
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/20/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

িুধিার সন্ধ্োয় েীতকালীর্ আিহাওয়ার ফম্বল য াগাম্ব াগ িেিস্থা বিপ নস্ত হম্বত পাম্বর বিধায় 

গভর্নর কুওম্বমা গাবি চালকম্বের সতকন তা অিলেম্বর্র আহ্বার্ জাবর্ম্বয়ম্বের্।  
  

আজ যেম্বক িৃহস্পবতিার সকাল প নন্ত যেট জমু্বি তুষারপাত, িরফ ও ঠাণ্ডা িৃবি পিম্বত পাম্বর  

  

িৃহস্পবতিার সকাল প নন্ত র্েন কাউবির উত্তরাঞ্চল োিা বর্উ ইয়ম্বকন র পমু্বরাটা জমু্বি েীতকালীর্ 

আিহাওয়ার সতকন িাতন া িলিৎ োকম্বি  

  
  

তুষারপাত, বরফ ও ঠাণ্ডা বষৃ্টির প্রভাবব স্টেবের একাষ্টিক অঞ্চবে গাষ্টি চোচে কঠিন হবে উঠবত পাবর ষ্টবিাে 

বুিবার সন্ধ্যাে রাস্তাে চোচবের সমে গভননর এনু্ড্র এম. কুওবমা আজবক ষ্টনউ ইেকন  জবুি গাষ্টিচােকবের 

সতকন তা বজাে স্টরবে গাষ্টি চাোবনার আহ্বান জাষ্টনবেবেন। বুিবার ষ্টববকে স্টেবক শুরু হবে তুষারপাত স্টেবের 

ষ্টেবক স্টিবে আসবব এবং স্টেবের স্টবষ্টিরভাগ জােগাে এক স্টেবক চার ইষ্টঞ্চ পুরুর তুষার জমা হবব যা ষ্টেন 

গিার সাবে সাবে ঠাণ্ডা বৃষ্টিপাবত রূপ ষ্টনবে । মহাসিক সচে রাোর কমীরা ইবতামবিয সিক সাফ করা শুরু 

কবর ষ্টেবেবে এবং সিক যোসম্ভব পষ্টরষ্কার রাোর জনয পুবরা সমে জবুি কাজ করবত তারা সমূ্পর্ন প্রস্তুত।  

  

"সন্ধ্যাে চোচবের সমে স্টেবের স্টবষ্টিরভাগ জবুি িীতকােীন আবহ বজাে োকবত পাবর ষ্টবিাে, আষ্টম সকে 

গাষ্টি চােকবক িীরগষ্টতবত গাষ্টি চাোবনার এবং িীতকােীন আবওোর সমে সম্ভব হবে সিকগুবো এষ্টিবে 

চেবত উৎসাষ্টহত করষ্টে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "স্টেেজবুি সিকগুবো সাফ রাোর প্রস্তুষ্টত ইবতামবিয 
চেমান এবং স্টেে প্রবোজন স্টমাতাববক যা োবগ তার সংস্থান করবব।"  

  

বৃহস্পষ্টতবার সকাে পযনন্ত নেন কাউষ্টির উত্তরাঞ্চে োিা ষ্টনউ ইেবকন র পুবরাো জবুি িীতকােীন আবহাওো 
সতকন বাতন া বেবৎ োকবব। আজ েপুুবরর পূববনই তুষার পিা আরম্ভ হবত পাবর যা আগামী কাে সকাে পযনন্ত 

স্টবষ্টিরভাগ এোকাে অবযাহত োকবত পাবর, তারপর স্টেবক পুবরাপুষ্টর িীত নামা শুরু হবত পাবর। রাবত, স্টেে 

জবুি তাপমাত্রা িীবর-িীবর বািবত শুরু করবব যা বৃষ্টিবত রূপ ষ্টনবত পাবর এবং বৃহস্পষ্টতবার েপুুবরর পূববন তা 
স্টেবম স্টযবত পাবর। ষ্টনউ ইেকন  ষ্টসটি ও েং আইেযান্ড-এ 2 স্টেবক 4 ইষ্টঞ্চ পযনন্ত তুষার জমবত পাবর; আপবেবে 

তুষার জমার হার 2 ইষ্টঞ্চর ষ্টনবচ োকবব। বৃহস্পষ্টতবার সকাবের ষ্টেবক স্টেবের স্টবষ্টিরভাগ জবুি বষৃ্টির 

পূবনাভাস রবেবে, এবং নেন কাউষ্টির ষ্টেবক ষ্টকেুো তুষার পিবত পাবর; ষ্টেবনর মিযভাগ নাগাে স্টেে জবুি বৃষ্টি 

বন্ধ্ হবে স্টযবত পাবর।  

  

এম্বজবির প্রস্তুবত  

স্টেবের পষ্টরবহন ষ্টবভাগ (Department of Transportation) 1,587 টি বি প্লাও ট্রাক, 20টি স্টেডার, 

328টি বি স্টোডার, 183টি মাঝাষ্টর আকৃষ্টতর প্লাও ট্রাক, প্লাওসহ 19টি ষ্টপকআপ ট্রাক, 39টি স্টনাবলাোর ও 

32টি ট্রযাক্টর স্টট্রইোর পষ্টরষ্টস্থষ্টত স্টমাকাববোর জনয প্রস্তুত। ষ্টডপােন বমবির হাবত এোিা প্রাে 374,000 েন 



 

 

েবন মজতু রবেবে। িীতকােীন ঝবির অেগষ্টতবত সমে স্টেে জবুি রাস্তা সুরষ্টিত রােবত সাহাযয করবত এই 
সরঞ্জাম এর পািাপাষ্টি 3,900 এর স্টবষ্টি কমনকতন া ও সুপারভাইজার ষ্টনবোগ করা হবেবে।  

  
https://protect2.fireeye.com/url?k=23676c5c-7f436d15-23659569-0cc47aa8d394-

d23034081d68851b&u=http://www.511ny.org/ ভ্রমবর্র পূববন গাষ্টি চােকবেরবক 511NY যাচাই 
করবত অেবা স্টমাবাইে অযাপটি ডাউনবোড করবত বো হবে। এই ষ্টবনামূবেযর পষ্টরবষবাটি বযবহারকারীবের 

রাস্তার অবস্থা স্টেোর সুবযাগ স্টেে এবং এবত রবেবে একটি িীবতর যাত্রার সতকীকরর্ পদ্ধষ্টত যা বাস্তব-সমবে 

যাত্রার ষ্টরবপােন  ও স্টকান স্টকান স্টেে রাস্তা পষ্টরষ্কার, স্টভজা বা বরবফ ঢাকা তা প্রেিনন কবর। পদ্ধষ্টতটি 

স্টমােরচােকবের যাত্রা করা আবেৌ সমীচীন ষ্টক না তা ষ্টনিনারর্ করবত একো উপকারী সংস্থান প্রোন কবর।  

  

থ্রুওবে অবোষ্টরটি (Thruway Authority)-র 667 জন সুপারভাইজার ও অপাবরের আবে যারা সমে স্টেে 

জবুি 247টি বি স্টনা প্লাও, 123টি মাঝাষ্টর স্টনা প্লাও, 11টি োও প্লাও এবং 56 টি স্টোডার কাবজ ষ্টনবোষ্টজত 

করবত এবং 108,000 েবনরও স্টবষ্টি সিক-েবর্ প্রবোগ করবত প্রস্তুত। থ্রুওবেবত িীবতর আবহাওো অবস্থার 

বযাপাবর স্টমােরচােকবের সতকন  করবত ববষ্টচত্রযমে বাতন া ষ্টচহ্ন, হাইওবে সতকন তা স্টরষ্টডও এবং স্টসািযাে ষ্টমষ্টডো 
বযবহার করা হে।  

  

থ্রুওবে অবোষ্টরটি স্টমােরচােকবের তাবের স্টমাবাইে অযাপ ডাউনবোড করবত উৎসাষ্টহত কবর যা iPhone ও 

Android ষ্টডভাইবস ডাউনবোড করবত ষ্টবনামূবেয উপেভয। অযাপটি স্টমােরচােকবের বাস্তব-সমবে ট্রাষ্টফক 

এবং ষ্টেক ষ্টনবেনিনা সহােতা োবভর সরাসষ্টর সুবযাগ প্রোন কবর। এোিাও স্টমােরচােকরা TRANSalert 

ইবমইবের জনয সাইন আপ করবত পাবরন এই ষ্টেঙ্ক www.thruway.ny.gov/tas/index/shtml অনুসরর্ 

কবর যা সমে থ্রুওবে জবুি সবনবিষ ট্রাষ্টফক পষ্টরষ্টস্থষ্টত প্রোন কবর। সঠিক সমবের আপবডবের জনয, 
স্টমােরচােকরা থ্রুওবে ও ষ্টনউ ইেবকন র অনযানয রাস্তার ট্রাষ্টফক পষ্টরষ্টস্থষ্টত প্রেিননকারী ইিাবরষ্টক্টভ মযাপ 

স্টেেবত েুইোবর @ThruwayTraffic অনুসরর্ করবত পাবরন অেবা www.thruway.ny.gov ষ্টভষ্টজে 

করবত পাবরন।  

  

স্টনাপ্লাও ঘণ্টাে প্রাে 35 মাইে গষ্টতবত চবে -- যা অবনক স্টিবত্রই ষ্টেবে রাো গষ্টতসীমা স্টেবক কম -- এটি 

ষ্টনষ্টিত করার জনয স্টয েিাবনা েবর্ যাবত গাষ্টি চাোবনার স্টেবন োবক এবং রাস্তার বাইবর েষ্টিবে না পবর। 

স্টমােরচােকবের জনয সববচবে ষ্টনরাপে জােগা হে স্টনাপ্লাও এর স্টবি স্টপেবন স্টযোবন রাস্তা পষ্টরষ্কার ও স্টযোবন 

েবর্ প্রবোগ করা হবেবে।  

  

বর্রাপে  াত্রা  
ষ্টনরাপে ড্রাইষ্টভং এর ষ্টকেু সববচবে গুরুত্বপূর্ন পরামিনগুষ্টের অন্তভুন ক্ত হে:  

• যেন িীতকােীন ঝি আঘাত হাবন, তেন প্রবোজন না হবে ড্রাইভ করববন না।  

• স্টসতুগুবোে সাবিানতা অবেম্বন করুন স্টযবহতু বরফ স্টসোবন রাস্তার স্টচবে দ্রুত জমাে বাাঁবি।  

• স্টভজা পাতা রাস্তাবক ষ্টপষ্টেে করবত পাবর, তাই যেনই সামবন তাবের একো সূ্তপ আসবব, তেন আবরা 
িীর গষ্টতবত গাষ্টি চাোবনা গুরুত্বপূর্ন।  

• আপনাবক আবষ্টিযকভাবব ভ্রমর্ করবত হবে, এো ষ্টনষ্টিত করুন স্টয আপনার গাষ্টিবত কম্বে, স্টবেচা, 
ফ্ল্যািোইে ও অষ্টতষ্টরক্ত বযাোষ্টর, অষ্টতষ্টরক্ত গরম কাপি, এক স্টজািা োোর স্টচন, বযাোষ্টর বুোর 

https://protect2.fireeye.com/url?k=cdb587a3-919186ea-cdb77e96-0cc47aa8d394-b4a5a5401884f364&u=http://www.511ny.org/
https://protect2.fireeye.com/url?k=cdb587a3-919186ea-cdb77e96-0cc47aa8d394-b4a5a5401884f364&u=http://www.511ny.org/
https://itunes.apple.com/us/app/nys-thruway-authority/id1219981541?ls=1&mt=8
https://protect2.fireeye.com/url?k=f1215bf3-ad055aba-f123a2c6-0cc47aa8d394-2b48bd76229ae8e9&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=b9520909-e56aafb4-b950f03c-000babd9fa3f-545f6f68034238b4&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/


 

 

তার, সহবজ িষ্টক্ত প্রোনকারী োবার এবং ষ্টডসবট্রস ফ্ল্যাগ ষ্টহবসবব বযবহার করবত উজ্জ্বে রবের 

কাপবির মবতা টিবক োকার সরঞ্জামাষ্টে োবক।  

• প্লাষ্টবত রাস্তার উপর ষ্টেবে গাষ্টি চাোববন না; ঘুবর ষ্টগবে অনযষ্টেক ষ্টেবে যান। প্রষ্টত ঘণ্টাে েইু মাইে 

স্টববগ ববে চবে জে একো রাস্তা বা স্টসতু স্টেবক গাষ্টি ভাষ্টসবে ষ্টনবে স্টযবত পাবর।  

• স্টযসব জােগাে নেী বা জেপ্রবাহ হঠাৎ বষৃ্টদ্ধ স্টপবে বনযা আনবত পাবর, স্টযমন হাইওবের গতন , স্টসতু ও 

ষ্টনচু এোকা, স্টসোবন েিয রােুন।  

• যষ্টে আপষ্টন আপনার গাষ্টির ষ্টভতবর োবকন আর আপনার চারপাবি জে দ্রুতবববগ বািবত োবক, 

তাহবে অষ্টবেবম্ব গাষ্টি স্টেবি চবে যান।  

  

উপরন্তু, িীতকােীন ঝবির সমবে সববচবে স্টবষ্টি মৃতুয ও আঘাবতর কারর্ হে পষ্টরবহন েঘুনেনা। ড্রাইষ্টভং 
শুরুর আবগ, আপনার গাষ্টি যাবত বরফ ও তুষারমুক্ত োবক তা ষ্টনষ্টিত করুন; ভাবো েষৃ্টিিষ্টক্ত ভাবো 
ড্রাইষ্টভং এর চাষ্টবকাঠি। োমার জােগাগুবোর পষ্টরকল্পনা করুন এবং গাষ্টিগুষ্টের মবিয েরূত্ব বজাে রােুন, 

অষ্টতষ্টরক্ত সতকন  োকুন, ও মবন রােুন, বাতাস তাষ্টিত তুষারপুঞ্জ স্টোে স্টোে ষ্টিশুবের আিাে কবর ষ্টেবত 

পাবর। অষ্টিকন্তু, সবসমে রাস্তা ও আবহাওোর পষ্টরষ্টস্থষ্টতর সাবে আপনার গষ্টত স্টমোন।  

 
সব রাস্তার স্টমােরচােকবের জনয এো জানা গুরুত্বপূর্ন স্টয স্টনাপ্লাও ঘণ্টাে 35 মাইে পযনন্ত গষ্টতবববগ চবে যা 
অবনক স্টিবত্রই ষ্টেষ্টেত গষ্টত সীমার স্টেবক কম, এটি ষ্টনষ্টিত করবত স্টয েিাবনা েবর্ ড্রাইষ্টভং স্টেবন োবক ও 

রাস্তাে েষ্টিবে না পবি। বারংবার ইিারবেে হাইওবেবত, স্টনাপ্লাও পািাপাষ্টি কাজ কবর, স্টযবহতু অবনকগুবো 
স্টেন একসাবে পষ্টরেন্ন করার এো সববচবে কমনিম ও ষ্টনরাপে উপাে।  

 

এোিাও স্টমােরচােক ও পেচারীবের এো মাোে রাো উষ্টচৎ স্টয স্টনাপ্লাও ড্রাইভারবের েষৃ্টিসীমা সীষ্টমত োবক, 

এবং স্টনাপ্লাও এর আকার ও ওজন স্টকৌিবে ও দ্রুত োমাবনা কিকর কবর স্টতাবে। স্টনাপ্লাও এর স্টপেন স্টেবক 

বরফ ওিাবনা অতযষ্টিক ভাবব েষৃ্টিিষ্টক্ত হ্রাস করবত বা স্টহাোইেআউে অবস্থার কারর্ ঘোবত পাবর। 

স্টমােরচােকবের স্টনাপ্লাও স্টক পার কবর যাওোর স্টচিা বা স্টপেবন েুব কাোকাষ্টে যাওো উষ্টচৎ নে। 

স্টমােরচােকবের জনয সববচবে ষ্টনরাপে জােগা হে স্টনাপ্লাও এর স্টবি স্টপেবন স্টযোবন রাস্তা পষ্টরষ্কার ও 

েবর্াক্ত।  
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