
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/29/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুম্বমা ট্র্োক্টর ট্রট্র্লার এিং িাস ট্রিে বকছু উত্তম্বরর হাইওম্বেম্বে বর্বিদ্ধ কম্বরম্বছর্ কারণ 

িরফ এিং বহমেীেল োপমাত্রা ট্রেট জমু্বে িইম্বছ  

  

িুধিাম্বরর মম্বধে বর্উ ইেকন  ট্রেম্বটর উত্তরভাম্বগর ট্রিবে ভাগ স্থাম্বর্ ট্রিে কম্বেক ইবি েুিারপাে 

হম্বি; পাবসনেোন্স ট্রলক এম্বফক্ট অিম্বলর অংম্বে ট্রিে কম্বেক ফুট েুিারপাে হম্বি শুক্রিার সকাল 

জমু্বে  

  

েমূ্বর্ের ট্রেম্বে 30 বিগ্রী বর্ম্বে ঠান্ডা হওোর ফম্বল জীির্-বিপন্নকারী অিস্থার সৃবি হম্বি  

  

িহমার্ েুিার এিং বহমেীেল োপমাত্রার জর্ে বিপজ্জর্ক যাোোম্বের অিস্থা আো করা হম্বে  

  

ট্রেম্বটর জরুবর অপাম্বরের্ ট্রকন্দ্র (Emergency Operations Center, EOC) েৃেীে পযনাম্বে 

সবক্রে করা হম্বেম্বছ  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে ট্র্যাক্টর ঘট্র্লার এবং বাণণণজযক বাস ওমেস্টার্ন ণর্উ 

ণবণগণর্ং এর ণর্ণদনষ্ট ণকছু হাইওমেমে আজ রাে 8 p.m. ঘেমক শুরু কমর এবং ইন্টারমস্টট 81 কণরম ামরর ণকছু 

অ্ংশ বুধবার দপুুর ঘেমক ণর্ণষদ্ধ করা হমব কারণ আশা করা হমে ভারী েুষারপাে এবং ণহমশীেল োপমাত্রা 
ঘস্টমটর ণকছু অ্ংশমক প্রভাণবে করমব এই ণবমকল ঘেমক শুরু কমর এবং ো চলমব বুধবার সকাল 

অ্বণধ| ঝমের পমে ঘবণশর ভাগ জােগা 6 ঘেমক 8 ইণি অ্বণধ বরফ ঘদখমব, ণকছু অ্িল বামদ ঘেগুণল 

সাধারণে ঘলক এমফক্ট বরফ পাে, োর মমধয োকমব দণিণ ইরী কাউন্টি , পণিম ণর্উ ইেমকন  চাউটাকুো 
ণরজ, এবং টাগ ণহল উপেযকা উত্তর ণর্উ ইেমকন র ো ঘবশ ঘবণশ পণরমামর্ বরফ ঘদখমে পামর শুক্রবার সকামল|  

  

আবহাওোর কমন পদ্ধণে হ্রাস পাে, উত্তর ণদক ঘেমক চমল আসা একটি ঘপালার ভরমটক্স মঙ্গলবার রামে 

ণবপজ্জর্ক ঠান্ডা বাোমসর শশেয প্রদার্ করমব এবং ো বৃহস্পণেবার অ্বণধ চলমব। ঘস্টট জমুে চলামফরা কঠির্ 

হমব ণবপজ্জর্ক আবহাওোর কারমণ সকাল এবং সন্ধ্যার োোোে ণবণিে হমে পামর| বহমার্ বরফ এবং 
ণহমশীেল োপমাত্রার ফমল প্রাে-েুষার ঝমের অ্বস্থা এমর্ দাাঁে করমব| ণর্উ ইেকন বাসীমদর শুধ ুপ্রমোজর্ হমলই 
চলামফরা করা উণচে|  

  

গভর্নর কুওমমা ঘস্টমটর জরুণর অ্পামরশর্ ঘকন্দ্রমক 3ে পেনামে সণক্রে করার ণর্মদনশ ণদমেমছর্, সম্ভাবয ঘে 

ঘকামর্া জরুণর প্রণেণক্রো কােনক্রমমর জর্য প্রস্তুে হওোর জর্য ও সহােো করার জর্য।  
  

"এই আবহাওোর ণসমস্টম ঘস্টট জমুে েখর্ চলমছ, আণম সমস্ত ণর্উ ইেকন বাসীমদর আমবদর্ জার্াণে 

প্রমোজর্ীে সেকন ো অ্বলম্বর্ করার এবং অ্েযন্ত প্রণেকুল োপমাত্রার জর্য প্রস্তুে হমে, ো আসমছ কমেকণদর্ 

হমব বমল আশা করা হমে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "চালকমদর গাণে চালামর্া উণচে র্ে েদি  র্া ো 



 

 

অ্েযন্ত জরুণর হে, এবং বসবাসকারীরা োমদর বাইমর োকার সমে সীণমে করা উণচে এই ণবপজ্জর্ক ঠান্ডা 
বাোমসর সমে| ঘস্টট এমজণিগুণল স্থার্ীে সমাজমক এবং সঙ্কটকালীর্ আণধকাণরকমদর সহােো প্রদার্ করমে 

প্রস্তুে ঘেমর্ প্রমোজর্|"  

  

আজ রাে 8 ঘেমক শুরু কমর ট্র্যাক্টর ঘট্র্লার এবং বাণণণজযক বাস ণর্ণষদ্ধ করা হমব ণর্উ ইেকন  ঘস্টট থ্রুওমেমে 

এণক্সট 46 (রমচস্টার I-390) ঘেমক ঘপণর্ণসলভযাণর্ো সীমান্ত অ্বণধ, আর োর সামে ইন্টারমস্টট 190, 

ইন্টারমস্টট 290, ঘস্টট রুট 400, মাণকন র্ রুট 219 ণপটাসন ঘরা  ঘেমক ইন্টারমস্টট 90 অ্বণধ এবং ঘস্টট রুট 
5, ঘস্টট রুট 179 ঘেমক I-190 অ্বণধ|  

  

বুধবার দপুুর ঘেমক শুরু কমর, ট্র্যাক্টর ঘট্র্লার এবং বাণণণজযক বাস ণর্ণষদ্ধ করা হমব ইন্টারমস্টট 81 এ, 

কযার্াণ োর্ সীমান্ত ঘেমক ঘস্টট রুট 104 অ্বণধ|  

  

এই ণর্মষধাজ্ঞাগুণল স্থােী হমব ঝমের ঘমোদ অ্বণধ|  

  

রাজধার্ী অ্িল, ঘকন্দ্রীে ণর্উ ইেকন , মধয-হা সর্, ঘমাহক ভযাণল, র্েন কাণি, এবং সাউদার্ন টিোর অ্িমল 

বুধবার সকাল পেনন্ত 6 ঘেমক 12 ইণি েুষার পেমে পামর বমল পূবনাভাস ঘদওো হমেমছ। বাফামলা ঘমমট্র্ামে 

এবং র্েনটাউি ঘলক এমফক্ট বরফ জমম উঠমব মঙ্গলবার ণবমকমলর ঘশষভামগ, এবং োরপর দণিমণ সরে  

োমব বুধবার| পণিম ণর্উ ইেমকন র চাউটাকুো ণরমজর উত্তমরর অ্িমল এবং র্েন কাণি ণর্উ ইেমকন  টাগ ণহল 

উপেযকার অ্ংশ দইু ণফট বা োর ঘবণশ ঘলক এমফক্ট বরফ ঘদখমে পামব বৃহস্পণেবার অ্বণধ|  

  

মঙ্গলবার রাে ঘেমক শুরু কমর, আকন টিক বাোমসর ঝাপটা ণবপজ্জর্ক ণহমশীেল োপমাত্রা ণর্মে আসমব 

ঘস্টমট| ণদমর্র োপমাত্রা খুব সম্ভব কমম োমব একটি অ্মঙ্ক অ্েবা দশ ঘেমক ণবমশর মমধয, রাণত্রকালীর্ সবনণর্ম্ন 

োপমাত্রা শূমর্যর ঘবশ কমেক ণ গ্রী ণর্মচ বহু অ্িমল| শণিশালী বাোমসর দমমকর সামে একণত্রে হমে ঠান্ডা 
োপমাত্রা প্রাণ ােী ঠান্ডা বাোস উত্পাদর্ করমব ো ণকছু জােগাে শূমর্যর ঘচমে 30 ণ গ্রী ণর্মচ|  
  

ণর্উ ইেকন বাসীমদর সবনমশষ েেয ঘপমে আপম ট োকমে োমদর স্থার্ীে আবহাওো ণরমপাটন গুমলামে গভীর 

মমর্ামোগ ঘদো উণচে। জােীে আবহাওো পণরমষবা (National Weather Service) বর্যা, এবং 
শীেকালীর্ আবহাওো, শীেকালীর্ ঝে এবং ঠান্ড   হওোর সেকন ো, র্জরদারী ও অ্যা ভাইসণরর বযবস্থা 
জাণর কমরমছ, ঘস্টমটর ঘবশ ণকছু ণবণভন্ন অ্িমলর জর্য| আবহাওো পেনমবিণ, সেকীকরণ, উপমদশক এবং 
সবনমশষ পূবনাভামসর একটি সমূ্পণন োণলকার জর্য, ণভণজট করুর্ আপর্ার স্থার্ীে র্যাশর্াল ওমেদার সাণভন স 

ওমেবসাইট।  
  

এম্বজবন্সর প্রস্তুবে  

  

ঘহামলযান্ড ণর্রাপত্তা ও জরুণর ঘসবা ণবভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 

Services)  

ঘহামলযান্ড ণর্রাপত্তা ও জরুণর ঘসবা ণবভাগ ঘস্টট এমজণি ও স্থার্ীে সরকামরর সামে সমন্বে অ্বযাহে ঘরমখমছ 

এটি ণর্ণিে করার জর্য োমে ঘস্টমটর দশটি ণরণজওর্াল স্টকপাইমলর সংস্থার্ ঝমের পুমরা সমে জমুে 

সহজলভয োমক। ঘস্টট EOC-এর কমীরা এবং ণরণজওর্াল কমীরা প্রমোজর্মে ঘেমকার্ সমসযার সমাধার্ 

করমে প্রস্তুে আমছ।  
  

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


 

 

ণ পাটন মমন্ট অ্ফ ট্র্ািমপামটন শর্ (Department of Transportation)  

ঘস্টমটর পণরবহর্ অ্ণধদপ্তর, প্রমোজর্ হমল 1598টি প্লাও ট্র্াক, োর মমধয 98টি ণরজাভন  ট্র্াক অ্ন্তভুন ি, ণর্মে 

প্রস্তুে আমছ। ণবভামগ আমছ 51টি ঘটা প্লাও, 326টি বে ঘলা ার, 39টি ঘনামলাোর, 19টি ঘগ্র ার, 203টি 

মাঝাণর ণ উটির প্লাওসহ ণপকআপ ট্র্াক, 34টি ট্র্াক্টর ঘট্র্লার, এবং 369,424 টমর্র ঘবণশ লবণ। শীেকালীর্ 

ঝমের আমগ রাস্তা ণর্রাপদ রাখমে সহােো করার জর্য প্রমোজর্ হমল এই সরঞ্জাম, ঘসইসামে প্রাে 3,900 

অ্পামরটর ও সুপারভাইজার ণর্মোগ করা হমব।  
  

পাশাপাণশ, 35টি বে প্লাও ট্র্াক, দইুটি ঘনা ঘলাোর, 70 জর্ অ্পামরটর, ছেজর্ সরঞ্জাম অ্পামরটর ণর্মদনশক, 

10 জর্ সুপারভাইজার, আটজর্ ঘমকাণর্ক, দইুজর্ ঘমকাণর্ক সুপারভাইজার এবং দইুজর্  টর্া কমান্ড 

ণসমস্টম (Incident Command System, ICS) সমেনর্ কমী ণর্মজমদর ঘহাম ণরণজওর্ ঘেমক অ্র্যার্য 
এলাকাে ণর্মম্নািভামব ণর্মোণজে হমেমছর্।  
  

• ট্রমাহক ভোবলিঃ এই অ্িলটি লং আইলযান্ড ঘেমক পামব পাাঁচটি বে প্লাও ট্র্াক, 10 জর্ অ্পামরটর 

এবং দইুজর্ সুপারভাইজার।  
• ট্রসন্ট্রাল বর্উ ইেকন িঃ এই অ্িল সাউদার্ন টিোর ঘেমক পামব পাাঁচটি বে প্লাও ট্র্াক, 10 জর্ 

অ্পামরটর, দইুজর্ ঘমকাণর্ক এবং দইুজর্ সুপারভাইজার; মমধয-হা সর্ অ্িল ঘেমক পামব দইুজর্ 

ঘমকাণর্ক; লং আইলযান্ড ঘেমক পামব চারজর্ ঘমকাণর্ক ও একজর্ সুপারভাইজার; এবং রাজধার্ী 
অ্িল ঘেমক পামব সুপারভাইজার।  

• পবিম বর্উ ইেকন িঃ এই অ্িল ণফঙ্গার ঘলকস ঘেমক পামব 11টি বে প্লাও ট্র্াক, 22 জর্ অ্পামরটর 

এবং একজর্ সুপারভাইজার; সাউদার্ন টিোর ঘেমক পামব চারটি বে প্লাও ট্র্াক, আটজর্ অ্পামরটর 

এবং একজর্ সুপারভাইজার; মধয-হা সর্ অ্িল ঘেমক পামব একটি ঘনা ঘলাোর; ণফঙ্গার ঘলক্স ঘেমক 

পামব একজর্ সরঞ্জাম অ্পামরটর ণর্মদনশক; সাউদার্ন টিোর ঘেমক পামব একজর্ সরঞ্জাম অ্পামরটর 

ণর্মদনশক; এবং রাজধার্ী অ্িল ঘেমক একজর্ ICS সমেনর্ কমী সদসয।  
• র্র্ন কাবন্ট্রিঃ এই অ্িল লং আইলযান্ড ঘেমক পামব 10টি বে প্লাও ট্র্াক, 20 জর্ অ্পামরটর, একটি ঘনা 

ঘলাোর এবং চারজর্ সুপারভাইজার; এবং রাজধার্ী অ্িল ঘেমক পামব একজর্ ICS সমেনর্ কমী 
সদসয।  

• বমি-হািসর্ ভোবলঃ  এই অ্িল লং আইলযান্ড ঘেমক পামব দইুটি সরঞ্জাম অ্পামরটর ণর্মদনশক এবং 
সাউদার্ন টিোর ঘেমক পামব দজুর্ সরঞ্জাম অ্পামরটর ণর্মদনশক।  

  

ঘমাটরচালকমদর োত্রার পূমবন 511NY এখামর্ ঘদখমে বা ঘমাবাইল অ্যাপ  াউর্মলা  করমে মমর্ করামর্া 
হমে। এই ণবর্ামূমলযর পণরমষবাটি বযবহারকারীমদর রাস্তার অ্বস্থা ঘদখার সুমোগ ঘদে এবং এমে রমেমছ একটি 

শীমের োত্রার সেকীকরণ পদ্ধণে ো বাস্তব-সমমে োত্রার ণরমপাটন  ও ঘকার্ ঘকার্ ঘস্টট রাস্তা পণরষ্কার, ঘভজা 
বা বরমফ ঢাকা ো প্রদশনর্ কমর। পদ্ধণেটি ঘমাটরচালকমদর োত্রা করা আমদৌ সমীচীর্ ণক র্া ো ণর্ধনারণ 

করমে একটা উপকারী সংস্থার্ প্রদার্ কমর।  
  

পাশাপাণশ, সম্প্রণে গভর্নর ঘ াষণা কমরর্ ঘে ঘস্টমটর পণরবহর্ অ্ণধদপ্তর শীেকালীর্ পণরণস্থণেমে ণর্রাপমদ 
গাণে চালামর্া প্রচার করার জর্য একটি র্েুর্ জর্ ণশিা কযামম্পইর্ শুরু কমরমছ। একটি র্েুর্ ওমেবসাইট, 
ণভণ ও এবং ঘসাশযাল ণমণ ো ঘমাটরচালকমদর েুষার ও বরফ পণরণস্থণেমে ণর্রাপমদ গাণে চালামে অ্র্ুপ্রাণণে 

করমব, এবং গাণেচালকমদর োণগদ ণদমব োমে োরা ঘনা প্লাওগুণলমক ণর্রাপমদ কাজ করার জর্য েমেষ্ট জােগা 
প্রদার্ কমর।  
  

https://protect2.fireeye.com/url?k=a11e070a-fd26a068-a11cfe3f-000babd9f75c-06279ac7ca31a680&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=a38a4f9b-ffb2e926-a388b6ae-000babd9fa3f-6d6745594a00f8cc&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=10a3c644-4c9b6126-10a13f71-000babd9f75c-45d827e8f1359a7a&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=0ccea25e-50f604e3-0ccc5b6b-000babd9fa3f-901780ca863d976a&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


 

 

থ্রুওমে অ্মোণরটি (Thruway Authority)  

থ্রুওমে অ্মোণরটি র 669 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরটর আমছ োরা সমগ্র ঘস্টট জমুে 244 টি বে ঘনা প্লাও, 

126 টি মাঝাণর ঘনা প্লাও, 11 টি ঘটা প্লাও এবং 58 টি ঘলা ার কামজ ণর্মোণজে করমে এবং 107,000 

টমর্রও ঘবণশ রাস্তার লবণ প্রমোগ করমে প্রস্তুে। বাফামলা ণ ণভশর্ অ্ণেণরি ছটি বে ঘনা প্লাউ, একটি ঘটা 
প্লাউ, একটি ঘনা ঘলাওোর এবং একটি বে ঘলা ার ঘপমেমছ বরফ ণর্েন্ত্রমণর কাজ করার জর্য| থ্রুওমেমে 

শীমের আবহাওো অ্বস্থার বযাপামর ঘমাটরচালকমদর সেকন  করমে শবণচত্রযমে বােন া ণচহ্ন, হাইওমে সেকন ো 
ঘরণ ও এবং ঘসাশযাল ণমণ ো বযবহার করা হে।  
  

থ্রুওমে অ্মোণরটি ঘমাটরচালকমদর োমদর ঘমাবাইল অ্যাপ  াউর্মলা  করমে উৎসাণহে কমর ো আইমফার্ 

এবং অ্যান্ড্রমে  ণ ভাইমস  াউর্মলা  করার জর্য ণবর্ামূমলয উপলভয। অ্যাপটি ঘমাটরচালকমদর বাস্তব-সমমে 

ট্র্াণফক এবং ণদক ণর্মদনশর্া সহােো লামভর সরাসণর সুমোগ প্রদার্ কমর। এছাোও ঘমাটরচালকরা 
TRANSalert ইমমইমলর জর্য সাইর্ আপ করমে পামরর্ ো সমগ্র থ্রুওমে জমুে সবনমশষ ট্র্াণফক পণরণস্থণে 

প্রদার্ কমর। ণরমেল-টাইম আপম মটর জর্য, ঘমাটরচালকরা থ্রুওমে ও ণর্উ ইেমকন র অ্র্যার্য রাস্তার ট্র্াণফক 

পণরণস্থণে প্রদশনর্কারী ইন্টামরণক্টভ মযাপ ঘদখমে টুইটামর @ThruwayTraffic অ্র্ুসরণ করমে পামরর্ অ্েবা 
www.thruway.ny.gov ণভণজট করমে পামরর্।  
  

জর্মসবা অ্ণধদপ্তর (Department of Public Service)  

জর্মসবা অ্ণধদপ্তর ইউটিণলটির ণসণর্ের ণর্বনাহীমদর সামে ঘোগামোগ রাখমছ ণর্ণিে করার জর্য ঘে ঝমো 
আবহাওো ঘমাকামবলাে োরা প্রস্তুে, এবং োরা ইউটিণলটির ঝে-প্রস্তুণে প্রমচষ্টা ণর্ণবেভামব পেনমবিণ করমব 

এটি ণর্ণিে করার জর্য ঘে ণবভ্রাট সবনণর্ম্ন করার জর্য এবং পুর্ঃস্থাপর্ দ্রুেোর সামে করার জর্য 
ইউটিণলটিগুণল প্রস্তুে আমছ। ণবদযুৎ ও গযাস ইউটিণলটি ও ঘভণরমজামর্র (Verizon) মমো ঘটণলমোগামোগ 

ঘসবা প্রদার্কারীরা ঝে পণরণস্থণে ণর্ণবেভামব পেনমবিণ করমছ এবং ঘসবার বযা াে  টমল ো সবনণর্ম্ন রাখার 

জর্য অ্ণেণরি কমী ণর্মে প্রস্তুে আমছ।  
 
ইউটিণলটি ঘসবার বযা াে  টমল োর সমাধামর্ ইউটিণলটিগুণল ণদমর্ 24  ণ্টা কাজ আমছ এবং প্রমোজর্ হমল 

আবণশযকভামব োমদর জরুণর প্রণেণক্রো পণরকল্পর্া বাস্তবাের্ করমব, োর মমধয রমেমছ কামস্টামারমদর 

ণহমশীেল োপমাত্রার আশঙ্কার বযাপামর েোেন বােন া পাঠামর্া এবং জীবর্-রিা সরঞ্জামমর সামে েুি বা 
অ্র্যার্য জরুণর কামস্টামারমদর সামে ঘোগামোগ করা। অ্ণধদপ্তমরর কমীরা ঝমের সমে ইউটিণলটিগুণলর 

প্রমচষ্টা পেনমবিণ করমে োকমব।  
  

ইউটিণলটিগুণল কামস্টামারমদর ঝে এবং ণর্রাপত্তা েেয প্রদার্ করমে পারমব অ্েবা কামস্টামাররা েমেযর জর্য 
অ্ণধদপ্তমরর কল ঘসন্টামর ঘফার্ করমে পামর। 1-800-342-3377 র্ম্বমর ঘফার্ কমর PSC ঘহল্পলাইমর্র সামে 

ঘোগামোগ করা োমব।  
  

ণর্উ ইেকন  ঘস্টট পুণলশ (New York State Police)  

প্রভাণবে এলাকাে 20 শোংশ টহল বৃণদ্ধ করমছ ণর্উ ইেকন  ঘস্টট পুণলশ এবং অ্ণেণরি বাণহর্ী ণর্মোগ করমে 

প্রস্তুে োকমছ ঝমের সমে েণদ োর প্রমোজর্ হে। সকল চার-চাকার গােী ণর্মোগ করা হমব এবং 
ঘনামমাবাইল ও ইউটিণলটি টাস্ক গােীর মে ণবমশষ গােী কামজ ণর্মোণজে হওোর জর্য শেণর আমছ।  
  

অ্স্থােী এবং অ্িমো সহােোর অ্ণফস (Office of Temporary and Disability Assistance)  

https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8
https://protect2.fireeye.com/url?k=529a9c46-0ea23b24-52986573-000babd9f75c-739bea228c36a667&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=714c17b7-2d74b10a-714eee82-000babd9fa3f-8c8cd1f497f2c1c7&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/


 

 

আসন্ন ঝে ও আগামী ণকছু ণদমর্র েীব্র ঠাণ্ডা োপমাত্রার কারমণ, ঘস্টমটর অ্ণধকাংমশ একটি ঘকা  ব্লু জাণর 

করা হমব বমল মমর্ হমে। ঘস্টমটর ঘকা  ব্লু এর অ্ধীমর্, েখর্ বাোমসর োপমাত্রা 32 ণ ণগ্র ফামরর্হাইট বা 
োর ণর্মচ ঘর্মম োে, সামে েীব্র ঠাণ্ডা বাোস োমক, স্থার্ীে সামাণজক ঘসবা ঘজলাগুণলমক ণর্ণিে করমে হমব 

ঘে গৃহ আশ্রে পাে এবং ঘসই আশ্রেকালীর্ সমে োমে সম্প্রসাণরে করা হে।  
  

ণ পাটন মমন্ট অ্ব এর্ভােরর্মমন্টাল কর্জারমভশর্ (Department of Environmental Conservation)  

ণ পাটন মমন্ট অ্ব এর্ভােরর্মমন্টাল কর্জারমভশর্ পুণলশ কমনকেন া, ফমরস্ট ঘরঞ্জাসন (Forest Rangers), 

জরুণর বযবস্থাপর্া (Emergency Management) কমী এবং অ্িমলর কমীরা সেকন  আমছর্ এবং 
পণরণস্থণের উন্নণে পেনমবিণ করমছর্ এবং ঝমে আক্রান্ত হমে পামর এমর্ এলাকাগুণল সণক্রেভামব টহল 

ণদমের্। ঘনামমাবাইল ও ইউটিণলটি োর্সহ ণবদযমার্ সকল সংস্থার্ ঘেমকামর্া জরুণর পণরণস্থণেমে সহােোর 

জর্য প্রস্তুে আমছ।  
  

ণর্উ ইেকন  পাওোর অ্মোণরটি (New York Power Authority, NYPA) | কযার্াল কমপনামরশর্ (Canal 

Corporation)  

ণর্উ ইেকন  পাওোর অ্মোণরটি পণরণস্থণে পেনমবিণ কমর োমে এবং জরুণর বযবস্থাপর্া কমনকেন ামদর সামে 

ণর্েণমে ঘোগামোগ রাখমছ। NYPA ণবদযুৎ চাণহদা ঘমটামে এবং সম্ভাবয বরফ জমা হ্রাস করমে ণর্োগ্রা র্দী 
ণর্েন্ত্রণ ও অ্ন্টাণরও পাওোর ঘজর্ামরশমর্র সামে কাজ করমছ। ণর্উইেমকন র বৃহত্তম ণবদযুৎমকমন্দ্র জল প্রমবশ 

প্রণেমরাধ করমে NYPA-র র্াোগ্রা পাওোর প্রমজমক্টর জর্য জমলর প্রমবশপমের কামছ আইসক্রযাকারগুণল 

অ্ষ্টপ্রহর কাজ করমছ।  
  

ণরণলজ ও পণরণস্থণের পণরবেন র্ ও ক্রমবধনমার্ ণবপমদর বযাপামর ণর্উ ইেকন  ঘস্টমটর কযার্াল কমপনামরশর্ ো 
NYPA এর একটি সাবণসণ োণর, ঘস্টমটর কযার্াল ণসমস্টমমর েীরবেী পাণর্ণবদযুৎ এর্টিটিগুণলর সামে 

ণর্েণমে ঘোগামোগ রাখমছ। কযার্াল কমপনামরশর্ পুমরা ঘস্টমটর কযার্াল ণসমস্টমম সম্ভাবয বর্যা প্রভাব প্রশণমে 

করার জর্য স্বপ্রমর্াণদে পদমিপ ণর্মেমছ এবং ঘমাহক র্দীর েীরবেী অ্বস্থার্সহ জার্া বরফ জমাট 
অ্বস্থার্গুণলমক ণর্ণবেভামব পেনমবিণ করমছ।  
  

ঘস্কমর্মক্টণ  ও মন্টমগামাণর কাউণন্টর ইণর কযার্াল লক 8-10 এ লমকর আমশপামশ বরফ জমাট ঘবাঁমধ ঘগমল ো 
অ্পসারণ করামে পাঠামর্ার জর্য কযার্াল কমপনামরশর্ একটি ঠিকাদার স্টযান্ডবাই ঘরমখমছ।  
  

বর্রাপদ যাত্রা  
ণর্রাপদ ড্রাইণভং এর ণকছু সবমচমে গুরুত্বপূণন পরামশনগুণলর অ্ন্তভুন ি হল:  

• েখর্ শীেকালীর্ ঝে আ াে হামর্, েখর্ প্রমোজর্ র্া হমল ড্রাইভ করমবর্ র্া।  
• ঘসেুগুমলাে সাবধার্ো অ্বলম্বর্ করুর্ ঘেমহেু বরফ ঘসখামর্ রাস্তার ঘচমে দ্রুে জমাট বাাঁমধ।  
• ঘভজা পাো রাস্তামক ণপণেল করমে পামর, োই েখর্ই সামমর্ োমদর একটা সূ্তপ আসমব, েখর্ আমরা 

ধীর গণেমে গাণে চালামর্া গুরুত্বপূণন।  
• আপর্ামক আবণশযকভামব ভ্রমণ করমে হমল, এটা ণর্ণিে করুর্ ঘে আপর্ার গাণেমে কম্বল, ঘবলচা, 

ফ্ল্যাশলাইট ও অ্ণেণরি বযাটাণর, অ্ণেণরি গরম কাপে, এক ঘজাো টাোর ঘচর্, বযাটাণর বুস্টার 

োর, সহমজ শণি প্রদার্কারী খাবার এবং ণ সমট্র্স ফ্ল্যাগ ণহমসমব বযবহার করমে উজ্জ্বল রমের 

কাপমের মমো টিমক োকার সরঞ্জামাণদ োমক।  



 

 

• আপর্ার েণদ একটি বযবহার উপমোগী ঘসল ঘফার্ বা অ্র্যার্য ঘোগামোগ েন্ত্র ঘেমর্ টু-ওমে ঘরণ ও 

োমক, োহমল বযাটাণর চাজন  ণদমে রাখুর্ এবং ভ্রমণ করার সমে এটি আপর্ার সামেই রাখুর্। আপণর্ 

েণদ ঘকাোও আটকা পমের্, আপণর্ সাহামেযর জর্য ঘফার্ করমে পারমবর্, উদ্ধারকারীমক আপর্ার 

অ্বস্থার্ সম্পমকন  জার্ামে পারমবর্।  
  

শীেকালীর্ ঝমের সমমে সবমচমে ঘবণশ মেুৃয ও আ ামের কারণ হল পণরবহর্ দ ুনটর্া। গাণে চালামর্া শুরু 

করার আমগ, আপর্ার গাণে োেে  বরফ ও েুষারমুি োমক ো ণর্ণিে করুর্; ভামলা দণৃষ্টশণি ভামলা গাণে 

চালামর্ার চাণবকাঠি। ঘকাোে ঘকাোে োমমবর্ োর পণরকল্পর্া কমর ণর্র্ এবং দইু গাণের মমধয দরূত্ব বজাে 

রাখুর্। অ্ণেণরি সেকন  োকুর্ এবং মমর্ রাখমবর্ ঘে বাোমস োকা েুষামরর কারমণ ঘছাট ণশশুমদর ঘদখা র্াও 

ঘেমে পামর। সবসমে রাস্তা ও আবহাওোর পণরণস্থণের সামে ণমণলমে আপর্ার গণে ঠিক করুর্।  
  

সব রাস্তার ঘমাটরচালকমদর জর্য এটা জার্া গুরুত্বপূণন ঘে ঘনাপ্লাও  ণ্টাে 35 মাইল পেনন্ত গণেমবমগ চমল ো 
অ্মর্ক ঘিমত্রই ণলণখে গণে সীমার ঘেমক কম, এটি ণর্ণিে করমে ঘে ছোমর্া লবণ ড্রাইণভং ঘলমর্ োমক ও 

রাস্তাে ছণেমে র্া পমে। বারংবার ইন্টারমস্টট হাইওমেমে, ঘনাপ্লাও পাশাপাণশ কাজ কমর, ঘেমহেু অ্মর্কগুমলা 
ঘলর্ একসামে পণরেন্ন করার এটা সবমচমে কমনিম ও ণর্রাপদ উপাে।  
  

এছাোও ঘমাটরচালক ও পেচারীমদর এটা মাোে রাখা উণচৎ ঘে ঘনাপ্লাও ড্রাইভারমদর দণৃষ্টসীমা সীণমে োমক, 

এবং ঘনাপ্লাও এর আকার ও ওজর্ ঘকৌশমল ও দ্রুে োমামর্া কষ্টকর কমর ঘোমল। ঘনাপ্লাও এর ঘপছর্ ঘেমক 

বরফ ওোমর্া অ্েযণধক ভামব দণৃষ্টশণি হ্রাস করমে বা ঘহাোইটআউট অ্বস্থার কারণ  টামে পামর। 
ঘমাটরচালকমদর ঘনাপ্লাও ঘক পার কমর োওোর ঘচষ্টা বা ঘপছমর্ খুব কাছাকাণছ োওো উণচৎ র্ে। 
ঘমাটরচালকমদর জর্য সবমচমে ণর্রাপদ জােগা হল ঘনাপ্লাও এর ঘবশ ঘপছমর্ ঘেখামর্ রাস্তা পণরষ্কার ও 

লবণাি।  
  

েীব্র ঠাণ্ডাে বর্রাপত্তা  
ঘমৌসুমী ঘপাশাক-আশাক পণরধার্ করুর্  

• ঘঢালা, হালকা, একাণধক আস্তরণ-ণবণশষ্ট গরম কাপে পণরধার্ করুর্। আস্তরমণর মমধয আটমক পো 
বাোস ইর্সুযমলটমরর কাজ কমর।  াম হওো এোমে, ঘেটা ঘেমক ঠাণ্ডা ঘলমগ ঘেমে পামর, কাপমের 

আস্তরণ খুমল ঘফলা ঘেমে পামর। বাইমরর ঘপাশাক দঢ়ৃভামব ঘবার্া, পাণর্ ঘরাধক এবং মাোর টুণপ-েুি 

হমে হমব।  
• মাোে সবসমে একটি হযাট বা টুণপ পণরধার্ করুর্ কারণ আপর্ার শরীমরর প্রাে অ্মধনক োপমাত্রা 

মাোর ঘখালা োল ুণদমে ঘবণরমে ঘেমে পামর।  
• আপর্ার ফুসফুসমক েীব্র শীে ঘেমক সুরিা ণদমে স্কাফন  ণদমে মুখমণ্ডল ঘঢমক রাখুর্।  
• কণি ঢাকমে হােমমাজার ঘচমে দস্তার্া অ্ণধক কােনকর কারণ আেুলগুমলা পরস্পমরর সংস্পমশন অ্ণধক 

উষ্ণ োমক।  
  

হাইমপাোরণমো  
দী ন সমে ঠাণ্ডা োপমাত্রাে োকমল হাইমপাোরণমো হমে পামর, ণবমশষ কমর ণশশু ও বৃদ্ধমদর। ণর্মম্নাি 

উপসগনগুমলার ণদমক ঘখোল রাখুর্:  

• মমর্ামোগ ণদমে র্া পারা  



 

 

• দবুনল সমন্বে  

• কোে অ্স্পষ্টো  
•  ুম ুম ভাব  

• অ্বসাদ  
• েীব্র কাাঁপুণর্র পর হঠাৎ কমর কাাঁপুণর্ ঘেমম োওো  

  

ঘকামর্া বযণির শরীমরর োপমাত্রা েণদ 95 ণ ণগ্র ফামরর্হাইমটর ণর্মচ ঘর্মম োে, োহমল েৎিণাৎ জরুণর 

ণচণকৎসা সহােো ণর্র্। ঘভজা কাপে খুমল ঘফলুর্, ঘরাগীমক গরম কম্বল ণদমে মুমে ঘফলুর্, এবং বাইমরর 

সাহােয আসার আগ পেনন্ত ঘরাগীমক গরম, অ্যালমকাহল ও কযামফইর্ ণবহীর্ েরল পার্ করমে ণদর্।  
  

ফ্রস্টবাইট  
শীমের ণদমর্ োরা বাইমর কাজ কমর বা ঘখলাধুলা কমর োমদর অ্জ্ঞামেও ফ্রস্টবাইট হমে পামর। ফ্রস্টবাইট 
ঘরামগর শুরুর ণদমক ঘকামর্া বযো করমব র্া, সুেরাং ণর্মম্নর ণবপদ সংমকেগুমলার প্রণে লিয রাখমবর্:  

• প্রেমে, ত্বমক অ্সােো ঘবাধ হমে পামর এবং রণের্ হমে ঘেমে পামর। োরপর এটি সাদা বা  
ধূসর-হলমদ রূপ ণর্মে পামর। ফ্রস্টবাইমট আক্রান্ত ত্বক স্পমশনই ণশরণশমর অ্র্ুভূণে হমে পামর।  

• ফ্রস্টবাইট হমে পামর সমেহ হমল, ঘরাগীমক একটি উষ্ণ স্থামর্ সণরমে ণর্র্। আক্রান্ত স্থার্টি গরম ও 

শুকমর্া ণকছু ণদমে ঘঢমক ণদর্। কখমর্া  ষা ণষ করমবর্ র্া।  
• োরপর অ্ণেসত্বর ঘকামর্া  ািামরর কামছ অ্েবা হাসপাোমল ণর্মে োর্।  
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