
 

বিদ্যুৎ ঘাটবির দ্যর য্াগ প্রবিবিয়ার টটমরেট 

কলাম্বিয়া সরকারী জেলা 
জ ামলযান্ড ম্বসম্বকউম্বরটি এবং ইমারজেম্বি মযাজেেজমন্ট এজেম্বি (HSEMA) 

:দ্বারা উত্পাম্বিত 

 

পটভূবম:  

ম্ববিযযৎঘাটম্বতর ফজল শ র েযজে অন্ধকার এবং আচমকা অকল্পেীয় অন্ধকার  জেজম আসজত পাজর৷ জলাডজশম্বডং এক 
জসজকন্ড জেজক এক ম্বিে পর্যন্ত স্থায়ী  জত পাজর৷ ম্ববিযযৎ সংকট অজেক কারজের েেয  জত পাজর জর্মে ববিযযম্বতক সঞ্চালে 
লাইজের ক্ষম্বত, জকাজো শটয  সাম্বকয ট, বা আপোর এলাকায় ববিযযম্বতক শম্বির সরবরাজ র উপর অতযম্বিক চাপ বােজত োকা৷  

বিদ্যুৎ ঘাটবির আরগ: 
মূল্ুিান সময়  িাাঁচারনা ্ায় এিং প্রস্তুি থাকার জনু সমর্র আরগ এইসি আইরটম সংগ্রহ ও সবিি করর রাখযন ৷  

 েরুরী স্ট্রম- জ া-ম্বকটটা  াজতর কাজে রাখযে৷ ম্বকভাজব তা োেজত  www.72hour.dc.gov –এ জিখযে৷  
 ফ্ল্যাশলাইট এবং েতয ে বযাটাম্বর৷ 

 NOAA বযাটাম্বর-চাম্বলত জরম্বডও এবং অম্বতম্বরি বযাটাম্বর৷ 
 লযান্ড লাইে জফাে কডয  সম্ব ত (কডয জলস জফাজে কাে করজত ম্ববিযযৎ-এর প্রজয়ােে  য়)৷ 

 লযান্ড লাইে জফাে (কডয জলস জফাজে কাে করজত ম্ববিযযৎ-এর প্রজয়ােে  য়)৷ 

 বযাটাম্বর চাম্বলত বা িম জিয়া অযালাময ঘম্বে৷ 

 সরবরা  করা একটি েজলর জবাতল (প্রম্বত ম্বিে প্রম্বত েে ম্বপেয এক  যাজলাে)৷ 
 জকাে অ-পচেশীল খাবার র্া  রম করার প্রজয়ােে হ্য় ো৷ 
 কিল, ম্ববোোপত্র, বা ঘযজমাবার বযা  ও কাপে৷  

 প্রােম্বমক ম্বচম্বকত্সার ম্বকট ও জপ্রসম্বিপশজের ঔষি৷ 

  াস্তচাম্বলত কযাে ওজপোর৷  

 সিযোতজির, বৃদ্ধ বা পম্বরবাজরর অক্ষম সিসযজির েেয ম্ববজশষ আইজটমগুজলা৷ 

  াতয ম্বে, স্ক্রয -ড্রাইভার; কাাঁম্বচ; পাতলা জটপ; প্লাম্বিজকর আবেয োর বযা ; কা ে এবং জপম্বিল; েলজরািী  

ম্বিয়াশলাইজয়র মজতা  াজত কজর বজয় ম্বেজয় র্াওয়ার মজতা সরঞ্জাম; ঘজরায়া ম্বিজচর েেয রাখযে৷ 

 শোিকারী এবং গুরুত্বপূেয পম্বরবাজরর েম্বেসমূজ র অেযম্বলম্বপ একটি েলজরািী িারজকর মজিয রাখযে৷ 
 েরুরী পম্বরজষবাসমূ  এবং জপপজকা জটম্বলজফাে েির৷ 

 আপনার িাবির এিং বজবনসপরের সযরক্ষা করুন 
 আপোর চয ম্বি, এয়ার কম্বন্ডশোর, ওয়াটার ম্ব টার এবং েল পাম্প স  সব র্ন্ত্রপাম্বত বন্ধ করুে৷ এই ভাজব, আপম্বে জকাে সাম্বকয জটর 

অতযম্বিক চাপ এবং জর্জখাজে একবাজর র্ন্ত্রপাম্বতজত ববিযযম্বতক ম্ববভ্রাট এোজত পাজরে৷ 

 আপম্বে আপোর বাম্বে জেজে র্াওয়ার আজ  লাইট, ম্ব টার বা এয়ার কম্বন্ডশোর ও অেযােয র্ন্ত্রপাম্বত বন্ধ কজর জিজবে৷ 

 ববিযযম্বত আবার এজসজে ম্বকো তা োোর েেয একটি বাম্বত োম্বলজয় রাখযে৷. 

বিদ্যুৎ-এর ঘাটবির সময়: 

 জমামবাম্বত বযব ার করজবে ো—ফ্ল্যাশলাইট বযব ার করুে৷ 
 বাম্বের বা আবেয োর ম্বভতজর জেোজরটর বযব ার করজবে ো৷ 
 কমযকতয াজির কাে জেজক ম্বেজিয শাবলী পাওয়ার েেয স্থােীয় জরম্বডও বা জটম্বলম্বভশে শুেযে৷ 

আপনার খাদ্ু রক্ষা করুন 

 ম্বেজে জেজক অজেক ম্বিে সম্বঞ্চত রাখা র্ায় এমে খাজিযর সঞ্চয় কজর  রাখযে জর্মে জরম্বডজমড ম্বেম্বেস, রস, ম্বচোবািাজমর মাখে, 
"ক্ষমতা" বার, জেল ম্বমশ্রে, এবং "ম্বিজের জকাজো" খাবার েয়৷ 

 আপম্বে ম্বকভাজব খাবার ঠান্ডা রাখজবে  জসটি আজ  জেজক পম্বরকল্পো করুে৷ ম্বকেয বরফখণ্ড ম্বকজে ঢয ম্বকজয় রাখযে এবং ম্ব মাম্বয়ত 
রাখযে৷ একটি কুলার ম্বকেযে৷ প্লাম্বিজকর েজ  বা পাজত্র েল বরজফ পম্বরেত করুে বা বযাজ  বরফ সঞ্চয় কজর রাখযে৷ 

 আপম্বে জর্খাজে শুষ্ক এবং বরফ িক ম্বকেজত পাজরে জসটি আজ  জেজক োেযে৷ 
 শ জরর অেয অংজশ বা কাোকাম্বে এলাকায় েরুরী ম্ব মায়ক-বণ্টে পম্বরকল্পো বন্ধয জির সজে ম্ববকম্বশত করুে৷ 
 ম্ব মায়ক এবং জরম্বিোজরটজর িরো বন্ধ রাখযে; শুিযমাত্র র্খে অতযাবশযক তখে খযলযে৷ র্ম্বি আপম্বে িরো বন্ধ রাজখে তা জল 

খািয একটি সম্পেূযরূজপ ম্ব মায়জকর মজিয 36 জেজক 48 ঘন্টার েেয ম্ব মাম্বয়ত োকজব৷ 

বিদ্যুৎ-এর ঘাটবির পর: 
ববিযযত আসার পর, ববিযযম্বতক চাম্ব িার হ্টাত্ বৃম্বদ্ধ এডাজত প্রিাে র্ন্ত্রপাম্বত চালয করার আজ  কজয়ক ম্বমম্বেট অজপক্ষা করুে৷ র্ম্বি আপম্বে 
মজে কজরে জর্ আপোর এলাকায় ববিযযত চজল এজসজে ম্বকন্তু আপোর বাম্বেজত ম্ববিযযৎ জেই তা জল , আপোর স্থােীয় স্থােীয় ম্ববিযযৎ 
জকাম্পােীজক কল করুে৷ 

 


