
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/31/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বক পরির্তী 36 ঘন্টার জ াড়াম্বলা িার্তাস এিং িৃবির  র্ে প্রস্তুবর্ত 

জর্য়ার আহ্বার্  ার্াম্বলর্ 
  
জেম্বের জিবেরভাগ স্থাম্বর্ ঘন্টায় 60 মাইল জিম্বগ দমকা হাওয়া িইম্বর্ত পাম্বর, বিম্বেষ কম্বর জলক এবর 

এিং জলক অন্টাবরওম্বর্ত  
  

জেম্বের  রুবর অপাম্বরের্ জসন্টার (State Emergency Operations Center) উন্নর্ত র্তদারবক িেিস্থা 
সবিয় কম্বরম্বে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ নর্উ ইয়র্ন বাসীমর্ এর্টি ঝমের জর্য প্রস্তুত হমত আহবার্ 
জানর্ময়মের্ যেটি 40 যেমর্ 50 মাইল যবমগ বময় োওয়া বাতাস এবং 60 মাইল যবমগ বময় দমর্া 
বাতাস নর্ময় আসমব, পাশাপানশ যেমের যবনশরভাগ স্থামর্ দইু যেমর্ নতনর্ ইনি বৃনিপাত হমব। 
বৃহস্পনতবার রাত 11ো যেমর্ শুক্রবার দপুুর 2োর মমযয এই ঝে শনিশালী হমত পামর এবং গাে, 
নবদযুমতর লাইর্ ও সম্পনির ক্ষনত হমত পামর। জাতীয় আবহাওয়া পনরমেবা ইনতমমযয যেমের 
যবনশরভাগ অ্িমল প্রবল বাতাস এবং বর্যার জর্য এর্ানযর্ পরামশনর্, পাহারা এবং সতর্ন তা জানর 
র্মরমে। নর্উ ইয়র্ন বাসীমদরমর্ আগত নদর্গুমলামত স্থার্ীয় আবহাওয়ার প্রনতমবদমর্র প্রনত গভীর 
মমর্ামোগ যদওয়া উনিত, পাশাপানশ নবদযুৎ নবভ্রামের সময় তামদর পনরবার োমত সুরনক্ষত োমর্ 
যসজর্য প্রময়াজর্ীয় পদমক্ষপ গ্রহণ র্রা উনিত। গানে িালর্মদরও সাবযামর্ ভ্রমণ র্রা উনিত, র্ারণ 
ক্রসউইন্ড গানে িালামর্ামর্ নবমশেত উচ্চ যপ্রাফাইমলর োর্বাহর্গুমলার পমক্ষ অ্সুনবযা র্রমত পামর।  
  
"আমরা দমুেনাগপণূন আবহাওয়ার সামে অ্পনরনিত র্া হমলও, আনম সর্ল নর্উ ইয়র্ন বাসীমর্ সম্ভাবয 
নবপদজর্র্ বাতাস এবং বর্যার জর্য প্রস্তুত হমত অ্র্ুমরায র্রনে", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আমামদর যেে সংস্থা এবং জরুরী বযবস্থাপর্া দলগুমলা প্রময়াজমর্ েত দ্রুত এবং 
র্ােনর্রভামব সম্ভব র্নমউনর্টিমর্ সহায়তা র্রার জর্য প্রস্তুত রময়মে।"  
  
বৃহস্পনতবার, এর্টি শনিশালী নর্ম্নিামপর যেে জমুে পূবন নদমর্ িমল োমব, োর ফমল দইু যেমর্ 
নতর্ ইনি বৃনিপাত এবং ঘন্টায় 60 মাইল যবমগ দমর্া হাওয়া সহ প্রনত ঘন্টায় 40 যেমর্ 50 
মাইল বাতামসর ঝাপো নর্ময় আসমব, নবমশেত এনর যলর্ এবং অ্ন্টানরও উভয় অ্ংমশ, যেখামর্ 
যলর্মশার বর্যার সম্ভাবর্া রময়মে। র্যাশর্াল ওময়দার সানভন স ইমতামমযযই যমাহর্ উপতযর্া, সাউদার্ন 
টিয়ার এবং র্যানপোল নরনজয়র্ অ্ংমশর জর্য এর্ানযর্ বাতাস নবেয়র্ পরামশনর্ পাঠামর্া সহ, 
অ্যানলগানর্, সায়গুা, নশটিউয়ামর্ায়যা, নির্ের্, এনর, ফ্র্যাঙ্কনলর্, নগনর্জ, যজফারসর্, লুইস, নলনভংের্, 



 

 

মর্মরা, র্ায়াগ্রা, ওন্টানরও, অ্রনলন্স, ওসওময়মগা, যসন্ট লমরন্স, ওময়ইর্ এবং ওয়াইনমং র্াউনন্টর 
জর্য যজাোমলা বাতামসর পাহারা এবং সতর্ন তা জানর র্মরমের্। এোোও, আলবানর্, নশটিউয়ামর্ায়যা, 
যশর্যামগা, এনর, ফুলের্, হযানমল্টর্, হারর্াইমার, যজফারসর্, লুইস, মন্টমগামমনর, মযানিসর্, র্াসাও, 
র্ায়াগ্রা, ওনর্িা, ওসওমগা, ওেমসমগা, কুইন্স, যরর্মসলার, সারামতাগা, যশমর্র্াোনি, ওয়ামরর্ এবং 
ওয়ানশংের্ র্াউনন্টর জর্য নবনভন্ন হ্রদ তীরবতী, উপকূলীয় এবং সাযারণ বর্যা প্রহরা র্ােনর্র র্রা 
হময়মে।  
  
আবহাওয়া পেনমবক্ষণ, সতর্ীর্রণ, উপমদশ এবং সবনমশে পূবনাভামসর সব খবরাখবমরর জর্য, 
র্যাশর্াল ওময়দার সানভন স (National Weather Service)-এর ওময়বসাইে পনরদশনর্ র্রুর্।  
  
এম্ব বির প্রস্তুবর্ত  
  
জহামলোন্ড বর্রাপত্তা ও  রুবর জসিা বিভাগ  
নর্উ ইয়র্ন  যেে নিনভশর্ অ্ফ যহামলযান্ড নসনর্উনরটি অ্যান্ড ইমামজন নন্স সানভন মসস যেে ওয়াি 
যসন্টারমর্ বনযনত মনর্েনরং যমামি যরমখমে এবং সর্ল যেে ও স্থার্ীয় অ্ংশীদারমদর সমগ নর্রন্তর 
যোগামোমগ রক্ষা র্মর িমলমে। েোেেভামব সংস্থার্ যমাতাময়মর্র উমেমশয যেে মজদুও প্রস্তুত 
োর্মব। যেমের অ্নির্ান্ড প্রনতমরায ও নর্য়ন্ত্রণ র্ােনালময়র র্মীরাও প্রময়াজর্ মমতা হাই-এনিমল 
গানে যমাতাময়র্ র্রমত প্রস্তুত োর্মবর্।  
  
বিপােন ম্বমন্ট অফ ট্রািম্বপাম্বেন ের্ (Department of Transportation)  
3,431 জর্ সুপারভাইজর এবং অ্পামরের সহ পনরবহণ দপ্তর পনরনস্থনত যমার্ামবলার জর্য 
প্রস্তুত। এই সমময় এই অ্িমলর বাইমর যেমর্ যর্ামর্া যমাতাময়মর্র পনরর্ল্পর্া র্রা র্া হমলও, পুমরা 
ঘের্ার জমুে পনরনস্থনত নবমবির্ায় এই প্রময়াজর্গুমলার ক্রমাগত মূলযায়র্ র্রা হমব। সর্ল ক্ষনতগ্রস্থ 
বানেঘরগুমলামত ঘের্ার পমুরা সমময় 24/7 র্মীবানহর্ী নর্েুি োর্মব, এবং পনরনস্থনত যমার্ামবলার 
সরঞ্জামগুমলা সিল রাখমত 24/7 যমর্ানর্র্ সহায়তা োর্মব।  
  
আিনলর্ কু্ররা বতন মামর্ বর্যা এবং বায়ুর পনরনস্থনত যমার্ামবলায় নর্েুি রময়মে। যেইমর্জ ইর্মলে, 
র্ালভােন  এবং অ্র্যার্য যেইমর্জ র্াঠামমা পনরদশনর্ ও জমম োর্া ধ্বংসাবমশে সাফ র্রা হমে। 
সাযারণ পনরনস্থনত সম্পমর্ন  সমিতর্তা বজায় রাখমত রুটির্ েহল পনরিালর্া র্রা হমে।  

তাৎক্ষনণর্ভামব পাঠামর্ার উমেমশয পনরনস্থনত যমার্ামবলা র্রার ট্রামর্ যজর্ামরের, পাম্প, যিইর্স, 
হযান্ড েুলস এবং নিপার প্রস্তুত এবং যলাি র্রা হমে।  
  
সুলভ সর্ল বৃনি/বর্যা পনরনস্থনত যমার্ামবলার সরঞ্জাম যমাতাময়মর্র জর্য প্রস্তুত। যেেবযাপী 
সরঞ্জামমর সংখযাগুমলা নর্ম্নরূপ:  
  

• 1512টি বৃহৎ িাম্প ট্রার্  
• নগ্রপল সহ 45টি যলািাসন  
• নসউয়ার যজে সহ 18টি ভযাকুয়াম ট্রার্  

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


 

 

• 35টি ট্রযার্ি খর্র্েন্ত্র  
• 49টি হুইলি খর্র্েন্ত্র  
• যলাবয় যট্রইলার সহ 55টি ট্রযাক্টর যট্রইলার  
• 15টি নট্র কু্র বামর্ে ট্রার্  
• 38টি ট্রানফর্ নসগর্যাল ট্রার্  
• 7টি পানর্র পাম্প  
• 76টি নিপার  

  
যমােরিালর্মদর যেমের এই আইর্ মমর্ রাখমত বলা হমে যে যর্ামর্া ইন্টারমসর্শর্ েনদ "ব্ল্যার্ি 
আউে" হময় োয় এবং ট্রযানফর্ নসগর্যাল র্াজ র্া র্মর, তাহমল ইন্টারমসর্শর্টি স্বয়ংনক্রয়ভামব 
"পুমরাপুনর" বন্ধ। বর্যা, তার নেমে পো বা ধ্বংসাবমশমের জর্য েনদ রাস্তাঘাে বন্ধ বা আেমর্ 
োয়, যমােরিালর্মদর সতর্ন তার সামে র্াজ র্রার উপমদশ যদওয়া হমে এবং সব ট্রযানফর্ সাইর্ ও 
বযানরমর্ি যমমর্ িলমত বলা হমে এমর্নর্ েনদ রাস্তা সাফ মমর্ হয় তখমর্া।  
  
থ্রুওম্বয় অম্ব াবরটি (Thruway Authority)  
673 জমর্র যবনশ অ্পামরের ও সুপারভাইজার, যোে যেমর্ মাঝানর আর্ামরর এির্যামভের, 
প্লাও/িাম্প ট্রার্, বে যলািার, এবং যবশ নর্েু বহর্মোগয VMS যবািন , বহর্মোগয লাইে োওয়ার, 
যোে যজর্ামরের, যোে পাম্প োর্ার যট্রলার এবং যেমর্ামর্া যরমর্র পে যঘারামর্া বা বমন্ধর জর্য 
ট্রানফর্ সাইর্ ও অ্র্যার্য ট্রানফর্ নর্য়ন্ত্রণ েন্ত্র নর্ময় পুমরা যেমে বায়ু-সংনিি সমসযার সমাযামর্ 
র্মীরা প্রস্তুত রময়মে।  
  
থ্রুওময় অ্মোনরটি যমােরিালর্মদর তামদর যমাবাইল অ্যাপ িাউর্মলাি র্রমত উৎসানহত র্মর ো 
আইমফার্ এবং অ্যান্ড্রময়ি নিভাইমস িাউর্মলাি র্রার জর্য নবর্ামূমলয উপলভয। এই অ্যাপটি 
যমােরিালর্মদর রাস্তায় িলার সময় সরাসনর প্ররৃ্ত সমময় োর্বাহমর্র অ্বস্থা এবং র্যানভমগশমর্র 
সাহােয প্রদার্ র্মর। এোোও যমােরিালর্রা সাইর্ আপ র্রমত পামর ট্রান্সঅ্যালােন  ইমমইমলর জর্য 
ো থ্রুওময়র সবনমশে ট্রযানফর্ পনরনস্থনত প্রদার্ র্মর। প্ররৃ্ত-সময় তমেযর জর্য, যমােরিালর্রা 
অ্র্ুসরণ র্রমত পামর েুইোমর @ThruwayTraffic বা www.thruway.ny.gov নভনজে র্মর যেখামর্ 
তারা থ্রুওময় ও নর্উ ইয়র্ন  রামজযর অ্র্যার্য রাস্তার ট্রযানফর্ পনরনস্থনত প্রদশনর্র্ারী এর্টি 
ইন্টামরনক্টভ মার্নিত্র যদখমত পারমব।  
  
বিপােন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্ ারম্বভের্ (Department of Environmental 
Conservation)  
নিপােন মমন্ট অ্ব এর্ভায়রর্মমন্টাল র্র্সারমভশর্ পুনলশ অ্নফসাসন, ফমরে যরঞ্জাসন, ইমামজন নন্স 
মযামর্জমমন্ট োফ, ও আিনলর্ র্মীরা সতর্ন াবস্থায় রময়মে ও ঘেবা প্রবাহ পেনমবক্ষণ র্রমে এবং 
সংমবদর্শীল অ্িল ও অ্বর্াঠামমা পরীক্ষা র্রমে। একুশ জর্ র্রাত-র্মী যেমের গুরুত্বপূণন 
অ্িলসমূমহ যর্ৌশলগতভামব অ্বস্থার্ নর্ময়মে এবং যেমর্ামর্া বৃক্ষ অ্পসারণ ও পনরনস্থনত যমার্ামবলায় 
সহায়তা র্রমত প্রস্তুত রময়মে। এোোও, ইউটিনলটি োর্বাহর্ সহ সর্ল উপলভয সম্পদ যেমর্ামর্া 
জরুনর পনরনস্থনত যমার্ামবলায় সহায়তা র্রমত প্রস্তুত।  

https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8#_blank
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#_blank
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank
https://twitter.com/ThruwayTraffic#_blank
http://www.thruway.ny.gov/#_blank


 

 

  
 র্ম্বসিা অবিদপ্তর (Department of Public Service)  
প্রময়াজর্ অ্র্ুোয়ী পুর্ঃস্থাপর্ প্রমিিার জর্য নর্উ ইয়মর্ন র ইউটিনলটিগুনলর র্ামে নবদযমার্ র্মীর 
সংখযা 4,500। ইউটিনলটিগুনল সতর্ন  রময়মে এবং ঝমের নবর্াশ খবু মমর্ামোগ নদময় পেনমবক্ষণ 
র্রমে এবং যেখামর্ প্রময়াজর্ পুর্ঃস্থাপর্ র্মী নর্ময়াগ র্রমব। অ্নযদপ্তমরর র্মীরা ঝমের সময় 
ইউটিনলটিগুনলর প্রমিিা পেনমবক্ষণ র্রমত োর্মব।  
  
বর্উ ইয়কন  জেে পবুলে (New York State Police)  
নর্উ ইয়র্ন  যেে পুনলশ প্রময়াজর্ অ্র্ুসামর যমাতাময়মর্র জর্য সর্ল 4x4, উচ্চ-এমিল োর্বাহর্ এবং 
ইউটিনলটি োর্বাহর্ সহ প্রময়াজর্ীয় নজনর্সপত্র প্রস্তুত র্মরমে। েহল যদওয়ার সময় পানর্ বনৃির জর্য 
উচ্চ সতর্ন তা এবং পনরনস্থনতর উপর গভীরভামব র্জর রাখার জর্য টু্রপারমদর (Trooper) নর্মদনশর্া 
প্রদার্ র্রা হময়মে।  
  
পাকন ,বিম্বর্াদর্ ও ঐবর্তহাবসক সংরক্ষণ অবফস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
নর্উ ইয়র্ন  যেমের পার্ন ,নবমর্াদর্ ও ঐনতহানসর্ সংরক্ষণ অ্নফস বর্যার প্রস্তুনতমত সনক্রয়ভামব 
জনেত আমে, োর মমযয রময়মে, সর্ল বর্যা পনরনস্থনত যমার্ামবলার উপর্রমণ পেনাপ্ত জ্বালার্ী রময়মে 
এবং যমাতাময়মর্র জর্য প্রস্তুত রময়মে তা নর্নিত র্রা; র্ালভােন  এবং যেইমর্জ র্াঠামমা যেমর্ 
পাতা ও িালপালা পনরষ্কার র্রা; নিনিত ঝুুঁ নর্পূণন বৃক্ষ এবং িালপালা অ্পসারণ র্রা; বাতামস 
র্েবমে হময় োওয়ার সম্ভাবর্া রময়মে এমর্ সর্ল আলগা আইমেম নর্রাপদ র্রা; এবং বর্যা প্রবণ 
এলার্া যেমর্ উপর্রণ উুঁিু স্থামর্ স্থার্ান্তর র্রা।  
  
বর্রাপত্তা পরামেন  
  
সম্ভাবয যলািমশনিং যমার্ামবলায়, নর্উ ইয়র্ন-এর অ্নযবাসীমদর ো র্রা উনিত:  

• জরুনর যফার্ র্ম্বরগুমলার এর্টি তানলর্া হামতর র্াে রাখুর্।  
• বাসায় বা র্মনস্থমল, বযাোনর-িানলত এর্টি যরনিও ও ফ্ল্যাশলাইে, এবং অ্নতনরি বযাোনর 

সামে রাখরু্। পানর্, ঔেয, ও শুর্মর্া খাবামরর জরুনর সরবরাহ মজদু রাখরু্। আপনর্ েনদ 
যরনফ্র্জামরেমর রাখমত হয় এমর্ যর্ামর্া ঔেয যসবর্ র্মরর্, যজমর্ রাখুর্ যে যবনশরভাগ 
ঔেয র্ময়র্ ঘণ্টার জর্য বন্ধ যরনফ্র্জামরেমর রাখা োয় – আপর্ার িািার বা ফামনানসমের 
সামে পরামশন র্রুর্।  

• নর্নিত র্রুর্ যে আপর্ার যফার্ বা িাজন  নদমত হয় এরূপ েন্ত্র িামজন র নবর্ল্প বযবস্থা 
রময়মে। যমাবাইল যফার্ ও বযাোনর-িানলত যেমর্ামর্া েন্ত্র িাজন  নদর্।  

• আপর্ার যরনফ্র্জামরের বা নফ্র্জামর জায়গা োর্মল, প্লানেমর্র যবাতমল রাখার সময় এর্ ইনি 
সমপনরমাণ জায়গা খানল যরমখ যবাতল ভনতন  র্রুর্ – এর ফমল নবদৎু িমল যগমলও খাবার 
ঠাণ্ডা োমর্।  



 

 

• আপর্ার গযামরমজর দরজা েনদ ববদযুনতর্ভামব খুলমত হয়, তাহমল মযার্ুয়ানল যখালার স্থার্টি 
শর্াি র্মর রাখুর্ ও নর্ভামব যসটি খুলমত হয় যজমর্ নর্র্।  

• আপর্ার গানের গযামসর েযাংর্ র্মপমক্ষ অ্মযনর্ ভমর রাখুর্; গযাস যেশর্গুমলা পাম্প 
িালামর্ার জর্য নবদযুমতর উপর নর্ভন রশীল। আপনর্ েনদ েন্ত্র িাজন  যদওয়ার র্ামজ গানে 
বযবহার র্মরর্, যসমক্ষমত্র গযামরমজ গানে িালু রাখমবর্ র্া, গানেটি আংনশর্ বি স্থামর্, বা 
বাসার র্াোর্ানে রাখমবর্ র্া – এমত র্াবনর্ মমর্াঅ্িাইি নবেনক্রয়া বতনর হমত পামর।  

• র্যাম্প যোভ বা আউেমিার নগ্রমলর মমতা নবর্ল্প রান্নার বযবস্থা র্মর রাখুর্। বাসার বাইমর 
এর বযবহামরর েোেে নর্রাপিা নর্য়মাবলী অ্র্ুসরণ র্রুর্।  

• আপনর্ বাসায় যর্ামর্া যজর্ামরের লাগামর্ার নিন্তা র্মর োর্মল, যসটি যর্র্ার বা 
প্রনতস্থাপমর্র পূমবন এর্জর্ নবদযুৎ নমনি বা প্রমর্ৌশলীর পরামশন নর্র্।  

• উষ্ণতার জর্য হামতর র্ামে বােনত র্ম্বল, যর্াে, হযাে, ও হাতমমাজা রাখুর্।  
• আপর্ার র্নম্পউোর োর্মল, ফাইল ও অ্পামরটিং নসমেম নর্য়নমত বযার্ আপ রাখুর্। 

অ্বযবহৃত অ্বস্থায় সব র্নম্পউোর, মনর্ের, ও অ্র্যার্য েন্ত্রপানত বন্ধ র্মর রাখুর্।  
• আপনর্ যমনিমর্ল উপর্রণ জাতীয় বযাোনর-িানলত বা নবদযুৎ-িানলত নর্েুর উপর নর্ভন রশীল 

হমল, নবর্ল্প নিন্তা র্মর রাখুর্। যেমর্, আপর্ার যেনলমফামর্র জর্য েনদ নবদযুৎ সংমোগ 
আবশযর্ হয়, যসমক্ষমত্র এর্টি প্রনমত যেনলমফার্ হযান্ডমসে, যমাবাইল যফার্, বা যরনিওর মমতা 
নবর্ল্প যোগামোমগর বযবস্থা র্মর রাখরু্।  

• যেমের অ্েবা স্থার্ীয় ওময়বসাইমে নগময় আপর্ার এলার্ার জরুনর পনরর্ল্পর্া সম্পমর্ন  যজমর্ 
নর্র্, যেমর্- নর্র্েস্থ শীতল ও উষ্ণ আশ্রয়মর্মের অ্বস্থার্।  

  
নবদযুৎ িমল যগমল, নর্উ ইয়মর্ন র অ্নযবাসীমদর উনিত:  

• নবদযুৎ-িানলত গুরুত্বপূণন েন্ত্রপানত ও অ্র্যার্য উপর্রণ বন্ধ র্মর রাখুর্ নবদযুৎ সংমোগ 
নবনেন্ন র্মর নদর্, যেমর্- র্নম্পউোর, র্ারণ নবদযুৎ সরবরাহ সামনয়র্ যবমে যগমল তা 
আপর্ার েন্ত্রমর্ র্ি র্মর নদমত পামর। এর্টি বানতর সুইি িাল ুর্মর রাখুর্ োমত নবদযুৎ 
নফমর আসমল আপনর্ জার্মত পামরর্। েখর্ই ববদযুনতর্ উপর্রণ বযবহার র্রমবর্, নবদযুৎ 
সাজন  প্রমেক্টর বযবহার র্রুর্।  

• নবদযুৎ িমল যগমল যসবা সংস্থামর্ যফার্ র্রুর্ এবং অ্নফনসয়াল তমেযর জর্য স্থার্ীয় যবতার 
সম্প্রিার শুর্ুর্। নর্উ ইয়র্ন  যেমে-র ইউটিনর্নলটি তানলর্ার জর্য নর্উ ইয়র্ন  যেে 
নিপােন মমন্ট অ্ব পাবনলর্ সানভন স (New York State Department of Public Service)-
এর ওময়বসাইে পনরদশনর্ র্রুর্ আপর্ার প্রনতমবশীর নবদযুৎ রময়মে নর্র্া তা জার্মত পরীক্ষা 
র্রুর্। যোগামোগ সহায়তা ও ফাংশর্াল সহায়তা প্রময়াজর্ এমর্ বযনিমদর যখাুঁজ নর্র্।  

• জরুনর আমলা জ্বালামর্ার জর্য যর্বল ফ্ল্যাশলাইে বযবহার র্রুর্ – যমামবানত যেমর্ আগুর্ 
লাগার ঝুুঁ নর্ রময়মে।  

• যরনফ্র্জামরের ও নফ্র্জামরর দরজা বন্ধ রাখুর্ – যরনফ্র্জামরশর্ প্রময়াজর্ এমর্ যবনশরভাগ 
খাবার যরনফ্র্জামরেমরর দরজা বন্ধ অ্বস্থায় র্ময়র্ ঘণ্টা নর্রাপদ োমর্। দরজা বন্ধ অ্বস্থায় 
যরনফ্র্জামরের র্মপমক্ষ িার (4) ঘণ্টা খাবার ঠাণ্ডা রামখ। এর্টি পূণনাগ নফ্র্জার প্রায় 48 
ঘণ্টার জর্য তাপমাত্রা যমর রাখমব।  



 

 

• ঘর গরম র্রার জর্য র্য়লার নগ্রল ইর্মিার এবং গযাস যোভ বযবহার র্রমবর্ র্া – 
এগুমলা যেমর্ ক্ষনতর্র মাত্রার র্াবনর্ মমর্াঅ্িাইি েোমত পামর।  

• ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, র্ময়র্ স্তমরর জামা পমর এবং বাইমর র্ম সময় র্াোমর্ার মাযযমম উষ্ণ 
োকুর্। ঠাণ্ডা-বানহত নবনভন্ন উপসগন (যেমর্, হাইমপাোনমনয়া) সম্পমর্ন  সমিতর্ োকুর্ এবং 
এ যরমর্র যর্ামর্া উপসগন যদখা যগমল িািার যদখার্।  

• তীব্র গরমম, যর্ামর্া নসমর্মা হল, শনপং মল বা শীতল আশ্রয়মর্মে যেমত পামরর্। বানেমত 
োর্মল, সবমিময় নর্মির তলায় িমল োর্ – যসখামর্ ঠাণ্ডা বাতাস আমস। র্ম ওজমর্র, 
হালর্া রংময়র র্াপে পনরযার্ র্রুর্ এবং যতিা র্া যপমলও প্রিুর পানর্ পার্ র্রুর্।  

• আপনর্ যর্ামর্া উুঁিু ভবমর্ োর্মল, নসনে যবময় ভবমর্র সবমিময় নর্মির তলায় যর্মম োর্। 
এনলমভেমর আেমর্ যগমল, সহায়তার জর্য অ্মপক্ষা র্রুর্। যজার র্মর দরজা যখালার যিিা 
র্রমবর্ র্া। বযেন যরুর্ – এনলমভেমর প্রিুর বাতাস োমর্ এবং এর যভতরো বযবহারর্ানরর 
নর্রাপিার র্ো মাোয় যরমখ বতনর।  

• আপর্ার যপাো প্রাণীমর্ সমতজ, ঠাণ্ডা পানর্ খাওয়ামত ভুলমবর্ র্া।  
• অ্প্রময়াজর্ীয় ভ্রমণ বানতল র্রুর্, নবমশে র্মর গানেমত িমে। নবদযুৎ িমল যগমল ট্রানফর্ 

বানত র্াজ র্রমব র্া, ফমল রাস্তায় জযাম যলমগ যেমত পামর এবং গানে িলািমল নবপজ্জর্র্ 
পনরনস্থনত বতনর হমত পামর। যলািমশনিং অ্বস্থায় আপর্ামর্ েনদ গানে িালামতই হয়, তাহমল 
ট্রানফর্ নসগর্াল অ্মর্মজা োর্া সংমোগ সের্গুমলামত 4-মুখী োমার নর্য়মটি যমমর্ িলমবর্।  

• মমর্ রাখমবর্ যে বযাংমর্র এটিএম (ATMs) যমনশর্ ও এনলমভের র্াজ র্াও র্রমত পামর।  
• দীঘন সমময়র জর্য নবদযুৎ র্া োর্মল, অ্র্য আমরর্টি স্থামর্ োওয়ার পনরর্ল্পর্া র্রুর্, 

যেমর্- যর্ামর্া আত্মীয় বা বনু্ধর বাসা, অ্েবা উষ্ণতার বমদাবস্ত রময়মে এমর্ যর্ামর্া 
সরর্ানর ভবর্।  

  
আবহাওয়া পনরভাোর পণূনাগ তানলর্া ও নবদযুৎনবভ্রামের পূমবন, নবদযুৎনবভ্রাে িলার্ালীর্ ও পরবতীমত 
প্রস্তুনত সংক্রান্ত যারণার জর্য, যহামলযান্ড নর্রাপিা ও জরুনর যসবা নবভাগ (Division of 
Homeland Security and Emergency Services)-এর ওময়বসাইেটি পনরদশনর্ র্রুর্ 
http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/outage/।  
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