
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/14/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল র্র'ইস্টার ইমপ্োবটিং আপ্ম্বস্টট বর্উ ইয়কন সম্পম্বকন আপ্ম্বেট প্রদার্ 

কম্বরম্বের্  

  

হসামিার সন্ধ্ো হিম্বক রাজধার্ী অঞ্চল এিিং মধে- ােসর্ অঞ্চম্বল এক ফুট হিম্বক হদড় 

ফুট তুষারপ্াত  ম্বয়ম্বে, র্ি ন কাবিম্বত প্রায় দইু ফুট তুষারপ্াত  ম্বয়ম্বে এিিং প্রবত ঘণ্টায় 

েয় ইঞ্চঞ্চ তুষারপ্াম্বতর  ার রম্বয়ম্বে; হস্টট জুম্বড় 85,000-এরও হিবে বিদেুৎ বিভ্রাট 

রম্বয়ম্বে যার সিম্বেম্বয় হিবে প্রভাি প্ম্বড়ম্বে রাজধার্ী অঞ্চম্বল  

  

মঙ্গলিার সন্ধ্োয় দমকা  াওয়া এিিং িুধিার সকাল প্য নন্ত অবতবরক্ত তুষারপ্াম্বতর 

সিংবমশ্রম্বের ফম্বল আম্বরা বিভ্রাট  ম্বত প্াম্বর  

  

মঙ্গলিার বিম্বকল হিম্বক সমস্ত টোম্বেম এিিং খাবল ট্র্োটর হট্র্লার বিবধবর্ম্বষধ তুম্বল 

হর্ওয়া  ম্বয়ম্বে  

  

িুধিার সকাল প্য নন্ত বিপ্জ্জর্ক ভ্রমম্বের প্বরবিবত ততবরর জর্ে অবতবরক্ত তুষারপ্াত 

এিিং িাতাম্বসর দমকা  াওয়ার কারম্বে হিে কম্বয়কটট অঞ্চম্বল প্রভাবিত কাউবিসমূম্ব  

জরুবর অিিা জাবর রম্বয়ম্বে; ক্ষবতগ্রি অঞ্চম্বল অপ্রম্বয়াজর্ীয় ভ্রমে র্া করার প্রামে ন 

বদম্বয়ম্বের্ গভর্ নর হ াকল  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ র্র-ইস্টার সম্পকক্ন অবথ ত ক্করকের্, যা হবশ 

ক্কয়ক্টি উচুঁ অঞ্চকল রাতারাথত ভারী তুষারপাকতর সটৃি ক্করকে এবং বুধবার পয নন্ত হবশ 

ক্কয়ক্টি অঞ্চকল প্রভাব হেলকব বকল আশা ক্রা  কে ক্ারণ মঙ্গলবার আকরা তুষারপাত এবং 

বাতাকসর দমক্া  াওয়া ভ্রমকণর অবস্থার উপর প্রভাব হেলকব। হসামবার রাত হিকক্ র্ি ন ক্াথির 

থক্েু অংকশ প্রায় দুই েুি তুষারপাত  কয়কে, সকব নাচ্চ তুষারপাকতর  ার ঘণ্টায় েয় ইঞ্চঞ্চ, রাজধার্ী 

অঞ্চকলর থক্েু অংকশ হদড় েুি এবং থমড- াডসর্ এবং সাউদার্ ন টিয়ার অঞ্চকল এক্ েুকিরও 

হবথশ তুষারপাত  কয়কে। মঙ্গলবার থবকক্কল 45 মাইল প্রথত ঘণ্টা হবকগ দমক্া বাতাস স  ভারী, 

হভজা তুষারপাত অবযা ত িাক্কব বকল আশা ক্রা  কে যা থবদুযৎ থবভ্রাকির সম্ভাবর্া বাথড়কয় 

তুলকব। ক্ষথতগ্রস্থ অঞ্চলগুথলকত বুধবার সক্াকলর মকধয অথতথরক্ত তুষারপাকতর পূব নাভাস হদওয়া 

 কয়কে।  

  



"পূব নাভাস অর্ুযায়ী, হবশ ক্কয়ক্টি অঞ্চকল রাতারাথত এক্ েুি হিকক্ দুই েুি তুষারপাত  কয়কে 

এবং মঙ্গলবার সন্ধ্যা জকুড় ভ্রমকণর জর্য পথরথস্থথত থবপজ্জর্ক্ িাক্কব," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "আমার দল স্থার্ীয় ক্ম নক্তনাকদর সাকি সাব নক্ষথণক্ হযাগাকযাগ রাখকে এবং র্যাশর্াল 

গাডন আগামী দুই থদর্ হযকক্াকর্া প্রকয়াজর্ীয় জরুথর পদকক্ষকপ স ায়তা ক্রার জর্য প্রস্তুত 

রকয়কে ক্ারণ থবদুযৎ থবভ্রাি উকেকগর থবষয় থ সাকব রকয় হগকে।"  

  

মঙ্গলবার দুপুর 2িা পয নন্ত, ঝকড়র েকল হস্টি জকুড় প্রায় 87,000 থবদুযৎ থবভ্রাি  কয়থেল, যার 

হবথশরভাগই রাজধার্ী অঞ্চকলর ক্াউথিসমূক  প্রভাথবত হেকলকে।  

  

মঙ্গলবার দুপুর 2িা পয নন্ত থর্উ ইয়ক্ন হস্টি থ্রুওকয় ক্তৃনপক্ষ (New York State Thruway 

Authority), থর্উ ইয়ক্ন হস্টি পুথলশ (New York State Police) এবং থর্উ ইয়ক্ন হস্টি থডপািনকমি 

অব ট্রান্সকপাকিনশর্ (New York State Department of Transportation) হসামবার সন্ধ্যা হিকক্ 

িযাকেম এবং খাথল ট্রাক্টর-হট্রইলাকরর উপর পবূ নবতী সমস্ত থবথধথর্কষধ তুকল থর্কয়কে।  

  

আব াওয়া ঘির্ার প্রথত হস্টকির সাড়াদার্কক্ আকরা সমন্বয় ক্রকত হস্টকির জরুথর বযবস্থাপর্া 

হক্ন্দ্র (Emergency Operations Center) হসামবার সক্াকল সঞ্চিয় ক্রা  কয়কে। হসামবার 

সন্ধ্যায়, র্র'ইস্টাকরর আকগ, গভর্ নর হ াক্ল ওকয়স্টকচস্টার ক্াউথির উত্তকর হস্টকির পবূ নাঞ্চকলর 

ক্াউথিসমূক  জরুথর অবস্থা হঘাষণা ক্করথেকলর্। গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্ন র্যাশর্াল গাডনকক্ও 

(New York National Guard) সঞ্চিয় ক্করকের্, যা হসামবার রাজধার্ী এবং থমড- াডসর্ 

অঞ্চকল হস্টকির প্রথতঞ্চিয়ায় স ায়তা ক্রার জর্য এক্ঞ্চিত  কয়থেল। জরুথর প্রথতঞ্চিয়া থমশকর্ 

স ায়তা ক্রার জর্য 100 জকর্রও হবথশ ক্মী এবং 20টি যার্বা র্ প্রস্তুত রকয়কে।  

  

বর্উ ইয়কন হস্টট বেবভের্ অি হ ামলোে বসবকউবরটট অোে ইমাম্বজনঞ্চি সাবভনম্বসস 

কবমের্ার জোবক হে িম্বলর্, "এই শীতক্ালীর্ ঝকড় ওকয়স্টকচস্টার ক্াউথির র্ি ন ক্াথিকত 

পূব নাঞ্চকল প্রায় দুই েুি তুষারপাত  কয়কে, েকল থবদুযৎ থবভ্রাি  কে। হযক তু থবদুযৎ পুর্রুদ্ধার 

এবং তুষার অপসারকণর প্রকচিা অবযা ত রকয়কে, অর্ুগ্র  ক্কর আপর্ার প্রথতকবশী এবং 

থপ্রয়জর্কদর যাচাই ক্কর হদখুর্ হয তারা থর্রাপকদ ঝড় হমাক্াকবলা ক্রকে থক্র্া।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হস্টকির পূব নাংশ, থর্উ ইয়ক্ন থসটির উত্তকর এক্াথধক্ শীতক্ালীর্ ঝকড়র সতক্নতা ও 

আকদশ ক্ায নক্র িাক্কব। অথতথরক্ত সতক্নতা এবং/অিবা আকদশ জাথর ক্রা  কত পাকর। 

আপর্ার এলাক্ায় আব াওয়া সতক্নতা ও পূব নাভাকসর সম্পূণ ন তাথলক্া হদখার জর্য জাতীয় 

আব াওয়া পথরকষবার ওকয়বসাইি হদখুর্।  

  

বর্রাপ্ত্তা সিংক্রান্ত প্রামে ন  

  

েলােল:  

থর্রাপকদ গাথড় চালাকর্ার জর্য থক্েু গুরুত্বপূণ ন পরামকশ নর মকধয রকয়কে:  

• প্রকয়াজর্ র্া  কল গাথড় চালাকবর্ র্া।  

• যথদ আপর্াকক্ ভ্রমণ ক্রকতই  য়, আপর্ার গাথড়কত জীবর্-রক্ষাক্ারী সরঞ্জাম হযমর্ 

ক্ম্বল, হবলচা, ফ্ল্যাশলাইি ও বাড়থত বযািাথর, বাড়থত গরম হপাশাক্, িায়ার হচইকর্র 

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%7C84f32849560f4a58cb0e08db24c4eb18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144200402439512%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nfjkYvHf41PVFSo%2FXxvWBCgc4nhU6uaTzeDvbssEfDc%3D&reserved=0


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

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

• যথদ আপর্ার বযব াকরর জর্য অর্যার্য হযাগাকযাকগর থডভাইস হযমর্ হসল হোর্ অিবা 

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

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

উদ্ধারক্ারীকদরকক্ আপর্ার হলাকক্শর্ জার্াকত পারকবর্।  

• শীতক্ালীর্ সমকয় মতুৃয ও আঘাতপ্রাথির শীষ ন ক্ারণ  কলা পথরব র্জথর্ত দুঘ নির্া। 

গাথড়কত চলাচল ক্রার আকগ আপর্ার যার্বা র্ বরে ও তুষার হিকক্ মুক্ত আকে তা 

থর্ঞ্চিত ক্কর থর্র্; ভাকলাভাকব দৃটিকগাচর  ওয়ািা ভাকলাভাকব গাথড় চালাকর্ার মূল 

চাথবক্াটি। আপর্ার িামার স্থার্গুকলা সম্পকক্ন পথরক্ল্পর্া ক্কর রাখুর্ এবং গাথড়গুকলার 

মকধয আকরা হবথশ দরূত্ব রাখুর্। অথতথরক্ত সতক্ন িাকু্র্ এবং মকর্ রাখকবর্ হয তুষারক্ণা 

হোি থশশুকদরকক্ আড়াল ক্কর থদকত পাকর। সবসময় সড়ক্ ও আব াওয়ার অবস্থার 

সকঙ্গ আপর্ার গথতর থমল রাখুর্।  

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

প্লাউগুকলা ঘণ্টায় 35 মাইল গথতকবকগ চলাচল ক্কর, যা বহু হক্ষকিই হপাস্ট ক্রা 

গথতসীমার হচকয় ক্ম  কয় িাকক্, যাকত থেটিকয় হদয়া লবণগুকলা ড্রাইথভং হলকর্র মকধযই 

িাকক্ এবং সড়ক্পকির বাইকর থেিকক্ র্া পকড়। প্রায় হক্ষকিই ইিারকস্টি 

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

এক্াথধক্ হলর্ সব নাথধক্ ক্ায নক্র ও থর্রাপদ উপাকয় পথরষ্কার ক্রা যায়।  

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

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

বন্ধ্ ক্রা ক্টির্ ক্কর তুলকত পাকর। তুষার-অপসারণ-যকের হপের্ হিকক্ বরে ওড়াকর্া 

এর চালক্কদর দৃটিশঞ্চক্ত মারাত্মক্ভাকব হ্রাস ক্রকত বা হ ায়াইিআউি অবস্থার ক্ারণ 

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

বা হপের্-কপের্ যাওয়া অিবা খুব ক্াোক্াথে যাওয়া উথচৎ র্য়। গাথড় চালক্কদর জর্য 

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

সড়ক্পি পথরষ্কার রকয়কে ও লবণ থেিাকর্া  কয়কে। ক্খকর্া হক্াকর্া হনাপ্লাউ চালু 

অবস্থায় এটির সামকর্ থদকয় অথতিম ক্রার হচিা ক্রকবর্ র্া।  

  

বিদেুৎ বিভ্রাট  

• এলাক্াথভথত্তক্ হমরামকতর সময়সূথচ জার্কত আপর্ার ইউটিথলটির ক্াকে যাচাই ক্রুর্।  

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

অযাপ্লাকয়ন্সগুকলা বন্ধ্ রাখুর্ বা প্লাগ খুকল রাখুর্; ক্খর্ থবদুযৎ থেকর আসকে তা জার্ার 

জর্য এক্টি বাথত চালু রাখুর্।  

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

হর্ই হসগুকলা বন্ধ্ ক্কর হদওয়ার মাধযকম উষ্ণতা ধকর রাখুর্।  

  

বিদেুৎ বিভ্রাট বরম্বপ্াটন করুর্  

• হসিাল  াডসর্: 800-527-2714  

• ক্র্ এথডসর্: 800-752-6633  



• র্যাশর্াল থগ্রড: 800-867-5222  

• NYSEG: 800-572-1131  

• O&R: 877-434-4100  

• PSEG-LI: 800-490-0075  

• RG&E: 800-743-1701  

  

ব টটিং সিংক্রান্ত সতকনতা  

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

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

• থবক্ল্প তাকপর উৎস হযমর্ োয়ারকপ্লস, উডকস্টাভ, ইতযাথদ বযব ার ক্রার সময় 

সবসময় যিাযি হভথিকলশর্ রকয়কে তা থর্ঞ্চিত ক্রুর্। সবসময় প্রস্তুতক্ারকক্র 

থর্কদনশর্া হমকর্ চলুর্।  

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

• এক্টি অথি থর্ব নাপক্ যে এবং হমাক্ থডকিক্টর রাখুর্ এবং হসগুকলা ক্াজ ক্রকে তা 

থর্ঞ্চিত ক্রুর্।  

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

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

থর্রাপত্তা সংিান্ত পরামশ ন অর্ুসরণ ক্রুর্:  

o উৎপাদকক্র থর্কদনশর্া অর্ুসরণ ক্র।  

o আপর্ার ইউথর্কির জর্য শুধু সটিক্ জ্বালাথর্ বযব ার ক্রুর্।  

o শুধু ঘকরর বাইকর এবং শুধুমাি যখর্ ইউথর্িটি িাণ্ডা িাকক্ তখর্ পুর্রায় 

জ্বালাথর্ ভথতন ক্রুর্।  

o থ িারকক্ আসবাবপি এবং অর্যার্য দা য বস্তু হিকক্ ক্মপকক্ষ থতর্ েুি দকূর 

রাখুর্।  

o থ িার বযব ার ক্রার সময়, আগুর্ হিকক্ সুরক্ষার পদকক্ষপসমূ  এবং 

হভথিকলশর্ যিাযিভাকব বযব ার ক্রুর্।  

  

শীতক্ালীর্ থর্রাপত্তা সংিান্ত আকরা পরামকশ নর জর্য থভঞ্চজি 

ক্রুর্ https://dhses.ny.gov/safety।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হস্টকি ঝকড়র আকগ, ঝড় চলাক্ালীর্ সমকয় অিবা ঝকড়র পকর জরুথর র্য় এমর্ 

পথরকষবার প্রকয়াজর্গুকলা পূরণ ক্রকত 211 র্ম্বকর হোর্ ক্রুর্ অিবা থভঞ্চজি 

ক্রুর্ 211nys.org টিক্ার্ায়।  

  

বেবভের্ অফ হ ামলোে বসবকউবরটট অোে ইমাম্বজনঞ্চি সাবভনম্বসস সম্পম্বকন  

থডথভশর্ অব হ ামলযাে থসথক্উথরটি অযাে ইমাকজনঞ্চন্স সাথভনকসস দুকয নাগ এবং অর্যার্য জরুথর 

পথরথস্থথত প্রথতকরাধ, সুরক্ষা, প্রস্তুথত, প্রথতঞ্চিয়া, পুর্রুদ্ধার এবং প্রশথমত ক্রার জর্য হর্তৃত্ব, 

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

থভঞ্চজি ক্রুর্ dhses.ny.gov।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fsafety-and-prevention&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C84f32849560f4a58cb0e08db24c4eb18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144200402439512%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=h3HvRSbRszlmrIijYbwcjtmR5nWt0ZGRr9hzzrC1QKQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F211nys.org%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C84f32849560f4a58cb0e08db24c4eb18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144200402439512%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2WpomjMcgOcJWYrcNxkII3NqMfGehniQB2CmRdiPzFQ%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%7C84f32849560f4a58cb0e08db24c4eb18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144200402439512%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cVLXW6OMtxkc3Ba7wDFUyXvcrov9ha4SHcmfbM%2FcCJ4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C84f32849560f4a58cb0e08db24c4eb18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144200402439512%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=H0tmQRSI9pk%2FZm8P%2BW7c3H8qtIYHB1hsjUmz1XeTed0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C84f32849560f4a58cb0e08db24c4eb18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638144200402439512%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uCyd3%2Fo8j6AVOIX%2Be5wUXlR%2FbhYldUhRoL3BRhcHGQ0%3D&reserved=0
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