
 

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

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কনিাসীম্বের সন্ধ্োকালীর্ যাতায়াম্বতর সময় সতকনতা অিলের্ 

করার তাবগে বেম্বলর্ হযম্ব তু তীব্র ঝড় বর্উ ইয়কনম্বক প্রভাবিত কম্বর যাম্বে  

  

হেটজুম্বড় 40টটর হিবে কাউবি তীব্র িজ্রঝড় পয নম্বিক্ষম্বের অধীম্বর্; হেট এম্বজন্সিসমূ  

এিং সম্পে সাড়াোম্বর্ সম্পূে ন প্রস্তুত  

  

তীব্র আি াওয়ার ফম্বল ঘণ্টায় 60+ মাইল েমকা  ওয়া, ভারী িৃটিপাত, বিপজ্জর্ক 

িজ্রপাত, ভারী বেলািৃটি এিং ঘবূে নঝম্বড়র মম্বতা ঘটর্ার সৃটি করম্বে; তীব্র িাতাম্বসর ফম্বল 

বিেেুৎ বিভ্রাট  ম্বত পাম্বর, গাম্বের ডাল এিং বিেেুম্বতর লাইর্ হভম্বে পড়ম্বত পাম্বর  

  

বর্উ ইয়কনিাসীম্বের হসামিার সন্ধ্ো পয নন্ত আি াওয়া বর্বিড়ভাম্বি পয নম্বিক্ষে করম্বত 

এিং প্রবতম্বিেীম্বের হেয়াল রােম্বত তাবগে হেওয়া  ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীকের তাথগে থেকলর্ সন্ধ্যাক্ালীর্ যাতায়াকতর সময় 

সতক্নতা অবলম্বর্ ক্রার তাথগে থেকলর্ হযক তু হেকের হবথিরভাগ অংিকক্ তীব্র ঝড় প্রভাথবত 

ক্কর যাকে। বতনমাকর্ হেেজকুড় 40টের হবথি ক্াউথি তীব্র বজ্রঝড় পয নকবক্ষকের (Severe 

Thunderstorm Watch) অধীকর্ রকয়কে এবং আপকেে থর্উ ইয়কক্নর অকর্ক্ এলাক্া ইথতমকধয 

ঘণ্টায় 60+ মাইল েমক্া  ওয়া, ভারী বটৃিপাত, বজ্রপাত এবং ঘূথে নঝকড়র মকতা ঘের্ার সম্মুখীর্ 

 কে। ঝকড়র পকির সম্প্রোয়গুথলকত ভারী থিলাবটৃিও  কত পাকর। তীব্র বাতাস এইসব ঝকড়র 

মূল উকেকগর ক্ারে  কয় উকে হযক তু এর ফকল বযাপক্ থবস্তৃত থবেুযৎ থবভ্রাে  কত পাকর এবং 

গাকের ডাল এবং থবেুযকতর লাইর্ হভকে পড়কত পাকর। এই পথরথিথতকত, গভর্ নর হ াক্ল থর্উ 

ইয়ক্নবাসীকেরকক্, থবকিষ ক্কর হেকের পূব নাংকির বাথসন্দাকের সন্ধ্যাক্ালীর্ যাতায়াকতর সময় 

অথতথরক্ত সতক্নতা অবলম্বর্ ক্রার, এবং এক্ই সাকি ঝকড়র পুকরা সময় প্রথতকবিী ও 

থপ্রয়জর্কের খবর হর্ওয়ার জর্য তাথগে থেকের্।  

  

"হেকের মকধয বতনমাকর্  কত িাক্া তীব্র আব াওয়ার ঘের্া আজকক্ থবক্াকল এবং সন্ধ্যায় 

এক্াথধক্ এলাক্াকক্ তীব্র বাতাস, ভারী বটৃিপাত, এবং ঘূথে নঝকড়র মকতা অর্যার্য সম্ভাবয 

থবপজ্জর্ক্ প্রভাকব প্রভাথবত ক্রকব বকল প্রতযািা ক্রা যাকে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্ 

িম্বলর্। "আথম এই ঝকড়র পকি িাক্া সক্লকক্ হজার তাথগে থেচ্ছে থবক্াল ও সন্ধ্যায় প্রভাব 

সম্পকক্ন জার্কত থর্কজকের িার্ীয় আব াওয়া পূব নাভাকস র্জর রাখার জর্য, এবং বযবিা গ্র কে 

প্রস্তুত িাক্ার জর্য।"  



  

হেেজকুড় এক্াথধক্ এলাক্ায় এক্াথধক্ তীব্র আব াওয়া ওয়াচ এবং সতক্নতা ক্ায নক্র ক্রা 

 কয়কে।আব াওয়া সতক্নতা এবং পবূ নাভাকসর এক্টে সম্পূে ন তাথলক্ার জর্য, জাতীয় আব াওয়া 

হসবার (National Weather Service) ওকয়বসাইে https://alerts.weather.gov থভচ্ছজে 

ক্রুর্। থর্উ ইয়ক্নবাসীকের alert.ny.gov হিকক্ NY অযালাকেন (NY Alert) সাবস্ক্রাইব ক্কর জরুথর 

সতক্নতার জর্য সাইর্ আপ ক্রকত উৎসাথ ত ক্রা যাকে, এটে এক্টে থবর্ামূকলয প্রেত্ত হসবা যা 

আপর্ার হসল হফার্ বা ক্ম্পম্পউোকর অথত গুরুত্বপূে ন জরুথর তিয প্রোর্ ক্কর।  

  

বর্উ ইয়কন হেট হ ামলোন্ড বসবকউবরটট এিং ইমাম্বজনন্সি সাবভনম্বসস বডবভেম্বর্র (New 

York State Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) 

কবমের্ার জোবক হব্র িম্বলর্, "আজকক্ থবক্াকলথর্উ ইয়কক্নর অকর্ক্াংি ইথতমকধযই তীব্র 

আব াওয়ার সম্মুখীর্  কয়কে, থক্ন্তু প্রকৃ্থতর আকরাি এখকর্া হিষ  য়থর্। আমরা যখর্ 

সন্ধ্যাক্ালীর্ ঘণ্টাগুথলর থেকক্ যাচ্ছে, তখর্ এই তীব্র ঝড় হেকের পূব ন অংকি চলকত িাক্কব, যা 

সন্ধ্যাক্ালীর্ যাতায়াকতর সময় থর্উ ইয়ক্নবাসীকের জর্য অথতথরক্ত সতক্নতা অবলম্বর্ ক্রা অথত 

গুরুত্বপূে ন ক্করকে। আমাকের জরুথর সাড়াোর্ েলগুথল প্রথতটে র্তুর্ ঘের্ার উপর র্জর রাখকে 

এবং আমাকের িার্ীয় অংিীোরকের সাকি থর্থবড় সমন্বয় ক্রকে যাকত ক্কর তাকের 

সম্প্রোয়সমূ কক্ থর্রাপে রাখকত প্রকয়াজর্ীয় সক্ল সংিার্ তাকের ক্াকে িাক্া থর্চ্ছিত ক্রকত 

পাকর।"  

  

এম্বজন্সির প্রস্তুবত  

স্বম্বেম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বেিা বিভাগ (Division of Homeland Security and 

Emergency Services)  

থর্উ ইয়ক্ন হেে হ ামলযান্ড থর্রাপত্তা ও জরুথর হসবা থবভাকগর জরুথর ক্ায নরম পথরচালর্া হক্ন্দ্র 

(Emergency Operations Center) সচ্ছরয় ক্রা  কয়কে এবং এটে থর্থবড়ভাকব অবিা পয নকবক্ষে 

ক্রকব, সাড়াোর্ ক্ায নরম সমন্বয় ক্রকব, এবং েকুয নাকগর সময়জকুড় িার্ীয়কের সাকি হযাগাকযাগ 

রক্ষা ক্রকব। পাম্প, হচইর্ স, বাথলর বস্তা হজর্াকরের, খাে, ক্ম্বল ও হবাতলজাত পাথর্স  ঝড়-

সংরান্ত প্রকয়াজর্ীয় সংিার্ প্রকয়াজকর্ ক্ষথতগ্রস্ত হলাক্জকর্র ক্াকে হপ ৌঁকে থেকত হেকের মজেু 

প্রস্তুত রকয়কে।  

  

পবরি র্ বিভাগ  

হেকের পথরব র্ থবভাগ (Department of Transportation, DOT) 3,380 সুপারভাইজার এবং 

অপাকরের থর্কয় সাড়াোর্ ক্রকত প্রস্তুত আকে। সক্ল মাে পয নাকয়র ক্মীরা সম্পূে নভাকব থর্যুক্ত 

 কত ও সাড়া থেকত ততথর আকে।ক্মীকের প্রকয়াজর্ীয় হযকক্ার্ও ধরকর্র সাড়াোর্ েল থ কসকব 

গের্ ক্রা যাকব (বর্যার সাড়াোর্, থচপার, ভরা ও োর্া, থসউয়ার হজে, ক্াো ও হফলা, ট্র্যাথফক্ 

থসগর্যাল, ইতযাথে)। প্রস্তুথতস্বরূপ, েলগুথল হেকর্জ ক্াোকমা পরীক্ষা ও পথরষ্কার ক্করকে 

হসগুথলকক্ রাথবি ও আেকক্ যাওয়া হিকক্ মুক্ত রাখকত। হেে বযাপী িাক্া ইকু্ইপকমকির সংখযা 

থর্কনাক্তার্ুসাকর:  

• 1,471টটে,বড়,ডাম্প,ট্র্াক্, 

• 309টে,বড়,হলাডার, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44830e71218b428bed9608da377c249a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883303581465268%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=U9xEt%2FmmSJcojY%2B1DGQ1cDOcF%2FROYbNkDPwfzR1fCUI%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%7C44830e71218b428bed9608da377c249a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883303581465268%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Wi1FIsUrTzXW0LFFja9W1iqX86O6zY6KnTmCu896nNc%3D&reserved=0


• ট্র্যাক্যুক্ত,ও,চাক্াযুক্ত,11টে,এক্সক্যাকভের  

• 15টে,থচপার  

• ট8টে,হগ্রডার  

• থসউয়ার,হজেস ,ট7টে,ভযাকু্য়াম,ট্র্াক্  

• ট7টে,টট্র্,ক্্রু,বাকক্ে,ট্র্াক্  

  

থ্রুওম্বয় কতৃনপক্ষ  

থ্রুওকয় অকিাথরটে (Thruway Authority) ঝকড়া বাতাস বা বর্যা সংরান্ত হযকক্াকর্া পথরথিথত 

হমাক্াকবলায় হেেজকুড় 633 জর্ অপাকরের ও সুপারভাইজারকক্, হোে হিকক্ মাঝাথর আক্াকরর 

এক্সক্যাকভের, প্লাও/ডাম্প ট্র্াক্, বড় হলাডার এবং হবি থক্েু ব র্কযাগয ভযাথরকয়বল হমকসজ 

সাইর্ (Variable Message Signs, VMS) হবাডন, ব র্কযাগয লাইে োওয়ার, হোে হজর্াকরের, হোে 

পাম্প ও সরঞ্জাম োর্ার হট্র্লার এবং হসই সাকি হযকক্ার্ও ধরকর্র পি হঘারাকর্া বা বকন্ধ্র জর্য 

ট্র্াথফক্ সাইর্ ও অর্যার্য ট্র্াথফক্ থর্য়ন্ত্রে যন্ত্র থর্কয় প্রস্তুত আকে। থ্রুওকয়কত হমােরচালক্কের 

সতক্ন ক্রকত থবথভন্ন রক্কমর বাতনার থচহ্ন,  াইওকয় সতক্নতা হরথডও এবং হসািযাল থমথডয়া 

বযব ার ক্রা  য়।  

  

হেে বযাপী িাক্া ইকু্ইপকমকির সংখযা থর্কনাক্তার্ুসাকর:  

• 358টে,বড়,ও,হোে,ডাম্প,ট্র্াক্  

• 65টে,হলাডার  

• 3টটে,হট্র্ইলার  

• 1টে,ভযাক্,ট্র্াক্  

• ট5টে,এক্সক্যাকভের  

• 9টে,ব্রাি,থচপাস ন  

• 99টে,হচইর্,স  

• ট3টে,এথরয়াল,ট্র্াক্  

• 22টে,থিড,থেয়ার  

• 87টে,ব র্কযাগয,হজর্াকরের  

• 61টে,ব র্কযাগয,লাইে,ইউথর্ে  

  

থ্রুওকয় অিথরটের হমাবাইল অযাপ থবর্ামূকলয ডাউর্কলাড ক্রকত হমাকোথরেকের উৎসা  হেওয়া 

 কে, যা iPhone এবং Android থডভাইকস পাওয়া যাকব। অযাপটে হমােরযার্ চালক্কের প্রকৃ্ত-

সমকয় ট্র্াথফক্ এবং থেক্-থর্কেনির্া স ায়তা লাকভর সরাসথর সুকযাগ প্রোর্ ক্কর। এোড়াও 

হমােরচালক্রাট্র্ান্সঅযালােন ইকমকলর জর্য সাইর্ আপ ক্রকত পাকরর্ যা থ্রুওকয়র সব নকিষ 

ট্র্াথফক্ পথরথিথত প্রোর্ ক্কর, েুইোকর @ThruwayTraffic ফকলা ক্রুর্ এবং থ্রুওকয়র ও থর্উ 

ইয়ক্ন হেকের অর্যার্য সড়ক্গুথলকত ট্র্াথফকক্র অবিা হেখাকর্া এক্টে ইিার,যাথিভ মযাপ 

হেখকত thruway.ny.gov হেখুর্।  

  

পবরম্বিে সংরক্ষে বিভাগ (Department of Environmental Conservation)  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44830e71218b428bed9608da377c249a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883303581465268%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jN27STqbxc4CyAL3SnKwypycrAnFL4LSQbu7kQxAr%2Bs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3D49c374ec-16584de2-49c18dd9-0cc47aa88e08-e24ae9247819c0fd%26q%3D1%26e%3D6c8e9f4e-4ca3-42aa-adea-ab4a39364d27%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fitunes.apple.com%25252Fus%25252Fapp%25252Fnys-thruway-authority%25252Fid1219981541%25253Fls%25253D1%252526mt%25253D8%2526data%253D04%25257C01%25257C%25257Cf4f15a68663a4e2a4a1508d992504d6d%25257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%25257C0%25257C0%25257C637701695879349020%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C1000%2526sdata%253DSac5BlD9ziKtjbepeLKbQyOUNFtTLLnQM%25252BJnnx6%25252FI74%25253D%2526reserved%253D0&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44830e71218b428bed9608da377c249a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883303581465268%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GiHIanAXZ1S2FaJjl6ZxlHb1OJr8tYHARNpNbmx9MXA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3Dca6d2073-95f6197d-ca6fd946-0cc47aa88e08-97e26c3b3cbaf695%26q%3D1%26e%3D6c8e9f4e-4ca3-42aa-adea-ab4a39364d27%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fplay.google.com%25252Fstore%25252Fapps%25252Fdetails%25253Fid%25253Dgov.ny.thruway.nysta%2526data%253D04%25257C01%25257C%25257Cf4f15a68663a4e2a4a1508d992504d6d%25257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%25257C0%25257C0%25257C637701695879358975%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C1000%2526sdata%253D0ecturgzgvgSBYWj4ROVrbinB7ecYUYA%25252FbapVuFLFj4%25253D%2526reserved%253D0&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44830e71218b428bed9608da377c249a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883303581465268%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=R89Hkd%2FEpOOgqLD4%2F8eRDLVcy2cWlb45tkK1RSugn%2FM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44830e71218b428bed9608da377c249a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883303581465268%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z9%2Bn5sLDm38TS0fRbR%2Bb14v8My8PkwMnxiFj0ubYjog%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3D0b0b02c4-54903bca-0b09fbf1-0cc47aa88e08-87149d6f3e5092aa%26q%3D1%26e%3D6c8e9f4e-4ca3-42aa-adea-ab4a39364d27%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Ftwitter.com%25252FThruwayTraffic%2526data%253D04%25257C01%25257C%25257Cf4f15a68663a4e2a4a1508d992504d6d%25257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%25257C0%25257C0%25257C637701695879358975%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C1000%2526sdata%253DYO6wc58dweJYWwl5iTybNjq1JqRsys1oNuEwQY91uKs%25253D%2526reserved%253D0&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44830e71218b428bed9608da377c249a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883303581465268%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5X1koghCC7IKCNDH2kIxH4ZoPQ1R20aRk4fmlX%2BWyrU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmap%2Findex.html%3Flayer%3Dcameras&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44830e71218b428bed9608da377c249a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883303581621485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2AhmdWbp2oOlMDuCHLbOXgg8J94pfwUoK3VdrHA%2Fy0Y%3D&reserved=0


DEC পথরকবি সংরক্ষে পুথলি অথফসার, ফকরে হরঞ্জাস ন, আপৎক্ালীর্ মযাকর্জকমি োফ এবং 

আঞ্চথলক্ োফরা সতক্ন িাক্কবর্ এবং পথরবথতনত পথরথিথতকত র্জর রাখকবর্ এবং খারাপ 

আব াওয়ার েরুর্ ক্ষথতগ্রস্ত  ওয়ার সম্ভাবর্া রকয়কে এরক্ম এথরয়া এবং অবক্াোকমাগুথলকত 

তারা ে লোথর চালাকবর্। সক্ল উপলভয সম্পে হযকক্ার্ও জরুথর পথরথিথত হমাক্াকবলায় 

স ায়তা ক্রকত প্রস্তুত রকয়কে।  

  

পাকন, বিম্বর্াের্ ও ঐবত াবসক সংরক্ষে েপ্তর (Office of Parks, Recreation and Historic 

Preservation)  

থর্উ ইয়ক্ন হেে পাক্ন পথুলি এবং পাকক্নর পাকস নাকর্লরা সতক্ন আকে এবং আব াওয়া পথরথিথত 

এবং তার পথরোকমর উপর ক্ড়া র্জর রাখকের্। পাকক্নর েি নর্ািীকের র্জর রাখা উথচত 

parks.ny.govএ বা পাকক্নর সময়, হখালা ও বকন্ধ্র বযাপাকর সব নকিষ তকিযর জর্য তাকের িার্ীয় 

পাক্ন অথফকস হফার্ ক্রা উথচত।  

  

জর্ম্বসিা বিভাগ (Department of Public Service)  

থর্উ ইয়ক্ন হেেজকুড় ক্ষয়ক্ষথত মূলযায়র্, পথরথিথত হমাক্াকবলা ও পুর্রুদ্ধার প্রকচিার উকেকিয 

থর্কয়াচ্ছজত ক্রার জর্য থর্উ ইয়কক্নর ইউটেথলটেগুথলর ক্াকে বতনমাকর্ প্রায় 6,500 জর্ শ্রথমক্ 

রকয়কে। একজচ্ছন্সর ক্মীরা পুকরা সময় ইউটেথলটেগুথলর ক্ায নরকমর উপর র্জর রাখকব এবং 

সবকিকক্ হবথি প্রভাথবত  কত পাকর বকল ধারো ক্রা এলাক্াগুকলাকত ইউটেথলটে একজচ্ছন্সগুকলার 

পয নাপ্ত ক্মী থর্কয়াকগর থবষয়টে থর্চ্ছিত ক্রকব।  

  

উপরন্তু:  

• জাতীয়,থগ্রড,এই,ঘের্ার,জর্য,আর্ুমাথর্ক্,750টে,বাথ যক্,লাইর্,সংিার্,থর্চ্ছিত,ক্করকে।  

• হক্ন্দ্রীয়, াডসর্,এই,ঘের্ার,জর্য,50টে,বাথ যক্,পারস্পথরক্,স ায়তার,লাইর্,সংিার্,

থর্চ্ছিত,ক্করকে।  

• থর্উ,ইয়ক্ন,হেে,ইকলক্টট্র্ক্,এবং,গযাস,(New,York,State,Electric,&,Gas4,NYSEG),এই,

ঘের্ার,জর্য,500টে,বাথ যক্,চুচ্ছক্ত,লাইর্,এবং,ক্ার্াথডয়ার্,পারস্পথরক্,স ায়তা,লাইর্,

সংিার্,থর্চ্ছিত,ক্করকে।  

  

বর্উ ইয়কন হেট পুবলে  

হেে পুথলি (State Police) ক্ষথতগ্রস্ত এলাক্াগুথলকত প্রকয়াজর্ অর্ুযায়ী অথতথরক্ত ে্রুপার 

হমাতাকয়র্ ক্রকত প্রস্তুত। চার চাক্ার যার্বা র্, এবং ইউটেথলটে োি যার্বা র্ স  থবকিষভাকব 

ততথর হেে পুথলকির সমস্ত গাড়ী অথবলকম্ব স ায়তার জর্য ততথর এবং প্রস্তুত রকয়কে। সক্ল 

ে্রুপ, জরুথর িচ্ছক্ত এবং হযাগাকযাগ সরঞ্জাম পরীক্ষা ক্রা  কয়কে।  

  

হমম্বরাপবলটর্ রািম্বপাম্বটনের্ অিবরটট  

হমকট্র্াপথলোর্ ট্র্ান্সকপাকেনির্ অকিাথরটে (Metropolitan Transportation Authority, MTA) 

থর্রাপে, থর্ভনরকযাগয হসবা থর্চ্ছিত ক্রকত থর্থবড়ভাকব আব াওয়ার অবিা পয নকবক্ষে ক্রকে। 

MTA ক্মীকের হযকক্ার্ও আব াওয়া সম্পথক্নত সমসযায় সাড়াোর্ বা ট্র্যাকক্র উপর হভকে পড়া 

হযকক্ার্ও গাে সরাকত প্রস্তুত িাক্কব।  



  

MTA থব্রকজস এবং োকর্লস খাথল ট্র্াির-হট্র্ইলার এবং েযাকন্ডম ট্র্াকক্র উপর এক্টে থর্কষধাজ্ঞা 

বাস্তবায়র্ ক্রকব, হসামবার েুপুর 2:00ো হিকক্ রাত 10ো পয নন্ত। রস হব এবং মযাথরর্ পাক্নওকয় 

থব্রজগুথলকত পিচারীকের  া াঁোর রাস্তাও এই সময় বন্ধ্ িাক্কব। আব াওয়া টেক্ িাক্কল, রবােন 

এফ. হক্কর্থড এবং হ র্থর  াডসর্ থব্রজগুথলর পিচারীকের  া াঁোর রাস্তা হখালা িাক্কব।  

  

গ্রা ক্কেরকক্ পথরকষবার সব নকিষ আপকডে জার্কত new.mta.info হচক্ ক্রার জর্য, এবং 

থসকেম বযব াকরর সমকয় সতক্নতা অবলম্বকর্র জর্য উৎসাথ ত ক্রা  কে। গ্রা ক্কের হেক্সে বা 

ইকমইকলর মাধযম থরকয়ল োইম সাথভনস অযালাকেনর জর্য সাইর্ আপ ক্রা উথচৎ। MTA-এর 

অযাপগুথলর মাধযকমও এই সতক্নতা পাওয়া যায়: MYmta, লং আইলযন্ড হরলপকির হট্র্কর্র সময় 

এবং হমকট্র্া-র্ি ন হট্র্কর্র সময়।  

  

িন্দর কতৃনপক্ষ (Port Authority)  

হপােন অিথরটেও আব াওয়া পথরথিথতর উপর র্জর রাখকে। থব্রজ, সকব নাপথর হরাডওকয় বরাবর 

এবং রথসংগুথলকত গথতর উর্ধ্ নসীমা হবাঁকধ হেওয়া  কত পাকর। থবলম্ব এবং বাথতলক্রকের বযাপাকর 

সব নকিষ তকিযর জর্য ক্যাথরয়ার এবং এয়ারলাইকর্র সাকি সরাসথর হযাগাকযাগ ক্রকত হপােন 

অিথরটের হফথসথলটে হিকক্ যাত্রীকের উৎসা  হেওয়া  কে। হপােন অকিাথরটের ফযাথসথলটেগুকলা 

সম্পকক্ন সব নকিষ তকিযর জর্য, অর্ুগ্র  ক্কর হসািযাল থমথডয়া হচক্ ক্রুর্, PA অযালােন-এর জর্য 

সাইর্-আপ ক্রুর্ অিবা PA হমাবাইল অযাপগুথলর মকধয এক্টে ডাউর্কলাড ক্রুর্, হযমর্ রাইড 

পাি (RidePATH) হযটে পাি (PATH) সাথভনকসর জর্য থরকয়ল-োইম আপকডে ও অযালােন প্রোর্ 

ক্কর।  

  

তীব্র আি াওয়ার বর্রাপত্তা পরামে ন  

প্রস্তুবত  

• আপথর্,হযখাকর্,বসবাস,ক্করর্,হসখাকর্র,ক্াউথি,এবং,থর্ক্েবতী,ি রগুথলর,র্াম,

জার্ুর্।,গুরুতর,আব াওয়ার,সতক্নতা,ক্াউথির,থভথত্তকত,জাথর,ক্রা, য়।  

• আপর্াকক্,তাড়াতাথড়,চকল,হযকত, কত,পাকর,তাই,আপর্ার,বাথড়র,বা,বযবসা,হিকক্,উাঁচু4,

থর্রাপে,িাকর্,যাওয়ার,থর্রাপেতম,রুেটে,হজকর্,রাখুর্।  

• এক্টে,'পথরবার,থর্কয়,পলায়র্',পথরক্ল্পর্া,গের্,এবং,অর্ুিীলর্,ক্রুর্,এবং,পথরবাকরর,

সেসযরা,পিৃক্, কয়,হগকল,এক্টে,হেখা,ক্রার,িার্,সর্াক্ত,ক্কর,রাখুর্।  

• আসবাব4,হপািাক্,এবং,অর্যার্য,বযচ্ছক্তগত,সম্পথত্ত,স ,সমস্ত,মূলযবার্,চ্ছজথর্সগুথলর,

এক্টে,আইকেমকৃ্ত,তাথলক্া,ততথর,ক্রুর্।,এক্টে,থর্রাপে,িাকর্,তাথলক্াটে,রাখুর্।  

• ক্যাকর্র,খাবার4,ঔষধ,এবং,ফােন,এইড,সরবরা ,ও,খাওয়ার,পাথর্র,জরুথর,সরবরা ,হবথি,

ক্কর,জমা,ক্রুর্।,পথরষ্কার4,বন্ধ্,পাকত্র,পার্ীয়,জল,সংরক্ষে,ক্রুর্।  

• আপর্ার,হপাষা,প্রােী,থর্কয়,ক্ী,ক্রকবর্,পথরক্ল্পর্া,ক্কর,রাখুর্।  

• এক্টে,হপাকেনবল,হরথডও4,ফ্ল্যািলাইে4,অথতথরক্ত,বযাোথর,এবং,জরুথর,রান্নার,সরঞ্জাম,

 াকতর,ক্াকে,রাখুর্।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.panynj.gov%2Fport-authority%2Fen%2Falerts.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44830e71218b428bed9608da377c249a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883303581621485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=S8ztsGFiHy3XRWu1h1k%2BjHGbaAon21241RBM0NSU9Jw%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=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44830e71218b428bed9608da377c249a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883303581621485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KDXnPCWKnFPMtQy1f7Jw4gHj3ZQy1ToH9FJ2znnZXjw%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=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44830e71218b428bed9608da377c249a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883303581621485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KDXnPCWKnFPMtQy1f7Jw4gHj3ZQy1ToH9FJ2znnZXjw%3D&reserved=0


• আপর্ার,যার্বা কর্,জ্বালাথর্,ভকর,বা,চাজন,থেকয়,রাখুর্।,যথে,থবেুযৎ,সরবরা ,থবচ্ছেন্ন, য়4,

তা কল,হপকট্র্াল,হেির্গুথল,হবি,ক্কয়ক্,থের্,জ্বালাথর্,পাম্প,ক্রকত,র্াও,পাকর।,আপর্ার,

গাথড়র,ট্র্াকে,এক্টে,হোে,েুকয নাগ,সরবরা ,থক্ে,রাখুর্।  

• েুকয নাগক্ালীর্,অতযাবিযক্,সামগ্রীগুথল,র্াগাকলর,মকধয,রাখুর্4,যার,মকধয,রকয়কে:, 

o ফ্ল্যািলাইে,এবং,অথতথরক্ত,বযাোথর  

▪ বযাোথর,চাথলত,হরথডও,এবং,অথতথরক্ত,বযাোথর  

▪ ফােন,এইড,থক্ে,এবং,মযার্ুয়াল  

▪ জরুথর,খােয,এবং,পাথর্  

▪ অ-ববেুযথতক্,ক্যার্,ওকপর্ার  

▪ অপথর ায ন,ওষুধ  

▪ হচক্বুক্4,র্গে4,হরথডে,ক্াডন4,ATM,

ক্াডন  

  

 ঠাৎ ির্ো  

• বর্যায়,ডুকব,যাওয়া,রাস্তা,থেকয়,গাথড়,চাথলকয়,যাওয়ার,হচিা,ক্রকবর্,র্া।,গাথড়,হঘারার্,এবং,

অর্য,রাস্তা,থেকয়,যার্।  

• যথে,আপর্ার,গাথড়র,চারপাকি,দ্রুত,পাথর্,বাড়কত,িাকক্4,তা কল,অথবলকম্ব,যার্,পথরতযাগ,

ক্রুর্।  

• দ্রুত,গথতকত,বকয়,চলা,পাথর্র,ক্ষমতাকক্,অগ্রা য,ক্রকবর্,র্া।,দ্রুত,গথতকত,বকয়,চলা,েুই,

ফুে,উচ্চতার,পাথর্কত,আপর্ার,গাথড়,ভাথসকয়,থর্কব,এবং,েইু,মাইল,হবকগ,বকয়,চলা,পাথর্,

আপর্ার,গাথড়কক্,রাস্তা,বা,থব্রজ,হিকক্,হেকর্,থর্কয়,যাকব।  

  

িজ্রপাত  

• 30-30,থর্য়ম,অর্ুসরে,ক্রুর্:,আপথর্,এক্টে,থবেুযৎ,চমক্াকত,হেখা,এবং,বাকজর,

আওয়াজ,হিার্ার,মকধয,30,হসকক্ন্ড,বা,তার,ক্ম,সময়,লাগকল4,বজ্রপাতটে,আপর্াকক্,

আঘাত,ক্রার,মকতা,যকিি,ক্াকে,রকয়কে। অথবলকম্ব,আশ্রয়,খুাঁজরু্।,হিষ,থবেুযৎ,চমক্াকর্ার,

পর4,আপর্ার,আশ্রয়,তযাগ,ক্রার,পূকব ন,30,থমথর্ে,অকপক্ষা,ক্রুর্।  

• বজ্রপাত,সবকিকক্,লম্বা,বস্তুকক্,আঘাত,ক্কর।,আপথর্,যথে,এক্টে,গাকের,লাইকর্র,উপকর,

িাকক্র্4,দ্রুত,তার,থর্কচ,যার্,এবং,আপথর্,এক্টে,হখালা,িাকর্,িাক্কল,থর্চু, কয়,বসুর্।  

• আপথর্,যথে,এক্টে,আশ্রয়কক্কন্দ্র,র্া,হযকত,পাকরর্4,গাে,হিকক্,েকূর,িাকু্র্।,হক্ার্ও,

আশ্রয়,র্া,িাক্কল4,হখালা,িাকর্,থর্চু, কয়,বসুর্4,হক্ার্ও,গাে,যত,লম্বা,তার,থেগুে,েকূর,

িাকু্র্।  

  

ঘূবে নঝড়  

• ঘকরর,বাইকর,িাক্া,অবিায়,ঘূথে নঝড়,সতক্নতা,জাথর, কল,4,অথবলকম্ব,আশ্রয়,খুাঁজরু্।,যথে,

ক্াোক্াথে,হক্ার্ও,আশ্রয়,র্া,িাকক্,তকব,আপর্ার, াত,থেকয়,আপর্ার,মািা,হেকক্,এক্টে,

খাে,বা,থর্চু,িাকর্,লম্বা, কয়,শুকয়,পড়ুর্।  



• বাথড়কত,বা,হোে,হক্ার্ও,ভবকর্,িাক্কল4,হবজকমি,বা,ভবকর্র,থর্চ,তলার,হভতকরর,এক্টে,

ক্কক্ষ,যার্।,জার্ালা,হিকক্,েকূর,িাকু্র্।,আলমাথর4,বািরুম4,এবং,অর্যার্য,অভযন্তরীে,

ক্ক্ষগুথল,সকব নাত্তম,সুরক্ষা,সরবরা ,ক্কর।,মজবুত,থক্েুর,থর্কচ,যার্,বা,থর্কজকক্,এক্টে,

গথে,থেকয়,হেকক্,রাখুর্।  

• িুল4, াসপাতাল4,বা,িথপং,হসিাকর,িাক্কল4,পূকব ন,থর্ধ নাথরত,আশ্রয়,এলাক্ায়,যার্।,বড়,

হখালা,এলাক্া,এবং,জার্ালা,হিকক্,েকূর,িাকু্র্।,বাইকর,আপর্ার,গাথড়র,ক্াকে,যাকবর্,র্া।  

• এক্টে,উাঁচু,ভবকর্4,সম্ভাবয,সব নথর্ন,তলার,এক্টে,অভযন্তরীে,হোে,ক্ক্ষ,বা, লওকয়কত,

যার্।,এথলকভের,বযব ার,ক্রকবর্,র্া,-,থসাঁথড়,বযব ার,ক্রুর্।  

  

থর্রাপত্তা সংরান্ত আকরা পরামকি নর জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেকের থডথভির্ অব হ ামলযান্ড 

থসথক্উথরটে অযান্ড ইমাকজনচ্ছন্স সাথভনকসস এর থর্রাপত্তা পরামি ন সংরান্ত ওকয়বকপইজ 
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