অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/10/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুউম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন এই সপ্তাহাম্বে ভারী িৃবিপাম্বের ফম্বল সম্ভািে ির্োর কারম্বে রাম্বযের
সংস্থাগুম্বলাম্বক প্রবেবিয়া সম্পদ কার্ন ম্বেম্বে বর্ম্বয়াগ করার বর্ম্বদন ে বদম্বয়ম্বের্

মমাট িৃবিপাম্বের পবরমাে র্র্ন কাউবি এিং মম্বহাক ভোবলর উত্তরাঞ্চল, মসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন এিং
ওম্বয়স্টার্ন বর্উ ইয়ম্বকন বের্ ইবঞ্চ পর্ন ে মপ ৌঁেম্বে পাম্বর
েবর্িার সন্ধ্ো ও রবিিার বিকাম্বলর মম্বযে উত্তর কাউবিম্বে এক ইবঞ্চ িরফ যমার সম্ভাির্া
রম্বয়ম্বে
ভারী িৃবিপাে বর্ম্ন ভূ বম, মোট র্দী ও ঝেন ায় অেেবযক মরাে ও ির্ো সৃবি করম্বে পাম্বর
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুউমমা আজ রামজযর সংস্থাগুম ামে জরুরর প্ররিরিযা সম্পদ স্থাপমর্র রর্মদন শ
রদমযমের্ োরণ এেটি ঝমের োরমণ রর্উ ইযমেন র উপকূ বিী অ্ঞ্চম ভারী বৃরিপাি, বরফ এবং
সম্ভাবয বর্যা হওযার পূবান ভাস রমযমে। মমাট বৃরিপামির পররমাণ র্র্ন োউরি এবং পরিম রর্উ
ইযেন , মধ্য রর্উ ইযেন এবং মমহাে ভযার র উত্তর অ্ংমশ রির্ ইরঞ্চ পর্নন্ত মপ ে
ৌঁ মি পামর। উচ্চির
ভূ খণ্ড জুমে প্রায সযাচু মরমটড গ্রাউন্ড এবং মনাপযামের উপর ভারী বৃরিপামির োরমণ অ্রিররক্ত
বৃরিপাি হমি পামর, র্ার ফম রর্ম্নাঞ্চ এবং র্গর অ্ঞ্চ , মোট র্দী এবং ঝণনায মরাি ও বর্যার
সৃরি হমি পামর। রর্উ ইযেন বাসীমদর সপ্তাহান্ত জুমে ভ্রমণ েরার সময সাবধ্ার্িা অ্ব ম্বর্ েরার
এবং স্থার্ীয আবহাওযার প্ররিমবদর্গুর ঘরর্ষ্ঠভামব পর্নমবক্ষণ েরার জর্য অ্র্ুমরাধ্ েরা হমে।
"এই ঝে আমামদর আরও রেেু সমসযার্ুক্ত অ্ঞ্চম বর্যার সম্ভাবর্া সহ রামজযর রবরভন্ন অ্ংমশ
উমেখমর্াগয পররমামণ বৃরিপাি এবং িু ষারপাি ঘটামব, সুিরাং রর্উ ইযেন এর অ্রধ্বাসীমদর এই
সপ্তাহামন্ত ভ্রমমণর সময অ্বশযই সিেন িা অ্ব ম্বর্ েরমি হমব," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আরম
রামজযর সংস্থার্গুর মে এেটি সচ পদ্ধরি অ্ব ম্বর্ েরার রর্মদন শর্া রদমযরে, এবং েমীরা ইরিমমধ্য
সম্ভাবয ঝুৌঁ রেপূণন গামের ডা পা া োটমে এবং বর্যার উমেগ েরমময আর্মি সহাযিার জর্য খাৌঁদ ও
ঝণনার এবং ময া সাফ েমর র্ামে।"
শুিবার জুমে, ং আই যান্ড এবং রর্উ ইযেন রসটি অ্ঞ্চ বামদ, রাজযজুমে মমঘ া আোমশর সামর্
বৃরিপামির সম্ভাবর্া রমযমে। এই বৃরি মমহাে ভযার এবং সাউদার্ন টাযার অ্ঞ্চ গুর মি রহমশীি
বৃরির সামর্ রমরিি হমি পামর, সামর্ উত্তরাঞ্চ এবং সাউদার্ন টাযার অ্ঞ্চ গুর মি শী াবৃরি এবং
উত্তরাঞ্চম িু ষারপামির সম্ভাবর্া রমযমে। িাপমাত্রা সবনরর্ম্ন 40 মর্মে 50 এর মমধ্য র্ােমব।

শরর্বামর, রাজযজুমে বৃরিপাি অ্বযাহি র্ােমব বম আশা েরা হমে, িাপমাত্রা রবমেম সমবনাচ্চ 40s
মর্মে সবনরর্ম্ন 60 এর মমধ্য র্ােমব এবং সন্ধ্যায সমবনাচ্চ 20 মর্মে সবনরর্ম্ন 50 এর দশমের
মধ্যভামগ মর্মম র্ামব। এই িাপমাত্রা েমম র্াওযায র্র্ন োউরির উত্তরাঞ্চম বরফ জমার সম্ভাবর্া
র্ােমব। ররববার রবমে র্াগাদ, ওগমডর্সবাগন এবং মামসর্ার মমিা অ্ঞ্চম অ্মধ্নে মর্মে এে ইরঞ্চ
বরফ জমম র্ােমি পামর।
মমাট বৃরিপামির পররমপ্ররক্ষমি, ররববার রবো র্াগাদ র্র্ন োউরি এবং মমহাে ভযার র উত্তর অ্ংশ,
মধ্য রর্উ ইযেন এবং পরিম রর্উ ইযেন অ্ঞ্চ গুর মি রির্ ইরঞ্চ পর্নন্ত বৃরিপাি হমি পামর। অ্র্যত্র,
দরক্ষণ পরিম রর্উ ইযেন এবং ওমযস্টার্ন রফঙ্গার ম ে অ্ঞ্চ গুর মি দুই ইরঞ্চ অ্বরধ্ হমি পামর এবং
বােী রফঙ্গার ম েস এবং মসন্ট্রা রর্উ ইযেন অ্ঞ্চ গুর মি এে মর্মে মদে ইরঞ্চ পর্নন্ত হমি পামর।
রর্উ ইযেন রসটি এবং ং আই যান্ড অ্ঞ্চ গুর মি এে চিু র্নাংশ ইরঞ্চরও েম প্রিযাশার সামর্ বৃরির
পররমাণ দরক্ষমণ সরমি সরমি েমমি র্ােমব
রর্উ ইযমেন র উপকূ বিী জুমে 20টিরও মবরশ োউরির জর্য বর্যা র্জরদারী বিন মামর্ শুিবার
সন্ধ্যা মর্মে ররববার পর্নন্ত োর্নের রমযমে। বিন মার্ পূবনাভামসর রভরত্তমি বর্যার সম্ভাবর্ার ফম
বর্যা র্জরদারী জারর েরা হমযমে। রর্উ ইযেন বাসীমদর উরচি সপ্তাহান্ত জুমে পূবনাভাস র্জরদারর
েরা এবং সম্ভাবয বর্যার সিেন িার জর্য সিেন হওযা। আরও পূবনাভামসর িমর্যর জর্য বা সমস্ত
জারর েরা র্জরদারী, সিেন িা এবং পরামশনগুর মদখার জর্য, দযা েমর জািীয আবহাওযা
পররমষবা মদখুর্ ওমযবসাইমট।
এম্বযবির প্রস্তুবে
মহামলোন্ড বর্রাপত্তা ও যরুবর মসিা বিভাগ (Division of Homeland Security and Emergency
Services, DHSES)
রর্উইযেন মস্টট রডরভশমর্র মহাম যান্ড রর্রাপত্তা ও জরুরর মসবা রবভামগর জরুরী অ্পামরশর্স
মসিার (Emergency Operations Center) মে বরধ্নি িদাররের জর্য সরিয েরা হমযমে এবং
িারা আবহাওযার পরররস্থরি পর্নমবক্ষণ েরমব, রাষ্ট্রীয প্ররিরিযা োর্নিম পররচা র্া েরমব এবং
ইমভমির পুমরা সমযোম এ াোবাসীর সামর্ মর্াগামর্াগ েরমব। রামজযর মজুদেৃ ি সম্পদগুর
(State Stockpiles) পাম্প, মচইর্ স, সযান্ডবযাগ এবং মবাি জাি পারর্ সহ ঝেজরর্ি প্রমযাজমর্
ক্ষরিগ্রস্থ ম াো ময সম্পদ মদযার জর্য প্রস্তুি। অ্রধ্েন্তু, আগুর্ প্ররিমরাধ্ ও রর্যন্ত্রণ রবভামগর
োর্না য (Division's Office of Fire Prevention and Control) স্থার্ীয প্রার্রমে
সাোদার্োরীমদর সহাযিা েরার জর্য িামদর সুইফট ওযাটার আরবার্ সাচন অ্যান্ড মরসরেউ দ
(Swift Water Urban Search and Rescue team) মরমখমে। দ গুর মর্ ো এবং উচ্চ-অ্যামে
র্ার্বাহমর্ সরিি।
বিপাটনম্বমি অফ ট্রািম্বপাম্বটনের্
রাজযজুমে 3,716 জর্ সুপারভাইজর এবং অ্পামরটর সহ রাজয সেে রবভাগ পরররস্থরি মমাোমব ার
জর্য প্রস্তুি। জটি অ্ঞ্চম িু ষার এবং বরমফর বযাপামর প্ররিরিযা োর্নিম সমর্নর্ েরার জর্য,

19 টি প্লাউ ট্রাে অ্পামরটর, রির্জর্ সুপারভাইজার, রির্টি মাঝারর রডউটি িু ট্রাে রর্মম্নাক্ত ভামব
স্থাপর্ েরা হমযমে:
•

র্র্ন োরন্ট্র:
o রাজধ্ার্ী অ্ঞ্চ মর্মে 7 জর্ প্লাউ অ্পামরটর, 1 জর্ সুপারভাইজার এবং 1টি
মাঝারর রডউটি িু ট্রাে গ্রহণ েরা হমযমে
▪ সাউদার্ন টাযার মর্মে 9 জর্ প্লাউ অ্পামরটর, 2 জর্ সুপারভাইজার এবং
2টি মাঝারর রডউটি িু ট্রাে গ্রহণ েরা হমযমে
▪ মধ্য রর্উ ইযেন মর্মে 3 জর্ প্লাউ অ্পামরটর গ্রহণ েরা হমযমে

পুমরা ঘটর্া জুমে পরররস্থরির র্যার্যিা অ্র্ুর্াযী সংস্থার্ রর্মযামগর প্রমযাজর্যীিা অ্বযহিভামব
পুর্ঃমূ যাযর্ েরা হমি র্ােমব। ঝমের সময জুমে সে ক্ষরিগ্রস্ত আবারসে স্থার্গুম ামি 24/7
োজ েরার জর্য েমী রর্মযাগ েরা হমব। সমস্ত উপ ব্ধ সরঞ্জাম মমািামযমর্র জর্য প্রস্তুি। ক্ষরিগ্রস্ত
এ াোর সে রিট মমোরর্েমে প্রধ্ার্ আবাসর্গুম ামি মমরামি ও ট্রাে চ াচ স্বাভারবে রাখমি
24/7 প্রস্তুি রাখা হমযমে। মস্টটবযাপী সরঞ্জামমর সংখযাগুম া রর্ম্নরূপ:
•
•
•
•
•
•
•

1587টি বৃহৎ প্লাউ ট্রাে
183টি মাঝারর শরক্তমত্তার প্লাও
51টি মটা প্লউজ
329টি বে ম াডাসন
76টি রচপার
36টি ট্রারফে রসগর্যা ট্রাে
13টি রট্র িু বামেট ট্রাে

থ্রুওম্বয় অম্বর্াবরটি (Thruway Authority)
থ্রুওময অ্মর্াররটির 695 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরটর আমের্ র্ারা সমগ্র মস্টট জুমে 239টি
বে মনা প্লাও, 106টি মাঝারর মনা প্লাও, 11টি মটা প্লাও এবং 62টি ম াডার োমজ রর্মযারজি
েরমি এবং 120,000 টমর্রও মবরশ রাস্তার বণ প্রমযাগ েরমি প্রস্তুি রমযমের্। থ্রুওমযমি শীমির
আবহাওযা অ্বস্থার বযাপামর মমাটরচা েমদর সিেন েরমি ববরচত্রযময বািন া রচহ্ন, হাইওময সিেন িা
মররডও এবং মসাশযা রমরডযা বযবহার েরা হয।
এোোও থ্রুওময অ্মর্াররটি মমাটর চা েমদর িামদর মমাবাই অ্যাপ ডাউর্ম াড েরমি উৎসারহি
েরমে র্া iPhone ও Android রডভাইমস রবর্ামূম য উপ ভয। অ্যাপটি মমাটরর্ার্ চা েমদর প্রেৃ িসমময ট্রারফে এবং রদে-রর্মদন শর্া সহাযিা ামভর সরাসরর সুমর্াগ প্রদার্ েমর। এোোও মমাটর
চা েরা ট্রান্সঅ্যা াটন ইমমইম র জর্য সাইর্ আপ েরমি পামরর্ র্া সমগ্র থ্রুওময জুমে সবনমশষ
ট্রারফে পরররস্থরির ির্য প্রদার্ েমর এখামর্।
প্রম্বদে পুবলে বিভাগ (Division of State Police)

রাজয পুর মশর টহ দ গুর মে সিেন র্ােমি এবং মর্ মোর্ও সমসযার জর্য আবহাওযার পরররস্থরি
পর্নমবক্ষণ েরার জর্য রর্মদন শ মদওযা হমযমে। মস্টমটর পুর শ ক্ষরিগ্রস্ত এ াোয প্রমযাজর্মমিা
অ্রিররক্ত েমী মমািামযর্ েরমি প্রস্তুি র্ােমব। সে মফার-হুই ড্রাইভ গারে োজ েরমে এবং
মনামমাবাই ও ইউটির টি গারেগুম া প্রস্তুি আমে ও মামে জর্য বিরর আমে।
বিপাটনম্বমি অি এর্ভায়রর্ম্বমিাল কর্যারম্বভের্ (Department of Environmental
Conservation, DEC)
DEC পররমবশ সংরক্ষণ পুর শ অ্রফসার, ফমরস্ট মরঞ্জাসন, আপৎো ীর্ বযবস্থাপর্া েমী এবং অ্ঞ্চম র
েমীরা সিেন আমের্ এবং পরররস্থরির পর্নমবক্ষণ েরমের্ এবং গুরুির আবহাওযায আিান্ত হমি
পামর এমর্ এ াো ও অ্বোোমমাগুম ামে সরিযভামব টহ রদমের্। সে উপ ভয সম্পদ মর্
মোমর্া জরুরর পরররস্থরি মমাোমব ায সহাযিা েরমি প্রস্তুি রমযমে।
পাকন, বিম্বর্াদর্ ও ঐবেহাবসক সংরেে অবফস (Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation)
রর্উ ইযেন মস্টমটর পােন পুর শ (New York State Park Police) ও পামেন র েমীরা সিেন আমে
এবং আবহাওযা পরররস্থরি ও প্রভাব রর্রবেভামব পর্নমবক্ষণ েরমে। প্ররিরিযা সরঞ্জাম প্রসার েরা
হমে, পরীরক্ষি এবং ঝে প্ররিরিযা বযবহামরর জর্য প্রস্তুি েরা হমে। পােন মখা া র্াোর সময,
মখা ার সময এবং বন্ধ্ হওযার সময ইিযারদ সম্পমেন সবনমশষ ির্য জার্মি পােন ভ্রমণোরীমদর
উরচি https://parks.ny.gov মদখা বা িামদর স্থার্ীয পামেন র অ্রফমস মর্াগামর্াগ েরা।
যর্ম্বসিা অবযদপ্তর (Department of Public Service)
রর্উ ইযেন মস্টট জুমে ক্ষযক্ষরি মূ যাযর্, পরররস্থরি মমাোমব া ও পুর্রুদ্ধামরর উমেমশয রর্মযারজি
েরার জর্য রর্উ ইযেন ইউটির টির বিন মামর্ প্রায 4,500 জর্ িরমে রমযমে। জর্ পররমষবা
রবভামগর (Department of Public Service) েমীরা ঝমের পুমরা ঘটর্া জুমে ইউটির টির
োজগুর পর্নমবক্ষণ েরমব এবং ইউটির টিগুর উপর্ুক্ত েমীমদর োরা সবনারধ্ে প্রভাব অ্র্ুভুি
অ্ঞ্চম স্থার্ান্তররি হমে িা রর্রিি েরমব।
বর্রাপত্তা পরামেন
সম্ভাবয বর্যার জর্য এখর্ই প্রস্তুি মহার্:
•
•
•
•

আপর্ার বারের বা বযবসার মর্মে রর্রাপদ রুটটি রশখুর্, র্রদ রর্রাপদ স্থম আপর্ার
িাোিারে চম মর্মি হয।
পররবারসহ রর্রাপদ স্থামর্ সমর র্াবার এেটি পররেল্পর্া গের্ এবং অ্র্ুশী র্ েরুর্ এবং
পররবামরর সদসযরা পৃর্ে হময মগম মদখা েরার এেটি রর্রদন ি স্থার্ রচরহ্নি েমর রাখুর্।
আসবাব, মপাশাে এবং অ্র্যার্য বযরক্তগি সম্পরত্ত সহ সমস্ত মূ যবার্ রজরর্সগুর র এেটি
আইমটমেৃ ি িার ো বিরর েরুর্। এেটি রর্রাপদ স্থামর্ িার োটি রাখুর্।
েযার্ এর খাবার, ঔষধ্ এবং ফাস্টন এইড সরবরাহ ও পার্ীয জম র জরুরর সরবরাহ
স্টেপাই েরুর্। পররষ্কার, বন্ধ্ পামত্র পার্ীয জ সংরক্ষণ েরুর্।

•
•
•

•

•

আপর্ার মপাষা প্রাণী রর্ময েী েরমবর্ পররেল্পর্া েমর রাখুর্।
এেটি মপামটনব মররডও, িযাশ াইট, অ্রিররক্ত বযাটারর এবং উপ ভয জরুরর রান্না সরঞ্জাম
রাখুর্।
আপর্ার অ্মটামমাবাইম পর্নাপ্ত জ্বা ার্ী রাখুর্। র্রদ রবদুযৎ শরক্ত বন্ধ্ হময র্ায, িমব
গযামসার র্ মস্টশর্ েমযে রদমর্র জর্য জ্বা ার্ী পাম্প েরমি পারমব র্া। আপর্ার গারের
ট্রামে এেটি মোট দুমর্নাগ সরবরাহ রেট রাখুর্।
আপর্ার সম্পরত্ত েি উপমর এবং বর্যা স্তমরর েি ফু ট রর্মচ মজমর্ রর্র্। পূবনাভাসেৃ ি
বর্যার মাত্রা র্খর্ সম্প্রচার েরা হয, আপর্ার জাযগায বর্যা হমি পামর রের্া িা রর্ধ্নারণ
েরমি পামরর্।
সযান্ডবযাগ, পাি া পাি া োে, প্লারস্টমের রশট এবং োমের মমিা উপেরণমে জরুরর
জ -প্রমাণীেরমণর জর্য সামর্ রাখুর্।

বর্যার সুরক্ষার বযাপামর আমরা পরামমশনর জর্য, দযা েমর মহাম যান্ড রর্রাপত্তা ও জরুরর মসবা
রবভাগ এর ওমযবসাইট পররদশনর্ েরুর্ http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info।
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