
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/26/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
যেম্বকাম্বর্া সমম্বে আঘাত হার্ম্বত প্রস্তুত ঝড় ছুটির বিম্বর্র ভ্রমণ িোহত করার সম্ভাির্া থাকাে 

গভর্নর কুউম্বমা সািধার্তা অিলেম্বর্র আহ্বার্ জাবর্ম্বেম্বছর্  
  

অবধকাাংে যেম্বের জর্ে িুধিার যভাম্বর শুরু হওো তুষারপাত, িৃবি ও তীব্র িােুপ্রিাম্বহর পিূনাভাস 
যিো হম্বেম্বছ  

  
ওম্বেোর্ন বর্উ ইেম্বকন  ঘন্টাে 60 মাইল যিম্বগ িমকা িাতাম্বসর সম্ভাির্া রম্বেম্বছ, ঘন্টাে 40 মাইল 

যিম্বগর সম্ভাির্া রম্বেম্বছ বর্উ ইেকন  বসটি এিাং র্থন কাবিম্বত  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ নর্উ ইয়র্ন বাসীমর্ ঝম়ের জর্য প্রস্তুত থার্মত আহ্ববার্ জানর্ময়মের্ 
যেটি যেমের যবনিরভাগ অ্ংমি তুষারপাত, বৃনিপাত এবং তীব্র বায়ুপ্রবাহ বময় আর্মব এবং বুধবার 
যভামরর নিমর্ শুরু হমব আর থযাঙ্কসনগনভং েুটি জমু়ে স্থায়ী হমব। জাতীয় আবহাওয়া পনরমষবা 
(National Weather Service) ইমতামমধযই যের্ এনর ও যের্ অ্ন্টানরও ধমর হৃিতীরবতী বর্যার 
নবপিসমঙ্কমতর পািপানি ওময়োর্ন নর্উ ইয়র্ন  এবং নিঙ্গার যের্ অ্ঞ্চমের জর্য তীব্র বায়ুপ্রবামহর যবি 
র্ময়র্টি নবপিসমঙ্কত জানর র্মরমে।  
  
"তাপমাত্রা র্মম োওয়ার আিঙ্কা র্রা হমে এবং সামমর্র নির্গুমোমত যেমের যবনিরভাগ অ্ঞ্চমে 
বাতাস তীব্র হমব, োর িমে প্রধার্ স়ের্ ও সংসরণগুমোয় গান়ে চাোমর্া র্ঠির্ হমব," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামির যেে র্মী এবং সংস্থার্ প্রময়াজর্ অ্র্ুোয়ী সাহামেযর জর্য প্রস্তুত এবং 
আনম পরবতী র্ময়র্ নির্ ভ্রমণ র্রার পনরর্ল্পর্া র্রমের্ এমর্ সর্ে নর্উ ইয়র্ন বাসীর জর্য 
নর্রাপি এবং আর্ন্দমুখর থযাঙ্কসনগনভং নর্নিত র্রার উমেমিয অ্নতনরক্ত সতর্ন তা অ্বেম্বর্ র্রার 
আহ্বার্ জার্ানে।"  
   
ওময়োর্ন নর্উ ইয়মর্ন  ঘন্টায় সমবনাচ্চ 60 মাইে, নিঙ্গার যের্ অ্ঞ্চমে ঘন্টায় 50 মাইে এবং র্থন 
র্ানিমত ঘন্টায় 40 মাইে যবমগ িমর্া হাওয়া সহ, িীতে বায়ুমর্ সামমর্ যরমখ বুধবার সর্ামে 
িমর্া বৃনি যেমের নিমর্ সমর আসার পবূনাভাস যিয়া হময়মে ো যেমের যবনিরভাগ স্থামর্ ঝম়ো 
পনরনস্থনত নর্ময় আসমব। িীতে বাতামসর যপেমর্, বহৃস্পনতবার পেনন্ত নবনিপ্তভামব যজারামো 
তুষারপামতর সম্ভাবর্া রময়মে। পনিম যথমর্ যেমের নিমর্ আমরর্টি িীতে বাতাস আসমত থার্ার 
র্ারমণ সপ্তাহ যিমষ, বনৃি এবং তুষারপামতর আরও এর্টি সম্ভাবর্া থার্মব। সপ্তাহ যিমষ নর্েুো 
র্মম োওয়ার পূমবন পরবতী যবি র্ময়র্নির্ ধমর যেে জমু়ে তাপমাত্রা গ়েপ়েতার নর্মচ থার্মব।  
  



 

 

আবহাওয়া পেনমবিণ, সতর্ীর্রণ, উপমিি এবং সবনমিষ পূবনাভামসর সব খবরাখবমরর জর্য, 
র্যাির্াে ওময়িার সানভন স (National Weather Service)-এর ওময়বসাইে পনরিিনর্ র্রুর্।  
  
এম্বজবির প্রস্তুবত  
  
বিপােন ম্বমন্ট অফ ট্রািম্বপাম্বেন ের্  
ওময়োর্ন নর্উ ইয়মর্ন র 526 জর্ সহ, যেে জমু়ে 3,517 জর্ সুপারভাইজর এবং অ্পামরের সহ 
পনরবহণ িপ্তর (Department of Transportation) সহায়তার জর্য প্রস্তুত। ওময়োর্ন নর্উ ইয়র্ন , 
নিঙ্গার যের্, এবং সাউিার্ন োয়ার অ্ঞ্চমের আঞ্চনের্ বযবস্থাপর্মির বাতামসর িয়িনতর সম্ভাবর্ার 
র্থা জার্ামর্া হময়মে। সম্ভাবয িনতগ্রস্ত এোর্ার নিল্ড র্মীরা বাতামসর প্রনতনিয়া যমার্ামবোর 
সরঞ্জাম প্রস্তুত র্রমে এবং এই ঘের্া জমু়ে পনরনস্থনত যমার্ামবো র্রার জর্য প্রস্তুত থার্মব।  
  
  
সমস্ত বাতাস পনরনস্থনত যমার্ামবোর েন্ত্রপানত যমাতাময়র্ র্রার জর্য প্রস্তুত র্রা হময়মে, োর মমধয 
রময়মে:  

o 1592 ব়ে ডাম্প ট্রার্ (210 ওময়োর্ন নর্উ ইয়র্ন)  
o গ্রযামপে সহ 48টি যোডার (6টি ওময়োর্ন নর্উ ইয়র্ন)  
o 33টি ট্রযাক্টর নট্রোর w/ যোবয় (5টি ওময়োর্ন নর্উ ইয়র্ন)  
o 15টি নট্র িু বামর্ে ট্রার্ (1টি ওময়োর্ন নর্উ ইয়র্ন)  
o 39টি ট্রানির্ নসগর্যাে ট্রার্ (7টি ওময়োর্ন নর্উ ইয়র্ন)  
o 74টি নচপার (7টি ওময়োর্ন নর্উ ইয়র্ন)  

  
  
থ্রুওম্বে অম্বথাবরটি (Thruway Authority)  
সমগ্র যেে জমু়ে থ্রুওময় অ্মথানরটির 684 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরের আমে োরা আবহাওয়া-
সম্পনর্ন ত যেমর্ামর্া ঘের্া যমার্ামবোয় 217টি ব়ে যনা প্লাও, 105 টি মাঝানর যনা প্লাও, 10টি যো 
প্লাও এবং 62 টি যোডার র্ামজ নর্ময়ানজত র্রমত এবং 122,000 েমর্রও যবনি রাস্তার েবণ 
প্রময়াগ র্রমত প্রস্তুত। উপরন্তু, থ্রুওময়, যোে যথমর্ মাঝানর আর্ামরর এক্সর্যামভের, যবি নর্েু 
বহর্মোগয VMS যবাডন , বহর্মোগয োইে োওয়ার, যোে যজর্ামরের, যোে পাম্প এবং সরঞ্জাম 
োর্ার যট্রোর এবং যেমর্ামর্া ধরমর্র পথ যঘারামর্া বা বমের জর্য ট্রানির্ সাইর্ ও অ্র্যার্য 
ট্রানির্ নর্য়ন্ত্রণ েন্ত্র নর্ময় প্রস্তুত রময়মে। থ্রুওময়মত িীমতর আবহাওয়া অ্বস্থার বযাপামর 
যমােরচাের্মির সতর্ন  র্রমত ববনচত্রযময় বাতন া নচহ্ন, হাইওময় সতর্ন তা যরনডও এবং যসািযাে নমনডয়া 
বযবহার র্রা হয়।  
  
  
এো়োও থ্রুওময় অ্মথানরটি যমাের চাের্মির তামির যমাবাইে অ্যাপ{ ডাউর্মোড র্রমত উৎসানহত 
র্মর ো iPhone ও Android নডভাইমসর জর্য নবর্ামূমেয উপেভয। অ্যাপটি যমােরোর্ চাের্মির 

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html


 

 

প্ররৃ্ত-সমময় ট্রানির্ এবং নির্-নর্মিনির্া সহায়তা োমভর সরাসনর সুমোগ প্রিার্ র্মর। এো়োও 
যমাের চাের্রা ইমমইমের জর্য সাইর্ আপ র্রমত পামরর্ ো সমগ্র থ্রুওময় জমু়ে সবনমিষ ট্রানির্ 
পনরনস্থনতর তথয প্রিার্ এখামর্।  
  
  
বিপােন ম্বমন্ট অি এর্ভােরর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  
DEC পনরমবি সংরিণ পনুেি অ্নিসার, িমরে যরঞ্জাসন, আপৎর্ােীর্ বযবস্থাপর্া র্মী এবং অ্ঞ্চমের 
র্মীরা সতর্ন  আমের্ এবং পনরনস্থনতর পেনমবিণ র্রমের্ এবং তীব্র বায়পু্রবাহ সহ, গুরুতর 
আবহাওয়ায় আিান্ত হমত পামর এমর্ এোর্া ও অ্বর্াঠামমাগুমোমর্ সনিয়ভামব েহে নিমের্। 
দ্রুততার সামথ পানর্ যথমর্ উদ্ধার এবং র্রাত িু িে সহ সমস্ত উপেব্ধ প্রময়াজর্ীয় নজনর্সপত্র গাে 
পনরষ্কার এবং পনরনস্থনত যমার্ামবোর প্রময়াজমর্ সহায়তা র্রার জর্য যর্ৌিেগতভামব অ্বস্থার্ র্রমে। 
এো়োও, ইউটিনেটি োর্বাহর্সহ সর্ে উপেভয সম্পি যেমর্ামর্া জরুনর পনরনস্থনত যমার্ামবোয় 
সহায়তা র্রমত প্রস্তুত রময়মে।  
  
জর্ম্বসিা অবধিপ্তর (Department of Public Service)  
নর্উ ইয়র্ন  যেে জমু়ে িয়িনত মূেযায়র্, পনরনস্থনত যমার্ামবো ও পুর্রুদ্ধামরর উমেমিয নর্ময়ানজত 
র্রার জর্য নর্উ ইয়র্ন  ইউটিনেটির বতন মামর্ প্রায় 4,500 জর্ শ্রনমর্ রময়মে। পাবনের্ সানভন স 
িপ্তমরর (Department of Public Service) র্মীরা ঝম়ের ঘের্ার সময় ইউটিনেটির উমিযামগর 
র্জরিানর র্রমব।  
  
বর্উ ইেকন  যেে পবুলে (New York State Police)  
নর্উ ইয়র্ন  যেে পুনেি প্রময়াজর্ অ্র্ুসামর যমাতাময়মর্র জর্য সর্ে 4x4, উচ্চ-এমক্সে োর্বাহর্ এবং 
যর্ৌর্া সহ সম্পি প্রস্তুত র্মরমে। েহে যিওয়ার সময় পানর্ বৃনদ্ধর জর্য উচ্চ সতর্ন তা এবং বর্যা 
প্রবণ এোর্ার উপর গভীরভামব র্জর রাখার জর্য টু্রপারমির নর্মিনির্া প্রিার্ র্রা হময়মে।  
  
  
পাকন , বিম্বর্াির্ ও ঐবতহাবসক সাংরক্ষণ অবফস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
নর্উ ইয়র্ন  যেে অ্নিস অ্ি পার্ন  (New York State Office of Parks), নবমর্াির্ এবং 
ঐনতহানসর্ সংরিমণর (Recreation and Hisotoric Preservation) আঞ্চনের্ র্মীরা ঝম়ের 
পেনমবিণ র্রমের্ এবং প্রময়াজর্ মমতা সহায়তা র্রমত প্রস্তুত। জরুরী প্রনতনিয়া সরঞ্জাম বতনর এবং 
অ্পামরির্ জর্য প্রস্তুত র্রা হমব এবং র্মীরা সারা নির্ অ্বস্থার পেনমবিণ র্রমবর্।  
  
বর্রাপত্তা পরামেন  
নর্রাপি ড্রাইনভং এর নর্েু সবমচময় গুরুত্বপূণন পরামিনগুনের অ্ন্তভুন ক্ত হে:  

• েখর্ িীতর্ােীর্ ঝ়ে আঘাত হামর্, তখর্ প্রময়াজর্ র্া হমে ড্রাইভ র্রমবর্ র্া।  

http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank


 

 

• যসতুগুমোয় সাবধার্তা অ্বেম্বর্ র্রুর্ যেমহতু বরি যসখামর্ রাস্তার যচময় দ্রুত জমাে 
বাাঁমধ।  

• যভজা পাতা রাস্তামর্ নপনেে র্রমত পামর, তাই েখর্ই সামমর্ তামির এর্ো সূ্তপ আসমব, 
তখর্ আমরা ধীর গনতমত গান়ে চাোমর্া গুরুত্বপূণন।  

• আপর্ার ভ্রমণ আবনিযর্ হমে, নর্নিত র্রুর্ যে আপর্ার গান়েমত র্ম্বে, যবেচা, 
ফ্ল্যািোইে ও অ্নতনরক্ত বযাোনর, অ্নতনরক্ত গরম র্াপ়ে, এর্ যজা়ো োয়ার যচর্, বযাোনর 
বুোর তার, সহমজ িনক্ত প্রিার্র্ারী খাবার এবং নডসমট্রস ফ্ল্যাগ নহমসমব বযবহার র্রমত 
উজ্জ্বে রমের র্াপ়ে-জাতীয় টিমর্ থার্ার সরঞ্জামানি থামর্।  

• আপর্ার বযবহার উপমোগী যসে যিার্ বা অ্র্যার্য যোগামোগ েন্ত্র যেমর্ েু-ওময় যরনডও 
থার্মে, যসগুমোর বযাোনর চাজন  নিময় রাখরু্ এবং ভ্রমণ র্রার সময় এটি আপর্ার সামথই 
রাখুর্। আপনর্ েনি যর্াথাও আের্া পম়ের্, আপনর্ সাহামেযর জর্য যিার্ র্রমত পারমবর্, 
উদ্ধারর্ারীমর্ আপর্ার অ্বস্থার্ সম্পমর্ন  জার্ামত পারমবর্।  

  
িীতর্ােীর্ ঝম়ের সমময় সবমচময় যবনি মৃতুয ও আঘামতর র্ারণ হে পনরবহর্ িঘুনের্া। গান়ে 
চাোমর্া শুরু র্রার আমগ, আপর্ার গান়ে োমত বরি ও তুষারমুক্ত থামর্ তা নর্নিত র্রুর্; 
ভামো িনৃিিনক্ত ভামো গান়ে চাোমর্ার চানবর্াঠি। যর্াথায় যর্াথায় থামমবর্ তার পনরর্ল্পর্া র্মর 
নর্র্ এবং িইু গান়ের মমধয িরূত্ব বজায় রাখরু্। অ্নতনরক্ত সতর্ন  থাকুর্ এবং মমর্ রাখমবর্ যে 
বাতামস থার্া তুষামরর র্ারমণ যোে নিশুমির যিখা র্াও যেমত পামর। সবসময় রাস্তা ও আবহাওয়ার 
পনরনস্থনতর সামথ নমনেময় আপর্ার গনত ঠির্ র্রুর্।  
  
সর্ে স়েমর্র যমােরচাের্মির জর্য এটি জার্া গুরুত্বপূণন যে যনা প্লাও ঘণ্টায় 35 মাইে পেনন্ত 
গনতমবমগ চমে, ো অ্মর্র্ যিমত্রই নেনখত গনত সীমার যথমর্ র্ম, সুনর্নিত র্রমত যে েন়েময় েবণ 
ড্রাইনভং যেমর্ থামর্ ও রাস্তায় েন়েময় র্া পম়ে। বারংবার ইন্টারমেে হাইওময়মত, তুষার-অ্পসারণ-
েন্ত্র পািাপানি র্াজ র্মর, যেমহতু অ্মর্র্গুমো যের্ এর্সামথ পনরেন্ন র্রার এো সবমচময় র্ােনর্র 
ও নর্রাপি উপায়।  
  
এো়োও গান়েচাের্ ও পথচারীমির এো মাথায় রাখা উনচৎ যে তুষার-অ্পসারণ-েন্ত্র ড্রাইভারমির 
িনৃিসীমা সীনমত থামর্, এবং েন্ত্রগুমোর আর্ার ও ওজর্ যবনি হওয়ায় এগুমো দ্রুত গনতপথ 
পনরবতন র্ ও থামামর্া র্িসাধয। তুষার-অ্পসারণ-েমন্ত্রর যপের্ যথমর্ বরি ও়োমর্া এর চাের্মির 
িনৃিিনক্ত মারাত্মর্ভামব হ্রাস র্রমত বা যহায়াইেআউে অ্বস্থার র্ারণ ঘোমত পামর। গান়েচাের্মির 
তুষার-অ্পসারণ-েন্ত্রমর্ পাি র্াটিময় োওয়ার যচিা র্রা বা যপের্-যপের্ োওয়া অ্থবা খুব 
র্াোর্ানে োওয়া উনচৎ র্য়। গান়েচাের্মির জর্য সবমচময় নর্রাপি জায়গা হে তুষার-অ্পসারণ-
েমন্ত্রর যবি খানর্র্ো যপেমর্ যথমর্ চাোমর্া র্ারণ যসখামর্ রাস্তা পনরষ্কার ও েবণাক্ত থামর্।  
  
সম্ভাবয যোডমিনডং যমার্ামবোয়, নর্উ ইয়র্ন-এর অ্নধবাসীমির ো র্রা উনচত:  

• জরুনর যিার্ র্ম্বরগুমোর এর্টি তানের্া হামতর র্াে রাখুর্।  



 

 

• বাসায় বা র্মনস্থমে, বযাোনর-চানেত এর্টি যরনডও ও ফ্ল্যািোইে, এবং অ্নতনরক্ত বযাোনর 
সামথ রাখরু্। পানর্, ঔষধ, ও শুর্মর্া খাবামরর জরুনর সরবরাহ মজিু রাখরু্। আপনর্ েনি 
যরনিজামরেমর রাখমত হয় এমর্ যর্ামর্া ঔষধ যসবর্ র্মরর্, যজমর্ রাখুর্ যে যবনিরভাগ 
ঔষধ র্ময়র্ ঘণ্টার জর্য বে যরনিজামরেমর রাখা োয় – আপর্ার ডাক্তার বা িামনানসমের 
সামথ পরামিন র্রুর্।  

• নর্নিত র্রুর্ যে আপর্ার যিার্ বা চাজন  নিমত হয় এরূপ েন্ত্র চামজন র নবর্ল্প বযবস্থা 
রময়মে। যমাবাইে যিার্ ও বযাোনর-চানেত যেমর্ামর্া েন্ত্র চাজন  নির্।  

• আপর্ার যরনিজামরের বা নিজামর জায়গা থার্মে, প্লানেমর্র যবাতমে রাখার সময় এর্ ইনঞ্চ 
সমপনরমাণ জায়গা খানে যরমখ যবাতে ভনতন  র্রুর্ – এর িমে নবিৎু চমে যগমেও খাবার 
ঠাণ্ডা থামর্।  

• আপর্ার গযামরমজর িরজা েনি ববিযুনতর্ভামব খুেমত হয়, তাহমে মযার্ুয়ানে যখাোর স্থার্টি 
ির্াক্ত র্মর রাখুর্ ও নর্ভামব যসটি খুেমত হয় যজমর্ নর্র্।  

• আপর্ার গান়ের গযামসর েযাংর্ র্মপমি অ্মধনর্ ভমর রাখুর্; গযাস যেির্গুমো পাম্প 
চাোমর্ার জর্য নবিযুমতর উপর নর্ভন রিীে। আপনর্ েনি েন্ত্র চাজন  যিওয়ার র্ামজ গান়ে 
বযবহার র্মরর্, যসমিমত্র গযামরমজ গান়ে চােু রাখমবর্ র্া, গান়েটি আংনির্ বদ্ধ স্থামর্, বা 
বাসার র্াোর্ানে রাখমবর্ র্া – এমত র্াবনর্ মমর্াঅ্ক্সাইড নবষনিয়া বতনর হমত পামর।  

• র্যাম্প যোভ বা আউেমডার নগ্রমের মমতা নবর্ল্প রান্নার বযবস্থা র্মর রাখুর্। বাসার বাইমর 
এর বযবহামরর েথােথ নর্রাপত্তা নর্য়মাবেী অ্র্ুসরণ র্রুর্।  

• আপনর্ বাসায় যর্ামর্া যজর্ামরের োগামর্ার নচন্তা র্মর থার্মে, যসটি যর্র্ার বা 
প্রনতস্থাপমর্র পূমবন এর্জর্ নবিযুৎ নমনি বা প্রমর্ৌিেীর পরামিন নর্র্।  

• উষ্ণতার জর্য হামতর র্ামে বা়েনত র্ম্বে, যর্াে, হযাে, ও হাতমমাজা রাখুর্।  
• আপর্ার র্নম্পউোর থার্মে, িাইে ও অ্পামরটিং নসমেম নর্য়নমত বযার্ আপ রাখুর্। 

অ্বযবহৃত অ্বস্থায় সব র্নম্পউোর, মনর্ের, ও অ্র্যার্য েন্ত্রপানত বে র্মর রাখুর্।  
• আপনর্ যমনডমর্ে উপর্রণ জাতীয় বযাোনর-চানেত বা নবিযুৎ-চানেত নর্েুর উপর নর্ভন রিীে 

হমে, নবর্ল্প নচন্তা র্মর রাখুর্। যেমর্, আপর্ার যেনেমিামর্র জর্য েনি নবিযুৎ সংমোগ 
আবিযর্ হয়, যসমিমত্র এর্টি প্রনমত যেনেমিার্ হযান্ডমসে, যমাবাইে যিার্, বা যরনডওর মমতা 
নবর্ল্প যোগামোমগর বযবস্থা র্মর রাখরু্।  

• যেমের অ্থবা স্থার্ীয় ওময়বসাইমে নগময় আপর্ার এোর্ার জরুনর পনরর্ল্পর্া সম্পমর্ন  যজমর্ 
নর্র্, যেমর্- নর্র্েস্থ িীতে ও উষ্ণ আশ্রয়মর্মের অ্বস্থার্।  

  
নবিযুৎ চমে যগমে, নর্উ ইয়মর্ন র অ্নধবাসীমির উনচত:  

• নবিযুৎ-চানেত গুরুত্বপূণন েন্ত্রপানত ও অ্র্যার্য উপর্রণ বে র্মর রাখুর্ নবিযুৎ সংমোগ 
নবনেন্ন র্মর নির্, যেমর্- র্নম্পউোর, র্ারণ নবিযুৎ সরবরাহ সামনয়র্ যবম়ে যগমে তা 
আপর্ার েন্ত্রমর্ র্ি র্মর নিমত পামর। এর্টি বানতর সুইচ চাে ুর্মর রাখুর্ োমত নবিযুৎ 
নিমর আসমে আপনর্ জার্মত পামরর্। েখর্ই ববিযুনতর্ উপর্রণ বযবহার র্রমবর্, নবিযুৎ 
সাজন  প্রমেক্টর বযবহার র্রুর্।  



 

 

• নবিযুৎ চমে যগমে যসবা সংস্থামর্ যিার্ র্রুর্ এবং অ্নিনসয়াে তমথযর জর্য স্থার্ীয় যবতার 
সম্প্রচার শুর্ুর্। নর্উ ইয়র্ন  যেমে-র ইউটিনর্নেটি তানের্ার জর্য নর্উ ইয়র্ন  যেে 
নডপােন মমন্ট অ্ব পাবনের্ সানভন স (New York State Department of Public Service)-
এর ওময়বসাইে পনরিিনর্ র্রুর্ আপর্ার প্রনতমবিীর নবিযুৎ রময়মে নর্র্া তা জার্মত পরীিা 
র্রুর্। যোগামোগ সহায়তা ও িাংির্াে সহায়তা প্রময়াজর্ এমর্ বযনক্তমির যখাাঁজ নর্র্।  

• জরুনর আমো জ্বাোমর্ার জর্য যর্বে ফ্ল্যািোইে বযবহার র্রুর্ – যমামবানত যথমর্ আগুর্ 
োগার ঝুাঁ নর্ রময়মে।  

• যরনিজামরের ও নিজামরর িরজা বে রাখুর্ – যরনিজামরির্ প্রময়াজর্ এমর্ যবনিরভাগ 
খাবার যরনিজামরেমরর িরজা বে অ্বস্থায় র্ময়র্ ঘণ্টা নর্রাপি থামর্। িরজা বে অ্বস্থায় 
যরনিজামরের র্মপমি চার (4) ঘণ্টা খাবার ঠাণ্ডা রামখ। এর্টি পূণনাঙ্গ নিজার প্রায় 48 
ঘণ্টার জর্য তাপমাত্রা ধমর রাখমব।  

• ঘর গরম র্রার জর্য র্য়োর নগ্রে ইর্মডার এবং গযাস যোভ বযবহার র্রমবর্ র্া – 
এগুমো যথমর্ িনতর্র মাত্রার র্াবনর্ মমর্াঅ্ক্সাইড ে়োমত পামর।  

• ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, র্ময়র্ স্তমরর জামা পমর এবং বাইমর র্ম সময় র্াোমর্ার মাধযমম উষ্ণ 
থাকুর্। ঠাণ্ডা-বানহত নবনভন্ন উপসগন (যেমর্, হাইমপাথানমনয়া) সম্পমর্ন  সমচতর্ থাকুর্ এবং 
এ ধরমর্র যর্ামর্া উপসগন যিখা যগমে ডাক্তার যিখার্।  

• আপনর্ যর্ামর্া উাঁচু ভবমর্ থার্মে, নসন়ে যবময় ভবমর্র সবমচময় নর্মচর তোয় যর্মম োর্। 
এনেমভেমর আেমর্ যগমে, সহায়তার জর্য অ্মপিা র্রুর্। যজার র্মর িরজা যখাোর যচিা 
র্রমবর্ র্া। বধেন ধরুর্ – এনেমভেমর প্রচুর বাতাস থামর্ এবং এর যভতরো বযবহারর্ানরর 
নর্রাপত্তার র্থা মাথায় যরমখ বতনর।  

• আপর্ার যপাষা প্রাণীমর্ সমতজ, ঠাণ্ডা পানর্ খাওয়ামত ভুেমবর্ র্া।  
• অ্প্রময়াজর্ীয় ভ্রমণ বানতে র্রুর্, নবমিষ র্মর গান়েমত চম়ে। নবিযুৎ চমে যগমে ট্রানির্ 

বানত র্াজ র্রমব র্া, িমে রাস্তায় জযাম যেমগ যেমত পামর এবং গান়ে চোচমে নবপজ্জর্র্ 
পনরনস্থনত বতনর হমত পামর। যোডমিনডং অ্বস্থায় আপর্ামর্ েনি গান়ে চাোমতই হয়, তাহমে 
ট্রানির্ নসগর্াে অ্মর্মজা থার্া সংমোগ স়ের্গুমোমত 4-মুখী থামার নর্য়মটি যমমর্ চেমবর্।  

• মমর্ রাখমবর্ যে বযাংমর্র এটিএম (ATMs) যমনির্ ও এনেমভের র্াজ র্াও র্রমত পামর।  
• িীঘন সমময়র জর্য নবিযুৎ র্া থার্মে, অ্র্য আমরর্টি স্থামর্ োওয়ার পনরর্ল্পর্া র্রুর্, 

যেমর্- যর্ামর্া আত্মীয় বা বেুর বাসা, অ্থবা উষ্ণতার বমন্দাবস্ত রময়মে এমর্ যর্ামর্া 
সরর্ানর ভবর্।  

  
আবহাওয়া পনরভাষার পণূনাঙ্গ তানের্া ও নবিযুৎনবভ্রামের পূমবন, নবিযুৎনবভ্রাে চোর্ােীর্ ও পরবতীমত 
প্রস্তুনত সংিান্ত ধারণার জর্য, যহামেযান্ড নর্রাপত্তা ও জরুনর যসবা নবভাগ-এর ওময়বসাইেটি 
পনরিিনর্ র্রুর্ http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/outage/।  
  

###  
  
  
  

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