
 

অবফরম্বে প্রকাম্বয উম্বেম্বে: 1/6/2022 গবন নয কোবথ হাকর 

 

 

হেটফোী কম্বেকটট অঞ্চম্বর বাযী তুলাযাত  ঝম্বা াোয পম্বর ম্বকয অফস্থা 

বফজ্জনক রূ বনম্বত াম্বয বফধাে বনউ ইেকনফাীম্বদযম্বক অপ্রম্বোজনীে ভ্রভণ এবম্বে 

চরায জনে গবন নয হাকম্বরয যাভ ন প্রদান 

 

বনউ ইেকন বটট, রং আইরোন্ড  বভড-াডন অঞ্চম্বরয ভধেকায এরাকাগুম্বরা ভম্বে 

ভম্বে ঘণ্টাে এক ইঞ্চঞ্চ ফা তায হফব াম্বয ছে ইঞ্চঞ্চ ম নন্ত তুলাযাম্বতয মু্মখীন ম্বত 

াম্বয 

  

ম্বেোন ন বনউ ইেকন এফং নথ ন কাবিয অঞ্চরগুম্বরাম্বত শুক্রফায কার ম নন্ত এক পুট 

ফা তায হফব বযভাহণ হরক ইম্বপক্ট তুলাযাত োয ূফ নাবা াো হগম্বছ; 

ফতনভাম্বন কভ দৃটিম্বগাচযতায কাযম্বণ ফাম্বপম্বরা স্কাইম্বে ফন্ধ যম্বেম্বছ 

  

গবন নয ক্যাথথ হাক্র আজ হেটেয হফ থক্ছু অংট থনউ ইয়ক্নফাীটদযটক্ তক্নতা অফরম্বন 

ক্যটত এফং অপ্রটয়াজনীয় ভ্রভণ এথটয় চরটত থনফ নন্ধ অনুটযাধ জাথনটয়টছন ক্াযণ শুক্রফায 

ক্ার ম নন্ত দুইটে আফাওয়ায অফস্থা এক্াথধক্ অঞ্চটর তুলাযাত ও ঝটা াওয়া ততথয ক্যটফ 

ফটর আংক্া ক্যা টে, মায পটর ক্গুটরা তুলায ও ফযটপ হঢটক্ মাটফ, দৃটিটগাচযতা ক্টভ 

মাটফ, এফং ভ্রভটণয জনয ম্ভাফয থফজ্জনক্ অফস্থা ততথয টত াটয। শুক্রফাটয ওটয়োন ন থনউ 

ইয়ক্ন ও নথ ন ক্াথিটত ঘণ্টায় 40 ভাইর ম নন্ত গথতটফটগয ঝটা াওয়া  এক্ পুটেযও হফথ 

থযভাটণ হরক্ ইটপক্ট তুলাযাত টত াটয ফটর আংক্া ক্যা টে, মায পটর ক্খটনা 

ক্খটনা হায়াইেআউে অফস্থা ততথয টত াটয। থনউ ইয়ক্ন থটে, রং আইরযান্ড, ও থভড-াডন 

অঞ্চটর থক্ছু জায়গায় ঘণ্টায় 40 ভাইর ম নন্ত গথতটফটগয ঝটা াওয়া  ছয় ইঞ্চঞ্চ ফা তাযটফথ 

থযভাটণ তুলাযাত ওয়ায আংক্া যটয়টছ। এই ূফ নাবাটয ক্াযটণ, থনউ ইয়ক্নফাীটদযটক্, 

থফটল ক্টয ডাউনটেে অঞ্চটরয ফাথন্দাটদযটক্ মাতায়াটতয জনয গণ থযফন ফযফায 

ক্যটত উৎা হদয়া টে। 

  

"আটযা হফথ বাযী তুলাযাত ও ঝটা াওয়ায ূফ নাবা থাক্ায়, আথভ থনউ ইয়ক্নফাীটদযটক্ 

ক্টথ না থাক্টত উৎাথত ক্যথছ এফং থফজ্জনক্ ভ্রভটণয অফস্থায জনয প্রস্তুত থাক্টত 

ফরথছ," ফম্বরম্বছন গবন নয হাকর। "ওটয়োন ন থনউ ইয়ক্ন এফং নথ ন ক্াথিয এরাক্াগুটরাটত 

ইটতাভটধয হরক্ ইটপক্ট তুলাযাত হদখা থদটয়টছ এফং আভযা আংক্া ক্যথছ আজ যাত হথটক্ 

আগাভীক্ার ক্াটরয ভটধয ডাউনটেে অঞ্চরগুটরাটত ছয় ইঞ্চঞ্চ ম নন্ত তুলাযাত টত াটয। 

অনুগ্র ক্টয থনটজটক্ থনযাদ যাখটত এফং ক্টথ থাক্া আভাটদয যক্ষণাটফক্ষণ 



ক্ভীটদযটক্ আভাটদয াইওটয় ও হতুগুটরা দ্রুত ও থনযাটদ থযষ্কায ক্যটত াাময ক্যায 

জনয হমটক্াটনা অপ্রটয়াজনীয় ভ্রভণ এথটয় চরুন।" 

  

এই প্তাটয শুরুটত ক্টয়ক্টে অঞ্চটর ঝ-ম্পথক্নত ক্ষথতয আংক্ায় জরুথয াা 

প্রদানক্াযী ম্পদ প্রস্তুত যাখায জনয গবন নয হাক্র হেে ংস্থাগুটরাটক্ থনটদন থদটয়থছটরন। 

ফৃস্ধথতফায ক্াটর, হরক্ ইহপটক্টয ক্াযটণ প্রথত ঘণ্টায় ক্টয়ক্ ইঞ্চঞ্চ তুলাযাত ওয়ায পটর 

দৃটিটগাচযতা অটনক্ ক্টভ মাওয়ায় হেটেয থযফন থফবাগ (Department of Transportation) 

ফাটপটরা থটেটত থযজ হযাড হথটক্ চাচন থিে ম নন্ত মাওয়া ফাটপটরা স্কাইওটয় (হেে রুে 5) ফন্ধ 

ক্টয থদটয়টছ। 

ওটয়োন ন থনউ ইয়ক্ন ও নথ ন ক্াথিয এরাক্াগুটরাটত হরক্ ইটপক্ট তুলাযাত ফৃস্ধথতফায হথটক্ 

শুক্রফায যাত ম নন্ত অফযাত থাক্টফ হমখাটন থক্ছু স্থাটন এক্ পুে ফা তাযটচটয় হফথ থযভাটণ 

তুলাযাত টত াটয। থনউ ইয়ক্ন থটে, রং আইরযান্ড ও থভড-াডন বযাথরয এরাক্াগুটরাটত 

শুক্রফায ক্ার ম নন্ত ছয় ইঞ্চঞ্চ ম নন্ত তুলাযাত ও ঝটা াওয়া হদখা মাটফ, মায পটর থফটল 

ক্টয শুক্রফায ক্াটর মাতায়াটতয ভয় থফজ্জনক্ ভ্রভটণয অফস্থা ততথয টফ। 

  

বাযী তুলাযাত ও ঝটা াওয়া ম্পটক্ন হেেফযাী এক্াথধক্ফায আফাওয়া ংক্রান্ত তক্নতা 

ও যাভ ন জাথয ক্যা টয়টছ, এফং হইাটথ শুক্রফায থফক্ার ম নন্ত হজপাযন ও 

ওওটয়টগাটত হরটক্য উকূ্টর ফনযা হদখা হদয়া ম্পটক্নও তক্নতা জাথয ক্যা টয়টছ। 

আনায এরাক্ায জনয আফাওয়া ংক্রান্ত যাভ নভূটয ূণ নাঙ্গ তাথরক্া হটত, জাতীয় 

আফাওয়া থযটলফায ওটয়ফাইে হদখুন। 

  

এম্বজঞ্চিয প্রস্তুবত  

  

স্বম্বদম্বয বনযাত্তা  জরুযী বযম্বলফা বফবাগ (Division of Homeland Security and 

Emergency Services) 

থনউ ইয়ক্ন হেটেয থডথবন অফ হাভরযান্ড থথক্উথযটে এন্ড ইভাটজনঞ্চি াথবনট (Division of 

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

ক্যা টয়টছ এফং এটে থনথফবাটফ অফস্থা ম নটফক্ষণ ক্যটফ, াাদান ক্াম নক্রভ ভন্য় ক্যটফ, 

এফং দুটম নাটগয ভয়জটু স্থানীয়টদয াটথ হমাগাটমাগ যক্ষা ক্যটফ। এরাক্াগুটরাটত ঝটা 

আফাওয়ায পটর ততথয ওয়া হমটক্াটনা প্রটয়াজন, হমভন াম্প, হচইন, যান্ডফযাগ, হজনাটযেয, 

ক্ে, ক্ম্বর, ও হফাতরজাত াথন, ইতযাথদয চাথদা ূযটণ ায়তায জনয হেটেয ংস্থানগুটরায 

ভজদু প্রস্তুত যটয়টছ। 

  

বযফন বফবাগ 

ওটয়োন ন থনউ ইয়ক্ন, নথ ন ক্াথি ও হেেফযাী অনযানয অঞ্চটর তুলাযাত ও ফযপ জভায প্রথত 

াাদান অফযাত যাখায াাাথ, হেটেয থযফন থফবাগ ডাউনটেটে আঘাত ানায 

ম্ভাফনা থাক্া উকূ্রীয় ঝ হভাক্াটফরায জটনযও প্রস্তুথত থনটে। থযফন থফবাগ প্রবাথফত 

এরাক্াগুটরায থনউ ইয়ক্নফাীটদযটক্ শুক্রফায ক্াটর অপ্রটয়াজনীয় ভ্রভণ এথটয় চরায জনয 

থনফ নন্ধ অনুটযাধ জানাটে মাটত ঝটয প্রথত াা থদটয় হস্দা প্লাউ ড্রাইবাযযা ক্াম নক্যবাটফ 

তাটদয ক্াজ ম্পন্ন ক্যটত ক্ষভ ন। 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-directs-state-agencies-prepare-emergency-response-assets-heavy-snow-and-high&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364343050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hfMMxf9usokelKvV72g7HIAZvDButBZ8MPyhvcsjEMM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-directs-state-agencies-prepare-emergency-response-assets-heavy-snow-and-high&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364343050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hfMMxf9usokelKvV72g7HIAZvDButBZ8MPyhvcsjEMM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364343050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ob0TMBgKEzbmnnNFr7o9BLOi7O%2F88pulQz3sPQBi5l0%3D&reserved=0


  

ংক্েূণ ন এরাক্াগুটরাটত তুলায ও ফযপ যাটনায ক্াটজ ায়তা ক্যায জনয অনযানয অঞ্চর 

হথটক্ থভড-াডন অঞ্চটর দজন প্লাউ ট্রাক্ অাটযেয, দুইজন হভক্াথনক্, দুইজন 

হভক্াথনক্ ুাযবাইজায  14 জন ক্ভী এফং দুইটে হভক্াথনক্ াথবন ট্রাক্ হভাতাটয়ন ক্যা 

টে: 

  

 যাজধানী অঞ্চর হথটক্ চাযজন প্লাউ অাটযেয, এক্জন হভক্াথনক্, এক্জন হভক্াথনক্ 

ুাযবাইজায, এফং এক্টে হভক্াথনক্ াথবন ট্রাক্। 

 হভাাক্ বযাথর হথটক্ ছয়জন প্লাউ অাটযেয, এক্জন হভক্াথনক্, এক্জন হভক্াথনক্ 

ুাযবাইজায, এফং এক্টে হভক্াথনক্ াথবন ট্রাক্। 

  

ঘেনায ভটয় এফং অগ্রাথধক্াযভূরক্ থযষ্কায ক্াম নক্রভ চরাক্ারীন ভটয় 24/7 ক্াম নথযচারনা 

ক্যায জনয ফ আফাথক্ এরাক্াটত ক্ভী থনটয়াগ ক্যা টফ। ক্ষথতগ্রস্ত এরাক্ায ক্র থিে 

হভক্াথনক্সটক্ প্রধান আফানগুটরাটত হভযাভত ও ট্রাক্ চরাচর স্বাবাথফক্ যাখটত 24/7 প্রস্তুত 

যাখা টয়টছ। হেে ফযাী থাক্া ইকু্ইটভটেয ংখযা থনটনাক্তানুাটয: 

  

 1,594টে থফার প্লাউ ট্রাক্ 

 149টে থভথডয়াভ থডউটে প্লাউ 

 51টে হো প্লাউ 

 322টে থফার হরাডায 

  

ুাযবাইজাযযা যাস্তায টৃেয অফস্থা ভূরযায়ন ক্যটছন এফং প্রটয়াজন অনুমায়ী ব্রাইন থপ্র-

টট্রেটভে প্রটয়াগ ক্যটছন। হরায়ায াডন বযাথরয ক্ভীযা ম নাপ্ত থযভাটণ ল্ট অফথি হনই 

এভন ফ ক্ টৃে ব্রাইন থপ্র-টট্রেটভে প্রটয়াগ ক্যটফন। রং আইরযাটন্ড ক্ভীযা ফ I-495 

ম না ম্প, াক্নওটয় ম না ম্প, উটতাথরত ক্াঠাটভা, এফং উটেটগয ক্াযণ যটয়টছ এভন অনযানয 

জায়গায় ব্রাইন থপ্র-টট্রেটভে প্রটয়াগ ক্যটফন। 

  

দুঘ নেনায ঘেনা ঘেটর হ স্থান দ্রুত থযষ্কায ক্টয হপরা এফং ট্রাথপক্ গথতীর যাখটত াাময 

ক্যায জনয থননথরথখত জায়গাগুটরাটত হো াথবন ক্াটজ রাগাটনা টফ: I-84 (ডাটচ), I-84 

(অটযঞ্জ), I-684 (ডাটচ), াথচনন থযবায াক্নওটয়, ক্র ক্াউথে াক্নওটয়,  থভর থযবায 

াক্নওটয়, হেইন ব্রুক্ হেে াক্নওটয়, এফং েযাটক্াথনক্ হেে াক্নওটয়। থযথস্থথত অনুমায়ী 

যফতীটত ফাথত হো াথবনটয প্রটয়াজন ুনযায় ভূরযায়ন ক্যা টফ। রং আইরযাটন্ড 

াামযক্াযী ট্রাটক্য থফে ও ক্ভ নঘণ্টা দীঘ নাথয়ত ক্যা টফ। 

  

ভ্রভণ ংক্রান্ত ারনাগাদ তটথযয জনয 511 এ হপান ক্রুন, https://www.511ny.org/ হদখুন, 

অথফা থফনাভূটরযয 511NY হভাফাইর অযাডাউনটরাড ক্রুন। 

  

থ্রুম্বে কতৃনক্ষ 

থ্রুওটয় অটথাথযটেটত (Thruway Authority) 677 জন অাটযেয ও ুাযবাইজায হেেফযাী 

230টে ফ হস্দা প্লাউ, 118টে ভাঝাথয হস্দা প্লাউ, 11টে হো প্লাউ এফং 66টে হরাডায থনটয় 119,000 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364353007%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xb4iedkUY3N1xnitp%2BSaGD2C0c75TRwKSXrUUjnYIYc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fmobileapps&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364353007%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oSOR4i2gCzQ0t%2BA058e3D4GpsLCBimHzpRV2Df5I1%2Bo%3D&reserved=0


েটনযও হফথ হযাড টল্টয ভজদু থনটয় াাদাটনয জনয প্রস্তুত যটয়টছন। হেেফযাী 24/7 

ক্াম নথযচারনা ক্যায জনয তুলায ও ফযপ যাটনায ক্ভীযা ততথয আটছন। প্রটয়াজন অনুমায়ী 

ক্ষথতগ্রস্ত অঞ্চরগুটরাটত ফাথত ংস্থান থযটয় হনয়া মাটফ।  

  

থ্রুওটয় অটথাথযটেয ফাটপটরা থডথবন চরভান হরক্ ইটপক্ট ঝটয জনয ঞ্চক্রয়বাটফ তুলায ও 

ফযপ যাটনায ক্াটজ ম্পকৃ্ত যটয়টছন। ফুধফায ন্ধযায় এটেয অাটযন হোয ঞ্চক্রয় ক্যা 

টয়টছ এফং ঘেনায ভয়ক্ার ফযাী এটে হখারা থাক্টফ। 

  

থনউ ইয়ক্ন থডথবন আজ যাটতয তুলাযাটতয আংক্ায় আটগ হথটক্ই ফযপ-প্রথতটযাধী 

ক্াম নক্রটভ ম্পকৃ্ত যটয়টছ এফং উকূ্রীয় ঝ চটর আটর ক্ভীটদযটক্ ুটযাুথযবাটফ 

হভাতাটয়ন ক্যা টফ। 

থ্রুওটয়টত হভােযচারক্টদযটক্ ীতক্ারীন আফাওয়ায অফস্থা ম্পটক্ন তক্ন ক্যটত থফথবন্ন 

ধযটনয হভটজ াইন ও হাযার থভথডয়া ফযফায ক্যা য়। 

  

থ্রুওটয় ক্তৃনক্ষ তাটদয হভাফাইর অযা ডাউনটরাড ক্যটত গাথচারক্টদযটক্ উৎাথত ক্টয 

মা আইটপান ও অযান্ড্রটয়ড থডবাইটয জনয থফনাভূটরয াওয়া মায়। অযাটে চরায টথ 

হভােযমান চারক্টদয থযটয়র-োইভ ট্রাথপক্ ও থদক্-থনটদননা ংক্রান্ত ায়তা প্রদান ক্টয। 

এছাাও গাথ চারক্যা ট্রািঅযারােন (TRANSalert)  ই-হভইটরয জনয াইন-আ ক্যটত 

াটযন মা থ্রুওটয় ংরগ্ন মানফাটনয ফ নটল অফস্থা ম্পটক্ন এখাটন তথয প্রদান ক্টয৷ 

  

বযম্বফ ংযক্ষণ বফবাগ (Department of Environmental Conservation) 

DEC থযটফ ংযক্ষণ ুথর অথপায, পটযে হযঞ্জা ন, আৎক্ারীন ভযাটনজটভে োপ 

এফং আঞ্চথরক্ োপযা তক্ন থাক্টফন এফং থযফথতনত থযথস্থথতটত নজয যাখটফন এফং খাযা 

আফাওয়ায দরুন ক্ষথতগ্রস্ত ওয়ায ম্ভাফনা যটয়টছ এযক্ভ এথযয়া এফং অফক্াঠাটভাগুথরটত 

তাযা েরদাথয চারাটফন। হমটক্াটনা জরুথয াা প্রদাটনয হক্ষটে ায়তা ক্যায জনয রবয ফ 

ম্পদ মথাস্থাটন থনটয়াঞ্চজত যটয়টছ। 

  

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

Historic Preservation) 

থনউ ইয়ক্ন হেে াক্ন ুথর এফং াটক্নয াট নাটনরযা তক্ন আটছ এফং আফাওয়া থযথস্থথত 

এফং তায থযণাটভয উয ক্া নজয যাখটছন। াটক্ন গভনক্াযীটদয parks.ny.gov 

ওটয়ফাইে হচক্ ক্যা উথচত অথফা াটক্নয ভয়, হখারা ও ফটন্ধয ফযাাটয ফ নটল তটথযয জনয 

তাটদয স্থানীয় ায্ক্ অথপট ক্র ক্যা উথচত। 

  

জনম্বফা বফবাগ (Department of Public Service) 

থনউ ইয়ক্ন হেে জটু ক্ষয়ক্ষথত ভূরযায়ন, থযথস্থথত হভাক্াটফরা ও ুনরুদ্ধায প্রটচিায উটেটয 

থনটয়াঞ্চজত ক্যায জনয থনউ ইয়ক্ন ইউটেথরটেয ফতনভাটন প্রায় 5,500 জন শ্রথভক্ যটয়টছ। 

এটজঞ্চিয ক্ভীযা ুটযা ভয়জটু ইউটেথরটে ক্াম নক্রটভয ট্রযাক্ যাখটফ এফং ফটচটয় হফথ 

প্রবাথফত টত াটয ফটর ধাযণা ক্যা এরাক্াগুটরাটত ইউটেথরটে এটজঞ্চিগুটরায মথামথ ক্ভী 

থনটয়াটগয থফলয়টে থনঞ্চিত ক্যটফ।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364353007%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wNJLRJcKwWalgCmnaX2atEfxUsSFLAlxl25K5M29EHw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364362962%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HkG%2BbDoJxRdjJRVAFK%2BD%2FLPCpSxJV%2B82YwzNi8pz1X0%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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364362962%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uFWhVBrcZ4%2BdjKjqMlv1Y5ij8riPBLfk6IaJ%2B0W2JQQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364372910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=h%2FHdFgk6FGFi%2FlOJOEHO2lHBk3nlwDz8WdJwbRVzB20%3D&reserved=0


  

বনউ ইেকন হেট ুবর 

হেে ুথর (State Police) ক্ষথতগ্রস্ত এরাক্াগুথরটত প্রটয়াজন অনুমায়ী অথতথযক্ত ে্যুায 

হভাতাটয়ন ক্যটত প্রস্তুত যটয়টছ। টেে ুথরটয ফ চায-চাক্ায মান এফং থফটলাথয়ত 

মানফান অথফরটম্ব াাদাটনয জনয প্রস্তুত যটয়টছ, এফং ক্র জরুথয থফদুযৎ ও হমাগাটমাটগয 

যঞ্জাভ যীক্ষা ক্যা টয়টছ।  

  

বনউ ইেকন াোয অথবযটট (New York Power Authority, NYPA) / কোনার 

কম্ব নাম্বযন (Canal Corporation) 

থনউ ইয়ক্ন াওয়ায অটথাথযটে (New York Power Authority) এফং ক্যাটনর ক্ট নাটযন (Canal 

Corporation)-এয ক্ভীযা ক্র পযাথথরটে, ম্পদ ও যঞ্জাভ থনযাদ ও প্রস্তুত যটয়টছ ফটর 

থনঞ্চিত ক্যটত প্রস্তুথত ম্পন্ন ক্যহছন। প্রটয়াজটন থফদুযৎ ুনরুদ্ধায ক্াম নক্রভটক্ ায়তা 

ক্যায জনয থফদুযৎ ক্তৃনক্ষ প্রস্তুত। 

  

হভম্বরাবরটন রািম্বাম্বটনন অথবযটট 

থনযাদ, থনবনযটমাগয থযটলফা থনঞ্চিত ক্যায জনয MTA থনথফবাটফ আফাওয়ায অফস্থা 

ম নটফক্ষণ ক্যটছ। রফণ থছোটনা, প্লযােপভ ন ও থিঁথগুটরা তুলায ও ফযপ হথটক্ থযষ্কায যাখা, 

এফং থগনার, ুইচ, ও থাডন হযর ক্ভ নক্ষভ যাখায জনয MTA ক্ভীযা থনটয়াঞ্চজত থাক্টফন। MTA 

থব্রজ ও োটনর (MTA Bridges and Tunnels) হভােযমান চারক্টদয অপ্রটয়াজনীয় ভ্রভণ এথটয় 

চরটত এফং গথত ক্থভটয় গাথ চারাটত যাভ ন থদটে। হভটট্রা-নথ ন হযরথ ফাথত হট্রন  

থনফাটযয থনধ নাথযত ভয়ূথচটত ক্াম নক্রভ চারু যাখটফ। থনউ ইয়ক্ন থটেয আটেনকু্টরটেড 

ফাগুটরাটত শুক্রফায ক্াটরয ফযস্ত ভটয়য আটগই হচইন থপে ক্যা টে। রং আইরযান্ড 

হযরথ প্তাটয থনয়থভত থনধ নাথযত ভয়ূথচ অনুমায়ী ক্াম নথযচারনা ক্যায থযক্ল্পনা ক্যটছ। 

গ্রাক্টদযটক্ থযটলফায ফ নটল আটডে জানটত new.mta.info হচক্ ক্যায জনয, এফং 

থটেভ ফযফাটযয ভটয় তক্নতা অফরম্বটনয জনয উৎাথত ক্যা টে। গ্রাক্টদয হেক্সে 

ফা ইটভইটরয ভাধযভ থযটয়র োইভ াথবন অযারাটেনয জনয াইন আ ক্যা উথচৎ। MTA-এয 

অযাগুথরয ভাধযটভও এই তক্নতা াওয়া মায়: MYmta, রং আইরযন্ড হযরটথয হট্রটনয ভয় 

এফং হভটট্রা-নথ ন হট্রটনয ভয়। 

  

বনউ ইেকন  বনউ জাব ন ফন্দয কতৃনক্ষ 

হােন অটথাথযটে (Port Authority) ফৃস্ধথতফায যাত হথটক্ শুক্রফায ক্ার ম নন্ত ীতক্ারীন 

তুলাযাটতয আংক্ায জনয প্রস্তুথত থনটে। হােন অটথাথযটেয থফভানফন্দয, ফা োথভ ননার ও 

ফা হেন ফযফাযক্াযী ভ্রভণক্াযীটদযটক্ থফরম্ব, ফাথতরক্যণ ফা ুনযায় ফুথক্ং ম্পথক্নত 

ফ নটল তটথযয জনয যাথয ক্যাথযয়ায ও এয়াযরাইনগুটরায টঙ্গ হমাগাটমাগ ক্যটত উৎা 

হদয়া টে। থযথস্থথত অনুমায়ী হােন অটথাথযটেয হতুগুটরাটত গথতীভা ংক্রান্ত থফথধথনটলধও 

ফাস্তফায়ন ক্যা টত াটয।হােন অটথাথযটেয থফভানফন্দয ও অনযানয পযাথথরটেগুটরায উয 

আফাওয়াজথনত প্রবাফ ম্পটক্ন ফ নটল তটথযয জনয, অনুগ্র ক্টয হাযার থভথডয়া হচক্ 

ক্রুন, PA অযারােন এয জনয াইন আ ক্রুন অথফা PA হভাফাইর অযাগুটরায এক্টে 

ডাউনটরাড ক্রুন। 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.mta.info%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364372910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8PFbHb0zP1ARaRLXgveCafj8gbOIaKOvwFOIEpupdfg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.panynj.gov%2Fport-authority%2Fen%2Falerts.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364382874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BnBPIDQ5OZHazDB58tnKfNjsCstm7mV22xG5KQSG9t8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.panynj.gov%2Fport-authority%2Fen%2Fhelp-center%2Fsocial-media%2Fmobile-apps.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C21facad730b54bdb67ec08d9d1510fe5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770968364382874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2B8WlEA1SFpQGSnjqnRcElel9YMd3%2Bbk2vFENy%2BUkRLA%3D&reserved=0
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