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আপনাকে এবং আপনার পররবারকে বন্যা থেকে রক্া েরকে গুরুত্বপরূ্্ণ পরামর্্ণ

আপনার বন্যা ঝঁুরে সম্পকে্ণ  জাননু
• প্রচণ্ড ঝড়ের সময় আপনি বর্্ত মাড়ি কী মাত্ার ঝঁুনকর সম্ুখীি হড়র্ পাড়রি এবং আপিার আড়েপাড়ের কোকাি কোকাি এলাকায় 
রাস্াঘাট বি্যার সম্ুখীি হড়র্ পাড়র র্া কোবাঝার জি্য nyc.gov/stormwater-map নিনজট করুি।

• বি্যা নবমা (ফ্াড ইন্ড়ুরন্) এবং বি্যা কোরড়্রানিট (ফ্াড কোরড়্রানিট) সম্পড়ক্ত  floodhelpny.org কোেড়ক আরও জািিু।

অবগে োকুন
311 িম্বড়র কল কড়র বা nyc.gov/notifynyc নিনজট কড়র জরুনর ঘটিা এবং গুরুত্বপূর্্ত পনরড়েবা সম্পড়ক্ত  র্ড়ে্যর জি্য েহড়রর 
অনিনসয়াল উৎস Notify NYC-এ সাইি আপ করুি।

প্রস্তুে োকুন
স্ািীয় আবহাওয়ার পূব্তািাস এবং কম্তকর্্ত াড়ের কাছ কোেড়ক কোঘাের্া শুিিু এবং একটি প্রস্াি ব্যাগ (Go Bag) প্রস্তুর্ করুি যা 
আপিার র্াোহুড়ো কড়র বানে কোেড়ক কোবর হওয়ার প্রড়য়াজড়ির কোষেড়ত্ নিড়র্ পারড়বি। সব্তো প্ানবর্ এলাকায় গানে চালাড়িা বা 
হাঁটা এনেড়য় চলিু।
আপিার বানের পনরনস্নর্র কারর্ ব্যর্ীর্ রাস্াঘাড়ট বি্যা বা িে্তমার পশ্ােমখুী প্রবাড়হর নবেড়য় নরড়পাট্ত  করড়র্ 311 নম্বকর েল 
েরুন। 
আরও র্ড়ে্যর জি্য rainfallready.nyc নিনজট করুি বা এই QR কোকাডটি স্্যাি করুি:

বনৃটিপাড়র্র ঘটিায় প্ানবর্ হওয়া এবং িে্তমার পশ্ােমখুী 
প্রবাহ কোেড়ক আপিার বানেড়ক রষো করার পরামে্ত

BPAC 63 – Bengali – 2022

বৃরটিপাকের জন্য প্রস্তুরে NYC: 
বারির মারলকের জন্য রনক্দ্ণ রর্ো

http://nyc.gov/stormwater-map
http://floodhelpny.org
http://nyc.gov/notifynyc
http://rainfallready.nyc


ে্যাচ থবরসকনর রিদ্রযকু্ত ঢােনাগুকলা 
পররষ্ার রাখকে সহায়ো েরুন
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যোযে িা্দ রনষ্ার্ন 
ব্যবস্া স্াপন েরুন
একটি বনৃটি ব্যাড়রড়লর 
কো নবড়বচিা করুি!

4

বৃরটির পারনর প্রবাহ 
হ্াস েরুন

6

গ্রীজ ন্দ্ণমার বাইকর রাখুন

2

যোযে িা্দ রনষ্ার্ন ব্যবস্া স্াপন 
েরুন 

আপিার ছাড়ে বনৃটির পানিড়ক নিড়র্র কোেয়ালগুনল কোেড়ক েড়ূর 
প্রবানহর্ করা আপিার কোবসড়মন্ট শুকড়িা রাখার জি্য গুরুত্বপূর্্ত। 
আপিার িে্তমা নিয়নমর্ পনরষ্ার করুি এবং ডাউিস্াউট 
বা ছাে কোেড়ক পানি নিকােীর পাইপড়ক উপযুক্ত িালার সাড়ে 
সংযুক্ত করুি। বনৃটির পানি ধড়র রাখার নবকল্প পদ্ধনর্ নহসাড়ব 
বনৃটির ব্যাড়রল স্াপি করার কো নবড়বচিা করুি - পড়র আপনি 
আপিার গানে কোধায়া বা আপিার বাগাড়ি পানি কোেওয়ার জি্য 
সনচির্ পানি ব্যবহার করড়র্ পাড়রি! 

পারন সঞ্চয়োররী ভালভ স্াপন েরার 
েো রবকবচনা েরুন 

পানি সচিয়কারী িালি কোবসড়মন্ট প্ানম্বং নিক্সচার কোযমি টয়ড়লট, 
নসঙ্ক এবং কোরেিগুনলর মাধ্যড়ম আপিার বানেড়র্ িে্তমার পানি 
জমা হওয়া কোেড়ক আটকাড়র্ পাড়র। আপিার যনে ইড়র্ামড়ধ্যই 
পানি সচিয়কারী িালি স্াপি করা োড়ক, র্ড়ব িালিটি বন্ধ 
োকা অবস্ায় আপিার কোবসড়মন্ট প্ানম্বং নিক্সচার ব্যবহার করা 
উনচর্ িয় কারর্ আপনি আপিার সম্পনতি প্ানবর্ হওয়ার ঝঁুনক 
নিড়র্ পাড়রি। নকছু কোষেড়ত্, িে্তমার পশ্ােমখুী প্রবাহ প্রনর্ড়রাধ 
করড়র্ কোরেি প্াগগুনলও ব্যবহার করা কোযড়র্ পাড়র। পানি 
সচিয়কারী িালি আপিার বানের জি্য অে্তবহ নক িা র্া নসদ্ধান্ত 
নিড়র্ সাহায্য করার জি্য একজি প্াম্বাড়রর সাড়ে কোযাগাড়যাগ 
করুি।

বৃরটির পারনর প্রবাহ হ্াস েরুন 
আপিার বানের চারপাড়ে সবজু স্াি সংরষের্ এবং তর্নর 
করা িে্তমায় বনৃটির পানির প্রবাহ কমাড়র্ সাহায্য করড়র্ পাড়র, 
যা বি্যা প্রনর্ড়রাধ বা কমাড়র্ সাহায্য করড়র্ পাড়র। একটি 
বনহঃপ্রাঙ্গর্ বা হাঁটার পে স্াপি করার সময়, কংনরিড়টর 
নবকল্পগুনল ব্যবহার করার কো নবড়বচিা করুি, কোযমি নছদ্রযুক্ত 
পাকা পাের, যা পানিড়ক মাটিড়র্ কোোের্ করড়র্ কোেয়।

গুরুত্বপরূ্্ণ যন্ত্রপারেগুরল রক্া েরুন
গুরুত্বপূর্্ত সরঞ্ামগুনল (কোযমি বয়লার, তবে্ুযনর্ক প্যাড়িল, 
নহটার, কোজিাড়রটর, ইউটিনলটি এবং নমটার) ষেনর্র পে 
কোেড়ক েড়ূর রাখুি, যনে সম্ভব হয়, একটি উঁচু র্লায় বা বি্যার 
স্ড়রর উপড়র মাটি কোেড়ক েড়ূর। অি্যাি্য নবকল্পগুনলর মড়ধ্য 
রড়য়ড়ছ বাধাগুনল ব্যবহার কড়র সুরষো সরঞ্াম, শুকড়িা বি্যা 
প্রনর্ড়রাধক অেবা যনে এলাকাটি প্রায়েই পানির সংস্ড়ে্ত আড়স 
র্ড়ব ডুড়বা/পানিড়রাধী সরঞ্াম নিব্তাচি করা। 

থোকনা পারন সঞ্চয়োররী ভালভ থনইপারন সঞ্চয়োররী ভালভ বন্ধ

পারন সঞ্চয়োররী 
ভালকভর েো 
রবকবচনা েরুন
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ে্যাচ থবরসকনর রিদ্রযকু্ত ঢােনাগুকলা 
পররষ্ার রাখকে সহায়ো েরুন 

পনরড়বে সংরষের্ নবিাগ (Department of 
Environmental Protection, DEP) নিয়নমর্িাড়ব 
েহড়রর 7,500 মাইল মলূ িে্তমা এবং 150,000 ক্যাচ 
কোবনসি পনরষ্ার কড়র এবং রষের্াড়বষের্ কড়র। ক্যাচ 
কোবনসড়ির নছদ্রযুক্ত ঢাকিাগুড়লার উপড়র আটড়ক োকা 
আবজ্ত িা বনৃটির পানিড়ক িে্তমা ব্যবস্ায় প্রড়বে করা কোেড়ক 
আটকাড়র্ পাড়র, যা রাস্া প্ানবর্ হওয়ার কারর্ হড়র্ 
পাড়র। আপনি আবজ্ত িা যোযেিাড়ব কোিড়ল নেড়ল এবং 
বনৃটিপাড়র্র আড়গ বা বনৃটি চলাকালীি ক্যাচ কোবনসড়ির 
নছদ্রযুক্ত ঢাকিাগুড়লা কোেড়ক সাবধাড়ি পার্া বা আবজ্ত িা 
সনরড়য় কোিলার মাধ্যড়ম সাহায্য করড়র্ পাড়রি। 

গ্রীজ ন্দ্ণমার বাইকর রাখুন 
েহড়রর মলূ িে্তমা কোেড়ক আপিার বানের সাড়ে 
সংড়যাগকারী িে্তমা পনরড়েবা লাইড়ির রষের্াড়বষেড়র্র 
জি্য বানের মানলক করৃ্্ত পষে এবং োয়বদ্ধ। গ্ীজ এবং 
রান্ার কোর্ল অযোযেিাড়ব কোিড়ল নেড়ল, আপিার বানের 
অি্যন্তরীর্ পাইপ এবং েহড়রর িে্তমা উিয়ই আটড়ক নেড়র্ 
পাড়র এবং িে্তমার পশ্ােমখুী প্রবাড়হর কারর্ হড়র্ পাড়র। 
“রান্ার কোর্ল - পুিব্ত্যবহার করার জি্য িয়” কোলড়বলযুক্ত 
একটি পাড়ত্ গ্ীজ রাখুি এবং নিয়নমর্ আবজ্ত িার সাড়ে 
কোিড়ল নেি। 

রাস্ার স্করর রনকচর এলাোগুকলা 
রক্া েরুন

িূগি্ত স্ গ্যাড়রজ এবং কোবসড়মড়ন্টর েরজার মর্ রাস্ার 
স্ড়রর নিড়চর এলাকাগুনলড়র্ বি্যার ঝঁুনক সবড়চড়য় কোবনে। 
নিড়র্র কোেয়াড়ল িাটল সীল করার দ্ারা বি্যার প্ানবর্ 
হওয়ার ঝঁুনক কমাি। নিড়চর বা এই স্ড়রর জািালা এবং 
েরজাগুনলড়র্ পানি প্রড়বে করা কোেড়ক নবরর্ রাখড়র্ বি্যা 
প্রনর্ড়রাধকগুনল কোসট আপ করড়র্ আপনি এগুনল সহড়জ 
নকড়িও নিড়র্ পাড়রি। বানলর বস্া একটি সাশ্রয়ী-কায্তকর 
নবকল্প বাধার ব্যবস্া হড়র্ পাড়র। অি্যাি্য নবকল্পগুনলর 
মড়ধ্য রড়য়ড়ছ জািালার কূপ, েরজার চারপাড়ে বি্যার 
কোেয়াল এবং গানের রাস্ার প্রড়বেপড়ে বি্যার কোগট। 
নিনশ্র্ করুি কোয ব্যবহৃর্ কোকাড়িা প্রনর্বন্ধক আপিাড়ক 
জরুনর অবস্ায় প্রস্াড়ির কোষেড়ত্ আপিার বানে কোেড়ক 
গুরুত্বপূর্্ত প্রস্াি পেগুনল আটড়ক িা কোেয়। 

পরামর্্ণ 1

রাস্ার স্করর রনকচর 
এলাোগুকলা রক্া েরুন
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