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গভর্নর কুউম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বের আসন্ন বের্গুম্বলাম্বে েুষার ও বিমাম্বের বর্ম্বের োপমাত্রার 
িোপাম্বর প্রস্তুে িওয়ার আহ্বার্ জাবর্ম্বয়ম্বের্  

  
েুষাম্বরর কারম্বে িৃিস্পবেিার সকাম্বল যাোয়াম্বে অসুবিধা সৃবি িম্বে পাম্বর,েীেল োপমাত্রা 

েবর্িার সকাম্বলও স্থায়ী িম্বি  
  

স্টেট সংস্থাগুম্বলা স্থার্ীয় অংেীোরম্বের পবরবস্থবে স্টমাকাম্বিলায় বিষয়ক কাযনক্রম্বম সিায়ো 
উম্বেম্বেে প্রস্তুে রম্বয়ম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের পমরর র্ময়র্ নের্ ভ্রমমে সতর্ন তা অ্বলম্বর্ 
র্রার আহ্বার্ জানর্ময়মের্ যেমেতু পূবনাভাস অ্র্সুামর এর্টি শীতর্ালীর্ আবোওয়া বযবস্থা চার যেমর্ 
েয় ইনি তুষারপাত ঘটামত পামর এবং নর্উ ইয়মর্ন র উত্তরািমলর যবনশরভাগ স্থামর্ এর্টি নমশ্র 
শীতর্ালীর্ অ্বস্থা ঘটমত পামর বুধবার রাত যেমর্ বৃেস্পনতবার পেনন্ত। নর্েু অ্িল, নবমশষত উচ্চ 
ভূখণ্ড বা হ্রে প্রভানবত অ্িলগুনলমত, আট ইনি পেনন্ত উচ্চতর তুষার জমমত পামর। এই অ্বস্থা 
অ্র্ুসরে র্মর, এর্টি আর্ন টির্ যর্াল্ড ফ্রন্ট বৃেস্পনতবার গভীর রামত রামজয আসমব এবং তাপমাত্রা 
শূমর্যর নর্মচ যর্মম োমব বমল আশা র্রা েমে। নবমশষত বৃেস্পনতবার সর্ামলর োতায়াত 
চলার্ালীর্, এই পনরনস্থনতগুনল গানি চালামর্ার যেমত্র র্ঠির্ পনরনস্থনত ততনর র্রমব বমল আশঙ্কা র্রা 
েমে। গভর্নর নর্উ ইয়র্ন বাসীমের শীতর্ালীর্ তীব্র অ্বস্থার জর্য প্রস্তুত োর্মত এবং উন্ননতর জর্য 
স্থার্ীয় আবোওয়ার পূবনাভামসর নেমর্ র্জর রাখার জর্য অ্র্ুমরাধ র্রমের্।  
  
"েনেও শীতর্ালীর্ নর্মনম তাপমাত্রা যেমর্ আমরা শীমতর যমৌসুমম রো যপময়নে, তমব এই র্তুর্ ঝি 
এবং আর্ন টির্ যর্াল্ড ফ্রন্ট উত্তরপূবনািমল যে শীত এখর্ও নবেযমার্ তা আমামের স্মরে র্নরময় 
যেমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামের রাষ্ট্রীয় সম্পে এই ঝমির জর্য আমগ যেমর্ই প্রস্তুত, 
এবং আনম সমস্ত নর্উ ইয়র্ন বাসীমর্ ধীরগনত অ্বলম্বর্ র্রমত, প্লাউ এবং জরুরী োর্বাের্ চলাচল 
র্রার জর্য জায়গা যেমি নেমত এবং পমরর র্ময়র্ নের্ ধমর মোসিমর্ চরম সতর্ন তা অ্বলম্বর্ 
র্রার আহ্বার্ জার্ানে।"  
  
বতন মামর্, এর্টি নর্ম্নচাপ বযবস্থা বুধবার পনিমািল যেমর্ এই রামজয প্রমবশ র্রমব এবং রামজযর 
যবনশরভাগ অ্িমল বযাপর্ বৃনিপামতর প্রতযাশা র্রা োমে। ওময়স্টার্ন নর্উ ইয়র্ন , নিঙ্গার যলর্স, 
যসন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন , মমোর্ ভযানল এবং র্েন র্ানন্ট্র অ্িমল তুষার এবং শীতল নমশ্রে সিায়মের 



 

 

পনরমাে নতর্ যেমর্ চার ইনির মমধয োর্মব বমল পূবনাভাস যেওয়া েময়মে। র্েন র্ানন্ট্র এবং নর্উ 
ইয়মর্ন র েনেে পনিম অ্িলগুনলর ঐনতেযবােী হ্রে প্রভানবত অ্িলগুনল, পাশাপানশ উচ্চতর উচ্চতা 
এবং র্যানপটাল অ্িমলর উত্তরাংমশ সম্ভাবযভামব আট ইনি পেনন্ত সিায়ে যেখা যেমত পামর।  
  
বৃেস্পনতবার বষনে শুরু েওয়ার সামে সামে, এর্টি আর্ন টির্ যর্াল্ড ফ্রন্ট আসমব এবং রাজযমর্ 
শীতল তাপমাত্রার চােমর যেমর্ যিলমব। উত্তরািমলর যবনশরভাগ স্থামর্ই এর্র্-অ্ঙ্ক যেমর্ ঋোত্বর্ 
তাপমাত্রার আশা র্রা উনচৎ।  
  
র্যাশর্াল ওময়োর সানভন স (National Weather Service) যবশ র্ময়র্টি উত্তরািমলর র্াউনন্টর জর্য 
শীতর্ালীর্ আবোওয়া পরামশন জানর র্মরমে। নর্উ ইয়র্ন বাসীরা র্জরোরী, সতর্ন তা, পরামমশনর 
পাশাপানশ, সমূ্পেন আবোওয়ার পূবনাভামসর উপলভযতার জর্য র্যাশর্াল ওময়োর সানভন মসর ওময়বসাইমট 
নগময় সমূ্পেন তানলর্া যেখমত পামরর্ এখামর্।  
  
এম্বজবির প্রস্তুবে  
বিপাটন ম্বমন্ট অফ ট্রািম্বপাম্বটন ের্ (Department of Transportation)  
যস্টট নিপাটন মমন্ট অ্ি ট্রান্সমপামটন শর্ রাজযবযাপী 3,813 জর্ অ্পামরটর এবং সুপারভাইজারমের সামে 
প্রনতনিয়া জার্ামত প্রস্তুত। প্রমেশজমুি উপর্রমের নেসাব নর্ম্নরূপ:  

• 1,608টি বি যনা প্লাউ  
• 329টি বি যলািাসন  
• 181টি মাঝানর নিউটি প্লাউ  
• 52টি যটা প্লাউ  
• 40টি যনামলায়ার  
• 19টি যেিার  

  
থ্রুওম্বয় অম্ব াবরটি (Thruway Authority)  
থ্রুওময় অ্মোনরটির 700 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরটর আমের্ োরা সমে যস্টট জমুি 248টি 
বি যনা প্লাও, 106টি মাঝানর যনা প্লাও, 11টি যটা প্লাও এবং 62টি যলািার র্ামজ নর্ময়ানজত 
র্রমত এবং 108,000 টমর্রও যবনশ রাস্তার লবে প্রময়াগ র্রমত প্রস্তুত রময়মের্। থ্রুওময়মত শীমতর 
আবোওয়া অ্বস্থার বযাপামর যমাটরচালর্মের সতর্ন  র্রমত তবনচত্রযময় বাতন া নচহ্ন, োইওময় সতর্ন তা 
যরনিও এবং যসাশযাল নমনিয়া বযবোর র্রা েয়।  
  
এোিাও থ্রুওময় অ্মোনরটি যমাটর চালর্মের তামের যমাবাইল অ্যাপ িাউর্মলাি র্রমত উৎসানেত 
র্রমে ো iPhone ও Android নিভাইমস নবর্ামূমলয উপলভয। অ্যাপটি যমাটরোর্ চালর্মের প্ররৃ্ত-
সমময় ট্রানির্ এবং নের্-নর্মেনশর্া সোয়তা লামভর সরাসনর সুমোগ প্রোর্ র্মর। এোিাও যমাটর 
চালর্রা ট্রান্সঅ্যালাটন  ইমমইমলর জর্য সাইর্ আপ র্রমত পামরর্ ো সমে থ্রুওময় জমুি সবনমশষ 
ট্রানির্ পনরনস্থনতর তেয প্রোর্ র্মর এখামর্।  
  

https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank


 

 

বিপাটন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  
DEC পনরমবশ সংরেে পনুলশ অ্নিসার, িমরস্ট যরঞ্জাসন, আপৎর্ালীর্ বযবস্থাপর্া র্মী এবং অ্িমলর 
র্মীরা সতর্ন  আমের্ এবং পনরনস্থনতর পেনমবেে র্রমের্ এবং গুরুতর আবোওয়ায় আিান্ত েমত 
পামর এমর্ এলার্া ও অ্বর্াঠামমাগুমলামর্ সনিয়ভামব টেল নেমের্। সর্ল উপলভয সম্পে যে 
যর্ামর্া জরুনর পনরনস্থনত যমার্ামবলায় সোয়তা র্রমত প্রস্তুত রময়মে।  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেট পবুলে  
নর্উ ইয়র্ন  রাজয পুনলশ সমস্ত টু্রপারমর্ যে যর্ার্ও সমসযার জর্য পনরনস্থনত নর্নবিভামব পেনমবেে 
র্রার জর্য নর্মেনশ নেময়মে, এবং তারা প্রময়াজর্ অ্র্ুসামর প্রভানবত অ্িমল অ্নতনরক্ত টেল 
যমাতাময়মর্র জর্য প্রস্তুত োর্মব। সর্ল যিার-হুইল ড্রাইভ গানি র্াজ র্রমে এবং যনামমাবাইল ও 
ইউটিনলটি গানিগুমলা প্রস্তুত আমে ও মামঠ জর্য ততনর আমে।  
  
পাকন , বিম্বর্াের্ ও ঐবেিাবসক সংরক্ষে অবফস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
নর্উ ইয়র্ন  যস্টমটর পার্ন  পুনলশ (New York State Park Police) ও পামর্ন র র্মীরা সতর্ন  আমে 
এবং আবোওয়া পনরনস্থনত ও প্রভাব নর্নবিভামব পেনমবেে র্রমে। পার্ন  যখালা োর্ার সময়, 
যখালার সময় এবং বন্ধ েওয়ার সময় ইতযানে সম্পমর্ন  সবনমশষ তেয জার্মত পার্ন  ভ্রমের্ারীমের 
উনচত https://parks.ny.gov যেখা বা তামের স্থার্ীয় পামর্ন র অ্নিমস যোগামোগ র্রা।  
  
বর্রাপত্তা পরামেন  
বর্রাপে যাত্রা  
শীতর্ালীর্ ঝমির সমময় সবমচময় যবনশ মৃতুয ও আঘামতর র্ারে েল পনরবের্ েঘুনটর্া। গানি 
চালামর্া শুরু র্রার আমগ, আপর্ার গানি োমত বরি ও তুষারমুক্ত োমর্ তা নর্নিত র্রুর্; 
ভামলা েনৃিশনক্ত ভামলা গানি চালামর্ার চানবর্াঠি। যর্াোয় যর্াোয় োমমবর্ তার পনরর্ল্পর্া র্মর 
নর্র্ এবং েইু গানির মমধয েরূত্ব বজায় রাখরু্। অ্নতনরক্ত সতর্ন  োকুর্ এবং মমর্ রাখমবর্ যে 
বাতামস োর্া তুষামরর র্ারমে যোট নশশুমের যেখা র্াও যেমত পামর। সবসময় রাস্তা ও আবোওয়ার 
পনরনস্থনতর সামে নমনলময় আপর্ার গনত ঠির্ র্রুর্।  
  
সর্ল সিমর্র যমাটরচালর্মের জর্য এটি জার্া গুরুত্বপূেন যে যনা প্লাও ঘণ্টায় 35 মাইল পেনন্ত 
গনতমবমগ চমল, ো অ্মর্র্ যেমত্রই নলনখত গনত সীমার যেমর্ র্ম, সুনর্নিত র্রমত যে েনিময় লবে 
ড্রাইনভং যলমর্ োমর্ ও রাস্তায় েনিময় র্া পমি। বারংবার ইন্টারমস্টট োইওময়মত, তুষার-অ্পসারে-
েন্ত্র পাশাপানশ র্াজ র্মর, যেমেতু অ্মর্র্গুমলা যলর্ এর্সামে পনরেন্ন র্রার এটা সবমচময় র্ােনর্র 
ও নর্রাপে উপায়।  
  
এোিাও গানিচালর্ ও পেচারীমের এটা মাোয় রাখা উনচৎ যে তুষার-অ্পসারে-েন্ত্র ড্রাইভারমের 
েনৃিসীমা সীনমত োমর্, এবং েন্ত্রগুমলার আর্ার ও ওজর্ যবনশ েওয়ায় এগুমলা দ্রুত গনতপে 
পনরবতন র্ ও োমামর্া র্িসাধয। তুষার-অ্পসারে-েমন্ত্রর যপের্ যেমর্ বরি ওিামর্া এর চালর্মের 



 

 

েনৃিশনক্ত মারাত্মর্ভামব হ্রাস র্রমত বা যোয়াইটআউট অ্বস্থার র্ারে ঘটামত পামর। গানিচালর্মের 
তুষার-অ্পসারে-েন্ত্রমর্ পাশ র্াটিময় োওয়ার যচিা র্রা বা যপের্-যপের্ োওয়া অ্েবা খুব 
র্াোর্ানে োওয়া উনচৎ র্য়। গানিচালর্মের জর্য সবমচময় নর্রাপে জায়গা েল তুষার-অ্পসারে-
েমন্ত্রর যবশ খানর্র্টা যপেমর্ যেমর্ চালামর্া র্ারে যসখামর্ রাস্তা পনরষ্কার ও লবোক্ত োমর্।  
  
নর্রাপে ড্রাইনভং এর নর্েু সবমচময় গুরুত্বপূেন পরামশনগুনলর অ্ন্তভুন ক্ত েল:  

• েখর্ শীতর্ালীর্ ঝি আঘাত োমর্, তখর্ প্রময়াজর্ র্া েমল ড্রাইভ র্রমবর্ র্া।  
• যসতুগুমলায় সাবধার্তা অ্বলম্বর্ র্রুর্ যেমেতু বরি যসখামর্ রাস্তার যচময় দ্রুত জমাট 

বাাঁমধ।  
• যভজা পাতা রাস্তামর্ নপনেল র্রমত পামর, তাই েখর্ই সামমর্ তামের এর্টা সূ্তপ আসমব, 

তখর্ আমরা ধীর গনতমত গানি চালামর্াটা গুরুত্বপূেন।  
• আপর্ার ভ্রমে আবনশযর্ েমল নর্নিত র্রুর্ যে আপর্ার গানিমত র্ম্বল, যবলচা, ফ্ল্যাশলাইট 

ও অ্নতনরক্ত বযাটানর, অ্নতনরক্ত গরম র্াপি, এর্ যজািা টায়ার যচর্, বযাটানর বুস্টার 
তার, সেমজ শনক্ত প্রোর্র্ারী খাবার এবং নিসমট্রস ফ্ল্যাগ নেমসমব বযবোর র্রমত উজ্জ্বল 
রমের র্াপি-জাতীয় সরঞ্জামানে রময়মে।  

• যপট্রল নফ্রজ-আপ আটর্ামত আপর্ার গযামসর টযাঙ্ক ভনতন  রাখুর্।  
• আপর্ার বযবোর উপমোগী যসল যিার্ বা অ্র্যার্য যোগামোমগর েন্ত্র যেমর্ টু-ওময় যরনিও 

োর্মল, যসগুমলার বযাটানর চাজন  নেময় রাখরু্ এবং ভ্রমে র্রার সময় এটি আপর্ার সামেই 
রাখুর্। আপনর্ েনে যর্াোও আটর্া পমির্, আপনর্ সাোমেযর জর্য যিার্ র্রমত পারমবর্, 
উদ্ধারর্ারীমর্ আপর্ার অ্বস্থার্ সম্পমর্ন  জার্ামত পারমবর্।  

• নর্নিত র্রুর্ যে আপর্ার োতায়ামতর পনরর্ল্পর্া অ্র্য যর্উ জামর্।  
• গানি চালামর্ার সময় োর্বাের্মর্ বরি এবং তুষার মুক্ত রাখুর্।  
• যর্াোয় যর্াোয় োমমবর্ তার পনরর্ল্পর্া র্মর নর্র্ এবং েইু গানির মমধয েরূত্ব বজায় 

রাখুর্। সবসময় রাস্তা ও আবোওয়ার পনরনস্থনতর সামে নমনলময় আপর্ার গনত ঠির্ র্রুর্।  
  
সব রাস্তার যমাটরচালর্মের জর্য এটা গুরুত্বপূেন যে যনাপ্লাও ঘণ্টায় 35 মাইল পেনন্ত গনতমবমগ চমল, 
ো অ্মর্র্ যেমত্রই নলনখত গনত সীমার যেমর্ র্ম, এটা সুনর্নিত র্রমত যে েিামর্া লবে ড্রাইনভং 
যলমর্ োমর্ ও রাস্তায় েনিময় র্া পমি। বারংবার ইন্টারমস্টট োইওময়মত, তুষার-অ্পসারে-েন্ত্র 
পাশাপানশ র্াজ র্মর, যেমেতু অ্মর্র্গুমলা যলর্ এর্সামে পনরেন্ন র্রার এটা সবমচময় র্ােনর্র ও 
নর্রাপে উপায়। 
  
এোিাও গানিচালর্ ও পেচারীমের এটা মাোয় রাখা উনচৎ যে তুষার-অ্পসারে-েন্ত্র ড্রাইভারমের 
েনৃিসীমা সীনমত োমর্, এবং েন্ত্রগুমলার আর্ার ও ওজর্ যবনশ েওয়ায় এগুমলা দ্রুত গনতপে 
পনরবতন র্ ও োমামর্া র্িসাধয। তুষার-অ্পসারে-েমন্ত্রর যপের্ যেমর্ বরি ওিামর্া এর চালর্মের 
েনৃিশনক্ত মারাত্মর্ভামব হ্রাস র্রমত বা যোয়াইটআউট অ্বস্থার র্ারে ঘটামত পামর। গানিচালর্মের 
তুষার-অ্পসারে-েন্ত্রমর্ পাশ র্াটিময় োওয়ার যচিা র্রা বা যপের্-যপের্ োওয়া অ্েবা খুব 



 

 

র্াোর্ানে োওয়া উনচৎ র্য়। গানিচালর্মের জর্য সবমচময় নর্রাপে জায়গা েল তুষার-অ্পসারে-
েমন্ত্রর যবশ খানর্র্টা যপেমর্ যেমর্ চালামর্া র্ারে যসখামর্ রাস্তা পনরষ্কার ও লবোক্ত োমর্।  
  
ঠাণ্ডা আিিাওয়া  
নর্উ ইয়র্ন  যস্টট, রর্লযান্ড এবং ওময়স্টমচস্টার র্াউনন্টগুনলর উত্তমরর সব অ্িমলর জর্য ঠাণ্ডা 
বাতামসর সতর্ন বাতন া র্ােনর্র রময়মে। এটি শুমর্যর নর্মচ 10 যেমর্ শুমর্যর নর্মচ 30 পনরসমরর মমধয 
প্রতযাশা র্রা েমে। রর্লযান্ড র্াউনন্ট, ওময়স্টমচস্টার র্াউনন্ট, নর্উ ইয়র্ন  নসটি এবং লং আইলযান্ড-
এর জর্য ঠাণ্ডা বাতামসর সতন র্তা র্ােনর্র, যেখামর্ এর্ই সামে বাতামসর তাপমাত্রা অ্মর্র্ সমময় 
শূমর্যর নর্মচ 15 যেমর্ 20 এর মমধয েমত পামর।  
  
এই সপ্তামের এমতা র্ম তাপমাত্রার পূবনাভাস যেওয়া েময়মে যে উন্মুক্ত ত্বমর্ 10 নমনর্মটর মমধযই 
প্রোে েমত পামর। োকুর্ প্রস্তুতআপর্ার বানি এবং োর্বােমর্ পেনাপ্ত জরুনর সরবরাে যরমখ। েনে 
আপনর্ বাইমর যবর েময় োমর্র্ তােমল যপাষামর্র প্রনতটি স্তমর এবং প্রোে যেমর্ রো র্রার জর্য 
আপর্ার োত এবং মাো যেমর্ রাখুর্। অ্র্যার্য নর্রাপত্তা নবষয়র্ পরামশন অ্ন্তভুন ক্ত:  
  
উষ্ণ ঘমরর যভতমর োর্া  
ঠাণ্ডা আবোওয়ার সময় েনে আপর্ার তাপ যবনরময় োয়, তােমল আপর্ার প্রময়াজর্ যর্ই এমর্ রুম 
বন্ধ তাপ আটমর্ রাখমত পামরর্। োলর্া ওজমর্র র্াপমরর স্তমরর যপাষার্ পিুর্ এবং এর্টি টুনপ 
পিুর্।  
  
পানর্র পাইপ সুরনেত রাখা  
অ্নত ঠাণ্ডা পানর্র পাইমপর জমাটবদ্ধতা ও বন্ধ েময় োওয়া প্রনতমরাধ র্রমত নর্মচর সেজ ধাপ 
অ্র্ুসরে র্মর আপর্ার বানি, অ্যাপাটন মমন্ট বা বযবসার স্থার্ সুরনেত রাখুর্।  
  
ঠাণ্ডা আবোওয়ার আমগ  

• জমাট বাধার জর্য সবমচময় সংমবের্শীল পাইপগুনল শর্াক্ত র্রুর্ এবং যসগুনল ইর্সুমলট 
র্রুর্, সাধারেত বাইমরর প্রাচীমরর নর্র্মট, িল যস্পমস বা অ্যাটিমর্র মমধয।  

• গরম যটমপর (UL অ্র্ুমমানেত) মাধযমম পাইপ মনুিময় নের্।  
• পাইমপর নভতমর যর্ামর্া ঠাণ্ডা বাতাস প্রমবশ র্মর এমর্ নলর্সমূে বন্ধ র্মর নের্।  
• বাগামর্র যোসগুনল নবনেন্ন র্রুর্ এবং বাইমরর র্লগুনলমত সংমোগর্ারী পাইপগুনলর পানর্ 

বন্ধ র্মর নের্। এটি বানির ঠির্ অ্ভযন্তমর পাইমপর স্বল্প সমময়র মমধয জমম োবার সম্ভাবর্া 
হ্রাস র্মর।  

  
ঠাণ্ডা োর্মল  

• বাইমরর যেয়ামলর এর্টি র্ল যেমর্ রামত গরম ও ঠাণ্ডা পানর্ যবর েমত নের্।  
• বাইমরর যেয়ামলর র্াোর্ানে এর্টি যবনসমর্ বা অ্যাপ্লাময়মন্সর নর্মচ োর্া ইর্সমুলটনবেীর্ 

পাইপগুনলমত তাপ পাবার জর্য মুল েরজা খলুুর্।  
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• নর্নিত েময় নর্র্ যে তাপমাত্রা বজায় রময়মে এবং 55 নিনের যচময় র্ম র্য়।  
• েনে আপনর্ েমূর োর্ার পনরর্ল্পর্া র্মরর্: (1) জমম োওয়া প্রনতমরামধর জর্য েমেি তাপ 

রময়মে নর্ র্া তা োচাই র্রার জর্য আপর্ার বানিমত যেমর্ামর্া এর্জর্মর্ োর্মত েমব 
অ্েবা (2) যড্রর্ ও পানর্র নসমস্টম (ইর্মিার নিঙ্কলার নসমস্টম বযতীত) বন্ধ র্রুর্।  

  
েনে পাইপ জমম োয়  

• নর্নিত র্রুর্ যে েনে পানর্র পাইপ যিমট োয় তােমল আপনর্ অ্েবা আপর্ার পনরবামরর 
যে যর্উ পানর্ প্রবাে বন্ধ র্রমত পামরর্। পানর্ প্রবাে বন্ধ র্মর আপর্ার ঘমরর েনত 
র্নমময় আর্ুর্। এর্জর্ প্লাম্বারমর্ যিার্ র্রুর্ এবং আপর্ার বীমা এমজমন্টর সামে 
যোগামোগ র্রুর্।  

• র্খমর্া যখালা নশখা বা মশাল নেময় পাইমপর জমম োওয়া েরু র্রার যচিা র্রমবর্ র্া।  
• নস্থর জমল এবং তার আমশপামশ তবেযুনতর্ শর্ েওয়ার সম্ভাবর্া সম্পমর্ন  সবনো সতর্ন  োকুর্।  

  
আউটমিার নর্রাপত্তা  
প্রোে এিামত, প্রচণ্ড ঠাণ্ডার সময় নভতমর োকুর্। েনে আপর্ামর্ অ্বশযই বাইমর যেমত েয়, তােমল 
আপর্ার শরীমরর প্রনতটি অ্ংশমর্ যেমর্ রাখার যচিা র্রুর্: র্ার্, র্ার্, পাময়র আঙ্গলু এবং আঙ্গলু 
ইতযানে। গ্লাভমসর যচময় নমমটর্স ভামলা। ত্বর্ শুষ্ক রাখুর্। সম্ভব েমল বাতামসর বাইমর োকুর্। 
যেমেতু োইমড্রশর্ রমক্তর ভনলউম বনৃদ্ধ র্মর তাই প্রচুর পার্ীয় পার্ র্রুর্, ো প্রোে প্রনতমরামধ 
সাোেয র্মর। র্যামিইর্, অ্যালমর্ােল এবং নসগামরট এনিময় চলুর্। র্যানির্ রক্তর্ালী সংমর্াচর্ র্মর, 
আপর্ার শরীমরর উষ্ণতা যরাধ র্মর। অ্যালমর্ােল র্াাঁপুনর্ র্মায়, ো আপর্ামর্ উষ্ণ রাখমত সাোেয 
র্মর। নসগামরমটর বযবোর আপর্ার োমতর রক্ত প্রবাে বন্ধ র্মর যেয়।  
  
তুষারস্পমশন যেমের প্রোমে প্রােনমর্ নচনর্ৎসা  
েতেে র্া আপনর্ বানির যভতমর আসমের্:  

• শরীমরর ঠাণ্ডা অ্ংশ ঘষা বা মানলশ র্রমবর্ র্া।  
• উষ্ণ পার্ীয় পার্ র্রুর্।  
• জামার্াপি, র্ম্বল ইতযানের অ্নতনরক্ত স্তর পিুর্।  
• আংটি, ঘনি, এবং টাইট নর্েু খুমল যিলুর্।  

  
ঘমরর নভতমর োর্মল  

• তুষারপীনিত পাময় োাঁটমবর্ র্া। আপর্ার আমরা েনত েমত পামর।  
• উষ্ণ, গরম র্য় এমর্ পনর্মত যগাসল র্রুর্ এবং আপর্ার মুখ ও র্ার্ এর্টি আর্দ্ন, উষ্ণ, 

গরম র্য় এমর্ যতায়ামল নেময় মুনিময় নর্র্।  
• গরম চুলা বা নেটার এর র্াোর্ানে োমবর্ র্া বা নেটিং পযাি, গরম পানর্র যবাতল বা 

এর্টি যেয়ার ড্রায়ার বযবোর র্রমবর্ র্া। আপনর্ নিমর আসার অ্র্ুভূনতর আমগ নর্মজমর্ 
পুমর যিলমত পামরর্।  



 

 

• তুষারপীনিত নির্ লাল েময় িুমল উঠমব এবং মমর্ েমব এটা আগুমর্ জ্বলমে। আপর্ার 
যিািা যবমি যেমত পামর। যিাসর্া গনলময় যেমবর্ র্া। এটি েতনচমহ্নর র্ারে েমত পামর।  

• েনে আপর্ার ত্বর্ র্ীল বা ধূসর যে োয়, খবু িুমল োয় বা র্ঠির্ এবং পমৃি অ্বশ 
অ্র্ুভুনত েয় তােমল য়অ্নবলমম্ব োসপাতামল োর্।  

  
োইমপাোরনময়া ঠাণ্ডা তাপমাত্রায় েীঘনেে অ্র্াবৃত োর্ার র্ারমে েয়, নবমশষ র্মর নশশু ও 
বয়িমের। নর্ম্ননলনখত উপসগনগুনল পেনমবেে র্রুর্: মমর্ানর্মবশ র্রমত অ্েমতা, েবুনল সমন্বয়, 
অ্স্পি র্ো, তন্দ্রা, অ্বসাে অ্েবা নর্য়ন্ত্রেেীর্ র্াাঁপনুর্, োঠাৎ র্াপুনর্। যর্ামর্া বযনক্তর শরীমরর 
তাপমাত্রা েনে 95 নিনে িামরর্োইমটর নর্মচ যর্মম োয়, তােমল তৎেোৎ জরুনর নচনর্ৎসা সোয়তা 
নর্র্। যভজা র্াপি খুমল যিলুর্, যরাগীমর্ গরম র্ম্বল নেময় মুমি যিলুর্ এবং বাইমরর সাোেয 
আসার আগ পেনন্ত যরাগীমর্ গরম, অ্যালমর্ােল ও র্যামিইর্ নবেীর্ তরল পার্ র্রমত নের্।  
  
"অবি স্ট ম্বক বর্রাপে"  াকুর্  
গরম েন্ত্রপানত জাতীয়ভামব বানিমত এবং নর্উ ইয়র্ন  যস্টমট আগুর্ লাগার অ্র্যতম র্ারে। প্রায়ই 
নেটিং সম্পনর্ন ত অ্নির্াণ্ড রেোমবেে বা সাধারে েমের অ্ভামব ঘমট োমর্। জাতীয়ভামব প্রনত 
বের 2013-2015 যেমর্ গমি 45,900 যোম নেটিং এর িমল অ্নির্াণ্ড ঘমট োমর্। এই অ্নির্ামণ্ড 
বানষনর্ প্রায় 205 জমর্র মৃতুয েয়, 725 জর্ আেত েয় ও 506 নমনলয়র্ মানর্ন র্ িলামরর 
সম্পনত্তর েনত েয়।  
  
র্ময়র্টি সেজ পেমেপ েেে র্মর উমেখমোগযভামব এর্টি নেটিং সম্পনর্ন ত অ্নির্ামণ্ডর সম্মুখীর্ 
েওয়ার সম্ভাবর্া র্মামত পামরর্। আপনর্ বানির নেটিং এর নবষময় েতটা সতর্ন  ের্ র্া যর্র্, 
অ্নির্ামণ্ডর বযাপামর আপর্ার এবং আপর্ার পনরবারমর্ প্রস্তুত েওয়া উনচত।  

• এর্টি ভামলা মামর্র যধাাঁয়া এবং র্াবনর্ মমর্াক্সাইি নিমটক্টর নর্র্ুর্ এবং সাবধামর্ 
রের্ামবেে র্রুর্।  

• আগুমর্র ঝুাঁ নর্গুনল েরূ র্রমত বা নর্য়ন্ত্রে র্রমত আপর্ার বানিটি পরীো র্রুর্।  
• বানিমত অ্ন্তত পমে 5-পাউন্ড A-B-C মামর্র অ্নি নর্বনাপর্ ইর্স্টল র্রুর্ এবং 

পনরবামরর সেসযমের যশখার্ র্ীভামব যসগুনল বযবোর র্রমত েয়।  
• যগাটা পনরবারমর্ নর্ময় সপুনরর্নল্পত পালামর্ার পে ততনর র্রুর্।  
• সর্ল পনরবামরর সেসযমের পনরর্ল্পর্ার সামে পনরনচত র্া েওয়া পেনন্ত িায়ার নড্রলস এর 

অ্র্ুশীলর্ ধমর রাখুর্।  
• েনে আপর্ার এর্টি পুরমর্া বানি োমর্, তােমল এর্জর্ যোগযতাসম্পন্ন ইমলর্নট্রনশয়ার্ দ্বারা 

ওয়যানরং পরীো র্মর নর্নিত র্রুর্ যে এটি বতন মার্ নবনল্ডং যর্াি পূরে র্মর।  
• আপর্ার নচমনর্ এবং িায়ারমপ্লসটি নিময়ামসাট নবল্ড-আপ, িাটল, যভমে োওয়া ইট বা 

মটন ার এবং যেমর্ামর্া বাধার জর্য বাৎসনরর্ভামব পনরষ্কার ও পনরেশনর্ র্রুর্।  
• যস্টামরজ এলার্া পনরেন্ন ও পনরপাটি রাখরু্।  
• গরম উপনরভাগ যেমর্ পেন া, যতায়ামল এবং পামত্রর ধারর্ েমূর রাখুর্।  
• তাপ উৎস যেমর্ র্দ্াবর্ এবং োেয নির্ার েমূর রাখুর্। বানিমত র্খর্ও যপট্রল রাখমবর্ র্া।  



 

 

• ফ্রময়ি বা উন্মুক্ত তামরর বা আলগা প্লাগগুনলর জর্য এক্সমটর্শর্ র্িন গুনল পনরেশনর্ র্রুর্।  
  
সঠিক রক্ষোম্বিক্ষে অর্ুসরে করুর্  
তাপ পাম্প, চুনে, যস্পস নেটার, র্াঠ ও র্য়লার চুলা, িায়ারমপ্লস, নচমনর্ এবং নচমনর্ সংমোগ 
যোগযতাসম্পন্ন নবমশষজ্ঞমের দ্বারা উপেুক্ত রেোমবেে এবং বানষনর্ পনরেশনমর্র মাধযমম আগুর্ যরাধ 
র্রমত এবং জীবর্ বাাঁচামত পামর। ইর্স্টমলশর্ (installation), যভনন্টং (venting), জ্বালার্ী যেয়া, 
রেোমবেে এবং যমরামমতর জর্য প্রস্তুতর্ারমর্র নর্মেনশাবলী অ্র্ুসরে র্রুর্। পনরচালর্া এবং 
সুরো তবনশিযগুনল মমর্ আমে তা নর্নিত র্রার জর্য ওর্াসন মযার্ুয়াল (owner's manual) 
পেনামলাচর্া র্রুর্।  

• যস্পস নেটার - আসবাবপত্র, জার্ালার নজনর্সপত্র, নবোর্াপত্র, যপাশার্, আসর্সমূে, অ্র্যার্য 
োেয পোেন যেমর্ অ্ন্তত 3 িুট েমূর নেটার রাখুর্। তবেযুনতর্ চুলার সমঙ্গ এক্সমটর্শর্ 
র্িন গুনলর বযবোর এনিময় চলুর্। ঘর যেমর্ যবর েওয়ার আমগ বা নবোর্ায় োওয়ার আমগ 
সবসময় যস্পস নেটার বন্ধ র্রুর্।  

• জ্বালানর্ যতমলর জ্বলন্ত েন্ত্রপানত-সঠির্ অ্পামরশমর্র জর্য শাট অ্ি প্রনিয়া এবং উইর্ 
পনরেশনর্ র্রুর্। টাটর্া জ্বালানর্ নেময় টযাঙ্ক ভমর নর্র্। পুর্রায় জ্বালানর্ ভরার আমগ 
নেটারটি ঠাণ্ডা র্মর নর্র্। এর্টি গরম নেটামর জ্বালানর্ সংমোগ এর্টি নবপজ্জর্র্ অ্নির্াণ্ড 
ঘটামত পামর।  

• র্াঠ যপািামর্া সরঞ্জা ও িায়ারমপ্লস - র্ামঠর চুলা বা অ্নিকুমণ্ড আবজন র্া যপািামবর্ র্া। 
শুধু ভামলা উপেুক্ত োিন উিস জ্বালার্। নর্নিত যোর্ যে আগুর্ জ্বানলময়মের্ তা তা আপর্ার 
অ্নিকুণ্ড বা যস্টামভর সামে মার্ার্সই, এটি ওভারমলাি র্রমবর্ র্া। নর্নিত যোর্ র্ামঠর 
চুলা প্রাচীর যেমর্ অ্ন্তত 36 ইনি েমূর ইর্স্টল র্রা েয়। অ্নিকুণ্ড, যস্টাভ ও নচমনর্ যেমর্ 
োেয পোেন ভামলাভামব সনরময় রাখুর্। চারপামশর জায়গা পনরেন্ন রাখুর্। আগুর্ যেমর্ আসা 
িুলনর্ এবং আগুমর্র সুত্রপাত প্রনতমরাধ র্রমত সবনো িায়ারমপ্লস নির্ বযবোর র্রুর্। 
র্খমর্া আগুর্মর্ এর্লা যরমখ োমবর্ র্া।  

• নচমনর্ - যিওমসামট জমম োওয়ার প্রধার্ র্ারে নচমনর্র আগুর্। এর্টি যর্াংিা, বন্ধ েময় 
োওয়া অ্েবা অ্বরুদ্ধ েময় োওয়া নচমনর্ সঠির্ভামব যধাাঁয়া নর্গনত র্রমত র্া পারার 
র্ারমে নচমনর্মত আগুমর্র সুত্রপাত ঘটামত পামর। নচমনর্ যেমর্ আসা প্রায় সব আবানসর্ 
আগুর্ প্রনতমরাধমোগয। এর্জর্ যোগযতাসম্পন্ন নচমনর্ পনরিারমর্র দ্বারা বানষনর্ নচমনর্ 
পনরেশনমর্র মাধযমম আগুর্ বা র্াবনর্ মমর্াক্সাইি নবষনিয়া প্রনতমরাধ র্রমত পামরর্।  

• োই - র্ামঠর চুলা ও িায়ারমপ্লমস অ্নতনরক্ত োই জমা েমত নেমবর্ র্া। অ্নতনরক্ত োই 
জমম োওয়ার র্ারমে জ্বলমর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় বায়রু প্রচলর্ যরাধ র্মর। োই অ্পসারমের 
সময়, টাইট-নিটিং র্ভারসে এর্টি ধাতব পাত্র বযবোর র্রুর্। সবনো র্াঠামমা যেমর্ েমূর 
এর্টি বাইমরর অ্বস্থামর্ োইময়র স্তুপ র্রুর্। শীতল মমর্ েমে এমর্ োইময় এর্টি ধূমানয়ত 
চারমর্াল োর্মত পামর ো আগুমর্র সুত্রপাত ঘটামত পামর।  

  
কািনর্ মম্বর্াক্সাইি  



 

 

যেখামর্ জ্বালানর্ যপািামর্া েয় যসখামর্ই র্াবনর্ মমর্াক্সাইি ততনর েয় এবং মানর্ন র্ েুক্তরামষ্ট্র 
েঘুনটর্াজনর্ত নবষনিয়া মতুৃযর অ্র্যতম র্ারে। এটি এর্টি গন্ধেীর্, স্বােেীর্ এবং অ্েশৃয ঘাতর্ 
এবং এটি শর্াক্ত র্রার এর্মাত্র নর্রাপে উপায় েমলা র্াবনর্ মমর্াক্সাইি অ্যালামন। অ্নতনরক্ত 
তবনশিযগুনলর উপর নর্ভন র র্মর র্াবনর্ মমর্াক্সাইি অ্যালামমনর োম 20 িলার যেমর্ 50 িলামরর 
মমধয েময় োমর্।  
  
র্াবনর্ মমর্াক্সাইি নবষনিয়ার লেেগুনলর মমধয ঘুম-ঘুম ভাব, মাোবযো এবং মাো যঘারা 
অ্ন্তভুন ক্ত। আপনর্ েনে মমর্ র্মরর্ র্াবনর্ মমর্াক্সাইমির নবষনিয়া রময়মে তমব এলার্াটিমত বায়ু 
চলাচল র্রমত নের্ এবং োসপাতামল োর্।  
  
অ্র্যার্য নর্রাপত্তা নবষয়র্ পরামশন অ্ন্তভুন ক্ত:  

• নর্নিত র্রুর্ যে প্রনতবন্ধর্তা, েয় এবং আলগা সংমোমগর জর্য নচমনর্ এবং যভন্টগুনল 
পরীো র্রা েময়মে।  

• িায়ারমপ্লসগুনল বযবোর র্রার সময় সমূ্পেনরূমপ নচমনর্গুনল উন্মুক্ত র্রুর্।  
• যস্পস নেটারগুনলমত সঠির্ জ্বালানর্ বযবোর র্রুর্।  
• বানি বা আবদ্ধ স্থামর্ র্খর্ও চারমর্াল বা বারনবনর্উ নেল জ্বালামবর্ র্া।  
• র্খর্ও বানি, গযামরজ বা গানির নভতমর যপামটন বল জ্বালানর্ জ্বলন্ত র্যানম্পং সরঞ্জাম বযবোর 

র্রমবর্ র্া  
• র্খর্ও সংেুক্ত গযামরমজ গানি চাল ুরাখমবর্ র্া এমর্নর্ গযামরমজর েরজা উন্মুক্ত োর্মল।  
• মার্ুষ ঘুমামে এমর্ যর্ামর্া ঘমর র্খমর্াই আর্মভমন্টি িুময়ল বানর্নং অ্যাপ্লাময়ন্স চালামবর্ 

র্া।  
• বানি গরম র্রার জর্য র্খর্ই রান্নাঘমরর যস্টাভ বযবোর র্রমবর্ র্া।  
• র্খর্ও যর্ামর্া গযামরজ, যবসমমন্ট বা বানির বারান্দার র্ামে গযাস চানলত যজর্ামরটর 

চালামবর্ র্া। এটিমর্ েমূর রাখুর্  
  
শীতর্ালীর্ আবোওয়ায় নর্রাপত্তা সংিান্ত আমরা তমেযর জর্য, েয়া র্মর যোমলযান্ড সুরো এবং 
জরুরী পনরমষবা নবভামগর (Division of Homeland Security and Emergency Services) 
ওময়বসাইট http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info পনরেশনর্ র্রুর্।  
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