অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/22/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়কন-এর অবিিাসীম্বেরম্বক ঝম্ব া িাতাস ও সম্ভািে ললাডম্বেবডিং-এর প্রস্তুবত
লর্ওয়ার আহ্বার্ জাবর্ম্বয়ম্বের্

পবিম বর্উ ইয়ম্বকন এিিং র্র্ন কাউবির পবিমািংম্বে িাতাম্বসর গবতম্বিগ ঘণ্টায় 70 লর্ম্বক 75 মাইল;
এিিং লেট-এর িাকী এলাকায় এ গবতম্বিগ ঘণ্টায় 40 লর্ম্বক 50 মাইল পর্ন ন্ত উঠম্বত পাম্বর
বর্উ ইয়কন আঞ্চবলক মহাস ক এিিং পবিম বর্উ ইয়কন, লসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন ও বিঙ্গার ললক
বরবজয়ম্বর্র আন্ত:লেট মহাস ম্বকর বকেু অিংম্বে রবিিার সকাল 10টা লর্ম্বক সকল খাবল ট্র্োক্টর
লট্র্ইলার ও টমটম চলাচল বর্বিদ্ধ র্াকম্বি
লেম্বটর জরুবর অপাম্বরের্ লসিার (State Emergency Operations Center) উন্নত তোরবক
িেিস্থা সবিয় কম্বরম্বে
গভর্নর এন্ড্রু এম. কুওমমো আজ নর্উ ইয়মকন র অনিবোসীমের এই সপ্তোহোমে র্তু র্ আবহোওয়োর প্রস্তুনত নর্ওয়োর
আহ্বোর্ জোনর্ময়মের্; এটি ঝম ো বোতোস বময় নর্ময় আসমব যোর ফমে জোর্মোমের ক্ষয়ক্ষনত ও নেোডমেনডিং হমত
পোমর। নেমের নবনেরভোগ এেোকোয় রনববোর রোমত ও নসোমবোর বোতোমসর গনতমবগ ঘণ্টোয় 45 মোইে বো তোর
নবনে হমত পোমর; এবিং পনিম নর্উ ইয়কন ও র্র্ন কোউনির পনিমোিংমে কখমর্ো কখমর্ো এ গনতমবগ ঘণ্টোয় 75
মোইে অনতক্রম করমত পোমর। নসোমবোর সোরোনের্ নেমের নবনেরভোগ জুম েমকো হোওয়ো অবযোহত র্োকমব
এবিং গনতমবগ ঘণ্টোয় 45 নর্মক 55 মোইমের মমিয উঠোর্োমো করমব। এই আবহোওয়ো আঘোত আর্োর পূমবন,
গভর্নর একোনিক নেে সিংস্থোমক নেে জুম উদ্ধোর উপকরণ আমগ নর্মক নর্ময়োনজত করোর নর্মেন ে নেময়মের্
এবিং নসবো সিংস্থোগুমেো যোমত পনরনস্থনত নমোকোমবেোয় প্রস্তুত র্োমক তোও নর্নিত করমত বমেমের্। সপ্তোহোে জুম
নর্উ ইয়মকন র অনিবোসীমেরমক স্থোর্ীয় আবহোওয়োর প্রনতমবের্ শুর্মত এবিং নেোডমেনডিং হমে তোমের পনরবোমরর
সুরক্ষো নর্নিত করমত প্রময়োজর্ীয় বযবস্থো নর্মত আহ্বোর্ জোর্োমর্ো হমে।
এেো ো, গভর্নর কুওমমো ঝম ো বোতোমসর সতকন তোর কোরমণ নর্উ ইয়কন আঞ্চনেক মহোস ক এবিং পনিম নর্উ
ইয়কন , নসন্ট্রোে নর্উ ইয়কন ও নফঙ্গোর নেক নরনজয়মর্র আে:নেে মহোস মকর নকেু অিংমে নডপোেনমমি অব
ট্রোন্সমপোমেনের্ (Department of Transportation, DOT) ও থ্রুওময় অর্নরটি (Thruway Authority)-নক
সব খোনে ট্রযোক্টর ও েমেম নর্নিদ্ধ করমত নর্মেন ে নেময়মের্। এই নর্মিিোজ্ঞো কোযনকর হমব সকোে 10েো
রনববোর, 24 নফব্রুয়োনর নর্মক।
"নর্উ ইয়কন আমরকটি প্রনতকূে আবহোওয়ো নমোকোমবেোর প্রস্তুনত নর্মে যোমত ঝম ো বোতোস বইমত পোমর এবিং এর
ফমে েীঘনসময় নেোডমেনডিং-এর সম্ভোবর্ো রময়মে", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আনম স্পষ্ট কমর বেমত চোই নয
জরুনর পনরনস্থনত নমোকোমবেোয় নসবো সিংস্থোগুমেোমক প্রস্তুত র্োকমত হমব এবিং ঝ -সিংক্রোে নকোমর্ো নেোডমেনডিং

হমে অনিবোসীমের নবেুৎ সিংমযোগ দ্রুত পুর্:প্রনতষ্ঠো করমত হমব। আমরো আেো কনর নয নসবো সিংস্থোগুমেো
তৎপরতোর সোমর্ কোজ করমব এবিং ঝম আক্রোে নর্উ ইয়মকন র সব অনিবোসীমের নবেুযৎ সিংমযোগ পুমরোপুনর
পুর্:প্রনতষ্ঠো করমব। নেে পনরনস্থনতটি ঘনর্ষ্ঠভোমব পযনমবক্ষণ করমে এবিং স্থোর্ীয়মের প্রময়োজর্ মোনফক যত দ্রুত
সম্ভব সহোয়তো করমত প্রস্তুত রময়মে।"
নর্ম্ননেনখত আে:নেে মহোস কগুমেো নর্মক খোনে ট্রযোক্টর নট্রইেোর এবিং েমেম নর্নিদ্ধ করো হমব:
DOT হাইওম্বয়জ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I-390 ডযোর্সভোইে (Dansville) নর্মক to Rt 104
I-490 I-90 এনিে 45 নর্মক I-90 এনিে 47
I-590 (সম্পূণন হোইওময়)
Rt 104 নব নিজ-এ
I-190 গ্র্যোন্ড আইেযোন্ড নর্মক েুইের্ / কুইন্সের্
I-290 I-190 নর্মক I-90 পযনে
NY 5 I-190 নর্মক NY 179 (স্কোইওময়‘র এনেমভমেড নসকেমর্ সব িরমর্র ট্রযোক নর্নিদ্ধ)
US 219 I-90 নর্মক নপেোসন নরোড
NY 400 NY 16 নর্মক I-90
I-990 I-290 নর্মক NY 263

থ্রুওম্বয় হাইওম্বয়জ:
•
•

I-90 এনিে 31 (ইউটিকো) ও এনিে 61 এর মিযবতী স ক (রোইমে নর্মক PA েোইর্)
র্োয়োগ্র্ো থ্রুওময় (I-190)

প্রনতকূে আবহোওয়ো েনর্বোর নেমে আঘোত হোর্মব এবিং এর সোমর্ তু িোর ও বৃনষ্টপোত হমব। রনববোর র্োগোে,
সব অঞ্চমে বৃনষ্টপোত হমব, এবিং একটি শেতয প্রবোহ বময় যোমব যোর সোমর্ ঝম ো বোতোস যুক্ত হমব। বতন মোমর্
পনিম নর্উ ইয়কন এবিং নেক ইনর (Lake Erie) ও অিোনর (Lake Ontario)-এর কোউনিগুমেোমত েনক্তেোেী
ক্ষনতকর ঝম ো বোতোস বময় নযমত পোমর। রনববোর শুরু নর্মক পনিম নর্উ ইয়মকন েমকো বোতোস বৃনদ্ধ পোমব এবিং
নবেো বো োর সোমর্ সোমর্ এটি নফঙ্গোর নেক, নসন্ট্রোে নর্উ ইয়কন ও র্র্ন কোউনি অঞ্চমে েন ময় প মব।
চোওতু য়োকুয়ো কোউনি, র্োয়োগ্র্ো ফ্রনিয়োমরর উত্তরোঞ্চে, রমচেোর, ও নজফোরসর্ কোউনিমত েমকো বোতোমসর
গনতমবগ দ্রুত ঘণ্টোয় 75 মোইে পযনে উঠমত পোমর। নেক ইনর ও নেক অিোনরওর তীরবতী এেোকোয় ঝম ো
বোতোমস পোনর্র স্তর বো মত পোমর এবিং রনববোর রোমত ও নসোমবোর সকোমে উমেখমযোগয তু িোরপোত হমত পোমর
যোর ফমে েৃনষ্টসীমো হ্রোস নপমত পোমর।
বতন মোর্ সম্ভোবয নচত্রটি হমে নর্উ ইয়কন নসটি ও েিং আইেযোমন্ড বোতোমসর গনতমবগ ঘণ্টোয় 45 মোইে;
মিয-হোডসর্, কযোনপেোে, নমোহোওক ভযোনে, নসন্ট্রোে নর্উ ইয়কন ও সোেোর্ন টিয়োর নরনজওর্গুমেোমত ঘণ্টোয় 50
মোইে; র্র্ন কোউনি জুম ঘণ্টোয় 70 মোইে; এবিং পনিম নর্উ ইয়কন ও নফঙ্গোর নেক নরনজওমর্ ঘণ্টোয় 75 মোইে
পযনে নপ ৌঁেুমত পোমর।

র্যোের্োে ওময়েোর সোনভন স ইমতোমমিয নেমের নবনেরভোগ এেোকো জুম তীি বোতোস পযনমবক্ষণ ও সতকীকরণ
বোতন ো নপোে কমরমে। এেো ো, রনববোর নর্মক নসোমবোর েনক্তেোেী বোতোমসর ফমে পোনর্মত তীি নেউ সৃনষ্ট হমত
পোমর নবিোয় নেক ইনর ও অিোনরও‘র কোউনিগুমেোমত নেকমেোর ফ্লোড ওয়োমচস (Lakeshore Flood
Watches) কোযনকর র্োকমব। আবহোওয়ো পযনমবক্ষণ, সতকীকরণ, উপমেেক এবিং সবনমেি পূবনোভোমসর একটি
সম্পূণন তোনেকোর জর্য, নভনজে করুর্ র্যোের্োে ওময়েোর সোনভন স (National Weather Service)
ওময়বসোইে।
নমোেরচোেকমের নেমের এই আইর্ মমর্ রোখমত বেো হমে যোর দ্বোরো নকোমর্ো ইিোরমসকের্ যনে "ব্ল্যোকড
আউে" হময় যোয় ট্রযোনফক নসগর্যোে কোজ র্ো কমর, তোহমে ইিোরমসকের্টি স্বয়িংনক্রয়ভোমব "নফোর ওময়" েপ
হময় যোমব। বর্যো, তোর নেম প ো বো ধ্বিংসোবমেমির জর্য যনে রোস্তোঘোে বন্ধ বো আেমক যোয়, নমোেরচোেকমের
সতকন তোর সোমর্ কোজ করোর উপমেে নেওয়ো হমে এবিং সব ট্রযোনফক সোইর্ ও বযোনরমকড নমমর্ চেমত বেো হমে
এমর্নক যনে রোস্তো সোফ মমর্ হয় তখমর্ো।
এম্বজবির প্রস্তুবত
নহোমেযোন্ড নর্রোপত্তো ও জরুনর নসবো নবভোগ (Division of Homeland Security and Emergency
Services)
আবহোওয়ো পনরনস্থনত ও এর প্রভোব ঘনর্ষ্ঠভোমব অর্ুসরমণ নডনভের্ অব নহোমেযোন্ড নসনকউনরটি ও ইমোমজননন্স
সোনভন মসস (Division of Homeland Security and Emergency Services) রনববোর সকোমে নেে
ইমোমজননন্স অপোমরেন্স নসিোর (State Emergency Operations Center)-নক অনিক পযনমবক্ষণ নমোড-এ
সনক্রয় করমব। নডনভের্টি এেো ো নেে এমজনন্স ও স্থোর্ীয় সরকোমরর সোমর্ সমন্বয় অবযোহত নরমখমে যোমত
কমর নেমের েেটি আঞ্চনেক মজুে ঝম র পুমরো সময় জুম নবতরমণর জর্য সুেভ র্োমক। বতন মোমর্ সিংরনক্ষত
মজুেগুমেো সহোয়তোর আমবেমর্ সো ো নেমত প্রস্তুত রময়মে, মজুেগুমেোর মমিয রময়মে:
•
•
•
•
•

725টির নবনে নজর্োমরের
1,250টির নবনে পোম্প
2 নমনেয়মর্র নবনে বোেুর বস্তো
19 সযোন্ডবযোগোসন
6,700 ফু মেরও নবনে পোনর্র বোৌঁি (Aquadam)

জর্মসবো অনিেপ্তর (Department of Public Service)
জর্মসবো অনিেপ্তর নসবো সিংস্থোর নসনর্য়র নর্বনোহীমের সোমর্ নযোগোমযোগ রোখমে এেো নর্নিত করোর জর্য নয
তোরো যোমত ঝম ো আবহোওয়ো নমোকোমবেোয় প্রস্তুত র্োমক, এবিং তোরো নসবো সিংস্থোগুমেোর ঝ -প্রস্তুনত প্রমচষ্টো
নর্নব ভোমব পযনমবক্ষণ করমব যোমত নেোডমেনডিং যতেো সম্ভব কমোমর্ো যোয় এবিং নবেুযৎ সিংমযোগ দ্রুততোর সোমর্
পুর্:প্রনতষ্ঠো করো যোয়। নসবোর বযোঘোত ঘেমে তো সবননর্ম্ন রোখোর জর্য নবেুযৎ ও গযোস ইউটিনেটি ও
নভনরমজোমর্র (Verizon) মমতো নেনেমযোগোমযোগ নসবো প্রেোর্কোরীরো অনতনরক্ত কমী নর্ময় প্রস্তুত আমে।
নর্উ ইয়মকন র নসবো সিংস্থোগুমেোমত 6,000-এরও নবনে কমী নসবো পুর্বনহোে কোমজর জর্য প্রস্তুত রময়মে, এেো ো
1,000-এরও নবনে বনহরোগত েোইর্ ও গোনেমক ক্ষনতগ্র্স্ত এেোকোয় নর্ময়োমগর জর্য নর্ময় আসো হময়মে।
ইউটিনেটিগুনে সতকন রময়মে এবিং ঝম র নবকোে খুব মমর্োমযোগ নেময় পযনমবক্ষণ করমে এবিং নযখোমর্ প্রময়োজর্
পুর্ঃস্থোপর্ কমী নর্ময়োগ করমব। অনিেপ্তমরর কমীরো ঝম র সময় ইউটিনেটিগুনের প্রমচষ্টো পযনমবক্ষণ করমত

র্োকমব। পুর্:স্থোপর্ প্রমচষ্টো বযহত করমত পোমর এমর্ েোর্ো ঝম ো বোতোমসর ফমে েীঘনমময়োেী নেোডমেনডিংময়র
আেিংকো নর্মক নসবো সিংস্থোগুমেো বো নত সিংস্থোর্ নর্নিমতর নচষ্টো কমর যোমব।
নবেুযৎ বযোঘোমতর নক্ষমত্র ইউটিনেটিগুনে নেমর্ 24 ঘণ্টো কোজ করোর জর্য প্রস্তুত এবিং প্রময়োজর্ হমে তোমের
জরুনর প্রনতনক্রয়ো পনরকল্পর্ো বোস্তবোয়র্ করমব, যোর মমিয রময়মে েোইফ-সোমপোেন ও অর্যোর্য জরুনর অবস্থোর
কোমেোমোরমের সোমর্ নযোগোমযোগ করো। নর্উ ইয়মকন র অনিবোসীমেরমক কময়ক-নের্-বযোপী নেোডমেনডিং-এর জর্য
প্রস্তুত র্োকোর পরোমেন নেওয়ো হমে।
সম্ভোবয উমেখমযোগয ঝম ো আবহোওয়োমক সোমমর্ নরমখ, অনিেপ্তর তোমের কে নসিোর নহল্পেোইমর্র (Call
Center Helpline) সময় 24 নফব্রুয়োনর রনববোর সকোে 9:00েো নর্মক শুরু কমর নবকোে 5:00েো পযনে
বোন ময়মে যোমত ঝ পরবতী সহোয়তো ও পুর্ঃস্থোপর্ প্রমচষ্টোয় মোর্ুিমক সহোয়তো করো যোয়। অনিেপ্তমরর কে
নসিোর নহল্পেোইর্ পোওয়ো যোমব এখোমর্ নফোর্ কমর (800) 342-3377। অনিেপ্তমরর কমীরো ঝম র পুমরো
সমময় ঝম র প্রভোব ও ইউটিনেটি পুর্ঃস্থোপর্ কোযনক্রম পযনমবক্ষণ করমব এবিং প্রনতমবের্ নেমব এবিং প্রময়োজর্
হমে মোঠপযনোময় কোজ করমব।
পুর্ঃস্থোপর্ সময়কোমে অনিেপ্তমরর কমীরো ইউটিনেটিগুনের প্রমচষ্টো পযনমবক্ষণ করো অবযোহত রোখমব।
ইউটিনেটিগুনে ঘের্োর পুমরো সমময় নবেুযৎ বযোঘোমতর প্রনতনক্রয়োয় প্রস্তুত।
নর্উ ইয়কন নবেুযৎ কতৃন পক্ষ (New York Power Authority, NYPA)
নর্উ ইয়কন নবেুৎ কতৃন পক্ষ সম্ভোবয প্রনতকূে আবহোওয়ো নমোকোমবেোয় এর সকে েনক্ত ও কোযনক্রম নর্ময়োনজত
করোর প্রস্তুনত নর্মে। র্োয়োগ্র্োমত, NYPA উপকরণ প্রস্তুত করমে যোমত বরফ জমোমের মমতো নযমকোমর্ো
পনরনস্থনত নমোকোমবেো করো যোয় এবিং প্রময়োজর্ হমে বরফ গেোমর্ো যোয়। এেো ো NYPA নবেুৎ নগ্র্মডর
নর্ভন রেীেতো বো োমত অবযোহত নর্রোপে অপোমরের্ চোেোমর্োর জর্য প্রময়োজর্ীয় বযবস্থো গ্র্হণ কমরমে। NYPA
নবতরণ কমীগণ নবতরণ বযবস্থোয় নকোমর্ো নবঘ্ন ঘেমে তো নমোকোমবেোর জর্য প্রস্তুত রময়মে। NYPA এেো ো
নপ র নসবো সিংস্থো এবিং নবনর্ময়োগ-মোনেকোর্োিীর্ সিংস্থোগুমেোর সোমর্ও নযোগোমযোগ রোখমে যোমত নেোডমেনডিং
নমোকোমবেোয় প্রময়োজর্ মোনফক নয র্ উমেযোমগর বযোপোমর সমন্বয় করো যোয়। NYPA নসবো সিংস্থো ও জরুনর
বযবস্থোপর্ো অিংেীেোরমের সোমর্ নযোগোমযোগ চোনেময় যোমব এবিং আবহোওয়োর পূবনোভোস পযনমবক্ষণ কমর যোমব।
নডপোেনমমি অফ ট্রোন্সমপোমেনের্
পনরবহণ অনিেপ্তর-এর নেে জুম 3,900-এর নবনে তত্ত্বোবিোয়ক ও অপোমরের রময়মে যোরো এ সপ্তোমহর
পনরনস্থনত নমোকোমবেোর জর্য প্রস্তুত। বতন মোমর্ নেে জুম অনিেপ্তরটির 79 জর্ গোে কতন র্কোরী, 52টি ট্রোনফক
নসগর্োে ট্রযোক, 15টি নট্র ক্রু বোমকে ট্রযোক, এবিং 45টি কবে-যুক্ত নেোডোর রময়মে।
এেো ো, অনিক ক্ষনতগ্র্স্ত এেোকোয় পনরনস্থনত নমোকোমবেোয় 15 জর্ গোে কতন র্কোরী, 4টি ট্রোনফক নসগর্োে
ট্রযোক, এবিং 8 জর্ ট্রযোনফক নসগর্োে কোনরগর নর্মম্নোক্তভোমব নমোতোময়র্ ও বণ্টর্ করো হমব:
নসন্ট্রোে নর্উ ইয়কন :
•

মিয-হোডসর্ অঞ্চে নর্মক 1টি ট্রোনফক নসগর্োে ট্রযোক, 2 জর্ ট্রোনফক নসগর্োে কোনরগর
পোমব।

নফঙ্গোর নেকসঃ
•

কযোনপেোে নডনিক্ট নর্মক 1টি ট্রোনফক নসগর্োে ট্রযোক, 2 জর্ ট্রোনফক নসগর্োে কোনরগর
পোমব।

পনিম নর্উ ইয়কন :
•
•
•
•
•
•

কযোনপেোে নরনজওর্ নর্মক 4 জর্ গোে কতন র্কোরী পোমব
নমোহোওক ভযোনে নর্মক 3 জর্ গোে কতন র্কোরী পোমব
মিয-হোডসর্ নরনজওর্ নর্মক 4 জর্ গোে কতন র্কোরী পোমব
সোেোর্ন টিয়োর নর্মক 4 জর্ গোে কতন র্কোরী পোমব
সোেোর্ন টিয়োর নর্মক 1টি ট্রোনফক নসগর্োে ট্রযোক, 2 জর্ ট্রোনফক নসগর্োে কোনরগর পোমব।
নমোহোওক ভযোনে ও কযোনপেোে নরনজওর্ নর্মক 1টি ট্রোনফক নসগর্োে ট্রযোক, 2 জর্ ট্রোনফক
নসগর্োে কোনরগর পোমব।

গোে কতন র্কোরীরো বতন মোমর্ তোমের গেবযস্থমের উমেমেয রওয়োর্ো নেময়মে, ট্রোনফক নসগর্োে কমীরো ক্ষনতগ্র্স্ত
এেোকোগুমেোমত আগোমীকোে ঝম ো আবহোওয়োর পূমবন নর্যুক্ত হমব।
থ্রুওময় অমর্োনরটি (Thruway Authority)
থ্রুওময় অর্োনরটি ঝম ো বোতোস সিংক্রোে নযমকোমর্ো পনরনস্থনত নমোকোমবেোয় নেে জুম 667 জর্ অপোমরের ও
সুপোরভোইজোর, নেোে নর্মক মোঝোনর আকোমরর খর্র্যন্ত্র, েোও/ডোম্প ট্রোক, ব নেোডোর, এবিং নবে নকেু
বহর্মযোগয VMS নবোডন, বহর্মযোগয েোইে েোওয়োর, নেোে নজর্োমরের, নেোে পোম্প ও উপকরণ েোর্োর নট্রেোর
এবিং নযমকোমর্ো িরমর্র পর্ নঘোরোমর্ো বো বমন্ধর জর্য ট্রোনফক সোইর্ ও অর্যোর্য ট্রোনফক নর্য়ন্ত্রণ যন্ত্র নর্ময় পুমরো
নেমে বর্যো সমসযোর সমোিোমর্ কমীরো প্রস্তুত আমে। নর্য়ন্ত্রণ যন্ত্র নর্ময় ঝম ো বোতোস সিংক্রোে নযমকোমর্ো
পনরনস্থনত নমোকোমবেোয় প্রস্তুত রময়মে। থ্রুওময়মত আবহোওয়ো পনরনস্থনতর বযোপোমর নমোেরচোেকমের সতকন
করমত নবনভন্ন রকম বোতন ো নচহ্ন, হোইওময় পরোমেন নরনডও এবিং নসোেযোে নমনডয়ো বযবহোর করো হয়।
থ্রুওময় অমর্োনরটি নমোেরচোেকমের তোমের নমোবোইে অযোপ ডোউর্মেোড করমত উৎসোনহত কমর যো iPhone ও
Android নডভোইমস ডোউর্মেোড করমত নবর্োমূমেয উপেভয। অযোপটি নমোেরচোেকমের বোস্তব-সমময় ট্রোনফক
এবিং নেক নর্মেন ের্ো সহোয়তো েোমভর সরোসনর সুমযোগ প্রেোর্ কমর। এেো োও নমোেরচোেকরো TRANSalert
ইমমইমের জর্য সোইর্ আপ করমত পোমরর্ যো সমগ্র্ থ্রুওময় জুম সবনমেি ট্রোনফক পনরনস্থনত প্রেোর্ কমর এই নেঙ্ক
www.thruway.ny.gov/tas/index/shtml অর্ুসরণ কমর। সঠিক সমময়র আপমডমের জর্য,
নমোেরচোেকরো থ্রুওময় ও নর্উ ইয়মকন র অর্যোর্য রোস্তোর ট্রোনফক পনরনস্থনত প্রেেনর্কোরী ইিোমরনক্টভ মযোপ
নেখমত েু ইেোমর @ThruwayTraffic অর্ুসরণ করমত পোমরর্ অর্বো www.thruway.ny.gov নভনজে
করমত পোমরর্।
নর্উ ইয়কন নেে পুনেে (New York State Police)
নেে পুনেে ক্ষনতগ্র্স্ত এেোকোগুমেোমত প্রময়োজর্-মোনফক অনতনরক্ত পুনেে সেসয নমোতোময়র্ করমব, এবিং সব
কমোনেনয়োে নভনহকে এর্মফোসনমমি ইউনর্ে (Commercial Vehicle Enforcement Unit) ও ট্রোনফক
ইনর্নসমডি মযোমর্জমমি (Traffic Incident Management) নপমট্রোে প্রনতকূে আবহোওয়ো চেোকোেীর্

সনক্রয়ভোমব নর্ময়োনজত র্োকমব। সকে নফোর-হুইে ড্রোইভ গোন কোমজ নর্ময়োগ করো হময়মে এবিং ননোমমোবোইে ও
ইউটিনেটি েোস্ক যোমর্র (Utility Task Vehicles) মত নবমেি গোন কোমজ নর্ময়োনজত হওয়োর জর্য শতনর
আমে।
নডপোেনমমি অব এর্ভোয়রর্মমিোে কর্জোরমভের্ (Department of Environmental Conservation)
নডপোেনমমি অব এর্ভোয়রর্মমিোে কর্সোরমভের্ পুনেে অনফসোসন, ফমরে নরঞ্জোসন, ইমোমজননন্স মযোমর্জমমি
েোফ, ও আঞ্চনেক কমীগণ সবোই সতকন োবস্থোয় রময়মের্ এবিং পনরনস্থনত পযনমবক্ষণ করমের্। একুে জর্
করোত-কমী নেমের গুরুত্বপূণন অঞ্চেসমূমহর নক েেগত স্থোর্গুমেোমত অবস্থোর্ নর্ময়মে এবিং নযমকোমর্ো গোে
অপসোরণ ও পনরনস্থনত নমোকোমবেোয় সহোয়তো করমত প্রস্তুত রময়মে। এেো ো, ননোমমোবোইে ও ইউটিনেটি যোর্সহ
নবেযমোর্ সকে সিংস্থোর্ নযমকোমর্ো জরুনর পনরনস্থনতমত সহোয়তোর জর্য প্রস্তুত আমে।
বর্রাপত্তা পরামেন
সম্ভোবয নেোডমেনডিং নমোকোমবেোয়, নর্উ ইয়কন -এর অনিবোসীমের যো করো উনচত:
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

জরুনর নফোর্ র্ম্বরগুমেোর একটি তোনেকো হোমতর কোে রোখুর্।
বোসোয় বো কমনস্থমে, বযোেোনর-চোনেত একটি নরনডও ও ফ্লযোেেোইে, এবিং অনতনরক্ত বযোেোনর
সোমর্ রোখুর্। পোনর্, ঔিি, ও শুকমর্ো খোবোমরর জরুনর সরবরোহ মজুে রোখুর্। আপনর্ যনে
নরনফ্রজোমরেমর রোখমত হয় এমর্ নকোমর্ো ঔিি নসবর্ কমরর্, নজমর্ রোখুর্ নয নবনেরভোগ
ঔিি কময়ক ঘণ্টোর জর্য বন্ধ নরনফ্রজোমরেমর রোখো যোয় – আপর্োর ডোক্তোর বো ফোমনোনসমের
সোমর্ পরোমেন করুর্।
নর্নিত করুর্ নয আপর্োর নফোর্ বো চোজন নেমত হয় এরূপ যন্ত্র চোমজনর নবকল্প বযবস্থো রময়মে।
নমোবোইে নফোর্ ও বযোেোনর-চোনেত নযমকোমর্ো যন্ত্র চোজন নের্।
আপর্োর নরনফ্রজোমরের বো নফ্রজোমর জোয়গো র্োকমে, েোনেমকর নবোতমে রোখোর সময় এক ইনঞ্চ
সমপনরমোণ জোয়গো খোনে নরমখ নবোতে ভনতন করুর্ – এর ফমে নবেুৎ চমে নগমেও খোবোর
ঠোণ্ডো র্োমক।
আপর্োর গযোমরমজর েরজো যনে শবেুযনতকভোমব খুেমত হয়, তোহমে মযোর্ুয়োনে নখোেোর স্থোর্টি
ের্োক্ত কমর রোখুর্ ও নকভোমব নসটি খুেমত হয় নজমর্ নর্র্।
আপর্োর গোন র গযোমসর েযোিংক কমপমক্ষ অমিনক ভমর রোখুর্; গযোস নেের্গুমেো পোম্প
চোেোমর্োর জর্য নবেুযমতর উপর নর্ভন রেীে। আপনর্ যনে যন্ত্র চোজন নেওয়োর কোমজ গোন
বযবহোর কমরর্, নসমক্ষমত্র গযোমরমজ গোন চোেু রোখমবর্ র্ো, গোন টি আিংনেক বদ্ধ স্থোমর্, বো
বোসোর কোেোকোনে রোখমবর্ র্ো – এমত কোবনর্ মমর্োঅিোইড নবিনক্রয়ো শতনর হমত পোমর।
কযোম্প নেোভ বো আউেমডোর নগ্র্মের মমতো নবকল্প রোন্নোর বযবস্থো কমর রোখুর্। বোসোর বোইমর
এর বযবহোমরর যর্োযর্ নর্রোপত্তো নর্য়মোবেী অর্ুসরণ করুর্।
আপনর্ বোসোয় নকোমর্ো নজর্োমরের েোগোমর্োর নচেো কমর র্োকমে, নসটি নকর্োর বো প্রনতস্থোপমর্র
পূমবন একজর্ নবেুযৎ নমনি বো প্রমক েেীর পরোমেন নর্র্।
উষ্ণতোর জর্য হোমতর কোমে বো নত কম্বে, নকোে, হযোে, ও হোতমমোজো রোখুর্।
আপর্োর কনম্পউেোর র্োকমে, ফোইে ও অপোমরটিিং নসমেম নর্য়নমত বযোক আপ রোখুর্।
অবযবহৃত অবস্থোয় সব কনম্পউেোর, মনর্ের, ও অর্যোর্য যন্ত্রপোনত বন্ধ কমর রোখুর্।
আপনর্ নমনডমকে উপকরণ জোতীয় বযোেোনর-চোনেত বো নবেুযৎ-চোনেত নকেু র উপর নর্ভন রেীে
হমে, নবকল্প নচেো কমর রোখুর্। নযমর্, আপর্োর নেনেমফোমর্র জর্য যনে নবেুযৎ সিংমযোগ

•

আবেযক হয়, নসমক্ষমত্র একটি প্রনমত নেনেমফোর্ হযোন্ডমসে, নমোবোইে নফোর্, বো নরনডওর মমতো
নবকল্প নযোগোমযোমগর বযবস্থো কমর রোখুর্।
নেমের অর্বো স্থোর্ীয় ওময়বসোইমে নগময় আপর্োর এেোকোর জরুনর পনরকল্পর্ো সম্পমকন নজমর্
নর্র্, নযমর্- নর্কেস্থ েীতে ও উষ্ণ আশ্রয়মকমের অবস্থোর্।

নবেুযৎ চমে নগমে, নর্উ ইয়মকন র অনিবোসীমের উনচত:
•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

নবেুযৎ-চোনেত গুরুত্বপূণন যন্ত্রপোনত ও অর্যোর্য উপকরণ বন্ধ কমর রোখুর্ নবেুযৎ সিংমযোগ নবনেন্ন কমর
নের্, নযমর্- কনম্পউেোর, কোরণ নবেুযৎ সরবরোহ সোমনয়ক নবম নগমে তো আপর্োর যন্ত্রমক র্ষ্ট কমর
নেমত পোমর। একটি বোনতর সুইচ চোেু কমর রোখুর্ যোমত নবেুযৎ নফমর আসমে আপনর্ জোর্মত পোমরর্।
যখর্ই শবেুযনতক উপকরণ বযবহোর করমবর্, নবেুযৎ সোজন প্রমেক্টর বযবহোর করুর্।
নবেুযৎ চমে নগমে নসবো সিংস্থোমক নফোর্ করুর্ এবিং অনফনসয়োে তমর্যর জর্য স্থোর্ীয় নবতোর সম্প্রচোর
শুর্ুর্। NYS-এর নসবো সিংস্থোর তোনেকোর জর্য নর্উ ইয়কন নেে নডপোেনমমি অব পোবনেক সোনভন স-এর
ওময়বসোইে পনরেেনর্ করুর্। েক্ষয করুর্ আপর্োর প্রনতমবনের নবেুযৎ আমে নক-র্ো। নযোগোমযোগ
সহোয়তো ও ফোিংের্োে সহোয়তো প্রময়োজর্ এমর্ বযনক্তমের নখোৌঁজ নর্র্।
জরুনর আমেো জ্বোেোমর্োর জর্য নকবে ফ্লযোেেোইে বযবহোর করুর্ – নমোমবোনত নর্মক আগুর্ েোগোর
ঝুৌঁ নক রময়মে।
নরনফ্রজোমরের ও নফ্রজোমরর েরজো বন্ধ রোখুর্ – নরনফ্রজোমরের্ প্রময়োজর্ এমর্ নবনেরভোগ খোবোর
নরনফ্রজোমরেমরর েরজো বন্ধ অবস্থোয় কময়ক ঘণ্টো নর্রোপে র্োমক। েরজো বন্ধ অবস্থোয় নরনফ্রজোমরের
কমপমক্ষ চোর (4) ঘণ্টো খোবোর ঠোণ্ডো রোমখ। একটি পূণনোঙ্গ নফ্রজোর প্রোয় 48 ঘণ্টোর জর্য তোপমোত্রো িমর
রোখমব।
ঘর গরম করোর জর্য কয়েোর নগ্র্ে ইর্মডোর এবিং গযোস নেোভ বযবহোর করমবর্ র্ো – এগুমেো নর্মক
ক্ষনতকর মোত্রোর কোবনর্ মমর্োঅিোইড ে োমত পোমর।
ঠোণ্ডো আবহোওয়োয়, কময়ক স্তমরর জোমো পমর এবিং বোইমর কম সময় কোেোমর্োর মোিযমম উষ্ণ র্োকুর্।
ঠোণ্ডো-বোনহত নবনভন্ন উপসগন (নযমর্, হোইমপোর্োনমনয়ো) সম্পমকন সমচতর্ র্োকুর্ এবিং এ িরমর্র নকোমর্ো
উপসগন নেখো নগমে ডোক্তোর নেখোর্।
তীি গরমম, নকোমর্ো নসমর্মো হে, েনপিং মে বো েীতে আশ্রয়মকমে নযমত পোমরর্। বোন মত র্োকমে,
সবমচময় নর্মচর তেোয় চমে যোর্ – নসখোমর্ ঠোণ্ডো বোতোস আমস। কম ওজমর্র, হোেকো রিংময়র কোপ
পনরিোর্ করুর্ এবিং নতষ্টো র্ো নপমেও প্রচু র পোনর্ পোর্ করুর্।
আপনর্ নকোমর্ো উৌঁচু ভবমর্ র্োকমে, নসন নবময় ভবমর্র সবমচময় নর্মচর তেোয় নর্মম যোর্। এনেমভেমর
আেমক নগমে, সহোয়তোর জর্য অমপক্ষো করুর্। নজোর কমর েরজো নখোেোর নচষ্টো করমবর্ র্ো। শিযন
িরুর্ – এনেমভেমর প্রচু র বোতোস র্োমক এবিং এর নভতরেো বযবহোরকোনরর নর্রোপত্তোর কর্ো মোর্োয়
নরমখ শতনর।
আপর্োর নপোিো প্রোণীমক সমতজ, ঠোণ্ডো পোনর্ খোওয়োমত ভু েমবর্ র্ো।
অপ্রময়োজর্ীয় ভ্রমণ বোনতে করুর্, নবমেি কমর গোন মত চম । নবেুযৎ চমে নগমে ট্রোনফক বোনত কোজ
করমব র্ো, ফমে রোস্তোয় জযোম নেমগ নযমত পোমর এবিং গোন চেোচমে নবপজ্জর্ক পনরনস্থনত শতনর হমত
পোমর। নেোডমেনডিং অবস্থোয় আপর্োমক যনে গোন চোেোমতই হয়, তোহমে ট্রোনফক নসগর্োে অমকমজো
র্োকো সিংমযোগ স কগুমেোমত 4-মুখী র্োমোর নর্য়মটি নমমর্ চেমবর্।
মমর্ রোখমবর্ নয বযোিংমকর এটিএম নমনের্ ও এনেমভের কোজ র্োও করমত পোমর।

•

েীঘন সমময়র জর্য নবেুযৎ র্ো র্োকমে, অর্য আমরকটি স্থোমর্ যোওয়োর পনরকল্পর্ো করুর্, নযমর্- নকোমর্ো
আত্মীয় বো বন্ধুর বোসো, অর্বো উষ্ণতোর বমদোবস্ত রময়মে এমর্ নকোমর্ো সরকোনর ভবর্।

আবহোওয়ো পনরভোিোর পূণনোঙ্গ তোনেকো ও নেোডমেনডিংময়র পূমবন, নেোডমেনডিং চেোকোেীর্ ও পরবতীমত প্রস্তুনত
সিংক্রোে িোরণোর জর্য, নহোমেযোন্ড নর্রোপত্তো ও জরুনর নসবো নবভোগ-এর ওময়বসোইেটি পনরেেনর্ করুর্
http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/outage/।
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