
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/9/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

আজ ও আগামীকাল হেটিোপী একাবিক অঞ্চল েীতকালীর্ আি াওয়া দ্বারা 

প্রভাবিত  ম্বি বিিায় ভ্রমণকারীম্বের প্রবত গভর্ নর হ াকম্বলর সতকনতা জাবর  

  

হেটিোপী ভারী তুষারপাত, ঝম্ব া  াওয়া ও িরফ জম্বম যাওয়ার ফম্বল স ম্বকর অিস্থা 

বিপজ্জর্ক রূপ বর্ম্বত পাম্বর বিিায় বর্উ ইয়কনিাসীম্বেরম্বক অপ্রম্বয়াজর্ীয় ভ্রমণ এব ম্বয় 

চলার জর্ে পরামে ন হেওয়া  ম্বয়ম্বে  

  

হলক ওন্টাবরওর পূি ন পাম্বের এলাকাগুম্বলাম্বত হসামিার রাত পয নন্ত েইু ফুট পয নন্ত 

তুষারপাত  ম্বত পাম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হেটব্যাপী ভ্রমণক্ারীদের জর্য সতক্নতা জাথর ক্দরদের্ ক্ারণ 

ভারী তুষারপাত, ঝদ া  াওয়া ও ব্রফ জদম যাওয়া স  শীতক্ালীর্ আব্ াওয়ার অব্স্থার ফদল 

আজ হিদক্ আগামীক্াল পয নন্ত এক্াথিক্ অঞ্চদল স দক্র অব্স্থা থব্পজ্জর্ক্ রূপ হর্য়ার 

আশংক্া রদয়দে। তুষারপাত, থশলাব্ষৃ্টি ব্া ব্ষৃ্টির পাথর্ জদম যাওয়ার ফদল রাস্তাগুদলা থপচ্ছিল 

 দয় যাদব্ এব্ং রথব্ব্ার থের্ব্যাপী েৃষ্টিদগাচরতা সীথমত িাক্দব্। এো াও আজ রাদত হলক্ 

ওন্টাথরওর পূব্ ন অংদশ ভারী তুষারপাত  ওয়ারও আশংক্া রদয়দে হযখাদর্ থক্েু থক্েু স্থাদর্ েুই 

ফুট পয নন্ত তুষারপাত  দত পাদর এব্ং হসামব্ার রাতব্যাপী ঘণ্টায় 35 মাইল পয নন্ত গথতদব্দগর 

ঝদ া  াওয়ার আশংক্া রদয়দে। ওদয়োর্ ন থর্উ ইয়ক্ন, র্ি ন ক্াথি, হসিাল থর্উ ইয়ক্ন ও হমা াক্ 

ভযাথল হব্থশ প্রভাথব্ত  দব্।  

  

"যথেও শীতক্ালীর্ আব্ াওয়া থর্উ ইয়ক্নব্াসীদের জর্য র্তুর্ থক্েু র্য়, হযদ তু আমরা 

তুষারপাত, ঝদ া  াওয়া ও ব্রফ জদম যাওয়ার থমশ্র অব্স্থার মদিয থেদয় যাচ্ছি, আথম আজ ও 

আগামীক্াল সব্াইদক্ অপ্রদয়াজর্ীয় ভ্রমণ হিদক্ থব্রত িাক্ার জর্য সথর্ব্ নন্ধ অর্ুদরাি 

জার্াচ্ছি," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "আমাদের হযদক্াদর্া স্থার্ীয় অংশীোরদক্ সা াোর্ 

চ্ছিয়াক্লাদপ স ায়তা ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন প্রস্তুত আদে এব্ং আমাদের স ক্পিগুদলা 

যিাসম্ভব্ থর্রাপে রাখদত আমাদের ক্্রুরা সাব্ নক্ষথণক্ভাদব্ ক্াজ ক্রদত িাক্দব্র্।"  

  

হসামব্ার রাত পয নন্ত ভারী তুষারপাত, ঝদ া  াওয়া, ও ব্রফ জমা  ওয়ার আশংক্া সম্পদক্ন 

সদচতর্ ক্রদত হেটব্যাপী এক্াথিক্ আব্ াওয়া সংিান্ত সতক্নতা, পয নদব্ক্ষণ ও পরামশ ন 

প্রোদর্র ব্যব্স্থা ক্রা  দয়দে। আপর্ার এলাক্ার জর্য আব্ াওয়া সংিান্ত পরামশ নসমূদ র 

পূণ নাঙ্গ তাথলক্া হপদত, জাতীয় আব্ াওয়া পথরদষব্ার ওদয়ব্সাইট হেখুর্৷  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021433675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=38TIRQEINhxeASYnhJ3PNXDaLUKnS6jXJ4f4FFV7sb4%3D&reserved=0


এম্বজন্সির প্রস্তুবত  

স্বম্বেম্বের বর্রাপত্তা ও জরুরী পবরম্বষিা বিভাগ (Division of Homeland Security and 

Emergency Services)  

থর্উ ইয়ক্ন হেদটর থিথভশর্ অব্ হ ামলযান্ড থসথক্উথরষ্টট এন্ড ইমাদজনচ্ছি সাথভনদসস (Division of 

Homeland Security and Emergency Services)-এর জরুথর ক্ায নিম পথরচালর্া হক্ন্দ্র সচ্ছিয় 

ক্রা  দয়দে এব্ং এষ্টট থর্থব্ ভাদব্ অব্স্থা পয নদব্ক্ষণ ক্রদব্, সা াোর্ ক্ায নিম সমন্বয় ক্রদব্, 

এব্ং েুদয নাদগর সময়জদু  স্থার্ীয়দের সাদি হযাগাদযাগ রক্ষা ক্রদব্। এলাক্াগুদলাদত ঝদ া 

আব্ াওয়ার ফদল ততথর  ওয়া হযদক্াদর্া প্রদয়াজর্, হযমর্ পাম্প, হচইর্, সযান্ডব্যাগ, হজর্াদরটর, 

ক্ট, ক্ম্বল, ও হব্াতলজাত পাথর্, ইতযাথের চাথ ো পূরদণ স ায়তার জর্য হেদটর সংস্থার্গুদলার 

মজেু প্রস্তুত রদয়দে।  

  

পবরি র্ বিভাগ  

হেদটর পথরব্ র্ থব্ভাগ (Department of Transportation) থর্ম্নথলথখত সম্পে থর্দয় এক্াথিক্ 

অঞ্চদল ব্তনমার্ থব্রূপ আব্ াওয়া হমাক্াদব্লায় সা া থেদি:  

• 606ষ্টট হনা প্লাউ  

• 325ষ্টট থব্শাল হলািার  

• 150ষ্টট মাঝাথর প্লাউ  

• 52ষ্টট হটা প্লাউ  

• 41ষ্টট হনা হলায়ার  

• প্লাউ স  22ষ্টট থপক্আপ ট্রাক্  

• 20ষ্টট হেিার  

ভ্রমণ সংিান্ত  ালর্াগাে তদিযর জর্য 511 এ হফার্ ক্রুর্, https://www.511ny.org হেখুর্, 

অিব্া থব্র্ামূদলযর 511NY হমাব্াইল অযাপ িাউর্দলাি ক্রুর্।  

  

থ্রুওম্বয় কতত নপক্ষ  

থ্রুওদয় অদিাথরষ্টটদত (Thruway Authority) 677 জর্ অপাদরটর ও সুপারভাইজার হেটব্যাপী 

246ষ্টট ব্  হনা প্লাউ, 122ষ্টট মাঝাথর হনা প্লাউ, 11ষ্টট হটা প্লাউ এব্ং 64ষ্টট হলািার থর্দয় 122,000 

টদর্রও হব্থশ হরাি সদের মজেু থর্দয় সা াোদর্র জর্য প্রস্তুত রদয়দের্।  

  

থ্রুওদয়দত হমাটরচালক্দেরদক্ শীতক্ালীর্ আব্ াওয়ার অব্স্থা সম্পদক্ন সতক্ন ক্রদত থব্থভন্ন 

িরদর্র হমদসজ সাইর্ ও হসাশযাল থমথিয়া ব্যব্ ার ক্রা  য়।  

  

থ্রুওদয় ক্তৃনপক্ষ তাদের হমাব্াইল অযাপ িাউর্দলাি ক্রদত গাথ চালক্দেরদক্ উৎসাথ ত ক্দর 

যা আইদফার্ ও অযান্ড্রদয়ি থিভাইদসর জর্য থব্র্ামূদলয পাওয়া যায়। অযাপষ্টট চলার পদি 

হমাটরযার্ চালক্দের থরদয়ল-টাইম ট্রাথফক্ ও থেক্-থর্দেনশর্া সংিান্ত স ায়তা প্রোর্ ক্দর। 

এো াও গাথ  চালক্রা ট্রািঅযালাটন (TRANSalert)  ই-হমইদলর জর্য সাইর্-আপ ক্রদত 

পাদরর্ যা থ্রুওদয় সংলগ্ন যার্ব্া দর্র সব্ নদশষ অব্স্থা সম্পদক্ন এখাদর্ তিয প্রোর্ ক্দর৷  

  

পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাগ (Department of Environmental Conservation)  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021443629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2Bl8pWElY2%2F7CVhoWkfCfEpG7O6MQPzDZTkX7RmIkEOA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fmobileapps&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021443629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jJzBWe%2FS%2FuWJiKMd4q0DZDOczMWLiOgp5oakV%2FWQA7o%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021443629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=koejh9Xv52lnlEKBDII8RQ%2BeiFccxH%2BJNdBuAHLN%2FZ8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2Findex.aspx&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021453586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EmxeyYjE0Q7XZ%2FRad%2BZ0hTk1G6l5rcV6LVtr7IysTP4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2Findex.aspx%23_blank&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C4b0daf38e6da4e65fa3308d9d3a6a875%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637773535021453586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qVpOa8NuKrYqhaPMX%2BUCIEEC95APHOuOvl4ltV%2BgiFo%3D&reserved=0


DEC পথরদব্শ সংরক্ষণ পুথলশ অথফসার, ফদরে হরঞ্জাস ন, জরুথর ব্যব্স্থাপর্া ক্মী এব্ং অঞ্চদলর 

ক্মীরা সতক্ন আদের্ এব্ং পথরথস্থথত পয নদব্ক্ষণ ক্রদের্ এব্ং গুরুতর আব্ াওয়া দ্বারা প্রভাথব্ত 

 ওয়া এলাক্া ও অব্ক্াঠাদমাগুদলাদত সচ্ছিয়ভাদব্ ট ল থেদির্। হযদক্াদর্া জরুথর সা া 

প্রোদর্র হক্ষদে স ায়তা ক্রার জর্য লভয সব্ সম্পে যিাস্থাদর্ থর্দয়াচ্ছজত রদয়দে।  

  

পাকন, বিম্বর্াের্ ও ঐবত াবসক সংরক্ষণ েপ্তর (Office of Parks, Recreation and 

Historic Preservation)  

থর্উ ইয়ক্ন হেট পাক্ন পথুলশ এব্ং পাদক্নর পাদস নাদর্লরা সতক্ন আদে এব্ং আব্ াওয়া পথরথস্থথত 

এব্ং তার পথরণাদমর উপর ক্ া র্জর রাখদের্। পাদক্ন গমর্ক্ারীদের parks.ny.gov 

ওদয়ব্সাইট হচক্ ক্রা উথচত অিব্া পাদক্নর সময়, হখালা ও ব্দন্ধর ব্যাপাদর সব্ নদশষ তদিযর জর্য 

তাদের স্থার্ীয় পাক্ন অথফদস ক্ল ক্রা উথচত।  

  

জর্ম্বসিা বিভাগ (Department of Public Service)  

থর্উ ইয়ক্ন হেট জদু  ক্ষয়ক্ষথত মূলযায়র্, পথরথস্থথত হমাক্াদব্লা ও পুর্রুদ্ধার প্রদচিার উদেদশয 

থর্দয়াচ্ছজত ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন ইউষ্টটথলষ্টটর ব্তনমাদর্ প্রায় 5,500 জর্ শ্রথমক্ রদয়দে। 

এদজচ্ছির ক্মীরা পুদরা সময়জদু  ইউষ্টটথলষ্টট ক্ায নিদমর ট্রযাক্ রাখদব্ এব্ং সব্দচদয় হব্থশ 

প্রভাথব্ত  দত পাদর ব্দল িারণা ক্রা এলাক্াগুদলাদত ইউষ্টটথলষ্টট এদজচ্ছিগুদলার যিাযি ক্মী 

থর্দয়াদগর থব্ষয়ষ্টট থর্চ্ছিত ক্রদব্।  

  

বর্উ ইয়কন হেট পুবলে  

হেট পুথলশ (State Police) ক্ষথতেস্ত এলাক্াগুথলদত প্রদয়াজর্ অর্ুযায়ী অথতথরক্ত ট্রুপার 

হমাতাদয়র্ ক্রদত প্রস্তুত রদয়দে। সদেট পুথলদশর সব্ চার-চাক্ার যার্ এব্ং থব্দশষাথয়ত 

যার্ব্া র্ অথব্লদম্ব সা াোদর্র জর্য প্রস্তুত রদয়দে, এব্ং সক্ল জরুথর থব্েুযৎ ও হযাগাদযাদগর 

সরঞ্জাম পরীক্ষা ক্রা  দয়দে।  

  

বর্উ ইয়কন পাওয়ার অিবরটট (New York Power Authority, NYPA) / কোর্াল 

কম্বপ নাম্বরের্ (Canal Corporation)  

থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার অদিাথরষ্টট (New York Power Authority) এব্ং ক্যাদর্ল ক্দপ নাদরশর্ (Canal 

Corporation)-এর ক্মীরা সক্ল ফযাথসথলষ্টট, সম্পে ও সরঞ্জাম থর্রাপে ও প্রস্তুত রদয়দে ব্দল 

থর্চ্ছিত ক্রদত প্রস্তুথত সম্পন্ন ক্রদের্। প্রদয়াজদর্ থব্েুযৎ পরু্রুদ্ধার ক্ায নিমদক্ স ায়তা 

ক্রার জর্য থব্েুযৎ ক্তৃনপক্ষ প্রস্তুত।  

  

হমম্বরাপবলটর্ রািম্বপাম্বটনের্ অিবরটট  

থর্রাপে, থর্ভনরদযাগয পথরদষব্া থর্চ্ছিত ক্রার জর্য MTA থর্থব্ ভাদব্ আব্ াওয়ার অব্স্থা 

পয নদব্ক্ষণ ক্রদে। লব্ণ থেটাদর্া, হযসব্ প্লযাটফম ন ও থসিঁথ দত ব্রফ রদয়দে হসগুদলা পথরষ্কার 

রাখা, এব্ং থসগর্াল, সুইচ, ও িািন হরল ক্ম নক্ষম রাখার জর্য MTA ক্মীরা থর্দয়াচ্ছজত 

িাক্দব্র্। MTA থিজ ও টাদর্ল (MTA Bridges and Tunnels) হমাটরযার্ চালক্দের ব্রদফ ঢাক্া 

স ক্পদি গাথ  চালাদর্ার সময় সতক্নতা অব্লম্বর্ ক্রদত এব্ং গথত ক্থমদয় গাথ  চালাদত 

পরামশ ন থেদি।  
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ো ক্দেরদক্ পথরদষব্ার সব্ নদশষ আপদিট জার্দত new.mta.info হচক্ ক্রার জর্য, এব্ং 

থসদেম ব্যব্ াদরর সমদয় সতক্নতা অব্লম্বদর্র জর্য উৎসাথ ত ক্রা  দি। ো ক্দের হটক্সট 

ব্া ইদমইদলর মািযম থরদয়ল টাইম সাথভনস অযালাদটনর জর্য সাইর্ আপ ক্রা উথচৎ। MTA-এর 

অযাপগুথলর মািযদমও এই সতক্নতা পাওয়া যায়: MYmta, লং আইলযন্ড হরলপদির হট্রদর্র সময় 

এব্ং হমদট্রা-র্ি ন হট্রদর্র সময়।  

  

বর্উ ইয়কন ও বর্উ জাবস ন িন্দর কতত নপক্ষ  

হপাটন অিথরষ্টটও আব্ াওয়া পথরথস্থথতর উপর র্জর রাখদে। থিজ, সদব্ নাপথর হরািওদয় ব্রাব্র 

এব্ং িথসংগুথলদত গথতর উর্ধ্ নসীমা হব্িঁদি হেওয়া  দত পাদর। থব্লম্ব এব্ং ব্াথতলক্রদণর 

ব্যাপাদর সব্ নদশষ তদিযর জর্য ক্যাথরয়ার এব্ং এয়ারলাইদর্র সাদি সরাসথর হযাগাদযাগ ক্রদত 

হপাটন অিথরষ্টটর হফথসথলষ্টট হিদক্ যােীদের উৎসা  হেওয়া  দি। হপাটন অদিাথরষ্টটর 

ফযাথসথলষ্টটসমূ  সম্পদক্ন সব্ নদশষ তদিযর জর্য, অর্ুে  ক্দর হসাশযাল থমথিয়া হচক্ ক্রুর্, PA 

অযালাটন-এর জর্য সাইর্ আপ ক্রুর্ অিব্া PA হমাব্াইল অযাপগুথলর মদিয এক্ষ্টট িাউর্দলাি 

ক্রুর্।  

  

বর্রাপত্তা সংক্রান্ত পরামে ন  

েীতকালীর্ ভ্রমণ  

  

শীতক্ালীর্ সমদয় মতুৃয ও আঘাতপ্রাথির শীষ ন ক্ারণ  দলা পথরব্ র্জথর্ত েুঘ নটর্া।  

  

গাথ দত চলাচল ক্রার আদগ আপর্ার যার্ব্া র্ ব্রফ ও তুষার হিদক্ মুক্ত আদে তা থর্চ্ছিত 

ক্দর থর্র্; ভাদলাভাদব্ েৃষ্টিদগাচর  ওয়াটা ভাদলাভাদব্ গাথ  চালাদর্ার মূল চাথব্ক্াষ্টঠ। আপর্ার 

িামার স্থার্গুদলা সম্পদক্ন পথরক্ল্পর্া ক্দর রাখরু্ এব্ং গাথ গুদলার মদিয আদরা হব্থশ েরূত্ব 

রাখুর্। অথতথরক্ত সতক্ন িাকু্র্ এব্ং মদর্ রাখদব্র্ হয তুষারক্ণা হোট থশশুদেরদক্ আ াল ক্দর 

থেদত পাদর। সব্সময় স ক্ ও আব্ াওয়ার অব্স্থার সদঙ্গ আপর্ার গথতর থমল রাখুর্।  

সক্ল স দক্ চলাচলক্ারী গাথ  চালক্দের জর্য এষ্টট হজদর্ রাখা গুরুত্বপূণ ন হয হনা-প্লাউগুদলা 

ঘণ্টায় 35 মাইল গথতদব্দগ চলাচল ক্দর, যা ব্হু হক্ষদেই হপাে ক্রা গথতসীমার হচদয় ক্ম  দয় 

িাদক্, যাদত থেষ্টটদয় হেয়া লব্ণগুদলা ড্রাইথভং হলদর্র মদিযই িাদক্ এব্ং স ক্পদির ব্াইদর 

থেটদক্ র্া পদ । প্রায় হক্ষদেই ইন্টারদেট  াইওদয়গুদলাদত হনা-প্লাউগুদলা পাশাপাথশ অব্স্থার্ 

ক্দর ক্াজ ক্দর িাদক্, ক্ারণ এদত এক্াথিক্ হলর্ সব্ নাথিক্ ক্ায নক্র ও থর্রাপে উপাদয় পথরষ্কার 

ক্রা যায়।  

গাথ  চালক্ ও পিচারীদেরদক্ও হখয়াল রাখদত  দব্ হয হনা-প্লাউ চালক্দের েৃষ্টিদগাচরতা 

সীথমত িাদক্, এব্ং হনা-প্লাউ এর আক্ার ও ওজর্ হসষ্টটদক্ দ্রুত সরাদর্া ও ব্ন্ধ ক্রা ক্ষ্টঠর্ ক্দর 

তুলদত পাদর। তুষার-অপসারণ-যদের হপের্ হিদক্ ব্রফ ও াদর্া এর চালক্দের েৃষ্টিশচ্ছক্ত 

মারাত্মক্ভাদব্ হ্রাস ক্রদত ব্া হ ায়াইটআউট অব্স্থার ক্ারণ ঘটাদত পাদর। গাথ চালক্দের 

তুষার-অপসারণ-যেদক্ পাশ ক্াষ্টটদয় যাওয়ার হচিা ক্রা ব্া হপের্-হপের্ যাওয়া অিব্া খুব্ 

ক্াোক্াথে যাওয়া উথচৎ র্য়। গাথ  চালক্দের জর্য গাথ  চালাদর্ার জর্য সব্দচদয় থর্রাপে 

জায়গা  দলা হনা-প্লাউ এর হব্শ থপেদর্ হযখাদর্ স ক্পি পথরষ্কার রদয়দে ও লব্ণ থেটাদর্া 

 দয়দে।  
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থর্রাপদে গাথ  চালাদর্ার জর্য থক্েু গুরুত্বপূণ ন পরামদশ নর মদিয রদয়দে:  

  

• শীতক্ালীর্ ঝদ র সমদয় প্রদয়াজর্ র্া  দল গাথ  চালাদব্র্ র্া।  

• হসতুগুদলাদত সতক্নতা অব্লম্বর্ ক্রুর্ ক্ারণ হসখাদর্ স দক্র তুলর্ায় অথিক্ দ্রুত 

ব্রফ জদম যায়।  

• স ক্পদি পদ  িাক্া হভজা পাতার ফদল থপচ্ছিল অব্স্থা ততথর  দত পাদর, তাই পাতার 

স্তুপগুদলা অথতিম ক্রার সময় অদপক্ষাকৃ্ত িীর গথতদত গাথ  চালাদর্া গুরুত্বপূণ ন।  

• আপর্ার গাথ দত ক্ম্বল, এক্ষ্টট হব্লচা, ফ্ল্যাশলাইট ও ব্া থত ব্যাটাথর, ব্া থত গরম 

হপাশাক্, টায়ার হচইদর্র হসট, ব্যাটাথর ব্ুোর ক্যাব্ল, দ্রুত শচ্ছক্তোয়ক্ খাব্ার এব্ং 

থব্পে সংদক্ত হেয়ার জর্য ব্যব্ াদরর উদেদশয উজ্জ্বল রদের ক্াপদ র টুক্রা রদয়দে 

তা থর্চ্ছিত ক্রুর্।  

• গযাদসাথলর্ জদম যাওয়া প্রথতদরাি ক্রদত আপর্ার গযাস টযাঙ্ক পূণ ন রাখুর্।  

• যথে আপর্ার ব্যব্ াদরর জর্য হসল হফার্ অিব্া টু-ওদয় হরথিও িাদক্, তা দল 

ব্যাটাথরদত চাজন থেদয় রাখুর্ এব্ং ভ্রমদণর সময় হসষ্টট আপর্ার সদঙ্গ রাখুর্। যথে আপথর্ 

 াথরদয় যার্, সা াদযযর জর্য ক্ল ক্দর উদ্ধারক্ারীদেরদক্ আপর্ার হলাদক্শর্ জার্াদত 

পারদব্র্।  

• আপর্ার ভ্রমণ পথরক্ল্পর্া সম্পদক্ন অর্য ক্াউদক্ জাথর্দয় রাখদত ভুলদব্র্ র্া।  

• গাথ  চালাদর্ার সময়, যার্ব্া র্গুদলা ব্রফ ও তুষার হিদক্ েদূর রাখুর্।  

• িামার থব্ষয়ষ্টট পথরক্ল্পর্ায় রাখুর্ এব্ং গাথ গুদলার মদিয েরূত্ব ব্জায় রাখুর্। সব্সময় 

স ক্ ও আব্ াওয়ার অব্স্থার সদঙ্গ আপর্ার গথতর থমল রাখুর্।  

  

এষ্টট হজদর্ রাখা গুরুত্বপূণ ন হয হনা-প্লাউগুদলা ঘণ্টায় 35 মাইল গথতদব্দগ চলাচল ক্দর, যা ব্হু 

হক্ষদেই হপাে ক্রা গথতসীমার হচদয় ক্ম  দয় িাদক্, যাদত থেষ্টটদয় হেয়া লব্ণগুদলা ড্রাইথভং 

হলদর্র মদিযই িাদক্ এব্ং স ক্পদির ব্াইদর থেটদক্ র্া পদ । প্রায় হক্ষদেই ইন্টারদেট 

 াইওদয়গুদলাদত হনা-প্লাউগুদলা পাশাপাথশ অব্স্থার্ ক্দর ক্াজ ক্দর িাদক্, ক্ারণ এদত 

এক্াথিক্ হলর্ সব্ নাথিক্ ক্ায নক্র ও থর্রাপে উপাদয় পথরষ্কার ক্রা যায়।  

  

গাথ  চালক্ ও পিচারীদেরদক্ও হখয়াল রাখদত  দব্ হয হনা-প্লাউ চালক্দের েৃষ্টিদগাচরতা 

সীথমত িাদক্, এব্ং হনা-প্লাউ এর আক্ার ও ওজর্ হসষ্টটদক্ দ্রুত সরাদর্া ও ব্ন্ধ ক্রা ক্ষ্টঠর্ ক্দর 

তুলদত পাদর। তুষার-অপসারণ-যদের হপের্ হিদক্ ব্রফ ও াদর্া এর চালক্দের েৃষ্টিশচ্ছক্ত 

মারাত্মক্ভাদব্ হ্রাস ক্রদত ব্া হ ায়াইটআউট অব্স্থার ক্ারণ ঘটাদত পাদর। গাথ চালক্দের 

তুষার-অপসারণ-যেদক্ পাশ ক্াষ্টটদয় যাওয়ার হচিা ক্রা ব্া হপের্-হপের্ যাওয়া অিব্া খুব্ 

ক্াোক্াথে যাওয়া উথচৎ র্য়। গাথ  চালক্দের জর্য গাথ  চালাদর্ার জর্য সব্দচদয় থর্রাপে 

জায়গা  দলা হনা-প্লাউ এর হব্শ থপেদর্ হযখাদর্ স ক্পি পথরষ্কার রদয়দে ও লব্ণ থেটাদর্া 

 দয়দে।  

  

বিেেুৎ বিভ্রাট  

থব্েুযৎ থব্ভ্রাট  দল থর্উইয়ক্নব্াসীদের উথচৎ:  

  



• এই থিভাইসগুথলদক্ ক্ষথত ক্রদত পাদর এমর্ ক্ষণস্থায়ী শচ্ছক্তর প্রব্াদ র হক্ষদে প্রিার্ 

যেপাথত এব্ং অর্যার্য সরঞ্জাম, হযমর্, ক্ম্পম্পউটারগুথল ব্ন্ধ ক্রুর্ ব্া সংদযাগ থব্চ্ছিন্ন 

ক্রুর্। এক্ষ্টট আদলা চালু রাখুর্ যাদত ক্খর্ থব্েযুৎ থফদর আদস তা আপথর্ জার্দত 

পাদরর্। আপথর্ হযখাদর্ ইদলক্ট্রথর্ক্ সরঞ্জাম ব্যব্ ার ক্দরর্ হসখাদর্ সাজন হপ্রাদটক্টর 

ব্যব্ ার ক্রার ক্িা থব্দব্চর্া ক্রুর্।  

• আপর্ার ইউষ্টটথলষ্টট প্রোর্ক্ারীদক্ থব্ভ্রাদটর থব্ষদয় অব্থ ত ক্রদত এব্ং অথফথসয়াল 

তদিযর জর্য স্থার্ীয় সম্প্রচার শুর্দত ক্ল ক্রুর্। ইউষ্টটথলষ্টট স ংস্থাগুদলার এক্ষ্টট 

তাথলক্া হপদত থর্উ ইয়ক্ন হেট থিপাটনদমন্ট অব্ পাব্থলক্ সাথভনদস থভচ্ছজট ক্রুর্।  

• আপর্ার প্রথতদব্শীদের থব্েুযৎ আদে থক্র্া তা হেখুর্। অযাদক্সস ব্া ক্ায নক্রী প্রদয়াজর্ 

আদে এমর্ হলাদক্দের খব্র থর্র্।  

• জরুরী আদলার জর্য শুিুমাে ফ্ল্যাশলাইট ব্যব্ ার ক্রুর্ - হমামব্াথতগুথল আগুর্ লাগার 

ঝুিঁ থক্ ততথর ক্দর।  

• হরথিজাদরটর এব্ং থিজাদরর েরজা ব্ন্ধ রাখরু্ - হব্থশরভাগ খাব্ার হযগুথলর থ মায়দর্র 

প্রদয়াজর্ হসগুথল এক্ষ্টট ব্ন্ধ হরথিজাদরটদর থক্েু ঘন্টার জর্য থর্রাপদে রাখা হযদত 

পাদর। এক্ষ্টট র্া হখালা হরথিজাদরটর প্রায় চার (4) ঘন্টার জর্য খাব্ারদক্ ঠান্ডা রাখদব্। 

এক্ষ্টট সম্পণূ ন থিজার তাপমাোদক্ প্রায় 48 ঘন্টা িদর রাখদব্।  

• ব্াথ র থভতদর ক্াঠক্য়লার থেল ব্যব্ ার ক্রদব্র্ র্া এব্ং তাদপর জর্য গযাদসর চুলা 

ব্যব্ ার ক্রদব্র্ র্া - হসগুথল ক্াব্ নর্ মদর্াক্সাইদির ক্ষথতক্ারক্ মাো ো দত পাদর।  

• ঠান্ডা আব্ াওয়ায়, স্তদর স্তদর হপাশাক্ পদর এব্ং ব্াইদর ক্াটাদর্া সময় ক্থমদয় উষ্ণ 

িাকু্র্। ঠান্ডা চাদপর উপসগ ন (অি নাৎ,  াইদপািাথম নয়া) সম্পদক্ন সদচতর্ িাকু্র্ এব্ং 

উপসগ ন হেখা থেদল যিাযি থচথক্ৎসা ক্রার্।  

• আপথর্ যথে এক্ষ্টট উিঁচু ভব্দর্ িাদক্র্, তা দল থসিঁথ  থেদয় থব্চ্ছডংদয়র সব্ নথর্ম্ন তলায় 

যার্। থলফদট আটদক্ পদর িাক্দল সা াদযযর জর্য অদপক্ষা ক্রুর্। হজার ক্দর েরজা 

হখালার হচিা ক্রদব্র্ র্া। তিয ন িরুর্ - অদর্ক্ ব্াতাস রদয়দে এব্ং থলফদটর থভতরষ্টট 

যােীদের সুরক্ষার জর্য ততথর ক্রা  দয়দে।  

• আপর্ার হপাষা প্রাণীদের জর্য তাজা, শীতল জল প্রোর্ ক্রার ক্িা মদর্ রাখুর্।  

• থর্ষ্প্রদয়াজর্ যাতায়াত ক্রদব্র্ র্া, থব্দশষ ক্দর গাথ দত। থব্ভ্রাদটর সময় ট্রযাথফক্ 

থসগর্যালগুথল ক্াজ ক্রদব্ র্া, যার ফদল যার্জট এব্ং থব্পজ্জর্ক্ গাথ  চালাদর্ার 

অব্স্থা ততথর  দব্। আপর্াদক্ যথে লযাক্আউদটর সময় গাথ  চালাদতই  য়, 4-ওদয় েপ 

থর্য়ম হমদর্ ক্লার ক্িা মদর্ রাখুর্ ক্াজ-র্া-ক্রা ট্রযাথফক্ থসগর্যাল স  হমা গুথলদত।  

• স্বয়ংচ্ছিয় হটলার হমথশর্গুথলর (ATM) হমাট সরঞ্জাম এব্ং থলফটগুথল  য়দতা ক্াজ 

ক্রদব্ র্া।  

  

থর্রাপত্তা সংিান্ত আদরা পরামদশ নর জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেদটর থিথভশর্ অব্ হ ামলযান্ড 

থসথক্উথরষ্টট অযান্ড ইমাদজনচ্ছি সাথভনদসস এর থর্রাপত্তা পরামশ ন সংিান্ত ওদয়ব্দপইজ হেখুর্  

  

###  
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