
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/23/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল হেম্বের এম্বেন্সিগুবলম্বক েরুবর সাড়া সম্পদ প্রস্তুত করম্বত িম্বলম্বের্ 

হেম্ব তু িজ্রঝড় এিং ভারী িৃষ্টিপাত শুক্রিার পে নন্ত হেম্বের বকেু অংম্বে হুমবকর সৃষ্টি 

কম্বরম্বে  

  

সাদার্ ন ষ্টেয়ার, বমড- াডসর্, কোবপোল বডসষ্টিক্ট, বর্উ ইয়কন বসষ্টে এিং লং 

আইলোম্বের বিবভন্ন অংে শুক্রিার সকাল পে নন্ত 3 ইন্সি পে নন্ত িৃষ্টিপাম্বতর সমু্মখীর্ 

 ম্বত পাম্বর  

  

বকেু ঝম্বড় বিপজ্জর্ক িায় ুপ্রিা  িাকম্বত পাম্বর োর ফম্বল গাে এিং পাওয়ার লাইর্ 

পম্বড় হেম্বত পাম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজকক্ হেকের একজন্সিগুথলকক্ জরুথর সাড়া সম্পদ প্রস্তুত ক্রকত 

বকলকের্ হেক তু এক্টে ধীরগথতকত বকে চলা শৈতযপ্রবা  আজকক্ হিকক্ শুরু ক্কর শুক্রবার 

পে নন্ত হেকের থবথভন্ন অংকৈ ভারী বটৃিপাত বকে আর্ার পূব নাভাস হদওো  কেকে। হ াে 3 ইন্সি 

পে নন্ত বটৃিপাত  কত পাকর এবং স্থার্ীেভাকব আরও হবথৈ  কত পাকর এবং সাদার্ ন টেোর, থ ড-

 াডসর্, ক্যাথপোল থডসটিক্ট, থর্উ ইেক্ন থসটে এবং লং আইলযাকের থবথভন্ন অংকৈ থক্েু স্থার্ীে 

বজ্রঝড়  কত পাকর। ভারী বর্ নকের ক্ারকে রাস্তা ঘাকে বর্যার সটৃি  কত পাকর এবং থর্চু অিকল 

পুকু্করর  ত পাথর্ জক  হেকত পাকর, এবং থক্েু ঝকড় থবপজ্জর্ক্ বাে ুপ্রবা  িাক্কত পাকর োর 

ফকল গাে এবং পাওোর লাইর্ পকড় হেকত পাকর। গভর্ নর হ াচুল থর্উ ইেক্নবাসীকদর 

আব াওোর পূব নাভাকসর আপকডকের থদকক্ র্জর থদকত এবং হেসব স্থার্ীে জরুথর আকদৈ 

আসকত পাকর হসথদকক্ র্জর থদকত বকলকের্।  

  

"এই ঝড়গুথলর সাকি ভারী বটৃিপাত এবং উচ্চ বােুপ্রবা  িাক্কত পাকর এবং আজকক্র থদকর্ 

এবং রাতভর হেকের থবথভন্ন অংকৈ প্রভাব হফলা শুরু ক্রকব, োর ফকল থক্েু স্থাকর্ বর্যা এবং 

বাে ুপ্রভাকবর ক্ারকে ক্ষেক্ষথত  কত পাকর," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "আথ  প্রকোজকর্ স্থার্ীে 

সরক্ারকক্ স ােতা ক্রকত হেে একজন্সিগুথলকক্ জরুথর সাড়াদার্ সম্পদ প্রস্তুত ক্রকত থর্কদনৈ 

থদকেথে। থর্উ ইেক্নবাসীকদর আব াওোর থদকক্ তীক্ষ্ণ র্জর রাখা উথচৎ এবং জরুথর পথরথস্থথত 

হ াক্াকবলাে পথরক্ল্পর্া ক্কর রাখা উথচৎ।"  

  

র্যাৈর্াল ওকেদার সাথভনস (National Weather Service) এর হদওো তিয অর্ুোেী, আব াওো 

থসকে টে ভারী বটৃিপাতএবং সম্ভাবয  ারাত্মক্ বজ্রঝকড়র রূকপ দুইটে হু থক্ থর্কে আসকে, োর 

ক্কেক্টেকত উচ্চ বাে ুপ্রবা  িাক্কত পাকর। থবথভন্ন স্থাকর্ শুক্রবার সক্াকলর  কধয 1 হিকক্ 3 



ইন্সি পে নন্ত বযাপক্ বটৃিপাত সম্ভব। অথধক্াংৈ এলাক্াে শুক্রবাকরর  কধয বটৃি বন্ধ  কে োওোর 

ক্িা হেক তু ঝড়টে হেে হিকক্ হবর  কে োকব, এবং অবথৈি বটৃি সক্াকলর  কধয হিক  োওোর 

ক্িা অিবা থদকর্র হবলা ক্ক  োওোর ক্িা।  

  

আপর্ার এলাক্াে আব াওো উপকদিার সম্পূে ন তাথলক্াভুন্সি হদখার জর্য আপর্ার এলাক্ার 

র্যাৈর্াল ওকেদার সাথভনস (National Weather Service) এর ওকেবসাইে এ োর্।  

  

এম্বেন্সির প্রস্তুবত  

  

পবরি র্ বিভাগ  

থডপােনক ন্ট অফ িািকপাকেনৈর্ (Department of Transportation, DOT):  

• 1,329টে বড় ডাম্প িাক্  

• 294টে বড় হলাডার  

• 80টে িযাক্ড ও চাক্ােুি খর্র্েন্ত্র  

• 73টে থচপার  

• 19টে হেডার  

• 16টে থসউোর হজে স  ভযাকু্ো  িাক্  

• 15টে টি ক্্রু বাকক্ে িাক্  

  

থ্রুওম্বয় কতৃনপক্ষ  

থ্রুওকে অকিাথরটে ঝকড়া বাতাস সংক্রান্ত হেকক্াকর্া পথরথস্থথত হ াক্াকবলাে হেে জকুড় 659 জর্ 

অপাকরের ও সুপারভাইজার, হোে হিকক্  াঝাথর আক্াকরর খর্র্েন্ত্র, লাঙ্গল/ডাম্প িাক্, বড় 

হলাডার এবং হবৈ থক্েু ব র্কোগয VMS হবাডন, ব র্কোগয লাইে োওোর, হোে হজর্াকরের, 

হোে পাম্প ও উপক্রে োর্ার হিলার এবং হেকক্াকর্া ধরকর্র পি হঘারাকর্া বা বকন্ধর জর্য 

িাথফক্ সাইর্ ও অর্যার্য িাথফক্ থর্েন্ত্রে েন্ত্র থর্কে পুকরা হেকে বর্যা স সযার স াধাকর্ ক্ ীরা 

প্রস্তুত আকে। থ্রুওকেকত িাক্া গাড়ীর চালক্কদর আব াওো সম্পকক্ন সতক্ন ক্রকত পথরবতনর্ৈীল 

বাতনা থচহ্ন এবং সা ান্সজক্ হোগাকোগ  াদ্ধ  বযব ার ক্রা  কে।  

হেে বযাপী িাক্া ইকু্ইপক কন্টর সংখযা থর্কনািার্ুসাকর:  

• 205টে বড় ডাম্প িাক্  

• 112টে হোে ডাম্প িাক্  

• 62টে হলাডার  

• 28টে হিলার  

• 6টে ভযাক্ িাক্  

• 9টে িযাক্ ক্রা খর্র্েন্ত্র  

• 10টে চাক্া ওোলা খর্র্েন্ত্র  

• 10টে ব্রাৈ থচপাস ন  

• 99টে হচইর্ স  

• 22টে এথরোল িাক্  

• 21টে থিড থেোর  

• 87টে হপাকেনবল হজর্াকরের  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank


• 65টে হপাকেনবল লাইে ইউথর্ে  

  

থ্রুওকে অিথরটের হ াবাইল অযাপ থবর্া ূকলয ডাউর্কলাড ক্রকত হ াকোথরেকদর উৎসা  হদওো 

 কে, ো iPhone এবং Android থডভাইকস পাওো োকব। অযাপটে চলার পকি হ ােরোর্ 

চালক্কদর সরাসথর িাথফক্ ক্যাক রা, থরকেল-োই  িাথফক্ তিয এবং থদক্-থর্কদনৈর্া সংক্রান্ত 

স ােতা প্রদার্ ক্কর। এোড়াও গাথড়চালক্রা িািঅযালােন (TRANSalert) ইক ইকলর জর্য সাইর্-

আপ ক্রকত পাকরর্, ো থ্রুওকের সব নকৈর্ িযাথফক্ পথরথস্থথতর তিয প্রদার্ ক্কর, 

েুইোকর @ThruwayTraffic অর্ুসরে ক্রকত পাকরর্ বা thruway.ny.gov এ হেকত পাকরর্ 

হেখাকর্ তারা থ্রুওকে ও থর্উ ইেক্ন হেকের অর্যার্য রাস্তার িযাথফক্ পথরথস্থথত প্রদৈ নর্ক্ারী 

এক্টে ইন্টাকরথক্টভ  ার্থচত্র হদখকত পারকবর্।  

  

পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাগ (Department of Environmental Conservation)  

DEC পথরকবৈ সংরক্ষে পুথলৈ অথফসার, ফকরে হরঞ্জাস ন, আপৎক্ালীর্  যাকর্জক ন্ট োফ 

এবং আিথলক্ োফরা সতক্ন িাক্কবর্ এবং পথরবথতনত পথরথস্থথতকত র্জর রাখকবর্ এবং খারাপ 

আব াওোর দরুর্ ক্ষথতেস্ত  ওোর সম্ভাবর্া রকেকে এরক্  এথরো এবং অবক্াঠাক াগুথলকত 

তারা ে লদাথর চালাকবর্। সুইফ্ট ওোোর হরসথক্উ টে  স  স স্ত উপলভয অযাকসে 

আপৎক্ালীর্ পথরথস্থথতকত সা ােয ক্রার জর্য হ াতাকের্ ক্রা  কেকে।  

  

পাকন, বিম্বর্াদর্ ও ঐবত াবসক সংরক্ষণ দপ্তর (Office of Parks, Recreation and 

Historic Preservation)  

থর্উ ইেক্ন হেকের পাক্ন পুথলৈ (New York State Park Police) ও পাকক্নর ক্ ীরা সতক্ন আকে 

এবং আব াওো পথরথস্থথত ও প্রভাব থর্থবড়ভাকব পে নকবক্ষে ক্রকে। পাকক্ন গ র্ক্ারীকদর পাকক্নর 

ক্ নঘণ্টা, হখালার ও বন্ধ  ওোর স ে সংক্রান্ত সব নকৈর্ আপকডে জার্কত parks.ny.gov 

ওকেবসাইে হচক্ ক্রা অিবা তাকদর স্থার্ীে পাকক্নর অথফকস হফার্ ক্রা উথচত।  

  

ের্ম্বসিা বিভাগ (Department of Public Service)  

হেেজকুড় ক্ষথত  ূলযাের্, সাড়া প্রদার্, হ রা ত, ও সংিার ক্াে নক্র  পথরচালর্ার জর্য থর্উ 

ইেকক্নর ইউটেথলটে একজন্সিগুকলাকত আর্ু াথর্ক্ 5,500 জর্ ক্ ী রকেকে। থডপােনক ন্ট অফ 

পাবথলক্ সাথভনকসর ক্ ীরা ঝকড়র পরু্রুদ্ধাকরর পুকরা স ে ইউটেথলটেগুথলর ক্াজ িযাক্ ক্রকব 

এবং থর্ন্সিত ক্রকব হে ইউটেথলটেগুথল ঝকড়র দ্বারা সব হচকে হবথৈ প্রভাথবত অিলগুথলকত 

উপেুি ক্ ীকদর স্থার্ান্তর ক্রকব।  

  

বর্উ ইয়কন হেে পুবলে  

হেে পুথলৈ ক্ষথতেস্ত এলাক্াে প্রকোজর্ অর্ুোেী সুইফে ওোোর হরসথক্উ টে  এবং 

অথতথরি শসর্য হ াতাকের্ ক্রকত প্রস্তুত। চার চাক্ার োর্বা র্, এবং ইউটেথলটে োি োর্বা র্ 

স  থবকৈর্ভাকব শতথর হেে পুথলকৈর স স্ত গাড়ী অথবলকে স ােতার জর্য শতথর এবং প্রস্তুত 

রকেকে। সক্ল ে্রুপ জরুথর ৈন্সি এবং হোগাকোগ সরঞ্জা  পরীক্ষা ক্রা  কেকে।  

  

বর্উ ইয়কন পাওয়ার অিবরষ্টে (New York Power Authority, NYPA) / কোর্াল 

কম্বপ নাম্বরের্ (Canal Corporation)  

https://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3c434bfa-63d872bd-3c41b2cf-000babd9fa3f-9a3fcde55c02b1cc&q=1&e=3ce02508-c655-4214-93d7-cb7399e243ad&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252Fus%252Fapp%252Fnys-thruway-authority%252Fid1219981541%253Fls%253D1%2526mt%253D8%26data%3D04%257C01%257C%257Ce139e9beb682445ff8d408d97c3fee0b%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637677436288761132%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3D9YTiWltJ%252Bsrw3I3pXVz9V5uVZMHtMIkz43kLgId%252F2W0%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=eca2481e-b3397159-eca0b12b-000babd9fa3f-f0fc4caa5a19c5b9&q=1&e=3ce02508-c655-4214-93d7-cb7399e243ad&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fplay.google.com%252Fstore%252Fapps%252Fdetails%253Fid%253Dgov.ny.thruway.nysta%26data%3D04%257C01%257C%257Ce139e9beb682445ff8d408d97c3fee0b%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637677436288771085%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DcG%252BGPxg5w5hsyYFhuYCPXrpSg9hbsE9YddaADrR2d2Q%253D%26reserved%3D0
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=108e96bc-4f15affb-108c6f89-000babd9fa3f-ab1b1e928ba1260e&q=1&e=3ce02508-c655-4214-93d7-cb7399e243ad&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FThruwayTraffic%26data%3D04%257C01%257C%257Ce139e9beb682445ff8d408d97c3fee0b%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637677436288771085%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DsjwH9TVaLcBiHWSmToDI2AzMqd9KeR%252FPRyntf9XXCi0%253D%26reserved%3D0
https://www.thruway.ny.gov/travelers/map/index.html?layer=cameras


থর্উ ইেক্ন পাওোর অিথরটে ও থর্উ ইেক্ন হেে ক্যাকর্ল ক্কপ নাকরৈর্ অবস্থা পে নকবক্ষে ক্রকে, 

এবং সক্ল সম্পদ প্রস্তুত ক্রকে। NYPA ও ক্যাকর্ল প্রথতথর্থধরা রাজয, ক্াউথন্ট ও স্থার্ীেজরুথর 

অবস্থার ক্ ীকদর সাকি ঘথর্ষ্ঠ হোগাকোগ হরকখকের্। এোড়াও NYPA িািথ ৈর্ ও অর্যার্য 

ক্ ীকদর প্রকোজকর্ পাঠাকর্ার জর্য প্রস্তুথত থর্কে অবস্থার্ ক্রকে।‘ যাথরর্ারকদর জর্য থবজ্ঞথি’ 

ৈীর্ নক্ অযালােনগুকলার  াধযক  ক্যাকর্ল ক্কপ নাকরৈর্ প্রকোজর্ অর্ুোেী জর্সাধারেকক্ 

আপকডে জার্াকব। জর্সাধারকের সদসযরা এই থবজ্ঞথিগুথল হপকত সাইর্ আপ ক্রকত পাকরর্ 

এখাকর্।  

  

হমম্বিাপবলের্ িািম্বপাম্বেনের্ অিবরষ্টে  

হ কিাপথলের্ িািকপাকেনৈর্ অিথরটে তার পথরব র্ হর্েওোক্ন রক্ষা এবং থর্রাপদ হসবা 

প্রদাকর্র জর্য প্রকোজর্ীে সক্ল সতক্নতা অবলের্ ক্রকে। MTA একজন্সিগুথল এক্সকঙ্গ 

ঘথর্ষ্ঠভাকব ক্াজ ক্রকে, স্থার্ীে অংৈীদারকদর সাকি স ন্বে ক্কর পথরক্ল্পর্া শতথর ক্রকত েথদ 

পথরকর্বা প্রভাথবত  ে। ক্থ উোর হরলপি, সাবওকে, ও সংস্থার হসতু ও োকর্লগুকলাকত 

অপথর াে ন বযাক্আপ সরঞ্জা  MTA আকগ হিকক্ প্রস্তুত ক্কর রাখকে। সাবওকেকত, রক্ষোকবক্ষে 

ক্ ীরা বর্যার প্রবেতা িাক্া এলাক্াগুকলাকত িযাক্ হেইর্ পথরদৈ নর্ ক্রকবর্ এবং িযাক্ পাম্প ও 

ে ন বক্সগুকলা হেজ ক্রকবর্।  

  

ভারী বর্ নে ও দ ক্া  াওোর  কধয ভ্র কের স ে ো ক্কদরকক্ বাড়থত সতক্নতা অবলের্ ক্রকত 

MTA উৎসাথ ত ক্রকে। এর  কধয রকেকে ভ্র কের জর্য বাড়থত স ে  াকত রাখা, প্ল্যােফ ন ও 

থসিঁথড়কত  া িঁোর স ে বাড়থত সতক্নতা অবলের্ ক্রা, থপন্সেল অবস্থার থদকক্ র্জর রাখা এবং 

পকড় িাক্কত পাকর এ র্  ািার ওপকরর গােপালা বা তাকরর জর্য সকচতর্ িাক্া৷  

  

হপােন অিবরষ্টে (Port Authority)  

হপােন অিথরটেও আব াওো পথরথস্থথতর উপর র্জর রাখকে। থব্রজ, সকব নাপথর হরাডওকে বরাবর 

এবং ক্রথসংগুথলকত গথতর উর্ধ্ নসী া হবিঁকধ হদওো  কত পাকর। থবলে এবং বাথতলক্রকের 

বযাপাকর সব নকৈর্ তকিযর জর্য ক্যাথরোর এবং এোরলাইকর্র সাকি সরাসথর হোগাকোগ ক্রকত 

হপােন অিথরটের হফথসথলটে হিকক্ োত্রীকদর উৎসা  হদওো  কে। হপােন অিথরটের সুথবধাগুথল 

সম্পকক্ন সব নকৈর্ তকিযর জর্য, অর্ুে  ক্কর হসাৈযাল থ থডোকত র্জর রাখুর্, PA সতক্নবাতনার 

জর্য সাইর্ আপ ক্রুর্ অিবা PA হ াবাইল অযাপগুথলর  কধয এক্টে ডাউর্কলাড ক্রুর্।  

  

বর্রাপত্তা সংক্রান্ত পরামে ন  

  

তীব্র থবরূপ আব াওোর জর্য প্রস্তুথত থর্র্:  

• আপথর্ হেখাকর্ বসবাস ক্করর্ হসখাকর্র ক্াউথন্ট এবং থর্ক্েবতী ৈ রগুথলর র্া  

জার্ুর্। গুরুতর আব াওো সতক্নতা এক্টে ক্াউথন্টর থভথিকত জাথর ক্রা  ে।  

• আপর্ার বাথড়র বা বযবসার হিকক্ থর্রাপদ রুেটে থৈখুর্, েথদ থর্রাপদ স্থকল আপর্ার 

তাড়াতাথড় চকল হেকত  ে।  

•  পপথরবারস  পলােকর্রপ এক্টে পথরক্ল্পর্া প্রস্তুত এবং অর্ৈুীলর্ ক্রুর্ এবং পথরবাকরর 

সদসযরা পিৃক্  কে হগকল হদখা ক্রার এক্টে থর্থদনি স্থার্ থচথহ্নত ক্কর রাখুর্।  

https://www.canals.ny.gov/wwwapps/tas/tascanals/index.aspx


• আসবাব, হপাৈাক্ এবং অর্যার্য বযন্সিগত সম্পথি স  স স্ত  ূলযবার্ ন্সজথর্সগুথলর 

এক্টে আইকে কৃ্ত তাথলক্া শতথর ক্রুর্। এক্টে থর্রাপদ স্থাকর্ তাথলক্াটে রাখুর্।  

• হক্ৌোজাত খাবার, ঔর্ধ এবং প্রািথ ক্ থচথক্ৎসার সা েী ও পার্ীে জকলর জরুথর 

সরবরা  জ া ক্রুর্। পথরষ্কার, বন্ধ পাকত্র পার্ীে জল সংরক্ষে ক্রুর্।  

• আপর্ার হপার্া প্রােীর থর্কে ক্ী ক্রকবর্ তা পথরক্ল্পর্া ক্রুর্।  

• এক্টে হপাকেনবল হরথডও, ফ্ল্যাৈলাইে, অথতথরি বযাোথর এবং উপলভয জরুথর রান্নার 

সরঞ্জা  রাখুর্।  

• আপর্ার গাথড়কত পে নাি জ্বালাথর্ ভকর রাখুর্। েথদ থবদুযৎ সরবরা  থবন্সেন্ন  ে, তা কল 

হপকিাল হেৈর্গুথল হবৈ ক্কেক্ থদর্ জ্বালাথর্ পাম্প ক্রকত র্াও পাকর। দুকে নাগক্ালীর্ 

অতযাবৈযক্ সা েীগুথলর এক্টে হোে থক্ে আপর্ার গাথড়র িাকে রাখুর্।  

• দুকে নাগক্ালীর্ অতযাবৈযক্ সা েীগুথল র্াগাকলর  কধয রাখুর্, োর  কধয রকেকে:  

-ফ্ল্যাৈলাইে এবং অথতথরি বযাোথর  

-বযাোথর চাথলত হরথডও এবং অথতথরি বযাোথর  

-ফােন এইড থক্ে এবং  যার্ুোল  

-জরুথর খাদয এবং পাথর্  

-অ-শবদুযথতক্ ক্যার্ ওকপর্ার  

-অতযাবৈযক্ ঔর্ধ  

-হচক্বুক্, র্গদ, হক্রথডে ক্াডন, এটেএ  ক্াডন  

  

েথদ থবদুযৎ থবভ্রাকের সম্মুখীর্  র্, তা কল থর্উ ইেক্নবাসীকদর উথচৎ:  

• ক্কেক্  ু কূতনর জর্য পাওোর সাকজনর হক্ষকত্র এই থডভাইসগুথলর হে ক্ষথত  কত পাকর, 

তা হিকক্ রক্ষা ক্রার জর্য ক্ম্পম্পউোকরর  ত গুরুত্বপূে ন েন্ত্রপাথত ও অর্যার্য 

উপক্রেগুথল বন্ধ ক্রুর্ বা সংকোগ থবন্সেন্ন ক্রুর্। এক্টে আকলা জ্বাথলকে রাখুর্ োকত 

থবদুযৎ থফকর একল আপথর্ জার্কত পাকরর্। আপথর্ হেখাকর্ ইকলক্িথর্ক্ সরঞ্জা  

বযব ার ক্করর্, হসখাকর্ সাজন হপ্রাকেক্টর বযব ার ক্রার ক্িা থবকবচর্া ক্রুর্।  

• থবদুযৎ থবভ্রাে সম্পকক্ন জার্াকত আপর্ার ইউটেথলটে প্রদার্ক্ারীকক্ ক্ল ক্রুর্ এবং 

আথধক্াথরক্ তকিযর জর্য স্থার্ীে সম্প্রচার শুর্রু্। ইউটেথলটে সংস্থাগুথলর এক্টে 

তাথলক্ার জর্য থর্উ ইেক্ন হেে জর্ পথরকর্বা থবভাকগ (Department of Public Service) 

োর্।  

• আপর্ার প্রথতকবৈীকদর থবদুযৎ আকে থক্ র্া তা হদখুর্। হোগাকোগ স ােতা ও ফাংৈর্াল 

স ােতা প্রকোজর্ এ র্ বযন্সিকদর হখা িঁজ থর্র্।  

• জরুথর আকলা জ্বালাকর্ার জর্য হক্বল ফ্ল্যাৈলাইে বযব ার ক্রুর্ – হ া বাথত হিকক্ 

আগুর্ লাগার ঝুিঁ থক্ রকেকে।  

• হরথিজাকরের এবং থিজাকরর দরজা বন্ধ রাখরু্ - থিকজ রাখার প্রকোজর্  ে এ র্ 

হবথৈরভাগ খাবার বন্ধ থিকজ ক্কেক্ ঘণ্টার জর্য থর্রাপকদ রাখা হেকত পাকর। এক্টে বন্ধ 

থিজ প্রাে 4 ঘণ্টার জর্য খাবার ঠাণ্ডা রাখকব। এক্টে পূে নাঙ্গ থিজার প্রাে 48 ঘণ্টার জর্য 

তাপ াত্রা ধকর রাখকব।  

• বাথড়র থভতকর ক্াঠক্েলার থেল বযব ার ক্রকবর্ র্া এবং তাকপর জর্য গযাকসর হোভ 

বযব ার ক্রকবর্ র্া - এগুথল ক্াব নর্  কর্াক্সাইকডর ক্ষথতক্ারক্  াত্রা থর্গ ন র্ ক্রকত 

পাকর।  



• ঠাণ্ডা আব াওোে, ক্কেক্ স্তকরর জা া পকর এবং বাইকর ক্  স ে ক্াোকর্ার  াধযক  

উষ্ণ িাকু্র্। ঠাণ্ডা-বাথ ত থবথভন্ন উপসগ ন (কে র্,  াইকপািাথ নো) সম্পকক্ন সকচতর্ 

িাকু্র্ এবং এ ধরকর্র হক্াকর্া উপসগ ন হদখা হগকল ডািার হদখার্।  

• আপথর্ হক্াকর্া উিঁচু ভবকর্ িাক্কল, থসথড় হবকে ভবকর্র সবকচকে থর্কচর তলাে হর্ক  

োর্। থলফকে আেকক্ পড়কল, সা াকেযর জর্য অকপক্ষা ক্রুর্। হজার ক্কর দরজা 

হখালার হচিা ক্রকবর্ র্া। শধে ন ধরুর্ – এথলকভেকর প্রচুর বাতাস িাকক্ এবং এর হভতরো 

বযব ারক্াথরর থর্রাপিার ক্িা  ািাে হরকখ শতথর।  

• আপর্ার হপার্া প্রােীকক্ সকতজ, ঠাণ্ডা পাথর্ খাওোকত ভুলকবর্ র্া।  

• অপ্রকোজর্ীে ভ্র ে এড়ার্, থবকৈর্ ক্কর গাথড়কত। থবদুযৎ থবভ্রাকের স কে িাথফক্ 

থসগর্যাল ক্াজ ক্রা বন্ধ ক্কর হদকব, োর্জে সটৃি ক্রকব এবং গাথড় চালাকর্ার পকক্ষ 

থবপজ্জর্ক্ পথরথস্থথত শতথর ক্রকব। েথদ আপর্াকক্ ব্ল্যাক্আউকের স ে গাথড় চালাকতই 

 ে, তা কল অ-ক্াে নক্রী িাথফক্ থসগর্যালগুথলর সাকি সংকোগস্থকল 4-ওকে েপ থর্ে  

হ কর্ চলকবর্।  

•  কর্ রাখকবর্ হে বযাংকক্র এটেএ  (ATMs) হ থৈর্ ও এথলকভের ক্াজ র্াও ক্রকত 

পাকর।  

  

থর্রাপিা সংক্রান্ত আকরা পরা কৈ নর জর্য থর্উ ইেক্ন হেকের থডথভৈর্ অব হ া লযাে 

থসথক্উথরটে এে ই াকজনন্সি সাথভনকসস এর থর্রাপিা পরা ৈ ন 

ওকেবকপইজ www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm হদখুর্।  

  

###  
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