগাষ্ঠীর জর্ে বিপম্বের
কারর্ েম্বত পাম্বর
গ্রােকম্বের চাবেো পূরম্বর্ বিেুেবতক ক্ষমতা বর্বিত করম্বত পবরকবিত আউম্বটজ স্থবগত করম্বি
ইউটিবলটিজ
শেম্বটর বসকত এিং পুলগুবল ঘর্ত্ব হ্রাস প্রম্বয়াজর্ীয়তা সে শ ালা আম্বে
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ স্টেট জুমে নর্উ ইয়র্ন বাসীমের অ্র্ুমরাধ র্মরমের্ আমগ স্টেমর্
সম্ভাবয নবপজ্জর্র্ তাপ প্রবামের নবরুমে সাবধার্তা অ্বলম্বর্ র্রমত, যা শনর্বার সর্ামল শুরু েময়
সপ্তামের স্টশষ অ্বনধ স্থায়ী েমব। এই সময়সীমায় স্টেমটর অ্নধর্াাংশ জায়গা জুমে তাপ সূচর্ মার্
নর্ম্ন-90 এর েশর্ স্টেমর্ 100 নিনি েমত পামর। নর্উ ইয়র্ন বাসীমের সব স্টচময় স্টবনশ োলর্াগাে
তমেযর জর্য স্থার্ীয় আবোওয়ার পূবনাভাস পযনমবক্ষণ র্রা উনচত। আবোওয়া পযনমবক্ষণ, সতর্ীর্রণ,
উপমেশ এবাং সবনমশষ পূবনাভামসর সব খবরাখবমরর জর্য, র্যাশর্াল ওময়োর সানভন স (National
Weather Service)-এর ওময়বসাইট পনরেশনর্ র্রুর্।
"পূবনাভাস আগামী নের্গুনলমত প্রচণ্ড গরমমর র্ো জার্ামে এবাং আনম সর্ল নর্উ ইয়র্ন বাসীমর্
অ্র্ুমরাধ র্রনে স্টযর্ তারা সব ধরমর্র প্রময়াজর্ীয় সতর্ন তা অ্বলম্বর্ র্মর," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "এই ধরমর্র আবোওয়া অ্ল্পবয়স্ক নশশু, বয়স্ক এবাং যামের শ্বাসর্ষ্ট আমে তামের জর্য
নবমশষভামব নবপজ্জর্র্ েমত পামর। প্রনতমবশীরা স্টর্মর্ আমের্ তার উপর র্জর রাখুর্ এবাং বাইমরর
র্াজ র্মন সীনমত র্রুর্ নর্নিত র্রমত স্টয আপনর্ এবাং আপর্ার নপ্রয়জর্রা চরম তাপমাত্রার সময়
নর্রাপে এবাং সুস্থ োর্মত পামরর্। এবাং আপনর্ যনে সসর্ত এবাং পুল পনরেশনর্ র্মরর্, তােমল
অ্বশযই মাস্ক পমর সামানজর্ েূরত্ব অ্র্ুশীলর্ র্রুর্।"
শনর্বার, পনিম নর্উ ইয়র্ন , স্টমাের্ ভযানল, র্েন র্ানিমত তাপমাত্রা 80-এর েশমর্র উপমরর নেমর্,
এবাং স্টেমটর বানর্ অ্ঞ্চমল তাপমাত্রা আরও স্টবনশ গরম এবাং 90 এর েশমর্ েমব বমল আশা র্রা
েমে। রনববার, সমি স্টেমটর পূবনাভামস তাপমাত্রা স্টবমে নগময় 90-এর েশমর্ তাপমাত্রা স্টবমে
যাওয়ার সম্ভাবর্া রময়মে, এবাং নর্েু এলার্ায় 100 পযনন্ত স্টপ ৌঁোমর্ার সম্ভাবর্া রময়মে।

গরম আবোওয়ার এই সময়র্ামলর ফমল গরমমর চাপ এবাং তাপ সাংক্রান্ত অ্সুস্থতা বৃনের ঝুৌঁ নর্
োর্মব। যামের তাপ সম্পনর্ন ত অ্সুস্থতার প্রবণতা আমে - অ্ল্পবয়সী নশশুমের, বয়স্ক, যারা বাইমর
বযায়াম র্মরর্, যারা স্টজারোর বনেরঙ্গমর্র র্ামজর সামে জনেত, এবাং যামের শ্বাসযমের স্টরাগ স্টযমর্
োৌঁপানর্ আমে, - তামের ঠান্ডা োর্ার জর্য প্রময়াজর্ীয় পেমক্ষপ িেণ র্রা উনচত যখর্ তাপমাত্রা
বােমব।
এই উচ্চ তাপমাত্রা পনরনস্থনতমত স্টেমটর ইউটিনলটি পনরমষবাগুনল িােমর্র চানেো পূরমণ পযনাপ্ত
সবেুযনতর্ সক্ষমতার উপলভযতা নর্নিত র্রার জর্য স্টযমর্ার্ পনরর্নল্পত আউমটজ র্াজ বন্ধ র্মরমে।
িাের্ সাংরক্ষণ ও ঐনের্ স্টযাগামযা র্মামর্ামর্ও গুরুত্ব স্টেওয়া েমব। নর্উ ইয়র্ন স্টেট নিপাটনমমন্ট
অ্ফ পাবনলর্ সানভন স (Department of Public Service, DPS) সবেুযনতর্ বযবস্থার অ্বস্থা
পযনমবক্ষণ র্রমব এবাং স্টযমর্ার্ পনরনস্থনতর উপমযানগতার প্রনতনক্রয়া পযনমবক্ষণ র্রমব।
যনে প্রময়াজর্ েয়, DPS সব নর্উ ইয়র্ন স্টেট এমজনির জর্য নপর্ স্টলাি নরিার্শর্ স্টপ্রািাম চালু
র্রমব। উপরন্তু, প্রময়াজর্ অ্র্ুযায়ী স্টলাি র্মামর্ার জর্য নর্উ ইয়র্ন ইনন্ডমপমন্ডন্ট নসমেম অ্পামরটর
(New York Independent System Operator, NYISO) তামের স্টেোমসবী ইমামজন নি স্টরসপি
নিমান্ড স্টপ্রািাম চালু র্রমব।
স্টেট পার্ন সসর্ত এবাং পুলও স্টখালা োর্মব। COVID-19 মোমারীর র্ারমণ, স্টমাট ধারণ ক্ষমতার
50 শতাাংশ ঘর্ত্ব হ্রামসর নর্নতমালা প্রমযাজয আমে। ভ্রমমণর আমগ, সম্ভাবয পযনটর্মের ধারণ ক্ষমতা
সতর্ন তা এবাং বন্ধ স্টঘাষণার জর্য https://parks.ny.gov/ স্টেখা উনচত।
গরম্বমর টিপস
অ্নতনরক্ত গরম প্রনত বের, নবমশষ র্মর বয়স্কমের মমধয প্রনতমরাধমযাগয, আবোওয়া-সাংক্রান্ত মৃতুযর
অ্র্যতম র্ারণ। স্টফিামরল স্টসন্টার ফর নিনজজ র্মিাল অ্যান্ড নপ্রমভর্শমর্র (Centers for
Disease Control and Prevention) মমত, মানর্ন র্ যুক্তরামের বাৎসনরর্ 600টির স্টবনশ
প্রনতমরাধমযাগয মৃতুযর র্ারণ েল গরম। অ্নতনরক্ত গরমমর সময় নর্উ ইয়র্ন বাসীমের নর্রাপমে োর্মত
সাোযয র্রার জর্য গভর্নর নর্মম্নাক্ত পরামশনগুমলা প্রোর্ র্মরমের্:
নর্ম্ননলনখত বযনক্তরা সবমচময় স্টবনশ ঝুৌঁ নর্র মমধয আমে:
•
•
•

বয়স্ক বযনক্ত এবাং স্টোট নশশুরা সব স্টচময় স্টবনশ প্রভানবত ের্
যামের অ্নতনরক্ত ওজর্/স্টমাটা
নর্নেন ষ্ট নর্েু ওষুধ নর্মের্ যারা

প্রস্তুত োকুর্:

•
•
•
•

•

•

•

শ্রমসাধয র্াজর্মন এবাং বযায়াম পনরোর, নবমশষ র্মর সর্াল 11টা স্টেমর্ নবর্াল 4টা পযনন্ত
সূযন যখর্ তু মঙ্গ োমর্,
বযায়াম এবাং র্াজ র্মন স্টভারমবলায় র্রা উনচৎ, স্টভার 4টা স্টেমর্ সর্াল 7টার মমধয।
প্রচু র পানর্ এবাং র্র্র্যামফইর্যুক্ত পার্ীয় পার্ র্রুর্।
সূযন স্টেমর্ েূমর োকুর্ এবাং নেমর্র উষ্ণতম সমময় র্ময়র্ ঘণ্টার জর্য শীতাতপ নর্য়নেত
ভবমর্ ঠাণ্ডা োর্ার স্টচষ্টা র্রুর্। সূমযনর আমলা আপর্ার শরীমরর স্টভতমরর মূল অ্াংশ গরম
র্মর, ফমল নিোইমেশর্ েয়। শীতাতপ নর্য়েণ যনে উপলব্ধ র্া োমর্, তােমল সবননর্ম্ন তমল
োকুর্, স্টরাে স্টেমর্ েূমর অ্েবা শীতাতপ নর্য়েণ সে এর্টি সবনজর্ীর্ ভবমর্ যার্।
যনে আপর্ামর্ বাইমর স্টযমতই েয়, এর্টি উচ্চ সূযন সুরক্ষার ফযাক্টর স্টরটিাং সে সার্নির্
পরুর্ (অ্ন্তত SPF 15) এবাং এর্টি টু নপ বযবোর র্রুর্ আপর্ার মুখ এবাং মাো রক্ষা
র্রমত। যখর্ বাইমর োর্মবর্, নিলা োল্কা এবাং োলর্া রমের স্টপাশার্ পেুর্। আপর্ার
শরীমরর উপর সূযনামলার্ এবাং অ্নত-উষ্ণতা প্রভাব এোমত যতটা সম্ভব ত্বর্ স্টিমর্ নের্।
নশশু, স্টপাষা প্রাণী বা যামের নবমশষ যমের প্রময়াজর্ েয় তামের পার্ন র্রা গানেমত বা যামর্
স্টেমে রাখমবর্ র্া তীব্র িীমের গরমমর সময়। এর্টি বন্ধ গানের নভতমর তাপমাত্রা দ্রুত
140 নিিী ফামরর্োইট পযনন্ত স্টপ ৌঁোমত পামর। এই ধরমর্র উচ্চ তাপমাত্রার এক্সমপাজার র্ময়র্
নমনর্মটর মমধয েতযা র্রমত পামর।
তাপ প্রবামেরসময় আপর্ার প্রনতমবশীমের উপর র্জর রাখার স্টচষ্টা র্রুর্, নবমশষ র্মর যনে
তারা বয়স্ক ের্, বা স্টোট নশশু োমর্ বা তামের নবমশষ চানেো োমর্। নর্নিত র্রুর্ স্টয
স্টপাষা প্রাণীমের জর্য পযনাপ্ত খাবার এবাং জল আমে

তাপ সম্পবকনত অসুস্থতার লক্ষর্গুবল জার্ুর্
গরমম েীঘন সময় ধমর তামপর সাংস্পমশন আসা ক্ষনতর্র এবাং সম্ভাবয মৃতুযর র্ারণ েমত পামর। যনে
আপনর্ বা আপর্ার পনরনচত স্টর্উ তাপ সাংক্রান্ত অ্সুস্থতার লক্ষণ বা উপসগন প্রেশনর্ র্মরর্,
নর্ম্ননলনখতগুনল সে, তােমল 911 র্ল র্রুর্:
•
•
•
•
•

মাোবযো
মাো োল্কা লাগা
স্টপশীর নখৌঁচুনর্
বনম বনম ভাব
বনম

অ্নতনরক্ত তামপর সময় নর্ভামব নর্রাপে োর্মবর্ স্টস সম্পমর্ন আরও তমেযর জর্য, নির্
র্রুর্ এখামর্।
বিেুেৎ িাাঁচাম্বত বর্উ ইয়কনিাসীম্বের আহ্বার্ করা েম্বয়ম্বে
শনক্ত বযবোর র্মামর্ার জর্য বুনেমার্ পেমক্ষপ িেণ র্রা, নবমশষত উচ্চতম চানেোর সময়, এটি
শুধু স্টেমটর নপর্ স্টলাি র্ম র্রমত সাোযয র্মর র্া, বরাং িাের্মের অ্েন সাশ্রয় র্রমব যখর্

নবেুযৎ সব স্টচময় বযয়বহুল েমব। শনক্ত বযবোর র্মামর্ার জর্য, নবমশষত নপর্ সময়সীমার সময়,
জর্গণমর্ নর্ম্ননলনখত র্ম বা খরচনবেীর্ শনক্ত সাশ্রময়র বযবস্থা নর্মত উৎসানেত েমে:
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

স্টস র তাপ জমা েওয়া র্মামত আপর্ার বানের স্টর মরাজ্বল নের্, জার্ালা এবাং েরজা বন্ধ
র্মর রাখুর্।
বানেমত র্া োর্ার্ালীর্ এয়ার র্নন্ডশর্ার, আমলা এবাং অ্র্যার্য যেপানত বন্ধ র্রুর্ এবাং
বানেমত স্টপ ৌঁোমর্ার আর্ুমানর্র্ আধা ঘন্টা আমগ আপর্ার এয়ার র্নন্ডশর্ার চালু র্রমত
এর্টি টাইমার বযবোর র্রুর্। উন্নত পাওয়ার নিপ বযবোর র্রুর্ যামত সমস্ত সরঞ্জাম
"স্টর্ন্দ্রীয়ভামব" বন্ধ র্রা যায় এবাং শনক্ত সাংরক্ষণ র্রুর্।
যনে এর্টি এয়ার র্নন্ডশর্ার স্টর্মর্র্, এর্ানজন োর স্টযাগযতাসম্পন্ন মমিল খুৌঁজর্
ু । এর্ানজন
োর এয়ার র্নন্ডশর্ার েযান্ডািন মমিমলর স্টচময় 25 শতাাংশ র্ম এর্ানজন বযবোর র্মর।
ফযার্ র্ক্ষ পাৌঁচ স্টেমর্ 10 নিনি ঠান্ডা অ্র্ুভব র্রামত পামর এবাং এয়ার র্নন্ডশর্ামরর স্টচময়
80 শতাাংশ র্ম শনক্ত বযবোর র্মর।
আপর্ার কুনলাং খরচ র্মাবার জর্য 78 নিিী বা তার স্টবনশমত আপর্ার এয়ার র্নন্ডশর্ার
স্টসট র্রুর্।
এর্টি স্টর্াণার জার্লার পনরবমতন এর্টি স্টর্ন্দ্রীয় জার্লায় আপর্ার এয়ার র্নন্ডশর্ার স্থাপর্
র্রুর্, যামত ভামলাভামব বায়ু চলাচল র্রমত পামর।
উত্তর, পূবন বা আপর্ার বানের স্টসরা োয়া সম্বনলত স্থামর্ ইউনর্টটি স্থাপর্ র্রার র্ো
নবমবচর্া র্রুর্। আপর্ার এয়ার র্নন্ডশর্ারমর্ আমরা স্টবনশ র্াজ র্রমত েমব এবাং আমরা
স্টবনশ শনক্ত বযবোর র্রমত েমব যনে স্টসটি সরাসনর সূযনামলামর্র সাংস্পমশন োমর্।
এয়ার র্নন্ডশর্ার চারপামশ জায়গা নসল র্মর নের্ র্নর্াং নেময় যামত োন্ডা বাতাস স্টবনরময়
র্া স্টযমত পামর।
শীতল এবাং র্মন্ডির ফযার্গুনল এবাং তার সামে র্ময়লগুনল পনরষ্কার র্রুর্ আপর্ার এয়ার
র্নন্ডশর্ামরর েক্ষতার সমঙ্গ সামে র্াজ র্রা বজায় রাখার জর্য এবাং প্রনত মামস নফল্টার
স্টচর্ র্রুর্ এবাং প্রময়াজর্ েমল প্রনতস্থাপর্ র্রুর্।.
সর্ামল বা স্টবনশ রামত ওয়ানশাং স্টমনশর্, োয়ার, নিশওয়াশার এবাং ওমভর্ এর মমতা
যেপানত বযবোর র্রুর্। এও বানেমত আরন তা ও তাপ র্মামত সাোযয র্রমব।
শনক্ত-েক্ষ, এর্ানজন োর স্টযাগযতা সম্পন্ন আমলার বাল্ব বযবোর র্রুর্ েযান্ডািন ইঙ্ক্যমন্ডমসন্ট
বামল্বর পনরবমতন , এবাং আপনর্ 75 শতাাংশ র্ম শনক্ত বযবোর র্রমত পারমবর্।
খাবার মাইমক্রাওময়ভ র্রুর্ যখর্ সম্ভব। মাইমক্রাতরঙ্গ প্রচনলত চু নির স্টেমর্ প্রায় 50 শতাাংশ
র্ম শনক্ত বযবোর র্মর।
জামার্াপে র্াপমের লাইমর্ শুমর্ার্। র্াপমের োয়ার বযবোর র্রমল প্রনতটি স্টলামির আমগ
োয়ামরর নলন্ট ট্র্যাপ পনরষ্কার র্রার র্ো মমর্ রাখমবর্।
স্টয সর্ল নবনভন্ন উপাময় আপনর্ আপর্ার বানের সবনত্র জল খরচ র্মরর্ টা সম্পমর্ন সমচতর্
ের্। স্নার্ র্রমত 30 স্টেমর্ 40 গযালর্ জল বযবোর র্রার পনরবমতন , এর্টি র্ম প্রবামের
শাওয়ারমেি ইর্েল র্রুর্, যা 3 গযালমর্র র্ম জল বযবোর র্মর প্রনত নমনর্মট।
আপর্ার স্টধায়ার স্টমনশমর্ তাপমাত্রা স্টসটিাং র্নমময় এবাং ঠান্ডা জমল ধুমল শনক্ত বযবোর হ্রাস
র্রা েমব।

নর্ভামব শনক্ত সাংরক্ষণ র্রমত েয় তার উপর অ্নতনরক্ত পরামশন নর্উ ইয়র্ন স্টেট এর্ানজন নরসাচন
অ্যান্ড স্টিমভলপমমন্ট অ্মোনরটি (New York State Energy Research and Development
Authority, NYSERDA) এর ওময়বসাইমট পাওয়া যায় এখামর্।
পাবর্ বর্রাপত্তা
নর্উ ইয়র্ন স্টেমট উপলভয বহু স্টবাটিাং এর সুমযাগ উপমভাগ র্রার সময় স্টর্ চালর্মের উনচত সঠির্
নর্রাপত্তা সাংক্রান্ত সাবধার্তা অ্বলম্বর্ র্রা। স্টেট পার্ন স্টমনরর্ সানভন মসস বুযমরা (State Parks
Marine Services Bureau) নর্মচর স্টসফটি পরামশনগুনল নেমের্।
স্টর্ চালর্মের নর্রাপে এবাং োনয়ত্বশীল স্টবাটিাং র্রার র্ো মমর্ র্নরময় স্টেওয়া েমে, যার মমধয
রময়মে:
•

•
•
•
•
•

যখর্ই তারা জমল োর্মবর্ তখর্ই এর্টি বযনক্তগত স্টলাটমর্শর্ নিভাইস পেমবর্। রাজয
আইর্ অ্র্ুযায়ী 12 বেমরর র্ম বয়সী নশশুমের এর্টি জলযামর্ োর্ার সময় এর্টি
বযনক্তগত স্টলামটশর্ নিভাইস পো বাধযতামূলর্;
এর্টি নর্রাপে স্টবাটিাং স্টর্াসন সম্পন্ন র্রুর্;
সঠির্ভামব তামের যার্টি সরঞ্জাম নেময় সনজ্জত র্রুর্ এবাং স্টসটি পরীক্ষা র্রুর্;
এর্টি নবচক্ষর্ গনত বজায় রাখুর্;
স্টর্ র্া চালামর্ার সময় অ্যালমর্ােল স্টসবর্ র্রা স্টেমর্ নবরত োকুর্; এবাং
জমল র্াবার আমগ আবোওয়ার পূবনাভাস স্টেমখ নর্র্ সম্ভাবয ঝে সম্পমর্ন জার্মত এবাং
বজ্রপাত েমল দ্রুত তীমর আশ্রয় নর্র্।

যারা পযািনলাং র্যামর্া, র্ায়ার্ এবাং েযান্ড-আপ পযামিলমবািন বযবোর র্মরর্, তামের নর্মজর
ক্ষমতা জার্া উনচত এবাং যখর্ উচ্চ বা নস্থর বাতাস বে স্টিউ সতনর র্মর, বা যখর্ তারা
শনক্তশালী স্টরামতর মমধয পমের্ তখর্ সতর্ন তা অ্বলম্বর্ র্রা উনচত। জমল স্টযখামর্ স্টমাটরমবাট চমল,
স্টসখার্ স্টেমর্ এবাং প্রধার্ চযামর্ল স্টেমর্ বাইমর োর্া উনচৎ োৌঁে বাইময়মের।
স্টবাটিাং স্টসফটি সম্পমর্ন আরও তমেযর জর্য, স্টবাটিাং স্টসফটি স্টর্ামসনর তানলর্া, এবাং নর্উ ইয়র্ন রামজয
সামুনরর্ নবমর্ােমর্র জর্য নির্ র্রুর্ এখামর্।
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