
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/14/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হেট এম্বেন্সিগুবলম্বক েরুবর সাড়াদাম্বর্র সম্পদ প্রস্তুম্বের বর্ম্বদনের্া 

বদম্বলর্ হেম্ব েু সপ্তা াম্বে হেম্বট চরম ঠাণ্ডা আি াওয়া এিং একটট সম্ভািে েুষার 

ঝম্বড়র সন্সিবলে প্রভাি পরম্বি িম্বল আেঙ্কা করা  ম্বে  

  

বর্ম্ন োপমাত্রার িোবপ্ত  ম্বি বর্উ ইয়কন বসটটম্বে 10 বিবি হিম্বক কোবপটাল বরন্সেয়ম্বর্ 0 

বিবি এিং র্ি ন কাবিম্বে -20 বিবি; পুম্বরা হেম্বট িাোম্বসর গবেম্বিগ ঘণ্টায় 25 মাইল 

পে নে  ম্বে পাম্বর িম্বল আেঙ্কা করা  ম্বে  

  

ঠাণ্ডা িাোম্বসর সেকনো েবর্িার পে নে কাে নকর িাকম্বি হেম্ব েু পন্সিম বর্উ ইয়ম্বকন 

ঠাণ্ডা িাোস -20 বিবি পে নে র্ামম্বে পাম্বর এিং হলক অন্টাবরও সংলগ্ন র্ি ন কাবিম্বে -

40 বিবি পে নে র্ামম্বে পাম্বর   

  

হেট ও হদেেুম্বড় চলমার্ বর্ম্ন-চাপ িেিস্থা ভারী েুষারপাে এিং রবিিার রাে হিম্বক 

হসামিার সকাল পে নে হেটেুম্বড় েীেকালীর্ েুষারপাে ও িষ নণ সৃটি করম্বে পাম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হেট একজন্সিগুথলকক্ জরুথর সাড়াদাকর্র সম্পদ প্রস্তুকের 

থর্কদনশর্া থদকলর্ হেক েু হেটজকুড় আজকক্ চরম ঠাণ্ডা আব াওয়া এবং ক্রমবর্ নমার্ বাোস 

আঘাে ক্রকব, োর ফকল োপমাত্রা হ্রাস পাকব এবং আজকক্ রাে হিকক্ শথর্বার পে নন্ত ঠাণ্ডা 

বাোস থবপজ্জর্ক্ মাত্রায় হর্কম োকব। শুক্রবার সন্ধ্যা 7টা হিকক্ শথর্বার থবক্াল 4টা পে নন্ত 

ঠাণ্ডা বাোকসর সেক্নো ক্াে নক্র িাক্কব হেক েু পন্সিম  ঠাণ্ডা বাোকসর মার্ -20 থিথি পে নন্ত 

হর্কম হেকে পাকর এবং হলক্ অন্টাথরও সংলগ্ন র্ি ন ক্াথিকে -40 থিথি পে নন্ত হর্কম হেকে পাকর 

বকল আশঙ্কা ক্রা  কে। পুকরা হেকট থর্ম্ন োপমাত্রার বযাথি  কব 10 থিথি হিকক্ ক্যাথপটাল -

20 থিথি পে নন্ত। জরুথর সাড়াদার্ক্ারী ক্ম নক্েনারা এছাড়াও এক্টট সম্ভাবয েুষারঝকড়র জর্য 

পে নকবক্ষণ ক্রকছর্ ো রথববার সন্ধ্যায় শুরু  কয় হসামবার পে নন্ত স্থায়ী  কব বকল পূব নাভাস রকয়কছ, 

এটট হেটজকুড় এক্াথর্ক্ অঞ্চকল ভারী েুষারপাে এবং লং আইলযাকের থক্ছু অংকশ সম্ভাবয 

উপকূ্লীয় বর্যা থর্কয় আসকব।  

  

"থর্উ ইয়ক্নবাসীর এখর্ই আজকক্ রাকে ও শথর্বাকর আক্নটটক্ েীব্র দমক্া বাোকসর জর্য প্রস্তুে 

 ওয়া উথচে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্।"এইরক্ম োপমাত্রা ও ঠাণ্ডা বাোকসর মার্ থবপজ্জর্ক্ 

ও ক্ষথেক্ারক্ উভয়  কে প্রায়, োই ঠাণ্ডার সংস্পকশ ন আশা সীথমে ক্রুর্ এবং বাইকর হেকেই 

 কল অকর্ক্ স্তকরর হপাশাক্ পথরর্ার্ ক্রুর্, থবকশষ ক্কর শথর্বার রাকে অরচািন পাকক্ন 

আমাকদর থবলস ভক্তকদর বলথছ। আমাকদর হেকটর জরুথর ক্ম নক্াণ্ড হক্ন্দ্র (Emergency 



Operations Center) এছাড়াও এক্টট সম্ভাবয েুষারঝকড়র জর্য পে নকবক্ষণ ক্রকছর্ ো রথববার 

সন্ধ্যায় শুরু  কয় হসামবার পে নন্ত স্থায়ী  কব বকল পূব নাভাস রকয়কছ, এবং আমরা স্থার্ীয় 

সরক্ারগুথলর প্রকয়াজর্মকো োকদর স ায়ো ক্রার জর্য প্রস্তুে আথছ।"  

  

বেনমাকর্ পুকরা হেকট ক্াে নক্র িাক্া ঠাণ্ডা বাোকসর সেক্নো (Wind Chill warnings) এবং 

আর্ুষ্ঠাথর্ক্ সেক্নোসমূ  শথর্বার সক্াল পে নন্ত জাথর িাক্কব।পন্সিম থর্উ ইয়ক্ন, থফঙ্গার 

হলক্স, হসিাল থর্উ ইয়ক্ন, সাউদার্ ন টটয়ার, র্ি ন ক্াথি, হমা ক্ ভযাথল, ক্যাথপটাল হজলা, এবং 

মর্য- ািসর্ অঞ্চকলর এক্াথর্ক্ ক্াউথন্টকে এক্টট শীেক্ালীর্ ঝকড়র র্জরদাথর (Winter 

Storm Watch) ইসুয ক্রা  কয়কছ।  

  

পূব নাভাস অর্ুোয়ী এক্টট শীেক্ালীর্ ঝড় হেটকক্ রথববার সন্ধ্যা হিকক্ হসামবার পে নন্ত 

প্রভাথবে ক্রকব, থক্ন্তু বষ নকণর প্রক্ার ও পথরমাণ এখকর্া অজার্া।থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ আব াওয়া 

পূব নাভাস পে নকবক্ষণ ক্রার উৎসা  হদওয়া  কে হেক েু সিা ান্তজকুড় আকরা পথরষ্কার থবস্তাথরে 

েিয জার্া োকব। আপর্ার এলাক্ায় আব াওয়া উপকদষ্টার সম্পূণ ন োথলক্া হদখার জর্য 

আপর্ার এলাক্ার র্যাশর্াল ওকয়দার সাথভনস (National Weather Service)-এর ওকয়বসাইট এ 

োর্।  

  

এম্বেন্সির প্রস্তুবে  

  

স্বম্বদম্বের বর্রাপত্তা ও েরুরী পবরম্বষিা বিভাগ (Division of Homeland Security and 

Emergency Services)  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেকটর থিথভশর্ অব হ ামলযাে থসথক্উথরটট এে ইমাকজনন্সি সাথভনকসস (Division of 

Homeland Security and Emergency Services)-এর জরুথর ক্াে নক্রম পথরচালর্া হক্ন্দ্র সন্সক্রয় 

ক্রা  কয়কছ এবং এটট থর্থবড়ভাকব অবস্থা পে নকবক্ষণ ক্রকব, সাড়াদার্ ক্াে নক্রম সমন্বয় ক্রকব, 

এবং দুকে নাকগর সময়জকুড় স্থার্ীয়কদর সাকি হোগাকোগ রক্ষা ক্রকব। এলাক্াগুকলাকে ঝকড়া 

আব াওয়ার ফকল তেথর  ওয়া হেকক্াকর্া প্রকয়াজর্, হেমর্ পাম্প, হচইর্, সযােবযাগ, হজর্াকরটর, 

ক্ট, ক্ম্বল, ও হবােলজাে পাথর্, ইেযাথদর চাথ দা পূরকণ স ায়োর জর্য হেকটর সংস্থার্গুকলার 

মজদু প্রস্তুে রকয়কছ।  

  

পবরি র্ বিভাগ  

  

হেকটর পথরব র্ থবভাগ (Department of Transportation) থর্ম্নথলথখে সম্পদ থর্কয় এক্াথর্ক্ 

অঞ্চকল বেনমার্ থবরূপ আব াওয়া হমাক্াকবলায় সাড়া থদকে:  

  

• 1602টট বড় হনা প্লাও  

• 323টট বড় হলািার  

• 150টট মর্যম থিউটট প্লাও  

• 51টট হটা প্লাউ  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1%23_blank&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U%2Bsk%2FWlgCrobvMYzswkLi8UjCTu6xiLrYLbc2tfRUKk%3D&reserved=0


• 39টট হনা হলায়ার  

• 23টট প্লাওস  থপক্আপ ট্রাক্  

• 19টট হিিার  

  

ভ্রমণ সংক্রান্ত  ালর্াগাদ েকিযর জর্য 511 এ হফার্ ক্রুর্, https://www.511ny.org হদখুর্, 

অিবা থবর্ামূকলযর 511NY হমাবাইল অযাপ িাউর্কলাি ক্রুর্।  

  

থ্রুওম্বয় কেৃনপক্ষ  

  

থ্রুওকয় অকিাথরটটর (Thruway Authority) 681 জর্ অপাকরটর এবং সপুারভাইজার হেটজকুড় 

248টট বড় হনা প্লাও, 116টট মর্যম হনা প্লাও, 10টট হটা প্লাও এবং 66টট হলািার এবং 118,000 

টকর্র হবথশ রাস্তার লবণ থর্কয় সাড়াদাকর্ প্রস্তুে রকয়কছ।  

থ্রুওকয়কে হমাটরচালক্কদরকক্ শীেক্ালীর্ আব াওয়ার অবস্থা সম্পকক্ন সেক্ন ক্রকে থবথভন্ন 

র্রকর্র হমকসজ সাইর্ ও হসাশযাল থমথিয়া বযব ার ক্রা  য়।  

থ্রুওকয় ক্েত নপক্ষ োকদর হমাবাইল অযাপ িাউর্কলাি ক্রকে গাথড়চালক্কদরকক্ উৎসাথ ে ক্কর 

ো আইকফার্ ও অযান্ড্রকয়ি থিভাইকসর জর্য থবর্ামূকলয পাওয়া োয়। অযাপটট চলার পকি 

হমাটরোর্ চালক্কদর থরকয়ল-টাইম ট্রাথফক্ ও থদক্-থর্কদনশর্া সংক্রান্ত স ায়ো প্রদার্ ক্কর। 

এছাড়াও গাথড় চালক্রা ট্রািঅযালাটন (TRANSalert)  ই-হমইকলর জর্য সাইর্-আপ ক্রকে 

পাকরর্ ো থ্রুওকয় সংলগ্ন োর্বা কর্র সব নকশষ অবস্থা সম্পকক্ন এখাকর্ েিয প্রদার্ ক্কর৷  

  

পবরম্বিে সংরক্ষণ বিভাগ (Department of Environmental Conservation)  

  

DEC পথরকবশ সংরক্ষণ পুথলশ অথফসার, ফকরে হরঞ্জাস ন, আপৎক্ালীর্ মযাকর্জকমন্ট োফ 

এবং আঞ্চথলক্ োফরা সেক্ন িাক্কবর্ এবং পথরবথেনে পথরথস্থথেকে র্জর রাখকবর্ এবং খারাপ 

আব াওয়ার দরুর্ ক্ষথেিস্ত  ওয়ার সম্ভাবর্া রকয়কছ এরক্ম এথরয়া এবং অবক্াঠাকমাগুথলকে 

োরা ট লদাথর চালাকবর্। হেকক্াকর্া জরুথর সাড়া প্রদাকর্র হক্ষকত্র স ায়ো ক্রার জর্য লভয সব 

সম্পদ েিাস্থাকর্ থর্কয়ান্সজে রকয়কছ। এক্টট থর্রাপদ ও উপকভাগয শীেক্ালীর্ অথভজ্ঞোর জর্য, 

DEC আউটকিাকরর দশ নর্ািীকদর আকগ হিকক্ পথরক্ল্পর্া ক্রকে এবং পে নাি হপাশাক্ ও েুষার, 

বরফ, এবং ঠাণ্ডার জর্য সরঞ্জাম থর্কয় প্রস্তুে িাক্ার পরামশ ন থদকে।  

  

পাকন, বিম্বর্াদর্ ও ঐবে াবসক সংরক্ষণ দপ্তর (Office of Parks, Recreation and 

Historic Preservation)  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেট পাক্ন পথুলশ এবং পাকক্নর পাকস নাকর্লরা সেক্ন আকছ এবং আব াওয়া পথরথস্থথে 

এবং োর পথরণাকমর উপর ক্ড়া র্জর রাখকছর্। পাকক্ন গমর্ক্ারীকদর parks.ny.gov 

ওকয়বসাইট হচক্ ক্রা উথচে অিবা পাকক্নর সময়, হখালা ও বকন্ধ্র বযাপাকর সব নকশষ েকিযর জর্য 

োকদর স্থার্ীয় পাক্ন অথফকস ক্ল ক্রা উথচে।  

  

ের্ম্বসিা বিভাগ (Department of Public Service)  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Mrgs8exA8Ivm6IPjw%2BbtQZRew1V6rbDK0lNp%2BHRvKfE%3D&reserved=0
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থর্উ ইয়ক্ন হেট জকুড় ক্ষয়ক্ষথে মূলযায়র্, পথরথস্থথে হমাক্াকবলা ও পুর্রুদ্ধার প্রকচষ্টার উকেকশয 

থর্কয়ান্সজে ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন ইউটটথলটটর বেনমাকর্ প্রায় 6,000 জর্ শ্রথমক্ রকয়কছ। 

একজন্সির ক্মীরা পুকরা সময়জকুড় ইউটটথলটট ক্াে নক্রকমর ট্রযাক্ রাখকব এবং সবকচকয় হবথশ 

প্রভাথবে  কে পাকর বকল র্ারণা ক্রা এলাক্াগুকলাকে ইউটটথলটট একজন্সিগুকলার েিােি ক্মী 

থর্কয়াকগর থবষয়টট থর্ন্সিে ক্রকব।  

  

বর্উ ইয়কন হেট পুবলে  

  

হেট পুথলশ (State Police) ক্ষথেিস্ত এলাক্াগুথলকে প্রকয়াজর্ অর্ুোয়ী অথেথরক্ত ট্রুপার 

হমাোকয়র্ ক্রকে প্রস্তুে রকয়কছ। সকেট পুথলকশর সব চার-চাক্ার োর্ এবং থবকশষাথয়ে 

োর্বা র্ অথবলকম্ব সাড়াদাকর্র জর্য প্রস্তুে রকয়কছ, এবং সক্ল জরুথর থবদুযৎ ও হোগাকোকগর 

সরঞ্জাম পরীক্ষা ক্রা  কয়কছ।  

  

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

কম্বপ নাম্বরের্ (Canal Corporation)  

  

থর্উ ইয়ক্ন পাওয়ার অকিাথরটট (New York Power Authority) এবং ক্যাকর্ল ক্কপ নাকরশর্ (Canal 

Corporation)-এর ক্মীরা সক্ল ফযাথসথলটট, সম্পদ ও সরঞ্জাম থর্রাপদ ও প্রস্তুে রকয়কছ বকল 

থর্ন্সিে ক্রকে প্রস্তুথে সম্পন্ন ক্রকছর্। প্রকয়াজকর্ থবদুযৎ পরু্রুদ্ধার ক্াে নক্রমকক্ স ায়ো 

ক্রার জর্য থবদুযৎ ক্েত নপক্ষ প্রস্তুে।  

  

হমম্বরাপবলটর্ রািম্বপাম্বটনের্ অিবরটট  

  

থর্রাপদ, থর্ভনরকোগয পথরকষবা থর্ন্সিে ক্রার জর্য MTA থর্থবড়ভাকব আব াওয়ার অবস্থা 

পে নকবক্ষণ ক্রকছ। লবণ থছটাকর্া, হেসব প্লযাটফম ন ও থসিঁথড়কে বরফ রকয়কছ হসগুকলা পথরষ্কার 

রাখা, এবং থসগর্াল, সুইচ, ও িািন হরল ক্ম নক্ষম রাখার জর্য MTA ক্মীরা থর্কয়ান্সজে 

িাক্কবর্। MTA থব্রজ ও টাকর্ল (MTA Bridges and Tunnels) হমাটরোর্ চালক্কদর বরকফ ঢাক্া 

সড়ক্পকি গাথড় চালাকর্ার সময় সেক্নো অবলম্বর্ ক্রকে এবং গথে ক্থমকয় গাথড় চালাকে 

পরামশ ন থদকে।  

িা ক্কদরকক্ পথরকষবার সব নকশষ আপকিট জার্কে new.mta.info হচক্ ক্রার জর্য, এবং 

থসকেম বযব াকরর সমকয় সেক্নো অবলম্বকর্র জর্য উৎসাথ ে ক্রা  কে। িা ক্কদর হটক্সট 

বা ইকমইকলর মার্যম থরকয়ল টাইম সাথভনস অযালাকটনর জর্য সাইর্ আপ ক্রা উথচৎ। MTA-এর 

অযাপগুথলর মার্যকমও এই সেক্নো পাওয়া োয়: MYmta, লং আইলযে হরলপকির হট্রকর্র সময় 

এবং হমকট্রা-র্ি ন হট্রকর্র সময়।  

  

বর্উ ইয়কন ও বর্উ োবস ন িন্দর কেৃনপক্ষ  

  

হপাটন অিথরটটও আব াওয়া পথরথস্থথের উপর র্জর রাখকছ। থব্রজ, সকব নাপথর হরািওকয় বরাবর 

এবং ক্রথসংগুথলকে গথের ঊর্ধ্ নসীমা হবিঁকর্ হদওয়া  কে পাকর। থবলম্ব এবং বাথেলক্রকণর 

বযাপাকর সব নকশষ েকিযর জর্য ক্যাথরয়ার এবং এয়ারলাইকর্র সাকি সরাসথর হোগাকোগ ক্রকে 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.mta.info%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fGBxAESUfEcO8EAJH90dYupJ0pIlsKwXy7mwMUHQ4Ng%3D&reserved=0


হপাটন অিথরটটর হফথসথলটট হিকক্ োত্রীকদর উৎসা  হদওয়া  কে। হপাটন অকিাথরটটর 

ফযাথসথলটটসমূ  সম্পকক্ন সব নকশষ েকিযর জর্য, অর্ুি  ক্কর হসাশযাল থমথিয়া হচক্ ক্রুর্, PA 

অযালাটন-এর জর্য সাইর্ আপ ক্রুর্ অিবা PA হমাবাইল অযাপগুথলর মকর্য এক্টট িাউর্কলাি 

ক্রুর্।  

  

বর্রাপত্তা সংক্রাে পরামে ন  

  

ফ্রেবাইট  

  

• ফ্রেবাইট এড়াকে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডার সময় ঘকরর থভেকর িাকু্র্।  

• েথদ আপর্াকক্ অবশযই বাইকর হেকে  য়, ো কল আপর্ার শরীকরর প্রথেটট অংশ: ক্ার্, 

র্াক্, পাকয়র আঙু্গল এবং আঙু্গল ইেযাথদ হঢকক্ রাখার হচষ্টা ক্রুর্। গ্লাভকসর হিকক্ 

থমকটর্স ভাকলা। গ্লাভকসর হিকক্ থমকটর্স ভাকলা। আপর্ার ত্বক্ শুষ্ক রাখুর্ এবং 

েিাসম্ভব বাোস হিকক্ দকূর িাকু্র্।  

• প্রচুর পথরমাকণ েরল পার্ ক্রুর্ হেক েু  াইকেশর্ রকক্তর পথরমাণ বাড়ায়, ো 

ফ্রেবাইট প্রথেকরাকর্ সা ােয ক্কর। ক্যাকফইর্, অযালকক্া ল ও থসগাকরট এথড়কয় চলুর্ - 

ক্যাকফইর্ রক্তর্ালীগুকলাকক্ সংকু্থচে ক্কর এবং শরীর উষ্ণ  ওয়া প্রথেকরার্ ক্কর, 

অযালকক্া ল ক্া িঁপুথর্ ক্থমকয় হদয়, ো আপর্াকক্ উষ্ণ িাক্কে সা ােয ক্রকো, এবং 

থসগাকরট বযব ার আপর্ার  াকে রক্ত প্রবা  বন্ধ্ ক্কর হদয়।  

• ফ্রেবাইকটর বযাপাকর সকে   কল ঘকরর হভেকর োওয়ার আগ পে নন্ত শরীকরর ঠাণ্ডা 

অংশ ঘষকবর্ র্া বা মযাসাজ ক্রকবর্ র্া। উষ্ণ েরল পার্ ক্রুর্। হপাশাকক্র বাড়থে স্তর 

ও ক্ম্বল পকর িাকু্র্। আংটট, ঘথড় এবং আিঁটসা িঁট হেকক্াকর্া থক্ছু খুকল হফলুর্।  

• ঘকরর হভেকর আসার পর ফ্রেবাইট  ওয়া পাকয়  া িঁটকবর্ র্া - আপর্ার আকরা হবথশ 

ক্ষথে  কে পাকর। এক্টট উষ্ণ (গরম র্য়) বািটাকব বকস িাকু্র্ এবং এক্টট হভজা, উষ্ণ 

 (গরম র্য়) হোয়াকল থদকয় আপর্ার মুখ ও ক্ার্ মুথড়কয় থর্র্।  

• গরম চুলা বা থ টাকরর ক্াকছ োকবর্ র্া অিবা থ টটং পযাি, গরম পাথর্র হবােল, অিবা 

হ য়ার োয়ার বযব ার ক্রকবর্ র্া। অর্ুভূথে থফকর আসার আকগ আপথর্ থর্কজর ত্বক্ 

পুথড়কয় হফলকে পাকরর্।  

• ফ্রেবাইট  ওয়া ত্বক্ লাল  কয় ফুকল উঠকব এবং আগুকর্ পুকড় োওয়ার অর্ুভূথে  কব। 

আপর্ার হফাস্কা হবকড় হেকে পাকর। হফাসক্া গথলকয় হদকবর্ র্া। এর ফকল ক্ষে  কয় 

হেকে পাকর।  

• েথদ আপর্ার ত্বক্ র্ীল বা র্ূসর  কয় োয়, অকর্ক্ হবথশ ফুকল োয়, হফাস্কা পকড় অিবা 

ত্বকক্র থর্কচও শক্ত ও অসাড় হবার্  য়, ো কল েৎক্ষণাৎ  াসপাোকল োর্।  

  

 াইম্বপািাবম নয়া  

  

• দীঘ ন সময় র্কর শীেল োপমাত্রায় িাক্কল  াইকপািাথম নয়া  কে পাকর, থবকশষ ক্কর থশশু ও 

বয়স্ককদর হক্ষকত্র।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3Dbb706d54-e4eb5466-bb729461-000babd905ee-45d50f6899268e60%26q%3D1%26e%3D867d2220-fea0-4db7-8f98-641544a93502%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.panynj.gov%25252Fport-authority%25252Fen%25252Falerts.html%2526data%253D04%25257C01%25257Cacollins%252540mtahq.org%25257C4e326c0b61b14d7776be08d8d0e66577%25257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%25257C0%25257C0%25257C637489035255805941%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C1000%2526sdata%253DIWSLzw80YKVfV84Mo3xX%25252FEFcXlbVNVHQaMDLH6GohNE%25253D%2526reserved%253D0&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=np7x5IgNbX4RfRncqKfGa1VlpK9gXGAbm0LrM0bIYv4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3Dbb706d54-e4eb5466-bb729461-000babd905ee-45d50f6899268e60%26q%3D1%26e%3D867d2220-fea0-4db7-8f98-641544a93502%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.panynj.gov%25252Fport-authority%25252Fen%25252Falerts.html%2526data%253D04%25257C01%25257Cacollins%252540mtahq.org%25257C4e326c0b61b14d7776be08d8d0e66577%25257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%25257C0%25257C0%25257C637489035255805941%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C1000%2526sdata%253DIWSLzw80YKVfV84Mo3xX%25252FEFcXlbVNVHQaMDLH6GohNE%25253D%2526reserved%253D0&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C00c1d0c3848f42ab9c0808d9d7aad135%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777950920062685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=np7x5IgNbX4RfRncqKfGa1VlpK9gXGAbm0LrM0bIYv4%3D&reserved=0


• থর্ম্নথলথখে লক্ষণগুকলার থদকক্ হখয়াল রাখুর্: মকর্াকোগ থদকে র্া পারা, সমন্বয় দুব নল 

 কয় োওয়া, অস্পষ্ট ক্িা, েন্দ্রা, ক্লাথন্ত এবং/অিবা অথর্য়থিে ক্া িঁপুথর্র পকর  ঠাৎ 

ক্া িঁপুথর্ বন্ধ্  কয় োওয়া।  

• েথদ হক্াকর্া বযন্সক্তর শরীকরর োপমাত্রা 95 থিথি ফাকরর্ াইকটর থর্কচ হর্কম োয়, ো কল 

অথবলকম্ব জরুথর থচথক্ৎসা স ায়োর বযবস্থা ক্রুর্।  

• হভজা হপাশাক্ খুকল হফলুর্, ভুক্তকভাগীকক্ উষ্ণ ক্ম্বকল জথড়কয় রাখুর্, এবং সা ােয র্া 

আসা পে নন্ত োকক্ উষ্ণ, অযালকক্া লথব ীর্, ক্যাকফইর্থব ীর্ েরল পার্ ক্রকে থদর্।  

  

পাবর্র পাইপ সুরবক্ষে রাখা  

  

থর্ম্নথলথখে পদকক্ষপগুকলা অর্ুসরণ ক্কর পাথর্র পাইপ জকম োওয়ার সমসযা ও খারাপ অবস্থা 

প্রথেকরার্ ক্রুর্ এবং আপর্ার বাথড়, অযাপাটনকমন্ট, বা বযবসা প্রথেষ্ঠার্কক্ সুরথক্ষে রাখুর্:  

• ঠাণ্ডার সমকয় রাকের হবলায় ঘকরর বাইকরর হদয়াকল র্ল হিকক্ হফা িঁটায় হফা িঁটায় ঠাণ্ডা ও 

গরম পাথর্ পড়কে থদর্। বাইকরর হদয়াকলর ক্াছাক্াথছ এক্টট হবথসকর্ বা অযাপ্লাকয়কির 

থর্কচ িাক্া ইর্সুকলটথব ীর্ পাইপগুথলকে োপ পাবার জর্য মুল দরজা খুলুর্। োপ োকে 

চালু িাকক্ এবং োপমাত্রা োকে 55 থিথির হচকয় থর্কচ হর্কম র্া োয় ো থর্ন্সিে ক্রুর্।  

• েথদ আপর্ার ঘকরর বাইকর িাক্ার পথরক্ল্পর্া িাকক্, ো কল ঠাণ্ডায় জকম োওয়া হরার্ 

ক্রকে োপ চালু আকছ থক্র্া হদখার জর্য প্রথেথদর্ আপর্ার বাথড় হচক্ ক্রার জর্য 

ক্াউকক্ দাথয়ত্ব থদর্, অিবা পাথর্ হবর ক্কর থদকয় ওয়াটার থসকেম বন্ধ্ ক্কর থদর্ (ঘকরর 

হভেকরর স্প্রংক্লার থসকেম ছাড়া)।  

• েথদ পাইপ ঠাণ্ডায় জকম োয়, ো কল পাইপ হফকট হগকল থক্ভাকব পাথর্ বন্ধ্ ক্রকে  কব 

ো আপর্ার ও আপর্ার পথরবাকরর জার্া রকয়কছ ো থর্ন্সিে ক্রুর্। পাথর্র প্রবা  বন্ধ্ 

ক্কর থদকল ো আপর্ার বাথড়র ক্ষথে র্ূযর্েম পে নাকয় রাখকব।  

• ক্খকর্াই উন্মুক্ত থশখা বা টচন থদকয় জকম োওয়া পাইকপর বরফ গলাকর্ার হচষ্টা ক্রকবর্ 

র্া।  

• জকম িাক্া পাথর্কে ও োর আকশপাকশ থবদুযকের শক্ লাগার সম্ভাবর্ার জর্য সবসময় 

সেক্ন িাকু্র্।  

• এক্জর্ প্লাম্বারকক্ হফার্ ক্রুর্ এবং আপর্ার ইিুযকরি একজকন্টর সাকি হোগাকোগ 

ক্রুর্।  

  

"আগুর্ হিম্বক বর্রাপদ িাকুর্"  

  

জােীয়ভাকব ও থর্উ ইয়ক্ন হেকট ঘকর আগুর্ লাগার প্রর্ার্ ক্ারণগুকলার মকর্য থ টটং 

ইকু্ইপকমন্ট অর্যেম। থ টটং ইকু্ইপকমন্ট হিকক্ আগুর্ লাগার সম্ভাবর্া উকেখকোগযভাকব 

ক্থমকয় আর্কে অল্প থক্ছু স জ পদকক্ষপ ি ণ ক্রুর্। ঘকরর থ টটং থর্কয় আপথর্ েেই সেক্ন 

িাকু্র্ র্া হক্র্ আপর্াকক্ ও আপর্ার পথরবারকক্ আগুর্ লাগার ঘটর্ার জর্য প্রস্তুে িাক্কে 

 কব:  

  



• এক্টট মার্সম্পন্ন হর্া িঁয়া ও ক্াব নর্ মকর্াক্সাইি থিকটক্টর ক্রয় ক্রুর্ ও সেক্নোর সকঙ্গ 

রক্ষণাকবক্ষণ ক্রুর্।  

• আগুকর্র ঝুিঁ থক্ দরূ ক্রকে বা থর্য়িণ ক্রকে আপর্ার বাথড় পরীক্ষা ক্রুর্।  

• বাথড়কে ক্মপকক্ষ 5-পাউে A-B-C র্রকর্র অথগ্ন থর্ব নাপক্ েি রাখুর্ এবং থক্ভাকব 

হসগুকলা বযব ার ক্রকে  য় ো পথরবাকরর সদসযকদরকক্ হশখার্৷  

• পুকরা পথরবারকক্ সকঙ্গ থর্কয় হবর  ওয়ার জর্য এক্টট সুপথরক্থল্পে পি তেথর ক্কর 

রাখুর্।  

• পথরবাকরর সব সদসয পথরক্ল্পর্ার সাকি পুকরাপুথর পথরথচে র্া  ওয়া পে নন্ত 

অর্ুশীলর্মূলক্ ফায়ার ন্সেল আকয়াজর্ ক্রুর্।  

• েথদ আপর্ার বাথড় পুরাের্  য়, ো কল এটট বেনমার্ থবন্সডং হক্ািগুকলা পূরণ ক্রকছ 

থক্র্া ো থর্ন্সিে ক্রকে এক্জর্ হোগয ইকলক্টট্রথশয়ার্ থদকয় ওয়যাথরং পরীক্ষা ক্থরকয় 

থর্র্৷  

• ন্সক্রয়াসট জকম োওয়া, ফাটল, ইট বা বাথল খকস পড়া এবং হেকক্াকর্া প্রথেবন্ধ্ক্ো দরূ 

ক্রকে প্রথে বছর আপর্ার থচমথর্ ও ফায়ারকপ্লস পথরষ্কার ক্রুর্ এবং হচক্ ক্কর হদখরু্।  

• হোকরকজর জায়গা পথরষ্কার এবং পথরপাটট রাখুর্।  

• পদনা, হোয়াকল এবং পটক াডারগুকলাকক্ উত্তি পতষ্ঠেল হিকক্ দকূর রাখুর্।  

• দ্রাবক্ এবং দা য থক্লর্ারগুকলা োকপর উৎস হিকক্ দকূর সংরক্ষণ ক্রুর্। ক্খকর্াই ঘকর 

গযাকসাথলর্ রাখকবর্ র্া।  

• এক্সকটর্শর্ ক্িনগুকলাকে ক্ষকয় োওয়া বা উন্মুক্ত োর অিবা লুজ প্লাগ আকছ থক্র্া হচক্ 

ক্রুর্।  

  

িাবড় গরম করার েন্ত্রপাবে রক্ষণাম্বিক্ষণ ও পরীক্ষা করুর্  

  

দক্ষ থবকশষজ্ঞকদর দ্বারা থ ট পাম্প, চুথে, হস্পস থ টার, ক্াকঠর ও ক্য়লার চুলা, ফায়ারকপ্লস, 

থচমথর্ ও থচমথর্র সংকোগগুকলার েিােি রক্ষণাকবক্ষণ এবং বাথষ নক্ থর্রীক্ষণ আগুর্ প্রথেকরার্ 

ক্রকে এবং জীবর্ বা িঁচাকে পাকর৷ ইর্েকলশর্ (installation), হভথন্টং (venting), জ্বালার্ী হদয়া, 

রক্ষণাকবক্ষণ এবং হমরামকের জর্য প্রস্তুেক্ারকক্র থর্কদনশাবলী অর্ুসরণ ক্রুর্। পথরচালর্া ও 

থর্রাপত্তার থফচারগুকলা আপর্ার মকর্ আকছ ো থর্ন্সিে ক্রকে মাথলকক্র জর্য হদয়া 

মযার্ুয়ালটট পে নাকলাচর্া ক্রুর্৷  

  

হেস ব টার - আসবাবপত্র, উইকো টট্রটকমন্ট, থবছার্াপত্র, হপাশাক্, গাথলচা এবং অর্যার্য 

দা য পদাি ন হিকক্ হস্পস থ টারগুকলাকক্ ক্মপকক্ষ 3 ফুট দকূর রাখুর্। তবদুযথেক্ চুলার সকঙ্গ 

এক্সকটর্শর্ ক্িনগুথলর বযব ার এথড়কয় চলুর্। রুম হছকড় হবর  ওয়া অিবা ঘুমাকে োওয়ার 

আকগ সবসময় হস্পস থ টার বন্ধ্ ক্রুর্।  

  

জ্বালাবর্ বদম্বয় চলা েন্ত্রপাবে - সটঠক্ভাকব ক্াজ ক্রার জর্য, বন্ধ্ ক্রার পদ্ধথে ও সলকে 

পরীক্ষা ক্রুর্। টাটক্া জ্বালাথর্ থদকয় টযাঙ্ক ভকর থর্র্। পুর্রায় জ্বালাথর্ ভরার আকগ থ টারটট 

ঠাণ্ডা ক্কর থর্র্। গরম থ টাকর জ্বালাথর্ ভরার সময় থবপজ্জর্ক্ আগুর্ তেথর  কে পাকর।  

  



কাঠ পুবড়ম্বয় চলা েন্ত্রপাবে ও ফায়ারম্বেস - ক্াকঠর চুলা বা ফায়ারকপ্লকস আবজনর্া 

হপাড়াকবর্ র্া। শুর্ ুভাকলা উপেুক্ত  ািনউিস জ্বালার্। থর্ন্সিে হ ার্ হে আগুর্ জ্বাথলকয়কছর্ ো 

ো আপর্ার অথগ্নকু্ণ্ড বা হোকভর সাকি মার্ার্সই, এটট ওভারকলাি ক্রকবর্ র্া। থর্ন্সিে হ ার্ 

ক্াকঠর চুলা প্রাচীর হিকক্ অন্তে 36 ইন্সঞ্চ দকূর ইর্েল ক্রা  য়। অথগ্নকু্ণ্ড, হোভ ও থচমথর্ 

হিকক্ দা য পদাি ন ভাকলাভাকব সথরকয় রাখুর্। চারপাকশর জায়গা পথরেন্ন রাখুর্। আগুর্ হিকক্ 

আসা ফুলথক্ এবং আগুকর্র সূত্রপাে প্রথেকরার্ ক্রকে সব নদা ফায়ারকপ্লস ন্সির্ বযব ার ক্রুর্। 

আগুকর্র ক্াকছ ক্াউকক্ র্া হরকখ চকল োকবর্ র্া।  

  

বচমবর্ - থচমথর্কে আগুর্ লাগার প্রর্ার্ ক্ারণ  কলা ন্সক্রয়াসট জকম োওয়া। এক্টট হর্াংড়া, বন্ধ্ 

 কয় োওয়া অিবা অবরুদ্ধ  কয় োওয়া থচমথর্ সটঠক্ভাকব হর্া িঁয়া থর্গ নে ক্রকে র্া পারার ক্ারকণ 

থচমথর্কে আগুকর্র সতূ্রপাে ঘটাকে পাকর। থচমথর্ হিকক্ আসা প্রায় সব আবাথসক্ আগুর্ 

প্রথেকরার্কোগয। এক্জর্ হোগয থচমথর্ পথরষ্কারক্ারী দ্বারা প্রথে বছর থচমথর্ হচক্ ক্রাকল ো 

আগুর্ লাগা অিবা ক্াব নর্ মকর্াক্সাইি হিকক্  ওয়া থবষন্সক্রয়া প্রথেকরার্ ক্রকে পাকর।  

  

ছাই - ক্াকঠর চুলা ও ফায়ারকপ্লকস অথেথরক্ত ছাই জমা  কে থদকবর্ র্া। অথেথরক্ত ছাই জকম 

োওয়ার ক্ারকণ জ্বলকর্র জর্য প্রকয়াজর্ীয় বায়ুর প্রচলর্ হরার্ ক্কর। ছাই অপসারকণর সময়, 

টাইট-থফটটং ক্ভারস  এক্টট র্ােব পাত্র বযব ার ক্রুর্। সব নদা ক্াঠাকমা হিকক্ দকূর এক্টট 

বাইকরর অবস্থাকর্ ছাইকয়র স্তুপ ক্রুর্। হদকখ ঠাণ্ডা মকর্  কে এমর্ ছাইকয়র মকর্য থর্থক্থর্থক্ 

ক্কর জ্বলকে িাক্া এক্টট ক্াঠক্য়লা িাক্কে পাকর ো হিকক্ আগুর্ হলকগ হেকে পাকর।  

  

কাি নর্ মম্বর্াক্সাইি  

  

• হেকক্াকর্া জ্বালাথর্ হপাড়াকর্া  কলই ক্াব নর্ মকর্াক্সাইি উৎপন্ন  য় এবং এটট েুক্তরাকে 

দুঘ নটর্াজথর্ে থবষন্সক্রয়ায় মতেুযর প্রর্ার্ ক্ারণ।  

• ক্াব নর্ মকর্াক্সাইি এক্টট গন্ধ্ ীর্, স্বাদ ীর্ ও অদতশয ঘােক্, এবং এটট শর্াক্ত ক্রার 

এক্মাত্র থর্রাপদ উপায়  কলা ক্াব নর্ মকর্াক্সাইি অযালাম ন।  

• বাড়থে থফচাকরর উপর থর্ভনর ক্কর ক্াব নর্ মকর্াক্সাইি অযালাকম নর দাম 20 িলার হিকক্ 

50 িলার পে নন্ত  কয় িাকক্।  

• ক্াব নর্ মকর্াক্সাইকির থবষন্সক্রয়ার লক্ষণগুকলার মকর্য েন্দ্রা, মািা বযিা ও মািা হঘারা 

অন্তভুনক্ত রকয়কছ।  

• আপর্ার েথদ ক্াব নর্ মকর্াক্সাইকির থবষন্সক্রয়ার বযাপাকর সকে   য়, ো কল হসখাকর্ 

বায়ুচলাচকলর বযবস্থা ক্রুর্ এবং  াসপাোকল োর্।  

  

ব টটং সংক্রাে বর্রাপত্তা বিষয়ক অর্োর্ে পরামে ন  

  

• থচমথর্ ও হভন্টগুকলা রুদ্ধ  কয় িাক্া, ক্ষকয় োওয়া ও আলগা  কয় োওয়ার জর্য হচক্ 

ক্রকে ভুলকবর্ র্া।  

• ফায়ারকপ্লস বযব াকরর সময় হর্া িঁয়া হবর  ওয়ার পি পুকরাপুথর খুকল থদর্।  



• হস্পস থ টাকর সটঠক্ জ্বালাথর্ বযব ার ক্রুর্।  

• ক্খকর্া ঘকরর হভেকর অিবা আবদ্ধ জায়গায় ক্য়লা হপাড়াকবর্ র্া অিবা বাথব নথক্উ থিল 

ক্রকবর্ র্া।  

• ক্খকর্া ঘকরর হভেকর, গযাকরকজ, বা গাথড়র মকর্য জ্বালাথর্ পুথড়কয় চকল এমর্ হপাকটনবল 

ক্যাস্প্ম্পং ইকু্ইপকমন্ট বযব ার ক্রকবর্ র্া।  

• ক্খকর্া বাথড়র সকঙ্গ লাগাকর্া গযাকরকজ হক্াকর্া গাথড় চালু অবস্থায় হরকখ থদকবর্ র্া, 

এমর্থক্ গযাকরকজর দরজা হখালা িাক্কলও।  

• হলাক্জর্ ঘমুাকে এমর্ হক্াকর্া ঘকর ক্খকর্াই হভন্টথব ীর্, জ্বালাথর্ পুথড়কয় চলা 

েিপাথে বযব ার ক্রকবর্ র্া।  

• ক্খকর্া বাথড় গরম ক্রার জর্য থক্কচর্ হোভ বযব ার ক্রকবর্ র্া।  

• গযাকরকজ, হবজকমকন্ট বা বাথড়র হক্াকর্া োকক্র ক্াকছ ক্খকর্া গযাস চাথলে হজর্াকরটর 

চালাকবর্ র্া। এটটকক্ দকূরর হক্াকর্া জায়গায় রাখুর্।  

  

েীেকাম্বল গাবড় চালাম্বর্া  

  

শীেক্ালীর্ ঝকড়র সমকয় মতেুয ও আঘােপ্রাথির শীষ ন ক্ারণ  কলা পথরব র্ দুঘ নটর্া।  

গাথড়কে চলাচল ক্রার আকগ আপর্ার োর্বা র্ বরফ ও েুষার হিকক্ মুক্ত আকছ ো থর্ন্সিে 

ক্কর থর্র্; ভাকলাভাকব দতটষ্টকগাচর  ওয়াটা ভাকলাভাকব গাথড় চালাকর্ার মূল চাথবক্াটঠ। আপর্ার 

িামার স্থার্গুকলা সম্পকক্ন পথরক্ল্পর্া ক্কর রাখরু্ এবং গাথড়গুকলার মকর্য আকরা হবথশ দরূত্ব 

রাখুর্। গাথড় চালাকর্ার সময় বাড়থে সেক্নো অবলম্বর্ ক্রুর্ এবং মকর্ রাখকবর্ হে েুষারক্ণা 

হছাট থশশুকদরকক্ আড়াল ক্কর থদকে পাকর। সবসময় সড়ক্ ও আব াওয়ার অবস্থার সকঙ্গ 

আপর্ার গথের থমল রাখুর্।  

সক্ল সড়কক্ চলাচলক্ারী গাথড় চালক্কদর জর্য এটট হজকর্ রাখা গুরুত্বপূণ ন হে হনা-প্লাউগুকলা 

ঘণ্টায় 35 মাইল গথেকবকগ চলাচল ক্কর, ো বহু হক্ষকত্রই হপাে ক্রা গথেসীমার হচকয় ক্ম  কয় 

িাকক্, োকে থছটটকয় হদয়া লবণগুকলা োইথভং হলকর্র মকর্যই িাকক্ এবং সড়ক্পকির বাইকর 

থছটকক্ র্া পকড়। প্রায় হক্ষকত্রই ইন্টারকেট  াইওকয়গুকলাকে হনা-প্লাউগুকলা পাশাপাথশ অবস্থার্ 

ক্কর ক্াজ ক্কর িাকক্, ক্ারণ একে এক্াথর্ক্ হলর্ সব নাথর্ক্ ক্াে নক্র ও থর্রাপদ উপাকয় পথরষ্কার 

ক্রা োয়।  

  

গাথড় চালক্ ও পিচারীকদরকক্ও হখয়াল রাখকে  কব হে হনা-প্লাউ চালক্কদর দতটষ্টকগাচরো 

সীথমে িাকক্, এবং হনা-প্লাউ এর আক্ার ও ওজর্ হসটটকক্ দ্রুে সরাকর্া ও বন্ধ্ ক্রা ক্টঠর্ ক্কর 

েুলকে পাকর। েুষার-অপসারণ-েকির হপছর্ হিকক্ বরফ ওড়াকর্া এর চালক্কদর দতটষ্টশন্সক্ত 

মারাত্মক্ভাকব হ্রাস ক্রকে বা হ ায়াইটআউট অবস্থার ক্ারণ ঘটাকে পাকর। গাথড়চালক্কদর 

েুষার-অপসারণ-েিকক্ পাশ ক্াটটকয় োওয়ার হচষ্টা ক্রা বা হপছর্-হপছর্ োওয়া অিবা খুব 

ক্াছাক্াথছ োওয়া উথচৎ র্য়। গাথড় চালক্কদর জর্য গাথড় চালাকর্ার জর্য সবকচকয় থর্রাপদ 

জায়গা  কলা হনা-প্লাউ এর হবশ থপছকর্ হেখাকর্ সড়ক্পি পথরষ্কার রকয়কছ ও লবণ থছটাকর্া 

 কয়কছ।  

  

থর্রাপকদ গাথড় চালাকর্ার জর্য থক্ছু গুরুত্বপূণ ন পরামকশ নর মকর্য রকয়কছ:  

  



• শীেক্ালীর্ ঝকড়র সমকয় প্রকয়াজর্ র্া  কল গাথড় চালাকবর্ র্া।  

• হসেুগুকলাকে সেক্নো অবলম্বর্ ক্রুর্ ক্ারণ হসখাকর্ সড়কক্র েুলর্ায় অথর্ক্ দ্রুে 

বরফ জকম োয়।  

• সড়ক্পকি পকড় িাক্া হভজা পাোর ফকল থপন্সেল অবস্থা তেথর  কে পাকর, োই পাোর 

স্তুপগুকলা অথেক্রম ক্রার সময় অকপক্ষাক্ত ে র্ীর গথেকে গাথড় চালাকর্া গুরুত্বপূণ ন।  

• আপর্ার গাথড়কে ক্ম্বল, এক্টট হবলচা, ফ্ল্যাশলাইট ও বাড়থে বযাটাথর, বাড়থে গরম 

হপাশাক্, টায়ার হচইকর্র হসট, বযাটাথর বুোর ক্যাবল, দ্রুে শন্সক্তদায়ক্ খাবার এবং 

থবপদ সংকক্ে হদয়ার জর্য বযব াকরর উকেকশয উজ্জ্বল রকের ক্াপকড়র টুক্রা রকয়কছ 

ো থর্ন্সিে ক্রুর্।  

• গযাকসাথলর্ জকম োওয়া প্রথেকরার্ ক্রকে আপর্ার গযাস টযাঙ্ক পূণ ন রাখুর্।  

• েথদ আপর্ার বযব াকরর জর্য হসল হফার্ অিবা টু-ওকয় হরথিও িাকক্, ো কল 

বযাটাথরকে চাজন থদকয় রাখুর্ এবং ভ্রমকণর সময় হসটট আপর্ার সকঙ্গ রাখুর্। েথদ আপথর্ 

 াথরকয় োর্, সা াকেযর জর্য ক্ল ক্কর উদ্ধারক্ারীকদরকক্ আপর্ার হলাকক্শর্ জার্াকে 

পারকবর্।  

• আপর্ার ভ্রমণ পথরক্ল্পর্া সম্পকক্ন অর্য ক্াউকক্ জাথর্কয় রাখকে ভুলকবর্ র্া।  

• গাথড় চালাকর্ার সময়, োর্বা র্গুকলা বরফ ও েুষার হিকক্ দকূর রাখুর্।  

• িামার থবষয়টট পথরক্ল্পর্ায় রাখুর্ এবং গাথড়গুকলার মকর্য দরূত্ব বজায় রাখুর্। সবসময় 

সড়ক্ ও আব াওয়ার অবস্থার সকঙ্গ আপর্ার গথের থমল রাখুর্।  
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