
জরুরর ররফাররন্স কার্ড

আপনার ব্যক্তিগত দরু য্াগ পক্রকল্পনার ক্বস্াক্রত ক্ববরণ 
ররকরয  কররত এই কারয টি ব্যবহার করুন। আপনার 
বাক্ির প্ররত্যক সদরস্যর একটি করর থাকা উক্িত৷  

নাম:

স্ানীয় সাক্ারতর স্ান:

আপনার মহল্ার বাইরর সাক্ারতর স্ান:

অক্িস/সু্ল/অন্যান্য ইভ্যাকুরয়শরনর জায়গা:

অক্িস/সু্ল/অন্যান্য জায়গায় কন্াক্ট:

আপনার ক্নরজর এলাকার বাইররর কন্াক্ট:

বাক্ির মাক্লরকর/ভািারের ক্বমা:

রাতিাররর নাম ও নম্বর:

একটি জরুরর সরবরাহ রকট তৈরর করুন

সাত ক্দন প য্ন্ত িলার জন্য আপনার বাক্িরত ক্জক্নসপররের 
প য্াপ্ত মজদু রাখুন। এই উপকরণগুক্ল সহরজ অ্যারসেসর্াগ্য 
একটি করন্ইনারর বা আলমাক্ররত সংরক্ণ করুন, এবং 
বছরর দ’ুবার ররলাইে রসক্ভংস োইরমর সময় এগুরলা 
হালনাগাদ করুন। সুপাক্রশকৃত আইরেমগুক্লর মর্্য ররয়রছ:

 মাথাক্পছু প্রক্তক্দন এক গ্যালন করর খাওয়ার পাক্ন

 অপিনশীল, ররক্র-েু-ইে রকৌোজাত খাবার এবং একটি 
ম্যানয়ুাল ক্যান ওরপনার

 প্রাথক্মক ক্িক্কৎসার সরঞ্াম

 ফ্্যাশলাইে

 ব্যাোক্র-িাক্লত AM/FM ররক্রও, ও অক্তক্রতি ব্যাোক্র, 
অথবা একটি উইন্ড-আপ ররক্রও র্টিরত ব্যাোক্রর প্ররয়াজন 
হয় না

 র্া ক্টিক

 হুইরসল বা ঘণ্া

 এক রকায়ােয  সুগন্ীক্বহীন ক্লিি (পাক্ন জীবাণুমতুি করার 
জন্য, শু্ুমারে ্ক্দ স্াস্্য রপশাজীবীরা তা করার ক্নরদযশনা 
ক্দরয় থারকন) এবং আই-ড্রপার (পাক্নরত ক্লিি র্াগ  
করার জন্য)

জরুরর পররকল্পনা 
তৈরর কররৈ, সরবরাহ 
রজাগাড় কররৈ, এবং 
ৈারের রে রবপে হরৈ 
পারর ৈা রবাঝার 
জন্য আপনার বারড়র 
প্ররৈ্যরক এক সারে কাজ 
করা উরিৈ।

আপনার পররবাররর জন্য একটি েুরে্ডাগ পররকল্পনা তৈরর করুন

জরুক্র পক্রক্স্ক্তরত কী কররত হরব, এরক অপররক ক্কভারব 
খুরঁজ রবর কররবন, এবং ক্কভারব র্াগার্াগ রক্া কররবন 
রস ক্বষরয় প্রস্তুক্ত রনয়ার জন্য আপনার পক্রবাররর সদস্যরদর 
সারথ একটি দরু য্াগ পক্রকল্পনা ততক্র ও অনশুীলন করুন৷

 রকারনা ক্বপ য্রয়র পরর আপনার পক্রবাররর সদস্যরা রকাথায় 
ক্মক্লত হরবন রস ক্বষরয় ক্সদ্ান্ত ক্নন৷ ক্মক্লত হওয়ার জন্য 
দ’ুটি জায়গা রবরছ ক্নন: একটি আপনার বাক্ির কারছ এবং 
অন্যটি আপনার আরশপারশর মহল্ার ঠিক বাইরর৷

 আপনার বাক্ি এবং মহল্ার সম্াব্য সব প্রস্ারনর রুেগুক্ল 
ব্যবহার করর অনশুীলন করুন।

 আপনার ক্নরজর এলাকার বাইররর রকারনা বনু্ বা আত্ীয়রক 
মরনানীত করুন ্ারক ক্বপ য্রয়র সময় আলাদা হরয় রগরল 
আপনার পক্রবাররর সদস্যরা রিান কররত পাররবন৷ ক্নউ 
ইয়কয  ক্সটির রিান লাইনগুরলা ব্যস্ থাকরল, দরূবততী রকারনা 
জায়গায় রিান করা সহজ হরত পারর৷ আপনার ক্নরজর 
এলাকার বাইররর এই ব্যক্তি আপনারক অন্যরদর সারথ 
র্াগার্ারগ সাহা্্য কররত পাররবন৷

 সবার প্ররয়াজরনর জন্য পক্রকল্পনা করুন, ক্বরশষকরর বয়স্ 
ব্যক্তি, ্ারা ইংররক্জ বরলন না, ্ারা প্রক্তবন্ী, ও ্ারদর 
িলারিরা ও তদনক্দিন জীবন ্াপরনর জন্য সাহা্্য প্ররয়াজন 
হয়, এবং ক্শশু, ও রপাষা প্রাণী।

 সঠিক ক্বমা ক্কননু। ্ক্দ আপক্ন বাক্ি ভািা রনন, তাহরল 
ভািারের ক্বমা আপনার অ্যাপােয রমরন্র ক্ভতররর আইরেমগুক্লর 
ক্বমা কররব। ্ক্দ আপক্ন বাক্ির মাক্লক হন, তাহরল 
আপনার বাক্ি ্থা্থভারব ক্বমা করার ক্বষয়টি ক্নক্চিত 
করুন - বন্যা এবং বাতারসর ক্য়ক্ক্ত বাক্ির মাক্লরকর 
রবক্সক পক্লক্সরত কভার করা হয় না৷



রনউ ইয়ক্ড  প্রস্তুৈ
জরুরর পরররথিরৈর জন্য প্রস্তুরৈ গ্রহণ

একটি রগা-ব্যাগ প্যাক করুন

আপনার বাক্ির প্ররত্যক সদরস্যর একটি করর রগা-ব্যাগ 
ততক্র করর রাখা উক্িত — এটি হরলা এমনসব ক্জক্নসপররের 
সংগ্রহ র্গুরলা আপক্ন তািাহুিা করর বাক্ি রছরি ্াওয়ার 
সময় সারথ ক্নরত িাইরবন৷ প্রক্তটি রগা-ব্যাগ মজবতু ও 
সহরজ বহনর্াগ্য হওয়া উক্িত, র্মন একটি ব্যাকপ্যাক৷ 
সুপাক্রশকৃত আইরেমগুক্লর মর্্য ররয়রছ:

 একটি পাক্নররা্ী ও বহনর্াগ্য করন্ইনারর আপনার 
গুরুত্বপূণয কাগজপররের কক্প (র্মন ইন্্ুযররন্ কারয , 
জন্মসনদ, দক্লল, িরো আইক্র, ইত্যাক্দ)

 নগদ োকা এবং ররেক্রে ও এটিএম কাররয র কক্প

 রবাতলজাত পাক্ন এবং গ্র্যারনালা বাররর মত অপিনশীল 
খাবার

 ফ্্যাশলাইে

 ব্যাোক্র-িাক্লত AM/FM ররক্রও ও বািক্ত ব্যাোক্র

 আপক্ন র্সব ওষু্পরে গ্রহণ কররন এবং রসগুরলা রকন গ্রহণ 
কররন তার তাক্লকা, এবং রসগুরলার ররাজ, এবং রাতিাররর 
নাম ও রিান নম্বর

 প্রাথক্মক ক্িক্কৎসার সরঞ্াম

 প্রসা্ন সামগ্রী

 ক্শশুর ্রনের আইরেম, রপাষা প্রাণীর ্রনের আইরেম, 
এবং অন্যান্য ক্বরশষ আইরেম

 হালকা বষযাক্ত ও মাইলার (Mylar) কম্বল

 আপনার পক্রবাররর জন্য র্াগার্াগকারী ব্যক্তি ও  
সাক্ারতর স্ান, এবং একটি রছাে আঞ্চক্লক মানক্িরে

এছাড়াও এই গাইরটর নরিরর ভাষাগুলরৈর পাওয়া োয়৷ঝঁুরকগুরলা সম্পরক্ড  জানুন

ঘূক্ণযঝি রথরক শুরু করর বাক্িরত আগুন লাগা প য্ন্ত — 
র্ ঝঁুক্কগুক্ল ক্নউ ইয়কয  ক্সটিরক প্রভাক্বত কররত পারর 
রসগুক্ল সম্পরকয  রজরন রাখরল — জরুক্র পক্রক্স্ক্তরত 
আপনারক ক্নরাপদ থাকরত সহায়তা কররত পারর। আরও 
জানরত NYC.gov/hazards ওরয়বসাইে রদখুন।

911: জরুরর পরররথিরৈরৈ
 আপক্ন আসন্ন ক্বপরদর সমু্খীন হরল বা রকারনা অপরা্ 
ঘেরত রদখরল 911-এ রিান করুন৷ 

 ্ক্দ আপক্ন গুরুতরভারব আহত হন অথবা জীবরনর জন্য 
ঝঁুক্কপূণয রমক্ররকল অবস্া রদখা রদয় তাহরল 911-এ রিান 
করুন৷

311: অ-জরুরর অবথিায়
্ক্দ আপনার অ-জরুক্র পক্ররষবা পাওয়ার বা ক্সটির 
সরকাক্র কমযসূক্িগুক্ল সম্পরকয  তরথ্যর প্ররয়াজন হয় তাহরল
311-এ রিান করুন৷

অবরহৈ োকুন
Facebook ও Twitter-এ NYC Emergency
Management 
www.facebook.com/NYCemergencymanagement 
@nycemergencymgt

NOTIFY NYC

 আপনার জন্য অতীব গুরুত্বপূণয জরুক্র ক্বজ্ঞক্প্তগুরলা 
ক্বনামরূল্য গ্রহণ করুন৷ NYC.gov/notifynyc ওরয়বসাইরে 
ক্গরয়, 311-এ রিান করর, Twitter-এ @NotifyNYC-রত 
ক্গরয়, অথবা Android ও iOS ক্রভাইরসর জন্য ক্রি অ্যাপ 
রাউনরলার করর ক্নবন্ন করুন৷

Arabic
ُزر NYC.gov/readyny للحصول عىل نسخ باللغة العربية من هذا الدليل.

Bengali
ইংলিশ-এ এই লির্দেলশকালির কলির জন্য 311-এ ফ�াি করুি বা NYC.gov/readyny ফ্খুি।

Chinese
請撥打 311 或訪問 NYC.gov/readyny，獲得本指南的中文版本。

English
Call 311 or visit NYC.gov/readyny for copies of this guide in English.

French
Visitez NYC.gov/readyny pour obtenir des exemplaires de ce guide en français.

Haitian Creole
Ale nan sitwèb NYC.gov/readyny pou jwenn kopi gid sa a nan lang Kreyòl Ayisyen.

Italian
Visita il sito NYC.gov/readyny per ricevere una copia di questa guida in italiano.

Korean
한국어로 된 안내서 사본은 NYC.gov/readyny를 방문하십시오.

Polish
Kopia w języku polskim jest opublikowana pod adresem NYC.gov/readyny.

Russian
Позвоните по номеру 311 или посетите сайт NYC.gov/readyny, чтобы получить эту 
брошюру на русском языке.

Spanish
Llame al 311 o visite NYC.gov/readyny para obtener acceso a este folleto en español.

Urdu
�ن ےک ل�ی NYC.gov/readyny مالحظہ کریں۔ �پ یک کا�پ اردو زبان م�ی حاصل کر اس رہنما پر

Yiddish
באזוכט NYC.gov/readyny פאר קאפיס פון דעם פאפיר אין אידיש.  
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