
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/6/2018  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

  

 

গভর্নর কুওম্বমা সতকন তা জাবর করম্বলর্ কারণ ললক ইম্বেক্ট তুষার (LAKE EFFECT SNOW) 

পবিম বর্উ ইয়কন , বেঙ্গার ললকস(FINGER LAKES) এিং উত্তরম্বেেীয় অঞ্চম্বলর (NORTH 

COUNTRY REGIONS) বেম্বক লেম্বয় আসম্বে  

  

মাঝাবর লেম্বক ভাবর ললক-ইম্বেক্ট তুষাম্বরর (Lake-Effect Snow) িোন্ড িাম্বেম্বলার লমম্বরাপবলটার্ 

এলাকা (Metro Buffalo) ও চম্বটাকুয়া বরজম্বক (Chautauqua Ridge) প্রভাবিত করম্বি  

  

লজোরসর্ (Jefferson) ও লুইস কাউবিগুবলর (Lewis) জর্ে শুক্রিার রাত 1টা পর্নন্ত েীতকালীর্ 

ঝড় সতকন তা জাবর োকম্বি এিং লসখাম্বর্ 8 লেম্বক 12 ইবঞ্চ পর্নন্ত তুষার জমম্বত পাম্বর  
  

তুষার ও িরেঠান্ডা অিস্থা িৃহস্পবতিার সন্ধ্ো ও শুক্রিার সকাম্বলর দের্বির্ অবেস র্াতায়াম্বতর 

সময় কষ্টকর ড্রাইবভং পবরবস্থবত দতবর করম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা পশ্চিম শ্চর্উ ইয়র্ন , শ্চিঙ্গার লের্স ও উত্তরমেশীয় অ্ঞ্চেগুশ্চের অ্শ্চিবাসীমর্ আজ 

লেমর্ শুক্রবার পর্নন্ত লর্ই লের্-ইমিক্ট তুষার আসমে তার জর্য প্রস্তুত হমত বেমের্। এইসব আপমেট অ্ঞ্চমের 

শ্চর্উ ইয়র্ন বাসীরা আজ লের্-ইমিক্ট তুষামরর বযান্ডগুশ্চেমর্ ডাউর্টাউর্ বামিমো লেমর্ শুরু র্মর পূবন 
শহরতেীর মিয শ্চেময় লজমর্শ্চস র্াউশ্চির (Genesee County) অ্মর্র্াাংশ পর্নন্ত সরেমরখায় শ্চবসৃ্তত হমত 

লেখমত পামর। 4 লেমর্ 7 ইশ্চঞ্চ পর্নন্ত তুষার জমমত পামর এবাং সামে বাতামসর গশ্চত োর্মব ঘণ্টায় 30 মাইে র্ার 

িমে েশৃ্চিমগাচরতা র্মম র্ামব।  

  

টাগ শ্চহে ও ওয়াটারটাউর্ এোর্ায় শুক্রবার রাত 1টা পর্নন্ত এর্টি শীতর্ােীর্ ঝড় সতর্ন তা জাশ্চর োর্মব 

লর্মহতু লসখামর্ 8 লেমর্ 12 ইশ্চঞ্চ পর্নন্ত তুষার জমমত পামর এমর্ আশঙ্কা র্রা হমে। ঘণ্টায় 35 মাইে পর্নন্ত তীব্র 

বাতামসর র্ারণ তুষার উড়মত োর্মব র্ার িমে বাইমর চোচে র্রা অ্তযন্ত র্ঠির্ হময় র্ামব। ড্রাইভারমের 

অ্তযন্ত সতর্ন তার সামে র্াতায়াত র্রমত শ্চর্মেনশ লেওয়া হমে লর্মহতু ঝমড়র ক্রমটি রাস্তার অ্বস্থামর্ চোচমের 

জর্য র্িসািয র্মর তুেমত পামর।  

  

“লর্মহতু আজ শ্চেমর্ ও রামত আপমেট শ্চর্উ ইয়মর্ন র শ্চর্েু অ্াংশ শীতর্ােীর্ আবহাওয়ার প্রমর্াপ লেখা র্ামব, 

আশ্চম শ্চর্উ ইয়র্ন  বাসীমের প্রস্তুত োর্মত এবাং র্ম েশৃ্চিমগাচরতা ও তীব্র বাতামস গাশ্চড় চাোমর্ার সময় সাবিার্ 

োর্মত অ্র্ুমরাি র্রশ্চে”, গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “আমরা আবহাওয়া বযবস্থাগুশ্চে সশ্চক্রয়ভামব পর্নমবক্ষণ 

র্রশ্চে এবাং অ্শ্চতশ্চরক্ত গ্রহণ ও আমামের অ্াংশীোরমের প্রময়াজর্মত সাহার্য র্রার জর্য আমরা প্রস্তুত।”  



 

 

  

জাতীয় আবহাওয়া লসবা (National Weather Service) অ্র্রু্ায়ী, েইুটি শশতযপ্রবামহর প্রেমটি আপমেট 

শ্চর্উ ইয়মর্ন  আঘাত হার্মব আজমর্ লশষ শ্চবমর্ে লেমর্ সন্ধ্যার মমিয, র্ার িমে এই অ্ঞ্চমের রাস্তাঘাট শ্চপশ্চেে 

হময় র্ামব। বামিমো এোর্ায় আজ মিযরামতর পূমবন তুষার বৃশ্চি হমত পামর, র্ার িমে অ্শ্চতশ্চরক্ত এর্ ইশ্চঞ্চ বা 
তার র্ম তুষার জমমত পামর। বামিমোর েশ্চক্ষমণর শহরগুশ্চেমত রামতর মমিযই 1 লেমর্ 3 ইশ্চঞ্চ অ্শ্চতশ্চরক্ত তুষার 

জমমত পামর। েশ্চক্ষণা ইশ্চর র্াউশ্চি (Erie County) এবাং পশ্চিম সাউোর্ন টিয়ামরর (Southern Tier) 

গতার্ুগশ্চতর্ তুষার লবল্ট এোর্াগুশ্চেমত আর্ুমাশ্চর্র্ 2 লেমর্ 4 ইশ্চঞ্চ অ্শ্চতশ্চরক্ত তুষার জমার পূবনাভাস রময়মে।  

  

বৃহস্পশ্চতবার সন্ধ্যায় লের্সমূমহর পূবনশ্চেমর্ মাঝাশ্চর লেমর্ স্থার্ীয়ভামব ভাশ্চর লের্-তুষার চেমত োর্মব, র্ার 

সম্ভাবয অ্বস্থার্ বামিমোর েশ্চক্ষমণর টাউর্সমূহ এবাং ইশ্চর লেমর্র েশ্চক্ষণপশ্চিম এোর্া। বৃহস্পশ্চতবার রামতর 

মমিয লের্ তুষামরর প্রবেতা র্মম র্ামব। পূবনাভাস অ্র্রু্ায়ী রামতর তাপমাত্রা শ্চর্ম্ন-মিয 20 এর মমিয োর্মব, 

শ্চর্ন্তু লঝামড়া বাতামসর র্ারমণ এটিমর্ শ্চবমশর র্ম মমর্ হমব।  

  

আবহাওয়া পর্নমবক্ষণ, সতর্ীর্রণ, উপমেশর্ এবাং সবনমশষ পূবনাভামসর এর্টি সমূ্পণন তাশ্চের্ার জর্য, শ্চভশ্চজট 

র্রুর্ র্যাশর্াে ওময়োর সাশ্চভন স (National Weather Service) ওয়েবসাইট।  

  

তীব্র ঠাণ্ডায় বর্রাপত্তা  
  

লমৌসুমী লপাশার্-আশার্ পশ্চরিার্ র্রুর্  

• ল াো, হাের্া, এর্াশ্চির্ আস্তরণ-শ্চবশ্চশি গরম র্াপড় পশ্চরিার্ র্রুর্। আস্তরমণর মমিয 
আটমর্ পড়া বাতাস ইর্সুযমেটমরর র্াজ র্মর। ঘাম হওয়া এড়ামত, লর্টা লেমর্ ঠাণ্ডা লেমগ 

লর্মত পামর, র্াপমড়র আস্তরণ খুমে লিো লর্মত পামর। বাইমরর লপাশার্ েঢ়ৃভামব লবার্া, পাশ্চর্ 

লরাির্ এবাং মাোর টুশ্চপ-রু্ক্ত হমত হমব।  

• মাোয় সবসময় এর্টি হযাট বা টুশ্চপ পশ্চরিার্ র্রুর্ র্ারণ আপর্ার শরীমরর প্রায় অ্মিনর্ 

তাপমাত্রা মাোর লখাো তাে ুশ্চেময় লবশ্চরময় লর্মত পামর।  

• আপর্ার িুসিুসমর্ তীব্র শীত লেমর্ সুরক্ষা শ্চেমত স্কািন  শ্চেময় মুখমণ্ডে ল মর্ রাখুর্।  

• র্শ্চি  ার্মত হাতমমাজার লচময় েস্তার্া অ্শ্চির্ র্ার্নর্র র্ারণ আঙুেগুমো পরস্পমরর সাংস্পমশন 
অ্শ্চির্ উষ্ণ োমর্।  

  

র্াশ্চয়র্ শ্রম  

শীমতর ঝমড়া পশ্চরশ্চস্থশ্চত এবাং শশতয প্রবাহ এর্ প্রর্ার প্রাণঘাতী আবহাওয়া র্ারণ ঠাণ্ডা তাপমাত্রা আপর্ার 

হৃেশ্চপমণ্ড বাড়শ্চত চাপ লিমে। অ্শ্চতশ্চরক্ত পশ্চরশ্রম, লর্মর্ তুষার পশ্চরষ্কার র্রা, ময়ো সাি র্রা অ্েবা গাশ্চড় 

িাক্কা লেওয়া আপর্ার হাটন  অ্যাটামর্র ঝুুঁ শ্চর্ বাড়ামত পামর।  

এসব সমসযা এড়ামত, শ্চর্মম্নাক্ত পরামশন লমমর্ চেুর্:  

• উষ্ণ োকুর্, গরম র্াপড়-লচাপড় পশ্চরিার্ র্রুর্ এবাং বাইমর র্াজ র্রার সময় েীম্বর কাজ 

করুর্।  

• অ্শ্চতশ্চরক্ত পশ্চরশ্রম এড়ামত ঘর্ঘর্ শ্চবশ্রাম শ্চর্র্।  

• বুমর্ বযো অ্র্ুভব র্রমে – োমুর্ এবাং তৎক্ষণাৎ র্ামরা সাহার্য শ্চর্র্।  

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


 

 

  

হাইমপাোরশ্চময়া  
েীঘন সময় ঠাণ্ডা তাপমাত্রায় োর্মে হাইমপাোরশ্চময়া হমত পামর, শ্চবমশষ র্মর শ্চশশু ও বৃদ্ধমের। শ্চর্মম্নাক্ত 

উপসগনগুমোর শ্চেমর্ লখয়াে রাখুর্:  

• মমর্ামর্াগ শ্চেমত র্া পারা  
• েবুনে সমন্বয়  

• র্োয় অ্স্পিতা  
• ঘুমঘুম ভাব  

• অ্বসাে  

• তীব্র র্াুঁপুশ্চর্র পর হঠাৎ র্মর র্াুঁপুশ্চর্ লেমম র্াওয়া  
  

লর্ামর্া বযশ্চক্তর শরীমরর তাপমাত্রা র্শ্চে 95 শ্চডশ্চগ্র িামরর্হাইমটর শ্চর্মচ লর্মম র্ায়, তাহমে তৎক্ষণাৎ জরুশ্চর 

শ্চচশ্চর্ৎসা সহায়তা শ্চর্র্। লভজা র্াপড় খুমে লিেুর্, লরাগীমর্ গরম র্ম্বে শ্চেময় মুমড় লিেুর্, এবাং বাইমরর 

সাহার্য আসার আগ পর্নন্ত লরাগীমর্ গরম, অ্যােমর্াহে ও র্যামিইর্ শ্চবহীর্ তরে পার্ র্রমত শ্চের্।  

  

ফ্রেবাইট  

শীমতর শ্চেমর্ র্ারা বাইমর র্াজ র্মর বা লখোিুো র্মর তামের অ্জ্ঞামতও ফ্রেবাইট হমত পামর। ফ্রেবাইট 

লরামগর শুরুর শ্চেমর্ লর্ামর্া বযো র্রমব র্া, সুতরাাং শ্চর্মম্নর শ্চবপে সাংমর্তগুমোর প্রশ্চত েক্ষয রাখমবর্:  

• প্রেমত, ত্বমর্ অ্সাড়তা লবাি হমত পামর এবাং রশ্চঙর্ হময় লর্মত পামর। তারপর এটি সাো বা 
িূসর-হেমে রূপ শ্চর্মত পামর। ফ্রেবাইমট আক্রান্ত ত্বর্ স্পমশনই শ্চশরশ্চশমর অ্র্ুভূশ্চত হমত পামর।  

• ফ্রেবাইট হমত পামর সমেহ হমে, লরাগীমর্ এর্টি উষ্ণ স্থামর্ সশ্চরময় শ্চর্র্। আক্রান্ত স্থার্টি গরম 

ও শুর্মর্া শ্চর্েু শ্চেময় ল মর্ শ্চের্। র্খমর্া ঘষাঘশ্চষ র্রমবর্ র্া।  

• তারপর অ্শ্চতসত্বর লর্ামর্া ডাক্তামরর র্ামে অ্েবা হাসপাতামে শ্চর্ময় র্ার্।  

  

বর্রাপে র্াত্রা  
শ্চর্রাপে ড্রাইশ্চভাং এর শ্চর্েু সবমচময় গুরুত্বপূণন পরামশনগুশ্চের অ্ন্তভুন ক্ত হে:  

• র্খর্ শীতর্ােীর্ ঝড় আঘাত হামর্, তখর্ প্রময়াজর্ র্া হমে ড্রাইভ র্রমবর্ র্া।  

• লসতুগুমোয় সাবিার্তা অ্বেম্বর্ র্রুর্ লর্মহতু বরি লসখামর্ রাস্তার লচময় দ্রুত জমাট বাুঁমি।  

• লভজা পাতা রাস্তামর্ শ্চপশ্চেে র্রমত পামর, তাই র্খর্ই সামমর্ তামের এর্টা সূ্তপ আসমব, তখর্ 

আমরা িীর গশ্চতমত গাশ্চড় চাোমর্াটা গুরুত্বপূণন।  

• আপর্ামর্ আবশ্চশযর্ভামব ভ্রমণ র্রমত হমে, এটা শ্চর্শ্চিত র্রুর্ লর্ আপর্ার গাশ্চড়মত র্ম্বে, 

লবেচা, ফ্ল্যাশোইট ও অ্শ্চতশ্চরক্ত বযাটাশ্চর, অ্শ্চতশ্চরক্ত গরম র্াপড়, এর্ লজাড়া টায়ার লচর্, 

বযাটাশ্চর বুোর তার, সহমজ শশ্চক্ত প্রোর্র্ারী খাবার এবাং শ্চডসমেস ফ্ল্যাগ শ্চহমসমব বযবহার 

র্রমত উজ্জ্বে রমঙর র্াপমড়র মমতা টিমর্ োর্ার সরঞ্জামাশ্চে োমর্।  

• প্লাশ্চবত রাস্তার উপর শ্চেময় গাশ্চড় চাোমবর্ র্া; ঘুমর শ্চগময় অ্র্যশ্চের্ শ্চেময় র্ার্। প্রশ্চত ঘণ্টায় েইু 
মাইে লবমগ বময় চো জে এর্টা রাস্তা বা লসতু লেমর্ গাশ্চড় ভাশ্চসময় শ্চর্ময় লর্মত পামর।  



 

 

• লর্সব জায়গায় র্েী বা জেপ্রবাহ হঠাৎ বশৃ্চদ্ধ লপময় বর্যা আর্মত পামর, লর্মর্ হাইওময়র গতন , 
লসতু ও শ্চর্চুুু এোর্া, লসখামর্ েক্ষয রাখুর্।  

• র্শ্চে আপশ্চর্ আপর্ার গাশ্চড়র শ্চভতমর োমর্র্ আর আপর্ার চারপামশ জে দ্রুতমবমগ বাড়মত 

োমর্, তাহমে অ্শ্চবেমম্ব গাশ্চড় লেমড় চমে র্ার্।  

  

উপরন্তু, শীতর্ােীর্ ঝমড়র সমময় সবমচময় লবশ্চশ মৃতুয ও আঘামতর র্ারণ হে পশ্চরবহর্ েঘুনটর্া। ড্রাইশ্চভাং 
শুরুর আমগ, আপর্ার গাশ্চড় র্ামত বরি ও তুষারমুক্ত োমর্ তা শ্চর্শ্চিত র্রুর্; ভামো েশৃ্চিশশ্চক্ত ভামো ড্রাইশ্চভাং 
এর চাশ্চবর্াঠি। োমার জায়গাগুমোর পশ্চরর্ল্পর্া র্রুর্ এবাং গাশ্চড়গুশ্চের মমিয েরূত্ব বজায় রাখুর্, অ্শ্চতশ্চরক্ত 

সতর্ন  োকুর্, ও মমর্ রাখুর্, বাতাস তাশ্চড়ত তুষারপুঞ্জ লোট লোট শ্চশশুমের আড়াে র্মর শ্চেমত পামর। অ্শ্চির্ন্তু, 

সবসময় রাস্তা ও আবহাওয়ার পশ্চরশ্চস্থশ্চতর সামে আপর্ার গশ্চত লমোর্।  
 
সব রাস্তার লমাটরচাের্মের জর্য এটা গুরুত্বপূণন লর্ লনাপ্লাও ঘণ্টায় 35 মাইে পর্নন্ত গশ্চতমবমগ চমে র্া অ্মর্র্ 

লক্ষমত্রই শ্চেশ্চখত গশ্চত সীমার লেমর্ র্ম, এটা সুশ্চর্শ্চিত র্রমত লর্ েড়ামর্া েবণ ড্রাইশ্চভাং লেমর্ োমর্ ও রাস্তায় 

েশ্চড়ময় র্া পমড়। বারাংবার ইিারমেট হাইওময়মত, লনাপ্লাও পাশাপাশ্চশ র্াজ র্মর, লর্মহতু অ্মর্র্গুমো লের্ 

এর্সামে পশ্চরেন্ন র্রার এটা সবমচময় র্মনক্ষম ও শ্চর্রাপে উপায়।  

 

এোড়াও লমাটরচাের্ ও পেচারীমের এটা মাোয় রাখা উশ্চচৎ লর্ লনাপ্লাও ড্রাইভারমের েশৃ্চিসীমা সীশ্চমত োমর্, 

এবাং লনাপ্লাও এর আর্ার ও ওজর্ লর্ৌশমে ও দ্রুত োমামর্া র্ির্র র্মর লতামে। লনাপ্লাও এর লপের্ লেমর্ 

বরি ওড়ামর্া অ্তযশ্চির্ ভামব েশৃ্চিশশ্চক্ত হ্রাস র্রমত বা লহায়াইটআউট অ্বস্থার র্ারণ ঘটামত পামর। 

লমাটরচাের্মের লনাপ্লাও লর্ পার র্মর র্াওয়ার লচিা বা লপেমর্ খুব র্াোর্াশ্চে র্াওয়া উশ্চচৎ র্য়। 

লমাটরচাের্মের জর্য সবমচময় শ্চর্রাপে জায়গা হে লনাপ্লাও এর লবশ লপেমর্ লর্খামর্ রাস্তা পশ্চরষ্কার ও েবণাক্ত।  

  

এম্বজবির প্রস্তুবত  

লেট শ্চডপাটন মমি অ্ব োন্সমপামটন শর্ (Department of Transportation) লনা ললায়ার, কু্ষদ্রতর প্লাও োর্, 

লোডার ও লগ্রডার সহ প্রায় 1,600 বড় ডাম্প োর্, 52টি লটা প্লাও এবাং আমরা শতশত অ্র্যার্য সরঞ্জামাশ্চে 

বযবহার র্মর ঝমড়র লমার্ামবো র্মর। শীতর্ােীর্ ঝমড়র অ্গ্রগশ্চতমত সমগ্র লেট জমুড় রাস্তা সুরশ্চক্ষত রাখমত 

সাহার্য র্রমত এই সরঞ্জাম এর পাশাপাশ্চশ 3,700 এর লবশ্চশ র্মনর্তন া ও সুপারভাইজার শ্চর্ময়াগ র্রা হময়মে।  

  

লমাটরচাের্মের র্াত্রার পূমবন 511NY এখামর্ লেখমত www.511NY.org বা লমাবাইে অ্যাপ ডাউর্মোড 

র্রমত মমর্ র্রামর্া হমে। এই শ্চবর্ামূমেযর পশ্চরমষবাটি বযবহারর্ারীমের রাস্তার অ্বস্থা লেখার সুমর্াগ লেয় এবাং 
এমত রময়মে এর্টি শীমতর র্াত্রার সতর্ীর্রণ পদ্ধশ্চত র্া বাস্তব-সমময় র্াত্রার শ্চরমপাটন  ও লর্ার্ লর্ার্ লেট রাস্তা 
পশ্চরষ্কার, লভজা বা বরমি  ার্া তা প্রেশনর্ র্মর। পদ্ধশ্চতটি লমাটরচাের্মের র্াত্রা র্রাা আমেৌ সমীচীর্ শ্চর্ র্া 
তা শ্চর্িনারণ র্রমত এর্টা উপর্ারী সাংস্থার্ প্রোর্ র্মর।  

  

থ্রুওময় অ্মোশ্চরটির (Thruway Authority) 645 জর্ সুপারভাইজার ও চাের্ আমে র্ারা সমগ্র লেট জমুড় 

239টি বড় লনা প্লাও, 126টি মাঝাশ্চর লনা প্লাও, 11টি লটা প্লাও এবাং 57টি লোডার শ্চর্ময়াগ র্রমত এবাং 
115,000 টমর্রও লবশ্চশ রাস্তার েবণ প্রময়াগ র্রমত প্রস্তুত। থ্রুওময়মত শীমতর আবহাওয়া অ্বস্থার বযাপামর 

লমাটরচাের্মের সতর্ন  র্রমত শবশ্চচত্রযময় বাতন া শ্চচহ্ন, হাইওময় সতর্ন তা লরশ্চডও এবাং লসাশযাে শ্চমশ্চডয়া বযবহার 

র্রা হয়।  

  

http://www.511ny.org/


 

 

এোড়াও থ্রুওময় অ্মোশ্চরটি লমাটরচাের্মের তামের ম াবাইল অ্যাপ ডাউর্মোড র্রমত উৎসাশ্চহত র্মর র্া 
iPhone ও Android শ্চডভাইমস শ্চবর্ামূমেয উপেভয। অ্যাপটি লমাটরচাের্মের বাস্তব-সমময় োশ্চির্ এবাং শ্চের্ 

শ্চর্মেনশর্া সহায়তা োমভর সরাসশ্চর সুমর্াগ প্রোর্ র্মর। এোড়াও লমাটরচাের্রা TRANSalert ইমমইমের জর্য 
সাইর্ আপ র্রমত পামর র্া সমগ্র থ্রুওময় জমুড় সবনমশষ োশ্চির্ পশ্চরশ্চস্থশ্চত প্রোর্ র্মর এখায়ে।  

  
###  
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