
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/1/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কনিাসীম্বের িুধিার সন্ধ্ো পর্ নন্ত আপম্বেম্বের বকছু অংেম্বক হর্ 

চরম আি াওয়া প্রভাবিত করম্বি িম্বল মম্বর্ করা  ম্বে তার জর্ে প্রস্তুত িাকার তাবগে 

বেম্বলর্  

  

সাউোর্ ন টেয়ার, হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন, হমা ক ভোবল, কোবপোল বরজজয়র্, মধে- াডসর্ 

এিং র্ি ন কাবন্ট্র বরজজয়ম্বর্র অংেবিম্বেষ িুধিার তীব্র ঝম্বের ঝুুঁ বকম্বত িাকম্বি  

  

মূল েজুিন্তার কারণ  ম্বলা ক্ষবতকর েমকা িাতাস, িে বেলা, এিং ভারী িৃটিপাত র্ার 

ফম্বল বিেেুৎ বিভ্রাে  ম্বত পাম্বর, গাম্বছর ডালপালা ও বিেেুম্বতর লাইর্ উপম্বর হর্ম্বত পাম্বর 

এিং  ঠাৎ ির্ো  ম্বত পাম্বর  

  

বর্উ ইয়কনিাসীম্বের সতকনতা অিলের্ করম্বত এিং দ্রুত পবরিতনর্েীল আি াওয়া 

পবরবিবতর িোপাম্বর সতকন িাকম্বত তাবগে প্রোর্ করা  ম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীকেরকক্ তীব্র বজ্রপাতস  ঝকের জর্য প্রস্তুত 

িাক্কত তাথগে থেকলর্ যা সাউোর্ ন টিয়ার, হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন, হ া ক্ ভযাথল, ক্যাথপিাল থরজজয়র্, 

 ধ্য- াডসর্ এবং র্ি ন ক্াথন্ট্র থরজজয়কর্র অংশথবকশষকক্ আজকক্ থবক্াল হিকক্ শুরু ক্কর রাত 

পয নন্ত প্রভাথবত ক্রকত পাকর বকল পূব নাভাস রকয়কে। এইসব ঝকের হু থক্গুথল  কলা ঘণ্টায় 60 

 াইল গথতকবগ পয নন্ত ক্ষথতক্র ে ক্া বাতাস, এক্ ইজি বযাস পয নন্ত বে থশলা, এবং ভারী বটৃিপাত 

যার ফকল  ঠাৎ থবজিন্ন বর্যা  কত পাকর। তীব্র ঝকের প্রভাকবর  কধ্য থবেযযৎ থবভ্রাি এবং গাকের 

ডালপালা ও থবেযযকতর লাইর্ উপকর পোও হযাগ  কত পাকর। গভর্ নর হ াক্ল আজকক্ থবক্াল 

হিকক্ রাত পয নন্ত চর  আব াওয়ার দ্রুত পথরবতনর্শীল অবস্থা দ্বারা প্রভাথবত  কব এ র্ 

এলাক্াস ূক  থর্উ ইয়ক্নবাসীকের সতক্নতা অবলম্বর্ ক্রকত এবং সতক্ন িাক্ার তাথগে প্রোর্ 

ক্করকের্।  

  

"তীব্র ব্রজপাতস  ঝে আজকক্ হেকির  কধ্য থেকয় যাকব বকল পূব নাভাস রকয়কে, এবং এর সাকি 

আসকব ক্ষথতক্র বাতাস, বে থশলা এবং  ঠাৎ বর্যা সটৃিক্ারী ভারী বটৃিপাকতর ঝযুঁ থক্," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "স্থার্ীয় সরক্ারগুথলর আ াকের স ায়তা প্রকয়াজর্  কত পাকর তাই অকর্ক্ 

হেি একজজি জর্য জরুথর সাোোর্ সরঞ্জা  প্রস্তুত ক্রকে, এবং আ রা পযকরা হেকির 

সম্প্রোয়স ূক র সাকি ঘথর্ষ্ঠ হযাগাকযাগ রাখথে যাকত তাকের প্রস্তুথত থর্জিত ক্রকত পাথর। আথ  



এই ঝকের পকি িাক্া সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ তাকের স্থার্ীয় আব াওয়া পূব নাভাকস র্জর রাখার 

জর্য এবং হসই অর্যযায়ী পথরক্ল্পর্া ক্রার জর্য তাথগে প্রোর্ ক্রথে।"  

  

হেম্বের হ ামলোন্ড বসবকউবরটে এিং ইমারম্বজজি সাবভনম্বসস বডবভেম্বর্র (State Division 

of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) কবমের্ার জোবক হব্র িম্বলর্, 

"আ রা ধ্ারণা ক্রথে হয আজকক্ থেকর্র হশকষর থেকক্ বজ্রপাতস  ঝে  কব এবং তা ক্ষথতক্র 

বাতাস ও থশলা থর্কয় আসা তীব্রও বজ্রপাতস  ঝে  ওয়ার সম্ভাবর্াও রকয়কে। আজকক্ আপর্ার 

দের্জির্ ক্াজ ক্রার স য় সতক্ন িাক্য র্ এবং আজকক্ সন্ধ্যায় হবর  ওয়ার আকগ স্থার্ীয় 

আব াওয়া পূব নাভাস অবশযই শুকর্ থর্র্।"  

  

আব াওয়া সংক্রান্ত সতক্নতা ও পূব নাভাকসর এক্টি পূণ নাঙ্গ তাথলক্ার জর্য জাতীয় আব াওয়া 

পথরকষবার (National Weather Service) ওকয়বসাইি https://alerts.weather.gov হেখযর্৷ থর্উ 

ইয়ক্নবাসীকের https://alert.ny.gov হিকক্ NY অযালাকিন (NY Alert) সাবস্ক্রাইব ক্কর জরুথর 

সতক্নতার জর্য সাইর্ আপ ক্রকত উৎসাথ ত ক্রা যাকি, এটি এক্টি থবর্া ূকলয প্রেত্ত হসবা যা 

আপর্ার হসল হফার্ বা ক্ম্পিউিাকর অথত গুরুত্বপূণ ন জরুথর তিয প্রোর্ ক্কর।  

  

এম্বজজির প্রস্তুবত  

  

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

Emergency Services)  

থর্উ ইয়ক্ন হেি হ া লযান্ড থর্রাপত্তা ও জরুথর হসবা থবভাকগর জরুথর ক্ায নক্র  পথরচালর্া হক্ন্দ্র 

(Emergency Operations Center) সজক্রয় ক্রা  কয়কে এবং এটি থর্থবেভাকব অবস্থা পয নকবক্ষণ 

ক্রকব, সাোোর্ ক্ায নক্র  স ন্বয় ক্রকব, এবং েযকয নাকগর স য়জযকে স্থার্ীয়কের সাকি হযাগাকযাগ 

রক্ষা ক্রকব। পাি, হচইর্ স, বাথলর বস্তা হজর্াকরির, খাি, ক্ম্বল ও হবাতলজাত পাথর্স  ঝে-

সংক্রান্ত প্রকয়াজর্ীয় সংস্থার্ প্রকয়াজকর্ ক্ষথতগ্রস্ত হলাক্জকর্র ক্াকে হপ ৌঁকে থেকত হেকির  জযে 

প্রস্তুত রকয়কে।  

  

পবরি র্ বিভাগ  

হেকির পথরব র্ থডপািনক ন্ট (Department of Transportation, DOT) 3,380 সযপারভাইজার 

এবং অপাকরির থর্কয় সাোোর্ ক্রকত প্রস্তুত আকে। সক্ল  াঠ পয নাকয়র ক্ ীরা সিূণ নভাকব 

থর্যযক্ত  কত ও সাো থেকত দতথর আকে।ক্ ীকের প্রকয়াজর্ীয় হযকক্ার্ও ধ্রকর্র সাোোর্ েল 

থ কসকব গঠর্ ক্রা যাকব (বর্যার সাোোর্, থচপার, ভরা ও িার্া, থসউয়ার হজি, ক্ািা ও হফলা, 

ট্র্যাথফক্ থসগর্যাল, ইতযাথে)। হেি বযাপী িাক্া ইক্য ইপক কন্টর সংখযা থর্কনাক্তার্যসাকর:  

• 1,432টি বে ডাি ট্র্াক্  

• 306টি থবশাল হলাডার  

• 80টি ট্র্যাক্ ক্রা এবং চাক্াযযক্ত এক্সক্যাকভির  

• 75টি থচপার  

• 18টি হগ্রডার  

• 16টি থসউয়ার হজি স  ভযাক্য   ট্র্াক্  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cff072e7209a1405594c808da43fdb3af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897054167291878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cUy2AzbBmR%2Bgy3Dczy83UEp08L6IcrqGwlNBDlc95UA%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%7Cff072e7209a1405594c808da43fdb3af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897054167291878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YpwK06Fq4REhXCq83kOJTrgE4Bsx9bPe3Zj0jgty6YI%3D&reserved=0


• 13টি টট্র্ ক্্রয বাকক্ি ট্র্াক্  

  

থ্রুওম্বয় কতৃনপক্ষ  

থ্রুওকয় অকিাথরটি (Thruway Authority) ঝকো বাতাস বা বর্যা সংক্রান্ত হযকক্াকর্া পথরথস্থথত 

হ াক্াকবলায় হেিজযকে 632 জর্ অপাকরির ও সযপারভাইজারকক্, হোি হিকক্  াঝাথর আক্াকরর 

এক্সক্যাকভির, প্লাও/ডাি ট্র্াক্, বে হলাডার এবং হবশ থক্েু ব র্কযাগয ভযাথরকয়বল হ কসজ 

সাইর্ (Variable Message Signs, VMS) হবাডন, ব র্কযাগয লাইি িাওয়ার, হোি হজর্াকরির, হোি 

পাি ও সরঞ্জা  িার্ার হট্র্লার এবং হসই সাকি হযকক্ার্ও ধ্রকর্র পি হঘারাকর্া বা বকন্ধ্র জর্য 

ট্র্াথফক্ সাইর্ ও অর্যার্য ট্র্াথফক্ থর্য়ন্ত্রণ যন্ত্র থর্কয় প্রস্তুত আকে। থ্রুওকয়কত হ ািরচালক্কের 

সতক্ন ক্রকত থবথভন্ন রক্ক র বাতনার থচহ্ন,  াইওকয় সতক্নতা হরথডও এবং হসাশযাল থ থডয়া 

বযব ার ক্রা  য়।  

  

হেি বযাপী িাক্া ইক্য ইপক কন্টর সংখযা থর্কনাক্তার্যসাকর:  

  

• 344টি বে ও হোি ডাি ট্র্াক্  

• 62টি হলাডার  

• 32টি হট্র্ইলার  

• 3টি ভযাক্ ট্র্াক্  

• 16টি এক্সক্যাকভির  

• 10টি ব্রাশ থচপার  

• 100টি হচইর্ স  

• 15টি এথরয়াল ট্র্াক্  

• 22টি থিড থেয়ার  

• 84টি ব র্কযাগয হজর্াকরির  

• 68টি ব র্কযাগয লাইি ইউথর্ি  

  

থ্রুওকয় অিথরটির হ াবাইল অযাপ থবর্া ূকলয ডাউর্কলাড ক্রকত হ াকিাথরেকের উৎসা  হেওয়া 

 কি, যা iPhone এবং Android থডভাইকস পাওয়া যাকব। অযাপটি হ ািরযার্ চালক্কের প্রকৃ্ত-

স কয় ট্র্াথফক্ এবং থেক্-থর্কেনশর্া স ায়তা লাকভর সরাসথর সযকযাগ প্রোর্ ক্কর। এোোও 

হ ািরচালক্রা ট্র্ািঅযালািন ইক কলর জর্য সাইর্ আপ ক্রকত পাকরর্ যা থ্রুওকয়র সব নকশষ 

ট্র্াথফক্ পথরথস্থথত প্রোর্ ক্কর, িুইিাকর @ThruwayTraffic ফকলা ক্রুর্ এবং থ্রুওকয়র ও থর্উ 

ইয়ক্ন হেকির অর্যার্য সেক্গুথলকত ট্র্াথফকক্র অবস্থা হেখাকর্া এক্টি ইন্টার যাথিভ  যাপ 

হেখকত thruway.ny.gov হেখযর্।  

  

পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাগ (Department of Environmental Conservation)  

DEC পথরকবশ সংরক্ষণ পযথলশ অথফসার, ফকরে হরঞ্জাস ন, আপৎক্ালীর্  যাকর্জক ন্ট োফ এবং 

আিথলক্ োফরা সতক্ন িাক্কবর্ এবং পথরবথতনত পথরথস্থথতকত র্জর রাখকবর্ এবং খারাপ 

আব াওয়ার েরুর্ ক্ষথতগ্রস্ত  ওয়ার সম্ভাবর্া রকয়কে এরক্  এথরয়া এবং অবক্াঠাক াগুথলকত 

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%7Cff072e7209a1405594c808da43fdb3af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897054167291878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j48Dw%2B8Iq3lsBWH3JBn1CGwcAzZCzcCbYpO5IY8gTgs%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%7Cff072e7209a1405594c808da43fdb3af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897054167291878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b9qdltb5EyB0B0GnqLcKazXhropUvO9WznmcOwf%2Bgrk%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%7Cff072e7209a1405594c808da43fdb3af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897054167291878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3nk2NIh0TyBJBqA9O0SsWDZj%2BLpsWkx9twOdKLXUDzQ%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%7Cff072e7209a1405594c808da43fdb3af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897054167291878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XgOswB5TiQQhFOLjpIfTHxRfzr7pPU2hYg5GQOimyZc%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%7Cff072e7209a1405594c808da43fdb3af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897054167291878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P4ajbCzfF3JScN30JA8sLcZsNR8YewP2UnRTjbDsVsQ%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%7Cff072e7209a1405594c808da43fdb3af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897054167291878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RO3J03HkdZIOp2WkTexrFC9FtKWv3ElMQz2c10oA8X0%3D&reserved=0


তারা ি লোথর চালাকবর্। সক্ল উপলভয সিে হযকক্ার্ও জরুথর পথরথস্থথত হ াক্াকবলায় 

স ায়তা ক্রকত প্রস্তুত রকয়কে।  

  

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

Preservation)  

থর্উ ইয়ক্ন হেি পাক্ন পযথলশ এবং পাকক্নর পাকস নাকর্লরা সতক্ন আকে এবং আব াওয়া পথরথস্থথত 

এবং তার পথরণাক র উপর ক্ো র্জর রাখকের্। পাকক্নর েশ নর্ািীকের র্জর রাখা উথচত 

parks.ny.govএ বা পাকক্নর স য়, হখালা ও বকন্ধ্র বযাপাকর সব নকশষ তকিযর জর্য তাকের স্থার্ীয় 

পাক্ন অথফকস হফার্ ক্রা উথচত।  

  

জর্ম্বসিা বিভাগ (Department of Public Service)  

থর্উ ইয়ক্ন হেিজযকে ক্ষয়ক্ষথত  ূলযায়র্, পথরথস্থথত হ াক্াকবলা ও পযর্রুদ্ধার প্রকচিার উকেকশয 

থর্কয়াজজত ক্রার জর্য থর্উ ইয়কক্নর ইউটিথলটিগুথলর ক্াকে বতন াকর্ প্রায় 5,600 জর্ শ্রথ ক্ 

রকয়কে। একজজির ক্ ীরা পযকরা স য় ইউটিথলটিগুথলর ক্ায নক্রক র উপর র্জর রাখকব এবং 

সবকিকক্ হবথশ প্রভাথবত  কত পাকর বকল ধ্ারণা ক্রা এলাক্াগুকলাকত ইউটিথলটি একজজিগুকলার 

পয নাপ্ত ক্ ী থর্কয়াকগর থবষয়টি থর্জিত ক্রকব।  

  

বর্উ ইয়কন হেে পুবলে  

হেি পযথলশ (State Police) ক্ষথতগ্রস্ত এলাক্াগুথলকত প্রকয়াজর্ অর্যযায়ী অথতথরক্ত ি্রযপার 

হ াতাকয়র্ ক্রকত প্রস্তুত। চার চাক্ার যার্বা র্, এবং ইউটিথলটি িাি যার্বা র্ স  থবকশষভাকব 

দতথর হেি পযথলকশর স স্ত গােী অথবলকম্ব স ায়তার জর্য দতথর এবং প্রস্তুত রকয়কে। সক্ল 

ি্রযপ, জরুথর শজক্ত এবং হযাগাকযাগ সরঞ্জা  পরীক্ষা ক্রা  কয়কে।  

  

হমম্বরাপবলের্ রািম্বপাম্বেনের্ অিবরটে  

হ কট্র্াপথলিার্ ট্র্ািকপাকিনশর্ অকিাথরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA) 

থর্রাপে, থর্ভনরকযাগয হসবা থর্জিত ক্রকত থর্থবেভাকব আব াওয়ার অবস্থা পয নকবক্ষণ ক্রকে। 

MTA ক্ ীকের হযকক্ার্ও আব াওয়া সিথক্নত স সযায় সাোোর্ বা ট্র্যাকক্র উপর হভকঙ্গ পো 

হযকক্ার্ও গাে সরাকত প্রস্তুত িাক্কব।  

  

গ্রা ক্কেরকক্ পথরকষবার সব নকশষ আপকডি জার্কত new.mta.info হচক্ ক্রার জর্য, এবং 

থসকে  বযব াকরর স কয় সতক্নতা অবলম্বকর্র জর্য উৎসাথ ত ক্রা  কি। গ্রা ক্কের হিক্সি বা 

ইক ইকলর  াধ্য  থরকয়ল িাই  সাথভনস অযালাকিনর জর্য সাইর্ আপ ক্রা উথচৎ। MTA-এর 

অযাপগুথলর  াধ্যক ও এই সতক্নতা পাওয়া যায়: MYmta, লং আইলযন্ড হরলপকির হট্র্কর্র স য় 

এবং হ কট্র্া-র্ি ন হট্র্কর্র স য়।  

  

িন্দর কতৃনপক্ষ (Port Authority)  

হপািন অিথরটিও আব াওয়া পথরথস্থথতর উপর র্জর রাখকে। থব্রজ, সকব নাপথর হরাডওকয় বরাবর 

এবং ক্রথসংগুথলকত গথতর উর্ধ্ নসী া হবুঁকধ্ হেওয়া  কত পাকর। থবলম্ব এবং বাথতলক্রকণর বযাপাকর 

সব নকশষ তকিযর জর্য ক্যাথরয়ার এবং এয়ারলাইকর্র সাকি সরাসথর হযাগাকযাগ ক্রকত হপািন 

অিথরটির হফথসথলটি হিকক্ যাত্রীকের উৎসা  হেওয়া  কি। হপািন অকিাথরটির ফযাথসথলটিগুকলা 



সিকক্ন সব নকশষ তকিযর জর্য, অর্যগ্র  ক্কর হসাশযাল থ থডয়া হচক্ ক্রুর্, PA অযালািন-এর জর্য 

সাইর্-আপ ক্রুর্ অিবা PA হ াবাইল অযাপগুথলর  কধ্য এক্টি ডাউর্কলাড ক্রুর্, হয র্ রাইড 

পাি (RidePATH) হযটি পাি (PATH) সাথভনকসর জর্য থরকয়ল-িাই  আপকডি ও অযালািন প্রোর্ 

ক্কর।  

  

তীব্র আি াওয়ার বর্রাপত্তা পরামে ন  

প্রস্তুবত  

• আপথর্ হযখাকর্ বসবাস ক্করর্ হসখাকর্র ক্াউথন্ট এবং থর্ক্িবতী শ রগুথলর র্া  

জার্যর্। গুরুতর আব াওয়ার সতক্নতা ক্াউথন্টর থভথত্তকত জাথর ক্রা  য়।  

• আপর্াকক্ তাোতাথে চকল হযকত  কত পাকর তাই আপর্ার বাথের বা বযবসা হিকক্ উুঁচু, 

থর্রাপে স্থাকর্ যাওয়ার থর্রাপেত  রুিটি হজকর্ রাখযর্।  

• এক্টি  পপথরবার থর্কয় পলায়র্প পথরক্ল্পর্া গঠর্ এবং অর্যশীলর্ ক্রুর্ এবং পথরবাকরর 

সেসযরা পিৃক্  কয় হগকল এক্টি হেখা ক্রার স্থার্ সর্াক্ত ক্কর রাখযর্।  

• আসবাব, হপাশাক্ এবং অর্যার্য বযজক্তগত সিথত্ত স  স স্ত  ূলযবার্ জজথর্সগুথলর 

এক্টি আইকি কৃ্ত তাথলক্া দতথর ক্রুর্। এক্টি থর্রাপে স্থাকর্ তাথলক্াটি রাখযর্।  

• ক্যাকর্র খাবার, ঔষধ্ এবং ফােন এইড সরবরা  ও খাওয়ার পাথর্র জরুথর সরবরা  হবথশ 

ক্কর জ া ক্রুর্। পথরষ্কার, বন্ধ্ পাকত্র পার্ীয় জল সংরক্ষণ ক্রুর্।  

• আপর্ার হপাষা প্রাণী থর্কয় ক্ী ক্রকবর্ পথরক্ল্পর্া ক্কর রাখযর্।  

• এক্টি হপাকিনবল হরথডও, ফ্ল্যাশলাইি, অথতথরক্ত বযািাথর এবং জরুথর রান্নার সরঞ্জা  

 াকতর ক্াকে রাখযর্।  

• আপর্ার যার্বা কর্ জ্বালাথর্ ভকর বা চাজন থেকয় রাখযর্। যথে থবেযযৎ সরবরা  থবজিন্ন  য়, 

তা কল হপকট্র্াল হেশর্গুথল হবশ ক্কয়ক্ থের্ জ্বালাথর্ পাি ক্রকত র্াও পাকর। আপর্ার 

গাথের ট্র্াকে এক্টি হোি েযকয নাগ সরবরা  থক্ি রাখযর্।  

• েযকয নাগক্ালীর্ অতযাবশযক্ সা গ্রীগুথল র্াগাকলর  কধ্য রাখযর্, যার  কধ্য রকয়কে:  

o ফ্ল্যাশলাইি এবং অথতথরক্ত বযািাথর  

o বযািাথর চাথলত হরথডও এবং অথতথরক্ত বযািাথর  

o ফােন এইড থক্ি এবং  যার্যয়াল  

o জরুথর খােয এবং পাথর্  

o অ-ববেযযথতক্ ক্যার্ ওকপর্ার  

o অপথর ায ন ওষযধ্  

o হচক্বযক্, র্গে, হক্রথডি ক্াডন, ATM ক্াডন  

 ঠাৎ ির্ো  

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

অর্য রাস্তা থেকয় যার্।  

• যথে আপর্ার গাথের চারপাকশ দ্রুত পাথর্ বােকত িাকক্, তা কল অথবলকম্ব যার্ পথরতযাগ 

ক্রুর্।  

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%7Cff072e7209a1405594c808da43fdb3af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897054167291878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n2EwVtd5uMRUC4PKY%2FfMQhNgTH3SKa9zPPRbjka%2FI9g%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%7Cff072e7209a1405594c808da43fdb3af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897054167291878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c0twpJW%2Fz%2FKH6NS2SfgSjAalfXH%2FnevwnYdIs%2FN2JZU%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%7Cff072e7209a1405594c808da43fdb3af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897054167291878%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c0twpJW%2Fz%2FKH6NS2SfgSjAalfXH%2FnevwnYdIs%2FN2JZU%3D&reserved=0


• দ্রুত গথতকত বকয় চলা পাথর্র ক্ষ তাকক্ অগ্রা য ক্রকবর্ র্া। দ্রুত গথতকত বকয় চলা েযই 

ফয ি উচ্চতার পাথর্কত আপর্ার গাথে ভাথসকয় থর্কব এবং েযই  াইল হবকগ বকয় চলা পাথর্ 

আপর্ার গাথেকক্ রাস্তা বা থব্রজ হিকক্ হিকর্ থর্কয় যাকব।  

িজ্রপাত  

• 30-30 থর্য়  অর্যসরণ ক্রুর্: আপথর্ এক্টি থবেযযৎ চ ক্াকত হেখা এবং বাকজর 

আওয়াজ হশার্ার  কধ্য 30 হসকক্ন্ড বা তার ক্  স য় লাগকল, বজ্রপাতটি আপর্াকক্ 

আঘাত ক্রার  কতা যকিি ক্াকে রকয়কে। অথবলকম্ব আশ্রয় খযুঁজযর্। হশষ থবেযযৎ চ ক্াকর্ার 

পর, আপর্ার আশ্রয় তযাগ ক্রার পূকব ন 30 থ থর্ি অকপক্ষা ক্রুর্।  

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

িাকক্র্, দ্রুত তার থর্কচ যার্ এবং আপথর্ এক্টি হখালা স্থাকর্ িাক্কল থর্চু  কয় বসযর্।  

• আপথর্ যথে এক্টি আশ্রয়কক্কন্দ্র র্া হযকত পাকরর্, গাে হিকক্ েকূর িাক্য র্। হক্ার্ও 

আশ্রয় র্া িাক্কল, হখালা স্থাকর্ থর্চু  কয় বসযর্, হক্ার্ও গাে যত লম্বা তার থদ্বগুণ েকূর 

িাক্য র্।  

  

থর্রাপত্তা সংক্রান্ত আকরা পরা কশ নর জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেকির থডথভশর্ অব হ া লযান্ড 

থসথক্উথরটি অযান্ড ই াকজনজি সাথভনকসস এর থর্রাপত্তা পরা শ ন সংক্রান্ত ওকয়বকপইজ 

www.dhses.ny.gov/safety হেখযর্৷  
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