
শীতকালীন ঝড়ের ফড়ল হওয়া দড়ু য্াগ ম াকাড়েলা করা 

 

 
পটভূম :  
শীতকালীন ঝড়ের তীব্র গততড়ত হওয়া বইড়ত থাড়ক, জমাটবাাঁধা বতৃি, তশলাবতৃি, ভারী তুষারপাত 
এবং তীব্র ঠান্ডা পড়ে৷ তীব্র শীতকাতলন বতৃির ফড়ল রাস্তা অবরুদ্ধ হড়ত পাড়র, তবদ্ুু ড়তর লাইন 
তবকল হড়ত পাড়র, তবদ্ুু ত তবভ্রাট হড়ত পাড়র এবং পথ দ্রু্ঘটনা র্টড়ত পাড়র৷  
 

সাধারণত আপনাড়ক তনম্নতলতিত পতরভাষাগুতল জানড়ত হড়ব: 
 Winter Storm Watch (উইন্টার স্টমঘ ওয়াচ) মাড়ন হল শীতকাতলন ঝে হড়ত পাড়র৷  
 Winter Storm Warning (উইন্টার স্ট য ওয়ামনযিং) মাড়ন হল ঝে হড়ে অথবা শীঘ্রই ঝে হড়ব৷ 
 Blizzard Warning (মিজার্য  ওয়ামনযিং) মাড়ন হল র্ন্টায় 35 মাইল অথবা তার থথড়ক থবশী 

থবড়গ বাতাস বইড়ত থাকা অথবা দ্মকা হওয়া থদ্ওয়া ততন র্ন্টা বা তার থবশী সময় ধড়র 
(ড়কায়াটঘ ার মাইড়লর কম দ্রূড়ে তকছু থদ্িা যায় না) সম্ভবনা৷ 

 Frost/Freeze Warning (ফ্রস্ট/মফ্রজ ওয়ামনযিং) মাড়ন হড়ল জড়ম যাওয়ার তাপমাত্রা থথড়কও 
কম তাপমাত্রা প্রতুাতশত৷ 

 Freezing Rain (মফ্রমজিং মরন) মাড়ন হল মাটিড়ত পো মাত্রই থয বতৃি জড়ম যায়, সেক, 
থহাঁড়ট চলাচল করার রাস্তা, গাছ এবং তবদ্ুু ড়তর তাড়র বরড়ফর আস্তরণ তততর কড়র৷ 

 মশলােমৃি (মিট) মাড়ন হল বতৃি মাটিড়ত পোর আড়গ বরড়ফর টুকড়রায় পতরণত হয়, যার 
ফড়ল রাস্তায় পড়ে থাকা তশতশর জড়ম যায় এবং রাস্তা তপতেল হড়য় ওড়ঠ৷ 

 

শীতকালীন ঝড়ের আড়গ এগুমল করুন:  
 

আপনার মেপ য্য় ম াকাড়েলার মকড়টর  ড়যে এগুমল অন্তভুয ক্ত করুন: 
 রাস্তার বরফ গলাড়ত খমনজ লেণ তনড়য় তনন  
 উড়তালড়নর সুতবধার জনু োমল 
 েরফ সরাড়নার মেলচা এবং বরফ সরাড়না অনুানু সরঞ্জাম৷  
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সেযড়শষ সিংড়শামযত: নড়ভম্বর, 2011 

 

 

আপনার োেী ও পমরোরড়ক প্রস্তুত রাখুন:  
 গরম করার পযঘাপ্ত জ্বালানী থরড়ি সম্ভাবু তবতিন্নতার জনু আপনার োেীড়ক প্রস্তুত করুন; তনয়তমত জ্বালানীর উৎস 

থথড়ক জ্বালানী নাও পাওয়া থযড়ত পাড়র৷ উদ্াহরণস্বরুপ, আপনার অতিকুণ্ড বা কাড়ঠর চুলার জনু শুষ্ক, পাকা কাঠ 
মজদু্ করুন৷ 

 থদ্ওয়াল, তচড়লড়কাঠা, কালাপাতত এবং ওড়য়দ্ার-তিতপং দ্রজা এবং জানলাগুতল অন্তরক কড়র আপনার জ্বালানীর 
সরবরাড়হর থময়াদ্ বৃতদ্ধ করার মাধুড়ম আপনার োেীটিড়ক শীড়তর উপ্ুক্ত কড়র তুলুন এবং ঝড়ের হাত থথড়ক 
বাাঁচাড়ত িম উইড়ন্ডা স্থাপন করুনঅথবা জানলাড়ত প্ল্ুাতস্টড়কর আোদ্ান তদ্ন৷ 

 আপনার পতরবার, প্রততড়বশীড়দ্র আশ্রয় প্রদ্ান করড়ত পাড়র এবং, গৃহপাতলত পশু বা যন্ত্রপাতত রািা যায় এ ন 
োেী, শসোগার, চালা ো অনে মকান কাঠাড় াড়ক শীড়তর উপ্ুক্ত কড়র তুলুন৷ বৃতির জল তনকাড়শর নদ্ঘ মা সাফ 
রািুন, ছাড়দ্র থকাড়না ফুড়টা থাকড়ল তা থমরামত করা করুন এবং ঝড়ে আপনার বােী বা অনুানু থকাড়না তকছুর 
উপর পড়ে থযড়ত পাড়র এমন শািা-প্রশািা থকড়ট তদ্ন৷ 

 পাইপগুতলড়ক ইিুড়লশন বা সংবাদ্পত্র এবং প্ল্াতস্টক তদ্ড়য় ইনসুেড়লট অথঘাৎ অন্তরণ করুন এবং জড়ম যাওয়া এোড়ত ঠান্ডা 
আবহাওয়ার সময় থফাাঁটা থফাাঁটা কড়র জল পেড়ত থদ্ওয়ার জনু চুঙ্গী থিালা রািুন৷ 

 হাড়তর কাড়ে অমি মনেযাপক রাখুন, এবং এটি তকভাড়ব বুবহার করড়ত হয় তা যাড়ত আপনার বােীর সকড়ল জাড়নন 
তা তনতিত করুন৷ থযড়হতু থবশীরভাগ মানুষ অতততরক্ত গরড়মর জনু তবকল্প উৎস থথড়ক তবনা সতকঘ তায় শতক্ত 
বুবহার কড়র তাই বােীথত আগুন লাগার অতততরক্ত ঝুাঁ তক রড়য়ড়ছ৷  

 মকভাড়ে ওয়াটার ভালভ েন্ধ করড়ত হয় তা জানুন (থকাড়না পাইপ থফড়ট যাওয়ার থেড়ত্র)৷ 
 স ড়য়র আড়গ আপনার জানা উমচত ম্ েড়য়াড়জেষ্ঠ ো প্রমতেন্ধী েনু্ধ, প্রমতড়েশী ো ক ীড়দর সহায়তা করড়ত মক করা 

উমচত৷ 
 যতদ্ বাতের সমতল ছাড়দ্ তুষার জড়ম বা জমা জল তনগঘমন না হয় তাহড়ল বরফ ও জড়ম থাকা জড়লর জনু থয 

ভার ছাড়দ্র উপর পেড়ব তা বহন করার থেড়ত্র ছাদ্ কতটা থটকসই এেিং োড়দর কাঠাড় াগত ক্ষ তা পরীক্ষা করড়ত 
একজন ঠিকাদার মন্ুক্ত করুন৷ 
 
আপনার গােী প্রস্তুত রাখুন: 
আপনার গােীড়ত মনম্নমলমখত মজমনসগুমল আড়ে মকনা তা পরীক্ষা করুন অথো একজন ম স্ত্রী মর্ড়ক তা পরীক্ষা করান: 
অোমি-মফ্রজ মলড়ভল - জড়ম যাওয়া এোড়নার পযঘাপ্ত েমতা রড়য়ড়ছ তকনা তনতিত করুন৷  

 েোটামর এেিং ইগমনশন মসড়স্ট  -সবসময় ভাড়লা রািড়ত হড়ব এবং বুাটাতর টাতমঘনালগুতল পতরষ্কার থাকা উতচত৷  
 মেক - তার এবং তরড়লর মাত্রা পরীো করুন৷  
 শীতকাড়ল ক  কড়র টোড়ের অড়যযক পমর াণ জ্বালানী ভমতয  রাখুন৷ 
 মহটার এেিং মর্ফ্রস্টার – থসগুতল যাড়ত সঠিকভাড়ব কাজ কড়র তা তনতিত করুন৷ 
 লাইট এেিং ফ্ল্োশ কড়র এ ন হোজার্য  (মেপড়দর সিংড়কত প্রদানকারী) লাইট - কাজ করড়ছ তকনা পরীো করুন৷  
 মতল - মাত্রা এবং ওজন পরীো করুন৷ গাঢ় থতল কম তাপমাত্রায় আড়রা থবতশ জমাট থবাঁড়ধ যায় এবং তপতেল 

করড়তও সেম হয় না৷  
 থাড় যাস্টোট - এটি সঠিকভাড়ব কাজ কড়র তা তনতিত করুন৷ 
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উইন্ডমশল্ড(গােীর সাড়ম্নর কাাঁচ)-এর ওয়াইপার সরঞ্জা  

থকাড়না সমসুা থাকড়ল তা থমরামত কড়র তনন এবং ওয়াশার ফু্লইড়ির যথাযথ স্তর বজায় রািুন৷  
 শীতকাড়লর জনে উপ্ুক্ত টায়ার লাগান৷ টায়াড়র যাড়ত পযঘাপ্ত তিি থাড়ক তা তনতিত করুন৷ শীড়তর থবশীরভাগ অবস্থায় 

সাধারণত অলওড়য়দ্ার থরতিয়ালগুতল যথাযথ কাজ কড়র৷ যতদ্ও, তকছু এলাকার রাস্তায় গােী চালাড়ত হড়ল তাড়ত থচন 
অথবা স্থলুশীষঘ থপড়রক সহ বরড়ফর উপযুক্ত টায়ার থাকা আবশুক৷ 

প্রমতটি গােীড়ত শীতকালীন জরুরী মকট রাখুন ্ার  ড়যে অন্তভূয ক্ত হল: 
 একটি থবলচা 
 উইন্ডশীল্ড স্ক্র্ুাপার এবং থছাট ঝােু 
 ফ্লুাশলাইট 
 বুাটাতর চাতলত থরতিও 
 অতততরক্ত বুাটাতর 
 জল 
 জলিাবার 
 থদ্শলাই বা লাইটার  

 অতততরক্ত টুতপ এবং দ্স্তানা 
 থছাট ছুতর সহ প্রাথতমক তচতকৎসার সরঞ্জাম 
 প্রড়য়াজনীয় ওষুধ 
 কিল 
 থটা থচন বা দ্তে 
 থরাি লবণ এবং বাতল 
 বুস্টার থকবল 
 আপৎকালীন অতিতরঙ্গ 

আেহাওয়ার জনে ্থা্থ মপাশাক 
 একটি ভারী গরম থপাশাক পরার থথড়ক কড়য়কটি তিড়লিালা, হালকা, গরম থপাশাক পরুন৷ বাইড়রর থপাশাক তহড়সড়ব 

শক্তভাড়ব থবানা এবং জল তনড়রাধী থপাশাক পরা উতচত৷  
 একযরড়নর দস্তানা পেুন, যা গ্লাভড়সর থথড়কও গরম হড়ব৷ 
 একটি টুমপ পেুন৷ 
 আপনার ফুসফুস রো করার জনু একটি স্কাফঘ  তদ্ড়য় আপনার  খু মেড়ক রাখুন৷ 

শীতকালীন ঝড়ের স য়:  
আপমন ্ মদ োেীর মভতড়র থাড়কন তাহড়ল এগুমল করুন:  

 আবহাওয়ার অবস্থা এবং আপৎকালীন তড়থুর জনু মরমর্ও শুনুন, টিমভ মদখুন এেিং NOAA আেহাওয়া মরমর্ও 
শুনুন৷ 

 মনয়ম ত খাোর খান এেিং প্রচুর তরল পান করুন, তকন্তু কুাতফন পান করা এবং মদ্ুপান করা এতেড়য় যান৷ 
 আপনার বােী স্বাভাতবড়কর থথড়ক কম ঠান্ডা থরড়ি প্রড়য়াজড়ন জ্বালানী সঞ্চয় করুন৷ তকছু কড়ে সামতয়কভাড়ব গরম 

হওয়া বন্ধ করুন৷ 
 ্মদ পাইপগুমল জড়  ্ায়, তাহড়ল থয থকাড়না ইিড়ুলশন অথবা তনউজড়পপাড়রর স্তর অপসারণ কড়র থছাঁ ো জামাকাপে তদ্ড়য় 

পাইপগুতল মুড়ে তদ্ন৷ সমস্ত চুঙ্গীগুতল সম্পণূঘ িুলুন এবং থযিাড়ন সব থথড়ক থবশী ঠান্ডা রড়য়ড়ছ থসই জায়গার পাইপগুতলড়ত গরম 
জল িালুন (অথবা থযিাড়ন ঠান্ডা সব থথড়ক থবশী থভদ্ু থসিাড়ন)৷ 

 তবষাক্ত থধাাঁয়া তততর হওয়া এোড়ত মকড়রামসন মহটার েেেহার করার স য় োয়ু-চলাচলা েেেস্থা েজায় রাখুন৷ 
থকড়রাতসন তহটার বােীর বাইড়র তনড়য় তগড়য় থতল ভরুন এবং দ্াহু বস্তু থথড়ক কম কড়র ততন ফুট দ্ূড়র রািুন৷ 

আপমন োইড়র থাকড়ল এগুমল করুন:  
 মেলচা মদড়য় েরফ সরাড়নার স য় অমতমরক্ত পমরশ্র  করার প্রড়য়াজন মনই৷ এই কড়ঠার পতরশ্রড়মর কারড়ণ হৃদ্ড়রাগ হড়ত 

পাড়র—যা শীড়ত মৃতুু হওয়ার প্রধান একটি কারণ৷ যতদ্ আপনাড়ক থবলচা তদ্ড়য় বরফ সরাড়তই হয় তাহড়ল বাইড়র যাওয়ার 
আড়গ শরীর থিচ(প্রসাতরত) কড়র তনন৷ 

 আপনার  ুখ মেড়ক রাখুন৷ বাইড়র যাওয়ার সময় মুি থিড়ক থরড়ি আপনার ফুসফুসড়ক প্রচন্ড ঠান্ডা হাওয়া থথড়ক বাাঁচান৷ িুব 



শীতকালীন ঝড়ের ফড়ল হওয়া দড়ু য্াগ ম াকাড়েলা করা 

 
 

তিতিক্ট অফ কলতিয়া সরকার 

রচনা: 
থহামলুান্ড তসতকউতরটি এন্ড ইমাড়জঘ তি মুাড়নজড়মন্ট এড়জতি (HSEMA) 

 

সেযড়শষ সিংড়শামযত: নড়ভম্বর, 2011 

 

 

প্রড়য়াজন না হড়ল কথা বলড়বন না৷ 
 শুষ্ক থাকুন৷ শরীড়রর তাপমাত্রা যাড়ত কড়ম না যায় তাই তভড়জ জামাকাপে র্নর্ন পতরবতঘ ন করুন৷ তভড়জ জামাকাপড়ের সমস্ত 

অন্তরক মান কড়ম যায় এবং শরীড়রর তাপমাত্রা দ্রুত হ্রাস পায়৷ 
 তুষারস্পড়শয মদড়হ প্রদাড়হর লক্ষণ মদখা ্াড়ে মকনা তা মদখুন৷ এর মড়ধু অন্তভূঘ ক্ত হল েড়কর অনুভূতত শতক্ত নি হড়য় যাওয়া 

অথবা পাড়য়র তকছু অংশ ফুাকাড়শ হড়য় যাওয়া থযমন আঙ্গলু, পাড়য়র পাতা, কাড়নর লতত এবং নাড়কর িগা৷ যতদ্ উপসগঘ 
থদ্িা যায় তাহড়ল অতবলড়ি তচতকৎসা করাড়না দ্রকার৷ 

 হাইড়পাথাম যয়ার লক্ষণ মদখা ্াড়ে মকনা মদখুন৷ এর মড়ধু অন্তভূঘ ক্ত হল অতুতধক কাাঁপুতন, স্মৃততশতক্ত হারাড়না, তদ্কভ্রিতা, 
অসংলিতা, কথা জতেড়য় যাওয়া, তন্দ্রােন্নভাব এবং আপাত অবসাদ্৷ 

 
আপমন ্ মদ গােী চালাড়েন তাহড়ল এগুমল করুন: 
খুে প্রড়য়াজন না হড়ল গােী না চালাড়নাই ভাড়লা৷ আপনাড়ক ্মদ গােী চালাড়তই হয় তাহড়ল এগুমল করুন: 

 তদ্ড়নর থবলাড়ত ভ্রমণ করুন, একা ভ্রমণ করড়বন না এবং অনুড়দ্রড়ক আপনার সময়সূতচ সম্পড়কঘ  অবগত রািুন৷ 
 প্রধান সেক ধড়র ভ্রমণ করুন; শটঘ কাট রাস্তা এতেড়য় যান৷ 

্মদ তুষারঝড়ে আপমন গােী মনড়য় আটড়ক ্ান তাহড়ল এগুমল করুন: 
 হাইওড়য় মথড়ক সড়র দাাঁোন৷ তবপদ্ সংড়কড়তর আড়লা জ্বালান এবং আপতন থয তবপদ্গ্রস্ত তা জানাড়নার জনু থরতিও অুাড়ন্টনা বা 

জানলা থথড়ক একটি পতাকা ঝুতলড়য় তদ্ন৷ 
 গােীর  ড়যেই থাকুন উদ্ধারকারী দল আপনাড়ক সম্ভেত খুাঁড়জ মনড়ে৷ আড়শপাড়শ থকাড়না বােী থযিাড়ন আপতন আশ্রয় তনড়ত 

পারড়বন, এইরকম থদ্িড়ত না পাওয়া পযঘন্ত বাইড়র আসড়বন না৷ সতকঘ  থাকুন; তুষারপাড়তর কারড়ণ দ্ূরে পতরমাপ 
করড়ত ভুল হড়ত পাড়র৷ কাড়ছ থকাড়না বােী থদ্িা থগড়লও প্রচন্ড তুষাড়রর কারড়ণ তা থহাঁড়ট অড়নকেণ সময় লাগড়ত 
পাড়র৷ 

 গর  থাকার জনে প্রমত ঘিায় 10 ম মনড়টর জনে ইমঞ্জন এেিং মহটার চালু করুন৷ ইতঞ্জন চালু থাকার সময় হাওয়ার 
তবপরীড়তর জানলা হালকা িুড়ল থরড়ি বায়ু চলাচল হড়ত তদ্ন এবং তনগঘমন পাইপ থথড়ক র্নর্ন তুষার সাফ করুন৷ এটি 
আপনাড়ক সম্ভাবু কাবঘন-মড়নাঅক্সাইি তবষাক্ততা থথড়ক সুরো থদ্ড়ব৷ 

 শরীড়রর তাপ াত্রা েজায় রাখড়ত েোয়া  করুন, মকন্তু অমতমরক্ত পমরশ্র  করড়েন না৷ ইিড়ুলশড়নর জনু প্রচন্ড ঠান্ডায়, 
রাস্তার মানতচত্র, তসট কভার এবং থফ্লার মুাট বুবহার করুন৷ যাত্রীড়দ্র সড়ঙ্গ কাছাকাতছ বসুন এবং আপনার 
থকাটটিড়ক একটি কিল তহড়সড়ব বুবহার করুন৷ 

 পালা কড়র কড়র ঘু ান৷ উদ্ধারকারী দ্লড়ক আসড়ছ তকনা থদ্িার জনু একজনড়ক থজড়গ থাকড়ত হড়ব৷ 

 মর্হাইড়েশন মথড়ক োাঁচড়ত জল ো তরল পান করুন৷ 
 েোটামর শমক্ত খরচ করা সম্পড়কয  সতকয  থাকুন৷ তবদ্ুুততক শতক্তর ভারসামু প্রড়য়াজন - সরবরাহ সহ আড়লা এবং থরতিওর 

বুবহার৷ 
 উদ্বারকারী ও কাজ করড়ছ এমন দ্ল যাড়ত আপনাড়ক থদ্িড়ত পায় তাই রাড়ত মভতড়রর আড়লা মজ্বড়ল রাখুন৷ 
 ্মদ মকাড়না প্রতেন্ত এলাকায় আটড়ক থাড়কন, তাহড়ল থিালা জায়গায় এড়স বে হাড়তর অেড়র HELP বা SOS তলিুন অথবা 

তবমান তনড়য় থয উদ্ধারকারী দ্ল ঐ এলাকা পতরদ্শঘন করড়ছন তার দ্ৃতি আকষঘণ করার জনু পাথর বা গাড়ছর 
িালপালা তদ্ড়য় লাইন তততর করুন৷ 

 তুষারঝে হড়য় যাওয়ার পর প্রড়য়াজড়ন গােী মেড়ে হাাঁটা শুরু করুন৷ 
 

শীতকালীন ঝড়ের পড়র:  
থকাড়না দ্ুড়যঘাগ থথড়ক উদ্বার হওয়ার প্রতিয়া সাধারণত ধীড়র ধীড়র হয়৷ মানতসক ও শারীতরক সুস্থতার মড়তা তনরাপতা হল 
প্রাথতমক সমসুা৷ 
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