অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/1/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা হাডসর্ ভোবল, বর্উ ইয়কন বসটি এিং লং আইলোন্ড জুম্ব়ে জরুবর অিস্থা ঘ াষণা
কম্বরম্বের্ - বর্উ ইয়কনিাসীম্বের ভ্রমণ এ়োম্বে উৎসাবহে করা হম্বয়ম্বে

বর্উ ইয়কন বসটিম্বে জরুবর অিস্থা ঘ াষণা করা হম্বয়ম্বে, পাোপাবে সাবলভার্, আলস্টার, ডাম্বেস,
অম্বরঞ্জ, পুটর্াম, রকলোন্ড, ওম্বয়স্টম্বেস্টার, র্াসাউ এিং সাম্ব াক কাউবিম্বেও জরুবর অিস্থা
ঘ াষণা করা হম্বয়ম্বে
ভ্রমণ এিং যাত্রী উপম্বেষ্টা: ভূ বমর উপম্বরর সািওম্বয় সাবভনস উম্বেখম্বযাগেভাম্বি বিলবেে হম্বে পাম্বর
অথিা আজ বিম্বকম্বল র্র-ইস্টাম্বরর কারম্বণ িন্ধ করা হম্বে পাম্বর; লং আইলোন্ড ঘরলওম্বয় এিং
ঘমম্বরা-উত্তর অংম্বে এো়োও পবরম্বষিা স্থবগম্বের সম্মুখীর্ হম্বে পাম্বর
লং আইলোন্ড এক্সম্বপ্রসওম্বয়, I-84 সহ গুরুত্বপূণন স়েকপম্বথর বকেু অংে ভ্রমণ বর্ম্বষধাজ্ঞার সম্মুখীর্
হম্বে পাম্বর যবে েু ষারপাম্বের হার প্রবে ণ্টায় 2 -3 ইবির মম্বধে ঘপ ৌঁোয়।

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ হাডসর্ ভযালি এবং িং আইিযান্ড জুম়ে লর্উ ইয়র্ন লসটি এবং
আরও 9টি র্াউলিমে জরুলর অ্বস্থা জালর র্মরমের্। লবমেষ র্মর, জরুলর ঘ াষণার অ্ন্তভুন ক্ত
র্াউলিগুলি হি সালিভার্, আিস্টার, ডামেস, অ্মরঞ্জ, পুটর্াম, রর্িযান্ড, ওময়স্টমেস্টার, র্াসাউ
এবং সাম ার্ র্াউলি।
গভর্নর এো়োও পর্নটর্ এবং র্াত্রীমের জর্য এর্টি উপমেে জালর র্মরমের্ - ঝম়ের েীব্রোর
উপর লর্ভন র র্মর, ভূ লমর উপমরর সাবওময় সালভন স, ঘসই সামে িং আইিযান্ড ঘরিওময় এবং ঘমমরাউত্তমরর লর্েু অ্ংমে ঘসবা, আজ লবমর্মি উমেখমর্াগযভামব লবিলিে বা বন্ধ র্রা হমে পামর।
উপরন্তু, িং আইিযান্ড এক্সমেসওময়, I-84 সহ ঘবে র্ময়র্টি েধার্ স়ের্পে ভ্রমণ লর্মষধাজ্ঞার
সম্মুখীর্ হমে পামর র্লে েু ষারপামের হার েলে ণ্টায় েেযালেে েুই ঘেমর্ লের্ ইলি হামর
ঘপ ৌঁোয়। লর্উ ইয়র্ন বাসীমের সর্ি অ্েময়াজর্ীয় ভ্রমণ এল়েময় েিার আহ্বার্ জার্ামর্া হমে। ঘর্ সব
লর্উ ইয়র্ন বাসীমের অ্বেযই ভ্রমণ র্রমে হমব োমের অ্েযন্ত সের্ন োর সামে এটা র্রা উলেে
এবং েুপর
ু 12টার আম্বগ োমের গন্তমবয ঘপ ৌঁোমর্ার ঘেষ্টা র্রা উলেে।
"এই ঝ়ে ঘর্ার্ ঘর্ েু র্ র্য় এবং এই মুহূমেন েধার্ উমেগ হমে ঘর্ আজ লবমর্মি েলে ণ্টায় েুই
ইলি েু ষারপামের হার আমামের রাস্তায় এর্টি অ্েযন্ত লবপজ্জর্র্ পলরলস্থলের সৃলষ্ট র্মরমে," গভর্ন র

কুওম্বমা িম্বলর্। "র্খর্ েু ষারপাে দ্রুে হমে, েখর্ প্লাও এর পমে এর সামে োি ঘমিামর্া খুবই
র্ঠির্ হময় পম়ে। আলম োই লর্উ ইয়র্ন বাসীরা আমার র্ো ঘজামর এবং পলরষ্কার ভামব শুর্ুর্ বাল়েমে োকুর্ এবং রাস্তা ঘেমর্ েূমর োকুর্ এবং র্লে আপর্ামর্ ভ্রমণ র্রমে হয়, োহমি েুপুমরর
আমগ আপলর্ ঘর্খামর্ র্ামের্ ঘসখামর্ ঘপ ৌঁমে র্ার্, এবং লর্েু সমময়র জর্য বাল়েমে োর্ার েস্তুলে
লর্র্। আমরা এর আমগও এর মমধয লেময় লগময়লে এবং আমরা আবার এর মধয লেময় র্াব।"
এই ঝ়ে, র্া ইমোমমধয ডাউর্মস্টমট রাোরালে েু ষারপাে উৎপাের্ শুরু র্মরমে, আো র্রা হমে
ো আজ রামে উত্তরলেমর্ িিা সময় ধমর েু ষারপাে বময় আর্মব এবং বুধবার সর্াি পর্নন্ত লর্েু
জায়গায়, লবমেষ র্মর র্েন র্ালি, সাউোর্ন টিয়ার এবং ঘসিাি লর্উ ইয়র্ন -এর লর্েু অ্ংমে
েু ষারপাে েিমব। লর্উ ইয়র্ন লসটি, িং আইিযান্ড এবং লমড হাডসর্ অ্িমি সমবনাচ্চ েু ষারপামের
সম্ভাবর্া রময়মে ঘর্খামর্র লর্েু অ্ংমে মঙ্গিবার সর্ামির মমধয েুই ু ট পর্নন্ত েু ষারপাে হমে
পামর। র্যালপটাি লরলজয়র্, ঘসিাি লর্উ ইয়র্ন , ঘমাহর্ ভযালি এবং সাউোর্ন টিয়ামরর অ্র্যার্য স্থামর্
মঙ্গিবার লবমর্ি এবং বুধবার সর্ামির মমধয এর্ ু ট পর্নন্ত েু ষারপামের সম্ভাবর্া রময়মে।
ঝ়ে উত্তরলেমর্ অ্গ্রসর হওয়ার সামে সামে আজ সর্ামি েু ষারপামের হার েলে ণ্টায় 1-3 ইলি
বৃলি পামব বমি আো র্রা হমে। িং আইিযামন্ড বাোমসর গলেমবগ ণ্টায় 50 মাইি বা োর
ঘবলে হমে পামর, লবমেষ র্মর পূবন িং আইিযামন্ড ঘর্খামর্ ণ্টায় 60 মাইি ঘবমগ ঘঝাম়ো হাওয়া
বইমে পামর, অ্র্যলেমর্ আপমস্টমটর অ্মর্র্ জায়গায় ণ্টায় 40 মাইি ঘবমগ ঘঝাম়ো হাওয়া বইমে
পামর। েু ষারপাে এবং ভাসমার্ েু ষামরর মি লর্েু জায়গায় েৃেযমার্ো র্মম র্ামব এবং ড্রাইলভং
পলরলস্থলে লবপজ্জর্র্ হময় উঠমব।
আপর্ার এিার্ায় আবহাওয়া র্জরোলর এবং সের্ন োর সম্পূণন োলির্ার জর্য, আপর্ার এিার্ার
জােীয় আবহাওয়া ঘসবার ওময়বসাইট লভলজট র্রুর্।
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