
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/1/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

প্রচন্ড েীতকালীর্ ঝড় বর্উ ইয়ম্বকন র মম্বযে বিম্বয় যাওয়ায় গভর্নর কুউম্বমা র্োের্াল গার্ন ম্বক 
(NATIONAL GUARD) প্রস্তুত ররম্বেম্বের্, রেম্বের জরুবর অপাম্বরের্ রেন্টার েবিয় কম্বরম্বের্ 

  
গভর্নর কুউম্বমা I-84 যম্বর থাকা কাম্বলা িরম্বের বিরুম্বে লড়াইম্বয়র উম্বেম্বেে পবরিহণ বিভাগ 

(Department of Transportation, DOT) এিং রেে পবুলম্বের অবতবরক্ত েম্পি রমাতাম্বয়র্ কম্বরম্বের্ 
— েড়ক পবরষ্কার রাোর উম্বেম্বেে রেে জমু্বড় 524,000 ের্ লিণ উপলভে রম্বয়ম্বে 

  
জরুবর প্রস্তুবতম্বত েহায়তার উম্বেম্বেে এম্বজবি কবমের্ার এিং রহামলোন্ড বেবকউবরটি এিং জরুবর 

পবরম্বেিা বিভাগ (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), 
পবরিহর্ িপ্তর (Department of Transportation, DOT), থ্রুওম্বয় কততন পক্ষ রেে পবুলে (State 

Police)-এর কমনকতন াম্বির রমাতাম্বয়র্ কম্বরম্বের্ 
 

পরিতী বর্ম্বিন ে র্া রিয়া পযনন্ত বিংহোমের্, রম্বচোর, িাম্বেম্বলা, ইথাকা এিং বেরাবকউম্বে িাে 
পবরম্বেিা িাবতল করা হম্বয়ম্বে 

 
ঝড়টি কোেবিলম্বে 18 ইবি পযনন্ত, বিংহোমের্ রথম্বক আলিাবর্ পযনন্ত 11 রথম্বক 18 ইবি, হার্ের্ 

ভোবল এিং রেন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  জমু্বড় 10 রথম্বক 15 ইবি িেনর্ ঘোম্বত পাম্বর  
  
  

স্টেটের বিবিন্ন অংশ বিটে একটি প্রচন্ড শীতকালীন ঝড় িটে যাওোে গিননর অযানু্ড্র এম. কুউটমা 
আজ নযাশনাল গার্ন  সিসযটির প্রস্তুত স্টরটেটেন এিং স্টেটের জরুবর অপাটরশন স্টসন্টারটক উন্নত 
তিারবক িযিস্থাে সবিে কটরটেন। গিননর DHSES, DOT, থ্রুওটে কততন পক্ষ এিং স্টেে পুবলশ 
স্টেটক স্টেে এটজবি কবমশনারটিরটক ঝড়টি স্টযসকল স্থাটন সিচাইটত শবিশালীিাটি আিমণ করটি 
িটল আশঙ্কা করা হটে স্টস স্থানগুটলাটত স্টমাতাটেন কটরটেন, এিং ঝড় স্টশষ হওো পযনন্ত স্টেটের 
জরুবর পবরবস্থবত স্টমাকাটিলার িাংকার উন্মুি োকটি িটল স্ট াষণা বিটেটেন। কাটলা িরফ এিং 
তুষাটর োওো সড়ক স্টমাকাটিলাে সহােতা করার উটেটশয গিননর 524,000 েন লিন উপলিয 
োকার কোও স্ট াষণা বিটেটেন।  
  
"িহু বনউ ইেকন িাসী েযাঙ্কসবগবিং েুটি স্টেটক আজটক স্টফরত এিং আগামীকাল কাটজ যাওোর 
কারটণ এই ঝড়টির উটেেটযাগয সমসযা সতবি করার সম্ভািনা রটেটে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "তুষার, কাটলা িরফ, িতবি এিং িাতাস একটি অশুি সংবমশ্রণ - তটি এটি আমাটির 
প্রেম স্টরাবর্ও নে এিং আমরা ঝটড়র জনয প্রস্তুবত বনটত এিং রাস্তাগুটলা রক্ষণাটিক্ষটণর উটেটশয 



 

 

উটেেটযাগয স্টেে সম্পি এিং কমীটির প্রাক-স্টমাতাটেন কটরবে। আবম এেন নযাশনাল গাটর্ন র 
কমীটির প্রস্তুত রােবে এিং এই ঝটড় আমরা দ্রুত এিং কাযনকরিাটি প্রবতবিো জানাটত এিং 
আমাটির জনগণটক সুরবক্ষত রােটত সক্ষম তা বনবিত করার উটেটশয আমাটির জরুবর কমান্ড 
স্টসন্টার সবিে করবে।"  
  
ব্রুম কাউবন্ট, সাউিানন টিোর অঞ্চটলর I-88, I-99 এিং 1-84 সড়টক ইটতামটযযই িরফ জমা 
শুরু হটেটে। উত্তর-পূিন স্টপনবসলটিবনো স্টেটক কাটলা িরফ মহাসড়টকর বিটক চটল আসাে পবরিহন 
বিিাগ এিং স্টেে পবুলশ বিিাটগর সম্পিগুটলাটক I-84 এ স্থানান্তবরত করা হটেটে। পরিতী স্টনাটিশ 
না স্টিওো পযনন্ত বনউ ইেকন  শহটর িন্দর কততন পক্ষ স্টেটক বিংহযামেন, রটচিার, িাটফটলা, ইোক এিং 
বসরাবকউজ পযনন্ত িাস সাবিন স িাবতল করা হটেটে।  
  
নর'ইোর (Nor'easter) িবক্ষণ টিোর স্টেটক স্টমাহক উপতযকার কযােবিলস এিং কযাবপোল 
বরবজেটনর বিটক অগ্রসর হিার কারটণ রবিিার বিটনর স্টিলা স্টেটের স্টিবশরিাগ অঞ্চটল তুষারপাত 
শুরু হটি। অবত িযাপক িতবিপাটতর পবরমাণ স্টরািিার বিকাটল রবিিার বিিাগত রাত এিং তারপর 
িী ন সমটের মটযয তীব্রতা িতবিপাটতর স্টসামিার স্টসামিার রাটত হটি। বনউ ইেকন  বসটির উত্তর-
পবিটমর অিযন্তরীণ অঞ্চলগুটলাটত রবিিার রাটত বহমশীতল িতবিপাত এিং বশলািতবি হিার সম্ভািনা 
রটেটে।  
  
আিহাওোর পিূনািাস ওটেোনন কযােবিটল সিটচটে স্টিবশ তুষারপাত, সিনটমাে িইু ফুে, জটম যাওোর 
সম্ভািনার কো জাবনটেটে। সাউিানন টিোর এিং কযাবপোল বর্বিক্ট অঞ্চলগুটলাটত 12 স্টেটক 18 ইবঞ্চ 
পযনন্ত, স্টসন্ট্রাল বনউ ইেকন  এিং স্টমাহক উপতযকাে 15 ইবঞ্চ পযনন্ত তুষার জমটি িটল আশঙ্কা করা 
হটে। বনউ ইেকন  বসটি এিং লং আইলযান্ড-এ প্রাে 1 স্টেটক 4 ইবঞ্চ পযনন্ত হটত পাটর।  
  
তাপমাত্রা সটিনাচ্চ 20° স্টস. স্টেটক সিনবনম্ন 40° স্টস. হটি। লং আইলযান্ড, বমর্-হার্সন,এিং বনউ 
ইেকন  বসটি অঞ্চটল  ন্টাে সটিনাচ্চ 25 মাইল পযনন্ত িমকা হাওো সহ, িবক্ষণপিূন িােু  ন্টাে 5 স্টেটক 
15 মাইল পযনন্ত োকটি।  
  
জাতীে আিহাওো পবরটষিা (National Weather Service, NWS) কততন ক ওটেোনন বনউ ইেকন , 
বফঙ্গার স্টলক, সাউিানন টিোর, স্টসন্ট্রাল বনউ ইেকন , স্টমাহক উপতযকা, নেন কাবন্ট্র, বমর্হার্সন এিং 
কযাবপোল বরবজেন অঞ্চলগুটলাটত বিবিন্ন পূিনািাস ও সতকন  সংটকত জাবর করা হটেটে।  
  
সতকীকরণ, এিং সিনটশষ পূিনািাটসর সি েিরােিটরর জনয, নযাশনাল ওটেিার সাবিন স-
এর ওটেিসাইে পবরিশনন করুন।  
  
এম্বজবি প্রস্তুবত 
  
পবরিহণ িপ্তর 
3,517 জন সুপারিাইজর এিং অপাটরের সহ পবরিহণ িপ্তর পবরবস্থবত স্টমাকাটিলার জনয প্রস্তুত। 

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


 

 

আঞ্চবলক কমীরা িতন মাটন তুষার ও িরফ প্রস্তুবত ও িতবির িযাপাটর পযনটিক্ষটণর কাটজ বনটোবজত 
রটেটেন। ঝটড়র সমে জটুড় সকল ক্ষবতগ্রস্ত আিাবসক স্থানগুটলাটত 24/7 কাজ করার জনয কমী 
বনটোগ করা হটি।  
  
স্টমাতাটেটনর জনয সকল তুষার এিং িরফ উপকরণ প্রস্তুত। ক্ষবতগ্রস্ত এলাকার সকল বিে 
স্টমকাবনক্সটক প্রযান রক্ষণাটিক্ষণ স্থানগুটলাটত স্টমরামত ও ট্রাক চলাচল স্বািাবিক রােটত 24/7 
প্রস্তুত রাো হটি। স্টেেিযাপী সরঞ্জাটমর সংেযাগুটলা বনম্নরূপ:  
  

• 1592টি িড় প্লাউ ট্রাক  
• 183টি মাঝাবর বর্উটি প্লাউ  
• 52টি স্টো প্লাউ  
• 327টি িড় স্টলার্াসন  
• 39টি স্টনা স্টলাোর  

 
থ্রুওম্বয় কততন পক্ষ (Thruway Authority) 
থ্রুওটে অটোবরটির 684 জন সুপারিাইজার ও অপাটরের রটেটে যারা সমগ্র স্টেে জটুড় 218টি িড় 
স্টনা প্লাও, 109টি মাঝাবর স্টনা প্লাও, 11টি স্টো প্লাও এিং 63টি স্টলার্ার কাটজ বনটোবজত করটত 
এিং 123,000 েটনরও স্টিবশ রাস্তার লিণ প্রটোগ করটত প্রস্তুত। থ্রুওটেটত শীটতর আিহাওো 
অিস্থার িযাপাটর স্টমােরচালকটির সতকন  করটত বিবচত্রযমে িাতন া বচহ্ন, হাইওটে সতকন তা স্টরবর্ও এিং 
স্টসাশযাল বমবর্ো িযিহার করা হে।  
  
এোড়াও থ্রুওটে অটোবরটি স্টমাের চালকটির তাটির স্টমািাইল অযাপ র্াউনটলার্ করটত উৎসাবহত 
কটর যা iPhone ও Android বর্িাইটস বিনামূটলয উপলিয। অযাপটি স্টমােরযান চালকটির  
প্রকত ত-সমটে ট্রাবফক এিং বিক-বনটিনশনা সহােতা লাটির সরাসবর সুটযাগ প্রিান কটর। এোড়াও 
স্টমাের চালকরা ট্রািঅযালাট্রন ািঅযালােন  ইটমইটলর জনয সাইন আপ করটত পাটরন যা সমগ্র থ্রুওটে 
জটুড় সিনটশষ ট্রাবফক পবরবস্থবতর তেয প্রিান কটর এোটন।  
  
পবরম্বিে েংরক্ষণ িপ্তর (Department of Environmental Conservation, DEC) 
DEC পবরটিশ সংরক্ষণ পবুলশ অবফসার, ফটরে স্টরঞ্জাসন, আপৎকালীন িযিস্থাপনা কমী এিং অঞ্চটলর 
কমীরা সতকন  আটেন এিং পবরবস্থবতর পযনটিক্ষণ করটেন এিং তীব্র িােপু্রিাহ সহ, গুরুতর 
আিহাওোে আিান্ত হটত পাটর এমন এলাকা ও অিকাঠাটমাগুটলাটক সবিেিাটি েহল বিটেন। 
দ্রুততার সাটে পাবন স্টেটক উদ্ধার এিং করাত িু িল সহ সমস্ত উপলব্ধ প্রটোজনীে বজবনসপত্র গাে 
পবরষ্কার এিং পবরবস্থবত স্টমাকাটিলার প্রটোজটন সহােতা করার জনয স্টকৌশলগতিাটি অিস্থান করটে। 
এোড়াও, ইউটিবলটি যানিাহনসহ সকল উপলিয সম্পি স্টযটকাটনা জরুবর পবরবস্থবত স্টমাকাটিলাে 
সহােতা করটত প্রস্তুত রটেটে।  
  
পািবলক োবভন ে িপ্তর (Department of Public Service) 
বনউ ইেকন  স্টেে জটুড় ক্ষেক্ষবত মূলযােন, পবরবস্থবত স্টমাকাটিলা ও পুনরুদ্ধাটরর উটেটশয বনটোবজত 

http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank


 

 

করার জনয বনউ ইেকন  ইউটিবলটির িতন মাটন প্রাে 4,500 জন শ্রবমক রটেটে। পািবলক সাবিন স 
িপ্তটরর (Department of Public Service) কমীরা ঝটড়র  েনার সমে ইউটিবলটির উটিযাটগর 
নজরিাবর করটি।  
  
বর্উ ইয়কন  রেে পবুলে 
বনউ ইেকন  স্টেে পুবলশ প্রটোজন অনুসাটর স্টমাতাটেটনর জনয সকল 4x4, উচ্চ-এটক্সল যানিাহন এিং 
স্টনৌকা সহ সম্পি প্রস্তুত কটরটে। েহল স্টিওোর সমে পাবন িতবদ্ধর জনয উচ্চ সতকন তা এিং িনযা 
প্রিণ এলাকার উপর গিীরিাটি নজর রাোর জনয টু্রপারটির বনটিনশনা প্রিান করা হটেটে।  
  
পাকন , বিম্বর্াির্ এিং ঐবতহাবেক েংরক্ষণ কাযনালয় (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) 
বনউ ইেকন  স্টেে অবফস অফ পাকন , বিটনািন এিং ঐবতহাবসক সংরক্ষটণর আঞ্চবলক কমীরা ঝটড়র 
পযনটিক্ষণ করটেন এিং প্রটোজন মটতা সহােতা করটত প্রস্তুত। জরুরী প্রবতবিো সরঞ্জাম বতবর এিং 
অপাটরশন জনয প্রস্তুত করা হটি এিং কমীরা সারা বিন অিস্থার পযনটিক্ষণ করটিন।  
  
বর্রাপত্তা পরামেন 
বনরাপি ড্রাইবিং এর বকেু সিটচটে গুরুত্বপূণন পরামশনগুবলর অন্তিুন ি হল:  
  

• যেন শীতকালীন ঝড় আ াত হাটন, তেন প্রটোজন না হটল ড্রাইি করটিন না।  
• স্টসতুগুটলাে সািযানতা অিলম্বন করুন স্টযটহতু িরফ স্টসোটন রাস্তার স্টচটে দ্রুত 

জমাে িাাঁটয।  
• স্টিজা পাতা রাস্তাটক বপবেল করটত পাটর, তাই যেনই সামটন তাটির একো সূ্তপ 

আসটি, তেন আটরা যীর গবতটত গাবড় চালাটনাো গুরুত্বপূণন।  
• আপনার ভ্রমণ আিবশযক হটল, বনবিত করুন স্টয আপনার গাবড়টত কম্বল, স্টিলচা, 

িযাশলাইে ও অবতবরি িযাোবর, অবতবরি গরম কাপড়, এক স্টজাড়া োোর স্টচন, 
িযাোবর িেুার তার, সহটজ শবি প্রিানকারী োিার এিং বর্সটট্রস িযাগ বহটসটি 
িযিহার করটত উজ্জ্বল রটের কাপড়-জাতীে টিটক োকার সরঞ্জামাবি োটক।  

• আপনার িযিহার উপটযাগী স্টসল স্টফান িা অনযানয স্টযাগাটযাগ যন্ত্র স্টযমন েু-ওটে 
স্টরবর্ও োকটল, স্টসগুটলার িযাোবর চাজন  বিটে রােুন এিং ভ্রমণ করার সমে এটি 
আপনার সাটেই রােুন। আপবন যবি স্টকাোও আেকা পটড়ন, আপবন সাহাটযযর জনয 
স্টফান করটত পারটিন, উদ্ধারকারীটক আপনার অিস্থান সম্পটকন  জানাটত পারটিন।  

  
শীতকালীন ঝটড়র সমটে সিটচটে স্টিবশ মততুয ও আ াটতর কারণ হল পবরিহন ি ুনেনা। গাবড় 
চালাটনা শুরু করার আটগ, আপনার গাবড় যাটত িরফ ও তুষারমুি োটক তা বনবিত করুন; 
িাটলা িতবিশবি িাটলা গাবড় চালাটনার চাবিকাঠি। স্টকাোে স্টকাোে োমটিন তার পবরকল্পনা কটর 
বনন এিং িইু গাবড়র মটযয িরূত্ব িজাে রােনু। অবতবরি সতকন  োকুন এিং মটন রােটিন স্টয 
িাতাটস োকা তুষাটরর কারটণ স্টোে বশশুটির স্টিো নাও স্টযটত পাটর। সিসমে রাস্তা ও আিহাওোর 
পবরবস্থবতর সাটে বমবলটে আপনার গবত ঠিক করুন।  



 

 

  
সকল সড়টকর স্টমােরচালকটির জনয এটি জানা গুরুত্বপূণন স্টয স্টনা প্লাও  ণ্টাে 35 মাইল পযনন্ত 
গবতটিটগ চটল, যা অটনক স্টক্ষটত্রই বলবেত গবত সীমার স্টেটক কম, সুবনবিত করটত স্টয েবড়টে লিণ 
ড্রাইবিং স্টলটন োটক ও রাস্তাে েবড়টে না পটড়। িারংিার ইন্টারটেে হাইওটেটত, তুষার-অপসারণ-
যন্ত্র পাশাপাবশ কাজ কটর, স্টযটহতু অটনকগুটলা স্টলন একসাটে পবরেন্ন করার এো সিটচটে কাযনকর 
ও বনরাপি উপাে।  
  
এোড়াও গাবড়চালক ও পেচারীটির এো মাোে রাো উবচৎ স্টয তুষার-অপসারণ-যন্ত্র ড্রাইিারটির 
িতবিসীমা সীবমত োটক, এিং যন্ত্রগুটলার আকার ও ওজন স্টিবশ হওোে এগুটলা দ্রুত গবতপে 
পবরিতন ন ও োমাটনা কিসাযয। তুষার-অপসারণ-যটন্ত্রর স্টপেন স্টেটক িরফ ওড়াটনা এর চালকটির 
িতবিশবি মারাত্মকিাটি হ্রাস করটত িা স্টহাোইেআউে অিস্থার কারণ  োটত পাটর। গাবড়চালকটির 
তুষার-অপসারণ-যন্ত্রটক পাশ কাটিটে যাওোর স্টচিা করা িা স্টপেন-স্টপেন যাওো অেিা েুি 
কাোকাবে যাওো উবচৎ নে। গাবড়চালকটির জনয সিটচটে বনরাপি জােগা হল তুষার-অপসারণ-
যটন্ত্রর স্টিশ োবনকো স্টপেটন স্টেটক চালাটনা কারণ স্টসোটন রাস্তা পবরষ্কার ও লিণাি োটক।  
  
আিহাওো পবরিাষার পণূনাঙ্গ তাবলকা ও বিিযুৎবিভ্রাটের পূটিন, বিিযুৎবিভ্রাে চলাকালীন ও পরিতীটত 
প্রস্তুবত সংিান্ত যারণার জনয, স্টহামলযান্ড বনরাপত্তা ও জরুবর স্টসিা বিিাগ-এর ওটেিসাইেটি 
পবরিশনন করুন http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/outage/।  
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