
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/2/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উইয়ম্বকন র অবিিাসীম্বের রবিিার উম্বেখম্ব াগে তুষারপাম্বতর সম্ভাির্ার জর্ে 
প্রস্তুত থাকার আহ্বার্ জাবর্ম্বয়ম্বের্  

  

তুষার ঝম্বের ফম্বল স্টেম্বের বকেু এলাকায় 12 ইবির মম্বতা তুষার জমম্বত পাম্বর  

  

ঝে স্টসামিার সকাম্বলর  াতায়তম্বক বিবিত করম্বত পাম্বর; গাবেচালকম্বের সতকন তা অিলের্ 

করম্বত িলা হম্বে  

  
  

গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ এক বোর্ন োয় নর্উইয়মকন র অনিবোসীমের ঝম ো আবহোওয়ো-জনর্র্ কোরমে রনববোর 

রোর্ থেমক থসোমবোর সকোল পর্নন্ত থেমে উমেখমর্োগয রু্ষোরপোমর্র সম্ভোবর্োর জর্য প্রস্তুর্ েোকোর আহ্বোর্ 

জোনর্ময়মের্। ঝম ো আবহোওয়োর ফমল থসোমবোর সকোমল গোন  চলোচল কঠির্ হময় উঠমর্ পোমর এবং নর্উইয়মকন র 

অনিবোসীমের চলোচমলর সময় সোবিোর্র্ো অবলম্বর্ করো উনচর্।  
  

"এই শীমর্ প্রকৃনর্ শোন্ত হওয়োর থকোমর্ো লক্ষে থেখো র্ো র্োওয়োয়, থেমের অমর্ক অঞ্চমল রনববোর রোর্ থেমক 

উমেখমর্োগয রু্ষোরপোমর্র সম্ভোবর্ো রময়মে র্ো থসোমবোমরর চলোমফরোমক নবনির্ করমর্ পোমর", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আনম নর্উইয়মকন র অনিবোসীমের স্থোর্ীয় আবহোওয়োর পবূনোভোমসর নেমক র্জর রোখোর এবং ঝ  

চলোকোলীর্ একোন্ত প্রময়োজর্ র্ো হমল রোস্তোয় থবর র্ো হওয়োর আহ্বোর্ জোর্োনি র্োমর্ কমর ক্ষনর্গ্রস্ত অঞ্চমল দ্রুর্ ও 

নর্রোপে উপোময় স ক সোফ করো নর্নির্ করো র্োয়।"  
  

রনববোর, ঝম ো আবহোওয়ো ইে থকোমের নেমক অগ্রসর হমব ও েনক্ষে নেক থেমক থেমে আঘোর্ হোর্মব, এবং 
থেে অনর্ক্রম করোর সময় এটি েনক্ষে-পনিম থেমক উত্তর-পূবন নেমক সমর থর্মর্ েোকমব। আবহোওয়োনবেরো 
বর্ন মোমর্ ঝ টির েটুি গনর্পে পর্নমবক্ষে করমের্। এ সমময়, এবং গনর্পে পনরবর্ন র্ সোমপমক্ষ, থেমের 

নর্ম্নোঞ্চমল ও উপকূলীয় অঞ্চলগুমলোমর্ ঝ টি মূলর্ বৃনিপোমর্ অেবো বৃনি ও রু্ষোরপোমর্র নমশ্রমে পনরের্ হমব, 

এবং মিয-হোডসর্ অঞ্চমল এটি মূলর্ রু্ষোরপোমর্ রূপ নর্মব। থেমের একেু উপমরর নেমক, ঝ টির গনর্পে 

রু্ষোরপোমর্র পনরমোমে র্োরর্ময ঘেোমব। ঝ টি র্নে েনক্ষে-মুখী হয়, থসমক্ষমে I-81-এর পোর্শ্নবর্ী ও পূবন নেমক 

ও I-90-এর পোর্শ্নবর্ী ও েনক্ষে নেমক সবমচময় থবনশ রু্ষোরপোর্ হমব। ঝ টি র্নে উত্তর-মুখী হয়, পনিম 

নর্উইয়কন  ও সোেোর্ন টিয়োর অঞ্চমল সবমচময় থবনশ রু্ষোরপোর্ ঘেমব।  
  

ঝ  চলোকোলীর্ নফঙ্গোর থলকস, র্েন কোউনি, ও পনিম নর্উইয়কন  অঞ্চলগুমলোমর্ 1 থেমক 3 ইনঞ্চ পনরমোে 

রু্ষোরপোর্, এবং থসন্ট্রোল, লং আইলযোন্ড, থমোহওক ভযোনল ও সোেোর্ন টিয়োর অঞ্চলগুমলোমর্ 2 থেমক 5 ইনঞ্চ পনরমোে 

রু্ষোরপোর্ হমর্ পোমর; এেো ো কযোনপেোল, মিয-হোডসর্ ও নর্উইয়কন  নসটি অঞ্চলগুমলোমর্ 3 থেমক 12 ইনঞ্চ 

পনরমোে রু্ষোরপোর্ হমর্ পোমর।  
  



 

 

সপ্তোহোন্ত জ ুে  নর্উইয়মকন র অনিবোসীমের স্থোর্ীয় আবহোওয়ো প্রনর্মবের্গুমলোর উপর ঘনর্ষ্ঠ র্জর রোখো উনচর্। 
আবহোওয়ো পর্নমবক্ষে, সর্কীকরে, উপমেশ এবং সবনমশষ পূবনোভোমসর সব খবরোখবমরর জর্য, র্যোশর্োল ওময়েোর 

সোনভন স (National Weather Service)-এর ওময়বসোইে পনরেশনর্ করুর্।  
  

বর্রাপে  াত্রা 
নর্রোপে ড্রোইনভং এর নকেু সবমচময় গুরুত্বপূেন পরোমশনগুনলর অন্তভুন ক্ত হল:  

• র্খর্ শীর্কোলীর্ ঝ  আঘোর্ হোমর্, র্খর্ প্রময়োজর্ র্ো হমল ড্রোইভ করমবর্ র্ো।  
• থসরু্গুমলোয় সোবিোর্র্ো অবলম্বর্ করুর্ থর্মহরু্ বরফ থসখোমর্ রোস্তোর থচময় দ্রুর্ জমোে বোাঁমি।  
• থভজো পোর্ো রোস্তোমক নপনিল করমর্ পোমর, র্োই র্খর্ই সোমমর্ র্োমের একেো সূ্তপ আসমব, র্খর্ 

আমরো িীর গনর্মর্ গোন  চোলোমর্ো গুরুত্বপূেন।  
• আপর্োর ভ্রমে আবনশযক হমল, নর্নির্ করুর্ থর্ আপর্োর গোন মর্ কম্বল, থবলচো, ফ্ল্যোশলোইে 

ও অনর্নরক্ত বযোেোনর, অনর্নরক্ত গরম কোপ , এক থজো ো েোয়োর থচর্, বযোেোনর বুেোর র্োর, 

সহমজ শনক্ত প্রেোর্কোরী খোবোর এবং নডসমেস ফ্ল্যোগ নহমসমব বযবহোর করমর্ উজ্জ্বল রমের 

কোপ -জোর্ীয় টিমক েোকোর সরঞ্জোমোনে েোমক।  
• আপর্োর বযবহোর উপমর্োগী থসল থফোর্ বো অর্যোর্য থর্োগোমর্োগ র্ন্ত্র থর্মর্ েু-ওময় থরনডও 

েোকমল, থসগুমলোর বযোেোনর চোজন  নেময় রোখুর্ এবং ভ্রমে করোর সময় এটি আপর্োর সোমেই 
রোখুর্। আপনর্ র্নে থকোেোও আেকো পম র্, আপনর্ সোহোমর্যর জর্য থফোর্ করমর্ পোরমবর্, 

উদ্ধোরকোরীমক আপর্োর অবস্থোর্ সম্পমকন  জোর্োমর্ পোরমবর্।  
  

শীর্কোলীর্ ঝম র সমময় সবমচময় থবনশ মৃরু্য ও আঘোমর্র কোরে হল পনরবহর্ েঘুনের্ো। গোন  চোলোমর্ো শুরু 

করোর আমগ, আপর্োর গোন  র্োমর্ বরফ ও রু্ষোরমুক্ত েোমক র্ো নর্নির্ করুর্; ভোমলো েনৃিশনক্ত ভোমলো গোন  

চোলোমর্োর চোনবকোঠি। থকোেোয় থকোেোয় েোমমবর্ র্োর পনরকল্পর্ো কমর নর্র্ এবং েইু গোন র মমিয েরূত্ব বজোয় 

রোখুর্। অনর্নরক্ত সর্কন  েোকুর্ এবং মমর্ রোখমবর্ থর্ বোর্োমস েোকো রু্ষোমরর কোরমে থেোে নশশুমের থেখো র্োও 

থর্মর্ পোমর। সবসময় রোস্তো ও আবহোওয়োর পনরনস্থনর্র সোমে নমনলময় আপর্োর গনর্ ঠিক করুর্।  
  

সব স মকর গোন চোলকমের জর্য এেো জোর্ো গুরুত্বপূেন থর্ রোস্তোয় নেেোমর্ো লবে ড্রোইনভং থলর্ েোন ময় রোস্তোর 

বোইমর চমল র্ো র্োয় র্ো নর্নির্ করমর্ রু্ষোর-অপসোরে-র্ন্ত্র ঘণ্টোয় 35 মোইল পর্নন্ত গনর্মবমগ চমল, র্ো অমর্ক 

থক্ষমেই প্রেত্ত নর্িনোনরর্ গনর্ সীমোর থচময় কম। বোরংবোর ইিোরমেে হোইওময়মর্, রু্ষোর-অপসোরে-র্ন্ত্র 

পোশোপোনশ কোজ কমর, থর্মহরু্ অমর্কগুমলো থলর্ একসোমে পনরিন্ন করোর এেো সবমচময় কোর্নকর ও নর্রোপে 
উপোয়।  
  

এেো োও গোন চোলক ও পেচোরীমের এেো মোেোয় রোখো উনচৎ থর্ রু্ষোর-অপসোরে-র্ন্ত্র ড্রোইভোরমের েনৃিসীমো 
সীনমর্ েোমক, এবং র্ন্ত্রগুমলোর আকোর ও ওজর্ থবনশ হওয়োয় এগুমলো দ্রুর্ গনর্পে পনরবর্ন র্ ও েোমোমর্ো 
কিসোিয। রু্ষোর-অপসোরে-র্মন্ত্রর থপের্ থেমক বরফ ও োমর্ো এর চোলকমের েনৃিশনক্ত মোরোত্মকভোমব হ্রোস 

করমর্ বো থহোয়োইেআউে অবস্থোর কোরে ঘেোমর্ পোমর। গোন চোলকমের রু্ষোর-অপসোরে-র্ন্ত্রমক পোশ কোটিময় 

র্োওয়োর থচিো করো বো থপের্-থপের্ র্োওয়ো অেবো খুব কোেোকোনে র্োওয়ো উনচৎ র্য়। গোন চোলকমের জর্য 
সবমচময় নর্রোপে জোয়গো হল রু্ষোর-অপসোরে-র্মন্ত্রর থবশ খোনর্কেো থপেমর্ থেমক চোলোমর্ো কোরে থসখোমর্ রোস্তো 
পনরষ্কোর ও লবেোক্ত েোমক।  
  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__alerts.weather.gov_cap_ny.php-3Fx-3D1-23-5Fblank&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=Jb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY&s=gHDyCvJ_dC46C0AhC8lHN35Qfl2icmawYoIxv99wiBg&e=
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