
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/22/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল িুধিার বিকাল হিম্বক িৃ স্পবিিার পর্ নন্ত িীব্র িজ্রঝম্বের জর্ে প্রস্তুি 

 ওযার উম্বেম্বেে বর্উ ইযকনিাসীম্বের আহ্বার্ জাবর্ম্বযম্বের্  

  

ওম্বযস্টার্ ন বর্উ ইযকন, বিঙ্গার হলকস, সাউোর্ ন টিযার, এিং হসন্ট্রাল বর্উ ইযকন অঞ্চম্বলর 

বকেু অংে িুধিার বিম্বকল হিম্বক শুরু কম্বর িীব্র িজ্রঝম্বের সমু্মখীর্  ওযার িবধ নি 

ঝুুঁ বকর মম্বধে রম্বযম্বে র্ার মম্বধে বকেু ঝম্বের সাম্বি ভারী িৃটিপাি, ভারী বেলা ির্ নণ, এিং 

বিপজ্জর্ক েমকা  াওযার সম্ভাির্া রম্বযম্বে  

  

সাউোর্ ন টিযাম্বরর বিবভন্ন এলাকায ঘণ্টায 2-3 ইঞ্চঞ্চ িৃটিপাম্বির সম্ভাির্া রম্বযম্বে  

  

বর্ম্ন অঞ্চম্বল এিং হর্সি অঞ্চম্বল পাবর্ বর্ষ্কােম্বর্র িেিস্থা উন্নি র্য হসখাম্বর্ িৃটিপাম্বির 

কম্বযক ঘণ্টা পম্বর অকস্মাৎ ির্ো  ম্বি পাম্বর  

  

পবরিিনর্েীল আি াওযার প্রবি র্জর রাখম্বি এিং বিম্বের্ কম্বর িুধিার সন্ধ্োয 

র্ািাযাম্বির সময সািধার্িা অিলের্ করম্বি বর্উ ইযকনিাসীম্বের প্রবি অর্ুম্বরাধ 

জার্াম্বর্া  ম্বযম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল বুধবার থবক্াল হিকক্ শুরু ক্কর আপকেট থর্উ ইয়কক্ন সম্ভাবয চরম 

আব াওয়ার জর্য প্রস্তুত িাক্ার জর্য থর্উ ইয়ক্নবাসীকের আহ্বার্ জাথর্কয়কের্। এই আব াওয়া 

বযবস্থা ভারী বষৃ্টিপাত এবং বজ্রঝড় থর্কয় আসার ক্িা যা ওকয়োর্ ন থর্উ ইয়ক্ন, থিঙ্গার হলক্স, 

এবং হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন অঞ্চকলর থক্েু অংশকক্ থবকশষ ক্কর সাউোর্ ন ষ্টটয়ারকক্ প্রভাথবত ক্রকব, 

হযখাকর্ প্রথত ঘণ্টায় 2-3 ইঞ্চঞ্চ বষৃ্টিপাকতর সম্ভাবর্া রকয়কে। এই ঝড়গুথল হক্বল ক্কয়ক্ েিা 

ভারী বষ নণই র্য়, বরং, 1" ইঞ্চঞ্চ পয নন্ত থশলা পাত, েমক্া  াওয়া বকয় আর্কত পাকর, থক্ন্তু ঝকড়র 

গথত ক্ম  ওয়ার ক্ারকণ, থর্ম্ন অঞ্চকল এবং হযসব অঞ্চকল পাথর্ থর্ষ্কাশকর্র বযবস্থা উন্নত র্য় 

হসখাকর্ বষৃ্টিপাকতর ক্কয়ক্ ঘণ্টা পকর অক্স্মাৎ বর্যা  কত পাকর।  

  

যথে আগামী 24 ঘণ্টার মকধয প্রভাথবত অঞ্চকল যাতায়াত ক্রা  য় তা কল থর্উ ইয়ক্নবাসীকের 

গুরুতর সতক্নতা অবলম্বর্ ক্রকত এবং স্থার্ীয় আব াওয়ার পূব নাভাকসর থেকক্ গভীর র্জর 

রাখকত আহ্বার্ ক্রা  কে।  

  



"ভারী বষ নণ, েমক্া  াওয়া এবং থশলা বষ নকণর এক্ষ্টট থমশ্র প্রথতকূ্ল আব াওয়া আজ হিকক্ শুরু 

ক্কর হেকট আঘাত  ার্কব এবং রাতভর চলকব, যার িকল থবথভন্ন এলাক্ায় অক্স্মাৎ বর্যা  কত 

পাকর," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আথম চাই থর্উ ইয়ক্নবাসীরা ভারী বষ নকণর জর্য প্রস্তুথত থর্ক্ 

যখর্ আমাকের হেট একজঞ্চিগুথল আব াওয়ার পূব নাভাস পয নকবক্ষণ ক্রকে এবং প্রকয়াজকর্ 

আমাকের স  থর্উ ইয়ক্নবাসীকের স ায়তা ক্রার জর্য প্রস্তুত আকে।"  

  

ইকতামকধয, জাতীয় আব াওয়া পথরকষবা ক্াইয়ুগা, হশমাং, ওন্টাথরও, সু্কইলার, হসকর্ক্া, থেউকবর্, 

ষ্টটওগা, টম্পথক্ি, ওকয়ইর্ এবং ইকয়টস ক্াউথন্ট সমূক  বুধবাকরর রাত হিকক্ বর্যা পয নকবক্ষণ 

শুরু ক্করকে। পয নকবক্ষকণর আওতায় িাক্া এলাক্ায় ক্কয়ক্ েিা বজ্রঝড়  কত পাকর এবং যার 

প্রকতযকক্ 1-3 ইঞ্চঞ্চ পয নন্ত বষৃ্টিপাত ঘটাকত পাকর। ঝকড়র অথত বষ নকণর িকল র্েী, খাল, ঝণ না এবং 

অর্যার্য থর্ম্ন এবং বর্যা প্রবণ অঞ্চকল বর্যার সষৃ্টি ক্রকত পাকর।  

  

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

পথরকষবার (National Weather Service) ওকয়বসাইট হেখুর্৷ থর্উ ইয়ক্নবাসীকের 

https://alert.ny.gov হিকক্ NY অযালাকটন (NY Alert) সাবস্ক্রাইব ক্কর জরুথর সতক্নতার জর্য 

সাইর্ আপ ক্রকত উৎসাথ ত ক্রা যাকে, এষ্টট এক্ষ্টট থবর্ামূকলয প্রেত্ত হসবা যা আপর্ার হসল 

হিার্ বা ক্ম্পম্পউটাকর অথত গুরুত্বপূণ ন জরুথর তিয প্রোর্ ক্কর।  

  

হস্টম্বির হ ামলোন্ড বসবকউবরটি ও ইমাম্বজনঞ্চি সাবভনম্বসস বিবভেম্বর্র (State Division of 

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

"এই ঝড়ষ্টট খুব অল্প সমকয়র মকধয ভারী বষৃ্টিপাত ঘটাকত পাকর। থর্উ ইয়ক্নবাসীকের, থবকশষ ক্কর 

সাউোর্ ন ষ্টটয়ারবাসীকের প্রস্তুত িাক্কত  কব। এই ঘটর্াগুথলকত অক্স্মাৎ বর্যা এক্ষ্টট গুরুতর 

হুমথক্, তাই আপথর্ যথে বর্যা পয নকবক্ষকণর আওতায় িাক্া হক্ার্ও অঞ্চকল িাকক্র্, তা কল 

সতক্ন িাকু্র্, যথে থর্রাপে  য় তা কল আপর্ার প্রথতকবশী এবং পথরজকর্র খবর থর্র্ এবং মকর্ 

রাখকবর্ -- ক্খকর্া বর্যায় হভকস যাওয়া রাস্তায় গাথড় চালাকবর্ র্া।"  

  

এম্বজঞ্চির প্রস্তুবি  

  

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

Emergency Services)  

থর্উ ইয়ক্ন হেকটর থিথভশর্ অব হ ামলযান্ড থসথক্উথরষ্টট অযান্ড ইমাকজনঞ্চি সাথভনকসকসর জরুথর 

ক্ায নক্রম পথরচালর্া হক্ন্দ্র আব াওয়া ও ভ্রমকণর অবস্থা পয নকবক্ষণ ক্রকে এবং সাড়াোর্ 

ক্ায নক্রকমর হক্ষকে স্থার্ীয় সরক্ারগুকলার সাকি সমন্বয় রক্ষা ক্রকব। পাম্প, হচইর্ স, বাথলর বস্তা 

হজর্াকরটর, খাট, ক্ম্বল ও হবাতলজাত পাথর্স  ঝড়-সংক্রান্ত প্রকয়াজর্ীয় সংস্থার্ প্রকয়াজকর্ 

ক্ষথতগ্রস্ত হলাক্জকর্র ক্াকে হপ ৌঁকে থেকত হেকটর মজেু প্রস্তুত রকয়কে।  

  

পবরি র্ বিভাগ  

হেকটর পথরব র্ থিপাটনকমন্ট (Department of Transportation, DOT) 3,370 সুপারভাইজার 

এবং অপাকরটর থর্কয় সাড়াোর্ ক্রকত প্রস্তুত আকে। সক্ল মাঠ পয নাকয়র ক্মীরা সম্পূণ নভাকব 

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

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%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VOOVvCoMA%2FCZ02JVyXrqikCEWJIJu8nj%2FqGFrE8lW0w%3D&reserved=0
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%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VOOVvCoMA%2FCZ02JVyXrqikCEWJIJu8nj%2FqGFrE8lW0w%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%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tpO5GL5o9vqFxuxzAPk2BiE%2F1GSmp%2BF8v74HfwJPiR8%3D&reserved=0


থ কসকব গঠর্ ক্রা যাকব (বর্যার সাড়াোর্, থচপার, ভরা ও টার্া, থসউয়ার হজট, ক্াটা ও হিলা, 

ট্র্যাথিক্ থসগর্যাল, ইতযাথে)। হেট বযাপী িাক্া ইকু্ইপকমকন্টর সংখযা থর্কম্নাক্তার্ুসাকর:  

  

• 1,616ষ্টট বড় িাম্প ট্র্াক্  

• 317ষ্টট থবশাল হলািার  

• 87ষ্টট ট্র্যাক্ ক্রা এবং চাক্াযুক্ত এক্সক্যাকভটর  

• 77ষ্টট থচপার  

• 20ষ্টট হগ্রিার  

• 43ষ্টট সুইপার  

• 7ষ্টট থসউয়ার হজট স  ভযাকু্ম ট্র্াক্  

• 15ষ্টট ষ্টট্র্ ক্্রু বাকক্ট ট্র্াক্  

  

থ্রুওম্বয কিৃনপক্ষ  

থ্রুওকয় অকিাথরষ্টট (Thruway Authority) ঝকড়া বাতাস বা বর্যা সংক্রান্ত হযকক্াকর্া পথরথস্থথত 

হমাক্াকবলায় হেটজকুড় 632 জর্ অপাকরটর ও সুপারভাইজারকক্, হোট হিকক্ মাঝাথর আক্াকরর 

এক্সক্যাকভটর, প্লাও/িাম্প ট্র্াক্, বড় হলািার এবং হবশ থক্েু ব র্কযাগয ভযাথরকয়বল হমকসজ 

সাইর্ (Variable Message Signs, VMS) হবািন, ব র্কযাগয লাইট টাওয়ার, হোট হজর্াকরটর, হোট 

পাম্প ও সরঞ্জাম টার্ার হট্র্লার এবং হসই সাকি হযকক্ার্ও ধরকর্র পি হঘারাকর্া বা বকের জর্য 

ট্র্াথিক্ সাইর্ ও অর্যার্য ট্র্াথিক্ থর্য়ন্ত্রণ যন্ত্র থর্কয় প্রস্তুত আকে। থ্রুওকয়কত হমাটরচালক্কের 

সতক্ন ক্রকত থবথভন্ন রক্কমর বাতনার থচহ্ন,  াইওকয় সতক্নতা হরথিও এবং হসাশযাল থমথিয়া 

বযব ার ক্রা  য়।  

  

হেট বযাপী িাক্া ইকু্ইপকমকন্টর সংখযা থর্কম্নাক্তার্ুসাকর:  

• 360ষ্টট বড় ও হোট িাম্প ট্র্াক্  

• 62ষ্টট হলািার  

• 34ষ্টট হট্র্ইলার  

• 5ষ্টট ভযাক্ ট্র্াক্  

• 16ষ্টট এক্সক্যাকভটর  

• 9ষ্টট ব্রাশ থচপাস ন  

• 99ষ্টট হচইর্ স  

• 19ষ্টট এথরয়াল ট্র্াক্  

• 22ষ্টট থস্কি থেয়ার  

• 84ষ্টট ব র্কযাগয হজর্াকরটর  

• 68ষ্টট ব র্কযাগয লাইট ইউথর্ট  

  

থ্রুওকয় অিথরষ্টটর হমাবাইল অযাপ থবর্ামূকলয িাউর্কলাি ক্রকত হমাকটাথরেকের উৎসা  হেওয়া 

 কে, যা আইকিার্ এবং অযান্ড্রকয়ি থিভাইকসর জর্য পাওয়া যায়। অযাকপর মাধযকম হমাটথরেরা 

রাস্তায় িাক্ার সময় লাইভ ট্র্াথিক্ ক্যাকমরা, থরকয়ল-টাইম তিয ও হর্থভকগশর্ সংক্রান্ত 

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%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=50Nbwce4wOaBwugvBJm55MWwrvpy1AZKYu1dHLMFTw0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fnys-thruway-authority%2Fid1219981541%3Fls%3D1%26mt%3D8&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2ctCKsdwB3%2BsPR46yOFzXLEnYKQhaJTMO250H7HRsM0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dgov.ny.thruway.nysta&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Mkf9KsZ%2BL0iGaR4ZjNj3ujFSGrqEXloJjiEn4fZkAMA%3D&reserved=0


স ায়তায় সরাসথর অযাকক্সস পাকবর্। এোড়া হমাটথরেরা ট্র্ািঅযালাকটনর ই-হমকলর জর্য সাইর্ 

আপ ক্রকত পাকরর্, যা হিকক্ থ্রুওকয়কত সব নকশষ ট্র্াথিক্ আপকিট পাওয়া 

যাকব, @ThruwayTraffic Twitter-এ িকলা ক্রুর্ এবং thruway.ny.gov এ যার্ যাকত থ্রুওকয় এবং 

থর্উ ইয়ক্ন হেকটর অর্যার্য হরািওকয়কজর জর্য ইন্টারঅযাথিভ মযাকপর মাধযকম ট্র্াথিকক্র 

অবস্থা জার্া যায়।  

  

পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাগ (Department of Environmental Conservation)  

DEC পথরকবশ সংরক্ষণ পুথলশ অথিসার, িকরে হরঞ্জাস ন, আপৎক্ালীর্ মযাকর্জকমন্ট োি এবং 

আঞ্চথলক্ োিরা সতক্ন িাক্কবর্ এবং পথরবথতনত পথরথস্থথতকত র্জর রাখকবর্ এবং খারাপ 

আব াওয়ার েরুর্ ক্ষথতগ্রস্ত  ওয়ার সম্ভাবর্া রকয়কে এরক্ম এথরয়া এবং অবক্াঠাকমাগুথলকত 

তারা ট লোথর চালাকবর্। সক্ল উপলভয সম্পে হযকক্ার্ও জরুথর পথরথস্থথত হমাক্াকবলায় 

স ায়তা ক্রকত প্রস্তুত রকয়কে।  

  

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

Preservation)  

থর্উ ইয়ক্ন হেট পাক্ন পথুলশ এবং পাকক্নর পাকস নাকর্লরা সতক্ন আকে এবং আব াওয়া পথরথস্থথত 

এবং তার পথরণাকমর উপর ক্ড়া র্জর রাখকের্। পাকক্ন গমর্ক্ারীকের parks.ny.gov ওকয়বসাইট 

হচক্ ক্রা উথচত অিবা পাকক্নর সময়, হখালা ও বকের বযাপাকর সব নকশষ তকিযর জর্য তাকের 

স্থার্ীয় পাক্ন অথিকস ক্ল ক্রা উথচত।  

  

বর্উ ইযকন পাওযার অিবরটি (New York Power Authority, NYPA) / কোর্াল 

কম্বপ নাম্বরের্ (Canal Corporation)  

থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার অিথরষ্টট এবং থর্উ ইয়ক্ন হেট ক্যার্াল ক্কপ নাকরশর্ পথরথস্থথত পয নকবক্ষণ 

ক্রকে এবং আসন্ন আব াওয়া পথরথস্থথতর জর্য সমস্ত সম্পেগুথলকক্ প্রস্তুত ক্রকে। NYPA এবং 

ক্যার্ালকসর প্রথতথর্থধরা প্রকয়াজর্ অর্ুসাকর হেট, ক্াউথন্ট এবং স্থার্ীয় জরুথর ক্মীকের সাকি 

ঘথর্ষ্ঠ হযাগাকযাকগ রকয়কের্। প্রকয়াজকর্ NYPA ট্র্ািথমশর্ এবং অর্যার্য ক্মীকের স ায়তা 

ক্রকত পাঠাকর্ার জর্য NYPA প্রস্তুত রকয়কে। ক্যার্াল ক্কপ নাকরশর্ হর্াষ্টটশ টু হমথরর্াস ন অযালাকটনর 

মাধযকম জর্সাধারণকক্ প্রকয়াজর্ অর্ুযায়ী আপকিট ক্রকব। জর্সাধারকণর সেসযরা ক্যার্াল 

ক্কপ নাকরশর্ ওকয়বসাইকট এই হর্াষ্টটশগুথল হপকত সাইর্ আপ ক্রকত পাকরর্।  

  

জর্ম্বসিা বিভাগ (Department of Public Service)  

এই ঘটর্ার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেটজকুড় ক্ষয়ক্ষথত মূলযায়র্, সাড়া প্রোর্, হমরামত ও পুর্ব ন াল 

ক্ায নক্রম পথরচালর্ার জর্য থর্উ ইয়কক্নর ইউষ্টটথলষ্টট একজঞ্চিগুকলাকত প্রায় 5,500 জর্ ক্মী 

রকয়কে। একজঞ্চির ক্মীরা পুকরা সময় ইউষ্টটথলষ্টটগুথলর ক্ায নক্রকমর উপর র্জর রাখকব এবং 

সবকিকক্ হবথশ প্রভাথবত  কত পাকর বকল ধারণা ক্রা এলাক্াগুকলাকত ইউষ্টটথলষ্টট একজঞ্চিগুকলার 

পয নাপ্ত ক্মী থর্কয়াকগর থবষয়ষ্টট থর্ঞ্চিত ক্রকব।  

  

বর্উ ইযকন হস্টি পুবলে  

হেট পুথলশ (State Police) ক্ষথতগ্রস্ত এলাক্াগুথলকত প্রকয়াজর্ অর্ুযায়ী অথতথরক্ত ট্রুপার 

হমাতাকয়র্ ক্রকত প্রস্তুত। চার চাক্ার যার্বা র্, এবং ইউষ্টটথলষ্টট টাস্ক যার্বা র্ স  থবকশষভাকব 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oZALzSaxUrjfROkG9ALTGcCQaeQtKnQOUG%2F%2B35t159g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FThruwayTraffic&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hmvBqadzdCf4HW%2F9gQiXU3Ve93tSvPAqW5kLV1oSKpQ%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%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cEidkniNb80Ep9IZ%2BsBJzgw3%2BMXg3w7hGt5%2F81xaKs4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4ZOF%2Fd7VkWAQaSUYvHX4o0ZgOrwQU5fARdoVDEC4NA8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canals.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3MV0qXgWOhRHkXFk1M%2Bq5fuZvwSokORpN6%2BBWuTRo0c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canals.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3MV0qXgWOhRHkXFk1M%2Bq5fuZvwSokORpN6%2BBWuTRo0c%3D&reserved=0


ততথর হেট পুথলকশর সমস্ত গাড়ী অথবলকম্ব স ায়তার জর্য ততথর এবং প্রস্তুত রকয়কে। সক্ল 

ট্রুপ, জরুথর শঞ্চক্ত এবং হযাগাকযাগ সরঞ্জাম পরীক্ষা ক্রা  কয়কে।  

  

িীব্র আি াওযার বর্রাপত্তা পরামে ন  

প্রস্তুবি  

• আপথর্ হযখাকর্ বসবাস ক্করর্ হসখাকর্র ক্াউথন্ট এবং থর্ক্টবতী শ রগুথলর র্াম 

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

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

থর্রাপে স্থাকর্ যাওয়ার থর্রাপেতম রুটষ্টট হজকর্ রাখুর্।  

• এক্ষ্টট 'পথরবার থর্কয় পলায়র্' পথরক্ল্পর্া গঠর্ এবং অর্ুশীলর্ ক্রুর্ এবং পথরবাকরর 

সেসযরা পিৃক্  কয় হগকল এক্ষ্টট হেখা ক্রার স্থার্ সর্াক্ত ক্কর রাখুর্।  

• আসবাব, হপাশাক্ এবং অর্যার্য বযঞ্চক্তগত সম্পথত্ত স  সমস্ত মূলযবার্ ঞ্চজথর্সগুথলর 

এক্ষ্টট আইকটমকৃ্ত তাথলক্া ততথর ক্রুর্। এক্ষ্টট থর্রাপে স্থাকর্ তাথলক্াষ্টট রাখুর্।  

• ক্যাকর্র খাবার, ঔষধ এবং িােন এইি সরবরা  ও খাওয়ার পাথর্র জরুথর সরবরা  হবথশ 

ক্কর জমা ক্রুর্। পথরষ্কার, বে পাকে পার্ীয় জল সংরক্ষণ ক্রুর্।  

• আপর্ার হপাষা প্রাণী থর্কয় ক্ী ক্রকবর্ পথরক্ল্পর্া ক্কর রাখুর্।  

• এক্ষ্টট হপাকটনবল হরথিও, ফ্ল্যাশলাইট, অথতথরক্ত বযাটাথর এবং জরুথর রান্নার সরঞ্জাম 

 াকতর ক্াকে রাখুর্।  

• আপর্ার যার্বা কর্ জ্বালাথর্ ভকর বা চাজন থেকয় রাখুর্। যথে থবেুযৎ সরবরা  থবঞ্চেন্ন  য়, 

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

গাথড়র ট্র্াকে এক্ষ্টট হোট েুকয নাগ সরবরা  থক্ট রাখুর্।  

• েুকয নাগক্ালীর্ অতযাবশযক্ সামগ্রীগুথল র্াগাকলর মকধয রাখুর্, যার মকধয রকয়কে:  

-ফ্ল্যাশ এবং অথতথরক্ত বযাটার  

-বযাটাথর চাথলত হরথিও এবং অথতথরক্ত বযাটাথর  

-িােন এইি থক্ট এবং মযার্ুয়াল  

-জরুথর খােয এবং পাথর্  

-অ-তবেুযথতক্ ক্যার্ ওকপর্ার  

-অতযাবশযক্ ঔষধ  

-হচক্বুক্, র্গে, হক্রথিট ক্ািন, ATM ক্ািন  

  

 ঠাৎ ির্ো  

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

অর্য রাস্তা থেকয় যার্।  

• যথে আপর্ার গাথড়র চারপাকশ দ্রুত পাথর্ বাড়কত িাকক্, তা কল অথবলকম্ব যার্ পথরতযাগ 

ক্রুর্।  

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

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

আপর্ার গাথড়কক্ রাস্তা বা থব্রজ হিকক্ হটকর্ থর্কয় যাকব।  



  

িজ্রপাি  

• 30-30 থর্য়ম অর্ুসরণ ক্রুর্: যথে আপর্ার থবেুযৎ চমক্াকত হেখার এবং বজ্রপাকতর শব্দ 

হশার্ার মধযক্ার সমকয়র বযবধার্ 30 হসকক্ন্ড বা তার ক্ম  য় তা কল হসই বজ্রপাত 

আপর্াকক্ আঘাত ক্রার মকতা ক্াোক্াথে েরূকত্ব রকয়কে। অথবলকম্ব আশ্রয় গ্র ণ ক্রুর্। 

হশষ থবেুযৎ চমক্াকর্ার পর, আপর্ার আশ্রয় তযাগ ক্রার পূকব ন 30 থমথর্ট অকপক্ষা 

ক্রুর্।  

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

িাকক্র্, দ্রুত তার থর্কচ যার্ এবং আপথর্ এক্ষ্টট হখালা স্থাকর্ িাক্কল থর্চু  কয় বসুর্।  

• আপথর্ যথে এক্ষ্টট আশ্রয়কক্কন্দ্র র্া হযকত পাকরর্, গাে হিকক্ েকূর িাকু্র্। হক্ার্ও 

আশ্রয় র্া িাক্কল, হখালা স্থাকর্ থর্চু  কয় বসুর্, হক্ার্ও গাে যত লম্বা তার থিগুণ েকূর 

িাকু্র্।  

  

থর্রাপত্তা সংক্রান্ত আকরা পরামকশ নর জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেকটর থিথভশর্ অব হ ামলযান্ড 

থসথক্উথরষ্টট অযান্ড ইমাকজনঞ্চি সাথভনকসস এর থর্রাপত্তা পরামশ ন সংক্রান্ত ওকয়বকপইজ 

www.dhses.ny.gov/safety হেখুর্৷  

  

###  
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