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পটেূরি: 
জলাম্বরে  ল একটি ম্ববষাক্ত সবেু- লিু রাসায়াম্বেক পিার্থ যা ম্বিজের মত সমাে একটি ম্বতক্ত গন্ধযকু্ত এবং ম্ববজফারজের 
পর শ্বাসকজের সমৃ্বে কজর৷ এটি বাস্পীয় রূজপ খবুই ম্ববষাক্ত৷ োজপর অধীজে বা ঠান্ডা তাপমাত্রায়, জলাম্বরে একটি তরল 
রূজপও পম্বরবম্বতথ ত  জয় জযজত পাজর৷ কারখাোয় বযবহৃত  য় এবং সাধারেত গ ৃকজমথর পজেয পাওয়া যায়, জলাম্বরে যখে 
অেয জকাে রাসায়াম্বেক পিাজর্থর সজে ম্বমম্বিত  য় তখে এটি ম্ববজফারক এবং অম্বিিা য  জত পাজর৷ জলাম্বরে ম্ববজফারজকর 
পাশ্বথ প্রম্বতম্বিয়ার জকাে প্রম্বতকার জেই৷ সম্পূরক ম্ব জসজব প্রজয়ােেীয় অম্বিজেে প্রিাে করা  জব, এবং তাত্ষম্বেক 
ম্বেম্বকত্সা অবশ্যই িরকার৷ ম্বেম্বকত্সা কমীরা তীব্রতা হ্রাস কজর উপসজগথর ম্বেম্বকত্সা করজব৷ 
 
ক্লোরিন কিটো রিপজ্জনক: 

 জলাম্বরে বাস্পীয় রূজপ বাতাজসর মজধয মমু্বক্ত  জত পাজর এবং যারা এর সংস্পজশ্থ আসজব তাজির  
     েেয ম্ববষাক্ত  জত পাজর৷  
 এটি বাতাজস দ্রুত ছম্বিজয় জযজত পাজর৷ 
 জলাম্বরে বাতজসর তুলোয় ভারী এবং মাটিজত স জে ম্বমজশ্ যায়৷ 
 তরল রূজপ, এটি মমু্বক্ত জপজত পাজর এবং েল বা খািয িমূ্বষত কজর ম্বিজত পাজর৷ 
 জলাম্বরে ম্ববশ্ব যদু্ধ I এবং II-এ রাসায়ম্বেক অস্ত্র ম্ব জসজব বযবহৃত  জয়ম্বছল৷ 

 
ক্লোরিন রিস্ফোিস্কি লক্ষে: 
জলাম্বরজের প্রভাব ম্ববজফারজকর স্তর এবং দিজ্থযর উপর ম্বেভথ র কজর৷ উচ্চ-স্তরীয় জলাম্বরজের ম্ববজফারজক তীব্রতাজত েষু 
এবং ত্বক জপািা, স্বাসযজের অবসন্নতা ও মতুৃযও  জত পাজর৷ 
 

ক্লোরিন রিস্ফোিস্কি পোর্শ্য প্ররিরিয়ো:  অরধক ক্লোরিন রিস্ফোিস্কি পোর্শ্য প্ররিরিয়ো: 
 গলা বযার্া 
 কাম্বশ্ এবং বুজক বযার্া 
 জোখ এবং ত্বক জ্বালা করা 

 

 জোখ এবং ত্বজকর জ্বলে করা 
 দ্রুত শ্বাস এবং পযথন্ত ্ টাজত 
 েীল পজর যাওয়া ত্বক 
 রজক্তর েজম যাওয়া এবং/বা শ্বাসযজে জবর্া 

 
 

আপরন ্রদ ক্লোরিস্নি সংস্পস্েয আস্সন: 

 জযখাজে জলাম্বরে জবম্বরজয়জছ জসই োজয়গা জছজি ম্বিে এবং 
টাটকা বাতাস খুুঁেেু৷ 

 যম্বি ম্ববজফারে বাইজর  য়, তা জল জকাে উচ্চ োয়গায় যাে 
কারে জলাম্বরে বাতাজসর তুলোয় ভারী এবং মাটির 
কাছাকাম্বছ র্াকুে৷ 

 যম্বি ম্ববজফারে ম্বভতজর  য়, তা জল অম্ববলজি ভবে জছজি 
ম্বিে৷ 

 আপোর কাপি এবং গয়োগুজলা জছজি ম্বিে—জসগুজলা 
ম্ববষাক্ত  জয় র্াকজত পাজর৷ 

 মার্ার ম্বিক জর্জক জবরাজো কাপিগুজলা জকজট জেলুে৷ 
 মুখ ম্বিজয় শ্বাস জেওয়ার সময় আপোর ম্বভতজর যম্বি জলাম্বরে 

েজল যায়, তা জল ম্বকছু খাজবে ো বা তরল পিার্থ পাে 
কজরজবে ো৷ 

 অম্ববলজি ম্বেম্বকত্সার করাে৷ 
 আপোর সমগ্র শ্রীরটা সাবাে এবং েল ম্বিজয় ধুজল জেলুে 

 জযখাজে জলাম্বরে জবম্বরজয়জছ জসই োজয়গা জছজি ম্বিে এবং 
টাটকা বাতাস খুুঁেেু৷ 

 যম্বি ম্ববজফারে বাইজর  য়, তা জল জকাে উচ্চ োজয়গায় 
যাে কারে জলাম্বরে বাতাজসর তুলোয় ভারী এবং মাটির 
কাছা-কাম্বছ র্াকুে৷ 

 যম্বি ম্ববজফারে ম্বভতজর  য়, তা জল অম্ববলজি ভবে জছজি 
ম্বিে৷ 

 আপোর কাপি এবং গয়োগুজলা জছজি ম্বিে—জসগুজলা 
ম্ববষাক্ত  জয় র্াকজত পাজর৷ 

 মার্ার ম্বিক জর্জক জবরাজো কাপিগুজলা জকজট জেলুে৷ 
 যম্বি সম্ভব  য় তা জল কাপিগুজলা একটি বযাজগ জরজখ সীল 

কজর ম্বিে র্াজক৷ 
 জোখ জ্বালা করজল সাধারে েল ম্বিজয় 10 জর্জক 15 ম্বমম্বেট 

পযথন্ত ধুজত র্াকুে৷ 
 যম্বি শুেজত অসুম্ববধা  জয়, তা জল অেুগ্র  কজর 

[NUMBER]-এ কল করুে৷ 

 


