
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/9/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা আপম্বেম্বে একাবিক বির্ িম্বর অিোহত তুষারপাম্বতর িোপাম্বর সতকন  করম্বলর্ এিং 
ঘ াষণা করম্বলর্ ঘে আক্রান্ত অঞ্চম্বল কাজ করার জর্ে ঘেম্বের সম্পি ততবর আম্বে  

  

পবিম বর্উ ইয়কন  (Western New York) এিং র্র্ন কাবিম্বত (North Country) 20 ইবঞ্চ পেনন্ত 

তুষার জমা সম্ভি  

  

ভারী তুষার িোন্ড ও উড়ন্ত তুষাম্বরর কারম্বণ ভ্রমণ পবরবিবত প্রবতকূল হম্বত পাম্বর  

  

প্রম্বয়াজর্মত আক্রান্ত অঞ্চম্বল সরঞ্জাম ও বর্উ ইয়কন  র্োের্াল গার্ন  (National Guard) কমীসহ 

অবতবরক্ত সম্পি িেিহার করার জর্ে ঘেে ততবর আম্বে  

  
  

গভর্নর কুওম ো আজমে আপমেমে আগো ী বেশ কেছু কিমর্র অেযোহত তুষোরপোমতর সম্ভোের্োর জর্য কর্উ 

ইয়েন েোসীমে সতেন  েরমের্, এেং শীতেোেীর্ আেহোওয়ো েযেস্থোর জর্য বেমের প্রস্তুকতর েযোপোমর সেনমশষ তথ্য 
জোর্োমের্। আগো ী 24 ঘণ্টোয়, আপমেমের বেকশরভোগ অঞ্চে বজোরোমেো েোতোস এেং িইু বথ্মে সোত ইকঞ্চ পর্নন্ত 

তুষোর বিখমে, এেং বেে ইমেমের েোরমে পকি  কর্উ ইয়েন  এেং উত্তর বিমশর কেছু কেছু অঞ্চমে 20 ইকঞ্চ পর্নন্ত 

তুষোর জম  বর্মত পোমর। এই পকরকস্থকতমত, এইসে এেোেোর কর্উ ইয়েন েোসীমির আগো ী 24 ঘণ্টোয় সতেন তোর 

সোমথ্ ভ্র ে েরো উকিত েোরে তুষোমর ঢোো  রোস্তোঘোে , উড়মত থ্োেো তুষোর ও সীক ত িকৃিসী োর েোরমে গোকড় 

িোেোমর্োর পকরকস্থকত েঠির্ হময় উঠমত পোমর। আক্রোন্ত অঞ্চমে সরঞ্জো  ও কর্উ ইয়েন  র্যোশর্োে গোর্ন  ে ীসহ 
সম্পি েযেহোর েরোর জর্য বেে ততকর আমছ। আক্রোন্ত অঞ্চমে 550 বেে টু্রপোর ও 90 সুপোরভোইজোর কর্ময়োগ 

কিময় রোখো হময়মছ।  

  

"শীতেোেীর্ আেহোওয়ো কর্উ ইয়েন েোসীর জর্য র্তুর্ কেছু র্য় এেং আ রো এেোকিে কির্ জমুড় উমেখমর্োগয ও 

েোগোতোর তুষোরপোত বিখমত র্োকি র্ো আপমেমে স সযোপেূন পকরকস্থকত সৃকি েরমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 

“আক  ব োেরিোেেমির বজোর তোকগি কিকি বর্ অকত আেশযে র্ো হমে রোস্তোয় থ্োেমের্ র্ো এেং স্থোর্ীয় 

সরেোরগুকেমে অর্ুমরোি েরকছ সোহোর্য প্রময়োজর্ হমে আ োমির র্ত দ্রুত সম্ভে জোর্োর্। আ রো সরঞ্জো  এেং 
বেে পকুেশ ও র্যোশর্োে গোর্ন সহ অর্যোর্য ে ীমির প্রস্তুত বরমখকছ এেং বর্মেোমর্ো স য় তোমির কর্ময়োগ েরমত 

পোরমেো।”  

  

জোতীয় আেহোওয়ো বসেো (National Weather Service) েযোেোরোগোস, শোমেোকুয়ো, েযোয়ুগো, কির্ের্, ইকর, 

ফ্র্যোঙ্ককের্, হোরকে োর, বজেোরসর্, েুইস,  যোকর্সর্, ওর্র্মর্োগো, ওসওময়মগো, বসইন্ট েমরন্স, ওময়ইর্ ও 

ওয়োইময়োক ং েোউকন্টর জর্য শীতেোেীর্ ঝড় সতেন তো জোকর েমরমছ। ভোরী বেে ইমেে তুষোর পড়ো সম্ভে এেং 
সম্ভোেয ব োে তুষোর জ োর পকর োে ছয় বথ্মে 12 ইকঞ্চ, শোমেোকুয়ো করজ ও উত্তর বিমশ 20 ইকঞ্চ তুষোর জ ো 



 

 

সম্ভে। েোতোমসর গকত ঘণ্টোয় 50  োইে পর্নন্ত হমত পোমর, র্োর েমে তুষোর উড়মে এেং িকৃিসী ো উমেখমর্োগয 
পকর োে েম  র্োমে।  

  

ঐকতহযগতভোমে বেে ইমেে তুষোর দ্বোরো প্রভোকেত এেোেোর েোইমর, ব োে তুষোর জ োর পকর োে  োঝোকর হমে 

েমে অর্ু োর্ েরো র্োমি, এই পকর োে হমে কতর্ বথ্মে সোত ইকঞ্চর  মিয। উচ্চতো র্তই েোড়মে এই ব োে তত 

েৃকি পোমে।  

  

আপর্োর এেোেোয় আেহোওয়ো র্জরিোকর এেং সতেন তোর সমূ্পেন তোকেেোর জর্য, আপর্োর এেোেোর জোতীয় 

আেহোওয়ো বসেোর ওময়েসোইে কভকজে েরুর্।  

  

বর্রাপি োত্রা  
কর্রোপি ড্রোইকভং এর কেছু সেমিময় গুরুত্বপূেন পরো শনগুকের অন্তভুন ক্ত হে:  

• র্খর্ শীতেোেীর্ ঝড় আঘোত হোমর্, তখর্ প্রময়োজর্ র্ো হমে ড্রোইভ েরমের্ র্ো।  

• বসতুগুমেোয় সোেিোর্তো অেেম্বর্ েরুর্ বর্মহতু েরে বসখোমর্ রোস্তোর বিময় দ্রুত জ োে েোাঁমি।  

• বভজো পোতো রোস্তোমে কপকিে েরমত পোমর, তোই র্খর্ই সো মর্ তোমির এেেো সূ্তপ আসমে, তখর্ আমরো 
িীর গকতমত গোকড় িোেোমর্ো গুরুত্বপূেন।  

• আপর্োমে আেকশযেভোমে ভ্র ে েরমত হমে, এেো কর্কিত েরুর্ বর্ আপর্োর গোকড়মত েম্বে, বেেিো, 
ফ্ল্যোশেোইে ও অকতকরক্ত েযোেোকর, অকতকরক্ত গর  েোপড়, এে বজোড়ো েোয়োর বির্, েযোেোকর েুেোর 

তোর, সহমজ শকক্ত প্রিোর্েোরী খোেোর এেং কর্সমট্রস ফ্ল্যোগ কহমসমে েযেহোর েরমত উজ্জ্বে রমের 

েোপমড়র  মতো টিমে থ্োেোর সরঞ্জো োকি থ্োমে।  

• আপর্োর র্কি এেটি েযেহোর উপমর্োগী বসে বেোর্ েো অর্যোর্য বর্োগোমর্োগ র্ন্ত্র বর্ র্ েু-ওময় বরকর্ও 

থ্োমে, তোহমে েযোেোকর িোজন  কিময় রোখুর্ এেং ভ্র ে েরোর স য় এটি আপর্োর সোমথ্ই রোখুর্। আপকর্ 

র্কি বেোথ্োও আেেো পমড়র্, আপকর্ সোহোমর্যর জর্য বেোর্ েরমত পোরমের্, উিোরেোরীমে আপর্োর 

অেস্থোর্ সম্পমেন  জোর্োমত পোরমের্।  

  

শীতেোেীর্ ঝমড়র স ময় সেমিময় বেকশ  ৃতুয ও আঘোমতর েোরে হে পকরেহর্ িঘুনের্ো। গোকড় িোেোমর্ো শুরু 

েরোর আমগ, আপর্োর গোকড় র্োমত েরে ও তুষোর ুক্ত থ্োমে তো কর্কিত েরুর্; ভোমেো িকৃিশকক্ত ভোমেো গোকড় 

িোেোমর্োর িোকেেোঠি। বেোথ্োয় বেোথ্োয় থ্ো মের্ তোর পকরেল্পর্ো েমর কর্র্ এেং িইু গোকড়র  মিয িরূত্ব েজোয় 

রোখুর্। অকতকরক্ত সতেন  থ্োকুর্ এেং  মর্ রোখমের্ বর্ েোতোমস থ্োেো তুষোমরর েোরমে বছোে কশশুমির বিখো র্োও 

বর্মত পোমর। সেস য় রোস্তো ও আেহোওয়োর পকরকস্থকতর সোমথ্ ক কেময় আপর্োর গকত ঠিে েরুর্।  

  

সে রোস্তোর ব োেরিোেেমির জর্য এেো জোর্ো গুরুত্বপূেন বর্ বনোপ্লোও ঘণ্টোয় 35  োইে পর্নন্ত গকতমেমগ িমে র্ো 
অমর্ে বেমেই কেকখত গকত সী োর বথ্মে ে , এটি কর্কিত েরমত বর্ ছড়োমর্ো েেে ড্রোইকভং বেমর্ থ্োমে ও 

রোস্তোয় ছকড়ময় র্ো পমড়। েোরংেোর ইন্টোরমেে হোইওময়মত, বনোপ্লোও পোশোপোকশ েোজ েমর, বর্মহতু অমর্েগুমেো 
বের্ এেসোমথ্ পকরিন্ন েরোর এেো সেমিময় ে নে  ও কর্রোপি উপোয়।  

  

এছোড়োও ব োেরিোেে ও পথ্িোরীমির এেো  োথ্োয় রোখো উকিৎ বর্ বনোপ্লোও ড্রোইভোরমির িকৃিসী ো সীক ত থ্োমে, 

এেং বনোপ্লোও এর আেোর ও ওজর্ বেৌশমে ও দ্রুত থ্ো োমর্ো েিের েমর বতোমে। বনোপ্লোও এর বপছর্ বথ্মে 

েরে ওড়োমর্ো অতযকিে ভোমে িকৃিশকক্ত হ্রোস েরমত েো বহোয়োইেআউে অেস্থোর েোরে ঘেোমত পোমর। 

http://www.dhses.ny.gov/oem/weather/


 

 

ব োেরিোেেমির বনোপ্লোও বে পোর েমর র্োওয়োর বিিো েো বপছমর্ খুে েোছোেোকছ র্োওয়ো উকিৎ র্য়। 

ব োেরিোেেমির জর্য সেমিময় কর্রোপি জোয়গো হে বনোপ্লোও এর বেশ বপছমর্ বর্খোমর্ রোস্তো পকরষ্কোর ও েেেোক্ত।  

  

এম্বজবির প্রস্তুবত  

বেমের পকরেহর্ অকিিপ্তর 1,598 েড় প্লোও ট্রোে, 52 বেো প্লোও, 322 েড় বেোর্োর, 40 বনোমলোয়োর, 20 

বের্োর, 199  োঝোকর প্লোওসহ কপেআপ ট্রোে, 33 ট্রোের বট্রইেোর এেং প্রোয় 430,000 ের্ েেে কর্ময় প্রস্তুত 

আমছ। শীতেোেীর্ ঝমড়র অেগকতমত স ে বেে জমুড় রোস্তো সুরকেত রোখমত সোহোর্য েরমত এই সরঞ্জো  এর 

পোশোপোকশ 3,850 এর বেকশ ে নেতন ো ও সুপোরভোইজোর কর্ময়োগ েরো হময়মছ।  

  

ব োেরিোেেমির র্োেোর পূমেন511NY এখোমর্ বিখমত েো ব োেোইে অযোপ র্োউর্মেোর্ েরমত  মর্ েরোমর্ো হমি। 

এই কের্ো ূমেযর পকরমষেোটি েযেহোরেোরীমির রোস্তোর অেস্থো বিখোর সুমর্োগ বিয় এেং এমত রময়মছ এেটি শীমতর 

র্োেোর সতেীেরে পিকত র্ো েোস্তে-স ময় র্োেোর করমপোেন  ও বেোর্ বেোর্ বেে রোস্তো পকরষ্কোর, বভজো েো েরমে 

ঢোেো তো প্রিশনর্ েমর। পিকতটি ব োেরিোেেমির র্োেো েরো আমিৌ স ীিীর্ কে র্ো তো কর্িনোরে েরমত এেেো 
উপেোরী সংস্থোর্ প্রিোর্ েমর।  

  

থ্রুওময় অমথ্োকরটির (Thruway Authority) 663 জর্ সপুোরভোইজোর ও িোেে আমছ র্োরো স ে বেে জমুড় 

239টি েড় বনো প্লোও, 128টি  োঝোকর বনো প্লোও, 11টি বেো প্লোও এেং 58টি বেোর্োর কর্ময়োগ েরমত এেং 
118,000 েমর্রও বেকশ রোস্তোর েেে প্রময়োগ েরমত প্রস্তুত। থ্রুওময়মত শীমতর আেহোওয়ো অেস্থোর েযোপোমর 

ব োেরিোেেমির সতেন  েরমত তেকিেয য় েোতন ো কিহ্ন, হোইওময় সতেন তো বরকর্ও এেং বসোশযোে ক কর্য়ো েযেহোর 

েরো হয়।  

  

এছোড়োও থ্রুওময় অমথ্োকরটি ব োেরিোেেমির তোমির ব োেোইে অযোপ র্োউর্মেোর্ েরমত উৎসোকহত েমর র্ো 
iPhone ও Android কর্ভোইমস কের্ো ূমেয উপেভয। অযোপটি ব োেরিোেেমির েোস্তে-স ময় ট্রোকেে এেং কিে 

কর্মিনশর্ো সহোয়তো েোমভর সরোসকর সুমর্োগ প্রিোর্ েমর। এছোড়োও ব োেরিোেেরো TRANSalert ইম ইমের জর্য 
সোইর্ আপ েরমত পোমর র্ো স ে থ্রুওময় জমুড় সেনমশষ ট্রোকেে পকরকস্থকত প্রিোর্ েমর এখোমর্।  

  
###  
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