
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/23/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা উম্বেখম্ব াগে িায়ু ঝম্বের আম্বগ পবিম বর্উ ইয়কন  এিং বিঙ্গার ললকস এলাকায় 

লেম্বের সংস্থার্সমূহ বর্ম্বয়াগ কম্বরম্বের্  

  

পবিম বর্উ ইয়ম্বকন  এিং র্র্ন কাউবির পবিমাংম্বে িাতাম্বসর গবতম্বিগ ঘণ্টায় 70 লর্ম্বক 75 মাইল; 

এিং লেে-এর িাকী এলাকায় এ গবতম্বিগ ঘণ্টায় 40 লর্ম্বক 50 মাইল প নন্ত উঠম্বত পাম্বর  

  

আির্ন র্া পবরষ্কার করায় সহম্ব াবগতা করার র্র্ে র্োের্াল গাম্বডন র (National Guard) 100 

সদসেম্বক সবিয় করা হম্বয়ম্বে  

  

বিদেূত সরিরাহ িোহত হম্বল বদম্বর্ 24 ঘিা তার প্রবত প্রবতবিয়া র্ার্াম্বত উপম্ব াবগতাসমহূ প্রস্তুত 

রম্বয়ম্বে  

  

সমস্ত খাবল ট্র্োক্টর লট্র্লর এিং খাবল েোম্বেম বর্বিদ্ধ করা হম্বয়ম্বে বর্উ ইয়কন  লেে থ্রুওম্বয় এিং 
আন্ত:লেে মহাসেম্বকর বকেু অংে লর্ম্বক  

  

লেম্বের র্রুবর অপাম্বরের্ লসিার (State Emergency Operations Center) উন্নত তদারবক 

িেিস্থা সবিয় কম্বরম্বে  

  

গভর্নর কুওম্বমা বিঠি পাঠিম্বয়ম্বের্ আন্তর্ন াবতক  গু্ম কবমেম্বর্র (International Joint 

Commission, IJC) কাম্বে ওিাবরও হ্রম্বদর িবহ:প্রিাহ সিনাবিক করার র্র্ে  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এই সপ্তাহামে প্রচন্ড শক্তিশালী বায়ুপূর্ন আবহাওয়া যা সম্পক্তি ধ্বংস করমে এবং 
ক্তবদ্যুৎ সরবরাহ বযাহে করমে পামর, ো আসার আমগ পক্তিম ক্তর্উ ইয়কন  এবং ক্তিঙ্গার ললকস এলাকায় লেমের 

সংস্থার্সমূহ ক্তর্ময়াগ করার ল াষর্া কমরমের্ আজমক। লেমের লবক্তশরভাগ এলাকায় রক্তববার রামে ও লসামবার 

বাোমসর গক্তেমবগ  ণ্টায় 45 মাইল বা োর লবক্তশ হমে পামর; এবং পক্তিম ক্তর্উ ইয়কন  ও র্র্ন কাউক্তির 

পক্তিমাংমশ কখমর্া কখমর্া এ গক্তেমবগ  ণ্টায় 75 মাইল অ্ক্তেক্রম করমে পামর। উপমযাক্তগোগুক্তল প্রস্তুে করা 
হময়মে ক্তদ্মর্র মমযয 24  িাই ক্তবদ্যূে সরবরাহ বযাহে হমল োর প্রক্তে প্রক্তেক্তক্রয়ার জর্য এবং োমদ্র 

সংকেকালীর্ প্রক্তেক্তক্রয়া সংক্রাে পক্তরকল্পর্াগুক্তল বাযযোমূলকভামব বাস্তবায়র্ করার জর্য যখর্ োর প্রময়াজর্ 

হমব। গভর্নর র্যাশর্াল গামডন র 100 জর্ সদ্সযমক সক্তক্রয় কমরমের্ আবজন র্া পক্তরষ্কার করার ক্তমশমর্ সাড়া 
লদ্বার জর্য। ো োড়াও, খাক্তল ট্র্যাক্টর লট্র্লর এবং খাক্তল েযামন্ডম ক্তর্ক্তষদ্ধ করা হমব পক্তিম ক্তর্উ ইয়কন , লসন্ট্রাল 

ক্তর্উ ইয়কন  ও ক্তিঙ্গার ললক অ্ঞ্চমল ক্তর্উ ইয়কন  লেে থ্রুওময় এবং আে:লেে মহাসড়মকর ক্তকেু অ্ংমশ সকাল 10ো 
লর্মক শুরু কমর রক্তববার, 24 লিব্রুয়াক্তর লর্মক।  

  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GAMCLettertoInternationalJointCommission.pdf


 

 

পূমবন আজমক, গভর্নর কুওমমা একটি ক্তচঠি পাঠার্ আেজন াক্তেক যুগ্ম কক্তমশমর্র কামে ওিাক্তরও হ্রমদ্র বক্তহ:প্রবাহ 

সবনাক্তযক করার ডাক ক্তদ্ময় IJC-লক, যামে ক্তর্উ ইয়মকন র উপকূমল বর্যা প্রক্তেমরায করা যায়। ওিাক্তরও হ্রমদ্র 

মাত্রা গমড়র লচময় উমেখমযাগযভামব লবক্তশ, এবং সপ্তাহাে জমুড় প্রবল হওয়া উমেখমযাগয লেউ সৃক্তি করমে পামর 

এবং এই ঝুুঁ ক্তকমক আমরা বাক্তড়ময় েুলমে পামর।  

  

"এই সপ্তাহামে প্রেযাক্তশে ক্তবপজ্জর্ক প্রবল হওয়ার কারমর্ আক্তম সমস্ত ক্তর্উ ইয়কন বাসীমদ্র সম্ভাবয ক্তবদ্যূে সরবরাহ 

বযাহে হবার পক্তরক্তস্থক্তের জর্য প্রস্তুে হমে বলক্তে এবং ক্তর্রাপদ্ র্াকার জর্য প্রময়াজর্ীয় পূবনসেকন ো অ্বলম্বর্ 

করমে বলক্তে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "উপমযাক্তগোগুক্তল সবনক্ষর্ কাজ করমব লকামর্া ক্তবদ্যুৎ সরবরাহ বযাহে 

হবার লক্ষমত্র, এবং লেে উমেখমযাগয সংস্থার্ এবং সম্পদ্ ক্তর্ময়াগ করমে, র্যাশর্াল গাডন  কমী সহ, সমস্ত 

ক্তর্উইয়কন বাসীমদ্র ক্তর্রাপিা ক্তর্ক্তিে করার জর্য।"  

  

ক্তর্ম্নক্তলক্তখে আে:লেে মহাসড়কগুমলা লর্মক খাক্তল ট্র্যাক্টর লট্র্ইলার এবং েমেম ক্তর্ক্তষদ্ধ করা হমব:  

  

DOT হাইওম্বয়র্:  

• I-390 ডযার্সভাইল (Dansville) লর্মক to Rt 104  

• I-490 I-90 এক্তিে 45 লর্মক I-90 এক্তিে 47  

• I-590 (সমূ্পর্ন হাইওময়)  

• Rt 104 লব ক্তিজ-এ  

• I-190 গ্র্যান্ড আইলযান্ড লর্মক লুইের্ / কুইন্সের্  

• I-290 I-190 লর্মক I-90 পযনে  

• NY 5 I-190 লর্মক NY 179 (স্কাইওময়‘র এক্তলমভমেড লসকশমর্ সব যরমর্র ট্র্যাক ক্তর্ক্তষদ্ধ)  

• US 219 I-90 লর্মক ক্তপোসন লরাড  

• NY 400 NY 16 লর্মক I-90  

• I-990 I-290 লর্মক NY 263  

  

থ্রুওম্বয় হাইওম্বয়র্:  

• I-90 এক্তিে 31 (ইউটিকা) ও এক্তিে 61 এর মযযবেী সড়ক (রাইমে লর্মক PA লাইর্)  

• র্ায়াগ্র্া থ্রুওময় (I-190)  

  

ক্তসসমেটি আজ লেমে আ াে হার্মব এবং এর সামর্ েুষার ও বৃক্তিপাে হমব। রক্তববার র্াগাদ্, সব অ্ঞ্চমল 

বৃক্তিপাে হমব, এবং একটি শশেয প্রবাহ বময় যামব যার সামর্ ঝমড়া বাোস যুি হমব। বেন মামর্ পক্তিম ক্তর্উ ইয়কন  
এবং ললক ইক্তর (Lake Erie) ও অ্িাক্তর (Lake Ontario)-এর কাউক্তিগুমলামে শক্তিশালী ক্ষক্তেকর ঝমড়া 
বাোস বময় লযমে পামর। রক্তববার শুরু লর্মক পক্তিম ক্তর্উ ইয়মকন  দ্মকা বাোস বকৃ্তদ্ধ পামব এবং লবলা বাড়ার 

সামর্ সামর্ এটি ক্তিঙ্গার ললক, লসন্ট্রাল ক্তর্উ ইয়কন  ও র্র্ন কাউক্তি অ্ঞ্চমল েক্তড়ময় পড়মব। চাওেুয়াকুয়া কাউক্তি, 

উির র্ায়াগ্র্া ফ্রক্তিয়ামরর উিরাঞ্চল, রমচোর, ও লজিারসর্ কাউক্তিমে ফ্রমির ক্তপেমর্, দ্মকা বাোমসর 

গক্তেমবগ দ্রুে  ণ্টায় 75 মাইল পযনে উঠমে পামর। ললক ইক্তর ও ললক অ্িাক্তরওর েীরবেী এলাকায় ঝমড়া 
বাোমস পাক্তর্র স্তর বাড়মে পামর এবং রক্তববার রামে ও লসামবার সকামল উমেখমযাগয েুষারপাে হমে পামর 

যার িমল দ্কৃ্তিসীমা হ্রাস লপমে পামর।  

  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GAMCLettertoInternationalJointCommission.pdf


 

 

পক্তিম ক্তর্উ ইয়মকন  এবং ক্তিঙ্গার ললকস অ্ঞ্চমল এক লর্মক দ্ইু ইক্তঞ্চ বরমির পূবনাভাস করা হময়মে, এবং োগ ক্তহল 

েযােু অ্ঞ্চমল েয় লর্মক আে ইক্তঞ্চ আশা করা হমে ললি এমিক্ট সৃি বরমির কারমর্। বাোস এবং বরি 

একক্তত্রেভামব, েুষারঝমড়র সেকন ো জাক্তর করা হমব ওসওময়মগা, লজিারসর্ এবং ক্তলউইস কাউক্তিমে।  

  

বেন মার্ সম্ভাবয ক্তচত্রটি হমে ক্তর্উ ইয়কন  ক্তসটি ও লং আইলযামন্ড বাোমসর গক্তেমবগ  ণ্টায় 45 মাইল;  

মযয-হাডসর্, কযাক্তপোল, লমাহাওক ভযাক্তল, লসন্ট্রাল ক্তর্উ ইয়কন  ও সাদ্ার্ন টিয়ার ক্তরক্তজওর্গুমলামে  ণ্টায় 50 

মাইল; র্র্ন কাউক্তি জমুড়  ণ্টায় 70 মাইল; এবং পক্তিম ক্তর্উ ইয়কন  ও ক্তিঙ্গার ললক ক্তরক্তজওমর্  ণ্টায় 75 মাইল 

পযনে লপ ুঁেুমে পামর।  

  

র্যাশর্াল ওময়দ্ার সাক্তভন স ইমোমমযয লেমের লবক্তশরভাগ এলাকা জমুড় েীি বাোস পযনমবক্ষর্ ও সেকীকরর্ 

বােন া লপাে কমরমে। এোড়া, রক্তববার লর্মক লসামবার শক্তিশালী বাোমসর িমল পাক্তর্মে েীি লেউ সকৃ্তি হমে 

পামর ক্তবযায় ললক ইক্তর ও অ্িাক্তরও‘র কাউক্তিগুমলামে ললকমশার ফ্লাড ওয়ামচস (Lakeshore Flood 

Watches) কাযনকর র্াকমব। আবহাওয়া পযনমবক্ষর্, সেকীকরর্, উপমদ্শক এবং সবনমশষ পূবনাভামসর একটি 

সমূ্পর্ন োক্তলকার জর্য, ক্তভক্তজে করুর্ র্যাশর্াল ওময়দ্ার সাক্তভন স (National Weather Service) 

ওময়বসাইে।  

  

লমােরচালকমদ্র লেমের এই আইর্ মমর্ রাখমে বলা হমে যার দ্বারা লকামর্া ইিারমসকশর্ যক্তদ্ "ব্ল্যাকড আউে" 

হময় যায় ট্র্যাক্তিক ক্তসগর্যাল কাজ র্া কমর, োহমল ইিারমসকশর্টি স্বয়ংক্তক্রয়ভামব "লিার ওময়" েপ হময় যামব। 

বর্যা, োর ক্তেমড় পড়া বা ধ্বংসাবমশমষর জর্য যক্তদ্ রাস্তা াে বন্ধ বা আেমক যায়, লমােরচালকমদ্র সেকন োর 

সামর্ কাজ করার উপমদ্শ লদ্ওয়া হমে এবং সব ট্র্যাক্তিক সাইর্ ও বযাক্তরমকড লমমর্ চলমে বলা হমে এমর্ক্তক 

যক্তদ্ রাস্তা সাি মমর্ হয় েখমর্া।  

  

এম্বর্বির প্রস্তুবত  

লহামলযান্ড ক্তর্রাপিা ও জরুক্তর লসবা ক্তবভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 

Services)  

আবহাওয়া পক্তরক্তস্থক্তে ও এর প্রভাব  ক্তর্ষ্ঠভামব অ্র্সুরমর্ ক্তডক্তভশর্ অ্ব লহামলযান্ড ক্তসক্তকউক্তরটি ও ইমামজন ক্তন্স 

সাক্তভন মসস (Division of Homeland Security and Emergency Services) রক্তববার সকামল লেে 

ইমামজন ক্তন্স অ্পামরশন্স লসিার (State Emergency Operations Center)-লক অ্ক্তযক পযনমবক্ষর্ লমাড-এ 

সক্তক্রয় করমব। ক্তডক্তভশর্টি এোড়া লেে এমজক্তন্স ও স্থার্ীয় সরকামরর সামর্ সমন্বয় অ্বযাহে লরমখমে যামে কমর 

লেমের দ্শটি আঞ্চক্তলক মজদু্ ঝমড়র পুমরা সময় জমুড় ক্তবেরমর্র জর্য সুলভ র্ামক। বেন মামর্ সংরক্তক্ষে 

মজদু্গুমলা সহায়োর আমবদ্মর্ সাড়া ক্তদ্মে প্রস্তুে রময়মে, মজদু্গুমলার মমযয রময়মে:  

• 725টির লবক্তশ লজর্ামরের  

• 1,250টির লবক্তশ পাম্প  

• 2 ক্তমক্তলয়মর্র লবক্তশ বালুর বস্তা  
• 19 সযান্ডবযাগাসন  
• 6,700 িুমেরও লবক্তশ পাক্তর্র বাুঁয (Aquadam)  

  

জর্মসবা অ্ক্তযদ্প্তর (Department of Public Service)  

জর্মসবা অ্ক্তযদ্প্তর উপমযাক্তগোর গক্তরষ্ঠ আক্তযকাক্তরকমদ্র সামর্ লযাগামযাগ রাখমে ক্তর্ক্তিে করার জর্য লয 

উপমযাক্তগোগুক্তল লযর্ খারাপ আবহাওয়ার লমাকামবলার জর্য প্রস্তুে র্ামক, এবং োরা উপমযাক্তগোগুক্তলর ঝড়-

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__alerts.weather.gov_cap_ny.php-3Fx-3D1-23-5Fblank&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=Jb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY&s=gHDyCvJ_dC46C0AhC8lHN35Qfl2icmawYoIxv99wiBg&e=


 

 

প্রস্তুক্তে প্রমচিা ক্তর্ক্তবড়ভামব পযনমবক্ষর্ করমব যামে ক্তবদ্যুৎ সরবরাহ বযাহে হওয়া কমামে প্রস্তুে র্ামক এবং 
ক্তবদ্যুৎ সংমযাগ দ্রুেোর সামর্ পুর্:প্রক্তেষ্ঠা করার জর্য। লসবার বযা াে  েমল ো সবনক্তর্ম্ন রাখার জর্য ক্তবদ্যুৎ ও 

গযাস ইউটিক্তলটি ও লভক্তরমজামর্র (Verizon) মমো লেক্তলমযাগামযাগ লসবা প্রদ্ার্কারীরা অ্ক্তেক্তরি কমী ক্তর্ময় 

প্রস্তুে আমে।  

  

ক্তর্উ ইয়মকন র উপমযাক্তগোয় 7,000-এরও লবক্তশ কমী আমের্ যারা পুর্:প্রক্তেষ্ঠা করার কামজর জর্য প্রস্তুে 

রময়মে, এোড়া 1,700-এরও লবক্তশ বক্তহরাগে লাইর্ ও গাে কাোর কমীমদ্র এই  ের্ার জর্য ক্তর্ময় আসা 
হময়মে, যামদ্র সব লচময় প্রভাক্তবে এলাকাগুক্তলমে ক্তর্ময়াগ করা হবে । ইউটিক্তলটিগুক্তল সেকন  রময়মে এবং ঝমড়র 

ক্তবকাশ খবু মমর্ামযাগ ক্তদ্ময় পযনমবক্ষর্ করমে এবং লযখামর্ প্রময়াজর্ পুর্ঃস্থাপর্ কমী ক্তর্ময়াগ করমব। 

অ্ক্তযদ্প্তমরর কমীরা ঝমড়র সময় ইউটিক্তলটিগুক্তলর প্রমচিা পযনমবক্ষর্ করমে র্াকমব। পরু্:স্থাপর্ প্রমচিা বযহে 

করমে পামর এমর্ োর্া ঝমড়া বাোমসর িমল দ্ী নমময়াদ্ী ললাডমশক্তডংময়র আশংকা লর্মক লসবা সংস্থাগুমলা 
বাড়ক্তে সংস্থার্ ক্তর্ক্তিমের লচিা কমর যামব।  

  

ক্তবদ্যুৎ বযা ামের লক্ষমত্র ইউটিক্তলটিগুক্তল ক্তদ্মর্ 24  ণ্টা কাজ করার জর্য প্রস্তুে এবং প্রময়াজর্ হমল োমদ্র জরুক্তর 

প্রক্তেক্তক্রয়া পক্তরকল্পর্া বাস্তবায়র্ করমব, যার মমযয রময়মে লাইি-সামপােন  ও অ্র্যার্য জরুক্তর অ্বস্থার 

কামোমারমদ্র সামর্ লযাগামযাগ করা। ক্তর্উ ইয়মকন র অ্ক্তযবাসীমদ্রমক কময়ক-ক্তদ্র্-বযাপী ললাডমশক্তডং-এর জর্য 
প্রস্তুে র্াকার পরামশন লদ্ওয়া হমে।  

  

সম্ভাবয উমেখমযাগয খারাপ আবহাওয়ার ক্তর্ক্তরমখ, অ্ক্তযদ্প্তর োমদ্র কল লসিার লহল্পলাইমর্র সময় 24 

লিব্রুয়াক্তর রক্তববার সকাল 9:00ো লর্মক শুরু কমর ক্তবকাল 5:00ো পযনে বাক্তড়ময়মে যামে ঝমড়র প্রক্তে 

প্রক্তেক্তক্রয়ায় ও পুর্:প্রক্তেষ্ঠার প্রমচিায় গ্র্াহকমদ্র সহায়ো করা যায়। অ্ক্তযদ্প্তমরর কল লসিার লহল্পলাইর্ পাওয়া 
যামব (800) 342-3377 এ লিার্ কমর। অ্ক্তযদ্প্তমরর কমীরা ঝমড়র পুমরা সমময় ঝমড়র প্রভাব ও ইউটিক্তলটি 

পুর্ঃস্থাপর্ কাযনক্রম পযনমবক্ষর্ করমব এবং প্রক্তেমবদ্র্ ক্তদ্মব এবং প্রময়াজর্ হমল মাঠপযনাময় কাজ করমব।  

  

পুর্ঃস্থাপর্ সময়কামল অ্ক্তযদ্প্তমরর কমীরা ইউটিক্তলটিগুক্তলর প্রমচিা পযনমবক্ষর্ করা অ্বযাহে রাখমব। 

ইউটিক্তলটিগুক্তল  ের্ার পুমরা সমময় ক্তবদ্যুৎ বযা ামের প্রক্তেক্তক্রয়ায় প্রস্তুে।  

  

ক্তর্উ ইয়কন  ক্তবদ্যুৎ কেৃন পক্ষ (New York Power Authority, NYPA)  

ক্তর্উ ইয়কন  ক্তবদ্ৎু কেৃন পক্ষ সম্ভাবয প্রক্তেকূল আবহাওয়া লমাকামবলায় এর সকল শক্তি ও কাযনক্রম ক্তর্ময়াক্তজে 

করার প্রস্তুক্তে ক্তর্মে। র্ায়াগ্র্ামে, NYPA উপকরর্ প্রস্তুে করমে যামে বরি জমামের মমো লযমকামর্া পক্তরক্তস্থক্তে 

লমাকামবলা করা যায় এবং প্রময়াজর্ হমল বরি গলামর্া যায়। এোড়া NYPA ক্তবদ্ৎু ক্তগ্র্মডর ক্তর্ভন রশীলো 
বাড়ামে অ্বযাহে ক্তর্রাপদ্ অ্পামরশর্ চালামর্ার জর্য প্রময়াজর্ীয় বযবস্থা গ্র্হর্ কমরমে। NYPA ক্তবেরর্ 

কমীগর্ ক্তবেরর্ বযবস্থায় লকামর্া ক্তবঘ্ন  েমল ো লমাকামবলার জর্য প্রস্তুে রময়মে। NYPA এোড়া লপ র লসবা 
সংস্থা এবং ক্তবক্তর্ময়াগ-মাক্তলকার্াযীর্ সংস্থাগুমলার সামর্ও লযাগামযাগ রাখমে যামে ললাডমশক্তডং লমাকামবলায় 

প্রময়াজর্ মাক্তিক লয র্ উমদ্যামগর বযাপামর সমন্বয় করা যায়। NYPA লসবা সংস্থা ও জরুক্তর বযবস্থাপর্া 
অ্ংশীদ্ারমদ্র সামর্ লযাগামযাগ চাক্তলময় যামব এবং আবহাওয়ার পবূনাভাস পযনমবক্ষর্ কমর যামব।  

  

ক্তডপােন মমি অ্ি ট্র্ান্সমপামেন শর্ (Department of Transportation, DOT)  

পক্তরবহর্ অ্ক্তযদ্প্তর-এর লেে জমুড় 3,900-এর লবক্তশ েত্ত্বাবযায়ক ও অ্পামরের রময়মে যারা এ সপ্তামহর 

পক্তরক্তস্থক্তে লমাকামবলার জর্য প্রস্তুে। বেন মামর্ লেে জমুড় অ্ক্তযদ্প্তরটির 78 জর্ গাে কেন র্কারী, 53টি ট্র্াক্তিক 

ক্তসগর্াল ট্র্যাক, 15টি ক্তট্র্ কু্র বামকে ট্র্াক, এবং 45টি কবল-যুি ললাডার রময়মে।  

tel:(800)%20342-3377


 

 

  

এ োড়াও, গুরুত্বপূর্ন এলাকাগুক্তলমে প্রক্তেক্তক্রয়া সংক্রাে কাযনকলামপ সহায়ো করমে, 15 জর্ গাে কেন র্কারী, 
4টি ট্র্যাক্তিক ক্তসগর্াল, 1টি অ্উগার ট্র্াক, 1টি ক্তট্র্ কু্র বামকে ট্র্াক, 1টি মযযম ক্তডউটির কামজর ট্র্াক, 27টি 

বহর্মযাগয পক্তরবেন র্শীল বােন ার ক্তচহ্ন এবং 11 জর্ কমী - 8 জর্ ট্র্যাক্তিক ক্তসগর্াল প্রযুক্তিক্তবদ্ এবং 3টি গাে 

কাোর কমী সহ - ক্তর্ময়াগ করা হমব এবং ক্তবেরর্ করা হমব এইভামব:  

  

লসন্ট্রাল ক্তর্উ ইয়কন :  
• মযয-হাডসর্ অ্ঞ্চল লর্মক 1টি ট্র্াক্তিক ক্তসগর্াল ট্র্যাক, 2 জর্ ট্র্াক্তিক ক্তসগর্াল কাক্তরগর পামব।  

ক্তিঙ্গার ললকসঃ  
• কযাক্তপোল ক্তডক্তিক্ট লর্মক 1টি ট্র্াক্তিক ক্তসগর্াল ট্র্াক এবং 2 জর্ ট্র্াক্তিক ক্তসগর্াল কাক্তরগর 

পাওয়া যামে।  

• লকন্দ্রীয় ক্তর্উ ইয়কন  লর্মক 9টি বহর্মযাগয পক্তরবেন র্শীল বােন ার ক্তচহ্ন পাওয়া যামে  

  

পক্তিম ক্তর্উ ইয়কন :  

• কযাক্তপোল ক্তরক্তজওর্ লর্মক 4 জর্ গাে কেন র্কারী পামব  

• লমাহাওক ভযাক্তল লর্মক 3 জর্ গাে কেন র্কারী পামব  

• মযয-হাডসর্ ক্তরক্তজওর্ লর্মক 4 জর্ গাে কেন র্কারী পামব  

• সাদ্ার্ন টিয়ার লর্মক 4 জর্ গাে কেন র্কারী পামব  

• সাদ্ার্ন টিয়ার লর্মক 1টি ট্র্াক্তিক ক্তসগর্াল ট্র্যাক, 2 জর্ ট্র্াক্তিক ক্তসগর্াল কাক্তরগর পামব।  

• লমাহাওক ভযাক্তল ও কযাক্তপোল ক্তরক্তজওর্ লর্মক 1টি ট্র্াক্তিক ক্তসগর্াল ট্র্যাক, 2 জর্ ট্র্াক্তিক 

ক্তসগর্াল কাক্তরগর পামব।  

• লমাহক ভযাক্তল লর্মক 6টি বহর্মযাগয পক্তরবেন র্শীল বােন ার ক্তচহ্ন পাওয়া যামে  

• লকন্দ্রীয় ক্তর্উ ইয়কন  লর্মক 6টি বহর্মযাগয পক্তরবেন র্শীল বােন ার ক্তচহ্ন পাওয়া যামে  

• সাউদ্ার্ন োয়ার লর্মক 6টি বহর্মযাগয পক্তরবেন র্শীল বােন ার ক্তচহ্ন পাওয়া যামে  

• সাউদ্ার্ন োয়ার লর্মক 1টি অ্উগার ট্র্াক পাওয়া যামে  

• মযয-হাডসর্ অ্ঞ্চল লর্মক 1টি ক্তট্র্ কু্র বামকে ট্র্াক, 1টি মযযম ক্তডউটির কামজর ট্র্াক এবং 3টি 

ক্তট্র্ কু্র কমী পাওয়া যামে  

  

গাে কেন র্কারীরা এবং অ্উগার ট্র্াক বেন মামর্ োমদ্র লেক্তজং এলাকায় আমে, ক্তর্ময়াক্তজে হমে 

প্রস্তুে। বামরাটি বহর্মযাগয পক্তরবেন র্শীল বােন ার ক্তচহ্ন এখর্ বেন মামর্ োমদ্র লেক্তজং এলাকায় আমে এবং 
ক্তর্ময়াগ করার জর্য প্রস্তুে; অ্বক্তশি 15টি োমদ্র লেক্তজং এলাকায় যাবার পমর্ রময়মে| শক্তর্বার ট্র্যাক্তিক 

ক্তসগর্াল কমী এবং গাে কাোর কমীমদ্র ক্তর্ময়াগ করা হমব প্রভাক্তবে এলাকায় এবং বাোস বইবার  ের্ার আমগ 

ক্তর্মজর জায়গায় লপ ুঁমে যামব|  

  

থ্রুওময় অ্মর্াক্তরটি (Thruway Authority)  

থ্রুওময় অ্র্াক্তরটি ঝমড়া বাোস সংক্রাে লযমকামর্া পক্তরক্তস্থক্তে লমাকামবলায় লেে জমুড় 667 জর্ অ্পামরের ও 

সুপারভাইজার, লোে লর্মক মাঝাক্তর আকামরর খর্র্যন্ত্র, োও/ডাম্প ট্র্াক, বড় ললাডার, এবং লবশ ক্তকেু 

বহর্মযাগয VMS লবাডন , বহর্মযাগয লাইে োওয়ার, লোে লজর্ামরের, লোে পাম্প ও উপকরর্ োর্ার লট্র্লার 

এবং লযমকামর্া যরমর্র পর্ ল ারামর্া বা বমন্ধর জর্য ট্র্াক্তিক সাইর্ ও অ্র্যার্য ট্র্াক্তিক ক্তর্য়ন্ত্রর্ যন্ত্র ক্তর্ময় পুমরা 



 

 

লেমে বর্যা সমসযার সমাযামর্ কমীরা প্রস্তুে আমে। ক্তর্য়ন্ত্রর্ যন্ত্র ক্তর্ময় ঝমড়া বাোস সংক্রাে লযমকামর্া পক্তরক্তস্থক্তে 

লমাকামবলায় প্রস্তুে রময়মে। থ্রুওময়মে আবহাওয়া পক্তরক্তস্থক্তের বযাপামর লমােরচালকমদ্র সেকন  করমে ক্তবক্তভন্ন 

রকম বােন া ক্তচহ্ন, হাইওময় পরামশন লরক্তডও এবং লসাশযাল ক্তমক্তডয়া বযবহার করা হয়।  

  

থ্রুওময় অ্মর্াক্তরটি লমােরচালকমদ্র োমদ্র লমাবাইল অ্যাপ ডাউর্মলাড করমে উৎসাক্তহে কমর যা আইমিার্ ও 

অ্যার্ড্রময়ড ক্তডভাইমস ডাউর্মলাড করার জর্য ক্তবর্ামূমলয উপলভয। অ্যাপটি লমােরচালকমদ্র বাস্তব-সমময় 

ট্র্াক্তিক এবং ক্তদ্ক ক্তর্মদ্নশর্া সহায়ো লামভর সরাসক্তর সুমযাগ প্রদ্ার্ কমর। লমােরচালকরা TRANSalert 

ইমমইমলর জর্য সাইর্ আপও করমে পামরর্ যা সমগ্র্ থ্রুওময় জমুড় সবনমশষ ট্র্াক্তিক পক্তরক্তস্থক্তে প্রদ্ার্ কমর এই ক্তলঙ্ক 

www.thruway.ny.gov/tas/index/shtml অ্র্ুসরর্ কমর। ক্তরময়ল-োইম আপমডমের জর্য, লমােরচালকরা 
থ্রুওময় ও ক্তর্উ ইয়মকন র অ্র্যার্য রাস্তার ট্র্াক্তিক পক্তরক্তস্থক্তে প্রদ্শনর্কারী ইিামরক্তক্টভ মযাপ লদ্খমে েুইোমর 

@ThruwayTraffic অ্র্ুসরর্ করমে পামরর্ অ্র্বা www.thruway.ny.gov ক্তভক্তজে করমে পামরর্।  

  

ক্তর্উ ইয়কন  লেে পুক্তলশ (New York State Police)  

লেে পকু্তলশ ক্ষক্তেগ্র্স্ত এলাকাগুমলামে প্রময়াজর্-মাক্তিক অ্ক্তেক্তরি পকু্তলশ সদ্সয লমাোময়র্ করমব, এবং সব 

কমাক্তশনয়াল লভক্তহকল এর্মিাসনমমি ইউক্তর্ে (Commercial Vehicle Enforcement Unit) ও ট্র্াক্তিক 

ইক্তর্ক্তসমডি মযামর্জমমি (Traffic Incident Management) লপমট্র্াল প্রক্তেকূল আবহাওয়া চলাকালীর্ 

সক্তক্রয়ভামব ক্তর্ময়াক্তজে র্াকমব। সকল লিার-হুইল ড্রাইভ গাক্তড় কামজ ক্তর্ময়াগ করা হময়মে এবং লনামমাবাইল ও 

ইউটিক্তলটি োস্ক যামর্র (Utility Task Vehicles) মে ক্তবমশষ গাক্তড় কামজ ক্তর্ময়াক্তজে হওয়ার জর্য শেক্তর 

আমে।  

  

ক্তডপােন মমি অ্ব এর্ভায়রর্মমিাল কর্জারমভশর্ (Department of Environmental Conservation)  

ক্তডপােন মমি অ্ব এর্ভায়রর্মমিাল কর্সারমভশর্ পকু্তলশ অ্ক্তিসাসন, িমরে লরঞ্জাসন, ইমামজন ক্তন্স মযামর্জমমি 

োি, ও আঞ্চক্তলক কমীগর্ সবাই সেকন াবস্থায় রময়মের্ এবং পক্তরক্তস্থক্তে পযনমবক্ষর্ করমের্। একুশ জর্ করাে-

কমী লেমের গুরুত্বপূর্ন অ্ঞ্চলসমূমহর লক শলগে স্থার্গুমলামে অ্বস্থার্ ক্তর্ময়মে এবং লযমকামর্া গাে অ্পসারর্ ও 

পক্তরক্তস্থক্তে লমাকামবলায় সহায়ো করমে প্রস্তুে রময়মে। এোড়া, লনামমাবাইল ও ইউটিক্তলটি যার্সহ ক্তবদ্যমার্ 

সকল সংস্থার্ লযমকামর্া জরুক্তর পক্তরক্তস্থক্তেমে সহায়োর জর্য প্রস্তুে আমে।  

  

বর্রাপত্তা পরামেন  
সম্ভাবয ললাডমশক্তডং লমাকামবলায়, ক্তর্উ ইয়কন -এর অ্ক্তযবাসীমদ্র যা করা উক্তচে:  

• জরুক্তর লিার্ র্ম্বরগুমলার একটি োক্তলকা হামের কাে রাখুর্।  

• বাসায় বা কমনস্থমল, বযাোক্তর-চাক্তলে একটি লরক্তডও ও ফ্লযাশলাইে, এবং অ্ক্তেক্তরি বযাোক্তর সামর্ 

রাখুর্। পাক্তর্, ঔষয, ও শুকমর্া খাবামরর জরুক্তর সরবরাহ মজদু্ রাখুর্। আপক্তর্ যক্তদ্ 

লরক্তফ্রজামরেমর রাখমে হয় এমর্ লকামর্া ঔষয লসবর্ কমরর্, লজমর্ রাখুর্ লয লবক্তশরভাগ ঔষয 

কময়ক  ণ্টার জর্য বন্ধ লরক্তফ্রজামরেমর রাখা যায় – আপর্ার ডািার বা িামনাক্তসমের সামর্ 

পরামশন করুর্।  

• ক্তর্ক্তিে করুর্ লয আপর্ার লিার্ বা চাজন  ক্তদ্মে হয় এরূপ যন্ত্র চামজন র ক্তবকল্প বযবস্থা রময়মে। 

লমাবাইল লিার্ ও বযাোক্তর-চাক্তলে লযমকামর্া যন্ত্র চাজন  ক্তদ্র্।  

• আপর্ার লরক্তফ্রজামরের বা ক্তফ্রজামর জায়গা র্াকমল, োক্তেমকর লবােমল রাখার সময় এক ইক্তঞ্চ 

সমপক্তরমার্ জায়গা খাক্তল লরমখ লবােল ভক্তেন  করুর্ – এর িমল ক্তবদ্ৎু চমল লগমলও খাবার ঠাণ্ডা 
র্ামক।  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__itunes.apple.com_us_app_nys-2Dthruway-2Dauthority_id1219981541-3Fls-3D1-26mt-3D8&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=Jb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY&s=1TS9DiDJ5_ke7oa5YwbguJD74pVQi9IIiKfEurdv0p4&e=
https://protect2.fireeye.com/url?k=7d510511-2169a3ac-7d53fc24-000babd9fa3f-cb3a736ad4258425&u=https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__protect2.fireeye.com_url-3Fk-3D9edbe9c8-2Dc2fddd93-2D9ed910fd-2D000babd905ee-2D5c44b04bf7a3b572-26u-3Dhttps-3A__protect2.fireeye.com_url-3Fk-3Dc97b6236-2D955d5a08-2Dc9799b03-2D000babda0031-2D01d64c5c6f74e0b7-26u-3Dhttps-3A__protect2.fireeye.com_url-3Fk-3Dfaef8720-2Da6ca8b43-2Dfaed7e15-2D0cc47aa88e08-2Daafc62e4f42a7957-26u-3Dhttps-3A__play.google.com_store_apps_details-3Fid-3Dgov.ny.thruway.nysta&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=Jb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY&s=1dJh5Ifoqg445RldxPT59pHJU3ycjNMC0uEKZPjod0Q&e=
https://protect2.fireeye.com/url?k=7d510511-2169a3ac-7d53fc24-000babd9fa3f-cb3a736ad4258425&u=https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__protect2.fireeye.com_url-3Fk-3D9edbe9c8-2Dc2fddd93-2D9ed910fd-2D000babd905ee-2D5c44b04bf7a3b572-26u-3Dhttps-3A__protect2.fireeye.com_url-3Fk-3Dc97b6236-2D955d5a08-2Dc9799b03-2D000babda0031-2D01d64c5c6f74e0b7-26u-3Dhttps-3A__protect2.fireeye.com_url-3Fk-3Dfaef8720-2Da6ca8b43-2Dfaed7e15-2D0cc47aa88e08-2Daafc62e4f42a7957-26u-3Dhttps-3A__play.google.com_store_apps_details-3Fid-3Dgov.ny.thruway.nysta&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=Jb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY&s=1dJh5Ifoqg445RldxPT59pHJU3ycjNMC0uEKZPjod0Q&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.thruway.ny.gov_tas_index.shtml&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=Jb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY&s=h3rCgbMq1m2Wd5NHNFHvMA4DXFwdxno3NNqADeNizAU&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__twitter.com_ThruwayTraffic&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=Jb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY&s=DybpcHXi-olmTlanDjIBCO0UPdN8xws89sMJGL2DQ3Y&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.thruway.ny.gov_&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=Jb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY&s=nN_YbeJ0m4oulXFeQSqv8ZyXEVap088aDQPw2TunGaU&e=


 

 

• আপর্ার গযামরমজর দ্রজা যক্তদ্ শবদ্যুক্তেকভামব খুলমে হয়, োহমল মযার্য়ুাক্তল লখালার স্থার্টি 

শর্াি কমর রাখুর্ ও ক্তকভামব লসটি খুলমে হয় লজমর্ ক্তর্র্।  

• আপর্ার গাক্তড়র গযামসর েযাংক কমপমক্ষ অ্মযনক ভমর রাখরু্; গযাস লেশর্গুমলা পাম্প 

চালামর্ার জর্য ক্তবদ্যুমের উপর ক্তর্ভন রশীল। আপক্তর্ যক্তদ্ যন্ত্র চাজন  লদ্ওয়ার কামজ গাক্তড় 

বযবহার কমরর্, লসমক্ষমত্র গযামরমজ গাক্তড় চালু রাখমবর্ র্া, গাক্তড়টি আংক্তশক বদ্ধ স্থামর্, বা 
বাসার কাোকাক্তে রাখমবর্ র্া – এমে কাবনর্ মমর্াঅ্িাইড ক্তবষক্তক্রয়া শেক্তর হমে পামর।  

• কযাম্প লোভ বা আউেমডার ক্তগ্র্মলর মমো ক্তবকল্প রান্নার বযবস্থা কমর রাখুর্। বাসার বাইমর 

এর বযবহামরর যর্াযর্ ক্তর্রাপিা ক্তর্য়মাবলী অ্র্ুসরর্ করুর্।  

• আপক্তর্ বাসায় লকামর্া লজর্ামরের লাগামর্ার ক্তচো কমর র্াকমল, লসটি লকর্ার বা প্রক্তেস্থাপমর্র 

পূমবন একজর্ ক্তবদ্যুৎ ক্তমক্তি বা প্রমক শলীর পরামশন ক্তর্র্।  

• উষ্ণোর জর্য হামের কামে বাড়ক্তে কম্বল, লকাে, হযাে, ও হােমমাজা রাখুর্।  

• আপর্ার কক্তম্পউোর র্াকমল, িাইল ও অ্পামরটিং ক্তসমেম ক্তর্য়ক্তমে বযাক আপ রাখুর্। 

অ্বযবহৃে অ্বস্থায় সব কক্তম্পউোর, মক্তর্ের, ও অ্র্যার্য যন্ত্রপাক্তে বন্ধ কমর রাখুর্।  

• আপক্তর্ লমক্তডমকল উপকরর্ জােীয় বযাোক্তর-চাক্তলে বা ক্তবদ্যুৎ-চাক্তলে ক্তকেুর উপর ক্তর্ভন রশীল 

হমল, ক্তবকল্প ক্তচো কমর রাখুর্। লযমর্, আপর্ার লেক্তলমিামর্র জর্য যক্তদ্ ক্তবদ্যুৎ সংমযাগ 

আবশযক হয়, লসমক্ষমত্র একটি প্রক্তমে লেক্তলমিার্ হযান্ডমসে, লমাবাইল লিার্, বা লরক্তডওর মমো 
ক্তবকল্প লযাগামযামগর বযবস্থা কমর রাখুর্।  

• লেমের অ্র্বা স্থার্ীয় ওময়বসাইমে ক্তগময় আপর্ার এলাকার জরুক্তর পক্তরকল্পর্া সম্পমকন  লজমর্ 

ক্তর্র্, লযমর্- ক্তর্কেস্থ শীেল ও উষ্ণ আশ্রয়মকমন্দ্রর অ্বস্থার্।  

  

ক্তবদ্যুৎ চমল লগমল, ক্তর্উ ইয়মকন র অ্ক্তযবাসীমদ্র উক্তচে:  

• ক্তবদ্যুৎ-চাক্তলে গুরুত্বপূর্ন যন্ত্রপাক্তে ও অ্র্যার্য উপকরর্ বন্ধ কমর রাখুর্ ক্তবদ্যুৎ সংমযাগ ক্তবক্তেন্ন 

কমর ক্তদ্র্, লযমর্- কক্তম্পউোর, কারর্ ক্তবদ্যুৎ সরবরাহ সামক্তয়ক লবমড় লগমল ো আপর্ার 

যন্ত্রমক র্ি কমর ক্তদ্মে পামর। একটি বাক্তের সুইচ চাল ুকমর রাখুর্ যামে ক্তবদ্যুৎ ক্তিমর আসমল 

আপক্তর্ জার্মে পামরর্। যখর্ই শবদ্যুক্তেক উপকরর্ বযবহার করমবর্, ক্তবদ্যুৎ সাজন  প্রমেক্টর 

বযবহার করুর্।  

• ক্তবদ্যুৎ চমল লগমল লসবা সংস্থামক লিার্ করুর্ এবং অ্ক্তিক্তসয়াল েমর্যর জর্য স্থার্ীয় লবোর 

সম্প্রচার শুর্ুর্। ক্তর্উ ইয়কন  লেমের উপমযাগীগুক্তলর োক্তলকার জর্য ক্তর্উ ইয়কন  লেে 

ক্তডপােন মমি অ্ব পাবক্তলক সাক্তভন স-এর ওময়বসাইে লদ্খুর্, লক্ষয করুর্ আপর্ার প্রক্তেমবক্তশমদ্র 

ক্তবদ্যুৎ আমে ক্তকর্া। লযাগামযাগ সহায়ো ও িাংশর্াল সহায়ো প্রময়াজর্ এমর্ বযক্তিমদ্র লখাুঁজ 

ক্তর্র্।  

• জরুক্তর আমলা জ্বালামর্ার জর্য লকবল ফ্লযাশলাইে বযবহার করুর্ – লমামবাক্তে লর্মক আগুর্ 

লাগার ঝুুঁ ক্তক রময়মে।  

• লরক্তফ্রজামরের ও ক্তফ্রজামরর দ্রজা বন্ধ রাখুর্ – লরক্তফ্রজামরশর্ প্রময়াজর্ এমর্ লবক্তশরভাগ 

খাবার লরক্তফ্রজামরেমরর দ্রজা বন্ধ অ্বস্থায় কময়ক  ণ্টা ক্তর্রাপদ্ র্ামক। দ্রজা বন্ধ অ্বস্থায় 

লরক্তফ্রজামরের কমপমক্ষ চার (4)  ণ্টা খাবার ঠাণ্ডা রামখ। একটি পূর্নাঙ্গ ক্তফ্রজার প্রায় 48  ণ্টার 

জর্য োপমাত্রা যমর রাখমব।  

•  র গরম করার জর্য কয়লার ক্তগ্র্ল ইর্মডার এবং গযাস লোভ বযবহার করমবর্ র্া – এগুমলা 
লর্মক ক্ষক্তেকর মাত্রার কাবনর্ মমর্াঅ্িাইড েড়ামে পামর।  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www3.dps.ny.gov_W_PSCWeb.nsf_All_03627EFC626529EE85257687006F39CD-3FOpenDocument&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=Jb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY&s=8THz6zkrFWqy00VjkS0fkGNvGSzLR9PByL70TPGwLAg&e=
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• ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, কময়ক স্তমরর জামা পমর এবং বাইমর কম সময় কাোমর্ার মাযযমম উষ্ণ 

র্াকুর্। ঠাণ্ডা-বাক্তহে ক্তবক্তভন্ন উপসগন (লযমর্, হাইমপার্াক্তমনয়া) সম্পমকন  সমচের্ র্াকুর্ এবং এ 

যরমর্র লকামর্া উপসগন লদ্খা লগমল ডািার লদ্খার্।  

• েীি গরমম, লকামর্া ক্তসমর্মা হল, শক্তপং মল বা শীেল আশ্রয়মকমন্দ্র লযমে পামরর্। বাক্তড়মে 

র্াকমল, সবমচময় ক্তর্মচর েলায় চমল যার্ – লসখামর্ ঠাণ্ডা বাোস আমস। কম ওজমর্র, হালকা 
রংময়র কাপড় পক্তরযার্ করুর্ এবং লেিা র্া লপমলও প্রচুর পাক্তর্ পার্ করুর্।  

• আপক্তর্ লকামর্া উুঁচু ভবমর্ র্াকমল, ক্তসক্তড় লবময় ভবমর্র সবমচময় ক্তর্মচর েলায় লর্মম যার্। 

এক্তলমভেমর আেমক লগমল, সহায়োর জর্য অ্মপক্ষা করুর্। লজার কমর দ্রজা লখালার লচিা 
করমবর্ র্া। শযযন যরুর্ – এক্তলমভেমর প্রচুর বাোস র্ামক এবং এর লভেরো বযবহারকাক্তরর 

ক্তর্রাপিার কর্া মার্ায় লরমখ শেক্তর।  

• আপর্ার লপাষা প্রার্ীমক সমেজ, ঠাণ্ডা পাক্তর্ খাওয়ামে ভুলমবর্ র্া।  

• অ্প্রময়াজর্ীয় ভ্রমর্ বাক্তেল করুর্, ক্তবমশষ কমর গাক্তড়মে চমড়। ক্তবদ্যুৎ চমল লগমল ট্র্াক্তিক বাক্তে 

কাজ করমব র্া, িমল রাস্তায় জযাম ললমগ লযমে পামর এবং গাক্তড় চলাচমল ক্তবপজ্জর্ক পক্তরক্তস্থক্তে 

শেক্তর হমে পামর। ললাডমশক্তডং অ্বস্থায় আপর্ামক যক্তদ্ গাক্তড় চালামেই হয়, োহমল ট্র্াক্তিক 

ক্তসগর্াল অ্মকমজা র্াকা সংমযাগ সড়কগুমলামে 4-মুখী র্ামার ক্তর্য়মটি লমমর্ চলমবর্।  

• মমর্ রাখমবর্ লয বযাংমকর এটিএম লমক্তশর্ ও এক্তলমভের কাজ র্াও করমে পামর।  

• দ্ী ন সমময়র জর্য ক্তবদ্যুৎ র্া র্াকমল, অ্র্য আমরকটি স্থামর্ যাওয়ার পক্তরকল্পর্া করুর্, লযমর্- 

লকামর্া আত্মীয় বা বনু্ধর বাসা, অ্র্বা উষ্ণোর বমদাবস্ত রময়মে এমর্ লকামর্া সরকাক্তর 

ভবর্।  

  

আবহাওয়া পক্তরভাষার পরূ্নাঙ্গ োক্তলকা ও ক্তবদ্যুৎ সরবরাহ বযাহে হবার পূমবন এবং পমর প্রস্তুক্তে সংক্রাে যারর্ার 

জর্য, লহামলযান্ড ক্তর্রাপিা ক্তবভাগ ও জরুক্তর পক্তরমষবার (Division of Homeland Security and 

Emergency Services) ওময়বসাইেটি পক্তরদ্শনর্ করুর্ http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-

info/outage/।  

  
###  
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