
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/16/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা সতকন তার সাম্বে জাবর্ম্ব়েম্বের্, একাবিক ঝড়-িেিস্থার প্রভাম্বি বর্উ ই়েম্বকন  বিে 

কম্ব়েক ইবি িৃবি হম্বত পাম্বর  
  
বর্উ ই়েকন  বেট বহামলোন্ড বর্রাপত্তা ও জরুবর পবরম্বেিা (Division of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES) বেট ও়োচ বসন্টারম্বক (State Watch Center) িবিনত মবর্টবরিং 

বমাম্বে (Enhanced Monitoring Mode) বরম্বেম্বে  
  

বহামলোন্ড বর্রাপত্তা ও জরুবর পবরম্বেিা (DHSES), বেট পবুলে (State Police), পািবলক সাবভন স 
দপ্তর (Dept of Public Service), পবরিহণ দপ্তর (Dept. of Transportation), পবরম্বিে সিংরক্ষণ দপ্তর 
ও (Dept. of Environmental Conservation) এিিং পাকন  দপ্তম্বরর (Parks Dept.) কমী ও সরঞ্জাম 

প্রম্ব়োজর্ মম্বতা বমাতাম্ব়ের্ হম্বত প্রস্তুত  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ সতর্ন তার সামে আহ্বার্ জানর্ম়েমের্ যে নর্উ ই়ের্ন  রাষ্ট্রমর্ 
প্রভানিত র্রমি যিশ নর্েু নভন্ন ঝড়-িযিস্থা ো নিনিন্ন এলার্া়ে ভারী িনৃিপাত এিং যোটখাট 
ির্যার সম্ভাির্া ততনর র্রমত পামর। িতন মামর্ উত্তর যেট যলমর্র উপর এর্টি িযিস্থা িুধিামরর 
মমধয এিং িৃহস্পনতিামরর মমধয রামজয যপ ৌঁমে োমি িমল আশা র্রা হমি। উপরন্তু, এর্টি নর্ম্ন-চাপ 
িযিস্থা লং আইলযামের উপকূমল িুধিার রামত নির্নশত হমি এিং িৃহস্পনতিার নর্উ ইংলযামে চমল 
োও়োর সামে আরও যজারদার হমি। এই দইু িযিস্থার সমন্বম়ে যিনশর ভাগ রাজয জমুড় ভারী িৃনির 
সম্ভাির্া ততনর হমি, নিমশষ র্মর রাজধার্ী অ্ঞ্চমলর চারপামশর ও দনিমে এলার্ার জর্য। র্যাশর্াল 
ওম়েদার সানভন স (National Weather Service) এর তরমে জার্ামর্া হম়েমে, নর্চু নমড-হাডসর্, 
নর্উ ই়ের্ন  শহর এিং লং আইলযাে এলার্ার জর্য যিশ নর্েু উপকূলী়ে ির্যা উপমদশর্ রম়েমে। 
উপকূল যরখা িরাির নর্উ ই়ের্ন িাসীমদর চরম সািধার্তার সামে োতা়োত র্রার এিং রাস্তাঘামটর 
সম্ভািয র্ঠির্ পনরনস্থনতর জর্য প্রস্তুত োর্ার জর্য অ্র্ুমরাধ র্রা হমি।  
  
"ভারী িৃনিপাত এিং দমর্া িাতামসর েমল রামজযর নিনভন্ন এলার্া়ে িযাপর্ প্রভাি পড়মি এিং 
আনম িনতেস্ত অ্ঞ্চমলর সি নর্উ ই়ের্ন িানসমদর আগামী নদমর্ িাড়নত সতর্ন তার সামে চলমত র্রার 
অ্র্ুমরাধ র্রনে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা রাষ্ট্র র্মী এিং সম্পদ িযিস্থা র্মর যরমখনে 
এিং মা প্ররৃ্নত আমামদর পমে ো যেলমি তা সামাল নদমত সম্প্রদা়েমর্ সাহােয র্রার জর্য প্রস্তুত 
আনে।"  
  



 

 

সর্ামল পনিম নর্উ ই়েমর্ন  িৃনি শুরু হমি এিং সারা নদর্ পনিম যেমর্ পূিন নদমর্ অ্েসর হম়ে 30 
mph যেমর্ 40 mph যিমগ দমর্া হাও়ো িইমি। নদর্ েত এমগামি, প্রিল দমর্া হাও়ো ততই 
লাঘি হমত শুরু র্রমি, তমি প্রিল িৃনি ও যঝামড়া হাও়োর সম্ভাির্া সন্ধ্যার পর যেমর্ িাড়মি। 
রাতারানত, িৃনিপামতর হার র্মমত শুরু র্রমি, েনদও িৃহস্পনতিার যেমর্ সম্ভািয 30 mph যেমর্ 
40 mph যিমগ দমর্া িাতাস িম়ে োও়োর সামে সামে সারা রাজয জমুড় িৃনিপাত সম্ভি হমি। এর 
যশমষ, রাজধার্ী অ্ঞ্চমলর আমশপামশর এলার্া এিং দনিমে দইু ইনঞ্চর যিনশ িনৃিপাত হমত পামর, এিং 
যে এলার্া়ে দীঘন ভারী িনৃির অ্নভজ্ঞতা রম়েমে, যসখামর্ আরও যিশী হমত পামর।  
  
নর্উ ই়ের্ন িাসীমদর অ্িস্থা অ্র্ুো়েী পনরর্ল্পর্া র্রা উনচত এিং আগামী 36 ঘন্টা িযাপী তামদর 
স্থার্ী়ে পূিনাভামসর নদমর্ র্জর নদমত হমি। আিহাও়ো পেনমিিে, সতর্ীর্রে, পরামশনর্ এিং 
সিনমশষ পূিনাভামসর এর্টি সমূ্পেন তানলর্ার জর্য, নভনজট র্রুর্ র্যাশর্াল আিহাও়ো পনরমষিার 
ওম়েিসাইট।  
  
এম্বজবির প্রস্তুবত  
বহামলোন্ড বর্রাপত্তা ও জরুবর বসিা বিভাগ  
নর্উ ই়ের্ন  যেট নডনভশর্ অ্ে যহামলযাে নসনর্উনরটি অ্যাে ইমামজন নি সানভন মসস যেট ও়োচ 
যসন্টারমর্ িনধনত মনর্টনরং যমামড যরমখমে এিং সর্ল যেট ও স্থার্ী়ে অ্ংশীদারমদর সমে নর্রন্তর 
যোগামোমগ রিা র্মর চমলমে। যেট মজদুমর্ও (State Stockpile) স্বাভানির্ র্ােন সমম়ের িাইমর 
প্রস্তুত রাখা হমি, োমত েোেে সমম়ে নর্ম়োগ র্রা ো়ে এিং যেমটর অ্নি প্রনতমরাধ ও নর়্েন্ত্রে 
র্ােনাল়ে (State's Office of Fire Prevention and Control) যেমর্ও র্মীরা প্রম়োজর্ মমতা 
হাই-এমেল গানড় যমাতাম়েমর্র জর্য অ্মপিমার্ োর্মি।  
  
বেপাটন ম্বমন্ট অফ ট্রািম্বপাম্বটন ের্ (Department of Transportation)  
3,390 সুপারভাইজার ও অ্পামরটরমদর প্রস্তুনত নর্ম়ে আসন্ন আিহাও়োর অ্র্ষু্ঠামর্ সাড়া নদমত ততনর 
হম়ে দাৌঁনড়ম়েমে রাজয পনরিহে দেতর। িতন মামর্ িৃনি ও ির্যা প্রনতনি়োর প্রস্তুনতমত নর্ম়োনজত 
রম়েমের্ আঞ্চনলর্ র্মীরা। যেমর্জ ইর্মলট, র্ালভাটন  ও অ্র্যার্য যেমর্জ র্াঠামমা পনরদশনর্ র্মর 
জমা ধ্বংসািমশষ পনরষ্কার র্রা হমি। সাধারে অ্িস্থার সমচতর্তা িজা়ে রাখমত রুটির্ টহল 
পনরচালর্া র্রা হমি। ির্যা প্রনতনি়ো সরঞ্জাম, যজর্ামরটর, পাম্প, যচইর্ স, লাইট প্লান্ট, এিং 
হামতর সরঞ্জাম সহ, দ্রুত ততনর র্মর যরসপি ট্রামর্ যতালা হমি।  
  
যেটিযাপী সরঞ্জামমর সংখযাগুমলা নর্ম্নরূপ:  

• 1497টি িৃহৎ ডাম্প ট্রার্  
• নেপল সহ 45টি যলাডাসন  
• নসউ়োর যজট সহ 18টি ভযাকু়োম ট্রার্  
• 35টি ট্রযার্ড খর্র্েন্ত্র  
• 49টি হুইলড খর্র্েন্ত্র  
• যলাি়ে যট্রইলার সহ 54টি ট্রযাক্টর যট্রইলার  

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


 

 

• 15টি নট্র িু িামর্ট ট্রার্  
• 38টি ট্রানের্ নসগর্যাল ট্রার্  
• 7টি পানর্র পাম্প (4-6 ইনঞ্চ)  
• 75 নচপাসন 10" (নমনর্মাম) র্যাপানসটি  

  
সি িনতেস্ত যরনসমডনি এলার্া অ্োনধর্ার প্রনতনি়ো অ্পামরশর্ সম়ের্াল সিনত্র 24/7 অ্পামরশর্ 
জর্য ঘাটনতর র্রা হমি। যরসপি সরঞ্জাম র্মনিম রাখমত যমর্ানর্র্ সামপাটন  োর্মি 24/7।  
  
যমাটরচালর্মদর োত্রার পূমিন www.511NY.org যেমর্ 511NY যচর্ র্রমত নর্ংিা যমািাইল অ্যাপ 
ডাউর্মলাড র্রমত স্মরে র্নরম়ে যদও়ো হমি। এই নির্ামূমলযর পনরমষিাটি িযিহারর্ারীমদর রাস্তার 
অ্িস্থা যদখার সুমোগ যদ়ে এিং এমত রম়েমে এর্টি শীমতর োত্রার সতর্ীর্রে পদ্ধনত ো  
িাস্তি-সমম়ে োত্রার নরমপাটন  ও যর্ার্ যর্ার্ যেট রাস্তা পনরষ্কার, যভজা িা িরমে ঢার্া তা প্রদশনর্ 
র্মর। পদ্ধনতটি যমাটরচালর্মদর োত্রা র্রা আমদ  সমীচীর্ নর্ র্া তা নর্ধনারে র্রমত এর্টা 
উপর্ারী সংস্থার্ সরিরাহ র্মর।  
  
থ্রুওম্ব়ে অম্বোবরটি (Thruway Authority)  
থ্রুওম়ে অ্মোনরটি র্মীরা সনি়েভামি যেমর্জ িযিস্থা পরীিা র্রমে এিং ির্যা সম্ভাির্া পেনমিিে 
র্রমে। 674 জমর্র যিনশ অ্পামরটর ও সুপারভাইজার, যোট যেমর্ মাঝানর আর্ামরর এের্যামভটর, 
প্লাও/ডাম্প ট্রার্, িড় যলাডার, এিং যিশ নর্েু িহর্মোগয VMS যিাডন , িহর্মোগয লাইট টাও়োর, 
যোট যজর্ামরটর, যোট পাম্প টার্ার যট্রলার এিং যেমর্ামর্া ধরমর্র পে যঘারামর্া িা িমন্ধ্র জর্য 
ট্রানের্ সাইর্ ও অ্র্যার্য ট্রানের্ নর়্েন্ত্রে েন্ত্র নর্ম়ে পুমরা যেমট ির্যা সমসযার সমাধামর্ র্মীরা 
প্রস্তুত আমে। নর়্েন্ত্রে েন্ত্র নর্ম়ে পুমরা যেমট ির্যা সমসযার সমাধামর্ র্মীরা প্রস্তুত আমে।  
  
থ্রুওম়ে অ্মোনরটি যমাটরচালর্মদর তামদর যমািাইল অ্যাপ ডাউর্মলাড র্রমত উৎসানহত র্মর ো 
আইমোর্এিংঅ্যান্ড্রম়েড নডভাইমস ডাউর্মলাড র্রার জর্য নির্ামূমলয উপলভয। এই অ্যাপটি 
যমাটরচালর্মদর রাস্তা়ে চলার সম়ে সরাসনর প্ররৃ্ত সমম়ে োর্িাহমর্র অ্িস্থা এিং র্যানভমগশমর্র 
সাহােয প্রদার্ র্মর। এোড়াও যমাটরচালর্রা সাইর্ আপ র্রমত পামর ট্রািঅ্যালাটন  ইমমইমলর জর্য 
ো থ্রুওম়ের সিনমশষ ট্রযানের্ পনরনস্থনত প্রদার্ র্মর। প্ররৃ্ত-সম়ে তমেযর জর্য, যমাটরচালর্রা 
অ্র্ুসরে র্রমত পামর টুইটামর @ThruwayTrafficিা www.thruway.ny.gov নভনজট র্মর যেখামর্ 
তারা থ্রুওম়ে ও নর্উ ই়ের্ন  রামজযর অ্র্যার্য রাস্তার ট্রযানের্ পনরনস্থনত প্রদশনর্র্ারী এর্টি 
ইন্টামরনক্টভ মার্নচত্র যদখমত পারমি।  
  
বেপাটন ম্বমন্ট অি এর্ভা়েরর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental 
Conservation)  
নডপাটন মমন্ট অ্ি এর্ভা়েরর্মমন্টাল র্র্সারমভশর্ পুনলশ অ্নেসাসন, েমরে যরঞ্জাসন, ইমামজন নি 
মযামর্জমমন্ট োে, ও আঞ্চনলর্ র্মীরা সতর্ন ািস্থা়ে রম়েমে ও ঘটিা প্রিাহ পেনমিিে র্রমে এিং 
সংমিদর্শীল অ্ঞ্চল ও অ্ির্াঠামমা পরীিা র্রমে। একুশ জর্ র্রাত-র্মী যেমটর গুরুত্বপূেন 
অ্ঞ্চলসমূমহ যর্ শলগতভামি অ্িস্থার্ নর্ম়েমে এিং যেমর্ামর্া িৃি অ্পসারে ও পনরনস্থনত যমার্ামিলা়ে 

https://protect2.fireeye.com/url?k=6a7223fa-364a8498-6a70dacf-000babd9f75c-1029e2ce807fe750&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F#_blank
https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8
https://protect2.fireeye.com/url?k=27fab526-7bdc817d-27f84c13-000babd905ee-3a3375dab401ade2&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=23243a1e-7f020e45-2326c32b-000babd905ee-0ace807cc5e348bb&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/


 

 

সহা়েতা র্রমত প্রস্তুত রম়েমে। এোড়াও, ইউটিনলটি োর্িাহর্ সহ সর্ল উপলভয সম্পদ যেমর্ামর্া 
জরুনর পনরনস্থনত যমার্ামিলা়ে সহা়েতা র্রমত প্রস্তুত।  
  
পাকন ,বিম্বর্াদর্ ও ঐবতহাবসক সিংরক্ষণ অবফস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
নর্উ ই়ের্ন  যেট অ্নেস অ্ে পার্ন , নচত্তনিমর্াদর্ ও ঐনতহানসর্ সংরিে আঞ্চনলর্ র্মীরা পনরনচত 
নিপজ্জর্র্ গাে ও ডালপালা সরামর্া এিং যেমর্জ র্াঠামমামত পাতার পনরষ্কার র্রার সািধার্তা 
অ্িলম্বর্ র্রমের্। জরুরী প্রনতনি়ো সরঞ্জাম ততনর এিং অ্পামরশর্ জর্য প্রস্তুত র্রা হমি এিং 
র্মীরা সারা নদর্ অ্িস্থার পেনমিিে র্রমির্।  
  
জর্ম্বসিা অবিদপ্তর  
প্রম়োজর্ অ্র্ুো়েী পুর্ঃস্থাপর্ প্রমচিার জর্য নর্উ ই়েমর্ন র ইউটিনলটিগুনলর র্ামে নিদযমার্ র্মীর 
সংখযা 4,500। ইউটিনলটিগুনল সতর্ন  রম়েমে এিং ঝমড়র নির্াশ খিু মমর্ামোগ নদম়ে পেনমিিে 
র্রমে এিং যেখামর্ প্রম়োজর্ পুর্ঃস্থাপর্ র্মী নর্ম়োগ র্রমি। অ্নধদপ্তমরর র্মীরা ঝমড়র সম়ে 
ইউটিনলটিগুনলর প্রমচিা পেনমিিে র্রমত োর্মি।  
  
বর্উ ই়েকন  বেট পবুলে (New York State Police)  
নর্উ ই়ের্ন  যেট পুনলশ প্রম়োজর্ অ্র্ুসামর যমাতাম়েমর্র জর্য সর্ল 4x4, উচ্চ-এমেল োর্িাহর্ এিং 
যর্ র্া সহ সম্পদ প্রস্তুত র্মরমে। টহল যদও়োর সম়ে পানর্ িৃনদ্ধর জর্য উচ্চ সতর্ন তা এিং ির্যা 
প্রিে এলার্ার উপর গভীরভামি র্জর রাখার জর্য টু্রপারমদর (Trooper) নর্মদনশর্া প্রদার্ র্রা 
হম়েমে।  
  
প্রিল িৃনিপাত হও়োর সমম়েই রাস্তা়ে যির হমল, অ্র্ুেহ র্মর সািধামর্ গানড় চালার্ এিং এই 
নিষ়েগুনল মাো়ে রাখুর্:  

• ির্যা নিধ্বস্ত রাস্তা নদম়ে গানড় চানলম়ে োও়োর যচিা র্রমির্ র্া। গানড় যঘারার্ এিং অ্র্য 
রাস্তা নদম়ে োর্।  

• দ্রুত গনতমত িম়ে চলা পানর্র ধ্বংসাত্মর্ িমতামর্ অ্িমহলা র্রমির্ র্া। দ্রুত গনতমত িম়ে 
চলা দইু েুট উচ্চতার পানর্ নর্ন্তু আপর্ার গানড়মর্ ভানসম়ে নর্ম়ে চমল োমি। প্রনত ঘণ্টা়ে 
দইু মাইল যিমগ িম়ে চলা জল এর্টা রাস্তা িা যসতু যেমর্ গানড় ভানসম়ে নর্ম়ে যেমত পামর।  

• ির্যা নিধ্বস্ত রাস্তা়ে োমত আটর্া পড়মত র্া হ়ে যস জর্য সমম়ের আমগই যির যহার্।  
• প্রস্তানিত রাস্তা অ্র্ুসরে র্রুর্। ির্যা নিধ্বস্ত অ্ঞ্চলগুনল যদখমত ইমামজন নি নডটুযর উমপিা 

র্রমির্ র্া।  
• োতা়োত র্রার সমম়ে, সাম্প্রনতর্ খিমর র্জর রাখমত NOAA ওম়েদার যরনডও এিং 

যলার্াল যরনডও ব্রডর্ামে মর্মোগ রাখুর্।  
• ধুম়ে-োও়ো রাস্তা, আেন-স্লাইডস, পানর্ ধ্বস িা র্দনমার র্ল, আলগা িা পানর্ ডুমি োর্া 

তিদযুনতর্ তার এিং পড়ন্ত িা পনতত িস্তুগুমলার জর্য র্জর রাখুর্।  



 

 

• যেসি জা়েগা়ে র্দী িা জলপ্রিাহ হঠাৎ িৃনদ্ধ যপম়ে ির্যা আর্মত পামর, যেমর্ হাইওম়ের 
গতন , যসতু ও নর্চু এলার্া, যসখামর্ লিয রাখুর্।  

• েনদ আপনর্ আপর্ার গানড়র নভতমর োমর্র্ আর আপর্ার চারপামশ জল দ্রুতমিমগ িাড়মত 
োমর্, তাহমল অ্নিলমম্ব গানড় যেমড় চমল োর্।  

ির্যা এিং গুরুতর আিহাও়োর জর্য প্রস্তুত হর্:  

• আপনর্ যেখামর্ িসিাস র্মরর্ যসখামর্র র্াউনন্ট এিং নর্র্টিতী শহরগুনলর র্াম জার্ুর্। 
গুরুতর আিহাও়ো সতর্ন তা এর্টি র্াউনন্টর নভনত্তমত জানর র্রা হ়ে।  

• আপর্ার িানড়র িা িযিসার যেমর্ নর্রাপদ রুটটি নশখুর্, েনদ নর্রাপদ স্থমল আপর্ার 
তাড়াতানড় চমল যেমত হ়ে।  

• এর্টি 'পনরিার পালািার' পনরর্ল্পর্া গঠর্ এিং অ্র্শুীলর্ র্রুর্ এিং পনরিামরর সদসযরা 
পৃের্ হম়ে যগমল এর্টি যদখা র্রার স্থার্ সর্াক্ত র্মর রাখুর্।  

• আসিাি, যপাশার্ এিং অ্র্যার্য িযনক্তগত সম্পনত্ত সহ সমস্ত মূলযিার্ নজনর্সগুনলর এর্টি 
আইমটমরৃ্ত তানলর্া ততনর র্রুর্। এর্টি নর্রাপদ স্থামর্ তানলর্াটি রাখুর্।  

• র্যার্ এর খািার, ঔষধ এিং োেন  এইড সরিরাহ ও পার্ী়ে জমলর জরুনর সরিরাহ 
ের্পাইল র্রুর্। পনরষ্কার, িন্ধ্ পামত্র পার্ী়ে জল সংরিে র্রুর্।  

• আপর্ার যপাষা প্রােী নর্ম়ে র্ী র্রমির্ পনরর্ল্পর্া র্মর রাখুর্।  
• এর্টি যপামটন িল যরনডও, ফ্ল্যাশলাইট, অ্নতনরক্ত িযাটানর এিং উপলভয জরুনর রান্না সরঞ্জাম 

রাখুর্।  
• আপর্ার অ্মটামমািাইমল পেনাপ্ত জ্বালার্ী রাখুর্। েনদ নিদযুৎ শনক্ত িন্ধ্ হম়ে ো়ে, তমি 

গযামসানলর্ যেশর্ র্ম়ের্ নদমর্র জর্য জ্বালার্ী পাম্প র্রমত পারমি র্া। আপর্ার গানড়র 
ট্রামে এর্টি যোট দমুেনাগ সরিরাহ নর্ট রাখরু্।  

• আপর্ার সম্পনত্ত র্ত উপমর এিং ির্যা স্তমরর র্ত েুট নর্মচ যজমর্ নর্র্। পিূনাভাসরৃ্ত 
ির্যার মাত্রা েখর্ সম্প্রচার র্রা হ়ে, আপর্ার জা়েগা়ে ির্যা হমত পামর নর্র্া তা নর্ধনারে 
র্রমত পামরর্।  

• সযােিযাগ, পাতলা পাতলা র্াঠ, প্লানেমর্র নশট এিং র্ামঠর মমতা উপর্রেমর্ জরুনর 
জল-প্রমােীর্রমের জর্য সামে রাখুর্  

হামত দমুেনাগ সরিরাহ রাখরু্, এগুমলা সহ:  

• টচন লাইট এিং অ্নতনরক্ত িযাটানর  
• িযাটানর চানলত যরনডও এিং অ্নতনরক্ত িযাটানর  
• োেন  এইড নর্ট এিং মযার্ু়োল  
• জরুনর খাদয এিং জল  
• অ্ তিদযুনতর্ র্যার্ ওমপর্ার  
• অ্পনরহােন ওষুধ  
• যচর্িুর্, র্গদ, যিনডট র্াডন , এটিএম র্াডন   

  



 

 

সর্ল আিহাও়ো সংিান্ত ঘটর্া সম্পমর্ন  আরও নর্রাপত্তার পরামমশনর জর্য, 
www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfmএ DHSES ওম়েিসাইমট োর্।  
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