
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/17/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

যেম্বেতু েীতকালীর্ ঝড় বর্উ ইয়ম্বকন র যিেীরভাগ এলাকায় দইু ফুট পেনন্ত তুষারপাম্বতর স্তুপ কম্বর 
তাই গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র আঠাম্বরাটি কাউবিম্বত জরুর অিস্থা য াষণা কম্বরর্  

  
আলিাবর্, ব্রুম, যের্াম্বগা, কলবেয়া, যেলাওয়োর, োম্বেস, গ্রীর্, মিম্বগামাবর, অম্বরঞ্জ, ওটম্বসম্বগা, 
যরর্ম্বসলার, সারাম্বতাগা, যেম্বর্কটাবে, যকাোবর, সুবলভার্, টিওগা, উল্স্টার এিং ওয়াবেংটর্ 

কাউবিম্বত যটম্বটর দমু্বেনাগ জরুবর অিস্থা য াষণা করা েম্বয়ম্বে  
 যটট পবুলে দটুি মারাত্মক দ ুনটর্াসে সারা রাত জমু্বড় 600টিরও যিবে দ ুনটর্া ও বিকল 

োর্িােম্বর্র বিষম্বয় জাবর্ম্বয়ম্বে  
  

বসরাবকউজ যেম্বক NYC যত 45 MPH পেনন্ত থ্রুওম্বয় গবত সীমা হ্রাস যপম্বয়ম্বে; পবরিের্ অবিদফতর 
মূল ইিারম্বটট কবরম্বোরগুবলম্বত 45 MPH সোয়ক গবত কােনকর কম্বর  

  
খাবল ও যটম্বেম ট্র্োক্টর যট্র্লারগুবল বর্বিয় েওয়ার জর্ে বর্উইয়কন  যটট থ্রুওম্বয় দবিম্বণ এবিট 24, 
কাম্বর্কটিকাট যটট লাইর্ যেম্বক যপর্বসলম্বভবর্য়া যটট লাইর্ পেনন্ত I-84, I-684-I-84 যেম্বক 

I-287 এর মম্বিে এিং I-84 এিং I-81 এর মম্বিে রুট 17 সকাল 11 টা পেনন্ত উম্বতালর্ করা েম্বয়ম্বে  
 
  

খাবল এিং টোর্ম্বেম ট্র্াক্টর যট্র্লারগুবল সকল MTA যসতু ও সুড়ম্বগর উপর বর্ম্বষিাজ্ঞা বিকাল 4 
পেনন্ত উম্বতালর্ করা েম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়মকন র আঠামরাটি কাউনিমে জরুনর অ্বস্থা জানর কমরমের্ 
যেমেেু একটি প্রচণ্ড শীমের ঝড় যেমের যবনশরভাগ যেমে অ্বযােে প্রভাব যেলমে থামক, যেমের 
নবসৃ্তে অ্ংশ জমুড় দইু েুমের যবনশ বরে স্তুপ কমর যদয়। নবমশষ কমর, য াষণার অ্ন্তভুন ক্ত 
কাউনিগুনল েল আলবানর্, ব্রুম, যচর্ামগা, কলনিয়া, যেলাওয়যার, োমচস, গ্রীর্, মিমগামানর, 
অ্মরঞ্জ, ওেমসমগা, যরর্মসলার, সারামোগা, যশমর্কোনে, যকাোনর, সুনলভার্, টিওগা, উল্স্োর এবং 
ওয়ানশংের্ কাউনি। যেে পনরবের্ এমজনি কেৃন ক যবশ নকেু সংখ্যক ভ্রমণ ও গনে সীমা হ্রামসর 
নবনিনর্মষি প্রময়াগ করা েময়মে। নর্উ ইয়কন বাসীমদর োমদর স্থার্ীয় আবোওয়ার প্রনেমবদর্ 
োলর্াগামদর জর্য পেনমবেণ চানলময় োওয়ার এবং যকামর্া অ্প্রময়াজর্ীয় ভ্রমণ এড়ামে পরামশন যদওয়া 
েমে কারণ যেমের অ্মর্ক জায়গায় ড্রাইনভংময়র অ্বস্থা নবপজ্জর্ক। 
  
"যেমের একো বড় অ্ংশ ভারী েুষারপাে ও অ্েযন্ত নবপজ্জর্ক ড্রাইনভং পনরনস্থনে যমাকামবলা 



 

 

করমে, আনম সাউদার্ন োয়ার, যমােক ভযানল, কযানপোল এবং নমে-োেসর্ অ্ঞ্চলগুনল জমুড় 
আঠারটি কাউনিমে জরুনর অ্বস্থা জানর করনে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়কন বাসীরা চরম 
শীেকালীর্ আবোওয়ার সামথ অ্পনরনচে র্য় এবং আমরা সবসমময়র মেই এর মিয নদময় োব। 
আমামদর োজার োজার কমী এবং সরঞ্জাম যেে জমুড় অ্পামরশর্গুনলমে নর্ময়ানজে আমে এবং কাজ 
যশষ র্া েওয়া পেনন্ত সম্প্রদায়মক সাোেয করার জর্য আমরা েথাসািয যচষ্টা চানলময় োব। 
ইমোমমিয, আনম সকল নর্উ ইয়কন বাসীমক বানড়মে থাকমে এবং যকার্ অ্প্রময়াজর্ীয় ভ্রমণ এনড়ময় 
চলমে অ্র্ুমরাি করনে োমে েুষারপাে ও রাস্তার কমীরা েে দ্রুে সম্ভব রাস্তা পনরষ্কার করমে 
পামর।"  
 
 
নসরানকউমসর এনিে 36 যথমক নর্উ ইয়কন  নসটি লাইর্ পেনন্ত থ্রুওময়র গনে সীমা 45 মাইল প্রনে 
 ণ্টায় কনমময় আর্া েময়মে, পাশাপানশ অ্র্যার্য আমরা কময়কটি গুরুত্বপূণন ইিারমেে কনরমোরসে:  

• I-88  
• I-87 (এনিে 1 যথমক এনিে 23)  
• I-90 (এনিে এনিে যথমক বাকন শায়ার স্পার পেনন্ত)  
• I-787  
• I-890  
• রুে 7 (I-87 যথমক রাজিার্ী অ্ঞ্চমলর হুনসক নিে পেনন্ত)  
• I-81 (PA লাইর্ যথমক এনিে 9)  
• I-84  
• I-684  
• সকল নমে-োেসর্ পাকন ওময়জসমূে  
• I-86 (I-390 যথমক টিওগা কাউনি লাইর্)  
• NY 17/I-86 (যচমুং কাউনি লাইর্ যথমক অ্মরঞ্জ কাউনি লাইর্)  
• I-99  

  
 আলবানর্র এনিে 24 যথমক নর্উ ইয়কন  নসটি লাইর্ পেনন্ত থ্রুওময়মে খ্ানল ও েযার্মেম ট্রাক্টর 
যট্রলার নর্নষদ্ধ, কামর্নক্টকাে যেে লাইর্ যথমক যপর্নসলভানর্য়া যেে লাইর্ পেনন্ত ইিারমেে 684, 
ইিারমেে 84 যথমক ইিারমেে 287 এবং ইিারমেে 84 যথমক ইিারমেে 81 এর রুে 17 
সকাল 11 ো যথমক েুমল যর্ওয়া েময়মে সকল MTA যসেু এবং সুড়মগর উপর একই িরমর্র 
নর্মষিাজ্ঞা নবমকল 4 ো পেনন্ত বোল থাকমব।  
  
রাোরানে, যেমের যবনশরভাগ অ্ংশ জমুড় দইু েুমেরও যবনশ েুষারপাে েময়মে, যেখ্ামর্ দনেণ স্তর 
সমবনাচ্চ েুষারপামের সম্মুখ্ীর্ েময়মে। নবংেযামের্ সািারণে 24 ইনঞ্চ েুষারপাে েয়, েখ্র্ আলবানর্ 
16 ইনঞ্চ, নকংের্ 14 ইনঞ্চ, এবং নর্উ ইয়কন  নসটি 8 যপময়মে। দপুুমরর মমিয েুষারপামের সামথ 
সামথ এই ঝড় এই অ্ঞ্চল যথমক সমর যেমে থাকমব। নকেু এলাকায় আমরা 4 যথমক 8 ইনঞ্চ বরে 



 

 

পড়ার সম্ভাবর্া রময়মে। োপমাো উচ্চ 19 যথমক কম 20 নেনগ্র পেনন্ত নবসৃ্তে েমব এবং নবপজ্জর্ক 
ভ্রমণ পনরনস্থনে 15 মাইল প্রনে  ণ্টায় বাোস সমগ অ্বযােে থাকমব।  
  
জােীয় আবোওয়া পনরমষবা (National Weather Service) ইনেমমিযই ঝমড়র আমগ যবশ কময়কটি 
শীেকালীর্ ঝমড়র র্জরদারী জানর কমরমে। নর্উ ইয়কন বাসীমদর সেকন  থাকমে এবং পনরনস্থনে 
পনরবেন মর্র জর্য স্থার্ীয় আবোওয়ার পবূনাভাস পেনমবেণ করমে এবং োমদর পনরবার এবং 
পনরবারমক এখ্র্ অ্প্রীনেকর আবোওয়ার জর্য প্রস্তুে কমর োমদর নর্রাপত্তা নর্নিে করমে অ্র্ুমরাি 
করা েময়মে। আবোওয়া পেনমবেণ, সেকীকরণ, উপমদশ এবং সবনমশষ পূবনাভামসর সব খ্বরাখ্বমরর 
জর্য, র্যাশর্াল ওময়দার সানভন স (National Weather Service)-এর ওময়বসাইে পনরদশনর্ করুর্।  
  
এম্বজবির প্রস্তুবত  
  
পনরবের্ নবভাগ (Department of Transportation) 
পনরবের্ নবভাগ েনেগ্রস্ত এলাকায় সম্পদ স্থার্ান্তর অ্বযােে যরমখ্মে এবং 3,587 জর্ সুপারভাইজার 
এবং অ্পামরের নর্ময় সাড়া নদমে। ঝমড়র পুমরা সময় জমুড় এবং অ্গ্রানিকারেকু্ত পনরষ্কার করার 
নিয়া কলামপর জর্য সকল আবানসক স্থার্গুমলামে 24/7 কাজ করার জর্য কমী নর্ময়াগ করা েমব। 
সকল উপলভয S&I সরঞ্জাম যমাোময়র্ করমে প্রস্তুে। রাজযবযাপী সরঞ্জামমর সংখ্যা নর্ম্নরূপ:  

• 1,613টি বড় প্লাউ ট্রাক  
• 179টি মাঝানর নেউটি প্লাউ  
• 52টি যো প্লাউ  
• 311টি বড় যলাোর  
• 38টি যনা যলায়ার  

  
সংকোপন্ন এলাকায় েুষার ও বরমের নিয়াকলামপ সোয়োর উমেমশয যমাে 180 জর্ আপমেে 
কমী, োর মমিয আমে: 164টি প্লাউ ট্রাক পনরচালক, 8টি সরঞ্জাম অ্পামরের প্রনশেক এবং 8টি 
যমকানর্ি; এবং 4টি যমকানর্ক সানভন স ট্রাক যমাোময়র্ করা েমে। এগুমলা নর্ম্নরূমপ বণ্টর্ করা 
েময়মে:  

• কযানপোল নরনজওর্ 2টি যমকানর্ক এবং 1টি যমকানর্ক সানভন স ট্রাক পামব  
• নমে-োেসর্ অ্ঞ্চল 67টি প্লাউ পনরচালক, 6 সুপারভাইজার, 4জর্ সরঞ্জাম অ্পামরের 

প্রনশেক, 2টি যমকানর্ি ও 1 টি োনিক পনরমষবা ট্রাক পামব  
• সাউদার্ন োয়ার 12টি প্লাউ অ্পামরের, 2টি সরঞ্জাম অ্পামরের প্রনশেক পামব  
• লং আইলযান্ড 85 জর্ প্লাউ অ্পামরের, 2টি সরঞ্জাম অ্পামরের প্রনশেক, 4 জর্ যমকানর্ি, 

2 জর্ যমকানর্ক সানভন স ট্রাক পামব  
 থ্রুওময় অ্মথানরটির (Thruway Authority) 
থ্রুওময় অ্মথানরটির 682 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরের প্রস্তুে যরমখ্মে োরা সমগ্র যেে জমুড় 
252 টি বড় যনা প্লাও, 103টি মাঝানর যনা প্লাও, 11টি যো প্লাও এবং 62টি যলাোর কামজ 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8faa5331-d0316bf6-8fa8aa04-000babd9f75c-71a7fed87250e8b8&q=1&e=63b82e9b-177f-47b5-aadf-4fabc4c463d5&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Falerts.weather.gov%252Fcap%252Fny.php%253Fx%253D1%26data%3D04%257C01%257C%257C124adb240bd04cde7d0b08d8a206efa4%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637437497999940538%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DH9VtDLhHPyBVZ4QvJjZKbgKGjCJPsm4qTl2ztB87iOc%253D%26reserved%3D0


 

 

নর্ময়ানজে করার জর্য এবং 125,000 েমর্রও যবনশ রাস্তার লবণ প্রময়াগ করার জর্য প্রস্তুে।  
  
উপরন্তু, আেটি বৃেৎ যনা প্লাও এবং থ্রুওময়র বাোমলা নবভাগ যথমক 16 জর্ অ্পামরের এবং 6 
জর্ সুপারভাইজার, পাশাপানশ একটি যো প্লাও এবং থ্রুওময় নসরানকউস নবভাগ যথমক একটি বড় 
যলায়ার নর্ম্ন োেসর্ উপেযকা অ্ঞ্চমল সবনানিক পবূনাভাস যমাে েুষার এবং বরে অ্পামরশমর্ 
সোয়ো করার জর্য যমাোময়র্ করা েময়মে। 
  
থ্রুওময়মে শীমের আবোওয়া অ্বস্থার বযাপামর যমােরচালকমদর সেকন  করমে নবনভন্নরকমমর বােন া 
নচহ্ন, োইওময় সেকন ো যরনেও এবং যসাশযাল নমনেয়া বযবোর করা েয়। 
  
থ্রুওময় অ্মথানরটি (Thruway Authority) যমােরচালকমদর োমদর যমাবাইল অ্যাপ োউর্মলাে করমে 
উৎসানেে কমর ো আইমোর্ এবং অ্যান্ড্রময়ে নেভাইমস োউর্মলামের জর্য নবর্ামূমলয উপলভয। অ্যাপটি 
যমােরোর্ চালকমদর প্রকৃে-সমময় ট্রানেক এবং নদক-নর্মদনশর্া সোয়ো লামভর সরাসনর সুমোগ 
প্রদার্ কমর। এোড়াও যমাের চালকরা ই-যমইমলর জর্য সাইর্ আপ করমে পামরর্ ট্রািঅ্যালােন  
(TRANSalert) ো সমগ্র থ্রুওময় জমুড় সবনমশষ ট্রানেক পনরনস্থনের েথয প্রদার্ কমর এখ্ামর্।  
  
পাকন , নবমর্াদর্ ও ঐনেোনসক সংরেণ দপ্তর (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) 
নর্উ ইয়কন  যেমের পাকন  পুনলশ (New York State Park Police) ও পামকন র কমীরা সেকন  আমের্ 
এবং আবোওয়া পনরনস্থনে ও প্রভাব নর্কেভামব পেনমবেণ করমের্। প্রনেনিয়া সরঞ্জাম প্রসার করা 
েমে, পরীনেে এবং ঝড় প্রনেনিয়া বযবোমরর জর্য প্রস্তুে করা েমে। এমজনির েয়জর্ সয়ার িু 
আমে োরা যমাোময়মর্র জর্য উপলভয। পাকন  পুনলমশর কামে 21টি যনামমাবাইল এবং চারটি য রা 
কযাব সে ট্রযাক করা োয় এমর্ UTV যমাোময়মর্র জর্য উপলভয। পামকন র দশনর্াথীমদর 
parks.ny.gov এই ওময়ব সাইে টি যচক করা উনচৎ বা পাকন  যখ্ালা ও বমের সমময়র বযাপামর 
সবনমশষ েমথযর জর্য োমদর স্থার্ীয় পাকন  অ্নেমস কল করা উনচৎ। 
 
পনরমবশ সংরেণ নবভাগ (Department of Environmental Conservation, DEC) 
DEC পনরমবশ সংরেণ পনুলশ অ্নেসার (Environmental Conservation Police Officers), েমরে 
যরঞ্জাসন (Forest Rangers), জরুনর বযবস্থাপর্া কমীরা এবং অ্ঞ্চমলর কমীরা সেকন  আমের্ এবং 
পনরনস্থনের পেনমবেণ করমের্ এবং েীব্র বায়ুপ্রবাে সে, গুরুের আবোওয়ায় আিান্ত েমে পামর 
এমর্ এলাকা ও অ্বকাঠামমাগুমলামক সনিয়ভামব েেল নদমের্। সকল উপলভয সংস্থার্ যে যকামর্া 
জরুনর পনরনস্থনের যমাকামবলায় সোয়ো করমে প্রস্তুে আমে। 
  
পাবনলক সানভন স দপ্তর (Department of Public Service) 
নর্উ ইয়কন  যেে জমুড় েয়েনে মূলযায়র্, পনরনস্থনে যমাকামবলা ও পুর্রুদ্ধামরর উমেমশয নর্ময়ানজে 
করার জর্য নর্উ ইয়কন  ইউটিনলটির বেন মামর্ প্রায় 5,500 জর্ শ্রনমক রময়মে। জর্ পনরমষবা 
নবভামগর কমীরা ঝমড়র পুমরা  ের্া জমুড় ইউটিনলটির কাজগুনল পেনমবেণ করমব এবং 
ইউটিনলটিগুনল উপেুক্ত কমীমদর দ্বারা সবনানিক প্রভাব অ্র্ুভুে অ্ঞ্চমল স্থার্ান্তনরে েমে ো নর্নিে 

http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=345041c6-6bcb7901-3452b8f3-000babd9f75c-90c01ea91112af6e&q=1&e=63b82e9b-177f-47b5-aadf-4fabc4c463d5&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fparks.ny.gov%252F%26data%3D04%257C01%257C%257C124adb240bd04cde7d0b08d8a206efa4%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637437497999940538%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DgxKHSlbIC4mkrguUwHRLc7K13%252FjkW0Q33wHe%252BWVd2vE%253D%26reserved%3D0


 

 

করমব।  
  
নেনভশর্ অ্ব যোমলযান্ড নসনকউনরটি এন্ড ইমামজন নি সানভন মসস নবভাগ (Division of Homeland 
Security and Emergency Services) 
নর্উইয়কন  যেে নেনভশমর্র যোমলযান্ড নর্রাপত্তা ও জরুনর যসবা নবভামগর জরুনর অ্পামরশর্স 
যসিার (Emergency Operations Center) COVID-19 মোমারীর কারমণ সনিয় রময়মে এবং 
োরা আবোওয়ার পনরনস্থনে পেনমবেণ করমব, যেমের প্রনেনিয়া কােনিম পনরচালর্া করমব এবং 
 ের্ার পুমরা সময়কামল এলাকাবাসীর সামথ যোগামোগ করমব। যেমের মজদুমকন্দ্রগুনল ঝড়-সম্পনকন ে 
প্রময়াজমর্ েনেগ্রস্ত যলাকালময় সম্পদ যমাোময়মর্র জর্য প্রস্তুে। এর মমিয রময়মে পাম্প, যচইর্স, 
বানলর বস্তা এবং যবােলজাে পানর্। গভর্নর কুওমমার নর্মদন মশ, যেে অ্নেস অ্ে োয়ার নপ্রমভর্শর্ 
এন্ড কমরাল (State Office of Fire Prevention and Control) আজ নমে োেসর্ অ্ঞ্চমল নের্টি 
ট্রযাক করা োর্ যকার্ প্রময়াজর্ীয় উদ্ধার প্রমচষ্টায় স্থার্ীয় অ্ংশীদারমদর সাোেয করার জর্য আমগ 
যথমক স্থাপর্ করমে।  
  
যেে পনুলশ (State Police) 
বুিবার যথমক ঝড় শুরু েওয়ার পর যথমক যেে পুনলশ যেে জমুড় 600টিরও যবনশ দ ুনের্া এবং 
নবকল োর্বােমর্র নবষময় জানর্ময়মে োর মমিয দটুি মারাত্মক দ ুনের্াও রময়মে। যেে পনুলশ 
েনেগ্রস্ত এলাকায় কমীমদর সংখ্যা 20 শোংশ বানড়ময়মে এবং প্রময়াজর্ অ্র্ুোয়ী েনেগ্রস্ত 
এলাকাগুনলমে অ্নেনরক্ত টু্রপার যমাোময়র্ করমে প্রস্তুে। চার চাকার গানড়, যনামমাবাইল এবং 
ইউটিনলটি োক োর্বাের্ সে সকল যেে পুনলমশর নবমশষ োর্বাের্ প্রস্তুে করা েময়মে এবং 
োৎেনণক প্রনেনিয়ার জর্য প্রস্তুে। সকল টু্রমপর জরুনর শনক্ত এবং যোগামোগ সরঞ্জাম পরীো করা 
েময়মে। 
যমমট্রাপনলের্ ট্রািমপােন  অ্থনরটি (Metropolitan Transportation Authority)  
যমমট্রাপনলের্ ট্রািমপােন  অ্থনরটি এর কমীরা নর্রাপদ, নর্ভন রমোগয যসবা নর্নিে করমে সারা রাে 
িমর কমঠার পনরশ্রম কমরমের্। MTA কমীরা লবণ েড়ামে এবং প্লযােেমন এবং নসিঁনড় যথমক েুষার 
এবং বরে পনরষ্কার করমে, নসগর্যাল, সুইচসমূে, েৃেীয় যরল চালু অ্বস্থায় রাখ্মে, ট্রযামক পমর 
োওয়া গাে সরামে, এবং ঝমড়র সময় যে যকার্ আবোওয়া সংিান্ত চযামলমঞ্জর মুমখ্ামনুখ্ েমে 
প্রস্তুে। 
  
MTA নব্রজ এবং োমর্লগুনল খ্ানল ও যেমন্ডম ট্রযাক্টমরর যট্রলার নর্মষিাজ্ঞা আজ নবকাল 4ো পেনন্ত 
রময়মে। লং আইলযান্ড যরল যরাে (Long Island Rail Road) একটি বনিনে সাপ্তানেক সময়সচূীমে 
কাজ করমে। 
  
গ্রােকমদর অ্প্রময়াজর্ীয় ভ্রমণ এড়ামে, সবনমশষ সানভন স আপমেমের জর্য mta.info যচক করমে এবং 
নসমেম পনরভ্রমমণর সময়, নবমশষ কমর বাইমরর প্লযােেমন ও নসিঁনড়মে চরম সেকন ো অ্বলির্ করমে 
উৎসানেে করা েয়। গ্রােকমদর যেিে বা ইমমইমলর মািযম নরময়ল োইম সানভন স অ্যালামেন র জর্য 
সাইর্ আপ করা উনচৎ। MTA-এর অ্যাপগুনলর মািযমমও এই সেকন ো পাওয়া োয়: MYmta, 
যমমট্রা-র্থন যট্রমর্র সময় এবং লং আইলযান্ড যরল যরাে যট্রমর্র সময়।  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5a7941f2-05e27935-5a7bb8c7-000babd9f75c-1bbf27e7f3049457&q=1&e=63b82e9b-177f-47b5-aadf-4fabc4c463d5&u=https%3A%2F%2Fmymtaalerts.com%2FLoginC.aspx
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5a7941f2-05e27935-5a7bb8c7-000babd9f75c-1bbf27e7f3049457&q=1&e=63b82e9b-177f-47b5-aadf-4fabc4c463d5&u=https%3A%2F%2Fmymtaalerts.com%2FLoginC.aspx


 

 

  
বন্দর কেৃন পে (Port Authority) 
বন্দর কেৃন পে যমােরচালকমদর এই সপ্তামের শীেকালীর্ ঝমড়র সময় সেকন  থাকার আহ্বার্ 
জানর্ময়মে; যসেুমে এবং োর সামথ যমাড় যথমক আসা রাস্তা বরাবর গনের নর্মষিাজ্ঞা কােনকর 
থাকমে পামর।  
  
বন্দর কেৃন পে এর নবমার্বন্দর, বাস োনমনর্াল এবং বাস যেশর্ নদময় োো করা ভ্রমণাথীমদর 
নবলি, বানেল অ্থবা আবার বুনকংময়র সবনমশষ েমথযর জর্য সরাসনর বাস কযানরয়ার ও 
এয়ারলাইমির সামথ যোগামোগ করার জর্য উৎসানেে করা েয়। বন্দর কেৃন পে সুনবিা সম্পমকন  
সবনমশষ েমথযর জর্য, অ্র্গু্রে কমর যসাশযাল নমনেয়া যদখ্ুর্, PA এলােন গুনলর-জর্য সাইর্ আপ করুর্ 
অ্থবা PA যমাবাইল অ্যাপগুনলর মমিয একটি োউর্মলাে করুর্।  
  
নর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্থনরটি / কযার্াল কমপনামরশর্ (New York Power Authority / Canal 
Corporation) 
নর্উ ইয়কন  পাওয়ার অ্থনরটি (New York Power Authority) এবং কযার্াল কমপনামরশমর্র কমীরা 
(Canal Corporation staff) আসন্ন ঝমড়র আমগ শীেকালীর্ আবোওয়ার জর্য আগে ঝমড়র আমগ 
যথমকই সমস্ত প্রস্তুনে, সম্পদ ও সরঞ্জাম ঝড় প্রস্তুে নকর্া ো নর্নিে করার জর্য নর্য়নমে প্রস্তুনে 
সম্পন্ন কমরমে। প্রময়াজমর্ নবদযুৎ পরু্রুদ্ধার কােনিমমক সোয়ো করার জর্য নবদযুৎ কেৃন পে 
(Power Authority)ও প্রস্তুে। 
  
সুরিার টিপসসমে  
  
নর্রাপদ ভ্রমণ  
সব সড়মকর গানড়চালকমদর এো জার্া গুরুত্বপূণন যে যনাপ্লাওগুনল 35 মাইল প্রনে  ণ্টা গনে অ্বনি 
চলমে পামর, ো বহু যেমে যপাে করা গনেমবমগর কম, োমে নর্নিে করা োয় যে রাস্তায় 
নেোমর্া লবণ ড্রাইনভং যলর্ োনড়ময় রাস্তার বাইমর চমল র্া োয়। বারংবার ইিারমেে োইওময়মে, 
েুষার-অ্পসারণ-েি পাশাপানশ কাজ কমর, যেমেেু অ্মর্কগুমলা যলর্ একসামথ পনরেন্ন করার এো 
সবমচময় কােনকর ও নর্রাপদ উপায়।  
 
যমােরচালক এবং পথচারীমদর এোও মমর্ রাখ্া উনচে যে যনাপ্লাওগুনল মোসড়মকর গনের যচময় িীর 
গনেমে চমল এবং োমদর কাোকানে ভ্রমমণর সময় যমােরচালকমদর সেকন ো অ্বলির্ করা উনচে। 
েুষার-অ্পসারণ-েমির যপের্ যথমক বরে ওড়ামর্া এর চালকমদর দনৃষ্টশনক্ত মারাত্মকভামব হ্রাস 
করমে বা যোয়াইেআউে অ্বস্থার কারণ  োমে পামর। গানড়চালকমদর েুষার-অ্পসারণ-েিমক পাশ 
কাটিময় োওয়ার যচষ্টা করা বা যপের্-যপের্ োওয়া অ্থবা খ্ুব কাোকানে োওয়া উনচৎ র্য়। 
গানড়চালকমদর জর্য সবমচময় নর্রাপদ জায়গা েল েুষার-অ্পসারণ-েমির যবশ খ্ানর্কো যপেমর্ 
যথমক চালামর্া কারণ যসখ্ামর্ রাস্তা পনরষ্কার ও লবণাক্ত থামক।  
 
শীেকামল নর্রাপদ ড্রাইনভং এর নকেু সবমচময় গুরুত্বপূণন পরামশনগুনলর অ্ন্তভুন ক্ত েল:  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=246b058f-7bf03d48-2469fcba-000babd9f75c-7b8f813f16c01397&q=1&e=63b82e9b-177f-47b5-aadf-4fabc4c463d5&u=https%3A%2F%2Fnam11.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.panynj.gov%252Fport-authority%252Fen%252Falerts.html%26data%3D04%257C01%257C%257C124adb240bd04cde7d0b08d8a206efa4%257C496b87481f5f49a8a46d98a389b1b070%257C0%257C0%257C637437497999950493%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3D6%252FVQXj3htR4vyrmoTXwX497m5q9V1zwPjxH4RyJM9Y4%253D%26reserved%3D0


 

 

• েখ্র্ শীেকালীর্ ঝড় আ াে োমর্, েখ্র্ প্রময়াজর্ র্া েমল ড্রাইভ করমবর্ র্া।  
• আপর্ার ভ্রমণ করা আবশযক েমল, নর্নিে করুর্ যে আপর্ার গানড়মে কিল, যবলচা, 

ফ্ল্যাশলাইে ও অ্নেনরক্ত বযাোনর, অ্নেনরক্ত গরম কাপড়, এক যজাড়া োয়ার যচর্, বযাোনর 
বুোর, োর, সেমজ শনক্ত প্রদার্কারী খ্াবার এবং নেসমট্রস ফ্ল্যাগ নেমসমব বযবোর করমে 
উজ্জ্বল রমের কাপড়-জােীয় টিমক থাকার সরঞ্জামানদ যের্ মজদু থামক।  

• যপট্রল নিজ-আপ আেকামে আপর্ার গযামসর েযাঙ্ক ভনেন  রাখ্ুর্।  
• আপর্ার বযবোর উপমোগী যসল যোর্ বা অ্র্যার্য যোগামোমগর েি যেমর্ েু-ওময় যরনেও 

থাকমল, যসগুমলার বযাোনর চাজন  নদময় রাখ্রু্ এবং ভ্রমণ করার সময় এটি আপর্ার সামথই 
রাখ্ুর্। আপনর্ েনদ যকাথাও আেকা পমড়র্, আপনর্ সাোমেযর জর্য যোর্ করমে পারমবর্, 
উদ্ধারকারীমক আপর্ার অ্বস্থার্ সম্পমকন  জার্ামে পারমবর্।  

• নর্নিে করুর্ যে আপর্ার োোয়ামের পনরকল্পর্া অ্র্য যকউ জামর্।  
  
শীেকামল আপর্ার গানড় প্রস্তুে করুর্ 
 
এখ্র্ শীেকালীর্ যমৌসুমমর জর্য আপর্ার গানড় প্রস্তুে করমল েখ্র্ আপর্ার এটির সব যচময় যবনশ 
প্রময়াজর্ েমব েখ্র্ ো নর্নিে করমে সাোেয করমব যে আপর্ার গানড় ভাল কাজ করমে। 
একজর্ যমকানর্কমক নদময় আপর্ার গানড়র নর্ম্ননলনখ্ে নজনর্ষগুনল পরীো করার্:  

• বযাোনর  
• ওয়াইপার এবং উইন্ডনশল্ড ওয়াশার ফু্ল্ইে  
• এনিনিজ  
• ইগনর্শর্ নসমেম  
• থারমমােযাে  
• আমলা  
• এিজে নসমেম  
• ফ্ল্যানশং েযাজােন  লাইে  
• নেোর  
• যব্রক  
• নেিোর  
• যেমলর স্তর  

  
এোড়াও নর্নিে যোর্:  

• ভাল শীেকালীর্ োয়ার ইর্েল করুর্। নর্নিে েময় নর্র্ যে োয়ামরর পেনাপ্ত যট্রে আমে। 
সব-আবোওয়া যরনেয়াল সািারণে অ্নিকাংশ শীেকালীর্ অ্বস্থার জর্য পেনাপ্ত েয়। আপনর্ 
ভারী েুষার পনরনস্থনের জর্য আপর্ার গানড়মে োয়ার যচইমর্র একটি যসে বের্ করমে 
চাইমে পামরর্।  



 

 

• বরে এবং েুষার অ্পসারমণর জর্য একটি উইন্ডনশল্ড স্ক্র্যাপার এবং যোে ঝাড় ুরাখ্ুর্ এবং 
শীে যমৌসুম জমুড় অ্ন্তে অ্মিনক েযাঙ্ক গযাস বজায় রাখ্ুর্।  

• সাবিামর্ দী ন ভ্রমমণর পনরকল্পর্া করুর্। স্থার্ীয় প্রচার মািযমমর প্রনেমবদর্ শুর্ুর্ অ্থবা 
রাস্তার সাম্প্রনেক পনরনস্থনের জর্য আইর্ বলবেকারী সংস্থামক কল করুর্।  

  
নর্রাপমদ ড্রাইভ করুর্  
শীেকালীর্ ঝড়গুনলর সমময় সবমচময় যবনশ মৃেুয ও অ্েমের কারণ েল পনরবের্ দ ুনের্া।  

• এই শীমের যমৌসুমম চালমকর আসমর্ বসার আমগ, প্রমেযক চালক আমামদর কুল বাস 
চালকমদর কাে যথমক একো নশো নর্মে পামরর্। এো খ্ুবই প্রাথনমক, নকন্তু আমামদর 
োর্বাের্মক েুষার এবং বরে যথমক পনরষ্কার রাখ্মে েমব। ভাল দনৃষ্টশনক্ত ভাল ড্রাইনভং এর 
একটি চানবকাঠি।  

• যকাথায় যকাথায় থামমবর্ োর পনরকল্পর্া কমর নর্র্ এবং দইু গানড়র মমিয দরূত্ব বজায় 
রাখ্ুর্। অ্নেনরক্ত সেকন  থাকুর্। মমর্ রাখ্মবর্, যনানড্রেেস যোে বাচ্চামদর লুনকময় রাখ্মে 
পামর। অ্নিকন্তু, সবসময় রাস্তা ও আবোওয়ার পনরনস্থনের সামথ আপর্ার গনে যমলার্।  

  
েনদ ঝমড়র কবমল পমড়র্ এবং োো অ্বযােে রাখ্মে অ্েম ের্:  

• আপর্ার গানড়মে থাকুর্ এবং সাোেয যপমে অ্মপো করুর্।  
• গরম থাকার জর্য স্বল্প সমময়র জর্য আপর্ার ইনঞ্জর্ চালার্। আপর্ার োওয়ার নবপনরে 

নদমকর জার্লা যখ্ালা রাখ্রু্ এবং নর্নিে করুর্ যে আপর্ার এিজে পাইমপ বরে জমম 
যর্ই।  

• রামে যোম লাইে চালু করুর্ েখ্র্ আপনর্ ইনঞ্জর্ চালামের্ োমে উদ্ধারকারীমদর নসগর্যাল 
করা োয়।  

• আপর্ার গানড় যথমক একটি উজ্জ্বল রমের কাপড় বা কাপমড়র েুকরা ঝুনলময় রাখ্ুর্।  
• রক্ত সঞ্চালর্ বজায় রাখ্মে এবং গরম রাখ্মে োে, পা, আগলু এবং পাময়র আগলু 

যজারামলাভামব র্ড়াচড়া কমর সমময় সমময় বযায়াম করুর্।  
  
শীেকালীর্ সুরোর বযাপামর আমরা পরামমশনর জর্য, অ্র্ুগ্রে কমর নর্উ ইয়মকন র নেনভশর্ অ্ব 
যোমলযান্ড নসনকউনরটি অ্যান্ড এমামজন নি সানভন সন (New York State Division of Homeland 
Security and Emergency Services) এর ওময়বসাইে নভনজে করুর্।  

  
###  
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