
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/10/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র ভারী তুষারপাত এিং ঠান্ডা তাপমাত্রার পিূনাভাস বর্ম্বয় জরুবর 

সতকন তা বিম্বয়ম্বের্  
  

সসামিার বিম্বকল সেম্বক মঙ্গলিার সকাল পর্নন্ত র্াতায়াম্বতর সময় অবিকাংে আপম্বেট এলাকায় 
ভারী তুষারপাত র্াতায়াত কঠির্ কম্বর তুলম্বি  

  
বর্উ ইয়ম্বকন র আপম্বেম্বট সসামিার সেম্বক মঙ্গলিার সন্ধ্ো পর্নন্ত সমাট তুষারপাত পাাঁচ সেম্বক িাম্বরা 

ইবি পর্নন্ত উাঁচু হওয়ার সম্ভাির্া রম্বয়ম্বে  
  

সমাহক উপতেকা ও র্েন কাবি জমু্ব়ে িমু্বর্নাগ সহায়তা সসিা সকন্দ্রগুম্বলা (Disaster Assistance 
Service Centers) সসামিার িপুরু 1টায় িন্ধ্ হম্বয় র্াম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ স ামবার  কামে শুরু হওযা সেমের ককছু এোকায ভারী 
তুষারপাত এবং শৈতপ্রবামহর  ময ককছু গাকি চাের্ার ককছু পকরকিকতর জর্য শতকর হমত কর্উ 
ইযকন বা ীমক প্রস্তুত হবার আহবার্ জাকর্মযমছর্। রাজধার্ীর উত্তরাঞ্চে  হ মধয কর্উ ইযকন , কিঙ্গার 
হ্রদ, সমাহক উপতযকা, র্র্ন কাকি এবং পকিম কর্উ ইযমকন  ভ্রমণ খুব কঠির্ হমত পামর, কারণ 
তুষার এবং ঠান্ডা তাপমাত্রার প্রভামব স ামবার কবকাে ও মঙ্গেবার  কামে যাতাযাতকারীমদর উপর 
প্রভাব পিমত পামর। দ্রুত তাপমাত্রা হ্রা  এবং ভারী তুষারপামতর িমে - ককছু ককছু এোকায প্রায 
এক িুে পযনন্ত - রাস্তাঘাে বরমি সেমক যামব এবং গাকি চাোমর্া কঠির্ হময যামব।  
  
এছািাও, সমাহক উপতযকা ও র্র্ন কাকির অ্কধবা ীমদরমক ঝমির ক্ষযক্ষকত সর্মক উদ্ধার করার 
জর্য গভর্নর কুউমমা কততন ক প্রকতকিত আেটি দমুযনাগ  হাযতা সকন্দ্র 11 র্মভম্বর স ামবার রাত 1োয 
বন্ধ হময যামব এবং স গুমো 12 র্মভম্বর দপুরু 12োয পুর্রায সখাো হমব। এটি সদওযার কারণ 
হমো  ম্ভাবয কঠির্ ভ্রমমণর ৈতন  সদওযার কারমণ। গভর্নর কুউমমা কর্উ ইযমকন র  কে অ্কধবা ীমক 
কর্রাপদ গাকি চাোমর্ার, আবহাওযার পবূনাভাম র উপর র্জর রাখার ও িার্ীয  কে জরুকর 
আমদৈ পাের্ করার অ্র্ুমরাধ করমছর্।  
  
"এই আ ন্ন তুষারঝিটি  ম যা  তকি করমত পামর এবং পুমরা সেমে কবপজ্জর্ক অ্বিার  তকি করমত 
পামর, তাই আকম কর্উ ইযকন বা ীমক অ্র্ুমরাধ করকছ সযর্ প্রস্তুত র্ামকর্ এবং গাকি চাোমর্ার  ময 
 াবধার্তা অ্বেম্বর্ কমরর্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সেমের প্রকতিার্গুও আবহাওযার প্রকত েক্ষয 
রাখমছ এবং প্রমযাজর্ অ্র্যুাযী আমামদর িার্ীয অ্ংৈীদারমদর  হাযতা করমত প্রস্তুত আমছ।"  



 

 

  
একটি শৈতপ্রবাহ দকক্ষমণর পুমরা আপমেে কর্উ ইযমকন  রকববার  ন্ধযা সর্মক শুরু হমব এবং এর 
 ামর্ আরও সবকৈ উচ্চতা  হ হােকা তুষারপাত হমব। পকিম ও মধয কর্উ ইযকন , এবং কিঙ্গার 
সেমক স ামবার  কাে সর্মক শুরু হমব এবং কদমর্র সবো বতকদ্ধ পামব। সমাহক উপতযকা ও র্র্ন 
কাকি জমুি স ামবার রামতর মমধয তুষারপাত আরও বযাপক হময উঠমব: পকিম ও মধয কর্উ ইযকন  
ও কিঙ্গার সেমক মঙ্গেবার সভামর তুষারপাত কমম আ মব এবং এর পর খুব ঠান্ডা তাপমাত্রা র্াকমব 
এবং বুধবার পযনন্ত ককছু  ীকমত সেমকর প্রভাব সেমকর দকক্ষণ-পূবন কদমক যামব। সমাহক উপতযকা 
এবং র্র্ন কাকিমত, বধুবার সর্মক তুষারপাত ক্রমম কমম যামব এবং  প্তামহর মাঝামাকঝমত আরও 
ৈীতে তাপমাত্রার পূবনাভা  রমযমছ। I-90-এর আরও উত্তরাঞ্চমে 8-12 ইকঞ্চ বরি পিার  ম্ভাবর্া 
রমযমছ। আরও দকক্ষণ কদমক কর্উ ইযকন  ক টি পযনন্ত এটি কমম 1-3 ইকঞ্চ হওযার  ম্ভাবর্া 
রমযমছ। জাতীয আবহাওযা পকরমষবা (National Weather Service) দ্বারা জাকর করা  কে ঘকি, 
 তকীকরণ এবং উপমদৈগুমো কর্উ ইযকন বা ীরা এখামর্ সদখমত পামরর্।  
  
এম্বজবির প্রস্তুবত  
  
সহামলোন্ড বর্রাপত্তা ও জরুবর সসিা বিভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES)  
কর্উ ইযকন  সেমের কিকভৈর্ অ্ব সহামেযান্ড ক ককউকরটি ও ইমামজন কি  াকভন ম র জরুকর পকরচাের্া 
সকন্দ্র (Emergency Operations Center, State EOC) বতন মামর্ হযামোউইর্ 2019 ঝি 
আপমেে-এর প্রকতকক্রযায রাষ্ট্রীয  ম্পমদর  মন্বময  হাযতা করার জর্য সেমভে সিার েযাো  চােু 
কমরমছ। সেমের জরুকর পকরচাের্া সকন্দ্র (EOC) আবহাওযা পকরকিকতর উপর র্জর রাখমব এবং 
ঝমির  ময িার্ীয বাক ন্দামদর  ামর্ সযাগামযাগ রাখমব। পাম্প, সচইর্' , বাকের বস্তা ও 
সবাতেজাত পাকর্  হ ঝি- ংক্রান্ত প্রমযাজমর্ ক্ষকতগ্রস্ত সোকজমর্র কামছ সপ ৌঁমছ কদমত সেমের মজদু 
প্রস্তুত রমযমছ।  
  
বিপাটন ম্বমন্ট অফ ট্রািম্বপাম্বটন ের্ (Department of Transportation)  
3,450 জর্  ুপারভাইজর এবং অ্পামরের  হ  িক কবভাগ পকরকিকত সমাকামবোর জর্য প্রস্তুত। 
আঞ্চকেক কমীরা বতন মামর্ তুষার ও বরি প্রস্তুকত ও বতকির বযাপামর পযনমবক্ষমণর কামজ কর্মযাকজত 
রমযমছর্। ঝমির  ময জমুি  কে ক্ষকতগ্রস্ত আবাক ক িার্গুমোমত 24/7 কাজ করার জর্য কমী 
কর্মযাগ করা হমব।  
  
তুষার এবং বরমির জর্য প্রমযাজর্ীয  কে উপকরণ প্রস্তুত। ক্ষকতগ্রস্ত এোকার  কে কিে 
সমকাকর্ক্সমক প্রধার্ আবা র্গুমোমত সমরামত ও ট্রাক চোচে স্বাভাকবক রাখমত 24/7 প্রস্তুত রাখা 
হমযমছ। সেেবযাপী  রঞ্জামমর  ংখযাগুমো কর্ম্নরূপ:  

o 1581টি বি প্লাউ ট্রাক  
o 182টি মাঝাকর কিউটি প্লাউ  
o 51টি সো প্লাউ  

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


 

 

o 327টি বি সোিা ন  
o 39টি সনামলাযা ন  

  
 ংকোপন্ন এোকায তুষার ও বরি কাযনক্রমমর  মর্নমর্, সমাে 16টি বি িাম্প ট্রাক, আেটি প্লাউ 
অ্পামরের, দইুটি সমকাকর্ক্স ও একটি সমকাকর্ক  াকভন   ট্রাক সমাতামযর্ করা হমে। এগুমো কর্ম্নরূমপ 
বণ্টর্ করা হমযমছ:  

o রাজিার্ী সজলাাঃ  
▪ েং আইেযান্ড সর্মক 2 সমকাকর্ক্স এবং 1  াকভন   ট্রাক পাওযা যামে  
▪ সমাহক ভোবল:  

▪ মধয কর্উ ইযকন  সর্মক 6টি বি িাম্প ট্রাক পাওযা যামে  
▪ মধয-হাি র্ উপতযকা সর্মক 4টি বি িাম্প ট্রাক 

পাওযা যামে  
▪  াউদার্ন টিযার সর্মক 6টি বি িাম্প ট্রাক 

পাওযা যামে  
▪ বমি-হািসর্াঃ  

▪ দীঘন আইেযান্ড সর্মক 8 কপমো 
অ্পামরের গ্রহণ  

  
থ্রুওম্বয় অম্বোবরটি (Thruway Authority)  
থ্রুওময কততন পমক্ষর 646 জর্  ুপারভাইজার ও অ্পামরের আমছ যারা  মগ্র সেে জমুি 209টি বি 
সনা প্লাউ, 100টি মাঝাকর সনা প্লাউ, 10টি সো প্লাউ এবং 56টি সোিার কামজ কর্মযাকজত করমত 
এবং 128,000 েমর্রও সবকৈ রাস্তার েবণ প্রমযাগ করমত প্রস্তুত। থ্রুওমযমত ৈীমতর আবহাওযা 
অ্বিার বযাপামর সমােরচােকমদর  তকন  করমত শবকচত্রযময বাতন া কচহ্ন, হাইওময  তকন তা সরকিও এবং 
স াৈযাে কমকিযা বযবহার করা হয।  
  
এছািাও থ্রুওময অ্মর্াকরটি সমাের চােকমদর তামদর সমাবাইে অ্যাপ িাউর্মোি করমত উৎ াকহত 
কমর যা iPhone ও Android কিভাইম  কবর্ামূমেয উপেভয। অ্যাপটি সমােরযার্ চােকমদর  
প্রকত ত- মময ট্রাকিক এবং কদক-কর্মদনৈর্া  হাযতা োমভর  রা কর  ুমযাগ প্রদার্ কমর। এছািাও 
সমাের চােকরা এখামর্ ইমমইমের জর্য  াইর্ আপ করমত পামরর্, যা  মগ্র থ্রুওময জমুি  বনমৈষ 
ট্রাকিক পকরকিকতর তর্য প্রদার্ কমর।  
  
প্রম্বিে পবুলে বিভাগ(Division of State Police)  
সযমকামর্া  ম যার জর্য  কে স র্া কর্কবিভামব পযনমবক্ষণ করমব। সেমের পকুেৈ ক্ষকতগ্রস্ত এোকায 
প্রমযাজর্মমতা অ্কতকরক্ত কমী সমাতামযর্ করমত প্রস্তুত।  কে সিার-হুইে ড্রাইভ গাকি কাজ করমছ 
এবং সনামমাবাইে ও ইউটিকেটি গাকিগুমো প্রস্তুত আমছ ও মামঠ জর্য শতকর আমছ।  
  

http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/index.aspx%20-%20_blank


 

 

বিপাটন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  
DEC পুকেৈ আকধকাকরক, িমরে সরঞ্জা ন, আপৎকােীর্ বযবিাপর্া কমী এবং অ্ঞ্চমের কমীরা  তকন  
আমছর্ এবং পকরকিকতর উন্নকত পযনমবক্ষণ করমছর্ এবং ঝমি আক্রান্ত হমত পামর এমর্ এোকাগুকে 
 কক্রযভামব েহে কদমের্। সনামমাবাইে ও ইউটিকেটি যার্ হ কবদযমার্  কে  ংিার্ সযমকামর্া জরুকর 
পকরকিকতমত  হাযতার জর্য প্রস্তুত আমছ।  
  
পাকন , বিম্বর্াির্ ও ঐবতহাবসক সংরক্ষণ অবফস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
কর্উ ইযকন  সেমের পাকন  পুকেৈ (New York State Park Police) ও পামকন র কমীরা  তকন  আমছ 
এবং আবহাওযা পকরকিকত ও প্রভাব কর্কবিভামব পযনমবক্ষণ করমছ। প্রকতকক্রযা  রঞ্জাম প্র ার করা 
হমে, পরীকক্ষত এবং ঝি প্রকতকক্রযা বযবহামরর জর্য প্রস্তুত করা হমে। পাকন  সখাো র্াকার  ময, 
সখাোর  ময এবং বন্ধ হওযার  ময ইতযাকদ  ম্পমকন   বনমৈষ তর্য জার্মত পামকন র প্রদৈনকারীমদর 
উকচত https://parks.ny.gov সদখা বা তামদর িার্ীয পামকন র অ্কিম  সযাগামযাগ করা।  
  
বর্রাপত্তা পরামেন  
  

• যখর্ ৈীতকােীর্ ঝি আঘাত হামর্, তখর্ প্রমযাজর্ র্া হমে ড্রাইভ করমবর্ র্া।  
• স তুগুমোয  াবধার্তা অ্বেম্বর্ করুর্ সযমহতু বরি স খামর্ রাস্তার সচময দ্রুত 

জমাে বাৌঁমধ।  
• সভজা পাতা রাস্তামক কপকেে করমত পামর, তাই যখর্ই  ামমর্ তামদর একো সূ্তপ 

আ মব, তখর্ আমরা ধীর গকতমত গাকি চাোমর্াো গুরুত্বপূণন।  
• আপর্ার ভ্রমণ আবকৈযক হমে কর্কিত করুর্ সয আপর্ার গাকিমত কম্বে, সবেচা, 

িযাৈোইে ও অ্কতকরক্ত বযাোকর, অ্কতকরক্ত গরম কাপি, এক সজািা োযার সচর্, 
বযাোকর বেুার তার,  হমজ ৈকক্ত প্রদার্কারী খাবার এবং কি মট্র  িযাগ কহম মব 
বযবহার করমত উজ্জ্বে রমের কাপি-জাতীয  রঞ্জামাকদ রমযমছ।  

• সপট্রে কিজ-আপ আেকামত আপর্ার গযাম র েযাঙ্ক ভকতন  রাখুর্।  
• আপর্ার বযবহার উপমযাগী স ে সিার্ বা অ্র্যার্য সযাগামযামগর যন্ত্র সযমর্ েু-ওময 

সরকিও র্াকমে, স গুমোর বযাোকর চাজন  কদময রাখুর্ এবং ভ্রমণ করার  ময এটি 
আপর্ার  ামর্ই রাখুর্। আপকর্ যকদ সকার্াও আেকা পমির্, আপকর্  াহামযযর জর্য 
সিার্ করমত পারমবর্, উদ্ধারকারীমক আপর্ার অ্বিার্  ম্পমকন  জার্ামত পারমবর্।  

• কর্কিত করুর্ সয আপর্ার যাতাযামতর পকরকল্পর্া অ্র্য সকউ জামর্।  
• গাকি চাোমর্ার  ময যার্বাহর্মক বরি এবং তুষার মুক্ত রাখুর্।  
• সকার্ায সকার্ায র্ামমবর্ তার পকরকল্পর্া কমর কর্র্ এবং দইু গাকির মমধয দরূত্ব 

বজায রাখরু্।  ব ময রাস্তা ও আবহাওযার পকরকিকতর  ামর্ কমকেময আপর্ার গকত 
ঠিক করুর্।  

•  ব রাস্তার সমােরচােকমদর জর্য এো গুরুত্বপূণন সয সনাপ্লাও ঘণ্টায 35 মাইে পযনন্ত 
গকতমবমগ চমে, যা অ্মর্ক সক্ষমত্রই কেকখত গকত  ীমার সর্মক কম, এো  ুকর্কিত 

https://parks.ny.gov/


 

 

করমত সয ছিামর্া েবণ ড্রাইকভং সেমর্ র্ামক ও রাস্তায ছকিময র্া পমি। বারংবার 
ইন্টারমেে হাইওমযমত, তুষার-অ্প ারণ-যন্ত্র পাৈাপাকৈ কাজ কমর, সযমহতু 
অ্মর্কগুমো সের্ এক ামর্ পকরেন্ন করার এো  বমচময কাযনকর ও কর্রাপদ উপায।  

• এছািাও গাকিচােক ও পর্চারীমদর এো মার্ায রাখা উকচৎ সয তুষার-অ্প ারণ-
যন্ত্র ড্রাইভারমদর দতকি ীমা  ীকমত র্ামক, এবং যন্ত্রগুমোর আকার ও ওজর্ সবকৈ 
হওযায এগুমো দ্রুত গকতপর্ পকরবতন র্ ও র্ামামর্া কি াধয। তুষার-অ্প ারণ-যমন্ত্রর 
সপছর্ সর্মক বরি ওিামর্া এর চােকমদর দতকিৈকক্ত মারাত্মকভামব হ্রা  করমত বা 
সহাযাইেআউে অ্বিার কারণ ঘোমত পামর। গাকিচােকমদর তুষার-অ্প ারণ-যন্ত্রমক 
পাৈ কাটিময যাওযার সচিা করা বা সপছর্-সপছর্ যাওযা অ্র্বা খুব কাছাকাকছ 
যাওযা উকচৎ র্য। গাকিচােকমদর জর্য  বমচময কর্রাপদ জাযগা হে তুষার-
অ্প ারণ-যমন্ত্রর সবৈ খাকর্কো সপছমর্ সর্মক চাোমর্া কারণ স খামর্ রাস্তা পকরষ্কার 
ও েবণাক্ত র্ামক।  

  
ৈীতকােীর্ আবহাওযায কর্রাপত্তা  ংক্রান্ত আমরা তমর্যর জর্য, অ্র্ুগ্হপূবনক সহামেযান্ড  ুরক্ষা এবং 
জরুরী পকরমষবা কবভামগর ওমযব াইে http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info পকরদৈনর্ 
করুর্।  
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