
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/18/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

উম্বেখম্ব াগে েীতকালীর্ ঝম্বের পমূ্বিন গভর্নর কুওম্বমা স্টেম্বের সংস্থার্ কাম্বে বর্ম্ব াবেত করম্বলর্  

  

এই উইকএম্বে বর্উ ই ম্বকন র স্টিবের ভাগ অঞ্চল 12 স্টেম্বক 24 ইবঞ্চ িরফ অবভজ্ঞতা করম্বি  

  

গভর্নর র্োের্াল গাম্বডন র (National Guard) 300 সদসেম্বক সবি  করম্বলর্ এিং ঝম্বের 

প্রবতবি া  সহা তা করার ের্ে 150 ের্ েোেিাই োকম্বি  

  

বর্উ ই কন িাসীম্বক েীতকালীর্ বর্রাপদ গাবে চালাম্বর্ার িোপাম্বর স্টেখাম্বত সাহা ে করম্বত র্তুর্ 

ওম্ব িসাইে এিং সম্বচতর্তা কোম্বেইর্  

  

পমু্বরা স্টেম্বে বরবেওর্াল েরুবর অপাম্বরের্ স্টকন্দ্রগুবল (Emergency Operations Centers) 

এর্হোন্সড মবর্েবরং স্টমাম্বড (Enhanced Monitoring Mode)সবি  হম্ব ম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েরমের্ ঘে গুরুতর আবহাওয়া সিমেম োর ফমে এই িপ্তাহামে 

ঘেমের ঘবসির ভাগ অ্ঞ্চমে উমেখমোগয পসরমাণ তুষারপাত হমব, তার পূমবনই ঘেমের িংস্থার্ োমজ সর্ময়াগ 

েরা হমব। গভর্নর র্যাির্াে গামডন র 300 িদিযমে িসিয় েমরমের্, 150 জর্ েযান্ডবাই, োমদর পসরবহর্ 

িমর্নর্ প্রদার্ এবং ধ্বংিাবমিষ পসরষ্কামরর োমজ সর্ময়াসজত েরা হমব। এোড়াও গভর্নর পুমরা ঘেমের িব 

সরসজওর্াে জরুসর অ্পামরির্ ঘেন্দ্রগুসেমে এর্হযান্সড মসর্েসরং ঘমামড িসিয় েমর সদময়মের্ এবং ঘেমের 

এমজসন্স িংস্থার্ োমজ সর্ময়াসজত েমরমের্, োর মমযয রাস্তা ও েসমউসর্টি সর্রাপদ রাখমত পসরবহর্ অ্সযদপ্তর 

(Department of Transportation) ও থ্রুওময় অ্মর্াসরটি (Thruway Authority) অ্েভুন ক্ত।  

  

"আিন্ন ঝড়টি হমব ঝামমোপূণন এবং সবপজ্জর্ে োরণ অ্মর্ে বড় ঘভৌগসেে এোোয় উচ্চমাত্রার তুষার র্ােমব, 

এবং ঘেে প্রস্তুসত সহমিমব উমেখমোগয পসরমাণ িংস্থার্ োমজ সর্ময়াসজত েরমব", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"অ্তযে প্রময়াজর্ র্া হমে গাসড়চােেমদর উসচত রাস্তায় র্া র্ামা এবং বাসিন্দামদর উসচত িম্ভাবয সবদযুৎ 

সবভ্রামের জর্য প্রস্তুসত ঘর্ওয়া। পসরসস্থসত পেনমবক্ষণ েরার জর্য এই িপ্তাহামে পুমরা ঘেমে জরুসর অ্পামরির্ 

ঘেন্দ্রগুসে িসিয় েরা হময়মে এবং আমরা ইসতমমযযই উমেখমোগয পসরমাণ অ্সতসরক্ত িংস্থার্ ও িম্পদ োমজ 

োসগময় সদময়সে োমত ঝমড়র পুমরা িমময় সর্উ ইয়েন বািীর সর্রাপত্তা সর্সিত েরমত পাসর।"  

  

পািাপাসি, গভর্নর ঘ াষণা েরমের্ ঘে ঘেমের পসরবহর্ অ্সযদপ্তর িীতোেীর্ পসরসস্থসতমত সর্রাপমদ গাসড় 

চাোমর্া প্রচার েরার জর্য এেটি র্তুর্ জর্ সিক্ষা েযামম্পইর্ শুরু েমরমে। এেটি র্তুর্ ওয়েবসাইট, সভসডও 

এবং ঘিািযাে সমসডয়া ঘমােরচােেমদর তুষার ও বরফ পসরসস্থসতমত সর্রাপমদ গাসড় চাোমত অ্র্পু্রাসণত েরমব, 

এবং গাসড়চােেমদর তাসগদ সদমব োমত তারা ঘনা প্লাওগুসেমে সর্রাপমদ োজ েরার জর্য েমর্ষ্ট জায়গাা প্রদার্ 

েমর।  

  

https://www.ny.gov/programs/safe-winter-driving
https://www.ny.gov/programs/safe-winter-driving


 

 

পুমরা আপমেমের িীতোেীর্ ঝড় িতেন তার (Winter Storm Warnings) ফমে এই িপ্তাহামে পুমরা আপমেে 

সর্উ ইয়মেন র বাসিন্দামদর িাযারণভামব 12 ঘর্মে 24 ইসঞ্চ তুষারপামতর আিঙ্কা েরা উসচত। ঝড়টি 

দসক্ষণপসিম সদে ঘর্মে িসর্বার িোমে শুরু হমব এবং িসর্বার সবোে ও িন্ধ্যায় পুমরা ঘেমে েসড়ময় পড়মব। 

িবনাসযে ভাসর তুষারপাত হমব িসর্বার রাত ও রসববার পুমরা সদর্ জমুড়। তুষারপামতর পূবনাভাি এেই রময়মে 

ঘে আপমেমের অ্সযোংি 14 ঘর্মে 20 ইসঞ্চ তুষার ঘপমত োমে এবং রাজযার্ী অ্ঞ্চমের এেটি অ্ংি 24 ইসঞ্চ 

পেনে তুষার ঘপমত পামর। তুষার ঘিামবার পেনে র্ােমব এবং িামর্ ঝমড়া বাতাি র্ােমব োর ফমে তুষার 

উড়মব।  

  

সর্উ ইয়েন  িহমর সতর্ ঘর্মে েয় ইসঞ্চ পেনে তুষারপাত হমব বমে আিঙ্কা েরা হমে এবং িসর্বার িন্ধ্যায় তা 
বৃসষ্টমত রূপােসরত হমব। েং আইেযামন্ড দইু ঘর্মে পাাঁচ ইসঞ্চ পেনে তুষারপাত হমত পামর ো পরবতীমত বৃসষ্টমত 

রূপােসরত হমব। মযয-হাডির্ অ্ঞ্চমে, পূণন তুষারপাত যীমর যীমর তুষার, বৃসষ্ট এবং বরফ েুেমরামত রূপােসরত 

হমব। ঘেমের বাসে অ্ংমি পূণন তুষার র্ােমব। বাতামির গসত সিমেম চোোেীর্  ের্ায় 35 মাইে গসতমবগ 

অ্জন র্ েরমত পামর।  

  

ডাউর্মেে এোোগুসেমত িসর্বার ঘবি িোমেই তুষার বৃসষ্টমত রূপােসরত হমব, ো সর্উ ইয়েন  িহর ও েং 
আইেযামন্ডর সেেু তুষার গোমত িাহােয েরমব। মযয-হাডির্ অ্ঞ্চমে, তুষার ঘর্মে রূপাের ডাউর্মেমের মত 

এত পসরষ্কারভামব হমব র্া, ঘেখামর্ সমশ্র তুষারপাত রূপােসরত হময় পূণন তুষারপাত হমব।  

  

আর্ুমাসর্ে 36  ণ্টায় িাযারণ সরসজওর্াে ঘমাে তুষারপাত জমার িম্ভাবর্াাঃ  

• ঘেে ইসর, ঘেে অ্ন্টাসরও এবং উত্তর িীমামের উপকূে সদময় 8 ঘর্মে 12 ইসঞ্চ  

• পসিম সর্উ ইয়েন , সফঙ্গার ঘেেি, পসিম িাউদার্ন টিয়ার, উত্তর ঘেন্দ্রীয় সর্উ ইয়েন  এবং 
ঘিন্ট্রাে অ্যাসিন্ডযামে 11 ঘর্মে 15 ইসঞ্চ  

• িাউদার্ন টিয়ার, ঘেন্দ্রীয় সর্উ ইয়েন , ঘমাহে ভযাসে, দসক্ষণপূবন উত্তর ঘদমি 14 ঘর্মে 20 ইসঞ্চ  

• দসক্ষণপূবন ঘমাহে ভযাসের এেটি অ্ংমি ও রাজযার্ী অ্ঞ্চমে 19 ঘর্মে 25 ইসঞ্চ  

• উত্তর মযয-হাডিমর্ 11 ঘর্মে 15 ইসঞ্চ  

• ঘেন্দ্রীয় মযয-হাডিমর্ 8 ঘর্মে 12 ইসঞ্চ  

• দসক্ষণ মযয-হাডিমর্ 6 ঘর্মে 9 ইসঞ্চ  

• সর্উ ইয়েন  িহমর 3 ঘর্মে 6 ইসঞ্চ  

• েং আইেযামন্ড 2 ঘর্মে 5 ইসঞ্চ  

  

সর্উ ইয়েন বািীমদর িবনমিষ তর্য ঘপময় আপমডে র্ােমত তামদর স্থার্ীয় আবহাওয়া সরমপােন গুমোমত গভীর 

মমর্ামোগ ঘদয়া উসচত। ঘিইিামর্, র্যাির্াে ওময়দার িাসভন ি (National Weather Service) ঘেমের 

ঘবসিরভাগ অ্ঞ্চমের জর্য ইসতমমযয আবহাওয়া পেনমবক্ষণ, িতেন তা এবং পরামিন ইিুয, বা পূবন-সর্যনাসরত 

েমরমে। আবহাওয়া পেনমবক্ষণ, িতেীেরণ, উপমদিে এবং িবনমিষ পূবনাভামির এেটি িমূ্পণন তাসেোর জর্য, 
সভসজে েরুর্ র্যাির্াে ওময়দার িাসভন ি ওময়বিাইে।  

  

এম্বেবন্সর প্রস্তুবত  

সডপােন মমন্ট অ্ফ ট্রান্সমপামেন ির্  

ঘেমের পসরবহর্ অ্সযদপ্তর 1,602টি প্লাও ট্রাে ঘমাোমবো েরমত ততসর।  

  

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


 

 

এর মমযয, 100টি িংরসক্ষত ট্রাে এইভামব োমজ সর্ময়াসজত েরা হমবাঃ  

• রাজযার্ী অ্ঞ্চমে িাতটি  

• ঘেন্দ্রীয় সর্উ ইয়মেন  িাতটি  

• েং আইেযামন্ড 40টি  

• মযয-হাডির্ অ্ঞ্চমে 25টি  

• ঘমাহে ভযাসেমত দইুটি  

• উত্তর ঘদমি এেটি  

• িাউদার্ন টিয়ামর চারটি  

• পসিম সর্উ ইয়মেন  14টি  

  

পািাপাসি, অ্সযদপ্তমরর রময়মে 50টি ঘো প্লাও, 326টি বড় ঘোডার, 38টি ঘনামলায়ার, 20টি ঘেডার, 204টি 

মাঝাসর প্লাওিহ সপেআপ ট্রাে, 32টি ট্রাক্টর ঘট্রোর, এবং 450,000 েমর্র ঘবসি েবণ। িীতোেীর্ ঝমড়র 

অ্েগসতমত িমে ঘেে জমুড় রাস্তা িুরসক্ষত রাখমত িাহােয েরমত এই িরঞ্জাম এর পািাপাসি 3,900 এর ঘবসি 

েমনেতন া ও িুপারভাইজার সর্ময়াগ েরা হময়মে।  

  

সত্রিটি ট্রাে, 30 জর্ অ্পামরের এবং চারটি েন্ত্র অ্পামরের সর্মদনিেমে েং আইেযান্ড ঘর্মে রাজযার্ী অ্ঞ্চে, 

ঘেন্দ্রীয় সর্উ ইয়েন , ঘোয়ার হাডির্ ভযাসে এবং িাউদার্ন টিয়ার/সবংহযাম অ্ঞ্চমে পাঠামর্া হমব।  

  

পািাপাসি, সিরাসেউমির দসক্ষমণ I-81 ঘত ঘিবা বৃসির জর্য উত্তর ঘদি ঘেন্দ্রীয় সর্উ ইয়েন মে িহায়তা েরমব।  

  

ঘমােরচােেমদর োত্রার পূমবন 511NY এখামর্ ঘদখমত বা ঘমাবাইে অ্যাপ ডাউর্মোড েরমত মমর্ েরামর্া হমে। 

এই সবর্ামূমেযর পসরমষবাটি বযবহারোরীমদর রাস্তার অ্বস্থা ঘদখার িুমোগ ঘদয় এবং এমত রময়মে এেটি িীমতর 

োত্রার িতেীেরণ পিসত ো বাস্তব-িমময় োত্রার সরমপােন  ও ঘোর্ ঘোর্ ঘেে রাস্তা পসরষ্কার, ঘভজা বা বরমফ 

ঢাো তা প্রদিনর্ েমর। পিসতটি ঘমােরচােেমদর োত্রা েরা আমদৌ িমীচীর্ সে র্া তা সর্যনারণ েরমত এেো 
উপোরী িংস্থার্ প্রদার্ েমর।  

  

থ্রুওময় অ্মর্াসরটি (Thruway Authority)  

থ্রুওময় অ্মর্াসরটি (Thruway Authority)র 663 জর্ িুপারভাইজার ও অ্পামরের আমে োরা িমে ঘেে 

জমুড় 250 টি বড় ঘনা প্লাও, 129 টি মাঝাসর ঘনা প্লাও, 11 টি ঘো প্লাও এবং 58 টি ঘোডার োমজ সর্ময়াসজত 

েরমত এবং 123,000 েমর্রও ঘবসি রাস্তার েবণ প্রময়াগ েরমত প্রস্তুত। থ্রুওময়মত িীমতর আবহাওয়া অ্বস্থার 

বযাপামর ঘমােরচােেমদর িতেন  েরমত তবসচত্রযময় বাতন া সচহ্ন, হাইওময় িতেন তা ঘরসডও এবং ঘিািযাে সমসডয়া 
বযবহার েরা হয়।  

  

থ্রুওময় অ্মর্াসরটি ঘমােরচােেমদর তামদর ঘমাবাইে অ্যাপ ডাউর্মোড েরমত উৎিাসহত েমর ো iPhone ও 

Android সডভাইমি ডাউর্মোড েরমত সবর্ামূমেয উপেভয। অ্যাপটি ঘমােরচােেমদর বাস্তব-িমময় ট্রাসফে 

এবং সদে সর্মদনির্া িহায়তা োমভর িরািসর িুমোগ প্রদার্ েমর। এোড়াও ঘমােরচােেরা TRANSalert 

ইমমইমের জর্য িাইর্ আপ েরমত পামরর্ ো িমে থ্রুওময় জমুড় িবনমিষ ট্রাসফে পসরসস্থসত প্রদার্ েমর এই সেঙ্ক 

www.thruway.ny.gov/tas/index/shtml অ্র্ুিরণ েমর। িঠিে িমময়র আপমডমের জর্য, ঘমােরচােেরা 
থ্রুওময় ও সর্উ ইয়মেন র অ্র্যার্য রাস্তার ট্রাসফে পসরসস্থসত প্রদিনর্োরী ইন্টামরসক্টভ মযাপ ঘদখমত েুইোমর 

@ThruwayTraffic অ্র্ুিরণ েরমত পামরর্ অ্র্বা www.thruway.ny.gov সভসজে েরমত পামরর্।  

https://protect2.fireeye.com/url?k=7d01d0cb-2127e47f-7d0329fe-000babd9fe9f-a9ed7a2250cab067&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=071ba2ab-5b3f54ca-07195b9e-0cc47a6d17e0-2306c1d617fc90ab&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=3be7ff16-67c1cba2-3be50623-000babd9fe9f-63943efad6687f60&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=84e0dd37-d8c42b56-84e22402-0cc47a6d17e0-252147c7d8bb6a4a&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=36c9f2e3-6aefc657-36cb0bd6-000babd9fe9f-9a802ce60d786205&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/


 

 

  

ঘেে পুসেি  

খারাপ আবহাওয়ায় ক্ষসতেস্ত হওয়ার িম্ভাবর্ােুক্ত রাস্তাগুসেমে ঘফাোি েমর, সর্উ ইয়েন  ঘেে পুসেি অ্সতসরক্ত 

পুসেিেমী র্াসমময় ঘেে জমুড় র্জরদাসরর আওতা বসযনত েমরমে। ঘফার-হুইে িাইভ ঘভসহমেে, ঘনামমাবাইে, 

এবং UTV িহ সবমিষভামব ততসর ঘেে পুসেমির িমস্ত গাড়ী অ্সবেমে িহায়তার জর্য ঘেৌিেগতভামব োমজ 

োগামর্া হময়মে। আমরা আমামদর োেনেোপগুসে সর্উ ইয়েন  ঘেে সডপােন মমন্ট অ্ফ ট্রান্সমপামেন ির্, সর্উ ইয়েন  
ঘেে থ্রুওময় অ্মর্াসরটি এবং পুমরা ঘেমের স্থার্ীয় অ্ংিীদারমদর িামর্ িমন্বয় িাযর্ েরসে।  

  

জর্মিবা অ্সযদপ্তর (Department of Public Service, DPS)  

এই িপ্তাহামের তুষারপামতর এবং এর ফমে িম্ভাবয ইউটিসেটি সবভ্রামের আিঙ্কায়, জর্মিবা অ্সযদপ্তর 

ইউটিসেটিগুসের িামর্ অ্র্বরত ও অ্মপক্ষােৃত ঘবসি ঘোগামোগ রাখমে ইউটিসেটি পসরেল্পর্া, প্রস্তুসত োেনিম 

এবং িহায়তার অ্র্ুমরায িমন্বয় েরার জর্য।  

  

ঝমড়র প্রসতসিয়া এবং পুর্াঃস্থাপমর্র জর্য পুমরা ঘেমে ইউটিসেটিগুসের রময়মে প্রায় 4,300 ঘবজোইর্ 

অ্ভযেরীণ ও চুসক্তসভসত্তে িু (োইর্ ও সট্র)। পািাপাসি, ইউটিসেটিগুসে অ্সতসরক্ত 600 পূণনোেীর্ েমীর 

অ্র্ুমরায েমরমে এবং তারা তা পামব। িব িু িসর্বার আিমব। িাযারণভামব অ্সতসরক্ত িুমদর হাডির্ ভযাসে 

অ্ঞ্চমে অ্বস্থার্ েরামর্া হমব ঘেখামর্ িম্ভাবয প্রভাব পড়মব বমে অ্র্ুমার্ েরা োমে। এোড়াও ইউটিসেটিগুসে 

গযাি সিমেমমর উপর ঝমড়র  ের্ার ফমে তাপমাত্রা ঠাণ্ডা হওয়ার িম্ভাবয প্রভাব পেনমবক্ষণ েরমব।  

  

DPS েে ঘিন্টার ঝমড়র প্রসতসিয়া ও পুর্াঃস্থাপর্ প্রময়াজর্ীয়তা িম্পমেন  োমোমারমদর িহায়তা েরার জর্য 
িসর্বার ঘখাো র্াোর জর্য প্রস্তুত।  

  

সর্উ ইয়েন  এবং সর্উ জাসিনর বন্দর েতৃন পক্ষ (Port Authority of New York and New Jersey)  

এই িপ্তাহামের ঝমড়র বযাপামর ঘপােন  অ্মর্াসরটি খুবই িতেন  অ্বস্থায় রময়মে এবং সর্উ ইয়েন  সবমার্বন্দরগুসেিহ 
তামদর িব ফযাসিসেটিমত েমী ও িরঞ্জামমর সবসৃ্তত প্রস্তুসত সর্ময়মে। MTA জাসিন িহমর তামদর মূে জরুসর 

অ্পামরির্ ঘেন্দ্রটি িসর্বার িন্ধ্যা 6োয় িসিয় েরমব, ঘেটি ঘপােন  অ্মর্াসরটির িেে ফযাসিসেটিমে তত্ত্বাবযার্ 

েরমব। এোড়াও িসর্বার রামত জর্ এফ. ঘেমর্সড আেজন াসতে সবমার্বন্দর (John F. Kennedy 

International Airport) ও োগাসডন য়া সবমার্বন্দমর (LaGuardia Airport) জরুসর অ্পামরির্ ঘেন্দ্র িসিয় 

েরা হমব।  

  

আমগ ঘর্মে ফ্লাইে বাসতে েরা হমব সের্া এয়ারোইর্িগুসে এখর্ ঘিই সিিাে সর্মে, সেন্তু বতন মার্ পূবনাভামির 

সভসত্তমত বো োয় ঘে িসর্বার রাত ও রসববামর বযাপে পসরমাণ বাসতেেরণ হমত পামর। আজমে রামত এবং 
বুযবামর সবমার্বন্দমর োওয়ার আমগ ভ্রমণোরীমদর উসচত তামদর ফ্লাইেটি োমে সের্া তা েযাসরয়ামরর িামর্ 

ঘোগামোগ েমর ঘজমর্ ঘর্ওয়া। প্রময়াজর্ হমে, টিমেেিহ োত্রী োরা সবমার্বন্দমর আেো পড়মত পামর তামদর 

বযবস্থা েরার জর্য ঘপােন  অ্মর্াসরটি এয়ারোইর্িমহূ এবং োসমনর্াে অ্পামরেরমদর িামর্ এেমত্র োজ েরমতও 

প্রস্তুত।  

  

ঘপােন  অ্মর্াসরটির িেে ফযাসিসেটি সবগত এেই আোমরর তুষারঝমড়র তুের্ায় অ্সতসরক্ত েমী ও িরঞ্জাম ও 

অ্র্যার্য িংস্থার্ োমজ সর্ময়াসজত েরমব। সবমার্বন্দরগুসেমত 500 এর ঘবসি তুষার িরঞ্জাম সর্ময় ঘপােন  
অ্মর্াসরটি প্রস্তুত রময়মে, োর মমযয আমে, ঘমেোর ঘেগুসে  ণ্টায় 500 ের্ তুষার গোমত পামর এবং প্লাও ো 
 ণ্টায় 40 মাইে গসতমত তুষার পসরষ্কার েরমত পামর।  

  



 

 

োমর্ে, ঘিতু এবং বাি োসমনর্ােগুসেমত, ঘপােন  অ্মর্াসরটি বািোত্রীমদর সবমিষ ভামব অ্র্ুমরায েরমে ঘে 

মযার্হাের্ বাি োসমনর্ামে োওয়ার পূমবন তামদর েযাসরয়ামরর িামর্ ঘোগামোগ েমর ঘর্ওয়া ঘেমহতু পসরসস্থসতর 

োরমণ অ্মর্ে িরোসর ঘবিরোসর েযাসরয়ার ঘিবা সবেে বা বাসতে েরমত পামর। প্রর্ম তুষারপামতর দইু 
 ণ্টা পূমবনই এমজসন্সর চারটি ঘিতুর রাস্তা অ্ংিগুসেমত বযবস্থা ঘর্ওয়া হমব। আবহাওয়া পসরসস্থসতর উপর সভসত্ত 

েমর এমজসন্স তার ঘিতু ও োমর্েগুসেমত গসত ও অ্র্যার্য িীমাবিতা আমরাপ েরমত পামর। বতন মামর্, ঘিতু ও 

োমর্েগুসেমত ঘপােন  অ্মর্াসরটির 90তীর ঘবসি তুষার িরঞ্জাম রময়মে। এই িপ্তাহামে PATH ঘট্রর্গুসে তামদর 

সর্য়সমত িসর্বার ও রসববামরর িময়িূসচ অ্র্ুোয়ী চেমত পারমব বমে আিা েরা োমে।  

  

মহার্গর পসরবহর্ েতৃন পক্ষ (Metropolitan Transportation Authority, MTA)  

MTA িসর্বার সবোমের মমযয রাস্তা ঘর্মে আটিন কুমেমেড - বা দী নতর - বাি তুমে সর্মব। এই বািগুসের 

পসরবমতন  িাযারণ 40-ফুে স্থার্ীয় বাি ঘদওয়া হমব, ঘেগুসে অ্মপক্ষােৃত েম েো এবং সপসেে রাস্তায় 

ভামোভামব চেমত পারার জর্য িসর্বার ও রসববার এগুসেমত ঘচইর্ োগামর্া হমব।  

  

MTA 8,700 ের্ সড-আইিার উপাদার্িহ তুষামরর িামর্ েড়াই েরার িরঞ্জাম এবং ঘিতু ও োমর্মের জর্য 
107টি ঝড় প্রসতহত েরার িরঞ্জাম আমগ ঘর্মেই সর্সদনষ্ট অ্বস্থামর্ পাঠিময় সদমব।  

  

িাবওময়র স্বাভাসবে িপ্তাহামের ঘিবা অ্বযাহত র্ােমব বমে আিা েরা োমে। MTA ঘরে সহোর, িুইচ সহোর 

এবং অ্সতসরক্ত সিগর্যাে রক্ষে িসিয় েরমব। এোড়াও MTA প্লযােফমন, প্রমবিপর্ ও ঘবর হওয়ার পমর্ েবণ 

ও বাসে প্রময়াগ েরমব এবং সড-আইিার ঘট্রর্ চাোমব।  

  

েং আইেযান্ড ঘরেমরাড এবং ঘমমট্রা উত্তর ঘরেমরামডও আগামীোে িপ্তাহামের স্বাভাসবে ঘিবা অ্বযাহত র্ােমব 

বমে আিা েরা োমে। তৃতীয় ঘরে ঘর্মে বরফ ঘোঁ মে ঘফোর জর্য ঘট্রর্গুসেমত স্ক্র্যাপার শু এর বযবস্থা েরা হমব 

এবং MTA সড-আইিার ঘট্রর্ চাোমব।  

  

বর্রাপদ  াত্রা  
এই ঝড়গুসের িময়, সর্উ ইয়েন বািীমদর বৃহস্পসতবার িন্ধ্যা ও শুিবার িোমে ঘিইিামর্ উইেএন্ড পেনে 

োতায়ামতর িময় সপসেে রাস্তা িহ বরফ বময় োওয়ার বা পড়া আিা েরমত পামরর্। চােেমদর শুযু 
প্রময়াজমর্র িময় অ্সত িাবযার্তা অ্বেের্ েমর ভ্রমণ েরমত আহ্বার্ জার্ামর্া হমে।  

  

সর্রাপদ িাইসভং এর সেেু িবমচয়ো গুরুত্বপূণন পরামিনগুসের অ্েভুন ক্ত হে:  

• েখর্ িীতোেীর্ ঝড় আ াত হামর্, তখর্ প্রময়াজর্ র্া হমে িাইভ েরমবর্ র্া।  

• ঘিতুগুমোয় িাবযার্তা অ্বেের্ েরুর্ ঘেমহতু বরফ ঘিখামর্ রাস্তার ঘচময় দ্রুত জমাে বাাঁময।  

• ঘভজা পাতা রাস্তামে সপসেে েরমত পামর, তাই েখর্ই িামমর্ তামদর এেো সূ্তপ আিমব, তখর্ আমরা 
যীর গসতমত গাসড় চাোমর্াো গুরুত্বপূণন।  

• আপর্ামে আবসিযেভামব ভ্রমণ েরমত হমে, এো সর্সিত েরুর্ ঘে আপর্ার গাসড়মত েেে, ঘবেচা, 
ফ্লযািোইে ও অ্সতসরক্ত বযাোসর, অ্সতসরক্ত গরম োপড়, এে ঘজাড়া োয়ার ঘচর্, বযাোসর বুোর 

তার, িহমজ িসক্ত প্রদার্োরী খাবার এবং সডিমট্রি ফ্লযাগ সহমিমব বযবহার েরমত উজ্জ্বে রমের 

োপমড়র মমতা টিমে র্াোর িরঞ্জামাসদ র্ামে।  

• প্লাসবত রাস্তার উপর সদময় গাসড় চাোমবর্ র্া;  ুমর সগময় অ্র্যসদে সদময় োর্। প্রসত  ণ্টায় দইু মাইে 

ঘবমগ বময় চমে জে এেো রাস্তা বা ঘিতু ঘর্মে গাসড় ভাসিময় সর্ময় ঘেমত পামর।  



 

 

• ঘেিব জায়গায় র্দী বা জেপ্রবাহ হঠাৎ বসৃি ঘপময় বর্যা আর্মত পামর, ঘেমর্ হাইওময়র গতন , ঘিতু ও 

সর্চুুু এোো, ঘিখামর্ েক্ষয রাখুর্।  

• েসদ আপসর্ আপর্ার গাসড়র সভতমর র্ামের্ আর আপর্ার চারপামি জে দ্রুতমবমগ বাড়মত র্ামে, 

তাহমে অ্সবেমে গাসড় ঘেমড় চমে োর্।  

  

উপরন্তু, িীতোেীর্ ঝমড়র িমময় িবমচময় ঘবসি মৃতুয ও আ ামতর োরণ হে পসরবহর্ দ ুনের্া। িাইসভং 
শুরুর আমগ, আপর্ার গাসড় োমত বরফ ও তুষারমুক্ত র্ামে তা সর্সিত েরুর্; ভামো দসৃষ্টিসক্ত ভামো িাইসভং 
এর চাসবোঠি। র্ামার জায়গাগুমোর পসরেল্পর্া েরুর্ এবং গাসড়গুসের মমযয দরূত্ব বজায় রাখুর্, অ্সতসরক্ত 

িতেন  র্াকুর্, ও মমর্ রাখুর্, বাতাি তাসড়ত তুষারপুঞ্জ ঘোে ঘোে সিশুমদর আড়াে েমর সদমত পামর। অ্সযেন্তু, 

িবিময় রাস্তা ও আবহাওয়ার পসরসস্থসতর িামর্ আপর্ার গসত ঘমোর্।  

 
িব রাস্তার ঘমােরচােেমদর জর্য এো গুরুত্বপূণন ঘে ঘনাপ্লাও  ণ্টায় 35 মাইে পেনে গসতমবমগ চমে ো অ্মর্ে 

ঘক্ষমত্রই সেসখত গসত িীমার ঘর্মে েম, এো িুসর্সিত েরমত ঘে েড়ামর্া েবণ িাইসভং ঘেমর্ র্ামে ও রাস্তায় 

েসড়ময় র্াা পমড়। বারংবার ইন্টারমেে হাইওময়মত, ঘনাপ্লাও পািাপাসি োজ েমর, ঘেমহতু অ্মর্েগুমো ঘের্ 

এেিামর্ পসরেন্ন েরার এো িবমচময় েমনক্ষম ও সর্রাপদ উপায়।  

 

এোড়াও ঘমােরচােে ও পর্চারীমদর এো মার্ায় রাখা উসচৎ ঘে ঘনাপ্লাও িাইভারমদর দসৃষ্টিীমা িীসমত র্ামে, 

এবং ঘনাপ্লাও এর আোর ও ওজর্ ঘেৌিমে ও দ্রুত র্ামামর্া েষ্টের েমর ঘতামে। ঘনাপ্লাও এর ঘপের্ ঘর্মে 

বরফ ওড়ামর্া অ্তযসযে ভামব দসৃষ্টিসক্ত হ্রাি েরমত বা ঘহায়াইেআউে অ্বস্থার োরণ  োমত পামর। 

ঘমােরচােেমদর ঘনাপ্লাও ঘে পার েমর োওয়ার ঘচষ্টা বা ঘপেমর্ খুব োোোসে োওয়া উসচৎ র্য়। 

ঘমােরচােেমদর জর্য িবমচময় সর্রাপদ জায়গা হে ঘনাপ্লাও এর ঘবি ঘপেমর্ ঘেখামর্ রাস্তা পসরষ্কার ও 

েবণাক্ত।  

  

তীব্র ঠাণ্ডা  বর্রাপত্তা  
ঘমৌিুমী ঘপািাে-আিাে পসরযার্ েরুর্  

• ঘঢাো, হােো, এোসযে আস্তরণ-সবসিষ্ট গরম োপড় পসরযার্ েরুর্। আস্তরমণর মমযয আেমে পড়া 
বাতাি ইর্িুযমেেমরর োজ েমর।  াম হওয়া এড়ামত, ঘেো ঘর্মে ঠাণ্ডা ঘেমগ ঘেমত পামর, োপমড়র 

আস্তরণ খুমে ঘফো ঘেমত পামর। বাইমরর ঘপািাে দঢ়ৃভামব ঘবার্া, পাসর্ ঘরাযে এবং মার্ার েুসপ-েুক্ত 

হমত হমব।  

• মার্ায় িবিময় এেটি হযাে বা েুসপ পসরযার্ েরুর্ োরণ আপর্ার িরীমরর প্রায় অ্মযনে তাপমাত্রা 
মার্ার ঘখাো তাে ুসদময় ঘবসরময় ঘেমত পামর।  

• আপর্ার ফুিফুিমে তীব্র িীত ঘর্মে িুরক্ষা সদমত স্কাফন  সদময় মুখমণ্ডে ঘঢমে রাখুর্।  

• েসি ঢােমত হাতমমাজার ঘচময় দস্তার্া অ্সযে োেনের োরণ আেুেগুমো পরস্পমরর িংস্পমিন অ্সযে 

উষ্ণ র্ামে।  

  

োসয়ে শ্রম  

িীমতর ঝমড়া পসরসস্থসত এবং তিতয প্রবাহ এে প্রোর প্রাণ াতী আবহাওয়া োরণ ঠাণ্ডা তাপমাত্রা আপর্ার 

হৃদসপমণ্ড বাড়সত চাপ ঘফমে। অ্সতসরক্ত পসরশ্রম, ঘেমর্ তুষার পসরষ্কার েরা, ময়ো িাফ েরা অ্র্বা গাসড় 

যাক্কা ঘদওয়া আপর্ার হােন  অ্যাোমের ঝুাঁ সে বাড়ামত পামর।  

  



 

 

এিব িমিযা এড়ামত, সর্মনাক্ত পরামিন ঘমমর্ চেুর্:  

• উষ্ণ র্াকুর্, গরম োপড়-ঘচাপড় পসরযার্ েরুর্ এবং বাইমর োজ েরার িময় ধীম্বর কাে করুর্।  

• অ্সতসরক্ত পসরশ্রম এড়ামত  র্ র্ সবশ্রাম সর্র্।  

• বুমে বযর্া অ্র্ুভব েরমে – োমুর্ এবং তৎক্ষণাৎ োমরা িাহােয সর্র্।  

  

হাইমপার্ারসময়া  
দী ন িময় ঠাণ্ডা তাপমাত্রায় র্ােমে হাইমপার্ারসময়া হমত পামর, সবমিষ েমর সিশু ও বৃিমদর।  

  

সর্মনাক্ত উপিগনগুমোর সদমে ঘখয়াে রাখুর্:  

• মমর্ামোগ সদমত র্া পারা  
• দবুনে িমন্বয়  

• ের্ায় অ্স্পষ্টতা  
•  ুম ুম ভাব  

• অ্বিাদ  

• তীব্র োাঁপুসর্র পর হঠাৎ েমর োাঁপুসর্ ঘর্মম োওয়া  
  

ঘোমর্া বযসক্তর িরীমরর তাপমাত্রা েসদ 95 সডসে ফামরর্হাইমের সর্মচ ঘর্মম োয়, তাহমে তৎক্ষণাৎ জরুসর 

সচসেৎিা িহায়তা সর্র্। ঘভজা োপড় খুমে ঘফেুর্, ঘরাগীমে গরম েেে সদময় মুমড় ঘফেুর্, এবং বাইমরর 

িাহােয আিার আগ পেনে ঘরাগীমে গরম, অ্যােমোহে ও েযামফইর্ সবহীর্ তরে পার্ েরমত সদর্।  

  

ফ্রেবাইে  

িীমতর সদমর্ োরা বাইমর োজ েমর বা ঘখোযুো েমর তামদর অ্জ্ঞামতও ফ্রেবাইে হমত পামর। ফ্রেবাইে 

ঘরামগর শুরুর সদমে ঘোমর্া বযর্া েরমব র্া, িুতরাং সর্মনর সবপদ িংমেতগুমোর প্রসত েক্ষয রাখমবর্:  

• প্রর্মত, ত্বমে অ্িাড়তা ঘবায হমত পামর এবং রসের্ হময় ঘেমত পামর। তারপর এটি িাদা বা যূির-হেমদ 

রূপ সর্মত পামর। ফ্রেবাইমে আিাে ত্বে স্পমিনই সিরসিমর অ্র্ুভূসত হমত পামর।  

• ফ্রেবাইে হমত পামর িমন্দহ হমে, ঘরাগীমে এেটি উষ্ণ স্থামর্ িসরময় সর্র্। আিাে স্থার্টি গরম ও 

শুেমর্া সেেু সদময় ঘঢমে সদর্। েখমর্া  ষা সষ েরমবর্ র্া।  

• তারপর অ্সতিত্বর ঘোমর্া ডাক্তামরর োমে অ্র্বা হািপাতামে সর্ময় োর্।  
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