
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/28/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল অসমম্বের গরম তাপমাত্রার দরুণ িরফ গলার ফম্বল সম্ভািে ির্ো রুখম্বত 

হেট এম্বেন্সিগুবলম্বক ওম্বেোর্ ন বর্উ ইেম্বকন ির্ো হমাকাবিলার সংস্থার্ স  প্রস্তুত 

িাকম্বত বর্ম্বদনে বদম্বেম্বের্  

  

রফ গলা ও উষ্ণ তাপমাত্রার ের্ে প্রতোবেত ির্োর আম্বগ স্থার্ীে সরকাম্বরর কাম্বে 

সোন্ডিোগ এিং অর্োর্ে যা যা সংস্থার্ উপলভে আম্বেি  

  

ির্ো সংক্রান্ত সমসো কমাম্বর্ার ের্ে হেম্বটর েকপাইল হিম্বক কাম্বে লাগাম্বর্ার মম্বতা 

প্রাে 800,000 সোন্ডিোগ এিং 300টটর হিবে পাম্প উপলভে আম্বে  

  

হয বমউবর্বসপোবলটটগুবলম্বত ির্োর সম্ভাির্া আম্বে হসগুবলম্বক স ােতা করার ের্ে 

বিবিধ হেট এম্বেন্সি সংস্থার্, সরঞ্জাম ও কমী প্রস্তুত কম্বর রাখম্বে  

  

  

স্টেটে চলা ভয়ঙ্কর শীতকালীন ঝড়, যা এই ছুটের সপ্তাহাটে হাররটকটনর মটতা স্টঝাটড়া বাতাস, 

সাদা তুষারাবৃত পরররিরত, এবং চার ফুটের স্টবরশ উঁচু ভারী স্টভজা বরফ সৃটি কটরটছ, তা রনয়ন্ত্রণ 

করটত আজ গভন নর কযারি স্টহাকল বতনমাটন চাল ুপরররিরত স্টমাকারবলার পাশাপারশ ওটয়োন ন 

রনউ ইয়টকনর জনয অরতররক্ত সহায়তা স্ট াষণা কটরটছন। স্টেটের ঝড় প্ররতক্রিয়া এই সপ্তাটহও 

চলটব, এবং বুধবার, গভন নর স্টহাকল ওটয়োন ন রনউ ইয়কন অঞ্চটল স্টমাে 611 জন নযাশনাল গার্ন 

সসনয পাটিটয়টছন। পররটষবার সদসযটদরটক রতনজটনর দটল ভাগ কটর এমন  টর  টর রগটয় 

কলযাণমূলক পররদশ নন করা হটে স্টযগুরলটত পাওয়ার কাে হটয়টছ এবং  েনা চলাকালীন যারা 

911 নম্বটর স্টফান কটরটছন। ঝড় চলাকালীন, পুটরা ওটয়োন ন রনউ ইয়কন এবং রসটে অফ বাটফটলা 

জটুড় স্টমাে 170,000 পাওয়ার কাটের  েনা জানা স্টগটছ। স্টলক এটফক্ট স্টনা বযান্ড এই অঞ্চলটের 

জনয আর রবপদ বহন না করটলও, গভন নর স্টহাকল বুধবার স্টেে এটজক্রিগুরলটক বনযা 

স্টমাকারবলায় প্ররতক্রিয়া স্টদওয়ার মটতা সংিান প্রস্তুত কটর রাখটত বটলটছন, কারণ তাপমাত্রা 

বাড়া ও বরফ গলার জনয বাটফটলা অঞ্চটল এই সপ্তাটহর পটরর রদটকর বনযার সম্ভাবনা রটয়টছ।  

  

"এই ঐরতহারসক শীতকালীন ঝটড়র সম্মুখীন হটয় রনউ ইয়কন স্টেে আটগ স্টিটকই বনযা 

পরররিরতর স্টমাকারবলা করার জনয প্রস্তুরত চারলটয় যাটে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আমাটদর 

স্টেে এটজক্রির কম নচারীরা ও িানীয় এমাটজনক্রির প্ররতক্রিয়াদাতা ঝটড়র মটধয রনটজটদর মটধয 

সমন্বয় সাধন কটর কাজ করটছন, এবং ওটয়োন ন রনউ ইয়কনবাসীটদরটক সুররিত রাখটত ও 

আমাটদর করমউরনটেটক এই প্রটকাপ কাটেটয় উিটত আমরা যা করণীয় তাই করব।"  



  

রনউ ইয়কন স্টেে রর্রভশন অফ স্টহামলযান্ড রসরকউররটে অযান্ড এমাটজনক্রি সারভনটসস (Division of 

Homeland Security and Emergency Services, DHSES), রর্পােনটমন্ট অফ এনভায়রনটমন্ট 

কনজাটভনশন (Department of Environment Conservation, DEC), এবং অরফস অফ পাকনস, 

ররক্রিটয়শন অযান্ড রহটোররক রপ্রজাটভনশন (পাকনস) এটক অপটরর সাটি সহটযারগতা কটর 

সপ্তাটহর পটরর রদটক তাপমাত্রা বাড়ার সময় বনযা পরররিরত স্টদখা রদটল স্টয স্টয িাটন সহায়তা 

দরকার স্টসই বযাপাটর িানীয় রমউরনরসপযারলটেটত প্রচার চালাটব। যরদও স্টলক এটফক্ট স্টনা বযান্ড 

স্টবরশরভাগ স্টিটত্র স্টেে জটুড় সরু হটত স্টদখা স্টগটছ, তাহটলও এই সপ্তাহ ধটর তাপমাত্রা ধীটর 

ধীটর স্টেটের স্টবরশরভাগ অঞ্চটলও বাড়টব, ফটল শুিবার পয নে ও সপ্তাহাে জটুড় তাপমাত্রা 

50s-এর কম িাকটব। সপ্তাটহর পটরর রদটক এবং এই সপ্তাহাটে বরফ গলা ও বরফ ভাঙ্গার জনয 

বনযা স্টদখা স্টদওয়া সম্ভব। রবপদগ্রস্ত িাটনর মটধয রটয়টছ খারঁড়, নদী এবং রনচু অংশ, স্টযখাটন 

জলরনকাশী বযবিা ভাটলা নয় এমন এলাকা।  

  

 রবারড়, বযবসার িান বা পররকািাটমা বনযার জটল স্টভটস যাওয়া বা জলপি ফুটলটফঁটপ ওিা 

আেকাটত DEC বনযার প্রটকাপ কমাটনার জনয স্টেে ও িানীয় এটজক্রিগুরলর সাটি পাম্প ও 

সযান্ডবযাগ সহ বনযা কমাটনার সরঞ্জাম রনটয়  রনষ্ঠভাটব কাজ করটছ। এর সাটি বহু স্টেে 

এটজক্রি ও কতৃনপটির সটঙ্গ অঞ্চলটের িানীয় সরকার ও আইন বলবৎকারীটদর সহটযারগতা স্টতা 

আটছই যাটত দারঁড়টয় িাকা গারড় সরাটনা,  রবারড় ও প্রধান রাস্তা খারল করার মটতা ঝটড়র 

স্টমাকারবলা স্টনওয়ার অনযানয বযবিা স্টনওয়া যায়। এই প্রটচিাগুরলটত সহায়তা করা অনযানয স্টেে 

এটজক্রিগুরলর মটধয রটয়টছ অরফস অফ স্টজনাটরল সারভনটসস, রর্পােনটমন্ট অফ কাটরকশনস 

অযান্ড করমউরনটে সুপাররভশন এবং রর্পােনটমন্ট অফ ট্রািটপাটেনশন। চারহদা স্টদখা রদটল 

অরতররক্ত সংিাটনর বটদাবস্ত করা চারলটয় যাওয়া হটব।  

  

এই অপাটরশনগুরলটক সমি নন করটত, স্টেটের েকপাইল স্টিটক ইর ও মনটরা কাউরন্টটত 

বযবহার করার জনয রনম্নরলরখত সংিানগুরল উপলভয রটয়টছ:  

  

• 185টে দুই-ইক্রঞ্চর পাম্প  

• 91টে রতন-ইক্রঞ্চর পাম্প  

• 44টে চার-ইক্রঞ্চর পাম্প  

• 14টে ছয়-ইক্রঞ্চর পাম্প  

• 312টে স্টজনাটরের  

• 4টে সযান্ডবযাগাস ন  

• 775,000টেরও স্টবরশ সযান্ডবযাগ  

  

বিবভের্ অফ হ ামলোন্ড বসবকউবরটট অোন্ড এমাম্বেনন্সি সাবভনম্বসস ককবমের্ার েোবক 

হে িম্বলম্বের্, "গভন নর স্টহাকল ওটয়োন ন রনউ ইয়কনবাসীটদরটক এই রবধ্বংসী ঝটড়র হাত স্টিটক 

বাচঁাটত বদ্ধপররকর এবং এই সপ্তাটহ বাটফটলাটত আমাটদর পরররিরত স্টমাকারবলার প্ররতক্রিয়া 

জারর িাকটব। এই সপ্তাটহর পটরর রদটক, চার ফুে উচ্চতার বরটফর স্তটরর উপটর আরও 

তাপমাত্রা বাড়টব, তাই অঞ্চলটের বনযাপ্রবণ এলাকায় আমরা বনযা হওয়ার আশঙ্কা কররছ। 



আমরা আমাটদর এটজক্রি পােননার এবং ইর কাউরন্টর সাটি কাজ কটর রনক্রিত কররছ স্টয িানীয় 

এমাটজনক্রি মযাটনজারটদর কাটছ স্টযন এই সপ্তাটহ সবাইটক রনরাপটদ রাখার মটতা সংিান িাটক।"  

  

বিপাটনম্বমন্ট অফ এর্ভােরর্ম্বমন্টাল কর্োম্বভনের্ কবমের্ার হিবসল হসম্বগাস িম্বলম্বের্, 

"DEC গত সপ্তাহাটের প্ররতকূল শীতকালীন আবহাওয়ায় প্রভারবত করমউরনটেটক সাহাযয করটত 

সাহাযয ও সহায়তা স্টদওয়া চারলটয় যাটব, এবং আরম সব স্টেে ও িানীয় প্ররতক্রিয়াদাতার প্রশংসা 

করর যারা এই তীব্র প্ররতকূল ঝড় সামটল রনউ ইয়কনবাসীটক সাহাযয করটত এরগটয় এটসটছন। 

আগামী রদনগুরলটত তাপমাত্রা বাড়া প্রতযারশত, তাই DEC কমীরা িানীয় বনযা পরররিরত রনরীিণ 

করটব এবং বাটফটলা অঞ্চল যাটত এই প্ররতকূল পরররিরত কাটেটয় উিটত পাটর তার জনয গভন নর 

স্টহাকল, DHSES, স্টেে পাকন ও অনযানয স্টেে এবং িানীয় আপৎকালীন প্ররতক্রিয়াদাতাটদর 

সাটি কাজ কটর আমাটদর পােননারটদর সহটযারগতায় অপররহায ন ক্রজরনটসর স্টজাগান চারলটয় 

যাটব।"  

  

হেট পাকন কবমের্ার এবরক কুম্বলম্বসইি িম্বলম্বের্, "স্টেে পাকন অঞ্চলটেটত বনযার িরত 

কমাটনার জনয DEC-র সাটি সহটযারগতা কটর স্টমরশনারর ও মানববল রদটয় আমাটদর প্রাররম্ভক 

সহায়তার পটরও অনুধাবনমূলক কাজ কটর চটলটছ। আমাটদর পাকন পুরলশ স্টেে ও িানীয় 

আরধকাররকটদর সাটি  রনষ্ঠ স্টযাগাটযাগ স্টরটখ কাজ করটবন, অপররদটক OPRHP সদসযরা 

করমউরনটের জনয রবছানাপত্র, খাবারদাবার ও স্টবাতটলর জল পররবহটণ সাহাযয কটর গভন নর 

স্টহাকটলর গৃহীত পদটিপগুরল আরও সুদৃঢ় করটবন।"  

  

ির্োর বর্রাপত্তা পরামে ন  

• আপনাটক তাড়াতারড় চটল স্টযটত হটত পাটর তাই আপনার বারড়র বা বযবসা স্টিটক 

উঁচু, রনরাপদ িাটন যাওয়ার রনরাপদতম রুেটে স্টজটন রাখুন।  

• একটে 'পররবার রনটয় পলায়ন' পররকল্পনা গিন এবং অনুশীলন করুন এবং 

পররবাটরর সদসযরা পৃিক হটয় স্টগটল একটে স্টদখা করার িান সনাক্ত কটর রাখুন।  

• আসবাব, কাপড় এবং অনযানয বযক্রক্তগত সম্পরিসহ সকল মূলযবান বস্তুর 

আইটেম অনুযায়ী তারলকা সতরর করুন, সম্ভব হটল ছরব ও রভরর্ও তুটল রাখুন। 

একটে রনরাপদ িাটন তারলকাটে রাখুন।  

• কযাটনর খাবার, ঔষধ এবং ফােন এইর্ সরবরাহ ও খাওয়ার পারনর জরুরর 

সরবরাহ স্টবরশ কটর জমা করুন। পররষ্কার, বন্ধ পাটত্র পানীয় জল সংরিণ 

করুন।  

• আপনার স্টপাষা প্রাণী রনটয় কী করটবন পররকল্পনা কটর রাখুন।  

• একটে স্টপাটেনবল স্টররর্ও, ফ্ল্যাশলাইে, অরতররক্ত বযাোরর এবং জরুরর রান্নার 

সরঞ্জাম হাটতর কাটছ রাখুন।  

• আপনার যানবাহটন জ্বালারন ভটর বা চাজন রদটয় রাখুন। যরদ রবদুযৎ সরবরাহ 

রবক্রেন্ন হয়, তাহটল স্টপটট্রাল স্টেশনগুরল স্টবশ কটয়ক রদন জ্বালারন পাম্প করটত 

নাও পাটর। আপনার গারড়র ট্রাটঙ্ক একটে স্টছাে দুটয নাগ সরবরাহ রকে রাখুন।  

• আপনার সম্পরি সম্ভাবয বনযা সীমার কত উপটর এবং কত রনটচ স্টজটন রনন। 

পূব নাভাসকৃত বনযার সীমা যখন সম্প্রচার করা হটব, তখন আপরন বনযাকবরলত 

হটবন রকনা তা রনধ নারণ করটত পারটবন।  



• সযান্ডবযাগ, প্লাইউর্, প্লারেটকর রশে এবং কাটির মটতা উপকরণটক জরুরর 

পারনটরাধক রহটসটব বযবহার করার জনয হাটতর কাটছ রাখুন।  

  

বনযার আটগ, পটর ও চলাকালীন আবহাওয়ার অবিা এবং আটগ স্টিটক প্রস্তুরতর বযবিা সম্পরকনত 

একটে সমূ্পণ ন তারলকা স্টপটত রর্রভশন অফ স্টহামলযান্ড রসরকউররটে অযান্ড এমাটজনক্রি সারভনটসর 

ওটয়বসাইে স্টদখুন https://www.dhses.ny.gov/flood-safety-tips।  

  

###  
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