
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/10/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  
  

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বের এই সপ্তাম্বের শেম্বে চরম তাপ প্রিাম্বের জর্ে প্রস্তুত থাকার 
অর্ুম্বরাধ কম্বরম্বের্  

  
উচ্চ তাপমাত্রা এিং িবধনত আর্দ্নতা িয়স্ক এিং শোট বেশু সে বিপন্ন পরূ্ন জর্ম্বগাষ্ঠীর জর্ে বিপম্বের 

কারর্ েম্বত পাম্বর  
  

ইউটিবলটি কততন ক বিেেুবতক বসম্বেম্বমর পবরবিবত এিং প্রবতবিয়া কার্নিম বর্বিড়ভাম্বি পর্নম্বিক্ষর্ 
করম্বি জর্ম্বসিা অবধেপ্তর  

  
শেম্বটর বসকত এিং পলুগুবল ঘর্ত্ব হ্রাস প্রম্বয়াজর্ীয়তা সে শ ালা আম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের প্রনি আহ্বার্ জানর্ময়মের্ সির্ন িা অ্বলম্বর্ 
র্রার জর্য র্ারণ রামজযর এর্টি উমেখম াগয অ্ংশ 10 আগস্ট, সসামবার সেমর্ শুরু হময় 12 
আগস্ট, বুধবার প নন্ত সম্ভাবয নবপজ্জর্র্ িাপপ্রবামহর সম্মুখীর্ হমব বমল আশা র্রা হমে। িাপ 
সূচর্ মার্ নর্উ ইয়র্ন  নসটি, লং আইলযান্ড, নমড হাডসর্ এবং র্যানপটাল নরনজয়মর্, পাশাপানশ 
নিঙ্গার সলর্, সাউোর্ন টায়ার, এবং মধয নর্উ ইয়র্ন  অ্ঞ্চমল 90 েশমর্র শুরুর নেমর্ সেমর্ 100 
নডনি প নন্ত উঠমি পামর। নর্উ ইয়র্ন বাসীমের সব সচময় সবনশ হালর্াগাে িমেযর জর্য স্থার্ীয় 
আবহাওয়ার পবূনাভাস প নমবক্ষণ র্রা উনচি।  
  
"নর্উ ইয়মর্ন  এর্ র্িুর্ প্রচণ্ড িাপ প্রবাহ র্রমি চমলমে িাই আনম সবাইমর্ অ্র্ুমরাধ র্রনে 
আপর্ামর্ এবং আপর্ার পনরবারমর্ সুরনক্ষি রাখার জর্য প্রময়াজর্ীয় সব ধরমর্র সির্ন িা অ্বলম্বর্ 
র্রমি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ধরমর্র িাপপ্রবাহ অ্ল্পবয়স্ক নশশু, বয়স্ক এবং  ামের 
শ্বাসর্ষ্ট আমে িামের জর্য নবমশষভামব নবপজ্জর্র্ হমি পামর। আনম সবাইমর্ উৎসানহি র্রনে 
বাইমরর র্া নর্লাপ সীনমি র্রমি এবং আপনর্  নে সসর্ি এবং পুমল ঠাণ্ডা োর্মি চার্, িাহমল 
েয়া র্মর আপর্ার মাস্ক পরমি এবং সামানজর্ েরূত্ব অ্র্ুশীলর্ র্রমি মমর্ রাখমবর্।"  
  
সসামবার, নর্উ ইয়র্ন  নসটি এবং লং আইলযান্ড োডা সারা রাজযজমুড বজ্রপামির পনরবিন মর্র সামে 
80 এর েশমর্র মাঝামানঝ সেমর্ 90 এর েশমর্র নর্মচর নেমর্র মমধয িাপমাত্রা উঠমব বমল আশা 
র্রা হমে। মঙ্গলবামরর িাপমাত্রা সসামবামরর মমিা হমি পামর বমল পূবনাভাস সেওয়া হময়মে, 



 

 

বুধবামরর মমধয নর্েুটা ঠাণ্ডা হমি শুরু হওয়ার আমগ। গরম আবহাওয়ার এই সময়র্ামলর িমল 
গরমমর চাপ এবং িাপ সংক্রান্ত অ্সুস্থিা বনৃির ঝুুঁ নর্ োর্মব।  ামের িাপ সম্পনর্ন ি অ্সুস্থিার 
প্রবণিা আমে - অ্ল্পবয়সী নশশুমের, বয়স্ক,  ারা বাইমর বযায়াম র্মরর্,  ারা সজারোর 
বনহরঙ্গমর্র র্ামজর সামে জনডি, এবং  ামের শ্বাস মের সরাগ স মর্ হাুঁপানর্ আমে, - িামের 
ঠান্ডা োর্ার জর্য প্রময়াজর্ীয় পেমক্ষপ িহণ র্রা উনচি  খর্ িাপমাত্রা বাডমব।  
  
ইমিামমধয, র্যাশর্াল ওময়োর সানভন স সবশ নর্েু িাপ নর্মেন নশর্া জানর র্মরমে  া রামজযর 
সবশীরভাগ অ্ংমশর উপর প্রম াজয।  খর্ িাপ এবং আর্দ্নিার সমন্বময় পরপর েইু বা িমিানধর্ 
নেমর্র জর্য িাপমাত্রা 95 সেমর্ 99 নডনি, অ্েবা স  সর্ার্ সমময়র জর্য 100 সেমর্ 104 নডনি 
হমব বমল আশা র্রা হয় িখর্ নর্মেন নশর্া জানর র্রা হয়। নিঙ্গার সলর্, সাউোর্ন টায়ার এবং 
মধয নর্উ ইয়র্ন  অ্ঞ্চমলর নর্মেন নশর্াসমূমহর সময়াে সসামবার সন্ধ্যার মমধয সশষ হমব বমল আশা র্রা 
হমে। এনেমর্ র্যানপটাল নরনজয়মর্র নর্মেন নশর্াসমূহ মঙ্গলবার সন্ধ্যা প নন্ত চলমব বমল আশা র্রা 
হমে। েনক্ষণ নমড হাডসর্, নর্উ ইয়র্ন  নসটি এবং লং আইলযান্ড অ্ঞ্চমলর এলার্ার জর্য িাপ 
নর্মেন নশর্া বুধবার প নন্ত র্া নর্র োর্মব বমল আশা র্রা হমে। আবহাওয়া প নমবক্ষণ, সির্ীর্রণ, 
উপমেশ এবং সবনমশষ পূবনাভামসর সব খবরাখবমরর জর্য, র্যাশর্াল ওময়োর সানভন স (National 
Weather Service)-এর ওময়বসাইট পনরেশনর্ র্রুর্।  
  
নর্উ ইয়র্ন  সস্টট নডপাটন মমন্ট অ্ি পাবনলর্ সানভন স (Department of Public Service, DPS) 
সবেযুনির্ বযবস্থার অ্বস্থা প নমবক্ষণ র্রমব এবং স মর্ার্ পনরনস্থনির উপম ানগিার প্রনিনক্রয়া 
প নমবক্ষণ র্রমব।  নে প্রময়াজর্ হয়, DPS সব নর্উ ইয়র্ন  সস্টট এমজনির জর্য নপর্ সলাড 
নরডার্শর্ সপ্রািাম চালু র্রমব। উপরন্তু, প্রময়াজর্ অ্র্ু ায়ী সলাড র্মামর্ার জর্য নর্উ ইয়র্ন  
ইনন্ডমপমন্ডন্ট নসমস্টম অ্পামরটর (New York Independent System Operator, NYISO) িামের 
সেোমসবী ইমামজন নি সরসপি নডমান্ড সপ্রািাম চাল ুর্রমব।  
  
সস্টট পার্ন  সসর্ি এবং পলুও সখালা োর্মব। COVID-19 মহামারীর র্ারমণ, সমাট ধারণ ক্ষমিার 
50 শিাংশ ঘর্ত্ব হ্রামসর নর্নিমালা প্রম াজয আমে। ভ্রমমণর আমগ, সম্ভাবয প নটর্মের ধারণ ক্ষমিা 
সির্ন িা এবং বন্ধ্ সঘাষণার জর্য https://parks.ny.gov/ সেখা উনচি। পার্ন  স্টযাটাস আপমডট 
iOS এবং অ্যান্ড্রময়ড নডভাইমসর জর্য নবর্ামূমলয নর্উ ইয়র্ন  সস্টট পার্ন  এক্সমলারার সমাবাইল অ্যামপ 
পাওয়া  ায়। ডাউর্মলাড র্রমি নভনজট র্রুর্: গুগল সল সস্টার, NY সস্টট পার্ন  এক্সমলারার 
অ্যাপ বা অ্যাপল সস্টার, NY সস্টট পার্ন  এক্সমলারার অ্যাপ।  
  
গরম্বমর টিপস  
অ্নিনরক্ত গরম প্রনি বের, নবমশষ র্মর বয়স্কমের মমধয প্রনিমরাধম াগয, আবহাওয়া-সংক্রান্ত মিুৃযর 
অ্র্যিম র্ারণ। সিডামরল সসন্টার ির নডনজজ র্মরাল অ্যান্ড নপ্রমভর্শমর্র (Centers for 
Disease Control and Prevention) মমি, মানর্ন র্  ুক্তরামের বাৎসনরর্ 600টির সবনশ 
প্রনিমরাধম াগয মৃিুযর র্ারণ হল গরম। অ্নিনরক্ত গরমমর সময় নর্উ ইয়র্ন বাসীমের নর্রাপমে 
োর্মি সাহা য র্রার জর্য গভর্নর নর্মনাক্ত পরামশনগুমলা প্রোর্ র্মরমের্:  
  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1
https://parks.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=29880e7c-7738517e-298af749-ac1f6b44fec6-b3df8256757f736a&q=1&e=2dfb1968-2b47-4cf6-b35d-bcec7393dabe&u=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dgov.ny.its.nysparks
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=29880e7c-7738517e-298af749-ac1f6b44fec6-b3df8256757f736a&q=1&e=2dfb1968-2b47-4cf6-b35d-bcec7393dabe&u=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dgov.ny.its.nysparks
https://apps.apple.com/us/app/ny-state-parks-explorer/id1496803341


 

 

নর্ননলনখি বযনক্তরা সবমচময় সবনশ ঝুুঁ নর্র মমধয আমে:  

• বয়স্ক বযনক্ত এবং সোট নশশুরা সব সচময় সবনশ প্রভানবি হর্  
•  ামের অ্নিনরক্ত ওজর্/সমাটা  
• নর্নেনষ্ট নর্েু ওষুধ নর্মের্  ারা  

  
প্রস্তুি োকুর্:  

• শ্রমসাধয র্াজর্মন এবং বযায়াম পনরহার, নবমশষ র্মর সর্াল 11টা সেমর্ নবর্াল 4টা প নন্ত 
সূ ন  খর্ িুমঙ্গ োমর্,  

• বযায়াম এবং র্াজ র্মন সভারমবলায় র্রা উনচৎ, সভার 4টা সেমর্ সর্াল 7টার মমধয।  
• প্রচুর পানর্ এবং র্যামিইর্  ুক্ত র্য় এমর্ পার্ীয় পার্ র্রুর্।  
• সূ ন সেমর্ েমূর োকুর্ এবং নেমর্র উষ্ণিম সমময় র্ময়র্ ঘণ্টার জর্য শীিািপ নর্য়নেি 

ভবমর্ ঠাণ্ডা োর্ার সচষ্টা র্রুর্। সূম নর আমলা আপর্ার শরীমরর সভিমরর মূল অ্ংশ গরম 
র্মর, িমল নডহাইমেশর্ হয়। শীিািপ নর্য়েণ  নে উপলব্ধ র্া োমর্, িাহমল সবননর্ন িমল 
োকুর্, সরাে সেমর্ েমূর অ্েবা শীিািপ নর্য়েণ সহ এর্টি সবনজর্ীর্ ভবমর্  ার্।  

•  নে আপর্ামর্ বাইমর স মিই হয়, এর্টি উচ্চ সূ ন সুরক্ষার িযাক্টর সরটিং সহ সার্নির্ 
পরুর্ (অ্ন্তি SPF 15) এবং এর্টি টুনপ বযবহার র্রুর্ আপর্ার মখু এবং মাো রক্ষা 
র্রমি।  খর্ বাইমর োর্মবর্, নিলা হাল্কা এবং হালর্া রমের সপাশার্ পডুর্। আপর্ার 
শরীমরর উপর সূ নামলার্ এবং অ্নি-উষ্ণিা প্রভাব এডামি  িটা সম্ভব ত্বর্ সিমর্ নের্।  

• নশশু, সপাষা প্রাণী বা  ামের নবমশষ  মের প্রময়াজর্ হয় িামের পার্ন  র্রা গানডমি বা 
 ামর্ সেমড রাখমবর্ র্া িীব্র িীমের গরমমর সময়। এর্টি বন্ধ্ গানডর নভিমর িাপমাত্রা 
দ্রুি 140 নডিী িামরর্হাইট প নন্ত সপ ুঁোমি পামর। এই ধরমর্র উচ্চ িাপমাত্রার এক্সমপাজার 
র্ময়র্ নমনর্মটর মমধয হিযা র্রমি পামর।  

• িাপ প্রবামহরসময় আপর্ার প্রনিমবশীমের উপর র্জর রাখার সচষ্টা র্রুর্, নবমশষ র্মর  নে 
িারা বয়স্ক হর্, বা সোট নশশু োমর্ বা িামের নবমশষ চানহো োমর্। নর্নিি র্রুর্ স  
সপাষা প্রাণীমের জর্য প নাপ্ত খাবার এবং জল আমে  

  
তাপ সম্পবকন ত অসুিতার লক্ষর্গুবল জারু্র্  
গরমম েীঘন সময় ধমর িামপর সংস্পমশন আসা ক্ষনির্র এবং সম্ভাবয মৃিুযর র্ারণ হমি পামর।  নে 
আপনর্ বা আপর্ার পনরনচি সর্উ িাপ সংক্রান্ত অ্সুস্থিার লক্ষণ বা উপসগন প্রেশনর্ র্মরর্, 
নর্ননলনখিগুনল সহ, িাহমল 911 র্ল র্রুর্:  

• মাোবযো  
• মাো হাল্কা লাগা  
• সপশীর নখুঁচুনর্  
• বনম বনম ভাব  
• বনম  



 

 

অ্নিনরক্ত িামপর সময় নর্ভামব নর্রাপে োর্মবর্ সস সম্পমর্ন  আরও িমেযর জর্য, নির্ 
র্রুর্ এখামর্।  
  
বিেেুৎ িাাঁচাম্বত বর্উ ইয়কন িাসীম্বের আহ্বার্ করা েম্বয়ম্বে 
শনক্ত বযবহার র্মামর্ার জর্য বুনিমার্ পেমক্ষপ িহণ র্রা, নবমশষি উচ্চিম চানহোর সময়, এটি 
শুধু সস্টমটর নপর্ সলাড র্ম র্রমি সাহা য র্মর র্া, বরং িাহর্মের অ্েন সাশ্রয় র্রমব  খর্ 
নবেযুৎ সব সচময় বযয়বহুল হমব। শনক্ত বযবহার র্মামর্ার জর্য, নবমশষি নপর্ সময়সীমার সময়, 
জর্গণমর্ নর্ননলনখি র্ম বা খরচনবহীর্ শনক্ত সাশ্রময়র বযবস্থা নর্মি উৎসানহি হমে:  

• সস র িাপ জমা হওয়া র্মামি আপর্ার বানডর সর মর্দ্াজ্বল নের্, জার্ালা এবং েরজা বন্ধ্ 
র্মর রাখুর্।  

• বানডমি র্া োর্ার্ালীর্ এয়ার র্নন্ডশর্ার, আমলা এবং অ্র্যার্য  েপানি বন্ধ্ র্রুর্ এবং 
বানডমি সপ ুঁোমর্ার আর্ুমানর্র্ আধা ঘন্টা আমগ আপর্ার এয়ার র্নন্ডশর্ার চালু র্রমি 
এর্টি টাইমার বযবহার র্রুর্। উন্নি পাওয়ার নিপ বযবহার র্রুর্  ামি সমস্ত সরঞ্জাম 
"সর্ন্দ্রীয়ভামব" বন্ধ্ র্রা  ায় এবং শনক্ত সংরক্ষণ র্রুর্।  

•  নে এর্টি এয়ার র্নন্ডশর্ার সর্মর্র্, এর্ানজন  স্টার স াগযিাসম্পন্ন মমডল খুুঁজরু্। এর্ানজন  
স্টার এয়ার র্নন্ডশর্ার স্টযান্ডাডন  মমডমলর সচময় 25 শিাংশ র্ম এর্ানজন  বযবহার র্মর।  

• িযার্ র্ক্ষ পাুঁচ সেমর্ 10 নডনি ঠান্ডা অ্র্ুভব র্রামি পামর এবং এয়ার র্নন্ডশর্ামরর সচময় 
80 শিাংশ র্ম শনক্ত বযবহার র্মর।  

• আপর্ার কুনলং খরচ র্মাবার জর্য 78 নডিী বা িার সবনশমি আপর্ার এয়ার র্নন্ডশর্ার 
সসট র্রুর্।  

• এর্টি সর্াণার জার্লার পনরবমিন  এর্টি সর্ন্দ্রীয় জার্লায় আপর্ার এয়ার র্নন্ডশর্ার স্থাপর্ 
র্রুর্,  ামি ভামলাভামব বায়ু চলাচল র্রমি পামর।  

• উত্তর, পূবন বা আপর্ার বানডর সসরা োয়া সম্বনলি স্থামর্ ইউনর্টটি স্থাপর্ র্রার র্ো 
নবমবচর্া র্রুর্। আপর্ার এয়ার র্নন্ডশর্ারমর্ আমরা সবনশ র্াজ র্রমি হমব এবং আমরা 
সবনশ শনক্ত বযবহার র্রমি হমব  নে সসটি সরাসনর সূ নামলামর্র সংস্পমশন োমর্।  

• এয়ার র্নন্ডশর্ার চারপামশ জায়গা নসল র্মর নের্ র্নর্ং নেময়  ামি োন্ডা বািাস সবনরময় 
র্া স মি পামর।  

• শীিল এবং র্মন্ডির িযার্গুনল এবং িার সামে র্ময়লগুনল পনরষ্কার র্রুর্ আপর্ার এয়ার 
র্নন্ডশর্ামরর েক্ষিার সমঙ্গ সামে র্াজ র্রা বজায় রাখার জর্য এবং প্রনি মামস নিল্টার 
সচর্ র্রুর্ এবং প্রময়াজর্ হমল প্রনিস্থাপর্ র্রুর্।.  

• সর্ামল বা সবনশ রামি ওয়ানশং সমনশর্, োয়ার, নডশওয়াশার এবং ওমভর্ এর মমিা 
 েপানি বযবহার র্রুর্। এও বানডমি আর্দ্নিা ও িাপ র্মামি সাহা য র্রমব।  

• শনক্ত-েক্ষ, এর্ানজন  স্টার স াগযিা সম্পন্ন আমলার বাল্ব বযবহার র্রুর্ স্টযান্ডাডন  ইঙ্ক্যমন্ডমসন্ট 
বামল্বর পনরবমিন , এবং আপনর্ 75 শিাংশ র্ম শনক্ত বযবহার র্রমি পারমবর্।  

• খাবার মাইমক্রাওময়ভ র্রুর্  খর্ সম্ভব। মাইমক্রািরঙ্গ প্রচনলি চুনের সেমর্ প্রায় 50 
শিাংশ র্ম শনক্ত বযবহার র্মর।  

http://www.health.ny.gov/environmental/emergency/weather/hot#_blank


 

 

• জামার্াপড র্াপমডর লাইমর্ শুমর্ার্। র্াপমডর োয়ার বযবহার র্রমল প্রনিটি সলামডর আমগ 
োয়ামরর নলন্ট ট্র্যাপ পনরষ্কার র্রার র্ো মমর্ রাখমবর্।  

• স  সর্ল নবনভন্ন উপাময় আপনর্ আপর্ার বানডর সবনত্র জল খরচ র্মরর্ টা সম্পমর্ন  
সমচির্ হর্। স্নার্ র্রমি 30 সেমর্ 40 গযালর্ জল বযবহার র্রার পনরবমিন , এর্টি র্ম 
প্রবামহর শাওয়ারমহড ইর্স্টল র্রুর্,  া 3 গযালমর্র র্ম জল বযবহার র্মর প্রনি নমনর্মট।  

• আপর্ার সধায়ার সমনশমর্ িাপমাত্রা সসটিং র্নমময় এবং ঠান্ডা জমল ধুমল শনক্ত বযবহার হ্রাস 
র্রা হমব।  

  
নর্ভামব শনক্ত সংরক্ষণ র্রমি হয় িার উপর অ্নিনরক্ত পরামশন নর্উ ইয়র্ন  সস্টট এর্ানজন  নরসাচন  
অ্যান্ড সডমভলপমমন্ট অ্মোনরটি (New York State Energy Research and Development 
Authority, NYSERDA) এর ওময়বসাইমট পাওয়া  ায় এখামর্।  
  
পাবর্ বর্রাপত্তা  
নর্উ ইয়র্ন  সস্টমট উপলভয বহু সবাটিং এর সুম াগ উপমভাগ র্রার সময় সর্ চালর্মের উনচি সঠির্ 
নর্রাপত্তা সংক্রান্ত সাবধার্িা অ্বলম্বর্ র্রা। সস্টট পার্ন  সমনরর্ সানভন মসস বযুমরা (State Parks 
Marine Services Bureau) নর্মচর সসিটি পরামশনগুনল নেমের্।  
সর্ চালর্মের নর্রাপে এবং োনয়ত্বশীল সবাটিং র্রার র্ো মমর্ র্নরময় সেওয়া হমে,  ার মমধয 
রময়মে:  

•  খর্ই িারা জমল োর্মবর্ িখর্ই এর্টি বযনক্তগি সলাটমর্শর্ নডভাইস পডমবর্। রাজয 
আইর্ অ্র্ু ায়ী 12 বেমরর র্ম বয়সী নশশুমের এর্টি জল ামর্ োর্ার সময় এর্টি 
বযনক্তগি সলামটশর্ নডভাইস পডা বাধযিামূলর্;  

• এর্টি নর্রাপে সবাটিং সর্াসন সম্পন্ন র্রুর্;  
• সঠির্ভামব িামের  ার্টি সরঞ্জাম নেময় সনজ্জি র্রুর্ এবং সসটি পরীক্ষা র্রুর্;  
• এর্টি নবচক্ষর্ গনি বজায় রাখুর্;  
• সর্ র্া চালামর্ার সময় অ্যালমর্াহল সসবর্ র্রা সেমর্ নবরি োকুর্; এবং  
• জমল র্াবার আমগ আবহাওয়ার পূবনাভাস সেমখ নর্র্ সম্ভাবয ঝড সম্পমর্ন  জার্মি এবং 

বজ্রপাি হমল দ্রুি িীমর আশ্রয় নর্র্।  
  
 ারা পযাডনলং র্যামর্া, র্ায়ার্ এবং স্টযান্ড-আপ পযামডলমবাডন  বযবহার র্মরর্, িামের নর্মজর 
ক্ষমিা জার্া উনচি এবং  খর্ উচ্চ বা নস্থর বািাস বড সিউ সিনর র্মর, বা  খর্ িারা 
শনক্তশালী সরামির মমধয পমডর্ িখর্ সির্ন িা অ্বলম্বর্ র্রা উনচি। জমল স খামর্ সমাটরমবাট 
চমল, সসখার্ সেমর্ এবং প্রধার্ চযামর্ল সেমর্ বাইমর োর্া উনচৎ োুঁড বাইময়মের।  
  
সবাটিং সসিটি সম্পমর্ন  আরও িমেযর জর্য, সবাটিং সসিটি সর্ামসনর িানলর্া, এবং নর্উ ইয়র্ন  
রামজয সামুনর্দ্র্ নবমর্ােমর্র জর্য নির্ র্রুর্ এখামর্।  

  
###  

https://www.nyserda.ny.gov/Residents-and-Homeowners/At-Home/Energy-Saving-Tips
https://protect2.fireeye.com/url?k=81116264be00d22e.81139b51-4379f43b8cfe219f&u=http://www.nysparks.com/recreation/boating#_blank
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