
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/29/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুম্বলাম্বক িজ্র সহ ঝড়, উচ্চ িাতাস এিং হ্রম্বের প্রভাম্বির ফম্বল হওয়া তুষারপাম্বতর 
পিূনাভাম্বসর কারম্বে জরুরীকালীর্ প্রবতবিয়ার সংস্থার্গুবল প্রস্তুত করম্বত বর্ম্বেন ে বেম্বয়ম্বের্  

  
পিূন রাজধার্ী এিং মধে হাডসর্ অঞ্চম্বল 50 মাইল বিম্বগ বঝাম্বড়া হাওয়া িইম্বত পাম্বর, এিং তার সাম্বে লং 

আইলোম্বেও  
  

পবিম NY এর েবিে অংম্বে এিং র্েন কাবির টাগ বহল মালভূবম অংম্বের জর্ে কম্বয়ক ইবঞ্চ হ্রে প্রভাম্বির ফম্বল 
হওয়া তুষাম্বরর পিূনাভাস করা হম্বয়ম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ রামজযর এমজন্সিগুন্সিমে প্রস্তুত হওয়ার ন্সর্মদনশ ন্সদময়মের্ এই মমমন যে এেটি 
আবহাওয়ার অ্বস্থার ফমি য ামবার  োি যেমে রামজযর ন্সবন্সভন্ন স্থামর্ বজ্রপাত  হ ঝড়, উচ্চ বাতা  এবং হ্রদ 
প্রভামবর ফমি হওয়া তুষারপাত হমত চমিমে বমি আশা েরা হমে। ন্সবমশষ েমর, েখর্ পবূনাভা  রামজযর যবশীরভাগ 
জমুড় বৃন্সি এবং বজ্রপামতর েো জার্ামে, রাজধার্ী এবং মধয হাড র্ অ্ঞ্চমির পূবন অ্ংশগুন্সির, এবং য ই  ামে 
িং আইিযামের 50+ মাইি প্রন্সত ঘণ্টা যবমগ বাতা  যদখার  মবনাচ্চ  ম্ভাবর্া আমে। উপরন্তু, পন্সিম ন্সর্উ ইয়মেন র 
দন্সিণ অ্ংশ আগামী 36 যেমে 48 ঘন্টার মমধয 6 যেমে 12 ইন্সঞ্চ হ্রদ প্রভামবর ফমি হওয়া তুষারপাত যদখমব বমি 
আশা েরা হয়। েখর্ এই বযবস্থা রামজযর ন্সভতমর  মর আ মব, ন্সর্উ ইয়েন বা ীমদর উন্সচত স্থার্ীয় আবহাওয়ার 
পূবনাভা  পেনমবিণ েরা এবং  ম্ভাবয িন্সতের বাতা , ন্সবদযুৎ ন্সবভ্রাট এবং িুদ্র বর্যার পন্সরন্সস্থন্সতর জর্য প্রস্তুত 
োো।  
  
"রাজয জমুড় যবশ েময়েটি এিাোয়  ম্ভাবয তীব্র আবহাওয়ার জর্য পবূনাভা  যদওয়া হময়মে, আন্সম রামজযর 
 ংস্থাগুমিামে ন্সর্মদনশ ন্সদময়ন্সে যে শুধুমাত্র েমী এবং প্রন্সতন্সিয়ার  ম্পদ আমামদর স্থার্ীয় অ্ংশীদারমদর  মেনমর্র জর্য 
প্রস্তুত রাখমতই র্য়, বরং েত দ্রুত  ম্ভব ন্সবদযুৎ ন্সবভ্রামটর যমাোমবিা েরার জর্য ইউটিন্সিটি যোম্পান্সর্র  ামে 
যোগামোগ রাখমতও," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "েন্সদও রাষ্ট্র এই ঝমড়র োরণ হমত পামর এমর্ যে যোর্  ম যার 
যমাোমবিা েরমত প্রস্তুত, আন্সম  েি ন্সর্উ ইয়েন বা ীমে তামদর স্থার্ীয় পূবনাভা  ন্সর্েটভামব অ্র্ু রণ েরমত এবং 
ন্সর্মজমদর, তামদর পন্সরবার এবং তামদর  ম্পন্সি রিার জর্য প্রময়াজর্ীয় পদমিপ গ্রহণ েরার অ্র্ুমরাধ েরন্সে।"  
  
য ামবার যেমে শুরু েমর িং আইিযাে, ন্সমড-হাড র্, ন্সর্উ ইয়েন  ন্স টি এবং রাজধার্ী অ্ঞ্চমি বজ্রপাত  হ ঝমড়র 
 ম্ভাবর্া রময়মে। রাজধার্ী, য ন্ট্রাি ন্সর্উ ইয়েন , ন্সফঙ্গার যিে , যমাহে ভযান্সি, র্েন োন্সন্ট্র এবং  াউদার্ন টিয়ার 
অ্ঞ্চমি আধা ইন্সঞ্চ যেমে ন্সতর্-চতুেনাংমশর মধয; পন্সিম ন্সর্উ ইয়েন  অ্ঞ্চমি ন্সতর্-চতুেনাংশ যেমে 1 ইন্সঞ্চর মমধয; এবং 
ন্সমড হাড র্, িং আইিযাে এবং ন্সর্উ ইয়েন  ন্স টি অ্ঞ্চমি 1 যেমে 2 ইন্সঞ্চ মমধয র্তুর্ বৃন্সিপামতর  ম্ভাবর্া 
রময়মে। বজ্রপাত  হ ঝড় যে  ব এিাোগুন্সিমত হমব য খামর্ উচ্চ বৃন্সিপামতর পন্সরমাণ  ম্ভব। বাতা   াধারণত 15 
যেমে 30 মাইি যবমগ দন্সিণ-পূবন ন্সদে যেমে োেমব, র্েন োন্সন্ট্র, ন্সফঙ্গার যিে  অ্ঞ্চি এবং যমাহে উপতযো 
অ্ঞ্চমি ঘণ্টায় 30 মাইি যবমগ যঝামড়া হাওয়া বইমব; ন্সর্উ ইয়েন  ন্স টিমত 45 মাইি প্রন্সত ঘন্টা এবং িং আইিযাে 
 হ পূবন রাজধার্ী এবং মধয-হাড র্ অ্ঞ্চমি 50 মাইি প্রন্সত ঘন্টার মত যবন্সশ গন্সতমবমগ বইমব।  
  
হ্রদ প্রভামবর ফমি হওয়া তুষার পন্সিম ন্সর্উ ইয়মেন র দন্সিণ অ্ংশ এবং র্েন োন্সন্ট্রর টাগ ন্সহি মািভূন্সম এিাোয় 
য ামবার যেমে শুরু হমব বমি আশা েরা হমে। পরবতী 36 যেমে 48 ঘন্টা জমুড়, পন্সিম ন্সর্উ ইয়মেন র দন্সিণ 
অ্ংশ 6 যেমে 12 ইন্সঞ্চ বরফ যদখমত পামর, এবং টাগ ন্সহি মািভূন্সম যমাট 3 যেমে 7 ইন্সঞ্চ তুষারপাত যদখমব বমি 
আশা েরা হমে।  
  
জাতীয় আবহাওয়া পন্সরমষবা (National Weather Service)ইন্সতমমধযই এই বযবস্থার আমগ েময়েটি উপমদিা এবং 
ওয়াচ জান্সর েমরমে। আবহাওয়া পেনমবিণ,  তেীেরণ, উপমদশ এবং  বনমশষ পূবনাভাম র  ব খবরাখবমরর জর্য, 
র্যাশর্াি ওময়দার  ান্সভন   (National Weather Service)-এর ওময়ব াইট পন্সরদশনর্ েরুর্।  
  
এম্বজবির প্রস্তুবত  
পন্সরবহর্ ন্সবভাগ (Department of Transportation) 
রাজয পন্সরবহর্ ন্সবভাগ রামজযর হাইওময়গুন্সিমত টহি যদমব এবং য ামবার ন্সদমর্র যবিায় ঘটা ন্সবমের প্রন্সত প্রন্সতন্সিয়া 
জার্ামব এবং প্রময়াজর্ অ্র্ুোয়ী  ন্ধ্যা পেনন্ত তা ন্সবসৃ্তত হমব। ন্সডপাটন মমন্ট আ ন্ন ঘটর্ার জর্য ন্সর্ম্নন্সিন্সখত  ংস্থার্গুন্সি 
প্রস্তুত যরমখমে:  

• 1,591টি ডাম্প ট্রাে  

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


 

 

• 312টি বড় যিাডার  
• 79টি ন্সচপার  
• 61টি ট্রযাক্টর যট্রিার  
• 20টি যগ্রডার (Grader)  
• 15টি ন্সট্র িু বামেট ট্রাে  

  

থ্রুওময় অ্মোন্সরটি (Thruway Authority) 
থ্রুওময় অ্মোন্সরটি 660 জর্  ুপারভাইজার ও অ্পামরটর প্রস্তুত যরমখমে 255টি বড় যনাপ্লাও, 98টি মাঝান্সর 
যনাপ্লাও, 11টি যটা প্লাও এবং 60টি যিাডার োমজ িাগামর্ার জর্য এবং 124,000 টমর্রও যবন্সশ রাস্তার িবণ 
প্রময়াগ েরার জর্য। পন্সরবতন র্শীি বাতন া-ন্সচহ্ন, হাইওময় পরামশনদাতা যরন্সডও এবং য াশাি ন্সমন্সডয়া বযবহার েরা 
হমে থ্রুওময়মত গান্সড় চািেমদর শীতোিীর্ আবহাওয়ার অ্বস্থার  ম্পমেন   তেন  েরার জর্য। থ্রুওময় অ্মোন্সরটি 
গান্সড় চািেমদর উৎ ান্সহত েরমে তামদর যমাবাইি অ্যাপ ডাউর্মিাড েরমত ো আইমফার্ এবং অ্যান্ড্রময়ড ন্সডভাইম  
ন্সবর্ামূমিয উপিব্ধ। অ্যাপটি যমাটরোর্ চািেমদর প্রেৃত- মময় ট্রান্সফে এবং ন্সদে-ন্সর্মদনশর্া  হায়তা িামভর  রা ন্সর 
 ুমোগ প্রদার্ েমর। এোড়াও যমাটর চািেরা ট্রািঅ্যািাটন  (TRANSalert) ইমমইমির জর্য  াইর্ আপ েরমত 
পামরর্ ো  মগ্র থ্রুওময় জমুড়  বনমশষ ট্রান্সফে পন্সরন্সস্থন্সতর তেয প্রদার্ েমর এখামর্।  
  
অ্ন্সফ  অ্ফ পার্ক্ন, ন্সরন্সিময়শর্ অ্যাে ন্সহস্টন্সরে ন্সপ্রজামভন শর্ (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) 
ন্সর্উ ইয়েন  যস্টট পােন  পুন্সিশ (New York State Park Police) এবং পামেন র েমীরা  তেন  অ্বস্থায় রময়মের্ 
এবং ন্সর্ন্সবড়ভামব আবহাওয়া পন্সরন্সস্থন্সত ও তার প্রভাব পেনমবিণ েরমের্। প্রন্সতন্সিয়ার  রঞ্জামগুন্সি প্রস্তুত েরা হমে, 
পরীিা েরা হমে এবং ঝমড়র প্রন্সতন্সিয়ার জর্য বযবহামরর উমেমশয প্রস্তুত েরা হমে। পামেন র দশনর্ােীমদর 
parks.ny.gov যদখা উন্সচত অ্েবা পামেন র  ময়োি, যখািা এবং বন্ধ্  ংিান্ত  বনমশষ আপমডমটর জর্য তামদর 
স্থার্ীয় পােন  অ্ন্সফম  যফার্ েরা উন্সচৎ।  
  
ডপাটন মমন্ট অ্ফ এর্ভায়রর্মমন্টাি েঞ্জামভন শর্ (Department of Environmental Conservation, DEC) 
এর পুন্সিশ েমনেতন ারা, ফমরস্ট যরঞ্জারগণ, জরুরী বযবস্থাপর্ার েমীগণ এবং আঞ্চন্সিে েমীগণ  তেন  আমের্ এবং 
ন্সবোশমার্ পন্সরন্সস্থন্সত পেনমবিণ েরমের্ এবং তীব্র আবহাওয়া দ্বারা প্রভান্সবত হওয়ার  ম্ভাবর্া রময়মে এমর্ এিাো 
ও পন্সরোঠামমাগুন্সিমত  ন্সিয়ভামব টহি ন্সদমের্।  মস্ত উপিভয  ম্পদ যে যোর্ জরুন্সর প্রন্সতন্সিয়ামত  হায়তা 
েরার জর্য প্রস্তুত আমে।  
  
ন্সডপাটন মমন্ট অ্ফ পাবন্সিে  ান্সভন   (Department of Public Service)  
ন্সর্উ ইয়মেন র ইউটিন্সিটিগুমিামত প্রায় 5,500 জর্ েমী রময়মের্ োরা ন্সর্উ ইয়েন  যস্টট জমুড় িন্সতর মিূযায়র্, 
প্রন্সতন্সিয়া এবং পুর্রুদ্ধার প্রমচিায় ন্সর্ময়ান্সজত আমের্। ন্সডপাটন মমন্ট অ্ফ পাবন্সিে  ান্সভন ম র েমীরা ঝমড়র ঘটর্া 
জমুড় ইউটিন্সিটিগুমিার োজ ট্রযাে েরমব এবং ন্সর্ন্সিত েরমব যে ইউটিন্সিটিগুমিা েোেে েমী ন্সর্ময়াগ েরমে য ই 
 ব এিাোয় যেখামর্  ব যচময় যবন্সশ প্রভাব পরমব বি আশা েরা হয়।  
  
রাজয পনু্সিশ (State Police)  
ন্সর্উ ইয়েন  যস্টট পুন্সিশ (New York State Police)  েি টু্রপারমে ন্সর্মদনশ ন্সদময়মে যে যোর্  ম যার জর্য 
পন্সরন্সস্থন্সত  ম্পমেন   জাগ োেমত এবং ন্সর্ন্সবড়ভামব পেনমবিণ েরমত। প্রময়াজমর্ িন্সতগ্রস্ত এিাোয় অ্ন্সতন্সরক্ত েমী 
যমাতাময়র্ েরা হমব।  ব যফার-হুইি ড্রাইভ োর্ এবং  েি যেশািটি োর্ পন্সরমষবায় োমে। 
  
বর্রাপত্তার পরামেন 
 ম্ভাবয ন্সবদযুৎ ন্সবভ্রামটর জর্য প্রস্তুত হমত ন্সর্উইয়মেন র উন্সচৎ:  

• জরুন্সর যফার্ র্ম্বরগুমিার এেটি তান্সিো হামতর োে রাখুর্।  
• বা ায় বা েমনস্থমি, বযাটান্সর-চান্সিত এেটি যরন্সডও ও ফ্ল্যাশিাইট, এবং অ্ন্সতন্সরক্ত বযাটান্সর  ামে রাখুর্। 

পান্সর্, ঔষধ, ও শুেমর্া খাবামরর জরুন্সর  রবরাহ মজদু রাখুর্। আপন্সর্ েন্সদ যরন্সিজামরটমর রাখমত হয় 
এমর্ যোমর্া ঔষধ য বর্ েমরর্, যজমর্ রাখুর্ যে যবন্সশরভাগ ঔষধ েময়ে ঘণ্টার জর্য বন্ধ্ যরন্সিজামরটমর 
রাখা োয় – আপর্ার ডাক্তার বা ফামনান্স মস্টর  ামে পরামশন েরুর্।  

• ন্সর্ন্সিত েরুর্ যে আপর্ার যফার্ বা চাজন  ন্সদমত হয় এরূপ েন্ত্র চামজন র ন্সবেল্প বযবস্থা রময়মে। যমাবাইি 
যফার্ ও বযাটান্সর-চান্সিত যেমোমর্া েন্ত্র চাজন  ন্সদর্।  

• আপর্ার যরন্সিজামরটর বা ন্সিজামর জায়গা োেমি, প্লান্সস্টমের যবাতমি রাখার  ময় এে ইন্সঞ্চ  মপন্সরমাণ 
জায়গা খান্সি যরমখ যবাতি ভন্সতন  েরুর্ – এর ফমি ন্সবদৎু চমি যগমিও খাবার ঠাণ্ডা োমে।  

• আপর্ার গযামরমজর দরজা েন্সদ ববদযুন্সতেভামব খুিমত হয়, তাহমি মযার্ুয়ান্সি যখািার স্থার্টি শর্াক্ত েমর 
রাখুর্ ও ন্সেভামব য টি খিুমত হয় যজমর্ ন্সর্র্।  

• আপর্ার গান্সড়র গযাম র টযাংে েমপমি অ্মধনে ভমর রাখুর্; গযা  যস্টশর্গুমিা পাম্প চািামর্ার জর্য 
ন্সবদযুমতর উপর ন্সর্ভন রশীি। আপন্সর্ েন্সদ েন্ত্র চাজন  যদওয়ার োমজ গান্সড় বযবহার েমরর্, য মিমত্র গযামরমজ 
গান্সড় চািু রাখমবর্ র্া, গান্সড়টি আংন্সশে বদ্ধ স্থামর্, বা বা ার োোোন্সে রাখমবর্ র্া – এমত োবনর্ 
মমর্াঅ্র্ক্াইড ন্সবষন্সিয়া বতন্সর হমত পামর।  
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• েযাম্প যস্টাভ বা আউটমডার ন্সগ্রমির মমতা ন্সবেল্প রান্নার বযবস্থা েমর রাখুর্। বা ার বাইমর এর বযবহামরর 
েোেে ন্সর্রাপিা ন্সর্য়মাবিী অ্র্ু রণ েরুর্।  

• আপন্সর্ বা ায় যোমর্া যজর্ামরটর িাগামর্ার ন্সচন্তা েমর োেমি, য টি যের্ার বা প্রন্সতস্থাপমর্র পূমবন এেজর্ 
ন্সবদযুৎ ন্সমন্সি বা প্রমেৌশিীর পরামশন ন্সর্র্।  

• উষ্ণতার জর্য হামতর োমে বাড়ন্সত েম্বি, যোট, হযাট, ও হাতমমাজা রাখুর্।  
• আপর্ার েন্সম্পউটার োেমি, ফাইি ও অ্পামরটিং ন্স মস্টম ন্সর্য়ন্সমত বযাে আপ রাখুর্। অ্বযবহৃত অ্বস্থায় 

 ব েন্সম্পউটার, মন্সর্টর, ও অ্র্যার্য েন্ত্রপান্সত বন্ধ্ েমর রাখুর্।  
• আপন্সর্ যমন্সডমেি উপেরণ জাতীয় বযাটান্সর-চান্সিত বা ন্সবদযুৎ-চান্সিত ন্সেেুর উপর ন্সর্ভন রশীি হমি, ন্সবেল্প 

ন্সচন্তা েমর রাখুর্। যেমর্, আপর্ার যটন্সিমফামর্র জর্য েন্সদ ন্সবদযুৎ  ংমোগ আবশযে হয়, য মিমত্র এেটি 
প্রন্সমত যটন্সিমফার্ হযােম ট, যমাবাইি যফার্, বা যরন্সডওর মমতা ন্সবেল্প যোগামোমগর বযবস্থা েমর রাখুর্।  

• যস্টমটর অ্েবা স্থার্ীয় ওময়ব াইমট ন্সগময় আপর্ার এিাোর জরুন্সর পন্সরেল্পর্া  ম্পমেন  যজমর্ ন্সর্র্, যেমর্- 
ন্সর্েটস্থ শীতি ও উষ্ণ আশ্রয়মেমের অ্বস্থার্।  

  
ন্সবদযুৎ ন্সবভ্রাট হমি ন্সর্উইয়েন বা ীমদর উন্সচৎ:  

• ন্সবদযুৎ-চান্সিত গুরুত্বপূণন েন্ত্রপান্সত ও অ্র্যার্য উপেরণ বন্ধ্ েমর রাখুর্ ন্সবদযুৎ  ংমোগ ন্সবন্সেন্ন েমর ন্সদর্, 
যেমর্- েন্সম্পউটার, োরণ ন্সবদযুৎ  রবরাহ  ামন্সয়ে যবমড় যগমি তা আপর্ার েন্ত্রমে র্ি েমর ন্সদমত 
পামর। এেটি বান্সতর  ুইচ চািু েমর রাখরু্ োমত ন্সবদযুৎ ন্সফমর আ মি আপন্সর্ জার্মত পামরর্। েখর্ই 
ববদযুন্সতে উপেরণ বযবহার েরমবর্, ন্সবদযুৎ  াজন  প্রমটক্টর বযবহার েরুর্।  

• ন্সবদযুৎ চমি যগমি য বা  ংস্থামে যফার্ েরুর্ এবং অ্ন্সফন্স য়াি তমেযর জর্য স্থার্ীয় যবতার  ম্প্রচার শুর্ুর্। 
ন্সর্উ ইয়েন  যস্টমট-র ইউটিন্সর্ন্সিটি তান্সিোর জর্য ন্সর্উ ইয়েন  যস্টট ন্সডপাটন মমন্ট অ্ব পাবন্সিে  ান্সভন   (New 
York State Department of Public Service)-এর ওময়ব াইট পন্সরদশনর্ েরুর্ আপর্ার প্রন্সতমবশীর ন্সবদযুৎ 
রময়মে ন্সের্া তা জার্মত পরীিা েরুর্। যোগামোগ  হায়তা ও ফাংশর্াি  হায়তা প্রময়াজর্ এমর্ বযন্সক্তমদর 
যখাোঁজ ন্সর্র্।  

• জরুন্সর আমিা জ্বািামর্ার জর্য যেবি ফ্ল্যাশিাইট বযবহার েরুর্ – যমামবান্সত যেমে আগুর্ িাগার ঝুোঁ ন্সে 
রময়মে।  

• যরন্সিজামরটর ও ন্সিজামরর দরজা বন্ধ্ রাখুর্ – যরন্সিজামরশর্ প্রময়াজর্ এমর্ যবন্সশরভাগ খাবার 
যরন্সিজামরটমরর দরজা বন্ধ্ অ্বস্থায় েময়ে ঘণ্টা ন্সর্রাপদ োমে। দরজা বন্ধ্ অ্বস্থায় যরন্সিজামরটর েমপমি 
চার (4) ঘণ্টা খাবার ঠাণ্ডা রামখ। এেটি পূণনাঙ্গ ন্সিজার প্রায় 48 ঘণ্টার জর্য তাপমাত্রা ধমর রাখমব।  

• ঘর গরম েরার জর্য েয়িার ন্সগ্রি ইর্মডার এবং গযা  যস্টাভ বযবহার েরমবর্ র্া – এগুমিা যেমে 
িন্সতের মাত্রার োবনর্ মমর্াঅ্র্ক্াইড েড়ামত পামর।  

• ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, েময়ে স্তমরর জামা পমর এবং বাইমর েম  ময় োটামর্ার মাধযমম উষ্ণ োকুর্। ঠাণ্ডা-
বান্সহত ন্সবন্সভন্ন উপ গন (যেমর্, হাইমপাোন্সমনয়া)  ম্পমেন   মচতর্ োকুর্ এবং এ ধরমর্র যোমর্া উপ গন 
যদখা যগমি ডাক্তার যদখার্।  

• তীব্র গরমম, যোমর্া ন্স মর্মা হি, শন্সপং মি বা শীতি আশ্রয়মেমে যেমত পামরর্। বান্সড়মত োেমি,  বমচময় 
ন্সর্মচর তিায় চমি োর্ – য খামর্ ঠাণ্ডা বাতা  আম । েম ওজমর্র, হািো রংময়র োপড় পন্সরধার্ েরুর্ 
এবং যতিা র্া যপমিও প্রচুর পান্সর্ পার্ েরুর্।  

• আপন্সর্ যোমর্া উোঁচু ভবমর্ োেমি, ন্স ন্সড় যবময় ভবমর্র  বমচময় ন্সর্মচর তিায় যর্মম োর্। এন্সিমভটমর 
আটমে যগমি,  হায়তার জর্য অ্মপিা েরুর্। যজার েমর দরজা যখািার যচিা েরমবর্ র্া। বধেন ধরুর্ – 
এন্সিমভটমর প্রচুর বাতা  োমে এবং এর যভতরটা বযবহারোন্সরর ন্সর্রাপিার েো মাোয় যরমখ বতন্সর।  

• আপর্ার যপাষা প্রাণীমে  মতজ, ঠাণ্ডা পান্সর্ খাওয়ামত ভুিমবর্ র্া।  
• অ্প্রময়াজর্ীয় ভ্রমণ বান্সতি েরুর্, ন্সবমশষ েমর গান্সড়মত চমড়। ন্সবদযুৎ চমি যগমি ট্রান্সফে বান্সত োজ েরমব 

র্া, ফমি রাস্তায় জযাম যিমগ যেমত পামর এবং গান্সড় চিাচমি ন্সবপজ্জর্ে পন্সরন্সস্থন্সত বতন্সর হমত পামর। 
যিাডমশন্সডং অ্বস্থায় আপর্ামে েন্সদ গান্সড় চািামতই হয়, তাহমি ট্রান্সফে ন্স গর্াি অ্মেমজা োো  ংমোগ 
 ড়েগুমিামত 4-মুখী োমার ন্সর্য়মটি যমমর্ চিমবর্।  

• মমর্ রাখমবর্ যে বযাংমের এটিএম (ATMs) যমন্সশর্ ও এন্সিমভটর োজ র্াও েরমত পামর।  
• দীঘন  মময়র জর্য ন্সবদযুৎ র্া োেমি, অ্র্য আমরেটি স্থামর্ োওয়ার পন্সরেল্পর্া েরুর্, যেমর্- যোমর্া 

আত্মীয় বা বনু্ধ্র বা া, অ্েবা উষ্ণতার বমদাবস্ত রময়মে এমর্ যোমর্া  রোন্সর ভবর্।  
 আবহাওয়া পন্সরভাষার পণূনাঙ্গ তান্সিো ও ন্সবদযুৎ  রবরাহ বযাহত হওয়ার পূমবন, ন্সবদযুৎ  রবরাহ বযাহত হওয়ার 
 ময় ও ন্সবদযুৎ  রবরাহ বযাহত হওয়ার পমর ন্সে েরা উন্সচৎ তা জার্মত যহামিযাে ন্সর্রাপিা ও জরুন্সর য বা 
ন্সবভাগ (Division of Homeland Security and Emergency Services)-এর ওময়ব াইট যদখরু্।  
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