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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঝম্ব়ের প্রবিবিযার সম্পদ প্রস্তুি করার বর্ম্বদন ে বদম্বযম্বের্ বিপজ্জর্ক িুধিার
সকাম্বলর যািাযাম্বির জর্ে

ঝ়ে চলম্বি রািভর িুধিার সকাল অিবধ
সকাম্বলর যািাযাম্বির সময দুই ইবি পযন ন্ত িরফ বিপজ্জর্ক অিস্থার সৃবি করম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ রাষ্ট্রীয় ঝড়-প্রতিতিয়ার সম্পদগুতিমে সম্ভাব্য তব্পজ্জর্ে ব্ুধব্ার
সোমির যািায়ামির জর্য প্রস্তুতি তর্মি তর্মদন শ তদময়মের্। ডাউর্মেট তর্উ ইয়েন জুমড় যযমেিু রামি
িাপমাত্রা যর্মব্ যামব্ এব্ং এেটি ঝড় আিমণ েরমব্। জািীয় আব্োওয়া পতরমেব্া (National
Weather Service) ব্িন মামর্ এই অ্ঞ্চমির পূব্ান ভাস তদমে যয, রামির সময় অ্তিব্াতেি েমি
ব্ুধব্ার সোমি দুই ইতঞ্চ পযনন্ত ব্রফ প্রাপ্ত েমব্ এই অ্ঞ্চি। এেটি শীিোিীর্ আব্োওয়া তব্েয়ে
উপমদষ্টামে (Winter Weather Advisory) এেই সামে তর্উ ইয়েন তসটি, িং আইিযান্ড এব্ং
ওময়েমেোর োউতির সব্নত্র তপতেি রাস্তার অ্ব্স্থার সম্ভাব্র্া এব্ং দৃশযমার্িা েমম যাওয়ার
সিেন িা জাতর েমরমে, ঝড় যখর্ এই এিাোর মমধয তদময় যামব্। তর্উ ইয়মেন র অ্তধব্াসীমদর
সাব্ধার্িা অ্ব্িম্বর্ েরমি ব্িা েময়মে এব্ং আব্োওয়ার পূব্নাভামসর আপমডমটর তদমে র্জর রাখমি
ব্িা েময়মে এব্ং সব্ স্থার্ীয় সিেন িা তর্মদন শগুমিা যমমর্ েিমি অ্র্ুমরাধ েরা েময়মে।
"এই ঝড় আমামদর সড়েপমে েঠির্ পতরতস্থতি তর্ময় আসার সম্ভাব্র্া রময়মে যা তর্উইয়েন তসটি
যমমরা এিাোর অ্মর্ে জায়গায় সোমির আসা-যাওয়ার উপর প্রভাব্ যফিমব্," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "আতম তর্উ ইয়েন ারমদরমে সম্ভব্ েমি োমজর জর্য িাড়ািাতড় ব্াতড় োড়ার পরামশন তদতে,
গতি েতমময় এব্ং যাত্রার সময় অ্তিতরক্ত সাব্ধার্িা অ্ব্িম্বর্ েরমি ব্িতে।"
মঙ্গিব্ার জািীয় আব্োওয়া পতরমেব্া পঞ্চাশ এর ঘমর িাপমাত্রা, যমঘিা আোশ এব্ং মধয-োডসর্,
তর্উ ইয়েন তসটি এব্ং িং আইিযান্ড অ্ঞ্চমি সব্নত্র ব্ৃতষ্টর সম্ভাব্র্া রময়মে ব্মি পূব্নাভাস তদমে।
সাধারণি, এে ইতঞ্চর দশ ভামগর এে ভাগ এর েম ব্ৃতষ্টপামির আশা েরা েমে। িাপমাত্রা 25
তডগ্রীর যব্তশ েমমব্ আশা েরা েমে ব্মি, ব্ৃতষ্ট রামির সময় ব্রমফ রূপান্ততরি েমব্, যার ফমি
ব্ুধব্ার সোমির যািায়াি েঠির্ েমি পামর। ব্ুধব্ার সোমি দুমযনাগ যশে েমি, এই ঝমড়র ফমি
ডাউর্মেট জুমড় দুই ইতঞ্চ ব্রফ পড়মি পামর ব্মি মমর্ েরা েমে।

অ্র্য জায়গায়, যা ঐতিেযগিভামব্ যিে প্রভাব্ িু োর দ্বারা প্রভাতব্ি পতিম তর্উ ইয়েন , তফঙ্গার
যিেস, মধয তর্উ ইয়েন এব্ং র্েন োতি অ্ঞ্চমি, তির্ যেমে পাাঁে ইতঞ্চ ব্রফ পামব্ ব্মি আশা েরা
েমে। জািীয় আব্োওয়া পতরমেব্া এই সব্ এিাোর জর্য শীিোিীর্ আব্োওয়া উপমদষ্টাও জাতর
েমরমে। আরও িমেযর জর্য, র্যাশর্াি ওময়দার সাতভন মসর ওময়ব্সাইমট যার্।
এম্বজবির প্রস্তুবি
বিপার্নম্বমন্ট অফ ট্রািম্বপাম্বর্নের্
3,578 জর্ সুপারভাইজর এব্ং অ্পামরটর সে রাজয পতরব্েণ দপ্তর (State Department of
Transportation) পতরতস্থতি যমাোমব্িার জর্য প্রস্তুি। রাজযব্যাপী সংস্থার্গুতি এই প্রোর:
•
•
•
•
•

1582টি ব্ড় প্লাউ রাে
186টি মাঝাতর তডউটি প্লাউ
52টি যটা প্লাউ
330টি ব্ড় যিাডাসন
37টি যনামলায়ার

থ্রুওম্বয অম্ব াবরটি (Thruway Authority)
থ্রুওময় অ্মোতরটির 686 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরটর আমে যারা সমগ্র যেট জুমড় 226 টি
ব্ড় যনা প্লাউ, 103টি মাঝাতর যনা প্লাউ, 11টি যটা প্লাউ এব্ং 63টি যিাডার োমজ তর্ময়াতজি
েরমি এব্ং 115,000 টমর্রও যব্তশ যরাড সল্ট প্রময়াগ েরমি প্রস্তুি। থ্রুওময়মি শীমির আব্োওয়া
অ্ব্স্থার ব্যাপামর যমাটরোিেমদর সিেন েরমি বব্তেত্রযময় ব্ািন া তেহ্ন, োইওময় সিেন িা যরতডও এব্ং
যসাশযাি তমতডয়া ব্যব্োর েরা েয়।
এোড়াও থ্রুওময় অ্মোতরটি যমাটর োিেমদর িামদর ম োবোইল অ্যোপ ডাউর্মিাড েরমি উৎসাতেি
েমর যা iPhone ও Android তডভাইমসর জর্য তব্র্ামূমিয উপিভয। অ্যাপটি যমাটরযার্ োিেমদর
প্রেৃ ি-সমময় রাতফে এব্ং তদে-তর্মদন শর্া সোয়িা িামভর সরাসতর সুমযাগ প্রদার্ েমর। এোড়াও
যমাটর োিেরা ইমমইমির জর্য সাইর্ আপ েরমি পামরর্ যা সমগ্র থ্রুওময় জুমড় সব্নমশে রাতফে
পতরতস্থতির িেয প্রদার্ এখামর্।
প্রম্বদে পুবলে বিভাগ (Division of State Police)
তর্উ ইয়েন যেট পুতিশ রু পারমদর প্রভাতব্ি এিাোর অ্ব্স্থার উপর তমেট র্জর রাখার তর্মদন শ
তদময়মে। সেি যফার-হুইি ড্রাইভ গাতড় োজ েরমে এব্ং যনামমাব্াইি ও ইউটিতিটি গাতড়গুমিা
প্রস্তুি আমে ও মামে জর্য বিতর আমে।
বিপার্নম্বমন্ট অি এর্ভাযরর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental
Conservation, DEC)

DEC পতরমব্শ সংরক্ষণ পুতিশ অ্তফসার, ফমরে যরঞ্জাসন, আপৎোিীর্ ব্যব্স্থাপর্া েমী এব্ং অ্ঞ্চমির
েমীরা সিেন আমের্ এব্ং পতরতস্থতির পযনমব্ক্ষণ েরমের্ এব্ং গুরুির আব্োওয়ায় আিান্ত েমি
পামর এমর্ এিাো ও অ্ব্োোমমাগুমিামে সতিয়ভামব্ টেি তদমের্। সেি উপিভয সম্পদ যয
যোমর্া জরুতর পতরতস্থতি যমাোমব্িায় সোয়িা েরমি প্রস্তুি রময়মে।
পাকন, বিম্বর্াদর্ ও ঐবিহাবসক সংরক্ষণ অবফস (Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation)
তর্উ ইয়েন যেমটর পােন পুতিশ (New York State Park Police) ও পামেন র েমীরা সিেন আমে
এব্ং আব্োওয়া পতরতস্থতি ও প্রভাব্ তর্তব্ড়ভামব্ পযনমব্ক্ষণ েরমে। পােন যখািা োোর সময়, এব্ং
ব্ন্ধ েওয়ার সময় ইিযাতদ সম্পমেন সব্নমশে িেয জার্মি পােন ভ্রমণোরীমদর উতেি parks.ny.gov
যদখা ব্া িামদর স্থার্ীয় পামেন র অ্তফমস যযাগামযাগ েরা।
বর্রাপত্তা পরামেন
শীিোিীর্ ঝমড়র সমময় সব্মেময় যব্তশ মৃিুয ও আঘামির োরণ েি পতরব্ের্ দুঘনটর্া। গাতড়
োিামর্া শুরু েরার আমগ, আপর্ার গাতড় যামি ব্রফ ও িু োরমুক্ত োমে িা তর্তিি েরুর্;
ভামিা দৃতষ্টশতক্ত ভামিা গাতড় োিামর্ার োতব্োঠি। যোোয় যোোয় োমমব্র্ িার পতরেল্পর্া েমর
তর্র্ এব্ং দুই গাতড়র মমধয দূরত্ব ব্জায় রাখুর্। অ্তিতরক্ত সিেন োকুর্ এব্ং মমর্ রাখমব্র্ যয
ব্ািামস োো িু োমরর োরমণ যোট তশশুমদর যদখা র্াও যযমি পামর। সব্সময় রাস্তা ও আব্োওয়ার
পতরতস্থতির সামে তমতিময় আপর্ার গতি ঠিে েরুর্।
সেি সড়মের যমাটরোিেমদর জর্য এটি জার্া গুরুত্বপূণন যয যনা প্লাও ঘণ্টায় 35 মাইি পযনন্ত
গতিমব্মগ েমি, যা অ্মর্ে যক্ষমত্রই তিতখি গতি সীমার যেমে েম, সুতর্তিি েরমি যয েতড়ময় িব্ণ
ড্রাইতভং যিমর্ োমে ও রাস্তায় েতড়ময় র্া পমড়। ব্ারংব্ার ইিারমেট োইওময়মি, িু োর-অ্পসারণযন্ত্র পাশাপাতশ োজ েমর, যযমেিু অ্মর্েগুমিা যির্ এেসামে পতরেন্ন েরার এটা সব্মেময় োযনের
ও তর্রাপদ উপায়।
এোড়াও গাতড়োিে ও পেোরীমদর এটা মাোয় রাখা উতেৎ যয িু োর-অ্পসারণ-যন্ত্র ড্রাইভারমদর
দৃতষ্টসীমা সীতমি োমে, এব্ং যন্ত্রগুমিার আোর ও ওজর্ যব্তশ েওয়ায় এগুমিা দ্রুি গতিপে
পতরব্িন র্ ও োমামর্া েষ্টসাধয। িু োর-অ্পসারণ-যমন্ত্রর যপের্ যেমে ব্রফ ওড়ামর্া এর োিেমদর
দৃতষ্টশতক্ত মারাত্মেভামব্ হ্রাস েরমি ব্া যোয়াইটআউট অ্ব্স্থার োরণ ঘটামি পামর। গাতড়োিেমদর
িু োর-অ্পসারণ-যন্ত্রমে পাশ োটিময় যাওয়ার যেষ্টা েরা ব্া যপের্-যপের্ যাওয়া অ্েব্া খুব্
োোোতে যাওয়া উতেৎ র্য়। গাতড়োিেমদর জর্য সব্মেময় তর্রাপদ জায়গা েি িু োর-অ্পসারণযমন্ত্রর যব্শ খাতর্েটা যপেমর্ যেমে োিামর্া োরণ যসখামর্ রাস্তা পতরষ্কার ও িব্ণাক্ত োমে।
তর্রাপদ ড্রাইতভং এর তেেু সব্মেময় গুরুত্বপূণন পরামশনগুতির অ্ন্তভুন ক্ত েি:
•

যখর্ শীিোিীর্ ঝড় আঘাি োমর্, িখর্ প্রময়াজর্ র্া েমি ড্রাইভ েরমব্র্ র্া।

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

যসিু গুমিায় সাব্ধার্িা অ্ব্িম্বর্ েরুর্ যযমেিু ব্রফ যসখামর্ রাস্তার যেময় দ্রুি জমাট
ব্াাঁমধ।
যভজা পািা রাস্তামে তপতেি েরমি পামর, িাই যখর্ই সামমর্ িামদর এেটা স্তূ প আসমব্,
িখর্ আমরা ধীর গতিমি গাতড় োিামর্াটা গুরুত্বপূণ।
ন
আপর্ার ভ্রমণ আব্তশযে েমি তর্তিি েরুর্ যয আপর্ার গাতড়মি েম্বি, যব্িো, ফ্ল্যাশিাইট
ও অ্তিতরক্ত ব্যাটাতর, অ্তিতরক্ত গরম োপড়, এে যজাড়া টায়ার যের্, ব্যাটাতর ব্ুোর
িার, সেমজ শতক্ত প্রদার্োরী খাব্ার এব্ং তডসমরস ফ্ল্যাগ তেমসমব্ ব্যব্োর েরমি উজ্জ্বি
রমের োপড়-জািীয় সরঞ্জামাতদ রময়মে।
যপরি তিজ-আপ আটোমি আপর্ার গযামসর টযাঙ্ক ভতিন রাখুর্।
আপর্ার ব্যব্োর উপমযাগী যসি যফার্ ব্া অ্র্যার্য যযাগামযামগর যন্ত্র যযমর্ টু -ওময় যরতডও
োেমি, যসগুমিার ব্যাটাতর োজন তদময় রাখুর্ এব্ং ভ্রমণ েরার সময় এটি আপর্ার সামেই
রাখুর্। আপতর্ যতদ যোোও আটো পমড়র্, আপতর্ সাোমযযর জর্য যফার্ েরমি পারমব্র্,
উদ্ধারোরীমে আপর্ার অ্ব্স্থার্ সম্পমেন জার্ামি পারমব্র্।
তর্তিি েরুর্ যয আপর্ার যািায়ামির পতরেল্পর্া অ্র্য যেউ জামর্।
গাতড় োিামর্ার সময় যার্ব্াের্মে ব্রফ এব্ং িু োর মুক্ত রাখুর্।
পতরেল্পর্া ব্াতিি েরুর্ এব্ং গাতড়গুমিার মমধয দূরত্ব ব্জায় রাখুর্। সব্সময় রাস্তা এব্ং
আব্োওয়ায় পতরতস্থতির সামে আপর্ার গতিমে সামঞ্জসযপূণন রাখুর্।
এটা মমর্ রাখা জরুরী যয যনাপ্লাউ ঘণ্টায় 35 মাইি পযনন্ত গতিমি েিমি পামর, যা অ্মর্ে
যক্ষমত্র যপাে েরা গতি সীমার যেময় েম, যামি েতড়ময় যদওয়া িব্র্ ড্রাইতভং যিমর্ োমে
এব্ং সড়েপমের ব্াইমর েতড়ময় র্া যায় িা তর্তিি েরা যায়। অ্মর্ে সময় ইিারমেট
োইওময়মি যনাপ্লাউ পাশাপাতশ োজ েরমব্, যযমেিু এটি এেই সমময় েময়েটি যির্ এেই
সামে পতরষ্কার েরার সব্ যেময় দক্ষ এব্ং তর্রাপদ উপায়।
যমাটর সাইমেি আমরােী এব্ং পেোরীমদর এটাও মাোয় রাখমি েমব্ যয িু োরতপমিা
ড্রাইভারমদর দৃতষ্ট সীতমি অ্ংশজুমড় োমে এব্ং িু োরতপমিাগুমিার আোর ও ওজমর্র োরমণ
দ্রুিিম সমময় গতি েমামর্া এব্ং ব্ন্ধ েরা খুব্ েঠির্ েমি পামর। তপমিার তপেমর্
িু োরপাি মারাত্মেভামব্ দৃশযমার্িা হ্রাস েরমি পামর ব্া যোয়াইটআউট অ্ব্স্থার সৃতষ্ট
েরমি পামর। যমাটর োিেমদর িু োরতপমিামে অ্তিিম েরার ব্া এর খুব্ োোোতেমি
যেমে অ্র্ুসরণ েরার যেষ্টা েরা উতেি র্য়। যমাটর োিেমদর জর্য সব্মেময় তর্রাপদ
জায়গা েি িু োরতপমিাটির তপেমর্র অ্ংশ যযখামর্ রাস্তা পতরষ্কার রময়মে এব্ং িব্র্ েড়ামর্া
েময়মে।

শীিোিীর্ আব্োওয়ায় তর্রাপত্তা সংিান্ত আমরা িমেযর জর্য, অ্র্ুগ্েপূব্নে যোমিযান্ড সুরক্ষা এব্ং
জরুরী পতরমেব্া তব্ভামগর ওময়ব্সাইট http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info পতরদশনর্
েরুর্।
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