অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/12/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঝম্বের বিম্বেম্বমর আম্বগ িতকনতা অিলের্ করার অর্ুম্বরাধ জাবর্ম্বেম্বের্ যা রাজে
জুম্বে ির্ো এিং বিদ্যেম্বতর ঘাটবতর কারণ হম্বত পাম্বর।

দ্মকা িাতাি পবিম বর্উ ইেকন এিং বিঙ্গার হ্রদ্ এলাকাে 70 মাইল প্রবত ঘণ্টা গবতম্বিগ
অবতক্রম করম্বত পাম্বর; রাম্বজের িাবক এলাকাম্বত 20-30 মাইল প্রবত ঘণ্টা থেম্বক 55 মাইল প্রবত
ঘণ্টা গবতম্বিম্বগ দ্মকা িাতাি চলম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ পশ্চিম শ্চর্উ ইয়র্ন এবং শ্চিঙ্গার লের্ অ্ঞ্চমে এর্টি আসন্ন ঝম়ের
বযবস্থার শ্চবরুমে সতর্ন তা অ্বেম্বর্ র্রার জর্য শ্চর্উ ইয়র্ন বাসীমের অ্র্ুমরাধ র্মরমের্ যা রশ্চববার
রাত লেমর্ শুরু হওয়া উচ্চ বাতাস ও বৃশ্চি শ্চর্ময় আসমব বমে আশা র্রা হয়, যার িমে সম্ভাবয
বর্যা এবং বযাপর্ভামব শ্চবেুযত সংমযাগ শ্চবশ্চিন্ন হমত পামর বমে মমর্ র্রা হয়।
রামজযর লর্ন্দ্রীয় এবং পশ্চিম অ্ংশগুশ্চেমত 70 মাইে প্রশ্চত ঘন্টার অ্শ্চতক্রম র্রা গশ্চতমবমগ েমর্া
বাতাস বইমব বমে পূবান ভাস লেওয়া হময়মে, অ্র্যার্য এোর্ায় 20-30 মাইে প্রশ্চত ঘণ্টা লেমর্ 55
মাইে প্রশ্চত ঘণ্টা গশ্চতমবমগ েমর্া বাতাস চেমব যার মমধয আমে রাজধার্ী অ্ঞ্চে, লোয়ার হাডসর্,
শ্চর্উ ইয়র্ন শহর এবং েং আইেযামের উপকূেীয় এোর্াগুশ্চে। শ্চর্উ ইয়র্ন বাসীমের স্থার্ীয় আবহাওয়া
শ্চরমপামটনর প্রশ্চত মমর্ামযাগ শ্চেমত হমব এবং তামের পশ্চরবার যামত সুরশ্চিত োমর্ লস শ্চবষময় পেমিপ
গ্রহণ র্রমত হমব।
"এই ঝ়ে শ্চর্উ ইয়মর্ন র লবশীর ভাগ জুম়ে বযাপর্ভামব শ্চবেুযত সংমযাগ শ্চবশ্চিন্নর্রমব এমর্ সম্ভাবর্া
আমে, এবং আশ্চম আমামের স্থার্ীয় অ্ংশীোরমের সাহাযয র্রার জর্য আমামের রামজযর জরুরী
প্রশ্চতশ্চক্রয়ার সংস্থার্গুশ্চেমর্ প্রস্তুত র্রার শ্চর্মেন শ শ্চেময়শ্চে যশ্চে তার প্রময়াজর্ হয়," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "রাজয জুম়ে শ্চর্উ ইয়র্ন বাসীরা COVID-19 মহামাশ্চরর সময় বাশ্চ়েমত োর্ার জর্য
আমামের শ্চর্মেন শ্চশর্া লমমর্ চেমের্, শ্চর্ন্তু এই ঝ়ে লসই ডার্ সব লেমর্ লবশ্চশ জরুশ্চর র্মর লতামে।"
লসামবার রামজযর লবশ্চশর ভাগ এোর্াই শ্চের্ শুরু র্রমব বৃশ্চি ও ঝম়ো হাওয়ার সমঙ্গ উচ্চ পঞ্চাশ
লেমর্ শুরু র্মর 70 এর ঘমরর মমধয তাপমাত্রা সহ। সাধারণত েশ্চিণ লেমর্ ঘন্টায় 15 লেমর্ 30
মাইে লবমগ ঝম়ো হাওয়া বময় যামব, যা েং আইেযাে ও শ্চর্উ ইয়র্ন শহর অ্ঞ্চমে এোর্ায় 45
মাইে প্রশ্চত ঘণ্টা হমব এবং 70 মাইে প্রশ্চত ঘন্টা বা তার লবশ্চশ লবমগ শ্চিঙ্গার লের্স এবং পশ্চিম

শ্চর্উ ইয়র্ন এোর্ায় বইমব। বৃশ্চিপামতর পশ্চরমাণ সাধারণত লে়ে ইশ্চঞ্চর র্ম হমব রাজয বযাপী, শ্চর্উ
ইয়র্ন শ্চসটি ও েং আইেযাে অ্ঞ্চমে েুই ইশ্চঞ্চ পযনন্ত হওয়া সম্ভব।
লসামবার লেমর্ উচ্চ বাতামসর সতর্ন তা র্াযনর্র র্রা হমি, পশ্চিম শ্চর্উ ইয়মর্ন র অ্মর্র্খাশ্চর্
এোর্ায় এবং লজিারসর্ র্াউশ্চন্ট সহ লের্ অ্ন্টাশ্চরওর পূমবন, লযখামর্ শ্চর্েু জায়গায় েমর্া
বাতামসর গশ্চতমবগ 70 মাইে অ্শ্চতক্রম র্রমব। লের্ এশ্চর এবং লের্ অ্ন্টাশ্চরওর জুম়ে
এোর্াগুশ্চেমতও লের্মশার ফ্লাড সতর্ন তা জাশ্চর র্রা হময়মে। রামজযর বাশ্চর্ অ্ংমশর জর্য উচ্চ
বাতামসর র্জরোরী জাশ্চর র্রা হময়মে। আবহাওয়া পযনমবিণ, সতর্ীর্রণ, উপমেশ এবং সবনমশষ
পূবনাভামসর সব খবরাখবমরর জর্য, র্যাশর্াে ওময়োর সাশ্চভনস (National Weather Service)-এর
ওময়বসাইট পশ্চরেশনর্ র্রুর্।
এম্বজবির প্রস্তুবত
বিপাটনম্বমন্ট অি ট্রািম্বপাম্বটনের্ (Department of Transportation)
পশ্চরবহণ েপ্তমরর (Department of Transportation) তরমি 3,773 সুপারভাইজার ও অ্পামরটর
উপেভয আমে রাজয জুম়ে এর প্রশ্চত প্রশ্চতশ্চক্রয়ার জর্য। সব লচময় িশ্চতগ্রস্ত অ্ঞ্চমে র্মীর লমাতাময়র্
শ্চর্ম্নরূপ হমব:
•
•
•

শ্চিঙ্গার লের্স: 319 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরটর
পশ্চিম শ্চর্উ ইয়র্ন ঃ 564 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরটর
র্েন র্াশ্চি: 430 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরটর

প্লাউ, লেমর্জ, শ্চচপার, লোড অ্যাে হে, এবং র্াট ও টস সহ লয লর্ার্ ধরমর্র লরসপন্স ক্রু এর
জর্য র্মীমের র্র্শ্চিগার র্রা যামব। অ্পামরটর, যন্ত্রপাশ্চত, লমর্াশ্চর্ক্স, ট্রাশ্চির্ শ্চসগর্যাে প্রযুশ্চিশ্চবে
সহ সংস্থার্ স্থাপর্ার প্রময়াজর্ীয়তা সারা েুমযনাগ জুম়ে অ্র্বরত পুর্ঃমূেযায়র্ র্রা হমব। প্রভাশ্চবত
অ্ঞ্চেগুশ্চে সব প্রশ্চতশ্চক্রয়া সংক্রান্ত শ্চক্রয়ার্োমপর জর্য উপযুি সামাশ্চজর্ েূরমের লর্ৌশে শ্চর্ময়াগ
র্রমব।
আঞ্চশ্চের্ র্মীরা বতন মামর্ বাতামসর প্রশ্চতশ্চক্রয়ার প্রস্তুশ্চতর র্ামজ শ্চর্ময়াশ্চজত আমের্ শ্চর্ম্নরুমপ:
•

•
•

বাতামসর প্রশ্চতশ্চক্রয়ার সরঞ্জাম, লজর্ামরটর, লচইর্মসা, োইট প্লান্ট, হযাে টু েস এবং
শ্চচপাসন সহ তাৎিশ্চণর্ভামব পাঠামর্ার জর্য প্রস্তুত এবং লরসপন্স ট্রামর্ লোড র্রা
হমি।
সাধারণ অ্বস্থার সমচতর্তা বজায় রাখমত রুটির্ টহেোরী পশ্চরচাের্া র্রা হমি।
যশ্চেও এই ঘটর্ার জর্য বর্যার প্রশ্চতশ্চক্রয়ার র্াযনক্রম প্রতযাশ্চশত র্য়, তাও যোযে
বর্যার প্রস্তুশ্চতর র্াযনক্রম সম্পাের্ র্রা হমি। এসব শ্চক্রয়ার্োমপর মমধয রময়মে
লেমর্জ ইর্মেট, র্ােভাটন ও অ্র্যার্য লেমর্জ র্াঠামমার পশ্চরেশনর্ - ও লর্ামর্া
সশ্চঞ্চত ধ্বংসাবমশষ লসগুশ্চে লেমর্ পশ্চরষ্কার র্রা।

বৃশ্চি/বর্যা পশ্চরশ্চস্থশ্চত লমার্ামবোর সরঞ্জাম লমাতাময়মর্র জর্য প্রস্তুত। সব িশ্চতগ্রস্ত লরশ্চসমডশ্চন্স
এোর্ায় অ্গ্রাশ্চধর্ারযুি প্রশ্চতশ্চক্রয়ার অ্পামরশমর্র সময়র্াে জুম়ে 24/7 অ্পামরশর্ জর্য র্মী
লমাতাময়র্ র্রা হমব। লরসপন্স সরঞ্জাম র্মনিম রাখমত লমর্াশ্চর্র্ সামপাটন রাখা হমব 24/7।
লেটবযাপী সরঞ্জামমর সংখযাগুমো শ্চর্ম্নরূপ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1587 ব়ে ডাম্প ট্রার্ (শ্চিঙ্গার লের্স: 125, পশ্চিম শ্চর্উ ইয়মর্ন : 213, র্েন
র্াশ্চিমত: 161)
48 লোডাসন গ্রযামপে সহ (শ্চিঙ্গার লের্মস: 7, পশ্চিম শ্চর্উ ইয়মর্ন : 6, র্েন
র্াশ্চিমত: 7)
278 লোডাসন (শ্চিঙ্গার লের্মস: 21, পশ্চিম শ্চর্উ ইয়মর্ন : 39, র্েন র্াশ্চিমত: 38)
15 ভযার্ ট্রার্ শ্চসউয়ার লজট সহ (শ্চিঙ্গার লের্মস: 1, পশ্চিম শ্চর্উ ইয়মর্ন : 2,
র্েন র্াশ্চিমত: 1)
31 ট্রযার্ র্রা খর্র্যন্ত্র (শ্চিঙ্গার লের্মস: 4, পশ্চিম শ্চর্উ ইয়মর্ন : 3, র্েন
র্াশ্চিমত: 3)
47 চার্াযুি খর্র্যন্ত্র (শ্চিঙ্গার লের্মস: 5, পশ্চিম শ্চর্উ ইয়মর্ন : 4, র্েন
র্াশ্চিমত: 5)
62 ট্রযাক্টর লট্রইোর লোবয় লট্রোর সহ (শ্চিঙ্গার লের্মস: 7, পশ্চিম শ্চর্উ
ইয়মর্ন : 6, র্েন র্াশ্চিমত: 9)
15টি শ্চট্র ক্রু বামর্ট ট্রার্ (শ্চিঙ্গার লের্মস: 1, পশ্চিম শ্চর্উ ইয়মর্ন : 1, র্েন
র্াশ্চিমত: 2)
39 ট্রাশ্চির্ শ্চসগর্যাে ট্রার্ (শ্চিঙ্গার লের্মস: 4, পশ্চিম শ্চর্উ ইয়মর্ন : 7, র্েন
র্াশ্চিমত: 2)
78 শ্চচপাসন 10" (সবনশ্চর্ম্ন) র্যাপাশ্চসটি (শ্চিঙ্গার লের্মস: 8, পশ্চিম শ্চর্উ
ইয়মর্ন : 7, র্েন র্াশ্চিমত: 8)

থ্রুওম্বে অম্বোবরটি (Thruway Authority)
থ্রুওময় অ্মোশ্চরটির র্মীরা সশ্চক্রয়ভামব স়ের্ পযনমবিণ র্রমের্। পশ্চরবতন র্শীে বাতন ার সাইর্,
হাইওময় অ্যাডভাইজশ্চর লরশ্চডও এবং লসাশাে শ্চমশ্চডয়া বযবহার র্রা হমি থ্রুওময়মত গাশ্চ়ে চাের্মের
আবহাওয়া সম্পমর্ন সতর্ন র্রার জর্য। থ্রুওময় অ্মোশ্চরটি গাশ্চ়ে চাের্মের উৎসাশ্চহত র্রমে তামের
লমাবাইে অ্যাপ ডাউর্মোড র্রমত যা আইমিার্ এবং অ্যান্ড্রময়ড শ্চডভাইমস শ্চবর্ামূমেয উপেব্ধ।
অ্যাপটি লমাটরযার্ চাের্মের প্রর্ৃ ত-সমময় ট্রাশ্চির্ এবং শ্চের্-শ্চর্মেন শর্া সহায়তা োমভর সরাসশ্চর
সুমযাগ প্রোর্ র্মর। এো়োও লমাটর চাের্রা ট্রান্সঅ্যাোটন ইমমইমের জর্য সাইর্ আপ র্রমত
পামরর্ যা সমগ্র থ্রুওময় জুম়ে সবনমশষ ট্রাশ্চির্ পশ্চরশ্চস্থশ্চতর তেয প্রোর্ র্মর এখামর্।
জর্ম্বিিা অবধদ্প্তর (Department of Public Service)

শ্চর্উ ইয়র্ন লেট জুম়ে িয়িশ্চত মূেযায়র্, পশ্চরশ্চস্থশ্চত লমার্ামবো ও পুর্রুোমরর উমেমশয শ্চর্ময়াশ্চজত
র্রার জর্য শ্চর্উ ইয়র্ন ইউটিশ্চেটির বতন মামর্ প্রায় 4,500 জর্ শ্রশ্চমর্ রময়মে। জর্ পশ্চরমষবা
শ্চবভামগর র্মীরা ঝম়ের পুমরা ঘটর্া জুম়ে ইউটিশ্চেটির র্াজগুশ্চে পযনমবিণ র্রমব এবং
ইউটিশ্চেটিগুশ্চে উপযুি র্মীমের দ্বারা সবনাশ্চধর্ প্রভাব অ্র্ুভুত অ্ঞ্চমে স্থার্ান্তশ্চরত হমি তা শ্চর্শ্চিত
র্রমব।
বিপাটনম্বমন্ট অি এর্ভােরর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental
Conservation, DEC)
পশ্চরমবশ সংরিণ শ্চবভামগর পুশ্চেশ অ্শ্চিসার, িমরে লরঞ্জাসন, আপৎর্ােীর্ বযবস্থাপর্ার র্মী এবং
আঞ্চশ্চের্ র্মীমের সতর্ন র্রা হময়মে এবং ক্রমবধনমার্ পশ্চরশ্চস্থশ্চতর পযনমবিণ র্রমের্ এবং উচ্চ
বাতাস সহ, গুরুতর আবহাওয়ায় আক্রান্ত হমত পামর এমর্ এোর্া ও পশ্চরর্াঠামমাগুমোমর্
সশ্চক্রয়ভামব টহে শ্চেমির্। 13টি র্রাত ক্রু েে সহ সমস্ত উপেব্ধ প্রময়াজর্ীয় শ্চজশ্চর্সপত্র গাে
পশ্চরষ্কার এবং পশ্চরশ্চস্থশ্চত লমার্ামবোর প্রময়াজমর্ সহায়তা র্রার জর্য লর্ৌশেগতভামব স্থাপর্ র্রা
হময়মে। তাো়োও, সর্ে উপেভয সংস্থার্ লয লর্ামর্া জরুশ্চর পশ্চরশ্চস্থশ্চতর লমার্ামবোয় সহায়তা
র্রমত প্রস্তুত রময়মে।
পাকন, বিম্বর্াদ্র্ ও ঐবতহাবিক িংরক্ষণ দ্প্তর (Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation)
পার্ন , মমর্ারঞ্জর্ এবং ঐশ্চতহাশ্চসর্ সংরিণ েপ্তর (Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation), পুশ্চেশ ও পামর্ন র র্মীরা সতর্ন আমের্ এবং আবহাওয়া পশ্চরশ্চস্থশ্চত ও তার প্রভাব
শ্চর্র্টভামব পযনমবিণ র্রমের্। পামর্ন র েশনর্ােীমের parks.ny.gov লেখা উশ্চচৎ অ্েবা পামর্ন র
সময়সূচী, লখাো ও বমের সমময়র সবনমশষ তেয জার্মত আমগ র্ে র্রা উশ্চচৎ।
থেট পুবলে
লেট পুশ্চেমশর শ্চবভাগ (Division of State Police) প্রময়াজর্ অ্র্ুসামর লমাতাময়মর্র জর্য সংস্থার্
প্রস্তুত লরমখমে যার মমধয আমে সর্ে 4x4, উচ্চ-এমক্সে সম্পন্ন যার্বাহর্ এবং লর্ৌর্া। ট্রু পারমের
উচ্চ সতর্ন তায় োর্মত বো হময়মে এবং সমসযার পশ্চরশ্চস্থশ্চতর উপর শ্চর্র্টভামব র্জর রাখমত বো
হময়মে টহেোরীর সময়।
বর্রাপত্তা পরামেন
প্রবে বৃশ্চিপাত হওয়ার সমময়ই রাস্তায় লবর হমে, অ্র্ুগ্রহ র্মর সাবধামর্ গাশ্চ়ে চাোর্ এবং এই
শ্চবষয়গুশ্চে মাোয় রাখুর্:
•
•

বর্যা শ্চবধ্বস্ত রাস্তা শ্চেময় গাশ্চ়ে চাশ্চেময় যাওয়ার লচিা র্রমবর্ র্া। গাশ্চ়ে লঘারার্
এবং অ্র্য রাস্তা শ্চেময় যার্।
দ্রুত গশ্চতমত বময় চো পাশ্চর্র ধ্বংসাত্মর্ িমতামর্ অ্বমহো র্রমবর্ র্া। দ্রুত
গশ্চতমত বময় চো েুই িু ট উচ্চতার পাশ্চর্ শ্চর্ন্তু আপর্ার গাশ্চ়েমর্ ভাশ্চসময় শ্চর্ময় চমে

•
•
•
•
•
•

যামব। প্রশ্চত ঘণ্টায় েুই মাইে লবমগ বময় চো জে এর্টা রাস্তা বা লসতু লেমর্
গাশ্চ়ে ভাশ্চসময় শ্চর্ময় লযমত পামর।
বর্যা শ্চবধ্বস্ত রাস্তায় যামত আটর্া প়েমত র্া হয় লস জর্য সমময়র আমগই লবর
লহার্।
প্রস্তাশ্চবত রাস্তা অ্র্ুসরণ র্রুর্। বর্যা শ্চবধ্বস্ত অ্ঞ্চেগুশ্চে লেখমত ইমামজন শ্চন্স শ্চডটু যর
উমপিা র্রমবর্ র্া।
যাতায়াত র্রার সমময়, সাম্প্রশ্চতর্ খবমর র্জর রাখমত NOAA ওময়োর লরশ্চডও
এবং লোর্াে লরশ্চডও ব্রডর্ামে মর্মযাগ রাখুর্।
ধুময়-যাওয়া রাস্তা, আেন-স্লাইডস, পাশ্চর্ ধ্বস বা র্েন মার র্ে, আেগা বা পাশ্চর্
ডু মব োর্া ববেুযশ্চতর্ তার এবং প়েন্ত বা পশ্চতত বস্তুগুমোর জর্য র্জর রাখুর্।
লযসব জায়গায় র্েী বা জেপ্রবাহ হঠাৎ বৃশ্চে লপময় বর্যা আর্মত পামর, লযমর্
হাইওময়র গতন , লসতু ও শ্চর্চু এোর্া, লসখামর্ েিয রাখুর্।
যশ্চে আপশ্চর্ আপর্ার গাশ্চ়ের শ্চভতমর োমর্র্ আর আপর্ার চারপামশ জে দ্রুতমবমগ
বা়েমত োমর্, তাহমে অ্শ্চবেমম্ব গাশ্চ়ে লেম়ে চমে যার্।

বর্যা এবং গুরুতর আবহাওয়ার জর্য প্রস্তুত হর্:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

আপশ্চর্ লযখামর্ বসবাস র্মরর্ লসখামর্র র্াউশ্চন্ট এবং শ্চর্র্টবতী শহরগুশ্চের র্াম
জার্ুর্। গুরুতর আবহাওয়া সতর্ন তা এর্টি র্াউশ্চন্টর শ্চভশ্চিমত জাশ্চর র্রা হয়।
আপর্ার বাশ্চ়ের বা বযবসার লেমর্ শ্চর্রাপে রুটটি শ্চশখুর্, যশ্চে শ্চর্রাপে স্থমে
আপর্ার তা়োতাশ্চ়ে চমে লযমত হয়।
এর্টি 'পশ্চরবার পাোবার' পশ্চরর্ল্পর্া গঠর্ এবং অ্র্ুশীের্ র্রুর্ এবং পশ্চরবামরর
সেসযরা পৃের্ হময় লগমে এর্টি লেখা র্রার স্থার্ সর্াি র্মর রাখুর্।
আসবাব, লপাশার্ এবং অ্র্যার্য বযশ্চিগত সম্পশ্চি সহ সমস্ত মূেযবার্ শ্চজশ্চর্সগুশ্চের
এর্টি আইমটমর্ৃ ত তাশ্চের্া বতশ্চর র্রুর্। এর্টি শ্চর্রাপে স্থামর্ তাশ্চের্াটি রাখুর্।
র্যার্ এর খাবার, ঔষধ এবং িােন এইড সরবরাহ ও পার্ীয় জমের জরুশ্চর
সরবরাহ ের্পাইে র্রুর্। পশ্চরষ্কার, বে পামত্র পার্ীয় জে সংরিণ র্রুর্।
আপর্ার লপাষা প্রাণী শ্চর্ময় র্ী র্রমবর্ পশ্চরর্ল্পর্া র্মর রাখুর্।
এর্টি লপামটনবে লরশ্চডও, ফ্লযাশোইট, অ্শ্চতশ্চরি বযাটাশ্চর এবং উপেভয জরুশ্চর রান্না
সরঞ্জাম রাখুর্।
আপর্ার অ্মটামমাবাইমে পযনাপ্ত জ্বাোর্ী রাখুর্। যশ্চে শ্চবেুযৎ শশ্চি বে হময় যায়,
তমব গযামসাশ্চের্ লেশর্ র্ময়র্ শ্চেমর্র জর্য জ্বাোর্ী পাম্প র্রমত পারমব র্া।
আপর্ার গাশ্চ়ের ট্রামে এর্টি লোট েুমযনাগ সরবরাহ শ্চর্ট রাখুর্।
আপর্ার সম্পশ্চি র্ত উপমর এবং বর্যা স্তমরর র্ত িু ট শ্চর্মচ লজমর্ শ্চর্র্।
পূবনাভাসর্ৃ ত বর্যার মাত্রা যখর্ সম্প্রচার র্রা হয়, আপর্ার জায়গায় বর্যা হমত
পামর শ্চর্র্া তা শ্চর্ধনারণ র্রমত পামরর্।
সযােবযাগ, প্লাইউড, প্লাশ্চেমর্র শ্চশট এবং র্ামঠর মমতা উপর্রণমর্ জরুশ্চর জেশ্চর্মরাধর্ শ্চহমসমব বযবহার র্রার জর্য হামতর র্ামে রাখুর্।

•
•
•
•
•
•
•
•

হামত েুমযনাগ সরবরাহ রাখুর্, এগুমো সহ:
টচনোইট এবং অ্শ্চতশ্চরি বযাটাশ্চর
বযাটাশ্চর চাশ্চেত লরশ্চডও এবং অ্শ্চতশ্চরি বযাটাশ্চর
িােন এইড শ্চর্ট এবং মযার্ুয়াে
জরুশ্চর খােয এবং জে
অ্ ববেুযশ্চতর্ র্যার্ ওমপর্ার
অ্পশ্চরহাযন ওষুধ
লচর্বুর্, র্গে, লক্রশ্চডট র্াডন, এটিএম র্াডন

শ্চবেুযৎ চমে লগমে, শ্চর্উ ইয়মর্ন র অ্শ্চধবাসীমের উশ্চচত:
•

•

•
•

•
•

•

•

শ্চবেুযৎ-চাশ্চেত গুরুেপূণন যন্ত্রপাশ্চত ও অ্র্যার্য উপর্রণ বে র্মর রাখুর্ শ্চবেুযৎ
সংমযাগ শ্চবশ্চিন্ন র্মর শ্চের্, লযমর্- র্শ্চম্পউটার, র্ারণ শ্চবেুযৎ সরবরাহ সামশ্চয়র্
লবম়ে লগমে তা আপর্ার যন্ত্রমর্ র্ি র্মর শ্চেমত পামর। এর্টি বাশ্চতর সুইচ চােু
র্মর রাখুর্ যামত শ্চবেুযৎ শ্চিমর আসমে আপশ্চর্ জার্মত পামরর্। যখর্ই ববেুযশ্চতর্
উপর্রণ বযবহার র্রমবর্, শ্চবেুযৎ সাজন প্রমটক্টর বযবহার র্রুর্।
শ্চবেুযৎ চমে লগমে লসবা সংস্থামর্ লিার্ র্রুর্ এবং অ্শ্চিশ্চসয়াে তমেযর জর্য স্থার্ীয়
লবতার সম্প্রচার শুর্ুর্। শ্চর্উ ইয়র্ন লেমট-র ইউটিশ্চর্শ্চেটি তাশ্চের্ার জর্য শ্চর্উ
ইয়র্ন লেট শ্চডপাটনমমন্ট অ্ব পাবশ্চের্ সাশ্চভনস (New York State Department of
Public Service)-এর ওময়বসাইট পশ্চরেশনর্ র্রুর্ আপর্ার প্রশ্চতমবশীর শ্চবেুযৎ
রময়মে শ্চর্র্া তা জার্মত পরীিা র্রুর্। লযাগামযাগ সহায়তা ও িাংশর্াে সহায়তা
প্রময়াজর্ এমর্ বযশ্চিমের লখাোঁজ শ্চর্র্।
জরুশ্চর আমো জ্বাোমর্ার জর্য লর্বে ফ্লযাশোইট বযবহার র্রুর্ – লমামবাশ্চত লেমর্
আগুর্ োগার ঝুোঁ শ্চর্ রময়মে।
লরশ্চিজামরটর ও শ্চিজামরর েরজা বে রাখুর্ – লরশ্চিজামরশর্ প্রময়াজর্ এমর্
লবশ্চশরভাগ খাবার লরশ্চিজামরটমরর েরজা বে অ্বস্থায় র্ময়র্ ঘণ্টা শ্চর্রাপে োমর্।
েরজা বে অ্বস্থায় লরশ্চিজামরটর র্মপমি চার (4) ঘণ্টা খাবার ঠাণ্ডা রামখ।
এর্টি পূণনাঙ্গ শ্চিজার প্রায় 48 ঘণ্টার জর্য তাপমাত্রা ধমর রাখমব।
ঘর গরম র্রার জর্য র্য়োর শ্চগ্রে ইর্মডার এবং গযাস লোভ বযবহার র্রমবর্ র্া
– এগুমো লেমর্ িশ্চতর্র মাত্রার র্াবনর্ মমর্াঅ্ক্সাইড ে়োমত পামর।
ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, র্ময়র্ স্তমরর জামা পমর এবং বাইমর র্ম সময় র্াটামর্ার
মাধযমম উষ্ণ োকুর্। ঠাণ্ডা-বাশ্চহত শ্চবশ্চভন্ন উপসগন (লযমর্, হাইমপাোশ্চমনয়া) সম্পমর্ন
সমচতর্ োকুর্ এবং এ ধরমর্র লর্ামর্া উপসগন লেখা লগমে ডািার লেখার্।
আপশ্চর্ লর্ামর্া উোঁচু ভবমর্ োর্মে, শ্চসশ্চ়ে লবময় ভবমর্র সবমচময় শ্চর্মচর তোয় লর্মম
যার্। এশ্চেমভটমর আটমর্ লগমে, সহায়তার জর্য অ্মপিা র্রুর্। লজার র্মর েরজা
লখাোর লচিা র্রমবর্ র্া। বধযন ধরুর্ – এশ্চেমভটমর প্রচু র বাতাস োমর্ এবং এর
লভতরটা বযবহারর্াশ্চরর শ্চর্রাপিার র্ো মাোয় লরমখ বতশ্চর।
আপর্ার লপাষা প্রাণীমর্ সমতজ, ঠাণ্ডা পাশ্চর্ খাওয়ামত ভু েমবর্ র্া।

•

•

অ্প্রময়াজর্ীয় ভ্রমণ বাশ্চতে র্রুর্, শ্চবমশষ র্মর গাশ্চ়েমত চম়ে। শ্চবেুযৎ চমে লগমে
ট্রাশ্চির্ বাশ্চত র্াজ র্রমব র্া, িমে রাস্তায় জযাম লেমগ লযমত পামর এবং গাশ্চ়ে
চোচমে শ্চবপজ্জর্র্ পশ্চরশ্চস্থশ্চত বতশ্চর হমত পামর। লোডমশশ্চডং অ্বস্থায় আপর্ামর্ যশ্চে
গাশ্চ়ে চাোমতই হয়, তাহমে ট্রাশ্চির্ শ্চসগর্াে অ্মর্মজা োর্া সংমযাগ স়ের্গুমোমত
4-মুখী োমার শ্চর্য়মটি লমমর্ চেমবর্।
মমর্ রাখমবর্ লয বযাংমর্র এটিএম (ATMs) লমশ্চশর্ ও এশ্চেমভটর র্াজ র্াও
র্রমত পামর।

আমরা শ্চর্রাপিা সংক্রান্ত পরামমশনর জর্য, www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfmএ
DHSES এর ওময়বসাইমট যার্।
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