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িনউ ইয়কর্  শহর Fire Department আবাসন িবি�ংেয়র বািস�া এবং কম�েদর মেধয্ িবতরণ করার 
জনয্ এই আপৎকালীন অব�ায় ��িতর িনেদর্ িশকািট ৈতরী কেরেছ। 
 
আপনােক আপনার িবি�ং স�েকর্  সময্কভােব জানােত এবং আ�ন েরােধ, আপৎকালীন অব�ার 
জনয্ ��ত হেত ও িনেজেদরেক আ�ন বা অনয্ আপৎকালীন অব�ার হাত েথেক বাঁচােত আপিন 
এবং আপনার বাসার সদসয্রা িক িক করেত পােরন তা েশখােনার জনয্ই এিট বানােনা হেয়েছ। 
 
আপিন যিদ িবি�ং মািলক বা ময্ােনজােরর কাছ েথেক এই িনেদর্ িশকা পান, এেত থাকেব আপনার 
িবি�ং িনমর্াণ, অি� সুরক্ষা বয্ব�া িনমর্াণ এবং ��ােনর বণর্না িদেয় িবি�ং মািলক �ারা ��ত 
একিট িবি�ং তথয্ শীট থাকেব; েযটা পৃথক জ�রী ��িত/েছেড় েদওয়ার পিরক�না তািলকা; এবং 
অনয্ানয্ তথয্ যা আপনার জ�রী পিরক�নােক অবিহত করেব। 
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1. আপৎকালীন ��িতর �াথিমক িবষয়সমূহ 
A. অবগত থাকুন/আপৎকালীন িবজ্ঞি� বয্ব�া 
B. েকান �ােন আ�য় েনওয়া/আপৎকালীন সরবরাহ িকট 
C. কখন �ানতয্াগ করেত/আপৎকালীন আ�য়�েল েযেত হেব 
D. আপনার পিরবােরর সােথ আবার সংেযাগ �াপন করা 

 
A. অবগত থাকুন/আপৎকালীন িবজ্ঞি� বয্ব�া 

1. Notify NYC হল শহেরর আপৎকালীন তেথয্র আনু�ািনক উৎস, যার মেধয্ আবহাওয়ার আপৎকালীন 
পিরি�িত এবং সাবওেয় ও রা�া ব� থাকার বয্াপার�িলও রেয়েছ। 

2. িবনামূেলয্ আপৎকালীন পিরি�িতর সতকর্ বাতর্ া েপেত সাইন আপ ক�ন অথবা েমাবাইল অয্াি�েকশেনর 
জনয্ Notify NYC অয্াি�েকশনিট ডাউনেলাড ক�ন। 

3. NYC.gov/notifynyc েদখুন, 311-েত েফান ক�ন (িভিডও িরেল পিরেষবার জনয্: 212-639-9675; TTY-র 
জনয্: 212-504-4115), বা Twitter-এ @NotifyNYC-েক ফেলা ক�ন 

4. েকান আপৎকালীন অব�া চলাকালীন, �ানিটেত থাকা আপৎকালীন পিরি�িত িনয়�ণকারীেদর িনেদর্শ 
অনুসরণ ক�ন, অথবা অব�ািট আপনার িবি�ংেয় না হেল, আপৎকালীন আ�য়�লসহ অনয্ানয্ 
সা�িতক তথয্ েপেত NotifyNYC, �ানীয় েরিডও, েটিলিভশন এবং ই�ারেনট সংবাদ পিরেষবায় নজর 
রাখুন। 

 
B. েকান �ােন আ�য় েনওয়া 

1. িকছ�  আপৎকালীন অব�ার েক্ষে�, আিধকািরকরা হয়েতা আপনােক েযখােন আেছন েসখােনই থাকেত 
বলেত পােরন (যথা�ােন আ�য় েনওয়া) সাধারণতঃ এর অথর্ হল দমকলকম�রা যখন েকান আ�ন 
করায়ত্ত করেছন বা আপৎকালীন অব�া সামলােনা বয্ি�রা েকান িনকটবত� িবপিত্তেক িনয়�েণ 
আনেছন তখন আপনার পেক্ষ আপনার বাসােত থাকাই ে�য়। 

2. এই িনেদর্ িশকায় আেলািচত (িবভাগ 6, আ�ন বা আ�ন-হীন আপৎকালীন অব�ায় িক করেত হেব) 
আপৎকালীন বয্ব�া�িল বয্াখয্া করেব েয কখন �ান তয্াগ করেত হেব এবং কখন আ�য় িনেত হেব।  
সব েক্ষে�ই, অকু�েল উপি�ত থাকা পুিলশ, দমকলকম� বা অনয্ানয্ আপৎকালীন অব�া সামলােনা 
বয্ি�েদর িনেদর্শ অনুসরণ ক�ন। 

3. যিদ েকান আপৎকালীন অব�ার জনয্ আপনােক যথা�ােন আ�য় িনেত হয়, তাহেল িবপদ না কাটা 
পযর্� এবং আ�য়�েল থাকার আেদশ না ওঠা অবিধ আপনার বা�ােদর ��ল েথেক আনেত যাওয়ার 
জনয্ িনরাপদ �ান েছেড় েবেরােবন না।  �� ল�িলেত িনজ� আ�য় �হেণর বয্ব�া আেছ।  জ�রী 
অব�া চলাকালীন েকান িনরাপদ �ান েছেড় েবিরেয় এেল আপিন িনেজেক িবপেদর মেুখ েফলেবন। 

4. আবহাওয়া সং�া� এবং অনয্ানয্ এমন জ�রী পিরি�িত, যােত আপনােক েবশ িকছ� িদন ধের গহৃ ব�ী 
হেয় থাকেত হয়, তার জনয্ আপৎকালীন সরবরাহ িকট রাখুন।  গহৃ আপৎকালীন সরবরাহ িকট , িবভাগ 
3(A) েদখুন। 
 

C. কখন �ানতয্াগ করেত/আপৎকালীন আ�য়�েল েযেত হেব 
 
1. অিবলে� �ানতয্াগ ক�ন যখন :  

• িবপদ আস� হয়। 
• এমন ধরেনর িবি�ংেয় থােকন েযখােন �ানতয্াগ করাই বাঞ্ছনীয় এবং আপিন িনরাপেদ েসিট 

করেত পােরন।  িবভাগ 7(A) েদখুন। 
• অকু�েল উপি�ত আপৎকালীন পিরি�িত িনয়�েকর েথেক েসরকম িনেদর্শ পান। 
• েপৗরিপতা বা অনয্ েকান সরকাির কতৃর্ পক্ষ তা করার আেদশ েদন। 

 
2. যিদ আপনােক িনতা�ই আপনার িবি�ং খািল করেতই হয় বা কতৃর্ পক্ষ �ানতয্াগ করার আেদশ েদন, 

তাহেল পিরবার বা ব�ুেদর সােথ থাকার বে�াব� ক�ন। উপকূলীয় ঝেড়র সময় �ানতয্াগ করার 
েক্ষে�, িসিট এবং/বা এর সহেযাগীরা পাঁচিট বেরার সবকিটেত �ান পিরতয্াগ েক� খুলেব।  েকান �ান 
পিরতয্াগ েক�িট আপনার িনকটবত� তা জানেত NYC.gov/knowyourzone-এ িগেয় অথবা 311-ন�ের 
েফান ক�ন (িভিডও িরেল পিরেষবার জনয্: 212-639-9675; TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান ক�ন। 
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D. আপনার পিরবােরর সােথ আবার সংেযাগ �াপন করা 
 
যিদ আপনারা িবি�ং তয্াগ কের আর িফরেত না পােরন তাহেল েকাথায় পিরবার বা গেৃহর সদসয্েদর সােথ 
েদখা করেবন েসই িনেয় আেলাচনা ক�ন। 
1. েদখা করার জনয্ দিুট �ান শনা� ক�ন: একিট আপনার বাসার কােছ এবং আেরকিট আপনার 

পা�র্বত� অঞ্চেলর বাইের। 
2. েকান িবপযর্েয়র সমেয় গেৃহর সদসয্রা িছটেক পড়েল েফান করা যায় এমন েকান �ান-বিহভ�র্ ত ব�ু বা 

আত্মীয়েক মেনানীত কের রাখুন।  �ানীয় েফােনর েথেক দেূরর েফান�িল করা সহজ হেত পাের।  �ানীয় 
অঞ্চেলর বাইের থাকা এই পিরিচত হয়েতা আপনােক অনয্েদর সােথ েযাগােযাগ করােনায় সাহাযয্ করেত 
পােরন। 

 
2. েযসব বয্ি�েদর সহায়তার �েয়াজন 

 
A. যিদ আপনার সাহােযয্র �েয়াজন হয় 

 
1. যিদ আপনার সহায়তা ছাড়া িবি�ং তয্াগ করায় (বা িবি�ং েছেড় 

েবেরােনার পের অনয্ েকাথাও েযেত) সমসয্া হয়, তাহেল আেগ েথেক 
তার পিরক�না কের রাখুন এবং কারা আপনােক সাহাযয্ করেত পাের 
েসই বয্ি�েদরেক িনিদর্� কের রাখুন। 
• যিদ আপিন একা বাস কেরন, বা আপনার ঘেরর সদসয্রা কাজ 

কেরন অথবা আপনােক সাহাযয্ করায় সক্ষম না হন, তাহেল িসিঁড় 
িদেয় নামেত �িতেবশীেদরেক সাহাযয্ করেত বলুন (আ�ন লাগা 
বা িবদযু্তজিনত িবপিত্তর েক্ষে�)। তাঁেদর েটিলেফান ন�র এবং 
অনয্ানয্ েযাগােযােগর তথয্ হােতর নাগােল রাখুন। 

• যিদ আপিন �ান পিরতয্ােগর জনয্ িলেফ্টর উপর িনভর্ রশীল হন, 
তাহেল িবি�ংেয়র মািলক বা পিরচালকেক বেল রাখুন েয তাঁরা 
জ�রী অব�ায় (বা সাধারণ অব�ায় রক্ষণােবক্ষেণর কােজ) 
িলফ্টিটর পিরেষবা ব� করার আেগ েযন আপনােক আগাম খবর 
েদন। 

• যিদ আপনার িবি�ংেয়র কম� থােক, তাহেল আপনার িবি�ংেয়র 
মািলক অথবা পিরচালকেক বলুন েয েসই কম� স�ব হেল 
আপনােক জ�রী অব�ার বাতর্ া িদেত এবং/অথবা সহায়তা করেত পারেবন িকনা। 

• িবভাগ 6(A)(2) �ানতয্ােগর সহায়তায় বিণর্ত িবষয়�িলর কথা িবেবচনা করেবন। 
 

2. আপনার যিদ সহায়তার দরকার হয় তাহেল �িতেবশীল বা অনয্েদরেক সে�ত িদেত আপনার বাসায় একিট 
বাঁিশ বা বাজােনার মত পা� রাখুন। 
 

3. যিদ আপনার অনয্েদর কথা েবাঝায় বা অনয্েদর আপনার কথা েবাঝায় সহায়তা দরকার হয় তাহেল 
আপনার চািহদা�িল েবাঝােনার জনয্ একিট িচরকুট িলেখ ৈতরী কের রাখুন।  যিদ আপিন িলেখ কথা 
েবাঝােত চান, তাহেল একিট বহনেযাগয্ সাদা েবাডর্ , চক েবাডর্  অথবা অনয্ েকান বয্ি�গত েযাগােযােগর য� 
িকেন রাখুন। 
 

4. যিদ আপিন �� টার বা �ইলেচয়ার বয্বহার কেরন, তাহেল পিরবহেণর সহায়তা করেত আপনার য�িটর মাপ 
ও ওজন, এবং েসিটেক েছাট কের েগাটােনা যায় িকনা েজেন রাখুন। 

 
খ. যিদ আপিন সহায়তা করেত পােরন 

 
1. একজন যত্নশীল �িতেবশী েহান েকান আপৎকালীন অব�ায়, যিদ তা করা িনরাপদ বেল মেন হয়, তেব 

�িতেবশীেদর েকােনা সাহাযয্ লাগেব িকনা েদখুন, িবেশষ কের সতকর্  কের েদওয়া দরকার এমন বয়� মানষু 
এবং অক্ষমতা থাকা বয্ি�েদর।  
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2. যিদ আপিন েসটা িনরাপেদ করেত পােরন এবং শারীিরকভােব সক্ষম হন, তাহেল েকান �িতেবশীেক িবি�ং 
তয্াগ করায় সাহাযয্ ক�ন।  আ�ন লাগেল েসই অব�ায় িলফ্ট বয্বহার করেবন না।  �ান পিরতয্ােগর 

সহায়তা, িবভাগ 6(A) েদখুন। 
 
3. সহায়তা েদওয়ার সময় আপনার �িতেবশীেদর িকভােব েবর করা বা সরােনা যায় েসই িবষেয় তাঁেদর ব�বয্ 

মন িদেয় �ননু। 

3. ��িতর েজাগান (গৃহ আপৎকালীন অব�া এবং আপনার সবর্ক্ষণ হােতর কােছ রাখার বয্াগ) 
 

A. গৃহ আপৎকালীন সরবরাহ িকট 
 
সাতিদন পযর্� চািলেয় িনেত পারার জনয্ ঘের পযর্া� েজাগান রাখুন।  নীেচ িকছ�  িজিনেসর ��াব েদওয়া হল যা 
সহজলভয্ পাে� রাখেত হেব (সমেয় সমেয় েময়াদ েপিরেয় যাওয়া িজিনস�িল বদেল েফলুন): 

 �িত িদন মাথা িপছ�  এক গয্ালন পানীয় পািন 
 খারাপ হয় না, খাওয়ার জনয্ ��ত কয্ােন 

ভরা খাবার এবং হােত কের কয্ান েখালার 
ওেপনার  

 �াথিমক িচিকৎসার িকট 
 ফ্লয্াশলাইট 
 বয্াটারী-চািলত AM/FM েরিডও এবং 

অিতির� বয্াটারী  
 �িতেবশীেদর েথেক সাহাযয্ চাওয়ার বাতর্ া 

িদেত বাঁিশ 
 বয্ি�গত �া�য্িবিধর িজিনস: সাবান, 

মিহলােদর �া�য্িবিধর িজিনস, দাঁত মাজার 
�াশ, মাজন ইতয্ািদ। 

 েসল েফান চাজর্ েদওয়ার তার এবং 
বহনেযাগয্ বয্াটারীর পয্াক 

 িশ�েদর পিরচযর্ার সাম�ী অথবা অনয্ানয্ িবেশষ পিরচযর্ার িজিন 
 েপাষয্েদর খাবার এবং েজাগান 
 অ�ত একিট স�ােহর েকানও ঔষধ বা িচিকৎসা সরবরােহর েযাগান যা আপিন িনয়িমত বয্বহার কেরন 
 বাড়িত চশমা বা কনটয্া� েলে�র েযাগান 
 িহয়ািরং এইেডর জনয্ অিতির� বয্াটারী 
 ঘের থাকা েকান িচিকৎসামূলক বা েযাগােযােগর যে�র বয্াক-আেপর সরঞ্জাম অথবা অিতির� েজাগান 

 
B. েগা বয্াগ 

 
আপনার েগা বয্াগিট েযন শ�েপা� এবং সহেজই বহন করার মত েকান বয্াকপয্াক বা চাকা লাগােনা েছাট 
সুটেকেসর মত হয়। আপনােক আপনার বয্ি�গত চািহদার মত কের েগা বয্াগিট সািজেয় িনেত হেলও, আপনােক 
েগা বয্ােগ রাখেতই হেব এমন কেয়কিট ���পূণর্ িজিনেসর মেধয্ রেয়েছ:  
 

 পািনিনেরাধী ও বহনেযাগয্ খােপর মেধয্ আপনার 
���পণূর্ নিথপে�র নকল (বীমার কাডর্ , জে�র 
সািটর্িফেকট, দিলল, ছিব েদওয়া পিরচয়প�, 
িঠকানার �মাণপ� ইতয্ািদ)  

 গাড়ী এবং বাসার অিতির� চািবর েগাছা  
 ে�িডট/ ATM কােডর্ র �িতিলিপ  
 নগদ টাকা (েছাট েনােট)  
 েবাতলব�ী পািন এবং খারাপ হেব না এমন 

খাবার, েযমন এনাজ� বা �য্ােনালা বার  
 ফ্লয্াশলাইট 
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 বয্াটারী চািলত AM/FM েরিডও 
 অিতির� বয্াটারী/চাজর্ার 
 িচিকৎসার িজিনস, যার মেধয্ রেয়েছ: 

 �াথিমক িচিকৎসার িকট 
 অ�ত একিট স�ােহর েকানও ঔষধ বা িচিকৎসা সরবরােহর েযাগান যা আপিন িনয়িমত 

বয্বহার কেরন  
 িচিকৎসা বীমা, েমিডেকয়ার ও েমিডেকইড কাডর্  
 ওষেুধর (এবং মা�ার) একিট তািলকা 
 িচিকৎসকেদর নাম ও েযাগােযােগর তথয্ 
 েরাগ, অয্ালাজ� এবং িচিকৎসা সরঞ্জাম স�িকর্ ত তথয্। 

 �সাধন সরঞ্জাম 
 খাতা ও েপন 
 আপনার বাসার জনয্ েযাগােযাগ এবং েদখা করার �ােনর তথয্ 
 হালকা ওজেনর বষর্ািত বা ছাতা এবং ক�ল 
 আপনার মেনােযাগ অনয্িদেক িনেয় েযেত পাের বা আপিন ভ� েল থাকেত পােরন এমন িজিনস, েযমন বই 

বা তাস 
 িশ� পিরচযর্ার েজাগান, যার মেধয্ েগমস এবং েছাট েখলনা অ�ভ�র্�। 
 েপাষয্ এবং পিরেষবা িদেত পাের এমন প�েদর জনয্:  

 আপনার েপাষয্ এবং পিরেষবা িদেত পাের এমন প�র একিট সা�িতক রিঙন ছিব (বা আেরা 
ভােলা হয় যিদ আপনােদর ছিবিট এক সােথ থােক, যিদ আপনারা িবি�� হেয় পেড়ন তাহেল 
সহায়ক) 

 প�িচিকৎসেকর নাম এবং েযাগােযােগর তথয্ 
 মািলেকর নাম, িনব�ীকরণ, মাইে�ািচপ এবং িটকাকরেণর তথয্। 
 পািন ও খাবােরর িডশ 
 গলায় পরােনার দিড় (দরকার হেল) এবং মুখব� করার িজিনস 
 আপনার েপাষয্ এবং পিরেষবা িদেত পাের এমন প�েক শা� রাখেত কয্ািরয়ােরর উপের 

িবছােনার চাদর 
 পির�ার করার জনয্ �াি�েকর থেল 

 
4. বাসার িনরাপত্তা এবং অি� �িতেরাধ 

• গৃহ সুরক্ষা য� 
• িনরাপদ েহাম িহিটং 
• অি� �িতেরােধর পরামশর্ 
• েছাটমােপর আ�ন েনভােনা 

 
িনরাপেদ আপনার বাসা গরম কের, এবং আ�ন �� হবার আেগ আ�ন �িতেরাধ কের, আপনার বাসার গৃহ সুরক্ষার 
য�পািত�িল কাযর্কর অব�ায় থাকা িনি�ত কের আপিন আ�ন বা অনয্ আপৎকালীন পিরি�িত েরাধ করেত পােরন। 
 

A. গৃহ সুরক্ষা য� 
 

1. েধাঁয়া ও কাবর্ন মেনা�াইড শনা� করার অয্ালামর্ 
• িনি�ত হেয় িনন েয আপনার বাসায় েধাঁয়ার 

অয্ালামর্ (যােক ে�াক িডেট�রও বলা হয়) এবং 
কাবর্ন মেনা�াইড অয্ালামর্ লাগােনা আেছ িকনা।  
িনউ ইয়কর্  িসিটর আইেন বািড়ওয়ালা এবং অনয্ানয্ 
মািলকেদরেক �িতিট েশাবার ঘের েঢাকার 15 
ফুেটর মেধয্ এবং েবসেমে� েধাঁয়া ও কাবর্ন 
মেনা�াইেডর অয্ালামর্ লাগােনা আবশয্ক।  (নত�ন 
ভবন�িলেতও �িতিট েশাবার ঘের একিট কের 
অয্ালামর্ থাকা বাধয্তামূলক।) 
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• সমি�ত ে�াক/কাবর্ন মেনা�াইড অয্ালামর্ বয্বহার করা েযেত পাের। 
• অয্ালামর্�িল এখেনা কাজ করেছ িকনা িনি�ত হেয় িনন। বাসায় েধাঁয়া এবং কাবর্ন মেনা�াইেডর 

অয্ালামর্�িলর রক্ষণােবক্ষেণর দািয়� ভাড়ােটেদর। 
• েট� েবাতামিট িটেপ মােস অ�তঃ একবার কের য��িল পরীক্ষা ক�ন। 
• নত�ন মেডল�িল িবদযু্ৎচািলত বা েস�িলেত অ�িনর্িমত 10 বছেরর বয্াটারী আেছ।   
• পুেরােনা মেডল�িলর বয্াটারী অপসারণেযাগয্।  বছের অ�তঃ দবুার কের বয্াটারী�িল �িত�াপন 

ক�ন (যখন আপিন বসে� এবং েহমে� ঘিড়র সময় পা�ান, এিট মেন রাখার ভােলা উপায়)।  বয্াটারী 
কেম েগেছ সে�ত িদেয় অয্ালামর্িট শ� করেত �� করেল বয্াটারী তৎক্ষণাৎ পা�ান। 

• েধাঁয়া এবং কাবর্ন মেনা�াইেডর অয্ালামর্�িল অবশয্ই েযন িনমর্াতার সপুািরশ েমেন পা�ােনা হয়, এবং 
তা েযন �িত 10 বছর অ�তঃ একবার হয়।  

 
2. সহায়ক িডভাইস 

• যিদ আপিন বা আপনার পিরবােরর েকান সদসয্ বিধর হন বা �বণশি� সীিমত থােক, তাহেল িবি�ং 
মািলক বা পিরচালেকর সােথ এমন েধাঁয়া/কাবর্ন মেনা�াইড শনা�কারী িডভাইস বসােনা িনেয় কথা 
বলুন যা েকান চাকু্ষষ (ে�াব) বা �শর্সং�া� (ক�ন) সতকর্ বাতর্ া সি�য় কের। 

• আেরা তেথয্র জনয্, আপৎকালীন ��িতর সং�ান শীষর্ক িবভাগ 7 েদখুন। 
 

B. িনরাপদ েহাম িহিটং 
 

1. 311-েত েফান ক�ন (িভিডও িরেল পিরেষবার জনয্: 212-639-9675; TTY: 212-504-4115) আপনার তােপর 
উৎসিট িনরাপদ িকনা তা িনেয় অিনি�ত হেল আ�ন স�িকর্ ত পিরদশর্ন করােনার জনয্। 
 

2. যিদ আপনার বহনেযাগয্ িহটােরর দরকার হয়, তাহেল �ধমুা� ঘেরর িভতের বয্বহােরর জনয্ অনুেমািদত 
(আব� তাপ উৎপাদেনর উপাদানসহ) বহনেযাগয্ ৈবদযু্িতক িহটার বয্বহার ক�ন। আপনার বাসােক গরম 
করার জনয্ কখেনাই ে�াভ বা ওেভন বয্বহার করেবন না।  েকেরািসন বা �েপন িহটার বয্বহার করেবন না, 
যা িনউ ইয়কর্  িসিটেত ঘেরর মেধয্ বয্বহােরর পেক্ষ িবপজ্জনক এবং েবআইিন।  
 

3. বহনেযাগয্ িহটার চালনা করার জনয্ আবশয্ক িবদযু্ৎ ক্ষমতা কত তা েদেখ িনন।  আদশর্ ঘেরায়া ৈবদযু্িতক 
সািকর্ েট এিট িনরাপেদ চলেত পাের িকনা তা েদেখ িনন। আ�ন �িতেরােধর পরামশর্ শীষর্ক িবভাগ 4(C) 
েদখুন। 
 

4. িহটারিটেক চালু অব�ায় সমেয় সমেয় পরীক্ষা ক�ন এবং আপিন বাসা েছেড় েবেরােনা অথবা ঘুেমােত 
যাওয়ার সময় এিট ব� কের িদেয় যান।  বহনেযাগয্ িহটার চালু রেয়েছ এমন েকান ঘের কখেনাই বা�ােদর 
একলা েছেড় যােবন না। 
 

5. আসবাবপ�, পদর্ া, কােপর্ট এবং কাগেজর মত আ�ন ধের েযেত এমন েয েকান ঘেরায়া উপকরণ তােপর 
উৎস েথেক অ�তঃ িতন ফুট দেূর রাখুন।  কখেনাই ে�স িহটােরর উপের কাপড়-জামা েরেখ �েকােত 
েদেবন না। 
 

C. অি� �িতেরােধর পরামশর্ 
 

1. েফেল েদওয়া, ভ�লবশতঃ �ল� অব�ায় েছেড় যাওয়া এবং অসাবধােন েফলা িসগােরট হল আ�ন েলেগ 
মৃত� য্র একিট অনয্তম �ধান কারণ। িঝেমাে�ন এমন অব�ায় কখেনাই িবছানায় ধূমপান করেবন না, এবং 
েসাফা বা ঢাকা পরােনা আসবাবপে� বেস ধূমপান করার সময় িবেশষভােব সতকর্  েহান। গভীরতা আেছ এবং 
উে� যােব না এমন একিট ছাইদািনেত েরেখ �িতিট িসগােরট স�ূণর্ভােব েনভােত ভ�লেবন না। কখেনাই 
েকান আসবাবপে�র উপের �ল� বা অ� আঁেচ �লা িসগােরট েরেখ যােবন না। 
 

2. েদশলাই এবং লাইটার িশ�েদর হােত পড়েল পিরণিত ভয়াবহ হেত পাের। েস�িলেক িশ�েদর নাগােলর 
বাইের েকাথাও সংরক্ষণ ক�ন এবং তােদরেক আ�ন লাগার ভয়াবহতার বয্াপাের েশখান। 
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3. রা�া কখেনাই েছেড় যােবন না। ে�ােভর উপিরতল সবর্দা পির�ার কের এমন িজিনস মু� রাখুন যা েথেক 
আ�ন ধের েযেত পাের।  আপিন �েত যাওয়ার আেগ, আপনার ে�াভ এবং ওেভন ব� আেছ িকনা 
রা�াঘের িগেয় েদেখ িনন। 
 

4. উত্ত� করেত পাের এমন অনয্ানয্ ৈবদযু্িতক িডভাইস, কিফ পট, হট ে�ট পরীক্ষা ক�ন।  �েয়াজন না হেল 
েস�িলেক চালু কের েফেল েরেখ যােবন না।  যখন বাসায় েকউ থাকেব না তখন েস�িলেক মেন কের 
রাি�েবলায় ব� ক�ন। 
 

5. ৈবদযু্িতক আউটেলট�িলেত কখেনাই অেনক�িল কের যে�র �াগ �ঁজেবন না।  েবিশরভাগ ঘেরায়া 
আউটেলটই 15 অয্াি�য়ার িবদযু্ৎ�বাহ েদয়, বয্িত�ম েসই আউটেলট�িল েয�িল বাসার বড় সরঞ্জাম বা 
এয়ার কি�শনােরর জনয্ পিরকি�ত।  েকান ৈবদযু্িতক আউটেলট বতর্ মােন কতটা িবদযু্ৎ বয্বহার করেছ তা 
না েদেখ কখেনাই মাইে�াওেয়ভ, েটা�ার, কিফ পট, হট ে�ট এবং এমন েকান ঘেরায়া সরঞ্জাম চালােবন না 
েয�িল েবিশ ���পূণর্ হাের িবদযু্ৎ টােন। 
 

6. িবদযু্েতর েকান তার েছঁড়া বা ন� হেয় থাকেল তা বদলান। কখেনাই েকান ব�া ক�ল ইতয্ািদর তলায় চাপা 
িদেয় এ�েটনশন কডর্  টানেবন না।  সািকর্ ট-ে�কােরর েক্ষে� সবর্দা পাওয়ার ি�পই বয্বহার ক�ন। 
 

7. ফায়ার এসেকপস পযর্� যাওয়ার সব চাতাল এবং জানলা বাধামু� রাখুন। 
 

8. হেল, িসঁিড়েত, ফায়ার এসেকপেস বা েবেরােনার অনয্ েকান পেথ �ূপাকার আবজর্না বা েকান বাধা পেড় 
থাকেল িবি�ংেয়র মািলক বা পিরচালকেক জানান। 
 

9. িনরাপত্তার খািতের একা�ই দরকার হেল তেবই জানলায় েগট বসােনা যােব।  �ধমুা� Fire Department-এর 
অনুেমািদত জানলার েগটই বসান। 
• জানলায় এমন েকান েগট লাগােবন না যােত চািব বা কি�েনশন লক রেয়েছ।  চািব বা কি�েনশনিট 

খঁুজেত সময় েলেগ েগেল জীবনহািন হেত পাের।  
• িনেজ এবং বাসার সদসয্েদেক জানলার েগটিটর কাযর্কািরতা স�েকর্  পিরিচত রাখুন। 
• জানলার েগটিট যােত মসণৃভােব েখালা ব� হয় তার জনয্ েসিটর যা েকৗশল আেছ তা রক্ষণােবক্ষণ 

ক�ন।  জানলার েগটিট েখালা আটকায় এমন�ােন েকান আসবাবপ� বা বয্ি�গত িজিনস রাখেবন না। 
 

10. িনেজ এবং আপনার বাসার সদসয্েদরেক িবি�ংেয়র সবকিট িসঁিড়, ফায়ার এসেকপস ও বাইের যাবার রা�া 
এবং েস�িল পযর্� যাওয়ার রা�া িচিনেয় রাখুন। 
 

11. িবি�ংিটেত কখেনা আ�ন লাগেল েসখােন েথেক েবেরােত েকান আপৎকালীন ��ােনর রা�ািট বয্বহার 
করেবন তা আপনার বাসার সদসয্েদর সােথ িমেল িঠক কের রাখুন। আ�ন লাগার সময় যিদ আপনারা 
িবি�� হেয় যান তাহেল আপনার িবি�ং েথেক িনরাপদ দরূে� েকান �ােন আবার েদখা করেবন তা েবেছ 
রাখুন। 
 

12. ি�সমাস �� এবং েহািলেড রীদসহ ঘর সাজােনার জনয্ টাটকা েকেট আনা গাছপালার বয্বহার এবং েস�িল 
েকাথায় বসাে�ন তা িনেয় সাবধান েহান।  স�ব হেল েস�িলেক মািটেত পুঁেত বা পািনর মেধয্ রাখুন। 
সাবর্জনীন হেলর মেধয্ বা আ�ন লাগেল েযখােন েস�িল আপনার বাসা েথেক ��ােনর রা�া আটকােত 
পাের এমন েকান জায়গায় েস�িল রাখেবন না।  েস�িলেক েমামবািত এবং ফায়ারে�সসহ েকান েখালা 
আ�েনর িশখা েথেক দেূর রাখুন।  দীঘর্ সময় ধের েস�িল েরেখ েদেবন না; �কেনা হওয়ার সােথ সােথ ঘর 
সাজােনার এই সবুজ িজিনস�িল সহেজই দাহয্ হেয় উঠেত পাের। 
 

13. কখেনাই বাসার িভতের �েপন, চারেকাল অথবা েকান বহনেযাগয্ ি�ল বয্বহার করেবন না। 
 

14. ঘর সাজােনার ফায়ারে�স যােত তরল অয্ালেকাহল বা অনয্ানয্ দাহয্ তরল বয্ব�ত হয়, তা অি� িবপযর্য় 
েডেক আনার স�াবয্ কারণ। তরলিট সহেজই িছটেক িগেয় আ�ন ধের েযেত পাের। আেরা তেথয্র জনয্, 
আপৎকালীন অব�ায় ��িতর সং�ান, শীষর্ক িবভাগ 7 েদখুন। 
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D. েছাট মােপর আ�ন েনভােলা 
 
1. আ�ন একবার ছিড়েয় পড়েল আপনার পেক্ষ তা 

েনভােনার েচ�া না করাই ভােলা।  পিরবেতর্ : 
• �েতয্কেক বাসা েথেক েবর কের িনেয় আসনু। 
• অিবলে� বাইের েবেরান এবং বাসার দরজািট 

ব� কের িদন। (এিট অতয্� ���পণূর্।) 
• আপিন েকান িনরাপদ �ােন েপৗ�ছেনার পের 

যত শী� স�ব 911-েত েফান ক�ন।  (যিদ 
আপনার িবি�ংেয় েকান ফায়ার অয্ালামর্ 
বয্ব�া বসােনা থােক, তাহেল আপিন িবি�ং 
েছেড় েবেরােনার সােথ সােথ হােত কের 
েসিট েটেন সি�য় কের িদন।) 

• িবি�ংেয় েকান কম� থাকেল তােক জানান। 
 

2. যিদ েকান আ�ন তখেনা ছিড়েয় না পেড়, তাহেল 
েসিট েনভােনার জনয্ আপিন অি� িনবর্াপক 
বয্বহার করেত পােরন। আদশর্ ABC-েগা�ীয় (�� 
রাসায়িনক) বহনেযাগয্ অি� িনবর্াপক�িল 
ে�ােভর উপের লাগা আ�ন ছাড়া অনয্ানয্ 
ঘেরায়া আ�েনর জনয্ পিরকি�ত।  ে�ােভর 
উপের েতলিচেট জায়গা/েতল েথেক আ�ন ধের 
েগেল তা েনভােনার জনয্ িভেজ বহনেযাগয্ অি� 
িনবর্াপক (�াস K িহসােব েলেবল করা থােক 
েয�িল) বা েবিকং েসাডা বয্বহার ক�ন এবং/বা 
পয্ান বা পা�িটেক েঢেক িদন। 
 

3. বহনেযাগয্ অি� িনবর্াপক বয্বহার করেত P.A.S.S-
র কথা মেন রাখুন: 
• টানুন 
• তাক ক�ন 
• িনে�ষণ 
• েঘারান 

 

5. আপনার িবি�ংিটর সােথ পিরিচত েহান 
 
আপনার িবি�ংিটর িনমর্াণ এবং অি� সরুক্ষা বয্ব�ার �কার�িল েজেন রাখুন।  আ�ন লাগাই েহাক বা অনয্ েকান 
িবপযর্য়ই েহাক, আপনােক েসিট েজেন�েন িস�া� িনেত সাহাযয্ করেব। 
 

• িবি�ংেয়র িনমর্াণ:  আপনার িবি�ংিটেক িক অি�িনেরাধক (অদাহয্) উপকরণ না অি�িনেরাধহীন (দাহয্) উপকরণ 
িদেয় ৈতরী করা হেয়েছ  

• িবি�ংেয়র অি�সরুক্ষা বয্ব�া: আপনার িবি�ংিট িক ি��লার বয্ব�ায় সুরিক্ষত? এিটেত িক ফায়ার অয্ালামর্ 
বয্ব�া বা িবি�ংেয়র মেধয্ েযাগােযােগর বয্ব�া বসােনা আেছ? 

• িনরাপেদ েবেরােনা (বাইের যাওয়ার উপায়) আপৎকালীন অব�ার েক্ষে� আিম িকভােব িবি�ংিট েছেড় বাইের 
েবেরােবা? িসঁিড় এবং অনয্ানয্ ��ােনর পথ�িল আমােক িনেয় িগেয় েকাথায় েবর করেব: রা�ায়, লিবেত, 
িপছেনর উেঠােন না অনয্ েকান �ােন? 

 
আপিন আপনার িবি�ং মািলেকর কাছ েথেক েয িবি�ং তথয্প�ৃািট েপেয়েছন েসিট পযর্ােলাচনা ক�ন।  আবাসন 
িবি�ংেয়র মািলকেদর (িতন বা তেতািধক আবাসন) পক্ষ েথেক আবাসেনর সব বািস�া এবং কম�েদর মধয্ িনউ ইয়কর্  িসিট 
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আবাসন িবি�ংেয়র জ�রী অব�া ��িতর িনেদর্ িশকা ও একিট িবি�ং সং�া� তথয্প�ৃা ��ত কের িবতরণ করা 
আবশয্ক।  তাঁেদরেক আপনার আবাসেনর �েবেশর দরজায়, এবং লিব বা সাধারণ চ�ের জ�রী অব�ায় ��িতর একিট 
েনািটসও লাগােত হেব। 
 

A. িবি�ংেয়র িনমর্াণ 
 

1. অদাহয্ িবি�ং  “অদাহয্” বা “অি�িনেরাধক” িবি�ং বলেত েবাঝায় এমন একিট িবি�ং যার গঠেনর 
উপাদান�িল (িবি�ংেয়র সহায়ক উপদানা, েযমন ��ল বা মজবুিতর জনয্ েদওয়া কংি�েটর থাম এবং 
েমেঝ�িল) এমন উপকরণ িদেয় ৈতরী যা �েল না বা আ�ন �িতেরাধ কের। েসজনয্ই এ�িল আ�ন 
ছড়ােনােতও েকান রকম ভ� িমকা পালন কের না। এইরকম িবি�ং�িলেত, আ�ন বাসা বা বাসার েয অংেশ 
আ�ন �থেম েদখা িদেয়িছেল েসখােনই আটেক থাকার স�াবনা েবিশ এবং িবি�ংেয়র েদওয়াল পার কের 
অনয্ানয্ বাসা ও তেল ছিড়েয় পড়ার আশ�া কম।  
 
• তার মােন এই নয় েয অদাহয্ িবি�ংেয় আ�ন লাগেব না। িবি�ংেয়র গঠনগত উপাদান�িলেত আ�ন 

না ধরেলও, িবি�ংেয়র অনয্ানয্ িজিনসপে� (েযমন আসবাবপ�, কােপর্ট, কােঠর েমেঝ, ঘর সাজােনার 
িজিনস এবং বয্ি�গত িজিনসপ�) আ�ন লাগেত পাের 
এবং তা েথেক আ�েনর িশখা, তাপ, �চ�র পিরমােণ 
েধাঁয়া এবং কাবর্ন মেনা�াইড উৎপ� হেয় পুেরা 
িবি�ংিটেত ছিড়েয় পড়েত পাের, িবেশষ কের আবাসন বা 
িসঁিড়র দরজা�িল যিদ েখালা থােক। 

 
2. দাহয্ িবি�ং। “িবে�ারক” বা “অি� সুরক্ষা-হীন” িবি�ংেয় 

কাঠ বা এমন েকান পদাথর্ আেছ যা আ�ন লাগেল �লেত 
�� করেব।  আবাসেনর মেধয্ থাকা �ল� িজিনস েথেক 
িবি�ংেয়র েদওয়ােল লাগা আ�ন অনয্ েদওয়াল�িলেত 
ছিড়েয় পেড় পুেরা িবি�ংিটর িনরাপত্তা িবিঘ্নত করেত পাের। 

 
আপনার িবি�ংিট দাহয্ না অদাহয্ িনমর্াণ তা েদখেত িবি�ংেয়র তথয্পৃ্�ািট েদখুন। 
 

B. অি�সুরক্ষা বয্ব�া 
 
িবি�ংেয়র িনমর্াণ েযরকমই েহাক না েকন, আপনার িবি�ংিট হয়েতা অি� সুরক্ষা এমন বয্ব�ায় সরুিক্ষত থাকেত 

পাের যা আ�ন শনা� কের এবং/বা আ�ন েরােধ সাহাযয্ কের, ও িবি�ংেয়র বািস�ােদর আেগ েথেক 
সতকর্ বাতর্ া েদয়। 
 
1. আ�ন িবি��কারী।  েবিশরভাগ আবাসেনই শীটরক েদওয়াল ও ছাদ এবং আ�ন �িতেরাধক ধাতব দরজা 

আেছ।  অেনক িবি�ংেয়ই আবার চারিদেক েঘরা িসঁিড় আেছ (যা তােদর িনজ� েদওয়াল ও দরজায় আব� 
থােক)।  শীটরক এবং অি�েরাধক দরজা�িল আ�েনর হাত েথেক রক্ষা পাওয়ার “িনি�য়” প�িত বলা যায়, 
যা িকছ�ক্ষেণর জনয্ আ�নেক ধের েরেখ Fire Department-েক কাজ করেত ও িবি�ংেয়র বািস�ােদর 
উ�ার করেত সাহাযয্ কের। 
• যিদ বাসায় আ�ন লােগ তাহেল বাসা েছেড় েবেরােনার আেগ সবর্দা বাসার দরজা ব� কের েবেরােবন।  

আ�ন লাগেল বাসার দরজা েখালা েরেখ েবেরােল আ�নেক বাসার বাইেরও ছিড়েয় পড়েত েদয়। 
• কখেনাই িসঁিড়র দরজা�িল আটেক/অব�� কের রাখেবন না।  িসঁিড়র দরজা�িল সবর্দাই ব� কের 

রাখেত হেব। 
 

2. ি��লার িসে�ম  ি��লার িসে�ম হল আ�েনর উপর েফায়ারার মত পািন িছিটেয় আ�ন েনভােনার 
বয্ব�া।  িসিলংেয় থাকা একিট ি��লার বা েফায়ারার মাথা আ�েনর তাপ শনা� কের এবং 
�য়ংি�য়ভােবই িসিলংেয়র পাইপ েথেক পািন ছাড়েত �� কের।  এিট রা�ার িদেকও একিট অয্ালামর্ িদেত 
থােক, অথবা, েবিশরভাগ নত�ন িবি�ং�িলেত ফায়ার অয্ালামর্ েকা�ািনর েক�ীয় িনরীক্ষণ বয্ব�ার কােছ 
একিট অয্ালামর্ পাঠায়। 
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• আ�ন ছিড়েয় পড়ার হাত েথেক আটকােত ি��লার 
ভােলা হেলও, আ�নিট েথেক �চ�র পিরমােণ েধাঁয়া উৎপ� 
হেত পাের।  েধাঁয়ািট িবি�েয়র অনয্ানয্ বািস�ােদর 
জীবনহািন করেত পাের। আপিন ��ােনর সােথ সােথ সবর্দা 
আবাসেনর দরজা ব� কের েবেরােবন। 

• 2000 সাল েথেক ৈতরী হওয়া আবাসন িবি�ং�িল 
সাধারণতঃ ি��লার িসে�ম িদেয় সরুিক্ষত করা আেছ।  
তার আেগ ৈতরী িবি�ং�িলেত সাধারণতঃ পুেরা িবি�ং 
জেুড় ি��লার িসে�ম েনই।  কেয়কিট েখালা িসঁিড়, 
ক�য্া�র কামরা বা অনয্ানয্ �ােন আংিশকভােব ি��লার 
িসে�ম বসােনা আেছ। 

 
3. আপৎকালীন ক� েযাগােযাগ বয্ব�া।  2009-এর পর েথেক িনিমর্ত ব� উ�চ�  উ�চ�  আবাসন িবি�ং, যা 12 তলা 

বা 125 ফুেটর েবিশ ল�া, েস�িল পুেরা িবি�ং েজাড়া আপৎকালীন ক� েযাগােযাগ বয্ব�ায় সিজ্জত 
রেয়েছ। এিট Fire Department-এর কম�েদরেক েকান েক�ীয় �ান, িবেশষতঃ িবি�ংেয়র লিব েথেক 
িসঁিড়েত এবং �িতিট বসবােসর ইউিনেট েঘাষণা করেত সাহাযয্ কের। 
 

4. ফায়ার অয্ালামর্ িসে�ম।  সব আবাসন িবি�ংেয়রই �িতিট বাসায় েধাঁয়া শনা� করার অয্ালামর্ এবং কাবর্ন 
মেনা�াইড অয্ালামর্ রেয়েছ (গৃহ সুরক্ষার িডভাইস শীষর্ক িবভাগ 4(a) েদখুন)।  এই অয্ালামর্�িল েকান 
িবি�ংেয়র ফায়ার অয্ালামর্ িসে�েমর সােথ য�ু নয় এবং �য়ংি�য়ভােব েকান ফায়ার অয্ালামর্ েকা�ািনর 
েক�ীয় িনরীক্ষণ ে�শেন খবর পাঠায় না; এ�িল �ধ ুবাসােত শ� কের সতকর্  কের েদয়। 

 
িকছ�  িবি�ংেয়র ফায়ার অয্ালামর্ িসে�ম থাকেলও েস�িল কাজ বসােনার �ােনর মেধয্ই সীিমত এবং হয়েতা 
পুেরা িবি�ং জেুড় সতকর্ বাতর্ া িদেত পাের না। 
• 2009-এর পর েথেক ৈতরী েবিশরভাগ আবাসন িবি�ংেয়ই ফায়ার অয্ালামর্ িসে�ম থাকেলও, েসিটর 

কাজ েমকয্ািনকাল এবং ইেলকি�কাল কামরায় েধাঁয়া শনা� করার মেধয্ই সীিমত।  এই কামরা�িলেত 
অয্ালামর্ বাজেল তা �য়ংি�য়ভােব েকান ফায়ার অয্ালামর্ েকা�ািনর েক�ীয় িনরীক্ষণ ে�শেন চেল 
যায়, যারা আবার Fire Department-েক খবর েদয়। 

• িকছ�  পেুরােনা িবি�ংেয় লাউড�ীকার সহ আভয্�রীণ ফায়ার অয্ালামর্ িসে�ম থােক, যা িবি�ংেয় 
আ�ন লাগেল বািস�ােদর সতকর্  কের েদয় এবং এছাড়াও থােক হ�চািলত অয্ালামর্ টানার ে�শন�িল 
যা ফায়ার অয্ালামর্ সি�য় করেত বয্বহার করা েযেত পাের।  হ�চািলত অয্ালামর্ টানার ে�শন�িল 
সাধারণতঃ �ধান �েবশপেথর কােছ এবং �িতিট িসঁিড়র দরজার কােছ থােক।  হ�চািলত অয্ালামর্ 
টানার ে�শন�িল সাধারণতঃ �য়ংি�য়ভােব েকান ফায়ার অয্ালামর্ েকা�ািনর েক�ীয় িনরীক্ষণ 
ে�শেন সে�ত পাঠায় না। 

 
যিদ আপিন েদেখন বা েশােনন েয এই িডভাইস�িলর েকানিট অয্ালামর্ বাজাে�, তাহেল 911-েত েফান 
ক�ন।  ধের েনেবন না েয Fire Department-েক খবর েদওয়া হেয় েগেছ। 
 

5. জনগণেক েঘাষণা বয্ব�া  সাধারণভােব �েয়াজন না হেলও, িকছ�  আবাসন িবি�ংেয় জনগণেক জানােনার 
মত বয্ব�া থােক, েয�িল েকান েক�ীয় �ান, িবেশষতঃ লিব েথেক েঘাষণা কের েযাগােযাগ করেত েদয়।  
জনগণেক েঘাষণা করার বয্ব�া�িল িক� ই�ারকেমর েথেক আলাদা, এবং সাধারণতঃ িবি�ংেয়র হেল 
এবং/বা িসঁিড়েত এই লাউড�ীকার�িল থােক। 

 
আপনার িবি�ংিটেত েকান ি��লার িসে�ম, ফায়ার অয্ালামর্ িসে�ম, আপৎকালীন ক� েযাগােযাগ 
বয্ব�া বা জনগণেক েঘাষণা করার বয্ব�া আেছ িকনা জানেত আপনার িবি�ংেয়র তথয্প�ৃািট েদখুন।  
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C. িনরাপেদ েবেরােনা (বিহগর্মেনর উপায়) 

 
�ায় সব আবািসক িবি�ংেয় েবেরােনার অ�তঃ দিুট উপায় (��ােনর পথ) থােক। বিহগর্মেনর িবিভ� �কার আেছ:  
 
1. িভতেরর িসঁিড়।  সব িবি�ংেয়রই রা�ার �র পযর্� যাওয়া িসঁিড় 

থােক। এই িসঁিড়�িল েঘরাও হেত পাের, আবার েখালাও হেত পাের।  
• যিদ দরজা�িল ব� রাখা হয়, তাহেল েঘরা িসঁিড়�িলর পেক্ষ 

িবি�ং েথেক িনরাপেদ ��ান কের েদওয়ার স�াবনা েবিশ। 
• েঘরা না থাকা িসঁিড়�িল তাপ, আ�ন ও েধাঁয়া ছিড়েয় পড়া 

আটকােত পাের না।  আ�ন েথেক ওঠা িশখা, তাপ এবং েধাঁয়া 
িসঁিড় ধের উপেরর িদেক উেঠ যােব এবং আ�ন েযখােন েলেগেছ 
তার উপেরর তল�িল েথেক িনরাপেদ ��ান করায় বাধা সিৃ� 
করেব। 

 
2. বাইেরর িদেকর িসঁিড়।  িকছ�  িবি�ং বাসা�িলেক বাইেরর িদেক থাকা 

িসঁিড় ও কিরেডােরর সুিবধা েদয়।  এ�িল বাইের থাকার জনয্ আ�ন 
লাগেল তাপ, েধাঁয়া এবং আ�ন েথেক েস�িলর িনরাপত্তা িবিঘ্নত হয় 
না, তেব েদখেত হেব েয েস�িল যােত আটেক না থােক। 
 

3. ফায়ার টাওয়ার িসঁিড়।  এ�িল সাধারণতঃ েকান “টাওয়াের” েঘরা িসঁিড় যা এয়ার শয্াফ্ট িদেয় িবি�ংিটেক 
িবি�� থােক এবং বাইেরর িদেক যাওয়ার মুখ েখালা থােক। েখালা এয়ার শয্াফ্ট�িল তাপ ও েধাঁয়া বাইের 
েবিরেয় েযেত িদেয় িসঁিড়র পথিটেক িনরাপদ রােখ। 
 

4. আ�ন লাগার ��ানপথ।  পুেরােনা িবি�ং�িলেত আ�ন লাগেল 
িবি�ংেয়র বাইের িদেয় েবেরােনার রা�া থােক, েযখােন েকান 
জানলা বা বারা�া িদেয় যাওয়া যায়।  যিদ িবি�ং েথেক েবেরােনার 
�াথিমক ��ানিট (িসঁিড়) আ�ন, তাপ বা েধাঁয়ায় অব�� হেয় 
পড়ায় েসিদেক যাওয়া িনরাপদ না হয় তেবই আ�ন লাগার 
��ান�িল বয্বহার করেত হেব। 
 

5. ��ান। �ায় সব িবি�ংেয়ই বাইের েবেরােনার একািধক ��ােনর 
পথ থােক। িবি�ংেয়রই �ধান �েবশপথ ছাড়াও, পাশ িদেয় ��ান, 
িপছন িদেয় ��ান, েবসেমে�র ��ান এবং িসঁিড় েথেক রা�ায় 
যাওয়ার ��ানপথ থাকেত পাের। আপনার েজেন রাখা উিচত েয 
েকান ��ান পথিট আপনােক রা�া বা অনয্ িনরাপদ �ােন িনেয় 
যায়, এবং আপনার বাসা েথেক েবিরেয় িকভােব েস�িল পযর্� েযেত 
হেব। 
• এই ��ান�িলর কেয়কিট অয্ালামর্ থাকেত পাের, এবং েস�িল 

�ধমুা� আপৎকালীন পিরি�িতেতই বয্বহার করেত হেব। 
• ছােদর যাওয়ার দরজা�িলেক ��ানপথ বলা চেল না এবং 

পা�র্বত� িবি�ং�িলেত যাওয়ার সুিবধা থাকেতও পাের, নাও পাের।  ছাদ িক� িবপজ্জনক �ান, িবেশষ 
কের রােত বা আ�ন লাগেল।  সাধারণতঃ এ�িলেত সীিমত বা েকান আেলাই থােক না এবং �ায়শই 
েহাঁচট খাওয়া ও অসুরিক্ষতভােব পেড় যাওয়ার ভয় থােক।  েশষ আ�য় িহসােব ��ান পথ েভেব ছােদ 
যাওয়ার পথিট েবেছ েনেবন না, ছাদ েথেক পা�র্বত� িবি�ংেয় যাওয়ার মত িনরাপদ বয্ব�া থাকেল 
তেবই যান। 

 
আপনার িবি�ং েথেক েবেরােনার িবিভ� উপায় এবং িবি�ং েথেক েস�িল েকাথায় িগেয় েবেরাে� তা জানার 
জনয্ আপনার িবি�ংেয়র তথয্পৃ�ািট েদখুন। 
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D. বাসা শনা�করণ এবং আ�ন সং�া� জ�রী অব�ার িচহ্ন 

 
িবি�ংেয়র কিরেডাের থাকা �িতিট বাসায় েঢাকার �ধান দরজায় েচােখর �ের ��ভােব বাসািটর সংখয্া েলখা 
আবশয্ক।  এিট Fire Department এবং পিরি�িত িনয়�ণ করেত আসা অনয্ানয্েদর আপৎকালীন অব�ায় 
আপনার বাসািট চট কের েবর করেত সাহাযয্ করেব। 
 
তার সােথ, ব� আবাসন িবি�ংে◌ই এখন েমেঝর �ের দরজার েচৗকােঠ বাসার সংখয্ািট েলখা বা িচিহ্নত কের 
েদওয়া আবশয্ক হেয়েছ।  েধাঁয়া বা আ�ন লাগা পিরি�িতেত যখন েচােখর �ের থাকা দরজার ন�র�িল 
দিৃ�েগাচর থােক না তখন এই �িতফলনকারী বা উ�ল “আ�ন সং�া� জ�রী অব�ার িচহ্ন�িল” Fire 
Department-েক আপনার বাসািটর �ান িনণর্য় করেত সাহাযয্ কের।  দেু� এবং অনয্ানয্ ব�তল আবাসন, এবং 
েযসব আবাসন িবি�ং�িল ি��লার িসে�ম িদেয় সুরিক্ষত নয় ও েয�িলেত একিট তেল 8িটর েবিশ বাসা 
আেছ, েস�িলর বাসায় এবং িসঁিড়র দরজার েচৗকােঠ আ�ন সং�া� জ�রী অব�ার িচহ্ন�িল লাগােনা 
আবশয্ক।  আেরা তেথয্র জনয্, আপৎকালীন ��িতর সং�ান শীষর্ক িবভাগ 7 েদখুন। 

 
িনি�ত হেয় িনন েয আপনার বাসার ন�রিট বাসার দরজায় েলখা থােক।  আপনার আবাসন িবি�ংেয় আ�ন 
সং�া� আপৎকালীন পিরি�িতর েক্ষে� িচহ্ন�িল েদওয়া �েয়াজনীয় িকনা তা েদেখ িনন। 

 

6. আ�ন লাগেল বা অনয্ েকান আপৎকালীন অব�ায় িক করেত হেব 
 

A. আ�ন 
 

আ�ন লাগার েক্ষে�, Fire Department-এর কম�েদর িনেদর্শ অনুসরণ ক�ন। যাইেহাক, এমনও আপৎকালীন 
পিরি�িত আসেত পাের যােত হয়েতা আপনােক Fire Department-এর কম�রা যথা�ােন আসার আেগ অথবা 
পথ�দশর্ন করার আেগই িনেজেক বা বাসার অনয্ সদসয্েক বাঁচােনার কথা ভাবেত হয়। 

 
1. আপৎকালীন অি� সুরক্ষার িনেদর্শাবলী 

 
নীেচ েদওয়া িনেদর্শ�িল আপনােক সরুিক্ষত কমর্প�া েবেছ িনেত সাহাযয্ করার জনয্ই পিরকি�ত। অনু�হ কের 
মেন রাখেবন েয েকান িনেদর্শই িক� স�াবয্ সব িবষয়�িল ও পিরবতর্ নশীল পিরি�িতর কথা মাথায় েরেখ 
পিরকি�ত নয়; আপনােক িনেজেকই িঠক করেত হেব েয েকান পিরি�িতেত েকান পদেক্ষপিট েনওয়া সরুিক্ষত 
হেব।  
• শা� থাকুন। আতি�ত হেবন না।  যত শী� স�ব Fire Department-েক খবর িদন। খবর পাওয়ার 

িমিনটখােনেকর মেধয্ দমকলকম�রা ঘটনা�েল এেস পড়েবন। 
• আ�েনর িশখা, তাপ এবং েধাঁয়া উপেরর িদেক উঠেত থােক বেল আপনার বাসার নীেচর তেল আ�ন 

লাগেল তা উপেরর তেল আ�ন লাগার েথেক আপনার সরুক্ষােক েবিশ ঝঁুিক�� কের।  
• আপনার আ�ন েনভােনার ক্ষমতােক অিতির� ��� িদেয় েদখেবন না। েবিশরভাগ েক্ষে�ই আ�ন সহেজ 

বা িনরাপেদ েনভােনা যায় না। আ�ন �ত ছিড়েয় পড়েত �� করেল এেকবাের েসই আ�ন েনভােনার েচ�া 
করেবন না।  যিদ আপিন আ�ন েনভােনার েচ�া কেরন, তাহেল ঘর েথেক েবেরােনার একিট রা�া েযন 
পির�ার থােক তা েদেখ িনন। 

• আপিন যিদ আ�ন লাগা অব�ায় িবি�ং েছেড় েবেরােনার িস�া� েনন, তাহেল েবেরােনার সােথ সােথ সব 
দরজা�িল ব� কের িদন যােত আ�ন আটকােনা যায়।  কখেনাই িলফ্ট বয্বহার করেবন না।  এিট দিুট তেলর 
মােঝ েথেম েযেত পাের বা েযখােন আ�ন েলেগেছ েসখােন আপনােক িনেয় েযেত পাের, তার েথেকও বড় 
কথা হল এিট েধাঁয়া ও তােপ পণূর্ হেয় েযেত পাের। 

• েপাড়া িজিনেসর তাপ, েধাঁয়া এবং গয্াস খুব �ত আপনার দমব� কের িদেত পাের। যিদ আপিন চারপােশ 
খুব ঘন েধাঁয়ায় আটেক পেড়ন, তাহেল েমেঝেত নীচ�  হেয়, আপনার মাথা েমেঝর খুব কাছাকািছ েরেখ 
হামা�িড় িদেত থাকুন।  আপনার নাক িদেয় েছাট ৈদেঘর্য্র �াস িনন। 

• যিদ আপনার কাপেড় আ�ন ধের যায়, তাহেল েদৗেড়ােদৗিড় করেবন না। আপিন েযখােন আেছন েসখােনই 
েথেম থাকুন, েমেঝেত �েয় প�ন, আপনার মুখ ও ফুসফুস বাঁচােনার জনয্ মেুখ হাত চাপা িদন এবং আ�েনর 
িশখািট েনভােনার জনয্ গড়াগিড় িদনয 
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যিদ আপনার বাসােতই আ�ন েলেগ যায়:  

• েযখােন আ�ন েলেগেছ েসই ঘেরর দরজা ব� কের বাসা েছেড় েবিড়েয় যান। 
• সবাই েযন আপনার সােথই বাসা েথেক েবিরেয় যায় েসিদেক লক্ষয্ রাখুন। 
• আপনার চািব�িল িনেয় িনন। 
• বাসার দরজা ব� ক�ন, িক� তালা েদেবন না। 
• িবি�ংিট েথেক েবেরােনার জনয্ সবেথেক কােছর িসঁিড়িট বয্বহার ক�ন। 
• িলফ্ট বয্বহার করেবন না। 
• েকান িনরাপদ �ােন েপৗ�ছেনার পের যত শী� স�ব 911-েত েফান ক�ন। দমকল কম�েদরা দঘুর্টনা �েল না 

েদখেত পাওয়া অবিধ অনুমান কের েনেবন না েয আ�ন লাগার ঘটনা জানােনা হেয়েছ। 
• িবি�ংেয়র বাইেরর আেগ েথেক িঠক করা জায়গায় আপনার পিরবােরর সদসয্েদর সােথ িমিলত েহান।  েকউ 

না জািনেয় থাকেল আপিন দমকেল খবর িদন। 
 
আপনার বাসােত আ�ন না লাগেল (অদাহয্ বা অি�িনেরাধক িবি�ংেয়র েক্ষে�):  

• আপনার আবাসেনর িভতেরই থাকুন (যথা�ােন আ�য় িনন) এবং পিরি�িত িবপজ্জনক না হেয় ওঠা পযর্� 
দমকলকম�েদর িনেদর্শ �নুন। 

• যিদ আপনােক বাসা েছেড় েবেরােতই হয়, তাহেল �থেম তােপর আঁচ েবাঝার জনয্ বাসার দরজা এবং 
দরজার হাতেল হাত িদন।  যিদ েস�িল গরম না হেয় থােক, তাহেল দরজািট অ� একট�  ফাঁক কের েদখুন েয 
হলিটেত েধাঁয়া, উত্তাপ বা আ�ন রেয়েছ িকনা। 

• যিদ আপিন িনরাপেদ আপনার বাসা েছেড় েবেরােত পােরন, তাহেল আপনার বাসায় আ�ন লাগা স�িকর্ ত 
উপেরর িনেদর্শ�িল েদখুন। 

• যিদ আপিন িনরাপেদ আপনার বাসা বা িবি�ং েছেড় েবেরােত না পােরন, তাহেল 911-েত েফান কের 
তােদরেক আপনার িঠকানা, তল, বাসার ন�র এবং আপনার বাসায় কতজন থােকন েসই সংখয্ািট বলুন। 

• আপনার বাসার দরজা�িলেক িভেজ েতায়ােল বা চাদর িদেয় েঢেক িদন, এবং ঘুলঘুিল বা েধাঁয়া ঢ�কেত পাের 
এমন অনয্ েকান ফুেটােকও ব� কের িদন। 

• নীেচ েথেক আ�েনর িশখা এবং েধাঁয়া না এেল জানলা�িলেক উপের এবং নীেচর িদেক কেয়ক ইিঞ্চ খুেল 
রাখুন।  েকানও জানলা ভাঙেবন না। 

• যিদ বাসার পিরি�িত েদেখ জীবনহািনর আশ�া আেছ বেল মেন হয় তাহেল একিট জানলা খুেল 
দমকলকম�েদর দিৃ� আকষর্েণর জনয্ েতায়ােল বা চাদর নাড়ান।  

• সহায়তা পাওয়ার আেগই যিদ েধাঁয়া েঘারােলা হেয় ওেঠ, তাহেল েমেঝেত বেস প�ন এবং নাক িদেয় অ� 
অ� কের �াস িনেত থাকুন।  স�ব হেল, েধাঁয়া, তাপ বা আ�েনর উৎস েথেক দেূর েকান বারা�া বা ছােদ 
িদেয় আ�য় িনন। 

 
যিদ আ�নিট আপনার বাসােত না লােগ (দাহয্ বা অি�িনেরাধহীন িবি�ংেয়র েক্ষে�):  

• �থেম তােপর আঁচ েবাঝার জনয্ বাসার দরজা এবং দরজার হাতেল হাত িদন।  যিদ েস�িল গরম না হেয় 
থােক, তাহেল দরজািট অ� একট�  ফাঁক কের েদখুন েয হলিটেত েধাঁয়া, উত্তাপ বা আ�ন রেয়েছ িকনা। 

• যিদ আপিন িনরাপেদ আপনার বাসা েছেড় েবেরােত পােরন, তাহেল আপনার বাসায় আ�ন লাগা স�িকর্ ত 
উপেরর িনেদর্শ�িল েমেন বাসা েথেক েবিরেয় যান। 

• আপনার তেল বািহরপেথর রা�ায় অনয্েদর দরজায় েটাকা িদেয় সতকর্  ক�ন। 
• যিদ হল বা িসঁিড় েধাঁয়া, তাপ অথবা আ�েনর জনয্ িনরাপদ না হয় এবং আপিন েকান অি���ােন েযেত 

পােরন; তাহেল িবি�ং েছেড় েবেরােনার জনয্ েসই পথিট িনন। সাবধােন ফায়ার এে�েপর িদেক যান এবং 
েছাট বা�ােদর েকােল েনেবন বা ধের থাকেবন। 

• যিদ িসঁিড় বা ফায়ার এে�প বয্বহার করেত না পােরন, তাহেল 911 ন�ের েফান িদেয় আপনার িঠকানা, তলা, 
অয্াপাটর্েম� ন�র এবং আপনার অয্াপাটর্েমে� কতজন রেয়েছন জানান। 

• আপনার বাসার দরজা�িলেক িভেজ েতায়ােল বা চাদর িদেয় েঢেক িদন, এবং ঘুলঘুিল বা েধাঁয়া ঢ�কেত পাের 
এমন অনয্ েকান ফুেটােকও �াসিটক ও ডা� েটপ িদেয় ব� কের িদন। 

• নীেচ েথেক আ�েনর িশখা এবং েধাঁয়া না এেল জানলা�িলেক উপের এবং নীেচর িদেক কেয়ক ইিঞ্চ খুেল 
রাখুন। েকানও জানলা ভাঙেবন না। 

• যিদ বাসার পিরি�িত েদেখ জীবনহািনর আশ�া আেছ বেল মেন হয় তাহেল একিট জানলা খুেল 
দমকলকম�েদর দিৃ� আকষর্েণর জনয্ েতায়ােল বা চাদর নাড়ান বা �ইেসল বাজান। 
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• সহায়তা পাওয়ার আেগই যিদ েধাঁয়া েঘারােলা হেয় ওেঠ, তাহেল েমেঝেত বেস প�ন এবং নাক িদেয় অ� 
অ� কের �াস িনেত থাকুন। স�ব হেল, েধাঁয়া, তাপ বা আ�েনর উৎস েথেক দেূর েকান বারা�া বা ছােদ 
িদেয় আ�য় িনন। 

 
2. �ান পিরতয্ােগর সহায়তা 

যিদ আপনার িবি�ংিট খািল কের েবিরেয় যাওয়ায় সহায়তার দরকার হয়, তাহেল িনরাপেদ েবেরােত পারার 
জনয্ আপনার উিচত আেগ েথেক একিট পিরক�না িঠক কের রাখা এবং সহায়তার বে�াব� কের রাখা।  
আেরা তেথয্র জনয্, যাঁেদর সহায়তার দরকার, শীষর্ক িবভাগ 2 েদখুন। 

আপনার পিরক�নািট বানােনার সময়, িন�িলিখত িবষয়�িল িবেবচনা করেবন: 
 

• �ান পিরতয্ােগর েক্ষে� সবেথেক সাধারণ সমসয্া হল হাঁটার অক্ষমতা অথবা হাঁটেত অসুিবধা থাকা।  
েবিশরভাগ জ�রী অব�ােতই িবি�ং পিরতয্ােগর জনয্ িলফ্ট বয্বহার করা েযেত পাের, িক� আ�ন 
লাগা বা িবদযু্ৎ িবপযর্েয়র সময় নয়। 

 
• আ�ন েলেগ থাকা তেলর নীেচ আসা বা আ�ন-ছাড়া অনয্ েকান আপৎকালীন পিরি�িতেত �ান 

পিরবতর্ ন করাই আপনার িবপদ েথেক বাঁচার পেক্ষ যেথ� হেত পাের।  
 

• যিদ আপিন �� টার, �ইলেচয়ার বা অনয্ েকান েমাটরচািলত িডভাইস বয্বহার কেরন তাহেল আপনার 
বাসায় একিট হালকা ওজেনর �ইলেচয়ার বা �ানতয্ােগর েচয়ার রাখার কথা িবেবচনা ক�ন, েযেহত�  
িলফ্ট বয্বহার না করা েগেল এিট অনয্েদর পেক্ষ আপনােক সহায়তা করা সহজ করেব।  যাঁরা আপনােক 
সহায়তা করেছন তাঁেদরেক েদখান েয িকভােব এিট করেত হেব। 

 
• সিতয্ কথা বলেত েকান বয্ি�েক িসঁিড়র ধাপ িদেয় নািমেয় িনেয় আসা েবশ শ�ই বয্াপার।  যিদ আপিন 

এবং যাঁরা আপনােক সহায়তা করেবন তাঁরা স�ব বেল মেন কেরন, তাহেল িক িক িবিভ� উপােয় েকান 
বয্ি�েক বেয় িনেয় যাওয়া যায় েস বয্াপাের িনেজেদরেক পিরিচত ক�ন।  আেরা তেথয্র জনয্, 
আপৎকালীন ��িতর সং�ান শীষর্ক িবভাগ 7 েদখুন। 

 
েশষ আ�য় িহসােব, আ�ন বা অনয্ েকান আপৎকালীন পিরি�িত েথেক দেূর েকান িনরাপদ �ােন আ�য় 
িনন।  েসিট আপনার িনেজর বাসাও হেত পাের, েকান �িতেবশীর বাসাও হেত পাের, বা িসঁিড় হেত পাের।  
িকছ�  নত�ন িবি�ংেয় িসঁিড়র কােছ আ�য় িহসােব একিট ঘর ৈতরী করা থােক, যােত েটিলেফান রাখা থােক।  
আপনার পিরি�িত জানােত 911-েত েফান ক�ন (বা অনয্েদরেক িদেয় 911-েত কল করান)। 

 
B. িচিকৎসা সং�া� আপৎকালীন অব�া 

 
িচিকৎসা সং�া� আপৎকালীন অব�ার জনয্ আেগ েথেক একট�  পিরক�না কের রাখুন।  যিদ আপিন, আপনার 
পিরবােরর েকান সদসয্ বা েকান �িতেবশী িচিকৎসা সং�া� জ�রী অব�ায় পেড়ন যার জনয্ জ�রী িভিত্তেত 
অয্া�ুেল� েডেক হাসপাতােল িনেয় েযেত হয় তাহেল িক করেবন? 
 
িনেজেক িচিকৎসা সং�া� আপৎকালীন অব�ার সতকর্ তার িচহ্ন�িল স�েকর্  পিরিচত রাখুন এবং 911 
অপােরটর আপনােক েয েয তথয্�িল িজজ্ঞাসা করেবন েস�িল েজেন রাখুন।  আপৎকালীন অব�া 
িনয়ন�ণকারীেদর সােথ েদখা করার জনয্ এবং েরাগীর সােথ সরাসির যাওয়ার জনয্ ডাকেত পােরন এমন কােরার 
ন�র হােতর কােছই রাখুন। 
 
1. সতকর্ তার লক্ষণ।  িন�িলিখত�িল হল েকান িচিকৎসা সং�া� জ�রী অব�ার লক্ষণ: 
 

• েপাড়া বা েধাঁয়ার গ� 
• এমন র�পাত যা থামেছ না 
• �ােসর ক�, েযমন �াস িনেত সমসয্া বা হাপেরর মত �াস েনওয়া 
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• মানিসক ি�িতেত পিরবতর্ ন, েযমন অ�াভািবক বয্বহার, িব�াি� বা েজেগ থাকায় ক� হওয়া 
• বুেক বয্থা 
• িবষম লাগা 
• কািশ বা বিমর সময় র� 
• মূ�র্ া যাওয়া বা ৈচতনয্ হারােনা 
• আত্মহতয্া বা খুন করার �বণতা 
• মাথা বা েম�দে�র েচাটআঘা্ত 
• মারাত্মক বা ধারাবািহকভােব বিম হেয় যাওয়া 
• শরীেরর েকাথাও আচমকা, তী�তর য�ণা হওয়া 
• আচমকা মাথা েঘারা, দবুর্ল লাগা বা দিৃ�শি�েত পিরবতর্ ন আসা 
• িবষা� পদাথর্ িগেল েফলা 
• উপেরর তলেপেট বয্থা 

 
2. 911-েত েফান ক�ন।  যিদ আপিন বা আপনার বাসার েকান সদসয্ উপেরর উপসগর্�িলর েকানিটেত 

েভােগন, তাহেল অিবলে� 911-েত েফান ক�ন।  িন�িলিখত তথয্�িল 911 অপােরটরেক িদেত ��ত থাকুন:  
 
• িবি�ংেয়র িঠকানা, যার মেধয্ িনকটবত� �িসং ও আবাসেনর ন�র অ�ভ�র্� থাকেব। 
• আপিন েযখােন রেয়েছন েসখান অবিধ েপৗ�ছেনার জনয্ িবি�ংেয়র েয �েবশপথিট েসরা হেব। 
• যতজন মানুষ অসু� হেয় পেড়েছন এবং িবি�ংেয়র িভতের বা বাইের আপনার �কৃত অব�ান। 
• আপনার �ধান অিভেযাগ এবং/বা বতর্ মান ি�িত (েযমন র�পাত, �াস চলা/�াস ব� হেয় যাওয়া, 

েচতনা থাকা/অৈচতনয্ হেয় যাওয়া ইতয্ািদ)। 
• এমন েকান অক্ষমতা যার বয্াপাের �িতি�য়াদাতােদর েজেন রাখা দরকার, েযমন �বণশি�হীনতা, অ� 

বা সীিমত দিৃ�শি�, বা বুি�গত জড়তা যা েথেক আপৎকালীন �িতি�য়াদাতােদর আপনার সােথ 
েযাগােযাগ �াপন করায় অসুিবধা হেত পাের। 

• আপনার সােথ েকান পিরবােরর/বাসার সদসয্েক থাকেত বলুন। 
 

3. ভভেনর কম�েদর জািনেয় রাখুন।  911-েত েফান করার পের িবি�ংেয়র কম�েদর জািনেয় রাখুন েয আপিন 
অয্া�ুেলে�র জনয্ 911-েত েফান কেরেছন।  তাঁেদরেক আপৎকালীন �িতি�য়াদাতােদর সােথ েদখা করেত 
এবং, তাঁেদরেক িবি�ংেয়র িভতের আসায় ও আপনার বাসািট খঁুেজ েবর করায় সাহাযয্ করেত বলুন।  যিদ 
আপনােদর িবি�ংেয়র কম� না থােক বা আপিন তাঁেদর সােথ েযাগােযাগ করেত না পােরন, তাহেল পিরবােরর 
েকান সদসয্ বা �িতেবশীেক আপৎকালীন �িতি�য়াদাতােদর সােথ েদখা করেত ও তাঁেদরেক সাহাযয্ করেত 
বলুন। 

C. উপেযােগর িজিনস েথেক জ�রী অব�া আসা 
 

উপেযােগর িজিনেস িবঘ্ন ঘটার মেধয্ অ�ভ�র্� রেয়েছ িবদযু্ৎ িবপযর্য়, কাবর্ন ডাইঅ�াইড েবেরােনা, গয্াস 
লীক ও পািন লীক হেয় েবেরােনা।  এ�িল েকান একিট বাসােক �ভািবত করেত পাের, আবার পেুরা িবি�ং 
বা �ক বা পেুরা শহরেকই �ভািবত করেত পাের। 

 
1. িবদযু্ৎ িবপযর্য় 

 
আগাম ��িত: 

• আপনার বাসায় ফ্লয্াশবািত এবং বাড়িত বয্াটারী রাখুন। 
• েমামবািতর বয্বহার এিড়েয় চলুন, যা েথেক আ�ন লাগেত পাের।  েমামবািতর িনরাপদ বয্বহার 

িনেয় আেরা জানেত আপৎকালীন ��িতর সং�ান শীষর্ক িবভাগ 7 েদখুন। 
• যিদ আপিন এমন েকান িচিকৎসা সরঞ্জােমর উপর িনভর্ র কের যা িবদযু্ৎ শি�েত চেল, তাহেল 

একিট বয্াক-আেপর উৎস িনেয় রাখুন।  আপনার িচিকৎসার সরঞ্জামিট আপনােক জীবনদায়ী 
সরঞ্জােমর (LSE) �াহক িহসােব গণয্ কের িকনা তা আপনার উপেযােগর েকা�ািনিটেক 
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িজজ্ঞাসা ক�ন, যােদর সােথ িবদযু্ৎ সং�া� জ�রী অব�ায় েযাগােযাগ করা েযেত পাের।  
আপৎকালীন ��িতর সং�ান শীষর্ক িবভাগ 7 েদখুন। 

• আপনার েসল েফান চাজর্ িদেয় রাখুন।  যিদ আপনার কােছ বয্াটারী পয্াক থােক, তাহেল েসিটেকও 
পুেরা চাজর্ িদেয় রাখুন। 

 
িবদযু্ৎ চেল েগেল: 

• িবদযু্ৎ িবপযর্েয়র কথা জানােনার জনয্ অিবলে� আপনার উপেযােগর িজিনেসর েকা�ািনেক তা 
জানান। আপৎকালীন ��িতর সং�ান শীষর্ক িবভাগ 7 েদখুন। 

• আপনার ৈবদযু্িতক সািকর্ ট এবং সরঞ্জাম�িলেত েবিশ পিরমােণ িবদযু্ৎ চেল এেস েস�িলর খারাপ 
হওয়া আটকােত এমন সব সরঞ্জাম ব� কের িদন যা পিরেষবা িফের এেল �য়ংি�য়ভােবই চালু 
হেয় যােব। 

• খাবােরর পচন এড়ােত েরি�জােরটর এবং �ীজােরর দরজা যতটা স�ব ব� রাখুন। 
• িভতের েজনােরটার বয্বহার করেবন না। এ�িল েথেক মারাত্মক পিরমােণ কাবর্ন মেনা�াইড উৎপ� 

হেত পাের। 
• বাসার িভতের �েপন বা েকেরািসন িহটার বা ি�ল বয্বহার করেবন না। 

2. কাবর্ন মেনা�াইড ছাড়া 
 

কাবর্ন মেনা�াইড(CO) হল একিট গ�হীন, রঙহীন গয্াস, যা �ালানী েপাড়ােনার সরঞ্জাম ও য�পািত (েযমন, 
ে�াভ, চ� ি� এবং গরম �েলর িহটার), ফায়ারে�স এবং যানবাহেনর এগজ� পাইপ েথেক উৎপ� হয়।  এই 

সরঞ্জাম�িলর �ারা উৎপ� কাবর্ন মেনা�াইড েকান িচমনী, েভ� পাইপ বা অনয্ উপােয় বাইের েবর কের 
েদওয়া উিচত।  আটেক যাওয়া বা িচড় ধরা িচমনী অথবা েভ� পাইপ কাবর্ন মেনা�াইডেক িবি�ংেয়র মেধয্ 

ঢ�কেত েদয়, েকান েকান সময় একিট উৎস েথেক ব� তেল তা ছিড়েয় যায়। 
 
কাবর্ন মেনা�াইেডর িবষি�য়ার উপসগর্�িল ফ্ল� েয়র মত।  তার মেধয্ মাথা বয্থা, মাথা েঘারা, �াি�, বুেক 
বয্থা, বিম করা অ�ভ�র্� থাকেত পাের।  স�র এিটর সমাধান না করা হেল, এিট েথেক মৃত� য্ হেত পাের। 
 
যিদ আপিন সে�হ কেরন েয কাবর্ন মেনা�াইেডর িবষি�য়া ঘটেছ তাহেল: 

• জানলা খুেল িদন। 
• িবি�ংিট তয্াগ কের চেল যান। 
• েকান িনরাপদ �ােন েপৗ�ছেনার পের যত শী� স�ব 911-েত েফান ক�ন। 
• আপনার �ানীয় উপেযােগর িজিনস�িলর েকা�ািনেত েফান ক�ন। 

 
3. গয্াস লীক হওয়া 

 
রা�া করা এবং জামাকাপড় কাচার জনয্ অেনেকর বাসােতই উপেযােগর িজিনস�িলর েকা�ািন েথেক 
পাইেপ কের �াকৃিতক গয্াস আেস।  �াকৃিতক গয্াস দাহয্ এবং িবে�ারক।  যিদ এিট লীক হেয় েকান বাসায় 
বা কামরায় জমেত থােক 

 
পাইেপ আসা �াকৃিতক গয্ােলর একিট িবেশষ, “পচা িডেমর” মত গ� আেছ বেল উপেযােগর িজিনস�িলর 
েকা�ািন বেল।  যিদ আপিন �াকৃিতক গয্ােসর গ� পান: 

• আপনার িবি�ংেয় েকান আেলার সুয্ইচ বা ৈবদযু্িতক য�পািত চালােবন না, তার মেধয্ আপনার 
েসল েফানও রেয়েছ।  একট�  �� িল� েদখা িদেলও তা েথেক আ�ন লাগেত পাের। 

• ধূমপান করেবন না এবং অিবলে� েকান েধাঁয়া ওঠা উপকরণ থাকেল তা েনভান। 
• আপনার পিরবার/বাসার সব সদসয্েদরেক িনেয় িবি�ংিট খািল কের িদন। 
• বাইের েবিরেয় আসার পর আপৎকালীন পিরি�িতিট জানােত 911-েত েফান ক�ন। 
• িবি�ংেয় িবে�ারণ ঘটা সং�া� আেরা তেথয্র জনয্, িবভাগ 6(F) েদখুন। 
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4. চ�ঁ ইেয় বা িকছ�  েভে� িগেয় পািন েবেরােনা 
 

িবদযু্েতর তার�িলর মেধয্ চ�ঁ ইেয় হেয় পািন ঢ�েক েগেল তা েথেক আ�ন লাগেত পাের। 
 

• যিদ আপনার বাসায় পািন েচাঁয়ায় (বা আপনার বাসা েথেক অনয্েদর বাসায়), তাহলেল অিবলে� 
েমরামিতর বে�াব� ক�ন বা িবি�ংেয়র মািলক অথবা পিরচালকেক (েযরকম �েযাজয্) তা 
করেত বলুন। 

• যিদ িসিলংেয়র বা েদওয়ােলর ৈবদযু্িতক সািকর্ েট পািন �েবশ কের, তাহেল 911-েত েফান ক�ন। 
• যিদ আপনার পািন না থােক বা পািনর চাপ খুব কম থােক, তাহেল বয্াপারিট 311-েত েফান কের 

জানান (িভিডও িরেল পিরেষবার জনয্: 212-639-9675; TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান ক�ন। 
• যিদ আপনার পানীয় পািনর মােনর বয্াপাের েকান সমসয্া থােক, তাহেল কথািট 311-েত েফান কের 

জানান।  পানীয় পািন সং�া� বয্াপক েকান জ�রী অব�া থাকেল তার সরকাির িনেদর্ িশকার জনয্ 
Notify NYC বা �ানীয় েরিডও এবং িটিভ ে�শেন নজর রাখুন। 

• যিদ আপিন েদেখন েয মািট বা সড়েক েকাথাও েথেক পািন উঠেছ, বা পািনর েকান �ধান পাইপ 
েভে� িগেয়েছ সে�হ কেরন, তাহেল 311-েত েফান কের জানান (িভিডও িরেল পিরেষবার জনয্: 
212-639-9675; TTY: 212-504-4115) ন�ের েফান ক�ন। 

 
D. আবহাওয়া সং�া� আপৎকালীন পিরি�িত 

 
1. অ�াভািবক গরম 

 
যিদ আপনার বাসায় এয়ারকি�শন না থােক তাহেল তাপ�বাহ চলাকালীন আপিন অিনরাপদ হেত পােরন।  
বয়�, িশ� এবং িবেশষ কের অসু� বয্ি�রা �চ� তােহর �বােহ কািহল হেয় পড়েত পােরন। 
 
�চ� তাপ�বাহ স�িকর্ ত সতকর্ তা পাওয়ার জনয্ Notify NYC বা �ানীয় েরিডও এবং িটিভ ে�শেন নজর 
রাখুন। 
 
�চ� তাপ�বাহ জ�রী অব�া জারী হেল: 
 

• িবি�ংেয়র মািলেকর অনুেমাদন িনেয় এক বা একািধক এয়ারকি�শন িকেন বিসেয় িনন।  যিদ 
আবাসেনর ৈবদযু্িতক তােরর সংেযাগ পযর্া� শি� েজাগােত পাের �ধমুা� তেবই এয়ারকি�শন 
বসান।  আপিন েয এয়ারকি�শন�িল িকনেছন েস�িলর জনয্ আপনার আবাসেনর ৈবদযু্িতক 
তােরর সংেযােগর েথেক েবিশ শি� লাগেব িকনা েদেখ িনন।  িবি�ংেয় যােত এয়ারকি�শন�িল 
শ�েপা�ভােব বসােনা থােক এবং কােরার নীেচ থাকা কােরার িবপদ েডেক না আেন তা িনি�ত 
করেত �িশিক্ষত বয্ি�েক িদেয়ই এয়ারকি�শন বসােত হেব। 

• যতটা সময় স�ব, িবেশষতঃ িদেনর ভােগ, শীততাপ িনয়ি�ত �ােন সময় কাটান।  এিট েকান ব�ু বা 
�িতেবশীর শীততাপ িনয়ি�ত বাসা, ের��ের� অথবা েদাকান, বা কুিলং েস�ার হেত পাের। 

• তাপ�বাহ চলাকালীন িনউ ইয়কর্  িসিট শীততাপ িনয়ি�ত সাধারণ েকে� কুিলং েস�ার পিরচালনা 
কের।  সাধারণ পুলও উপল� থাকেত পাের। 311-েত েফান ক�ন (িভিডও িরেল পিরেষবার জনয্: 
212-639-9675; TTY: 212-504-4115) বা তাপ�বাহ চলাকালীন েকান �ানীয় কুিলং েস�ার বা পলু 
খঁুেজ েবর করেত NYC.gov/emergencymanagement-েত যান।  

• �মসাধয্ কাযর্কলাপ এিড়েয় চলুন। 
• �চ�র পািন পান ক�ন। মদ ও কিফজাতীয় পানীয় এিড়েয় চলুন। 
• শি� বাঁচান: যিদ আপনার এয়ার কি�শনার থােক, তাহেল তাপ�বাহ চলাকালীন এিটর তাপমা�া 

78 িড�ীর কম রাখেবন না, এবং তখন অনয্ানয্ অ�েয়াজনীয় সরঞ্জাম ব� কের রাখেবন।   
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2. ত�ষারঝড় এবং অনয্ানয্ শীতকালীন ঝড় 
 

শীতকালীন ঝড় চলাকালীন সাধারণতঃ জনগণেক তাঁেদর ঘের বা যথা�ােন আ�য় েনওয়ার উপেদশ েদওয়া 
হয়।  আবাসন িবি�ং�িল সাধারণতঃ এইরকম ঝড় চলাকালীন িনরাপদ পিরেবশ েদয় এবং যিদ খাবার 
এবং অনয্ানয্ িজিনেসর পযর্া� েজাগান রাখা যায় তাহেল মানুষজন েবশ িকছ� িদন ধেরও বাসার িভতের 
থাকেত পােরন। 

 
3. ভারী বৃি�, উপকূলবত� ঝড় ও হািরেকন 

 
আবহাওয়ার িকছ�  চ�ড়া� জ�রী অব�ায়, েযমন 
হািরেকন আছেড় পড়েল, িসিট িকছ�  �ান খািল কের 
েদওয়ার আেদশ জারী করেত পাের।  যিদ আপিন 
েকান উ� ব�তল িবি�ংেয় বাস কেরন, িবেশষতঃ 
10ম তল বা তারও উপের, তাহেল জানলা েথেক 
সের থাকুন, েযেহত�  েস�িল েভে� পড়েত পাের, 
অথবা নীেচর েকান তেল চেল আসুন। 
 
আগাম ��িত: 

• েকান উপকূলীয় ঝড় বা হািরেকন আসার আেগ, েদেখ িনন েয আপিন হািরেকন এেল িনউ ইয়কর্  
িসিটর �ান খািল কের েদওয়ার মত অঞ্চল�িলেত থােকন িকনা।  আপৎকালীন অব�ায় ��িতর 
সং�ান শীষর্ক িবভাগ 7 অথবা NYC.gov/knowyourzone েদখুন। 

• আপনার বািড় ��ত ক�ন। বাইেরর িজিনস সুরিক্ষত রাখুন, জানালা এবং বাইেরর দরজা 
িনরাপেদ ব� ক�ন, মলূয্বান িজিনস উপেরর তলায় িনেয় যান এবং �ালানী ভিতর্  েজনােরটরিট 
উপের রাখুন৷ 

• �ান খািল কের েদওয়ার িনেদর্শ এেল আপিন েকাথায় যােবন তা েজেন রাখুন।  পিরবার অথবা 
ব�ুেদর সােথ থাকুন, বা ঝড় আসার আেগ, পের বা ঝড় হওয়ার সময় 311-েত কলব ক�ন। 

• �ান খািল কের েদওয়ার িনেদর্শ এেল, আেদশ অনুসাের কাজ ক�ন।  স�ব হেল সরকাির পিরবহণ 
বয্ব�া বয্বহার ক�ন।  মেন রাখেবন ঝড় আসার েবশ িকছ�  ঘ�া আেগ েথেকই সরকাির পিরবহণ 
বয্ব�া ব� কের েদওয়া হেত পাের। 

• যিদ আপিন �ান খািল কের েদওয়ার অঞ্চেল থােকন এবং �ান খািল কের িদেত িলেফ্টর দরকার 
হয়, তাহেল িলফ্ট�িলেত পািন ঢ�েক েভেস যাওয়া এড়ােত িলেফ্টর পিরেষবা ব� করার আেগই �ান 
খািল কের িদন।  িবি�ং মািলক 
যিদ িলেফ্টর পিরেষবা ব� কের 
িদেত চান তাহেল আবহাওয়া 
সং�া� জ�রী পিরি�িত আসার 
আেগ েথেকই তাঁেদরেক িবি�ংেয়র 
লিবেত বা েকান সাধারণ �ােন 
িচহ্ন�িল লািগেয় িদেত হেব। িবি�ং 
মািলক/পিরচালম�লীর কাছ েথেক 
আগাম িবজ্ঞি� েপেল তা 
আপনােকও যথাযথ খবর েপেত 
সাহাযয্ করেব।  েযসব বয্ি�র 
সহায়তা দরকার শীষর্ক িবভাগ 2 
েদখুন। 

• আপনার েসল েফান এবং অনয্ানয্ বহনেযাগয্ িডভাইেস চাজর্ িদেয় িবদযু্ৎ সংেযাগ িবি�� হেয় 
যাওয়ার ��িত িনেয় রাখুন। েরি�জােরটেরর েসিটংস আেরা ঠা�া তাপমা�ায় কের রাখুন। 
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ঝড় চলাকালীন: 
• ঘেরর িভতের থাকুন। আপিন যিদ েবসেমে�র মত অয্াপাটর্েমে� থােকন, তাহেল ভারী বৃি�র সময় 

উ�চ�  তলায় যাওয়ার জনয্ ��ত থাকুন। 
• যিদ আপনার েকান িচিকৎসা সং�া� জ�রী পিরি�িত থােক বা আপনার িবি�ং বা বাসার 

বা�িবক ক্ষিতর ফেল িবপ� হেয় পেড়ন, তাহেল 911-েত েফান ক�ন। িক� মেন রাখেবন ঝড় 
চলাকালীন আপৎকালীন �িতি�য়া আসেত েদরী হেত পাের অথবা েসিট নাও পাওয়া েযেত পাের। 

• যিদ পািনর �র বাড়ার জনয্ আপিন আটকা পেড়ন, তাহেল আেরকট�  উ�চ�  তেল সের যান। িক� 
কখেনাই ব� িচেলেকাঠায় আ�য় েনেবন না যিদ না আপনার কােছ �েয়াজেন ছােদ গতর্  করার 
করাত বা অনয্ য�পািত না থােক।  911-য় েফান কের আপনার পিরি�িত জানান।  সাহােযয্র জনয্ 
অেপক্ষা ক�ন। িনরাপদ আ�েয়র িদেক সাঁতার েকেট যাওয়ার েচ�া করেবন না।  বােনর পািন ভরা 
েকান িবি�ংেয় �েবশ করেবন না।   

• িছ�েড় পড়া িবদযু্েতর তার েথেক দেূর থাকুন।  পািন িবদযু্েতর সপুিরবাহী। 
 

4. ভ� িমক� 
 

িনউ ইয়কর্  িসিট অঞ্চেল ভ� িমক� সাধারণ ঘটনা না হেলও, ভ� িমকে�র �ভাব এেসেছ এবং আবারও 
আসেত পাের, এবং আবাসন িবি�ংেয়র বািস�া ও কম�েদর ��ত থাকা দরকার। 

 
অব�ােনর উপর িনভর্ র কের, খুব েছাটমােপর ভ� িমক�ও িক� িবি�ং�িলেক নািড়েয় িদেত পাের, 
িবি�ং�িলর িনমর্ােণর ক্ষিত করেত পাের (েদওয়ােল িচড় ধরােনাসহ), এবং তাক েথেক ব��িলেক সরােত বা 
েফেল িদেত পাের। 

 
ভ� িমক� চলাকালীন, “নীচ�  হেয় বসনু, ঢাকুন এবং ধের থাকুন” নীিত: 

• েকান শ�েপা� আসবােবর নীেচ (েযমন েটিবল) িনেজেক ঢাকা িদন এবং েসিটেক ধের থাকুন। 
• যিদ আপিন আসবাবপে�র নীেচ িনেজেক ঢাকেত না পােরন, তাহেল িভতেরর (আভয্�রীণ) েকান 

েদওয়ােলর পােশ একিট েকােণ বেস িনেজেক বাঁচান। 
• েমেঝেত বেস প�ন। 
• আপনার মাথা ও গলা বা� িদেয় েঢেক েফলুন। 
• যিদ আপিন �ইলেচয়ার বয্বহার কেরন, তাহেল দরজা পযর্� যাওয়ার পেথ বা বাসার িভতেরর েকান 

েদওয়ােলর পােশ িনেজেক েঢেক রাখুন এবং চাকা�িল লক কের িদন।   �ইলেচয়াের যিদ শ�ভােব 
েকান সরঞ্জাম আটকােনা না থােক তাহেল েসিটেক খুেল িদন।  পড়� ব�র েথেক িনেজেক বাঁচােক 
যা আেছ তাই িদেয়ই িনেজেক েঢেক রাখুন। 

• যিদ আপিন িবছানা বা েচয়ার েথেক উঠেত না পােরন, তাহেল ক�ল বা বািলশ িদেয় িনেজেক পড়� 
ব�র হাত েথেক বাঁচান। 

• যিদ আপিন বাইের থােকন তাহেল গাছপালা, িবদযু্ৎ ইতয্ািদর খঁুিট ও িবি�ংেয়র েথেক দেূর েকান 
েখালা জায়গায় িগেয় দাঁড়ান। 

• ক�ন ব� না হওয়া পযর্� েযখােন আেছন েসখােনই থাকুন। 
 
মেন রাখেবন আফটারশক আসেত পাের, যা ভ� িমকে�র পের আসা অিতির� ক�ন। 

5. টেনর্েডা 
 

িনউ ইয়কর্  িসিট অঞ্চেল টেনর্েডা সাধারণ ঘটনা না হেলও, সা�িতক বছরর�িলেত েবশ িকছ�  টেনর্েডা (এবং 
মাইে�াবা�র্, অনু�প একিট বায়ু�বাহ) িনউ ইয়কর্  িসিটর উপর িদেয় েগেছ।  

 
টেনর্েডার সতকর্ বাতর্ া জারী হেল: 
 

• যিদ আপনার পা�র্বত� অঞ্চেল টেনর্েডা আস� হয়, তাহেল অিবলে� আপনার িবি�ংেয়র েবসেমে� 
চেল যান।  যিদ আপনার িবি�ংেয় েকান েবসেম� না থােক, তাহেল িবি�ংিটর সবেথেক নীেচর 
তেল যান। 
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• যতক্ষণ টেনর্েডা চেল না যাে� ততক্ষণ েকান িভতেরর ঘেরর েদওয়ােলর পােশ বা জানলার পাশ 
েথেক সের থাকুন। 

• অি�য়াম এবং ে�ক্ষাগৃেহর মত িবশাল েখালা জায়গার ছােদর তলায় দাঁড়ােবন না। 
• যিদ আপনার িবি�ংেয় আ�য় েনওয়ার মত েকান উপযু� জায়গা না থােক, তাহেল িনরাপদ �ােন 

যাওয়ার জনয্ তেবই আপনার িবি�ংিট তয্াগ ক�ন, যিদ আপনার েসখােন েপাঁছেনার মত হােত 
সময় থােক।  

 
E. িবপজ্জনক পদাথর্ েথেক ৈতরী আপৎকালীন অব�া 

1. েকিমকয্াল 
 

�াক উে� যাওয়া বা েকান কারখানায় িবে�ারণ ঘটা, বা স�াসবাদী হানার মত অপরাধমলূক কাযর্কলােপর 
দ�ণ ঘটা দঘুর্টনা েথেক িবপজ্জনক পদােথর্র আপৎকালীন অব�া েদখা িদেত পাের। 
 
যিদ রাসায়িনক বাতােস ছিড়েয় পেড়, তাহেল েসিটেত িন�াস েনওয়া এড়ােনার জনয্ সবরকম �েচ�া করেত 
হেব। 
 
আপৎকালীন অব�া চলার সময়: 

• যথা�ােন আ�য় িনন।  সাধারণতঃ আপনার বাসায় আ�য় েনওয়াই ে�য়। 
• সব এয়ার কি�শনার এবং বায়চুলাচল বয্ব�া, জানলা ব� কের িদন এবং ঘুলঘুিলর সব ি�ল এবং 

অনয্ানয্ এমন ফাঁক আটেক েদওয়ার েচ�া ক�ন যা িদেয় বাইেরর বাতাস আপনার বাসায় ঝুেক 
পড়েত পাের। 

• অিতির� তেথয্র জনয্ Notify NYC এবং �ানীয় েরিডও ও িটিভ ে�শেনর উপর নজর রাখুন।   
 

যিদ আপিন রাসায়িনক পদাথর্ িনগর্মেনর �ােন থােকন বা যিদ এিট আপনার বাসায় �েবশ কের তাহেল: 
 
• আপনার নাক, মুখ এবং যতটা স�ব �ক েঢেক রাখুন। 
• িনরাপদ মেন হেল আপনার বাসা ও িবি�ং তয্াগ ক�ন।  যিদ িনরাপদ না হয়, তাহেল িভতেরর 

েকান ঘের, েযমন বাথ�েম ঢ�েক পেড় দরজা, জানলা ব� কের িদন। 
 

আপৎকালীন অব�ািট েকেট েগেল, যিদ আপিন রাসায়িনেকর সামেন উ�ু� হেয় থােকন বা রাসায়িনকিট 
আপনার িভতের চেল যায় তাহেল: 

 
• সরকাির কতৃর্ পক্ষ এবং/বা �থম �িতি�য়াদাতােদর তরফ েথেক েদওয়া িনেদর্শ�িল �নুন। 
• আপিন েকান পির�ার �ােন েপৗ�ছেনার পর যত শী� স�ব িনেজেক দষূণমু� ক�ন।  দরকার হেল 

িচিকৎসা সহায়তা িনন। 
 

িবপজ্জনক পদাথর্ িনগর্মেনর ফেল পািন বা খাবােরর েজাগান দিূষত হেয়েছ িকনা জানেত Notify NYC এবং 
�ানীয় েরিডও ও িটিভ ে�শেনর উপর নজর রাখুন। 

 

2. েরিডওলিজকয্াল িডসপাসর্াল িডভাইস (RDD) 
 

েরিডওলিজকয্াল িডসপাসর্াল িডভাইস (RDDs) েতজি�য় পদাথর্ থাকা িচরাচিরত িবে�ারক�িল বয্বহার 
কের।  RDDs পারমাণিবক িবে�ারণ ঘটােত পাের না: এ�িল পারমাণিবক অ� নয়।  এ�িল ৈদনি�ন জীবন 
বয্াহত কের �ােসর সৃি� করেত পাের। 
 
RDDs িবপজ্জনক েতজি�য় উপকরণ িদেয় িবশাল অঞ্চল েছেয় েফলেত পাের। েকান RDD েথেক েবেরােনা 
েতজি�য় উপকরণ আপনার জামাকাপড়, আপনার শরীর এবং অনয্ানয্ ব�র উপের ধূেলার মত বেস েযেত 
পাের। 
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যিদ আপিন বাইের থােকন তাহেল অিবলে� িনকটবত� িনরাপদ িবি�ংেয় আ�য় িনন এবং অিতির� তথয্ ও 
িনেদর্ েশর জনয্ Notify NYC (এবং �ানীয় েরিডও ও িটিভ ে�শেনর উপর) েদখুন। 
 
RDD িবে�ারণ বেল িনি�ত করা �ােনর কাছাকািছ আপিন বা আপনার পিরবার থাকেল, স�াবয্ 
েতজি�য়তার �েকাপ কমােত িন�িলিখত পদেক্ষপ�িল িনন।  আপনার িচিকৎসা সং�া� েকান জ�রী 
অব�া না থাকেল হাসপাতােল যােবন না। 
 

• আপনার বাইেরর জামা এবং জেুতা খুেল েফলুন।  এিট েয েকান েতজি�য় উপকরেণর 90% 
অপসারণ করেত পাের।  ধেূলািটেক নাড়েবন না বা ঝাড়েবন না। 

• আপিন েয জামাকাপড় ও জেুতা পেরিছেলন েসিটেক েকান �াি�েকর থেল বা অনয্ পাে� ভের 
েফেল েস�িলেক মানুষজন এবং েপাষা �াণীেদর েথেক দেূর রাখুন। িক� েস�িল েকান জঞ্জােলর 
মেধয্ েফলেবন না। 

• ধীের ধীের আপনার নাক ঝা�ন এবং একিট পির�ার িভেজ কাপড় িদেয় আপনার েচাখ ও কান 
মুেছ িনন। 

• �চ�র সাবান েমেখ �ান ক�ন। মাথা েথেক পা পযর্� ধুেয় েফলুন।   আপনার �ক চ�লেকােবন না।  
�ধমুা� শয্া� ুবয্বহার কেরই আপনার চ�ল েধােবন। কি�শনার বয্বহার করেবন না, এিটর ফেল 
েতজি�য় উপকরণ আপনার �েক এবং চ�েল আটেক েযেত পাের। 

• যিদ আপিন �ান না করেত পােরন. তাহেল আপনার মুখ ও হাত সহ েয অ��িল ঢাকা িছল না 
েস�িল েভজা কাপড় বা ওয়াইপ িদেয় মছু�ন।  বয্বহার করা কাপড় বা ওয়াইপিটেক দিূষত 
জামাকাপেড়র মতই েকান থেলেত বা পাে� ভের েফলুন। 

• ধূেলা েলেগ েনই এমন েকান জামাকাপড় বা জেুতা প�ন।  দরকার হেল েকান �িতেবশীর কাছ 
েথেক জামাকাপড় ধার িনন। 

• েতজি�য় উপকরেণর স�ুখীন হওয়া সব বয্ি�গত িডভাইস এবং সরঞ্জাম, িবেশষ কের �ইলেচয়ার 
এবং অনয্ানয্ চলােফরার সরঞ্জাম েকান িভেজ কাপড় অথবা ওয়াইপ িদেয় মুেছ েফলেত হেব।  
চাকা�িলেক পির�ার করার কথা মাথায় রাখেবন। পের আপনার হাত ধুেয় িনন। 

• েপাষয্ এবং পিরেষবা েদওয়া প�েদর গা ধুেয় এবং শয্া�ু কের তােদরেকও দষূেণর হাত েথেক 
বাঁচান। তােদর েলাম েচঁেছ েদওয়ার দরকার েনই। 

 
F. িবি�ংেয় িবে�ারণ ঘটা/�স 

 
িবি�ংেয় িবে�ারণ ঘটার অনয্তম �ধান কারণ হল গয্াস লীক করা।  
গয্াস লীক শীষর্ক িবভাগ 6(C)(3) েদখুন। 
 
�িটপণূর্ সরঞ্জাম বা অপরাধমূলক কাযর্কলােপর ফেলও িবি�ংেয় 
িবে�ারণ ঘটেত পাের। 
 
িবে�ারেণর ফেল িবি�ং, িবি�ংেয়র েকান অংশ �েস পড়েত পাের।  
িবি�ংেয়র কাঠােমায় েবআইিন বা ভ�লভােব পিরবতর্ ন আনা হেল তা 
েথেকও িবি�ংেয় �স েদখা িদেত পাের। 
 
খুবই অ�াভািবক ঘটনা না ঘটেল, অদাহয্ িনমর্াণ িদেয় ৈতরী (কংি�ট 
বা ��েলর কাঠােমা) িবি�ং�িলর �েস পড়ার স�াবনা কম।  
 
যিদ আপনার আবাসন িবি�ংেয় িবে�ারণ ঘেট: 

• িবি�ংিটর ক্ষিতর তী�তা (েযমন �েস পড়া বা িচড় ধরা িসিলং বা েদওয়াল, ধেূলার েমঘ, বা গয্ােসর 
তী� গ�) এবং আপনার িবপদ আস� িকনা তা েবাঝার েচ�া ক�ন।  

• পিরি�িত সহায়ক হেল, যত �ত ও শা�ভােব স�ব িবি�ংিট তয্াগ ক�ন। 
• আপিন েকান িনরাপদ �ােন েপৗ�ছেনার পের যত শী� স�ব 911-েক েফান ক�ন। 
• যিদ আপিন িনরাপেদ �ানতয্াগ করেত না পােরন বা �ানতয্াগ করা িনরাপদ হেব িকনা তা িনেয় 

অিনি�ত থােকন, তাহেল 911-েক কল কের তােদর েদওয়া িনেদর্শ অনুসরণ ক�ন। 

© FDNY 2018 
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• যিদ েদওয়াল বা িসিলং �েস পড়ার স�াবনা থােক, তাহেল েকান শ�েপা� আসবােবর (েযমন েটিবল) 
নীেচ মাথা বাঁচান। 

 
যিদ আপনার িবি�ংেয় �স েদখা েদয় এবং আপিন আবজর্নার �ূেপ আটেক পেড়ন তাহেল: 

• েকান �কেনা কাপড় বা জামাকাপড় িদেয় আপনার নাক ও মুখ ঢাকুন। 
• ধূেলা ওড়ােনা এড়ােনার জনয্ যতটা কম পারা যায় তত কম নড়াচড়া ক�ন, েযেহত�  এিট ক্ষিতকর হেত 

পাের এবং �ােসর সমসয্া ৈতরী করেত পাের। 
• েকান পাইপ বা েদওয়ােল আঘাত ক�ন যােত উ�ারকারীরা �নেত পান েয আপিন েকাথায় আেছন।  

সে� থাকেল বাঁিশ বাজান। 
 

G. স�াসবাদ 
 
েকান স�াসবাদীর �ধান লক্ষয্ই হল ভয় ছিড়েয় েদওয়া। সিঠক তথয্ এবং জ�রী অব�ার সাধারণ ��িত িনেয় 

রাখেল, আপিন তার সােথও যঝুেত পােরন।  NYC ইমারেজি� ময্ােনজেম� এবং িসিটর অনয্ানয্ আপৎকালীন 

উ�ারকারী সং�ার ৈতরী ওেয়বসাইট PlanNowNYC েদখুন যা িনউ ইয়কর্ বাসীেদর স�াসহানার জনয্ ��ত করেত 

সাহাযয্ কের।  আপৎকালীন ��িতর সং�ান শীষর্ক িবভাগ 7 েদখুন। 
 
1. তথয্�িল জানুন এবং দািয়�শীল েহান 
 

• মেন রাখেবন েয স�াসবাদ িক� িবিভ� আকার ধারণ করেত পাের।  উপের উি�িখত আ�ন এবং 
আ�নহীন আপৎকালীন অব�া�িলর জনয্ ৈতরী হেয় আপিন স�াসবাদী হানার জনয্ও িনেজেক ��ত 
করেছন। 
 

• েকান পিরি�িতর বা�ব িদক�িল জানুন এবং গভীরভােব ভাবনু।  সরকার বা �চারমাধয্েমর মত িবিভ� 
িব�� সূে�র খবর েথেক যা খবর �নেছন েস�িলেক িনি�ত ক�ন।  �জব ছড়ােবন না। 
 

• েকান অপিরিচত বয্ি�র েথেক পয্ােকজ �হণ করেবন না, এবং সাবওেয়র মত �কাশয্ �ােন মাল বা 
বয্াগ েছেড় েরেখ যােবন না। 
 

• যিদ আপিন েকান সে�হজনক পয্ােকজ বা খাম পান, তাহেল েসিট �শর্ করেবন না।  911-েত কল কের 
িসিটর আিধকািরকেদর সতকর্  কের িদন।  যিদ আপিন পয্ােকজিট িনেয় নাড়াচাড়া কের থােকন তাহেল 
অিবলে� পািন ও সাবান িদেয় হাত ধুেয় িনন।  সে�হজনক পয্ােকজ েচনার জনয্ the US Postal 
Service-এর পরামশর্�িল েদখুনয  আেরা তেথয্র জনয্, আপৎকালীন ��িতর সং�ান শীষর্ক িবভাগ 7 
েদখুন। 

 
2. েগালা�িলরলড়াই 

 
েগালা�িলর লড়াইেয়র মত েকান জ�রী অব�া েদখা িদেল, সাধারণতঃ যেথ�ভােব ব� বয্ি�র উপর �িল 
চালােনার উে�শয্ িনেয় এক বা একািধক সশ� বয্ি� িবি�ংেয়র মেধয্ ঢ�েক পেড়ন। 
 
সাধারণতঃ েগালা�িলর লড়াই েকান সরকাির িবি�ং এবং �ােনই ঘেট, আবাসন িবি�ংেয় নয়।  যাইেহাক, 
আপনার আবাসন িবি�ংেয়র মেধয্ বা চারপােশ, বা আপিন েযখােন কাজ কেরন, েকনাকাটা কেরন বা 
িবেনাদেনর জনয্ সময় কাটান েসখােনও েগালা�িলর পিরি�িত আসেত পাের।  এইরকম পিরি�িতেত 
িকরকম �িতি�য়া েদেবন তা েবাঝাটা আপনার পেক্ষ ���পণূর্। 
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েগালা�িলর লড়াই চলাকালীন ��ািবত েয আপিন: 
 
1. এড়ােবন (েদৗড়েবন)।  যিদ আপিন পােরন তাহেল ব�কুধারীর েথেক দেূর যান।  আপনার বয্ি�গত 

িজিনস েফেল েরেখ যান। 
 
2. বয্ািরেকড ক�ন (লুেকান)।  যিদ আপিন িনরাপেদ 

�ানিট েছেড় েযেত না পােরন, তাহেল েকান আবাসেন 
বা অনয্ েকান ঘের ঢ�েক প�ন।  দরজা ব� কের িদন 
এবং/বা দরজািটেক েকান ভারী বড় িজিনস িদেয় 
আটেক েঠেল ঢ�েক পড়া আটকান। দরজা বা েদওয়াল 
েভদ কের �িল চলেল েকান বড়, িনেরট িজিনেসর 
িপছেন লুিকেয় প�ন।  েকান শে�র উৎস থাকেল তা 
ব� কের িদন এবং শা� িন�� রাখুন।  আপনার েসল 
েফান এবং অনয্ানয্ িডভাইস নীরব অব�ায় রাখুন, 
ভাইে�ট েযন না কের। 

 
3. সামনা ক�ন (লড়াই ক�ন)- যিদ আপিন এবং অনয্রা 

িনরাপেদ �ানিট তয্াগ করেত না পােরন এবং 
লুেকােনার মত েকান �ান না থােক, অথবা 
ব�কুধারীরা আপনার আবাসেন বা লুেকােনার আ�েয় ঢ�েক পেড়, তাহেল 
িনেজেদরেক রক্ষা করার জনয্ যা পােরন তাই বয্বহার ক�ন।  স�ব বেল অনয্েদর 
সােথ আপনার গিতিবিধর সম�য়সাধন ক�ন।  িনেজর কােজ মন িদেয় আ�মণাত্মক 
হেয় উঠ�ন।  তাৎক্ষিণকভােব েকান অ�শ� িঠক কের িনন এবং িজিনসপ� ছ�ঁ ড়েত থাকুন।  িচৎকার 
ক�ন। 
 

4. েয মু�েতর্  িনরাপদ বেল মেন হেব 911-েত েফান ক�ন। 

েগালা�িলর লড়াই চলা �ােন আসা পুিলশ অিফসাররা ব�কুধারীেক(েদরেক) শনা� করা এবং তাঁেদর 
িনর� করােতই মেনােযাগ েদেবন।  পুিলশ অিফসাররা িনেজেদর সরুক্ষা এবং ব�কুধারীেক শনা� করা 
উভেয়র জনয্ও তাঁেদর সামেন পড়া সব বয্ি�েদর হােতর িদেক েদখেবন। 

1. আপনার হাত খািল েরেখ মাথার উপের ত� েল রাখুন।  এমন েকান িজিনস বহন করেবন যা েদেখ অ� বা 
িবপজ্জনক য� বেল মেন হেত পাের। 
 

2. এমন েকান আচরণ করেবন না যােত পুিলশ অিফসাররা আপনােক িবপদ বেল মেন কেরন।  আচমকা 
েকান গিতিবিধ করেবন না।  দরূ� বজায় রাখুন।  পুিলশ অিফসারেদর িদেক ছ�টেবন না বা তাঁেদরেক 
আঁকেড় ধরেবন না। 

 
3. আপিন �থেম েয পুিলশ অিফসােরর সামনা করেবন তাঁরা হয়েতা আপনােক িচিকৎসা সহায়তা েদওয়ার 

েযাগয্ নাও হেত পােরন। স�ব হেল, সাহাযয্ চাওয়ার আেগ েকান আেরা িনরাপদ �ােন যান। 

4. আপনােক হয়েতা তৎক্ষণাৎ ঘটনা�ল েছেড় েযেত নাও েদওয়া হেত পাের। িজজ্ঞাসাবােদর জনয্ আটক 
থাকেত ��ত েহান। 

 

© FDNY 2018 



26 

7. আপৎকালীন ��িতর সং�ান 
 
আপৎকালীন ��িতর �াথিমক িবষয়সমূহ 
 
Notify NYC: খবারখবর েপেত NYC.gov/NotifyNYC-েত িগেয় Notify NYC-র জনয্ সাইন আপ ক�ন, Twitter -এ 
@NotifyNYC-েক ফেলা ক�ন, 311-েত েযাগােযাগ ক�ন বা আপনার Apple অথবা Android িডভাইেস িবনামেূলয্ 
অয্াপিট িনেয় িনন। 
 
েরিড িনউ ইয়কর্  (NYC এমারেজি� ময্ােনজেম�): েরিড িনউ ইয়কর্  সহািয়কািট সব ধরেনর আপৎকালীন অব�ার 
পরামশর্ এবং তথয্ েদয়। এই সহািয়কার তথয্�িল িবিভ� ভাষায় এবং অিডও ফমর্য্ােটও পাওয়া যায়: 

http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page 
 

আপনার ঝঁুিক কমােনার সহািয়কা (NYC এমারেজি� ময্ােনজেম� ): এই সহািয়কািট এমন িকছ�  পদেক্ষেপর বণর্না 
েদয় যার মাধয্েম স�িত্তর মািলকরা িবপদ কমােনার জনয্ ��ত হেত পােরন-এ�িল সা�য়ী এবং দীঘর্েময়াদী 
পদেক্ষপ যা মানবজীবেনর দীঘর্�ায়ী ক্ষিত কমােত বা িবপদ েথেক স�িত্তেক বাঁচােত েনওয়া েযেত পাের: 

http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page#reduce_your_risk  
 

আবািসকেদর জনয্ তথয্ (NYC আবাসন সংরক্ষণ ও উ�য়ন িবভাগ (HPD)): HPD-র ওেয়বসাইটিটেত আেলাচনা 

করা আেছ েয িকভােব আবাসেনর ভাড়ােটরা আবহাওয়া সং�া� জ�রী অব�া, �াকৃিতক িবপযর্য়, িবপদ এবং 
িবদযু্ৎ িবপযর্েয়র ��িত িনেত পােরন ও এ�িলর েমাকািবলা করেত পােরন। এই ওেয়বসাইট�িলেত বাড়ী 
মািলকেদর আবাসন িবি�ংেয় বাসেযাগয্ অব�া বজায় রাখার েয আইিন বাধয্তা�িল আেছ তার উপেরও তথয্ 

েদওয়া থােক। এর মেধয্ জড় বা অনয্ানয্ ক্ষয়ক্ষিতর পের আসা অব�াও অ�ভ�র্�: 

http://www1.nyc.gov/site/hpd/renters/emergency-preparedness.page 
http://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/disaster-response.page 

 
েযসব বয্ি�েদর সহায়তার �েয়াজন 
 
�া�য্ সমসয্া থাকা বয্ি� (NYC Department of Health & Mental Hygiene)।  The Health Department-এর 

ওেয়বসাইটিট �া�য্ সং�া� জ�রী অব�ার উপর েজার িদেলও, যিদ আপনার ডায়ািলিসস চলা এবং সীিমত 
চলােফরার ক্ষমতার মত েকান িবেশষ েরাগ থােক তাহেল িকভােব আপৎকালীন পিরি�িতর েমাকািবলা করেবন 

েসিটও অ�ভ�র্� রেয়েছ: 
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/emergency-preparedness/individuals-and-families-
dme.page 

 
জীবনদায়ী সরঞ্জােমর �াহক িহসােব িকভােব িনেজেক েরিজ�ার করােত হেব: কন এিডসন িবেশষ পিরেষবা, 1-
800-752-6633 (TTY: 800-642-2308) এবং ওেয়বসাইট: 

https://www.coned.com/en/accounts-billing/payment-plans-assistance/special-services 
 

PSE&G ি�িটকাল েকয়ার ে�া�াম (রকঅয্াওেয়র �াহক): 800-490-0025 (TTY: 631-755-6660) এবং ওেয়বসাইট: 
https://www.psegliny.com/page.cfm/CustomerService/Special/CriticalCare 

 
National Grid NYC Customer Service (�কিলন, কুয্ইনস, এবং �ােটন আইলয্াে�র �াহকেদর জনয্): 718-643-
4050 (বা িনউ ইয়কর্  ে�ট িরেল পিরেষবার জনয্ 711-এ েফান ক�ন) 
 
National Grid Long Island Customer Service (রকঅয্াওেয়র �াহকেদর জনয্): 800-930-5003.  

 

http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page
http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page#reduce_your_risk
http://www1.nyc.gov/site/hpd/renters/emergency-preparedness.page
http://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/disaster-response.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/emergency-preparedness/individuals-and-families-dme.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/emergency-preparedness/individuals-and-families-dme.page
https://www.coned.com/en/accounts-billing/payment-plans-assistance/special-services
https://www.psegliny.com/page.cfm/CustomerService/Special/CriticalCare
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NYC Well: মানিসক �া�য্ সং�া� তথয্, সপুািরশ বা যিদ আপিন কােরার সােথ কথা বলেত চান তাহেল NYC Well, 
িনউ ইয়কর্  িসিটর েগাপনীয়, 24-ঘ�ার মানিসক �াে�য্র হটলাইেন েফান ক�ন:  888-NYC-WELL (1-888-692-
9355) বা ওেয়বসাইেট: 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/ 
 

বাসার িনরাপত্তা এবং অি� �িতেরাধ 
 

বাসার সরুক্ষা: 
 

েধাঁয়ার অয্ালামর্ এবং কাবর্ন মেনা�াইড িডেট�র (NYC আবাসন সংরক্ষণ ও উ�য়ন িবভাগ (HPD)): HPD-র 
ওেয়বসাইেট বাড়ী মািলক এবং ভাড়ােটেদর েধাঁয়ার অয্ালামর্ এবং কাবর্ন মেনা�াইড িডেট�র বসােনা ও তা 
রক্ষণােবক্ষণ করার আইিন বাধয্তা স�িকর্ ত তথয্ েদওয়া আেছ: 

http://www1.nyc.gov/site/hpd/renters/important-safety-issues-carbon-monoxide-smoke-
detectors.page 

 
অি� সুরক্ষার �কাশনা (NYC Fire Department): Fire Department তােদর িনজ� ওেয়বসাইেট 25িটর েবিশ 
িবষেয়র উপের অি� সুরক্ষার তথয্ েপা� কেরেছন যার মেধয্ েধাঁয়ার এবং কাবর্ন মেনা�াইেডর অয্ালামর্ও 
অ�ভ�র্� রেয়েছ: 

http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-life-safety.page 
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-
publications.page 
http://www.fdnysmart.org/ 

 
েধাঁয়ার অয্ালামর্ (আেমিরকান েরড �স):  েরড �েসর ওেয়বসাইেট অি� সুরক্ষা এবং েধাঁয়ার অয্ালামর্ বসােনার 
বয্াপাের তথয্ েদওয়া আেছ।  এই সং�ািট এবং এেদর সহেযাগীরা এমন মানষুেদর জনয্ সীিমত সংখয্ক িবনামূেলয্ 
েধাঁয়ার অয্ালামর্ বসােব যাঁরা এিট িকনেত অক্ষম অথবা যাঁরা শারীিরকভােব েধাঁয়ার অয্ালামর্ বসােত অক্ষম। বিধর 
বা কােন �ায় �নেত পান না এমন বয্ি�েদর জনয্ েরড �স সীিমত সংখয্ক িবেশষভােব ৈতরী িবছানার পােশ 
বসােনা অয্ালামর্ও লাগায় 

 
সাধারণ তেথয্র জনয্: https://www.redcross.org/sound-the-alarm 
েকনা বা ইন�েলশেন সহায়তার জনয্: http://www.redcross.org/local/new-york/greater-new-
york/home-fire-safety 

 
অি� িনবর্াপন 

 
অি� সুরক্ষার �কাশনা (NYC Fire Department):  Fire Department এেদর িনজ� ওেয়বসাইেট অি� সুরক্ষা 
িবষয়ক 25িটর েবিশ িবষেয় তথয্ েপা� কেরেছ, যার মেধয্ আবািসকেদর অি� সুরক্ষা, অি� িনবর্াপক যে�র 
সিঠক বয্বহার, েমামবািতর সুরক্ষা এবং বয়�েদর অি� সরুক্ষার পরামশর্ও অ�ভ�র্� রেয়েছ: 

http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-
publications.page 

 
অি� সংিহতা িনেদর্ িশকা (NYC Fire Department)।  িনউ ইয়কর্  িসিট ফায়ার েকা়ড ও Fire Department-এর 
িনয়মাবলীেত েদওয়া অি� সরুক্ষার আবশয্কতা িনেয় Fire Department ইিতমেধয্ই িনেদর্শাবলী েপা� কেরেছ, 
যার মেধয্ েমাবামিতর সরুক্ষা এবং ঘর সাজােনার অয্ালেকাহল-�ালানীসহ ফায়ারে�স (অধয্ায় 3), ি�সমাস 

ি�েয়র সুরক্ষা (অধয্ায় 8) এবং ৈবদযু্িতক িবপযর্য় �িতেরাধ (অধয্ায় 6) অ�ভ�র্� রেয়েছ: 
http://www1.nyc.gov/site/fdny/business/support/fire-code-and-rules-help.page 

 
আপনার িবি�ংিটর সােথ পিরিচত েহান 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
http://www1.nyc.gov/site/hpd/renters/important-safety-issues-carbon-monoxide-smoke-detectors.page
http://www1.nyc.gov/site/hpd/renters/important-safety-issues-carbon-monoxide-smoke-detectors.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-life-safety.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www.fdnysmart.org/
https://www.redcross.org/sound-the-alarm
http://www.redcross.org/local/new-york/greater-new-york/home-fire-safety
http://www.redcross.org/local/new-york/greater-new-york/home-fire-safety
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/business/support/fire-code-and-rules-help.page
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অি� সুরক্ষার �কাশনা (NYC Fire Department): Fire Department এেদর িনজ� ওেয়বসাইেট অি� সরুক্ষা 
িবষয়ক 25িটর েবিশ িবষেয় তথয্ েপা� কেরেছ, যার মেধয্ িবি�ংেয়র িনমর্াণও অ�ভ�র্� রেয়েছ: 
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page 
 
িবি�ং িনমর্াণ (FDNY Foundation): FDNY Foundation একিট অলাভজনক সং�া যা অি� সুরক্ষার বয্াপাের 
সেচতনতা বাড়ায়।  আপিন দাহয্ না অদাহয্ িবি�ংেয় বাস করেছন তা জানেত সাহাযয্ করার জনয্ এেদর 
ওেয়বসাইেট তথয্ েদওয়া রেয়েছ: 

http://www.fdnysmart.org/safetytips/fire-proof-or-non-fire-proof/ 
 

আবাসন শনা�করণ এবং আ�ন সং�া� আপৎকালীন অব�ার িচহ্ন (NYC Fire Department)।  আবাসন 
শনা�করণ এবং আ�ন সং�া� আপৎকালীন অব�ার িচেহ্নর আবশয্কতা স�িকর্ ত আেরা তেথয্র জনয্, NYC 
ফায়ার েকাড েসকশন FC505.3 ও FC505.4 এবং Fire Department-এর িবিধ 3 RCNY 505-01 ও 505-02 েদখুন। 
Fire Department এেদর ওেয়বসাইেট ফায়ার েকাড এবং িনয়মাবলীর সােথ একিট ফায়ার েকাড গাইডও েপা� 
কেরেছ যার মেধয্ এই আবশয্কতা�িল িনেয় �ায়শই িজজ্ঞািসত ��াবলীও অ�ভ�র্� (অধয্ায় 5) রেয়েছ।  এই 
তেথয্ যাওয়ার িল�িট হল: 

http://www1.nyc.gov/site/fdny/business/support/fire-code-and-rules-help.page 
 

আ�ন লাগেল বা অনয্ েকান আপৎকালীন অব�ায় িক করেত হেব 
 

�ানতয্ােগর সহায়তা: ত�েল এবং বহন কের িনেয় যাওয়ার েকৗশল (লস এেঞ্জেলস িসিট): একজন বা দজুেন িমেল 
িক িক িভ� উপােয় কাউেক বহন কের িনেয় েযেত পােরন তা িচ�া�ণ ও িনেদর্ েশর সােথ েদওয়া হেয়েছ 
http://www.cert-la.com/downloads/liftcarry/Liftcarry.pdf 
 
�ানতয্ােগর য�পািত (�িতব�ী বয্ি�েদর জনয্ NYC েময়র অিফস): িসিট ে�য়ার েচয়ার এবং �ানতয্ােগর 
অনয্ানয্ য�পািত স�েকর্  তথয্ েপা� কেরেছ, যার মেধয্ আপনার িবি�ংেয় বয্বহােরর জনয্ েকান �ানতয্ােগর য� 
েকনার সময় িক িক িবষয় মাথায় রাখেত হেব তাও অ�ভ�র্� রেয়েছ: 
http://www1.nyc.gov/site/mopd/resources/considerations-for-purchasing-an-evacuation-devise-for-use-
in-your-building.page 
 
িবদযু্ৎ িব�াট  িবদযু্ৎ িব�াট এবং অনয্ানয্ বয্বহাযর্ িজিনস েথেক জ�রী অব�া এেল েস�িল েয ন�ের জানােত 
হেব: 

 
বয্বহাযর্ িজিনেসর েকা�ািনর আপৎকালীন ন�র: 

কন এিডসন 24-ঘ�ার হটলাইন: 800-752-6633 (TTY: 800-642-2308) 
নয্াশনাল ি�ড 24-ঘ�ার হটলাইন: 800-465-1212 

 
সে�হজনক িচিঠ বা পয্ােকজ এেল: েবামা (িবে�ারক), পারমাণিবক, ৈজিবক বা রাসায়িনক আশ�া থাকা েকান 
পয্ােকজ েথেক িনেজেক, আপনার বয্বসােক ও আপনার েমল�মেক িকভােব সরুিক্ষত রাখেবন েস িবষেয় U.S. 
Postal Service তথয্ �কাশ কেরেছ: 
http://about.usps.com/posters/pos84/welcome.htm 

 
স�াসবাদ 

 
PlanNow NYC (NYC জ�রী বয্ব�াপনা) হল িসিটর এমন একিট ওেয়বসাইট েযিট িনউ ইয়কর্ বাসীেদর স�াবয্ 
স�াসবাদী কাযর্কলাপ ও অনয্ানয্ জ�রী অব�ার িবষেয় জানায়। এই আদান�দানমলূক ওেয়বসাইটিট িনউ 
ইয়কর্ বাসীেদর েগালা�িলর লড়াই েথেক পারমাণিবক, ৈজিবক অথবা রাসায়িনক হানার ঘটনার মেতা 
আপৎকালীন অব�ায় যু� করেত িডজাইন করা হেয়েছ : https://plannownyc.cityofnewyork.us/ 

 

http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www.fdnysmart.org/safetytips/fire-proof-or-non-fire-proof/
http://www1.nyc.gov/site/fdny/business/support/fire-code-and-rules-help.page
http://www.cert-la.com/downloads/liftcarry/Liftcarry.pdf
http://www1.nyc.gov/site/mopd/resources/considerations-for-purchasing-an-evacuation-devise-for-use-in-your-building.page
http://www1.nyc.gov/site/mopd/resources/considerations-for-purchasing-an-evacuation-devise-for-use-in-your-building.page
http://about.usps.com/posters/pos84/welcome.htm
https://plannownyc.cityofnewyork.us/
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রান হাইড ফাইট (হাউ�ন িসিট ):  েকান েগালা�িলর লড়াইেয় জনগেণর িকভােব �িতি�য়া েদওয়া উিচত এই 
স�েকর্  হাউ�ন িসিট একিট িভিডও �কাশ কেরেছ: 
https://www.youtube.com/watch?v=5VcSwejU2D0 
 
NYPD Shield (NYC Police Department): NYPD Shield হল িবি�ং মািলক এবং অনয্ানয্ েবসরকাির খােতর 
বয্বসা�িলর পেক্ষ তথয্ ভাগ করার মাধয্েম স�াসবােদর েমাকািবলা করার একিট Police Department-এর 
কমর্সূিচ: https://www.nypdshield.org/public/FileDisplay.aspx?ID=36 

 
 

401-06 (10-25-21 কভার যু�) 

https://www.youtube.com/watch?v=5VcSwejU2D0
https://www.nypdshield.org/public/FileDisplay.aspx?ID=36
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