
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/28/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

বর্উ ইয়ম্বকন র বিম্বক যে তুষার ও বিমেীতল তাপমাত্রা যেম্বয় আসম্বে যস বিষম্বয় সতকন তা অিলের্ 

করম্বত গভর্নর কুওম্বমা তাবগি বিম্বের্  

  

আপম্বেট বর্উ ইয়ম্বকন র অবেকাাংে স্থাম্বর্ িেুিাম্বরর মম্বেে 6 যেম্বক 12 ইবি তুষাম্বরর আেঙ্কা করা 
িম্বে ; যলক ইম্বেক্ট অিম্বলর এলাকাগুবলম্বত সপ্তাম্বির যেম্বষ এক েুট িা তার যিবে তুষার জমম্বত 

পাম্বর  

  

িুেিাম্বর যেম্বট আসম্বত োওয়া আকন টিক িায়ুর সাম্বে ঠাণ্ডা িাতাস েকু্ত িম্বয় সম্ভািে  
জীির্-ঝুুঁ বকম্বত যেলার মম্বতা বিম িাতাম্বসর সৃবি িম্বি  

  

তুষার, িায় ুএিাং বিমেীতল তাপমাত্রার েম্বল পমু্বরা যেম্বট োতায়াম্বতর পবরবস্থবত িম্বি ভীষণ 

বিপজ্জর্ক  

  

জরুবর প্রবতবিয়ার জর্ে প্রস্তুত িম্বত ও সিায়তা করম্বত যেম্বটর জরুবর অপাম্বরের্ যকন্দ্র 

(Emergency Operations Center, EOC) সবিয় করা িম্বয়ম্বে  

  
  

গভর্নর কুওম ো আজমে নর্উ ইয়েন বোসীমে স্টেমের নিমে স্টেময় আসো তুষোর ও ঠোণ্ডো তোপ োত্রোর জর্য প্ৰস্তুত 

হওয়োর তোনগি নিমের্। স্টসো বোর সন্ধ্যো স্টেমে শুরু হময় বুেবোর পর্নন্ত এেোনেে আবহোওয়ো নসমে  স্টেমের 

উপর নিময় র্োমব বমে পূবনোভোস রময়মে, র্োর ফমে আপমেমের অমর্ে অংমে এে ফুে পর্নন্ত তুষোর ততনর 

হমব। পোেোপোনে, বুেবোর আেন টিে ঠোণ্ডো বোতোমসর এেটি েোক্কো স্টেমে আঘোত েরমব, র্ো নহ েীতে তোপ োত্রো 
ও জীবর্-ঝুুঁ নেমত স্টফেো ঠোণ্ডো বোতোমসর নর্ময় আসমব। পূবনোভোমসর ফমে, গভর্নর কুওম ো স্টেমের জরুনর 

অপোমরের্ স্টেন্দ্রমে তৃতীয় পর্নোময় (Level 3) সনিয় েমরমের্, সম্ভোবয স্টর্মেোমর্ো জরুনর প্ৰনতনিয়ো েোর্নিম র 

জর্য প্ৰস্তুত হওয়োর জর্য ও সহোয়তো েরোর জর্য।  

  

পোেোপোনে, তুষোর, বোয় ুএবং ঠোণ্ডো তোপ োত্রোর ফমে স্টেমের অমর্ে অংমে স্টসো বোর রোমত স্টেমে শুরু হময় 

বুেবোর পর্নন্ত র্োতোয়োত ভীষণ নবপজ্জর্ে হময় র্োমব। অমর্ে এেোেোয় উচ্চ স্টবমগর বোতোমসর ফমে প্ৰবে 

তুষোরঝমের  মতো পনরনিনতর সৃনি হমব এবং  োরোত্মেভোমব তুষোর উেমব ও ভোসমব, এবং তোপ োত্রো আমরো 
েীতে হময় রোস্তোঘোমে েোমেো বরফ জ োর ঝুুঁ নে রময়মে। নর্উ ইয়েন বোসীর উনিত সতেন তো অবেম্বর্ েরো এবং 
শুেু প্ৰময়োজর্ হমেই র্োতোয়োত েরো।  

  

"নর্রোপত্তো আ োমির এে র্ম্বর অগ্রোনেেোর, এবং আ রো আমরো এেবোর নর্উ ইয়েন বোসীমে আসন্ন েীতেোেীর্ 

আবহোওয়োর জর্য প্ৰস্তুত হমত এবং এই সম্ভোবয নবপজ্জর্ে পনরনিনতমত সোবেোমর্ র্োতোয়োত েরোর জর্য তোনগি 



নিনি", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "স্টেে এমজনিগুনে পুমরোিম  প্ৰস্তুনত ূেে অপোমরের্ িোেোমি এবং 
প্ৰময়োজর্ ত িোর্ীয়মির সোহোর্য েরোর জর্য পুমরো সপ্তোমহ নর্ময়োনজত েোেমব।"  

  

রোজেোর্ী অঞ্চে, স্টেন্দ্রীয় নর্উ ইয়েন ,  েয-হোডসর্, স্ট োহে ভযোনে, উত্তর স্টিে, এবং সোউিোর্ন টিয়োর অঞ্চমে 

স্টসো বোর স্টিনর েমর শুরু হময় বুেবোর সেোে পর্নন্ত 6 স্টেমে 12 ইনঞ্চ তুষোর পেমত পোমর বমে পূবনোভোস স্টিওয়ো 
হময়মে। িনিণ অযোনডরন্ড্যোমে িোর্ীয় ভোমব তুের্ো ূেে স্টবনে তুষোর, র্ো 15 ইনঞ্চ পর্নন্ত হমত পোমর, পেমত 

পোমর। এই স ময়, পনি  নর্উ ইয়মেন  েোমেোকুয়ো নরমজর এেোেোগুনেমত এবং উত্তর নর্উ ইয়মেন র েোগ নহে প্ল্যোেু 

এর অংেনবমেমষ স্টেে ইমফমের েোরমণ উমেখমর্োগয স্টবনে পনর োণ তুষোর স্টিখমত পোমর।  

  

এইসব প্ৰোরনম্ভে নসমেম র পমর, আেন টিে বোতোমসর এেটি েোক্কো স্টেমে জম  র্োওয়োর  মতো ঠোণ্ডো তোপ োত্রো 
নর্ময় আসমব র্ো বুেবোর স্টেমে শুরু হমব এবং শুিবোর পর্নন্ত িোয়ী হমব। পূবনোভোস অর্ুর্োয়ী, নিমর্র তোপ োত্রো 
এেে সংখযোয় বো স্টতর-উনর্মের  মেয েোেমব এবং রোমত অমর্ে অঞ্চমে তো েূমর্যর নর্মি স্টর্ম  র্োমব। 

নহ েীতে তোপ োত্রোর সোমে ঠোণ্ডো বোতোস ন নেত হময় অমর্ে িোমর্ জীবর্-ঝুুঁ নেমত স্টফেোর  মতো ঠোণ্ডোর আেঙ্কো 
েরো হমি।  

  

নর্উ ইয়েন বোসীমির সবনমেষ তেয স্টপময় আপমডে েোেমত তোমির িোর্ীয় আবহোওয়ো নরমপোেন গুমেোমত গভীর 

 মর্োমর্োগ স্টিয়ো উনিত। স্টসইসোমে, র্যোের্োে ওময়িোর সোনভন স (National Weather Service) স্টেমের 

স্টবনেরভোগ অঞ্চমের জর্য ইনত মেয বর্যো এবং েীতেোেীর্ আবহোওয়ো পর্নমবিণ, সতেন তো এবং পরো েন জোনর 

েমরমে। আবহোওয়ো পর্নমবিণ, সতেীেরণ, উপমিেে এবং সবনমেষ পূবনোভোমসর এেটি সমূ্পণন তোনেেোর জর্য, 
নভনজে েরুর্ র্যোের্োে ওময়িোর সোনভন স ওময়বসোইে।  

  

এম্বজবির প্রস্তুবত  

স্টহো েযোন্ড্ নর্রোপত্তো ও জরুনর স্টসবো নবভোগ (Division of Homeland Security and Emergency 

Services)  

স্টহো েযোন্ড্ নর্রোপত্তো ও জরুনর স্টসবো নবভোগ স্টেে এমজনি ও িোর্ীয় সরেোমরর সোমে স ন্বয় অবযোহত স্টরমখমে 

এটি নর্নিত েরোর জর্য র্োমত স্টেমের িেটি নরনজওর্োে েেপোইমের সংিোর্ ঝমের পুমরো স য় জমুে 

সহজেভয েোমে। স্টেে EOC-এর ে ীরো এবং নরনজওর্োে ে ীরো প্ৰময়োজর্ ত স্টর্মেোর্ স সযোর স োেোর্ 

েরমত প্ৰস্তুত আমে।  

  

নডপোেন ম ন্ট অফ ট্রোিমপোমেন ের্ (Department of Transportation)  

স্টেমের পনরবহর্ অনেিপ্তর, প্ৰময়োজর্ হমে 1,598টি প্ল্োও ট্রোে, র্োর  মেয 98টি নরজোভন  ট্রোে অন্তভুন ক্ত, নর্ময় 

প্ৰস্তুত আমে।  

  

পোেোপোনে, অনেিপ্তমরর রময়মে 51টি স্টেো প্ল্োও, 326টি বে স্টেোডোর, 39টি স্টনোমলোয়োর, 19টি স্টগ্রডোর, 203টি 

 োঝোনর প্ল্োওসহ নপেআপ ট্রোে, 34টি ট্রোের স্টট্রেোর, এবং 369,424 েমর্র স্টবনে েবণ। েীতেোেীর্ ঝমের 

আমগ রোস্তো নর্রোপি রোখমত সহোয়তো েরোর জর্য প্ৰময়োজর্ হমে এই সরঞ্জো , স্টসইসোমে প্ৰোয় 3,900 অপোমরের 

ও সুপোরভোইজোর নর্ময়োগ েরো হমব।  

  

পোেোপোনে, 35টি বে প্ল্োও ট্রোে, িইুটি স্টনো স্টলোয়োর, 70 জর্ অপোমরের, েয়জর্ সরঞ্জো  অপোমরের নর্মিনেে, 

10 জর্ সুপোরভোইজোর, আেজর্ স্ট েোনর্ে, িইুজর্ স্ট েোনর্ে সুপোরভোইজোর এবং িইুজর্ ঘের্ো ে োন্ড্ 

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


নসমে  (Incident Command System, ICS) স েনর্ ে ী নর্মজমির স্টহো  নরনজওর্ স্টেমে অর্যোর্য 
এেোেোয় নর্মনোক্তভোমব নর্ময়োনজত হময়মের্।  

  

• স্ট োহে ভযোনেিঃ এই অঞ্চেটি েং আইেযোন্ড্ স্টেমে পোমব পোুঁিটি বে প্ল্োও ট্রোে, 10 জর্ 

অপোমরের এবং িইুজর্ সুপোরভোইজোর।  

• স্টসন্ট্রোে নর্উ ইয়েন িঃ এই অঞ্চে সোউিোর্ন টিয়োর স্টেমে পোমব পোুঁিটি বে প্ল্োও ট্রোে, 10 জর্ 

অপোমরের, িইুজর্ স্ট েোনর্ে এবং িইুজর্ সুপোরভোইজোর;  মেয-হোডসর্ অঞ্চে স্টেমে পোমব 

িইুজর্ স্ট েোনর্ে; েং আইেযোন্ড্ স্টেমে পোমব িোরজর্ স্ট েোনর্ে ও এেজর্ সুপোরভোইজোর; 

এবং রোজেোর্ী অঞ্চে স্টেমে পোমব সুপোরভোইজোর।  

• পনি  নর্উ ইয়েন িঃ এই অঞ্চে নফঙ্গোর স্টেেস স্টেমে পোমব 11টি বে প্ল্োও ট্রোে, 22 জর্ 

অপোমরের এবং এেজর্ সুপোরভোইজোর; সোউিোর্ন টিয়োর স্টেমে পোমব িোরটি বে প্ল্োও ট্রোে, 

আেজর্ অপোমরের এবং এেজর্ সুপোরভোইজোর;  েয-হোডসর্ অঞ্চে স্টেমে পোমব এেটি স্টনো 
স্টলোয়োর; নফঙ্গোর স্টেে স্টেমে পোমব এেজর্ সরঞ্জো  অপোমরের নর্মিনেে; সোউিোর্ন টিয়োর স্টেমে 

পোমব এেজর্ সরঞ্জো  অপোমরের নর্মিনেে; এবং রোজেোর্ী অঞ্চে স্টেমে এেজর্ ICS স েনর্ 

ে ী সিসয।  

• র্েন েোনন্ট্রিঃ এই অঞ্চে েং আইেযোন্ড্ স্টেমে পোমব 10টি বে প্ল্োও ট্রোে, 20 জর্ অপোমরের, 

এেটি স্টনো স্টলোয়োর এবং িোরজর্ সুপোরভোইজোর; এবং রোজেোর্ী অঞ্চে স্টেমে পোমব এেজর্ 

ICS স েনর্ ে ী সিসয।  

• ন ড-হোডসর্ ভযোনেিঃ এই অঞ্চে েং আইেযোন্ড্ স্টেমে পোমব িইুটি সরঞ্জো  অপোমরের নর্মিনেে 

এবং সোউিোর্ন টিয়োর স্টেমে পোমব িজুর্ সরঞ্জো  অপোমরের নর্মিনেে।  

  

স্ট োেরিোেেমির র্োত্রোর পূমবন 511NY এখোমর্ স্টিখমত বো স্ট োবোইে অযোপ ডোউর্মেোড েরমত  মর্ েরোমর্ো 
হমি। এই নবর্ো ূমেযর পনরমষবোটি বযবহোরেোরীমির রোস্তোর অবিো স্টিখোর সুমর্োগ স্টিয় এবং এমত রময়মে এেটি 

েীমতর র্োত্রোর সতেীেরণ পদ্ধনত র্ো বোস্তব-স ময় র্োত্রোর নরমপোেন  ও স্টেোর্ স্টেোর্ স্টেে রোস্তো পনরষ্কোর, স্টভজো 
বো বরমফ ঢোেো তো প্ৰিেনর্ েমর। পদ্ধনতটি স্ট োেরিোেেমির র্োত্রো েরো আমিৌ স ীিীর্ নে র্ো তো নর্েনোরণ 

েরমত এেেো উপেোরী সংিোর্ প্ৰিোর্ েমর।  

  

পোেোপোনে, সম্প্রনত গভর্নর স্টঘোষণো েমরর্ স্টর্ স্টেমের পনরবহর্ অনেিপ্তর েীতেোেীর্ পনরনিনতমত নর্রোপমি 

গোনে িোেোমর্ো প্ৰিোর েরোর জর্য এেটি র্তুর্ জর্ নেিো েযোমম্পইর্ শুরু েমরমে। এেটি র্তুর্ ওময়বসোইে, 

নভনডও এবং স্টসোেযোে ন নডয়ো স্ট োেরিোেেমির তুষোর ও বরফ পনরনিনতমত নর্রোপমি গোনে িোেোমত অর্ুপ্ৰোনণত 

েরমব, এবং গোনেিোেেমির তোনগি নিমব র্োমত তোরো স্টনো প্ল্োওগুনেমে নর্রোপমি েোজ েরোর জর্য র্মেি জোয়গো 
প্ৰিোর্ েমর।  

  

থ্রুওময় অমেোনরটি (Thruway Authority)  

থ্রুওময় অমেোনরটি র 664 জর্ সুপোরভোইজোর ও অপোমরের আমে র্োরো স গ্র স্টেে জমুে 244 টি বে স্টনো প্ল্োও, 

127 টি  োঝোনর স্টনো প্ল্োও, 11 টি স্টেো প্ল্োও এবং 55 টি স্টেোডোর েোমজ নর্ময়োনজত েরমত এবং 108,000 

েমর্রও স্টবনে রোস্তোর েবণ প্ৰময়োগ েরমত প্ৰস্তুত। থ্রুওময়মত েীমতর আবহোওয়ো অবিোর বযোপোমর 

স্ট োেরিোেেমির সতেন  েরমত তবনিত্রয য় বোতন ো নিহ্ন, হোইওময় সতেন তো স্টরনডও এবং স্টসোেযোে ন নডয়ো বযবহোর 

েরো হয়।  

  

https://protect2.fireeye.com/url?k=3698a3c1-6abca288-369a5af4-0cc47aa8d394-c2978374000773b6&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=1ac79b9d-46e1ac3e-1ac562a8-000babda0106-117af633bdace27c&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=db907de2-87b645dc-db9284d7-000babda0031-0161ac6dfe794ea0&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=2f3f4e54-731a4237-2f3db761-0cc47aa88e08-9ae4e1ba7097e5aa&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=ed310235-b1173681-ed33fb00-000babd9fe9f-0c801fb09885c663&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=cef2f59e-92d6f4d7-cef00cab-0cc47aa8d394-ff37f3a6501d6371&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=3c6d9855-604baff6-3c6f6160-000babda0106-26eb9ff4a66e2704&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=e5cb7199-b9ed49a7-e5c988ac-000babda0031-0fd01151ef017915&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=1d22c344-4107cf27-1d203a71-0cc47aa88e08-154e2fdc1299872f&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=a4911db6-f8b72902-a493e483-000babd9fe9f-81f7fbb4dd24612a&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://www.ny.gov/programs/safe-winter-driving


থ্রুওময় অমেোনরটি স্ট োেরিোেেমির তোমির স্ট োবোইে অযোপ ডোউর্মেোড েরমত উৎসোনহত েমর র্ো আইমফোর্ 

এবং অযোন্ড্রময়ড নডভোইমস ডোউর্মেোড েরোর জর্য নবর্ো ূমেয উপেভয। অযোপটি স্ট োেরিোেেমির বোস্তব-স ময় 

ট্রোনফে এবং নিে নর্মিনের্ো সহোয়তো েোমভর সরোসনর সুমর্োগ প্ৰিোর্ েমর। এেোেোও স্ট োেরিোেেরো সোইর্ আপ 

েরমত পোমর ট্রোিঅযোেোেন  (TRANSalert) ইম ইমের জর্য র্ো থ্রুওময়র সবনমেষ ট্রযোনফে পনরনিনত প্ৰিোর্ েমর, 

নরময়ে-েোই  তমেযর জর্য, স্ট োেরিোেেরো অর্সুরণ েরমত পোমর েুইেোমর @ThruwayTraffic বো 
www.thruway.ny.gov নভনজে েমর স্টর্খোমর্ তোরো থ্রুওময় ও নর্উ ইয়েন  স্টেমের অর্যোর্য রোস্তোর ট্রযোনফে 

পনরনিনত প্ৰিেনর্েোরী এেটি ইন্টোমরনেভ  োর্নিত্র স্টিখমত পোরমব।  

  

জর্মসবো অনেিপ্তর (Department of Public Service)  

জর্মসবো অনেিপ্তর ইউটিনেটির নসনর্য়র নর্বনোহীমির সোমে স্টর্োগোমর্োগ রোখমে নর্নিত েরোর জর্য স্টর্ ঝমেো 
আবহোওয়ো স্ট োেোমবেোয় তোরো প্ৰস্তুত, এবং তোরো ইউটিনেটির ঝে-প্ৰস্তুনত প্ৰমিিো নর্নবেভোমব পর্নমবিণ েরমব 

এটি নর্নিত েরোর জর্য স্টর্ নবভ্রোে সবননর্ন েরোর জর্য এবং পুর্িঃিোপর্ দ্রুততোর সোমে েরোর জর্য 
ইউটিনেটিগুনে প্ৰস্তুত আমে। নবিযুৎ ও গযোস ইউটিনেটি ও স্টভনরমজোমর্র (Verizon)  মতো স্টেনেমর্োগোমর্োগ 

স্টসবো প্ৰিোর্েোরীরো ঝে পনরনিনত নর্নবেভোমব পর্নমবিণ েরমে এবং স্টসবোর বযোঘোত ঘেমে তো সবননর্ন রোখোর 

জর্য অনতনরক্ত ে ী নর্ময় প্ৰস্তুত আমে।  

  

ইউটিনেটি স্টসবোর বযোঘোত ঘেমে তোর স োেোমর্ ইউটিনেটিগুনে নিমর্ 24 ঘণ্টো েোজ আমে এবং প্ৰময়োজর্ হমে 

আবনেযেভোমব তোমির জরুনর প্ৰনতনিয়ো পনরেল্পর্ো বোস্তবোয়র্ েরমব, র্োর  মেয রময়মে েোমেো োরমির 

নহ েীতে তোপ োত্রোর আেঙ্কোর বযোপোমর র্েোেন বোতন ো পোঠোমর্ো এবং জীবর্-রিো সরঞ্জোম র সোমে রু্ক্ত বো 
অর্যোর্য জরুনর েোমেো োরমির সোমে স্টর্োগোমর্োগ েরো। অনেিপ্তমরর ে ীরো ঝমের স য় ইউটিনেটিগুনের 

প্ৰমিিো পর্নমবিণ েরমত েোেমব।  

  

ইউটিনেটিগুনে েোমেো োরমির ঝে এবং নর্রোপত্তো তেয প্ৰিোর্ েরমত পোরমব অেবো েোমেো োররো তমেযর জর্য 
অনেিপ্তমরর েে স্টসন্টোমর স্টফোর্ েরমত পোমর। 1-800-342-3377 র্ম্বমর স্টফোর্ েমর PSC স্টহল্পেোইমর্র সোমে 

স্টর্োগোমর্োগ েরো র্োমব।  

  

নর্উ ইয়েন  স্টেে পুনেে (New York State Police)  

িনতগ্রস্ত এেোেোয় প্ৰময়োজর্ ত অনতনরক্ত েহে নর্ময়োনজত েরমত নর্উ ইয়েন  স্টেে পুনেে ততনর আমে। সেে 

িোর-িোেোর গোেী নর্ময়োগ েরো হমব এবং স্টনোম োবোইে ও ইউটিনেটি েোস্ক গোেীর  ত নবমেষ গোেী েোমজ 

নর্ময়োনজত হওয়োর জর্য ততনর আমে।  

  

নডপোেন ম ন্ট অব এর্ভোয়রর্ম ন্টোে ের্জোরমভের্ (Department of Environmental Conservation)  

নডপোেন ম ন্ট অব এর্ভোয়রর্ম ন্টোে ের্জোরমভের্ পুনেে ে নেতন ো, ফমরে স্টরঞ্জোসন (Forest Rangers), 

জরুনর বযবিোপর্ো (Emergency Management) ে ী এবং অঞ্চমের ে ীরো সতেন  আমের্ এবং 
পনরনিনতর উন্ননত পর্নমবিণ েরমের্ এবং ঝমে আিোন্ত হমত পোমর এ র্ এেোেোগুনে সনিয়ভোমব েহে 

নিমির্। স্টনোম োবোইে ও ইউটিনেটি র্োর্সহ নবিয োর্ সেে সংিোর্ স্টর্মেোমর্ো জরুনর পনরনিনতমত সহোয়তোর 

জর্য প্ৰস্তুত আমে।  

  

নর্উ ইয়েন  পোওয়োর অমেোনরটি (New York Power Authority, NYPA) | েযোর্োে েমপনোমরের্ (Canal 

Corporation)  

https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8
https://protect2.fireeye.com/url?k=d38ce901-8fa8e848-d38e1034-0cc47aa8d394-f80b6b8e1783eb3b&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=f0676dd3-ac5fcab1-f06594e6-000babd9f75c-546a154f20fcd036&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/


নর্উ ইয়েন  পোওয়োর অমেোনরটি পনরনিনত পর্নমবিণ েমর র্োমি এবং জরুনর বযবিোপর্ো ে নেতন োমির সোমে 

নর্য়ন ত স্টর্োগোমর্োগ রোখমে।  

  

নরনেজ ও পনরনিনতর পনরবতন র্ ও ি বেন োর্ নবপমির বযোপোমর নর্উ ইয়েন  স্টেমের েযোর্োে েমপনোমরের্ র্ো 
NYPA এর এেটি সোবনসনডয়োনর, স্টেমের েযোর্োে নসমেম র তীরবতী পোনর্নবিযুৎ এর্টিটিগুনের সোমে 

নর্য়ন ত স্টর্োগোমর্োগ রোখমে। েযোর্োে েমপনোমরের্ পুমরো স্টেমের েযোর্োে নসমেম  সম্ভোবয বর্যো প্ৰভোব প্ৰেন ত 

েরোর জর্য স্বপ্ৰমর্োনিত পিমিপ নর্ময়মে এবং স্ট োহে র্িীর তীরবতী অবিোর্সহ জোর্ো বরফ জ োে 

অবিোর্গুনেমে নর্নবেভোমব পর্নমবিণ েরমে।  

  

স্টস্কমর্মেনড ও  ন্টমগো োনর েোউনন্টর ইনর েযোর্োে েে 8-10 এ েমের আমেপোমে বরফ জ োে স্টবুঁমে স্টগমে তো 
অপসোরণ েরোমত পোঠোমর্োর জর্য েযোর্োে েমপনোমরের্ এেটি ঠিেোিোর েযোন্ড্বোই স্টরমখমে।  

  

বর্রাপি োত্রা  
নর্রোপি ড্রোইনভং এর নেেু সবমিময় গুরুত্বপূণন পরো েনগুনের অন্তভুন ক্ত হে:  

• র্খর্ েীতেোেীর্ ঝে আঘোত হোমর্, তখর্ প্ৰময়োজর্ র্ো হমে ড্রোইভ েরমবর্ র্ো।  

• স্টসতুগুমেোয় সোবেোর্তো অবেম্বর্ েরুর্ স্টর্মহতু বরফ স্টসখোমর্ রোস্তোর স্টিময় দ্রুত জ োে বোুঁমে।  

• স্টভজো পোতো রোস্তোমে নপনিে েরমত পোমর, তোই র্খর্ই সো মর্ তোমির এেেো সূ্তপ আসমব, তখর্ আমরো 
েীর গনতমত গোনে িোেোমর্ো গুরুত্বপূণন।  

• আপর্োমে আবনেযেভোমব ভ্র ণ েরমত হমে, এেো নর্নিত েরুর্ স্টর্ আপর্োর গোনেমত েম্বে, স্টবেিো, 
ফ্ল্যোেেোইে ও অনতনরক্ত বযোেোনর, অনতনরক্ত গর  েোপে, এে স্টজোেো েোয়োর স্টির্, বযোেোনর বুেোর 

তোর, সহমজ েনক্ত প্ৰিোর্েোরী খোবোর এবং নডসমট্রস ফ্ল্যোগ নহমসমব বযবহোর েরমত উজ্জ্বে রমের 

েোপমের  মতো টিমে েোেোর সরঞ্জো োনি েোমে।  

• আপর্োর র্নি এেটি বযবহোর উপমর্োগী স্টসে স্টফোর্ বো অর্যোর্য স্টর্োগোমর্োগ র্ন্ত্র স্টর্ র্ েু-ওময় স্টরনডও 

েোমে, তোহমে বযোেোনর িোজন  নিময় রোখুর্ এবং ভ্র ণ েরোর স য় এটি আপর্োর সোমেই রোখুর্। আপনর্ 

র্নি স্টেোেোও আেেো পমের্, আপনর্ সোহোমর্যর জর্য স্টফোর্ েরমত পোরমবর্, উদ্ধোরেোরীমে আপর্োর 

অবিোর্ সম্পমেন  জোর্োমত পোরমবর্।  

  

েীতেোেীর্ ঝমের স ময় সবমিময় স্টবনে  তুৃয ও আঘোমতর েোরণ হে পনরবহর্ িঘুনের্ো। গোনে িোেোমর্ো শুরু 

েরোর আমগ, আপর্োর গোনে র্োমত বরফ ও তুষোর ুক্ত েোমে তো নর্নিত েরুর্; ভোমেো িনৃিেনক্ত ভোমেো গোনে 

িোেোমর্োর িোনবেোঠি। স্টেোেোয় স্টেোেোয় েো মবর্ তোর পনরেল্পর্ো েমর নর্র্ এবং িইু গোনের  মেয িরূত্ব বজোয় 

রোখুর্। অনতনরক্ত সতেন  েোকুর্ এবং  মর্ রোখমবর্ স্টর্ বোতোমস েোেো তুষোমরর েোরমণ স্টেোে নেশুমির স্টিখো র্োও 

স্টর্মত পোমর। সবস য় রোস্তো ও আবহোওয়োর পনরনিনতর সোমে ন নেময় আপর্োর গনত ঠিে েরুর্।  

  

সব রোস্তোর স্ট োেরিোেেমির জর্য এেো জোর্ো গুরুত্বপূণন স্টর্ স্টনোপ্ল্োও ঘণ্টোয় 35  োইে পর্নন্ত গনতমবমগ িমে র্ো 
অমর্ে স্টিমত্রই নেনখত গনত সী োর স্টেমে ে , এটি নর্নিত েরমত স্টর্ েেোমর্ো েবণ ড্রোইনভং স্টেমর্ েোমে ও 

রোস্তোয় েনেময় র্ো পমে। বোরংবোর ইন্টোরমেে হোইওময়মত, স্টনোপ্ল্োও পোেোপোনে েোজ েমর, স্টর্মহতু অমর্েগুমেো 
স্টের্ এেসোমে পনরিন্ন েরোর এেো সবমিময় ে নি  ও নর্রোপি উপোয়।  

এেোেোও স্ট োেরিোেে ও পেিোরীমির এেো  োেোয় রোখো উনিৎ স্টর্ স্টনোপ্ল্োও ড্রোইভোরমির িনৃিসী ো সীন ত েোমে, 

এবং স্টনোপ্ল্োও এর আেোর ও ওজর্ স্টেৌেমে ও দ্রুত েো োমর্ো েিের েমর স্টতোমে। স্টনোপ্ল্োও এর স্টপের্ স্টেমে 



বরফ ওেোমর্ো অতযনেে ভোমব িনৃিেনক্ত হ্রোস েরমত বো স্টহোয়োইেআউে অবিোর েোরণ ঘেোমত পোমর। 

স্ট োেরিোেেমির স্টনোপ্ল্োও স্টে পোর েমর র্োওয়োর স্টিিো বো স্টপেমর্ খুব েোেোেোনে র্োওয়ো উনিৎ র্য়। 

স্ট োেরিোেেমির জর্য সবমিময় নর্রোপি জোয়গো হে স্টনোপ্ল্োও এর স্টবে স্টপেমর্ স্টর্খোমর্ রোস্তো পনরষ্কোর ও 

েবণোক্ত।  

  

তীব্র ঠাণ্ডায় বর্রাপত্তা  
স্ট ৌসু ী স্টপোেোে-আেোে পনরেোর্ েরুর্  

• স্টঢোেো, হোেেো, এেোনেে আস্তরণ-নবনেি গর  েোপে পনরেোর্ েরুর্। আস্তরমণর  মেয আেমে পেো 
বোতোস ইর্সুযমেেমরর েোজ েমর। ঘো  হওয়ো এেোমত, স্টর্েো স্টেমে ঠোণ্ডো স্টেমগ স্টর্মত পোমর, েোপমের 

আস্তরণ খুমে স্টফেো স্টর্মত পোমর। বোইমরর স্টপোেোে িঢ়ৃভোমব স্টবোর্ো, পোনর্ স্টরোেে এবং  োেোর েুনপ-রু্ক্ত 

হমত হমব।  

•  োেোয় সবস য় এেটি হযোে বো েুনপ পনরেোর্ েরুর্ েোরণ আপর্োর েরীমরর প্ৰোয় অমেনে তোপ োত্রো 
 োেোর স্টখোেো তোে ুনিময় স্টবনরময় স্টর্মত পোমর।  

• আপর্োর ফুসফুসমে তীব্র েীত স্টেমে সুরিো নিমত স্কোফন  নিময়  ুখ ণ্ডে স্টঢমে রোখুর্।  

• েনি ঢোেমত হোতম োজোর স্টিময় িস্তোর্ো অনেে েোর্নের েোরণ আেুেগুমেো পরস্পমরর সংস্পমেন অনেে 

উষ্ণ েোমে।  

  

হোইমপোেোরন য়ো  
িীঘন স য় ঠোণ্ডো তোপ োত্রোয় েোেমে হোইমপোেোরন য়ো হমত পোমর, নবমেষ েমর নেশু ও বৃদ্ধমির। নর্মনোক্ত 

উপসগনগুমেোর নিমে স্টখয়োে রোখুর্:  

•  মর্োমর্োগ নিমত র্ো পোরো  
• িবুনে স ন্বয়  

• েেোয় অস্পিতো  
• ঘু ঘু  ভোব  

• অবসোি  

• তীব্র েোুঁপুনর্র পর হঠোৎ েমর েোুঁপুনর্ স্টেম  র্োওয়ো  
  

স্টেোমর্ো বযনক্তর েরীমরর তোপ োত্রো র্নি 95 নডনগ্র ফোমরর্হোইমের নর্মি স্টর্ম  র্োয়, তোহমে তৎিণোৎ জরুনর 

নিনেৎসো সহোয়তো নর্র্। স্টভজো েোপে খুমে স্টফেুর্, স্টরোগীমে গর  েম্বে নিময়  ুমে স্টফেুর্, এবং বোইমরর 

সোহোর্য আসোর আগ পর্নন্ত স্টরোগীমে গর , অযোেমেোহে ও েযোমফইর্ নবহীর্ তরে পোর্ েরমত নির্।  

  

ফ্রেবোইে  

েীমতর নিমর্ র্োরো বোইমর েোজ েমর বো স্টখেোেুেো েমর তোমির অজ্ঞোমতও ফ্রেবোইে হমত পোমর। ফ্রেবোইে 

স্টরোমগর শুরুর নিমে স্টেোমর্ো বযেো েরমব র্ো, সুতরোং নর্মনর নবপি সংমেতগুমেোর প্ৰনত েিয রোখমবর্:  

• প্ৰে ত, ত্বমে অসোেতো স্টবোে হমত পোমর এবং রনের্ হময় স্টর্মত পোমর। তোরপর এটি সোিো বো  
েূসর-হেমি রূপ নর্মত পোমর। ফ্রেবোইমে আিোন্ত ত্বে স্পমেনই নেরনেমর অর্ুভূনত হমত পোমর।  



• ফ্রেবোইে হমত পোমর সমেহ হমে, স্টরোগীমে এেটি উষ্ণ িোমর্ সনরময় নর্র্। আিোন্ত িোর্টি গর  ও 

শুেমর্ো নেেু নিময় স্টঢমে নির্। েখমর্ো ঘষোঘনষ েরমবর্ র্ো।  

• তোরপর অনতসত্বর স্টেোমর্ো ডোক্তোমরর েোমে অেবো হোসপোতোমে নর্ময় র্োর্।  

  
###  
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