
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/14/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুম্বলাম্বক পবিম বর্উ ইয়কন , বিঙ্গার ললকস এিং র্র্ন কাবির অঞ্চম্বল 
উচ্চ িাতাস এিং সম্ভািে বিদ্েুৎ বিভ্রাম্বের জর্ে প্রস্তুত র্াকার বর্ম্বদ্ন ে বদ্ম্বয়ম্বের্  

  
িাতাম্বসর দ্মক ললক এবর এিং ললক অন্টাবরও িরাির 65 মাইল পর্নন্ত লপ ৌঁোম্বত পাম্বর সম্ভািে 

বিদ্েুৎ বিভ্রাে, সম্পবির ক্ষবত এিং বিপজ্জর্ক ভ্রমণ অিস্থা সৃবি কম্বর  
  

ললকম্বোর ির্ো রবিিার রাত লর্ম্বক ললক এবর এিং ললক অন্টাবরও হ্রদ্ িরাির হওয়ার সম্ভাির্া 
আম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুম ামে পশ্চিম শ্চর্উ ইয়েন , শ্চিঙ্গার ল েস এবং র্র্ন 
োশ্চি অ্ঞ্চম  শশ্চিশা ী বাতামসর জর্য প্রস্তুত র্াোর শ্চর্মদনশ শ্চদময়মের্, যার িম  শ্চবদযুৎ শ্চবভ্রাট, 
সম্পশ্চির ক্ষশ্চত এবং শ্চবপজ্জর্ে ভ্রমণ পশ্চরশ্চস্থশ্চত সশৃ্চি হমত পামর। রশ্চববার শ্চবমে  লর্মে 65 মাই  
প্রশ্চত ঘন্টা লবমগ ল াম া হাওয়া বইমত পামর এবং লসামবার সো  পযনন্ত চ মত পামর বম  আশা 
েরা হয়, যার িম  গাে এবং শ্চবদযুমতর  াইর্ লভমে পরমত এবং শ্চবশ্চিন্ন হমত পামর, যার িম  
মাম  মাম  ভ্রমণ েঠির্ হময় প মত পামর, শ্চবমশষ েমর হাই-লপ্রািাই  যার্বাহমর্র জর্য। উপরন্তু, 
রশ্চববার রামত লর্মে লসামবার সো  পযনন্ত উচ্চ বাতাস এবং লেউময়র শ্চিয়াে ামপর োরমণ 
ল েমশার বর্যা এশ্চর এবং ল ে অ্ন্টাশ্চরও হ্রদ বরাবর এ াোগুশ্চ মত ঘটমত পামর।  
  
শ্চর্উ ইয়েন বাসীমদর উশ্চচত সপ্তাহামন্ত তামদর স্থার্ীয় আবহাওয়ার প্রশ্চতমবদর্ লদখা এবং তামদর পশ্চরবার 
এবং সম্পশ্চি সুরশ্চক্ষত রাখার জর্য এখর্ পদমক্ষপ গ্রহণ েরা। তীমর বা তার োোোশ্চে র্াো 
বাশ্চসন্দামদর এখর্ বাতামসর োরমণ হওয়া ক্ষশ্চত এবং হ্রমদর ক্ষয় লর্মে সম্পশ্চি রক্ষা েরমত োজ 
েরা উশ্চচত।  
  
"রশ্চববার শ্চর্উ ইয়মেন র লবশীরভাগ এ াোয় শশ্চিশা ী বাতামসর পূবনাভাষ জার্ামর্া হময়মে, রাষ্ট্রীয় 
সংস্থাগুম া আমামদর স্থার্ীয় অ্ংশীদারমদর লয লোর্ সংস্থামর্র সামর্ সমর্নর্ েরমত প্রস্তুত যা তামদর 
প্রময়াজর্ হমত পামর এবং যত দ্রুত সম্ভব শ্চবদযুৎ শ্চবভ্রামটর লমাোমব া েরার জর্য সপ্তাহামন্ত 
ইউটিশ্চ টি লোম্পাশ্চর্গুম ার সামর্ লযাগামযাগ বজায় রাখমব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এো াও শ্চর্উ 
ইয়েন বাসীমদর শ্চর্মজমদর, তামদর পশ্চরবার এবং তামদর সম্পশ্চি রক্ষার জর্য প্রময়াজর্ীয় সতেন তা 
অ্ব ম্বর্ েরা উশ্চচত।"  
  



রশ্চববার লর্মে শুরু েমর এবং লসামবার সো  অ্বশ্চি বাতাস বইমব সািারণত দশ্চক্ষণ শ্চদে লর্মে 
15 লর্মে 30 মাই  লবমগ এবং বাতামসর দমে 65 মাই  প্রশ্চত ঘণ্টা হমব পশ্চিম শ্চর্উ ইয়েন , 50 
মাই  প্রশ্চত ঘণ্টা হমব শ্চিঙ্গার ল েস এবং র্র্ন োশ্চি অ্ঞ্চম , 45 মাই  প্রশ্চত ঘণ্টা হমব লসিা  
শ্চর্উ ইয়েন  অ্ঞ্চম , 40 মাই  প্রশ্চত ঘণ্টা হমব  ং আই যান্ড অ্ঞ্চম , 35 মাই  প্রশ্চত ঘণ্টা হমব 
লমাহে ভযাশ্চ , শ্চমড-হাডসর্, সাউদার্ন টায়ার এবং েযাশ্চপটা  শ্চরশ্চজওমর্। রাজযবযাপী এে দশমাংশ 
লর্মে লদ  ইশ্চঞ্চর মমিয র্তুর্ বৃশ্চিপামতর পশ্চরমাণ সম্ভব, অ্র্যশ্চদমে র্র্ন োশ্চিমত এে ইশ্চঞ্চ পযনন্ত 
বরি জমা এবং লমাহে উপতযোয় অ্ঞ্চম  আিা ইশ্চঞ্চ পযনন্ত তুষারপাত হওয়া সম্ভব। রশ্চববার রামত, 
রাজযবযাপী বৃশ্চিপামতর সম্ভাবর্া রময়মে এবং র্র্ন োশ্চি, পশ্চিম শ্চর্উ ইয়েন , লমাহে ভযাশ্চ , সাউদার্ন 
টায়ার এবং মিয শ্চর্উ ইয়েন  অ্ঞ্চম  তুষারপামতর সম্ভাবর্া রময়মে।  
  
র্যাশর্া  ওময়দার সাশ্চভন স (National Weather Service) পশ্চিম শ্চর্উ ইয়মেন র শ্চেেু োউশ্চন্টর জর্য 
উচ্চ বায়ুর সতেন তা এবং ল েমশার বর্যার জর্য শ্চবশ্চভন্ন স্থামর্ সতেন তা লপাস্ট েমরমে। আবহাওয়া 
পযনমবক্ষণ, সতেীেরণ, উপমদশে এবং সবনমশষ পূবনাভামসর এেটি সমূ্পণন তাশ্চ োর জর্য, শ্চভশ্চজট 
েরুর্ র্যাশর্া  ওময়দার সাশ্চভন স ওময়বসাইট।  
  
লমাটরচা েমদর লস্টমটর এই আইর্ মমর্ রাখমত ব া হমি যার দ্বারা লোমর্া ইন্টারমসেশর্ যশ্চদ 
"ব্ল্যােড আউট" হময় যায় ট্র্যাশ্চিে শ্চসগর্যা  োজ র্া েমর, তাহম  ইন্টারমসেশর্টি স্বয়ংশ্চিয়ভামব 
"লিার ওময়" স্টপ হময় যামব। বর্যা, তার শ্চেম  প া বা ধ্বংসাবমশমষর জর্য যশ্চদ রাস্তাঘাট বন্ধ 
বা আটমে যায়, লমাটরচা েমদর সতেন তার সামর্ োজ েরার উপমদশ লদওয়া হমি এবং সব 
ট্র্যাশ্চিে সাইর্ ও বযাশ্চরমেড লমমর্ চ মত ব া হমি এমর্শ্চে যশ্চদ রাস্তা সাি মমর্ হয় তখমর্া।  
  
এম্বজবির প্রস্তুবত  
  
পশ্চরবহর্ শ্চবভাগ (Department of Transportation)  
পশ্চরবহর্ শ্চবভাগ তার ইর্শ্চসমডন্ট েমান্ড শ্চসমস্টম সশ্চিয় েরমব এবং 3,473 জর্ সুপারভাইজার 
এবং অ্পামরটর সহ সামর্ সা া লদওয়ার জর্য প্রস্তুত। প্রমদশজমু  উপেরমণর শ্চহসাব শ্চর্ম্নরূপ:  

• 1,567টি বৃহৎ ডাম্প ট্র্াে  
• 188টি মা াশ্চর োমজর ট্র্াে  
• 312টি ব  ল াডার  
• 21টি লগ্রডার  
• 3টি লডাজার  
• শ্চসউয়ার লজটসহ 17টি ভযাকুয়াম ট্র্াে  
• 32টি ট্র্যােড্ খর্র্যন্ত্র  
• 48টি চাোযুি খর্র্যন্ত্র  
• 15টি শ্চট্র্ িু বামেট ট্র্াে  
• 33টি ট্র্াশ্চিে শ্চসগর্যা  ট্র্াে  
• 75 শ্চচপাসন 10" (র্ূযর্তম) েযাপাশ্চসটি  

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


  
থ্রুওময় অ্র্শ্চরটি (Thruway Authority)  
থ্রুওময় অ্মর্াশ্চরটি বাতাস সংিান্ত লয লোমর্া পশ্চরশ্চস্থশ্চতর লমাোমব ার জর্য লস্টট জমু  663 জর্ 
অ্পামরটর ও সুপারভাইজার, লোট লর্মে মা াশ্চর আোমরর খর্র্যন্ত্র, প্লাউ/ডাম্প ট্র্াে, ব  ল াডার 
এবং লবশ শ্চেেু বহর্মযাগয VMS লবাডন , বহর্মযাগয  াইট টাওয়ার, লোট লজর্ামরটর, লোট পাম্প ও 
সরঞ্জাম টার্ার লট্র্ ার এবং তার সামর্ লয লোমর্া িরমর্র ঘুর পমর্র বা রাস্তা বমন্ধর জর্য ট্র্াশ্চিে 
সাইর্ ও অ্র্যার্য ট্র্াশ্চিে শ্চর্য়ন্ত্রণ যন্ত্র শ্চর্ময় পুমরা লস্টমট বর্যা সমসযার সমািামর্র জর্য েমীমদর 
প্রস্তুত লরমখমে। থ্রুওময়মত আবহাওয়া পশ্চরশ্চস্থশ্চতর বযাপামর লমাটরচা েমদর সতেন  েরমত শ্চবশ্চভন্ন রেম 
বাতন া শ্চচহ্ন, হাইওময় পরামশন লরশ্চডও এবং লসাশযা  শ্চমশ্চডয়া বযবহার েরা হয়।  
  
থ্রুওময় অ্মর্াশ্চরটি লমাটরচা েমদর তামদর লমাবাই  অ্যাপ ডাউর্ম াড েরমত উৎসাশ্চহত েমর যা 
আইমিার্ এবং অ্যান্ড্রময়ড শ্চডভাইমস ডাউর্ম াড েরার জর্য শ্চবর্ামূম য উপ ভয। অ্যাপটি লমাটরযার্ 
চা েমদর প্রেৃত-সমময় ট্র্াশ্চিে এবং শ্চদে-শ্চর্মদনশর্া সহায়তা  ামভর সরাসশ্চর সুমযাগ প্রদার্ েমর। 
এো াও লমাটরচা েরা TRANSalert ই-লমইম র জর্য সাইর্ আপ েরমত পামরর্ শ্চর্মচর শ্চ ঙ্ক 
অ্র্ুসরণ েমর যা থ্রুওময় জমু  সবনমশষ ট্র্াশ্চিে পশ্চরশ্চস্থশ্চত প্রদার্ েমর:  
www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml। শ্চরময় -টাইম আপমডমটর জর্য, লমাটরচা েরা থ্রুওময় ও শ্চর্উ 
ইয়মেন র অ্র্যার্য রাস্তার ট্র্াশ্চিে পশ্চরশ্চস্থশ্চত প্রদশনর্োরী ইন্টামরশ্চিভ মযাপ লদখমত টুইটামর @ThruwayTraffic 
অ্র্ুসরণ েরমত পামরর্ অ্র্বা www.thruway.ny.gov-লত লযমত পামরর্।  
  
শ্চডপাটন মমন্ট অ্ব এর্ভায়রর্মমন্টা  ের্জারমভশর্ (Department of Environmental Conservation, 
DEC)  
DEC পশ্চরমবশ সংরক্ষণ পশু্চ শ অ্শ্চিসার, িমরস্ট লরঞ্জাসন, আপৎো ীর্ বযবস্থাপর্া েমী এবং অ্ঞ্চম র 
েমীরা সতেন  আমের্ এবং পশ্চরশ্চস্থশ্চতর পযনমবক্ষণ েরমের্ এবং গুরুতর আবহাওয়ায় আিান্ত হমত 
পামর এমর্ এ াো ও অ্বোঠামমাগুম ামে সশ্চিয়ভামব টহ  শ্চদমির্। সে  উপ ভয সম্পদ লয 
লোমর্া জরুশ্চর পশ্চরশ্চস্থশ্চত লমাোমব ায় সহায়তা েরমত প্রস্তুত রময়মে।  
  
পােন , শ্চবমর্াদর্ ও ঐশ্চতহাশ্চসে সংরক্ষণ অ্শ্চিস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
শ্চর্উ ইয়েন  লস্টমটর পােন  পুশ্চ শ (New York State Park Police) ও পামেন র েমীরা সতেন  আমে 
এবং আবহাওয়া পশ্চরশ্চস্থশ্চত ও প্রভাব শ্চর্শ্চব ভামব পযনমবক্ষণ েরমে। প্রশ্চতশ্চিয়া সরঞ্জাম প্রসার েরা 
হমি, পরীশ্চক্ষত এবং    প্রশ্চতশ্চিয়া বযবহামরর জর্য প্রস্তুত েরা হমি। পামেন র দশনর্ার্ীমদর র্জর 
রাখা উশ্চচৎ parks.ny.gov এ বা পামেন র সময়, লখা া ও বমন্ধর বযাপামর সবনমশষ তমর্যর জর্য তামদর 
স্থার্ীয় পােন  অ্শ্চিমস ে  েরা উশ্চচৎ।  
  
প্রমদশ পুশ্চ শ শ্চবভাগ (Division of State Police)  
শ্চর্উইয়েন  লস্টট পুশ্চ শ সমস্ত টু্র্পারমে সজাগ র্ােমত এবং লয লোর্ও সমসযার জর্য পশ্চরশ্চস্থশ্চত 
শ্চর্শ্চব ভামব পযনমবক্ষণ েরার শ্চর্মদনশ শ্চদময়মে। প্রময়াজমর্ ক্ষশ্চতগ্রস্ত এ াোয় অ্শ্চতশ্চরি েমী লমাতাময়র্ 
েরা হমব। সে  চার চাোর ড্রাইভ এবং শ্চবমশষ যার্বাহর্ োজ েরমে।  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=eee557dc-b17e6e9b-eee7aee9-000babd9fa3f-8037f06a816d15c0&q=1&e=bb4599f7-578f-4ca8-94ce-a576fc00215e&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__itunes.apple.com_us_app_nys-2Dthruway-2Dauthority_id1219981541-3Fls-3D1-26mt-3D8%2526d%253DDwMFAg%2526c%253D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%2526r%253D7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU%2526m%253DJb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY%2526s%253D1TS9DiDJ5_ke7oa5YwbguJD74pVQi9IIiKfEurdv0p4%2526e%253D%26data%3D04%257C01%257C%257Caf3d35c56d31435d01d308d879bc58eb%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637393197134903130%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DLukukZvnZFRqOx9C3X6bcEV1tSWzEPnJRReeK68eZ9g%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=79ebf916-2670c051-79e90023-000babd9fa3f-b9abe902278f7739&q=1&e=bb4599f7-578f-4ca8-94ce-a576fc00215e&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__protect2.fireeye.com_url-3Fk-3D9edbe9c8-2Dc2fddd93-2D9ed910fd-2D000babd905ee-2D5c44b04bf7a3b572-26u-3Dhttps-3A__protect2.fireeye.com_url-3Fk-3Dc97b6236-2D955d5a08-2Dc9799b03-2D000babda0031-2D01d64c5c6f74e0b7-26u-3Dhttps-3A__protect2.fireeye.com_url-3Fk-3Dfaef8720-2Da6ca8b43-2Dfaed7e15-2D0cc47aa88e08-2Daafc62e4f42a7957-26u-3Dhttps-3A__play.google.com_store_apps_details-3Fid-3Dgov.ny.thruway.nysta%2526d%253DDwMFAg%2526c%253D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%2526r%253D7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU%2526m%253DJb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY%2526s%253D1dJh5Ifoqg445RldxPT59pHJU3ycjNMC0uEKZPjod0Q%2526e%253D%26data%3D04%257C01%257C%257Caf3d35c56d31435d01d308d879bc58eb%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637393197134913086%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3D0tZwdlAlx1bXsjc7ow4FWDplMFxGEDlyPSS4YwwWK0Q%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b781017f-e81a3838-b783f84a-000babd9fa3f-09c2e8a49155ea52&q=1&e=bb4599f7-578f-4ca8-94ce-a576fc00215e&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttp-3A__www.thruway.ny.gov_tas_index.shtml%2526d%253DDwMFAg%2526c%253D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%2526r%253D7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU%2526m%253DJb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY%2526s%253Dh3rCgbMq1m2Wd5NHNFHvMA4DXFwdxno3NNqADeNizAU%2526e%253D%26data%3D04%257C01%257C%257Caf3d35c56d31435d01d308d879bc58eb%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637393197134923042%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3D8hX417ytRLb92%252F3TkI54c%252FNusdF2TB%252FLNaE7MSBuGQo%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=95d45859-ca4f611e-95d6a16c-000babd9fa3f-e8e19f3afe366a25&q=1&e=bb4599f7-578f-4ca8-94ce-a576fc00215e&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__twitter.com_ThruwayTraffic%2526d%253DDwMFAg%2526c%253D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%2526r%253D7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU%2526m%253DJb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY%2526s%253DDybpcHXi-olmTlanDjIBCO0UPdN8xws89sMJGL2DQ3Y%2526e%253D%26data%3D04%257C01%257C%257Caf3d35c56d31435d01d308d879bc58eb%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637393197134932998%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3D68aFWCTsAzheas6CTHhK4C%252FSZqyypjAky3jCasNQPdw%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f01325c6-af881c81-f011dcf3-000babd9fa3f-d3ab1a799d543585&q=1&e=bb4599f7-578f-4ca8-94ce-a576fc00215e&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttp-3A__www.thruway.ny.gov_%2526d%253DDwMFAg%2526c%253D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%2526r%253D7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU%2526m%253DJb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY%2526s%253DnN_YbeJ0m4oulXFeQSqv8ZyXEVap088aDQPw2TunGaU%2526e%253D%26data%3D04%257C01%257C%257Caf3d35c56d31435d01d308d879bc58eb%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637393197134942954%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3D9Da7cnvNFtJmWY9eTI4DY2Ayx5EF9bFk%252BvFT1BQck4A%253D%26reserved%3D0
https://parks.ny.gov/


  
জর্মসবা অ্শ্চিদপ্তর (Department of Public Service)  
শ্চর্উ ইয়েন  লস্টট জমু  ক্ষয়ক্ষশ্চত মূ যায়র্, পশ্চরশ্চস্থশ্চত লমাোমব া ও পুর্রুদ্ধার প্রমচিার উমেমশয 
শ্চর্ময়াশ্চজত েরার জর্য শ্চর্উ ইয়েন  ইউটিশ্চ টির বতন মামর্ প্রায় 5,500 জর্ শ্রশ্চমে রময়মে। জর্ 
পশ্চরমষবা শ্চবভামগর েমীরা  ম র পুমরা ঘটর্া জমু  ইউটিশ্চ টির োজগুশ্চ  পযনমবক্ষণ েরমব এবং 
ইউটিশ্চ টিগুশ্চ  উপযুি েমীমদর দ্বারা সবনাশ্চিে প্রভাব অ্র্ুভুত অ্ঞ্চম  স্থার্ান্তশ্চরত হমি তা শ্চর্শ্চিত 
েরমব।  
  
বর্রাপিা পরামেন  
  
সম্ভাবয ল াডমশশ্চডং লমাোমব ায়, শ্চর্উ ইয়েন-এর অ্শ্চিবাসীমদর যা েরা উশ্চচত:  

• জরুশ্চর লিার্ র্ম্বরগুম ার এেটি তাশ্চ ো হামতর োে রাখুর্।  
• বাসায় বা েমনস্থম , বযাটাশ্চর-চাশ্চ ত এেটি লরশ্চডও ও ফ্ল্যাশ াইট, এবং অ্শ্চতশ্চরি বযাটাশ্চর 

সামর্ রাখরু্। পাশ্চর্, ঔষি, ও শুেমর্া খাবামরর জরুশ্চর সরবরাহ মজদু রাখরু্। আপশ্চর্ যশ্চদ 
লরশ্চিজামরটমর রাখমত হয় এমর্ লোমর্া ঔষি লসবর্ েমরর্, লজমর্ রাখুর্ লয লবশ্চশরভাগ 
ঔষি েময়ে ঘণ্টার জর্য বন্ধ লরশ্চিজামরটমর রাখা যায় – আপর্ার ডািার বা িামনাশ্চসমস্টর 
সামর্ পরামশন েরুর্।  

• শ্চর্শ্চিত েরুর্ লয আপর্ার লিার্ বা চাজন  শ্চদমত হয় এরূপ যন্ত্র চামজন র শ্চবেল্প বযবস্থা 
রময়মে। লমাবাই  লিার্ ও বযাটাশ্চর-চাশ্চ ত লযমোমর্া যন্ত্র চাজন  শ্চদর্।  

• আপর্ার লরশ্চিজামরটর বা শ্চিজামর জায়গা র্ােম , প্লাশ্চস্টমের লবাতম  রাখার সময় এে ইশ্চঞ্চ 
সমপশ্চরমাণ জায়গা খাশ্চ  লরমখ লবাত  ভশ্চতন  েরুর্ – এর িম  শ্চবদৎু চম  লগম ও খাবার 
ঠাণ্ডা র্ামে।  

• আপর্ার গযামরমজর দরজা যশ্চদ ববদযুশ্চতেভামব খু মত হয়, তাহম  মযার্ুয়াশ্চ  লখা ার স্থার্টি 
শর্াি েমর রাখুর্ ও শ্চেভামব লসটি খু মত হয় লজমর্ শ্চর্র্।  

• আপর্ার গাশ্চ র গযামসর টযাংে েমপমক্ষ অ্মিনে ভমর রাখুর্; গযাস লস্টশর্গুম া পাম্প 
চা ামর্ার জর্য শ্চবদযুমতর উপর শ্চর্ভন রশী । আপশ্চর্ যশ্চদ যন্ত্র চাজন  লদওয়ার োমজ গাশ্চ  
বযবহার েমরর্, লসমক্ষমে গযামরমজ গাশ্চ  চা ু রাখমবর্ র্া, গাশ্চ টি আংশ্চশে বদ্ধ স্থামর্, বা 
বাসার োোোশ্চে রাখমবর্ র্া – এমত োবনর্ মমর্াঅ্ক্সাইড শ্চবষশ্চিয়া বতশ্চর হমত পামর।  

• েযাম্প লস্টাভ বা আউটমডার শ্চগ্রম র মমতা শ্চবেল্প রান্নার বযবস্থা েমর রাখুর্। বাসার বাইমর 
এর বযবহামরর যর্াযর্ শ্চর্রাপিা শ্চর্য়মাব ী অ্র্ুসরণ েরুর্।  

• আপশ্চর্ বাসায় লোমর্া লজর্ামরটর  াগামর্ার শ্চচন্তা েমর র্ােম , লসটি লের্ার বা 
প্রশ্চতস্থাপমর্র পূমবন এেজর্ শ্চবদযুৎ শ্চমশ্চি বা প্রমেৌশ ীর পরামশন শ্চর্র্।  

• উষ্ণতার জর্য হামতর োমে বা শ্চত েম্ব , লোট, হযাট, ও হাতমমাজা রাখুর্।  
• আপর্ার েশ্চম্পউটার র্ােম , িাই  ও অ্পামরটিং শ্চসমস্টম শ্চর্য়শ্চমত বযাে আপ রাখুর্। 

অ্বযবহৃত অ্বস্থায় সব েশ্চম্পউটার, মশ্চর্টর, ও অ্র্যার্য যন্ত্রপাশ্চত বন্ধ েমর রাখুর্।  
• আপশ্চর্ লমশ্চডমে  উপেরণ জাতীয় বযাটাশ্চর-চাশ্চ ত বা শ্চবদযুৎ-চাশ্চ ত শ্চেেুর উপর শ্চর্ভন রশী  

হম , শ্চবেল্প শ্চচন্তা েমর রাখুর্। লযমর্, আপর্ার লটশ্চ মিামর্র জর্য যশ্চদ শ্চবদযুৎ সংমযাগ 



আবশযে হয়, লসমক্ষমে এেটি প্রশ্চমত লটশ্চ মিার্ হযান্ডমসট, লমাবাই  লিার্, বা লরশ্চডওর মমতা 
শ্চবেল্প লযাগামযামগর বযবস্থা েমর রাখরু্।  

• লস্টমটর অ্র্বা স্থার্ীয় ওময়বসাইমট শ্চগময় আপর্ার এ াোর জরুশ্চর পশ্চরেল্পর্া সম্পমেন  লজমর্ 
শ্চর্র্, লযমর্- শ্চর্েটস্থ শীত  ও উষ্ণ আশ্রয়মেমের অ্বস্থার্।  

  
শ্চবদযুৎ চম  লগম , শ্চর্উ ইয়মেন র অ্শ্চিবাসীমদর উশ্চচত:  

• শ্চবদযুৎ-চাশ্চ ত গুরুত্বপূণন যন্ত্রপাশ্চত ও অ্র্যার্য উপেরণ বন্ধ েমর রাখুর্ শ্চবদযুৎ সংমযাগ 
শ্চবশ্চিন্ন েমর শ্চদর্, লযমর্- েশ্চম্পউটার, োরণ শ্চবদযুৎ সরবরাহ সামশ্চয়ে লবম  লগম  তা 
আপর্ার যন্ত্রমে র্ি েমর শ্চদমত পামর। এেটি বাশ্চতর সুইচ চা  ুেমর রাখুর্ যামত শ্চবদযুৎ 
শ্চিমর আসম  আপশ্চর্ জার্মত পামরর্। যখর্ই ববদযুশ্চতে উপেরণ বযবহার েরমবর্, শ্চবদযুৎ 
সাজন  প্রমটির বযবহার েরুর্।  

• শ্চবদযুৎ চম  লগম  লসবা সংস্থামে লিার্ েরুর্ এবং অ্শ্চিশ্চসয়া  তমর্যর জর্য স্থার্ীয় লবতার 
সম্প্রচার শুর্ুর্। শ্চর্উ ইয়েন  লস্টমট-র ইউটিশ্চর্শ্চ টি তাশ্চ োর জর্য শ্চর্উ ইয়েন  লস্টট 
শ্চডপাটন মমন্ট অ্ব পাবশ্চ ে সাশ্চভন স (New York State Department of Public Service)-
এর ওময়বসাইট পশ্চরদশনর্ েরুর্ আপর্ার প্রশ্চতমবশীর শ্চবদযুৎ রময়মে শ্চের্া তা জার্মত পরীক্ষা 
েরুর্। লযাগামযাগ সহায়তা ও িাংশর্া  সহায়তা প্রময়াজর্ এমর্ বযশ্চিমদর লখাোঁজ শ্চর্র্।  

• জরুশ্চর আম া জ্বা ামর্ার জর্য লেব  ফ্ল্যাশ াইট বযবহার েরুর্ – লমামবাশ্চত লর্মে আগুর্ 
 াগার  ুোঁ শ্চে রময়মে।  

• লরশ্চিজামরটর ও শ্চিজামরর দরজা বন্ধ রাখুর্ – লরশ্চিজামরশর্ প্রময়াজর্ এমর্ লবশ্চশরভাগ 
খাবার লরশ্চিজামরটমরর দরজা বন্ধ অ্বস্থায় েময়ে ঘণ্টা শ্চর্রাপদ র্ামে। দরজা বন্ধ অ্বস্থায় 
লরশ্চিজামরটর েমপমক্ষ চার (4) ঘণ্টা খাবার ঠাণ্ডা রামখ। এেটি পূণনাঙ্গ শ্চিজার প্রায় 48 
ঘণ্টার জর্য তাপমাো িমর রাখমব।  

• ঘর গরম েরার জর্য েয় ার শ্চগ্র  ইর্মডার এবং গযাস লস্টাভ বযবহার েরমবর্ র্া – 
এগুম া লর্মে ক্ষশ্চতের মাোর োবনর্ মমর্াঅ্ক্সাইড ে ামত পামর।  

• ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, েময়ে স্তমরর জামা পমর এবং বাইমর েম সময় োটামর্ার মািযমম উষ্ণ 
র্াকুর্। ঠাণ্ডা-বাশ্চহত শ্চবশ্চভন্ন উপসগন (লযমর্, হাইমপার্াশ্চমনয়া) সম্পমেন  সমচতর্ র্াকুর্ এবং 
এ িরমর্র লোমর্া উপসগন লদখা লগম  ডািার লদখার্।  

• তীব্র গরমম, লোমর্া শ্চসমর্মা হ , শশ্চপং ম  বা শীত  আশ্রয়মেমে লযমত পামরর্। বাশ্চ মত 
র্ােম , সবমচময় শ্চর্মচর ত ায় চম  যার্ – লসখামর্ ঠাণ্ডা বাতাস আমস। েম ওজমর্র, 
হা ো রংময়র োপ  পশ্চরিার্ েরুর্ এবং লতিা র্া লপম ও প্রচুর পাশ্চর্ পার্ েরুর্।  

• আপশ্চর্ লোমর্া উোঁচু ভবমর্ র্ােম , শ্চসশ্চ  লবময় ভবমর্র সবমচময় শ্চর্মচর ত ায় লর্মম যার্। 
এশ্চ মভটমর আটমে লগম , সহায়তার জর্য অ্মপক্ষা েরুর্। লজার েমর দরজা লখা ার লচিা 
েরমবর্ র্া। বিযন িরুর্ – এশ্চ মভটমর প্রচুর বাতাস র্ামে এবং এর লভতরটা বযবহারোশ্চরর 
শ্চর্রাপিার ের্া মার্ায় লরমখ বতশ্চর।  

• আপর্ার লপাষা প্রাণীমে সমতজ, ঠাণ্ডা পাশ্চর্ খাওয়ামত ভু মবর্ র্া।  
• অ্প্রময়াজর্ীয় ভ্রমণ বাশ্চত  েরুর্, শ্চবমশষ েমর গাশ্চ মত চম । শ্চবদযুৎ চম  লগম  ট্র্াশ্চিে 

বাশ্চত োজ েরমব র্া, িম  রাস্তায় জযাম ল মগ লযমত পামর এবং গাশ্চ  চ াচম  শ্চবপজ্জর্ে 



পশ্চরশ্চস্থশ্চত বতশ্চর হমত পামর। ল াডমশশ্চডং অ্বস্থায় আপর্ামে যশ্চদ গাশ্চ  চা ামতই হয়, তাহম  
ট্র্াশ্চিে শ্চসগর্া  অ্মেমজা র্াো সংমযাগ স েগুম ামত 4-মুখী র্ামার শ্চর্য়মটি লমমর্ চ মবর্।  

• মমর্ রাখমবর্ লয বযাংমের এটিএম (ATMs) লমশ্চশর্ ও এশ্চ মভটর োজ র্াও েরমত পামর।  
• দীঘন সমময়র জর্য শ্চবদযুৎ র্া র্ােম , অ্র্য আমরেটি স্থামর্ যাওয়ার পশ্চরেল্পর্া েরুর্, 

লযমর্- লোমর্া আত্মীয় বা বনু্ধর বাসা, অ্র্বা উষ্ণতার বমন্দাবস্ত রময়মে এমর্ লোমর্া 
সরোশ্চর ভবর্।  

  
আবহাওয়া পশ্চরভাষার পণূনাঙ্গ তাশ্চ ো ও শ্চবদযুৎ সরবরাহ বযাহত হওয়ার পূমবন, শ্চবদযুৎ সরবরাহ 
বযাহত হওয়ার সময় ও শ্চবদযুৎ সরবরাহ বযাহত হওয়ার পমর শ্চে েরা উশ্চচৎ তা জার্মত লহাম যান্ড 
শ্চর্রাপিা ও জরুশ্চর লসবা শ্চবভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 
Services)-এর ওময়বসাইটটি পশ্চরদশনর্ েরুর্ http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-
info/outage/ এ।  
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