অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/1/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা আরও কাউবিম্বে জরুরী অিস্থা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ কারণ মঙ্গলিার রাে জুম্বে
ভারী েু ষারপাে, উচ্চ িাোস এিং উপকূলীয় ির্োর দ্বারা রাম্বজের উপর প্রভাি ঘেম্বলম্বে

বর্উ ইয়কন বসটির জর্ে জরুরী অিস্থা জাবর করা হম্বয়ম্বে, ঘসই সাম্বে আলিাবর্, ব্রুম, কাইয়ুগা,
ঘেমুং, ঘের্াম্বঙ্গা, বির্টর্, কলবেয়া, কটনলোন্ড, ঘেলাওয়োর, োম্বেস, এম্বসক্স, েুলটর্, গ্রীর্,
হোবমলটর্, হাবকনমার, মোবেসর্, মিম্বগামাবর, র্াসাউ, ওবর্ো, ওম্বর্ান্দাগা, অম্বরঞ্জ, ওটম্বসম্বগা,
পুটর্াম, ঘরর্ম্বসলার, রকলোন্ড, সারাম্বটাগা, ঘেম্বর্কটাবে, ঘকাহাবর, শুইলার, ঘসম্বর্কা, সাম্বোক,
সাবলভার্, টিওগা, টম্পবকন্স, আলস্টার, ওয়াম্বরর্, ওয়াবেংটর্, ওম্বয়স্টম্বেস্টার এিং ইম্বয়টস
কাউবিম্বেও জরুরী অিস্থা জাবর করা হম্বয়ম্বে
গভর্ন র বর্উ ইয়কন র্োের্াল গাম্বেনর 130 জর্ সদসেম্বক জরুরী প্রবেবিয়ার প্রম্বেষ্টায় সাহায্ে
করার জর্ে সি ঘেম্বয় ক্ষবেগ্রস্ত এলাকায় ঘমাোম্বয়র্ কম্বরম্বের্
বর্উ ইয়কনিাসীম্বদর িাবেম্বে োকম্বে এিং ভ্রমণ এবেম্বয় েলার অর্ুম্বরাধ জার্াম্বর্া হম্বয়ম্বে কারণ
ূবণন ঝম্বের মে পবরবস্থবে রাম্বজের ঘিেীরভাগ এলাকা ঘেম্বয় রাখম্বি
উপম্বরর গ্রাউন্ড সািওম্বয় সাবভনস আর্ুমাবর্ক দুপর
ু 2টা ঘেম্বক স্থবগে করা হম্বয়ম্বে
লং আইলোন্ড ঘরল ঘরাে পবরম্বষিা স্থবগে কম্বরম্বে আর্ুমাবর্ক 2:30 ঘেম্বক 3:30 এর মম্বধে, ঘেষ
ঘের্ ঘপর্ ঘস্টের্ এিং আটলাবিক টাবমন র্াল ঘেম্বক োোর সাম্বে; ঘমম্বো-র্েন পবরম্বষিা স্থবগে
কম্বরম্বে আর্ুমাবর্ক বিম্বকল 3টায়, গ্রোন্ড ঘসন্ট্রাল টাবমন র্াল ঘেম্বক ঘেষ ঘের্গুম্বলা রওর্া হওয়ার
সাম্বে
সংবক্ষপ্ত এিং দী ন টোর্ম্বেম NYC লাইর্ ঘেম্বক অোলিাবর্ম্বে একবজট 24, I-95 এিং I-287; খাবল
ঘেলার I-87 এ বর্বষদ্ধ এবক্সট 8 ঘেম্বক এবক্সট 21A এর মম্বধে, িাকনোয়ার স্পার এিং গভর্ন র
মাবরও এম কুম্বয়াম্বমা বিম্বজর মম্বধে
লং আইলোন্ড এক্সম্বপ্রসওম্বয়, I-84 এিং বিবভন্ন পাকনওম্বয় সহ গুরুত্বপূণন সেকপম্বের বকেু অংে ভ্রমণ
বর্ম্বষধাজ্ঞার সম্মুখীর্ হম্বে পাম্বর য্বদ েু ষারপাম্বের হার প্রবে িায় 2 -3 ইবির মম্বধে ঘপ ৌঁোয়
সংবক্ষপ্ত এিং দী ন টোর্ম্বেম I-87 বর্বষদ্ধ NYC লাইর্ ঘেম্বক অোলিাবর্ম্বে একবজট 24 অিবধ, I-

95 এিং I-287; খাবল ঘেলার I-87 এবক্সট 8 ঘেম্বক এবক্সট 21A এর মম্বধে বর্বষদ্ধ, িাকনোয়ার
স্পার এিং গভর্ন র মাবরও এম কুওম্বমা বিম্বজর মম্বধে বর্বষদ্ধ
খাবল এিং টোর্ম্বেম ঘেলার এোোও সকল MTA ঘসেু এিং সুেঙ্গ, িন্দর কেতন পম্বক্ষর ঘসেু , I-84
এ ঘপর্বসলভাবর্য়া ঘস্টট লাইর্ ঘেম্বক কাম্বর্বিকাট ঘস্টট লাইর্ পয্ন ন্ত, রুট 17 পূিন বিংহোমটর্
ঘেম্বক বর্উ জাবসন ঘস্টট লাইর্ এিং I-684 এর সম্পূণন দদম্ব ন র উপর বর্বষদ্ধ
গভর্নর কুওম ো আজ নর্উ ইয়মকন র 44টি কোউনি একটি জরুরী অবস্থোর আওতোয় আর্মত ঘ োষণো
প্রসোনরত কমরমের্ কোরণ ধীর গনতমত চলো র্রইস্টোর আগো ী দুই নদমর্র জর্য ূনণনঝম়ের ত
পনরনস্থনত ততনর করমত যোমে, ঘযখোমর্ 40 ঘেমক 60 োইল ঘবমগ ঘঝোম়েো হোওয়ো বইমব।
নর্নদন ষ্টভোমব, জরুরী ঘ োষণোর মধয রময়মে নর্উ ইয়কন নসটি এবং আলবোনর্, ব্রু , কোয়ুগো, ঘচ ুং,
ঘচর্োমগো, নির্টর্, কলনিয়ো, কটনলযোন্ড, ঘেলোওয়যোর, েোমচস, এমসক্স, ফু লটর্, গ্রীর্, হযোন লটর্,
হোনকন োর, যোনেসর্, িমগো োনর, র্োসোউ, ওমর্ইেো, ওমর্োন্ডোগো, অমরঞ্জ, ওটমসমগো, পুটর্ো ,
ঘরর্মসলোর, রকলযোন্ড, সোরোমটোগো, ঘেমর্কটোনে, ঘকোহোনর, শুইলোর, ঘসমর্কো, সোমফোক, সোনলভোর্,
টিওগো, টম্পনকন্স, আলস্টোর, ওয়োমরর্, ওয়োনেংটর্, ওময়স্টমচস্টোর, এবং ইময়টস কোউনিমত।
উপরন্তু, গভর্নর কুওম ো নর্উ ইয়কন র্যোের্োল গোমেনর (New York National Guard) 130 জর্
সদসযমক হোেসর্ ভযোনল, নর্উ ইয়কন নসটি এবং লং আইলযোন্ড জুম়ে সব ঘচময় ঘবনে ক্ষনতগ্রস্ত হমব
বমল আেো করো হমে ঘয জোয়গোগুনল, ঘসখোমর্ ঘ োতোময়র্ কমরমের্। এই নর্ময়োমগর মধয রময়মে
পোাঁচটি জরুরী প্রনতনিয়োর বোনহর্ী, যো পোাঁচটি যোর্ এবং 20 জর্ তসর্য নর্ময় গঠিত, যোরো ঝ়ে
সম্পনকন ত ঘবে নকেু দোনয়মে স্থোর্ীয় আইর্ েৃঙ্খলো রক্ষোকোরী বোনহর্ী এবং জরুরী প্রনতনিয়োর
ক ীমদর সোহোযয করমত পোমর। ইউনর্টগুমলো লং আইলযোন্ড (106ত ঘরসনকউ উইং), হোেসর্
ভযোনল (105ত এয়োরনলফট উইং), রোজধোর্ী অঞ্চল (109ত এয়োরনলফট উইং), ঘসন্ট্রোল নর্উ
ইয়কন (174ত অযোটোক উইং) এবং ওময়স্টোর্ন নর্উ ইয়কন (107ত অযোটোক উইং) ঘেমক
এমসমে। এেো়েোও, নর্উ ইয়কন নসটিমত নভনি করো জময়ি টোক ঘফোসন এম্পোয়োর নেমের (Joint
Task Force Empire Shield) 30 জর্ সদসযমক ঝম়ের প্রনতনিয়োর ন েমর্ সহোয়তো করোর জর্য
একনিত করো হমে।
পনরমেমষ, গভর্নর নর্উ ইয়কন বোসীমদর ভ্র ণ র্ো করোর অর্ুমরোধ জোনর্ময়মের্ কোরণ এই ঝ়ে নর্উ
ইয়মকন র স়েক পে এবং ঘরল লোইমর্ নবপজ্জর্ক পনরনস্থনত ততনর করমত পোমর। বন্দর কতৃন পক্ষ
(Port Authority) নবমকল 3টোয় PATH পনরমষবো স্থনগত করমব। ঘ মরোপনলটোর্ রোন্সমপোমটনের্
অমেোনরটির (Metropolitan Transportation Authority, MTA) োটির উপমরর পনরমষবো নর্ম্নরূপ
হমব: নর্উ ইয়কন নসটি রোর্নজট (New York City Transit) দুপুর 2টোয় োটির উপমরর ঘসবো
স্থনগত করমব ঘস্টমটর্ আইলযোন্ড ঘরলওময় (Staten Island Railway) এই স ময় তোমদর পনরমষবো
চোনলময় যোমব। লং আইলযোন্ড ঘরল ঘরোে (Long Island Rail Road) আর্ু োনর্ক আর্ু োনর্ক
2.30 ঘেমক 3.30-র মধয পনরমষবো স্থনগত রোখমব, এবং ঘেষ ঘরর্ ঘপর্ ঘস্টের্ এবং আটলোনিক
টোন নর্োল ঘেমক ঘেষ ঘরর্গুনল েো়েমব। ঘ মরো-র্েন (Metro-North) নবমকল 3.00-টো র্োগোদ
তোমদর পনরমষবো স্থনগত করমব, এবং ঘেষ ঘরর্গুমলো গ্রযোন্ড ঘসন্ট্রোল টোন নর্োল ঘেমক েো়েমব।

উপরন্তু, MTA ঘসতু এবং সু়েগ, ঘপোটন অেনরটি ঘসতু এবং েোউর্ ঘস্টট নর্উ ইয়কন জুম়ে অর্যোর্য
রোস্তোয় ইনত মধয খোনল এবং টযোমন্ড ঘরলোর নর্নষদ্ধ করো হময়মে। লং আইলযোন্ড এক্সমপ্রসওময়, I-84
এবং নবনভন্ন পোকন ওময় সহ ঘবে কময়কটি প্রধোর্ স়েকপে ভ্র ণ নর্মষধোজ্ঞোর সম্মুখীর্ হমত পোমর
যনদ তু ষোরপোমতর হোর প্রনত িোয় দুই ঘেমক নতর্ ইনঞ্চ হোমর ঘপ াঁেোয়।
"এই ঝ়ে সোরো রোজযজুম়ে অতযন্ত নবপজ্জর্ক ভ্র ণ পনরনস্থনতর সৃনষ্ট করমে, যোর ফমল নর্উ
ইয়কন বোসীমদর বোন়েমত েোকো এবং রোস্তো ঘেমক দূমর েোকোগুরুেপূণন," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "পূবনোভোমস অর্ু োর্ করো হমে ঘয আজ নবমকমল তু ষোরপোমতর হোর িোয় দুই ইনঞ্চমত
ঘপ াঁেোমত পোমর, এবং যখর্ তো হমব, তখর্ প্লোওগুনলর পমক্ষ কোজ চোনলময় যোওয়ো অতযন্ত কঠির্
হমব, নবমেষ কমর রোস্তোর অর্যোর্য যোর্বোহর্ েোকমল। আ োমদর ক ী এবং জরুরী প্রনতনিয়ো
প্রদোর্কোরীরো ইনত মধযই কম োর পনরশ্র করমে এবং ঘয ঘকোর্ এলোকোয় ঘযখোমর্ সোহোমযযর প্রময়োজর্,
ঘসখোমর্ সোহোযয করমত পুমরোপুনর প্রস্তুত। এই ঝ়ে হোল্কোভোমব নর্মল চলমব র্ো, তোই আবোরও বলনে,
দয়ো কমর রোস্তো ঘেমক দূমর েোকুর্, আপর্োর স্থোর্ীয় আবহোওয়োর উপর ক়েো র্জর রোখুর্ এবং
প্রনতমবেী এবং নপ্রয়জর্মদর ঘখোাঁজ নর্র্ নর্নিত করমত ঘয তোরো নর্রোপদ আমের্।"
এই ঝ়ে, যো ইনত মধযই েোউর্মস্টমট রোতোরোনত তু ষোরপোত উৎপোদর্ শুরু কমরমে, আেো করো হমে
দী নম য়োদী হমব এবং আজ নদর্ পোর কমর রোমত উিরনদমক বরফ েন়েময় প়েমব এবং বুধবোর
সকোল পযনন্ত নকেু জোয়গোয়, নবমেষ কমর র্েন কোনন্ট্র, সোউদোর্ন টিয়োর এবং ঘসন্ট্রোল নর্উ ইয়মকন র
নকেু অংমে তু ষোরপোত চলমব। নর্উ ইয়কন নসটি, লং আইলযোন্ড এবং ন ে হোেসর্ অঞ্চমল সমবনোচ্চ
তু ষোরপোমতর সম্ভোবর্ো রময়মে, ঘযখোমর্ গলবোর সকোমল নকেু জোয়গোয় দুই ফু ট পযনন্ত তু ষোরপোত
হমত পোমর। রোজধোর্ী অঞ্চল, ঘসন্ট্রোল NY, ঘ োহক ভযোনল এবং সোউদোর্ন টিয়োমরর অর্যোর্য স্থোমর্
গলবোর সন্ধ্যোর ঘেমষ এক ফু ট বো তোর ঘবেী বরফ ঘদখমত পোওয়ো উনচত।
ঝ়ে উিরনদমক অগ্রসর হওয়োর সোমে সোমে আজ নবমকমল তু ষোরপোমতর হোর প্রনত িোয় 1 ঘেমক 3
ইনঞ্চ বৃনদ্ধ পোমব বমল আেো করো হমে। লং আইলযোমন্ড বোতোমসর গনতমবগ 50 োইল বো তোর ঘবনে
হমত পোমর, নবমেষ কমর পূবন লং আইলযোমন্ড ঘযখোমর্ 60 োইল ঘবমগ ঘঝোম়েো হোওয়ো বইমত পোমর,
অর্য নদমক অমর্ক জোয়গোয় 40 োইল ঘবমগ ঘঝোম়েো হোওয়ো বইমত পোমর। তু ষোরপোত এবং ভোস োর্
তু ষোরপোমতর ফমল নকেু জোয়গোয় দৃেয োর্তো কম যোমব এবং নকেু জোয়গোয় গোন়ে চলোচল অতযন্ত
নবপজ্জর্ক হমব।
লং আইলযোন্ড এবং কুইমন্সর উপকূলীয় এলোকোয় একোনধক রোউন্ড বর্যোর অনভজ্ঞতো হমত পোমর,
নবমেষ কমর উচ্চ ঘজোয়োমরর স য় এবং ঝুাঁ নকপূণন, নর্চু স্থোমর্। বতন োর্ পূবনোভোমস বলো হময়মে, নর্চু ,
ঝুাঁ নকপূণন এলোকোয়, নবমেষ কমর আজ সন্ধ্যোয়, দুই ঘেমক নতর্ ফু ট জল জ মত পোমর যোর ফমল
অসংখয রোস্তো বন্ধ্ হময় ঘযমত পোমর এবং নর্চু পোনকন ং লট, পোকন , লর্ এবং পোনর্র সনন্নকমট েোকো
ঘবজম ি সহ বোন়ে/বযবসোগুনলমত বযোপক বর্যোর সৃনষ্ট হমত পোমর।
আপর্োর এলোকোয় আবহোওয়ো র্জরদোনর এবং সতকন তোর সম্পূণন তোনলকোর জর্য, আপর্োর এলোকোর
র্যোেোর্োল ওময়দোর সোনভন মসর (National Weather Service) ওময়বসোইট যোর্ করুর্।

নর্উ ইয়মকন র পনরবহর্ বযবস্থোর উপর ঝম়ের প্রতযোনেত প্রভোমবর কেো ঘভমব নর্উ ইয়কন ঘস্টট
থ্রুওময়র নকেু অংমে সংনক্ষপ্ত এবং দী ন টযোমন্ড নর্নষদ্ধ রময়মে। নবমেষ কমর, এর মধয রময়মে
নর্উ ইয়কন নসটি লোইর্ ঘেমক I-87, অযোলবোনর্মত এনক্সট 24 পযনন্ত, এবং তোর সোমে I-95 এবং
I-287 এর সবগুমলোমতই। উপরন্তু, বোকন েোয়োর স্পোমর I-87 এ এনক্সট 8 ঘেমক এনক্সট 21A পযনন্ত,
এবং গভর্নর োনরও এ কুওম ো নিমজ খোনল ঘরলোর নর্নষদ্ধ করো হময়মে। I-87 এ নর্উবোগন এবং
NYC লোইমর্র জর্য এনক্সট 17 এবং তোর সোমে I-287, I-95 এবং গোমেনর্ ঘস্টট পোকন ওময়র মধয
গনত 45 োইল প্রনত ণ্টোয় গনত সীন ত করো হময়মে। গভর্নর োনরও এ . কুওম ো ঘসতু মত গনত
35 োইল প্রনত িোয় কন ময় আর্ো হময়মে। ঘস্টট পোকন ওময়, রুট 17, I-684 এবং I-84-এ 45
োইল প্রনত ণ্টো ঘবমগর গনতর অযোেভোইসনর নর্ময়োগ করো হমব।
এেো়েোও থ্রুওময় নসমস্টম র বোইমর রোস্তোর উপর ঘরলোমরর
বতন োমর্ MTA ঘসতু এবং টোমর্ল, ঘপোটন অেনরটির নিজ,
কোমর্নিকোট ঘস্টট লোইর্ অবনধ I-84, নবংহযো টমর্র পূবন
অবনধ এবং I-684 এর পুমরো তদম যন খোনল ঘরইলোর এবং

উপর নর্মষধোজ্ঞো প্রময়োগ করো হময়মে।
ঘপর্নসলভোনর্য়ো ঘস্টট লোইর্ ঘেমক
নদমক রুট 17 এ নর্উ জোনসন ঘস্টট লোইর্
টযোমন্ড ঘরইলোর নর্নষদ্ধ।

এম্বজবন্সর প্রস্তুবে
ঘহো লযোন্ড নর্রোপিো ও জরুনর ঘসবো নবভোগ (Division of Homeland Security and Emergency
Services, DHSES)
নর্উইয়কন ঘস্টট নেনভেমর্র ঘহো লযোন্ড নর্রোপিো ও জরুনর ঘসবো নবভোমগর ( New York State
Division of Homeland Security and Emergency Services) জরুনর অপোমরের্স ঘসিোর
(Emergency Operations Center) COVID-19 হো োরীর কোরমণ সনিয় রময়মে এবং তোরো
নর্কটভোমব আবহোওয়োর পনরনস্থনত পযনমবক্ষণ করমব, রোমজযর প্রনতনিয়ো কোযনি পনরচোলর্ো করমব
এবং টর্োর পুমরো স য়কোমল এলোকোবোসীমদর সোমে ঘযোগোমযোগ রোখমব। পোম্প, ঘচইর্ স, বোনলর
বস্তো ঘজর্োমরটর, খোট, কিল ও ঘবোতলজোত পোনর্ সহ ঝ়ে-সংিোন্ত প্রময়োজর্ীয় সংস্থোর্ প্রময়োজমর্
ক্ষনতগ্রস্ত ঘলোকজমর্র কোমে ঘপ াঁমে নদমত ঘস্টমটর জুদ প্রস্তুত রময়মে।
পনরবহর্ নবভোগ (Department of Transportation)
রোজযজুম়ে 3,645 জর্ সুপোরভোইজর এবং অপোমরটর সহ রোজয স়েক নবভোগ পনরনস্থনত ঘ োকোমবলোর
জর্য প্রস্তুত। তোেো়েোও, সংকটোপন্ন এলোকোয় তু ষোর ও বরমফর নিয়োকলোমপ সহোয়তোর উমেমেয ঘ োট
162 জর্ ক ী, যোর মধয আমে: 150 জর্ রোক অপোমরটর, 4 জর্ প্লোও িু সুপোরভোইজোর, 2টি
ইকুইপম ি অপোমরটর ইন্সরোির, 4 জর্ ঘ কোনর্ক, 1 জর্ ঘ কোনর্ক সুপোরভোইজোর এবং 1 জর্
ঘসফটি অনফসোর; অর্যোর্য অঞ্চল ঘেমক 24টি রোক, 6টি ঘনো ঘলোয়োর এবং 2টি ঘ কোনর্ক সোনভন স
রোক ঘ োতোময়র্ করো হমে। এগুমলো নর্ম্নরূমপ বণ্টর্ করো হময়মে:
ধয-হোেসর্

•
•
•
•
•
•
•

ঘসন্ট্রোল NY ঘেমক 25টি প্লোও অপোমরটর, 4 জর্ সুপোরভোইজোর, 5টি প্লোও রোক
এবং 2টি ঘনোমলোয়োর পোমে
নফগোর ঘলকস ঘেমক 10টি প্লোও অপোমরটর এবং 5টি প্লোও রোক পোমে
পনি নর্উ ইয়কন ঘেমক 40 জর্ প্লোও অপোমরটর পোমে
র্েন কোনন্ট্র ঘেমক 11 জর্ প্লোও অপোমরটর পোমে
সোউদোর্ন টোয়োর (নবংহযো টর্ এলোকো):
পনি সোউদোর্ন টিয়োর ঘেমক 10টি প্লোও অপোমরটর এবং 4টি প্লোও রোক পোমে
র্েন কোনন্ট্র ঘেমক 2টি ঘনো ঘলোয়োর পোমে

লং আইলযোন্ড
•
•
•
•
•
•
•

রোজধোর্ী অঞ্চল ঘেমক 10টি প্লোও অপোমরটর, 5টি রোক এবং 1টি ঘনো ঘলোয়োর পোমে
ঘ োহক ভযোনল ঘেমক 20 টি প্লোও অপোমরটর, 5টি প্লোও রোক, 1টি ঘনো ঘলোয়োর, 2টি
ঘ কোনর্ক এবং 1টি ঘ কোনর্ক সোনভন স রোক পোমে
ঘসন্ট্রোল NY ঘেমক 1 জর্ সরঞ্জোম র পনরচোলক পোমে
ওময়স্টোর্ন NY ঘেমক 1 জর্ ঘ কোনর্ক সুপোরভোইজোর পোমে
ওময়স্টোর্ন সোউদোর্ন টিয়োর ঘেমক 1টি সরঞ্জো অপোমরটর প্রনেক্ষক পোমে টোয়োর
র্েন কোনন্ট্র ঘেমক 24টি প্লোও অপোমরটর, 2টি ঘ কোনর্ক এবং 1টি ঘ কোনর্ক সোনভন স
রোক পোমে
NYC ঘেমক 1 জর্ ঘসফটি অনফসোর পোমে

আঞ্চনলক ক ীরো বতন োমর্ তু ষোর ও বরফ প্রস্তুনত বযোপোমর নর্ময়োনজত রময়মের্। ঝম়ের পুমরো স য়
জুম়ে এবং অগ্রোনধকোরযুক্ত পনরষ্কোর করোর নিয়ো কলোমপর জর্য সকল আবোনসক স্থোর্গুমলোমত 24/7
কোজ করোর জর্য ক ী নর্ময়োগ করো হমব। তু ষোর এবং বরমফর জর্য প্রময়োজর্ীয় সকল উপকরণ
প্রস্তুত।
ক্ষনতগ্রস্ত এলোকোর সকল নিট ঘ কোনর্ক্সমক প্রধোর্ আবোসর্গুমলোমত ঘ রো ত ও রোক চলোচল
স্বোভোনবক রোখমত 24/7 প্রস্তুত রোখো হময়মে। ঘস্টটবযোপী সরঞ্জোম র সংখযোগুমলো নর্ম্নরূপ:
•
•
•
•
•

1,625টি ব়ে প্লোও রোক
175টি োঝোনর নেউটি প্লোও
52টি ঘটো প্লোউ
316টি ব়ে ঘলোেোর
38টি ঘনো ঘলোয়োর

বতন োমর্, নর্ম্ননলনখত রোস্তোগুনলমত খোনল ঘরলোর এবং টযোমন্ড

ঘরলোর নর্নষদ্ধ করো হময়মে:

•
•
•

I-84 ঘপর্নসলভোনর্য়ো ঘস্টট লোইর্ ঘেমক কোমর্নিকোট ঘস্টট লোইর্ পযনন্ত
রুট 17, পূবন নবংহযো টর্ ঘেমক নর্উ জোনসন ঘস্টট লোইর্ পযনন্ত
I-684 সম্পূণন তদ নয

থ্রুওময় অেনরটি (Thruway Authority)
থ্রুওময় অমেোনরটির (Thruway Authority) 694 জর্ সুপোরভোইজোর ও অপোমরটর ততনর ঘরমখমে
যোরো স গ্র রোজয জুম়ে 252টি ব়ে ঘনো প্লোও, 100টি োঝোনর ঘনো প্লোও, 11টি ঘটো প্লোও এবং
63টি ঘলোেোর কোমজ নর্ময়োনজত করোর জর্য প্রস্তুত এবং 119,000 টমর্রও ঘবনে রোস্তোর লবণ
প্রময়োগ করোর জর্য প্রস্তুত। থ্রুওময় কতৃন পক্ষ অনতনরক্ত 10টি ঘনো প্লোও, 1টি ব়ে ঘনো ঘলোয়োর এবং
20জর্ অপোমরটরমক নর্উ ইয়কন নেনভেমর্ ঘ োতোময়র্ কমরমে তোর বোমফমলো এবং সোইরোনকউজ
নেনভের্ ঘেমক ঘযখোমর্ ঝম়ের প্রভোব ঘবনে হমব বমল আেো করো হমে।
থ্রুওময়মত েীমতর আবহোওয়ো অবস্থোর বযোপোমর ঘ োটরচোলকমদর সতকন করমত তবনচিয য় বোতন ো নচহ্ন,
হোইওময় সতকন তো ঘরনেও এবং ঘসোেযোল ন নেয়ো বযবহোর করো হয়।
থ্রুওময় অমেোনরটি ঘ োটরচোলকমদর তোমদর ঘ োবোইল অযোপ েোউর্মলোে করমত উৎসোনহত কমর যো
আই ঘফোর্ এবং অযোন্ড্রময়ে নেভোইমস েোউর্মলোমের জর্য নবর্ো ূমলয উপলভয। অযোপটি ঘ োটরযোর্
চোলকমদর প্রকৃ ত-স ময় রোনফক এবং নদক-নর্মদন ের্ো সহোয়তো লোমভর সরোসনর সুমযোগ প্রদোর্ কমর।
এেো়েোও ঘ োটর চোলকরো সোইর্ আপ করমত পোমরর্ রোন্সঅযোলোটন ই-ঘ ইমলর জর্য যো স গ্র থ্রুওময়
জুম়ে সবনমেষ রোনফক পনরনস্থনতর তেয প্রদোর্ করমব এখোমর্।
সংনক্ষপ্ত এবং দী ন সকল টযোমন্ড
•
•
•

বতন োমর্ নর্ম্ননলনখত স্থোমর্ নর্উ ইয়কন ঘস্টট থ্রুওময়মত নর্নষদ্ধ:

I-87 NYC লোইর্ ঘেমক এনক্সট 24 (অযোলমবনর্)
I-95 (নর্উ ইংলযোন্ড থ্রুওময়)
I-287 (িস ওময়স্টমচস্টোর এক্সমপ্রসওময়)

সকল খোনল ঘরলোরও গভর্নর োনরও এ . কুওম ো নিজ, I-87 এ এনক্সট 8 ঘেমক একনজট 21A এর
মধয এবং বোকন েোয়োর স্পোমরর মধয নর্নষদ্ধ করো হময়মে। I-87 এর নর্উবোগন এবং NYC লোইমর্র
এনক্সট 17 এবং I-287, I-95 এবং গোমেনর্ ঘস্টট পোকন ওময়র মধয গনত 45 োইল প্রনত ণ্টোয়
হ্রোস করো হময়মে। গভর্নর োনরও এ . কুওম ো ঘসতু মত গনত 35 োইল প্রনত িোয় কন ময় আর্ো
হময়মে। ঘস্টট পোকন ওময়, রুট 17, I-684 এবং I-84-এ 45 োইল প্রনত ণ্টো ঘবমগর গনতর
অযোেভোইসনর নর্ময়োগ করো হমব।
নেপোটনম ি অব এর্ভোয়রর্ম িোল কর্জোরমভের্ (Department of Environmental Conservation,
DEC)
DEC পুনলে ক নকতন োরো, ফমরস্ট ঘরঞ্জোররো, জরুরী বযবস্থোপর্োর ক ীগণ এবং আঞ্চনলক ক ীগণ
সতকন আমের্ এবং নবকোে োর্ পনরনস্থনত পযনমবক্ষণ করমের্ এবং তীি আবহোওয়ো দ্বোরো প্রভোনবত

হওয়োর সম্ভোবর্ো রময়মে এ র্ এলোকো ও পনরকো োম োমত সনিয়ভোমব টহল নদমের্। স স্ত উপলভয
সংস্থোর্স ূহ, ঘয র্ ঘনোম োবোইল এবং ATV, ঘক েলগতভোমব অবনস্থত ঘয ঘকোর্ জরুনর প্রনতনিয়োমত
সহোয়তো করোর জর্য।
পোকন , নবমর্োদর্ ও ঐনতহোনসক সংরক্ষণ অনফস (Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation)
নর্উ ইয়কন ঘস্টমটর পোকন পুনলে (New York State Park Police) ও পোমকন র ক ীরো সতকন আমে
এবং আবহোওয়ো পনরনস্থনত ও প্রভোব নর্নব়েভোমব পযনমবক্ষণ করমে। রোজয পোকন পুনলমের ঘনোম োবোইল
ইউনর্ট এবং পোকন সয়োর ক ীরো ঝ়ে ঘ োকোমবলোয় সোহোযয করমত প্রস্তুত। পোকন ঘখোলো েোকোর
স য়, ঘখোলোর স য় এবং বন্ধ্ হওয়োর স য় ইতযোনদ সম্পমকন সবনমেষ তেয জোর্মত পোকন
ভ্র ণকোরীমদর উনচত parks.ny.gov ঘদখো বো তোমদর স্থোর্ীয় পোমকন র অনফমস ঘযোগোমযোগ করো।
জর্মসবো অনধদপ্তর (Department of Public Service)
নর্উ ইয়কন ঘস্টট জুম়ে ক্ষয়ক্ষনত ূলযোয়র্, পনরনস্থনত ঘ োকোমবলো ও পুর্রুদ্ধোর প্রমচষ্টোর উমেমেয
নর্ময়োনজত করোর জর্য নর্উ ইয়কন ইউটিনলটির বতন োমর্ প্রোয় 6,000 জর্ শ্রন ক রময়মে। জর্
পনরমষবো নবভোমগর ক ীরো ঝম়ের পুমরো টর্ো জুম়ে ইউটিনলটির কোজগুনল পযনমবক্ষণ করমব এবং
ইউটিনলটিগুনল উপযুক্ত ক ীমদর দ্বোরো সবনোনধক প্রভোব অর্ুভুত অঞ্চমল স্থোর্োন্তনরত হমে তো নর্নিত
করমব।
নর্উ ইয়কন পোওয়োর অমেোনরটি (New York Power Authority, NYPA)/কযোর্োল কমপনোমরের্
(Canal Corporation)
নর্উ ইয়কন পোওয়োর অেনরটি এবং কযোর্োল কমপনোমরেমর্র ক ীরো পূবোন ভোসকৃ ত আবহোওয়োর জর্য
প্রস্তুনত নর্ময়মে যোমত স স্ত সুনবধো, সম্পদ এবং সরঞ্জো সুরনক্ষত এবং প্রস্তুত েোমক। প্রময়োজমর্
নবদুযৎ পুর্রুদ্ধোর কোযনি মক সহোয়তো করোর জর্য নবদুযৎ কতৃন পক্ষ প্রস্তুত।
নর্উ ইয়কন ঘস্টট পুনলে
ক্ষনতগ্রস্ত এলোকোয় প্রময়োজর্ীয় অনতনরক্ত ঘসর্ো নর্ময়োমগর জর্য ঘস্টট পুনলে প্রস্তুত। ঘফোর-হুইল
ড্রোইমভর যোর্বোহর্, ঘনোম োবোইল, এবং ইউটিনলটি টোক এর যোর্বোহর্ সহ নবমেষোনয়ত ঘস্টট পুনলমের
স স্ত গো়েী অনবলমি সহোয়তোর জর্য ততনর এবং প্রস্তুত রময়মে। সকল রু প জরুনর েনক্ত এবং
ঘযোগোমযোগ সরঞ্জো পরীক্ষো করো হময়মে।
বন্দর কতৃন পক্ষ
উচ্চ বোতোস এবং উপকূলীয় বর্যোর সোমে প্রতযোনেত উচ্চ তু ষোরপোমতর সোমে, বন্দর কতৃন পক্ষ জরুরী
যোর্বোহর্ এবং তু ষোর অপসোরমণর জর্য রোস্তো পনরষ্কোর রোখোর উমেমেয এই অঞ্চল জুম়ে
অপ্রময়োজর্ীয় ভ্র ণ এন়েময় চলোর অর্ুমরোধ জোনর্ময়মে। বন্দর কতৃন পমক্ষর নব োর্বন্দমরর অনভ ুখী
এবং বনহ ুনখী ঘবনেরভোগ িোইট ইনত মধযই আজমকর জর্য বোনতল করো হময়মে। বন্দর কতৃন পমক্ষর
নব োর্বন্দমরর োধযম যোিো কমরর্ ঘয ভ্র ণকোরীরো, তোমদর নবলি, বোনতল এবং পুর্ঃবুনকং সম্পমকন
সবনমেষ তমেযর জর্য সরোসনর নব োর্ সংস্থোর সোমে ঘযোগোমযোগ করো উনচত। ঘপোটন অেনরটি বোস

টোন নর্োল ঘেমক পনরচোনলত বোস কযোনরয়োরগুমলোও আজ কোযনি স্থনগত কমরমে। যোিীমদর আপমেট
এবং নরবুনকং এর জর্য বোস কযোনরয়োমরর সোমে ঘযোগোমযোগ করো উনচত। উচ্চ বোতোমসর কোরমণ,
সব খোনল রোির ঘরলোর, টযোমন্ড ঘরলোর, ঘ োটরসোইমকল এবং বোন়ের ঘরলোর জজন ওয়োনেংটর্ নিজ
এবং এমজনন্সর ঘস্টমটর্ আইলযোন্ড ঘসতু মত নর্নষদ্ধ করো হময়মে। জজন ওয়োনেংটর্ ঘসতু র উপর সোউে
ওয়োক, ঘবময়োমর্ ঘসতু র ঘয ে বযবহোমরর পে, এবং ঘগোময়েোলস নিমজর অংেীদোনর বযবহোমরর পে
বন্ধ্ কমর ঘদওয়ো হময়মে এবং ঝম়ের ঘ য়োদকোমলর জর্য বন্ধ্ েোকমব। নবমকল 3টো ঘেমক, সকল
PATH সোনভন স নসমস্ট বন্ধ্ করো হমব। যোিীমদর ঘসই অর্ুযোয়ী ভ্র ণ পনরকল্পর্ো স ন্বয় করো উনচত
এবং PATH ঘস্টেমর্ প্রমবে এবং প্রস্থোর্ করোর স য় সতকন তো অবলির্ করো উনচত। এই অঞ্চল
জুম়ে পনরনস্থনতর পনরবতন মর্র সোমে সোমে গ্রোহকমদর ঘপোটন অেনরটির সো োনজক ন নেয়োর আপমেট
ঘচক করমত, PA অযোলোমটনর জর্য সোইর্ আপ করমত, অেবো ঘপোটন অেনরটি ঘফনসনলটির সম্পমকন
সবনমেষ তমেযর জর্য PA ঘ োবোইল অযোপস েোউর্মলোে করমত উৎসোনহত করো হয়।
বর্রাপত্তা পরামেন
েীতকোলীর্ নর্রোপিো
নর্রোপদ ড্রোইনভং এর নকেু সবমচময় গুরুেপূণন পরো েনগুনলর অন্তভুন ক্ত হল:
•
•
•

•

যখর্ েীতকোলীর্ ঝ়ে আ োত হোমর্, তখর্ প্রময়োজর্ র্ো হমল ড্রোইভ করমবর্ র্ো।
ঘসতু গুমলোয় সোবধোর্তো অবলির্ করুর্ ঘযমহতু বরফ ঘসখোমর্ রোস্তোর ঘচময় দ্রুত
জ োট বোাঁমধ।
আপর্োর ভ্র ণ আবনেযক হমল, নর্নিত করুর্ ঘয আপর্োর গোন়েমত কিল, ঘবলচো,
িযোেলোইট ও অনতনরক্ত বযোটোনর, অনতনরক্ত গর কোপ়ে, এক ঘজো়েো টোয়োর ঘচর্,
বযোটোনর বুস্টোর তোর, সহমজ েনক্ত প্রদোর্কোরী খোবোর এবং নেসমরস িযোগ নহমসমব
বযবহোর করমত উজ্জ্বল রমের কোপ়ে-জোতীয় টিমক েোকোর সরঞ্জো োনদ েোমক।
আপর্োর বযবহোর উপমযোগী ঘসল ঘফোর্ বো অর্যোর্য ঘযোগোমযোগ যন্ত্র ঘয র্ টু -ওময়
ঘরনেও েোকমল, ঘসগুমলোর বযোটোনর চোজন নদময় রোখুর্ এবং ভ্র ণ করোর স য় এটি
আপর্োর সোমেই রোখুর্। আপনর্ যনদ ঘকোেোও আটকো পম়ের্, আপনর্ সোহোমযযর জর্য
ঘফোর্ করমত পোরমবর্, উদ্ধোরকোরীমক আপর্োর অবস্থোর্ সম্পমকন জোর্োমত পোরমবর্।

েীতকোলীর্ ঝম়ে ৃতূযর এবং আ োমতর প্রধোর্ কোরর্ হল পনরবহণ দু নটর্ো। চোলমকর আসমর্ বসোর
আমগ, নর্নিত করুর্ ঘয আপর্োর গোন়ে বরফ এবং তু ষোর ক্ত
ু ; ভোমলো গোন়ে চোলোমর্োর ূমল হল
পনরষ্কোর দৃনষ্ট। ঘকোেোয় ঘকোেোয় েো মবর্ তোর পনরকল্পর্ো কমর নর্র্ এবং দুই গোন়ের মধয দূরে
বজোয় রোখুর্। অনতনরক্ত সতকন েোকুর্ এবং মর্ রোখমবর্ ঘয বোতোমস েোকো তু ষোমরর কোরমণ ঘেোট
নেশুমদর ঘদখো র্োও ঘযমত পোমর। সবস য় রোস্তো ও আবহোওয়োর পনরনস্থনতর সোমে ন নলময় আপর্োর
গনত ঠিক করুর্।
সকল স়েমকর ঘ োটরচোলকমদর জর্য এটি জোর্ো গুরুেপূণন ঘয ঘনো প্লোও ণ্টোয় 35 োইল পযনন্ত
গনতমবমগ চমল, যো অমর্ক ঘক্ষমিই নলনখত গনত সী োর ঘেমক ক , সুনর্নিত করমত ঘয েন়েময়

লবণ ড্রোইনভং ঘলমর্ েোমক ও রোস্তোয় েন়েময় র্ো পম়ে। বোরংবোর ইিোরমস্টট হোইওময়মত, তু ষোরঅপসোরণ-যন্ত্র পোেোপোনে কোজ কমর, ঘযমহতু অমর্কগুমলো ঘলর্ একসোমে পনরেন্ন করোর এটো সবমচময়
কোযনকর ও নর্রোপদ উপোয়।
এেো়েোও গোন়েচোলক ও পেচোরীমদর এটো োেোয় রোখো উনচৎ ঘয ঘনো প্লোওর ড্রোইভোরমদর দৃনষ্টসী ো
সীন ত েোমক এবং যন্ত্রগুমলোর আকোর ও ওজর্ ঘবনে হওয়োয় এগুমলো দ্রুত গনতপে পনরবতন র্ ও
েো োমর্ো কষ্টসোধয। তু ষোর-অপসোরণ-যমন্ত্রর ঘপের্ ঘেমক বরফ ও়েোমর্ো এর চোলকমদর দৃনষ্টেনক্ত
োরোত্মকভোমব হ্রোস করমত বো ঘহোয়োইটআউট অবস্থোর কোরণ টোমত পোমর। গোন়েচোলকমদর তু ষোরঅপসোরণ-যন্ত্রমক পোে কোটিময় যোওয়োর ঘচষ্টো করো বো ঘপের্-ঘপের্ যোওয়ো অেবো খুব কোেোকোনে
যোওয়ো উনচৎ র্য়। গোন়েচোলকমদর জর্য সবমচময় নর্রোপদ জোয়গো হল তু ষোর-অপসোরণ-যমন্ত্রর ঘবে
খোনর্কটো ঘপেমর্ ঘেমক চোলোমর্ো কোরণ ঘসখোমর্ রোস্তো পনরষ্কোর ও লবণোক্ত েোমক।
ির্ো সংিান্ত বর্রাপত্তা
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

আপনর্ ঘযখোমর্ বসবোস কমরর্ ঘসখোমর্র কোউনি এবং নর্কটবতী েহরগুনলর র্ো
জোর্ুর্। গুরুতর আবহোওয়ো সতকন তো একটি কোউনির নভনিমত জোনর করো হয়।
আপর্োর বোন়ের বো বযবসোর ঘেমক নর্রোপদ রুটটি নেখুর্, যনদ নর্রোপদ স্থমল
আপর্োর তো়েোতোন়ে চমল ঘযমত হয়।
একটি 'পনরবোর পোলোবোর' পনরকল্পর্ো গ র্ এবং অর্ুেীলর্ করুর্ এবং পনরবোমরর
সদসযরো পৃেক হময় ঘগমল একটি ঘদখো করোর স্থোর্ সর্োক্ত কমর রোখুর্।
আসবোব, ঘপোেোক এবং অর্যোর্য বযনক্তগত সম্পনি সহ স স্ত ূলযবোর্ নজনর্সগুনলর
একটি আইমট কৃ ত তোনলকো ততনর করুর্। একটি নর্রোপদ স্থোমর্ তোনলকোটি রোখুর্।
কযোর্ এর খোবোর, ঔষধ এবং ফোস্টন এইে সরবরোহ ও পোর্ীয় জমলর জরুনর
সরবরোহ স্টকপোইল করুর্। পনরষ্কোর, বন্ধ্ পোমি পোর্ীয় জল সংরক্ষণ করুর্।
আপর্োর ঘপোষো প্রোণী নর্ময় কী করমবর্ পনরকল্পর্ো কমর রোখুর্।
একটি ঘপোমটনবল ঘরনেও, িযোেলোইট, অনতনরক্ত বযোটোনর এবং উপলভয জরুনর রোন্নো
সরঞ্জো রোখুর্।
আপর্োর অমটোম োবোইমল পযনোপ্ত জ্বোলোর্ী রোখুর্। যনদ নবদুযৎ েনক্ত বন্ধ্ হময় যোয়,
তমব গযোমসোনলর্ ঘস্টের্ কময়ক নদমর্র জর্য জ্বোলোর্ী পোম্প করমত পোরমব র্ো।
আপর্োর গোন়ের রোমে একটি ঘেোট দুমযনোগ সরবরোহ নকট রোখুর্।
আপর্োর সম্পনি কত উপমর এবং বর্যো স্তমরর কত ফু ট নর্মচ ঘজমর্ নর্র্।
পূবনোভোসকৃ ত বর্যোর োিো যখর্ সম্প্রচোর করো হয়, আপর্োর জোয়গোয় বর্যো হমত
পোমর নকর্ো তো নর্ধনোরণ করমত পোমরর্।
সযোন্ডবযোগ, প্লোইউে, প্লোনস্টমকর নেট এবং কোম র মতো উপকরণমক জরুনর জলনর্মরোধক নহমসমব বযবহোর করোর জর্য হোমতর কোমে রোখুর্।
হোমত দুমযনোগ সরবরোহ রোখুর্, এগুমলো সহ:
o

টচনলোইট এবং অনতনরক্ত বযোটোনর;

o
o
o
o
o
o

বযোটোনর চোনলত ঘরনেও এবং অনতনরক্ত বযোটোনর;
ফোস্টন এইে নকট এবং যোর্ুয়োল;
জরুনর খোদয এবং জল;
অ-তবদুযনতক কযোর্ ওমপর্োর;
প্রময়োজর্ীয় ওষুধ; এবং
ঘচকবুক, র্গদ, ঘিনেট কোেন, ATM কোেন।

সকল আবহোওয়ো সংিোন্ত টর্ো সম্পমকন আরও নর্রোপিোর পরো মেনর জর্য,
www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfmএ DHSES ওময়বসোইমট যোর্।
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