
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/24/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

বর্উ ইয়ম্বকন  ঝড় িেিস্থা শুরু হওয়ায় গভর্নর কুওম্বমা রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুম্বলাম্বক অবিবরক্ত ির্ো 
প্রবিবিয়া সম্পদ মমািাম্বয়ম্বর্র বর্ম্বদন ে বদম্বয়ম্বের্  

  
বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর িুষারপাম্বির সাম্বে ভারী িৃবির জর্ে প্রস্তুি হওয়ার আহ্বার্ জার্াম্বর্া হম্বয়ম্বে 

যা একাবিক স্থাম্বর্ ির্ো সৃবি করম্বি পাম্বর  
  

সুইফট ওয়াটার মরসবকউ টিম মকৌেলগিভাম্বি রাজে জমু্বড় মমািাম্বয়র্ করা হম্বয়ম্বে; রাষ্ট্রীয় মজদু 
অবিবরক্ত সম্পদ মমািাম্বয়র্ করম্বি প্রস্তুি  

  
েবক্তোলী িাযু় প্রিাহ এোড়াও িোপক বিদেুৎ বিভ্রাট, সম্পম্বদর ক্ষবির কারণ হম্বি পাম্বর  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুম ামে অ্তিতরক্ত বর্যা এবং ঝড় প্রতিতিয়া সম্পদ 
মমািাময়র্ েরার তর্মদনশ তদময়মের্ মেমেিু উষ্ণ িাপমাত্রা এবং এেটি বৃেৎ ঝড় বযবস্থা রামজয প্রভাব 
মে মি শুরু েমরমে এবং স্থার্ীয় শহুমর এবং র্দীমি বর্যার োরণ েমি পামর। তবমশষ েমর, 
তিতভশর্ অ্ে মোম যান্ড তসতেউতরটি অ্যান্ড ইমামজন তি সাতভন মসস (Division of Homeland Security 
and Emergency Services, DHSES) সাউদার্ন টিয়ার, তমি োিসর্ এবং েযাতপটা  অ্ঞ্চ  জমুড় 
মেৌশ গি স্থামর্ সুইেট ওয়াটার মরসতেউ টিম মমািাময়র্ েমরমে। উপরন্তু, তিতভশর্ রামজযর 10টি 
আঞ্চত ে মজদু প্রস্তুি েমরমে এবং পাম্প, বাত র বস্তা এবং মজর্ামরটর মেমে শুরু েমর খাট, 
েম্ব  এবং বাত শ পেনন্ত সম্পদ মমািাময়র্ েরমি প্রস্তুি। অ্র্যার্য রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুম াও িামদর 
প্রময়াজমর্ মমািাময়মর্র জর্য মর্ৌো এবং অ্র্যার্য জ োর্ প্রস্তুি েরমে। তর্উ ইয়েন বাসীমদর 
সাম্প্রতিে আপমিমটর জর্য স্থার্ীয় আবোওয়া প্রতিমবদর্ ঘতর্ষ্ঠভামব অ্র্ুসরণ েরার েো স্মরণ 
েতরময় মদওয়া েমে।  
  
"বৃতি এবং উষ্ণ িাপমাত্রা ইমিামমযয রামজযর মবশীরভাগ অ্ংমশ স্থার্ান্ততরি েময়মে, এবং এখমর্া 
মাটিমি এি বরে পমড় োোয়, তিসমামসর সোম  তেেু এ াোয় বর্যার সম্ভাবর্া 
রময়মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "মে মোর্ সম্ভাবয প্রভামবর জর্য প্রস্তুি েওয়ার জর্য সবতেেু েরা 
েমে এবং রাষ্ট্র আমামদর মে মোর্ স্থার্ীয় অ্ংশীদারমে সমেনর্ েরমি প্রস্তুি োমদর সাোমেযর 
প্রময়াজর্ েমি পামর। ইমিামমযয, আতম সবাইমে অ্র্ুমরায েরতে স্মাটন ভামব উদোপর্ েরমি এবং 
আগামী 48 ঘণ্টার মমযয ভ্রমণ েরম  সাবযার্িা অ্ব ম্বর্ েরমি।"  
  



 

 

বিন মামর্, পবূনাভাসোরীরা রামজযর মবশীরভাগ অ্ংশ জমুড় 2 মেমে 3 ইতঞ্চ পেনন্ত বযাপে বতৃিপামির 
সম্ভাবর্ার েো জাতর্ময়মে, মেখামর্ পূবন েযাটতি স জমুড় 3 মেমে 6 ইতঞ্চ বৃতিপামির সম্ভাবর্া 
রময়মে মেখামর্ মাটিমি ইমিামমযয উমেখমোগয িুষার জমম রময়মে। রামির মব া সবমেময় ভারী 
বৃতিপামির সম্ভাবর্া রময়মে। এই ঝড় শুযু বর্যার মেমত্র উমেমগর মাত্রা বাড়ায় র্া, পূবনাভাসোরীরা 
ভতবষযোণী েরমের্ মে সাউদার্ন টিয়ার, তমি োিসর্ এবং েযাতপটা  অ্ঞ্চম র তেেু অ্ংমশ শুিবার 
রামি পেনন্ত 50 মাই  মবমগ মঝামড়া োওয়া বইমি পামর এবং তর্উ ইয়েন  তসটিএবং  ং আই যান্ড 
অ্ঞ্চম এেই সমময় ঘণ্টায় 65 মাই  মবমগ মঝামড়া োওয়া বইমি পামর। এর েম  গামের অ্ংশ এবং 
অ্র্যার্য ধ্বংসাবমশমষর োরমণ তবদযুৎ তবভ্রামটর সম্ভাবর্া তিতর েমি পামর।  
  
মেমেিু অ্তযোংশ রাজয ভারী বৃতিপামির সম্ভাবর্ার সম্মুখীর্, ম ে প্রভাব িুষার পতিম তর্উ ইয়েন  
অ্ঞ্চম  স্থার্ান্ততরি েমি শুরু েমরমে। শুিবার সন্ধ্যা পেনন্ত প্রায় 3 মেমে 5 ইতঞ্চ বরে পড়ার 
সম্ভাবর্া রময়মে। শুিবার গভীর রামি তসমেমমর তপেমর্র িাপমাত্রা দ্রুি েমম োমব বম  আশা 
েরা েমে। েুটির তদমর্ ভ্রমণোরী তর্উ ইয়েন বাসীমদর েরম সিেন িা অ্ব ম্বর্ েরা উতেি োরণ 
শুিবার রামি দাাঁতড়ময় োো পাতর্ জমম মেমি পামর, ো োম া বরে এবং তবপজ্জর্ে ভ্রমণ 
পতরতস্থতির সম্ভাবর্া বাতড়ময় মদয়।  
  
র্যাশর্া  ওময়দার সাতভন স (National Weather Service, NWS) বর্যা, উচ্চ বায়ু প্রবাে এবং 
শীিো ীর্ আবোওয়ার জর্য অ্সংখয তর্মদন তশো, পেনমবেণ এবং সিেন িা জাতর অ্বযােি মরমখমে। 
আবোওয়া পেনমবেণ, সিেীেরণ, উপমদশ এবং সবনমশষ পূবনাভামসর সব খবরাখবমরর জর্য, 
র্যাশর্া  ওময়দার সাতভন স (National Weather Service)-এর ওময়বসাইট পতরদশনর্ েরুর্। 
  
এম্বজবির প্রস্তুবি  
  
মোম যান্ড তর্রাপত্তা ও জরুতর মসবা তবভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES)  
তর্উইয়েন  মেট তিতভশমর্র মোম যান্ড তর্রাপত্তা ও জরুতর মসবা তবভামগর জরুতর অ্পামরশর্স 
মসন্টার (Emergency Operations Center) COVID-19 মোমারীর োরমণ সতিয় রময়মে এবং 
িারা আবোওয়ার পতরতস্থতি োে মেমে পেনমবেণ েরমব, রাষ্ট্রীয় প্রতিতিয়া োেনিম পতরো র্া 
েরমব এবং ঘটর্ার পুমরা সময়োম  এ াোবাসীর সামে মোগামোগ েরমব। রাষ্ট্রীয় মজদু এোড়াও 
পাম্প, মেইর্স, বাত র বস্তা, মজর্ামরটর, খাট, েম্ব  এবং মবাি জাি পাতর্ সে মে মোর্ ঝড় 
সম্পতেন ি োতেদা সমেনর্ েরার জর্য এ াোয় সম্পদ মমািাময়র্ েরমি প্রস্তুি।  
  
মেট অ্তেস অ্ে োয়ার তপ্রমভর্শর্ অ্যান্ড েমরা  (State Office of Fire Prevention and 
Control) এোড়াও অ্ংশীদার সংস্থা এবং স্থার্ীয় সরোমরর সামে িমাগি সমন্বয় বজায় মরমখমে। 
প্রময়াজমর্ অ্তিতরক্ত উদ্ধার সোয়িা প্রদার্ েরমি অ্তেস িার সুইেট ওয়াটার মরসতেউ টিমমে 
সাউদার্ন টিয়ার, তমি োিসর্ এবং েযাতপটা  অ্ঞ্চ জমুড় মেৌশ গি স্থামর্ মমািাময়র্ েমরমে।  
  
পতরবের্ তবভাগ (Department of Transportation)  

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


 

 

মেট তিপাটন মমন্ট অ্ে ট্রািমপামটন শর্ (Department of Transportation, DOT) রাজযবযাপী উপ ভয 
3,587 সুপারভাইজার এবং অ্পামরটর সে সাড়া তদমি প্রস্তুি। সম্পদ তর্ময়ামগর প্রময়াজর্ীয়িা 
(অ্পামরটর, সরঞ্জাম, মমোতর্ক্স, EOI, ট্রাতেে তসগর্যা  মটেতর্তশয়ার্) পুমরা পতরতস্থতি জমুড় 
প্রময়াজর্ তেমসমব পুর্মূন যায়র্ েরা েমব। মেমর্জ ইর্ম ট, ো ভাটন  এবং অ্র্যার্য তর্োতশ োঠামমা 
পতরদশনর্ েরা েমে এবং সতঞ্চি বরে এবং িুষার পতরষ্কার েরা েমে। বর্যা এবং বায়ু প্রতিতিয়া 
সরঞ্জাম (মজর্ামরটর, পাম্প, মেইর্,  াইট প্ল্যান্ট, েযান্ড টু স, তেপার, ইিযাতদ) অ্তব মম্ব পাঠামর্ার 
জর্য মরসপি ট্রামে ম াি েরা েমে, েখর্ প্ল্াও ট্রাে প্ল্াওইং এবং  বণ েড়ামর্ার জর্য তিতর েরা 
েমে।  
  
সে  উপ ভয বতৃি/বর্যা/বায়ু প্রতিতিয়া সরঞ্জাম মমািাময়র্ েরমি প্রস্তুি। রাজযবযাপী সরঞ্জাম 
সংখযা তর্ম্নরূপ:  

• 1599টি বড় প্ল্াউ ট্রাে  
•  াঙ  সে 175টি মাঝাতর েমিার ট্রাে  
• 40টি মনা মলায়ার  
• গ্র্যাপ সে 49টি ম ািার  
• তসউয়ার মজটসে 16টি ভযাকুয়াম ট্রাে  
• 31টি ট্রযােড্ খর্র্েন্ত্র  
• 45টি োোেুক্ত খর্র্েন্ত্র  
• ম াবয় মট্রই ারসে 53টি ট্রযাক্টর মট্রই ার  
• 15টি তট্র িু বামেট ট্রাে  
• 33টি ট্রাতেে তসগর্যা  ট্রাে  
• 6টি পাতর্র পাম্প (4-6 ইতঞ্চ)  
• 79টি তেপাা্র 10" (র্ূযর্িম) েযাপাতসটি  

  
সব েতিগ্র্স্ত মরতসমিতি এ াোয় অ্গ্র্াতযোরেকু্ত প্রতিতিয়ার অ্পামরশমর্র সময়ো  জমুড় 24/7 
অ্পামরশর্ জর্য েমী মমািাময়র্ েরা েমব। মরসপি সরঞ্জাম েমনেম রাখমি মমোতর্ে সামপাটন  রাখা 
েমব 24/7।  
  
তরময় -টাইম ট্রামভ  (real-time travel) িমেযর জর্য, 511 ে  েরুর্, তভতজট েরুর্ 
www.511NY.org, অ্েবা র্িুর্ মমাবাই  সাইমট  গইর্ েরুর্ m.511ny.org।  
  
থ্রুওময় অ্েতরটি (Thruway Authority)  
থ্রুওময় অ্মোতরটির 684 জর্ সুপারভাইজার এবং অ্পামরটর, 254 টি বড় মনাপ্ল্াও, 105 টি 
মাঝাতর মনাপ্ল্াও, 11 টি মটা প্ল্াও এবং 62 টি ম ািার সে 118,000 টমর্রও মবতশ রাস্তার  বণ 
মমািাময়র্ েরমি প্রস্তুি রময়মে। থ্রুওময় পতরবিন র্শী  বািন া তেহ্ন, োইওময় পরামশনদািা মরতিও এবং 
সামাতজে তমতিয়ার মাযযমম শীিো ীর্ আবোওয়ায় গাতড় ো েমদর সিেন  েরমি োজ েমর। 
থ্রুওময় েিৃন পে িামদর মমাবাই  অ্যাপ িাউর্ম াি েরমি গাতড় ো েমদর উৎসাতেি েমর ো আইমোর্ 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=47125d73-18896462-4710a446-000babd9fe9f-224da87f3d7e7ae9&q=1&e=f3b5eee7-448a-4df2-9653-9417b211b87d&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html


 

 

এবং অ্যান্ড্রময়ি তিভাইমস তবর্ামূম য উপ ভয। অ্যাপটি মমাটরোর্ ো েমদর প্রেৃি-সমময় ট্রাতেে এবং 
তদে-তর্মদনশর্া সোয়িা  ামভর সরাসতর সুমোগ প্রদার্ েমর। এোড়াও মমাটর ো েরা ই-মমইম র 
জর্য সাইর্ আপ েরমি পামরর্ ট্রািঅ্যা াটন  ো সমগ্র্ থ্রুওময় জমুড় সবনমশষ ট্রাতেে পতরতস্থতির িেয 
প্রদার্ েমর এখামর্।  
  
পােন , তবমর্াদর্ ও ঐতিোতসে সংরেণ অ্তেস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
তর্উ ইয়েন  মেমটর পােন  পুত শ (New York State Park Police) ও পামেন র েমীরা সিেন  আমে 
এবং আবোওয়া পতরতস্থতি ও প্রভাব তর্তবড়ভামব পেনমবেণ েরমে। প্রতিতিয়া সরঞ্জাম প্রসার েরা 
েমে, পরীতেি এবং ঝড় প্রতিতিয়া বযবোমরর জর্য প্রস্তুি েরা েমে। পােন  পুত শ তবংেযামটর্ 
এ াোয় সুইেট ওয়াটার োেনিমমর জর্য সোয়িা প্রদার্ েরমি প্রস্তুি। মেট পােন স অ্পামরশর্ 
DOT মে সমেনর্ েরমে, েতিগ্র্স্ত এ াোয় আটটি েরাি িুমে েযান্ডবাই রাখা েময়মে এবং 
মেমটর মজিু সরবরাে েরমি অ্র্-ে  োইভার মমািাময়র্ েময়মে। পামেন র দশনর্ােীমদর র্জর রাখা 
উতেৎ parks.ny.gov এ বা পামেন র সময়, মখা া ও বমন্ধ্র বযাপামর সবনমশষ িমেযর জর্য িামদর 
স্থার্ীয় পােন  অ্তেমস ে  েরা উতেৎ।  
  
তিপাটন মমন্ট অ্ব এর্ভায়রর্মমন্টা  ের্জারমভশর্ (Department of Environmental Conservation, 
DEC)  
DEC'র পতু শ েমনেিন ারা, বর্ রেেগণ, জরুরী বযবস্থাপর্ার েমীগণ এবং আঞ্চত ে েমীগণ 
সিেন িা অ্ব ম্বর্ েরমের্ এবং তবোশমার্ পতরতস্থতি পেনমবেণ েরমে এবং িীব্র আবোওয়া োরা 
প্রভাতবি েওয়ার সম্ভাবর্া রময়মে এমর্ এ াো ও অ্বোঠামমামি সতিয়ভামব টে  তদমের্। সুইেট 
ওয়াটার মরসতেউ টিম সে সমস্ত উপ ভয সম্পদ মেমোর্ জরুতর প্রতিতিয়ামি সোয়িা েরার জর্য 
প্রস্তুি আমে।  
  
জর্মসবা অ্তযদপ্তর (Department of Public Service)  
তর্উ ইয়েন  মেট জমুড় েয়েতি মূ যায়র্, পতরতস্থতি মমাোমব া ও পুর্রুদ্ধার প্রমেিার উমেমশয 
তর্ময়াতজি েরার জর্য তর্উ ইয়েন  ইউটিত টির বিন মামর্ প্রায় 5,500 জর্ শ্রতমে রময়মে। েমীরা 
ঝমড়র পুমরা ঘটর্া জমুড় ইউটিত টির োজগুত  পেনমবেণ েরমব এবং ইউটিত টিগুত  উপেুক্ত েমীমদর 
োরা সবনাতযে প্রভাব অ্র্ভুুি অ্ঞ্চম  স্থার্ান্ততরি েমে িা তর্তিি েরমব।  
  
মেট পতু শ  
মেট পতু শ েতিগ্র্স্ত এ াোয় প্রময়াজর্ অ্র্ুোয়ী অ্তিতরক্ত তসর্য মমািাময়র্ েরমি প্রস্তুি। মর্ৌো, 
োর োোর গাতড়, এবং ইউটিত টি টাি মভতেে  সে সে  রাজয পুত মশর তবমশষ োর্বাের্ মঞ্চস্থ 
েরা েময়মে এবং মসই সামে সুইেট ওয়াটার মরসতেউ টিম িাৎেতণে মমািাময়মর্র জর্য প্রস্তুি। 
সে  টু্রপ জরুতর শতক্ত এবং মোগামোগ সরঞ্জাম পরীো েরা েময়মে।  
  
তর্উ ইয়েন  পাওয়ার অ্মোতরটি (New York Power Authority, NYPA) অ্যান্ড েযার্া  েমপনামরশর্ 
(Canal Corporation)  

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


 

 

তর্উ ইয়েন  পাওয়ার অ্েতরটি এবং েযার্া  েমপনামরশমর্র েমীরা পূবনাভাসেৃি আবোওয়ার জর্য 
প্রস্তুতি তর্মে োমি সমস্ত সুতবযা, সম্পদ এবং সরঞ্জাম সুরতেি এবং প্রস্তুি োমে। প্রময়াজমর্ তবদযুৎ 
পুর্রুদ্ধার োেনিমমে সোয়িা েরার জর্য তবদযুৎ েিৃন পে (Power Authority)ও প্রস্তুি।  
  
মমমট্রাপত টার্ ট্রািমপামটন শর্ অ্োতরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA)  
মমমট্রাপত টার্ ট্রািমপামটন শর্ অ্োতরটির েমীরা ঝড় এবং পরবিী সমময় তর্রাপদ, তর্ভন রমোগয মসবা 
তর্তিি েরার জর্য েমঠার পতরশ্রম েরমের্ এবং আবোওয়া রেণামবেণ েরমের্ এবং িামদর 
মসবা অ্ঞ্চম  ভারী বষনণ এবং বায়ু প্রবামের প্রস্তুতি তর্মের্। তর্োতশ র্া া পতরদশনর্ এবং প্রময়াজর্ 
অ্র্ুোয়ী পতরষ্কার েরা েমে, এবং দ্রুি সাড়া মদওয়ার জর্য মেৌশ গি স্থামর্ েমী এবং সরঞ্জাম 
মঞ্চস্থ েরা েমে। প্রস্তুি সরঞ্জামমর মমযয পাতর্র পাম্প, গােপা া এবং অ্র্যার্য ধ্বংসাবমশষ পতরষ্কার 
েরার সরঞ্জাম, জরুতর ট্রাে এবং অ্র্যার্য রেণামবেণ োর্বাের্ অ্ন্তভুন ক্ত। বর্যা প্রবণ এ াোগুম া 
তর্তবড়ভামব পেনমবেণ েরা েমে এবং তর্মনাণ োেনিম পেনমবেণ েরা েমে এবং প্রময়াজর্ অ্র্ুোয়ী 
িা স্থতগি েরা েমব। বাসগুম া প্রময়াজর্ অ্র্ুোয়ী েম ঘর্মে োজ েরমব এবং MTA তব্রমজ টার্া 
োর্বাের্ এবং খাত  ট্রাক্টর মট্র ার 24 তিমসম্বর সন্ধ্যা 6টা মেমে 25তিমসম্বর সো  10টা পেনন্ত 
তর্তষদ্ধ েরা েমব েরা েমব। গ্র্ােেমদর মটক্সট বা ইমমইম র মাযযম তরময়  টাইম সাতভন স অ্যা ামটন র 
জর্য সাইর্ আপ েরা উতেৎ। MTA-এর অ্যাপগুত র মাযযমমও এই সিেন িা পাওয়া োয়: MYmta, 
মমমট্রা-র্েন মট্রমর্র সময় এবং  ং আই যান্ড মর  মরাি মট্রমর্র সময়।  
  
বন্দর েিৃন পে  
বন্দর েিৃন পে মমাটরো েমদর সিেন  োোর আহ্বার্ জাতর্ময়মে োরণ মসিুমি এবং িার সামে মমাড় 
মেমে আসা রাস্তা বরাবর গতির তর্মষযাজ্ঞা োেনের োেমি পামর। মপাটন  অ্েতরটির তবমার্বন্দর, 
বাস টাতমনর্া  এবং বাস মেশর্ তদময় োত্রা েরা ভ্রমণােীমদর তব ম্ব, বাতি  অ্েবা আবার 
বুতেংময়র সবনমশষ িমেযর জর্য সরাসতর বাস েযাতরয়ার এবং এয়ার াইমির সামে মোগামোগ েরার 
জর্য উৎসাতেি েরা েয়। মপাটন  অ্েতরটি সুতবযা সম্পমেন  সবনমশষ িমেযর জর্য, অ্র্ুগ্র্ে েমর 
মসাশযা  তমতিয়া মেে েরুর্, PA এ াটন -এর জর্য সাইর্ আপ েরুর্ অ্েবা PA মমাবাই  
অ্যাপগুত র মমযয এেটি িাউর্ম াি েরুর্। বাতসন্দা এবং বযবসায়ীরা োরা েুটপাে এবং োইভওময় 
পতরষ্কার েরমের্ িামদর রাস্তার তর্োতশ র্া া মেমে বরে সরামি উৎসাতেি েরা েয় োমি িা 
ঝমড়র র্া া তদময় মবর েময় মেমি পামর।  
  
বর্রাপদ যাত্রা  
অ্র্ুগ্র্ে েমর সাবযামর্ গাতড় ো ার্ এবং এই তবষয়গুত  মাোয় রাখুর্: 

• বর্যা তবধ্বস্ত রাস্তা তদময় গাতড় োত ময় োওয়ার মেিা েরমবর্ র্া। গাতড় মঘারার্ এবং অ্র্য 
রাস্তা তদময় োর্।  

• দ্রুি গতিমি বময় ে া পাতর্র ধ্বংসাত্মে েমিামে অ্বমে া েরমবর্ র্া। দ্রুি গতিমি বময় 
ে া দইু েুট উচ্চিার পাতর্ তেন্তু আপর্ার গাতড়মে ভাতসময় তর্ময় েম  োমব। প্রতি ঘণ্টায় 
দইু মাই  মবমগ বময় ে া পাতর্ এেটা রাস্তা বা মসিু মেমে গাতড় ভাতসময় তর্ময় মেমি 
পামর।  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=13297c01-4cb24563-132b8534-000babd9069e-906bdb3889252391&q=1&e=bc850542-3425-4b86-b580-bb2a60f68c55&u=https%3A%2F%2Fmymtaalerts.com%2FLoginC.aspx
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=13297c01-4cb24563-132b8534-000babd9069e-906bdb3889252391&q=1&e=bc850542-3425-4b86-b580-bb2a60f68c55&u=https%3A%2F%2Fmymtaalerts.com%2FLoginC.aspx
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4716be7a-188d8745-4714474f-000babda0031-74f4a4ad9f1080cd&q=1&e=9ab1f66b-059f-4a19-9470-a15c68b5aaef&u=https%3A%2F%2Fwww.panynj.gov%2Fport-authority%2Fen%2Falerts.html


 

 

• বর্যা তবধ্বস্ত রাস্তায় োমি আটো পড়মি র্া েয় মস জর্য সমময়র আমগই মবর মোর্।  
• প্রস্তাতবি রাস্তা অ্র্ুসরণ েরুর্। বর্যা তবধ্বস্ত অ্ঞ্চ গুত  মদখমি ইমামজন তি তিটুযর উমপো 

েরমবর্ র্া।  
• োিায়াি েরার সমময় NOAA ওময়দার মরতিও এবং ম াো  মরতিও ব্রিোমে মর্মোগ 

রাখুর্।  
• বর্যায় মভমস েম  োওয়া রাস্তা, োাঁট  যমর োওয়া, পাতর্ অ্েবা পাতর্ মবর েময় োওয়ার 

বযবস্থায় োো োাঁট  অ্েবা তবদযুতিে িার মাটিমি পমড় আমে তে র্া এবং মোর্ও তেেু 
পড়মে অ্েবা পমড় আমে তে র্া মসই সব তদমে র্জর রাখুর্।  

• মেসব জায়গায় র্দী বা জ প্রবাে েঠাৎ বৃতদ্ধ মপময় বর্যা আর্মি পামর, মেমর্ োইওময়র 
গিন , মসিু ও তর্েু এ াো, মসখামর্  েয রাখুর্।  

• েতদ আপতর্ আপর্ার গাতড়র তভিমর োমের্ আর আপর্ার োরপামশ জ  দ্রুিমবমগ বাড়মি 
োমে, িােম  অ্তব মম্ব গাতড় মেমড় েম  োর্। 

  
তর্রাপদ োইতভং এর তেেু সবমেময় গুরুেপূণন পরামশনগুত র অ্ন্তভুন ক্ত ে : 

• েখর্ শীিো ীর্ ঝড় আঘাি োমর্, িখর্ প্রময়াজর্ র্া েম  োইভ েরমবর্ র্া।  
• মসিুগুম ায় সাবযার্িা অ্ব ম্বর্ েরুর্ মেমেিু বরে মসখামর্ রাস্তার মেময় দ্রুি জমাট 

বাাঁময।  
• মভজা পািা রাস্তামে তপতে  েরমি পামর, িাই েখর্ই সামমর্ িামদর এেটা সূ্তপ আসমব, 

িখর্ আমরা যীর গতিমি গাতড় ো ামর্াটা গুরুেপূণন।  
• আপর্ামে আবতশযেভামব ভ্রমণ েরমি েম , এটা তর্তিি েরুর্ মে আপর্ার গাতড়মি েম্ব , 

মব ো, ফ্ল্যাশ াইট ও অ্তিতরক্ত বযাটাতর, অ্তিতরক্ত গরম োপড়, এে মজাড়া টায়ার মের্, 
বযাটাতর বেুার িার, সেমজ শতক্ত প্রদার্োরী খাবার এবং তিসমট্রস ফ্ল্যাগ তেমসমব বযবোর 
েরমি উজ্জ্ব  রমঙর োপমড়র মমিা টিমে োোর সরঞ্জামাতদ োমে। 

  
শীিো ীর্ ঝমড় মৃিুয এবং আেি েওয়ার প্রযার্ োরণ েমে পতরবের্ দঘুনটর্া। গাতড় ো ামর্ার 
আমগ, আপর্ার গাতড় মেমে বরে এবং িুষার পতরষ্কার েরা তর্তিি েরুর্; ভাম া দশৃযমার্িা 
ভাম া োইতভং এর োতবোঠি। োমার জায়গাগুম ার পতরেল্পর্া েরুর্ এবং গাতড়গুত র মমযয দরূে 
বজায় রাখরু্, অ্তিতরক্ত সিেন  োকুর্, ও মমর্ রাখরু্, বািাস িাতড়ি িুষারপুঞ্জ মোট মোট 
তশশুমদর আড়া  েমর তদমি পামর। সবসময় রাস্তা এবং আবোওয়ার সামে আপর্ার গতি মম ার্।  
  
সব রাস্তার মমাটরো েমদর জর্য এটা গুরুেপূণন মে মনাপ্ল্াও ঘণ্টায় 35 মাই  পেনন্ত গতিমবমগ েম  
ো অ্মর্ে মেমত্রই ত তখি গতি সীমার মেমে েম, এটা সুতর্তিি েরমি মে েড়ামর্া  বণ োইতভং 
ম মর্ োমে ও রাস্তায় েতড়ময় র্া পমড়। প্রায়শই ইন্টারমেট োইওময়মি, িুষার-অ্পসারণ-েন্ত্র 
পাশাপাতশ োজ েমর, মেমেিু অ্মর্েগুম া ম র্ এেসামে পতরেন্ন েরার এটা সব মেময় োেনের ও 
তর্রাপদ উপায়।  
  



 

 

এোড়াও গাতড়ো ে ও পেোরীমদর এটা মাোয় রাখা উতেৎ মে িুষার-অ্পসারণ-েন্ত্র োইভারমদর 
দতৃিসীমা সীতমি োমে, এবং েন্ত্রগুম ার আোর ও ওজর্ মবতশ েওয়ায় এগুম া দ্রুি গতিপে 
পতরবিন র্ ও োমামর্া েিসাযয। িুষার-অ্পসারণ-েমন্ত্রর মপের্ মেমে বরে ওড়ামর্া এর ো েমদর 
দতৃিশতক্ত মারাত্মেভামব হ্রাস েরমি বা মোয়াইটআউট অ্বস্থার োরণ ঘটামি পামর। গাতড়ো েমদর 
িুষার-অ্পসারণ-েন্ত্রমে পাশ োটিময় োওয়ার মেিা েরা বা মপের্-মপের্ োওয়া অ্েবা খুব 
োোোতে োওয়া উতেৎ র্য়। গাতড়ো েমদর জর্য সবমেময় তর্রাপদ জায়গা ে  িুষার-অ্পসারণ-
েমন্ত্রর মবশ খাতর্েটা মপেমর্ মেমে ো ামর্া োরণ মসখামর্ রাস্তা পতরষ্কার ও  বণাক্ত োমে।  
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