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কোগজপররে� কচপ

প্োণী� প্োথচিক 
চিচকৎসো স�ঞ্োি
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শখলনো িো চরিট

� ্যোচিস ট্যোগ

শ�োিো� িোচ়ি� প্রিে 
পরথ লোগোরনো শ�সচকউ 
অ্যোলোটনে  চটিকো�

পচ�ষ্ো� ক�ো� জন্য 
প্োচটিরক� ি্যোগ পচ�ষ্ো� ক�ো� 

স�ঞ্োি

শপোষো প্োণী� 
জন্য লোইরসন্স

শপোষো প্োণী� 
ID ট্যোগ

শ�োিো� শপোষো 
প্োণী গ্রহণ কর� 
এিন ওষুরে� 
একটি �োচলকো

খোঁিো িো 
ক্যোচ�য়ো�

খোিো�, পোচন, 
ও পোরে

চল�ো তৈরি হওয়ো যোক,
রিউ ইয়ক্ক !

অপ্�্যোচে� পচ�চথিচ�� জন্য প্স্তু� থোকোই িুচধিিোরন� কোজ

এই গোইরে� িো়িচ� কচপ শপর� িো অন্যোন্য ভোষোয় এই 
গোইেটি পোওয়ো� অনরু�োে ক�র�, 311 নম্বর� শিোন কর�ো 
অথিো NYC.gov/readyny ওরয়িসোইরট যোও।

বোরিি জি্য জিুরি পরিকল্পিো

েরূ� থোকো িনু্/আত্ীরয়� শিোন #:

অন্যোন্য গুরুত্বপূণনে �থ্য:

অংরক� েোঁেোঁ� 
উত্ত�:

2
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(�ুচি চক জোরনো কখন এগুচল ি্যিহো� ক�র� হয়?)

911 এ ক� কলিো...
• যখন �ুচি আসন্ন চিপে শেখর� পোও িো শিোরখ� সোিরন অপ�োে 
ঘটর� শেখ

• িো�োত্ক আঘো� শপরল িো জরুচ� চিচকৎসো� প্রয়োজরন

• জরুচ� নো হরল অথিো চিে্ুযৎ স�ি�োহ িন্ হরয় শগরল �ো 
চ�রপোটনে  ক�র� 911-এ কল ক�রি নো (শিোন লোইনটি জরুচ� 
করল� জন্য শখোলো �োখরি)।

311 এ ক� কলিো...
যখন শ�োিো� জরুচ� নয় এিন শসিো ও �থ্য প্রয়োজন হয়, শযিন:

• সু্ল ও সু্ল-প�ি�তী কিনেসূচি

• সু্রল িোস সম্পরকনে  �থ্য

• েহর�� পোিচলক পুল ও পুরল� সিয়সূচি

• শ�োিো� িহল্োয় শবেচ্োরসিী কোযনেক্রি

• জরুচ� পচ�চথিচ�র� শপোষো প্োণীরক চকভোরি সু�চষি� �োখো যোয় 
(“শপোষো প্োণী� জন্য চনউইয়কনে  ত�চ�” শিরয় নোও)

• পচ�িোর�� সেস্যরে� জন্য বেোথি্য ও প�োিেনে পচ�রষিো

�ুচি 311-এ চেরন 24 ঘন্ো একজন সচক্রয় অপোর�ট� পোরি। শসখোরন 
170টি ভোষো� জন্য শেোভোষী� ি্যিথিো �রয়রছ৷ 

জিুরি পরিরথিরৈলৈ 311-এ ফ�োি কিলব িো।

চনরি� অংরক� েোঁেোঁয়, হো�োরনো 
সংখ্যোগুচল খুরঁজ শপর� শ�োিো� 
গোচণচ�ক িচুধি ি্যিহো� কর�ো। 
প্চ�টি সোচ�� সংখ্যোগুচল� 
শযোগিল েোনচেরক� সংখ্যোটি� 
সিোন৷ প্চ�টি কলোরি� 
সংখ্যোগুচল� শযোগিল চনরি� 
সংখ্যোটি� সিোন৷ েোঁেোটি 
সিোেোন ক�র� 0-9 শথরক 
সংখ্যো ি্যিহো� কর�ো।

েোঁেোটি শেষ ক�ো� পর�, চনউ 
ইয়কনে  সম্পরকনে  েোরুণ চকছু �থ্য 
প়ির� প্চ�টি �চিন িগনেরষিররে� 
সংখ্যো চিলোও!
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রিউ ইয়ক্ক  সম্পলক্ক  ৈথ্য

চনউ ইয়কনে  চসটির�, জোনয়ুোচ� িোরস গ়ি �ুষো�পো� 7 ইচচি। 
Manhattan-এ� শসরভন্থ এচভচনউ ি্যোেন এচভচনউ নোরিও 
পচ�চি�।

চনউ ইয়কনে  চসটি� চসল (চসটি� অচিচেয়োল প�োকোয়, ও এই 
গোইরে� চপছরন� কভোর� শেখোরনো হরয়রছ) 6টি অংে চনরয় 
ত�চ�: ঢোল, জনগণ, শয িছ� েহ�টি জন্ম শনয়, আরিচ�কোন 
ঈগল, ল্যোটিন ভোষোয় চসরল� নোি, এিং পো�োসহ একটি েোল 
(যোরক লর�ল িলো হয়)।

শিয়� প্চ� 4 িছ� অন্ত� চনিনেোচি� হন, এিং চনউ ইয়কনে  
চসটি� চনিনেোহী েোখো� শন�ৃত্ব শেন। শিয়� চসটি হরল (City 
Hall) কোজ কর�ন।

শলোয়ো� ি্যোনহোটোন-এ� শিৌচলং চগ্রন শথরক শুরু হওয়ো 
ও অ্যোলিোচনর� এরস শেষ হওয়ো ব্রেওরয় চিরবে� েীঘনে�ি 
�োস্োগুচল� অন্য�ি যো 150 িোইল (241 চকরলোচিটো�) লম্বো। 
এই �োস্ো� অচিচেয়োল নোি হরলো হোইওরয় 9।

চনউ ইয়কনে  চসটির� 5টি ির�ো আরছ।

ি্যোনহোটোন-এ� �োস্ো� শলআউট িলূ� এচভচনউ ও চ্রিরট� 
সিন্বরয় গঠি�। এচভচনউগুরলো� িে্যকো� জোয়গো চ্রিটগুরলো� 
িে্যকো� জোয়গো� শিরয় প্োয় 3 গুণ শিচে। 
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এখন শযরহ�ু শ�োিো� িোচ়ি� জন্য 
�ুচি একটি জরুচ� পচ�কল্পনো ত�চ� 
কর�ছ, শ�োিো� শপোষো প্োণী� জরন্যও 
একটি পচ�কল্পনো ত�চ� কর�ো! 
েোনচেরক� শগোলকেোঁেো অনসু�ণ কর�ো 
এিং িোইর� শি� হওয়ো� পথ খুরঁজ 
শি� ক�ো� সিয় শ�োিো� শপোষো 
প্োণী� প্রয়োজন হর� পোর� এিন 
কিপরষি 4টি চজচনস সংগ্রহ কর�ো।

চল�ো তৈরি হওয়ো যোক, রিউ ইয়ক্ক !
এই িইটি শ�োিোরক শ�োিো� িহল্োয় িো েহর�� আরেপোরে জরুচ� অিথিো� জন্য পচ�কল্পনো শুরু ক�র� সোহোয্য ক�র� পোর�। চনউ ইয়কনে  
প্স্তু� হরচ্…এখন �ুচিও চকভোরি প্স্তু� হর� পোর�ো �ো জোনর� পৃষ্োগুচল উল্োও!

ৈোই তৈরি হও, রিউ ইয়ক্ক । এটো কিোই বুরধিমোলিি কোজ ও রিিোপদ! আলিো জোিলৈ, পৃষ্ো উল্োও!

�ুচি চক চনউ ইয়কনে  চসটির� থোরকো? 
থোকো� জন্য চক েোরুণ একটি জোয়গো! 
সিসিয় চকছু নো চকছু ঘটরছই 
এিং চকছু চিষয় যো আি�ো আরগ শথরক 
অনিুোন ক�র� পোচ� নো

1

আগুন ও ঝর়ি� ি�, জরুচ� পচ�চথিচ� 
ঘরটই থোরক, এটো সচ�্য 
�রি এিন হরল কী ক�র� হরি �ো জোনো 
আিোরে� সিো� অিে্য ক�ণীয়

3
শিয়� জোরনন শয কী ক�র� হরি 
সু্লগুচলও জোরন 
এখন আিোরে� পোলো—ির�ো অি িোইভ 
শযরকোরনো চিস্মরয়� জন্য প্স্তু� থোকো� 
পচ�কল্পনো ক�ো

4
�োই আর�ো জোনর� পৃষ্ো উল্োও 
এটো এরকিোর�ই সহজ 
িরলো, চনউ ইয়কনে , আি�ো সিোই 
জরুচ� পচ�চথিচ�� জন্য ত�চ� হই

5

শযরহ�ু আি�ো কখরনোই চনচচি� হর� পোচ� নো 
ঠিক কী ঘটরি 
�োই জরুচ� পচ�চথিচ�� জন্য পচ�কল্পনো 
ত�চ� কর� �োখোই িচুধিিোরন� কোজ ও চন�োপে

2

অংলকি ধাোধাো: রিউ ইয়ক্ক , রিউ ইয়ক্ক রিউইয়ক্ক  থোকোি জি্য একটি দোিুণ জোয়গো! 
Brooklyn Bridge-এ� এই ছচিটি �ং কর�ো।

জিুরি পরিরথিরৈলৈ 
কুকুিছোিোলক সোহোয্য 
কিোি পরিকল্পিো!

এই ফিরি রিউ ইয়ক্ক  বোচ্োলদি গলল্পি 
বইটিি মোর�ক:

 শজরন নোও চকভোরি:
• তৈরি হলব জরুচ� পচ�চথিচ�� জন্য
• প্রস্তুৈ হলব এিং কী ক�র� হরি
• যোওয়োি জি্য তৈরি হলৈ হয় যচে যোওয়ো� 
প্রয়োজন হয়

 চভ�র� একনজ� শেখ!

311 ও 911 িোয়ো� কিো

NYC Emergency Management 

NYC Department of Education
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চল�ো তৈরি হওয়ো যোক!
�ুচি টি্যোটোন আইল্যোন্ড, ব্রুকচলন, কুইন্স, ব্রংক্স, িো ি্যোনহোটোন শযখোরনই থোরকো নো শকন, স্মোটনে  ও 
চন�োপে থোকোই সিসিয় উত্তি৷ �ুচি চক জরুচ� পচ�চথিচ�� জন্য প্স্তু�? শ�োিো� পচ�িোর�� চক 
শকোরনো পচ�কল্পনো আরছ? �ুচি চক জোরনো শয শ�োিো� সু্রল� পচ�কল্পনো কী? পোঁিটি ির�ো� সিগুরলোর� 
চকছু িোচ্ো চকভোরি প্স্তু� হরচ্ �ো শেখর� চনরি� কচি�োটি প়ি। যখন �ুচি চনরজ� পচ�িোর�� জন্য 
পচ�কল্পনো ত�চ� ক�রি, �খনই �ুচি প্স্তু� থোকরি, যোই আসুক নো শকন!

কচি�োটি প়িো শেষ হরল, িোনচিরেটি শেখ এিং শ�োিো� িোচ়ি ও সু্রল� অিথিোরন� উপ� একটি 
�ো�কো চিহ্ন েোও।

তৈরি হও: প্্যোি বোিোও
এখন আিোরে� সিয় প্্যোি বোিোলিোি  
যচে আি�ো একসোরথ নো থোকর� পোচ�  
একটি প্্যোন ফযখোলি আমিো রপ্রয়জিলদি সোলথ ফদখো কিলবো  
শযরকোরনো আিহোওয়োয়

ফ�োি িোম্োি শযগুচল আিোরে� ে�কোচ�  
আিোরে� চলরখ �োখর� হরি দু’টি  
একটি শ�োিো� িোচ়ি� কোলছ থোকো কোলিো  
আর�কটি দূলি থোকো কোলিো
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2প্রস্তুৈ হও: বোসোয় প্রস্তুৈ িোলখো
বোসোয় অবথিোলিি জি্য প্রস্তুৈ থোকলৈ  
এক িো চকছুচেরন� জন্য  
আিোরে� ে�কো� ফটে-ফহোম রকট  
এটো অলিকরদক ফথলক িচুধিিোরন� কোজ

একটি ফ্্যোশ�োইট �োর� আরলো জ্োলোর�  
একটি বাোরশি সোহোয্যকো�ী েব্দ  
ক্যোলিি খোবোি ও ফবোৈল� ভিো পোরি  
সহরজই খুরঁজ পোওয়ো যোরি

চকট চনরয় প্স্তু� হর�  
এক জোয়গোয় িোখলৈ হলব আলোেো আলোেো জোয়গোয় নয়  
আিোরে� পচ�িো� বোসোয় রিিোপদ থোকলব  
জিুরি অবথিোি জি্য প্স্তু� থোকরি

যোওয়োি জি্য প্রস্তুৈ থোলকো: ব্যোগ ফগোছোও
�রি কখরনো কখরনো পচ�িো�রক ফযলৈ হয়  
বোরি ফছলি চকছু চেরন� জন্য  
যখন হঠোৎ চকছু ঘলট যোয়  
সিোইরক িো়িচ� কোজও ক�র� হয়

একটি ফগো ব্যোগ, যরনে� সোরথ ক�রল প্যোক  
সহজ ক�রি পথ চ�ো  
আ� শযোগো়ি কর�ো সি যো দিকোি আ� ভো�বোলসো  
সিয় ক�র� পো�

চকছু খোবোি আি পোরি আিোরে� সিো� জন্য ে�কোচ�  
একটি ম্যোপ আ� টলচ্ক ি আল�ো শেখর� সোহোয্য ক�রি ভোরলো  
প্যোক কর�ো রপ্রয় বই আ� ফিরিও  
(রিলৈ ফমোলটও ভুল�োিো ব্যোটোরি!)

3আিোরে� সিয় এরসরছ প্্যোি তৈরি কিোি  
আি�ো শযখোরনই থোচক নো শকন  
শযখোরন আি�ো বোরিি বোইলি ফদখো কিলবো  
একটি জোয়গো শযটো কোলছ,আর�কটি জোয়গো  দূলি

একটি প্্যোরন� সোরথ প্রস্তুৈ থোকোি িোে্যরি  
আি�ো জোনর� পো�রিো শয আি�ো  
চন�োপরে থোকলবো এিং তৈরি  
থোকলবো জরুচ� পচ�চথিচ�� জন্য

আমিো এখি শযরকোরনো চকছু� জন্য প্স্তু�  
যোই আসুক নো শকন  
যচে আি�ো দূলি থোরক, সু্ল�, িো বোরিলৈ  
আমোলদি প্্যোি প্োয় ত�চ�

সু্রল আি�ো রশক্ষলকি কথো শুিলবো  
িোসোয় শিরন িলরিো আিোরে� �্যোরমর� প্্যোি  
যো ঘটরি �ো� জন্য আি�ো সিোই ত�চ�  
প্রস্তুৈ আি�ো যচে ঘরট ইিোরজনে চন্স

তৈরি ফহোি: প্্যোি বোিোি
জরুচ� পচ�চথিচ�� জন্য প্র�্যক সু্রল� একটি পচ�কল্পনো �রয়রছ। সু্রল� চন�োপত্তো 
পচ�কল্পনো সম্পরকনে  আর�ো �রথ্য� জন্য, আপনো� সন্তোরন� সু্ল শথরক প্যোর�ন্ গোইে 
শিরয় চনন।

চকভোরি জরুচ� পচ�চথিচ� সোিলোর� হরি �ো� পচ�কল্পনো ত�চ� ক�র� আপনো� 
পচ�িোর�� সোরথ িসুন। যচে পচ�িোর�� সিোই একসোরথ থোরকন, �োহরল প্র�্যরক 
জরুচ� পচ�চথি� আর�ো ভোরলোভোরি সোিলোর� পো�রিন।

 ❍ আপনো� পোচ�িোচ�ক শনটওয়োরকনে � প্র�্যক ি্যচতি� এিং �ো�ো শয জোয়গোগুচলর� 
সিয় কোটোন (কিনেরষিরে, সু্ল ই�্যোচে) শসগুচল� শিোন নম্ব�গুচল� একটি 
�োচলকো ত�চ� করুন। আপনো� শছরল(শে�) িো শিরয়(শে�); বেোিী িো স্তী; 
আপনো� সন্তোন (িো সন্তোনরে�) সু্ল(সিহূ); প্ভৃচ� অন্তভুনে তি করুন।

 ❍ আপনো� পচ�িোর�� সোরথ শযোগোরযোগ ক�র�, একটি চনচেনেষ্ট জোয়গোয় শেখো ক�ো� 
পচ�কল্পনো করুন। আপনোরে� শেখো ক�ো� জোয়গো� নোি ও অিথিোন চলরখ �োখুন।

 ❍ যচে আপনো� পচ�িোর�� সেস্য�ো এরক অপ�রক খুরঁজ নো পোন, �োহরল 
আপনোরে� কোছ শথরক অরনক েরূ� থোকো কোউরক শিোন ক�ো� পচ�কল্পনো 
করুন। �ো� নোি ও শিোন নম্ব� চলরখ �োখুন৷ আপনোরে� “েরূ� থোকো” 
ি্যচতিরক আপনোরে� জরুচ� পচ�কল্পনো� একটি কচপ চেন। চ�চন আপনোরে� 
শযোগোরযোরগ� শকন্দ্র হর� �োচজ আরছন চকনো শস চিষরয় চনচচি� হরয় চনন।

 ❍ েোনচেরক� জরুচ� পচ�কল্পনো� কোেনে টি পূ�ণ করুন। আপনোরে� পোচ�িোচ�ক 
পচ�কল্পনো ত�চ� করুন এিং আপনোরে� পচ�কল্পনোয় অন্তভুনে তি থোকো প্র�্যক 
ি্যচতি� জন্য কোরেনে � একটি কচপ ত�চ� করুন।

প্রস্তুৈ ফহোি: বোরিলৈ থোকোি জি্য প্রস্তুৈ থোকুি
জরুচ� পচ�চথিচ�র� আপনোরক িোচ়ির� অিথিোন ক�র� হর� পোর�। এরষিররে,  
আপনো� কিপরষি চ�ন চেরন� জন্য পযনেোপ্ত চজচনপররে� স�ি�োহ প্রয়োজন হরি।  
এই চজচনসপরেগুচল একটি পৃথক করন্ইনোর� িো চিরেষ কোপরিোরেনে  �োখুন।

আপনো� িোচ়ির�-অিথিোরন� চকটটির� অন্তভুনে তি ক�ো উচি�:

 ❍ প্চ�চেন জনপ্চ� এক গ্যোলন খোওয়ো� পোচন

 ❍ অপিনেীল, �োৎষিচণকভোরি খোওয়ো যোয় এিন টিনজো� খোিো�  
এিং ি্যোনয়ুোল ক্যোন ওরপনো�

 ❍ প্োথচিক চিচকৎসো স�ঞ্োি, ফ্্যোেলোইট, ও িোঁচে

 ❍ ি্যোটোচ� িোচল� শ�চেও ও অচ�চ�তি ি্যোটোচ�

 ❍ আরয়োচেন ট্যোিরলট িো এক শকোয়োটনে  গন্চিহীন চলিি (পোচন চিশুধি  
ক�ো� জন্য, শুেুিোরে যচে বেোথি্য চিভোগ �ো ক�ো� চনরেনেেনো শেয়)  
ও শিোরখ� ড্রপ (পোচনর� চলিি শেয়ো� জন্য)

 ❍ এিন শিোন যো কোজ ক�ো� জন্য চিে্ুযর�� প্রয়োজন হয় নো।  
শিচে�ভোগ ল্যোন্ডলোইন শিোন িোলোর� চিে্ুযর�� প্রয়োজন হয়।  
শসল শিোরন িোজনে  থোকরল জরুচ� পচ�চথির� কোজ ক�ো� কথো।

যোওয়োি জি্য প্রস্তুৈ থোকুি: একটি ফগো ব্যোগ 
গুরছলয় িোখুি
জরুচ� পচ�চথিচ�র� আপনোরক খুি দ্রু� আপনো� িোচ়ি ছো়ির� হর� পোর�। আপনো� 
িোচ়ি� প্র�্যক ি্যচতি� একটি শগো ি্যোগ থোকো উচি� (এিনচক শপোষো প্োণী�ও!)। 

একটি শগো ি্যোগ েতিরপোতি ও সহরজ িহনরযোগ্য হওয়ো উচি�, শযিন একটি 
ি্যোকপ্যোক িো িোকোওয়োলো সু্যটরকস। এটি সিসিয় প্স্তু� থোকো� চিষয়টি চনচচি� 
ক�র� চজচনসপরেগুচল িছর� কিপরষি ে’ুিো� প�ীষিো করুন।

আপনো� শগো ি্যোরগ অন্তভুনে তি ক�ো উচি�:

 ❍ একটি পোচনর�োেী করন্ইনোর� আপনো� গুরুত্বপূণনে কোগজপররে� 
কচপ (ছচিযুতি আইচেসিহূ, চিিো� কোেনে , জন্মসনে, অথিো 
গোচ়ি িো িোচ়ি� েচলল)

 ❍ গোচ়ি ও িোচ়ি� িোচিগুচল� অচ�চ�তি শসট

 ❍ শক্রচেট ও ATM কোরেনে � কচপ এিং শছোট অরকে� শনোরট নগে অথনে

 ❍ শিো�লজো� পোচন ও অপিনেীল খোিো� শযিন এনোচজনে  িো 
গ্র্যোরনোলো িো�

 ❍ টুথরপটি, টুথব্রোে, ওরয়ট চলিচনং ওয়োইপ, চেশু� যরনে� 
আইরটিসিহূ, ই�্যোচে

 ❍ ফ্্যোেলোইট

 ❍ ি্যোটোচ�-িোচল� AM/FM শ�চেও ও অচ�চ�তি ি্যোটোচ�

 ❍ আপনো� পচ�িোর�� প্র�্যক ি্যচতি গ্রহণ কর�ন এিন ওষুরে� 
চলচখ� �োচলকো 

 ❍ প্োথচিক চিচকৎসো স�ঞ্োি

 ❍ আপনো� পচ�িোর�� সেস্যরে� শিোন নম্ব�সিহূ ও শেখো ক�ো� জোয়গো  
সম্পরকনে  �থ্য

 ❍ চনউ ইয়কনে  চসটি এলোকো� একটি শছোট িোনচিরে

এটি ভচ�নে  ক�ো হরয় শগরল, আপচন সহরজই িহন ক�র� পো�রিন �ো চনচচি� 
ক�র� আপনো� শগো ি্যোগটি প�ীষিো করুন।

বোরিি জি্য জিুরি পরিকল্পিো

শ�োিো� নোি:

শ�োিো� চপ�োিো�ো/অচভভোিরক� নোি:

শ�োিো� চপ�োিো�ো/অচভভোিরক� শিোন #:

পচ�িোর�� শেখো ক�ো� জোয়গো:

পরিবোলিি জি্য রছলি ফিয়োি পৃষ্ো
(রপৈোমোৈো ও অরভভোবকলদি জি্য)  জরুচ� পচ�চথিচ�র� আপনোরক ও আপনো� পচ�িো�রক চন�োপে �োখর� আরগ শথরক পেরষিপগুচল অনুস�ণ করুন।
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আি�ো প্্যোি অিুশী�ি কলি চনচচি� হরিো  
আি�ো জোচন কী কিলৈ হলব  
আি�ো কী ক�রিো �ো চনরয় কথো িলরিো  
এিং সবরকছু র�লখ িোখলবো


