
 
 

গভর্নর কুউম ো একটি ঝমের কোরমে আজ রোমে নর্উ ইয়কন  জমুে অনেনরক্ত বরমের বযোপোমর 
রোজয-সংস্থোগুম োমক প্রস্তুে হওয়োর নর্মদন শ নদময়মের্  

  
 ধ্য নর্উ ইয়কন  এবং ম োহক উপেযকো এ োকোয় চোর ইনি পর্নন্ত বরে পরমে পোমর  

  
উষ্ণ েোপ োত্রো এবং বৃনির েম  আগো ী সপ্তোমহর শুরুমে স্থোর্ীয় বর্যো হমে পোমর  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ নর্উ ইয়মকন র বানিন্দামের ভ্রমমের িময় অ্নিনরক্ত িিকন  থাকমি 
আহ্বার্ জানর্ময়মের্ যেমেিু আজ রামি িারা রাজয জমু়ে ঝ়ে েমব, িামথ নর্উ ইয়মকন  যবশ কময়ক 
ইনি িুষারপাি ও ঘটামব। I-90 এবং উত্তর নর্উ ইয়কন  বরাবর অ্নিকাংশ এলাকা এক যথমক নির্ 
ইনি বরমের নর্মে থাকমব বমল িারো করা েমে, যেখামর্ মিয নর্উ ইয়মকন র এলাকা এবং যমােক 
উপিযকায় এরমেময় যবনশ যেখা যেমি পামর।  
  
"রাস্তাঘাট নপনেল করা ও গান়ে োলামর্া যক েুুঃিািয করার মি িুষারপাি ঘটামর্ার ক্ষমিা এই 
ঝম়ের আমে," গভর্নর কুওম ো বম র্। "আনম নর্উ ইয়কন  বািীমের অ্র্ুমরাি করনে োরা এই 
িন্ধ্যায় ভ্রমে করমের্ িারা রাস্তায় গনি কনমময় এবং িিকন িার িামথ েলমবর্।"  
  
একটি শুষ্ক িপ্তাোমে, বিন মামর্ রামজযর আবোওয়া পূবনাভামি উষ্ণির িাপমাত্রা এবং বৃনি রময়মে, ো 
জমম থাকা িুষামরর েমল স্থার্ীয় বর্যার িনৃি করমি পামর। নর্উ ইয়মকন র অ্নিবািীমের এখর্ উনেৎ 
িাবিামর্ গান়ে োলামর্া, আবোওয়ার পবূনাভামির আপমেমটর নেমক র্জর রাখা, এবং স্থার্ীয় িিকন িা 
নর্মেনশগুমলা যমমর্ েলা।  
  
ইস্টার্ন যরর্নিলার কাউনির পাো়ে অ্িল যথমক, যমােক উপিযকা ও মিয নর্উইয়কন  অ্িমল যথমক 
োর ইনি পেনে স্থার্ীয় পনরমাে িুষারপাি েমি পামর। আজ রামি এই ঝম়ের িামথ, প্রাথনমকভামব 
I-90 এবং উত্তরািমলর নেমক একটি নবনেন্ন এক ইনি িুষারপামির িম্ভাবর্া আমে, িামথ মিয নর্উ 
ইয়মকন র মমিয েইু যথমক োর ইনি অ্ংমশ িুষারপাি েমি পামর। যলক এমেক্ট অ্িমল েীঘনস্থায়ী 
িুষারপাি শনর্বার িকামলর মমিয যশষ েমব।  
  
আক্রাে এলাকায় নপনেল রাস্তার অ্বস্থা নর্ময় নর্উ ইয়কন বািীমের িিকন বািন া নেময় র্যাশর্াল ওময়োর 
িানভন ি নবমশষ আবোওয়া নববৃনি জানর কমরমে। আরও িমথযর জর্য, র্যাশর্াল ওময়োর িানভন মির 
ওময়বিাইমট োর্।  
  
এমজনির প্রস্তুনে  
  

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


নিপোর্ন ম ন্ট অে ট্রোিমপোমর্ন শর্  
3,578 জর্ িুপারভাইজর এবং অ্পামরটর িে ি়েক নবভাগ পনরনস্থনি যমাকামবলার জর্য প্রস্তুি। 
আিনলক কমীরা বিন মামর্ িুষার ও বরে প্রস্তুনি বযাপামর নর্ময়ানজি রময়মের্। প্রমেশজমু়ে 
উপকরমের নেিাব নর্ম্নরূপ:  
  

• 1592টি ব়ে প্লাউ ট্রাক  
• 182টি মাঝানর নেউটি প্লাউ  
• 52টি যটা প্লাউ  
• 332টি ব়ে যলাোর  
• 35টি যনামলায়ার  

  
থ্রুওময় অম োনরটি (Thruway Authority)  
থ্রুওময় অ্মথানরটির 682 জর্ িুপারভাইজার ও অ্পামরটর আমে োরা িমগ্র যস্টট জমু়ে 230 টি 
ব়ে যনা প্লাউ, 106টি মাঝানর যনা প্লাউ, 11টি যটা প্লাউ এবং 63টি যলাোর কামজ নর্ময়ানজি 
করমি এবং 109,000 টমর্রও যবনশ যরাে িল্ট প্রময়াগ করমি প্রস্তুি। থ্রুওময়মি শীমির আবোওয়া 
অ্বস্থার বযাপামর যমাটরোলকমের িিকন  করমি ববনেত্রযময় বািন া নেহ্ন, োইওময় িিকন িা যরনেও এবং 
যিাশযাল নমনেয়া বযবোর করা েমব। এো়োও থ্রুওময় অ্মথানরটি যমাটর োলকমের উৎিানেি কমর 
োউর্মলাে করমি িাাঁমের যমাবাইল অ্যাপ ো আইমোর্ ও এন্ড্রময়ে নেভাইমির জর্য নবর্ামূমলয 
উপলভয। অ্যাপটি যমাটরোর্ োলকমের প্রকৃি-িমময় ট্রানেক এবং নেক-নর্মেনশর্া িোয়িা লামভর 
িরািনর িুমোগ প্রোর্ কমর। এো়োও যমাটর োলকরা িাইর্ আপ করমি পামরর্ ট্রান্সঅ্যালাটন  ই-
যমইমলর জর্য ো িমগ্র থ্রুওময় জমু়ে িবনমশষ ট্রানেক পনরনস্থনির িথয প্রোর্ করমব এখামর্।  
  
প্রমদশ পনু শ নবভোগ (Division of State Police)  
নর্উ ইয়কন  যস্টট পুনলশ টু্রমোমক প্রভানবি এলাকার অ্বস্থার উপর র্জর রাখার নর্মেনশ নেময়মে। 
িকল যোর-হুইল ড্রাইভ গান়ে কাজ করমে এবং যনামমাবাইল ও ইউটিনলটি গান়েগুমলা প্রস্তুি আমে 
ও মামে জর্য বিনর আমে।  
  
নিপোর্ন ম ন্ট অব এর্ভোয়রর্ম ন্টো  কর্জোরমভশর্ (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  
DEC পনরমবশ িংরক্ষে পনুলশ অ্নেিার, েমরস্ট যরঞ্জািন, আপৎকালীর্ বযবস্থাপর্া কমী এবং অ্িমলর 
কমীরা িিকন  আমের্ এবং পনরনস্থনির পেনমবক্ষে করমের্ এবং গুরুির আবোওয়ায় আক্রাে েমি 
পামর এমর্ এলাকা ও অ্বকাোমমাগুমলামক িনক্রয়ভামব টেল নেমের্। যনামমাবাইল ও ইউটিনলটি 
োর্িে, নবেযমার্ িকল িংস্থার্, যেমকামর্া জরুনর পনরনস্থনিমি িোয়িার জর্য প্রস্তুি আমে।  
  
পোকন , নবমর্োদর্ ও ঐনেহোনসক সংরক্ষে অনেস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  

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


নর্উ ইয়কন  যস্টমটর পাকন  পুনলশ ও পামকন র কমীরা িিকন  আমে এবং আবোওয়া পনরনস্থনি ও প্রভাব 
নর্নব়েভামব পেনমবক্ষে করমে। পামকন র েশনর্াথীমের যেখা উনেৎ parks.ny.gov অ্থবা পামকন র 
িময়িূেী, যখালা ও বমন্ধ্র িমময়র িবনমশষ িথয জার্মি কল করা উনেৎ।  
  
নর্রোপত্তো পরো শন  
  
শীিকালীর্ ঝম়ের িমময় িবমেময় যবনশ মৃিুয ও আঘামির কারে েল পনরবের্ েঘুনটর্া। গান়ে 
োলামর্া শুরু করার আমগ, আপর্ার গান়ে োমি বরে ও িুষারমুক্ত থামক িা নর্নিি করুর্ 
যেমেিু ভামলা েনৃিশনক্ত ভামলা গান়ে োলামর্ার োনবকাঠি। যকাথায় যকাথায় থামমবর্ িার পনরকল্পর্া 
কমর নর্র্ এবং েইু গান়ের মমিয েরূত্ব বজায় রাখরু্। অ্নিনরক্ত িিকন  থাকুর্ এবং মমর্ রাখমবর্ 
যে বািামি থাকা িুষামরর কারমে যোট নশশুমের যেখা র্াও যেমি পামর। িবিময় রাস্তা ও 
আবোওয়ার পনরনস্থনির িামথ নমনলময় আপর্ার গনি ঠিক করুর্।  
  
িকল ি়েমকর যমাটরোলকমের জর্য এটি জার্া গুরুত্বপূেন যে যনা প্লাও ঘণ্টায় 35 মাইল পেনে 
গনিমবমগ েমল, ো অ্মর্ক যক্ষমত্রই নলনখি গনি িীমার যথমক কম, িুনর্নিি করমি যে েন়েময় লবে 
ড্রাইনভং যলমর্ থামক ও রাস্তায় েন়েময় র্া পম়ে। বারংবার ইিারমস্টট োইওময়মি, িুষার-অ্পিারে-
েন্ত্র পাশাপানশ কাজ কমর, যেমেিু অ্মর্কগুমলা যলর্ একিামথ পনরেন্ন করার এটা িবমেময় কােনকর 
ও নর্রাপে উপায়।  
  
এো়োও গান়েোলক ও পথোরীমের এটা মাথায় রাখা উনেৎ যে যনাপ্লাউ োলকমের েনৃিিীমা িীনমি 
থামক, এবং েন্ত্রগুমলার আকার ও ওজর্ যবনশ েওয়ায় এগুমলা দ্রুি গনিপথ পনরবিন র্ ও থামামর্া 
কিিািয। িুষার-অ্পিারে-েমন্ত্রর যপের্ যথমক বরে ও়োমর্া এর োলকমের েনৃিশনক্ত মারাত্মকভামব 
হ্রাি করমি বা যোয়াইটআউট অ্বস্থার কারে ঘটামি পামর। গান়েোলকমের িুষার-অ্পিারে-েন্ত্রমক 
পাশ কাটিময় োওয়ার যেিা করা বা যপের্-যপের্ োওয়া অ্থবা খুব কাোকানে োওয়া উনেৎ র্য়। 
গান়েোলকমের জর্য িবমেময় নর্রাপে জায়গা েল িুষার-অ্পিারে-েমন্ত্রর যবশ খানর্কটা যপেমর্ 
যথমক োলামর্া কারে যিখামর্ রাস্তা পনরষ্কার ও লবোক্ত থামক।  
  
নর্রাপে ড্রাইনভং এর নকেু িবমেময় গুরুত্বপূেন পরামশনগুমলা অ্েভুন ক্ত করা েল:  

  

• েখর্ শীিকালীর্ ঝ়ে আঘাি োমর্, িখর্ প্রময়াজর্ র্া েমল ড্রাইভ করমবর্ র্া।  
• যিিুগুমলায় িাবিার্িা অ্বলম্বর্ করুর্ যেমেিু বরে যিখামর্ রাস্তার যেময় দ্রুি জমাট 

বাাঁমি।  
• যভজা পািা রাস্তামক নপনেল করমি পামর, িাই েখর্ই িামমর্ িামের একটা সূ্তপ আিমব, 

িখর্ আমরা িীর গনিমি গান়ে োলামর্াটা গুরুত্বপূেন।  
• আপর্ার ভ্রমে আবনশযক েমল নর্নিি করুর্ যে আপর্ার গান়েমি কম্বল, যবলো, ফ্ল্যাশলাইট 

ও অ্নিনরক্ত বযাটানর, অ্নিনরক্ত গরম কাপ়ে, এক যজা়ো টায়ার যের্, বযাটানর বুস্টার 

http://parks.ny.gov/


িার, িেমজ শনক্ত প্রোর্কারী খাবার এবং নেিমট্রি ফ্ল্যাগ নেমিমব বযবোর করমি উজ্জ্বল 
রমের কাপ়ে-জািীয় িরঞ্জামানে রময়মে।  

• যপট্রল নিজ-আপ আটকামি আপর্ার গযামির টযাঙ্ক ভনিন  রাখুর্।  
• আপর্ার বযবোর উপমোগী যিল যোর্ বা অ্র্যার্য যোগামোমগর েন্ত্র যেমর্ টু-ওময় যরনেও 

থাকমল, যিগুমলার বযাটানর োজন  নেময় রাখরু্ এবং ভ্রমে করার িময় এটি আপর্ার িামথই 
রাখুর্। আপনর্ েনে যকাথাও আটকা পম়ের্, আপনর্ িাোমেযর জর্য যোর্ করমি পারমবর্, 
উদ্ধারকারীমক আপর্ার অ্বস্থার্ িম্পমকন  জার্ামি পারমবর্।  

• নর্নিি করুর্ যে আপর্ার োিায়ামির পনরকল্পর্া অ্র্য যকউ জামর্।  
• গান়ে োলামর্ার িময় োর্বাের্মক বরে এবং িুষার মুক্ত রাখুর্।  
• যকাথায় যকাথায় থামমবর্ িার পনরকল্পর্া কমর নর্র্ এবং েইু গান়ের মমিয েরূত্ব বজায় 

রাখুর্। িবিময় রাস্তা ও আবোওয়ার পনরনস্থনির িামথ নমনলময় আপর্ার গনি ঠিক করুর্।  
• িব রাস্তার যমাটরোলকমের জর্য এটা গুরুত্বপূেন যে যনাপ্লাও ঘণ্টায় 35 মাইল পেনে 

গনিমবমগ েমল, ো অ্মর্ক যক্ষমত্রই নলনখি গনি িীমার যথমক কম, এটা িুনর্নিি করমি যে 
ে়োমর্া লবে ড্রাইনভং যলমর্ থামক ও রাস্তায় েন়েময় র্া পম়ে। বারংবার ইিারমস্টট 
োইওময়মি, িুষার-অ্পিারে-েন্ত্র পাশাপানশ কাজ কমর, যেমেিু অ্মর্কগুমলা যলর্ একিামথ 
পনরেন্ন করার এটা িবমেময় কােনকর ও নর্রাপে উপায়।  

• এো়োও গান়েোলক ও পথোরীমের এটা মাথায় রাখা উনেৎ যে িুষার-অ্পিারে-েন্ত্র 
ড্রাইভারমের েনৃিিীমা িীনমি থামক, এবং েন্ত্রগুমলার আকার ও ওজর্ যবনশ েওয়ায় এগুমলা 
দ্রুি গনিপথ পনরবিন র্ ও থামামর্া কিিািয। িুষার-অ্পিারে-েমন্ত্রর যপের্ যথমক বরে 
ও়োমর্া এর োলকমের েনৃিশনক্ত মারাত্মকভামব হ্রাি করমি বা যোয়াইটআউট অ্বস্থার কারে 
ঘটামি পামর। গান়েোলকমের িুষার-অ্পিারে-েন্ত্রমক পাশ কাটিময় োওয়ার যেিা করা বা 
যপের্-যপের্ োওয়া অ্থবা খুব কাোকানে োওয়া উনেৎ র্য়। গান়েোলকমের জর্য িবমেময় 
নর্রাপে জায়গা েল িুষার-অ্পিারে-েমন্ত্রর যবশ খানর্কটা যপেমর্ যথমক োলামর্া কারে 
যিখামর্ রাস্তা পনরষ্কার ও লবোক্ত থামক।  

  
বর্যোকো ীর্ নর্রোপত্তো পরো শন  
  

• আপর্ার বান়ের বা বযবিার যথমক নর্রাপে রুটটি নশখুর্, েনে নর্রাপে স্থমল আপর্ার 
িা়োিান়ে েমল যেমি েয়।  

• পনরবারিে নর্রাপে স্থামর্ িমর োবার একটি পনরকল্পর্া গের্ এবং অ্র্ুশীলর্ করুর্ এবং 
পনরবামরর িেিযরা পথৃক েময় যগমল যেখা করার একটি নর্নেনি স্থার্ ির্াক্ত কমর রাখুর্।  

• িকল োমী নজনর্ি যেমর্ আিবাব, কাপ়েমোপ়ে এবং অ্র্যার্য বযনক্তগি নজনর্মির একটি 
িানলকা বিরী করা- িানলকা টি নর্রাপে স্থামর্ রাখা।  

• কযার্ এর খাবার, ঔষি এবং োস্টন  এইে িরবরাে ও পার্ীয় জমলর জরুনর িরবরাে 
স্টকপাইল করুর্।  

• পনরষ্কার, বন্ধ্ পামত্র পার্ীয় জল িংরক্ষে করুর্।  
• আপনর্ আপর্ার যপাষা প্রােী যক নর্ময় নক করমবর্ িার পনরকল্পর্া পেনামলাের্া করুর্।  



• একটি যপামটন বল যরনেও, ফ্ল্যাশলাইট, অ্নিনরক্ত বযাটানর এবং জরুনর রান্না িরঞ্জাম রাখুর্।  
• আপর্ার অ্মটামমাবাইমল পেনাপ্ত জ্বালার্ী রাখুর্। েনে নবেযুৎ শনক্ত বন্ধ্ েময় োয়, িমব 

গযামিানলর্ যস্টশর্ কময়ক নেমর্র জর্য জ্বালার্ী পাম্প করমি পারমব র্া।  
• আপর্ার গান়ের ট্রামঙ্ক একটি যোট েমুেনাগ িরবরাে নকট রাখুর্।  
• িযান্ডবযাগ, পািলা পািলা কাে, প্লানস্টমকর নশট এবং কামের মমিা উপকরেমক জরুনর 

জল-প্রমােীকরমের জর্য িামথ রাখুর্।  
  

শীিকালীর্ আবোওয়ায় নর্রাপত্তা িংক্রাে আমরা িমথযর জর্য, অ্র্ুগ্েপূবনক যোমলযান্ড নিনকউনরটি 
এবং জরুরী পনরমষবা নবভামগর ওময়বিাইট পনরেশনর্ করুর্ 
http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info।  
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