• যখন তু মি আসন্ন বিপদ দেখতে পাও বা চ�োখের সামনে অপরাধ
ঘটতে দেখ
•	মারাত্মক আঘাত পেলে বা জরুরি চিকিৎসার প্রয়�োজনে
• জরুরি না হলে অথবা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে তা
রিপ�োর্ট করতে 911-এ কল করবে না (ফ�োন লাইনটি জরুরি
কলের জন্য খ�োলা রাখবে)।

311 এ কল কর�ো...
যখন ত�োমার জরুরি নয় এমন সেবা ও তথ্য প্রয়�োজন হয়, যেমন:
• স্কু ল ও স্কু ল-পরবর্তী কর্মসূচি
• স্কুলে বাস সম্পর্কে তথ্য
•	শহরের পাবলিক পুল ও পুলের সময়সূচি
•	ত�োমার মহল্লায় স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম
• জরুরি পরিস্থিতিতে প�োষা প্রাণীকে কিভাবে সুরক্ষিত রাখা যায়
(“প�োষা প্রাণীর জন্য নিউইয়র্ক তৈরি” চেয়ে নাও)

জরুরি পরিস্থিতিতে 311-এ ফ�োন করবে না।

বাড়ির জন্য জরুরি পরিকল্পনা
দূরে থাকা বন্ধু /আত্মীয়ের ফ�োন #:
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

7
1 6
2 0
4
9 5 3

চল�ো তৈরি হওয়া যাক,
নিউ ইয়র্ক !

অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ

চল�ো তৈরি হওয়া যাক, নিউ ইয়র্ক !
এই বইটি ত�োমাকে ত�োমার মহল্লায় বা শহরের আশেপাশে জরুরি অবস্থার জন্য পরিকল্পনা শুরু করতে সাহায্য করতে পারে। নিউ ইয়র্ক
প্রস্তুত হচ্ছে…এখন তু মিও কিভাবে প্রস্তুত হতে পার�ো তা জানতে পৃষ্ঠাগুলি উল্টাও!

1

তু মি কি নিউ ইয়র্ক সিটিতে থাক�ো?
থাকার জন্য কি দারুণ একটি জায়গা!
সবসময় কিছু না কিছু ঘটছেই
এবং কিছু বিষয় যা আমরা আগে থেকে
অনুমান করতে পারি না

2

ধাঁধাটি শেষ করার পরে, নিউ
ইয়র্ক সম্পর্কে দারুণ কিছু তথ্য
পড়তে প্রতিটি রঙিন বর্গক্ষেত্রের
সংখ্যা মিলাও!

নিউ ইয়র্ক সম্পর্কে তথ্য

7

নিউ ইয়র্ক সিটিতে, জানুয়ারি মাসে গড় তু ষারপাত 7 ইঞ্চি।
Manhattan-এর সেভেন্থ এভিনিউ ফ্যাশন এভিনিউ নামেও
পরিচিত।

6

নিউ ইয়র্ক সিটির সিল (সিটির অফিশিয়াল পতাকায়, ও এই
গাইডের পিছনের কভারে দেখান�ো হয়েছে) 6টি অংশ নিয়ে
তৈরি: ঢাল, জনগণ, যে বছর শহরটি জন্ম নেয়, আমেরিকান
ঈগল, ল্যাটিন ভাষায় সিলের নাম, এবং পাতাসহ একটি ডাল
(যাকে লরেল বলা হয়)।

• পরিবারের সদস্যদের জন্য স্বাস্থ্য ও পরামর্শ পরিষেবা
তু মি 311-এ দিনে 24 ঘন্টা একজন সক্রিয় অপারেটর পাবে। সেখানে
170টি ভাষার জন্য দ�োভাষীর ব্যবস্থা রয়েছে৷

3

Brooklyn Bridge-এর এই ছবিটি রং কর�ো।

4

মেয়র প্রতি 4 বছর অন্তর নির্বাচিত হন, এবং নিউ ইয়র্ক
সিটির নির্বাহী শাখার নেতৃ ত্ব দেন। মেয়র সিটি হলে (City
Hall) কাজ করেন।

9

ল�োয়ার ম্যানহাটান-এর ব�ৌলিং গ্রিন থেকে শুরু হওয়া
ও অ্যালবানিতে এসে শেষ হওয়া ব্রডওয়ে বিশ্বের দীর্ঘতম
রাস্তাগুলির অন্যতম যা 150 মাইল (241 কিল�োমিটার) লম্বা।
এই রাস্তার অফিশিয়াল নাম হল�ো হাইওয়ে 9।

5
3

নিউ ইয়র্ক সিটিতে 5টি বর�ো আছে।

জরুরি পরিস্থিতিতে
কুকুরছানাকে সাহায্য
করার পরিকল্পনা!
এখন যেহেতু ত�োমার বাড়ির জন্য
তু মি একটি জরুরি পরিকল্পনা তৈরি
করেছ, ত�োমার প�োষা প্রাণীর জন্যেও
একটি পরিকল্পনা তৈরি কর�ো!
ডানদিকের গ�োলকধাঁধা অনুসরণ কর�ো
এবং বাইরে বের হওয়ার পথ খুজে
ঁ
বের করার সময় ত�োমার প�োষা
প্রাণীর প্রয়�োজন হতে পারে এমন
কমপক্ষে 4টি জিনিস সংগ্রহ কর�ো।

পশু চিকিৎসার
কাগজপত্রের কপি

শুরু কর�ো
প্রাণীর প্রাথমিক
চিকিৎসা সরঞ্জাম

ত�োমার ও ত�োমার
প�োষা প্রাণীর ছবি
ত�োমার প�োষা প্রাণী
দেখতে কেমন তার
একটি বিবরণ

পরিষ্কার করার জন্য
প্লাস্টিকের ব্যাগ

এই গাইডের বাড়তি কপি পেতে বা অন্যান্য ভাষায় এই
গাইডটি পাওয়ার অনুর�োধ করতে, 311 নম্বরে ফ�োন কর�ো
অথবা NYC.gov/readyny ওয়েবসাইটে যাও।

NYC Emergency Management
NYC Department of Education

জেনে নাও কিভাবে:
• তৈরি হবে জরুরি পরিস্থিতির জন্য
• প্রস্তুত হবে এবং কী করতে হবে
• যাওয়ার জন্য তৈরি হতে হয় যদি যাওয়ার
প্রয়�োজন হয়
	ভিতরে একনজর দেখ!

খাবার, পানি,
ও পাত্র

ত�োমার প�োষা
প্রাণী গ্রহণ করে
এমন ওষুধের
একটি তালিকা

প�োষা প্রাণীর
ID ট্যাগ

কলার বা
হার্নেস

মাজল ও বেঁধে
রাখার ফিতা
(কুকুরের জন্য)

ম্যানহাটান-এর রাস্তার লেআউট মূলত এভিনিউ ও স্ট্রিটের
সমন্বয়ে গঠিত। এভিনিউগুল�োর মধ্যকার জায়গা স্ট্রিটগুল�োর
মধ্যকার জায়গার চেয়ে প্রায় 3 গুণ বেশি।

যেহেতু আমরা কখন�োই নিশ্চিত হতে পারি না
ঠিক কী ঘটবে
তাই জরুরি পরিস্থিতির জন্য পরিকল্পনা
তৈরি করে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ ও নিরাপদ

খাঁচা বা
ক্যারিয়ার

পরিষ্কার করার
সরঞ্জাম
প�োষা প্রাণীর
জন্য লাইসেন্স

খেলনা বা ট্রিট

র্যাবিস ট্যাগ

শেষ

3

আগুন ও ঝড়ের মত, জরুরি পরিস্থিতি
ঘটেই থাকে, এটা সত্যি
তবে এমন হলে কী করতে হবে তা জানা
আমাদের সবার অবশ্য করণীয়

4

মেয়র জানেন যে কী করতে হবে
স্কু লগুলিও জানে
এখন আমাদের পালা—বর�ো অব ফাইভ
যেক�োন�ো বিস্ময়ের জন্য প্রস্তুত থাকার
পরিকল্পনা করা

5

তাই আর�ো জানতে পৃষ্ঠা উল্টাও
এটা একেবারেই সহজ
চল�ো, নিউ ইয়র্ক , আমরা সবাই
জরুরি পরিস্থিতির জন্য তৈরি হই

এই রেডি নিউ ইয়র্ক বাচ্চাদের গল্পের
বইটির মালিক:

ত�োমার বাড়ির প্রবেশ
পথে লাগান�ো রেসকিউ
অ্যালার্ট স্টিকার
2020 সংস্করণ

911 এ কল কর�ো...

নিচের অংকের ধাঁধাঁয়, হারান�ো
সংখ্যাগুলি খুজে
ঁ
পেতে ত�োমার
গাণিতিক বুদ্ধি ব্যবহার কর�ো।
প্রতিটি সারির সংখ্যাগুলির
য�োগফল ডানদিকের সংখ্যাটির
সমান৷ প্রতিটি কলামের
সংখ্যাগুলির য�োগফল নিচের
সংখ্যাটির সমান৷ ধাঁধাটি
সমাধান করতে 0-9 থেকে
সংখ্যা ব্যবহার কর�ো।

4 3 0
3 2 1
2 0 2

(তু মি কি জান�ো কখন এগুলি ব্যবহার করতে হয়?)

নিউইয়র্ক থাকার জন্য একটি দারুণ জায়গা!

অংকের ধাঁধাঁ: নিউ ইয়র্ক , নিউ ইয়র্ক

অংকের ধাঁধাঁর
উত্তর:

311 ও 911 ডায়াল করা

তাই তৈরি হও, নিউ ইয়র্ক । এটা করাই বু দ্ধিমানের কাজ ও নিরাপদ! আর�ো জানতে, পৃষ্ঠা উল্টাও!

তু মি স্ট্যাটান আইল্যান্ড, ব্রুকলিন, কুইন্স, ব্রংক্স, বা ম্যানহাটান যেখানেই থাক�ো না কেন, স্মার্ট ও
নিরাপদ থাকাই সবসময় উত্তম৷ তু মি কি জরুরি পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত? ত�োমার পরিবারের কি
ক�োন�ো পরিকল্পনা আছে? তু মি কি জান�ো যে ত�োমার স্কুলের পরিকল্পনা কী? পাঁচটি বর�োর সবগুল�োতে
কিছু বাচ্চা কিভাবে প্রস্তুত হচ্ছে তা দেখতে নিচের কবিতাটি পড়। যখন তু মি নিজের পরিবারের জন্য
পরিকল্পনা তৈরি করবে, তখনই তু মি প্রস্তুত থাকবে, যাই আসুক না কেন!

একটি প্ল্যানের সাথে প্রস্তুত থাকার মাধ্যমে
আমরা জানতে পারব�ো যে আমরা
নিরাপদে থাকব�ো এবং তৈরি
থাকব�ো জরুরি পরিস্থিতির জন্য

কবিতাটি পড়া শেষ হলে, মানচিত্রটি দেখ এবং ত�োমার বাড়ি ও স্কুলের অবস্থানের উপর একটি
তারকা চিহ্ন দাও।

1

3

তবে কখন�ো কখন�ো পরিবারকে যেতে হয়
বাড়ি ছেড়ে কিছু দিনের জন্য
যখন হঠাৎ কিছু ঘটে যায়
সবাইকে বাড়তি কাজও করতে হয়
একটি গ�ো ব্যাগ, যত্নের সাথে করলে প্যাক
সহজ করবে পথ চলা
আর য�োগাড় কর�ো সব যা দরকার আর ভালবাস�ো
সময় করতে পার
কিছু খাবার আর পানি আমাদের সবার জন্য দরকারি
একটি ম্যাপ আর টর্চের আল�ো দেখতে সাহায্য করবে ভাল�ো
প্যাক কর�ো প্রিয় বই আর রেডিও
(নিতে ম�োটেও ভুল�োনা ব্যাটারি!)

তৈরি হও: প্ল্যান বানাও
এখন আমাদের সময় প্ল্যান বানান�োর
যদি আমরা একসাথে না থাকতে পারি
একটি প্ল্যান যেখানে আমরা প্রিয়জনদের সাথে দেখা করব�ো
যেক�োন�ো আবহাওয়ায়
ফ�োন নাম্বার যেগুলি আমাদের দরকারি
আমাদের লিখে রাখতে হবে দু’টি
একটি ত�োমার বাড়ির কাছে থাকা কার�ো
আরেকটি দূরে থাকা কার�ো

2

প্রস্তুত হও: বাসায় প্রস্তুত রাখ�ো
বাসায় অবস্থানের জন্য প্রস্তুত থাকতে
এক বা কিছু দিনের জন্য
আমাদের দরকার স্টে-হ�োম কিট
এটা অনেকদিক থেকে বুদ্ধিমানের কাজ

আমরা প্ল্যান অনুশীলন করে নিশ্চিত হব�ো
আমরা জানি কী করতে হবে
আমরা কী করব�ো তা নিয়ে কথা বলব�ো
এবং সবকিছু লিখে রাখব�ো

একটি ফ্ল্যাশলাইট রাতে আল�ো জ্বালাতে
একটি বাঁশির সাহায্যকারী শব্দ
ক্যানের খাবার ও ব�োতলে ভরা পানি
সহজেই খুজে
ঁ
পাওয়া যাবে
কিট নিয়ে প্রস্তুত হতে
এক জায়গায় রাখতে হবে আলাদা আলাদা জায়গায় নয়
আমাদের পরিবার বাসায় নিরাপদ থাকবে
জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকবে

পরিবারের জন্য ছিড়ে নেয়ার পৃষ্ঠা

যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাক�ো: ব্যাগ গ�োছাও

আমরা এখন যেক�োন�ো কিছু র জন্য প্রস্তুত
যাই আসুক না কেন
যদি আমরা দূরে থাকি, স্কুলে, বা বাড়িতে
আমাদের প্ল্যান প্রায় তৈরি
স্কুলে আমরা শিক্ষকের কথা শুনব�ো
বাসায় মেনে চলব�ো আমাদের ফ্যামিলি প্ল্যান
যা ঘটবে তার জন্য আমরা সবাই তৈরি
প্রস্তুত আমরা যদি ঘটে ইমার্জেন্সি

(পিতামাতা ও অভিভাবকদের জন্য)

জরুরি পরিস্থিতিতে আপনাকে ও আপনার পরিবারকে নিরাপদ রাখতে আগে থেকে পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন।

1 তৈরি হ�োন: প্ল্যান বানান

3 যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন: একটি গ�ো ব্যাগ

জরুরি পরিস্থিতির জন্য প্রত্যেক স্কুলের একটি পরিকল্পনা রয়েছে। স্কুলের নিরাপত্তা
পরিকল্পনা সম্পর্কে আর�ো তথ্যের জন্য, আপনার সন্তানের স্কু ল থেকে প্যারেন্ট গাইড
চেয়ে নিন।
ছবি, প্রথম কলাম, উপরে থেকে নিচে: © James Baigrie/Digital Vision/Gettty Images; © LWA/Photodisc/Getty Images; © Jupiterimage/Ablestock/Alamy.
ছবি, দ্বিতীয় কলাম: © iStockphoto; first aid kit, © Lew Robertson/Corbis.

চল�ো তৈরি হওয়া যাক!

আমাদের সময় এসেছে প্ল্যান তৈরি করার
আমরা যেখানেই থাকি না কেন
যেখানে আমরা বাড়ির বাইরে দেখা করব�ো
একটি জায়গা যেটা কাছে,আরেকটি জায়গাদূরে

কিভাবে জরুরি পরিস্থিতি সামলাতে হবে তার পরিকল্পনা তৈরি করতে আপনার
পরিবারের সাথে বসুন। যদি পরিবারের সবাই একসাথে থাকেন, তাহলে প্রত্যেকে
জরুরি পরিস্থিত আর�ো ভাল�োভাবে সামলাতে পারবেন।

গুছিয়ে রাখু ন

জরুরি পরিস্থিতিতে আপনাকে খুব দ্রুত আপনার বাড়ি ছাড়তে হতে পারে। আপনার
বাড়ির প্রত্যেক ব্যক্তির একটি গ�ো ব্যাগ থাকা উচিত (এমনকি প�োষা প্রাণীরও!)।
একটি গ�ো ব্যাগ শক্তপ�োক্ত ও সহজে বহনয�োগ্য হওয়া উচিত, যেমন একটি
ব্যাকপ্যাক বা চাকাওয়ালা স্যুটকেস। এটি সবসময় প্রস্তুত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত
করতে জিনিসপত্রগুলি বছরে কমপক্ষে দু’বার পরীক্ষা করুন।

❍❍আপনার পারিবারিক নেটওয়ার্কের প্রত্যেক ব্যক্তির এবং তারা যে জায়গাগুলিতে
সময় কাটান (কর্মক্ষেত্র, স্কু ল ইত্যাদি) সেগুলির ফ�োন নম্বরগুলির একটি
তালিকা তৈরি করুন। আপনার ছেলে(দের) বা মেয়ে(দের); স্বামী বা স্ত্রী;
আপনার সন্তান (বা সন্তানদের) স্কু ল(সমূহ); প্রভৃ তি অন্তর্ভুক্ত করুন।

আপনার গ�ো ব্যাগে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত:

❍❍আপনার পরিবারের সাথে য�োগায�োগ করতে, একটি নির্দিষ্ট জায়গায় দেখা করার
পরিকল্পনা করুন। আপনাদের দেখা করার জায়গার নাম ও অবস্থান লিখে রাখুন।

❍❍গাড়ি ও বাড়ির চাবিগুলির অতিরিক্ত সেট

❍❍যদি আপনার পরিবারের সদস্যরা একে অপরকে খুজে
ঁ
না পান, তাহলে
আপনাদের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকা কাউকে ফ�োন করার পরিকল্পনা
করুন। তার নাম ও ফ�োন নম্বর লিখে রাখুন৷ আপনাদের “দূরে থাকা”
ব্যক্তিকে আপনাদের জরুরি পরিকল্পনার একটি কপি দিন। তিনি আপনাদের
য�োগায�োগের কেন্দ্র হতে রাজি আছেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন।

❍❍ব�োতলজাত পানি ও অপচনশীল খাবার যেমন এনার্জি বা
গ্র্যান�োলা বার

❍❍ডানদিকের জরুরি পরিকল্পনার কার্ড টি পূরণ করুন। আপনাদের পারিবারিক
পরিকল্পনা তৈরি করুন এবং আপনাদের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রত্যেক
ব্যক্তির জন্য কার্ডের একটি কপি তৈরি করুন।

❍❍ব্যাটারি-চালিত AM/FM রেডিও ও অতিরিক্ত ব্যাটারি

2 প্রস্তুত হ�োন: বাড়িতে থাকার জন্য প্রস্তুত থাকুন
জরুরি পরিস্থিতিতে আপনাকে বাড়িতে অবস্থান করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে,
আপনার কমপক্ষে তিন দিনের জন্য পর্যাপ্ত জিনিপত্রের সরবরাহ প্রয়োজন হবে।
এই জিনিসপত্রগুলি একটি পৃথক কন্টেইনারে বা বিশেষ কাপব�োর্ডে রাখুন।
আপনার বাড়িতে-অবস্থানের কিটটিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত:

❍❍একটি পানির�োধী কন্টেইনারে আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রের
কপি (ছবিযুক্ত আইডিসমূহ, বিমার কার্ড , জন্মসনদ, অথবা
গাড়ি বা বাড়ির দলিল)
❍❍ক্রেডিট ও ATM কার্ডের কপি এবং ছ�োট অঙ্কের ন�োটে নগদ অর্থ

❍❍টু থপেস্ট, টু থব্রাশ, ওয়েট ক্লিনিং ওয়াইপ, শিশুর যত্নের
আইটেমসমূহ, ইত্যাদি
❍❍ফ্ল্যাশলাইট
❍❍আপনার পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি গ্রহণ করেন এমন ওষুধের
লিখিত তালিকা
❍❍প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম
❍❍আপনার পরিবারের সদস্যদের ফ�োন নম্বরসমূহ ও দেখা করার জায়গা
সম্পর্কে তথ্য
❍❍নিউ ইয়র্ক সিটি এলাকার একটি ছ�োট মানচিত্র
এটি ভর্তি করা হয়ে গেলে, আপনি সহজেই বহন করতে পারবেন তা নিশ্চিত
করতে আপনার গ�ো ব্যাগটি পরীক্ষা করুন।

❍❍প্রতিদিন জনপ্রতি এক গ্যালন খাওয়ার পানি
❍❍অপচনশীল, তাৎক্ষণিকভাবে খাওয়া যায় এমন টিনজাত খাবার
এবং ম্যানুয়াল ক্যান ওপেনার
❍❍প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম, ফ্ল্যাশলাইট, ও বাঁশি
❍❍ব্যাটারি চালিত রেডিও ও অতিরিক্ত ব্যাটারি

বাড়ির জন্য জরুরি পরিকল্পনা
ত�োমার নাম:

❍❍আয়োডিন ট্যাবলেট বা এক ক�োয়ার্ট গন্ধবিহীন ব্লিচ (পানি বিশুদ্ধ
করার জন্য, শুধুমাত্র যদি স্বাস্থ্য বিভাগ তা করার নির্দেশনা দেয়)
ও চ�োখের ড্রপ (পানিতে ব্লিচ দেয়ার জন্য)

ত�োমার পিতামাতা/অভিভাবকের নাম:

❍❍এমন ফ�োন যা কাজ করার জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না।
বেশিরভাগ ল্যান্ডলাইন ফ�োন চালাতে বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়।
সেল ফ�োনে চার্জ থাকলে জরুরি পরিস্থিতে কাজ করার কথা।

পরিবারের দেখা করার জায়গা:

ত�োমার পিতামাতা/অভিভাবকের ফ�োন #:

