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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়কনিাসীম্বের সম্ভািে ফ্ল্োে ফ্ল্াব িংম্বয়র মুম্বিামুবি হওয়ার জর্ে প্রস্তুত থাকম্বত
আম্বিের্ জার্াম্বের্

সসামিার সন্ধ্োয় এিিং মঙ্গলিার সকাম্বল যারা রাস্তায় সির হম্বির্ তাম্বের প্রিল ির্ন া এিিং
তু র্ারপাম্বতর কারম্বে গাবি চালাম্বত অসুবিধায় পিম্বত হম্বত পাম্বর
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা নর্উ ইয়র্ন বাসীমের বানি থেমর্ সাবধামর্ থবমরামর্ার জর্য আমবের্ জার্ামের্ র্ারণ
উপকূল অ্ঞ্চমল থেখা থেওয়া ঝমির র্ারমণ রামজযর অ্নধর্াাংশ অ্ঞ্চমল বর্না এবাং তু র্ারপামতর মমতা ঘটর্া
ঘটমত পামর। রামজযর অ্নধর্াাংশ জায়গামতই বৃনিপাত হওয়ার সম্ভাবর্া রময়মে, তমব র্েন র্ানির উপমরর নেমর্
বৃনিপাত তু লর্ায় থবনশ হমত পামর। নমড-হাডসর্ ভযানল, নর্উ ইয়র্ন শহমর এবাং লাং আইলযান্ড অ্ঞ্চমল সারা নের্
ধমর তমব নবমশর্ র্মর সন্ধ্যার সমময় প্রবল বৃনিপামতর সম্ভাবর্া রময়মে। প্রবল বৃনিপামতর র্ারমণ ডাউর্মেট
অ্ঞ্চমল থসামবার েুপর
ু 12টা থেমর্ সন্ধ্যা পর্নন্ত ফ্ল্যাশ ফ্ল্াড ওয়াচ অ্বযহত োর্মব। আজ েুপুর 12টা থেমর্ 3টা
পর্নন্ত এবাং আবার আজ মাঝরাত থেমর্ মঙ্গলবার সর্াল 4টা পর্নন্ত ওময়োর্ন লাং আইলযান্ড সাউন্ড জুমি
থর্াোল ফ্ল্াড ওয়ানর্নাং অ্বযহত োর্মব। সাম ার্ র্াউনি, োমটর্ আইলযান্ড এবাং মযার্হাটমর্র উপকূল অ্ঞ্চল
জুমি আজ এবাং আজ রামতও থজায়ামরর সময় থর্াোল ফ্ল্াড অ্যাডভাইজর অ্বযহত োর্মব। ডাউর্মেমট
বৃনিপাত এবাং আপমেমট বর জমার সম্ভাবর্া োর্ায়, ড্রাইভারমের খুব সাবধার্ হময় র্াতায়াত র্রমত
আমবের্ জার্ামর্া হমে এবাং রাস্তার অ্বস্থা খারাপ হওয়ার সম্ভাবর্া োর্ায় থসই নবর্ময় প্রস্তুত োকুর্।
“প্রর্ৃ নত আবার নর্উ ইয়মর্ন প্রবল বৃনিপামতর সম্ভাবর্া নর্ময় এমসমে, আপমেমট প্রবল তু র্ারপাত এবাং
ডাউর্মেমট ফ্ল্যাশ ফ্ল্ামডর সম্ভাবর্া রময়মে র্া আমামের র্াতায়াত বযবস্থামর্ অ্সুনবধায় থ লমত পামর,” গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “প্রময়াজর্ মমতা রাস্তায় নরমসাসন র্ামামত আমামের থেট এমজনি এবাং ইমামজননি
মযামর্জামররা প্রস্তুত আমের্ এবাং আনম সর্ল নর্উ ইয়র্ন বাসীমর্ আগাম প্রস্তুনত থসমর থ লার এবাং ঝিবৃনি
আসার আমগই সাবধার্ হময় ওঠার জর্য বলনে।”
ডাউর্মেট অ্ঞ্চমল থর্মর্ প্রবল বৃনিপামতর সম্ভাবর্া রময়মে থতমনর্ আপমেমট থলর্ ইম ক্ট থনার সম্ভাবর্া
রময়মে। প্রবল তু র্ারপামতর র্ারমণ আপমেমটর অ্নধর্াাংশ জায়গায় েুই থেমর্ পাাঁচ ইনঞ্চ বর জমম থর্মত পামর
এবাং চামতামর্ায়া নরজ এবাং টাগ নহল থেমটার টিনপর্যাল থলর্ ইম ক্ট বযান্ড অ্ঞ্চমল েয় থেমর্ 18 ইনঞ্চর বর
জমমত থেখা থর্মত পামর। 48 ঘণ্টা ধমর তু র্ারপামতর সম্ভাবর্া রময়মে।

এমসক্স, নির্টর্, হযানমল্টর্, হারনর্মমর এবাং ওয়ামরর্ র্াউনিগুনলমত আজ সন্ধ্যা 7টা থেমর্ মঙ্গলবার সন্ধ্যা 7টা
পর্নন্ত উইিার স্ট্রমন ওয়ানর্নাং অ্বযহত োর্মব। মূলত উপমরর নেমর্ চার থেমর্ আট ইনঞ্চর বর জমম থর্মত
পামর। আজ সন্ধ্যা 7টা থেমর্ মঙ্গলবার সন্ধ্যা 7টা পর্নন্ত থসি লওমরি, ফ্র্যাঙ্কনলর্ এবাং র্েন র্াউনির এমসক্স
র্াউনিমত উইিার অ্যাডভাইজনর অ্বযহত োর্মব, এখামর্ নতর্ থেমর্ েয় ইনঞ্চ বর জমম র্াওয়ার সম্ভাবর্া
রময়মে।
আবহাওয়া পর্নমবক্ষণ, সতর্ীর্রণ, উপমেশর্ এবাং সবনমশর্ পূবনাভামসর এর্টি সম্পূণন তানলর্ার জর্য, নভনজট
র্রুর্ র্যাশর্াল ওময়োর সানভন স (National Weather Service) ওয়েবসাইট।
বর্রাপে যাত্রা
প্রবল বৃনিপাত হওয়ার সমময়ই রাস্তায় থবর হমল, অ্র্ুগ্রহ র্মর সাবধামর্ গানি চালার্ এবাং এই নবর্য়গুনল মাোয়
রাখুর্:
•
•

•
•
•
•

•
•

বর্যা নবধ্বস্ত রাস্তা নেময়ই গানি চানলময় র্াওয়ার থচিা র্রমবর্ র্া। গানি থঘারার্ এবাং অ্র্য
রাস্তা নেময় র্ার্।
দ্রুত গনতমত বময় চলা পানর্ ভানসময় নর্ময় র্াওয়ার ক্ষমতা রামখ, তামর্ অ্বমহলা র্রমবর্ র্া।
দ্রুত গনতমত বময় চলা েুই ু ট উচ্চতার পানর্ নর্ন্তু আপর্ার গানিমর্ ভানসময় নর্ময় চমল র্ামব।
প্রনত ঘণ্টায় েুই মাইল থবমগ বময় চমল পানর্ এর্টা রাস্তা বা থসতু থেমর্ গানি ভানসময় নর্ময়
থর্মত পামর।
বর্যা নবধ্বস্ত রাস্তায় র্ামত আটর্া পিমত র্া হয় থস জর্য সমময়র আমগই থবর থহার্।
প্রস্তানবত রাস্তা অ্র্ুসরণ র্রুর্। বর্যা নবধ্বস্ত অ্ঞ্চলগুনল থেখমত ইমামজননি নডটু যর উমপক্ষা
র্রমবর্ র্া।
র্াতায়াত র্রার সমময়, সাম্প্রনতর্ খবমর র্জর রাখমত NOAA ওময়োর থরনডও এবাং
থলার্াল থরনডও ব্রডর্ামে মর্মর্াগ রাখুর্।
বর্যায় থভমস চমল র্াওয়া রাস্তা, াাঁটল ধমর র্াওয়া, পানর্ অ্েবা পানর্ থবর হময় র্াওয়ার
বযবস্থায় োর্া াাঁটল অ্েবা ববেুযনতর্ তার মাটিমত পমি আমে নর্ র্া এবাং থর্ার্ও নর্েু
পিমে অ্েবা পমি আমে নর্ র্া থসই সব নেমর্ র্জর রাখুর্।
থর্সব জায়গায় র্েী বা জলপ্রবাহ হঠাৎ বৃনি থপময় বর্যা আর্মত পামর, থর্মর্ হাইওময়র গতন ,
থসতু ও নর্চু এলার্া, থসখামর্ লক্ষয রাখুর্।
র্নে আপনর্ আপর্ার গানির নভতমর োমর্র্ আর আপর্ার চারপামশ জল দ্রুতমবমগ বািমত
োমর্, তাহমল অ্নবলমে গানি থেমি চমল র্ার্।

নর্রাপে ড্রাইনভাং এর নর্েু সবমচময় গুরুত্বপূণন পরামশনগুনলর অ্ন্তভুন ক্ত হল:
•
•
•

র্খর্ শীতর্ালীর্ ঝি আঘাত হামর্, তখর্ প্রময়াজর্ র্া হমল ড্রাইভ র্রমবর্ র্া।
থসতু গুমলায় সাবধার্তা অ্বলের্ র্রুর্ থর্মহতু বর থসখামর্ রাস্তার থচময় দ্রুত জমাট বাাঁমধ।
থভজা পাতা রাস্তামর্ নপনেল র্রমত পামর, তাই র্খর্ই সামমর্ তামের এর্টা স্তুপ আসমব, তখর্
আমরা ধীর গনতমত গানি চালামর্াটা গুরুত্বপূণন।

•

•

আপর্ামর্ আবনশযর্ভামব ভ্রমণ র্রমত হমল, এটা নর্নিত র্রুর্ থর্ আপর্ার গানিমত র্েল,
থবলচা, ফ্ল্যাশলাইট ও অ্নতনরক্ত বযাটানর, অ্নতনরক্ত গরম র্াপি, এর্ থজািা টায়ার থচর্,
বযাটানর বুোর তার, সহমজ শনক্ত প্রোর্র্ারী খাবার এবাং নডসমেস ফ্ল্যাগ নহমসমব বযবহার
র্রমত উজ্জ্বল রমের র্াপমির মমতা টিমর্ োর্ার সরঞ্জামানে োমর্।
োনবত রাস্তার উপর নেময় গানি চালামবর্ র্া; ঘুমর নগময় অ্র্যনের্ নেময় র্ার্। প্রনত ঘণ্টায় েুই
মাইল থবমগ বময় চমল পানর্ এর্টা রাস্তা বা থসতু থেমর্ গানি ভানসময় নর্ময় থর্মত পামর।

উপরন্তু, শীতর্ালীর্ ঝমির সমময় সবমচময় থবনশ মৃতুয ও আঘামতর র্ারণ হল পনরবহর্ েুঘনটর্া। ড্রাইনভাং
শুরুর আমগ, আপর্ার গানি র্ামত বর ও তু র্ারমুক্ত োমর্ তা নর্নিত র্রুর্; ভামলা েৃনিশনক্ত ভামলা ড্রাইনভাং
এর চানবর্াঠি। োমার জায়গাগুমলার পনরর্ল্পর্া র্রুর্ এবাং গানিগুনলর মমধয েূরত্ব বজায় রাখুর্, অ্নতনরক্ত
সতর্ন োকুর্, ও মমর্ রাখুর্, বাতাস তানিত তু র্ারপুঞ্জ থোট থোট নশশুমের আিাল র্মর নেমত পামর। অ্নধর্ন্তু,
সবসময় রাস্তা ও আবহাওয়ার পনরনস্থনতর সামে আপর্ার গনত থমলার্।
সব রাস্তার থমাটরচালর্মের জর্য এটা গুরুত্বপূণন থর্ থনাোও ঘণ্টায় 35 মাইল পর্নন্ত গনতমবমগ চমল র্া অ্মর্র্
থক্ষমেই নলনখত গনত সীমার থেমর্ র্ম, এটা সুনর্নিত র্রমত থর্ েিামর্া লবণ ড্রাইনভাং থলমর্ োমর্ ও রাস্তায়
েনিময় র্া পমি। বারাংবার ইিারমেট হাইওময়মত, থনাোও পাশাপানশ র্াজ র্মর, থর্মহতু অ্মর্র্গুমলা থলর্
এর্সামে পনরেন্ন র্রার এটা সবমচময় র্মনক্ষম ও নর্রাপে উপায়।
এোিাও থমাটরচালর্ ও পেচারীমের এটা মাোয় রাখা উনচৎ থর্ থনাোও ড্রাইভারমের েৃনিসীমা সীনমত োমর্,
এবাং থনাোও এর আর্ার ও ওজর্ থর্ৌশমল ও দ্রুত োমামর্া র্ির্র র্মর থতামল। থনাোও এর থপের্ থেমর্
বর ওিামর্া অ্তযানধর্ ভামব েৃনিশনক্ত হ্রাস র্রমত বা থহায়াইটআউট অ্বস্থার র্ারণ ঘটামত পামর।
থমাটরচালর্মের থনাোও থর্ পার র্মর র্াওয়ার থচিা বা থপেমর্ খুব র্াোর্ানে র্াওয়া উনচৎ র্য়।
থমাটরচালর্মের জর্য সবমচময় নর্রাপে জায়গা হল থনাোও এর থবশ থপেমর্ থর্খামর্ রাস্তা পনরষ্কার ও লবণাক্ত।
এম্বজবির প্রস্তুবত
থেট নডপাটনমমি অ্ োিমপামটনশর্ (State Department of Transportation) থনা থলায়ার, ক্ষু দ্রতর োও
োর্, থলাডার ও থগ্রডারসহ প্রায় 1,600 বি ডাম্প োর্, 175টির থবনশ মাঝানর ক্ষমতার োও, 14টি নসউয়ার
থজট এবাংআমরা শতশত অ্র্যার্য সরঞ্জামানে বযবহার র্মর ঝমির থমার্ামবলা র্মর। শীতর্ালীর্ ঝমির
অ্গ্রগনতমত সমগ্র থেট জুমি রাস্তা সুরনক্ষত রাখমত সাহার্য র্রমত এই সরঞ্জাম এর পাশাপানশ 3,500 এর থবনশ
র্মনর্তন া ও সুপারভাইজার নর্ময়াগ র্রা হময়মে।
থমাটরচালর্মের র্াোর পূমবন 511NY এখামর্ থেখমত www.511NY.org বা থমাবাইল অ্যাপ ডাউর্মলাড
র্রমত মমর্ র্রামর্া হমে। এই নবর্ামূমলযর পনরমর্বাটি বযবহারর্ারীমের রাস্তার অ্বস্থা থেখার সুমর্াগ থেয় এবাং
এমত রময়মে এর্টি শীমতর র্াোর সতর্ীর্রণ পিনত র্া বাস্তব-সমময় র্াোর নরমপাটন ও থর্ার্ থর্ার্ থেট রাস্তা
পনরষ্কার, থভজা বা বরম ঢার্া তা প্রেশনর্ র্মর। পিনতটি থমাটরচালর্মের র্াো র্রা আমেৌ সমীচীর্ নর্ র্া তা
নর্ধনারণ র্রমত এর্টা উপর্ারী সাংস্থার্ প্রোর্ র্মর।
থ্রুওময় অ্মোনরটির (Thruway Authority) 632 জর্ সুপারভাইজার ও চালর্ আমে র্ারা সমগ্র থেট জুমি
240টি বি থনা োও, 123টি মাঝানর থনা োও, 10টি থটা োও এবাং 53টি থলাডার নর্ময়াগ র্রমতএবাং
115,000 টমর্রও থবনশ রাস্তার লবণ প্রময়াগ র্রমত প্রস্তুত। থ্রওময়মত শীমতর আবহাওয়া অ্বস্থার বযাপামর

থমাটরচালর্মের সতর্ন র্রমত ববনচেময় বাতন া নচহ্ন, হাইওময় সতর্ন তা থরনডও এবাং থসাশযাল নমনডয়া বযবহার
র্রা হয়। এোিাও থ্রুওময় অ্মোনরটি থমাটরচালর্মের তামের ম াবাইল অ্যাপ ডাউর্মলাড র্রমত উৎসানহত
র্মর র্া iPhone ও Android নডভাইমস নবর্ামূমলয উপলভয। অ্যাপটি থমাটরচালর্মের বাস্তব-সমময় োন র্
এবাং নের্ নর্মেন শর্া সহায়তা লামভর সরাসরি সুমর্াগ প্রোর্ র্মর। এোিাও থমাটরচালর্রা TRANSalert
ইমমইমলর জর্য সাইর্ আপ র্রমত পামর র্া সমগ্র থ্রুওময় জুমি সবনমশর্ োন র্ পনরনস্থনত প্রোর্ র্মর এখায়ে।
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নর্উ ইয়র্ন রাজয | এগনজনর্উটিভ থচোর (Executive Chamber) |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
আেসাবস্ক্রাইব করুে

