
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/17/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে বিমেীতল িৃবি এিং উপকূলীয় ির্ো সি আসন্ন ঝম্বের কারম্বে গভর্নর কুউম্বমা 

সতকন তার আহ্বার্ জাবর্ম্বয়ম্বের্  
  

কোবপোল বরবজয়র্, স্টমািক উপতেকা, িাডসর্ ভোবল এিং সাউদার্ন টিয়ার জমু্বে পো িালকা 
িরফ সম্ভিত একাবিক কাউবি জমু্বে সকাম্বলর ভ্রমেম্বক প্রভাবিত করম্বি  

  
স্টসামিার স্টজায়াম্বরর সময় বকেু অঞ্চম্বল 2-3 ফুে পর্নন্ত জম্বলাচ্ছাম্বসর সম্ভাির্া সি বর্উ ইয়কন  স্টেে 

এিং লং আইলোম্বের জর্ে উপকূলীয় ির্োর পর্নম্বিক্ষে এিং পরামেন জাবর করা িম্বয়ম্বে।  
  
  

স্টেটে মধ্য দিটে যাওো একটি ঝটের কারটে আজ গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউটমা দর্উ ইেকন বাসীটক 
আজ রাত স্টেটক শুরু হটে স্টসামবার পযনন্ত আপটেটে দপদিল পদরদিদত এবং উপকূলী জটুে 
উপকূলীে বর্যার জর্য প্রস্তুত োকার আহ্বার্ জাদর্টেটের্। আপটেে অ্ঞ্চটল, ঝেটি দহমশীতল 
দশলাবৃদি এবং হালকা বরফ দর্টে আসটব বটল আশংকা করা হটি। রদববার স্টশষরাত স্টেটক শুরু 
হটে স্টসামবার সকাল পযনন্ত চালকগে সেক এবং স্টসতুটত দপদিল পদরদিদতর সম্মুখীর্ হটবর্ বটল 
ধ্ারো করা হটি, এবং সকল দর্উ ইেকন বাসীটক সেটক সাবধ্ার্তা অ্বলম্বর্ করটত আহ্বার্ জার্াটর্া 
হটি। ডাউর্টেে এলাকাে, আজ এবং আগামীকাল স্টজাোটরর সমে উপকূলীে বর্যার সম্ভাবর্া 
রটেটে।  
  
"ঝেটি ইে স্টকাটের দিটক অ্গ্রসর হটি এবং আপটেে দর্উ ইেটকন  শীতল আবহাওো এবং 
ডাউর্টেে অ্ঞ্চটল তীব্র বােুপ্রবাহ ও সম্ভাবয বর্যা দর্টে আসটত পাটর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"স্টেটের সংিাগুটলা পদরদিদত পযনটবক্ষর্ করটে ও সহােতার জর্য প্রস্তুত আটে, এবং চালকগেটক 
আদম সেটক প্রস্তুত োকটত ও সতকন তা অ্বলম্বর্ করটত আহ্ববার্ জার্াদি।"  
  
মাটঝ মাটঝ সম্ভাবয দশলাবৃদি সহ দহমশীতল বৃদি, এবং এক ইদঞ্চর িশভাটগর একভাগ আকাটরর 
হালকা বরটফর কারটে, আজটক সন্ধ্যা স্টেটক স্টসামবার িপুুর পযনন্ত জাতীে আবহাওো পদরটষবা 
কতৃন ক একটি শীতকালীর্ আবহাওোর পরামশন জাদর করা হটেটে। স্টমাহক উপতযকা, কযাদপোল 
দরদজের্, হাডসর্ ভযাদল এবং সাউিার্ন টিোর-এর 18টি কাউদিটত শীতকালীর্ আবহাওোর 
পরামশনটি কাযনকর রটেটে। দবপজ্জর্ক পদরদিদত, যার মটধ্য রটেটে অ্তযন্ত দপদিল ফুেপাত, রাস্তা ও 
স্টসতু, স্টসামবার সকাটলর যাত্রাে প্রভাব স্টফলটত পাটর। কাউদিগুটলার মটধ্য রটেটে: আলবাদর্, 
কলাদম্বো, স্টডলাওটেযর, ডাটচস, ফুলের্, দগ্রদর্, হারকাইমার, মিটগামাদর, অ্টরঞ্জ, অ্েটসটগা, 



 

 

স্টরর্টসদলইোর, সারাটোগা, স্টশটর্কেযাদড স্টশাহাদর, সাদলভার্, উলোর, ওোটরর্ এবং ওোদশংের্ 
কাউদি।  
  
উপকূলীে বর্যা পযনটবক্ষে এবং পরামশন ওটেেটচিার কাউদির পাশপাদশ দর্উ ইেকন  দসটি এবং লং 
আইলযাটের জটর্যও কাযনকর যা আজটক অ্পরাহ্ন স্টেটক দবটকল পযনন্ত োকটব। আজটকর স্টজাোটরর 
সাটে উপকূলবতী দর্চু অ্ঞ্চল এবং জলাভূদমর কাোকাদে ভূপৃি এক ফুে পযনন্ত উচ্চতার বর্যা হটত 
পাটর, এবং স্টসামবার দিটর্ স্টজাোটরর সমে 2 স্টেটক 3 ফুে পযনন্ত বর্যা হটত পাটর। সমুটের সসকত 
সংলগ্ন এলাকাে বদধ্নত পাদর্র স্তর এবং জটলািাটসর সমন্বে স্টজাোটরর সমে সসকত ক্ষে এবং 
দর্দিনি অ্ঞ্চল জটুে পাদর্ েদেটে দিটত পাটর।  
  
এম্বজবির প্রস্তুবত  
  
স্টিামলোে বর্রাপত্তা ও জরুবর স্টসিা বিভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES)  
দর্উ ইেকন  স্টেটের দডদভশর্ অ্ব স্টহামলযাে দসদকউদরটি ও ইমাটজন দি সাদভন টসর জরুদর পদরচালর্া 
স্টকন্দ্র (Emergency Operations Center, State EOC) বতন মাটর্ হযাটলাউইর্ 2019 ঝে 
আপটেে-এর প্রদতদিোে রাষ্ট্রীে সম্পটির সমন্বটে সহােতার উটেটশয স্টলটভল স্টফার (Level Four) 
েযাোস চালু কটরটে। স্টেটের জরুদর পদরচালর্া স্টকন্দ্র (EOC) আবহাওো পদরদিদতর উপর র্জর 
রাখটব এবং ঝটের সমে িার্ীে বাদসন্দাটির সাটে স্টযাগাটযাগ রাখটব। পাম্প, স্টচইর্'স, বাদলর বস্তা 
ও স্টবাতলজাত পাদর্ সহ ঝে-সংিান্ত প্রটোজটর্ ক্ষদতগ্রস্ত স্টলাকজটর্র কাটে স্টপ ৌঁটে দিটত স্টেটের 
মজিু প্রস্তুত রটেটে।  
  
বডপােন ম্বমি অফ ট্রািম্বপাম্বেন ের্ (Department of Transportation)  
3,450 জর্ সুপারভাইজর এবং অ্পাটরের সহ সেক দবভাগ পদরদিদত স্টমাকাটবলার জর্য প্রস্তুত। 
আঞ্চদলক কমীরা বতন মাটর্ তুষার ও বরফ প্রস্তুদত এবং বৃদি ও বর্যা দবষেক পযনটবক্ষটের কাটজ 
দর্টোদজত রটেটের্। ঘের্ার সমে জটুে ঝটে ক্ষদতগ্রস্ত সকল আবাদসক এলাকাগুটলাটত 24/7 কাজ 
করার জর্য কমী দর্টোগ করা হটব।  
  
তুষার এবং বরটফর জর্য প্রটোজর্ীে সকল উপকরে প্রস্তুত। ক্ষদতগ্রস্ত এলাকার সকল দিে 
স্টমকাদর্ক্সটক প্রধ্ার্ আবাসর্গুটলাটত স্টমরামত ও ট্রাক চলাচল স্বাভাদবক রাখটত 24/7 প্রস্তুত রাখা 
হটেটে। স্টেেবযাপী উপলভয সরঞ্জাটমর সংখযাগুটলা দর্ম্নরূপ:  
  

• 1599টি বে প্লাউ ট্রাক  
• 182টি মাঝাদর দডউটি প্লাউ  
• 325টি বে স্টলাডাসন  
• 39টি স্টনাটলাোসন  
• 19 দপকআপ সটে প্লাউ  

  



 

 

এোো, লং আইলযাে এই পদরদিদত স্টশষ র্া হওো পযনন্ত রদববার সকাল স্টেটক সব দমদলটে েেটি 
আবাদসক এলাকাে কুইক দিোটরি িু/িাড স্টপটট্রাল িুটির যোিাটর্ রাখটব। তারা এই রকম 
ঘের্ার সমে পদরদচত বর্যাপ্রবে এলাকাে েহল দিটব।  
  
থ্রুওম্বয় অম্ব াবরটি (Thruway Authority)  
থ্রুওটে অ্টোদরটির 668 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পাটরের আটে যারা সমগ্র স্টেে জটুে 208টি বে 
স্টনা প্লাও, 107টি মাঝাদর স্টনা প্লাও, 7টি স্টো প্লাও এবং 63টি স্টলাডার কাটজ দর্টোদজত করটত 
এবং 120,000 েটর্রও স্টবদশ রাস্তার লবে প্রটোগ করটত প্রস্তুত। থ্রুওটেটত শীটতর আবহাওো 
অ্বিার বযাপাটর স্টমােরচালকটির সতকন  করটত সবদচত্রযমে বাতন া দচহ্ন, হাইওটে সতকন তা স্টরদডও এবং 
স্টসাশযাল দমদডো বযবহার করা হে।  
  
এোোও থ্রুওটে অ্টোদরটি স্টমাের চালকটির তাটির স্টমাবাইল অ্যাপ ডাউর্টলাড করটত উৎসাদহত 
কটর যা iPhone ও Android দডভাইটস দবর্ামূটলয উপলভয। অ্যাপটি স্টমােরযার্ চালকটির প্রকৃত-
সমটে ট্রাদফক এবং দিক-দর্টিনশর্া সহােতা লাটভর সরাসদর সুটযাগ প্রিার্ কটর। এোোও স্টমাের 
চালকরা ট্রািঅ্যালাট্রন ািঅ্যালােন  ইটমইটলর জর্য সাইর্ আপ করটত পাটরর্ যা সমগ্র থ্রুওটে জটুে 
সবনটশষ ট্রাদফক পদরদিদতর তেয প্রিার্ কটর এখাটর্।  
  
প্রম্বদে পবুলে বিভাগ (Division of State Police)  
স্টযটকাটর্া সমসযার জর্য সকল স্টসর্া দর্দবেভাটব পযনটবক্ষে করটব। স্টেটের পদুলশ ক্ষদতগ্রস্ত এলাকাে 
প্রটোজর্মটতা অ্দতদরক্ত কমী স্টমাতাটের্ করটত প্রস্তুত। সকল স্টফার-হুইল ড্রাইভ গাদে কাজ করটে 
এবং স্টনাটমাবাইল ও ইউটিদলটি গাদেগুটলা প্রস্তুত আটে ও মাটে জর্য সতদর আটে।  
  
বডপােন ম্বমি অি এর্ভায়রর্ম্বমিাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  
DEC পুদলশ আদধ্কাদরক, ফটরে স্টরঞ্জাসন, আপৎকালীর্ বযবিাপর্া কমী এবং অ্ঞ্চটলর কমীরা সতকন  
আটের্ এবং পদরদিদতর উন্নদত পযনটবক্ষে করটের্ এবং ঝটে আিান্ত হটত পাটর এমর্ এলাকাগুদল 
সদিেভাটব েহল দিটির্। ইউটিদলটি যার্বাহর্ সহ সকল উপলভয সম্পি স্টযটকাটর্া জরুদর পদরদিদত 
স্টমাকাটবলাে সহােতা করটত প্রস্তুত।  
  
পাকন , বিম্বর্াদর্ ও ঐবতিাবসক সংরক্ষে অবফস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
দর্উ ইেকন  স্টেটের পাকন  পুদলশ (New York State Park Police) ও পাটকন র কমীরা সতকন  আটে 
এবং আবহাওো পদরদিদত ও প্রভাব দর্দবেভাটব পযনটবক্ষে করটে। প্রদতদিো সরঞ্জাম প্রসার করা 
হটি, পরীদক্ষত এবং ঝে প্রদতদিো বযবহাটরর জর্য প্রস্তুত করা হটি। পাকন  স্টখালা োকার সমে, 
স্টখালার সমে এবং বন্ধ্ হওোর সমে ইতযাদি সম্পটকন  সবনটশষ তেয জার্টত পাকন  ভ্রমেকারীটির 
উদচত https://parks.ny.gov স্টিখা বা তাটির িার্ীে পাটকন র অ্দফটস স্টযাগাটযাগ করা।  
  
বর্রাপত্তা পরামেন  



 

 

  
• যখর্ শীতকালীর্ ঝে আঘাত হাটর্, তখর্ প্রটোজর্ র্া হটল ড্রাইভ করটবর্ র্া।  
• স্টসতুগুটলাে সাবধ্ার্তা অ্বলম্বর্ করুর্ স্টযটহতু বরফ স্টসখাটর্ রাস্তার স্টচটে দ্রুত জমাে 

বাৌঁটধ্।  
• বরটফর প্রটলপ এবং স্টভজা পাতা রাস্তাটক দপদিল করটত পাটর - ফটল যখর্ই সামটর্ 

এগুটলার সূ্তপ পেটব, তখর্ আটরা ধ্ীর গদতটত গাদে চালাটর্া অ্তযন্ত গুরুত্বপেূন।  
• আপর্ার ভ্রমে আবদশযক হটল দর্দিত করুর্ স্টয আপর্ার গাদেটত কম্বল, স্টবলচা, িযাশলাইে 

ও অ্দতদরক্ত বযাোদর, অ্দতদরক্ত গরম কাপে, এক স্টজাো োোর স্টচর্, বযাোদর বুোর 
তার, সহটজ শদক্ত প্রিার্কারী খাবার এবং দডসটট্রস িযাগ দহটসটব বযবহার করটত উজ্জ্বল 
রটের কাপে-জাতীে সরঞ্জামাদি রটেটে।  

• স্টপট্রল দিজ-আপ আেকাটত আপর্ার গযাটসর েযাঙ্ক ভদতন  রাখুর্।  
• আপর্ার বযবহার উপটযাগী স্টসল স্টফার্ বা অ্র্যার্য স্টযাগাটযাটগর যন্ত্র স্টযমর্ েু-ওটে স্টরদডও 

োকটল, স্টসগুটলার বযাোদর চাজন  দিটে রাখরু্ এবং ভ্রমে করার সমে এটি আপর্ার সাটেই 
রাখুর্। আপদর্ যদি স্টকাোও আেকা পটের্, আপদর্ সাহাটযযর জর্য স্টফার্ করটত পারটবর্, 
উদ্ধারকারীটক আপর্ার অ্বিার্ সম্পটকন  জার্াটত পারটবর্।  

• দর্দিত করুর্ স্টয আপর্ার যাতাোটতর পদরকল্পর্া অ্র্য স্টকউ জাটর্।  
• গাদে চালাটর্ার সমে যার্বাহর্টক বরফ এবং তুষার মুক্ত রাখুর্।  
• স্টকাোে স্টকাোে োমটবর্ তার পদরকল্পর্া কটর দর্র্ এবং িইু গাদের মটধ্য িরূত্ব বজাে 

রাখুর্। সবসমে রাস্তা ও আবহাওোর পদরদিদতর সাটে দমদলটে আপর্ার গদত ঠিক করুর্।  
• সব রাস্তার স্টমােরচালকটির জর্য এো গুরুত্বপূেন স্টয স্টনাপ্লাও ঘণ্টাে 35 মাইল পযনন্ত 

গদতটবটগ চটল, যা অ্টর্ক স্টক্ষটত্রই দলদখত গদত সীমার স্টেটক কম, এো সুদর্দিত করটত স্টয 
েোটর্া লবে ড্রাইদভং স্টলটর্ োটক ও রাস্তাে েদেটে র্া পটে। বারংবার ইিারটেে 
হাইওটেটত, তুষার-অ্পসারে-যন্ত্র পাশাপাদশ কাজ কটর, স্টযটহতু অ্টর্কগুটলা স্টলর্ একসাটে 
পদরিন্ন করার এো সবটচটে কাযনকর ও দর্রাপি উপাে।  

• এোোও গাদেচালক ও পেচারীটির এো মাোে রাখা উদচৎ স্টয তুষার-অ্পসারে-যন্ত্র 
ড্রাইভারটির িদৃিসীমা সীদমত োটক, এবং যন্ত্রগুটলার আকার ও ওজর্ স্টবদশ হওোে এগুটলা 
দ্রুত গদতপে পদরবতন র্ ও োমাটর্া কিসাধ্য। তুষার-অ্পসারে-যটন্ত্রর স্টপের্ স্টেটক বরফ 
ওোটর্া এর চালকটির িদৃিশদক্ত মারাত্মকভাটব হ্রাস করটত বা স্টহাোইেআউে অ্বিার কারে 
ঘোটত পাটর। গাদেচালকটির তুষার-অ্পসারে-যন্ত্রটক পাশ কাটিটে যাওোর স্টচিা করা বা 
স্টপের্-স্টপের্ যাওো অ্েবা খুব কাোকাদে যাওো উদচৎ র্ে। গাদেচালকটির জর্য সবটচটে 
দর্রাপি জােগা হল তুষার-অ্পসারে-যটন্ত্রর স্টবশ খাদর্কো স্টপেটর্ স্টেটক চালাটর্া কারে 
স্টসখাটর্ রাস্তা পদরষ্কার ও লবোক্ত োটক।  
 

শীতকালীর্ আবহাওোে দর্রাপত্তা সংিান্ত আটরা তটেযর জর্য, িো কটর স্টহামলযাে সুরক্ষা এবং 
জরুরী পদরটষবা দবভাটগর ওটেবসাইে http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info পদরিশনর্ 
করুর্।  
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