
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/9/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা স্টেম্বের সংস্থাগুম্বলাম্বক স্টেেিোপী রসদ স্ট াগাম্বর্র বর্ম্বদন ে বদম্বেম্বের্ স্ট ম্বেতু বর্উ 
ইেম্বকন  ভারী িৃবির পিূনাভাস স্টদওো েম্বেম্বে  

  
বর্ম্নচাপ ক্রান্তীে ঝম্বের প্রভাম্বির কারম্বে পিূন উপকূম্বল কম্বেক ইবি িৃবি েম্বত পাম্বর এিং 

স্থার্ীেভাম্বি শুক্রিার এিং েবর্িার ির্ো সৃবি েম্বত পাম্বর িম্বল আো করা েম্বে  
  
  

 গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ স্টেমের সংস্থাগুম ামে স্টেৌশ গতভামে রসদ স্ট াগামর্র নর্মদনশ 
নদমেমের্ োরণ আগামী নদমর্ স্টেমের স্টেনশরভাগ অ্ংমশ ভারী েৃনিপামতর সম্ভাের্া রমেমে। শুক্রোর 
এেং শনর্োরজমুে, এেটি নর্ম্নচাপ ক্রান্তীে ঝে পূেন উপকূম  চম   ামে এেং মধ্য আে ানিে 
উপকূ , নর্উ ইেেন  এেং দনিণ নর্উ ইং যামে েমেে ইনি েৃনিপাত হমে েম  আশা েরা হমে। 
নর্উ ইেেন োসীমদর স্থার্ীে আেহাওো নরমপামেন র প্রনত মমর্াম াগ স্টদওো এেং তামদর পনরোর  ামত 
সুরনিত থামে স্টস নেষমে পদমিপ গ্রহণ েরাউনচত।  
  
"স্টেেজমুে নেস্তীণন েজ্রপামতর আশঙ্কাসহ এেং আগামী নদমর্ নর্উ ইেেন  নসটি ও  ং আই যামে প্রে  
েৃনিপাত এেং আেনিে ের্যার আশঙ্কা রমেমে, এই সম্ভােয ভোেহ আেহাওোর সমে আনম সে  
নর্উ ইেেন োসীমে হুঁনশোর ও সতেন  থাোর আহ্বার্ েরনে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "প্রােৃনতে 
দমু নাগ আমামদর নদমে আঘাত হার্মত পামর এমর্ স্ট মোমর্া নেষমে সাো স্টদওোর জর্য োনসন্দামদর 
স্ট  সহােতা দরোর তা নর্নিত েরার জর্য আনম স্টেমের সম্প্রদােগুন মত স্টেে েমী স্টমাতাের্ 
েরনে এেং রসদ স্ট াগার্ নদনে।"  
  
শুক্রোমর, স্টেেজমুে েজ্রপামতর সম্ভাের্াসহ তাপমাত্রা 80 এর মাঝামানঝ - এেং নর্ম্ন তাপমাত্রা 90 
এর মমধ্য থােমে। নর্ম্নচামপর প নাে উত্তমরর নদমে চ মত থাোে নর্উ ইেেন  নসটি এেং  ং 
আই যাে অ্িম র আপমেমে আোই ইনি প নন্ত েৃনিপামতর পনরমাণ থােমে। সারা রাত ধ্মর 
স্টেেজমুে তাপমাত্রা ঠাণ্ডা থােমে।  
  
শুক্রোমর, অ্ি জমুে েজ্রপামতর সম্ভাের্াসহ তাপমাত্রা আোর 80 এর মাঝামানঝ এেং নর্ম্ন 
তাপমাত্রা 90 এর সীমার মমধ্য থােমে। েজ্রপাতসহ অ্ি গুন মত স্টমাে েনৃিপামতর পনরমাণ স্টেনশ 
হমে। আসন্ন নদর্গুন মত  ং আই যাে উপকূ  েরাের ঝমো হাওো েইমত পামর।  
  



 

 

আেহাওো প নমেিণ, সতেীেরণ, উপমদশ এেং সেনমশষ পূেনাভামসর সে খেরাখেমরর জর্য, 
র্যাশর্া  ওমেদার সানভন স (National Weather Service)-এর ওমেেসাইে পনরদশনর্ েরুর্।  
  
এম্বেবির প্রস্তুবত  
  
বিপােন ম্বমন্ট অফ ট্রািম্বপাম্বেন ের্ (Department of Transportation)  
স্টেে নিপােন মমি অ্ে ট্রান্সমপামেন শর্ নর্ম্নন নখত নজনর্সপত্র 
 
নর্মে এই সপ্তাহামন্তর ঝমের ঘের্াে সাো নদমত প্রস্তুত:  

• োমেে ট্রােসহ 15 জর্ নট্র কু্র  
• 16টি পানর্র েযাঙ্কার  
• 6টি পানর্র পাম্প (4-6 ইনি)  
• স্টের্ স্টজেসহ 18টি ভযাকুোম ট্রাে  
• 77টি নচপার  
• 78টি ট্রযােি ও চাো ুক্ত খর্র্ ন্ত্র  
• 305টি েে স্ট ািাসন  
• 1352টি েৃহৎ িাম্প ট্রাে  

  
ঝমের পুমরা সমে জমুে সে  আোনসে স্থার্গুম ামত 24/7 োজ েরার জর্য েমী নর্মোগ েরা 
হমে।  
  
থ্রুওম্বে অম্ব াবরটি (Thruway Authority)  
থ্রুওমে অ্মথানরটি ঝমো োতাস সংক্রান্ত স্ট মোমর্া পনরনস্থনত স্টমাোমে াে স্টেে জমুে 645 জর্ 
অ্পামরের ও সুপারভাইজার, স্টোে স্টথমে মাঝানর আোমরর খর্র্ ন্ত্র,  াঙ্গ /িাম্প ট্রাে, েে 
স্ট ািার এেং স্টেশ নেেু েহর্ম াগয VMS স্টোিন , েহর্ম াগয  াইে োওোর, স্টোে স্টজর্ামরের, স্টোে 
পাম্প ও উপেরণ োর্ার স্টট্র ার এেং স্ট মোমর্া ধ্রমর্র পথ স্টঘারামর্া ো েমের জর্য ট্রানিে 
সাইর্ ও অ্র্যার্য ট্রানিে নর্েন্ত্রণ  ন্ত্র নর্মে পুমরা স্টেমে ের্যা সমসযার সমাধ্ামর্ েমীরা প্রস্তুত 
আমে। থ্রুওমেমত আেহাওো পনরনস্থনতর েযাপামর স্টমােরচা েমদর সতেন  েরমত নেনভন্ন রেম োতন া 
নচহ্ন, হাইওমে পরামশন স্টরনিও এেং স্টসাশযা  নমনিো েযেহার েরা হে।  
  
স্টেেেযাপী সরঞ্জামমর সংখযাগুম া নর্ম্নরূপ:  

• 204টি েৃহৎ িাম্প ট্রাে  
• 118টি স্টোে িাম্প ট্রাে  
• 60টি স্ট ািার  
• 25 স্টট্রই ার  
• 10টি ভযাে ট্রাে  

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


 

 

• 10টি ট্রযােি খর্র্ ন্ত্র  
• 8টি চাো কু্ত খর্র্ ন্ত্র  
• 9টি ব্রাশ নচপার  
• 99টি স্টচইর্স  
• 19টি এনরো  ট্রাে  
• 22টি নিি নেোর  
• 87টি েহর্ম াগয স্টজর্ামরের  
• 69টি েহর্ম াগয আম ার ইউনর্ে  

  
থ্রুওমে অ্মথানরটি স্টমােরচা েমদর তামদর স্টমাোই  অ্যাপ িাউর্ম াি েরমত উৎসানহত েমর  া 
আইমিার্ এেং অ্যান্ড্রমেি নিভাইমস িাউর্ম াি েরার জর্য নের্ামূম য উপ ভয। অ্যাপটি স্টমাের ার্ 
চা েমদর প্রেৃত-সমমে ট্রানিে এেং নদে-নর্মদনশর্া সহােতা  ামভর সরাসনর সুম াগ প্রদার্ েমর। 
এোোও স্টমােরচা েরা TRANSalert ই-স্টমইম র জর্য সাইর্ আপ েরমত পামরর্ নর্মচর ন ঙ্ক 
অ্র্ুসরণ েমর  া থ্রুওমে জমুে সেনমশষ ট্রানিে পনরনস্থনত সম্পনেন ত তথয প্রদার্ 
েমর: www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. নরমে -োইম আপমিমের জর্য, স্টমােরচা েরা 
থ্রুওমে ও নর্উ ইেমেন র অ্র্যার্য রাস্তার ট্রানিে পনরনস্থনত প্রদশনর্োরী ইিামরনিভ মযাপ স্টদখমত 
েুইোমর @ThruwayTraffic অ্র্ুসরণ েরমত পামরর্ অ্থো www.thruway.ny.gov নভনজে েরমত 
পামরর্।  
  
ের্ম্বসিা অবিদপ্তর (Department of Public Service)  
নর্উ ইেেন  স্টেে জমুে িেিনত মূ যাের্, পনরনস্থনত স্টমাোমে া ও পুর্রুদ্ধামরর উমেমশয নর্মোনজত 
েরার জর্য নর্উ ইেেন  ইউটিন টির েতন মামর্ প্রাে 4,500 জর্ শ্রনমে রমেমে। জর্ পনরমষো 
নেভামগর েমীরা ঝমের পুমরা ঘের্া জমুে ইউটিন টির োজগুন  প নমেিণ েরমে এেং 
ইউটিন টিগুন  উপ ুক্ত েমীমদর দ্বারা সেনানধ্ে প্রভাে অ্র্ুভুত অ্িম  স্থার্ান্তনরত হমে তা নর্নিত 
েরমে।  
  
বিপােন ম্বমন্ট অি এর্ভােরর্ম্বমন্টাল কর্োরম্বভের্ (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  
DEC এর্ভােরর্মমিা  ের্জারমভশর্ পুন শ অ্নিসার (ECO), িমরে স্টরঞ্জার এেং ইমামজন নন্স 
মযামর্জমমি েমীরা ঝমের গনতমেগ নর্নেেভামে প নমেিণ েরমে এেং ভারী েৃনি, ের্যা এেং 
শনক্তশা ী োতামস িনতগ্রস্ত সম্প্রদামের জর্য রসদ স্ট াগার্ নদমত প্রস্তুত রমেমে। স্টোর্ পাই ে, স্টর্ৌো 
ও ইউটিন টি  ার্সহ নেদযমার্ সে  সংস্থার্ স্ট মোমর্া জরুনর পনরনস্থনতমত সহােতার জর্য প্রস্তুত 
আমে।  
  
পাকন , বিম্বর্াদর্ ও ঐবতোবসক সংরক্ষে দপ্তর (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
নর্উ ইেেন  স্টেমের পােন  পুন শ (New York State Park Police) ও পামেন র েমীরা সতেন  আমে 
এেং আেহাওো পনরনস্থনত ও প্রভাে নর্নেেভামে প নমেিণ েরমে। পােন  স্টখা া থাোর পুমরা সমে, 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e1103a72-bd34cc13-e112c347-0cc47a6d17e0-0a6ffb200af30d5b&q=1&e=e77dde10-33cb-46a5-b31b-5d198d7e363a&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__itunes.apple.com_us_app_nys-2Dthruway-2Dauthority_id1219981541-3Fls-3D1-26mt-3D8%2526d%253DDwMFAg%2526c%253D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%2526r%253D7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU%2526m%253DJb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY%2526s%253D1TS9DiDJ5_ke7oa5YwbguJD74pVQi9IIiKfEurdv0p4%2526e%253D%26data%3D02%257C01%257C%257Cfcbe712950984af358fa08d821bbb290%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637296437323618147%26sdata%3DIuXmRcmUmu07JZUJ5YBpU10Am76GyuQg5nbASeai6jc%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=93087ec3-cf2c88a2-930a87f6-0cc47a6d17e0-0490d0dd68a4ecbb&q=1&e=e77dde10-33cb-46a5-b31b-5d198d7e363a&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__protect2.fireeye.com_url-3Fk-3D9edbe9c8-2Dc2fddd93-2D9ed910fd-2D000babd905ee-2D5c44b04bf7a3b572-26u-3Dhttps-3A__protect2.fireeye.com_url-3Fk-3Dc97b6236-2D955d5a08-2Dc9799b03-2D000babda0031-2D01d64c5c6f74e0b7-26u-3Dhttps-3A__protect2.fireeye.com_url-3Fk-3Dfaef8720-2Da6ca8b43-2Dfaed7e15-2D0cc47aa88e08-2Daafc62e4f42a7957-26u-3Dhttps-3A__play.google.com_store_apps_details-3Fid-3Dgov.ny.thruway.nysta%2526d%253DDwMFAg%2526c%253D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%2526r%253D7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU%2526m%253DJb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY%2526s%253D1dJh5Ifoqg445RldxPT59pHJU3ycjNMC0uEKZPjod0Q%2526e%253D%26data%3D02%257C01%257C%257Cfcbe712950984af358fa08d821bbb290%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637296437323618147%26sdata%3DliMY1Am6JZBhKKa5Qtnv0bw%252FiY730ZYD603gdDjw4ns%253D%26reserved%3D0
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স্টখা ার সমে এেং েে হওোর সমে ইতযানদ সম্পমেন  সেনমশষ তথয জার্মত পােন  ভ্রমণোরীমদর 
উনচত parks.ny.gov স্টদখা ো তামদর স্থার্ীে পামেন র অ্নিমস স্ট াগাম াগ েরা। 
  
 ং আই যাে অ্িম র পােন  কু্ররা ের্যার সমসযা সম্পমেন  সমযে িযানসন টিগুন মত ো ুর েযাগ 
এেনত্রত েরমে এেং নগ মগা স্টেে পােন  (Gilgo State Park) এেং স্টজান্স নেচ স্টেে পােন  
(Jones Beach State Park)-এর স্টেন্দ্রীে মম  োন র সরুামণ্ড সংিার েরমে।  
  
স্টেে পবুলে  
নর্উ ইেেন  স্টেে পুন শ সে  টু্রপারমে স্ট মোমর্া সমসযার পনরনস্থনত নর্নেেভামে প নমেিণ েরার 
জর্য নর্মদনশর্া নদমেমে এেং প্রমোজর্ অ্র্ু ােী িনতগ্রস্থ অ্িম  অ্নতনরক্ত েহম র জর্য প্রস্তুত 
থােমে। সে  স্টিার-হই  োইভ  ার্োহর্ ো নের রমেমে এেং স্টর্ৌো এেং ইউটিন টি 
 ার্োহর্সহ সমস্ত নেমশষ  ার্োহর্ সনিত রমেমে এেং স্টমাতামেমর্র জর্য প্রস্তুত।  
  
বর্রাপত্তা পরামেন  
  
প্রে  েৃনিপাত হওোর সমমেই রাস্তাে স্টের হম , অ্র্ুগ্রহ েমর সােধ্ামর্ গানে চা ার্ এেং এই 
নেষেগুন  মাথাে রাখুর্:  

• ের্যা নেধ্বস্ত রাস্তা নদমে গানে চান মে  াওোর স্টচিা েরমের্ র্া। গানে স্টঘারার্ এেং অ্র্য 
রাস্তা নদমে  ার্।  

• দ্রুত গনতমত েমে চ া পানর্র ধ্বংসাত্মে িমতামে অ্েমহ া েরমের্ র্া। দ্রুত গনতমত েমে 
চ া দইু িুে উচ্চতার পানর্ নেন্তু আপর্ার গানেমে ভানসমে নর্মে চম   ামে। প্রনত ঘণ্টাে 
দইু মাই  স্টেমগ েমে চ া জ  এেো রাস্তা ো স্টসতু স্টথমে গানে ভানসমে নর্মে স্ট মত পামর।  

• ের্যা নেধ্বস্ত রাস্তাে  ামত আেো পেমত র্া হে স্টস জর্য সমমের আমগই স্টের স্টহার্।  
• প্রস্তানেত রাস্তা অ্র্ুসরণ েরুর্। ের্যা নেধ্বস্ত অ্ি গুন  স্টদখমত ইমামজন নন্স নিেুযর উমপিা 

েরমের্ র্া।  
•  াতাোত েরার সমমে, সাম্প্রনতে খেমর র্জর রাখমত NOAA ওমেদার স্টরনিও এেং 

স্ট াো  স্টরনিও ব্রিোমে মর্ম াগ রাখুর্।  
• ধ্ুমে- াওো রাস্তা, আথন-স্লাইিস, পানর্ ধ্বস ো র্দনমার র্ , আ গা ো পানর্ িুমে থাো 

বেদযুনতে তার এেং পেন্ত ো পনতত েস্তুগুম ার জর্য র্জর রাখুর্।  
• স্ট সে জােগাে র্দী ো জ প্রোহ হঠাৎ েৃনদ্ধ স্টপমে ের্যা আর্মত পামর, স্ট মর্ হাইওমের 

গতন , স্টসতু ও নর্চু এ াো, স্টসখামর্  িয রাখুর্।  
•  নদ আপনর্ আপর্ার গানের নভতমর থামের্ আর আপর্ার চারপামশ জ  দ্রুতমেমগ োেমত 

থামে, তাহম  অ্নে মে গানে স্টেমে চম   ার্।  
  
ের্যা এেং গুরুতর আেহাওোর জর্য প্রস্তুত হর্:  



 

 

• আপনর্ স্ট খামর্ েসোস েমরর্ স্টসখামর্র োউনি এেং নর্েেেতী শহরগুন র র্াম জার্ুর্। 
গুরুতর আেহাওো সতেন তা এেটি োউনির নভনত্তমত জানর েরা হে।  

• আপর্ার োনের ো েযেসার স্টথমে নর্রাপদ রুেটি নশখুর্,  নদ নর্রাপদ স্থম  আপর্ার 
তাোতানে চম  স্ট মত হে।  

• এেটি 'পনরোর পা াোর' পনরেল্পর্া গঠর্ এেং অ্র্শুী র্ েরুর্ এেং পনরোমরর সদসযরা 
পৃথে হমে স্টগম  এেটি স্টদখা েরার স্থার্ সর্াক্ত েমর রাখুর্।  

• আসোে, স্টপাশাে এেং অ্র্যার্য েযনক্তগত সম্পনত্ত সহ সমস্ত মূ যোর্ নজনর্সগুন র এেটি 
আইমেমেৃত তান ো বতনর েরুর্। এেটি নর্রাপদ স্থামর্ তান োটি রাখুর্।  

• েযার্ এর খাোর, ঔষধ্ এেং িােন  এইি সরেরাহ ও পার্ীে জম র জরুনর সরেরাহ 
েেপাই  েরুর্। পনরষ্কার, েে পামত্র পার্ীে জ  সংরিণ েরুর্।  

• আপর্ার স্টপাষা প্রাণী নর্মে েী েরমের্ পনরেল্পর্া েমর রাখুর্।  
• এেটি স্টপামেন ে  স্টরনিও, ফ্ল্যাশ াইে, অ্নতনরক্ত েযাোনর এেং উপ ভয জরুনর রান্না সরঞ্জাম 

রাখুর্।  
• আপর্ার অ্মোমমাোইম  প নাপ্ত জ্বা ার্ী রাখুর্।  নদ নেদযুৎ শনক্ত েে হমে  াে, তমে 

গযামসান র্ স্টেশর্ েমেে নদমর্র জর্য জ্বা ার্ী পাম্প েরমত পারমে র্া। আপর্ার গানের 
ট্রামঙ্ক এেটি স্টোে দমু নাগ সরেরাহ নেে রাখরু্।  

• আপর্ার সম্পনত্ত েত উপমর এেং ের্যা স্তমরর েত িুে নর্মচ স্টজমর্ নর্র্। পেূনাভাসেৃত 
ের্যার মাত্রা  খর্ সম্প্রচার েরা হে, আপর্ার জােগাে ের্যা হমত পামর নের্া তা নর্ধ্নারণ 
েরমত পামরর্।  

• সযােেযাগ, প্লাইউি, প্লানেমের নশে এেং োমঠর মমতা উপেরণমে জরুনর জ -নর্মরাধ্ে 
নহমসমে েযেহার েরার জর্য হামতর োমে রাখুর্।  

  
হামত দমু নাগ সরেরাহ রাখরু্, এগুম া সহ:  

• েচন  াইে এেং অ্নতনরক্ত েযাোনর  
• েযাোনর চান ত স্টরনিও এেং অ্নতনরক্ত েযাোনর  
• িােন  এইি নেে এেং মযার্ুো   
• জরুনর খাদয এেং জ   
• অ্ বেদযুনতে েযার্ ওমপর্ার  
• অ্পনরহা ন ওষুধ্  
• স্টচেেুে, র্গদ, স্টক্রনিে োিন , এটিএম োিন   

  
নেদযুৎ চম  স্টগম , নর্উ ইেমেন র অ্নধ্োসীমদর উনচত:  

• নেদযুৎ-চান ত গুরুত্বপূণন  ন্ত্রপানত ও অ্র্যার্য উপেরণ েে েমর রাখুর্ নেদযুৎ সংম াগ 
নেনেন্ন েমর নদর্, স্ট মর্- েনম্পউোর, োরণ নেদযুৎ সরেরাহ সামনেে স্টেমে স্টগম  তা 
আপর্ার  ন্ত্রমে র্ি েমর নদমত পামর। এেটি োনতর সুইচ চা  ুেমর রাখুর্  ামত নেদযুৎ 



 

 

নিমর আসম  আপনর্ জার্মত পামরর্।  খর্ই বেদযুনতে উপেরণ েযেহার েরমের্, নেদযুৎ 
সাজন  প্রমেির েযেহার েরুর্।  

• নেদযুৎ চম  স্টগম  স্টসো সংস্থামে স্টিার্ েরুর্ এেং অ্নিনসো  তমথযর জর্য স্থার্ীে স্টেতার 
সম্প্রচার শুর্ুর্। নর্উ ইেেন  স্টেমে-র ইউটিনর্ন টি তান োর জর্য নর্উ ইেেন  স্টেে 
নিপােন মমি অ্ে পােন ে সানভন স (New York State Department of Public Service)-
এর ওমেেসাইে পনরদশনর্ েরুর্ আপর্ার প্রনতমেশীর নেদযুৎ রমেমে নের্া তা জার্মত পরীিা 
েরুর্। স্ট াগাম াগ সহােতা ও িাংশর্া  সহােতা প্রমোজর্ এমর্ েযনক্তমদর স্টখাুঁজ নর্র্।  

• জরুনর আম া জ্বা ামর্ার জর্য স্টেে  ফ্ল্যাশ াইে েযেহার েরুর্ – স্টমামোনত স্টথমে আগুর্ 
 াগার ঝুুঁ নে রমেমে।  

• স্টরনিজামরের ও নিজামরর দরজা েে রাখুর্ – স্টরনিজামরশর্ প্রমোজর্ এমর্ স্টেনশরভাগ 
খাোর স্টরনিজামরেমরর দরজা েে অ্েস্থাে েমেে ঘণ্টা নর্রাপদ থামে। দরজা েে অ্েস্থাে 
স্টরনিজামরের েমপমি চার (4) ঘণ্টা খাোর ঠাণ্ডা রামখ। এেটি পূণনাঙ্গ নিজার প্রাে 48 
ঘণ্টার জর্য তাপমাত্রা ধ্মর রাখমে।  

• ঘর গরম েরার জর্য েে ার নগ্র  ইর্মিার এেং গযাস স্টোভ েযেহার েরমের্ র্া – 
এগুম া স্টথমে িনতের মাত্রার োেনর্ মমর্াঅ্ক্সাইি েোমত পামর।  

• ঠাণ্ডা আেহাওোে, েমেে স্তমরর জামা পমর এেং োইমর েম সমে োোমর্ার মাধ্যমম উষ্ণ 
থাকুর্। ঠাণ্ডা-োনহত নেনভন্ন উপসগন (স্ট মর্, হাইমপাথানমনো) সম্পমেন  সমচতর্ থাকুর্ এেং 
এ ধ্রমর্র স্টোমর্া উপসগন স্টদখা স্টগম  িাক্তার স্টদখার্।  

• আপনর্ স্টোমর্া উুঁচু ভেমর্ থােম , নসনে স্টেমে ভেমর্র সেমচমে নর্মচর ত াে স্টর্মম  ার্। 
এন মভেমর আেমে স্টগম , সহােতার জর্য অ্মপিা েরুর্। স্টজার েমর দরজা স্টখা ার স্টচিা 
েরমের্ র্া। বধ্ ন ধ্রুর্ – এন মভেমর প্রচুর োতাস থামে এেং এর স্টভতরো েযেহারোনরর 
নর্রাপত্তার েথা মাথাে স্টরমখ বতনর।  

• আপর্ার স্টপাষা প্রাণীমে সমতজ, ঠাণ্ডা পানর্ খাওোমত ভু মের্ র্া।  
• অ্প্রমোজর্ীে ভ্রমণ োনত  েরুর্, নেমশষ েমর গানেমত চমে। নেদযুৎ চম  স্টগম  ট্রানিে 

োনত োজ েরমে র্া, িম  রাস্তাে জযাম স্ট মগ স্ট মত পামর এেং গানে চ াচম  নেপির্ে 
পনরনস্থনত বতনর হমত পামর। স্ট ািমশনিং অ্েস্থাে আপর্ামে  নদ গানে চা ামতই হে, তাহম  
ট্রানিে নসগর্া  অ্মেমজা থাো সংম াগ সেেগুম ামত 4-মুখী থামার নর্েমটি স্টমমর্ চ মের্।  

• মমর্ রাখমের্ স্ট  েযাংমের এটিএম (ATMs) স্টমনশর্ ও এন মভের োজ র্াও েরমত পামর।  
  
আমরা নর্রাপত্তা সংক্রান্ত পরামমশনর জর্য, www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfmএ 
DHSES এর ওমেেসাইমে  ার্।  
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