
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/1/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা প্রিল িৃবিপাত ও ঝম্ব া হাওয়ার কারম্বে সৃি ির্ো ও বিদ্েুৎ বিভ্রাম্বের কারম্বে 

11টি প্রম্বদ্ম্বে জরুবর অিস্থা ঘ াষো কম্বরর্  
  

দ্ ুনের্া পরিতী সমম্বয় অপাম্বরেম্বর্ সহায়তার জর্ে র্োের্াল গাম্বডন র 200 সদ্সে ঘমাতাম্বয়র্ করা 
হয়  
  

প্রবতটি প্রম্বদ্ম্বে 241,000টিরও ঘিবে বিদ্েুৎ সংম্ব াগ বিবিন্ন হম্বয়ম্বে এিং ক্ষবতগ্রস্ত এলাকাগুম্বলাম্বত 
প্রায় 60টি স ক িন্ধ ঘ াষো করা হম্বয়ম্বে  

  
রাম্বজের জরুরী অপাম্বরের্ ঘসন্টার (Emergency Operations Center) সবিয় করা হম্বয়ম্বে  

  
ঝ  আ াত হার্ার পমূ্বিনই, গতকাল গভর্নর DHSES, DOT, মহাস ক কতৃন পক্ষ (Thruway 
Authority), DEC, DPS, বর্উ ইয়কন  ঘেে পবুলে, NYPA, কোর্াল করম্বপাম্বরের্ (Canal 

Corporation) ও পাকন  বিভাম্বগর সরঞ্জামাবদ্ ও কমীম্বদ্র ঘমাতাম্বয়র্ কম্বরর্  
  

জরুরী প্রবতবিয়া টিমগুম্বলার (Emergency Response Teams) সাম্বে গভর্নম্বরর সাক্ষাম্বতর বভবডও 
এিং ঝম্ব  ক্ষয়ক্ষবত পবরমার্ এখাম্বর্ উপলব্ধ  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ সিযুগা, চাউতাম াযা, ডামচি, এসর, এমিক্স, হ্যাসমল্টর্, হ্ারস মার, 
মন্টমগামাসর, ওযার্দা, িারাম াগা এবং ওযামরর্ প্রমদশগুসিমত জরুরী অ্বস্থা ঘ াষণা  মরমের্। এই 
ববরী আবহ্াওযার  ারমণ রাজযজমু়ে প্রায 60 টি রাস্তা বন্ধ হ্ময সগমযমে এবং 241,000 টিরও 
ঘবসশ সবসডং বা বাস়ে মর সবদযুৎ িংম াগ সবসিন্ন রমযমে। প্রসতসিযা ও পসরষ্কার-পসরিন্ন  া নিমম 
স্থার্ীযমদর িহ্াযতা  রমত গভর্নর র্যাশর্াি গামডন র 200 িদিয ঘমাতামযর্  রমের্। আগামী ২৪ 
 ন্টার মমযয বির্যমদরম  ও সবমার্বাসহ্র্ীম  ঘমাতামযর্  রা হ্মব এবং তারা বব যা , ডাম্প ট্রা  
এবং ফ্রন্ট-এন্ড ঘিাডার বযবহ্ার  মর ধ্বংিাবমশষ পসরষ্কার  রার  ামজ িহ্াযতা  রমব। গভর্নর 
আিবাসর্র ঘে  ইমারমজসি অ্পামরশর্ি ঘিন্টারম  আরও চার জাযগায িসিয  রমের্ এবং 
রাষ্ট্রীয িংস্থাগুমিাম  জরুরী প্রসতসিযায বযবহৃত  ন্ত্রপাসত এবং  মী ঘমাতামযর্ চাসিময ঘ মত সর্মদনশ 
সদমযমের্- ার ঘবসশরভাগই ইমতামমযয মামে রমযমে। সর্উ ইয ন বািীমদর িবনাসয  িাবযার্তা অ্বিম্বর্ 
 রার এবং শুযুমাত্র প্রমযাজমর্ বাইমর  াওযার পরামশন ঘদওযা হ্য। ঘমা র িাইম মি চিাচমির ঘেমত্র 
অ্সতসরক্ত িত ন তা অ্বিম্বর্  রা উসচৎ ঘ মহ্তু এ াসয  রাস্তা বন্ধ রমযমে এবং বর্যার পাসর্র 
 ারমণ িারা সদর্-ই ড্রাইসভং  রা  ষ্টিাযয হ্মত পামর।  

https://youtu.be/vS0TbTJRSas


 

 

  
"রাতারাসত এ টি তীব্র ঝ়ে বময  ায,  ার ফমি প্রসত  ন্টায 70 মাইি ঘবমগ দম া বাতাি বময 
 ায এবং ভারী বৃসষ্টর  ারমণ আ সি  বর্যা এবং বযাপ  সবদযুত সবসিমন্নর   র্া  ম ," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "আজ ি ামি আমরা হ্ারস মার প্রমদমশ এ টি িুইফ  ওযা ার ঘরিস উ  মরসে 
ঘ খামর্ এ টি বাস়ে ঘভমি  াওযার আশঙ্কা সেি, এ টি সশশুিহ্ পাাঁচজর্ম  বািা ঘেম  উদ্ধার  রা 
হ্মযমে। েসতগ্রস্ত এিা াগুমিামত প্রসতসিযা  া নিমম িহ্াযতা  রার জর্য আসম র্যাশর্াি গামডন র 
200 িদিযমদর ঘমাতামযর্  রসে। এই পসরসস্থসত জীবর্মরমণর বযাপার হ্মত পামর, এবং সর্উ 
ইয ন বািীমদর িবনাসয  িাবযার্তা অ্বিম্বর্  রার এবং শুযুমাত্র প্রমযাজমর্ বাইমর  াওযার অ্র্ুমরায 
 রসে।"  
  
পসিম সর্উ ইযম ন , দসেণ কুইমব  জমু়ে শসক্তশািী সর্ম্নচাপ আজ ি ামির সদম  এই অ্ঞ্চিজমু়ে 
ঝম়ো হ্াওযা অ্বযাহ্ত রাখমব। শুিবার সবম মির মমযয পসিম ঘেম  পূবন সদম  বাতামির গসত হ্রাি 
ঘপমত পামর। ঘি  এমফক্ট বৃসষ্ট এবং ঘভজা তুষার বৃসষ্টপাত আজ হ্রমদর পূবন সদম  অ্গ্রির হ্মব, 
িামে ি ামি উচ্চতর ভূখণ্ড জমু়ে স েু ঘো খা  উপসচসত ো মব। শসর্বার রাত ও ঘরাববার 
ি ামির সদম  োণ্ডা বাতামির তীব্রতা হ্রমদর পূবনসদম র উাঁচু অ্ঞ্চি জমু়ে আরও ঘবসশ ঘি  এমফক্ট 
ঘফিমত পামর।  
  
উত্তর প্রমদমশ, গত রামত সতর্ ইসঞ্চ প নন্ত বৃসষ্টর  ারমণ ঘো  ঘো  ঘরাত এবং খাাঁস়েগুসির আমশপামশ 
িামার্য বর্যার িম্ভাবর্া অ্বযাহ্ত রমযমে এবং ি াি ঘেম  পসিম সদম  প্রচণ্ড বাতাি বইমে, আজ 
দপুুমরর আমগ সফঙ্গার ঘি ি এবং পসিম মহ্াও  উপতয ায প্রবি বাতামির িম্ভবর্া রমযমে। আজ 
শসর্বার রাত জমু়ে শান্ত এবংআরও ঘবসশ োণ্ডা আবহ্াওযার আশা  রা হ্মি।  
  
ঘমাহ্  উপতয ায,সবসিন্ন মাঝাসর বসৃষ্টর পম  িহ্ হ্াি া বৃসষ্টপামতর অ্ঞ্চিগুসির ঘভামর পূবন 
সর্উইয ন  হ্ময ঘবসরময  াওযা অ্বযাহ্ত ো মব বমি আশা  রা হ্মি। পসিম ঘেম  উত্তর-পসিম 
সদম   ণ্টায 40 মাইি ঘবমগ ঝম়ো হ্াওযা বময  ামি।  
  
রামজযর ঘবশ  ময টি জাযগায বর্যা ও ঝম়ো হ্াওযার  ারমণ এ াসয  িত ন বাতন া,  স়ে এবং 
িত ন তা জাসর  রা হ্মযমে,  ার অ্মর্ গুসিই শসর্বার প নন্ত  া ন র ো মব। আবহ্াওযা প নমবেণ, 
িত ী রণ, উপমদশ এবং িবনমশষ পবূনাভামির িব খবরাখবর জার্মত, র্যাশর্াি ওমযদার িাসভন ি 
(National Weather Service)-এর ওমযবিাই  পসরদশনর্  রুর্।  
  
বিদ্েুৎ বিভ্রাে  
ি াি 11:45 প নন্ত 241,000-টিরও ঘবসশ সবদযুৎ িংম াগ সবসিন্ন রমযমে  ার িংখযা আপমে  
সর্উ ইযম ন  িবমচময ঘবসশ। 185,000টি পুর্রুদ্ধার  রা হ্মযমে। রাজয জমু়ে েযেসতর পসরমার্ 
মূিযাযর্, প্রসতসিযা ও পরু্রুদ্ধামরর জর্য সর্উ ইয ন  ইউটিসিটি বতন মামর্ 5,000 জর্ শ্রসম  
সর্মযাসজত  মরমে। সবভামগর  মনচারীরা ইউটিসিটির িামে িাবনেসণ  ঘ াগাম ামগ রাখমের্ এবং 
ঝম়ের িময ও ঝ়ে-পরবতী িমময তামদর প্রমচষ্টার উপর র্জরদাসর চাসিময  ামবর্।  
  

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


 

 

ইউটিসিটিগুসি  ামোমারমদর ঝ়ে এবং সর্রাপত্তা তেয প্রদার্  রমত পারমব অ্েবা  ামোমাররা 
তমেযর জর্য অ্সযদপ্তমরর  ি ঘিন্টামর ঘফার্  রমত পামর। 1-800-342-3377 র্ম্বমর ঘফার্  মর 
PSC ঘহ্ল্পিাইমর্র িামে ঘ াগাম াগ  রা  ামব।  
  
এম্বজবি অপাম্বরের্স্  
ঘহামলোন্ড বর্রাপত্তা ও জরুবর ঘসিা বিভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES)  
সর্উ ইয ন  ঘে  সডসভশর্ অ্ব ঘহ্ামিযান্ড সিস উসরটি অ্যান্ড ইমামজন সি িাসভন মিি ' ইমামজন সি 
অ্পামরশর্ি ঘিন্টারম   সমউসর্টিগুমিার প্রমযাজমর্ প্রামদসশ  িম্পমদর িমন্বয ও স্থাপর্ার  ামজ 
িহ্াযতা  রার জর্য ঘিমভি চার েযা ামি িসিয  রা হ্মযমে। প্রামদসশ  ে গুসি ঘখািা আমে 
এবং পাম্প, ঘচর্মিা, িযান্ডবযাগ এবং ঘবাতিজাত পাসর্িহ্ ঘিা ািযগুমিামত সবসভন্ন উপ রণাসদ 
িরবরাহ্  রমে।   র্ার প্রসতসিযায স্থার্ীয ির ারম  িহ্াযতা  রমত আজ ি ামি সর্উইয ন  
ঘে  ঘ ি বযবস্থাপর্া টিম ঘমাতামযর্  রা হ্য। উপরন্তু, প্রামদসশ  অ্সি প্রসতমরায ও সর্যন্ত্রমণর 
দপ্তর (State Office of Fire Prevention and Control) ঘেম  িারা প্রমদমশ ি ি িুইফ  
ওযা ার এবং অ্র্ুিন্ধার্ ও উদ্ধার ারী দি ঘমাতামযর্  রা হ্মযমে এবং তারা বতন মামর্ ঘমাহ্  
উপতয ায ঘবশ  ময টি অ্সভ ার্ পসরচাির্া  রমে।  
  
বডপােন ম্বমন্ট অফ ট্রািম্বপাম্বেন ের্ (Department of Transportation)  
রাজয জমু়ে রাজয পসরবহ্ণ অ্সযদপ্তমর 3,431 জর্ িপুারভাইজার এবং অ্পামর র  াজ  রমের্। 
ি ি েসতগ্রস্ত ঘরসিমডসিযাি এিা ায ইমভমন্টর পুমরা িমযজমু়ে 24/7 অ্পামরশমর্র জর্য  মী 
সর্ ুক্ত ো মব, ঘরিপি িরঞ্জাম অ্পামরশর্ চািু রাখমত 24/7 ঘম াসর্  িামপা ন  ো মব।  
  
স্থার্ীয  মীরা বতন মামর্ বসৃষ্ট/বর্যা পসরসস্থসত ঘমা ামবিার সর্মযাসজত রমযমের্।  
  
বৃসষ্ট/বর্যা পসরসস্থসত ঘমা ামবিার িরঞ্জাম ঘমাতামযমর্র জর্য প্রস্তুত। ঘে বযাপী িরঞ্জামমর িংখযাগুমিা 
সর্ম্নরূপ:  

• 1,512টি বৃহ্ৎ ডাম্প ট্রা   
• সগ্রপিিহ্ 45টি ঘিাডার  
• ঘড্রর্ ঘজ িহ্ 18টি ভযাকুযাম ট্রা   
• 35টি ট্রযা ড্ খর্র্ ন্ত্র  
• 49টি চা া ুক্ত খর্র্ ন্ত্র  
• ঘিাবয ঘট্রইিারিহ্ 55টি ট্রযাক্টর ঘট্রইিার  
• 15টি সট্র িু বাম   ট্রা   
• 38টি ট্রাসফ  সিগর্যাি ট্রা   
• 7টি পাসর্র পাম্প 
• 76টি সচপার 

  



 

 

সর্উ ইয ন  জমু়ে বতন মামর্ 58টি রাস্তা বন্ধ রমযমে,  ার মমযয ঘমাহ্  উপতয ায 32টি। 17টি 
েযেসত মূিযাযর্ টিম (Damage Assessment Teams)এবং 12টি সব্রজ মিূযাযর্ টিমম  (Bridge 
Assessment Teams) ঘমাহ্া  উপতয ায ঝম়ের প্রভাব মূিযাযর্  রমত এবং সর্রাপদভামব 
রাস্তাগুসি পরু্রায ঘখািার জর্য প্রমযাজর্ীয  া নিম মূিযাযর্  রমত প্রস্তুত  রা হ্মি।  
  
বতন মামর্ পসরবহ্র্ অ্সযদপ্তর ঘমাহ্  উপতয ায সর্ম্নসিসখত িম্পদ রমযমে:  

• 82টি বৃহ্ৎ ডাম্প ট্রা   
• সগ্রপিিহ্ 3টি ঘিাডার  
• ঘড্রর্ ঘজ িহ্ 1টি ভযাকুযাম ট্রা   
• 8টি ট্রযা ড ও চা া কু্ত খর্র্ ন্ত্র  
• ঘিাবয ঘট্রইিারিহ্ 5টি ট্রযাক্টর ঘট্রইিার  
• 1টি সট্র িু বাম   ট্রা   
• 2টি ট্রাসফ  সিগর্যাি ট্রা   
• 7টি সচপার 
  

ঘমা রচাি মদর ঘেম র এই আইর্ মমর্ রাখমত বিা হ্মি ঘ  ঘ ামর্া ইন্টারমি শর্  সদ "ব্ল্যা ড 
আউ " হ্ময  ায এবং ট্রযাসফ  সিগর্যাি  াজ র্া  মর, তাহ্মি ইন্টারমি শর্টি স্বযংসিযভামব 
"পুমরাপুসর" বন্ধ। বর্যা, তার সেম়ে প়ো বা ধ্বংিাবমশমষর জর্য  সদ রাস্তা া  বন্ধ বা আ ম  
 ায, ঘমা রচাি মদর িত ন তার িামে  াজ  রার উপমদশ ঘদওযা হ্মি এবং িব ট্রযাসফ  িাইর্ ও 
বযাসরম ড ঘমমর্ চিমত বিা হ্মি এমর্স   সদ রাস্তা িাফ মমর্ হ্য তখমর্া।  
  
থ্রুওম্বয় অম্বোবরটি (Thruway Authority)  
সর্উ ইয ন  ঘে  থ্রুওময  তৃন পে (New York State Thruway Authority) রাতারাসত  ময  
 ণ্টার মমযয অ্সতসরক্ত  মী সর্ময আমি এবং িসিযভামব ঘড্রমর্জ সিমেম প নমবেণ  মর ও িারা 
ি়েম  পম়ে ো া ধ্বংিাবমশষ অ্পিারণ  মর।  মীরা িম্ভাবয বর্যার সবষযটি প নমবেণ  রমে 
এবং প্রমযাজমর্  ন্ত্রপাসত ও উপ রণাসদ ঘমাতামযমর্র বযাপামর িহ্াযতা  রমত প্রস্তুত রমযমে। ঘমাহ্  
ভযাসি এবং ওমযোর্ন সর্উ ইযম ন র মমতা িবমচময ঘবসশ েসতগ্রস্ত অ্ঞ্চিগুমিার আঞ্চসি  অ্পামরশর্ 
ঘিন্টারগুসিমতও থ্রুওময অ্মোসরটির  মীমদর ঘমাতামযর্  রা হ্মযমে।  
  
থ্রুওময অ্মোসরটি ঘমা রচাি মদর তামদর ঘমাবাইি অ্যাপ ডাউর্মিাড  রমত উৎিাসহ্ত  মর  া 
আইমফার্ এবং অ্যান্ড্রমযড সডভাইমি ডাউর্মিাড  রার জর্য সবর্ামূমিয উপিভয। অ্যাপটি ঘমা র ার্ 
চাি মদর সরমযি- াইম ট্রযাসফ  এবং সদ -সর্মদনশর্া িংিান্ত িহ্াযতা ঘপমত িরািসর িুম াগ প্রদার্ 
 মর। এো়োও ঘমা রচাি রা ট্রািঅ্যািা ন  (TRANSalert) ইমমইমির জর্যিাইর্ আপ  রমত 
পামরর্,  া থ্রুওমযর িবনমশষ ট্রযাসফ  পসরসস্থসতর তেয প্রদার্  মর।সরমযি- াইম তমেযর জর্য, 
ঘমা রচাি রা  ুই ামর @ThruwayTraffic অ্র্ুিরণ  রমত পামরর্ বা www.thruway.ny.gov সভসজ  
 রমত পামরর্ ঘ খামর্ তারা থ্রুওময ও সর্উ ইয ন  ঘেম র অ্র্যার্য রাস্তার ট্রযাসফ  পসরসস্থসত 
প্রদশনর্ ারী এ টি ইন্টামরসক্টভ মার্সচত্র ঘদখমত পারমবর্।  

https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8#_blank
https://protect2.fireeye.com/url?k=27fab526-7bdc817d-27f84c13-000babd905ee-3a3375dab401ade2&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=23243a1e-7f020e45-2326c32b-000babd905ee-0ace807cc5e348bb&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=2a15e762-7633df5c-2a171e57-000babda0031-680e86a553efe965&u=https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.thruway.nysta#_blank
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank
https://twitter.com/ThruwayTraffic#_blank
http://www.thruway.ny.gov/#_blank


 

 

  
বডপােন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  
পসরমবশ িংরেণ সবভামগর পুসিশ অ্সফিার, বর্ ঘরঞ্জািন, জরুসর বযবস্থাপর্ার  মীরা এবং আঞ্চসি  
 মীরা ঝম়ো বাতাি ও বর্যার প্রসত িংমবদর্শীি অ্ঞ্চি এবং ঘিখার্ ার অ্ব াোমমাগত বযবস্থা 
পরীো  রমের্। ঘবশ স েু স্থামর্ িুইফ  ওযা ার ঘরিস উ টিম ঘমাতামযর্  রা হ্মযমে এবং ঘদখা 
সগমযমে িু টিম ঘ ৌশিগতভামব সট্র সিযাসরং ও ঘরিপি চাসহ্দার বযাপামর িহ্াযতা  রার জর্য 
ঘিখামর্ অ্বস্থার্  রমে। এো়োও, ইউটিসিটি  ার্বাহ্র্িহ্ ি ি উপিভয িম্পদ ঘ ম ামর্া জরুসর 
পসরসস্থসত ঘমা ামবিায িহ্াযতা  রমত প্রস্তুত রমযমে।  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেে পবুলে (New York State Police)  
প্রামদসশ  পসুিশ হ্ারস মার প্রমদশিহ্ বর্যায মারাত্ম ভামব েসতগ্রস্ত এিা াগুমিামত অ্সতসরক্ত 
অ্শ্বামরাহ্ী বিসর্  ঘমাতামযর্  মরমে। ঘর্ৌ া, 4x4 হুইি, উচ্চ এমক্সমির  ার্বাহ্র্ এবং ইউটিসিটি 
 ার্বাহ্র্িহ্ ি ি সবমশষ িরঞ্জাম ঘিবা প্রদার্  রমে এবং তাৎেসণ ভামব ঘমাতামযমর্র জর্য 
প্রস্তুত। রাজয পুসিমশর আন্ডারওযা ার সর ভাসর টিম (State Police Underwater Recovery 
Team) এবং ঘেশাি অ্পামরশর্ি ঘরিপি টিম (Special Operations Response Team) ও 
অ্মপেমার্ রমযমে এবং প্রমযাজমর্ িহ্াযতা প্রস্তুত।  
  
বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অম্বোবরটি (New York Power Authority, NYPA)/কোর্াল কম্বপনাম্বরের্ (Canal 
Corporation)  
সর্উ ইয ন  পাওযার অ্েসরটি এবং  যার্াি  রমপামরশর্ হ্ারস মার প্রমদমশ হ্াই ওযা ার মযামর্জমমমন্ট 
িহ্াযতা  রার জর্য দটুি ঘিা-বয ট্রা  িরবরাহ্  মরমে। NYPA/ যার্াি  মন তন ারা অ্সয -পাসর্ 
এিা া প নমবেণ  রমের্ এবং েসতগ্রস্ত এিা ায  মী ঘমাতামযর্  রমের্।  
  
পাকন , বিম্বর্াদ্র্ ও ঐবতহাবসক সংরক্ষে অবফস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
সর্উ ইয ন  ঘে  পা ন , সবমর্াদর্ ও ঐসতহ্াসি  িংরেণ অ্সফি িংরেণ পুসিশ  মীরা বতন মামর্ 
পসরষ্কার-পসরিন্নতা  া নিমম সর্মযাসজত আমের্,  ার মমযয রমযমে সবসেপ্তভামব েস়েময ো া 
গােপািা ও শাখা-প্রশাখা পসরষ্কার  রা,বর্যায সর্চু অ্ঞ্চমি েযেসতর পসরমাণ মূিযাযর্  রা।  
  
বর্রাপত্তা পরামেন  
িম্ভাবয ঘিাডমশসডং ঘমা ামবিায, সর্উ ইয ন-এর অ্সযবািীমদর  া  রা উসচত:  

• জরুসর ঘফার্ র্ম্বরগুমিার এ টি তাসি া হ্ামতর  াে রাখুর্।  
• বািায বা  মনস্থমি, বযা াসর-চাসিত এ টি ঘরসডও ও ফ্ল্যাশিাই , এবং অ্সতসরক্ত বযা াসর 

িামে রাখরু্। পাসর্, ঔষয, ও শু মর্া খাবামরর জরুসর িরবরাহ্ মজদু রাখরু্। আপসর্  সদ 
ঘরসফ্রজামর মর রাখমত হ্য এমর্ ঘ ামর্া ঔষয ঘিবর্  মরর্, ঘজমর্ রাখুর্ ঘ  ঘবসশরভাগ 



 

 

ঔষয  ময   ণ্টার জর্য বন্ধ ঘরসফ্রজামর মর রাখা  ায – আপর্ার ডাক্তার বা ফামনাসিমের 
িামে পরামশন  রুর্।  

• সর্সিত  রুর্ ঘ  আপর্ার ঘফার্ বা চাজন  সদমত হ্য এরূপ  ন্ত্র চামজন র সব ল্প বযবস্থা 
রমযমে। ঘমাবাইি ঘফার্ ও বযা াসর-চাসিত ঘ ম ামর্া  ন্ত্র চাজন  সদর্।  

• আপর্ার ঘরসফ্রজামর র বা সফ্রজামর জাযগা ো মি, প্লাসেম র ঘবাতমি রাখার িময এ  ইসঞ্চ 
িমপসরমাণ জাযগা খাসি ঘরমখ ঘবাতি ভসতন   রুর্ – এর ফমি সবদৎু চমি ঘগমিও খাবার 
োণ্ডা োম ।  

• আপর্ার গযামরমজর দরজা  সদ ববদযুসত ভামব খুিমত হ্য, তাহ্মি মযার্ুযাসি ঘখািার স্থার্টি 
শর্াক্ত  মর রাখুর্ ও স ভামব ঘিটি খুিমত হ্য ঘজমর্ সর্র্।  

• আপর্ার গাস়ের গযামির  যাং   মপমে অ্মযন  ভমর রাখুর্; গযাি ঘেশর্গুমিা পাম্প 
চািামর্ার জর্য সবদযুমতর উপর সর্ভন রশীি। আপসর্  সদ  ন্ত্র চাজন  ঘদওযার  ামজ গাস়ে 
বযবহ্ার  মরর্, ঘিমেমত্র গযামরমজ গাস়ে চািু রাখমবর্ র্া, গাস়েটি আংসশ  বদ্ধ স্থামর্, বা 
বািার  াো াসে রাখমবর্ র্া – এমত  াবনর্ মমর্াঅ্ক্সাইড সবষসিযা বতসর হ্মত পামর।  

•  যাম্প ঘোভ বা আউ মডার সগ্রমির মমতা সব ল্প রান্নার বযবস্থা  মর রাখুর্। বািার বাইমর 
এর বযবহ্ামরর  ো ে সর্রাপত্তা সর্যমাবিী অ্র্ুিরণ  রুর্।  

• আপসর্ বািায ঘ ামর্া ঘজর্ামর র িাগামর্ার সচন্তা  মর ো মি, ঘিটি ঘ র্ার বা 
প্রসতস্থাপমর্র পূমবন এ জর্ সবদযুৎ সমসি বা প্রম ৌশিীর পরামশন সর্র্।  

• উষ্ণতার জর্য হ্ামতর  ামে বা়েসত  ম্বি, ঘ া , হ্যা , ও হ্াতমমাজা রাখুর্।  
• আপর্ার  সম্পউ ার ো মি, ফাইি ও অ্পামরটিং সিমেম সর্যসমত বযা  আপ রাখুর্। 

অ্বযবহৃত অ্বস্থায িব  সম্পউ ার, মসর্ র, ও অ্র্যার্য  ন্ত্রপাসত বন্ধ  মর রাখুর্।  
• আপসর্ ঘমসডম ি উপ রণ জাতীয বযা াসর-চাসিত বা সবদযুৎ-চাসিত স েুর উপর সর্ভন রশীি 

হ্মি, সব ল্প সচন্তা  মর রাখুর্। ঘ মর্, আপর্ার ঘ সিমফামর্র জর্য  সদ সবদযুৎ িংম াগ 
আবশয  হ্য, ঘিমেমত্র এ টি প্রসমত ঘ সিমফার্ হ্যান্ডমি , ঘমাবাইি ঘফার্, বা ঘরসডওর মমতা 
সব ল্প ঘ াগাম ামগর বযবস্থা  মর রাখরু্।  

• ঘেম র অ্েবা স্থার্ীয ওমযবিাইম  সগময আপর্ার এিা ার জরুসর পসর ল্পর্া িম্পম ন  ঘজমর্ 
সর্র্, ঘ মর্- সর্  স্থ শীতি ও উষ্ণ আশ্রযম মের অ্বস্থার্।  

  
সবদযুৎ চমি ঘগমি, সর্উ ইযম ন র অ্সযবািীমদর উসচত:  

• সবদযুৎ-চাসিত গুরুত্বপূণন  ন্ত্রপাসত ও অ্র্যার্য উপ রণ বন্ধ  মর রাখুর্ সবদযুৎ িংম াগ 
সবসিন্ন  মর সদর্, ঘ মর্-  সম্পউ ার,  ারণ সবদযুৎ িরবরাহ্ িামসয  ঘবম়ে ঘগমি তা 
আপর্ার  ন্ত্রম  র্ষ্ট  মর সদমত পামর। এ টি বাসতর িুইচ চাি ু মর রাখুর্  ামত সবদযুৎ 
সফমর আিমি আপসর্ জার্মত পামরর্।  খর্ই ববদযুসত  উপ রণ বযবহ্ার  রমবর্, সবদযুৎ 
িাজন  প্রম ক্টর বযবহ্ার  রুর্।  

• সবদযুৎ চমি ঘগমি ঘিবা িংস্থাম  ঘফার্  রুর্ এবং অ্সফসিযাি তমেযর জর্য স্থার্ীয ঘবতার 
িম্প্রচার শুর্ুর্। সর্উ ইয ন  ঘেম -র ইউটিসর্সিটি তাসি ার জর্য সর্উ ইয ন  ঘে  
সডপা ন মমন্ট অ্ব পাবসি  িাসভন ি (New York State Department of Public Service)-



 

 

এর ওমযবিাই  পসরদশনর্  রুর্ আপর্ার প্রসতমবশীর সবদযুৎ রমযমে স র্া তা জার্মত পরীো 
 রুর্। ঘ াগাম াগ িহ্াযতা ও ফাংশর্াি িহ্াযতা প্রমযাজর্ এমর্ বযসক্তমদর ঘখাাঁজ সর্র্।  

• জরুসর আমিা জ্বািামর্ার জর্য ঘ বি ফ্ল্যাশিাই  বযবহ্ার  রুর্ – ঘমামবাসত ঘেম  আগুর্ 
িাগার ঝুাঁ স  রমযমে।  

• ঘরসফ্রজামর র ও সফ্রজামরর দরজা বন্ধ রাখুর্ – ঘরসফ্রজামরশর্ প্রমযাজর্ এমর্ ঘবসশরভাগ 
খাবার ঘরসফ্রজামর মরর দরজা বন্ধ অ্বস্থায  ময   ণ্টা সর্রাপদ োম । দরজা বন্ধ অ্বস্থায 
ঘরসফ্রজামর র  মপমে চার (4)  ণ্টা খাবার োণ্ডা রামখ। এ টি পূণনাঙ্গ সফ্রজার প্রায 48 
 ণ্টার জর্য তাপমাত্রা যমর রাখমব।  

•  র গরম  রার জর্য  যিার সগ্রি ইর্মডার এবং গযাি ঘোভ বযবহ্ার  রমবর্ র্া – 
এগুমিা ঘেম  েসত র মাত্রার  াবনর্ মমর্াঅ্ক্সাইড ে়োমত পামর।  

• োণ্ডা আবহ্াওযায,  ময  স্তমরর জামা পমর এবং বাইমর  ম িময  া ামর্ার মাযযমম উষ্ণ 
োকুর্। োণ্ডা-বাসহ্ত সবসভন্ন উপিগন (ঘ মর্, হ্াইমপাোসমনযা) িম্পম ন  িমচতর্ োকুর্ এবং 
এ যরমর্র ঘ ামর্া উপিগন ঘদখা ঘগমি ডাক্তার ঘদখার্।  

• তীব্র গরমম, ঘ ামর্া সিমর্মা হ্ি, শসপং মি বা শীতি আশ্রযম মে ঘ মত পামরর্। বাস়েমত 
ো মি, িবমচময সর্মচর তিায চমি  ার্ – ঘিখামর্ োণ্ডা বাতাি আমি।  ম ওজমর্র, 
হ্াি া রংমযর  াপ়ে পসরযার্  রুর্ এবং ঘতষ্টা র্া ঘপমিও প্রচুর পাসর্ পার্  রুর্।  

• আপসর্ ঘ ামর্া উাঁচু ভবমর্ ো মি, সিস়ে ঘবময ভবমর্র িবমচময সর্মচর তিায ঘর্মম  ার্। 
এসিমভ মর আ ম  ঘগমি, িহ্াযতার জর্য অ্মপো  রুর্। ঘজার  মর দরজা ঘখািার ঘচষ্টা 
 রমবর্ র্া। বয ন যরুর্ – এসিমভ মর প্রচুর বাতাি োম  এবং এর ঘভতর া বযবহ্ার াসরর 
সর্রাপত্তার  ো মাোয ঘরমখ বতসর।  

• আপর্ার ঘপাষা প্রাণীম  িমতজ, োণ্ডা পাসর্ খাওযামত ভুিমবর্ র্া।  
• অ্প্রমযাজর্ীয ভ্রমণ বাসতি  রুর্, সবমশষ  মর গাস়েমত চম়ে। সবদযুৎ চমি ঘগমি ট্রাসফ  

বাসত  াজ  রমব র্া, ফমি রাস্তায জযাম ঘিমগ ঘ মত পামর এবং গাস়ে চিাচমি সবপজ্জর্  
পসরসস্থসত বতসর হ্মত পামর। ঘিাডমশসডং অ্বস্থায আপর্াম   সদ গাস়ে চািামতই হ্য, তাহ্মি 
ট্রাসফ  সিগর্াি অ্ম মজা ো া িংম াগ ি়ে গুমিামত িবন-মখুী োমার সর্যমটি ঘমমর্ 
চিমবর্।  

• মমর্ রাখমবর্ ঘ  বযাংম র এটিএম (ATMs) ঘমসশর্ ও এসিমভ র  াজ র্াও  রমত পামর।  
• দী ন িমমযর জর্য সবদযুৎ র্া ো মি, অ্র্য আমর টি স্থামর্  াওযার পসর ল্পর্া  রুর্, 

ঘ মর্- ঘ ামর্া আত্মীয বা বনু্ধর বািা, অ্েবা উষ্ণতার বমদাবস্ত রমযমে এমর্ ঘ ামর্া 
ির াসর ভবর্।  

  
আবহ্াওযা পসরভাষার পণূনাঙ্গ তাসি া ও সবদযুৎসবভ্রাম র পূমবন, সবদযুৎসবভ্রা  চিা ািীর্ ও পরবতীমত 
প্রস্তুসত িংিান্ত যারণার জর্য, ঘহ্ামিযান্ড সর্রাপত্তা ও জরুসর ঘিবা সবভাগ-এর ওমযবিাই টি 
পসরদশনর্  রুর্ http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/outage/।  
  

###  
  
 

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