অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/19/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুউম্বমা েীতকালীর্ ঝম্বের িোপাম্বর সতকনতা অিলের্ করম্বত জ ার বিম্বেম্বের্ জেম্বেতু তা
িুধিার সন্ধ্োে এিং িৃেস্পবতিার সকাম্বল গাবে চালাম্বর্ার জেম্বে ক্টঠির্ পবরবিবত ততরী করম্বি
িম্বল আেংকা করা েম্বে

জলক এম্বেক্ট বসম্বেম রাম্বতর মম্বধেই কম্বেক ইবি তু ষারপাত ঘটাম্বি িম্বল ধারণা করা েম্বে
িুধিার সন্ধ্ো ও িৃেস্পবতিার সকাম্বল োতাোম্বতর র্ে রা ে সংিাগুম্বলা সতকন অিিাম্বর্ আম্বে
এিং রাস্তা পবরষ্কাম্বরর কা করম্বে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুউমমা আজ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের আজ রামে ও আগামীর্াল সর্ামল ভ্রমণর্ামল
সের্ন ো অ্বলম্বর্ র্রার আহ্বার্ জানর্ময়মের্ যেমেেু পূবনাভাস অ্র্ুসামর এর্টি শীের্ালীর্ আবোওয়া
বযবস্থা যলর্ অ্ন্টানরওর েনিণ ও েনিণ-পূবনাঞ্চমল যলর্ এমেক্ট নসমেম আর্য়র্ র্রমব। সবনানির্
প্রেযানশে যমাট েু ষারপামের পনরমাণ সাউোর্ন অ্সওময়মগা র্াউনন্ট, সাইরানর্উজ এবং
ইউটির্া/যরাম অ্ঞ্চমলর র্ময়র্টি জায়গায় যমাট 10 ইনঞ্চর পূবান ভাস রময়মে, অ্র্যনেমর্ যসন্ট্রাল নর্উ
ইয়র্ন , নেঙ্গার যলর্স এবং যমাের্ ভযানলর নর্েু অ্ংমশ 1 যেমর্ 2 ইনঞ্চ েু ষারপাে ঘটামে পামর
এই ঝড়।এই অ্ঞ্চলগুনলমে গানড় চালর্ার পনরনস্থনে অ্মর্র্ সময় র্ঠির্ েমব বমল নর্উ
ইয়র্ন বাসীমের সের্ন োর জর্য অ্র্ুমরাি র্রা েমে।
"যলর্ এমেক্ট যনা দ্রুে ও আজ রামে নর্উ ইয়মর্ন র উত্তরাঞ্চমলর নর্েু অ্ংমশ সমর োমব এবং আনম
নর্উ ইয়র্ন বাসীমর্ প্রস্তুে োর্মে এবং েৃশযমার্ো হ্রাস ও েীব্র বাোমসর সময় গানড় চালামর্ার
যিমে সের্ন োর্ার আহ্বার্ জার্ানে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা এই আবোওয়া বযবস্থাগুমলা
সনিয়ভামব পেনমবিণ র্রনে এবং আমামের সংস্থাসমূে ইনেমমিয সড়র্পে প্রস্তুে র্রমে এবং
আমামের স্থার্ীয় অ্ংশীোরমের প্রময়াজর্ মমো সোয়ো র্রার জর্য অ্নেনরক্ত সংস্থার্ স্থাপর্ র্রা
েমব।"
র্ায়ুগা, মযানিসর্, ওনর্িা, ওমর্ার্িাগা, অ্সওময়মগা এবং ওময়র্ র্াউনন্টসে যসন্ট্রাল নর্উ ইয়মর্ন র
যলইর্ অ্ন্টানরও, নেংগার যলর্স এবং মমোর্ ভযানল অ্ঞ্চমল আজ সন্ধ্যা যেমর্ বৃেস্পনেবার নবর্াল
পেনন্ত এর্টি উইন্টার েমন ওয়াচ সনিয় োর্মব। গুরুেম েু ষারপাে সারারাে যেমর্ বৃেস্পনেবার
সর্াল পেনন্ত েমব, েু ষারপামের োর মামঝ মামঝ প্রনে ঘণ্টায় 1 যেমর্ 2 ইনঞ্চ োনড়ময় োমব।

েু ষার-ঢার্া রাস্তা ও প্রেযানশে িীণ েৃশযমার্োর েমল, ভ্রমণ সম্ভবে খুব র্ঠির্ েমব, নবমশষে
আজ সন্ধ্যা এবং বৃেস্পনেবার সর্ামলর োোয়ামের সময়।
জােীয় আবোওয়া পনরমষবা (National Weather Service) ইমোমমিয শীের্ালীর্ ঝমড়র
র্জরোরী জানর র্মরমে। সম্পূণন োনলর্াভু নক্ত এবং োর সামে সবনমশষ আবোওয়া পূবনাভামস অ্যামেস
র্রমে জােীয় আবোওয়া পনরমষবার ওময়বসাইটটি যেখুর্ এখামর্।
এম্ব বির প্রস্তুবত
বিপাটনম্বমন্ট অে ট্রািম্বপাম্বটনের্ (Department of Transportation)
যেট নিপাটনমমন্ট অ্ে ট্রান্সমপামটনশর্ 3,813 জর্ অ্পামরটর এবং সুপারভাইজারমের নর্ময় প্রনেনিয়া
জার্ামে প্রস্তুে।রাজযবযাপী সম্পমের পনরমাণ নর্ম্নরূপ:
•
•
•
•
•
•

1,602টি বড় প্লাউ ট্রার্
329টি বড় যলািাসন
182টি মাঝানর প্লাউ ট্রার্
51টি যটা প্লাউ
40টি যনামলায়ার
19টি যেিার

থ্রুওম্বে অম্ব াবরটি (Thruway Authority)
থ্রুওময় অ্মোনরটির 703 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরটর আমের্ োরা সমে যেট জুমড় 245টি
বড় যনা প্লাও, 110টি মাঝানর যনা প্লাও, 11টি যটা প্লাও এবং 63টি যলািার র্ামজ নর্ময়ানজে
র্রমে এবং 116,000 টমর্রও যবনশ রাস্তার লবণ প্রময়াগ র্রমে প্রস্তুে রময়মের্। থ্রুওময়মে শীমের
আবোওয়া অ্বস্থার বযাপামর যমাটরচালর্মের সের্ন র্রমে ববনচেযময় বােন া নচহ্ন, োইওময় সের্ন ো
যরনিও এবং যসাশযাল নমনিয়া বযবোর র্রা েয়।
এোড়াও থ্রুওময় অ্মোনরটি যমাটর চালর্মের োমের যমাবাইল অ্যাপ িাউর্মলাি র্রমে উৎসানেে
র্রমে ো iPhone ও Android নিভাইমস নবর্ামূমলয উপলভয। অ্যাপটি যমাটরোর্ চালর্মের
প্রর্ৃ ে-সমময় ট্রানের্ এবং নের্-নর্মেন শর্া সোয়ো লামভর সরাসনর সুমোগ প্রোর্ র্মর। এোড়াও
যমাটর চালর্রা ট্রান্সঅ্যালাটন ইমমইমলর জর্য সাইর্ আপ র্রমে পামরর্ ো সমে থ্রুওময় জুমড়
সবনমশষ ট্রানের্ পনরনস্থনের েেয প্রোর্ র্মর এখামর্।
বিপাটনম্বমন্ট অি এর্ভােরর্ম্বমন্টাল কর্ ারম্বভের্ (Department of Environmental
Conservation, DEC)
DEC'র পুনলশ র্মনর্েন ারা, বর্ রির্গণ, জরুরী বযবস্থাপর্ার র্মীগণ এবং আঞ্চনলর্ র্মীগণ
সের্ন ো অ্বলম্বর্ র্রমের্ এবং নবর্াশমার্ পনরনস্থনে পেনমবিণ র্রমে এবং েীব্র আবোওয়া দ্বারা

প্রভানবে েওয়ার সম্ভাবর্া রময়মে এমর্ এলার্া ও অ্বর্াঠামমামে সনিয়ভামব টেল নেমের্।সমস্ত
উপলভয সম্পে যেমর্ার্ জরুনর প্রনেনিয়ামে সোয়ো র্রার জর্য প্রস্তুে আমে।
বর্উ ইেকন জেট পুবলে
নর্উ ইয়র্ন যেট পুনলশ সমস্ত যসর্ামর্ যে যর্ার্ও সমসযার জর্য নর্নবড়ভামব র্জরোনরর নর্মেন শ
নেময়মে এবং প্রময়াজর্মমো প্রভানবে অ্ঞ্চমল অ্নেনরক্ত র্মী যমাোময়মর্র জর্য প্রস্তুে রময়মে।
যনামমানবলও ইউটিনলটি যভনের্ল সে, সর্ল চার-চার্ার োর্ যসবাোমর্র জর্য প্রস্তুে আমে, ো
বেরী ও স্থানপে েমে প্রস্তুে।
পাকন, বিম্বর্াির্ ও ঐবতোবসক সংরেণ অবেস (Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation)
নর্উ ইয়র্ন যেমটর পার্ন পুনলশ (New York State Park Police) ও পামর্ন র র্মীরা সের্ন আমে
এবং আবোওয়া পনরনস্থনে ও প্রভাব নর্নবড়ভামব পেনমবিণ র্রমে। পামর্ন র েশনর্ােীমের র্জর রাখা
উনচৎ parks.ny.gov বা পামর্ন র সময়, যখালা ও বমন্ধ্র বযাপামর সবনমশষ েমেযর জর্য োমের
স্থার্ীয় পার্ন অ্নেমস র্ল র্রা উনচৎ।
বর্রাপত্তা পরামেন
বর্রাপি োো
শীের্ালীর্ ঝমড়র সমময় সবমচময় যবনশ মৃেুয ও আঘামের র্ারণ েল পনরবের্ েুঘনটর্া। গানড়
চালামর্া শুরু র্রার আমগ, আপর্ার গানড় োমে বরে ও েু ষারমুক্ত োমর্ ো নর্নিে র্রুর্;
ভামলা েৃনিশনক্ত ভামলা গানড় চালামর্ার চানবর্াঠি। যর্াোয় যর্াোয় োমমবর্ োর পনরর্ল্পর্া র্মর
নর্র্ এবং েুই গানড়র মমিয েূরত্ব বজায় রাখুর্। অ্নেনরক্ত সের্ন োকুর্ এবং মমর্ রাখমবর্ যে
বাোমস োর্া েু ষামরর র্ারমণ যোট নশশুমের যেখা র্াও যেমে পামর। সবসময় রাস্তা ও
আবোওয়ার পনরনস্থনের সামে নমনলময় আপর্ার গনে ঠির্ র্রুর্।
সর্ল সড়মর্র যমাটরচালর্মের জর্য এটি জার্া গুরুত্বপূণন যে যনা প্লাও ঘণ্টায় 35 মাইল পেনন্ত
গনেমবমগ চমল, ো অ্মর্র্ যিমেই নলনখে গনে সীমার যেমর্ র্ম, সুনর্নিে র্রমে যে েনড়ময়
লবণ ড্রাইনভং যলমর্ োমর্ ও রাস্তায় েনড়ময় র্া পমড়। বারংবার ইন্টারমেট োইওময়মে,
েু ষার-অ্পসারণ-েন্ত্র পাশাপানশ র্াজ র্মর, যেমেেু অ্মর্র্গুমলা যলর্ এর্সামে পনরেন্ন র্রার এটা
সবমচময় র্ােনর্র ও নর্রাপে উপায়।
এোড়াও গানড়চালর্ ও পেচারীমের এটা মাোয় রাখা উনচৎ যে েু ষার-অ্পসারণ-েন্ত্র ড্রাইভারমের
েৃনিসীমা সীনমে োমর্, এবং েন্ত্রগুমলার আর্ার ও ওজর্ যবনশ েওয়ায় এগুমলা দ্রুে গনেপে
পনরবেন র্ ও োমামর্া র্িসািয। েু ষার-অ্পসারণ-েমন্ত্রর যপের্ যেমর্ বরে ওড়ামর্া এর চালর্মের
েৃনিশনক্ত মারাত্মর্ভামব হ্রাস র্রমে বা যোয়াইটআউট অ্বস্থার র্ারণ ঘটামে পামর। গানড়চালর্মের
েু ষার-অ্পসারণ-েন্ত্রমর্ পাশ র্াটিময় োওয়ার যচিা র্রা বা যপের্-যপের্ োওয়া অ্েবা খুব

র্াোর্ানে োওয়া উনচৎ র্য়। গানড়চালর্মের জর্য সবমচময় নর্রাপে জায়গা েল েু ষার-অ্পসারণেমন্ত্রর যবশ খানর্র্টা যপেমর্ যেমর্ চালামর্া র্ারণ যসখামর্ রাস্তা পনরষ্কার ও লবণাক্ত োমর্।
নর্রাপে ড্রাইনভং এর নর্েু সবমচময় গুরুত্বপূণন পরামশনগুনলর অ্ন্তভুন ক্ত েল:
•
•
•
•

•
•

•
•
•

েখর্ শীের্ালীর্ ঝড় আঘাে োমর্, েখর্ প্রময়াজর্ র্া েমল ড্রাইভ র্রমবর্ র্া।
যসেু গুমলায় সাবিার্ো অ্বলম্বর্ র্রুর্ যেমেেু বরে যসখামর্ রাস্তার যচময় দ্রুে জমাট
বাাঁমি।
যভজা পাো রাস্তামর্ নপনেল র্রমে পামর, োই েখর্ই সামমর্ োমের এর্টা স্তূ প আসমব,
েখর্ আমরা িীর গনেমে গানড় চালামর্াটা গুরুত্বপূণ।
ন
আপর্ার ভ্রমণ আবনশযর্ েমল নর্নিে র্রুর্ যে আপর্ার গানড়মে র্ম্বল, যবলচা,
ফ্ল্যাশলাইট ও অ্নেনরক্ত বযাটানর, অ্নেনরক্ত গরম র্াপড়, এর্ যজাড়া টায়ার যচর্, বযাটানর
বুোর োর, সেমজ শনক্ত প্রোর্র্ারী খাবার এবং নিসমট্রস ফ্ল্যাগ নেমসমব বযবোর র্রমে
উজ্জ্বল রমের র্াপড়-জােীয় সরঞ্জামানে রময়মে।
যপট্রল নিজ-আপ আটর্ামে আপর্ার গযামসর টযাঙ্ক ভনেন রাখুর্।
আপর্ার বযবোর উপমোগী যসল যোর্ বা অ্র্যার্য যোগামোমগর েন্ত্র যেমর্ টু -ওময় যরনিও
োর্মল, যসগুমলার বযাটানর চাজন নেময় রাখুর্ এবং ভ্রমণ র্রার সময় এটি আপর্ার সামেই
রাখুর্। আপনর্ েনে যর্াোও আটর্া পমড়র্, আপনর্ সাোমেযর জর্য যোর্ র্রমে পারমবর্,
উদ্ধারর্ারীমর্ আপর্ার অ্বস্থার্ সম্পমর্ন জার্ামে পারমবর্।
নর্নিে র্রুর্ যে আপর্ার োোয়ামের পনরর্ল্পর্া অ্র্য যর্উ জামর্।
গানড় চালামর্ার সময় োর্বাের্মর্ বরে এবং েু ষার মুক্ত রাখুর্।
পনরর্ল্পর্া বানেল র্রুর্ এবং গানড়গুমলার মমিয েূরত্ব বজায় রাখুর্। সবসময় রাস্তা এবং
আবোওয়ায় পনরনস্থনের সামে আপর্ার গনেমর্ সামঞ্জসযপূণন রাখুর্।

এটা মমর্ রাখা জরুরী যে যনাপ্লউজ ঘণ্টায় 35 মাইল পেনন্ত চলমে পামর, ো অ্মর্র্ যিমে
যপামের গনে সীমার যচময় র্ম, োমে েনড়ময় যেওয়া লবর্ ড্রাইনভং যলমর্ োমর্ এবং সড়র্পমে
েনড়ময় র্া োয়। পাশাপানশ ইন্টারমেট োইওময়মে যনানপ্লয়জ র্াজ র্রমব,এটি এর্ই সমময় র্ময়র্টি
রাস্তা পনরষ্কার র্রার সবমচময় েি এবং নর্রাপে উপায়।
এোড়াও গানড়চালর্ ও পেচারীমের এটা মাোয় রাখা উনচৎ যে েু ষার-অ্পসারণ-েন্ত্র ড্রাইভারমের
েৃনিসীমা সীনমে োমর্, এবং েন্ত্রগুমলার আর্ার ও ওজর্ যবনশ েওয়ায় এগুমলা দ্রুে গনেপে
পনরবেন র্ ও োমামর্া র্িসািয। প্লাউময়র পিাৎ যেমর্ েু ষামরর প্রবাে মারাত্মর্ভামব েশনমর্র
স্পিো র্নমময় নেমে বা যোয়াইআউট র্নিশর্ বেরী র্রমে পামর। গানড় চালর্মের প্লাউগুমলা
অ্নেিম র্রার বা খুব র্াে যেমর্ অ্র্ুসরণ র্রার যচিা র্রা অ্র্ুনচে। গানড় চালর্মের জর্য
নর্রাপে জায়গা যনা যফ্ল্াপ্লাউময়র অ্মর্র্ নপেমর্ যেখামর্ রাস্তা পনরষ্কার এবং লবণেুক্ত।
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