
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/30/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বক স্টেম্বের মম্বযে বিম্বয় যাওয়া উম্বেখম্বযাগে েীতকালীর্ 

আিহাওয়ার িোপাম্বর সিনম্বেষ তথ্ে জার্াম্বলর্  

  

বিবভন্ন আপম্বেে হাইওম্বয়ম্বত ট্রাক্টর স্টট্রলার ও িাস চলাচল এখম্বর্া বর্বষদ্ধ  

  

েমূ্বর্ের 30 বিবি কম পযনন্ত তাপমাত্রার ঠাণ্ডা িাতাম্বসর ফম্বল জীির্-ঝুুঁ বকম্বত স্টফলা ঠাণ্ডার 

পবরবিবত হম্বি  

  

তুষার ওড়ার জর্ে এিং বহমেীতল তাপমাত্রার জর্ে যাতায়াত পবরবিবত বিপজ্জর্কই থ্াকম্বি িম্বল 

আেঙ্কা করা হম্বে  

  

স্টেম্বের জরুবর অপাম্বরের্ স্টকন্দ্র (Emergency Operations Center, EOC) তৃতীয় পযনাম্বয় 

সবিয় থ্াকম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে স্টেমের মমযয দিমে যাওো উমেখমযাগয শীতোলীর্ আবহাওোর বযাপামর, 

যা আপমেমের অ্দযোাংশ অ্ঞ্চলমে প্রভাদবত েরমে, সবনমশষ তথ্য জার্ামলর্ এবাং স্টেমের প্রদতদিোর 

বযাপামরও জার্ামলর্। আপমেে দর্উ ইেমেন র অ্দযোাংশ ইদতমমযযই েমেে ইদঞ্চ স্টথ্মে এে ফুে পযনন্ত তুষার 

স্টিমখমে, পদিম দর্উ ইেেন  এবাং উত্তর স্টিমশর দেেু দেেু অ্ঞ্চমল এে ফুে বা তারও স্টবদশ তুষার পড়মে। আসন্ন 

দির্গুদলমত, অ্দত অ্দবচল স্টলে ইমফক্ট তুষার বযামে 1 স্টথ্মে 2 ফুে পযনন্ত অ্দতদরক্ত তুষারপাত হমব বমল 

আশঙ্কা েরা হমে। উত্তর স্টথ্মে স্টযমে আসা স্টপালার ভমেন ক্স এর ফমল দবপজ্জর্ে ভীষণ ঠাণ্ডা বাতাস আসমে এবাং 
এটি বৃহস্পদতবার পযনন্ত থ্ােমব বমল আশঙ্কা েরা হমে।  

  

পুমরা স্টেমে যাতাোমতর েঠির্ অ্বস্থা অ্বযাহত থ্ােমব স্টযমহতু দবপজ্জর্ে আবহাওো পদরদস্থদতর োরমণ সোল 

ও সন্ধ্যার যাতাোত প্রভাদবত হমব বমল আশঙ্কা েরা যামে। উড়মত থ্াো তুষার এবাং দহমশীতল তাপমাত্রার 

ফমল প্রবল তুষারঝমড়র োোোদে পদরদস্থদতর সৃদি হমব। গভর্নর কুওমমার অ্যীমর্, স্টেমের এমজদিগুদল পুমরা 
স্টেমে সম্পমির প্রাে-দর্মোগ েমরমে এবাং স্থার্ীে সরোরগুদলমে প্রদতদিোে সাহাযয েরার জর্য সমূ্পণনভামব 

দর্যুক্ত আমে। পাশাপাদশ, আপমেমের দবদভন্ন হাইওমেমত ট্রাক্টর স্টট্রলার ও বাস চলাচমল স্টয দর্মষযাজ্ঞা মঙ্গলবার 

সন্ধ্যাে জাদর েরা হমেেে  তা োযনের থ্ােমব। সম্ভাবয স্টযমোমর্া জরুদর প্রদতদিো োযনিমম সাহাযয েরার 

জর্য স্টেমের জরুদর অ্পামরশর্ স্টেন্দ্র তৃতীে পযনামে সদিে থ্ােমব।  

  

"স্টযমহতু দর্উ ইেেন  আমরেটি চরম আবহাওো দসমেমমর সমু্মখীর্ হমেমে, আদম দর্উ ইেেন বাসীমির তাদগি 

দিদে তারা স্টযর্ েমনতৎপর থ্ামে, দর্রাপি থ্াোর জর্য প্রমোজর্ীে সতেন তা অ্বলম্বর্ েমর এবাং অ্প্রমোজর্ীে 

যাতাোত স্টথ্মে দবরত থ্ামে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "স্টপালার ভমেন ক্স দবপজ্জর্ে যরমর্র দর্ম্ন তাপমাত্রা 



 

 

দর্মে আসমে এবাং যাতাোত পদরদস্থদত দবপজ্জর্ে েমর তুলমে, এর মমযয পুমরা আপমেে দর্উ ইেমেন  েমী, 
সরঞ্জাম ও সম্পি স্থাপর্ েরমত আমামির প্রমচিা অ্বযাহত আমে।"  

  

বুযবার সোমল স্টেমে আঘাত হার্মব এেটি শদক্তশালী, প্রবল আেন টিে শশতযপ্রবাহ এবাং এটি পুমরা দির্জমুড় 

উত্তরদিমে স্টযমত থ্ােমব। বুযবার দবোল স্টথ্মে শুরু েমর বৃহস্পদতবার পযনন্ত স্টেমের স্টবদশর ভাগ অ্ঞ্চমল 

দবপজ্জর্ে যরমর্র ঠাণ্ডা বাতাস থ্ােমব বমল আশঙ্কা েরা হমে, এটি শূমর্যর দর্মচ 15 স্টথ্মে 35 পযনন্ত স্টযমোমর্া 
তাপমাত্রা হমত পামর। আেন টিে যাক্কাটি ইদর স্টলমের উত্তরপূমবন এবাং অ্ন্টাদরও স্টলমে ভারী স্টলে ইমফক্ট তুষামরর 

সৃদি েরমব। বুযবার পুমরা দিমর্ স্টলে ইমফক্ট তুষার িদিণদিমে যাত্রা েরমত থ্ােমব স্টমমট্রা বামফমলা এলাো 
এবাং োগ দহল প্ল্যােু (Tug Hill Plateau) এর উপর দিমে।  

  

দবপজ্জর্ে েম ঠাণ্ডা বাতামসর তাপমাত্রার জর্য ফ্রেবাইে ও হাইমপাথ্াদমনোর ঝুুঁ দে স্টবদশ থ্ােমব। গভর্নর 

কুওমমা দর্উ ইেেন বাসীমে পরামশন দিমেমের্ বাদড়র স্টভতমর থ্ােমত, এবাং যদি বাইরে  স্টবর হমতই হে, ঠাণ্ডাে 

থ্াো সীদমত েরমত এবাং েমেে প্রস্ত োপড় পড়মত। ফ্রেবাইে 20 দমদর্মের েম সমমে হমত পামর। স্টপাষা 
প্রাণীমির যত স্টবদশ সম্ভব বাদড়র স্টভতমর রাখা উদচত।  

  

বদযনত বাতাস এবাং প্রবল বােুর স্টবমগর োরমণ বুযবার ও বৃহস্পদতবার প্রবল তুষারঝমড়র োোোদে 

পদরদস্থতি  হমত পামর। বাদে স্টেমে দহমশীতল তাপমাত্রা এবাং ঘর্ঘর্ প্রবল স্টবমগর বাতামসর ফমল যাতাোমতর 

েঠির্ পদরদস্থদতর সমু্মখীর্ হমত হমব, যার মমযয তুষার স্টকাোল থ্ােমত পামর। আজমে স্টেমের স্টযমোমর্া স্থামর্ 

ভ্রমমণর সমে অ্তযন্ত সতেন তা বজাে রাখমত হমব। আপর্ামে যদি ভ্রমণ েরমতই হে, েম গদতমত গাদড় চালার্, 

দর্রাপি িরূত্ব বজাে রাখুর্ এবাং আপর্ার যামর্ এেটি শীতোলীর্ জীবর্রিা দেে রাখুর্।  

  

ট্রাক্টর স্টট্রলার/িাস বর্বষদ্ধ  

  

মঙ্গলবার রাত 8ো পযনন্ত পাওো খবর অ্র্ুযােী,দর্উ ইেেন  স্টেমের থ্রুওমের এদক্সে 46 (স্টরামচোর I-390) 

স্টথ্মে স্টপর্দসলভযাদর্োর সীমান্ত পযনন্ত, এবাং ইন্টারমেে 190, ইন্টারমেে 290, স্টেে রুে 400, দপোসন স্টরাড 

স্টথ্মে ইন্টারমেে 90 পযনন্ত মাদেন র্ রুে 219; এবাং স্টেে রুে 179 স্টথ্মে I-190 পযনন্ত স্টেে রুে 5 ও ট্রাক্টর 

স্টট্রলার এবাং বাদণদজযে বাস চলাচল দর্দষদ্ধ থ্ােমব।  

  

বুযবার িপুুমর শুরু হমে, োর্াডার সীমামন্ত ইন্টারমেে 81 স্টথ্মে স্টেে রুে 104 পযনন্ত ট্রাক্টর স্টট্রলার ও 

বাদণদজযে বাস চলাচল বন্ধ্ থ্ােমব।  

  

ঝমড়র পুমরা সমে এই দর্মষযাজ্ঞা োযনের থ্ােমব।  

  

এম্বজবির প্রস্তুবত  

  

স্টহামলযাে দর্রাপত্তা ও জরুদর স্টসবা দবভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 

Services)  

স্টহামলযাে দর্রাপত্তা ও জরুদর স্টসবা দবভাগ স্টেে এমজদি ও স্থার্ীে সরোমরর সামথ্ সমন্বে অ্বযাহত স্টরমখমে 

এটি দর্দিত েরার জর্য যামত স্টেমের িশটি দরদজওর্াল েেপাইমলর সাংস্থার্ ঝমড়র পুমরা সমে জমুড় সহজলভয 



 

 

থ্ামে। স্টেে EOC-এর েমীরা এবাং দরদজওর্াল েমীরা প্রমোজর্মত স্টযমোর্ সমসযার সমাযার্ েরমত প্রস্তুত 

আমে।  

  

দডপােন মমন্ট অ্ফ ট্রািমপামেন শর্ (Department of Transportation, DOT)  

স্টেমের পদরবহর্ অ্দযিপ্তর, প্রমোজর্ হমল 1,598টি প্ল্াও ট্রাে, যার মমযয 98টি দরজাভন  ট্রাে অ্ন্তভুন ক্ত, দর্মে 

প্রস্তুত আমে। পাশাপাদশ, অ্দযিপ্তমরর রমেমে 51টি স্টো প্ল্াও, 326টি বড় স্টলাডার, 39টি স্টনামলাোর, 20টি 

স্টেডার, 202টি মাঝাদর প্ল্াওসহ দপেআপ ট্রাে, 34টি ট্রাক্টর স্টট্রলার, এবাং 351,000 েমর্র স্টবদশ লবণ। 

শীতোলীর্ ঝমড়র আমগ রাস্তা দর্রাপি রাখমত সহােতা েরার জর্য প্রমোজর্ হমল এই সরঞ্জাম, স্টসইসামথ্ প্রাে 

3,900 অ্পামরের ও সুপারভাইজার দর্মোগ েরা হমব।  

  

স্টমের বােরর্ ব্রাউমর্র অ্র্ুমরাময, বামফমলামত অ্দতদরক্ত 10টি প্ল্াও ট্রাে দর্মোদজত েরা হমব শহমর বতন মামর্ 

সহােতা েরমত থ্াো 8টি DOT প্ল্াও োড়াও। পাশাপাদশ, 35টি বড় প্ল্াও ট্রাে, িইুটি স্টনা স্টলাোর, 70 জর্ 

অ্পামরের, েেজর্ সরঞ্জাম অ্পামরের দর্মিনশে, সাতজর্ সুপারভাইজার, আেজর্ স্টমোদর্ে, িইুজর্ স্টমোদর্ে 

সুপারভাইজার এবাং িইুজর্ ঘের্া েমাে দসমেম (Incident Command System, ICS) সমথ্নর্ েমী 
দর্মজমির স্টহাম দরদজওর্ স্টথ্মে অ্র্যার্য এলাোে দর্মম্নাক্তভামব দর্মোদজত হমেমের্ঃ  
  

• পবিম বর্উ ইয়কন ঃ এই অ্ঞ্চল দফঙ্গার স্টলেস স্টথ্মে পামব 21টি বড় প্ল্াও ট্রাে, 22 জর্ 

অ্পামরের এবাং এেজর্ সুপারভাইজার; সাউিার্ন টিোর স্টথ্মে পামব চারটি বড় প্ল্াও ট্রাে, 

আেজর্ অ্পামরের, িইুজর্ স্টমোদর্ে, এেজর্ সরঞ্জাম অ্পামরের দর্মিনশে এবাং এেজর্ 

সুপারভাইজার; মযয-হাডসর্ অ্ঞ্চল স্টথ্মে পামব এেটি স্টনা স্টলাোর; এবাং রাজযার্ী অ্ঞ্চল স্টথ্মে 

এ েজর্ ICS সমথ্নর্ েমী সিসয।  

• স্টমাহক ভোবলঃ এই অ্ঞ্চলটি লাং আইলযাে স্টথ্মে পামব পাুঁচটি বড় প্ল্াও ট্রাে, 10 জর্ 

অ্পামরের এবাং এেজর্ সুপারভাইজার।  

• স্টসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন ঃ এই অ্ঞ্চল সাউিার্ন টিোর স্টথ্মে পামব পাুঁচটি বড় প্ল্াও ট্রাে, 10 জর্ 

অ্পামরের, এবাং িইুজর্ সুপারভাইজার; মযয-হাডসর্ অ্ঞ্চল স্টথ্মে পামব িইুজর্ স্টমোদর্ে; লাং 
আইলযাে স্টথ্মে পামব চারজর্ স্টমোদর্ে ও এেজর্ সুপারভাইজার; এবাং রাজযার্ী অ্ঞ্চল 

স্টথ্মে পামব এেজর্ স্টমোদর্ে সুপারভাইজার।  

• র্থ্ন কাবন্ট্রঃ এই অ্ঞ্চল লাং আইলযাে স্টথ্মে পামব 10টি বড় প্ল্াও ট্রাে, 20 জর্ অ্পামরের, 

এেটি স্টনা স্টলাোর এবাং িইুজর্ সুপারভাইজার; এবাং রাজযার্ী অ্ঞ্চল স্টথ্মে পামব এেজর্ ICS 

সমথ্নর্ েমী সিসয।  

• বমি-হািসর্ ভোবলঃ এই অ্ঞ্চল লাং আইলযাে স্টথ্মে পামব িইুটি সরঞ্জাম অ্পামরের দর্মিনশে 

এবাং সাউিার্ন টিোর স্টথ্মে পামব িজুর্ সরঞ্জাম অ্পামরের দর্মিনশে।  

  

স্টমােরচালেমির যাত্রার পূমবন 511NY এখামর্ স্টিখমত বা স্টমাবাইল অ্যাপ ডাউর্মলাড েরমত মমর্ েরামর্া হমে। 

এই দবর্ামূমলযর পদরমষবাটি বযবহারোরীমির রাস্তার অ্বস্থা স্টিখার সুমযাগ স্টিে এবাং এমত রমেমে এেটি শীমতর 

যাত্রার সতেীেরণ পদ্ধদত যা বাস্তব-সমমে যাত্রার দরমপােন  ও স্টোর্ স্টোর্ স্টেে রাস্তা পদরষ্কার, স্টভজা বা বরমফ 

ঢাো তা প্রিশনর্ েমর। পদ্ধদতটি স্টমােরচালেমির যাত্রা েরা আমিৌ সমীচীর্ দে র্া তা দর্যনারণ েরমত এেো 
উপোরী সাংস্থার্ প্রিার্ েমর।  

 

পাশাপাদশ, সম্প্রদত গভর্নর স্টঘাষণা েমরর্ স্টয স্টেমের পদরবহর্ অ্দযিপ্তর শীতোলীর্ পদরদস্থদতমত দর্রাপমি 

https://protect2.fireeye.com/url?k=dfd0b095-83f4b1dc-dfd249a0-0cc47aa8d394-cb1326b06207f0d6&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=bcf2bdda-e0d6bc93-bcf044ef-0cc47aa8d394-2f59029b43df0422&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


 

 

গাদড় চালামর্া প্রচার েরার জর্য এেটি র্তুর্ জর্ দশিা েযামম্পইর্ শুরু েমরমে। এেটি র্তুর্ ওমেবসাইে, 

দভদডও এবাং স্টসাশযাল দমদডো স্টমােরচালেমির তুষার ও বরফ পদরদস্থদতমত দর্রাপমি গাদড় চালামত অ্র্ুপ্রাদণত 

েরমব, এবাং গাদড়চালেমির তাদগি দিমব যামত তারা স্টনা প্ল্াওগুদলমে দর্রাপমি োজ েরার জর্য যমথ্ি জােগা 
প্রিার্ েমর।  

 

থ্রুওমে অ্মথ্াদরটি (Thruway Authority)  

থ্রুওমে অ্মথ্াদরটি র 669 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরের আমে যারা সমে স্টেে জমুড় 244 টি বড় স্টনা প্ল্াও, 

126 টি মাঝাদর স্টনা প্ল্াও, 11 টি স্টো প্ল্াও এবাং 58 টি স্টলাডার োমজ দর্মোদজত েরমত এবাং 107,000 েমর্রও 

স্টবদশ রাস্তার লবণ প্রমোগ েরমত প্রস্তুত। থ্রুওমেমত শীমতর আবহাওো অ্বস্থার বযাপামর স্টমােরচালেমির সতেন  
েরমত শবদচত্রযমে বাতন া দচহ্ন, হাইওমে সতেন তা স্টরদডও এবাং স্টসাশযাল দমদডো বযবহার েরা হে। থ্রুওমে 

অ্মথ্াদরটি পদিম দর্উ ইেেন  অ্ঞ্চমল ঝমড়র সহােতা েরার জর্য অ্দতদরক্ত সাংস্থার্ দর্যুক্ত েমরমে। থ্রুওমে 

দবভামগর চারপামশ অ্দতদরক্ত েমী দর্মোমগর পাশাপাদশ, আমরা বড় স্টনা প্ল্াও, মাঝাদর স্টনা প্ল্াও, বড় স্টলাডার 

এবাং এেটি স্টো প্ল্াও এর মমতা অ্দতদরক্ত সরঞ্জাম অ্বস্থার্ পদরবতন র্ েমর স্টরমখদে।  

 

থ্রুওমে অ্মথ্াদরটি স্টমােরচালেমির তামির স্টমাবাইল অ্যাপ ডাউর্মলাড েরমত উৎসাদহত েমর যা আইমফার্ 

এবাং অ্যান্ড্রমেড দডভাইমস ডাউর্মলাড েরার জর্য দবর্ামূমলয উপলভয। অ্যাপটি স্টমােরচালেমির বাস্তব-সমমে 

ট্রাদফে এবাং দিে দর্মিনশর্া সহােতা লামভর সরাসদর সুমযাগ প্রিার্ েমর। এোড়াও স্টমােরচালেরা 
TRANSalert ইমমইমলর জর্য সাইর্ আপ েরমত পামর যা সমে থ্রুওমে জমুড় সবনমশষ ট্রাদফে পদরদস্থদত প্রিার্ 

েমর। দরমেল-োইম আপমডমের জর্য, স্টমােরচালেরা থ্রুওমে ও দর্উ ইেমেন র অ্র্যার্য রাস্তার ট্রাদফে পদরদস্থদত 

প্রিশনর্োরী ইন্টামরদক্টভ মযাপ স্টিখমত েুইোমর @ThruwayTraffic অ্র্ুসরণ েরমত পামরর্ অ্থ্বা 
www.thruway.ny.gov দভদজে েরমত পামরর্।  

 

দর্উ ইেমেন র দমদলোদর ও র্যাভাল অ্যামফোসন দবভাগ (New York's Division of Military and Naval 

Affairs)  

স্টেমের ঝমড়র প্রদতদিো দমশমর্র সহােতা েরমত র্যাশর্াল গামডন র (National Guard) 80 সিসযমে সদিে 

েরা হমেমে। েমী বা সরবরাহ উভে প্রোর পদরবহর্ স্টসবা প্রিামর্র জর্য সিসযমির পুমরা স্টেমে 20টি যার্সহ 
িমল দর্মোগ েরা হমব, এবাং এেই সামথ্ দেেু ধ্বাংসাবমশষ পদরষ্কার োমজও সমথ্নর্ প্রিার্ েরা হমব।  

 

জর্মসবা অ্দযিপ্তর (Department of Public Service)  

 

জর্মসবা অ্দযিপ্তর ইউটিদলটির দসদর্ের দর্বনাহীমির সামথ্ স্টযাগামযাগ রাখমে দর্দিত েরার জর্য স্টয ঝমড়া 
আবহাওো স্টমাোমবলাে তারা প্রস্তুত, এবাং তারা ইউটিদলটির ঝড়-প্রস্তুদত প্রমচিা দর্দবড়ভামব পযনমবিণ েরমব 

এটি দর্দিত েরার জর্য স্টয দবভ্রাে সবনদর্ম্ন েরার জর্য এবাং পুর্ঃস্থাপর্ দ্রুততার সামথ্ েরার জর্য 
ইউটিদলটিগুদল প্রস্তুত আমে। দবিযুৎ ও গযাস ইউটিদলটি ও স্টভদরমজামর্র (Verizon) মমতা স্টেদলমযাগামযাগ স্টসবা 
প্রিার্োরীরা ঝড় পদরদস্থদত দর্দবড়ভামব পযনমবিণ েরমে এবাং স্টসবার বযাঘাত ঘেমল তা সবনদর্ম্ন রাখার জর্য 
অ্দতদরক্ত েমী দর্মে প্রস্তুত আমে।  

 

ইউটিদলটি স্টসবার বযাঘাত ঘেমল তার সমাযামর্ ইউটিদলটিগুদল দিমর্ 24 ঘণ্টা োজ আমে এবাং প্রমোজর্ হমল 

আবদশযেভামব তামির জরুদর প্রদতদিো পদরেল্পর্া বাস্তবাের্ েরমব, যার মমযয রমেমে োমোমারমির 

দহমশীতল তাপমাত্রার আশঙ্কার বযাপামর যথ্াথ্ন বাতন া পাঠামর্া এবাং জীবর্-রিা সরঞ্জামমর সামথ্ যুক্ত বা অ্র্যার্য 

https://www.ny.gov/programs/safe-winter-driving
https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8
https://protect2.fireeye.com/url?k=bea4fc3c-e280fd75-bea60509-0cc47aa8d394-d981f25deeef298a&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=d73b77c9-8b1e7baa-d7398efc-0cc47aa88e08-e748a90cc10cf051&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/


 

 

জরুদর োমোমারমির সামথ্ স্টযাগামযাগ েরা। অ্দযিপ্তমরর েমীরা ঝমড়র সমে ইউটিদলটিগুদলর প্রমচিা 
পযনমবিণ েরমত থ্ােমব।  

 

ইউটিদলটিগুদল োমোমারমির ঝড় এবাং দর্রাপত্তা তথ্য প্রিার্ েরমত পারমব অ্থ্বা োমোমাররা তমথ্যর জর্য 
অ্দযিপ্তমরর েল স্টসন্টামর স্টফার্ েরমত পামর। 1-800-342-3377 র্ম্বমর স্টফার্ েমর PSC স্টহল্পলাইমর্র সামথ্ 

স্টযাগামযাগ েরা যামব।  

 

দর্উ ইেেন  স্টেে পুদলশ (New York State Police)  

দর্উ ইেেন  স্টেমের পুদলশ (New York State Police) আিান্ত এলাোে েহল 25 শতাাংশ বৃদদ্ধ েমরমে এবাং 
প্রমোজর্ হমল অ্দতদরক্ত েমী দর্মোমগর জর্য প্রস্তুত আমে। সেল স্টফার-হুইল ড্রাইভ গাদড় দর্মোগ েরা হমব 

এবাং স্টনামমাবাইল ও ইউটিদলটি োক যামর্র (Utility Task Vehicles) মত দবমশষ গাদড় োমজ দর্মোদজত 

হওোর জর্য শতদর আমে। ঝমড়র শুরু স্টথ্মেই, টু্রপাররা প্রাে 400 সাংঘমষনর ঘের্াে প্রদতদিো জাদর্মেমে, যার 

মমযয স্টডলাওেযার োউদন্টমত এেটি ট্রাক্টর স্টট্রলার ঘের্াে এেজর্ মারা স্টগমে, এবাং এরা 350টির স্টবদশ অ্চল 

যার্বাহমর্র বযবস্থা েমরমে।  

 

অ্স্থােী এবাং অ্িমতা সহােতার অ্দফস (Office of Temporary and Disability Assistance)  

আসন্ন ঝড় ও আগামী দেেু দিমর্র তীব্র ঠাণ্ডা তাপমাত্রার োরমণ, স্টেমের অ্দযোাংমশ এেটি স্টোড ব্লু জাদর 

েরা হমব বমল মমর্ হমে। স্টেমের স্টোড ব্লু এর অ্যীমর্, যখর্ বাতামসর তাপমাত্রা 32 দডদে ফামরর্হাইে বা 
তার দর্মচ স্টর্মম যাে, সামথ্ তীব্র ঠাণ্ডা বাতাস থ্ামে, স্থার্ীে সামাদজে স্টসবা স্টজলাগুদলমে দর্দিত েরমত হমব 

স্টয গৃহ আশ্রে পাে এবাং স্টসই আশ্রেোলীর্ সমে যামত সম্প্রসাদরত েরা হে।  

 

দডপােন মমন্ট অ্ব এর্ভােরর্মমন্টাল ের্জারমভশর্ (Department of Environmental Conservation, 

DEC)  

DEC পুদলশ আদযোদরে, ফমরে স্টরঞ্জাসন (Forest Rangers), আপৎোলীর্ বযবস্থাপর্া (Emergency 

Management) েমী এবাং অ্ঞ্চমলর েমীরা সতেন  আমের্ এবাং পদরদস্থদতর উন্নদত পযনমবিণ েরমের্ এবাং 
ঝমড় আিান্ত হমত পামর এমর্ এলাোগুদল সদিেভামব েহল দিমের্। অ্দতদরক্ত চারটি স্টনামমাবাইল এবাং 
এর্ভােরর্মমন্টাল ের্জারমভশর্ পুদলশ েমনেতন ারা দচেমোওোগার ওোমের্ অ্যাদভদর্উমত দর্উ ইেেন  স্টেে 

থ্রুওমে অ্মথ্াদরটিমত এদক্সে 52 স্টত অ্বস্থার্ েরমে।  

 

দর্উ ইেেন  পাওোর অ্মথ্াদরটি (New York Power Authority, NYPA) | েযার্াল েমপনামরশর্ (Canal 

Corporation)  

দর্উ ইেেন  পাওোর অ্মথ্াদরটি অ্ন্টাদরও পাওোর স্টজর্ামরশমর্র সামথ্ োজ েরমে র্াোো র্িীমত NYPA-এর 

র্াোো পাওোর প্রেমল্পর দবিযুৎ শতদরমত বযবহৃত েহমণর পাদর্ যামত জমম বরফ হমত র্া পামর স্টসজর্য দিমর্র 

প্রদত ঘণ্টাে আইসমব্রোর দর্যুক্ত েরমত।  

 

বর্রাপি যাত্রা  
 

দর্রাপি ড্রাইদভাং এর দেেু সবমচমে গুরুত্বপূণন পরামশনগুদলর অ্ন্তভুন ক্ত হল:  

• যখর্ শীতোলীর্ ঝড় আঘাত হামর্, তখর্ প্রমোজর্ র্া হমল ড্রাইভ েরমবর্ র্া।  

• স্টসতুগুমলাে সাবযার্তা অ্বলম্বর্ েরুর্ স্টযমহতু বরফ স্টসখামর্ রাস্তার স্টচমে দ্রুত জমাে বাুঁময।  



 

 

• স্টভজা পাতা রাস্তামে দপদেল েরমত পামর, তাই যখর্ই সামমর্ তামির এেো সূ্তপ আসমব, তখর্ 

আমরা যীর গদতমত গাদড় চালামর্া গুরুত্বপূণন।  

• আপর্ামে আবদশযেভামব ভ্রমণ েরমত হমল, এো দর্দিত েরুর্ স্টয আপর্ার গাদড়মত েম্বল, 

স্টবলচা, ফ্ল্যাশলাইে ও অ্দতদরক্ত বযাোদর, অ্দতদরক্ত গরম োপড়, এে স্টজাড়া োোর স্টচর্, 

বযাোদর বুোর তার, সহমজ শদক্ত প্রিার্োরী খাবার এবাং দডসমট্রস ফ্ল্যাগ দহমসমব বযবহার 

েরমত উজ্জ্বল রমের োপমড়র মমতা টিমে থ্াোর সরঞ্জামাদি থ্ামে।  

• আপর্ার যদি এেটি বযবহার উপমযাগী স্টসল স্টফার্ বা অ্র্যার্য স্টযাগামযাগ যন্ত্র স্টযমর্ েু-ওমে 

স্টরদডও থ্ামে, তাহমল বযাোদর চাজন  দিমে রাখুর্ এবাং ভ্রমণ েরার সমে এটি আপর্ার সামথ্ই 
রাখুর্। আপদর্ যদি স্টোথ্াও আেো পমড়র্, আপদর্ সাহামযযর জর্য স্টফার্ েরমত পারমবর্, 

উদ্ধারোরীমে আপর্ার অ্বস্থার্ সম্পমেন  জার্ামত পারমবর্।  

  

শীতোলীর্ ঝমড়র সমমে সবমচমে স্টবদশ মতুৃয ও আঘামতর োরণ হল পদরবহর্ িঘুনের্া। গাদড় চালামর্া শুরু 

েরার আমগ, আপর্ার গাদড় যামত বরফ ও তুষারমুক্ত থ্ামে তা দর্দিত েরুর্; ভামলা িদৃিশদক্ত ভামলা গাদড় 

চালামর্ার চাদবোঠি। স্টোথ্াে স্টোথ্াে থ্ামমবর্ তার পদরেল্পর্া েমর দর্র্ এবাং িইু গাদড়র মমযয িরূত্ব বজাে 

রাখুর্। অ্দতদরক্ত সতেন  থ্াকুর্ এবাং মমর্ রাখমবর্ স্টয বাতামস থ্াো তুষামরর োরমণ স্টোে দশশুমির স্টিখা র্াও 

স্টযমত পামর। সবসমে রাস্তা ও আবহাওোর পদরদস্থদতর সামথ্ দমদলমে আপর্ার গদত ঠিে েরুর্।  

  

সব রাস্তার স্টমােরচালেমির জর্য এো জার্া গুরুত্বপূণন স্টয স্টনাপ্ল্াও ঘণ্টাে 35 মাইল পযনন্ত গদতমবমগ চমল যা 
অ্মর্ে স্টিমত্রই দলদখত গদত সীমার স্টথ্মে েম, এটি দর্দিত েরমত স্টয েড়ামর্া লবণ ড্রাইদভাং স্টলমর্ থ্ামে ও 

রাস্তাে েদড়মে র্া পমড়। বারাংবার ইন্টারমেে হাইওমেমত, স্টনাপ্ল্াও পাশাপাদশ োজ েমর, স্টযমহতু অ্মর্েগুমলা 
স্টলর্ এেসামথ্ পদরেন্ন েরার এো সবমচমে েমনিম ও দর্রাপি উপাে।  

  

এোড়াও স্টমােরচালে ও পথ্চারীমির এো মাথ্াে রাখা উদচৎ স্টয স্টনাপ্ল্াও ড্রাইভারমির িদৃিসীমা সীদমত থ্ামে, 

এবাং স্টনাপ্ল্াও এর আোর ও ওজর্ স্টেৌশমল ও দ্রুত থ্ামামর্া েিের েমর স্টতামল। স্টনাপ্ল্াও এর স্টপের্ স্টথ্মে 

বরফ ওড়ামর্া অ্তযদযে ভামব িদৃিশদক্ত হ্রাস েরমত বা স্টহাোইেআউে অ্বস্থার োরণ ঘোমত পামর। 

স্টমােরচালেমির স্টনাপ্ল্াও স্টে পার েমর যাওোর স্টচিা বা স্টপেমর্ খুব োোোদে যাওো উদচৎ র্ে। 

স্টমােরচালেমির জর্য সবমচমে দর্রাপি জােগা হল স্টনাপ্ল্াও এর স্টবশ স্টপেমর্ স্টযখামর্ রাস্তা পদরষ্কার ও লবণাক্ত।  

  

তীব্র ঠাণ্ডায় বর্রাপত্তা  
  

স্টমৌসুমী স্টপাশাে-আশাে পদরযার্ েরুর্  

• স্টঢালা, হালো, এোদযে আস্তরণ-দবদশি গরম োপড় পদরযার্ েরুর্। আস্তরমণর মমযয 
আেমে পড়া বাতাস ইর্সুযমলেমরর োজ েমর। ঘাম হওো এড়ামত, স্টযো স্টথ্মে ঠাণ্ডা স্টলমগ 

স্টযমত পামর, োপমড়র আস্তরণ খুমল স্টফলা স্টযমত পামর। বাইমরর স্টপাশাে িঢ়ৃভামব স্টবার্া, পাদর্ 

স্টরাযে এবাং মাথ্ার েুদপ-যুক্ত হমত হমব।  

• মাথ্াে সবসমে এেটি হযাে বা েুদপ পদরযার্ েরুর্ োরণ আপর্ার শরীমরর প্রাে অ্মযনে 

তাপমাত্রা মাথ্ার স্টখালা তাল ুদিমে স্টবদরমে স্টযমত পামর।  

• আপর্ার ফুসফুসমে তীব্র শীত স্টথ্মে সুরিা দিমত কাফন  দিমে মুখমণ্ডল স্টঢমে রাখুর্।  



 

 

• েদি ঢােমত হাতমমাজার স্টচমে িস্তার্া অ্দযে োযনের োরণ আেুলগুমলা পরস্পমরর সাংস্পমশন 
অ্দযে উষ্ণ থ্ামে।  

  

হাইমপাথ্ারদমো  
িীঘন সমে ঠাণ্ডা তাপমাত্রাে থ্ােমল হাইমপাথ্ারদমো হমত পামর, দবমশষ েমর দশশু ও বৃদ্ধমির। দর্মম্নাক্ত 

উপসগনগুমলার দিমে স্টখোল রাখুর্:  

• মমর্ামযাগ দিমত র্া পারা  
• িবুনল সমন্বে  

• েথ্াে অ্স্পিতা  
• ঘুমঘুম ভাব  

• অ্বসাি  

• তীব্র োুঁপুদর্র পর হঠাৎ েমর োুঁপুদর্ স্টথ্মম যাওো  
  

স্টোমর্া বযদক্তর শরীমরর তাপমাত্রা যদি 95 দডদে ফামরর্হাইমের দর্মচ স্টর্মম যাে, তাহমল তৎিণাৎ জরুদর 

দচদেৎসা সহােতা দর্র্। স্টভজা োপড় খুমল স্টফলুর্, স্টরাগীমে গরম েম্বল দিমে মুমড় স্টফলুর্, এবাং বাইমরর 

সাহাযয আসার আগ পযনন্ত স্টরাগীমে গরম, অ্যালমোহল ও েযামফইর্ দবহীর্ তরল পার্ েরমত দির্।  

  

ফ্রেবাইে  

শীমতর দিমর্ যারা বাইমর োজ েমর বা স্টখলাযুলা েমর তামির অ্জ্ঞামতও ফ্রেবাইে হমত পামর। ফ্রেবাইে 

স্টরামগর শুরুর দিমে স্টোমর্া বযথ্া েরমব র্া, সুতরাাং দর্মম্নর দবপি সাংমেতগুমলার প্রদত লিয রাখমবর্:  

• প্রথ্মত, ত্বমে অ্সাড়তা স্টবায হমত পামর এবাং রদের্ হমে স্টযমত পামর। তারপর এটি সািা বা 
যূসর-হলমি রূপ দর্মত পামর। ফ্রেবাইমে আিান্ত ত্বে স্পমশনই দশরদশমর অ্র্ুভূদত হমত পামর।  

• ফ্রেবাইে হমত পামর সমেহ হমল, স্টরাগীমে এেটি উষ্ণ স্থামর্ সদরমে দর্র্। আিান্ত স্থার্টি গরম 

ও শুেমর্া দেেু দিমে স্টঢমে দির্। েখমর্া ঘষাঘদষ েরমবর্ র্া।  

• তারপর অ্দতসত্বর স্টোমর্া ডাক্তামরর োমে অ্থ্বা হাসপাতামল দর্মে যার্।  

  
###  
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