
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/10/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা জর্গণম্বক সতকন  কম্বর বিম্ব়েম্বের্ সম্ভািে িরফ জোম ির্োর জর্ে প্রস্তুত হম্বত, 
কারণ উষ্ণ তাপমাত্রা রাজেম্বক ঢেম্বক ঢফলম্বি  

  
ক্রমির্নমার্ তাপমাত্রা এিং তুষার গলর্ এই সপ্তাম্বহ র্িী এিং র্ালাগুবলম্বত িরফ জোম ির্োর 

বর্ম্ব়ে আসম্বত পাম্বর  
  

ির্ো প্রিণ এলাকার িাবসন্দাম্বির স্থার্ী়ে আিহাও়োর পিূনাভাস পর্নম্বিক্ষণ করা উবিত এিং িসন্ত 
ঢমৌসুম র্ত এবগম্ব়ে আসম্বে ততই সতকন তা অিলের্ করা উবিত  

  
স্থার্ী়ে সরকারগুবলর িরফ জোম ঢমাকাম্বিলার পারবমম্বের জর্ে পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাম্বগর 

সাম্বে ঢর্াগাম্বর্াগ করা উবিত  
  

আগামী সপ্তাম্বহ বর্উ ই়েকন  রাম্বজে ির্ো সম্বিতর্তা সপ্তাহ শুরু হম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের সম্ভাবয বরফ জযাম বর্যার জর্য প্রস্তুত থার্ার 
আহ্বার্ জানর্ময়মের্ র্ারণ এই সপ্তামে এবং আসন্ন বসন্ত মমৌসুমম সারা রাজয জমু়ে তাপমাত্রা বা়েমব। 
গভর্নর কুওমমার নর্মেন মে, রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুম া সাধারণত বরফ জযাম গঠর্ েয় এমর্ এ ার্াগুন  
পর্নমবক্ষণ র্রমে এবং প্রনতনিয়ার সংস্থার্ প্রস্তুত এবং উপ ব্ধ রাখা েময়মে বরফ জযামমর ক্ষয়ক্ষনত 
প্রনতমরামধ স্থার্ীয় সরর্ারমর্ সাোর্য র্রার জর্য।  
  
"বেমরর এই সমময় িমবধনমার্ তাপমাত্রা র্েী এবং র্েীর উপর বরমফর জযাম সনরময় মফ মত 
পামর, র্া স্থার্ীয় সম্প্রোয়গুন র জর্য বর্যা সৃনি র্রমত পামর এবং ঘরবান়ে এবং সম্পনির ক্ষনত 
র্রমত পামর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "র্নেও বরফ জযামমর বর্যা খুব নর্খুুঁতভামব ভনবষ্যদ্বাণী 
র্রা র্ঠির্, আমামের রামজযর সংস্থাগুম া নর্উ ইয়মর্ন র সমসযাজর্র্ এ ার্াগুন  পর্নমবক্ষণ র্রমে 
এবং এর্টি ব়ে ঘটর্ার মক্ষমত্র স্থার্ীয় সরর্ারমর্ সাোর্য র্রার জর্য সংস্থার্ প্রস্তুত র্রমে।"  
  
রামজযর মবনেরভাগ জায়গা বেমরর সমবনাচ্চ তাপমাত্রার অ্নভজ্ঞতা র্রমব র্ারণ উষ্ণ বাতাস বুধবার 
বইমত শুরু র্রমব এবং শুিবার পর্নন্ত চ মব। উচ্চ 50 মথমর্ নর্ম্ন 60 পর্নন্ত এর বযানপ্ত থার্মব 
রামজযর মবনের ভাগ এ ার্াগুন মত এই নতর্ নেমর্র সময়র্াম । আবোওয়ানবেরা আো র্রমের্ মর্ 
গন ত তুষ্ারপাত স্থার্ীয় এ ার্াগুন মত 1 মথমর্ 3 ইনি পর্নন্ত বৃনিপামতর সমতু য অ্বনধ মপৌুঁেমত 



 

 

পামর, এবং এর্টি ঝ়ে বেৃস্পনতবামরর মেষ্ মথমর্ শুিবার পর্নন্ত রামজযর মবনেরভাগ এ ার্া জমু়ে 
বৃনি আর্মত পামর বম  আো র্রা েমে।  
  
জমাট বরফ অ্পসারণ র্রমত র্াজ র্রার জর্য প্রময়াজর্ীয় অ্র্ুমনত নেময় সোয়তা র্রার জর্য 
স্থার্ীয় সরর্ারগুন র এর্ভায়রর্মমন্টা  র্র্জারমভের্ নিপাটন মমমন্টর (Department of 
Environmental Conservation, DEC) সামথ মর্াগামর্াগ র্রমত েমব। নিপাটন মমন্ট অ্ব 
এর্ভায়রর্মমন্টা  র্র্জারমভের্ (Department of Environmental Conservation, DEC) 
পনরবের্ েপ্তমরর (Department of Transportation) সামথ নর্নব়ে সমন্বময় র্াজ র্রমব, র্ারা 
ইনতমমধযই তাপমাত্রা বনৃির সামথ সামথ পুমরা রাজয জমু়ে জমাট বরফ ভাঙ্গমত এক্সর্যামভটর 
মমাতাময়র্ র্রা শুরু র্মর নেময়মে। সরঞ্জামমর জর্য অ্র্ুমরাধ ও অ্র্যার্য সাোর্য চাইমত, স্থার্ীয় 
সরর্ারগুন র উনচত তামের র্াউনন্টর জরুনর বযবস্থাপমর্র সামথ মর্াগামর্াগ র্রা নর্নর্ নর্উ ইয়র্ন  
মরসপন্ডস (New York Responds) নসমেমমর মাধযমম অ্র্ুমরাধ প্রনিয়ার্রণ র্রমবর্। জমাট 
বরফ মথমর্ েওয়া বর্যা-প্রবণ এ ার্ার বানসন্দামের উনচত সতর্ন তা অ্ব ম্বর্ র্রা এবং 
পনরবতন র্েী  অ্বস্থার জর্য স্থার্ীয় আবোওয়ার পবূনাভাস পর্নমবক্ষণ র্রা।  
  
বরফ জযাম তখর্ই েয় র্খর্ ভাসমার্ বরমফর টুর্রা র্েী বা র্া াগুন র প্রবামে বাুঁধা সনৃি র্মর, 
র্ার ফম  মরামতর অ্র্ুকূম  বা প্রনতকূম  বর্যা েমত পামর। বরফ বাধা দ্বারা আটমর্ থার্া পানর্ 
র্েীর উপনরভামগ বর্যার র্ারণ েমত পামর। উষ্ণ তাপমাত্রার র্ারমণ েওয়া বরফ জযাম নর্মচর 
নেমর্ বর্যার র্ারণ েমত পামর, এবং এই ধরমর্র জযামগুন  সাধারণত সব মচময় ভয়াবে বর্যার 
র্ারণ েমত পামর। আর্নির্ বর্যা এবং বরফ জযাম উমেখমর্াগয সম্পনির ক্ষনত এবং এমর্নর্ চরম 
মক্ষমত্র বান়েঘর ধ্বংস র্রমত পামর।  
  
এনর র্াউনন্টর জর্য র্যাের্া  ওময়োর সানভন স (National Weather Service) র্তৃন র্ এর্টি ফ্লাি 
ওয়াচ জানর র্রা েময়মে এবং আজ মথমর্ শুিবার সর্া  পর্নন্ত র্যামজমর্ানভয়া নির্ এবং বামফম া 
র্েীমত বরফ জযাম জমা েওয়ার র্ারমণ র্ার্নর্র থার্মব। সমু্পণন আবোওয়ার পর্নমবক্ষণ, 
সতর্ীর্রণ, উপমেে এবং সাম্প্রনতর্তম পূবনাভামসর খবরাখবর জার্মত, র্যাের্া  ওময়োর সানভন স 
(National Weather Service)-এর ওময়বসাইট পনরেেনর্ র্রুর্।  
  
বরমফ র্ারা মাে ধমরর্ তামেরও সতর্ন তা অ্ব ম্বর্ র্রা উনচত এবং নর্রাপিার পূবনসতর্ন তা 
অ্র্ুসরণ র্রা উনচত মর্মেতু উষ্ণ তাপমাত্রা জ ােময়র উপর নবনভন্ন অ্বস্থা সনৃি র্রমত পামর।  
  
আগামী সপ্তামে নর্উ ইয়র্ন  মেমট বর্যা সমচতর্তা সপ্তাে (Flood Awareness Week), এর্টি 
বানষ্নর্ NWS প্রচারানভর্ার্ র্া বর্যার সামথ জন়েত ঝুুঁ নর্মর্ তুম  ধমর র্ামত মার্ুষ্ এই ধরমর্র 
প্রারৃ্নতর্ নবপর্নয় মথমর্ তামের পনরবার, বযবসা এবং সম্প্রোয়মর্ আমরা ভাম াভামব রক্ষা র্রমত 
পামর। বযনিগণ এবং তামের পনরবার নর্উ ইয়র্ন  মেমটর অ্র্ াইর্ নসটিমজর্স্ মরনিমর্স র্পনস 
প্রনেক্ষণ ক্লাস গ্রেণ র্মর বর্যা সে নবনভন্ন নবপমের জর্য প্রস্তুনত নর্মত নেখমত পামরর্, র্া এখর্ 
সাতটি নভন্ন ভাষ্ায় সাবটাইমট  সে পাওয়া র্ায়।  
  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1
https://www.dec.ny.gov/outdoor/7733.html
https://apps.cio.ny.gov/apps/mediaContact/public/view.cfm?parm=76ADB3DE-DEE5-95B3-0EA46ACB172965F1
https://apps.cio.ny.gov/apps/mediaContact/public/view.cfm?parm=76ADB3DE-DEE5-95B3-0EA46ACB172965F1


 

 

এম্বজবির প্রস্তুবত  
  
নিপাটন মমন্ট অ্ব এর্ভায়রর্মমন্টা  র্র্জারমভের্ (Department of Environmental Conservation, 
DEC)  
সম্ভাবর্া অ্র্ুর্ায়ী গম  র্াওয়ার পূমবন, DEC নমউনর্নসপযা  র্মনর্তন ামের উৎসানেত র্রমে বর্যা-
প্রবণ এ ার্ায় সম্ভাবয জমাট বরফ স্থার্ীয়ভামব র্াচাই র্রা এবং মর্মর্ামর্া ধরমর্র বজন য থার্ম  
তা পনরষ্কার র্রা। বজন য অ্পসারমণর ফম  এবং/অ্থবা ভারী সরঞ্জাম বযবোমরর ফম  ঝণনার তীর 
বা ত ানর্ ক্ষনতগ্রস্ত র্া েম  বজন য অ্পসারণ র্রমত DEC-এর অ্র্ুমনত ও অ্র্ুমমাের্ প্রময়াজর্ েমব 
র্া। মর্ামর্া সোয়তা েরর্ার েম  বা পারনমট প্রময়াজর্ নর্র্া তা নর্ণনয় র্রার জর্য নমনর্নসপযান টি 
এবং স্থার্ীয় সরর্ামরর উনচত DEC-এর নরনজওর্া  পারনমট অ্যািনমনর্মেটরমের (Regional 
Permit Administrators)  সামথ মর্াগামর্াগ র্রা।  
  
মর্ামর্া জরুনর পনরনস্থনতমত, DEC প্রর্মের অ্র্ুমমাের্ ত্বরানন্বত র্রমত জরুনর অ্র্ুমমাের্ মেওয়ার 
জর্য প্রস্তুত এর্র্ পারনমমটর বেম , এবং এই অ্র্ুমমাের্গুন  24 ঘণ্টার মমধয প্রোর্ র্রা র্ায়। 
তাৎক্ষনণর্ জীবর্, স্বাস্থয, জর্র্ যাণ, সম্পে, বা প্রারৃ্নতর্ সম্পে রক্ষার জর্য জরুনর পনরনস্থনত 
বম  গণয র্রম  DEC জরুনর অ্র্ুমমাের্ প্রোর্ র্মর। আমরা তথয পাওয়া র্ামব DEC-এর 
ওময়বসাইমট এখামর্। পনরমবে রক্ষার জর্য উপর্ুি েতন  সে জরুনর অ্র্ুমমাের্ প্রোর্ র্রা েয়।  
  
বর্যা ও জমাট বরমফর প্রনতনিয়ায় DEC পুমরা মেমট তামের অ্ংেীোর এমজনি এবং স্থার্ীয়মের 
সামথ র্াজ র্মর র্ামে। জমাট বরমফর অ্বস্থা র্াচাইময় সোয়তার জর্য DEC মরার্ নর্ময়াগ 
র্রমে। DEC-এর নবমেষ্জ্ঞরা বর্যা-প্রবণ এ ার্া সর্াি র্রমে, র্ার মমধয রময়মে নির্ ও ঝণনা 
মর্খামর্ তুষ্ার গ া এবং বৃনির র্ারমণ ক্ষনতর্ারর্ বর্যা েমত পামর। DEC ঝণনার পানর্র মাত্রার 
পূবনাভাস এবং নির্, ঝণনা, ও র্েীর বর্যা গজ পর্নমবক্ষণ র্রমে র্ামত বর্যা ঝুুঁ নর্ মূ যায়র্ র্রমত 
পামর এবং সম্ভাবয বর্যার প্রনতনিয়া জার্ামত পামর, র্া নর্উ ইয়র্ন  মেমট DEC-এর রক্ষণামবক্ষণ ও 
পনরচা র্া র্রা 106টি বর্যা নর্য়ন্ত্রণ প্রর্েমর্ সনিয় র্মর নেমব। উপরন্তু, DEC ঝুুঁ নর্পণূন 
পনরনস্থনতর নভনিমত পুমরা মেমটর বজন য পানর্ বযবস্থাপর্ার প্ল্যান্ট পর্নমবক্ষণ র্রমে রাজয জমু়ে এবং 
র্মীরা বর্যার ফম  মর্মর্ামর্া জরুনর অ্বস্থার প্রনতনিয়া জার্ামত প্রস্তুত।  
  
স্থার্ীয় র্মনর্তন া ও জরুনর বযবস্থাপর্মের সংস্থামর্র নবষ্ময় আমরা তথয জার্মত, DEC-এর 
ওময়বসাইমট র্ার্ এখামর্।  
  
নর্উ ইয়র্ন  পাওয়ার অ্মথানরটি (New York Power Authority, NYPA) | র্যার্া  র্মপনামরের্ 
(Canal Corporation)  
নর্উ ইয়র্ন  মেট র্যার্া  র্মপনামরের্ (New York State Canal Corporation), নর্উ ইয়র্ন  
পাওয়ার অ্থনরটি বা (New York Power Authority, NYPA) এর এর্টি সেমর্াগী প্রনতষ্ঠার্, 
মেমর্র্টানি র্াউনন্টর এনর খা  এবং মমাের্ র্েীর উপর 2020 সাম র নিমসম্বর মথমর্ নরইমযানজর্ 
েয র্যার্া স উমেযামগর (Reimagine the Canals initiative) মাধযমম এর্টি পাই ট মপ্রাগ্রামমর 
অ্ংে নেমসমব বরফ ভাঙ্গার টাগমবাট মমাতাময়র্ র্মরমে। এই টাগগুম া নর্য়নমত নর্স্কাইউর্ার  র্ 

https://www.dec.ny.gov/about/39381.html
https://www.dec.ny.gov/about/39381.html
http://www.dec.ny.gov/permits/96337.html
https://www.dec.ny.gov/lands/115140.html


 

 

E-7 এবং রটারিামমর  র্ E-8 এর মমধয বরমফর চাের ভামঙ্গ র্েীর চযামর্ মর্ বরফ মিু 
রাখার জর্য। উপরন্তু, র্যার্া  র্মপনামরের্ এর্টি র্তুর্ ওয়াটারমাোর অ্যানিনবয়াস মরজার 
মমাতাময়র্ র্মরমে র্ামত তারা নভোর মফনর বাুঁমধর র্ামে বরফ সরামত সাোর্য র্রমত পামর। এই 
সম্প্রসানরত বরফ ভাঙ্গার প্রমচিা িমবধনমার্ র্েী প্রবাে এবং বরমফর র়্োচ়োর আেঙ্কায় র্রা 
েমে র্ামত মেমর্র্টানি এ ার্ায় সম্ভাবয বরফ জযাম গঠর্ র্মামর্া র্ায়।  
  
র্যার্া  র্মপনামরের্ ো়ো এবং অ্বস্থার পনরবতন র্ এবং মসই সামথ উন্নয়র্েী  ঝুুঁ নর্ সম্পমর্ন  মেট 
র্যার্া  নসমেম (State Canal System) বরাবর জ নবেযুৎ সংস্থা এবং জরুরী বযবস্থাপর্মের 
সামথ মর্াগামর্াগ অ্বযােত মরমখমে। র্নেও বরফ জযাম এবং বর্যার সম্ভাবর্া র্মামর্ার সর্  সুমর্াগ 
মমাতাময়র্ র্রা েমে, নর্চু এ ার্ার বানসন্দামের সজাগ থার্া উনচত মর্মেতু সম্ভাবয বরফ জযাম 
এবং বর্যা এখমর্া সম্ভব।  
  
মোম যান্ড নর্রাপিা ও জরুনর মসবা নবভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES)  
নর্উ ইয়র্ন  মেট নিনভের্ অ্ফ মোম যান্ড নসনর্উনরটি অ্যান্ড ইমামজন নি সানভন মসমসর এমামজন নি 
অ্পামরের্ মসন্টার COVID-19 মোমারীর র্ারমণ সনিয় রময়মে এবং নর্র্টভামব আবোওয়ার 
পর্নমবক্ষণ র্রমে। এটি এর্টি জরুরী অ্বস্থায় এ ার্াগুন মত সোয়তা র্রার জর্য রামজযর 
প্রনতনিয়ার পনরচা র্াগুন  সমন্বয় র্রমত প্রস্তুত। পাম্প, মচইর্ স, বান র বস্তা, মজর্ামরটর, খাট, 
র্ম্ব  ও মবাত জাত পানর্ সে ঝ়ে-সংিান্ত সংস্থার্ প্রময়াজমর্ ক্ষনতগ্রস্ত এ ার্াগুন মত মপৌুঁমে নেমত 
রামজযর মেমটর মজেু প্রস্তুত রময়মে।  
  
পনরবের্ নবভাগ (Department of Transportation)  
নর্উ ইয়র্ন  মেমটর পনরবের্ অ্নধেপ্তমরর র্মীরা সতর্ন  আমে এবং মেমটর ও স্থার্ীয় অ্ংেীোরমের 
সামথ র্াজ র্রমে বর্যা আিান্ত মর্মর্ামর্া ঘটর্ায় দ্রুত প্রনতনিয়া জার্ামর্ার জর্য। অ্নধেপ্তমরর 
র্মীরা সনিয়ভামব সমসযার এ ার্া পর্নমবক্ষণ র্রমে এবং বর্যা প্রভাব প্রেনমত র্রার জর্য 
প্রময়াজর্ মত পেমক্ষপ নর্মে। তাপমাত্রা বা়োর সামথ সামথ বরফ জযামমর প্রভাব র্মামত সাোর্য 
র্রার জর্য নিপাটন মমন্ট মর্ৌে গতভামব রাজয জমু়ে সাতটি  ং নরচ এক্সর্যামভটর স্থাপর্ র্মরমে।  
  
মমাটরচা র্মের র্াত্রার পূমবন 511NY মেখমত বা মমাবাই  অ্যাপ িাউর্ম াি র্রমত মমর্ র্রামর্া 
েমে। এই নবর্ামূম যর পনরমষ্বাটি বযবোরর্ারীমের রাস্তার অ্বস্থা মেখার সুমর্াগ মেয় এবং এমত 
রময়মে এর্টি েীমতর র্াত্রার সতর্ীর্রণ পিনত র্া বাস্তব-সমময় র্াত্রার নরমপাটন  ও মর্ার্ মর্ার্ 
মেমটর রাস্তা পনরষ্কার, মভজা বা বরমফ ঢার্া তা প্রেেনর্ র্মর রনির্ মর্াি র্রা মার্নচমত্রর 
সাোমর্য। পিনতটি মমাটরচা র্মের র্াত্রা র্রা আমেৌ সমীচীর্ নর্ র্া তা নর্ধনারণ র্রমত এর্টা 
উপর্ারী সংস্থার্ সরবরাে র্মর।  
  
থ্রুওময় অ্থনরটি (Thruway Authority)  
থ্রুওময় অ্মথানরটির র্মীরা সনিয়ভামব নর্র্ানে বযবস্থা পরীক্ষা র্রমে এবং বর্যার সম্ভাবর্া 
পর্নমবক্ষণ র্রমে। 688 জমর্র মবনে অ্পামরটর ও সুপারভাইজার, মোট মথমর্ মাঝানর আর্ামরর 



 

 

এক্সর্যামভটর, প্ল্াও/িাম্প ট্রার্, ব়ে ম ািার, এবং মবে নর্েু বের্মর্াগয VMS মবািন , বের্মর্াগয 
 াইট টাওয়ার, মোট মজর্ামরটর, মোট পাম্প টার্ার মট্র ার এবং মর্মর্ামর্া ধরমর্র পথ মঘারামর্া 
বা বমের জর্য ট্রানফর্ সাইর্ ও অ্র্যার্য ট্রানফর্ নর্য়ন্ত্রণ র্ন্ত্র নর্ময় পুমরা মেমট বর্যা সমসযার 
সমাধামর্ র্মীরা প্রস্তুত আমে। নর্য়ন্ত্রণ র্ন্ত্র নর্ময় পুমরা মেমট বর্যা সমসযার সমাধামর্ র্মীরা 
প্রস্তুত আমে।  
  
থ্রুওময় অ্মথানরটি মমাটরচা র্মের তামের মমাবাই  অ্যাপ িাউর্ম াি র্রমত উৎসানেত র্মর র্া 
iPhone ও Android নিভাইমস িাউর্ম াি র্রমত নবর্ামূম য উপ ভয। অ্যাপটি মমাটরর্ার্ চা র্মের 
প্ররৃ্ত-সমময় ট্রানফর্ এবং নের্-নর্মেনের্া সোয়তা  ামভর সরাসনর সুমর্াগ প্রোর্ র্মর।  
  
এো়োও মমাটরচা র্রা ট্রািঅ্যা াটন  (TRANSalert) ইমমইম র জর্য সাইর্ আপ র্রমত পামরর্, র্া 
থ্রুওময়র সবনমেষ্ ট্রযানফর্ পনরনস্থনতর তথয প্রোর্ র্মর। নরময় -টাইম ো র্াগােরৃ্ত তমথযর জর্য, 
মমাটরচা র্রা টুইটামর @ThruwayTraffic অ্র্ুসরণ র্রমত পামরর্ বা www.thruway.ny.gov এ 
মর্মত পামরর্ মর্খামর্ তারা থ্রুওময় ও নর্উ ইয়র্ন  মেমটর অ্র্যার্য রাস্তার ট্রযানফর্ পনরনস্থনত 
প্রেেনর্র্ারী এর্টি ইন্টামরনিভ মার্নচত্র মেখমত পারমবর্।  
  
নর্উ ইয়র্ন  মেট পুন ে  
মেট টু্রপাররা বরফ জযাম এবং বর্যা প্রবণ র্েী এবং খা গুন  পর্নমবক্ষণ র্রমব। বর্যা েম  
টু্রপারমের প্রস্তুত রাখা েময়মে মমাতাময়র্ র্রার জর্য। মফার হুই  রাইমভর সর্  র্ার্বাের্ 
পনরমষ্বায় বো  আমে, এবং মনামমাবাই , ইউটিন টি টাস্ক মভনের্ , এবং মর্ৌর্াসমূে প্রময়াজর্ 
অ্র্ুর্ায়ী মমাতাময়মর্র র্রার জর্য প্রস্তুত।  
  
বর্রাপত্তা পরামেন  
  
নর্মচ বর্যা প্রস্তুনত নর্রাপিা পরামেন মেওয়া ে ঃ  
  

• আপর্ার বান়ের বা বযবসার মথমর্ নর্রাপে রুটটি নেখুর্, র্নে নর্রাপে স্থম  আপর্ার 
তা়োতান়ে চম  মর্মত েয়।  

• এর্টি 'পনরবার পা াবার' পনরর্ের্া গঠর্ এবং অ্র্েুী র্ র্রুর্ এবং পনরবামরর সেসযরা 
পৃথর্ েময় মগম  এর্টি মেখা র্রার স্থার্ সর্াি র্মর রাখুর্।  

• ফানর্নচার, র্াপ়ে এবং অ্র্যার্য বযনিগত সম্পনিসে সর্  মূ যবার্ বস্তুর আইমটম অ্র্ুর্ায়ী 
তান র্া ততনর র্রুর্ - সম্ভব েম  েনব ও নভনিও তুম  রাখরু্। এর্টি নর্রাপে স্থামর্ 
তান র্াটি রাখুর্।  

• র্যার্ এর খাবার, ঔষ্ধ এবং ফােন  এইি সরবরাে ও পার্ীয় জম র জরুনর সরবরাে 
ের্পাই  র্রুর্। পনরষ্কার, বে পামত্র পার্ীয় জ  সংরক্ষণ র্রুর্।  

• আপর্ার মপাষ্া প্রাণী নর্ময় র্ী র্রমবর্ পনরর্ের্া র্মর রাখুর্।  
• এর্টি মপামটন ব  মরনিও, ফ্লযাে াইট, অ্নতনরি বযাটানর এবং উপ ভয জরুনর রান্না সরঞ্জাম 

রাখুর্।  

http://www.thruway.ny.gov/


 

 

• আপর্ার অ্মটামমাবাইম  পর্নাপ্ত জ্বা ার্ী রাখুর্। র্নে নবেযুৎ েনি বে েময় র্ায়, তমব 
গযামসান র্ মেের্ র্ময়র্ নেমর্র জর্য জ্বা ার্ী পাম্প র্রমত পারমব র্া। আপর্ার গান়ের 
ট্রামঙ্ক এর্টি মোট েমুর্নাগ সরবরাে নর্ট রাখরু্।  

• আপর্ার সম্পনি র্ত উপমর এবং বর্যা স্তমরর র্ত ফুট নর্মচ মজমর্ নর্র্। পবূনাভাসরৃ্ত 
বর্যার মাত্রা র্খর্ সম্প্রচার র্রা েয়, আপর্ার জায়গায় বর্যা েমত পামর নর্র্া তা 
নর্ধনারণ র্রমত পামরর্।  

• সযান্ডবযাগ, প্ল্াইউি, প্ল্ানেমর্র নেট এবং র্ামঠর মমতা উপর্রণমর্ জরুনর জ -নর্মরাধর্ 
নেমসমব বযবোর র্রার জর্য োমতর র্ামে রাখুর্।  

• আপর্ার বীমার র্ভামরজ মচর্ র্রুর্। বান়েমান র্ার্া সংিান্ত বীমা পন নসমত সাধারণত 
বর্যার ক্ষয়ক্ষনত অ্ন্তগনত েয় র্া। শুধ ুবর্যা বীমাই আপর্ার বান়েমর্ বর্যার ক্ষয়ক্ষনত 
মথমর্ সুরক্ষা নেমব। আপনর্ মার্নচত্র অ্র্ুর্ায়ী বর্যা এ ার্ায় র্া থার্ম ও বর্যা বীমা িয় 
র্রমত পারমবর্।  

  
আবোওয়া পনরভাষ্ার এর্টি পূণনাঙ্গ তান র্া এবং বর্যার পূমবন, চ ার্া ীর্ ও তার পরবতী সমময় 
প্রস্তুনত সংিান্ত ধারণার জর্য, মোম যান্ড নর্রাপিা ও জরুনর মসবা নবভাগ-এর ওময়বসাইটটি 
পনরেেনর্ র্রুর্ এখামর্।  
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