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আপম্বেট বর্উ ইয়ম্বকন  েীতকালীর্ ঝম্বের আেঙ্কা দেখা দেওয়ায় গভর্নর কুওম্বমা দেট 
এম্বেবিগুবলম্বক এমাম্বেন বি দরসপি অোম্বসট প্রস্তুবতর বর্ম্বেন ে বেম্বয়ম্বের্  

  
আে গভীর রাত দেম্বক র্েন কাউবি, দমাহক ভোবল এিং দসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  অঞ্চম্বল এক ফুট পর্নন্ত 

দভো, ভারী তুষারপাত হম্বত পাম্বর  
  

বকেু এলাকায় তুষারপাম্বতর সাম্বে িৃবিও হম্বত পাম্বর  
  

ঝম্বের কারম্বে িাইম্বয় র্াওয়া বিপজ্জর্ক হম্বত পাম্বর এিং বিেেুৎ বিভ্রাট হম্বত পাম্বর  
  
বৃহস্পতিবার আপস্টেট এতরয়াস্টি ভারী, ভভজা িুষারপাস্টির আশঙ্কা এবং এর কারস্টে বাইস্টর যাওয়া 
তবপজ্জনক ও তবদ্ুু ৎ তবভ্রাস্টটর সম্ভাবনা থাকায় গভননর অ্ুানু্ড্র এম. কুওস্টমা এমাস্টজন তি ভরসপি 
অ্ুাস্টসট প্রস্তুি করস্টি ভেট এস্টজতিগুস্ট াস্টক তনস্টদ্নশ তদ্স্টয়স্টেন। আবহাওয়ার পবূনাভাস অ্নুযায়ী, আজ 
সন্ধ্ুার পর ভথস্টক বৃহস্পতিবার সন্ধ্ুা পযনন্ত নথন কাউতি, ভমাহক ভুাত  এবং ভসন্ট্রা  তনউ ইয়কন  
এ াকার তকেু অ্ংস্টশ এক ফুট পযনন্ত িুষারপাি হস্টি পাস্টর। তফঙ্গার ভ কস এবং সাউদ্ানন টিয়ার 
অ্ঞ্চ সহ অ্নুানু এ াকায় বৃহস্পতিবার তবস্টকস্ট র মস্টযু িুষারপাস্টির পতরমাে েয় ইতঞ্চ পযনন্ত 
ভপ ৌঁোস্টি পাস্টর। অ্নুতদ্স্টক কুাতপটা  এবং হাডসন ভুাত  অ্ঞ্চস্ট র তবতভন্ন স্থাস্টন হা কা িুষারপাি 
সহ বৃতি হস্টি পাস্টর।  
  
"যতদ্ও আমরা সম্প্রতি উষ্ণ আবহাওয়া ভদ্স্টেতে, িস্টব এটা স্পি হস্ট া ভয শীি এেস্টনা চস্ট  
যায়তন। িাই আস্টরকটি িুষারঝড় তনউ ইয়কন  এর ভবশীরভাগ অ্ংস্টশ প্রভাব ভফ স্টি পাস্টর," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "তনউ ইয়কন বাসীরা আশ্বস্ত হস্টি পাস্টরন ভয ভেট এস্টজতিগুস্ট া িাস্টদ্র প্রস্টয়াজনীয় 
ভযস্টকাস্টনা তরস্টসাসন তদ্স্টয় স্থানীয় বাতসন্দাস্টদ্র সাহাযু করস্টি পুস্টরাপতুর প্রস্তুি এবং তবদ্ুু ৎ তবভ্রাট যাস্টি 
দ্রুি ভমাকাতব া করা যায় িা তনতিি করস্টি আমরা ইউটিত টি ভকাম্পাতনগুস্ট ার কাস্টজর উপর 
নজর রােব। ঝড় যি এতগস্টয় আসস্টে, তনউ ইয়কন বাসীস্টদ্রস্টক তনস্টজস্টদ্র বাতড়স্টক প্রস্তুি রাোর জনু 
প্রস্টয়াজনীয় পদ্স্টেপ গ্রহে এবং বাইস্টর যাওয়া ও বরফ সরাস্টনার সময় তবস্টশষভাস্টব সিকন  থাকস্টি 
হস্টব।"  
  
আজ গভীর রাি ভথস্টক শুরু কস্টর বৃহস্পতিবার সকা  পযনন্ত আপস্টেস্টটর অ্তযকাংশ এ াকা 
িুষারপাস্টি ভেস্টক যাস্টব বস্ট  পূবনাভাস ভদ্ওয়া হস্টয়স্টে। গভীর রাি ভথস্টক বৃহস্পতিবার ভভার পযনন্ত 
কস্টয়ক ঘণ্টার িুষারপাস্টির হার ঘণ্টায় এক ইতঞ্চ পযনন্ত হস্টি পাস্টর। িুষার ভভজা এবং ভারী হস্টব, 



 

 

যা তবতেপ্ত তবদ্ুু ৎ তবভ্রাস্টটর কারে হস্টি পাস্টর। বরফ সরাস্টনা কঠিন হস্টয় পড়স্টব। .িাপমাত্রা 30 
ভথস্টক 40 তডগ্রী পতরসীমার মস্টযু থাকস্টব। ভসই সাস্টথ থাকস্টব 10 ভথস্টক 20 মাই  প্রতি ঘণ্টায় 
বািাস, ভঝাস্টড়া বািাস মাস্টঝ মাস্টঝ 30 মাই  প্রতি ঘণ্টায় ভপ ৌঁোস্টব। আগামীকা  রাস্টি মযু 
ভসন্ট্রা  তনউ ইয়কন , তফঙ্গার ভ কস, ভমাহক ভুাত , নথন কাউতি, সাউদ্ানন টিয়ার এবং ওস্টয়োনন 
তনউ ইয়কন  অ্ঞ্চ  জসু্টড় িুষারপাি অ্বুাহি থাকস্টব বস্ট  অ্নুমান করা হস্টে। কুাতপটা , হাডসন 
ভুাত  এবং  ং আই ুান্ড অ্ঞ্চস্ট  বৃতি এবং হা কা িুষারপাস্টির সম্ভাবনা রস্টয়স্টে।  
  
শুক্রবার কুাতপটা , ভসন্ট্রা  তনউ ইয়কন , ভমাহক ভুাত , নথন কাউতি এবং সাউদ্ানন টিয়ার অ্ঞ্চস্ট  
আংতশক ভর স্টরাজ্জ্ব  আকাস্টশর পূবনাভাস ভদ্ওয়া হস্টয়স্টে। অ্নুতদ্স্টক তফঙ্গার ভ কস এবং ওস্টয়োনন 
তনউ ইয়কন  অ্ঞ্চস্ট  বতৃি এবং িুষারপাস্টির সম্ভাবনা রস্টয়স্টে। ভমাহক ভুাত  এবং সাউদ্ানন টিয়ার 
এ াকায় িাপমাত্রা 30 ভথস্টক 40-এর মস্টযু থাকস্টব এবং বািাস ঘণ্টায় 10 ভথস্টক 20 মাই  ভবস্টগ 
বইস্টব। ঘিায় 25 মাই  ভবস্টগ ভঝাস্টড়া হাওয়া বইস্টি পাস্টর। শুক্রবার রাি পযনন্ত ভসন্ট্রা  তনউ 
ইয়কন , ভমাহক ভুাত  এবং সাউদ্ানন টিয়ার অ্ঞ্চস্ট  িুষারপাি চা ু থাকার সম্ভাবনা রস্টয়স্টে। 
িাপমাত্রা 30 এর আস্টশপাস্টশ ভঘারাস্টফরা করস্টব এবং বািাস সস্টবনাচ্চ 10 মাই  প্রতি ঘণ্টায় বইস্টব। 
বরফ জমার ভবতশ সম্ভাবনা ভনই।  
  
শুক্রবার সকা  পযনন্ত ভমাহক ভুাত , ভসন্ট্রা  তনউ ইয়কন  এবং নথন কাউতি এর তবতভন্ন অ্ঞ্চস্ট  জনু 
শীিকা ীন ঝস্টড়র সিকন িা জাতর থাকস্টব। আপস্টেস্টটর তবতভন্ন ভ াস্টকশস্টন শীিকা ীন আবহাওয়ার 
সিকন িা থাকস্টব। আপনার এ াকায় আবহাওয়ার সিকন িার সমূ্পেন িাত কার জনু নুাশনা  
ওস্টয়দ্ার সাতভন স অ্ুা াস্টটন র ওস্টয়বসাইট তভতজট করুন।  
  
এম্বেবির প্রস্তুবত  
  
ভহাম ুান্ড তনরাপত্তা ও জরুতর ভসবা তবভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES)  
তনউইয়কন  ভেট তডতভশস্টনর ভহাম ুান্ড তনরাপত্তা ও জরুতর ভসবা তবভাস্টগর জরুতর অ্পাস্টরশনস 
ভসিার (Emergency Operations Center) COVID-19 মহামারীর কারস্টে সতক্রয় রস্টয়স্টে এবং 
িারা তনকটভাস্টব আবহাওয়ার পতরতস্থতি পযনস্টবেে করস্টব, ভেস্টটর প্রতিতক্রয়া কাযনক্রম পতরচা না 
করস্টব এবং ঘটনার পুস্টরা সময়কাস্ট  এ াকাবাসীস্টদ্র সাস্টথ ভযাগাস্টযাগ রােস্টব। পাম্প, ভচইন স, 
বাত র বস্তা, ভজনাস্টরটর, োট, কম্ব  ও ভবাি জাি পাতনসহ ঝড়-সংক্রান্ত সংস্থান প্রস্টয়াজস্টন 
েতিগ্রস্ত এ াকাগুত স্টি ভপ ৌঁস্টে তদ্স্টি ভেস্টটর ভেস্টটর মজদু্ প্রস্তুি রস্টয়স্টে।  
  
পতরবহন তবভাগ (Department of Transportation) 
ভেট জসু্টড় 3,630 জন সপুারভাইজর এবং অ্পাস্টরটরসহ ভেস্টটর পতরবহন তবভাগ পতরতস্থতি 
ভমাকাস্টব ার জনু প্রস্তুি। কমীস্টদ্র প্রস্টয়াজনীয় ভযস্টকাস্টনা যরস্টনর ভরসপি কু্রস্টি অ্ন্তভুন ক্ত করা ভযস্টি 
পাস্টর এবং সক  ভরতসস্টডতি ভ াস্টকশস্টন দ্সু্টযনাগ চ াকা ীন এবং পরবিীস্টি উদ্ধার কাস্টজর জনু 
24/7 ভমািাস্টয়ন থাকস্টব। সব  ভু িুষার এবং বরফ সরঞ্জাম ভমািাস্টয়ন করস্টি প্রস্তুি। 
ভেটবুাপী সরঞ্জাস্টমর সংেুাগুস্ট া তনম্নরূপ:  

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


 

 

  
• 1,595টি বড় প্লাও ট্রাক  
• 165টি মাঝাতর তডউটি প্লাও  
• 52টি ভটা প্লাও  
• 16টি বড় ভ াডার  
• 37টি ভনা ভলায়ার  

  
হা নাগাদ্কৃি ভ্রমে িস্টথুর জনু ক  করুন 511 নম্বস্টর, তভতজট করুন www.511NY.org 
ওস্টয়বসাইট অ্থবা ডাউনস্ট াড করুন তি 511NY ভমাবাই  অ্ুাপ।  
  
থ্রুওস্টয় অ্থতরটি (Thruway Authority)  
থ্রুওস্টয় অ্থতরটির 678 জন সুপারভাইজার ও অ্পাস্টরটর ভেট জসু্টড় 245টি বড় ভনা প্লাও, 110টি 
মাঝাতর ভনা প্লাও, 11টি ভটা প্লাও এবং 63টি ভ াডার এবং হাস্টি 118,000 টস্টনরও ভবতশ রাস্তার 
 বে তনস্টয় পতরতস্থতি ভমাকাতব ার জনু প্রস্তুি।  
  
থ্রুওস্টয়স্টি ভমাটরচা কস্টদ্র সিকন  করস্টি তবতভন্নরকস্টমর বািন া তচহ্ন, হাইওস্টয় সিকন িা ভরতডও এবং 
ভসাশুা  তমতডয়া বুবহার করা হয়।  
  
থ্রুওস্টয় অ্থতরটি ভমাটরচা কস্টদ্র িাস্টদ্র ভমাবাই  অ্ুাপ ডাউনস্ট াড করস্টি উৎসাতহি কস্টর যা 
আইস্টফান এবং অ্ুান্ড্রস্টয়ড তডভাইস্টস ডাউনস্ট াস্টডর জনু তবনামূস্ট ু  ভু। অ্ুাপটি ভমাটরযান 
চা কস্টদ্র প্রকৃি-সমস্টয় ট্রাতফক এবং তদ্ক-তনস্টদ্নশনা সহায়িা  াস্টভর সরাসতর সুস্টযাগ প্রদ্ান কস্টর। 
এোড়াও ভমাটরচা করা TRANSalert ইস্টমইস্ট র জনু সাইন আপ করস্টি পাস্টরন, যা থ্রুওস্টয় জসু্টড় 
সবনস্টশষ ট্রাতফক পতরতস্থতি জানাস্টব। 
  
তডপাটন স্টমি অ্ব এনভায়রনস্টমিা  কনজারস্টভশন (Department of Environmental Conservation, 
DEC)  
DEC পতরস্টবশ সংরেে পতু শ অ্তফসার, ফস্টরে ভরঞ্জাসন, আপৎকা ীন বুবস্থাপনা কমী এবং 
অ্ঞ্চস্ট র কমীরা সিকন  আস্টেন এবং পতরতস্থতির পযনস্টবেে করস্টেন এবং গুরুির আবহাওয়ায় 
আক্রান্ত হস্টি পাস্টর এমন এ াকা ও অ্বকাঠাস্টমাগুস্ট াস্টক সতক্রয়ভাস্টব টহ  তদ্স্টেন। সক   ভু 
সম্পদ্ ভযস্টকাস্টনা জরুতর পতরতস্থতি ভমাকাতব ায় সহায়িা করস্টি প্রস্তুি রস্টয়স্টে। 
  
পাকন , তবস্টনাদ্ন ও ঐতিহাতসক সংরেে অ্তফস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) 
তনউ ইয়কন  ভেস্টটর পাকন  পুত শ (New York State Park Police) ও পাস্টকন র কমীরা সিকন  আস্টে 
এবং আবহাওয়া পতরতস্থতি ও প্রভাব তনতবড়ভাস্টব পযনস্টবেে করস্টে। পাকন  ভো া থাকার পুস্টরা সময়, 
ভো ার সময় এবং বন্ধ্ হওয়ার সময় ইিুাতদ্ সম্পস্টকন  সবনস্টশষ িথু জানস্টি পাকন  ভ্রমেকারীস্টদ্র 
উতচি parks.ny.gov ভদ্ো বা িাস্টদ্র স্থানীয় পাস্টকন র অ্তফস্টস ভযাগাস্টযাগ করা।  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6cc790af-335ca868-6cc5699a-000babd9f75c-918a434d59b187a6&q=1&e=e1ce204e-7fb6-461f-9dac-367ca5421e63&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fprotect2.fireeye.com%252Fv1%252Furl%253Fk%253D95121d0b-ca8925d6-9510e43e-0cc47aa8c6e0-d62c2ff4cc3d5be9%2526q%253D1%2526e%253Dbc285282-8d4e-4e25-b0c8-f4865254218d%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.511ny.org%25252F%26data%3D04%257C01%257C%257C09c8af2cd2f34fcf781308d8f4414923%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637527908550669455%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DzcpEXh%252BsuNbLyHba1H49dGvClHutSM4fSsya28TRKTo%253D%26reserved%3D0
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/


 

 

তনউ ইয়কন  ভেট পুত শ (New York State Police)  
েতিগ্রস্ত এ াকায় প্রস্টয়াজনীয় অ্তিতরক্ত ভসনা তনস্টয়াস্টগর জনু ভেট পুত শ প্রস্তুি। ভফার-হুই  
ড্রাইস্টভর যানবাহন, ভনাস্টমাবাই  এবং ইউটিত টি টাস্ক এর যানবাহনসহ সমস্ত ভেট পুত শ 
ভস্পশা াইজড গাতড় সহায়িার জনু তিতর এবং প্রস্তুি রস্টয়স্টে। সক  টু্রপ এমাস্টজন তি পাওয়ার এবং 
ভযাগাস্টযাগ সরঞ্জাম পরীো করা হস্টয়স্টে।  
  
জনস্টসবা অ্তযদ্প্তর (Department of Public Service)  
তনউ ইয়স্টকন র ইউটিত টিগুস্ট াস্টি প্রায় 5,500 জন কমী রস্টয়স্টেন যারা ভেট জসু্টড় েতির মূ ুায়ন, 
প্রতিতক্রয়া এবং পুনরুদ্ধার প্রস্টচিায় তনস্টয়াতজি আস্টেন। তডপাটন স্টমি অ্ব পাবত ক সাতভন স এর কমীরা 
ঝস্টড়র সময় ইউটিত টিগুস্ট ার কাজ ট্রুাক করস্টব এবং তনতিি করস্টব ভয ইউটিত টিগুস্ট া যথাযথ 
কমী তনস্টয়াগ করস্টে ভসই সব এ াকায় ভযোস্টন সব ভচস্টয় ভবতশ প্রভাব পড়স্টব বস্ট  অ্নুমান করা 
হস্টয়স্টে। 
  
তনউ ইয়কন  পাওয়ার অ্থতরটি (New York Power Authority, NYPA) / কুানা  কস্টপনাস্টরশন 
(Canal Corporation)  
তনউ ইয়কন  পাওয়ার অ্থতরটি এবং কুানা  কস্টপনাস্টরশস্টনর কমীরা পূবনাভাসকৃি আবহাওয়ার জনু 
প্রস্তুতি তনস্টয়স্টে যাস্টি সমস্ত সুতবযা, সম্পদ্ এবং সরঞ্জাম সুরতেি এবং প্রস্তুি থাস্টক। প্রস্টয়াজস্টন 
তবদ্ুু ৎ পনুরুদ্ধার কাযনক্রমস্টক সহায়িা করার জনু তবদ্ুু ৎ কিৃন পে প্রস্তুি।  
  
েীতকালীর্ বর্রাপত্তার পরামেন  
  
তনরাপদ্ গাতড় চা াস্টনার তকেু সব ভচস্টয় গুরুত্বপূেন পরামশনগুত র মস্টযু আস্টে:  
  

• যেন শীিকা ীন ঝড় আঘাি হাস্টন, িেন প্রস্টয়াজন না হস্ট  ড্রাইভ করস্টবন না।  
• ভসিুগুস্ট ায় সাবযানিা অ্ব ম্বন করুন ভযস্টহিু বরফ ভসোস্টন রাস্তার ভচস্টয় দ্রুি 

জমাট বাৌঁস্টয।  
• আপনার ভ্রমে আবতশুক হস্ট , তনতিি করুন ভয আপনার গাতড়স্টি কম্ব , ভব চা, 

ফ্ল্ুাশ াইট ও অ্তিতরক্ত বুাটাতর, অ্তিতরক্ত গরম কাপড়, এক ভজাড়া টায়ার ভচন, 
বুাটাতর বেুার িার, সহস্টজ শতক্ত প্রদ্ানকারী োবার এবং তডসস্টট্রস ফ্ল্ুাগ তহস্টসস্টব 
বুবহার করস্টি উজ্জ্ব  রস্টের কাপড়-জািীয় টিস্টক থাকার সরঞ্জামাতদ্ থাস্টক।  

• আপনার বুবহার উপস্টযাগী ভস  ভফান বা অ্নুানু ভযাগাস্টযাগ যন্ত্র ভযমন- টু-ওস্টয় 
ভরতডও থাকস্ট , ভসগুস্ট ার বুাটাতর চাজন  তদ্স্টয় রােুন এবং বাইস্টর থাকার সময় এটি 
আপনার সাস্টথই রােুন। আপতন যতদ্ ভকাথাও আটকা পস্টড়ন, আপতন সাহাস্টযুর জনু 
ভফান করস্টি পারস্টবন, উদ্ধারকারীস্টক আপনার অ্বস্থান সম্পস্টকন  জানাস্টি পারস্টবন।  

• শীিকা ীন ঝস্টড়র সমস্টয় সবস্টচস্টয় ভবতশ মৃিুু ও আঘাস্টির কারে হস্ট া পতরবহন 
দ্ঘুনটনা। গাতড় চা াস্টনা শুরু করার আস্টগ, আপনার গাতড় যাস্টি বরফ ও িুষারমুক্ত 
থাস্টক িা তনতিি করুন; ভাস্ট া দ্তৃিশতক্ত ভাস্ট া গাতড় চা াস্টনার চাতবকাঠি। 
ভকাথায় ভকাথায় থামস্টবন িার পতরকল্পনা কস্টর তনন এবং দ্ইু গাতড়র মস্টযু দ্রূত্ব 



 

 

বজায় রােনু। অ্তিতরক্ত সিকন  থাকুন এবং মস্টন রােস্টবন ভয বািাস্টস থাকা 
িুষাস্টরর কারস্টে ভোট তশশুস্টদ্র ভদ্ো নাও ভযস্টি পাস্টর। সবসময় রাস্তা ও 
আবহাওয়ার পতরতস্থতির সাস্টথ তমত স্টয় আপনার গতি ঠিক করুন।  

  
সক  সড়স্টকর ভমাটরচা কস্টদ্র জনু এটি জানা গুরুত্বপূেন ভয ভনা প্লাও ঘণ্টায় 35 মাই  পযনন্ত 
গতিস্টবস্টগ চস্ট , যা অ্স্টনক ভেস্টত্রই ত তেি গতি সীমার ভথস্টক কম, সুতনতিি করস্টি ভয েতড়স্টয় 
 বে ড্রাইতভং ভ স্টন থাস্টক ও রাস্তায় েতড়স্টয় না পস্টড়। প্রায়শই ইিারস্টেট হাইওস্টয়স্টি, িুষার-
অ্পসারে-যন্ত্র পাশাপাতশ কাজ কস্টর, ভযস্টহিু অ্স্টনকগুস্ট া ভ ন একসাস্টথ পতরেন্ন করার এটা সব 
ভচস্টয় কাযনকর ও তনরাপদ্ উপায়।  
  
এোড়াও গাতড়চা ক ও পথচারীস্টদ্র এটা মাথায় রাো উতচৎ ভয িুষার-অ্পসারে-যন্ত্র ড্রাইভারস্টদ্র 
দ্তৃিসীমা সীতমি থাস্টক, এবং যন্ত্রগুস্ট ার আকার ও ওজন ভবতশ হওয়ায় এগুস্ট া দ্রুি গতিপথ 
পতরবিন ন ও থামাস্টনা কিসাযু। িুষার-অ্পসারে-যস্টন্ত্রর ভপেন ভথস্টক বরফ ওড়াস্টনা এর চা কস্টদ্র 
দ্তৃিশতক্ত মারাত্মকভাস্টব হ্রাস করস্টি বা ভহায়াইটআউট অ্বস্থার কারে ঘটাস্টি পাস্টর। গাতড়চা কস্টদ্র 
িুষার-অ্পসারে-যন্ত্রস্টক পাশ কাটিস্টয় যাওয়ার ভচিা করা বা ভপেন-ভপেন যাওয়া অ্থবা েুব 
কাোকাতে যাওয়া উতচৎ নয়। গাতড়চা কস্টদ্র ড্রাইভ করার সবস্টচস্টয় তনরাপদ্ জায়গা ভনা প্লাওস্টয়র 
তপেস্টনর তদ্ক, কারে ভসোস্টন রাস্তা পতরষ্কার ও  বোক্ত থাস্টক।  
  
তনরাপত্তা সংক্রান্ত আস্টরা পরামস্টশনর জনু DHSES ওস্টয়বসাইট তভতজট করুন এোস্টন।  
  

###  
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