অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/26/2021

গভর্রন কোবি হ াকল

প্রত্োবেত্ কালবিোখী যা ভারী ির্ণন এিং ির্োর সম্ভাির্া বর্ম্বে আসম্বি, ত্ার বিরুম্বে
হেম্বের প্রবত্ক্রিো সম্পম্বকন গভর্রন হ াচু ল বর্উ ইেকনিাসীম্বের ালর্াগাে ত্িে প্রোর্
কম্বরর্

রাজধার্ী অঞ্চল, লং আইলোন্ড, NYC, বিড- াডসর্ এিং সাউোর্ নটেোম্বরর হিে
কম্বেকটে এলাকাে ির্োর হিাে পবরবিবত্ প্রভাি হেলম্বত্ পাম্বর িম্বল প্রত্োবেত্, ত্াই
গভর্রন হ াচু ল যাত্রীম্বের িঙ্গলিার সন্ধ্োে যাত্াোম্বত্র সিে সত্কনত্া অিলের্ করার
আহ্বার্ জাবর্ম্বেম্বের্
লং আইলোন্ড, বিড- াডসর্, বর্উ ইেকন বসটে এিং সাউোর্ নটেোর অঞ্চম্বল এই সন্ধ্োর
িম্বধে আম্বরা 2-3 ইক্রঞ্চ িৃটিপাত্ প্রত্োবেত্; লং আইলোম্বন্ড িঙ্গলিার হিম্বক িুধিার
রাত্ারাবত্ ঘণ্টাে 50 হিম্বক 60 িাইল হিম্বগ িাত্াস িইম্বি
আকক্রিক ির্োর সত্কনত্া কাযকর
ন
হডলাওেোর এিং সাবলভার্ কাউবিগুবলম্বত্
গভর্রন আম্বগ হিম্বকই হসািিার সন্ধ্োে রাষ্ট্রীে েুম্বযাগ
ন জরুবর অিিা হঘার্ণা কম্বরম্বে
প্রভাবিত্ এলাকাে রাষ্ট্রীে এম্বজক্রিগুবলর প্রবত্ক্রিো স জত্র করম্বত্
গভর্রন ক্যাথি হ াচুল আজ বুধবার সক্াল পর্ন্ত
ন রাজয জুড়ে ঘূর্ায়মার্
ন
ক্ালববশাখী এবং তার
ফডল রাজধার্ী অঞ্চল, লং আইলযান্ড, থর্উ ইয়ক্ন থসটি, থমড- াডসর্ এবং সাউদার্ টিয়ার
ন
অঞ্চডল
ভারী বৃটিপাত এবং বর্যার পথরথিথত ততথর ওয়ার থবরুডে রাডজযর প্রথতক্রিয়া সম্পডক্ন থর্উ
ইয়ক্নবাসীডদর আপডডি ক্ডরডের্। থর্ম্নরাজয অঞ্চডল হমাি 3 ইক্রঞ্চ পর্ন্ত
ন বৃটিপাত জমা ডয়ডে
এবং আরও 2-3 ইক্রঞ্চ বৃটি লং আইলযান্ড, থমড- াডসর্, থর্উ ইয়ক্ন থসটি এবং সাউদার্ িায়ার
ন
অঞ্চলগুথল মঙ্গলবাডরর বাথক্ সময় জুড়ে প্রভাব হফলডব বডল আশা ক্রা ডে। বুধবার লং
আইলযাডন্ড 60 মাইলপ্রথত ঘণ্টা হবডগ বাতাডসর দমডক্র সম্ভাবর্া আডে। গভর্রন হ াচুল ক্ষথতগ্রস্ত
এলাক্ায় থর্উ ইয়ক্নবাসীডদর সারাথদডর্র আব াওয়ার উপর থর্ক্ি র্জর রাখডত, র্াতায়াডতর
সময় সতক্নতা অবলম্বর্ ক্রডত এবং ঝড়ের প্রথতক্রিয়ায় িার্ীয় ক্তৃপ
ন ডক্ষর দ্বারা জাথর ক্রা
জরুথর আডদশগুথল অর্ুসরর্ ক্রার আহ্বার্ জাথর্ডয়ডের্।
"আমরা আব াওয়ার পূবাভাডের
ন
উপর থর্ক্ি র্জর রাখথে এবং আজ রাত এবং আগামী ক্াল
আমরা হর্ ভারী বের্ন এবং বাতাস আশা ক্রথে তার হমাক্াথবলা ক্রার জর্য সরক্াডর আমাডদর
অংশীদারডদর সাডি হর্াগাডর্াগ ক্রার জর্য ক্াজ ক্রথে," গভর্রন হ াচু ল িম্বলর্। "সক্ল থর্উ

ইয়ক্নবাসীর সতক্ন এবং প্রস্তুত িাক্া উথচত িার্ীয় সরক্ারগুথলর দ্বারা জাথর ক্রা হক্ার্
সঙ্কিক্ালীর্ আডদশ মার্ার জর্য। আথম দৃঢ়ভাডব প্রডতযক্ডক্ তাডদর িার্ীয় আব াওয়ার
পূবাভাস
ন
পর্ডবক্ষর্
ন
ক্রার জর্য এবং আজ সন্ধ্যায় এবং বুধবার সক্াডল আপর্ার বাথ়েডত
র্াতায়াডতর সময় সতক্নতা অবলম্বর্ ক্রার জর্য অর্ুডরাধ ক্রথে।"
হসামবার সক্াল অবথধ, ডাউর্ডেডির বহু জায়গায় 3 ইক্রঞ্চ বা তার হবথশ বৃটিপাত ডয়ডে এই
ক্ালববশাখীর সাডি, এবং আডরা বৃটি ডব বডল আশা ক্রা ডে এই সন্ধ্যা পর্ন্ত।
ন র্যাশর্াল
ওডয়দার সাথভনস (National Weather Service) বুধবার পর্ন্ত
ন আক্ক্রিক্ বর্যা, উপক্ূলীয় বর্যা
এবং প্রবল বাতাডসর র্জরদারী এবং উপডদিা স এক্াথধক্ আব াওয়া পর্ডবক্ষর্
ন
এবং উপডদিা
জাথর ক্ডরডে। আপর্ার এলাক্ায় আব াওয়া উপডদিার সম্পূর্ তাথলক্া
ন
হদখার জর্য আপর্ার
এলাক্ার র্যাশর্াল ওডয়দার সাথভনস (National Weather Service)-এর ওডয়বসাইি এ র্ার্।
হসামবার, গভর্রন হ াচুল এক্টি রাডজযর দুডর্াগক্ালীর্
ন
জরুরী অবিা হঘাের্া ক্ডরর্ হবশ থক্েুর
ক্াউথির জর্য, র্ার মডধয আডে ব্রঙ্কস, ব্রুম, হচর্াডঙ্গা, হডলাওডয়র, থগ্রর্, থক্ংস, মিডগামাথর,
র্াসাউ, থর্উ ইয়ক্ন, অডরঞ্জ, অিডসডগা, পুির্াম, ক্ুইন্স, থরচমন্ড, রক্লযান্ড, হসডর্ক্ডিথড,
হকা যাথর, সাডফাক্, টিওগা, আলোর, ওডয়েডচোর এবং সংলঘ্ন ক্াউথিগুথলডত।
এম্বজক্রির প্রস্তুবত্
পবরি র্ বিভাগ
হেডির পথরব র্ থবভাগ থর্ডম্নাক্ত অযাডসিগুথল স প্রস্তুথত থর্ডয়ডে:
•
•
•
•
•
•
•

1,409-টি থবশাল ডাম্প ট্রাক্
304টি থবশাল হলাডার
78টি ট্রযাক্ড ও চাক্ার্ুক্ত খর্র্র্ন্ত্র
73টি থচপার
20টি হগ্রডার
16টি থসউয়ার হজি স ভযাক্ুম ট্রাক্
14টি টট্র ক্্রু বাডক্ি ট্রাক্

থ্রুওম্বে অিবরটে
থ্রুওডয় অডিাথরটি ঝড়ো বাতাস সংিান্ত হর্ডক্াডর্া পথরথিথত হমাক্াডবলায় হেি জুড়ে 656 জর্
অপাডরির ও সুপারভাইজার, হোি হিডক্ মাঝাথর আক্াডরর খর্র্র্ন্ত্র, লাঙ্গল/ডাম্প ট্রাক্, ব়ে
হলাডার এবং ভ্রামযমার্ VMS হবাডন, ভ্রামযমার্ লাইি িাওয়ার, হোি হজর্াডরির, হোি পাম্প ও
সরঞ্জাম িার্ার হট্রলার এবং হর্ডক্াডর্া ধরডর্র পি হঘারাডর্া বা বডন্ধ্র জর্য ট্রাথফক্ সাইর্ ও
অর্যার্য ট্রাথফক্ থর্য়ন্ত্রর্ র্ন্ত্র থর্ডয় পুডরা হেডি বর্যা সমসযার সমাধাডর্র জর্য ক্মীরা প্রস্তুত
আডের্। থ্রুওডয়ডত হমািরচালক্ডদর সতক্ন ক্রডত থবথভন্ন রক্ডমর বাতনার থচহ্ন, াইওডয় সতক্নতা
হরথডও এবং হসাশযাল থমথডয়া বযব ার ক্রা য়।

হেি বযাপী িাক্া ইক্ুইপডমডির সংখযা থর্ডম্নাক্তার্ুসাডর:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

228টি থবশাল ডাম্প ট্রাক্
124টি হোি ডাম্প ট্রাক্
68টি হলাডার
29টি হট্রলার
8টি ভযাক্ ট্রাক্
9টি ট্রযাক্ড খর্র্র্ন্ত্র
10টি হুইলড এক্সক্যাডভিস ন
9টি ব্রাশ থচপাস ন
100টি হচইর্স
25টি এথরয়াল ট্রাক্
23টি থকড থেয়ার
87টি ব র্ডর্াগয হজর্াডরির
70টি ব র্ডর্াগয লাইি ইউথর্ি

থ্রুওডয় অিথরটির হমাবাইল অযাপ থবর্ামূডলয ডাউর্ডলাড ক্রডত হমাডিাথরেডদর উৎসা হদওয়া
ডে, র্া iPhone এবং Android থডভাইডস পাওয়া র্াডব। অযাডপর মাধযডম হমািথরেরা রাস্তায়
িাক্ার সময় লাইভ ট্রাথফক্ ক্যাডমরা, থরডয়ল-িাইম তিয ও হর্থভডগশর্ সংিান্ত স ায়তায়
সরাসথর অযাডক্সস পাডবর্। এো়োও হমািরচালক্রাট্রান্সঅযালািন ইডমডলর জর্য সাইর্ আপ
ক্রডত পাডরর্ র্া থ্রুওডয়র সবডশে
ন
ট্রাথফক্ পথরথিথত প্রদার্ ক্ডর,
িুইিাডর @ThruwayTraffic ফডলা ক্রুর্ এবং থ্রুওডয়র ও থর্উ ইয়ক্ন হেডির অর্যার্য
স়েক্গুথলডত ট্রাথফডক্র অবিা হদখাডর্া এক্টি ইিারযাথিভ মযাপ
হদখডত thruway.ny.gov হদখুর্।
স্বম্বেম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বর্িা বিভাগ (Division of Homeland Security and
Emergency Services)
থডথভশডর্র অথফস অফ এমারডজক্রন্স মযাডর্জডমি (Office of Emergency Management)
ঘথর্ষ্ঠভাডব আব াওয়ার অবিা পর্ডবক্ষর্
ন
ক্রডে এবং এর এমাডজনক্রন্স অপাডরশর্ হসিার
(Emergency Operations Center) বতনমাডর্ সক্রিয় রডয়ডে। থবভাগটি হর্ডক্াডর্া প্রডয়াজর্ীয়
রাষ্ট্রীয় এডজক্রন্সর প্রথতক্রিয়া ক্রিয়াক্লাপ সমন্বয় ক্রডব এবং আগামী থদর্গুথলডত িার্ীয়ডদর
সাডি হর্াগাডর্াগ রাখডব। উপরন্তু, থবভাডগর থর্উ ইয়ক্ন হেি িাক হফাস-2
ন (New York State
Task Force-2, NY-TF2), রাডজযর আরবার্ সাচন এবং হরসথক্উ িীম (Urban Search and Rescue
Team) হমাতাডয়র্ স রাডজযর এডজক্রন্সর জল উোডরর সম্পডদর প্রথতক্রিয়া সমন্বডয়র জর্য
অথফস অফ ফায়ার থপ্রডভর্শর্ অযান্ড ক্ডরাল (Office of Fire Prevention and Control) প্রস্তুত।
OFPC-এর NY-TF2 এবং হেি এডজক্রন্সর সুইফ্ট জডলর হরসথক্উ িীমগুথল িার্ীয় প্রথতক্রিয়া
ক্ষমতার পথরপূরক্ এবং স ায়তা ক্রার জর্য উোরক্ারী হর্ৌক্া এবং উচ্চ-অযাডক্সডলর র্ার্বা র্
পথরচালর্াক্ারী সুইফ্ট-ওয়ািার হরসথক্উ হিক্থর্থশয়ার্ডদর হমাতাডয়র্ ক্রডত সক্ষম।

পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাগ (Department of Environmental Conservation)
DEC পথরডবশ সংরক্ষর্ পুথলশ অথফসার, ফডরে হরঞ্জাস, ন আপৎক্ালীর্ মযাডর্জডমি োফ এবং
আঞ্চথলক্ োফরা সতক্ন িাক্ডবর্ এবং পথরবথতনত পথরথিথতডত র্জর রাখডবর্ এবং খারাপ
আব াওয়ার দরুর্ ক্ষথতগ্রস্ত ওয়ার সম্ভাবর্া রডয়ডে এরক্ম এথরয়া এবং অবক্াঠাডমাগুথলডত
তারা ি লদাথর চালাডবর্। সুইফ্ট ওয়ািার হরসথক্উ টিম স সমস্ত উপলভয অযাডসি আপৎক্ালীর্
পথরথিথতডত সা ার্য ক্রার জর্য হমাতাডয়র্ ক্রা ডয়ডে।
পাকন, বিম্বর্াের্ ও ঐবত্ াবসক সংরক্ষণ েপ্তর (Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation)
থর্উ ইয়ক্ন হেি পাক্ন পুথলশ এবং পাডক্নর পাডসাডর্লরা
ন
সতক্ন আডে এবং আব াওয়া পথরথিথত
এবং তার পথরর্াডমর উপর ক়্ো র্জর রাখডের্। পাক্ন হখালা িাক্ার পুডরা সময়, হখালার সময়
এবং বন্ধ্ ওয়ার সময় ইতযাথদ সম্পডক্ন সবডশে
ন
তিয জার্ডত পাক্ন ভ্রমর্ক্ারীডদর উথচত
parks.ny.gov হদখা বা তাডদর িার্ীয় পাডক্নর অথফডস হর্াগাডর্াগ ক্রা।
জর্ম্বসিা বিভাগ (Department of Public Service)
থর্উ ইয়ডক্নর ইউটিথলটিগুথলডত রাজয জুড়ে ক্ষয়ক্ষথতর মূলযায়র্, প্রথতক্রিয়া, হমরামত এবং
পুর্রুোডরর প্রডচিার জর্য আর্ুমাথর্ক্ 6,200 জর্ ক্মী উপলব্ধ। থডপািন ডমি অফ পাবথলক্
সাথভনডসর (Department of Public Service) ক্মীরা ঝড়ের সময় ইউটিথলটিগুথলর ক্াজ ট্রযাক্
ক্রডব এবং থর্ক্রিত ক্রডব হর্ ইউটিথলটিগুথল সবডচডয় হবথশ প্রভাথবত অঞ্চডল উপর্ুক্ত ক্মীডদর
িার্ান্তর ক্রডব।
বর্উ ইেকন হেে পুবলে
হেি পুথলশ (State Police) ক্ষথতগ্রস্ত এলাক্াগুথলডত প্রডয়াজর্ অর্ুর্ায়ী অথতথরক্ত ি্ রুপার
হমাতাডয়র্ ক্রডত প্রস্তুত। চার চাক্ার র্ার্বা র্, এবং ইউটিথলটি িাক র্ার্বা র্ স থবডশেভাডব
ততথর হেি পুথলডশর সমস্ত গা়েী অথবলডম্ব স ায়তার জর্য ততথর এবং প্রস্তুত রডয়ডে। সক্ল
ি্ রুপ, জরুথর শক্রক্ত এবং হর্াগাডর্াগ সরঞ্জাম পরীক্ষা ক্রা ডয়ডে।
বর্উ ইেকন পাওোর অিবরটে (New York Power Authority, NYPA) / কোর্াল
কম্বপাম্বরের্
ন
(Canal Corporation)
থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার অিথরটি এবং থর্উ ইয়ক্ন হেি ক্যার্াল ক্ডপাডরশর্
ন
পথরথিথত পর্ডবক্ষর্
ন
ক্রডে এবং সমস্ত সম্পদগুথলডক্ প্রস্তুত ক্রডে। NYPA এবং ক্যার্ালডসর প্রথতথর্থধরা রাজয,
ক্াউথি এবং িার্ীয় জরুথর ক্মীডদর সাডি ঘথর্ষ্ঠ হর্াগাডর্াডগ রডয়ডের্৷ প্রডয়াজডর্ NYPA
ট্রান্সথমশর্ এবং অর্যার্য ক্মীডদর স ায়তা ক্রডত পাঠাডর্ার জর্য NYPA প্রস্তুত রডয়ডে। ক্যার্াল

ক্ডপাডরশর্
ন
হর্াটিশ িু হমথরর্াস অযালাডিন
ন
র মাধযডম জর্সাধারর্ডক্ প্রডয়াজর্ অর্ুর্ায়ী আপডডি
ক্রডব। জর্সাধারডর্র সদসযরা এখাডর্ এই হর্াটিশগুথল হপডত সাইর্ আপ ক্রডত পাডরর্।
হিম্বরাপবলের্ রািম্বপাম্বেন ের্ অিবরটে
হমডট্রাপথলির্ ট্রান্সডপাডিন শর্ অিথরটি (Metropolitan Transportation Authority) তার পথরব র্
হর্িওয়াক্ন রক্ষা ক্রডত এবং থর্রাপদ পথরডেবা প্রদার্ ক্রডত প্রডয়াজর্ীয় সক্ল পূবসতক্ন
ন
তা
অবলম্বর্ ক্রডে। হমডট্রাপথলিার্ ট্রান্সডপাডিন শর্ অডিাথরটির (Metropolitan Transportation
Authority, MTA) এডজক্রন্সগুথল এক্ সডঙ্গ ঘথর্ষ্ঠভাডব ক্াজ ক্রডে, িার্ীয় অংশীদারডদর সাডি
সমন্বয় ক্ডর পথরক্ল্পর্া ততথর ক্রডত পথরডেবা প্রভাথবত ডল থক্ ক্রর্ীয় তার জর্য। MTA
র্াত্রীবা ী হরলপি, সাবওডয়, এবং এডজক্রন্সর হসতু এবং িাডর্ল জুড়ে প্রডয়াজর্ীয় বযাক্আপ
সরঞ্জাম আডগ হিডক্ িাপর্ ক্ডরডে।
MTA থব্রজ অযান্ড িাডর্লস (MTA Bridges and Tunnels) মঙ্গলবার, 26 অডিাবর, রাত 10িা
অবথধ MTA-এর সাতটি হসতু হিডক্ িযাডন্ডম এবং খাথল ট্রযাির হট্রলার থর্থেে ক্ডরডে
সাবওডয়ডত, রক্ষর্াডবক্ষডর্র ক্মীরা বর্যাপ্রবর্ এলাক্াগুথলডত ট্রযাক্ হের্গুথল পথরদশর্ন ক্রডের্
এবং ট্রযাক্ পাম্প এবং ঝড়ের বাক্সগুথল িাপর্ ক্রডের্৷
ভারী বৃটি এবং াওয়ার সময় র্াতায়াত ক্রার হক্ষডত্র MTA গ্রা ক্ডদর অথতথরক্ত সতক্নতা থর্ডত
উৎসা থদডে। এডত রডয়ডে র্াতায়াডতর জর্য বা়েথত সময় হর্ওয়া, প্ল্যািফম এবং
ন
থসিঁথ়ে থদডয়
ািঁিার সময় বা়েথত সতক্নতা অবলম্বর্ ক্রা, থপক্রেল অবিা সম্পডক্ন সতক্ন িাক্া, এবং মািার
উপডর িাক্া গােপালা বা তাডরর বযাপাডর সতক্ন িাক্া।
িন্দর কত্ৃ প
ন ক্ষ (Port Authority)
হপািন অিথরটিও আব াওয়া পথরথিথতর উপর র্জর রাখডে। থব্রজ, সডবাপথর
ন
হরাডওডয় বরাবর
এবং িথসংগুথলডত গথতর উর্ধ্সীমা
ন
হবিঁডধ হদওয়া ডত পাডর। থবলম্ব এবং বাথতলক্রডর্র বযাপাডর
সবডশে
ন
তডিযর জর্য ক্যাথরয়ার এবং এয়ারলাইডর্র সাডি সরাসথর হর্াগাডর্াগ ক্রডত হপািন
অিথরটির হফথসথলটি হিডক্ র্াত্রীডদর উৎসা হদওয়া ডে। হপািন অিথরটি সুথবধা সম্পডক্ন
সবডশে
ন
তডিযর জর্য, অর্ুগ্র ক্ডর হসাশযাল থমথডয়া হচক্ ক্রুর্, PA এলািন -এর জর্য সাইর্
আপ ক্রুর্ অিবা PA হমাবাইল অযাপগুথলর মডধয এক্টি ডাউর্ডলাড ক্রুর্।
বর্রাপত্তা সংিান্ত পরািে ন
তীব্র আব াওয়ার জর্য প্রস্তুত র্:
• আপথর্ হর্খাডর্ বসবাস ক্ডরর্ হসখাডর্র ক্াউথি এবং থর্ক্িবতী শ রগুথলর র্াম
জার্ুর্। গুরুতর আব াওয়ার সতক্নতা ক্াউথির থভথিডত জাথর ক্রা য়।
• আপর্ার বাথ়ের বা বযবসার হিডক্ থর্রাপদ রুিটি থশখুর্ , র্থদ থর্রাপদ িডল আপর্ার
তা়োতাথ়ে চডল হর্ডত য়।

•
•
•
•
•

র্থদ িার্ পথরতযাগ ক্রার পরামশ হদওয়া
ন
য়, তা ডল অথবলডম্ব তা ক্রুর্। শুধু
প্রডয়াজর্ীয় ক্রজথর্সপত্র থর্র্, এবং সম্ভব ডল আপর্ার হপাো প্রার্ীগুথলডক্ থর্ডয় থর্র্।
পপথরবাডরর পলায়ডর্রপ এক্টি পথরক্ল্পর্া ততথর ক্রুর্ এবং অর্ুশীলর্ ক্রুর্ এবং
পথরবাডরর সদসযরা পৃিক্ ডয় হগডল হদখা ক্রার এক্টি থর্থদন ি িার্ থচথহ্নত ক্ডর রাখুর্।
ঝড়ের সময় গাথ়ে চালাডর্া বা বাইডর র্াওয়া এথ়েডয় চলুর্। বর্যা এবং ক্ষথতক্র বাতাস
ভ্রমর্ থবপজ্জর্ক্ ক্ডর তু লডত পাডর।
বাইডর র্থদ হর্ডতই য় তা ডল প্রবাথ ত পাথর্র মডধয হ িঁ ডি র্াডবর্ র্া। দ্রুত গথতডত
চলমার্ েয় ইক্রঞ্চ পাথর্ আপর্াডক্ থেিডক্ হফডল থদডত পাডর।
আপথর্ র্থদ গাথ়ে চালাডত চার্ তা ডল মডর্ রাখডবর্: "ঘুডর র্ার্, ডুডব র্াডবর্ র্া! " প্ল্াথবত
রাস্তা থদডয় গাথ়ে চালাডবর্ র্া ক্ারর্ গাথ়ে মাত্র দুই ফুি ব মার্ পাথর্ডত হভডস হর্ডত
পাডর। র্থদ আপর্ার গাথ়ে দ্রুত গথতডত চলমার্ পাথর্ডত আিক্া পডর, তা ডল গাথ়েডত
িাক্ুর্। র্থদ গাথ়ের থভতডর জল বা়েডত িাডক্ তা ডল োডদ আশ্রয় থর্র্। রাস্তার বািঁধার
পাশ ক্াটিডয় গাথ়ে চালাডবর্ র্া।

াডত দুডর্াগ
ন সরবরা রাখুর্, এগুডলা স :
•
•
•
•
•
•
•

ফ্ল্যাশলাইি এবং অথতথরক্ত বযািাথর
বযািাথর চাথলত হরথডও এবং অথতথরক্ত বযািাথর
ফােন এইড থক্ি এবং মযার্ুয়াল
জরুথর খাদয এবং পাথর্
অ-ববদুযথতক্ ক্যার্ ওডপর্ার
অপথর ার্ ওেু
ন ধ
হচক্বুক্ , র্গদ, হিথডি ক্াডন , ATM ক্াডন

থবদুযৎ থবভ্রাি ডল থর্উইয়ক্নবাসীডদর উথচৎ:
•

•

•
•
•

এই থডভাইসগুথলডক্ ক্ষথত ক্রডত পাডর এমর্ ক্ষর্িায়ী শক্রক্তর প্রবাড র হক্ষডত্র প্রধার্
র্ন্ত্রপাথত এবং অর্যার্য সরঞ্জাম, হর্মর্, ক্ম্পম্পউিারগুথল বন্ধ্ ক্রুর্ বা সংডর্াগ থবক্রেন্ন
ক্রুর্। এক্টি আডলা চালু রাখুর্ র্াডত ক্খর্ থবদুযৎ থফডর আডস তা আপথর্ জার্ডত
পাডরর্। আপথর্ হর্খাডর্ ইডলক্ট্রথর্ক্ সরঞ্জাম বযব ার ক্ডরর্ হসখাডর্ সাজন হপ্রাডিির
বযব ার ক্রার ক্িা থবডবচর্া ক্রুর্।
আপর্ার ইউটিথলটি প্রদার্ক্ারীডক্ থবভ্রাডির থবেডয় অবথ ত ক্রডত এবং অথফথসয়াল
তডিযর জর্য িার্ীয় সম্প্রচার শুর্ডত ক্ল ক্রুর্। ইউটিথলটি সংিাগুডলার এক্টি তাথলক্া
হপডত হেি থডপািন ডমি অব পাবথলক্ সাথভনডস র্ার্।
আপর্ার প্রথতডবশীডদর থবদুযৎ আডে থক্র্া তা হদখুর্। অযাডক্সস বা ক্ার্ক্রী
ন
প্রডয়াজর্
আডে এমর্ হলাডক্ডদর খবর থর্র্।
জরুরী আডলার জর্য শুধুমাত্র ফ্ল্যাশলাইি বযব ার ক্রুর্ - হমামবাথতগুথল আগুর্ লাগার
ঝুিঁ থক্ ততথর ক্ডর।
হরথিজাডরির এবং থিজাডরর দরজা বন্ধ্ রাখুর্ - হবথশরভাগ খাবার হর্গুথলর থ মায়ডর্র
প্রডয়াজর্ হসগুথল এক্টি বন্ধ্ হরথিজাডরিডর থক্েু ঘিার জর্য থর্রাপডদ রাখা হর্ডত
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পাডর। এক্টি র্া হখালা হরথিজাডরির প্রায় চার ( 4) ঘিার জর্য খাবারডক্ ঠান্ডা রাখডব।
এক্টি সম্পূর্ থিজার
ন
তাপমাত্রাডক্ প্রায় 48 ঘিা ধডর রাখডব।
বাথ়ের থভতডর ক্াঠক্য়লার থগ্রল বযব ার ক্রডবর্ র্া এবং তাডপর জর্য গযাডসর চুলা
বযব ার ক্রডবর্ র্া - হসগুথল ক্াবর্ন মডর্াক্সাইডডর ক্ষথতক্ারক্ মাত্রা ো়েডত পাডর।
ঠান্ডা আব াওয়ায়, স্তডর স্তডর হপাশাক্ পডর এবং বাইডর ক্ািাডর্া সময় ক্থমডয় উষ্ণ
িাক্ুর্। ঠান্ডা চাডপর উপসগ (ন অিাৎ,
ন
াইডপািাথময়া)
ন সম্পডক্ন সডচতর্ িাক্ুর্ এবং
উপসগ হদখা
ন
থদডল র্িার্ি থচথক্ৎসা ক্রার্।
আপথর্ র্থদ এক্টি উিঁচু ভবডর্ িাডক্র্, তা ডল থসিঁথ়ে থদডয় থবক্রডংডয়র সবথর্ম্ন
ন
তলায় র্ার্।
থলফডি আিডক্ পডর িাক্ডল সা াডর্যর জর্য অডপক্ষা ক্রুর্। হজার ক্ডর দরজা হখালার
হচিা ক্রডবর্ র্া। তধর্ ধরুর্
ন
- অডর্ক্ বাতাস রডয়ডে এবং থলফডির থভতরটি র্াত্রীডদর
সুরক্ষার জর্য ততথর ক্রা ডয়ডে।
আপর্ার হপাো প্রার্ীডদর জর্য তাজা, শীতল জল প্রদার্ ক্রার ক্িা মডর্ রাখুর্।
থর্ষ্প্রডয়াজর্ র্াতায়াত ক্রডবর্ র্া, থবডশে ক্ডর গাথ়েডত। থবভ্রাডির সময় ট্রযাথফক্
থসগর্যালগুথল ক্াজ ক্রডব র্া, র্ার ফডল র্ার্জি এবং থবপজ্জর্ক্ গাথ়ে চালাডর্ার
অবিা ততথর ডব। আপর্াডক্ র্থদ ব্ল্যাক্আউডির সময় গাথ়ে চালাডতই য়, 4-ওডয় েপ
থর্য়ম হমডর্ ক্লার ক্িা মডর্ রাখুর্ ক্াজ-র্া-ক্রা ট্রযাথফক্ থসগর্যাল স হমা়েগুথলডত।
স্বয়ংক্রিয় হিলার হমথশর্গুথলর ( ATM) হমাি সরঞ্জাম এবং থলফিগুথল য়ডতা ক্াজ
ক্রডব র্া।

আডরা থর্রাপিা সংিান্ত পরামডশরন জর্য, থর্উ ইয়ক্ন হেি স্বডদডশর থর্রাপিা ও জরুরী
পথরডেবা থবভাডগর (New York State Division of Homeland Security and Emergency
Services) থর্রাপিা সংিান্ত পরামশ ওডয়ব
ন
হপজ হদখুর্ এখাডর্।
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