
প্রচন্ড গরমেপ্রচন্ড গরমে যেভামে ঠাণ্া থাকা োয়
প্রচন্ড গরে হমছে দীর্ঘ সেময়র জন্য খুেই উষ্ণ আেহাওয়া, 
োর েম্্য উচ্চ আর্্ঘ তা থাকমত পামর। Massachusetts-এ, 
একটি “heat wave” যক পরপর ততন ো আরও যেশি তদন  
90ºF ো 32.2ºC এর যেশি তাপোত্া হহমসমে সংজ্াতয়ত 
করা হয়। Cambridge টসটিমত একটি তাপীয় জরুরী 
অেস্া চলাকালীন, তনম্নললশখত তথ্যসেূহ আপনামক চরে 
পতরহস্ততমত তনরাপদ থাকমত সাহাে্য করমত পামর।

তাপজতনত অসুস্তার                       তাপজতনত অসুস্তার                       
লক্ষণসেূহ কী কী?লক্ষণসেূহ কী কী?    

উষ্ণ আেহাওয়া এেং প্রচন্ড তাপ প্রাণরাতী অসুস্তার কারণ হমত 
পামর। লক্ষণসেূমহর েম্্য অন্তভু্ঘ ক্ত থাকমত পামর: োথাে্যথা, োথা 
রুরামনা, েতে েতে ভাে, তেভ্াটন্ত, ক্্যাম্প, িরীমরর উচ্চ তাপোত্া, 
দ্রুত স্পন্দন, অত্ক রাে, ঠান্ডা ত্বক এেং clammy skin ো 
যপিীমত ে্যথা। েতদ আপনার এই লক্ষণসেূহ যদখা যদয়, তাহমল 
হচতকৎসা সহায়তা তনন, একটি িীতল জায়গায় োন এেং CDC এর 
সুপাতরিগুলল অনুসরণ করুন।

কারা তাপজতনত         কারা তাপজতনত         
অসুস্তার ঝঁুতকমত রময়মে?অসুস্তার ঝঁুতকমত রময়মে?
েতদও প্রমত্যমকই তাপজতনত অসুস্তার ঝঁুতকমত রময়মে, 
তনম্নললশখত ে্যটক্তগণ আরও যেশি তেপমদ রময়মে:

 • 65 েের ো তার যেশি েয়সী, দুই েেমরর কে েয়সী, 
গভ্ঘ েতী, ো অসুস্ ে্যটক্তগণ।

 • োরা োইমর কাজ কমরন ো োইমর অমনক সেয় ে্যয় 
কমরন, যেেন ক্ীডাতেদ।

 • সাোতজকভামে তেতছেন্ন ে্যটক্ত, োমদর েম্্য গৃহহীন এেং 
েয়স্ক যলাকজন অন্তভু্ঘ ক্ত।

 • তকেু তনতদ্ঘ ষ্ট ঔষ্ গ্রহণকারী ে্যটক্তগণ।

 • োমদর ওজন যেশি এেং যোিা।

প্রচন্ড গরমে আতে     প্রচন্ড গরমে আতে     
তকভামে ঠাণ্া থাকে?তকভামে ঠাণ্া থাকে?

আপতন োহডর তভতমর ো োইমর যেখামনই থাকুন না যকন, 
তনম্নললশখত পরােি্ঘগুললর ো্্যমে ঠান্ডা থাকািা গুরুত্বপূণ্ঘ:

 • সকাল এেং সন্্যায় েখন আেহাওয়া িীতল থামক তখন 
োইমরর কাজকে্ঘ সম্পন্ন করুন।

 • সানত্রিন, হিমলিালা তিটিং এেং হালকা রমের যপািাক, 
িুলপ এেং সানগ্াস পরুন।

 • একটি ওয়ািক্লথ ঠাণ্া পাতনমত চুতেময় তা েুহডময় তনন এেং 
আপনার গলায় যপঁহচময় রাখুন।

 • তনকিস্ ওয়ািার পাক্ঘ  ো পুল খঁুমজ যপমত city waterplay 
ে্যাপ ো যটেি পুল হিমরক্টতর ে্যেহার করুন।

 • িীতাতপতনয়ন্ত্রণ, োয়া, যগাসল এেং োয়ুচলাচল ে্যেস্ার 
ো্্যমে ঠাণ্া থাকুন।

 • তদমনর যেলা জানালা এেং ব্াইন্ড েন্ রাখুন।

আপনারআপনার A/C A/C চালামনার খরচ তনময় হচটন্তত? চালামনার খরচ তনময় হচটন্তত?  

Eversource এর সামথ োমডর ে্যাপামর 
কথা েলুন ো ইউটিললটি তেল যহল্প লাইমন 
যোগামোগ করুন: 617-430-6230617-430-6230  অথো  
cambridgehelp@allinenergy.orgcambridgehelp@allinenergy.org
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Heat wavesHeat waves এর সেয় আতে তকভামে  এর সেয় আতে তকভামে 
হাইড্রেমিি থাকমত পাতর?হাইড্রেমিি থাকমত পাতর?
তনম্নললশখত তনমদ্ঘ িনােলী আপনামক হাইড্রেমিি থাকমত এেং 
তাপজতনত অসুস্তা এডামত সাহাে্য করমত পামর:

 • প্রতত রন্ায় দুই যথমক চার গ্াস ঠাণ্া পাতন পান করুন, 
এেনতক েতদও আপনার তৃষ্ণা না লামগ।

 • অ্যালমকাহলেুক্ত পানীয় ো অত্যত্ক ক্যামিইন এেং হচতন 
এহডময় চলুন।

 • আপনার সামথ পাতন রাখুন এেং িহমরর পাক্ঘ গুললর পাতনর 
যিায়ারা ো তরতিল যটেিন ে্যেহার করুন।

তেদু্যৎ তেভ্াি হমল তক করমত হমে?তেদু্যৎ তেভ্াি হমল তক করমত হমে?

অেগত থাকার জন্য, স্ানীয় সংোদ যদমখ ো National Weather 
Service–Boston তভতজি কমর আেহাওয়া পে্ঘমেক্ষণ করুন। 
হিভাইসগুললমক চাজ্ঘ  কমর রাখুন এেং ে্যািাতর, ফ্্যািলাইি এেং নষ্ট 
হয় না এেন খাদ্য-সােগ্রী হামতর কামে রাখুন।

আপতন েতদ বেদু্যততক লাইি-সামপাি্ঘ  হিভাইমসর উপর 
তনভ্ঘ রিীল হন:

 • তেদু্যৎ তেভ্ামির সেয় যসগুলল তকভামে ে্যেহার করমেন যস 
সম্পমক্ঘ  আপনার স্াস্্যমসো প্রদানকারীর সামথ কথা েলুন।

 • আপনার স্ানীয় বেদু্যততক যকাম্পাতনর সামথ তামদর 
“অগ্রাত্কামরর তভততিমত পুনঃসংমোগ পতরমষো” এর 
তাললকা সম্পমক্ঘ  তজজ্াসা করুন।

 • িায়ার হিপাি্ঘ মেন্মক জানান যে আপতন লাইি-সামপাি্ঘ  
হিভাইমসর উপর তনভ্ঘ রিীল।

 • েতদ আপনার ওষুম্র হহোয়মনর প্রময়াজন হয়, তাহমল 
আপনার িাে্ঘাটসমটের সামথ আউমিজ যটোমরজ সম্পমক্ঘ  
কথা েলুন।

আতে তকভামে পতরোর, েনু্োন্ে এেং আতে তকভামে পতরোর, েনু্োন্ে এেং 
প্রততমেিীমদর রক্ষা করমত পাতর?প্রততমেিীমদর রক্ষা করমত পাতর?

 • একজন ভামলা প্রততমেিী যহান। েয়স্ক ে্যটক্ত, োরা একা 
থামকন ো অসুস্তায় ভুগমেন, োমদর সহায়তার প্রময়াজন 
হমত পামর, ো োমদর A/C যনই এেন ে্যটক্তমদর যখয়াল 
রাখুন।

 • োচ্চামদর ো যপাষা প্রাণীমক কখনই অেমনে গাহডমত 
রাখমেন না।

 • অভ্যন্তরীণ তাপোত্া 10 তেতনমির েম্্য প্রায় 20° 
িামরনহাইি োডমত পামর, এেনতক জানালা িাঁকা অংি 
তদময়ও।

 • আপতন েতদ কারও হহি স্ট্ামকর লক্ষণ ো হচতকৎসা 
সহায়তার প্রময়াজন যদমখন তমে 911 নম্বমর কল করুন।

 • ে্যটক্তমক একটি ঠাণ্া জায়গায় তনময় োন, যভজা যতায়ামল 
প্রদান করুন এেং তামদর তরল জাতীয় তকেু যদমেন না।

অতততরক্ত তথ্য ও সংস্ানসেূহঅতততরক্ত তথ্য ও সংস্ানসেূহ

একটি তাপীয় জরুতর অেস্া যরাষণা করা হমল Cambridge টসটি আোমদর www.cambridgema.gov/heat ওময়েসাইমি 
আরও তথ্য এেং সংস্ান সরেরাহ করমে

েহুভাতষক সংস্ানসেূহেহুভাতষক সংস্ানসেূহ


