
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/30/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  েহর, লং আইলোন্ড এিং বর্ম্ন হাডসর্ উপত্েকায়, যেখাম্বর্ 
তু্ষারপাত্, উচ্চ িাত্াস এিং উপকূলীয় ির্ো সহ ঝড় প্রভাি যেলম্বত্ চম্বলম্বে কারম্বে 

জরুরীকালীর্ প্রবত্বিয়ার জর্ে সংস্থার্ প্রস্তুত্ করম্বত্ রাম্বজের সংস্থাগুম্বলাম্বক বর্ম্বদন ে বদম্বয়ম্বের্  
 

12 ইবি পেনন্ত তু্ষারপাত্ এিং 45 মাইল প্রবত্ ঘণ্টা পেনন্ত দমকা িাত্াস ডাউর্ম্বেট অিস্থাম্বর্ 
প্রভাি যেলম্বত্ পাম্বর িম্বল আো করা হম্বে; যসামিার পেনন্ত লং আইলোন্ড এিং কুইম্বের জর্ে 

উপকূলীয় ির্োর র্জরদারী জাবর করা হম্বয়ম্বে  
  

সম্ভািে প্রভাম্বির মম্বযে রম্বয়ম্বে বিপজ্জর্ক ভ্রমে, বিদেুৎ বিভ্রাট, উপকূল িরাির বর্চু এলাকার 
ির্ো  

  
গভর্নর কুওম ো আজ রোমজের সংস্থোগুম োমে জরুরী প্রতিতিয়োর সংস্থোর্ প্রস্তুি েরোর তর্মদনশ তদময়মের্ 
েোরণ এেটি সম্ভোব্ে শতিশো ী শীিেো ীর্ ঝড় রতব্ব্োর এব্ং সসো ব্োর ভোরী িুষোরপোি এব্ং 
উপকূ ীয় ব্র্েোর সোমে ডোউর্মেট এ োেোয় প্রভোব্ সে মি পোমর ব্ম  পূব্নোভোস সদওয়ো হময়মে। 
তসমে টি 45  োই  ব্োিোমসর সমে তর্উ ইয়েন  তসটি,  ং আই েোন্ড, এব্ং স োয়োর হোডসর্ 
উপিেেোয় 12 ইতি পর্নন্ত ব্রে সরব্রোহ েরমি পোমর। রতব্ব্োর সন্ধ্েো সেমে শুরু েমর সসো ব্োর 
পর্নন্ত  ং আই েোন্ড এব্ং কুইমের তেেু অংমশ উপকূ ীয় ব্র্েো সম্ভব্। ব্িন  োর্ পূব্নোভোমসর উপর 
তভতি েমর, এই ঝড় ভোরী িুষোরপোি এব্ং সঝোমড়ো হোওয়োর স ন্বময় তব্পজ্জর্ে ভ্র ণ পতরতস্থতি 
এব্ং সম্ভোব্ে তব্দেুৎ তব্ভ্রোট সৃতি েরমি পোমর, সসই সোমে উপকূ ীয় এ োেোর তর্চু অিম  ব্র্েো সৃতি 
েরমি পোমর। তর্উ ইয়েন ব্োসীমদর স্থোর্ীয় আব্হোওয়োর প্রতিমব্দর্ তর্তব্ড়ভোমব্ পর্নমব্ক্ষণ েরমি এব্ং 
ভ্র মণর স য় চর  সিেন িো অব্ ম্বর্ েরমি অর্ুমরোধ েরো হমে।  
  
"আমরেটি ঝড় তর্উ ইয়মেন  সম্ভোব্ে ভোরী িুষোরপোি, শতিশো ী ব্োিোস এব্ং সম্ভোব্ে উপকূ ীয় 
ব্র্েো সহ ডোউর্মেমটর উপর প্রভোব্ সে মি র্োমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "আত  রোষ্ট্রীয় 
সংস্থোগুম োমে তর্মদনশ তদময়তে স স্ত জরুরী প্রতিতিয়োর সংস্থোর্ প্রস্তুি েরমি এব্ং িোরো আ োমদর সর্ 
সেোর্ স্থোর্ীয় অংশীদোরমে সোহোর্ে েরোর জর্ে প্রস্তুি, র্োমদর আগো ী তদমর্ সোহোমর্ের প্রময়োজর্ হমি 
পোমর। অতব্ মম্ব র্োমি তব্দেুৎ তব্ভ্রোমটর স োধোর্ েরো র্োয় িো তর্তিি েরমি আ রো ইউটিত টি 
সেোম্পোতর্গুম োর প্রতিতিয়ো খতিময় সদখব্। ইতি মধে, আত  সে  তর্উ ইয়েন ব্োসীমে িোমদর স্থোর্ীয় 
পূব্নোভোমসর প্রতি  মর্োমর্োগ তদমি এব্ং শীিেো ীর্ আব্হোওয়োর এই সোম্প্রতিে রোউমন্ডর জর্ে িোমদর 
পতরব্োমরর প্রস্তুতি শুরু েরোর আহ্বোর্ জোর্োতে।"  
  



 

 

রতব্ব্োর গভীর রোমি িুষোরপোি শুরু হমব্ এব্ং সসো ব্োর সন্ধ্েো পর্নন্ত চ মব্ ব্ম  আশো েরো হমে, 
সর্খোমর্ 25  োই  প্রতি ঘণ্টোয় ব্োিোস এব্ং 45  োই  প্রতি ঘন্টোয় ব্োিোমসর দ ে আশো েরো 
হমে। তর্উ ইয়েন  তসটি এব্ং  ং আই েোমন্ডর তেেু জোয়গো এব্ং তর্ম্ন হোডসর্ ব্রোব্র তেেু 
এ োেোয় সসো ব্োর সেোম র  মধে 12 ইতি পর্নন্ত িুষোরপোি সদখো সর্মি পোমর।  ং আই েোন্ড এব্ং 
কুইমের উপকূ ীয় এ োেোয় ব্র্েো সদখো তদমি পোমর, তব্মশষ েমর সসো ব্োর উচ্চ সজোয়োমরর স য় 
এব্ং ঝুুঁ তেপূণন, তর্চু স্থোর্গুত মি।  
  
আপর্োর এ োেোয় আব্হোওয়োর র্জরদোতর এব্ং সিেন িোর সমূ্পণন িোত েোর জর্ে, আপর্োর এ োেোর 
জোিীয় আব্হোওয়ো পতরমষব্োর (National Weather Service) ওময়ব্সোইমট র্োর্।  
  
এম্বজবের প্রস্তুবত্  
  
পতরব্হর্ তব্ভোগ (Department of Transportation)  
সেট তডপোটন ম ন্ট অব্ ট্রোেমপোমটন শর্ তর্ম্নত তখি সংস্থোর্ সহ সোড়ো সদওয়োর জর্ে প্রস্তুি:  

• 1,625 সনোপ্লোও  
• 316টি ব্ড় স োডোর  
• 175টি  োঝোতর তডউটি প্লোউ  
• 52টি সটো প্লোউ  
• 40টি সনোমলোয়োর  
• 19টি সেডোর  
• প্লোউ সহ 11টি তপেআপ ট্রোে  

  
উপরন্তু, পতরব্হর্ তব্ভোগ িুষোর অপসোরণ অপোমরশমর্ সহোয়িো েরোর জর্ে অর্েোর্ে অি  সেমে 
ত ড হোডসর্, সোউদোর্ন টোয়োর এব্ং  ং আই েোন্ড অিম  150 সনোপ্লোও অপোমরটর এব্ং অর্েোর্ে 
সরঞ্জো  স োিোময়র্ েরমে।  
  
তর্ময়োগ গুম ো তর্ম্নরূপ:  

•  ধে হোডসর্ অি  86 অপোমরটর, 10 সনোপ্লোও এব্ং দটুি সনোমলোয়োর পোমে  
• সোউদোর্ন টোয়োর 10টি অপোমরটর এব্ং দটুি সনোমলোয়োর পোমে।  
•  ং আই েোন্ড 54টি অপোমরটর, 10টি সনোপ্লোও, দটুি সনোমলোয়োর, দইুজর্ সরঞ্জো  

পতরচো ে প্রতশক্ষে, দইুজর্ স েোতর্ে এব্ং এেজর্ সসেটি অতেসোর পোমে।  
  
থ্রুওময় অেতরটি (Thruway Authority)  
থ্রুওময় অমেোতরটির 694 জর্ সুপোরভোইজোর ও অপোমরটর তিতর সরমখমে র্োরো স ে সেটজমুড় 
249টি ব্ড় সনো প্লোউ, 100টি  োঝোতর সনো প্লোউ, 11টি সটো প্লোউ এব্ং 61টি স োডোর সহ প্রস্তুি 
েোমজ তর্ময়োতজি েরোর জর্ে এব্ং 119,000 টমর্রও সব্তশ রোস্তোর  ব্ণ প্রময়োগ েরোর জর্ে 
প্রস্তুি।  
  

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


 

 

থ্রুওময়মি শীমির আব্হোওয়ো অব্স্থোর ব্েোপোমর স োটরচো েমদর সিেন  েরমি তব্তচত্র্ে য় ব্োিন ো তচহ্ন, 
হোইওময় সিেন িো সরতডও এব্ং সসোশেো  ত তডয়ো ব্েব্হোর েরো হয়।  
  
থ্রুওময় অমেোতরটি স োটরচো েমদর িোমদর স োব্োই  অেোপ ডোউর্ম োড েরমি উৎসোতহি েমর র্ো 
আই সেোর্ এব্ং অেোন্ড্রময়ড তডভোইমস ডোউর্ম োমডর জর্ে তব্র্ো ূম ে উপ ভে। অেোপটি স োটরর্োর্ 
চো েমদর প্রেৃি-স ময় ট্রোতেে এব্ং তদে-তর্মদনশর্ো সহোয়িো  োমভর সরোসতর সুমর্োগ প্রদোর্ েমর। 
এেোড়োও স োটর চো েরো ইম ইম র জর্ে সোইর্ আপ েরমি পোমরর্ র্ো স ে থ্রুওময় জমুড় সব্নমশষ 
ট্রোতেে পতরতস্থতির িেে প্রদোর্ এখোমর্।  
  
তডপোটন ম ন্ট অব্ এর্ভোয়রর্ম ন্টো  ের্জোরমভশর্ (Department of Environmental Conservation, 
DEC)  
DEC পতরমব্শ সংরক্ষণ পতু শ অতেসোর, েমরে সরঞ্জোসন, আপৎেো ীর্ ব্েব্স্থোপর্ো ে ী এব্ং 
অিম র ে ীরো সিেন  আমের্ এব্ং পতরতস্থতির পর্নমব্ক্ষণ েরমের্ এব্ং গুরুির আব্হোওয়োয় 
আিোন্ত হমি পোমর এ র্ এ োেো ও অব্েোঠোম োগুম োমে সতিয়ভোমব্ টহ  তদমের্। সে  উপ ভে 
সম্পদ সর্ সেোমর্ো জরুতর পতরতস্থতি স োেোমব্ োয় সহোয়িো েরমি প্রস্তুি রময়মে।  
  
পোেন , তব্মর্োদর্ ও ঐতিহোতসে সংরক্ষণ অতেস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
তর্উ ইয়েন  সেমটর পোেন  পুত শ (New York State Park Police) ও পোমেন র ে ীরো সিেন  আমে 
এব্ং আব্হোওয়ো পতরতস্থতি ও প্রভোব্ তর্তব্ড়ভোমব্ পর্নমব্ক্ষণ েরমে। প্রতিতিয়ো সরঞ্জো  প্রসোর েরো 
হমে, পরীতক্ষি এব্ং ঝড় প্রতিতিয়ো ব্েব্হোমরর জর্ে প্রস্তুি েরো হমে। পোেন  সখো ো েোেোর স য়, 
সখো োর স য় এব্ং ব্ন্ধ্ হওয়োর স য় ইিেোতদ সম্পমেন  সব্নমশষ িেে জোর্মি পোেন  ভ্র ণেোরীমদর 
উতচি parks.ny.gov সদখো ব্ো িোমদর স্থোর্ীয় পোমেন র অতেমস সর্োগোমর্োগ েরো।  
  
জর্মসব্ো অতধদপ্তর (Department of Public Service)  
তর্উ ইয়েন  সেট জমুড় ক্ষয়ক্ষতি  ূ েোয়র্, পতরতস্থতি স োেোমব্ ো ও পুর্রুদ্ধোর প্রমচিোর উমেমশে 
তর্ময়োতজি েরোর জর্ে তর্উ ইয়েন  ইউটিত টির ব্িন  োমর্ প্রোয় 5,500 জর্ শ্রত ে রময়মে। জর্ 
পতরমষব্ো তব্ভোমগর ে ীরো ঝমড়র পুমরো ঘটর্ো জমুড় ইউটিত টির েোজগুত  পর্নমব্ক্ষণ েরমব্ এব্ং 
ইউটিত টিগুত  উপর্ুি ে ীমদর দ্বোরো সব্নোতধে প্রভোব্ অর্ুভুি অিম  স্থোর্োন্ততরি হমে িো তর্তিি 
েরমব্।  
  
তর্উ ইয়েন  পোওয়োর অমেোতরটি (New York Power Authority, NYPA)/েেোর্ো  েমপনোমরশর্ 
(Canal Corporation)  
তর্উ ইয়েন  পোওয়োর অেতরটি এব্ং েেোর্ো  েমপনোমরশমর্র ে ীরো পূব্নোভোসেৃি আব্হোওয়োর জর্ে 
প্রস্তুতি তর্ময়মে র্োমি স স্ত সুতব্ধো, সম্পদ এব্ং সরঞ্জো  সুরতক্ষি এব্ং প্রস্তুি েোমে। প্রময়োজমর্ 
তব্দেুৎ পরু্রুদ্ধোর েোর্নি মে সহোয়িো েরোর জর্ে তব্দেুৎ েিৃন পক্ষ (Power Authority)ও প্রস্তুি।  
  
তর্উ ইয়েন  সেট পুত শ  

http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank


 

 

সেট পতু শ ক্ষতিেস্ত এ োেোয় প্রময়োজর্ অর্ুর্োয়ী অতিতরি তসর্ে স োিোময়র্ েরমি প্রস্তুি। চোর 
চোেোর গোতড়, এব্ং ইউটিত টি টোস্ক সভতহে  সহ সে  রোজে পুত মশর তব্মশষ র্োর্ব্োহর্  িস্থ েরো 
হময়মে এব্ং িোৎক্ষতণে প্রতিতিয়োর জর্ে প্রস্তুি। সে  টু্রপ জরুতর শতি এব্ং সর্োগোমর্োগ সরঞ্জো  
পরীক্ষো েরো হময়মে।  
  
স মট্রোপত টোর্ ট্রোেমপোমটন শর্ অেোতরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA)  
এেটি শীিেো ীর্ ঝড় আসন্ন অব্স্থোয়, স মট্রোপত টর্ ট্রোেমপোটন  অেতরটির (Metropolitan 
Transportation Authority, MTA) ে ীরো ঝড় এব্ং িোর পরব্িী স য় জমুড় তর্রোপদ, 
তর্ভন রমর্োগে পতরমষব্ো তর্তিি েরোর জর্ে েমঠোর পতরশ্র  েরমের্। MTA ে ীরো  ব্ণ েড়োমি 
এব্ং প্লেোটে ন এব্ং তসুঁতড় সেমে িুষোর এব্ং ব্রে পতরষ্কোর েরমি, তসগর্েো , সুইচ, িৃিীয় সর  
চো ু অব্স্থোয় রোখমি, ট্রেোমে পমর র্োওয়ো গোে সরোমি, এব্ং ঝমড়র স য় সর্ সেোর্ আব্হোওয়ো 
সংিোন্ত চেোম মঞ্জর  ুমখো ুতখ হমি প্রস্তুি।  
  
MTA তিমজস অেোন্ড টোমর্ স (MTA Bridges and Tunnels) সসো ব্োর সেো  4-টোয় এেটি 
খোত  এব্ং টেোর্মড  ট্রেোক্টর সট্র োমরর তর্মষধোজ্ঞো ব্োস্তব্োয়র্ েরমে স্বিসু্ফিন ভোমব্। ব্োসগুত  ে  
র্োত্র্ী হওয়োর প্রিেোশোয় ে  পতরমষব্ো পতরচো র্ো েরমব্। সে  স োেো  ব্োমসও টোয়োর সচইর্ 
 োগোমর্ো হমব্। রতব্ব্োর রোি সেমে আটিন কুম মটড ব্োসগুত  সেোট ব্োস দ্বোরো প্রতিস্থোতপি হমব্।  
  
েোহেমদর অপ্রময়োজর্ীয় ভ্র ণ এড়োমি, সব্নমশষ সোতভন স আপমডমটর জর্ে mta.info সদখমি, এব্ং 
তসমে  পতরভ্র মণর স য়, তব্মশষ েমর ব্োইমরর প্লেোটে ন এব্ং তসুঁতড়মি চর  সিেন িো ব্েব্হোর 
েরমি উৎসোতহি েরো হমে। েোহেমদর সটক্সট ব্ো ইম ইম র  োধে  তরময়  টোই  সোতভন স অেো োমটন র 
জর্ে সোইর্ আপ েরো উতচৎ। MTA-এর অেোপগুত র  োধেম ও এই সিেন িো পোওয়ো র্োয়: MYmta, 
স মট্রো-র্েন সট্রমর্র স য় এব্ং  ং আই েোন্ড সর  সরোড সট্রমর্র স য়।  
  
বর্রাপত্তা পরামেন  
  
শীিেো ীর্ তর্রোপিো  
তর্রোপদ ড্রোইতভং এর তেেু সব্মচময় গুরুত্বপূণন পরো শনগুত র অন্তভুন ি হ :  

• র্খর্ শীিেো ীর্ ঝড় আঘোি হোমর্, িখর্ প্রময়োজর্ র্ো হম  ড্রোইভ েরমব্র্ র্ো।  
• সসিুগুম োয় সোব্ধোর্িো অব্ ম্বর্ েরুর্ সর্মহিু ব্রে সসখোমর্ রোস্তোর সচময় দ্রুি জ োট 

ব্োুঁমধ।  
• আপর্োর ভ্র ণ আব্তশেে হম , তর্তিি েরুর্ সর্ আপর্োর গোতড়মি েম্ব , সব্ চো, 

ফ্ল্েোশ োইট ও অতিতরি ব্েোটোতর, অতিতরি গর  েোপড়, এে সজোড়ো টোয়োর সচর্, ব্েোটোতর 
ব্ুেোর িোর, সহমজ শতি প্রদোর্েোরী খোব্োর এব্ং তডসমট্রস ফ্ল্েোগ তহমসমব্ ব্েব্হোর েরমি 
উজ্জ্ব  রমের েোপড়-জোিীয় টিমে েোেোর সরঞ্জো োতদ েোমে।  

• আপর্োর ব্েব্হোর উপমর্োগী সস  সেোর্ ব্ো অর্েোর্ে সর্োগোমর্োগ র্ন্ত্র সর্ র্ টু-ওময় সরতডও 
েোেম , সসগুম োর ব্েোটোতর চোজন  তদময় রোখরু্ এব্ং ভ্র ণ েরোর স য় এটি আপর্োর সোমেই 



 

 

রোখুর্। আপতর্ র্তদ সেোেোও আটেো পমড়র্, আপতর্ সোহোমর্ের জর্ে সেোর্ েরমি পোরমব্র্, 
উদ্ধোরেোরীমে আপর্োর অব্স্থোর্ সম্পমেন  জোর্োমি পোরমব্র্।  

  
শীিেো ীর্ ঝমড়  ৃিুে এব্ং আহি হওয়োর প্রধোর্ েোরণ হমে পতরব্হর্ দঘুনটর্ো। গোতড় চো োমর্োর 
আমগ, আপর্োর গোতড় সেমে ব্রে এব্ং িুষোর পতরষ্কোর েরো তর্তিি েরুর্; ভোম ো দশৃে োর্িো 
ভোম ো ড্রোইতভং এর চোতব্েোঠি। েো োর জোয়গোগুম োর পতরেল্পর্ো েরুর্ এব্ং গোতড়গুত র  মধে দরূত্ব 
ব্জোয় রোখরু্ অতিতরি সিেন  েোকুর্, ও  মর্ রোখরু্, ব্োিোস িোতড়ি িুষোরপুঞ্জ সেোট সেোট 
তশশুমদর আড়ো  েমর তদমি পোমর। সব্ স য় রোস্তো এব্ং আব্হোওয়োর সোমে আপর্োর গতি স  োর্।  
  
সব্ সড়মের গোতড়চো েমদর জর্ে এটো জোর্ো গুরুত্বপূণন সর্ রোস্তোয় তেটোমর্ো  ব্ণ ড্রোইতভং স র্ 
েোতড়ময় রোস্তোর ব্োইমর চম  র্ো র্োয় িো তর্তিি েরমি িুষোর-অপসোরণ-র্ন্ত্র ঘণ্টোয় 35  োই  
পর্নন্ত গতিমব্মগ চম , র্ো অমর্ে সক্ষমত্র্ই প্রদি তর্ধনোতরি গতি সী োর সচময় ে । ব্োরংব্োর 
ইন্টোরমেট হোইওময়মি, িুষোর-অপসোরণ-র্ন্ত্র পোশোপোতশ েোজ েমর, সর্মহিু অমর্েগুম ো স র্ 
এেসোমে পতরেন্ন েরোর এটো সব্মচময় েোর্নের ও তর্রোপদ উপোয়।  
  
এেোড়োও গোতড়র চো ে ও পেচোরীমদর এটো  োেোয় রোখো উতচৎ সর্ সনোপ্লোও চো েমদর দতৃিসী ো 
সীত ি েোমে এব্ং র্ন্ত্রগুম োর আেোর ও ওজর্ সব্তশ হওয়োয় এগুম োর দ্রুি গতিপে পতরব্িন র্ ও 
েো োমর্ো েিসোধে হয়। িুষোর-অপসোরণ-র্মন্ত্রর সপের্ সেমে ব্রে ওড়োমর্ো এর চো েমদর দতৃিশতি 
 োরোত্মেভোমব্ হ্রোস েরমি ব্ো সহোয়োইটআউট অব্স্থোর েোরণ ঘটোমি পোমর। গোতড়চো েমদর িুষোর-
অপসোরণ-র্ন্ত্রমে পোশ েোটিময় র্োওয়োর সচিো েরো ব্ো সপের্-সপের্ র্োওয়ো অেব্ো খুব্ েোেোেোতে 
র্োওয়ো উতচৎ র্য়। গোতড়চো েমদর জর্ে সব্মচময় তর্রোপদ জোয়গো হ  িুষোর-অপসোরণ-র্মন্ত্রর সব্শ 
খোতর্েটো সপেমর্ সেমে চো োমর্ো েোরণ সসখোমর্ রোস্তো পতরষ্কোর ও  ব্ণোি েোমে।  
  
ব্র্েো তর্রোপিো  

• আপতর্ সর্খোমর্ ব্সব্োস েমরর্ সসখোমর্র েোউতন্ট এব্ং তর্েটব্িী শহরগুত র র্ো  জোর্ুর্। 
গুরুির আব্হোওয়ো সিেন িো এেটি েোউতন্টর তভতিমি জোতর েরো হয়।  

• আপর্োর ব্োতড়র ব্ো ব্েব্সোর সেমে তর্রোপদ রুটটি তশখুর্, র্তদ তর্রোপদ স্থম  আপর্োর 
িোড়োিোতড় চম  সর্মি হয়।  

• এেটি 'পতরব্োর পো োব্োর' পতরেল্পর্ো গঠর্ এব্ং অর্শুী র্ েরুর্ এব্ং পতরব্োমরর সদসেরো 
পৃেে হময় সগম  এেটি সদখো েরোর স্থোর্ সর্োি েমর রোখুর্।  

• আসব্োব্, সপোশোে এব্ং অর্েোর্ে ব্েতিগি সম্পতি সহ স স্ত  ূ েব্োর্ তজতর্সগুত র এেটি 
আইমট েৃি িোত েো তিতর েরুর্। এেটি তর্রোপদ স্থোমর্ িোত েোটি রোখুর্।  

• েেোর্ এর খোব্োর, ঔষধ এব্ং েোেন  এইড সরব্রোহ ও পোর্ীয় জম র জরুতর সরব্রোহ 
েেপোই  েরুর্। পতরষ্কোর, ব্ন্ধ্ পোমত্র্ পোর্ীয় জ  সংরক্ষণ েরুর্।  

• আপর্োর সপোষো প্রোণী তর্ময় েী েরমব্র্ পতরেল্পর্ো েমর রোখুর্।  
• এেটি সপোমটন ব্  সরতডও, ফ্ল্েোশ োইট, অতিতরি ব্েোটোতর এব্ং উপ ভে জরুতর রোন্নো সরঞ্জো  

রোখুর্।  



 

 

• আপর্োর অমটোম োব্োইম  পর্নোপ্ত জ্বো োর্ী রোখুর্। র্তদ তব্দেুৎ শতি ব্ন্ধ্ হময় র্োয়, িমব্ 
গেোমসোত র্ সেশর্ েময়ে তদমর্র জর্ে জ্বো োর্ী পোম্প েরমি পোরমব্ র্ো। আপর্োর গোতড়র 
ট্রোমে এেটি সেোট দমুর্নোগ সরব্রোহ তেট রোখরু্।  

• আপর্োর সম্পতি েি উপমর এব্ং ব্র্েো স্তমরর েি েুট তর্মচ সজমর্ তর্র্। পবূ্নোভোসেৃি 
ব্র্েোর  োত্র্ো র্খর্ সম্প্রচোর েরো হয়, আপর্োর জোয়গোয় ব্র্েো হমি পোমর তের্ো িো 
তর্ধনোরণ েরমি পোমরর্।  

• সেোন্ডব্েোগ, প্লোইউড, প্লোতেমের তশট এব্ং েোমঠর  মিো উপেরণমে জরুতর জ -তর্মরোধে 
তহমসমব্ ব্েব্হোর েরোর জর্ে হোমির েোমে রোখুর্।  

• হোমি দমুর্নোগ সরব্রোহ রোখরু্, এগুম ো সহ:  
  

o টচন  োইট এব্ং অতিতরি ব্েোটোতর;  
o ব্েোটোতর চোত ি সরতডও এব্ং অতিতরি ব্েোটোতর;  
o েোেন  এইড তেট এব্ং  েোর্ুয়ো ;  
o জরুতর খোদে এব্ং জ ;  
o অ-তব্দেুতিে েেোর্ ওমপর্োর;  
o অপতরহোর্ন ওষুধ; এব্ং  
o সচেব্ুে, র্গদ, সিতডট েোডন , এটিএ  েোডন ।  

  
সে  আব্হোওয়ো সংিোন্ত ঘটর্ো সম্পমেন  আরও তর্রোপিোর পরো মশনর জর্ে, 
www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfmএ DHSES ওময়ব্সোইমট র্োর্।  
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