
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/16/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

বর্উ ইয়ম্বকন  আগামী বির্গুম্বলাম্বে উম্বেখম্ব াগে েুষারপাম্বের পিূনাভাম্বের িোপাম্বর গভর্নর কুওম্বমা 
েেকন  িােন া প্রপ্ররণ কম্বরর্।  

  

প্রেম্বের প্রান্তিেী বকছু কবমউবর্টি এক ফুম্বের প্রিবে েুষার প্রিখম্বে পাম্বর  

  

েুষারময় ও অবে ঠান্ডা অিস্থা েপ্তাম্বের প্রেম্বষর বিম্বক এিং িৃেস্পবেিার েন্ধ্ো ও শুক্রিার েকাম্বলর 

দির্বির্ অবফে  াোয়াম্বের েময় কষ্টকর ড্রাইবভং পবরবস্থবে দেবর করম্বে পাম্বর  

  

চম্বেম্বের জরুবর অপাম্বরের্ প্রেন্টার (State Emergency Operations Center) উন্নে েিারবক 

িেিস্থা েবক্রয় কম্বরম্বছ  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের বহুনবধ ঝমের জর্য প্রস্তুনি নর্মি আহ্বার্ জার্ার্ যেখামর্ 

উমেখমোগয িুষারপাি সহ িীব্র শীি ও নবপজ্জর্র্ভামব নর্ন্ম বায়ু প্রবামহর পূবনাভাস যেয়া হময়মে যেমে 

বৃহস্পনিবার নবর্ামে এর্টি ঝে বময় োমব এবং যেমের প্রান্তবিী অ্ঞ্চেগুমো িুষামর যেমর্ যেেমব যেখামর্ 

সাোর্ন নমড-হাডসর্ ভযানে, নর্উ ইয়র্ন  নসটি ও েং আইেযান্ড অ্ঞ্চমে নমশ্র শশিয প্রবাহ বময় োমব বমে প্রিযাশা 
র্রা হমে। শনর্বামর, নিিীয় এর্টি ঝে যেমের অ্নধর্াংশ অ্ঞ্চমে আরও এর্বার উমেখমোগয পনরমাণ 

িুষারপাি ঘোমব বমে পূবনাভাস যেয়া হয়। এই ঝমের সময়, নর্উ ইয়র্ন বাসীমের বৃহস্পনিবার সন্ধ্যা ও 

শুক্রবার সর্ামে োিায়ামির সময় এবং সপ্তামহর যশষ পেনন্ত নপনেে রাস্তা সহ হাের্া বািাস ও িুষারপামির 

অ্নভজ্ঞিা োমভর আশা র্রা উনিি। িাের্মের শুধু প্রময়াজমর্র সময় অ্নি সাবধার্িা অ্বেম্বর্ র্মর ভ্রমণ 

র্রমি আহ্বার্ জার্ামর্া হমে।  

  

"েনেও নর্উ ইয়র্ন বাসীমের র্ামে িুষারপাি র্িুর্ নর্েু র্য়, িারপরও আনম সবাইমর্ আগামী র্ময়র্নের্ 

সাবধার্ হমি আহ্বার্ জার্ানে র্ারণ বিন মার্ পূবনাভাস বেমে এই শীির্াে বযাপী যবশ উমেখমোগয পনরমাণ 

িুষারপাি হমব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়মর্ন র পনরবহর্ ও জর্-নর্রাপত্তা সংস্থাগুনে এই ঝে 

গভীরভামব পেনমবক্ষণ র্রমে এবং িারা যর্ামর্া র্নমউনর্টির সাহােয প্রময়াজর্ হমে িামেরমর্ িৎক্ষণাৎ সাহােয 
র্রমি প্রস্তুি আমে।"  

  

বৃহস্পনিবার নবর্ামে শুরুর হময়, েইুটির মমধয প্রথম ঝেটি সন্ধ্যামবোয় সারা যেমে পনরবযাপ্ত হওয়ার পূমবন 
ওময়োর্ন নর্উ ইয়র্ন  ও নেঙ্গার যের্ অ্ঞ্চমে বময় োমব। যেমের প্রান্তবিী অ্নধর্াংশ অ্ঞ্চমে সাধারণি েইু যথমর্ 

পাাঁি ইনঞ্চ িুষারপাি হমব বমে আশা র্রা োমে যেখামর্ নমড-হাডসর্ ভযানে, নর্উ ইয়র্ন  নসটি ও েং আইেযান্ড 

অ্ঞ্চমে নমশ্র শশিয প্রবাহ বময় োমব বমে প্রিযাশা র্রা হমে। শুক্রবার সর্ামের নেমর্, এই িুষারপাি পনিম 

যথমর্ পূমবন র্মমি শুরু র্রমব।  

  



 

 

শনর্বার নবর্ামে, উমেখমোগয িুষারপাি সহ নিিীয় এর্টি ঝে শুরু হময় যেমের পনিম যথমর্ পূবননেমর্ 

প্রবানহি হমব বমে প্রিযাশা র্রা হমে যেখামর্ এই সময় সম্ভাবয সবমিময় ভারী িুষারপাি হমব এবং িা শনর্বার 

সন্ধ্যা যথমর্ রনববার মধযাহ্ন পেনন্ত বময় োমব। ঝেটি অ্গ্রসর হওয়ায়, নমড-হাডসর্ ভযানে, নর্উ ইয়র্ন  নসটি ও 

েং আইেযান্ড অ্ঞ্চমে িুষার বৃনিমি রূপ যর্মব র্ারণ এ সময় উষ্ণ বায়ু প্রবানহি হমব বমে প্রিযাশা র্রা হমে।  

  

মমর্ র্রা হমে যে এই ঝেগুমোর যবনশরভাগ অ্ংশই এখর্ও েমূর আমে, সুনর্নেনি পূবনাভাস এখর্ও সংমশানধি 

হমে। যেখামর্ র্যাশর্াে ওময়োর সানভন স (National Weather Service) র্িৃন র্ বিন মামর্ যর্ামর্া সির্ন  
বািন া, সির্ন  বাণী বা নর্মেনশর্া প্রোর্ র্রা হয়নর্, যেমের জরুনর অ্পামরশর্ যসন্টার (State Emergency 

Operations Center) পেনাপ্ত সির্ন িার বাইমর উন্নি িোরনর্ বযবস্থাও িাে ুর্মরমে। নর্উ ইয়র্ন বাসীমের 

সবনমশষ িথয যপময় আপমডে থার্মি িামের স্থার্ীয় আবহাওয়া নরমপােন গুমোমি গভীর মমর্ামোগ যেয়া উনিি। 

আবহাওয়া পেনমবক্ষণ, সির্ীর্রণ, উপমেশর্ এবং সবনমশষ পূবনাভামসর এর্টি সমূ্পণন িানের্ার জর্য, নভনজে 

র্রুর্ র্যাশর্াে ওময়োর সানভন স (National Weather Service) ওময়বসাইে।  

  

এম্বজবির প্রস্তুবে  

যেমের পনরবহর্ অ্নধেপ্তর (Department of Transportation) 1,580 টি বে প্লাও ট্রার্, 50 টি যো প্লাও, 

324 টি বে যোডার, 40 টি যনামলায়ার, 20 টি যগ্রডার, 197 টি প্লাওেুক্ত মাঝানর নডউটি ও নপর্আপ ট্রার্, 

33 টি ট্রাক্টর যট্রইোর এবং 430,000 েমর্র যিময়ও যবনশ েবণ নর্ময় প্রস্তুি আমে। শীির্ােীর্ ঝমের 

অ্গ্রগনিমি সমগ্র যেে জমুে রাস্তা সুরনক্ষি রাখমি সাহােয র্রমি এই সরঞ্জাম এর পাশাপানশ 3,900 এর যবনশ 

র্মনর্িন া ও সুপারভাইজার নর্ময়াগ র্রা হময়মে।  

  

যমােরিাের্মের োত্রার পূমবন 511NY এখামর্ যেখমি বা যমাবাইে অ্যাপ ডাউর্মোড র্রমি মমর্ র্রামর্া হমে। 

এই নবর্ামূমেযর পনরমষবাটি বযবহারর্ারীমের রাস্তার অ্বস্থা যেখার সুমোগ যেয় এবং এমি রময়মে এর্টি শীমির 

োত্রার সির্ীর্রণ পদ্ধনি ো বাস্তব-সমময় োত্রার নরমপােন  ও যর্ার্ যর্ার্ যেে রাস্তা পনরষ্কার, যভজা বা বরমে 

োর্া িা প্রেশনর্ র্মর। পদ্ধনিটি যমােরিাের্মের োত্রা র্রা আমেৌ সমীিীর্ নর্ র্া িা নর্ধনারণ র্রমি এর্ো 
উপর্ারী সংস্থার্ প্রোর্ র্মর।  

  

থ্রুওময় অ্মথানরটির (Thruway Authority) 663 জর্ সুপারভাইজার ও িাের্ আমে োরা সমগ্র যেে জমুে 

244 টি বে যনা প্লাও, 128 টি মাঝানর যনা প্লাও, 9 টি যো প্লাও এবং 58 টি যোডার র্ামজ নর্ময়ানজি র্রমি 

এবং 116,000 েমর্রও যবনশ রাস্তার েবণ প্রময়াগ র্রমি প্রস্তুি। থ্রুওময়মি শীমির আবহাওয়া অ্বস্থার 

বযাপামর যমােরিাের্মের সির্ন  র্রমি শবনিত্রযময় বািন া নিহ্ন, হাইওময় সির্ন িা যরনডও এবং যসাশযাে নমনডয়া 
বযবহার র্রা হয়।  

  

থ্রুওময় অ্মথানরটি যমােরিাের্মের িামের যমাবাইে অ্যাপ ডাউর্মোড র্রমি উৎসানহি র্মর ো iPhone ও 

Android নডভাইমস ডাউর্মোড র্রমি নবর্ামূমেয উপেভয। অ্যাপটি যমােরিাের্মের বাস্তব-সমময় ট্রানের্ 

এবং নের্ নর্মেনশর্া সহায়িা োমভর সরাসনর সুমোগ প্রোর্ র্মর। এোোও যমােরিাের্রা TRANSalert 

ইমমইমের জর্য সাইর্ আপ র্রমি পামরর্ ো সমগ্র থ্রুওময় জমুে সবনমশষ ট্রানের্ পনরনস্থনি প্রোর্ র্মর এই নেঙ্ক 

www.thruway.ny.gov/tas/index/shtml অ্র্ুসরণ র্মর। সঠির্ সমময়র আপমডমের জর্য, যমােরিাের্রা 
থ্রুওময় ও নর্উ ইয়মর্ন র অ্র্যার্য রাস্তার ট্রানের্ পনরনস্থনি প্রেশনর্র্ারী ইন্টামরনক্টভ মযাপ যেখমি েুইোমর 

@ThruwayTraffic অ্র্ুসরণ র্রমি পামরর্ অ্থবা www.thruway.ny.gov নভনজে র্রমি পামরর্।  

  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank
https://protect2.fireeye.com/url?k=19b261a5-4594599b-19b09890-000babda0031-7dce948005e0e341&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=3823d266-6405e5c5-38212b53-000babda0106-04b5a14bcf4cc899&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=27512869-7b771cdd-2753d15c-000babd9fe9f-7f5b6cd1bbceab92&u=http://www.511ny.org/
https://protect2.fireeye.com/url?k=808b37fc-dcad0fc2-8089cec9-000babda0031-6e7a74993dc7934c&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=1c206eab-40065908-1c22979e-000babda0106-a7cf03180afaef51&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=104b96fd-4c6da249-10496fc8-000babd9fe9f-226696390848f8e8&u=https://511ny.org/travellinks/mobile
https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8
https://protect2.fireeye.com/url?k=43b42f97-1f9217a9-43b6d6a2-000babda0031-6b3dd8bfabcf85e7&u=https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.thruway.nysta
http://www.thruway.ny.gov/tas/index/shtml
https://twitter.com/ThruwayTraffic
http://www.thruway.ny.gov/


 

 

বর্রাপি  াত্রা  
নর্রাপে ড্রাইনভং এর নর্েু সবমিময় গুরুত্বপূণন পরামশনগুনের অ্ন্তভুন ক্ত হে:  

• েখর্ শীির্ােীর্ ঝে আঘাি হামর্, িখর্ প্রময়াজর্ র্া হমে ড্রাইভ র্রমবর্ র্া।  

• যসিুগুমোয় সাবধার্িা অ্বেম্বর্ র্রুর্ যেমহিু বরে যসখামর্ রাস্তার যিময় দ্রুি জমাে বাাঁমধ।  

• যভজা পািা রাস্তামর্ নপনেে র্রমি পামর, িাই েখর্ই সামমর্ িামের এর্ো সূ্তপ আসমব, িখর্ আমরা 
ধীর গনিমি গানে িাোমর্াো গুরুত্বপূণন।  

• আপর্ামর্ আবনশযর্ভামব ভ্রমণ র্রমি হমে, এো নর্নিি র্রুর্ যে আপর্ার গানেমি র্ম্বে, যবেিা, 
ফ্ল্যাশোইে ও অ্নিনরক্ত বযাোনর, অ্নিনরক্ত গরম র্াপে, এর্ যজাো োয়ার যির্, বযাোনর বুোর 

িার, সহমজ শনক্ত প্রোর্র্ারী খাবার এবং নডসমট্রস ফ্ল্যাগ নহমসমব বযবহার র্রমি উজ্জ্বে রমের 

র্াপমের মমিা টিমর্ থার্ার সরঞ্জামানে থামর্।  

• প্লানবি রাস্তার উপর নেময় গানে িাোমবর্ র্া; ঘুমর নগময় অ্র্যনের্ নেময় োর্। প্রনি ঘণ্টায় েইু মাইে 

যবমগ বময় িমে জে এর্ো রাস্তা বা যসিু যথমর্ গানে ভানসময় নর্ময় যেমি পামর।  

• যেসব জায়গায় র্েী বা জেপ্রবাহ হঠাৎ বনৃদ্ধ যপময় বর্যা আর্মি পামর, যেমর্ হাইওময়র গিন , যসিু ও 

নর্িুুু এোর্া, যসখামর্ েক্ষয রাখুর্।  

• েনে আপনর্ আপর্ার গানের নভিমর থামর্র্ আর আপর্ার িারপামশ জে দ্রুিমবমগ বােমি থামর্, 

িাহমে অ্নবেমম্ব গানে যেমে িমে োর্।  

  

উপরন্তু, শীির্ােীর্ ঝমের সমময় সবমিময় যবনশ মৃিুয ও আঘামির র্ারণ হে পনরবহর্ েঘুনের্া। ড্রাইনভং 
শুরুর আমগ, আপর্ার গানে োমি বরে ও িুষারমুক্ত থামর্ িা নর্নিি র্রুর্; ভামো েনৃিশনক্ত ভামো ড্রাইনভং 
এর িানবর্াঠি। থামার জায়গাগুমোর পনরর্ল্পর্া র্রুর্ এবং গানেগুনের মমধয েরূত্ব বজায় রাখুর্, অ্নিনরক্ত 

সির্ন  থাকুর্, ও মমর্ রাখুর্, বািাস িানেি িুষারপুঞ্জ যোে যোে নশশুমের আোে র্মর নেমি পামর। অ্নধর্ন্তু, 

সবসময় রাস্তা ও আবহাওয়ার পনরনস্থনির সামথ আপর্ার গনি যমোর্।  

 
সব রাস্তার যমােরিাের্মের জর্য এো গুরুত্বপূণন যে যনাপ্লাও ঘণ্টায় 35 মাইে পেনন্ত গনিমবমগ িমে ো অ্মর্র্ 

যক্ষমত্রই নেনখি গনি সীমার যথমর্ র্ম, এো সুনর্নিি র্রমি যে েোমর্া েবণ ড্রাইনভং যেমর্ থামর্ ও রাস্তায় 

েনেময় র্া পমে। বারংবার ইন্টারমেে হাইওময়মি, যনাপ্লাও পাশাপানশ র্াজ র্মর, যেমহিু অ্মর্র্গুমো যের্ 

এর্সামথ পনরেন্ন র্রার এো সবমিময় র্মনক্ষম ও নর্রাপে উপায়।  

 

এোোও যমােরিাের্ ও পথিারীমের এো মাথায় রাখা উনিৎ যে যনাপ্লাও ড্রাইভারমের েনৃিসীমা সীনমি থামর্, 

এবং যনাপ্লাও এর আর্ার ও ওজর্ যর্ৌশমে ও দ্রুি থামামর্া র্ির্র র্মর যিামে। যনাপ্লাও এর যপের্ যথমর্ 

বরে ওোমর্া অ্িযনধর্ ভামব েনৃিশনক্ত হ্রাস র্রমি বা যহায়াইেআউে অ্বস্থার র্ারণ ঘোমি পামর। 

যমােরিাের্মের যনাপ্লাও যর্ পার র্মর োওয়ার যিিা বা যপেমর্ খুব র্াোর্ানে োওয়া উনিৎ র্য়। 

যমােরিাের্মের জর্য সবমিময় নর্রাপে জায়গা হে যনাপ্লাও এর যবশ যপেমর্ যেখামর্ রাস্তা পনরষ্কার ও 

েবণাক্ত।  

  

েীব্র ঠাণ্ডায় বর্রাপত্তা  
যমৌসুমী যপাশার্-আশার্ পনরধার্ র্রুর্  



 

 

• যোো, হাের্া, এর্ানধর্ আস্তরণ-নবনশি গরম র্াপে পনরধার্ র্রুর্। আস্তরমণর মমধয আেমর্ পো 
বািাস ইর্সুযমেেমরর র্াজ র্মর। ঘাম হওয়া এোমি, যেো যথমর্ ঠাণ্ডা যেমগ যেমি পামর, র্াপমের 

আস্তরণ খুমে যেো যেমি পামর। বাইমরর যপাশার্ েঢ়ৃভামব যবার্া, পানর্ যরাধর্ এবং মাথার েুনপ-েুক্ত 

হমি হমব।  

• মাথায় সবসময় এর্টি হযাে বা েুনপ পনরধার্ র্রুর্ র্ারণ আপর্ার শরীমরর প্রায় অ্মধনর্ িাপমাত্রা 
মাথার যখাো িাে ুনেময় যবনরময় যেমি পামর।  

• আপর্ার েুসেুসমর্ িীব্র শীি যথমর্ সুরক্ষা নেমি স্কােন  নেময় মুখমণ্ডে যেমর্ রাখুর্।  

• র্নি োর্মি হািমমাজার যিময় েস্তার্া অ্নধর্ র্ােনর্র র্ারণ আেুেগুমো পরস্পমরর সংস্পমশন অ্নধর্ 

উষ্ণ থামর্।  

  

র্ানয়র্ শ্রম  

শীমির ঝমো পনরনস্থনি এবং শশিয প্রবাহ এর্ প্রর্ার প্রাণঘািী আবহাওয়া র্ারণ ঠাণ্ডা িাপমাত্রা আপর্ার 

হৃেনপমণ্ড বােনি িাপ যেমে। অ্নিনরক্ত পনরশ্রম, যেমর্ িুষার পনরষ্কার র্রা, ময়ো সাে র্রা অ্থবা গানে 

ধাক্কা যেওয়া আপর্ার হােন  অ্যাোমর্র ঝুাঁ নর্ বাোমি পামর।  

  

এসব সমসযা এোমি, নর্মনাক্ত পরামশন যমমর্ িেুর্:  

• উষ্ণ থাকুর্, গরম র্াপে-যিাপে পনরধার্ র্রুর্ এবং বাইমর র্াজ র্রার সময় ধীম্বর কাজ করুর্।  

• অ্নিনরক্ত পনরশ্রম এোমি ঘর্ঘর্ নবশ্রাম নর্র্।  

• বুমর্ বযথা অ্র্ুভব র্রমে – থামুর্ এবং িৎক্ষণাৎ র্ামরা সাহােয নর্র্।  

  

হাইমপাথারনময়া  
েীঘন সময় ঠাণ্ডা িাপমাত্রায় থার্মে হাইমপাথারনময়া হমি পামর, নবমশষ র্মর নশশু ও বৃদ্ধমের।  

  

নর্মনাক্ত উপসগনগুমোর নেমর্ যখয়াে রাখুর্:  

• মমর্ামোগ নেমি র্া পারা  
• েবুনে সমন্বয়  

• র্থায় অ্স্পিিা  
• ঘুমঘুম ভাব  

• অ্বসাে  

• িীব্র র্াাঁপুনর্র পর হঠাৎ র্মর র্াাঁপুনর্ যথমম োওয়া  
  

যর্ামর্া বযনক্তর শরীমরর িাপমাত্রা েনে 95 নডনগ্র োমরর্হাইমের নর্মি যর্মম োয়, িাহমে িৎক্ষণাৎ জরুনর 

নিনর্ৎসা সহায়িা নর্র্। যভজা র্াপে খুমে যেেুর্, যরাগীমর্ গরম র্ম্বে নেময় মুমে যেেুর্, এবং বাইমরর 

সাহােয আসার আগ পেনন্ত যরাগীমর্ গরম, অ্যােমর্াহে ও র্যামেইর্ নবহীর্ িরে পার্ র্রমি নের্।  

  

ফ্রেবাইে  

শীমির নেমর্ োরা বাইমর র্াজ র্মর বা যখোধুো র্মর িামের অ্জ্ঞামিও ফ্রেবাইে হমি পামর। ফ্রেবাইে 

যরামগর শুরুর নেমর্ যর্ামর্া বযথা র্রমব র্া, সুিরাং নর্মনর নবপে সংমর্িগুমোর প্রনি েক্ষয রাখমবর্:  



 

 

• প্রথমি, ত্বমর্ অ্সােিা যবাধ হমি পামর এবং রনের্ হময় যেমি পামর। িারপর এটি সাো বা ধূসর-হেমে 

রূপ নর্মি পামর। ফ্রেবাইমে আক্রান্ত ত্বর্ স্পমশনই নশরনশমর অ্র্ুভূনি হমি পামর।  

• ফ্রেবাইে হমি পামর সমেহ হমে, যরাগীমর্ এর্টি উষ্ণ স্থামর্ সনরময় নর্র্। আক্রান্ত স্থার্টি গরম ও 

শুর্মর্া নর্েু নেময় যেমর্ নের্। র্খমর্া ঘষাঘনষ র্রমবর্ র্া।  

• িারপর অ্নিসত্বর যর্ামর্া ডাক্তামরর র্ামে অ্থবা হাসপািামে নর্ময় োর্।  

  
###  

  

 
অ্নিনরক্ত িথয যপমি যেখুর্ www.governor.ny.gov 

নর্উ ইয়র্ন  যেে | এনিনর্উটিভ যিম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

আর্সাবস্ক্রাইব র্রুর্ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=18f38a63-44d5b25d-18f17356-000babda0031-b2b7b0c8d0e525b3&u=https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESDED86EC81D97C66485258384006A3E7C000000000000000000000000000000000

