
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/15/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

  

 

যেম্বেতু বিোল তুষারঝড় বর্উ ইয়ম্বকন র বিম্বক ঘবর্ম্বয় আসম্বে গভর্নর কুওম্বমা আন্তবরকভাম্বি 

সতকীকরণ জাবর করম্বের্  

  

আপম্বেট বর্উ ইয়ম্বকন র যিবেরভাগ অংম্বের জর্ে চার যেম্বক আট ইবি িরম্বের পিূনাভাস  

  

িৃেস্পবতিার সন্ধ্ো ও শুক্রিার সকাম্বলর দির্বির্ অবেস োতায়াম্বতর সময় কষ্টকর ড্রাইবভং 
পবরবিবত দতবর করম্বত তুষারময় ও অবত ঠান্ডা অিিা  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওম া আজ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের বৃহস্পনিবার থেমর্ শুরু র্মর শুক্রবার নবর্ালমবলায় থেষ 

হওয়া, স গ্র থেট জমুে চলা ঠান্ডা এবং িীব্র আবহাওয়ার জর্য প্রস্তুনি নর্মি আহ্বার্ জানর্ময়মের্। ইে থর্াে 

ধমর এমগামর্া ঝমের ক্র টি চার থেমর্ আট ইনির সূ্তপার্ার পুঞ্জীভবর্ আর্মি পামর, সাোর্ন অ্যানিরর্িযামে 

যার পনর াণ আরও থবনে হমি পামর। এোোও নর্উ ইয়র্ন বাসীমের বৃহস্পনিবার সন্ধ্যা ও শুক্রবার সর্ামলর 

দের্নির্ অ্নিস যািায়ামির স য় র্েন াক্ত ও বরিাবিৃ পনরনিনির প্রিযাো র্রা উনচৎ। ড্রাইভারমের অ্িযন্ত 

সির্ন িার সামে যািায়াি র্রমি নর্মেনে থেওয়া হমে থযমহি ঝমের ক্র টি রাস্তার অ্বিামর্ চলাচমলর জর্য 
র্ষ্টসাধয র্মর িুলমি পামর।  

  

“যোস ময়র পূমবনর েীমির আবহাওয়া এই সপ্তামহ স গ্র থেট জমুে চলমে এবং আন  নর্উ ইয়র্ন বাসীমের প্রস্তুি 

োর্মি আর হ্রাসপ্রাপ্ত েনৃষ্টমগাচরিা ও সম্ভাবয র্ামলা বরমির র্ারমণ গােী চালামর্ার স য় সির্ন িা অ্বলম্বর্ 

র্রমি আন্তনরর্ভামব আমবের্ র্রনে,” িম্বলর্ গভর্নর কুওম্বমা। “আ রা এই আবহাওয়া ক্র টির প্রনি লক্ষ্য 
রাখনে এবং প্রময়াজর্ অ্র্যুায়ী আ ামের িার্ীয় অ্ংেীোরমের সহায়িা র্রমি প্রস্তুি আনে।”  

  

বৃহস্পনিবার নবর্ামলর শুরু থেমর্, নর্উ ইয়র্ন  নসটির সব র্াউনি হয় এর্টি েীির্ালীর্ আবহাওয়া পযনমবক্ষ্ণ 

র্য়মিা সির্ীর্রমণর অ্ধীমর্ োর্মব। ওময়োর্ন নর্উ ইয়র্ন , নিঙ্গার থলর্, থসন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন , সাোর্ন টিয়ার, 

থ াহর্ ভযানল এবং র্যানপটাল নরনজওমর্র থবনেরভাগ অ্িমল চার থেমর্ আট ইনির িুষারপাি প্রিযানেি। র্েন 
র্ানন্ট্র ও ন ি-হািসর্ অ্িমল, েয় থেমর্ র্য় ইনির উচ্চির ঊর্ধ্নিার সম্ভাবর্ার সামে েইু থেমর্ পাাঁচ ইনির 

বরি প্রিযানেি। এোোও পূবনাভামস, নর্উ ইয়র্ন  নসটি ও লং আইলযান্ড অ্িমল এর্ থেমর্ েইু ইনির বরমির 

সামে সামে খানর্র্ নেলাবৃনষ্ট ও বৃনষ্টর র্োও বলা হময়মে। পনরমেমষ, কুযইন্স, র্াসাউ ও সামিার্ র্াউনির 

সাউে থোর থব এর জর্য শুক্রবার রাি 1টা থেমর্ থভার 5টার  মধয  
  



 

 

আবহাওয়া পযনমবক্ষ্ণ, সির্ীর্রণ, উপমেের্ এবং সবনমেষ পূবনাভামসর এর্টি  সমূ্পণন িানলর্ার জর্য, নভনজট 

র্রুর্ র্যাের্াল ওময়োর সানভন স (National Weather Service) ওময়বসাইট।  

  

বর্রাপি োত্রা  
নর্রাপে ড্রাইনভং এর নর্েু সবমচময় গুরুত্বপূণন পরা েনগুনলর অ্ন্তভুন ক্ত হল:  

• যখর্ েীির্ালীর্ ঝে আেমে পেমব, িখর্ প্রময়াজর্ র্া হমল ড্রাইভ র্রমবর্ র্া।  

• থসিুগুমলায় সাবধার্িা অ্বলম্বর্ র্রুর্ থযমহিু বরি থসখামর্ রাস্তার থচময় দ্রুি জ াট বাাঁমধ।  

• থভজা পািাগুমলা রাস্তা নপনেল র্রমি পামর, িাই যখর্ই সা মর্ িামের এর্টা প্রমলপ আসমব, 

িখর্ আমরা ধীর গনিমি গােী চালামর্াটা গুরুত্বপূণন।  

• আপর্ামর্ আবনেযর্ভামব ভ্র ণ র্রমি হমল, এটা নর্নিি র্রুর্ থয আপর্ার গােী র্ম্বল, 

এর্টা থবলচা, ফ্ল্যােলাইট ও অ্নিনরক্ত বযাটানর, অ্নিনরক্ত গর  র্াপে, টায়ার থচমর্র এর্টা 
থজাো, বযাটানর বুোর িার, সহজ েনক্ত প্রোর্র্ারী খাবার এবং নিসমেস ফ্ল্যাগ নহমসমব 

বযবহার র্রমি উজ্জ্বল রমের র্াপমের  মিা টিমর্ োর্ার সরঞ্জা ানেমি পনরপূণন োমর্।  

• প্লানবি রাস্তার উপর নেময় গােী চালামবর্ র্া; ঘুমর নগময় অ্র্যনের্ নেময় যার্। েইু এ .নপ.এইচ. 

এ বময় চমল জল এর্টা রাস্তা বা থসিু থেমর্ গােী ভানসময় নর্ময় থযমি পামর।  

• থযসব জায়গায় র্েী বা জলপ্রবাহ হঠাৎ বনৃি থপময় বর্যা আর্মি পামর, থয র্ হাইওময়র গিন , 
থসিু ও র্ীচু এলার্া, থসখামর্ লক্ষ্য রাখুর্।  

• যনে আপনর্ আপর্ার গােীর নভিমর োমর্র্ আর আপর্ার চারপামে জল দ্রুিমবমগ বােমি 

োমর্, িাহমল অ্নবলমম্ব গােী থেমে চমল যার্।  

  

উপরন্তু, েীির্ালীর্ ঝমের স ময় সবমচময় থবনে  ৃিুয ও আঘামির র্ারণ হল পনরবহর্ েঘুনটর্া। ড্রাইনভং 
চার্ার থপেমর্ বসার আমগ, আপর্ার গােী যামি বরি ও িুষার ুক্ত োমর্ িা নর্নিি র্রুর্; ভামলা েনৃষ্টেনক্ত 

ভামলা ড্রাইনভং এর চানবর্াঠি। আপনর্ পনরর্ল্পর্া  মিা ো ুর্ এবং গােীগুনলর  মধয েরূত্ব বজায় রাখুর্, 

অ্নিনরক্ত সির্ন  োকুর্, ও  মর্ রাখুর্, বািাস িানেি িুষারপুঞ্জ থোট থোট নেশুমের আোল র্মর নেমি পামর। 

অ্নধর্ন্তু, সবস য় রাস্তা ও আবহাওয়ার পনরনিনির সামে আপর্ার গনি থ লার্।  

  

সব রাস্তার থ াটরচালর্মের জর্য এটা গুরুত্বপূণন থয থনাপ্লাও 35 এ .নপ.এইচ পযনন্ত গনিমবমগ চমল যা অ্মর্র্ 

থক্ষ্মেই নলনখি গনি সী ার থেমর্ র্ , এটা সুনর্নিি র্রমি থয েোমর্া লবণ ড্রাইনভং থলমর্ োমর্ ও রাস্তায় 

েনেময় র্া োমর্। বারংবার ইিারমেট হাইওময়মি, থনামপ্লাও পামেপামে র্াজ র্মর, থযমহিু অ্মর্র্গুমলা থলর্ 

এর্সামে পনরেন্ন র্রার এটা সবমচময় র্ নক্ষ্  ও নর্রাপে উপায়।  

 

এোোও থ াটরচার্ ও পেচারীমের এটা  াোয় রাখা উনচৎ থয থনাপ্লও ড্রাইভারমের সীন ি েনৃষ্টসী া োমর্, 

এবং থনামপ্লাও এর আর্ার ও ওজর্ থর্ৌেমল ও দ্রুি ো ামর্া র্ষ্টর্র র্মর থিামল। থপ্লাও এর থপের্ থেমর্ বরি 

ওোমর্া অ্িযানধর্ ভামব েনৃষ্টেনক্ত হ্রাস র্রমি বা থহায়াইটআউট অ্বিার র্ারণ ঘটামি পামর। 

থ াটরচালর্মের থনামপ্লাও থর্ পার র্মর যাওয়ার থচষ্টা বা খুব থপেমর্ যাওয়া উনচৎ র্য়। থ াটরচালর্মের জর্য 
সবমচময় নর্রাপে জায়গা হল থনামপ্লাও এর থবে থপেমর্ থযখামর্ রাস্তা পনরষ্কার ও লবর্াক্ত।  

  

এম্বজবির প্রস্তুবত  

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


 

 

থেট নিপাটন ম ি অ্ি োন্সমপামটন ের্ (Department of Transportation) থনা থলায়ার, কু্ষ্দ্রির প্লাও োর্, 

থলািার ও থগ্রিার সহ প্রায় 1,500 বে িাম্প োর্, 175টির থবনে  াঝানর নিউটি প্লাও এবং আমরা েিেি 

অ্র্যার্য সরঞ্জা ানের সামে ঝমের উত্তর থেয়। এই সরঞ্জা , ও িার সামে সামে 3,500ও থবনে র্াযনর্িন া ও 

সুপারভাইজার, রাস্তা সুরনক্ষ্ি রাখমি সাহাযয র্রমি েীির্ালীর্ ঝমের অ্গ্রগনিমি স গ্র থেট জমুে নর্ময়াগ 

র্রা হময়মে।  

  

থ াটরচালর্মের যাোর পূমবন 511NY এখামর্ থেখমি www.511NY.org বা থ াবাইল অ্যাপ িাউর্মলাি 

র্রমি  মর্ র্রামর্া হমে। নবর্া ূমলযর পনরমষবা বযবহারর্ারীমের রাস্তার অ্বিা থেখমি অ্র্ুম ানেি র্মর এবং 
নরময়ল-টাই  যাোর নরমপাটন  ও থর্ার্ থর্ার্ থেট রাস্তা পনরষ্কার, থভজা বা বরমি ঢার্া থসটা ইনঙ্গির্ারী এর্টা 
র্ালার-থর্ামিি  যামপর সামে এর্টি েীমির যাোর সির্ীর্রণ পিনি প্রেেনর্ র্মর। পিনিটি থ াটরচালর্মের 

যাো র্রা আমেৌ স ীচীর্ নর্র্া িা নর্ধনারণ র্রমি এর্টা উপর্ারী সংিার্ প্রোর্ র্মর।  

  

থ্রুওময় অ্মোনরটির (Thruway Authority) 632 জর্ সুপারভাইজার ও র্াযনর্িন া আমে যারা 240টি বে 

থনামপ্লাও, 123টি  াঝানর থনামপ্লাও, 10টি থটা থপ্লাও এবং 53টি থলািার 124,000 টমর্রও থবনে রাস্তার লবমণর 

সামে স গ্র থেট জমুে নর্ময়াগ র্রমি প্রস্তুি। দবনচে য়  যামসজ নচহ্ন (Variable Message Signs), হাইওময় 

সির্ন িা থরনিও (Highway Advisory Radio) এবং থসােযাল ন নিয়া থ্রওময়মি েীমির আবহাওয়া অ্বিার 

বযাপামর থ াটরচালর্মের সির্ন  র্রমি বযবহার র্রা হয়। এোোও থ্রুওময় অ্মোনরটি থ াটরচালর্মের িার 

থ াবাইল অ্যাপ িাউর্মলাি র্রমি যা iPhone ও Android নিভাইমস নবর্া ূমলয উপলব্ধ, িা র্রমি 

উত্সান ি র্মর। অ্যাপটি থ াটরচালর্মের নরময়ল-টাই  োনির্ এবং থর্নভমগের্ সহায়িার সরাসনর 

অ্নভগ যিা প্রোর্ র্মর। এোোও থ াটরচালর্রা TRANSalert ইম ইমলর জর্য সাইর্ আপ র্রমি পামর যা 
স গ্র থ্রুওময় জমুে সবনমেষ োনির্ পনরনিনি প্রোর্ র্মর এখামর্।  
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