
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/16/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুম্ব়েম্বমা মঙ্গলিার সকাম্বল আসন্ন ঝম্ব়ের জর্ে সম্পম্বের আগাম বিসৃ্তবির জর্ে রাজে 
সংস্থাগুম্বলাম্বক বর্ম্বেন ে বেম্ব়েম্বের্  

  
রাম্বজের বিবভন্ন অংম্বে 6 ইবি পর্নন্ত িরফ জমার পিূনাভাস দে়ো হম্ব়েম্বে  

  
আপৎকালীর্ প্রবিবি়োর সম্পে ও স়েক কমীরা অম্বপক্ষমার্ অিস্থা়ে প্রস্তুি আম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ রাজয সংস্থাগুম ামে এেটি সম্ভাব্য বব্পজ্জর্ে মঙ্গ ব্ার সোম র 
প্রস্তুবি বর্মি বর্মদনশ বদম়েমের্ যেখামর্ দবিণ বদে যেমে এমস বর্উ ই়েমেন র উত্তরাঞ্চম র বেেু অ্ংমশ 
ঝমের সামে ৬ ইবঞ্চ পেনন্ত িুষারপামির সম্ভাব্র্া রম়েমে।  
  
"বর্উ ই়েেন ব্াসীরা শীমির আব্হাও়ো়ে অ্পবরবিি র়্ে, বেন্তু এই ঝমের গাবে িা ামর্া যে েঠির্ 
েরার সম্ভাব্র্া রম়েমে, বব্মশষ েমর মঙ্গ ব্ার সোম র আসা োও়োর সম়ে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আবম বর্উ ই়েেন  ব্াসীমদর ধীর গবিমি গাবে িা ামি উপমদশ বদবি, ভ্রমণ েরার সম়ে 
অ্বিবরক্ত সাব্ধার্িা অ্ব্ ম্বর্ েরুর্ এব্ং প্লাউ ব্া সরোবর গাবেমে রাস্তা পবরষ্কার যদখম  সমর 
োর্।"  
  
জািী়ে আব্হাও়ো পবরমষব্া ব্িন মামর্ পূব্নাভাস বদমি যে মঙ্গ ব্ার সোম র বদমে ঝমের সামে ঠাণ্ডা 
ব্ািাস সহ িুষারপাি শুরু ো রামজযর দবিণাঞ্চ , দবিণ সাবর, রাজধার্ী অ্ঞ্চ  এব্ং মধয-হাডসর্ 
অ্ঞ্চম  সব্নাবধে আঘাি হার্মি পামর।  
  
যজমসটাউমর্ ে়ে ইবঞ্চ পেনন্ত িুষারপাি হমি পামর, বব্ংহামটর্, সাইরাবেউজ এব্ং ইউটিো বির্ ইবঞ্চ 
পেনন্ত যদখমি পাও়ো যেমি পামর, যেখামর্ আ মব্বর্ যি মঙ্গ ব্ার দইু যেমে িার ইবঞ্চ পবর বিি 
হমব্ ব্ম  আশা েরা হমি। সাইরাবেউজ, ব্ামেম া এব্ং রমিস্টামর ব্ুধব্ার অ্বিবরক্ত বেন্তু যোটখাট 
িুষারপাি পবর বিি হমি পামর। বর্উ ই়েেন  বসটি এব্ং আমশপামশর অ্ঞ্চ গুব  ব্ৃবিপামির সম্ভাব্র্া 
রম়েমে, ো প্রা়ে এে-িিুেনাংশ যেমে যদে ইবঞ্চ পেনন্ত হমি পামর।  
  
যব্শ বেেু োউবি যি শীিো ীর্ আব্হাও়ো সিেন িা যদ়ো হ়েমে। আরও িমেযর জর্য, র্যাশর্া  
ওম়েদার সাবভন মসর ওম়েব্সাইমট োর্।  
  
এম্বজবির প্রস্তুবি  



 

 

  
বিপার্ন ম্বমন্ট অফ ট্রািম্বপাম্বর্ন ের্  
3,578 জর্ সুপারভাইজর এব্ং অ্পামরটর সহ রাজয পবরব্হণ দপ্তর (State Department of 
Transportation) পবরবস্থবি যমাোমব্ ার জর্য প্রস্তুি। রাজযব্যাপী সংস্থার্গুব  এই প্রোর:  
  

• 1597টি ব্ে প্লাউ ট্রাে  
• 183টি মাঝাবর বডউটি প্লাউ  
• 52টি যটা প্লাউ  
• 329টি ব্ে য াডাসন  
• 39টি যনামলা়োসন  

  
থ্রুওম্ব়ে অম্ব াবরটি (Thruway Authority)  
থ্রুওম়ে অ্মোবরটির 686 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরটর আমে োরা সমগ্র যস্টট জমুে 238টি ব্ে 
যনা প্লাউ, 105টি মাঝাবর যনা প্লাউ, 11টি যটা প্লাউ এব্ং 62টি য াডার োমজ বর্ম়োবজি েরমি 
এব্ং 115,000 টমর্রও যব্বশ রাস্তার  ব্ণ প্রম়োগ েরমি প্রস্তুি। থ্রুওম়েমি শীমির আব্হাও়ো 
অ্ব্স্থার ব্যাপামর যমাটরিা েমদর সিেন  েরমি বব্বিত্র্যম়ে ব্ািন া বিহ্ন, হাইওম়ে সিেন িা যরবডও এব্ং 
যসাশযা  বমবড়ো ব্যব্হার েরা হ়ে।  
  
এোোও থ্রুওম়ে অ্মোবরটি যমাটর িা েমদর িামদর যমাব্াই  অ্যাপ ডাউর্ম াড েরমি উৎসাবহি 
েমর ো iPhone ও Android বডভাইমস বব্র্ামূম য উপ ভয। অ্যাপটি যমাটরোর্ িা েমদর প্রেৃি-
সমম়ে ট্রাবেে এব্ং বদে-বর্মদনশর্া সহা়েিা  ামভর সরাসবর সুমোগ প্রদার্ েমর। এোোও যমাটর 
িা েরা ট্রান্সঅ্যা াটন  ইমমইম র জর্য সাইর্ আপ েরমি পামরর্ ো সমগ্র থ্রুওম়ে জমুে সব্নমশষ 
ট্রাবেে পবরবস্থবির িেয প্রদার্ েমর এখামর্।  
  
প্রম্বেে পবুলে বিভাগ (Division of State Police)  
বর্উ ই়েেন  যস্টট পুব শ টু্রপারমদর প্রভাবব্ি এ াোর অ্ব্স্থার উপর বমেট র্জর রাখার বর্মদনশ 
বদম়েমে। সে  যোর-হুই  ড্রাইভ গাবে োজ েরমে এব্ং যনামমাব্াই  ও ইউটিব টি গাবেগুম া 
প্রস্তুি আমে ও মামঠ জর্য বিবর আমে।  
  
বিপার্ন ম্বমন্ট অি এর্ভা়েরর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  
DEC পবরমব্শ সংরিণ পবু শ অ্বেসার, েমরস্ট যরঞ্জাসন, আপৎো ীর্ ব্যব্স্থাপর্া েমী এব্ং অ্ঞ্চম র 
েমীরা সিেন  আমের্ এব্ং পবরবস্থবির পেনমব্িণ েরমের্ এব্ং গুরুির আব্হাও়ো়ে আক্রান্ত হমি 
পামর এমর্ এ াো ও অ্ব্োঠামমাগুম ামে সবক্র়েভামব্ টহ  বদমির্। সে  উপ ভয সম্পদ যে 
যোমর্া জরুবর পবরবস্থবি যমাোমব্ া়ে সহা়েিা েরমি প্রস্তুি রম়েমে।  
  
পাকন , বিম্বর্াের্ ও ঐবিহাবসক সংরক্ষণ অবফস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  



 

 

বর্উ ই়েেন  যস্টমটর পােন  পুব শ (New York State Park Police) ও পামেন র েমীরা সিেন  আমে 
এব্ং আব্হাও়ো পবরবস্থবি ও প্রভাব্ বর্বব্েভামব্ পেনমব্িণ েরমে। পােন  যখা া োোর সম়ে, 
যখা ার সম়ে এব্ং ব্ন্ধ হও়োর সম়ে ইিযাবদ সম্পমেন  সব্নমশষ িেয জার্মি পােন  ভ্রমণোরীমদর 
উবিি https://parks.ny.gov যদখা ব্া িামদর স্থার্ী়ে পামেন র অ্বেমস যোগামোগ েরা।  
  
বর্রাপত্তা পরামেন  
শীিো ীর্ ঝমের সমম়ে সব্মিম়ে যব্বশ মৃিুয ও আঘামির োরণ হ  পবরব্হর্ দঘুনটর্া। গাবে 
িা ামর্া শুরু েরার আমগ, আপর্ার গাবে োমি ব্রে ও িুষারমুক্ত োমে িা বর্বিি েরুর্; 
ভাম া দবৃিশবক্ত ভাম া গাবে িা ামর্ার িাবব্োঠি। যোো়ে যোো়ে োমমব্র্ িার পবরেল্পর্া েমর 
বর্র্ এব্ং দইু গাবের মমধয দরূত্ব ব্জা়ে রাখরু্। অ্বিবরক্ত সিেন  োকুর্ এব্ং মমর্ রাখমব্র্ যে 
ব্ািামস োো িুষামরর োরমণ যোট বশশুমদর যদখা র্াও যেমি পামর। সব্সম়ে রাস্তা ও আব্হাও়োর 
পবরবস্থবির সামে বমব ম়ে আপর্ার গবি ঠিে েরুর্।  
  
সে  সেমের যমাটরিা েমদর জর্য এটি জার্া গুরুত্বপূণন যে যনা প্লাও ঘণ্টা়ে 35 মাই  পেনন্ত 
গবিমব্মগ িম , ো অ্মর্ে যিমত্র্ই ব বখি গবি সীমার যেমে েম, সুবর্বিি েরমি যে েবেম়ে  ব্ণ 
ড্রাইবভং য মর্ োমে ও রাস্তা়ে েবেম়ে র্া পমে। ব্ারংব্ার ইিারমস্টট হাইওম়েমি, িুষার-অ্পসারণ-
েন্ত্র পাশাপাবশ োজ েমর, যেমহিু অ্মর্েগুম া য র্ এেসামে পবরিন্ন েরার এটা সব্মিম়ে োেনের 
ও বর্রাপদ উপা়ে।  
  
এোোও গাবেিা ে ও পেিারীমদর এটা মাো়ে রাখা উবিৎ যে িুষার-অ্পসারণ-েন্ত্র ড্রাইভারমদর 
দবৃিসীমা সীবমি োমে, এব্ং েন্ত্রগুম ার আোর ও ওজর্ যব্বশ হও়ো়ে এগুম া দ্রুি গবিপে 
পবরব্িন র্ ও োমামর্া েিসাধয। িুষার-অ্পসারণ-েমন্ত্রর যপের্ যেমে ব্রে ওোমর্া এর িা েমদর 
দবৃিশবক্ত মারাত্মেভামব্ হ্রাস েরমি ব্া যহা়োইটআউট অ্ব্স্থার োরণ ঘটামি পামর। গাবেিা েমদর 
িুষার-অ্পসারণ-েন্ত্রমে পাশ োটিম়ে োও়োর যিিা েরা ব্া যপের্-যপের্ োও়ো অ্েব্া খুব্ 
োোোবে োও়ো উবিৎ র়্ে। গাবেিা েমদর জর্য সব্মিম়ে বর্রাপদ জা়েগা হ  িুষার-অ্পসারণ-
েমন্ত্রর যব্শ খাবর্েটা যপেমর্ যেমে িা ামর্া োরণ যসখামর্ রাস্তা পবরষ্কার ও  ব্ণাক্ত োমে।  
  
বর্রাপদ ড্রাইবভং এর বেেু সব্মিম়ে গুরুত্বপূণন পরামশনগুব র অ্ন্তভুন ক্ত হ :  
  

• েখর্ শীিো ীর্ ঝে আঘাি হামর্, িখর্ প্রম়োজর্ র্া হম  ড্রাইভ েরমব্র্ র্া।  
• যসিুগুম া়ে সাব্ধার্িা অ্ব্ ম্বর্ েরুর্ যেমহিু ব্রে যসখামর্ রাস্তার যিম়ে দ্রুি 

জমাট ব্াাঁমধ।  
• যভজা পািা রাস্তামে বপবি  েরমি পামর, িাই েখর্ই সামমর্ িামদর এেটা সূ্তপ 

আসমব্, িখর্ আমরা ধীর গবিমি গাবে িা ামর্াটা গুরুত্বপূণন।  
• আপর্ার ভ্রমণ আব্বশযে হম  বর্বিি েরুর্ যে আপর্ার গাবেমি েম্ব , যব্ িা, 

ফ্ল্যাশ াইট ও অ্বিবরক্ত ব্যাটাবর, অ্বিবরক্ত গরম োপে, এে যজাো টা়োর যির্, 
ব্যাটাবর ব্সু্টার িার, সহমজ শবক্ত প্রদার্োরী খাব্ার এব্ং বডসমট্রস ফ্ল্যাগ বহমসমব্ 
ব্যব্হার েরমি উজ্জ্ব  রমের োপে-জািী়ে সরঞ্জামাবদ রম়েমে।  



 

 

• যপট্র  বিজ-আপ আটোমি আপর্ার গযামসর টযাঙ্ক ভবিন  রাখুর্।  
• আপর্ার ব্যব্হার উপমোগী যস  যোর্ ব্া অ্র্যার্য যোগামোমগর েন্ত্র যেমর্ টু-ওম়ে 

যরবডও োেম , যসগুম ার ব্যাটাবর িাজন  বদম়ে রাখুর্ এব্ং ভ্রমণ েরার সম়ে এটি 
আপর্ার সামেই রাখুর্। আপবর্ েবদ যোোও আটো পমের্, আপবর্ সাহামেযর জর্য 
যোর্ েরমি পারমব্র্, উদ্ধারোরীমে আপর্ার অ্ব্স্থার্ সম্পমেন  জার্ামি পারমব্র্।  

• বর্বিি েরুর্ যে আপর্ার োিা়োমির পবরেল্পর্া অ্র্য যেউ জামর্।  
• গাবে িা ামর্ার সম়ে োর্ব্াহর্মে ব্রে এব্ং িুষার মুক্ত রাখুর্।  
• পবরেল্পর্া ব্াবি  েরুর্ এব্ং গাবেগুম ার মমধয দরূত্ব ব্জা়ে রাখুর্। সব্সম়ে রাস্তা 

এব্ং আব্হাও়ো়ে পবরবস্থবির সামে আপর্ার গবিমে সামঞ্জসযপূণন রাখুর্।  
• এটা মমর্ রাখা জরুরী যে যনাপ্লাউ ঘণ্টা়ে 35 মাই  পেনন্ত গবিমি ি মি পামর, ো 

অ্মর্ে যিমত্র্ যপাস্ট েরা গবি সীমার যিম়ে েম, োমি েবেম়ে যদও়ো  ব্র্ 
ড্রাইবভং য মর্ োমে এব্ং সেেপমের ব্াইমর েবেম়ে র্া ো়ে িা বর্বিি েরা ো়ে। 
অ্মর্ে সম়ে ইিারমস্টট হাইওম়েমি যনাপ্লাউ পাশাপাবশ োজ েরমব্, যেমহিু এটি 
এেই সমম়ে েম়েেটি য র্ এেই সামে পবরষ্কার েরার সব্ যিম়ে দি এব্ং বর্রাপদ 
উপা়ে।  

• যমাটর সাইমে  আমরাহী এব্ং পেিারীমদর এটাও মাো়ে রাখমি হমব্ যে িুষারবপম া 
ড্রাইভারমদর দবৃি সীবমি অ্ংশজমুে োমে এব্ং িুষারবপম াগুম ার আোর ও ওজমর্র 
োরমণ দ্রুিিম সমম়ে গবি েমামর্া এব্ং ব্ন্ধ েরা খুব্ েঠির্ হমি পামর। বপম ার 
বপেমর্ িুষারপাি মারাত্মেভামব্ দশৃযমার্িা হ্রাস েরমি পামর ব্া যহা়োইটআউট 
অ্ব্স্থার সৃবি েরমি পামর। যমাটর িা েমদর িুষারবপম ামে অ্বিক্রম েরার ব্া এর 
খুব্ োোোবেমি যেমে অ্র্ুসরণ েরার যিিা েরা উবিি র়্ে। যমাটর িা েমদর 
জর্য সব্মিম়ে বর্রাপদ জা়েগা হ  িুষারবপম াটির বপেমর্র অ্ংশ যেখামর্ রাস্তা 
পবরষ্কার রম়েমে এব্ং  ব্র্ েোমর্া হম়েমে।  

  
শীিো ীর্ আব্হাও়ো়ে বর্রাপত্তা সংক্রান্ত আমরা িমেযর জর্য, দ়ো েমর যহাম যান্ড সুরিা এব্ং 
জরুরী পবরমষব্া বব্ভামগর (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
ওম়েব্সাইট http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info পবরদশনর্ েরুর্।  
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