শৈত্য প্ৰবাহ (Cold wave) ত কৰিবলগীয়া আিু নকৰিবলগীয়া কাৰ্য্ যসমূহ

আগৰতয়াকক কৰিবলগীয়া কাৰ্য্ যসমূহ



প্রয়য়োজনীয় গৰভ কোয়োৰ লগত ৰোখখফ।
জৰুৰীকোলীন সোভগ্রীসভূহ সোজু কখৰ ৰোখখফ।

সময়ত কৰিবলগীয়া কাৰ্য্ যসমূহ


খমভোন দূৰ সম্ভৱ ঘৰৰ খবতৰত থোখকফলল চেষ্টো কৰক। শীতল বতাহৰ পৰা ৰক্ষা পাবলল
ৰোক্ষত মোত্ৰো কমকক কখৰফ।



চদহয় ো শুকোন কখৰ ৰোখখফ। মখদ খতখত মোয়, চদহৰ তোভোত্ৰো ফজোই ৰোখখফলল
অখতশীয়েই কোয়োৰ সলোই চলোফ।



হোত চভোজোতলক খভয় নে

(mittens) ফযৱহোৰ কখৰফ।

খভয় নয়ে (mittens) চফখি উভ

প্রদোন কয়ৰ।


ফতৰৰ সববশেষ জোখনফলল চৰখিঅ’ শুনক, টিখব েোওক, ফোতখৰ কাকত ঢ়ক।



খনয়ভীয়োলক গৰভ োনী খোফ।



জ্যেষ্ঠ আৰু খশশু সকলৰ মত্ন ল’ফ।



প্রয়য়োজনীয় োনী জভো কখৰ ৰোখখফ কোৰণ শীতৰ

প্রচকোত োইৰ োনী ফৰপ লহ মোফ

োয়ৰ।

হাই’থািৰময়া ( শিীিি তামাত্ৰা কৰম যৰ্যাৱা )ি ক্ষেত্ৰত





ফযখিজনক গৰভ ঠাইকৈ স্থানন্তৰ কবৰব আৰু কোয়োৰ সলোই বিব।
শৰীৰয় ো গৰভ কখৰ ৰোখখফলল কম্বল অথফো গৰভ কোয়োৰ ফযৱহোৰ কখৰফ।
শৰীৰৰ তোভোত্ৰো ফঢ়াফলল গৰভ োনীয় ফস্তু চখোৱোফ।
গো চফখি চফয়ো হ’চল খেখকৎসকৰ কোষ েোখফ।

নকৰিবলগীয়া কামসমূহ



খহভ ববক্ষত অংেত ভোখলে নকখৰফ। ই চফখি ক্ষখত কখৰফ োয়ৰ।
শৰীৰত কঁ খন উঠিয়ল আওকোন নকখৰফ। েৰীৰৰ তাপমাত্রা কবম অহাৰ ই এ ো গুৰুত্বূণণ
প্রাথবমক লক্ষণ। কঁ খন উঠোৰ লয়গ লয়গই ঘৰৰ খবতৰত থোখকফলল মত্ন কৰক।

শৈত্য প্ৰবাহ (Cold wave) ত কৃৰিি থািত কৰিবলগীয়া কামসমূহ









কৃ খষৰ থোৰত সঘনোই োতলীয়ো জলখসঞ্চন প্রয়য়োগ কখৰফ। শসযিৰো শীতৰ প্রজ্কাপৰ ৰো ৰক্ষা
কবৰবলৈ আয়ফখল সভয়ত স্ীীংকলোৰ জলখসঞ্চন ফযৱহোৰ কখৰফ।
কুভলীয়ো শোক-োেখল ফো পলসভূহ চখৰ,খলখথন েী ফো ফস্তোয়ৰ ঢোখক ৰোখখফ।
ধোনৰ কঠিয়োতখল সভূহ ৰোখত খলখথন েীয় য়ৰ ঢোখক ৰোখখফ আৰু খদনৰ বোগত আঁতৰোই খদফ ।
আয়ফখল সভয়ত ধোনৰ কঠিয়োতখল সভূহত জলখসঞ্চনৰ ফযৱস্হো কখৰফ আৰু ৰোখতুৱো োনী
উখলয়োই খদফ।
শীত সীংয়ফদনশীল শসযসভূহ চময়ন- সখৰয়হ, ৰোজভো আৰু ফু আখদক শীতল চঢৌৰ ৰো ফেোফলল
নীয়ো ছালখপউখৰক এখেদৰ ১.০ খল োৰ ১০০০ খল োৰ োনীৰ লগত খভহখল কখৰ ফো ৫০০ গ্রোভ
থোয়’ইউখৰয়ো ১০০০ খল োৰ োনীৰ লগত খভহখল কখৰ জ্ে কখৰফ।
মখদ আয়োনোৰ অঞ্চলয় ো

শীতল চঢৌৰ কফলত ৰো ৰ প্রফণতো আয়ি চতয়ে ফতোহ/আশ্রয়

চৰোধী শসয কৰক।
গিৰ আক্ৰোে অীংশ চপব্ৰুৱোৰী ফো ভোেণৰ প্রথভ সপ্তোহত িখল খদফ আৰু আক্ৰোে অীংশত
কোৰ চবকুৰ নোশক ঔষধ জ্ে কৰোৰ লগয়ত জলখসঞ্চন আৰু চোষক সোৰৰ চমোগোন ধখৰফ।

শৈত্য প্ৰবাহ (Cold wave) ত কৃৰিি থািত নকৰিবলগীয়া কামসমূহ


ঠোণ্ডো ফতৰত ভোটিত চোষক দ্রফযৰ প্রয়য়োগ নকখৰফ। ঠোণ্ডো ফতৰত গিৰ খশোই চোষক দ্রফযৰ
চশোষণ কখৰফ চনোৱোয়ৰ।
 ভোটিয়িোখৰ খঢলো কখৰ নোৰোখখফ। খঢলো ৃষ্ঠই তলৰ ভোটিখখখনৰ তো অবিক কভোই খদয়য়।

শৈত্য প্ৰবাহ (Cold wave) ত শুধনত কৰিবলগীয়া কামসমূহ
 গৰু-গোই সভূহ খনশোৰ বোগত চগোহোখলত ৰোখখফ আৰু শুকোন আস্তৰণৰ(Bedding)বেৱস্হা কখৰফ।
 খোদযত প্রটিন আৰু খভনোয়ৰলৰ ভোত্ৰো ফৃখি কখৰফ মোয়ত শুসভূহ স্বোস্হযৱোন লহ থোয়ক ।
 শুসভূহক খনয়খভতবোয়ৱ খভনোয়ৰল খভশ্রণ আৰু খনভখ
খদয়োৰ লগয়ত চঘহুৰ দোনো, গুৰ চমোগোন
ধখৰফ।

 ব্রইলোৰ কুকুৰো চোৱোখলক অখতভোত্ৰো ঠোণ্ডোৰ ৰো খৰত্ৰোণ োফলল তো/উভ(ব্ৰুখিীং)ৰ
ফযৱস্হো কৰক ।
শৈত্য প্ৰবাহ (Cold wave) ত শুধনত নকৰিবলগীয়া কামসমূহ
 গৰু-িোগলীসভূহক ৰোখতুৱো থোৰত েখৰফলল এখৰ খনখদফ ।
 গৰু-িোগলীসভূহক খনশোবোগত ভুকখল ঠোইত নোৰোখখফ।

