
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/3/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বের েবিোলী িায় ুএিং ভারী িৃবিপাম্বের জর্ে প্রস্তুবের জর্ে 
স্মরণ কবরম্বয় বেম্বের্ যখর্ ক্রান্তীয় ঝড় ইসাইয়াস পিূন উপকূম্বল সম্বর যাম্বে  

  
রাষ্ট্রীয় এম্বজবি জরুবর প্রবেবক্রয়া সম্পে ললাকালয়গুবলম্বক সাহাযে করার জর্ে লকৌেলগেভাম্বি 

লমাোম্বয়র্ করা হম্বয়ম্বে  
  

ঝড় রাোরাবে সমম্বয় বর্উ ইয়ম্বকন  প্রভাি লেলম্বি এিং মঙ্গলিার অিোহে থাকম্বি  
  

গভর্নর বর্উ ইয়কন িাসীম্বের েবিোলী িাযু় ভারী িৃবিপাে এিং আকবস্মক ির্োর সম্ভাির্ার জর্ে 
পবরকল্পর্া করার আহ্বার্ জাবর্ম্বয়ম্বের্  

  
মঙ্গলিার েপুরু লথম্বক মধ্েরাে পযনন্ত MTA বিজ লথম্বক ট্োর্ম্বেম লেলার এিং খাবল োক্টর লেলার 

বর্বিদ্ধ  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা নর্উ ইয়র্ন বাসীমের শনিশালী বায়ু এবং ভারী বৃনিপামের জর্য প্রস্তুনের 
জর্য স্মরণ র্নরময় নেময়মের্ যখর্ ক্রান্তীয় ঝড় ইসাইয়াস পূবন উপকূমলর নেমর্ উমে আসমে। এই 
ঝড় রাোরানে উত্তর-পবূনাঞ্চমল পপ ৌঁোমর্ার পূবনাভাস পেওয়া হময়মে এবং মঙ্গলবার সারানের্ ধমর 
হযানরমর্মর্র মে পনরনিনে তেনর র্রমব। গভর্নমরর নর্মেন মশ, রাষ্ট্রীয় সংিাগুমলা গে সপ্তাহ পেমর্ 
ঝমড়র অ্গ্রগনে নর্নবড়ভামব পযনমবক্ষণ র্রমে এবং নর্ম্ন নমড হাডসর্, নর্উ ইয়র্ন  নসটি এবং লং 
আইলযান্ড অ্ঞ্চমল পর্ শলগেভামব সম্পে প্রার্-পমাোময় র্মরমে, যা সবমেময় পবনশ প্রভানবে হমব বমল 
আশা র্রা হমে। গভর্নর কুওমমা নর্উ ইয়র্ন বাসীমের প্রনে আহ্বার্ জানর্ময়মের্ পযর্ োমের পনরবার 
ঝমড়র জর্য প্রস্তুে োমর্ এবং সবমেময় হালর্াগাে েমেযর জর্য িার্ীয় আবহাওয়ার পূবনাভাস 
পযনমবক্ষণ অ্বযাহে রামখ।  
  
"সাম্প্রনের্ মমডল পেখামে পয আগামী 24 ঘণ্টার মমধয এই আবহাওয়া পেমে আঘাে হার্ার জর্য 
নর্উ ইয়র্ন বাসীমের প্রস্তুে োর্মে হমব, যার ফমল শনিশালী বায় ুএবং ভারী বৃনিপাে হমে পামর যা 
িার্ীয় বর্যার র্ারণ হমে পামর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আনম আমামের রাষ্ট্রীয় সংিাগুমলামর্ 
নর্মেনশ নেময়নে আমামের িার্ীয় অ্ংশীোরমের সাহাযয র্রার জর্য সমসযাজর্র্ এলার্ায় জরুনর 
সম্পে পমাোময়র্ র্রমে, এবং আনম নর্উ ইয়র্ন বাসীমের প্রনে আহ্বার্ জার্ানে েৎপর এবং প্রস্তুে 
োর্মে যনে মঙ্গলবামরর ঝড় েীব্র হয়।"  



 

 

  
বেন মামর্, ইসাইয়াসমর্ ক্রান্তীয় ঝমড় র্ানমময় আর্া হময়মে, নর্ন্তু আশা র্রা হমে পসামবার গভীর 
রামে র্যামরানলর্ায় পপ ৌঁোমর্ার আমগই এটি হযানরমর্মর্র শনি নফমর পপমে পামর। ঝড় উত্তর নেমর্ 
এনগময় যাওয়ার সামে সামে ক্রান্তীয় ঝমড়র পনরনিনে মঙ্গলবার নবমর্ল পযনন্ত েনক্ষণ নর্উ ইংলযান্ড 
পযনন্ত উত্তমর েনড়ময় পড়ার সম্ভাবর্া রময়মে। এর ফমল, র্যাশর্াল ওময়োর সানভন স নর্ম্ন নমড 
হাডসর্, নর্উ ইয়র্ন  নসটি এবং লং আইলযান্ড অ্ঞ্চমলর জর্য এর্টি ক্রান্তীয় ঝড় সের্ন ো জানর 
র্মরমে। পূবনাভাস ভনবষ্যদ্বাণী র্রমে পয এই অ্ঞ্চমলর নর্উ ইয়র্ন বাসীরা ঘণ্টায় 40 পেমর্ 50 মাইল 
পবমগ বাোমসর গনে অ্র্ভুব র্রমে পামর, পযখামর্ সমবনাচ্চ ঘণ্টায় প্রায় 70 মাইল পবমগ পঝামড়া 
হাওয়া বইমে পামর। এই ঝড় নর্উ ইয়মর্ন  েইু পেমর্ োর ইনঞ্চ বৃনি আর্মে পামর বমল আশা র্রা 
হমে, পযখামর্ েনক্ষণ নমড হাডসর্ অ্ঞ্চমল েয় ইনঞ্চর মে ভারী বষ্নমণর সম্ভাবর্া রময়মে। উপকূল 
বরাবর েইু ফুে পযনন্ত িার্ীয় ঝমড়র সম্ভাবর্া রময়মে।  
  
র্যাশর্াল ওময়োর সানভন স পার্শ্নবেী এলার্ার জর্য পবশ নর্েু আর্নস্মর্ বর্যা পযনমবক্ষণ এবং অ্র্যার্য 
আবহাওয়া নববৃনে জানর র্মরমে। নর্উ ইয়র্ন বাসীরা সবনমশষ্ আবহাওয়া পবূনাভামসর পাশাপানশ, এই 
সর্ল নবজ্ঞনপ্তর সমূ্পণন োনলর্ার জােীয় আবহাওয়া পনরমষ্বা ওময়বসাইমে নগময় পেখমে পামরর্ 
এখামর্।  
  
এমজনির প্রস্তুনে  
  
লহামলোন্ড বর্রাপত্তা ও জরুবর লসিা বিভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES)  
নর্উইয়র্ন  পেে নডনভশমর্র পহামলযান্ড নর্রাপত্তা ও জরুনর পসবা নবভামগর জরুনর অ্পামরশর্স 
পসন্টার (Emergency Operations Center) COVID-19 মহামারীর র্ারমণ সনক্রয় রময়মে এবং 
োরা আবহাওয়ার পনরনিনে পযনমবক্ষণ র্রমব, রাষ্ট্রীয় প্রনেনক্রয়া র্াযনক্রম পনরোলর্া র্রমব এবং 
ঘের্ার পুমরা সময়র্ামল এলার্াবাসীর সামে পযাগামযাগ র্রমব। পেমের মজেুমর্ন্দ্রগুনল ঝড়-সম্পনর্ন ে 
প্রময়াজমর্ ক্ষনেগ্রস্ত পলার্ালময় সম্পে পমাোময়মর্র জর্য প্রস্তুে। এর মমধয রময়মে পাম্প, পেইর্স, 
বানলর বস্তা এবং পবােলজাে পানর্। অ্নধর্ন্তু, আগুর্ প্রনেমরাধ ও নর্য়ন্ত্রণ নবভামগর র্াযনালয় 
(Division's Office of Fire Prevention and Control) ঝমড়র গনেপমের িার্ীয় প্রােনমর্ 
সাড়াোর্র্ারীমের সহায়ো র্রার জর্য োমের সুইফে ওয়াোর আরবার্ সােন  অ্যান্ড পরসনর্উ েল 
(Swift Water Urban Search and Rescue team) প্রার্ পমাোময়র্ র্মরমে। েলগুনল পর্ র্া এবং 
উচ্চ-অ্যামেল যার্বাহমর্ সনিে।  
  
বেপাট্ন ম্বমন্ট অে োিম্বপাম্বট্ন ের্ (Department of Transportation)  
রাজযজমুড় 3,517 জর্ সুপারভাইজর এবং অ্পামরের সহ রাজয সড়র্ নবভাগ পনরনিনে পমার্ামবলার 
জর্য প্রস্তুে। সর্ল উপলভয বনৃি/বর্যা/বায়ু প্রনেনক্রয়া সরঞ্জাম পমাোময়র্ র্রমে প্রস্তুে। রাজযবযাপী 
সরঞ্জাম সংখযা নর্ম্নরূপ:  

• 1433টি বৃহৎ ডাম্প ট্রার্  

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


 

 

• গ্রাপল সহ 48টি পলাডার  
• 313টি পলাডার  
• নসউয়ার পজে সহ 16টি ভযাকুয়াম ট্রার্  
• 28টি ট্রযার্ড্ খর্র্যন্ত্র  
• 47টি োর্াযুি খর্র্যন্ত্র  
• পলাবয় পট্রইলার সহ 61টি ট্রযাক্টর পট্রইলার  
• 14টি নট্র কু্র বামর্ে ট্রার্  
• 35টি ট্রানফর্ নসগর্যাল ট্রার্  
• 6টি পানর্র পাম্প  
• 77টি নেপার  

  
সব ক্ষনেগ্রস্ত পরনসমডনি এলার্ায় অ্গ্রানধর্ারযিু প্রনেনক্রয়ার অ্পামরশমর্র সময়র্াল জমুড় 24/7 
অ্পামরশর্ জর্য র্মী পমাোময়র্ র্রা হমব। পরসপি সরঞ্জাম র্মনক্ষম রাখমে পমর্ানর্র্ সামপােন  রাখা 
হমব 24/7।  
  
বর্যা/ধ্বংসাবমশষ্ দ্রুে প্রনেনক্রয়া র্মীমের মঙ্গলবার রামে নমড হাডসর্ এবং লং আইলযান্ড অ্ঞ্চমল 
প্রার্-পমাোময়র্ র্রা হমব পযমর্ামর্া প্রময়াজমর্ দ্রুে সাড়া প্রোমর্র জর্য। অ্নেনরি সহায়ো প্রোমর্র 
জর্য প্রময়াজর্ অ্র্ুযায়ী অ্নেনরি কু্রমের ডার্া হমব।  
  
থ্রুওম্বয় অম্বথাবরটি (Thruway Authority)  
থ্রুওময় অ্মোনরটি ঝমড়া বাোস সংক্রান্ত পযমর্ামর্া পনরনিনে পমার্ামবলায় পেে জমুড় 651 জর্ 
অ্পামরের ও সুপারভাইজার, পোে পেমর্ মাঝানর আর্ামরর খর্র্যন্ত্র, লাঙ্গল/ডাম্প ট্রার্, বড় 
পলাডার এবং পবশ নর্েু বহর্মযাগয VMS পবাডন , বহর্মযাগয লাইে োওয়ার, পোে পজর্ামরের, পোে 
পাম্প ও উপর্রণ োর্ার পট্রলার এবং পযমর্ামর্া ধরমর্র পে পঘারামর্া বা বমের জর্য ট্রানফর্ 
সাইর্ ও অ্র্যার্য ট্রানফর্ নর্য়ন্ত্রণ যন্ত্র নর্ময় পুমরা পেমে বর্যা সমসযার সমাধামর্ র্মীরা প্রস্তুে 
আমে। থ্রুওময়মে আবহাওয়া পনরনিনের বযাপামর পমােরোলর্মের সের্ন  র্রমে নবনভন্ন রর্ম বােন া 
নেহ্ন, হাইওময় পরামশন পরনডও এবং পসাশযাল নমনডয়া বযবহার র্রা হয়।  
  
পেেবযাপী সরঞ্জামমর সংখযাগুমলা নর্ম্নরূপ:  

• 207টি বৃহৎ ডাম্প ট্রার্  
• 123টি পোে ডাম্প ট্রার্  
• 60টি পলাডার  
• 26 পট্রইলার  
• 7টি ভযার্ ট্রার্  
• 10টি ট্রযার্ড খর্র্যন্ত্র  
• 7টি োর্াযিু খর্র্যন্ত্র  
• 11টি ব্রাশ নেপার  



 

 

• 99টি পেইর্স  
• 21টি এনরয়াল ট্রার্  
• 22টি নিড নেয়ার  
• 87টি বহর্মযাগয পজর্ামরের  
• 69টি বহর্মযাগয আমলার ইউনর্ে  

  
থ্রুওময় অ্মোনরটি পমােরোলর্মের োমের পমাবাইল অ্যাপ ডাউর্মলাড র্রমে উৎসানহে র্মর যা 
আইমফার্ এবং অ্যান্ড্রময়ড নডভাইমস ডাউর্মলাড র্রার জর্য নবর্ামূমলয উপলভয। অ্যাপটি পমােরযার্ 
োলর্মের প্ররৃ্ে-সমময় ট্রানফর্ এবং নের্-নর্মেনশর্া সহায়ো লামভর সরাসনর সুমযাগ প্রোর্ র্মর। 
এোড়াও পমােরোলর্রা TRANSalert ই-পমইমলর জর্য সাইর্ আপ র্রমে পামরর্ নর্মের নলঙ্ক 
অ্র্ুসরণ র্মর যা থ্রুওময় জমুড় সবনমশষ্ ট্রানফর্ পনরনিনে প্রোর্ 
র্মর: www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. নরময়ল-োইম আপমডমের জর্য, পমােরোলর্রা 
থ্রুওময় ও নর্উ ইয়মর্ন র অ্র্যার্য রাস্তার ট্রানফর্ পনরনিনে প্রেশনর্র্ারী ইন্টামরনক্টভ মযাপ পেখমে 
েুইোমর @ThruwayTraffic অ্র্ুসরণ র্রমে পামরর্ অ্েবাwww.thruway.ny.gov নভনজে র্রমে 
পামরর্।  
  
লমম্বোপবলট্ার্ োিম্বপাম্বট্ন ের্ অথাবরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA)  
MTA োর পনরবহর্ পর্েওয়ার্ন  রক্ষা এবং নর্রাপে পসবা প্রোমর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় সব ধরমর্র 
সের্ন ো অ্বলম্বর্ র্রমে।  
  
নর্উ ইয়র্ন  নসটি ট্রার্নজে, লং আইলযান্ড পরল পরাড, পমমট্রা-র্েন পরলমরাড এবং MTA নব্রজ এবং 
োমর্ল জমুড়, কু্ররা 1 নমনলয়র্ গযালর্ নডমজল জ্বালার্ী, 303,000 বানলর বস্তা, 77,800 গযালর্ 
গযামসানলর্, প্লাইউমডর 7,348টি নশে, 884টি পেইর্ স, 671টি বহর্মযাগয পজর্ামরের, র্ংনক্রে বা 
প্লানের্ নেময় তেনর 422টি পবড়া, 264টি পাম্প, 218টি মশাল, 198টি ওয়াোর সার্শর্ এবং 
নডসোজন  পহাস, 134 টি পাখা, 79টি জরুনর সাড়া যার্বাহর্, 56টি ধ্বংসাবমশষ্/পো ট্রার্, 37টি 
খর্র্র্ারী, 33টি পনরবেন র্মযাগয বােন া নেহ্ন, 18টি আবহাওয়ার েেয সংগ্রহ পেশর্ এবং নের্টি 
ধ্বংসাবমশষ্ পনরষ্কারর্ পট্রর্ নর্ময়ানজে র্মরমে।  
  
MTA মঙ্গলবার েপুুর পেমর্ মধযরাে পযনন্ত োমের পসেুমে েযার্মডম পট্রলার এবং খানল ট্রাক্টর 
পট্রলার নর্নষ্দ্ধ র্রমব।  
  
পমমট্রা-র্েন মঙ্গলবার সাপ্তানহর্ েুটির সময়সেূীমে যামব, যা মঙ্গলবার সারানের্ প্রনে ঘণ্টায় পসবা 
প্রোর্ র্রমব, হারমলম লাইমর্ েনক্ষণ-পূবন এবং ওয়াসাইমর্র মমধয প্রনে েইু ঘণ্টা এবং র্াইমর্টির্ামের 
ডার্মবনর শাখায় প্রনে নের্ ঘণ্টা অ্ন্তর পসবা প্রোর্ র্রমব।  
  
ভারী বৃনিপাে এবং বাবায়ু প্রবামহর সময় এবং পমর নর্রাপমে ভ্রমমণর জর্য গ্রাহর্মের সের্ন ো 
অ্বলম্বর্ র্রা উনেে। এর মমধয রময়মে অ্নেনরি ভ্রমমণর সময় হামে রাখা, প্লযােফমন এবং নসৌঁনড়মে 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8f89c2ff-d3aff64b-8f8b3bca-000babd9fe9f-52bc73ffc8581318&q=1&e=c88ce4df-795c-406a-8712-9c14b37865ab&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__itunes.apple.com_us_app_nys-2Dthruway-2Dauthority_id1219981541-3Fls-3D1-26mt-3D8%2526d%253DDwMFAg%2526c%253D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%2526r%253D7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU%2526m%253DJb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY%2526s%253D1TS9DiDJ5_ke7oa5YwbguJD74pVQi9IIiKfEurdv0p4%2526e%253D%26data%3D02%257C01%257C%257Cbb60a0abcefa4ca842ed08d832442b4e%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637314615645612443%26sdata%3DN6BOTDqbXqKbs1aJJMFVdQqnZFT1U083ItITFzY9INk%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=048c3367-58aa07d3-048eca52-000babd9fe9f-18891a63b0c3ae90&q=1&e=c88ce4df-795c-406a-8712-9c14b37865ab&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-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%2526d%253DDwMFAg%2526c%253D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%2526r%253D7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU%2526m%253DJb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY%2526s%253D1dJh5Ifoqg445RldxPT59pHJU3ycjNMC0uEKZPjod0Q%2526e%253D%26data%3D02%257C01%257C%257Cbb60a0abcefa4ca842ed08d832442b4e%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637314615645622400%26sdata%3DLRIgf4TvdJ0vEdUj8n1Vg4XuvHric%252BYoV6quG1I9d4g%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8679625d-da5f56e9-867b9b68-000babd9fe9f-8f2eefa90810aa99&q=1&e=c88ce4df-795c-406a-8712-9c14b37865ab&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttp-3A__www.thruway.ny.gov_tas_index.shtml%2526d%253DDwMFAg%2526c%253D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%2526r%253D7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU%2526m%253DJb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY%2526s%253Dh3rCgbMq1m2Wd5NHNFHvMA4DXFwdxno3NNqADeNizAU%2526e%253D%26data%3D02%257C01%257C%257Cbb60a0abcefa4ca842ed08d832442b4e%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637314615645632359%26sdata%3D%252BXz6p3uPdjHDScUBcDTlhSrd5Fuo15p%252FbKWZ%252BQG5NSg%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a1321b9e-fd142f2a-a130e2ab-000babd9fe9f-9b86dd2cc49dffb3&q=1&e=c88ce4df-795c-406a-8712-9c14b37865ab&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__twitter.com_ThruwayTraffic%2526d%253DDwMFAg%2526c%253D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%2526r%253D7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU%2526m%253DJb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY%2526s%253DDybpcHXi-olmTlanDjIBCO0UPdN8xws89sMJGL2DQ3Y%2526e%253D%26data%3D02%257C01%257C%257Cbb60a0abcefa4ca842ed08d832442b4e%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637314615645632359%26sdata%3DhuxUc8Kn%252BEHDpiJRk9Z5fRPOriKV%252BTeWjzvP5i8mMa8%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4abaec3c-169cd888-4ab81509-000babd9fe9f-34680200d09c3b93&q=1&e=c88ce4df-795c-406a-8712-9c14b37865ab&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttp-3A__www.thruway.ny.gov_%2526d%253DDwMFAg%2526c%253D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%2526r%253D7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU%2526m%253DJb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY%2526s%253DnN_YbeJ0m4oulXFeQSqv8ZyXEVap088aDQPw2TunGaU%2526e%253D%26data%3D02%257C01%257C%257Cbb60a0abcefa4ca842ed08d832442b4e%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637314615645642315%26sdata%3D9t0KPHXKICgdNqcSMaGAGbp5eTiEoY436IKkGQ1yCXA%253D%26reserved%3D0


 

 

হাৌঁোর সময় অ্নেনরি সের্ন ো অ্বলম্বর্ র্রা, নপনেল পনরনিনের নেমর্ র্জর রাখা এবং মাোর 
ওপমরর গােপালা বা োমরর জর্য সমেের্ োর্া।  
  
সর্ল MTA এমজনি এর্সামে র্াজ র্রমে, যনে পসবা প্রভানবে হয় ো প্রশমর্ র্রমে সের্ন োমলূর্ 
পনরবেন র্ পনরর্ল্পর্া উন্নয়মর্র জর্য িার্ীয় অ্ংশীোরমের সামে সমন্বয় সাধর্ র্রমে।  
  
বর্উ ইয়কন  এিং বর্উ জাবসনর িন্দর কেৃন পক্ষ (Port Authority of New York and New Jersey)  
পপােন  অ্েনরটি ঝমড়র সময় পমােরোলর্মের সের্ন  োর্ার আহ্বার্ জানর্ময়মে। জজন  ওয়ানশংের্ এবং 
পেমের্ আইলযান্ড পসেুমে গনে নর্মষ্ধাজ্ঞা র্াযনর্র হমে পামর, পাশাপানশ ক্রনসং পেমর্ রাস্তা 
বরাবর।  
  
পপােন  অ্েনরটির নবমার্বন্দর, োনমনর্াল এবং বাস পেশমর্র ভ্রমণােীমের নবলম্ব, বানেল অ্েবা 
পুর্ঃবুনর্ংময়র সবনমশষ্ েমেযর জর্য সরাসনর বাস র্যানরয়ার এবং এয়ারলাইমির সামে পযাগামযাগ 
র্রার জর্য উৎসানহে র্রা হয়। পপােন  অ্েনরটি সনুবধা সম্পমর্ন  সবনমশষ্ েমেযর জর্য, অ্র্ুগ্রহ র্মর 
পসাশযাল নমনডয়া পের্ র্রুর্, PA এলােন -এর জর্য সাইর্ আপ র্রুর্ অ্েবা PA পমাবাইল 
অ্যাপগুনলর মমধয এর্টি ডাউর্মলাড র্রুর্।  
  
বেপাট্ন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  
DEC পনরমবশ সংরক্ষণ পনুলশ অ্নফসার, ফমরে পরঞ্জাসন, আপৎর্ালীর্ বযবিাপর্া র্মী এবং অ্ঞ্চমলর 
র্মীরা সের্ন  আমের্ এবং পনরনিনের পযনমবক্ষণ র্রমের্ এবং গুরুের আবহাওয়ায় আক্রান্ত হমে 
পামর এমর্ এলার্া ও অ্বর্াোমমাগুমলামর্ সনক্রয়ভামব েহল নেমের্। দ্রুে পানর্ পেমর্ উদ্ধার েল 
এবং স োলর্ সহ, নবেযমার্ সর্ল সংিার্, পযমর্ামর্া জরুনর পনরনিনেমে সহায়োর জর্য প্রস্তুে 
আমে।  
  
পাকন , বিম্বর্াের্ ও ঐবেহাবসক সংরক্ষণ অবেস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
পেে পার্ন  ঝমড়র পূবনাভাস পযনমবক্ষণ র্রমে, এবং আঞ্চনলর্ র্মীরা UTV/ATV, পজর্ামরের এবং 
র্ামের নেপার প্রস্তুে র্রমে; সয়ার কু্র শর্াি র্রা; সম্ভাবয অ্বমরামধর নর্র্ানশ র্াোমমা পনরষ্কার 
র্রা, এবং পনরনেে নবপির্র্ অ্ঙ্গ এবং গাে অ্পসারণ র্রমে এবং পযসব ফযানসনলটিমে বর্যা 
সমসযার র্ো জার্া রময়মে পসগুনলমে বালুর বস্তা প্রার্-িাপর্ র্রমে। সম্ভাবয পযনের্মের ঝমড়র 
র্ারমণ সনুবধা অ্পামরটিং সময়সূনের পযমর্ার্ সম্ভাবয পনরবেন মর্র আপমডমের জর্য 
https://parks.ny.gov/ নভনজে র্রমে অ্র্ুমরাধ র্রা হময়মে।  
  
PSEG LI-এর ইউটিনলটি র্মীরা ঝমড়র আশঙ্কায় নপর্নর্র্ এলার্ার পানর্ন ং লে এবং ক্লাবহাউমসর 
র্ামে পবেমপজ পেে পামর্ন  ট্রার্ এবং সাপ্লাই ও সরবরাহ র্রমব।  
  
বর্উ ইয়কন  লেট্ পবুলে  

https://parks.ny.gov/


 

 

নর্উইয়র্ন  পেে পুনলশ সমস্ত টু্রপারমর্ সজাগ োর্মে এবং পয পর্ার্ও সমসযার জর্য পনরনিনে 
নর্নবড়ভামব পযনমবক্ষণ র্রার নর্মেনশ নেময়মে। প্রময়াজমর্ ক্ষনেগ্রস্ত এলার্ায় অ্নেনরি র্মী পমাোময়র্ 
র্রা হমব। পেে পনুলমশর দ্রুে পানর্ উদ্ধারর্ারী েমলর সেসযমের পমাোময়র্ র্রা হমব এবং 
অ্নবলমম্ব সাড়া পেওয়ার জর্য পমাোময়র্ র্রা হমব। পর্ র্া এবং ইউটিনলটি যার্বাহর্ সহ সর্ল োর 
োর্ার গানড় এবং সর্ল নবনশিো যার্বাহর্, বযবহৃে হমে।  
  
জর্ম্বসিা অবধ্েপ্তর (Department of Public Service)  
নর্উ ইয়র্ন  পেে জমুড় ক্ষয়ক্ষনে মূলযায়র্, পনরনিনে পমার্ামবলা ও পুর্রুদ্ধামরর উমেমশয নর্ময়ানজে 
র্রার জর্য নর্উ ইয়র্ন  ইউটিনলটির বেন মামর্ প্রায় 4,500 জর্ শ্রনমর্ রময়মে। নডপােন মমন্ট অ্ফ 
পাবনলর্ সানভন মসর র্মীরা ঝমড়র ঘের্াজমুড় ইউটিনলটিগুমলার র্াজ ট্রযার্ র্রমব এবং নর্নিে র্রমব 
পয ইউটিনলটিগুমলা ঐসব অ্ঞ্চমল যোযে র্মী নর্ময়াগ র্রমব পযগুনল সবমেময় পবনশ প্রভানবে হমব 
বমল আশা র্রা হমে। উপরন্তু, PSEG LI এবং র্র্ এনডসর্ ক্রান্তীয় ঝড় ইসাইয়াস পেমর্ আসন্ন 
প্রভামবর ফমল োমের প্রনেনক্রয়া এবং পরু্রুদ্ধার প্রমেিার সমেনমর্ প্রায় 1,800 অ্নেনরি পারস্পনরর্ 
সাহাযয লাইর্ র্মী পমাোময়র্ র্মরমে।  
  
বর্উ ইয়কন  বিেেুৎ কেৃন পক্ষ (New York Power Authority, NYPA)  
নর্উ ইয়র্ন  পাওয়ার অ্েনরটি এবং র্যার্াল র্মপনামরশর্ ক্রান্তীয় ঝড় ইসাইয়াস পযনমবক্ষণ র্রমে। 
র্মীরা অ্পামরশমর্র ধারাবানহর্ো নর্নিে র্রার জর্য প্রময়াজর্ীয় সের্ন োমলূর্ বযবিা গ্রহণ 
র্রমে। NYPA এবং র্যার্ামলর সম্পমের অ্পামরশর্াল প্রভাব বেন মার্ পবূনাভামসর উপর নভনত্ত র্মর 
অ্র্ুমার্ র্রা হয়নর্, যনেও র্মীরা র্যাশর্াল ওময়োর সানভন স পেমর্ আপমডে পযনমবক্ষণ োনলময় 
যামবর্ এবং অ্ভযন্তরীণ এবং বনহরাগে পের্মহাল্ডারমের সামে সমন্বয় র্রমবর্।  
  
বর্রাপত্তা পরামেন  
প্রবল বৃনিপাে হওয়ার সমময়ই রাস্তায় পবর হমল, অ্র্ুগ্রহ র্মর সাবধামর্ গানড় োলার্ এবং এই 
নবষ্য়গুনল মাোয় রাখুর্:  

• বর্যা নবধ্বস্ত রাস্তা নেময় গানড় োনলময় যাওয়ার পেিা র্রমবর্ র্া। গানড় পঘারার্ এবং অ্র্য 
রাস্তা নেময় যার্।  

• দ্রুে গনেমে বময় েলা পানর্র ধ্বংসাত্মর্ ক্ষমোমর্ অ্বমহলা র্রমবর্ র্া। দ্রুে গনেমে বময় 
েলা েইু ফুে উচ্চোর পানর্ নর্ন্তু আপর্ার গানড়মর্ ভানসময় নর্ময় েমল যামব। প্রনে ঘণ্টায় 
েইু মাইল পবমগ বময় েলা জল এর্ো রাস্তা বা পসেু পেমর্ গানড় ভানসময় নর্ময় পযমে পামর।  

• বর্যা নবধ্বস্ত রাস্তায় যামে আের্া পড়মে র্া হয় পস জর্য সমময়র আমগই পবর পহার্।  
• প্রস্তানবে রাস্তা অ্র্ুসরণ র্রুর্। বর্যা নবধ্বস্ত অ্ঞ্চলগুনল পেখমে ইমামজন নি নডেুযর উমপক্ষা 

র্রমবর্ র্া।  
• যাোয়াে র্রার সমময়, সাম্প্রনের্ খবমর র্জর রাখমে NOAA ওময়োর পরনডও এবং 

পলার্াল পরনডও ব্রডর্ামে মর্মযাগ রাখুর্।  



 

 

• বর্যায় পভমস েমল যাওয়া রাস্তা, ফাৌঁেল ধমর যাওয়া, পানর্ অ্েবা পানর্ পবর হময় যাওয়ার 
বযবিায় োর্া ফাৌঁেল অ্েবা তবেযুনের্ োর মাটিমে পমড় আমে নর্ র্া এবং পর্ার্ও নর্েু 
পড়মে অ্েবা পমড় আমে নর্ র্া পসই সব নেমর্ র্জর রাখুর্।  

• পযসব জায়গায় র্েী বা জলপ্রবাহ হোৎ বৃনদ্ধ পপময় বর্যা আর্মে পামর, পযমর্ হাইওময়র 
গেন , পসেু ও নর্েু এলার্া, পসখামর্ লক্ষয রাখুর্।  

• যনে আপনর্ আপর্ার গানড়র নভেমর োমর্র্ আর আপর্ার োরপামশ জল দ্রুেমবমগ বাড়মে 
োমর্, োহমল অ্নবলমম্ব গানড় পেমড় েমল যার্।  

  
বর্যা এবং গুরুের আবহাওয়ার জর্য প্রস্তুে হর্:  

• আপনর্ পযখামর্ বসবাস র্মরর্ পসখামর্র র্াউনন্ট এবং নর্র্েবেী শহরগুনলর র্াম জার্ুর্। 
গুরুের আবহাওয়া সের্ন ো এর্টি র্াউনন্টর নভনত্তমে জানর র্রা হয়।  

• আপর্ার বানড়র বা বযবসার পেমর্ নর্রাপে রুেটি নশখুর্, যনে নর্রাপে িমল আপর্ার 
োড়াোনড় েমল পযমে হয়।  

• এর্টি 'পনরবার পালাবার' পনরর্ল্পর্া গের্ এবং অ্র্শুীলর্ র্রুর্ এবং পনরবামরর সেসযরা 
পৃের্ হময় পগমল এর্টি পেখা র্রার িার্ সর্াি র্মর রাখুর্।  

• আসবাব, পপাশার্ এবং অ্র্যার্য বযনিগে সম্পনত্ত সহ সমস্ত মূলযবার্ নজনর্সগুনলর এর্টি 
আইমেমরৃ্ে োনলর্া তেনর র্রুর্। এর্টি নর্রাপে িামর্ োনলর্াটি রাখুর্।  

• র্যার্ এর খাবার, ঔষ্ধ এবং ফােন  এইড সরবরাহ ও পার্ীয় জমলর জরুনর সরবরাহ 
ের্পাইল র্রুর্। পনরষ্কার, বে পামে পার্ীয় জল সংরক্ষণ র্রুর্।  

• আপর্ার পপাষ্া প্রাণী নর্ময় র্ী র্রমবর্ পনরর্ল্পর্া র্মর রাখুর্।  
• এর্টি পপামেন বল পরনডও, ফ্ল্যাশলাইে, অ্নেনরি বযাোনর এবং উপলভয জরুনর রান্না সরঞ্জাম 

রাখুর্।  
• আপর্ার অ্মোমমাবাইমল পযনাপ্ত জ্বালার্ী রাখুর্। যনে নবেযুৎ শনি বে হময় যায়, েমব 

গযামসানলর্ পেশর্ র্ময়র্ নেমর্র জর্য জ্বালার্ী পাম্প র্রমে পারমব র্া। আপর্ার গানড়র 
ট্রামঙ্ক এর্টি পোে েমুযনাগ সরবরাহ নর্ে রাখরু্।  

• আপর্ার সম্পনত্ত র্ে উপমর এবং বর্যা স্তমরর র্ে ফুে নর্মে পজমর্ নর্র্। পবূনাভাসরৃ্ে 
বর্যার মাো যখর্ সম্প্রোর র্রা হয়, আপর্ার জায়গায় বর্যা হমে পামর নর্র্া ো নর্ধনারণ 
র্রমে পামরর্।  

• সযান্ডবযাগ, প্লাইউড, প্লানেমর্র নশে এবং র্ামের মমো উপর্রণমর্ জরুনর জল-নর্মরাধর্ 
নহমসমব বযবহার র্রার জর্য হামের র্ামে রাখুর্।  

  
হামে েমুযনাগ সরবরাহ রাখরু্, এগুমলা সহ:  

• েেন লাইে এবং অ্নেনরি বযাোনর  
• বযাোনর োনলে পরনডও এবং অ্নেনরি বযাোনর  
• ফােন  এইড নর্ে এবং মযার্ুয়াল  
• জরুনর খােয এবং জল  



 

 

• অ্ তবেযুনের্ র্যার্ ওমপর্ার  
• অ্পনরহাযন ওষ্ুধ  
• পের্বুর্, র্গে, পক্রনডে র্াডন , এটিএম র্াডন   

  
নবেযুৎ েমল পগমল, নর্উ ইয়মর্ন র অ্নধবাসীমের উনেে:  

• নবেযুৎ-োনলে গুরুত্বপূণন যন্ত্রপানে ও অ্র্যার্য উপর্রণ বে র্মর রাখুর্ নবেযুৎ সংমযাগ 
নবনেন্ন র্মর নের্, পযমর্- র্নম্পউোর, র্ারণ নবেযুৎ সরবরাহ সামনয়র্ পবমড় পগমল ো 
আপর্ার যন্ত্রমর্ র্ি র্মর নেমে পামর। এর্টি বানের সুইে োল ুর্মর রাখুর্ যামে নবেযুৎ 
নফমর আসমল আপনর্ জার্মে পামরর্। যখর্ই তবেযুনের্ উপর্রণ বযবহার র্রমবর্, নবেযুৎ 
সাজন  প্রমেক্টর বযবহার র্রুর্।  

• নবেযুৎ েমল পগমল পসবা সংিামর্ পফার্ র্রুর্ এবং অ্নফনসয়াল েমেযর জর্য িার্ীয় পবোর 
সম্প্রোর শুর্ুর্। নর্উ ইয়র্ন  পেমে-র ইউটিনর্নলটি োনলর্ার জর্য নর্উ ইয়র্ন  পেে 
নডপােন মমন্ট অ্ব পাবনলর্ সানভন স (New York State Department of Public Service)-
এর ওময়বসাইে পনরেশনর্ র্রুর্ আপর্ার প্রনেমবশীর নবেযুৎ রময়মে নর্র্া ো জার্মে পরীক্ষা 
র্রুর্। পযাগামযাগ সহায়ো ও ফাংশর্াল সহায়ো প্রময়াজর্ এমর্ বযনিমের পখাৌঁজ নর্র্।  

• জরুনর আমলা জ্বালামর্ার জর্য পর্বল ফ্ল্যাশলাইে বযবহার র্রুর্ – পমামবানে পেমর্ আগুর্ 
লাগার ঝুৌঁ নর্ রময়মে।  

• পরনিজামরের ও নিজামরর েরজা বে রাখুর্ – পরনিজামরশর্ প্রময়াজর্ এমর্ পবনশরভাগ 
খাবার পরনিজামরেমরর েরজা বে অ্বিায় র্ময়র্ ঘণ্টা নর্রাপে োমর্। েরজা বে অ্বিায় 
পরনিজামরের র্মপমক্ষ োর (4) ঘণ্টা খাবার োণ্ডা রামখ। এর্টি পূণনাঙ্গ নিজার প্রায় 48 
ঘণ্টার জর্য োপমাো ধমর রাখমব।  

• ঘর গরম র্রার জর্য র্য়লার নগ্রল ইর্মডার এবং গযাস পোভ বযবহার র্রমবর্ র্া – 
এগুমলা পেমর্ ক্ষনের্র মাোর র্াবনর্ মমর্াঅ্োইড েড়ামে পামর।  

• োণ্ডা আবহাওয়ায়, র্ময়র্ স্তমরর জামা পমর এবং বাইমর র্ম সময় র্াোমর্ার মাধযমম উষ্ণ 
োকুর্। োণ্ডা-বানহে নবনভন্ন উপসগন (পযমর্, হাইমপাোনমনয়া) সম্পমর্ন  সমেের্ োকুর্ এবং 
এ ধরমর্র পর্ামর্া উপসগন পেখা পগমল ডািার পেখার্।  

• আপনর্ পর্ামর্া উৌঁেু ভবমর্ োর্মল, নসনড় পবময় ভবমর্র সবমেময় নর্মের েলায় পর্মম যার্। 
এনলমভেমর আেমর্ পগমল, সহায়োর জর্য অ্মপক্ষা র্রুর্। পজার র্মর েরজা পখালার পেিা 
র্রমবর্ র্া। তধযন ধরুর্ – এনলমভেমর প্রেুর বাোস োমর্ এবং এর পভেরো বযবহারর্ানরর 
নর্রাপত্তার র্ো মাোয় পরমখ তেনর।  

• আপর্ার পপাষ্া প্রাণীমর্ সমেজ, োণ্ডা পানর্ খাওয়ামে ভুলমবর্ র্া।  
• অ্প্রময়াজর্ীয় ভ্রমণ বানেল র্রুর্, নবমশষ্ র্মর গানড়মে েমড়। নবেযুৎ েমল পগমল ট্রানফর্ 

বানে র্াজ র্রমব র্া, ফমল রাস্তায় জযাম পলমগ পযমে পামর এবং গানড় েলােমল নবপির্র্ 
পনরনিনে তেনর হমে পামর। পলাডমশনডং অ্বিায় আপর্ামর্ যনে গানড় োলামেই হয়, োহমল 
ট্রানফর্ নসগর্াল অ্মর্মজা োর্া সংমযাগ সড়র্গুমলামে 4-মুখী োমার নর্য়মটি পমমর্ েলমবর্।  

• মমর্ রাখমবর্ পয বযাংমর্র এটিএম (ATMs) পমনশর্ ও এনলমভের র্াজ র্াও র্রমে পামর।  
  



 

 

আমরা নর্রাপত্তা সংক্রান্ত পরামমশনর জর্য, www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfmএ 
DHSES এর ওময়বসাইমে যার্।  
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