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পেেূষ্ক্রম: 

একটি জতেম্বিয় জবামা  ল জতেম্বিয় পাউডার বা জপজলজের ম্ববজফারক ম্বমশ্রণ৷ ম্ববজফারক জেজক  ওয়া ম্ববজফারজণর সময় জতেম্বিয় 

সামগ্রী জসই োয়গা জেজক কজয়কটি শ জরর ব্লজকপর্যন্ত ক্ষম্বতগ্রস্থ করজত পাজর৷ জবাজমর ফজল কতো এলাকা ক্ষম্বতগ্রস্থ  জব তা তার আকার 

ও আধমু্বেকতার উপর ম্বের্য র কজর এবং আধমু্বেকার , জর্ ধরজের জতেম্বিয় ম্বেম্বেস এবং আব ওয়ার অবস্থা বযবহৃত  য়, একটি 

জতেম্বিয় জবামা জকাে পারমাণম্ববক জবামা বা পারমাণম্ববক অস্ত্রর মত েয়; এটি জকাে পারমােম্ববক ম্ববজফারণ ততরী কজর ো৷ 
 

 তেজষ্ক্রিয় ত োমোর প্রেো গুস্ ো:  
 জতেম্বিয় জবামারম্ববজফারণ জেজক মলূ ক্ষম্বত  য়৷ 

 জতেম্বিয় জবামা জেজক সাধারেত সীম্বমত মাত্রায় ম্ববম্বকরণ ম্বেগযত  য় ম্বকন্তু সজে সজে কাজরা উপর প্রর্াব জফলার জক্ষজত্র 

পর্যাপ্ত েয়৷ 

 ম্ববজফারণ জর্খাজে  জব তার কাছাকাম্বছ এলাকার জলাজকরা মারা জর্জত পাজর এবং িমু্বিত ম্ববম্বকরণ আসপাজশর এলাকায় 

ছম্বিজয় পিজত পাজর৷ 

ষ্ক্র স্ফোরস্েরর ঝুুঁ ষ্ক্রি ষ্ক্রি? ষ্ক্র ষ্ক্রিরে ষ্ক্র স্ফোরস্ির  ক্ষে: 

 ম্ববম্বকরণ কখেই ো জিখা র্ায়, ো গন্ধ পাওয়া র্ায়, ো স্পশয করা 
র্ায় আর ো তার জকাে স্বাি  য়; অতএব, এমেম্বক আপম্বে ো 
বঝুজত জপজর এর সংস্পজশয চল আসজতপাজরে৷ পমু্বলশ এবং 
িমকলকমীরা ম্ববম্বকরজণর েেয র্াচাই করজব এবং কতো উপম্বস্থত 

আজছ ও এটি জকাে ক্ষম্বত করজত পাজর ম্বকো তা ম্বেধযারণ করজব৷ 

 

 উচ্চ পর্যাজয়র ম্ববজফারণফজল লক্ষণ বম্বম বম্বম র্াব, ডাজয়ম্বরয়া 
এবং চামিা জফালা ও লাল র্াজবর মজতা উপসগয জিখা ম্বিজত পাজর 

 উচ্চ পর্যাজয়র ম্ববজফারণফজল (জর্মে জকাে জতেম্বিয় জবামার দ্বারা 
ম্বেম্বমত্ত) লক্ষণ জিখা র্ায় ো। 

 র্ম্বি আপোর জকাে লক্ষণ জিখা জিয়, তা জল অম্ববলজি তা 
ম্বচম্বকত্সা করাে 

্ষ্ক্রদ আপষ্ক্রন তিোন তেজষ্ক্রিয় ত োমোর সংস্পস্েয আস্সন:  

বাইজর এবং ঘেোস্থজলর কাছাকাম্বছ: 

 জতেম্বিয় ধলুা বা জধাোঁয়া এিাজত আপোর মখু এবং োক বন্ধ 

রাখেু৷ 

 ম্ববজফারজকর দ্বারা ছিাজো জকাে বস্তুজক স্পশয করজবে ো, 
জসগুজলা জতেম্বিয় পিােয  জত পাজর৷ 

 এমে এক র্বজে র্াে জর্খােকার জকাে জিওয়াল এবং 
োোলায় ক্ষম্বত  য়ম্বে। 
আপোর বাইজরর কাপি এবং সীল এই একটি প্লাম্বিক বযাজগ 

রাখেু৷ 

 কমযকতয াজির কাছ জেজক ম্বেজিযশাবলী ও আপজডে 
পাওয়ার েেয স্থােীয় জরম্বডও বা জেম্বলম্বর্শে শুেেু৷ 

 র্ম্বি আপম্বে আপোর বাম্বি, কার্যালয় বা জকাে সবযেেীে 

র্বজের কাছাকাম্বছ োজকে, তা জল অম্ববলজি জসখাজে র্াে ও 

সরাসম্বর ম্বর্তজর চজল র্াে৷ 

 শরীর এবং চুলজক সাবাে এবং েল ম্বিজয় ধজুয় জফলেু৷ 

ষ্ক্রেেস্র এ ং ঘেনোস্থস্ র িোছোিোষ্ক্রছ: 

  র্তক্ষণ ো কমীরা আপোজক র্াওয়ার ম্বেজিযশ কজর 

ততক্ষণ ম্বর্তজর োকুে৷ 

 সব োোলা বন্ধ করুে, গরম বা এয়ার কম্বন্ডশোরজক 

বন্ধ রাখেু, এবং র্বজের মাঝখাজে োকুে বা জবসজমজন্ট 

চজল র্াে৷ 

 

 র্ম্বি বাইজরর জিওয়াল বা োোলা জর্জে র্ায়, তা জল 

ম্বর্তজরর ঘজর চজল র্াে৷ 

 
ঘেনোটি ্খন এিটি গোষ্ক্রিস্ে ঘস্ে: 

 োোলা বন্ধ করুে এবং  াওয়া র্াজত ো আজস তার বযবস্থা 
করুে 

 ইম্বিে বন্ধ রাখেু এবং ম্বেজিযশাবলীর েেয কমযকতয াজির কাছ 

জেজক জরম্বডও শুেেু৷ 

 র্তকু্ষে ো আপোজক কমযকতয াজির কাছ জেজক বাইজর জরাজড 

আসার ম্বেজিযশ জিওয়া  য় ততক্ষণ গাম্বিজত োকুে৷ 

 পাখা এবং এয়ার কম্বন্ডশোর বন্ধ রাখেু৷ 

 শরীর এবং চুলজক সাবাে এবং েল ম্বিজয় ধজুয় জফলেু৷ 

 র্ম্বি আপম্বে জকাে র্বজে সরুম্বক্ষতর্াজব জর্জত ো পাজরে, 

ম্বেজেজক রাস্তার এক পাজশ িাোঁিাে এবং র্ম্বি সম্ভব  য় তা জল 

একটি সরুম্বক্ষত স্থাজে িাোঁম্বিজয় োকুে৷ 

 
সোধোরে ষ্ক্রনরোপদ প্রেো ী:  

 কখেও জকাে োেকা ম্বেম্বেস খাজবে ো কারণ ম্ববম্বকরজণর 

ফজল জসটি িমূ্বিত  জয় োকজত পাজর৷ 

 র্ম্বি আপম্বে ম্ববজফারজণর স্থাজে ম্বছজলে এবং আ ত তা জল 

অম্ববলজি ম্বচম্বকত্সার করাে৷  

 


