
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/6/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুউম্বমা বর্উ ইয়কন  প্রম্বেম্বে তুষার, িৃবি এিং েীতল তাপমাত্রাসহ আসন্ন ঝম্বের িোপাম্বর 

সতকন  থাকম্বত িম্বলম্বের্  
  

বর্ম্ন তাপমাত্রাসহ িৃবি এিং তুষারপাত একম্বত্র ভ্রমণ করাম্বক কঠির্ কম্বর তুলম্বত পাম্বর, বিম্বেষ কম্বর 
উঁচু টিলাগুম্বলাম্বত  

  
উঁচু টিলা এিং হ্রেিহুল এলাকাগুম্বলাম্বত তুষারপাম্বতর পবরমার্ এক ইবি থথম্বক েয় ইবি পর্নন্ত হম্বত 

পাম্বর িা বর্চু টিলাগুম্বলাম্বত আরও কম হম্বত পাম্বর িম্বল আো করা হম্বে  
  
  

আজ গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা পূর্নাভাস অ্র্ুযায়ী র্ৃহস্পতির্ার থেমে শুরু হমি যাওয়া প্রভার্শালী 
ঝম়ের োরমে আগামী তির্গুতলমি ড্রাইতভিং সিংক্রান্ত জটিলিা ও শীিল িাপমাত্রার জর্য তর্উ 
ইয়েন র্াসীমির প্রস্তুি োোর আহর্ার্ জাতর্ময়মের্। শীিল িাপমাত্রার সামে সামে র্ৃতিপাি এর্িং র্ৃতির 
র্রমে রূপান্তর তমতলিভামর্ িুষামরর স্তর সৃতি েরমি পামর যার েমল ভ্রমে েরা েিসাধ্য হমি 
পামর। উঁচু টিলা এর্িং হ্রির্হুল এলাোগুমলামি িুষারপামির পতরমার্ েয় ইতি পযনন্ত হমি পামর,  
থযখামর্ তর্চু টিলাগুমলামি িুষার এর্িং/অ্ের্া গতলি িুষামরর পতরমার্ থের্ল এে ইতি র্া িারও 
েম হমি পামর। ড্রাইভারমির রাস্তায় তপতিল অ্র্স্থার জর্য প্রস্তুি োো উতচৎ এর্িং সমর্নাচ্চ 
সিেন িার সামে ভ্রমে েরা উতচি। সেল তর্উ ইয়েন র্াসীমির তর্রাপমি চলাচল েরমি আহ্বার্ 
জার্ামর্া হয় এর্িং স্থার্ীয় েমনেিন ামির োে থেমে থযমোর্ ধ্রমর্র জরুতর আমিশ গ্রহে েরা 
উতচি।  
  
"এই ঝম়ের োরমে প্রমিশ জমু়ে অ্মর্ে এলাোমি রাস্তার অ্র্স্থা তর্পিজর্ে হওয়ার আশঙ্কা েরা 
হমি এর্িং আমরা সমস্ত প্রময়াজর্ীয় উপেরোতি প্রিার্ েরতে ও স্থার্ীয় েিৃন পমের সামে 
জর্তর্রাপত্তার স্বামেন োজ েমর যাতি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আতম চালেমির অ্তিতরক্ত সিেন  
োোর এর্িং যতি সম্ভর্ হয়, িাহমল প্রতিতক্রয়া যার্র্াহর্গুতলমে িামির োজটি দ্রুি এর্িং 
োযনেরভামর্ েরমি রাস্তাগুমলা র্ন্ধ রাখার আহ্বার্ জার্াতি ।"  
  
ঝ়েটি প্রমিশজমু়ে র্ৃহস্পতির্ামর আঘাি হার্মর্, যার েমল উঁচু টিলাগুমলামি িুষারপাি শুরু হমর্ 
এর্িং তর্চু এলাোগুমলামি র্ৃতির পাতর্ র্রমে পতরেি হমর্। উত্তর ভূখণ্ড, থমাহাে উপিযো এর্িং 
রাজধ্ার্ী অ্িল, আতিরর্িােমির তেেু উঁচু শৃমে েয় ইতি পযনন্ত র্রে জমমি পামর, িমর্ িা 
তর্তিন্ন অ্র্স্থায় এর্িং 3000 েুট উপমর োেমর্; উপিযো এলাোয় িইু ইতি র্া িার েম র্রে 
জমমি পামর। পতিম তর্উ ইয়েন , তেোর থলে এর্িং থেন্দ্রীয় NY এর তেেু অ্িংমশ হ্রমির প্রভামর্ 



 

 

িুষার র্তৃি র্ৃহস্পতির্ার রামি শুরু হমর্ এর্িং শুক্রর্ার হ্রমির িতেেপূমর্ন স্থার্ীয়ভামর্ সামার্য 
পতরমার্ িুষার জমমি শুরু েরমর্। িতেে অ্িংশ ও মধ্য-হাডসর্ উপিযোর থেমত্র িুষারপামির 
পতরমাে উচ্চিার সামে পতরর্তিন ি হমর্। র্ৃহস্পতির্ার রামির মমধ্য উচু ভূখণ্ডীয় অ্িলগুমলামি থমাট 
1-4 ইতি িুষারপামির প্রিযাশা েরা হমি; তর্চু অ্িমল িুষার এর্িং/অ্ের্া গতলি িুষামরর পতরমার্ 
থের্ল এে ইতি র্া িারও েম থিখা থযমি পামর। তমড-হাডসমর্র তর্ম্নভাগ, তর্উইয়েন  তসটি এর্িং 
লিং আইলযামে ডাউর্মেমটর উষ্ণ িাপমাত্রার োরমে শুধ্ু র্ৃতি হমর্। সামার্য পতরমামর্ অ্তিতরক্ত 
তর্তেপ্ত িুষারপামির োরমে রাজযজমু়ে অ্মর্ে শীিল অ্র্স্থার থিখা তমলমর্।  
  
এম্বেবির প্রস্তুবত  
  
থহামলোন্ড বর্রাপত্তা ও েরুবর থসিা বিভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES)  
তর্উ ইয়েন  থেট তডতভশর্ অ্ে থহামলযাে তসতেউতরটি অ্যাে ইমামজন তি সাতভন স এর জরুতর 
অ্পামরশর্স থসন্টার (State EOC) র্িন মামর্ হযামলাউইর্ 2019 ঝ়ে আপমেট-এর প্রতিতক্রয়ায় 
রাষ্ট্রীয় সম্পমির সমন্বময় সহায়িা েরমি থলমভল চার েযাটাস চালু েমরমে। প্রমিশ EOC আর্হাওয়া 
পতরতস্থতির উপর র্জরিাতর চাতলময় যামর্ এর্িং ঝ়ে চলাোলীর্ সমময় সেল অ্িমলর সামে 
থযাগামযাগ রাখমর্। প্রমিমশর মজিুগামর পাম্প,চাইর্সস, র্স্তা ও থর্ািলজাি পাতর্সহ ঝ়ে-সিংক্রান্ত 
থযমোর্ প্রময়াজমর্ েতিগ্রস্ত অ্িলগুমলামি প্রময়াজর্ীয় উপেরোতি থমািাময়মর্র জর্য প্রস্তুি রাখা 
হময়মে।  
  
বিপার্ন ম্বমন্ট অফ ট্রািম্বপাম্বর্ন ের্ (Department of Transportation)  
রাজয পতরর্হে িেির সারা প্রমিশজমু়ে 3,450 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরটরমির সামে তর্ময় 
মুোমর্লা েরমি প্রস্তুি। সিংেটাপন্ন এলাোয় িুষার ও র্রে োযনক্রমমে সহমযাতগিা েরমি থমাট 
16টি র়্ে ডাম্প ট্রাে এর্িং10টি তপমলা ট্রাে অ্পামরটরমে তর্ম্নরূপ থমািাময়র্ েরা হময়মে:  

• থমাহে ভযাতল:  
o থসন্ট্রাল তর্উ ইয়েন  থেমে 6টি র়্ে তপমলা ট্রাে গ্রহে  

▪ মধ্য-হাডসর্ অ্িল থেমে 4টি র়্ে তপমলা ট্রাে গ্রহে  
▪ িতেে টায়ার থেমে 6টি র়্ে তপমলা ট্রাে গ্রহে  
▪ তমড-হাডসর্ঃ  

▪ িীঘন আইলযাে থেমে 10 তপমলা অ্পামরটর গ্রহে  

এই অ্িমলর সেল সিংস্থার্ ভ্রমমের জর্য প্রস্তুতি তর্মি এর্িং বর্রী আর্হাওয়া শুরুর আমগই িামিরমে 
তর্ধ্নাতরি স্থামর্ থপৌোমি হমর্। সেল থরতসমডতিয়াল এলাোয় ঘটর্ার পুমরা সময়জমু়ে 24/7 
অ্পামরশমর্র জর্য েমী োেমর্। মাঠ েমীরা র্িন মামর্ স়েেপমে টহল তিমির্ এর্িং িারা পাতর্ 
তর্ষ্কাশমর্র র্ালা ও পাতর্ তর্ষ্কাশমর্র অ্র্যার্য োঠামমামি পািা র্া অ্র্যার্য র্জন য আমে তের্া িা 
থচে/পতরষ্কার েরমের্। আসন্ন র্ৃতি / থভজা র্রমের েমল উদূ্ভি থযমোর্ সমসযার সমাধ্ার্ েরমি 
র্র্যা এর্িং র্ৃে প্রতিতক্রয়া সরঞ্জাম প্রস্তুি েরা হমি।  



 

 

প্রমিশজমু়ে উপেরমের তহসার্ তর্ম্নরূপ:  

• 1565টি র্ৃহৎ ডাম্প ট্রাে  
• 185টি মাঝাতর শুল্ক প্লউজ  
• 51টি থটা প্লউজ  
• 329টি র়্ে থলাডাসন  
• 39টি িুষার থলায়াসন  

  
থ্রুওম্বয় অম্বথাবরটি (Thruway Authority)  
থ্রুওময় অ্মোতরটির 655 সুপারভাইজার এর্িং অ্পামরটর 210 টি র়্ে িুষার প্লউজ, 95 টি মাঝাতর 
িুষার প্লউজ, 11 টি থটা প্লউজ এর্িং 56 টি থলাডাসনসহ 128,000 টমর্রও থর্তশ রাস্তার লর্ে 
থমািাময়র্ েরমি প্রস্তুি রময়মের্। থ্রুওময় পতরর্িন র্শীল র্ািন া তচহ্ন, হাইওময় পরামশনিািা থরতডও 
এর্িং সামাতজে তমতডয়ার মাধ্যমম শীিোলীর্ আর্হাওয়ায় গাত়ে চালেমির সিেন  েরমি োজ েমর। 
থ্রুওময় েিৃন পে িামির থমার্াইল অ্যাপ ডাউর্মলাড েরমি গাত়ে চালেমির উৎসাতহি েমর যা 
আইমোর্ এর্িং অ্যান্ড্রময়ড তডভাইমস তর্র্ামূমলয উপলব্ধ। অ্যাপটি থমাটরযার্ চালেমির প্রেৃি-সমময় 
ট্রাতেে এর্িং তিে-তর্মিনশর্া সহায়িা লামভর সরাসতর সুমযাগ প্রিার্ েমর। এো়োও থমাটর চালেরা 
ট্রািঅ্যালাট্রন ািঅ্যালাটন  ইমমইমলর জর্য সাইর্ আপ েরমি পামরর্ যা সমগ্র থ্রুওময় জমু়ে সর্নমশষ 
ট্রাতেে পতরতস্থতির িেয প্রিার্ েমর এখামর্।  
  
প্রম্বেে পবুলে বিভাগ(Division of State Police)  
সেল থসর্ারা থযমোমর্া সমসযা তর্তর়্েভামর্ পযনমর্েে েরমর্র্। প্রময়াজর্ অ্র্সুামর েতিগ্রস্ত এলাোয় 
অ্তিতরক্ত েমী থমািাময়র্ েরমি প্রস্তুি প্রমিশ পতুলশ। সর্ চার চাোওয়ালা যার্র্াহর্ ইর্-থসর্ায় 
আমে এর্িং থনামমার্াইল ও ইউটিতলটি যার্র্াহর্সহ সেল তর্মশষ যার্র্াহর্ বিতর আমে এর্িং 
থমািাময়মর্র জর্য প্রস্তুি।  
  
বিপার্ন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্োরম্বভের্ (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  
DEC পুতলশ েমনেিন া, েমরে থরঞ্জার, জরুরী র্যর্স্থাপর্া েমী, এর্িং আিতলে েমনচারীরা সিেন  
অ্র্স্থায় রময়মের্ এর্িং পতরতস্থতির উন্নতির তিমে র্জরিাতর চালামির্ এর্িং সম্ভার্য েতিগ্রস্ত 
এলাোগুমলামি সতক্রয়ভামর্ টহল তিমির্। থনামমার্াইল এর্িং ইউটিতলটি যার্র্াহর্সহ সেল উপলব্ধ 
উপেরে থযমোর্ জরুরী পতরতস্থতিমি সহায়িা প্রিামর্ প্রস্তুি।  
  
পাকন , বিম্বর্াের্ ও ঐবতহাবসক সংরক্ষণ অবফস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
তর্উ ইয়েন  থেট পােন  পুতলশ এর্িং পামেন র েমীরা সিেন  অ্র্স্থায় রময়মের্ এর্িং তর্তর়্েভামর্ 
আর্হাওয়া পতরতস্থতি ও এর প্রভার্ পযনমর্েে েরমের্। প্রতিতক্রয়া যার্র্াহর্গুতলমি জ্বালার্ী থিওয়া 
হমি, পরীো েরা হমি এর্িং ঝ়ে পরর্িী সমময় র্যর্হামরর জর্য প্রস্তুি েরা হমি। পামেন র 

http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank


 

 

িশনর্ােীমির https://parks.ny.gov পতরিশনর্ েরা উতচি অ্ের্া পামেন র সময়োল, থখালা এর্িং র্ন্ধ 
সিংক্রান্ত সর্নমশষ আপমডমটর জর্য িামির স্থার্ীয় পােন  অ্তেমস থোর্ েরা উতচৎ।  
  
বর্রাপত্তা পরামেন  

• যখর্ শীিোলীর্ ঝ়ে আঘাি হামর্, িখর্ প্রময়াজর্ র্া হমল ড্রাইভ েরমর্র্ র্া।  
• থসিুগুমলায় সার্ধ্ার্িা অ্র্লম্বর্ েরুর্ থযমহিু র্রে থসখামর্ রাস্তার থচময় দ্রুি জমাট 

র্াঁমধ্।  
• থভজা পািা রাস্তামে তপতিল েরমি পামর, িাই যখর্ই সামমর্ িামির এেটা সূ্তপ আসমর্, 

িখর্ আমরা ধ্ীর গতিমি গাত়ে চালামর্াটা গুরুত্বপূেন।  
• আপর্ার ভ্রমে আর্তশযে হমল তর্তিি েরুর্ থয আপর্ার গাত়েমি েম্বল, থর্লচা, ফ্ল্যাশলাইট 

ও অ্তিতরক্ত র্যাটাতর, অ্তিতরক্ত গরম োপ়ে, এে থজা়ো টায়ার থচর্, র্যাটাতর র্ুোর 
িার, সহমজ শতক্ত প্রিার্োরী খার্ার এর্িং তডসমট্রস ফ্ল্যাগ তহমসমর্ র্যর্হার েরমি উজ্জ্বল 
রমের োপ়ে-জািীয় সরঞ্জামাতি রময়মে।  

• থপট্রল তিজ-আপ আটোমি আপর্ার গযামসর টযাঙ্ক ভতিন  রাখুর্।  
• আপর্ার র্যর্হার উপমযাগী থসল থোর্ র্া অ্র্যার্য থযাগামযামগর যন্ত্র থযমর্ টু-ওময় থরতডও 

োেমল, থসগুমলার র্যাটাতর চাজন  তিময় রাখরু্ এর্িং ভ্রমে েরার সময় এটি আপর্ার সামেই 
রাখুর্। আপতর্ যতি থোোও আটো পম়ের্, আপতর্ সাহামযযর জর্য থোর্ েরমি পারমর্র্, 
উদ্ধারোরীমে আপর্ার অ্র্স্থার্ সম্পমেন  জার্ামি পারমর্র্।  

• তর্তিি েরুর্ থয আপর্ার যািায়ামির পতরেল্পর্া অ্র্য থেউ জামর্।  
• গাত়ে চালামর্ার সময় যার্র্াহর্মে র্রে এর্িং িুষার মুক্ত রাখুর্।  
• পতরেল্পর্া র্াতিল েরুর্ এর্িং গাত়েগুমলার মমধ্য িরূত্ব র্জায় রাখুর্। সর্সময় রাস্তা এর্িং 

আর্হাওয়ায় পতরতস্থতির সামে আপর্ার গতিমে সামঞ্জসযপূেন রাখুর্।  
• এটা মমর্ রাখা জরুরী থয থনাপ্লউজ ঘণ্টায় 35 মাইল পযনন্ত চলমি পামর, যা অ্মর্ে থেমত্র 

থপামের গতি সীমার থচময় েম, যামি েত়েময় থিওয়া লর্র্ ড্রাইতভিং থলমর্ োমে এর্িং 
স়েেপমে েত়েময় র্া যায়। পাশাপাতশ ইন্টারমেট হাইওময়মি থনাতপ্লয়জ োজ েরমর্,এটি এেই 
সমময় েময়েটি রাস্তা পতরষ্কার েরার সর্মচময় িে এর্িং তর্রাপি উপায়।  

• থমাটর সাইমেল আমরাহী এর্িং পেচারীমির এটাও মাোয় রাখমি হমর্ থয িুষারতপমলা 
ড্রাইভারমির িতৃি সীতমি অ্িংশজমু়ে োমে এর্িং িুষারতপমলাগুমলার আোর ও ওজমর্র োরমে 
দ্রুিিম সমময় গতি েমামর্া এর্িং র্ন্ধ েরা খুর্ েঠির্ হমি পামর। তপমলার তপেমর্ 
িুষারপাি মারাত্মেভামর্ িশৃযমার্িা হ্রাস েরমি পামর র্া থহায়াইটআউট অ্র্স্থার সতৃি 
েরমি পামর। থমাটর চালেমির িুষারতপমলামে অ্তিক্রম েরার র্া এর খরু্ োোোতেমি 
থেমে অ্র্ুসরে েরার থচিা েরা উতচি র্য়। থমাটর চালেমির জর্য সর্মচময় তর্রাপি 
জায়গা হল িুষারতপমলাটির তপেমর্র অ্িংশ থযখামর্ রাস্তা পতরষ্কার রময়মে এর্িং লর্র্ ে়োমর্া 
হময়মে।  

  

https://parks.ny.gov/


 

 

শীিোলীর্ আর্হাওয়ায় তর্রাপত্তা সিংক্রান্ত আমরা িমেযর জর্য, িয়া েমর থহামলযাে সুরো এর্িং 
জরুরী পতরমষর্া তর্ভামগর ওময়র্সাইট http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info পতরিশনর্ 
েরুর্।  
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