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বিপজ্জনক রাসায়বনক

ব্যরতিরবণিষ এবং 
পরিবাি

এই ধরননর রাসায়বননকর মনধযে রনয়নে বিপজ্জনক পদার্থ। কঠিন, তরল িা গযোস যেনকাননা রূনপই হনত পানর। অযোবসড এিং কীটনাশক হল 
বিপজ্জনক রাসায়বননকর উদাহরণ। িাতানস েবিনয় পিনল, বিপজ্জনক রাসায়বননকর কারনণ কাবশ, শ্াস কষ্ট, িবম িবম ভাি িা িবম, িা নাক,  
মখু, গলা, য�াখ িা ত্বনক জ্ালা হনত পানর।

যে জায়গায় িাসায়রিক ছরিণয় 
পণিণছ যসখাি যেণক সণি আসিু।
    বিপজ্জনক রাসায়বনক ঘনরর বভতনরই েবিনয় পিনল, বিব্ডং যরনক যির 

হনয় আসুন এিং যখালা হাওয়ায় �নল আসুন।

    িাইনর যকারাও বিপজ্জনক রাসায়বনক েবিনয় পিনল, বভতনর �নল োন। 

    সম্ভি হনল এিং বনরাপনদ করা যগনল, বননের সনগে যপাষযেনকও বননয় োন।

    সরকাবর আবধকাবরনকরা েতক্ষণ না িলনেন ততক্ষণ বিব্ডং যেনি 
যির হনিন না।

    োনালাগুবল, িাইনরর দরোগুবল এিং অনযোনযে যখালা োয়গাগুবল িন্ধ 
কনর বদন।

   োনালায় লাগাননা রাকা ফযোন, এয়ার কবডিশনার এিং গরম করার/
ঠাডিা করার বসনটেম িন্ধ করুন ো িাইনর যরনক হাওয়া বভতনর বননয় 
আনস।

    েনুতা এিং শরীনরর উপনর �াবপনয় রাখা োমাকাপি খুনল রাখুন। যেখানন 
রাসায়বনক েবিনয় পনিনে আপবন ঠিক যসখাননই েবদ রানকন তাহনল, 
বসল কনর রাখা োনি এমন িযোগ িা কনটেনানর োমাকাপি এিং েনুতা ভনর রাখুন। তানদর আিার িযেিহার করনিন না। তানদর 
কীভানি যফনল বদনত হনি যসই বিষনয় শহনরর পক্ষ যরনক বননদ্থশািলী যদওয়া হনি।

    মনন রাখনিন যে, েনলর সনগে যমশাননা হনল বকেু রাসায়বনক আনরা বিপজ্জনক হনয় উঠনত পানর। বননেনক এিং যপাষযেনক কীভানি 
পবরষ্ার কনর বননত হনি তার বননদ্থশািলী আবধকাবরনকরা যদনিন। 

সাধািে রিণ দ্ে রিকা

  রবশ্বস্ত জায়গা যেণকই স্াথি্য সংক্ান্ত 
িে্যসমহূ রিি (nyc.gov, cdc.gov  
এবং 311)।

  জরুরি অবথিাি রবষণয় িে্য যপণি 
Notify NYC (NYC সরূিি করুি) 
এি জি্য সাইি আপ করুি।

  আপরি রিণজ বা আপিাি পরিরিি 
যকউ এই পরিরথিরিি কািণে 
অসহায় যবাধ কিণে বা পরিরথিরি 
সামাে র্ণি সহায়িা োগণে, 
আপিাি রিণজি ভাষায় রবিামণূে্য 
সহায়িা যপণি lifenet.nyc এ 
োি।

  জরুরি অবথিায়, সবসমণয় 911 
িম্বণি য�াি করুি। 

খবিাখবি রিণি োকুি।
    কীভানি বনরাপনদ রাকনত পারনিন যসই বিষনয় আবধকাবরকনদর যরনক তরযে যপনত যরবডও, যটবলবভশন, কবপিউটার িা যমািাইল 

বডভাইস িযেিহার করুন। 

আপিাি মণধ্য যিাণগি েক্ষে ধিা পিণে রিরকৎসা কিাি।
    আপবন যকাননা বিপজ্জনক রাসায়বননকর সংস্পনশ্থ আসনল এিং উপনর উবলিবখত লক্ষণগুবলর যকাননা একটি আপনার মধযে যদখা 

বদনল 212-POISONS (212-764-7667) এ New York City Poison Control Center (বনউ ইয়ক্থ  বসটি বিষ বনয়ন্ত্রণ 
যকন্দ্র) এ িা 800-222-1222 এ National Capital Poison Center (নযোশনাল কযোবপটাল বিষ যকন্দ্র) এ যফান করুন।
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RESPONSE GUIDE
HAZARDOUS CHEMICALS

INDIVIDUALS 
& FAMILIES

Hazardous chemicals are dangerous substances. They can be in solid, liquid or gas form. Acids and 
pesticides are examples of hazardous chemicals. If released, hazardous chemicals may cause coughing, 
difficulty breathing, nausea or vomiting, or irritation of the nose, mouth, throat, eyes or skin.

Move away from the  
area where the chemical 
was released. 
    If the hazardous chemical was released indoors, 

leave the building and get to fresh air.

    If the hazardous chemical was released outdoors, 
get inside. 

    Take pets with you if it is possible and safe to do so.

    Do NOT leave the building until instructed to do 
so by government officials.

    Shut windows, outside doors and other openings.

   Turn off window fans, air conditioners and heating/
cooling systems that bring in air from outside.

    Remove shoes and outer layers of clothing. If you were in the area where the chemical was 
released, put clothes and shoes in sealable bags or containers. Do not reuse. The City will 
provide instructions on disposal.

    Note that some chemicals may be more harmful if mixed with water. Officials will provide 
instructions about how to clean yourself and pets. 

GENERAL GUIDELINES

  Get health information 
from credible sources  
(nyc.gov, cdc.gov and 311).

  Sign up for Notify NYC 
for information about 
emergency events.

  If you or anyone you know 
feels overwhelmed or 
needs help coping, visit 
lifenet.nyc for free help in 
your language.

  In an emergency, always 
call 911. 

Stay informed.
    Use radios, televisions, computers or mobile devices for information from officials about how 

to stay safe. 

Get medical help if you have symptoms.
    Call the New York City Poison Control Center at 212-POISONS (212-764-7667) or the 

National Capital Poison Center at 800-222-1222 if you have been exposed to a hazardous 
chemical and you experience any of the symptoms listed above.
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