
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/12/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হ ামিার হিম্বক শুরু কম্বর হেম্বের পূি ন অংম্বে িড় ধরম্বর্র পূি ন উপকূলীয় ঝড় আঘাত 

 ার্ার পূি নাভা  িাকায় প্রস্তুবত গ্র ণ করার জর্ে বর্উ ইয়কনিা ীর প্রবত গভর্ নর 

হ াকম্বলর  বর্ি নন্ধ অর্ুম্বরাধ  

  

দীঘ ন  ময় ধম্বর তুষারপাম্বতর কারম্বণ রাজধার্ী অঞ্চল ও বমড- াড র্ অঞ্চম্বলর বকছু 

অংম্বে দইু ফুে িা তারম্বেম্বয় হিবে পর্ নন্ত িরফ জমা  ম্বত পাম্বর  

  

রাজধার্ী অঞ্চল, হ ন্ট্রাল বর্উ ইয়কন, বমড- াড র্, হমা াক ভোবল এিং র্ি ন কাবন্ট্র 

অঞ্চম্বলর হিবেরভাগ অংম্বে 8-18 ইঞ্চঞ্চ পর্ নন্ত িরফ জমা  ম্বত পাম্বর িম্বল আেংকা করা 

 ম্বে  

  

ভারী, হভজা তুষারপাত ও ঝম্বড়া  াওয়ার কারম্বণ ক্ষবতগ্রস্ত এলাকাগুম্বলাম্বত 

িোপকভাম্বি বিদেুৎ বিভ্রাে হদখা হদওয়ার হুমবক রম্বয়ম্বছ; হ ামিার  ন্ধো হিম্বক িুধিার 

 কাল পর্ নন্ত ভ্রমম্বণর হক্ষম্বে ঝুুঁ বকপূণ ন অিস্থা বিদেমার্ িাকম্বি িম্বল আেংকা করা 

 ম্বে  

  

গভর্ নর হ াকল ক্ষবতগ্রস্ত অঞ্চলগুম্বলাম্বত অপ্রম্বয়াজর্ীয় ভ্রমণ র্া করার পরামে ন 

বদম্বয়ম্বছর্, বিম্বেষ কম্বর মঙ্গলিাম্বর র্খর্ দৃষ্টিম্বগােরতা অতেন্ত  ীবমত পর্ নাম্বয় িাকম্বি 

হ  মম্বয়  

  

বর্উ ইয়কন ব ষ্টে এিং লং আইলোম্বে এক ইঞ্চঞ্চ পর্ নন্ত িরফ জমা  ম্বত পাম্বর, এিং 

িৃষ্টিপাম্বতর কারম্বণ হছােখাে উপকুলীয় ির্ো হদখা বদম্বত পাম্বর  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ ামবার হিকক্ শুরু  কেমঙ্গলবার রাত পর্ নন্ত হেকের পূব নথিকক্র 

অঞ্চলগুকলাকত আঘাত  ার্ার পূব নাভা া িাক্া এক্টে উকেখকর্াগয তুষারঝড় হমাক্াকবলার জর্য 

এই উইক্একে প্রস্তুথত গ্র ণ ক্রকত থর্উ ইেক্নবা ীকির প্রথত  থর্ব নন্ধ অর্ুকরাধ জাথর্কেকের্। 

রাজধার্ী অঞ্চল, হ ন্ট্রাল থর্উ ইেক্ন, থমড- াড র্, হমা াক্ ভযাথল এবং র্ি ন ক্াথন্ট্র অঞ্চকলর 

থব ্তৃত এলাক্াে এই  মকে 18 ইঞ্চঞ্চ পর্ নন্ত বরফ জমা  কত পাকর। রাজধার্ী অঞ্চল ও থমড-

 াড র্ অঞ্চকলর উঁচু জােগাগুকলাকত, হর্খাকর্  বকচকে হবথি বরফ জমা  কব বকল আিংক্া 

ক্রা  কে, বুধবার  ক্াল র্াগাি িুই ফুকের হচকেও হবথি বরফ জমা  কত পাকর। ওকেোর্ ন থর্উ 

ইেক্ন এবং থফঙ্গার হলক্  অঞ্চকল এই ঝকড়র ক্ারকণ আে ইঞ্চঞ্চ পর্ নন্ত বরফ জমা  কত পাকর। 



হ ামবার  ক্াকল থক্েু এলাক্াে  ালক্া তুষারপাত শুরু  কত পাকর, থক্ন্তু হ ামবার থবকক্ল 

হিকক্ শুরু ক্কর ভারী তুষারপাত শুরু  কে মঙ্গলবার রাত পর্ নন্ত অবযা ত িাক্কব। তুষারপাত 

হভজা ও ভারী  কব, এবং ঘণ্টাে 45 মাইল পর্ নন্ত গথতকবকগর ঝকড়া  াওো থবিুযৎ থবভ্রাে এবং 

 ংথিষ্ট প্রভাবগুকলা হিখা হিওোর  ম্ভাবর্া বাথড়কে থিকব। গভর্ নর হ াক্ল এ ব ক্ষথতগ্রস্ত 

অঞ্চকল ব বা ক্ারী ও ক্ম নরত থর্উ ইেক্নবা ীকিরকক্ হর্কক্াকর্া অপ্রকোজর্ীে ভ্রমণ হিকক্ 

থবরত িাক্ার পরামি ন থিকেকের্ ক্ারণ হ ামবার  ন্ধযাে, মঙ্গলবার  ারাথির্ এবং  ম্ভবত বুধবার 

 ক্াকল রাস্তা থপঞ্চেল  কে র্াওো এবং িৃটষ্টকগাচরতা ক্কম আ ার ক্ারকণ র্াতাোত বযবস্থা 

ক্ষথতগ্রস্ত  কব। থর্উ ইেক্ন থ টে এবং লং আইলযাকে এক্ ইঞ্চঞ্চর হচকে ক্ম তুষার জমা  কব বকল 

আিংক্া ক্রা  কে, থক্ন্তু এই এলাক্াে বটৃষ্টপাকতর ক্ারকণ হোেখাে উপকু্লীে বর্যা হিখা থিকত 

পাকর।  

  

"থর্উ ইেক্নবা ীকির উথচত হেকের পূব ন অংকি উকেখকর্াগয তুষারপাত থর্কে আ া এক্টে থবরূপ 

আব াওোর জর্য প্রস্তুথত গ্র ণ ক্রা, থবকিষ ক্কর  াড র্ র্িী  ংলগ্ন এবং রাজধার্ী অঞ্চকলর 

চারপাকির এলাক্াগুকলাকত," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর হ াকল।. "আথম হেে  ংস্থাগুকলাকক্ জরুথর 

 াড়ািার্  ম্পি প্রস্তুত ক্রার জর্য এবং প্রকোজর্  কল স্থার্ীে  রক্ারগুকলাকক্   ােতা ক্রার 

জর্য প্রস্তুত িাক্ার থর্কিনি থিকেথে। ঝকড়র দ্বারা ক্ষথতগ্রস্ত  কত র্াওো অঞ্চকলর  বার জর্য 

উথচত  কব িুই বা থতর্ থির্ ধকর তুষারপাত এবং ভ্রমকণর জর্য ঝঁুথক্পূণ ন অবস্থা হমাক্াকবলার 

প্রস্তুথত হর্ওো।"  

  

বডবভের্ অি হ ামলোে ব বকউবরষ্টে এে ইমাম্বজনঞ্চি  াবভনম্ব   (Division of 

Homeland Security and Emergency Services)-এর কবমের্ার জোবক হে িম্বলর্, "এই 

িীতক্ালীর্ ঝড় এক্াথধক্ থির্বযাপী ঘেকত র্াওো এক্টে ঘের্া র্া NY-এর থক্েু অংকি ভ্রমকণর 

অবস্থা ভীষণভাকব ক্ষ্টক্র ও থবপজ্জর্ক্ ক্কর তুলকব। হেকের পূব ন অংকি, থবকিষ ক্কর 

রাজধার্ী অঞ্চল ও থমড- াড র্ অঞ্চকল ব বা ক্ারী ও ক্ম নরত থর্উ ইেক্নবা ীকির উথচত 

থর্কজকির স্থার্ীে আব াওোর পূব নাভাক র প্রথত গভীর মকর্াকর্াগ হিওো, অপ্রকোজর্ীে ভ্রমণ 

 ীথমত পর্ নাকে রাখা, এবং থবিুযৎ থবভ্রাকের জর্য অথগ্রম পথরক্ল্পর্া ক্কর রাখা।"  

  

থর্উ ইেক্ন থ টের উত্তকর, থর্উ ইেক্ন হেকের  ম্পূণ ন পূব ন অংকি বতনমাকর্ িীতক্ালীর্ ঝড় 

পর্ নকবক্ষণ ক্ার্ নক্র রকেকে। আগামী থির্গুকলাকত আব াওো  ংক্রান্ত বাড়থত পর্ নকবক্ষণ, 

 তক্নতা এবং/অিবা পরামি ন জাথর ক্রার  ম্ভাবর্া রকেকে। আপর্ার এলাক্ার জর্য আব াওো 

 ংক্রান্ত  তক্ীক্রণ মূক র এক্টে তাথলক্া হপকত, আপর্ার এলাক্ার জাতীে আব াওো 

পথরকষবার ওকেব াইকে হিখুর্।  

  

এম্বজঞ্চির প্রস্তুবত  

বডবভের্ অি হ ামলোে ব বকউবরষ্টে অোে ইমাম্বজনঞ্চি  াবভনম্ব   (Division of 

Homeland Security and Emergency Services)  

থবভাগটে  ঞ্চক্রেভাকব আব াওোর পূব নাভা  পর্ নকবক্ষণ ক্রকে এবং আব াওোর ইকভকে 

হেকের প্রথতঞ্চক্রো  মন্বে ক্রকে। অথফ  অব ইমাকজনঞ্চি মযাকর্জকমকের (Office of 

Emergency Management) ক্মীরা স্থার্ীে   ক্মীকির  কঙ্গ হর্াগাকর্াগ রক্ষা ক্রকে এবং 

  ােতার অর্ুকরাকধ  াড়া হিওোর বযবস্থা ক্রকত প্রস্তুত রকেকে।  

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%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FJqtsVsyYhXoc8dUlgs6cJuS3aDELDPQAHNpsJKgwjY%3D&reserved=0


  

এই থডথভির্ প্রকোজর্  কল হেকের মজিু হিকক্ থর্ম্নথলথখত  ম্পি ও আশ্রেকক্কের  াপ্লাই 

হমাতাকের্ ক্রার জর্য প্রস্তুত রকেকে:  

• 1,489টে হজর্াকরের  

• 536টে হচইর্-   

• 964টে হপাকেনবল থ োর  

• 39,948টে MRE  

• 552,260 হবাতল ও ক্যার্ পাথর্  

• 9,105টে ক্ে  

• 9,641টে ক্ম্বল  

• 11,220টে বাথলি  

  

পবরি র্ বিভাগ (Department of Transportation)  

পথরব র্ থবভাগ হেেজকুড় 3,631 জর্ অপাকরের ও  ুপারভাইজার থর্কে  াড়ািাকর্র জর্য 

প্রস্তুথত থর্কেকে।  ংক্েপূণ ন এলাক্াগুকলাকত তুষার ও বরফ  রাকর্ার ক্াকজ   ােতা ক্রার জর্য 

63 জর্ প্লাউ ট্রাক্ অপাকরের, 11 জর্  ুপারভাইজার ও 2 জর্ ইকু্ইপকমে অপাকরের 

ইর্স্ট্রাক্টর    হমাে 76 জর্ ক্মী হমাতাকের্ ক্রা  কে। তাকিরকক্ থর্কম্নাক্ত উপাকে বের্ ক্রা 

 কেকে:  

• ক্যাথপোল থরঞ্চজের্: -ওকেোর্ ন  ািার্ ন টেোর হিকক্ 10 জর্ প্লাউ অপাকরের ও 2 জর্ 

 ুপারভাইজার পাকে  

• হ ন্ট্রাল থর্উ ইেক্নঃ -ওকেোর্ ন  ািার্ ন টেোর হিকক্ 3 জর্ প্লাউ অপাকরের ও 1 জর্ 

 ুপারভাইজার পাকে  

• থমড- াড র্: থফঙ্গার হলক্  অঞ্চল হিকক্ 6 জর্ প্লাউ অপাকরের, 1 জর্ 

 ুপারভাইজার, এবং 2 জর্ ইকু্যইপকমে অপাকরের ইর্স্ট্রাক্টর পাকে  

o -ওকেোর্ ন থর্উ ইেক্ন হিকক্ 24 জর্ প্লাউ অপাকরের ও 5 জর্  ুপারভাইজার 

পাকে  

o - লং আইলযাে হিকক্ 20 জর্ প্লাউ অপাকরের ও 2 জর্  পুারভাইজার পাকে  

  

পুকরা  মেজকুড় আব াওোর অবস্থা থবকবচর্াে থর্কে বাড়থত  ম্পি বরাকের প্রকোজর্ 

পুর্মু নলযাের্ ক্রা  কব।  

  

আঞ্চথলক্ ক্মীরা বতনমাকর্ তুষার ও বরফ  রাকর্ার ক্াকজ ও প্রস্তুথত গ্র কণ  ম্পকৃ্ত 

রকেকে। ঝকড়র পুকরা  মে জকুড় এবং অগ্রাথধক্ারর্ুক্ত পথরষ্কার ক্রার ঞ্চক্রো ক্লাকপর জর্য 

 ক্ল আবাথ ক্ স্থার্গুকলাকত 24/7 ক্াজ ক্রার জর্য ক্মী থর্কোগ ক্রা  কব। তুষার ও বরফ 

 রাকর্ার  ব লভয  রঞ্জাম হমাতাকেকর্র জর্য প্রস্তুত রকেকে। ক্ষথতগ্রস্ত এলাক্ার  ক্ল থিে 

হমক্াথর্ক্কক্ প্রধার্ প্রধার্ আবাথ ক্ এলাক্াে হমরামত ক্াজ ও ট্রাক্ চলাচল স্বাভাথবক্ রাখকত 

24/7 প্রস্তুত রাখা  কেকে।  



  

হেে বযাপী িাক্া ইকু্ইপকমকের  ংখযা থর্কম্নাক্তার্ু াকর:  

• 1,617টে বড় প্লাউ ট্রাক্  

• 154টে থমথডোম থডউটে প্লাউ  

• 52টে হো প্লাউ  

• 344টে ব ৃৎ হলাডার  

• 37টে হনা হলাোর  

  

তাৎক্ষথর্ক্ ভ্রমণ তিয জার্ার জর্য হমাের চালক্গণ ক্ল ক্রকত পাকরর্ 511 র্ম্বকর অিবা 

থভঞ্চজে ক্রুর্ www.511NY.org অিবা হমাবাইল  াইে {m.511ny.org } র্া থর্উ ইেক্ন হেকের 

অথফথ োল ট্রাথফক্ এবং ভ্রমণ  ংক্রান্ত তিয হক্ে।  

  

থ্রুওম্বয় কতৃনপক্ষ  

থ্রুওকে অিথরটে (Thruway Authority) হেেবযাপী 680 জর্ অপাকরের ও  ুপারভাইজার থর্কে 

িীতলাক্ীর্ ঝকড়র প্রথত  াড়ািার্ ক্ার্ নক্রকমর জর্য প্রস্তুত রকেকে৷  

  

থ্রুওকে ইোর্ ন থর্উ ইেকক্ন তুষার ও বরফ  রাকর্ার ক্াকজ   ােতা ক্রার জর্য এটের বাকফকলা 

থডথভির্ হিকক্ বাড়থত ক্মী ও বড় প্লাউ ট্রাক্ স্থার্ান্তর ক্রকে। ক্মীরা বতনমাকর্ ঝড় পর্ নকবক্ষণ 

ক্রকে এবং অবস্থা থবকবচর্াে প্রকোজর্  কল বাড়থত অপাকরের ও  রঞ্জাম হমাতাকের্ ক্রা  কত 

পাকর।  

হেেবযাপী  রঞ্জাম  ংখযা ও থরক াক নর তাথলক্া থর্কচ হিওো  কলা:  

• 357টে ব ৃৎ ও থমথডোম থডউটে প্লাউ ট্রাক্  

• 11টে হো প্লাউ  

• 68টে হলাডার  

• 117,000 েকর্রও হবথি লবণ  াকত রকেকে  

  

থ্রুওকেকত হমােরচালক্কিরকক্ িীতক্ালীর্ আব াওোর অবস্থা  ম্পকক্ন  তক্ন ক্রকত থবথভন্ন 

ধরকর্র হমক জ  াইর্ ও হ ািযাল থমথডো বযব ার ক্রা  ে।  

  

থ্রুওকে ক্তৃনপক্ষ তাকির হমাবাইল অযাপ ডাউর্কলাড ক্রকত গাথড়চালক্কিরকক্ উৎ াথ ত ক্কর 

র্া আইকফার্ ও অযান্ড্রকেড থডভাইক র জর্য থবর্ামূকলয পাওো র্াে। অযাপটে চলার পকি 

হমােরর্ার্ চালক্কির থরকেল-োইম ট্রাথফক্  ম্পকক্ন তিয, লাইভ ট্রাথফক্ ক্যাকমরা, ও থিক্-

থর্কিনির্া  ংক্রান্ত   ােতা প্রিার্ ক্কর। এোড়াও গাথড় চালক্রা ট্রািঅযালােন (TRANSalert) ই-

হমইকলর জর্য  াইর্-আপ ক্রকত পাকরর্ র্া থ্রুওকে  ংলগ্ন র্ার্বা কর্র  ব নকিষ অবস্থা  ম্পকক্ন 

তিয প্রিার্ ক্কর৷  

  

জর্ম্ব িা বিভাগ (Department of Public Service)  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3gA97EQ%2FtU1t2hoc5uRiEAiowIIkyhwEymXnSGjcHZ4%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%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=STH%2Fcv%2BIAIsNJpkH52AxBRlmKdKFjU1Ja0pCZcR%2BXNA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pVdOrch0WPE89kp17LQrjHYGLgMNEtOahIaTVpCR1dc%3D&reserved=0


জর্ক বা থবভাকগর দ্বারা থর্েথিত ইউটেথলটে হক্াম্পাথর্গুকলাকত িীতক্ালীর্ থবরূপ আব াওোে 

হমরামত ও পুর্রুদ্ধার ক্াকজ অংি হর্ওোর জর্য হেেবযাপী আর্ুমাথর্ক্ 7,500 ক্মী রকেকে।  

  

এর মকধয থর্ম্নথলথখত  ম্পূরক্ বথ রাগত  ংস্থার্ মূ  অন্তভুনক্ত রকেকে:  

• জাতীে থগ্রকডর পূব ন ও হ ন্ট্রাল থডথভিকর্র জর্য 765 জর্ বথ রাগত লাইর্ ও  াথভন  

ওোক্নার।  

• NYSEG ও RG&E-এর জর্য 450 জর্ লাইর্ ও টট্র ওোক্নার।  

• হ ন্ট্রাল  াড কর্র জর্য 125 জর্ বথ রাগত লাইর্ ওোক্নার।  

• ক্র্ এথড কর্র জর্য 380 জর্ বথ রাগত লাইর্ ওোক্নার।  

• অকরঞ্জ ও রক্লযাকের জর্য 330 জর্ বথ রাগত লাইর্ ওোক্নার ।  

  

DPS-এর ক্মীরা পুকরা  মেজকুড় ইউটেথলটে ক্ার্ নক্রকমর ট্রযাক্ রাখকব এবং  বকচকে হবথি 

প্রভাথবত  ওো এলাক্াগুকলাকত ইউটেথলটে হক্াম্পাথর্গুকলার র্িার্ি ক্মী থর্কোকগর থবষেটে 

থর্ঞ্চিত ক্রকব।  

  

র্থি আপর্ার পথরকষবা থবথিত  ে, তা কল পরামকি নর জর্য DPS-এর ইউটেথলটে পথরকষবা থবথিত 

 ওো  ম্পথক্নত ওকেব াইে থভঞ্চজে ক্রুর্।  

  

বর্উ ইয়কন হেে পুবলে  

থর্উ ইেক্ন হেে পুথলি ঝকড়র দ্বারা ক্ষথতগ্রস্ত  কত র্াওো এলাক্াগুকলাকত তাৎক্ষথণক্ভাকব 

 াড়ািাকর্র জর্য বাড়থত ে ল এবং হেঞ্চজং হনাকমাবাইল ও ইউটেথলটে হেকরইর্ হভথ কক্ল হর্াগ 

ক্রকব।  ব হফার-হুইল ড্রাইভ র্ার্বা র্ হমাতাকের্ ক্রা  কেকে, এবং জরুথর থবিযুৎ ও 

হর্াগাকর্াগ  রঞ্জাম পরীক্ষা ক্রা  কেকে।  

  

পবরম্বিে  ংরক্ষণ বিভাগ (Department of Environmental Conservation)  

DEC পথরকবি  ংরক্ষণ পুথলি অথফ ার, ফকরে হরঞ্জা ন, জরুথর বযবস্থাপর্া ক্মী এবং 

আঞ্চথলক্ ক্মীরা  তক্ন রকেকের্ এবং পথরথস্থথত পর্ নকবক্ষণ ক্রকের্ এবং গুরুতর আব াওো 

দ্বারা প্রভাথবত  ওো এলাক্া ও অবক্াঠাকমাগুকলাকত  ঞ্চক্রেভাকব ে ল থিকের্। হর্কক্াকর্া 

জরুথর  াড়া প্রিাকর্র হক্ষকে   ােতা ক্রার জর্য লভয  ব  ম্পি র্িাস্থাকর্ থর্কোঞ্চজত রকেকে।  

  

DEC জর্থবরল গ্রাময এলাক্াে থভঞ্চজেরকিরকক্ আব াওোর ক্ারকণ তুষার ধক র পথরথস্থথত 

 ম্পকক্ন  কচতর্ এবং প্রস্তুত িাক্ার পরামি ন থিকে র্া ঢাল ুবা খাড়া, হখালা ভূখকে তুষারধক র 

ঝঁুথক্ বাড়াকত পাকর। আকরা তিয https://www.dec.ny.gov/outdoor/950.html ওকেব াইকে 

পাওো র্াকব৷  

  

এক্জর্  াইক্াকরর িারীথরক্  ক্ষমতা বা গন্তবয থর্থব নকিকষ িীতক্ালীর্  াইথক্ং এর জর্য 

থর্রাপত্তা এবং প্রস্তুথত অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন। আকরা হবথি উপকভাগয এবং অথধক্তর থর্রাপি 

অথভজ্ঞতার জর্য িীতক্ালীর্ অবস্থার জর্য র্িার্িভাকব প্রস্তুথত হর্ওো অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন। 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdps.ny.gov%2Futility-service-interruptions&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=651zHtnJw8bf8thFOSc3Tv2dLj2uip09KcNteDAKV48%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F950.html&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EAcIW0dFRM%2F3LZRYpLlbD7288x0WtNeXVbVN8qY73eg%3D&reserved=0


িীতক্ালীর্  াইথক্ং  ম্পকক্ন বাড়থত তিয https://www.dec.ny.gov/outdoor/112826.html 

ওকেব াইকে পাওো র্াকব৷  

  

DEC ব ৃৎ পথরমাকণ তুষার অপ ারণ ও পথরতযাকগর জর্য িাথেত্বপ্রাপ্ত বযঞ্চক্তকির মকর্ ক্থরকে 

থিকে হর্ তারা বর্যা প্রথতকরাধ ক্রকত এবং পাথর্র মার্কক্ লবণ, বাথল, হতল, আবজনর্া এবং 

বরকফর অর্যার্য অবথিষ্টাংকির মকতা িষূণক্ারী পিাি ন দ্বারা প্রভাথবত  ওোর  ম্ভাবর্া হ্রা  

ক্রকত  া ার্য ক্রার জর্য  কব নাত্তম বযবস্থাপর্ার অর্ুিীলর্গুথল র্াকত হমকর্ চকলর্। স্থার্ীে 

খাথঁড় এবং ঝণ নাকত তুষার হফলকল এর ফকল বরকফর বাধঁ  টৃষ্ট  কত পাকর র্া ক্াকের এলাক্াে 

বর্যার ক্ারণ  কত পাকর।  রক্াথর ও হব রক্াথর তুষার অপ ারণ অপাকরেরকিরকক্ ঝড় 

চলাক্ালীর্ এবং এর পকর এই ব থর্রাপত্তা থবষকে  কচতর্  কত  কব। আকরা 

তিয https://www.dec.ny.gov/docs/water_pdf/togs5111new.pdf ওকেব াইকে পাওো র্াকব৷  

  

পাকন, বিম্বর্াদর্ ও ঐবত াব ক  ংরক্ষণ দপ্তর (Office of Parks, Recreation and 

Historic Preservation)  

থর্উ ইেক্ন হেে পাক্ন পথুলি এবং পাকক্নর পাক নাকর্লরা  তক্ন আকে এবং আব াওো পথরথস্থথত 

এবং তার পথরণাকমর উপর ক্ড়া র্জর রাখকের্। প্রথতঞ্চক্রো  রঞ্জাম প্র ার ক্রা  কে, পরীথক্ষত 

এবং ঝড় প্রথতঞ্চক্রো বযব াকরর জর্য প্রস্তুত ক্রা  কে। হেে পাক্নক  প্রকোজর্  কল 

হমাতাকেকর্র জর্য র্েজর্ থ উোর ক্মী প্রস্তুত রকেকে। পাকক্নর িি নর্ািীকির র্জর রাখা উথচৎ 

parks.ny.govবা পাকক্নর  মে, হখালা ও বকন্ধর বযাপাকর  ব নকিষ তকিযর জর্য তাকির স্থার্ীে 

পাক্ন অথফক  ক্ল ক্রা উথচৎ।  

  

বর্রাপত্তা  ংক্রান্ত পরামে ন  

ভ্রমণ  

থর্রাপকি গাথড় চালাকর্ার জর্য থক্েু গুরুত্বপূণ ন পরামকি নর মকধয রকেকে:  

• প্রকোজর্ র্া  কল গাথড় চালাকবর্ র্া।  

• র্থি আপর্াকক্ ভ্রমণ ক্রকতই  ে, আপর্ার গাথড়কত জীবর্-রক্ষাক্ারী  রঞ্জাম হর্মর্ 

ক্ম্বল, হবলচা, িযািলাইে ও বাড়থত বযাোথর, বাড়থত গরম হপািাক্, োোর হচইকর্র 

হ ে, বযাোথরর বুোর ক্যাবল, দ্রুত িঞ্চক্তিােক্ খাবার এবং থবপি  ংকক্ত হিোর জর্য 

বযব াকরর উকেকিয উজ্জ্বল রকের ক্াপকড়র েুক্রা রকেকে তা থর্ঞ্চিত ক্রুর্।  

• র্থি আপর্ার বযব াকরর জর্য অর্যার্য হর্াগাকর্াকগর থডভাই  হর্মর্ হ ল হফার্ অিবা 

েু-ওকে হরথডও িাকক্, তা কল বযাোথরকত চাজন থিকে রাখুর্ এবং ভ্রমকণর  মে হ টে 

আপর্ার  কঙ্গ রাখুর্। র্থি আপথর্  াথরকে র্ার্,  া াকর্যর জর্য হফার্ ক্কর 

উদ্ধারক্ারীকিরকক্ আপর্ার অবস্থার্ জার্াকত পারকবর্।  

• িীতক্ালীর্  মকে মতুৃয ও আঘাতপ্রাথপ্তর িীষ ন ক্ারণ  কলা পথরব র্জথর্ত িুঘ নের্া। 

গাথড়কত চলাচল ক্রার আকগ আপর্ার র্ার্বা র্ বরফ ও তুষার হিকক্ মুক্ত আকে তা 

থর্ঞ্চিত ক্কর থর্র্; ভাকলাভাকব িৃটষ্টকগাচর  ওোো ভাকলাভাকব গাথড় চালাকর্ার মূল 

চাথবক্াটঠ। আপর্ার িামার স্থার্গুকলা  ম্পকক্ন পথরক্ল্পর্া ক্কর রাখুর্ এবং গাথড়গুকলার 

মকধয আকরা হবথি িরূত্ব রাখুর্। অথতথরক্ত  তক্ন িাকু্র্ এবং মকর্ রাখকবর্ হর্ তুষারক্ণা 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F112826.html&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5sif4N2eFo0zJXReVO5iWuyQdfUDnR5FrjAcGxvbncs%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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yoARabf9FuWuEWv6TD55F4SiyRJDxBE9m2P0uNB6lmQ%3D&reserved=0


হোে থিশুকিরকক্ আড়াল ক্কর থিকত পাকর।  ব মে  ড়ক্ ও আব াওোর অবস্থার 

 কঙ্গ আপর্ার গথতর থমল রাখুর্।  

•  ক্ল  ড়কক্ চলাচলক্ারী গাথড় চালক্কির জর্য এটে হজকর্ রাখা গুরুত্বপূণ ন হর্ হনা-

প্লাউগুকলা ঘণ্টাে 35 মাইল গথতকবকগ চলাচল ক্কর, র্া বহু হক্ষকেই হপাে ক্রা 

গথত ীমার হচকে ক্ম  কে িাকক্, র্াকত থেটেকে হিো লবণগুকলা ড্রাইথভং হলকর্র মকধযই 

িাকক্ এবং  ড়ক্পকির বাইকর থেেকক্ র্া পকড়। প্রাে হক্ষকেই ইোরকেে 

 াইওকেগুকলাকত হনা-প্লাউগুকলা পািাপাথি অবস্থার্ ক্কর ক্াজ ক্কর িাকক্, ক্ারণ একত 

এক্াথধক্ হলর্  ব নাথধক্ ক্ার্ নক্র ও থর্রাপি উপাকে পথরষ্কার ক্রা র্াে।  

• গাথড় চালক্ ও পিচারীকিরকক্ও হখোল রাখকত  কব হর্ হনা-প্লাউ চালক্কির 

িৃটষ্টকগাচরতা  ীথমত িাকক্, এবং হনা-প্লাউ এর আক্ার ও ওজর্ হ টেকক্ দ্রুত  রাকর্া ও 

বন্ধ ক্রা ক্টঠর্ ক্কর তুলকত পাকর। তুষার-অপ ারণ-র্কির হপের্ হিকক্ বরফ ওড়াকর্া 

এর চালক্কির িৃটষ্টিঞ্চক্ত মারাত্মক্ভাকব হ্রা  ক্রকত বা হ াোইেআউে অবস্থার ক্ারণ 

ঘোকত পাকর। গাথড়চালক্কির তুষার-অপ ারণ-র্িকক্ পাি ক্াটেকে র্াওোর হচষ্টা ক্রা 

বা হপের্-কপের্ র্াওো অিবা খুব ক্াোক্াথে র্াওো উথচৎ র্ে। গাথড় চালক্কির জর্য 

গাথড় চালাকর্ার জর্য  বকচকে থর্রাপি জােগা  কলা হনা-প্লাউ এর হবি থপেকর্ হর্খাকর্ 

 ড়ক্পি পথরষ্কার রকেকে ও লবণ থেোকর্া  কেকে। ক্খকর্া হক্াকর্া হনাপ্লাউ চালু 

অবস্থাে এটের  ামকর্ থিকে অথতক্রম ক্রার হচষ্টা ক্রকবর্ র্া।  

বিদেুৎ বিভ্রাে  

• এলাক্াথভথত্তক্ হমরামকতর  মে ূথচ জার্কত আপর্ার ইউটেথলটে হক্াম্পাথর্র  াকি হচক্ 

ক্রুর্৷  

• পথরকষবা থফকর আ ার  মে  াথক্নে ওভারকলাড  ওো হরাধ ক্রকত লাইে ও 

অযাপ্লাকেিগুকলা বন্ধ রাখুর্ বা প্লাগ খুকল রাখুর্; ক্খর্ থবিুযৎ থফকর আ কে তা জার্ার 

জর্য এক্টে বাথত চালু রাখুর্৷  

• র্থি িীতক্ালীর্ ঝকড়র  মকে থ টেং চকল র্াে, তা কল আপর্ার হর্ ব ক্ক্ষ প্রকোজর্ 

হর্ই হ গুকলা বন্ধ ক্কর হিওোর মাধযকম উষ্ণতা ধকর রাখুর্।  

• থবিুযৎ থবভ্রাে  ম্পকক্ন থরকপােন ক্রার জর্য হফার্ ক্রুর্:  

o হ ন্ট্রাল  াড র্: 800-527-2714  

o ক্র্ এথড র্: 800-752-6633  

o র্যাির্াল থগ্রড: 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 ষ্টেং  ংক্রান্ত  তকনতা  

• থবক্ল্প তাকপর জর্য শুধু থর্রাপি উৎ  হর্মর্ ফাোরকপ্ল , হোে আক্াকরর ও 

ভাকলাভাকব বােু চলাচকলর বযবস্থারু্ক্ত ক্াকঠর বা ক্েলার চুলা বা হপাকেনবল হে  থ োর 

বযব ার ক্রুর্৷  



• থবক্ল্প তাকপর উৎ  হর্মর্ ফাোরকপ্ল , উডকোভ, ইতযাথি বযব ার ক্রার  মে 

 ব মে র্িার্ি হভথেকলির্ রকেকে তা থর্ঞ্চিত ক্রুর্।  ব মে প্রস্তুতক্ারকক্র 

থর্কিনির্া হমকর্ চলুর্৷  

• পিনা, হতাোকল এবং পেক াল্ডারগুকলাকক্ উত্তপ্ত পষৃ্ঠতল হিকক্ িকূর রাখুর্  

• এক্টে অথগ্ন থর্ব নাপক্ র্ি এবং হমাক্ থডকেক্টর রাখুর্ এবং হ গুকলা ক্াজ ক্রকে তা 

থর্ঞ্চিত ক্রুর্৷  

• র্থি আপথর্ আপর্ার থ টেং-এর থর্েথমত জ্বালাথর্র  ম্পূরক্ থ ক কব, অিবা জরুথর 

পথরথস্থথতকত তাকপর উৎ  থ ক কব হক্করাথ র্ থ োর বযব ার ক্করর্, তা কল থর্ম্নথলথখত 

থর্রাপত্তা  ংক্রান্ত পরামি ন অর্ু রণ ক্রুর্:  

o উৎপািকক্র থর্কিনির্া অর্ু রণ ক্রুর্৷  

o আপর্ার ইউথর্কের জর্য শুধু  টঠক্ জ্বালাথর্ বযব ার ক্রুর্৷  

o শুধু ঘকরর বাইকর এবং শুধুমাে র্খর্ ইউথর্েটে ঠাো িাকক্ তখর্ পুর্রাে 

জ্বালাথর্ ভথতন ক্রুর্৷  

o থ োরকক্ আ বাবপে এবং অর্যার্য িা য বস্তু হিকক্ ক্মপকক্ষ থতর্ ফুে িকূর 

রাখুর্৷  

o থ োর বযব ার ক্রার  মে, আগুর্ হিকক্  ুরক্ষার পিকক্ষপ মূ  গ্র ণ ক্রুর্ 

এবং র্িার্িভাকব বােু চলাচকলর বযবস্থা রাখুর্৷  

  

িীতক্ালীর্ থর্রাপত্তা  ংক্রান্ত আকরা পরামকি নর জর্য থভঞ্চজে ক্রুর্ 

https://dhses.ny.gov/safety। থর্উ ইেক্ন হেকে ঝকড়র আকগ, ঝড় চলাক্ালীর্  মকে অিবা 

ঝকড়র পকর অ-জরুথর পথরকষবার প্রকোজর্গুকলা পূরণ ক্রকত 211 র্ম্বকর হফার্ ক্রুর্ অিবা 

211nys.org ওকেব াইকে র্ার্৷  

  

বডবভের্ অফ হ ামলোে ব বকউবরষ্টে অোে ইমাম্বজনঞ্চি  াবভনম্ব    ম্পম্বকন  

থডথভির্ অব হ ামলযাে থ থক্উথরটে অযাে ইমাকজনঞ্চি  াথভনক   িুকর্ নাগ এবং অর্যার্য জরুথর 

পথরথস্থথত প্রথতকরাধ,  ুরক্ষা, প্রস্তুথত, প্রথতঞ্চক্রো, পুর্রুদ্ধার এবং প্রিথমত ক্রার জর্য হর্তৃত্ব, 

 মন্বে এবং   ােতা প্রিার্ ক্কর। আকরা তকিযর জর্য DHSES-হক্ খুকঁজ থর্র্ হফ বুকক্ 

(Facebook), েুইোকর (Twitter) অিবা dhses.ny.gov ওকেব াইকে র্ার্৷  

  

###  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdhses.ny.gov%2Fsafety&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123016570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WI1IrSkr8L6vsVFFxq180xkx7Kfixgu14SYxbfS3peA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F211nys.org%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123172810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JU%2BgHsQSjKcMm93mhUk1Y6jRLZTK1BKkFp%2FAOyTaMZo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123172810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5khg6jbFbNPsifJ8gMhgYRaRi3VOAWkaShXwY7hs9fc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd8096d42445043a4401308db231e7828%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638142386123172810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5khg6jbFbNPsifJ8gMhgYRaRi3VOAWkaShXwY7hs9fc%3D&reserved=0
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