অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/21/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা প্রিল তু ষারপাত সহ একটি ঝড় বর্উ ইয়ম্বকন প্রম্বিে করম্বে িম্বল সতকনতা অিলের্
করার জর্ে অর্ুরধ করম্বের্

র্র্ন কাবির বকেু অঞ্চল েবর্িার সকাম্বলর মম্বধে এক ফুম্বের বিবে তু ষারপাত বপম্বত পাম্বর
তু ষার এিং েবিোলী িাতাস শুক্রিার যাতায়াত করার সময় গাবড় চালাম্বর্ার পবরবিবত
বিপজ্জর্ক কম্বর তু লম্বত পাম্বর
িাণ প্রভাবিত জলপর্ এিং উপকূম্বলর কাম্বের ডাউর্ম্বেে এলাকাগুবলর জর্ে উপকূলীয় ির্ো
সংক্রান্ত উপম্বেে জারী করা হম্বয়ম্বে
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা শুক্রবার ভভার ভেমে শুরু েমর শনর্বার সোল অ্বনি হওযা সম্ভাবয ভারী
তু ষারপাত এবং বাতামসর জর্য ততনর োোর জর্য ভসন্ট্রাল নর্উ ইযেন , ভমাহে ভযানল, দনিণ টিযার, র্েন োনন্ট্র
এবং েযানপটাল নরজমর্র নর্উ ইযেন বাসীমদর আহ্বার্ জানর্মযমের্। প্রতযানশত ভে বরফ ওন্টানরও হ্রমদর পূবন ও
দনিণ অ্ঞ্চমল মূলত প্রভাব ভফলমব, নেেু স্থামর্ তু ষারপাত এে ফু ট বাাঁ তার ভবনশও হমত পামর। শুক্রবার রামত
ভজারামলা ও দমো বাতাস েন়িময োো গামের িনত এবং নবনিন্ন নবদুযৎ বযাহত েরমত পামর এবং শুক্রবার
সোমল ও সন্ধ্যায োতাযামতর সময নপেল রাস্তা চালেমদর জর্য সমসযা সৃনি েরমব।
ডাউর্মেমট, বৃহস্পনতবার সন্ধ্যায লং আইলযান্ড সাউমন্ডর অ্ংশ এবং অ্র্যার্য র্দী এবং জলপমে ভজাযামরর
বর্যা দ্বারা প্রভানবত অ্ংমশ ভোমটা ভেমে মিযম মামপর উপকূলীয বর্যার ঝুাঁ নে রমযমে উচ্চ বামণর োরমণ।
"বৃহস্পনতবার সন্ধ্যা ভেমে শুরু েমর আমরা দুটি নভন্ন আবহাওযা-সংক্রান্ত ঘটর্ার উপর র্জর রাখনে, োর
মমিয এেটির জর্য সম্ভবত উত্তর নদমে তু ষারপামতর ফমল এে ফু ট বা আমরা ভবনশ তু ষার জমমত পামর, এবং
অ্র্যটি নেেু উপকূলীয স্থামর্ বর্যা সৃনি েরমত পামর", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্, "নর্উ ইযেন বাসীমদর নর্রাপদ
রাখার জর্য তামদর সমাজগুনলর জর্য প্রমযাজর্ীয সংস্থার্গুনল োমত তামদর র্াগামল োমে তা নর্নিত েরার
জর্য আমরা স্থার্ীয সঙ্কটোলীর্ েমনেতন ামদর সামে োজ েরমত এবং প্রমযাজর্মত সম্পদ নর্মযাগ েরমত
প্রস্তুত।"
বৃহস্পনতবার সন্ধ্যায, উপকূলীয নর্ম্নচাপ দ্রুত শনিশালী হময উঠমব এবং উত্তর-পূবন নদমে অ্গ্রসর হমব, ো
বযাপে অ্িঃমিপমণর োরণ হমব, বৃনিপাত ও নভজা তু ষামরর নমশ্রণ নহসামব শুরু হময তারপর শুক্রবার
নবমেমল সম্পূণন বরমফ পনরবনতন ত হমব। শুক্রবার রাত জুম়ি তু ষারপাত চলমত োেমব সম্ভবত এবং বাতামসর
প্রমোপ বা়িমব, ঘন্টায 45 মাইল অ্বনি দমোল বাতাস সহ েখর্ ঠান্ডা বাতাস এই অ্ঞ্চমল প্রমবশ েরমব।
শীতোলীর্ ঝম়ির পেনমবিণ বহু স্থামর্ জারী েরা হমযমে র্েন োনন্ট্র, ভমাহে ভযানল, ভসন্ট্রাল নর্উ ইযেন এবং

সাদার্ন টিযার অ্ঞ্চমল, ো শনর্বার সোমলর মমিয 10 ইনঞ্চ অ্বনি বরফ গ্রহণ ভপমত পামর। র্েন োনন্ট্রর নেেু
অ্ংশ 15 ইনঞ্চ বা তার ভবনশ তু ষারপাত ভপমত পামর।
মিয-আটলানন্টে উপকূমল উত্তর নদমে অ্গ্রসর হওযা আমরেটি নর্ম্নচাপ নসমেম ডাউর্মেমটর নেেু অ্ঞ্চমল বৃনি
আর্মত পামর বমল আশা েরা হমি, োর ফমল নেেু স্থামর্ অ্ল্প ভেমে মাঝানর মামপর বর্যার সৃনি হমব।
বৃহস্পনতবার সন্ধ্যায ভেমে শুক্রবার ভভার অ্বনি লং আইলযামন্ডর পনিমমর নেেু অ্ংশ, জযামাইো ভব, ভগ্রট
সাউে ভব, এবং অ্র্যার্য বাণ-প্রভানবত র্দী ও জলপমের এলাোয উপকূলীয বর্যা সংক্রান্ত উপমদশ জানর েরা
হমযমে।
সপ্তাহান্ত জুম়ি নর্উইযমেন র অ্নিবাসীমদর স্থার্ীয আবহাওযা প্রনতমবদর্গুমলার উপর ঘনর্ষ্ঠ র্জর রাখা উনচত।
আবহাওযা পেনমবিণ, সতেীেরণ, উপমদশ এবং সবনমশষ পূবনাভামসর সব খবরাখবমরর জর্য, র্যাশর্াল
ওমযদার সানভন স (National Weather Service)-এর ওমযবসাইট পনরদশনর্ েরুর্।
এম্বজবির প্রস্তুবত
ভহামলযান্ড নর্রাপত্তা ও জরুনর ভসবা নবভাগ (Division of Homeland Security and Emergency
Services)
ভহামলযান্ড নর্রাপত্তা ও জরুনর ভসবা নবভাগ ভেট এমজনি ও স্থার্ীয সরোমরর সামে সমন্বয অ্বযাহত ভরমখমে
এটি নর্নিত েরার জর্য োমত ভেমটর দশটি নরনজওর্াল েেপাইমলর সংস্থার্ ঝম়ির পুমরা সময জুম়ি
সহজলভয োমে। ভেমটর জরুনর োেনক্রম ভেমের েমীরা এবং আঞ্চনলে েমীরা প্রমযাজর্মত ভেমোমর্া
সমসযার সমািার্ েরমত প্রস্তুত আমে।
নডপাটনমমন্ট অ্ফ ট্রািমপামটনশর্ (Department of Transportation)
পনরবহণ দপ্তর 3,900 এরও ভবনশ পনরচালে এবং তত্ত্বাবিাযে নর্ময প্রস্তুত প্রনতনক্রযার জর্য রাজয জুম়ি।
অ্নিদপ্তমরর বর্রতনমামর্ 1,582টি প্লাও ট্রাে, 189টি মাঝানর িমতার প্লাও, 52টি ভটা প্লাও, 328টি ব়ি ভলাডার
এবং 38টি ভনা ভলাযার আমে। ভমাহে ভযানল, ভসন্ট্রাল নর্উ ইযেন , র্েন োনন্ট্র এবং সাদার্ন টিযামর নরজাভন ট্রাে
সম্পুণনরুমপ নর্মযাগ েরা হমব। েম প্রভানবত অ্ঞ্চমল নরজাভন ট্রামের বযবহার মূলযাযর্ েরা হমব পুমরা ঘটর্া
জুম়ি, এবং প্রমযাজর্ হমল নর্মযাগ েরা হমব।
তা ো়িাও, বরমফর জমাট বাাঁিা েমাবার জর্য 14 ইনঞ্চ লম্বা র্াগামলর এক্সেযামভটর নর্মযাগ েরা হমব সর্াি
জাযগায বরফ জমা পনরষ্কার েরার জর্য।
ভমাটরচালেমদর োত্রার পূমবন 511NY এখামর্ ভদখমত বা ভমাবাইল অ্যাপ ডাউর্মলাড েরমত মমর্ েরামর্া
হমি। এই নবর্ামূমলযর পনরমষবাটি বযবহারোরীমদর রাস্তার অ্বস্থা ভদখার সুমোগ ভদয এবং এমত রমযমে এেটি
শীমতর োত্রার সতেীেরণ পদ্ধনত ো বাস্তব-সমময োত্রার নরমপাটন ও ভোর্ ভোর্ ভেট রাস্তা পনরষ্কার, ভভজা
বা বরমফ ঢাো তা প্রদশনর্ েমর। পদ্ধনতটি ভমাটরচালেমদর োত্রা েরা আমদৌ সমীচীর্ নে র্া তা নর্িনারণ
েরমত এেটা উপোরী সংস্থার্ প্রদার্ েমর।
পাশাপানশ, সম্প্রনত গভর্নর ভঘাষণা েমরর্ ভে ভেমটর পনরবহর্ অ্নিদপ্তর শীতোলীর্ পনরনস্থনতমত নর্রাপমদ
গান়ি চালামর্া প্রচার েরার জর্য এেটি র্তু র্ জর্ নশিা েযামম্পইর্ শুরু েমরমে। এেটি র্তু র্ ওমযবসাইট,
নভনডও এবং ভসাশযাল নমনডযা ভমাটরচালেমদর তু ষার ও বরফ পনরনস্থনতমত নর্রাপমদ গান়ি চালামত অ্র্ুপ্রানণত

েরমব, এবং গান়িচালেমদর তানগদ নদমব োমত তারা ভনা প্লাওগুনলমে নর্রাপমদ োজ েরার জর্য েমেি জাযগা
প্রদার্ েমর।
থ্রুওময অ্মোনরটি (Thruway Authority)
থ্রুওময অ্মোনরটির (Thruway Authority) 668 জর্ সুপারভাইজার ও চালে আমে োরা সমগ্র ভেট জুম়ি
242টি ব়ি ভনা প্লাও, 125টি মাঝানর ভনা প্লাও, 11টি ভটা প্লাও এবং 57টি ভলাডার নর্মযাগ েরমত এবং
112,000 টমর্রও ভবনশ রাস্তার লবণ প্রমযাগ েরমত প্রস্তুত। থ্রুওমযমত শীমতর আবহাওযা অ্বস্থার বযাপামর
ভমাটরচালেমদর সতেন েরমত তবনচত্রযময বাতন া নচহ্ন, হাইওময সতেন তা ভরনডও এবং ভসাশযাল নমনডযা বযবহার
েরা হয।
থ্রুওময অ্মোনরটি ভমাটরচালেমদর তামদর ভমাবাইল অ্যাপ ডাউর্মলাড েরমত উৎসানহত েমর ো iPhone ও
Android নডভাইমস ডাউর্মলাড েরমত নবর্ামূমলয উপলভয। অ্যাপটি ভমাটরচালেমদর বাস্তব-সমময ট্রানফে
এবং নদে নর্মদন শর্া সহাযতা লামভর সরাসনর সুমোগ প্রদার্ েমর। এো়িাও ভমাটরচালেরা TRANSalert ইভমইমলর জর্য সাইর্ আপ েরমত পামরর্ নর্মচর নলঙ্ক অ্র্ুসরণ েমর ো থ্রুওময জুম়ি সবনমশষ ট্রানফে পনরনস্থনত
প্রদার্ েমর: www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. নরমযল-টাইম আপমডমটর জর্য, ভমাটরচালেরা
থ্রুওময ও নর্উ ইযমেন র অ্র্যার্য রাস্তার ট্রানফে পনরনস্থনত প্রদশনর্োরী ইন্টামরনিভ মযাপ ভদখমত টু ইটামর
@ThruwayTraffic অ্র্ুসরণ েরমত পামরর্ অ্েবা www.thruway.ny.gov নভনজট েরমত পামরর্।
ভনাপ্লাও ঘণ্টায প্রায 35 মাইল গনতমত চমল -- ো অ্মর্ে ভিমত্রই নলমখ রাখা গনতসীমা ভেমে েম -- এটি
নর্নিত েরার জর্য ভে ে়িামর্া লবণ োমত গান়ি চালামর্ার ভলমর্ োমে এবং রাস্তার বাইমর েন়িময র্া পমর।
ভমাটরচালেমদর জর্য সবমচময নর্রাপদ জাযগা হল ভনাপ্লাও এর ভবশ ভপেমর্ ভেখামর্ রাস্তা পনরষ্কার ও ভেখামর্
লবণ প্রমযাগ েরা হমযমে।
জর্মসবা অ্নিদপ্তর (Department of Public Service)
জর্মসবা অ্নিদপ্তর ইউটিনলটির নসনর্যর নর্বনাহীমদর সামে ভোগামোগ রাখমে নর্নিত েরার জর্য ভে ঝম়িা
আবহাওযা ভমাোমবলায তারা প্রস্তুত, এবং তারা ইউটিনলটির ঝ়ি-প্রস্তুনত প্রমচিা নর্নব়িভামব পেনমবিণ েরমব
এটি নর্নিত েরার জর্য ভে নবভ্রাট সবননর্ম্ন েরার জর্য এবং পুর্ঃস্থাপর্ দ্রুততার সামে েরার জর্য
ইউটিনলটিগুনল প্রস্তুত আমে। নবদুযৎ ও গযাস ইউটিনলটি ও ভভনরমজামর্র (Verizon) মমতা ভটনলমোগামোগ
পনরমষবা প্রদার্োরীরা ঝম়ির পনরনস্থনত মমর্ামোগ নদময পেনমবিণ েরমের্ এবং েনদ ভোমর্া পনরমষবার
বযাঘাত ঘমট, তাহমল তামে হ্রাস েরমত অ্নতনরি েমী নর্মযাগ েরার জর্য প্রস্তুত।
ইউটিনলটি ভসবার বযাঘাত ঘটমল তার সমািামর্ ইউটিনলটিগুনল নদমর্ 24 ঘণ্টা োজ েরার জর্য প্রস্তুত এবং
প্রমযাজর্ হমল আবনশযেভামব তামদর জরুনর প্রনতনক্রযা পনরেল্পর্া বাস্তবাযর্ েরমব, োর মমিয রমযমে
গ্রাহেমদর নহমশীতল তাপমাত্রার আশঙ্কার বযাপামর সতেন তার বাতন া পাঠামর্া এবং লাইফ-সামপাটন সরঞ্জামমর
সামে েুি বা অ্র্যার্য সঙ্কটাপন্ন অ্বস্থায েো গ্রাহেমদর সামে ভোগামোগ েরা। অ্নিদপ্তমরর েমীরা ঝম়ির
সময ইউটিনলটিগুনলর প্রমচিা পেনমবিণ েরমত োেমব।
ইউটিনলটিগুনল োমোমারমদর ঝ়ি এবং নর্রাপত্তা তেয প্রদার্ েরমত পারমব অ্েবা োমোমাররা তমেযর জর্য
অ্নিদপ্তমরর েল ভসন্টামর ভফার্ েরমত পামর। 1-800-342-3377 র্ম্বমর ভফার্ েমর PSC ভহল্পলাইমর্র সামে
ভোগামোগ েরা োমব।

নর্উ ইযেন ভেট পুনলশ (New York State Police)
িনতগ্রস্ত এলাোয প্রমযাজর্ীয অ্নতনরি ভসর্া নর্মযামগর জর্য ভেট পুনলশ প্রস্তুত। চার চাোর োর্বাহর্,
ভনামমাবাইল, এবং ইউটিনলটি টাস্ক োর্বাহর্ সহ নবমশষভামব ততনর ভেট পুনলমশর সমস্ত গা়িী অ্নবলমম্ব
সহাযতার জর্য ততনর এবং প্রস্তুত রমযমে। ভেট পুনলশ এো়িাও রাষ্ট্র এবং স্থার্ীয জরুরী প্রনতনক্রযা
সংস্থাগুমলার সমে োেনক্রম সমন্বয েরমে।
নডপাটনমমন্ট অ্ব এর্ভাযরর্মমন্টাল ের্জারমভশর্ (Department of Environmental Conservation)
নডপাটনমমন্ট অ্ব এর্ভাযরর্মমন্টাল ের্জারমভশর্ পুনলশ েমনেতন া, ফমরে ভরঞ্জাসন (Forest Rangers),
জরুনর বযবস্থাপর্া (Emergency Management) েমী এবং অ্ঞ্চমলর েমীরা সতেন আমের্ এবং
পনরনস্থনতর উন্ননত পেনমবিণ েরমের্ এবং ঝম়ি আক্রান্ত হমত পামর এমর্ এলাোগুনল সনক্রযভামব টহল
নদমির্। ভনামমাবাইল ও ইউটিনলটি োর্সহ নবদযমার্ সেল সংস্থার্ ভেমোমর্া জরুনর পনরনস্থনতমত সহাযতার
জর্য প্রস্তুত আমে।
বর্রাপে যাত্রা
নর্রাপদ ড্রাইনভং এর নেেু সবমচময গুরুত্বপূণন পরামশনগুনলর অ্ন্তভুন ি হল:
•
•
•
•

•

•

•

েখর্ শীতোলীর্ ঝ়ি আঘাত হামর্, তখর্ প্রমযাজর্ র্া হমল ড্রাইভ েরমবর্ র্া।
ভসতু গুমলায সাবিার্তা অ্বলম্বর্ েরুর্ ভেমহতু বরফ ভসখামর্ রাস্তার ভচময দ্রুত জমাট বাাঁমি।
ভভজা পাতা রাস্তামে নপনিল েরমত পামর, তাই েখর্ই সামমর্ তামদর এেটা স্তূ প আসমব, তখর্ আমরা
িীর গনতমত গান়ি চালামর্া গুরুত্বপূণন।
আপর্ার ভ্রমণ আবনশযে হমল, নর্নিত েরুর্ ভে আপর্ার গান়িমত েম্বল, ভবলচা, ফ্ল্যাশলাইট ও
অ্নতনরি বযাটানর, অ্নতনরি গরম োপ়ি, এে ভজা়িা টাযার ভচর্, বযাটানর বুোর তার, সহমজ শনি
প্রদার্োরা খাবার এবং নডসমট্রস ফ্ল্যাগ নহমসমব বযবহার েরমত উজ্জ্বল রমের োপ়ি-জাতীয টিমে
োোর সরঞ্জামানদ োমে।
আপর্ার বযবহার উপমোগী ভসল ভফার্ বা অ্র্যার্য ভোগামোগ েন্ত্র ভেমর্ টু -ওময ভরনডও োেমল,
ভসগুমলার বযাটানর চাজন নদময রাখুর্ এবং ভ্রমণ েরার সময এটি আপর্ার সামেই রাখুর্। আপনর্ েনদ
ভোোও আটো পম়ির্, আপনর্ সাহামেযর জর্য ভফার্ েরমত পারমবর্, উদ্ধারোরীমে আপর্ার
অ্বস্থার্ সম্পমেন জার্ামত পারমবর্।
শীতোলীর্ ঝম়ির সমময সবমচময ভবনশ মৃতুয ও আঘামতর োরণ হল পনরবহর্ দুঘনটর্া। গান়ি চালামর্া
শুরু েরার আমগ, আপর্ার গান়ি োমত বরফ ও তু ষারমুি োমে তা নর্নিত েরুর্; ভামলা
দৃনিশনি ভামলা গান়ি চালামর্ার চানবোঠি। ভোোয ভোোয োমমবর্ তার পনরেল্পর্া েমর নর্র্ এবং
দুই গান়ির মমিয দূরত্ব বজায রাখুর্। অ্নতনরি সতেন োকুর্ এবং মমর্ রাখমবর্ ভে বাতামস োো
তু ষামরর োরমণ ভোট নশশুমদর ভদখা র্াও ভেমত পামর। সবসময রাস্তা ও আবহাওযার পনরনস্থনতর
সামে নমনলময আপর্ার গনত ঠিে েরুর্।
সব স়িমের গান়িচালেমদর জর্য এটা জার্া গুরুত্বপূণন ভে রাস্তায নেটামর্া লবণ ড্রাইনভং ভলর্ োন়িময
রাস্তার বাইমর চমল র্া োয তা নর্নিত েরমত তু ষার-অ্পসারণ-েন্ত্র ঘণ্টায 35 মাইল পেনন্ত গনতমবমগ
চমল, ো অ্মর্ে ভিমত্রই প্রদত্ত নর্িনানরত গনত সীমার ভচময েম। বারংবার ইন্টারমেট হাইওমযমত,
তু ষার-অ্পসারণ-েন্ত্র পাশাপানশ োজ েমর, ভেমহতু অ্মর্েগুমলা ভলর্ এেসামে পনরিন্ন েরার এটা
সবমচময োেনের ও নর্রাপদ উপায।

•

এো়িাও গান়িচালে ও পেচারীমদর এটা মাোয রাখা উনচৎ ভে তু ষার-অ্পসারণ-েন্ত্র ড্রাইভারমদর
দৃনিসীমা সীনমত োমে, এবং েন্ত্রগুমলার আোর ও ওজর্ ভবনশ হওযায এগুমলা দ্রুত গনতপে পনরবতন র্
ও োমামর্া েিসািয। তু ষার-অ্পসারণ-েমন্ত্রর ভপের্ ভেমে বরফ ও়িামর্া এর চালেমদর দৃনিশনি
মারাত্মেভামব হ্রাস েরমত বা ভহাযাইটআউট অ্বস্থার োরণ ঘটামত পামর। গান়িচালেমদর তু ষারঅ্পসারণ-েন্ত্রমে পাশ োটিময োওযার ভচিা েরা বা ভপের্-ভপের্ োওযা অ্েবা খুব োোোনে
োওযা উনচৎ র্য। গান়িচালেমদর জর্য সবমচময নর্রাপদ জাযগা হল তু ষার-অ্পসারণ-েমন্ত্রর ভবশ
খানর্েটা ভপেমর্ ভেমে চালামর্া োরণ ভসখামর্ রাস্তা পনরষ্কার ও লবণাি োমে।
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