অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/4/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা পুম্বরারাত িৃবির পূম্বিন হ ায়াইটসিম্বরাম্বত অবতবরক্ত হেট সংস্থার্ বর্ম্বয়াবিত করার
হ াষণা বিম্বলর্

হমা ক ভোবলম্বত পূিনাভাসকৃত িৃবি ির্ো ঝুঁু বক িৃবি করম্বে
কোটারাগাস, োম্বটাকুয়া, হিবর্বস, র্ায়াগ্রা, উত্তর ইবর, অরবলন্স এিং ওয়াইম্বয়াবমং কাউবিম্বত
ির্ো পা ারা িতনমাম্বর্ কার্ন কর আম্বে; িবিণ ইবর কাউবিম্বত ির্ো সতকনতা কার্ন কর আম্বে
সরঞ্জাম ও অর্োর্ে স ায়তার অর্ুম্বরাম্বের ির্ে, স্থার্ীয় সরকারসমূম্ব র উবিত হেম্বটর 24/7 বর্উ
ইয়কন হেট পা ারা হকম্বে (24/7 NYS Watch Center) 518-292-2200 হর্াগাম্বর্াগ করা
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা ঘ াষণা করমের্ ঘে ঘ ায়াইটসবমরামে CSX ঘরেসড়ক ঘসেু মে সম্ভাবয বর্যার
উত্তমর বহুসংখ্যক ঘেমটর সম্পদ নর্ময়ানিে করা মব। এক সপ্তাম র প্রবে শীেকােীর্ আব াওয়ার পর, নর্উ
ইয়মকন োপমাত্রা ঠাৎ বৃনি ঘপময়মে োর ফমে পুমরা ঘেমট বর্যার ঝুুঁ নক উমেখ্মোগয পনরমাণ বৃনি ঘপময়মে,
নবমশষ কমর িমাট বরফ ঘেমক। গভর্নমরর নর্মদন মশ, ঘেমটর এমিনিগুনে িার্া বর্যা প্রবণ এোকায়, ঘেমর্
CSX ঘসেু মে, ো গভর্নর কুওমমা পুর্নর্নমনামণর দানব কমরমের্, সম্পদ প্রাক-নর্ময়ামগর সমন্বয় কমরমে। ঘেম েু
পূবনাভাস অ্র্ুোয়ী উষ্ণের োপমাত্রার সামে বষনণ ঘোগ মব বো মে, সম্ভাবয ঘেমকামর্া বর্যা প্রশনমে করমে
োৎক্ষনণক বযবস্থা ঘর্ওয়ার ির্য এই অ্বস্থামর্ অ্নেনরক্ত সম্পদ নর্ময়ানিে করা ময়মে।
"সাম্প্রনেক োপমাত্রা বৃনির ফমে, আমরা িানর্ ঘে িমাট বরফ ঘেমক বর্যার সম্ভাবর্া উমেখ্মোগয পনরমাণ
বৃনি পামব এবং ঘেমটর সবনানিক বর্যা প্রবণ এোকাগুনেমে ঘেট সম্পদ প্রাক নর্ময়ানিে কমরমে", গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘ ায়াইটসবমরা CSX ঘসেু ঘেমটর সবনানিক বর্যা কবনেে এোকা এবং পূবনাভামস বৃনি
োকার কারমণ, আনম এই এোকায় প্রময়াির্ীয় সকে কাি োমে নর্রাপমদ সময়মে মে পামর ঘসির্য অ্নেনরক্ত
সংস্থার্ নর্ময়ানিে করনে।"
ঘমা ক ভযানেমে রাে 12টার পমর, ঘসামবার ঘেমক মঙ্গেবার রামের ণ্টাগুনেমে, বৃনিপাে ওয়ার সমূ
সম্ভাবর্া এবং োপমাত্রা োকমব 40 এর মরর নর্মের নদমক। মঙ্গেবার, নবকাে 3টার পূমবন বৃনি ও েু ষারপাে
সম্ভব, এবং নবকাে 4টার পূমবন েু ষারবৃনি সম্ভব। োপমাত্রা োকমব 40 এর মরর নর্মের নদমক, এবং নবকাে
5টার মমিয ো 30 এর মরর নর্মের নদমক ঘর্মম আসমব। েনদও িারণা করা োমে ঘে ঘমাট বষনমণর পনরমাণ
এক ইনির দশভামগর একভাগও মব র্া, দ্রুে গেমে োকা েু ষামরর সামে ঘেমকামর্া নকেু েুক্ত মেই ো বর্যা
সম্ভাবর্া বানড়ময় ঘদয়।

CSX ঘসেু মে সম্ভাবয ঘেমকামর্া অ্নেনরক্ত সমসযা প্রশনমে করমে সা ােয করার ির্য, নর্উ ইয়মকন র একানিক
ঘেট এমিনির কমী ও সরঞ্জাম য় ও-সাইমট কাি কমর োমে বা কাোকানে স্থামর্ অ্বস্থার্ করমে প্রময়াির্ মে
কামি নর্ময়ানিে ওয়ার ির্য তেনর। এর মমিয রময়মেেঃ
• 2টি েং নেক এক্সকযামভটর
• 2টি ডাম্প ট্রাক
• 1টি নর্উ ইয়কন ঘেট পুনেশ কমান্ড োর্
• 1টি দ্রুে পানর্ উিার দে
• 2টি ইর্ফ্ল্যামটবে ঘমাটরমবাট
• 2টি ঘমাটরোনেে র্য় এমর্ ঘভো
• 1টি উুঁেু অ্যামক্সমের োর্
• 3টি ব র্মোগয আমো ইউনর্ট
• 2টি 100 নকমোওয়াট ঘির্ামরটর
• 2টি VMS ঘবাডন
• 1টি িরুনর প্রনেনিয়া ঘট্রোর
এই স্থামর্র অ্নিকাংশ বর্যাই অ্েীমে িমাট বরমফর ফমে ময়মে, েখ্র্ ভাসমার্ বরমফর টু করা র্দী বা ঝণনার
প্রবা আটমক ঘদয় েখ্র্ এটি ময় োমক। েখ্র্ োপমাত্রা বৃনি পায়, িমাট বরফ ঘভমঙ্গ োয়, োর ফমে িমম
োকা পানর্ মুক্ত য় এবং ঘরামের অ্র্ুকূমে বর্যা য়। ঠাৎ বর্যা এবং িমাট বরমফর ফমে উমেখ্মোগয
পনরমাণ সম্পমদর ক্ষয়ক্ষনে মে পামর, বানড় র ধ্বংস ওয়াও সম্ভব। এোড়াও েু ষার গোর ফমে পানর্র মাত্রা
ঘবমড় োওয়ায় নিক ও র্দীর বরফ ভাঙ্গমর্র সম্ভাবর্া রময়মে, োর ফমে র্দী বা নিক েযামর্মের ঘেখ্ামর্ বাুঁক
বা ঘসেু র মেো বাুঁিা আমে ঘসখ্ামর্ িমম ঘেমে পামর।
িমাট বরফ বানক ঘেমটর ির্যও একটি দুনিন্তা ময় োকমব, কারণ মঙ্গেবার পেনন্ত োপমাত্রা উষ্ণ োকমব বমে
িারণা করা মে। ইনেমমিযই, িানে আব াওয়া ঘসবা (National Weather Service) কযাটারাগাস,
শামটাকুয়া, ঘিনর্নস, র্ায়াগ্রা, উত্তর ইনর, অ্রনেি এবং ওয়াইময়ানমং কাউনিমে বর্যা পা ারা িানর কমরমে এবং
দনক্ষণ ইনর কাউনিমে বর্যা সেকন ো কােনকর করা ময়মে। আব াওয়া পেনমবক্ষণ, সেকীকরণ, উপমদশক এবং
সবনমশষ পূবনাভামসর একটি সম্পূণন োনেকার ির্য, নভনিট করুর্ র্যাশর্াে ওময়দার সানভন স (National
Weather Service) ওময়বসাইট।
হেট এম্বিবন্সর প্রস্তুবত
নডপাটনমমি অ্ব এর্ভায়রর্মমিাে কর্িারমভশর্ (Department of Environmental Conservation,
DEC)
DEC নমউনর্নসপযাে কমনকেন ামদর উৎসান ে করমে বর্যা-প্রবণ এোকায় সম্ভাবয িমাট বরফ স্থার্ীয়ভামব
োোই করা এবং ঘেমকামর্া িরমর্র বিনয োকমে ো পনরষ্কার করা। ঘকামর্া িরুনর পনরনস্থনেমে, DEC প্রকমের
অ্র্ুমমাদর্ ত্বরানন্বে করমে িরুনর অ্র্ুমমাদর্ ঘদওয়ার ির্য দ্রুে বযনক্তগে অ্র্ুমনে প্রদামর্ প্রস্তুে
আমে। সািারণে, এই অ্র্ুমমাদর্ 24 ণ্টার মমিয প্রদার্ করা োয়। োৎক্ষনণক িীবর্, স্বাস্থয, ির্কেযাণ,
সম্পদ, বা প্রাকৃ নেক সম্পদ রক্ষার ির্য িরুনর পনরনস্থনে মমর্ মে DEC িরুনর অ্র্ুমমাদর্ প্রদার্ কমর। আমরা
েেয পাওয়া োমব DEC-এর ওময়বসাইমটেঃ http://www.dec.ny.gov/permits/96337.html। পনরমবশ
রক্ষার েোেন শেন স িরুনর অ্র্ুমমাদর্ প্রদার্ করা য়।

বর্যা ও িমাট বরমফর প্রনেনিয়ায় DEC পুমরা ঘেমট োমদর অ্ংশীদার এমিনি এবং স্থার্ীয়মদর সামে কাি
করো োমে। িমাট বরমফর অ্বস্থা োোইময় স ায়োর ির্য DEC ঘরার্ নর্ময়ানিে করমে। DEC-এর
নবমশষজ্ঞরা বর্যা-প্রবণ এোকা সর্াক্ত করমে, োর মমিয রময়মে নিক ও ঝণনা ঘেখ্ামর্ েু ষার গো এবং বৃনির
কারমণ ক্ষনেকারক বর্যা মে পামর। DEC ঝণনার পানর্র মাত্রার পূবনাভাস এবং নিক, ঝণনা, ও র্দীর বর্যা গি
পেনমবক্ষণ করমে োমে বর্যা ঝুুঁ নক মূেযায়র্ করমে পামর এবং সম্ভাবয বর্যার প্রনেনিয়া িার্ামে পামর, ো নর্উ
ইয়কন ঘেমট DEC-এর রক্ষণামবক্ষণ ও পনরোের্া করা 106টি বর্যা নর্য়ন্ত্রণ প্রকেমক সনিয় কমর নদমব।
পাশাপানশ, DEC ঝুুঁ নকপূণন পনরনস্থনের নভনত্তমে পুমরা ঘেমটর বিনয পানর্ বযবস্থাপর্া প্ল্যাি পেনমবক্ষণ করমে এবং
কমীরা বর্যার ফমে ঘেমকামর্া িরুনর অ্বস্থার প্রনেনিয়া িার্ামে প্রস্তুে। স্থার্ীয় কমনকেন া ও িরুনর
বযবস্থাপমকর সংস্থামর্র বযাপামর আমরা েেয িার্মে, DEC-এর ওময়বসাইট
https://www.dec.ny.gov/lands/115140.html নভনিট করুর্।
ঘ ামেযান্ড নর্রাপত্তা ও িরুনর ঘসবা নবভাগ (Division of Homeland Security and Emergency
Services)
ঘ ামেযান্ড নর্রাপত্তা ও িরুনর ঘসবা নবভাগ স ায়োর অ্র্ুমরাি ঘপমে প্রনেনিয়া িার্ামে তেনর আমে োমদর
েকপাইে ঘেমক এইসব সম্পদ নর্ময়েঃ
•
•
•
•
•

730টির ঘবনশ ঘির্ামরটর
প্রায় 1,300 পাম্প
দুই নমনেয়মর্র ঘবনশ সযান্ডবযাগ
20 সযান্ডবযাগাসন
6,771 ফু ট এমকায়াডাম

নডপাটনমমি অ্ফ ট্রািমপামটনশর্ (Department of Transportation, DOT)
নর্উ ইয়কন ঘেমটর পনরব র্ অ্নিদপ্তমরর কমীরা সেকন আমে এবং ঘেমটর ও স্থার্ীয় অ্ংশীদারমদর সামে কাি
করমে বর্যা আিান্ত ঘেমকামর্া টর্ায় দ্রুে প্রনেনিয়া িার্ামর্ার ির্য। অ্নিদপ্তমরর কমীরা সনিয়ভামব এক
ডিমর্র ঘবনশ সমসযা এোকা পেনমবক্ষণ করমে এবং বর্যা প্রভাব প্রশনমে করার ির্য প্রময়াির্মে পদমক্ষপ
নর্মে। পুমরা ঘেমট 14টি েং আমন এক্সকযামভটর ঘকৌশেগেভামব স্থাপর্ করা মে িমবিনমার্ োপমাত্রা বৃনির
ফমে সৃি িমাট বরফ ভাঙ্গমে সা ােয করার ির্য।
এই মামসর শুরুর নদমক, অ্নিদপ্তর এর্ভায়রর্মমিাে কর্িারমভশর্ নডপাটনমমি এবং নর্উ ইয়কন ঘেমটর
ঘ ামেযান্ড নর্রাপত্তা ও িরুনর ঘসবা নবভামগ োমদর অ্ংশীদারমদর সামে কাি কমরমে ওনর্ডা কাউনির
ঘ ায়াইটসবমরা গ্রামমক স ায়ো করমে ঘেখ্ামর্ িমাট বাুঁিা বরমফর কারমণ সামকায়াইট নিমকর উপর নদময়
পানর্ প্রবান ে ময়মে এবং CSX ঘরেমসেু মক আিান্ত কমরমে। েনদও পানর্ কমম ঘগমে, এটি এখ্মর্া উমেগপূণন
স্থার্ এবং অ্নিদপ্তর ভনবষযৎ বর্যা পনরনস্থনের প্রশমমর্ প্রনেমরািমূেক বযবস্থা ঘর্ওয়ার ির্য CSX ও নর্উ
ইয়কন ঘেমটর এর্ভায়রর্মমিাে কর্িারমভশর্ নডপাটনমমমির সামে সনিয়ভামব েুক্ত আমে। গে সপ্তাম ,
গভর্নর কুওমমা CSX ঘক একটি নেঠি পাঠার্ এই হুমনক নদময় ঘে ঘসেু টি পুর্নর্নমনাণ র্া করমে আইর্গে বযবস্থা
ঘর্ওয়া মব।
ঘমাটরোেকমদর োত্রার পূমবন 511NY এখ্ামর্ ঘদখ্মে বা ঘমাবাইে অ্যাপ ডাউর্মোড করমে মমর্ করামর্া মে।
এই নবর্ামূমেযর পনরমষবাটি বযব ারকারীমদর রাস্তার অ্বস্থা ঘদখ্ার সুমোগ ঘদয় এবং এমে রময়মে একটি শীমের

োত্রার সেকীকরণ পিনে ো বাস্তব-সমময় োত্রার নরমপাটন ও ঘকার্ ঘকার্ ঘেট রাস্তা পনরষ্কার, ঘভিা বা বরমফ
ঢাকা ো প্রদশনর্ কমর। পিনেটি ঘমাটরোেকমদর োত্রা করা আমদৌ সমীেীর্ নক র্া ো নর্িনারণ করমে একটা
উপকারী সংস্থার্ প্রদার্ কমর।
থ্রুওময় অ্মোনরটি (Thruway Authority)
থ্রুওময় অ্মোনরটির কমীরা সনিয়ভামব ঘরমর্ি নসমেম পরীক্ষা করমে এবং বর্যা সম্ভাবর্া পেনমবক্ষণ করমে।
669 িমর্র ঘবনশ অ্পামরটর ও সুপারভাইিার, ঘোট ঘেমক মাঝানর আকামরর এক্সকযামভটর, প্ল্াও/ডাম্প ট্রাক,
বড় ঘোডার, এবং ঘবশ নকেু ব র্মোগয VMS ঘবাডন, ব র্মোগয োইট টাওয়ার, ঘোট ঘির্ামরটর, ঘোট পাম্প
টার্ার ঘট্রোর এবং ঘেমকামর্া িরমর্র পে ঘ ারামর্া বা বমের ির্য ট্রানফক সাইর্ ও অ্র্যার্য ট্রানফক নর্য়ন্ত্রণ
েন্ত্র নর্ময় পুমরা ঘেমট বর্যা সমসযার সমািামর্ কমীরা প্রস্তুে আমে। নর্য়ন্ত্রণ েন্ত্র নর্ময় পুমরা ঘেমট বর্যা সমসযার
সমািামর্ কমীরা প্রস্তুে আমে।
থ্রুওময় অ্মোনরটি ঘমাটরোেকমদর োমদর ঘমাবাইে অ্যাপ ডাউর্মোড করমে উৎসান ে কমর ো আইমফার্
এবং অ্যান্ড্রময়ড নডভাইমস ডাউর্মোড করার ির্য নবর্ামূমেয উপেভয। অ্যাপটি ঘমাটরোেকমদর বাস্তব-সমময়
ট্রানফক এবং নদক নর্মদন শর্া স ায়ো োমভর সরাসনর সুমোগ প্রদার্ কমর। এোড়াও ঘমাটরোেকরা
TRANSalert ইমমইমের ির্য সাইর্ আপ করমে পামর ো সমগ্র থ্রুওময় িুমড় সবনমশষ ট্রানফক পনরনস্থনে প্রদার্
কমর। নরময়ে-টাইম আপমডমটর ির্য, ঘমাটরোেকরা থ্রুওময় ও নর্উ ইয়মকন র অ্র্যার্য রাস্তার ট্রানফক পনরনস্থনে
প্রদশনর্কারী ইিামরনিভ মযাপ ঘদখ্মে টু ইটামর @ThruwayTraffic অ্র্ুসরণ করমে পামরর্ অ্েবা
www.thruway.ny.gov নভনিট করমে পামরর্।
নর্উ ইয়কন কযার্াে কমপনামরশর্ (New York Canal Corporation)
নরনেি ও পনরনস্থনের পনরবেন র্ ও িমবিনমার্ নবপমদর বযাপামর নর্উ ইয়কন ঘেমটর কযার্াে কমপনামরশর্ ো
NYPA এর একটি সাবনসনডয়ানর, ঘেমটর কযার্াে নসমেমমর েীরবেী পানর্নবদুযৎ এর্টিটিগুনের সামে
নর্য়নমে ঘোগামোগ রাখ্মে। কযার্াে কমপনামরশর্ পুমরা ঘেমটর কযার্াে নসমেমম সম্ভাবয বর্যা প্রভাব প্রশনমে
করার ির্য স্বপ্রমর্ানদে পদমক্ষপ নর্ময়মে এবং ঘমা ক র্দীর েীরবেী অ্বস্থার্স িার্া বরফ িমাট
অ্বস্থার্গুনেমক নর্নবড়ভামব পেনমবক্ষণ করমে।
ঘেমর্মিনড ও মিমগামানর কাউনির ইনর কযার্াে েক 8-10 এ েমকর আমশপামশ বরফ িমাট ঘবুঁমি ঘগমে ো
অ্পসারণ করামে পাঠামর্ার ির্য কযার্াে কমপনামরশর্ একটি ঠিকাদার েযান্ডবাই ঘরমখ্মে।
নর্উ ইয়কন ঘেট পুনেশ (New York State Police)
ঘেট ট্রু পাররা অ্ংশীদার এমিনিগুনেমক সা ােয করমে োমদর নর্য়নমে ট মের সময় র্দী ও ঝণনা পেনমবক্ষণ
করার মািযমম এবং পনরনস্থনের প্রময়াির্ মে নরমপাটন করমব। সকে ঘফার-হুইে রাইভ গানড় কামি নর্ময়াগ করা
ময়মে এবং ঘনামমাবাইে ও ইউটিনেটি টাে োমর্র (Utility Task Vehicles) মে নবমশষ গানড় কামি
নর্ময়ানিে ওয়ার ির্য তেনর আমে।
বর্রাপত্তা পরামেন
নর্মে বর্যা প্রস্তুনে নর্রাপত্তা পরামশন ঘদওয়া েেঃ
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আপর্ার বানড়র বা বযবসার ঘেমক নর্রাপদ রুটটি নশখ্ুর্, েনদ নর্রাপদ স্থমে আপর্ার
োড়াোনড় েমে ঘেমে য়।
একটি 'পনরবার পাোবার' পনরকের্া গঠর্ এবং অ্র্ুশীের্ করুর্ এবং পনরবামরর সদসযরা
পৃেক ময় ঘগমে একটি ঘদখ্া করার স্থার্ সর্াক্ত কমর রাখ্ুর্।
ফানর্নোর, কাপড় এবং অ্র্যার্য বযনক্তগে সম্পনত্তস সকে মূেযবার্ বস্তুর আইমটম অ্র্ুোয়ী
োনেকা তেনর করুর্ - সম্ভব মে েনব ও নভনডও েু মে রাখ্ুর্। একটি নর্রাপদ স্থামর্ োনেকাটি
রাখ্ুর্।
কযার্ এর খ্াবার, ঔষি এবং ফােন এইড সরবরা ও পার্ীয় িমের িরুনর সরবরা
েকপাইে করুর্। পনরষ্কার, বে পামত্র পার্ীয় িে সংরক্ষণ করুর্।
আপর্ার ঘপাষা প্রাণী নর্ময় কী করমবর্ পনরকের্া কমর রাখ্ুর্।
একটি ঘপামটনবে ঘরনডও, ফ্ল্যাশোইট, অ্নেনরক্ত বযাটানর এবং উপেভয িরুনর রান্না সরঞ্জাম
রাখ্ুর্।
আপর্ার অ্মটামমাবাইমে পেনাপ্ত জ্বাোর্ী রাখ্ুর্। েনদ নবদুযৎ শনক্ত বে ময় োয়, েমব
গযামসানের্ ঘেশর্ কময়ক নদমর্র ির্য জ্বাোর্ী পাম্প করমে পারমব র্া। আপর্ার গানড়র ট্রামে
একটি ঘোট দুমেনাগ সরবরা নকট রাখ্ুর্।
আপর্ার সম্পনত্ত কে উপমর এবং বর্যা স্তমরর কে ফু ট নর্মে ঘিমর্ নর্র্। পূবনাভাসকৃ ে বর্যার
মাত্রা েখ্র্ সম্প্রোর করা য়, আপর্ার িায়গায় বর্যা মে পামর নকর্া ো নর্িনারণ করমে
পামরর্।
সযান্ডবযাগ, পােো পােো কাঠ, প্ল্ানেমকর নশট এবং কামঠর মমো উপকরণমক িরুনর িেপ্রমাণীকরমণর ির্য সামে রাখ্ুর্।
আপর্ার বীমার কভামরি ঘেক করুর্। বানড়মানেকার্া সংিান্ত বীমা পনেনসমে সািারণে
বর্যার ক্ষয়ক্ষনে অ্ন্তগনে য় র্া। শুিু বর্যা বীমাই আপর্ার বানড়মক বর্যার ক্ষয়ক্ষনে ঘেমক
সুরক্ষা নদমব। আপনর্ মার্নেত্র অ্র্ুোয়ী বর্যা এোকায় র্া োকমেও বর্যা বীমা িয় করমে
পারমবর্।

আব াওয়া পনরভাষার পূণন োনেকা ও বর্যার পূমবন, সমময় ও পরবেীমে প্রস্তুনের িারণার ির্য, নভনিট করুর্
ঘ ামেযান্ড নর্রাপত্তা ও িরুনর ঘসবা নবভামগর ওময়বসাইট www.dhses.ny.gov/oem/safetyinfo/flood/floodprepare.cfm।
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