
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/2/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা সাতটি কাউবির জর্ে জরুরী অিস্থা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ এিং 300 জর্ র্োের্াল 
গাম্বডন র সদসে ঘমাতাম্ব়ের্ কম্বরম্বের্ ঘকর্র্া বর্উ ই়েম্বকন  েীতকালীর্ বিোল ঝড় অিোহত আম্বে  

  
অোলিাবর্, কলবে়ো, বির্, ঘরর্ম্বসলা়োর, ঘেম্বর্কট্োবড, সারাম্বট্াগা এিং উলস্টার কাউবির 

জর্ে জরুরী অিস্থা জাবর করা হম্ব়েম্বে  
  

তুষার অপসারণ ও পবরচ্ছন্নতা কার্নক্রম্বম সহা়েতার জর্ে জরুরী অিস্থার অধীম্বর্ কাউবিগুবলম্বত 
র্োের্াল গাডন  ঘমাতাম্ব়ের্ করা হম্বচ্ছ  

  
কোবপট্াল বরবজ়েম্বর্ ইম্বতামম্বধে এক ফুম্বট্র ঘিবে িরফ ঘদখা ঘগম্বে, ঘর্খাম্বর্ সম্ভাির্া রম্ব়েম্বে 

মঙ্গলিার সকাল র্াগাদ অবতবরক্ত আট্ ইবি িাড়ম্বি  
  

গভর্নর মাবরও এম. কুওম্বমা বিম্বজ  ণ্টা়ে 35 মাইল গবত সীমা এিং বর্উ ই়েকন  ঘস্টট্ ঘরাওম্ব়ে এর 
বিবভন্ন অংে এিং অর্োর্ে প্রধার্ রাষ্ট্রা়েত্ত মহাসড়ম্বক 45 মাইল গবত সীমা কার্নকর আম্বে  

  
কোবপট্াল বরবজ়েম্বর্র অর্-অপবরহার্ন ঘস্টট্ কমনচারীম্বদর ঘসামিার িাবড়ম্বত অিস্থাম্বর্র বর্ম্বদন ের্া 

ঘদ়ো হম্ব়েম্বে  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ অ্যালবানর্, কলনিযা, নির্, ররর্মেলাযার, রেমর্কট্যানি, োরামট্াগা 
এবং উলস্টার কাউনিগুনলমে জরুরী অ্বস্থা র াষণা কমরমের্ কারণ নর্উ ইযমকন  েীেকালীর্ বড় 
ঝড় অ্বযাহে আমে। এই োেটি কাউনিমে েুষার অ্পোরণ ও পনরচ্ছন্নো কার্নক্রমম েহাযো 
করার জর্য র্যাের্াল গামিন র 300 জর্ েদেযমকও েনক্রয কমরমের্ গভর্নর। ইমোমমযযই, কযানপট্াল 
নরনজযমর্র েবনত্র প্রায 12 ইনির রবনে েুষার রদখা রগমে, রেন্ট্রাল নর্উ ইযকন , রমাহাক উপেযকা, 
র্র্ন কানন্ট্র এবং নমি-হািের্ অ্িমলর নবনভন্ন এলাকায আট্ ইনি পর্নন্ত েুষার রদখা রগমে। রর্মহেু 
এই ঝড় রোমবার পর্নন্ত অ্বযাহে র্াকমব এবং মঙ্গলবার েকামলর মমযয কযানপট্াল নরনজযমর্ এলাকায 
আরও আট্ ইনি েুষারপাে হমে পামর। এই নহোমব, গভর্নর র াষণা কমরমের্ রর্, অ্যালবানর্, 
রেমর্কট্যানি, কলনিযা, নির্, ফুলট্র্, মিমগামানর, ওযানেংট্র্, ররর্মেলাযার, উলস্টার, রোহানর 
এবং োরামট্াগা কাউনির রস্টট্ অ্নফমে অ্র্-অ্পনরহার্ন কমীমদর কামজ র্া নগময বানড়মে র্াকার 
নর্মদনে নদমযমের্। রর্েব নর্উ ইযকন বােী রোমবার পর্নন্ত এবং মঙ্গলবার েকাল পর্নন্ত ভ্রমমণর 
পনরকল্পর্া করমের্ োমদরমক চরম েেকন োর বযবহার অ্বযাহে রাখার আহ্বার্ জার্ামর্া হমচ্ছ।  
  



 

 

রস্টট্ ইমামজন নি অ্পামরের্ রেিার (State Emergency Operations Center) বনযনে মনর্ট্নরং 
রমামি েনক্রয র্ামক এবং র্যাের্াল গািন  োমদর প্রমযাজর্ীয ইমভমি ঝড়-েংক্রান্ত কার্নক্রমম েহাযো 
করার জর্য অ্মপক্ষমার্ আমে। গভর্নর DHSES, DOT, ররাওময অ্র্নরটি এবং রস্টট্ পুনলে রর্মক 
রস্টট্ এমজনি কনমের্ারমদর রমাোমযর্ করা হমযমে রেেব অ্িলগুনলমে রর্গুমলামে ঝড় কঠির্েম 
আ াে রহমর্মে র্ামে োরা অ্পামরের্ েত্ত্বাবযার্ করমে পামর।  
  
"রস্টমট্র নবনভন্ন অ্ংে রর্মর্ েীেকালীর্ আবহাওযা এবং নবপজ্জর্ক ড্রাইনভং অ্বস্থার মুমখামুনখ হময 
চমলমে, আনম অ্যালবানর্, কলনিযা, নির্, ররর্মেলাযার, রেমর্কট্যানি, োরামট্াগা এবং উলস্টার 
কাউনিমে জরুরী অ্বস্থা র াষণা করনে এবং চলমার্ কার্নক্রমম েহাযোর জর্য র্যাের্াল গামিন র 
300 জর্ েদেযমক রমাোমযর্ করনে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদর রস্টট্ এই যরমর্র চরম 
েীেকালীর্ আবহাওযায অ্পনরনচে র্য এবং এই ঝমড়র বানক নদর্গুনলমে েব নর্উ ইযকন বােীমক 
েুরনক্ষে রাখার জর্য এই অ্নেনরক্ত বযবস্থা আমামদর প্রমচষ্টায গুরুত্বপূণন হমব।"  
  
ঝমড়র েময ভ্রমণরে রমাট্র র্ার্ চালকমদর ভামলাভামব রক্ষা করার জর্য রস্টট্ মানলকার্াযীর্ 
েড়কগুমলার রবে কমযকটি রক্ষমত্র হ্রােকৃে গনের েীমা কার্নকর র্াকমব। নবনভন্ন বােন া নচহ্ন 
রকৌেলগেভামব এই মহােড়কগুমলামে লাগামর্া হমযমে, রমাট্রচালকমদর বাঞ্ছর্ীয যীরগনে েম্পমকন  মমর্ 
কনরময নদমে। গভর্নর মানরও এম. কুওমমা নিমজর বেন মামর্ প্রনে  ণ্টায 35 মাইল গনেেীমার 
পরামেন রমযমে এবং নর্মনাক্ত েড়কগুমলামে প্রনে  ণ্টায 45 মাইল গনেেীমা কার্নকর র্াকমব:  

• DOT অ্িল 8 (হািের্ ভযানল) এর েকল রস্টট্ মানলকার্াযীর্ পাকন ওময  
• I-81: PA লাইর্ রর্মক োইরানকউজ  
• রুট্ 17: নবংহামট্র্ রর্মক I-84  
• I-84: েমূ্পণন দদ নয  
• I-86: PA লাইর্ রর্মক নবংহামট্র্  
• I-88: নবংহামট্র্ রর্মক I-90  
• I-99: েমূ্পণন দদ নয  
• I-684: েমূ্পণন দদ নয  
• I-90: এনিট্ 41 রর্মক এনিট্ 24 (অ্যালবানর্)  

• I-87: এনিট্ 24 রর্মক বাকন োযার স্পার েহ এনিট্ 15। নর্উ ইযকন  রস্টট্ থ্রুওময 
রে এনিট্ 29 (কার্ামজাহানর) রর্মক বাকন োযার স্পার েহ এনিট্ 15 (NJ I-
287) এর মমযয গনে েীমা বলবৎ র্াকমব।  

  
পনরবহর্ নবভাগ ও ররাওময রর্মক রদওযা রনাপ্লাওগুনল েমূ্পণন কার্নকর র্াকমলও নর্উ ইযকন  রস্টট্ 
টু্রপাররা ইমোমমযযই রস্টট্বযাপী 740 এর রবনে ঝড়-েংক্রান্ত েং রষন োড়া নদমযমের্ এবং 558 টি 
প্রনেবন্ধীমদর গানড়মক েহাযো কমরমের্। এ েময রকামর্া প্রাণহানর্র খবর পাওযা র্াযনর্।  
  
এোড়াও গানড়চালক ও পর্চারীমদর এট্া মার্ায রাখা উনচৎ রর্ েুষার-অ্পোরণ-র্ন্ত্র ড্রাইভারমদর 
দনৃষ্টেীমা েীনমে র্ামক, এবং র্ন্ত্রগুমলার আকার ও ওজর্ রবনে হওযায এগুমলা দ্রুে গনেপর্ 



 

 

পনরবেন র্ ও র্ামামর্া কষ্টোযয। েুষার-অ্পোরণ-র্মন্ত্রর রপের্ রর্মক বরফ ওড়ামর্া এর চালকমদর 
দনৃষ্টেনক্ত মারাত্মকভামব হ্রাে করমে বা রহাযাইট্আউট্ অ্বস্থার কারণ  ট্ামে পামর। গানড়চালকমদর 
েুষার-অ্পোরণ-র্ন্ত্রমক পাে কাটিময র্াওযার রচষ্টা করা বা রপের্-রপের্ র্াওযা অ্র্বা খুব 
কাোকানে র্াওযা উনচৎ র্য। গানড়চালকমদর জর্য েবমচময নর্রাপদ জাযগা হল েুষার-অ্পোরণ-
র্মন্ত্রর রবে খানর্কট্া রপেমর্ রর্মক চালামর্া কারণ রেখামর্ রাস্তা পনরষ্কার ও লবণাক্ত র্ামক। েব 
রাস্তার রমাট্রচালকমদর জর্য এট্াও গুরুত্বপূণন রর্ রনাপ্লাও  ণ্টায 35 মাইল পর্নন্ত গনেমবমগ চমল, র্া 
অ্মর্ক রক্ষমত্রই নলনখে গনে েীমার রর্মক কম, এট্া েুনর্নিে করমে রর্ েড়ামর্া লবণ ড্রাইনভং 
রলমর্ র্ামক ও রাস্তায েনড়ময র্া পমড়। বারংবার ইিারমস্টট্ হাইওমযমে, েুষার-অ্পোরণ-র্ন্ত্র 
পাোপানে কাজ কমর, রর্মহেু অ্মর্কগুমলা রলর্ একোমর্ পনরচ্ছন্ন করার এট্া েবমচময কার্নকর ও 
নর্রাপদ উপায।  
  
আিহাও়ো  
রনববার েকামল ঝড় শুরু হওযার পর রর্মক কযানপট্াল নরনজযমর্ েমবনাচ্চ েুষারপাে রদখা রগমে, 
রকামর্া রকামর্া এলাকায 12 ইনির রবনে েুষারপাে হমযমে। অ্র্য নদমক, রেন্ট্রাল নর্উ ইযকন , রমাহাক 
উপেযকা, নমি-হািের্, র্র্ন কানন্ট্র অ্িমল চার রর্মক আট্ ইনি েুষার জমমমে, ওমযস্টার্ন নর্উ 
ইযকন  এবং নফঙ্গার রলকমে এক রর্মক চার ইনির মমো েুষারপাে হমযমে। নর্উ ইযকন  ও লং 
আইলযামে এক ইনির কম বৃনষ্ট রদখা নগমযমে।  
  
রোমবার োরানদর্, নদমর্র রেষভামগ কমম র্াওযার পূমবন রস্টমট্র অ্নযকাংে অ্িমল েুষারপাে যীমর 
যীমর কমম আেমব বমল পবূনাভাে করা হমযমে। এই রেষ দফা েুষারপামের পনরমাণ মঙ্গলবার েকাল 
পর্নন্ত স্থাযী হমব বমল প্রেযাো করা হমচ্ছ এবং এটি রাজযার্ী এবং রমাহক উপেযকা অ্িমলর নবনভন্ন 
অ্ংমে অ্নেনরক্ত আট্ ইনি বাড়মব বমল আো করা হমচ্ছ; নমি-হািের্, নফঙ্গার রলকে, রেন্ট্রাল 
নর্উ ইযকন , এবং োউদার্ন ট্াযার নরনজযমর্ দইু রর্মক েয ইনি; আর ওমযস্টার্ন নর্উ ইযকন , র্র্ন 
কানন্ট্র, নর্উ ইযকন  নেটি এবং লং আইলযাে নরনজযমর্ এক রর্মক নের্ ইনি পর্নন্ত বরফ হমব।  
  
র্যাের্াল ওমযদার োনভন ে (National Weather Service) দ্বারা জানর করা অ্েংখয েীেকালীর্ 
আবহাওযার েেকন বােন া,  নড় এবং উপমদে োরা রস্টমট্ই কার্নকর র্াকমব। উপমদে এবং েবনমেষ 
পূবনাভামের েব খবরাখবমরর জর্য, র্যাের্াল ওমযদার োনভন ে (National Weather Service)-এর 
ওমযবোইট্ পনরদেনর্ করুর্।  
  
এম্বজবির প্রস্তুবত  
  
পবরিহর্ বিভাগ (Department of Transportation) 
3,517 জর্ েুপারভাইজর এবং অ্পামরট্র েহ পনরবহর্ নবভাগ পনরনস্থনে রমাকামবলার জর্য প্রস্তুে। 
আিনলক কমীরা বেন মামর্ েুষার ও বরফ প্রস্তুনে ও বৃনষ্টর বযাপামর পর্নমবক্ষমণর কামজ নর্মযানজে 
রমযমের্। এই েময জমুড় েকল ক্ষনেিস্ত আবানেক স্থার্গুমলামে 24/7 কাজ করার জর্য কমী 
নর্মযাগ করা হমব।  
  

https://protect2.fireeye.com/url?k=ae9632b1-f2ae940c-ae94cb84-000babd9fa3f-44c09ae2463a1b5a&q=1&u=https%3A%2F%2Fgcc01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Falerts.weather.gov%252Fcap%252Fny.php%253Fx%253D1%26data%3D02%257C01%257Clkryzak%2540panynj.gov%257Cf8fc68385b2348e2b57808d77728c087%257Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02%257C0%257C1%257C637108889223598216%26sdata%3D%252FMIqQF9gzMvFmvy5OLQqg8PIRR5Fp1couglZx4Ed%252FEM%253D%26reserved%3D0#_blank


 

 

েুষার এবং বরমফর জর্য প্রমযাজর্ীয েকল উপকরণ প্রস্তুে। ক্ষনেিস্ত এলাকার নিট্ রমকানর্িমক 
প্রযার্ আবাের্গুমলামে রমরামে ও ট্রাক চলাচল স্বাভানবক রাখমে 24/7 প্রস্তুে রাখা হমযমে। 
রস্টট্বযাপী েরঞ্জামমর েংখযাগুমলা নর্নরূপ:  

• 1592টি বড় প্লাউ ট্রাক  
• 183টি মাঝানর নিউটি প্লাউ  
• 52টি রট্া প্লাউ  
• 327টি বড় রলািােন  
• 39টি রনা রলাযােন  

  
বর্উ ই়েকন  এিং বর্উ জাবসনর িন্দর কততন পক্ষ (Port Authority of New York and New Jersey)  
বন্দর কেৃন পমক্ষর েরমফ নবমার্বন্দর, েুড়ঙ্গ, রেেু, বন্দর কেৃন পমক্ষর বাে ট্ানমনর্াল এবং PATH এ 
ঝমড়র েময অ্পামরের্ বজায রাখার জর্য অ্নেনরক্ত পুনলে, কমী ও েরঞ্জাম রমযমে। েব প্রনেষ্ঠার্ 
বেন মামর্ রখালা আমে, এবং ভ্রমণার্ীমদর নবলি, বানেল এবং পুর্ঃবুনকংমযর েবনমেষ েমর্যর জর্য 
েরােনর বাে কযানরযার এবং এযারলাইমির োমর্ রর্াগামর্াগ করার জর্য উৎোনহে করা হয। রপাট্ন  
অ্র্নরটি েুনবযা েম্পমকন  েবনমেষ েমর্যর জর্য, অ্র্ুিহ কমর রোেযাল নমনিযা রচক করুর্, PA 
এলাট্ন -এর জর্য োইর্ আপ করুর্ অ্র্বা PA রমাবাইল অ্যাপগুনলর মমযয একটি িাউর্মলাি করুর্।  
 
থ্রুওম্ব়ে অম্ব াবরটি (Thruway Authority)  
থ্রুওময অ্মর্ানরটি র 684 জর্ েুপারভাইজার ও অ্পামরট্র আমে র্ারা েমি রস্টট্ জমুড় 220 টি 
বড় রনা প্লাও, 110 টি মাঝানর রনা প্লাও, 11 টি রট্া প্লাও এবং 63 টি রলািার কামজ নর্মযানজে 
করমে এবং 123,000 ট্মর্রও রবনে রাস্তার লবণ প্রমযাগ করমে প্রস্তুে। নর্যনমে বহর োড়াও, 
ররাওময কেৃন পক্ষ 30টি নরজাভন  বড় রনা প্লাও রমাোমযর্ কমরমে রেেব এলাকায রর্খামর্ প্রভাব 
েবমচময রবনে বমল পূবনাভামে বলা হমযমে র্ার মমযয আমে নমি-হািের্ উপেযকা, কযানপট্াল 
নরনজযর্ এবং রেণ্ট্রাল নর্উ ইযকন । ররাওময ইমামজন নি অ্পামরের্ রেিারগুমলা (Thruway 
Emergency Operation Centers) েনক্রয করা হমযমে এবং কমীরা েনক্রযভামব অ্বস্থা পর্নমবক্ষণ 
করমের্ এবং প্রমযাজমর্ অ্নেনরক্ত কমী এবং প্লাও ট্রাক রমাোমযর্ করমে প্রস্তুে। ঝমড়র প্রভামব 
প্রভানবে েব রক্ষণামবক্ষণ নবভাগ এই েমযকামলর জর্য কমীমে পণূন র্াকমব।  
  
থ্রুওমযমে েীমের আবহাওযা অ্বস্থার বযাপামর রমাট্রচালকমদর েেকন  করমে দবনচত্রযময বােন া নচহ্ন, 
হাইওময েেকন ো ররনিও এবং রোেযাল নমনিযা বযবহার করা হয।  
  
এোড়াও থ্রুওময অ্মর্ানরটি রমাট্র চালকমদর োমদর রমাবাইল অ্যাপ িাউর্মলাি করমে উৎোনহে 
করমে র্া iPhone ও Android নিভাইমে নবর্ামূমলয উপলভয। অ্যাপটি রমাট্রর্ার্ চালকমদর প্রকৃে-
েমময ট্রানফক এবং নদক-নর্মদনের্া েহাযো লামভর েরােনর েুমর্াগ প্রদার্ কমর। এোড়াও রমাট্র 
চালকরা ট্রািঅ্যালাট্রন ািঅ্যালাট্ন  ইমমইমলর জর্য োইর্ আপ করমে পামরর্ র্া েমি থ্রুওময জমুড় 
েবনমেষ ট্রানফক পনরনস্থনের ের্য প্রদার্ কমর এখামর্।  

https://protect2.fireeye.com/url?k=9d72dee1-c14a785c-9d7027d4-000babd9fa3f-8f76c8bd74806954&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.panynj.gov%2Falerts-advisories%2F#_blank
https://protect2.fireeye.com/url?k=3a6976e0-6651d05d-3a6b8fd5-000babd9fa3f-3b251d337c344e8b&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.panynj.gov%2Fmobile-apps.html#_blank
https://protect2.fireeye.com/url?k=2075a7cc-7c4d0171-20775ef9-000babd9fa3f-afa3e6e1735c3695&q=1&u=https%3A%2F%2Fgcc01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.thruway.ny.gov%252Ftravelers%252Fmobile-app.html%26data%3D02%257C01%257Clkryzak%2540panynj.gov%257Cf8fc68385b2348e2b57808d77728c087%257Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02%257C0%257C1%257C637108889223608209%26sdata%3Dl09uzj6yOSO%252B4deTC77aY3oolL3peDxpbbXk8Wc14Zo%253D%26reserved%3D0#_blank
https://protect2.fireeye.com/url?k=99224747-c51ae1fa-9920be72-000babd9fa3f-a3d032313bdb8b1c&q=1&u=https%3A%2F%2Fgcc01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwwwapps.thruway.ny.gov%252Ftas%252F%26data%3D02%257C01%257Clkryzak%2540panynj.gov%257Cf8fc68385b2348e2b57808d77728c087%257Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02%257C0%257C1%257C637108889223608209%26sdata%3Dsn537jQj2VKzqdzVH9YlnYIdjOyXqkFWGuVkKPFPbiA%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/url?k=576c9047-0b5436fa-576e6972-000babd9fa3f-0b9c2be650f6344a&q=1&u=https%3A%2F%2Fgcc01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.thruway.ny.gov%252Ftas%252Findex.shtml%2523_blank%26data%3D02%257C01%257Clkryzak%2540panynj.gov%257Cf8fc68385b2348e2b57808d77728c087%257Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02%257C0%257C1%257C637108889223618205%26sdata%3D%252BmbIAmQE%252Fv9eopbb4OlyNJAqAdXzFr4spYVno9R%252FwYI%253D%26reserved%3D0#_blank


 

 

 
পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাগ (Department of Environmental Conservation, DEC) 
DEC পনরমবে েংরক্ষণ পনুলে অ্নফোর, ফমরস্ট ররঞ্জােন, আপৎকালীর্ বযবস্থাপর্া কমী এবং অ্িমলর 
কমীরা েেকন  আমের্ এবং পনরনস্থনের পর্নমবক্ষণ করমের্ এবং েীি বাযপু্রবাহ েহ, গুরুের 
আবহাওযায আক্রান্ত হমে পামর এমর্ এলাকা ও অ্বকাঠামমাগুমলামক েনক্রযভামব ট্হল নদমচ্ছর্। 
রনামমাবাইল ও ইউটিনলটি র্ার্েহ নবদযমার্ েকল েংস্থার্ রর্মকামর্া জরুনর পনরনস্থনেমে েহাযোর 
জর্য প্রস্তুে আমে।  
  
পািবলক সাবভন স দপ্তর (Department of Public Service) 
নর্উ ইযকন  রস্টট্ জমুড় ক্ষযক্ষনে মূলযাযর্, পনরনস্থনে রমাকামবলা ও পুর্রুদ্ধামরর উমেমেয নর্মযানজে 
করার জর্য নর্উ ইযকন  ইউটিনলটির বেন মামর্ প্রায 4,500 জর্ শ্রনমক রমযমে। পাবনলক োনভন ে 
দপ্তমরর (Department of Public Service) কমীরা ঝমড়র  ট্র্ার েময ইউটিনলটির উমদযামগর 
র্জরদানর করমব।  
  
|বর্উ ই়েকন ম্বস্টট্ পবুলে 
নর্উ ইযকন  রস্টট্ পুনলে েব টু্রপারমক নর্মদনে নদমযমে, রর্মকামর্া েমেযার জর্য পনরনস্থনে নর্নবড়ভামব 
পর্নমবক্ষণ করমে। ঝমড়র োণ্ডমব ক্ষনেিস্ত েব এলাকায অ্নেনরক্ত কমী ও পযামট্রাল রমাোমযর্ 
কমরমে রস্টট্ পুনলে। েব চার চাকার ড্রাইভ র্ার্বাহর্ পনরমষবার আওোয আমে এবং েব 
রস্পোনলটি র্ার্বাহর্, রনামমাবাইল এবং ইউটিনলটি র্ার্বাহর্ েহ, েনজ্জে এবং রমাোমযমর্র জর্য 
প্রস্তুে আমে  
  
পাকন , বিম্বর্াদর্ এিং ঐবতহাবসক সংরক্ষণ অবফস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
নর্উ ইযকন  রস্টট্ পাকন , নবমর্াদর্ এবং ঐনেহানেক েংরক্ষণ অ্নফে এর পুনলে এবং পাকন  কমীরা 
েেকন  আমের্ এবং আবহাওযা পনরনস্থনে এবং প্রভাব নর্নবড়ভামব পর্নমবক্ষণ করমের্। েীেকালীর্ 
নবমর্াদমর্র জর্য অ্নযকাংে রস্টট্ পাকন  রখালা র্াকমলও নকেু এলাকায প্রমবে ঝমড়র প্রভামব প্রভানবে 
হমে পামর। পাকন  রখালা র্াকার েময, রখালার েময এবং বন্ধ হওযার েময ইেযানদ েম্পমকন  
েবনমেষ ের্য জার্মে পাকন  ভ্রমণকারীমদর উনচে parks.ny.gov রদখা বা োমদর স্থার্ীয পামকন র 
অ্নফমে রর্াগামর্াগ করা।  
  
বর্রাপত্তা পরামেন  
 
নর্রাপদ ড্রাইনভং এর নকেু েবমচময গুরুত্বপূণন পরামেনগুনলর অ্ন্তভুন ক্ত হল:  

• র্খর্ েীেকালীর্ ঝড় আ াে হামর্, েখর্ প্রমযাজর্ র্া হমল ড্রাইভ করমবর্ র্া।  
• রেেুগুমলায োবযার্ো অ্বলির্ করুর্ রর্মহেু বরফ রেখামর্ রাস্তার রচময দ্রুে জমাট্ 

বাাঁময।  

https://protect2.fireeye.com/url?k=2b1f281c-77278ea1-2b1dd129-000babd9fa3f-0e37cc5f6b8cac0f&q=1&u=https%3A%2F%2Fgcc01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fparks.ny.gov%26data%3D02%257C01%257Clkryzak%2540panynj.gov%257Cf8fc68385b2348e2b57808d77728c087%257Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02%257C0%257C1%257C637108889223628197%26sdata%3DAXdN3qmxSzl%252FntU9hfb8KjsUoHE58%252FfCpHlg%252FQtSQQg%253D%26reserved%3D0#_blank


 

 

• রভজা পাো রাস্তামক নপনচ্ছল করমে পামর, োই র্খর্ই োমমর্ োমদর একট্া সূ্তপ আেমব, 
েখর্ আমরা যীর গনেমে গানড় চালামর্াট্া গুরুত্বপূণন।  

• আপর্ার ভ্রমণ আবনেযক হমল, নর্নিে করুর্ রর্ আপর্ার গানড়মে কিল, রবলচা, 
িযােলাইট্ ও অ্নেনরক্ত বযাট্ানর, অ্নেনরক্ত গরম কাপড়, এক রজাড়া ট্াযার রচর্, বযাট্ানর 
বুস্টার োর, েহমজ েনক্ত প্রদার্কারী খাবার এবং নিেমট্রে িযাগ নহমেমব বযবহার করমে 
উজ্জ্বল রমের কাপড়-জােীয টিমক র্াকার েরঞ্জামানদ র্ামক।  

• আপর্ার রেল রফার্ বা অ্র্যার্য রর্াগামর্াগ র্ন্ত্র রর্মর্ টু্-ওময ররনিও র্াকমল, রেগুমলার 
বযাট্ানর চাজন  নদময রাখরু্ এবং ভ্রমণ করার েময এটি আপর্ার োমর্ই রাখুর্। আপনর্ র্নদ 
রকার্াও আট্কা পমড়র্, আপনর্ োহামর্যর জর্য রফার্ করমে পারমবর্, উদ্ধারকারীমক 
আপর্ার অ্বস্থার্ েম্পমকন  জার্ামে পারমবর্।  

  
েীেকালীর্ ঝমড়র েমময েবমচময রবনে মৃেুয ও আ ামের কারণ হল পনরবহর্ দ ুনট্র্া। গানড় 
চালামর্া শুরু করার আমগ, আপর্ার গানড় র্ামে বরফ ও েুষারমুক্ত র্ামক ো নর্নিে করুর্; 
ভামলা দনৃষ্টেনক্ত ভামলা গানড় চালামর্ার চানবকাঠি। রকার্ায রকার্ায র্ামমবর্ োর পনরকল্পর্া কমর 
নর্র্ এবং দইু গানড়র মমযয দরূত্ব বজায রাখরু্। অ্নেনরক্ত েেকন  র্াকুর্ এবং মমর্ রাখমবর্ রর্ 
বাোমে র্াকা েুষামরর কারমণ রোট্ নেশুমদর রদখা র্াও রর্মে পামর। েবেময রাস্তা ও আবহাওযার 
পনরনস্থনের োমর্ নমনলময আপর্ার গনে ঠিক করুর্।  
 আবহাওযা পনরভাষার পণূনাঙ্গ োনলকা ও নবদযুৎনবভ্রামট্র পূমবন, নবদযুৎনবভ্রাট্ চলাকালীর্ ও পরবেীমে 
প্রস্তুনে েংক্রান্ত যারণার জর্য, রহামলযাে নর্রাপত্তা ও জরুনর রেবা নবভাগ (Division of 
Homeland Security and Emergency Services)-এর ওমযবোইট্টি পনরদেনর্ করুর্ 
http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/outage/।  
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