
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/24/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা হ ায়াইটসিম্বরাম্বে (WHITESBORO) িরফ জমা ির্ো পবরবিবের স ায়োয় 

হেম্বটর সংিার্ বর্ম্বয়াবজে করম্বলর্  

  

হেম্বটর বিম্বক আসম্বে থাকা গরম োপমাত্রা ও িৃবির কারম্বে ির্োর সম্ভাির্ার জর্ে বর্উ 

ইয়কন িাসীম্বক প্রস্তুে থাকম্বে োবগি বিম্বলর্  

  

িার্ীয় কবমউবর্টি স ায়ো করার সম্পম্বির মম্বযে রম্বয়ম্বে দ্রুে পাবর্ উদ্ধারকারী িল (Swift 

Water Rescue Team), উঁচু অোম্বেম্বলর যার্ এিং লং আমন এেকোম্বভটরস।  

  

অবযক সেকন োস্বরূপ, ির্োর মম্বযে 4টি িাবি খাবল  ম্বয়ম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে CSX-মালিোর্াধীর্ ররিমেতুমত বরফ জমার োরমে র ায়াইটেবমরামত 

 ওয়া বর্যায় আক্রান্ত স্থার্ীয় েলমউলর্টিগুলিমে ো ায্য েরার জর্য রেমটর েংস্থার্ লর্ময়ালজত েরমির্। 

আজমের বর্যার ফমি, অ্লধে েতেন তাবশত স্থার্ীয় েততন পক্ষ চারটি বালি খালি েরায়। রমা ে ভযালি ও 

োউদার্ন টিয়ার অ্ঞ্চমি স্থার্ীয় এিাোমে ে ায়তা েরার জর্য লর্উ ইয়েন  দ্রুত পালর্ উদ্ধার েমী ও েরঞ্জাম 

লর্ময়াগ েমরমে। পাশাপালশ, গভর্নর কুওমমা রমা ে ভযালি ও োউদার্ন টিয়ার অ্ঞ্চমির লর্উ ইয়েন বােীমদর র্দী 
ও ঝেনায় েম্ভাবয বরফ জমা বর্যার আশঙ্কায় প্রময়াজর্ীয় েতেন তা অ্বিম্বর্ েরমত বমির্। এোিাও রেট 

CSX রেতুর লর্মচ 5টি বি োিভাটন  রয্াগ েরমব য্ামত বর্যার প্রভাব প্রশলমত েরা য্ায় এবং তারা োোোলে 

স্থামর্ অ্লতলরক্ত ফ্লাডমেইর্ রবঞ্চ লর্মনাে েরমে।  

  

"লবধ্বংেী বরফ জমা বর্যায় আক্রান্ত েলমউলর্টিগুলিমে ো ায্য েরমত এবং আমামদর েলমউলর্টিেমূম র 

লর্রাপত্তা লর্লিত েরমত লর্উ ইয়েন  পদমক্ষপ লর্মে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "লর্উ ইয়মেন  প্রেত লতর দবুনার 

রূমপর োমে খবু ভামিাভামব পলরলচত, এবং লবরূপ আব াওয়ার রমাোমবিা েরমত এবং য্ত দ্রুত েম্ভব 

পুর্রুদ্ধামর বালেন্দামদর ো ায্য েরমত আমরা পূমবনর রয্মোর্ো   েমময়র রেমে রবলশ প্রস্তুত। য্খর্ েময় 

েবমেমে খারাপ  য়, লর্উ ইয়েন বােী তামদর রেরা োজটি েমর, এবং বর্যা েবলিত েলমউলর্টিগুলিমে ো ায্য 
েরার জর্য আমরা েম্ভাবয েেি লেেুই েরমবা।"  

  

র ায়াইটেবমরামত ে ায়তা েরার জর্য গভর্নর লর্মনাক্ত এমজলি েংস্থার্ লর্ময়ালজত েমরমের্ঃ  
  

• 2 টি উঁচু অ্যামেমির য্ার্  

• 2 টি িং আমন এেেযামভটর  

• 1 টি বযােম া  
• 1 টি রেট পুলিশ ররলডও য্ার্  



 

 

• 3টি িাইট টাওয়ার  

• 2 টি 100 লেমিাওয়াট রজর্ামরটর  

• 1 টি দ্রুত পালর্ উদ্ধার দি য্ারা েযান্ডবাই োেমব  

  

তাপমাত্রা বতলদ্ধ পাওয়ার োমে োমে, রেতু, র্দীর ধার, িে, এবং এইেব র্দী ও ঝেনার পাশ লদময় য্াওয়া 
অ্র্যার্য েম্ভাবয বাধায্ুক্ত এিাোর ক্ললগং পময়মে জমাট বরফ লবচিমর্র এবং েম্ভাবয বরফ জমা বর্যার হুমলে 

বতলদ্ধ।  

  

উপমর উলিলখত েংস্থার্ োিাও, রেট এমজলিগুলি পুমরা রেমট রয্মোমর্া ধরমর্র বরফ জমা বর্যা েমেযায় 

ে ায়তা েরার জর্য প্রস্তুত আমে।  

  

হ ামলোন্ড বর্রাপত্তা ও জরুবর হসিা বিভাগ (Department of Homeland Security and 

Emergency Services)  
  

রাষ্ট্রীয় দশটি লরলজওর্াি েেপাইি রয্মোর্ বর্যার েমেযায় ে ায়তা েরার জর্য মুখয েংস্থার্গুলি লর্ময়ালজত 

েরমত প্রস্তুত। বতন মামর্, েেপাইিগুলি েলিত েরা  য়ঃ  
  

• 730 টিরও রবলশ রজর্ামরটর  

• প্রায় 1,300 পাম্প  

• 2 লমলিয়র্ এর রবলশ বালির বস্তা  
• 19 েযান্ডবযাগােন  
• 2,052,961 েযান্ডবযাগ  

• 6,771 ফুট এমোয়াডাম  

  

বিপাটন ম্বমন্ট অফ ট্রান্সম্বপাম্বটন ের্ (Department of Transportation)  

  

পলরব র্ অ্লধদপ্তর েব েম্ভাবয বরফ জমা ও বর্যা অ্বস্থার্ লর্লবিভামব পয্নমবক্ষে েরমে। বর্যা পলরলস্থলত 

য্ামত আমরা খারাপ র্া  য় এবং েম্ভাবয প্রলতবন্ধেতা য্ামত দ্রুত পলরষ্কার েরা  য় তা লর্লিত েরমত অ্লধদপ্তর 

োিভাটন গুলি পলরষ্কার েমর য্ামে। রমা ে ভযালির েকুয়াইট লক্রমে (Sauquoit Creek), অ্লধদপ্তর এেটি 

এেেযামভটর এবং অ্র্যার্য বর্যা প্রশমর্ েরঞ্জাম লর্ময় রগমে এবং এোিাও োউদার্ন টিয়ার রেমে এেটি িং 
লরচ এেেযামভটর রমা ে ভযালিমত লর্ময় আেমে।  

  

থ্রুওম্বয় অম্বথাবরটি (Thruway Authority)  

  

থ্রুওময় অ্মোলরটির েমীরা েলক্রয়ভামব রেমর্জ লেমেম পরীক্ষা েরমে এবং বর্যা েম্ভাবর্া পয্নমবক্ষে েরমে। 

664 জমর্র রবলশ অ্পামরটর ও েুপারভাইজার, রোট রেমে মাঝালর আোমরর এেেযামভটর, োও/ডাম্প ট্রাে, 

বি রিাডার, এবং রবশ লেেু ব র্ময্াগয VMS রবাডন , ব র্ময্াগয িাইট টাওয়ার, রোট রজর্ামরটর, রোট পাম্প 

টার্ার রট্রিার এবং রয্মোমর্া ধরমর্র পে র ারামর্া বা বমন্ধর জর্য ট্রালফে োইর্ ও অ্র্যার্য ট্রালফে লর্য়ন্ত্রে 

য্ন্ত্র লর্ময় পুমরা রেমট বর্যা েমেযার েমাধামর্ েমীরা প্রস্তুত আমে।  

  



 

 

বিপাটন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental 

Conservation, DEC)  
  

DEC ঝেনার মাত্রা পূবনাভাে এবং লক্রে, ঝেনা ও র্দীর বর্যা মাত্রা পয্নমবক্ষে েরমে বর্যা ঝঁুলে য্াচাই েমর 

েম্ভাবয বর্যার প্রলতলক্রয়া লস্থর েরার জর্য। পাশাপালশ, DEC-এর এর্ভায়রর্মমোি ের্জারমভশর্ পলুিশ 

েমনেতন া (Environmental Conservation Police Officers), রেমটর ফমরে ররঞ্জােন (State Forest 

Rangers), পালর্ প্রমেৌশিী, লিি ররেপি েমী, এবং জরুলর বযবস্থাপর্া েমীরা বর্যার পালর্ রবমি রগমি 

রয্মোমর্া লিি বা অ্র্ুেন্ধার্ ও উদ্ধার োময্ন দ্রুত োজ েরার জর্য প্রস্তুত আমে।  

  

কোর্াল কম্বপনাম্বরের্ (Canal Corporation)  

  

NYPA পলরলস্থলত পয্নমবক্ষে েমর য্ামে এবং জরুলর বযবস্থাপর্া েমনেতন ামদর োমে লর্য়লমত রয্াগাময্াগ 

রাখমে।  

  

লরলিজ ও পলরলস্থলতর পলরবতন র্ ও ক্রমবধনমার্ লবপমদর বযাপামর েযার্াি েমপনামরশর্ (Canal Corporation) 

রেমটর েযার্াি লেমেমমর তীরবতী পালর্লবদযুৎ এর্টিটিগুলির োমে লর্য়লমত রয্াগাময্াগ রাখমে। েযার্াি 

েমপনামরশর্ পুমরা রেমটর েযার্াি লেমেমম েম্ভাবয বর্যা প্রভাব প্রশলমত েরার জর্য স্বপ্রমর্ালদত পদমক্ষপ লর্ময়মে 

এবং রমা ে র্দীর তীরবতী অ্বস্থার্ে  জার্া বরফ জমাট অ্বস্থার্গুলিমে লর্লবিভামব পয্নমবক্ষে েরমে।  

  

রেমর্মেলড ও মেমগামালর োউলের ইলর েযার্াি িে 8-10 এ িমের আমশপামশ বরফ জমাট রবঁমধ রগমি তা 
অ্পোরে েরামত পাঠামর্ার জর্য েযার্াি েমপনামরশর্ এেটি ঠিোদার েযান্ডবাই ররমখমে।  

  

বর্উ ইয়কন  হেট পবুলে (New York State Police)  

  

ওলর্ডা োউলের র ায়াইটেবমরামত চিমার্ বর্যা পলরলস্থলতমত রেমটর টু্রপাররা ে ায়তা েরমে, এবং এোিাও 

তারা অ্র্যার্য এিাোয় র্দী ও ঝেনার তীরবতী অ্ঞ্চমি রয্খামর্ বরফ জমা ও বর্যার েম্ভাবর্া রবলশ রেগুলি 

পয্নমবক্ষে েরমে। বর্যা  মি োমজ লর্ময়ালজত  ওয়ার জর্য টু্রপাররা প্রস্তুত আমে। েেি রফার হুইি োইভ য্ার্ 

রেবায় লর্ময়ালজত আমে, এবং প্রময়াজর্ অ্র্ুয্ায়ী লর্ময়ালজত  ওয়ার জর্য রনামমাবাইি, ইউটিলিটি টাে য্ার্ 

এবং রর্ৌো প্রস্তুত আমে।  

  

ির্ো বর্রাপত্তা পরামেন  
  

লর্মচ বর্যা প্রস্তুলত লর্রাপত্তা পরামশন রদওয়া  িঃ  
  

• আপর্ার বালির বা বযবোর রেমে লর্রাপদ রুটটি লশখুর্, য্লদ লর্রাপদ স্থমি আপর্ার তািাতালি চমি 

রয্মত  য়।  

• এেটি 'পলরবার পািাবার' পলরেল্পর্া গঠর্ এবং অ্র্ুশীির্ েরুর্ এবং পলরবামরর েদেযরা পতেে  ময় 

রগমি এেটি রদখা েরার স্থার্ ের্াক্ত েমর রাখরু্।  

• ফালর্নচার, োপি এবং অ্র্যার্য বযলক্তগত েম্পলত্তে  েেি মূিযবার্ বস্তুর আইমটম অ্র্ুয্ায়ী তালিো 
ততলর েরুর্ - েম্ভব  মি েলব ও লভলডও তুমি রাখুর্। এেটি লর্রাপদ স্থামর্ তালিোটি রাখুর্।  



 

 

• েযার্ এর খাবার, ঔষধ এবং ফােন  এইড েরবরা  ও পার্ীয় জমির জরুলর েরবরা  েেপাইি 

েরুর্। পলরষ্কার, বন্ধ পামত্র পার্ীয় জি েংরক্ষে েরুর্।  

• আপর্ার রপাষা প্রােী লর্ময় েী েরমবর্ পলরেল্পর্া েমর রাখুর্।  

• এেটি রপামটন বি ররলডও, ফ্লযাশিাইট, অ্লতলরক্ত বযাটালর এবং জরুলর রান্না েরঞ্জাম প্রস্তুত রাখুর্।  

• আপর্ার অ্মটামমাবাইমি পয্নাপ্ত জ্বািার্ী রাখরু্। য্লদ লবদযুৎ শলক্ত বন্ধ  ময় য্ায়, তমব গযামোলির্ রেশর্ 

েময়ে লদমর্র জর্য জ্বািার্ী পাম্প েরমত পারমব র্া। আপর্ার গালির ট্রামঙ্ক এেটি রোট দমুয্নাগ 

েরবরা  লেট রাখরু্।  

• আপর্ার েম্পলত্ত েত উপমর এবং বর্যা স্তমরর েত ফুট লর্মচ রজমর্ লর্র্। পূবনাভােেত ত বর্যার মাত্রা 
য্খর্ েম্প্রচার েরা  য়, আপর্ার জায়গায় বর্যা  মত পামর লের্া তা লর্ধনারে েরমত পামরর্।  

• েযান্ডবযাগ, পাতিা পাতিা োঠ, োলেমের লশট এবং োমঠর মমতা উপেরেমে জরুলর জি-

প্রমােীেরমের জর্য োমে রাখুর্  

• আপর্ার বীমার েভামরজ রচে েরুর্। বালি মালিোর্া েংক্রান্ত বীমা পলিলেমত োধারেত বর্যার 

ক্ষয়ক্ষলত অ্ন্তগনত  য় র্া। শুধু বর্যা বীমাই আপর্ার বালিমে বর্যার ক্ষয়ক্ষলত রেমে েুরক্ষা লদমব। 

আপলর্ মার্লচত্র অ্র্ুয্ায়ী বর্যা এিাোয় র্া োেমিও বর্যা বীমা ক্রয় েরমত পারমবর্।  

  

আব াওয়   পলরভাষার পূেন তালিো ও বর্যার পূমবন, েমময় ও পরবতীমত প্রস্তুলতর ধারোর জর্য, লভলজট েরুর্ 

র ামিযান্ড লর্রাপত্তা ও জরুলর রেবা লবভামগর ওময়বোইট www.dhses.ny.gov/oem/safety-

info/flood/floodprepare.cfm।  
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