
কাদের বিপদের আশঙ্া রদেদে তা 
জাননু।
উপকূলবর্তী অঞ্চললর ঝড়বষৃ্টির কারলে সাধারের্ এই সব মানষুলের 
সবলেলক ববষ্ি আহর্ হওয়ার বা মরুৃ্যু হওয়ার আিঙ্া রলয়লে:

    বে মানলুষরা ইভযুাষ্কউএিন ব�ালন োলকন। আপনার অঞ্চল বকাোয় 
এবং বসখান বেলক মানষুলের অনযুত্র সষ্রলয় ষ্নলয় োওয়ার ষ্নলেদেি বেওয়া 
হলয়লে ষ্কনা র্া �ানলর্ http://www.nyc.gov/hurricane এ োন।

    65 বা র্ার ববষ্ি বয়সী মানষুরা

    সামাষ্�ক ভালব ষ্বষ্ছিন্ন, োর্ায়ার্ করার বর্মন সাধযু বনই বা বাষ্ড় 
বেলড় ববর হলয় আসার সাধযু বনই এমন মানষু�ন

ষ্নল�লক সুরষ্ষির্ করুন এবং ষ্বপলের আিঙ্ায় োকা আপনার পষ্রষ্ির্ 
কাউলক সহায়র্া করুন।

পবরবথিবত বনেন্ত্রদে আনার 
জন্য বনদেদে বশকা

উপকূল অঞ্চলল ঝড় 

ি্যবতিবিদশষ এিং 
পবরিার

কালববিাখী, ট্রষ্পকযুাল স্টমদে এবং হযুাষ্রলকলনর মর্ন উপকূলবর্তী অঞ্চললর ঝলড়র কারলে প্রিণ্ড ভালব বনযুা, ব�ারালা বার্াস, ভাষ্র বষৃ্টি এবং ঝলড়র 
উচ্ছাস আসলর্ পালর। ব�ারাললা বার্াস এবং ববলড় োওয়া �ললর স্তলরর কারলে গাে পলড় োওয়া, ষ্বেযুুলর্র র্ার �লল পলড় োওয়া, ধ্ংসাবলিষ 
উড়লর্ োকা এবং র্াপ, �ল এবং ষ্বেযুুলর্র ষিষ্র্ হওয়ার মলর্া ষ্বপষ্তি বেখা ষ্েলর্ পালর। 

বনদেদে শািলী মেদন চলুন এিং 
বনদজদক ও বনদজর পবরিারদক 
সরুবষিত রাখুন।
    বাষ্ড়র বাইলর োকা বকালনা ষ্কেু ো বার্ালস উলড় ষ্গলয় কাউলক আহর্ করলর্ পালর বা বকালনা ষিয়ষিষ্র্ ঘটালর্ পালর এমন 

ষ্�ষ্নস বাষ্ড়র ষ্ভর্লর ষ্নলয় এলস রাখুন।

    সরকাষ্রভালব ের্ষিে না পষ্রষ্থিষ্র্ ষ্নরাপে বলল �ানালনা হলছি র্র্ষিে সারদে  করলবন না বা অনযু বকালনা ধরলনর ওয়াটার  
ব্াটদে  বখললবন না।

    আপনালক অনযুত্র ষ্নরাপে �ায়গায় িলল োওয়ার কো বলা হলল:

      আপনার গুরুত্বপূেদে কাগ�পত্র, পষ্রিয়পত্র, ওষুধপত্র, ববার্লবষ্দি �ল, সহল� নটি হলয় োলব না এমন খাবার, প্রােষ্মক 
ষ্িষ্কৎসার একটি বাক্স এবং বযুাটাষ্রলর্ িলা ফ্যুািলাইট ও বরষ্িও সহ আপনার “বগা বযুাগ” ষ্নলয় ববর হলয় আসুন। 
আলরা র্লেযুর �নযু http://www.nyc.gov এ ষ্গলয় “Go Bag” “বগা বেুাগ” ষ্েলয় অনসুন্ান করুন।

      বে সমস্ত �ায়গা বেলক অনযুত্র সলর োওয়ার ষ্নলেদেি বেওয়া হলয়লে এমন �ায়গায় োলকন না এমন বনু্ বা পষ্রবালরর 
কালে িলল োন। আপনার োকার অনযু বকালনা �ায়গা না োকলল, বকালনা পষ্রত্রাে ষ্িষ্বলর িলল োন। ষ্নকটবর্তী 
পষ্রত্রাে ষ্িষ্বর বকাোয় আলে এবং বসখালন কীভালব বপৌঁোলর্ পারলবন বসই ষ্বষলয় �ানলর্ 311 নম্বলর বরান করুন।

      মলন রাখলবন বে, আইষ্ন বপাষযু এবং পষ্রলষবা �ন্তুলের সমস্ত NYC উপকূলবর্তী অঞ্চলল  
ঝড়বষৃ্টির বমাকাষ্বলায় োকা আশ্রলয় থিান  বেওয়া হয়। আপনার বপালষযুর িগ লাইলসন্স,  
খাবার, িামড়ার বাঁধন, খাঁিা এবং ওষুধপত্র সলগে কলর ষ্নলয় আসলর্ ভুললবন না বেন।

সাধারে বনদেদে বশকা

  বিশ্বস্ত জােগা মেদকই স্াথি্য সংক্ান্ত 
তে্যসেহূ বনন (nyc.gov, cdc.gov  
এিং 311)।

  জরুবর অিথিার বিষদে তে্য মপদত 
Notify NYC (NYC সবূচত করুন) 
এর জন্য সাইন আপ করুন।

  আপবন বনদজ িা আপনার পবরবচত 
মকউ এই পবরবথিবতর কারদে 
অসহাে মিাধ করদল িা পবরবথিবত 
সাোল বেদত সহােতা লাগদল, 
আপনার বনদজর ভাষাে বিনােদূল্য 
সহােতা মপদত lifenet.nyc এ 
যান।

  জরুবর অিথিাে, সিসেদে 911 
নম্বদর ম�ান করুন। 
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ঝড়িৃবটির পদর সতকদে  োকুন।
      গভীর এবং �লম োকা �ল, িুলব োওয়া ষ্বেযুুলর্র র্ার, নড়বলড় গাে ও র্ার িাখা এবং ষ্ভল� বা ষ্পষ্ছিল র্ল বেলক ষ্নরাপে 

েরূলত্ব োকুন। ষ্বেযুুলর্র র্ার পলড় বগলে র্া �ানালর্ ষ্বেযুুৎ বকাম্াষ্নলক বরান করুন এবং অষ্নরাপে অবথিার কো �ানালর্ 
311 নম্বলর বরান করুন।

     ভাষ্র ষ্�ষ্নসপত্র ওঠালর্ অলনযুর সহায়র্া ষ্নন এবং সম্ভব হলল অন্কার ষ্সষঁ্ড় বযুবহার করা এষ্ড়লয় িলনু। 

     মই ষ্নরাপলে বসান এবং র্ালের সমর্ল মাটিলর্ই রাখুন।

      ষ্নরাপলে করা সম্ভব হলল, ষ্বপলের আিঙ্া রলয়লে এমন বনু্, আত্ীয় এবং প্রষ্র্লবিীলের সহায়র্া করুন।

      Mold (বমাল্ড) বাড়া আটকান।

      ষ্ভল� োওয়া ষ্�ষ্নসপত্র পষ্রষ্ার করুন এবং শুষ্কলয় ষ্নন।

      ষ্ভল�, ষ্েদ্র োকা ষ্�ষ্নসপত্র সরান বেমন গষ্ে বসালনা আসবাব। 

    বকালনা ষ্েদ্র োকলল র্া সারান বা আপনার ষ্বষ্ল্ডং-এর মাষ্লকলক র্া �ানান।

      ষ্ি-ষ্হউষ্মষ্িরায়ার োকলল র্া বযুবহার করুন। ষ্বেযুুৎ িলল বগলল, হাওয়া বার্াস োলর্ িলািল করলর্ পালর র্ার �নযু 
�ানালাগুষ্ল খুলল ষ্েন।

      ষ্িষ্র্ বাড়লর্ না বেওয়ার ষ্বষলয় আলরা র্েযু বপলর্ http://www.nyc.gov/health এ ষ্গলয় “mold” অনসুন্ান 
করুন।

    আপষ্ন বাষ্ড়লর্ োকলল: 

      আপষ্ন বেখালন বসবাস করলেন বসখালন বনযুা হওয়ার আিঙ্া োকলল মাটির র্লা বেলক বকালনা উঁিু র্লায় িলল 
োন।

      ব�ালর বার্াস বইলল বভলে বেলর্ পালর এমন �ানালা বেলক েলূর োকুন।

বিে্ুযৎ না োকদল খািার বনরাপদে রাখুন। 
   এমন খাবার রাখুন ো অল্পলর্ই রান্না হলয় োয় বা রান্না করলর্ই হয় না এবং ষ্রিল� রাখার প্রলয়া�ন হয় না।

    খাবার োলর্ নটি না হলয় োয় র্ার �নযু ষ্রি� এবং ষ্রি�ালরর ের�া ের্ সম্ভব বন্ অবথিায় রাখুন। 

      েধু, পষ্নর, মাংস এবং অনযুানযু খাবার ো অল্পলর্ই নটি হলয় বেলর্ পালর র্া ষ্রি�ালরর ষ্ভর্লর ঢুষ্কলয় রাখুন। ষ্রি�ার 
আংষ্িক ভালব ভষ্র্দে  অবথিায় োকলল, সব ষ্�ষ্নস একসলগে ষ্নলয় এলক অপলরর উপলর রাখুন।

      ষ্রিল�র ের�া বন্ অবথিায় োকলল, ষ্রিল� রাখা খাবার িার ঘণ্া মলর্া সময় ধলর ঠান্া োকলব এবং পুলরা ভষ্র্দে  
ষ্রি�ালর খাবার েইু ষ্েন ধলর ঠান্া োকলব (ষ্রি�ার অলধদেক ভষ্র্দে  োকলল এক ষ্েন ধলর খাবার ঠান্া োকলব)।

      ষ্রিল� োকা বকালনা খাবার বেলক অস্াভষ্বক গন্ ববর হলল, র্ার রে বা স্াে অস্াভাষ্বক হলয় বগলল বা নালা-নেদেমার 
ময়লা �ল র্ালর্ বললগ োকার সম্ভাবনা োকলল বসই খাবার বরলল ষ্েন। সদদেহ হদল, তা ম�দল বেন। 
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কািদেন েদনাক্াইদের বিষবক্ো আটকান।
      আপনালের বাষ্ড়লর্ বে একটি সিল কাবদেন মলনাক্সাইি ষ্িলটক্টর এবং ব্াক অযুালামদে আলে র্া ষ্নষ্চির্ হলয় ষ্নন। আপনালের 

ষ্বষ্ল্ডং-এর মাষ্লক একটি কাবদেন মলনাক্সাইি ষ্িলটক্টর এবং ব্াক অযুালামদে না ষ্েলয় োকলল, 311 নম্বলর বরান করুন। 

      আপনার কাবদেন মলনাক্সাইি ষ্িলটক্টর কীভালব পরীষিা করলবন বসই ষ্বষলয় আলরা �ানলর্,  
http://www.nyc.gov/health এ ষ্গলয় “Prevent Carbon Monoxide Poisoning”  
(কাবদেন মলনাক্সাইলির ষ্বষষ্রিয়া আটকান) অনসুন্ান করুন। 

      আপনার বাষ্ড় গরম করলর্ কখনও গযুাস বস্টাভ বা ওলভন বযুবহার করলবন না। বকলরাষ্সন ষ্হটার এবং বপ্রালপন ব্স ষ্হটার 
ষ্নউ ইয়কদে  িহলর ববআইষ্ন। 

    আপষ্ন গযুালসর গন্ বপলল বা আপনার কাবদেন মলনাক্সাইি ষ্িলটক্টর ববল� উঠলল, �ানালাগুষ্ল খুলল ষ্েন, র্ারপলর বাইলর ববষ্রলয় 
আসুন এবং 911 নম্বলর বরান করুন। 

        আপনার বাষ্ড় ষ্নরাপে বলল না �ানালনা পেদেন্ত বসখালন ঢুকলবন না।

      গযুাস লাইলন ষ্েদ্র হলয়লে ষ্কনা র্া পরীষিা করলর্ বমামবাষ্র্, বেিলাই বা এই ধরলনর আগুলনর ষ্িখা বযুবহার করলবন 
না।

    বাইলর এবং ের�া, �ানালা এবং ঘুলঘুষ্লর বেলক েলূর ব�নালরটর বযুবহার করুন। সবদেো উৎপােলকর বেওয়া ষ্নলেদেিাবলী বমলন 
িলনু। 

CO
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Know who is at risk.
People most vulnerable to injury or death from coastal 
storms include:

    People who live in evacuation zones. Visit  
http://www.nyc.gov/hurricane to find your zone  
and see if an evacuation order is in effect.

    People 65 years or older

    People who are socially isolated, have limited 
mobility or are unable to leave the house

Protect yourself and reach out to anyone you know 
who may be at risk.

RESPONSE GUIDE
COASTAL STORMS 

INDIVIDUALS 
& FAMILIES

Coastal storms, which include nor’easters, tropical storms and hurricanes, can cause severe flooding, 
strong winds, heavy rain and storm surges. Strong winds and high waters can create hazards such as 
falling trees, downed power lines, flying debris and loss of heat, water and power. 

Follow directions and 
protect yourself and family.
    Bring in any outdoor objects that could cause damage or hurt someone if picked up by the wind.

    Do not surf or perform any other water sports until officials say conditions are safe.

    If you are told to evacuate:

      Grab your “Go Bag” with your important documents, identification, medication, 
bottled water, nonperishable food, a first aid kit and a battery-operated flashlight and 
radio. Go to http://www.nyc.gov and search “Go Bag” for more information.

      Stay with friends or family who live outside the evacuation zones. If you have no 
other shelter, go to an evacuation center. Call 311 to find your nearest evacuation 
center and for information about transportation options.

      Note that legal pets and service animals are allowed in all NYC coastal storm 
shelters. Be sure to bring your pet’s dog license, food, leash, cage and medication.

GENERAL GUIDELINES

  Get health information 
from credible sources  
(nyc.gov, cdc.gov and 311).

  Sign up for Notify NYC 
for information about 
emergency events.

  If you or anyone you know 
feels overwhelmed or 
needs help coping, visit 
lifenet.nyc for free help in 
your language.

  In an emergency, always 
call 911. 
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Stay alert after the storm.
      Avoid deep and standing water, downed power lines, unstable trees and branches and wet 

or slippery surfaces. Call the power company to report fallen power lines and 311 to report 
unsafe conditions.

     Get help to lift heavy items and avoid dark staircases if possible. 

     Secure ladders and use them only on level ground.

      Check on vulnerable friends, relatives and neighbors if it is safe to do so.

      Prevent mold growth.

      Clean and dry wet objects.

      Remove wet, porous materials such as upholstered furniture. 

    Fix any leaks or report them to your building owner.

      Use dehumidifiers if available. If the power is out, open windows for ventilation.

      Visit http://www.nyc.gov/health and search “mold” for more information on preventing 
mold growth.

    If you stay at home: 

      Stay out of basements and move to a higher floor if you live in a location that is at 
risk for flooding.

      Stay away from windows that may break during strong winds.

Keep food safe if there is a power outage. 
   Keep foods that need little to no cooking and do not need refrigeration.

    Keep refrigerator and freezer doors closed as much as possible to prevent food from spoiling. 

      Move milk, cheese, meats and other perishables into the freezer compartment.  
If the freezer is only partially full, keep all items close together and stacked on top of 
each other.

      If doors remain closed, food in the refrigerator will stay cold for four hours, and food 
in a full freezer will stay cold for two days (one day for a half-full freezer).

      Throw away any refrigerated food that has an unusual odor, color or texture or that 
may have been touched by sewage water. If in doubt, throw it out. 
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Prevent carbon monoxide poisoning.
      Make sure you have a working carbon monoxide detector and smoke alarm in your home.  

If your building owner does not provide a carbon monoxide detector and smoke alarm,  
call 311. 

      For more information on how to test your carbon monoxide detector, visit  
http://www.nyc.gov/health and search “Prevent Carbon Monoxide Poisoning.” 

      Never use gas stoves or ovens to heat your home. Kerosene heaters and propane space 
heaters are illegal in New York City. 

    If you smell gas or your carbon monoxide detector goes off, open the windows, then go 
outside and call 911. 

        Do not re-enter until your home is declared safe.

      Do not use candles, matches or other open flames to check for leaking gas lines.

    Use generators outdoors and away from doors, windows and vents. Always follow the 
manufacturer’s instructions. 

CO
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