
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/25/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা বিধ্বংসী ঝম্ব া িাতাম্বসর িোপাম্বর বর্উ ইয়কন িাসীম্বের সিনম্বেষ তথ্ে দের্ এিং 
বিপার্ন ম্বমন্ট অি ফাইর্োবিয়াল সাবভন ম্বসস (DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES, 

DFS) এর ভ্রামেমার্ কমান্ড ইউবর্র্ দমাতাম্বয়র্ কম্বরর্  

  

ঝ  কিবলত এলাকায় পিূন দথ্ম্বক গভর্নম্বরর বরম্বসাসন দমাতাম্বয়র্ এিং ঝম্ব র পমূ্বিন জরুবর অপাম্বরের্ 

দসন্টার সবিয় করার ফম্বল প্রতোোর দেম্বয় কম বিেেুৎ বিভ্রার্ হম্বয়ম্বে  

  

বিমার আওতায় সহায়তা প্রোম্বর্র জর্ে DFS এর সরিরাহকৃত কমী সেবলত ভ্রামেমার্ কমান্ড 

ইউবর্র্ দমাতাম্বয়র্ করা হম্বয়ম্বে  

  

বিেেুৎ সরিরাহ বফবরম্বয় দেয়ার জর্ে উপম্ব াগ দকাম্পাবর্র সাম্বথ্ দ ৌথ্ভাম্বি কাজ করম্বে 

বিপার্ন ম্বমন্ট অি পািবলক সাবভন স (Department of Public Service) - উপম্ব াগ 

দকাম্পাবর্গুম্বলার অর্ুমার্ আগামীকাম্বলর দেষ র্াগাে 95 েতাংে বিেেুৎ সরিরাহ বফবরম্বয় দেয়া 
 াম্বি।  

  

দের্ পবুলে খাবল দেইলার েলােম্বল বর্ম্বষধাজ্ঞা লঙ্ঘম্বর্র িোপাম্বর িাবিবজেক  ার্িাহর্ 

অপাম্বরর্রম্বের কাম্বে 70 টিরও দিবে েষৃ্টান্ত উম্বেখ কম্বরম্বে।  
  

  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা গত রবিিার ও স ামিামর বির্িযাপী সেমের অ্বিকাাংশ এলাকায় অ্তযন্ত বিপজ্জর্ক 

ও বিধ্বাং ী িায়ু প্রিাহ আর্য়র্কারী তীব্র ঝম়ের পরে  সেমের পুর্রুদ্ধার ও  া়োিার্ প্রমেষ্টার িযাপামর আজ 

বর্উইয়কন িা ীমির  িনমশষ তথ্য জাবর্ময়মের্। গভর্নর বিমা আমে এমর্ িাব ন্দামির  হায়তা করার জর্য সেে 

বিপােন মমন্ট অ্ি ফাইর্যাবিয়াল  াবভন ম   এর ভ্রামযমার্ কমান্ড ইউবর্ে সমাতাময়র্ কমরমের্। তাো়ো, গভর্নর 

স াষণা কমরর্ সে, সেে পুবলশ িাবণবজযক োর্িাহর্ অ্পামরেরমির কামে খাবল ট্র্যাক্টর সট্র্ইলার ও খাবল সেমন্ডম 

েলােমল বর্মষিাজ্ঞা লঙ্ঘমর্র িযাপামর 70 টিরও সিবশ িষৃ্টান্ত সপশ কমরমে - ো বর্উ ইয়কন  সেে থ্রুওময়, বর্উ 

ইয়কন  ব টির সমমট্র্াপবলের্ ট্র্ািমপামেন শর্ অ্মথ্াবরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA) 

পবরোবলত  াতটি বব্রজ এিাং সপােন  অ্মথ্াবরটি পবরোবলত সিঅ্র্ বব্রমজর বিবভন্ন অ্াংমশ এখমর্া কােনকর আমে।  

  

িতন মামর্, বিিযুৎ লাইর্ ও অ্র্যার্য অ্িকাঠামমামত িায়ু প্রিাহজবর্ত ক্ষবতর কারমণ 61,452 জর্ বর্উইয়কন িা ী 
বিিযুৎ স িার িাইমর আমের্। উপমোগ সকাম্পাবর্গুমলার অ্র্ুমার্ আগামীকামলর সশষ র্াগাি সেেিযাপী 95 

শতাাংশ বিিযুৎ  রিরাহ বফবরময় সিয়া হমি। সেে বিপােন মমন্ট অ্ি পািবলক  াবভন   উপমোগ সকাম্পাবর্গুমলার 

 ামথ্  বর্ষ্ঠভামি কাজ করমে োমত তারা বর্বিত করমত পামর সে তামির প্রায় 7,000 কমী, োমির 1,700 

কমী সেমের িাইমর সথ্মক আগত, েথ্া ম্ভি তা়োতাব়ে বিিযুৎ  রিরাহ বফবরময় সিয়ার জর্য তামির  মিনাচ্চ 

সেষ্টা কমর োমে। ঝ়ে কিবলত এলাকায় পূিন সথ্মক গভর্নর কুওমমার সেমের বরম া ন সমাতাময়র্ এিাং ঝম়ের 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-deploys-state-resources-western-new-york-and-finger-lakes-advance-significant


পূমিন জরুবর অ্পামরশর্ স ন্টার  বিয় করার ফমল প্রতযাশার সেময় কম বিিযুৎ বিভ্রাে হময়মে। িায়ু প্রিাহ বির্ 

সশমষ হ্রা  সপমত শুরু করমি, তমি, স ন্ট্রাল বর্উ ইয়মকন র পূিনাঞ্চলগুমলা আজ রামত  ণ্টায় 60 মাইল সিমগর 

িমকা হাওয়া অ্বভজ্ঞতা লাভ করমত পামর।  

  

"প্রকৃবত মাতা আমামির আমরকটি পরীক্ষার  ম্মুখীর্ কমরমে তমি  িাই এই তীব্র ঝম়ের প্রভাি কমামর্ার জর্য 
ো করা প্রময়াজর্ তাই কমরমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "এই সক্ষমে আমরা সে প্রস্তুবত গ্রহণ কমরবে তা 
 ফল হময়মে, তমি বিিযুৎ ো়ো একবির্ েলাও অ্মর্ক কষ্টকর এিাং েত তা়োতাব়ে  ম্ভি বিিযুৎ  রিরাহ 

বফবরময় সিয়ার জর্য আমরা উপমোগ   াংস্থাগুমলার  ামথ্  বর্ষ্ঠভামি কাজ করবে। আমরা আশা করবে 

আগামীকামলর সশষ র্াগাি 95 শতাাংশ বিিযুৎ  রিরাহ বফবরময় সিয়া োমি। সেমের বকেু অ্াংশ এখমর্া 
বিপজ্জর্ক পবরবস্থবত সিখমে এিাং আবম বর্উইয়কন িা ীমির ভ্রমণ করার  ময়  তকন তা অ্িলম্বর্ করার জর্য 
অ্র্ুমরাি জার্ামর্া অ্িযাহত রাখবে।"  

  

উপরন্তু, গভর্নর ঝম়ের ক্ষয়ক্ষবত জবরপ কমরমের্ এিাং র্ায়াগ্রা র্িীমত আই  িুম এিাং আই  সব্রবকাং কােনিম 

পবরিশনর্ কমরমের্। পবরবস্থত স্বাভাবিক হমল NYPA আই  িুম পবরিশনর্ করমি এিাং প্রময়াজমর্ সমরামত কাজ 

 ম্পাির্ করমি। আই  সব্রকার সিােগুমলা আগামী বতর্ বিমর্র জর্য বিমর্ 24  ণ্টা িা প্রময়াজমর্ তার সেময় 

সিবশ  মময়র জর্য সমাতাময়র্ করা হমি। NYPA এর আই  িুম ও আই  সব্রবকাং কােনিম  ম্পমকন  আমরা 
জার্মত, এখামর্বিক করুর্।  

  

গভর্নর ইমতামমিয জ়ে পরিতী আিজন র্া পবরষ্কামর  হায়তার জর্য র্যাশর্াল  

গামিন র 250 জর্  ি যমক  বিয় কমরমের্।  

  

প্রবত  ণ্টায় 50 সথ্মক 65 মাইল সিমগর শবিশালী সথ্মক ক্ষবতকর িমকা হাওয়া বফঙ্গার সলক  সথ্মক সেেজমু়ে 

লাং আইলযান্ড পেনন্ত বিস্তার লাভ কমর েমলমে। র্থ্ন কাবন্ট্র ও বমি-হাি র্ ভযাবলর বকেু অ্াংশজমু়ে িায়ু প্রিাহ এই 

মামর্ সপ ৌঁোমি িমল আশা করা হমে, তমি বিকাল পেনন্ত  ণ্টায় 50 মাইল সিমগর িমকা হাওয়া থ্াকা  ম্ভি। 

আিহাওয়া পেনমিক্ষণ,  তকীকরণ, উপমিশক এিাং  িনমশষ পূিনাভাম র একটি  মূ্পণন তাবলকার জর্য, বভবজে 

করুর্ র্যাশর্াল ওময়িার  াবভন   (National Weather Service) ওময়ি াইে।  

  

আজ বিকামল সেমের পবিমাাংমশর পবিম সথ্মক পূিন বিমক িমান্বময় িমকা হাওয়া হ্রা  সপমত থ্াকমি। ওময়োর্ন 
বর্উ ইয়কন  ও বফঙ্গার সলকম  আজ  ন্ধ্যা 6 ো র্াগাি িমকা হাওয়া  ণ্টায় 50 মাইল সিমগর বর্মে র্ামমি িমল 

আশা করা হমে। আমরা পূিনবিমকর এলাকাগুমলা আজ বিকাল পেনন্ত সিশ ঝম়ো হাওয়ার মমিয থ্াকমি,  ামথ্ 

থ্াকমি  ণ্টায় 45 সথ্মক 60 মাইল সিমগর িমকা হাওয়া। এই ঝম়ো হাওয়ার িী ন স্থাবয়মের কারমণ, আজ 

 ন্ধ্যার বিমক গােপালা ও গামের িাল পম়ে োওয়ার  ম্ভাির্া রময়মে। একটি হ্রমি একীভূত হওয়ার পূমিন এই 

বিকাল পেনন্ত তুষারপাত অ্িযাহত থ্াকমি োর প্রভামি তুষার িযান্ড হমি সেটি সমাহাওক ভযাবল এলাকায়  

র্থ্ন-স ন্ট্রাল বর্উ ইয়মকন  প্রভাি রাখমি িমল আশা করা হমে।  

  

র্যাশর্াল ওময়িার  াবভন   সেমের অ্বিকাাংশ এলাকায় সিশ বকেু উচ্চ িায়ু প্রিামহর পেনমিক্ষণ ও  তকন তা 
জার্ামর্া অ্িযাহত রাখমি। এো়ো, রবিিার সথ্মক স ামিার শবিশালী িাতাম র ফমল পাবর্মত তীব্র সেউ  ৃবষ্ট 

হমত পামর বিিায় সলক ইবর ও অ্ন্টাবরও‘র কাউবন্টগুমলামত সলকমশার ফ্লাি ওয়ামে  (Lakeshore Flood 

Watches) কােনকর থ্াকমি। আিহাওয়া পেনমিক্ষণ,  তকীকরণ, উপমিশক এিাং  িনমশষ পূিনাভাম র একটি 

 মূ্পণন তাবলকার জর্য, বভবজে করুর্ র্যাশর্াল ওময়িার  াবভন   ওময়ি াইে।  

https://www.youtube.com/watch?v=KAZeNGdRrT8&feature=youtu.be
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=
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=


  

সন্ধ্ো 5:15 র্া প নন্ত কাউবন্ট অর্ুসাম্বর বিেেুৎ বিভ্রার্  

  

কাউবন্ট  বিভ্রার্  

অ্যালমিবর্  6,321  

অ্যামলমগবর্  461  

ব্রুম  274  

কযাগুয়া  834  

কলাবম্বয়া  878  

সকােন লযান্ড  188  

সিলাওয়যার  191  

িামে   2,950  

ইবর  11,112  

সজমর্ব   622  

বগ্রর্  3,300  

লুই   204  

মযাবি র্  773  

মর্মরা  445  

মন্টমগামাবর  132  

র্া াউ  1,406  

র্ায়াগ্রা  568  

ওবর্িা  1,776  

ওর্র্িাগা  243  

ওন্টাবরও  390  

অ্মরঞ্জ  1,737  

অ্বলনি  161  

অ্ উইগু  3,139  

অ্েম গু  396  

পাের্াম  446  

কুইি  1,198  

সরর্ম লার  1,935  

রকলযান্ড  427  



কাউবন্ট  বিভ্রার্  

 ারামোগা  530  

সেমর্কমেবি  2,385  

োইলার  117  

েুমির্  832  

 ামফাক  2,088  

 ুবলভার্  830  

টিওগা  111  

আলোর  8,355  

ওয়ামরর্  974  

ওয়াবশাংের্  412  

ওময়েমেোর  1,366  

ওয়াইওবমাং  233  

ইময়ে   100  

  

ভ্রমি সংিান্ত বিবধবর্ম্বষধ  

বর্ন্মবলবখত ইন্টারমেে হাইওময় ও বব্রমজ পরিতী বর্মিনশ র্া সিয়া পেনন্ত খাবল ট্র্যাক্টর সট্র্ইলার ও সেমন্ডম েলােল 

বর্বষদ্ধ থ্াকমি:  

  

থ্রুওময় হাইওময়জ:  

• এবিে 31 (ইউটিকা) ও এবিে 45 (সরামেোর - I-490) এর মিযিতী I-90  

  

সপােন  অ্মথ্াবরটি বব্রজ:  

• সিঅ্র্ বব্রজ  

  

বর্ন্মবলবখত MTA বব্রমজ  ন্ধ্যা 6 ো পেনন্ত খাবল ট্র্যাক্টর সট্র্ইলার ও সেমন্ডম েলােল বর্বষদ্ধ থ্াকমি:  

• রিােন  এফ. কযামর্বি বব্রজ  

• থ্রগ  সর্ক বব্রজ  

• সভরাজামর্া-র্যামরা  বব্রজ  

• ব্রাংি-সহায়াইেমোর্ বব্রজ  

• সহর্বর হাি র্ বব্রজ  

• সমবরর্ পাকন ওময়-বগল হমজ  সমমমাবরয়াল বব্রজ  

• ি  সি সভমেরাি সমমমাবরয়াল বব্রজ  



  

এো়ো, সমােরোলকমির সেমের এই আইর্ মমর্ রাখমত িলা হমে োর দ্বারা সকামর্া ইন্টারম কশর্ েবি 

"ব্ল্যাকি আউে" হময় োয় এিাং ট্র্াবফক ব গর্ালটি কাজ র্া কমর, তাহমল ইন্টারম কশর্টি স্বয়াংবিয়ভামি "সফার 

ওময়" েপ হময় োমি। ির্যা, তার বেম়ে প়ো িা ধ্বাং ািমশমষর জর্য েবি রাস্তা াে িন্ধ্ িা আেমক োয়, 

সমােরোলকমির  তকন তার  ামথ্ কাজ করার উপমিশ সিওয়া হমে এিাং  ি ট্র্যাবফক  াইর্ ও িযাবরমকি সমমর্ 

েলমত িলা হমে এমর্বক েবি রাস্তা  াফ মমর্ হয় তখমর্া।  

  

এো়ো, সমােরোলকমির সেমের এই আইর্ মমর্ রাখমত িলা হমে োর দ্বারা সকামর্া ইন্টারম কশর্ েবি 

"ব্ল্যাকি আউে" হময় োয় এিাং ট্র্াবফক ব গর্ালটি কাজ র্া কমর, তাহমল ইন্টারম কশর্টি স্বয়াংবিয়ভামি "সফার 

ওময়" েপ হময় োমি। ির্যা, তার বেম়ে প়ো িা ধ্বাং ািমশমষর জর্য েবি রাস্তা াে িন্ধ্ িা আেমক োয়, 

সমােরোলকমির  তকন তার  ামথ্ কাজ করার উপমিশ সিওয়া হমে এিাং  ি ট্র্যাবফক  াইর্ ও িযাবরমকি সমমর্ 

েলমত িলা হমে এমর্বক েবি রাস্তা  াফ মমর্ হয় তখমর্া।  

  

এম্বজবির প্রস্তুবত  

সহামলযান্ড বর্রাপত্তা ও জরুবর স িা বিভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 

Services)  

সেমের জরুবর অ্পামরশর্ স ন্টার  বিয় আমে। বিবভশর্টি এো়ো সেে এমজবি ও স্থার্ীয়  রকামরর  ামথ্ 

 মন্বয় অ্িযাহত সরমখমে োমত কমর সেমের িশটি আঞ্চবলক মজিু ঝম়ের পুমরা  ময় জমু়ে বিতরমণর জর্য 
 ুলভ থ্ামক। িতন মামর্  াংরবক্ষত মজিুগুমলা  হায়তার আমিিমর্  া়ো বিমত প্রস্তুত রময়মে, মজিুগুমলার মমিয 
রময়মে:  

• 725টির সিবশ সজর্ামরের  

• 1,250টির সিবশ পাম্প  

• 2 বমবলয়মর্র সিবশ িালুর িস্তা  
• 19 টি  যান্ডিযাগার  

• 6,700 ফুমেরও সিবশ পাবর্র িাৌঁি (Aquadam)  

  

জর্ম িা অ্বিিপ্তর  

বিপােন মমন্ট অ্ি পািবলক  াবভন   উপমোগ বিভামগর ঊধ্বনতর্ কােনবর্িনাহীর  ামথ্ সোগামোগ রাখমের্ কারণ 

তারা বিিযুৎ বিভ্রাে কমামত এিাং বিভ্রাে পুর্রুদ্ধার কাজ েরাবন্বত করমত োয়। স িার িযা াত  েমল তা 
 িনবর্ম্ন রাখার জর্য বিিযুৎ ও গযা  ইউটিবলটি ও সভবরমজামর্র (Verizon) মমতা সেবলমোগামোগ স িা 
প্রিার্কারীরা অ্বতবরি কমী সমাতাময়র্ কমরমে।  

  

বর্উ ইয়মকন র উপমোগ   াংস্থাগুমলামত 7,000 জমর্রও সিবশ কমী স িা পুর্িনহাল কামজর জর্য প্রস্তুত রময়মে, 

এো়ো 1,700 জমর্রও সিবশ িবহরাগত লাইর্ ও গাে কাোর কমীমক এই  ের্ায় ক্ষবতগ্রস্ত এলাকায় 

সমাতাময়মর্র জর্য বর্ময় আ া হময়মে। উপমোগ  াংস্থাগুমলা প্রময়াজর্ অ্র্ু ামর পুর্িনহাল কমী সমাতাময়র্ করমে। 

অ্বিিপ্তমরর কমীরা ঝম়ের  ময় ইউটিবলটিগুবলর প্রমেষ্টা পেনমিক্ষণ করমত থ্াকমি। পরু্:স্থাপর্ প্রমেষ্টা িযহত 

করমত পামর এমর্ োর্া ঝম়ো িাতাম র ফমল িী নমময়ািী সলািমশবিাংময়র আশাংকা সথ্মক স িা  াংস্থাগুমলা 
িা়েবত  াংস্থার্ বর্বিমতর সেষ্টা কমর োমি।  

  



বিিযুৎ িযা ামতর সক্ষমে েবি তামির জরুবর প্রবতবিয়া পবরকল্পর্া িাস্তিায়র্ করমত হয় তাহমল ইউটিবলটিগুবল 

বিমর্ 24  ণ্টা কাজ করার জর্য প্রস্তুত আমে, োর মমিয রময়মে লাইফ- ামপামেন  থ্াকা কামোমারমির  ামথ্ এিাং 
অ্র্যার্য জরুবর অ্িস্থার কামোমারমির সোগামোগ করা। বর্উ ইয়মকন র অ্বিিা ীমিরমক কময়ক-বির্-িযাপী 
সলািমশবিাং-এর জর্য প্রস্তুত থ্াকার পরামশন সিওয়া হমে।  

  

অ্বিিপ্তমরর কল স ন্টার সহল্পলাইর্ পাওয়া োমি এখামর্ সফার্ কমর (800) 342-3377। অ্বিিপ্তমরর কমীরা 
ঝম়ের পুমরা  মময় ঝম়ের প্রভাি ও ইউটিবলটি পুর্ঃস্থাপর্ কােনিম পেনমিক্ষণ করমি এিাং প্রবতমিির্ বিমি এিাং 
প্রময়াজর্ হমল মাঠপেনাময় কাজ করমি।  

  

পুর্ঃস্থাপর্  ময়কামল অ্বিিপ্তমরর কমীরা ইউটিবলটিগুবলর প্রমেষ্টা পেনমিক্ষণ করা অ্িযাহত রাখমি। 

ইউটিবলটিগুবল  ের্ার পুমরা  মময় বিিযুৎ িযা ামতর প্রবতবিয়ায় প্রস্তুত।  

  

বর্উ ইয়কন  বিিযুৎ কতৃন পক্ষ (New York Power Authority, NYPA)  

র্ায়াগ্রামত, বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্মথ্াবরটি (NYPA) জর্-বর্রাপত্তা এিাং র্ায়াগ্রা পাওয়ার প্ল্যামন্টর আমশপামশ 

র্ায়াগ্রা র্িীর ির্যা প্রবতমরাি ও বর্িারমণ গুরুে সিয়। NYPA এমর্ উপকরণ প্রস্তুত করমে োমত আই  িুমমর 

সেমকামর্া প্রময়াজর্ীয় সমরামত কামজর জর্য প্রস্তুবত সর্য়া োয় এিাং প্রময়াজর্ হমল িরফ গলামর্া োয়। মমর্ রাখা 
গুরুেপূণন সে আই  িুমগুমলা এমর্ভামি বিজাইর্ করা হময়মে োমত এগুমলা উচ্চ িায়ু প্রিাহ ও পাবর্র উচ্চ স্তমরর 

 ময় িুিন্ত অ্িস্থায় থ্ামক, োমত িরফ িুমটি েপমক সেমত পামর। উচ্চ িায়ু প্রিামহর  ময় আই  িুমমর 

পনু্টর্গুমলার িাৌঁির্ বেলা হময় োওয়া অ্স্বাভাবিক র্য়। বেলা পনু্টমর্র মামর্ আই  িমু সভমে োওয়া র্য়, িা 
পবরকল্পর্া অ্র্ ুামর কাজ র্া করা র্য়। এই  কাল পেনন্ত, িবক্ষণ পবিম সথ্মক স াজা পবিম বিমক িায়ু প্রিামহর 

গবতর পবরিতন র্ িরফমক িুমমর উপমর িাক্কা সিয়া সথ্মক বিরত রাখমত  াহােয করমে।  

  

NYPA এই উচ্চ িায়ু প্রিামহর জর্য এর  ি  ুমোগ- ুবিিা ও কােনিম প্রস্তুত সরমখমে এিাং বগ্রমির 

বর্ভন রমোগযতা টিবকময় রাখমত অ্বিরাম বর্রাপি কােনিমমর জর্য প্রময়াজর্ীয় পিমক্ষপ বর্ময়মে। NYPA 

বিতরণ কমীগণ বিতরণ িযিস্থায় সকামর্া বিঘ্ন  েমল তা সমাকামিলার জর্য প্রস্তুত রময়মে। NYPA এো়ো 
সপ র স িা  াংস্থা এিাং বিবর্ময়াগ-মাবলকার্ািীর্  াংস্থাগুমলার  ামথ্ও সোগামোগ রাখমে োমত সলািমশবিাং 
সমাকামিলায় প্রময়াজর্ মাবফক সে থ্ উমিযামগর িযাপামর  মন্বয় করা োয়। NYPA উপমোগ   াংস্থা ও জরুবর 

িযিস্থাপর্া অ্াংশীিারমির  ামথ্ সোগামোগ োবলময় োমি এিাং আিহাওয়ার পূিনাভা  পেনমিক্ষণ কমর োমি।  

  

এো়ো কযামর্ল কমপনামরশর্ও (Canal Corporation) আিহাওয়ার তিারক করমে এিাং প্রময়াজমর্ ির্যা িা 
িরফ জমম োওয়ার পবরবস্থবত সমাকামিলার জর্য প্রস্তুত আমে।  

  

বিপােন মমন্ট অ্ফ ট্র্ািমপামেন শর্ (Department of Transportation)  

সেেিযাপী 3,900 জমর্রও সিবশ  ুপারভাইজার ও অ্পামরের ো়োও, বিপােন মমন্ট অ্ি ট্র্ািমপামেন শমর্র 

িতন মামর্ সেেিযাপী 1,590 টি ি়ে িাম্প ট্র্াক, 34 টি ট্র্যাকি এিকযামভের, 17 টি ব উয়ার সজে েুি 

ভযাকুয়াম ট্র্াক, 328 টি ি়ে সলািার, 79 টি বেপার, 53 টি ট্র্াবফক ব গর্াল ট্র্াক, 15 টি বট্র্ িু িামকে ট্র্াক 

এিাং 45 টি  াৌঁ়োবশ েুি সলািার আমে।  

  

তাো়ো, গুরুেপূণন এলাকায়  া়োিার্ কােনিমম  হায়তার জর্য, 15 টি উি বেপার, 4 টি ট্র্াবফক ব গর্াল 

ট্র্াক, 1 টি তুরপরু্ ট্র্াক, 1 টি বট্র্ িু িামকে ট্র্াক, 1 টি মাঝাবর ওজমর্র  ািারণ ট্র্াক, 27 টি িহর্মোগয 

file:///C:/Work/27.02/Wind%203/টেলিফোন:(800)%20342-3377


বিবভন্ন িরমর্র  াংমকত িাতন া এিাং 13 জর্ কমী - োর মমিয, 8 জর্ ট্র্াবফক ব গর্াল সেকবর্বশয়ার্, 3 জর্ 

গাে কাোর কমী এিাং 2 জর্ ICS  ামপােন  সেশাবলেমক স ন্ট্রাল বর্উ ইয়কন , বফঙ্গার সলক  ও ওময়োর্ন বর্উ 

ইয়কন  অ্ঞ্চমল সমাতাময়র্ করা হময়মে।  

  

কমীগণ  ়েকপমথ্ েহল বিমে এিাং আিহাওয়ার অ্িস্থা পেনমিক্ষণ করমে। অ্বিকাাংশ ি িাম র এলাকা তুষার 

ও িরফ তা়োমর্ার  বিয় কােনিমমর আওতায় রময়মে, প্রময়াজর্ অ্র্ু ামর  ়েকগুমলা পবরষ্কার করা হেে । 

বশকল করাত, সজর্ামরের এিাং ঝম়ের  ময়  া়োিার্ কােনিমমর জর্য অ্র্যার্য  রঞ্জামমর পাশাপাবশ আিজন র্া 
অ্প ারমণর জর্য অ্বতবরি ট্র্াক প্রস্তুত আমে।  

  

কযাবপোল এলাকায় িতন মামর্ বতর্টি িাকন  ট্র্াবফক ব গর্াল রময়মে, একটি সমাহাওক ভযাবলমত, একটি স ন্ট্রাল 

বর্উ ইয়মকন  এিাং পাৌঁেটি ওময়োর্ন বর্উ ইয়মকন । েত তা়োতাব়ে  ম্ভি  াংমকতগুমলা মলূযায়র্ ও পুর্রায় বিিযুৎ 

 াংমোমগর জর্য বিপােন মমন্ট স্থার্ীয় বমউবর্ব পযাবলটি ও উপমোগ বিভাগমক  াহােয করমে।  

  

থ্রুওময় অ্মথ্াবরটি (Thruway Authority)  

থ্রুওময় অ্থ্াবরটি ঝম়ো িাতা   াংিান্ত সেমকামর্া পবরবস্থবত সমাকামিলায় সেে জমু়ে 667 জর্ অ্পামরের ও 

 ুপারভাইজার, সোে সথ্মক মাঝাবর আকামরর খর্র্েন্ত্র, প্ল্াও/িাম্প ট্র্াক, ি়ে সলািার, এিাং সিশ বকেু 

িহর্মোগয VMS সিািন , িহর্মোগয লাইে োওয়ার, সোে সজর্ামরের, সোে পাম্প ও উপকরণ োর্ার সট্র্লার 

এিাং সেমকামর্া িরমর্র পথ্ স ারামর্া িা িমন্ধ্র জর্য ট্র্াবফক  াইর্ ও অ্র্যার্য ট্র্াবফক বর্য়ন্ত্রণ েন্ত্র বর্ময় পুমরা 
সেমে ির্যা  ম যার  মািামর্ কমীরা প্রস্তুত আমে। বর্য়ন্ত্রণ েন্ত্র বর্ময় ঝম়ো িাতা   াংিান্ত সেমকামর্া পবরবস্থবত 

সমাকামিলায় প্রস্তুত রময়মে। থ্রুওময়মত আিহাওয়া পবরবস্থবতর িযাপামর সমােরোলকমির  তকন  করমত বিবভন্ন 

রকম িাতন া বেহ্ন, হাইওময় পরামশন সরবিও এিাং স াশযাল বমবিয়া িযিহার করা হয়।  

  

থ্রুওময় অ্মথ্াবরটি সমােরোলকমির তামির সমািাইল অ্যাপ িাউর্মলাি করমত উৎ াবহত কমর ো আইমফার্ 

এিাং অ্যান্ড্রময়ি বিভাইম  িাউর্মলাি করার জর্য বির্ামূমলয উপলভয। অ্যাপটি সমােরোলকমির িাস্তি- মময় 

ট্র্াবফক এিাং বিক বর্মিনশর্া  হায়তা লামভর  রা বর  ুমোগ প্রিার্ কমর। এো়োও সমােরোলকরা 
TRANSalert ই-সমইমলর জর্য  াইর্ আপ করমত পামরর্ বর্মের বলঙ্ক অ্র্ু রণ কমর ো থ্রুওময় জমু়ে  িনমশষ 

ট্র্াবফক পবরবস্থবত প্রিার্ কমর: www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. বরময়ল-োইম আপমিমের জর্য, 
সমােরোলকরা থ্রুওময় ও বর্উ ইয়মকন র অ্র্যার্য রাস্তার ট্র্াবফক পবরবস্থবত প্রিশনর্কারী ইন্টামরবক্টভ মযাপ সিখমত 

েুইোমর @ThruwayTraffic অ্র্ু রণ করমত পামরর্ অ্থ্িা www.thruway.ny.gov বভবজে করমত 

পামরর্।  

  

মহার্গর পবরিহর্ কতৃন পক্ষ (MTA)  

MTA িমাগত িায়ু প্রিাহ ও  ়েমকর অ্িস্থা পেনমিক্ষণ করমে এিাং MTA এর বব্রজগুমলামত স ামিার  ন্ধ্যা 6 

ো পেনন্ত খাবল ও েযামন্ডম সট্র্ইলারগুমলা েলােমলর প্রবত বর্মষিাজ্ঞা আমে। MTA এর অ্মর্ক বব্রমজ গবত ীমা 
বর্িনারণ করা আমে এিাং িমাগত উচ্চ িায় ুপ্রিামহর কারমণ, ব্রাংি-সহায়াইেমোর্ বব্রজ ও সভরাোমর্া-র্যামরা  

বব্রমজ োর্ েলােমল বিবি-বর্মষি আমে োর মমিয আমে সট্র্ইলার, কার পুবলাং সট্র্ইলার, সমাের াইমকল এিাং 
অ্র্যার্য োর্িাহর্ সেগুমলার কামগনা িা অ্র্য সকামর্া কারমণ  ম্ভািয বর্রাপত্তা ঝুৌঁ বক আমে িমল মমর্ হয়। 

সমােরোলকমির বব্রজ  ম্পমকন   িনমশষ তথ্য সপমত new.mta.info সত সোখ রাখা অ্থ্িা কু্ষমি িাতন া িা ইমমইল 

অ্যালামেন র জর্য www.mymtaalerts.com/ সত  াইর্ আপ করা উবেত। MTA এর বব্রজ ও োমর্লগুমলামত 

প্রময়াজমর্ সেে পবুলশ, র্যাশর্াল গািন  ও NYPD MTA কমীমির  হায়তা করমত পামর।  

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=0c5d836a-507bbb54-0c5f7a5f-000babda0031-497ed1fc9496e55e&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=9be31e60-c7c7e801-9be1e755-0cc47a6d17e0-5388ef08050644ab&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=7ecd50dc-22eb68e2-7ecfa9e9-000babda0031-3754b22b6b45127a&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=
https://new.mta.info/
http://www.mymtaalerts.com/


  

ট্র্যাক ও ব গর্াল সমইর্মেইর্ামরর মমতা জরুবর কামজ  া়োিার্কমীর পাশাপাবশ উন্মিু স্থামর্ পবতত গাে ও 

তার  রামর্ার কামজ লাং আইলযান্ড সরল সরাি (Long Island Rail Road), সমমট্র্া-র্থ্ন সরল সরাি  

(Metro-North Rail Road) ও বর্উ ইয়কন  ব টি ট্র্ার্বজে (New York City Transit) এর কমী প্রস্তুত 

আমে।  

  

বর্উ ইয়কন  সেে পুবলশ (New York State Police)  

সেে টু্র্পারগণ খাবল সট্র্ইলার েলােমলর বর্মষিাজ্ঞা লঙ্ঘমর্র িযাপামর িাবণবজযক োর্িাহর্ অ্পামরেরমির কামে 

70 টিরও সিবশ িষৃ্টান্ত উমেখ কমরমে। উি বিভাগ ক্ষবতগ্রস্ত এলাকাগুমলামত প্রময়াজর্-মাবফক অ্বতবরি টু্র্পার 

সমাতাময়র্ করমি, এিাং  ি কমাবশনয়াল সভবহকল এর্মফা নমমন্ট ইউবর্ে (Commercial Vehicle 

Enforcement Unit) ও ট্র্াবফক ইবর্ব মিন্ট মযামর্জমমন্ট (Traffic Incident Management) সপমট্র্াল 

প্রবতকূল আিহাওয়া েলাকালীর্  বিয়ভামি বর্ময়াবজত থ্াকমি।  কল সফার-হুইল ড্রাইভ গাব়ে কামজ বর্ময়াগ 

করা হময়মে এিাং সনামমািাইল ও ইউটিবলটি োে োমর্র (Utility Task Vehicles) মত বিমশষ গাব়ে কামজ 

বর্ময়াবজত হওয়ার জর্য ততবর আমে।  

  

বিপােন মমন্ট অ্ি এর্ভায়রর্মমন্টাল কর্জারমভশর্ (Department of Environmental Conservation)  

বিপােন মমন্ট অ্ি এর্ভায়রর্মমন্টাল কর্ ারমভশর্ পবুলশ অ্বফ া ন (Department of Environmental 

Conservation Police Officers), ফমরে সরঞ্জা ন (Forest Rangers), ইমামজন বি মযামর্জমমন্ট 

(Emergency Management) োফ, ও আঞ্চবলক কমীগণ  িাই  তকন ািস্থায় রময়মের্ এিাং পবরবস্থবত 

পেনমিক্ষণ করমের্। একুশ জর্ করাত-কমী সেমের গুরুেপূণন অ্ঞ্চল মূমহর সক শলগত স্থার্গুমলামত অ্িস্থার্ 

বর্ময়মে এিাং সেমকামর্া গাে অ্প ারণ ও পবরবস্থবত সমাকামিলায়  হায়তা করমত প্রস্তুত রময়মে। এো়ো, 
সনামমািাইল ও ইউটিবলটি োর্ হ বিিযমার্  কল  াংস্থার্ সেমকামর্া জরুবর পবরবস্থবতমত  হায়তার জর্য প্রস্তুত 

আমে।  

  

বর্রাপত্তা পরামেন  
বিিযুৎ েমল সগমল, বর্উ ইয়মকন র অ্বিিা ীমির উবেত:  

• বিিযুৎ-োবলত গুরুেপূণন েন্ত্রপাবত ও অ্র্যার্য উপকরণ িন্ধ্ কমর রাখুর্ বিিযুৎ  াংমোগ বিবেন্ন 

কমর বির্, সেমর্- কবম্পউোর, কারণ বিিযুৎ  রিরাহ  ামবয়ক সিম়ে সগমল তা আপর্ার 

েন্ত্রমক র্ষ্ট কমর বিমত পামর। একটি িাবতর  ুইে োল ুকমর রাখুর্ োমত বিিযুৎ বফমর আ মল 

আপবর্ জার্মত পামরর্। েখর্ই তিিযুবতক উপকরণ িযিহার করমির্, বিিযুৎ  াজন  প্রমেক্টর 

িযিহার করুর্।  

• বিিযুৎ েমল সগমল স িা  াংস্থামক সফার্ করুর্ এিাং অ্বফব য়াল তমথ্যর জর্য স্থার্ীয় সিতার 

 ম্প্রোর শুর্ুর্। বর্উ ইয়কন  সেমে উপমোগ   াংস্থাগুমলার একটি তাবলকা সপমত বর্উইয়কন  সেে 

বিপােন মমন্ট অ্ি পািবলক  াবভন ম  বভবজে করুর্।  

• আপর্ার প্রবতমিশীমির বিিযুৎ আমে বকর্া সিখুর্। সোগামোগ  হায়তা ও ফাাংশর্াল  হায়তা 
প্রময়াজর্ এমর্ িযবিমির সখাৌঁজ বর্র্।  

• জরুবর আমলা জ্বালামর্ার জর্য সকিল ফ্লযাশলাইে িযিহার করুর্ – সমামিাবত সথ্মক আগুর্ 

লাগার ঝুৌঁ বক রময়মে।  

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=
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=


• সরবিজামরের ও বিজামরর িরজা িন্ধ্ রাখুর্ – সরবিজামরশর্ প্রময়াজর্ এমর্ সিবশরভাগ 

খািার সরবিজামরেমরর িরজা িন্ধ্ অ্িস্থায় কময়ক  ণ্টা বর্রাপি থ্ামক। িরজা িন্ধ্ অ্িস্থায় 

সরবিজামরের কমপমক্ষ োর (4)  ণ্টা খািার ঠাণ্ডা রামখ। একটি পূণনাঙ্গ বিজার প্রায় 48  ণ্টার 

জর্য তাপমাো িমর রাখমি।  

•  র গরম করার জর্য কয়লার বগ্রল ইর্মিার এিাং গযা  সোভ িযিহার করমির্ র্া – এগুমলা 
সথ্মক ক্ষবতকর মাোর কািনর্ মমর্াঅ্িাইি ে়োমত পামর।  

• ঠাণ্ডা আিহাওয়ায়, কময়ক স্তমরর জামা পমর এিাং িাইমর কম  ময় কাোমর্ার মািযমম উষ্ণ 

থ্াকুর্। ঠাণ্ডা-িাবহত বিবভন্ন উপ গন (সেমর্, হাইমপাথ্াবমনয়া)  ম্পমকন   মেতর্ থ্াকুর্ এিাং এ 

িরমর্র সকামর্া উপ গন সিখা সগমল িািার সিখার্।  

• তীব্র গরমম, সকামর্া ব মর্মা হল, শবপাং মল িা শীতল আশ্রয়মকমে সেমত পামরর্। িাব়েমত 

থ্াকমল,  িমেময় বর্মের তলায় েমল োর্ – স খামর্ ঠাণ্ডা িাতা  আম । কম ওজমর্র, হালকা 
রাংময়র কাপ়ে পবরিার্ করুর্ এিাং সতষ্টা র্া সপমলও প্রেুর পাবর্ পার্ করুর্।  

• আপবর্ সকামর্া উৌঁেু ভিমর্ থ্াকমল, ব ব়ে সিময় ভিমর্র  িমেময় বর্মের তলায় সর্মম োর্। 

এবলমভেমর আেমক সগমল,  হায়তার জর্য অ্মপক্ষা করুর্। সজার কমর িরজা সখালার সেষ্টা 
করমির্ র্া। তিেন িরুর্ – এবলমভেমর প্রেুর িাতা  থ্ামক এিাং এর সভতরো িযিহারকাবরর 

বর্রাপত্তার কথ্া মাথ্ায় সরমখ ততবর।  

• আপর্ার সপাষা প্রাণীমক  মতজ, ঠাণ্ডা পাবর্ খাওয়ামত ভুলমির্ র্া।  

• অ্প্রময়াজর্ীয় ভ্রমণ িাবতল করুর্, বিমশষ কমর গাব়েমত েম়ে। বিিযুৎ েমল সগমল ট্র্াবফক িাবত 

কাজ করমি র্া, ফমল রাস্তায় জযাম সলমগ সেমত পামর এিাং গাব়ে েলােমল বিপজ্জর্ক পবরবস্থবত 

ততবর হমত পামর। সলািমশবিাং অ্িস্থায় আপর্ামক েবি গাব়ে োলামতই হয়, তাহমল ট্র্াবফক 

ব গর্াল অ্মকমজা থ্াকা  াংমোগ  ়েকগুমলামত 4-মুখী থ্ামার বর্য়মটি সমমর্ েলমির্।  

• মমর্ রাখমির্ সে িযাাংমকর এটিএম (ATMs) সমবশর্ ও এবলমভের কাজ র্াও করমত পামর।  

• িী ন  মময়র জর্য বিিযুৎ র্া থ্াকমল, অ্র্য আমরকটি স্থামর্ োওয়ার পবরকল্পর্া করুর্,  

সেমর্- সকামর্া আত্মীয় িা িনু্ধ্র িা া, অ্থ্িা উষ্ণতার িমন্দািস্ত রময়মে এমর্ সকামর্া 
 রকাবর ভির্।  

  

আিহাওয়া পবরভাষার পণূনাঙ্গ তাবলকা ও সলািমশবিাংময়র পূমিন, সলািমশবিাং েলাকালীর্ ও পরিতীমত প্রস্তুবত 

 াংিান্ত িারণার জর্য, সহামলযান্ড বর্রাপত্তা ও জরুবর স িা বিভাগ (Division of Homeland Security 

and Emergency Services)-এর ওময়ি াইেটি পবরিশনর্ করুর্ 

http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/outage/।  
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