অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/8/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা সতকনতা জাবর করম্বলর্ কারণ আপম্বেট বর্উ ইয়ম্বকনর জর্ে ললক ইম্বেক্ট তু ষার ও
েীতকালীর্ আিহাওয়া পবরবিবত পূিনাভাস লেওয়া হম্বয়ম্বে

পবিম বর্উ ইয়কন (Western New York) এিং র্র্ন কাবিম্বত (North Country) 12 ইবি পর্ন ন্ত
তু ষার জমা সম্ভি
ভারী তু ষার িোন্ড ও উড়ন্ত তু ষাম্বরর কারম্বণ ভ্রমণ পবরবিবত প্রবতকূল হম্বত পাম্বর
গভর্নর কুওম ো আজমে আপমেট নর্উ ইয়মেন র বেনির ভোগ স্থোমর্ প্রনিকূল আেহোওয়ো পনরনস্থনির পূেনোভোমের
ফমল নর্উ ইয়েন েোেীমে প্রস্তুনি বর্ওয়োর িোনগদ নদমলর্, পূেনোভোে অর্ুযোয়ী এই পনরনস্থনি শুরু হমে ঙ্গলেোর
বিষ রোমি এেং পুমরো বেমট েৃহস্পনিেোর পযনন্ত চলমে। যনদও বেমটর বেনির ভোগ স্থোমর্ োঝোনর িু ষোরপোমির
ধোরণো েরো হমে, পনি নর্উ ইয়েন এেং র্র্ন েোনিম র অংিনেমিমষ বলে ইমফক্ট নেমেম র ফমল এে ফু ট পযনন্ত
িু ষোর জ মে েমল ধোরণো েরো হমে। এইেে এলোেোর নর্উ ইয়েন েোেীমদর আগো ী 36 ঘণ্টোয় েিেন িোর েোমর্
ভ্র ণ েরো উনচি েোরণ িু ষোমর ঢোেো রোস্তোঘোট ও েীন ি দৃনিেী োর েোরমণ গোনি চোলোমর্োর পনরনস্থনি েঠির্
হময় উঠমি পোমর।
"যনদও বেনির ভোগ নর্উ ইয়েন েোেীর জর্য িীিেোলীর্ আেহোওয়ো র্িু র্ নেছু র্য়, নেন্তু এই আেন্ন ঝিটি
উমেখমযোগয পনর োণ বলে ইমফক্ট িু ষোর নর্ময় আেমে এেং েম্ভোেয েঠির্ ভ্র ণ পনরনস্থনি েৃনি েরমে", গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "আন নর্উ ইয়েন েোেীমে িোনগদ নদনে গোনি চোলোমর্োর ে য় অনিনরক্ত েিেন র্োেমি এেং
দ্রুি পনরেিন র্িীল আেহোওয়ো পনরনস্থনির েযোপোমর েমচির্ র্োেমি। আ রো ঝিটি পযনমেক্ষণ েরনছ এেং
বযমেোমর্ো ুহূমিন আ োমদর স্থোর্ীয় অংিীদোরমদর েোহোযয েরোর জর্য প্রস্তুি আনছ।"
েোমফমলোর জোিীয় আেহোওয়ো বেেো (National Weather Service) আজমে বিষ রোি বর্মে েৃহস্পনিেোর
নেেোল পযনন্ত েযোটোরোগোে, িোমটোকুয়ো, দনক্ষণ ইনর এেং ওয়োইময়োন ং েোউনিগুনলমি এেটি িীিেোলীর্ ঝি
র্জরদোনর (Winter Storm Watch) জোনর েমরমছ। ব োট ছয় বর্মে 12 ইনি েম্ভোেয িু ষোর জ োেহ ভোরী
বলে ইমফক্ট িু ষোরপোি েম্ভে, এর েমেনোচ্চ পনর োণ িোমটোকুয়ো নরজ ধমর হমে েমল ধোরণো েরো হমে। েোিোমের
গনি ঘণ্টোয় 40 োইল পযনন্ত হমি পোমর, যোর ফমল িু ষোর উিমে এেং দৃনিেী ো উমেখমযোগয পনর োণ েম
যোমে। প্রনিকূল ভ্র ণ পনরনস্থনি েম্ভেি েৃহস্পনিেোমরর েেোল ও রোমির যোিোয়োিমে প্রভোনেি েরমে।
আপমেট নর্উ ইয়মেন র অর্যোর্য অংমি িীিেোলীর্ আেহোওয়ো উপমদিমেন্দ্র (Winter Weather Advisories)
েোযনেরী র্োেমে। র্র্ন েোনিি ব ম োট িু ষোরপোি োঝোনর র্োেমে, অযোনিরন্ডোমে ব োট েোি বর্মে 11 ইনি
িু ষোর জ মি পোমর। বেন্দ্রীয় নর্উ ইয়েন , ব োহে ভযোনল, রোজধোর্ী ও ধয-হোিের্ অিমল, এে বর্মে নির্ ইনি
পযনন্ত িু ষোরপোি হমি পোমর েমল ধোরণো েরো হমে।

আপর্োর এলোেোয় আেহোওয়ো র্জরদোনর এেং েিেন িোর েম্পূণন িোনলেোর জর্য, আপর্োর এলোেোর জোিীয়
আেহোওয়ো বেেোর ওময়েেোইট নভনজট েরুর্।
বর্রাপে র্াত্রা
নর্রোপদ ড্রোইনভং এর নেছু েেমচময় গুরুত্বপূণন পরো িনগুনলর অন্তভুন ক্ত হল:
•
•
•
•

•

যখর্ িীিেোলীর্ ঝি আঘোি হোমর্, িখর্ প্রময়োজর্ র্ো হমল ড্রোইভ েরমের্ র্ো।
বেিু গুমলোয় েোেধোর্িো অেলম্বর্ েরুর্ বযমহিু েরফ বেখোমর্ রোস্তোর বচময় দ্রুি জ োট েোাঁমধ।
বভজো পোিো রোস্তোমে নপনেল েরমি পোমর, িোই যখর্ই েো মর্ িোমদর এেটো স্তূ প আেমে, িখর্ আমরো
ধীর গনিমি গোনি চোলোমর্ো গুরুত্বপূণন।
আপর্োমে আেনিযেভোমে ভ্র ণ েরমি হমল, এটো নর্নিি েরুর্ বয আপর্োর গোনিমি েম্বল, বেলচো,
ফ্ল্যোিলোইট ও অনিনরক্ত েযোটোনর, অনিনরক্ত গর েোপি, এে বজোিো টোয়োর বচর্, েযোটোনর েুেোর
িোর, েহমজ িনক্ত প্রদোর্েোরী খোেোর এেং নিেমেে ফ্ল্যোগ নহমেমে েযেহোর েরমি উজ্জ্বল রমের
েোপমির মিো টিমে র্োেোর েরঞ্জো োনদ র্োমে।
আপর্োর যনদ এেটি েযেহোর উপমযোগী বেল বফোর্ েো অর্যোর্য বযোগোমযোগ যন্ত্র বয র্ টু -ওময় বরনিও
র্োমে, িোহমল েযোটোনর চোজন নদময় রোখুর্ এেং ভ্র ণ েরোর ে য় এটি আপর্োর েোমর্ই রোখুর্। আপনর্
যনদ বেোর্োও আটেো পমির্, আপনর্ েোহোমযযর জর্য বফোর্ েরমি পোরমের্, উদ্ধোরেোরীমে আপর্োর
অেস্থোর্ েম্পমেন জোর্োমি পোরমের্।

িীিেোলীর্ ঝমির ে ময় েেমচময় বেনি ৃিুয ও আঘোমির েোরণ হল পনরেহর্ দুঘনটর্ো। গোনি চোলোমর্ো শুরু
েরোর আমগ, আপর্োর গোনি যোমি েরফ ও িু ষোর ুক্ত র্োমে িো নর্নিি েরুর্; ভোমলো দৃনিিনক্ত ভোমলো গোনি
চোলোমর্োর চোনেেোঠি। বেোর্োয় বেোর্োয় র্ো মের্ িোর পনরেল্পর্ো েমর নর্র্ এেং দুই গোনির মধয দূরত্ব েজোয়
রোখুর্। অনিনরক্ত েিেন র্োকুর্ এেং মর্ রোখমের্ বয েোিোমে র্োেো িু ষোমরর েোরমণ বছোট নিশুমদর বদখো র্োও
বযমি পোমর। েেে য় রোস্তো ও আেহোওয়োর পনরনস্থনির েোমর্ ন নলময় আপর্োর গনি ঠিে েরুর্।
েে রোস্তোর ব োটরচোলেমদর জর্য এটো জোর্ো গুরুত্বপূণন বয বনোপ্লোও ঘণ্টোয় 35 োইল পযনন্ত গনিমেমগ চমল যো
অমর্ে বক্ষমেই নলনখি গনি েী োর বর্মে ে , এটি নর্নিি েরিে বয ছিোমর্ো লেণ ড্রোইনভং বলমর্ র্োমে ও
রোস্তোয় ছনিময় র্ো পমি। েোরংেোর ইিোরমেট হোইওময়মি, বনোপ্লোও পোিোপোনি েোজ েমর, বযমহিু অমর্েগুমলো
বলর্ এেেোমর্ পনরেন্ন েরোর এটো েেমচময় ে ক্ষ
ন
ও নর্রোপদ উপোয়।
এছোিোও ব োটরচোলে ও পর্চোরীমদর এটো োর্োয় রোখো উনচৎ বয বনোপ্লোও ড্রোইভোরমদর দৃনিেী ো েীন ি র্োমে,
এেং বনোপ্লোও এর আেোর ও ওজর্ বেৌিমল ও দ্রুি র্ো োমর্ো েিের েমর বিোমল। বনোপ্লোও এর বপছর্ বর্মে
েরফ ওিোমর্ো অিযনধে ভোমে দৃনিিনক্ত হ্রোে েরমি েো বহোয়োইটআউট অেস্থোর েোরণ ঘটোমি পোমর।
ব োটরচোলেমদর বনোপ্লোও বে পোর েমর যোওয়োর বচিো েো বপছমর্ খুে েোছোেোনছ যোওয়ো উনচৎ র্য়।
ব োটরচোলেমদর জর্য েেমচময় নর্রোপদ জোয়গো হল বনোপ্লোও এর বেি বপছমর্ বযখোমর্ রোস্তো পনরষ্কোর ও লেণোক্ত।
এম্বজবির প্রস্তুবত
বেমটর পনরেহর্ অনধদপ্তর (Department of Transportation) বনো বলোয়োর, ক্ষু দ্রির প্লোও েোে, বলোিোর ও
বেিোর েহ 1,500 এর বেনি েি িোম্প েোে, 52টি বটো প্লোও এেং আমরো িিিি অর্যোর্য েরঞ্জো োনদ েযেহোর

েমর ঝমির ব োেোমেলো েমর। িীিেোলীর্ ঝমির অেগনিমি ে ে বেট জুমি রোস্তো েুরনক্ষি রোখমি েোহোযয
েরমি এই েরঞ্জো এর পোিোপোনি 3,850 এর বেনি ে নেিন ো ও েুপোরভোইজোর নর্ময়োগ েরো হময়মছ।
ব োটরচোলেমদর মর্ েনরময় বদওয়ো হমে বয ভ্র ণ েরোর পূমেন
https://protect2.fireeye.com/url?k=850f53da-d92a5fb9-850daaef-0cc47aa88e089a05a3e7a88f19bd&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=870fee1f-db29daab870d172a-000babd9fe9f-49ac07812b0dbe37&u=http://www.511ny.org/ এ েো ব োেোইল
অযোপ িোউর্মলোি েমর 511NY বদমখ নর্র্। এই নের্ো ূমলযর পনরমষেোটি েযেহোরেোরীমদর রোস্তোর অেস্থো
বদখোর েুমযোগ বদয় এেং এমি রময়মছ এেটি িীমির যোেোর েিেীেরণ পদ্ধনি যো েোস্তে-ে ময় যোেোর নরমপোটন ও
বেোর্ বেোর্ বেট রোস্তো পনরষ্কোর, বভজো েো েরমফ ঢোেো িো প্রদিনর্ েমর। পদ্ধনিটি ব োটরচোলেমদর যোেো েরো
আমদৌ ে ীচীর্ নে র্ো িো নর্ধনোরণ েরমি এেটো উপেোরী েংস্থোর্ প্রদোর্ েমর।
থ্রুওময় অমর্োনরটির (Thruway Authority) 663 জর্ েুপোরভোইজোর ও চোলে আমছ যোরো ে ে বেট জুমি
239টি েি বনো প্লোও, 128টি োঝোনর বনো প্লোও, 11টি বটো প্লোও এেং 58টি বলোিোর নর্ময়োগ েরমি এেং
118,000 টমর্রও বেনি রোস্তোর লেণ প্রময়োগ েরমি প্রস্তুি। থ্রুওময়মি িীমির আেহোওয়ো অেস্থোর েযোপোমর
ব োটরচোলেমদর েিেন েরমি বেনচেয য় েোিন ো নচহ্ন, হোইওময় েিেন িো বরনিও এেং বেোিযোল ন নিয়ো েযেহোর
েরো হয়।
এছোিোও থ্রুওময় অমর্োনরটি ব োটরচোলেমদর িোমদর ব োেোইল অযোপ িোউর্মলোি েরমি উৎেোনহি েমর যো
iPhone ও Android নিভোইমে নের্ো ূমলয উপলভয। অযোপটি ব োটরচোলেমদর েোস্তে-ে ময় েোনফে এেং নদে
নর্মদন ির্ো েহোয়িো লোমভর েরোেনর েুমযোগ প্রদোর্ েমর। এছোিোও ব োটরচোলেরো TRANSalert ইম ইমলর জর্য
েোইর্ আপ েরমি পোমর যো ে ে থ্রুওময় জুমি েেনমিষ েোনফে পনরনস্থনি প্রদোর্ েমর এখোমর্।
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