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গভর্নর কুওম্বমা রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুম্বলাম্বক জরুবর সাডা সম্পদ প্রাক-মমাতাম্বয়র্ করার বর্ম্বদন ে 

বদম্বয়ম্বের্ কারণ িৃহস্পবতিার মেম্বক বর্উ ইয়ম্বকন  িৃবি এিং েবিোলী িাতাস সম্ভি  
  

পিূনাভাস িৃহস্পবতিার বিবিপ্ত তীব্র িজ্রঝম্বডর সম্ভাির্ার কো জাবর্ম্বয়ম্বে সাম্বে স্থার্ীয়ভাম্বি 
ভারী িৃবিপাত এিং েবিোলী িাযু় প্রিাহ ঘণ্টায় 60 মাইল মিম্বগ মপ ৌঁোম্বর্ার সম্ভাির্া রম্বয়ম্বে  

  
মেট মলক ঝড েবর্িার বর্উ ইয়ম্বকন  প্রভাি মেলম্বত পাম্বর যখর্ হাবরম্বকর্ লরা এর অিবেিাংম্বের 

কারম্বণ ডাউর্ম্বেম্বট িৃবিপাত হম্বত পাম্বর  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুম ামে নর্মদনশ নদময়মের্ জরুনর সাডা সম্পদ প্রস্তুত 
েরমত এবং প্রাে-মমাতাময়র্ েরমত োরণ এই সপ্তাহামে বৃহস্পনতবার নর্উ ইয়মেন  ভারী বৃনি এবং 
ভারী বজ্রপামতর পূবনাভাস মদওয়া হময়মে। বৃহস্পনতবার যখর্ আর্দ্নতা নিমর আসমত শুরু েরমব, 
তখর্ রাজযজমুড নবনিপ্ত তীব্র বজ্রঝমডর সম্ভাবর্া বাডমব, নবমশষ েমর রামজযর পূবনাঞ্চম  মযখামর্ 
স্থার্ীয়ভামব বৃনিপাত এবং ঘণ্টায় 60 মাই  মবমগ মঝামডা হাওয়া বইমত পামর।  
  
সাপ্তানহে েুটির নদর্ যত এনগময় আসমে, এেটি ঝড বযবস্থা মেট ম মের উপর নদময় চম  যামব 
এবং পনিম মেমে নর্উ ইয়মেন  প্রমবশ েরমব এবং শুক্রবার রাত মেমে শনর্বার পযনে আপমেট 
নর্উ ইয়েন  জমুড বৃনির সম্ভাবর্া নর্ময় আসমব। এেই সামে, হানরমের্  রার অ্বনশিাংশ মধ্য 
আট ানিে উপকূম র নদমে পূবন নদমে অ্েসর হমত োেমব, যার োরমণ নর্ম্ন মধ্য হাডসর্, নর্উ 
ইয়েন  নসটি এবং  ং আই যান্ড অ্ঞ্চম  ভারী বনৃিপাত হমত পামর। গভর্নর কুওমমা নর্উ ইয়েন বাসীমদর 
প্রনত আহ্বার্ জানর্ময়মের্ মযর্ তামদর বসতবানড এবং পনরবার ঝমডর জর্য প্রস্তুত োমে এবং 
সবমচময় হা র্াগাদ তমেযর জর্য স্থার্ীয় আবহাওয়ার পূবনাভাস পযনমবিণ অ্বযাহত রামখ।  
  
"আমামদর জরুনর প্রনতনক্রয়া দ  এই ঝডগুম া পযনমবিণ েরমে এবং আমরা নর্উ ইয়েন বাসীমদর 
অ্র্ুমরাধ্ েরনে বৃহস্পনতবার মেমে তীব্র আবহাওয়ার জর্য প্রস্তুত োেমত এবং ময মোর্ 
অ্প্রময়াজর্ীয় ভ্রমণ সীমাবদ্ধ রাখমত," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা হানরমের্  রামে ট্র্যাে 
েরনে, এেই সামে এটি মটক্সাস এবং  ুইনজয়ার্ার নদমে এনগময় আসমে এবং সম্ভবত সপ্তাহামের 
মশমষর নদমে নর্উ ইয়মেন  ভারী বৃনিপাত বময় আর্মত পামর।"  
  



যনদও র্যাশর্া  ওময়দার সানভন স এখমর্া নর্উ ইয়মেন র জর্য এই ঝমডর সামে জনডত মোর্ পযনমবিণ, 
সতেন তা বা নর্মদনশর্া জানর েমরনর্, নেন্তু এই সপ্তাহামে সঠিে পে সম্পমেন  আমরা তেয প্রোনশত 
হওয়ার সামে সামে এটি পনরবনতন ত হমত পামর। নর্উ ইয়েন বাসীরা সবনমশষ আবহাওয়া পূবনাভামসর 
পাশাপানশ, এই সে  নবজ্ঞনপ্তর সমূ্পণন তান োর জাতীয় আবহাওয়া পনরমষবা ওময়বসাইমট নগময় 
মদখমত পামরর্ এখামর্।  
  
এম্বজবির প্রস্তুবত  
  
মহাম যান্ড নর্রাপত্তা ও জরুনর মসবা নবভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES)  
নর্উইয়েন  মেট নডনভশমর্র মহাম যান্ড নর্রাপত্তা ও জরুনর মসবা নবভামগর জরুনর অ্পামরশর্স 
মসিার (Emergency Operations Center) COVID-19 মহামারীর োরমণ সনক্রয় রময়মে এবং 
তারা আবহাওয়ার পনরনস্থনত পযনমবিণ েরমব, রাষ্ট্রীয় প্রনতনক্রয়া োযনক্রম পনরচা র্া েরমব এবং 
ঘটর্ার পুমরা সময়োম  এ াোবাসীর সামে মযাগামযাগ েরমব। মেমটর মজদুমেন্দ্রগুন  ঝড-সম্পনেন ত 
প্রময়াজমর্ িনতেস্ত ম াো ময় সম্পদ মমাতাময়মর্র জর্য প্রস্তুত। এর মমধ্য রময়মে পাম্প, মচইর্স, 
বান র বস্তা এবং মবাত জাত পানর্।  
  
নডপাটন মমি অ্ি ট্র্ান্সমপামটন শর্ (Department of Transportation, DOT)  
3,474 জর্ সুপারভাইজর এবং অ্পামরটর সহ রাজয সডে নবভাগ পনরনস্থনত মমাোমব ার জর্য 
প্রস্তুত। প্রনতনক্রয়া দ  অ্োনধ্োর প্রনতনক্রয়া অ্পামরশমর্র সময় জমুড প্রভানবত আবানসে এ াোয় 
24/7 েমী নর্ময়াগ েরমব। মরসপন্স সরঞ্জাম েমনিম রাখমত 24/7 মমোনর্ে সামপাটন  পাওয়া 
যামব।  
  
মেটবযাপী সরঞ্জামমর সংখযাগুম া নর্ম্নরূপ:  

• 1,318টি বৃহৎ ডাম্প ট্র্াে  
• নেপ  সহ 48টি ম াডাসন  
• 300টি ম াডার  
• নসউয়ার মজট সহ 15টি ভযাকুয়াম ট্র্াে  
• 81টি খর্র্োরী  
• 16টি নট্র্ কু্র বামেট ট্র্াে  
• 33টি ট্র্ানিে নসগর্যা  ট্র্াে  
• 6টি পানর্র পাম্প  
• 73টি নচপার  

  
থ্রুওময় অ্েনরটি (Thruway Authority)  
থ্রুওময় অ্মোনরটি ঝমডা বাতাস সংক্রাে মযমোমর্া পনরনস্থনত মমাোমব ায় মেট জমুড 640 জর্ 
অ্পামরটর ও সুপারভাইজার, মোট মেমে মাঝানর আোমরর খর্র্যন্ত্র,  াঙ্গ /ডাম্প ট্র্াে, বড 

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


ম াডার এবং মবশ নেেু বহর্মযাগয VMS মবাডন , বহর্মযাগয  াইট টাওয়ার, মোট মজর্ামরটর, মোট 
পাম্প ও উপেরণ টার্ার মট্র্ ার এবং মযমোমর্া ধ্রমর্র পে মঘারামর্া বা বমের জর্য ট্র্ানিে 
সাইর্ ও অ্র্যার্য ট্র্ানিে নর্য়ন্ত্রণ যন্ত্র নর্ময় পুমরা মেমট বর্যা সমসযার সমাধ্ামর্ েমীরা প্রস্তুত 
আমে। থ্রুওময়মত আবহাওয়া পনরনস্থনতর বযাপামর মমাটরচা েমদর সতেন  েরমত নবনভন্ন রেম বাতন া 
নচহ্ন, হাইওময় পরামশন মরনডও এবং মসাশযা  নমনডয়া বযবহার েরা হয়।  

  
মেটবযাপী সরঞ্জামমর সংখযাগুম া নর্ম্নরূপ:  

• 216টি বৃহৎ ডাম্প ট্র্াে  
• 122টি মোট ডাম্প ট্র্াে  
• 62টি ম াডার  
• 26 মট্র্ই ার  
• 7টি ভযাে ট্র্াে  
• 9টি ট্র্যােড খর্র্যন্ত্র  
• 8টি চাোযকু্ত খর্র্যন্ত্র  
• 9টি ব্রাশ নচপার  
• 99টি মচইর্স  
• 20টি এনরয়া  ট্র্াে  
• 22টি নিড নেয়ার  
• 87টি বহর্মযাগয মজর্ামরটর  
• 69টি বহর্মযাগয আম ার ইউনর্ট  

  
থ্রুওময় অ্মোনরটি মমাটরচা েমদর তামদর মমাবাই  অ্যাপ ডাউর্ম াড েরমত উৎসানহত েমর যা 
আইমিার্ এবং অ্যান্ড্রময়ড নডভাইমস ডাউর্ম াড েরার জর্য নবর্ামূম য উপ ভয। অ্যাপটি মমাটরযার্ 
চা েমদর প্রেৃত-সমময় ট্র্ানিে এবং নদে-নর্মদনশর্া সহায়তা  ামভর সরাসনর সুমযাগ প্রদার্ েমর। 
এোডাও মমাটরচা েরা TRANSalert ই-মমইম র জর্য সাইর্ আপ েরমত পামরর্ নর্মচর ন ঙ্ক 
অ্র্ুসরণ েমর যা থ্রুওময় জমুড সবনমশষ ট্র্ানিে পনরনস্থনত প্রদার্ 
েমর: www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml। নরময় -টাইম আপমডমটর জর্য, মমাটরচা েরা 
থ্রুওময় ও নর্উ ইয়মেন র অ্র্যার্য রাস্তার ট্র্ানিে পনরনস্থনত প্রদশনর্োরী ইিামরনিভ মযাপ মদখমত 
টুইটামর @ThruwayTraffic অ্র্ুসরণ েরমত পামরর্ অ্েবাwww.thruway.ny.gov নভনজট েরমত 
পামরর্।  
  
নডপাটন মমি অ্ব এর্ভায়রর্মমিা  ের্জারমভশর্ (Department of Environmental Conservation, 
DEC)  
DEC পনরমবশ সংরিণ পনু শ অ্নিসার, িমরে মরঞ্জাসন, আপৎো ীর্ বযবস্থাপর্া েমী এবং অ্ঞ্চম র 
েমীরা সতেন  আমের্ এবং পনরনস্থনতর পযনমবিণ েরমের্ এবং গুরুতর আবহাওয়ায় আক্রাে হমত 
পামর এমর্ এ াো ও অ্বোঠামমাগুম ামে সনক্রয়ভামব টহ  নদমের্। সে  উপ ভয সম্পদ ময 
মোমর্া জরুনর পনরনস্থনত মমাোমব ায় সহায়তা েরমত প্রস্তুত রময়মে।  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0a548ca0-56d5bec3-0a567595-000babd9069e-0f45572128c325cf&q=1&e=0d62fbce-7434-494b-a061-bee712a51316&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%257Cac78133cb30544266ad608d84835f7f1%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637338743919683303%26sdata%3DG9bSAt31M%252F5pplhBorw535G9bacRC0oO0U7U%252FLXHYQ8%253D%26reserved%3D0
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পােন , নবমর্াদর্ ও ঐনতহানসে সংরিণ অ্নিস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
মেমটর পােন : মেট পােন  ঝমডর পূবনাভাস পযনমবিণ েরমে, এবং আঞ্চন ে েমীরা UTV/ATV, 
মজর্ামরটর এবং োমঠর নচপার প্রস্তুত েরমে; সয়ার কু্র শর্াক্ত েরা; সম্ভাবয অ্বমরামধ্র নর্োনশ 
োঠামমা পনরষ্কার েরা, এবং পনরনচত নবপজ্জর্ে অ্ঙ্গ এবং গাে অ্পসারণ েরমে। সম্ভাবয 
পযনটেমদর ঝমডর োরমণ মিনসন টি সমূমহর পনরচা র্ার সময়সূনচর ময মোর্ সম্ভাবয পনরবতন মর্র 
আপমডমটর জর্য https://parks.ny.gov/ নভনজট েরমত অ্র্ুমরাধ্ েরা হময়মে।  
  
মমাতাময়র্মযাগয সম্পমদর মমধ্য রময়মে:  

• 39টি নচপার  
• 29টি ডুয়া  নরয়ার অ্যামক্স  ডাম্প ট্র্াে  
• 119টি এেে নরয়ার এমক্স  ডাম্প ট্র্াে  
• 12টি এনরয়া  ন িট - ট্র্াে মাউি েরা (বামেট ট্র্াে)  
• 31টি খর্র্োরী  
• 229টি নবনভন্ন আোমরর ম াডার  
• 44টি নবনভন্ন আোমরর ম াডার-বযােমহা  

  
নর্উ ইয়েন  মেট পুন শ  
নর্উইয়েন  মেট পুন শ সমস্ত টু্র্পারমে সজাগ োেমত এবং ময মোর্ও সমসযার জর্য পনরনস্থনত 
নর্নবডভামব পযনমবিণ েরার নর্মদনশ নদময়মে। প্রময়াজমর্ িনতেস্ত এ াোয় অ্নতনরক্ত েমী মমাতাময়র্ 
েরা হমব। সে  মিার-হুই  ড্রাইভ এবং নবমশষানয়ত গানড, মবাট ও ইউটিন টি গানডগুম া োজ 
েরমে।  
  
পাবন ে সানভন স দপ্তর (Department of Public Service) 
নর্উ ইয়েন  মেট জমুড িয়িনত মূ যায়র্, পনরনস্থনত মমাোমব া ও পুর্রুদ্ধামরর উমেমশয নর্ময়ানজত 
েরার জর্য নর্উ ইয়েন  ইউটিন টির বতন মামর্ প্রায় 4,500 জর্ শ্রনমে রময়মে। জর্ পনরমষবা 
নবভামগর েমীরা ঝমডর পুমরা ঘটর্া জমুড ইউটিন টির োজগুন  পযনমবিণ েরমব এবং 
ইউটিন টিগুন  উপযুক্ত েমীমদর দ্বারা সবনানধ্ে প্রভাব অ্র্ুভুত অ্ঞ্চম  স্থার্ােনরত হমে তা নর্নিত 
েরমব।  
  
নর্রাপত্তা পরামশন  
প্রব  বৃনিপাত হওয়ার সমময়ই রাস্তায় মবর হম , অ্র্ুেহ েমর সাবধ্ামর্ গানড চা ার্ এবং এই 
নবষয়গুন  মাোয় রাখুর্:  

• বর্যা নবধ্বস্ত রাস্তা নদময় গানড চান ময় যাওয়ার মচিা েরমবর্ র্া। গানড মঘারার্ এবং অ্র্য 
রাস্তা নদময় যার্।  

https://parks.ny.gov/


• দ্রুত গনতমত বময় চ া পানর্র ধ্বংসাত্মে িমতামে অ্বমহ া েরমবর্ র্া। দ্রুত গনতমত বময় 
চ া দইু িুট উচ্চতার পানর্ নেন্তু আপর্ার গানডমে ভানসময় নর্ময় চম  যামব। প্রনত ঘণ্টায় 
দইু মাই  মবমগ বময় চ া জ  এেটা রাস্তা বা মসতু মেমে গানড ভানসময় নর্ময় মযমত পামর।  

• বর্যা নবধ্বস্ত রাস্তায় যামত আটো পডমত র্া হয় মস জর্য সমময়র আমগই মবর মহার্।  
• প্রস্তানবত রাস্তা অ্র্ুসরণ েরুর্। বর্যা নবধ্বস্ত অ্ঞ্চ গুন  মদখমত ইমামজন নন্স নডটুযর উমপিা 

েরমবর্ র্া।  
• যাতায়াত েরার সমময়, সাম্প্রনতে খবমর র্জর রাখমত NOAA ওময়দার মরনডও এবং 

ম াো  মরনডও ব্রডোমে মর্মযাগ রাখুর্।  
• ধ্ুময়-যাওয়া রাস্তা, আেন-স্লাইডস, পানর্ ধ্বস বা র্দনমার র্ , আ গা বা পানর্ ডুমব োো 

ববদযুনতে তার এবং পডে বা পনতত বস্তুগুম ার জর্য র্জর রাখুর্।  
• মযসব জায়গায় র্দী বা জ প্রবাহ হঠাৎ বৃনদ্ধ মপময় বর্যা আর্মত পামর, মযমর্ হাইওময়র 

গতন , মসতু ও নর্চু এ াো, মসখামর্  িয রাখুর্।  
• যনদ আপনর্ আপর্ার গানডর নভতমর োমের্ আর আপর্ার চারপামশ জ  দ্রুতমবমগ বাডমত 

োমে, তাহম  অ্নব মে গানড মেমড চম  যার্।  
  
বর্যা এবং গুরুতর আবহাওয়ার জর্য প্রস্তুত হর্:  

• আপনর্ মযখামর্ বসবাস েমরর্ মসখামর্র োউনি এবং নর্েটবতী শহরগুন র র্াম জার্ুর্। 
গুরুতর আবহাওয়া সতেন তা এেটি োউনির নভনত্তমত জানর েরা হয়।  

• আপর্ার বানডর বা বযবসার মেমে নর্রাপদ রুটটি নশখুর্, যনদ নর্রাপদ স্থম  আপর্ার 
তাডাতানড চম  মযমত হয়।  

• এেটি 'পনরবার পা াবার' পনরেল্পর্া গঠর্ এবং অ্র্শুী র্ েরুর্ এবং পনরবামরর সদসযরা 
পৃেে হময় মগম  এেটি মদখা েরার স্থার্ সর্াক্ত েমর রাখুর্।  

• আসবাব, মপাশাে এবং অ্র্যার্য বযনক্তগত সম্পনত্ত সহ সমস্ত মূ যবার্ নজনর্সগুন র এেটি 
আইমটমেৃত তান ো বতনর েরুর্। এেটি নর্রাপদ স্থামর্ তান োটি রাখুর্।  

• েযার্ এর খাবার, ঔষধ্ এবং িােন  এইড সরবরাহ ও পার্ীয় জম র জরুনর সরবরাহ 
েেপাই  েরুর্। পনরষ্কার, বে পামে পার্ীয় জ  সংরিণ েরুর্।  

• আপর্ার মপাষা প্রাণী নর্ময় েী েরমবর্ পনরেল্পর্া েমর রাখুর্।  
• এেটি মপামটন ব  মরনডও, ফ্ল্যাশ াইট, অ্নতনরক্ত বযাটানর এবং উপ ভয জরুনর রান্না সরঞ্জাম 

রাখুর্।  
• আপর্ার অ্মটামমাবাইম  পযনাপ্ত জ্বা ার্ী রাখুর্। যনদ নবদযুৎ শনক্ত বে হময় যায়, তমব 

গযামসান র্ মেশর্ েময়ে নদমর্র জর্য জ্বা ার্ী পাম্প েরমত পারমব র্া। আপর্ার গানডর 
ট্র্ামঙ্ক এেটি মোট দমুযনাগ সরবরাহ নেট রাখরু্।  

• আপর্ার সম্পনত্ত েত উপমর এবং বর্যা স্তমরর েত িুট নর্মচ মজমর্ নর্র্। পবূনাভাসেৃত 
বর্যার মাো যখর্ সম্প্রচার েরা হয়, আপর্ার জায়গায় বর্যা হমত পামর নের্া তা নর্ধ্নারণ 
েরমত পামরর্।  

• সযান্ডবযাগ, প্লাইউড, প্লানেমের নশট এবং োমঠর মমতা উপেরণমে জরুনর জ -নর্মরাধ্ে 
নহমসমব বযবহার েরার জর্য হামতর োমে রাখুর্।  



• হামত দমুযনাগ সরবরাহ রাখরু্, এগুম া সহ:  
o টচন  াইট এবং অ্নতনরক্ত বযাটানর  
o বযাটানর চান ত মরনডও এবং অ্নতনরক্ত বযাটানর  
o িােন  এইড নেট এবং মযার্ুয়া   
o জরুনর খাদয এবং জ   
o অ্ ববদযুনতে েযার্ ওমপর্ার  
o অ্পনরহাযন ওষুধ্  
o মচেবুে, র্গদ, মক্রনডট োডন , এটিএম োডন   

  
নবদযুৎ চম  মগম , নর্উ ইয়মেন র অ্নধ্বাসীমদর উনচত:  

• নবদযুৎ-চান ত গুরুত্বপূণন যন্ত্রপানত ও অ্র্যার্য উপেরণ বে েমর রাখুর্ নবদযুৎ সংমযাগ 
নবনেন্ন েমর নদর্, মযমর্- েনম্পউটার, োরণ নবদযুৎ সরবরাহ সামনয়ে মবমড মগম  তা 
আপর্ার যন্ত্রমে র্ি েমর নদমত পামর। এেটি বানতর সুইচ চা  ুেমর রাখুর্ যামত নবদযুৎ 
নিমর আসম  আপনর্ জার্মত পামরর্। যখর্ই ববদযুনতে উপেরণ বযবহার েরমবর্, নবদযুৎ 
সাজন  প্রমটির বযবহার েরুর্।  

• নবদযুৎ চম  মগম  মসবা সংস্থামে মিার্ েরুর্ এবং অ্নিনসয়া  তমেযর জর্য স্থার্ীয় মবতার 
সম্প্রচার শুর্ুর্। নর্উ ইয়েন  মেমট-র ইউটিনর্ন টি তান োর জর্য নর্উ ইয়েন  মেট 
নডপাটন মমি অ্ব পাবন ে সানভন স (New York State Department of Public Service)-
এর ওময়বসাইট পনরদশনর্ েরুর্ আপর্ার প্রনতমবশীর নবদযুৎ রময়মে নের্া তা জার্মত পরীিা 
েরুর্। মযাগামযাগ সহায়তা ও িাংশর্া  সহায়তা প্রময়াজর্ এমর্ বযনক্তমদর মখাোঁজ নর্র্।  

• জরুনর আম া জ্বা ামর্ার জর্য মেব  ফ্ল্যাশ াইট বযবহার েরুর্ – মমামবানত মেমে আগুর্ 
 াগার ঝুোঁ নে রময়মে।  

• মরনিজামরটর ও নিজামরর দরজা বে রাখুর্ – মরনিজামরশর্ প্রময়াজর্ এমর্ মবনশরভাগ 
খাবার মরনিজামরটমরর দরজা বে অ্বস্থায় েময়ে ঘণ্টা নর্রাপদ োমে। দরজা বে অ্বস্থায় 
মরনিজামরটর েমপমি চার (4) ঘণ্টা খাবার ঠাণ্ডা রামখ। এেটি পূণনাঙ্গ নিজার প্রায় 48 
ঘণ্টার জর্য তাপমাো ধ্মর রাখমব।  

• ঘর গরম েরার জর্য েয় ার নে  ইর্মডার এবং গযাস মোভ বযবহার েরমবর্ র্া – 
এগুম া মেমে িনতের মাোর োবনর্ মমর্াঅ্ক্সাইড েডামত পামর।  

• ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, েময়ে স্তমরর জামা পমর এবং বাইমর েম সময় োটামর্ার মাধ্যমম উষ্ণ 
োকুর্। ঠাণ্ডা-বানহত নবনভন্ন উপসগন (মযমর্, হাইমপাোনমনয়া) সম্পমেন  সমচতর্ োকুর্ এবং 
এ ধ্রমর্র মোমর্া উপসগন মদখা মগম  ডাক্তার মদখার্।  

• আপনর্ মোমর্া উোঁচু ভবমর্ োেম , নসনড মবময় ভবমর্র সবমচময় নর্মচর ত ায় মর্মম যার্। 
এন মভটমর আটমে মগম , সহায়তার জর্য অ্মপিা েরুর্। মজার েমর দরজা মখা ার মচিা 
েরমবর্ র্া। বধ্যন ধ্রুর্ – এন মভটমর প্রচুর বাতাস োমে এবং এর মভতরটা বযবহারোনরর 
নর্রাপত্তার েো মাোয় মরমখ বতনর।  

• আপর্ার মপাষা প্রাণীমে সমতজ, ঠাণ্ডা পানর্ খাওয়ামত ভু মবর্ র্া।  



• অ্প্রময়াজর্ীয় ভ্রমণ বানত  েরুর্, নবমশষ েমর গানডমত চমড। নবদযুৎ চম  মগম  ট্র্ানিে 
বানত োজ েরমব র্া, িম  রাস্তায় জযাম ম মগ মযমত পামর এবং গানড চ াচম  নবপজ্জর্ে 
পনরনস্থনত বতনর হমত পামর। ম াডমশনডং অ্বস্থায় আপর্ামে যনদ গানড চা ামতই হয়, তাহম  
ট্র্ানিে নসগর্া  অ্মেমজা োো সংমযাগ সডেগুম ামত 4-মুখী োমার নর্য়মটি মমমর্ চ মবর্।  

• মমর্ রাখমবর্ ময বযাংমের এটিএম (ATMs) মমনশর্ ও এন মভটর োজ র্াও েরমত পামর।  
  
আমরা নর্রাপত্তা সংক্রাে পরামমশনর জর্য, www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfmএ 
DHSES এর ওময়বসাইমট যার্।  
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