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পটেূড :  
ডনর্জ হের্কই ব়া দরু্েটন়াজডনত হে হক়ার্ন়া ক়ারর্েই হরডিওলডজকয়াল এবং/অেব়া ডবপজ্জনক উপ়াদ়ান 
ডনর্েত  র্ল ত়া শরীর এবং ডনর়াপত্ত়ার হের্ে একটি গুরুতর ডবপদ৷ এছ়াড়়াও এই ডনর্েমন হে অঞ্চর্ল 
র্র্টর্ছ ত়া হসই অঞ্চল এবং ত়ার আশপ়ার্শর অঞ্চল খ়াডল কর়া  য অেব়া ব়াডসন্দ়ার্দর আশ্রর্য 
ে়াওয়ার কে়া বল়া  র্ত প়ার্র৷ 
 

রেডিওলডিক্যাল এবং ডবপজ্জনক্ উপাদাকনে ফকল দষূণ  
অডনচ্ছ়াকৃতভ়ার্ব সংস্পর্শে এর্ল ব়া দষূর্ের ফর্ল এগুডল  র্ত প়ার্র: 
 

 বাডহযক্:ব়াইর্রর দষূে বলর্ত আম়ার্দর শরীর্রর ত্বক ব়া হপ়াষ়ার্কর উপর প্রভ়াব হব়াঝ়ায, 
ে়ার ফর্ল হকউ পর্ড় হের্ত প়ার্র অেব়া ত়ার হের্ক অনয ম়ানষু এবং বস্তুর্ত ছডড়র্য হের্ত 
প়ার্র৷ 

অেবা 

 অেযন্তেীণ: অন়াবশযক হতজডিয পদ়ােে শরীর্রর মর্যয প্রর্বশ কর়া  ল অভযন্তরীে দষূে, ে়া 
খ়াদযগ্র ে, শ্বসন অেব়া চ়ামড়়ার ক়াট়া অংর্শর মর্যয ডদর্য শরীর্র প্রর্বশ করর্ত প়ার্র৷ 
হতজডিয পদ়ােে একব়ার শরীর্র প্রর্বশ করর্ল ত়া শরীর্রর ডবডভন্ন জ়াযর়্ায ছডড়র্য হের্ত 
প়ার্র (র্েমন অডিমজ্জ়া), হেখ়ান হের্ক এটির্ক অপস়ারে ন়া কর়া অেব়া অবেয ন়া  ওয়া 
পেেন্ত হরডির্যশন ডনর্েত  ওয়া অবয়া ত ে়ার্ক৷ শরীর্রর ডভতর্র প্রর্বশ করর্ল ত়া অপস়ারে 
কর়া খবু কষ্টকর৷ 

রেডিওলডিক্যাল এবং/অেবা ডবপজ্জনক্ উপাদান ডনর্ঘত হওয়াে রেকে: 
 কতৃে পের্দরর্ক অডবলর্ি জ়ান়ান 
 ডবর্ফ়ারে হেখ়ার্ন র্র্টর্ছ ত়া হের্ক দরূ্র ে়াকুন৷  
 ক়াপড় ব়া স়াডজে কয়াল হফস ম়াস্ক ডদর্য মখু ও ন়াক ঢ়াক়া ডদন৷ 
 হপ়াষযর্দর ব়াডড়র্ত র়াখনু৷  
 েডদ খ়াডল করর্ত বল়া  য ত়া র্ল হপ়াষযর্ক সর্ে ডনর্য জ়াযর়্া খ়াডল কর্র ডদন৷  
 কতৃে পের্দর দ্ব়ার়া ডনর্দেডশত পে অনসুরে করুন (শটে ক়াট আপন়ার্ক আর্র়া ভযঙ্কর অবি়ায হফলর্ত 

প়ার্র)৷  
 আপৎক়ালীন “হর়্া-ডকট”  ়ার্ত র়াখনু৷ ডকভ়ার্ব একটি হর়্া-ডকট ততডর করর্ত  য ত়া জ়ান়ার জনয 

www.72hours.dc.gov-এ ে়ান৷ 
 েডদ ব়াডড়র্ত আশ্রয ডনর্ত বল়া  য ত়া র্ল, দষূে ে়ার্ত ব়াডড়র্ত ঢুকর্ত ন়া প়ার্র হসইভ়ার্ব ব়াড়ী সীল 

কর্র ডদন৷  
 সব জ়ানল়া ও দরজ়া বন্ধ কর্র ডদন৷  
 হভডন্টর্লশন ডসর্েম বন্ধ কর্র ডদন (ব়াইর্রর ব়াত়াস হঢ়াক়ার র়াস্ত়া বন্ধ করুন)৷ 
 আডযক়াডরকর্দর হের্ক আপর্িট এবং ডনর্দেশ প়াওয়ার জনয হরডিও ব়া টিডভর্ত নজর র়াখনু৷ 

 


