অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/30/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

েীতকালীর্ ঝড় বর্উ ইয়ম্বকনর বিম্বক ধেম্বয় আসার পবরবিবতম্বত গভর্ন র কুউম্বমা ধেট সম্পি
বর্ম্বয়াগ কম্বরম্বের্

রবিিার ধভাম্বর ধেম্বটর ধিবেরভাগ অংম্বের জর্ে ভারী তু ষারপাত, বেলািৃবি এিং বিমেীতল
িৃবির পূিনাভাস ধিয়া িম্বয়ম্বে
ঝম্বড় কোটসবকলস-এ 24 ইবি, বিংিোমটর্ ধেম্বক আলিাবর্ পর্ন ন্ত 12 ধেম্বক 14 ইবি, িাডসর্
ভোবল এিং ধসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন জুম্বড় 6 ধেম্বক 10 ইবি পর্ন ন্ত িৃবিপাত িম্বত পাম্বর
ধিামলোন্ড বর্রাপত্তা ও জরুবর পবরম্বষিা (Division of Homeland Security and Emergency
Services, DHSES), ধেট পুবলে (State Police), পািবলক সাবভনস িপ্তর (Dept of Public
Service), পবরিিণ িপ্তর (Dept. of Transportation), পবরম্বিে সংরক্ষণ িপ্তর, থ্রুওম্বয় কতৃন পক্ষ ও
(Dept. of Environmental Conservation) এিং পাকন িপ্তম্বরর (Parks Dept.) কমী ও সরঞ্জাম
প্রম্বয়াজর্ মম্বতা ধমাতাম্বয়র্ িম্বত প্রস্তুত

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুউমমা স্টেমের দিমে আসা আসন্ন শদিশালী ঝমে সবচাইমে েীব্র ধাক্কা খাওয়া
সম্ভাবয অ্ঞ্চমল অ্গ্রীম স্টেে সম্পি স্টমাোময়র্ েরার স্ট াষণা দিময়মের্ স্টেটি স্টেমের বহু অ্ঞ্চল জুমে
রদববার স্টভার স্টেমে ভারী েু ষারপাে, দশলাবৃদি এবং দিমশীেল বৃদি শুরু িময় স্টসামবার দবমেমলর
েমনবযস্থো স্টশমষর বাদে স্টেরার সময় পেনন্ত স্থায়ী িমব।
"স্টেমের অ্দধোংশ স্থামর্ ঝেটি দমশ্র েু ষারপাে, দশলাবৃদি এবং দিমশীেল বৃদির মাধযমম, অ্মর্ে
সেমে ঝুুঁ দেপূণন পদরদস্থদে সৃদি েরমে পামর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "প্রময়াজর্ অ্র্ুোয়ী আমামির
স্টেে েমী এবং সংস্থার্ সিায়োর জর্য প্রস্তুে রময়মে এবং আদম সেল দর্উ ইয়েন বাসী োরা
োমির েযাঙ্কসদগদভং ভ্রমণ স্টেমে দেরমের্ োমিরমে এবং স্টসামবার বাদেমে স্টেরার সময় ও োমজ
েমমন ও স্কু মল স্টোগ স্টিয়ার সময় সেমে সাবধার্ো অ্বলম্বর্ েরার জর্য আহ্বার্ জার্াদি।"
র্র'ইোর (nor'easter) িদিণ টিয়ার স্টেমে েযােদস্কলস এবং েযাদপোল দরদজয়মর্র দিমে অ্গ্রসর
িবার োরমণ রদববার দিমর্র স্টবলা স্টেমের স্টবদশরভাগ অ্ঞ্চমল েু ষারপাে শুরু িমব। অ্দে বযাপে
বৃদিপামের পদরমাণ স্টরাববার দবোমল রদববার দিবাগে রাে এবং োরপর িী ন সমময়র মমধয
েীব্রো বৃদিপামের স্টসামবার স্টসামবার রামে িমব। দর্উ ইয়েন দসটির উত্তর-পদিমমর অ্ভযন্তরীণ
অ্ঞ্চলগুমলামে রদববার রামে দিমশীেল বৃদিপাে এবং দশলাবৃদি িবার সম্ভাবর্া রময়মে।

আবিাওয়ার পূবনাভাস ওময়োর্ন েযােদস্কমল সবমচময় স্টবদশ েু ষারপাে, সবনমমাে িুই েু ে, জমম োওয়ার
সম্ভাবর্ার েো জাদর্ময়মে। সাউিার্ন টিয়ার এবং েযাদপোল দিদিক্ট অ্ঞ্চলগুমলামে 12 স্টেমে 14 ইদঞ্চ
পেনন্ত, স্টসন্ট্রাল দর্উ ইয়েন এবং স্টমািে উপেযোয় এেেু ে পেনন্ত েু ষার জমমব বমল আশঙ্কা েরা
িমি।
িাউর্মেে অ্ঞ্চলগুমলামে 6 স্টেমে 10 ইদঞ্চ, দর্উ ইয়েন দসটি এবং লং আইলযান্ড-এ প্রায় 1 স্টেমে 4
ইদঞ্চ পেনন্ত িমে পামর।
োপমাত্রা সমবনাচ্চ 20° স্টস স্টেমে সবনদর্ম্ন 40° স্টস িমব। লং আইলযান্ড, দমি-িািসর্,এবং দর্উ
ইয়েন দসটি অ্ঞ্চমল ন্টায় সমবনাচ্চ 25 মাইল পেনন্ত িমো িাওয়া সি, িদিণপূবন বায়ু ন্টায় 5 স্টেমে
15 মাইল পেনন্ত োেমব।
জােীয় আবিাওয়া পদরমষবা (National Weather Service, NWS) েেৃন ে ওময়োর্ন দর্উ ইয়েন ,
দেঙ্গার স্টলে, সাউিার্ন টিয়ার, স্টসন্ট্রাল দর্উ ইয়েন , স্টমািে উপেযো, র্েন োদন্ট্র, দমিিািসর্ এবং
েযাদপোল দরদজয়র্ অ্ঞ্চলগুমলামে দবদভন্ন পূবনাভাস ও সেেন সংমেে জাদর েরা িময়মে।
সেেন ো এবং সবনমশষ পূবান ভামসর সব খবরাখবমরর জর্য, র্যাশর্াল ওময়িার সাদভন স (National
Weather Service)-এর ওময়বসাইে পদরিশনর্ েরুর্।
এম্বজবির প্রস্তুবত
বডপাটনম্বমন্ট অফ ট্রািম্বপাম্বটনের্
3,517 জর্ সুপারভাইজর এবং অ্পামরের সি সেে দবভাগ পদরদস্থদে স্টমাোমবলার জর্য প্রস্তুে।
আঞ্চদলে েমীরা বেন মামর্ েু ষার ও বরে প্রস্তুদে ও বৃদির বযাপামর পেনমবিমণর োমজ দর্ময়াদজে
রময়মের্। ঝমের সময় জুমে সেল িদেগ্রস্ত আবাদসে স্থার্গুমলামে 24/7 োজ েরার জর্য েমী
দর্ময়াগ েরা িমব।
েু ষার এবং বরমের জর্য প্রময়াজর্ীয় সেল উপেরণ প্রস্তুে। িদেগ্রস্ত এলাোর সেল দিে
স্টমোদর্ক্সমে প্রধার্ রিণামবিণ স্থার্গুমলামে স্টমরামে ও ট্রাে চলাচল স্বাভাদবে রাখমে 24/7
প্রস্তুে রাখা িমব। স্টেেবযাপী সরঞ্জামমর সংখযাগুমলা দর্ম্নরূপ:
•
•
•
•
•

1592টি বে প্লাউ ট্রাে
183টি মাঝাদর দিউটি প্লাউ
52টি স্টো প্লাউ
327টি বে স্টলািার
39টি স্টনামলায়াসন

থ্রুওম্বয় অম্বোবরটি (Thruway Authority)
থ্রুওময় অ্মোদরটির 684 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরের আমে োরা সমগ্র স্টেে জুমে 218টি বে
স্টনা প্লাও, 109টি মাঝাদর স্টনা প্লাও, 11টি স্টো প্লাও এবং 63টি স্টলািার োমজ দর্ময়াদজে েরমে
এবং 123,000 েমর্রও স্টবদশ সেে লবণ প্রময়াগ েরমে প্রস্তুে। থ্রুওময়মে শীমের আবিাওয়া
অ্বস্থার বযাপামর স্টমােরচালেমির সেেন েরমে ববদচত্রযময় বােন া দচহ্ন, িাইওময় সেেন ো স্টরদিও এবং
স্টসাশযাল দমদিয়া বযবিার েরা িয়।
এোোও থ্রুওময় অ্মোদরটি স্টমাের চালেমির োমির স্টমাবাইল অ্যাপ িাউর্মলাি েরমে উৎসাদিে
েমর ো iPhone ও Android দিভাইমস দবর্ামূমলয উপলভয। অ্যাপটি স্টমােরোর্ চালেমির
প্রেৃ ে-সমময় ট্রাদেে এবং দিে-দর্মিন শর্া সিায়ো লামভর সরাসদর সুমোগ প্রিার্ েমর। এোোও
স্টমাের চালেরা ট্রান্সঅ্যালাট্রনান্সঅ্যালােন ইমমইমলর জর্য সাইর্ আপ েরমে পামরর্ ো সমগ্র থ্রুওময়
জুমে সবনমশষ ট্রাদেে পদরদস্থদের েেয প্রিার্ েমর এখামর্।
বডপাটনম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্
DEC পদরমবশ সংরিণ পুদলশ অ্দেসার, েমরে স্টরঞ্জাসন, আপৎোলীর্ বযবস্থাপর্া েমী এবং অ্ঞ্চমলর
েমীরা সেেন আমের্ এবং পদরদস্থদের পেনমবিণ েরমের্ এবং েীব্র বায়ুপ্রবাি সি, গুরুের
আবিাওয়ায় আক্রান্ত িমে পামর এমর্ এলাো ও অ্বোঠামমাগুমলামে সদক্রয়ভামব েিল দিমির্।
দ্রুেোর সামে পাদর্ স্টেমে উদ্ধার এবং েরাে ক্রু িল সি সমস্ত উপলব্ধ প্রময়াজর্ীয় দজদর্সপত্র গাে
পদরষ্কার এবং পদরদস্থদে স্টমাোমবলার প্রময়াজমর্ সিায়ো েরার জর্য স্টেৌশলগেভামব অ্বস্থার্ েরমে।
এোোও, ইউটিদলটি োর্বাির্সি সেল উপলভয সম্পি স্টেমোমর্া জরুদর পদরদস্থদে স্টমাোমবলায়
সিায়ো েরমে প্রস্তুে রময়মে।
জর্ম্বসিা অবেিপ্তর
দর্উ ইয়েন স্টেে জুমে িয়িদে মূলযায়র্, পদরদস্থদে স্টমাোমবলা ও পুর্রুদ্ধামরর উমেমশয দর্ময়াদজে
েরার জর্য দর্উ ইয়েন ইউটিদলটির বেন মামর্ প্রায় 4,500 জর্ শ্রদমে রময়মে। পাবদলে সাদভন স
িপ্তমরর (Department of Public Service) েমীরা ঝমের ের্ার সময় ইউটিদলটির উমিযামগর
র্জরিাদর েরমব।
বর্উ ইয়কন ধেট পুবলে
দর্উ ইয়েন স্টেে পুদলশ প্রময়াজর্ অ্র্ুসামর স্টমাোময়মর্র জর্য সেল 4x4, উচ্চ-এমক্সল োর্বাির্ এবং
স্টর্ৌো সি সম্পি প্রস্তুে েমরমে। েিল স্টিওয়ার সময় পাদর্ বৃদদ্ধর জর্য উচ্চ সেেন ো এবং বর্যা
প্রবণ এলাোর উপর গভীরভামব র্জর রাখার জর্য ট্রু পারমির দর্মিন শর্া প্রিার্ েরা িময়মে।
পাকন, বিম্বর্াির্ ও ঐবতিাবসক সংরক্ষণ অবফস (Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation)
দর্উ ইয়েন স্টেে অ্দেস অ্ে পােন , দবমর্াির্ এবং ঐদেিাদসে সংরিমণর আঞ্চদলে েমীরা ঝমের
পেনমবিণ েরমের্ এবং প্রময়াজর্ মমো সিায়ো েরমে প্রস্তুে। জরুরী প্রদেদক্রয়া সরঞ্জাম বেদর এবং
অ্পামরশর্ জর্য প্রস্তুে েরা িমব এবং েমীরা সারা দির্ অ্বস্থার পেনমবিণ েরমবর্।

বর্রাপত্তা পরামেন
দর্রাপি ড্রাইদভং এর দেেু সবমচময় গুরুত্বপূণন পরামশনগুদলর অ্ন্তভুন ি িল:
•
•
•
•

•

েখর্ শীেোলীর্ ঝে আ াে িামর্, েখর্ প্রময়াজর্ র্া িমল ড্রাইভ েরমবর্ র্া।
স্টসেু গুমলায় সাবধার্ো অ্বলম্বর্ েরুর্ স্টেমিেু বরে স্টসখামর্ রাস্তার স্টচময় দ্রুে
জমাে বাুঁমধ।
স্টভজা পাো রাস্তামে দপদিল েরমে পামর, োই েখর্ই সামমর্ োমির এেো স্তূ প
আসমব, েখর্ আমরা ধীর গদেমে গাদে চালামর্া গুরুত্বপূণন।
আপর্ার ভ্রমণ আবদশযে িমল, দর্দিে েরুর্ স্টে আপর্ার গাদেমে েম্বল, স্টবলচা,
িযাশলাইে ও অ্দেদরি বযাোদর, অ্দেদরি গরম োপে, এে স্টজাো োয়ার স্টচর্,
বযাোদর বুোর োর, সিমজ শদি প্রিার্োরী খাবার এবং দিসমট্রস িযাগ দিমসমব
বযবিার েরমে উজ্জ্বল রমের োপে-জােীয় টিমে োোর সরঞ্জামাদি োমে।
আপর্ার বযবিার উপমোগী স্টসল স্টোর্ বা অ্র্যার্য স্টোগামোগ েন্ত্র স্টেমর্ েু -ওময়
স্টরদিও োেমল, স্টসগুমলার বযাোদর চাজন দিময় রাখুর্ এবং ভ্রমণ েরার সময় এটি
আপর্ার সামেই রাখুর্। আপদর্ েদি স্টোোও আেো পমের্, আপদর্ সািামেযর জর্য
স্টোর্ েরমে পারমবর্, উদ্ধারোরীমে আপর্ার অ্বস্থার্ সম্পমেন জার্ামে পারমবর্।

শীেোলীর্ ঝমের সমময় সবমচময় স্টবদশ মৃেুয ও আ ামের োরণ িল পদরবির্ িু নের্া। গাদে
চালামর্া শুরু েরার আমগ, আপর্ার গাদে োমে বরে ও েু ষারমুি োমে ো দর্দিে েরুর্;
ভামলা িৃদিশদি ভামলা গাদে চালামর্ার চাদবোঠি। স্টোোয় স্টোোয় োমমবর্ োর পদরেল্পর্া েমর
দর্র্ এবং িুই গাদের মমধয িূরত্ব বজায় রাখুর্। অ্দেদরি সেেন োকুর্ এবং মমর্ রাখমবর্ স্টে
বাোমস োো েু ষামরর োরমণ স্টোে দশশুমির স্টিখা র্াও স্টেমে পামর। সবসময় রাস্তা ও আবিাওয়ার
পদরদস্থদের সামে দমদলময় আপর্ার গদে ঠিে েরুর্।
সেল সেমের স্টমােরচালেমির জর্য এটি জার্া গুরুত্বপূণন স্টে স্টনা প্লাও ণ্টায় 35 মাইল পেনন্ত
গদেমবমগ চমল, ো অ্মর্ে স্টিমত্রই দলদখে গদে সীমার স্টেমে েম, সুদর্দিে েরমে স্টে েদেময় লবণ
ড্রাইদভং স্টলমর্ োমে ও রাস্তায় েদেময় র্া পমে। বারংবার ইন্টারমেে িাইওময়মে, েু ষার-অ্পসারণেন্ত্র পাশাপাদশ োজ েমর, স্টেমিেু অ্মর্েগুমলা স্টলর্ এেসামে পদরিন্ন েরার এো সবমচময় োেনের
ও দর্রাপি উপায়।
এোোও গাদেচালে ও পেচারীমির এো মাোয় রাখা উদচৎ স্টে েু ষার-অ্পসারণ-েন্ত্র ড্রাইভারমির
িৃদিসীমা সীদমে োমে, এবং েন্ত্রগুমলার আোর ও ওজর্ স্টবদশ িওয়ায় এগুমলা দ্রুে গদেপে
পদরবেন র্ ও োমামর্া েিসাধয। েু ষার-অ্পসারণ-েমন্ত্রর স্টপের্ স্টেমে বরে ওোমর্া এর চালেমির
িৃদিশদি মারাত্মেভামব হ্রাস েরমে বা স্টিায়াইেআউে অ্বস্থার োরণ োমে পামর। গাদেচালেমির
েু ষার-অ্পসারণ-েন্ত্রমে পাশ োটিময় োওয়ার স্টচিা েরা বা স্টপের্-স্টপের্ োওয়া অ্েবা খুব
োোোদে োওয়া উদচৎ র্য়। গাদেচালেমির জর্য সবমচময় দর্রাপি জায়গা িল েু ষার-অ্পসারণেমন্ত্রর স্টবশ খাদর্েো স্টপেমর্ স্টেমে চালামর্া োরণ স্টসখামর্ রাস্তা পদরষ্কার ও লবণাি োমে।

আবিাওয়া পদরভাষার পূণনাঙ্গ োদলো ও দবিুযৎদবভ্রামের পূমবন, দবিুযৎদবভ্রাে চলাোলীর্ ও পরবেীমে
প্রস্তুদে সংক্রান্ত ধারণার জর্য, স্টিামলযান্ড দর্রাপত্তা ও জরুদর স্টসবা দবভাগ-এর ওময়বসাইেটি
পদরিশনর্ েরুর্ http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/outage/।
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