
ক�োন�ো ন�রোপদ জোয়গোয় চনে যো�।
    পড়তে থাকা ধ্বংসাবতেষ এড়ড়তে যেতে ড়িেতে চতে আসুন বা ড়িেতেই 

থাকুন।

    আপড়ন েড়ি যকাতনা বড় ধেতনে জোধাতেে আতেপাতে যকাথাও থাতকন 
োহতে দ্রুে অতপক্াকৃে উঁচু জােগাে চতে োন। িূড়িকতপেে পতে 
কখতনা কখতনা সুনাড়ি (বড় যেউ) আতস এববং যসটা কতেক ড়িড়নতটে 
িতধযেই আসতে পাতে। 

      পাতে যহঁতট োন, কােণ োস্া এববং ড়রিজ হেতো ক্ড়েগ্রস্ 
হতেতে। 

      আপড়ন ড়নোপি যকাতনা জােগাে চতে যেতে না পােতে, সম্ভব হতে যকাতনা িজবেু ড়বড়্ডবং-এে থার্ড  য্াে বা োে 
উপতেে েতে চতে োন।

    পতড় থাকা ড়বিযুেতেে োে, যিতে পড়া কাঠাতিা, িাো কাঁচ এববং গযোস ড়েতরেে িেন ড়বপজ্জনক পড়েড়থিড়েে ড়বষতে সেক্ড  থাকুন।

    আপনাতক ড়নোপি যকাথাও চতে যেতে হতে, িূড়িকপে পেবেতী প্রিাব, ড়বিযুেৎ চতে োওো বা অনযোনযে ক্েক্ড়েে যক্তরে ড়েতটেে 
পড়েবতে্ড  ড়সড়ঁড় বযেবহাে করুন।

    বাচ্া, বেস্ক িানষুজন বা িাতো িেন নড়াচড়া কেতে সিথ্ড নন এিন প্রড়েতবেীতিে সহােো করুন োতিে ড়বতেষ সহােোে 
প্রতোজন েতেতে।

পনরনথিনি ন�য়ন্ত্রনে আ�োর 
জ�্য ন�নদদে নি�ো

িূড়িকপে এববং োে প্রিাব

ব্যনতিনবনিষ এবং 
পনরবোর

পৃড়থবীে িাটিে নীতচে পাথে যিতে ড়গতে এববং ড়নতজে অবথিান যথতক সতে যগতে িূড়িকপে ঘতট োতে িাটি আচিকা, দ্রুে যকঁতপ ওতঠ। িূড়িকপে 
আতগ যথতক যবাঝা োে না, ো আচিকাই হে এববং ড়িন বা োতেে যেতকাতনা সিতে এববং বেতেে যেতকাতনা ঋেুতে ো হতে পাতে। িূড়িকপে হতে 
োওোে পতে োে প্রিাব চেতে থাকতে পাতে ো হে স্বল্প িারোে িূড়িকপে বা কপেন ো িূড়িকতপেে কতেক ড়িড়নট, ড়িন, সপ্াহ এববং এিনড়ক 
কতেক িাস পতেও হতে পাতে।

ভূনি�ম্প এবং িোর প্রভোব কদখো 
কদওয়োর িি� পনরনথিনি �ীভোনব 
সোিেোনব� িো জো��ু।
    আপড়ন িূড়িকপে বা োে প্রিাব অনিুব কেতে, হাঁটু িতুড় হাতে িে 

ড়িতে বসুন, আপনাে িাথা ও ঘাড় িজবেু যকাতনা যটড়বে বা যরতস্কে 
নীতচ োখুন এববং ধতে থাকুন। 

সোধোরে ন�নদদে নি�ো

  নবশ্বস্ত জোয়গো কেন�ই স্োথি্য সংক্োন্ত 
িে্যসিহূ ন�� (nyc.gov, cdc.gov  
এবং 311)।

  জরুনর অবথিোর নবষনয় িে্য কপনি 
Notify NYC (NYC সনূচি �রু�) 
এর জ�্য সোই� আপ �রু�।

  আপন� ন�নজ বো আপ�োর পনরনচি 
ক�উ এই পনরনথিনির �োরনে 
অসহোয় কবোধ �রনে বো পনরনথিনি 
সোিোে নদনি সহোয়িো েোগনে, 
আপ�োর ন�নজর ভোষোয় নব�োিনূে্য 
সহোয়িো কপনি lifenet.nyc এ 
যো�।

  জরুনর অবথিোয়, সবসিনয় 911 
�ম্বনর ক�ো� �রু�। 
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ভূনি�নম্পর সনগে জনিি নবপনদর নবষনয় সনচি� েোকু� এবং 
প্রনয়োজন� �ি্দে পক্ষন� জো�ো�।
    আপড়ন গযোতসে গন্ধ যপতে বা আপনাে কাব্ডন িতনাক্াইর ড়রতটক্টে যবতজ উঠতে, জানাোগুড়ে খুতে ড়িন, োেপতে বাইতে যবড়েতে 

আসুন এববং 911 নম্বতে য�ান করুন। 

      আপনাে বাড়ড় ড়নোপি বতে না জানাতনা পে্ডন্ত যসখাতন েুকতবন না। 

      গযোস োইতন ড়েরে হতেতে ড়কনা ো পেীক্া কেতে যিািবাড়ে, যিেোই বা এই ধেতনে আগুতনে ড়েখা বযেবহাে 
কেতবন না।

    জতেে পাইপ য�তট যগতে, জে োতে জিা না হে োে জনযে প্রধান িযোলি বন্ধ কতে ড়িন।

    েট্ড  সাড়ক্ড ট ঘটতে, সম্ভব হতে ড়িটাতেে বাতক্ ড়বিযুেৎ সবংতোগ বন্ধ কতে ড়িন।

    টেতেট বযেবহাে কোে আতগ নাো-নি্ডিাে োইন যে অকু্ণ্ন অবথিাে আতে ো পেীক্া কতে ড়নন।

    পড়েষ্াে কোে কাজ বা যিোিড়েে কাজ কোে সিে অড়েড়েক্ত সাবধাতন িস্ানা পতে এববং কাজ হতে যগতে হাে ধুতে য�তে 
ড়নড়চিে করুন যে আপড়ন েেীে যথতক ড়নগ্ডে সকে েেে (েক্ত, যলেষ্া, ঘাি) যথতক সুেড়ক্ে েতেতেন যকন না এতে বযোকতটড়েো 
বা িাইোস থাকতে পাতে।
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Get to a safe place.
    Stay or get inside to avoid falling debris.

    If you are near a large body of water, move to 
higher ground quickly. Tsunami waves (big waves) 
sometimes follow earthquakes and can arrive  
within minutes. 

      Go on foot, since roads and bridges may  
be damaged. 

      If you cannot evacuate, go to the third or higher floor of a sturdy building,  
if possible.

    Be alert for dangerous conditions such as fallen power lines, structural damage, broken 
glass and gas leaks.

    If you need to evacuate, use stairs instead of elevators in case of aftershocks, power 
outages or other damage.

    Help neighbors who may need special assistance such as children, older adults or people 
with limited mobility.

RESPONSE GUIDE
EARTHQUAKES AND AFTERSHOCKS 

INDIVIDUALS 
& FAMILIES

An earthquake is a sudden, rapid shaking of the Earth caused by breaking and shifting rock beneath the 
Earth’s surface. Earthquakes strike suddenly, without warning, and can occur at any time of the day or 
night, and any season of the year. Earthquakes may be followed by “aftershocks,” smaller earthquakes or 
tremors that can happen minutes, days, weeks and even months later.

Know how to respond 
to earthquakes and 
aftershocks.
    When you feel an earthquake or aftershock, drop 

to your hands and knees, cover your head and 
neck under a strong table or desk, and hold on. 

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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Beware of earthquake-related hazards and 
notify authorities if necessary.
    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.

    If water pipes are broken, shut off the main valve to prevent flooding.

    If there is a short circuit, turn off the electricity at the meter box, if possible.

    Check that sewage lines are intact before using toilets.

    Take extra care to protect against exposure to bodily fluids (blood, mucus, sweat) that 
may contain bacteria or viruses by using gloves when cleaning or making repairs and by 
washing your hands when done.
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