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পটেূর : 

পডরব ন দরু্েটন়া বলর্ে শ র,  ়াইওর্য, এয়ারক্র়াফ্ট, হরলপথ এবং হপ়ার্ট়াময়াক এবং অয়ান়ার্ক়াসটিয়া 
নদীর্ে  ওয়া দরু্েটন়াগুডলর্ক হব়াঝ়ায৷পডরব ন দরু্েটন়া খবু ম়ার়াত্মক  র্ে প়ার্র এবং এর ফর্ল র়াস্ত়া 
ব়া হরলল়াইর্ন ডবলি  র্ে প়ার্র৷  

 

আপডন DC সেকে ে়ার জনয http://.textalert.ema.dc.gov/index.php?CCheck-1-হে স়াইন আপ কর়ার 
ম়াধ্যর্ম বেে ম়ান পডরব ন সমসয়া এবং জরুরী অবস্থ়া সম্পর্কে  আপ-টু-হিট থ়াকর্ে প়ার্রন৷ অথব়া 
ডিডিক্ট ডিপ়াটে র্মন্ট অফ ট্র়াির্প়ার্টে শর্নর ওর্যবস়াইট http://ddot.dc.gov-এ আপডন ট্র়াডফক ডরর্প়াটে গুডল 
হদখর্ে প়ার্রন৷ 

 

পরিবহন সংক্রান্ত পিা েঘ:  
 

 আগ্র়াসীভ়ার্ব গ়াড়ী চ়াল়ার্বন ন়া৷  

 গ়াড়ী চ়াল়ার্ন়ার সময আপন়ার হসল হফ়ান বযব ়ার করর্বন ন়া ( য়ান্ডস-ফ্রী ছ়াড়়া ডিডির্ক্ট হসলর্ফ়ান 
বযব ়ার কর়া হবআইডন)৷  

 র়াস্ত়ার উপর এবং র়াস্ত়ার ট্র়াডফক ডনর্দেশগুডলর উপর নজর র়াখনু৷  

 স়াবওর্য প্ল্য়াটফর্মে দ়াাঁডড়র্য থ়াক়ার সময আপন়ার আশ-প়াশ সম্পর্কে  সর্চেন থ়াকুন৷ 

 হমর্ট্র়া হেশনগুডলর হক়াথ়ায হক়াথ়ায আপৎক়ালীন স্থ়ান আর্ছ ে়া হজর্ন র়াখনু৷ প্রডেটি হমর্ট্র়ার্রর্লর 
উভয প্র়ার্েই আপৎক়ালীন ইন্ট়ারকম আর্ছ৷ 

 হমর্ট্র়া ট্র়ানডজট ডসর্ের্মর স়ার্থ যকু্ত জরুরী অবস্থ়ায খ়াডল কর়ার পদ্ধডের সর্ে পডরডচে হ ়ান৷ 

 জরুরী অবস্থ়ার সময যডদ হমর্ট্র়ার্রল ব়া হমর্ট্র়াব়ার্সর মর্ধ্য থ়ার্কন ে়া র্ল যেক্ষণ ন়া হসটি হক়াথ়াও 
দ়াাঁড়়ায েেক্ষণ অর্পক্ষ়া করুন৷ য়ান অপ়ার্রটর্রর ডনর্দেডশক়া শুননু৷ 

 যডদ হকউ আ ে  য ে়া র্ল অডবলর্ি স়া ়াযয করুন ব়া 9-1-1-এ কল করুন৷  

 যডদ আ ে ন়া  য ে়া র্ল য়ার্দর স়া ়ার্যয প্রর্য়াজন ে়ার্দরর্ক স়া ়াযয করুন হযমন হুইলর্চয়ার্র থ়াক়া 
বযডক্তব়া হফডরওয়াল়া৷ 

 যখন য়াত্রীর্দর স়ামর্ন ভয়ানক দরু্েটন়ার সম্ভবন়া থ়াকর্ব েখনই হকবলম়াত্র ব়াস ব়া হরর্লর 
আপৎক়ালীন প্রস্থ়ান পথ বযব ়ার করুন৷  

 হমর্ট্র়ার্রল হথর্ক হবর্র়ার্ন়ার পর, "েৃেীয হরল"  ়াে হদর্বন ন়া ক়ারণ এমনডক ডবদযুৎ ডবভ্র়ার্টর মর্ে়া 
অবস্থ়ার্েও  ঐ হরর্ল ডবদযুৎ চল়াচল করর্ে প়ার্র৷  

 ম়াডকে ন যকু্তর়ার্ের হক়াে গ়ািে  সপু়াডরশ কর্র হয হব়ার্ট ভ্রমণক়ারী বযডক্তর্দর ডনর্জর্দর ক়ার্ছ খবু উচ্চ 
ডফ্রর্ক়ার্যডির FM (VHF FM) হরডিও র়াখ়া প্রর্য়াজন৷  

 আপডন এবং আপন়ার য়াত্রীর়া হব়ার্ট চড়়ার হক্ষর্ত্র প্রর্য়াজয সমস্ত আইন ও প্রডবধ়্ান সম্পর্কে  অবগে 
ে়া ডনডিে করুন৷ 

 হমর্ট্র়াপডলটন পডুলশ ডিপ়াটে র্মর্ন্টর  ়াবে়ার হপর্ট্র়াল ইউডনট দ্ব়ার়া প্রদত্ত একটি হব়াট ডনর়াপত্ত়া প়াঠ্যক্রর্ম 
ন়াম নডথভুক্ত করুন৷ কলডিয়ার হজল়ার জলপর্থর হক্ষর্ত্র সকল হব়াট অপ়ার্রটর্রর ক়ার্ছ হব়াট 
ডনর়াপত্ত়া থ়াক়া আবডশযক৷  

 

 


