
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/1/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ক্ষবিকারক উচ্চ িায়ুপ্রিাহ এিং িাপমাত্রা কম্বম যাওয়ার জর্ে জরুবর সাডা 
সম্পদ প্রস্তুি করম্বি রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুবলম্বক বর্ম্বদন ে বদম্বয়ম্বের্  

  
আকন টিক ককাল্ড ফ্রন্ট প্রবি ঘণ্টায় 60 মাইল পযনন্ত ক াম্বডা হাওয়া সহ রাজে জমু্বড েবডম্বয় পডম্বি, 

বিদেুৎ বিভ্রাম্বের সম্ভাির্া তিবর করম্বি  
  

 বিবিন্ন িুষারপাি এিং পির্েীল িাপমাত্রা এিং বিপজ্জর্ক িায়ু েীিলিা -30 পযনন্ত হম্বি পাম্বর 
িম্বল ধারণা করা হম্বি  

  
গভর্নর এনু্ড্র এম কুওমমো আজ রোষ্ট্রীয় সংস্থোগুম োমে জরুরর সোডো সম্পদ প্রস্তুত েরোর রর্মদনশ 
রদময়মের্ েোরণ আেন টিমের কেোল্ড ফ্রন্ট রিরিন্ন তুষোরপোত, ঘণ্টোয় 60 মোই  পর্নন্ত ক োমডো হোওয়ো 
এিং -30 িোয়ু শীত তো সহ আজ রিমে  কেমে রর্উ ইয়মেন র অভযন্তরীণ অংমশ আঘোত হোর্মি 
এিং মঙ্গ িোর সেো  পর্নন্ত চ মি। েযোরপটো  রররজয়র্, কসন্ট্রো  রর্উ ইয়েন  এিং কমোহে ভযোর মত 
মঙ্গ িোর রিমে  পর্নন্ত সরিয়  মডর সতেন তো জোরর েরো হময়মে।  
 
"এই আটিন ে কেোল্ড ফ্রন্ট রসমেম আজ এিং আগোমীেো  শরিশো ী িোতোস এিং তুষোরপোত রর্ময় 
আসমি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ভ্রমণ পরররস্থরত খুিই রিপজ্জর্ে হমত পোমর এিং রিদযুৎ রিভ্রোমটর 
সম্ভোির্ো রময়মে। আরম আমোমদর জরুরর সোডো েমীমদর রর্মদনশ রদময়রে  মডর প্রস্তুরত রর্মত এিং কর্ 
সি অঞ্চম  প্রভোি পডমি তোমদর সোহোর্য েরমত। রর্উ ইয়েন িোসীমদর সে  অপ্রময়োজর্ীয় ভ্রমণ 
এরডময় চ োর এিং সতেন তো অি ম্বমর্র আহ্বোর্ জোর্োমর্ো হমি।"  
 
 সোরো রদর্ িোয়ুপ্রিোহ িোডমি এিং রোজযিযোপী রোমত সিমচময় শরিশো ী িোয়পু্রিোমহর সম্ভোির্ো 
েোেমি। সিমচময় শরিশো ী িোয়ুপ্রিোহ কমোহে ভযোর , কসন্ট্রো  রর্উ ইয়েন , রিঙ্গোর ক েস, রর্উ ইয়েন  
রসটি এিং  ং আই যোমে ঘণ্টোয় 60 মোই  কিমগ কপ ৌঁেোমি। েযোরপটো  রররজয়র্, রমড হোডসর্, র্েন 
েোরন্ট্র, সোউদোর্ন টিয়োর এিং ওময়েোর্ন রর্উ ইয়মেন  ঘণ্টোয় 45 মোই  কিমগ ক োমডো হোওয়ো িইমত 
পোমর। এেোডোও আপমেট রর্উ ইয়মেন র রেেু অংশ জমুড 1 কেমে 2 ইরঞ্চ হো েো তুষোরপোত জমোর 
সম্ভোির্ো রময়মে।  
  
মঙ্গ িোর রিমে  এিং সন্ধ্যোয় িোয়ুপ্রিোহ ধীমর ধীমর েমম র্োমি, র্োর িম  িুধিোর কিরশরভোগ 
এ োেোয় কর মরোজ্জ্ব  আেোশ কদখো র্োমি। রোমতর তোপমোত্রো র্েন েোরন্ট্রমত -5 রডগ্রী কেমে শুরু হময় 
আপমেমট 10 রডগ্রীর মত, এিং রর্উ ইয়েন  রসটি এিং  ং আই যোমে েম 20 এর দশমের রর্মচর 



পররসীমোয় েোেমি। িুধিোমরর সমিনোচ্চ তোপমোত্রো র্েন েোরন্ট্র েোডো রোজয জমুড 40 এর দশমে 
কপ ৌঁেোমত পোমর, কর্খোমর্ মধয 30 এর দশমের মমধয সমিনোচ্চ তোপমোত্রো উঠমি।  
 
আপর্োর এ োেোয় আিহোওয়ো উপমদষ্টোর সমূ্পণন তোর েোভুরি কদখোর জর্য আপর্োর এ োেোর র্যোশর্ো  
ওময়দোর সোরভন স (National Weather Service)-এর ওময়িসোইট এ র্োর্।  
  
এম্বজবির প্রস্তুবি  
  
কহামলোন্ড বর্রাপত্তা ও জরুবর কসিা বিভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES)  
 
রর্উইয়েন  কেট রডরভশমর্র কহোম যোে রর্রোপত্তো ও জরুরর কসিো রিভোমগর জরুরর অপোমরশর্স 
কসন্টোর (Emergency Operations Center) COVID-19 মহোমোরীর েোরমণ সরিয় রময়মে এিং 
তোরো রর্েটভোমি আিহোওয়োর পরররস্থরত পর্নমিক্ষণ েরমি, রোমজযর প্ররতরিয়ো েোর্নিম পররচো র্ো 
েরমি এিং ঘটর্োর পুমরো সময়েোম  এ োেোিোসীমদর সোমে কর্োগোমর্োগ রোখমি। পোম্প, কচইর্ স, 
িোর র িস্তো কজর্োমরটর, খোট, েম্ব  ও কিোত জোত পোরর্ সহ  ড-সংিোন্ত প্রময়োজর্ীয় সংস্থোর্ 
প্রময়োজমর্ ক্ষরতগ্রস্ত ক োেজমর্র েোমে কপ ৌঁমে রদমত কেমটর মজদু প্রস্তুত রময়মে।  
 
পবরিহর্ বিভাগ (Department of Transportation)  
 
কেট রডপোটন মমন্ট অি ট্রোন্সমপোমটন শর্ রোজযিযোপী উপ ভয 3,600 সুপোরভোইজোর এিং অপোমরটর সহ 
সোডো রদমত প্রস্তুত। আসন্ন এই ঘটর্োমে সমেনর্ েরোর জর্য, NYSDOT-এর েমীরো রোতভর তুষোর 
এিং িরি অপোমরশমর্ পুমরোপুরর রর্ময়োরজত েোেমি। িুরো জরুরর পরররস্থরতমত গোে পডো কমোেোমি ো 
েরোর জর্য প্রস্তুত েোেমি।  
 
রিভোমগর েোমে আসন্ন ঘটর্োর জর্য রর্ম্নর রখত সম্পদগুর  উপ ভয আমে:  
 

• 1,510টি িড কনো প্লোও  
• 314টি িড ক োডোর  
• 171টি মো োরর রডউটি প্লোও  
• 80টি রচপোর  
• 52টি কটো প্লোও  
• 38টি কনো কলোয়োর  
• 36টি ট্রোরিে টোওয়োর প্লযোটিমন  
• 18টি কগ্রডোর  
• 14টি রট্র িু িোমেট ট্রোে  
• 11 রপেআপ সমঙ্গ প্লোও  

  

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


হো র্োগোদেৃত ভ্রমণ তমেযর জর্য ে  েরুর্ 511 র্ম্বমর, রভরজট েরুর্ www.511NY.org 
ওময়িসোইট, অেিো ডোউর্ম োড েরুর্ রফ্র 511NY কমোিোই  অযোপ।  
 
থ্রুওম্বয় অথবরটি  
 
থ্রুওময় অমেোররটির 691 সুপোরভোইজোর এিং অপোমরটর 246টি িড কনোপ্লোউ, 101টি মো োরর কনোপ্লোউ 
11টি কটো প্লোও এিং 60 টি ক োডোর সহ 113,000 টমর্রও কিরশ রোস্তোর  িণ সহ সোডো রদমত 
প্রস্তুত রময়মের্। শীতেো ীর্ আিহোওয়োয় থ্রুওময়মত গোরড চো েমদর সতেন  েরমত পররিতন র্শী  িোতন ো 
রচহ্ন এিং সোমোরজে রমরডয়ো িযিহোর েরো হয়। থ্রুওময় অমেোররটি কমোটরচো েমদর তোমদর কমোিোই  
অযোপ ডোউর্ম োড েরমত উৎসোরহত েমর, র্ো আইমিোর্ এিং অযোন্ড্রময়ড রডভোইমস ডোউর্ম োমডর জর্য 
রির্োমূম য উপ ভয। অযোপটি কমোটরর্োর্ চো েমদর প্রেৃত-সমময় ট্রোরিে এিং রদে-রর্মদনশর্ো সহোয়তো 
 োমভর সরোসরর সুমর্োগ প্রদোর্ েমর। এেোডোও কমোটর চো েরো ট্রোন্সঅযো োটন  
(TRANSalert) ইমমইম র জর্য সোইর্ আপ েরমত পোমরর্ র্ো সমগ্র থ্রুওময় জমুড সিনমশষ ট্রোরিে 
পরররস্থরতর তেয প্রদোর্ েমর এখোমর্।  
 
বিপােন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  
 
DEC পররমিশ সংরক্ষণ পরু শ অরিসোর, িমরে করঞ্জোসন, আপৎেো ীর্ িযিস্থোপর্ো েমী এিং অঞ্চম র 
েমীরো সতেন  আমের্ এিং পরররস্থরতর পর্নমিক্ষণ েরমের্ এিং গুরুতর আিহোওয়োয় আিোন্ত হমত 
পোমর এমর্ এ োেো ও অিেোঠোমমোগুম োমে সরিয়ভোমি টহ  রদমির্। সে  উপ ভয সম্পদ কর্মেোমর্ো 
জরুরর পরররস্থরত কমোেোমি োয় সহোয়তো েরমত প্রস্তুত রময়মে।  
 
পাকন , বিম্বর্াদর্ ও ঐবিহাবসক সংরক্ষণ অবিস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
 
রর্উ ইয়েন  কেমটর পোেন  পুর শ (New York State Park Police) ও পোমেন র েমীরো সতেন  আমে 
এিং আিহোওয়ো পরররস্থরত ও প্রভোি রর্রিডভোমি পর্নমিক্ষণ েরমে। পোেন  কখো ো েোেোর সময়, 
কখো োর সময় এিং িন্ধ্ হওয়োর সময় ইতযোরদ সম্পমেন  সিনমশষ তেয জোর্মত পোেন  ভ্রমণেোরীমদর 
উরচত parks.ny.gov কদখো িো তোমদর স্থোর্ীয় পোমেন র অরিমস কর্োগোমর্োগ েরো।  
 
জর্ম্বসিা অবধদপ্তর (Department of Public Service)  
 
রর্উ ইয়েন  কেট জমুড ক্ষয়ক্ষরত মূ যোয়র্, পরররস্থরত কমোেোমি ো ও পুর্রুদ্ধোর প্রমচষ্টোর উমেমশয 
রর্ময়োরজত েরোর জর্য রর্উ ইয়েন  ইউটির টির িতন মোমর্ প্রোয় 5,700 জর্ শ্ররমে রময়মে। জর্ 
পররমষিো রিভোমগর (Department of Public Service) েমীরো  মডর পুমরো ঘটর্ো জমুড 
ইউটির টির েোজগুর  পর্নমিক্ষণ েরমি এিং রর্রিত েরমি কর্ ইউটির টিগুর  সিমচময় কিরশ 
প্রভোরিত হওয়োর প্রতযোরশত অঞ্চম  উপর্ুি েমীমদর স্থোর্োন্তররত েরমি।  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=95121d0b-ca8925d6-9510e43e-0cc47aa8c6e0-d62c2ff4cc3d5be9&q=1&e=bc285282-8d4e-4e25-b0c8-f4865254218d&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b8d84506-e7437c34-b8dabc33-000babd905ee-6cb11d2a0c90d7b9&q=1&e=867d2220-fea0-4db7-8f98-641544a93502&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.thruway.ny.gov%252Ftravelers%252Fmobile-app.html%2523_blank%26data%3D04%257C01%257Cacollins%2540mtahq.org%257C4e326c0b61b14d7776be08d8d0e66577%257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%257C0%257C0%257C637489035255791006%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3D%252FC0R3raa6xIImFfY5lDN633d%252BA60eNuly7a004XBydA%253D%26reserved%3D0#_blank
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বর্উ ইয়কন  কেে পবুলে  
 
ক্ষরতগ্রস্ত এ োেোয় প্রময়োজর্ীয় অরতররি কসর্ো রর্ময়োমগর জর্য কেট পুর শ প্রস্তুত। কিোর-হুই  
ড্রোইমভর র্োর্িোহর্, কনোমমোিোই , এিং ইউটির টি টোস্ক এর র্োর্িোহর্ সহ রিমশষোরয়ত কেট পুর মশর 
সমস্ত গোডী অরি মম্ব সহোয়তোর জর্য ততরর এিং প্রস্তুত রময়মে। সে  টু্রপ জরুরর শরি এিং 
কর্োগোমর্োগ সরঞ্জোম পরীক্ষো েরো হময়মে।  
 
বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অম্বথাবরটি (New York Power Authority, NYPA)/কোর্াল কম্বপনাম্বরের্ (Canal 
Corporation)  
 
রর্উ ইয়েন  পোওয়োর অেররটি এিং েযোর্ো  েমপনোমরশমর্র েমীরো পূিনোভোসেৃত আিহোওয়োর জর্য 
প্রস্তুরত রর্ময়মে র্োমত সমস্ত সুরিধো, সম্পদ এিং সরঞ্জোম সুররক্ষত এিং প্রস্তুত েোমে। প্রময়োজমর্ 
রিদযুৎ পরু্রুদ্ধোর েোর্নিমমে সহোয়তো েরোর জর্য রিদযুৎ েতৃন পক্ষ প্রস্তুত।  
 
িন্দর কিতন পক্ষ (Port Authority)  
 
িন্দর েতৃন পক্ষ শীতেো ীর্ আিহোওয়ো পর্নমিক্ষণ েরমে এিং কর্ র্োত্রীরো তোমদর সুরিধোগুর  িযিহোর 
েরমির্ তোমদর সতেন তো অি ম্বমর্র জর্য অর্ুমরোধ েরমের্। কসতুমত এিং তোর সোমে কমোড কেমে 
আসো এিং র্োওয়ো রোস্তো িরোির গরতর রর্মষধোজ্ঞো েোর্নের েোেমত পোমর। কপোটন  অেররটির 
রিমোর্িন্দর, িোস টোরমনর্ো  এিং িোস কেশর্ রদময় র্োত্রো েরো র্োত্রীমদর রি ম্ব, িোরত  অেিো 
আিোর িুরেংময়র সিনমশষ তমেযর জর্য সরোসরর িোস েযোররয়োর এিং এয়োর োইমন্সর সোমে কর্োগোমর্োগ 
েরোর জর্য উৎসোরহত েরো হমি। কপোটন  অেররটি সুরিধো সম্পমেন  সিনমশষ তমেযর জর্য, অর্ুগ্রহ েমর 
কসোশযো  রমরডয়ো কদখুর্, PA এ োটন -এর জর্য সোইর্ আপ েরুর্ অেিো PA কমোিোই  অযোপগুর র 
মমধয এেটি ডোউর্ম োড েরুর্।  
 
বর্রাপত্তা পরামেন  
 
তীব্র আিহোওয়োর জর্য প্রস্তুত হর্:  
 

• আপরর্ কর্খোমর্ িসিোস েমরর্ কসখোমর্র েোউরন্ট এিং রর্েটিতী শহরগুর র র্োম জোর্ুর্। 
গুরুতর আিহোওয়ো সতেন তো এেটি েোউরন্টর রভরত্তমত জোরর েরো হয়।  

• আপর্োর িোরডর িো িযিসোর কেমে রর্রোপদ রুটটি রশখুর্, র্রদ রর্রোপদ স্থম  আপর্োর 
তোডোতোরড চম  কর্মত হয়।  

• এেটি 'পররিোর পো োিোর' পররেল্পর্ো গঠর্ এিং অর্শুী র্ েরুর্ এিং পররিোমরর সদসযরো 
পৃেে হময় কগম  এেটি কদখো েরোর স্থোর্ সর্োি েমর রোখুর্।  

• আসিোি, কপোশোে এিং অর্যোর্য িযরিগত সম্পরত্ত সহ সমস্ত মূ যিোর্ রজরর্সগুর র এেটি 
আইমটমেৃত তোর েো ততরর েরুর্। এেটি রর্রোপদ স্থোমর্ তোর েোটি রোখুর্।  



• েযোর্ এর খোিোর, ঔষধ এিং িোেন  এইড সরিরোহ ও পোর্ীয় জম র জরুরর সরিরোহ 
েেপোই  েরুর্। পররষ্কোর, িন্ধ্ পোমত্র পোর্ীয় জ  সংরক্ষণ েরুর্।  

• আপর্োর কপোষো প্রোণী রর্ময় েী েরমির্ পররেল্পর্ো েমর রোখুর্।  
• এেটি কপোমটন ি  কররডও, ফ্ল্যোশ োইট, অরতররি িযোটোরর এিং উপ ভয জরুরর রোন্নো সরঞ্জোম 

রোখুর্।  
• আপর্োর অমটোমমোিোইম  পর্নোপ্ত জ্বো োর্ী রোখুর্। র্রদ রিদযুৎ শরি িন্ধ্ হময় র্োয়, তমি 

গযোমসোর র্ কেশর্ েময়ে রদমর্র জর্য জ্বো োর্ী পোম্প েরমত পোরমি র্ো। আপর্োর গোরডর 
ট্রোমে এেটি কেোট দমুর্নোগ সরিরোহ রেট রোখরু্।  

• হোমত দমুর্নোগ সরিরোহ রোখরু্, এগুম ো সহ:  
o টচন  োইট এিং অরতররি িযোটোরর  

▪ িযোটোরর চোর ত কররডও এিং অরতররি িযোটোরর  
▪ িোেন  এইড রেট এিং মযোর্ুয়ো   

▪ জরুরর খোদয এিং জ   
▪ অ তিদযুরতে েযোর্ ওমপর্োর  

▪ অপররহোর্ন ওষুধ  
▪ কচেিুে, র্গদ, কিরডট েোডন , এটিএম 

েোডন   
  
রিদযুৎ চম  কগম , রর্উ ইয়মেন র অরধিোসীমদর উরচত: 
  

• রিদযুৎ-চোর ত গুরুত্বপূণন র্ন্ত্রপোরত ও অর্যোর্য উপেরণ িন্ধ্ েমর রোখুর্ রিদযুৎ সংমর্োগ 
রিরিন্ন েমর রদর্, কর্মর্- েরম্পউটোর, েোরণ রিদযুৎ সরিরোহ সোমরয়ে কিমড কগম  তো 
আপর্োর র্ন্ত্রমে র্ষ্ট েমর রদমত পোমর। এেটি িোরতর সুইচ চো  ুেমর রোখুর্ র্োমত রিদযুৎ 
রিমর আসম  আপরর্ জোর্মত পোমরর্। র্খর্ই তিদযুরতে উপেরণ িযিহোর েরমির্, রিদযুৎ 
সোজন  প্রমটক্টর িযিহোর েরুর্।  

• রিদযুৎ চম  কগম  কসিো সংস্থোমে কিোর্ েরুর্ এিং অরিরসয়ো  তমেযর জর্য স্থোর্ীয় কিতোর 
সম্প্রচোর শুর্ুর্। উপমর্োগ স ংস্থোগুম োর এেটি তোর েো কপমত রর্উ ইয়েন  কেট রডপোটন মমন্ট 
অি পোির ে সোরভন মস রভরজট েরুর্।  

• আপর্োর প্ররতমিশীমদর রিদযুৎ আমে রের্ো কদখরু্। কর্োগোমর্োগ সহোয়তো ও িোংশর্ো  সহোয়তো 
প্রময়োজর্ এমর্ িযরিমদর কখোৌঁজ রর্র্।  

• জরুরর আম ো জ্বো োমর্োর জর্য কেি  ফ্ল্যোশ োইট িযিহোর েরুর্ – কমোমিোরত কেমে আগুর্ 
 োগোর  ুৌঁ রে রময়মে।  

• কররফ্রজোমরটর ও রফ্রজোমরর দরজো িন্ধ্ রোখুর্ – কররফ্রজোমরশর্ প্রময়োজর্ এমর্ কিরশরভোগ 
খোিোর কররফ্রজোমরটমরর দরজো িন্ধ্ অিস্থোয় েময়ে ঘণ্টো রর্রোপদ েোমে। দরজো িন্ধ্ অিস্থোয় 
কররফ্রজোমরটর েমপমক্ষ চোর (4) ঘণ্টো খোিোর ঠোণ্ডো রোমখ। এেটি পূণনোঙ্গ রফ্রজোর প্রোয় 48 
ঘণ্টোর জর্য তোপমোত্রো ধমর রোখমি।  

• ঘর গরম েরোর জর্য েয় োর রগ্র  ইর্মডোর এিং গযোস কেোভ িযিহোর েরমির্ র্ো – 
এগুম ো কেমে ক্ষরতের মোত্রোর েোিনর্ মমর্োঅক্সোইড েডোমত পোমর।  



• ঠোণ্ডো আিহোওয়োয়, েময়ে স্তমরর জোমো পমর এিং িোইমর েম সময় েোটোমর্োর মোধযমম উষ্ণ 
েোকুর্। ঠোণ্ডো-িোরহত রিরভন্ন উপসগন (কর্মর্, হোইমপোেোরমনয়ো) সম্পমেন  সমচতর্ েোকুর্ এিং 
এ ধরমর্র কেোমর্ো উপসগন কদখো কগম  ডোিোর কদখোর্।  

• আপরর্ কেোমর্ো উৌঁচু ভিমর্ েোেম , রসরড কিময় ভিমর্র সিমচময় রর্মচর ত োয় কর্মম র্োর্। 
এর মভটমর আটমে কগম , সহোয়তোর জর্য অমপক্ষো েরুর্। কজোর েমর দরজো কখো োর কচষ্টো 
েরমির্ র্ো। তধর্ন ধরুর্ – এর মভটমর প্রচুর িোতোস েোমে এিং এর কভতরটো িযিহোরেোররর 
রর্রোপত্তোর েেো মোেোয় করমখ ততরর।  

• আপর্োর কপোষো প্রোণীমে সমতজ, ঠোণ্ডো পোরর্ খোওয়োমত ভু মির্ র্ো।  
• অপ্রময়োজর্ীয় ভ্রমণ িোরত  েরুর্, রিমশষ েমর গোরডমত চমড। রিদযুৎ চম  কগম  ট্রোরিে 

িোরত েোজ েরমি র্ো, িম  রোস্তোয় জযোম ক মগ কর্মত পোমর এিং গোরড চ োচম  রিপজ্জর্ে 
পরররস্থরত ততরর হমত পোমর। ক োডমশরডং অিস্থোয় আপর্োমে র্রদ গোরড চো োমতই হয়, তোহম  
ট্রোরিে রসগর্ো  অমেমজো েোেো সংমর্োগ সডেগুম োমত 4-মুখী েোমোর রর্য়মটি কমমর্ চ মির্।  

• মমর্ রোখমির্ কর্ িযোংমের এটিএম (ATMs) কমরশর্ ও এর মভটর েোজ র্োও েরমত পোমর।  
  
আমরো রর্রোপত্তো সংিোন্ত পরোমমশনর জর্য, www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfmএ 
DHSES এর ওময়িসোইমট র্োর্।  
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