
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/17/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

ঝম্বের কারম্বে বর্উ ইয়ম্বকন  চলমার্ তুষারপাত, িরফ এিং বিমেীতল তাপমাত্রার িোপাম্বর গভর্নর 
কুউম্বমা সতকন  থাকম্বত উপম্বেে বেম্বয়ম্বের্  

  
রাজধার্ী অঞ্চল, মমািক ভোবল, এিং বমড-িাডসর্ অঞ্চল জমু্বে তুষার ও িরফ সঞ্চয়র্ সম্ভিত 

একাবধক কাউবির বিবভন্ন প্রাম্বে সান্ধ্ে গাবে চলাচম্বল প্রভাি মফলম্বি  
  

িুধিার রাত মথম্বক সপ্তািাম্বে তাপমাত্রা দ্রুত কম্বম যাম্বি িম্বল ধারো করা িম্বে  
  

রাষ্ট্রীয় সম্পে মমাতাম্বয়র্ থাকম্বি মযম্বিতু আম্বরকটি আিিাওয়া ঝে িুধিার আঘাত িার্ম্বি  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ সতর্ন  থার্মত অ্র্মুরাধ র্মরর্ যেমেতু রাজয জমু়ে ঝম়ের ফমে, ো 
বরফ আর য াটখাট সঞ্চয়র্ র্রমব রাজধার্ী অ্ঞ্চমে, যমাের্ ভযালে এবং োডসর্ ভযালে 
যত। বধুবার রাত যথমর্ তাপমাত্রা দ্রুত র্মম োমব বমে ধারণা র্রা েমে এবং তা সপ্তাোমে স্থায়ী 
েমব। এই ঝ়ে ইমতামমধযই রামজযর সবনত্র স়ের্পমথ লপলেে অ্বস্থার সৃলি র্মরম  এবং পাশাপালশ 
সন্ধ্যায় গাল়ে চোচমের উপমরও প্রভাব যফেমব বমে মমর্ র্রা েমে। রাষ্ট্রীয় প্রলতলিয়া সম্পদগুলে 
ো আজমর্র ঝম়ের র্ারমণ আগাম প্রার্-যমাতাময়র্ র্রা েময়ল ে তা অ্বস্থার্ র্রমব যেমেতু আরও 
তুষারপাত েওয়ার সম্ভাবর্া রময়ম । সপ্তাোে জমু়ে লর্উ ইয়মর্ন র অ্লধবাসীমদরমর্ স্থার্ীয় আবোওয়ার 
প্রলতমবদর্ শুর্মত এবং যোডমশলডং েমে তামদর পলরবামরর সুরক্ষা লর্লিত র্রমত প্রময়াজর্ীয় বযবস্থা 
লর্মত আহ্বার্ জার্ামর্া েমে।  
  
"এই ঝ়েটি স্থার্ীয় স়ের্পথ এবং ব়ে ব়ে স়ের্গুলেমত র্ঠির্ পলরলস্থলত ততলর র্মর চমেম  এবং 
আমরা গাল়ে চাের্মদর তামদর োত্রাপমথ ধীরগলত যত চোচমের আহ্বার্ জার্ালে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আমরা এই ঝ়েগুলে লর্লব়েভামব পেনমবক্ষণ র্রল  এবং আমামদর রাষ্ট্রীয় সম্পদ রাস্তাঘাট 
পলরষ্কার র্রমত এবং যে যর্ার্ও জরুলর পলরলস্থলতমত প্রলতলিয়া জার্ামত র্ম ার পলরশ্রম র্রম ।"  
  
র্যাশর্াে ওময়দার সালভন মসস (National Weather Services) বরফ এবং লেমশীতে বৃলির র্ারমণ 
এর্ালধর্ জায়গার জর্য আজ সন্ধ্যা অ্বলধ উইন্টার ওময়দার এযাডভাইমজালরস (Winter Weather 
Advisories) জালর র্মরম । যদমশর উত্তরাঞ্চমের দলক্ষমণ যবলশরভাগ রাজয জমু়ে তুষারপাত েমে। 
যমাের্ ভযালে এবং রাজধার্ী যজো অ্ঞ্চমে তুষারপামতর যমাট পলরমাণ 4 যথমর্ 8 ইলঞ্চ এবং লর্উ 
ইয়র্ন  লসটি শেরাঞ্চমে এর্ ইলঞ্চ পেনে েময় রামজযর যবলশরভাগ অ্ঞ্চমে 2 যথমর্ 4 ইলঞ্চ যপ ৌঁ ামর্ার 



 

 

আশা র্রা েমে। োডসর্ ভযালেমত আজ লেমশীতে বৃলিপাতও োের্া বরফ সঞ্চয়মর্র আশা র্রা 
োমে, ো লবমশষত আজ সন্ধ্যায় োতায়ামতর সময় পলরবের্ সম্পলর্ন ত সমসযাগুলের জর্য েমথি েমত 
পামর।  
  
এই ঝম়ের পরপরই, বুধবার যথমর্ এর্টি তশতযপ্রবাে এই রামজযর মধয লদময় চমে োমব ো সারা 
রামজয লর্ ু লবলেন্ন তুষার এবং ঝম়ো োওয়ার সৃলি র্রমত পামর, যসইসামথ হ্রমদ তুষার জমমব, 
লবমশষ র্মর দলক্ষণ পলিম লর্উ ইয়র্ন  অ্ঞ্চমে, যেখামর্ লর্ ু এোর্ায় যমাট তুষারপামতর পলরমাণ 8 
যথমর্ 12 ইলঞ্চ পেনে যপ ৌঁ ামত পামর। বুধবার রাত যথমর্ তাপমাত্রা দ্রুত র্মম োমব বমে ধারণা 
র্রা েমে এবং তা সপ্তাোমে স্থায়ী েমব, সামথ লর্ম্নাঙ্ক এর্র্ অ্ংর্ এবং 0 এর লর্মচ বাতামসর 
লেমাংর্ আশা র্রা েমে।  
  
আরও তমথযর জর্য, র্যাশর্াে ওময়দার সালভন মসর ওময়বসাইমট োর্।  
  
এম্বজবির প্রস্তুবত  
  
বডপার্ন ম্বমি অফ ট্রািম্বপাম্বর্ন ের্ (Department of Transportation, DOT)  
রাজযজমু়ে 3,671 জর্ সুপারভাইজর এবং অ্পামরটর সে রাজয স়ের্ লবভাগ পলরলস্থলত যমার্ামবোর 
জর্য প্রস্তুত।  
  
সবমচময় প্রভালবত অ্ঞ্চমে র্মী পদায়র্ লর্ম্নরূপ:  

• র্যালপটাে লরলজয়র্: 456 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরটর  
• যমাের্ ভযালে: 306 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরটর  
• লমড-োডসর্ঃ 566 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরটর  
• পূবন দলক্ষণ টায়ার: 440 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরটর  

  
জটিে এোর্ায় তুষার ও বরমফর র্ােনিমম সোয়তায়, অ্র্যার্য অ্ঞ্চে যথমর্ 20 জর্ স়ের্ 
লবভামগর (DOT) ট্রার্ অ্পামরটর যমাতাময়র্ র্রা েমে লর্ম্নরূপ:  

• লমড-োডসর্ঃ 5 জর্ প্লাউ অ্পামরটর প্রাপ্ত উত্তর প্রমদশ যথমর্  
• পূবন দলক্ষণ টায়ার যথমর্ 5 জর্ প্লাউ অ্পামরটর প্রাপ্ত (ডট R9/সাউদার্ন টায়ার যথমর্)  
• েং আইেযান্ড যথমর্ 10 জর্ প্লাউ অ্পামরটর প্রাপ্ত।  

  
পুমরা ঘটর্া জমু়ে পলরলস্থলতর র্যােযতা অ্র্ুোয়ী সংস্থার্ লর্ময়ামগর প্রময়াজর্য়ীতা অ্বযেতভামব 
পুর্ঃমূেযায়র্ র্রা েমত থার্মব। অ্ভযেরীণ লশফটগুলে অ্পামরশর্াে প্রময়াজর্ অ্র্ুোয়ী লর্ধনালরত 
লেসামব যদার্ার্গুলের মমধয সঞ্চালেত েমব।  
  
যেটবযাপী সরঞ্জামমর সংখযাগুমো লর্ম্নরূপ:  

https://protect2.fireeye.com/url?k=ae9632b1-f2ae940c-ae94cb84-000babd9fa3f-44c09ae2463a1b5a&q=1&u=https%3A%2F%2Fgcc01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Falerts.weather.gov%252Fcap%252Fny.php%253Fx%253D1%26data%3D02%257C01%257Clkryzak%2540panynj.gov%257Cf8fc68385b2348e2b57808d77728c087%257Cc4484a25d0d84ad0916aa889b6aa7a02%257C0%257C1%257C637108889223598216%26sdata%3D%252FMIqQF9gzMvFmvy5OLQqg8PIRR5Fp1couglZx4Ed%252FEM%253D%26reserved%3D0#_blank


 

 

• 1599টি ব়ে প্লাউ ট্রার্  
• 183টি মাঝালর লডউটি প্লাউ  
• 52টি যটা প্লাউ  
• 328টি ব়ে যোডাসন  
• 39টি যনা যলায়াসন  
• 76টি লচপার  
• 39টি ট্রালফর্ লসগর্যাে ট্রার্  
• 15টি লট্র িু বামর্ট ট্রার্  

  
থ্রুওম্বয় অম্বথাবরটি (Thruway Authority)  
থ্রুওময় অ্মথালরটির 686 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরটর আম  োরা সমগ্র যেট জমু়ে 238টি ব়ে 
যনা প্লাউ, 105টি মাঝালর যনা প্লাউ, 11টি যটা প্লাউ এবং 62টি যোডার র্ামজ লর্ময়ালজত র্রমত 
এবং 115,000 টমর্রও যবলশ রাস্তার েবণ প্রময়াগ র্রমত প্রস্তুত। পলরবতন র্শীে বাতন া লচহ্ন, োইওময় 
পরামশনদাতা যরলডও এবং সামালজর্ মাধযমম থ্রুওময়মত গাল়ে চাের্মদর সতর্ন  র্রা েমে। থ্রুওময় 
অ্মথালরটি গাল়ে চাের্মদর উৎসালেত র্রম  ডাউর্মোড র্রমত যমাবাইে অ্যাপ ো আইমফার্ এবং 
অ্যান্ড্রময়ড লডভাইমস লবর্ামূমেয উপেব্ধ। অ্যাপটি যমাটরোর্ চাের্মদর প্ররৃ্ত-সমময় ট্রালফর্ এবং 
লদর্-লর্মদনশর্া সোয়তা োমভর সরাসলর সুমোগ প্রদার্ র্মর। এ া়োও যমাটর চাের্রা ইমমইমের 
জর্য সাইর্ আপ র্রমত পামরর্ ো সমগ্র থ্রুওময় জমু়ে সবনমশষ ট্রালফর্ পলরলস্থলতর তথয 
প্রদার্ এখামর্।  
  
প্রম্বেে পবুলে বিভাগ (Division of State Police)  
লর্উইয়র্ন  যেট পুলেশ সমস্ত টু্রপারমর্ সজাগ থার্মত এবং যে যর্ার্ও সমসযার জর্য পলরলস্থলত 
লর্লব়েভামব পেনমবক্ষণ র্রার লর্মদনশ লদময়ম । রাজয পুলেশ প্রময়াজর্মমতা ক্ষলতগ্রস্থ এোর্ায় অ্লতলরক্ত 
র্মী যমাতাময়র্ র্রমত প্রস্তুত থার্মব। সব চার চার্াওয়াো োর্বাের্ যসবায় লর্ময়ালজত আম  এবং 
যনামমাবাইে ও ইউটিলেটি োর্বাের্সে সর্ে লবমশষ োর্বাের্ ততলর আম  এবং যমাতাময়মর্র জর্য 
প্রস্তুত।  
  
বডপার্ন ম্বমি অি এর্ভায়রর্ম্বমিাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  
DEC পলরমবশ সংরক্ষণ পলুেশ অ্লফসার, ফমরে যরঞ্জাসন, আপৎর্ােীর্ বযবস্থাপর্া র্মী এবং অ্ঞ্চমের 
র্মীরা সতর্ন  আম র্ এবং পলরলস্থলতর পেনমবক্ষণ র্রম র্ এবং গুরুতর আবোওয়ায় আিাে েমত 
পামর এমর্ এোর্া ও অ্বর্া ামমাগুমোমর্ সলিয়ভামব টেে লদমের্। যনামমাবাইে ও ইউটিলেটি 
োর্সে, লবদযমার্ সর্ে সংস্থার্, যেমর্ামর্া জরুলর পলরলস্থলতমত সোয়তার জর্য প্রস্তুত আম ।  
  
পাকন , বিম্বর্াের্ ও ঐবতিাবসক সংরক্ষে অবফস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
লর্উ ইয়র্ন  যেমটর পার্ন  পুলেশ (New York State Park Police) ও পামর্ন র র্মীরা সতর্ন  আম  
এবং আবোওয়া পলরলস্থলত ও প্রভাব লর্লব়েভামব পেনমবক্ষণ র্রম । পার্ন  দশনর্াথীমদর োচাই র্রা 

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


 

 

উলচৎ https://parks.ny.gov/ বা পামর্ন র সময়, উমবাধর্ এবং সমাপর্ীর্রণ সম্পলর্ন ত সবনমশষ 
আপমডমটর জর্য তামদর স্থার্ীয় পার্ন  অ্লফমস র্ে র্রা উলচত।  
  
বর্উ ইয়কন  এিং বর্উ জাবসনর িন্দর কততন পক্ষ (Port Authority of New York and New Jersey)  
লর্উ ইয়র্ন  এবং লর্উ জালসনর বন্দর র্তৃন পক্ষ, জরুলর অ্বস্থা পলরচাের্ার অ্লফস, লপএলপলড এবং 
অ্ঞ্চে জমু়ে আমামদর সলুবধাগুলের অ্পামরশর্ র্মীরা আবোওয়ার পলরলস্থলত পেনমবক্ষণ র্মর চমেম । 
সমস্ত বন্দর র্তৃন পমক্ষর সুলবধা বতন মামর্ উন্মুক্ত। োত্রী এবং ভ্রমণর্ারীমদর লবেমের লবষময় আপ-টু-
লমলর্ট তমথযর জর্য তামদর র্যালরয়ার এবং লবমার্ সংস্থাগুলের সামথ যোগামোগ র্রমত উত্সাে 
যদওয়া েমে। সবনমশষ যপাটন  র্তৃন পমক্ষর সতর্ন তার জর্য, দয়া র্মর https://www.panynj.gov/port-
authority/en/alerts.html এবং আমামদর যসাশযাে লমলডয়ামত অ্র্ুসরণ র্রুর্।  
  
বর্রাপত্তা পরামেন  
লর্রাপদ ড্রাইলভং এর লর্ ু সবমচময় গুরুত্বপূণন পরামশনগুলের অ্েভুন ক্ত েে:  

• েখর্ শীতর্ােীর্ ঝ়ে আঘাত োমর্, তখর্ প্রময়াজর্ র্া েমে ড্রাইভ র্রমবর্ র্া।  
• যসতুগুমোয় সাবধার্তা অ্বেের্ র্রুর্ যেমেতু বরফ যসখামর্ রাস্তার যচময় দ্রুত জমাট 

বাৌঁমধ।  
• যভজা পাতা রাস্তামর্ লপলেে র্রমত পামর, তাই েখর্ই সামমর্ তামদর এর্টা সূ্তপ আসমব, 

তখর্ আমরা ধীর গলতমত গাল়ে চাোমর্াটা গুরুত্বপূণন।  
• আপর্ার ভ্রমণ আবলশযর্ েমে লর্লিত র্রুর্ যে আপর্ার গাল়েমত র্েে, যবেচা, ফ্ল্যাশোইট 

ও অ্লতলরক্ত বযাটালর, অ্লতলরক্ত গরম র্াপ়ে, এর্ যজা়ো টায়ার যচর্, বযাটালর বুোর 
তার, সেমজ শলক্ত প্রদার্র্ারী খাবার এবং লডসমট্রস ফ্ল্যাগ লেমসমব বযবোর র্রমত উজ্জ্বে 
রমের র্াপ়ে-জাতীয় সরঞ্জামালদ রময়ম ।  

• যপট্রে লিজ-আপ আটর্ামত আপর্ার গযামসর টযাঙ্ক ভলতন  রাখুর্।  
• আপর্ার বযবোর উপমোগী যসে যফার্ বা অ্র্যার্য যোগামোমগর েন্ত্র যেমর্ টু-ওময় যরলডও 

থার্মে, যসগুমোর বযাটালর চাজন  লদময় রাখরু্ এবং ভ্রমণ র্রার সময় এটি আপর্ার সামথই 
রাখুর্। আপলর্ েলদ যর্াথাও আটর্া পম়ের্, আপলর্ সাোমেযর জর্য যফার্ র্রমত পারমবর্, 
উদ্ধারর্ারীমর্ আপর্ার অ্বস্থার্ সম্পমর্ন  জার্ামত পারমবর্।  

• লর্লিত র্রুর্ যে আপর্ার োতায়ামতর পলরর্ল্পর্া অ্র্য যর্উ জামর্।  
• গাল়ে চাোমর্ার সময় োর্বাের্মর্ বরফ এবং তুষার মুক্ত রাখুর্।  
• পলরর্ল্পর্া বালতে র্রুর্ এবং গাল়েগুমোর মমধয দরূত্ব বজায় রাখুর্। সবসময় রাস্তা এবং 

আবোওয়ায় পলরলস্থলতর সামথ আপর্ার গলতমর্ সামঞ্জসযপূণন রাখুর্।  
• এটা মমর্ রাখা জরুরী যে যনাপ্লাউ ঘণ্টায় 35 মাইে পেনে গলতমত চেমত পামর, ো অ্মর্র্ 

যক্ষমত্র যপাে র্রা গলত সীমার যচময় র্ম, োমত  ল়েময় যদওয়া েবর্ ড্রাইলভং যেমর্ থামর্ 
এবং স়ের্পমথর বাইমর  ল়েময় র্া োয় তা লর্লিত র্রা োয়। অ্মর্র্ সময় ইন্টারমেট 
োইওময়মত যনাপ্লাউ পাশাপালশ র্াজ র্রমব, যেমেতু এটি এর্ই সমময় র্ময়র্টি যের্ এর্ই 
সামথ পলরষ্কার র্রার সব যচময় দক্ষ এবং লর্রাপদ উপায়।  

https://parks.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=fa696cf7-a64c6094-fa6b95c2-0cc47aa88e08-69d85c58abd4bb97&q=1&e=37eca2ff-d78e-4626-9dad-386f207c74ef&u=https%3A%2F%2Fwww.panynj.gov%2Fport-authority%2Fen%2Falerts.html
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=fa696cf7-a64c6094-fa6b95c2-0cc47aa88e08-69d85c58abd4bb97&q=1&e=37eca2ff-d78e-4626-9dad-386f207c74ef&u=https%3A%2F%2Fwww.panynj.gov%2Fport-authority%2Fen%2Falerts.html


 

 

• যমাটর সাইমর্ে আমরােী এবং পথচারীমদর এটাও মাথায় রাখমত েমব যে তুষারলপমো 
ড্রাইভারমদর দলৃি সীলমত অ্ংশজমু়ে থামর্ এবং তুষারলপমোগুমোর আর্ার ও ওজমর্র র্ারমণ 
দ্রুততম সমময় গলত র্মামর্া এবং বন্ধ্ র্রা খুব র্ঠির্ েমত পামর। লপমোর লপ মর্ 
তুষারপাত মারাত্মর্ভামব দশৃযমার্তা হ্রাস র্রমত পামর বা যোয়াইটআউট অ্বস্থার সলৃি 
র্রমত পামর। যমাটর চাের্মদর তুষারলপমোমর্ অ্লতিম র্রার বা এর খবু র্া ার্াল মত 
যথমর্ অ্র্ুসরণ র্রার যচিা র্রা উলচত র্য়। যমাটর চাের্মদর জর্য সবমচময় লর্রাপদ 
জায়গা েে তুষারলপমোটির লপ মর্র অ্ংশ যেখামর্ রাস্তা পলরষ্কার রময়ম  এবং েবর্  ়োমর্া 
েময়ম ।  

  
শীতর্ােীর্ আবোওয়ায় লর্রাপত্তা সংিাে আমরা তমথযর জর্য, দয়া র্মর যোমেযান্ড লসলর্উলরটি এবং 
জরুরী পলরমষবা লবভামগর (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
ওময়বসাইট পলরদশনর্ র্রুর্ http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info  
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