
 

 

 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/29/2021 গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা সতকন তা অিলের্ করার অর্ুম্বরাধ অিোহত ররম্বেম্বের্ কারণ রবিিার সকাল 
পর্নন্ত রাজ্ে জ্মু্ব়ে চরম ঠাণ্ডা তাপমাত্রা িজ্ায় থাকম্বি িম্বল পিূনাভাষ করা হম্বয়ম্বে 

  
তাপমাত্রা েূম্বর্ের বর্ম্বচ রর্ম্বম র্াম্বি এিং িাতাম্বসর শেতেপ্রিাহ বিবভন্ন আপম্বেট এলাকায় েূম্বর্ের 

বর্ম্বচ 30 বিবি অিবধ রর্ম্বি র্াম্বি িম্বল আো করা হম্বে 
  

ঠাণ্ডা তাপমাত্রার সংস্পম্বেন দীর্ন সময় থাকম্বল তা মারাত্মক হম্বত পাম্বর 
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের সাবধার্তা অ্বলম্বর্ র্রার অ্র্ূমরাধ অ্বযাহত 
ররমেমের্ বাইমর থার্ার সময় এই সপ্তাহামে রেমহতু পূবনাভাষ র্রা হময়মে রে এর্টি রপালার ভরমেক্স 
রনববার সর্াল পেনে ঠান্ডা আর্ন টিমর্র বাতাস প্রবানহত র্রমব। রবশ র্ময়র্টি আপমেে এলার্ায় 
তাপমাত্রা শূমর্যর নর্মে রর্মম োওয়ার পবূনাভাস রেওয়া হময়মে, র্থন র্ানি, রমাহর্ উপতযর্া এবং 
রাজধার্ী অ্ঞ্চমল বাতামসর শশতযপ্রবাহ শূমর্যর নর্মে 30 নিগ্রী অ্বনধ রর্মম োমব বমল আশা র্রা 
হমে। আশা র্রা হমে রনববার সর্াল পেনে এই অ্বস্থা েলমব, েের্ অ্যানিমরার্িামর্র বানসন্দারা 
-15 নিনগ্রর নর্মে তাপমাত্রা নর্ময় রজমগ উঠমবর্। এই ধরমর্র তাপমাত্রা ফ্রেবাইে এবং 
হাইমপাথানমনয়ার ঝুুঁ নর্ বান়িময় রেয়, রসই সামথ পানর্র প্রধার্ বাহর্ ভাঙার এবং পাইপ রেমে 
োওয়ার সম্ভাবর্া বান়িময় রেয়। উপরন্তু, পূবনাভাসর্ারীরা পবূন উপকূমল উমঠ আসা এর্টি সম্ভাবয 
ঝ়ি ট্র্যার্ র্রমে ো নর্উ ইয়মর্ন  র্ময়র্ ইনঞ্চ বরে নর্ময় আসমত পামর, েনে রসটি সমুমের নেমর্ 
সমর র্া োয়।  
  
"নর্উ ইয়র্ন  আমরর্টি েরম শশতযপ্রবামহর মমধয রময়মে, র্ারণ জলবায়ু পনরবতন মর্র েমল আমামের 
বেমর েইুবার ঘমে োওয়া এমলামমমলা এবং তীব্র আবহাওয়ার সামথ এবং শত বেমর হওয়া ঝম়ির 
রমার্ামবলা র্রা অ্বশযর্ র্মর হমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "েনেও নর্উ ইয়মর্ন  শীতর্ামল 
বাইমরর নিয়ার্লাপ এর্ প্রধার্ শবনশষ্ট, এই ঠাণ্ডা সনতযই এর্টি নবপজ্জর্র্ পনরনস্থনতর সনৃষ্ট র্মরমে 
ো আগামী এর্ বা েইু নের্ ধমর েলমত থার্মব। এই সমময়, নর্উ ইয়র্ন বাসীমের জর্য এো অ্তযে 
গুরুত্বপূণন রে তারা শুধু বনুিমার্ থামর্র্ তাই র্য়, তামের নর্মজমের পনরবামরর প্ররৃ্নতর সংস্পমশন 
আসামর্ সীনমত র্মরর্।" 
  



 

 

শুিবার রামত র্থন র্ানি, রমাহর্ উপতযর্া এবং রাজধার্ী অ্ঞ্চমলর এলার্ায় বাতামসর শশতযপ্রবাহ 
-30 নিনগ্রর নর্মে রর্মম রেমত পামর, অ্র্যনেমর্ রামজযর অ্র্যার্য স্থামর্ বাতামসর শশতযপ্রবাহ মামঝ 
মামঝ -5 রথমর্ -15 নিনগ্রমত রর্মম রেমত পামর। রাজয জমু়ি বাতামসর প্রবাহ 25 রথমর্ 40 মাইল 
প্রনত ঘণ্টায় রপ ুঁমোমত পামর নর্েু স্থামর্, নবমশষ র্মর নর্উ ইয়র্ন  নসটি, লং আইলযান্ড এবং 
রাজধার্ী অ্ঞ্চমল, ো উগ্র বাতাস এবং শশতযপ্রবামহর প্রভামবর নবপে বান়িময় তুলমব। শনর্বার 
রামত, অ্মর্র্ আপমেে অ্বস্থামর্ সবননর্ম্ন তাপমাত্রা শূর্য নিনগ্রর আমশপামশ বা তার নর্মে থার্মব। 
  
আপর্ার এলার্ায় উষ্ণ আশ্রময়র জর্য, আপর্ার স্থার্ীয় ইমামজন নি মযামর্জমমন্ট অ্নেমসর সামথ 
রোগামোগ র্রুর্। আবহাওয়া পেনমবক্ষণ, সতর্ীর্রণ, উপমেশ এবং সবনমশষ পূবনাভামসর সব 
েবরােবমরর জর্য, র্যাশর্াল ওময়োর সানভন স (National Weather Service)-এর ওময়বসাইে 
পনরেশনর্ র্রুর্। 
  
চরম ঠাণ্ডা বর্রাপত্তা 
  
র্থার্থ রপাষাক পরুর্ 

• র ালা, হালর্া, এর্ানধর্ আস্তরণ-নবনশষ্ট গরম র্াপ়ি পনরধার্ র্রুর্। আস্তরমণর মমধয 
আেমর্ প়িা বাতাস ইর্সুযমলেমরর র্াজ র্মর। ঘাম হওয়া এ়িামত, ো পমর ঠাণ্ডা লাগার 
র্ারণ হমত পামর, র্াপম়ির আস্তরণ েুমল রেলা রেমত পামর। বাইমরর রপাশার্ েঢ়ৃভামব 
রবার্া, পানর্ ররাধর্ এবং মাথার েুনপ-েুক্ত হমত হমব। 

• মাথায় সবসময় এর্টি হযাে বা েুনপ পনরধার্ র্রুর্ র্ারণ আপর্ার শরীমরর প্রায় অ্মধনর্ 
তাপমাত্রা মাথার রোলা তাল ুনেময় রবনরময় রেমত পামর। 

• আপর্ার েুসেুসমর্ তীব্র শীত রথমর্ সুরক্ষা নেমত স্কােন নেময় মুেমণ্ডল র মর্ রােুর্। 
• র্নি  ার্মত হাতমমাজার রেময় েস্তার্া অ্নধর্ র্ােনর্র র্ারণ আঙুলগুমলা পরস্পমরর সংস্পমশন 

অ্নধর্ উষ্ণ থামর্। 
  
কাবয়ক শ্রম 
শীমতর ঝম়িা পনরনস্থনত এবং শশতয প্রবাহ এর্ প্রর্ার প্রাণঘাতী আবহাওয়া র্ারণ ঠাণ্ডা তাপমাত্রা 
আপর্ার হৃেনপমণ্ড বা়িনত োপ রেমল। অ্নতনরক্ত পনরশ্রম, রেমর্ তুষার পনরষ্কার র্রা, ময়লা সাে 
র্রা অ্থবা গান়ি ধাক্কা রেওয়া আপর্ার হােন  অ্যাোমর্র ঝুুঁ নর্ বা়িামত পামর। এসব সমসযা 
এ়িামত, নর্মম্নাক্ত পরামশন রমমর্ েলরু্: 

• উষ্ণ থাকুর্, গরম র্াপ়ি-রোপ়ি পনরধার্ র্রুর্ এবং বাইমর র্াজ র্রার সময় ধীমর 
র্াজ র্রুর্। 

• অ্নতনরক্ত পনরশ্রম এ়িামত ঘর্ঘর্ নবশ্রাম নর্র্। 
• বুমর্ বযাথা অ্রু্ভব র্রমল – থামুর্ এবং তৎক্ষণাৎ র্ামরা সাহােয নর্র্। 

  
হাইম্বপাথারবময়া 
েীঘন সময় ঠাণ্ডা তাপমাত্রায় থার্মল হাইমপাথারনময়া হমত পামর, নবমশষ র্মর নশশু ও বৃিমের। 

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1


 

 

নর্মম্নাক্ত উপসগনগুমলার নেমর্ রেয়াল রােুর্: 

• মমর্ামোগ নেমত র্া পারা 
• েবুনল সমন্বয় 
• র্থায় অ্স্পষ্টতা 
• ঘুমঘুম ভাব 
• অ্বসাে 
• তীব্র র্াুঁপনুর্র পর হঠাৎ র্মর র্াুঁপুনর্ রথমম োওয়া 

  
রর্ামর্া বযনক্তর শরীমরর তাপমাত্রা েনে 95 নিনগ্র োমরর্হাইমের নর্মে রর্মম োয়, তাহমল তৎক্ষণাৎ 
জরুনর নেনর্ৎসা সহায়তা নর্র্। রভজা র্াপ়ি েুমল নের্, ররাগীমর্ গরম র্ম্বল নেময় মুম়ি রেলুর্ 
এবং বাইমরর সাহােয র্া আসা পেনে ররাগীমর্ গরম, অ্যালমর্াহল ও র্যামেইর্ নবহীর্ তরল পার্ 
র্রমত নের্। 
  
ফ্রেিাইট 

1. শীমতর নেমর্ োরা বাইমর র্াজ র্মর বা রেলাধুলা র্মর তামের অ্জ্ঞামতও ফ্রেবাইে হমত 
পামর। ফ্রেবাইে ররামগর শুরুর নেমর্ রর্ামর্া বযথা র্রমব র্া, সুতরাং নর্মম্নর নবপে 
সংমর্তগুমলার প্রনত লক্ষয রােমবর্: 

2. ত্বর্ নর্মস্তজ রবাধ র্রমত পামর এবং লালমে হময় রেমত পামর, তারপর সাো বা ধূসর-হলুে 
হময় রেমত পামর; ফ্রেবাইমে আিাে ত্বর্ স্পমশনই নশরনশমর অ্রু্ভূনত হমত পামর। 

3. ফ্রেবাইে হমত পামর সমন্দহ হমল, ররাগীমর্ এর্টি উষ্ণ স্থামর্ সনরময় নর্র্ এবং আিাে 
স্থার্টিমর্ উষ্ণ এবং শুষ্ক নর্েু নেময় র মর্ নের্। র্েমর্া ঘষাঘনষ র্রমবর্ র্া। 

4. অ্নতসত্বর রর্ামর্া িাক্তামরর র্ামে অ্থবা হাসপাতামল নর্ময় োর্। 
  
শীতর্ালীর্ ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সুরক্ষার বযাপামর আমরা পরামমশনর জর্য, েয়া র্মর নর্উ ইয়মর্ন র 
নিনভশর্ অ্ে রহামলযান্ড নসনর্উনরটি অ্যান্ড এমামজন নি সানভন মসমসর (New York State Division 
of Homeland Security and Emergency Services) ওময়বসাইে পনরেশনর্ র্রুর্ 
http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info। 
  

### 
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