
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/17/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল এগাম্বরাটি কাউবিম্বে জরুবর অিস্থা হ াষণা করম্বলর্ হেখাম্বর্ এই 

সপ্তাম্ব  ভারী হলক ইম্বেক্ট েুষারঝড় আ াে  ার্ম্বি িম্বল পূি নাভাস রম্বেম্বে  

  

ঝড় বিপজ্জর্ক োত্রা পবরবস্থবে সৃটি করম্বি িম্বল আেঙ্কা করা  ম্বে এিং একাবিক েুি 

েুষার ও েীব্র িাোম্বসর েম্বল বিদ্েুৎ বিভ্রাি  ওোর সম্ভাির্া রম্বেম্বে  

  

বর্উ ইেকনিাসীম্বদ্র িৃ স্পবেিার সন্ধ্ো হিম্বক শুক্রিার সন্ধ্ো পে নন্ত িাম্বেম্বলা ও 

ওোিারিাউর্ এলাকাসমূম্ব  বিপজ্জর্ক পবরবস্থবের কারম্বণ অপ্রম্বোজর্ীে োত্রা এড়াম্বে 

োবগদ্ হদ্ওো  ম্বে  

  

িৃ স্পবেিার বিকাল 4িা হিম্বক শুরু কম্বর, একাবিক হেি রাস্তা, থ্রুওম্বেম্বে (I-90) 

এক্সিি 46 (রম্বেোর - I-390) হিম্বক এক্সিি 61 (বরপবল - েিনমোর্ হরাড) পে নন্ত 

িাবণক্সজেক োত্রা বর্বষদ্ধ করা  ম্বেম্বে   

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে বৃ স্পথিবার সক্াকল 11টি ক্াউথির জর্য 

এক্টি জরুথর অবস্থা হ াষণা ক্রা  কেকে হেক িু পূব নাভাস রকেকে হে এক্টি শীিক্ালীর্ ঝড় 

আপকেি থর্উ ইেকক্নর থক্েু অংশকক্ িীব্র হলক্ ইকেক্ট িুষার দ্বারা রথববার পে নন্ত প্রভাথবি 

ক্রকব। সবকিকক্ হবথশ িুষারপাকির আশঙ্কা ক্রা  কে বৃ স্পথিবার এবং শুক্রবার েখর্ 

বাকেকলা এলাক্াে চার েুি পে নন্ত িুষার জমা সম্ভব এবং ওোিারিাউর্ এলাক্াে দুই েুি বা িার 

হবথশ িুষার জমা সম্ভব, এবং িুষারপাকির  ার  কব  ণ্টাে থির্ বা িার হবথশ ইঞ্চি। ঝকড়র েকল 

থবপজ্জর্ক্ োত্রা পথরথস্থথি এবং স্থার্ীে থবদুযৎ থবভ্রাি  ওো খুব সম্ভব, পূব নাভাকসর িুষার ও 

বািাকসর সঞ্চিলকর্র ক্ারকণ। অথিক্ ভারী, িীব্রির বযান্ডসমূক  থবদুযৎ ও বজ্রপািও  কি পাকর। 

গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইেক্নবাসীকদর সিক্ন িাক্কি এবং বৃ স্পথিবার সন্ধ্যা হিকক্ শুক্রবার পে নন্ত 

অপ্রকোজর্ীে োত্রা এড়াকি িাথগদ থদকেকের্, থবকশষ ক্কর বাকেকলা এবং ওোিারিাউর্ 

এলাক্াসমূক ।  

  

জরুথর অবস্থা প্রকোজয থর্কচর ক্াউথি, এবং হসই সাকি িাকদর সংলগ্ন ক্াউথির জর্য: 

ক্যািারাগাস, শযািাকক্াো, ইথর, হজকর্থস, হজোরসর্, লুইস, র্াোগ্রা, ওথর্ডা, ওসওকেকগা, হসইি 

লকরন্স, এবং ওোইওথমং।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-24-declaring-disaster-emergency-counties-cattaraugus-chautauqua-erie-genesee&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce12210cbf09443df436908dac8c3d28a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043040637100455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rIUmLXJ7Ck6vL11EgaHVTKikRBFAmBkUn3EzF56ZPOc%3D&reserved=0


"আমাকদর সক্লকক্ আমাকদর থর্কজকদর দাথেত্ব পালর্ ক্রকি  কব থর্ঞ্চিি ক্রার জর্য োকি 

সক্কল এই শীিক্ালীর্ ঝকড়র সমে থর্রাপদ িাক্কি পাকর, হসজর্য আথম প্রভাথবি 

ক্াউথিগুথলকি এক্টি জরুথর অবস্থা হ াষণা ক্করথে, ো সংস্থার্সমূ কক্ মকু্ত রাখকব এবং 

আমাকদর প্রস্তুথি বলীোর্ ক্রকব," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আমার প্রশাসর্ এই সম্ভাবয জীবর্ 

ঝুুঁ থক্গ্রস্ত ক্রা আবোো  ির্ার জর্য থদর্রাি প্রস্তুথি থর্কে, অথিথরক্ত থর্রাপত্তা ক্মী ও সরঞ্জাম 

থর্কে একসকে, থর্উ ইেক্ন হেকির থ্রুওকে বন্ধ্ ক্কর থদকে এবং জরুথর ক্াে নক্রম পথরচালর্া 

হক্ন্দ্রসমূ  (Emergency Operation Centers) সঞ্চক্রে ক্কর থদকে। আথম সক্ল থর্উ 

ইেক্নবাসীকক্ আগামী ক্কেক্থদর্ প্রস্তুি ও সিক্ন িাক্ার, এবং দুব নল থপ্রেজর্ ও প্রথিকবশীকদর 

হদখাকশার্া থর্ঞ্চিি ক্রার িাথগদ থদঞ্চে।"  

  

হলক্ ইকেক্ট িুষার সিক্নিা (Lake Effect Snow Warning) এবং শীিক্ালীর্ ঝড় পে নকবক্ষণ 

(Winter Storm Watches) রথববার সন্ধ্যা পে নন্ত ওকেোর্ ন থর্উ ইেক্ন, থেঙ্গার হলক্স, হসন্ট্রাল 

থর্উ ইেক্ন এবং র্ি ন ক্াথন্ট্র অিকলর এক্াথিক্ ক্াউথিকি ক্াে নক্র িাক্কব। বৃ স্পথিবার পে নন্ত, 

জািীে আব াওো হসবা (National Weather Service) পূব নাভাস এই ঝকড়র সমেক্াকল এক্াথিক্ 

স্থাকর্ এক্াথিক্ েুি িুষাকরর আশঙ্কা ক্রকে।  

  

আপর্ার এলাক্ার জর্য আব াওো সংক্রান্ত পে নকবক্ষণ ও সিক্নবািনার পূণ নাঙ্গ িাথলক্া হপকি, 

আপর্ার এলাক্ার জািীে আব াওো পথরকষবার ওকেবসাইি হদখুর্৷  

  

বর্উ ইেকন হেম্বির স্বম্বদ্ম্বের বর্রাপত্তা এিং জরুবর হসিা বডবভেম্বর্র (State Division of 

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

"আথম েি হজার থদকেই বথল িা েকিষ্ট  কব র্া হে এই থবপজ্জর্ক্ িুষারঝকড়র পকি িক্া 

সক্লকক্ এক্াথিক্ থদকর্র ভারী িুষারপাি, বািাস, থবপজ্জর্ক্ োত্রা পথরথস্থথি এবং সম্ভাবয 

থবদুযৎ থবভ্রাকির জর্য প্রস্তুি িাক্কি পদকক্ষপ থর্কি  কব। থর্উ ইেক্নবাসীরা এই িরকর্র 

আব াওোর সাকি পথরথচি, থক্ন্তু এটি এই হমৌসুকম আমাকদর প্রিম বড় িুষারঝড়, িাই আসুর্ 

সিক্ন হ , আপর্াকদর হক্র্াক্ািা এবং দরক্াথর ক্াজ ভারী িুষারপাি শুরু  ওোর আকগ এখর্ই 

ক্কর রাখুর্, েথদ সম্ভব  ে, এবং বনু্ধ্ ও পথরবাকরর সাকি হোগাকোগ ক্রুর্ থর্ঞ্চিি ক্রার জর্য হে 

িারাও ঝকড়র জর্য প্রস্তুি আকে।"  

  

এম্বজক্সির প্রস্তুবে  

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

Emergency Services)  

থর্উ ইেক্ন হেকির স্বকদকশর থর্রাপত্তা এবং জরুথর হসবা থডথভশর্ থর্থবড়ভাকব আব াওো ও 

োত্রার পথরথস্থথি পে নকবক্ষণ ক্রকব, হেকির একজঞ্চন্সর সাড়াদার্ ক্াে নক্রম সমন্বে ক্রকব, এবং 

দুকে নাকগর সমেজকুড় স্থার্ীেকদর সাকি হোগাকোগ রক্ষা ক্রকব।  

  

হেকির জরুথর বযবস্থাপর্া অথেকসর (State Office of Emergency Management) জরুথর 

ক্াে নক্রম পথরচালর্া হক্ন্দ্র (Emergency Operations Center) সঞ্চক্রে ক্রা  কব বৃ স্পথিবার 

এবং হেি েক্পাইলগুথল হেকক্াকর্া িরকর্র ঝড়-সংক্রান্ত প্রকোজর্ সমি নকর্ স্থার্ীে এলাক্াে 

থর্েুক্ত  ওোর জর্য প্রস্তুি আকে।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F%23%3AAlerts&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce12210cbf09443df436908dac8c3d28a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043040637100455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b8HuLWuQAcjy5k30DIY42G9dLIb03KGevn96iHH6mpE%3D&reserved=0


  

হেকির অথগ্ন প্রথিকরাি ও থর্েন্ত্রণ অথেকসর (State Office of Fire Prevention and Control) 

ক্াকে জরুথর সাড়াদার্ োর্, UTV প্রস্তুি রকেকে পারস্পথরক্ স ােিার অর্ুকরাকি প্রকোজর্মকিা 

সাড়াদাকর্র জর্য।  

  

পবরি র্ বডপািনম্বমি (Department of Transportation, DOT)  

হেকির পথরব র্ থডপািনকমি (Department of Transportation, DOT) 3,287 সুপারভাইজার 

এবং অপাকরির থর্কে সাড়াদার্ ক্রকে। ক্মীকদর প্রকোজর্মকিা হেকক্াকর্া িরকর্র সাড়াদার্ দল 

থ কসকব সজ্জজ্জি ক্রা হেকি পাকর, োর মকিয আকে িুষার ও বরে অপাকরশর্, হেকর্জ, থচপার, 

ভার হিালা ও ব র্, এবং ক্ািা ও েুকড় হেলা। পাশাপাথশ, 75 জর্  ির্া ক্মান্ড বযবস্থা (Incident 

Command System, ICS) ক্মী উপলভয িাক্কব আসন্ন  ির্াে সমি নর্ দাকর্র জর্য।  

  

সঙ্কিমে এলাক্াে হলক্ ইকেক্ট িুষার সাড়াদার্ সমি নর্ ক্রকি, অর্যার্য অিল হিকক্ হমাি 112 

জর্য ক্মী, োকদর মকিয 92 জর্ প্লাও ট্রাক্ অপাকরির/সুপারভাইজার, 11 জর্ সরঞ্জাম 

অপাকরির থর্কদনশক্, েেজর্ হমক্াথর্ক্, এক্জর্ অপাকরশর্ বযবস্থাপক্, এক্জর্ থর্রাপত্তা 

প্রথিথর্থি, এবং এক্জর্ ICS সমি নর্ ক্মী আকে, িাকদরকক্ প্রভাথবি অিকল থর্েুক্ত ক্রা 

 কেকে। পাশাপাথশ, 15টি প্লাও ট্রাক্, 6টি থমথডোম থডউটি প্লাওস  ট্রাক্, এবং 1টি বুলকডাজারও 

থর্কোগ ক্রা  কেকে। িাকদরকক্ থর্কনাক্ত উপাকে বির্ ক্রা  কেকে:  

  

ওম্বেোর্ ন বর্উ ইেকন/িাম্বেম্বলা:  

ক্মী থর্কোগ (87):  

• 70 জর্ অপাকরির  

• 7 জর্ সুপারভাইজার  

• 4 জর্ সরঞ্জাম অপাকরির থর্কদনশক্  

• 4 জর্ হমক্াথর্ক্  

• 1 জর্ অপাকরশর্ বযবস্থাপক্  

• 1 জর্ ICS ক্মী  

সরঞ্জাম থর্কোগ (22):  

• 15টি বড় প্লাও ট্রাক্  

• 6টি থমথডোম থডউটি প্লাও ট্রাক্  

• 1টি বুলকডাজার  

  

বেঙ্গার হলকস/রম্বেোর:  

ক্মী থর্কোগ (19):  

• 10 জর্ অপাকরির  

• 2 জর্ সুপারভাইজার  

• 4 জর্ সরঞ্জাম অপাকরির থর্কদনশক্  

• 2 জর্ হমক্াথর্ক্  

• 1 জর্ থর্রাপত্তা প্রথিথর্থি  

  



র্ি ন কাবি/ওোিারিাউর্:  

ক্মী থর্কোগ (6):  

• 3 জর্ অপাকরির  

• 3 জর্ সরঞ্জাম অপাকরির থর্কদনশক্  

  

বাইকরর অিলগুকলা হিকক্ আসা সব সংস্থার্ বুিবার থবক্াল বা সন্ধ্যার মকিয েিাস্থাকর্ হপৌৌঁকে 

োকব। পুকরা সমেজকুড় অবস্থা থবকবচর্াে থর্কে বাড়থি সংস্থার্ ও সরঞ্জাম বরাকের প্রকোজর্ 

পুর্মু নলযাের্ ক্রা অবযা ি রাখা  কব।  

  

দুকে নাগ চলাক্ালীর্ সমে এবং অগ্রাথিক্ারমূলক্ পথরষ্কার ক্াে নক্রম চলাক্ালীর্ সমকে 24/7 

ক্াে নপথরচালর্া ক্রার জর্য সব আবাথসক্ এলাক্াকি ক্মী থর্কোগ ক্রা  কব। িুষার ও বরে 

সরাকর্ার সব লভয সরঞ্জাম হমািাকেকর্র জর্য প্রস্তুি রকেকে। ক্ষথিগ্রস্ত এলাক্ার সক্ল থিি 

হমক্াথর্ক্কক্ প্রিার্ আবাসর্গুকলাকি হমরামি ও ট্রাক্ চলাচল স্বাভাথবক্ রাখকি 24/7 প্রস্তুি 

রাখা  কেকে। হেি বযাপী িাক্া ইকু্ইপকমকির সংখযা থর্কনাক্তার্ুসাকর:  

• 1522টি বড় প্লাউ ট্রাক্  

• 140টি থমথডোম থডউটি প্লাউ  

• 50টি হিা প্লাউ  

• 329টি বৃ ৎ হলাডার  

• 38টি হনাকলাোর  

  

DOT এক্টি সমূ্পণ ন বাথণঞ্চজযক্ োর্ থর্কষিাজ্ঞা ক্াে নক্র ক্রকে থর্নথলথখি অবস্থার্গুথলকি, 

বৃ স্পথিবার থবক্াল 4িা হিকক্:  

• ইিারকেি 190 - রুি 62 হিকক্ I-90  

• ইিারকেি 290 - সমূ্পণ ন হদ নয  

• ইিারকেি 990 - সমূ্পণ ন হদ নয  

• রুি 33 - সমূ্পণ ন হদ নয  

• রুি 219 - রুি 39 হিকক্ I-90  

• রুি 400 - সমূ্পণ ন হদ নয  

• বাকেকলা স্কাইওকে রুি 5 - সমূ্পণ ন হদ নয  

• I-81 - এঞ্চিি 33 হিকক্ ক্ার্াথডোর্ সীমান্ত - ট্রাক্গুকলা শুিু ডার্ হলর্ বযব ার 

ক্রকব  

  

সব নকশষ ট্রাথেক্ এবং ভ্রমকণর অবস্থা সম্পকক্ন জার্কি, 511 র্ম্বকর হোর্ ক্রুর্, www.511ny.org 

ওকেবসাইি হদখুর্, অিবা থবর্ামূকলয 511NY হমাবাইল অযাপ ডাউর্কলাড ক্রুর্। এই অর্লাইর্ 

থসকেম ও হমাবাইল অযাকপ রকেকে হেি হরাড মযাপ, ো হক্ার্ রাস্তাগুকলাকি িুষাকরর ক্ারকণ 

সমসযা  কে এবং হক্ািাে পথরথস্থথি স্বাভাথবক্ রকেকে িা থর্কদনশ ক্কর।  

  

থ্রুওম্বে কেৃনপক্ষ  

থ্রুওকে ক্িৃনপক্ষ (Thruway Authority) ক্মীরা সারাথদর্ রাি প্রস্তুি আকে এবং হেিবযাপী 657 

জর্ অপাকরির ও সুপারভাইজার থর্কে হলক্ ইকেক্ট ঝকড়র সাড়াদাকর্ প্রস্তুি আকে। থ্রুওকে এর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F%23%3AAlerts&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce12210cbf09443df436908dac8c3d28a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043040637257070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eAzuErCsfIyzh28hifNd6wemkkRlneIYDDh0g1%2FQE8Y%3D&reserved=0


থর্উ ইেক্ন, থসরাথক্উজ এবং অযালবাথর্ থডথভশর্ হিকক্ অথিথরক্ত ক্মী ও সরঞ্জাম স্থার্ান্তর ও 

থর্েুক্ত ক্করকে োকি ওকেোর্ ন থর্উ ইেকক্নর সম্ভাবয সবকিকক্ ক্ষথিগ্রস্ত স্থার্গুথলকি িুষার ও 

বরে অপাকরশর্ সমি নর্ ক্রকি পাকর। থর্েুক্ত সংস্থার্গুথলর মকিয রকেকে অপাকরির ও 

সুপারভাইজার, হমক্াথর্ক্, বড় প্লাও ট্রাক্ এবং বড় হনাকলাোর।  

  

পাশাপাথশ, থ্রুওকে জরুথর ক্াে নক্রম পথরচালর্া হক্ন্দ্রসমূ  (Thruway Emergency Operations 

Centers) বাকেকলাকি এবং সদর দপ্তকর ক্মী ঝকড়র পুকরা সমকে োকি িুষার ও বরে 

অপাকরশর্ বযবস্থাপর্াকি, ট্রযাথেক্  ির্ার সাড়াদার্, জরুথর বযবস্থাপর্া, এবং বাস্তব সমকের 

োত্রী িকিযর বযাপাকর স ােিা ক্রা োে।  

  

বৃ স্পথিবার থবক্াল 4িা হিকক্, সক্ল বাথণঞ্চজযক্ ট্রযাথেক্ থর্উ ইেক্ন হেকির থ্রুওকেকি (I-90) 

এঞ্চিি 46 (রকচোর I-390) হিকক্ হপর্থসলকভথর্ো সীমার্া পে নন্ত, এবং র্াোগ্রা থ্রুওকেকি I-90 

হিকক্ এঞ্চিি 22 পে নন্ত (রুি 62) থর্থষদ্ধ  কব। থ্রুওকেকি পূব নমুখী সক্ল বাথণঞ্চজযক্ ট্রযাথেক্কক্ 

অবশযই এঞ্চিি 61 (থরপথল - শিনমযার্ হরাড) থদকে হবর  কি  কব।  

  

পূব ন পাকশর পকেিগুকলা হিকক্ হপর্থসলকভথর্ো অথভমুকখ থ্রুওকেকি পঞ্চিমমুখী বাথণঞ্চজযক্ 

ট্রাথেক্কক্ I-390 হিকক্ I-86 ওকেে-এ োওোর জর্য এঞ্চিি 46 (রকচোর - I-390) থদকে হবর 

 কি  কব।  

  

থ্রুওকেকি হেিবযাপী সরঞ্জাম সংখযা ও থরকসাকস নর িাথলক্া থর্কচ হদওো  কলা:  

• 346টি বড় এবং থমথডোম থডউটি প্লাও ট্রাক্  

• 9টি হিা প্লাউ  

• 66টি হলাডার  

• 132,000 িকর্রও হবথশ লবণ  াকি রকেকে  

  

থ্রুওকেকি হমািরচালক্কদরকক্ শীিক্ালীর্ আব াওোর অবস্থা সম্পকক্ন সিক্ন ক্রকি থবথভন্ন 

িরকর্র হমকসজ সাইর্ ও হসাশযাল থমথডো বযব ার ক্রা  ে।  

  

থ্রুওকে ক্িৃনপক্ষ িাকদর হমাবাইল অযাপ ডাউর্কলাড ক্রকি গাথড়চালক্কদরকক্ উৎসাথ ি ক্কর 

ো আইকোর্ ও অযান্ড্রকেড থডভাইকসর জর্য থবর্ামূকলয পাওো োে। অযাপটি চলার পকি 

হমািরোর্ চালক্কদর থরকেল-িাইম ট্রাথেক্ সম্পকক্ন িিয, লাইভ ট্রাথেক্ ক্যাকমরা, ও থদক্-

থর্কদনশর্া সংক্রান্ত স ােিা প্রদার্ ক্কর। এোড়াও গাথড় চালক্রা ট্রান্সঅযালািন (TRANSalert) ই-

হমইকলর জর্য সাইর্-আপ ক্রকি পাকরর্ ো থ্রুওকে সংলগ্ন োর্বা কর্র সব নকশষ অবস্থা সম্পকক্ন 

িিয প্রদার্ ক্কর৷ আপথর্ থ্রুওকে অিথরটিকক্ িুইিাকর অর্ুসরণ ক্রকি 

পাকরর্: @ThruwayTraffic এবং @NYSThruway এবং হেসবুকক্ (Facebook) NYS Thruway 

Authority।  

  

সামবরক ও হর্ৌ অোম্বেোস ন বডবভের্ (DMNA)  

সামথরক্ ও হর্ৌ অযাকেোস ন থডথভশর্ (Division of Military and Naval Affairs, DMNA) আজকক্ 

রাি 6িা হিকক্ হেকির সাড়াদাকর্ স ােিার জর্য 60 জর্ ক্মীকক্ দাথেত্বরি রাখকব: 2ে 

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%7Ce12210cbf09443df436908dac8c3d28a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043040637257070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8DEROEEDr5NoE3BaFFeFTUIQKAu5ffZPKo%2FiR87s%2BKc%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%7Ce12210cbf09443df436908dac8c3d28a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043040637257070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fiT13dkwq6hQTZs3FH4Z6MPtULL1P8eIcUjlmu8UbXw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fthruwaytraffic&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce12210cbf09443df436908dac8c3d28a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043040637257070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JSbB%2FRhrqWDmRfwzEtzv7N7%2FeJxO3ZmbFdAQShPlcJI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSThruway&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce12210cbf09443df436908dac8c3d28a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043040637257070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oxcYVWHB%2BKZBg6nyRGpHggkv32L2iHbgjEjj%2Fxz3T5A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSThruway&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce12210cbf09443df436908dac8c3d28a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043040637257070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=11VoZoS1r51H%2BBXzrHpii7CSl%2BXTrXsTrIplj6MJnQc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSThruway&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce12210cbf09443df436908dac8c3d28a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043040637257070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=11VoZoS1r51H%2BBXzrHpii7CSl%2BXTrXsTrIplj6MJnQc%3D&reserved=0


হস্কাোের্ 101িম ক্যাকভলথর হিকক্ হসর্য, ো র্াোগ্রা েলস এোর থরজাভন হেশকর্ (Niagara 

Falls Air Reserve Station) অবস্থার্ ক্কর এবং মযাকের্ অযাথভথর্উ আম নাথরর (Masten Avenue 

Armory) 105িম সামথরক্ পুথলশ হক্াম্পাথর্, এবং 107িম আক্রমণ উইংকের হবমাথর্ক্।  

  

পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাগ (Department of Environmental Conservation)  

DEC পুথলশ অথেসার, েকরে হরঞ্জাস ন, জরুথর বযবস্থাপর্া ক্মী এবং আিথলক্ ক্মীরা সিক্ন 

রকেকের্ এবং পথরথস্থথি পে নকবক্ষণ ক্রকের্ এবং গুরুির আব াওো দ্বারা প্রভাথবি  ওো এলাক্া 

ও অবক্াঠাকমাগুকলাকি সঞ্চক্রেভাকব ি ল থদকের্। DEC সক্ল সংস্থার্ হমািাকেকর্র জর্য 

একজঞ্চন্সর অংশীদারকদর সাকি সমন্বে ক্রকে এবং হেকক্াকর্া জরুথর সাড়া প্রদাকর্র হক্ষকত্র 

স ােিা ক্রার জর্য লভয সব সম্পদ েিাস্থাকর্ থর্কোঞ্চজি রকেকে।  

  

DEC বযাক্ক্াথন্ট্র বযব ারক্ারীকদরকক্ শীিক্ালীর্ অবস্থা সম্পকক্ন সকচির্ িাক্ার জর্য এবং 

প্রস্তুথি হর্ওোর জর্য পরামশ ন থদকে। এক্জর্  াইক্াকরর শারীথরক্ সক্ষমিা বা গন্তবয থর্থব নকশকষ 

শীিক্ালীর্  াইথক্ং এর জর্য থর্রাপত্তা এবং প্রস্তুথি অিযন্ত গুরুত্বপূণ ন। আকরা হবথশ উপকভাগয 

এবং অথিক্ির থর্রাপদ অথভজ্ঞিার জর্য শীিক্ালীর্ অবস্থার জর্য েিােিভাকব প্রস্তুথি হর্ওো 

অিযন্ত গুরুত্বপূণ ন। শীিক্ালীর্  াইথক্ং সম্পকক্ন বাড়থি িিয এখাকর্ পাওো োকব।  

  

DEC বৃ ৎ পথরমাকণ িুষার অপসারণ এবং থর্ষ্পথত্তর জর্য দােী বযঞ্চক্তকদর মকর্ ক্থরকে থদকে হে 

িারা জকলর মার্কক্ লবণ, বাথল, হিল, আবজনর্া এবং বরকের অর্যার্য ধ্বংসাবকশকষর মকিা 

দষূণক্ারীর দ্বারা প্রভাথবি  ওোর সম্ভাবর্া হ্রাস ক্রকি সা ােয ক্রার জর্য সকব নাত্তম বযবস্থাপর্ার 

অর্ুশীলর্গুথল হের্ হমকর্ চকলর্। আকরা িিয এখাকর্ পাকবর্৷  

  

পাকন, বিম্বর্াদ্র্ ও ঐবে াবসক সংরক্ষণ দ্প্তর (Office of Parks, Recreation and 

Historic Preservation)  

থর্উ ইেক্ন হেি পাক্ন পুথলশ এবং পাকক্নর পাকস নাকর্লরা সিক্ন আকে এবং আব াওো পথরথস্থথি 

এবং িার পথরণাকমর উপর ক্ড়া র্জর রাখকের্। পাকক্ন গমর্ক্ারীকদর parks.ny.gov ওকেবসাইি 

হচক্ ক্রা উথচি অিবা পাকক্নর সমে, হখালা ও বকন্ধ্র বযাপাকর সব নকশষ িকিযর জর্য িাকদর 

স্থার্ীে পাক্ন অথেকস ক্ল ক্রা উথচি।  

  

জর্ম্বসিার বিভাগ (Department of Public Service)  

থর্উ ইেকক্নর ইউটিথলটিগুথলকি রাজয জকুড় ক্ষেক্ষথি মূলযাের্, প্রথিঞ্চক্রো, হমরামি এবং 

পুর্রুদ্ধাকরর প্রকচষ্টার জর্য আর্ুমাথর্ক্ 5,730 জর্ ক্মী উপলভয। একি রকেকে অথিথরক্ত 230 

জর্ বাথ যক্ FTE ো জািীে থগ্রড দ্বারা থর্ঞ্চিি  কেকে। NYSEG ওকেোর্ ন থর্উ ইেক্ন এলাক্াে 

এর চুঞ্চক্ত সমি নর্ বৃঞ্চদ্ধ ক্করকে হলক্ ইকেক্ট িুষাকরর প্রস্তুথি থ কসকব। DPS-এর ক্মীরা পুকরা 

সমেজকুড় ইউটিথলটি ক্াে নক্রকমর ট্রযাক্ রাখকব এবং সবকচকে হবথশ প্রভাথবি  ওো 

এলাক্াগুকলাকি ইউটিথলটি একজঞ্চন্সগুকলার েিােি ক্মী থর্কোকগর থবষেটি থর্ঞ্চিি ক্রকব।  

  

হেি পুবলে  

হেি পুথলশ হেসব এলাক্া হলক্ ইকেক্ট িুষারপাকির দ্বারা সবকচকে হবথশ প্রভাথবি  কব হসসব 

এলাক্াে বাড়থি ি ল হোগ ক্রকে, এবং এোড়াও এসব অিকল বাড়থি থবকশষাথেি োর্বা র্, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F112826.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce12210cbf09443df436908dac8c3d28a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043040637257070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wbqbHSTemKwtr0Xt5s%2BStiUi%2BRxBPjJw82BHigg%2BJro%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fdocs%2Fwater_pdf%2Ftogs5111new.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce12210cbf09443df436908dac8c3d28a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043040637257070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j5a0VkWZpxiRbrTvBBKgdR0qgrYSTzj44GIz6Atzec0%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%7Ce12210cbf09443df436908dac8c3d28a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043040637257070%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DAat1cfXiE9sLnTJo4cReuol7uXd%2BCsKBlWPjvF520s%3D&reserved=0


হেমর্ ইউটিথলটি িাস্ক হভথ কক্ল এবং হনাকমাবাইল হমািাকের্ ক্রকব। সব হোর-হুইল োইভ 

োর্বা র্ হমািাকের্ ক্রা  কব, এবং ি্রুকপর জরুথর থবদুযৎ ও হোগাকোগ সরঞ্জাম পরীক্ষা ক্রা 

 কেকে।  

  

েীেকালীর্ বর্রাপত্তা সংক্রান্ত পরামে ন  

েীেকালীর্ ভ্রমণ  

থর্রাপকদ গাথড় চালাকর্ার জর্য থক্েু গুরুত্বপূণ ন পরামকশ নর মকিয রকেকে:  

• শীিক্ালীর্ ঝকড়র সমকে প্রকোজর্ র্া  কল গাথড় চালাকবর্ র্া।  

• হসিুগুকলাকি সিক্নিা অবলম্বর্ ক্রুর্ ক্ারণ হসখাকর্ সড়কক্র িুলর্াে অথিক্ 

দ্রুি বরে জকম োে।  

• েথদ আপর্াকক্ ভ্রমণ ক্রকিই  ে, আপর্ার গাথড়কি জীবর্-রক্ষাক্ারী সরঞ্জাম 

হেমর্ ক্ম্বল, হবলচা, িযাশলাইি ও বাড়থি বযািাথর, বাড়থি গরম হপাশাক্, িাোর 

হচইকর্র হসি, বযািাথরর বুোর ক্যাবল, দ্রুি শঞ্চক্তদােক্ খাবার এবং থবপদ 

সংকক্ি হদোর জর্য বযব াকরর উকেকশয উজ্জ্বল রকের ক্াপকড়র িুক্রা রকেকে 

িা থর্ঞ্চিি ক্রুর্।  

• েথদ আপর্ার বযব াকরর জর্য অর্যার্য হোগাকোকগর থডভাইস হেমর্ হসল হোর্ 

অিবা িু-ওকে হরথডও িাকক্, িা কল বযািাথরকি চাজন থদকে রাখুর্ এবং ভ্রমকণর 

সমে হসটি আপর্ার সকঙ্গ রাখুর্। েথদ আপথর্  াথরকে োর্, সা াকেযর জর্য ক্ল 

ক্কর উদ্ধারক্ারীকদরকক্ আপর্ার হলাকক্শর্ জার্াকি পারকবর্।  

• শীিক্ালীর্ সমকে মৃিুয ও আ ািপ্রাথপ্তর শীষ ন ক্ারণ  কলা পথরব র্জথর্ি 

দু নির্া। গাথড়কি চলাচল ক্রার আকগ আপর্ার োর্বা র্ বরে ও িুষার হিকক্ 

মুক্ত আকে িা থর্ঞ্চিি ক্কর থর্র্; ভাকলাভাকব দৃটষ্টকগাচর  ওোিা ভাকলাভাকব গাথড় 

চালাকর্ার মূল চাথবক্াটঠ। আপর্ার িামার স্থার্গুকলা সম্পকক্ন পথরক্ল্পর্া ক্কর 

রাখুর্ এবং গাথড়গুকলার মকিয আকরা হবথশ দরূত্ব রাখুর্। অথিথরক্ত সিক্ন িাকু্র্ 

এবং মকর্ রাখকবর্ হে িুষারক্ণা হোি থশশুকদরকক্ আড়াল ক্কর থদকি পাকর। 

সবসমে সড়ক্ ও আব াওোর অবস্থার সকঙ্গ আপর্ার গথির থমল রাখুর্।  

• সক্ল সড়কক্ চলাচলক্ারী গাথড় চালক্কদর জর্য এটি হজকর্ রাখা গুরুত্বপূণ ন হে 

হনা-প্লাউগুকলা  ণ্টাে 35 মাইল গথিকবকগ চলাচল ক্কর, ো বহু হক্ষকত্রই হপাে 

ক্রা গথিসীমার হচকে ক্ম  কে িাকক্, োকি থেটিকে হদো লবণগুকলা োইথভং 

হলকর্র মকিযই িাকক্ এবং সড়ক্পকির বাইকর থেিকক্ র্া পকড়। প্রাে হক্ষকত্রই 

ইিারকেি  াইওকেগুকলাকি হনা-প্লাউগুকলা পাশাপাথশ অবস্থার্ ক্কর ক্াজ ক্কর 

িাকক্, ক্ারণ একি এক্াথিক্ হলর্ সব নাথিক্ ক্াে নক্র ও থর্রাপদ উপাকে পথরষ্কার 

ক্রা োে।  

• গাথড় চালক্ ও পিচারীকদরকক্ও হখোল রাখকি  কব হে হনা-প্লাউ চালক্কদর 

দৃটষ্টকগাচরিা সীথমি িাকক্, এবং হনা-প্লাউ এর আক্ার ও ওজর্ হসটিকক্ দ্রুি 

সরাকর্া ও বন্ধ্ ক্রা ক্টঠর্ ক্কর িুলকি পাকর। িুষার-অপসারণ-েকন্ত্রর হপের্ 

হিকক্ বরে ওড়াকর্া এর চালক্কদর দৃটষ্টশঞ্চক্ত মারাত্মক্ভাকব হ্রাস ক্রকি বা 

হ াোইিআউি অবস্থার ক্ারণ  িাকি পাকর। গাথড়চালক্কদর িুষার-অপসারণ-

েন্ত্রকক্ পাশ ক্াটিকে োওোর হচষ্টা ক্রা বা হপের্-কপের্ োওো অিবা খুব 

ক্াোক্াথে োওো উথচৎ র্ে। গাথড় চালক্কদর জর্য গাথড় চালাকর্ার জর্য সবকচকে 



থর্রাপদ জােগা  কলা হনা-প্লাউ এর হবশ থপেকর্ হেখাকর্ সড়ক্পি পথরষ্কার 

রকেকে ও লবণ থেিাকর্া  কেকে। ক্খকর্া হক্াকর্া হনাপ্লাউ চালু অবস্থাে এটির 

সামকর্ থদকে অথিক্রম ক্রার হচষ্টা ক্রকবর্ র্া।  

  

ভারী কাজকম ন  

ভারী ক্াজক্ম ন, হেমর্ বরে সরাকর্া, ধ্বংসাবকশষ পথরষ্কার ক্রা অিবা গাথড় হঠলা, ইিযাথদ  ািন 

অযািাকক্র ঝুুঁ থক্ বাথড়কে হদে।  

  

সমসযা এড়াকি:  

• উষ্ণ িাকু্র্, গরম হপাশাক্ পরুর্ এবং  করর বাইকর ক্াজ ক্রার সমে িীর 

গথিকি ক্াজ ক্রুর্।  

• অথিথরক্ত পথরশ্রম এড়াকি  র্  র্ থবশ্রাম থর্র্  

• েথদ আপথর্ বুকক্ বযিা, শ্বাসক্ষ্ট, বা আপর্ার হচাোল হিকক্ আপর্ার বাহুর থদকক্ 

চকল োওো বযিা, ইিযাথদ অর্ুভব ক্করর্ -- িা কল িামুর্ এবং িাৎক্ষথণক্ভাকব 

সা ােয চার্।  

  

বিদ্েুৎ বিভ্রাি  

• এলাক্াথভথত্তক্ হমরামকির সমেসূথচ জার্কি আপর্ার ইউটিথলটির ক্াকে হোর্ 

ক্রুর্  

• পথরকষবা থেকর আসার সমে সাথক্নি ওভারকলাড  ওো হরাি ক্রকি লাইি ও 

অযাপ্লাকেন্সগুকলা বন্ধ্ রাখুর্ বা প্লাগ খুকল রাখুর্; ক্খর্ থবদুযৎ থেকর আসকে িা 

জার্ার জর্য এক্টি বাথি চালু রাখুর্  

• েথদ শীিক্ালীর্ ঝকড়র সমকে থ টিং চকল োে, িা কল আপর্ার হেসব ক্ক্ষ 

প্রকোজর্ হর্ই হসগুকলা বন্ধ্ ক্কর হদওোর মািযকম উষ্ণিা িকর রাখুর্।  

  

ব টিং সংক্রান্ত সেকনো  

• থবক্ল্প িাকপর জর্য শুিু থর্রাপদ উৎস হেমর্ োোরকপ্লস, হোি আক্াকরর ভাকলা 

হভিেুক্ত ক্াকঠর বা ক্েলার চুলা বা হপাকিনবল হস্পস থ িার বযব ার ক্রুর্  

• সবসমে প্রস্তুিক্ারকক্র থর্কদনশর্া হমকর্ চলুর্  

• থবক্ল্প িাকপর উৎস হেমর্ োোরকপ্লস, উডকোভ, ইিযাথদ বযব ার ক্রার সমে 

সবসমে েিােি হভথিকলশর্ রকেকে িা থর্ঞ্চিি ক্রুর্  

• পদনা, হিাোকল এবং পিক াল্ডারগুকলাকক্ উত্তপ্ত পৃষ্ঠিল হিকক্ দকূর রাখুর্  

• এক্টি অথগ্ন থর্ব নাপক্ েন্ত্র এবং হমাক্ থডকিক্টর রাখুর্ এবং হসগুকলা ক্াজ ক্রকে 

িা থর্ঞ্চিি ক্রুর্  

• েথদ আপথর্ আপর্ার থ টিং-এর থর্েথমি জ্বালাথর্র সমূ্পরক্ থ কসকব, অিবা 

জরুথর পথরথস্থথিকি িাকপর উৎস থ কসকব হক্করাথসর্ থ িার বযব ার ক্করর্, 

িা কল থর্নথলথখি থর্রাপত্তা সংক্রান্ত পরামশ ন অর্ুসরণ ক্রুর্:  

উৎপাদকক্র থর্কদনশর্া অর্ুসরণ ক্রুর্  

আপর্ার ইউথর্কির জর্য শুিু সটঠক্ জ্বালাথর্ বযব ার ক্রুর্  



শুিু  করর বাইকর এবং শুিুমাত্র েখর্ ইউথর্িটি ঠাণ্ডা িাকক্ িখর্ পুর্রাে জ্বালাথর্ ভথিন 

ক্রুর্  

থ িারকক্ আসবাবপত্র এবং অর্যার্য দা য বস্তু হিকক্ ক্মপকক্ষ থির্ েুি দকূর রাখুর্  

থ িার বযব ার ক্রার সমে, আগুর্ হিকক্ সুরক্ষার পদকক্ষপসমূ  এবং হভথিকলশর্ 

েিােিভাকব বযব ার ক্রুর্  

  

থর্রাপত্তা সংক্রান্ত আকরা পরামকশ নর জর্য থভঞ্চজি ক্রুর্ https://dhses.ny.gov/safety।  
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