অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/24/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়কনিাসীম্বক আপম্বেম্বে ভারী ললক ইম্বেক্ট তু ষার পূিনাভাম্বসর িোপাম্বর
সতকনতা অিলেম্বর্র তাবগদ বদম্বলর্

পবিম বর্উ ইয়কন, বেঙ্গার ললকস, লকন্দ্রীয় বর্উ ইয়কন এিং উত্তর লদে িৃহস্পবতিার রাত লেম্বক
েবর্িার সকাল পর্ন ন্ত প্রভাবিত হম্বি
সম্ভািে 6-18 ইবি িরম্বের জর্ে েীতকালীর্ ঝড় সতকনতা (Winter Storm Warnings) জাবর
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা নর্উ ইয়র্ন বাসীমর্ পনিম নর্উ ইয়র্ন , নিঙ্গার লের্স, লর্ন্দ্রীয় নর্উ ইয়র্ন এবং উত্তর
লেমে ভারী লের্ ইমিক্ট তু ষার পূবনাভামসর বযাপামর সতর্ন তা অ্বেম্বমর্র তানগে নেমের্ যা বৃহস্পনতবার রাত
লেমর্ শুরু হময় েনর্বার সর্াে পযনন্ত স্থায়ী হমব। জাতীয় আবহাওয়া লসবা (National Weather Service)
এই সমময় এই অ্ঞ্চেগুনেমত েীতর্ােীর্ ঝড় সতর্ন তা জানর র্মরমে, এখামর্ 6-18 ইনঞ্চ তু ষারপাত সম্ভব।
"েীতর্ােীর্ আবহাওয়া নর্উ ইয়র্ন বাসীর জর্য র্তু র্ নর্েু র্া নর্ন্তু লযমহতু আপমেমের নবনভন্ন অ্ঞ্চমে ভারী
লের্ ইমিক্ট তু ষামরর বযান্ড আসমত যামে, বানসন্দামের উনিত খারাপ আবহাওয়া ও গানড় িাোমর্ার পনরনস্থনতর
জর্য প্রস্তুনতমূের্ সতর্ন তা অ্বেম্বর্ র্রা", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "প্রময়াজর্ হমে আমরা স্থার্ীয়
র্নমউনর্টিসমূহমর্ সাহাযয র্রার জর্য অ্নতনরক্ত সংস্থার্ নর্ময়ানজত র্রমত প্রস্তুত আনে এবং আমরা পনরনস্থনত
নর্নবড় পযনমবক্ষণ র্রমত োর্মবা।"
পনিম নর্উ ইয়মর্ন 6-12 ইনঞ্চ পযনন্ত তু ষার জমমত পামর তাই বৃহস্পনতবার রাত লেমর্ েনর্বার পযনন্ত লসখামর্
এর্টি েীতর্ােীর্ ঝড় সতর্ন তা জানর োর্মব। শুক্রবার সন্ধ্যা লেমর্ েনর্বার সর্ামের প্রেমাংে পযনন্ত নিঙ্গার
লের্স এবং লর্ন্দ্রীয় নর্উ ইয়মর্ন র উত্তরাংে ও উত্তর লেমের পনিমাংমে 6-18 ইনঞ্চ তু ষার জমমত পামর।
নর্উ ইয়র্ন বাসীমের সবনমেষ তেয লপময় আপমেে োর্মত তামের স্থার্ীয় আবহাওয়া নরমপােনগুমোমত গভীর
মমর্ামযাগ লেয়া উনিত। পাোপানে, জাতীয় আবহাওয়া লসবা ইনতমমযযই লেমের নবনভন্ন এোর্ায় বর্যা ও
েীতর্ােীর্ আবহাওয়া পযনমবক্ষণ, সতর্ন তা ও উপমেষ্টার বযবস্থা নর্ময়মে। আবহাওয়া পযনমবক্ষণ, সতর্ীর্রণ,
উপমেের্ এবং সবনমেষ পূবনাভামসর এর্টি সম্পূণন তানের্ার জর্য, নভনজে র্রুর্ র্যাের্াে ওময়োর সানভন স
ওময়বসাইে। লেমের সহায়তা প্রময়াজর্ হমে নর্উ ইয়র্ন দ্রুত পানর্ উদ্ধার (Swift Water Rescue) র্মী ও
সরঞ্জাম র্ামজ নর্ময়ানজত র্রার জর্য প্রস্তুত আমে।
বর্রাপদ র্াত্রা
নর্রাপে ড্রাইনভং এর নর্েু সবমিময় গুরুত্বপূণন পরামেনগুনের অ্ন্তভুন ক্ত হে:

•
•
•
•

•
•
•

যখর্ েীতর্ােীর্ ঝড় আঘাত হামর্, তখর্ প্রময়াজর্ র্া হমে ড্রাইভ র্রমবর্ র্া।
লসতু গুমোয় সাবযার্তা অ্বেম্বর্ র্রুর্ লযমহতু বরি লসখামর্ রাস্তার লিময় দ্রুত জমাে বাাঁময।
লভজা পাতা রাস্তামর্ নপনেে র্রমত পামর, তাই যখর্ই সামমর্ তামের এর্ো স্তূ প আসমব, তখর্ আমরা
যীর গনতমত গানড় িাোমর্াো গুরুত্বপূণন।
আপর্ামর্ আবনেযর্ভামব ভ্রমণ র্রমত হমে, এো নর্নিত র্রুর্ লয আপর্ার গানড়মত র্ম্বে, লবেিা,
ফ্ল্যােোইে ও অ্নতনরক্ত বযাোনর, অ্নতনরক্ত গরম র্াপড়, এর্ লজাড়া োয়ার লির্, বযাোনর বুোর
তার, সহমজ েনক্ত প্রোর্র্ারী খাবার এবং নেসমেস ফ্ল্যাগ নহমসমব বযবহার র্রমত উজ্জ্বে রমের
র্াপমড়র মমতা টিমর্ োর্ার সরঞ্জামানে োমর্।
প্লানবত রাস্তার উপর নেময় গানড় িাোমবর্ র্া; ঘুমর নগময় অ্র্যনের্ নেময় যার্। প্রনত ঘণ্টায় েুই মাইে
লবমগ বময় িো জে এর্ো রাস্তা বা লসতু লেমর্ গানড় ভানসময় নর্ময় লযমত পামর।
লযসব জায়গায় র্েী বা জেপ্রবাহ হঠাৎ বৃনদ্ধ লপময় বর্যা আর্মত পামর, লযমর্ হাইওময়র গতন , লসতু ও
নর্িু ুু এোর্া, লসখামর্ েক্ষয রাখুর্।
যনে আপনর্ আপর্ার গানড়র নভতমর োমর্র্ আর আপর্ার িারপামে জে দ্রুতমবমগ বাড়মত োমর্,
তাহমে অ্নবেমম্ব গানড় লেমড় িমে যার্।

উপরন্তু, েীতর্ােীর্ ঝমড়র সমময় সবমিময় লবনে মৃতুয ও আঘামতর র্ারণ হে পনরবহর্ েুঘনের্া। ড্রাইনভং
শুরুর আমগ, আপর্ার গানড় যামত বরি ও তু ষারমুক্ত োমর্ তা নর্নিত র্রুর্; ভামো েৃনষ্টেনক্ত ভামো ড্রাইনভং
এর িানবর্াঠি। োমার জায়গাগুমোর পনরর্ল্পর্া র্রুর্ এবং গানড়গুনের মমযয েূরত্ব বজায় রাখুর্, অ্নতনরক্ত
সতর্ন োকুর্, ও মমর্ রাখুর্, বাতাস তানড়ত তু ষারপুঞ্জ লোে লোে নেশুমের আড়াে র্মর নেমত পামর। অ্নযর্ন্তু,
সবসময় রাস্তা ও আবহাওয়ার পনরনস্থনতর সামে আপর্ার গনত লমোর্।
সব রাস্তার লমােরিাের্মের জর্য এো গুরুত্বপূণন লয লনাপ্লাও ঘণ্টায় 35 মাইে পযনন্ত গনতমবমগ িমে যা অ্মর্র্
লক্ষমেই নেনখত গনত সীমার লেমর্ র্ম, এো সুনর্নিত র্রমত লয েড়ামর্া েবণ ড্রাইনভং লেমর্ োমর্ ও রাস্তায়
েনড়ময় র্া পমড়। বারংবার ইন্টারমেে হাইওময়মত, লনাপ্লাও পাোপানে র্াজ র্মর, লযমহতু অ্মর্র্গুমো লের্
এর্সামে পনরেন্ন র্রার এো সবমিময় র্মনক্ষম ও নর্রাপে উপায়।
এোড়াও লমােরিাের্ ও পেিারীমের এো মাোয় রাখা উনিৎ লয লনাপ্লাও ড্রাইভারমের েৃনষ্টসীমা সীনমত োমর্,
এবং লনাপ্লাও এর আর্ার ও ওজর্ লর্ৌেমে ও দ্রুত োমামর্া র্ষ্টর্র র্মর লতামে। লনাপ্লাও এর লপের্ লেমর্
বরি ওড়ামর্া অ্তযনযর্ ভামব েৃনষ্টেনক্ত হ্রাস র্রমত বা লহায়াইেআউে অ্বস্থার র্ারণ ঘোমত পামর।
লমােরিাের্মের লনাপ্লাও লর্ পার র্মর যাওয়ার লিষ্টা বা লপেমর্ খুব র্াোর্ানে যাওয়া উনিৎ র্য়।
লমােরিাের্মের জর্য সবমিময় নর্রাপে জায়গা হে লনাপ্লাও এর লবে লপেমর্ লযখামর্ রাস্তা পনরষ্কার ও েবণাক্ত।
এম্বজবির প্রস্তুবত
বিপােনম্বমন্ট অে ট্রািম্বপাম্বেনের্ (Department of Transportation)
লেমের পনরবহর্ অ্নযেপ্তর 99টি নরজাভন োর্সহ 1,584টি বড় প্লাও োর্ নর্ময় প্রনতনক্রয়া জার্ামত প্রস্তুত।

পাোপানে, অ্নযেপ্তমরর রময়মে 49টি লো প্লাও, 326টি বড় লোোর, 37টি লনামলায়ার, 19টি লেোর, 204টি
মাঝানর প্লাওসহ নপর্আপ োর্, 31টি োক্টর লেোর, এবং 373,000 েমর্র লবনে েবণ। েীতর্ােীর্ ঝড়মর্
সামমর্ লরমখ সমে লেে জুমড় রাস্তা সুরনক্ষত রাখমত সাহাযয র্রমত এই সরঞ্জাম এর পাোপানে 3,900 এর লবনে
র্মনর্তন া ও সুপারভাইজার নর্ময়াগ র্রা হময়মে।
পাোপানে, লহাম নরনজওর্ লেমর্ অ্র্যার্য এোর্ায় 20টি বড় প্লাও োর্, 40 জর্ অ্পামরের ও িারজর্
সুপারভাইজার নর্ময়াগ নর্ম্নরূমপ:
•
•
•

লসন্ট্রাে নর্উ ইয়র্ন ঃ এই অ্ঞ্চেটি মযয-হােসর্ অ্ঞ্চে লেমর্ পামব পাাঁিটি বড় প্লাও োর্, েেজর্
অ্পামরের এবং এর্জর্ সুপারভাইজার।
পনিম নর্উ ইয়র্ন ঃ এই অ্ঞ্চেটি সাউোর্ন টিয়ার লেমর্ পামব েেটি বড় প্লাও োর্, 20 জর্ অ্পামরের
এবং েুইজর্ সুপারভাইজার।
র্েন র্ানন্ট্রঃ এই অ্ঞ্চেটি লমাহর্ ভযানে লেমর্ পামব পাাঁিটি বড় প্লাও োর্, েেজর্ অ্পামরের এবং
এর্জর্ সুপারভাইজার।

লমােরিাের্মের যাোর পূমবন 511NY এখামর্ লেখমত বা লমাবাইে অ্যাপ োউর্মোে র্রমত মমর্ র্রামর্া হমে।
এই নবর্ামূমেযর পনরমষবাটি বযবহারর্ারীমের রাস্তার অ্বস্থা লেখার সুমযাগ লেয় এবং এমত রময়মে এর্টি েীমতর
যাোর সতর্ীর্রণ পদ্ধনত যা বাস্তব-সমময় যাোর নরমপােন ও লর্ার্ লর্ার্ লেে রাস্তা পনরষ্কার, লভজা বা বরমি
ঢার্া তা প্রেেনর্ র্মর। পদ্ধনতটি লমােরিাের্মের যাো র্রা আমেৌ সমীিীর্ নর্ র্া তা নর্যনারণ র্রমত এর্ো
উপর্ারী সংস্থার্ প্রোর্ র্মর।
এোড়াও গত সপ্তামহ গভর্নর লঘাষণা র্মরর্ লয লেমের পনরবহর্ অ্নযেপ্তর েীতর্ােীর্ পনরনস্থনতমত নর্রাপমে
গানড় িাোমর্া প্রিার র্রার জর্য এর্টি র্তু র্ জর্নেক্ষা র্যামম্পইর্ শুরু র্মরমে। এর্টি র্তু র্ ওময়বসাইে,
নভনেও এবং লসােযাে নমনেয়া র্যামম্পইর্ লমােরিাের্মের তু ষার ও বরি পনরনস্থনতমত নর্রাপমে গানড় িাোমত
অ্র্ুপ্রানণত র্রমব, এবং গানড়িাের্মের তানগে নেমব যামত তারা লনা প্লাওগুনেমর্ নর্রাপমে র্াজ র্রার জর্য
যমেষ্ট জায়গা প্রোর্ র্মর।
থ্রুওম্বয় অম্বোবরটি (Thruway Authority)
থ্রুওময় অ্মোনরটি র 664 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরের আমে যারা সমে লেে জুমড় 242 টি বড় লনা প্লাও,
124 টি মাঝানর লনা প্লাও, 11 টি েো প্লাও এবং 56 টি লোোর র্ামজ নর্ময়ানজত র্রমত এবং 108,000
েমর্রও লবনে রাস্তার েবণ প্রময়াগ র্রমত প্রস্তুত। থ্রুওময়মত েীমতর আবহাওয়া অ্বস্থার বযাপামর
লমােরিাের্মের সতর্ন র্রমত ববনিেযময় বাতন া নিহ্ন, হাইওময় সতর্ন তা লরনেও এবং লসােযাে নমনেয়া বযবহার
র্রা হয়।
থ্রুওময় অ্মোনরটি লমােরিাের্মের তামের লমাবাইে অ্যাপ োউর্মোে র্রমত উৎসানহত র্মর যা iPhone ও
Android নেভাইমস োউর্মোে র্রমত নবর্ামূমেয উপেভয। অ্যাপটি লমােরিাের্মের বাস্তব-সমময় োনির্
এবং নের্ নর্মেন ের্া সহায়তা োমভর সরাসনর সুমযাগ প্রোর্ র্মর। এোড়াও লমােরিাের্রা TRANSalert
ইমমইমের জর্য সাইর্ আপ র্রমত পামরর্ এই নেঙ্ক www.thruway.ny.gov/tas/index/shtml অ্র্ুসরণ র্মর
যা সমে থ্রুওময় জুমড় সবনমেষ োনির্ পনরনস্থনত প্রোর্ র্মর। নরময়ে-োইম আপমেমের জর্য, লমােরিাের্রা

থ্রুওময় ও নর্উ ইয়মর্ন র অ্র্যার্য রাস্তার োনির্ পনরনস্থনত প্রেেনর্র্ারী ইন্টামরনক্টভ মযাপ লেখমত েু ইোমর
@ThruwayTraffic অ্র্ুসরণ র্রমত পামরর্ অ্েবা www.thruway.ny.gov নভনজে র্রমত পামরর্।
লনাপ্লাও ঘণ্টায় প্রায় 35 মাইে গনতমত িমে -- যা অ্মর্র্ লক্ষমেই নেমখ রাখা গনতসীমা লেমর্ র্ম -- এটি নর্নিত
র্রার জর্য লয েড়ামর্া েবণ যামত গানড় িাোমর্ার লেমর্ োমর্ এবং রাস্তার বাইমর েনড়ময় র্া পমর।
লমােরিাের্মের জর্য সবমিময় নর্রাপে জায়গা হে লনাপ্লাও এর লবে লপেমর্ লযখামর্ রাস্তা পনরষ্কার ও লযখামর্
েবণ প্রময়াগ র্রা হময়মে।
বর্উ ইয়কন লেে পুবলে (New York State Police)
প্রময়াজর্মত আক্রান্ত এোর্ায় অ্নতনরক্ত েহে নর্ময়ানজত র্রমত নর্উ ইয়র্ন লেে পুনেে বতনর আমে। সর্ে
লিার হুইে ড্রাইভ যার্ নর্ময়ানজত র্রা হময়মে, এবং নবমেষ যার্ লযমর্ লনামমাবাইে ও ইউটিনেটি োস্ক যার্
(Utility Task Vehicles) প্রময়াজর্ হমে র্ামজ নর্ময়ানজত হওয়ার জর্য বতনর আমে।
বিপােনম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental
Conservation, DEC)
DEC পুনেে র্মনর্তন া, িমরে লরঞ্জাসন (Forest Rangers), জরুনর বযবস্থাপর্া (Emergency
Management) র্মী এবং নরনজওর্াে র্মীরা সতর্ন অ্বস্থায় আমে এবং পনরনস্থনতর নবর্াে পযনমবক্ষণ র্রমে
এবং ঝমড় আক্রান্ত হমত পামর এোর্া সনক্রয়ভামব েহে নেমে। লনামমাবাইে ও ইউটিনেটি যার্সহ নবেযমার্ সর্ে
সংস্থার্ লযমর্ামর্া জরুনর পনরনস্থনতমত সহায়তার জর্য প্রস্তুত আমে।
জর্ম্বসিা অবিদপ্তর (Department of Public Service)
জর্মসবা অ্নযেপ্তর ইউটিনেটির নসনর্য়র নর্বনাহীমের সামে লযাগামযাগ রাখমে নর্নিত র্রার জর্য লয ঝমড়া
আবহাওয়া লমার্ামবোয় তারা প্রস্তুত, এবং তারা ইউটিনেটির ঝড়-প্রস্তুনত প্রমিষ্টা নর্নবড়ভামব পযনমবক্ষণ র্রমব
এটি নর্নিত র্রার জর্য লয নবভ্রাে সবননর্ম্ন র্রার জর্য এবং পুর্ঃস্থাপর্ দ্রুততার সামে র্রার জর্য
ইউটিনেটিগুনে প্রস্তুত আমে। লসবার বযাঘাত ঘেমে তা সবননর্ম্ন রাখার জর্য নবেুযৎ ও গযাস ইউটিনেটি ও
লভনরমজামর্র (Verizon) মমতা লেনেমযাগামযাগ লসবা প্রোর্র্ারীরা অ্নতনরক্ত র্মী নর্ময় প্রস্তুত আমে।
প্রময়াজর্ অ্র্ুযায়ী পুর্ঃস্থাপর্ প্রমিষ্টার জর্য নর্উ ইয়মর্ন র ইউটিনেটিগুনের র্ামে নবেযমার্ র্মীর সংখযা
4,300। ইউটিনেটিগুনে সতর্ন রময়মে এবং ঝমড়র নবর্াে খুব মমর্ামযাগ নেময় পযনমবক্ষণ র্রমে এবং লযখামর্
প্রময়াজর্ পুর্ঃস্থাপর্ র্মী নর্ময়াগ র্রমব। অ্নযেপ্তমরর র্মীরা ঝমড়র সময় ইউটিনেটিগুনের প্রমিষ্টা পযনমবক্ষণ
র্রমত োর্মব।
নবেুযৎ বযাঘামতর লক্ষমে ইউটিনেটিগুনে নেমর্ 24 ঘণ্টা র্াজ র্রার জর্য প্রস্তুত এবং প্রময়াজর্ হমে তামের জরুনর
প্রনতনক্রয়া পনরর্ল্পর্া বাস্তবায়র্ র্রমব, যার মমযয রময়মে োইি-সামপােন ও অ্র্যার্য জরুনর অ্বস্থার
র্ামোমারমের সামে লযাগামযাগ র্রা।

ইউটিনেটিগুনে র্ামোমারমের ঝড় এবং নর্রাপত্তা তেয প্রোর্ র্রমত পারমব অ্েবা র্ামোমাররা তমেযর জর্য
অ্নযেপ্তমরর র্ে লসন্টামর লিার্ র্রমত পামর। 1-800-342-3377 র্ম্বমর লিার্ র্মর PSC লহল্পোইর্ পাওয়া
যামব।
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