অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/25/2021

গভর্রন কোবি হ াকল

এ সপ্তাম্ব কম্বেকটি অঞ্চম্বল ভারী ির্ণন ও ঝম্ব া াওো আঘাত ার্ার আেংকা িাকাে
আম্বগ হিম্বকই গভর্রন হ াকম্বলর জরুবর অিস্থা হঘার্ণা

জাতীে আি াওো পবরম্বর্িা (National Weather Service) আগামী দুই বদম্বর্ রাজধার্ী
অঞ্চল, লং আইলোন্ড, বমড- াডসর্, বর্উ ইেকন বসটি ও সাদার্ নটিোর অঞ্চম্বল
উম্বেখম্ব াগে মাত্রাে িৃটিপাত ম্বি িম্বল পূিাভার্
ন
বদম্বেম্বে
বর্উ ইেকনিাসীম্বদরম্বক মঙ্গলিার সকাম্বল াতাোত করার আম্বগ সতকনতা অিলের্
করম্বত এিং বিরূপ আি াওো ও ভ্রমম্বণর হেম্বত্র ঝুঁু বকপূণ অিস্থার
ন
জর্ে আগাম
পবরকল্পর্া গ্র ণ করম্বত গভর্রন সবর্িন্ধ
ন অর্ুম্বরাধ জাবর্ম্বেম্বের্
স োমবোর ন্ধ্যোর সেষ দিক সেকক শুরু ককর বুধবোর কোল পর্ন্ত
য রোজধোনী অঞ্চল, লং
আইলযোন্ড, দমড-হোড ন, দনউ ইয়কয দ টি ও োিোন টিয়োর
য
অঞ্চকল ভোরী বষণয আঘোত হোনোর
আেংকো েোকোয় আকে সেককই স োমবোর ন্ধ্যোয় েভনরয কযোদে সহোকল সেিজুকে িুকর্োেজদনত
য
জরুদর অবস্থো সঘোষণো ককরকেন। এ ব অঞ্চকল সমোি চোর ইঞ্চঞ্চ বো তোর সবদে মোত্রোয় বষণয হকত
পোকর সর্খোকন একোদধক অঞ্চকল প্রদত ঘণ্টোয় এক ইঞ্চঞ্চর সবদে মোত্রোর বৃটিপোত হকত পোকর বকল
আেংকো করো হকে, র্ো হঠোৎ বনযো ততদর করোর ম্ভোবনো রকয়কে।
ব্রঙ্ক , ব্রুম, সেনোকগো, সডলোওয়োর, দিন, দকং , মন্টকেোকমদর, নো োউ, দনউ ইয়কয, অকরঞ্জ,
ওিক কেো, পোিনোম, কুইন্স, দরচমন্ড, রকলযোন্ড, সেকনককিদড, েহোদর, োক োক, োদলভোন, টিওেো,
উলেোর, ওকয়েকচেোর, ও পোর্শ্বতী
য
কোউদন্টগুকলো এই সঘোষণোর আওতোধীন রকয়কে।
"আমরো র্োকত এই ঝকের প্রদত োেো সিয়োর জনয প্রকয়োজনীয় ংস্থোনগুকলো প্রিোন করকত পোদর
এবং সর্ ব অঞ্চকল উকেখকর্োেয মোত্রোয় বৃটিপোত হওয়োর পূবোভোষ
য
পোওয়ো র্োকে স ব অঞ্চকল
জীবন ও ম্পদি ুরদিত রোখকত পোদর তো দনঞ্চিত করকত আদম আকে সেককই সেিবযোপী
জরুদর অবস্থো সঘোষণো করদে," িম্বলম্বের্ গভর্রন হ াকল। "আদম দনউ ইয়কযবো ীকির োমকনর
দিনগুকলোর প্রতযোদেত ঝকেো আবহোওয়োর জনয এখদন প্রস্তুদত দনকত উৎ োদহত করদে এবং
দনতযদিকনর র্োত্রীকির আেোমীকোল কোকল প্রতযোদেত ভোরী বষণয হওয়োর আকেই তকযতো
অবলম্বন করকত দনবন্ধ্
য অনুকরোধ জোনোঞ্চে।"
জোতীয় আবহোওয়ো পদরকষবো আকঞ্চিক বনযো পর্কবিণ
য
(ফ্ল্যোে ফ্ল্োড ওয়োচ) জোদর ককরকে র্ো
বতযমোকন ককয়কটি অঞ্চকল মগলবোর পর্ন্ত
য কোর্কর
য রকয়কে। আপনোর এলোকোর জনয

আবহোওয়ো ংক্রোন্ত পরোমে য মূকহর পূণোগ
য তোদলকো সপকত, আপনোর এলোকোর জোতীয়
আবহোওয়ো পদরকষবোর ওকয়ব োইকি সিখুন।
স োমবোকরর শুরুকত, েভনরয সহোকল সেি পর্োকয়র
য
ংস্থোগুকলোকক িদতিস্ত অঞ্চলগুকলোকত
বরোদ্দ করোর জনয জরুদর োেোিোকনর োকে ম্পদকযত ম্পি প্রস্তুত রোখকত দনকিযে দিকয়কেন।
স ব ংস্থোর তোদলকো দনকচ সিয়ো হকলো এবং তোরো তকয রকয়কে ও োহোর্য করকত প্রস্তুত
রকয়কে।
এম্বজন্সির প্রস্তুবত
পবরি র্ বিভাগ
সেকির পদরবহন দবভোে দনকনোক্ত অযোক িগুদল হ প্রস্তুদত দনকয়কে:
•
•
•
•
•
•
•

1,408টি দবেোল ডোম্প ট্রোক
300টি দবেোল সলোডোর
ট্রযোকর্ুক্ত ও চোকোর্ুক্ত 77টি এক্সকযোকভির
72টি দচপোর
20টি সিডোর
দ উয়োর সজি হ 16টি ভযোকুয়োম ট্রোক
14টি টট্র ক্রু বোককি ট্রোক

থ্রুওম্বে কতৃ প
ন ে
থ্রুওকয় অকেোদরটি ঝকেো বোতো
ংক্রোন্ত সর্ককোকনো পদরদস্থদত সমোকোকবলোয় সেি জুকে 656 জন
অপোকরির ও ুপোরভোইজোর, সেোি সেকক মোঝোদর আকোকরর খননর্ন্ত্র, লোগল/ডোম্প ট্রোক, বে
সলোডোর এবং ভ্রোমযমোন VMS সবোডয, ভ্রোমযমোন লোইি িোওয়োর, সেোি সজনোকরির, সেোি পোম্প ও
রঞ্জোম িোনোর সট্রলোর এবং সর্ককোকনো ধরকনর পে সঘোরোকনো বো বকন্ধ্র জনয ট্রোদ ক োইন ও
অনযোনয ট্রোদ ক দনয়ন্ত্রণ র্ন্ত্র দনকয় পুকরো সেকি বনযো ম যোর মোধোকনর জনয কমীরো প্রস্তুত
আকেন। থ্রুওকয়কত সমোিরচোলককির তকয করকত দবদভন্ন রককমর বোতযোর দচহ্ন, হোইওকয়
তকযতো সরদডও এবং স োেযোল দমদডয়ো বযবহোর করো হয়।
সেি বযোপী েোকো ইকুইপকমকন্টর
•
•
•
•
•
•

228টি দবেোল ডোম্প ট্রোক
124টি সেোি ডোম্প ট্রোক
68টি সলোডোর
29টি সট্রলোর
8টি ভযোক ট্রোক
9টি ট্রযোকড খননর্ন্ত্র

ংখযো দনকনোক্তোনু োকর:

•
•
•
•
•
•
•

10টি হুইলড এক্সকযোকভি য
9টি ব্রোে দচপো য
100টি সচইন
25টি এদরয়োল ট্রোক
23টি দেড দেয়োর
87টি বহনকর্োেয সজনোকরির
70টি বহনকর্োেয লোইি ইউদনি

থ্রুওকয় অেদরটির সমোবোইল অযোপ দবনোমূকলয ডোউনকলোড করকত সমোকিোদরেকির উৎ োহ সিওয়ো
হকে, র্ো iPhone এবং Android দডভোইক পোওয়ো র্োকব। অযোকপর মোধযকম সমোিদরেরো রোস্তোয়
েোকোর ময় লোইভ ট্রোদ ক কযোকমরো, দরকয়ল-িোইম তেয ও সনদভকেেন ংক্রোন্ত হোয়তোয়
রো দর অযোকক্স পোকবন। এেোেোও েোদেচোলকরো ট্রোন্সঅযোলোিয (TRANSalert) ইকমইকলর জনয
োইন-আপ করকত পোকরন, র্ো থ্রুওকয়র বকেষ
য
ট্রযোদ ক পদরদস্থদতর তেয প্রিোন ককর,
িুইিোকর @ThruwayTraffic অনু রণ করকত পোকরন বো thruway.ny.gov এ সর্কত পোকরন
সর্খোকন তোরো থ্রুওকয় ও দনউ ইয়কয সেকির অনযোনয রোস্তোর ট্রযোদ ক পদরদস্থদত প্রিেনকোরী
য
একটি ইন্টোকরদিভ মোনদচত্র সিখকত পোরকবন।
স্বম্বদম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বর্িা বিভাগ (Division of Homeland Security and
Emergency Services)
দডদভেকনর অদ
অ এমোরকজঞ্চন্স মযোকনজকমন্ট (Office of Emergency Management)
ঘদনষ্ঠভোকব আবহোওয়োর অবস্থো পর্কবিণ
য
করকে এবং এর এমোকজযঞ্চন্স অপোকরেন স ন্টোর
(Emergency Operations Center) বতযমোকন ঞ্চক্রয় রকয়কে। দবভোেটি সর্ককোকনো প্রকয়োজনীয়
রোষ্ট্রীয় একজঞ্চন্সর প্রদতঞ্চক্রয়ো ঞ্চক্রয়োকলোপ মন্বয় করকব এবং আেোমী দিনগুদলকত স্থোনীয়কির
োকে সর্োেোকর্োে রোখকব। স ই োকে, দবভোেটির অদি প্রদতকরোধ ও দনয়ন্ত্রণ অদধিপ্তর (Office of
Fire Prevention and Control) দনউ ইয়কয সেি িোে স ো -2
য (NY-TF2), সেকির আরবোন োচয
এন্ড সর দকউ টিম (Urban Search and Rescue team) দনর্ুক্ত করো হ বনযোতযকির উদ্ধোকরর
জনয সেি পর্োকয়র
য
ংস্থোগুকলোর ম্পি োেোিোকনর জনয মন্বয় করকত প্রস্তুত রকয়কে। OFPCএর NY-TF2 এবং সেি একজঞ্চন্সর ই
ু ফ্ট জকলর সর দকউ িীমগুদল স্থোনীয় প্রদতঞ্চক্রয়ো িমতোর
পদরপূরক এবং হোয়তো করোর জনয উদ্ধোরকোরী সনৌকো এবং উচ্চ-অযোকক্সকলর র্োনবোহন
পদরচোলনোকোরী ুইফ্ট-ওয়োিোর সর দকউ সিকদনদেয়োনকির সমোতোকয়ন করকত িম।
পবরম্বিে সংরেণ বিভাগ (Department of Environmental Conservation)
DEC পদরকবে ংরিণ পুদলে অদ
োর, করে সরঞ্জো , য আপৎকোলীন মযোকনজকমন্ট েো
এবং আঞ্চদলক েো রো তকয েোককবন এবং পদরবদতযত পদরদস্থদতকত নজর রোখকবন এবং খোরোপ
আবহোওয়োর িরুন িদতিস্ত হওয়োর ম্ভোবনো রকয়কে এরকম এদরয়ো এবং অবকোঠোকমোগুদলকত
তোরো িহলিোদর চোলোকবন। ুইফ্ট ওয়োিোর সর দকউ টিম হ মস্ত উপলভয অযোক ি
আপৎকোলীন পদরদস্থদতকত োহোর্য করোর জনয সমোতোকয়ন করো হকয়কে।

পাকন, বিম্বর্াদর্ ও ঐবত াবসক সংরেণ দপ্তর (Office of Parks, Recreation and
Historic Preservation)
দনউ ইয়কয সেি পোকয পুদলে এবং পোককযর পোক োকনলরো
য
তকয আকে এবং আবহোওয়ো পদরদস্থদত
এবং তোর পদরণোকমর উপর কেো নজর রোখকেন। পোককযর িেনোেীকির
য
নজর রোখো উদচৎ
parks.ny.govবো পোককযর ময়, সখোলো ও বকন্ধ্র বযোপোকর বকেষ
য
তকেযর জনয তোকির স্থোনীয়
পোকয অদ ক কল করো উদচৎ।
জর্ম্বসিা বিভাগ (Department of Public Service)
দনউ ইয়ককযর ইউটিদলটিগুদলকত রোজয জুকে িয়িদত মূলযোয়ন, প্রদতঞ্চক্রয়ো, সমরোমত এবং
পুনরুদ্ধোকরর প্রকচিোর জনয আনুমোদনক 5,500 জন কমী উপলব্ধ। দডপোিয কমন্ট অ পোবদলক
োদভযক র (Department of Public Service) কমীরো ঝকের ময় ইউটিদলটিগুদলর কোজ ট্রযোক
করকব এবং দনঞ্চিত করকব সর্ ইউটিদলটিগুদল বকচকয় সবদে প্রভোদবত অঞ্চকল উপর্ুক্ত
কমীকির স্থোনোন্তর করকব।
বর্উ ইেকন হেি পুবলে
সেি পুদলে (State Police) িদতিস্ত এলোকোগুদলকত প্রকয়োজন অনুর্োয়ী অদতদরক্ত ি্ রুপোর
সমোতোকয়ন করকত প্রস্তুত। চোর চোকোর র্োনবোহন, এবং ইউটিদলটি িোে র্োনবোহন হ দবকেষভোকব
ততদর সেি পুদলকের মস্ত েোেী অদবলকম্ব হোয়তোর জনয ততদর এবং প্রস্তুত রকয়কে। কল
ি্ রুপ, জরুদর েঞ্চক্ত এবং সর্োেোকর্োে রঞ্জোম পরীিো করো হকয়কে।
বর্উ ইেকন পাওোর অিবরটি (New York Power Authority, NYPA) / কোর্াল
কম্বপাম্বরের্
ন
(Canal Corporation)
দনউ ইয়কয পোওয়োর অেদরটি এবং দনউ ইয়কয সেি কযোনোল ককপোকরেন
য
পদরদস্থদত পর্কবিণ
য
করকে এবং মস্ত ম্পিগুদলকক প্রস্তুত করকে। NYPA এবং কযোনোলক র প্রদতদনদধরো রোজয,
কোউদন্ট এবং স্থোনীয় জরুদর কমীকির োকে ঘদনষ্ঠ সর্োেোকর্োকে রকয়কেন৷ প্রকয়োজকন NYPA
ট্রোন্সদমেন এবং অনযোনয কমীকির হোয়তো করকত পোঠোকনোর জনয NYPA প্রস্তুত রকয়কে।
কযোনোল ককপোকরেন
য
সনোটিে িু সমদরনো অযোলোকিয
য
র মোধযকম জন োধোরণকক প্রকয়োজন অনুর্োয়ী
আপকডি করকব। জন োধোরকণর ি যরো এখোকন এই সনোটিেগুদল সপকত োইন আপ করকত
পোকরন।
হমম্বরাপবলির্ রািম্বপাম্বিন ের্ অিবরটি
সমকট্রোপদলিন ট্রোন্সকপোকিয েন অেদরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA) তোর
পদরবহন সনিওয়োকয রিো করকত এবং দনরোপি স বো প্রিোকনর জনয প্রকয়োজনীয় কল তকযতো
অবলম্বন করকে। সমকট্রোপদলিোন ট্রোন্সকপোকিয েন একজঞ্চন্সগুদল এক কগ ঘদনষ্ঠভোকব কোজ
করকে, স্থোনীয় অংেীিোরকির োকে মন্বয় ককর পদরকল্পনো ততদর করকত র্দি পদরকষবো প্রভোদবত

হয়। MTA কদমউিোর সরলকরোড, োবওকয়, এবং একজঞ্চন্সর স তু এবং িোকনল জুকে প্রকয়োজনীয়
বযোকআপ রঞ্জোম আকে সেকক স্থোপন করকে। োবওকয়কত, রিণোকবিকণর কমীরো বনযোপ্রবণ
এলোকোগুদলকত ট্রযোক সেনগুদল পদরিেনয করকেন এবং ট্রযোক পোম্প এবং ঝকের বোক্সগুদল
সেজ করকেন৷
ভোরী বৃটি এবং হোওয়োর ময় র্োতোয়োত করোর সিকত্র MTA িোহককির অদতদরক্ত তকযতো দনকত
উৎ োহ দিকে। একত রকয়কে র্োতোয়োকতর জনয বোেদত ময় সনওয়ো, প্ল্যোি ম এবং
য
দ িঁদে দিকয়
হোিঁিোর ময় বোেদত তকযতো অবলম্বন করো, দপঞ্চেল অবস্থো ম্পককয তকয েোকো, এবং মোেোর
উপকর েোকো েোেপোলো বো তোকরর বযোপোকর তকয েোকো।
িন্দর কতৃ প
ন ে (Port Authority)
সপোিয অেদরটিও আবহোওয়ো পদরদস্থদতর উপর নজর রোখকে। দব্রজ, কবোপদর
য
সরোডওকয় বরোবর
এবং ক্রদ ংগুদলকত েদতর উর্ধ্ য ীমো সবিঁকধ সিওয়ো হকত পোকর। দবলম্ব এবং বোদতলকরকণর
বযোপোকর বকেষ
য
তকেযর জনয কযোদরয়োর এবং এয়োরলোইকনর োকে রো দর সর্োেোকর্োে করকত
সপোিয অেদরটির স দ দলটি সেকক র্োত্রীকির উৎ োহ সিওয়ো হকে। সপোিয অেদরটি ুদবধো ম্পককয
বকেষ
য
তকেযর জনয, অনুিহ ককর স োেযোল দমদডয়ো সচক করুন, PA এলোিয -এর জনয োইন
আপ করুন অেবো PA সমোবোইল অযোপগুদলর মকধয একটি ডোউনকলোড করুন।
বর্রাপত্তা সংক্রান্ত পরামে ন
তীব্র আবহোওয়োর জনয প্রস্তুত হন:
· আপদন সর্খোকন ব বো ককরন স খোকনর কোউদন্ট এবং দনকিবতী েহরগুদলর নোম
জোনুন। গুরুতর আবহোওয়োর তকযতো কোউদন্টর দভদিকত জোদর করো হয়।
· আপনোর বোদে বো বযব ো প্রদতষ্ঠোন সেকক দনরোপি রুি ম্পককয সজকন রোখুন, র্দি
দনরোপি স্থোকন আপনোর তোেোতোদে চকল সর্কত হয়।
· দনরোপি জোয়েোয় কর র্োওয়োর পরোমে সিওয়ো
য
হকল, তো অদবলকম্ব পোলন করুন।
শুধু অপদরহোর্ ঞ্চয জদন পত্র এবং ম্ভব হকল সপোষো প্রোণীকির কগ দনন।
· 'পদরবোর হ পলোয়কনর' একটি পদরকল্পনো প্রস্তুত এবং অনুেীলন করুন এবং
পদরবোকরর ি যরো পৃেক হকয় সেকল সিখো করোর একটি দনদিযি স্থোন দচদহ্নত ককর
রোখুন।
· ঝকের মকয় েোদে চোলোকনো অেবো ঘকরর বোইকর র্োওয়ো সেকক দবরত েোকুন। বনযো
ও িদতকর ঝকেো হোওয়ো ভ্রমণকক দবপজ্জনক ককর তু লকত পোকর।
· র্দি আপনোকক বোধয হকয় ঘকরর বোইকর সর্কত হয়, তোহকল প্রবহমোন পোদনর মকধয
হোিঁিকবন নো। দ্রুত প্রবহমোন েয় ইঞ্চঞ্চ উচ্চতোর সরোত আপনোকক ধোক্কো দিকয় স কল
দিকত পোকর।
· র্দি আপনোকক বোধয হকয় েোদে চোলোকত হয়, তোহকল মকন রোখকবন: “ঘুকর র্োন, ডুকব
র্োকবন নো!” বনযোয় ডুকব র্োওয়ো রোস্তো দিকয় েোদে চোলোকবন নো কোরণ মোত্র িুই ু ি
উচ্চতোর প্রবহমোন পোদন েোদে ভোদ কয় দনকয় সর্কত পোকর। র্দি আপনোর েোদে

দ্রুত প্রবহমোন পোদনকত আিকো পকে র্োয়, তোহকল েোদের সভতকরই েোকুন। র্দি
েোদের মকধয পোদনর উচ্চতো বোেকত েোকক, তোহকল েোকি আশ্রয় দনন। রোস্তোর
প্রদতবন্ধ্ক বরোবর েোদে চোলোকবন নো।
িুকর্োেকোলীন
য
অতযোবেযক
·
·
·
·
·
·
·

োমিীগুদল নোেোকলর মকধয রোখুন, র্োর মকধয রকয়কে:

িচযলোইি এবং অদতদরক্ত বযোিোদর
বযোিোদর চোদলত সরদডও এবং অদতদরক্ত বযোিোদর
োেয এইড দকি এবং মযোনুয়োল
জরুদর খোিয ও পোদন
অ-তবিুযদতক কযোন ওকপনোর
অতযোবেযক ওষুধ
সচকবুক, নেি, সক্রদডি কোডয, এটিএম কোডয

দবিুযৎ দবভ্রোি হকল দনউইয়কযবো ীকির উদচৎ:
· বে ধরকনর অযোপ্ল্োকয়ন্স ও অনযোনয রঞ্জোম, সর্মন কম্পম্পউিোর বন্ধ্ ককর রোখুন
অেবো ংকর্োে দবঞ্চেন্ন ককর রোখুন, কোরণ হঠোৎ ককর দবিুযকতর সভোকেজ সবকে
র্োওয়োয় এ ব দডভোইক র িদত হকত পোকর। একটি আকলো চোলু রোখুন র্োকত কখন
দবিুযৎ দ কর আক তো আপদন জোনকত পোকরন। আপদন সর্খোকন ইকলকট্রদনক
রঞ্জোম বযবহোর ককরন স খোকন োজয সপ্রোকিির বযবহোর করোর কেো দবকবচনো
করুন।
· দবভ্রোি ম্পককয অবদহত করোর জনয আপনোর ইউটিদলটি স বো প্রিোনকোরীকক
স োন করুন এবং আনুষ্ঠোদনক তকেযর জনয স্থোনীয় ম্প্রচোর শুনুন। ইউটিদলটি
ংস্থোগুকলোর একটি তোদলকো সপকত দনউ ইয়কয সেি দডপোিয কমন্ট অব পোবদলক
োদভযক দভঞ্চজি করুন।
· আপনোর প্রদতকবেীকির দবিুযৎ আকে দকনো সচক করুন। অযোকক্স বো কোর্করী
য
প্রকয়োজন আকে এমন সলোকককির খবর দনন।
· জরুদর আকলোর বযবস্থোর জনয শুধু ফ্ল্যোেলোইি বযবহোর করুন - সমোমবোদত সেকক
আগুন ধকর র্োওয়োর ঝুিঁ দক রকয়কে।
· সরদিজোকরির ও দিজোকরর িরজো বন্ধ্ রোখুন - দিকজ রোখো আবেযক এমন
অদধকোংে খোবোরই বন্ধ্ দিকজ ককয়ক ঘণ্টো ধকর দনরোপকি রোখো র্োয়। একটি নো
সখোলো সরদিজোকরির প্রোয় চোর (4) ঘন্টোর জনয খোবোরকক ঠোন্ডো রোখকব। একটি
ম্পূণ দিজোর
য
তোপমোত্রোকক প্রোয় 48 ঘন্টো ধকর রোখকব।
· ঘকরর সভতকর কয়লোর দিল বযবহোর করকবন নো এবং তোকপর জনয েযো সেোভ
বযবহোর করকবন নো - এগুকলো সেকক িদতকর মোত্রোর কোবনয মকনোক্সোইড উৎপন্ন
হকত পোকর।
· ঠোণ্ডো আবহোওয়োয় ককয়ক স্তর সপোেোক পদরধোন ককর এবং ঘকরর বোইকর ময়
কোিোকনো কদমকয় আনোর মোধযকম উষ্ণ েোকুন। ঠোন্ডো চোকপর উপ ে (অে
য
োৎ,
য

·

·
·

·

হোইকপোেোদময়ো)
য
ম্পককয কচতন েোকুন এবং উপ ে সিখো
য
দিকল র্েোর্ে
দচদকৎ ো করোন।
িঁ ু ভবকন েোককন, তোহকল দ িঁদে বযবহোর ককর ভবকনর
র্দি আপদন সকোকনো উচ
বকচকয় দনকচর তলোয় সনকম র্োন। দল কি আিকক পকর েোককল োহোকর্যর জনয
অকপিো করুন। সজোর ককর িরজো সখোলোর সচিো করকবন নো। তধর্ ধরুন
য
অকনক বোতো রকয়কে এবং দল কির দভতরটি র্োত্রীকির ুরিোর জনয ততদর করো
হকয়কে।
আপনোর সপোষো প্রোণীকির তোজো, ঠোণ্ডো পোদন প্রিোন করকত ভুলকবন নো।
অপ্রকয়োজনীয় ভ্রমণ পদরহোর করুন, দবকেষ ককর েোদের মোধযকম৷ দবভ্রোকির ময়
ট্রযোদ ক দ েনযোলগুদল কোজ করকব নো, র্োর কল র্োনজি এবং দবপজ্জনক েোদে
চোলোকনোর অবস্থো ততদর হকব। আপনোকক র্দি ব্ল্যোকআউকির ময় েোদে চোলোকতই
হয়, 4-ওকয় েপ দনয়ম সমকন কলোর কেো মকন রোখুন কোজ-নো-করো ট্রযোদ ক
দ েনযোল হ সমোেগুদলকত।
মকন রোখকবন সর্ অকিোকমকিড সিলোর সমদেন (ATM) ও এদলকভিকরর মকতো
রঞ্জোমগুকলো কোজ নোও করকত পোকর।
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