
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/10/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

ওম্ব়েস্টার্ন বর্উ ই়েম্বকন র প্রধার্ প্রধার্ বিদ্েুৎ লাইর্গুম্বলাম্বে বিদ্েুৎ বিভ্রাম্বের কারম্বে ক্ষবেগ্রস্ত 

সািম্বস্টের্গুম্বলা েদ্ন্ত করার জর্ে গভর্নর কুওম্বমা জর্ম্বসিা অবধদ্প্তর (DEPARTMENT OF 

PUBLIC SERVICE)-কক বর্ম্বদ্ন ে কদ্র্  

  

েীব্র িা়ুে প্রিাম্বের কারম্বে প্রা়ে 27,000 গ্রােক সারারাে বিদ্েুৎ ছাডাই বছল  

  

এই এলাকা়ে েীব্র িা়ুে প্রিাে অবেবরক্ত বিদ্েুৎ বিভ্রাম্বের কারে েম্বে পাম্বর  

  

পািবলক সাবভন স কবমের্ (Public Service Commission, PSC) এর কল কসন্টার কেল্পলাইর্ 

পাও়ো যাম্বি 1-800-342-3377 র্েম্বর ক ার্ কম্বর  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেট জর্মেবা অ্নিদপ্তরমর্ প্রায় 26,800 গ্রাহর্ শনর্বার রামে 

েীব্র বায়ু প্রবামহ নবদযুৎ নবনিন্ন হওয়ার পর ওময়োর্ন নর্উ ইয়মর্ন র প্রিার্ প্রিার্ নবদযুৎ লাইমর্ নবদযুৎ নবভ্রামটর 

র্ারমে হামবুগন শহমরর নের্টি ক্ষনেগ্রস্ত োবমেশর্ েদন্ত র্রার নর্মদনশ স্টদর্। রনববার নবমর্মল প্রায় েব 

গ্রাহর্মর্ নবদযুৎ স্টেবা নিনরময় স্টদওয়া হময়নিল, েমব অ্নেনরক্ত নবদযুৎ নবভ্রাট হময়মি এবং আমরা হওয়ার 

েম্ভাবর্া আমি র্ারে প্রেযাশা র্রা হমি উক্ত এলার্ায় নদমর্র বানর্ অ্ংমশ েীব্র বায় ুপ্রবামহর পাশাপানশ 

ওময়োর্ন নর্উ ইয়মর্ন র অ্ংমশ ঘণ্টায় 60 মাইমলর মমো স্টবমগ দমর্া হাওয়া বময় স্টেমে পামর। অ্নেনরক্ত নবদযুৎ 

নবভ্রামটর েময় এই অ্ঞ্চমলর স্টেবা নিনরময় নদমে ইউটিনলটিগুমলার পবূন প্রস্তুনে স্টর্য়া র্মীদল রময়মি।  

  

"আবামরা প্ররৃ্নে মাো আমামদর আমরর্টি পরীক্ষার েম্মখুীর্ র্মরমি এবং আমরা অ্মর্র্ অ্গ্রগনে অ্জন র্ 

র্মরনি, পাশাপানশ আমরা র্নমউনর্টিগুমলামে নবদযুৎ স্টেবা নিনরময় নদমে এবং ঝমের র্ারমে নবপেনস্থমদর 

েহায়ো র্রার জর্য অ্নেনরক্ত পদমক্ষপ গ্রহে র্রনি", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নবদযুৎ নবভ্রামটর েংখযা 
নবমবচর্ায়, আনম জর্মেবা অ্নিদপ্তরমর্ ইউটিনলটি স্টর্াম্পানর্গুমলার প্রস্তুনে ও ঝমের েময় োোদার্ প্রনিয়া 
েদমন্তর নর্মদনশ নদময়নি। আমরা আমরা নর্নিে র্মরনি স্টে ইউটিনলটি স্টর্াম্পানর্গুমলা েমগ্র স্টেট স্টেমর্ এই 
অ্ঞ্চমল অ্নেনরক্ত নরমোেন স্টমাোময়র্ র্মরমি এবং পুর্রুদ্ধার েম্পন্ন র্া হওয়া পেনন্ত আমরা স্টজামরমশামর 

োোদার্ প্রনিয়া চানলময় োব।"  

  

েপ্তাহান্ত জমুে নর্উইয়মর্ন র অ্নিবােীমদর স্থার্ীয় আবহাওয়া প্রনেমবদর্গুমলার উপর ঘনর্ষ্ঠ র্জর রাখা উনচে। 

আবহাওয়া পেনমবক্ষে, েের্ীর্রে, উপমদশ এবং েবনমশষ পূবনাভামের েব খবরাখবমরর জর্য, র্যাশর্াল ওময়দার 

োনভন ে (National Weather Service)-এর ওময়বোইট পনরদশনর্ র্রুর্।  

  

জর্মেবা অ্নিদপ্তর  

জর্মেবা অ্নিদপ্তর ইউটিনলটির ঊর্ধ্নের্ নর্বনাহর্মদর োমে নর্য়নমে স্টোগামোগ র্মরমি এবং ইউটিনলটিগুমলা 

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=


 

 

নবদযুৎ নবভ্রাট র্মামি এবং নবদযুৎ স্টেবা নিনরময় আর্ার র্াজ দ্রুেগনেমে র্রমি ো নর্নিে র্রমে এটি 

ইউটিনলটির নবপেনয় পরবেী পুর্রুদ্ধার প্রমচষ্টা পেনমবক্ষে র্রমি। স্টভাক্তামদর ঝে চলার্ালীর্ প্রস্তুনে এবং 
পুর্রুদ্ধার প্রমচষ্টায় েহায়ো র্রার জর্য PSC এর র্ল স্টেন্টার স্টহল্পলাইমর্ 1-800-342-3377 র্ম্বমর র্ল 

র্মর স্টোগামোগ র্রা োমব।  

  

নিপাটন মমন্ট অ্ব ট্রান্সমপামটন শর্ (Department of Transportation)  

ওময়োর্ন নর্উ ইয়র্ন  অ্ঞ্চমল 566 জর্ েুপারভাইজার ও অ্পামরটর দ্রুে োো প্রদামর্ েবনদা প্রস্তুে 

আমির্। ক্ষনেগ্রস্ত এলার্ার ের্ল আবানের্ স্থার্গুমলামে দমুেনাগ চলার্ামল এবং পনরষ্কার র্ামজর েময় 24 

ঘণ্টা/7 নদর্ প্রময়াজর্ীয় র্মী স্টমাোময়র্ র্রা হমব। ক্ষনেগ্রস্ত অ্ঞ্চমলর আঞ্চনলর্ র্মীরা স্টেট হাইওময়গুমলামে 

স্টর্ামর্া গাি পো বা বরি জমার েমেযা নচনিে র্রমে েহায়ো র্রমব।  

ওময়োর্ন নর্উ ইয়মর্ন  দমুেনাগ পরবেী োোদার্ প্রনিয়ায় প্রময়াজর্ীয় েব েরঞ্জাম প্রস্তুে রাখা হময়মি, োর মমিয 
আমি:  

  

• 7 টি নচপার  

• 6 টি ট্রানির্ নেগর্াল ট্রার্  

• 1 টি নট্র িু বামর্ট ট্রার্  

• 5 টি গ্রযাপল েকু্ত স্টলািার  

• বরি জমম স্টগমল ো পনরষ্কার র্রমে 3 টি লং নরচ এক্সর্যামভটর  

  

এিাো, স্টমাটরচালর্মদর স্টেমটর এই আইর্ মমর্ রাখমে বলা হমি োর দ্বারা স্টর্ামর্া ইন্টারমের্শর্ েনদ 

"ব্ল্যার্ি আউট" হময় োয় এবং ট্রানির্ নেগর্ালটি র্াজ র্া র্মর, োহমল ইন্টারমের্শর্টি স্বয়ংনিয়ভামব "অ্ল 

ওময়" েপ হময় োমব। বর্যা, োর নিমে পো বা র্ধ্ংোবমশমষর জর্য েনদ রাস্তাঘাট বন্ধ বা আটমর্ োয়, 

স্টমাটরচালর্মদর েের্ন োর োমে র্াজ র্রার উপমদশ স্টদওয়া হমি এবং েব ট্রযানির্ োইর্ ও বযানরমর্ি স্টমমর্ 

চলমে বলা হমি এমর্নর্ েনদ রাস্তা োি মমর্ হয় েখমর্া।  

  

স্টেট পনুলশ  

আবহাওয়া েংনিষ্ট জরুনর প্রময়াজমর্ োোদার্ এবং স্থার্ীয় আইর্ প্রময়াগর্ারী বানহর্ীমর্ েহায়ো র্রার জর্য 
ক্ষনেগ্রস্ত এলার্াগুমলামে প্রময়াজমর্ অ্নেনরক্ত র্মী স্টমাোময়র্ র্রমে স্টেট পনুলশ প্রস্তুে আমি।  

  

েনদ আপনর্ নবদযুৎ স্টেমর্ নবনিন্ন হময় পমের্:  

• প্রেমম আপর্ার এলার্ার স্টমরামে র্ামজর জর্য ইউটিনলটি স্টর্াম্পানর্মর্ র্ল র্মর েময় ঠির্ র্মর 

নর্র্। েখর্ স্টেবা পরু্রুদ্ধামরর র্াজ চমল েখর্ োনর্ন মট ওভারমলাি স্টরাি র্রমে বানে ও অ্র্যার্য 
েন্ত্রপানে বন্ধ বা আর্প্লাগ র্রুর্। নবদযুৎ পুর্রুদ্ধার র্রা হময়মি ো বুঝমে এর্টি বানে জ্বানলময় 

রাখুর্। খামদযর পচর্ স্টরামির জর্য স্টরনিজামরটর ও নিজামরর দরজা েেটা েম্ভব বন্ধ রাখুর্।  

• আপর্ার স্টরনিজামরটর বা নিজামর খানল জায়গা োর্মল, প্লানেমর্র পাত্রগুমলামে পানর্ ভমর রাখুর্ েমব 

প্রনেটিমে এর্ ইনঞ্চ পনরমাে জায়গা খানল রাখুর্। এটি খাদয ঠাণ্ডা রাখমে োহােয র্রমব।  

 

েনদ আপর্ার এর্টি স্টজর্ামরটর বযবহার র্রার প্রময়াজর্ হয়:  

• এর্টি স্টজর্ামরটর স্থাপর্ র্রার পূমবন, নর্নিে স্টহার্ স্টে ো আপর্ার ইউটিইনলটির নবদযুৎ স্টেবা স্টেমর্ 

েোেেভামব নবনিন্ন র্রা হময়মি। েম্ভব হমল, আপর্ার স্টজর্ামরটর এর্জর্ স্টোগয ইমলনিনশয়ার্ নদময় 



 

 

স্থাপর্ র্রার্। স্টজর্ামরটরগুমলা বাইমর বাোমের নদমর্ মখু র্মর চালার্। ঘমরর স্টভের র্খমর্া 
স্টজর্ামরটর চালামবর্ র্া। স্টজর্ামরটর স্টেমর্ নর্গনে মারাত্মর্ র্াবনর্ মমর্াক্সাইি গযাে আবদ্ধ স্থামর্ 

িনেময় পেমে পামর।  

• এর্টি গরম স্টজর্ামরটমরর উপর িলমর্ পো জ্বালানর্ স্টেমর্ নবমফারে হমে পামর। েনদ আপর্ার 

স্টজর্ামরটমর স্টর্ামর্া নবনিন্ন জ্বালানর্ টযাঙ্ক োমর্ োহমল পরু্রায় জ্বালানর্ ভরার আমগ এটি েনরময় 

স্টিলুর্। এটি েম্ভব র্া হমল, স্টজর্ামরটরটি বন্ধ র্রুর্ এবং পুর্রায় জ্বালানর্ ভরার আমগ এটিমর্ ঠাণ্ডা 
হমে নদর্।  

• আপর্ার স্টজর্ামরটমরর নর্িনানরে ক্ষমো অ্নেিম র্রমবর্ র্া। েবমচময় স্টিাট, বানেমে বযবহারমোগয 
বহর্মোগয স্টজর্ামরটর 350 স্টেমর্ 12,000 ওয়াট নবদযুৎ উৎপাদর্ র্মর োমর্। ওভারমলানিং এ 

আপর্ার স্টজর্ামরটর এবং এর োমে েংেুক্ত েন্ত্রপানে ক্ষনেগ্রস্ত হমে পামর এবং আগুর্ স্টলমগ স্টেমে 

পামর। প্রস্তুের্ারমর্র নর্মদনশর্া অ্র্ুেরে র্রুর্।  

• নশশুমদরমর্ েবেময় স্টজমর্মরটর স্টেমর্ দমূর রাখুর্।  

 

কািনর্ মম্বর্াক্সাইম্বের বিষবি়ো এবডম্ব়ে চলুর্:  

• ঘমরর স্টভের স্টজর্ামরটর চালামবর্ র্া; স্টমাটর মারাত্মর্ র্াবনর্ মমর্াক্সাইি গযাে নর্গনে র্মর। ঘমরর 

স্টভের রান্নার র্ামজ র্াঠর্য়লা বযবহার র্রমবর্ র্া। এটিও র্াবনর্ মমর্াক্সাইি গযাে তেনরর র্ারে 

হমে পামর।  

• আপর্ার বানে গরম র্রার জর্য গযামের চুলা বযবহার র্রমবর্ র্া -- এর্টি বদ্ধ ঘমর দীঘনস্থায়ী গযামের 

চুলা বযবহার র্রার িমল র্াবনর্ মমর্াক্সাইি গযাে তেনর হমে পামর।  

• এর্টি র্াবনর্ মমর্াক্সাইি এলামন স্থাপর্ র্রুর্।  

  
###  
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