
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/20/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা সতকন  থাকম্বত িম্বলম্বের্ কারণ সম্ভািে ভারী িৃবি বর্উ ইয়কন  জমু্বে প্রতোবেত  

  

িৃহস্পবতিার সন্ধ্ো থথম্বক শুরু হওয়া সারা থেম্বে সম্ভািে মাঝাবর থথম্বক প্রচুর পবরমাম্বণ িৃবিপাম্বতর 

আেঙ্কা েুটির বেম্বর্র ভ্রমম্বণর জর্ে সম্ভািে সমসোর সৃবি কম্বর  

  

বর্উ ইয়কন  েহর, লং আইলোন্ড, কোবপটাল, থমাহক ভোবল, সাউোর্ন টায়ার, বমড-হাডসর্ অঞ্চম্বলর 

জর্ে আজ রাত থথম্বক ির্ো র্জরোবর শুরু  

  

রাষ্ট্রীয় জরুবর অপাম্বরের্ থসন্টার শুক্রিার সকাম্বল সবক্রয় করা হম্বি এিং ঝম্বের সময় জমু্বে 

সবক্রয়ভাম্বি পর্নম্বিক্ষণ করম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের নর্মজমের প্রস্তুত র্রার এবং সম্ভাবয উমেখম াগয বনৃির 

ঘটর্া বৃহস্পনতবার সন্ধ্যায় রাজধার্ীমত স্থার্ান্তমরর পূবনাভামসর র্ারমে ভ্রমে র্রার সময় সতর্ন তা অ্বলম্বর্ 

র্রার তাগাো দের্। উঁচু এলার্ায় দমাট বনৃিপামতর পনরমাে নবপজ্জর্র্ মাত্রায় দপ ছঁামর্া প্রতযানিত র্া হমলও, 

বৃনিপামতর হামরর উপর নর্ভন র র্মর নর্চু এবং উপকূলীয় এলার্ায় বর্যার সম্ভাবর্া নবেযমার্। চালর্মের এই 

ছুটির সপ্তাহামন্ত ভ্রমমের সময় সতর্ন তা অ্বলম্বর্ র্রা উনচত এবং বর্যার প্রবেতার দেমত্র র্ঠির্ রাস্তার 

পনরনস্থনত ততনরর জর্য প্রস্তুত হওয়া উনচত। আগামীর্াল সর্ামল রাষ্ট্রীয় জরুনর অ্পামরির্ দসন্টার সনিয় র্রা 
হমব এবং ঝম়ের সময়র্াল ধমর সনিয়ভামব প নমবেে র্রমব।  

  

"আজ রামত রামষ্ট্রর মমধয ভারী বৃনিপামতর আসন্ন বযবস্থা চালু হমল, আনম নর্উ ইয়র্ন বাসীমের ভ্রমমের সময় 

সতর্ন তা অ্বলম্বর্ র্রার এবং রামষ্ট্রর সমগ্র অ্ংমি সম্ভাবয বর্যা সম্পমর্ন  অ্বগত থার্ার জর্য অ্র্ুমরাধ র্রনছ", 

গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "রাষ্ট্র এর্টি মুহূমতন র দর্াটিমি সম্পে এবং র্মীমের সামথ স্থার্ীয় এলার্ায় সহায়তা 
র্রার জর্য প্রস্তুত এবং আমরা রাষ্ট্র দথমর্ সমূ্পেনরূমপ র্া সমর  াওয়া প নন্ত এই নসমেম এবং এর প্রভাবগুনলর 

উপর র্জরোনর চানলময়  াব।"  

  

এই আবহাওয়া নসমেম বতন মামর্ েনেে-পূবন দথমর্ নর্উইয়মর্ন র র্ামছ আসমছ এবং বৃহস্পনতবার রাত দথমর্ 

িনর্বার সর্াল প নন্ত দবনিরভাগ রাজয জমু়ে নবসৃ্তত, দভজা, সম্ভাবয হালর্া দথমর্ ভারী বৃনিপাত 

ঘটামব। বতন মার্ সমময়র পূবনাভাস এই সমময়র মমধয আপমেট র্াউনন্টমত 2 ইনি বনৃির জর্য র্ল র্রমছ। 

নর্উইয়র্ন  নসটি এবং লং আইলযামে দমাটামুটি উচ্চতর হমত পামর বমল আিা র্রা হমে, সম্ভবত নর্ছু এলার্ায় 3 

ইনি দপ ঁছামব। বৃনিপামতর র্ারমে নর্ম্নভূনমর নর্ছু েগুনম জলাধার বর্যার সৃনি হমত পামর এবং উচ্চ দজায়ামরর 

সময় রাস্তাঘামট পানর্ জমা এবং েুদ্র উপকূলীয় সমসযা সনৃি হমত পামর। এই সম্ভাবযতার র্ারমে, জাতীয় 

আবহাওয়া  দসবা (National Weather Service) রাজধার্ী, দমাহর্ ভযানল, সাউোর্ন টায়ার, নমড-হাডসর্ 

অ্িমলর দবনিরভাগ র্াউনন্টর জর্য এর্ানধর্ বর্যা র্জরোনর জানর র্মরমছ, দসইসামথ নর্উইয়র্ন  নসটির নর্ছু 



অ্ংি এবং অ্ং আইলযামের জর্য উপকূলীয় বর্যা সতর্ন বাতন াও। আবহাওয়া র্জরোনর এবং সতর্ন তার সমূ্পেন 
তানলর্ার জর্য, জাতীয় আবহাওয়া দসবা ওময়বসাইটমেখরু্।  

  

রাষ্ট্রীয় েিটি আিনলর্ ের্পাইলগুনল বর্যার সমসযাগুনল উদূ্ভত হমল তার সামথ সহায়তা র্রার জর্য জরুনর 

সংস্থার্গুনল স্থাপর্ র্রমত প্রস্তুত। বতন মামর্, ের্পাইলগুনল সনজ্জত র্রা হয়়ঃ  

• 700 টিরও দবনি দজর্ামরটর  

• 260 এর দবনি লাইট টাওয়ার  

• প্রায় 1,300 পাম্প  

• 2 নমনলয়র্ এর দবনি বানলর বস্তা  
• 19 সযােবযাগাসন  
• 300,000 এর দবনি দবাতল এবং পানর্র র্যার্  

• 27,500 এর দবনি খাবার খাওয়ার জর্য প্রস্তুত  

• 9,600 টি খাট  

• 12,000 এর দবনি র্ম্বল ও বানলি  

• 6,771 ফুট এমর্ায়াডাম  

  

প্রবল বৃনিপাত হওয়ার সমময়ই রাস্তায় দবর হমল, অ্র্গু্রহ র্মর সাবধামর্ গান়ে চালার্ এবং এই নবষয়গুনল মাথায় 

রাখুর্:  

• বর্যা নবধ্বস্ত রাস্তা নেময়ই গান়ে চানলময়  াওয়ার দচিা র্রমবর্ র্া। গান়ে দঘারার্ এবং অ্র্য রাস্তা নেময় 

 ার্।  

• দ্রুত গনতমত বময় চলা পানর্ ভানসময় নর্ময়  াওয়ার েমতা রামখ, তামর্ অ্বমহলা র্রমবর্ র্া। দ্রুত 

গনতমত বময় চলা েইু ফুট উচ্চতার পানর্ নর্ন্তু আপর্ার গান়েমর্ ভানসময় নর্ময় চমল  ামব। প্রনত ঘণ্টায় 

েইু মাইল দবমগ বময় চলা জল এর্টা রাস্তা বা দসতু দথমর্ গান়ে ভানসময় নর্ময় দ মত পামর।  

• বর্যা নবধ্বস্ত রাস্তায়  ামত আটর্া প়েমত র্া হয় দস জর্য সমময়র আমগই দবর দহার্।  

• প্রস্তানবত রাস্তা অ্র্ুসরে র্রুর্। বর্যা নবধ্বস্ত অ্িলগুনল দেখমত ইমামজন নি নডটুযর উমপো র্রমবর্ র্া।  

•  াতায়াত র্রার সমময়, সাম্প্রনতর্ খবমর র্জর রাখমত NOAA ওময়োর দরনডও এবং দলার্াল দরনডও 

ব্রডর্ামে মর্ম াগ রাখুর্।  

• বর্যায় দভমস চমল  াওয়া রাস্তা, ফাঁটল ধমর  াওয়া, পানর্ অ্থবা পানর্ দবর হময়  াওয়ার বযবস্থায় 

থার্া ফাঁটল অ্থবা তবেযুনতর্ তার মাটিমত পম়ে আমছ নর্ র্া এবং দর্ার্ও নর্ছু প়েমছ অ্থবা পম়ে 

আমছ নর্ র্া দসই সব নেমর্ র্জর রাখুর্।  

• দ সব জায়গায় র্েী বা জলপ্রবাহ হঠাৎ বৃনি দপময় বর্যা আর্মত পামর, দ মর্ হাইওময়র গতন , দসতু ও 

নর্চু এলার্া, দসখামর্ লেয রাখুর্।  

•  নে আপনর্ আপর্ার গান়ের নভতমর থামর্র্ আর আপর্ার চারপামি জল দ্রুতমবমগ বা়েমত থামর্, 

তাহমল অ্নবলমম্ব গান়ে দছম়ে চমল  ার্।  

  

বর্যা এবং গুরুতর আবহাওয়ার জর্য প্রস্তুত হর্  

• আপনর্ দ খামর্ বসবাস র্মরর্ দসখামর্র র্াউনন্ট এবং নর্র্টবতী িহরগুনলর র্াম জার্ুর্। গুরুতর 

আবহাওয়া সতর্ন তা এর্টি র্াউনন্টর নভনিমত জানর র্রা হয়।  

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


• আপর্ার বান়ের বা বযবসার দথমর্ নর্রাপে রুটটি নিখুর্,  নে নর্রাপে স্থমল আপর্ার তা়োতান়ে চমল 

দ মত হয়।  

• এর্টি 'পনরবার পালাবার' পনরর্ল্পর্া গঠর্ এবং অ্র্ুিীলর্ র্রুর্ এবং পনরবামরর সেসযরা পৃথর্ হময় 

দগমল এর্টি দেখা র্রার স্থার্ সর্াক্ত র্মর রাখরু্।  

• আসবাব, দপািার্ এবং অ্র্যার্য বযনক্তগত সম্পনি সহ সমস্ত মূলযবার্ নজনর্সগুনলর এর্টি আইমটমরৃ্ত 

তানলর্া ততনর র্রুর্। এর্টি নর্রাপে স্থামর্ তানলর্াটি রাখুর্।  

• র্যার্ এর খাবার, ঔষধ এবং ফােন  এইড সরবরাহ ও পার্ীয় জমলর জরুনর সরবরাহ ের্পাইল 

র্রুর্। পনরষ্কার, বন্ধ্ পামত্র পার্ীয় জল সংরেে র্রুর্।  

• আপর্ার দপাষা প্রােী নর্ময় র্ী র্রমবর্ পনরর্ল্পর্া র্মর রাখুর্।  

• এর্টি দপামটন বল দরনডও, ফ্ল্যািলাইট, অ্নতনরক্ত বযাটানর এবং উপলভয জরুনর রান্না সরঞ্জাম রাখরু্।  

• আপর্ার অ্মটামমাবাইমল প নাপ্ত জ্বালার্ী রাখরু্।  নে নবেযুৎ িনক্ত বন্ধ্ হময়  ায়, তমব গযামসানলর্ দেির্ 

র্ময়র্ নেমর্র জর্য জ্বালার্ী পাম্প র্রমত পারমব র্া। আপর্ার গান়ের ট্রামে এর্টি দছাট েমু নাগ 

সরবরাহ নর্ট রাখরু্।  

• আপর্ার সম্পনি র্ত উপমর এবং বর্যা স্তমরর র্ত ফুট নর্মচ দজমর্ নর্র্। পূবনাভাসরৃ্ত বর্যার মাত্রা 
 খর্ সম্প্রচার র্রা হয়, আপর্ার জায়গায় বর্যা হমত পামর নর্র্া তা নর্ধনারে র্রমত পামরর্।  

• সযােবযাগ, পাতলা পাতলা র্াঠ, প্লানেমর্র নিট এবং র্ামঠর মমতা উপর্রেমর্ জরুনর জল-

প্রমােীর্রমের জর্য সামথ রাখুর্  

  

হামত েমু নাগ সরবরাহ রাখরু্, এগুমলা সহ:  

• টচন লাইট এবং অ্নতনরক্ত বযাটানর  

• বযাটানর চানলত দরনডও এবং অ্নতনরক্ত বযাটানর  

• ফােন  এইড নর্ট এবং মযার্ুয়াল  

• জরুনর খােয এবং জল  

• অ্ তবেযুনতর্ র্যার্ ওমপর্ার  

• অ্পনরহা ন ওষুধ  

• দচর্বুর্, র্গে, দিনডট র্াডন , এটিএম র্াডন   
  

আবহাওয়ার সমস্ত ধরমর্র ইমভমন্টর জর্য আরও নর্রাপিার পরামমিনর জর্য, 
www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfmএ DHSES ওময়বসাইমট  ার্।  

  
###  
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