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গভর্রন কোবি হ াচুল

গভর্রন হ াচুল রাম্বযের এম্বযন্সিগুবলম্বক যরুরী প্রবিন্সিযার সংস্থার্ প্রস্তুি করার
বর্ম্বদনে বদম্বযম্বের্ কারণ িুধিার যুম্বে রাম্বযের বকেু অংম্বে ভারী িৃষ্টিপাম্বির আেঙ্কা
িাকম্বি

বর্উ ইযকন ে র, লং আইলোন্ড এিং বিড- াডসম্বর্র বকেু অংম্বে হসািিার রাি হিম্বক
শুরু কম্বর িুধিার সকাল পর্ন্ত
ন অিো ি ভারী িৃষ্টির দুষ্টি রাউম্বন্ডর পূিাভাম্বসর
ন
একাবধক বদম্বর্র িৃষ্টির ঘির্ায বকেু এলাকায চার িা িার হিবে ইন্সির িৃষ্টি ম্বি পাম্বর
প্রিল িািাম্বসর ফম্বল গাে ও বিদুেম্বির লাইর্ পম্বে হর্ম্বি পাম্বর এিং ভারী িৃষ্টিপাি,
সম্পৃক্ত িাষ্টি এিং িািাম্বসর সংবিশ্রম্বণর ফম্বল বকেু গাে উপম্বে পেম্বি পাম্বর
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ রাজ্জযর এজ্জন্সিগুথলজ্ক্ জরুথর প্রথিন্সিযার সম্পদ প্রস্তুি ক্রার
থর্জ্দনশ থদজ্যজ্ের্ ক্ারণ দ্রুি থিক্াশমার্ থর্ম্নচাপ লং আইলযান্ড, থর্উ ইযক্ন শ র এিং থমডাডসর্ অঞ্চজ্লর হিথশরভাগ অংজ্শ ভারী িৃষ্টিপাজ্ির সৃষ্টি ক্রার সম্ভাির্া রজ্যজ্ে৷ হসামিার রাি
হিজ্ক্ শুরু ওযা প্রিম রাউন্ড এিং মঙ্গলিার সন্ধ্যায থিিীয রাউজ্ন্ড দুই রাউজ্ন্ডর ভারী
িৃষ্টিপাজ্ির সম্ভাির্া রজ্যজ্ে। স্থার্ীযভাজ্ি হিথশ পথরমাজ্ণ 2-4 ইন্সঞ্চ পর্ন্ত
ন হমাট িৃষ্টিপাি সম্ভি,
এিং িৃষ্টিপাজ্ির ার ক্খর্ও ক্খর্ও প্রথি ঘন্টায এক্ ইন্সঞ্চ োথ়িজ্য হর্জ্ি পাজ্র। ইথিমজ্যযই
সম্পৃক্ত মাষ্টটর সাজ্ি থমথলি ভারী িৃষ্টিপাজ্ির ক্ারজ্ণ থিথভন্ন স্থাজ্র্ ির্যার সৃষ্টি জ্ি পাজ্র এিং
প্রিল িািাজ্সর ক্ারজ্ণ গাজ্ের অঙ্গ ও থিদুযজ্ির লাইর্ হভজ্ে প়িজ্ি পাজ্র। প্রিল িৃষ্টি, িািাস
এিং সম্পৃক্ত মাষ্টটর ফজ্ল থক্েু গাে উপজ়্ি হর্জ্ি পাজ্র। গভর্রন হ াচুল থর্উ ইযক্নিাসীজ্দর
ালর্াগাদক্ৃি আি াওযার পূিাভাজ্সর
ন
থদজ্ক্ মজ্র্াজ্র্াগ থদজ্ি এিং জাথর ক্রা জ্ি পাজ্র এমর্
হক্াজ্র্া স্থার্ীয জরুথর আজ্দশ হমজ্র্ চলার আহ্বার্ জার্ার্।
"এই দ্রুি চলমার্ আি াওযার িযিস্থাষ্টট মঙ্গলিার রাি পর্ন্ত
ন ডাউর্জ্েট এলাক্ায প্রচুর
িৃষ্টিপাি আর্জ্ি পাজ্র িজ্ল আশা ক্রা জ্ে, এিং থর্উ ইযক্নিাসীজ্দর পূিাভাজ্সর
ন
উপর গভীর
র্জর রাখা উথচি র্াজ্ি িারা িাজ্দর পজ্ি আসজ্ি পাজ্র এমর্ হর্জ্ক্াজ্র্া প্রথিক্ূল আি াওযার
জর্য প্রস্তুি িাক্জ্ি পাজ্রর্।" গভর্রন হ াচুল িম্বলম্বের্। "আথম রাজ্জযর এজ্জন্সিগুথলজ্ক্
থর্জ্দনশ থদজ্যথে জরুরী প্রথিন্সিযার সম্পদ প্রস্তুি ক্রজ্ি এিং স াযিার প্রজ্যাজর্ ওযা হসই
অঞ্চলগুথলজ্ি আমাজ্দর স্থার্ীয সরক্ার এিং সম্প্রদাযগুথলজ্ক্ হসগুথল হমািাজ্যর্ ক্রার জর্য
প্রস্তুি িাক্জ্ি। আমরা আমাজ্দর সঙ্গী থর্উ ইযক্নিাসীজ্দর সা ার্য ক্রজ্ি প্রস্তুি।"

মঙ্গলিার দুপুর পর্ন্ত
ন লং আইলযান্ড, থর্উ ইযক্ন শ র এিং থর্ম্ন থমড- াডসর্ অঞ্চজ্লর মজ্যয
এিং ক্াোক্াথে ক্াউথন্টগুথলর জর্য এক্ষ্টট আক্ন্সিক্ ির্যার র্জরদাথর ক্ার্ক্র
ন
রজ্যজ্ে। মঙ্গলিার থিজ্ক্ল হিজ্ক্ িুযিার সক্াল পর্ন্ত
ন সাজ্ফাক্ ক্াউথন্টর জর্য এক্ষ্টট িাযুর
উপজ্দিা ক্ার্ক্র
ন রজ্যজ্ে ক্ারণ 50 মাইল প্রথি ঘণ্টার হিজ্গ িািাজ্সর হ াজ়্িা াওযা গাজ্ের
অঙ্গ এিং থিদুযজ্ির লাইর্গুথলজ্ক্ হভজ্ঙ্গ হফলজ্ি পাজ্র এিং ভারী িৃষ্টিপাজ্ির ফজ্ল সম্পৃক্ত
ভূ থমর ফজ্ল থক্েু গাে উপজ়্ি হর্জ্ি পাজ্র৷
আপর্ার এলাক্ায আি াওযা উপজ্দিার সম্পূণ িাথলক্া
ন
হদখার জর্য আপর্ার এলাক্ার
র্যাশর্াল ওজ্যদার সাথভনস (National Weather Service)-এর ওজ্যিসাইট এ র্ার্।
এম্বযন্সির প্রস্তুবি
পবরি র্ বিভাগ
হেজ্টর পথরি র্ থিভাগ থর্জ্ম্নাক্ত অযাজ্সটগুথল স প্রস্তুথি থর্জ্যজ্ে:
•
•
•
•
•
•
•

1,408ষ্টট থিশাল ডাম্প ট্রাক্
300ষ্টট থিশাল হলাডার
77ষ্টট ট্রযাক্ড ও চাক্ার্ুক্ত খর্র্র্ন্ত্র
72ষ্টট থচপার
20ষ্টট হেডার
হের্ হজটস 16ষ্টট ভযাক্ুযাম ট্রাক্
14ষ্টট ষ্টট্র ক্্রু িাজ্ক্ট ট্রাক্

থ্রুওম্বয কিৃ প
ন ক্ষ
থ্রুওজ্য অজ্িাথরষ্টট জ়্িা িািাস সংিান্ত হর্জ্ক্াজ্র্া পথরথস্থথি হমাক্াজ্িলায হেট জুজ়্ি 656 জর্
অপাজ্রটর ও সুপারভাইজার, হোট হিজ্ক্ মা াথর আক্াজ্রর খর্র্র্ন্ত্র, লাঙ্গল/ডাম্প ট্রাক্, ি়ি
হলাডার এিং ভ্রামযমার্ VMS হিাডন, ভ্রামযমার্ লাইট টাওযার, হোট হজর্াজ্রটর, হোট পাম্প ও
সরঞ্জাম টার্ার হট্রলার এিং হর্জ্ক্াজ্র্া যরজ্র্র পি হঘারাজ্র্া িা িজ্ন্ধ্র জর্য ট্রাথফক্ সাইর্ ও
অর্যার্য ট্রাথফক্ থর্যন্ত্রণ র্ন্ত্র থর্জ্য পুজ্রা হেজ্ট ির্যা সমসযার সমাযাজ্র্র জর্য ক্মীরা প্রস্তুি
আজ্ের্। থ্রুওজ্যজ্ি হমাটরচালক্জ্দর সিক্ন ক্রজ্ি থিথভন্ন রক্জ্মর িািনার থচহ্ন, াইওজ্য
সিক্নিা হরথডও এিং হসাশযাল থমথডযা িযি ার ক্রা য।
হেট িযাপী িাক্া ইক্ুইপজ্মজ্ন্টর সংখযা থর্জ্ম্নাক্তার্ুসাজ্র:
•
•
•
•

228ষ্টট থিশাল ডাম্প ট্রাক্
124ষ্টট হোট ডাম্প ট্রাক্
68ষ্টট হলাডার
29ষ্টট হট্রলার

•
•
•
•
•
•
•
•
•

8ষ্টট ভযাক্ ট্রাক্
9ষ্টট ট্রযাক্ড খর্র্র্ন্ত্র
10ষ্টট হুইলড এক্সক্যাজ্ভটস ন
9ষ্টট ব্রাশ থচপাস ন
100ষ্টট হচইর্স
25ষ্টট এথরযাল ট্রাক্
23ষ্টট থিড থেযার
87ষ্টট ি র্জ্র্াগয হজর্াজ্রটর
70ষ্টট ি র্জ্র্াগয লাইট ইউথর্ট

থ্রুওজ্য অিথরষ্টটর হমািাইল অযাপ থির্ামূজ্লয ডাউর্জ্লাড ক্রজ্ি হমাজ্টাথরেজ্দর উৎসা হদওযা

জ্ে, র্া আইজ্ফার্ এিং অযান্ড্রজ্যড থডভাইজ্সর জর্য পাওযা র্ায। অযাজ্পর মাযযজ্ম
হমাটথরেরা রাস্তায িাক্ার সময লাইভ ট্রাথফক্ ক্যাজ্মরা, থরজ্যল-টাইম িিয ও হর্থভজ্গশর্
সংিান্ত স াযিায সরাসথর অযাজ্ক্সস পাজ্ির্। এো়িা হমাটথরেরা ট্রািঅযালাজ্টন র ই-হমজ্লর
জর্য সাইর্ আপ ক্রজ্ি পাজ্রর্, র্া হিজ্ক্ থ্রুওজ্যজ্ি সিজ্শষ
ন
ট্রাথফক্ আপজ্ডট পাওযা
র্াজ্ি, @ThruwayTraffic Twitter-এ ফজ্লা ক্রুর্ এিং thruway.ny.gov এ র্ার্ র্াজ্ি থ্রুওজ্য
এিং থর্উ ইযক্ন হেজ্টর অর্যার্য হরাডওজ্যজ্জর জর্য ইন্টারঅযাথিভ মযাজ্পর মাযযজ্ম ট্রাথফজ্ক্র
অিস্থা জার্া র্ায।
স্বম্বদম্বের বর্রাপত্তা ও যরুরী পবরম্বেিা বিভাগ (Division of Homeland Security and
Emergency Services)
থডথভশজ্র্র অথফস অফ এমারজ্জন্সি মযাজ্র্জজ্মন্ট (Office of Emergency Management)
ঘথর্ষ্ঠভাজ্ি আি াওযার অিস্থা পর্জ্িক্ষণ
ন
ক্রজ্ে এিং এর এমাজ্জনন্সি অপাজ্রশর্ হসন্টার
(Emergency Operations Center) িিনমাজ্র্ সন্সিয রজ্যজ্ে। থিভাগষ্টট হর্জ্ক্াজ্র্া প্রজ্যাজর্ীয
রাষ্ট্রীয এজ্জন্সির প্রথিন্সিযা ন্সিযাক্লাপ সমন্বয ক্রজ্ি এিং আগামী থদর্গুথলজ্ি স্থার্ীযজ্দর
সাজ্ি হর্াগাজ্র্াগ রাখজ্ি। উপরন্তু, থিভাজ্গর থর্উ ইযক্ন হেট টাি হফাস-2
ন (New York State
Task Force-2, NY-TF2), রাজ্জযর আরিার্ সাচন এিং হরসথক্উ টীম (Urban Search and Rescue
Team) হমািাজ্যর্ স রাজ্জযর এজ্জন্সির জল উদ্ধাজ্রর সম্পজ্দর প্রথিন্সিযা সমন্বজ্যর জর্য
অথফস অফ ফাযার থপ্রজ্ভর্শর্ অযান্ড ক্জ্রাল (Office of Fire Prevention and Control)
প্রস্তুি। OFPC-এর NY-TF2 এিং হেট এজ্জন্সির সুইফ্ট জজ্লর হরসথক্উ টীমগুথল স্থার্ীয
প্রথিন্সিযা ক্ষমিার পথরপূরক্ এিং স াযিা ক্রার জর্য উদ্ধারক্ারী হর্ৌক্া এিং উচ্চঅযাজ্ক্সজ্লর র্ার্িা র্ পথরচালর্াক্ারী সুইফ্ট-ওযাটার হরসথক্উ হটক্থর্থশযার্জ্দর হমািাজ্যর্
ক্রজ্ি সক্ষম।
পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাগ (Department of Environmental Conservation)
DEC পথরজ্িশ সংরক্ষণ পুথলশ অথফসার, ফজ্রে হরঞ্জাস, ন আপৎক্ালীর্ মযাজ্র্জজ্মন্ট োফ
এিং আঞ্চথলক্ োফরা সিক্ন িাক্জ্ির্ এিং পথরিথিনি পথরথস্থথিজ্ি র্জর রাখজ্ির্ এিং খারাপ
আি াওযার দরুর্ ক্ষথিেস্ত ওযার সম্ভাির্া রজ্যজ্ে এরক্ম এথরযা এিং অিক্াঠাজ্মাগুথলজ্ি

িারা ট লদাথর চালাজ্ির্। সুইফ্ট ওযাটার হরসথক্উ ষ্টটম স সমস্ত উপলভয অযাজ্সট
আপৎক্ালীর্ পথরথস্থথিজ্ি সা ার্য ক্রার জর্য হমািাজ্যর্ ক্রা জ্যজ্ে।
পাকন, বিম্বর্াদর্ ও ঐবি াবসক সংরক্ষণ দপ্তর (Office of Parks, Recreation and
Historic Preservation)
থর্উ ইযক্ন হেট পাক্ন পুথলশ এিং পাজ্ক্নর পাজ্সাজ্র্লরা
ন
সিক্ন আজ্ে এিং আি াওযা পথরথস্থথি
এিং িার পথরণাজ্মর উপর ক়্িা র্জর রাখজ্ের্। পাজ্ক্নর দশর্ািীজ্দর
ন
র্জর রাখা উথচৎ
parks.ny.govিা পাজ্ক্নর সময, হখালা ও িজ্ন্ধ্র িযাপাজ্র সিজ্শষ
ন
িজ্িযর জর্য িাজ্দর স্থার্ীয
পাক্ন অথফজ্স ক্ল ক্রা উথচৎ।
যর্ম্বসিা বিভাগ (Department of Public Service)
থর্উ ইযজ্ক্নর ইউষ্টটথলষ্টটগুথলজ্ি রাজয জুজ়্ি ক্ষযক্ষথি মূলযাযর্, প্রথিন্সিযা, হমরামি এিং
পুর্রুদ্ধাজ্রর প্রজ্চিার জর্য আর্ুমাথর্ক্ 5,500 জর্ ক্মী উপলব্ধ। থডপাটন জ্মন্ট অফ পািথলক্
সাথভনজ্সর (Department of Public Service) ক্মীরা জ়্ির সময ইউষ্টটথলষ্টটগুথলর ক্াজ ট্রযাক্
ক্রজ্ি এিং থর্ন্সিি ক্রজ্ি হর্ ইউষ্টটথলষ্টটগুথল সিজ্চজ্য হিথশ প্রভাথিি অঞ্চজ্ল উপর্ুক্ত
ক্মীজ্দর স্থার্ান্তর ক্রজ্ি।
বর্উ ইযকন হেি পুবলে
হেট পুথলশ (State Police) ক্ষথিেস্ত এলাক্াগুথলজ্ি প্রজ্যাজর্ অর্ুর্াযী অথিথরক্ত ট্ রুপার
হমািাজ্যর্ ক্রজ্ি প্রস্তুি। চার চাক্ার র্ার্িা র্, এিং ইউষ্টটথলষ্টট টাি র্ার্িা র্ স থিজ্শষভাজ্ি
তিথর হেট পুথলজ্শর সমস্ত গা়িী অথিলজ্ে স াযিার জর্য তিথর এিং প্রস্তুি রজ্যজ্ে। সক্ল
ট্ রুপ, জরুথর শন্সক্ত এিং হর্াগাজ্র্াগ সরঞ্জাম পরীক্ষা ক্রা জ্যজ্ে।
বর্উ ইযকন পাওযার অিবরষ্টি (New York Power Authority, NYPA) / কোর্াল
কম্বপাম্বরের্
ন
(Canal Corporation)
থর্উ ইযক্ন পাওযার অিথরষ্টট এিং থর্উ ইযক্ন হেট ক্যার্াল ক্জ্পাজ্রশর্
ন
পথরথস্থথি পর্জ্িক্ষণ
ন
ক্রজ্ে এিং সমস্ত সম্পদগুথলজ্ক্ প্রস্তুি ক্রজ্ে। NYPA এিং ক্যার্ালজ্সর প্রথিথর্থযরা রাজয,
ক্াউথন্ট এিং স্থার্ীয জরুথর ক্মীজ্দর সাজ্ি ঘথর্ষ্ঠ হর্াগাজ্র্াজ্গ রজ্যজ্ের্৷ প্রজ্যাজজ্র্ NYPA
ট্রািথমশর্ এিং অর্যার্য ক্মীজ্দর স াযিা ক্রজ্ি পাঠাজ্র্ার জর্য NYPA প্রস্তুি রজ্যজ্ে।
ক্যার্াল ক্জ্পাজ্রশর্
ন
হর্াষ্টটশ টু হমথরর্াস অযালাজ্টন
ন
র মাযযজ্ম জর্সাযারণজ্ক্ প্রজ্যাজর্ অর্ুর্াযী
আপজ্ডট ক্রজ্ি। জর্সাযারজ্ণর সদসযরা এখাজ্র্ এই হর্াষ্টটশগুথল হপজ্ি সাইর্ আপ ক্রজ্ি
পাজ্রর্।
হিম্বরাপবলির্ রািম্বপাম্বিন ের্ অিবরষ্টি

হমজ্ট্রাপথলটর্ ট্রািজ্পাজ্টন শর্ অিথরষ্টট (Metropolitan Transportation Authority) িার
পথরি র্ হর্টওযাক্ন রক্ষা ক্রজ্ি এিং থর্রাপদ হসিা প্রদাজ্র্র জর্য প্রজ্যাজর্ীয সক্ল সিক্নিা
অিলের্ ক্রজ্ে। হমজ্ট্রাপথলটার্ ট্রািজ্পাজ্টন শর্ এজ্জন্সিগুথল এক্ সজ্ঙ্গ ঘথর্ষ্ঠভাজ্ি ক্াজ
ক্রজ্ে, স্থার্ীয অংশীদারজ্দর সাজ্ি সমন্বয ক্জ্র পথরক্ল্পর্া তিথর ক্রজ্ি র্থদ পথরজ্ষিা প্রভাথিি
য। MTA ক্থমউটার হরলজ্রাড, সািওজ্য, এিং এজ্জন্সির হসিু এিং টাজ্র্ল জুজ়্ি প্রজ্যাজর্ীয
িযাক্আপ সরঞ্জাম আজ্গ হিজ্ক্ স্থাপর্ ক্রজ্ে। সািওজ্যজ্ি, রক্ষণাজ্িক্ষজ্ণর ক্মীরা ির্যাপ্রিণ
এলাক্াগুথলজ্ি ট্রযাক্ হের্গুথল পথরদশর্ন ক্রজ্ের্ এিং ট্রযাক্ পাম্প এিং জ়্ির িাক্সগুথল
হেজ ক্রজ্ের্৷
ভারী িৃষ্টি এিং াওযার সময র্ািাযাি ক্রার হক্ষজ্ে MTA ো ক্জ্দর অথিথরক্ত সিক্নিা থর্জ্ি
উৎসা থদজ্ে। এজ্ি রজ্যজ্ে র্ািাযাজ্ির জর্য িা়িথি সময হর্ওযা, প্ল্যাটফম এিং
ন
থসিঁথ়ি থদজ্য
ািঁটার সময িা়িথি সিক্নিা অিলের্ ক্রা, থপন্সেল অিস্থা সম্পজ্ক্ন সিক্ন িাক্া, এিং মািার
উপজ্র িাক্া গােপালা িা িাজ্রর িযাপাজ্র সিক্ন িাক্া।
িন্দর কিৃ প
ন ক্ষ (Port Authority)
হপাটন অিথরষ্টটও আি াওযা পথরথস্থথির উপর র্জর রাখজ্ে। থব্রজ, সজ্িাপথর
ন
হরাডওজ্য িরাির
এিং িথসংগুথলজ্ি গথির উর্ধ্সীমা
ন
হিিঁজ্য হদওযা জ্ি পাজ্র। থিলে এিং িাথিলক্রজ্ণর
িযাপাজ্র সিজ্শষ
ন
িজ্িযর জর্য ক্যাথরযার এিং এযারলাইজ্র্র সাজ্ি সরাসথর হর্াগাজ্র্াগ ক্রজ্ি
হপাটন অিথরষ্টটর হফথসথলষ্টট হিজ্ক্ র্ােীজ্দর উৎসা হদওযা জ্ে। হপাটন অিথরষ্টট সুথিযা সম্পজ্ক্ন
সিজ্শষ
ন
িজ্িযর জর্য, অর্ুে ক্জ্র হসাশযাল থমথডযা হচক্ ক্রুর্, PA এলাটন -এর জর্য সাইর্
আপ ক্রুর্ অিিা PA হমািাইল অযাপগুথলর মজ্যয এক্ষ্টট ডাউর্জ্লাড ক্রুর্।
বর্রাপত্তা সংিান্ত পরািে ন
িীব্র আি াওযার জর্য প্রস্তুি র্:
•
•
•
•

•
•

আপথর্ হর্খাজ্র্ িসিাস ক্জ্রর্ হসখাজ্র্র ক্াউথন্ট এিং থর্ক্টিিী শ রগুথলর
র্াম জার্ুর্। গুরুির আি াওযার সিক্নিা ক্াউথন্টর থভথিজ্ি জাথর ক্রা য।
আপর্ার িাথ়ির িা িযিসার হিজ্ক্ থর্রাপদ রুটষ্টট থশখুর্ , র্থদ থর্রাপদ স্থজ্ল
আপর্ার িা়িািাথ়ি চজ্ল হর্জ্ি য।
র্থদ স্থার্ িযাগ ক্রার পরামশ হদওযা
ন
য, িা অথিলজ্ে ক্রুর্। শুযু প্রজ্যাজর্ীয
ন্সজথর্সপে থর্র্, এিং সম্ভি জ্ল আপর্ার হপাষা প্রাণীগুথলজ্ক্ থর্জ্য থর্র্।
পপথরিাজ্রর পলাযজ্র্রপ এক্ষ্টট পথরক্ল্পর্া তিথর ক্রুর্ এিং অর্ুশীলর্ ক্রুর্
এিং পথরিাজ্রর সদসযরা পৃিক্ জ্য হগজ্ল হদখা ক্রার এক্ষ্টট থর্থদন ি স্থার্ থচথহ্নি
ক্জ্র রাখুর্।
জ়্ির সময গাথ়ি চালাজ্র্া িা িাইজ্র র্াওযা এথ়িজ্য চলুর্। ির্যা এিং ক্ষথিক্র
িািাস ভ্রমণ থিপজ্জর্ক্ ক্জ্র িু লজ্ি পাজ্র।
িাইজ্র র্থদ হর্জ্িই য িা জ্ল প্রিাথ ি পাথর্র মজ্যয হ িঁ জ্ট র্াজ্ির্ র্া। দ্রুি
গথিজ্ি চলমার্ েয ইন্সঞ্চ পাথর্ আপর্াজ্ক্ থেটজ্ক্ হফজ্ল থদজ্ি পাজ্র।

•

আপথর্ র্থদ গাথ়ি চালাজ্ি চার্ িা জ্ল মজ্র্ রাখজ্ির্: "ঘুজ্র র্ার্, ডুজ্ি র্াজ্ির্
র্া! " প্ল্াথিি রাস্তা থদজ্য গাথ়ি চালাজ্ির্ র্া ক্ারণ গাথ়ি মাে দুই ফুট ি মার্
পাথর্জ্ি হভজ্স হর্জ্ি পাজ্র। র্থদ আপর্ার গাথ়ি দ্রুি গথিজ্ি চলমার্ পাথর্জ্ি
আটক্া পজ্র, িা জ্ল গাথ়িজ্ি িাক্ুর্। র্থদ গাথ়ির থভিজ্র জল িা়িজ্ি িাজ্ক্
িা জ্ল োজ্দ আশ্রয থর্র্। রাস্তার িািঁযার পাশ ক্াষ্টটজ্য গাথ়ি চালাজ্ির্ র্া।

াজ্ি দুজ্র্াগ
ন সরিরা রাখুর্, এগুজ্লা স :
•
•
•
•
•
•
•

ফ্ল্যাশলাইট এিং অথিথরক্ত িযাটাথর
িযাটাথর চাথলি হরথডও এিং অথিথরক্ত িযাটাথর
ফােন এইড থক্ট এিং মযার্ুযাল
জরুথর খাদয এিং পাথর্
অ-বিদুযথিক্ ক্যার্ ওজ্পর্ার
অপথর ার্ ওষু
ন য
হচক্িুক্ , র্গদ, হিথডট ক্াডন , ATM ক্াডন

থিদুযৎ থিভ্রাট জ্ল থর্উইযক্নিাসীজ্দর উথচৎ:
•

•

•
•
•

•

এই থডভাইসগুথলজ্ক্ ক্ষথি ক্রজ্ি পাজ্র এমর্ ক্ষণস্থাযী শন্সক্তর প্রিাজ্ র হক্ষজ্ে
প্রযার্ র্ন্ত্রপাথি এিং অর্যার্য সরঞ্জাম, হর্মর্, ক্ম্পম্পউটারগুথল িন্ধ্ ক্রুর্ িা
সংজ্র্াগ থিন্সেন্ন ক্রুর্। এক্ষ্টট আজ্লা চালু রাখুর্ র্াজ্ি ক্খর্ থিদুযৎ থফজ্র আজ্স
িা আপথর্ জার্জ্ি পাজ্রর্। আপথর্ হর্খাজ্র্ ইজ্লক্ট্রথর্ক্ সরঞ্জাম িযি ার
ক্জ্রর্ হসখাজ্র্ সাজন হপ্রাজ্টির িযি ার ক্রার ক্িা থিজ্িচর্া ক্রুর্।
আপর্ার ইউষ্টটথলষ্টট প্রদার্ক্ারীজ্ক্ থিভ্রাজ্টর থিষজ্য অিথ ি ক্রজ্ি এিং
অথফথসযাল িজ্িযর জর্য স্থার্ীয সম্প্রচার শুর্জ্ি ক্ল ক্রুর্। ইউষ্টটথলষ্টট
সংস্থাগুজ্লার এক্ষ্টট িাথলক্া হপজ্ি থর্উ ইযক্ন হেট থডপাটন জ্মন্ট অি পািথলক্
সাথভনজ্স থভন্সজট ক্রুর্।
আপর্ার প্রথিজ্িশীজ্দর থিদুযৎ আজ্ে থক্র্া িা হদখুর্। অযাজ্ক্সস িা ক্ার্ক্রী
ন
প্রজ্যাজর্ আজ্ে এমর্ হলাজ্ক্জ্দর খির থর্র্।
জরুরী আজ্লার জর্য শুযুমাে ফ্ল্যাশলাইট িযি ার ক্রুর্ - হমামিাথিগুথল
আগুর্ লাগার ুিঁ থক্ তিথর ক্জ্র।
হরথিজাজ্রটর এিং থিজাজ্রর দরজা িন্ধ্ রাখুর্ - হিথশরভাগ খািার হর্গুথলর
থ মাযজ্র্র প্রজ্যাজর্ হসগুথল এক্ষ্টট িন্ধ্ হরথিজাজ্রটজ্র থক্েু ঘন্টার জর্য
থর্রাপজ্দ রাখা হর্জ্ি পাজ্র। এক্ষ্টট র্া হখালা হরথিজাজ্রটর প্রায চার ( 4) ঘন্টার
জর্য খািারজ্ক্ ঠান্ডা রাখজ্ি। এক্ষ্টট সম্পূণ থিজার
ন
িাপমাোজ্ক্ প্রায 48 ঘন্টা
যজ্র রাখজ্ি।
িাথ়ির থভিজ্র ক্াঠক্যলার থেল িযি ার ক্রজ্ির্ র্া এিং িাজ্পর জর্য গযাজ্সর
চুলা িযি ার ক্রজ্ির্ র্া - হসগুথল ক্াির্ন মজ্র্াক্সাইজ্ডর ক্ষথিক্ারক্ মাো ো়িজ্ি
পাজ্র।

•

•

•
•

•

ঠান্ডা আি াওযায, স্তজ্র স্তজ্র হপাশাক্ পজ্র এিং িাইজ্র ক্াটাজ্র্া সময ক্থমজ্য
উষ্ণ িাক্ুর্। ঠান্ডা চাজ্পর উপসগ (অি
ন
াৎ,
ন
াইজ্পািাথমযা)
ন সম্পজ্ক্ন সজ্চির্
িাক্ুর্ এিং উপসগ হদখা
ন
থদজ্ল র্িার্ি থচথক্ৎসা ক্রার্।
আপথর্ র্থদ এক্ষ্টট উিঁচু ভিজ্র্ িাজ্ক্র্, িা জ্ল থসিঁথ়ি থদজ্য থিন্সডংজ্যর সিথর্ম্ন
ন
িলায র্ার্। থলফজ্ট আটজ্ক্ পজ্র িাক্জ্ল সা াজ্র্যর জর্য অজ্পক্ষা ক্রুর্। হজার
ক্জ্র দরজা হখালার হচিা ক্রজ্ির্ র্া। তযর্ যরুর্
ন
- অজ্র্ক্ িািাস রজ্যজ্ে এিং
থলফজ্টর থভিরষ্টট র্ােীজ্দর সুরক্ষার জর্য তিথর ক্রা জ্যজ্ে।
আপর্ার হপাষা প্রাণীজ্দর জর্য িাজা, শীিল জল প্রদার্ ক্রার ক্িা মজ্র্ রাখুর্।
থর্ষ্প্রজ্যাজর্ র্ািাযাি ক্রজ্ির্ র্া, থিজ্শষ ক্জ্র গাথ়িজ্ি। থিভ্রাজ্টর সময
ট্রযাথফক্ থসগর্যালগুথল ক্াজ ক্রজ্ি র্া, র্ার ফজ্ল র্ার্জট এিং থিপজ্জর্ক্
গাথ়ি চালাজ্র্ার অিস্থা তিথর জ্ি। আপর্াজ্ক্ র্থদ ব্ল্যাক্আউজ্টর সময গাথ়ি
চালাজ্িই য, 4-ওজ্য েপ থর্যম হমজ্র্ ক্লার ক্িা মজ্র্ রাখুর্ ক্াজ-র্া-ক্রা
ট্রযাথফক্ থসগর্যাল স হমা়িগুথলজ্ি।
স্বযংন্সিয হটলার হমথশর্গুথলর ( ATM) হমাট সরঞ্জাম এিং থলফটগুথল যজ্িা
ক্াজ ক্রজ্ি র্া।

আজ্রা থর্রাপিার পরামজ্শরন জর্য, থর্উ ইযক্ন হেট থডথভশর্ অফ হ ামলযান্ড
থসথক্উথরষ্টট অযান্ড এমাজ্জনন্সি সাথভনজ্সজ্সর (New York State Division of Homeland
Security and Emergency Services) থর্রাপিার পরামজ্শরন ওজ্যি হপজ্জ র্ার্ এখাজ্র্।
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