
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/2/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঝড় পরু্রুদ্ধাম্বরর প্রম্বেষ্টা সম্পম্বকন  বর্উ ইয়কন িাসীম্বের আপম্বেট কম্বরম্বের্ এিং 
সতকন তা অিলের্ করার আহ্বার্ জাবর্ম্বয়ম্বের্ কারণ এই সপ্তাহাম্বে রাম্বজে অবতবরক্ত ঝড় প্রভাি 

ফেলম্বত পাম্বর  
  

রাম্বজের েীতকালীর্ আিহাওয়া পর্নম্বিক্ষণ এই সপ্তাহাম্বে প্রতোবেত  
  

প্রারবিক পিূনাভাস অর্ুর্ায়ী অবতবরক্ত েীতকালীর্ ঝড় এই সপ্তাহাম্বে বর্উ ইয়ম্বকন  প্রভাি ফেলম্বত 
পাম্বর  
  

গভর্নর কুওম ো আজ ঝড় পুর্রুদ্ধোমরর প্রমেষ্টো সম্পমকন  নর্উ ইয়কন বোসীমের আপমেট কমরমের্ কোরণ 
শুক্রবোর এবং রনববোর রোমজে েটুি অনিনরক্ত ঝড় আঘোি হোর্মি পোমর। র্েোশর্োল ওময়েোর সোনভন মসর 
 মি, হোেসর্ ভেোনলমি সবমেময় ববনশ িুষোরপোি হময়মে এবং নকেু এলোকোয় 25 ইনি িুষোরপোি 
হময়মে বমল প্রনিমবের্ করো হময়মে। অর্েত্র িুষোরপোমির হোর নর্উ ইয়কন  নসটি এবং লং আইলেোমে 
12 বেমক 18 ইনি পর্নন্ত, আমরো আপমেট এলোকোয় 12 ইনির ক  িুষোরপোি হময়মে। র্খর্ 
সোড়োেোর্ কোজ েলমে, নর্উ ইয়কন  এখর্ আমরো েটুি সম্ভোবে ঝমড়র উপর র্জর রোখমে র্ো শুক্রবোর 
এবং রনববোমর নর্উ ইয়মকন  প্রভোব বেলমি পোমর। র্নেও পূবনোভোস এখমর্ো পনর োনজন ি করো হমে, 
শুক্রবোমরর ঝড় েোউর্মেট নর্উ ইয়কন  এবং আপমেমটর নকেু অংশ জমুড় শীিকোলীর্ আবহোওয়ো 
তিনর করমব বমল আশো করো হমে। রনববোমরর ঝড় আমরকটি, বৃহত্তর িুষোর ঝড় হমি পোমর র্ো 
রোমজের একটি বৃহত্তর অংশমক প্রভোনবি করমি পোমর। গভর্নর নর্উ ইয়কন বোসীমের প্রনি আহ্বোর্ 
জোর্োমের্ র্নে িোরো ভ্র ণ কমরর্ িোহমল সিকন িো অবলম্বর্ করোর এবং বনো প্লোও এর জর্ে জোয়গো 
বেমড় েলমি, কোরণ রোমজের ববনশরভোগ অংমশ িুষোরপোি অবেোহি রময়মে।  
  
"বর্মহিু এই শীিকোলীর্ ঝড় উত্তর নেমক এনগময় র্োমে এবং িুষোরপোি এবং উচ্চ বোয়ুপ্রবোমহর সোমে 
রোমজের নকেু অংমশ প্রভোব নবস্তোর করমে, আ োমের জরুনর প্রনিনক্রয়ো ক ীরো রোস্তো পনরষ্কোর করমি 
এবং পর্নটকমের জর্ে পনরনিনি নর্রোপে করোর জর্ে কোজ করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"আ োমের েল এই ঝমড়র প্রনিনক্রয়োয় একটি েোরুণ কোজ কমরমে, এবং আ রো ইমিো মযে 
শীিকোলীর্ আবহোওয়োর আমরক েেো প্রস্তুনি নর্মি শুরু কমরনে র্ো এই সপ্তোহোমন্ত আশো করো হমে। 
সকল নর্উ ইয়কন বোসীমের কোমে অর্ুমরোয - এই আবহোওয়ো বেবিোর স য়কোল জমুড় অপ্রময়োজর্ীয় 
ভ্র ণ এনড়ময় েলরু্ র্োমি আ োমের কু্ররো নর্রোপমে এবং কোর্নকরভোমব িোমের কোজ করমি পোমর।"  
  



 

 

ঝড় নেমর্র অবনশষ্ট স য় উত্তর-পূবন বেমক সমর র্োমব বমল আশো করো হমে। পরবিী 12 ঘণ্টোয় 
র্েন কোনিমি 10 বেমক 12 ইনি িুষোরপোি হমি পোমর। বসিোল নর্উ ইয়কন  এবং নেঙ্গোর বলকমস 6 
বেমক 8 ইনি িুষোরপোি হমি পোমর, এবং কেোনপটোল নরনজয়মর্ 1 বেমক 2 ইনি িুষোরপোি হমি 
পোমর। বেমটর অনযকোংশ অিমলর িোপ োত্রো 20 এর েশমকর  োঝো োনঝ বেমক 30 এর েশমকর 
নর্মের নেমক েোকমব এবং বোিোমসর গনিমবগ ঘণ্টোয় 10 বেমক 15  োইল হমি পোমর এবং নবনভন্ন 
িোমর্ ঘণ্টোয় 30  োইল ববমগ বঝোমড়ো হোওয়ো বইমব।  
  
 বঝোমড়ো বোিোস এবং হোলকো িুষোরপোমির কোরমণ প্রবোনহি এবং ভোস োর্ িুষোর একটি উমেমগর 
কোরণ েোকমব, র্ো নপনেল পৃষ্ঠ তিনর করমি পোমর এবং েশৃে োর্িো হ্রোস করমি পোমর। আজ সন্ধ্েোর 
 মযে নকেু জোয়গোয় ভ্র ণ নবরূপ প্রভোব বেলমি পোমর, িোই েোলকমের সিকন  েোকো উনেি এবং 
রোস্তোয় যীর গনিমি েলমি হমব।  
  
আপর্োর এলোকোয় আবহোওয়ো র্জরেোনর এবং সিকন িোর সমূ্পণন িোনলকোর জর্ে, আপর্োর এলোকোর 
র্েোশোর্োল ওময়েোর সোনভন মসর (National Weather Service) ওময়বসোইট নভনজট করুর্।  
  
এম্বজবির প্রস্তুবত  
  
বহো লেোে নর্রোপত্তো ও জরুনর বসবো নবভোগ (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES)  
নর্উইয়কন  বেট নেনভশমর্র বহো লেোে নর্রোপত্তো ও জরুনর বসবো নবভোমগর জরুনর অপোমরশর্স 
বসন্টোর (Emergency Operations Center) COVID-19  হো োরীর কোরমণ সনক্রয় রময়মে এবং 
িোরো আবহোওয়োর পনরনিনি কোে বেমক পর্নমবক্ষণ করমব, রোষ্ট্রীয় প্রনিনক্রয়ো কোর্নক্র  পনরেোলর্ো 
করমব এবং ঘটর্োর পুমরো স য়কোমল এলোকোবোসীর সোমে বর্োগোমর্োগ করমব। পোম্প, বেইর্'স, বোনলর 
বস্তো, বজর্োমরটর, খোট, কম্বল ও ববোিলজোি পোনর্ সহ ঝড়-সংক্রোন্ত প্রময়োজমর্ ক্ষনিগ্রস্ত বলোকজমর্র 
কোমে বপ ৌঁমে নেমি বেমটর  জেু প্রস্তুি রময়মে।  
  
পনরবহর্ নবভোগ (Department of Transportation)  
রোজেজমুড় 3,645 জর্ সপুোরভোইজর এবং অপোমরটর সহ রোজে সড়ক নবভোগ পনরনিনি ব োকোমবলো 
করমে। উপরন্তু, সংকটোপন্ন এলোকোয় িুষোর ও বরমের নক্রয়োকলোমপ সহোয়িোর উমেমশে ব োট 162 
জর্ ক ী নর্র্ুক্ত করো হময়মে, র্োর  মযে আমে: 150 জর্ প্লোও ট্রোক অপোমরটর, 4 জর্ প্লোও কু্র 
সুপোরভোইজোর, 2 জর্ ইকুইপম ন্ট অপোমরটর ইন্সট্রোক্টর, 4 জর্ ব কোনর্ক, 1 জর্ ব কোনর্ক 
সুপোরভোইজোর এবং 1 জর্ বসেটি অনেসোর; অর্েোর্ে অিল বেমক 24টি প্লোও ট্রোক, 6টি বনো 
বলোয়োর এবং 2টি ব কোনর্ক সোনভন স ট্রোক ন ে-হোেসর্ অিল এবং লং আইলেোে অিমল ব োিোময়র্ 
করো হময়মে।  
  
আিনলক ক ীরো বিন  োমর্ িুষোর ও বরে ঝমড়র সোড়োেোর্ প্রস্তুনি বেোপোমর নর্ময়োনজি রময়মের্। 
ঝমড়র পুমরো স য় জমুড় এবং অগ্রোনযকোরর্ুক্ত পনরষ্কোর করোর নক্রয়ো কলোমপর জর্ে সকল আবোনসক 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=184fb38a-47d48acb-184d4abf-000babda0106-b31bab2e4d9de3e0&q=1&e=4ebe2287-c710-4977-ab38-d77b3bc8a971&u=https%3A%2F%2Fgcc01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fprotect2.fireeye.com%252Fv1%252Furl%253Fk%253Df0f20a11-af6932cc-f0f0f324-0cc47aa8c6e0-1596c753585cfb76%2526q%253D1%2526e%253Dc010bb69-6f67-4ada-9225-481ec295ab6f%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%25252F%25253Furl%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Falerts.weather.gov%2525252Fcap%2525252Fny.php%2525253Fx%2525253D1%252526data%25253D04%2525257C01%2525257Clkryzak%25252540panynj.gov%2525257Ccc57f4e3e22c419e6eaa08d8c786e67c%2525257Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02%2525257C0%2525257C0%2525257C637478729514783167%2525257CUnknown%2525257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%2525253D%2525257C2000%252526sdata%25253Dxu3r3JWJPRgHuTWzlf9s0EsEHq305s3jEPld9ZY2H%2525252FI%2525253D%252526reserved%25253D0%26data%3D04%257C01%257Cacollins%2540mtahq.org%257Cfaa8cae0f7db4831bf3208d8c79dcd0b%257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%257C0%257C0%257C637478827873055968%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DgHswqyp%252FHOVDGygSH2qLp2ZMXKYzcZ9lk5iSh0aXrEY%253D%26reserved%3D0


 

 

িোর্গুমলোমি 24/7 কোজ করোর জর্ে ক ী নর্ময়োগ করো হমব। িুষোর এবং বরমের জর্ে প্রময়োজর্ীয় 
সকল উপকরণ ব োিোময়র্ করো হময়মে।  
  
ক্ষনিগ্রস্ত এলোকোর সকল নিট ব কোনর্ক্সমক প্রযোর্ আবোসর্গুমলোমি ব রো ি ও ট্রোক েলোেল স্বোভোনবক 
রোখমি 24/7 প্রস্তুি রোখো হময়মে। বেটবেোপী সরঞ্জোম র সংখেোগুমলো নর্ম্নরূপ:  

·   1,625টি বড় প্লোও ট্রোক  
·   175টি  োঝোনর নেউটি প্লোও  
·   52টি বটো প্লোউ  
·   316টি বড় বলোেোর  
·   38টি বনো বলোয়োর  

  
থ্রুওময় অেনরটি  
থ্রুওময় অমেোনরটির (Thruway Authority) 694 জর্ সুপোরভোইজোর ও অপোমরটর তিনর বরমখমে 
র্োরো স গ্র রোজে জমুড় 252টি বড় বনো প্লোও, 100টি  োঝোনর বনো প্লোও, 11টি বটো প্লোও এবং 63টি 
বলোেোর কোমজ নর্ময়োনজি করোর জর্ে প্রস্তুি এবং 119,000 টমর্রও ববনশ রোস্তোর লবণ প্রময়োগ 
করোর জর্ে প্রস্তুি। থ্রুওময় কিৃন পক্ষ অনিনরক্ত 10টি বনো প্লোও, 1টি বড় বনো বলোয়োর এবং 20 জর্ 
অপোমরটরমক নর্উ ইয়কন  নেনভশমর্ ব োিোময়র্ কমরমে বর্খোমর্ ঝমড়র প্রভোব ববনশ হমব বমল আশো 
করো হমে।  
  
থ্রুওময়মি ব োটরেোলকমের সিকন  করমি নবনভন্নরকম র বোিন ো নেহ্ন, হোইওময় সিকন িো বরনেও এবং 
বসোশেোল ন নেয়ো বেবহোর করো হয়।  
  
থ্রুওময় অমেোনরটি ব োটরেোলকমের িোমের ব োবোইল অেোপ েোউর্মলোে করমি উৎসোনহি কমর র্ো 
আইমেোর্ এবং অেোন্ড্রময়ে নেভোইমস েোউর্মলোমের জর্ে নবর্ো ূমলে উপলভে। অেোপটি ব োটরর্োর্ েোলকমের 
নরময়ল-টোই  ট্রেোনেক এবং নেক-নর্মেনশর্ো সংক্রোন্ত সহোয়িো বপমি সরোসনর সুমর্োগ প্রেোর্ কমর। 
এেোড়োও ব োটর েোলকরো ট্রোন্সঅেোলোটন  (TRANSalert) ইম ইমলর জর্ে সোইর্ আপ করমি পোমরর্ র্ো 
স গ্র থ্রুওময় জমুড় সবনমশষ ট্রোনেক পনরনিনির িেে প্রেোর্ কমর এখোমর্।  
  
নেপোটন ম ন্ট অব এর্ভোয়রর্ম ন্টোল কর্জোরমভশর্ (Department of Environmental Conservation, 
DEC)  
DEC পুনলশ ক নকিন োরো, েমরে বরঞ্জোররো, জরুরী বেবিোপর্োর ক ীগণ এবং আিনলক ক ীগণ 
সিকন  আমের্ এবং নবকোশ োর্ পনরনিনি পর্নমবক্ষণ করমের্ এবং িীব্র আবহোওয়ো েোরো প্রভোনবি 
হওয়োর সম্ভোবর্ো রময়মে এ র্ এলোকো ও পনরকোঠোম োমি সনক্রয়ভোমব টহল নেমের্। স স্ত উপলভে 
সংিোর্স ূহ, বর্ র্ বনোম োবোইল এবং ATV, বক শলগিভোমব অবনিি বর্ বকোর্ জরুনর প্রনিনক্রয়োমি 
সহোয়িো করোর জর্ে।  
  
ব মট্রোপনলটোর্ ট্রোন্সমপোমটন শর্ অেোনরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA)  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e4af29a0-bb3410e1-e4add095-000babda0106-6ef769132ccf25ae&q=1&e=4ebe2287-c710-4977-ab38-d77b3bc8a971&u=https%3A%2F%2Fgcc01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fprotect2.fireeye.com%252Fv1%252Furl%253Fk%253D4a087632-15934eef-4a0a8f07-0cc47aa8c6e0-40001f55c085a415%2526q%253D1%2526e%253Dc010bb69-6f67-4ada-9225-481ec295ab6f%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%25252F%25253Furl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.thruway.ny.gov%2525252Ftravelers%2525252Fmobile-app.html%252526data%25253D04%2525257C01%2525257Clkryzak%25252540panynj.gov%2525257Ccc57f4e3e22c419e6eaa08d8c786e67c%2525257Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02%2525257C0%2525257C0%2525257C637478729514783167%2525257CUnknown%2525257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%2525253D%2525257C2000%252526sdata%25253DwDFeMPYO%2525252BTIX45IjyFJngAJzMzWHx0n%2525252Blnw4lZlUwzI%2525253D%252526reserved%25253D0%26data%3D04%257C01%257Cacollins%2540mtahq.org%257Cfaa8cae0f7db4831bf3208d8c79dcd0b%257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%257C0%257C0%257C637478827873065919%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DM1MpL3UDKOplYOyyyhCEKy%252FAz1PlvgW5yPL9YiHzzdk%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b93536eb-e6ae0faa-b937cfde-000babda0106-220303e5ca8c0f36&q=1&e=4ebe2287-c710-4977-ab38-d77b3bc8a971&u=https%3A%2F%2Fgcc01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fprotect2.fireeye.com%252Fv1%252Furl%253Fk%253D416249be-1ef97163-4160b08b-0cc47aa8c6e0-d030b9c9d24213be%2526q%253D1%2526e%253Dc010bb69-6f67-4ada-9225-481ec295ab6f%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%25252F%25253Furl%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fwwwapps.thruway.ny.gov%2525252Ftas%2525252F%252526data%25253D04%2525257C01%2525257Clkryzak%25252540panynj.gov%2525257Ccc57f4e3e22c419e6eaa08d8c786e67c%2525257Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02%2525257C0%2525257C0%2525257C637478729514793123%2525257CUnknown%2525257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%2525253D%2525257C2000%252526sdata%25253D0N5FoudTtUiOJxfPZjgu7RLRn80QTP68zxlfBlqYxrE%2525253D%252526reserved%25253D0%26data%3D04%257C01%257Cacollins%2540mtahq.org%257Cfaa8cae0f7db4831bf3208d8c79dcd0b%257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%257C0%257C0%257C637478827873065919%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DITuSnJm3ycd3NXabddRVmEiZ9g41wZwoLjYmO1Mh5Iw%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c7c2dcf5-9859e5b4-c7c025c0-000babda0106-06b7f7bf4919b0ce&q=1&e=4ebe2287-c710-4977-ab38-d77b3bc8a971&u=https%3A%2F%2Fgcc01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fprotect2.fireeye.com%252Fv1%252Furl%253Fk%253D0bb1f76e-542acfb3-0bb30e5b-0cc47aa8c6e0-ca83e9fba050fe68%2526q%253D1%2526e%253Dc010bb69-6f67-4ada-9225-481ec295ab6f%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%25252F%25253Furl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.thruway.ny.gov%2525252Ftas%2525252Findex.shtml%25252523_blank%252526data%25253D04%2525257C01%2525257Clkryzak%25252540panynj.gov%2525257Ccc57f4e3e22c419e6eaa08d8c786e67c%2525257Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02%2525257C0%2525257C0%2525257C637478729514793123%2525257CUnknown%2525257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%2525253D%2525257C2000%252526sdata%25253Ddt8mU3jUkjg2nRITXeFIuI5K1ahty15UiHnJ9N8IjcI%2525253D%252526reserved%25253D0%26data%3D04%257C01%257Cacollins%2540mtahq.org%257Cfaa8cae0f7db4831bf3208d8c79dcd0b%257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%257C0%257C0%257C637478827873075877%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DAIGGvT3XgD%252Bx3OnrHOCymgu7Zk1CtKRrmPPpSYJ9%252FiM%253D%26reserved%3D0


 

 

নর্উ ইয়কন  নসটির সোবওময়মি স্বোভোনবক বসবো শুরু হওয়োর সোমে সোমে MTA এর িুষোর পনরষ্কোর 
এবং লবণ নেটোমর্ো প্রমেষ্টো আজও েলমে। বোস এখমর্ো নর্য়ন ি সোপ্তোনহক নেমর্র 75% বসবোয় কোজ 
করমে, বর্খোমর্ নবমশষোনয়ি বোস গুমলো েেোেোেন  বোস নেময় প্রনিিোনপি হমে। সব র্োর্বোহর্ টোয়োর 
বেইর্ েোরো সনিি করো হময়মে। লং আইলেোে বরল বরোে সপ্তোহোমন্তর বসবো েোলোমে, ব মট্রো-র্েন 
বরলওময়মি নর্য়ন ি স য়সূেী কোর্নকর হমে। MTA নব্রজ এবং টোমর্মলর জর্ে খোনল এবং টেোর্মে  
ট্রোক্টর বট্রলোর নর্মষযোজ্ঞোও িুমল বর্ওয়ো হময়মে। কিৃন পক্ষ সোরোনের্ পনরনিনি পর্নমবক্ষণ করমি 
েোকমব। প্রোয় 9,500 নর্উ ইয়কন  নসটি ট্রোর্নজট ক ী, 2,000 লং আইলেোে বরল বরল ক ী এবং 
1,600 ব মট্রো-র্েন ক ীমক গিকোল বেমক একনত্রি করো হময়মে র্োমি ট্রেোক পনরষ্কোর েোমক, িৃিীয় 
বরলটি বরে  কু্ত, এবং বেশর্, প্লেোটে ন এবং নসৌঁনড় গ্রোহকমের বেবহোমরর জর্ে নর্রোপে েোমক। 
নর্উ ইয়কন বোসীমের বোনড়মি েোকমি এবং সম্ভব হমল অপ্রময়োজর্ীয় ভ্র ণ এনড়ময় েলোর আহ্বোর্ 
জোর্োমর্ো হময়মে। র্োমের ভ্র ণ করমি হমব িোরো MTA ওময়বসোইট এবং অেোমপর সোনভন স আপমেট 
এবং বসই সোমে এমজনন্সর নবনভন্ন বসোশেোল ন নেয়ো েেোমর্মল সোনভন স আপমেট বেক করমি পোরমবর্।  
  
পোকন , নবমর্োের্ ও ঐনিহোনসক সংরক্ষণ অনেস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
নর্উ ইয়কন  বেমটর পোকন  পুনলশ (New York State Park Police) ও পোমকন র ক ীরো সিকন  আমে 
এবং আবহোওয়ো পনরনিনি ও প্রভোব নর্নবড়ভোমব পর্নমবক্ষণ করমে। রোজে পোকন  পুনলমশর বনোম োবোইল 
ইউনর্ট এবং পোকন  সয়োর ক ীরো ঝড় ব োকোমবলোয় সোহোর্ে করমি প্রস্তুি। পোকন  বখোলো েোকোর স য়, 
বখোলোর স য় এবং বন্ধ্ হওয়োর স য় ইিেোনে সম্পমকন  সবনমশষ িেে জোর্মি পোকন  ভ্র ণকোরীমের 
উনেি parks.ny.gov বেখো বো িোমের িোর্ীয় পোমকন র অনেমস বর্োগোমর্োগ করো।  
  
জর্মসবো অনযেপ্তর (Department of Public Service)  
নর্উ ইয়কন  বেট জমুড় ক্ষয়ক্ষনি  ূলেোয়র্, পনরনিনি ব োকোমবলো ও পুর্রুদ্ধোর প্রমেষ্টোর উমেমশে 
নর্ময়োনজি করোর জর্ে নর্উ ইয়কন  ইউটিনলটির বিন  োমর্ প্রোয় 6,000 জর্ শ্রন ক রময়মে। জর্ 
পনরমষবো নবভোমগর ক ীরো ঝমড়র পুমরো ঘটর্ো জমুড় ইউটিনলটির কোজগুনল পর্নমবক্ষণ করমব এবং 
ইউটিনলটিগুনল উপর্ুক্ত ক ীমের েোরো সবনোনযক প্রভোব অর্ুভুি অিমল িোর্োন্তনরি হমে িো নর্নিি 
করমব।  
  
নর্উ ইয়কন  পোওয়োর অমেোনরটি (New York Power Authority, NYPA)/কেোর্োল কমপনোমরশর্ 
(Canal Corporation)  
নর্উ ইয়কন  পোওয়োর অেনরটি এবং কেোর্োল কমপনোমরশমর্র ক ীরো পূবনোভোসকৃি আবহোওয়োর জর্ে 
প্রস্তুনি নর্ময়মে র্োমি স স্ত সুনবযো, সম্পে এবং সরঞ্জো  সুরনক্ষি এবং প্রস্তুি েোমক। প্রময়োজমর্ 
নবেেুৎ পরু্রুদ্ধোর কোর্নক্র মক সহোয়িো করোর জর্ে নবেেুৎ কিৃন পক্ষ প্রস্তুি।  
  
নর্উ ইয়কন  বেট পুনলশ  
ক্ষনিগ্রস্ত এলোকোয় প্রময়োজর্ীয় অনিনরক্ত বসর্ো নর্ময়োমগর জর্ে বেট পুনলশ প্রস্তুি। েোর েোকোর 
র্োর্বোহর্, বনোম োবোইল, এবং ইউটিনলটি টোস্ক র্োর্বোহর্ সহ নবমশষভোমব তিনর বেট পুনলমশর স স্ত 



 

 

গোড়ী অনবলমম্ব সহোয়িোর জর্ে তিনর এবং প্রস্তুি রময়মে। সকল টু্রপ জরুনর শনক্ত এবং বর্োগোমর্োগ 
সরঞ্জো  পরীক্ষো করো হময়মে।  
  
বন্দর কিৃন পক্ষ  
উচ্চ বোয়ুপ্রবোহ এবং উপকূলীয় বর্েোর সোমে প্রিেোনশি উচ্চ িুষোরপোমির সোমে, বন্দর কিৃন পক্ষ 
জরুনর র্োর্বোহর্ এবং িুষোর অপসোরমণর জর্ে রোস্তো পনরষ্কোর রোখোর জর্ে এই অিল জমুড় 
অপ্রময়োজর্ীয় ভ্র ণ এনড়ময় েলোর আহ্বোর্ জোনর্ময়মে। জজন  ওয়োনশংটর্ বসিুর উপর সোউে ওয়োক, 
ববময়োমর্ বসিুর বর্ ে বেবহোমরর পে, এবং বগোময়েোলস নব্রমজর অংশীেোনর বেবহোমরর পে বন্ধ্ কমর 
বেওয়ো হময়মে এবং ঝমড়র স ময়র জর্ে বন্ধ্ েোকমব। সকোল 11টোয় হমবোমকর্ এবং জোর্নোল 
বস্কোয়োর-ওয়োর্ল্ন  বট্রে বসন্টোমরর  োযেম  জোর্নোল স্কয়োর-33 নিমটর  মযে PATH ভূগভন ি বসবো 
পুর্রোয় শুরু কমর। নবপির্ক িুষোরপোি এবং বোয় ুপনরনিনি র্ো িুষোর অপসোরণ প্রমেষ্টোয় বোযো 
অবেোহি রোখমে বসই কোরমণ, পরবিী বর্োটিশ র্ো বেওয়ো পর্নন্ত নর্উআকন  বপর্ বেশর্ এবং হেোনরসর্ 
বেশমর্র PATH সোনভন স িনগি েোকমব। বন্দর কিৃন পমক্ষর নব োর্বন্দমরর  োযেম  ভ্র ণকোরীমের 
নব োর্বন্দমর র্োওয়োর আমগ নবলম্ব, বোনিল এবং পরু্ঃবুনকং সম্পমকন  সবনমশষ িমেের জর্ে িোমের 
নব োর্ সংিোর সোমে সরোসনর বেক করো উনেি। বন্দর কিৃন পক্ষ বোস টোন নর্োমলর বোইমর কোজ করো 
ববশ কময়কটি বোস কেোনরয়োর আজ কোর্নক্র  িনগি কমরমে। টোন নর্োমল র্োওয়োর আমগ র্োত্রীমের 
আপমেট এবং নরবনুকং এর জর্ে বোস কেোনরয়োর বেক করো উনেি। এই অিলজমুড় পনরনিনির 
পনরবিন মর্র সোমে সোমে গ্রোহকমের বপোটন  অেনরটির সো োনজক ন নেয়োর আপমেট বেক করমি, PA 
এলোমটন র জর্ে সোইর্ আপ করমি, অেবো বপোটন  অেনরটি সুনবযো সম্পমকন  সবনমশষ িমেের জর্ে PA 
ব োবোইল অেোপস েোউর্মলোে করমি উৎসোনহি করো হয়।  
  
বর্রাপত্তা পরামেন  
  
শীিকোলীর্ নর্রোপত্তো  
নর্রোপে ড্রোইনভং এর নকেু সবমেময় গুরুত্বপূণন পরো শনগুনলর অন্তভুন ক্ত হমলো:  

• র্খর্ শীিকোলীর্ ঝড় আঘোি হোমর্, িখর্ প্রময়োজর্ র্ো হমল ড্রোইভ করমবর্ র্ো।  
• বসিুগুমলোয় সোবযোর্িো অবলম্বর্ করুর্ বর্মহিু বরে বসখোমর্ রোস্তোর বেময় দ্রুি জ োট 

বোৌঁময।  
• আপর্োর ভ্র ণ আবনশেক হমল, নর্নিি করুর্ বর্ আপর্োর গোনড়মি কম্বল, ববলেো, 

িেোশলোইট ও অনিনরক্ত বেোটোনর, অনিনরক্ত গর  কোপড়, এক বজোড়ো টোয়োর বের্, বেোটোনর 
বুেোর িোর, সহমজ শনক্ত প্রেোর্কোরী খোবোর এবং নেসমট্রস িেোগ নহমসমব বেবহোর করমি 
উজ্জ্বল রমের কোপড়-জোিীয় টিমক েোকোর সরঞ্জো োনে েোমক।  

• আপর্োর বেবহোর উপমর্োগী বসল বেোর্ বো অর্েোর্ে বর্োগোমর্োগ র্ন্ত্র বর্ র্ টু-ওময় বরনেও 
েোকমল, বসগুমলোর বেোটোনর েোজন  নেময় রোখরু্ এবং ভ্র ণ করোর স য় এটি আপর্োর সোমেই 
রোখুর্। আপনর্ র্নে বকোেোও আটকো পমড়র্, আপনর্ সোহোমর্ের জর্ে বেোর্ করমি পোরমবর্, 
উদ্ধোরকোরীমক আপর্োর অবিোর্ সম্পমকন  জোর্োমি পোরমবর্।  

  



 

 

শীিকোলীর্ ঝমড়  ৃিূের এবং আঘোমির প্রযোর্ কোরর্ হল পনরবহণ েঘুনটর্ো। েোলমকর আসমর্ বসোর 
আমগ, নর্নিি করুর্ বর্ আপর্োর গোনড় বরে এবং িুষোর কু্ত; ভোমলো গোনড় েোলোমর্োর  ূমল হল 
পনরষ্কোর েনৃষ্ট। বকোেোয় বকোেোয় েো মবর্ িোর পনরকল্পর্ো কমর নর্র্ এবং েইু গোনড়র  মযে েরূত্ব 
বজোয় রোখরু্। অনিনরক্ত সিকন  েোকুর্ এবং  মর্ রোখমবর্ বর্ বোিোমস েোকো িুষোমরর কোরমণ বেোট 
নশশুমের বেখো র্োও বর্মি পোমর। সবস য় রোস্তো ও আবহোওয়োর পনরনিনির সোমে ন নলময় আপর্োর 
গনি ঠিক করুর্।  
  
সকল সড়মকর ব োটরেোলকমের জর্ে এটি জোর্ো গুরুত্বপূণন বর্ বনো প্লোও ঘণ্টোয় 35  োইল পর্নন্ত 
গনিমবমগ েমল, র্ো অমর্ক বক্ষমত্রই নলনখি গনি সী োর বেমক ক , সুনর্নিি করমি বর্ েনড়ময় লবণ 
ড্রোইনভং বলমর্ েোমক ও রোস্তোয় েনড়ময় র্ো পমড়। বোরংবোর ইন্টোরমেট হোইওময়মি, িুষোর-অপসোরণ-
র্ন্ত্র পোশোপোনশ কোজ কমর, বর্মহিু অমর্কগুমলো বলর্ একসোমে পনরেন্ন করোর এটো সবমেময় কোর্নকর 
ও নর্রোপে উপোয়।  
  
এেোড়োও গোনড়েোলক ও পেেোরীমের এটো  োেোয় রোখো উনেৎ বর্ িুষোর-অপসোরণ-র্ন্ত্র ড্রোইভোরমের 
েনৃষ্টসী ো সীন ি েোমক এবং র্ন্ত্রগুমলোর আকোর ও ওজর্ ববনশ হওয়োয় এগুমলো দ্রুি গনিপে 
পনরবিন র্ ও েো োমর্ো কষ্টসোযে। িুষোর-অপসোরণ-র্মন্ত্রর বপের্ বেমক বরে ওড়োমর্ো এর েোলকমের 
েনৃষ্টশনক্ত  োরোত্মকভোমব হ্রোস করমি বো বহোয়োইটআউট অবিোর কোরণ ঘটোমি পোমর। গোনড়েোলকমের 
িুষোর-অপসোরণ-র্ন্ত্রমক পোশ কোটিময় র্োওয়োর বেষ্টো করো বো বপের্-বপের্ র্োওয়ো অেবো খুব 
কোেোকোনে র্োওয়ো উনেৎ র্য়। গোনড়েোলকমের জর্ে সবমেময় নর্রোপে জোয়গো হল িুষোর-অপসোরণ-
র্মন্ত্রর ববশ খোনর্কটো বপেমর্ বেমক েোলোমর্ো কোরণ বসখোমর্ রোস্তো পনরষ্কোর ও লবণোক্ত েোমক।  
  
ির্ো বর্রাপত্তা  

• আপনর্ বর্খোমর্ বসবোস কমরর্ বসখোমর্র কোউনন্ট এবং নর্কটবিী শহরগুনলর র্ো  জোর্ুর্। 
গুরুির আবহোওয়ো সিকন িো একটি কোউনন্টর নভনত্তমি জোনর করো হয়।  

• আপর্োর বোনড়র বো বেবসোর বেমক নর্রোপে রুটটি নশখুর্, র্নে নর্রোপে িমল আপর্োর 
িোড়োিোনড় েমল বর্মি হয়।  

• একটি 'পনরবোর পোলোবোর' পনরকল্পর্ো গঠর্ এবং অর্শুীলর্ করুর্ এবং পনরবোমরর সেসেরো 
পৃেক হময় বগমল একটি বেখো করোর িোর্ সর্োক্ত কমর রোখুর্।  

• আসবোব, বপোশোক এবং অর্েোর্ে বেনক্তগি সম্পনত্ত সহ স স্ত  ূলেবোর্ নজনর্সগুনলর একটি 
আইমট কৃি িোনলকো তিনর করুর্। একটি নর্রোপে িোমর্ িোনলকোটি রোখুর্।  

• কেোর্ এর খোবোর, ঔষয এবং েোেন  এইে সরবরোহ ও পোর্ীয় জমলর জরুনর সরবরোহ 
েকপোইল করুর্। পনরষ্কোর, বন্ধ্ পোমত্র পোর্ীয় জল সংরক্ষণ করুর্।  

• আপর্োর বপোষো প্রোণী নর্ময় কী করমবর্ পনরকল্পর্ো কমর রোখুর্।  
• একটি বপোমটন বল বরনেও, িেোশলোইট, অনিনরক্ত বেোটোনর এবং উপলভে জরুনর রোন্নো সরঞ্জো  

রোখুর্।  
• আপর্োর অমটোম োবোইমল পর্নোপ্ত জ্বোলোর্ী রোখুর্। র্নে নবেেুৎ শনক্ত বন্ধ্ হময় র্োয়, িমব 

গেোমসোনলর্ বেশর্ কময়ক নেমর্র জর্ে জ্বোলোর্ী পোম্প করমি পোরমব র্ো। আপর্োর গোনড়র 
ট্রোমে একটি বেোট েমুর্নোগ সরবরোহ নকট রোখরু্।  



 

 

• আপর্োর সম্পনত্ত কি উপমর এবং বর্েো স্তমরর কি েুট নর্মে বজমর্ নর্র্। পবূনোভোসকৃি 
বর্েোর  োত্রো র্খর্ সম্প্রেোর করো হয়, আপর্োর জোয়গোয় বর্েো হমি পোমর নকর্ো িো নর্যনোরণ 
করমি পোমরর্।  

• সেোেবেোগ, প্লোইউে, প্লোনেমকর নশট এবং কোমঠর  মিো উপকরণমক জরুনর জল-নর্মরোযক 
নহমসমব বেবহোর করোর জর্ে হোমির কোমে রোখুর্।  

  
হোমি েমুর্নোগ সরবরোহ রোখরু্, এগুমলো সহ:  

• িেোশলোইট এবং অনিনরক্ত বেোটোনর;  
• বেোটোনর েোনলি বরনেও এবং অনিনরক্ত বেোটোনর;  
• েোেন  এইে নকট এবং  েোর্ুয়োল;  
• জরুনর খোেে এবং জল;  
• অ তবেেুনিক কেোর্ ওমপর্োর;  
• প্রময়োজর্ীয় ওষুয; এবং  
• বেকবুক, র্গে, বক্রনেট কোেন , এটিএ  কোেন ।  

  
সকল আবহোওয়ো সংক্রোন্ত ঘটর্ো সম্পমকন  আরও নর্রোপত্তোর পরো মশনর 
জর্ে, www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm এ DHSES ওময়বসোইমট র্োর্  
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