
 

 

 
 

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

 

গভর্নর কুওম্বমা মূল পাবর্ সরিরাহ িন্ধ হওয়ার (WATER MAIN BREAK) পর ওয়াবেিংটর্ 

কাউবির জর্ে 40,000 বিাতল পার্ীয় জম্বলর িেিস্থা করম্বলর্  

  

যবিও িৃহস্পবতিার রাম্বত পাবর্ সরিরাহ বিম্বর এম্বসম্বে, পাবর্ িুটিম্বয় খাওয়ার বর্াটিস এখম্বর্া 
জাবর আম্বে এিিং গভর্নর িাবসন্দাম্বির পবরষ্কার পাবর্ পাম্বর্র তাবগি বিম্বের্  

  

গভর্নর বর্উ ইয়কন িাসীম্বক মম্বর্ কবরম্বয় বিম্বলর্ বয িৃহস্পবতিাম্বরর গরম তাপমাত্রা িৃবির পম্বর 

ির্োর জর্ে প্রস্তুত থাকম্বত হম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে ওয়াশ িংটর্ োউশির শিশর্চ টাউমর্ মূল পাশর্ সরবরাহ বন্ধ হওয়ার পর 

সসখার্োর বাশসন্দামের সাহায্য েরমে 40,000 সবােল পার্ীয় জমলর বযবস্থা েরমলর্। য্শেও বৃহস্পশেবার 

রামে প্রভাশবে 5,000 মার্ুমের জর্য পাশর্ সরবরাহ শিমর এমসমে, পাশর্ িুটিময় খাওয়ার সর্াটিস এখমর্া জাশর 

আমে এবিং গভর্নর বাশসন্দামের অ্শিে সেেন  থােমে সবােমলর পাশর্ পামর্র োশগে শেমের্।  

  

"য্খর্ েমুয্নাগ আমস, আমামের প্রথম অ্িাশিোর হল শর্উ ইয়েন বাসীর স্বাস্থয ও শর্রাপত্তা শর্শিে েরা, এবিং 
আমরা েশমউশর্টিগুশল য্ামে োমের প্রময়াজর্ীয় সমথনর্ পায় ো শর্শিে েরমে দ্রুে পেমেপ শর্মে থােমবা", 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "ওয়াশ িংটর্ োউশির হাজার হাজার মার্েুমে পশরষ্কার পার্ীয় জল প্রোমর্র জর্য, 
আমরা স্থার্ীয় েমনেেন ামের সামথ ঘশর্ষ্ঠ সমন্বয় েরশে এবিং প্রময়াজর্ হমল োৎেশিেভামব আমরা সহায়ো 
প্রোমর্র জর্য আমরা প্রস্তুে আশে।"  

  

সরবরাহ বন্ধ হওয়ার খবর পাওয়ার পমর, সেট ও স্থার্ীয় েমনেেন ারা পুমরা েশমউশর্টির প্রময়াজর্ সর্াক্ত 

েরমে এবিং জর্গিমে শর্রাপে রাখমে প্রময়াজর্ীয় সিংস্থার্ শর্ময়াশজে েরমে অ্শবলমে সমন্বয় শুরু েমর। 

সরবরাহ বন্ধ েেটা গুরুের ো শর্শিে েরার পর, শগলডারলযামে সেমটর জরুশর েেপাইল সথমে 40,000 

সবােল পাশর্র বযবস্থা েরা হময়মে এবিং ো শিশর্মচ পাঠামর্া শুরু েরা হময়মে।  

  

শেমর্র শুরুর শেমে বৃহস্পশেবামরর গরম োপমাত্রার পর, শর্উ ইয়েন বাসী সসেু, র্েীর বাাঁে, লে, এবিং এইসব 

র্েী ও ঝিনার িার শেময় অ্র্যার্য সম্ভাবয প্রশেবন্ধেোসহ এলাোয় বর্যার বশিনে ঝুাঁ শের মুমখ রময়মে। িমল, 

জােীয় আবহাওয়া সসবা (National Weather Service) সেমটর অ্শিোিংম , শবম ে েমর ওয়াশ িংটর্ 

োউশিমে বর্যা সেেন ো জাশর েমরমের্। শর্উ ইয়েন বাসীমের সবনম ে েথয সপময় আপমডট থােমে োমের 

স্থার্ীয় আবহাওয়া শরমপাটন গুমলামে গভীর মমর্াময্াগ সেয়া উশচে। আবহাওয়া পয্নমবেি, সেেীেরি, উপমে ে 

এবিং সবনম ে পবূনাভামসর এেটি সমূ্পিন োশলোর জর্য, শভশজট েরুর্ র্যা র্াল ওময়োর সাশভন স 

ওময়বসাইট। সেমটর সহায়ো প্রময়াজর্ হমল শর্উ ইয়েন  দ্রুে পাশর্ উদ্ধার েমী ও সরঞ্জাম শর্ময়াগ েরমে 

প্রস্তুে।  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank


 

 

  

সেট এমজশিগুশল পুমরা সেমট সয্মোমর্া িরমর্র বরি জমা বর্যা সমসযায় সহায়ো েরার জর্য শর্ম্নশলশখে 

বযবস্থাগুশল শর্ময় প্রস্তুে আমেেঃ  
  

বহামলোন্ড বর্রাপত্তা ও জরুবর বসিা বিভাগ (Department of Homeland Security and 

Emergency Services)  

রাষ্ট্রীয় ে টি শরশজওর্াল েেপাইল সয্মোর্ বর্যার সমসযায় সহায়ো েরার জর্য মুখয সিংস্থার্গুশল শর্ময়াশজে 

েরমে প্রস্তুে। বেন মামর্, েেপাইলগুশল সশিে েরা হয়েঃ  
• 730 টিরও সবশ  সজর্ামরটর  

• প্রায় 1,300 পাম্প  

• 2 শমশলয়র্ এর সবশ  বাশলর বস্তা  
• 19 সযােবযাগাসন  
• 6,771 িুট এমোয়াডাম  

  

বিপাটন ম্বমি অি ট্রান্সম্বপাম্বটন ের্ (Department of Transportation)  

পশরবহর্ অ্শিেপ্তর সব সম্ভাবয বরি জমা ও বর্যা অ্বস্থার্ শর্শবড়ভামব পয্নমবেি েরমে। বর্যা পশরশস্থশে 

য্ামে আমরা খারাপ র্া হয় এবিং সম্ভাবয প্রশেবন্ধেো য্ামে দ্রুে পশরষ্কার েরা হয় ো শর্শিে েরমে অ্শিেপ্তর 

োলভাটন গুশল পশরষ্কার েমর য্ামে। সমাহে ভযাশলর সকুয়াইট শিমে (Sauquoit Creek), অ্শিেপ্তর এেটি 

এক্সেযামভটর এবিং অ্র্যার্য বর্যা প্র মর্ সরঞ্জাম শর্ময় সগমে এবিং এোড়াও সাউোর্ন টিয়ার সথমে এেটি লিং 
শরচ এক্সেযামভটর সমাহে ভযাশলমে শর্ময় আসমে।  

  

থ্রুওম্বয় অম্বথাবরটি (Thruway Authority)  

থ্রুওময় অ্মথাশরটির েমীরা সশিয়ভামব সেমর্জ শসমেম পরীো েরমে এবিং বর্যা সম্ভাবর্া পয্নমবেি েরমে। 

664 জমর্র সবশ  অ্পামরটর ও সুপারভাইজার, সোট সথমে মাঝাশর আোমরর এক্সেযামভটর, প্লাও/ডাম্প ট্রাে, 

বড় সলাডার, এবিং সব  শেেু বহর্ময্াগয VMS সবাডন , বহর্ময্াগয লাইট টাওয়ার, সোট সজর্ামরটর, সোট পাম্প 

টার্ার সট্রলার এবিং সয্মোমর্া িরমর্র পথ সঘারামর্া বা বমন্ধর জর্য ট্রাশিে সাইর্ ও অ্র্যার্য ট্রাশিে শর্য়ন্ত্রি 

য্ন্ত্র শর্ময় পুমরা সেমট বর্যা সমসযার সমািামর্ েমীরা প্রস্তুে আমে। শর্য়ন্ত্রি য্ন্ত্র শর্ময় পুমরা সেমট বর্যা সমসযার 

সমািামর্ েমীরা প্রস্তুে আমে।  

  

বিপাটন ম্বমি অি এর্ভায়রর্ম্বমিাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental 

Conservation, DEC)  

DEC ঝিনার মাত্রা পূবনাভাস এবিং শিে, ঝিনা ও র্েীর বর্যা মাত্রা পয্নমবেি েরমে বর্যা ঝুাঁ শে য্াচাই েমর 

সম্ভাবয বর্যার প্রশেশিয়া শস্থর েরার জর্য। পা াপাশ , DEC-এর এর্ভায়রর্মমিাল ের্জারমভ র্ পশুল  

েমনেেন া (Environmental Conservation Police Officers), সেমটর িমরে সরঞ্জাসন (State Forest 

Rangers), পাশর্ প্রমেৌ লী, শস্পল সরসপি েমী, এবিং জরুশর বযবস্থাপর্া েমীরা বর্যার পাশর্ সবমড় সগমল 

সয্মোমর্া শস্পল বা অ্র্ুসন্ধার্ ও উদ্ধার োময্ন দ্রুে োজ েরার জর্য প্রস্তুে আমে।  

  

কোর্াল কম্বপনাম্বরের্ (Canal Corporation)  

NYPA পশরশস্থশে পয্নমবেি েমর য্ামে এবিং জরুশর বযবস্থাপর্া েমনেেন ামের সামথ শর্য়শমে সয্াগাময্াগ 

রাখমে।  



 

 

  

শরশলজ ও পশরশস্থশের পশরবেন র্ ও িমবিনমার্ শবপমের বযাপামর েযার্াল েমপনামর র্ সেমটর েযার্াল শসমেমমর 

েীরবেী পাশর্শবেযুৎ এর্টিটিগুশলর সামথ শর্য়শমে সয্াগাময্াগ রাখমে। েযার্াল েমপনামর র্ পুমরা সেমটর 

েযার্াল শসমেমম সম্ভাবয বর্যা প্রভাব প্র শমে েরার জর্য স্বপ্রমর্াশেে পেমেপ শর্ময়মে এবিং সমাহে র্েীর 

েীরবেী অ্বস্থার্সহ জার্া বরি জমাট অ্বস্থার্গুশলমে শর্শবড়ভামব পয্নমবেি েরমে।  

  

সেমর্মেশড ও মিমগামাশর োউশির ইশর েযার্াল লে 8-10 এ লমের আম পাম  বরি জমাট সবাঁমি সগমল ো 
অ্পসারি েরামে পাঠামর্ার জর্য েযার্াল েমপনামর র্ এেটি ঠিোোর েযােবাই সরমখমে।  

  

বর্উ ইয়কন  বেট পবুলে (New York State Police)  

ওশর্ডা োউশির সহায়াইটসবমরামে চলমার্ বর্যা পশরশস্থশেমে সেমটর টু্রপাররা সহায়ো েরমে, এবিং এোড়াও 

োরা অ্র্যার্য এলাোয় র্েী ও ঝিনার েীরবেী অ্ঞ্চমল সয্খামর্ বরি জমা ও বর্যার সম্ভাবর্া সবশ  সসগুশল 

পয্নমবেি েরমে। বর্যা হমল োমজ শর্ময়াশজে হওয়ার জর্য টু্রপাররা প্রস্তুে আমে। সেল সিার হুইল োইভ য্ার্ 

সসবায় শর্ময়াশজে আমে, এবিং প্রময়াজর্ অ্র্ুয্ায়ী শর্ময়াশজে হওয়ার জর্য সনামমাবাইল, ইউটিশলটি টাে য্ার্ 

এবিং সর্ৌো প্রস্তুে আমে।  

  

ির্ো বর্রাপত্তা পরামেন  
শর্মচ বর্যা প্রস্তুশে শর্রাপত্তা পরাম ন সেওয়া হলেঃ  
  

• আপর্ার বাশড়র বা বযবসার সথমে শর্রাপে রুটটি শ খুর্, য্শে শর্রাপে স্থমল আপর্ার 

োড়াোশড় চমল সয্মে হয়।  

• এেটি 'পশরবার পালাবার' পশরেল্পর্া গঠর্ এবিং অ্র্ু ীলর্ েরুর্ এবিং পশরবামরর সেসযরা 
পৃথে হময় সগমল এেটি সেখা েরার স্থার্ সর্াক্ত েমর রাখরু্।  

• িাশর্নচার, োপড় এবিং অ্র্যার্য বযশক্তগে সম্পশত্তসহ সেল মূলযবার্ বস্তুর আইমটম অ্র্ুয্ায়ী 
োশলো তেশর েরুর্ - সম্ভব হমল েশব ও শভশডও েুমল রাখুর্। এেটি শর্রাপে স্থামর্ োশলোটি 

রাখুর্।  

• েযার্ এর খাবার, ঔেি এবিং িােন  এইড সরবরাহ ও পার্ীয় জমলর জরুশর সরবরাহ 
েেপাইল েরুর্। পশরষ্কার, বন্ধ পামত্র পার্ীয় জল সিংরেি েরুর্।  

• আপর্ার সপাো প্রািী শর্ময় েী েরমবর্ পশরেল্পর্া েমর রাখুর্।  

• এেটি সপামটন বল সরশডও, ফ্ল্যা লাইট, অ্শেশরক্ত বযাটাশর এবিং জরুশর রান্না সরঞ্জাম প্রস্তুে 

রাখুর্।  

• আপর্ার অ্মটামমাবাইমল পয্নাপ্ত জ্বালার্ী রাখরু্। য্শে শবেযুৎ  শক্ত বন্ধ হময় য্ায়, েমব 

গযামসাশলর্ সে র্ েময়ে শেমর্র জর্য জ্বালার্ী পাম্প েরমে পারমব র্া। আপর্ার গাশড়র ট্রামে 

এেটি সোট েমুয্নাগ সরবরাহ শেট রাখুর্।  

• আপর্ার সম্পশত্ত েে উপমর এবিং বর্যা স্তমরর েে িুট শর্মচ সজমর্ শর্র্। পূবনাভাসেৃে বর্যার 

মাত্রা য্খর্ সম্প্রচার েরা হয়, আপর্ার জায়গায় বর্যা হমে পামর শের্া ো শর্িনারি েরমে 

পামরর্।  

• সযােবযাগ, পােলা পােলা োঠ, প্লাশেমের শ ট এবিং োমঠর মমো উপেরিমে জরুশর জল-

প্রমািীেরমির জর্য সামথ রাখুর্  



 

 

• আপর্ার বীমার েভামরজ সচে েরুর্। বাশড়মাশলোর্া সিংিান্ত বীমা পশলশসমে সািারিে 

বর্যার েয়েশে অ্ন্তগনে হয় র্া। শুিু বর্যা বীমাই আপর্ার বাশড়মে বর্যার েয়েশে সথমে 

সুরো শেমব। আপশর্ মার্শচত্র অ্র্ুয্ায়ী বর্যা এলাোয় র্া থােমলও বর্যা বীমা িয় েরমে 

পারমবর্।  

  

আবহাওয়া পশরভাোর পিূন োশলো ও বর্যার পূমবন, সমময় ও পরবেীমে প্রস্তুশের িারিার জর্য, শভশজট েরুর্ 

সহামলযাে শর্রাপত্তা ও জরুশর সসবা শবভামগর ওময়বসাইট www.dhses.ny.gov/oem/safety-

info/flood/floodprepare.cfm।  
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