
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/31/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা একগুচ্ছ উম্বেখম্ব াগে েীতকালীর্ আিহাওয়া বিম্বেম্বমর িোপাম্বর স্টেম্বের 

প্রবতবিয়ার িোপাম্বর বর্উ ইয়কন িািীম্বক িিনম্বেষ তথ্ে জার্াম্বলর্  

  

ইবর, স্টজম্বর্বি এিং হারবকমার কাউবিম্বত জরুবর অিস্থা জাবর করা হম্বয়ম্বে  

  

আপম্বেম্বের অম্বর্কগুবল হাইওম্বয়ম্বত ট্রাক্টর স্টট্রলার ও িাি চলাচল এখম্বর্া বর্বষদ্ধ - লঙ্ঘর্কারীম্বের 

জবরমার্া, লাইম্বিম্বে েইু পম্বয়ি এিং িম্ভািে অপরাধ অবভম্ব াগ দ্বারা োবি প্রোর্ করা হম্বি  

  

শুিিার িকাম্বলর মম্বধে স্টলক ইম্বেক্ট অঞ্চলগুবলম্বত অবতবরক্ত 2-3 ইবঞ্চ তুষারপাত হম্বত পাম্বর  

  

েমূ্বর্ের 35 বিবি কম প নন্ত তাপমাত্রার ঠাণ্ডা িাতাম্বির েম্বল জীির্-ঝুুঁ বকম্বত স্টেলা ঠাণ্ডার 

পবরবস্থবত হম্বি  

  

তুষার ওড়ার জর্ে এিং বহমেীতল তাপমাত্রার জর্ে  াতায়াত পবরবস্থবত বিপজ্জর্কই থ্াকম্বি িম্বল 

আেঙ্কা করা হম্বচ্ছ  

  

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

িবিয় থ্াকম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে নর্উ ইয়েন বাসীমে এে গুচ্ছ শীতোলীর্ প্রভাবশালী আবহাওয়া যা স্টেমের 

অ্নিোাংমশ প্রভাব স্টেলমে স্টসই সম্পমেন  এবাং এর প্রনতনিয়ায় স্টেে েী েরমে উভয় বযাপামর সবনমশষ তথ্য 
জার্ামলর্। মঙ্গলবার ও বুিবামরর তুষার ঘের্া আপমেে নর্উ ইয়মেন র স্টবনশর ভাগ অ্ঞ্চমল 12 স্টথ্মে 24 ইনঞ্চ 

পযনন্ত তুষার স্টরমে স্টগমে, স্টসই সামথ্ পনিম নর্উ ইয়েন  এবাং উত্তর স্টেমশর পমেেসমূহ 2 েুে পযনন্ত তুষার 

স্টেমেমে। বৃহস্পনতবার সন্ধ্যার মমিয এইসব এলাোয়, যা প্রায়ই অ্েল স্টলে ইমেক্ট স্টনা বযান্ড দ্বারা আিান্ত হয়, 

অ্নতনরক্ত 2 স্টথ্মে 3 নেে তুষামরর আশঙ্কা েরা যামচ্ছ। পাশাপানশ, বুিবার সোমল উত্তর নেে স্টথ্মে নর্উ 

ইয়মেন  প্রমবশ েরা স্টপালার ভমেন ক্স স্টেমের অ্নিোাংশ এলাোমে জমম যাওয়ার মমতা ঠাণ্ডা বাতামস নঘমর 

স্টরমেমে। প্রবল েমো বাতাস এবাং নহমশীতল তাপমাত্রার েমল নবপজ্জর্ে ঠাণ্ডা বাতামসর সৃনি হমব, এবাং 
বৃহস্পনতবার অ্মর্ে রাত পযনন্ত ফ্রেবাইে ও হাইমপাথ্ানমনয়ার মমতা স্বাস্থ্য ঝুুঁ নের সৃনি হমব। বুিবার রামত, 

গভর্নর ইনর োউনির অ্পনরহাযন-র্য় স্টেমের এমর্ েমীমের নর্মেনশ স্টের্ স্টয তামের বৃহস্পনতবার সোমল োমজ 

স্টযমত হমব র্া। এোড়াও গভর্নর স্টঘাষণা েমরর্ স্টয ইনর, স্টজনর্নস ও হারনেমার োউনিমত জরুনর অ্বস্থ্া জানর 

থ্ােমব।  

  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-directs-non-essential-state-employees-erie-county-stay-home


 

 

স্টেমের নবনভন্ন স্থ্ামর্ যাতায়াত েঠির্ স্টথ্মে প্রায়-অ্সম্ভব হময় আমে স্টযমহতু প্রনতকূল আবহাওয়া উড়মত থ্াো 
তুষার ও জমম যাওয়ার মতো   তাপমাত্রা নেময় রাস্তাঘােমে প্রভানবত েরমে। স্টেমের এোনিে রুে ও 

ইিারমেমে ঝমড়র পুমরা সময় জমুড় ট্রাক্টর স্টট্রলার ও বানণনজযে বাস চলাচল নর্নষদ্ধ আমে। এই নর্মষিাজ্ঞা 
লঙ্ঘর্োরীমের জনরমার্া, লাইমসমে েইু পময়ি এবাং সম্ভাবয অ্পরাি অ্নভমযাগ দ্বারা শানস্ত প্রোর্ েরা হমব। 

পাশাপানশ, বহু স্থ্ার্ীয় নমউনর্নসপযানলটি প্রনতকূল যাতায়াত পনরনস্থ্নতর জর্য ভ্রমণ উপমেশ ও গনতসীমা প্রণয়র্ 

েমরমে।  

  

গভর্নর কুওমমা ঝমড়র আমগই স্টেমের সম্পেগুনল প্রাে-নর্ময়ানজত েমরমের্ এবাং স্টসইসব সম্পে স্থ্ার্ীয় 

সরোরগুনলমে সাহাযয েরমত সমূ্পণনভামব নর্ময়ানজত আমে। সম্ভাবয স্টযমোমর্া জরুনর প্রনতনিয়া োযনিমম 

সাহাযয েরার জর্য স্টেমের জরুনর অ্পামরশর্ স্টেন্দ্র তৃতীয় পযনাময় সনিয় থ্ােমব।  

  

"ভারী স্টলে ইমেক্ট তুষার এবাং নবপজ্জর্ে ঠাণ্ডা বাতাস শুিবার সোল পযনন্ত আপমেমের অ্নিোাংশমে 

আিান্ত েরমত থ্ােমব বমল আশঙ্কা েরা যামচ্ছ, এবাং আনম সেল নর্উ ইয়েন বাসীমে তানগে নেনচ্ছ সতেন  
থ্ােমত এবাং এোন্ত প্রময়াজর্ র্া হমল রাস্তাঘাে স্টথ্মে েমূর থ্ােমত", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। 
"সমেহাতীতভামব, এই ঝড়গুনল প্রনতকূল যাতায়াত পনরনস্থ্নত সৃনি েমরমে এবাং যনেও আপমেমের নর্উ 

ইয়েন বাসীর জর্য তুষার স্টোমর্া র্তুর্ নজনর্স র্  , বানসোমের স্টবর হওয়ার পূমবন প্রময়াজর্ীয় সতেন তা 
অ্বলম্বর্ েরা উনচত। বহু আপমেে হাইওময়মত ট্রাক্টর স্টট্রলার ও বাস চলাচল নর্মষিাজ্ঞা বজায় থ্ােমব, এবাং 
নর্মষিাজ্ঞা লঙ্ঘর্োরী ও তারা স্টয স্টোম্পানর্র জর্য োজ েমর তামেরমে যথ্াযথ্ শানস্ত প্রোর্ েরা হমব।"  

  

স্থার্ীয় জরুবর অিস্থা  
  

নর্মচর স্থ্ার্ীয়রা জরুনর অ্বস্থ্া স্টঘাষণা েমরমেেঃ  
  

• ইনর োউনি  

• স্টজনর্নস োউনি  

• হারনেমার োউনি  

• বামেমলা শহর  

• অ্রচার্ন  পামেন র োউর্ ও গ্রাম  

• লযাোওয়ার্া োউর্  

• নচেমোওয়াগা োউর্  

• হযামবামগনর োউর্ ও গ্রাম  

• লযাঙ্কাোমরর োউর্ ও গ্রাম  

• নর্উনের্ োউর্  

• ব্ল্যাজমর্ল গ্রাম  

• ইনলয়র্ গ্রাম  

  

নর্উ ইয়েন বাসীমের সবনমশষ তথ্য স্টপময় আপমর্ে থ্ােমত তামের স্থ্ার্ীয় আবহাওয়া নরমপােন গুমলামত গভীর 

মমর্ামযাগ স্টেয়া উনচত। জাতীয় আবহাওয়া স্টসবা (National Weather Service) স্টেমের অ্মর্ে অ্াংমশ 

ঠাণ্ডা বাতামসর সতেন তা জানর েমরমে, এবাং স্টেমের নবনভন্ন অ্ঞ্চমল আমরা নবনভন্ন িরমর্র আবহাওয়া সতেন তা 



 

 

জানর েমরমে স্টযমর্ প্রবল তুষারঝড় সতেন তা এবাং বরে জমম বর্যা সতেন তা। আবহাওয়া সতেন তা ও 

পূবনাভামসর সমূ্পণন তানলো স্টেোর জর্য আপর্ার স্থ্ার্ীয় আবহাওয়া স্টসবার ওময়বসাইে স্টেেুর্।  

  

ট্রাক্টর স্টট্রলার/িাি বর্বষদ্ধ  

  

নর্উ ইয়েন  স্টেে থ্রুওময়মত এনক্সে 46 (স্টরামচোর I-390) স্টথ্মে স্টপনর্নসলভযানর্য়া সীমান্ত অ্বনি এবাং 
ইিারমেে 190, ইিারমেে 290, স্টেে রুে 400, নপোসন স্টরার্ স্টথ্মে ইিারমেে 90 পযনন্ত মানেন র্ রুে 

219; স্টেে রুে 179 স্টথ্মে I-190 পযনন্ত স্টেে রুে 5, এবাং োর্ার্া সীমান্ত স্টথ্মে রুে স্টেে রুে 104 পযনন্ত 

ইিারমেে 81 এ ট্রযাক্টর স্টট্রলার এবাং বানণনজযে বাস নর্নষদ্ধ েরা হময়মে| ঝমড়র পুমরা সময় এই নর্মষিাজ্ঞা 
োযনের থ্ােমব।  

  

স্টেে পুনলশ এইসব রাস্তা ও হাইওময়মত এই ট্রাক্টর স্টট্রলার ও বাস চলাচল নর্মষিাজ্ঞা েমঠারভামব প্রময়াগ েরা 
অ্বযাহত রােমব। এই নর্মষিাজ্ঞা লঙ্ঘর্ েরমল ট্রাক্টর স্টট্রলার ও বামসর চালে এবাং তামের স্টোম্পানর্মের 

জবাবনেনহ েরমত হমব। লঙ্ঘর্োরীমের 450 মানেন র্ র্লার পযনন্ত জনরমার্া, লাইমসমে েইু পময়ি ও সম্ভাবয 
অ্পরাি অ্নভমযাগ দ্বারা শানস্ত প্রোর্ েরা হমব।  

  

এম্বজবের প্রস্তুবত  

  

স্টহামলযান্ড নর্রাপত্তা ও জরুনর স্টসবা নবভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 

Services)  

স্টহামলযান্ড নর্রাপত্তা ও জরুনর স্টসবা নবভাগ স্টেে এমজনে ও স্থ্ার্ীয় সরোমরর সামথ্ সমন্বয় অ্বযাহত স্টরমেমে 

এটি নর্নিত েরার জর্য যামত স্টেমের েশটি নরনজওর্াল েেপাইমলর সাংস্থ্ার্ ঝমড়র পুমরা সময় জমুড় 

সহজলভয থ্ামে। স্টেে EOC-এর েমীরা এবাং নরনজওর্াল েমীরা প্রময়াজর্মত স্টযমোর্ সমসযার সমািার্ 

েরমত প্রস্তুত আমে।  

  

নর্পােন মমি অ্ে ট্রােমপামেন শর্ (Department of Transportation, DOT)  

স্টেমের পনরবহর্ অ্নিেপ্তর পুমরা স্টেমে প্রনতনিয়া জার্ামচ্ছ 1,500টি প্লাও ট্রাে, 184টি মাঝানর প্লাও, 51টি 

স্টো প্লাও, 326টি বড় স্টলার্ার এবাং 39টি স্টনা স্টব্ল্ায়ার নেময়। পাশাপানশ, পুমরা স্টেমে প্রায় 3,900জর্ 

সুপারভাইজার ও অ্পামরের ততনর আমে।  

  

এোড়াও অ্নিেপ্তরটি পনিম নর্উ ইয়েন  অ্ঞ্চমল বানসোমের তুষার সরামত সাহাযয েরমত উমেেমযাগয পনরমাণ 

সম্পে নর্যুক্ত েমর স্টরমেমে। পনিম নর্উ ইয়মেন র হামত থ্াো সম্পমের মমিয রময়মে 485 জর্ সুপারভাইজার ও 

অ্পামরের এবাং 37 জর্ অ্পামরের, সুপারভাইজার ও স্টমোনর্ে, 183টি বড় প্লাও ট্রাে, 15টি মাঝানর প্লাও, 

পাুঁচটি স্টো প্লাও, 37টি বড় স্টলার্ার, েয়টি স্টনা স্টব্ল্ায়ার এবাং 34,733 ের্ লবণ। স্টসামবার অ্নিেপ্তর সাউোর্ন 
টিয়ার ও নেঙ্গার স্টলেস স্টথ্মে 15টি বড় প্লাও ট্রাে, 30জর্ অ্পামরের এবাং েইুজর্ সুপারভাইজার, হার্সর্ 

ভযানল স্টথ্মে এেটি স্টনা স্টব্ল্ায়ার, নেঙ্গার স্টলেস ও সাউোর্ন টিয়ার স্টথ্মে েইুজর্ সরঞ্জাম অ্পামরশর্ নর্মেনশে, 

সাউোর্ন টিয়ার স্টথ্মে েইুজর্ স্টমোনর্ে এবাং রাজিার্ী অ্ঞ্চল স্টথ্মে এেজর্ ঘের্া েমান্ড নসমেম (Incident 

Command System, ICS) সমথ্নর্ েমী।  

  

গতোল ঝমড় আিান্ত নমনর্নসপযানলটিগুনলমে সাহাযয েরার জর্য রাজিার্ী অ্ঞ্চল, স্টমাহে ভযানল এবাং সাউোর্ন 
টিয়ার স্টথ্মে অ্নতনরক্ত 15টি প্লাও ট্রাে, 30 জর্ অ্পামরের, েয়জর্ সুপারভাইজার, এবাং েইুজর্ স্টমোনর্ে 

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


 

 

বামেমলা শহর ও পনিম নর্উ ইয়মেন র অ্র্যার্য এলাোয় পাঠামর্া হয়। স্টময়র বায়রর্ ব্রাউমর্র অ্র্ুমরামি, 

DOT শহমরর নমনর্নসপযাল রাস্তাগুনল সচল রােমত সাহাযয েরমত 12টি প্লাও ট্রাে স্টেওয়ার অ্ঙ্গীোর েমরমে, 

এবাং প্রময়াজর্ হমল আমরা প্লাও ট্রাে স্টেওয়া হমব।  

  

উত্তর স্টেমশ নবমশষ েমর োগ নহল এলাোয় সমনন্বত প্রমচিা অ্বযাহত আমে। অ্ঞ্চলটি লাং আইলযান্ড, রাজিার্ী 
অ্ঞ্চল এবাং সাউোর্ন টিয়ার স্টথ্মে এই সপ্তামহর শুরুর নেমের ঝমড়র প্রভাব স্টমাোমবলা েরার জর্য স্টপময়মে 

18টি বড় প্লাও ট্রাে, 20জর্ অ্পামরের, এেটি স্টনা স্টব্ল্ায়ার এবাং েইুজর্ সুপারভাইজার।  

  

থ্রুওময় অ্মথ্ানরটি (Thruway Authority)  

থ্রুওময় অ্মথ্ানরটি র 669 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরের, আমে যারা সমগ্র স্টেে জমুড় 244 টি বড় স্টনা 
প্লাও, 126 টি মাঝানর স্টনা প্লাও, 11 টি স্টো প্লাও এবাং 58 টি স্টলার্ার োমজ নর্ময়ানজত েরমত এবাং 107,000 

েমর্রও স্টবনশ রাস্তার লবণ প্রময়াগ েরমত প্রস্তুত। বাোমলা নর্নভশর্ অ্নতনরক্ত েটি বড় স্টনা প্লাউ, এেটি স্টো 
প্লাউ, এেটি স্টনা স্টব্ল্াওয়ার এবাং এেটি বড় স্টলার্ার স্টপময়মে বরে নর্য়ন্ত্রমণর োজ েরার জর্য| থ্রুওময়মত 

শীমতর আবহাওয়া অ্বস্থ্ার বযাপামর স্টমােরচালেমের সতেন  েরমত তবনচত্রযময় বাতন া নচহ্ন, হাইওময় সতেন ত   

স্টরনর্ও এবাং স্টসাশযাল নমনর্য়া বযবহার েরা হয়।  

  

থ্রুওময় অ্মথ্ানরটি স্টমােরচালেমের তামের স্টমাবাইল অ্যাপ র্াউর্মলার্ েরমত উৎসানহত েমর যা আইমোর্ 

এবাং অ্যান্ড্রময়র্ নর্ভাইমস র্াউর্মলার্ েরার জর্য নবর্ামূমলয উপলভয। অ্যাপটি স্টমােরচালেমের বাস্তব-সমময় 

ট্রানেে এবাং নেে নর্মেনশর্া সহায়তা লামভর সরাসনর সুমযাগ প্রোর্ েমর। এোড়াও স্টমােরচালেরা 
TRANSalert ইমমইমলর জর্য সাইর্ আপ েরমত পামর যা সমগ্র থ্রুওময় জমুড় সবনমশষ ট্রানেে পনরনস্থ্নত প্রোর্ 

েমর। নরময়ল-োইম আপমর্মের জর্য, স্টমােরচালেরা থ্রুওময় ও নর্উ ইয়মেন র অ্র্যার্য রাস্তার ট্রানেে পনরনস্থ্নত 

প্রেশনর্োরী ইিামরনক্টভ মযাপ স্টেেমত েুইোমর @ThruwayTraffic অ্র্ুসরণ েরমত পামরর্ অ্থ্বা 
www.thruway.ny.gov নভনজে েরমত পামরর্।  

  

জর্মসবা অ্নিেপ্তর (Department of Public Service)  

জর্মসবা অ্নিেপ্তর ইউটিনলটির নসনর্য়র নর্বনাহীমের সামথ্ স্টযাগামযাগ রােমে নর্নিত েরার জর্য স্টয ঝমড়া 
আবহাওয়া স্টমাোমবলায় তারা প্রস্তুত, এবাং তারা ইউটিনলটির ঝড়-প্রস্তুনত প্রমচিা নর্নবড়ভামব পযনমবক্ষণ েরমব 

এটি নর্নিত েরার জর্য স্টয নবভ্রাে সবননর্ম্ন েরার জর্য এবাং পুর্েঃস্থ্াপর্ দ্রুততার সামথ্ েরার জর্য 
ইউটিনলটিগুনল প্রস্তুত আমে। নবেযুৎ ও গযাস ইউটিনলটি ও স্টভনরমজামর্র (Verizon) মমতা স্টেনলমযাগামযাগ 

স্টসবা প্রোর্োরীরা ঝড় পনরনস্থ্নত নর্নবড়ভামব পযনমবক্ষণ েরমে এবাং স্টসবার বযাঘাত ঘেমল তা সবননর্ম্ন রাোর 

জর্য অ্নতনরক্ত েমী নর্ময় প্রস্তুত আমে।  
 
ইউটিনলটি স্টসবার বযাঘাত ঘেমল তার সমািামর্ ইউটিনলটিগুনল নেমর্ 24 ঘণ্টা োজ আমে এবাং প্রময়াজর্ হমল 

আবনশযেভামব তামের জরুনর প্রনতনিয়া পনরেল্পর্া বাস্তবায়র্ েরমব, যার মমিয রময়মে োমোমারমের 

নহমশীতল তাপমাত্রার আশঙ্কার বযাপামর যথ্াথ্ন বাতন া পাঠামর্া এবাং জীবর্-রক্ষা সরঞ্জামমর সামথ্ যুক্ত বা 
অ্র্যার্য জরুনর োমোমারমের সামথ্ স্টযাগামযাগ েরা। অ্নিেপ্তমরর েমীরা ঝমড়র সময় ইউটিনলটিগুনলর 

প্রমচিা পযনমবক্ষণ েরমত থ্ােমব।  
 

https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8
https://protect2.fireeye.com/url?k=8c498707-d06fb3b3-8c4b7e32-000babd9fe9f-a6496762c4c19f65&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/


 

 

ইউটিনলটিগুনল োমোমারমের ঝড় এবাং নর্রাপত্তা তথ্য প্রোর্ েরমত পারমব অ্থ্বা োমোমাররা তমথ্যর জর্য 
অ্নিেপ্তমরর েল স্টসিামর স্টোর্ েরমত পামর। 1-800-342-3377 র্ম্বমর স্টোর্ েমর PSC স্টহল্পলাইমর্র সামথ্ 

স্টযাগামযাগ েরা যামব।  

  

নর্উ ইয়েন  স্টেে পুনলশ (New York State Police)  

নর্উ ইয়েন  স্টেমের পুনলশ (New York State Police) আিান্ত এলাোয় েহল বৃনদ্ধ েমরমে এবাং প্রময়াজর্ 

হমল অ্নতনরক্ত েমী নর্ময়ামগর জর্য প্রস্তুত আমে। সেল স্টোর-হুইল ড্রাইভ গানড় নর্ময়াগ েরা হমব এবাং 
স্টনামমাবাইল ও ইউটিনলটি োস্ক যামর্র (Utility Task Vehicles) মত নবমশষ গানড় োমজ নর্ময়ানজত হওয়ার 

জর্য ততনর আমে। এই ঝমড়র শুরু স্টথ্মে, টু্রপাররা 720টির স্টবনশ সাংঘমষনর প্রনতনিয়া জানর্ময়মে, এবাং 
760টির স্টবনশ অ্চল যার্বাহমর্র বযবস্থ্া েমরমে।  

  

অ্স্থ্ায়ী এবাং অ্ক্ষমতা সহায়তার অ্নেস (Office of Temporary and Disability Assistance)  

আসন্ন ঝড় ও আগামী নেেু নেমর্র তীব্র ঠাণ্ডা তাপমাত্রার োরমণ, স্টেমের অ্নিোাংমশ এেটি স্টোর্ ব্লু জানর 

েরা হমব বমল মমর্ হমচ্ছ। স্টেমের স্টোর্ ব্লু এর অ্িীমর্, যের্ বাতামসর তাপমাত্রা 32 নর্নগ্র োমরর্হাইে বা 
তার নর্মচ স্টর্মম যায়, সামথ্ তীব্র ঠাণ্ডা বাতাস থ্ামে, স্থ্ার্ীয় সামানজে স্টসবা স্টজলাগুনলমে নর্নিত েরমত হমব 

স্টয গৃহ আশ্রয় পায় এবাং স্টসই আশ্রয়োলীর্ সময় যামত সম্প্রসানরত েরা হয়।  

  

নর্পােন মমি অ্ব এর্ভায়রর্মমিাল ের্জারমভশর্ (Department of Environmental Conservation, 

DEC)  

DEC পুনলশ েমনেতন া, েমরে স্টরঞ্জাসন (Forest Rangers), জরুনর বযবস্থ্াপর্া (Emergency 

Management) েমী এবাং নরনজওর্াল েমীরা সতেন  আমের্ এবাং পনরনস্থ্নতর উন্ননত পযনমবক্ষণ েরমের্ এবাং 
ঝমড় আিান্ত হমত পামর এমর্ এলাোগুনল সনিয়ভামব েহল নেমচ্ছর্। স্টনামমাবাইল ও ইউটিনলটি যার্সহ 
নবেযমার্ সেল সাংস্থ্ার্ স্টযমোমর্া জরুনর পনরনস্থ্নতমত সহায়তার জর্য প্রস্তুত আমে।  

  

নর্উ ইয়েন  পাওয়ার অ্মথ্ানরটি (New York Power Authority, NYPA) | েযার্াল েমপনামরশর্ (Canal 

Corporation)  

নর্উ ইয়েন  পাওয়ার অ্মথ্ানরটি পনরনস্থ্নত পযনমবক্ষণ েমর যামচ্ছ এবাং জরুনর বযবস্থ্াপর্া েমনেতন ামের সামথ্ 

নর্য়নমত স্টযাগামযাগ রােমে। NYPA নবেযুৎ চানহো স্টমোমত এবাং সম্ভাবয বরে জমা হ্রাস েরমত নর্য়াগ্রা র্েী 
নর্য়ন্ত্রণ ও অ্িানরও পাওয়ার স্টজর্ামরশমর্র সামথ্ োজ েরমে। নর্উইয়মেন র বৃহত্তম নবেযুৎমেমন্দ্র জল প্রমবশ 

প্রনতমরাি েরমত NYPA-র র্ায়াগ্রা পাওয়ার প্রমজমক্টর জর্য জমলর প্রমবশপমথ্র োমে আইসিযাোরগুনল 

অ্িপ্রহর োজ েরমে।  

  

নরনলজ ও পনরনস্থ্নতর পনরবতন র্ ও িমবিনমার্ নবপমের বযাপামর নর্উ ইয়েন  স্টেমের েযার্াল েমপনামরশর্ যা 
NYPA এর এেটি সাবনসনর্য়ানর, স্টেমের েযার্াল নসমেমমর তীরবতী পানর্নবেযুৎ এর্টিটিগুনলর সামথ্ 

নর্য়নমত স্টযাগামযাগ রােমে। েযার্াল েমপনামরশর্ পুমরা স্টেমের েযার্াল নসমেমম সম্ভাবয বর্যা প্রভাব প্রশনমত 

েরার জর্য স্বপ্রমর্ানেত পেমক্ষপ নর্ময়মে এবাং স্টমাহে র্েীর তীরবতী অ্বস্থ্ার্সহ জার্া বরে জমাে 

অ্বস্থ্ার্গুনলমে নর্নবড়ভামব পযনমবক্ষণ েরমে।  
 
স্টস্কমর্মক্টনর্ ও মিমগামানর োউনির ইনর েযার্াল লে 8-10 এ লমের আমশপামশ বরে জমাে স্টবুঁমি স্টগমল তা 
অ্পসারণ েরামত পাঠামর্ার জর্য েযার্াল েমপনামরশর্ এেটি ঠিোোর েযান্ডবাই স্টরমেমে।  

  



 

 

বর্রাপে  াত্রা  
  

নর্রাপে ড্রাইনভাং এর নেেু সবমচময় গুরুত্বপূণন পরামশনগুনলর অ্ন্তভুন ক্ত হল:  

• যের্ শীতোলীর্ ঝড় আঘাত হামর্, তের্ প্রময়াজর্ র্া হমল ড্রাইভ েরমবর্ র্া।  

• স্টসতুগুমলায় সাবিার্তা অ্বলম্বর্ েরুর্ স্টযমহতু বরে স্টসোমর্ রাস্তার স্টচময় দ্রুত জমাে বাুঁমি।  

• স্টভজা পাতা রাস্তামে নপনচ্ছল েরমত পামর, তাই যের্ই সামমর্ তামের এেো সূ্তপ আসমব, তের্ আমরা 
িীর গনতমত গানড় চালামর্া গুরুত্বপূণন।  

• আপর্ামে আবনশযেভামব ভ্রমণ েরমত হমল, এো নর্নিত েরুর্ স্টয আপর্ার গানড়মত েম্বল, স্টবলচা, 
ফ্ল্যাশলাইে ও অ্নতনরক্ত বযাোনর, অ্নতনরক্ত গরম োপড়, এে স্টজাড়া োয়ার স্টচর্, বযাোনর বুোর 

তার, সহমজ শনক্ত প্রোর্োরী োবার এবাং নর্সমট্রস ফ্ল্যাগ নহমসমব বযবহার েরমত উজ্জ্বল রমের 

োপমড়র মমতা টিমে থ্াোর সরঞ্জামানে থ্ামে।  

• আপর্ার যনে এেটি বযবহার উপমযাগী স্টসল স্টোর্ বা অ্র্যার্য স্টযাগামযাগ যন্ত্র স্টযমর্ েু-ওময় স্টরনর্ও 

থ্ামে, তাহমল বযাোনর চাজন  নেময় রােুর্ এবাং ভ্রমণ েরার সময় এটি আপর্ার সামথ্ই রােুর্। আপনর্ 

যনে স্টোথ্াও আেো পমড়র্, আপনর্ সাহামযযর জর্য স্টোর্ েরমত পারমবর্, উদ্ধারোরীমে আপর্ার 

অ্বস্থ্ার্ সম্পমেন  জার্ামত পারমবর্।  

  

শীতোলীর্ ঝমড়র সমময় সবমচময় স্টবনশ মতুৃয ও আঘামতর োরণ হল পনরবহর্ েঘুনের্া। গানড় চালামর্া শুরু 

েরার আমগ, আপর্ার গানড় যামত বরে ও তুষারমুক্ত থ্ামে তা নর্নিত েরুর্; ভামলা েনৃিশনক্ত ভামলা গানড় 

চালামর্ার চানবোঠি। স্টোথ্ায় স্টোথ্ায় থ্ামমবর্ তার পনরেল্পর্া েমর নর্র্ এবাং েইু গানড়র মমিয েরূত্ব বজায় 

রােুর্। অ্নতনরক্ত সতেন  থ্াকুর্ এবাং মমর্ রােমবর্ স্টয বাতামস থ্াো তুষামরর োরমণ স্টোে নশশুমের স্টেো র্াও 

স্টযমত পামর। সবসময় রাস্তা ও আবহাওয়ার পনরনস্থ্নতর সামথ্ নমনলময় আপর্ার গনত ঠিে েরুর্।  

  

সব রাস্তার স্টমােরচালেমের জর্য এো জার্া গুরুত্বপূণন স্টয স্টনাপ্লাও ঘণ্টায় 35 মাইল পযনন্ত গনতমবমগ চমল যা 
অ্মর্ে স্টক্ষমত্রই নলনেত গনত সীমার স্টথ্মে েম, এটি নর্নিত েরমত স্টয েড়ামর্া লবণ ড্রাইনভাং স্টলমর্ থ্ামে ও 

রাস্তায় েনড়ময় র্া পমড়। বারাংবার ইিারমেে হাইওময়মত, স্টনাপ্লাও পাশাপানশ োজ েমর, স্টযমহতু অ্মর্েগুমলা 
স্টলর্ এেসামথ্ পনরচ্ছন্ন েরার এো সবমচময় েমনক্ষম ও নর্রাপে উপায়।  

  

এোড়াও স্টমােরচালে ও পথ্চারীমের এো মাথ্ায় রাো উনচৎ স্টয স্টনাপ্লাও ড্রাইভারমের েনৃিসীমা সীনমত থ্ামে, 

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

বরে ওড়ামর্া অ্তযনিে ভামব েনৃিশনক্ত হ্রাস েরমত বা স্টহায়াইেআউে অ্বস্থ্ার োরণ ঘোমত পামর। 

স্টমােরচালেমের স্টনাপ্লাও স্টে পার েমর যাওয়ার স্টচিা বা স্টপেমর্ েুব োোোনে যাওয়া উনচৎ র্য়। 

স্টমােরচালেমের জর্য সবমচময় নর্রাপে জায়গা হল স্টনাপ্লাও এর স্টবশ স্টপেমর্ স্টযোমর্ রাস্তা পনরষ্কার ও 

লবণাক্ত।  

  

তীব্র ঠাণ্ডায় বর্রাপত্তা  
  

ঠাণ্ডা আবহাওয়ার উপমযাগী স্টপাশাে পড়ুর্  

• স্ট ালা, হালো, এোনিে আস্তরণ-নবনশি গরম োপড় পনরিার্ েরুর্। আস্তরমণর মমিয আেমে পড়া 
বাতাস ইর্সুযমলেমরর োজ েমর। ঘাম হওয়া এড়ামত, স্টযো স্টথ্মে ঠাণ্ডা স্টলমগ স্টযমত পামর, োপমড়র 



 

 

আস্তরণ েুমল স্টেলা স্টযমত পামর। বাইমরর স্টপাশাে েঢ়ৃভামব স্টবার্া, পানর্ স্টরািে এবাং মাথ্ার েুনপ-যুক্ত 

হমত হমব।  

• মাথ্ায় সবসময় এেটি হযাে বা েুনপ পনরিার্ েরুর্ োরণ আপর্ার শরীমরর প্রায় অ্মিনে তাপমাত্রা 
মাথ্ার স্টোলা তাল ুনেময় স্টবনরময় স্টযমত পামর।  

• আপর্ার েুসেুসমে তীব্র শীত স্টথ্মে সুরক্ষা নেমত স্কােন  নেময় মুেমণ্ডল স্ট মে রােুর্।  

• েনি  ােমত হাতমমাজার স্টচময় েস্তার্া অ্নিে োযনের োরণ আেুলগুমলা পরস্পমরর সাংস্পমশন অ্নিে 

উষ্ণ থ্ামে।  

  

ফ্রেবাইে  

শীমতর নেমর্ যারা বাইমর োজ েমর বা স্টেলািুলা েমর তামের অ্জ্ঞামতও ফ্রেবাইে হমত পামর। ফ্রেবাইে 

স্টরামগর শুরুর নেমে স্টোমর্া বযথ্া েরমব র্া, সুতরাাং নর্মম্নর নবপে সাংমেতগুমলার প্রনত লক্ষয রােমবর্:  

• প্রথ্মত, ত্বমে অ্সাড়তা স্টবাি হমত পামর এবাং রনের্ হময় স্টযমত পামর। তারপর এটি সাো বা  
িূসর-হলমে রূপ নর্মত পামর। ফ্রেবাইমে আিান্ত ত্বে স্পমশনই নশরনশমর অ্র্ুভূনত হমত পামর।  

• ফ্রেবাইে হমত পামর সমেহ হমল, স্টরাগীমে এেটি উষ্ণ স্থ্ামর্ সনরময় নর্র্। আিান্ত স্থ্ার্টি গরম ও 

শুেমর্া নেেু নেময় স্ট মে নের্। েেমর্া ঘষাঘনষ েরমবর্ র্া।  

• তারপর অ্নতসত্বর স্টোমর্া র্াক্তামরর োমে অ্থ্বা হাসপাতামল নর্ময় যার্।  

  

হাইমপাথ্ারনময়া  
েীঘন সময় ঠাণ্ডা তাপমাত্রায় থ্ােমল হাইমপাথ্ারনময়া হমত পামর, নবমশষ েমর নশশু ও বৃদ্ধমের। নর্মম্নাক্ত 

উপসগনগুমলার নেমে স্টেয়াল রােুর্:  

• মমর্ামযাগ নেমত র্া পারা  
• েবুনল সমন্বয়  

• েথ্ায় অ্স্পিতা  
• ঘুমঘুম ভাব  

• অ্বসাে  

• তীব্র োুঁপুনর্র পর হঠাৎ েমর োুঁপুনর্ স্টথ্মম যাওয়া  
 
স্টোমর্া বযনক্তর শরীমরর তাপমাত্রা যনে 95 নর্নগ্র োমরর্হাইমের নর্মচ স্টর্মম যায়, তাহমল তৎক্ষণাৎ জরুনর 

নচনেৎসা সহায়তা নর্র্। স্টভজা োপড় েুমল স্টেলুর্, স্টরাগীমে গরম েম্বল নেময় মুমড় স্টেলুর্, এবাং বাইমরর 

সাহাযয আসার আগ পযনন্ত স্টরাগীমে গরম, অ্যালমোহল ও েযামেইর্ নবহীর্ তরল পার্ েরমত নের্।  

  
###  
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