
পরিরথিরি রিয়ন্ত্রণে আিাি 
জি্য রিণ দ্ে রিকা

বিস্ফোরণ

ব্যরতিরবণিষ এবং 
পরিবাি

বিস্ফোরসণর কফোরসণ তৈবর হওয়ফো িফোয়ুর চফোসের ফেসে েড়ফো, আগুন, বিষফোক্ত িফোয় ুিফো েড়সৈ থফোকফো ধ্বংসফোিসেষ ফথসক (ফেমন ধফোরফোস�ফো বকছু এিবং কফোঁচ) 
আঘফোৈ �ফোগসৈ েফোসর। এগুস�ফোর কফোরসণ স্ফোস্থ্যজবনৈ সমসথ্যফোও ফেখফো বেসৈ েফোসর, ফেমন শ্ফোসকষ্ট িফো েুসেুস, নফোক, মখু, গ�ফো, ফচফোখ িফো ত্বসক জ্ফো�ফো। 

রিিণি চণে যাি।
    আেবন ফকফোসনফো গফোবড়র বিৈসর থফোকস�:

   রফোস্ফোর ধফোসর গফোবড় বনসয় আসুন, ইবজিন িন্ধ কসর বেন, জফোনফো�ফো 
এিবং িু�িুব� িন্ধ কসর বেন এিবং এয়ফোর কবডিেনফোর িফো বহেফোর 
িন্ধ কসর বেন।

   নরম কফোগজ, কফোেড় িফো জফোমফোর হফোৈফো বেসয় আেনফোর নফোক ও মখু 
ফেসক বনন।

   গফোবড়র বিৈসরই থফোকুন িফো আসেেফোসে বিব্ডবং থফোকস� ফসখফোসন 
আশ্রয় খুসঁজ বনন।

    আেবন িফোইসর এিবং বিস্ফোরণ স্ফোসনর কফোসছ থফোকস�:

   নরম কফোগজ, কফোেড় িফো জফোমফোর হফোৈফো বেসয় আেনফোর নফোক ও মখু 
ফেসক বনন।

    সসগে সসগে এমন ফকফোসনফো বিব্ডবং-এ চস� েফোন েফোর ফেওয়ফো� এিবং 
জফোনফো�ফোগুব� ক্ষবৈগ্রস্ হয়বন। ফেওয়ফো� িফো জফোনফো�ফো ক্ষবৈগ্রস্ হসয় 
থফোকস�, বিৈসরর অনথ্য ফকফোসনফো ঘসর চস� েফোন িফো অনথ্য ফকফোসনফো 
বিব্ডবং খুসঁজ বনন।

   সম্ভি হস� এিবং েবে এমন করফো বনরফোেে িস� গণথ্য হয় ৈফোহস�, বনসজর সসগে ফেফোষথ্যসকও বনসয় েফোন।

    একিফোর বিৈসর চস� ফগস�: 

   জফোনফো�ফো, িফোইসরর েরজফো এিবং অনথ্যফোনথ্য ফখফো�ফো মখু িন্ধ কসর বেন। 

    িফোবড়সৈ িফো অথ্যফোেফোে্ট সমসটে, জফোনফো�ফোর েথ্যফোন, এয়ফোর কবডিেনফোর এিবং বহটবং/কুব�বং বসসটেম েফো িফোইসর ফথসক িফোৈফোস বিৈসর 
বনসয় আসস ৈফোসের িন্ধ কসর বেন।

সাধািে রিণ দ্ে রিকা

  রবশ্বস্ত জায়গা থেণকই স্াথি্য সংক্ান্ত 
িে্যসমহূ রিি (nyc.gov, cdc.gov  
এবং 311)।

  জরুরি অবথিাি রবষণয় িে্য থপণি 
Notify NYC (NYC সরূচি করুি) 
এি জি্য সাইি আপ করুি।

  আপরি রিণজ বা আপিাি পরিরচি 
থকউ এই পরিরথিরিি কািণে 
অসহায় থবাধ কিণে বা পরিরথিরি 
সামাে র্ণি সহায়িা োগণে, 
আপিাি রিণজি িাষায় রবিামণূে্য 
সহায়িা থপণি lifenet.nyc এ 
যাি।

  জরুরি অবথিায়, সবসমণয় 911 
িম্বণি থ�াি করুি। 

আঘাি থেণগণে রকিা পিীক্া করুি।
    আেবন আহৈ হস� িফো উেসর উবলিবখৈ �ক্ষণগুব�র ফকফোসনফো একট অনিুি করস� শুধুমফোত্র ৈখনই হফোসেফোৈফোস� েফোন।

খবিাখবি রিণি োকুি।
    বিস্ফোরসণর েসর িফোৈফোসসর গুণমফোন এিবং কীিফোসি বনরফোেসে থফোকসৈ েফোরসিন ফসই বিষসয় 

আবধকফোবরকসের ফথসক ৈথথ্য ফেসৈ ফরবিও, ফেব�বিেন, কবপিউেফোর িফো ফমফোিফোই� বিিফোইস িথ্যিহফোর 
করুন।English/Bengali



RESPONSE GUIDE
EXPLOSIONS

INDIVIDUALS 
& FAMILIES

Explosions may result in injuries from blast pressure, fire, contaminated air or falling debris (such as 
sharp objects and glass). They may also cause health problems such as shortness of breath or irritation 
of the lungs, nose, mouth, throat, eyes or skin. 

Get inside.
    If you are in a car:

   Pull to the side of the road, turn off the 
engine, close the windows and vents, and 
turn off the air conditioner or heater.

   Cover your nose and mouth with a tissue, 
cloth or sleeve.

   Stay in the car, or find shelter if there are 
buildings nearby.

    If you are outside and near the explosion site:

   Cover your nose and mouth with a tissue, 
cloth or sleeve.

    Quickly enter a building whose walls and 
windows have not been damaged. If there is 
any damage to a wall or window, move to an interior room or find another building.

   Take pets with you if it is possible and safe to do so.

    Once inside: 

   Shut windows, outside doors and other openings. 

    In houses or apartments, turn off window fans, air conditioners and heating/cooling 
systems that bring air from outside.

GENERAL GUIDELINES

  Get health information 
from credible sources  
(nyc.gov, cdc.gov and 311).

  Sign up for Notify NYC 
for information about 
emergency events.

  If you or anyone you know 
feels overwhelmed or 
needs help coping, visit 
lifenet.nyc for free help in 
your language.

  In an emergency, always 
call 911. 

Check for injuries.
    Only go to a hospital if you are injured or experience any of the symptoms listed above.

Stay informed.
    Use radios, televisions, computers or mobile devices for information 

from officials about air quality and how to stay safe after the explosion.
English/Bengali


