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গভর্নর কুওম্বমা শুক্রিার রাত পর্নন্ত র্র্ন কাবি এিং পবিম বর্উ ইয়ম্বকন  ভারী ললক ইম্বেক্ট 
তুষারপাম্বতর পিূনাভাস বিসাম্বি সাডাদার্ সম্পদ প্রস্তুত করম্বত রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুবলম্বক বর্ম্বদন ে 

বদম্বয়ম্বের্  
  

র্র্ন কাবি এিং পবিম বর্উ ইয়কন  অঞ্চম্বল প্রতোবেত লমাট তুষারপাম্বতর পবরমাণ এক েুট পর্নন্ত 
িম্বত পাম্বর  

  
প্রবত ঘণ্টায় দইু ইবঞ্চ পর্নন্ত তুষারপাম্বতর িার বিপজ্জর্ক ভ্রমণ পবরবস্থবতর কারণ িম্বত পাম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ শুক্রবার সন্ধ্যা পর্নন্ত র্র্ন কান্ট্রির টাগ ন্ট্রিল এলাকা এবং পন্ট্রিম 
ন্ট্রর্উ ইয়মকন র ন্ট্রকছু অ্ংমে প্রত্যান্ট্রেত্ ঝড় বযবস্থার কারমে এক ফুট বা ত্ার ববেী বলক ইমফক্ট 
তু্ষারপামত্র জর্য জরুন্ট্রর সাড়াদার্ সম্পদ প্রস্তুত্ করার জর্য রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুমলামক ন্ট্রর্মদনে 
ন্ট্রদময়মছর্। আজ সন্ধ্যা বর্মক এই সব এলাকায় 1 বর্মক 2 ইন্ট্রি পর্নন্ত তু্ষারপামত্র সম্ভাবর্া রময়মছ, 
র্ার ফমল ন্ট্রপন্ট্রিল পৃষ্ঠ এবং সীন্ট্রমত্ দেৃযমার্ত্া সি ভ্রমে পন্ট্ররন্ট্রস্থন্ট্রত্ কঠির্ এবং দ্রুত্ পন্ট্ররবন্ট্রত্ন ত্ িমত্ 
পামর। ন্ট্রর্উ ইয়মকন র অ্ন্ট্রিবাসীমদর ভ্রমমের সময় সাবিার্ত্া অ্বলম্বর্ করমত্ বলা িময়মছ এবং 
আবিাওয়ার পবূনাভামসর আপমেমটর ন্ট্রদমক র্জর রাখমত্ বলা িময়মছ এবং সব স্থার্ীয় সত্কন ত্া 
ন্ট্রর্মদনেগুমলা বমমর্ চলমত্ অ্র্ুমরাি করা িময়মছ।  
  
"ন্ট্রর্উ ইয়কন বাসীরা েীত্কালীর্ আবিাওয়া, ন্ট্রবমেষ কমর বলক ইমফক্ট তু্ষারপামত্র সামর্ অ্পন্ট্ররন্ট্রচত্ 
র্য়, এবং মাদার বর্চার আমামদর পমর্ র্া ন্ট্রর্মেপ কমর ত্া সামলামত্ আমরা পুমরাপনু্ট্রর প্রস্তুত্," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুমলার জরুন্ট্রর সাড়াদার্ সম্পদ আমছ এবং কমীরা বর্মত্ 
প্রস্তুত্ এবং ঝমড়র সময় জমুড় আমামদর বর্মকার্ স্থার্ীয় অ্ংেীদারমক সািার্য করমত্ প্রস্তুত্। র্ন্ট্রদও 
এই বযবস্থা অ্মর্ক তু্ষার এবং েীত্কালীর্ ক্রীড়া বপ্রমীমদর জর্য স্বাগত্ সংবাদ, আন্ট্রম অ্র্ুমরাি 
করন্ট্রছ বর্ বকউ এই সব এলাকায় ভ্রমে করমবর্ ত্ামদর আজ রামত্ এবং আগামীকাল অ্ন্ট্রত্ন্ট্ররক্ত 
সত্কন ত্া অ্বলম্বর্ করমত্, কারে তু্ষারপামত্র িার ঘণ্টায় এক ইন্ট্রি ছান্ট্রড়ময় বর্মত্ পামর।"  
  
আজ বর্মক শুরু িময় টাগ ন্ট্রিমল তু্ষারপামত্র িার একটি ন্ট্রর্ন্ট্রদনষ্ট সমময়র জর্য ঘণ্টায় 1 বর্মক 2 
ইন্ট্রি িমব বমল আো করা িমি। টাগ ন্ট্রিল এলাকায় বমাট তু্ষার জমা এক ফুট অ্ন্ট্রত্ক্রম করমব 
বমল আো করা িমি, অ্র্যন্ট্রদমক িারন্ট্রকমার, িযান্ট্রমলটর্ এবং ওমর্ইো কাউন্ট্রির উচ্চ এলাকাসমূিমত্ 
8 ইন্ট্রি পর্নন্ত তু্ষারপাত্ িমত্ পামর। দন্ট্রেে ইন্ট্রর এবং ওয়াইওন্ট্রমং কাউন্ট্রির পািামড় রামজযর পন্ট্রিম 



অ্ংমে এবং বসই সামর্ োমটাকুয়া এবং কযাটারাগাস কাউন্ট্রির উচ্চ এলাকায় 6 বর্মক 8 ইন্ট্রি পর্নন্ত 
তু্ষারপামত্র সম্ভাবর্া রময়মছ। মিয ন্ট্রর্উ ইয়কন  এবং সাউদার্ন টিয়ার এলাকায় 1 বর্মক 2 ইন্ট্রি 
তু্ষার জমমত্ পামর।  
  
আপর্ার এলাকায় আবিাওয়া র্জরদান্ট্রর এবং সত্কন ত্ার সমূ্পেন ত্ান্ট্রলকার জর্য, আপর্ার এলাকার 
জাত্ীয় আবিাওয়া বসবার ওময়বসাইট ন্ট্রভন্ট্রজট করুর্।  
  
এম্বেবির প্রস্তুবত  
  
পন্ট্ররবির্ ন্ট্রবভাগ (Department of Transportation)  
  
3,642 জর্ সুপারভাইজার এবং অ্পামরটরসি পন্ট্ররবির্ ন্ট্রবভাগ পন্ট্ররন্ট্রস্থন্ট্রত্ বমাকামবলার জর্য প্রস্তুত্। 
প্রমদেজমুড় উপকরমের ন্ট্রিসাব ন্ট্রর্ম্নরূপ:  

• 1,612টি বড় প্লাউ ট্রাক  
• প্লাউ সি 177টি মাঝান্ট্রর েমত্ার ট্রাক  
• 317টি বড় বলাোর  
• ট্রাক সি 11টি ন্ট্রপকআপ  
• 40টি বনামলায়ার  
• 52টি বটা প্লাউ  
• 31টি ট্রযাকড্ খর্র্র্ন্ত্র  
• 42টি চাকার্ুক্ত খর্র্র্ন্ত্র  
• 15টি ন্ট্রট্র কু্র বামকট ট্রাক  
• 35টি ট্রান্ট্রফক ন্ট্রসগর্যাল ট্রাক  
• 79 ন্ট্রচপাসন 10" (র্ূযর্ত্ম) কযাপান্ট্রসটি  
•  

থ্রুওময় অ্র্ন্ট্ররটি (Thruway Authority)  
  
থ্রুওময় অ্মর্ান্ট্ররটি 692 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরটর প্রস্তুত্ বরমখমছ র্ারা সমগ্র বেট জমুড় 
245টি বড় বনাপ্লাও, 103টি মাঝান্ট্রর বনাপ্লাও, 10টি বটা প্লাও এবং 61টি বলাোর কামজ লাগামর্ার 
জর্য এবং 123,000 টমর্রও ববন্ট্রে রাস্তার লবে প্রময়াগ করার জর্য প্রস্তুত্। থ্রুওময়মত্ েীমত্র 
আবিাওয়া অ্বস্থার বযাপামর বমাটরচালকমদর সত্কন  করমত্ ববন্ট্রচত্র্যময় বাত্ন া ন্ট্রচহ্ন, িাইওময় সত্কন ত্া 
বরন্ট্রেও এবং বসােযাল ন্ট্রমন্ট্রেয়া বযবিার করা িয়। থ্রুওময় অ্মর্ান্ট্ররটি বমাটরচালকমদর ত্ামদর বমাবাইল 
অ্যাপ োউর্মলাে করমত্ উৎসান্ট্রিত্ কমর র্া আইমফার্ এবং অ্যান্ড্রময়ে ন্ট্রেভাইমস োউর্মলামের জর্য 
ন্ট্রবর্ামূমলয উপলভয। অ্যাপটি বমাটরর্ার্ চালকমদর প্রকৃত্-সমময় ট্রান্ট্রফক এবং ন্ট্রদক-ন্ট্রর্মদনের্া সিায়ত্া 
লামভর সরাসন্ট্রর সুমর্াগ প্রদার্ কমর। এছাড়াও বমাটর চালকরা  ট্রান্সঅ্যালাটন  ইমমইমলর জর্য সাইর্ 
আপ করমত্ পামরর্ র্া সমগ্র থ্রুওময় জমুড় সবনমেষ ট্রান্ট্রফক পন্ট্ররন্ট্রস্থন্ট্রত্র ত্র্য প্রদার্ কমর এখামর্।  
  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank


ন্ট্রেপাটন মমি অ্ব এর্ভায়রর্মমিাল কর্জারমভের্ (Department of Environmental Conservation, 
DEC)  
  
DEC পন্ট্ররমবে সংরেে পনু্ট্রলে অ্ন্ট্রফসার, ফমরে বরঞ্জাসন, আপৎকালীর্ বযবস্থাপর্া কমী এবং অ্িমলর 
কমীরা সত্কন  আমছর্ এবং পন্ট্ররন্ট্রস্থন্ট্রত্র পর্নমবেে করমছর্ এবং গুরুত্র আবিাওয়ায় আক্রান্ত িমত্ 
পামর এমর্ এলাকা ও অ্বকাঠামমাগুমলামক সন্ট্রক্রয়ভামব টিল ন্ট্রদমির্। সকল উপলভয সম্পদ বর্ 
বকামর্া জরুন্ট্রর পন্ট্ররন্ট্রস্থন্ট্রত্ বমাকামবলায় সিায়ত্া করমত্ প্রস্তুত্ রময়মছ।  
  
পাকন , ন্ট্রবমর্াদর্ ও ঐন্ট্রত্িান্ট্রসক সংরেে অ্ন্ট্রফস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
  
ন্ট্রর্উ ইয়কন  বেমটর পাকন  পুন্ট্রলে (New York State Park Police) ও পামকন র কমীরা সত্কন  আমছ 
এবং আবিাওয়া পন্ট্ররন্ট্রস্থন্ট্রত্ ও প্রভাব ন্ট্রর্ন্ট্রবড়ভামব পর্নমবেে করমছ। প্রন্ট্রত্ন্ট্রক্রয়া সরঞ্জাম প্রসার করা 
িমি, পরীন্ট্রেত্ এবং ঝড় প্রন্ট্রত্ন্ট্রক্রয়া বযবিামরর জর্য প্রস্তুত্ করা িমি। পাকন  বখালা র্াকার সময়, 
বখালার সময় এবং বন্ধ্ িওয়ার সময় ইত্যান্ট্রদ সম্পমকন  সবনমেষ ত্র্য জার্মত্ পাকন  ভ্রমেকারীমদর 
উন্ট্রচত্ https://parks.ny.gov বদখা বা ত্ামদর স্থার্ীয় পামকন র অ্ন্ট্রফমস বর্াগামর্াগ করা।  
  
ন্ট্রর্উ ইয়কন  বেট পুন্ট্রলে  
  
েন্ট্রত্গ্রস্ত এলাকায় প্রময়াজর্ীয় অ্ন্ট্রত্ন্ট্ররক্ত বসর্া ন্ট্রর্ময়ামগর জর্য বেট পুন্ট্রলে প্রস্তুত্। চার চাকার 
র্ার্বাির্, এবং ইউটিন্ট্রলটি টাস্ক র্ার্বাির্ সি ন্ট্রবমেষভামব বত্ন্ট্রর বেট পুন্ট্রলমের সমস্ত গাড়ী অ্ন্ট্রবলমম্ব 
সিায়ত্ার জর্য বত্ন্ট্রর এবং প্রস্তুত্ রময়মছ। সকল টু্রপ জরুন্ট্রর েন্ট্রক্ত এবং বর্াগামর্াগ সরঞ্জাম পরীো 
করা িময়মছ।  
  
বর্রাপদ র্াত্রা  
  
ন্ট্রর্রাপদ ড্রাইন্ট্রভং এর ন্ট্রকছু সবমচময় গুরুত্বপূেন পরামেনগুন্ট্রলর অ্ন্তভুন ক্ত িল:  

• র্খর্ েীত্কালীর্ ঝড় আঘাত্ িামর্, ত্খর্ প্রময়াজর্ র্া িমল ড্রাইভ করমবর্ র্া।  
• বসতু্গুমলায় সাবিার্ত্া অ্বলম্বর্ করুর্ বর্মিতু্ বরফ বসখামর্ রাস্তার বচময় দ্রুত্ জমাট 

বাাঁমি।  
• আপর্ার ভ্রমে আবন্ট্রেযক িমল, ন্ট্রর্ন্ট্রিত্ করুর্ বর্ আপর্ার গান্ট্রড়মত্ কম্বল, ববলচা, 

ফ্ল্যােলাইট ও অ্ন্ট্রত্ন্ট্ররক্ত বযাটান্ট্রর, অ্ন্ট্রত্ন্ট্ররক্ত গরম কাপড়, এক বজাড়া টায়ার বচর্, বযাটান্ট্রর 
বুোর ত্ার, সিমজ েন্ট্রক্ত প্রদার্কারী খাবার এবং ন্ট্রেসমট্রস ফ্ল্যাগ ন্ট্রিমসমব বযবিার করমত্ 
উজ্জ্বল রমের কাপড়-জাত্ীয় টিমক র্াকার সরঞ্জামান্ট্রদ র্ামক।  

• আপর্ার বযবিার উপমর্াগী বসল বফার্ বা অ্র্যার্য বর্াগামর্াগ র্ন্ত্র বর্মর্ টু-ওময় বরন্ট্রেও 
র্াকমল, বসগুমলার বযাটান্ট্রর চাজন  ন্ট্রদময় রাখরু্ এবং ভ্রমে করার সময় এটি আপর্ার সামর্ই 



রাখুর্। আপন্ট্রর্ র্ন্ট্রদ বকার্াও আটকা পমড়র্, আপন্ট্রর্ সািামর্যর জর্য বফার্ করমত্ পারমবর্, 
উদ্ধারকারীমক আপর্ার অ্বস্থার্ সম্পমকন  জার্ামত্ পারমবর্।  

• েীত্কালীর্ ঝমড়র সমময় সবমচময় ববন্ট্রে মৃতু্য ও আঘামত্র কারে িল পন্ট্ররবির্ দঘুনটর্া। 
গান্ট্রড় চালামর্া শুরু করার আমগ, আপর্ার গান্ট্রড় র্ামত্ বরফ ও তু্ষারমুক্ত র্ামক ত্া 
ন্ট্রর্ন্ট্রিত্ করুর্; ভামলা দনৃ্ট্রষ্টেন্ট্রক্ত ভামলা গান্ট্রড় চালামর্ার চান্ট্রবকাঠি। বকার্ায় বকার্ায় র্ামমবর্ 
ত্ার পন্ট্ররকল্পর্া কমর ন্ট্রর্র্ এবং দইু গান্ট্রড়র মমিয দরূত্ব বজায় রাখুর্। অ্ন্ট্রত্ন্ট্ররক্ত সত্কন  
র্াকুর্ এবং মমর্ রাখমবর্ বর্ বাত্ামস র্াকা তু্ষামরর কারমে বছাট ন্ট্রেশুমদর বদখা র্াও 
বর্মত্ পামর। সবসময় রাস্তা ও আবিাওয়ার পন্ট্ররন্ট্রস্থন্ট্রত্র সামর্ ন্ট্রমন্ট্রলময় আপর্ার গন্ট্রত্ ঠিক 
করুর্।  

• সব সড়মকর গান্ট্রড়চালকমদর জর্য এটা জার্া গুরুত্বপূেন বর্ রাস্তায় ন্ট্রছটামর্া লবে ড্রাইন্ট্রভং 
বলর্ ছান্ট্রড়ময় রাস্তার বাইমর চমল র্া র্ায় ত্া ন্ট্রর্ন্ট্রিত্ করমত্ তু্ষার-অ্পসারে-র্ন্ত্র ঘণ্টায় 
35 মাইল পর্নন্ত গন্ট্রত্মবমগ চমল, র্া অ্মর্ক বেমত্র্ই প্রদত্ত ন্ট্রর্িনান্ট্ররত্ গন্ট্রত্ সীমার বচময় কম। 
বারংবার ইিারমেট িাইওময়মত্, তু্ষার-অ্পসারে-র্ন্ত্র পাোপান্ট্রে কাজ কমর, বর্মিতু্ 
অ্মর্কগুমলা বলর্ একসামর্ পন্ট্ররিন্ন করার এটা সবমচময় কার্নকর ও ন্ট্রর্রাপদ উপায়।  

• এছাড়াও গান্ট্রড়চালক ও পর্চারীমদর এটা মার্ায় রাখা উন্ট্রচৎ বর্ তু্ষার-অ্পসারে-র্ন্ত্র 
ড্রাইভারমদর দনৃ্ট্রষ্টসীমা সীন্ট্রমত্ র্ামক এবং র্ন্ত্রগুমলার আকার ও ওজর্ ববন্ট্রে িওয়ায় এগুমলা 
দ্রুত্ গন্ট্রত্পর্ পন্ট্ররবত্ন র্ ও র্ামামর্া কষ্টসািয। তু্ষার-অ্পসারে-র্মন্ত্রর বপছর্ বর্মক বরফ 
ওড়ামর্া এর চালকমদর দনৃ্ট্রষ্টেন্ট্রক্ত মারাত্মকভামব হ্রাস করমত্ বা বিায়াইটআউট অ্বস্থার কারে 
ঘটামত্ পামর। গান্ট্রড়চালকমদর তু্ষার-অ্পসারে-র্ন্ত্রমক পাে কাটিময় র্াওয়ার বচষ্টা করা বা 
বপছর্-বপছর্ র্াওয়া অ্র্বা খুব কাছাকান্ট্রছ র্াওয়া উন্ট্রচৎ র্য়। গান্ট্রড়চালকমদর জর্য সবমচময় 
ন্ট্রর্রাপদ জায়গা িল তু্ষার-অ্পসারে-র্মন্ত্রর ববে খান্ট্রর্কটা বপছমর্ বর্মক চালামর্া কারে 
বসখামর্ রাস্তা পন্ট্ররষ্কার ও লবোক্ত র্ামক।  
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