
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/16/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

আপম্বেট অঞ্চলগুম্বলাম্বে েীব্র িজ্রঝড় স  িৃ স্পবেিাম্বর হেট জুম্বড় পৃিক পৃিক 

অঞ্চম্বল সম্ভািে ঝম্বড়র জর্ে বর্উ ইয়কনিাসীম্বের প্রস্তুে িাকার জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর 

সবর্ি নন্ধ অর্ুম্বরাধ  

  

ওম্বয়োর্ ন বর্উ ইয়কন, বিঙ্গার হলকস, সাোর্ ন টটয়ার, হসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন, হ া াক ভোবল 

ও র্ি ন কাবন্ট্র অঞ্চম্বলর বকছু অংে িৃ স্পবেিার বিম্বকল হিম্বক শুরু কম্বর েীব্র িজ্রঝম্বড়র 

সমু্মখীর্  ওয়ার িবধ নে ঝুুঁ বকর  ম্বধে রম্বয়ম্বছ  

  

প্রধার্ উম্বেম্বগর বিষয়  ম্বলা ক্ষবেকর ঝম্বড়া  াওয়া যার িম্বল বিেেুৎ বিভ্রাট হেখা 

হেওয়ার, গাছপালা হভম্বঙ্গ পড়ার ও বিেেুম্বের লাইর্ বছুঁ ম্বড় যাওয়ার, এিং বর্চু 

এলাকাগুম্বলাম্বে স্থার্ীয় পয নাম্বয় ির্ো হেখা হেওয়ার সম্ভাির্া রম্বয়ম্বছ  

  

িৃ স্পবেিার সন্ধোয় যাোয়াম্বের স য় সািধার্ো অিলের্ করম্বে এিং সেকন িাকম্বে 

বর্উ ইয়কনিাসীম্বের প্রবে সবর্ি নন্ধ অর্ুম্বরাধ জার্াম্বর্া  ম্বয়ম্বছ  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ ব ৃস্পথিবাররর আব াওয়ার পূব নাভাস অর্ুযায়ী সম্ভাবয শক্তিশালী ও 

িীব্র বজ্রঝরের জর্য প্রস্তুি িাক্রি, থবরশষ ক্রর ওরয়স্টার্ ন থর্উ ইয়ক্ন, থিঙ্গার হলক্স, সাদার্ ন 

টিয়ার, হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন, হ া াক্ ভযাথল ও র্ি ন ক্াথন্ট্র অঞ্চরলর থক্ছু অংরশ এবং থদর্বযাপী 

আব াওয়ার অবস্থা সম্পরক্ন সিক্ন িাক্ার জর্য থর্উ ইয়ক্নবাসীরদর প্রথি সথর্ব নন্ধ অর্ুররাধ 

জাথর্রয়রছর্। ব ৃস্পথিবার থবরক্ল হিরক্ িীব্র থবরূপ আব াওয়া শুরু  রয় সন্ধযা পয নন্ত অবযা ি 

িাক্ার সম্ভাবর্া ররয়রছ।  

  

"আজ হস্টি জরুে পিৃক্ পিৃক্ অঞ্চরল ঝরের আশংক্া ক্রা  রে এবং িরর্ নর া ঘিারও 

সম্ভাবর্া ররয়রছ এবং থদরর্র বাথক্ অংরশর জর্য আ রা আব াওয়ার পূব নাভারসর থদরক্ 

থর্থবেভারব লক্ষ রাখা অবযা ি রাখরবা," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর হ াকল। "এসব ঝরের পথিপরি 

অবস্থার্ক্ারী সবাইরক্ আথ  থবরক্ল ও সন্ধযা পয নন্ত ঝরের প্রভাব সম্পরক্ন জার্রি স্থার্ীয় 

আব াওয়ার পূব নাভারসর থদরক্ লক্ষ রাখার জর্য হজারারলাভারব অর্ুররাধ জার্াক্তে।"  

  

জািীয় আব াওয়া পথররষবার (National Weather Service) স্ট ন হপ্রথ ক্শর্ হসন্টার হস্টরির 

হবথশরভাগ অংশ িীব্র বজ্রঝরের সম্মুখীর্  ওয়ার বথধ নি ঝুুঁ থক্রি ররয়রছ বরল জাথর্রয়রছ। 

ক্রয়ক্টি ঝরের  রধয ক্ষথিক্র ঝরো  াওয়া অন্তভুনি িাক্ার উচ্চ সম্ভাবর্া ররয়রছ যার িরল 



গাছপালা হভরঙ্গ পেরি পারর এবং থবদুযরির লাইর্ থছরে হযরি পারর, িরল থবদুযৎ থবভ্রাি হদখা 

থদরি পারর, এক্ ইক্তঞ্চ পয নন্ত এবং িারও হবথশ বযাসথবথশষ্ট থশলাবটৃষ্ট, এবং ভারী বটৃষ্ট  রি পারর যার 

িরল থবক্তেন্নভারব  ঠাৎ বর্যার সটৃষ্ট  রি পারর।  

  

হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন, থিঙ্গার হলক্স, হ া াক্ ভযাথল, ও র্ি ন ক্াথন্ট্র অঞ্চরল এক্ ইক্তঞ্চ পয নন্ত এবং 

হস্টরির অবথশষ্ট অঞ্চলগুরলারি আধা-ইক্তঞ্চ পয নন্ত বটৃষ্টপারির সম্ভাবর্া ররয়রছ।  

  

হেম্বটর বিবভের্ অি হ া লোন্ড বসবকউবরটট এন্ড ই াম্বজনন্সি সাবভনম্বসস (Division of 

Homeland Security and Emergency Services)-এর কব ের্ার জোবক হব্র িম্বলর্, "থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরদর এখর্ আজ থদর্ হশরষ আঘাি  ার্রি যাওয়া সম্ভাবয িীব্র বজ্রঝরের জর্য প্রস্তুথি 

গ্র ণ ক্রা উথিি। আপর্ার স্থার্ীয় আব াওয়ার পূব নাভারসর থদরক্ হখয়াল রাখুর্ ক্ারণ থবরক্ল 

জরুে অবস্থার পথরবিনর্ ঘিরি পারর এবং যথদ আজ থদরর্র হশষথদরক্ আপর্ার ভ্র ণ ক্রার 

প্ররয়াজর্  য়, িা রল বাইরর যাওয়ার আরগ আব াওয়ার পূব নাভাস হিক্ ক্রর থর্র্, পয নাপ্ত স য় 

থর্র্, এবং বর্যার হক্ষরে আপর্ার গাথের থর্রাপত্তার ক্িা  রর্ রাখুর্, আর িা  রলা: ঘুরর যার্, 

 ুরব যারবর্ র্া।"  

  

আব াওয়া সংক্রান্ত সিক্নিা ও পূব নাভারসর এক্টি পূণ নাঙ্গ িাথলক্ার জর্য জািীয় আব াওয়া 

পথররষবার (National Weather Service) ওরয়বসাইি https://alerts.weather.gov হদখুর্৷ থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরদর https://alert.ny.gov টঠক্ার্ায় NY অযালািন (NY Alert)-এ সাবস্ক্রাইব ক্রর জরুথর 

সিক্নিা পাওয়ার জর্য সাইর্-আপ ক্ররি উৎসাথ ি ক্রা  রে, এটি আপর্ার হসলরিারর্ বা 

ক্ম্পম্পউিারর গুরুত্বপূণ ন জরুথর িিয প্রদার্ক্ারী থবর্া ূরলযর এক্টি পথররষবা।  

  

এম্বজন্সির প্রস্তুবে  

  

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

Emergency Services)  

থর্উ ইয়ক্ন হস্টরির থ থভশর্ অব হ া লযান্ড থসথক্উথরটি অযান্ড ই ারজনক্তি সাথভনরসরসর জরুথর 

ক্ায নক্র  পথরিালর্া হক্ন্দ্র আব াওয়া ও ভ্র রণর অবস্থা পয নরবক্ষণ ক্ররছ এবং সাোদার্ 

ক্ায নক্রর র হক্ষরে স্থার্ীয় সরক্ারগুরলার সারি স ন্বয় রক্ষা ক্ররব। পাম্প, হিইর্ স, বাথলর বস্তা 

হজর্াররির, খাি, ক্ম্বল ও হবািলজাি পাথর্স  ঝে-সংক্রান্ত প্ররয়াজর্ীয় সংস্থার্ প্ররয়াজরর্ 

ক্ষথিগ্রস্ত হলাক্জরর্র ক্ারছ হপ ৌঁরছ থদরি হস্টরির  জদু প্রস্তুি ররয়রছ।  

  

পবরি র্ বিভাগ  

পথরব র্ থবভাগ (Department of Transportation) আব াওয়ার অবস্থা পয নরবক্ষণ ক্ররছ এবং 

থর্ম্নথলথখি সরঞ্জা গুরলা থর্রয় আসন্ন থবরূপ আব াওয়ায় সাোদারর্র জর্য প্রস্তুি ররয়রছ:  

• 1,430টি ব ৃৎ  াম্প ট্রাক্  

• 296টি ব ৃৎ হলা ার  

• ট্রযাক্যুি ও িাক্াযুি 77টি এক্সক্যারভির  

• 72টি থিপার  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C743a8899eb14426923a408da4fb25bc7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909924710113002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SPKREO0Rfb95AgIxnSCLjjt9JMpmlEWXBpXkXM4Q09I%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%7C743a8899eb14426923a408da4fb25bc7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909924710113002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=38q6HDWH3IWIv9KRaQ1Zx6g7QL7IaWx7R%2FUdjGb8PxU%3D&reserved=0


• 39টি ট্রযাক্টর হট্রইলার  

• 29টি ট্রাথিক্ িাওয়ার প্লািি ন  

• 22টি পাথর্র িযাংক্ার  

• হের্ হজিস  15টি ভযাকু্য়া  ট্রাক্  

• 13টি টট্র ক্্রু বারক্ি ট্রাক্  

  

থ্রুওম্বয় কেৃনপক্ষ  

থ্রুওরয় অরিাথরটি (Thruway Authority) ঝরো বািাস বা বর্যা সংক্রান্ত হযরক্ারর্া পথরথস্থথি 

হ াক্ারবলায় হস্টিজরুে 633 জর্ অপাররির ও সুপারভাইজাররক্, হছাি হিরক্  াঝাথর আক্াররর 

এক্সক্যারভির, প্লাও/ াম্প ট্রাক্, বে হলা ার এবং হবশ থক্ছু ব র্রযাগয ভযাথররয়বল হ রসজ 

সাইর্ (Variable Message Signs, VMS) হবা ন, ব র্রযাগয লাইি িাওয়ার, হছাি হজর্াররির, হছাি 

পাম্প ও সরঞ্জা  িার্ার হট্রলার এবং হসই সারি হযরক্ার্ও ধররর্র পি হঘারারর্া বা বরন্ধর জর্য 

ট্রাথিক্ সাইর্ ও অর্যার্য ট্রাথিক্ থর্য়ন্ত্রণ যন্ত্র থর্রয় প্রস্তুি আরছ। থ্রুওরয়রি হ ািরিালক্রদর 

সিক্ন ক্ররি থবথভন্ন রক্র র বািনার থিহ্ন,  াইওরয় সিক্নিা হরথ ও এবং হসাশযাল থ থ য়া 

বযব ার ক্রা  য়।  

  

হস্টি বযাপী িাক্া ইকু্ইপর রন্টর সংখযা থর্রম্নািার্ুসারর:  

• 354টি বে ও হছাি  াম্প ট্রাক্  

• 63টি হলা ার  

• 33টি হট্রইলার  

• 6টি ভযাক্ ট্রাক্  

• 16টি এক্সক্যারভির  

• 10টি ব্রাশ থিপার  

• 99টি হিইর্ স  

• 19টি এথরয়াল ট্রাক্  

• 21টি থি  থস্টয়ার  

• 84টি ব র্রযাগয হজর্াররির  

• 68টি ব র্রযাগয লাইি ইউথর্ি  

  

থ্রুওরয় ক্িৃনপক্ষ িারদর হ াবাইল অযাপ  াউর্রলা  ক্ররি গাথেিালক্রদররক্ উৎসাথ ি ক্রর 

যা আইরিার্ ও অযান্ড্ররয়  থ ভাইরস  াউর্রলা  ক্রার জর্য থবর্া ূরলয পাওয়া যায়। অযাপটি 

হ ািরযার্ িালক্রদর প্রকৃ্ি-স রয় ট্রাথিক্ এবং থদক্-থর্রদনশর্া স ায়িা লারভর সরাসথর সুরযাগ 

প্রদার্ ক্রর। এছাোও গাথেিালক্রা ট্রািঅযালািন (TRANSalert)ইর ইরলর জর্য সাইর্-আপ 

ক্ররি পাররর্, যা থ্রুওরয়র সব নরশষ ট্রযাথিক্ পথরথস্থথির িিয প্রদার্ ক্রর, 

িুইিারর @ThruwayTraffic অর্ুসরণ ক্ররি পাররর্ বা thruway.ny.gov এ হযরি পাররর্ হযখারর্ 

িারা থ্রুওরয় ও থর্উ ইয়ক্ন হস্টরির অর্যার্য রাস্তার ট্রযাথিক্ পথরথস্থথি প্রদশ নর্ক্ারী এক্টি 

ইন্টাররথক্টভ  ার্থিে হদখরি পাররবর্।  

  

পবরম্বিে সংরক্ষণ 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%7C743a8899eb14426923a408da4fb25bc7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909924710113002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IABtX6D9RDf5NO4Fvcvz22%2FqI80u3Aae72vkqw6eM4o%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%7C743a8899eb14426923a408da4fb25bc7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909924710113002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lhBSCjSE8gGX%2B2%2BCYLF6QEbc4CWassKUj0K5rc4uny4%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%7C743a8899eb14426923a408da4fb25bc7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909924710113002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tAT6uJnb%2BEUWzrLpHxN%2BXze4pFdXmi2S9rLs3oScCVU%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%7C743a8899eb14426923a408da4fb25bc7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909924710113002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=e7qP1lAYA5PU8CTwzTxHjIWQWe5VpNoJRvTDPZe%2BcoM%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%7C743a8899eb14426923a408da4fb25bc7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909924710113002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VSX78jFOo67ncVNED0iHAHEVijtyIy2KN1StYBo5pd8%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%7C743a8899eb14426923a408da4fb25bc7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909924710113002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aW%2FCjGU9gLvD2IP%2Fl2%2BOPCgYHiK22pc4AmbmMXgzDNA%3D&reserved=0


DEC পথররবশ সংরক্ষণ পুথলশ অথিসার, িররস্ট হরঞ্জাস ন, আপৎক্ালীর্  যারর্জর ন্ট স্টাি এবং 

আঞ্চথলক্ স্টািরা সিক্ন িাক্রবর্ এবং পথরবথিনি পথরথস্থথিরি র্জর রাখরবর্ এবং খারাপ 

আব াওয়ার দরুর্ ক্ষথিগ্রস্ত  ওয়ার সম্ভাবর্া ররয়রছ এরক্  এথরয়া এবং অবক্াঠার াগুথলরি 

িারা ি লদাথর িালারবর্। সুইফ্ট ওয়ািার হরসথক্উ টি  স  স স্ত উপলভয অযারসি আপৎক্ালীর্ 

পথরথস্থথিরি সা াযয ক্রার জর্য হ ািারয়র্ ক্রা  রয়রছ।  

  

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

Preservation)  

থর্উ ইয়ক্ন হস্টি পাক্ন পথুলশ এবং পারক্নর পারস নারর্লরা সিক্ন আরছ এবং আব াওয়া পথরথস্থথি 

এবং িার পথরণার র উপর ক্ো র্জর রাখরছর্। পারক্নর দশ নর্ািীরদর র্জর রাখা উথিি 

parks.ny.govএ বা পারক্নর স য়, হখালা ও বরন্ধর বযাপারর সব নরশষ িরিযর জর্য িারদর স্থার্ীয় 

পাক্ন অথিরস হিার্ ক্রা উথিি।  

  

জর্ম্বসিা বিভাগ (Department of Public Service)  

এই ঘির্ার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হস্টিজরুে ক্ষয়ক্ষথি  ূলযায়র্, সাো প্রদার্, হ রা ি ও পুর্ব ন াল 

ক্ায নক্র  পথরিালর্ার জর্য থর্উ ইয়রক্নর ইউটিথলটি এরজক্তিগুরলারি প্রায় 5,500 জর্ ক্ ী 

ররয়রছ। এরজক্তির ক্ ীরা পুররা স য় ইউটিথলটিগুথলর ক্ায নক্রর র উপর র্জর রাখরব এবং 

সবরিরক্ হবথশ প্রভাথবি  রি পারর বরল ধারণা ক্রা এলাক্াগুরলারি ইউটিথলটি এরজক্তিগুরলার 

পয নাপ্ত ক্ ী থর্রয়ারগর থবষয়টি থর্ক্তিি ক্ররব।  

  

বর্উ ইয়কন হেট পুবলে  

হস্টি পুথলশ (State Police) ক্ষথিগ্রস্ত এলাক্াগুথলরি প্ররয়াজর্ অর্ুযায়ী অথিথরি ি্রুপার 

হ ািারয়র্ ক্ররি প্রস্তুি। িার িাক্ার যার্বা র্, এবং ইউটিথলটি িাি যার্বা র্ স  থবরশষভারব 

তিথর হস্টি পুথলরশর স স্ত গােী অথবলরম্ব স ায়িার জর্য তিথর এবং প্রস্তুি ররয়রছ। সক্ল 

ি্রুপ, জরুথর শক্তি এবং হযাগারযাগ সরঞ্জা  পরীক্ষা ক্রা  রয়রছ।  

  

হ ম্বরাপবলটর্ রািম্বপাম্বটনের্ অিবরটট  

হ রট্রাপথলিার্ ট্রািরপারিনশর্ অরিাথরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA) 

থর্রাপদ, থর্ভনররযাগয হসবা থর্ক্তিি ক্ররি থর্থবেভারব আব াওয়ার অবস্থা পয নরবক্ষণ ক্ররছ। 

MTA ক্ ীরদর হযরক্ার্ও আব াওয়া সম্পথক্নি স সযায় সাোদার্ বা ট্রযারক্র উপর হভরঙ্গ পো 

হযরক্ার্ও গাছ সরারি প্রস্তুি িাক্রব।  

  

গ্রা ক্রদররক্ পথররষবার সব নরশষ আপর ি জার্রি new.mta.info হিক্ ক্রার জর্য, এবং 

থসরস্ট  বযব াররর স রয় সিক্নিা অবলম্বরর্র জর্য উৎসাথ ি ক্রা  রে। গ্রা ক্রদর হিক্সি বা 

ইর ইরলর  াধয  থররয়ল িাই  সাথভনস অযালারিনর জর্য সাইর্ আপ ক্রা উথিৎ। MTA-এর 

অযাপগুথলর  াধযর ও এই সিক্নিা পাওয়া যায়: MYmta, লং আইলযন্ড হরলপরির হট্ররর্র স য় 

এবং হ রট্রা-র্ি ন হট্ররর্র স য়।  

  

িন্দর কেৃনপক্ষ (Port Authority)  



হপািন অিথরটিও আব াওয়া পথরথস্থথির উপর র্জর রাখরছ। থব্রজ, সরব নাপথর হরা ওরয় বরাবর 

এবং ক্রথসংগুথলরি গথির উর্ধ্ নসী া হবুঁরধ হদওয়া  রি পারর। থবলম্ব এবং বাথিলক্ররণর বযাপারর 

সব নরশষ িরিযর জর্য ক্যাথরয়ার এবং এয়ারলাইরর্র সারি সরাসথর হযাগারযাগ ক্ররি হপািন 

অিথরটির হিথসথলটি হিরক্ যােীরদর উৎসা  হদওয়া  রে। হপািন অিথরটির িযাথসথলটিগুরলা 

সম্পরক্ন সব নরশষ িরিযর জর্য, অর্ুগ্র  ক্রর হসাশযাল থ থ য়া হিক্ ক্রুর্, PA অযালািন এর জর্য 

সাইর্-আপ ক্রুর্ অিবা PA হ াবাইল অযাপগুথলর  রধয এক্টি  াউর্রলা  ক্রুর্, 

হয র্ RidePATH হযটি পাি (PATH) সাথভনরসর জর্য থররয়ল-িাই  আপর ি ও অযালািন প্রদার্ 

ক্রর।  

  

েীব্র আি াওয়ার বর্রাপত্তা পরা ে ন  

  

প্রস্তুবে  

• আপথর্ হযখারর্ বসবাস ক্ররর্ হসখারর্র ক্াউথন্ট এবং থর্ক্িবিী শ রগুথলর র্া  

জার্ুর্। গুরুির আব াওয়ার সিক্নিা ক্াউথন্টর থভথত্তরি জাথর ক্রা  য়।  

• আপর্ার বাথের বা বযবসার হিরক্ থর্রাপদ রুিটি থশখুর্, যথদ থর্রাপদ স্থরল 

আপর্ার িাোিাথে িরল হযরি  য়।  

•  পপথরবাররর পলায়রর্র প এক্টি পথরক্নর্া তিথর ক্রুর্ এবং অর্ুশীলর্ ক্রুর্ এবং 

পথরবাররর সদসযরা পিৃক্  রয় হগরল হদখা ক্রার এক্টি থর্থদনষ্ট স্থার্ থিথহ্নি ক্রর 

রাখুর্।  

• আসবাব, হপাশাক্ এবং অর্যার্য বযক্তিগি সম্পথত্ত স  স স্ত  ূলযবার্ 

ক্তজথর্সগুথলর এক্টি আইরি কৃ্ি িাথলক্া তিথর ক্রুর্। এক্টি থর্রাপদ স্থারর্ 

িাথলক্াটি রাখুর্।  

• ক্যারর্র খাবার, ঔষধ এবং িাস্টন এই  সরবরা  ও খাওয়ার পাথর্র জরুথর 

সরবরা  হবথশ ক্রর জ া ক্রুর্। পথরষ্কার, বন্ধ পারে পার্ীয় জল সংরক্ষণ 

ক্রুর্।  

• আপর্ার হপাষা প্রাণী থর্রয় ক্ী ক্ররবর্ হস সম্পরক্ন পথরক্নর্া ক্রুর্।  

• এক্টি হপারিনবল হরথ ও, ফ্ল্যাশলাইি, অথিথরি বযািাথর এবং জরুথর রান্নার 

সরঞ্জা   ারির ক্ারছ রাখুর্।  

• আপর্ার যার্বা রর্ হিল ভথিন ক্রর রাখুর্ বা িাজন থদরয় রাখরু্। যথদ থবদুযৎ 

সরবরা  থবক্তেন্ন  য়, িা রল হপরট্রাল হস্টশর্গুথল হবশ ক্রয়ক্ থদর্ জ্বালাথর্ 

পাম্প ক্ররি র্াও পারর। আপর্ার গাথের ট্রারে এক্টি হছাি দুরয নাগ সরবরা  থক্ি 

রাখুর্।  

  

দুরয নাগক্ালীর্ অিযাবশযক্ সা গ্রীগুথল র্াগারলর  রধয রাখুর্, যার  রধয ররয়রছ:  

• ফ্ল্যাশলাইি এবং অথিথরি বযািাথর  

• বযািাথর িাথলি হরথ ও এবং অথিথরি বযািাথর  

• িাস্টন এই  থক্ি এবং  যার্ুয়াল  

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%7C743a8899eb14426923a408da4fb25bc7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909924710113002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tPISB3stxw0675gtWWKimCTjpcDeJc7M9nnvs%2BixkAM%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%7C743a8899eb14426923a408da4fb25bc7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637909924710113002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wF2YP%2Fo2aM6Fa2ji7dgGzfC%2FxUrT5A8Qzw%2BMPbPub20%3D&reserved=0


• জরুথর খাদয এবং পাথর্  

• অ-ববদুযথিক্ ক্যার্ ওরপর্ার  

• অপথর ায ন ওষুধ  

• হিক্বুক্, র্গদ, হক্রথ ি ক্া ন, ATM ক্া ন  

  

 ঠাৎ ির্ো  

• বর্যায়  ুরব যাওয়া রাস্তায় ক্খরর্া গাথে িালারর্ার হিষ্টা ক্ররবর্ র্া৷ গাথে হঘারার্ এবং 

অর্য রাস্তা থদরয় যার্।  

• যথদ আপর্ার গাথের িারপারশ দ্রুি পাথর্র উচ্চিা বকৃ্তি হপরি িারক্, িা রল অথবলরম্ব 

গাথে হছরে হবথররয় পেুর্৷  

• দ্রুি গথিরি প্রব  ার্ পাথর্র শক্তিরক্ হছাি ক্রর হদখরবর্ র্া। দ্রুি গথিরি িল ার্ দুই 

িুি উচ্চিার বর্যার পাথর্ আপর্ার গাথেরক্ ভাস ার্ ক্রর হিলরব, এবং ঘণ্টায় দুই 

 াইল গথিরবরগ প্রব  ার্ পাথর্ রাস্তা বা হসিু হিরক্ গাথে ভাথসরয় থর্রয় হযরি পারর।  

  

িজ্রপাে  

• 30- 30 থর্য়  হ রর্ িলুর্: যথদ আপর্ার থবদুযৎ ি ক্ারি হদখার এবং বজ্রপারির শব্দ 

হশার্ার  ধযক্ার স রয়র বযবধার্ 30 হসরক্ন্ড বা িার ক্   য় িা রল হসই বজ্রপাি 

আপর্ারক্ আঘাি ক্রার  রিা ক্াছাক্াথছ দরূরত্ব ররয়রছ। অথবলরম্ব আশ্রয় গ্র ণ ক্রুর্। 

হশষবার থবদযুৎ ি ক্ারর্ার পর আপর্ার আশ্রয়স্থল হিরক্ হবর  ওয়ার আরগ 30 থ থর্ি 

অরপক্ষা ক্রুর্।  

• বজ্রপাি সবরিরয় লম্বা বস্তুরি আঘাি  ারর্। যথদ আপথর্ গারছর উপরর িারক্র্, িা রল 

দ্রুি থর্রি হর্র  যার্ এবং যথদ হখালা জায়গায় িারক্র্ িা রল থর্রি বরস যার্।  

• যথদ আপথর্ হক্ারর্া আশ্রয়স্থরল হযরি র্া পাররর্, িা রল গাছ হিরক্ দরূর িাকু্র্। হক্ার্ও 

আশ্রয় র্া িাক্রল, হখালা স্থারর্ থর্িু  রয় বসুর্, হক্ার্ও গাছ যি লম্বা িার থিগুণ দরূর 

িাকু্র্।  

  

থর্রাপত্তা সংক্রান্ত আররা পরা রশ নর জর্য থর্উ ইয়ক্ন হস্টরির থ থভশর্ অব হ া লযান্ড 

থসথক্উথরটি এন্ড ই ারজনক্তি সাথভনরসস এর থর্রাপত্তা পরা শ ন ওরয়বরপইজ 

www.dhses.ny.gov/safety হদখুর্।  

  

###  
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