
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/25/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

হ্রদ প্রভাবিত প্রিল তুষাম্বরর কারম্বে েীতকালীর্ ঝম্বের সতকন তা কার্নকর থাকম্বি িম্বল গভর্নর 

কুওম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর সািধার্তা অিলেম্বর্র সবর্িনন্ধ অর্মু্বরাধ জাবর্ম্বয়ম্বের্  

  

পবিম বর্উ ইয়কন , বিঙ্গার ললকস, লসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  এিং বর্উ ইয়কন  লেম্বের উত্তর সীমান্ত অঞ্চম্বল 

েবর্িার সকাম্বল পমু্বরা িরি পেম্বি  

  

পবিম বর্উ ইয়ম্বকন  8-14 ইবঞ্চ িরি জমার সম্ভাির্া আম্বে; বর্উ ইয়কন  লেম্বের উত্তর সীমান্ত অঞ্চম্বল 

এিং লসন্ট্রাল বর্উ ইয়ম্বকন  16-24 ইবঞ্চ িরি জমার সম্ভাির্া আম্বে  
  

  

আজ গভর্নর কুওম ো, পশ্চি  শ্চর্উ ইয়র্ন , শ্চিঙ্গোর লের্স, লসন্ট্রোে শ্চর্উ ইয়র্ন  এবং শ্চর্উ ইয়র্ন  লেমের উত্তর 

সী োন্ত অঞ্চমে শশ্চর্বোর লভোর পর্নন্ত চেো হ্রদ প্রভোশ্চবত প্রবে তুষোমরর জর্য প্রস্তুত থোর্োর জর্য শ্চর্উ 

ইয়র্ন বোসীমদর সশ্চর্বনন্ধ অর্ুমরোধ জোশ্চর্ময়মের্। র্যোশর্োে ওময়দোর সোশ্চভন স এই স য়র্োমে এই অঞ্চেগুশ্চের জর্য 
পশ্চি  শ্চর্উ ইয়মর্ন  8-14 ইশ্চঞ্চ বরমির সম্ভোবর্ো এবং শ্চর্উ ইয়র্ন  লেমের উত্তর সী োন্ত অঞ্চে ও লসন্ট্রোে শ্চর্উ 

ইয়মর্ন  16-24 ইশ্চঞ্চ বরমির সম্ভোবর্ো সহ শীতর্োেীর্ ঝমের সতন র্তো জোশ্চর র্মরমে।  

  

"র্শ্চদও লবশ্চশর ভোগ শ্চর্উ ইয়র্ন বোসীর জর্য শীতর্োেীর্ আবহোওয়ো র্তুর্ শ্চর্েু র্য়, শ্চর্ন্তু এই আসন্ন ঝেটি হ্রদ 

প্রভোশ্চবত প্রবে তুষোমরর র্োরমে আরও ভয়োবহ আবহোওয়ো এবং র্োতোয়োমতর প্রশ্চতকূে অবস্থো ততশ্চর র্রমব বমে 

আশো র্রো হমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঝেটি অবযোহত থোর্মব বমে আশ্চ  শ্চর্উ ইয়র্ন বোসীমদর অবগত 

থোর্মত এবং স স্ত সোবধোর্তো অবেম্বর্ র্রোর সশ্চর্বনন্ধ অর্ুমরোধ জোর্োশ্চে। আ রো সবনদো এই পশ্চরশ্চস্থশ্চতটির 

উপর র্জর রোখশ্চে এবং প্রময়োজর্ অর্ুর্োয়ী আ োমদর স্থোর্ীয় অংশীদোরমদর সহোয়তো র্রোর জর্য প্রস্তুত।"  

  

বৃহস্পশ্চতবোর গভীর রোত অবশ্চধ এর্টি শীতর্োেীর্ ঝমের সতর্ন তো জোশ্চর র্রো হময়মে, র্ো পশ্চি  শ্চর্উ ইয়মর্ন  
শশ্চর্বোর সোরো সর্োে পর্নন্ত থোর্মব লর্খোমর্ 8-14 ইশ্চঞ্চ পর্নন্ত বরি জম  র্োমব বমে অর্ু োর্ো র্রো হমে। শ্চিঙ্গোর 

লের্মসর উত্তরোঞ্চে এবং লসন্ট্রোে শ্চর্উ ইয়র্ন , লসইসোমথ শ্চর্উ ইয়র্ন  লেমের উত্তর সী োন্ত অঞ্চমের পশ্চি ভোগ 

শুক্রবোর শ্চবমর্ে লথমর্ শশ্চর্বোর লভোর পর্নন্ত 16-24 ইশ্চঞ্চ বরি লদখমত পোমর।  

  

শ্চর্উ ইয়র্ন বোসীমদর সবনমশষ তথয লপময় আপমেে থোর্মত তোমদর স্থোর্ীয় আবহোওয়ো শ্চরমপোেন গুমেোমত গভীর 

 মর্োমর্োগ লদয়ো উশ্চচত। লসইসোমথ, র্যোশর্োে ওময়দোর সোশ্চভন স (National Weather Service) লেমের 

লবশ্চশরভোগ অঞ্চমের জর্য ইশ্চত মধয বর্যা  এবং শীতর্োেীর্ আবহোওয়ো পর্নমবক্ষে, সতর্ন তো এবং পরো শন 
জোশ্চর র্মরমে। আবহোওয়ো পর্নমবক্ষে, সতর্ীর্রে, উপমদশর্ এবং সবনমশষ পূবনোভোমসর এর্টি সমূ্পেন তোশ্চের্োর 

জর্য, শ্চভশ্চজে র্রুর্ র্যোশর্োে ওময়দোর সোশ্চভন স ওময়বসোইে। লেমের সহোয়তো প্রময়োজর্ হমে শ্চর্উ ইয়র্ন  সুইিে 

ওয়োেোর লরসশ্চর্উ (Swift Water Rescue) র্ ী এবং সরঞ্জো  প্রদোর্ র্রমত প্রস্তুত।  

  

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


 

 

বর্রাপদ র্াত্রা  
  

শ্চর্রোপদ ড্রোইশ্চভং এর শ্চর্েু সবমচময় গুরুত্বপূেন পরো শনগুশ্চের অন্তভুন ক্ত হে:  

  

• র্খর্ শীতর্োেীর্ ঝে আঘোত হোমর্, তখর্ প্রময়োজর্ র্ো হমে ড্রোইভ র্রমবর্ র্ো।  

• লসতুগুমেোয় সোবধোর্তো অবেম্বর্ র্রুর্ লর্মহতু বরি লসখোমর্ রোস্তোর লচময় দ্রুত জ োে বোাঁমধ।  

• লভজো পোতো রোস্তোমর্ শ্চপশ্চেে র্রমত পোমর, তোই র্খর্ই সো মর্ তোমদর এর্েো সূ্তপ আসমব, তখর্ আমরো 
ধীর গশ্চতমত গোশ্চে চোেোমর্োেো গুরুত্বপূেন।  

• আপর্োমর্ আবশ্চশযর্ভোমব ভ্র ে র্রমত হমে, এেো শ্চর্শ্চিত র্রুর্ লর্ আপর্োর গোশ্চেমত র্ম্বে, লবেচো, 
ফ্ল্যোশেোইে ও অশ্চতশ্চরক্ত বযোেোশ্চর, অশ্চতশ্চরক্ত গর  র্োপে, এর্ লজোেো েোয়োর লচর্, বযোেোশ্চর বুেোর 

তোর, সহমজ শশ্চক্ত প্রদোর্র্োরী খোবোর এবং শ্চেসমেস ফ্ল্যোগ শ্চহমসমব বযবহোর র্রমত উজ্জ্বে রমের 

র্োপমের  মতো টিমর্ থোর্োর সরঞ্জো োশ্চদ থোমর্।  

• প্লোশ্চবত রোস্তোর উপর শ্চদময় গোশ্চে চোেোমবর্ র্ো; ঘুমর শ্চগময় অর্যশ্চদর্ শ্চদময় র্োর্। প্রশ্চত ঘণ্টোয় দইু  োইে 

লবমগ বময় চেো জে এর্েো রোস্তো বো লসতু লথমর্ গোশ্চে ভোশ্চসময় শ্চর্ময় লর্মত পোমর।  

• লর্সব জোয়গোয় র্দী বো জেপ্রবোহ হঠোৎ বশৃ্চি লপময় বর্যো আর্মত পোমর, লর্ র্ হোইওময়র গতন , লসতু ও 

শ্চর্চুুু এেোর্ো, লসখোমর্ েক্ষয রোখুর্।  

• র্শ্চদ আপশ্চর্ আপর্োর গোশ্চের শ্চভতমর থোমর্র্ আর আপর্োর চোরপোমশ জে দ্রুতমবমগ বোেমত থোমর্, 

তোহমে অশ্চবেমম্ব গোশ্চে লেমে চমে র্োর্।  

  

উপরন্তু, শীতর্োেীর্ ঝমের স ময় সবমচময় লবশ্চশ  ৃতুয ও আঘোমতর র্োরে হে পশ্চরবহর্ দঘুনের্ো। ড্রোইশ্চভং 
শুরুর আমগ, আপর্োর গোশ্চে র্োমত বরি ও তুষোর ুক্ত থোমর্ তো শ্চর্শ্চিত র্রুর্; ভোমেো দশৃ্চিশশ্চক্ত ভোমেো 
ড্রোইশ্চভং এর চোশ্চবর্োঠি। থো োর জোয়গোগুমেোর পশ্চরর্ল্পর্ো র্রুর্ এবং গোশ্চেগুশ্চের  মধয দরূত্ব বজোয় রোখুর্, 

অশ্চতশ্চরক্ত সতর্ন  থোকুর্, ও  মর্ রোখুর্, বোতোস তোশ্চেত তুষোরপুঞ্জ লেোে লেোে শ্চশশুমদর আেোে র্মর শ্চদমত 

পোমর। অশ্চধর্ন্তু, সবস য় রোস্তো ও আবহোওয়োর পশ্চরশ্চস্থশ্চতর সোমথ আপর্োর গশ্চত ল েোর্।  

  

সব রোস্তোর ল োেরচোের্মদর জর্য এেো গুরুত্বপূেন লর্ লনোপ্লোও ঘণ্টোয় 35  োইে পর্নন্ত গশ্চতমবমগ চমে র্ো অমর্র্ 

লক্ষমেই শ্চেশ্চখত গশ্চত সী োর লথমর্ র্ , এেো সুশ্চর্শ্চিত র্রমত লর্ েেোমর্ো েবে ড্রোইশ্চভং লেমর্ থোমর্ ও রোস্তোয় 

েশ্চেময় র্ো পমে। বোরংবোর ইন্টোরমেে হোইওময়মত, লনোপ্লোও পোশোপোশ্চশ র্োজ র্মর, লর্মহতু অমর্র্গুমেো লের্ 

এর্সোমথ পশ্চরেন্ন র্রোর এেো সবমচময় র্ নক্ষ  ও শ্চর্রোপদ উপোয়।  

 

এেোেোও ল োেরচোের্ ও পথচোরীমদর এেো  োথোয় রোখো উশ্চচৎ লর্ লনোপ্লোও ড্রোইভোরমদর দশৃ্চিসী ো সীশ্চ ত থোমর্, 

এবং লনোপ্লোও এর আর্োর ও ওজর্ লর্ৌশমে ও দ্রুত থো োমর্ো র্ির্র র্মর লতোমে। লনোপ্লোও এর লপের্ লথমর্ 

বরি ওেোমর্ো অতযশ্চধর্ ভোমব দশৃ্চিশশ্চক্ত হ্রোস র্রমত বো লহোয়োইেআউে অবস্থোর র্োরে ঘেোমত পোমর। 

ল োেরচোের্মদর লনোপ্লোও লর্ পোর র্মর র্োওয়োর লচিো বো লপেমর্ খুব র্োেোর্োশ্চে র্োওয়ো উশ্চচৎ র্য়। 

ল োেরচোের্মদর জর্য সবমচময় শ্চর্রোপদ জোয়গো হে লনোপ্লোও এর লবশ লপেমর্ লর্খোমর্ রোস্তো পশ্চরষ্কোর ও 

েবেোক্ত।  

  

এম্বজবির প্রস্তুবত  

  

বিপােন ম্বমন্ট অি ট্রািম্বপাম্বেন ের্ (Department of Transportation)  



 

 

  

লেমের শ্চেপোেন ম ন্ট অি েোন্সমপোমেন শর্, 1,569টি প্লোও েোর্, র্ো 93টি শ্চরসোভন  েোর্মর্ অন্তভূন ক্ত র্মর, লসগুশ্চে 

প্রময়োজমর্ র্োমজ েোগোমত প্রস্তুত আমে।  

  

পোশোপোশ্চশ, অশ্চধদপ্তমরর রময়মে 49টি লেো প্লোও, 325টি বে লেোেোর, 38টি লনোমলোয়োর, 19টি লেেোর, 200টি 

 োঝোশ্চর প্লোওসহ শ্চপর্আপ েোর্, 35টি েোক্টর লেেোর, এবং 375,000 েমর্র লবশ্চশ েবে। শীতর্োেীর্ ঝমের 

আমগ রোস্তো শ্চর্রোপদ রোখমত সহোয়তো র্রোর জর্য প্রময়োজর্ হমে এই সরঞ্জো , লসইসোমথ প্রোয় 3,900 অপোমরের 

ও সুপোরভোইজোর শ্চর্ময়োগ র্রো হমব।  

  

লসইসোমথ, 20টি পোমেো েোর্, 40 জর্ অপোমরের এবং পোাঁচজর্ সুপোরভোইজোর, চোরজর্ সরঞ্জো  অপোমরের 

শ্চর্মদনশর্, দজুর্ ল র্োশ্চর্র্ এবং দজুর্ ঘের্ো শ্চর্মদনশ পিশ্চত সহোয়র্ র্ ী।  

  

• লসন্ট্রোে শ্চর্উ ইয়র্ন ঃ অঞ্চেটি  ধয-হোেসর্ অঞ্চে, দশ্চক্ষে েোয়োর এবং র্যোশ্চপেোে অঞ্চে লথমর্ পোাঁচটি 

বে প্লোও েোর্, দশজর্ অপোমরের, দজুর্ সুপোরভোইজোর, এবং এর্জর্ ঘের্ো শ্চর্মদনশ পিশ্চত সহোয়র্ 

র্ ী পোমে।  

• পশ্চি  শ্চর্উ ইয়র্ন ঃ অঞ্চেটি দশ্চক্ষে েোয়োর এবং র্যোশ্চপেোে অঞ্চে লথমর্ দশটি বে প্লোও েোর্, 20জর্ 

অপোমরের, চোরজর্ সরঞ্জো  অপোমরের শ্চর্মদনশর্, দজুর্ সুপোরভোইজোর, এবং এর্জর্ ঘের্ো শ্চর্মদনশ 

পিশ্চত সহোয়র্ র্ ী পোমে।  

• র্থন র্োশ্চন্ট্রঃ অঞ্চেটি ল োহর্ ভযোশ্চে লথমর্ পোাঁচটি বে প্লোও েোর্, দশজর্ অপোমরের এবং এর্জর্ 

সুপোরভোইজোরী পোমে।  

  

ল োেরচোের্মদর র্োেোর পূমবন 511NY এখোমর্ লদখমত বো ল োবোইে অযোপ েোউর্মেোে র্রমত  মর্ র্রোমর্ো 
হমে। এই শ্চবর্ো ূমেযর পশ্চরমষবোটি বযবহোরর্োরীমদর রোস্তোর অবস্থো লদখোর সুমর্োগ লদয় এবং এমত রময়মে এর্টি 

শীমতর র্োেোর সতর্ীর্রে পিশ্চত র্ো বোস্তব-স ময় র্োেোর শ্চরমপোেন  ও লর্োর্ লর্োর্ লেে রোস্তো পশ্চরষ্কোর, লভজো 
বো বরমি ঢোর্ো তো প্রদশনর্ র্মর। পিশ্চতটি ল োেরচোের্মদর র্োেো র্রো আমদৌ স ীচীর্ শ্চর্ র্ো তো শ্চর্ধনোরে 

র্রমত এর্েো উপর্োরী সংস্থোর্ প্রদোর্ র্মর।  

  

পোশোপোশ্চশ, বৃহস্পশ্চতবোর গভর্নর লঘোষেো র্মরর্ লর্ লেমের শ্চেপোেন ম ন্ট অি েোন্সমপোমেন শর্ শীতর্োেীর্ 

পশ্চরশ্চস্থশ্চতমত শ্চর্রোপমদ গোশ্চে চোেোমর্ো প্রচোর র্রোর জর্য এর্টি র্তুর্ জর্ শ্চশক্ষো র্যোমম্পইর্ শুরু র্মরমে। এর্টি 

র্তুর্ ওময়বসোইে, শ্চভশ্চেও এবং লসোশযোে শ্চ শ্চেয়ো ল োেরচোের্মদর তুষোর ও বরি পশ্চরশ্চস্থশ্চতমত শ্চর্রোপমদ গোশ্চে 

চোেোমত অর্ুপ্রোশ্চেত র্রমব, এবং গোশ্চেচোের্মদর তোশ্চগদ শ্চদমব র্োমত তোরো লনো প্লোওগুশ্চেমর্ শ্চর্রোপমদ র্োজ র্রোর 

জর্য র্মথি জোয়গো প্রদোর্ র্মর।  

  

থ্রুওম্বয় অম্বথাবরটি (Thruway Authority)  

  

থ্রুওময় অমথোশ্চরটি র 664 জর্ সুপোরভোইজোর ও অপোমরের আমে র্োরো স ে লেে জমুে 244 টি বে লনো প্লোও, 

127 টি  োঝোশ্চর লনো প্লোও, 11 টি লেো প্লোও এবং 55 টি লেোেোর র্োমজ শ্চর্ময়োশ্চজত র্রমত এবং 108,000 

েমর্রও লবশ্চশ রোস্তোর েবে প্রময়োগ র্রমত প্রস্তুত। থ্রুওময়মত শীমতর আবহোওয়ো অবস্থোর বযোপোমর 

ল োেরচোের্মদর সতর্ন  র্রমত তবশ্চচেয য় বোতন ো শ্চচহ্ন, হোইওময় সতর্ন তো লরশ্চেও এবং লসোশযোে শ্চ শ্চেয়ো বযবহোর 

র্রো হয়।  

https://protect2.fireeye.com/url?k=9bf72c47-c7cf8b25-9bf5d572-000babd9f75c-e25c9cf0071d1bd9&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=db907de2-87b645dc-db9284d7-000babda0031-0161ac6dfe794ea0&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=2f3f4e54-731a4237-2f3db761-0cc47aa88e08-9ae4e1ba7097e5aa&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=ed310235-b1173681-ed33fb00-000babd9fe9f-0c801fb09885c663&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=071ba2ab-5b3f54ca-07195b9e-0cc47a6d17e0-2306c1d617fc90ab&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=3823d266-6405e5c5-38212b53-000babda0106-04b5a14bcf4cc899&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=27512869-7b771cdd-2753d15c-000babd9fe9f-7f5b6cd1bbceab92&u=http://www.511ny.org/
https://protect2.fireeye.com/url?k=045645cb-586ee2a9-0454bcfe-000babd9f75c-3410d31e7a1ff07b&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=e5cb7199-b9ed49a7-e5c988ac-000babda0031-0fd01151ef017915&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=1d22c344-4107cf27-1d203a71-0cc47aa88e08-154e2fdc1299872f&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=a4911db6-f8b72902-a493e483-000babd9fe9f-81f7fbb4dd24612a&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=84e0dd37-d8c42b56-84e22402-0cc47a6d17e0-252147c7d8bb6a4a&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=1c206eab-40065908-1c22979e-000babda0106-a7cf03180afaef51&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=104b96fd-4c6da249-10496fc8-000babd9fe9f-226696390848f8e8&u=https://511ny.org/travellinks/mobile
https://www.ny.gov/programs/safe-winter-driving


 

 

  

থ্রুওময় অমথোশ্চরটি ল োেরচোের্মদর তোমদর ল োবোইে অযোপ েোউর্মেোে র্রমত উৎসোশ্চহত র্মর র্ো iPhone ও 

Android শ্চেভোইমস েোউর্মেোে র্রমত শ্চবর্ো ূমেয উপেভয। অযোপটি ল োেরচোের্মদর বোস্তব-স ময় েোশ্চির্ 

এবং শ্চদর্ শ্চর্মদনশর্ো সহোয়তো েোমভর সরোসশ্চর সুমর্োগ প্রদোর্ র্মর। এেোেোও ল োেরচোের্রো TRANSalert 

ইম ইমের জর্য সোইর্ আপ র্রমত পোমরর্ র্ো স ে থ্রুওময় জমুে সবনমশষ েোশ্চির্ পশ্চরশ্চস্থশ্চত প্রদোর্ র্মর এই শ্চেঙ্ক 

www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml অর্ুসরে র্মর। শ্চরময়ে-েোই  আপমেমের জর্য, ল োেরচোের্রো 
থ্রুওময় ও শ্চর্উ ইয়মর্ন র অর্যোর্য রোস্তোর েোশ্চির্ পশ্চরশ্চস্থশ্চত প্রদশনর্র্োরী ইন্টোমরশ্চক্টভ  যোপ লদখমত েুইেোমর 

@ThruwayTraffic অর্ুসরে র্রমত পোমরর্ অথবো www.thruway.ny.gov শ্চভশ্চজে র্রমত পোমরর্।  

  

লনোপ্লোও ঘণ্টোয় প্রোয় 35  োইে গশ্চতমত চমে -- র্ো অমর্র্ লক্ষমেই শ্চেমখ রোখো গশ্চতসী ো লথমর্ র্  -- এটি 

শ্চর্শ্চিত র্রোর জর্য লর্ েেোমর্ো েবে র্োমত গোশ্চে চোেোমর্োর লেমর্ থোমর্ এবং রোস্তোর বোইমর েশ্চেময় র্ো পমর। 

ল োেরচোের্মদর জর্য সবমচময় শ্চর্রোপদ জোয়গো হে লনোপ্লোও এর লবশ লপেমর্ লর্খোমর্ রোস্তো পশ্চরষ্কোর ও লর্খোমর্ 

েবে প্রময়োগ র্রো হময়মে।  

  

বর্উ ইয়কন  লেে পবুলে (New York State Police)  

  

ক্ষশ্চতেস্ত এেোর্োয় প্রময়োজর্ ত অশ্চতশ্চরক্ত েহে শ্চর্ময়োশ্চজত র্রমত শ্চর্উ ইয়র্ন  লেে পুশ্চেশ ততশ্চর আমে। সর্ে 

চোর-চোর্োর গোেী শ্চর্ময়োগ র্রো হমব এবং লনোম োবোইে ও ইউটিশ্চেটি েোস্ক গোেীর  ত শ্চবমশষ গোেী র্োমজ 

শ্চর্ময়োশ্চজত হওয়োর জর্য ততশ্চর আমে।  

  

বিপােন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental 

Conservation, DEC)  
  

DEC পুশ্চেশ আশ্চধর্োশ্চরর্, িমরে লরঞ্জোসন (Forest Rangers), আপৎর্োেীশ্চর্ বযবস্থোপর্ো (Emergency 

Management) র্ ী এবং অঞ্চমের র্ ীরো সতর্ন  আমের্ এবং পশ্চরশ্চস্থশ্চতর উন্নশ্চত পর্নমবক্ষে র্রমের্ এবং 
ঝমে আক্রোন্ত হমত পোমর এ র্ এেোর্োগুশ্চে সশ্চক্রয়ভোমব েহে শ্চদমের্। লনোম োবোইে ও ইউটিশ্চেটি র্োর্সহ 
শ্চবদয োর্ সর্ে সংস্থোর্ লর্মর্োমর্ো জরুশ্চর পশ্চরশ্চস্থশ্চতমত সহোয়তোর জর্য প্রস্তুত আমে।  

  

জর্ম্বসিা অবধদপ্তর (Department of Public Service)  

  

জর্মসবো অশ্চধদপ্তর ইউটিশ্চেটির শ্চসশ্চর্য়র শ্চর্বনোহীমদর সোমথ লর্োগোমর্োগ রোখমে শ্চর্শ্চিত র্রোর জর্য লর্ ঝমেো 
আবহোওয়ো ল োর্োমবেোয় তোরো প্রস্তুত, এবং তোরো ইউটিশ্চেটির ঝে-প্রস্তুশ্চত প্রমচিো শ্চর্শ্চবেভোমব পর্নমবক্ষে র্রমব 

এটি শ্চর্শ্চিত র্রোর জর্য লর্ শ্চবভ্রোে সবনশ্চর্ম্ন র্রোর জর্য এবং পুর্ঃস্থোপর্ দ্রুততোর সোমথ র্রোর জর্য 
ইউটিশ্চেটিগুশ্চে প্রস্তুত আমে। লসবোর বযোঘোত ঘেমে তা  সবনশ্চর্ম্ন রোখোর জর্য শ্চবদযুৎ ও গযোস ইউটিশ্চেটি ও 

লভশ্চরমজোমর্র (Verizon)  মতো লেশ্চেমর্োগোমর্োগ লসবো প্রদোর্র্োরীরো অশ্চতশ্চরক্ত র্ ী শ্চর্ময় প্রস্তুত আমে।  

  

প্রময়োজর্ অর্ুর্োয়ী পুর্ঃস্থোপর্ প্রমচিোর জর্য শ্চর্উ ইয়মর্ন র ইউটিশ্চেটিগুশ্চের র্োমে শ্চবদয োর্ র্ ীর সংখযো 
4,300। ইউটিশ্চেটিগুেিা সতর্ন  রময়মে এবং ঝমের শ্চবর্োশ খুব  মর্োমর্োগ শ্চদময় পর্নমবক্ষে র্রমে এবং লর্খোমর্ 

প্রময়োজর্ পুর্ঃস্থোপর্ র্ ী শ্চর্ময়োগ র্রমব। অশ্চধদপ্তমরর র্ ীরো ঝমের স য় ইউটিশ্চেটিগুশ্চের প্রমচিো পর্নমবক্ষে 

র্রমত থোর্মব।  

  

https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8
https://protect2.fireeye.com/url?k=d53f5da1-8907fac3-d53da494-000babd9f75c-24e6c953f2423615&u=https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.thruway.nysta
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml
https://twitter.com/ThruwayTraffic
http://www.thruway.ny.gov/


 

 

শ্চবদযুৎ বযোঘোমতর লক্ষমে ইউটিশ্চেটিগুশ্চে শ্চদমর্ 24 ঘণ্টো র্োজ র্রোর জর্য প্রস্তুত এবং প্রময়োজর্ হমে তোমদর 

জরুশ্চর প্রশ্চতশ্চক্রয়ো পশ্চরর্ল্পর্ো বোস্তবোয়র্ র্রমব, র্োর  মধয রময়মে েোইি-সোমপোেন  ও অর্যোর্য জরুশ্চর অবস্থোর 

র্োমেো োরমদর সোমথ লর্োগোমর্োগ র্রো।  

  

ইউটিশ্চেটিগুশ্চে র্োমেো োরমদর ঝে এবং শ্চর্রোপত্তো তথয প্রদোর্ র্রমত পোরমব অথবো র্োমেো োররো তমথযর জর্য 
অশ্চধদপ্তমরর র্ে লসন্টোমর লিোর্ র্রমত পোমর। 1-800-342-3377 র্ম্বমর লিোর্ র্মর PSC লহল্পেোইমর্র সোমথ 

লর্োগোমর্োগ র্রো র্োমব।  

  
###  
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