
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/1/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা স্টেম্বের অংে-বিম্বেম্বে সম্ভািে িরফ জমা ির্োর জর্ে প্রস্তুত হম্বত স্থার্ীয় 

সরকারসমূহম্বক তাবগদ বদম্বলর্  

  

আগামী সপ্তাম্বহর িৃবি এিং উষ্ণতর তাপমাত্রার ফম্বল ঝর্না ও র্দীর জমাে িাধা িরফ গলার হুমবক 

রম্বয়ম্বে  

  

বমউবর্বসপোবলটিগুবলর উবিত সম্ভািে িরফ জমার জর্ে প্রস্তুবতর সহায়তা স্টপম্বত DEC এিং "বর্উ 

ইয়কন  স্টরসপন্ডস (New York Responds)" এর সাম্বে স্ট াগাম্ব াগ করা  
  

িরফ জমার প্রির্তাসহ এলাকাগুবলর িাবসন্দাম্বদর সতকন তা অিলের্ করা উবিত এিং 
পবরিতন র্েীল আিহাওয়ার স্থার্ীয় পিূনাভাস প নম্বিক্ষর্ করা উবিত  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে স ামবার সেমে সেমে সে  ম্ভাবয উষ্ণতর তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত হমত োমে 

তার জর্য প্রস্তুষ্টত ষ্টর্মত স্থার্ীয়  রোর মূহমে তাষ্টগদ ষ্টদমের্। সেমের এমজষ্টিগুষ্টে বরফ জমাে এবং সেমে 

 ম্ভাবয বরফ জমার বযাপামর পেনমবক্ষণ েরমে, এবং ক্ষয়ক্ষষ্টত প্রষ্টতমরাধ ও প্রশষ্টমত েরমত প্রময়াজর্ীয়  ম্পদ 

ষ্টর্েুক্ত েরমে।  
  

জমাে বরফ অ্প ারণ েরমত োজ েরার জর্য প্রময়াজর্ীয় অ্র্ুমষ্টত ষ্টদময়  হায়তা েরার জর্য স্থার্ীয় 

 রোরগুষ্টের এর্ভায়রর্মমন্টাে ের্জারমভশর্ ষ্টিপােন মমমন্টর (Department of Environmental 

Conservation, DEC)  ামে সোগামোগ েরমত হমব। DEC পষ্টরবহর্ অ্ষ্টধদপ্তমরর (Department of 

Transportation)  ামে ষ্টর্ষ্টবড়  মন্বময় োজ েরমব, োরা ইষ্টতমমধযই  প্তাহামে তাপমাত্রা বৃষ্টির  ামে  ামে 

পুমরা সেমে জমাে বরফ ভাঙ্গমত দশটি েং আমন এক্সেযামভের ষ্টর্ময়াষ্টজত েরা শুরু েমর ষ্টদময়মে।  
  

 রঞ্জামমর জর্য অ্র্ুমরাধ ও অ্র্যার্য  াহােয চাইমত, স্থার্ীয়  রোরগুষ্টের উষ্টচত তামদর োউষ্টন্টর জরুষ্টর 

বযবস্থাপমের  ামে সোগামোগ েরা সে ষ্টর্উ ইয়েন  সর পন্ড  ষ্ট মেমমর মাধযমম অ্র্ুমরাধ প্রষ্টিয়াধীর্ েরমবর্। 
জমাে বরফ সেমে বর্যা-প্রবণ এোোর বাষ্ট ন্দামদর উষ্টচত  তেন তা অ্বেম্বর্ েরা এবং পষ্টরবতন র্শীে স্থার্ীয় 

আবহাওয়ার পূবনাভা  পেনমবক্ষণ েরা।  
  

"এে  প্তামহর চরম শীতোেীর্ আবহাওয়ার পর, তাপমাত্রা র্ােেীয়ভামব সবমড় োমব বমে আশঙ্কা েরা হমে 

এবং এর ফমে বর্যা হমত পামর, ষ্টবমশষ েমর জমাে বাাঁধা বরফ সেমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সেমের 

এমজষ্টির ইষ্টতমমধয বর্যা-প্রবণ এোো পেনমবক্ষণ েরার জর্য এবং সেমোমর্া ধরমর্র  ম যায়  হায়তা েরার 

জর্য পুমরা সেমের স্থার্ীয়  রোরগুষ্টের  ামে সোগামোগ েমরমে। তারপমরও, বাষ্ট ন্দামদর অ্বগত োো, 



 

 

আবহাওয়া পেনমবক্ষণ েরা এবং ষ্টর্মজমদর, পষ্টরবার, ও বাষ্টড় রক্ষা েরমত প্রময়াজর্ীয়  তেন তা অ্বেম্বর্ েরা 
অ্তযে জরুষ্টর।"  
  

বরফ জমা অ্েন হে ভা মার্ বরমফর েুেরা দ্বারা র্দী বা ঝণনার প্রবাহ বন্ধ হওয়া, োর ফমে সরামতর অ্র্ুকূমে 

বা প্রষ্টতকূমে বর্যা হমত পামর। বরফ প্রষ্টতবন্ধেতার ফমে সরামতর প্রষ্টতকূমে এবং উষ্ণতর তাপমাত্রার ফমে বরফ 

সগমে সরামতর অ্র্ুকূমে বর্যা হমত পামর। এই ব “জমাে বরফ ভাঙ্গর্”  ব সেমে সবষ্টশ বর্যার োরণ। হঠাৎ 

বর্যা এবং জমাে বরমফর ফমে উমেখমোগয পষ্টরমাণ  ম্পমদর ক্ষয়ক্ষষ্টত হমত পামর, বাষ্টড়ঘর ধ্বং  হওয়াও 

 ম্ভব।  
  

পুমরা সেমে রষ্টববার সেমে শুরু হময় মঙ্গেবার পেনে তাপমাত্রার বাড়মব বমে আশা েরা হমে এবং সবষ্টশরভাগ 

স্থামর্ তাপমাত্রা 40 ষ্টিষ্টি বা তার সবষ্টশ হময় োমব। এই তাপমাত্রা বৃষ্টির ফমে ষ্টেেু তুষার গমে োমব এবং র্দী ও 

ঝণনায় বরমফর গষ্টতষ্টবষ্টধ সদখা োমব। স ামবার  ন্ধযায় হােো ধরমর্র বৃষ্টিপাত হমব, ষ্টেন্তু তুষার ও বরফ 

গোর  ামে েুক্ত হময় এর ফমে পাষ্টর্পমে বরফ ভাঙ্গর্ হমব, োর ফমে বরফ জমার োরমণ বর্যার ঝুাঁ ষ্টে বৃষ্টি 

পামব। পষ্টিম ষ্টর্উ ইয়মেন  বর্যা পেনমবক্ষণ জাষ্টর েরা হময়মে এবং এটি রষ্টববার সশষ রাত সেমে বুধবার সশষ 

রাত পেনে জাষ্টর োেমব।  
  

মঙ্গেবার  ন্ধযায় তাপমাত্রা েমম ষ্টগময় 20 ও 30 এর ঘমর োেমব।  প্তামহর সশমষর ষ্টদমে আমরেটি  ম্ভাবয 
আবহাওয়া ষ্ট মেম সেমের উপর ষ্টদময় সেমত পামর োর ফমে বহু এোোয় ষ্টমশ্র বষনমণর  ৃষ্টি হমব। জমাে বরফ 

বর্যা-প্রবণ এোোর বাষ্ট ন্দামদর উষ্টচত  বনমশষ তেয জার্ার জর্য স্থার্ীয় আবহাওয়া পূবনাভা  পেনমবক্ষণ েরা। 
আবহাওয়া পেনমবক্ষণ,  তেীেরণ, উপমদশে এবং  বনমশষ পূবনাভাম র এেটি  মূ্পণন তাষ্টেোর জর্য, ষ্টভষ্টজে 

েরুর্ র্যাশর্াে ওময়দার  াষ্টভন   (National Weather Service) ওময়ব াইে।  
  

এম্বজবির প্রস্তুবত  

ষ্টিপােন মমন্ট অ্ব এর্ভায়রর্মমন্টাে ের্জারমভশর্  

 ম্ভাবর্া অ্র্েুায়ী গমে োওয়ার পূমবন, DEC ষ্টমউষ্টর্ষ্ট পযাে েমনেতন ামদর উৎ াষ্টহত েরমে বর্যা-প্রবণ এোোয় 

 ম্ভাবয জমাে বরফ স্থার্ীয়ভামব োচাই েরা এবং সেমোমর্া ধরমর্র বজন য োেমে তা পষ্টরষ্কার েরা। বজন য 
অ্প ারমণর ফমে এবং/অ্েবা ভারী  রঞ্জাম বযবহামরর ফমে ঝণনার তীর বা তোষ্টর্ ক্ষষ্টতিস্ত র্া হমে বজন য 
অ্প ারণ েরমত DEC-এর অ্র্ুমষ্টত ও অ্র্ুমমাদর্ প্রময়াজর্ হমব র্া। সোমর্া  হায়তা দরোর হমে বা অ্র্মুষ্টত 

প্রময়াজর্ ষ্টের্া তা ষ্টর্ণনয় েরার জর্য ষ্টমষ্টর্ষ্ট পযাষ্টেটি এবং স্থার্ীয়  রোমরর উষ্টচত DEC-এর ষ্টরষ্টজওর্াে 

অ্র্ুমষ্টত প্রশা েমদর (Regional Permit Administrators) 

(https://www.dec.ny.gov/about/39381.html)  ামে সোগামোগ েরা।  
  

সোমর্া জরুষ্টর পষ্টরষ্টস্থষ্টতমত, DEC প্রেমের অ্র্ুমমাদর্ ত্বরাষ্টন্বত েরমত জরুষ্টর অ্র্ুমমাদর্ সদওয়ার জর্য দ্রুত 

বযষ্টক্তগত অ্র্মুষ্টত প্রদামর্ প্রস্তুত আমে, ো 24 ঘণ্টার মমধয প্রদার্ েরা োয়। তাৎক্ষষ্টণে জীবর্, স্বাস্থয, 
জর্েেযাণ,  ম্পদ, বা প্রােৃষ্টতে  ম্পদ রক্ষার জর্য জরুষ্টর পষ্টরষ্টস্থষ্টত মমর্ হমে DEC জরুষ্টর অ্র্ুমমাদর্ প্রদার্ 

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank
https://www.dec.ny.gov/about/39381.html


 

 

েমর। আমরা তেয পাওয়া োমব DEC-এর ওময়ব াইমেেঃ http://www.dec.ny.gov/permits/96337.html। 
পষ্টরমবশ রক্ষার েোেন োরণ োেমে জরুষ্টর অ্র্ুমমাদর্ প্রদার্ েরা হয়।  
  

বর্যা ও জমাে বরমফর প্রষ্টতষ্টিয়ায় DEC পুমরা সেমে তামদর অ্ংশীদার এমজষ্টি এবং স্থার্ীয়মদর  ামে োজ 

েমর োমে। জমাে বরমফর অ্বস্থা োচাইময়  হায়তার জর্য DEC সরার্ ষ্টর্ময়াষ্টজত েরমে। DEC-এর 

ষ্টবমশষজ্ঞরা বর্যা-প্রবণ এোো  র্াক্ত েরমে, োর মমধয রময়মে ষ্টিে ও ঝণনা সেখামর্ তুষার গো এবং বৃষ্টির 

োরমণ ক্ষষ্টতোরে বর্যা হমত পামর। DEC ঝণনার পাষ্টর্র মাত্রার পূবনাভা  এবং ষ্টিে, ঝণনা, ও র্দীর বর্যা গজ 

পেনমবক্ষণ েরমে োমত বর্যা ঝুাঁ ষ্টে মূেযায়র্ েরমত পামর এবং  ম্ভাবয বর্যার প্রষ্টতষ্টিয়া জার্ামত পামর, ো ষ্টর্উ 

ইয়েন  সেমে DEC-এর রক্ষণামবক্ষণ ও পষ্টরচাের্া েরা 106টি বর্যা ষ্টর্য়ন্ত্রণ প্রেেমে  ষ্টিয় েমর 

ষ্টদমব। পাশাপাষ্টশ, DEC ঝুাঁ ষ্টেপূণন পষ্টরষ্টস্থষ্টতর ষ্টভষ্টিমত পুমরা সেমের বজন য পাষ্টর্ বযবস্থাপর্া প্ল্যান্ট পেনমবক্ষণ 

েরমে এবং েমীরা বর্যার ফমে সেমোমর্া জরুষ্টর অ্বস্থার প্রষ্টতষ্টিয়া জার্ামত প্রস্তুত।  
  

স্থার্ীয় েমনেতন া ও জরুষ্টর বযবস্থাপমের  ংস্থামর্র বযাপামর আমরা তেয জার্মত, DEC-এর ওময়ব াইে 

https://www.dec.ny.gov/lands/115140.html ষ্টভষ্টজে েরুর্।  
  

সহামেযান্ড ষ্টর্রাপিা ও জরুষ্টর স বা ষ্টবভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 

Services)  

সহামেযান্ড ষ্টর্রাপিা ও জরুষ্টর স বা ষ্টবভাগ  হায়তার অ্র্ুমরাধ সপমে প্রষ্টতষ্টিয়া জার্ামত ততষ্টর আমে তামদর 

েেপাইে সেমে এই ব  ম্পদ ষ্টর্ময়েঃ  
• 730 টিরও বেশি বেনাররটর  

• প্রায় 1,300 পাম্প  

• 2 শিশিয়ন এর বেশি োশির েস্তা  
• 20 স্যান্ডেযাগার  

• 6,771 ফুট এর ায়াডাি  

  

ষ্টিপােন মমন্ট অ্ফ ট্রািমপামেন শর্  

ষ্টর্উ ইয়েন  সেমের পষ্টরবহর্ অ্ষ্টধদপ্তমরর েমীরা  তেন  আমে এবং সেমের ও স্থার্ীয় অ্ংশীদারমদর  ামে োজ 

েরমে বর্যা আিাে সেমোমর্া ঘের্ায় দ্রুত প্রষ্টতষ্টিয়া জার্ামর্ার জর্য। অ্ষ্টধদপ্তমরর েমীরা  ষ্টিয়ভামব এে 

িজমর্র সবষ্টশ  ম যা এোো পেনমবক্ষণ েরমে এবং বর্যা প্রভাব প্রশষ্টমত েরার জর্য প্রময়াজর্মত পদমক্ষপ 

ষ্টর্মে। পুমরা সেমে 14টি েং আমন এক্সেযামভের সেৌশেগতভামব স্থাপর্ েরা হমে  প্তাহামে তাপমাত্রা বৃষ্টির 

ফমে  ৃি জমাে বরফ ভাঙ্গমত  াহােয েরার জর্য।  
  

এই মাম র শুরুর ষ্টদমে, অ্ষ্টধদপ্তর ষ্টর্উ ইয়েন  সেে এর্ভায়রর্মমন্টাে ের্জারমভশর্ ষ্টিপােন মমন্ট এবং ষ্টর্উ 

ইয়েন  সেমের সহামেযান্ড ষ্টর্রাপিা ও জরুষ্টর স বা অ্ংশীদারমদর  ামে োজ েমরমে ওষ্টর্িা োউষ্টন্টর 

সহায়াইে বমরা িামমে  হায়তা েরার জর্য সেখামর্ জমাে বাাঁধা বরমফর োরমণ  ামোয়াইে ষ্টিমের উপর 

ষ্টদময় পাষ্টর্ প্রবাষ্টহত হময়মে এবং CSX সরেম তুমে আিাে েমরমে। েষ্টদও পাষ্টর্ েমম সগমে, এটি এখমর্া 
উমদ্বগপূণন স্থার্ এবং অ্ষ্টধদপ্তর ভষ্টবষযৎ বর্যা পষ্টরষ্টস্থষ্টতর প্রশমমর্ প্রষ্টতমরাধমেূে বযবস্থা সর্ওয়ার জর্য CSX ও 

http://www.dec.ny.gov/permits/96337.html
https://www.dec.ny.gov/lands/115140.html


 

 

ষ্টর্উ ইয়েন  সেমের এর্ভায়রর্মমন্টাে ের্জারমভশর্ ষ্টিপােন মমমন্টর  ামে  ষ্টিয়ভামব েুক্ত আমে। গত  প্তামহ, 
গভর্নর কুওমমা CSX সে এেটি ষ্টচঠি পাঠার্ এই হুমষ্টে ষ্টদময় সে স তুটি পুর্ষ্টর্নমনাণ র্া েরমে আইর্গত বযবস্থা 
সর্ওয়া হমব।  
  
সমােরচােেমদর োত্রার পূমবন 511NY এখামর্ সদখমত বা সমাবাইে অ্যাপ িাউর্মোি েরমত মমর্ েরামর্া হমে। 
এই ষ্টবর্ামূমেযর পষ্টরমষবাটি বযবহারোরীমদর রাস্তার অ্বস্থা সদখার  ুমোগ সদয় এবং এমত রময়মে এেটি শীমতর 

োত্রার  তেীেরণ পিষ্টত ো বাস্তব- মময় োত্রার ষ্টরমপােন  ও সোর্ সোর্ সেে রাস্তা পষ্টরষ্কার, সভজা বা বরমফ 

ঢাো তা প্রদশনর্ েমর। পিষ্টতটি সমােরচােেমদর োত্রা েরা আমদৌ  মীচীর্ ষ্টে র্া তা ষ্টর্ধনারণ েরমত এেো 
উপোরী  ংস্থার্ প্রদার্ েমর।  
  

থ্রুওময় অ্মোষ্টরটি (Thruway Authority)  

থ্রুওময় অ্মোষ্টরটির েমীরা  ষ্টিয়ভামব সরমর্জ ষ্ট মেম পরীক্ষা েরমে এবং বর্যা  ম্ভাবর্া পেনমবক্ষণ েরমে। 
669 জমর্র সবষ্টশ অ্পামরের ও  ুপারভাইজার, সোে সেমে মাঝাষ্টর আোমরর এক্সেযামভের, প্ল্াও/িাম্প ট্রাে, 

বড় সোিার, এবং সবশ ষ্টেেু বহর্মোগয VMS সবািন , বহর্মোগয োইে োওয়ার, সোে সজর্ামরের, সোে পাম্প 

োর্ার সট্রোর এবং সেমোমর্া ধরমর্র পে সঘারামর্া বা বমন্ধর জর্য ট্রাষ্টফে  াইর্ ও অ্র্যার্য ট্রাষ্টফে ষ্টর্য়ন্ত্রণ 

েন্ত্র ষ্টর্ময় পুমরা সেমে বর্যা  ম যার  মাধামর্ েমীরা প্রস্তুত আমে। ষ্টর্য়ন্ত্রণ েন্ত্র ষ্টর্ময় পুমরা সেমে বর্যা  ম যার 

 মাধামর্ েমীরা প্রস্তুত আমে।  
  

থ্রুওময় অ্মোষ্টরটি সমােরচােেমদর তামদর সমাবাইে অ্যাপ িাউর্মোি েরমত উৎ াষ্টহত েমর ো আইমফার্ 

এবং অ্যান্ড্রময়ি ষ্টিভাইম  িাউর্মোি েরার জর্য ষ্টবর্ামূমেয উপেভয। অ্যাপটি সমােরচােেমদর বাস্তব- মময় 

ট্রাষ্টফে এবং ষ্টদে ষ্টর্মদনশর্া  হায়তা োমভর  রা ষ্টর  ুমোগ প্রদার্ েমর। এোড়াও সমােরচােেরা 
TRANSalert ইমমইমের জর্য  াইর্ আপ েরমত পামর ো  মি থ্রুওময় জমুড়  বনমশষ ট্রাষ্টফে পষ্টরষ্টস্থষ্টত প্রদার্ 

েমর। ষ্টরময়ে-োইম আপমিমের জর্য, সমােরচােেরা থ্রুওময় ও ষ্টর্উ ইয়মেন র অ্র্যার্য রাস্তার ট্রাষ্টফে পষ্টরষ্টস্থষ্টত 

প্রদশনর্োরী ইন্টামরষ্টিভ মযাপ সদখমত েুইোমর @ThruwayTraffic অ্র্ু রণ েরমত পামরর্ অ্েবা 
www.thruway.ny.gov ষ্টভষ্টজে েরমত পামরর্।  
  

েযার্াে েমপনামরশর্ (Canal Corporation)  

ষ্টরষ্টেজ ও পষ্টরষ্টস্থষ্টতর পষ্টরবতন র্ ও িমবধনমার্ ষ্টবপমদর বযাপামর ষ্টর্উ ইয়েন  সেমের েযার্াে েমপনামরশর্ ো 
NYPA এর এেটি  াবষ্ট ষ্টিয়াষ্টর, সেমের েযার্াে ষ্ট মেমমর তীরবতী পাষ্টর্ষ্টবদযুৎ এর্টিটিগুষ্টের  ামে 

ষ্টর্য়ষ্টমত সোগামোগ রাখমে। েযার্াে েমপনামরশর্ পুমরা সেমের েযার্াে ষ্ট মেমম  ম্ভাবয বর্যা প্রভাব প্রশষ্টমত 

েরার জর্য স্বপ্রমর্াষ্টদত পদমক্ষপ ষ্টর্ময়মে এবং সমাহে র্দীর তীরবতী অ্বস্থার্ হ জার্া বরফ জমাে 

অ্বস্থার্গুষ্টেমে ষ্টর্ষ্টবড়ভামব পেনমবক্ষণ েরমে।  
  

সেমর্মিষ্টি ও মন্টমগামাষ্টর োউষ্টন্টর ইষ্টর েযার্াে েে 8-10 এ েমের আমশপামশ বরফ জমাে সবাঁমধ সগমে তা 
অ্প ারণ েরামত পাঠামর্ার জর্য েযার্াে েমপনামরশর্ এেটি ঠিোদার েযান্ডবাই সরমখমে।  
  

ষ্টর্উ ইয়েন  সেে পুষ্টেশ (New York State Police)  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/James_M_Foote_President_and_CEO.pdf
https://protect2.fireeye.com/url?k=e4b7accd-b88f0a70-e4b555f8-000babd9fa3f-886c06646db37b3b&u=http://www.511ny.org/
https://protect2.fireeye.com/url?k=f2b516ca-ae8db077-f2b7efff-000babd9fa3f-67d0845296b5e974&u=https://511ny.org/travellinks/mobile
https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8
https://protect2.fireeye.com/url?k=c18427f8-9dbc8145-c186decd-000babd9fa3f-967ea42f50ed5f26&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=2a15e762-7633df5c-2a171e57-000babda0031-680e86a553efe965&u=https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.thruway.nysta
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml
https://twitter.com/ThruwayTraffic
http://www.thruway.ny.gov/


 

 

সেে টু্রপাররা বরফ জমা ও বর্যা-প্রবণ র্দী ও ঝণনা মূহ পেনমবক্ষণ েরমত োেমব। বর্যা হমে োমজ ষ্টর্ময়াষ্টজত 

হওয়ার জর্য টু্রপাররা প্রস্তুত আমে।  েে সফার হুইে রাইভ োর্ স বায় ষ্টর্ময়াষ্টজত আমে, এবং প্রময়াজর্ 

অ্র্ুোয়ী ষ্টর্ময়াষ্টজত হওয়ার জর্য সনামমাবাইে, ইউটিষ্টেটি োে োর্ এবং সর্ৌো প্রস্তুত আমে।  
  

বর্রাপত্তা পরামেন  
ষ্টর্মচ বর্যা প্রস্তুষ্টত ষ্টর্রাপিা পরামশন সদওয়া হেেঃ  

• আপর্ার বাষ্টড়র বা বযব ার সেমে ষ্টর্রাপদ রুেটি ষ্টশখুর্, যশি শনরাপি স্থরি আপনার 

তাডাতাশড চরি বযরত হয়।  
• এেটি 'পশরোর পািাোর' পশর ল্পনা গঠন এেং অনুিীিন  রুন এেং পশরোররর স্িস্যরা পৃথ  হরয় 

বগরি এ টি বিখা  রার স্থাার্  র্াক্ত েমর রাখুর্।  

• ফাষ্টর্নচার,  াপড এেং অনযানয েযশিগত স্ম্পশিস্হ স্ ি িূিযোন েস্তুর আইরটি অনুযায়ী তাশি া 
ততশর  রুন - স্ম্ভে হরি ছশে ও শিশডও তুরি রাখুন। এ টি শনরাপি স্থারন তাশি াটি রাখুন।  

• েযার্ এর খাবার, ঔষধ এেং ফার্স্ট  এইড স্রেরাহ ও পানীয় েরির েরুরষ্টা  রবরাহ েেপাইে 
েরুর্। পষ্টরষ্কার, েন্ধ পারে পানীয় েি স্ংরক্ষণ  রুন।  

• আপর্ার সপাষা প্রাণী ষ্টর্ময় েী েরমবর্ পষ্টরেের্া েমর রাখুর্।  

• এেটি সপামেন বে সরষ্টিও, ফ্ল্যািিাইট, অশতশরি েযাটাশর এেং উপিিয েরুশর রান্না স্রঞ্জাি রাখুন।  
• আপর্ার অ্মোমমাবাইমে পেনাপ্ত জ্বাোর্ী রাখুর্। েষ্টদ ষ্টবদযুৎ শষ্টক্ত বন্ধ হময় োয়, তরে 

গযারস্াশিন বর্স্িন  রয়  শিরনর েনয জ্বািানী পাম্প  ররত পাররে না। আপনার গাশডর ট্রারে এ টি 

বছাট িরুযটাগ স্রেরাহ শ ট রাখুন।  
• আপর্ার  ম্পষ্টি েত উপমর এবং বর্যা স্তমরর েত ফুে ষ্টর্মচ সজমর্ ষ্টর্র্। পূবনাভা েৃত 

বর্যার মাত্রা েখর্  ম্প্রচার েরা হয়, আপনার োয়গায় েনযা হরত পারর শ না তা শনধটারণ  ররত 

পাররন।  
•  যান্ডবযাগ, পাতিা  াঠ, প্লাশর্স্র র শিট এেং  ারঠর িরতা উপ রণর  েরুশর েি-প্রিাণী ররণর 

েনয স্ারথ রাখুন।  
• আপর্ার বীমার েভামরজ সচে েরুর্। বাষ্টড়মাষ্টেোর্া  ংিাে বীমা পষ্টেষ্ট মত  াধারণত 

বর্যার ক্ষয়ক্ষষ্টত অ্েগনত হয় র্া। শুধু বর্যা বীমাই আপর্ার বাষ্টড়মে বর্যার ক্ষয়ক্ষষ্টত সেমে 
 ুরক্ষা ষ্টদমব। আপষ্টর্ মার্ষ্টচত্র অ্র্ুোয়ী বর্যা এোোয় র্া োেমেও বর্যা বীমা িয় েরমত 
পারমবর্।  

  

আবহাওয়া পষ্টরভাষার পূণন তাষ্টেো ও বর্যার পূমবন,  মময় ও পরবতীমত প্রস্তুষ্টতর ধারণার জর্য, ষ্টভষ্টজে েরুর্ 

সহামেযান্ড ষ্টর্রাপিা ও জরুষ্টর স বা ষ্টবভামগর ওময়ব াইে www.dhses.ny.gov/oem/safety-

info/flood/floodprepare.cfm।  
  

###  
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