
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/13/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

এই সপ্তাম্ব  আপম্বেট অঞ্চলসমূম্ব  িড় র্রইোর পূি নাভাসম্বক সামম্বর্ হরম্বে গভর্ নর 

হ াকল জরুবর অিস্থা হ াষণা করম্বির্  

   

ভারী, হভজা তুষার ও তীব্র িাতাম্বসর কারম্বণ ক্ষবতগ্রস্ত এলাকাসমূম্ব  িোপক বিস্তৃত 

বিদ্যেৎ বিভ্রাম্বটর হুমবক; হসামিার সন্ধ্ো হিম্বক িযধিার সকাল পর্ নন্ত র্াতায়াত পবরবস্থবত 

বিপজ্জর্ক  ওয়ার আেঙ্কা  

   

ক্ষবতগ্রস্ত এলাকায় গভর্ নর হ াকল অবতবরক্ত হেট এম্বজন্সি কমী ও সম্পদ্ হমাতাম্বয়র্ 

কম্বরম্বের্, কোবপটাল ও বমড  াডসর্ অঞ্চলগুবলম্বত হেম্বটর সাড়াদ্াম্বর্ সা ার্ে করম্বত 

ঝম্বড়র পূম্বি নই বর্উ ইয়কন র্োের্াল গাডনম্বক সন্সিয় কম্বরম্বের্।  

   

হসামিার রাত 8টা হিম্বক শুরু  ম্বি I-87 এন্সিট 17 হিম্বক I-90 এন্সিট 36 পর্ নন্ত এিং 

িাকনোয়ার স্পাম্বরর I-87 এন্সিট 21B হিম্বক মোসাচুম্বসটস সীমার্া পর্ নন্ত দদ্ম্ব নে সকল 

টোম্বেম ও োবল ট্রাক্টর হট্রইলার বর্বষদ্ধ িাকা কার্ নকর  ম্বি, অর্োর্ে ইন্টারম্বেম্বট 

একইধরম্বর্র বর্ম্বষধাজ্ঞা কার্ নকর  ম্বত পাম্বর  

   

গভর্ নর হ াকল আিান্ত অঞ্চলগুবলম্বত অপ্রম্বয়াজর্ীয় র্াতায়াত র্া করার উপম্বদ্ে 

বদ্ম্বয়ম্বের্, বিম্বেষ কম্বর মঙ্গলিাম্বর, র্ের্ দৃ্েেমার্তা অতেন্ত সীমািদ্ধ  ম্বি।  

   

   

স োমবোর রোত সেকে শুরু হকে বুধবোর পর্ যন্ত চলকত েোেো উকেখকর্োগ্য তুষোরঝকের দ্বোরো সর্ েল 

অঞ্চল মূকহর ক্ষততগ্রস্ত হওেোর আশঙ্কো রকেকে, স খোকে গ্ভে যর েযোতে সহোেল আজকে 

অতততরক্ত  ম্পদ ও েমী সমোতোকেে েরকলে। েযোতপটোল তরজজেে, স ন্ট্রোল তেউ ইেেয, তমড 

হোড ে, সমোহে ভযোতল এবং েে য েোতন্ট্র অঞ্চলগুতলর তব ্তৃত এলোেোে এই  মেেোকলর মকধয দুই 

ফুট পর্ যন্ত তুষোর সদখো তদকত পোকর। েযোতপটোল এবং তমড হোড ে অঞ্চকলর উঁচু ভূতমকত, সর্খোকে 

 ব যোতধে তুষোর জমোর আশঙ্কো েরো র্োকে, স খোকে বুধবোর  েোল পর্ যন্ত ততে ফুট পর্ যন্ত তুষোর 

সদখো সর্কত পোকর। ওকেস্টোে য তেউ ইেেয এবং তফঙ্গোর সলে  অঞ্চলগুতলকত বুধবোর পর্ যন্ত 8 ইজঞ্চ 

পর্ যন্ত তুষোর সদখো সর্কত পোকর। এই অঞ্চলগুতলর জেয, ভোরী, সভজো তুষোর শুরু হকব স োমবোর 

রোকত এবং মঙ্গলবোকরর ঘণ্টোে 45 মোইল পর্ যন্ত তীব্র বোতোক র েোরকে তবদুযৎ তবভ্রোট ও  ংতিষ্ট 

ক্ষততর  ম্ভোবেো বৃজি সপকত পোকর। তেউ ইেেয ত টট ও লং আইলযোকে দুই ইজঞ্চ পর্ যটে বরকফর 

আশঙ্কো েরো হকে, তেন্তু স খোকে বৃটষ্টপোত সবতশ হকব র্োর ফকল সেোট উপেূলীে বেযো হকত পোকর।  

   



গ্ভে যর এেটট জরুতর অবস্থো সঘোষেো েরকবে র্ো স োমবোর রোত 8টো সেকে েোর্ যের হকব, এবং এর 

মকধয েোেকব অযোলবোতে, ব্রুম, েযোইেুগ্ো, সশেোঙ্গ, েলোতিেো, েটযলযোে, সডলোওেযোর, ডোকচ , 

এক ক্স, ফুলটে, তগ্রে, হযোতমল্টে, হোরেোইমোর, লুই , মযোতড ে, মন্টকগ্োমোতর, ওতেডো, ওকেোেোগ্ো, 

অন্টোতরও, অকরঞ্জ, ও ওকেকগ্ো, ওটক কগ্ো, পুটেযোম, সরেক লোর,  োরোকটোগ্ো, সেকেেটযোতড, 

সেোহোতর, েুইলোর, স কেেো,  োতলভযোে, টটকেোগ্ো, টম্পতেে , আলস্টোর, ওেোকরে, ওেোতশংটে, 

ওকেে, ইকেট  এবং আকশপোকশর েোউতন্ট মূহ।  

   

"তেউ ইেেযবো ীর উতচত এেোতধে তদকের ইকভন্টটটর জেয এখেই প্রস্তুত হওেো, র্ো েযোতপটোল 

তরজজেে ও তমড হোড ে অঞ্চকলর তেেু অংকশ ততে ফুট পর্ যন্ত তুষোর তেকে আ কত পোকর," 

গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এই  প্তোহোকন্ত সস্টট একজজি জরুতর  োেোদোে  ম্পদ প্রস্তুত েকরকে, 

আমোর দল স্থোেীে েম যেতযোকদর  োকে  ব যদো সর্োগ্োকর্োগ্ রোখকে, এবং আমরো জরুতর  োেোদোকে 

 হোেতো েরোর জেয েযোশেোল গ্োডযকে  জিে েকরতে। ঝেটট বুধবোর  েোল পর্ যন্ত রোস্তোর 

পতরতস্থতত তবপজ্জেে েকর রোখকব, এবং আতম ক্ষততগ্রস্ত অঞ্চল মূকহর তেউ ইেেযবো ীকদর 

বোতেকত েোেকত এবং অপ্রকেোজেীে র্োতোেোত েো েরোর জেয উৎ োতহত েরতে র্োকত প্লোও দল 

তোকদর েোজ েরকত পোকর।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর স্বম্বদ্ে বর্রাপত্তা ও জরুবর হসিা বিভাম্বগর (New York State 

Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) কবমের্ার 

জোবক হব্র িম্বলর্, "এই শীতেোলীে ঝকের সমোট তুষোকরর পূব যোভো  সবকেই চকলকে, এবং 

তুষোকরর ওজকের  োকে ঘণ্টোে 45 মোইল পর্ যন্ত তীব্র বোতো  তেিঃ কেকহ গ্োকের শোখোপ্রশোখো ও 

তবদুযকতর লোইে উপকর সফলকব। তেউ ইেেযবো ীকদর উতচত আজকে রোত সেকে শুরু হকত র্োওেো 

টোেো দুই সেকে ততে তদকের তবপজ্জেে শীতেোলীে আবহোওেোর জেয প্রস্তুত হওেো। অতযন্ত 

জরুতর হকলই র্োতোেোত েরুে এবং তবদুযৎ তবভ্রোকটর  মে আপেোকে  হোেতোর জেয সফোে 

েরকত হকত পোকর তো মোেোে সরকখ আপেোর সফোে ও অেযোেয তডভোইক  চোজয তদকে রোখুে।"  

   

ঝকের প্রস্তুততকত, স োমবোর, রোত 8টো সেকে I-87 এজক্সট 17 (তেউবোগ্ য - স্ক্র্যোন্টে - I-84) সেকে I-

90 এজক্সট 36 (ওেোটোরটোউে -তবংহযোমটে - I-81) পর্ যন্ত এবং বোেযশোেোর স্পোকরর (I-87 এজক্সট 

21B সেকে মযো োচুক ট   ীমোেো পর্ যন্ত) দদকঘ যয, তেউ ইেেয সস্টকটর থ্রুওকে েতৃযপক্ষ (New York 

State Thruway Authority)  েল টযোকেম ও খোতল ট্রোক্টর সট্রইলোর তেতষি েরকব।  

   

পোশোপোতশ, তেউ ইেেয সস্টট পুতলশ (New York State Police), থ্রুওকে েতৃযপকক্ষর  োকে  মন্বকে, 

তেউ ইেেয সস্টট পতরবহে তবভোগ্ (New York State Department of Transportation, NYSDOT) 

তেম্নতলতখত বোতেজজযে র্োেবোহকের তেকষধোজ্ঞো জোতর েকরকে:  

• I-84: পূে য দদঘ যয। রোত 8টো সেকে শুরু: সেোেও টযোকেম বো খোতল ট্রোক্টর সট্রইলোর েে  

• I-88: পূে য দদঘ যয। রোত 8টো সেকে শুরু: সেোেও টযোকেম বো খোতল ট্রোক্টর সট্রইলোর েে  

• I-87 (েে যওকে): অযোলবোতে সেকে প্লযোট বোগ্ য। রোত 8টো সেকে শুরু: সেোেও টযোকেম বো 

খোতল ট্রোক্টর সট্রইলোর েে  

• I-90: I-87 সেকে বোেযশোেোর স্পোর। রোত 8টো সেকে শুরু: সেোেও টযোকেম বো খোতল ট্রোক্টর 

সট্রইলোর েে  



• I-81: PA লোইে সেকে ত রোতেউজ। রোত 8টো সেকে শুরু: "ট্রোে ডোকের সলে বযবহোর 

েরকব" আকদশ  

• Route 17: তমডলটোউে সেকে তবংহযোমটে। রোত 8টো সেকে শুরু: "ট্রোে ডোকের সলে 

বযবহোর েরকব " আকদশ  

   

তেউ ইেেয সস্টকটর  মূ্পে য পূব যোংশ, তেউ ইেেয উত্তকর এেোতধে শীতেোলীে  তেযতো ও আকদশ 

েোর্ যের েোেকব। লং আইলযোে, ব্রঙ্ক  ও েুইকি মঙ্গলবোর  েোল পর্ যন্ত উপেূলীে বেযো আকদশ 

জোতর েোেকব। অতততরক্ত  তেযতো এবং/অেবো আকদশ জোতর েরো হকত পোকর। আপেোর এলোেোে 

আবহোওেো  তেযতো ও পূব যোভোক র  মূ্পে য তোতলেো সদখোর জেয জোতীে আবহোওেো পতরকষবোর 

ওকেব োইট সদখুে।  

   

এম্বজন্সির প্রস্তুবত ও সংস্থার্  

   

বডবভের্ অি হ ামলোে বসবকউবরটট অোে ইমাম্বজনন্সি সাবভনম্বসস (Division of 

Homeland Security and Emergency Services)   

আবহোওেো ঘটেোর প্রতত সস্টকটর  োেোদোেকে আকরো  মন্বে েরকত সস্টকটর জরুতর বযবস্থোপেো 

সেন্দ্র (Emergency Operations Center) স োমবোর  েোকল  জিে েরো হকেকে। জরুতর 

বযবস্থোপেো অতফক র (Office of Emergency Management) েমীরো স্থোেীে  হেমীকদর  োকে 

সর্োগ্োকর্োগ্ সরকখকে এবং  হোেতোর অেুকরোকধ  োেোদোে েরকত প্রস্তুত আকে।   

তবভোগ্টট সস্টকটর মজতু সেকে তেম্নতলতখত  ম্পদ ও আশ্রে  রবরোহ প্রকেোজেমকতো সমোতোকেে 

েরোর জেয প্রস্তুত আকে:  

• 1,489টট সজেোকরটর  

• 536টট সচইে   

• 964টট বহেকর্োগ্য তহটোর  

• 39,948টট MRE  

• 552,260টট পোতের সবোতল ও েযোে  

• 9,105টট খোটটেো  

• 9,641টট েিল  

• 11,220টট বোতলশ  

   

সামবরক ও হর্ৌ অোম্বেয়াস ন বিভাগ  

ঝে  ংিোন্ত সস্টকটর  োেোদোেকে  হোেতো প্রদোে েরকত তেউ ইেেয েযোশেোল গ্োডয 100 জে 

েমী ও 20টট র্োে প্রদোে েরকব। লোেোকম তেউ ইেেয েযোশেোল গ্োডয (New York National Guard) 

 দর দপ্তকর পঞ্চোশজে স েো, েটটেোর স্ট্র্যোটে এেোর েযোশেোল গ্োডয ঘোটঁটকত (Stratton Air 

National Guard Base) 30 জে দবমোতেে এবং তেউবোকগ্ যর  ্টুেোটয সজলোর েযোশেোল গ্োডয 

ঘোটঁটকত (Stewart Air National Guard Base) 20 জে দবমোতেে দোতেত্বরত েোেকব। দল ততেটট 

তেেু রোতবশ পতরষ্কোর, ট্রযোতফে তেেন্ত্রে ও চলোচল  মে যে প্রদোে েরোর জেয দততর েোেকব।  

   

পবরি র্ বিভাগ   
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সস্টকটর পতরবহে তবভোগ্ সস্টটবযোপী উপলভয 3,631 জে অপোকরটর ও  ুপোরভোইজোর তেকে 

 োেোদোকে প্রস্তুত আকে। ঙ্কটপূে য এলোেোে তুষোর ও বরফ েম যেোণ্ড  মে যে েরোর জেয 77 জে 

প্লোও ট্রোে অপোকরটর, 11 জে  ুপোরভোইজোর এবং 2 জে  রঞ্জোম অপোকরটর তেকদযশে হ সমোট 

90 জে েমী সমোতোকেে েরো হকে। তোকদরকে তেকম্নোক্ত উপোকে বন্টে েরো হকেকে:   

• েযোতপটোল তরজজওে   

ওকেস্টোে য  োউদোে য টটেোর সেকে 10 জে প্লোউ অপোকরটর, 5টট প্লোউ ট্রোে ও 2 জে 

 ুপোরভোইজোর পোকে  

-লং আইলযোে সেকে 14 জে প্লোউ অপোকরটর পোকে  

• স ন্ট্রোল NY: ওকেস্টোে য  োউদোে য টটেোর সেকে 3 জে প্লোউ অপোকরটর ও 1 জে 

 ুপোরভোইজোর পোকে  

• মধয-হোড ে   

- তফঙ্গোর সলে  অঞ্চল সেকে 6 জে প্লোও অপোকরটর, 1 জে  ুপোরভোইজোর, এবং 2 

জে  রঞ্জোম অপোকরটর তেকদযশে পোকব  

- ওকেস্টোে য তেউ ইেেয সেকে 24 জে প্লোও অপোকরটর এবং 5 জে  ুপোরভোইজোর 

পোকব  

- লং আইলযোে সেকে 20 জে প্লোও অপোকরটর এবং 2 জে  ুপোরভোইজোর পোকব  

   

পুকরো ঘটেোজকুে পতরতস্থততর উপর তভতত্ত েকর বোেতত  ংস্থোকের প্রকেোজেীেতো পুেমূ যলযোেে েকর 

সদখো হকব।  

   

 ম্ভোবয ঘটেোর দ্রুত  োেোদোে তেজিত েরকত, I-90 এর এজক্সট 5 ও 6 এর মকধয এবং টুইে তব্রকজর 

েোকে েে যওকেকত, এবং এেই োকে I-84, I-684, রুট 17 এবং I-81 এর DOT পূকব যই সটো ট্রোে 

রোখকব।  

   

আঞ্চতলে েমীরো বতযমোকে তুষোর ও বরফ  োেোদোে েম যেোণ্ড ও প্রস্তুততকত েোজ েরকে।ঘটেোর 

পুকরো  মেজকুে এবং অগ্রোতধেোরতভতত্তে পতরষ্কোরেরে েম যেোকণ্ডর  মে 24/7 েোজ েরোর 

জেয  েল আবোত ে অবস্থোকে েমী েোেকব। েল উপলভয  রঞ্জোম সমোতোকেকের জেয 

প্রস্তুত।ক্ষততগ্রস্ত এলোেোর  েল তিট সমেোতেক্সকে প্রধোে আবো েগুকলোকত সমরোমত ও ট্রোে 

চলোচল স্বোভোতবে রোখকত 24/7 প্রস্তুত রোখো হকেকে। সস্টট জকুে েোেো ইেুইপকমকন্টর  ংখযো 

তেম্নরূপ:  

• 1,617টট বে প্লোও ট্রোে  

• 154টট মোঝোতর তডউটট প্লোও  

• 52টট সটো প্লোও  

• 344টট বে সলোডোর  

• 37টট সনো সলোেোর  

   

তোৎক্ষতেে ভ্রমে তেয জোেোর জেয সমোটর চোলেগ্ে েল েরকত পোকরে 511 েিকর অেবো 

তভজজট েরুে www.511NY.org অেবো সমোবোইল  োইট {m.511ny.org } র্ো তেউ ইেেয সস্টকটর 

অতফত েোল ট্রোতফে এবং ভ্রমে  ংিোন্ত তেয সেন্দ্র।  
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থ্রুওম্বয় কতৃনপক্ষ    

থ্রুওকে েতৃযপক্ষ সস্টটবযোপী উপলভয 680 জে অপোকরটর ও  ুপোরভোইজোর তেকে শীতেোলীে 

ঝকের  োেোদোকে প্রস্তুত আকে। থ্রুওকে ইস্টোে য তেউ ইেকেয তুষোর ও বরফ েম যেোণ্ডকে  মে যে 

েরোর জেয এর বোকফকলো তডতভশে সেকে অতততরক্ত েমী ও বে প্লোও ট্রোে স্থোেোন্তর েরকে। 

েমীরো বতযমোকে ঝে পর্ যকবক্ষে েরকে এবং পতরতস্থততর প্রকেোজে হকল অতততরক্ত অপোকরটর ও 

 রঞ্জোম সমোতোকেে েরো হকত পোকর।  

   

সস্টটবযোপী  রঞ্জোম  ংখযো ও  ংস্থোকের তোতলেো তেম্নরূপ:  

• 357টট বে ও মোঝোতর তডউটট প্লোও ট্রোে  

• 11টট সটো প্লোও  

• 68টট সলোডোর  

• 117,000 টকের সবতশ লবে প্রস্তুত  

   

13 মোচয, স োমবোর, রোত 8টো সেকে I-87 এজক্সট 17 (তেউবোগ্ য - স্ক্র্যোন্টে - I-84) সেকে I-90 এজক্সট 

36 (ওেোটোরটোউে -তবংহযোমটে - I-81) পর্ যন্ত এবং বোেযশোেোর স্পোকরর (I-87 এজক্সট 21B সেকে 

মযো োচুক ট   ীমোেো পর্ যন্ত) দদকঘ যয, থ্রুওকে (I-87/I-90)  েল টযোকেম ও খোতল ট্রোক্টর সট্রইলোর 

তেতষি েরকব।  

   

থ্রুওকেকত গ্োতেচোলেকদরকে শীতেোলীে আবহোওেোর অবস্থো  ম্পকেয  তেয েরকত তবতভন্ন 

ধরকের সমক জ  হ  োইে ও স োশযোল তমতডেো বযবহোর েরো হে।   

   

থ্রুওকে েতৃযপক্ষ তোকদর সমোবোইল অযোপ ডোউেকলোড েরকত গ্োতেচোলেকদরকে উৎ োতহত েকর 

র্ো আইকফোে ও অযোন্ড্রকেড তডভোইক র জেয তবেোমূকলয পোওেো র্োে। অযোপটট চলোর পকে 

সমোটরর্োে চোলেকদর তরকেল-টোইম ট্রোতফে  ম্পকেয তেয, লোইভ ট্রোতফে েযোকমরো, ও তদে-

তেকদযশেো  ংিোন্ত  হোেতো প্রদোে েকর। এেোেোও গ্োতে চোলেরো ট্রোিঅযোলোটয (TRANSalert) ই-

সমইকলর জেয  োইে-আপ েরকত পোকরে র্ো থ্রুওকে  ংলগ্ন র্োেবোহকের  ব যকশষ অবস্থো  ম্পকেয 

তেয প্রদোে েকর৷   

   

জর্ম্বসিা বিভাগ (Department of Public Service)   

জেক বো তবভোগ্ েতৃযে তেেতন্ত্রত ইউটটতলটট সেোম্পোতেগুতল এই  প্তোকহর শীতেোলীে আবহোওেো 

ঘটেোে ক্ষতত র্োচোই, তোর  ুরক্ষো,  োেোদোে, সমরোমত ও পুেিঃস্থোপে প্রকচষ্টোর জেয সস্টটবযোপী 

আেুমোতেে 7,800 েমী উপলভয সরকখকে।  

   

এর মকধয রকেকে তেম্নতলতখত  মূ্পরে বোতহযে র্ুজক্ততভতত্তে  ংস্থোে:  

• ইস্ট ও স ন্ট্রোল তবভোকগ্র জোতীে তগ্রকডর জেয 765 জে বোতহযে লোইে ও স বো েমী।  

• তেউ ইেেয সস্টট ইকলেটট্রে ও গ্যো  (New York State Electric & Gas, NYSEG) এবং 

রকচস্টোর গ্যো  ও ইকলেটট্রে েকপ যোকরশকের (Rochester Gas and Electric 

Corporation, RG&E) এর জেয 450 জে বোতহযে লোইে ও গ্োে েমী।  

• স ন্ট্রোল হোড কের জেয 187 জে বোতহযে লোইে েমী।  

• েে এতড কের 410 জে বোতহযে লোইে েমী।  
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• অকরঞ্জ ও রেলযোকের 500 জে বোতহযে লোইে েমী।  

   

তবভোকগ্র েমীরো ঘটেোর পুকরো  মেজকুে ইউটটতলটটগুতলর েোকজ েজর রোখকব এবং  বকেকে 

সবতশ ক্ষততগ্রস্ত এলোেোে র্োকত ইউটটতলটটগুতল পর্ যোপ্ত েমীকে স্থোেোন্তর েরো হে তো এবং 

তেকজকদর স বোর অঞ্চল পতরষ্কোর েরোর পর তোরো র্োকত অেযোেয সস্টট ইউটটতলটটর জেয  ংস্থোে 

উপলভয েকর এমে চুজক্ত েরো তেজিত েরকব।  

   

আপেোর স বো তবতিত হকল, পরোমকশ যর জেয DPS ইউটটতলটট স বোে বযোঘোত (DPS Utility 

Service Interruptions) ওকেব োইটটট তভজজট েরুে।  

   

বর্উ ইয়কন হেট পযবলে   

তেউ ইেেয সস্টট পুতলশ বোেতত টহল সর্োগ্ েরকব এবং ঝকে ক্ষততগ্রস্ত এলোেোে তোৎক্ষতেে  োেো 

দোকের জেয সনোকমোতবল এবং ইউটটতলটট সটকরইে র্োেবোহে সস্টজজং েরকব।  েল সফোর হুইল 

ড্রোইভ র্োে তের্ুক্ত েরো হকেকে, এবং জরুতর তবদুযৎ ও সর্োগ্োকর্োগ্  রঞ্জোম মূহ পরীক্ষো েকর 

সদখো হকেকে।   

   

পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাগ (Department of Environmental Conservation)   

DEC পতরকবশ  ংরক্ষে পুতলশ অতফ োর, ফকরস্ট সরঞ্জো য, জরুতর বযবস্থোপেো েমী এবং 

আঞ্চতলে েমীরো  তেয রকেকেে এবং পতরতস্থতত পর্ যকবক্ষে েরকেে এবং গুরুতর আবহোওেো 

দ্বোরো প্রভোতবত হওেো এলোেো ও অবেোঠোকমোগুকলোকত  জিেভোকব টহল তদকেে। সর্কেোকেো 

জরুতর  োেো প্রদোকের সক্ষকে  হোেতো েরোর জেয লভয  ব  ম্পদ র্েোস্থোকে তেকেোজজত রকেকে।  

   

DEC জেতবরল গ্রোময এলোেোর ভ্রমেেোরীকদর আবহোওেোর েোরকে তুষোর ধক র পতরতস্থতত 

 ম্পকেয  কচতে এবং প্রস্তুত েোেোর পরোমশ য তদকে র্ো স্লোইড বো খোেোই, সখোলো ভূখকণ্ড 

তুষোরধক র ঝঁুতে বোেোকত পোকর। আকরো তেয এখোকে 

রকেকে https://www.dec.ny.gov/outdoor/950.html.  

   

এেজে হোইেোকরর শোরীতরে  ক্ষমতো বো গ্ন্তবয তেতব যকশকষ শীতেোলীে হোইতেং এর জেয 

তেরোপত্তো এবং প্রস্তুতত অতযন্ত গুরুত্বপূে য। আকরো সবতশ উপকভোগ্য এবং অতধেতর তেরোপদ 

অতভজ্ঞতোর জেয শীতেোলীে অবস্থোর জেয র্েোর্েভোকব প্রস্তুতত সেওেো অতযন্ত গুরুত্বপূে য। 

শীতেোলীে হোইতেং  ম্পকেয বোেতত তেয এখোকে 

https://www.dec.ny.gov/outdoor/112826.html পোওেো র্োকব।    

   

DEC বৃহৎ পতরমোকে তুষোর অপ োরে ও পতরতযোকগ্র জেয দোতেত্বপ্রোপ্ত বযজক্তকদর মকে েতরকে 

তদকে সর্ তোরো বেযো প্রততকরোধ েরকত এবং পোতের মোেকে লবে, বোতল, সতল, আবজযেো এবং 

বরকফর অেযোেয অবতশষ্টোংকশর মকতো দষূেেোরী পদোে য দ্বোরো প্রভোতবত হওেোর  ম্ভোবেো হ্রো  

েরকত  োহোর্য েরোর জেয  কব যোত্তম বযবস্থোপেোর অেুশীলেগুতল র্োকত সমকে চকলে। স্থোেীে খোতঁে 

এবং ঝে যোকত তুষোর সফলকল এর ফকল বরকফর বোধঁ  ৃটষ্ট হকত পোকর র্ো েোকের এলোেোে বেযোর 

েোরে হকত পোকর।  রেোতর ও সব রেোতর তুষোর অপ োরে অপোকরটরকদরকে ঝে চলোেোলীে 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdps.ny.gov%2Futility-service-interruptions&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n1O%2BX2IWPTdsTON86FmA1QyxfwN1ZN6tgm4Ng5HEMfM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F950.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=is%2BqszkQkN96W8peKT%2FeSuQsN6rNt4mxJrR8cPemNnk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F112826.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KUSMrjzRqL1eGqR4Zt6%2F8hZFb5uuKxSoae23J16%2FPXM%3D&reserved=0


এবং এর পকর এই ব তেরোপত্তো তবষকে  কচতে হকত হকব। আকরো তেয পোওেো র্োকব 

https://www.dec.ny.gov/docs/water_pdf/togs5111new.pdf টঠেোেোে।    

   

পাকন, বিম্বর্াদ্র্ ও ঐবত াবসক সংরক্ষণ দ্প্তর (Office of Parks, Recreation and 

Historic Preservation)   

তেউ ইেেয সস্টট পোেয পুতলশ এবং পোকেযর পোক যোকেলরো  তেয আকে এবং আবহোওেো পতরতস্থতত 

এবং তোর পতরেোকমর উপর েেো েজর রোখকেে। প্রততজিেো  রঞ্জোম প্র োর েরো হকে, পরীতক্ষত 

এবং ঝে প্রততজিেো বযবহোকরর জেয প্রস্তুত েরো হকে। সস্টট পোকক্স যর েেজে  েোর ে্রু আকে 

র্োরো সমোতোকেকের জেয উপলভয। পোকেয গ্মেেোরীকদর parks.ny.gov ওকেব োইট সচে েরো 

উতচত অেবো পোকেযর  মে, সখোলো ও বকের বযোপোকর  ব যকশষ তকেযর জেয তোকদর স্থোেীে পোেয 

অতফক  েল েরো উতচত।   

   

হমম্বট্রাপবলটর্ ট্রািম্বপাম্বটনের্ অিবরটট   

সমকট্রোপতলটোে ট্রোিকপোকটযশে অকেোতরটট (Metropolitan Transportation Authority, MTA) 

তেরোপদ, তেভযরকর্োগ্য স বো তেজিত েরকত তেতবেভোকব আবহোওেোর অবস্থো পর্ যকবক্ষে েরকে। 

আবহোওেোজতেত সর্কেোকেো  ম যোর প্রতত  োেো সদওেোর জেয MTA েমীরো তেকেোজজত 

েোেকবে। গ্রোহেকদরকে পতরকষবোর  ব যকশষ আপকডট জোেকত new.mta.info সচে েরোর জেয, 

এবং ত কস্টম বযবহোকরর  মকে  তেযতো অবলিকের জেয উৎ োতহত েরো হকে। গ্রোহেকদর 

সটক্সট বো ইকমইকলর মোধযম তরকেল টোইম  োতভয  অযোলোকটযর জেয  োইে আপ েরো উতচৎ। MTA-

এর অযোপগুতলর মোধযকমও এই  তেযতো পোওেো র্োে: MYmta এবং TrainTime।   

   

বর্উ ইয়কন ও বর্উ জাবস ন িন্দর কতৃনপক্ষ   

সপোটয অেতরটটও আবহোওেো পতরতস্থততর উপর েজর রোখকে। তব্রজ,  কব যোপতর সরোডওকে বরোবর 

এবং িত ংগুতলকত গ্ততর উর্ধ্ য ীমো সবঁকধ সদওেো হকত পোকর। তবলি এবং বোততলেরকের বযোপোকর 

 ব যকশষ তকেযর জেয েযোতরেোর এবং এেোরলোইকের  োকে  রো তর সর্োগ্োকর্োগ্ েরকত সপোটয 

অেতরটটর সফত তলটট সেকে র্োেীকদর উৎ োহ সদওেো হকে।  

   

সপোটয অেতরটটর ফযোত তলটটগুকলো  ম্পকেয  ব যকশষ তকেযর জেয, অেুগ্রহ েকর স োশযোল তমতডেো 

সচে েরুে, PA অযোলোকটযর জেয  োইে-আপ েরুে অেবো PA সমোবোইল অযোপগুতলর মকধয 

এেটট ডোউেকলোড েরুে, সর্মে RidePATH সর্টট পোে (PATH)  োতভযক র জেয তরকেল-টোইম 

আপকডট ও অযোলোটয প্রদোে েকর।   

   

বর্রাপত্তা সংিান্ত পরামে ন   

   

চলাচল  

তেরোপকদ গ্োতে চোলোকেোর জেয তেেু গুরুত্বপূে য পরোমকশ যর মকধয রকেকে:  

• প্রকেোজে েো হকল গ্োতে চোলোকবে েো।  

• র্তদ আপেোকে ভ্রমে েরকতই হে, আপেোর গ্োতেকত জীবে-রক্ষোেোরী  রঞ্জোম সর্মে 

েিল, সবলচো, িযোশলোইট ও বোেতত বযোটোতর, বোেতত গ্রম সপোশোে, টোেোর সচইকের স ট, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fdocs%2Fwater_pdf%2Ftogs5111new.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zxYQQtjw33lp%2F09cFU4lTK7MmhvF9rPzmzi%2BSUHML8A%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AWi4wzZXiwajo8XokTZh9%2BMXKfmsB5vRbY%2BTv8dn%2FI0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.mta.info%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DYswJzT21PHu56mC%2FnEsEu8DFUjncFa%2FaxLb7QqKle0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.panynj.gov%2Fport-authority%2Fen%2Fhelp-center%2Fsocial-media%2Fmobile-apps.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3e6f543a176b4722642108db23e061a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638143218974345693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cOt4Vh%2Fu6ov6tILBRTAKouCl0TxZSVrdI1MUl2U0Ezg%3D&reserved=0


বযোটোতরর বুস্টোর েযোবল, দ্রুত শজক্তদোেে খোবোর এবং তবপদ  ংকেত সদেোর জেয 

বযবহোকরর উকেকশয উজ্জ্বল রকের েোপকের টুেরো রকেকে তো তেজিত েরুে।  

• র্তদ আপেোর বযবহোকরর জেয অেযোেয সর্োগ্োকর্োকগ্র তডভোই  সর্মে স ল সফোে অেবো 

টু-ওকে সরতডও েোকে, তোহকল বযোটোতরকত চোজয তদকে রোখুে এবং ভ্রমকের  মে স টট 

আপেোর  কঙ্গ রোখুে। র্তদ আপতে হোতরকে র্োে,  োহোকর্যর জেয সফোে েকর 

উিোরেোরীকদরকে আপেোর অবস্থোে জোেোকত পোরকবে।  

• শীতেোলীে  মকে মৃতুয ও আঘোতপ্রোতপ্তর শীষ য েোরে হকলো পতরবহেজতেত দুঘ যটেো। 

গ্োতেকত চলোচল েরোর আকগ্ আপেোর র্োেবোহে বরফ ও তুষোর সেকে মুক্ত আকে তো 

তেজিত েকর তেে; ভোকলোভোকব দৃটষ্টকগ্োচর হওেোটো ভোকলোভোকব গ্োতে চোলোকেোর মূল 

চোতবেোটঠ। আপেোর েোমোর স্থোেগুকলো  ম্পকেয পতরেল্পেো েকর রোখুে এবং গ্োতেগুকলোর 

মকধয আকরো সবতশ দরূত্ব রোখুে। অতততরক্ত  তেয েোেুে এবং মকে রোখকবে সর্ তুষোরেেো 

সেোট তশশুকদরকে আেোল েকর তদকত পোকর।  ব মে  েে ও আবহোওেোর অবস্থোর  কঙ্গ 

আপেোর গ্ততর তমল রোখুে।  

•  েল  েকে চলোচলেোরী গ্োতে চোলেকদর জেয এটট সজকে রোখো গুরুত্বপূে য সর্ সনো-

প্লোউগুকলো ঘণ্টোে 35 মোইল গ্ততকবকগ্ চলোচল েকর, র্ো বহু সক্ষকেই সপোস্ট েরো 

গ্তত ীমোর সচকে েম হকে েোকে, র্োকত তেটটকে সদেো লবেগুকলো ড্রোইতভং সলকের মকধযই 

েোকে এবং  েেপকের বোইকর তেটকে েো পকে। প্রোে সক্ষকেই ইন্টোরকস্টট 

হোইওকেগুকলোকত সনো-প্লোউগুকলো পোশোপোতশ অবস্থোে েকর েোজ েকর েোকে, েোরে একত 

এেোতধে সলে  ব যোতধে েোর্ যের ও তেরোপদ উপোকে পতরষ্কোর েরো র্োে।  

• গ্োতে চোলে ও পেচোরীকদরকেও সখেোল রোখকত হকব সর্ সনো-প্লোউ চোলেকদর দৃটষ্টকগ্োচরতো 

 ীতমত েোকে, এবং সনো-প্লোউ এর আেোর ও ওজে স টটকে দ্রুত  রোকেো ও বে েরো 

েটঠে েকর তুলকত পোকর। তুষোর-অপ োরে-র্কন্ত্রর সপেে সেকে বরফ ওেোকেো এর 

চোলেকদর দৃটষ্টশজক্ত মোরোত্মেভোকব হ্রো  েরকত বো সহোেোইটআউট অবস্থোর েোরে ঘটোকত 

পোকর। গ্োতেচোলেকদর তুষোর-অপ োরে-র্ন্ত্রকে পোশ েোটটকে র্োওেোর সচষ্টো েরো বো 

সপেে-কপেে র্োওেো অেবো খুব েোেোেোতে র্োওেো উতচৎ েে। গ্োতে চোলেকদর জেয গ্োতে 

চোলোকেোর জেয  বকচকে তেরোপদ জোেগ্ো হকলো সনো-প্লোউ এর সবশ তপেকে সর্খোকে 

 েেপে পতরষ্কোর রকেকে ও লবে তেটোকেো হকেকে। েখকেো সেোকেো সনোপ্লোউ চোলু অবস্থোে 

এটটর  োমকে তদকে অততিম েরোর সচষ্টো েরকবে েো।  

   

বিদ্যেৎ বিভ্রাট  

• এলোেোতভতত্তে সমরোমকতর  মে ূতচ জোেকত আপেোর ইউটটতলটটর েোকে র্োচোই েরুে।  

• পতরকষবো তফকর আ োর  মে  োতেযট ওভোরকলোড হওেো সরোধ েরকত লোইট ও 

অযোপ্লোকেিগুকলো বে রোখুে বো প্লোগ্ খুকল রোখুে; েখে তবদুযৎ তফকর আ কে তো জোেোর 

জেয এেটট বোতত চোলু রোখুে।  

• র্তদ শীতেোলীে ঝকের  মকে তহটটং চকল র্োে, তোহকল আপেোর সর্ ব েক্ষ প্রকেোজে 

সেই স গুকলো বে েকর সদওেোর মোধযকম উষ্ণতো ধকর রোখুে।  

   

বিদ্যেৎ বিভ্রাট বরম্বপাটন করম্বত, হোর্ করুর্:  

• স ন্ট্রোল হোড ে: 800-527-2714    

• েে এতড ে: 800-752-6633    



• েযোশেোল তগ্রড: 800-867-5222    

• NYSEG: 800-572-1131    

• O&R: 877-434-4100    

• PSEG-LI: 800-490-0075    

• RG&E: 800-743-1701    

   

ব টটং সংিান্ত সতকনতা  

• তবেল্প তোকপর জেয শুধু তেরোপদ উৎ  সর্মে ফোেোরকপ্ল , সেোট আেোকরর ভোকলো 

সভন্টরু্ক্ত েোকঠর বো েেলোর চুলো বো সপোকটযবল সস্প  তহটোর বযবহোর েরুে।  

• তবেল্প তোকপর উৎ  সর্মে ফোেোরকপ্ল , উডকস্টোভ, ইতযোতদ বযবহোর েরোর  মে  ব মে 

র্েোর্ে সভতন্টকলশে রকেকে তো তেজিত েরুে।  ব মে প্রস্তুতেোরকের তেকদযশেো সমকে 

চলুে।  

• পদযো, সতোেোকল এবং পটকহোল্ডোরগুকলোকে উত্তপ্ত পৃষ্ঠতল সেকে দকূর রোখুে।  

• এেটট অতগ্ন তেব যোপে র্ন্ত্র এবং সমোে তডকটক্টর রোখুে এবং স গুকলো েোজ েরকে তো 

তেজিত েরুে।  

• র্তদ আপতে আপেোর তহটটং-এর তেেতমত জ্বোলোতের  মূ্পরে তহক কব, অেবো জরুতর 

পতরতস্থততকত তোকপর উৎ  তহক কব সেকরোত ে তহটোর বযবহোর েকরে, তোহকল তেম্নতলতখত 

তেরোপত্তো  ংিোন্ত পরোমশ য অেু রে েরুে:   

-উৎপোদকের তেকদযশেো অেু রে েরুে।  

-আপেোর ইউতেকটর জেয শুধু  টঠে জ্বোলোতে বযবহোর েরুে।  

-শুধু ঘকরর বোইকর এবং শুধুমোে র্খে ইউতেটটট ঠোণ্ডো েোকে তখে পুেরোে জ্বোলোতে 

ভততয েরুে।  

-তহটোরকে আ বোবপে এবং অেযোেয দোহয বস্তু সেকে েমপকক্ষ ততে ফুট দকূর রোখুে।  

-তহটোর বযবহোর েরোর  মে, আগুে সেকে  ুরক্ষোর পদকক্ষপ মূহ এবং সভতন্টকলশে 

র্েোর্েভোকব বযবহোর েরুে।  

   

তেরোপত্তো  ংিোন্ত আকরো পরোমকশ যর জেয তভজজট েরুে https://dhses.ny.gov/safety। তেউ 

ইেেয সস্টকট ঝকের আকগ্, ঝে চলোেোলীে  মকে অেবো ঝকের পকর অ-জরুতর পতরকষবোর 

প্রকেোজেগুকলো পূরে েরকত 211 েিকর সফোে েরুে অেবো তভজজট েরুে 211nys.org 

টঠেোেোে।  

   

হ ামলোে বসবকউবরটট অোে ইমারম্বজন্সি সাবভনম্বসস বডবভের্ সম্পম্বকন  

তডতভশে অব সহোমলযোে ত তেউতরটট অযোে ইমোকজযজি  োতভযক   দুকর্ যোগ্ এবং অেযোেয জরুতর 

পতরতস্থতত প্রততকরোধ,  ুরক্ষো, প্রস্তুতত, প্রততজিেো, পুেরুিোর এবং প্রশতমত েরোর জেয সেতৃত্ব, 

 মন্বে এবং  হোেতো প্রদোে েকর। আকরো তকেযর জেয DHSES-সে খুকঁজ তেে সফ বুকে 

(Facebook), টুইটোকর (Twitter) অেবো তভজজট েরুে dhses.ny.gov টঠেোেোে।   

  

###  
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