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লেজিসলেটিভ জিজি নং. 105/2015 এর আর্ট . 21 অনসুালর 

ঘর্নার জেজিত জিিরণ 

  ভপাসলা ইন্ডানিযাল নি ভপাসেন া োসঘনরা (ভপাসেন া োসঘনরা ইন্ডানিযাল পাকন  এলাকা) এর বানেন্দাসের জিয 
ল ালতট া মালঘটরার ইন্ডাজিযাে  ার্ট  এোর্ায "লসলভলসা" আইলনর অধীলন 8টি গাছ াো রলযলছ, যা "িড় দঘুটর্নার 

ঝুুঁ জর্লত" জিসালি সংজ্ঞাজযত র্াযটিম  জরচােনা র্লর। 

েেস্ত গাছ-পালা োযার নিসগি এবং Arpav এর িযুনিনবেসের দ্বারা িমাগত  রীক্ষা-জনরীক্ষা এর োসপসে, যারা গালছর 

সলিটাচ্চ জনরা ত্তা নিনিত করার জিয িসযাজসি বযবস্থাপকসক পনরবতন ি করসতও বলসত পাসরি। একটি গুরুতর েঘুনেিা ঘেসত 

পাসর ভে েম্ভাবিা ভয বরং েরূবতী তার জিয ধনযিাদ জদলত িয ইনস্টে র্রা জনরা ত্তা িযিস্থালর্ এবং ভকাম্পানির দ্বারা একটি 

নিরাপত্তা বযবস্থাপিা নেসেসের িস্তুনতসক। েবনকছু েসেও, জর্ছু অসঙ্গজত িা ত্রুটি ঘর্লত  ালর যা জি জ্জনর্  দালথটর জের্ 

ঘর্ালত  ালর এিং এর ফলে আনুষজঙ্গর্  জরজস্থজত ততজর র্রলত  ালর। 

জিযার্ো  

ফু্লরজসি অযােলর্জমযা 
নবশুদ্ধ এবং জলীয দ্রবসে হাইসরাফু্লনরক অযানেসির উৎপােি 

ও েঞ্চয, োলনেউনরক অযানেি এবং ওনলযাসের েঞ্চয। 
 

আেতুগ্লাস (প্রাক্তন আরলর্মা) 
হাইসরাোযানিক অযানেি (অযাসোনিযা, নেসেি এবং 
অনিসজি ভেসক েংসেষে দ্বারা িাপ্ত) এবং অযানেসোি ভেসক 

অযানেসোিনচযািহাইনরি উৎপােি। 
 

লির্াে 

ভপসরানলযাে, ভপসরাসকনেকযাল এবং তরল রাোযনিক পেয 
হযান্ডনলং এবং ভোসরজ। 
ENI রাজফলনজরযা  
ভিাসপি, নবউসেি এবং LPG নেশ্রসের েসতা তরলীকৃত 

গযাসের উৎপােি; ভপরল; ভপসরানলযাে  

োসবনাসজে এবং  গরে করার জিয; ইনিি এবং গরে করার 

জিয নিসজল। 
ল লরালভন 

তরল হাইসরাকাবনি গ্রহে, পনরচালিা এবং েঞ্চয 

সান মালর্ট া ল লরাজে 

তরল হাইসরাকাবনি গ্রহে, পনরচালিা এবং েঞ্চয 

 

সযাজ ও 

িযুনিগত গযাসের উৎপােি ও নবতরে 

 

ভাসটাজেস 

হালকা হাইসরাকাবনি উৎপােি, অযাসরাসেটিক নিষ্কাশি এবং 
ভপসরানলযাে ও রাোযনিক পেয েংরেে 

আনুষজঙ্গর্ দশৃ্যর্ল্প 

 

ফু্লরজসি অযােলর্জমযা 
হাইসরাফু্লনরক অযানেি, অযাসোনিযা এবং ওনলযাসের 

নিিঃেরসের েম্ভাবিা, যার েসল একটি নবষাি ভেঘ ততনর 

হয। 
 

আেতুগ্লাস (প্রাক্তন আরলর্মা) 
একটি নবষাি ভেঘ ততনরর েসল হাইসরাোযানিক অযানেি 

এবং অযাসোনিযা নিিঃেরসের েম্ভাবিা। আগুসির েসল 

অযানেসোি নিিঃেরসের েম্ভাবিা। 
 

 

 

লির্াে, ENI রাজফলনজরযা, ল লরালভন এিং সান 

মালর্ট া ল লরাজে 

োহয তরল ভপসরানলযাে পসেযর নিিঃেরেেহ েলস্বরূপ 

নবনকরে এবং/অেবা ফ্লযাশ-োযাসরর েম্ভাবিার েশৃযকল্প 

  

 

 

 

 

সযাজ ও 

একটি নবষাি ভেঘ গঠসির েসল অযাসোনিযা নিিঃেরসের 

েম্ভাবিা। েলস্বরূপ ইগনিশি এবং নবনকরে েহ োহয গযাে 

নিগনত হওযার েম্ভাবিা। 
  

ভাসটাজেস 

েলস্বরূপ ইগনিশি এবং নবনকরে েহ োহয গযাে বা তরল 

নিগনত হওযার েম্ভাবিা। 

  

kfa

kfa

kfa

kfa

kfa
ইতালি

kfa

kfa
ডেকাল ইতালি, এনি সাসটেইনেবল  মবিলিটি, পেত্রভেন 
এবং সান মার্কো পেট্রলি

kfa

kfa
এনি সাসটেইনেবল  মবিলিটি
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এই উনিসের েসযয আসছ SIMAGE পযনসবেে লনর্ওযার্ট  এর লসন্সর যা, তারা িনতটি েষূেকারীর জিয 
নিযনানরত েীো অনতক্রে হসযসছ েিাি করার োসে োসে, ARPAV ভিেওযাসকন র োযযসে - এর্টি শ্াব্দ 

সংলর্ত  াঠায EZI/SIMAGE জশ্ল্প সাইলর্র িলযন্ট অ ালরশ্ন রুলম প্ল্যান্ট মযালনিার ভেসক 

যাচাইকরসের অিুসরায কসর। যনে অেংগনত নিনিত করা হয এবং জিেংখ্যা একটি উপলনিসযাগয ঘেিা 
নহোসব অিুেব করসত পাসর, তাহসল েসিাসযাসগর অবস্থা িয নরগার করা এবং EZI/SIMAGE অপাসরশি 

রুে যা কসর তা হল: 

1) োযার নিসগি এবং ARPAV ভক অবনহত করা;  
2) নিসেক্ট এবং ইোসজন নন্স এবং উদ্ধার কাসজ োনযত্বিাপ্ত EEP (এক্সর্ানটাে ইমালিট জন্স প্লান) -এ নচনিত 

েেস্ত নবষযগুনলসক অবনহত করুি; 

3) পনরনস্থনতর নববতন ি েনিের করুি। 

 

 

 

 

 

 
  

 

ঘেিা যখ্ি বনহনবনসে পনরেনত বসয আিসত পাসর অযাোমট অবস্থা জরগার িয, EEP ( এিোিনাল ইোসজন নন্স 

প্ল্াি) যা নিসেকচার োযার নিসগি, ARPAV, SUEM118, ভেনিসের নেউনিনেপযানলটি, ইন্ডানিযাল ভজাি 

বনি, পুনলশ ভোেন, নেনেল ভিাসেকশি েলানন্টযােন, ভেসরাপনলেি নেটি, ভেসিসো অঞ্চসলর েহসযানগতায ততনর 

কসরসছ তা অনবলসে েনক্রয করা হসযসছ। 

 

ঘেিা জন়িত হসত পাসর এলাকায বেবােকারী িনগণলর্ অনবলসে েতকন  করসত, জসটি অফ লভজনস  সাইলরলনর শ্ব্দ 

েনক্রযকরে িস্তুত কসরসছ। 

এোর্ার নাগজরর্ ও অ ালরর্ররা SIMAGE দ্বারা িেত্ত SMS পনরসষবা এর োযযসে জািাসিার অিুসরাযও করসত 

পাসরি, এটি হল িাে, উপানয এবং ভেনলসোি িের ভযটিসত তেয বাতন া পাঠাসত হসব তা নিসেনশ কসর 

simage@arpa.veneto.it-এ সািস্ক্রাইি  করার একটি পনরসবশগত েনিেনরং বযবস্থা।   

োইসরসির আওযাজ, বা SMS গ্রহসির এোর্ায উ জস্থত লয র্াউলর্ অনবলসে বান়ির নেতসর একটি আশ্রয খ্ুুঁসজ ভবর 

করসত হসব এবং েরজা-জািালা বন্ধ রাখ্সত হসব এবং অযাোমট িন্ধ না িওযা  যটন্ত জভতলর থার্লত িলি যা সিটদা 

সাইলরলনর শ্ব্দ এিং SMS এর মাধযলম লযাগালযাগ র্রা িলি।  

 

িরুরী  জরজস্থজতলত গৃিীত আচরলণর ফমট সংযুক্ত র্রা িলযলছ। 

 

েম্ভাবয ঘেিা দ্বারা িোনবত হসত পাসর এেি এলাকা গুচ্ছগুনল হল: 

mailto:simage@arpa.veneto.it
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োইসরি বাজসল র্ী র্রলত িলি  

লর্ালনা সাধারণ অযাোলমটর লক্ষলে স্ব-সুরক্ষা িযিস্থা সজিয র্রা িলি 

েম্ভাবয েবসচসয উপযুি ঘসর আশ্রয নিি।  
ঘসরর উপযুিতা উন্নত কসর এেি তবনশষ্ট্যগুনল হল: 

- কসযকটি ওসপনিং এর উপনস্থনত 

 জসলর িাপযতা 
 জল- তেয গ্রহসের উপাযগুনলর উপনস্থনত 

েেস্ত বানহযক জািালা এবং েরজা বন্ধ করুি 

অনেনেযাল ভযাগাসযাগ চযাসিসল অবনহত োকুি (ইন্টারসিে ওসযবোইে এবং ভেনিসের নেউনিনেপযানলটির োোনজক চযাসিল) 

শুযুোত্র েনতযকাসরর িসযাজসির ভেসত্র ভোি বযবহার করুি যাসত জরুরী ভযাগাসযাসগর জিয লাইিগুনল েিু রাখ্া যায 

বাইসরর োসে েংযিু োকসল, বাযুচলাচল বা এযার কনন্ডশিার নেসেে বন্ধ করুি 

বাচ্চাসের সু্কসল নিসত যাসবি িা। তারা নিরাপে স্থাসি এবং তাসের নশেকসের েুরোয রসযসছ 

অযাোলমটর লশ্লষ সাইলরলনর শ্ব্দ এিং এর্টি SMS-এর মাধযলম লযাগালযাগ র্রা িয 

িাঙ্গসি িসবশ করার েেয নবসশষোসব েসিাসযাগ নেি, নবসশষ কসর েূগেন স্থ বা ভবেসেসন্ট, ভযখ্াসি বাযুর স্বল্পতা োকসত পাসর 

অেযন্তরীে স্থািগুনলসত বাযু চলাচসলর জিয েেস্ত জািালা এবং েরজা খ্ুলুি 
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সচরাচর জিজ্ঞাজসত প্রশ্নািেী 
EEP জর্? 

EEP - এক্সর্ানটাে ইমালিট জন্স প্লান- এেি একটি িনে যা নিসেকচারসক অবশযই এেি েেস্ত প্ল্াসন্টর জিয িস্তুত করসত হয 

যা োিুষ এবং পনরসবসশর জিয নবপজ্জিক নিনেনষ্ট্ পনরোসে পোেন যারে কসর এবং/অেবা নবসবচিা কসর যাসত ভকাসিা ঘেিার 

পনরেনত েীনেত করা এবং কনেসয আিা যায এবং োিুসষর স্বাস্থয এবং বােস্থাি রো করা যায। 
 

 
 

 

লর্ এটি প্রস্তুত র্লর? 

EEP-টি নিসেকচার, োযার নিসগি, Arpav, ভেনিসের নেউনিনেপযানলটি, SUEM 118, ইন্ডানিযাল ভজাি বনি, 

পুনলশ ভোেন, ভেসরাপনলেি নেটি, ভেসিসো অঞ্চল নিসয গঠিত এর্টি র্াজরগজর লর্জিে দ্বারা িস্তুত করা হসযসছ। যখ্ি 

িসযাজি হয তখ্ি েসবনাচ্চ ঝুুঁ নক কোসিার জিয অনতনরি উপকরেগুনল নিযনারে কসর প্ল্াসন্টর নিরাপত্তা নিযন্ত্রে করসত 

এই অংশগ্রহেকারীসের েসযয ভকউ ভকউ আঞ্চনলক কানরগনর কনেটিসত ভযাগোি কসর। 

এটির উলেশ্য র্ী? 

EEP-এর লেয হল: 

➢ িতযানশত েম্ভাবয ঝুুঁ নকর োসে েম্পনকন ত ভকাসিা ঘেিা দ্বারা িোনবত হসত পাসর এেি এোর্া এিং  ার্শ্টিতী 
র্াঠালমা সংজ্ঞাজযত র্রা; 

➢ ভকাসিা অযালাসেনর ভেসত্র হস্তসেপ করসব এবং কানরগনর ভেনবসল অংশগ্রহেকারী েংস্থাগুনল দ্বারা যোক্রসে গহৃীত 

 দ্ধজতগুজে িণটনা এিং সমন্বয র্রা; 

➢ লর্ালনা িড় দঘুটর্না ঘর্লে গিৃীত আচরণ সম্পলর্ট  িনসাধারণলর্ অিজিত র্রা। 

 

 

 

 

 
 

 

 

এটি র্ীভালি র্াি র্লর? 

যখ্ি ভকাসিা ঘেিা প্ল্াসন্টর বাইসরর অঞ্চলগুনলসক িোনবত কসর; 

 Ezi/Simage অপাসরশি রুে, প্ল্যান্ট েযাসিজাসরর োসে পরােশন করার পসর, োনযসত্ব োকা েেস্ত েংস্থাসক 

নবজ্ঞনপ্ত িোি পদ্ধনত েনক্রয কসর; 

 জরুনর োইসরসির শসের কলযাসে িাগনরকগে অনবলসে জািসত পাসর এবং একটি SMS ভপসল অনবলসে লর্ালনা 
অভযন্তরীণ আশ্রযলর্লে ভযসত হসব; 

 ফাযার জিলগি, SUEM এিং ARPAV লর্র্জনজশ্যানরা দঘুটর্নাস্থলে যালিন; 

 The Police Forces (State Police, Carabinieri, Guardia di Finanza, Local Police) restrict 

access to the area affected by the accident to rescuers only; 

 নিসেক্ট জরুনর েেন্বয ভকন্দ্র েনক্রয কসরি ভযখ্াি ভেসক নতনি অপাসরশি েেন্বয কসরি এবং পনরনস্থনত েম্পসকন  
আপসিে রাসখ্ি;  

 োযার নিসগি, নিসেক্ট দ্বারা ঘেিাটি েোপ্ত ভঘাষো করার োসে োসে, লমযলরর মাধযলম ভযাগাসযাগ কসর 

সাইলরলনর শ্ব্দ, SMS  াঠালনা এিং লভজনস শ্িলরর ওলযিসাইর্ এিং লসাশ্যাে জমজিযালত তথয 
প্রর্ালশ্র মাধযলম অযাোমট িন্ধ িলয যাওযার র্থা িানান। 

এটি জর্ আসলে র্াি র্লর? 

EEP প্রজত জতন িছর  র  র আ লির্ র্রা িয এবং এর কাযনকানরতা যাচাই করার জিয জিে করা হসত 

পাসর। যনে জটিল েেেযাগুনল আনবেূন ত হয তসব নেসেসে বা হস্তসেসপর পদ্ধনতগুনলসত ভযেব উন্ননত করসত হসব 

েূলযাযি করা হয। 

 

 
 

 

আজম আলরা িানলত চাই... 

নিম্ননলনখ্ত নলসে ভেনিসের নিসেকচাসরর ওসযবোইসে EEP েম্পনকন ত আরও তেয পাওযা যাসব: 

http://www.prefettura.it/venezia/contenuti/Piani_di_emergenza_esterna_per_le_industrie_

a_rischio_rilevante-72579.htm 

আর ো খব  এবং তরযে  জন্ে protcivile.pref_venezia@interno.it এ লিখুন্। 
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