
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/31/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুম্বলাম্বক জরুবর সাডা সম্পদ সংগঠিত করার বর্ম্বদন ে বদম্বয়ম্বের্ 
যেম্বেতু মঙ্গলিার যেম্বক তুষারপাত, উচ্চ িায়ুপ্রিাে, উপকূলীয় ির্ো রাম্বজের উপর প্রভাি 

যেলম্বি  
 

তুষারপাত রবিিার রাম্বত ডাউর্ম্বেট শুরু েম্বি এিং মঙ্গলিার সন্ধ্ো পেনন্ত অিোেত োকম্বি  
  

বর্উ ইয়কন  বসটি, লং আইলোন্ড এিং বমড োডসর্ অঞ্চম্বলর জর্ে 18 ইবঞ্চ পেনন্ত তুষারপাম্বতর 
পিূনাভাস, দমকা োওয়া লং আইলোম্বন্ডর পিূন প্রাম্বন্ত প্রবত ঘণ্টায় 60 মাইম্বলর যিবে েম্বত পাম্বর  

  
আপম্বেম্বটর অর্োর্ে এলাকায় মঙ্গলিাম্বরর মম্বযে এক েুম্বটর যিবে তুষারপাত েম্বত পাম্বর  

  
যসামিার সকাল 5টা যেম্বক কােনকর, সংবিপ্ত এিং দীঘন টোম্বন্ডম I-87 যেম্বক বর্উ ইয়কন  বসটি 

লাইর্ যেম্বক আলিাবর্র এবিট 24, I-95 এিং I-287 পেনন্ত বর্বষদ্ধ; খাবল যেলার এবিট 8 যেম্বক 
এবিট 21A এর মম্বযে I-87, িাকন োয়ার স্পার এিং গভর্নর মাবরও এম কুওম্বমা বিম্বজর মম্বযে 

বর্বষদ্ধ  
  

যসামিার সকাল 5টা যেম্বক কােনকর,খাবল এিং টোর্ম্বডম যেলার এোডাও যপর্বসলভাবর্য়া যেট 
লাইর্ যেম্বক কাইম্বর্টিকাট যেট লাইর্, বিংেোমটম্বর্র পমূ্বিন রুট 17 যেম্বক বর্উ জাবসন যেট লাইর্ 

এিং I-684 এর সম্পরূ্ন দদম্বঘনে বর্বষদ্ধ  
  

সম্ভািে প্রভাম্বির মম্বযে রম্বয়ম্বে বিপজ্জর্ক ভ্রমর্, বিদেুৎ বিভ্রাট, মঙ্গলিার রাত পেনন্ত বর্চু 
উপকূলীয় এলাকায় একাবযক রাউন্ড ির্ো  

  
গভর্নর কুওম ো আজ রোষ্ট্রীয় সংস্থোগুম োমে জরুরর সোডো সম্পদ সংগঠিত েরোর রর্মদনশ রদময়মের্ 
েোরণ রর্উ ইয়মেন র রদমে যোওয়ো এেটি শীতেো ীর্ ঝড এেটি র্র-ইস্টোমর পররণত হমে এেং 
রেরভন্ন স্থোমর্ এে ফুমেরও বেরশ তুষোরপোত উৎপোদর্ েরমে েম  আশো েরো হমে। ররেেোর রোত 
বেমে শুরু েমর  ঙ্গ েোর সন্ধ্যো পযনন্ত রর্উ ইয়েন  রসটি,  ং আই যোন্ড এেং র ড হোডসর্ অঞ্চম  
18 ইরঞ্চ পযনন্ত তুষোরপোত হমত পোমর এেং 60  োই  বেমগ বঝোমডো হোওয়ো েইমত পোমর, রেমশষ 
েমর  ং আই যোমন্ডর পূেন প্রোমন্ত। অর্যোর্য এ োেোয় আগো ীেো  সেো  বেমে 8 বেমে 16 ইরঞ্চ 
তুষোর পডোর সম্ভোের্ো রময়মে এেং  ঙ্গ েোর রোত পযনন্ত চ মে। ভোরী তুষোরপোত এেং বঝোমডো 
েোতোমসর স ন্বময়র েোরমণ এই ঝড রেপজ্জর্ে ভ্র ণ পরররস্থরত এেং সম্ভোেয রেদযুৎ রেভ্রোমের সরৃি 



 

 

েরমে েম  আশো েরো হমে, এর পোশোপোরশ উপকূ ীয় রর্ম্নোঞ্চম  েময়ে রদমর্র জর্য ের্যোর 
সম্ভোের্ো রময়মে।  
 
রর্উ ইয়মেন র পররেহর্ েযেস্থোর উপর ঝমডর প্রতযোরশত প্রভোে পডমে েম  আশো েরো হমে, 
বসো েোর রেমে  5েোয় রর্উ ইয়েন  বস্টে থ্রুওময়র রেেু অংমশ সংরিপ্ত এেং  ম্বো েযোর্মড  রর্রষদ্ধ 
েরো হমে। রেমশষ েমর, এর  মযয রময়মে রর্উ ইয়েন  রসটি  োইমর্র I-87 বেমে অযো েোরর্মত 
এরিে 24, এেং I-95 এেং I-287। উপরন্তু, েোেন শোয়োর স্পোর এেং গভর্নর  োররও এ  কুওম ো 
রিমজ এরিে 8 বেমে এরিে 21A পযনন্ত I-87-এ খোর  বে োর রর্রষদ্ধ েরো হমে।  
  
এেোডোও থ্রুওময় রসমস্টম র েোইমর রোস্তোর উপর বে োর চ োচম  রর্মষযোজ্ঞো প্রময়োগ েরো হমে। 
বসো েোর সেো  5েো বেমে েোযনের,খোর  বে োর এেং েযোর্মড  বে োর এেোডোও বপর্রস ভোরর্য়ো 
বস্টে  োইমর্র I-84 বেমে েোইমর্টিেোে বস্টে  োইর্, রেংহযো েমর্র পূমেন রুে 17 বেমে রর্উ জোরসন 
বস্টে  োইর্ এেং I-684 এর সমূ্পণন দদম্নয রর্রষদ্ধ।  
  
"রর্উ ইয়েন  সরোসরর এেটি েড ঝমডর পমে আমে যো র্র ইস্টোমর পররণত হমত পোমর যো ররেেোর 
গভীর রোমত পেূন উপকূম র রদমে আসমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "রোষ্ট্রীয় সংস্থোগুম ো ইমতো মযয 
সেমচময় বেরশ িরতগ্রস্ত আশঙ্কোয় েোেো এ োেোয় সম্পদ ব োতোময়মর্র প্ররিয়ো শুরু েমরমে। যখর্ 
এই েোজ চ মে, আ রো আ োমদর স্থোর্ীয় অংশীদোরমদর সোমে রর্রেরেন্ন বযোগোমযোগ েজোয় েোেে 
যোমত প্রময়োজর্ীয় বয বেোর্ সহোয়তো প্রদোর্ েরো যোয়, বসই সোমে ইউটির টি বেোম্পোরর্গুম োর সোমে 
অরে মম্ব রেদযুৎ রেভ্রোমের ব োেোমে ো েরো যোয়। আ রো জোরর্, এই ঝড অপ্রতযোরশত হমত পোমর, 
তোই আর  সে  রর্উ ইয়েন েোসীমে বজোরোম োভোমে অর্ুমরোয েররে আগো ী েময়েরদমর্র আেহোওয়োর 
উপর েডো র্জর রোখমত এেং রর্মজমে এেং আপর্োর রপ্রয়জর্মদর সুররিত রোখোর জর্য পদমিপ 
রর্মত।"  
  
তুষোরপোত ররেেোর রোমত শুরু হমে এেং উত্তর বদমশরেন েোরির রেেু স্থোমর্র জর্য েযুেোর সেো  
পযনন্ত চ মে েম  আশো েরো হমে। রর্উ ইয়েন  রসটি,  ং আই যোন্ড এেং রর্ম্ন র ড হোডসর্ 
অঞ্চম র েোউরিগুম োমত সমেনোচ্চ তুষোরপোমতর পেূনোভোস বদওয়ো হময়মে, বযখোমর্  ঙ্গ েোর সেোম  18 
ইরঞ্চ পযনন্ত এেং  ং আই যোমন্ড ্ণ্টোয় 60  োই  বেমগ বঝোমডো হোওয়ো েইমত পোমর। রর্উ ইয়েন  
রসটি এেং রর্ম্ন হোডসর্ ভযোর মত ্ণ্টোয় 45 বেমে 50  োই  বেমগ বঝোমডো হোওয়ো েইমত 
পোমর। সোউদোর্ন টিয়োর, েযোরপেো  রররজয়র্ এেং ব োহে ভযোর   ঙ্গ েোর রেমেম র  মযয 8 বেমে 
16 ইরঞ্চ রেসৃ্তত তুষোরপোত বদখমত পোমে এেং র্েন েোরির রেেু এ োেোয় েযুেোর পযনন্ত 10 ইরঞ্চ 
পযনন্ত বদখো যোমে।  
  
 ং আই যোন্ড এেং কুইমের উপকূ ীয় এ োেোয় এেোরযে রোউন্ড ের্যোর অরভজ্ঞতো হমত পোমর, 
রেমশষ েমর উচ্চ বজোয়োমরর স য় এেং ঝুুঁ রেপূণন, রর্চু স্থোমর্। সোম্প্ররতে পূেনোভোমস ে ো হময়মে, 
রর্চু, ঝুুঁ রেপণূন এ োেোয়, রেমশষ েমর বসো েোর রোমত দইু বেমে রতর্ ফুে পযনন্ত ের্যোর পোরর্ জ ো 
হমত পোমর, যোর ফম  অসংখয রোস্তো েন্ধ্ হময় বযমত পোমর এেং জ ভোমগর সম্মুমখর রর্চু পোরেন ং 
 ে, পোেন ,  র্ এেং েোরড/েযেসো-েোরণজয েযোপে ের্যোর সৃরি েরমত পোমর।  



 

 

  
আপর্োর এ োেোয় আেহোওয়ো র্জরদোরর এেং সতেন তোর সমূ্পণন তোর েোর জর্য, আপর্োর এ োেোর 
জোতীয় আেহোওয়ো বসেোর ওময়েসোইে রভরজে েরুর্।  
  
এম্বজবির প্রস্তুবত  
  
বহো  যোন্ড রর্রোপত্তো ও জরুরর বসেো রেভোগ (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES)  
রর্উইয়েন  বস্টে রডরভশমর্র বহো  যোন্ড রর্রোপত্তো ও জরুরর বসেো রেভোমগর জরুরর অপোমরশর্স 
বসিোর (Emergency Operations Center) COVID-19  হো োরীর েোরমণ সরিয় রময়মে এেং 
তোরো আেহোওয়োর পরররস্থরত েোে বেমে পযনমেিণ েরমে, রোষ্ট্রীয় প্ররতরিয়ো েোযনি  পররচো র্ো 
েরমে এেং ্ের্োর পুমরো স য়েোম  এ োেোেোসীর সোমে বযোগোমযোগ েরমে। পোম্প, বচইর্'স, েোর র 
েস্তো, বজর্োমরের, খোে, েম্ব  ও বেোত জোত পোরর্ সহ ঝড-সংিোন্ত প্রময়োজমর্ িরতগ্রস্ত ব োেজমর্র 
েোমে বপ ুঁমে রদমত বস্টমের  জদু প্রস্তুত রময়মে।  
  
পররেহর্ রেভোগ (Department of Transportation)  
রোজযজমুড 3,645 জর্ সপুোরভোইজর এেং অপোমরের সহ রোজয সডে রেভোগ পরররস্থরত ব োেোমে োর 
জর্য প্রস্তুত। উপরন্তু, সংেেোপন্ন এ োেোয় তুষোর ও েরমফর রিয়োে োমপ সহোয়তোর উমেমশয ব োে 
162 জর্ ে ী রর্যকু্ত েরো হময়মে, যোর  মযয আমে: 150 জর্ প্লোও েোে অপোমরের, 4 জর্ প্লোও 
িু সুপোরভোইজোর, 2 জর্ ইকুইপম ি অপোমরের ইেেোক্টর, 4 জর্ ব েোরর্ে, 1 জর্ ব েোরর্ে 
সুপোরভোইজোর এেং 1 জর্ বসফটি অরফসোর; অর্যোর্য অঞ্চ  বেমে 24টি প্লোও েোে, 6টি বনো 
বলোয়োর এেং 2টি ব েোরর্ে সোরভন স েোে ব োতোময়র্ েরো হমে। এগুম ো রর্ম্নরূমপ েণ্টর্ েরো 
হময়মে:  
  
র ড-হোডসর্  

• বসিো  রর্উ ইয়েন  বেমে 25 জর্ প্লোও অপোমরের, 4 জর্ সুপোরভোইজোর, 5টি প্লোও 
েোে এেং 2টি বনোমলোয়োর গ্রহণ েরো হমে।  

• রফঙ্গোর ব েস বেমে 10 জর্ প্লোও অপোমরের এেং 5টি প্লোও েোে গ্রহণ েরো হমে  
• ওময়স্টোর্ন রর্উ ইয়েন  বেমে 40 জর্ প্লোও অপোমরের গ্রহণ েরো হমে  
• র্েন েোরি বেমে 11 জর্ প্লোও অপোমরের গ্রহণ েরো হমে  
• সোউদোর্ন টিয়োর (রেংহযো ের্ এ োেো):  
• ওময়স্টোর্ন সোউদোর্ন টিয়োর বেমে 10 জর্ প্লোও অপোমরের এেং 4টি প্লোও েোে গ্রহণ 

েরো হমে  
• র্েন েোরি বেমে 2টি বনো বলোয়োর গ্রহণ েরো হমে 

 ং আই যোন্ড  
• েযোরপেো  রররজয়র্ বেমে 10 জর্ প্লোও অপোমরের, 5টি প্লোও েোে এেং 1টি বনো 

বলোয়োর গ্রহণ েরো হমে।  

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


 

 

• ব োহে ভযোর  বেমে 20 জর্ প্লোও অপোমরের, 5টি প্লোও েোে, 1টি বনো বলোয়োর, 2 
জর্ ব েোরর্ে এেং 1টি ব েোরর্ে সোরভন স েোে গ্রহণ েরো হমে  

• বসিো  রর্উ ইয়েন  বেমে 1 জর্ প্লোও অপোমরের গ্রহণ েরো হময়মে  
• ওময়স্টোর্ন রর্উ ইয়েন  বেমে 1 জর্ ব েোরর্ে সুপোরভোইজোর গ্রহণ েরো হমে  
• ওময়স্টোর্ন সোউদোর্ন টিয়োর বেমে1 টি সরঞ্জো  অপোমরের প্ররশিে গ্রহণ েরো হমে  
• র্েন েোরি বেমে 24টি প্লোও অপোমরের, 2 জর্ ব েোরর্ে এেং 1টি ব েোরর্ে 

সোরভন স েোে গ্রহণ েরো হমে  
• রর্উ ইয়েন  রসটি বেমে 1 জর্ বসফটি অরফসোর গ্রহণ েরো হমে 

  
আঞ্চর ে ে ীরো েতন  োমর্ তুষোর ও েরফ প্রস্তুরত েযোপোমর রর্ময়োরজত রময়মের্। ঝমডর পুমরো স য় 
জমুড এেং অগ্রোরযেোরযুক্ত পররষ্কোর েরোর রিয়ো ে োমপর জর্য সে  আেোরসে স্থোর্গুম োমত 24/7 
েোজ েরোর জর্য ে ী রর্ময়োগ েরো হমে। তুষোর এেং েরমফর জর্য প্রময়োজর্ীয় সে  উপেরণ 
প্রস্তুত। িরতগ্রস্ত এ োেোর সে  রিে ব েোরর্িমে প্রযোর্ আেোসর্গুম োমত ব রো ত ও েোে চ োচ  
স্বোভোরেে রোখমত 24/7 প্রস্তুত রোখো হময়মে। বস্টেেযোপী সরঞ্জোম র সংখযোগুম ো রর্ম্নরূপ:  
  

• 1,625টি েড প্লোও েোে  
• 175টি  োঝোরর রডউটি প্লোও  
• 52টি বেো প্লোউ  
• 316টি েড ব োডোর  
• 38টি বনো বলোয়োর 

বসো েোর সেো  5েো বেমে েোযনের রর্ম্নর রখত রোস্তোয় খোর  বে োর এেং েযোমন্ড  বে োর রর্রষদ্ধ 
েরো হমে:  
  

• I-84 বপর্রস ভোরর্য়ো বস্টে  োইর্ বেমে েোইমর্টিেোে বস্টে  োইর্ পযনন্ত  
• রুে 17, পেূন রেংহযো ের্ বেমে রর্উ জোরসন বস্টে  োইর্  
• I-684 সমূ্পণন দদ্নয  

  
থ্রুওময় অমেোররটির (Thruway Authority) 
থ্রুওময় অমেোররটির 694 জর্ সুপোরভোইজোর ও অপোমরের প্রস্তুত বরমখমে যোরো স গ্র বস্টে জমুড 
252 টি েড বনো প্লোও, 100টি  োঝোরর বনো প্লোও, 11টি বেো প্লোও এেং 63টি ব োডোর েোমজ 
রর্ময়োরজত েরোর জর্য এেং 119,000 েমর্রও বেরশ রোস্তোর  েণ প্রময়োগ েরোর জর্য প্রস্তুত। 
থ্রুওময় েতৃন পি অরতররক্ত 10টি বনো প্লোও, 1টি েড বনো বলোয়োর এেং 20 জর্ অপোমরেরমে রর্উ 
ইয়েন  রডরভশমর্ স্থোর্োন্তর েরোর পররেল্পর্ো েমরমে বযখোমর্ ঝমডর প্রভোে বেরশ হমে েম  আশো েরো 
হমে।  
  
থ্রুওময়মত ব োেরচো েমদর সতেন  েরমত রেরভন্নরেম র েোতন ো রচহ্ন, হোইওময় সতেন তো বররডও এেং 
বসোশযো  র রডয়ো েযেহোর েরো হয়।  



 

 

  
থ্রুওময় অমেোররটি ব োেরচো েমদর তোমদর ব োেোই  অযোপ ডোউর্ম োড েরমত উৎসোরহত েমর যো 
আই বফোর্ এেং অযোন্ড্রময়ড রডভোইমস ডোউর্ম োমডর জর্য রের্ো ূম য উপ ভয। অযোপটি ব োেরযোর্ 
চো েমদর প্রেৃত-স ময় েোরফে এেং রদে-রর্মদনশর্ো সহোয়তো  োমভর সরোসরর সুমযোগ প্রদোর্ েমর। 
এেোডোও ব োের চো েরো ইম ইম র জর্য সোইর্ আপ েরমত পোমরর্ যো স গ্র থ্রুওময় জমুড সেনমশষ 
েোরফে পরররস্থরতর তেয প্রদোর্ এখোমর্।  
  
সে  েযোমন্ড , সংরিপ্ত এেং দী্ন, রর্ম্নর রখত স্থোমর্ বসো েোর বেমে সেো  5েো রর্উ ইয়েন  বস্টে 
থ্রুওময়মত রর্রষদ্ধ েরো হমে:  

• I-87 রর্উ ইয়েন  বস্টে  োইর্ বেমে এরিে 24 (আ েোরর্)  
• I-95 (রর্উ ইং যোন্ড থ্রুওময়)  
• I-287 (িস ওময়স্টমচস্টোর এিমপ্রসওময়)  

  
উপরন্তু,বসো েোর সেো  5েো বেমে েোযনের, গভর্নর  োররও এ  কুওম ো রিজ, এরিে 8 বেমে 
এরিে 21A এেং েোেন শোয়োর স্পোর-এর  মযয সে  খোর  বে োর রর্রষদ্ধ েরো হমে।  
  
ডপোেন ম ি অফ এর্ভোয়রর্ম িো  েঞ্জোমভন শর্ (Department of Environmental Conservation, 
DEC) 
এর পুর শ ে নেতন োরো, ফমরস্ট বরঞ্জোরগণ, জরুরী েযেস্থোপর্োর ে ীগণ এেং আঞ্চর ে ে ীগণ 
সতেন  আমের্ এেং রেেোশ োর্ পরররস্থরত পযনমেিণ েরমের্ এেং তীি আেহোওয়ো দ্বোরো প্রভোরেত 
হওয়োর সম্ভোের্ো রময়মে এ র্ এ োেো ও পররেোঠোম োগুর মত সরিয়ভোমে েহ  রদমের্। স স্ত 
উপ ভয সম্পদ বয বেোর্ জরুরর প্ররতরিয়োমত সহোয়তো েরোর জর্য প্রস্তুত আমে।  
  
পোেন , রেমর্োদর্ ও ঐরতহোরসে সংরিণ অরফস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
রর্উ ইয়েন  বস্টমের পোেন  পুর শ (New York State Park Police) ও পোমেন র ে ীরো সতেন  আমে 
এেং আেহোওয়ো পরররস্থরত ও প্রভোে রর্রেডভোমে পযনমেিণ েরমে। প্ররতরিয়ো সরঞ্জো  প্রসোর েরো 
হমে, পরীরিত এেং ঝড প্ররতরিয়ো েযেহোমরর জর্য প্রস্তুত েরো হমে। পোমেন র দশনর্োেীমদর র্জর 
রোখো উরচৎ parks.ny.govেো পোমেন র স য়, বখো ো ও েমন্ধ্র েযোপোমর সেনমশষ তমেযর জর্য তোমদর 
স্থোর্ীয় পোেন  অরফমস ে  েরো উরচৎ।  
  
জর্মসেো অরযদপ্তর (Department of Public Service)  
রর্উ ইয়েন  বস্টে জমুড িয়িরত  ূ যোয়র্, পরররস্থরত ব োেোমে ো ও পুর্রুদ্ধোর প্রমচিোর উমেমশয 
রর্ময়োরজত েরোর জর্য রর্উ ইয়েন  ইউটির টির েতন  োমর্ প্রোয় 5,500 জর্ শ্রর ে রময়মে। জর্ 
পররমষেো রেভোমগর ে ীরো ঝমডর পুমরো ্ের্ো জমুড ইউটির টির েোজগুর  পযনমেিণ েরমে এেং 
ইউটির টিগুর  উপযুক্ত ে ীমদর দ্বোরো সেনোরযে প্রভোে অর্ুভুত অঞ্চম  স্থোর্োন্তররত হমে তো রর্রিত 
েরমে।  
  

http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank
file:///C:/Users/adams/Documents/parks.ny.gov


 

 

রর্উ ইয়েন  পোওয়োর অমেোররটি (New York Power Authority, NYPA)/েযোর্ো  েমপনোমরশর্ 
(Canal Corporation)  
রর্উ ইয়েন  পোওয়োর অেররটি এেং েযোর্ো  েমপনোমরশমর্র ে ীরো পূেনোভোসেৃত আেহোওয়োর জর্য 
প্রস্তুরত রর্ময়মে যোমত স স্ত সুরেযো, সম্পদ এেং সরঞ্জো  সুররিত এেং প্রস্তুত েোমে। প্রময়োজমর্ 
রেদযুৎ পরু্রুদ্ধোর েোযনি মে সহোয়তো েরোর জর্য রেদযুৎ েতৃন পি (Power Authority) প্রস্তুত।  
  
রর্উ ইয়েন  বস্টে পুর শ  
িরতগ্রস্ত এ োেোয় প্রময়োজর্ীয় অরতররক্ত বসর্ো রর্ময়োমগর জর্য বস্টে পুর শ প্রস্তুত। চোর চোেোর 
যোর্েোহর্, বনোম োেোই , এেং ইউটির টি েোস্ক যোর্েোহর্ সহ রেমশষভোমে দতরর বস্টে পুর মশর স স্ত 
গোডী অরে মম্ব সহোয়তোর জর্য দতরর এেং প্রস্তুত রময়মে। সে  েুপ জরুরর শরক্ত এেং বযোগোমযোগ 
সরঞ্জো  পরীিো েরো হময়মে।  
  
ব মেোপর েোর্ েোেমপোমেন শর্ অেোররটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA)  
ব মেোপর ের্ েোেমপোেন  অেররটির ে ীরো ঝড এেং তোর পরেতী স য় জমুড রর্রোপদ, রর্ভন রমযোগয 
বসেো রর্রিত েরোর জর্য েমঠোর পররশ্র  েরমের্। MTA ে ীরো  েণ েডোমত এেং প্লযোেফ ন এেং 
রসুঁরড বেমে তুষোর এেং েরফ পররষ্কোর েরমত, রসগর্যো , সুইচ, তৃতীয় বর  চো ু অেস্থোয় রোখমত, 
েযোমে পমর যোওয়ো গোে সরোমত, এেং ঝমডর স য় বয বেোর্ আেহোওয়ো সংিোন্ত চযোম মঞ্জর 
 ুমখো ুরখ হমত প্রস্তুত। 
  
 ং আই যোন্ড বর  বরোড বসো েোর এেং  ঙ্গ েোর সপ্তোহোমন্তর স য়সচূী পররচো র্ো েরমে যখর্ 
িুরো ঝমডর ব োেোমে ো েরমে।  
  
MTA রিমজস অযোন্ড েোমর্ স (MTA Bridges and Tunnels) বসো েোর সেো  6-েোয় এেটি 
খোর  এেং েযোর্মড  েযোক্টর বে োমরর রর্মষযোজ্ঞো েোস্তেোয়র্ েরমে।  
  
েোস প্রতযোরশত রর্ম্ন যোত্রী সংখযোর উপর রভরত্ত েমর ে  বসেো পররচো র্ো েরমে। সে  ব োেো  
েোমসও েোয়োর বচইর্  োগোমর্ো হমে। ররেেোর রোত বেমে রেমশষ েোস প্রর ত েোস দ্বোরো প্ররতস্থোরপত 
হমে।  
  
গ্রোহেমদর অপ্রময়োজর্ীয় ভ্র ণ এডোমত, সেনমশষ সোরভন স আপমডমের জর্য new.mta.info বদখমত, এেং 
রসমস্ট  পররভ্র মণর স য়, রেমশষ েমর েোইমরর প্লযোেফ ন এেং রসুঁরডমত চর  সতেন তো েযেহোর 
েরমত বজোরোম োভোমে উৎসোরহত েরো হয়। গ্রোহেমদর বেিে েো ইম ইম র  োযয  ররময়  েোই  
সোরভন স অযো োমেন র জর্য সোইর্ আপ েরো উরচৎ। MTA-এর অযোপগুর র  োযযম ও এই সতেন তো 
পোওয়ো যোয়: MYmta, ব মেো-র্েন বেমর্র স য় এেং  ং আই যোন্ড বর  বরোড বেমর্র স য়। 
  
েন্দর েতৃন পি  



 

 

েন্দর েতৃন পি ব োেরচো েমদর এই সপ্তোমহর শীতেো ীর্ ঝমডর স য় সতেন  েোেোর আহ্বোর্ 
জোরর্ময়মে; বসতুমত এেং তোর সোমে ব োড বেমে আসো রোস্তো েরোের গরতর রর্মষযোজ্ঞো েোযনের 
েোেমত পোমর।  
  
বপোেন  অেররটির রে োর্েন্দর, েোস েোর নর্ো  এেং েোস বস্টশর্ রদময় যোত্রো েরো ভ্র ণোেীমদর রে ম্ব, 
েোরত  অেেো আেোর েুরেংময়র সেনমশষ তমেযর জর্য সরোসরর েোস েযোররয়োর এেং এয়োর োইমের 
সোমে বযোগোমযোগ েরোর জর্য উৎসোরহত েরো হয়। বপোেন  অেররটি সুরেযো সম্পমেন  সেনমশষ তমেযর 
জর্য, অর্ুগ্রহ েমর বসোশযো  র রডয়ো বদখুর্, PA এ োেন -এর জর্য সোইর্ আপ েরুর্ অেেো PA 
ব োেোই  অযোপগুর র  মযয এেটি ডোউর্ম োড েরুর্।  
  
বর্রাপত্তা পরামেন  
  
শীতেো ীর্ রর্রোপত্তো  
রর্রোপদ ড্রোইরভং এর রেেু সেমচময় গুরুত্বপূণন পরো শনগুর র অন্তভুন ক্ত হ :  

• যখর্ শীতেো ীর্ ঝড আ্োত হোমর্, তখর্ প্রময়োজর্ র্ো হম  ড্রোইভ েরমের্ র্ো।  
• বসতুগুম োয় সোেযোর্তো অে ম্বর্ েরুর্ বযমহতু েরফ বসখোমর্ রোস্তোর বচময় দ্রুত 

জ োে েোুঁময।  
• আপর্োর ভ্র ণ আেরশযে হম , রর্রিত েরুর্ বয আপর্োর গোরডমত েম্ব , বে চো, 

িযোশ োইে ও অরতররক্ত েযোেোরর, অরতররক্ত গর  েোপড, এে বজোডো েোয়োর বচর্, 
েযোেোরর েসু্টোর তোর, সহমজ শরক্ত প্রদোর্েোরী খোেোর এেং রডসমেস িযোগ রহমসমে 
েযেহোর েরমত উজ্জ্ব  রমের েোপড-জোতীয় টিমে েোেোর সরঞ্জো োরদ েোমে।  

• আপর্োর েযেহোর উপমযোগী বস  বফোর্ েো অর্যোর্য বযোগোমযোগ যন্ত্র বয র্ েু-ওময় 
বররডও েোেম , বসগুম োর েযোেোরর চোজন  রদময় রোখুর্ এেং ভ্র ণ েরোর স য় এটি 
আপর্োর সোমেই রোখুর্। আপরর্ যরদ বেোেোও আেেো পমডর্, আপরর্ সোহোমযযর জর্য 
বফোর্ েরমত পোরমের্, উদ্ধোরেোরীমে আপর্োর অেস্থোর্ সম্পমেন  জোর্োমত পোরমের্। 
  

শীতেো ীর্ ঝমড  ৃতূযর এেং আ্োমতর প্রযোর্ েোরর্ হ  পররেহণ দু্ নের্ো। চো মের আসমর্ েসোর 
আমগ, রর্রিত েরুর্ বয আপর্োর গোরড েরফ এেং তুষোর কু্ত; ভোম ো গোরড চো োমর্োর  ূম  হ  
পররষ্কোর দরৃি। বেোেোয় বেোেোয় েো মের্ তোর পররেল্পর্ো েমর রর্র্ এেং দইু গোরডর  মযয দরূত্ব 
েজোয় রোখরু্। অরতররক্ত সতেন  েোকুর্ এেং  মর্ রোখমের্ বয েোতোমস েোেো তুষোমরর েোরমণ বেোে 
রশশুমদর বদখো র্োও বযমত পোমর। সেস য় রোস্তো ও আেহোওয়োর পরররস্থরতর সোমে র র ময় আপর্োর 
গরত ঠিে েরুর্।  
  
সে  সডমের ব োেরচো েমদর জর্য এটি জোর্ো গুরুত্বপূণন বয বনো প্লোও ্ণ্টোয় 35  োই  পযনন্ত 
গরতমেমগ চম , যো অমর্ে বিমত্রই র রখত গরত সী োর বেমে ে , সুরর্রিত েরমত বয েরডময় 
 েণ ড্রোইরভং ব মর্ েোমে ও রোস্তোয় েরডময় র্ো পমড। েোরংেোর ইিোরমস্টে হোইওময়মত, তুষোর-
অপসোরণ-যন্ত্র পোশোপোরশ েোজ েমর, বযমহতু অমর্েগুম ো ব র্ এেসোমে পররেন্ন েরোর এেো সেমচময় 
েোযনের ও রর্রোপদ উপোয়।  



 

 

  
এেোডোও গোরডচো ে ও পেচোরীমদর এেো  োেোয় রোখো উরচৎ বয তুষোর-অপসোরণ-যন্ত্র ড্রোইভোরমদর 
দরৃিসী ো সীর ত েোমে এেং যন্ত্রগুম োর আেোর ও ওজর্ বেরশ হওয়োয় এগুম ো দ্রুত গরতপে 
পররেতন র্ ও েো োমর্ো েিসোযয। তুষোর-অপসোরণ-যমন্ত্রর বপের্ বেমে েরফ ওডোমর্ো এর চো েমদর 
দরৃিশরক্ত  োরোত্মেভোমে হ্রোস েরমত েো বহোয়োইেআউে অেস্থোর েোরণ ্েোমত পোমর। গোরডচো েমদর 
তুষোর-অপসোরণ-যন্ত্রমে পোশ েোটিময় যোওয়োর বচিো েরো েো বপের্-বপের্ যোওয়ো অেেো খুে 
েোেোেোরে যোওয়ো উরচৎ র্য়। গোরডচো েমদর জর্য সেমচময় রর্রোপদ জোয়গো হ  তুষোর-অপসোরণ-
যমন্ত্রর বেশ খোরর্েেো বপেমর্ বেমে চো োমর্ো েোরণ বসখোমর্ রোস্তো পররষ্কোর ও  েণোক্ত েোমে।  
  
ের্যো রর্রোপত্তো  

• আপরর্ বযখোমর্ েসেোস েমরর্ বসখোমর্র েোউরি এেং রর্েেেতী শহরগুর র র্ো  
জোর্ুর্। গুরুতর আেহোওয়ো সতেন তো এেটি েোউরির রভরত্তমত জোরর েরো হয়।  

• আপর্োর েোরডর েো েযেসোর বেমে রর্রোপদ রুেটি রশখুর্, যরদ রর্রোপদ স্থম  
আপর্োর তোডোতোরড চম  বযমত হয়।  

• এেটি 'পররেোর পো োেোর' পররেল্পর্ো গঠর্ এেং অর্শুী র্ েরুর্ এেং পররেোমরর 
সদসযরো পৃেে হময় বগম  এেটি বদখো েরোর স্থোর্ সর্োক্ত েমর রোখুর্।  

• আসেোে, বপোশোে এেং অর্যোর্য েযরক্তগত সম্পরত্ত সহ স স্ত  ূ যেোর্ রজরর্সগুর র 
এেটি আইমে েৃত তোর েো দতরর েরুর্। এেটি রর্রোপদ স্থোমর্ তোর েোটি রোখুর্।  

• েযোর্ এর খোেোর, ঔষয এেং ফোস্টন  এইড সরেরোহ ও পোর্ীয় জম র জরুরর 
সরেরোহ স্টেপোই  েরুর্। পররষ্কোর, েন্ধ্ পোমত্র পোর্ীয় জ  সংরিণ েরুর্।  

• আপর্োর বপোষো প্রোণী রর্ময় েী েরমের্ পররেল্পর্ো েমর রোখুর্।  
• এেটি বপোমেন ে  বররডও, িযোশ োইে, অরতররক্ত েযোেোরর এেং উপ ভয জরুরর রোন্নো 

সরঞ্জো  রোখুর্।  
• আপর্োর অমেোম োেোইম  পযনোপ্ত জ্বো োর্ী রোখুর্। যরদ রেদযুৎ শরক্ত েন্ধ্ হময় যোয়, 

তমে গযোমসোর র্ বস্টশর্ েময়ে রদমর্র জর্য জ্বো োর্ী পোম্প েরমত পোরমে র্ো। 
আপর্োর গোরডর েোমঙ্ক এেটি বেোে দমুযনোগ সরেরোহ রেে রোখুর্।  

• আপর্োর সম্পরত্ত েত উপমর এেং ের্যো স্তমরর েত ফুে রর্মচ বজমর্ রর্র্। 
পূেনোভোসেৃত ের্যোর  োত্রো যখর্ সম্প্রচোর েরো হয়, আপর্োর জোয়গোয় ের্যো হমত 
পোমর রের্ো তো রর্যনোরণ েরমত পোমরর্।  

• সযোন্ডেযোগ, প্লোইউড, প্লোরস্টমের রশে এেং েোমঠর  মতো উপেরণমে জরুরর জ -
রর্মরোযে রহমসমে েযেহোর েরোর জর্য হোমতর েোমে রোখুর্।  

• হোমত দমুযনোগ সরেরোহ রোখরু্, এগুম ো সহ:  
o িযোশ োইে এেং অরতররক্ত েযোেোরর;  
o েযোেোরর চোর ত বররডও এেং অরতররক্ত েযোেোরর;  
o ফোস্টন  এইড রেে এেং  যোর্ুয়ো ;  
o জরুরর খোদয এেং জ ;  
o অ দেদযুরতে েযোর্ ওমপর্োর;  
o প্রময়োজর্ীয় ওষুয; এেং  



 

 

o বচেেুে, র্গদ, বিরডে েোডন , এটিএ  েোডন ।  
  
সে  আেহোওয়ো সংিোন্ত ্ের্ো সম্পমেন  আরও রর্রোপত্তোর পরো মশনর জর্য, 
www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfmএ DHSES ওময়েসোইমে যোর্।  
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