
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/21/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল আগাম সতকনতার তাবগদ বদম্বলর্ হেম্ব তু এই সপ্তাম্ব  েীতকালীর্ ঝড় 

একাবিক আপম্বেট অঞ্চম্বল তুষার ও িরফ বর্ম্বে আসম্বি িম্বল আেঙ্কা রম্বেম্বে  

  

িুিিার সন্ধ্ো হিম্বক িৃ স্পবতিার পে নন্ত এক ফুট িা তার হিবে তুষার র্ি ন কাবিম্বত 

োতাোত বিবিত করম্বি িম্বল আেঙ্কা করা োম্বে, এিং হমা ক ভোবল ও কোবপটাল 

বরজিেম্বর্র I-90 এর ঠিক উত্তম্বর েে ইজঞ্চ পে নন্ত তুষারপাম্বতর আেঙ্কা করা োম্বে  

  

হেম্বটর অবিকাংম্বে বিট ও ব মেীতল িৃঠির ফলাফল ব ম্বসম্বি ইজঞ্চর এক চতুি নাংে 

পে নন্ত িরফ িমার আেঙ্কা রম্বেম্বে, অম্বি নক ইজঞ্চ িরফ িমার ফম্বল ওম্বেোর্ ন বর্উ 

ইেকন ও বফঙ্গার হলকস অঞ্চম্বল স্থার্ীে বিদেুৎ বিভ্রাট হদখা বদম্বত পাম্বর  

  

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইেকনিাসীম্বদরম্বক আি াওো পবরবস্থবত পে নম্বিক্ষণ, িুিিার সন্ধ্োে 

ও িৃ স্পবতিাম্বর োতাোম্বতর ির্ে প্রম্বোির্ীে সতকনতা গ্র ম্বণর তাবগদ বদম্বলর্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ সতক্নতার তাথগদ থদকলর্ হেক তু পূর্ নাভাস অর্ুোয়ী এক্টি 

শীতক্ালীর্ ঝড় র্ুধর্ার থর্কক্ল হিকক্ আপকেি অঞ্চলগুথলকক্ আক্রান্ত ক্রকত পাকর, থর্কশষ 

ক্কর র্ি ন ক্াথিকত এর্ং ক্যাথপিাল থরজজয়র্, হসিাল থর্উ ইয়ক্ন, থিঙ্গার হলক্স, হ া ক্ ভযাথল 

এর্ং ওকয়োর্ ন থর্উ ইয়কক্নর থক্ছু অংকশ, হেখাকর্ তুষার ও থিি ধীকর ধীকর থর্উ 

ইয়ক্ন/হপর্থসলভযাথর্য়া সী ার্া হিকক্ই উত্তরপকূর্ ন োত্রা ক্রকর্ এর্ং র্ুধর্ার রাখকত র্ি ন ক্াথির 

থক্ছু অংকশ হপ ৌঁকছ োকর্ র্কল আশঙ্কা ক্রা োকে। র্ি ন ক্াথির থক্ছু এলাক্ায় এক্ িুি পে নন্ত 

তুষার হদখা হেকত পাকর, এর্ং ওগকেন্সর্াকগ নর ক্াকছ 18 ইজঞ্চ পে নন্ত তুষার সম্ভর্, এর্ং র্হু অঞ্চকল 

এক্ ইজঞ্চর এক্ চতুি নাংশ র্রি জ কত পাকর, এর্ং ওকয়োর্ ন থর্উ ইয়ক্ন ও থিঙ্গার হলক্কস 

অকধ নক্ ইজঞ্চর সম্ভার্র্া রকয়কছ, োর িকল উপকর পড়া গাছ ও থর্দুযকতর খুুঁটির ক্ারকে স্থার্ীয়ভাকর্ 

থর্দুযৎ থর্ভ্রাি  কত পাকর। এইসর্ অঞ্চকলর োতায়াত পথরথস্থথত র্ুধর্ার থর্ক্াকল খারাপ  ওয়া শুরু 

ক্রকর্ এর্ং র্ ৃস্পথতর্ার পুকরা থদর্ চলকর্ র্কল আশঙ্কা ক্রা োকে। সম্ভর্ত র্ুধর্ার রাত হিকক্ 

র্ ৃস্পথতর্ার সক্াল পে নন্ত আর্ াওয়ার অর্স্থা সর্কিকক্ খারাপ িাক্কর্। হভজা ও ভারী 

তুষারপাকতর সাকি থিি ও র্রি থ থিত  কয় োতায়াতকক্ প্রভাথর্ত ক্রকর্ এর্ং স্থার্ীয় থর্দুযৎ 

থর্ভ্রাকির সটৃি ক্রকত পাকর। স্থার্ীয় আর্ াওয়ার পূর্ নাভাস পে নকর্ক্ষে ক্রার জর্য, র্ুধর্ার ও র্া 

র্ ৃস্পথতর্ার োতায়াকতর স য় সতক্নতা অর্লম্বর্ ক্রার জর্য এর্ং আর্ াওয়ার পথরথস্থথত 

পথরর্তনকর্র জর্য প্রস্তুত িাক্ার জর্য গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্নর্াসীকদর তাথগদ থদকয়কছর্।  

  



"আপকেি থর্উ ইয়কক্নর অথধক্াংশ আকরক্টি শীতক্ালীর্ ঝকড়র প্রস্তুথত থর্কে ো র্ি ন ক্াথিকত 

এক্ িুি র্া তার হর্থশ তুষার, র্রি ও থিকির এক্টি শীতক্ালীর্ থ িে আর্কত পাকর ো র্ুধর্ার 

হিকক্ র্ ৃস্পথতর্ার পে নন্ত োতায়াত থর্থিত ক্রকর্," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "ক্ষথতগ্রস্ত 

অঞ্চলস ূক র থর্উ ইয়ক্নর্াসীকদর উথচত আসন্ন তুষার ও র্রকির জর্য এখর্ই প্রস্তুথত গ্র ে ক্রা 

হেক তু থর্দুযৎ থর্ভ্রাি ও থর্পজ্জর্ক্ োতায়াত অর্স্থা এই সপ্তাক  উকেকগর ক্ারে  কর্।"  

  

স্বম্বদে বর্রাপত্তা ও িরুবর হসিা বিভাম্বগর (Division of Homeland Security and 

Emergency Services, DHSES) কবমের্ার িোবক হে িম্বলর্, "এই সপ্তাক  র্ি ন ক্াথিকত এক্ 

িুি তুষার থর্কয় এর্ং থসরাথক্উজ ও অযালর্াথর্র  কধয থ্রুওকয়র টিক্ উত্তকরর থক্ছু এলাক্ায় 

অকধ নক্ িুি তুষার থর্কয় শীতক্াল হিরত আসকছ। র্ুধর্ার ও র্ ৃস্পথতর্াকরর তুষারপাত ও র্রি 

জক  োওয়ার িকল োতায়াত পথরথস্থথত থর্পজ্জর্ক্  কয় উিকর্ এর্ং থর্দুযৎ থর্ভ্রাকির সম্ভার্র্া 

রকয়কছ। এইসর্ এলাক্ার থর্উ ইয়ক্নর্াসীকদর উথচত তাকদর স্থার্ীয় পূর্ নাভাকস  কর্াকোগ প্রদার্ 

ক্রা এর্ং োতায়াকতর স য় সক্ল প্রকয়াজর্ীয় সতক্নতা অর্লম্বর্ ক্রা।"  

  

র্ি ন ক্াথি, হ া ক্ ভযাথল, হসিাল থর্উ ইয়ক্ন, সাউদার্ ন টিয়ার, ওকয়োর্ ন থর্উ ইয়ক্ন, থিঙ্গার 

হলক্স এর্ং ক্যাথপিাল থরজজয়কর্ এক্াথধক্ শীতক্ালীর্ ঝড় র্জরদাথর (Winter Storm Watches) 

ও আর্ াওয়া সতক্নতা (Weather Advisories) জাথর আকছ এর্ং র্ ৃস্পথতর্ার রাত পে নন্ত িাক্কর্। 

র্ ৃস্পথতর্ার পে নন্ত, র্জরদাথর এলাক্ার থক্ছু অর্স্থাকর্, থর্কশষ ক্কর িাগ থ ল এলাক্ায় এর্ং 

দথক্ষে অযাথেরন্ড্যাকক্ এক্ িুি পে নন্ত তুষার হদখা থদকত পাকর, এর্ং থক্ছু অর্স্থাকর্ এক্ ইজঞ্চর 

এক্ চতুি নাংশ হিকক্ অকধ নক্ ইজঞ্চ পে নন্ত র্রি জ কত পাকর। হেক তু আর্ াওয়ার এই থসকে টি 

হেকির পজি  হিকক্ পূর্ ন থদকক্ োকর্, তাই থক্ছু স্থাকর্ তুষার থিি ও থ  শীতল র্টৃিকত পথরেত 

 ওয়ার আশঙ্কা রকয়কছ, এর্ং ভযাথল অর্স্থার্গুথলকত হর্থশ তুষার ও থ  শীতল র্টৃি হদখা োকর্ ও 

উচ্চতর ভূথ কত শুধ ুর্টৃি  কর্।  

  

এছাড়াও র্ ৃস্পথতর্ার ঘণ্টায় 40  াইল হর্কগর হজারাকলা র্াতাকসর আশঙ্কা রকয়কছ, ো োতায়াত 

ও থর্দুযৎকক্, থর্কশষ ক্কর র্রি জ কর্ হেসর্ এলাক্ায়, হসখাকর্ আকরা থর্থিত ক্রকত পাকর। থর্উ 

ইয়ক্ন থসটি এর্ং লং আইলযাকন্ড্, র্ষ নে শুরু  কর্ (র্া দ্রুত পথরর্থতনত  কর্) র্টৃিপাত োরা এর্ং 

 ালক্া তুষার র্া র্রি জ ার আশঙ্কা রকয়কছ। আপর্ার এলাক্ায় আর্ াওয়া সতক্নতার সম্পেূ ন 

তাথলক্ার জর্য, আপর্ার এলাক্ার জাতীয় আর্ াওয়া হসর্ার (National Weather Service) 

ওকয়র্সাইি থভজজি ক্রুর্।  

  

জর্কসর্া থর্ভাগ (Department of Public Service, DPS) অর্ুোয়ী, থর্উ ইয়কক্নর ইউটিথলটিগুথল 

এই সপ্তাক র শীতক্ালীর্ আর্ াওয়া ঘির্ায় ক্ষথত োচাই, তার সুরক্ষা, সাড়াদার্, হ রা ত ও 

পুর্ঃস্থাপর্ প্রকচিার জর্য হেির্যাপী আর্ু াথর্ক্ 6,900 ক্ ী উপলভয হরকখকছ। এর  কধয 

রকয়কছ জাতীয় থগ্রকের থর্জিত ক্রা অথতথরক্ত 1,100 র্াথ যক্ লাইর্ এর্ং গাকছর FTE এর্ং থর্উ 

ইয়ক্ন হেি ইকলক্টিক্ ও গযাস (New York State Electric & Gas, NYSEG)/রকচোর গযাস ও 

ইকলক্টিক্ ক্কপ নাকরশকর্র (Rochester Gas and Electric Corporation, RG&E) এর থর্জিত ক্রা 

অথতথরক্ত 300 লাইর্ এর্ং গাকছর FTE।  

  

বর্রাপত্তা সংক্রান্ত পরামে ন  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Cee28bfec2bb64ddd752108db146ce04c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638126230112729371%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jm1ytKB1iilILhbKl5lQEnw8iYeErl%2FFckaJZc3Lb%2Bc%3D&reserved=0


চলাচল:  

থর্রাপকদ গাথড় চালাকর্ার জর্য থক্ছু গুরুত্বপূে ন পরা কশ নর  কধয রকয়কছ:  

• প্রকয়াজর্ র্া  কল গাথড় চালাকর্র্ র্া।  

• হসতুগুকলাকত সতক্নতা অর্লম্বর্ ক্রুর্ ক্ারে হসখাকর্ সড়কক্র তুলর্ায় অথধক্ দ্রুত 

র্রি জক  োয়।  

• েথদ আপর্াকক্ ভ্র ে ক্রকতই  য়, আপর্ার গাথড়কত জীর্র্-রক্ষাক্ারী সরঞ্জা  হে র্ 

ক্ম্বল , হর্লচা, যযাশলাইি ও র্াড়থত র্যািাথর, র্াড়থত গর  হপাশাক্, িায়ার হচইকর্র হসি, 

র্যািাথরর র্ুোর ক্যার্ল, দ্রুত শজক্তদায়ক্ খার্ার এর্ং থর্পদ সংকক্ত হদয়ার জর্য 

র্যর্ াকরর উকেকশয উজ্জ্বল রকের ক্াপকড়র িুক্রা রকয়কছ তা থর্জিত ক্রুর্।  

• েথদ আপর্ার র্যর্ াকরর জর্য অর্যার্য হোগাকোকগর থেভাইস হে র্ হসল হিার্ অির্া 

িু-ওকয় হরথেও িাকক্, তা কল র্যািাথরকত চাজন থদকয় রাখুর্ এর্ং ভ্র কের স য় হসটি 

আপর্ার সকঙ্গ রাখুর্। েথদ আপথর্  াথরকয় োর্, সা াকেযর জর্য ক্ল ক্কর 

উদ্ধারক্ারীকদরকক্ আপর্ার হলাকক্শর্ জার্াকত পারকর্র্।  

• শীতক্ালীর্ স কয়  তুৃয ও আঘাতপ্রাথপ্তর শীষ ন ক্ারে  কলা পথরর্ র্জথর্ত দুঘ নির্া। 

গাথড়কত চলাচল ক্রার আকগ আপর্ার োর্র্া র্ র্রি ও তুষার হিকক্  ুক্ত আকছ তা 

থর্জিত ক্কর থর্র্; ভাকলাভাকর্ দৃটিকগাচর  ওয়ািা ভাকলাভাকর্ গাথড় চালাকর্ার  ূল 

চাথর্ক্াটি। আপর্ার িা ার স্থার্গুকলা সম্পকক্ন পথরক্ল্পর্া ক্কর রাখুর্ এর্ং গাথড়গুকলার 

 কধয আকরা হর্থশ দরূত্ব রাখুর্। অথতথরক্ত সতক্ন িাকু্র্ এর্ং  কর্ রাখকর্র্ হে তুষারক্ো 

হছাি থশশুকদরকক্ আড়াল ক্কর থদকত পাকর। সর্স য় সড়ক্ ও আর্ াওয়ার অর্স্থার সকঙ্গ 

আপর্ার গথতর থ ল রাখুর্।  

• সক্ল সড়কক্ চলাচলক্ারী গাথড় চালক্কদর জর্য এটি হজকর্ রাখা গুরুত্বপূে ন হে হনা-

প্লাউগুকলা ঘণ্টায় 35  াইল গথতকর্কগ চলাচল ক্কর, ো র্হু হক্ষকত্রই হপাে ক্রা 

গথতসী ার হচকয় ক্   কয় িাকক্, োকত থছটিকয় হদয়া লর্েগুকলা ড্রাইথভং হলকর্র  কধযই 

িাকক্ এর্ং সড়ক্পকির র্াইকর থছিকক্ র্া পকড়। প্রায় হক্ষকত্রই ইন্টারকেি 

 াইওকয়গুকলাকত হনা-প্লাউগুকলা পাশাপাথশ অর্স্থার্ ক্কর ক্াজ ক্কর িাকক্, ক্ারে একত 

এক্াথধক্ হলর্ সর্ নাথধক্ ক্াে নক্র ও থর্রাপদ উপাকয় পথরষ্কার ক্রা োয়।  

• গাথড় চালক্ ও পিচারীকদরকক্ও হখয়াল রাখকত  কর্ হে হনা-প্লাউ চালক্কদর দৃটিকগাচরতা 

সীথ ত িাকক্, এর্ং হনা-প্লাউ এর আক্ার ও ওজর্ হসটিকক্ দ্রুত সরাকর্া ও র্ন্ধ ক্রা 

ক্টির্ ক্কর তুলকত পাকর। তুষার-অপসারে-েকের হপছর্ হিকক্ র্রি ওড়াকর্া এর 

চালক্কদর দৃটিশজক্ত  ারাত্মক্ভাকর্ হ্রাস ক্রকত র্া হ ায়াইিআউি অর্স্থার ক্ারে ঘিাকত 

পাকর। গাথড়চালক্কদর তুষার-অপসারে-েেকক্ পাশ ক্াটিকয় োওয়ার হচিা ক্রা র্া 

হপছর্-কপছর্ োওয়া অির্া খুর্ ক্াছাক্াথছ োওয়া উথচৎ র্য়। গাথড় চালক্কদর জর্য গাথড় 

চালাকর্ার জর্য সর্কচকয় থর্রাপদ জায়গা  কলা হনা-প্লাউ এর হর্শ থপছকর্ হেখাকর্ 

সড়ক্পি পথরষ্কার রকয়কছ ও লর্ে থছিাকর্া  কয়কছ। ক্খকর্া হক্াকর্া হনাপ্লাউ চালু অর্স্থায় 

এটির সা কর্ থদকয় অথতক্র  ক্রার হচিা ক্রকর্র্ র্া।  

  

বিদেুৎ বিভ্রাট  

• এলাক্াথভথত্তক্ হ রা কতর স য়সূথচ জার্কত আপর্ার ইউটিথলটির ক্াকছ হিার্ ক্রুর্।  



• পথরকষর্া থিকর আসার স য় সাথক্নি ওভারকলাে  ওয়া হরাধ ক্রকত লাইি ও 

অযাপ্লাকয়ন্সগুকলা র্ন্ধ রাখুর্ র্া প্লাগ খুকল রাখুর্; ক্খর্ থর্দুযৎ থিকর আসকছ তা জার্ার 

জর্য এক্টি র্াথত চালু রাখুর্।  

• েথদ শীতক্ালীর্ ঝকড়র স কয় থ টিং চকল োয়, তা কল আপর্ার হেসর্ ক্ক্ষ প্রকয়াজর্ 

হর্ই হসগুকলা র্ন্ধ ক্কর হদওয়ার  াধযক  উষ্ণতা ধকর রাখুর্।  

  

বিদেুৎ বিভ্রাট বরম্বপাটন করম্বত, হফার্ করুর্:  

• হসিাল  ােসর্: 800-527-2714  

• ক্র্ এথেসর্: 800-752-6633  

• র্যাশর্াল থগ্রে: 800-867-5222  

• NYSEG: 800-572-1131  

• O&R: 877-434-4100  

• PSEG-LI: 800-490-0075  

• RG&E: 800-743-1701  

  

ব ঠটং সংক্রান্ত সতকনতা  

• থর্ক্ল্প তাকপর জর্য শুধু থর্রাপদ উৎস হে র্ িায়ারকপ্লস, হছাি আক্াকরর ভাকলা 

হভন্টেুক্ত ক্াকির র্া ক্য়লার চুলা র্া হপাকিনর্ল হস্পস থ িার র্যর্ ার ক্রুর্।  

• সর্স য় প্রস্তুতক্ারকক্র থর্কদনশর্া হ কর্ চলুর্।  

• থর্ক্ল্প তাকপর উৎস হে র্ িায়ারকপ্লস, উেকোভ, ইতযাথদ র্যর্ ার ক্রার স য় সর্স য় 

েিােি হভথন্টকলশর্ রকয়কছ তা থর্জিত ক্রুর্।  

• পদনা, হতায়াকল এর্ং পিক াল্ডারগুকলাকক্ উত্তপ্ত পষৃ্ঠতল হিকক্ দকূর রাখুর্।  

• এক্টি অথি থর্র্ নাপক্ েে এর্ং হমাক্ থেকিক্টর রাখুর্ এর্ং হসগুকলা ক্াজ ক্রকছ তা 

থর্জিত ক্রুর্।  

• েথদ আপথর্ আপর্ার থ টিং-এর থর্য়থ ত জ্বালাথর্র সম্পূরক্ থ কসকর্, অির্া জরুথর 

পথরথস্থথতকত তাকপর উৎস থ কসকর্ হক্করাথসর্ থ িার র্যর্ ার ক্করর্, তা কল থর্ম্নথলথখত 

থর্রাপত্তা সংক্রান্ত পরা শ ন অর্ুসরে ক্রুর্:  

o উৎপাদকক্র থর্কদনশর্া অর্ুসরে ক্র।  

▪ আপর্ার ইউথর্কির জর্য শুধু সটিক্ জ্বালাথর্ র্যর্ ার ক্রুর্।  

▪ শুধু ঘকরর র্াইকর এর্ং শুধু াত্র েখর্ ইউথর্িটি িাণ্ডা িাকক্ তখর্ 

পুর্রায় জ্বালাথর্ ভথতন ক্রুর্।  

▪ থ িারকক্ আসর্ার্পত্র এর্ং অর্যার্য দা য র্স্তু হিকক্ 

ক্ পকক্ষ থতর্ িুি দকূর রাখুর্।  

▪ থ িার র্যর্ ার ক্রার স য়, আগুর্ হিকক্ সুরক্ষার 

পদকক্ষপস ূ  এর্ং হভথন্টকলশর্ েিােিভাকর্ 

র্যর্ ার ক্রুর্।  

  

থর্রাপত্তা সংক্রান্ত আকরা পরা কশ নর জর্য থভজজি ক্রুর্ dhses.ny.gov/safety।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fsafety&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Cee28bfec2bb64ddd752108db146ce04c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638126230112729371%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3c31hsGgkuPlZxMtYESq7bSWIcnTHFQeINekbwhti8c%3D&reserved=0


  

থর্উ ইয়ক্ন হেকি ঝকড়র আকগ, ঝড় চলাক্ালীর্ স কয় অির্া ঝকড়র পকর অ-জরুথর পথরকষর্ার 

প্রকয়াজর্গুকলা পূরে ক্রকত 211 র্ম্বকর হিার্ ক্রুর্ অির্া থভজজি ক্রুর্ 211nys.org  

টিক্ার্ায়।  

  

বিবভের্ অফ হ ামলোন্ড বসবকউবরঠট অোন্ড ইমাম্বিনজি সাবভনম্বসস সম্পম্বকন  

থেথভশর্ অর্ হ া লযান্ড্ থসথক্উথরটি অযান্ড্ ই াকজনজন্স সাথভনকসস দুকে নাগ এর্ং অর্যার্য জরুথর 

পথরথস্থথত প্রথতকরাধ, সুরক্ষা, প্রস্তুথত, প্রথতজক্রয়া, পুর্রুদ্ধার এর্ং প্রশথ ত ক্রার জর্য হর্তৃত্ব, 

স ন্বয় এর্ং স ায়তা প্রদার্ ক্কর। আকরা তকিযর জর্য DHSES-হক্ হিসর্ুক্, িুইিার-এ খুুঁজরু্ র্া 

থভজজি ক্রুর্ dhses.ny.gov।  
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