
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/16/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 
 

হ ামিার  ন্ধ্ো পর্ নন্ত হেম্বের বকছু অংেম্বক প্রভাবিত করার আেংকা িাকা গুরুতর 

বিরূপ আি াওয়ার জর্ে প্রস্তুবত গ্র ণ করম্বত বর্উ ইয়কনিা ীম্বের প্রবত গভর্ নর হ াকম্বলর 

 বর্ি নন্ধ্ অর্ুম্বরাধ  

  

 াোর্ ন টেয়াম্বরর বকছু অংে, হ ন্ট্রাল বর্উ ইয়কন, হমা াক ভোবল, রাজধার্ী অঞ্চল, বমড-

 াড র্ ও র্ি ন কাবন্ট্র অঞ্চল হ ামিার তীব্র ঝম্বের  মু্মখীর্  ওয়ার িবধ নত ঝুুঁ বকম্বত 

রম্বয়ম্বছ  

  

ঝম্বো  াওয়ার কারম্বণ বিেেুৎ বিভ্রাে হেখা হেওয়া, গাছপালা হভম্বে পো ও বিেেুম্বতর 

তার বছম্বে র্াওয়ার  ম্ভাির্া রম্বয়ম্বছ; িােবত প্রভািগুম্বলার মম্বধে ভারী িৃটি, িে 

আকাম্বরর বেলািৃটি, বিপজ্জর্ক িজ্রপাত, এিং  ম্ভািে বিচ্ছিন্ন েম্বর্ নম্বডা অন্তভুনক্ত 

িাকম্বত পাম্বর  

  

বর্উ ইয়কনিা ীম্বের প্রবত  তকনতা অিলের্ করম্বত এিং দ্রুত পবরিতনর্েীল আি াওয়ার 

িোপাম্বর  তকন িাকম্বত  বর্ি নন্ধ্ অর্ুম্বরাধ জার্াম্বর্া  ম্বয়ম্বছ  

  
  

সাদার্ ন টিয়ারেে কিছু অংশ, সসন্ট্রাল কর্উ ইয়িন, স াহাি ভ্যাকল, োজধার্ী অঞ্চল, ক ড-হাডসর্, 

র্র্ ন িাকন্ট্র অঞ্চরল আজ তীব্র বজ্রঝরেে বকধ নত ঝ ুঁ কি সহ গুরুতে কবরূপ আবহাওয়া আঘাত 

হার্াে পূব নাভ্াস র্ািায় গভ্র্ নে িযাকর্ সহািল আজ কর্উ ইয়িনবাসীরদে প্রকত সতিনতা 

অবলম্বরর্ে জর্য সকর্ব নন্ধ অর্ রোধ জাকর্রয়রছর্। এসব ঝে সেরিে পশ্চি  অংরশ সিারলে 

সশষ স রয় শুরু হরত পারে এবং আজ সন্ধযাে  রধয সেরিে  ধযভ্াগ ও পূব ন অংশগুরলাে  ধয 

কদরয় অকতক্র  িেরব বরল আশংিা িো হরে। এসব ঝরেে ফরল প্রধার্ হু কি হরলা ঘণ্টায় 

60  াইল পর্ নন্ত গকতরবরগে ঝরো হাওয়া র্াে ফরল কবদ যৎ কবভ্রাি সদখা কদরত পারে এবং গাছপালা 

সভ্রে পো ও কবদ যরতে তাে কছরে র্াওয়াে ফরল অর্যার্য কবপজ্জর্ি অবস্থা ততকে হরত পারে। 

এই ঝরেে আরো প্রভ্ারবে  রধয র্ািরত পারে ভ্ােী বটৃি ও হঠাৎ বর্যা, বে আিারেে কশলাবটৃি, 

কবপজ্জর্ি বজ্রপাত, এবং কবশ্চেন্ন িরর্ নরডা। গভ্র্ নে সহািল কর্উ ইয়িনবাসীরদে প্রকত সতিনতা 

অবলম্বর্ িেরত এবং গুরুতে কবরূপ আবহাওয়াে দ্বাো প্রভ্াকবত হওয়াে আশংিা েরয়রছ এ র্ 

এলািাগুরলারত কদর্বযাপী দ্রুত পকেবতনর্শীল আবহাওয়াে অবস্থাে জর্য সতিন র্ািরত সকর্ব নন্ধ 

অর্ রোধ জাকর্রয়রছর্।  

  

"আজ সেরিে বহু অংরশ গুরুতে কবরূপ আবহাওয়া আঘাত হার্াে আশংিা র্ািায় কর্উ 

ইয়িনবাসীরদে জর্য সতিনতা অবলম্বর্ িো এবং প্রস্তুত র্ািা অতযন্ত গুরুত্বপূর্ ন," িম্বলম্বছর্ 



গভর্ নর হ াকল। "কর্উ ইয়রিনে  ধয কদরয় অকতক্র  িো এই ঝরেে ফরল কবদ যৎ কবভ্রাি ঘিাে 

এবং গাছপালা সভ্রে পো ও কবদ যরতে তাে কছরে র্াওয়াে সম্ভাবর্া েরয়রছ, এবং এই ঝরেে 

গকতপরর্ে এলািাগুরলারত অবস্থার্িােী বযশ্চিরদে আবহাওয়াে অবস্থাে প্রকত কর্কবেভ্ারব লক্ষ 

োখরত এবং গুরুতে কবরূপ আবহাওয়া আঘাত হার্রল দ্রুত তৎপে হওয়াে জর্য প্রস্তুত র্ািরত 

আক  সকর্ব নন্ধভ্ারব অর্ রোধ জার্াশ্চে।"  

  

আবহাওয়া সংক্রান্ত সতিনতা ও পূব নাভ্ারসে এিটি পরূ্ নাে তাকলিাে জর্য জাতীয় আবহাওয়া 

পকেরষবাে (National Weather Service) ওরয়বসাইি https://alerts.weather.gov সদখ র্৷  

  

কর্উ ইয়িনবাসীরদে alert.ny.gov টঠিার্ায় NY অযালািন (NY Alert)-এ সাবস্ক্রাইব িরে জরুকে 

সতিনতা পাওয়াে জর্য সাইর্-আপ িেরত উৎসাকহত িো হরে, র্া আপর্াে সসলরফারর্ বা 

িম্পিউিারে গুরুত্বপূর্ ন জরুকে তর্য প্রদার্িােী কবর্া ূরলযে এিটি পকেরষবা।  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের বডবভের্ অি হ ামলোন্ড ব বকউবরটে এন্ড ইমাম্বজনচ্ছি  াবভনম্ব   

(Division of Homeland Security and Emergency Services)-এর কবমের্ার জোবক হব্র 

িম্বলর্, "এসব ঝে আ ারদে সা রর্ গুরুতে কবরূপ আবহাওয়াে সর্সব প্রভ্াব কর্রয় আসরত 

পারে আ ো সসগুরলা সশ্চক্রয়ভ্ারব পর্ নরবক্ষর্ িেকছ এবং প্ররয়াজর্ীয় সর্রিারর্া সাোদারর্ে 

বযাপারে আ ারদে সেি সংস্থাে অংশীদােরদে ও স্থার্ীয় ি নিতনারদে সারর্ স ন্বয় িেকছ। কর্উ 

ইয়িনবাসীরদে সতিন র্ািরত হরব এবং গুরুতে কবরূপ আবহাওয়ােে সক্ষরে, প্ররয়াজর্ হরল, 

পদরক্ষপ গ্রহর্ িোে জর্য প্রস্তুত র্ািরত হরব। আপর্াে কপ্রয়জর্রদে ও প্রকতরবশীরদে কর্োপত্তা 

কর্শ্চিত িেরত, র্র্াসম্ভব তারদে খবোখবে কর্র্।"  

  

তীব্র বিরূপ আি াওয়ায় বর্রাপত্তা  ংক্রান্ত পরামে ন  

প্রস্তুবত  

• আপকর্ সর্খারর্ বসবাস িরের্ সসখারর্ে িাউকি এবং কর্িিবতী শহেগুকলে র্া  

জার্ র্। গুরুতে আবহাওয়াে সতিনতা িাউকিে কভ্কত্তরত জাকে িো হয়।  

• আপর্াে বাকেে বা বযবসাে সর্রি কর্োপদ রুিটি কশখ র্, র্কদ কর্োপদ স্থরল আপর্াে 

তাোতাকে চরল সর্রত হয়।  

• 'পকেবারেে পলায়রর্ে' এিটি পকেিল্পর্া ততকে িরুর্ এবং অর্ শীলর্ িরুর্ এবং 

পকেবারেে সদসযো পরৃ্ি হরয় সগরল সদখা িোে এিটি কর্কদনি স্থার্ কচকিত িরে োখ র্।  

• আসবাব, সপাশাি এবং অর্যার্য বযশ্চিগত সিকত্ত সহ স স্ত  ূলযবার্ শ্চজকর্সগুকলে 

এিটি আইরি িৃত তাকলিা ততকে িরুর্। এিটি কর্োপদ স্থারর্ তাকলিাটি োখ র্।  

• িযারর্ে খাবাে, ঔষধ এবং ফােন এইড সেবোহ ও খাওয়াে পাকর্ে জরুকে সেবোহ সবকশ 

িরে জ া িরুর্। পকেষ্কাে, বন্ধ পারে পার্ীয় জল সংেক্ষর্ িরুর্।  

• আপর্াে সপাষা প্রার্ী কর্রয় িী িেরবর্ পকেিল্পর্া িরে োখ র্।  

• এিটি সপারিনবল সেকডও, ফ্ল্যাশলাইি, অকতকেি বযািাকে এবং জরুকে োন্নাে সেঞ্জা  

হারতে িারছ োখ র্।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C251bd10885ca4bc3406308da374d4b14%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883102359144416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OFpjxS2yDtwbpb40y4lo9e07kWCzRpMfN90SgLvbA68%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falert.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C251bd10885ca4bc3406308da374d4b14%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883102359144416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iCYo7lNSqMX4B4EJc37rtf9wmz1PoKoW4f%2BAXABFfmg%3D&reserved=0


• আপর্াে র্ার্বাহরর্ সতল ভ্কতন িরে োখ র্ বা চাজন কদরয় োখ র্। র্কদ কবদ যৎ সেবোহ 

কবশ্চেন্ন হয়, তাহরল সপররাল সেশর্গুকল সবশ িরয়ি কদর্ জ্বালাকর্ পাি িেরত র্াও 

পারে। আপর্াে গাকেে রারে এিটি সছাি দ রর্ নাগ সেবোহ কিি োখ র্।  

• দ রর্ নাগিালীর্ অতযাবশযি সা গ্রীগুকল র্াগারলে  রধয োখ র্, র্াে  রধয েরয়রছ:  

o ফ্ল্যাশলাইি এবং অকতকেি বযািাকে  

▪ বযািাকে চাকলত সেকডও এবং অকতকেি বযািাকে  

▪ ফােন এইড কিি এবং  যার্ য়াল  

▪ জরুকে খাদয এবং পাকর্  

▪ অ-তবদ যকতি িযার্ ওরপর্াে  

▪ অপকেহার্ ন ওষ ধ  

▪ সচিব ি, র্গদ, সক্রকডি িাডন, ATM 

িাডন  

  

 ঠাৎ ির্ো  

• বর্যায় ডুরব র্াওয়া োস্তায় িখরর্া গাকে চালারর্াে সচিা িেরবর্ র্া৷ গাকে সঘাোর্ এবং 

অর্য োস্তা কদরয় র্ার্।  

• র্কদ আপর্াে গাকেে চােপারশ দ্রুত পাকর্ে উচ্চতা বশৃ্চি সপরত র্ারি, তাহরল অকবলরম্ব 

গাকে সছরে সবকেরয় পে র্৷  

• দ্রুত গকতরত প্রবহ ার্ পাকর্ে শশ্চিরি সছাি িরে সদখরবর্ র্া। দ্রুত গকতরত চল ার্ দ ই 

ফ ি উচ্চতাে বর্যাে পাকর্ আপর্াে গাকেরি ভ্াস ার্ িরে সফলরব, এবং ঘণ্টায় দ ই 

 াইল গকতরবরগ প্রবহ ার্ পাকর্ োস্তা বা সসতু সর্রি গাকে ভ্াকসরয় কর্রয় সর্রত পারে।  

  

িজ্রপাত  

• 30- 30 কর্য়  স রর্ চল র্: র্কদ আপর্াে কবদ যৎ চ িারত সদখাে এবং বজ্রপারতে শব্দ 

সশার্াে  ধযিাে স রয়ে বযবধার্ 30 সসরিন্ড বা তাে ি  হয় তাহরল সসই বজ্রপাত 

আপর্ারি আঘাত িোে  রতা িাছািাকছ দেূরত্ব েরয়রছ। অকবলরম্ব আশ্রয় গ্রহর্ িরুর্। 

সশষবাে কবদ যৎ চ িারর্াে পে আপর্াে আশ্রয়স্থল সর্রি সবে হওয়াে আরগ 30 ক কর্ি 

অরপক্ষা িরুর্।  

• বজ্রপাত সবরচরয় লম্বা বস্তুরত আঘাত হারর্। র্কদ আপকর্ গারছে উপরে র্ারির্, তাহরল 

দ্রুত কর্রচ সর্র  র্ার্ এবং র্কদ সখালা জায়গায় র্ারির্ তাহরল কর্রচ বরস র্ার্।  

• র্কদ আপকর্ সিারর্া আশ্রয়স্থরল সর্রত র্া পারের্, তাহরল গাছ সর্রি দরূে র্াি র্। র্কদ 

সিারর্া আশ্রয়স্থল র্া র্ারি, তাহরল লম্বা গাছ সর্রি সসটিে উচ্চতাে কদ্বগুর্ দেূরত্ব সখালা 

জায়গায় কর্চু হরয় বরস পে র্৷  

  

ঘূবণ নঝে  



• র্কদ ঘরেে বাইরে র্ারির্ এবং ঘূকর্ নঝরেে সতিনতা জাকে িো হয়, তাহরল অকবলরম্ব 

আশ্রয় গ্রহর্ িরুর্। র্কদ িাছািাকছ সিারর্া আশ্রয়স্থল র্া র্ারি, তাহরল আপর্াে হাত 

কদরয়  ার্া সেরি সফরল সিারর্া গরতন বা কর্চু জায়গায় উপ ে হরয় শুরয় পে র্।  

• র্কদ বাকেরত র্ারির্ অর্বা সিারর্া সছাি ভ্বরর্ র্ারির্, তাহরল সবসর রি অর্বা 

ভ্বরর্ে সবরচরয় কর্রচে তলায় সভ্তরেে কদরিে এিটি রুর  চরল র্ার্। জার্ালা সর্রি 

দরূে র্াি র্। সলারজি, বার্রু , ঘরেে সভ্তরেে অংরশে অর্যার্য রু  সবরচরয় ভ্ারলা 

স েক্ষা সদয়।  জব ত সিারর্া কিছুে কর্রচ অবস্থার্ গ্রহর্ িরুর্ অর্বা  যাররস কদরয় 

কর্রজরি সেরি কর্র্।  

• র্কদ স্ক রল, হাসপাতারল, বা শকপং সসিারে র্ারির্, তাহরল আরগ সর্রি কর্ধ নাকেত আশ্রয় 

গ্রহরর্ে জায়গায় চরল র্ার্। বে সখালা জায়গা ও জার্ালা সর্রি দরূে র্াি র্। বাইরে 

আপর্াে গাকেে িারছ র্ারবর্ র্া।  

• র্কদ উুঁচু সিারর্া ভ্বরর্ র্ারির্, তাহরল সম্ভাবয সবরচরয় কর্চু সফ্ল্ারে সভ্তরেে কদরিে 

সছাি সিারর্া রুর  বা হলওরয়রত চরল র্ার্। একলরভ্িে বযবহাে িেরবর্ র্া - বেং কসুঁকে 

বযবহাে িরুর্।  

  

কর্োপত্তা সংক্রান্ত আরো পো রশ নে জর্য কর্উ ইয়িন সেরিে কডকভ্শর্ অব সহা লযান্ড 

কসকিউকেটি এন্ড ই ারজনশ্চি সাকভ্নরসস এে কর্োপত্তা পো শ ন ওরয়বরপইজ 

www.dhses.ny.gov/safety সদখ র্।  

  
###  
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