অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/24/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা প্রস্তুবির আপম্বেট জাবর করম্বলর্ অিেন্ত প্রিল িািাস যখর্ বর্উ ইয়কনম্বক প্রভাবিি
করম্বি শুরু করম্বলা

স্টেম্বটর স্টিবের ভাগ জায়গায় িািাম্বসর গবিম্বিগ ঘণ্টায় 40 স্টেম্বক 50 মাইম্বল স্টপ ৌঁছম্বি পাম্বর;
পবিম বর্উ ইয়কন এিং র্েন কাউবির পবিম অংেগুবলম্বি গবিম্বিগ ঘণ্টায় 70 স্টেম্বক 75 মাইল
পযন ন্ত হম্বি পাম্বর
250 র্োের্াল গােন (National Guard) সদসেম্বদর সবিয় করা হম্বয়ম্বছ আিজনর্া পবরষ্কার করার

জর্ে

বদম্বর্র মম্বযে 24 ঘিা উপম্বযাবগিাগুবল প্রস্তুি রম্বয়ম্বছ বিদুেি সরিরাহ িোহি হম্বল িাম্বি সাড়া
স্টদিার জর্ে
সমস্ত খাবল ট্র্োক্টর স্টট্র্লর এিং খাবল টোম্বেম বর্বিদ্ধ করা হম্বয়ম্বছ বর্উ ইয়কন স্টেট থ্রুওম্বয় এিং
আন্ত:স্টেট মহাসড়ম্বকর বকছু অংে স্টেম্বক
খাবল ট্র্োক্টর স্টট্র্লর এিং খাবল টোম্বেম স্টমম্বট্র্াপবলটার্ ট্র্ান্সম্বপাটন অেবরটির (Metropolitan
Transportation Authority, MTA) বিজগুবলম্বি বর্বিদ্ধ করা হম্বি পাম্বর সন্ধ্ো 10টা স্টেম্বক
রবিিার
স্টেম্বটর সংকটকালীর্ পবরচালর্ স্টকন্দ্র (Emergency Operations Center) সবিয় োকম্বি ঝড়
চলাকালীর্ িবযন ি পযন ম্বিক্ষণ স্টমাম্বে
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ নর্য় ইয়র্ন বাসীমের স্টেমের প্রস্তুনি সম্পমর্ন হালর্াগাে র্মরর্, যখর্ অ্িযন্ত
প্রবল এবং নবপজ্জর্র্ বািাস স্টেমের স্টবনির ভাগ এলার্া প্রভানবি র্রমি থামর্। বিন মামর্, এর্ শিিযপ্রবাহ
স্টেে জুমে অ্গ্রসর হমে নমশ্র অ্ধঃমেপণ সহ, সামথ অ্িযন্ত প্রবল বািাস, রনববার এবং স্টসামবার জুমে। স্টেমের
স্টবনিরভাগ এলার্ায় রনববার রামি ও স্টসামবার বািামসর গনিমবগ ঘণ্টায় 45 মাইল বা িার স্টবনি হমি পামর;
এবং পনিম নর্উ ইয়র্ন ও র্থন র্াউনির পনিমাংমি র্খমর্া র্খমর্া এ গনিমবগ ঘণ্টায় 75 মাইল অ্নিক্রম
র্রমি পামর।
িার প্রনি প্রনিনক্রয়াস্বরূপ, গভর্নর অ্নিনরক্ত 150 জর্ র্যাির্াল গার্ন সেসযমের সনক্রয় র্মরমের্ ঝে
সম্পনর্ন ি আবজনর্া পনরষ্কার র্রার জর্য, যার ফমল স্টমাে সনক্রয় র্যাির্াল গামর্নর সংখযা োাঁোমলা 250 এ।
এোোও, উপমযানগিাগুনল নেমর্র মমধয 24 ঘিাই প্রস্তুি রময়মে নবেুযি সরবরাহ বযাহি হবার স্টমার্ানবলা

র্রমি এবং যখর্ প্রময়াজর্ হমব িামের সংর্ের্ালীর্ পনরর্ল্পর্াগুনল বাস্তবায়র্ র্রমি বাধযিামূলর্ভামব। িা
োোও, খানল ট্র্যাক্টর স্টট্র্লর এবং খানল েযামেম নর্নিদ্ধ র্রা হময়মে পনিম নর্উ ইয়র্ন , স্টসন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন ও
নফঙ্গার স্টলর্ অ্ঞ্চমল নর্উ ইয়র্ন স্টেে থ্রুওময় এবং আন্ত:স্টেে মহাসেমর্র নর্েু অ্ংমি রনববার, সর্াল 10ো
স্টথমর্ শুরু র্মর। রনববার সন্ধ্যা 10ো স্টথমর্ শুরু র্মর, খানল ট্র্যাক্টর স্টট্র্লর এবং খানল েযামেম চলাচল র্রা
নর্নিদ্ধ র্রা হমব নর্উইয়র্ন নসটিমি সািটি MTA-র রের্ামবেণ র্রা নিজ নেময়।
"আমরা এই অ্িযন্ত প্রনিকুল আবহাওয়ার পনরনিনিমি এর্টি নজনর্স নিমখনে, আপনর্ যনে ঝমের প্রমর্াপ স্টবমে
ওঠা অ্বনধ অ্মপো র্মরর্ আপর্ার পেমেপগুনল স্টর্বার জর্য, িাহমল বে স্টেরী র্মর স্টফলমবর্", গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলম্বছর্। "নবপজ্জর্র্ প্রবল বািামসর প্রনি মসৃর্ প্রনিনক্রয়া প্রেিনর্ র্রমি আমরা সব রর্ম সির্ন িা
অ্বলম্বর্ র্মরনে এবং উপমযানগিাগুনলর র্ামে পনরষ্কার র্মর নেময়নে স্টয িামের অ্বিযই যি দ্রুি সম্ভব র্াজ
র্রমি হমব নবেুযি পুর্:প্রনিষ্ঠা র্রার জর্য। আনম সমস্ত নর্উইয়র্ন বাসীমের ঝমের সময় সির্ন থার্ার জর্য
উত্সাহ নেনে এবং নবেূযি সবনরাহ বযাহি হমল িা অ্নবমলামব িামের উপমযানগিা প্রোর্র্ারীমের জার্ামি
অ্র্ুমরাধ র্রনে।"
খানল ট্র্যাক্টর স্টট্র্লর এবং খানল েযামেম চলাচল র্রা বিন মামর্ নর্নিদ্ধ র্রা হময়মে নর্ম্ননলনখি আন্ত:স্টেে
মহাসের্ এবং MTA নিজগুনলমি পরবিী স্টঘািণা র্া হওয়া অ্বনধ:
DOT হাইওম্বয়জ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I-390 র্যার্সভাইল (Dansville) স্টথমর্ to Rt 104
I-490 I-90 এনিে 45 স্টথমর্ I-90 এনিে 47
I-590 (সম্পূণন হাইওময়)
Rt 104 স্টব নিজ-এ
I-190 গ্রযাে আইলযাে স্টথমর্ লুইের্ / কুইন্সের্
I-290 I-190 স্টথমর্ I-90 পযনন্ত
NY 5 I-190 স্টথমর্ NY 179 (স্কাইওময়‘র এনলমভমের্ স্টসর্িমর্ সব ধরমর্র ট্র্যার্ নর্নিদ্ধ)
US 219 I-90 স্টথমর্ নপোসন স্টরার্
NY 400 NY 16 স্টথমর্ I-90
I-990 I-290 স্টথমর্ NY 263

থ্রুওম্বয় হাইওম্বয়জ:
•
•

I-90 এনিে 31 (ইউটির্া) ও এনিে 61 এর মধযবিী সের্ (রাইমে স্টথমর্ PA লাইর্)
র্ায়াগ্রা থ্রুওময় (I-190)

MTA বিজগুবল:
•
•
•

রবােন এফ. স্টর্মর্নর্ নিজ
থ্রগ্স স্টর্র্ নিজ
স্টভজনামর্া-র্যামরাজ নিজ

•
•
•
•

িঙ্কস-স্টহায়াইেমোর্ নিজ
স্টহর্নর হার্সর্ নিজ
স্টমনরর্ পার্ন ওময়-নগল হমজস স্টমমমানরয়াল নিজ
ক্রস স্টব স্টভমেরান্স স্টমমমানরয়াল নিজ

বিন মামর্ পনিম নর্উ ইয়র্ন এবং স্টলর্ ইনর (Lake Erie) ও অ্িানর (Lake Ontario)-এর র্াউনিগুমলামি
িনক্তিালী েনির্র ঝমো বািাস বময় স্টযমি পারে । রনববার সর্াল জুমে পনিম নর্উ ইয়মর্ন েমর্া বািাস
বৃনদ্ধ পামব এবং স্টবলা বাোর সামথ সামথ এটি নফঙ্গার স্টলর্স, স্টসন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন ও র্থন র্াউনি অ্ঞ্চমল েনেময়
পেমব। চাওিু য়াকুয়া (Chautauqua) র্াউনি, উত্তর র্ায়াগ্রা ফ্রনিয়ার, রমচোর, ও স্টজফারসর্ র্াউনিমি
েমর্া বািামসর গনিমবগ দ্রুি ঘণ্টায় 75 মাইল পযনন্ত উঠমব। স্টলর্ ইনর ও স্টলর্ অ্িানরওর িীরবিী এলার্ায়
ঝমো বািামস পানর্র স্তর বােমি পামর এবং রনববার রামি ও স্টসামবার সর্ামল উমেখমযাগয িু িারপাি হমি
পামর যার ফমল েৃনিসীমা হ্রাস স্টপমি পামর।
পনিম নর্উ ইয়মর্ন এবং নফঙ্গার স্টলর্স অ্ঞ্চমল এর্ স্টথমর্ নির্ ইনঞ্চ বরমফর পূবনাভাস র্রা হময়মে, এবং োগ নহল
েযােু অ্ঞ্চমল আে স্টথমর্ বামরা ইনঞ্চ আিা র্রা হমে স্টলফ এমফক্ট সৃি বরমফর র্ারমণ। বািাস এবং বরফ
এর্নিিভামব, িু িারঝমের সির্ন িা জানর র্রা হমব ওসওময়মগা, স্টজফারসর্ এবং নলউইস র্াউনিমি।
পূবনাভাস স্টয সম্ভাবয নচিটি স্টেখমে িা হমলা নর্উ ইয়র্ন নসটি ও লং আইলযামে বািামসর গনিমবগ ঘণ্টায় 45
মাইল; মধয-হার্সর্, র্যানপোল, স্টমাহাওর্ ভযানল, স্টসন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন ও সাোর্ন টিয়ার অ্ঞ্চলগুনলমি ঘণ্টায় 50
মাইল; র্থন র্াউনি জুমে ঘণ্টায় 70 মাইল; এবং পনিম নর্উ ইয়র্ন ও নফঙ্গার স্টলর্স অ্ঞ্চমল ঘণ্টায় 75 মাইল
পযনন্ত স্টপ াঁেুমি পামর।
র্যাির্াল ওময়োর সানভন স ইমিামমধয স্টেমের স্টবনিরভাগ এলার্া জুমে িীি বািাস পযনমবেণ ও সির্ীর্রণ
বািন া স্টপাে র্মরমে। এোো, রনববার স্টথমর্ স্টসামবার িনক্তিালী বািামসর ফমল পানর্মি িীি স্টেউ সৃনি হমি
পামর নবধায় স্টলর্ ইনর ও অ্িানরও‘র র্াউনিগুমলামি স্টলর্মিার ফ্লার্ ওয়ামচস (Lakeshore Flood
Watches) র্াযনর্র থার্মব। আবহাওয়া পযনমবেণ, সির্ীর্রণ, উপমেির্ এবং সবনমিি পূবনাভামসর এর্টি
সম্পূণন িানলর্ার জর্য, নভনজে র্রুর্ র্যাির্াল ওময়োর সানভন স (National Weather Service)
ওময়বসাইে।
স্টমােরচালর্মের স্টেমের এই আইর্ মমর্ রাখমি বলা হমে যার দ্বারা স্টর্ামর্া ইিারমসর্ির্ যনে "ব্ল্যার্র্ আউে"
হময় যায় ট্র্যানফর্ নসগর্যাল র্াজ র্া র্মর, িাহমল ইিারমসর্ির্টি স্বয়ংনক্রয়ভাবে "স্টফার ওময়" েপ হময়
যামব। বর্যা, িার নেমে পো বা ধ্বংসাবমিমির জর্য যনে রাস্তাঘাে বন্ধ্ বা আেমর্ যায়, স্টমােরচালর্মের
সির্ন িার সামথ র্াজ র্রার উপমেি স্টেওয়া হমে এবং সব ট্র্যানফর্ সাইর্ ও বযানরমর্র্ স্টমমর্ চলমি বলা হমে
এমর্নর্ যনে রাস্তা সাফ মমর্ হয় িখমর্া।
এম্বজবন্সর প্রস্তুবি
স্টহামলযাে নর্রাপত্তা ও জরুনর স্টসবা নবভাগ (Division of Homeland Security and Emergency
Services)
আবহাওয়া পনরনিনি ও এর প্রভাব ঘনর্ষ্ঠভামব অ্র্ুসরমণ নর্নভির্ অ্ব স্টহামলযাে নসনর্উনরটি ও ইমামজননন্স
সানভন মসস (Division of Homeland Security and Emergency Services) রনববার সর্ামল স্টেে

ইমামজননন্স অ্পামরিন্স স্টসিার (State Emergency Operations Center)-স্টর্ অ্নধর্ পযনমবেণ স্টমার্-এ
সনক্রয় র্রমব। নর্নভির্টি এোো স্টেে এমজনন্স ও িার্ীয় সরর্ামরর সামথ সমন্বয় অ্বযাহি স্টরমখমে যামি র্মর
স্টেমের েিটি আঞ্চনলর্ মজুে ঝমের পুমরা সময় জুমে নবিরমণর জর্য সুলভ থামর্। বিন মামর্ সংরনেি
মজুেগুমলা সহায়িার আমবেমর্ সাো নেমি প্রস্তুি রময়মে, মজুেগুমলার মমধয রময়মে:
•
•
•
•
•

725টির স্টবনি স্টজর্ামরের
1,250টির স্টবনি পাম্প
2 নমনলয়মর্র স্টবনি বালুর বস্তা
19 সযােবযাগাসন
6,700 ফু মেরও স্টবনি পানর্র বাাঁধ (Aquadam)

জর্মসবা অ্নধেপ্তর (Department of Public Service)
জর্মসবা অ্নধেপ্তর (Department of Public Service) উপমযানগিার গনরষ্ঠ আনধর্ানরর্মের সামথ
স্টযাগামযাগ রাখমে নর্নিি র্রার জর্য স্টয উপমযানগিাগুনল স্টযর্ খারাপ আবহাওয়ার স্টমার্ামবলার জর্য প্রস্তুি
থামর্, এবং িারা উপমযানগিাগুনলর ঝে-প্রস্তুনি প্রমচিা নর্নবেভামব পযনমবেণ র্রমব যামি নবেুযৎ সরবরাহ
বযাহি হওয়া র্মামি প্রস্তুি থামর্ এবং নবেুযৎ সংমযাগ দ্রুিিার সামথ পুর্:প্রনিষ্ঠা র্রার জর্য। পনরমিবার
বযাঘাি ঘেমল িা সবননর্ম্ন রাখার জর্য নবেুযৎ ও গযাস ইউটিনলটি ও স্টভনরমজামর্র (Verizon) মমিা
স্টেনলমযাগামযাগ স্টসবা প্রোর্র্ারীরা অ্নিনরক্ত র্মী নর্ময় প্রস্তুি আমে।
নর্উ ইয়মর্ন র উপমযানগিায় 7,000-এরও স্টবনি র্মী আমের্ যারা পুর্:প্রনিষ্ঠা র্রার র্ামজর জর্য প্রস্তুি
রময়মে, এোো 1,700-এরও স্টবনি বনহরাগি লাইর্ ও গাে র্াোর র্মীমের এই ঘের্ার জর্য নর্ময় আসা
হময়মে, যামের সব স্টচময় প্রভানবি এলার্াগুনলমি নর্ময়াগ র্রা হমব। ইউটিনলটিগুনল সির্ন রময়মে এবং ঝমের
নবর্াি খুব মমর্ামযাগ নেময় পযনমবেণ র্রমে এবং স্টযখামর্ প্রময়াজর্ পুর্ঃিাপর্ র্মী নর্ময়াগ র্রমব।
অ্নধেপ্তমরর র্মীরা ঝমের সময় ইউটিনলটিগুনলর প্রমচিা পযনমবেণ র্রমি থার্মব। পুর্:িাপর্ প্রমচিা বযহি
র্রমি পামর এমর্ োর্া ঝমো বািামসর ফমল েীঘনমময়ােী স্টলার্মিনর্ংময়র আিংর্া স্টথমর্ স্টসবা সংিাগুমলা
বােনি সংিার্ নর্নিমির স্টচিা র্মর যামব।
নবেুযৎ বযাঘামির স্টেমি ইউটিনলটিগুনল নেমর্ 24 ঘণ্টা র্াজ র্রার জর্য প্রস্তুি এবং প্রময়াজর্ হমল িামের জরুনর
প্রনিনক্রয়া পনরর্ল্পর্া বাস্তবায়র্ র্রমব, যার মমধয রময়মে লাইফ-সামপােন ও অ্র্যার্য জরুনর অ্বিার
র্ামোমারমের সামথ স্টযাগামযাগ র্রা। নর্উ ইয়মর্ন র অ্নধবাসীমেরমর্ র্ময়র্-নের্-বযাপী স্টলার্মিনর্ং-এর জর্য
প্রস্তুি থার্ার পরামিন স্টেওয়া হমে।
সম্ভাবয উমেখমযাগয খারাপ আবহাওয়ার নর্নরমখ, অ্নধেপ্তর িামের র্ল স্টসিার স্টহল্পলাইমর্র সময় 24
স্টফব্রুয়ানর রনববার সর্াল 9:00ো স্টথমর্ শুরু র্মর নবর্াল 5:00ো পযনন্ত বানেময়মে যামি ঝমের প্রনি
প্রনিনক্রয়ায় ও পুর্:প্রনিষ্ঠার প্রমচিায় গ্রাহর্মের সহায়িা র্রা যায়। অ্নধেপ্তমরর র্ল স্টসিার স্টহল্পলাইর্ পাওয়া
যামব (800) 342-3377 এ স্টফার্ র্মর। অ্নধেপ্তমরর র্মীরা ঝমের পুমরা সমময় ঝমের প্রভাব ও ইউটিনলটি
পুর্ঃিাপর্ র্াযনক্রম পযনমবেণ র্রমব এবং প্রনিমবের্ নেমব এবং প্রময়াজর্ হমল মাঠপযনাময় র্াজ র্রমব।
পুর্ঃিাপর্ সময়র্ামল অ্নধেপ্তমরর র্মীরা ইউটিনলটিগুনলর প্রমচিা পযনমবেণ র্রা অ্বযাহি রাখমব।
ইউটিনলটিগুনল ঘের্ার পুমরা সমময় নবেুযৎ বযাঘামির প্রনিনক্রয়ায় প্রস্তুি।

নর্উ ইয়র্ন নবেুযৎ র্িৃন পে (New York Power Authority, NYPA)
নর্উ ইয়র্ন নবেুৎ র্িৃন পে (NYPA)প্রবল বািাস সহ পূবনাভাস র্রা আবহাওয়ার স্টমার্ানবলা র্রার জর্য িামের
সর্ল সুমযাগ-সুনবধা ও র্াযনক্রম নর্ময়ানজি র্রার প্রস্তুনি নর্মে। র্ায়াগ্রামি, নর্উ ইয়র্ন পাওয়ার অ্থনরটি
(NYPA) উপর্রণ প্রস্তুি র্রমে যামি প্রময়াজর্ীয় আইস বুম স্টমরামি র্রা যায় এবং প্রময়াজর্ীয় বরফ ভাঙ্গার
র্াজ র্রা যায়। এোো NYPA নবেুৎ নগ্রমর্র নর্ভন রিীলিা বাোমি অ্বযাহি নর্রাপে অ্পামরির্ চালামর্ার
জর্য প্রময়াজর্ীয় বযবিা গ্রহণ র্মরমে। NYPA নবিরণ র্মীগণ নবিরণ বযবিায় স্টর্ামর্া নবঘ্ন ঘেমল িা
স্টমার্ামবলার জর্য প্রস্তুি রময়মে। NYPA এোো স্টপ র স্টসবা সংিা এবং নবনর্ময়াগ-মানলর্ার্াধীর্ সংিাগুমলার
সামথও স্টযাগামযাগ রাখমে যামি স্টলার্মিনর্ং স্টমার্ামবলায় প্রময়াজর্ মানফর্ স্টয থ উমেযামগর বযাপামর সমন্বয়
র্রা যায়। NYPA স্টসবা সংিা ও জরুনর বযবিাপর্া অ্ংিীোরমের সামথ স্টযাগামযাগ চানলময় যামব এবং
আবহাওয়ার পূবনাভাস পযনমবেণ র্মর যামব।
নর্পােনমমি অ্ফ ট্র্ান্সমপামেনির্ (Department of Transportation, DOT)
পনরবহণ অ্নধেপ্তর-এর স্টেে জুমে 3,900-এর স্টবনি িত্ত্বাবধায়র্ ও অ্পামরের রময়মে যারা এ সপ্তামহর
পনরনিনি স্টমার্ামবলার জর্য প্রস্তুি। বিন মামর্ স্টেে জুমে অ্নধেপ্তরটির 78 জর্ গাে র্িন র্র্ারী, 53টি ট্র্ানফর্
নসগর্াল ট্র্যার্, 15টি নট্র্ ক্রু বামর্ে ট্র্ার্, এবং 45টি র্বল-যুক্ত স্টলার্ার রময়মে।
এোোও, গুরুত্বপূণন অ্ঞ্চমল প্রনিনক্রয়ার নক্রয়ার্লামপ সহায়িা র্রার জর্য, 15টি র্াঠ র্াোর মার্ুি, 4টি
ট্র্যানফর্ নসগর্ামলর ট্র্ার্, 1টি অ্উগার ট্র্ার্, 1টি নট্র্ ক্রু বামর্ে ট্র্ার্, 1টি মধযম েমিার র্ামজর ট্র্ার্, 27টি
বহর্মযাগয পনরবিন র্িীল বািন ার নচহ্ন এবং 13টি র্মী - যার অ্ন্তভু ক্ত 8টি নসগর্াল প্রযুনক্তনবে, 3টি নট্র্ ক্রু র্মী
এবং 2টি ICS সহায়িার নবমিজ্ঞ - এমের নর্ময়াগ এবং নবিরণ র্রা হমব এইভামব:
স্টসন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন :
•

মধয-হার্সর্ অ্ঞ্চল স্টথমর্ 1টি ট্র্ানফর্ নসগর্াল ট্র্যার্, 2 জর্ ট্র্ানফর্ নসগর্াল র্ানরগর পামব।

নফঙ্গার স্টলর্সঃ
•
•

র্যানপোল নর্নিক্ট স্টথমর্ 1টি ট্র্ানফর্ নসগর্াল ট্র্যার্, 2 জর্ ট্র্ানফর্ নসগর্াল প্রযুনক্তনবে
পাওয়া যামে।
স্টসন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন স্টথমর্ 9টি বহর্মযাগয পনরবিন র্িীল বািন ার নচহ্ন পাওয়া যামে।

পনিম নর্উ ইয়র্ন :
•
•
•
•
•

র্যানপোল নরনজওর্ স্টথমর্ 4 জর্ গাে র্িন র্র্ারী পামব
স্টমাহাওর্ ভযানল স্টথমর্ 3 জর্ গাে র্িন র্র্ারী পামব
মধয-হার্সর্ নরনজওর্ স্টথমর্ 4 জর্ গাে র্িন র্র্ারী পামব
সাোর্ন টিয়ার স্টথমর্ 4 জর্ গাে র্িন র্র্ারী পামব
সাোর্ন টিয়ার স্টথমর্ 1টি ট্র্ানফর্ নসগর্াল ট্র্যার্, 2 জর্ ট্র্ানফর্ নসগর্াল র্ানরগর পামব।

•
•
•
•
•
•

স্টমাহাওর্ ভযানল ও র্যানপোল নরনজওর্ স্টথমর্ 1টি ট্র্ানফর্ নসগর্াল ট্র্যার্, 2 জর্ ট্র্ানফর্
নসগর্াল র্ানরগর পামব।
স্টমাহর্ ভযানল স্টথমর্ 6টি বহর্মযাগয পনরবিন র্িীল বািন ার নচহ্ন পাওয়া যামে।
স্টসন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন স্টথমর্ 6টি বহর্মযাগয পনরবিন র্িীল বািন ার নচহ্ন পাওয়া যামে।
সাোর্ন টিয়ার স্টথমর্ 6টি বহর্মযাগয পনরবিন র্িীল বািন ার নচহ্ন পাওয়া যামে।
সাোর্ন টিয়ার স্টথমর্ 1টি অ্উগার ট্র্ার্ পাওয়া যামে
মধয-হার্সর্ অ্ঞ্চল স্টথমর্ 1টি নট্র্ ক্রু বামর্ে ট্র্ার্, 1টি মধযম েমিার র্ামজর ট্র্ার্ এবং 3টি
নট্র্ ক্রু র্মী পাওয়া যামে।

নচপার এবং অ্উগার ট্র্ার্গুনল বিন মামর্ িামের স্টেনজং অ্ঞ্চমল উপনিি এবং নর্ময়াগ হবার জর্য
প্রস্তুি। বামরাটি বহর্মযাগয পনরবিন র্িীল বািন ার নচহ্ন বিন মামর্ িামের স্টেনজং অ্ঞ্চমল রময়মে এবং নর্ময়াগ
হবার জর্য প্রস্তুি; অ্বনিি 15টি িামের স্টেনজং অ্ঞ্চমলর পমথ রময়মে। ট্র্ানফর্ নসগর্াল ক্রু এবং নট্র্ ক্রু
র্মীমের িনর্বার নর্ময়াগ র্রা হময়মে প্রভানবি অ্ঞ্চলগুনলমি এবং িারা িামের জায়গায় থার্মবর্ এই
বািামসর ঘের্ার আমগ।
থ্রুওময় অ্মথানরটি (Thruway Authority)
থ্রুওময় অ্থানরটি ঝমো বািাস সংক্রান্ত স্টযমর্ামর্া পনরনিনি স্টমার্ামবলায় স্টেে জুমে 667 জর্ অ্পামরের ও
সুপারভাইজার, স্টোে স্টথমর্ মাঝানর আর্ামরর খর্র্যন্ত্র, োও/র্াম্প ট্র্ার্, বে স্টলার্ার, এবং স্টবি নর্েু
বহর্মযাগয VMS স্টবার্ন, বহর্মযাগয লাইে োওয়ার, স্টোে স্টজর্ামরের, স্টোে পাম্প ও উপর্রণ োর্ার স্টট্র্লার
এবং স্টযমর্ামর্া ধরমর্র পথ স্টঘারামর্া বা বমন্ধ্র জর্য ট্র্ানফর্ সাইর্ ও অ্র্যার্য ট্র্ানফর্ নর্য়ন্ত্রণ যন্ত্র নর্ময় পুমরা
স্টেমে বর্যা সমসযার সমাধামর্ র্মীরা প্রস্তুি আমে। নর্য়ন্ত্রণ যন্ত্র নর্ময় ঝমো বািাস সংক্রান্ত স্টযমর্ামর্া পনরনিনি
স্টমার্ামবলায় প্রস্তুি রময়মে। থ্রুওময়মি আবহাওয়া পনরনিনির বযাপামর স্টমােরচালর্মের সির্ন র্রমি নবনভন্ন
রর্ম বািন া নচহ্ন, হাইওময় পরামিন স্টরনর্ও এবং স্টসািযাল নমনর্য়া বযবহার র্রা হয়।
থ্রুওময় অ্মথানরটি স্টমােরচালর্মের িামের স্টমাবাইল অ্যাপ র্াউর্মলার্ র্রমি উৎসানহি র্মর যা আইমফার্ ও
অ্যার্ড্রময়র্ নর্ভাইমস র্াউর্মলার্ র্রার জর্য নবর্ামূমলয উপলভযআইমফার্এবংঅ্যার্ড্রময়র্নর্ভাইমস| অ্যাপটি
স্টমােরচালর্মের বাস্তব-সমময় ট্র্ানফর্ এবং নের্ নর্মেন ির্া সহায়িা লামভর সরাসনর সুমযাগ প্রোর্ র্মর।
স্টমােরচালর্রা TRANSalert ইমমইমলর জর্য সাইর্ আপও র্রমি পামরর্ যা সমগ্র থ্রুওময় জুমে সবনমিি
ট্র্ানফর্ পনরনিনি প্রোর্ র্মর এই নলঙ্ক www.thruway.ny.gov/tas/index/shtml অ্র্ুসরণ র্মর।
নরময়ল-োইম আপমর্মের জর্য, স্টমােরচালর্রা থ্রুওময় ও নর্উ ইয়মর্ন র অ্র্যার্য রাস্তার ট্র্ানফর্ পনরনিনি
প্রেিনর্র্ারী ইিামরনক্টভ মযাপ স্টেখমি েু ইোমর @ThruwayTraffic অ্র্ুসরণ র্রমি পামরর্ অ্থবা
www.thruway.ny.gov নভনজে র্রমি পামরর্।
মহার্গর পনরবহর্ র্িৃন পে (Metropolitan Transportation Authority, MTA)
MTA ক্রমাগি বািাস এবং পমথর অ্বিা পযনমবেণ র্রমে এবং MTA-নিজগুনলমি খানল এবং েযার্মর্ম
স্টট্র্লার চলাচমলর উপর নর্িাধাজ্ঞা থার্মব রনববার সন্ধ্যা 10ো স্টথমর্ স্টসামবার সন্ধ্যা 6ো অ্বনধ। MTA সমস্ত
ট্র্যাক্টর স্টট্র্লমরর মি যার্ চলাচল সীনমি র্রমি পামর, যনে নিজগুনলমি বািামসর গনি 50 প্রনি মাইল বজায়
থামর্। স্টেে পুনলি, র্যাির্াল গার্ন এবং নর্উ ইয়র্ন পুনলি নর্পােনমমি (New York Police Department,
NYPD) MTA র্মীমের সাহাযয র্রমব MTA নিজ এবং োমর্লগুনলমি যনে প্রময়াজর্ হয়। স্টখালা অ্ঞ্চমল পমে

যাওয়া গাে এবং িার সংক্রান্ত ঘের্ায় প্রনিনক্রয়ার জর্য লং আইলযাে স্টরল স্টরার্ (Long Island Rail
Road), স্টমমট্র্া-র্থন স্টরলমরার্ (Metro-North Railroad) এবং নর্উ ইয়র্ন নসটি ট্র্ার্নসে (NYC Transit)
িামের র্মীমের প্রস্তুি স্টরমখমের্।
নর্উ ইয়র্ন স্টেে পুনলি (New York State Police)
স্টেে পুনলি েনিগ্রস্ত এলার্াগুমলামি প্রময়াজর্-মানফর্ অ্নিনরক্ত পুনলি সেসয স্টমািাময়র্ র্রমব, এবং সব
র্মানিনয়াল স্টভনহর্ল এর্মফাসনমমি ইউনর্ে (Commercial Vehicle Enforcement Unit) ও ট্র্ানফর্
ইনর্নসমর্ি মযামর্জমমি (Traffic Incident Management) স্টপমট্র্াল প্রনিকূল আবহাওয়া চলার্ালীর্
সনক্রয়ভামব নর্ময়ানজি থার্মব। সর্ল স্টফার-হুইল ড্রাইভ গানে র্ামজ নর্ময়াগ র্রা হময়মে এবং স্টনামমাবাইল ও
ইউটিনলটি োস্ক যামর্র (Utility Task Vehicles) মি নবমিি গানে র্ামজ নর্ময়ানজি হওয়ার জর্য শিনর
আমে।
নর্পােনমমি অ্ব এর্ভায়রর্মমিাল র্র্জারমভির্ (Department of Environmental Conservation)
নর্পােনমমি অ্ব এর্ভায়রর্মমিাল র্র্সারমভির্ পুনলি অ্নফসাসন, ফমরে স্টরঞ্জাসন, ইমামজননন্স মযামর্জমমি
োফ, ও আঞ্চনলর্ র্মীগণ সবাই সির্ন াবিায় রময়মের্ এবং পনরনিনি পযনমবেণ র্রমের্। একুি জর্
র্রাি-র্মী স্টেমের গুরুত্বপূণন অ্ঞ্চলসমূমহর স্টর্ িলগি িার্গুমলামি অ্বিার্ নর্ময়মে এবং স্টযমর্ামর্া গাে
অ্পসারণ ও পনরনিনি স্টমার্ামবলায় সহায়িা র্রমি প্রস্তুি রময়মে। এোো, স্টনামমাবাইল ও ইউটিনলটি যার্সহ
নবেযমার্ সর্ল সংিার্ স্টযমর্ামর্া জরুনর পনরনিনিমি সহায়িার জর্য প্রস্তুি আমে।
বর্রাপত্তা পরামেন
সম্ভাবয স্টলার্মিনর্ং স্টমার্ামবলায়, নর্উ ইয়র্ন -এর অ্নধবাসীমের যা র্রা উনচি:
•
•

•
•

•
•

জরুনর স্টফার্ র্ম্বরগুমলার এর্টি িানলর্া হামির র্াে রাখুর্।
বাসায় বা র্মনিমল, বযাোনর-চানলি এর্টি স্টরনর্ও ও ফ্লযািলাইে, এবং অ্নিনরক্ত বযাোনর সামথ
রাখুর্। পানর্, ঔিধ, ও শুর্মর্া খাবামরর জরুনর সরবরাহ মজুে রাখুর্। আপনর্ যনে
স্টরনফ্রজামরেমর রাখমি হয় এমর্ স্টর্ামর্া ঔিধ স্টসবর্ র্মরর্, স্টজমর্ রাখুর্ স্টয স্টবনিরভাগ ঔিধ
র্ময়র্ ঘণ্টার জর্য বন্ধ্ স্টরনফ্রজামরেমর রাখা যায় – আপর্ার র্াক্তার বা ফামনানসমের সামথ
পরামিন র্রুর্।
নর্নিি র্রুর্ স্টয আপর্ার স্টফার্ বা চাজন নেমি হয় এরূপ যন্ত্র চামজনর নবর্ল্প বযবিা রময়মে।
স্টমাবাইল স্টফার্ ও বযাোনর-চানলি স্টযমর্ামর্া যন্ত্র চাজন নের্।
আপর্ার স্টরনফ্রজামরের বা নফ্রজামর জায়গা থার্মল, োনেমর্র স্টবািমল রাখার সময় এর্ ইনঞ্চ
সমপনরমাণ জায়গা খানল স্টরমখ স্টবািল ভনিন র্রুর্ – এর ফমল নবেুৎ চমল স্টগমলও খাবার ঠাণ্ডা
থামর্।
আপর্ার গযামরমজর েরজা যনে শবেুযনির্ভামব খুলমি হয়, িাহমল মযার্ুয়ানল স্টখালার িার্টি
ির্াক্ত র্মর রাখুর্ ও নর্ভামব স্টসটি খুলমি হয় স্টজমর্ নর্র্।
আপর্ার গানের গযামসর েযাংর্ র্মপমে অ্মধনর্ ভমর রাখুর্; গযাস স্টেির্গুমলা পাম্প
চালামর্ার জর্য নবেুযমির উপর নর্ভন রিীল। আপনর্ যনে যন্ত্র চাজন স্টেওয়ার র্ামজ গানে
বযবহার র্মরর্, স্টসমেমি গযামরমজ গানে চালু রাখমবর্ র্া, গানেটি আংনির্ বদ্ধ িামর্, বা
বাসার র্াোর্ানে রাখমবর্ র্া – এমি র্াবনর্ মমর্াঅ্িাইর্ নবিনক্রয়া শিনর হমি পামর।

•
•
•
•
•

•

র্যাম্প স্টোভ বা আউেমর্ার নগ্রমলর মমিা নবর্ল্প রান্নার বযবিা র্মর রাখুর্। বাসার বাইমর
এর বযবহামরর যথাযথ নর্রাপত্তা নর্য়মাবলী অ্র্ুসরণ র্রুর্।
আপনর্ বাসায় স্টর্ামর্া স্টজর্ামরের লাগামর্ার নচন্তা র্মর থার্মল, স্টসটি স্টর্র্ার বা প্রনিিাপমর্র
পূমবন এর্জর্ নবেুযৎ নমনি বা প্রমর্ িলীর পরামিন নর্র্।
উষ্ণিার জর্য হামির র্ামে বােনি র্ম্বল, স্টর্াে, হযাে, ও হািমমাজা রাখুর্।
আপর্ার র্নম্পউোর থার্মল, ফাইল ও অ্পামরটিং নসমেম নর্য়নমি বযার্ আপ রাখুর্।
অ্বযবহৃি অ্বিায় সব র্নম্পউোর, মনর্ের, ও অ্র্যার্য যন্ত্রপানি বন্ধ্ র্মর রাখুর্।
আপনর্ স্টমনর্মর্ল উপর্রণ জািীয় বযাোনর-চানলি বা নবেুযৎ-চানলি নর্েু র উপর নর্ভন রিীল
হমল, নবর্ল্প নচন্তা র্মর রাখুর্। স্টযমর্, আপর্ার স্টেনলমফামর্র জর্য যনে নবেুযৎ সংমযাগ
আবিযর্ হয়, স্টসমেমি এর্টি প্রনমি স্টেনলমফার্ হযােমসে, স্টমাবাইল স্টফার্, বা স্টরনর্ওর মমিা
নবর্ল্প স্টযাগামযামগর বযবিা র্মর রাখুর্।
স্টেমের অ্থবা িার্ীয় ওময়বসাইমে নগময় আপর্ার এলার্ার জরুনর পনরর্ল্পর্া সম্পমর্ন স্টজমর্
নর্র্, স্টযমর্- নর্র্েি িীিল ও উষ্ণ আশ্রয়মর্মের অ্বিার্।

নবেুযৎ চমল স্টগমল, নর্উ ইয়মর্ন র অ্নধবাসীমের উনচি:
•

•

•
•
•

•
•

নবেুযৎ-চানলি গুরুত্বপূণন যন্ত্রপানি ও অ্র্যার্য উপর্রণ বন্ধ্ র্মর রাখুর্ নবেুযৎ সংমযাগ নবনেন্ন
র্মর নের্, স্টযমর্- র্নম্পউোর, র্ারণ নবেুযৎ সরবরাহ সামনয়র্ স্টবমে স্টগমল িা আপর্ার
যন্ত্রমর্ র্ি র্মর নেমি পামর। এর্টি বানির সুইচ চালু র্মর রাখুর্ যামি নবেুযৎ নফমর আসমল
আপনর্ জার্মি পামরর্। যখর্ই শবেুযনির্ উপর্রণ বযবহার র্রমবর্, নবেুযৎ সাজন প্রমেক্টর
বযবহার র্রুর্।
নবেুযৎ চমল স্টগমল স্টসবা সংিামর্ স্টফার্ র্রুর্ এবং অ্নফনসয়াল িমথযর জর্য িার্ীয় স্টবিার
সম্প্রচার শুর্ুর্। নর্উ ইয়র্ন স্টেমে উপলব্ধ উপমযানগিার িানলর্ার জর্য নর্উ ইয়র্ন স্টেে
নর্পােনমমি অ্ফ পাবনলর্ সানভন স স্টেখুর্।
আপর্ার পেিীমের নবেুযি সরবরাহ বজায় আমে নর্র্া স্টেখুর্। স্টযাগামযাগ সহায়িা ও
ফাংির্াল সহায়িা প্রময়াজর্ এমর্ বযনক্তমের স্টখাাঁজ নর্র্।
জরুনর আমলা জ্বালামর্ার জর্য স্টর্বল ফ্লযািলাইে বযবহার র্রুর্ – স্টমামবানি স্টথমর্ আগুর্
লাগার ঝুাঁ নর্ রময়মে।
স্টরনফ্রজামরের ও নফ্রজামরর েরজা বন্ধ্ রাখুর্ – স্টরনফ্রজামরির্ প্রময়াজর্ এমর্ স্টবনিরভাগ
খাবার স্টরনফ্রজামরেমরর েরজা বন্ধ্ অ্বিায় র্ময়র্ ঘণ্টা নর্রাপে থামর্। েরজা বন্ধ্ অ্বিায়
স্টরনফ্রজামরের র্মপমে চার (4) ঘণ্টা খাবার ঠাণ্ডা রামখ। এর্টি পূণনাঙ্গ নফ্রজার প্রায় 48 ঘণ্টার
জর্য িাপমািা ধমর রাখমব।
ঘর গরম র্রার জর্য র্য়লার নগ্রল ইর্মর্ার এবং গযাস স্টোভ বযবহার র্রমবর্ র্া – এগুমলা
স্টথমর্ েনির্র মািার র্াবনর্ মমর্াঅ্িাইর্ েোমি পামর।
ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, র্ময়র্ স্তমরর জামা পমর এবং বাইমর র্ম সময় র্াোমর্ার মাধযমম উষ্ণ
থাকুর্। ঠাণ্ডা-বানহি নবনভন্ন উপসগন (স্টযমর্, হাইমপাথানমনয়া) সম্পমর্ন সমচির্ থাকুর্ এবং এ
ধরমর্র স্টর্ামর্া উপসগন স্টেখা স্টগমল র্াক্তার স্টেখার্।
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িীি গরমম, স্টর্ামর্া নসমর্মা হল, িনপং মল বা িীিল আশ্রয়মর্মে স্টযমি পামরর্। বানেমি
থার্মল, সবমচময় নর্মচর িলায় চমল যার্ – স্টসখামর্ ঠাণ্ডা বািাস আমস। র্ম ওজমর্র, হালর্া
রংময়র র্াপে পনরধার্ র্রুর্ এবং স্টিিা র্া স্টপমলও প্রচু র পানর্ পার্ র্রুর্।
আপনর্ স্টর্ামর্া উাঁচু ভবমর্ থার্মল, নসনে স্টবময় ভবমর্র সবমচময় নর্মচর িলায় স্টর্মম যার্।
এনলমভেমর আেমর্ স্টগমল, সহায়িার জর্য অ্মপো র্রুর্। স্টজার র্মর েরজা স্টখালার স্টচিা
র্রমবর্ র্া। শধযন ধরুর্ – এনলমভেমর প্রচু র বািাস থামর্ এবং এর স্টভিরো বযবহারর্ানরর
নর্রাপত্তার র্থা মাথায় স্টরমখ শিনর।
আপর্ার স্টপািা প্রাণীমর্ সমিজ, ঠাণ্ডা পানর্ খাওয়ামি ভু লমবর্ র্া।
অ্প্রময়াজর্ীয় ভ্রমণ বানিল র্রুর্, নবমিি র্মর গানেমি চমে। নবেুযৎ চমল স্টগমল ট্র্ানফর্ বানি
র্াজ র্রমব র্া, ফমল রাস্তায় জযাম স্টলমগ স্টযমি পামর এবং গানে চলাচমল নবপজ্জর্র্ পনরনিনি
শিনর হমি পামর। স্টলার্মিনর্ং অ্বিায় আপর্ামর্ যনে গানে চালামিই হয়, িাহমল ট্র্ানফর্
নসগর্াল অ্মর্মজা থার্া সংমযাগ সের্গুমলামি 4-মুখী থামার নর্য়মটি স্টমমর্ চলমবর্।
মমর্ রাখমবর্ স্টয বযাংমর্র এটিএম স্টমনির্ ও এনলমভের র্াজ র্াও র্রমি পামর।
েীঘন সমময়র জর্য নবেুযৎ র্া থার্মল, অ্র্য আমরর্টি িামর্ যাওয়ার পনরর্ল্পর্া র্রুর্,
স্টযমর্- স্টর্ামর্া আত্মীয় বা বন্ধ্ুর বাসা, অ্থবা উষ্ণিার বমদাবস্ত রময়মে এমর্ স্টর্ামর্া
সরর্ানর ভবর্।

আবহাওয়া পনরভািার পূণনাঙ্গ িানলর্া ও নবেুযৎ সরবরাহ বযাহি হবার পূমবন এবং পমর প্রস্তুনি সংক্রান্ত ধারণার
জর্য, স্টহামলযাে নর্রাপত্তা নবভাগ ও জরুনর পনরমিবার (Division of Homeland Security and
Emergency Services) ওময়বসাইেটি পনরেিনর্ র্রুর্ http://www.dhses.ny.gov/oem/safetyinfo/outage/।
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