
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/11/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 

 

একটি ভয়ািহ েীতকালীর্ ঝড় বর্উ ইয়ম্বকন  আঘাত হার্ম্বত পাম্বর িম্বল গভর্নর কুওম্বমা সতকন  
থাকম্বত িম্বলম্বের্  

  

বিে কম্বয়কটি উপকূলীয় অঞ্চল 24 ইবঞ্চ পর্নন্ত তুষার এিং িরম্বের মুম্বিামুবি হম্বত পাম্বর  

  

তুষার, িরে এিং েবিোলী িায়ুর জর্ে মঙ্গলিার সন্ধ্োয় এিং িুধিার সকাম্বল র্াতায়াম্বতর 

বেম্বে বিপজ্জর্ক ড্রাইবভং অিস্থা ততবর হওয়ার সম্ভাির্া  
  

বেম্বের জরুবর কার্নক্রম বকন্দ্র (State Emergency Operations Center) তদারবক িেিস্থা 
উন্নত করম্বত সবক্রয় করম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের ভারী তুষারপাত, বরফ এবং ববশ বায়ুপ্রবামের জর্য ততনর 

থার্ার আমবের্ র্মরমের্, র্ারণ শীতর্ালীর্ জটিল ঝড়টি মঙ্গলবার সর্ামল শুরু েময় বুধবার পর্নন্ত নর্উ 

ইয়মর্ন  প্রভাব বফলমব বমল ধারণা র্রা েমে। ঝড়টি েনিণ বথমর্ রামের মধয নেময় বময় র্ামব বর্টি সামথ 

তুষারপাত আর্মব র্ার সামথ থার্মব- অ্থবা র্া পনরবনতন ত েময় েমব- ঠাণ্ডা বৃনি বা নশলাবৃনি নের্ অ্গ্রসর 

েওয়ার সামথ সামথ। বেটটির বর্মর্ামর্া স্থামর্ েনিণাঞ্চলীয় অ্ঞ্চমল তুষার ও বরমফর র্ময়র্ ইনঞ্চ বথমর্ শুরু 

র্মর উত্তর প্রমেমশ 24 ইনঞ্চ বনৃিপাত পর্নন্ত উৎপন্ন েওয়ার সম্ভাবর্া রময়মে। এই ঝড়গুনলর সময়, নর্উ 

ইয়র্ন বাসীরা মঙ্গলবার সন্ধ্যা ও বুধবার সর্ামল র্াতায়ামতর সময় নপনেল রাস্তা সে বরফ বময় র্াওয়ার বা 
পড়ার আশা র্রমত পামরর্। ভ্রমণ র্রার সময় গানড়চালর্মের চরম সাবধার্তা অ্র্শুীলর্ র্রার জর্য আহ্বার্ 

র্রা েেে ।  

  

"আমরা বেট জমুড় আরও এর্টি শীতর্ালীর্ ঝমড়র জর্য প্রস্তুনত নর্নে বমল, আনম নর্উ ইয়র্ন বাসীমর্ 

নবপজ্জর্র্ ড্রাইনভং পনরনস্থনতর জর্য প্রস্তুত েমত এবং বরফ পনরষ্কারর্ারী এবং অ্র্যার্য সোয়তার্ারী গানড়গুনল 

বথমর্ েমূর থার্মত বলনে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা সনিয়ভাবে  ঝড় পর্নমবিণ র্রনে এবং নর্উ 

ইয়মর্ন র সড়র্পথগুনল র্তটা সম্ভব পনরষ্কার এবং নর্রাপে রাখা নর্নিত র্রার জর্য প্রময়াজর্ীয় সম্পেগুনল 

স্থাপর্ র্রমত প্রস্তুত।"  

  

তুষারপাত ওময়োর্ন নর্উ ইয়র্ন  এবং নফঙ্গার বলমর্র অ্ঞ্চমল মঙ্গলবার সর্ামল শুরু েমব, এবং সারা নের্ জমুড় 

পূবন নেমর্ সমর বর্মত থার্মব, সামথ প্রনত ঘণ্টায় এর্ ইনঞ্চ তুষারপামতর োমরর আশঙ্কা রময়মে। েপুুমরর নেমর্ 

মোভার্ ভযানল এবং র্যানপটাল অ্ঞ্চমলর নর্েু অ্ংশ সে েনিণ টায়ারমর্ প্রভানবত র্রমত পামর এমর্ বরমফর 

খণ্ড ততনর েওয়ার আশঙ্কা আমে, এবং এর সামথ পমর সন্ধ্যায় এবং রামতর ববলায় ঠাণ্ডা বৃনিপামতর আশঙ্কাও 

আমে । I-90 র্নরম ার বথমর্ উত্তমর বর্মত, উত্তর প্রমেমশর টাগ নেল প্লাটু অ্ংমশ তুষারপাত ববমড় 24ইনঞ্চ পর্নন্ত 



 

 

বপ ৌঁোমব। তুষার ও বরফ োড়াও, উপকূল বরাবর ঘণ্টায় 35 মাইল ও অ্ভযন্তরীণ জায়গায় ঘণ্টায় 25 মাইল 

পর্নন্ত ববমগর বায়ুপ্রবাে েমত পামর, র্া মামঝ মামঝ তুষারপাতও ঘটামত পামর।  

  

নর্উ ইয়র্ন  নসটি এবং লং আইলযামে তুষারপাত বমাট এর্ বথমর্ চার ইনঞ্চ পর্নন্ত বপ ৌঁোমত পামর; মধয-ো সর্ 

ভযানল, পনিমা নর্উ ইয়র্ন  এবং নফঙ্গার বলর্ অ্ঞ্চমল চার বথমর্ সাত ইনঞ্চ; র্যানপটাল অ্ঞ্চল, মোভার্ ভযানল, 

বসন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন  এবং েনিণ টায়ামর আট বথমর্ 12 ইনঞ্চ; এবং উত্তর বেমশ 24 ইনঞ্চ পর্নন্ত। তুষার োড়াও 

নর্েু নর্েু এলার্া ঝড় বশষ েমত েমত এর্ চতুথনাংশ ইনঞ্চ বরফ পর্নন্ত অ্র্ুভব র্রমত পামর।  

  

নর্উইয়র্ন বাসীমের সবনমশষ তথয বপমত তামের স্থার্ীয় আবোওয়া নরমপাটন গুমলামত গভীর মমর্ামর্াগ বেয়া 
উনচত। ববশ র্ময়র্টি শীতর্ালীর্ আবোওয়া উপমেিা, ঘনড় এবং সতর্ন তা জাতীয় আবোওয়া পনরমষবা দ্বারা 
ইমতামমধযই জানর র্রা েময়মে এবং নর্উ ইয়র্ন বাসীমের ঝমড়র সময়র্াল ধমর অ্বগত থার্ার জর্য উত্সানেত 

র্রা েময়মে। আবোওয়া পর্নমবিণ, সতর্ীর্রণ, উপমেশর্ এবং সবনমশষ পূবনাভামসর এর্টি সমূ্পণন তানলর্ার 

জর্য, নভনজট র্রুর্ র্যাশর্াল ওময়োর সানভন স (National Weather Service) ওময়বসাইট।  

  

এম্বজবির প্রস্তুবত  

বোমলযাে নর্রাপত্তা ও জরুনর বসবা নবভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 

Services)  

বোমলযাে নর্রাপত্তা ও জরুনর বসবা নবভাগ বেট এমজনি ও স্থার্ীয় সরর্ামরর সামথ সমন্বয় অ্বযােত বরমখমে 

এটি নর্নিত র্রার জর্য র্ামত বেমটর েশটি নরনজওর্াল ের্পাইমলর সংস্থার্ ঝমড়র পুমরা সময় জমুড় 

সেজলভয থামর্। বেমটর জরুনর র্ার্নিম বর্মের র্মীরা এবং আঞ্চনলর্ র্মীরা প্রময়াজর্মত বর্মর্ামর্া 
সমসযার সমাধার্ র্রমত প্রস্তুত আমে।  

  

ন পাটন মমন্ট অ্ফ ট্রািমপামটন শর্ (Department of Transportation)  

বেমটর পনরবের্ নবভাগ 1,504 টি বড় প্লাও ট্রার্, অ্নতনরক্ত 95টি সনিয় নরজাভন  প্লাও, 20টি বগ্র ার, 

326টি বড় বলা ার, 185টি নমন য়াম ন উটি প্লাও ট্রার্, 35টি বনা বলায়ার ও 32টি ট্রযাক্টর বট্রইলামরর সামথ 

সাড়া বেওয়ার জর্য প্রস্তুত। নবভামগ 410,000 টমর্র ববনশ লবণ রময়মে। শীতর্ালীর্ ঝমড়র অ্গ্রগনতমত সমগ্র 

বেট জমুড় রাস্তা সুরনিত রাখমত সাোর্য র্রমত এই সরঞ্জাম এর পাশাপানশ 3,900 এর ববনশ র্মনর্তন া ও 

সুপারভাইজার নর্ময়াগ র্রা েময়মে। নবভাগটি সারা বেমটর জরুনর র্নরম ারগুনলমত জর্গণমর্ ঝড় বাতন া 
বপ্ররণ উন্নত র্রমত জর্য অ্নতনরক্ত 50টি সুবে পনরবতন র্শীল নচহ্ন স্থাপর্ র্মরমে।  

  

নর্ম্নরূপ-ভামব নবভাগটি অ্নতনরক্ত সম্পে স্থাপর্ র্রমে:  

  

• রাজধার্ী অ্ঞ্চল লং আইলযাে বথমর্ পাৌঁচটি প্লাও ট্রার্, 10জর্ অ্পামরটর এবং এর্জর্ সুপারভাইজার 

পামবর্  

• মোভার্ ভযানলটি লং আইলযাে বথমর্ পাৌঁচটি প্লাও ট্রার্, 10জর্ অ্পামরটর এবং এর্জর্ 

সুপারভাইজার পামব  

• উত্তর প্রমেশ েনিণ টায়ার বথমর্ আটটি প্লাও ট্রার্, 16জর্ অ্পামরটর এবং নতর্জর্ সুপারভাইজার 

পামবর্  

  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank


 

 

বমাটরচালর্মের র্াত্রার পূমবন 511NY এখামর্ বেখমত বা বমাবাইল অ্যাপ  াউর্মলা  র্রমত মমর্ র্রামর্া 
েমে। এই নবর্ামূমলযর পনরমষবাটি বযবোরর্ারীমের রাস্তার অ্বস্থা বেখার সুমর্াগ বেয় এবং এমত রময়মে এর্টি 

শীমতর র্াত্রার সতর্ীর্রণ পদ্ধনত র্া বাস্তব-সমময় র্াত্রার নরমপাটন  ও বর্ার্ বর্ার্ বেট রাস্তা পনরষ্কার, বভজা 
বা বরমফ ঢার্া তা প্রেশনর্ র্মর। পদ্ধনতটি বমাটরচালর্মের র্াত্রা র্রা আমে  সমীচীর্ নর্ র্া তা নর্ধনারণ 

র্রমত এর্টা উপর্ারী সংস্থার্ প্রোর্ র্মর।  

  

পাশাপানশ, সম্প্রনত গভর্নর বঘাষণা র্মরর্ বর্ বেমটর পনরবের্ অ্নধেপ্তর শীতর্ালীর্ পনরনস্থনতমত নর্রাপমে 

গানড় চালামর্া প্রচার র্রার জর্য এর্টি র্তুর্ জর্ নশিা র্যামম্পইর্ শুরু র্মরমে। এর্টি র্তুর্ ওময়বসাইট, 

নভন ও এবং বসাশযাল নমন য়া বমাটরচালর্মের তুষার ও বরফ পনরনস্থনতমত নর্রাপমে গানড় চালামত অ্র্ুপ্রানণত 

র্রমব, এবং গানড়চালর্মের তানগে নেমব র্ামত তারা বনা প্লাওগুনলমর্ নর্রাপমে র্াজ র্রার জর্য র্মথি জায়গা 
প্রোর্ র্মর।  

  

থ্রুওময় অ্মথানরটি (Thruway Authority)  

থ্রুওময় অ্মথানরটি র 667 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরটর আমে র্ারা সমগ্র বেট জমুড় 244 টি বড় বনা প্লাও, 

126 টি মাঝানর বনা প্লাও, 11 টি বটা প্লাও এবং 56 টি বলা ার র্ামজ নর্ময়ানজত র্রমত এবং 118,000 

টমর্রও ববনশ রাস্তার লবণ প্রময়াগ র্রমত প্রস্তুত। থ্রুওময়মত শীমতর আবোওয়া অ্বস্থার বযাপামর 

বমাটরচালর্মের সতর্ন  র্রমত তবনচত্রযময় বাতন া নচহ্ন, োইওময় সতর্ন তা বরন ও এবং বসাশযাল নমন য়া বযবোর 

র্রা েয়।  

  

থ্রুওময় অ্মথানরটি বমাটরচালর্মের তামের বমাবাইল অ্যাপ  াউর্মলা  র্রমত উৎসানেত র্মর র্া iPhone ও 

Android ন ভাইমস  াউর্মলা  র্রমত নবর্ামূমলয উপলভয। অ্যাপটি বমাটরচালর্মের বাস্তব-সমময় ট্রানফর্ 

এবং নের্ নর্মেনশর্া সোয়তা লামভর সরাসনর সুমর্াগ প্রোর্ র্মর। এোড়াও বমাটরচালর্রা TRANSalert 

ইমমইমলর জর্য সাইর্ আপ র্রমত পামরর্ এই নলঙ্ক www.thruway.ny.gov/tas/index/shtml অ্র্ুসরণ 

র্মর র্া সমগ্র থ্রুওময় জমুড় সবনমশষ ট্রানফর্ পনরনস্থনত প্রোর্ র্মর। নরময়ল-টাইম আপম মটর জর্য, 
বমাটরচালর্রা থ্রুওময় ও নর্উ ইয়মর্ন র অ্র্যার্য রাস্তার ট্রানফর্ পনরনস্থনত প্রেশনর্র্ারী ইন্টামরনক্টভ মযাপ 

বেখমত টুইটামর @ThruwayTraffic অ্র্ুসরণ র্রমত পামরর্ অ্থবা www.thruway.ny.gov নভনজট 

র্রমত পামরর্।  

  

বনাপ্লাও ঘণ্টায় প্রায় 35 মাইল গনতমত চমল -- র্া অ্মর্র্ বিমত্রই নলমখ রাখা গনতসীমা বথমর্ র্ম -- এটি 

নর্নিত র্রার জর্য বর্ েড়ামর্া লবণ র্ামত গানড় চালামর্ার বলমর্ থামর্ এবং রাস্তার বাইমর েনড়ময় র্া পমর। 

বমাটরচালর্মের জর্য সবমচময় নর্রাপে জায়গা েল বনাপ্লাও এর ববশ বপেমর্ বর্খামর্ রাস্তা পনরষ্কার ও বর্খামর্ 

লবণ প্রময়াগ র্রা েময়মে।  

  

জর্মসবা অ্নধেপ্তর (Department of Public Service)  

জর্মসবা অ্নধেপ্তর ইউটিনলটির নসনর্য়র নর্বনােীমের সামথ বর্াগামর্াগ রাখমে নর্নিত র্রার জর্য বর্ ঝমড়া 
আবোওয়া বমার্ামবলায় তারা প্রস্তুত, এবং তারা ইউটিনলটির ঝড়-প্রস্তুনত প্রমচিা নর্নবড়ভামব পর্নমবিণ র্রমব 

এটি নর্নিত র্রার জর্য বর্ নবভ্রাট সবননর্ম্ন র্রার জর্য এবং পুর্ঃস্থাপর্ দ্রুততার সামথ র্রার জর্য 
ইউটিনলটিগুনল প্রস্তুত আমে। নবেযুৎ ও গযাস ইউটিনলটি ও বভনরমজামর্র (Verizon) মমতা বটনলমর্াগামর্াগ 

বসবা প্রোর্র্ারীরা ঝড় পনরনস্থনত নর্নবড়ভামব পর্নমবিণ র্রমে এবং বসবার বযাঘাত ঘটমল তা সবননর্ম্ন রাখার 

জর্য অ্নতনরক্ত র্মী নর্ময় প্রস্তুত আমে।  

https://protect2.fireeye.com/url?k=d51c7680-893a42db-d51e8fb5-000babd905ee-12fcac5707d7259d&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=1ac79b9d-46e1ac3e-1ac562a8-000babda0106-117af633bdace27c&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=db907de2-87b645dc-db9284d7-000babda0031-0161ac6dfe794ea0&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=2f3f4e54-731a4237-2f3db761-0cc47aa88e08-9ae4e1ba7097e5aa&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=ed310235-b1173681-ed33fb00-000babd9fe9f-0c801fb09885c663&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=071ba2ab-5b3f54ca-07195b9e-0cc47a6d17e0-2306c1d617fc90ab&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=3823d266-6405e5c5-38212b53-000babda0106-04b5a14bcf4cc899&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=27512869-7b771cdd-2753d15c-000babd9fe9f-7f5b6cd1bbceab92&u=http://www.511ny.org/
https://protect2.fireeye.com/url?k=b369e355-ef4fd70e-b36b1a60-000babd905ee-5d95b7f4f450b1f4&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=3c6d9855-604baff6-3c6f6160-000babda0106-26eb9ff4a66e2704&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=e5cb7199-b9ed49a7-e5c988ac-000babda0031-0fd01151ef017915&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=1d22c344-4107cf27-1d203a71-0cc47aa88e08-154e2fdc1299872f&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=a4911db6-f8b72902-a493e483-000babd9fe9f-81f7fbb4dd24612a&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=84e0dd37-d8c42b56-84e22402-0cc47a6d17e0-252147c7d8bb6a4a&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=1c206eab-40065908-1c22979e-000babda0106-a7cf03180afaef51&u=https://protect2.fireeye.com/url?k=104b96fd-4c6da249-10496fc8-000babd9fe9f-226696390848f8e8&u=https://511ny.org/travellinks/mobile
https://www.ny.gov/programs/safe-winter-driving
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml
http://www.thruway.ny.gov/


 

 

  

ইউটিনলটি বসবার বযাঘাত ঘটমল তার সমাধামর্ ইউটিনলটিগুনল নেমর্ 24 ঘণ্টা র্াজ আমে এবং প্রময়াজর্ েমল 

আবনশযর্ভামব তামের জরুনর প্রনতনিয়া পনরর্ল্পর্া বাস্তবায়র্ র্রমব, র্ার মমধয রময়মে র্ামোমারমের 

নেমশীতল তাপমাত্রার আশঙ্কার বযাপামর র্থাথন বাতন া পাঠামর্া এবং জীবর্-রিা সরঞ্জামমর সামথ র্কু্ত বা 
অ্র্যার্য জরুনর র্ামোমারমের সামথ বর্াগামর্াগ র্রা। অ্নধেপ্তমরর র্মীরা ঝমড়র সময় ইউটিনলটিগুনলর 

প্রমচিা পর্নমবিণ র্রমত থার্মব।  

  

ইউটিনলটিগুনল র্ামোমারমের ঝড় এবং নর্রাপত্তা তথয প্রোর্ র্রমত পারমব অ্থবা র্ামোমাররা তমথযর জর্য 
অ্নধেপ্তমরর র্ল বসন্টামর বফার্ র্রমত পামর। 1-800-342-3377 র্ম্বমর বফার্ র্মর PSC বেল্পলাইমর্র সামথ 

বর্াগামর্াগ র্রা র্ামব।  

  

নর্উ ইয়র্ন  বেট পুনলশ (New York State Police)  

িনতগ্রস্ত এলার্ায় প্রময়াজর্ীয় অ্নতনরক্ত বসর্া নর্ময়ামগর জর্য বেট পুনলশ প্রস্তুত। চার চার্ার র্ার্বাের্, 

বনামমাবাইল, এবং ইউটিনলটি টাস্ক র্ার্বাের্ সে নবমশষভামব ততনর বেট পুনলমশর সমস্ত গাড়ী অ্নবলমম্ব 

সোয়তার জর্য ততনর এবং প্রস্তুত রময়মে। বেট পুনলশ এোড়াও রাে এবং স্থার্ীয় জরুরী প্রনতনিয়া 
সংস্থাগুমলার সমঙ্গ র্ার্নিম সমন্বয় র্রমে।  

  

ন পাটন মমন্ট অ্ব এর্ভায়রর্মমন্টাল র্র্জারমভশর্ (Department of Environmental Conservation)  

ন পাটন মমন্ট অ্ব এর্ভায়রর্মমন্টাল র্র্জারমভশর্ পুনলশ র্মনর্তন া, ফমরে বরঞ্জাসন (Forest Rangers), 

জরুনর বযবস্থাপর্া (Emergency Management) র্মী এবং অ্ঞ্চমলর র্মীরা সতর্ন  আমের্ এবং 
পনরনস্থনতর উন্ননত পর্নমবিণ র্রমের্ এবং ঝমড় আিান্ত েমত পামর এমর্ এলার্াগুনল সনিয়ভামব টেল 

নেমের্। বনামমাবাইল ও ইউটিনলটি র্ার্সে নবেযমার্ সর্ল সংস্থার্ বর্মর্ামর্া জরুনর পনরনস্থনতমত সোয়তার 

জর্য প্রস্তুত আমে।  

  

বর্রাপদ র্াো  
  

নর্রাপে ড্রাইনভং এর নর্েু সবমচময় গুরুত্বপূণন পরামশনগুনলর অ্ন্তভুন ক্ত েল:  

  

• র্খর্ শীতর্ালীর্ ঝড় আঘাত োমর্, তখর্ প্রময়াজর্ র্া েমল ড্রাইভ র্রমবর্ র্া।  

• বসতুগুমলায় সাবধার্তা অ্বলম্বর্ র্রুর্ বর্মেতু বরফ বসখামর্ রাস্তার বচময় দ্রুত জমাট বাৌঁমধ।  

• বভজা পাতা রাস্তামর্ নপনেল র্রমত পামর, তাই র্খর্ই সামমর্ তামের এর্টা সূ্তপ আসমব, তখর্ আমরা 
ধীর গনতমত গানড় চালামর্া গুরুত্বপূণন।  

• আপর্ামর্ আবনশযর্ভামব ভ্রমণ র্রমত েমল, এটা নর্নিত র্রুর্ বর্ আপর্ার গানড়মত র্ম্বল, ববলচা, 
ফ্ল্যাশলাইট ও অ্নতনরক্ত বযাটানর, অ্নতনরক্ত গরম র্াপড়, এর্ বজাড়া টায়ার বচর্, বযাটানর বুোর 

তার, সেমজ শনক্ত প্রোর্র্ারী খাবার এবং ন সমট্রস ফ্ল্যাগ নেমসমব বযবোর র্রমত উজ্জ্বল রমের 

র্াপমড়র মমতা টিমর্ থার্ার সরঞ্জামানে থামর্।  

• আপর্ার র্নে এর্টি বযবোর উপমর্াগী বসল বফার্ বা অ্র্যার্য বর্াগামর্াগ র্ন্ত্র বর্মর্ টু-ওময় বরন ও 

থামর্, তােমল বযাটানর চাজন  নেময় রাখুর্ এবং ভ্রমণ র্রার সময় এটি আপর্ার সামথই রাখুর্। আপনর্ 

র্নে বর্াথাও আটর্া পমড়র্, আপনর্ সাোমর্যর জর্য বফার্ র্রমত পারমবর্, উদ্ধারর্ারীমর্ আপর্ার 

অ্বস্থার্ সম্পমর্ন  জার্ামত পারমবর্।  



 

 

  

শীতর্ালীর্ ঝমড়র সমময় সবমচময় ববনশ মৃতুয ও আঘামতর র্ারণ েল পনরবের্ েঘুনটর্া। গানড় চালামর্া শুরু 

র্রার আমগ, আপর্ার গানড় র্ামত বরফ ও তুষারমুক্ত থামর্ তা নর্নিত র্রুর্; ভামলা েনৃিশনক্ত ভামলা গানড় 

চালামর্ার চানবর্াঠি। বর্াথায় বর্াথায় থামমবর্ তার পনরর্ল্পর্া র্মর নর্র্ এবং েইু গানড়র মমধয েরূত্ব বজায় 

রাখুর্। অ্নতনরক্ত সতর্ন  থাকুর্ এবং মমর্ রাখমবর্ বর্ বাতামস থার্া তুষামরর র্ারমণ বোট নশশুমের বেখা র্াও 

বর্মত পামর। সবসময় রাস্তা ও আবোওয়ার পনরনস্থনতর সামথ নমনলময় আপর্ার গনত ঠির্ র্রুর্।  

  

সব রাস্তার বমাটরচালর্মের জর্য এটা জার্া গুরুত্বপূণন বর্ বনাপ্লাও ঘণ্টায় 35 মাইল পর্নন্ত গনতমবমগ চমল র্া 
অ্মর্র্ বিমত্রই নলনখত গনত সীমার বথমর্ র্ম, এটি নর্নিত র্রমত বর্ েড়ামর্া লবণ ড্রাইনভং বলমর্ থামর্ ও 

রাস্তায় েনড়ময় র্া পমড়। বারংবার ইন্টারমেট োইওময়মত, বনাপ্লাও পাশাপানশ র্াজ র্মর, বর্মেতু অ্মর্র্গুমলা 
বলর্ এর্সামথ পনরেন্ন র্রার এটা সবমচময় র্মনিম ও নর্রাপে উপায়।  

  

এোড়াও বমাটরচালর্ ও পথচারীমের এটা মাথায় রাখা উনচৎ বর্ বনাপ্লাও ড্রাইভারমের েনৃিসীমা সীনমত থামর্, 

এবং বনাপ্লাও এর আর্ার ও ওজর্ বর্ শমল ও দ্রুত থামামর্া র্ির্র র্মর বতামল। বনাপ্লাও এর বপের্ বথমর্ 

বরফ ওড়ামর্া অ্তযনধর্ ভামব েনৃিশনক্ত হ্রাস র্রমত বা বোয়াইটআউট অ্বস্থার র্ারণ ঘটামত পামর। 

বমাটরচালর্মের বনাপ্লাও বর্ পার র্মর র্াওয়ার বচিা বা বপেমর্ খুব র্াোর্ানে র্াওয়া উনচৎ র্য়। 

বমাটরচালর্মের জর্য সবমচময় নর্রাপে জায়গা েল বনাপ্লাও এর ববশ বপেমর্ বর্খামর্ রাস্তা পনরষ্কার ও 

লবর্াক্ত।  

  
###  
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