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NYC Emergency Management ধনযযবাদ জানােত চায় 
NYC মিপার িম পররকতেপ োর কমিন পমরশররতের জনযয।

আপৎিালীন পকরকথিকততত যেমন 
আপনার পকরবার ও আপনার 
কনতেতি রক্া িরা প্রতয়ােন, 
ঠিি যতমকন প্রতয়ােন আপনার 
সম্পকতিতি রক্া িরা। 
প্রস্তুত কনউ ইয়ি্ক  (Ready New York): আপনার ঝুঁমক কোন পদতষেতপর রূপতরখা সম্পমতির 
োমিতকরা মবপতদর জন্য প্রস্তুে হতে পাতরন ঝুঁমক হ্াসকরণ (হ্াজাি্ট মেমরতেশন)-এর োধ্যতে — একমর 
সাশ্রয়ী, ধারাবামহক পদতষেপ, যা গ্রহণ কতর োনুতের জীবন ও সম্পমতির মষেতরে দীর্টকািীন ঝুঁমক কোতে 
সাহায্য কতর।

আরও সংথিাগুকল

বন্া

উপকূলীয় ঝড়গুকল

টতন্ক ত�া/ঝড়গুকল

ভূকমিম্পগুকল

ব্াশ ফায়ারগুকল

অত্যকিি গরম

শীতিালীন আবহওয়া

সূচীপত্র
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বন্া

আপনার ঝুঁ কি িমান

মাটি
প্রত্াটিত বন্ার পাটির স্তর

বন্যা হতছে সবতচতয় সাধারণ প্রকৃমেক দুতয্টাে। মনউ ইয়ক্ট শহর-এ মবমিন্ন প্রকাতরর বন্যা হওয়ার আশঙ্া 
আতে, যার েতধ্য অন্যেে হি:

n ফ্্যাশ ফ্া�: এমর হি মসই বন্যা যা রতর রন ঝড়-ঝঞ্ার সাতে একরানা বৃমটিপাতের ফতি, অে্টাৎ যখন
বৃমটিপাতের হার পামন মশােণ ও মবর কতর মদওয়ার হাতরর মেতক মবমশ হয়। ফ্্যাশ ফ্াতি শহতরর
নািা-নদ্টো মদতয় পামন মবর হতয় যাওয়ার বদতি ঢুতক আতস। এই প্রকার নািা-নদ্টো বন্ধ হতয় মেতি,
বামড়র মবসতেনর ও মসিার পামনতে পমরপূণ্ট হতয় মযতে পাতর।

n উপকূলীয় বন্া (যিাস্াল ফ্াক�ং): বন্যা হতে পাতর যখন সেূতরে েীব্র মনম্নচাপ সেুতরের পামনতক
িাঙার মদতক মিতি মদয়। ময পামন িাঙার মদতক মিতি আতস মসমরতক বিা হয় স্টে্ট সাজ্ট বা ঝতড়র পামন।
মনউ ইয়ক্ট শহতরর উপকূি, ইস্ট, হািসন ও হারতিে নদীর েীর সহ, সহতজই উপকূিীয় বনয়ার মশকার
হতে পাতর।

n বাতের িারতে বন্া (টাই�াল ফ্াক�ং): এমর রতর যখন েীব্র বাণ আতস, এই বাণতক োঁড়াোঁমড় বাণ
বিা হয়। এই প্রকার োঁড়াোঁমড় বাতণ মসইসব িাঙাও বন্যা কবমিে হয়, মযগুমি োঝামর মেতক মনম্ন
প্রকাতরর বাতণ অপ্রিামবে োতক। বাতণর দ্ারা বন্যা মকাতনা ঝড়-ঝঞ্ার োড়াই হতে পাতর।

n নদীর বন্া: এমর রতর যখন মেমটিপামনর নদীর পামন োর কূি োমপতয় উপতচ পতড়।

আপনার বামড়তক বন্যা মেতক বাঁচাতে মনম্নমিমখে মকৌশিগুমির কো মবতবচনা কতর মদখুন:

n মনউ ইয়ক্ট শহর উপকূিীয় ও নদীর বন্যার ঝুঁমক সম্াবনা েতে্যর জন্য মনি্টর কতর FEMA-র ফ্াি
ইনস্্যতরন্স মরর ে্যাপগুমি (FIRM)-র উপর। এই ে্যাপগুমি প্রদশ্টন কতর এিাকা অনুযায়ী মকন্দীয়
সরকাতরর সরকারী বন্যা ঝুঁমকর মনধ্টারণ। অমেমরক্ত মনতদ্টমশকার জন্য যান
www.region2coastal.com ওতয়ব সাইতর।

n বন্যা মবো কতর রাখুন। একমর মহাে-ওনাস্ট পমিমসতে বন্যা মেতক হওয়া ষেমে কিার করা হয় না।
মবস্ামরে েতে্যর জন্য যান www.floodsmart.gov ওতয়বসাইতর।

n মনে্টাণ করুন বন্যা-ষেমে মরাধক সােগ্রী মদতয়, মযেন কাস্ট-ইন-মলেস কিংমরির, কিংমরির ব্লক এবিং সমিি
স্টাকচারাি কাি (উদাঃ, 2x4s, ইে্যামদ) মদতয়। অমেমরক্ত মনতদ্টমশকার জন্য যান www.fema.gov
ওতয়ব সাইতর।

• উঁচু করা: বামড় উঁচু করা যাতে সব্টমনম্ন েিামর বন্যার স্তরর
মচতয় উঁচুতে োতক। উঁচু করা হি সবতচতয় সহজ পদ্ধমে যাতে
বন্যার ষেমে এড়াতনা যায়।

• ওতয়র ফ্ািপ্রুফ করা: এমর করা হয় বন্যা স্তরর মনতচর স্াতনর
নকশাতক পমরবে্টন কতর, বন্যা-দ্ারা ষেমেগ্রস্ হয় না এেন
মজমনস মদতয় তেমর কতর, এবিং মিনর তেমর কতর যাতে বন্যার
পামন মসই স্াতন ঢুকতে পাতর বন্যার সেতয় এবিং বন্যা-েুমক্তর
সেতয় ো মেতক পামন মবমরতয় মযতে পাতর।

• ড্াই ফ্ািপ্রুফ করা: আপনার বামড়র বন্যাস্তরর মনতচর স্াতনর
নকশাতক বন্ধ কতর মদওয়া যাতে বন্যার পামন ঢুকতে না
পাতর।

• তবদু্যমেন, মেমশন এবিং পামন সিংবাহন ব্যবস্ার অিংশ বা
সরঞ্ােতক বন্যা মনতরাধক করুন অেবা উঁচু করুন প্রে্যামশে
বন্যার পামনর স্তরর মচতয় উপযুক্ত নকশার োতনর োধ্যতে।

• ঝড়-বৃমটির পামন রাখা অেবা সবুজ ও ঢািাই না করা স্ান
আপনার বামড়র আতশ পাতশ রাখতি, পামন োমরতে আরও
মবমশ মশামেে হতব ও নদ্টো মদতয় কে জি বইতব, যা
নািা-নদ্টোর িি্য পামন সিংবাহন ষেেোতক বৃমদ্ধ করতব।

n একমর মনউ ইয়ক্ট মস্টর-িাইতসন্সকেৃ ও মরমজমস্টকেৃ স্পমে বা মপশাদার ইমঞ্মনয়ার-মক িাড়া করুন যাতে
মেমন আপনাতক পরােশ্ট মদতে পাতরন কীিাতব আপমন আপনার বামড়তে সবতচতয় িাতিািাতব মরত্ামফমরিং
কমরতয় মনতে পারতবন, যার অে্ট হি আপনার বামড়র মবদ্যোন আকার পমরবে্টন করা যাতে ষেমের সম্াবনা নটি
বা কে করা যায়। সাধারণ মরত্ামফর মকৌশিগুমির েতধ্য অন্তিু্টক্ত হতব, মকন্তু োতেই এমর সীমেে োকতব না:

4 5



বন্যার কারতণ  
পামন মপেন মদতক  
বইতে

n আবামসক বামড়গুমিতে মরত্ামফর করার মবেতয় মবস্ামরে েতে্যর জন্য মদখুন FEMA-র মহাে-ওনাস্ট োইি রু 
মরত্ামফমরিং, এই ওতয়বসাইতর মেতয় www.fema.gov।

n ব্যাক-মফ্া িাল্ ি (যাতদর বিা হয় মচক িাল্ ি) িাোন, যাতে নদ্টোর পামন আপনার বামড়র মবসতেনর মদতয় 
মিেতর ঢুতক না আতস। আতরক প্রকাতরর স্রষো হি মড্ন লোে।

n সমিক িাউনপাউর এবিং রুফ মড্তনজ িাোন: আপনার নদ্টো মনয়মেে পমরষ্ার করান, এবিং িাউনপাউরগুমি 
উপযুক্ত নদ্টোর সাতে মযাে করুন। এই পদতষেপগুমির সাতে একমর মরন ব্যাতরি িাোতনার কো মবতবচনা 
করুন যাতে বৃমটির পামন ধতর রাখা যায় যা পতর মফতি মদওয়া যাতব। 

n মনচু ড্াইিওতয় স্রষো: যমদ আপনার সম্পমতিতে এেন কমর ড্াইিওতয় োতক যা রাস্ার উচ্চো মেতক মনচুতে 
ঢািু হয়, েতব এই শহর আপনাতক স্পামরশ করতব ময আপমন একজন মপশাদাতরর সাহায্য মনন যাতে 
আপনার মবসতেনরতক বন্যা মেতক বাঁচাতনা যায়।

n বামড়র মিেতরর এবিং বাইতরর ফুতয়ি র্যািংকগুমিতক শক্তিাতব আরতক রাখুন।

n অন্যান্য পদতষেপগুমি:

• যমদ আপমন বন্যাপ্রবণ এিাকায় োতকন, োহতি মকেু মজমনসপরে মযেন স্ানিব্যাে, লোইউি, লোমস্টতকর 
মশর এবিং কাি হাতের কাতে রাখুন যাতে আপনার বামড়তক রষো করা যায়।

• আপনার নদ্টোর সিংতযাতের মবেতয় যত্নবান হন: কখনই নদ্টোতে মগ্রজ বা রান্নার মেি ঢািতবন না, এবিং 
এেন মকাতনা মিমনস মফিতবন না যা সহতজ ফ্াশ করা যায় না। 

• আপনার েূি্যবান বস্তু এবিং অন্যান্য মজমনস ওয়ারারপ্রুফ মকৌতরাতে রাখুন, োমর মেতক উঁচু মকাতনা 
জায়োয়। 

বামড় মেতক বার করার  
স্ািামবক মদক

বন্ধ িাল্ ি নদ্টোর পামনতক বাম়ির মপেন মদতক বতয় আতস মরাধ কতর
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উপকূিীয় ঝড়, উতিরপূব্টী ঝড় (নরইস্টাস্ট), মবেুবাঞ্চিীয় ঝড় এবিং হামরতকনও মনউ ইয়ক্ট শহরতক প্রিামবে 
করতে পাতর। শহতরর উপকূিীয় মিৌেমিক তবমশটি্য এবিং োর সাতে োর রন জনসিংখ্যা ও উচ্চ পমরোতণ 
উন্নয়তনর কারতণ এমর সহতজই উপকূিীয় ঝড় মেতক ষেমেগ্রস্ হতে পাতর।  

উপকূিীয় ঝতড়র সাতে মঝাতড়া হাওয়া, উপকূিীয় বন্যা এবিং বৃমটি রতর। এরা ো ো়িাও িয়ঙ্র বজ্র-মবদু্যৎ 
সহ ঝড়, রতন্টতিা, বরফ অেবা েুোরপাে ররাতে পাতর, ঝতড়র উপর মনি্টর কতর।

n আপনার বামড় বা সম্পমতি ময স্াতন আবমস্ে মসই স্াতনর ঝুঁমক সম্পতক্ট সতচেন োকুন। 

• ইনস্্যতরন্স এবিং মনয়ন্ত্রণকারী উতদেতযে, মনধ্টারণ করুন সম্পমতিমর মক FEMA ফ্াি মজাতন আতে এই 
ওতয়বসাইর মেতক www.region2coastal.com।

• জীবতনর মনরাপতিার জন্য, মনধ্টারণ করুন আপনার সম্পমতি মক একমর হামরতকন ইি্যাকুতয়শন  
মজাতন আতে এই ওতয়বসাইর মেতক NYC.gov/knowyourzone।  

n বন্যা মবো কতর রাখুন। 

• একমর মহাে-ওনাস্ট পমিমসতে বন্যা মেতক হওয়া ষেমে কিার করা হয় না। মবস্ামরে েতে্যর জন্য যান 
www.floodsmart.gov ওতয়বসাইতর। 

• আপনার মহাে-ওনাস্ট বা মরনরাস্ট ইনস্্যতরন্স পমিমস িাতিা কতর খমেতয় মদখুন এমর বুঝতে ময উপকূিীয় 
ঝড় এবিং সিংমলিটি মবপতদ মকান মকান মবেয়গুমি কিার করা আতে।

সািারে রক্োতবক্ে

n একমর মনউ ইয়ক্ট মস্টর মরমজস্টারকৃে স্পমে বা মপশাদার ইমঞ্মনয়ারতক িাড়া করুন আপনার বামড়মর 
পরীষো কতর মদখতে এবিং প্রতয়াজন হতি মরত্ামফমরিং করতে। (মদখুন আপনার ঝুঁমক কোন: বন্যা মবিােমর, 
অমেমরক্ত েতে্যর জন্য।)

n আপনার সম্পমতিমর মনয়মেে পমরষ্ার করুন, এবিং ময় মকাতনা জঞ্াি বা িাঙা রুকতরা মফতি মদন, য়া ঝতরর 
সেতয় োরাত্ম প্রাণরােী অস্ত্র হতয় উিতে পাতর।

n নুম়ি/পাের দ্ারা করা ি্যানিতকেমপিংতয়র বদতি কারা োি ব্যবহার করুন যাতে হাওয়াতে মসগুমি উতড় মেিও 
সাধারণে ষেমেকারক না হয়। (িানমদতকর মচরে মদখুন।)

n আপনার সম্পমতিতে োকা োেগুমির িািপািা মেঁতর মদন অেবা ো েুতি মফিুন যমদ মসমরর বামড় বা 
পওয়ার িাইতনর উপতর উপতড় পড়ার সম্বনা োতক।

n যমদ ঝতড়র পূব্টািাে োতক, েতব বাইতরর আসবাব মিেতর মনতয় আস্ন অেবা মসমরতক মনমছিরেিাতব আরতক 
রাখুন।

ছাদ ও কচমকন

n আপনার বামড়র োদ বেতর দু-বার পরীষো করান। 

n মিেতরর মদওয়ািগুমি পরীষো কতর মদখুন যাতে রিং চতর না মেতয় োতক, মজপসাে মবাতি্টর রিং চতর না 
মেতয় োতক, ওয়ািতপপার উতি না মেতয় োতক, অেবা মিতকর কারতণ দাে না ধতর োতক, কারণ এগুতিাই 
ষেমেগ্রস্ োতদর মদতক মনতদ্টশ কতর।

n োমর মেতক আপনার োদমর খুঁমরতয় পরীষো করুন দূরবীন মদতয়, যাতে মসমর ফারা-ফারা, মকাঁচকাতনা অেবা 
োর উপমরঅিংশ ওিা-ওিা বা োর স্রষোকারী স্র ষেমেগ্রস্ বা মসে মঢিা না োতক। 

উপকূলীয়  
ঝড়

অত্াবর মেতক এমপ্রি োতসর েতধ্য মনউ ইয়ক্ট শহতর নরইস্টাতস্টর সবতচতয় মবমশ সম্াবনা োতক। 
অন্যমদতক অ্যারিামনরক হামরতকতনর েরশুে োতক জুন মেতক নতিম্বর, মনউ ইয়ক্ট শহতর এর ঝুঁমক োতক 
আেস্ট মেতক অত্াবর। 

আপনার ঝুঁ কি িমান

8 9



n মবদ্যোন মশমেিং খুঁমরতয় পরীষো করুন যাতে মসমর মিকিাক োতক এবিং মসমরতক আবার মবঁতধ মনন যমদ োর 
প্রতয়াজন হয়।

n আপনার মচেমনর মদওয়াতি ও প্যারাতপতরর পতিস্রা মদতখ মনন যাতে মসমরর ষেয় না হেয় অেবা োতে 
ফারা না োতক। সেস্ মনে্টাতণর অিংশগুমি িম্বািমম্ব োকা উমচে অেবা ময়েন োতদর সতি িাোতনা হতয়মেি 
মসই অবস্ায় োকা উমচে।

সাইক�ং

n আপনার সাইমিিং পরীষো করুন যাতে আিো বা সতর যাওয়া অিংশ না োতক। েতন রাখতবন অ্যািুমেমনয়াে 
সাইমিিং সাধারণে নকশা অনুযায়ী মিকিাক ইন্সরি করা হয় না। সাইমিিংতয়র স্কুগুমি স্স্ কাতির মিেতর 
ঢুমকতয় মদতে হতব।

স্টািচারাল যদওয়ালগুকল

n যাচাই করুন বাইতরর মদওয়াতির কাতির মরেে মসতির সাতে মযন আরকাতনা োতক এবিং মসিমর আরকাতনা 
োতক মিতের মদওয়াতির সাতে (অে্টাৎ কিংমরির বা কিংমরিতরর মেসনামর ইউমনর)। 1968 সাতির আতের 
অতনক বাম়িতে এই প্রকার আরকাতনা োতক না; পুরাতনা বামড়র মকাতি মসমরর প্রতযাজনীয়োর কো সরাসমর 
মিখাও মনই। য়মদ মস প্রকাতরর আরকাতনা না োতক, েতব ইন্সরি করুন মরর করা স্ট্যাপ বা যন্ত্র। 

দরো ও োনলা

n মনমচিে করুন যাতে দরজায় অন্তে মেনমর কব্া োতক এবিং মিি-মবাল্ট মসমকউমরমর িক (হু়িতকা) োতক।

n অমবিতম্ব ময মকাতনা ফারা বা িাঙা জানািা সামরতয় মনন।

n যখন মকাতনা মকেু প্রমেস্াপণ করতবন বা দরজা, োদ বা জানািার রষেণাতবষেণ করাতবন েখন মনমচিে করুন 
ময, ময মজমনসগুমি মকনতবন মসগুমি মযন মনউ ইয়ক্ট শহতরর হাওয়ার েমের মরমরিং ও আপনার মবম্ডিংতয়র 
এক্সতপাজার মশ্রণীতে োতক, NYC মবম্ডিং মকাি ে্যাপ অনুযায়ী। মনম্নমিমখেগুমি মবতবচনা করুন: 

• মিতবি-এ মদওয়া োকতব সাধারণ 100 mph হাওয়ার মেন মসতকনি েমের জন্য বা 80 mph হওয়া 
বওয়া C -এর জন্য একমর মরমরিং।  

• উপকূি মেতক ময মবম্ডিং 600 ফুর দূরতবে অবমস্ে আতে মসগুমিতে মসই মজমনসপরে বয়বহার করতে হতব 
যাতদর 100 mph হওয়ার েমে এবিং হাওয়া বওয়া D -র জন্য মরর করা হতয়তে। 

• যখন একমর জানািা প্রস্তুেকারতকর মিতবি মদখায় না হাওয়ার েমের মরমরিং মকন্তু মদখায় হাওয়ার চাতপর 
মরমরিং, েখন 30 পাউনি প্রমে মকোয়ার ফুর (psf)-এর কতের পণ্য ব্যবহার করতবন না।

n মখািা সাের বা উপসােতরর কাোকামে োকা বামড়গুমির মষেতরে দরজা বা জানািার শারার িাোতনার কো 
মবতবচনা করুন।

অকতকরক্ত টিপস ও তথ্য

n মযসব বামড় আসতি েুমরর বামড় মহসাতব তেমর করা হতয়মেি, োতদর মষেতরে বন্যা এবিং ঝতড়র সেতয় মবমশ 
ষেমে হওয়ার আশঙ্া আতে, কারণ  বামড়গুমি উপকূতির খুব কাতে হয়। পুরাতনা, এক-েিা কাতির মরেতের 
বামড়গুমিও ষেমেপ্রস্ হওয়ার মবমশ ঝুঁমকতে আতে।

n যমদও সব বামড়গুমি এেনিাতব নকশা করা উমচে যাতে মসগুমি 98 mph হাওয়ার েমে সহ্ করতে 
পাতর, েবুও মযসব বামড়গুমি েহাসাের বা বড় উপসােতরর 600 ফুর দূরতবে  োতক, োতদর মষেতরে ঝুঁমক 
মবমশ োতক এবিং মসগুমিতক অতনক মবমশ হাওয়ার বহোনো মনতরাধক মহসাতব নকশা করতে হতব।

মিতের সাতে 
এখাতন মসি 
আরকাতনা আতে

মরেে/স্টািগুমি  
এখাতন মসতির সাতে 
আরকাতনা আতে

বাইতরর  
মদওয়াতির স্টািগুমি

মিতের  
মদওয়াি

মসি
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রতন্টাতিাগুমি হি রুরন্ত হাওয়ার স্ম্ যা খুবই ষেমে করতে পাতর এবিং এগুমি তেমর হয় ফাতনি আকাতরর 
মের মেতক আর ো মনতচর মদতক েম়িতয় পতর বজ্রেি্ট মেতরর মনতচর মদক মেতক োমরতে। রতন্টতিাতে 
হাওয়ার েমে 200 mph পয্টন্ত হতে পাতর এবিং ো োে উপতড় মফিতে ও বাতড় ধ্িংস করতে পাতর, 
এবিং অষেমেকারক বস্তুতক প্রাণরােী রুকতরাও কতর েুিতে পাতর।   অমধকািংশ রতন্টতিা সিংরিান্ত ষেমে হয় 
হাওয়ার েমের কারতণ এবিং হাওয়া বামহে মরকতরার কারতণ, এেনমক বড় বড় মশতির কারতণও। 

হাওয়ার ঝড় সাধারণে অন্য প্রকাতরর ঝড় হয়, মযেন হামরতকন বা নরইস্টার, মকন্তু োরা স্াধীনিাতব হতে 
পাতর। উচ্চ েমেতে হওয়া োে উপত়ি মফিতে পাতর, মবদু্যতের িাইন বন্ধ কতর মদতে পাতর, উড়ন্ত রুকতরা 
তেমর করতে পাতর এবিং বামড়র ষেমে করতে পাতর — এই সবগুমির ফতি মবদু্যে চতি মযতে পাতর, 
যানবাহন ও যাোয়াতে অস্মবধা হতে পাতর, বামড়র কািাতো ও যানবাহতন ষেমে হতে পাতর, ব্যমক্তেে 
আরাে িােতে পাতর, এেনমক েৃেু্যও হতে পাতর। রতন্টতিার েতো, উড়ন্ত রুকতরাও প্রধানে ষেমে কতর 
ঝতড়র সেতয়। 

যমদও শহর খুব খুঁমরতয় মনরীষেণ কতর দুতয্টােপূণ্ট আবহওয়া, েবুও রতন্টতিা এবিং ঝড় মকাতনা আোে 
সেক্টবাে্টা োড়াই ররতে পাতর। মযতহেু মনউ ইয়ক্ট শহতর রন শহুতর পমরতবশ আতে, উচ্চ েমেতে হাওয়া 
বওয়া ও উড়ন্ত রুকতরাগুমি গুরুের ঝুঁমক হয় মবম্ডিং এবিং পমরকািাতোয়।

n যমদ আপনার এিাকায় েীব্র বজ্র-মবদু্যৎসহ ঝড় অেবা রতন্টতিার সেক্টো জারী করা হয়, েতব আপনার বামড়র 
সবচতয় মনরাপদ মকাোয় আশ্রয় মনতবন ো জানুন। এমর সাধারণে হয় একমর মবসতেনর অেবা জানািাহীন 
মিেতরর মকাতনা রর, মযেন বােরুে, ক্লতজর অেবা হিওতয়র মিেতর মবম্ডিংতয়র সবতচতয় মনতচর েিায়।

n যমদ আপনার এিাকায় দুতয্টােপূণ্ট আবহওয়ার প্রে্যাশা করা হয়, েতব মযতকাতনা মঢিা মজমনস, যা উড়ন্ত রুকতরা 
হতে পাতর, োতক িাতিািাতব মবঁতধ রাখতে িুিতবন না, যার েতধ্য অন্তিু্টক্ত হতব োমরতে োকা, অেবা োতদ 
আরকাতনা অেবা বাইতরর প্যামশওতে োকা মযতকাতনা মজমনস।

n আপনার সম্পমতিতে োকা োেগুমির িািপািা মেঁতর মদন এবিং/অেবা ো েুতি মফিুন যমদ মসমরর বামড় বা 
পওয়ার িাইতনর উপতর উপতড় পড়ার সম্বনা োতক।

n কায্টকরী করুন মনয়মেে বামড়র রষোণাতবষেণ করান:

• োদতক রাইর এবিং িাতিা অবস্ায় রাখুন।

• কামণ্টশ ও অ্যািুমেমনয়াে প্যাতনিগুমিতক িাতিা কতর আরতক রাখুন।

• নেুন কতর পতিস্রা করান (মবতশে কতর প্যারাতপর ও মচেমনতে)

• সেস্ ফারি মেরােে করুন।

n মসই সব কাঁচ বদতি মফিুন যা মনউ ইয়ক্ট শহতরর হাওয়ার েমের জন্য মরর করা নয় (অে্টাৎ 30 পাউনি প্রমে 
মকোয়ার ফুর [psf] 100 ফুতরর কে বাম়ির জন্য)।

আপনার ঝুঁ কি িমান

টতন্ক ত�া  
এবং ঝড়

n পুরাতনা ইঁতরর বামড়র জন্য, যাতে মরইনতফাস্টতেনর মনই, একজন মনউ ইয়ক্ট মস্টর-িাইতসন্সকৃে ও 
মরমজমস্টকৃে স্পমে বা মপশাদার ইমঞ্মনয়ারতক িাকুন  যাতে মনম্নমিমখেগুমি মবেতয় মেমন সাহায্য করতে 
পাতরন:

• মরইনতফাস্ট না করা তেমর প্যারাতপর বদতি মফিুন মরইনতফাস্ট করা তেমর প্যাপাতরর মদয়এ এবিং োতদর 
মবম্ডিংতয়র বামক অিংতশর সাতে আরতক রাখুন।  

• মব্রমসিং মযাে করুন মবম্ডিংতযর প্যারাতপরতক আরতক রাখার জন্য, আড়াআমড় মস্টতির স্টার ব্যবহার কতর 
এবিং পতিস্রা মদতয় প্যারাতপরতক মেরােে করুন।

• সেস্ ঝুতি োকা প্যারাতপর ও মেসনামর মচেমন প্রমেস্াপণ করুন।

• সেস্ মেসনামর কািাতোেে ফারি মেরােে করুন, মফতর যাওয়া ইঁর প্রমেস্াপণ কতর।

• মবয়ামরিং মদওয়াতি োতদর মরেে আরতক রাখুন।

• বল্টু ব্যবহার কতর আপনার বামড়তক োর মিতের সাতে আরতক রাখুন।

n সেস্ কাতির বামড়তক োর মিতের সাতে আরতক রাখুন।

n ব্যািাস্ট রুমফিংতযর আকার মযেন মনউ ইয়ক্ট মসমর মবম্ডিং মকাতি বিা হতয়তে মেেন করুন।

• রুফ ব্যািাস্ট তেমর করা হতয়তে যাতে োদতক 
আরতক রাতখ োর ওজন মদতয়। একামধক 
মজমনসপরে আতে যা সাধারণে ব্যবহার করা যায় 
এমর করতে, যার েতধ্য অন্তিু্টক্ত আতে মপ গ্র্যাতিি 
বা পাের; মকন্তু একমর রতন্টতিা বা ঝতড়র সেতয় 
এই মজমনসগুতিাই উড়ন্ত রুকতরা হতয মযতে পাতর। 

n মশিাবৃমটি মেতক ষেমে কোতে, আপনার োতদর কিামরিংতক সতব্টাচ্চ মরর করা মজমনসপরে মদতয় (ক্লাস 4 োন 
আনিাররাইরার ি্যাতবাতররমর-র 2218 োন)।

n োদ এবিং মদওয়াতির সিংতযােগুমি আর োর সাতে মদওয়াি ও আপনার বামড়র মিতের সাতে সিংতযাে শক্ত 
করুন। যমদ প্রতয়াজন হয় একমর কন্্যা্রতক মনতয়াে করুন।

n মনমচিে করুন যাতে আপনার বামড় বা ব্যবসাতয়র তবদু্যমেক ব্যবস্া সমিকিাতব গ্রাউনি করা োতক যাতে সাি্ট 
মপ্রাতরকররগুমি কায্টকরীিাতব কাজ কতর।

n একমর সারা বামড়র সাজ্ট মপ্রাতরকরর িাোন যাতে বজ্রপাে মেতক ষেমে কোতনা যায়।

• গুরুবেপূণ্ট ও দােী তবদু্যমেন সরঞ্াতের জন্য অমেমরক্ত স্রষো প্রতয়াজন হতি িাোন।

প্যারাতপর

রুফ ব্যািাস্ট

কামণ্টশ
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ভূকমিম্প

িূমেকম্প হি হিাৎ কতর এবিং দ্রুে োমরর কম্পন, যাতে োমরর দুমর অিংশ এতক অপতরর উপর মদতয় 
মপেতি যায় উপমর্েতির মনতচ। অমধকািংশ িূমেকম্প মবদ্যোন ফারি মেতক হতয় োতক, যার দুই মদতক 
পাের এতক অপতরর উপতর মদতয় চতি যায়, অেবা পৃমেবীর উপমরেতির পােতর নেুন ফারতির সৃমটি কতর। 

যমদতা মনউ ইয়ক্ট শহর এেন বড়সড় মকাতনা ফল্ট িাইতন অবমস্ে নয়, েবুতা িূমেকম্প আোতদর এিাকাতক
প্রিামবে কতরমেি। রন বসমে, উচ্চ পমরোতণ তেমর পমরকািাতো, এবিং 1996 সাতির আতের বামড়গুমির 
িূমেকম্প মরাধী নকশা না োকা, এই শহতরর ঝুঁমক বামড়তয়তে। পুরাতনা ইঁতরর বামড়গুমি িাতঙ পড়ার মবমশ 
সম্াবনা আতে িূমেকতম্পর সেতয় (েুিনায কাতির অেবা আধুমনক কিংমরির বিং মস্টতির বামড়গুমির মচতয়)।

মনম্নমিমখে পদতষেপগুমি গ্রহণ করার কো মবতবচনা করুন যাতে িূমেকম্প মেতক আপনার সম্পমতির মনরাপতিা 
মনমচিে করা যায়: 

n কায্টকরী করুন মনয়মেে বামড়র রষোণাতবষেণ করান:

• োদতক রাইর এবিং িাতিা অবস্ায় রাখুন।

• কামণ্টশ ও অ্যািুমেমনয়াে প্যাতনিগুমিতক িাতিা কতর আরতক রাখুন।

• নেুন কতর পতিস্রা করান —  মবতশে কতর প্যারাতপর ও মচেমনতে

• সেস্ ফারি মেরােে করুন।

আপনার ঝুঁ কি িমান

বড় যন্ত্র 
(ওয়ারার মহরার)

মসফমর স্ট্যাপ/মকতবি মদওয়াতি আরকাতনা োতক

n বামড়তে ে্যাস িাইন মঢাকার স্ানমর স্রমষেে করুন/
পমরবমে্টে করুন।

n আপনার ওয়ারার মহরারতক কাতের মদওয়াতির সাতে
স্ট্যাপ মদতয় আরকান। যমদ মকাতনা ে্যাস ওয়ারার
মহরার িূমেকতম্পর সেতয় পতড় যায়, মসমর ে্যাসিাইন
মিতঙ মফিতে পাতর এবিং আগুন েমড়তয় পড়তে পাতর।

n বড় যন্ত্রগুমি মদওয়াতি আরতক রাখুন মনরাপতিা মকতবি 
বা স্ট্যাপ মদতয়। মযতকাতনা বড় যন্ত্র বা আসবাতবর
মরািার আরতক রাখুন। (িানমদতকর মচরে মদখুন।)

n বামণমজ্যক অমনিমনব্টাপক ব্যবস্াগুমিতক মব্রস কতর রাখুন যাতে মপ্প্রঙ্িার িাইনগুমি োতদর সিংতযাে স্ি
মেতক মেঁতড় মবমরতয় না যায়।

n জানািা ও কাঁতচর দরজায় মসফমর মফল্ম িাোন।

n োতদ িাোতনা আতিা, ঝুিন্ত োদ এবিং অন্যান্য ঝুিন্ত মজমনস মযে ঝাড়িনিন বিং োে আপনার বামড়র স্ায়ী
কািাতোর সাতে আরতক রাখুন।

n মদওয়াি আিোমর, বইতয়র মকস এবিং মশল্ফগুমি মদওয়াতি বল্টু মদতয় নয়ে স্ট্যাপ মদতয় আরকান এবিং
িামর মজমনসগুমিতক মনতচর মশতল্ফ রাখুন।

n ড্য়াতর এবিং ক্যামবতনতরর দরজায় ি্যাচ িাোন।

n শক্তিাতব োউনর করুন ফ্্যার মস্কন মরমি, েমব এবিং আয়নাগুমিতক।

n সেস্ কাতির বামড়তক োর মিতের সাতে আরতক রাখুন।

n পুরাতনা ইঁতরর বামড়র জন্য, যাতে মরইনতফাস্টতেনর মনই, একজন মনউ ইয়ক্ট মস্টর-িাইতসন্সকৃে ও
মরমজমস্টকৃে স্পমে বা মপশাদার ইমঞ্মনয়ারতক িাকুন যাতে মনম্নমিমখেগুমি মবেতয় মেমন সাহায্য করতে
পাতরন:

• মরইনতফাস্ট না করা তেমর প্যারাতপর বদতি মফিুন মরইনতফাস্ট করা তেমর প্যাপাতরর মদয়এ এবিং োতদর
মবম্ডিংতয়র বামক অিংতশর সাতে আরতক রাখুন।

• সেস্ ঝুতি োকা প্যারাতপর ও নড়বতড় মেসনামর মচেমন প্রমেস্াপণ করুন।

• সেস্ মেসনামর কািাতোেে ফারি মেরােে করুন, মফতর যাওয়া ইঁর প্রমেস্াপণ কতর।

• মবয়ামরিং মদওয়াতি োতদর মরেে আরতক রাখুন।

• বল্টু ব্যবহার কতর আপনার বামড়তক োর মিতের সাতে আরতক রাখুন।

• মব্রমসিং মযাে করুন মবম্ডিংতযর প্যারাতপরতক আরতক রাখার জন্য, আড়াআমড় মস্টতির স্টার ব্যবহার কতর
এবিং পতিস্রা মদতয় প্যারাতপরতক মেরােে করুন। (মনতচর মচরে মদখুন।)
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ব্াশ  
ফায়ার

যমদও মনউ ইয়ক্ট শহর, পমচিে োমক্টন যুক্তরাত্রের শহরগুমির েতো সব্টগ্রাসী বুতনা আগুন অমিজ্ঞো কতরমন, 
েবুও এই শহর ব্রাশ ফায়াতর আরিানম্ত হতে পাতর, যা সাধারণে বসন্ত এবিং মহেতন্তর শহতরর মবমিন্ন অিংতশ 
মদখা যায় যখন োেপািা শুষ্ হতয় পতড়।  

মনউ ইয়ক্ট শহতর অমধকািংশ ব্রাশ ফায়ার খুব মোতরা হয় এবিং োরা বামড়গুমিতক প্রিামবে কতর না।  মকন্তু, 
এেন মকেু অঞ্চি আতে মযখাতন বামড়গুমি এবিং মবম্ডিংগুমি প্রায় মখািা জায়োয় আতে যাতে প্রাকৃমে বাফার 
নূ্যনেে আতে বা একদেই মনই — মবতশে কতর স্ট্যাতরন আইি্যাতনি। 

আপনার সম্পমতির আতশ পাতশ মবমিন্ন মনে্টাণগুমি খমেতয় মদতখ আপনার বামড় বা ব্যবসার ব্রাশ ফায়ার মেতক 
ষেমেগ্রস্ হওয়ামর নূ্যনেে করুন। 

সািারে রক্োতবক্ে 

n পরীষো করুন এবিং সমরতয় মফিুন পুরাতনা অেবা েৃে োেপািা এবিং রুকতরাগুমি আপনার সম্পমতির আশপাশ, 
োদ, হাোগুমড় মদতয় যাওয়ার স্ান, মিনরগুমি, মিকগুমি ইে্যামদ মেতক যাতে আগুতির উপাদানগুমি কে করা 
যায়।

n আপনার োতির েয় ফুতরর েতধ্য োতের িািগুমি মকতর মদন।

n োেপািার দ্ীতপর েতো তেমর করুন এবিং োতের মনতচ মঝাপ রাখতবন না যাতে আগুন আপনার বামড় পয্টন্ত 
মযতে পে না পায়।

আপনার ঝুঁ কি িমান

মযসব বামড়গুমি দাহ্ পদাে্ট মদতয় তেমর (মযেন কাি) , োতদর ঝুঁমক অতনক মবমশ।  

ছাদগুকল 

n আপনার োতদর ফায়ার মরমরিং জানুন। যমদ আপনার োদতক 
প্রমেস্আপণ করতে হয়, েতব ক্লাস A প্রদান করতব সবতচতয় 
িাতিা আমনি মনতরাধণ ও মশ্রষ্ঠ স্রষো। যান আনিারাইরাস্ট 
ি্যাবতররমর ওতয়বসাইতর www.ul.com -এ অমেমরক্ত 
মনতদ্টমশকার জন্য।

যেন্টগুকল 

n মিনরগুমি পমরষ্ার করুন মনয়মেে যাতে মেতশ রুরতকাগুমি না 
োতক।

মচরে: ক্লাস A রুফ

সাইক�ং

n যমদ জ্ািাতনা হয়, দাহ্ সাইমিিং বামড়র অন্যান্য অিংশগুমির মষেতরেও মবপদ মহসাতব দাঁড়াতে পাতর, মযেন 
জানািা অেবা কামণ্টতশর মনতচর এিাকা।

n যমদ আপনার দাহ্ সাইমিিং োতক, মসমরতক প্রমে বের পরীষো কতর মদখুন মসখাতন মকাতনা ফারি হতয়তে মকনা 
এবিং মনমচিে করুন যাতে োরা উচ্চোতনর কল্ক মদতয় িরার করা োতক। 

িাকে্ক শ

n কামণ্টতশর মনতচর এিাকা খুবই মবপজ্জনক কারণ মকাতনা ফারি বা মিনর মদতয় আগুতনর হল্কা বা ফুিমক 
অ্যামরতক মপৌঁতে মযতে পাতর।

n ওতপন-ইতির মরেেতক মসামফতরি অেবা একমর বক্স করা ইি মদতয় প্রমেস্াপণ করুন।

োনালাগুকল

n িাোন িুয়াি মপন জানািা যাতে বাইতরর মপন মিেতরর মপিতক স্রমষেে করার জনে্য ব্যবহার করা যায়।

n মরম্পার করা কাঁচ খুব শক্ত হয় এবিং মসমর অমেমরক্ত স্রষো প্রদান করতব একমর ব্রাশ ফায়াতর।

n শারার বা কিার অমেমরক্ত স্রষো মদতে পারতব।

য�িগুকল

n কাতির মিক মবাতি্টর জন্য, অন্তে দুই ইমঞ্চ মোরা িাম্বার ব্যবহার করুন।

n মিতকর মনতে দাহ্ পদাে্ট রাখতবন না।

যবড়াগুকল

n দাহ্ পদাে্ট মদতয় কখনই মবড়া তেমর করতবন না। অ-দাহ্ মজমনসপরে, মযেন আগুনতরাধী কাি, মোরা 
আকাতরর কাি (1.5 ইমঞ্চ বা োর মবমশ মোরা), অেবা মচন মিিংক মবড়া যাতে িোতন োে ওতি, মসমর 
ব্যবহার করুন।

গ্ারােগুকল

n ে্যারাতজর মরাি-আপ দরজাতক ওতয়দার-স্টাইপ ও মসি করা যাতব মকাণাগুমিতে।

n বাইতরর জানািাযুক্ত দরজাগুমিতক ফায়ার-মরর করা মজমনস বা প্যাতনমিিং মদতয় প্রমেস্াপণ করুন।

n কাঁতচর প্যাতনি করা ে্যারাতজর দরজাগুমিতক প্রমেস্াপণ করুন ফায়ার-মরর করা কাঁচ মদতয় অেবা োতদর কল্ক 
মদতয় িরার কতর মদন। 

n কারতপাতর্ট দাহ্ পদাতে্টর ব্যবহার কে করুন।

িাতের পচন

n কাতির পচন মদখার কতয়কমর দারুন স্ান হি কাতির জানািার মনতচর মকাণগুমি, মিতকর আতশ পাতশ, এবিং 
অন্য মযতকাতনা এিাকা মযখাতন জি কাতির ফাঁতক বা মসতে আরতক মযতে পাতর।

n কাতির পচতনর ঝুঁমক কোতে:

• দৃযেোন ফাঁক ও মসেগুমি কল্ক করা। মবদ্যোন কমল্কিং পরীষো করুন ও ো প্রমেস্াপণ করুন। 

• মবড়ার প্রায় এক ইমঞ্চ মনচ মেতক োমর সমরতয় মনন। 

ওতপন ইি মরেমেিং

সমফতরি ইি মিজাইন  
সাতে মিনর িাোতনা

রুফ ইি
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প্রমেবার গ্রীষ্মকাতি মনউ ইয়ক্ট শহতর সাধারণে এক বা মবমশ বার অে্যমধক েরে পত়ি, যখন স্ািামবতকর মচতয় 
মবমশ োপোরো োতক এবিং/অেবা উচ্চ আরে্টো োতক দীর্ট সেয় ধতর। 

মনউ ইয়ক্টাতররা এোড়াও িুেতে পাতরন “আব্টান মহর আইি্যানি এতফ্,” -এ এমর একমর ররনা মযখাতন, 
রাস্ার মপচ, কিংমরির এবিং ধােু যা শহতরর বামড়গুমি তেমর করতে ব্যবহার করা হয়, মসগুমি সূতয্টর মেতক মবমশ 
েরে মশােণ কতর োেপািাওয়ািা স্াতনর েুিনায়। এর ফতি হাওয়ার োপেনারো মবমশ োতক, মবতশে কতর 
রাতে যখন োপ মবমকরণ হয়।

n োতদর রঙ করুন হাল্কা (সবুজ বা সাদা) যাতে মবম্ডিংতয়র অি্যন্তরীণ োপোরো কে রাখা যায় এবিং আব্টান 
মহর আইি্যানি এতফ্ হ্াস করা যায়। (মনতচর মচরে মদখুন।)

আপনার ঝুঁ কি িমান

অে্যমধক েরে শরীতর সেস্া মিতক আনতে পাতর। দীর্টকাি অে্যমধক োতপর সিংস্পতশ্ট োকা গুরুের স্াস্্য 
সেস্া মিতক আনতে পাতর।  বৃদ্ধ, মশশু, এবিং দীয়্টরকািীন মচমকৎসােে অস্খ আতে এেন ব্যমক্ততদর ঝুঁমক 
সবতচতয় মবমশ। স্াতস্্যর উপর অে্যমধক েরতের প্রিাব মবেতয় অমেমরক্ত েতে্যর জন্য মদখুন এই ওতয়বসাইর 
NYC.gov/health।

n উচ্চ োতনর জানািা ইন্সরি করুন। এই জানািাগুমির সাধারণে মনম্নমিমখে তবমশটি্য োতক: 

• একামধক মলেমজিং স্র (কাঁতচর মপনগুমি, যা মকেুরা েফাতে োতক), যা বৃমদ্ধ করতব জানািার ইনস্তিশন 
এবিং শব্দ কোতে সাহায্য করতব।

• কে প্রবাহ মকামরিংগুমি —  কাঁতচর উপর স্ছে স্তর মরন বা মসিিার অক্সাইি মদতি আতিা োর েতধ্য মদতয় 
চতি মযতে পারতব মকন্তু মবশ মকেুরা েরে আরতক যাতব।

n আপনার জানািায় সানতশি ইন্সরি করুন।

n আপনার এয়ার কমনিশমনিং ও মিমনরতিশন ব্যবস্ার অবস্া পরীষো কতর মদতখ মনন, গ্রীষ্ম আসার আতেই।

• যমদ আপনার মসন্াি এয়ার না েতক, েতব একমর এয়ার কমনিশমনিং মকনুন এবিং োর মফল্টার মনয়মেে 
পমরষ্ার করতে িুিতবন না।

n আপনার অ্যামরক এবিং মবম্ডিংতয়র মদওয়ািগুমি ইনস্তির কমরতয় মনন।

n আপনার বামড়তক পরীষো কতর মদতখ মনন ো “এয়ার রাইর” মকনা। হাওয়া মজাতর বইতে এেন একমর মদতন 
একমর ধুপকামি বা ম্াক মপনতক আপনার জানািার, দরজার, মবদু্যতের বাক্স, জতির পাইপ ইে্যামদ, 
ইতিম্রিকাি আউরতির, োতদ িাোতনা মজমনসপরে, অ্যামরতকর হ্াচ এবিং অন্যান্য স্াতনর সােতন রাখুন যাতে 
আপমন বুঝতে পাতরন ময় হাওয়া বাইতর মেতক মিেতর মিক হতয় ঢুকতে মকনা। যমদ মধাঁয়া পাশাপামশ যায়, 
আপমন েতব একমর এয়ার মিক আমবষ্ার কতরতেন, মযমরতক আপনার মসি করতে হতব।

• দরজা  জানিা, যাতে এয়ার মিক আতে ো মসি কতর মদন।

• মযখাতন জতির, িাম্িং অেবা তবদু্যমেন োর মদওয়াি, মেতঝ, োদ এবিং ক্যামবতনতরর উপতর মসামফতরর 
েধ্য মদতয় আসতে মসখাতন এয়ার মিক োকতি ো আরতক মদন।

• জানািার, মবসতবাি্ট এবিং অন্যান্য স্াতন বড় ফাঁকা আরকাতে মফাে মসি্যানর ব্যবহার করুন।

অত্যকিি 
গরম
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শীতিালীন 
আবহওয়া

সািারে রক্োতবক্ে

n োতের িাি, বামড়র োদ এবিং অন্যান্য স্টাকচার মেতক অমবিতম্ব বরফ ও েুোর সমরতয় মফিুন।

• যমদ বরফ/েুোর জতে যায়, েতব মসমরতক একমর িম্বা হােিযুক্ত ম্া-মরক মদতয় সমরতয় মফিুন যাতে আপমন
মসমরতক মনরাপদিাতব সমরতয় মফিতে পাতরন োমরতে দাঁমড়তয়ই, অেবা মকাতনা েুোর সরান এেন কন্্যা্তরর
সাহায্য মনন।

n োতের িাি বা োর অিংশ পমরষ্ার করুন কারণ মসমর আপনার বামড়তে বা মবদু্যতের োতর পড়তে পাতর।

n নদ্টো মেতক পাো এবিং অন্যান্য রুকতরাগুমি পমরষ্ার করুন।

n মযসব কাি পতচ মেতে ো খুঁমরতয় পরীষো করুন ও ো মেরােে করুন (মবতশে কতর বাইতরর মদওয়াতির খুব
কাতে)।

n ঝুতি প়িা োদ মেরােে করুন।

n ষেমেগ্রস্ োতদর জতয়নরগুমি প্রমেস্াপণ করুন।

n একমর ব্যাক-আপ মজনাতররর ইন্সরি কতর মনন।

ছাদগুকল

n আপনার বামড়র রষোণাতবষেণ করুন, আপনা োদ মেতক রুকতরা, ইে্যামদ পমরষ্ার কতর।

n একজন মনউ ইয়ক্ট মস্টর-িাইতসন্সকৃে ও মরমজমস্টকৃে স্পমে বা মপশাদার ইমঞ্মনয়ার মদতয োতদর
কািাতোেে সষেেো পরীষো করান, যাতে েুোরপাে জোর ফতি অে্যমধক ওজন মসমর মনতে পাতর।

n যমদ আপনার মবম্ডিংতয়র একমর সোন োদ োতক, োহতি ঢািু োতদর সাতে েুিনায় োতে জি-জোর প্রচুর
সম্াবনা োতক, যার ফতি মিক হতে পাতর, এেনমক ো মিতঙও পড়তে পাতর।

n োতদর মিকগুমি মেরােে করুন

n অ্যামরতক প্রচুর হাওয়া বাোস রাখুন যাতে োতদ েুোর/বরফ েতি আবার জো না মযতে পাতর যার ফতি
োদ মিতঙ পড়তে পাতর।

ইনসুতলশন

n মদওয়াি এবিং অ্যামরতক মবম্ডিং ইনস্্যতিশন মযাে করুন।

n মনমচিে করুন যাতে দরজা এবিং জানািাগুমি কায্টকরীিাতব বন্ধ করা োতক এইগুমি ব্যবহার কতর:

• সানতশি

• এয়ার মসমিিং, উচ্চ োতনর জানািাগুমি

আপনার পাইপগুকলতি রক্া িরুন

n পাইপগুমি মরিি বা র ্যামপিং মদতয় ইনস্তির করুন, কারণ মখািা পাইপ োকতি মসমর জতে যাওয়ার ্িাবনা
আতে।

n ফতসর মড্প করতে মদন প্রচুর িাণ্া আবহওয়ায়, যাতে পাইপগুমি মফতর না যায়।

n জতির পাইপ অ্যামরক, হাোগুমড় মদতয় যাওয়ার জায়ো, এবিং দুব্টি বাইতরর মদওয়াতির আওোর বাইতর
রাখুন।

n বাইতরর মদওয়াি ও মিতের জতির পাইতপর কাতে ফারি এবিং ফুতরা বন্ধ করুন কিমকিং মদতয়।

n তশে্যপ্রবাতহর সেয় ক্যামবতনতরর দরজা মখািা রাখুন যাতে েরে হওয়া পাইপগুমিতে আতশ পাতশ রুরতে
পাতর।

আপনার ঝুঁ কি িমান

মনউ ইয়ক্ট শহতরর সব স্াতনই মবমিন্ন প্রকাতরর শীেকািীন ঝড় হওয়ার সম্াবনা আতে। এই আকাতরর 
দুতয্টােপূণ্ট আবহওয়ার কারতণ অতনক সেতয় প্রবি তশে্যপ্রবাহ, বরফ ও েুোর পাে রতর। এই মবেয়গুমি 
শহতরর মবম্ডিং, পমরকািাতো এবিং পমরতসবাতক প্রিামবে করতে পাতর, এবিং োর সাতে প্রিাব মফিতে পাতর
জনস্াস্্য ও মনরাপতিাতে। 

শীতের োসগুমিতে আপনার স্াস্্য স্রষো মবেতয় অমেমরক্ত েতে্যর জন্য মদখুন NYC.gov/health।

যমদও মবরি, বরফ ও েুোরপাে বামড়র েিনেে ষেমে করতে পাতর অেবা োদতক মিতঙ মফিতে পাতর, যমদ
বামড় সমিকিাতব রষেণাতবষেণ না করা হয়।  
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NYC এমাতে্ক কসি ম্াতনেতমন্ট 
NYC.gov/emergencymanagement

করক�উস ইতয়ার করস্ক 
NYC.gov/reduceyourrisk

কনউ ইয়ি্ক  কসটি হ্যাো�্ক  কমটিতগশন প্্যান 
NYC.gov/hazardmitigation

যরক� কনউ ইয়ি্ক
NYC.gov/readyny

যনা ইতয়ার যোন – হাকরতিন কপ্রতপয়া�্ক তনস 
ইন কনউ ইয়ি্ক  
NYC.gov/knowyourzone

কনউ ইয়ি্ক  কসটি ক�পাট্ক তমন্ট অফ কবক্ডংস 
NYC.gov/buildings

কনউ ইয়ি্ক  কসটি ফায়ার ক�পাট্ক তমন্ট 
NYC.gov/fdny

কনউ ইয়ি্ক  কসটি যময়রস অকফস 
অফ করিোকর যরকেকলতয়কসি  
NYC.gov/resiliency

কনউ ইয়ি্ক  কসটি যময়রস অকফস  
অফ হাউকেং করিোকর অপাতরশনস 
NYC.gov/recovery

FEMA
www.fema.gov/hazard-mitigation-grant-program

কনউ ইয়ি্ক  যস্ট ক�কেশন অফ  
যহামল্ান্ড কসকিউকরটি অ্যান্ড এমাতে্ক কসি সাকে্ক তসস 
www.dhses.ny.gov 

যনাটিফাই NYC  
NYC.gov/notifynyc   
@NotifyNYC

Facebook-এ NYC এমাতে্ক কসি ম্াতনেতমন্ট 
www.facebook.com/NYCemergencymanagement 
এবং Twitter: 
@nycemergencymgt

বীমা সংথিাগুকল

ন্াশানাল ফ্া� ইনসু্যতরসি যপ্রাগ্াম 
www.floodsmart.gov
1-888-379-9531

FEMA করকেয়ন II যিাস্াল অ্যানাকলকসস অ্যান্ড ম্াকপং
www.region2coastal.com

কনউ ইয়ি্ক  যস্ট ক�পাট্ক তমন্ট অফ ফাইন্াকসিয়াল সাকে্ক তসস
www.dfs.ny.gov 
1-800-342-3736

ইনসু্যতরসি ইনকস্টিউট ফর কবেতনস অ্যান্ড যহাম যসফটি 
www.disastersafety.org 
(813) 286-3400

যনবারহু� হাউকেং সাকে্ক তসস অফ কনউ ইয়ি্ক  কসটি, ইনি.
www.nhsnyc.org 
212-519-2500

ইনসু্যতরসি ইনফতম্ক শন ইনকস্টিউট
www.iii.org 
212-346-5500

আরও সংথিাগুকল

অন্যিাতব যমদ না বিা হতয় োতক েতব কি করুন 311 নম্বতর (TTY: 212-504-4115), 
অেবা ব্যবহার করুন NYC.gov যাতে শহতরর এতজমন্সতদর সাতে মযাোতযাে করা যায়।
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Arabic
للحصول عىل نسخ باللغة العربية من هذا الدليل.  NYC.gov/readyny ُزر

Bengali
এই মনতদ্টমশকামরর বািংিা কমপর জন্য NYC.gov/readyny মদখুন

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

এই কনতদ্ক কশিাটি অক�ও কহসাতব এবং কনম্নকলকিত োষাততও পাওয়া োয়।
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