
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/19/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হেডাম্বরল জরুবর হ াষণার অর্ুম্বরাধ করম্বের্ হেম্ব তু ওম্বেস্টার্ ন, 

হেন্ট্রাল এিং র্র্নার্ ন বর্উ ইেম্বকন েীতকালীর্ ঝড় অিো ত রম্বেম্বে  

  

র্োের্াল গাডন বর্ম্বোগ বিগুণ করম্বলর্ িাবেন্দাম্বর্র ে ােতা, থ্রুওম্বে কর্মীম্বর্র তুষার 

পবরষ্কাম্বর ে ােতা, এিং স্থার্ীে আইর্ েৃঙ্খলা রক্ষাকারীম্বর্র আটম্বক িাকা োম্বর্র 

িোপাম্বর ো ােে করার জর্ে  

  

11টট কাউবি জরুবর অিস্থার অধীম্বর্ই িাকম্বে হেম্ব তু েীতকালীর্ ঝড় ইবর, 

হজোরের্ এিং বলবভংম্বস্টার্ কাউবিগুবলম্বত বিপজ্জর্ক োত্রা এিং েম্ভািে বির্েুৎ 

বিভ্রাম্বটর কারণ েৃটি কম্বর োম্বে  

  

বর্উ ইেকনিােীম্বর্র িাম্বেম্বলা এিং ওোটারফ্রি এলাকাে োত্রা এড়াম্বত এিং 

বিপজ্জর্ক পবরবস্থবতর কারম্বণ স্থার্ীে োত্রা উপম্বর্ে অর্ুেরণ করম্বত তাবগর্ প্রর্ার্ 

করা  ম্বে  

  

ইবর কাউবির অরচ্োডন পাকন, হেজম্বডল এিং  োর্মিাম্বগ ন হর্মাট পাাঁচ্ েুম্বটর হিবে, এিং 

ওোটারটাউর্ ও হোটন ড্রার্ম এলাকাে েে েুম্বটর হিবে তুষার জম্বর্ম োওোর খির 

পাওো হগম্বে,  োর্মিাগ ন ও ওোটারটাউম্বর্ েম্বি নাচ্চ তুষারপাম্বতর  ার  ণ্টাে েে ইঞ্চি  

  

ইবর কাউবির অবধকাংম্বে োতাোত বর্ম্বষধাজ্ঞা ি াল আম্বে, োর র্মম্বধে আম্বে েম্পূণ ন 

িাম্বেম্বলা বেটট; একাবধক হস্টট  াইওম্বে িন্ধ কম্বর হর্ওো  ইম্বে, োর র্মম্বধে আম্বে রুট 

219 এিং রুট 400-র বকেু অংে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ ওকেস্টার্ ন, হেন্ট্রাল এবং র্র্নার্ ন থর্উ ইেক্নকক্ আক্রান্ত ক্রা 

শীতক্ালীর্ ঝকের েব নকশষ তিয প্রর্ার্ ক্রকলর্। ব ৃস্পথতবার েন্ধ্যা হিকক্ ইথর ক্াউথির থক্ছু 

অংকশ পাাঁচ ফুকের হবথশ তুষার ইথতমকযয জকম হগকছ এবং হজফারের্ ক্াউথিকত ছে ফুকের 

হবথশ তুষারপাত  কেকছ। বাকফকলার শ রগুথল এবং ওোোরোউকর্র আকশপাকশর এলাক্াে প্রথত 

ঘণ্টাে যারাবাথ ক্ভাকব র্ুই হিকক্ থতর্ ইঞ্চি  কর তুষারপাত  কে, এবং থক্ছু অবস্থাকর্ েকব নাচ্চ 

প্রথত ঘণ্টাে ছে ইঞ্চি তুষারপাত  কে। এই ভারী তুষারপাত অতযন্ত থবপজ্জর্ক্ যাতাোকতর 

পথরথস্থথত েষৃ্টি ক্করকছ, যার ফকল পুকরা ইথর ক্াউথিকত এক্াথযক্ রাস্তা বন্ধ্ এবং যাতাোত 

থর্কষযাজ্ঞা ব াল আকছ। হযক তু এই পথরথস্থথত পুকরা েপ্তা াকন্ত চলকব বকল আশঙ্কা ক্রা যাকে, 



গভর্ নর হ াক্ল এবং স্থার্ীে ক্ম নক্তনারা তাই থর্উ ইেক্নবােীকক্ ইথর ক্াউথির ক্ষথতগ্রস্ত 

এলাক্ােমূক , এবং এক্ইোকি ওোোরোউকর্র ক্াকছ হলক্ অিাথরওর পূব ন উপকূ্কল এক্ই 

যরকর্র হলক্ ইকফক্ট ঝকের ক্ারকে যাত্রা এোকত তাথগর্ প্রর্ার্ ক্রকছ। এছাোও গভর্ নর 

রাষ্ট্রপথত বাইকেকর্র ক্াকছ 11ষ্টে ক্াউথির জর্য এক্ষ্টে হফোকরল জরুথর হঘাষোর (Emergency 

Declaration) অর্ুকরায জমা থর্কের্। অর্ুকমাথর্ত  কল, জরুথর হঘাষোষ্টে প্রভাথবত 

ক্াউথিেমূক  চলমার্ োোর্ার্ ও উদ্ধার ক্ায নক্রম েমি নর্ ক্রার জর্য তাৎক্ষথেক্ হফোকরল 

ত থবল প্রর্ার্ ক্রকব।  

  

"আথম থবগত হবশ থক্ছু থর্র্ ওকেস্টার্ ন থর্উ ইেকক্ন আমার র্লকক্ থর্কে থর্র্রাত ক্াজ ক্রথছ 

স্থার্ীে ক্ম নক্তনাকর্র োকি ঝকের প্রস্তুথতর েমন্বে, মাঠপয নাকের পথরথস্থথত অর্ুযাবর্ ক্রা এবং 

বাথেন্দাকর্র থর্রাপর্ রাখকত েংস্থার্ থর্যুক্ত ক্রার জর্য, যার মকযয রকেকছ ওকেস্টার্ ন থর্উ ইেকক্ন 

র্যাশর্াল গাকেনর েংখযা থিগুে ক্রা," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "এষ্টে এক্ষ্টে ঐথত াথেক্ ঝে, 

এবং আথম ঝে আক্রান্ত এলাক্ােমূক র েক্লকক্ তাকর্র ধযয ন এবং স্থার্ীে যাত্রা অযযাকর্শ 

হমকর্ চলার জর্য যর্যবার্ জার্াকত চাই। যখর্ আমরা আমাকর্র পুর্রুদ্ধার প্রকচিা অবযা ত 

রাখথছ, যার মকযয এক্ষ্টে হফোকরল জরুথর হঘাষোর অর্ুকরায রকেকছ, তখর্ আথম েক্লকক্ 

উৎোথ ত ক্রথছ একক্ অকর্যর হর্খাকশার্া ক্রকত, বাথেকত িাক্কত, এবং থপ্রেজর্ ও 

প্রথতকবশীকর্র হখোল রাখকত যাকত আমরা েক্কল এর হিকক্ থর্রাপকর্ হবর  কে আেকত পাথর।"  

  

হেডাম্বরল জরুবর হ াষণা  

গভর্ নর রাষ্ট্রপথত বাইকেকর্র ক্াকছ ক্যাোরাগাে, শযাোকক্াো, ইথর, হজকর্থে, হজফারের্, লুইে, 

র্াোগ্রা, ওথর্ো, ওেওকেকগা, হেইি লকরন্স, এবং ওোইওথমং ক্াউথির জর্য এক্ষ্টে হফোকরল 

জরুথর হঘাষোর অর্ুকরায জমা থর্কের্।অর্ুকমাথর্ত  কল, জরুথর হঘাষোষ্টে প্রভাথবত 

ক্াউথিেমূক  চলমার্ োোর্ার্ ও উদ্ধার ক্ায নক্রম েমি নর্ ক্রার জর্য তাৎক্ষথেক্ হফোকরল 

ত থবল প্রর্ার্ ক্রকব।এছাোও গভর্ নর হফোকরল কু্ষদ্র বযবো প্রশাের্কক্ (Small Business 

Administration) আহ্বার্ ক্রকবর্ ক্ীভাকব এষ্টে 11ষ্টে ক্াউথি এবং েংলগ্ন ক্াউথিগুথলকত ঝকে 

ক্ষথতগ্রস্ত কু্ষদ্র বযবোকক্ ো াযয ক্রকত পারকব তা যাচাই ক্কর হর্খার জর্য।  

  

ব ৃস্পথতবার হলক্ ইকফক্ট তুষার আোর পূকব ন, গভর্ নর হ াক্ল 11ষ্টে ক্াউথিকত এবং েংলগ্ন 

ক্াউথিগুথলকত জরুথর অবস্থা (State of Emergency) জাথর ক্করকছর্, যা ব াল রকেকছ। 

পাশাপাথশ, থর্উ ইেকক্নর জরুথর বযবস্থাপর্া অথভজ্ঞ বযঞ্চক্তরা ইকভিষ্টের অকর্ক্ থর্র্ আকগ 

হিকক্ই তাকর্র স্থার্ীে ে ক্মীকর্র োকি থর্েথমত হযাগাকযাগ ক্রকছ।  

 

থর্উ ইেক্ন হস্টকের পথরব র্ থবভাগ (New York State Department of Transportation, 

NYSDOT), থ্রুওকে ক্তৃনপক্ষ (Thruway Authority), এবং অর্যার্য এক্াথযক্ একজঞ্চন্সও ওকেস্টার্ ন 

থর্উ ইেক্ন এবং র্ি ন ক্াথন্ট্রকত অথতথরক্ত েংস্থার্ থর্যুক্ত ক্রকছ। এইেব েংস্থাকর্র মকযয রকেকছ:  

  

ওম্বেস্টার্ ন বর্উ ইেকন এিং র্ি ন কাবন্ট্রম্বত NYS েরঞ্জার্ম  

• 484ষ্টে বে এবং থমথেোম প্লাও ট্রাক্  

• 14ষ্টে হো প্লাও  

• 98ষ্টে বে হলাোর  



• 24ষ্টে হনা হলাোর  

• 39ষ্টে ট্রযাক্যকু্ত যার্ (যার মকযয 24ষ্টে হনাকমাবাইল)  

• অিলগুথলকত 533ষ্টে হজর্াকরের  

• অিলগুথলকত 202ষ্টে হচইর্ে  

  

ওম্বেস্টার্ ন বর্উ ইেকন এিং র্ি ন কাবন্ট্রম্বত NYS কর্মী  

• 1,056 জর্ DOT এবং থ্রুওকে অপাকরের ও েুপারভাইজার  

• 142 জর্ হস্টে পুথলশ (State Police) ের্েয  

• 150 জর্ র্যাশর্াল গােন ের্েয  

• 24 জর্ ঘের্া ক্মান্ড বযবস্থা ( Incident Command System, ICS) ক্মী  

  

হলক্ ইথর হিকক্ হলক্ ইকফক্ট তুষাকরর তীব্র বযান্ডষ্টে পুকরা েপ্তা াকন্ত ওকেস্টার্ ন থর্উ ইেক্নকক্ 

প্রভাথবত ক্রকত িাক্কব এবং পূব নাভাে অর্ুযােী এষ্টে যীকর বাকফকলা শ করর উত্তকর চকল যাকব 

শথর্বার এবং এরপর আবার র্থক্ষকে েকর একে বাকফকলা হমকট্রা এলাক্া পার  কব এবং আকরা ছে 

হিকক্ র্ে ইঞ্চি তুষার থর্কে আেকব। এক্ইভাকব, হলক্ অিাথরওর পূব ন উপকূ্কলর বযান্ডষ্টে 

তীব্রতর  কব এবং হজফারের্ ক্াউথির পুকরা উত্তর অংশজকুে, যার মকযয ওোোরোউর্ থেষ্টে 

অন্তভুনক্ত, রথববার েন্ধ্যা পয নন্ত আকরা ছে ইঞ্চি তুষারপাত থর্কে আেকত পাকর। ওেওকেকগা 

ক্াউথিকত রথববার ও হোমবাকরর মকযয অথতথরক্ত র্ুই ফুে তুষারপাত  কত পাকর।  

  

এক্াথযক্ অিকলর জর্য হলক্ ইকফক্ট তুষার েতক্নতা (Lake Effect Snow Warning) এবং থবথভন্ন 

আব াওো উপকর্শও রথববার ও হোমবার ক্ায নক্র িাক্কব। আপর্ার এলাক্াে আব াওো 

র্জরর্াথর এবং েতক্নতার েম্পূে ন তাথলক্ার জর্য, আপর্ার এলাক্ার জাতীে আব াওো 

পথরকষবার (National Weather Service) ওকেবোইকে যার্।  

  

বর্উ ইেকন হস্টম্বটর স্বম্বর্ম্বের বর্রাপত্তা এিং জরুবর হেিা বডবভেম্বর্র (State Division 

of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) কবর্মের্ার জোবক হে 

িম্বলর্, "ওকেস্টার্ ন থর্উ ইেক্ন এবং র্ি ন ক্াথন্ট্রর থর্উ ইেক্নবােীরা এই ঝকের জর্য ভাকলাভাকব 

প্রস্তুত থছকলা, এবং আথম তাকর্রকক্ রাস্তা হিকক্ র্কূর িাক্ার জর্য এবং েক্কলর থর্রাপত্তার স্বাকি ন 

স্থার্ীে ক্ম নক্তনাকর্র যাত্রা থর্কর্নশর্া অর্ুেরে ক্রার জর্য যর্যবার্ জার্াকত চাই। আথম েক্লকক্ 

মকর্ ক্থরকে থর্ঞ্চে হয আমরা এখকর্া এই ঝে হিকক্ আকরা তুষারপাকতর আশঙ্কা ক্রথছ এবং 

11ষ্টে ক্াউথিকত জরুথর অবস্থা ব াল িাক্কব। গভর্ নর হ াক্ল এবং আথম েরক্াকরর েক্ল 

পয নাকে আমাকর্র অংশীর্ারকর্র োকি ক্াজ ক্কর যাকবা থর্উ ইেক্নবােীকর্র থর্রাপর্ রাখা 

থর্ঞ্চিত ক্রার জর্য।"  

  

র্োের্াল গাডন  

গভর্ নর হ াক্ল এছাোও হস্টকের োোর্াকর্ ে ােতা ক্রার জর্য র্যাশর্াল গােনকক্ থর্যুক্ত 

ক্করকছর্ এবং আর্ুমাথর্ক্ 150 গােন ের্েয 2ে হকাোড্রর্ 101তম ক্যাকভলথর এবং র্াোগ্রা 

ফলকের 107তম আক্রমে উইং, বাকফকলার 105তম োমথরক্ পুথলশ হক্াম্পাথর্ (Military Police 

Company), এবং থেরাথক্উকজর 174তম আক্রমে উইং হিকক্ থর্কে হমাে থর্যুঞ্চক্তর েংখযা 

থিগুে  কেকছ। প্রোেগুথলর উকেশয  যামবাগ ন োউর্, হযখাকর্ ের্েযরা তুষার পথরষ্কার ক্রকত 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C286df22590aa48f3a6cd08daca862ea8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638044975064545351%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FuNTTnCq%2Bs39dacDXjxoMiqYZBoOZdk0lonvsq49bp4%3D&reserved=0


এবং হমথেকক্ল থমশকর্ ে ােতা ক্রকছ, যার মকযয রকেকছ োোলাইথেে এবং অর্যার্য 

অযাপকেিকমকির প্রকোজর্ িাক্া বযঞ্চক্তকর্র পথরব র্ ক্রা। ের্েযরা এছাোও I-90 হত তুষার 

পথরষ্কার প্রোকে ে ােতা ক্রকছ এবং স্থার্ীে আইর্ শঙৃ্খলা রক্ষাক্ারীকর্র আেকক্ িাক্া যাকর্র 

বযাপাকর োোর্ার্ ক্রকত ো াযয ক্রকছ।  

  

এম্বজঞ্চির কর্ম নকাণ্ড  

স্বম্বর্ম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বষিা বিভাগ (Division of Homeland Security and 

Emergency Services)  

থর্উ ইেক্ন হস্টকের স্বকর্কশর থর্রাপত্তা এবং জরুথর হেবা থেথভশর্ থর্থবেভাকব আব াওো ও 

যাত্রার পথরথস্থথত পয নকবক্ষে ক্রকব, হস্টকের একজঞ্চন্সর োোর্ার্ ক্ায নক্রম েমন্বে ক্রকব, এবং 

র্ুকয নাকগর েমেজকুে স্থার্ীেকর্র োকি হযাগাকযাগ রক্ষা ক্রকব। হস্টকের জরুথর বযবস্থাপর্া 

অথফকের (State Office of Emergency Management, OEM) জরুথর ক্ায নক্রম পথরচালর্া 

হক্ন্দ্র (Emergency Operations Center) ঝকের প্রস্তুথতকত বুযবার জাতীে আব াওো পথরকষবার 

োকি আন্তঃএকজঞ্চন্স েমন্বে হফার্ালাপ শুরু ক্কর।  

  

হস্টকের অযালবাথর্কত জরুথর ক্ায নক্রম পথরচালর্া হক্ন্দ্র, এবং এক্ইোকি ইথর ক্াউথির 

থচক্কোওোগাকত এক্ষ্টে আিথলক্ ক্ায নক্রম পথরচালর্া হক্ন্দ্র (Regional Operations Center) 

েঞ্চক্রে ক্রা  কেকছ ব ৃস্পথতবার, হযখাকর্ DHSES হস্টে একজঞ্চন্স অংশীর্ারকর্র োকি মাঠপয নাকে 

োোর্াকর্র েমন্বে ক্রকছ, যাকর্র মকযয আকছ NYSDOT, হস্টে পুথলশ এবং থ্রুওকে ক্তৃনপক্ষ। 

পাশাপাথশ, ইথর ক্াউথির জরুথর ক্ম নক্াণ্ড পথরচালর্া হক্কন্দ্র (Erie County Emergency 

Operations Center) OEM ক্মীরা রকেকছ হস্টে ও স্থার্ীে োোর্াকর্র মকযয আকরা েমন্বে 

বজাে রাখার জর্য। হস্টে স্টক্পাইলগুথল হযকক্াকর্া যরকর্র ঝে-েংক্রান্ত প্রকোজর্ েমি নকর্ 

স্থার্ীে েরক্াকরর জর্য থর্যুক্ত  ওোর জর্য প্রস্তুত আকছ।  

  

হস্টকের অথগ্ন প্রথতকরায ও থর্েন্ত্রে অথফে (State Office of Fire Prevention and Control) 

স্থার্ীে প্রিম োোর্ার্ক্ারীকর্র ে ােতা ক্রকছ এক্ষ্টে আবাথেক্ ক্াঠাকমা হভকে পোর পর 

এক্ বযঞ্চক্তকক্ উদ্ধার ক্রার জর্য এবং ইথর ক্াউথিকত এক্ষ্টে ছে ের্কেযর ভবর্ হভকে পো 

োোর্ার্ র্ল থর্যুক্ত ক্করকছ, হযক তু তুষারপাত োরারাত চলকব।  

  

পবরি র্ বিভাগ (Department of Transportation)  

ওকেস্টার্ ন থর্উ ইেকক্ন, I-90 হিকক্ থপোে ন হরাে পয নন্ত রুে 219, এবং I-90 এবং হস্টে রুে 16-র 

মযযক্ার রুে 400 বতনমাকর্ বন্ধ্ আকছ। হস্টে ও স্থার্ীে ক্ম নক্তনাকর্র েমন্বকে ক্াজ ক্কর, 

থবভাগষ্টে পথরথস্থথত পয নকবক্ষে ক্রকছ এবং এই রাস্তা ক্খর্ পরু্রাে খুকল হর্ওো  কব হেই 

বযাপাকর জর্গেকক্ জার্াকব।  

  

হস্টকের পথরব র্ থেপােনকমি (Department of Transportation, DOT) 3,287 েুপারভাইজার 

এবং অপাকরের থর্কে োোর্ার্ ক্রকছ। ক্মীকর্র প্রকোজর্মকতা হযকক্াকর্া যরকর্র োোর্ার্ 

র্ল থ কেকব েজ্জজ্জত ক্রা হযকত পাকর, যার মকযয আকছ তুষার ও বরফ অপাকরশর্, হড্রকর্জ, 

থচপার, ভার হতালা ও ব র্, এবং ক্াো ও ছুকে হফলা। পাশাপাথশ, 75 জর্ ঘের্া ক্মান্ড বযবস্থা 

ক্মী উপলভয িাক্কব আেন্ন ঘের্াে েমি নর্ র্াকর্র জর্য।  



  

থবভাগষ্টে ওকেস্টার্ ন োউর্ার্ ন ষ্টেোর হিকক্ ইথর ক্াউথিকত শুক্রবার অথতথরক্ত প্লাও ও অপাকরের 

হপ্ররে ক্করকছ তুষার এবং বরফ অপোরে ক্ায নক্রকম আকরা ে ােতা ক্রার জর্য, যার মকযয 

রকেকছ  যামবাগ ন োউকর্র স্থার্ীে রাস্তা। থবর্যমার্ েংস্থাকর্র পাশাপাথশ, DOT ওকেস্টার্ ন থর্উ 

ইেক্ন, থফোর হলক্ে এবং হেন্ট্রাল থর্উ ইেক্ন হিকক্ চুঞ্চক্তথভথত্তক্ েংস্থার্ আর্কছ। এর মকযয 

রকেকছ 64ষ্টে হলাোর, 130ষ্টের হবথশ বে োম্প ট্রাক্, এক্ষ্টে থকে থস্টোর, এবং আকরা প্রাে 200 

জর্ ক্মী।  

  

র্ুকয নাগ চলাক্ালীর্ েমে এবং অগ্রাথযক্ারমূলক্ পথরষ্কার ক্ায নক্রম চলাক্ালীর্ েমকে 24/7 

ক্ায নপথরচালর্া ক্রার জর্য েব আবাথেক্ এলাক্াকত ক্মী থর্কোগ ক্রা  কব। তুষার ও বরফ 

েরাকর্ার েব লভয েরঞ্জাম হমাতাকেকর্র জর্য প্রস্তুত রকেকছ। ক্ষথতগ্রস্ত এলাক্ার েক্ল থিে 

হমক্াথর্ক্কক্ প্রযার্ আবাের্গুকলাকত হমরামত ও ট্রাক্ চলাচল স্বাভাথবক্ রাখকত 24/7 প্রস্তুত 

রাখা  কেকছ।  

  

িাবণঞ্চজেক োর্ বর্ম্বষধাজ্ঞা  

থর্উ ইেক্ন হস্টে থ্রুওকের (I-90) পাশাপাথশ, DOT এক্ষ্টে েম্পূে ন বাথেঞ্চজযক্ যার্ থর্কষযাজ্ঞা 

ক্ায নক্র ক্রকছ থর্ম্নথলথখত অবস্থার্গুথলকত:  

• ইিারকস্টে 190 - রুে 62 হিকক্ I-90  

• ইিারকস্টে 290 - েম্পেূ ন ধর্ঘ নয  

• ইিারকস্টে 990 - েম্পেূ ন ধর্ঘ নয  

• রুে 33 - শুযু এক্সকপ্রেওকে অংশ  

• রুে 219 - রুে 39 হিকক্ I-90  

• রুে 400 - েম্পূে ন ধর্ঘ নয  

• বাকফকলা কাইওকে রুে 5 - েম্পূে ন ধর্ঘ নয  

• I-81 - এঞ্চক্সে 33 হিকক্ ক্ার্াথেোর্ েীমান্ত - ট্রাক্গুকলা শুযু োর্ হলর্ বযব ার 

ক্রকব  

  

িাম্বেম্বলা স্কাইওম্বে রুট 5 - েম্পূণ ন দর্ নে  

বাকফকলা কাইওকে (রুে 5) পুর্রাে খুকল হর্ওো  কেকছ, থক্ন্তু ইথর ক্াউথির চালক্কর্র উথচত 

স্থার্ীে যাত্রা উপকর্শ অর্ুেরে ক্রা এবং যাত্রা এোকর্া অবযা ত রাখা।  

  

েব নকশষ ট্রাথফক্ এবং ভ্রমকের অবস্থা েম্পকক্ন জার্কত, 511 র্ম্বকর হফার্ ক্রুর্, 

www.511ny.org ওকেবোইে হর্খুর্, অিবা থবর্ামূকলয 511NY হমাবাইল অযাপ োউর্কলাে 

ক্রুর্। এই অর্লাইর্ থেকস্টম ও হমাবাইল অযাকপ রকেকছ হস্টে হরাে মযাপ, যা হক্ার্ 

রাস্তাগুকলাকত তুষাকরর ক্ারকে েমেযা  কে এবং হক্ািাে পথরথস্থথত স্বাভাথবক্ রকেকছ তা থর্কর্নশ 

ক্কর।  

  

থ্রুওম্বে কতৃনপক্ষ  

থ্রুওকে ক্তৃনপক্ষ (Thruway Authority) ক্মীরা োরাথর্র্ রাত প্রস্তুত আকছ এবং হস্টেবযাপী 657 

জর্ অপাকরের ও েুপারভাইজার থর্কে হলক্ ইকফক্ট ঝকের োোর্াকর্ প্রস্তুত আকছ। থ্রুওকে এর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F%23%3AAlerts&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C286df22590aa48f3a6cd08daca862ea8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638044975064555295%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3KPqSxUF%2BKwkse6q6hkdhS3drU9RIb0if2%2FEQkilj0c%3D&reserved=0


থর্উ ইেক্ন, থেরাথক্উজ এবং অযালবাথর্ থেথভশর্ হিকক্ অথতথরক্ত ক্মী ও েরঞ্জাম স্থার্ান্তর ও 

থর্যুক্ত ক্করকছ যাকত ওকেস্টার্ ন থর্উ ইেকক্নর েম্ভাবয েবকিকক্ ক্ষথতগ্রস্ত স্থার্গুথলকত তুষার ও 

বরফ অপাকরশর্ েমি নর্ ক্রকত পাকর। থর্যুক্ত েংস্থার্গুথলর মকযয রকেকছ অপাকরের ও 

েুপারভাইজার, হমক্াথর্ক্, বে প্লাও ট্রাক্ এবং বে হনাকলাোর।  

  

পাশাপাথশ, থ্রুওকে জরুথর ক্ায নক্রম পথরচালর্া হক্ন্দ্রেমূ  (Thruway Emergency Operations 

Centers) বাকফকলাকত এবং ের্র র্প্তকর ক্মী ঝকের পুকরা েমকে যাকত তুষার ও বরফ 

অপাকরশর্ বযবস্থাপর্াকত, ট্রযাথফক্ ঘের্ার োোর্ার্, জরুথর বযবস্থাপর্া, এবং বাস্তব েমকের 

যাত্রী তকিযর বযাপাকর ে ােতা ক্রা যাে।  

 

থ্রুওম্বের েি নম্বেষ অিস্থা  

থ্রুওকে যাত্রী যাকর্র জর্য পুর্রাে খুকল হর্ওো  কেকছ এঞ্চক্সে 53 (বাকফকলা (োউর্োউর্) - 

ক্ার্াো - র্াোগ্রা ফলে - I-190) এবং এঞ্চক্সে 59 (োর্ক্াক্ন) এর মকযয শুযু ট্রযাথফকক্র জর্য। 

এলাক্ার থক্ছু এঞ্চক্সে েক্ল ট্রযাথফকক্র জর্য বন্ধ্ িাক্কব যাকত স্থার্ীে রাস্তার তুষার অপোরে 

ক্রা যাে।  

  

থর্উ ইেক্ন হস্টকের থ্রুওকেকত (I-90) এঞ্চক্সে 46 (রকচস্টার I-390) হিকক্ হপর্থেলকভথর্ো েীমার্া 

পয নন্ত, এবং র্াোগ্রা থ্রুওকেকত (I-190) I-90 হিকক্ এঞ্চক্সে 22 পয নন্ত (রুে 62) বাথেঞ্চজযক্ 

ট্রযাথফকক্র থর্কষযাজ্ঞা পরবতী হর্াষ্টেশ র্া পাওো পয নন্ত ব াল িাক্কব। থ্রুওকেকত পূব নমুখী েক্ল 

বাথেঞ্চজযক্ ট্রযাথফক্কক্ অবশযই এঞ্চক্সে 61 (থরপথল - শেনমযার্ হরাে) থর্কে হবর  কত  কব। 

থ্রুওকেকত পঞ্চিমমুখী বাথেঞ্চজযক্ ট্রযাথফক্ যারা পকেিে ইস্ট হিকক্ হপর্থেলকভথর্োর থর্কক্ 

যাকে, তাকর্রকক্ I-390 হিকক্ I-86 পঞ্চিম পয নন্ত এঞ্চক্সে 46 (রকচস্টার - I-390) বযব ার ক্রকত 

 কব।  

  

থ্রুওকেকত হমােরচালক্কর্রকক্ শীতক্ালীর্ আব াওোর অবস্থা েম্পকক্ন েতক্ন ক্রকত থবথভন্ন 

যরকর্র হমকেজ োইর্ ও হোশযাল থমথেো বযব ার ক্রা  ে। থ্রুওকে ক্তৃনপক্ষ তাকর্র হমাবাইল 

অযাপ োউর্কলাে ক্রতকও গাথের চালক্কর্রকক্ উৎোথ ত ক্কর যা আইকফার্ ও অযান্ড্রকেে 

থেভাইকের জর্য থবর্ামূকলয উপলব্ধ। অযাপষ্টে চলার পকি হমােরযার্ চালক্কর্র থরকেল-োইম 

ট্রাথফক্ েম্পকক্ন তিয, লাইভ ট্রাথফক্ ক্যাকমরা, ও থর্ক্-থর্কর্নশর্া েংক্রান্ত ে ােতা প্রর্ার্ ক্কর। 

এছাোও গাথে চালক্রা ট্রান্সঅযালােন (TRANSalert) ই-হমইকলর জর্য োইর্-আপ ক্রকত পাকরর্ 

যা থ্রুওকে েংলগ্ন যার্বা কর্র েব নকশষ অবস্থা েম্পকক্ন তিয প্রর্ার্ ক্কর৷ আপথর্ থ্রুওকে 

অিথরষ্টেকক্ েুইোকর অর্েুরে ক্রকত পাকরর্: @ThruwayTraffic এবং @NYSThruway এবং 

হফেবুকক্ (Facebook) NYS Thruway Authority।  

  

পবরম্বিে েংরক্ষণ বিভাগ (Department of Environmental Conservation)  

DEC পুথলশ অথফোর, ফকরস্ট হরঞ্জাে ন, জরুথর বযবস্থাপর্া ক্মী এবং আিথলক্ ক্মীরা েতক্ন 

রকেকছর্ এবং পথরথস্থথত পয নকবক্ষে ক্রকছর্ এবং গুরুতর আব াওো িারা প্রভাথবত  ওো 

এলাক্া ও অবক্াঠাকমাগুকলাকত েঞ্চক্রেভাকব ে ল থর্কের্। DEC েক্ল েংস্থার্ হমাতাকেকর্র 

জর্য একজঞ্চন্সর অংশীর্ারকর্র োকি েমন্বে ক্রকছ এবং হযকক্াকর্া জরুথর োো প্রর্াকর্র হক্ষকত্র 

ে ােতা ক্রার জর্য লভয েব েম্পর্ যিাস্থাকর্ থর্কোঞ্চজত রকেকছ।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C286df22590aa48f3a6cd08daca862ea8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638044975064565251%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=f15k0B2VOziqNX4ydclBA%2FK6Unm2Ian7%2B8a5Ocoxgic%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C286df22590aa48f3a6cd08daca862ea8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638044975064565251%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=f15k0B2VOziqNX4ydclBA%2FK6Unm2Ian7%2B8a5Ocoxgic%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C286df22590aa48f3a6cd08daca862ea8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638044975064575206%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zW5g%2BGS5Zt3o17c6uxMcj3yrichhgGo202tDxbkMMjk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fthruwaytraffic&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C286df22590aa48f3a6cd08daca862ea8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638044975064585168%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PpFZVWlb1%2BhulCK%2Bhubg%2BXgTGlnLR5J9nGoRtUPJa%2FQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSThruway&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C286df22590aa48f3a6cd08daca862ea8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638044975064585168%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UKGlOIaCSD4ngO8TzItSG3PoAZqhcFT2RGuOzj%2BpwtY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSThruway&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C286df22590aa48f3a6cd08daca862ea8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638044975064595121%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EUvElal0XEhwqfMATUc6NWmiS8Q8AmGKfWw%2FqXKcfZw%3D&reserved=0


  

DEC বযাক্ক্াথন্ট্র বযব ারক্ারীকর্রকক্ শীতক্ালীর্ অবস্থা েম্পকক্ন েকচতর্ িাক্ার জর্য এবং 

প্রস্তুথত হর্ওোর জর্য পরামশ ন থর্কে। এক্জর্  াইক্াকরর শারীথরক্ েক্ষমতা বা গন্তবয 

থর্থব নকশকষ শীতক্ালীর্  াইথক্ং এর জর্য থর্রাপত্তা এবং প্রস্তুথত অতযন্ত গুরুত্বপূে ন। আকরা হবথশ 

উপকভাগয এবং অথযক্তর থর্রাপর্ অথভজ্ঞতার জর্য শীতক্ালীর্ অবস্থার জর্য যিাযিভাকব 

প্রস্তুথত হর্ওো অতযন্ত গুরুত্বপূে ন। আকরা তিয পাওো যাকব: 

https://www.dec.ny.gov/outdoor/112826.html  

  

DEC থর্উ ইেকক্নর োউর্ার্ ন হজাকর্র থবগ হগম হমৌেুকমর উকিাযর্ী েপ্তা াকন্ত অংশগ্র ে ক্রার 

পথরক্ল্পর্া ক্রকত িাক্া থশক্াথরকর্র উৎোথ ত ক্রকছ এই েপ্তা াকন্তর ঝে চলাক্ালীর্ েমকে 

অথতথরক্ত েতক্নতা অবলম্বর্ ক্রকত। থশক্াথরকর্র জর্য থর্রাপত্তা পরামশ ন ও আকরা তিয 

উপলভয আকছ https://www.dec.ny.gov/public/76659.html  

  

DEC ব ৃৎ পথরমাকে তুষার অপোরে এবং থর্ষ্পথত্তর জর্য র্ােী বযঞ্চক্তকর্র মকর্ ক্থরকে থর্কে হয 

তারা বর্যার েম্ভাবর্া এবং জকলর মার্কক্ লবে, বাথল, হতল, আবজনর্া এবং বরকফর অর্যার্য 

ধ্বংোবকশকষর মকতা র্ষূেক্ারীর িারা প্রভাথবত  ওোর েম্ভাবর্া হ্রাে ক্রকত ো াযয ক্রার জর্য 

েকব নাত্তম বযবস্থাপর্ার অর্ুশীলর্গুথল হযর্ হমকর্ চকলর্। স্থার্ীে খা াঁথে এবং ঝে নাকত তুষার 

হফলকল এর ফকল বরকফর বা াঁয েষৃ্টি  কত পাকর যা ক্াকছর এলাক্াে বর্যার ক্ারে  কত পাকর। 

েরক্াথর ও হবেরক্াথর তুষার অপোরে অপাকরেরকর্রকক্ ঝে চলাক্ালীর্ এবং এর পকর এইেব 

থর্রাপত্তা থবষকে েকচতর্  কত  কব। আকরা তিয পাওো যাকব: 

https://www.dec.ny.gov/docs/water_pdf/togs5111new.pdf  

  

ঝকো আব াওো পথরথস্থথতর আশঙ্কার ক্ারকে, ঝকের েমে ও তার পকর DEC ফযাথেথলষ্টেগুথল 

বন্ধ্ িাক্কত পাকর বা যাতাোকতর েুকযাগ েীথমত  কত পাকর। প্রভাথবত ফযাথেথলষ্টেগুথলর র্শা 

জার্কত, DEC ঝে তিয ওকেবকপজষ্টে থভঞ্চজে ক্রুর্ 

https://www.dec.ny.gov/public/76659.html  

  

পাকন, বিম্বর্ার্র্ ও ঐবত াবেক েংরক্ষণ র্প্তর (Office of Parks, Recreation and 

Historic Preservation)  

থর্উ ইেক্ন হস্টে পাক্ন পথুলশ এবং পাকক্নর পাকে নাকর্লরা েতক্ন আকছ এবং আব াওো পথরথস্থথত 

এবং তার পথরোকমর উপর ক্ো র্জর রাখকছর্। বাকফকলা  ারাবার এবং উেলর্ ধেক্ত হস্টে 

পাকক্ন যাতাোত বতনমাকর্ েীথমত ক্কর হর্ওো  কেকছ। পাকক্ন গমর্ক্ারীকর্র parks.ny.gov 

ওকেবোইে হচক্ ক্রা উথচত অিবা পাকক্নর েমে, হখালা ও বকন্ধ্র বযাপাকর েব নকশষ তকিযর জর্য 

তাকর্র স্থার্ীে পাক্ন অথফকে ক্ল ক্রা উথচত।  

  

জর্ম্বেিার বিভাগ (Department of Public Service)  

থর্উ ইেকক্নর ইউষ্টেথলষ্টেগুথলকত রাজয জকুে ক্ষেক্ষথত মূলযাের্, প্রথতঞ্চক্রো, হমরামত এবং 

পুর্রুদ্ধাকরর প্রকচিার জর্য আর্ুমাথর্ক্ 5,780 জর্ ক্মী উপলভয। একত রকেকছ অথতথরক্ত 280 

জর্ বাথ যক্ FTE যা জাতীে থগ্রে িারা থর্ঞ্চিত  কেকছ। NYSEG অথতথরক্ত 224 জর্ চুঞ্চক্তথভথত্তক্ 

লাইর্ ক্মী এবং 99 জর্ চুঞ্চক্তথভথত্তক্ গাছ ক্মীকক্ প্রকোজর্  কল োোর্াকর্র জর্য প্রস্তুত 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F112826.html&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C286df22590aa48f3a6cd08daca862ea8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638044975064605084%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dHNdGlpyWMcrGRDKH3KO9k6gUOnJe4kIrY%2FXJzNdwUc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpublic%2F76659.html&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C286df22590aa48f3a6cd08daca862ea8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638044975064615022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kVXPaRXsbPjTos2ew6sU1tmHXIBN3Qx8l7tfaVCNM%2Fc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fdocs%2Fwater_pdf%2Ftogs5111new.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C286df22590aa48f3a6cd08daca862ea8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638044975064624991%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bzg2CM13S4RvABazaRrbW3nvhzcQvPx7ZH8XMzL0c5c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpublic%2F76659.html&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C286df22590aa48f3a6cd08daca862ea8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638044975064634944%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c32ronrwNIMzOb9nueAU5psotIKyKEw5v4qxaNazuec%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C286df22590aa48f3a6cd08daca862ea8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638044975064634944%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9D5pwl4K7j01vN16keH4EwoCdheGsAmNyCtA4lH9%2Frk%3D&reserved=0


হরকখকছ। DPS-এর ক্মীরা পুকরা েমেজকুে ইউষ্টেথলষ্টে ক্ায নক্রকমর ট্রযাক্ রাখকব এবং েবকচকে 

হবথশ প্রভাথবত  ওো এলাক্াগুকলাকত ইউষ্টেথলষ্টে একজঞ্চন্সগুকলার যিাযি ক্মী থর্কোকগর থবষেষ্টে 

থর্ঞ্চিত ক্রকব।  

  

হস্টট পুবলে, হস্টট র্র্মকল, এিং জরুবর বচ্বকৎো হেিা  

হস্টে পুথলশ হলক্ ইকফক্ট তুষার িারা েবকিকক্ হবথশ আক্রান্ত এলাক্াগুথলকত অথতথরক্ত ে ল 

হযাগ ক্করকছ, এবং অথতথরক্ত থবকশষ যাকর্র বযবস্থা ক্করকছ যার মকযয রকেকছ হেই েব অিকল 

অল-হেকরইর্ যার্, ইউষ্টেথলষ্টে োক যার্ এবং হনাকমাবাইল। েক্ল হফার হুইল ড্রাইভ যার্ থর্যুক্ত 

ক্রা  কেকছ, এবং ে্রুপ জরুথর থবর্যুৎ ও হযাগাকযাগ েরঞ্জামেমূ  পরীক্ষা ক্কর হর্খা  কেকছ। 

19 র্কভম্বর পয নন্ত, হস্টকের র্মক্ল আেকক্ পরা যার্ হিকক্ 155 জর্ বযঞ্চক্তকক্ উদ্ধার ক্কর 

থর্রাপর্ স্থাকর্ থর্কে হগকছ।  

  

েীতকালীর্ বর্রাপত্তা েংক্রান্ত পরার্মে ন  

েীতকালীর্ ভ্রর্মণ  

• থর্রাপকর্ গাথে চালাকর্ার জর্য থক্ছু গুরুত্বপূে ন পরামকশ নর মকযয রকেকছ:  

• শীতক্ালীর্ ঝকের েমকে প্রকোজর্ র্া  কল গাথে চালাকবর্ র্া।  

• হেতুগুকলাকত েতক্নতা অবলম্বর্ ক্রুর্ ক্ারে হেখাকর্ েেকক্র তুলর্াে অথযক্ 

দ্রুত বরফ জকম যাে।  

• যথর্ আপর্াকক্ ভ্রমে ক্রকতই  ে, আপর্ার গাথেকত জীবর্-রক্ষাক্ারী েরঞ্জাম 

হযমর্ ক্ম্বল, হবলচা, িযাশলাইে ও বােথত বযাোথর, বােথত গরম হপাশাক্, 

োোর হচইকর্র হেে, বযাোথরর বুস্টার ক্যাবল, দ্রুত শঞ্চক্তর্ােক্ খাবার এবং থবপর্ 

েংকক্ত হর্োর জর্য বযব াকরর উকেকশয উজ্জ্বল রকের ক্াপকের েুক্রা রকেকছ 

তা থর্ঞ্চিত ক্রুর্।  

• যথর্ আপর্ার বযব াকরর জর্য অর্যার্য হযাগাকযাকগর থেভাইে হযমর্ হেল হফার্ 

অিবা েু-ওকে হরথেও িাকক্, তা কল বযাোথরকত চাজন থর্কে রাখুর্ এবং ভ্রমকের 

েমে হেষ্টে আপর্ার েকে রাখুর্। যথর্ আপথর্  াথরকে যার্, ো াকযযর জর্য ক্ল 

ক্কর উদ্ধারক্ারীকর্রকক্ আপর্ার হলাকক্শর্ জার্াকত পারকবর্।  

• শীতক্ালীর্ েমকে মতুৃয ও আঘাতপ্রাথপ্তর শীষ ন ক্ারে  কলা পথরব র্জথর্ত 

র্ুঘ নের্া। গাথেকত চলাচল ক্রার আকগ আপর্ার যার্বা র্ বরফ ও তুষার হিকক্ 

মুক্ত আকছ তা থর্ঞ্চিত ক্কর থর্র্; ভাকলাভাকব রৃ্ষ্টিকগাচর  ওোো ভাকলাভাকব 

গাথে চালাকর্ার মূল চাথবক্াষ্টঠ। আপর্ার িামার স্থার্গুকলা েম্পকক্ন পথরক্ল্পর্া 

ক্কর রাখুর্ এবং গাথেগুকলার মকযয আকরা হবথশ র্রূত্ব রাখুর্। অথতথরক্ত েতক্ন 

িাকু্র্ এবং মকর্ রাখকবর্ হয তুষারক্ো হছাে থশশুকর্রকক্ আোল ক্কর থর্কত 

পাকর। েবেমে েেক্ ও আব াওোর অবস্থার েকে আপর্ার গথতর থমল রাখুর্।  

• েক্ল েেকক্ চলাচলক্ারী গাথে চালক্কর্র জর্য এষ্টে হজকর্ রাখা গুরুত্বপূে ন হয 

হনা-প্লাউগুকলা ঘণ্টাে 35 মাইল গথতকবকগ চলাচল ক্কর, যা বহু হক্ষকত্রই হপাস্ট 

ক্রা গথতেীমার হচকে ক্ম  কে িাকক্, যাকত থছষ্টেকে হর্ো লবেগুকলা ড্রাইথভং 

হলকর্র মকযযই িাকক্ এবং েেক্পকির বাইকর থছেকক্ র্া পকে। প্রাে হক্ষকত্রই 

ইিারকস্টে  াইওকেগুকলাকত হনা-প্লাউগুকলা পাশাপাথশ অবস্থার্ ক্কর ক্াজ ক্কর 



িাকক্, ক্ারে একত এক্াথযক্ হলর্ েব নাথযক্ ক্ায নক্র ও থর্রাপর্ উপাকে পথরষ্কার 

ক্রা যাে।  

• গাথে চালক্ ও পিচারীকর্রকক্ও হখোল রাখকত  কব হয হনা-প্লাউ চালক্কর্র 

রৃ্ষ্টিকগাচরতা েীথমত িাকক্, এবং হনা-প্লাউ এর আক্ার ও ওজর্ হেষ্টেকক্ দ্রুত 

েরাকর্া ও বন্ধ্ ক্রা ক্ষ্টঠর্ ক্কর তুলকত পাকর। তুষার-অপোরে-যকন্ত্রর হপছর্ 

হিকক্ বরফ ওোকর্া এর চালক্কর্র রৃ্ষ্টিশঞ্চক্ত মারাত্মক্ভাকব হ্রাে ক্রকত বা 

হ াোইেআউে অবস্থার ক্ারে ঘোকত পাকর। গাথেচালক্কর্র তুষার-অপোরে-

যন্ত্রকক্ পাশ ক্াষ্টেকে যাওোর হচিা ক্রা বা হপছর্-কপছর্ যাওো অিবা খুব 

ক্াছাক্াথছ যাওো উথচৎ র্ে। গাথে চালক্কর্র জর্য গাথে চালাকর্ার জর্য 

েবকচকে থর্রাপর্ জােগা  কলা হনা-প্লাউ এর হবশ থপছকর্ হযখাকর্ েেক্পি 

পথরষ্কার রকেকছ ও লবে থছোকর্া  কেকছ। ক্খকর্া হক্াকর্া হনাপ্লাউ চালু অবস্থাে 

এষ্টের োমকর্ থর্কে অথতক্রম ক্রার হচিা ক্রকবর্ র্া।  

  

ভারী কাজকর্ম ন  

ভারী ক্াজক্ম ন, হযমর্ বরফ েরাকর্া, ধ্বংোবকশষ পথরষ্কার ক্রা অিবা গাথে হঠলা, ইতযাথর্  ােন 

অযাোকক্র ঝুাঁ থক্ বাথেকে হর্ে।  

  

েমেযা এোকত:  

• উষ্ণ িাকু্র্, গরম হপাশাক্ পরুর্ এবং ঘকরর বাইকর ক্াজ ক্রার েমে যীর 

গথতকত ক্াজ ক্রুর্।  

• অথতথরক্ত পথরশ্রম এোকত ঘর্ ঘর্ থবশ্রাম থর্র্  

• যথর্ আপথর্ বুকক্ বযিা, শ্বােক্ি, বা আপর্ার হচাোল হিকক্ আপর্ার বাহুর 

থর্কক্ চকল যাওো বযিা, ইতযাথর্ অর্ুভব ক্করর্ -- তা কল িামুর্ এবং 

তাৎক্ষথেক্ভাকব ো াযয চার্।  

  

বির্েুৎ বিভ্রাট  

• এলাক্াথভথত্তক্ হমরামকতর েমেেূথচ জার্কত আপর্ার ইউষ্টেথলষ্টের ক্াকছ হফার্ 

ক্রুর্  

• পথরকষবা থফকর আোর েমে োথক্নে ওভারকলাে  ওো হরায ক্রকত লাইে ও 

অযাপ্লাকেন্সগুকলা বন্ধ্ রাখুর্ বা প্লাগ খুকল রাখুর্; ক্খর্ থবর্ুযৎ থফকর আেকছ তা 

জার্ার জর্য এক্ষ্টে বাথত চালু রাখুর্  

• যথর্ শীতক্ালীর্ ঝকের েমকে থ ষ্টেং চকল যাে, তা কল আপর্ার হযেব ক্ক্ষ 

প্রকোজর্ হর্ই হেগুকলা বন্ধ্ ক্কর হর্ওোর মাযযকম উষ্ণতা যকর রাখুর্।  

  

ব টটং েংক্রান্ত েতকনতা  

• থবক্ল্প তাকপর জর্য শুযু থর্রাপর্ উৎে হযমর্ ফাোরকপ্লে, হছাে আক্াকরর 

ভাকলা হভিযুক্ত ক্াকঠর বা ক্েলার চুলা বা হপাকেনবল হস্পে থ োর বযব ার ক্রুর্  

• েবেমে প্রস্তুতক্ারকক্র থর্কর্নশর্া হমকর্ চলুর্  

• থবক্ল্প তাকপর উৎে হযমর্ ফাোরকপ্লে, উেকস্টাভ, ইতযাথর্ বযব ার ক্রার েমে 

েবেমে যিাযি হভথিকলশর্ রকেকছ তা থর্ঞ্চিত ক্রুর্  



• পর্না, হতাোকল এবং পেক াল্ডারগুকলাকক্ উত্তপ্ত পষৃ্ঠতল হিকক্ র্কূর রাখুর্।  

• এক্ষ্টে অথগ্ন থর্ব নাপক্ যন্ত্র এবং হমাক্ থেকেক্টর রাখুর্ এবং হেগুকলা ক্াজ ক্রকছ 

তা থর্ঞ্চিত ক্রুর্  

• যথর্ আপথর্ আপর্ার থ ষ্টেং-এর থর্েথমত জ্বালাথর্র েম্পূরক্ থ কেকব, অিবা 

জরুথর পথরথস্থথতকত তাকপর উৎে থ কেকব হক্করাথের্ থ োর বযব ার ক্করর্, 

তা কল থর্ম্নথলথখত থর্রাপত্তা েংক্রান্ত পরামশ ন অর্ুেরে ক্রুর্:   

-উৎপার্কক্র থর্কর্নশর্া অর্ুেরে ক্রুর্  

-আপর্ার ইউথর্কের জর্য শুয ুেষ্টঠক্ জ্বালাথর্ বযব ার ক্রুর্  

-শুয ুঘকরর বাইকর এবং শুযুমাত্র যখর্ ইউথর্েষ্টে ঠাণ্ডা িাকক্ তখর্ পুর্রাে 

জ্বালাথর্ ভথতন ক্রুর্  

-থ োরকক্ আেবাবপত্র এবং অর্যার্য র্া য বস্তু হিকক্ ক্মপকক্ষ থতর্ ফুে র্কূর 

রাখুর্  

-থ োর বযব ার ক্রার েমে, আগুর্ হিকক্ েুরক্ষার পর্কক্ষপেমূ  এবং 

হভথিকলশর্ যিাযিভাকব বযব ার ক্রুর্  

  

থর্রাপত্তা েংক্রান্ত আকরা পরামকশ নর জর্য থভঞ্চজে ক্রুর্ https://dhses.ny.gov/safety।  

  

###  
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