
 

অবফরম্বে প্রকাম্বয উম্বেম্বে: 1/4/2022 গবন নয কোবথ হাকর 

 

 

গবন নয হাকর হেট এম্বেন্সিভূম্বক েরুবয াাদাম্বন প্রম্বয়ােনীয় ংস্থান প্রস্তুত 

যাখম্বত বনম্বদন প্রদান কযম্বরন হমম্বতু বাযী তুলাযাত এফং তীব্র ফাতা ফুধফায হথম্বক 

ফৃস্পবতফায ম নন্ত ন্সিভ বনউ ইয়কন এফং নথ ন কাবিম্বক আক্রান্ত কযম্বফ 

 

ূফ নাবা অনুমায়ী ফুধফায হল যাম্বত নয় ইন্সি ফা তায হফব তুলাযাত শুরু ম্বফ এফং 

ফৃস্পবতফায ন্ধ্ো ম নন্ত চরম্বফ 

 

তীব্র ফাতা এফং তুলাযাম্বতয াম্বযয পম্বর একাবধক অফস্থাম্বন মাতায়াত অফস্থা 

বফজ্জনক ম্বফ ফম্বর ভম্বন ম্বে 

 

আফায়াবফদগণ ম্ভাফে ঝ ম নম্বফক্ষণ কযম্বেন মা শুক্রফাম্বয হেম্বট আঘাত কযম্বত 

াম্বয 

 

গবন নয ক্যাথথ হাক্র আজকক্ হেট একজন্সিভূকক্ জরুথয াাদাকন প্রকয়াজনীয় ংস্থান 

প্রস্তুত যাখকত থনকদন প্রদান ক্যকরন  হমকতু ন্সিভ থনউ ইয়ক্ন এফং নথ ন ক্াথিয থফথবন্ন এরাক্া 

এক্টট আফাওয়া ফযফস্থা দ্বাযা আক্রান্ত কত াকয এফং আঙ্কা ক্যা কে হম হরক্ ইকপক্ট 

তুলাযাত এফং তীব্র ফাতা মাতায়াত ক্টিন ক্যকফ এফং ভাকে ভাকে হায়াইটআউট ওয়ায 

ম্ভাফনাও যকয়কে। 

 

"ূফ নাবা ফরকে হম আগাভী থদনগুথরকত ন্সিভ থনউ ইয়ক্ন ও নথ ন ক্াথিকত নয় ইন্সি ম নন্ত 

তুলাযাত কত াকয," গবন নয হাকর ফম্বরন। "আভায থনকদননায়, হেকটয একজন্সিভূ 

ইথতভকধয তাকদয াাদাকনয প্রস্তুথত শুরু ক্কয থদকয়কে এফং হমকক্াকনা স্থানীয় অংীদাকযয 

ায়তা প্রকয়াজন কর তা প্রদান ক্যায জনয ততথয আকে। এখনই ভানুকলয প্রস্তুথত শুরু ক্যায 

ভয়, এফং আথভ ক্রকক্ উৎাথত ক্যথে তাযা হমন মাতায়াত ক্যায ভয় তাকদয স্থানীয় 

ূফ নাবা বাকরা ক্কয অনুযণ ক্কয এফং থনকজকদয গৃস্থাথর থনযাদ যাখায জনয প্রকয়াজনীয় 

দকে গ্রণ ক্কয।" 

 

ইথয হরক্ এফং অন্টাথযও হরকক্য এরাক্া হমভন ইথয, হজকনথ, ওয়াইকয়াথভং, হজপাযন, এফং 

রুই ক্াউথন্টকত নয় ইন্সি ফা তায হফথ তুলাযাত জভকত হদখা হমকত াহয এফং ফাতাকয হফগ 

ভাকে ভাকে প্রথত ঘণ্টায় 45 ভাইর ম নন্ত কত াকয, মায পকর তুলায উা এফং দৃটিকগাচযতা 

ক্কভ হমকত াকয। গবন নয হাক্র থনউ ইয়ক্নফাীকদয ফ নকল আফাওয়া ূফ নাবা ভকনাকমাগ 



থদকয় হদখায, ম্ভফ কর এইফ এরাক্ায় মাতায়াত ীভাফদ্ধ ক্যা এফং ইুয ক্যা হমকক্াকনা স্থানীয় 

জরুথয আকদ হভকন চরায তাথগদ থদকয়কেন। 

 

ন্সিভ থনউ ইয়কক্ন ফুধফায থফকক্কর তুলাযাত শুরু কফ ফকর আঙ্কা ক্যা কে এফং ইথয ও 

অন্টাথযও হরক্ ংরগ্ন এরাক্াভূক নয় ইন্সিয হফথ তুলায জভকত াকয ফকর ভকন ক্যা কে। 

ফুধফায ন্ধ্যায়, এক্াথধক্ অফস্থাকন তুলাযাকতয ায ঘণ্টায় এক্ ইন্সি হফথ ওয়া ম্ভফ, এফং 

থক্েু আক্রান্ত অফস্থাকন তীব্র ফাতাকয হফগ ঘণ্টায় 45 ভাইর ম নন্ত ওয়া ম্ভাফয। ফুধফায ন্ধ্যায 

য, একক্স ক্াউথন্টয উঁচুতয এরাক্ায় ফাতাকয হফগ ঘণ্টায় 60 ভাইকরয হফথও কত াকয। 

 

ইথয, হজকনথ, ওয়াইকয়াথভং, হজপাযন এফং রুই ক্াউথন্টকত ফুধফায ন্ধ্যা হথকক্ এক্টট 

উইন্টায েভ ন ওয়াচ (Winter Storm Watch) ক্াম নক্য কফ। এোাও আফাওয়াথফদগণ ম্ভাফয 

উকূ্রীয় ে ট্র্যাক্ ক্যকেন মা ফৃস্ধথতফায যাত হথকক্ শুক্রফায ম নন্ত হেকটয ফযাক্ অিকর 

তুলায জভাকত াকয। 

 

আনায এরাক্ায় আফাওয়া উকদিায মূ্পণ ন তাথরক্া হদখায জনয আনায এরাক্ায 

নযানার ওকয়দায াথবন (National Weather Service)-এয ওকয়ফাইট এ মান। 

 

এম্বেন্সিয প্রস্তুবত 

স্বম্বদম্বয বনযাত্তা  েরুযী বযম্বলফা বফবাগ (Division of Homeland Security and 

Emergency Services)  

থনউ ইয়ক্ন হেকটয থিথবন অফ হাভরযান্ড থথক্উথযটট এন্ড ইভাকজনন্সি াথবনক (Division of 

Homeland Security and Emergency Services)-এয জরুথয ক্াম নক্রভ থযচারনা হক্ন্দ্র ন্সক্রয় 

ক্যা কয়কে এফং এটট থনথফবাকফ অফস্থা ম নকফেণ ক্যকফ, াাদান ক্াম নক্রভ ভন্বয় ক্যকফ, 

এফং দুকম নাকগয ভয়জকু স্থানীয়কদয াকথ হমাগাকমাগ যো ক্যকফ। াম্প, হচইন , ফাথরয ফস্তা, 

হজনাকযটয, খাট, ক্ম্বর ও হফাতরজাত াথন  ে-ংক্রান্ত ংস্থান প্রকয়াজকন েথতগ্রস্ত 

এরাক্াগুথরকত হৌঁকে থদকত যাকজযয হেকটয ভজদু প্রস্তুত যকয়কে।  

 

বযফন বফবাগ  

হেকটয থযফন থফবাগ (Department of Transportation) আফাওয়া থযথস্থথত হভাক্াকফরায় 

ন্সক্রয়বাকফ ম্পকৃ্ত যকয়কে। অগ্রাথধক্াযভূরক্ াাদান ক্াম নক্রভ চরাক্ারীন ভকয় 24/7 

ক্াম নথযচারনা ক্যায জনয েথতগ্রস্ত ফ আফাথক্ এরাক্াগুকরাকত ক্ভী থনকয়াগ ক্যা কফ। 

থিাটনকভকন্টয ইনথকিন্ট ক্ভান্ড থকেভ ক্ািাকভা ন্সক্রয় ক্যা কয়কে এফং দুকম নাগ 

হভাক্াকফরায ভয়ক্ারফযাী ক্ভীকদয ফাইকক্ ক্াকজ রাগাকনা কফ।  

হেকটয থযফন থফবাগ থনকনাক্ত অযাকটগুথর  প্রস্তুথত থনকয়কে: 

· 1,583টট হস্দাপ্লাও 

· 322টট ফ হরািায 

· 148টট ভাোথয থিউটট প্লাও 

· 51টট হটা প্লাও 

· 38টট হস্দা হলায়ায 

· প্লাও  22টট থক্আ ট্র্াক্ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cebeaa116896044d1302a08d9cfc7e219%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769279670256427%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FuDVQgIvR%2BQfUIlGzdYSsLVVssEFhrtkB%2F0ArsepmEU%3D&reserved=0


· 20টট হগ্রিায 

 

থ্রুম্বয় কতৃনক্ষ  

থ্রুওকয় অকথাথযটটয (Thruway Authority) 677 জন ুাযবাইজায ও অাকযটয ততথয হযকখকে 

মাযা ভগ্র যাজয জকু 233টট ফ হস্দা প্লাও, 117টট ভাোথয হস্দা প্লাও, 11টট হটা প্লাও এফং 67টট 

হরািায ক্াকজ থনকয়ান্সজত ক্যায জনয এফং 118,000 টকনযও হফথ যাস্তায রফণ প্রকয়াগ ক্যায 

জনয প্রস্তুত। 

 

থ্রুওকয়কত ীকতয আফাওয়া অফস্থায ফযাাকয হভাটযচারক্কদয তক্ন ক্যকত তফথচত্র্যভয় ফাতনা 

থচহ্ন, াইওকয় তক্নতা হযথিও এফং হাযার থভথিয়া ফযফায ক্যা য়।  

 

থ্রুওকয় ক্তৃনে তাকদয হভাফাইর অযা িাউনকরাি ক্যকত গাথচারক্কদযকক্ উৎাথত ক্কয 

মা আইকপান ও অযান্ড্রকয়ি থিবাইকয জনয থফনাভূকরয াওয়া মায়। অযাটট চরায কথ 

হভাটযমান চারক্কদয থযকয়র-টাইভ ট্র্াথপক্ ও থদক্-থনকদননা ংক্রান্ত ায়তা প্রদান ক্কয। 

এোাও গাথ চারক্যা ট্র্ািঅযারাটন (TRANSalert) ই-হভইকরয জনয াইন-আ ক্যকত াকযন 

মা থ্রুওকয় ংরগ্ন মানফাকনয ফ নকল অফস্থা ম্পকক্ন এখাকন. তথয প্রদান ক্কয৷ 

 

বযম্বফ ংযক্ষণ বফবাগ (Department of Environmental Conservation)  

DEC থযকফ ংযেণ ুথর অথপায, পকযে হযঞ্জা ন, আৎক্ারীন ভযাকনজকভন্ট োপ এফং 

আিথরক্ োপযা তক্ন থাক্কফন এফং থযফথতনত থযথস্থথতকত নজয যাখকফন এফং খাযা 

আফাওয়ায দরুন েথতগ্রস্ত ওয়ায ম্ভাফনা যকয়কে এযক্ভ এথযয়া এফং অফক্ািাকভাগুথরকত 

তাযা টরদাথয চারাকফন। ক্র উরবয ম্পদ হমকক্াকনা জরুথয থযথস্থথত হভাক্াকফরায় 

ায়তা ক্যকত প্রস্তুত যকয়কে।  

 

াকন, বফম্বনাদন  ঐবতাবক ংযক্ষণ দপ্তয (Office of Parks, Recreation and Historic 

Preservation)  

থনউ ইয়ক্ন হেট াক্ন ুথর এফং াকক্নয াক নাকনরযা তক্ন আকে এফং আফাওয়া থযথস্থথত 

এফং তায থযণাকভয উয ক্া নজয যাখকেন। াক্ন হখারা থাক্ায ুকযা ভয়, হখারায ভয় 

এফং ফন্ধ্ ওয়ায ভয় ইতযাথদ ম্পকক্ন ফ নকল তথয জানকত াক্ন ভ্রভণক্াযীকদয উথচত 

parks.ny.gov হদখা ফা তাকদয স্থানীয় াকক্নয অথপক হমাগাকমাগ ক্যা।  

 

েনম্বফা বফবাগ (Department of Public Service)  

থনউ ইয়ক্ন হেট জকু েয়েথত ভূরযায়ন, থযথস্থথত হভাক্াকফরা ও ুনরুদ্ধায প্রকচিায উকেকয 

থনকয়ান্সজত ক্যায জনয থনউ ইয়ক্ন ইউটটথরটটয ফতনভাকন প্রায় 5,500 জন শ্রথভক্ যকয়কে। 

একজন্সিয ক্ভীযা ুকযা ভয়জকু ইউটটথরটট ক্াম নক্রকভয ট্র্যাক্ যাখকফ এফং ফকচকয় হফথ 

প্রবাথফত কত াকয ফকর ধাযণা ক্যা এরাক্াগুকরাকত ইউটটথরটট একজন্সিগুকরায মথামথ ক্ভী 

থনকয়াকগয থফলয়টট থনন্সিত ক্যকফ। 

 

বনউ ইয়কন হেট ুবর  

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%7Cebeaa116896044d1302a08d9cfc7e219%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769279670256427%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0rQ5HrNUK2DrOH8%2FAXocDyW67Ug73BOWAN4X1Ho4z34%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%7Cebeaa116896044d1302a08d9cfc7e219%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769279670266384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Uq5OzqUREiJqt8xrP0VrijDL7UvjJ3rHcON34uttlXE%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%7Cebeaa116896044d1302a08d9cfc7e219%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769279670266384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NjLULvqKlxD%2FX29UqOyaYdj%2BtWmrcgRlMM40lbJrVMo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cebeaa116896044d1302a08d9cfc7e219%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769279670276330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4UOYo9bkuC1VdlS%2FTLTcGOO4WhYcuq%2FWlSWepNnXOvo%3D&reserved=0


হেট ুথর (State Police) েথতগ্রস্ত এরাক্াগুথরকত প্রকয়াজন অনুমায়ী অথতথযক্ত ট্যুায 

হভাতাকয়ন ক্যকত প্রস্তুত যকয়কে। কেট ুথরকয ফ চায-চাক্ায মান এফং থফকলাথয়ত 

মানফান অথফরকম্ব াাদাকনয জনয প্রস্তুত যকয়কে, এফং ক্র জরুথয থফদুযৎ ও হমাগাকমাকগয 

যঞ্জাভ যীো ক্যা কয়কে। 

 

বনউ ইয়কন ায়ায অথবযটট (New York Power Authority, NYPA) / কোনার 

কম্ব নাম্বযন (Canal Corporation)  

থনউ ইয়ক্ন াওয়ায অকথাথযটট (New York Power Authority) এফং ক্যাকনর ক্ক নাকযন (Canal 

Corporation)-এয ক্ভীযা ক্র পযাথথরটট, ম্পদ ও যঞ্জাভ থনযাদ ও প্রস্তুত যকয়কে ফকর 

থনন্সিত ক্যকত প্রস্তুথত ম্পন্ন ক্কযকে। প্রকয়াজকন থফদুযৎ ুনরুদ্ধায ক্াম নক্রভকক্ ায়তা ক্যায 

জনয থফদুযৎ ক্তৃনে প্রস্তুত।  
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