
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/25/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুম্বলাম্বক জরুবর সাডা সম্পদ প্রস্তুত করার বর্ম্বদন ে বদম্বয়ম্বের্ যেম্বেতু 
আিোওয়া িেিস্থা শুক্রিার যেম্বক েবর্িার পেনন্ত আপম্বেট বর্উ ইয়কন  জমু্বড একাবিক হুমবকর সৃবি 

কম্বরম্বে  
  

ওম্বয়োর্ন বর্উ ইয়কন  এিং বিঙ্গার যলকস অঞ্চম্বল ঘণ্টায় 60 মাইল পেনন্ত যিম্বগ উচ্চ িাযু়প্রিাে 
িোপক বিদেুৎ বিভ্রাম্বটর কারণ েম্বত পাম্বর, শুক্রিার সারাবদর্ কঠির্ ভ্রমণ পবরবস্থবত োকম্বি  

  
ইবর হ্রম্বদর পিূন প্রাম্বন্ত পাবর্র স্তর দ্রুত িৃবি শুক্রিার বিম্বকল পেনন্ত উম্বেখম্বোগে যলকম্বোর ির্োর 

কারণ েম্বত পাম্বর  
  

র্েন কাবিম্বত িৃবিপাত, উষ্ণ তাপমাত্রা এিং তুষার গলার সমন্বয় ির্ো পবরবস্থবতর সৃবি করম্বত 
পাম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুম ামে জরুরর সাডা সম্পদ প্রস্তুত েরার রর্মদনশ 
রদময়মের্। আবহাওয়া বযবস্থা শুক্রবার থেমে পরিম রর্উ ইয়েন  এবং রিঙ্গার থ েস অ্ঞ্চম  উচ্চ 
বাতাস, থ ে ইরর বরাবর হ্রমদর তীমর বর্যা এবং র্েন োরিমত সম্ভাবয বর্যাসহ উপকূ ীয় এ াোয় 
শরর্বার পর্নন্ত প্রভাব থি মত পামর বম  পূবনাভাস থদওয়া হময়মে। মামে মামে ঘণ্টায় 60 মাই  
থবমগ থোমডা হাওয়া পরিম রর্উ ইয়েন  এবং রিঙ্গার থ েস অ্ঞ্চম  প্রভাব থি মত পামর বম  আশা 
েরা হমে। শুক্রবার রবমে  পর্নন্ত পারর্র স্তর দ্রুত থবমড র্াওয়ার োরমে ইরর হ্রদ বরাবর 
উমেখমর্াগয থ েমশার বর্যা সম্ভব। র্েন োরিমত, বৃরিপাত, উষ্ণ তাপমাত্রা এবং তুষার গ ার 
সমন্বয় শুক্রবার থেমে শরর্বার পর্নন্ত রেেু জায়গায় বর্যার োরে হমত পামর।  
  
"এই আসন্ন আবহাওয়া বযবস্থা উচ্চ বায়পু্রবাহ এবং সম্ভাবয বর্যার োরমে আপমেট রর্উ ইয়েন  জমুড 
রবদযুৎ রবভ্রাট এবং রবপজ্জর্ে ভ্রমে পরররস্থরতর সৃরি েরার সম্ভাবর্া আমে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আরম রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুম ামে রর্মদনশ রদময়রে পরররস্থরত পর্নমবক্ষে েরমত এবং থর্ থোর্ 
সম্পমদর সামে স্থার্ীয় অ্ংশীদারমদর সাহার্য েরার জর্য প্রস্তুত োেমত, এবং আমরা ইউটির টি 
থোম্পারর্গুম ার সামে থর্াগামর্াগ বজায় রাখমবা র্ামত উচ্চ বায়ুপ্রবামহর োরমে সৃি রবদযুৎ রবভ্রাট 
দ্রুত সমাধার্ েরা র্ায়। রর্উ ইয়েন বাসীমদর এখর্ প্রময়াজর্ীয় সতেন তা অ্ব ম্বর্ েরা উরিত র্ামত 
তারা, তামদর পররবার এবং তামদর সম্পরি থোর্ সম্ভাবয ক্ষরত বা রবদযুৎ রবভ্রাট থেমে সুররক্ষত 
োমে।"  
  



 

 

বৃহস্পরতবার গভীর রাত থেমে শুক্রবার সো  পর্নন্ত রর্ম্ন থেট থ েস থেমে গভীর রর্ম্নিামপর 
পূবনাভাস থদওয়া হময়মে। বৃহস্পরতবার রামত আবহাওয়া বযবস্থা থপ ৌঁোমর্ার পূমবন বযাপে বৃরিপাত হমব, 
রেন্তু এে ইরঞ্চরও েম থমাট বৃরিপাত সহ শুক্রবার দ্রুত থশষ হওয়ার েো। শুক্রবার সো  থেমে 
রবমে  পর্নন্ত পরিম রর্উ ইয়েন  এবং রিঙ্গার থ েমস সবমিময় শরিশা ী বায়পু্রবাহ বইমত পামর বম  
আশা েরা হমে। শুক্রবার সোম  দরক্ষে অ্যারমডার্ডােমস রবরেন্ন বজ্রপামতর সম্ভাবর্া রময়মে এবং 
রবমে  পর্নন্ত স্থার্ীয়ভামব ঘণ্টায় 45 মাই  থবমগ থোমডা হাওয়া বইমত পামর। র্েন োরিমত, 
শুক্রবার সারারদর্ স্থার্ীয়ভামব বরৃিপামতর পূবনাভাস থদওয়া হময়মে এবং রেেু জায়গায় বৃরিপামতর 
পররমাে এে ইরঞ্চর থবরশ হমব। উষ্ণ তাপমাত্রা উচ্চ উচ্চতা জমুড তুষার গ ার হার বৃরি েরমব 
এবং বৃরিপামতর সামে রমর ত হময় এ াোর র্দীগুর র উচ্চতার উত্থার্ ঘটামত পামর বম  আশা েরা 
হমে।  
  
ওময়োর্ন এবং রিঙ্গার থ েস অ্ঞ্চম  উচ্চ বায়পু্রবাহ, র্েন োরিমত বর্যা এবং ইরর হ্রদ বরাবর 
বর্যার জর্য আবহাওয়া সতেন তা এবং পর্নমবক্ষে জারর েরা হময়মে। আপর্ার এ াোর আবহাওয়া 
রর্মদন রশোর সমূ্পেন তার োর জর্য, র্যাশর্া  ওময়দার সারভন মসর ওময়বসাইট থদখুর্।  
  
এম্বজবির প্রস্তুবত  
  
থহাম যান্ড রর্রাপিা ও জরুরর থসবা রবভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES)  
রর্উইয়েন  থেট রডরভশমর্র থহাম যান্ড রর্রাপিা ও জরুরর থসবা রবভামগর জরুরর অ্পামরশর্স 
থসন্টার (Emergency Operations Center) COVID-19 মহামারীর োরমে সরক্রয় রময়মে এবং 
তারা রর্েটভামব আবহাওয়ার পরররস্থরত পর্নমবক্ষে েরমব, রামজযর প্ররতরক্রয়া োর্নক্রম পররিা র্া 
েরমব এবং ঘটর্ার পুমরা সময়োম  এ াোবাসীমদর সামে থর্াগামর্াগ রাখমব। পাম্প, থিইর্ স, 
বার র বস্তা, থজর্ামরটর, খাট, েম্ব  ও থবাত জাত পারর্ সহ েড-সংক্রান্ত সংস্থার্ প্রময়াজমর্ 
ক্ষরতেস্ত এ াোগুর মত থপ ৌঁমে রদমত রামজযর থেমটর মজদু প্রস্তুত রময়মে।  
  
রডপাটন মমন্ট অ্ি ট্রান্সমপামটন শর্ (Department of Transportation) 
থেট রডপাটন মমন্ট অ্ি ট্রান্সমপামটন শর্ রাজযবযাপী উপ ভয 3,630 জর্ সপুারভাইজার এবং অ্পামরটর 
সহ সাডা রদমত প্রস্তুত। বায়ুপ্রবাহ প্ররতরক্রয়া সরঞ্জাম (থজর্ামরটর, থিইর্স, হা ো উরিদ, হযান্ড 
টু , রিপার ইতযারদ) দ্রুত পাঠামর্ার জর্য থরসপন্স ট্রামে থ াড েরা হমে। থেটবযাপী সরঞ্জামমর 
সংখযাগুম া রর্ম্নরূপ:  
  

• 1,593টি বৃহৎ ডাম্প ট্রাে  
• 312টি বড থ াডার  
• 151টি থজর্ামরটর  
• 49টি োপ  অ্যাটািমমন্ট  
• থ া বয় সহ 58টি ট্রাক্টর থট্র ার  
• 80টি রিপার  

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


 

 

• 55টি ট্রারিে টাওয়ার প্ল্যাটিমন এবং বামেট ট্রাে  
• 14টি রট্র কু্র বামেট ট্রাে  

  
হা র্াগাদেৃত ভ্রমে তমেযর জর্য ে  েরুর্ 511 র্ম্বমর, রভরজট েরুর্ www.511NY.org 
ওময়বসাইট, অ্েবা ডাউর্ম াড েরুর্ রি 511NY থমাবাই  অ্যাপ।  
  
থ্রুওময় অ্েররটি (Thruway Authority)  
থ্রুওময় েতৃন পক্ষ 681 জর্ অ্পামরটর এবং সুপারভাইজার 255টি বড প্ল্াও/ডাম্প ট্রাে, 108টি 
মাোরর প্ল্াও/ডাম্প ট্রাে, এবং 62টি বড থ াডার, পাশাপারশ, থোট থেমে মাোরর আোমরর 
খর্র্োরী, থপামটন ব  রভএমএস থবাডন , থপামটন ব   াইট টাওয়ার, থোট থজর্ামরটর, থোট পাম্প এবং 
সরঞ্জাম টার্া থট্র ার সহ সাডা রদমত প্রস্তুত। থ্রুওময়মত থমাটরিা েমদর সতেন  েরমত রবরভন্নরেমমর 
বাতন া রিহ্ন, হাইওময় সতেন তা থররডও এবং থসাশযা  রমরডয়া বযবহার েরা হয়।  
  
থ্রুওময় অ্মোররটি থমাটরিা েমদর তামদর থমাবাই  অ্যাপ ডাউর্ম াড েরমত উৎসারহত েমর, র্া 
আইমিার্ এবং অ্যান্ড্রময়ড রডভাইমস ডাউর্ম ামডর জর্য রবর্ামূম য উপ ভয। অ্যাপটি থমাটরর্ার্ িা েমদর 
প্রেৃত-সমময় ট্রারিে এবং রদে-রর্মদনশর্া সহায়তা  ামভর সরাসরর সুমর্াগ প্রদার্ েমর। এোডাও 
থমাটর িা েরা ই-থমইম র জর্য সাইর্ আপ েরমত পামরর্ ট্রান্সঅ্যা াটন  (TRANSalert) র্া সমে 
থ্রুওময় জমুড সবনমশষ ট্রারিে পরররস্থরতর তেয প্রদার্ েমর।  
  
রডপাটন মমন্ট অ্ব এর্ভায়রর্মমন্টা  ের্জারমভশর্ (Department of Environmental Conservation, 
DEC)  
DEC পররমবশ সংরক্ষে পরু শ অ্রিসার, িমরে থরঞ্জাসন, আপৎো ীর্ বযবস্থাপর্া েমী এবং অ্ঞ্চম র 
েমীরা সতেন  আমের্ এবং পরররস্থরতর পর্নমবক্ষে েরমের্ এবং গুরুতর আবহাওয়ায় আক্রান্ত হমত 
পামর এমর্ এ াো ও অ্বোঠামমাগুম ামে সরক্রয়ভামব টহ  রদমের্। সে  উপ ভয সম্পদ থর্মোমর্া 
জরুরর পরররস্থরত থমাোমব ায় সহায়তা েরমত প্রস্তুত রময়মে।  
  
পােন , রবমর্াদর্ ও ঐরতহারসে সংরক্ষে অ্রিস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
রর্উ ইয়েন  থেমটর পােন  পুর শ (New York State Park Police) ও পামেন র েমীরা সতেন  আমে 
এবং আবহাওয়া পরররস্থরত ও প্রভাব রর্রবডভামব পর্নমবক্ষে েরমে। পােন  থখা া োোর পুমরা সময়, 
থখা ার সময় এবং বন্ধ হওয়ার সময় ইতযারদ সম্পমেন  সবনমশষ তেয জার্মত পােন  ভ্রমেোরীমদর 
উরিত parks.ny.gov থদখা বা তামদর স্থার্ীয় পামেন র অ্রিমস থর্াগামর্াগ েরা।  
  
রর্উ ইয়েন  থেট পুর শ (New York State Police)  
ক্ষরতেস্ত এ াোয় প্রময়াজর্ীয় অ্রতররি থসর্া রর্ময়ামগর জর্য থেট পুর শ প্রস্তুত। থিার-হুই  
ড্রাইমভর র্ার্বাহর্, থনামমাবাই , এবং ইউটির টি টাস্ক এর র্ার্বাহর্ সহ রবমশষারয়ত থেট পুর মশর 
সমস্ত গাডী অ্রব মম্ব সহায়তার জর্য ততরর এবং প্রস্তুত রময়মে। সে  টু্রপ জরুরর শরি এবং 
থর্াগামর্াগ সরঞ্জাম পরীক্ষা েরা হময়মে।  

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
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/


 

 

  
জর্মসবা অ্রধদপ্তর (Department of Public Service)  
রর্উ ইয়েন  থেট জমুড ক্ষয়ক্ষরত মূ যায়র্, পরররস্থরত থমাোমব া ও পুর্রুিার প্রমিিার উমেমশয 
রর্ময়ারজত েরার জর্য রর্উ ইয়েন  ইউটির টির বতন মামর্ প্রায় 6,100 জর্ শ্ররমে রময়মে। জর্ 
পররমষবা রবভামগর েমীরা েমডর পুমরা ঘটর্া জমুড ইউটির টির োজগুর  পর্নমবক্ষে েরমব এবং 
রর্রিত েরমব থর্ ইউটির টিগুর  সবমিময় থবরশ প্রভারবত হওয়ার প্রতযারশত অ্ঞ্চম  উপর্ুি েমীমদর 
স্থার্ান্তররত েরমব।  
  
রর্উ ইয়েন  পাওয়ার অ্েররটি (New York Power Authority, NYPA)/েযার্া  েমপনামরশর্ 
(Canal Corporation)  
রর্উ ইয়েন  পাওয়ার অ্েররটি এবং েযার্া  েমপনামরশমর্র েমীরা পূবনাভাসেৃত আবহাওয়ার জর্য 
প্রস্তুরত রর্ময়মে র্ামত সমস্ত সুরবধা, সম্পদ এবং সরঞ্জাম সুররক্ষত এবং প্রস্তুত োমে। প্রময়াজমর্ 
রবদযুৎ পরু্রুিার োর্নক্রমমে সহায়তা েরার জর্য রবদযুৎ েতৃন পক্ষ প্রস্তুত।  
  
বন্দর েতৃন পক্ষ (Port Authority)  
বন্দর েতৃন পক্ষ আবহাওয়া পরররস্থরত পর্নমবক্ষে েরমে। থসতু এবং রাস্তা বরাবর এবং ক্ররসংগুর মত 
গরত রবষয়ে রবরধরর্মষধ োর্নের হমত পামর। বন্দর েতৃন পমক্ষর সুরবধার মাধযমম র্াতায়াতোরী 
র্াত্রীমদর রব ম্ব, বারত  বা পুর্ঃবুরেং সম্পমেন  সবনমশষ তমেযর জর্য সরাসরর েযাররয়ার এবং 
এয়ার াইমন্সর সামে থর্াগামর্াগ েরমত উৎসারহত েরা হয়। বন্দর েতৃন পক্ষ সরুবধা সম্পমেন  সবনমশষ 
তমেযর জর্য, অ্র্ুেহ েমর সামারজে রমরডয়া থিে েরুর্, PA সতেন তায় সাইর্ আপ েরুর্ অ্েবা 
PA থমাবাই  অ্যাপস ডাউর্ম াড েরুর্।  
  
বর্রাপত্তা পরামেন  
  
তীব্র আবহাওয়ার জর্য প্রস্তুত হর্:  
  

• আপরর্ থর্খামর্ বসবাস েমরর্ থসখামর্র োউরন্ট এবং রর্েটবতী শহরগুর র র্াম জার্ুর্। 
গুরুতর আবহাওয়া সতেন তা এেটি োউরন্টর রভরিমত জারর েরা হয়।  

• আপর্ার বারডর বা বযবসার থেমে রর্রাপদ রুটটি রশখুর্, র্রদ রর্রাপদ স্থম  আপর্ার 
তাডাতারড িম  থর্মত হয়।  

• এেটি 'পররবার পা াবার' পররেল্পর্া গঠর্ এবং অ্র্শুী র্ েরুর্ এবং পররবামরর সদসযরা 
পৃেে হময় থগম  এেটি থদখা েরার স্থার্ সর্াি েমর রাখুর্।  

• আসবাব, থপাশাে এবং অ্র্যার্য বযরিগত সম্পরি সহ সমস্ত মূ যবার্ রজরর্সগুর র এেটি 
আইমটমেৃত তার ো ততরর েরুর্। এেটি রর্রাপদ স্থামর্ তার োটি রাখুর্।  

• েযার্ এর খাবার, ঔষধ এবং িােন  এইড সরবরাহ ও পার্ীয় জম র জরুরর সরবরাহ 
েেপাই  েরুর্। পররষ্কার, বন্ধ পামত্র পার্ীয় জ  সংরক্ষে েরুর্।  

• আপর্ার থপাষা প্রােী রর্ময় েী েরমবর্ পররেল্পর্া েমর রাখুর্।  



 

 

• এেটি থপামটন ব  থররডও, ফ্ল্যাশ াইট, অ্রতররি বযাটারর এবং উপ ভয জরুরর রান্না সরঞ্জাম 
রাখুর্।  

• আপর্ার অ্মটামমাবাইম  পর্নাপ্ত জ্বা ার্ী রাখুর্। র্রদ রবদযুৎ শরি বন্ধ হময় র্ায়, তমব 
গযামসার র্ থেশর্ েময়ে রদমর্র জর্য জ্বা ার্ী পাম্প েরমত পারমব র্া। আপর্ার গারডর 
ট্রামে এেটি থোট দমুর্নাগ সরবরাহ রেট রাখরু্।  

• হামত দমুর্নাগ সরবরাহ রাখরু্, এগুম া সহ:  
o টিন  াইট এবং অ্রতররি বযাটারর  
o বযাটারর িার ত থররডও এবং অ্রতররি বযাটারর  
o িােন  এইড রেট এবং মযার্ুয়া   
o জরুরর খাদয এবং জ   
o অ্ তবদযুরতে েযার্ ওমপর্ার  
o অ্পররহার্ন ওষুধ  
o থিেবুে, র্গদ, থক্ররডট োডন , এটিএম োডন   

  
রবদযুৎ িম  থগম , রর্উ ইয়মেন র অ্রধবাসীমদর উরিত:  
  

• রবদযুৎ-িার ত গুরুত্বপূেন র্ন্ত্রপারত ও অ্র্যার্য উপেরে বন্ধ েমর রাখুর্ রবদযুৎ সংমর্াগ 
রবরেন্ন েমর রদর্, থর্মর্- েরম্পউটার, োরে রবদযুৎ সরবরাহ সামরয়ে থবমড থগম  তা 
আপর্ার র্ন্ত্রমে র্ি েমর রদমত পামর। এেটি বারতর সুইি িা  ুেমর রাখুর্ র্ামত রবদযুৎ 
রিমর আসম  আপরর্ জার্মত পামরর্। র্খর্ই তবদযুরতে উপেরে বযবহার েরমবর্, রবদযুৎ 
সাজন  প্রমটক্টর বযবহার েরুর্।  

• রবদযুৎ িম  থগম  থসবা সংস্থামে থিার্ েরুর্ এবং অ্রিরসয়া  তমেযর জর্য স্থার্ীয় থবতার 
সম্প্রিার শুর্ুর্। উপমর্াগ স ংস্থাগুম ার এেটি তার ো থপমত রর্উ ইয়েন  থেট রডপাটন মমন্ট 
অ্ব পাবর ে সারভন মস রভরজট েরুর্।  

• আপর্ার প্ররতমবশীমদর রবদযুৎ আমে রের্া থদখরু্। থর্াগামর্াগ সহায়তা ও িাংশর্া  সহায়তা 
প্রময়াজর্ এমর্ বযরিমদর থখাৌঁজ রর্র্।  

• জরুরর আম া জ্বা ামর্ার জর্য থেব  ফ্ল্যাশ াইট বযবহার েরুর্ – থমামবারত থেমে আগুর্ 
 াগার েুৌঁ রে রময়মে।  

• থররিজামরটর ও রিজামরর দরজা বন্ধ রাখুর্ – থররিজামরশর্ প্রময়াজর্ এমর্ থবরশরভাগ 
খাবার থররিজামরটমরর দরজা বন্ধ অ্বস্থায় েময়ে ঘণ্টা রর্রাপদ োমে। দরজা বন্ধ অ্বস্থায় 
থররিজামরটর েমপমক্ষ িার (4) ঘণ্টা খাবার ঠাণ্ডা রামখ। এেটি পূেনাঙ্গ রিজার প্রায় 48 
ঘণ্টার জর্য তাপমাত্রা ধমর রাখমব।  

• ঘর গরম েরার জর্য েয় ার রে  ইর্মডার এবং গযাস থোভ বযবহার েরমবর্ র্া – 
এগুম া থেমে ক্ষরতের মাত্রার োবনর্ মমর্াঅ্ক্সাইড েডামত পামর।  

• ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, েময়ে স্তমরর জামা পমর এবং বাইমর েম সময় োটামর্ার মাধযমম উষ্ণ 
োকুর্। ঠাণ্ডা-বারহত রবরভন্ন উপসগন (থর্মর্, হাইমপাোরমনয়া) সম্পমেন  সমিতর্ োকুর্ এবং 
এ ধরমর্র থোমর্া উপসগন থদখা থগম  ডািার থদখার্।  



 

 

• আপরর্ থোমর্া উৌঁিু ভবমর্ োেম , রসরড থবময় ভবমর্র সবমিময় রর্মির ত ায় থর্মম র্ার্। 
এর মভটমর আটমে থগম , সহায়তার জর্য অ্মপক্ষা েরুর্। থজার েমর দরজা থখা ার থিিা 
েরমবর্ র্া। তধর্ন ধরুর্ – এর মভটমর প্রিুর বাতাস োমে এবং এর থভতরটা বযবহারোররর 
রর্রাপিার েো মাোয় থরমখ ততরর।  

• আপর্ার থপাষা প্রােীমে সমতজ, ঠাণ্ডা পারর্ খাওয়ামত ভু মবর্ র্া।  
• অ্প্রময়াজর্ীয় ভ্রমে বারত  েরুর্, রবমশষ েমর গারডমত িমড। রবদযুৎ িম  থগম  ট্রারিে 

বারত োজ েরমব র্া, িম  রাস্তায় জযাম থ মগ থর্মত পামর এবং গারড ি ািম  রবপজ্জর্ে 
পরররস্থরত ততরর হমত পামর। থ াডমশরডং অ্বস্থায় আপর্ামে র্রদ গারড িা ামতই হয়, তাহম  
ট্রারিে রসগর্া  অ্মেমজা োো সংমর্াগ সডেগুম ামত 4-মুখী োমার রর্য়মটি থমমর্ ি মবর্।  

• মমর্ রাখমবর্ থর্ বযাংমের এটিএম (ATMs) থমরশর্ ও এর মভটর োজ র্াও েরমত পামর।  
  
আমরা রর্রাপিা সংক্রান্ত পরামমশনর জর্য, www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfmএ 
DHSES এর ওময়বসাইমট র্ার্।  
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