অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/17/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা উম্বেখম্ব াগে েীতকালীর্ ঝম্বের আপম্বেট ইস্ুে কম্বরম্বের্

এই উইকএম্বে বর্উ ইয়ম্বকনর বিবের ভাগ অঞ্চল 12 বেম্বক 24 ইবঞ্চ িরফ অবভজ্ঞতা করম্বি
বেম্বটর জরুবর অপাম্বরের্ বস্ন্টার (State Emergency Operations Center) উন্নত তদারবক
িেিস্থা স্বিয় কম্বরম্বে
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের আসন্ন আবহাওয়ার অ্বস্থা যা স্টেমের স্টবনিরভাগ অ্ঞ্চমে
উমেখমযাগয তু ষারপামতর পূবনাভাস নেময়মে তার, স্টসইসামে স্টেমের প্রস্তুনতও আপমেে র্মরমের্। েুটি ঝমের
প্রেমটি বৃহস্পনতবার নবর্ামে সমগ্র স্টেমে আেমে পরমব, যাএ ফমে স্টেমের প্রান্তভাগ জুমে েুুুই স্টেমর্ পাাঁচ ইনঞ্চ
বরফ জমম যামব বমে আিা র্রা হমে। উইর্এমে, নিতীয় ঝমের সময় নর্উ ইয়র্ন বাসীরা 12 স্টেমর্ 24 ইনঞ্চ
বরফ অ্নভজ্ঞতা র্রার আিা র্রমত পামরর্। গতর্াে স্টেে তার জরুনর অ্পামরির্ স্টসন্টার উন্নত র্রমত
তোরনর্ বযবস্থা সনিয় র্মরমে, এবং রাস্তা এবং র্নমউনর্টিমর্ নর্রাপে রাখমত প্রময়াজর্ীয় নজনর্স র্ামজ
োগামর্ার জর্য ততনর রাখা হময়মে।
"পূবনাভামস িমাগত স্টেখামে স্টয পরবতী র্ময়র্ নের্ ধমর নর্উ ইয়মর্ন উমেখমযাগয তু ষারপাত হমত চমেমে এবং
নর্উ ইয়র্ন বাসীমের এই নবষময় অ্বগত োর্া এবং ঝেটি আেমে পরার আমগ সবধরমের সাবধার্তা অ্বেম্বর্
র্রা এর্ান্ত প্রময়াজর্", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা এই ঝেগুনের উপর র্ো র্জর স্টরমখনে এবং
স্টেমের প্রময়াজর্ীয় সংস্থার্ ও র্মীমের র্ামজ োগামর্ার জর্য আমরা ততনর যামত স্টয সব র্নমউনর্টির সহায়তা
প্রময়াজর্ তামের আমরা দ্রুত সহায়তা র্রমত পানর।"
বৃহস্পনতবার নবর্ামে শুরুর হময়, েুইটির মমধয প্রেম ঝেটি সন্ধ্যামবোয় সারা স্টেমে পনরবযাপ্ত হওয়ার পূমবন
ওময়োর্ন নর্উ ইয়র্ন ও নফঙ্গার স্টের্ অ্ঞ্চমে বময় যামব। স্টেমের প্রান্তবতী অ্নধর্াংি অ্ঞ্চমে সাধারেত েুই স্টেমর্
পাাঁচ ইনঞ্চ তু ষারপাত হমব বমে আিা র্রা যামে স্টযখামর্ নমে-হােসর্ ভযানে, নর্উ ইয়র্ন নসটি ও েং আইেযাে
অ্ঞ্চমে নমশ্র তিতয প্রবাহ বময় যামব বমে প্রতযািা র্রা হমে যা সমময়র সামে সামে বৃনিমত পনরেত হমব।
শুিবার সর্ামের নেমর্, এই তু ষারপাত পনিম স্টেমর্ পূমবন র্মমত শুরু র্রমব।
শুিবার আবহাওয়া অ্ল্প সমময়র জর্য এর্েু িান্ত হওয়ার পমর, পরবতী 36 ঘণ্টায় নর্উ ইয়র্ন বাসীমের, নর্উ
ইয়মর্ন র প্রান্তবতী অ্ঞ্চেগুনেমত স্বাভানবর্ভামব 12 স্টেমর্ 24 ইনঞ্চ তু ুু ষারপামতর জর্য ততনর োর্মত হমব।
ঝেটি আরও িনিিােী হময় িনর্বার প্রান্তবতী অ্ঞ্চে হময় পনিম স্টেমর্ পূমবন সমর যামব, নবমিষ র্মর নবমর্ে ও
সন্ধ্যামবোয়। িনর্বার সন্ধ্যা স্টেমর্ রনববার সর্াে পযনন্ত সময়র্ােমর্ বতন মামর্ সবনানধর্ তু ুু ষারপামতর সমবনাচ্চ
সম্ভাবর্াময় সময়র্াে বমে পূবনাভাস স্টেওয়া হময়মে, স্টসইসামে তু ষারপামতর হার প্রনত ঘণ্টায় এর্ স্টেমর্ েুই
ইনঞ্চমত স্টপ াঁোমব বমে আিা র্রা হমে। মধয-হােসর্ অ্ঞ্চমের নর্েু অ্ংমি িনর্বার স্টিষ রাত স্টেমর্ রনববার

স্টভার পযনন্ত নর্েু ুু নিোবৃনি এবং বরমফর মত ঠাো জমের বৃনিও স্টযাগ হমত পামর। নহমিীতে, সুমমরীয় বাতাস
অ্ঞ্চেটিমত আেমে পরমব বমে রনববার উত্তরপূবন বাতাস বৃনি পামব। তু ষার বময় যাওয়া এবং পোর সামে
সামে, নবপজ্জর্র্ ঠাো বাতামসর র্ারমে স্টসামবামর তাপমাত্রা মাইর্াস স্টতমরা স্টেমর্ 20 স্টত স্টর্মম যাওয়ার
সম্ভাবর্া রময়মে।
মধয-হােসর্ উপতযর্ার নর্মচর নেমর্, নর্উ ইয়র্ন নসটি এবং েং আইেযাে অ্ঞ্চমে, ঝেটি িনর্বার সমন্ধ্য স্টেমর্
রনববামরর মমধয আসমব এবং এর ফমে েুই স্টেমর্ নতর্ ইনঞ্চ বরফ পেমব বমে আিা র্রা হমে। িনর্বার নবমর্ে
5ো র্াগাে হাের্া তু ষরাপামতর আিা র্রা হমে। রনববার সর্াে 4স্টে স্টেমর্ সর্াে 7োর মমধয হীমিীতে
বৃনিরও এর্টি সম্ভাবর্া আমে। সর্াে 8ো র্াগাে সব বৃনিমত এর্টি পনরবতন র্ আসমব। তু ষারপামত পনরবনতন ত
হওয়ার আমগ রনববার নবমর্ে জুমে বৃনি চেমত োর্মব, যার প্রাবেয রাত 8ো র্াগাে হ্রাস পামব। রনববার
সমন্ধ্যমবোয় তাপমাত্রা দ্রুত র্মম যাওয়ার র্ারমে এর্েিা নহমমে হাওয়ার সম্ভাবর্া আমে। রনববার স্টেমর্
স্টসামবার তাপমাত্রা মাইর্াস স্টতমরা স্টেমর্ উনর্মি োর্মব স্টসইসামে ঠাো হাওয়ার তাপমাত্রা িূেয স্টেমর্ মাইর্াস
পাাঁমচর মমধয োর্মব।
নর্উ ইয়র্ন বাসীমের সবনমিষ তেয স্টপময় আপমেে োর্মত তামের স্থার্ীয় আবহাওয়া নরমপােনগুমোমত গভীর
মমর্ামযাগ স্টেয়া উনচত। স্টসইসামে, র্যাির্াে ওময়োর সানভন স (National Weather Service) স্টেমের
স্টবনিরভাগ অ্ঞ্চমের জর্য ইনতমমধয আবহাওয়া পযনমবক্ষে, সতর্ন তা এবং পরামিন ইসুয, বা পূবন-নর্ধনানরত
র্মরমে। আবহাওয়া পযনমবক্ষে, সতর্ীর্রে, উপমেির্ এবং সবনমিষ পূবনাভামসর এর্টি সম্পূেন তানের্ার জর্য,
নভনজে র্রুর্ র্যাির্াে ওময়োর সানভন স ওময়বসাইে।
এম্বজবির প্রস্তুবত

নেপােনমমন্ট অ্ফ ট্রান্সমপামেনির্ (Department of Transportation)

নেপােনমমন্ট অ্ফ ট্রান্সমপামেনির্ 1,595 টি বে প্লাও ট্রার্, 50 টি স্টো প্লাও, 323 টি বে স্টোোর, 40 টি
স্টনামলায়ার, 20 টি স্টগ্রোর, 197 টি প্লাওযুি মাঝানর নেউটি ও নপর্আপ ট্রার্, 34 টি ট্রাক্টর স্টট্রইোর এবং
430,000 েমর্র স্টচময়ও স্টবনি েবে নর্ময় প্রস্তুত আমে। িীতর্ােীর্ ঝমের অ্গ্রগনতমত সমগ্র স্টেে জুমে রাস্তা
সুরনক্ষত রাখমত সাহাযয র্রমত এই সরঞ্জাম এর পািাপানি 3,900 এর স্টবনি র্মনর্তন া ও সুপারভাইজার নর্ময়াগ
র্রা হময়মে।
স্টমােরচাের্মের যাত্রার পূমবন 511NY এখামর্ স্টেখমত বা স্টমাবাইে অ্যাপ োউর্মোে র্রমত মমর্ র্রামর্া হমে।
এই নবর্ামূমেযর পনরমষবাটি বযবহারর্ারীমের রাস্তার অ্বস্থা স্টেখার সুমযাগ স্টেয় এবং এমত রময়মে এর্টি িীমতর
যাত্রার সতর্ীর্রে পিনত যা বাস্তব-সমময় যাত্রার নরমপােন ও স্টর্ার্ স্টর্ার্ স্টেে রাস্তা পনরষ্কার, স্টভজা বা বরমফ
ঢার্া তা প্রেিনর্ র্মর। পিনতটি স্টমােরচাের্মের যাত্রা র্রা আমে সমীচীর্ নর্ র্া তা নর্ধনারে র্রমত এর্ো
উপর্ারী সংস্থার্ প্রোর্ র্মর।

থ্রুওময় অ্মোনরটি (Thruway Authority)

থ্রুওময় অ্মোনরটি (Thruway Authority)র 663 জর্ সুপারভাইজার ও চাের্ আমে যারা সমগ্র স্টেে জুমে
248 টি বে স্টনা প্লাও, 128 টি মাঝারিা স্টনা প্লাও, 9 টি স্টো প্লাও এবং 58 টি স্টোোর র্ামজ নর্ময়ানজত র্রমত
এবং 122,000 েমর্রও স্টবনি রাস্তার েবে প্রময়াগ র্রমত প্রস্তুত। থ্রুওময়মত িীমতর আবহাওয়া অ্বস্থার
বযাপামর স্টমােরচাের্মের সতর্ন র্রমত তবনচত্রযময় বাতন া নচহ্ন, হাইওময় সতর্ন তা স্টরনেও এবং স্টসািযাে নমনেয়া
বযবহার র্রা হয়।

থ্রুওময় অ্মোনরটি স্টমােরচাের্মের তামের স্টমাবাইে অ্যাপ োউর্মোে র্রমত উৎসানহত র্মর যা iPhone ও
Android নেভাইমস োউর্মোে র্রমত নবর্ামূমেয উপেভয। অ্যাপটি স্টমােরচাের্মের বাস্তব-সমময় ট্রানফর্
এবং নের্ নর্মেন ির্া সহায়তা োমভর সরাসনর সুমযাগ প্রোর্ র্মর। এোোও স্টমােরচাের্রা TRANSalert
ইমমইমের জর্য সাইর্ আপ র্রমত পামরর্ যা সমগ্র থ্রুওময় জুমে সবনমিষ ট্রানফর্ পনরনস্থনত প্রোর্ র্মর এই নেঙ্ক
www.thruway.ny.gov/tas/index/shtml অ্র্ুসরে র্মর। সঠির্ সমময়র আপমেমের জর্য, স্টমােরচাের্রা
থ্রুওময় ও নর্উ ইয়মর্ন র অ্র্যার্য রাস্তার ট্রানফর্ পনরনস্থনত প্রেিনর্র্ারী ইন্টামরনক্টভ মযাপ স্টেখমত েু ইোমর
@ThruwayTraffic অ্র্ুসরে র্রমত পামরর্ অ্েবা www.thruway.ny.gov নভনজে র্রমত পামরর্।

স্টেে পুনেি

খারাপ আবহাওয়ায় ক্ষনতগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবর্াযুি রাস্তাগুনেমর্ স্টফার্াস র্মর, নর্উ ইয়র্ন স্টেে পুনেি অ্নতনরি
পুনেির্মী র্ানমময় স্টেে জুমে র্জরোনরর আওতা বনধনত র্মরমে। স্টফার-হুইে ড্রাইভ স্টভনহমর্ে, স্টনামমাবাইে,
এবং UTV সহ নবমিষভামব ততনর স্টেে পুনেমির সমস্ত গােী অ্নবেমম্ব সহায়তার জর্য স্টর্ িেগতভামব র্ামজ
োগামর্া হময়মে। আমরা আমামের র্াযনর্োপগুনে নর্উ ইয়র্ন স্টেে নেপােনমমন্ট অ্ফ ট্রান্সমপামেনির্, নর্উ ইয়র্ন
স্টেে থ্রুওময় অ্মোনরটি এবং পুমরা স্টেমের স্থার্ীয় অ্ংিীোরমের সামে সমন্বয় সাধর্ র্রনে।
বর্রাপদ াত্রা
এই ঝেগুনের সময়, নর্উ ইয়র্ন বাসীমের বৃহস্পনতবার সন্ধ্যা ও শুিবার সর্ামে স্টসইসামে উইর্এে পযনন্ত
যাতায়ামতর সময় নপনেে রাস্তা সহ বরফ বময় যাওয়ার বা পো আিা র্রমত পামরর্। চাের্মের শুধু
প্রময়াজমর্র সময় অ্নত সাবধার্তা অ্বেম্বর্ র্মর ভ্রমে র্রমত আহ্বার্ জার্ামর্া হমে।
নর্রাপে ড্রাইনভং এর নর্েু সবমচময় গুরুত্বপূেন পরামিনগুনের অ্ন্তভুন ি হে:
•
•
•
•

•
•
•

যখর্ িীতর্ােীর্ ঝে আঘাত হামর্, তখর্ প্রময়াজর্ র্া হমে ড্রাইভ র্রমবর্ র্া।
স্টসতু গুমোয় সাবধার্তা অ্বেম্বর্ র্রুর্ স্টযমহতু বরফ স্টসখামর্ রাস্তার স্টচময় দ্রুত জমাে বাাঁমধ।
স্টভজা পাতা রাস্তামর্ নপনেে র্রমত পামর, তাই যখর্ই সামমর্ তামের এর্ো স্তূ প আসমব, তখর্ আমরা
ধীর গনতমত গানে চাোমর্াো গুরুত্বপূেন।
আপর্ামর্ আবনিযর্ভামব ভ্রমে র্রমত হমে, এো নর্নিত র্রুর্ স্টয আপর্ার গানেমত র্ম্বে, স্টবেচা,
ফ্ল্যািোইে ও অ্নতনরি বযাোনর, অ্নতনরি গরম র্াপে, এর্ স্টজাো োয়ার স্টচর্, বযাোনর বুোর
তার, সহমজ িনি প্রোর্র্ারী খাবার এবং নেসমট্রস ফ্ল্যাগ নহমসমব বযবহার র্রমত উজ্জ্বে রমের
র্াপমের মমতা টিমর্ োর্ার সরঞ্জামানে োমর্।
প্লানবত রাস্তার উপর নেময় গানে চাোমবর্ র্া; ঘুমর নগময় অ্র্যনের্ নেময় যার্। প্রনত ঘণ্টায় েুই মাইে
স্টবমগ বময় চমে জে এর্ো রাস্তা বা স্টসতু স্টেমর্ গানে ভানসময় নর্ময় স্টযমত পামর।
স্টযসব জায়গায় র্েী বা জেপ্রবাহ হঠাৎ বৃনি স্টপময় বর্যা আর্মত পামর, স্টযমর্ হাইওময়র গতন , স্টসতু ও
নর্চু ুু এোর্া, স্টসখামর্ েক্ষয রাখুর্।
যনে আপনর্ আপর্ার গানের নভতমর োমর্র্ আর আপর্ার চারপামি জে দ্রুতমবমগ বােমত োমর্,
তাহমে অ্নবেমম্ব গানে স্টেমে চমে যার্।

উপরন্তু, িীতর্ােীর্ ঝমের সমময় সবমচময় স্টবনি মৃতুয ও আঘামতর র্ারে হে পনরবহর্ েুঘনের্া। ড্রাইনভং
শুরুর আমগ, আপর্ার গানে যামত বরফ ও তু ষারমুি োমর্ তা নর্নিত র্রুর্; ভামো েৃনিিনি ভামো ড্রাইনভং

এর চানবর্াঠি। োমার জায়গাগুমোর পনরর্ল্পর্া র্রুর্ এবং গানেগুনের মমধয েূরত্ব বজায় রাখুর্, অ্নতনরি
সতর্ন োকুর্, ও মমর্ রাখুর্, বাতাস তানেত তু ষারপুঞ্জ স্টোে স্টোে নিশুমের আোে র্মর নেমত পামর। অ্নধর্ন্তু,
সবসময় রাস্তা ও আবহাওয়ার পনরনস্থনতর সামে আপর্ার গনত স্টমোর্।
সব রাস্তার স্টমােরচাের্মের জর্য এো গুরুত্বপূেন স্টয স্টনাপ্লাও ঘণ্টায় 35 মাইে পযনন্ত গনতমবমগ চমে যা অ্মর্র্
স্টক্ষমত্রই নেনখত গনত সীমার স্টেমর্ র্ম, এো সুনর্নিত র্রমত স্টয েোমর্া েবে ড্রাইনভং স্টেমর্ োমর্ ও রাস্তায়
েনেময় র্া পমে। বারংবার ইন্টারমেে হাইওময়মত, স্টনাপ্লাও পািাপানি র্াজ র্মর, স্টযমহতু অ্মর্র্গুমো স্টের্
এর্সামে পনরেন্ন র্রার এো সবমচময় র্মনক্ষম ও নর্রাপে উপায়।
এোোও স্টমােরচাের্ ও পেচারীমের এো মাোয় রাখা উনচৎ স্টয স্টনাপ্লাও ড্রাইভারমের েৃনিসীমা সীনমত োমর্,
এবং স্টনাপ্লাও এর আর্ার ও ওজর্ স্টর্ িমে ও দ্রুত োমামর্া র্ির্র র্মর স্টতামে। স্টনাপ্লাও এর স্টপের্ স্টেমর্
বরফ ওোমর্া অ্তযনধর্ ভামব েৃনিিনি হ্রাস র্রমত বা স্টহায়াইেআউে অ্বস্থার র্ারে ঘোমত পামর।
স্টমােরচাের্মের স্টনাপ্লাও স্টর্ পার র্মর যাওয়ার স্টচিা বা স্টপেমর্ খুব র্াোর্ানে যাওয়া উনচৎ র্য়।
স্টমােরচাের্মের জর্য সবমচময় নর্রাপে জায়গা হে স্টনাপ্লাও এর স্টবি স্টপেমর্ স্টযখামর্ রাস্তা পনরষ্কার ও েবোি।
তীব্র ঠাণ্ডায় বর্রাপত্তা
স্টম সুমী স্টপািার্-আিার্ পনরধার্ র্রুর্
•

•
•
•

স্টঢাো, হাের্া, এর্ানধর্ আস্তরে-নবনিি গরম র্াপে পনরধার্ র্রুর্। আস্তরমের মমধয আেমর্ পো
বাতাস ইর্সুযমেেমরর র্াজ র্মর। ঘাম হওয়া এোমত, স্টযো স্টেমর্ ঠাণ্ডা স্টেমগ স্টযমত পামর, র্াপমের
আস্তরে খুমে স্টফো স্টযমত পামর। বাইমরর স্টপািার্ েৃঢ়ভামব স্টবার্া, পানর্ স্টরাধর্ এবং মাোর েু নপ-যুি
হমত হমব।
মাোয় সবসময় এর্টি হযাে বা েু নপ পনরধার্ র্রুর্ র্ারে আপর্ার িরীমরর প্রায় অ্মধনর্ তাপমাত্রা
মাোর স্টখাো তােু নেময় স্টবনরময় স্টযমত পামর।
আপর্ার ফু সফু সমর্ তীব্র িীত স্টেমর্ সুরক্ষা নেমত স্কাফন নেময় মুখমণ্ডে স্টঢমর্ রাখুর্।
র্নি ঢার্মত হাতমমাজার স্টচময় েস্তার্া অ্নধর্ র্াযনর্র র্ারে আেু েগুমো পরস্পমরর সংস্পমিন অ্নধর্
উষ্ণ োমর্।

র্ানয়র্ শ্রম

িীমতর ঝমো পনরনস্থনত এবং তিতয প্রবাহ এর্ প্রর্ার প্রােঘাতী আবহাওয়া র্ারে ঠাণ্ডা তাপমাত্রা আপর্ার
হৃেনপমণ্ড বােনত চাপ স্টফমে। অ্নতনরি পনরশ্রম, স্টযমর্ তু ষার পনরষ্কার র্রা, ময়ো সাফ র্রা অ্েবা গানে
ধাক্কা স্টেওয়া আপর্ার হােন অ্যাোমর্র ঝুাঁ নর্ বাোমত পামর।
এসব সমসযা এোমত, নর্মনাি পরামিন স্টমমর্ চেুর্:
•
•
•

উষ্ণ োকুর্, গরম র্াপে-স্টচাপে পনরধার্ র্রুর্ এবং বাইমর র্াজ র্রার সময় ধীম্বর কাজ করুর্।
অ্নতনরি পনরশ্রম এোমত ঘর্ঘর্ নবশ্রাম নর্র্।
বুমর্ বযো অ্র্ুভব র্রমে – োমুর্ এবং তৎক্ষোৎ র্ামরা সাহাযয নর্র্।

হাইমপাোরনময়া

েীঘন সময় ঠাণ্ডা তাপমাত্রায় োর্মে হাইমপাোরনময়া হমত পামর, নবমিষ র্মর নিশু ও বৃিমের।
নর্মনাি উপসগনগুমোর নেমর্ স্টখয়াে রাখুর্:
•
•
•
•
•
•

মমর্ামযাগ নেমত র্া পারা
েুবনে সমন্বয়
র্োয় অ্স্পিতা
ঘুমঘুম ভাব
অ্বসাে
তীব্র র্াাঁপুনর্র পর হঠাৎ র্মর র্াাঁপুনর্ স্টেমম যাওয়া

স্টর্ামর্া বযনির িরীমরর তাপমাত্রা যনে 95 নেনগ্র ফামরর্হাইমের নর্মচ স্টর্মম যায়, তাহমে তৎক্ষোৎ জরুনর
নচনর্ৎসা সহায়তা নর্র্। স্টভজা র্াপে খুমে স্টফেুর্, স্টরাগীমর্ গরম র্ম্বে নেময় মুমে স্টফেুর্, এবং বাইমরর
সাহাযয আসার আগ পযনন্ত স্টরাগীমর্ গরম, অ্যােমর্াহে ও র্যামফইর্ নবহীর্ তরে পার্ র্রমত নের্।

ফ্রেবাইে

িীমতর নেমর্ যারা বাইমর র্াজ র্মর বা স্টখোধুো র্মর তামের অ্জ্ঞামতও ফ্রেবাইে হমত পামর। ফ্রেবাইে
স্টরামগর শুরুর নেমর্ স্টর্ামর্া বযো র্রবো র্া, সুতরাং নর্মনর নবপে সংমর্তগুমোর প্রনত েক্ষয রাখমবর্:
•
•
•

প্রেমত, ত্বমর্ অ্সােতা স্টবাধ হমত পামর এবং রনের্ হময় স্টযমত পামর। তারপর এটি সাো বা ধূসর-হেমে
রূপ নর্মত পামর। ফ্রেবাইমে আিান্ত ত্বর্ স্পমিনই নিরনিমর অ্র্ুভূনত হমত পামর।
ফ্রেবাইে হমত পামর সমেহ হমে, স্টরাগীমর্ এর্টি উষ্ণ স্থামর্ সনরময় নর্র্। আিান্ত স্থার্টি গরম ও
শুর্মর্া নর্েু নেময় স্টঢমর্ নের্। র্খমর্া ঘষাঘনষ র্রমবর্ র্া।
তারপর অ্নতসত্বর স্টর্ামর্া োিামরর র্ামে অ্েবা হাসপাতামে নর্ময় যার্।
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