
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/11/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

েবর্িাম্বর হেম্বের উপর বিম্বে িম্বে যাওো বিধ্বংসী ঝম্ব া  াওো হ াকাম্বিলাে গভর্ নর 

হ াকম্বলর হেম্বের জরুবর সা া প্রিার্কারী সম্পি বিতরণ  

  

অোবলগাবর্, কোোরাগাস, কােগুা, হ ৌতাউকা, বির্ের্, এবর, ফ্র্োঙ্কবলর্, বগবর্স, 

হজফারসর্, লুইস, বলবভংের্,  র্ম্বরা, র্াোগ্রা, অন্টাবরও, অরবলন্স, ওসওম্বেম্বগা, হসন্ট 

লম্বরন্স, ওম্বেইর্ ও ওোইব ং কাউবন্টম্বত েবর্িার বিকাল হিম্বক ঝম্ব া  াওোর সতকনতা 

জাবর করা  ম্বেম্বে  

  

60 হিম্বক 70 mph গবতম্বিম্বগর ঝম্ব া  াওোর আেংকা করা  ম্বে, হলক এবর ও হলক 

ওন্টাবরও উভম্বের তীরিতী অঞ্চম্বল ির্োর সতকনতা জাবর করা  ম্বেম্বে  

  

িাম্বফম্বলাম্বত I-190 হিম্বক লোকওোর্াম্বত বরজ হরাড পয নন্ত িাম্বফম্বলা স্কাইওম্বেম্বত (রুে 

5) এিং কার্াবডোর্ সী াম্বন্তর কাোকাবে এক্সিে 48 হিম্বক 52 পয নন্ত I-81 এ পরিতী 

বর্ম্বিনে র্া হিো পয নন্ত ট্র্োক্টর হট্র্ইলার ও িি ট্র্াক  লা ল বর্বিদ্ধ করা  ম্বেম্বে  

  

এক্সিে 42 (হজম্বর্ভা) হিম্বক 61 (বরপবল) পয নন্ত NYS থ্রুওম্বেম্বত (I-90) এিং হসইসাম্বি 

র্াোগ্রা থ্রুওম্বেম্বত (I-190) ফাাঁকা ট্র্াক, হট্র্ইলার ও েোম্বে   লা ল বর্বিদ্ধ করা  ম্বেম্বে  

  

হেম্বের ইউটেবলটে হকাম্পাবর্গুম্বলা উইকএম্বের বিরূপ আি াওো হ াকাম্বিলার প্রস্তুবত 

ব ম্বসম্বি হেম্বের িাইম্বর হিম্বক 1,300 ক ীম্বক বর্ম্বে এম্বসম্বে  

  

শনিবার সন্ধ্যার শশষভাগ পর্ যন্ত ওয়েস্টাি য নিউ ইের্য, নিঙ্গার শের্স ও ির্ য র্ানি অঞ্চয়ে বহু 

র্াউনিবযাপী ঝয় া হাওোর সতর্যতা জানর র্রার র্ারয়ে গভি যর র্যানর্ শহার্ে আজ অসংখ্য 

শস্টট সংস্থা শর্য়র্ জরুনর সা া প্রদাির্ারী সম্পদ বরায়ের নিয়দযশ নদয়েয়েি। শনিবায়র 

শস্টটবযাপী এর্টট শক্তিশােী নবরূপ আবহাওো শদখ্া র্ায়ব র্া শস্টয়টর অয়ির্গুয়ো অঞ্চয়ে ঝয় া 

হাওো ও বটৃি নিয়ে আসয়ব। এই ঝয় া হাওো, র্া ওয়েস্টাি য নিউ ইেয়র্যর নর্েু অংয়শ 70 mph 

পর্ যন্ত গনতয়বগ নিয়ে বয়ে শর্য়ত পায়র, শের্ এনর ও শের্ ওিানরওয়ত বিযা সটৃি র্রয়ত পায়র 

বয়েও আশংর্া র্রা হয়ে। এই ঝয় া হাওো প্রভানবত অঞ্চেগুয়োয়ত গােপাো ও নবদযযয়তর 

োইি শভয়ঙ্গ নদয়ত পায়র বয়ে আশংর্া র্রা হয়ে র্ার িয়ে নবক্তেন্নভায়ব নবদযযৎ নবভ্রাট শদখ্া 

নদয়ত পায়র। শীতে বােযর র্ারয়ে নবক্তেন্ন বজ্রঝ ও সটৃি হয়ত পায়র। গভি যর শহার্ে আরও 

শ াষো র্য়রয়েি শর্ উইর্এয়ের এই নবরূপ আবহাওো শ ার্ায়বোর প্রস্তুনত নহয়সয়ব শস্টয়টর 



 

 

ইউটটনেটটগুয়ো অভযন্তরীে র্িাক্ট, বনহরাগত র্িাক্ট ও পারষ্পনরর্ সহয়র্ানগতা ূের্ 

সম্পদগুয়ো সক্তিে র্য়রয়ে।  

  

"ওয়েস্টাি য নিউ ইের্য, নিঙ্গার শের্স ও ির্ য র্াউনি অঞ্চেয়র্ আজয়র্র নদি শশয়ষ ঝয় া 

হাওো ও ক্ষনতর্র বিযা সহ শস্টয়টর উপর নদয়ে অনতি  র্রা চর  নবরূপ আবহাওো 

শ ার্ায়বোর জিয প্রস্তুত র্ার্য়ত হয়ব," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "শস্টয়টর ই ায়জযক্তি 

অপায়রশি শসিার (Emergency Operations Center) আবহাওো পর্ যয়বক্ষে র্রয়ে এবং 

প্রয়োজি অিযর্ােী র্াউনি অংশীদার ও ইউটটনেটট র্ ীয়দর সহােতা র্রার জিয আ ায়দর 

সা াদাির্ারী সংস্থাগুয়ো প্রস্তুত হয়ে আয়ে। এখ্ি এই স েটুর্য  আপিার বান র বাইয়রর 

ক্তজনিসগুয়ো ঝয় া হাওো শর্য়র্ নিরাপয়দ রাখ্য়ত এবং নবদযযৎ নবভ্রায়টর শক্ষয়ে অপনরহার্ য রসদ 

গুনেয়ে রাখ্য়ত র্ায়জ োগাি।"  

  

অযানেগানি, র্যাটারাগাস, র্ােযগা, শচৌতাউর্া, নিিটি, এনর, ফ্র্যাঙ্কনেি, নগনিস, শজিারসি, েযইস, 

নেনভংস্টি,  িয়রা, িাোগ্রা, অিানরও, অরনেি, ওসওয়েয়গা, শসি েয়রি, ওয়েইি ও ওোইন ং 

র্াউনিয়ত ঝয় া হাওোর সতর্যতা র্ার্ যর্র র্ার্য়ব। সাদাি য টটোর ও রাজধািী অঞ্চয়ের নর্েু 

অংয়শ 20 শর্য়র্ 30 mph গনতয়ত বােযপ্রবাহ এবং আিয ানির্ 50 mph গনতয়বয়গর দ র্া হাওো 

প্রবানহত হওোর আশংর্া রয়েয়ে। শনিবার নদয়ির শুরু শর্য়র্ সন্ধ্যার শশষ িাগাদ পর্ যন্ত 

শস্টটবযাপী নবনভন্ন অঞ্চয়ে বটৃিপাত হয়ব র্ার িয়ে রনববার আবহাওো অয়পক্ষারৃ্ত শুষ্ক র্ার্য়ব।  

  

আপিার এোর্াে আবহাওো উপয়দিার সম্পূে য তানের্া শদখ্ার জিয আপিার এোর্ার 

িযাশিাে ওয়েদার সানভযস (National Weather Service)-এর ওয়েবসাইট এ র্াি।  

  

হেে এম্বজক্সন্সর প্রস্তুবত  

  

স্বম্বিম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বিিা বিভাগ (Division of Homeland Security and 

Emergency Services)  

নিউ ইের্য শস্টয়টর নিনভশি অব শহা েযাে নসনর্উনরটট এে ই ায়জযক্তি সানভযয়সস (Division of 

Homeland Security and Emergency Services)-এর জরুনর র্ার্ যি  পনরচােিা শর্ন্দ্র সক্তিে 

র্রা হয়েয়ে এবং এটট নিনব ভায়ব অবস্থা পর্ যয়বক্ষে র্রয়ব, সা াদাি র্ার্ যি  স ন্বে র্রয়ব, 

এবং দযয়র্ যায়গর স েজযয়  স্থািীেয়দর সায়র্ শর্াগায়র্াগ রক্ষা র্রয়ব।  

  

পাম্প, শচইি স, বানের বস্তা, শজিায়রটর, খ্াট, র্ম্বে ও শবাতেজাত পানি সহ ঝ -সংিান্ত 

সংস্থাি প্রয়োজয়ি ক্ষনতগ্রস্ত এোর্াগুনেয়ত শপৌৌঁয়ে নদয়ত রায়জযর শস্টয়টর  জযদ প্রস্তুত রয়েয়ে।  

  

পবরি র্ বিভাগ  

শস্টয়টর পনরবহি নবভাগ (Department of Transportation) সাম্প্রনতর্ দযয়র্ যাগ শ ার্ায়বোে 

সক্তিেভায়ব সম্পিৃ রয়েয়ে। অগ্রানধর্ার ূের্ সা াদাি র্ার্ যি  চোর্ােীি স য়ে 24/7 

র্ার্ যপনরচােিা র্রার জিয ক্ষনতগ্রস্ত সব আবানসর্ এোর্াগুয়োয়ত র্ ী নিয়োগ র্রা হয়ব। 

সা াদায়ির সরঞ্জা  র্ার্ যক্ষ  রাখ্য়ত 24/7 র্ানির্ সহােতা েভয র্ার্য়ব। প্রয়োজিীে শর্য়র্ায়িা 

ধরয়ির সা াদাির্ারী র্ ী নহয়সয়ব র্ ীয়দরয়র্ নিয়োক্তজত র্রা র্ায়ব (বিযা, নচপার, শোি র্রা 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1%23_blank&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cae3951a4ceec4b8836c208d9bcd96c0a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637748464283204447%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wuQDNindCGojxnOiCo2ieJCQ7Weej5WepN540eVyLy4%3D&reserved=0


 

 

ও টািা, নসউোর শজট, র্াটা ও েুয়  শিো, ট্র্যানির্ নসগিাে, ইতযানদ)। নিপাটযয় য়ির 

ইিনসয়িি র্ াে নসয়স্ট  র্াঠায় া সক্তিে র্রা হয়েয়ে এবং দযয়র্ যাগ শ ার্ায়বোর 

স ের্ােবযাপী র্ ীয়দর সবাইয়র্ র্ায়জ োগায়িা হয়ব।  

  

শসিাে নিউ ইের্য, নিঙ্গার শের্স ও ওয়েস্টাি য NY-এর নবদয াি আঞ্চনের্ সাপ্লাইয়ের সম্পূরর্ 

নহয়সয়ব নবদযযৎ নবভ্রায়টর িয়ে ক্ষনতগ্রস্ত হওো ট্র্ানির্ নসগিােগুয়োর জিয বনধ যত জ্বাোনি 

সক্ষ তাসম্পন্ন শেচনিশটট শজিায়রটয়রর বযবস্থা র্রা হয়েয়ে। সা াদাি/শ রা ত ক্তিোর্োয়প 

সহােতা র্রয়ত নিঙ্গার শের্স-এ আয়গ শর্য়র্ অযায়সম্বেরৃ্ত বা নত ট্র্ানির্ নসগিাে শহি 

বরাে র্রা হয়ে। বিযা ও ধ্বংসাবয়শয়ষর প্রনত সা া শদোর সরঞ্জা  (শজিায়রটর, পাম্প, শচইি 

স, োইট প্লািস, নচপার, গ্রযাপে, হায়ত ধরা সরঞ্জা , ইতযানদ) অনবেয়ম্ব পাঠায়িার জিয প্রস্তুত 

র্রা হয়ে।  

  

ঝয় া হাওো শুরু হওোর র্াোর্ানে স য়ে সাধারে অবস্থা সম্পয়র্য পনরনস্থনতগত সয়চতিতা 

বজাে রাখ্য়ত টহে পনরচােিা র্রা হয়ে। আজ দযপযর শর্য়র্ শুরু র্য়র, এনর র্াউনির বায়িয়ো 

ও েযার্ওোিা নসটটয়ত ইিারয়স্টট 190 শর্য়র্ নরজ শরাি পর্ যন্ত NY রুট 5 (বায়িয়ো স্কাইওয়ে)-এ 

পরবতী নিয়দযশ িা শদো পর্ যন্ত ট্র্যাক্টর শট্র্ইোর ও বক্স ট্র্ার্ চোচে নিনষদ্ধ র্রা হয়েয়ে। এই 

অন্তব যতী স য়ে শ াটরর্াি চাের্য়দর নবর্ল্প শর্ায়িা রুট নদয়ে চোচয়ের পনরর্ল্পিা র্রা উনচত।  

  

শসইসায়র্, আজ নবর্াে 4টা শর্য়র্ শুরু র্য়র এক্তক্সট 48 শর্য়র্ 52 পর্ যন্ত ির্ য র্াউনির I-81 এ 

িাাঁর্া, হাই শপ্রািাইে ট্র্যাক্টর শট্র্ইোর ও বক্স ট্র্ার্ চোচে নিনষদ্ধ র্রা হয়েয়ে।  

  

শস্টট বযাপী র্ার্া ইর্য ইপয় য়ির সংখ্যা নিয়নািািযসায়র:  

  

o 1576টট বহৃৎ িাম্প ট্র্ার্  

o 51টট শোিার- গ্রযাপে সংর্যক্তি  

o 323টট শোিার  

o ট্র্যার্র্যি 33টট এক্সর্যায়ভটর  

o 46টট চার্ার্যি খ্িির্ি  

o শোবে শট্র্ইোর সহ 40টট ট্র্যাক্টর শট্র্ইোর  

o 14টট টট্র্ র্্রয বায়র্ট ট্র্ার্  

o 30টট ট্র্যানির্ নসগিযাে ট্র্ার্  

o 77টট নচপার 10" ( ন নিট) সক্ষ তাসম্পন্ন  

  

  

থ্রুওম্বে কতত নপক্ষ  

থ্রুওয়ে অর্নরটট শস্টটজযয়  ঝ  সম্পনর্যত শর্য়র্ায়িা স সযাে সা া শদোর জিয 676 জি 

সযপারভাইজার ও অপায়রটর প্রস্তুত শরয়খ্য়ে, শসইসায়র্ শোট শর্য়র্  াঝানর আর্ায়রর 

এক্সর্যায়ভটর, শপ্লা/িাম্প ট্র্ার্, ব  শোিার, শপায়টযবে VMS শবািয, শপায়টযবে োইট টাওোর, 

অয়পক্ষারৃ্ত শোট আর্ায়রর শজিায়রটর, অয়পক্ষারৃ্ত শোট আর্ায়রর পাম্প ও সরঞ্জা  টািার 



 

 

শট্র্ইোয়রর পাশাপানশ শর্য়র্ায়িা রাস্তা পনরবতযি বা বন্ধ্ র্রার জিয অিযািয ট্র্যানফ্র্র্ নিেিয়ের 

সাইি ও নিভাইস েভয রয়েয়ে। থ্রুওয়েয়ত শ াটরচাের্য়দর সতর্য র্রয়ত নবনভন্ন রর্য় র বাতযার 

নচহ্ন, হাইওয়ে সতর্যতা শরনিও এবং শসাশযাে ন নিো বযবহার র্রা হে।  

  

এক্তক্সট 42 (শজয়িভা) ও 61 (নরপনে শর্য়র্ PA োইি) এর  ধযবতী অংয়শ থ্রুওয়েয়ত (I-90) এবং 

িাোগ্রা থ্রুওয়েয়ত (I-190) িাাঁর্া ট্র্ার্, শট্র্ইোর ও টযায়ে  চোচে নিনষদ্ধ র্রা হয়েয়ে। প্রয়োজি 

হয়ে র্  গনতয়ত গান  চাোয়িার নিয়দযশ শদওো হয়ত পায়র।  

  

ঝয় া হাওো আ াত হািার সবয়চয়ে শবনশ পূব যাভাষ র্ার্া অঞ্চেগুয়োয়ত থ্রুওয়ে রক্ষোয়বক্ষে 

র্ ীরা থ্রুওয়েয়ত সক্তিেভায়ব টহে পনরচােিা র্রয়েি। আবহাওোর অবস্থা নিনব ভায়ব 

পর্ যয়বক্ষয়ের জিয এবং বায়িয়ো অঞ্চয়ে প্রয়োজি অিযর্ােী র্ত দ্রুত সম্ভব র্ ী ও সরঞ্জা  

স্থািান্তর বা নির্যি র্রার উয়েয়শয থ্রুওয়ের বায়িয়ো নিনভশি ই ায়জযক্তি অপায়রশি শসিার 

সক্তিে র্রা হয়েয়ে এবং ঝ  পর্ যয়বক্ষে র্রাে সহােতা র্রয়ত থ্রুওয়ের শস্টটবযাপী অপায়রশি 

শসিারগুয়োয়ত (TSOC) 24/7 র্ার্ যপনরচােিার বযবস্থা র্রা হয়ে।  

  

থ্রুওয়ে র্তৃযপক্ষ তায়দর শ াবাইে অযাপ িাউিয়োি র্রয়ত গান চাের্য়দরয়র্ উৎসানহত র্য়র 

র্া আইয়িাি ও অযান্ড্রয়েি নিভাইয়সর জিয নবিা ূয়েয পাওো র্াে। অযাপটট চোর পয়র্ 

শ াটরর্াি চাের্য়দর নরয়েে-টাই  ট্র্ানির্ ও নদর্-নিয়দযশিা সংিান্ত সহােতা প্রদাি র্য়র। 

এো াও গান  চাের্রা ট্র্ািঅযাোটয (TRANSalert) ই-শ ইয়ের জিয সাইি-আপ র্রয়ত পায়রি 

র্া থ্রুওয়ে সংেগ্ন র্ািবাহয়ির সব যয়শষ অবস্থা সম্পয়র্য এখ্ায়ি তর্য প্রদাি র্য়র৷  

  

পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাগ (Department of Environmental Conservation)  

DEC পনরয়বশ সংরক্ষে পযনেশ অনিসার, িয়রস্ট শরঞ্জাস য, আপৎর্ােীি  যায়িজয় ি স্টাি এবং 

আঞ্চনের্ স্টািরা সতর্য র্ার্য়বি এবং পনরবনতযত পনরনস্থনতয়ত িজর রাখ্য়বি এবং খ্ারাপ 

আবহাওোর দরুি ক্ষনতগ্রস্ত হওোর সম্ভাবিা রয়েয়ে এরর্  এনরো এবং অবর্াঠায় াগুনেয়ত 

তারা টহেদানর চাোয়বি। সর্ে উপেভয সম্পদ শর্য়র্ায়িা জরুনর পনরনস্থনত শ ার্ায়বোে 

সহােতা র্রয়ত প্রস্তুত রয়েয়ে।  

  

পাকন, বিম্বর্াির্ ও ঐবত াবসক সংরক্ষণ িপ্তর (Office of Parks, Recreation and Historic 

Preservation)  

নিউ ইের্য শস্টট পার্য পযনেশ এবং পায়র্যর পায়স যায়িেরা সতর্য আয়ে এবং আবহাওো পনরনস্থনত 

এবং তার পনরোয় র উপর র্ া িজর রাখ্য়েি। পার্য শখ্াো র্ার্ার স ে, শখ্াোর স ে এবং 

বন্ধ্ হওোর স ে ইতযানদ সম্পয়র্য সব যয়শষ তর্য জািয়ত পার্য ভ্র ের্ারীয়দর উনচত 

parks.ny.gov শদখ্া বা তায়দর স্থািীে পায়র্যর অনিয়স শর্াগায়র্াগ র্রা।  

  

জর্ম্বসিা বিভাগ (Department of Public Service)  

নিউ ইের্য শস্টটজযয়  ক্ষনত  ূেযােি, সা া প্রদাি, ও সংস্কার র্ার্ যি  পনরচােিার জিয নিউ 

ইেয়র্যর ইউটটনেটট এয়জক্তিগুয়োয়ত আিয ানির্ 6,800 জি র্ ী রয়েয়ে। নিউ ইের্য, ন নশগাি, 

ওহাইও, ইক্তেোিা ও অিানরও, র্ািািা শর্য়র্ আিয ানির্ 900 বনহরাগত র্িাক্ট ও পারষ্পনরর্ 

সহােতা ূের্ সংস্থাি সহ শস্টটবযাপী জাতীে নগ্রয়ির 2,545 জি র্ ী প্রস্তুত রয়েয়ে। নিউ ইের্য 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cae3951a4ceec4b8836c208d9bcd96c0a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637748464283214405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ngElshehd3BjbY73xOWQVZ5ic6AAvPqhNCC2nVy%2FbLA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cae3951a4ceec4b8836c208d9bcd96c0a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637748464283214405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5gmpbLAUBSBY9bx%2FhsXTqhnJXXj47xf6d5kIja6CvOc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftas%2Findex.shtml%23_blank&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cae3951a4ceec4b8836c208d9bcd96c0a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637748464283224363%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2Bb4u5Kiq5HLS%2FaypFPKp%2BDTRNDTQ32maNXiSQAT5SYw%3D&reserved=0


 

 

ও অিানরও, র্ািািা শর্য়র্ আিয ানির্ 500 বনহরাগত র্িাক্ট ও পারষ্পনরর্ সহােতা ূের্ 

সংস্থাি সহ শস্টটবযাপী NYSEG (RG&E)-এর 1,860 জি র্ ী প্রস্তুত রয়েয়ে।  

রনববার নবর্াে শর্য়র্ ক্ষনতগ্রস্ত অঞ্চেগুয়োয়ত শুষ্ক-বরি ও শবাতেজাত পানি নবতরে 

শর্ন্দ্রগুয়ো শখ্াো র্ার্য়ব:  

  

• পক্তি  অঞ্চে: JFK Community Center, 114 Hickory Street Buffalo, NY 14204  

• নিঙ্গার শের্স অঞ্চে: City of Batavia Fire Department, 18 Evans Street, Batavia, NY 

14020  

• পক্তি  অঞ্চে: Murphy Training Center, 665 Brigham Road, Dunkirk, NY 14048  

• শসিাে নিউ ইের্য অঞ্চে: Oswego Fire Dept (back parking lot), 35 East Seneca 

Street, Oswego NY 13126  

• ির্ য র্ানি অঞ্চে: Jefferson County, Watertown CitiBus Garage, 544 Newell St, 

Watertown, NY 13601  

  

এয়জক্তির র্ ীরা পযয়রা স েজযয়  ইউটটনেটট র্ার্ যিয় র ট্র্যার্ রাখ্য়ব এবং সবয়চয়ে শবনশ 

প্রভানবত হয়ত পায়র বয়ে ধারো র্রা এোর্াগুয়োয়ত ইউটটনেটট এয়জক্তিগুয়োর র্র্ার্র্ র্ ী 

নিয়োয়গর নবষেটট নিক্তিত র্রয়ব।  

  

বর্উ ইেকন হেে পুবলে  

শস্টট পযনেশ (State Police) ক্ষনতগ্রস্ত এোর্াগুনেয়ত প্রয়োজি অিযর্ােী অনতনরি ট্রযপার 

শ াতায়েি র্রয়ত প্রস্তুত রয়েয়ে। শস্টট পযনেয়শর সব নবয়শষানেত র্ািবাহি অনবেয়ম্ব সা াদায়ির 

জিয প্রস্তুত রয়েয়ে, এবং সর্ে জরুনর নবদযযৎ ও শর্াগায়র্ায়গর সরঞ্জা  পরীক্ষা র্রা হয়েয়ে।  

  

বর্উ ইেকন পাওোর অিবরটে (New York Power Authority, NYPA) / কোর্াল 

কম্বপ নাম্বরের্ (Canal Corporation)  

নিউ ইের্য পাওোর অয়র্ানরটট (New York Power Authority) এবং র্যায়িে র্য়প যায়রশি (Canal 

Corporation)-এর র্ ীরা সর্ে িযানসনেটট, সম্পদ ও সরঞ্জা  নিরাপদ ও প্রস্তুত রয়েয়ে বয়ে 

নিক্তিত র্রয়ত প্রস্তুনত সম্পন্ন র্য়রয়ে। প্রয়োজয়ি নবদযযৎ পযিরুদ্ধার র্ার্ যি য়র্ সহােতা র্রার 

জিয নবদযযৎ র্তৃযপক্ষ প্রস্তুত।  

  

বর্রাপত্তা সংক্রান্ত পরা ে ন  

  

তীব্র আবহাওোর জিয প্রস্তুত হি:  

• আপনি শর্খ্ায়ি বসবাস র্য়রি শসখ্ায়ির র্াউনি এবং নির্টবতী শহরগুনের িা  

জািযি। গুরুতর আবহাওোর সতর্যতা র্াউনির নভনিয়ত জানর র্রা হে।  

• আপিার বান র বা বযবসার শর্য়র্ নিরাপদ রুটটট নশখ্যি, র্নদ নিরাপদ স্থয়ে আপিার 

তা াতান  চয়ে শর্য়ত হে।  



 

 

•  পপনরবায়রর পোেয়িরপ এর্টট পনরর্ল্পিা ততনর র্রুি এবং অিযশীেি র্রুি এবং 

পনরবায়রর সদসযরা পরৃ্র্ হয়ে শগয়ে শদখ্া র্রার এর্টট নিনদযি স্থাি নচনহ্নত র্য়র রাখ্যি।  

• আসবাব, শপাশার্ এবং অিযািয বযক্তিগত সম্পনি সহ স স্ত  ূেযবাি ক্তজনিসগুনের 

এর্টট আইয়ট রৃ্ত তানের্া ততনর র্রুি। এর্টট নিরাপদ স্থায়ি তানের্াটট রাখ্যি।  

• র্যাি এর খ্াবার, ঔষধ এবং িাস্টয এইি সরবরাহ ও পািীে জয়ের জরুনর সরবরাহ 

স্টর্পাইে র্রুি। পনরষ্কার, বন্ধ্ পায়ে পািীে জে সংরক্ষে র্রুি।  

• আপিার শপাষা প্রােীর নিয়ে র্ী র্রয়বি তা পনরর্ল্পিা র্রুি।  

• এর্টট শপায়টযবে শরনিও, ফ্ল্যাশোইট, অনতনরি বযাটানর এবং উপেভয জরুনর রান্না 

সরঞ্জা  রাখ্যি।  

• আপিার অয়টায় াবাইয়ে পর্ যাপ্ত জ্বাোিী রাখ্যি। র্নদ নবদযযৎ সরবরাহ নবক্তেন্ন হে, তাহয়ে 

শপয়ট্র্াে শস্টশিগুনে শবশ র্য়ের্ নদি জ্বাোনি পাম্প র্রয়ত িাও পায়র। আপিার গান র 

ট্র্ায়ঙ্ক এর্টট শোট দযয়র্ যাগ সরবরাহ নর্ট রাখ্যি।  

• দযয়র্ যাগর্ােীি অতযাবশযর্ সা গ্রীগুনে িাগায়ের  য়ধয রাখ্যি, র্ার  য়ধয রয়েয়ে:  

o ফ্ল্যাশোইট এবং অনতনরি বযাটানর  

▪ বযাটানর চানেত শরনিও এবং অনতনরি বযাটানর  

▪ িাস্টয এইি নর্ট এবং  যািযোে  

▪ জরুনর খ্াদয এবং পানি  

▪ অ-ববদযযনতর্ র্যাি ওয়পিার  

▪ অপনরহার্ য ওষযধ  

▪ শচর্বযর্, িগদ, শিনিট র্ািয, ATM 

র্ািয  

  

নবদযযৎ নবভ্রাট হয়ে নিউইের্যবাসীয়দর উনচৎ:  

  

• এই নিভাইসগুনেয়র্ ক্ষনত র্রয়ত পায়র এ ি ক্ষেস্থােী শক্তির প্রবায়হর শক্ষয়ে প্রধাি 

র্িপানত এবং অিযািয সরঞ্জা , শর্ ি, র্ম্পম্পউটারগুনে বন্ধ্ র্রুি বা সংয়র্াগ নবক্তেন্ন 

র্রুি। এর্টট আয়ো চােয রাখ্যি র্ায়ত র্খ্ি নবদযযৎ নিয়র আয়স তা আপনি জািয়ত 

পায়রি। আপনি শর্খ্ায়ি ইয়ের্ট্র্নির্ সরঞ্জা  বযবহার র্য়রি শসখ্ায়ি সাজয শপ্রায়টক্টর 

বযবহার র্রার র্র্া নবয়বচিা র্রুি।  

• আপিার ইউটটনেটট প্রদাির্ারীয়র্ নবভ্রায়টর নবষয়ে অবনহত র্রয়ত এবং অনিনসোে 

তয়র্যর জিয স্থািীে সম্প্রচার শুিয়ত র্ে র্রুি। ইউটটনেটট স ংস্থাগুয়োর এর্টট তানের্া 

শপয়ত নিউ ইের্য শস্টট নিপাটযয় ি অব পাবনের্ সানভযয়স নভক্তজট র্রুি।  

• আপিার প্রনতয়বশীয়দর নবদযযৎ আয়ে নর্িা তা শদখ্যি। অযায়ক্সস বা র্ার্ যর্রী প্রয়োজি 

আয়ে এ ি শোয়র্য়দর খ্বর নিি।  

• জরুরী আয়োর জিয শুধয াে ফ্ল্যাশোইট বযবহার র্রুি - শ া বানতগুনে আগুি োগার 

ঝযাঁ নর্ ততনর র্য়র।  

• শরনফ্র্জায়রটর এবং নফ্র্জায়রর দরজা বন্ধ্ রাখ্যি - শবনশরভাগ খ্াবার শর্গুনের নহ ােয়ির 

প্রয়োজি শসগুনে এর্টট বন্ধ্ শরনফ্র্জায়রটয়র নর্েু  িার জিয নিরাপয়দ রাখ্া শর্য়ত 



 

 

পায়র। এর্টট িা শখ্াো শরনফ্র্জায়রটর প্রাে চার (4)  িার জিয খ্াবারয়র্ ঠাো রাখ্য়ব। 

এর্টট সম্পেূ য নফ্র্জার তাপ াোয়র্ প্রাে 48  িা ধয়র রাখ্য়ব।  

• বান র নভতয়র র্াঠর্েোর নগ্রে বযবহার র্রয়বি িা এবং তায়পর জিয গযায়সর চুো 

বযবহার র্রয়বি িা - শসগুনে র্াব যি  য়িাক্সাইয়ির ক্ষনতর্ারর্  াো ো য়ত পায়র।  

• ঠাো আবহাওোে, স্তয়র স্তয়র শপাশার্ পয়র এবং বাইয়র র্াটায়িা স ে র্ন য়ে উষ্ণ 

র্ার্য ি। ঠাো চায়পর উপসগ য (অর্ যাৎ, হাইয়পার্ান যো) সম্পয়র্য সয়চতি র্ার্য ি এবং 

উপসগ য শদখ্া নদয়ে র্র্ার্র্ নচনর্ৎসা র্রাি।  

• আপনি র্নদ এর্টট উাঁচু ভবয়ি র্ায়র্ি, তাহয়ে নসাঁন  নদয়ে নবক্তডংয়ের সব যনিন তোে র্াি। 

নেিয়ট আটয়র্ পয়র র্ার্য়ে সাহায়র্যর জিয অয়পক্ষা র্রুি। শজার র্য়র দরজা শখ্াোর 

শচিা র্রয়বি িা। তধর্ য ধরুি - অয়ির্ বাতাস রয়েয়ে এবং নেিয়টর নভতরটট র্ােীয়দর 

সযরক্ষার জিয ততনর র্রা হয়েয়ে।  

• আপিার শপাষা প্রােীয়দর জিয তাজা, শীতে জে প্রদাি র্রার র্র্া  য়ি রাখ্যি।  

• নিষ্প্রয়োজি র্াতাোত র্রয়বি িা, নবয়শষ র্য়র গান য়ত। নবভ্রায়টর স ে ট্র্যানির্ 

নসগিযােগুনে র্াজ র্রয়ব িা, র্ার িয়ে র্ািজট এবং নবপজ্জির্ গান  চাোয়িার 

অবস্থা ততনর হয়ব। আপিায়র্ র্নদ ব্ল্যার্আউয়টর স ে গান  চাোয়তই হে, 4-ওয়ে স্টপ 

নিে  শ য়ি র্োর র্র্া  য়ি রাখ্যি র্াজ-িা-র্রা ট্র্যানির্ নসগিযাে সহ শ া গুনেয়ত।  

• স্বেংক্তিে শটোর শ নশিগুনের (ATM) শ াট সরঞ্জা  এবং নেিটগুনে হেয়তা র্াজ 

র্রয়ব িা।  

নিরাপিা সংিান্ত আয়রা পরা য়শ যর জিয নিউ ইের্য শস্টয়টর নিনভশি অব শহা েযাে 

নসনর্উনরটট অযাে ই ায়জযক্তি সানভযয়সস এর নিরাপিা পরা শ য সংিান্ত ওয়েবয়পইজ শদখ্যি৷  

  

###  
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