অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/31/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা আজ সম্ভািে বিপজ্জর্ক তু ষার ঝম্বের জর্ে আগাম রাষ্ট্রীয় সম্পদ মমাতাম্বয়র্
করম্বলর্

প্রধার্ সেকগুবলম্বত গবত সীমা কম করার জর্ে পবরিহণ দপ্তর (Department Of Transportation,
DOT) এিং থ্রুওম্বয় অম্ব াবরটিম্বক (Thruway Authority) বর্ম্বদন ে বদম্বলর্ এিং প্রবতবিয়ায় সহায়তা
করার জর্ে অবতবরক্ত রাষ্ট্রীয় ট্রুপার মমাতাম্বয়র্ করম্বলর্
তু ষার ঝে এিং মঝাম্বো িাতাস গােী চলাচল কঠির্ করম্বত পাম্বর, মলক এম্বেক্ট তু ষার এক
েুম্বেরও মিবে িরে আর্ম্বত পাম্বর পবিম এিং উত্তর বর্উ ইয়ম্বকন
অপ্রম্বয়াজর্ীয় যাতায়াত এোম্বত, আিহাওয়া পযন ম্বিক্ষণ করম্বত এিং সমস্ত জরুরী আম্বদে পালর্
করার অর্ুম্বরাধ করা হয় বর্উ ইয়কনািাসীম্বদর

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম কুওমমা আজ রামজযর শীতকালীর্ ঝম়ের প্রতততিযা সংস্থাগুমলামক সম্ভাব্য তব্পজ্জর্ক
গা়েী চলাচমলর অ্ব্স্থার জর্য প্রস্তুততর জর্য সংস্থার্সমূহ অ্তিম মমাতামযর্ করার তর্মদন শ তদমযমের্
এব্ং তর্উ ইযকন ব্াসীমদর অ্র্ুমরাধ কমরমের্ র্তু র্ ব্েমরর প্রাক্কামল দুম্নাগপূর্ন আব্হাওযার জর্য তততর
থাকমত, মকর্ র্া রামজযর মব্শ তকেু জাযগায তু ষার ঝ়ে এব্ং মঝাম়ো ব্াতামসর আঘাত
হার্মব্। মঙ্গলব্ার তব্মকল মথমক শুরু হময, তু ষার ঝম়ের একটি তসমেম রাজয জুম়ে পূব্ন তদমক
অ্িসর হওযার এব্ং তপতিল রাস্তার অ্ব্স্থা তততর করার এব্ং প্রায মহাযাইট-আউট অ্ব্স্থা তততর
করার পূব্ান ভাস রমযমে। গভর্নর রাজয পতরব্হর্ দপ্তর এব্ং থ্রুওময কততন পক্ষমক তর্মদন শ তদমির্, আজ
তব্মকমলর তদমক গতত সীমা কম কমর কঠির্ গা়েী চলাচল অ্ব্স্থার সময স়েকপথ তর্রাপদ রাখমত
সাহা্য করমত। তর্উ ইযকন ব্াসীমদর সাব্ধার্তা অ্ব্লম্বর্ করমত ব্লা হমি এব্ং আব্হাওযার
পূব্নাভামসর আপমেমটর তদমক র্জর রাখমত ব্লা হমি, সব্ স্থার্ীয সতকন তা তর্মদন শগুমলা মমমর্ এব্ং
দাতযমের সামথ র্তু র্ ব্েমরর প্রাক্কামল উদ্াপমর্র অ্র্ুমরাধ করা হমি।
"এই তু ষার ঝ়ে দ্রুত এব্ং তক্ষপ্ত আঘাত করমব্ এব্ং আতম জর্গর্মক এ তদর্ তব্মকল ও সন্ধ্যায
অ্প্রমযাজর্ীয সফর এত়েময চলমত অ্র্ুমরাধ করতে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "্তদ আপতর্ গা়েী
চালামর্ার সময মহাযাইট-আউট অ্ব্স্থায পম়ের্, দযা কমর গা়েী থাতমময অ্মপক্ষা করুর্ অ্ব্স্থা
মকমট ্াওযা অ্ব্তধ। আমামদর রাষ্ট্রীয মরসপন্স টিম ঝম়ের আগাম কাজ করমব্ রাস্তা পতরষ্কার
করার জর্য এব্ং সম্ভাব্য মকামর্া সঙ্কমটর জব্াব্ তদমত।"

র্যাশর্াল ওমযদার সাতভন মসর (National Weather Service) তথয অ্র্ু্াযী, মঙ্গলব্ার তব্মকমল
আর্ুমাতর্ক 3-মট মথমক দতক্ষর্ তফঙ্গার মলকস এব্ং পতিম সাউদার্ন টিযার অ্ঞ্চলগুমলামত তু ষার ঝ়ে
শুরু হমব্ ব্মল পূব্নাভাস করা হমযমে। এই তসমেমটি পূব্ন তদমক অ্িসর হমব্ সাউদার্ন টিযার,
মকন্দ্রীয তর্উ ইযকন , এব্ং মমাহাক ভযাতল অ্ঞ্চল জুম়ে এব্ং পতিম মধয-হােসর্ অ্ঞ্চমল তগময মশষ
হমব্ রাত 10-টার মমধয।
তাপমাত্রা মধয 30 মথমক উচ্চ 40 এর মমধয থাকমব্, সামথ উচ্চ 35 মাইল প্রতত ঘন্টা তহসামব্
দমকা হাওযা চলমব্ মধয তর্উ ইযকন এব্ং তফঙ্গার মলকস অ্ঞ্চমল, এব্ং পতিম তর্উ ইযকন অ্ঞ্চমল
40 মাইল প্রতত ঘন্টার মত মব্তশ থাকমব্। র্তু র্ তু ষারপাত আহরর্ সাধারর্ত এক ইতঞ্চর কম
হমব্, দতক্ষর্ পতিম তর্উ ইযকন অ্ঞ্চল ো়ো ম্খামর্ মব্শ কমযক ইতঞ্চ হওযার পূব্নাভাস রমযমে এব্ং
পতিম র্থন কাতি অ্ঞ্চমল ম্খামর্ মলক প্রভাব্ ব্যব্স্থার কারমর্ 10 -18 ইতঞ্চ তু ষারপাত সম্ভব্।
গভর্নমরর তর্মদন শর্ায পতরব্হর্ অ্তধদপ্তর ও থ্রুওময অ্মথাতরটি গতত সীমা 45 মাইল প্রতত ঘণ্টা প্নন্ত
কতমময তদমি আই-90, আই-86, আই-81, আই-84, আই-88 ও রুট (Rt) 17, এব্ং অ্তততরক্ত
তর্উইযকন মেট পুতলশ (New York State Police) মমাতামযর্ করা হমব্ ঝম়ের প্রতততিযায
সহাযতা করার জর্য।
সম্পুর্ন আব্হাওযা প্নমব্ক্ষর্, সতকীকরর্, উপমদশ এব্ং সব্নমশষ পূব্নাভামসর খব্রাখব্র জার্মত,
র্যাশর্াল ওমযদার সাতভন স (National Weather Service)-এর ওমযব্সাইট পতরদশনর্ করুর্।
এম্বজবির প্রস্তুবত
বিপােনম্বমন্ট অে ট্রািম্বপাম্বেনের্
পতরব্হর্ দপ্তর একাতধক অ্ঞ্চমল পতরতস্থতত মমাকামব্লায সতিয রমযমে এব্ং মেট জুম়ে 3,716 জর্
সুপারভাইজর ও অ্পামরটর রমযমে। প্রভাতব্ত এলাকায পতরব্তন র্শীল ব্াতন া সংমকত সম্ভাব্য তু ষার
ঝম়ের সম্পমকন মমাটর চালকমদর সতকন করমব্। গুরুেপূর্ন ্াতাযাত কতরেমর ্থা্থ ভামব্ গতত
সীমা হ্রাসকরর্ ব্াস্তব্াতযত হমব্।
মেটব্যাপী সরঞ্জামমর সংখযাগুমলা তর্ম্নরূপ:
• 1586টি ব্তহৎ প্লাও ট্রাক
• 180টি মাঝাতর শতক্তমত্তার প্লাও
• 52টি মটা প্লাউ
• 327টি ব়্ে মলাোর্
• 40টি তু ষার মলাযাসন
• 74টি তচপার
• 36টি ট্রাতফক তসগর্যাল ট্রাক
• 15টি তট্র িু ব্ামকট ট্রাক

থ্রুওম্বয় অম্ব াবরটি (Thruway Authority)
থ্রুওময অ্মথাতরটির 693 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরটর আমের্ ্ারা সমি মেট জুম়ে 245টি
ব়্ে মনা প্লাও, 111টি মাঝাতর মনা প্লাও, 11টি মটা প্লাও এব্ং 62টি মলাোর কামজ তর্মযাতজত করমত
এব্ং 118,000 টমর্রও মব্তশ রাস্তার লব্র্ প্রমযাগ করমত প্রস্তুত রমযমের্। থ্রুওমযমত শীমতর
আব্হাওযা অ্ব্স্থার ব্যাপামর মমাটরচালকমদর সতকন করমত তব্তচত্রযময ব্াতন া তচহ্ন, হাইওময সতকন তা
মরতেও এব্ং মসাশযাল তমতেযা ব্যব্হার করা হয।
এো়োও থ্রুওময অ্মথাতরটি মমাটর চালকমদর তামদর মমাব্াইল অ্যাপ োউর্মলাে করমত উৎসাতহত
কমর ্া iPhone ও Android তেভাইমসর জর্য তব্র্ামূমলয উপলভয। অ্যাপটি মমাটর্ার্ চালকমদর
প্রকত ত-সমময ট্রাতফক এব্ং তদক-তর্মদন শর্া সহাযতা লামভর সরাসতর সুম্াগ প্রদার্ কমর। এো়োও
মমাটর চালকরা সাইর্ আপ করমত পামরর্ ট্রান্সঅ্যালাটন ই-মমইমলর জর্য ্া সমি থ্রুওময জুম়ে
সব্নমশষ ট্রাতফক পতরতস্থততর তথয প্রদার্ করমব্ এখামর্।
প্রম্বদে পুবলে বিভাগ (Division of State Police)
তর্উ ইযকন রাজয পুতলশ পাহারা মদওযা এব্ং প্রতততিযার জর্য অ্তততরক্ত ট্রু পারমদর মেমকমে এব্ং
সমস্ত ট্রু পারমদর সজাগ থাকমত এব্ং ম্ মকার্ও সমসযার জর্য পতরতস্থতত তর্তব়্েভামব্ প্নমব্ক্ষর্
করার তর্মদন শ তদমযমে। মেমটর পুতলশ ক্ষততিস্ত এলাকায প্রমযাজর্মমতা অ্তততরক্ত কমী মমাতামযর্
করমত প্রস্তুত থাকমব্। সকল মফার-হুইল ড্রাইভ গাত়ে কাজ করমে এব্ং মনামমাব্াইল ও ইউটিতলটি
গাত়েগুমলা প্রস্তুত আমে ও মামে জর্য তততর আমে।
বিপােনম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental
Conservation, DEC)
DEC পতরমব্শ সংরক্ষর্ পুতলশ অ্তফসার, ফমরে মরঞ্জাসন, আপৎকালীর্ ব্যব্স্থাপর্া কমী এব্ং অ্ঞ্চমলর
কমীরা সতকন আমের্ এব্ং পতরতস্থততর প্নমব্ক্ষর্ করমের্ এব্ং গুরুতর আব্হাওযায আিান্ত হমত
পামর এমর্ এলাকা ও অ্ব্কাোমমাগুমলামক সতিযভামব্ টহল তদমির্। সকল তব্দযমার্ সম্পদ,
প্রতযতযত করাতী এব্ং মেজ দল, মপাল করাত, মজর্ামরটর এব্ং লাইট েযান্ড সহ ম্ মকার্ জরুরী
প্রতততিযায সহাযতা করার জর্য অ্ব্তস্থত রমযমে। তেপাটনমমন্ট অ্ফ কঞ্জামভন শর্ (Department of
Environmental Conservation, DEC) ঝ়ে-প্রভাতব্ত এলাকায কযাম্পিাউন্ড এব্ং রামজযর জতমর
মূলযাযর্ করমে এব্ং কমীরা প্রমযাজর্ মমতা ঝম়ে পম়ে ্াওযা গাে সতরময মফলমে।
পাকন, মম্বর্ারঞ্জর্ এিং ঐবতহাবসক সংরক্ষণ দপ্তর (Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation), তর্উ ইযকন রামজযর পাকন পুতলশ (New York State Park Police) ও পামকন র
কমীরা সতকন আমের্ এব্ং আব্হাওযা পতরতস্থতত ও প্রভাব্ তর্কটভামব্ প্নমব্ক্ষর্ করমের্। প্রতততিযা
সরঞ্জাম প্রসার করা হমি, পরীতক্ষত এব্ং ঝ়ে প্রতততিযা ব্যব্হামরর জর্য প্রস্তুত করা হমি। পাকন
মখালা থাকার সময, মখালার সময এব্ং ব্ন্ধ্ হওযার সময ইতযাতদ সম্পমকন সব্নমশষ তথয জার্মত
পাকন ভ্রমর্কারীমদর উতচত https://parks.ny.gov মদখা ব্া তামদর স্থার্ীয পামকন র অ্তফমস
ম্াগাম্াগ করা।

বর্রাপত্তা পরামেন
শীতকালীর্ ঝম়ের সমময সব্মচময মব্তশ মততুয ও আঘামতর কারর্ হল পতরব্হর্ দুঘনটর্া। গাত়ে
চালামর্া শুরু করার আমগ, আপর্ার গাত়ে ্ামত ব্রফ ও তু ষারমুক্ত থামক তা তর্তিত করুর্;
ভামলা দততিশতক্ত ভামলা গাত়ে চালামর্ার চাতব্কাঠি। মকাথায মকাথায থামমব্র্ তার পতরকল্পর্া কমর
তর্র্ এব্ং দুই গাত়ের মমধয দূরে ব্জায রাখুর্। অ্তততরক্ত সতকন থাকুর্ এব্ং মমর্ রাখমব্র্ ম্
ব্াতামস থাকা তু ষামরর কারমর্ মোট তশশুমদর মদখা র্াও ম্মত পামর। সব্সময রাস্তা ও আব্হাওযার
পতরতস্থততর সামথ তমতলময আপর্ার গতত ঠিক করুর্।
সকল স়েমকর মমাটরচালকমদর জর্য এটি জার্া গুরুেপূর্ন ম্ মনা প্লাও ঘণ্টায 35 মাইল প্নন্ত
গততমব্মগ চমল, ্া অ্মর্ক মক্ষমত্রই তলতখত গতত সীমার মথমক কম, সুতর্তিত করমত ম্ েত়েময লব্র্
ড্রাইতভং মলমর্ থামক ও রাস্তায েত়েময র্া পম়ে। ব্ারংব্ার ইন্টারমেট হাইওমযমত, তু ষার-অ্পসারর্্ন্ত্র পাশাপাতশ কাজ কমর, ম্মহতু অ্মর্কগুমলা মলর্ একসামথ পতরিন্ন করার এটা সব্মচময কা্নকর
ও তর্রাপদ উপায।
এো়োও গাত়েচালক ও পথচারীমদর এটা মাথায রাখা উতচৎ ম্ তু ষার-অ্পসারর্-্ন্ত্র ড্রাইভারমদর
দততিসীমা সীতমত থামক, এব্ং ্ন্ত্রগুমলার আকার ও ওজর্ মব্তশ হওযায এগুমলা দ্রুত গততপথ
পতরব্তন র্ ও থামামর্া কিসাধয। তু ষার-অ্পসারর্-্মন্ত্রর মপের্ মথমক ব্রফ ও়োমর্া এর চালকমদর
দততিশতক্ত মারাত্মকভামব্ হ্রাস করমত ব্া মহাযাইটআউট অ্ব্স্থার কারর্ ঘটামত পামর। গাত়েচালকমদর
তু ষার-অ্পসারর্-্ন্ত্রমক পাশ কাটিময ্াওযার মচিা করা ব্া মপের্-মপের্ ্াওযা অ্থব্া খুব্
কাোকাতে ্াওযা উতচৎ র্য। গাত়েচালকমদর জর্য সব্মচময তর্রাপদ জাযগা হল তু ষার-অ্পসারর্্মন্ত্রর মব্শ খাতর্কটা মপেমর্ মথমক চালামর্া কারর্ মসখামর্ রাস্তা পতরষ্কার ও লব্র্াক্ত থামক।
তর্রাপদ ড্রাইতভং এর তকেু সব্মচময গুরুেপূর্ন পরামশনগুতলর অ্ন্তভুন ক্ত হল:
• ্খর্ শীতকালীর্ ঝ়ে আঘাত হামর্, তখর্ প্রমযাজর্ র্া হমল ড্রাইভ করমব্র্ র্া।
• মসতু গুমলায সাব্ধার্তা অ্ব্লম্বর্ করুর্ ম্মহতু ব্রফ মসখামর্ রাস্তার মচময দ্রুত জমাট
ব্াাঁমধ।
• মভজা পাতা রাস্তামক তপতিল করমত পামর, তাই ্খর্ই সামমর্ তামদর একটা স্তূ প আসমব্,
তখর্ আমরা ধীর গততমত গাত়ে চালামর্াটা গুরুেপূর্।
ন
• আপর্ার ভ্রমর্ আব্তশযক হমল তর্তিত করুর্ ম্ আপর্ার গাত়েমত কম্বল, মব্লচা, ফ্ল্যাশলাইট
ও অ্তততরক্ত ব্যাটাতর, অ্তততরক্ত গরম কাপ়ে, এক মজা়ো টাযার মচর্, ব্যাটাতর ব্ুোর
তার, সহমজ শতক্ত প্রদার্কারী খাব্ার এব্ং তেসমট্রস ফ্ল্যাগ তহমসমব্ ব্যব্হার করমত উজ্জ্বল
রমের কাপ়ে-জাতীয সরঞ্জামাতদ রমযমে।
• মপট্রল তিজ-আপ আটকামত আপর্ার গযামসর টযাঙ্ক ভততন রাখুর্।
• আপর্ার ব্যব্হার উপম্াগী মসল মফার্ ব্া অ্র্যার্য ম্াগাম্ামগর ্ন্ত্র ম্মর্ টু -ওময মরতেও
থাকমল, মসগুমলার ব্যাটাতর চাজন তদময রাখুর্ এব্ং ভ্রমর্ করার সময এটি আপর্ার সামথই
রাখুর্। আপতর্ ্তদ মকাথাও আটকা পম়ের্, আপতর্ সাহাম্যর জর্য মফার্ করমত পারমব্র্,
উদ্ধারকারীমক আপর্ার অ্ব্স্থার্ সম্পমকন জার্ামত পারমব্র্।

•
•
•

তর্তিত করুর্ ম্ আপর্ার ্াতাযামতর পতরকল্পর্া অ্র্য মকউ জামর্।
গাত়ে চালামর্ার সময ্ার্ব্াহর্মক ব্রফ এব্ং তু ষার মুক্ত রাখুর্।
মকাথায মকাথায থামমব্র্ তার পতরকল্পর্া কমর তর্র্ এব্ং দুই গাত়ের মমধয দূরে ব্জায
রাখুর্। সব্সময রাস্তা ও আব্হাওযার পতরতস্থততর সামথ তমতলময আপর্ার গতত ঠিক করুর্।

সব্ রাস্তার মমাটরচালকমদর জর্য এটা গুরুেপূর্ন ম্ মনাপ্লাও ঘণ্টায 35 মাইল প্নন্ত গততমব্মগ চমল,
্া অ্মর্ক মক্ষমত্রই তলতখত গতত সীমার মথমক কম, এটা সুতর্তিত করমত ম্ ে়োমর্া লব্র্ ড্রাইতভং
মলমর্ থামক ও রাস্তায েত়েময র্া পম়ে। ব্ারংব্ার ইন্টারমেট হাইওমযমত, তু ষার-অ্পসারর্-্ন্ত্র
পাশাপাতশ কাজ কমর, ম্মহতু অ্মর্কগুমলা মলর্ একসামথ পতরিন্ন করার এটা সব্মচময কা্নকর ও
তর্রাপদ উপায।
এো়োও গাত়েচালক ও পথচারীমদর এটা মাথায রাখা উতচৎ ম্ তু ষার-অ্পসারর্-্ন্ত্র ড্রাইভারমদর
দততিসীমা সীতমত থামক, এব্ং ্ন্ত্রগুমলার আকার ও ওজর্ মব্তশ হওযায এগুমলা দ্রুত গততপথ
পতরব্তন র্ ও থামামর্া কিসাধয। তু ষার-অ্পসারর্-্মন্ত্রর মপের্ মথমক ব্রফ ও়োমর্া এর চালকমদর
দততিশতক্ত মারাত্মকভামব্ হ্রাস করমত ব্া মহাযাইটআউট অ্ব্স্থার কারর্ ঘটামত পামর। গাত়েচালকমদর
তু ষার-অ্পসারর্-্ন্ত্রমক পাশ কাটিময ্াওযার মচিা করা ব্া মপের্-মপের্ ্াওযা অ্থব্া খুব্
কাোকাতে ্াওযা উতচৎ র্য। গাত়েচালকমদর জর্য সব্মচময তর্রাপদ জাযগা হল তু ষার-অ্পসারর্্মন্ত্রর মব্শ খাতর্কটা মপেমর্ মথমক চালামর্া কারর্ মসখামর্ রাস্তা পতরষ্কার ও লব্র্াক্ত থামক।
শীতকালীর্ আব্হাওযায তর্রাপত্তা সংিান্ত আমরা তমথযর জর্য, অ্র্ুগ্হপূব্নক মহামলযান্ড সুরক্ষা এব্ং জরুরী
পতরমষব্া তব্ভামগর ওমযব্সাইট http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info পতরদশনর্ করুর্।
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