
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/27/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল আগাম সতকনতার তাবগদ বদম্বলর্ হেম্ব তু হসামিার সন্ধ্ো হিম্বক হেম্বের 

পূি নাঞ্চম্বল উম্বেখম্বোগে তুষারপাত  ম্বি িম্বল আেঙ্কা রম্বেম্বে  

  

হসামিার সন্ধ্ো হিম্বক মঙ্গলিার পে নন্ত রাজধার্ী, বমড- াডসর্, হমা ক ভোবল, হসন্ট্রাল 

বর্উ ইেকন, র্দনার্ ন কাউবি এিং সাউদার্ ন টেোর অঞ্চলগুম্বলাম্বত এক ফুে পে নন্ত ভারী 

তুষারপাম্বতর সম্ভাির্া রম্বেম্বে; বর্উ ইেকন বসটেম্বত েে ইঞ্চঞ্চ পে নন্ত তুষারপাত স  

কমপম্বে এক হিম্বক দইু ইঞ্চঞ্চ তুষারপাম্বতর হেে িোপী প্রভাম্বির আেঙ্কা করা  ম্বে  

  

হসামিার রাম্বত ঘণ্টাে এক ইঞ্চঞ্চ িা তার হিবে তুষারপাম্বতর  ার এিং ঘণ্টাে 40 মাইল 

হিম্বগ ঝম্ব া  াওো িম্বে হেম্বত পাম্বর, বফঙ্গার হলকস, লং আইলোন্ড, বর্উ ইেকন বসটে 

এিং ওম্বেোর্ ন বর্উ ইেকন অঞ্চম্বল ব মেীতল িৃটির সম্ভাির্া রম্বেম্বে  

  

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইেকনিাসীম্বক আি াওোর পূি নাভাস পে নম্বিেণ করম্বত এিং 

হসামিার সন্ধ্ো ও মঙ্গলিার ভ্রমম্বণর জর্ে বিপজ্জর্ক ভ্রমম্বণর অিস্থার জর্ে প্রস্তুত 

িাকার আহ্বার্ জাবর্ম্বেম্বের্  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ প্রকয়াজর্ীয় সতক্নতা অবলম্বকর্র জর্য সথর্ব নন্ধ 

অর্ুকরাধ জাথর্কয়কের্, ক্ারণ হসামবার রাত হিকক্ রাজধার্ী থমড- াডসর্, হমা ক্ ভযাথল, হসন্ট্রাল 

থর্উ ইয়ক্ন, র্ি ন ক্াথন্ট্র এবং সাউদার্ ন টিয়ার অঞ্চকলর থক্েু অংকে ভারী তুষারপাত এবং উচ্চ 

বাতাস স  হেকির হবথেরভাগ অংকে েীতক্ালীর্ ঝকের প্রভাব পেকত পাকর। হসামবার সন্ধযা 

হিকক্ অথবরাম তুষারপাত শুরু  কব এবং সারা রাত ধকর হেিজকুে মাঝাথর হিকক্ ভারী 

তুষারপাত  কব, সকব নাচ্চ তুষারপাকতর  ার ঘণ্টায় এক্ ইঞ্চঞ্চ বা তার হবথে এবং বাতাকসর গথতকবগ 

ঘণ্টায় 40 মাইল পর্ নন্ত  কত পাকর। থিঙ্গার হলক্স, লং আইলযান্ড, থর্উ ইয়ক্ন থসটি এবং ওকয়োর্ ন 

থর্উ ইয়ক্ন অঞ্চকল ক্মপকে এক্ হিকক্ দুই ইঞ্চঞ্চ তুষারপাকতর সম্ভাবর্া রকয়কে। এই পথরথিথত 

হসামবার সন্ধযায় এবং থবকে ক্কর মঙ্গলবার সক্াকল প্রভাথবত অঞ্চকল থবপজ্জর্ক্ ভ্রমকণর 

প্রভাথবত ক্রকব। ভারী ও হভজা তুষারপাত িার্ীয় থবদুযৎ থবভ্রাকির ক্ারণ  কত পাকর। গভর্ নর 

হ াক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ তাকদর িার্ীয় পূব নাভাস পর্ নকবেণ ক্রার এবং হসামবার রাকত ও 

মঙ্গলবার ভ্রমকণর সময় আব াওয়ার অবিার পথরবতনকর্র জর্য প্রস্তুত িাক্ার আহ্বার্ 

জাথর্কয়কের্।  

  



"আজ রাত হিকক্ তুষারপাত বা তুষারপাত এবং উচ্চ বাতাকসর থমশ্রকণ রাকজযর হবথেরভাগ 

অংকে আকরক্টি েীতক্ালীর্ ঝে আঘাত  ার্কত পাকর, র্া হেষ পর্ নন্ত মঙ্গলবার সক্াকল হেকির 

পূব নাঞ্চকল ভ্রমণকক্ প্রভাথবত ক্রকব,"গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "হেকির সংিাগুকলা জরুথর 

অবিায় সাোদাকর্র থরকসাস ন প্রস্তুত ক্রকে এবং আমরা ঝকের আকগ, সময় এবং পকর িার্ীয় 

সরক্ারকক্ স ায়তা ক্রকত প্রস্তুত। আথম সবাইকক্ এই সপ্তাক  আব াওয়ার থদকক্ র্জর রাখকত 

এবং থর্রাপকদ িাক্ার জর্য উৎসাথ ত ক্রথে।"  

  

বর্উ ইেকন হেে বডবভের্ অি হ ামলোন্ড বসবকউবরটে অোন্ড ইমাম্বজনঞ্চি সাবভনম্বসস 

কবমের্ার জোবক হে িম্বলর্, "ভারী তুষারপাত এবং উচ্চ বাতাস আজ রাত হিকক্ আমাকদর 

হেকির অকর্ক্ অঞ্চকল প্রভাব পেকত র্াকে এবং থক্েু অঞ্চকল থ মেীতল বটৃিপাত  কত র্াকে 

র্া হসামবার সন্ধযা হিকক্ মঙ্গলবার পর্ নন্ত ভ্রমণ ক্রা থবপজ্জর্ক্ ক্কর তুলকব। র্থদ আপর্াকক্ 

আগামী দুই থদকর্র ভ্রমণ ক্রকত  য় তকব আব াওয়ার পথরবথতনত অবিা সম্পকক্ন সকেতর্ িাকু্র্ 

এবং থর্রাপদ িাক্ার জর্য আপর্ার ভ্রমকণর সময়সূথেকত অথতথরক্ত সময় হবর ক্রুর্।"  

  

মঙ্গলবার রাত পর্ নন্ত রাজধার্ী, থমড- াডসর্, হমা ক্ ভযাথল, হসন্ট্রাল থর্উ ইয়ক্ন, র্ি ন ক্াথন্ট্র এবং 

সাউদার্ ন টিয়ার অঞ্চকলর ক্াউথিগুকলাকত েীতক্ালীর্ ঝকের সতক্নতা জাথর ক্রা  কয়কে। এই 

হেিবযাপী আব াওয়া ইকভকির জর্য অর্যার্য সতক্নতা, ঘথে এবং পরামে ন জাথর ক্রা হর্কত 

পাকর। আপর্ার এলাক্ায় আব াওয়া সতক্নতার সম্পূণ ন তাথলক্ার জর্য, আপর্ার এলাক্ার 

জাতীয় আব াওয়া হসবার (National Weather Service) ওকয়বসাইি থভঞ্চজি ক্রুর্।  

  

এম্বজঞ্চির প্রস্তুবত  

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

Emergency Services)  

থবভাগটি সঞ্চিয়ভাকব আব াওয়ার পূব নাভাস পর্ নকবেণ ক্রকে এবং আব াওয়ার ইকভকি হেকির 

প্রথতঞ্চিয়া সমন্বয় ক্রকে। অথিস অব ইমাকজনঞ্চি মযাকর্জকম (Office of Emergency 

Management)-এর ক্মীরা িার্ীয়কদর সাকি হর্াগাকর্াগ রাখকে এবং িার্ীয় সরক্াকরর ক্াে 

হিকক্ স ায়তার জর্য অর্ুকরাধ ক্রার জর্য প্রস্তুত এবং প্রকয়াজকর্ রাকজযর মজদু হিকক্ সম্পদ 

হমাতাকয়র্ ক্রকত প্রস্তুত।  

  

জর্ম্বসিার বিভাগ (Department of Public Service)  

এই সপ্তাক র েীতক্ালীর্ আব াওয়ার ইকভকির থর্উ ইয়কক্নর ইউটিথলটিগুকলাকত হেিজকুে 

েয়েথত মূলযায়র্, প্রথতঞ্চিয়া, হমরামত এবং পরু্রুদ্ধাকরর প্রকেিার জর্য আর্ুমাথর্ক্ 6,300 জর্ 

ক্মী রকয়কে। এর মকধয NYSEG ক্তৃনক্ বরাদ্দ অথতথরক্ত 456 বথ রাগত লাইর্ ক্মী, ক্র্ এথডসর্ 

(Con Edison) ক্তৃনক্ বরাদ্দ 100 লাইর্ শ্রথমক্, অকরঞ্জ ও রক্লযান্ড (Orange & Rockland) 

ক্তৃনক্ বরাদ্দ 130 লাইর্ শ্রথমক্ এবং জাতীয় থিড (National Grid) ক্তৃনক্ বরাদ্দ 125 লাইর্ 

শ্রথমক্ অন্তভুনক্ত রকয়কে। DPS-এর ক্মীরা পুকরা সময়জকুে ইউটিথলটি ক্ার্ নিকমর ট্র্যাক্ রাখকব 

এবং সবকেকয় হবথে প্রভাথবত  ওয়া এলাক্াগুকলাকত ইউটিথলটি একজঞ্চিগুকলার র্িার্ি ক্মী 

থর্কয়াকগর থবষয়টি থর্ঞ্চিত ক্রকব।  

  

পবরি র্ বিভাগ (Department of Transportation)  

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%7C929e6dba3fad4f9ea2f708db18e6687d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638131150101913146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BDTU40ZUsbX2p8rF2WjL9llEPp1slHNreNLHR2Kys40%3D&reserved=0


হেিজকুে 3,614 জর্ সপুারভাইজর এবং অপাকরির স  হেকির পথরব র্ থবভাগ পথরথিথত 

হমাক্াকবলার জর্য প্রস্তুত। আঞ্চথলক্ ক্মীরা বতনমাকর্ তুষার ও বরকি সাোদার্ ও প্রস্তুথত 

ক্ম নক্াকের বযাপাকর থর্কয়াঞ্চজত রকয়কের্। দুকর্ নাগ েলাক্ালীর্ সময় এবং অিাথধক্ারমূলক্ 

পথরষ্কার ক্ার্ নিম েলাক্ালীর্ সমকয় 24/7 ক্ার্ নপথরোলর্া ক্রার জর্য সব আবাথসক্ এলাক্াকত 

ক্মী থর্কয়াগ ক্রা  কব।  

সংক্িপূণ ন এলাক্াগুকলাকত তুষার ও বরি সরাকর্ার ক্াকজ স ায়তা ক্রার জর্য 40 জর্ প্লাউ 

ট্র্াক্ অপাকরির, 5 জর্ সুপারভাইজর ও 13 জর্ ইকু্যইপকমি অপাকরির ইর্স্ট্রাক্টর এবং 1 জর্ 

থর্রাপত্তা প্রথতথর্থধ স  হমাি 59 জর্ ক্মী হমাতাকয়র্ ক্রা  কে। তাকদরকক্ থর্কনাক্ত উপাকয় 

বির্ ক্রা  কয়কে:  

  

ক্যাথপিাল থরঞ্চজয়র্:  

• DOT-এর প্রধার্ ক্ার্ নালয় হিকক্ 1 জর্ ইকু্যইপকমি অপাকরির ইর্স্ট্রাক্টর 

পাকে।  

থমড- াডসর্:  

• হমা ক্ ভযাথল হিকক্ 4 জর্ ইকু্যইপকমি অপাকরির এবং 1 জর্ থর্রাপত্তা 

প্রথতথর্থধ পাকে  

• থিঙ্গার হলক্স হিকক্ 10 জর্ প্লাউ অপাকরির, 2 জর্ সুপারভাইজর, 2 জর্ 

সরঞ্জাম অপাকরির প্রথেেক্ পাকে  

• ওকয়োর্ ন NY হিকক্ 15 জর্ প্লাউ অপাকরির, 1 জর্ সুপারভাইজর, 1 জর্ 

সরঞ্জাম অপাকরির প্রথেেক্ ি ণ ক্রা পাকে  

• ওকয়োর্ ন সাউদার্ ন টিয়ার হিকক্ 5 জর্ প্লাউ অপাকরির ও 1 জর্ সুপারভাইজার 

পাকে  

• ইোর্ ন সাউদার্ ন টিয়ার হিকক্ 2 জর্ সরঞ্জাম অপাকরির প্রথেেক্ পাকে  

• লং আইলযান্ড হিকক্ 10 জর্ প্লাউ অপাকরির, 1 জর্ সুপারভাইজর, 3 জর্ 

সরঞ্জাম অপাকরির প্রথেেক্ পাকে  

পুকরা সময়জকুে আব াওয়ার অবিা থবকবের্ায় থর্কয় বােথত সম্পদ বরাকদ্দর প্রকয়াজর্ 

পুর্মু নলযায়র্ ক্রা  কব।  

  

তুষার ও বরি সরাকর্ার সব লভয সরঞ্জাম হমাতাকয়কর্র জর্য প্রস্তুত রকয়কে। েথতিস্ত এলাক্ার 

সক্ল থিি হমক্াথর্ক্কক্ প্রধার্ আবাসর্গুকলাকত হমরামত ও ট্র্াক্ েলােল স্বাভাথবক্ রাখকত 

24/7 প্রস্তুত রাখা  কয়কে। হেি বযাপী িাক্া ইকু্ইপকমকির সংখযা থর্কনাক্তার্ুসাকর:  

• 1609টি বে প্লাউ ট্র্াক্  

• 156টি মাঝাথর থডউটি প্লাউ  

• 52টি হিা প্লাউ  

• 337টি বে হলাডার  

• 36টি হনা হলায়ার  

  



থর্নথলথখত িার্গুকলাকত হিা ট্র্াক্ সাথভনস সরবরা  ক্রা  কব: I-81 (ওর্র্ডাগা ক্াউথি) এবং 

হলায়ার  াডসর্ ভযাথল। ইকভকির পুকরা সময়ক্াকল অথতথরক্ত হিা ট্র্াকক্র প্রকয়াজর্ীয়তা মূলযায়র্ 

ক্রা  কব।  

  

তাৎেথণক্ ভ্রমণ তিয জার্ার জর্য হমাির োলক্গণ 511 র্ম্বকর ক্ল ক্রকত পাকরর্ অিবা 

https://www.511ny.org/ বা হমাবাইল সাইি m.511ny.org থভঞ্চজি ক্রকত পাকরর্, র্া থর্উ ইয়ক্ন 

হেকির সরক্াথর ট্র্াথিক্ এবং ভ্রমণ সংিান্ত তিয হক্ন্দ্র।  

  

থ্রুওম্বে কতৃনপে (Thruway Authority)  

থ্রুওকয় অকিাথরটি ক্তৃনপে আব াওয়ার পূব নাভাস পর্ নকবেণ ক্রকে এবং 677 জর্ অপাকরির ও 

সুপারভাইজার থর্কয় সাোদার্ ক্ার্ নিকমর জর্য প্রস্তুত রকয়কে। হেিবযাপী সরঞ্জাম সংখযা ও 

থরকসাকস নর তাথলক্া থর্কে হদওয়া  কলা:  

• 363টি ব ৃৎ ও থমথডয়াম থডউটি প্লাউ ট্র্াক্  

• 11টি হিা প্লাও  

• 68টি হলাডার  

• 122,000 িকর্র হবথে লবণ প্রস্তুত  

  

থ্রুওকয়কত হমািরোলক্কদরকক্ েীতক্ালীর্ আব াওয়ার অবিা সম্পকক্ন সতক্ন ক্রকত থবথভন্ন 

ধরকর্র হমকসজ সাইর্ ও হসােযাল থমথডয়া বযব ার ক্রা  য়।  

  

থ্রুওকয় ক্তৃনপে তাকদর হমাবাইল অযাপ ডাউর্কলাড ক্রকত গাথেোলক্কদরকক্ উৎসাথ ত ক্কর 

র্া আইকিার্ ও অযান্ড্রকয়ড থডভাইকসর জর্য থবর্ামূকলয পাওয়া র্ায়। অযাপটি েলার পকি 

হমািরর্ার্ োলক্কদর থরকয়ল-িাইম ট্র্াথিক্ সম্পকক্ন তিয, লাইভ ট্র্াথিক্ ক্যাকমরা, ও থদক্-

থর্কদনের্া সংিান্ত স ায়তা প্রদার্ ক্কর। এোোও গাথে োলক্রা ট্র্ািঅযালািন (TRANSalert) ই-

হমইকলর জর্য সাইর্-আপ ক্রকত পাকরর্ র্া থ্রুওকয় সংলগ্ন র্ার্বা কর্র সব নকেষ অবিা সম্পকক্ন 

তিয প্রদার্ ক্কর৷  

  

হেে পুবলে  

হেি পুথলে অবিা তদারক্ ক্রকব এবং ঝকের িকল উকেখকর্াগযভাকব প্রভাথবত  ওয়া 

এলাক্াগুকলাকত বােথত ি কলর বযবিা ক্রকব। সব হিার-হুইল ড্রাইভ ও থবকেষাথয়ত র্ার্বা র্, 

হর্মর্ ইউটিথলটি িাস্ক হভথ কক্ল ও হনাকমাবাইল হসবায় থর্কয়াঞ্চজত রকয়কে।  

  

বর্রাপত্তা সংক্রান্ত পরামে ন  

চলাচল:  

• থর্রাপকদ গাথে োলাকর্ার জর্য থক্েু গুরুত্বপূণ ন পরামকে নর মকধয রকয়কে:  

• প্রকয়াজর্ র্া  কল গাথে োলাকবর্ র্া।  

• হসতুগুকলাকত সতক্নতা অবলম্বর্ ক্রুর্ ক্ারণ হসখাকর্ সেকক্র তুলর্ায় অথধক্ দ্রুত 

বরি জকম র্ায়।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C929e6dba3fad4f9ea2f708db18e6687d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638131150101913146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k4s1JZ7g11m35GnI7FXBjQqbTAWnSBfoPKHAbSDwaiw%3D&reserved=0
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%7C929e6dba3fad4f9ea2f708db18e6687d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638131150101913146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PoP8eBFhKNGY9deWxVx8lOGJdAGUOCQ3rnjjF2krkBo%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%7C929e6dba3fad4f9ea2f708db18e6687d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638131150101913146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eJZE5UBcqAXjOi8nF4fFzxDS%2BRInJTlIPv6BnJ7UUe0%3D&reserved=0


• র্থদ আপর্াকক্ ভ্রমণ ক্রকতই  য়, আপর্ার গাথেকত জীবর্-রোক্ারী সরঞ্জাম হর্মর্ 

ক্ম্বল, হবলো, িযােলাইি ও বােথত বযািাথর, বােথত গরম হপাোক্, িায়ার হেইকর্র হসি, 

বযািাথরর বুোর ক্যাবল, দ্রুত েঞ্চক্তদায়ক্ খাবার এবং থবপদ সংকক্ত হদয়ার জর্য 

বযব াকরর উকদ্দকেয উজ্জ্বল রকের ক্াপকের িুক্রা রকয়কে তা থর্ঞ্চিত ক্রুর্।  

• র্থদ আপর্ার বযব াকরর জর্য অর্যার্য হর্াগাকর্াকগর থডভাইস হর্মর্ হসল হিার্ অিবা 

িু-ওকয় হরথডও িাকক্, তা কল বযািাথরকত োজন থদকয় রাখুর্ এবং ভ্রমকণর সময় হসটি 

আপর্ার সকঙ্গ রাখুর্। র্থদ আপথর্  াথরকয় র্ার্, সা াকর্যর জর্য ক্ল ক্কর 

উদ্ধারক্ারীকদরকক্ আপর্ার হলাকক্ের্ জার্াকত পারকবর্।  

• েীতক্ালীর্ সমকয় মতুৃয ও আঘাতপ্রাথপ্তর েীষ ন ক্ারণ  কলা পথরব র্জথর্ত দুঘ নির্া। 

গাথেকত েলােল ক্রার আকগ আপর্ার র্ার্বা র্ বরি ও তুষার হিকক্ মুক্ত আকে তা 

থর্ঞ্চিত ক্কর থর্র্; ভাকলাভাকব দৃটিকগাের  ওয়ািা ভাকলাভাকব গাথে োলাকর্ার মূল 

োথবক্াটি। আপর্ার িামার িার্গুকলা সম্পকক্ন পথরক্ল্পর্া ক্কর রাখুর্ এবং গাথেগুকলার 

মকধয আকরা হবথে দরূত্ব রাখুর্। অথতথরক্ত সতক্ন িাকু্র্ এবং মকর্ রাখকবর্ হর্ তুষারক্ণা 

হোি থেশুকদরকক্ আোল ক্কর থদকত পাকর। সবসময় সেক্ ও আব াওয়ার অবিার সকঙ্গ 

আপর্ার গথতর থমল রাখুর্।  

• সক্ল সেকক্ েলােলক্ারী গাথে োলক্কদর জর্য এটি হজকর্ রাখা গুরুত্বপূণ ন হর্ হনা-

প্লাউগুকলা ঘণ্টায় 35 মাইল গথতকবকগ েলােল ক্কর, র্া বহু হেকেই হপাে ক্রা 

গথতসীমার হেকয় ক্ম  কয় িাকক্, র্াকত থেটিকয় হদয়া লবণগুকলা ড্রাইথভং হলকর্র মকধযই 

িাকক্ এবং সেক্পকির বাইকর থেিকক্ র্া পকে। প্রায় হেকেই ইিারকেি 

 াইওকয়গুকলাকত হনা-প্লাউগুকলা পাোপাথে অবিার্ ক্কর ক্াজ ক্কর িাকক্, ক্ারণ একত 

এক্াথধক্ হলর্ সব নাথধক্ ক্ার্ নক্র ও থর্রাপদ উপাকয় পথরষ্কার ক্রা র্ায়।  

• গাথে োলক্ ও পিোরীকদরকক্ও হখয়াল রাখকত  কব হর্ হনা-প্লাউ োলক্কদর দৃটিকগােরতা 

সীথমত িাকক্, এবং হনা-প্লাউ এর আক্ার ও ওজর্ হসটিকক্ দ্রুত সরাকর্া ও বন্ধ ক্রা 

ক্টির্ ক্কর তুলকত পাকর। তুষার-অপসারণ-র্কের হপের্ হিকক্ বরি ওোকর্া এর 

োলক্কদর দৃটিেঞ্চক্ত মারাত্মক্ভাকব হ্রাস ক্রকত বা হ ায়াইিআউি অবিার ক্ারণ ঘিাকত 

পাকর। গাথেোলক্কদর তুষার-অপসারণ-র্েকক্ পাে ক্াটিকয় র্াওয়ার হেিা ক্রা বা 

হপের্-কপের্ র্াওয়া অিবা খুব ক্াোক্াথে র্াওয়া উথেৎ র্য়। গাথে োলক্কদর জর্য গাথে 

োলাকর্ার জর্য সবকেকয় থর্রাপদ জায়গা  কলা হনা-প্লাউ এর হবে থপেকর্ হর্খাকর্ 

সেক্পি পথরষ্কার রকয়কে ও লবণ থেিাকর্া  কয়কে। ক্খকর্া হক্াকর্া হনাপ্লাউ োলু অবিায় 

এটির সামকর্ থদকয় অথতিম ক্রার হেিা ক্রকবর্ র্া।  

  

বিদেুৎ বিভ্রাে  

• এলাক্াথভথত্তক্ হমরামকতর সময়সূথে জার্কত আপর্ার ইউটিথলটির ক্াকে র্াোই ক্রুর্।  

• পথরকষবা থিকর আসার সময় সাথক্নি ওভারকলাড  ওয়া হরাধ ক্রকত লাইি ও 

অযাপ্লাকয়িগুকলা বন্ধ রাখুর্ বা প্লাগ খুকল রাখুর্; ক্খর্ থবদুযৎ থিকর আসকে তা জার্ার 

জর্য এক্টি বাথত োলু রাখুর্।  

• র্থদ েীতক্ালীর্ ঝকের সমকয় থ টিং েকল র্ায়, তা কল আপর্ার হর্সব ক্ে প্রকয়াজর্ 

হর্ই হসগুকলা বন্ধ ক্কর হদওয়ার মাধযকম উষ্ণতা ধকর রাখুর্।  

• থবদুযৎ থবভ্রাি থরকপািন ক্রকত, হিার্ ক্রুর্:  



o হসন্ট্রাল  াডসর্: 800-527-2714  

o ক্র্ এথডসর্: 800-752-6633  

o র্যাের্াল থিড: 800-867-5222  

o NYSEG: 800-572-1131  

o O&R: 877-434-4100  

o PSEG-LI: 800-490-0075  

o RG&E: 800-743-1701  

  

ব টেং সংক্রান্ত সতকনতা  

• থবক্ল্প তাকপর জর্য শুধু থর্রাপদ উৎস হর্মর্ িায়ারকপ্লস, হোি আক্াকরর ভাকলা 

হভিরু্ক্ত ক্াকির বা ক্য়লার েুলা বা হপাকিনবল হেস থ িার বযব ার ক্রুর্।  

• সবসময় প্রস্তুতক্ারকক্র থর্কদনের্া হমকর্ েলুর্।  

• থবক্ল্প তাকপর উৎস হর্মর্ িায়ারকপ্লস, উডকোভ, ইতযাথদ বযব ার ক্রার সময় সবসময় 

র্িার্ি হভথিকলের্ রকয়কে তা থর্ঞ্চিত ক্রুর্।  

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

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

থর্ঞ্চিত ক্রুর্।  

• র্থদ আপথর্ আপর্ার থ টিং-এর থর্য়থমত জ্বালাথর্র সম্পূরক্ থ কসকব, অিবা জরুথর 

পথরথিথতকত তাকপর উৎস থ কসকব হক্করাথসর্ থ িার বযব ার ক্করর্, তা কল থর্নথলথখত 

থর্রাপত্তা সংিান্ত পরামে ন অর্ুসরণ ক্রুর্:  

• উৎপাদকক্র থর্কদনের্া অর্ুসরণ ক্র।  

• আপর্ার ইউথর্কির জর্য শুধু সটিক্ জ্বালাথর্ বযব ার ক্রুর্।  

• শুধু ঘকরর বাইকর এবং শুধুমাে র্খর্ ইউথর্িটি িাো িাকক্ তখর্ পুর্রায় জ্বালাথর্ 

ভথতন ক্রুর্।  

• থ িারকক্ আসবাবপে এবং অর্যার্য দা য বস্তু হিকক্ ক্মপকে থতর্ িুি দকূর 

রাখুর্।  

• থ িার বযব ার ক্রার সময়, আগুর্ হিকক্ সুরোর পদকেপসমূ  এবং 

হভথিকলের্ র্িার্িভাকব বযব ার ক্রুর্।  

  

থর্রাপত্তা সংিান্ত আকরা পরামকে নর জর্য থভঞ্চজি ক্রুর্ dhses.ny.gov/safety।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেকি ঝকের আকগ, ঝে েলাক্ালীর্ সমকয় অিবা ঝকের পকর জরুথর র্য় এমর্ 

পথরকষবার প্রকয়াজর্গুকলা পূরণ ক্রকত 211 র্ম্বকর হিার্ ক্রুর্ অিবা থভঞ্চজি 

ক্রুর্ 211nys.org টিক্ার্ায়।  

  

বডবভের্ অফ হ ামলোন্ড বসবকউবরটে অোন্ড ইমাম্বজনঞ্চি সাবভনম্বসস সম্পম্বকন  

থডথভের্ অব হ ামলযান্ড থসথক্উথরটি অযান্ড ইমাকজনঞ্চি সাথভনকসস দুকর্ নাগ এবং অর্যার্য জরুথর 

পথরথিথত প্রথতকরাধ, সুরো, প্রস্তুথত, প্রথতঞ্চিয়া, পুর্রুদ্ধার এবং প্রেথমত ক্রার জর্য হর্তৃত্ব, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fsafety&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C929e6dba3fad4f9ea2f708db18e6687d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638131150101913146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HleSqsRr04ZLnFsSni9TLmabKPI9kH4Aj2vd8ySyD6Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F211nys.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C929e6dba3fad4f9ea2f708db18e6687d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638131150101913146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BdcIJOFT0PFLeWr4WalAMsg0d3LNUKab0iX5ZXHAqOg%3D&reserved=0


সমন্বয় এবং স ায়তা প্রদার্ ক্কর। আকরা তকিযর জর্য DHSES-হক্ হিসবুক্, িুইিার-এ খুুঁজরু্ বা 

থভঞ্চজি ক্রুর্ dhses.ny.gov।  

  

###  
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