অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/31/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুম্বলাম্বক জরুবর সাডা সম্পদ প্রস্তুত করম্বত বর্ম্বদন ে বদম্বয়ম্বের্ যেম্বেতু
োবরম্বকর্ ইসাইয়াস বর্উ ইয়ম্বকন প্রভাি যেলম্বত পাম্বর িম্বল পূিনাভাস যদওয়া েম্বয়ম্বে
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুম ামে জরুরর সাডা সম্পদ প্রস্তুত এবং প্রােমমাতাময়র্ েরার রর্মদন শ রদময়মের্ মেমেতু োররমের্ ইসাইয়াস শরি অ্জন র্ েরমে এবং মলাররডার
উপকূম র োোোরে চম োমে। েরদও ঝমডর চূ ডান্ত পথ সম্পমেন পূবান ভাসোরীমদর মমযয অ্মর্ে
অ্রর্শ্চয়তা রময়মে, বতন মার্ মমড পরামশন রদমে মে এই ঝড আগামী সপ্তামের শুরুমত রর্ম্ন োডসর্
ভযার , রর্উ ইয়েন রসটি এবং ং আই যামে প্রভাব মে মত পামর। গভর্নর কুওমমা রর্উ
ইয়েন বাসীমদর প্ররত আহ্বার্ জারর্ময়মের্ মের্ তামদর পররবার ঝমডর জর্য প্রস্তুত থামে এবং সবমচময়
ো র্াগাদ তমথযর জর্য স্থার্ীয় আবোওয়ার পূবান ভাস পেনমবক্ষণ অ্বযােত রামে।
"আরম
আমরা
পডমব
শরির
েররে

আমামদর জরুরর প্ররতরিয়া সংস্থাগুম ামে সম্পদ প্রাে-মমাতাময়র্ েরার রর্মদন শ রদময়রে মেমেতু
এই েযাটাগরর 1 েযাররমেমর্র উপর েডা র্জর রােরে ো বতন মামর্ পূবন উপকূম আেমড
বম আশা েরা েমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "রর্উ ইয়েন বাসীরা এসব ঝমডর ধ্বংসাত্মে
সামথ অ্মর্ে মবরশ পরররচত, এবং আরম জর্গণমে প্রস্তুত থােমত এবং সতেন থাোর আহ্বার্
মেমেতু সপ্তাোমন্ত ঝমডা পরররস্থরত রূপ রর্মে।"

বতন মার্ পূবনাভামস আজ রামতর মযয বাোমার োে রদময় অ্রতিম েরার আমগ ইসাইয়ামদর মেন্দ্রমে
দরক্ষণ-পূবন বাোমার উপর সমর োমব বম মমর্ িয়া েমে। এই ঝড শরর্বার এবং ররববার
মলাররডা উপদ্বীমপর পূবন রদমে োমব বম আশা েরা েমে, েের্ এটি ইস্ট মোমস্টর রদমে এরগময়
মেমত পামর এবং মসামবার রাত মথমে মঙ্গ বামর রর্উ ইয়েন রসটি-মমমরা এ াোয় মপ ে
ৌঁ ামত পামর।
মেমেতু ঝড উত্তর রদমে অ্গ্রসর েমে, রর্ম্ন োডসর্ ভযার , রর্উ ইয়েন রসটি এবং ং আই যামে
িান্তীয় ঝড-ব বাতামসর সম্ভাবর্া আমে।
েরদও র্যাশর্া ওময়দার সারভন স এেমর্া রর্উ ইয়মেন র জর্য এই ঝমডর সামথ জরডত মোর্ পেনমবক্ষণ,
সতেন তা বা রর্মদন শর্া জারর েমররর্, রেন্তু এই সপ্তাোমন্ত সঠিে পথ সম্পমেন আমরা তথয প্রোরশত
েওয়ার সামথ সামথ এটি পররবরতন ত েমত পামর। রর্উ ইয়েন বাসীরা সবনমশষ আবোওয়া পূবান ভামসর
পাশাপারশ, এই সে রবজ্ঞরপ্তর সম্পূণন তার োর জাতীয় আবোওয়া পররমষবা ওময়বসাইমট রগময়
মদেমত পামরর্ এোমর্।
এমজরির প্রস্তুরত

যোমলোন্ড বর্রাপত্তা ও জরুবর যসিা বিভাগ (Division of Homeland Security and Emergency
Services, DHSES)
রর্উইয়েন মস্টট রডরভশমর্র মোম যাে রর্রাপত্তা ও জরুরর মসবা রবভামগর জরুরর অ্পামরশর্স
মসন্টার (Emergency Operations Center) COVID-19 মোমারীর োরমণ সরিয় রময়মে এবং
তারা আবোওয়ার পরররস্থরত পেনমবক্ষণ েরমব, রাষ্ট্রীয় প্ররতরিয়া োেনিম পররচা র্া েরমব এবং
ঘটর্ার পুমরা সময়োম এ াোবাসীর সামথ মোগামোগ েরমব। মস্টমটর মজুদমেন্দ্রগুর ঝড-সম্পরেন ত
প্রময়াজমর্ ক্ষরতগ্রস্ত ম াো ময় সম্পদ মমাতাময়মর্র জর্য প্রস্তুত। এর মমযয রময়মে পাম্প, মচইর্স,
বার র বস্তা এবং মবাত জাত পারর্।
বিপার্নম্বমন্ট অে ট্রান্সম্বপাম্বর্নের্ (Department of Transportation)
মস্টট রডপাটনমমন্ট অ্ব রািমপামটনশর্ রর্ম্নর রেত রজরর্সপত্র
রর্ময় এই সপ্তাোমন্তর ঝমডর ঘটর্ায় সাডা রদমত প্রস্তুত:
•
•
•
•
•
•
•
•

1,460টি বৃেৎ ডাম্প রাে
313টি বড ম াডার
78টি রচপার
77 চাো ওয়া া এবং রযাে েরা ের্র্োরী
35টি রারেে টাওয়ার প্ল্যাটেমন
20টি মগ্রডার (Grader)
মের্ মজটসে 15টি ভযাকুয়াম রাে
13টি রর িু বামেট রাে

থ্রুওম্বয় অম্ব াবরটি (Thruway Authority)
থ্রুওময় অ্মথাররটি ঝমডা বাতাস সংিান্ত মেমোমর্া পরররস্থরত মমাোমব ায় মস্টট জুমড 651 জর্
অ্পামরটর ও সুপারভাইজার, মোট মথমে মাঝারর আোমরর ের্র্েন্ত্র, াঙ্গ /ডাম্প রাে, বড
ম াডার এবং মবশ রেেু বের্মোগয VMS মবাডন, বের্মোগয াইট টাওয়ার, মোট মজর্ামরটর, মোট
পাম্প ও উপেরণ টার্ার মর ার এবং মেমোমর্া যরমর্র পথ মঘারামর্া বা বমের জর্য রারেে
সাইর্ ও অ্র্যার্য রারেে রর্য়ন্ত্রণ েন্ত্র রর্ময় পুমরা মস্টমট বর্যা সমসযার সমাযামর্ েমীরা প্রস্তুত
আমে। থ্রুওময়মত আবোওয়া পরররস্থরতর বযাপামর মমাটরচা েমদর সতেন েরমত রবরভন্ন রেম বাতন া
রচহ্ন, োইওময় পরামশন মররডও এবং মসাশযা রমরডয়া বযবোর েরা েয়।
মস্টটবযাপী সরঞ্জামমর সংেযাগুম া রর্ম্নরূপ:
•
•
•

207টি বৃেৎ ডাম্প রাে
123টি মোট ডাম্প রাে
60টি ম াডার

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26 মরই ার
7টি ভযাে রাে
10টি রযােড ের্র্েন্ত্র
7টি চাোেুি ের্র্েন্ত্র
11টি ব্রাশ রচপার
99টি মচইর্স
21টি এররয়া রাে
22টি রিড রস্টয়ার
87টি বের্মোগয মজর্ামরটর
69টি বের্মোগয আম ার ইউরর্ট

থ্রুওময় অ্মথাররটি মমাটরচা েমদর তামদর মমাবাই অ্যাপ ডাউর্ম াড েরমত উৎসারেত েমর ো
আইমোর্ এবং অ্যান্ড্রময়ড রডভাইমস ডাউর্ম াড েরার জর্য রবর্ামূম য উপ ভয। অ্যাপটি মমাটরোর্
চা েমদর প্রেৃ ত-সমময় রারেে এবং রদে-রর্মদন শর্া সোয়তা ামভর সরাসরর সুমোগ প্রদার্ েমর।
এোডাও মমাটরচা েরা TRANSalert ই-মমইম র জর্য সাইর্ আপ েরমত পামরর্ রর্মচর র ঙ্ক
অ্র্ুসরণ েমর ো থ্রুওময় জুমড সবনমশষ রারেে পরররস্থরত প্রদার্ েমর:
www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml। ররময় -টাইম আপমডমটর জর্য, মমাটরচা েরা থ্রুওময় ও
রর্উ ইয়মেন র অ্র্যার্য রাস্তার রারেে পরররস্থরত প্রদশনর্োরী ইন্টামররিভ মযাপ মদেমত টু ইটামর
@ThruwayTraffic অ্র্ুসরণ েরমত পামরর্ অ্থবা www.thruway.ny.gov রভরজট েরমত পামরর্।
বিপার্নম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental
Conservation, DEC)
DEC এর্ভায়রর্মমন্টা ের্জারমভশর্ পুর শ অ্রেসার (ECO), েমরস্ট মরঞ্জার এবং ইমামজন রি
মযামর্জমমন্ট েমীরা ঝমডর গরতমবগ রর্রবডভামব পেনমবক্ষণ েরমে এবং ভারী বৃরি, বর্যা এবং
শরিশা ী বাতামস ক্ষরতগ্রস্ত সম্প্রদাময়র জর্য রসদ মোগার্ রদমত প্রস্তুত রময়মে। মোর্ পাই ট, মর্ ো
ও ইউটির টি োর্সে রবদযমার্ সে সংস্থার্ মেমোমর্া জরুরর পরররস্থরতমত সোয়তার জর্য প্রস্তুত
আমে।
পাকন, বিম্বর্াদর্ ও ঐবতোবসক সংরক্ষণ অবেস (Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation)
মস্টট পােন ঝমডর পূবান ভাস পেনমবক্ষণ েরমে, এবং আঞ্চর ে েমীরা UTV/ATV, মজর্ামরটর এবং
োমের রচপার প্রস্তুত েরমে; সয়ার িু শর্াি েরা; সম্ভাবয অ্বমরামযর রর্োরশ োোমমা পররষ্কার
েরা, এবং পরররচত রবপজ্জর্ে অ্ঙ্গ এবং গাে অ্পসারণ েরমে। সম্ভাবয পেনটেমদর ঝমডর োরমণ
সুরবযা অ্পামরটিং সময়সূরচর মেমোর্ সম্ভাবয পররবতন মর্র আপমডমটর জর্য https://parks.ny.gov/
রভরজট েরমত অ্র্ুমরায েরা েময়মে।

পারিে সারভন স এন্টারপ্রাইজ গ্রুপ (Public Service Enterprise Group, PSEG)-এর ইউটির টি
েমীরা ঝমডর আশঙ্কায় রপেরর্ে এ াোর পারেন ং ট এবং ক্লাবোউমসর োমে মবথমপজ মস্টট পামেন
ররববার রাে এবং সাপ্ল্াই ও সরবরাে েরমব।
প্রমদশজুমড উপেরমণর রেসাব রর্ম্নরূপ:
•
•
•
•
•
•
•

39টি রচপার
29টি ডু য়া ররয়ার অ্যামে ডাম্প রাে
119টি এেে ররয়ার এমে ডাম্প রাে
12টি এররয়া র েট - রাে মাউন্ট েরা (বামেট রাে)
31টি ের্র্োরী
229টি রবরভন্ন আোমরর ম াডার
44টি রবরভন্ন আোমরর ম াডার-বযােমো

বর্উ ইয়কন যের্ পুবলে
মস্টট পুর শ ঝমডর উপর েডা র্জর রােমে এবং রর্উ ইয়মেন সম্ভাবয প্রভামবর অ্রগ্রম প্রস্তুরত
রর্মে। মস্টট পুর শ সম্পূণরূ
ন মপ েমী রর্েুি রােমব এবং সে সরঞ্জাম েমনক্ষম এবং মমাতাময়মর্র
জর্য প্রস্তুত রাো েমব োর মমযয অ্ন্তভুন ি চার চাোর গারড, ইউটির টি মটমরইর্ োর্বাের্ এবং
মর্ ো।
জর্ম্বসিা অবিদপ্তর (Department of Public Service)
রর্উ ইয়েন মস্টট জুমড ক্ষয়ক্ষরত মূ যায়র্, পরররস্থরত মমাোমব া ও পুর্রুদ্ধামরর উমেমশয রর্ময়ারজত
েরার জর্য রর্উ ইয়েন ইউটির টির বতন মামর্ প্রায় 4,500 জর্ শ্ররমে রময়মে। জর্ পররমষবা
রবভামগর েমীরা ঝমডর পুমরা ঘটর্া জুমড ইউটির টির োজগুর পেনমবক্ষণ েরমব এবং
ইউটির টিগুর উপেুি েমীমদর দ্বারা সবনারযে প্রভাব অ্র্ুভুত অ্ঞ্চম স্থার্ান্তররত েমে তা রর্রশ্চত
েরমব।
বর্রাপত্তা পরামেন
প্রব বৃরিপাত েওয়ার সমময়ই রাস্তায় মবর েম , অ্র্ুগ্রে েমর সাবযামর্ গারড চা ার্ এবং এই
রবষয়গুর মাথায় রােুর্:
•
•

বর্যা রবধ্বস্ত রাস্তা রদময় গারড চার ময় োওয়ার মচিা েরমবর্ র্া। গারড মঘারার্
এবং অ্র্য রাস্তা রদময় োর্।
দ্রুত গরতমত বময় চ া পারর্র ধ্বংসাত্মে ক্ষমতামে অ্বমে া েরমবর্ র্া। দ্রুত
গরতমত বময় চ া দুই েু ট উচ্চতার পারর্ রেন্তু আপর্ার গারডমে ভারসময় রর্ময় চম
োমব। প্ররত ঘণ্টায় দুই মাই মবমগ বময় চ া জ এেটা রাস্তা বা মসতু মথমে গারড
ভারসময় রর্ময় মেমত পামর।

•
•
•
•

•
•

বর্যা রবধ্বস্ত রাস্তায় োমত আটো পডমত র্া েয় মস জর্য সমময়র আমগই মবর
মোর্।
প্রস্তারবত রাস্তা অ্র্ুসরণ েরুর্। বর্যা রবধ্বস্ত অ্ঞ্চ গুর মদেমত ইমামজন রি রডটু যর
উমপক্ষা েরমবর্ র্া।
োতায়াত েরার সমময়, সাম্প্ররতে েবমর র্জর রােমত NOAA ওময়দার মররডও
এবং ম াো মররডও ব্রডোমস্ট মর্মোগ রােুর্।
বর্যায় মভমস চম োওয়া রাস্তা, োৌঁট যমর োওয়া, পারর্ অ্থবা পারর্ মবর েময়
োওয়ার বযবস্থায় থাো োৌঁট অ্থবা ববদুযরতে তার মাটিমত পমড আমে রে র্া
এবং মোর্ও রেেু পডমে অ্থবা পমড আমে রে র্া মসই সব রদমে র্জর রােুর্।
মেসব জায়গায় র্দী বা জ প্রবাে েোৎ বৃরদ্ধ মপময় বর্যা আর্মত পামর, মেমর্
োইওময়র গতন , মসতু ও রর্চু এ াো, মসোমর্ ক্ষয রােুর্।
েরদ আপরর্ আপর্ার গারডর রভতমর থামের্ আর আপর্ার চারপামশ জ দ্রুতমবমগ
বাডমত থামে, তােম অ্রব মে গারড মেমড চম োর্।

বর্যা এবং গুরুতর আবোওয়ার জর্য প্রস্তুত ের্:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

আপরর্ মেোমর্ বসবাস েমরর্ মসোমর্র োউরন্ট এবং রর্েটবতী শেরগুর র র্াম
জার্ুর্। গুরুতর আবোওয়া সতেন তা এেটি োউরন্টর রভরত্তমত জারর েরা েয়।
আপর্ার বারডর বা বযবসার মথমে রর্রাপদ রুটটি রশেুর্, েরদ রর্রাপদ স্থম
আপর্ার তাডাতারড চম মেমত েয়।
এেটি 'পররবার পা াবার' পররেল্পর্া গের্ এবং অ্র্ুশী র্ েরুর্ এবং পররবামরর
সদসযরা পৃথে েময় মগম এেটি মদো েরার স্থার্ সর্াি েমর রােুর্।
আসবাব, মপাশাে এবং অ্র্যার্য বযরিগত সম্পরত্ত সে সমস্ত মূ যবার্ রজরর্সগুর র
এেটি আইমটমেৃ ত তার ো বতরর েরুর্। এেটি রর্রাপদ স্থামর্ তার োটি রােুর্।
েযার্ এর োবার, ঔষয এবং োস্টন এইড সরবরাে ও পার্ীয় জম র জরুরর
সরবরাে স্টেপাই েরুর্। পররষ্কার, বে পামত্র পার্ীয় জ সংরক্ষণ েরুর্।
আপর্ার মপাষা প্রাণী রর্ময় েী েরমবর্ পররেল্পর্া েমর রােুর্।
এেটি মপামটনব মররডও, লযাশ াইট, অ্রতররি বযাটারর এবং উপ ভয জরুরর রান্না
সরঞ্জাম রােুর্।
আপর্ার অ্মটামমাবাইম পেনাপ্ত জ্বা ার্ী রােুর্। েরদ রবদুযৎ শরি বে েময় োয়, তমব
গযামসার র্ মস্টশর্ েময়ে রদমর্র জর্য জ্বা ার্ী পাম্প েরমত পারমব র্া। আপর্ার
গারডর রামঙ্ক এেটি মোট দুমেনাগ সরবরাে রেট রােুর্।
আপর্ার সম্পরত্ত েত উপমর এবং বর্যা স্তমরর েত েু ট রর্মচ মজমর্ রর্র্।
পূবনাভাসেৃ ত বর্যার মাত্রা েের্ সম্প্রচার েরা েয়, আপর্ার জায়গায় বর্যা েমত
পামর রের্া তা রর্যনারণ েরমত পামরর্।
সযােবযাগ, প্ল্াইউড, প্ল্ারস্টমের রশট এবং োমের মমতা উপেরণমে জরুরর জ রর্মরাযে রেমসমব বযবোর েরার জর্য োমতর োমে রােুর্।

োমত দুমেনাগ সরবরাে রােুর্, এগুম া সে:
•
•
•
•
•
•
•

রবদুযৎ চম

টচন াইট এবং অ্রতররি বযাটারর
বযাটারর চার ত মররডও এবং অ্রতররি বযাটারর
োস্টন এইড রেট এবং মযার্ুয়া
জরুরর োদয এবং জ
অ্ ববদুযরতে েযার্ ওমপর্ার
অ্পররোেন ওষুয
মচেবুে, র্গদ, মিরডট োডন, এটিএম োডন

মগম , রর্উ ইয়মেন র অ্রযবাসীমদর উরচত:
•

•

•
•

•
•

•

রবদুযৎ-চার ত গুরুত্বপূণন েন্ত্রপারত ও অ্র্যার্য উপেরণ বে েমর রােুর্ রবদুযৎ
সংমোগ রবরেন্ন েমর রদর্, মেমর্- েরম্পউটার, োরণ রবদুযৎ সরবরাে সামরয়ে
মবমড মগম তা আপর্ার েন্ত্রমে র্ি েমর রদমত পামর। এেটি বারতর সুইচ চা ু েমর
রােুর্ োমত রবদুযৎ রেমর আসম আপরর্ জার্মত পামরর্। েের্ই ববদুযরতে উপেরণ
বযবোর েরমবর্, রবদুযৎ সাজন প্রমটির বযবোর েরুর্।
রবদুযৎ চম মগম মসবা সংস্থামে মোর্ েরুর্ এবং অ্রেরসয়া তমথযর জর্য স্থার্ীয়
মবতার সম্প্রচার শুর্ুর্। রর্উ ইয়েন মস্টমট-র ইউটিরর্র টি তার োর জর্য রর্উ ইয়েন
মস্টট রডপাটনমমন্ট অ্ব পাবর ে সারভন স (New York State Department of Public
Service)-এর ওময়বসাইট পররদশনর্ েরুর্ আপর্ার প্ররতমবশীর রবদুযৎ রময়মে রের্া
তা জার্মত পরীক্ষা েরুর্। মোগামোগ সোয়তা ও োংশর্া সোয়তা প্রময়াজর্ এমর্
বযরিমদর মোৌঁজ রর্র্।
জরুরর আম া জ্বা ামর্ার জর্য মেব লযাশ াইট বযবোর েরুর্ – মমামবারত মথমে
আগুর্ াগার ঝুৌঁ রে রময়মে।
মররিজামরটর ও রিজামরর দরজা বে রােুর্ – মররিজামরশর্ প্রময়াজর্ এমর্
মবরশরভাগ োবার মররিজামরটমরর দরজা বে অ্বস্থায় েময়ে ঘণ্টা রর্রাপদ থামে।
দরজা বে অ্বস্থায় মররিজামরটর েমপমক্ষ চার (4) ঘণ্টা োবার োণ্ডা রামে।
এেটি পূণনাঙ্গ রিজার প্রায় 48 ঘণ্টার জর্য তাপমাত্রা যমর রােমব।
ঘর গরম েরার জর্য েয় ার রগ্র ইর্মডার এবং গযাস মস্টাভ বযবোর েরমবর্ র্া
– এগুম া মথমে ক্ষরতের মাত্রার োবনর্ মমর্াঅ্োইড েডামত পামর।
োণ্ডা আবোওয়ায়, েময়ে স্তমরর জামা পমর এবং বাইমর েম সময় োটামর্ার
মাযযমম উষ্ণ থাকুর্। োণ্ডা-বারেত রবরভন্ন উপসগন (মেমর্, োইমপাথারমনয়া) সম্পমেন
সমচতর্ থাকুর্ এবং এ যরমর্র মোমর্া উপসগন মদো মগম ডািার মদোর্।
আপরর্ মোমর্া উৌঁচু ভবমর্ থােম , রসরড মবময় ভবমর্র সবমচময় রর্মচর ত ায় মর্মম
োর্। এর মভটমর আটমে মগম , সোয়তার জর্য অ্মপক্ষা েরুর্। মজার েমর দরজা
মো ার মচিা েরমবর্ র্া। বযেন যরুর্ – এর মভটমর প্রচু র বাতাস থামে এবং এর
মভতরটা বযবোরোররর রর্রাপত্তার েথা মাথায় মরমে বতরর।

•
•

•

আপর্ার মপাষা প্রাণীমে সমতজ, োণ্ডা পারর্ োওয়ামত ভু মবর্ র্া।
অ্প্রময়াজর্ীয় ভ্রমণ বারত েরুর্, রবমশষ েমর গারডমত চমড। রবদুযৎ চম মগম
রারেে বারত োজ েরমব র্া, েম রাস্তায় জযাম ম মগ মেমত পামর এবং গারড
চ াচম রবপজ্জর্ে পরররস্থরত বতরর েমত পামর। ম াডমশরডং অ্বস্থায় আপর্ামে েরদ
গারড চা ামতই েয়, তােম রারেে রসগর্া অ্মেমজা থাো সংমোগ সডেগুম ামত
4-মুেী থামার রর্য়মটি মমমর্ চ মবর্।
মমর্ রােমবর্ মে বযাংমের এটিএম (ATMs) মমরশর্ ও এর মভটর োজ র্াও েরমত
পামর।

আমরা রর্রাপত্তা সংিান্ত পরামমশনর জর্য, www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfmএ
DHSES এর ওময়বসাইমট োর্।
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