
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/2/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইয়কনিাসীম্বক প্রস্তুত িাকার তাবগদ বদম্বলর্ হেম্ব তু এই সপ্তা াম্বে 

েীতকালীর্ ঝড় আপম্বেম্বে উম্বেখম্বোগে তুষারপাত বর্ম্বয় আসম্বি িম্বল আেঙ্কা করা 

োম্বে  

  

শুক্রিার সন্ধ্োয় হিম্বক েবর্িার সন্ধ্ো পে নে, কোবপোল, হ া ক এিং র্ি ন কাবি 

অঞ্চলগুবলম্বত এক ফুে পে নে তুষাম্বরর আেঙ্কা করা োম্বে ো স্থার্ীয়ভাম্বি 

অম্বপক্ষাকৃত হিবে পবর াণ  ম্বি  

  

হলক অন্টাবরওর সাউদার্ ন হোম্বর েবর্িার পে নে আে ইঞ্চঞ্চ পে নে তুষার পড়ম্বত পাম্বর; 

হেম্বের অর্োর্ে অংে বতর্ হিম্বক ছয় ইঞ্চঞ্চ তুষার, বিে এিং/অিিা ব  েীতল িৃষ্টির 

ব শ্রণ হদখম্বি  

  

হেেজুম্বড় িায়পু্রিা  ভারী তুষার ও ব  েীতল ব শ্রম্বণর সাম্বি ব বলত  ম্বয় শুক্রিার ও 

েবর্িার োতায়াতম্বক বিপজ্জর্ক কম্বর তুলম্বত পাম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ আকরক্টি শীতক্ালীর্ ঝড় থসকেকের জর্য 

প্রস্তুত  ওয়ার তাথগদ থদকলর্ যা শুক্রবার রাত হিকক্ শুরু ক্কর শথর্বার থবক্াল পয নির্ তুষার, 

থেশ্র বষ নণ এবং তীব্র বায়ুপ্রবা  থর্কয় আসকব বকল আশঙ্কা ক্রা যাকে। ক্যাথপিাল, হো ক্ এবং 

র্ি ন ক্াথি অঞ্চকলর অকর্ক্ অংকশ এক্ ফুি পয নন্ত তুষার পড়কত পাকর, এক্ইসাকি হলক্ 

অন্টাথরওর সাউদার্ ন হশার সংলগ্ন সম্প্রদায়গুথলকত আি ইঞ্চঞ্চ পয নন্ত তুষার পড়কত পাকর। হেকির 

অর্যার্য অংকশ থতর্ হিকক্ ছয় ইঞ্চঞ্চ তুষার এবং ঘণ্টায় 35 োইল হবকগর বায়ুপ্রবা  হদখা হযকত 

পাকর। থক্ছু এলাক্ায় তুষার থিি এবং/অিবা থ েশীতল বটৃির সাকি থেথশ্রত  কত পাকর, যার 

ফকল হোি তুষাকরর পথরোণ হ্রাস পাকব থক্ন্তু যাতায়াকতর পথরথিথত ক্টির্ই িাক্কব। গভর্ নর 

হ াক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীকদরকক্ িার্ীয় আব াওয়ার পূব নাভাস পয নকবক্ষণ ক্রকত এবং ক্ষথতগ্রস্ত 

এলাক্ায় যাতায়াত ক্রকল বাড়থত সতক্নতা অবলম্বর্ ক্রার তাথগদ থদকয়কছর্।  

  

"থর্উ ইয়কক্ন শীতক্াল এখকর্া হশষ  য়থর্ এবং এই সপ্তা াকন্ত তুষার, বরফ, থ েশীতল বটৃি ও 

তীব্র বাতাস হেকির অথিক্াংশ এলাক্াকক্ প্রভাথবত ক্রকব বকল আশঙ্কা ক্রা যাকে," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "হেকির একজঞ্চিগুথল জরুথর সাড়াদার্ সম্পদ প্রস্তুত ক্রকছ এবং প্রকয়াজর্ 

 কল িার্ীয় সরক্ারসেূ কক্ স ায়তা ক্রার জর্য আেরা ততথর। যথদ এই সপ্তা াকন্ত আপর্াকক্ 



যাতায়াত ক্রকতই  য়, তা কল আপর্ার িার্ীয় আব াওয়া পূব নাভাস েকর্াকযাগ থদকয় হদখুর্ এবং 

থর্রাপকদ আপর্ার গন্তকবয হপ ৌঁছাকর্ার জর্য থর্কজকক্ পয নাপ্ত সেয় থদর্।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বের স্বম্বদে বর্রাপত্তা ও জরুবর হসিা বিভাম্বগর (New York State 

Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) কব ের্ার জোবক 

হে িম্বলর্, "োকচনর শুরুর থদকক্ সম্ভাবয ভারী তুষার ও থ েশীতল, শীতক্ালীর্ থেশ্রণস  এই 

শীতক্ালীর্ ঝড়টি শুক্রবার রাকত ক্ষথতগ্রস্ত এলাক্ায় যাতায়াত ক্টির্ ক্কর থদকব। তুষারপাত 

ভারী ও হভজা  কব, যার ফকল এক্টি হবলচা বা প্লাও থদকয় তা অপসারণ ক্রা ক্টির্  কব। এই 

সপ্তা াকন্ত যথদ আপথর্ রাস্তায় িাকক্র্, তা কল অর্ুগ্র  ক্কর বাড়থত সতক্নতা অবলম্বর্ ক্রুর্।"  

  

শুক্রবার থবক্াল হিকক্ শথর্বার সন্ধ্যা পয নন্ত ক্যাথপিাল থরঞ্চজয়র্, হো ক্ ভযাথল এবং র্ি ন ক্াথি 

অঞ্চকল শীতক্ালীর্ ঝড় র্জরদাথর (Winter Storm Watches) জাথর ক্রা  কয়কছ। এই 

হেিবযাপী আব াওয়া ইকভকন্টর জর্য অর্যার্য সতক্নতা, ঘথড় এবং পরােশ ন জাথর ক্রা হযকত 

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 সঞ্চক্রয়ভাকব আব াওয়ার পূব নাভাস পয নকবক্ষণ ক্রকছ এবং আব াওয়ার ইকভকন্ট 

হেকির প্রথতঞ্চক্রয়া সেন্বয় ক্রকছ। অথফস অব ইোকজনঞ্চি েযাকর্জকে (Office of Emergency 

Management)-এর ক্েীরা িার্ীয়কদর সাকি হযাগাকযাগ রাখকছ এবং িার্ীয় সরক্াকরর ক্াছ 

হিকক্ স ায়তার জর্য অর্ুকরাি ক্রার জর্য প্রস্তুত  এবং প্রকয়াজকর্ রাকজযর েজদু হিকক্ সম্পদ 

হোতাকয়র্ ক্রকত প্রস্তুত।  

  

জর্ম্বসিার বিভাগ (Department of Public Service)  

এই সপ্তাক র শীতক্ালীর্ আব াওয়ায় ক্ষথত যাচাই, তার সুরক্ষা, সাড়াদার্, হেরােত, এবং 

পুর্ঃিাপর্ ক্াকজর জর্য থর্উ ইয়কক্নর ইউটিথলটিগুথল হেিবযাপী আর্েুাথর্ক্ 6,125 ক্েীকক্ 

উপলভয হরকখকছ। এর েকিয রকয়কছ জাতীয় থগ্রকের থর্ঞ্চিত ক্রা বাড়থত 125 জর্ বাথ যক্ লাইর্ 

ক্েী এবং থর্উ ইয়ক্ন হেি ইকলক্টিক্ ও গযাস (New York State Electric & Gas, NYSEG) এবং 

রকচোর গযাস ও ইকলক্টিক্ ক্কপ নাকরশকর্র (Rochester Gas and Electric Corporation, 

RG&E) এর থর্ঞ্চিত ক্রা বাড়থত 500 জর্ লাইর্ ও গাছ ক্েী। থবভাকগর ক্েীরা ঘির্ার পুকরা 

সেয়জকুড় ইউটিথলটিগুথলর ক্াকজ র্জর রাখকব এবং সবকিকক্ হবথশ ক্ষথতগ্রস্ত এলাক্ায় যাকত 

ইউটিথলটিগুথল পয নাপ্ত ক্েীকক্ িার্ান্তর ক্কর তা থর্ঞ্চিত ক্রকব।  

আপর্ার হসবা থবথিত  কল, পরােকশ নর জর্য DPS ইউটিথলটি হসবায় বযাঘাত (DPS Utility 

Service Interruptions) ওকয়বসাইিটি থভঞ্চজি ক্রুর্।  

  

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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8471f86933084bc261fb08db1b7e0b11%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134000425371487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gf3AS0mMgiHoe5znKyZb0RHuweEOuqCppYBPcnYcEvQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdps.ny.gov%2Futility-service-interruptions&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8471f86933084bc261fb08db1b7e0b11%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134000425371487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7k7s30A5q39F39FhwI1EEagXUbBv8i%2F4WPXZ60%2FYStk%3D&reserved=0


হেকির পথরব র্ 3,614 জর্ সুপারভাইজার ও অপাকরির থর্কয় এই বহু প্রভাকবর, হেিবযাপী 

শীতক্ালীর্ ঝকড়র সাড়াদার্ ক্রার জর্য প্রস্তুত আকছ।  আঞ্চথলক্ ক্েীরা বতনোকর্ তুষার ও 

বরফ সাড়াদার্ ও প্রস্তুথতর ক্ে নক্াকে থর্যুক্ত আকছ।ঘির্ার পকুরা সেয়জকুড় এবং 

অগ্রাথিক্ারথভথিক্ পথরষ্কারক্রণ ক্ে নক্াকের সেয় 24/7 ক্াজ ক্রার জর্য সক্ল আবাথসক্ 

অবিাকর্ ক্েী িাক্কব।  

  

সংক্িেয় এলাক্ায় তুষার ও বরফ ক্ে নক্ােকক্ সেি নর্ ক্রার জর্য লং আইলযান্ড হিকক্ থেে 

 ােসর্ অঞ্চকল 25 জর্ অপাকরিরকক্ হপ্ররণ ক্রা  কে। পুকরা সেয়জকুড় আব াওয়ার অবিা 

থবকবচর্ায় থর্কয় বাড়থত সম্পদ বরাকের প্রকয়াজর্ পুর্েু নলযায়র্ ক্রা  কব।  

  

তুষার ও বরফ সরাকর্ার সব লভয সরঞ্জাে হোতাকয়কর্র জর্য প্রস্তুত রকয়কছ। ক্ষথতগ্রস্ত এলাক্ার 

সক্ল থিি হেক্াথর্ক্কক্ প্রিার্ আবাসর্গুকলাকত হেরােত ও িাক্ চলাচল স্বাভাথবক্ রাখকত 

24/7 প্রস্তুত রাখা  কয়কছ। হেি জকুড় িাক্া ইকু্ইপকেকন্টর সংখযা থর্ম্নরূপ:  

• 1596টি বড় প্লাউ িাক্  

• 154টি োঝাথর থেউটি প্লাও  

• 50টি হিা প্লাউ  

• 340টি বড় হলাোর  

• 36টি হনা হলায়ার  

  

তাৎক্ষথর্ক্ ভ্রেণ তিয জার্ার জর্য হোির চালক্গণ ক্ল ক্রকত পাকরর্ 511 র্ম্বকর অিবা 

থভঞ্চজি ক্রুর্ www.511NY.org অিবা হোবাইল সাইি {m.511ny.org } যা থর্উ ইয়ক্ন হেকির 

অথফথসয়াল িাথফক্ এবং ভ্রেণ সংক্রান্ত তিয হক্ন্দ্র।  

  

থ্রুওম্বয় কতৃনপক্ষ (Thruway Authority)  

থ্রুওকয় ক্তৃনপক্ষ আব াওয়ার পূব নাভাস পয নকবক্ষণ ক্রকছ এবং 680 জর্ অপাকরির ও 

সুপারভাইজার থর্কয় সাড়াদার্ ক্ায নক্রকের জর্য প্রস্তুত রকয়কছ।  হেিবযাপী সরঞ্জাে সংখযা ও 

থরকসাকস নর তাথলক্া থর্কচ হদওয়া  কলা:  

• 355টি ব ৃৎ ও থেথেয়াে থেউটি প্লাউ িাক্  

• 11টি হিা প্লাও  

• 67টি হলাোর  

• 114,000 িকর্র হবথশ লবণ প্রস্তুত  

  

থ্রুওকয়কত হোিরচালক্কদরকক্ শীতক্ালীর্ আব াওয়ার অবিা সম্পকক্ন সতক্ন ক্রকত থবথভন্ন 

িরকর্র হেকসজ সাইর্ ও হসাশযাল থেথেয়া বযব ার ক্রা  য়।  

  

থ্রুওকয় ক্তৃনপক্ষ তাকদর হোবাইল অযাপ োউর্কলাে ক্রকত গাথড়চালক্কদরকক্ উৎসাথ ত ক্কর 

যা আইকফার্ ও অযান্ড্রকয়ে থেভাইকসর জর্য থবর্ােূকলয পাওয়া যায়। অযাপটি চলার পকি 

হোিরযার্ চালক্কদর থরকয়ল-িাইে িাথফক্ সম্পকক্ন তিয, লাইভ িাথফক্ ক্যাকেরা, ও থদক্-

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8471f86933084bc261fb08db1b7e0b11%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134000425371487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jbGKgwc9Haxe7msRjFbk%2BpsGChz%2FLcTdkOBJ2lwE6JQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8471f86933084bc261fb08db1b7e0b11%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134000425371487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AkNw8ghQQrTyC8QJWk08QhznrLgIO8TqpM4mEuQ%2BbAw%3D&reserved=0


থর্কদনশর্া সংক্রান্ত স ায়তা প্রদার্ ক্কর। এছাড়াও গাথড় চালক্রা িািঅযালািন (TRANSalert) ই-

হেইকলর জর্য সাইর্-আপ ক্রকত পাকরর্ যা থ্রুওকয় সংলগ্ন যার্বা কর্র সব নকশষ অবিা সম্পকক্ন 

তিয প্রদার্ ক্কর৷  

  

হেে পুবলে  

হেি পুথলশ অবিা তদারক্ ক্রকব এবং ঝকড়র ফকল উকেখকযাগযভাকব প্রভাথবত  ওয়া 

এলাক্াগুকলাকত বাড়থত ি কলর বযবিা ক্রকব। সব হফার-হুইল ড্রাইভ ও থবকশষাথয়ত যার্বা র্, 

হযের্ ইউটিথলটি িাস্ক হভথ কক্ল ও হনাকোবাইল হসবায় থর্কয়াঞ্চজত রকয়কছ।  

  

বর্রাপত্তা সংক্রাে পরা ে ন  

  

চলাচল:  

• থর্রাপকদ গাথড় চালাকর্ার জর্য থক্ছু গুরুত্বপূণ ন পরােকশ নর েকিয রকয়কছ:  

• প্রকয়াজর্ র্া  কল গাথড় চালাকবর্ র্া।  

• হসতুগুকলাকত সতক্নতা অবলম্বর্ ক্রুর্ ক্ারণ হসখাকর্ সড়কক্র তুলর্ায় অথিক্ দ্রুত 

বরফ জকে যায়।  

• যথদ আপর্াকক্ ভ্রেণ ক্রকতই  য়, আপর্ার গাথড়কত জীবর্-রক্ষাক্ারী সরঞ্জাে হযের্ 

ক্ম্বল, হবলচা, িযাশলাইি ও বাড়থত বযািাথর, বাড়থত গরে হপাশাক্, িায়ার হচইকর্র 

হসি, বযািাথরর বুোর ক্যাবল, দ্রুত শঞ্চক্তদায়ক্ খাবার এবং থবপদ সংকক্ত হদয়ার জর্য 

বযব াকরর উকেকশয উজ্জ্বল রকের ক্াপকড়র িুক্রা রকয়কছ তা থর্ঞ্চিত ক্রুর্।  

• যথদ আপর্ার বযব াকরর জর্য অর্যার্য হযাগাকযাকগর থেভাইস হযের্ হসল হফার্ অিবা 

িু-ওকয় হরথেও িাকক্, তা কল বযািাথরকত চাজন থদকয় রাখুর্ এবং ভ্রেকণর সেয় হসটি 

আপর্ার সকে রাখুর্। যথদ আপথর্  াথরকয় যার্, সা াকযযর জর্য ক্ল ক্কর 

উদ্ধারক্ারীকদরকক্ আপর্ার হলাকক্শর্ জার্াকত পারকবর্।  

• শীতক্ালীর্ সেকয় েতুৃয ও আঘাতপ্রাথপ্তর শীষ ন ক্ারণ  কলা পথরব র্জথর্ত দুঘ নির্া। 

গাথড়কত চলাচল ক্রার আকগ আপর্ার যার্বা র্ বরফ ও তুষার হিকক্ েুক্ত আকছ তা 

থর্ঞ্চিত ক্কর থর্র্; ভাকলাভাকব দৃটিকগাচর  ওয়ািা ভাকলাভাকব গাথড় চালাকর্ার েূল 

চাথবক্াটি। আপর্ার িাোর িার্গুকলা সম্পকক্ন পথরক্ল্পর্া ক্কর রাখুর্ এবং গাথড়গুকলার 

েকিয আকরা হবথশ দরূত্ব রাখুর্। অথতথরক্ত সতক্ন িাকু্র্ এবং েকর্ রাখকবর্ হয তুষারক্ণা 

হছাি থশশুকদরকক্ আড়াল ক্কর থদকত পাকর। সবসেয় সড়ক্ ও আব াওয়ার অবিার 

সকে আপর্ার গথতর থেল রাখুর্।  

• সক্ল সড়কক্ চলাচলক্ারী গাথড় চালক্কদর জর্য এটি হজকর্ রাখা গুরুত্বপূণ ন হয হনা-

প্লাউগুকলা ঘণ্টায় 35 োইল গথতকবকগ চলাচল ক্কর, যা বহু হক্ষকেই হপাে ক্রা 

গথতসীোর হচকয় ক্ে  কয় িাকক্, যাকত থছটিকয় হদয়া লবণগুকলা ড্রাইথভং হলকর্র েকিযই 

িাকক্ এবং সড়ক্পকির বাইকর থছিকক্ র্া পকড়। প্রায় হক্ষকেই ইন্টারকেি 

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

এক্াথিক্ হলর্ সব নাথিক্ ক্ায নক্র ও থর্রাপদ উপাকয় পথরষ্কার ক্রা যায়।  

• গাথড় চালক্ ও পিচারীকদরকক্ও হখয়াল রাখকত  কব হয হনা-প্লাউ চালক্কদর 

দৃটিকগাচরতা সীথেত িাকক্, এবং হনা-প্লাউ এর আক্ার ও ওজর্ হসটিকক্ দ্রুত সরাকর্া ও 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8471f86933084bc261fb08db1b7e0b11%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134000425684373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PTcETuUNQrC4k3t2%2F3sPqP1ksizB7FEPsev52%2Bi4sA0%3D&reserved=0


বন্ধ্ ক্রা ক্টির্ ক্কর তুলকত পাকর। তুষার-অপসারণ-যকের হপছর্ হিকক্ বরফ ওড়াকর্া 

এর চালক্কদর দৃটিশঞ্চক্ত োরাত্মক্ভাকব হ্রাস ক্রকত বা হ ায়াইিআউি অবিার ক্ারণ 

ঘিাকত পাকর। গাথড়চালক্কদর তুষার-অপসারণ-যেকক্ পাশ ক্াটিকয় যাওয়ার হচিা ক্রা 

বা হপছর্-কপছর্ যাওয়া অিবা খুব ক্াছাক্াথছ যাওয়া উথচৎ র্য়। গাথড় চালক্কদর জর্য 

গাথড় চালাকর্ার জর্য সবকচকয় থর্রাপদ জায়গা  কলা হনা-প্লাউ এর হবশ থপছকর্ হযখাকর্ 

সড়ক্পি পথরষ্কার রকয়কছ ও লবণ থছিাকর্া  কয়কছ। ক্খকর্া হক্াকর্া হনাপ্লাউ চালু 

অবিায় এটির সােকর্ থদকয় অথতক্রে ক্রার হচিা ক্রকবর্ র্া।  

  

বিদেুৎ বিভ্রাে  

• এলাক্াথভথিক্ হেরােকতর সেয়সূথচ জার্কত আপর্ার ইউটিথলটির ক্াকছ যাচাই ক্রুর্।  

• পথরকষবা থফকর আসার সেয় সাথক্নি ওভারকলাে  ওয়া হরাি ক্রকত লাইি ও 

অযাপ্লাকয়িগুকলা বন্ধ্ রাখুর্ বা প্লাগ খুকল রাখুর্; ক্খর্ থবদুযৎ থফকর আসকছ তা জার্ার 

জর্য এক্টি বাথত চালু রাখুর্।  

• যথদ শীতক্ালীর্ ঝকড়র সেকয় থ টিং চকল যায়, তা কল আপর্ার হযসব ক্ক্ষ প্রকয়াজর্ 

হর্ই হসগুকলা বন্ধ্ ক্কর হদওয়ার োিযকে উষ্ণতা িকর রাখুর্।  

• থবদুযৎ থবভ্রাি থরকপািন ক্রকত, হফার্ ক্রুর্:  

-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 ষ্টেং সংক্রাে সতকনতা  

• থবক্ল্প তাকপর জর্য শুিু থর্রাপদ উৎস হযের্ ফায়ারকপ্লস, হছাি আক্াকরর ভাকলা 

হভন্টযুক্ত ক্াকির বা ক্য়লার চুলা বা হপাকিনবল হেস থ িার বযব ার ক্রুর্।  

• সবসেয় প্রস্তুতক্ারকক্র থর্কদনশর্া হেকর্ চলুর্।  

• থবক্ল্প তাকপর উৎস হযের্ ফায়ারকপ্লস, উেকোভ, ইতযাথদ বযব ার ক্রার সেয় 

সবসেয় যিাযি হভথন্টকলশর্ রকয়কছ তা থর্ঞ্চিত ক্রুর্।  

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

• এক্টি অথগ্ন থর্ব নাপক্ যে এবং হমাক্ থেকিক্টর রাখুর্ এবং হসগুকলা ক্াজ ক্রকছ তা 

থর্ঞ্চিত ক্রুর্।  

• যথদ আপথর্ আপর্ার থ টিং-এর থর্য়থেত জ্বালাথর্র সম্পূরক্ থ কসকব, অিবা জরুথর 

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

থর্রাপিা সংক্রান্ত পরােশ ন অর্ুসরণ ক্রুর্:  

-উৎপাদকক্র থর্কদনশর্া অর্ুসরণ ক্রুর্।  

-আপর্ার ইউথর্কির জর্য শুি ুসটিক্ জ্বালাথর্ বযব ার ক্রুর্।  



-শুি ুঘকরর বাইকর এবং শুিুোে যখর্ ইউথর্িটি িাো িাকক্ তখর্ পুর্রায় জ্বালাথর্ 

ভথতন ক্রুর্।  

-থ িারকক্ আসবাবপে এবং অর্যার্য দা য বস্তু হিকক্ ক্েপকক্ষ থতর্ ফুি দকূর 

রাখুর্।  

-থ িার বযব ার ক্রার সেয়, আগুর্ হিকক্ সুরক্ষার পদকক্ষপসেূ  এবং হভথন্টকলশর্ 

যিাযিভাকব বযব ার ক্রুর্।  

  

থর্রাপিা সংক্রান্ত আকরা পরােকশ নর জর্য থভঞ্চজি ক্রুর্ https://dhses.ny.gov/safety। থর্উ 

ইয়ক্ন হেকি ঝকড়র আকগ, ঝড় চলাক্ালীর্ সেকয় অিবা ঝকড়র পকর অ-জরুথর পথরকষবার 

প্রকয়াজর্গুকলা পূরণ ক্রকত 211 র্ম্বকর হফার্ ক্রুর্ অিবা থভঞ্চজি ক্রুর্ 211nys.org 

টিক্ার্ায়।  

  

বিবভের্ অফ হ া লোন্ড বসবকউবরষ্টে অোন্ড ই াম্বজনঞ্চি সাবভনম্বসস সম্পম্বকন  

থেথভশর্ অব হ ােলযান্ড থসথক্উথরটি অযান্ড ইোকজনঞ্চি সাথভনকসস দুকয নাগ এবং অর্যার্য জরুথর 

পথরথিথত প্রথতকরাি, সুরক্ষা, প্রস্তুথত, প্রথতঞ্চক্রয়া, পুর্রুদ্ধার এবং প্রশথেত ক্রার জর্য হর্তৃত্ব, 

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

থভঞ্চজি ক্রুর্ dhses.ny.gov।  
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