অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/26/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

আপম্বেট বর্উ ইয়কন বকছু অংম্বে তীব্র িায়ুপ্রিাহ এিং ভারী তু ষারপাম্বতর পূিনাভাস থাকায়
গভর্ন র কুউম্বমা স্টেট সংস্থাগুম্বলাম্বক পবরবস্থবত স্টমাকাম্বিলায় সম্পদ স্টমাতাম্বয়ম্বর্র জর্ে বর্ম্বদন ের্া
বদম্বলর্

েবর্িাম্বরর মম্বযে র্থন কাবির কম্বয়কটি অংম্বে বতর্ ফুট পর্ন ন্ত তু ষার স্টপৌছম্বত পাম্বর, দবিণ
পবিমাঞ্চলীয় বর্উ ইয়ম্বকন র্া হম্বত পাম্বর দুই ফুট পর্ন ন্ত
জলসীমার উচ্চ স্তর এিং স্টেউম্বয়র কারম্বণ িুযিার রাত স্টথম্বক স্টলক অন্টাবরও-র পার্শ্নিতী
কাউবন্টগুম্বলার জর্ে স্টলম্বকম্বোর ির্ো র্জরদাবর জাবর করা হম্বয়ম্বছ

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুউমমা আজ স্টেট এমজন্সিগুম ামে পন্সিম ন্সর্উ ইয়েন , স্টেন্ট্রা ন্সর্উ ইয়েন এবং
র্র্ন োন্সন্ট্রমে েু ষারপাে এবং েীব্র বায়ুপ্রবাহ পন্সরন্সিন্সে স্টমাোমব ায় েম্পদ স্টমাোময়মর্র ন্সর্মদন শর্া
ন্সদময়মের্ যা বুধবার স্টর্মে শন্সর্বামর আঘাে হার্মে পামর বম ধারণা েরা হমে। বেন মার্
পূবনাভাে, েমবনাচ্চ েু ষার জমা হবার ন্সবষময়, র্র্ন োন্সন্ট্রর পন্সিমাংমশ ন্সের্ ফু ট এবং পন্সিম ন্সর্উ
ইয়মেন র দন্সিণ অ্ংমশ দুই ফু ট পযনন্ত েু ষারপাে হবার েম্ভাবর্ার ের্া জার্ামে।
স্টেট োর েংিার্গুম ামে প্রস্তুে েরা এবং িার্ীয় অ্ংশীদারমদর োমর্ পন্সরন্সিন্সে স্টমাোমব া প্রমেষ্টার
েমন্বয় ে াোম , গভর্নর কুউমমা ন্সর্উ ইয়েন বােীমে েম্ভাবয ঝুুঁ ন্সেপূণন ভ্রমণ পন্সরন্সিন্সের জর্য প্রস্তুে
র্ােমে এবং পন্সরেন্সিন্সের পন্সরবেন র্ েম্পমেন অ্বন্সহে র্াোর জর্য িার্ীয় আবহাওয়া পূবান ভামের
উপর গভীর র্জর রাখার জর্য অ্র্ুমরাধ েরমের্।
"েীব্র শীমের আবহাওয়া স্টেমটর ন্সেেু অ্ংশ জুম়ে আজ রাে এবং েপ্তাহামন্ত অ্বযাহে র্াোর
োরমণ, আন্সম এই এ াোগুম ার ন্সর্উ ইয়েন বােীমে েংকুন্সেে দৃশযমার্ো এবং েীব্র বায়ুপ্রবামহর
োরমণ গান্স়ে ো ামর্ার েময় প্রস্তুে র্ােমে এবং োবধার্ো অ্ব ম্বর্ েরমে অ্র্ুমরাধ েরন্সে,"
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "েবমেময় স্টবন্সশ িন্সেগ্রি হমব এমর্ অ্ঞ্চম অ্ন্সেন্সরক্ত েংিার্ জম়ো েরার
জর্য আন্সম আমামদর স্টেট েম্পদগুম ামে ন্সর্মদন শর্া ন্সদময়ন্সে এবং প্রময়াজর্ অ্র্ুযায়ী আমরা শেন াব ী
েন্সিয়ভামব পযনমবিণ েরব এবং আমামদর িার্ীয় অ্ংশীদারমদর েহায়ো েরব।"
শন্সর্বামরর মমধয, স্ট ে অ্ন্টান্সরও-র েীমান্তবেী পন্সিম ন্সর্উ ইয়েন , ন্সফঙ্গার স্ট ে, স্টেন্ট্রা ন্সর্উ
ইয়েন এবং র্র্ন োন্সন্ট্র অ্ঞ্চম র অ্ংশগুম ামে েমপমি এে ফু ট েু ষারপাে হমব বম পূবান ভাে

জান্সর্ময়মে। েবনমমাট েমবনাচ্চ েু ষারপাে র্র্ন োন্সন্ট্রর টাগ ন্সহ অ্ঞ্চম র মমধয হমে পামর বম ধারর্া
েরা হমে, স্টযখামর্ ন্সের্ ফু ট পযনন্ত েু ষার হওয়া েম্ভব। অ্ন্সধেন্তু, পন্সিম ন্সর্উ ইয়মেন র দন্সিণাঞ্চম
দুই ফু ট পযনন্ত েু ষারপাে হমব বম আশংো েরা হমে। উভয় এো ায়ই, প্রায় 40 মাই দমো
বাোে েহ েু ষারপামের হার প্রন্সে ঘণ্টায় প্রায় দুই ইন্সঞ্চ উপমর স্টপ ুঁেমে পামর, যা ন্সবপজ্জর্ে
ড্রাইন্সভং অ্বিার েৃন্সষ্ট েরমে পামর। অ্ন্সধেন্তু, জ েীমার উচ্চ স্তর এবং জম াোমের েংন্সমশ্রমণর
োরমণ স্ট ে অ্ন্টান্সরও-র উপকূ বেী অ্ঞ্চ গুম ামে হৃদেীরবেী বর্যা হমে পামর। এটি ন্সবমশষ েমর
উপোগর, প্রমবশ পর্ এবং উপকূম র অ্র্যার্য ন্সর্েু অ্ঞ্চম হমে পামর। উপকূম র উমেখমযাগয িয়ও
হমে পামর।
োউদার্ন টিয়ার এবং স্টমাহে উপেযো ও ন্সফঙ্গার স্ট ে অ্ঞ্চম র দন্সিণ অ্ংমশ দুই স্টর্মে োর ইন্সঞ্চ
েহ স্টেমটর অ্র্যার্য অ্ঞ্চম , েু ষারপাে উমেখমযাগয হামর েম হমব বম আশা েরা হমে।
েযান্সপটা ন্সরন্সজয়র্, ন্সমড-হাডের্, ন্সর্উ ইয়েন ন্সেটি এবং ং আই যান্ড অ্ঞ্চম র ন্সর্উ ইয়েন বােীরা
প্রার্ন্সমেভামব বৃন্সষ্টপাে হমব বম আশা েরমে পামরর্।
জােীয় আবহাওয়া পন্সরমষবা (National Weather Service) এই ঝ়ে েংন্সিষ্ট অ্েংখয র্জরদান্সর,
েেেন ো, পরামশন জান্সর েমরমে। ন্সর্উ ইয়েন বােীরা েবনমশষ আবহাওয়া পূবান ভামের পাশাপান্সশ, এই
েে ন্সবজ্ঞন্সপ্তর েম্পূণন োন্স োর জােীয় আবহাওয়া পন্সরমষবা ওময়বোইমট ন্সগময় স্টদখমে পামরর্
এখামর্।
এম্বজবির প্রস্তুবত
স্টহামলোন্ড বর্রাপত্তা ও জরুবর স্টসিা বিভাগ (Division of Homeland Security and Emergency
Services, DHSES)
ন্সর্উইয়েন স্টেট ন্সডন্সভশমর্র স্টহাম যান্ড ন্সর্রাপত্তা ও জরুন্সর স্টেবা ন্সবভামগর জরুরী অ্পামরশর্ে
স্টেন্টার (Emergency Operations Center) স্টে বন্সধনে েদারন্সের জর্য েো 8টায় স্ট মভ
4-এ েন্সিয় েরা হমব এবং আবহাওয়ার পন্সরন্সিন্সে পযনমবিণ েরমব, স্টেমটর পন্সরন্সিন্সে স্টমাোমব া
েমন্বয় েরমব এবং ইমভমন্টর পুমরা েময়োম এ াোগুম ার োমর্ স্টযাগামযাগ রিা েরমব। স্টেমটর
মজুদও ঝ়ে-েম্পন্সেনে প্রময়াজমর্ িন্সেগ্রস্ত স্ট াো ময় েম্পদ স্টমাোময়মর্র জর্য প্রস্তুে। উপরন্তু,
জরুরী বযবিাপর্ার দপ্তর স্টর্মে স্টর্েৃ ত্ব েহমযাগী েংিাগুম ার োমর্ েমন্বয় েমর স্টে শ গেভামব
স্টনামমাবাই ে এবং অ্র্যার্য েম্পদ যা এ াোয় উদ্ধার োযনিমমে েমর্নর্ েমর, যা েবমেময় স্টবন্সশ
প্রভাব স্টফ মব বম আশা েরা হমে।
বিপাটনম্বমন্ট অফ ট্রািম্বপাম্বটনের্ (Department of Transportation)
ন্সডপাটনমমন্ট অ্ফ ট্রািমপামটনশর্ 3,802 জর্ অ্পামরটর এবং েুপারভাইজরমদর ন্সর্ময় পন্সরন্সিন্সে
স্টমামেমব ায় প্রস্তুে। আঞ্চন্স ে িুরা বেন মামর্ েু ষার এবং বরফ প্রস্তুন্সে এবং বরফ জট ন্সর্রীিমণ
ন্সর্যুক্ত রময়মে। েে আবান্সেে অ্বিার্গুম া ইমভন্ট এবং অ্গ্রান্সধোর ন্সভন্সত্তে পন্সরেন্ন োযনিম
ে াোম 24/7 েমী র্ােমব।

েংেটাপন্ন এ াোয় েু ষার ও বরফ োযনিমমর েহায়োর উমেমশয স্টমাট 54 েমী ও 22টি প্লাউ
ট্রাে স্টমাোময়র্ েরা হমে। এগুম া ন্সর্ম্নরূমপ বণ্টর্ েরা হমে:
•

•
•

স্টেন্ট্রা ন্সর্উ ইয়েন , ন্সমড হডের্ অ্ঞ্চ স্টর্মে 12 জর্ প্লাউ অ্পামরটর, ন্সের্জর্
েুপারভাইজার এবং েয়টি প্লাউ ট্রাে; োউদার্ন টিয়ার স্টর্মে আটটি প্লাউ অ্পামরটর,
এেজর্ েুপারভাইজার, ও োরটি প্লাউ ট্রাে এবং েযান্সপটা ন্সরন্সজয়র্ স্টর্মে এেটি
ইর্ন্সেমডন্ট েমান্ড ন্সেমেম ন্সবমশষজ্ঞ পামে।
ওময়োর্ন ন্সর্উ ইয়েন োউদার্ন টিয়ার স্টর্মে 10জর্ প্লাউ অ্পামরটর, দুইজর্ েুপারভাইজার
এবং ফাইভটি ন্সপম া ট্রাে পামব।
র্র্ন োন্সন্ট্র ন্সমড-হাডের্ অ্ঞ্চ স্টর্মে োরজর্ প্লাউ অ্পামরটর, এেজর্ েরঞ্জাম অ্পামরটর
প্রন্সশিে এবং দুটি প্লাউ ট্রাে পামব।

অ্ন্সেন্সরক্ত েংিার্গুম ার প্রময়াজর্ীয়ো পন্সরন্সিন্সে অ্র্ুযায়ী পুর্রায় মূ যায়র্ েরা হমব। েে
উপ ভয উপেরণ স্টমাোময়মর্র জর্য প্রস্তুে। িন্সেগ্রস্ত এ াোর েে ন্সিট স্টমোন্সর্ক্সমে প্রধার্
আবাের্গুম ামে স্টমরামে ও ট্রাে ে াে স্বাভান্সবে রাখমে 24/7 প্রস্তুে রাখা হময়মে। প্রমদশজুম়ে
উপেরমণর ন্সহোব ন্সর্ম্নরূপ:
•
•
•
•
•
•

1,583টি ব়ে প্লাউ ট্রাে
328টি ব়ে স্ট াডােন
179টি মাঝান্সর প্লাউ ট্রাে
51টি স্টটা প্লাউ
40টি স্টনামলায়ার
19টি স্টগ্রডার

থ্রুওম্বয় অম্বথাবরটি (Thruway Authority)
থ্রুওময় অ্মর্ান্সরটির 703 জর্ েুপারভাইজার ও অ্পামরটর আমের্ যারা েমগ্র স্টেট জুম়ে 244টি
ব়ে স্টনা প্লাও, 104টি মাঝান্সর স্টনা প্লাও, 11টি স্টটা প্লাও এবং 62টি স্ট াডার োমজ ন্সর্ময়ান্সজে
েরমে এবং 119,500 টমর্রও স্টবন্সশ রাস্তার বণ প্রময়াগ েরমে প্রস্তুে রময়মের্। থ্রুওময়মে শীমের
আবহাওয়া অ্বিার বযাপামর স্টমাটরো েমদর েেেন েরমে ববন্সেত্র্যময় বােন া ন্সেহ্ন, হাইওময় েেেন ো
স্টরন্সডও এবং স্টোশযা ন্সমন্সডয়া বযবহার েরা হয়।
এো়োও থ্রুওময় অ্মর্ান্সরটি স্টমাটর ো েমদর উৎোন্সহে েমর ডাউর্ম াড েরমে োুঁমদর স্টমাবাই
অ্যাপ যা আইমফার্ ও এন্ড্রময়ড ন্সডভাইমের জর্য ন্সবর্ামূম য উপ ভয। অ্যাপটি স্টমাটরযার্ ো েমদর
প্রেৃ ে-েমময় ট্রান্সফে এবং ন্সদে-ন্সর্মদন শর্া েহায়ো ামভর েরােন্সর েুমযাগ প্রদার্ েমর। এো়োও
স্টমাটর ো েরা ইমমইম র জর্য োইর্ আপ েরমে পামরর্ যা েমগ্র থ্রুওময় জুম়ে েবনমশষ ট্রান্সফে
পন্সরন্সিন্সের ের্য প্রদার্ এখামর্।

বিপাটনম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental
Conservation, DEC)
DEC পন্সরমবশ েংরিণ পুন্স শ অ্ন্সফোর, ফমরে স্টরঞ্জােন, আপৎো ীর্ বযবিাপর্া েমী এবং
অ্ঞ্চম র েমীরা েেেন আমের্ এবং পন্সরন্সিন্সের পযনমবিণ েরমের্ এবং গুরুের আবহাওয়ায়
আিান্ত হমে পামর এমর্ এ াো ও অ্বোঠামমাগুম ামে েন্সিয়ভামব টহ ন্সদমের্। েে উপ ভয
েম্পদ স্টয স্টোমর্া জরুন্সর পন্সরন্সিন্সে স্টমাোমব ায় েহায়ো েরমে প্রস্তুে রময়মে।
বর্উ ইয়কন স্টেট পুবলে
ন্সর্উ ইয়েন স্টেট পুন্স শ েে ট্রু পারমে স্টয স্টোর্ও েমেযার পন্সরন্সিন্সে ন্সর্ন্সব়েভামব পযনমবিণ েরার
জর্য ন্সর্মদন শর্া ন্সদময়মে এবং প্রময়াজর্ অ্র্ুযায়ী িন্সেগ্রি অ্ঞ্চম অ্ন্সেন্সরক্ত টহম র জর্য প্রস্তুে
র্ােমব। েে স্টফার-হুই ড্রাইভ যার্বাহর্ োযনের রময়মে এবং স্টনামমাবাই ে এবং ইউটিন্স টি
যার্বাহর্ েহ েমস্ত ন্সবমশষ যার্বাহর্ অ্কুিম রময়মে এবং স্টমাোময়মর্র জর্য প্রস্তুে।
পাকন, বিম্বর্াদর্ ও ঐবতহাবসক সংরিণ অবফস (Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation)
ন্সর্উ ইয়েন স্টেমটর পােন পুন্স শ (New York State Park Police) ও পামেন র েমীরা েেেন আমে
এবং আবহাওয়া পন্সরন্সিন্সে ও প্রভাব ন্সর্ন্সব়েভামব পযনমবিণ েরমে। পামেন র দশনর্ার্ীমদর র্জর রাখা
উন্সেৎ parks.ny.govবা পামেন র েময়, স্টখা া ও বমের বযাপামর েবনমশষ েমর্যর জর্য োমদর িার্ীয়
পােন অ্ন্সফমে ে েরা উন্সেৎ।
জর্ম্বসিা অবযদপ্তর (Department of Public Service)
ন্সর্উ ইয়েন স্টেট জুম়ে িয়িন্সে মূ যায়র্, পন্সরন্সিন্সে স্টমাোমব া ও পুর্রুদ্ধামরর উমেমশয ন্সর্ময়ান্সজে
েরার জর্য ন্সর্উ ইয়েন ইউটিন্স টির বেন মামর্ প্রায় 4,500 জর্ শ্রন্সমে রময়মে। জর্ পন্সরমষবা
ন্সবভামগর েমীরা ঝম়ের পুমরা ঘটর্া জুম়ে ইউটিন্স টির োজগুন্স পযনমবিণ েরমব এবং
ইউটিন্স টিগুন্স উপযুক্ত েমীমদর দ্বারা েবনান্সধে প্রভাব অ্র্ুভুে অ্ঞ্চম িার্ান্তন্সরে হমে ো ন্সর্ন্সিে
েরমব।
বর্রাপত্তা পরামেন
•
•
•
•

যখর্ শীেো ীর্ ঝ়ে আঘাে হামর্, েখর্ প্রময়াজর্ র্া হম ড্রাইভ েরমবর্ র্া।
স্টেেু গুম ায় োবধার্ো অ্ব ম্বর্ েরুর্ স্টযমহেু বরফ স্টেখামর্ রাস্তার স্টেময় দ্রুে জমাট
বাুঁমধ।
স্টভজা পাো রাস্তামে ন্সপন্সে েরমে পামর, োই যখর্ই োমমর্ োমদর এেটা স্তূ প আেমব,
েখর্ আমরা ধীর গন্সেমে গান্স়ে ো ামর্াটা গুরুত্বপূণ।
ন
আপর্ার ভ্রমণ আবন্সশযে হম ন্সর্ন্সিে েরুর্ স্টয আপর্ার গান্স়েমে েম্ব , স্টব ো,
িযাশ াইট ও অ্ন্সেন্সরক্ত বযাটান্সর, অ্ন্সেন্সরক্ত গরম োপ়ে, এে স্টজা়ো টায়ার স্টের্, বযাটান্সর
বুোর োর, েহমজ শন্সক্ত প্রদার্োরী খাবার এবং ন্সডেমট্রে িযাগ ন্সহমেমব বযবহার েরমে
উজ্জ্ব রমের োপ়ে-জােীয় েরঞ্জামান্সদ রময়মে।

•
•

•
•
•

স্টপট্র ন্সিজ-আপ আটোমে আপর্ার গযামের টযাঙ্ক ভন্সেন রাখুর্।
আপর্ার বযবহার উপমযাগী স্টে স্টফার্ বা অ্র্যার্য স্টযাগামযামগর যন্ত্র স্টযমর্ টু -ওময় স্টরন্সডও
র্ােম , স্টেগুম ার বযাটান্সর োজন ন্সদময় রাখুর্ এবং ভ্রমণ েরার েময় এটি আপর্ার োমর্ই
রাখুর্। আপন্সর্ যন্সদ স্টোর্াও আটো পম়ের্, আপন্সর্ োহামযযর জর্য স্টফার্ েরমে পারমবর্,
উদ্ধারোরীমে আপর্ার অ্বিার্ েম্পমেন জার্ামে পারমবর্।
ন্সর্ন্সিে েরুর্ স্টয আপর্ার যাোয়ামের পন্সরেল্পর্া অ্র্য স্টেউ জামর্।
গান্স়ে ো ামর্ার েময় যার্বাহর্মে বরফ এবং েু ষার মুক্ত রাখুর্।
স্টোর্ায় স্টোর্ায় র্ামমবর্ োর পন্সরেল্পর্া েমর ন্সর্র্ এবং দুই গান্স়ের মমধয দূরত্ব বজায়
রাখুর্। েবেময় রাস্তা ও আবহাওয়ার পন্সরন্সিন্সের োমর্ ন্সমন্স ময় আপর্ার গন্সে ঠিে েরুর্।

েব রাস্তার স্টমাটরো েমদর জর্য এটা গুরুত্বপূণন স্টয স্টনাপ্লাও ঘণ্টায় 35 মাই পযনন্ত গন্সেমবমগ েম ,
যা অ্মর্ে স্টিমত্র্ই ন্স ন্সখে গন্সে েীমার স্টর্মে েম, এটা েুন্সর্ন্সিে েরমে স্টয ে়োমর্া বণ ড্রাইন্সভং
স্ট মর্ র্ামে ও রাস্তায় েন্স়েময় র্া পম়ে। বারংবার ইন্টারমেট হাইওময়মে, েু ষার-অ্পোরণ-যন্ত্র
পাশাপান্সশ োজ েমর, স্টযমহেু অ্মর্েগুম া স্ট র্ এেোমর্ পন্সরেন্ন েরার এটা েবমেময় োযনের ও
ন্সর্রাপদ উপায়।
এো়োও গান্স়েো ে ও পর্োরীমদর এটা মার্ায় রাখা উন্সেৎ স্টয েু ষামর ড্রাইভারমদর দৃন্সষ্টেীমা
েীন্সমে র্ামে, এবং যন্ত্রগুম ার আোর ও ওজর্ স্টবন্সশ হওয়ায় এগুম া দ্রুে গন্সেপর্ পন্সরবেন র্ ও
র্ামামর্া েষ্টোধয। স্টপের্ স্টর্মে বরফ ও়োমর্া এর জর্য ো েমদর দৃন্সষ্টশন্সক্ত মারাত্নেভামব হ্রাে
েরমে এবং স্টহায়াইটাউট অ্বিার োরণ ঘোমে পামর। গান্স়েো েমদর েু ষার-অ্পোরণ-যন্ত্রমে পাশ
োটিময় যাওয়ার স্টেষ্টা েরা বা স্টপের্-স্টপের্ যাওয়া অ্র্বা খুব োোোন্সে যাওয়া উন্সেৎ
র্য়। গান্স়েো েমদর জর্য েবমেময় ন্সর্রাপদ জায়গা হ েু ষার-অ্পোরণ-যমন্ত্রর স্টবশ খান্সর্েটা
স্টপেমর্ স্টর্মে ো ামর্া োরণ স্টেখামর্ রাস্তা পন্সরষ্কার ও বণাক্ত র্ামে।
শীেো ীর্ আবহাওয়ায় ন্সর্রাপত্তা েংিান্ত আমরা েমর্যর জর্য, দয়া েমর স্টহাম যান্ড েুরিা এবং
জরুরী পন্সরমষবা ন্সবভামগর (Division of Homeland Security and Emergency Services)
ওময়বোইট http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info পন্সরদশনর্ েরুর্।
###

অ্ন্সেন্সরক্ত ের্য স্টপমে স্টদখুর্ www.governor.ny.gov
ন্সর্উইয়েন স্টেট | এন্সক্সন্সেউটিভ স্টেম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
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