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আমি কমিউনিটি জরূরী অবস্থাকালীন প্রস্তুতি ওয়ার্কবুকটি উপস্থাপন করে আনন্দিত তাদের সহায়তা 

করার উদ্দেশ্যে যারা ম্যাকম্ব কাউন্টিতে বাস করেন ও কাজ করেন প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট 

বিপদকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে।হাতে একটি পরিকল্পনা থাকলে যখন কোন জরুরী অবস্থা আসে 

তখন বিপদগ্রস্ত লোকদেরকে একটি সুরক্ষিত ও ফলদায়ক উপায়ে থাকতে দেয়। জরুরি অবস্থার 

জন্য আগের থেকে  তৈরি পরিকল্পনা একটি শক্তিশালী কমিউনিটি গড়ে তোলে এবং আমাদের জরুরি 

পরিষেবা কর্মীদের অনুমতি দেয় তাদের দায়িত্ব পালন করার এবং তারা জানবে যেই কমিউনিটিতে তারা 

কাজ করছে সেই কমিউনিটিগুলি তাদেরকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। 

আপনার পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীদের সাথে এই নির্দেশিকাগুলি আলোচনা করতে দয়া করে 

কয়েক মিনিট সময় নিন; সামান্য পরিমাণে প্রস্তুতি আপনাকে জরুরী অবস্থাতে নিরাপদে থাকতে সহায়তা করবে।আমি আশা করি আপনি এই 

গাইডটিকে দ্রুত রেফারেন্স মাধ্যম হিসাবে কাছে রাখবেন এবং প্রাপ্ত পরামর্শগুলির বেশ কিছু জিনিস আপনার বাড়ির বা কর্মক্ষেত্রে 

ভাল কাজে  ব্যবহারের জন্য রাখবেন।আপনি যদি জরুরি পরিকল্পনা সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য চান, (৫৮৬) ৪৬৯-৫২৭০ এই নম্বরে  

ম্যাকম্ব কাউন্টি জরুরী ব্যবস্থাপনা এবং য ো গায ো গের সাথে য ো গায ো গ করুন বা mcoem@macombgov.org

বিনীত,

মার্ক এ. হ্যাকেল

এই নির্দেশিকায় থাকা তথ্যগুলি বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে সংকলিত হয়েছিল আমেরিকান রেড ক্রস, সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (CDC), ফেডারাল ইমার্জেন্সি 
ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি  (FEMA), এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (DHS) 

MICHIGAN

জরুরী অবস্থাকালীন প্রস্তুতি পরিকল্পনা
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সূচনা

জরুরী অবস্থা

ব্যবস্থাপনা
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১৯৭৬ সালের ৩৯০ সর্বজনীন আইন- এর সংশোধিত সংস্করণ 

অনুসারে, ম্যাকম্ব কাউন্টি প্রতিষ্ঠা করেছে একটি জরুরী 

অবস্থাকালীন ব্যবস্থাপনা প্রোগ্রাম যাতে অন্তর্ভুক্ত আছে 

দেশব্যাপী প্রতিরোধ সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব, প্রস্তুতি, 

প্রতিক্রিয়া, পুনরুদ্ধার এবং জরুরী অবস্থা এবং দুর্যোগ আগে, 

চলাকালীন এবং পরবর্তী অবস্থায় প্রশমিতকরণ কার্যক্রম 

ঘটনা। জরুরি ব্যবস্থাপনা পরিচালককে কাউন্টি কার্যনির্বাহক 

নিযুক্ত করেন, এবং মিশিগান রাজ্য পুলিশ জরুরী ব্যবস্থাপনা 

এবং হ োমল্যান্ড সুরক্ষা বিভাগ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রোগ্রামের 

মান এবং প্রয়োজনীয়তার জন্য দায়বদ্ধ।

আমাদের কমিউনিটিগুলিকে দুর্যোগ বা জরুরি অবস্থার উদ্দেশ্যে 

প্রস্তুত করতে সহায়তা করার জন্য এই ওয়ার্কবুকটি তৈরি 

করা হয়েছে। এটি ম্যাকম্ব কাউন্টিতে আপনার যে সকল 

পরিচিত বিপদ হতে পারে সে সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে। 

যদিও এটি কল্পনা করা কঠিন যে আপনার প্রিয়জনের বিপদ 

হতে পারে তবুও, এই তথ্যটি পর্যালোচনা করে আপনি জরুরি 

অবস্থায় নিজেকে, নিজের পরিবার এবং সহায়সম্পত্তি রক্ষার 

জন্য আরও ভালভাবে প্রস্তুত হতে পারবেন। জরুরী অবস্থা বা 

বিপর্যয়ের

প্রস্তুতির জন্য ম্যাকম্ব কাউন্টি
নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিয়েছে:

• ম্যাকম্ব কাউন্টির মধ্যে সকল জরুরি ও দুর্যোগ প্রতিরোধ, 

প্রস্তুতি, প্রতিক্রিয়া, পুনরুদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা  

করার জন্য একজন জরুরি ব্যবস্থাপনা পরিচালককে নিয়োগ 

দেওয়া হয়েছে।

• জরুরী পরিকল্পনা, প্র ো ট োকল এবং গাইডলাইনগুলির 

একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা একটি দুর্যোগ বা 

জরুরি অবস্থায় কার্যকর করা হবে এমন একটি অপারেশনের 

সামগ্রিক ধারণাগুলি বর্ণনা করে। এর মধ্যে কাউন্টির সাথে 

সাথে স্থানীয় অধিক্ষেত্র,  স্কুল, হাসপাতাল এবং ব্যবসায়িক 

প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

• বেসরকারী ও সরকারী কর্মচারীদের পাশাপাশি একটি জরুরি 

ঘটনার সময়ে সঞ্চালিত কার্যাদি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান 

সম্পন্ন স্বেচ্ছাসেবকগণ সম্বলিত একটি জরুরী অপারেশন 

কর্মচারীবৃন্দ চিহ্নিত ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

• কাউন্টিতে সকল জরুরি প্রতিক্রিয়া কার্যক্রম এবং 

সংস্থানসমূহের সমন্বয়ের জন্য ম্যাকম্ব কাউন্টি যোগাযোগ ও 

প্রযুক্তি কেন্দ্র (CCCCCC) এর মধ্যে একটি জরুরি অপারেশনস 

সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। CCCCCC একটি অত্যাধুনিক 

সুবিধা যা ২৪/৭ আমাদের বাসিন্দা, ব্যবসায় এবং প্রথম 

প্রতিক্রিয়াকারীদের জন্য পরিস্থিতিগত সচেতনতা সরবরাহ 

করে। এর মধ্যে একটি ২০CC ৫০C ভিডিও দেওয়াল, ট্রাফিক 

পর্যবেক্ষণ স্টেশন,ডেসপ্যাচ স্টেশন এবং জরুরি অপারেশন 

স্টেশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

জরুরী অবস্থাকালীন ব্যবস্থাপনার ভূমিকা
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এই গাইডবুকটি দেখার আগে, প্রাথমিক জরুরী প্রস্তুতির সম্পর্কে আপনার বর্তমান উপলব্ধি পরিমাপ করতে দয়া করে নীচের 

প্রশ্নাবলীর উত্তর দিন। সমস্ত বিষয় পুরো বই জুড়ে আরও বিশদভাবে জানানো হবে, সুতরাং আপনি যদি আরও শিখতে চান তবে দয়া 

করে বইটি পড়ুন।

1. আপনি কী জানেন আপনার বাড়িতে এবং কমিউনিটিতে কি কি ঝুঁকি রয়েছে?

2. আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আপনার কমিউনিটি জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুত?

3. আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আপনার পরিবার বেশিরভাগ জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুত আছে?

4. আপনি কি আপনার পরিবারের সাথে জরুরি পরিকল্পনা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা 
   করেছেন?

5. আপনার কি পারিবারিক জরুরি সরবরাহের কিট রয়েছে যার মধ্যে নিচেরগুলি অন্তর্ভূক্ত আছে:
• জনপ্রতি তিন দিনের জলের সরবরাহ (জন প্রতি এক গ্যালন, দৈনিক)

• অপচনশীল খাদ্যের তিনদিনের সরবরাহ

• সবার জন্য একটি করে অতিরিক্ত পোশাক

• প্রত্যেকের জন্য একটি কম্বল বা স্লিপিং ব্যাগ

• বর্তমান প্রেসক্রিপশন ওষুধ সহ প্রাথমিক চিকিৎসা  কিট (চার দিনের জন্য যথেষ্ট)

• অতিরিক্ত ব্যাটারি সহ ব্যাটারি চালিত রেডিও এবং ফ্ল্যাশলাইট

• গাড়ির চাবির অতিরিক্ত সেট

• একটি ক্রেডিট কার্ড এবং স্বল্প পরিমাণ নগদ টাকা 

• পরিচ্ছন্নতার জিনিসপত্র

• পোষা প্রাণীর সরঞ্জাম

6. আপনার বাড়িতে কি প্রতিটি স্তরে কার্যকর ধোঁয়া নির্ণায়ক রয়েছে?

7. আপনার কাছে কি চার্জ করা এবিসি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র রয়েছে?

8. আপনি কি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে পরিবারকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন?

9. আপনি কীভাবে আপনার ইউটিলিটিগুলি বন্ধ করবেন তা জানেন কি?

পারিবারিক প্রস্তুতি প্রশ্নাবলী



8       ম্যাকম্ব কাউন্টি, মিশিগান

বাড়ির ক্ষতি সমূহের অনুসন্ধান
পারিবারিক প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হ'ল আপনার বাড়িতে ঝুঁকির সনাক্তকরণ। এখন যখন আপনি প্রশ্নপত্রটি নিয়েছেন, দয়া করে বাড়িতে ঝুঁকির 
কারণ গুলি খুঁজুন।

নীচের চেকলিস্টটি এমন বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রকে হাইলাইট করা আছে যা বিপদের কারণ হতে পারে- এবং এর মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা সরে যেতে, ভাঙ্গতে, 
পড়তে বা জ্বলে যেতে পারে। এই ক্ষেত্রগুলির প্রতি আপনার বর্তমান পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে প্রতিটি বিভাগে হ্যাঁ বা না উত্তর দিন।উদাহরণস্বরূপ, রান্নাঘর 
বিভাগে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আপনি রান্না করার সময় ঢোলা কাপড় পরেন কিনা। আপনি যদি  পরেন তাহলে হ্যাঁ আর না পড়লে না লিখুন। সমস্ত 
প্রশ্নের উত্তর দিয়ে অনুসন্ধান শেষ করার পর আপনি গাইড বইটি পড়া চালিয়ে যেতে পারেন এবং তারপরে আপনার বাড়ির সমস্ত ঝুঁকি কমাতে বা দূর করার 
জন্য পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনার শুধুমাত্র দূরদৃষ্টি, কল্পনা এবং সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন হবে।

রান্নাঘর
হ্যাঁ না
 m   m   রান্না করার সময় ঢোলা কাপড় পড়বেন না 
 m   m   রান্নকরা ছেড়ে অন্য কোথায় যাবেন না
 m   m   রান্না করার সময় কড়াই হাতল ভিতর দিকে ঘুরিয়ে রাখুন
 m   m   পানের ঢাকনা পাশেই রাখুন যদি আগুন লাগে
 m   m   রান্না জায়গা পরিষ্কার রাখুন এবং দাহ্য পদার্থ সরিয়ে রাখুন
 m   m   তার ঝুলিয়ে রাখবেন না
 m   m   রান্নাঘরের সিঙ্কের নিকটবর্তী আউটলেটগুলি নিশ্চিত করুন 

জিএফআই (গ্রাউন্ড ফল্ট ইন্টেরাপ্ট) সম্বলিত কিনা
 m   m   শিশুদের নাগালের বাইরে ধারালো ছুরি রাখুন

বাইরে
হ্যাঁ না
 m   m   ঘরের চারপাশ থেকে শুকনো গাছপালা এবং আবর্জনা পরিষ্কার 

করুন 
 m   m   ভবন এবং গাছপালা থেকে দূরে বারবিকিউ গ্রিল ব্যবহার করুন
 m   m   ধাতব পাত্রে বিবিকিউ ব্রিকেটগুলি ফেলুন
 m   m   গ্রামীণ ভবনগুলির চারপাশে একটি "গ্রীনবেল্ট" বজায় রাখুন
 m   m   ধ্বংসাবশেষ পোড়ানো বা বার্ন ব্যারেল ব্যবহারের আগে দমকল 

বিভাগের সাথে যোগাযোগ করুন

সব ঘর
হ্যাঁ না
 m   m   পায়ে লেগে পড়ে যাওয়া এড়াতে মেঝের উপরের আবরণ (রাগ, 

কার্পেট) ঠিক করা রাখা আছে কি না তা নিশ্চিত করুন।
 m   m   ব্লাইন্ড ও ড্রিপগুলির ড্রকর্ড আলাদা করে রাখুন বাচ্চাদের 

শ্বাসরোধের ঝুঁকি কম করতে। 
 m   m   এটি নিশ্চিত করুন যে বেরোনোর পথে কোন বাধা নেই।

গ্যারেজ / চিলেকোঠা / চালা ঘর 
হ্যাঁ না
 m   m   শুধুমাত্র গ্যাসোলিন মোটর জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করুন এবং 

কখনই বাড়ির ভিতর রাখবেন না
 m   m   অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণে গ্যাসোলিন রাখুন, যদি প্রয়োজন হয়, 

একটি অনুমোদিত পাত্রে তালাবদ্ধ রাখুন।
 m   m   দাহ্য তরল পদার্থ যেমন রং এবং থিনারসমূহকে তাদের মূল পাত্রে 

রাখুন এবং মেঝে/মাটির  কাছাকাছি রাখুন এবং দূরে সরিয়ে রাখুন 
তাপ, স্ফূলিঙ্গ, বা আগুন  

ধূমপান এবং দেশলাই থেকে
হ্যাঁ না

 m   m   বাচ্চাদের নাগালের বাইরে ম্যাচ এবং লাইটার রাখুন
 m   m   বড়, টিপবিহীন অ্যাশট্রে ব্যবহার করুন
 m   m   তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বা বিছানায় ধূমপান করবেন না
 m   m   কোন ধাতব পাত্রে ছাই এবং সিগারেটের শেষাংশ ফেলুন অন্তত 

প্রতিদিন
 m   m   প্রতি রাতে আসবাবপত্র পরীক্ষা করুন জ্বলন্ত সিগারেটের আছে 

কি না দেখার জন্য বিশেষত পার্টির রাতের পরে

বিদ্যুৎ
হ্যাঁ না
 m   m   এক্সটেনশন কর্ডের ব্যবহার এড়িয়ে চলুন (যদি ব্যবহৃত হয় তবে 

সঠিক ওয়াটেজ রেটিং নিশ্চিত করুন)
 m   m   বৈদ্যুতিন নালীতে কেবল একটি তাপ উৎপাদনকারী ডিভাইস প্লাগ 

লাগান
 m   m   নিশ্চিত করুন যে কর্ডগুলি রাগসের নীচে নেই
 m   m   সার্কিটগুলি অতিরিক্ত লোড নিচ্ছেনা এমনটি নিশ্চিত করুন
 m   m   নষ্ট হওয়া কর্ড, প্লাগ, সকেট প্রতিস্থাপন করুন
 m   m   সঠিক ওয়াটেজ সম্বলিত বাল্ব ব্যবহার করুন বাতি এবং 

ফিকজারসের জন্য
 m   m   সঠিক অ্যামিরেজ রেটিংয়ের জন্য ফিউজ / সার্কিট ব্রেকারগুলি 

পরীক্ষা করুন
 m   m   ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকারগুলিতে ওভাররাইড বা বাইপাস  করবেন 

না

কাপড় / ওয়াশার ও ড্রায়ার
হ্যাঁ না
 m   m   অ্যাপ্লিকেশনগুলি সঠিকভাবে রাখা আছে কিনা তা যাচাই করুন
 m   m   নিশ্চিত করুন যে লিন্ট ফিল্টারটি পরিষ্কার এবং পরিষেবাযোগ্য
 m   m   ভেন্ট হোস ও ভেন্ট লাইন পরীক্ষা করে দেখুন যাতে এগুলি 

পরিষ্কার আছে ও অবাধ বাতাস সরবরাহ করতে পারছে কি না।

অগ্নি নির্বাপক
হ্যাঁ না
 m   m   নিশ্চিত করুন যেন একটি সব ক্ষেত্রে কার্যকর অগ্নি নির্বাপক 

যন্ত্র (ক্লাস এবিসি) হাতের কাছে থাকে
 m   m   নিশ্চিত করুন যেন সমস্ত বাসিন্দারা এটি কীভাবে ব্যবহার করতে 

হয় তা জানেন
 m   m   রান্নাঘর, আবর্জনা, বেসমেন্ট এবং ঘুমানোর জায়গায় অতিরিক্ত 

অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম রাখা আছে কি?
 m   m   সিলযুক্ত ধাতব পাত্রে ব্যবহৃত তৈলাক্ত র ্যাগগুলি সংরক্ষণ করুন
 m   m   সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনের মতো দাহ্যপদার্থ কখনও সংরক্ষণ 

করবেন না
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অনুশীলন কসরত আপনার পরিবারের পরিকল্পনা এবং একটি দুর্যোগ বা জরুরী পরিস্থিতিতে কি করবেন 
তা মনে রাখার জন্য একটি দুর্দান্ত উপায়।

আগুন ড্রিলস

পরিবারের প্রতিটি সদস্যের বাইরে দেখা করার জায়গায় যেতে নিচু হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বাড়ির বাইরে বেরোতে হবে। এবং আশা করি, স্টপ-

ড্রপ-রোলটি অনুশীলনের জন্য লনে আপনার নরম একটি জায়গা থাকবে। আপনি যখন বিষয়টিতে রয়েছেন, তা নিশ্চিত করুন যে আপনার 

ধোঁয়া এবং কার্বন মনোক্সাইড অ্যালার্মের সমস্ততে নতুন ব্যাটারি রয়েছে, আপনার অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রটি চার্জ করা হয়েছে, এবং 

আপনার একাধিক পালানোর পথগুলি পরিষ্কার।

জরুরি চিকিৎসা

 পরিবারকে একজন "আহত" সদস্যের যত্ন নিতে বলুন। কিশোর বা মধ্য স্কুল বয়সের পরিবারের সদস্যরা থাকলে আপনি তাদের 

পিতামাতার প্রাথমিক চিকিৎসা করতে দিতে পারেন। তাদের বলুন আপনার খুব বেশি আঘাত লেগেছে এবং অজ্ঞান হয়ে যাবেন এমনটি 

লাগছে। নিশ্চিত করুন তারা জানে ওষুধপত্র কোথায় আছে এবং তাদেরকে সেগুলি ব্যবহার করতে দিন। ছোট বাচ্চাদের জন্য ড্রিলটি আরো 

বাস্তবিক করে তুলুন লাল কালি দিয়ে শরীরে ক্ষত চিহ্ন বানিয়ে।এরপর তাদের ব্যাণ্ডেজ লাগাতে বলুন

গরম করার সরঞ্জাম
হ্যাঁ না
 m   m   ফায়ারপ্লেস কমপ্লাই এবং গ্যাস / কাঠের চুলা স্থানীয় কোড 

অনুযায়ী আছে  কি না তা নিশ্চিত করুন
 m   m   প্রতি বছর চিমনি পরিষ্কার এবং পরীক্ষা করুন
 m   m   ধাতব পাত্রে ছাই ফেলুন
 m   m   ওয়াল হিটার থেকে কমপক্ষে ১২"এবং পোর্টেবল হিটার থেকে ৩৬" 

দূরে কাপড়, আসবাব এবং বৈদ্যুতিক কর্ড রাখুন
 m   m   প্রতি বছর চুলা ঠিক করান
 m   m   ১২০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে ওয়াটার হিটার থার্মোস্ট্যাট সেট করুন
 m   m   মেঝের থেকে কমপক্ষে ১৮" উপরে নতুন বা প্রতিস্থাপিত গ্যাস 

ওয়াটার হিটার রাখুন

বাথরুম
হ্যাঁ না
 m   m   বিষাক্ত পরিষ্কার করার জিনিস এবং ওষুধগুলি "শিশুরোধী" 

ক্যাবিনেটগুলিতে রাখুন
 m   m   কাঁচের পাত্রের বদলে প্লাস্টিকের পাত্র ব্যবহার করুন
 m   m   নিশ্চিত করুন যে সমস্ত আউটলেটগুলি জিএফআই সজ্জিত

পারিবারিক প্রস্তুতি
হ্যাঁ না
 m   m   দ্বিতীয় তলসহ প্রতিটি ঘর থেকে দুটি বেরোনোর পথ খোলা রাখুন 

এবং নিশ্চিত করুন যে সবাই সেগুলি চেনে
 m   m   বাইরে একটি একত্রিত হওয়ার জায়গা নির্ধারণ করুন
 m   m   দুর্যোগ/জরুরী অবস্থার পরে পারিবারিক খবরের জন্য একটি আউট-

অব-স্টেট যোগাযোগ রাখুন
 m   m   একটি পালানোর পরিকল্পনা তৈরি করুন এবং এটি নিয়মিত অনুশীলন 

করুন
 m   m   গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র এবং মূল্যবান জিনিসপত্র আগুন প্রতিরোধী 

একটি সিন্দুকে রাখুন

 m   m   আপনার বাড়ির এবং জিনিসপত্রের জন্য যথাযথ বীমা করান 
(ভূমিকম্প, বন্যা, ভাড়াটে, আগুন)

স্মোক এবং সিও২ ডিটেক্টর
হ্যাঁ না
 m   m   প্রতিটি স্তরে সঠিকভাবে ইনস্টল করুন
 m   m   প্রতি মাসের প্রথম মঙ্গলবার পরীক্ষা করুন
 m   m   প্রতি ছয় মাসে ব্যাটারি প্রতিস্থাপন করুন

সমস্ত বিপত্তি (অন্যান্য বিবেচনা)
হ্যাঁ না
 m   m   ভারী, লম্বা, খাড়া আসবাব বোল্ট দিয়ে দেওয়ালের সাথে লাগিয়ে 

দিন
 m   m   পসিটিভ (আপনা-আপনি বন্ধ হয়) ল্যাচ দিয়ে রান্নাঘর এবং 

বাথরুমের ক্যাবিনেটগুলি সুরক্ষিত করুন
 m   m   নিচের তাকগুলিতে ভারী এবং/বা ভঙ্গুর জিনিস রাখুন
 m   m   ভিত পরীক্ষা করুন এবং প্রয়োজন অনুসারে মেরামত করান
 m   m   দেয়ালে লাগানো আয়না এবং ছবি সুরক্ষিত করুন বা ভারী তারে 

ঝুলিয়ে দিন, আই স্ক্রু বা টাং-ইন-গ্রুভ হ্যাঙ্গারের মাধ্যমে লুপ 
করুন

 m   m   তুষার অপসারণ সরঞ্জামের যথাযথ ব্যবহার (বেলচা এবং/অথবা 
বরফ সরানোর ব্লোয়ার)

 m   m   শীতের আবহাওয়ার জন্য যানবাহন প্রস্তুত করুন (ব্রেক, 
বৈদ্যুতিক সিস্টেম, ইঞ্জিন, তেল পরিবর্তন, লাইট, টায়ার)

 m   m   পিছলে পড়া এড়াতে বরফের উপর দিয়ে হাঁটার সময় সঠিক জুতো 
পরুন।

 m   m   সম্ভাব্য পিচ্ছিল অঞ্চলগুলি থেকে বরফ ও তুষার সরাতে হাঁটার 
পথে লবণ ছড়ান।

 m   m   আপনার বাড়িতে একটি জরুরি আশ্রয় শনাক্ত করুন



10       ম্যাকম্ব কাউন্টি, মিশিগান
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জরুরী অবস্থাকালীন 

প্রস্তুতি 

পরিকল্পনা



12       ম্যাকম্ব কাউন্টি, মিশিগান

তৈরি করার জন্য আপনি কি করতে পারেন

জাতীয় প্রস্তুতিমূলক মিশন এলাকা

আপনার এবং আপনার পরিবার যে বিপদের মুখোমুখি হতে পারে তা বোঝা জরুরি পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নিম্নলিখিত 

তালিকাটিতে দক্ষিণ-পূর্ব মিশিগানে সম্ভাব্য বিপদগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। যেহেতু আমরা আমাদের এই অঞ্চল জুড়ে বাস করি, 

কাজ করি, স্কুলে যাই, তাই আমাদের চারপাশে কি ঘটতে পারে সে সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া দরকার। আপনার পরিবারের সাথে 

সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা করা জরুরী যাতে আপনি আপনার জরুরি পরিকল্পনাটি বিকাশ করতে শুরু করতে পারেন।

প্রতিরোধ
আসন্ন সন্ত্রাসবাদের হুমকি বা প্রকৃত সন্ত্রাসবাদ আটকান, এড়ান বা থামান।

সুরক্ষা
আমাদের নাগরিক, বাসিন্দা, অতিথিদের এবং সম্পদকে সবচেয়ে বড় বিপদ থেকে বাঁচান এমন ভাবে যা আমাদের আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা এবং 

জীবনযাত্রাকে সমৃদ্ধ করে।

নিরসন
ভবিষ্যতের বিপর্যয়ের প্রভাবকে হ্রাস করে জীবন ও সম্পদের ক্ষয় হ্রাস করুন।

প্রতিক্রিয়া
জীবন বাঁচাতে, সম্পত্তি ও পরিবেশ রক্ষা করতে এবং মানুষের প্রাথমিক চাহিদা মেটাতে দ্রুত সাড়া দিন

একটি বিপর্যয়কর ঘটনার পরে।

পুনরুদ্ধার
সময় মতো পুনরুদ্ধার, অবকাঠামো, আবাসন এবং একটি চলনসই অর্থনীতির পুনরুদ্ধার, সেইসাথে স্বাস্থ্য, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, 

ঐতিহাসিক এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটি ও পরিবেশগত কাজের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করুন।

শীতকালীন ঝড় তীব্র বাতাস / টর্নেড বজ্রবিদ্যুৎ / শিলা

বিপজ্জনক উপাদানমূলক ঘটনা বন্যা কাঠামোতে আগুন 

অবকাঠামোগত ব্যর্থতা খরা জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা

চরম তাপমাত্রা সামাজিক বিশৃঙ্খলা দাবানল

বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদ / অন্তর্ঘাত সক্রিয় আততায়ী
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একটি জরুরী সরবরাহ কিট প্রস্তুত করুন
আগে আপনার জল, খাবার, প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম, পোশাক, বিছানাপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সংগ্রহ করে রাখা 

উচিত এবং আপনাকে যদি অপসরণ করতেই হয় বা অনেকক্ষণ বিদ্যুৎ, তাপ এবং জল ছাড়া থাকতে হয় তার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। 

কিটটি একটি ৫ গালন বালতি, ডুফেল ব্যাগ বা ব্যাকপ্যাকে রাখা যেতে পারে।

জরুরী সরবরাহের কিটে নিম্নলিখিত আইটেমগুলি অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন:

জল
(তিন দিনের সরবরাহ - এক গ্যালন/প্রতি 
ব্যক্তি/প্রতি দিন)
m সিলযুক্ত, অলঙ্ঘনযোগ্য পাত্রে জল সঞ্চয় 

করুন (প্রতি ছয় মাসে জল পাল্টান)

খাদ্য 
(ব্যক্তি প্রতি পাঁচ দিনের দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য 
সরবরাহ)
m খাদ্য (উচ্চ শক্তি, খাওয়ার জন্য প্রস্তুত)
m দুধ/জুস (টিনজাত বা গুঁড়ো)
m স্মোকড বা শুকনো মাংস (জার্কি)
m মাল্টিভিটামিন, ফাইবার, নুন
m ধাতব মেস কিট (রান্না/খাওয়া)
m কাগজের কাপ, প্লেট এবং প্লাস্টিকের 

বাসন বা স্পর্ক
m ক্যান ওপেনার (ম্যানুয়াল)
m বাসনপত্র/রান্নার জিনিস, খাওয়ার সরঞ্জাম
m অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল
m সাবান, তরল ডিটারজেন্ট, ধোয়ার 

ডিটারজেন্ট, এসওএস প্যাড, স্প্রে বোতল
m ফ্রিজার ব্যাগ (বিভিন্ন আকারের)

স্বাস্থ্যব্যবস্থা
m ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা সরঞ্জাম
m প্লাস্টিকের আবর্জনা ব্যাগ
m শক্ত ঢাকনা সহ প্লাস্টিকের বালতি
m স্প্রে জীবাণুনাশক
m ছোট তোয়াল বা ডায়াপার ওয়াইপ 
m টয়লেট পেপার

পোশাক ও বিছানাপত্র (একজন ব্যক্তির জন্য 
সম্পূর্ণ পোশাক এবং জুতোর  সেট)
m শক্তপোক্ত জুতো বা ওয়ার্ক বুটস
m বৃষ্টির পোশাক
m কম্বল বা স্লিপিং ব্যাগ
m উষ্ণ টুপি, গ্লোভস, পোশাক এবং থার্মাল 

ভিতরে পোড়ার পোশাক 
m টুপি, সানব্লক, সানগ্লাস

প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম
(একটি জলরোধী পত্রের মধ্যে)
m জীবাণুমুক্ত আঠা লাগানো ব্যান্ডেজ
m ২ এবং ৩" জীবাণুমুক্ত গজ প্যাড
m ত্রিভুজাকার ব্যান্ডেজ
m হাইপোলোর্জেনিক আঠালো টেপ
m ২ এবং ৩" জীবাণুমুক্ত রোলার ব্যান্ডেজ
m কাঁচি ও সন্না
m সূঁচ এবং সুরক্ষা রেজার ব্লেড
m সাবান ও এন্টিসেপটিক স্প্রে
m ভেজানো তোয়ালে
m ওষুধ ড্রপার
m অ-ভঙ্গুর থার্মোমিটার
m ল্যাটেক্স গ্লোভস
m ধুলো থেকে বাঁচানোর মাস্ক
m পেট্রোলিয়াম জেলি
m বিভিন্ন আকারের সেফ্টি পিন
m জিহ্বা ব্লেড এবং কাঠের আবেদনকারী 

কাঠি
m জল পরিশোধন ট্যাবলেট

সরঞ্জাম এবং সরবরাহ
m অতিরিক্ত ব্যাটারি এবং অতিরিক্ত বাল্ব 

সহ টর্চলাইট
m অতিরিক্ত ব্যাটারি সহ ব্যাটারি চালিত 

রেডিও
m একটি জলরোধী পাত্রের মধ্যে দেশলাই
m লাইটার, সিগন্যাল ফ্লেয়ার, অগ্নি 

নির্বাপক যন্ত্র
m ভাঁজ করা যায় এমন বেলন
m মাল্টি টুল
m ব্যবহার্য ছুরি
m কাগজ, পেন্সিল, কাঁচি, আঠা
m মানচিত্র (শহর, কাউন্টি, রাজ্য)
m অর্থ (নগদ এবং ক্রেডিট)
m ডাক্ট টেপ

বিশেষ আইটেম
বাচ্চাদের জন্য:
m ফর্মুলা, রস এবং গুঁড়ো দুধ
m ডায়াপার এবং ওয়াইপস
m বোতল এবং ওষুধ
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য:
m ওষুধপত্র / ইনসুলিন
m নকল দাঁতের সরঞ্জাম
m কন্ট্যাক্ট লেন্স, সরবরাহ ও অতিরিক্ত 

চশমা
m বিনোদন - খেলা, বই
m সেল ফোন
পোষা প্রাণীদের জন্য:
m খাদ্য ও জল
m কলার এবং বাঁধার দড়ি
m কেরিয়ার / খাঁচা
m কাগজপত্র

কাগজপত্র
(একটি জলরোধী পাত্রে মধ্যে)

m জরুরী প্রস্তুতি ম্যানুয়াল
m গুরুত্বপূর্ণ ফোন নম্বর
m উইল, বীমা পলিসি
m চুক্তি, ডিড, স্টক এবং বন্ড
m পাসপোর্ট, সামাজিক সুরক্ষা কার্ড
m টিকাদান রেকর্ড
m পারিবারিক রেকর্ড (জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু)
m মূল্যবান গৃহস্থালীর জিনিসপত্রের তালিকা
m আর্থিক রেকর্ড (ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, 

ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্ট)
m অনুমতি (শিকার / মাছ ধরা / আগুন)
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আপনার বাড়ির জন্য একটি অপসরণ কিট
আগুন, বন্যা বা অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।নিম্নলিখিত আইটেমগুলি একত্রিত 

করে একটি ছোট পোর্টেবল পাত্রে রাখা উচিত, যাতে বেরোবার সময় সহজেই হাতে নিয়ে বেরোতে পারেন

আপনার বাড়ির জন্য একটি অপসরণ কিটে নিম্নলিখিত আইটেমগুলি অন্তর্ভুক্ত করার বিবেচনা করুন:

• ২টি জলের বোতল

• নষ্ট হয়না এমন , উচ্চ শক্তির খাবার (গ্রানোলা বার, টিনজাত বাদাম, শক্ত ক্যান্ডি, ট্রেইল মিক্স, চিনাবাদাম  মাখন এবং 

ক্র্যাকার)

• একটি ছোট ব্যাটারি চালিত রেডিও (এএম থাকলে বেশি ভালো) এবং অতিরিক্ত ব্যাটারি

• ছোট প্রাথমিক চিকিৎসা কিট

• অতিরিক্ত ব্যাটারি সহ টর্চলাইট

• অল্প পরিমাণ নগদ টাকা ও ভাঙানি একটি ক্রেডিট কার্ড (ছোট জলরোধী পাত্র)

• গাড়ি এবং বাড়ির চাবির একটি অতিরিক্ত সেট

• একটি পোর্টেবল, আগুন প্রতিরোধক পাত্রে গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক নথি

- সামাজিক সুরক্ষা কার্ড

- বীমা নীতি

- উইল

- বাড়ির নথিপত্র

- সেভিংস ও চেকিং অ্যাকাউন্ট নম্বর

- জন্ম ও বিবাহের নথি

- পারিবারিক সম্পত্তি এবং মূল্যবান জিনিস / সম্পদের তালিকা (আপনার বাড়ির জিনিসপত্রের ভিডিও বা ছবি থাকলে অত্যন্ত 

সুবিধাজনক হবে)

• অতিরিক্ত এক জোড়া চশমা

• অপসরণের পরিকল্পনা (যোগাযোগের নম্বর, পুনর্মিলনী জায়গা)

• পোষা প্রাণীর জন্য জিনিসপত্র
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আপনার গাড়ী জন্য একটি বিপদের সময়ের কিট
আপনার গাড়িটির জরুরি সরবরাহ উপলব্ধ রাখুন। আপনার গ্যাস ট্যাঙ্কের স্তরগুলি সম্পর্কে জেনে রাখুন এবং যদি আসন্ন জরুরি 

অবস্থার সতর্কতা প্রচার করা হচ্ছে তবে ট্যাঁক পূরণ করে নিন। গ্যাস স্টেশনগুলি জরুরি অবস্থার কারণে বন্ধ থাকতে পারে। এই 

আইটেমগুলি একটি পোর্টেবল পাত্রে সংরক্ষণ করুন।

আপনার গাড়ির জন্য একটি ডিজাস্টার কিটে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি অন্তর্ভূক্ত করার বিবেচনা করুন:

• ২টি জলের বোতল

• নষ্ট হয়না এমন , উচ্চ শক্তির খাবার (গ্রানোলা বার, টিনজাত বাদাম, শক্ত ক্যান্ডি 

• অতিরিক্ত ব্যাটারি সহ টর্চলাইট

• প্রাথমিক চিকিৎসা কিট

• জাম্পার কেবলসমূহ

• টায়ার মেরামত কিট এবং পাম্প

• প্রতিফলনশীল ত্রিভুজ এবং ভেস্ট

• অগ্নি নির্বাপক

• বর্ষাতি

• পোর্টেবল গাড়ি চার্জার

• স্থানীয় মানচিত্র

• মাল্টি টুল

• ফ্লেয়ার

• কম্বল

শীতল আবহাওয়ার জন্য রাখুন:

• কম্বল

• স্নো স্ক্র্যাপার / ব্রাশ

• বেলচা

• গরম পোশাক

• ক্যাট লিটার (ট্র্যাকশন)
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একটি জরুরি যোগাযোগ পরিকল্পনা তৈরি করুন
আপনার পরিবার জরুরী পরিস্থিতি ঘটার আগেই তার প্রস্তুতির মাধ্যমে সবচেয়ে ভালভাবে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারবে। 

পরিবারের প্রতিটি সদস্য কোথায় রয়েছে তা জানা থাকলে পরিবারের মানসিক শান্তি থাকবে,  তা সে কোন পারিবারিক সদস্য বা স্টেটের 

বাইরে জরূরী অবস্থাতে প্রভাবিত হওয়া যেই হোক না কেন।একটি যোগাযোগের পরিকল্পনা আপনাকে পুর  পরিবারের সাথে যোগাযোগ 

বজায় রাখতে সাহায্য করবে। মানসিক শান্তি অর্জনে সহায়তা পেতে নিম্নলিখিত সহজ পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন।

• কোনও দুর্যোগ ঘটলে আপনার পরিবারের সদস্যরা কল করতে পারে এমন কোনও শহরের বাইরে যোগাযোগ নির্বাচন করুন।

• পরিবারের প্রতিটি সদস্য এই ফোন নম্বরগুলি জানেন কিনা তা নিশ্চিত করুন।একটি সহজ যোগাযোগের কার্ড তৈরি করুন যা তারা 

সহজ রেফারেন্সের জন্য বহন করতে পারে।

• আপনার শহরের বাইরে যোগাযোগ নিয়মিত পরীক্ষা করুন। তাদেরও আপনাকে ফোন করতে বলুন।

• আপনার সন্তানের স্কুলের কর্মকর্তাদের জরুরি যোগাযোগের নম্বরগুলি দিন।

অন্যদের সাহায্য করার কথা মনে রাখবেন
আপনার আশেপাশে প্রবীণ বা প্রতিবন্ধী বাসিন্দারা থাকতে পারেন যাদের জরুরী অবস্থায় 

সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে।আপনার যোগাযোগ চেকলিস্টে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন 

যাতে জরুরি অবস্থায় আপনার মনে থাকে তাদের যোগাযোগ করে বলার জন্য যে আপনি 

আছেন তাদের সাহায্য করার জন্য

• অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে এমন প্রতিবেশীদের একটি তালিকা তৈরি 

করুন।

• তাদের ফোন নম্বর এবং ঠিকানা জেনে নিন, যদি তারা স্বাচ্ছন্দ্য আপনাকে জানাতে 

চায়।

• জরুরী অবস্থাতে তাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং দেখুন তাদের প্রয়োজন মিটছে 

কিনা।

• শহরের বাইরে তাদের পরিচিতি সনাক্ত করতে তাদের সহায়তা করুন।

যখন কোনও বিপর্যয় ঘটে তখন জরুরি পরিষেবার জন্য সর্বদা ৯-১-১ ডায়াল করতে ভুলবেন না। অনুসন্ধান করতে, তথ্য জানতে বা 

অ-জরুরি সহায়তার অনুরোধ করতে ৯-১-১ ব্যবহার করবেন না। একটি দুর্যোগকালীন সময়ে, জরুরি প্রেরণকারীরা প্রায়শই অতিরিক্ত 

ব্যস্ত থাকেন। নিশ্চিত করুন যে আপনার কলটি জরুরি। এটি নিশ্চয়তা দেবে যে সত্যিকারের যাদের সহায়তা প্রয়োজন তারাই সাহায্য 

পাবে।

আপনার যদি এমন প্রশ্ন বা উদ্বেগ থাকে যা জরুরী নয়, আপনার স্থানীয় সরকার ব্যবসায়িক ফোন নম্বর বা আপনার স্থানীয় টিভি, 

রেডিও বা সম্প্রচারিত নিউজ স্টেশনগুলির দ্বারা সরবরাহিত হটলাইন ফোন নম্বরে কল করার চেষ্টা করুন।

আপনার বাচ্চাদের কীভাবে জরুরি কল করা যায় তা শিখিয়ে দিন, শুধুমাত্র জরুরী পরিস্থিতিতে ৯-১-১ কল করার গুরুত্বকে বোঝানোর 

মাধ্যমে।
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কাউন্টি শেরিফ ..................................................................................................৫৮৬-৪৬৯-৫১৫১
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কাউন্টি পাবলিক ওয়ার্কস...................................................................................৫৮৬-৪৬৯-৫৩২৫
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গ্রাহক শক্তি.....................................................................................................৮০০-৪৭৭-৫০৫০
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জরুরি ফোন যোগাযোগ
স্থানীয় যোগাযোগ
নাম

শহর

ফোন

এলাকার বাইরের যোগাযোগ
নাম

শহর

ফোন

নিকটতম আত্মীয়
নাম

শহর

ফোন

পরিবারের কর্মস্থলের নম্বর
বাবা

মা

অন্য

জরুরী টেলিফোন নম্বর
পুলিশ বিভাগ

দমকল বিভাগ

হাসপাতাল

পারিবারিক চিকিৎসক

নাম ফোন          নাম ফোন

নাম ফোন         নাম ফোন

নাম ফোন         নাম ফোন

পুনর্মিলনের ঠিকানা

আপনার বাড়ির কাছে

আপনার বাড়ি থেকে দূরে, আপনি ফিরে আসতে না পারার ক্ষেত্রে

ঠিকানা

ফোন

প্রথমবার চেষ্টা করার উপায়

ইউটিলিটি

ইলেক্ট্রিক

গ্যাস

জল
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বেবিসিটার ভিসিটার তথ্য
আমরা প্রায়শই বেবিসিটার ব্যবহার করি। তারা আমাদের পরিবারের লোক বা কমিউনিটির কেউ হোক না কেন, তারা আমাদের 

বাড়ির জরুরি পরিকল্পনা এবং পরিচিতিগুলির সাথে পরিচিত নাও থাকতে পারেন। যখন আমরা আমাদের প্রিয়জন এবং বাড়ির 

যত্ন অন্যের হাতে সমর্পণ করি তখন জরুরী অবস্থার সময়ে কীভাবে জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করা যায় সেটি সকল বিবেচ্য 

ব্যক্তিদের জানা উচিত।

এই বাড়ির ঠিকানা:

এই বাড়ির ফোন নম্বর:

জরুরি নম্বর
পুলিশ, আগুন বা অ্যাম্বুলেন্স

কল করুন ৯-১-১

শ্রবণশক্তিহীন

৫৮৬-৪৬৯-৫০৯৩

বাবা মা এই ঠিকানায় আছেন:
ঠিকানা:    
ফোন:   
সেল ফোন:                                                                                                                                                   
যেটা এএম/পিএম অনুসারে চলে।    a.m./p.m.

বাড়ির জরুরী পরিকল্পনাটি যেখানে রাখা আছে:   
বাড়ির জরুরী কিটটি যেখানে রাখা আছে:

অনুস্মারক:
• যতক্ষণ না আপনি আগন্তুকের পরিচয় ও আসার কারণ জানছেন এবং আগন্তুক কে বিপদজ্জনক বলে  মনে না হচ্ছে দরজা 

খুলবেন না

• সমস্ত দরজা এবং জানালা বন্ধ রাখুন

• বাচ্চারা যেখানেই থাকুক না কেন সর্বদা তাদের খেয়াল রাখুন

• মনোযোগ দিন এবং তীব্র আবহাওয়ার ঘোষণার সময় সারা সাড়া দিন

গুরুত্বপূর্ণ নোট:

এ
ই পৃষ্ঠাটি ছিঁড়ে ফ

েলুন, এ
ক
াধিক

 ক
পি বানান এ

বং যতবার বাড়িতে বেবি সিটার আ
সবে এ

টি ব্যবহার ক
রুন
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আউটডোর

সতর্কতা

সিস্টেম
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আউটডোর সতর্কতা সিস্টেম
সাইরেন নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে সক্রিয় করা যেতে পারে:

• জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ম্যাকম্ব কাউন্টিতে  একটি টর্নেডো সতর্কতা জারি করেছে বা প্রশিক্ষিত 
আবহাওয়া পরিদর্শকরা ম্যাকম্ব কাউন্টির নিকটে একটি টর্নেডো সনাক্ত করেছে।

• ৭০ মাইল প্রতি ঘন্টায় বাতাস বা তীব্র ঝড় বৃষ্টির কারণে টর্ণেডোর মত ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

• একটি বিপজ্জনক উপাদান ছড়িয়ে পড়ে যার কারণে কমিউনিটির ক্ষতি হতে পারে এবং অন্য জায়গায় যাওয়ার না নিজের জায়গায় 
আশ্রয় নেওয়ার দরকার।

বাইরের সতর্কতা সাইরেনগুলি আছে আপনাকে সূচিত করার জন্য যদি আপনার কমিউনিটিতে কোনও বিপদের আশংকা থাকে সেই ক্ষেত্রে 
আপনাকে সতর্ক করতে। সাইরেন বাজলে বিপদ কি তা অনুমান করা নিরাপদ নয়। সর্বদা অবিলম্বে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিন এবং 
বিপদের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে এবং আপনার সুরক্ষা সম্পর্কিত নির্দেশনা পেতে যে কোনও এবং সমস্ত রেডিও এবং সংবাদ সম্প্রচার 
দেখুন।

আবহাওয়া সতর্কীকরণ সিস্টেম
মোবাইল ডিভাইসে ব্যক্তিগত আবহাওয়া রেডিও এবং ব্যক্তিগত আবহাওয়ার 
অ্যাপ্লিকেশনগুলি বিপদের সময় জীবন রক্ষাকারী তথ্য আপনার কাছে পৌঁছে 
দেয়। বাড়িতে, অফিসে বা ভ্রমণকালে জরুরী আবহাওয়ার সতর্কতা ব্যবস্থা 
আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে যে কোনও আবহাওয়ার জন্য প্রস্তুত রাখার 
জন্য একটি দরকারী সরঞ্জাম।

বাড়িতে
আপনার বাড়িতে একটি আবহাওয়া রেডিও রাখা আপনার দিকে আসছে এমন 
যে কোনো আবহাওয়া পরিস্থিতির সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে। আবহাওয়ার 
সংবাদ দেখা এবং শোনা আপনার কাছাকাছি অতীতের, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের 
আবহাওয়ার সিস্টেমের চাক্ষুষ উপস্থাপনা সরবরাহ করতে পারে।

কাজের জায়গায়
যদি আবহাওয়ার রেডিও রিসিভার রাখা সম্ভব না হয়, আপনার মোবাইল 
ডিভাইসে আবহাওয়ার অ্যাপ্লিকেশনগুলি আপনাকে কর্মক্ষেত্রে যে কোনও 
আবহাওয়া জরুরী পরিস্থিতিতে সহায়তা করবে  এবং আপনাকে বাড়ি ফিরতেও 
সাহায্য করবে
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অপসারণ

এবং শেল্টার- 

ইন-প্লেস নেয়া
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অপসারণ
যদি আপনাকে কর্তৃপক্ষ বলে বাড়ি বা কর্মস্থল থেকে চলে যেতে এইক্ষেত্রে আপনার কাছে 

সুরক্ষিত জায়গায় যাওয়ার জন্য কয়েক মিনিট থাকতে পারে এবং নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথেই 

চলে যাওয়ার জন্য আপনার প্রস্তুত থাকা উচিত। জরুরী অবস্থার উপর ভিত্তি করে অপসরণের 

জন্য কয়েক ঘন্টা বা কয়েক দিন সময় পাওয়া যেতে পারে তাই আপনার নিজের এবং আপনার 

পরিবারের কমপক্ষে তিন দিনের মত পরিপালন করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

যদি আপনাকে সরে যেতে বলা হয়,দয়া করে এই সাধারণ টিপসগুলি 
অনুসরণ করুন:

• আপনার রেডিও বা টেলিভিশন চালু করুন এবং জরুরি অবস্থার কর্তৃপক্ষের সমস্ত 

নির্দেশ অনুসরণ করতে প্রস্তুত থাকুন

• আপনার দুর্যোগ সাপ্লাই কিট নিন

• চলে যাওয়ার সময় বাড়িতে তালা লাগান

• আপনি কোথায় গেছেন তা অন্যদের জানাতে আপনার দরজায় একটি নোট লাগান। স্থানীয় 

পুলিশ আশেপাশে টহল দেবে

• কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্দিষ্টকৃত রাস্তাগুলি ব্যবহার করুন

• অপসরণের আগে কোনো বন্ধু বা আত্মীয়কে নির্বাচন করুন

যদি সময় থাকে তবে এই সহায়ক কাজগুলি সম্পাদন করার চেষ্টা করুন:
• যাওয়ার আগে সমস্ত ইউটিলিটি বন্ধ করে দিন (কীভাবে এটি করতে হবে তা জানা থাকলেই এই কাজ করবেন) পরিষেবা পুনরায় চালু 

করার জন্য ফিরে আসার পর আপনার গ্যাস সংস্থার সাথে যোগাযোগ করুন

শেল্টার-ইন-প্লেস(যেখানে আছেন সেখানেই অবস্থান করা)
কখনও কখনও জরুরী পরিস্থিতিতে আপনি সরে যাওয়ার চেয়ে যেখানে আছেন সেখানে থাকা বেশি নিরাপদ হতে পারে।

যদি আপনাকে কর্তৃপক্ষ বলে "যেখানে আছেন সেইখানেই আশ্রয়" এই ক্ষেত্রে এই টিপসগুলি অনুসরণ করুন:

• সমস্ত জানালা এবং দরজা বন্ধ এবং লক করুন

• সমস্ত পাখা, গরম রাখার যন্ত্র এবং শীতাতপনিয়ন্ত্রণ সিস্টেম বন্ধ করুন

• ফায়ারপ্লেস ড্যাম্পার বন্ধ করুন

• সঠিক পদ্ধতি জানলে সমস্ত বৈদ্যুতিক পাওয়ার বন্ধ করে দিন

• মারাত্মক ঝড়ের সময় আপনার বেসমেন্টে বা জানালা ছাড়া সব থেকে ভিতরের ঘরে যান 

• রাসায়নিক ঝুঁকি থাকলে উঁচু জায়গা বেশি ভালো কারণ বেশিরভাগ রাসায়নিক বায়ুর চেয়ে বেশি ভারী হয় এবং বেসমেন্টে প্রবেশ 

করতে পারে

• আপনার ব্যাটারি চালিত রেডিও চালু করুন এবং আরও নির্দেশাবলী শুনুন

• কর্তৃপক্ষের দ্বারা আদেশ দেওয়া হলে অন্য জায়গায় যাওয়ার পরিকলনা করুন 
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যখন

বিপদ

ঘটে
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যখন বিপদ ঘটে
জরুরী অবস্থা কালীন এবং এর পরে, শান্ত থাকা আবশ্যক।এমনকি কোনও ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও বিপদ হতে পারে। নিরাপদ অবস্থান 
মনে হলেও সেটি নিরাপদ নাও হতে পারে।আপনার স্থানীয় জরুরি টিভি, রেডিও এবং সম্প্রচার স্টেশনগুলি দেখুন এবং প্রশিক্ষিত 
পেশাদারদের পরামর্শ অনুসরণ করুন।খালি করতে বলা না হলে, জরুরি যানবাহন চলাচলের জন্য রাস্তা খালি রাখতে রাস্তাগুলি এড়িয়ে 
চলুন।

জরুরী পরিস্থিতিতে অনেক দিনের জন্য আপনি খাদ্য, জল এবং বিদ্যুত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেন। বিদ্যুৎ না থাকলে খাবারের দোকানগুলি 
বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং আপনার জলের সরবরাহ কাজ নাও করতে পারে।এখানে কিছু পরামর্শ দেওয়া হল:

জল
যদি কোনও বিপর্যয়ের কারণে আপনার পরিষ্কার জলের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় আপনি বরফের কিউব এবং আপনার গরম জলের ট্যাঙ্ক 
বা পাইপের জল ব্যবহার করতে পারেন। যদি বাইরে যাওয়া নিরাপদ হয় তবে আপনি প্রাকৃতিক ঝর্ণা বা নদী, বৃষ্টির জলাশয়, পুকুর এবং 
হ্রদ,  এবং বরফের জল ফুটিয়ে (৫ মিনিটের জন্য) বিশুদ্ধ করে নিতে পারেন।ব্লিচ দিয়ে জল শুদ্ধ করতে, প্রতি গ্যালন জলে ১০ 
ফোটা ব্লিচ ব্যবহার করুন।কেবলমাত্র বাড়িতে ব্যবহার করা হয় সেইরকম সাধারণ ব্লীচ ব্যবহার করুন যাতে কেবন ৫.২৫% সোডিয়াম 
হাইপোক্লোরাইট থাকে।

খাদ্য
জরুরি অবস্থার সময় এবং পরে এটি গুরুত্বপূর্ণ যেন প্রতিদিন কমপক্ষে একবার ভালো করে আপনার খাবার খাওয়া উচিত। ভিটামিন, 
খনিজ এবং / বা প্রোটিন পরিপূরক খান।

যদি বিদুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়
• শান্ত থাকুন, এবং পরিবারের সদস্য বা প্রতিবেশীদের সহায়তা করুন যারা হয়ত চরম তাপ বা শীত দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন।
• পাওয়ার ফিরে না আসা পর্যন্ত ব্যাটারি সহ একটি টর্চলাইট সন্ধান করুন।মোমবাতি ব্যবহার করবেন না (এটি আগুন লাগার কারণ 
হতে পারে)

• সংবেদনশীল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম যেমন কম্পিউটার, ডিভিডি প্লেয়ার এবং টেলিভিশন বন্ধ করুন
• বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়ার সময় চালু থাকা বড় বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলি বন্ধ করুন। এটি বিদ্যুৎ পুনর্স্থাপনের সময় বিদ্যুৎ বৃদ্ধি রোধ 
করতে সহায়তা করবে

• ঠান্ডা রাখার জন্য এবং তাপ বাইরে রাখার জন্য ফ্রিজ এবং ফ্রিজের দরজা যতটা সম্ভব বন্ধ রাখুন
• আপনার বাড়ি গরম করার জন্য চুলা ব্যবহার করবেন না - এর ফলে আগুন লাগতে বা মারাত্মক গ্যাস লিক হতে পারে
• গাড়ি চালানোর সময় চরম সাবধানতা অবলম্বন করুন। ট্র্যাফিক সিগন্যাল বন্ধ থাকলে প্রতিটি স্টপ চিহ্নে দাঁড়ান -- প্রতিটি 
মোড়ে পুরোপুরি দাঁড়িয়ে যান এবং যাওয়ার আগে দেখুন

• বিদ্যুৎ বিভ্রাট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে ৯১১ নম্বরে কল করবেন না। আপডেটের জন্য রেডিও স্টেশনগুলিতে খবর শুনুন

যদি আপনার পোষা প্রাণী থাকে
আপনার পোষা প্রাণীর জন্য বেঁচে থাকার কিট তৈরি করুন। এর মধ্যে থাকা উচিত:

• সনাক্তকরণ কলার এবং জলাতঙ্ক ট্যাগ
• ক্যারিয়ার বা খাঁচা
• শিকল
• যে কোনও ওষুধ (মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখগুলি নিশ্চিত করে দেখুন)
• বর্জ্য পদার্থ ফেলার জন্য সংবাদপত্র এবং প্লাস্টিকের ব্যাগ
• কমপক্ষে দুই সপ্তাহের খাবার, জল এবং খাবারের বাটি
• ভেটেরিনারি রেকর্ড (বেশিরভাগ পশুর আশ্রয়স্থলগুলির অনুমতি নেই প
 ষা প্রাণী টিকা প্রমাণ ছাড়াই রাখার)
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একটি দুর্যোগ/জরুরী অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা
জরুরি অবস্থার জন্য আপনার স্থানীয় রেডিও বা টেলিভিশন সম্প্রচারিত তথ্য ও নির্দেশের দিকে 
খেয়াল রাখুন 

পুনরুদ্ধার পর্বটি যে কোনও দুর্যোগ/জরুরী অবস্থায় সর্বাধিক সময় লাগে। কোনও দুর্যোগ/জরুরী অবস্থার আগে ও পরে যথাযথ পদক্ষেপ 
গ্রহণ দ্রুত এবং দক্ষ পুনরুদ্ধারের সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়াটিতে সহায়তা করার একটি উপায় হল সমস্ত বাসিন্দার বর্তমান এবং 
পর্যাপ্ত সম্পত্তির বীমা থাকা। নীচের নির্দেশিকাগুলি পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে।

সাধারণ নির্দেশিকা
• পরিশোধের প্রক্রিয়া তাড়াতাড়ি শুরু করতে আপনার বীমা ক্যারিয়ারের সাথে যোগাযোগ করুন।
• দুর্যোগ / জরুরী অবস্থা পরে আপনার সমস্ত খরচের রসিদ সহ একটি রেকর্ড বজায় রাখুন। এগুলি ভবিষ্যতের গুরুত্বপূর্ণ বীমা ও 
আয়কর দাবী।

• যে কোনও ইউটিলিটি বিপদ সম্পর্কে সচেতন থাকুন এবং ইউটিলিটিগুলিকে নিজেই সংযোগ করতে /সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা 
করবেন না।

• আমেরিকান রেড ক্রস (৩১৩) ৮৩৩-৮৮১৬ বা সালভেশন আর্মি (৮৮৮) ৮০৩-৮৮৫ তে যোগাযোগ করুন খাবার, পোশাক বা অস্থায়ী 
আবাসন প্রয়োজন হলে।

টর্নেডো
• কোনও বিল্ডিং এ প্রবেশ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন, নিশ্চিত করে দেওয়াল, সিলিং এবং ছাদ ঠিক আছে  এবং বাড়ির 
ভিত সুরক্ষিত রয়েছে।

• ক্ষতিগ্রস্থ প্রাকৃতিক গ্যাস লাইন সম্পর্কে সচেতন থাকুন। প্রাকৃতিক গ্যাসের গন্ধ বা শব্দ হল আপনার প্রাকৃতিক গ্যাস 
লাইনের ক্ষতি হয়েছে এমনটি ব্যাপারের সূচক।যদি এই লক্ষণগুলির কোনওটি অনুভব করেন বাড়িতে বাতাস চলাচলের জন্য জানালা 
খুলে দিন এবং অবিলম্বে বেরিয়ে চলে যান।ধূমপান করবেন না, বাড়ির আলো জ্বালানোর জন্য তেল, গ্যাসের লণ্ঠন বা মোমবাতি 
ব্যবহার করবেন না যতক্ষণ না এটি করা নিরাপদ হয়।

• স্ফূলিঙ্গ, ভাঙা বা ছেঁড়া তার থেকে সাবধান থাকুন, বিদ্যুৎ থাকতে পারে এবং বেরিয়ে থাকা  তারগুলি সক্রিয় হতে পারে।যদি 
অঞ্চলটি অনিরাপদ থাকে তাহলে সহায়তার জন্য কল করুন।

আগুন
• ধোঁয়া বা আগুনের সংস্পর্শে এসেছে এমন সব খাবার, পানীয় ও ওষুধ ফেলে দিন।
• শীতল না হওয়া অবধি ফায়ার প্রুফ দেরাজ খুলবেন না।

শীতকালীন আবহাওয়া
• যদি আপনাকে বাইরে যেতেই হয় তবে বরফের মধ্য হাঁটার জন্য সঠিক জুতো পড়ুন।
• বরফ সরানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন, অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। নিরাপদে থাকার জন্য 
বিরতি নিন এবং বরফ উঁচু করে তোলার পরিবর্তে ঠেলে সরান।

• ফ্রস্টবাইটের প্রাথমিক লক্ষণ সম্পর্কে সচেতন থাকুন, যার মধ্যে আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রক্ত শূন্য হয়ে যাওয়া ও অনুভূতি চলে 
যাওয়া অতি মাত্রায় হতে পারে (যেমন আপনার নাকে ও আঙুলে)

• হাইপোথার্মিয়ার লক্ষণগুলি জানুন, যার মধ্যে নিয়ন্ত্রণহীন কাঁপুনি, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, অন্তঃসত্ত্বা, সঙ্কোচিততা এবং ক্লান্তি 
অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

• শুধুমাত্র প্রয়োজনে ড্রাইভ করুন এবং এটি করার সময় একা ড্রাইভ করা এড়িয়ে চলুন এবং শুধু প্রধান রাস্তাগুলিতে ড্রাইভ 
করেন।

• ঝড়ের কারণে আপনার বাড়ির পাওয়ার বা হিটার বন্ধ হয়ে গেলে, আপনি কোনও পাবলিক শেল্টারে আশ্রয় নিতে চাইতে 
পারেন।এগুলি আপনার স্থানীয় আমেরিকান রেড ক্রস (৩১৩) ৮৩৩-৮৮১৬ বা সালভেশন আর্মির সাথে (৮৮৮) -৮০৩-৮৮৫৮

এ যোগাযোগ করে পাওয়া যাবে।
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বন্যা
• ভবনের চারপাশে যদি বন্যার জল কমে যায় তবে এতে প্রবেশ করবেন না।
• বন্যার জলের সংস্পর্শে আসা খাদ্য ও জল ফেলে দিন।
• ফাউন্ডেশনটিকে আরও ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য ধীরে ধীরে জল বার করুন প্রতিদিন প্রায় এক তৃতীয়াংশ জল বার করে 
দিন।

• ক্ষতিগ্রস্থ সেপ্টিক ট্যাঙ্কগুলি, সেসপুলগুলি, পিটগুলি এবং লিচিং সিস্টেমগুলি ঠিক করান।
• ক্ষতিগ্রস্থ নিকাশী ব্যবস্থা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপদজনক এবং এটি বন্যার প্রভাবকে তীব্র করতে পারে।

বিপজ্জনক উপাদান ঘটনা
• যদি সরিয়ে নেওয়া হয়, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ একটি নিরাপদ ঘোষণা না করা পর্যন্ত বাড়িতে ফিরবেন না।
• বাড়িতে পৌঁছে, প্রাকৃতিক বায়ুচলাচল সরবরাহের জন্য সমস্ত জানালা এবং দরজা খুলুন।
• যান্ত্রিক বায়ুচলাচল (বৈদ্যুতিক পাখা) চেষ্টা করার চেষ্টা করবেন না কারণ ফেটে যাওয়ার ভয় থাকতে পারে।
• কীভাবে আপনার জমি এবং সম্পত্তি পরিষ্কার করবেন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জেনে নিন।
• বিপজ্জনক দূষণ দ্বারা প্রভাবিত খাদ্য এবং জল বাতিল করুন।

সুরক্ষা অনুশীলন, কোনও ইভেন্টের পরে বাড়ি ফিরতে, বা কীভাবে জরুরি অবস্থার প্রস্তুতি নেওয়া যায় সে সম্পর্কে আপনার যদি 
কোনও প্রশ্ন থাকলে ম্যাকম্ব কাউন্টি জরুরী অবস্থায় ব্যবস্থাপনার সাথে যোগাযোগ (৫৮৬) ৪৬৯-৫২৭০ নম্বরে কল করুন। আপনার 
খাবার এবং পানীয় জলের সুরক্ষা সম্পর্কে যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে তবে ম্যাকম্ব কাউন্টি স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে (৫৮৬) ৪৬৯-
৫২৩৬ এ যোগাযোগ করুন।
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সন্ত্রাসবাদ
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সন্ত্রাসবাদের ৮টি চিহ্ন
# ১ নজরদারি
কেউ কাজকর্ম রেকর্ড করছে বা পর্যবেক্ষণ করছে। এর মধ্যে 

ক্যামেরার ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে (হয় স্থির বা 

ভিডিও), নোট নেওয়া, ডায়াগ্রাম বানানো, মানচিত্রে নোট লেখা 

বা বাইনোকুলার ব্যবহার করে বা ভালো করে দেখার জন্য অন্যান্য 

ডিভাইস ব্যবহার করা।

# ২ অনুসন্ধান করা 
ব্যক্তি বা সংস্থা জানার চেষ্টা করছে আইন প্রয়োগকারী এবং / 

অথবা সামরিক ক্রিয়াকলাপ, ক্ষমতা বা ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্য।

অনুসন্ধান করার চেষ্টা হতে পারে মেল, ফ্যাক্স, টেলিফোন বা 

ব্যক্তিগত ভাবে।

# ৩ সুরক্ষা পরীক্ষা
প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করার জন্য কোন প্রচেষ্টা সুরক্ষা লঙ্ঘনের 

ক্ষেত্রে বা শারীরিক ভাবে লঙ্ঘন করা সুরক্ষা বাধা বা প্রণালী 

শক্তি এবং দুর্বলতা মূল্যায়ন করার জন্য।

# ৪ জিনিসপত্র জোগাড় করা
বিস্ফোরক, অস্ত্র বা ইত্যাদি কেনা বা চুরি করা অন্তর্ভুক্ত করে

সামরিক ইউনিফর্ম, ডেকাল, ফ্লাইট ম্যানুয়াল, পাস বা ব্যাজ 

(বা এই জাতীয় সরঞ্জাম উৎপাদনের যন্ত্র), বা অন্য কোনও 

নিয়ন্ত্রিত জিনিসপত্র।

# ৫ সন্দেহজনক ব্যক্তি
যেখানে তার থাকার কথা নয় যাদের সন্দেহজনক বলে মনে হয়

কর্মক্ষেত্র, পাড়ায়, ব্যবসা স্থলে, বা অন্য কোথাও আছে 

এমন ব্যক্তি। সন্দেহজনক সীমানা পেরিয়ে আসা এবং জাহাজে 

বা পোর্টে জাহাজ পরিবর্তন করার সময়ে চলে আসা অন্তর্ভূক্ত 

আছে।

# ৬ পরীক্ষা করা / ট্রায়াল রান
কোনরূপ সন্ত্রাসীমূলক কাজ না করে লোকজনদের পরিকল্পনা 

অনুযায়ী তাদের অবস্থান থেকে রাখা ও সরানো।এটা আসলে সত্যি 

হয় অপহরণের পরিকল্পনা করার সময়, কিন্তু বোমা বিস্ফোরণ এর 

সময়েও সত্যি প্রমাণিত হতে পারে।একই কাজের একটা অংশ হতে 

পারে পথ চিহ্নিত করে নির্দিষ্ট করা আর  ট্র্যাফিক লাইট এবং 

প্রবাহের সময় নির্ধারণ করা।

# ৭ সম্পদ স্থাপন করা
লোক এবং জিনিসপত্র নির্দিষ্ট অবস্থানে নিয়ে আসা 

কাজটি সম্পন্ন করতে। এটি কোনও ব্যক্তির শেষ সুযোগ যে 

সন্ত্রাসজনক ঘটনা ঘটার আগে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা।

# ৮ অর্থ জোগাড় করা
বড় অঙ্কের নগদ অর্থ সংক্রান্ত সন্দেহজনক লেনদেন অর্থ 

প্রদান, জমা করা বা প্রত্যাহারগুলি হল সন্ত্রাসবাদীর সাধারণ 

লক্ষণ। অনুদানের জন্য অর্থ সংগ্রহ, অর্থ চাওয়া আর

অপরাধমূলক কাজও সতর্কতার লক্ষণ।
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সন্ত্রাসী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হওয়া
১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ এর হামলার পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদী হুমকি আরও প্রচলিত হয়ে উঠেছে। চরমপন্থী গোষ্ঠী 
এবং ব্যক্তিরা রাসায়নিক, জৈবিক, বিস্ফোরক, রেডিওলজিকাল এবং পারমাণবিক অস্ত্র জোগাড় করছে। ম্যাকম্ব কাউন্টির পাশাপাশি 
মিশিগান রাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে জনসুরক্ষা পেশাদাররা আমাদের দেশের সুরক্ষা জোরদার করার জন্য কাজ করছেন। 

সমস্ত জরুরী অবস্থা স্থানীয়ভাবে শুরু হয় এবং সন্ত্রাসবাদ এর চেয়ে আলাদা নয়। এটি প্রয়োজনীয় যে সমস্ত নাগরিক সম্ভাব্য হুমকির 
জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে তা বুঝতে পারছেন। যদিও কোনও ঘটনা কীভাবে ঘটবে তা অনুমান করা অসম্ভব তবে আমরা নিজের 
এবং আমাদের প্রিয়জনদের সুরক্ষার জন্য সহজ কিছু পদক্ষেপ নিতে পারি।

রাসায়নিক এবং জৈবিক আক্রমণ
এটা সম্ভব যে জনগণ কোনও রাসায়নিক এবং / অথবা জৈবিক এজেন্টের সংস্পর্শে আসতে পারে দুর্ঘটনাক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে। 
রাসায়নিক বা জৈবিক এজেন্টগুলির প্রভাব তখনই নাও বোঝা যেতে পারে কারণ অনেক এজেন্টের কোনো রং বা গন্ধ থাকে না।

সূচক
• পৃষ্ঠতলে তৈলাক্ত ফোঁটা এলাকায় মৃত বা মৃত প্রায় প্রাণী
• সন্দেহজনক গন্ধ
• বমি বমি ভাব, শ্বাস নিতে অসুবিধা, খিঁচুনি, দিশাহীনতার লক্ষণ
• নিচুতে মেঘ, বর্তমান আবহাওয়ার সাথে অসম্পর্কিত কুয়াশা, ধুলোর মেঘ: ভেসে থাকা রঙিন পদার্থ

পালন করার পদক্ষেপ
• আক্রমণ এর উৎস  থেকে উল্টো দিকে যাওয়া
• যদি সরিয়ে নেওয়া সম্ভব না হয়, তবে বাড়ির ভিতরে ঢুকে যান এবং আশ্রয়ে সুরক্ষা শুরু করুন (পৃষ্ঠা ১৮ দেখুন)।
• গ্যাস মুখোশ পড়ুন, না থাকলে মুখ এবং নাক পরিষ্কার কাপ দিয়ে ঢেকে রাখুন যেটি এক কাপ জল এবং এক টেবিল চামচ বেকিং 
সোডা দ্রবণে ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল।

• খালি চামড়া ঢেকে রাখুন খেয়াল রাখুন যাতে ঘর্ষা খাওয়া ও ক্ষত স্থান ঢাকা থাকে।
• সংস্পর্শে এলে সঙ্গেসঙ্গে জামাকাপড় খুলে একটি প্লাস্টিক ব্যাগে ঢুকিয়ে সীল করে দিন, প্রচুর পরিমাণে গরম সাবান জল 
ব্যবহার করে বা ১০:১ ব্লিচ দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে ফেলুন সঙ্গে সঙ্গে ।

• কোনও রাসায়নিক বা জৈবিক এজেন্টের সংস্পর্শে আসার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা করান। 

যখনই কোনও রাসায়নিক বা জৈবিক ঘটনা ঘটে, পরিস্থিতি এবং প্রস্তুতি এবং / অথবা প্রতিক্রিয়ার নির্দেশ পেতে আপনার স্থানীয় 
রেডিও বা টেলিভিশন স্টেশন দেখুন।
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সন্ত্রাসী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হওয়া
বিস্ফোরক হামলা
বিস্ফোরক যন্ত্রপাতি সন্ত্রাসবাদী হামলার সর্বাধিক ব্যবহৃত ধরণ; তথ্য সহজেই উপলব্ধ হওয়ার কারণে এবং এটি ব্যবহার করা সহজ 
বলে। আপনার চারপাশ সম্পর্কে সচেতন হওয়া এই ধরণের ঘটনা ঘটার সময় সজাগ থাকতে সহায়তা করবে।

গ্রহণীয় পদক্ষেপ
• যদি আপনি সন্দেহ করেন যে কোনও বিস্ফোরক ডিভাইস ফাটতে পারে অবিলম্বে সরে যান।
• এটি করা নিরাপদ হলে ৯-১-১ এ কল করুন এবং আপনার উদ্বেগ সম্পর্কে অপারেটরকে বলুন।
• নির্দেশের জন্য স্থানীয়, প্রাদেশিক এবং ফেডারেল জরুরী বিজ্ঞপ্তি সিস্টেমগুলি (টিভি, রেডিও ইত্যাদি) শুনুন।
• যদি কোনও ডিভাইস ফাটে তবে নিজেকে এবং আপনার আশপাশের লোকদের দেখুন আঘাত লেগেছে কিনা এবং যদি 
এটি করা নিরাপদ হয় তবে আহতদের সহায়তা করুন।

নিউক্লিয়ার এবং রেডিওলজিকাল আক্রমণ
পারমাণবিক আক্রমণ হ'ল এমন একটি ডিভাইস ব্যবহার করা পারমাণবিক বিস্ফোরণ করায় তাপ, আলো, বায়ুচাপ এবং বিকিরণের 
তীব্র তরঙ্গ তৈরি করে। রেডিওলজিকাল আক্রমণ হল একটি প্রচলিত বিস্ফোরক ডিভাইসের মাধ্যমে ক্ষতি করার অভিপ্রায় নিয়ে 
রেডিওলজিকাল পদার্থের বিস্তার করা। পারমাণবিক বা রেডিওলজিকাল আক্রমণে, যথাযথ নির্দেশের জন্য স্থানীয়, রাজ্য বা ফেডারেল 
কর্তৃপক্ষের কথা শুনুন। পারমাণবিক বা রেডিওলজিকাল আক্রমণকে মোকাবেলা করার সময় আশ্রয়স্থল এবং স্থান থেকে সরিয়ে 
নেওয়া হল প্রাথমিক পদক্ষেপ (পৃষ্ঠা ১৮ দেখুন)। বিকিরণের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে রক্ষা করার তিনটি মূল ধারণা হল সময়, দূরত্ব 
এবং ঢাল।

• সময়: আক্রান্ত এলাকায় যথাসাধ্য সম্ভব কম সময় থাকা।
• দূরত্ব: রেডিয়েশনের উৎস যেদিকে থেকে এসেছে সেদিক থেকে আপনার দূরত্ব বাড়ানো।
• রক্ষা করা: নিজের এবং বিকিরণের উৎসের মধ্যে বাধা তৈরি করা। 

গ্রহণীয় পদক্ষেপ
• নির্দেশের জন্য স্থানীয়, রাজ্য এবং ফেডারেল জরুরী বিজ্ঞপ্তি সিস্টেমগুলি (টিভি, রেডিও ইত্যাদি) শুনুন।
• জরুরী বিজ্ঞপ্তি নির্দেশের পদক্ষেপ নিন যার মধ্যে আশ্রয় বা অপসারণ (পৃষ্ঠা ১৮ দেখুন) অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
• রেডিওলজিকাল পদার্থের নিশ্বাসের সাথে ভিতরে যাওয়া বন্ধ করতে মুখ এবং নাক ভিজে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখুন 
• যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূষিত পোশাক খুলে ফেলুন; তাদের একটি সিল পাত্রে রাখুন।
• সম্ভাব্য দূষণ দূর করতে আস্তে আস্তে ত্বক ধুয়ে ফেলুন।
• মুখ দিয়ে গিলবেন না, উদাহরণস্বরূপ: খাওয়া, পান করা, ধূমপান।
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সক্রিয়

আক্রমণকারী
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সক্রিয় আক্রমণকারীর জন্য প্রস্তুত হওয়া
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘটা সাম্প্রতিক ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে সক্রিয় আক্রমণকারী যে কোনও সময় যে কোনও জায়গায় আক্রমণ 
করতে পারে।নিজেকে, আপনার প্রিয়জন এবং আপনার সম্প্রদায়কে সুরক্ষিত রাখতে, দয়া করে এই ঘটনা ঘটার আগে, চলাকালীন এবং 
পরে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া সময় কম থাকলে এই সর্বোত্তম পদক্ষেপগুলি বারবার পরীক্ষা করে দেখুন।  আপনাকে পদক্ষেপ নিতে 
সহায়তা করতে পারে।

পূর্ব প্রস্তুতি
• সন্দেহজনক কিছু দেখলেই কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে জানিয়ে দিন।
• আপনি নিয়মিত যে জায়গাগুলিতে যান (যেমন, কর্মক্ষেত্র, উপাসনা স্থান ইত্যাদি) এসবের জন্য সক্রিয় আক্রমণকারী 
পরিকল্পনার সাথে পরিচিত হন আপনি ড্রিলস বা প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারেন কিনা তা জিজ্ঞাসা করুন।

• শপিংমল এবং স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার মতো বৃহৎ উন্মুক্ত জায়গায় থাকার সময় কাছাকাছি দুটি প্রস্থানের পথ দেখে রাখুন। এটিকে 
একটি সাধারণ অভ্যাসে পরিণত করে তুলুন; এমনকি একটি গেমেও রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

• যে কোনও পরিবেশে লুকানোর জন্য জায়গাগুলি চিহ্নিত করুন। এর মধ্যে শক্ত দরজা এবং তালা যুক্ত কক্ষ, জানালাবিহীন কক্ষ 
এবং ভারী আসবাব সহ কক্ষ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

• সক্রিয় আক্রমণকারী এবং প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণের জন্য সাইন আপ করুন।

চলাকালীন
• দৌড়ানো - সর্বপ্রথম আপনার উচিত ঘটনা স্থল থেকে যতটা দূরে সম্ভব পালানো। জিনিসপত্র নেওয়ার জন্য দাঁড়াবেন না, যদি 
পারেন পালানোর সময় অন্যদের সতর্ক করে দিন। নিরাপদ হলে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করুন। 

• লুকান - যদি পালানোর কোনও সম্ভাব্য উপায় না থাকে তবে লুকানোর জন্য কোনও নিরাপদ জায়গা সন্ধান করুন। হামলাকারীর 
নজর থেকে দূরে থাকুন এবং জানালা ছাড়াই শক্ত দরজা এবং শক্ত তালা যুক্ত ঘর সন্ধান করার চেষ্টা করুন, এই ঘরে ভারি 
আসবাবপত্র থাকলে ভালো হয়। বৈদ্যুতিক ডিভাইসগুলিকে নিরব করুন এবং নীরব উপায় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন এই মাধ্যম গুলি 
দরজা/ জানালার বাইরে ইঙ্গিত বা টেক্সট-এ পারে। কারুর জন্য দরজা খুলবেন না যতক্ষণ না কর্তৃপক্ষ আপনাকে নিরাপদ নির্দেশ 
দেয়।

• লড়াই করুন - যখন প্রয়োজন এবং তাৎক্ষণিক বিপদে, নিজেকে রক্ষা করুন। আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং দ্রুত কাজ 
হল শ্যুটারকে থামানোর সেরা উপায়। শ্যুটারকে আটকানোর ক্ষেত্রে চেয়ার, অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম এবং বইয়ের মতো অস্ত্র 
দিয়ে ব্যাহত করতে পারেন।

পরবর্তীতে
•  আপনার হাত দৃশ্যমান এবং খালি রাখুন।
•  আইন প্রয়োগের প্রধান কাজ ঝুঁকি দূর করা;; তারা সাহায্য প্রদানের জন্য নাও অপেক্ষা করতে পারে।
•  আইন প্রয়োগের সমস্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।
•  এই আঘাতজনিত ঘটনায় সহায়তার জন্য আপনার এবং আপনার পরিবারের জন্য পেশাদার সহায়তার কথা বিবেচনা করুন।
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কল করা

০৯/০১/২০০১
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যে কোনও জরুরি অবস্থায় বা দুর্যোগের বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবগত করার জন্য ৯-১-১ কল করা হল সবচেয়ে কার্যকরী উপায়।

৯-১-১ বার্তা পাঠান
৯-১-১ বার্তা পাঠানো হল আপনার মোবাইল থেকে জরুরি কল গ্রহণকারীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য আপনার ফোম বা ডিভাইস থেকে একটি 
পাঠ্য বার্তা প্রেরণ করার ক্ষমতা। তবে, ৯-১-১ বার্তা বর্তমানে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কিছু স্থানে উপলব্ধ আছে, যখনই সম্ভব তখন 
৯-১-১ এ যোগাযোগ করার জন্য আপনার সর্বদা ভয়েস কল করা উচিত।

স্মার্ট ৯-১-১
স্মার্ট ৯১১ নাগরিকদের ৯-১-১ কল গ্রহণকারীদের কাছে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করতে দেয় াতে তারা জরুরী অবস্থায় 
তাদেরকে সাহায্য করতে পারে।এই আইটেমগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে: ব্যক্তির এবং পরিবারের তথ্য, চিকিৎসা তথ্য, ঠিকানা 
এবং অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য এবং অন্য যে কোনও কিছু যা আপনি উত্তরদাতাদের জানতে চান।আরো তথ্যের জন্য দেখুন
www.smart911.com 

Smart911: এর মাধ্যমে উপলব্ধ

নিরাপত্তা প্রোফাইল 
৯-১-১ এ অতিরিক্ত তথ্য জানান যাতে তারা জরুরি অবস্থায় আপনাকে দ্রুত সহায়তা করতে পারে।

সতর্কতা ও বিজ্ঞপ্তি
আপনার কমিউনিটির আবহাওয়া, ট্র্যাফিক এবং অন্যান্য জরুরী অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকুন।

দুর্বল প্রয়োজন সংক্রান্ত রেজিস্ট্রি
জরুরী পরিচালকগণকে জানান যে কোনও দুর্যোগ ঘটলে আপনার বিশেষ সহায়তার প্রয়োজন হবে।

৯-১-১ কল করুন
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এই ওয়ার্কবুকটি পড়ার জন্য আপনাকে 
আপনার যদি আরও কিছু প্রশ্ন থাকে তবে দয়া করে যোগাযোগ করুন

ম্যাকম্ব কাউন্টি জরুরী অবস্থা পরিচালনা ও যোগাযোগ
৫৮৬-৪৬৯-৫২৭০ এ বা দেখুন mcoem.MacombGov.org
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