
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/28/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

  
গভর্নর কুওম্বমা ঝড় প্রবিবিযার সম্পদম্বক রবিিার এিং সসামিার বিপজ্জর্ক ড্রাইবভং অিস্থার 

প্রস্তুবি বর্ম্বি বর্ম্বদন ে কম্বরর্  
  

বর্উ ইযকন ািাসীম্বদর রাম্বযের অম্বর্ক যাযগায বিমেীিল িৃবি ও িরফ যমা অিস্থার আো করা 
উবিি  

  
যরুরী প্রস্তুবিম্বি সিাযিা করার যর্ে বিবভের্ অফ সিামলেন্ড বসবকউবরটি অোন্ড এমাম্বযন বি 
সাবভন ম্বসস (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), বিপার্ন ম্বমন্ট 

অফ ট্রািম্বপাম্বর্ন ের্ (Department of Transportation, DOT), থ্রুওম্বয অথবরটি (Thruway 
Authority), রাযে পবুলে (State Police) সথম্বক সরঞ্জাম ও কমী সমািাম্বযর্ করা িম্বযম্বে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ রাজয সংস্থাগুম ামে নর্মদনশ নদমেমের্, রনিিার এিং সসামিার সম্ভািয 
নিপজ্জর্ে গান়ি চ াচম র অ্িস্থার জর্য প্রস্তুনি নর্মি মধ্য-হাডসর্ ভযান , রাজধ্ার্ী অ্ঞ্চম , র্র্ন 
োনি এিং সমাহে ভযান  জমু়ি শীিো ীর্ ঝম়ির প্রনিনিোর সম্পদ সমািামের্ েরার জর্য। 
িিন মার্ নহমসি নর্মে এই সি এ াোে আধ্ ইনঞ্চ িরফ জমার সম্ভাির্া হওোর আহ্বার্ জানর্মে 
নহমশীি  িনৃির পূিনাভাস নদমে র্যাশর্া  ওমেদার সানভন স (National Weather Service)। নর্উ 
ইেমেন র অ্নধ্িাসীমদর সািধ্ার্িা অ্ি ম্বর্ েরমি ি া হমেমে এিং আিহাওোর পূিনাভামসর 
আপমডমের নদমে ভাম াভামি র্জর রাখমি ি া হমেমে এিং সি স্থার্ীে সিেন িা নর্মদনশগুম া সমমর্ 
চ মি অ্র্ুমরাধ্ েরা হমেমে।  
  
"এই ঝম়ির ফম  আগামীো  ও সসামিার রামজযর অ্মর্েো জমু়ি স়িেপমর্র নিপজ্জর্ে অ্িস্থা 
হওোর সম্ভাির্া রমেমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা জরুরী প্রস্তুনিমি সহােিা েরার জর্য 
এিং দ্রুি প্রনিনিো নর্নিি েরমি সহােিার জর্য ঝম়ির আগাম এমজনি সরঞ্জাম এিং েমীমদর 
সমািামের্ েরনে, এিং আনম আজ সিাইমে অ্র্ুমরাধ্ েরনে রনিিার দপুুর সর্মে সসামিার সো  
পর্নন্ত গান়ি চা ামর্ার সমে অ্নিনরক্ত সািধ্ার্িা অ্ি ম্বর্ েরার জর্য।"  
  
র্যাশর্া  ওমেদার সানভন স (National Weather Service) উচ্চ 20 সর্মে শুরু েমর মধ্য-40 এর 
মমধ্য িাপমাত্রা পূিনাভাস েরমে, সামর্ শীমির নমশ্রমের সম্ভাির্া রাজধ্ার্ী, র্র্ন োনি, মধ্য নর্উ 
ইেেন , সাউদার্ন টিোর এিং সমাহে ভযান  অ্ঞ্চম । িৃনিপামির পনরমাে সাধ্ারেি এে ইনঞ্চর এে 
চিুর্নাংশ এিং নির্ চিুর্নাংমশর মমধ্য র্ােমি। আধ্া ইনঞ্চ পর্নন্ত র্িুর্ িুষার এিং নশ ািনৃির 



 

 

জমামেি। িােু সাধ্ারর্ি দনিেপূিন র্ােমি, 5 সর্মে 15 মাই  প্রনি ঘণ্টা পর্নন্ত, র্র্ন োনি এিং 
সমাহে ভযান  অ্ঞ্চম  সমিনাচ্চ 35 মাই  প্রনি ঘণ্টা পর্নন্ত দমো হাওো সহ। আরও িমর্যর জর্য, 
র্যাশর্া  ওমেদার সানভন মসর ওমেিসাইমে র্ার্।  
  
এম্বযবির প্রস্তুবি  
  
বিপার্ন ম্বমন্ট অফ ট্রািম্বপাম্বর্ন ের্  

এই িুষার ও িরমফর ঘের্ার জিাি নদমি রাজয পনরিহে দপ্তমরর (State Department of 
Transportation) 3,671 জর্ সুপারভাইজার এিং অ্পামরের রাজয জমু়ি উপ ব্ধ রমেমে। সংেেমে 
এ াোগুম ামি িুষার ও িরফ োর্নিমমর সমর্নমর্ সমাহাে ভযান মি সসিা  নর্উইেেন  সর্মে চারটি 
নরজাভন  প্লাও ট্রাে র্ামি। এো়িা নর্ম্ন হাডসর্ ভযান মি দশটি নরজাভন  প্লাও ট্রাে সনিে েমর 
আ স্টার ও ে নম্বো োউনির োমে স্থার্ান্তনরি েরা হমি, রাজধ্ার্ী অ্ঞ্চম  সািটি নরজাভন প্লাও 
ট্রাে সচ  েরা হমি এিং উচ্চির এ াোর নদমে নর্মে র্াওো হমি এিং েেটি নরজাভন  ট্রাে 
সমামহাে ভযান মি সচ  েরা হমি। পুমরা ঝম়ির সমে জমু়ি পনরনস্থনির র্যার্যিা অ্র্ুর্ােী, প্লাও 
ট্রাে, অ্পামরের, সমোনর্ে সহ সংস্থার্ নর্মোমগর প্রমোজর্েীিা অ্িযহিভামি পুর্ঃমূ যাের্ েরা হমি 
র্ােমি। ঝম়ির পুমরা সমে জমু়ি সে  আিানসে স্থার্গুম ামি 24/7 োজ েরার জর্য েমী 
নর্মোগ েরা হমি। িনিগ্রস্ত এ াোে সে  নিে সমোনর্ক্স প্রধ্ার্ আিানসে স্থার্গুন মি সমরামি ও 
ট্রাে চ াচ  স্বাভানিে রাখমি 24/7 প্রস্তুি র্ােমি।  

সম্ভািয িরফ জমার এ াোে  িে স ানডং অ্পামরশমর্ নর্মোনজি র্ে এমর্ সমািামের্ স াডাগুনন মি 
গ্রযামপ  ইর্স্ট  েরা হমি। মাঝানর িমিার প্রনিনিোর র্ার্িাহমর্র সমে নচপার সিমধ্ সদওো হমি। 
DOT রাজয জমু়ি সি ট্রানফে নসগর্যা  েমীমদর প্রস্তুি রাখমি, র্নদ অ্মর্ে সিনশ সংখযে নসগর্যা  
নিভ্রাে হমে এমর্ এ াো র্ামে, সসখামর্ সমািামেমর্র জর্য।  
 
িুষার এিং িরমফর জর্য এিং গাে/ ধ্বংসািমশমষর জর্য প্রমোজর্ীে সে  উপেরে সমািামের্ 
েরার জর্য প্রস্তুি রমেমে। সস্টেিযাপী সরঞ্জামমর সংখযাগুম া নর্ম্নরূপ:  

• 1596টি িৃহৎ প্লাও ট্রাে  
• 183টি মাঝানর শনক্তমত্তার প্লাও  
• 52টি সো প্লাউ  
• 328টি ি়ি স াডার্  
• 75টি নচপার  
• 37টি ট্রানফে নসগর্যা  ট্রাে  
• 15টি নট্র িু িামেে ট্রাে  

থ্রুওম্বয অম্বথাবরটি (Thruway Authority)  

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


 

 

থ্রুওমে অ্মর্ানরটির 691 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরের আমের্ র্ারা সমগ্র সস্টে জমু়ি 241টি ি়ি 
সনা প্লাও, 108টি মাঝানর সনা প্লাও, 11টি সো প্লাও এিং 62টি স াডার োমজ নর্মোনজি েরমি 
এিং 118,000 েমর্রও সিনশ রাস্তার  িে প্রমোগ েরমি প্রস্তুি রমেমের্। থ্রুওমেমি শীমির 
আিহাওো অ্িস্থার িযাপামর সমােরচা েমদর সিেন  েরমি বিনচত্রযমে িািন া নচহ্ন, হাইওমে সিেন িা 
সরনডও এিং সসাশযা  নমনডো িযিহার েরা হে।  
  
এো়িাও থ্রুওমে অ্মর্ানরটি সমাের চা েমদর িামদর সমািাই  অ্যাপ ডাউর্ম াড েরমি উৎসানহি 
েমর র্া iPhone ও Android নডভাইমস নির্ামূম য উপ ভয। অ্যাপটি সমােরর্ার্ চা েমদর প্রেৃি-
সমমে ট্রানফে এিং নদে-নর্মদনশর্া সহােিা  ামভর সরাসনর সুমর্াগ প্রদার্ েমর। এো়িাও সমাের 
চা েরা ট্রািঅ্যা ােন  ইমমইম র জর্য সাইর্ আপ েরমি পামরর্ র্া সমগ্র থ্রুওমে জমু়ি সিনমশষ 
ট্রানফে পনরনস্থনির ির্য প্রদার্ েমর এখামর্।  
  
প্রম্বদে পবুলে বিভাগ (Division of State Police)  
নর্উইেেন  সস্টে পুন শ সমস্ত টু্রপারমে সজাগ র্ােমি এিং সর্ সোর্ও সমসযার জর্য পনরনস্থনি 
নর্নি়িভামি পর্নমিিে েরার নর্মদনশ নদমেমে। সস্টমের পুন শ িনিগ্রস্ত এ াোে প্রমোজর্মমিা 
অ্নিনরক্ত েমী সমািামের্ েরমি প্রস্তুি র্ােমি। সে  সফার-হুই  ড্রাইভ গান়ি োজ েরমে এিং 
সনামমািাই  ও ইউটিন টি গান়িগুম া প্রস্তুি আমে ও মামে জর্য বিনর আমে।  
  
বিপার্ন ম্বমন্ট অি এর্ভাযরর্ম্বমন্টাল কর্যারম্বভের্ (Department of Environmental Conservation, 
DEC)  
DEC পনরমিশ সংরিে পনু শ অ্নফসার, ফমরস্ট সরঞ্জাসন, আপৎো ীর্ িযিস্থাপর্া েমী এিং অ্ঞ্চম র 
েমীরা সিেন  আমের্ এিং পনরনস্থনির পর্নমিিে েরমের্ এিং গুরুির আিহাওোে আিান্ত হমি 
পামর এমর্ এ াো ও অ্িোোমমাগুম ামে সনিেভামি েহ  নদমের্। সে  উপ ভয সম্পদ সর্ 
সোমর্া জরুনর পনরনস্থনি সমাোমি াে সহােিা েরমি প্রস্তুি রমেমে।  
  
পাকন , বিম্বর্াদর্ ও ঐবিিাবসক সংরক্ষণ অবফস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
নর্উ ইেেন  সস্টমের পােন  পুন শ (New York State Park Police) ও পামেন র েমীরা সিেন  আমে 
এিং আিহাওো পনরনস্থনি ও প্রভাি নর্নি়িভামি পর্নমিিে েরমে। প্রনিনিো সরঞ্জাম প্রসার েরা 
হমে, পরীনিি এিং ঝ়ি প্রনিনিো িযিহামরর জর্য প্রস্তুি েরা হমে। পােন  সখা া র্াোর সমে, 
সখা ার সমে এিং িন্ধ হওোর সমে ইিযানদ সম্পমেন  সিনমশষ ির্য জার্মি পােন  ভ্রমেোরীমদর 
উনচি https://parks.ny.gov সদখা িা িামদর স্থার্ীে পামেন র অ্নফমস সর্াগামর্াগ েরা।  
  
বর্রাপত্তা পরামেন  
শীিো ীর্ ঝম়ির সমমে সিমচমে সিনশ মৃিুয ও আঘামির োরে হ  পনরিহর্ দঘুনের্া। গান়ি 
চা ামর্া শুরু েরার আমগ, আপর্ার গান়ি র্ামি িরফ ও িুষারমুক্ত র্ামে িা নর্নিি েরুর্; 
ভাম া দনৃিশনক্ত ভাম া গান়ি চা ামর্ার চানিোঠি। সোর্াে সোর্াে র্ামমির্ িার পনরেল্পর্া েমর 
নর্র্ এিং দইু গান়ির মমধ্য দরূত্ব িজাে রাখরু্। অ্নিনরক্ত সিেন  র্াকুর্ এিং মমর্ রাখমির্ সর্ 

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


 

 

িািামস র্াো িুষামরর োরমে সোে নশশুমদর সদখা র্াও সর্মি পামর। সিসমে রাস্তা ও আিহাওোর 
পনরনস্থনির সামর্ নমন মে আপর্ার গনি ঠিে েরুর্।  
 
সে  স়িমের সমােরচা েমদর জর্য এটি জার্া গুরুত্বপূেন সর্ সনা প্লাও ঘণ্টাে 35 মাই  পর্নন্ত 
গনিমিমগ চম , র্া অ্মর্ে সিমত্রই ন নখি গনি সীমার সর্মে েম, সুনর্নিি েরমি সর্ েন়িমে  িে 
ড্রাইনভং স মর্ র্ামে ও রাস্তাে েন়িমে র্া পম়ি। িারংিার ইিারমস্টে হাইওমেমি, িুষার-অ্পসারে-
র্ন্ত্র পাশাপানশ োজ েমর, সর্মহিু অ্মর্েগুম া স র্ এেসামর্ পনরেন্ন েরার এো সিমচমে োর্নের 
ও নর্রাপদ উপাে।  
 
এো়িাও গান়িচা ে ও পর্চারীমদর এো মার্াে রাখা উনচৎ সর্ িুষার-অ্পসারে-র্ন্ত্র ড্রাইভারমদর 
দনৃিসীমা সীনমি র্ামে, এিং র্ন্ত্রগুম ার আোর ও ওজর্ সিনশ হওোে এগুম া দ্রুি গনিপর্ 
পনরিিন র্ ও র্ামামর্া েিসাধ্য। িুষার-অ্পসারে-র্মন্ত্রর সপের্ সর্মে িরফ ও়িামর্া এর চা েমদর 
দনৃিশনক্ত মারাত্মেভামি হ্রাস েরমি িা সহাোইেআউে অ্িস্থার োরে ঘোমি পামর। গান়িচা েমদর 
িুষার-অ্পসারে-র্ন্ত্রমে পাশ োটিমে র্াওোর সচিা েরা িা সপের্-সপের্ র্াওো অ্র্িা খুি 
োোোনে র্াওো উনচৎ র্ে। গান়িচা েমদর জর্য সিমচমে নর্রাপদ জােগা হ  িুষার-অ্পসারে-
র্মন্ত্রর সিশ খানর্েো সপেমর্ সর্মে চা ামর্া োরে সসখামর্ রাস্তা পনরষ্কার ও  িোক্ত র্ামে।  
  
নর্রাপদ ড্রাইনভং এর নেেু সিমচমে গুরুত্বপূেন পরামশনগুন র অ্ন্তভুন ক্ত হ :  

• র্খর্ শীিো ীর্ ঝ়ি আঘাি হামর্, িখর্ প্রমোজর্ র্া হম  ড্রাইভ েরমির্ র্া।  
• সসিুগুম াে সািধ্ার্িা অ্ি ম্বর্ েরুর্ সর্মহিু িরফ সসখামর্ রাস্তার সচমে দ্রুি জমাে 

িাাঁমধ্।  
• সভজা পািা রাস্তামে নপনে  েরমি পামর, িাই র্খর্ই সামমর্ িামদর এেো সূ্তপ আসমি, 

িখর্ আমরা ধ্ীর গনিমি গান়ি চা ামর্াো গুরুত্বপূেন।  
• আপর্ার ভ্রমে আিনশযে হম  নর্নিি েরুর্ সর্ আপর্ার গান়িমি েম্ব , সি চা, িযাশ াইে 

ও অ্নিনরক্ত িযাোনর, অ্নিনরক্ত গরম োপ়ি, এে সজা়িা োোর সচর্, িযাোনর িুস্টার 
িার, সহমজ শনক্ত প্রদার্োরী খািার এিং নডসমট্রস িযাগ নহমসমি িযিহার েরমি উজ্জ্ব  
রমের োপ়ি-জািীে সরঞ্জামানদ রমেমে।  

• সপট্র  নিজ-আপ আেোমি আপর্ার গযামসর েযাঙ্ক ভনিন  রাখুর্।  
• আপর্ার িযিহার উপমর্াগী সস  সফার্ িা অ্র্যার্য সর্াগামর্ামগর র্ন্ত্র সর্মর্ েু-ওমে সরনডও 

র্ােম , সসগুম ার িযাোনর চাজন  নদমে রাখরু্ এিং ভ্রমে েরার সমে এটি আপর্ার সামর্ই 
রাখুর্। আপনর্ র্নদ সোর্াও আেো পম়ির্, আপনর্ সাহামর্যর জর্য সফার্ েরমি পারমির্, 
উদ্ধারোরীমে আপর্ার অ্িস্থার্ সম্পমেন  জার্ামি পারমির্।  

• নর্নিি েরুর্ সর্ আপর্ার র্ািাোমির পনরেল্পর্া অ্র্য সেউ জামর্।  
• গান়ি চা ামর্ার সমে র্ার্িাহর্মে িরফ এিং িুষার মুক্ত রাখুর্।  
• সোর্াে সোর্াে র্ামমির্ িার পনরেল্পর্া েমর নর্র্ এিং দইু গান়ির মমধ্য দরূত্ব িজাে 

রাখুর্। সিসমে রাস্তা ও আিহাওোর পনরনস্থনির সামর্ নমন মে আপর্ার গনি ঠিে েরুর্।  



 

 

• সি রাস্তার সমােরচা েমদর জর্য এো গুরুত্বপূেন সর্ সনাপ্লাও ঘণ্টাে 35 মাই  পর্নন্ত 
গনিমিমগ চম , র্া অ্মর্ে সিমত্রই ন নখি গনি সীমার সর্মে েম, এো সুনর্নিি েরমি সর্ 
ে়িামর্া  িে ড্রাইনভং স মর্ র্ামে ও রাস্তাে েন়িমে র্া পম়ি। িারংিার ইিারমস্টে 
হাইওমেমি, িুষার-অ্পসারে-র্ন্ত্র পাশাপানশ োজ েমর, সর্মহিু অ্মর্েগুম া স র্ এেসামর্ 
পনরেন্ন েরার এো সিমচমে োর্নের ও নর্রাপদ উপাে।  

• এো়িাও গান়িচা ে ও পর্চারীমদর এো মার্াে রাখা উনচৎ সর্ িুষার-অ্পসারে-র্ন্ত্র 
ড্রাইভারমদর দনৃিসীমা সীনমি র্ামে, এিং র্ন্ত্রগুম ার আোর ও ওজর্ সিনশ হওোে এগুম া 
দ্রুি গনিপর্ পনরিিন র্ ও র্ামামর্া েিসাধ্য। িুষার-অ্পসারে-র্মন্ত্রর সপের্ সর্মে িরফ 
ও়িামর্া এর চা েমদর দনৃিশনক্ত মারাত্মেভামি হ্রাস েরমি িা সহাোইেআউে অ্িস্থার োরে 
ঘোমি পামর। গান়িচা েমদর িুষার-অ্পসারে-র্ন্ত্রমে পাশ োটিমে র্াওোর সচিা েরা িা 
সপের্-সপের্ র্াওো অ্র্িা খুি োোোনে র্াওো উনচৎ র্ে। গান়িচা েমদর জর্য সিমচমে 
নর্রাপদ জােগা হ  িুষার-অ্পসারে-র্মন্ত্রর সিশ খানর্েো সপেমর্ সর্মে চা ামর্া োরে 
সসখামর্ রাস্তা পনরষ্কার ও  িোক্ত র্ামে।  

শীিো ীর্ আিহাওোে নর্রাপত্তা সংিান্ত আমরা িমর্যর জর্য, দো েমর সহাম যান্ড সুরিা এিং 
জরুরী পনরমষিা নিভামগর (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
ওমেিসাইে http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info পনরদশনর্ েরুর্।  
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