
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/4/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা ক্রান্তীয় ঝড় ইসাইয়াস সম্পম্বকন  বর্উ ইয়কন িাসীম্বের হালর্াগাে তথ্ে জাবর্ম্বয়ম্বের্  
  

ঝড় েবিোলী িাতাস, ভারী িৃবি এিং আকবিক ির্ো সহকাম্বর স্টেম্বের স্টিে বকেু অংম্বে প্রভাি 
স্টেলা অিোহত স্টরম্বেম্বে  

  
বর্উ ইয়কন  জমু্বড় 870,000 টিবিেেুৎ বিভ্রাম্বের ঘের্া ঘম্বেম্বে  

  
প্রায় 80,000 বিেেুবতক গ্রাহকম্বক পরু্রুদ্ধার করা হম্বয়ম্বে  

  
গভর্নর মাবরও. এম কুম্বয়াম্বমা বিজ স্টথ্ম্বক সামবয়কভাম্বি োবল স্টেলার বর্বিদ্ধ; গবত সীমা কম্বম 

ঘণ্টায় 35 মাইল  
  

লং বিচ এিং োর রকাওম্বয় োোয় লং আইলোন্ড স্টরল স্টরাড পবরম্বিিা পরু্রুদ্ধার করা হম্বয়ম্বে  
  

হাডসর্ লাইর্ সাবভন স গ্রোন্ড স্টসন্ট্রাল োবমনর্াল স্টথ্ম্বক সীবমত আউেিাউন্ড সাবভন স সহকাম্বর 
স্টমম্বো-র্ম্বথ্ন পরু্রায় শুরু হম্বয়ম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে বর্ন মামর্ স্টেমের মমযয দিমে যাওো ক্রান্তীে ঝড় ইসাইোমসর 
বযাপামর দর্উ ইেেন বাসীমির হালর্াগাি র্থ্য জাদর্মেমের্। এই ঝড় স্টেমের পবূন অ্ংমের মযয দিমে 
উত্তর দিমে চলমে এবং ইমর্ামমযয এোদযে গাে পমড় যাওো, স্থার্ীে আেদিে বর্যা সৃদি েমরমে 
এবং 870,000 দবিযুৎ দবভ্রামের সৃদি েমরমে। মঙ্গলবার রার্ 10:00ো পযনন্ত 80,000 গ্রাহে 
দবিযুৎ দিমর পার্ দেন্তু, 869,611 জর্ গ্রাহে এখমর্া দবিযুৎ সংমযাগহীর্ অ্বস্থাে রমেমে। এোদযে 
রাষ্ট্রীে সংস্থার জরুদর সাড়ািার্ েমীরা বর্ন মামর্ সাড়া প্রমচিাে স্থার্ীে অ্ংেীিারমির সাহাযয েরমে 
এবং পাবদলে সাদভন স দবভাগ যর্ দ্রুর্ সম্ভব স্টসবা পুর্রুদ্ধামরর জর্য ইউটিদলটি স্টোম্পাদর্র সামথ্ 
োজ েরমে।  
  
র্যাের্াল ওমেিার সাদভন স েরৃ্ন ে ক্রান্তীে ঝড়, বর্যা, েমর্নম া এবং উচ্চ বার্ামসর জর্য এোদযে 
পযনমবক্ষণ, সর্েন র্া এবং দর্মিন দেো বলবর্ রমেমে এবং আো েরা হমে মঙ্গলবার সন্ধ্যা পযনন্ত 
স্টসগুদল বলবর্ থ্ােমব। দর্উ ইেেন বাসীরা সবনমেষ আবহাওো পূবনাভামসর পাোপাদে, এই সেল 



 

 

দবজ্ঞদির সমূ্পণন র্াদলোর জার্ীে আবহাওো পদরমষবা ওমেবসাইমে দগমে স্টিখমর্ পামরর্ 
এখামর্। দর্উ ইেেন বাসীমির সব স্টচমে স্টবদে হালর্াগাি র্মথ্যর জর্য স্থার্ীে আবহাওোর পবূনাভাস 
পযনমবক্ষণ েরা চাদলমে যাওো উদচর্।  
  
"স্টেমের জরুদর প্রদর্দক্রো েমীরা দিমে আমের্ এবং ঝড় সম্পদেন র্ স্টয স্টোর্ চাদহিামে সমথ্নর্ 
েরার জর্য আমামির স্থার্ীে অ্ংেীিারমির সামথ্ সমূ্পণনভামব দর্মোদজর্ আমের্," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "স্টযমহরু্ ঝড়টি রাজয স্টথ্মে সমর যামে, আমরা সারারার্ োজ েরব যামর্ েদমউদর্টিগুমলা 
দর্রাপি থ্ামে, পদরবহর্ স্টখালা থ্ামে এবং ইউটিদলটিগুমলা দবিযুৎ পুর্রাে চালু েমর।"  
  
দর্উ ইেেন  স্টেে জমুড় ক্ষেক্ষদর্ মূলযাের্, পদরদস্থদর্ স্টমাোমবলা ও পুর্রুদ্ধামরর উমেমেয দর্মোদজর্ 
েরার জর্য দর্উ ইেেন  ইউটিদলটির বর্ন মামর্ প্রাে 4,500 জর্ শ্রদমে রমেমে। দ পােন মমন্ট অ্ি 
পাবদলে সাদভন মস েমীরা ঝমড়র পূণন সমে জমুড় ইউটিদলটিগুমলার োজ ট্র্যাে েরমব এবং দর্দির্ 
েরমব স্টয ইউটিদলটিগুমলা ঐসব অ্ঞ্চমল যথ্াযথ্ েমী দর্মোগ েমর স্টযগুদল সব স্টচমে স্টবদে প্রভাদবর্ 
হমব বমল আো েরা হমে। উপরন্তু, PSEG LI, ের্ এদ সর্ (Con Edison), অ্মরঞ্জ ও 
রেলযান্ড (Orange & Rockland) এবং স্টেন্দ্রীে হা সর্ (Central Hudson) ট্র্দপোল ঝড় 
ইসাইোস এর স্টথ্মে আসন্ন প্রভামবর িমল র্ামির প্রদর্দক্রো এবং পুর্রুদ্ধার প্রমচিার সমথ্নমর্ প্রাে 
2,000 অ্দর্দরক্ত পারস্পদরে সহােে লাইর্ েমীর বযবস্থা েমরমে।  
  
স্টোম্পাদর্র ববিযুদর্ে ঘােদর্ দর্ম্নরূপ:  
  
CHGE  109,000  
CONED  205,335  
NGRID  19,077  
NYSEG  89,370  
ORU  103,889  
PSEG-LI  342,681  
  
োউদন্ট অ্র্ুযােী বর্ন মার্ দবিযুৎ দবভ্রামের সংখযা দর্ম্নরূপঃ  
  
অ্যালমবদর্  1,814    
ব্রঙ্কস  22,848    
েলাদিো  7,182    
স্ট লাওেযার  524    
 ামচস  26,253    
এমসক্স  305    

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


 

 

িুলের্  326    
দেংস  13,101    
মর্মরা  259    
মন্টমগামাদর  117    
র্াসাউ  142,479    
দর্উ ইেেন   165    
র্াোগ্রা  1,112    
অ্মরঞ্জ  48,416    
অ্সওমেমগা  134    
পাের্াম  35,006    
কুইন্স  48,583    
স্টরর্মসলার  2,264    
দরচমন্ড  26,292    
রেলযান্ড  60,878    
সারামোগা  7,206    
স্টেমর্েমেদ   1,058    
স্টোহাদর  436    
সামিাে  1,98,047    
সাদলভার্  11,735    
আলোর  4,776    
ওোমরর্  1,792    
ওোদেংের্  268    
ওমেেমচোর  125,605    
  
স্টেে এম্বজবির প্রবতবক্রয়া কার্নক্রম  
  
স্টহামলোন্ড বর্রাপত্তা ও জরুবর স্টসিা বিভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES)  
দর্উইেেন  স্টেে দ দভেমর্র স্টহামলযান্ড দর্রাপত্তা ও জরুদর স্টসবা দবভামগর জরুদর অ্পামরের্স 
স্টসন্টার (Emergency Operations Center) COVID-19 মহামারীর োরমণ সদক্রে রমেমে এবং 
র্ারা আবহাওোর পদরদস্থদর্ পযনমবক্ষণ েরমব, রাষ্ট্রীে প্রদর্দক্রো োযনক্রম পদরচালর্া েরমব এবং 
ঘের্ার পুমরা সমেোমল এলাোবাসীর সামথ্ স্টযাগামযাগ েরমব। স্টেমের মজিুমেন্দ্রগুদল ঝড়-সম্পদেন র্ 
প্রমোজমর্ ক্ষদর্গ্রস্ত স্টলাোলমে সম্পি স্টমার্ামেমর্র জর্য প্রস্তুর্। এর মমযয রমেমে পাম্প, স্টচইর্স, 
বাদলর বস্তা এবং স্টবার্লজার্ পাদর্। অ্দযেন্তু, আগুর্ প্রদর্মরায ও দর্েন্ত্রণ দবভামগর োযনালে 



 

 

(Division's Office of Fire Prevention and Control) ঝমড়র গদর্পমথ্র স্থার্ীে প্রাথ্দমে 
সাড়ািার্োরীমির সহাের্া েরার জর্য র্ামির সুইিে ওোোর আরবার্ সাচন  অ্যান্ড স্টরসদেউ িল 
(Swift Water Urban Search and Rescue team) প্রাে স্টমার্ামের্ রমেমে। িলগুদল স্টর্ৌো এবং 
উচ্চ-অ্যামক্সল যার্বাহমর্ সদির্।  
  
বডপােন ম্বমন্ট অে োিম্বপাম্বেন ের্ (Department of Transportation, DOT)  
স্টলাোর হা সর্ ভযাদল এবং লং আইলযামন্ড DOT কু্ররা স্টেে দসমেম স্টথ্মে পমড় যাওো গাে 
অ্পসারমণ সদক্রেভামব োজ েরমে। দেেু স্টেে স্টরা  সামদেেভামব বন্ধ্ আমে, দেন্তু রক্ষণামবক্ষণ 
কু্ররা রাস্তা পদরষ্কামর দ্রুর্ সাড়া দিমে। ঝড় উত্তর দিমে সমর যাওোর সমে, DOT কু্ররা ঝড় 
চলাোলীর্ দ্রুর্ সাড়া দিমে যর্ দ্রুর্ সম্ভব রাস্তা পদরষ্কামরর জর্য বর্দর।  
  
স্টেেবযাপী সরঞ্জামমর সংখযাগুমলা দর্ম্নরূপ:  

• 1433টি বৃহৎ  াম্প ট্র্াে  
• গ্রাপল সহ 48টি স্টলা ার  
• 313টি স্টলা ার  
• দসউোর স্টজে সহ 16টি ভযাকুোম ট্র্াে  
• 28টি ট্র্যােড্ খর্র্যন্ত্র  
• 47টি চাোযুক্ত খর্র্যন্ত্র  
• স্টলাবে স্টট্র্ইলার সহ 61টি ট্র্যাক্টর স্টট্র্ইলার  
• 14টি দট্র্ কু্র বামেে ট্র্াে  
• 35টি ট্র্াদিে দসগর্যাল ট্র্াে  
• 7টি পাদর্র পাম্প  
• 7টি দচপার  

  
সব ক্ষদর্গ্রস্ত স্টরদসম দন্স এলাোে অ্গ্রাদযোরযকু্ত প্রদর্দক্রোর অ্পামরেমর্র সমেোল জমুড় 24/7 
অ্পামরের্ জর্য েমী স্টমার্ামের্ রমেমে। স্টরসপন্স সরঞ্জাম েমনক্ষম রাখমর্ স্টমোদর্ে সামপােন  রাখা 
হমব 24/7।  
  
বর্যা/ধ্বংসাবমেষ দ্রুর্ প্রদর্দক্রো েমীমির মঙ্গলবার রামর্ দম  হা সর্ এবং লং আইলযান্ড অ্ঞ্চমল 
প্রাে-স্টমার্ামের্ রমেমে স্টযমোমর্া প্রমোজমর্ দ্রুর্ সাড়া প্রিামর্র জর্য। অ্দর্দরক্ত সহাের্া প্রিামর্র 
জর্য প্রমোজর্ অ্র্ুযােী অ্দর্দরক্ত কু্রমির  াো হমব।  
  
থ্রুওম্বয় অথ্বরটি (Thruway Authority)  
থ্রুওমে অ্থ্দরটি বর্ন মামর্ গভর্নর মাদরও এম. কুমোমমা স্টসরু্র উপর খাদল স্টট্র্লার চলাচমল 
দর্মষযাজ্ঞা জাদর েমরমে এবং গদর্ সীমা েদমমে 35 মাইল প্রদর্ ঘণ্টা েরা হমেমে। উপরন্তু, 
রক্ষণামবক্ষণ েমীরা গাে স্টভমঙ্গ পড়ার অ্সংখয সংবামি সাড়া দিমে।  
  



 

 

বর্ন মামর্ ঝমড়া বার্াস সংক্রান্ত স্টযমোমর্া পদরদস্থদর্ স্টমাোমবলাে স্টেে জমুড় 647 জর্ অ্পামরের ও 
সুপারভাইজার, স্টোে স্টথ্মে মাঝাদর আোমরর খর্র্যন্ত্র, লাঙ্গল/ াম্প ট্র্াে, বড় স্টলা ার এবং স্টবে 
দেেু বহর্মযাগয VMS স্টবা ন , বহর্মযাগয লাইে োওোর, স্টোে স্টজর্ামরের, স্টোে পাম্প ও উপেরণ 
োর্ার স্টট্র্লার এবং স্টযমোমর্া যরমর্র পথ্ স্টঘারামর্া বা বমন্ধ্র জর্য ট্র্াদিে সাইর্ ও অ্র্যার্য 
ট্র্াদিে দর্েন্ত্রণ যন্ত্র দর্মে পুমরা স্টেমে বর্যা সমসযার সমাযামর্ েমীরা প্রস্তুর্ আমে। থ্রুওমেমর্ 
আবহাওো পদরদস্থদর্র বযাপামর স্টমােরচালেমির সর্েন  েরমর্ দবদভন্ন রেম বার্ন া দচহ্ন, হাইওমে 
পরামেন স্টরদ ও এবং স্টসােযাল দমদ ো বযবহার েরা হে।  
  
স্টেেবযাপী সরঞ্জামমর সংখযাগুমলা দর্ম্নরূপ:  
  

• 213টি বৃহৎ  াম্প ট্র্াে  
• 127টি স্টোে  াম্প ট্র্াে  
• 61টি স্টলা ার  
• 25 স্টট্র্ইলার  
• 7টি ভযাে ট্র্াে  
• 10টি ট্র্যাে  খর্র্যন্ত্র  
• 7টি চাোযকু্ত খর্র্যন্ত্র  
• 11টি ব্রাে দচপার  
• 99টি স্টচইর্স  
• 20টি এদরোল ট্র্াে  
• 21টি দে  দেোর  
• 87টি বহর্মযাগয স্টজর্ামরের  
• 69টি বহর্মযাগয আমলার ইউদর্ে  

  
থ্রুওমে অ্মথ্াদরটি স্টমােরচালেমির র্ামির স্টমাবাইল অ্যাপ  াউর্মলা  েরমর্ উৎসাদহর্ েমর যা 
আইমিার্ এবং অ্যান্ড্রমে  দ ভাইমস  াউর্মলা  েরার জর্য দবর্ামূমলয উপলভয। অ্যাপটি স্টমােরযার্ 
চালেমির প্রেৃর্-সমমে ট্র্াদিে এবং দিে-দর্মিনের্া সহাের্া লামভর সরাসদর সুমযাগ প্রিার্ েমর। 
এোড়াও স্টমােরচালেরা TRANSalert ই-স্টমইমলর জর্য সাইর্ আপ েরমর্ পামরর্ দর্মচর দলঙ্ক 
অ্র্ুসরণ েমর যা থ্রুওমে জমুড় সবনমেষ ট্র্াদিে পদরদস্থদর্ সম্পদেন র্ র্থ্য প্রিার্ 
েমর: www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. দরমেল-োইম আপম মের জর্য, স্টমােরচালেরা 
থ্রুওমে ও দর্উ ইেমেন র অ্র্যার্য রাস্তার ট্র্াদিে পদরদস্থদর্ প্রিেনর্োরী ইন্টামরদক্টভ মযাপ স্টিখমর্ 
েুইোমর @ThruwayTraffic অ্র্ুসরণ েরমর্ পামরর্ অ্থ্বা www.thruway.ny.gov দভদজে েরমর্ 
পামরর্।  
  
স্টমম্বোপবলোর্ োিম্বপাম্বেন ের্ অথ্াবরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA)  
স্টমমট্র্াপদলের্ ট্র্ান্সমপামেন ের্ অ্থ্দরটির 10,000 এর ও স্টবেী েমী এই স্টক্ষমে োজ েরমে এবং স্টসবা 
প্রিার্ েরমে এবং ক্রান্তীে ঝড় ইসাইো সৃি ক্ষেক্ষদর্র প্রদর্ সাড়া দিমে। সাবওমেমর্, স্টযখামর্ 
দিমর্র শুরুমর্ সমস্ত আউেম ার লাইর্ সামদেেভামব স্থদগর্ েরা হে, চারটি স্টট্র্র্ বযর্ীর্ (এ, দব, 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d94272db-85644578-d9408bee-000babda0106-886dc1d3b3fca732&q=1&e=f4a0f5a4-a25b-4893-9432-d4cb99660c1d&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%257C8298d9a300074decce2908d837c81670%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637320679813028981%26sdata%3D1CG4lCiGAu7gcKAxx5bqgk9f2ZC5sYUxsuxgwoL9R%252BM%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=402b8b0c-1c0dbcaf-40297239-000babda0106-a9bc08f67e2ba44d&q=1&e=f4a0f5a4-a25b-4893-9432-d4cb99660c1d&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%257C8298d9a300074decce2908d837c81670%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637320679813038936%26sdata%3DOv21NIK2gmTbLze0JQ%252FmAceEbdSRAnclbc4QKoUqdaE%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3e91a711-62b790b2-3e935e24-000babda0106-e4a7b3be19358249&q=1&e=f4a0f5a4-a25b-4893-9432-d4cb99660c1d&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%257C8298d9a300074decce2908d837c81670%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637320679813048896%26sdata%3DGAV1Gi3tuKwIjJ4E%252Fvn70dbB1ooA%252B79dG2GJqe7Kwb0%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=aa7d2c17-f65b1bb4-aa7fd522-000babda0106-4d6fed9b3270dc33&q=1&e=f4a0f5a4-a25b-4893-9432-d4cb99660c1d&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%257C8298d9a300074decce2908d837c81670%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637320679813048896%26sdata%3DcLEtVphWLkW%252BHwP3%252BfX04KBuD6DGb2qA5VdDzA3JCOU%253D%26reserved%3D0
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 দিউ এবং স্টজ  স্টট্র্র্) এবং স্টেমের্ আইলযান্ড স্টরলওমে োড়া সবগুমলাই পুমরাপুদর পুর্রুদ্ধার েরা 
হমেমে। লং আইলযান্ড স্টরল স্টরাম , েমীরা লং দবচ এবং িার রোওমে োখাে স্টসবা পুর্রুদ্ধার 
েমরমে। গ্রযান্ড স্টসন্ট্রাল োদমনর্াল স্টথ্মে সীদমর্ বদহমুনখী স্টসবা সহোমর স্টমমট্র্া-র্মথ্ন হা সর্ লাইর্ 
পদরমষবা পুর্রাে শুরু হমেমে।  
  
আমামির অ্বোঠামমার বযাপে ক্ষদর্র োরমণ ব্রামঞ্চসসহ হারমলম এবং দর্উ হযামভর্ লাইর্ স্থদগর্ 
রাখা হমেমে। যর্ র্াড়ার্াদড় সম্ভব পূণন স্টসবা পুর্রুদ্ধামরর জর্য কু্ররা সারা সন্ধ্যা োজ চাদলমে 
যামব। সম্ভব হমল গ্রাহেমির বাদড়মর্ থ্ােমর্ উৎসাদহর্ েরা হমে, এবং সবনমেষ স্টসবা র্মথ্যর জর্য 
new.mta.info, MYmta অ্যাপ এবং েুইোমর MTA এমজদন্স পযনমবক্ষণ েরমর্ উৎসাদহর্ েরা 
হমে। গ্রাহেগণ MYmtaalerts.com এ স্টেক্সে এবং ইমমইল এলামেন র জর্য সাইর্ আপ েরমর্ পামরর্।  
  
বর্উ ইয়কন  এিং বর্উ জাবসনর িন্দর কতৃন পক্ষ (Port Authority of New York and New Jersey, 
PATH) 
স্টপােন  অ্থ্দরটির দবমার্বন্দর, োদমনর্াল এবং বাস স্টেেমর্র ভ্রমণাথ্ীমির দবলি, বাদর্ল অ্থ্বা 
পুর্ঃবুদেংমের সবনমেষ র্মথ্যর জর্য সরাসদর বাস েযাদরোর এবং এোরলাইমন্সর সামথ্ স্টযাগামযাগ 
েরার জর্য উৎসাদহর্ েরা হে।  
  
ঝড় সম্পদেন র্ র্ার এবং দসগর্যাল োমজর োরমণ, PATH দর্উআেন  স্টপর্ স্টেের্, হমবামের্ এবং 
33র্ম স্টসন্ট স্টেেমর্ দর্উ জাদসন ট্র্ার্দজে (New Jersey Transit, NJT) টিমেে/পাসমে গ্রহণ 
েরমব।  
  
স্টপােন  অ্থ্দরটি সুদবযা সম্পমেন  সবনমেষ র্মথ্যর জর্য, অ্র্ুগ্রহ েমর স্টসােযাল দমদ ো স্টচে েরুর্, PA 
এলােন -এর জর্য সাইর্ আপ েরুর্ অ্থ্বা PA স্টমাবাইল অ্যাপগুদলর মমযয এেটি  াউর্মলা  েরুর্।  
  
বডপােন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  
DEC পদরমবে সংরক্ষণ পদুলে অ্দিসার, িমরে স্টরঞ্জাসন, আপৎোলীর্ বযবস্থাপর্া েমী এবং অ্ঞ্চমলর 
েমীরা সর্েন  আমের্ এবং পদরদস্থদর্র পযনমবক্ষণ েরমের্ এবং গুরুর্র আবহাওোে আক্রান্ত হমর্ 
পামর এমর্ এলাো ও অ্বোঠামমাগুমলামে সদক্রেভামব েহল দিমের্। দ্রুর্ পাদর্ স্টথ্মে উদ্ধার িল 
এবং স চালে সহ, দবিযমার্ সেল সংস্থার্, স্টযমোমর্া জরুদর পদরদস্থদর্মর্ সহাের্ার জর্য প্রস্তুর্ 
আমে।  
  
পাকন , বিম্বর্াের্ ও ঐবতহাবসক সংরক্ষণ অবেস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
স্টেে পােন  অ্পামরের্ েমীরা বর্ন মামর্ ঝমড়র ক্ষেক্ষদর্ এবং ধ্বংসাবমেষ পদরষ্কার েরমে। লং 
আইলযান্ড এবং হা সর্ ভযাদলর স্টবে দেেু রাষ্ট্রীে উিযার্ এবং পলু পযনেেমির স্বাস্থয এবং দর্রাপত্তা 
রক্ষার জর্য অ্দর্দিনিোমলর জর্য বন্ধ্ েমর স্টিওো হমেমে। সম্ভাবয িেনেমির পামেন র অ্বস্থা সম্পমেন  
আপম মের জর্য https://parks.ny.gov/ দভদজে েরমর্ অ্র্ুমরায েরা হমেমে।  

http://new.mta.info/
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https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a2bc5df3-fe9a65cd-a2bea4c6-000babda0031-5a2194c6ceeb5f08&q=1&e=6febf91d-f41d-4e58-8fab-b685ae1ae55b&u=https%3A%2F%2Fgcc01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fprotect2.fireeye.com%252Fv1%252Furl%253Fk%253D3eeff3ad-626ecb56-3eed0a98-000babd9f8b3-019734463c542813%2526q%253D1%2526e%253D453619b1-854f-4cd9-a25f-a7300f75ed29%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.panynj.gov%25252Fport-authority%25252Fen%25252Falerts.html%26data%3D02%257C01%257Clkryzak%2540panynj.gov%257C1077fff8a1164e3fb59708d838c75f4a%257Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02%257C0%257C0%257C637321776234987399%26sdata%3Dask2DPRPK31Rm2zzGiqyM4ndsh6GganmrjmNjc4ZWfc%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a2bc5df3-fe9a65cd-a2bea4c6-000babda0031-5a2194c6ceeb5f08&q=1&e=6febf91d-f41d-4e58-8fab-b685ae1ae55b&u=https%3A%2F%2Fgcc01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fprotect2.fireeye.com%252Fv1%252Furl%253Fk%253D3eeff3ad-626ecb56-3eed0a98-000babd9f8b3-019734463c542813%2526q%253D1%2526e%253D453619b1-854f-4cd9-a25f-a7300f75ed29%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.panynj.gov%25252Fport-authority%25252Fen%25252Falerts.html%26data%3D02%257C01%257Clkryzak%2540panynj.gov%257C1077fff8a1164e3fb59708d838c75f4a%257Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02%257C0%257C0%257C637321776234987399%26sdata%3Dask2DPRPK31Rm2zzGiqyM4ndsh6GganmrjmNjc4ZWfc%253D%26reserved%3D0
https://parks.ny.gov/


 

 

  
উপরন্তু, 8টি স্টেে পােন  সোর কু্র DOT এর রাস্তা পদরষ্কার প্রমচিামে সমথ্নর্ েরমে এবং 4 
সিমসযর পােন  পুদলে সুইিেওোোর স্টরসদেউ টিম দেংেমর্ স্টেে পুদলমের সমথ্নমর্ উপদস্থর্ রমেমে। 
স্টেে পােন  অ্পামরের্ েমীরা বর্যার ক্ষেক্ষদর্ প্রদর্মরাময স্টজান্স দবচ এবং দগলমগা দবমচ 
প্রদর্রক্ষামলূে বাদলর স্টবড়া বর্দর েমরমে।  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেে পবুলে  
দর্উইেেন  স্টেে পুদলে সমস্ত টু্র্পারমে সজাগ থ্ােমর্ এবং স্টয স্টোর্ও সমসযার জর্য পদরদস্থদর্ 
দর্দবড়ভামব পযনমবক্ষণ েরার দর্মিনে দিমেমে। প্রমোজমর্ ক্ষদর্গ্রস্ত এলাোে অ্দর্দরক্ত েমী স্টমার্ামের্ 
েরা হমব। স্টেে পদুলমের দ্রুর্ পাদর্ উদ্ধারোরী িমলর সিসযমির স্টমার্ামের্ েরা হমব এবং 
অ্দবলমি সাড়া স্টিওোর জর্য স্টমার্ামের্ েরা হমব। স্টর্ৌো এবং ইউটিদলটি যার্বাহর্ সহ সেল চার 
চাোর গাদড় এবং সেল দবদেির্া যার্বাহর্, বযবহৃর্ হমে।  
  
বর্উ ইয়কন  বিেেুৎ কতৃন পক্ষ (New York Power Authority, NYPA)  
দর্উ ইেেন  পাওোর অ্থ্দরটি পারস্পদরে সহাের্াে পাওোর পুর্রুদ্ধামরর অ্র্ুমরায সমথ্নর্ েরার 
জর্য দবদর্মোগোরী মাদলোর্াযীর্ ইউটিদলটি, স্টপৌর এবং সমবাে অ্ংেীিারমির সামথ্ োজ েরমে। 
NYPA-এর উৎপাির্ এবং ট্র্ান্সদমের্ সম্পমির উপর স্টোর্ োযনের প্রভাব পমড়দর্, র্মব েমীরা 
র্যাের্াল ওমেিার সাদভন মসর আপম ে পযনমবক্ষণ চাদলমে যামে এবং অ্ভযন্তরীণ এবং বদহরাগর্ 
স্টেেমহাোরমির সামথ্ সমন্বে েরমে।  
  
েযার্াল েমপনামরের্ স্টমদরর্ারমির োমে এেটি দবজ্ঞদি জাদর েমরমে স্টয সম্ভাবয আেদিে বর্যার 
প্রভামবর জর্য এদর েযার্াল স্টসন্ট জর্সদভমলর লে ই-16 স্টথ্মে জযােসর্বামগনর লে ই-18 পযনন্ত 
আজ দবমেমল বন্ধ্ েমর স্টিওো হমেমে। সোমল পদরদস্থদর্ পুর্মূনলযাের্ েরা হমব এবং প্রমোজর্ 
অ্র্ুযােী হালর্াগািেৃর্ দবজ্ঞদি স্টেোর েরা হমব।  
  
বর্রাপত্তা পরামেন  
প্রবল বৃদিপার্ হওোর সমমেই রাস্তাে স্টবর হমল, অ্র্ুগ্রহ েমর সাবযামর্ গাদড় চালার্ এবং এই 
দবষেগুদল মাথ্াে রাখুর্:  
  

• বর্যা দবধ্বস্ত রাস্তা দিমে গাদড় চাদলমে যাওোর স্টচিা েরমবর্ র্া। গাদড় স্টঘারার্ এবং অ্র্য 
রাস্তা দিমে যার্।  

• দ্রুর্ গদর্মর্ বমে চলা পাদর্র ধ্বংসাত্মে ক্ষমর্ামে অ্বমহলা েরমবর্ র্া। দ্রুর্ গদর্মর্ বমে 
চলা িইু িুে উচ্চর্ার পাদর্ দেন্তু আপর্ার গাদড়মে ভাদসমে দর্মে চমল যামব। প্রদর্ ঘণ্টাে 
িইু মাইল স্টবমগ বমে চলা জল এেো রাস্তা বা স্টসরু্ স্টথ্মে গাদড় ভাদসমে দর্মে স্টযমর্ পামর।  

• বর্যা দবধ্বস্ত রাস্তাে যামর্ আেো পড়মর্ র্া হে স্টস জর্য সমমের আমগই স্টবর স্টহার্।  
• প্রস্তাদবর্ রাস্তা অ্র্ুসরণ েরুর্। বর্যা দবধ্বস্ত অ্ঞ্চলগুদল স্টিখমর্ ইমামজন দন্স দ েুযর উমপক্ষা 

েরমবর্ র্া।  



 

 

• যার্াোর্ েরার সমমে, সাম্প্রদর্ে খবমর র্জর রাখমর্ NOAA ওমেিার স্টরদ ও এবং 
স্টলাোল স্টরদ ও ব্র োমে মর্মযাগ রাখুর্।  

• বর্যাে স্টভমস চমল যাওো রাস্তা, িাাঁেল যমর যাওো, পাদর্ অ্থ্বা পাদর্ স্টবর হমে যাওোর 
বযবস্থাে থ্াো িাাঁেল অ্থ্বা ববিযুদর্ে র্ার মাটিমর্ পমড় আমে দে র্া এবং স্টোর্ও দেেু 
পড়মে অ্থ্বা পমড় আমে দে র্া স্টসই সব দিমে র্জর রাখুর্।  

• স্টযসব জােগাে র্িী বা জলপ্রবাহ হঠাৎ বৃদদ্ধ স্টপমে বর্যা আর্মর্ পামর, স্টযমর্ হাইওমের 
গর্ন , স্টসরু্ ও দর্চু এলাো, স্টসখামর্ লক্ষয রাখুর্।  

• যদি আপদর্ আপর্ার গাদড়র দভর্মর থ্ামের্ আর আপর্ার চারপামে জল দ্রুর্মবমগ বাড়মর্ 
থ্ামে, র্াহমল অ্দবলমি গাদড় স্টেমড় চমল যার্।  

  
বর্যা এবং গুরুর্র আবহাওোর জর্য প্রস্তুর্ হর্:  
  

• আপদর্ স্টযখামর্ বসবাস েমরর্ স্টসখামর্র োউদন্ট এবং দর্েেবর্ী েহরগুদলর র্াম জার্ুর্। 
গুরুর্র আবহাওো সর্েন র্া এেটি োউদন্টর দভদত্তমর্ জাদর েরা হে।  

• আপর্ার বাদড়র বা বযবসার স্টথ্মে দর্রাপি রুেটি দেখুর্, যদি দর্রাপি স্থমল আপর্ার 
র্াড়ার্াদড় চমল স্টযমর্ হে।  

• এেটি 'পদরবার পালাবার' পদরেল্পর্া গঠর্ এবং অ্র্েুীলর্ েরুর্ এবং পদরবামরর সিসযরা 
পৃথ্ে হমে স্টগমল এেটি স্টিখা েরার স্থার্ সর্াক্ত েমর রাখুর্।  

• আসবাব, স্টপাোে এবং অ্র্যার্য বযদক্তগর্ সম্পদত্ত সহ সমস্ত মূলযবার্ দজদর্সগুদলর এেটি 
আইমেমেৃর্ র্াদলো বর্দর েরুর্। এেটি দর্রাপি স্থামর্ র্াদলোটি রাখুর্।  

• েযার্ এর খাবার, ঔষয এবং িােন  এই  সরবরাহ ও পার্ীে জমলর জরুদর সরবরাহ 
েেপাইল েরুর্। পদরষ্কার, বন্ধ্ পামে পার্ীে জল সংরক্ষণ েরুর্।  

• আপর্ার স্টপাষা প্রাণী দর্মে েী েরমবর্ পদরেল্পর্া েমর রাখুর্।  
• এেটি স্টপামেন বল স্টরদ ও, ফ্ল্যােলাইে, অ্দর্দরক্ত বযাোদর এবং উপলভয জরুদর রান্না সরঞ্জাম 

রাখুর্।  
• আপর্ার অ্মোমমাবাইমল পযনাি জ্বালার্ী রাখুর্। যদি দবিযুৎ েদক্ত বন্ধ্ হমে যাে, র্মব 

গযামসাদলর্ স্টেের্ েমেে দিমর্র জর্য জ্বালার্ী পাম্প েরমর্ পারমব র্া। আপর্ার গাদড়র 
ট্র্ামঙ্ক এেটি স্টোে িমুযনাগ সরবরাহ দেে রাখরু্।  

• আপর্ার সম্পদত্ত ের্ উপমর এবং বর্যা স্তমরর ের্ িুে দর্মচ স্টজমর্ দর্র্। পবূনাভাসেৃর্ 
বর্যার মাো যখর্ সম্প্রচার েরা হে, আপর্ার জােগাে বর্যা হমর্ পামর দের্া র্া দর্যনারণ 
েরমর্ পামরর্।  

• সযান্ডবযাগ, প্লাইউ , প্লাদেমের দেে এবং োমঠর মমর্া উপেরণমে জরুদর জল-দর্মরাযে 
দহমসমব বযবহার েরার জর্য হামর্র োমে রাখুর্।  

  
হামর্ িমুযনাগ সরবরাহ রাখরু্, এগুমলা সহ:  
  

• েচন লাইে এবং অ্দর্দরক্ত বযাোদর  
• বযাোদর চাদলর্ স্টরদ ও এবং অ্দর্দরক্ত বযাোদর  



 

 

• িােন  এই  দেে এবং মযার্ুোল  
• জরুদর খািয এবং জল  
• অ্ ববিযুদর্ে েযার্ ওমপর্ার  
• অ্পদরহাযন ওষুয  
• স্টচেবুে, র্গি, স্টক্রদ ে ো ন , এটিএম ো ন   

  
দবিযুৎ চমল স্টগমল, দর্উ ইেমেন র অ্দযবাসীমির উদচর্:  
  

• দবিযুৎ-চাদলর্ গুরুত্বপূণন যন্ত্রপাদর্ ও অ্র্যার্য উপেরণ বন্ধ্ েমর রাখুর্ দবিযুৎ সংমযাগ 
দবদেন্ন েমর দির্, স্টযমর্- েদম্পউোর, োরণ দবিযুৎ সরবরাহ সামদেে স্টবমড় স্টগমল র্া 
আপর্ার যন্ত্রমে র্ি েমর দিমর্ পামর। এেটি বাদর্র সুইচ চাল ুেমর রাখুর্ যামর্ দবিযুৎ 
দিমর আসমল আপদর্ জার্মর্ পামরর্। যখর্ই ববিযুদর্ে উপেরণ বযবহার েরমবর্, দবিযুৎ 
সাজন  প্রমেক্টর বযবহার েরুর্।  

• দবিযুৎ চমল স্টগমল স্টসবা সংস্থামে স্টিার্ েরুর্ এবং অ্দিদসোল র্মথ্যর জর্য স্থার্ীে স্টবর্ার 
সম্প্রচার শুর্ুর্। দর্উ ইেেন  স্টেমে-র ইউটিদর্দলটি র্াদলোর জর্য দর্উ ইেেন  স্টেে 
দ পােন মমন্ট অ্ব পাবদলে সাদভন স (New York State Department of Public Service)-
এর ওমেবসাইে পদরিেনর্ েরুর্ আপর্ার প্রদর্মবেীর দবিযুৎ রমেমে দের্া র্া জার্মর্ পরীক্ষা 
েরুর্। স্টযাগামযাগ সহাের্া ও িাংের্াল সহাের্া প্রমোজর্ এমর্ বযদক্তমির স্টখাাঁজ দর্র্।  

• জরুদর আমলা জ্বালামর্ার জর্য স্টেবল ফ্ল্যােলাইে বযবহার েরুর্ – স্টমামবাদর্ স্টথ্মে আগুর্ 
লাগার ঝুাঁ দে রমেমে।  

• স্টরদিজামরের ও দিজামরর িরজা বন্ধ্ রাখুর্ – স্টরদিজামরের্ প্রমোজর্ এমর্ স্টবদেরভাগ 
খাবার স্টরদিজামরেমরর িরজা বন্ধ্ অ্বস্থাে েমেে ঘণ্টা দর্রাপি থ্ামে। িরজা বন্ধ্ অ্বস্থাে 
স্টরদিজামরের েমপমক্ষ চার (4) ঘণ্টা খাবার ঠাণ্ডা রামখ। এেটি পূণনাঙ্গ দিজার প্রাে 48 
ঘণ্টার জর্য র্াপমাো যমর রাখমব।  

• ঘর গরম েরার জর্য েেলার দগ্রল ইর্ম ার এবং গযাস স্টোভ বযবহার েরমবর্ র্া – 
এগুমলা স্টথ্মে ক্ষদর্ের মাোর োবনর্ মমর্াঅ্ক্সাই  েড়ামর্ পামর।  

• ঠাণ্ডা আবহাওোে, েমেে স্তমরর জামা পমর এবং বাইমর েম সমে োোমর্ার মাযযমম উষ্ণ 
থ্াকুর্। ঠাণ্ডা-বাদহর্ দবদভন্ন উপসগন (স্টযমর্, হাইমপাথ্াদমনো) সম্পমেন  সমচর্র্ থ্াকুর্ এবং 
এ যরমর্র স্টোমর্া উপসগন স্টিখা স্টগমল  াক্তার স্টিখার্।  

• আপদর্ স্টোমর্া উাঁচু ভবমর্ থ্ােমল, দসদড় স্টবমে ভবমর্র সবমচমে দর্মচর র্লাে স্টর্মম যার্। 
এদলমভেমর আেমে স্টগমল, সহাের্ার জর্য অ্মপক্ষা েরুর্। স্টজার েমর িরজা স্টখালার স্টচিা 
েরমবর্ র্া। বযযন যরুর্ – এদলমভেমর প্রচুর বার্াস থ্ামে এবং এর স্টভর্রো বযবহারোদরর 
দর্রাপত্তার েথ্া মাথ্াে স্টরমখ বর্দর।  

• আপর্ার স্টপাষা প্রাণীমে সমর্জ, ঠাণ্ডা পাদর্ খাওোমর্ ভুলমবর্ র্া।  
• অ্প্রমোজর্ীে ভ্রমণ বাদর্ল েরুর্, দবমেষ েমর গাদড়মর্ চমড়। দবিযুৎ চমল স্টগমল ট্র্াদিে 

বাদর্ োজ েরমব র্া, িমল রাস্তাে জযাম স্টলমগ স্টযমর্ পামর এবং গাদড় চলাচমল দবপির্ে 
পদরদস্থদর্ বর্দর হমর্ পামর। স্টলা মেদ ং অ্বস্থাে আপর্ামে যদি গাদড় চালামর্ই হে, র্াহমল 
ট্র্াদিে দসগর্াল অ্মেমজা থ্াো সংমযাগ সড়েগুমলামর্ 4-মুখী থ্ামার দর্েমটি স্টমমর্ চলমবর্।  



 

 

• মমর্ রাখমবর্ স্টয বযাংমের এটিএম (ATMs) স্টমদের্ ও এদলমভের োজ র্াও েরমর্ পামর।  
  
আমরা দর্রাপত্তা সংক্রান্ত পরামমেনর জর্য, www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfmএ 
DHSES এর ওমেবসাইমে যার্।  
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