
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/16/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর েীতকালীর্ ঝম্ব়ের আম্বগ প্রস্তুবত সম্পম্বকন  বর্উ ইয়কন িাসীম্বের আপম্বেট কম্বরম্বের্ যা ভারী 
তুষারপাত, িাতাস এিং বিপজ্জর্ক ভ্রমণ পবরবিবত বর্ম্বয় আসম্বত চম্বলম্বে রাম্বযের বিবের ভাগ 

এলাকা যমু্ব়ে  
  

প্রম্বয়াযম্বর্ হােসর্ উপতেকা যমু্ব়ে বেট বেযাোর ইমাম্বযন বি ব াষণা করা হম্বত সন্ধ্ো 6টার 
মম্বযে  

  
অম্বযনক রাম্বযে 12 বেম্বক 18 ইবি িরফ যমম্বত পাম্বর, উপকূলীয় ির্ো এিং বিেেুৎ বিভ্রাট বেখা 

বযম্বত পাম্বর বর্উ ইয়কন  েহর এিং লং আইলোম্বে  
  

সকল MTA বসতু এিং টাম্বর্ম্বল খাবল এিং টোর্ম্বেম ট্রাক্টর বট্রলার বিম্বকল 4টা বেম্বক শুরু কম্বর 
চলা িারণ  

  
ফাাঁকা এিং টোর্ম্বেম ট্রাক্টর বট্রলার এো়োও বর্উ ইয়কন  বেট থ্রুওম্বয় এবিট 24 এর েবিম্বণ, 
I-84 এ কাম্বর্বক্টকাট বেট লাইর্ বেম্বক বপর্বসলভাবর্য়া বেট লাইম্বর্, I-684 এ I-84 বেম্বক 

I-287 এর মম্বযে এিং রুট 17 এ I-84 এিং I-81 এর মম্বযে সন্ধ্ো 5-টা বেম্বক শুরু কম্বর  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা বুধবার সন্ধ্যায় রামযয আসন্ন শীতকালীর্ ঝড় আঘাত হার্মত পামর 
বমল আয রামযযর প্রস্তুতত সম্পমকন  তর্উ ইয়কন বাসীমের আপমেট কমরমের্। গভর্নর র্াগতরকমের 
তুষার, উচ্চ বাতাস এবং তবপজ্জর্ক ভ্রমণ পতরতিততর যর্য প্রস্তুত থাকার আহ্বার্ যাতর্ময়মের্ কারণ 
দ্রুত চলমার্ উপকূলীয় ঝড় একটি উচ্চ প্রভামবর র্রওময়স্টামর পতরণত হমব বমল আশা করা হমে 
এবং সাউোর্ন টায়ার, কযাতপটাল তরতযয়র্, হােসর্ ভযাতল, তর্উ ইয়কন  তসটি এবং লং আইলযান্ড 
যমুড় 12 থথমক 18ইতি তুষারপামতর কারণ হমব। এই ঝড় উপকূলীয় বর্যা এবং তবেযুৎ তবভ্রামটর 
কারণও হমত পামর, থেখামর্ তর্উ ইয়কন  তসটি এবং লং আইলযামন্ড 40 মাইল থবমগ থঝামড়া হাওয়া 
বইমত পামর।  
  
গভর্নর এোড়াও থঘাষণা কমরমের্ থে থবশ কময়কটি হােসর্ ভযাতল কাউতি যমুড় সন্ধ্যা 6-টার 
মমধয রামযযর েমুেনাগকালীর্ যরুরী অ্বিা থঘাষণা করা হমত পামর, কারণ আশা করা হমে এই 
এলাকাগুতল প্রবলভামব প্রভাতবত হমত পামর থেখামর্ িার্ীয় তুষারপামতর পতরমাণ 24 ইতি পেনন্ত 
থপ ৌঁোমব বমল আশা করা হমে। উপরন্তু, সকল খাতল এবং টযার্মেম ট্রাক্টর থট্রলার তবমকল 4-টা 



 

 

থথমক থমমট্রাপতলটার্ ট্রান্সমপামটন শর্ অ্মথাতরটি (Metropilitan Transportation Authority, MTA) 
তিয এবং টামর্ল থথমক তর্তষদ্ধ করা হমব। তর্উ ইয়কন  থস্টট থ্রুওময় এতিট 24 এর েতিমণ, 
কামর্তক্টকাট থস্টট লাইর্ থথমক থপর্তসলভাতর্য়া থস্টট লাইর্ পেনন্ত ইিারমস্টট 684, ইিারমস্টট 84 
থথমক ইিারমস্টট 287 পেনন্ত ইিারমস্টট 84 থথমক ইিারমস্টট 81 পেনন্ত রুট 17 তবমকল 5-টা 
থথমক শুরু কমর একইরকম তর্মষধাজ্ঞা যাতর করা হমব।  
  
"রাযয এবং িার্ীয় যরুরী প্রতততিয়ার সংিার্ এবং কমীমের রাযয যমুড় িাপর্ করা হময়মে এবং 
এই শতিশালী ঝড় উত্তর-পূবনািমলর মধয তেময় োওয়ার সামথ সামথ সকল তর্উ ইয়কন বাসীমক 
তর্রাপে রাখমত সাহােয করমত প্রস্তুত আমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এটা এই থম সুমমর প্রথম 
বড় এবং আতম যর্গণমক অ্র্ুমরাধ করতে আয সন্ধ্যায় এবং সারা রাত ধমর বাতড়মত থাকমত 
োমত আমামের কমীমের তামের কায করমত এবং রাস্তা পতরষ্কার করমত পামরর্। শুধু মমর্ রাখমবর্ 
- আপতর্ েতে ট্রাতিমক আটমক থামকর্, তাহমল আমামের প্লাউগুতলরও একই অ্বিা হমব।"  
  
আশা করা হমে এই ঝড় 3-থট থথমক 5-থটর মমধয এই অ্িমল প্রমবশ করমব এবং 7-টার মমধয 
তীি হমব, থেখামর্ রাত যমুড় প্রতত ঘিায় 1 থথমক 3 ইতি তুষারপাত হমত পামর। রামযযর থবতশর 
ভাগ উচ্চ 20 থথমক তর্ম্ন 30 পেনন্ত তাপমাত্রার অ্তভগতা করমব। র্থন কাতি এবং কযাতপটাল 
তরতযওমর্ বাতামসর ঠান্ডার মার্ -2 এর মত কম হমত পামর।  
  
পূবনাভাসকারীরা তবংহযামটর্ থথমক আলবাতর্ পেনন্ত এবং েতিণ তেমক 12 থথমক 18 ইতি তুষারপামতর 
ইতিত কমরমের্, থেখামর্ োউর্মস্টট সব থচময় ভাতর তুষারপাত থেখমব। পতিম তর্উ ইয়কন  3 
থথমক 4 ইতি, মধয তর্উ ইয়কন  এবং র্থন কাতি 4 থথমক 6, এবং থমাহক ভযাতল 6 থথমক 8 ইতি 
তুষারপাত থেখমত পামব বমল আশা করা হমে।  
  
যাতীয় আবহাওয়া পতরমষবা (National Weather Service) ইততমমধযই ঝমড়র আমগ থবশ কময়কটি 
শীতকালীর্ ঝমড়র র্যরোরী যাতর কমরমে। তর্উ ইয়কন বাসীমের সতকন  থাকমত এবং পতরতিতত 
পতরবতন মর্র যর্য িার্ীয় আবহাওয়ার পবূনাভাস পেনমবিণ করমত এবং তামের পতরবার এবং 
পতরবারমক এখর্ অ্প্রীততকর আবহাওয়ার যর্য প্রস্তুত কমর তামের তর্রাপত্তা তর্তিত করমত 
অ্র্ুমরাধ করা হময়মে। আবহাওয়া পেনমবিণ, সতকীকরণ, উপমেশ এবং সবনমশষ পূবনাভামসর সব 
খবরাখবমরর যর্য, র্যাশর্াল ওময়োর সাতভন স (National Weather Service)-এর ওময়বসাইট 
পতরেশনর্ করুর্।  
  
এম্বযবির প্রস্তুবত  
  
পতরবহর্ তবভাগ (Department of Transportation)  
তবমকল 5-টা থথমক শুরু কমর কামর্তক্টকাট থস্টট লাইর্ থথমক থপর্তসলভাতর্য়া থস্টট লাইর্ পেনন্ত 
ইিারমস্টট 84 এ, ইিারমস্টট 684 এ - ইিারমস্টট 84 থথমক ইিারমস্টট 287 পেনন্ত এবং রুট 
17 এ, ইিারমস্টট 84 থথমক ইিারমস্টট 81 পেনন্ত সব খাতল ট্রাক্টর থট্রলার এবং টযার্মেম োর্ 
তর্তষদ্ধ করা হমব।  

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


 

 

  
3,587 যর্ সুপারভাইযার এবং অ্পামরটরসহ পতরবহর্ তবভাগ পতরতিতত থমাকামবলার যর্য প্রস্তুত। 
ঝমড়র পুমরা সময় যমুড় এবং অ্গ্রাতধকারেুি পতরষ্কার করার তিয়া কলামপর যর্য সকল আবাতসক 
িার্গুমলামত 24/7 কায করার যর্য কমী তর্ময়াগ করা হমব। সকল উপলভয S&I সরঞ্জাম 
থমাতাময়র্ করমত প্রস্তুত। রাযযবযাপী সরঞ্জামমর সংখযা তর্ম্নরূপ:  

• 1,613টি বড় প্লাউ ট্রাক  
• 179টি মাঝাতর তেউটি প্লাউ  
• 52টি থটা প্লাউ  
• 311টি বড় থলাোর  
• 38টি থনা থলায়ার  

  
সংকটাপন্ন এলাকায় তুষার ও বরমির তিয়াকলামপ সহায়তার উমেমশয থমাট 180 যর্ কমী, োর 
মমধয আমে: 164টি প্লাউ ট্রাক পতরচালক, 8টি সরঞ্জাম অ্পামরটর প্রতশিক এবং 8টি থমকাতর্ি; 
এবং 4টি থমকাতর্ক সাতভন স ট্রাক থমাতাময়র্ করা হমে। এগুমলা তর্ম্নরূমপ বণ্টর্ করা হময়মে:  

• কযাতপটাল তরতযওর্ 2টি থমকাতর্ক এবং 1টি থমকাতর্ক সাতভন স ট্রাক পামব  
• তমে-হােসর্ অ্িল 67টি প্লাউ পতরচালক, 4যর্ সরঞ্জাম অ্পামরটর প্রতশিক, 2টি 

থমকাতর্ি এবং 1টি থমকাতর্ক সাতভন স ট্রাক পামব  
• সাউোর্ন টায়ার 12টি প্লাউ অ্পামরটর, 2টি সরঞ্জাম অ্পামরটর প্রতশিক পামব  
• লং আইলযান্ড 85 যর্ প্লাউ অ্পামরটর, 2টি সরঞ্জাম অ্পামরটর প্রতশিক, 4 যর্ 

থমকাতর্ি, 2 যর্ থমকাতর্ক সাতভন স ট্রাক পামব  
  

থ্রুওময় অ্থতরটি (Thruway Authority)  
তবমকল 5টা থথমক শুরু কমর সকল খাতল ট্রযাক্টর থট্রলার এবং টযার্মেম োর্ থ্রুওময় (I-87) এর 
তর্উ ইয়কন  তসটির উমেমশয একতযট 24 (আলমবতর্) (োর অ্ন্তভুন ি বাকন শায়ার স্পার, গামেন র্ 
থস্টট পাকন ওময় এিমটর্শর্, তর্উ ইংলযান্ড থ্রুওময় এবং িস ওময়স্টমচস্টার এিমপ্রসওময়) 
এলাকাগুতলমত তর্তষদ্ধ করা হমব।  
  
থ্রুওময় অ্মথাতরটির (Thruway Authority) 682 যর্ সুপারভাইযার ও অ্পামরটর তততর থরমখমে 
োরা সমগ্র রাযয যমুড় 252টি বড় থনা প্লাও, 103টি মাঝাতর থনা প্লাও, 11টি থটা প্লাও এবং 
62টি থলাোর কাময তর্ময়াতযত করার যর্য এবং 125,000 টমর্রও থবতশ রাস্তার লবণ প্রময়াগ 
করার যর্য প্রস্তুত।  
  
উপরন্তু, আটটি বৃহৎ তুষার প্লাও, একটি থটা প্লাও, একটি বড় থলায়ার, তার সামথ 16 যর্ 
অ্পামরটর এবং 2 যর্ সপুারভাইযার থ্রুওময়র বামিমলা তেতভশর্ থথমক তর্ম্ন হােসর্ উপতযকা 
অ্িমল তুষার এবং বরমির তিয়াকলাপ সমথনর্ করার যর্য থমাতাময়র্ করা হময়মে।  
  



 

 

তবমকল 5টা থথমক শুরু কমর সকল খাতল ট্রযাক্টর থট্রলার এবং টযার্মেম োর্ থ্রুওময় (I-87) এর 
তর্উ ইয়কন  তসটির উমেমশয একতযট 24 (আলমবতর্) (োর অ্ন্তভুন ি বাকন শায়ার স্পার, গামেন র্ 
থস্টট পাকন ওময় এিমটর্শর্, তর্উ ইংলযান্ড থ্রুওময় এবং িস ওময়স্টমচস্টার এিমপ্রসওময়) 
এলাকাগুতলমত তর্তষদ্ধ করা হমব।  
  
থ্রুওময়মত শীমতর আবহাওয়া অ্বিার বযাপামর থমাটরচালকমের সতকন  করমত তবতচত্রযময় বাতন া তচহ্ন, 
হাইওময় সতকন তা থরতেও এবং থসাশযাল তমতেয়া বযবহার করা হয়।  
  
থ্রুওময় অ্মথাতরটি থমাটরচালকমের তামের থমাবাইল অ্যাপ োউর্মলাে করমত উৎসাতহত কমর ো 
আইমিার্ এবং অ্যান্ড্রময়ে তেভাইমস োউর্মলামের যর্য তবর্ামূমলয উপলভয। অ্যাপটি থমাটরোর্ 
চালকমের প্রকৃত-সমময় ট্রাতিক এবং তেক-তর্মেনশর্া সহায়তা লামভর সরাসতর সুমোগ প্রোর্ কমর। 
এোড়াও থমাটর চালকরা ইমমইমলর যর্য সাইর্ আপ করমত পামরর্ ট্রান্সঅ্যালাটন  ো সমগ্র থ্রুওময় 
যমুড় সবনমশষ ট্রাতিক পতরতিততর তথয প্রোর্ কমর এখামর্।  
  
পাকন , তবমর্াের্ ও ঐততহাতসক সংরিণ অ্তিস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
তর্উ ইয়কন  থস্টমটর পাকন  পুতলশ (New York State Park Police) ও পামকন র কমীরা সতকন  আমে 
এবং আবহাওয়া পতরতিতত ও প্রভাব তর্তবড়ভামব পেনমবিণ করমে। প্রতততিয়া সরঞ্জাম প্রসার করা 
হমে, পরীতিত এবং ঝড় প্রতততিয়া বযবহামরর যর্য প্রস্তুত করা হমে। এমযতন্সর েয়যর্ সয়ার িু 
আমে োরা থমাতাময়মর্র যর্য উপলভয। পাকন  পুতলমশর কামে 21টি থনামমাবাইল এবং চারটি থঘরা 
কযাব সহ ট্রযাক করা োয় এমর্ UTV থমাতাময়মর্র যর্য উপলভয। পামকন র েশনর্াথীমের র্যর রাখা 
উতচৎ parks.ny.govবা পামকন র সময়, থখালা ও বমন্ধ্র বযাপামর সবনমশষ তমথযর যর্য তামের িার্ীয় 
পাকন  অ্তিমস কল করা উতচৎ।  
  
তেপাটন মমি অ্ব এর্ভায়রর্মমিাল কর্যারমভশর্ (Department of Environmental Conservation, 
DEC)  
DEC পতরমবশ সংরিণ পতুলশ অ্তিসার, িমরস্ট থরঞ্জাসন, আপৎকালীর্ বযবিাপর্া কমী এবং 
অ্িমলর কমীরা সতকন  আমের্ এবং পতরতিততর পেনমবিণ করমের্ এবং গুরুতর আবহাওয়ায় 
আিান্ত হমত পামর এমর্ এলাকা ও অ্বকাঠামমাগুমলামক সতিয়ভামব টহল তেমের্। সকল উপলভয 
সংিার্ থে থকামর্া যরুতর পতরতিততর থমাকামবলায় সহায়তা করমত প্রস্তুত আমে।  
  
যর্মসবা অ্তধেপ্তর (Department of Public Service)  
তর্উ ইয়কন  থস্টট যমুড় িয়িতত মূলযায়র্, পতরতিতত থমাকামবলা ও পুর্রুদ্ধার প্রমচষ্টার উমেমশয 
তর্ময়াতযত করার যর্য তর্উ ইয়কন  ইউটিতলটির বতন মামর্ প্রায় 5,500 যর্ শ্রতমক রময়মে। যর্ 
পতরমষবা তবভামগর কমীরা ঝমড়র পুমরা ঘটর্া যমুড় ইউটিতলটির কাযগুতল পেনমবিণ করমব এবং 
ইউটিতলটিগুতল উপেুি কমীমের দ্বারা সবনাতধক প্রভাব অ্র্ুভুত অ্িমল িার্ান্ততরত হমে তা তর্তিত 
করমব।  
  

http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank
http://parks.ny.gov/


 

 

থহামলযান্ড তর্রাপত্তা ও যরুতর থসবা তবভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES)  
তর্উইয়কন  থস্টট তেতভশমর্র থহামলযান্ড তর্রাপত্তা ও যরুতর থসবা তবভামগর যরুতর অ্পামরশর্স 
থসিার (Emergency Operations Center) COVID-19 মহামারীর কারমণ সতিয় রময়মে এবং 
তারা আবহাওয়ার পতরতিতত পেনমবিণ করমব, রাষ্ট্রীয় প্রতততিয়া কােনিম পতরচালর্া করমব এবং 
ঘটর্ার পুমরা সময়কামল এলাকাবাসীর সামথ থোগামোগ করমব। থস্টমটর মযেুমকন্দ্রগুতল ঝড়-
সম্পতকন ত প্রময়াযমর্ িততগ্রস্ত থলাকালময় সম্পে থমাতাময়মর্র যর্য প্রস্তুত। এর মমধয রময়মে পাম্প, 
থচইর্স, বাতলর বস্তা এবং থবাতলযাত পাতর্। গভর্নর কুওমমার তর্মেন মশ, থস্টট অ্তিস অ্ি িায়ার 
তপ্রমভর্শর্ এন্ড কমিাল (State Office of Fire Prevention and Control) আয তমে হােসর্ 
অ্িমল ততর্টি ট্রযাক করা োর্ থকার্ প্রময়াযর্ীয় উদ্ধার প্রমচষ্টায় িার্ীয় অ্ংশীোরমের সাহােয 
করার যর্য আমগ থথমক িাপর্ করমে।  
  
থস্টট পতুলশ  
রাযয পতুলশ (State Police) িততগ্রস্ত এলাকায় কমীবল 20 শতাংশ বাড়ামব এবং প্রময়াযর্ 
অ্র্ুোয়ী অ্তততরি টু্রপার থমাতাময়র্ করমত প্রস্তুত প্রভাতবত এলাকাগুতলমত। চার চাকার গাতড়, 
থনামমাবাইল এবং ইউটিতলটি টাস্ক থভতহকল সহ সকল রাযয পুতলমশর তবমশষ োর্বাহর্ প্রস্তুত করা 
হময়মে এবং তাৎিতণক প্রতততিয়ার যর্য প্রস্তুত। সকল টু্রমপর যরুতর শতি এবং থোগামোগ সরঞ্জাম 
পরীিা করা হময়মে।  
  
থমমট্রাপতলটার্ ট্রান্সমপামটন শর্ অ্থাতরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA)  
একটি শীতকালীর্ ঝড় আসন্ন অ্বিায়, থমমট্রাপতলটর্ ট্রান্সমপাটন  অ্থতরটির (MTA) কমীরা ঝড় 
এবং তার পরবতী সময় যমুড় তর্রাপে, তর্ভন রমোগয থসবা তর্তিত করার যর্য কমঠার পতরশ্রম 
করমের্। MTA পতরতিতত পেনমবিমণর যর্য তার 24/7 কমান্ড থসিার সতিয় কমরমে। MTA 
কমীরা লবণ েড়ামত এবং প্লযাটিমন এবং তসৌঁতড় থথমক তুষার এবং বরি পতরষ্কার করমত, তসগর্যাল, 
সুইচ, তৃতীয় থরল চালু অ্বিায় রাখমত, ট্রযামক পমর োওয়া গাে সরামত, এবং ঝমড়র সময় থে 
থকার্ আবহাওয়া সংিান্ত চযামলমঞ্জর মুমখামতুখ হমত প্রস্তুত।  
  
MTA তিমযস অ্যান্ড টামর্লস (MTA Bridges and Tunnels) আয তবমকল 4-টায় একটি খাতল 
এবং টযার্মেম ট্রযাক্টর থট্রলামরর তর্মষধাজ্ঞা বাস্তবায়র্ করমে। লং আইলযান্ড থরল থরাে (Long 
Island Rail Road) বৃহস্পততবার, 17 তেমসম্বর একটি বতধনত উইকএন্ড তশতেউমল কায করমব।  
  
গ্রাহকমের অ্প্রময়াযর্ীয় ভ্রমণ এড়ামত, সবনমশষ সাতভন স আপমেমটর যর্য mta.info থেখমত, এবং 
তসমস্টম পতরভ্রমমণর সময়, তবমশষ কমর বাইমরর প্লযাটিমন এবং তসৌঁতড়মত চরম সতকন তা বযবহার 
করমত উৎসাতহত করা হয়। গ্রাহকমের থটিট বা ইমমইমলর মাধযম তরময়ল টাইম সাতভন স অ্যালামটন র 
যর্য সাইর্ আপ করা উতচৎ। MTA-এর অ্যাপগুতলর মাধযমমও এই সতকন তা পাওয়া োয়: MYmta, 
থমমট্রা-র্থন থট্রমর্র সময় এবং লং আইলযান্ড থরল থরাে থট্রমর্র সময়।  
  
বন্দর কতৃন পি  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d68d0dca-8916348b-d68ff4ff-000babda0106-234f66713a7d3631&q=1&e=47469719-232a-4860-b094-23e4ea302e53&u=https://mymtaalerts.com/LoginC.aspx
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d68d0dca-8916348b-d68ff4ff-000babda0106-234f66713a7d3631&q=1&e=47469719-232a-4860-b094-23e4ea302e53&u=https://mymtaalerts.com/LoginC.aspx


 

 

বন্দর কতৃন পি থমাটরচালকমের এই সপ্তামহর শীতকালীর্ ঝমড়র সময় সতকন  থাকার আহ্বার্ 
যাতর্ময়মে; থসতুমত এবং তার সামথ থমাড় থথমক আসা রাস্তা বরাবর গততর তর্মষধাজ্ঞা কােনকর 
থাকমত পামর।  
  
থপাটন  অ্থতরটির তবমার্বন্দর, বাস টাতমনর্াল এবং বাস থস্টশর্ তেময় োত্রা করা ভ্রমণাথীমের তবলম্ব, 
বাততল অ্থবা আবার বুতকংময়র সবনমশষ তমথযর যর্য সরাসতর বাস কযাতরয়ার এবং এয়ারলাইমন্সর 
সামথ থোগামোগ করার যর্য উৎসাতহত করা হয়। থপাটন  অ্থতরটি সুতবধা সম্পমকন  সবনমশষ তমথযর 
যর্য, অ্র্ুগ্রহ কমর থসাশযাল তমতেয়া থেখুর্, PA এলাটন -এর যর্য সাইর্ আপ করুর্ অ্থবা PA 
থমাবাইল অ্যাপগুতলর মমধয একটি োউর্মলাে করুর্।  
  
বর্রাপত্তা পরামেন  
  
তর্রাপে োত্রা  
  
সব সড়মকর গাতড়চালকমের এটা যার্া গুরুত্বপূণন থে থনাপ্লাওগুতল 35 মাইল প্রতত ঘণ্টা গতত অ্বতধ 
চলমত পামর, ো বহু থিমত্র থপাস্ট করা গততমবমগর কম, োমত তর্তিত করা োয় থে রাস্তায় 
তেটামর্া লবণ ড্রাইতভং থলর্ োতড়ময় রাস্তার বাইমর চমল র্া োয়। বারংবার ইিারমস্টট হাইওময়মত, 
তুষার-অ্পসারণ-েন্ত্র পাশাপাতশ কায কমর, থেমহতু অ্মর্কগুমলা থলর্ একসামথ পতরেন্ন করার এটা 
সবমচময় কােনকর ও তর্রাপে উপায়।  
 
থমাটরচালক এবং পথচারীমের এটাও মমর্ রাখা উতচত থে থনাপ্লাওগুতল মহাসড়মকর গততর থচময় 
ধীর গততমত চমল এবং তামের কাোকাতে ভ্রমমণর সময় থমাটরচালকমের সতকন তা অ্বলম্বর্ করা 
উতচত। তুষার-অ্পসারণ-েমন্ত্রর থপের্ থথমক বরি ওড়ামর্া এর চালকমের েতৃষ্টশতি মারাত্মকভামব 
হ্রাস করমত বা থহায়াইটআউট অ্বিার কারণ ঘটামত পামর। গাতড়চালকমের তুষার-অ্পসারণ-েন্ত্রমক 
পাশ কাটিময় োওয়ার থচষ্টা করা বা থপের্-থপের্ োওয়া অ্থবা খুব কাোকাতে োওয়া উতচৎ 
র্য়। গাতড়চালকমের যর্য সবমচময় তর্রাপে যায়গা হল তুষার-অ্পসারণ-েমন্ত্রর থবশ খাতর্কটা 
থপেমর্ থথমক চালামর্া কারণ থসখামর্ রাস্তা পতরষ্কার ও লবণাি থামক।  
 
শীতকামল তর্রাপে ড্রাইতভং এর তকেু সবমচময় গুরুত্বপূণন পরামশনগুতলর অ্ন্তভুন ি হল:  

• েখর্ শীতকালীর্ ঝড় আঘাত হামর্, তখর্ প্রময়াযর্ র্া হমল ড্রাইভ করমবর্ র্া।  
• আপর্ার ভ্রমণ করা আবশযক হমল, তর্তিত করুর্ থে আপর্ার গাতড়মত কম্বল, থবলচা, 

ফ্ল্যাশলাইট ও অ্তততরি বযাটাতর, অ্তততরি গরম কাপড়, এক থযাড়া টায়ার থচর্, বযাটাতর 
বুস্টার, তার, সহময শতি প্রোর্কারী খাবার এবং তেসমট্রস ফ্ল্যাগ তহমসমব বযবহার করমত 
উজ্জ্বল রমের কাপড়-যাতীয় টিমক থাকার সরঞ্জামাতে থের্ মযেু থামক।  

• থপট্রল তিয-আপ আটকামত আপর্ার গযামসর টযাঙ্ক ভততন  রাখুর্।  
• আপর্ার বযবহার উপমোগী থসল থিার্ বা অ্র্যার্য থোগামোমগর েন্ত্র থেমর্ টু-ওময় থরতেও 

থাকমল, থসগুমলার বযাটাতর চাযন  তেময় রাখরু্ এবং ভ্রমণ করার সময় এটি আপর্ার সামথই 

https://www.panynj.gov/port-authority/en/alerts.html


 

 

রাখুর্। আপতর্ েতে থকাথাও আটকা পমড়র্, আপতর্ সাহামেযর যর্য থিার্ করমত পারমবর্, 
উদ্ধারকারীমক আপর্ার অ্বিার্ সম্পমকন  যার্ামত পারমবর্।  

• তর্তিত করুর্ থে আপর্ার োতায়ামতর পতরকল্পর্া অ্র্য থকউ যামর্।  
 
আপর্ার গাতড় শীতকামলর উপমোগী করুর্  
এখর্ শীতকালীর্ থম সুমমর যর্য আপর্ার গাতড় প্রস্তুত করমল তা তর্তিত করমত সাহােয করমব থে 
আপর্ার গাতড় ভাল কায করমে েখর্ আপর্ার তার সব থচময় থবতশ প্রময়াযর্ হমব। একযর্ 
থমকাতর্কমক তেময় আপর্ার গাতড়র তর্ম্নতলতখত তযতর্ষগুতল পরীিা করার্:  

• বযাটাতর  
• ওয়াইপার এবং উইন্ডতশল্ড ওয়াশার ফু্ল্ইে  
• এতিতিয  
• ইগতর্শর্ তসমস্টম  
• থারমমাস্টযাট  
• আমলা  
• এিযস্ট তসমস্টম  
• ফ্ল্যাতশং হযাযােন  লাইট  
• তহটার  
• থিক  
• তেিস্টার  
• থতমলর স্তর  

 
এোড়াও তর্তিত থহার্:  

• ভাল শীতকালীর্ টায়ার ইর্স্টল করুর্। তর্তিত হময় তর্র্ থে টায়ামরর পেনাপ্ত থট্রে আমে। 
সব-আবহাওয়া থরতেয়াল সাধারণত অ্তধকাংশ শীতকালীর্ অ্বিার যর্য পেনাপ্ত হয়। আপতর্ 
ভারী তুষার পতরতিততর যর্য আপর্ার গাতড়মত টায়ার থচইমর্র একটি থসট বহর্ করমত 
চাইমত পামরর্।  

• বরি এবং তুষার অ্পসারমণর যর্য একটি উইন্ডতশল্ড স্ক্র্যাপার এবং থোট ঝাড় ুরাখুর্ এবং 
শীত থম সুম যমুড় অ্ন্তত অ্মধনক টযাঙ্ক গযাস বযায় রাখুর্।  

• সাবধামর্ েীঘন ভ্রমমণর পতরকল্পর্া করুর্। িার্ীয় প্রচার মাধযমমর প্রততমবের্ শুর্ুর্ অ্থবা 
রাস্তার সাম্প্রততক পতরতিততর যর্য আইর্ বলবতকারী সংিামক কল করুর্।  

 
তর্রাপমে চালার্ 
 
শীতকালীর্ ঝমড়র সমময় সব থচময় থবতশ মৃতুয ও আঘামতর কারণ হল পতরবহর্ েঘুনটর্া।  



 

 

• এই শীমতর থম সুমম চালমকর আসমর্ বসার আমগ, প্রমতযক চালক আমামের সু্কল বাস 
চালকমের কাে থথমক একটা তশিা তর্মত পামরর্। এটা খুবই প্রাথতমক, তকন্তু আমামের 
োর্বাহর্মক তুষার এবং বরি থথমক পতরষ্কার রাখমত হমব। ভাল েতৃষ্টশতি ভাল ড্রাইতভং 
এর একটি চাতবকাঠি।  

• থকাথায় থকাথায় থামমবর্ তার পতরকল্পর্া কমর তর্র্ এবং েইু গাতড়র মমধয েরূত্ব বযায় 
রাখুর্। অ্তততরি সতকন  থাকুর্। মমর্ রাখমবর্, থনাতড্রিটস থোট বাচ্চামের লুতকময় রাখমত 
পামর। অ্তধকন্তু, সবসময় রাস্তা ও আবহাওয়ার পতরতিততর সামথ আপর্ার গতত থমলার্।  

 
েতে ঝমড়র মমধয পমড়র্ এবং োত্রা অ্বযাহত রাখমত অ্িম হর্:  

• আপর্ার গাতড়মত থাকুর্ এবং সাহােয থপমত অ্মপিা করুর্।  
• গরম থাকার যর্য স্বল্প সমময়র যর্য আপর্ার ইতঞ্জর্ চালার্। আপর্ার হাওয়ার তবপতরত 

তেমকর যার্লা থখালা রাখরু্ এবং তর্তিত করুর্ থে আপর্ার এিযস্ট পাইমপ বরি যমম 
থর্ই।  

• রামত থোম লাইট চালু করুর্ েখর্ আপতর্ ইতঞ্জর্ চালামের্ োমত উদ্ধারকারীমের তসগর্যাল 
করা োয়।  

• আপর্ার গাতড় থথমক একটি উজ্জ্বল রমের কাপড় বা কাপমড়র টুকরা ঝুতলময় রাখুর্।  
• রি সিালর্ বযায় রাখমত এবং গরম রাখমত হাত, পা, আিলু এবং পাময়র আিলু 

থযারামলাভামব র্ড়াচড়া কমর সমময় সমময় বযায়াম করুর্।  
  
শীতকালীর্ সুরিার বযাপামর আমরা পরামমশনর যর্য, েয়া কমর তর্উ ইয়মকন র তেতভশর্ অ্ি 
থহামলযান্ড তসতকউতরটি অ্যান্ড এমামযন তন্স সাতভন মসমসর ওময়বসাইট পতরেশনর্ করুর্ 
http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info।  
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