
 

 

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

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন  ট্রবিকাল ঝড় ইসাইয়াস তার প্রভাি ফেলা শুরু করার সাম্বে, বর্উ 
ইয়কন িাসীম্বের অিগত কম্বরর্ তার বিরুম্বে রাম্বযের প্রস্তুবত সম্পম্বকন ।  

  
রাম্বযের যরুবর প্রবতবিয়ার সংস্থার্গুবল ফলাকালয়গুবলম্বক সাহায্ে করার যর্ে ফকৌেলগতভাম্বি 

ফমাতাম্বয়র্ করা হম্বয়ম্বে  
  

বর্উ ইয়কন িাসীম্বের েবিোলী িাযু়,প্রিল িৃবিিাত এিং আকবিক ির্োর সম্ভাির্ার যর্ে 
িবরকল্পর্া করা উবিত  

  
মঙ্গলিার েিুরু ফেম্বক মধ্েরাত িয্নন্ত MTA বিয ফেম্বক ট্োর্ম্বেম ফট্রলার এিং খাবল ট্রাক্টর ফট্রলার 

বর্বিে  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়মকন র জরুরী প্রনিনিয়ার প্রস্তুনি সম্পমকন  নর্উ 
ইয়কন বাসীমের আপমেট কমরমের্ যখর্ ট্রনপকাল ঝড় ইসাইয়াস নর্উ ইয়মকন  প্রভাব ফেলমি শুরু 
কমরমে। বিন মার্ প্রমেপণ ফেখামে ফয ঝমড়র পথ নকেুটা পনিমম স্থার্ান্তনরি হময়মে, যা মধ্য 
হােসর্ এবং রাজধ্ার্ী অ্ঞ্চমল প্রবল বর্নণ এবং শনিশালী বািামসর ঝুুঁ নক বৃনি কমরমে। রামজযর 
সংস্থাগুমলা ঝমড়র পথ নর্কটভামব পযনমবেণ করমে এবং ফকৌশলগিভামব রাজধ্ার্ী, নমে হােসর্, 
নর্উ ইয়কন  নসটি এবং লং আইলযান্ড অ্ঞ্চমল সংস্থার্সমূহ আমগ ফথমক ফমািাময়র্ কমরমে। নর্উ 
ইয়কন বাসীমের উনিি িামের পনরবারগুনল ঝমড়র জর্য প্রস্তুি থামকর্ িা নর্নিি করা এবং সব 
ফিময় হালর্াগাে িমথযর জর্য স্থার্ীয় আবহাওয়ার পবূনাভাস পযনমবেণ করা অ্বযাহি রামখর্।  
  
"ট্রনপকাল ঝড় ইসাইয়াস নর্উ ইয়মকন র মমধ্য নেময় ফযমি শুরু কমরমে, যার েমল প্রবল বািাস, 
প্রবল বৃনি এবং আকনিক বর্যার সম্ভাবর্া রময়মে যা বড় ধ্রমর্র নবঘ্ন ঘটামি পামর, এবং আনম 
নর্উ ইয়কন বাসীমের, নবমশর্ কমর যারা সরাসনর ইসাইয়ামসর পমথ আমের্, িামের শান্ত থাকমি এবং 
অ্প্রময়াজর্ীয় যাত্রা র্া করমি অ্র্ুমরাধ্ করনে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামের এমামজন নি 
ফরসপি টিমমক আমগ ফথমক ফমািাময়র্ করা হময়মে সব ফিময় ফবনশ েনিগ্রস্ত হমব বমল মমর্ করা 
হয় ফযই এলাকাগুনল, ফসখামর্, এবং আমরা নর্উ ইয়কন বাসীমের সুরনেি রাখমি আমামের স্থার্ীয় 
অ্ংশীোরমের সাহাযয করমি প্রস্তুি।"  
  



 

 

গি 24 ঘন্টায় ঝড়টি পনিমম সমর ফগমে এবং উত্তর নেমক িার গনি বৃনি কমরমে। এর সামথ, লং 
আইলযামন্ড প্রিযানশি বৃনিপামির পনরমাণ কমম ফগমে। নকন্তু, রামজযর অ্ভযন্তমর স্থার্ীয় এলাকাগুনল 
শনিশালী বািাস এবং িার সমে েয় ইনঞ্চ পযনন্ত বৃনিপাি ফেখমি পামর। ট্রনপকাল ঝমড়রসিকন িা 
এবং টর্নামোর র্জরোরী নর্ম্ন মধ্য হােসর্, নর্উ ইয়কন  নসটি এবং লং আইলযান্ড অ্ঞ্চমলর জর্য 
কাযনকর করা আমে। পূবনাভাস ভনবর্যদ্বাণী করমে ফয এই অ্ঞ্চমলর নর্উ ইয়কন বাসীরা ঘণ্টায় 40 
ফথমক 50 মাইল ফবমগ বািামসর গনি অ্র্ুভব করমি পামর, ফযখামর্ সমবনাচ্চ ঘণ্টায় প্রায় 70 মাইল 
ফবমগ ফঝামড়া হাওয়া বইমি পামর। উপকূল বরাবর েইু েুট পযনন্ত স্থার্ীয় ঝমড়র উোমসর সম্ভাবর্া 
আমে।  
  
র্যাশর্াল ওময়োর সানভন স (National Weather Service) উত্তর নমে হােসর্, সাউোর্ন টায়ার, 
রাজধ্ার্ী এবং উত্তর কানি অ্ঞ্চল জমুড় এলাকার জর্য ফবশ নকেু আকনিক বর্যার র্জরোরী এবং 
বায় ুউপমেিা জানর কমরমে। নর্উ ইয়কন বাসীরা সবনমশর্ আবহাওয়া পূবনাভামসর পাশাপানশ, এই সকল 
নবজ্ঞনির সমূ্পণন িানলকার জািীয় আবহাওয়া পনরমর্বা ওময়বসাইমট নগময় ফেখমি পামরর্ এখামর্।  
  
এম্বযবির প্রস্তুবত  
  
ফহামলোন্ড বর্রািত্তা ও যরুবর ফসিা বিভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES)  
নর্উইয়কন  ফেট নেনভশমর্র ফহামলযান্ড নর্রাপত্তা ও জরুনর ফসবা নবভামগর জরুনর অ্পামরশর্স 
ফসন্টার (Emergency Operations Center) COVID-19 মহামারীর কারমণ সনিয় রময়মে এবং 
িারা আবহাওয়ার পনরনস্থনি পযনমবেণ করমব, রাষ্ট্রীয় প্রনিনিয়া কাযনিম পনরিালর্া করমব এবং 
ঘটর্ার পুমরা সময়কামল এলাকাবাসীর সামথ ফযাগামযাগ করমব। ফেমটর মজেুমকন্দ্রগুনল ঝড়-সম্পনকন ি 
প্রময়াজমর্ েনিগ্রস্ত ফলাকালময় সম্পে ফমািাময়মর্র জর্য প্রস্তুি। এর মমধ্য রময়মে পাম্প, ফিইর্স, 
বানলর বস্তা এবং ফবািলজাি পানর্। অ্নধ্কন্তু, আগুর্ প্রনিমরাধ্ ও নর্য়ন্ত্রণ নবভামগর কাযনালয় 
(Division's Office of Fire Prevention and Control) ঝমড়র গনিপমথর স্থার্ীয় প্রাথনমক 
সাড়াোর্কারীমের সহায়িা করার জর্য িামের সুইেট ওয়াটার আরবার্ সািন  অ্যান্ড ফরসনকউ েল 
(Swift Water Urban Search and Rescue team) প্রাক ফমািাময়র্ কমরমে। েলগুনল ফর্ৌকা এবং 
উচ্চ-অ্যামেল যার্বাহমর্ সনিি।  
  
বেিাট্ন ম্বমন্ট অে ট্রািম্বিাম্বট্ন ের্ (Department of Transportation)  
রাজযজমুড় 3,517 জর্ সুপারভাইজর এবং অ্পামরটর সহ রাজয সড়ক নবভাগ পনরনস্থনি ফমাকামবলার 
জর্য প্রস্তুি। সকল উপলভয বনৃি/বর্যা/বায়ু প্রনিনিয়া সরঞ্জাম ফমািাময়র্ করমি প্রস্তুি। রাজযবযাপী 
সরঞ্জাম সংখযা নর্ম্নরূপ:  
  

• 1433টি বৃহৎ োম্প ট্রাক  
• গ্রাপল সহ 48টি ফলাোর  
• 313টি ফলাোর  
• নসউয়ার ফজট সহ 16টি ভযাকুয়াম ট্রাক  

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


 

 

• 28টি ট্রযাকড্ খর্র্যন্ত্র  
• 47টি িাকাযুি খর্র্যন্ত্র  
• ফলাবয় ফট্রইলার সহ 61টি ট্রযাক্টর ফট্রইলার  
• 14টি নট্র িু বামকট ট্রাক  
• 35টি ট্রানেক নসগর্যাল ট্রাক  
• 6টি পানর্র পাম্প  
• 77টি নিপার  

  
সব েনিগ্রস্ত ফরনসমেনি এলাকায় অ্গ্রানধ্কারযিু প্রনিনিয়ার অ্পামরশমর্র সময়কাল জমুড় 24/7 
অ্পামরশর্ জর্য কমী ফমািাময়র্ করা হমব। ফরসপি সরঞ্জাম কমনেম রাখমি ফমকানর্ক সামপাটন  রাখা 
হমব 24/7।  
  
বর্যা/ধ্বংসাবমশর্ দ্রুি প্রনিনিয়া কমীমের মেলবার রামি নমে হােসর্ এবং লং আইলযান্ড অ্ঞ্চমল 
প্রাক-ফমািাময়র্ করা হমব ফয ফকামর্া প্রময়াজমর্ দ্রুি সাড়া ফেওয়ার জর্য। অ্নিনরি সহায়িা 
প্রোমর্র জর্য প্রময়াজর্ অ্র্ুযায়ী অ্নিনরি কমীমের োকা হমব।  
  
থ্রুওম্বয় অম্বোবরটি (Thruway Authority)  
থ্রুওময় অ্মথানরটি ঝমড়া বািাস সংিান্ত ফযমকামর্া পনরনস্থনি ফমাকামবলায় ফেট জমুড় 647 জর্ 
অ্পামরটর ও সুপারভাইজার, ফোট ফথমক মাঝানর আকামরর খর্র্যন্ত্র, লােল/োম্প ট্রাক, বড় 
ফলাোর এবং ফবশ নকেু বহর্মযাগয VMS ফবােন , বহর্মযাগয লাইট টাওয়ার, ফোট ফজর্ামরটর, ফোট 
পাম্প ও উপকরণ টার্ার ফট্রলার এবং ফযমকামর্া ধ্রমর্র পথ ফঘারামর্া বা বমের জর্য ট্রানেক 
সাইর্ ও অ্র্যার্য ট্রানেক নর্য়ন্ত্রণ যন্ত্র নর্ময় পুমরা ফেমট বর্যা সমসযার সমাধ্ামর্ কমীরা প্রস্তুি 
আমে। থ্রুওময়মি আবহাওয়া পনরনস্থনির বযাপামর ফমাটরিালকমের সিকন  করমি নবনভন্ন রকম বািন া 
নিহ্ন, হাইওময় পরামশন ফরনেও এবং ফসাশযাল নমনেয়া বযবহার করা হয়।  
  
ফেটবযাপী সরঞ্জামমর সংখযাগুমলা নর্ম্নরূপ:  

• 213টি বৃহৎ োম্প ট্রাক  
• 127টি ফোট োম্প ট্রাক  
• 61টি ফলাোর  
• 25 ফট্রইলার  
• 7টি ভযাক ট্রাক  
• 10টি ট্রযাকে খর্র্যন্ত্র  
• 7টি িাকাযিু খর্র্যন্ত্র  
• 11টি ব্রাশ নিপার  
• 99টি ফিইর্স  
• 20টি এনরয়াল ট্রাক  
• 21টি নিে নেয়ার  



 

 

• 87টি বহর্মযাগয ফজর্ামরটর  
• 69টি বহর্মযাগয আমলার ইউনর্ট  

  
থ্রুওময় অ্মথানরটি (Thruway Authority) ফমাটরিালকমের িামের ফমাবাইল অ্যাপ োউর্মলাে করমি 
উৎসানহি কমর যা আইমোর্ এবং অ্যান্ড্রময়ে নেভাইমস োউর্মলাে করার জর্য নবর্ামূমলয 
উপলভয। অ্যাপটি ফমাটরযার্ িালকমের প্রকৃি-সমময় ট্রানেক এবং নেক-নর্মেনশর্া সহায়িা লামভর 
সরাসনর সুমযাগ প্রোর্ কমর। এোড়াও ফমাটরিালকরা TRANSalert ই-ফমইমলর জর্য সাইর্ আপ 
করমি পামরর্ নর্মির নলঙ্ক অ্র্ুসরণ কমর যা থ্রুওময় জমুড় সবনমশর্ ট্রানেক পনরনস্থনি প্রোর্ 
কমর: www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. নরময়ল-টাইম আপমেমটর জর্য, ফমাটরিালকরা 
থ্রুওময় ও নর্উ ইয়মকন র অ্র্যার্য রাস্তার ট্রানেক পনরনস্থনি প্রেশনর্কারী ইন্টামরনক্টভ মযাপ ফেখমি 
টুইটামর @ThruwayTraffic অ্র্ুসরণ করমি পামরর্ অ্থবা www.thruway.ny.gov -ফি ফযমি পামরর্।  
  
ফমম্বট্রািবলট্ার্ ট্রািম্বিাম্বট্ন ের্ অোবরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA)  
MTA িার পনরবহর্ ফর্টওয়াকন  রো এবং নর্রাপে ফসবা প্রোমর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় সব ধ্রমর্র 
সিকন িা অ্বলম্বর্ করমে।  
  
নর্উ ইয়কন  নসটি ট্রার্নজট (New York City Transit), লং আইলযান্ড ফরল ফরাে (Long Island 
Rail Road), ফমমট্রা-র্থন ফরলমরাে (Metro-North Railroad) এবং ফমমট্রাপনলটার্ ট্রািমপামটন শর্ 
অ্মথানরটির (Metropolitan Transportation Authority, MTA) নব্রজ এবং টামর্ল জমুড়, কমীরা 1 
নমনলয়র্ গযালর্ নেমজল জ্বালার্ী, 303,000 বানলর বস্তা, 77,800 গযালর্ গযামসানলর্, প্লাইউমের 
7,348টি নশট, 884টি ফিইর্ স, 671টি বহর্মযাগয ফজর্ামরটর, কংনিট বা প্লানেক নেময় তিনর 
422টি ফবড়া, 264টি পাম্প, 218টি মশাল, 198টি ওয়াটার সাকশর্ এবং নেসিাজন  ফহাস, 134 টি 
পাখা, 79টি জরুনর প্রনিনিয়ার যার্বাহর্, 56টি ফরকার/ফটা ট্রাক, 37টি খর্র্যন্ত্র, 33টি 
পনরবিন র্মযাগয বািন া নিহ্ন, 18টি আবহাওয়ার িথয সংগ্রহ ফেশর্ এবং নির্টি ধ্বংসাবমশর্ 
পনরষ্কারক ফট্রর্ নর্ময়ানজি কমরমে। 
  
MTA মেলবার েপুুর ফথমক মধ্যরাি পযনন্ত িামের ফসিুমি টযার্মেম ফট্রলার এবং খানল ট্রাক্টর 
ফট্রলার নর্নর্ি করমব।  
  
ফমমট্রা-র্থন মেলবার সািানহক েুটির সময়সিূীমি যামব, যা মেলবার সারানের্ প্রনি ঘণ্টায় ফসবা 
প্রোর্ করমব, হারমলম লাইমর্ েনেণ-পূবন এবং ওয়াসাইমকর মমধ্য প্রনি েইু ঘণ্টা এবং কাইমর্টিকামটর 
োর্মবনর শাখায় প্রনি নির্ ঘণ্টা অ্ন্তর ফসবা প্রোর্ করমব।  
  
ভারী বৃনিপাি এবং বাবায়ু প্রবামহর সময় এবং পমর নর্রাপমে ভ্রমমণর জর্য গ্রাহকমের সিকন িা 
অ্বলম্বর্ করা উনিি। এর মমধ্য রময়মে অ্নিনরি ভ্রমমণর সময় হামি রাখা, প্লযাটেমন এবং নসুঁনড়মি 
হাুঁটার সময় অ্নিনরি সিকন িা অ্বলম্বর্ করা, নপনেল পনরনস্থনির নেমক র্জর রাখা এবং মাথার 
ওপমরর গােপালা বা িামরর জর্য সমিির্ থাকা।  
  

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
http://www.thruway.ny.gov/


 

 

সকল MTA এমজনি নর্কটভামব একসামথ কাজ করমে, যনে ফসবা প্রভানবি হয়, িা প্রশমর্ করমি 
সিকন িামূলক পনরবিন র্ পনরকল্পর্া উন্নয়মর্র জর্য স্থার্ীয় অ্ংশীোরমের সামথ সমন্বয় সাধ্র্ করমে।  
  
বর্উ ইয়কন  এিং বর্উ যাবসনর িন্দর কতৃন িক্ষ (Port Authority of New York and New Jersey) 
ফপাটন  অ্থনরটি ঝমড়র সময় ফমাটরিালকমের সিকন  থাকার আহ্বার্ জানর্ময়মে। জজন  ওয়ানশংটর্ এবং 
েযামটর্ আইলযান্ড ফসিুমি গনির নর্মর্ধ্াজ্ঞা কাযনকর করা হমি পামর, িার সামথ ফমামড়র নেমক 
যাওয়া এবং ফমাড় ফথমক আসা রাস্তাগুনলমিও।  
  
ফপাটন  অ্থনরটির নবমার্বন্দর, টানমনর্াল এবং বাস ফেশমর্র ভ্রমণাথীমের নবলম্ব, বানিল অ্থবা 
পুর্ঃবুনকংময়র সবনমশর্ িমথযর জর্য সরাসনর বাস কযানরয়ার এবং এয়ারলাইমির সামথ ফযাগামযাগ 
করার জর্য উৎসানহি করা হয়। ফপাটন  অ্থনরটি সনুবধ্া সম্পমকন  সবনমশর্ িমথযর জর্য, অ্র্ুগ্রহ কমর 
ফসাশযাল নমনেয়া ফিক করুর্, PA এলাটন -এর জর্য সাইর্ আপ করুর্ অ্থবা PA ফমাবাইল 
অ্যাপগুনলর মমধ্য একটি োউর্মলাে করুর্।  
  
বেিাট্ন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্যারম্বভের্ (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  
DEC পনরমবশ সংরেণ পনুলশ অ্নেসার, েমরে ফরঞ্জাসন, আপৎকালীর্ বযবস্থাপর্া কমী এবং অ্ঞ্চমলর 
কমীরা সিকন  আমের্ এবং পনরনস্থনির পযনমবেণ করমের্ এবং গুরুির আবহাওয়ায় আিান্ত হমি 
পামর এমর্ এলাকা ও অ্বকাঠামমাগুমলামক সনিয়ভামব টহল নেমের্। দ্রুি পানর্ ফথমক উিার েল 
এবং স িালক সহ, নবেযমার্ সকল সংস্থার্, ফযমকামর্া জরুনর পনরনস্থনিমি সহায়িার জর্য প্রস্তুি 
আমে।  
  
িাকন , বিম্বর্াের্ ও ঐবতহাবসক সংরক্ষণ অবেস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
ফেট পাকন  ঝমড়র পূবনাভাস পযনমবেণ করমে, এবং আঞ্চনলক কমীরা UTV/ATV, ফজর্ামরটর এবং 
কামঠর নিপার প্রস্তুি করমে; সয়ার িু শর্াি করা; সম্ভাবয অ্বমরামধ্র নর্কানশ কাঠামমা পনরষ্কার 
করা, এবং পনরনিি নবপির্ক অ্ে এবং গাে অ্পসারণ করমে এবং ফযসব েযানসনলটিমি বর্যা 
সমসযার কথা জার্া রময়মে ফসগুনলমি বালুর বস্তা প্রাক-স্থাপর্ করমে। সম্ভাবয পযনটকমের ঝমড়র 
কারমণ ফেনসনলটি সমূমহর পনরিালর্ার সময়সূনির ফয ফকার্ সম্ভাবয পনরবিন মর্র আপমেমটর জর্য 
https://parks.ny.gov/ নভনজট করমি অ্র্ুমরাধ্ করা হময়মে।   
  
PSEG LI-এর ইউটিনলটি কমীরা ঝমড়র আশঙ্কায় নপকনর্ক এলাকার পানকন ং লট এবং ক্লাবহাউমসর 
কামে ফবথমপজ ফেট পামকন  ট্রাক এবং সাপ্লাই ও সরবরাহ করমব।  
  
বর্উ ইয়কন  ফেট্ িবুলে  
নর্উইয়কন  ফেট পুনলশ সমস্ত টু্রপারমক সজাগ থাকমি এবং ফয ফকার্ও সমসযার জর্য পনরনস্থনি 
নর্নবড়ভামব পযনমবেণ করার নর্মেনশ নেময়মে। প্রময়াজমর্ েনিগ্রস্ত এলাকায় অ্নিনরি কমী ফমািাময়র্ 
করা হমব। ফেট পনুলমশর দ্রুি পানর্ উিারকারী েমলর সেসযমের ফমািাময়র্ করা হমব এবং 

https://parks.ny.gov/


 

 

অ্নবলমম্ব সাড়া ফেওয়ার জর্য ফমািাময়র্ করা হমব। ফর্ৌকা এবং ইউটিনলটি যার্বাহর্ সহ সকল িার 
িাকার গানড় এবং সকল নবনশিিা যার্বাহর্, বযবহৃি হমে।  
  
যর্ম্বসিা অবধ্েপ্তর (Department of Public Service)  
নর্উ ইয়কন  ফেট জমুড় েয়েনি মূলযায়র্, পনরনস্থনি ফমাকামবলা ও পুর্রুিামরর উমেমশয নর্ময়ানজি 
করার জর্য নর্উ ইয়কন  ইউটিনলটির বিন মামর্ প্রায় 4,500 জর্ শ্রনমক রময়মে। নেপাটন মমন্ট অ্ে 
পাবনলক সানভন মস কমীরা ঝমড়র পূণন সময় জমুড় ইউটিনলটিগুমলার কাজ ট্রযাক করমব এবং নর্নিি 
করমব ফয ইউটিনলটিগুমলা ঐসব অ্ঞ্চমল যথাযথ কমী নর্ময়াগ কমর ফযগুনল সব ফিময় ফবনশ প্রভানবি 
হমব বমল আশা করা হমে। উপরন্তু, PSEG LI, কর্ এনেসর্ (Con Edison), অ্মরঞ্জ ও 
রকলযান্ড (Orange & Rockland) এবং ফকন্দ্রীয় হােসর্ (Central Hudson) ট্রনপকাল ঝড় 
ইসাইয়াস এর ফথমক আসন্ন প্রভামবর েমল িামের প্রনিনিয়া এবং পুর্রুিার প্রমিিার সমথনমর্ প্রায় 
2,000 অ্নিনরি পারস্পনরক সহায়ক লাইর্ কমীর বযবস্থা কমরমে।  
  
বর্উ ইয়কন  বিেেুৎ কতৃন িক্ষ (New York Power Authority, NYPA)  
নর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্থনরটি এবং কযার্াল কমপনামরশর্ িান্তীয় ঝড় ইসাইয়াস পযনমবেণ করমে। 
কমীরা অ্পামরশমর্র ধ্ারাবানহকিা নর্নিি করার জর্য প্রময়াজর্ীয় সিকন িামলূক বযবস্থা গ্রহণ 
করমে। NYPA এবং কযার্ামলর সম্পমের অ্পামরশর্াল প্রভাব বিন মার্ পবূনাভামসর উপর নভনত্ত কমর 
অ্র্ুমার্ করা হয়নর্, যনেও কমীরা র্যাশর্াল ওময়োর সানভন স ফথমক আপমেট পযনমবেণ িানলময় 
যামবর্ এবং অ্ভযন্তরীণ এবং বনহরাগি ফেকমহাল্ডারমের সামথ সমন্বয় করমবর্।  
  
বর্রািত্তা িরামেন  
প্রবল বৃনিপাি হওয়ার সমময়ই রাস্তায় ফবর হমল, অ্র্ুগ্রহ কমর সাবধ্ামর্ গানড় িালার্ এবং এই 
নবর্য়গুনল মাথায় রাখুর্:  
  

• বর্যা নবধ্বস্ত রাস্তা নেময় গানড় িানলময় যাওয়ার ফিিা করমবর্ র্া। গানড় ফঘারার্ এবং অ্র্য 
রাস্তা নেময় যার্।  

• দ্রুি গনিমি বময় িলা পানর্র ধ্বংসাত্মক েমিামক অ্বমহলা করমবর্ র্া। দ্রুি গনিমি বময় 
িলা েইু েুট উচ্চিার পানর্ নকন্তু আপর্ার গানড়মক ভানসময় নর্ময় িমল যামব। প্রনি ঘণ্টায় 
েইু মাইল ফবমগ বময় িলা জল একটা রাস্তা বা ফসিু ফথমক গানড় ভানসময় নর্ময় ফযমি পামর।  

• বর্যা নবধ্বস্ত রাস্তায় যামি আটকা পড়মি র্া হয় ফস জর্য সমময়র আমগই ফবর ফহার্।  
• প্রস্তানবি রাস্তা অ্র্ুসরণ করুর্। বর্যা নবধ্বস্ত অ্ঞ্চলগুনল ফেখমি ইমামজন নি নেটুযর উমপো 

করমবর্ র্া।  
• যািায়াি করার সমময়, সাম্প্রনিক খবমর র্জর রাখমি NOAA ওময়োর ফরনেও এবং 

ফলাকাল ফরনেও ব্রেকামে মর্মযাগ রাখুর্।  
• বর্যায় ফভমস িমল যাওয়া রাস্তা, োুঁটল ধ্মর যাওয়া, পানর্ অ্থবা পানর্ ফবর হময় যাওয়ার 

বযবস্থায় থাকা োুঁটল অ্থবা তবেযুনিক িার মাটিমি পমড় আমে নক র্া এবং ফকার্ও নকেু 
পড়মে অ্থবা পমড় আমে নক র্া ফসই সব নেমক র্জর রাখুর্।  



 

 

• ফযসব জায়গায় র্েী বা জলপ্রবাহ হঠাৎ বৃনি ফপময় বর্যা আর্মি পামর, ফযমর্ হাইওময়র 
গিন , ফসিু ও নর্িু এলাকা, ফসখামর্ লেয রাখুর্।  

• যনে আপনর্ আপর্ার গানড়র নভিমর থামকর্ আর আপর্ার িারপামশ জল দ্রুিমবমগ বাড়মি 
থামক, িাহমল অ্নবলমম্ব গানড় ফেমড় িমল যার্।  

  
বর্যা এবং গুরুির আবহাওয়ার জর্য প্রস্তুি হর্:  
  

• আপনর্ ফযখামর্ বসবাস কমরর্ ফসখামর্র কাউনন্ট এবং নর্কটবিী শহরগুনলর র্াম জার্ুর্। 
গুরুির আবহাওয়া সিকন িা একটি কাউনন্টর নভনত্তমি জানর করা হয়।  

• আপর্ার বানড়র বা বযবসার ফথমক নর্রাপে রুটটি নশখুর্, যনে নর্রাপে স্থমল আপর্ার 
িাড়ািানড় িমল ফযমি হয়।  

• একটি 'পনরবার পালাবার' পনরকল্পর্া গঠর্ এবং অ্র্শুীলর্ করুর্ এবং পনরবামরর সেসযরা 
পৃথক হময় ফগমল একটি ফেখা করার স্থার্ সর্াি কমর রাখুর্।  

• আসবাব, ফপাশাক এবং অ্র্যার্য বযনিগি সম্পনত্ত সহ সমস্ত মূলযবার্ নজনর্সগুনলর একটি 
আইমটমকৃি িানলকা তিনর করুর্। একটি নর্রাপে স্থামর্ িানলকাটি রাখুর্।  

• কযার্ এর খাবার, ঔর্ধ্ এবং োেন  এইে সরবরাহ ও পার্ীয় জমলর জরুনর সরবরাহ 
েকপাইল করুর্। পনরষ্কার, বে পামত্র পার্ীয় জল সংরেণ করুর্।  

• আপর্ার ফপার্া প্রাণী নর্ময় কী করমবর্ পনরকল্পর্া কমর রাখুর্।  
• একটি ফপামটন বল ফরনেও, ফ্ল্যাশলাইট, অ্নিনরি বযাটানর এবং উপলভয জরুনর রান্না সরঞ্জাম 

রাখুর্।  
• আপর্ার অ্মটামমাবাইমল পযনাি জ্বালার্ী রাখুর্। যনে নবেযুৎ শনি বে হময় যায়, িমব 

গযামসানলর্ ফেশর্ কময়ক নেমর্র জর্য জ্বালার্ী পাম্প করমি পারমব র্া। আপর্ার গানড়র 
ট্রামঙ্ক একটি ফোট েমুযনাগ সরবরাহ নকট রাখরু্।  

• আপর্ার সম্পনত্ত কি উপমর এবং বর্যা স্তমরর কি েুট নর্মি ফজমর্ নর্র্। পবূনাভাসকৃি 
বর্যার মাত্রা যখর্ সম্প্রিার করা হয়, আপর্ার জায়গায় বর্যা হমি পামর নকর্া িা নর্ধ্নারণ 
করমি পামরর্।  

• সযান্ডবযাগ, প্লাইউে, প্লানেমকর নশট এবং কামঠর মমিা উপকরণমক জরুনর জল-নর্মরাধ্ক 
নহমসমব বযবহার করার জর্য হামির কামে রাখুর্।  

  
হামি েমুযনাগ সরবরাহ রাখরু্, এগুমলা সহ:  
  

• টিন লাইট এবং অ্নিনরি বযাটানর  
• বযাটানর িানলি ফরনেও এবং অ্নিনরি বযাটানর  
• োেন  এইে নকট এবং মযার্ুয়াল  
• জরুনর খােয এবং জল  
• অ্ তবেযুনিক কযার্ ওমপর্ার  
• অ্পনরহাযন ওর্ুধ্  



 

 

• ফিকবুক, র্গে, ফিনেট কােন , এটিএম কােন   
  
নবেযুৎ িমল ফগমল, নর্উ ইয়মকন র অ্নধ্বাসীমের উনিি:  
  

• নবেযুৎ-িানলি গুরুত্বপূণন যন্ত্রপানি ও অ্র্যার্য উপকরণ বে কমর রাখুর্ নবেযুৎ সংমযাগ 
নবনেন্ন কমর নের্, ফযমর্- কনম্পউটার, কারণ নবেযুৎ সরবরাহ সামনয়ক ফবমড় ফগমল িা 
আপর্ার যন্ত্রমক র্ি কমর নেমি পামর। একটি বানির সুইি িাল ুকমর রাখুর্ যামি নবেযুৎ 
নেমর আসমল আপনর্ জার্মি পামরর্। যখর্ই তবেযুনিক উপকরণ বযবহার করমবর্, নবেযুৎ 
সাজন  প্রমটক্টর বযবহার করুর্।  

• নবেযুৎ িমল ফগমল ফসবা সংস্থামক ফোর্ করুর্ এবং অ্নেনসয়াল িমথযর জর্য স্থার্ীয় ফবিার 
সম্প্রিার শুর্ুর্। নর্উ ইয়কন  ফেমট-র ইউটিনর্নলটি িানলকার জর্য নর্উ ইয়কন  ফেট 
নেপাটন মমন্ট অ্ব পাবনলক সানভন স (New York State Department of Public Service)-
এর ওময়বসাইট পনরেশনর্ করুর্ আপর্ার প্রনিমবশীর নবেযুৎ রময়মে নকর্া িা জার্মি পরীো 
করুর্। ফযাগামযাগ সহায়িা ও োংশর্াল সহায়িা প্রময়াজর্ এমর্ বযনিমের ফখাুঁজ নর্র্।  

• জরুনর আমলা জ্বালামর্ার জর্য ফকবল ফ্ল্যাশলাইট বযবহার করুর্ – ফমামবানি ফথমক আগুর্ 
লাগার ঝুুঁ নক রময়মে।  

• ফরনিজামরটর ও নিজামরর েরজা বে রাখুর্ – ফরনিজামরশর্ প্রময়াজর্ এমর্ ফবনশরভাগ 
খাবার ফরনিজামরটমরর েরজা বে অ্বস্থায় কময়ক ঘণ্টা নর্রাপে থামক। েরজা বে অ্বস্থায় 
ফরনিজামরটর কমপমে িার (4) ঘণ্টা খাবার ঠাণ্ডা রামখ। একটি পূণনাে নিজার প্রায় 48 
ঘণ্টার জর্য িাপমাত্রা ধ্মর রাখমব।  

• ঘর গরম করার জর্য কয়লার নগ্রল ইর্মোর এবং গযাস ফোভ বযবহার করমবর্ র্া – 
এগুমলা ফথমক েনিকর মাত্রার কাবনর্ মমর্াঅ্োইে েড়ামি পামর।  

• ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, কময়ক স্তমরর জামা পমর এবং বাইমর কম সময় কাটামর্ার মাধ্যমম উষ্ণ 
থাকুর্। ঠাণ্ডা-বানহি নবনভন্ন উপসগন (ফযমর্, হাইমপাথানমনয়া) সম্পমকন  সমিির্ থাকুর্ এবং 
এ ধ্রমর্র ফকামর্া উপসগন ফেখা ফগমল োিার ফেখার্।  

• আপনর্ ফকামর্া উুঁিু ভবমর্ থাকমল, নসনড় ফবময় ভবমর্র সবমিময় নর্মির িলায় ফর্মম যার্। 
এনলমভটমর আটমক ফগমল, সহায়িার জর্য অ্মপো করুর্। ফজার কমর েরজা ফখালার ফিিা 
করমবর্ র্া। তধ্যন ধ্রুর্ – এনলমভটমর প্রিুর বািাস থামক এবং এর ফভিরটা বযবহারকানরর 
নর্রাপত্তার কথা মাথায় ফরমখ তিনর।  

• আপর্ার ফপার্া প্রাণীমক সমিজ, ঠাণ্ডা পানর্ খাওয়ামি ভুলমবর্ র্া।  
• অ্প্রময়াজর্ীয় ভ্রমণ বানিল করুর্, নবমশর্ কমর গানড়মি িমড়। নবেযুৎ িমল ফগমল ট্রানেক 

বানি কাজ করমব র্া, েমল রাস্তায় জযাম ফলমগ ফযমি পামর এবং গানড় িলািমল নবপির্ক 
পনরনস্থনি তিনর হমি পামর। ফলােমশনেং অ্বস্থায় আপর্ামক যনে গানড় িালামিই হয়, িাহমল 
ট্রানেক নসগর্াল অ্মকমজা থাকা সংমযাগ সড়কগুমলামি 4-মুখী থামার নর্য়মটি ফমমর্ িলমবর্।  

• মমর্ রাখমবর্ ফয বযাংমকর এটিএম (ATMs) ফমনশর্ ও এনলমভটর কাজ র্াও করমি পামর।  
  
আমরা নর্রাপত্তা সংিান্ত পরামমশনর জর্য, www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfmএ 
DHSES এর ওময়বসাইমট যার্।  

http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm
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