
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/23/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

  
গভর্নর কুওম্বমা রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুম্বলাম্বক বিসমাম্বসর প্রাক্কাম্বল ঝম্ব়ের প্রস্তুবি বর্ম্বি বর্ম্বদন ে বদম্বয়ম্বের্ 

যা ভারী িৃবি, ললম্বকর প্রভাম্বির িুষারপাি এিং উচ্চ িায়ু প্রিাহ বর্ম্বয় আসম্বি  
  

িুষার গলা পাবর্র সাম্বে চার ইবি পযনন্ত িৃবি বমম্বল বিসমাম্বসর বদর্ রাম্বযের পিূন ও দবিণািম্বল 
সম্ভািে ির্ো সমসোর সৃবি করম্বি পাম্বর  

  
েবর্িার লেম্বক ওম্বয়স্টার্ন বর্উ ইয়ম্বকন  সম্ভািে এক ফুট পযনন্ত ললম্বকর মি িুষারপাি হম্বি পাম্বর  

  
ঘণ্টায় 60 মাইল পযনন্ত লিম্বগ িায়ুপ্রিাহ বিদেুৎ বিভ্রাট এিং বিপজ্জর্ক ভ্রমণ পবরবস্থবির কারণ 

হম্বি পাম্বর  
  

MTA বিম্বয টার্া যার্িাহর্ এিং খাবল ট্রাক্টর লট্রলার 24 বিম্বসের সন্ধ্ো 6টা লেম্বক 25বিম্বসের 
সকাল 10টা পযনন্ত বর্বষদ্ধ করা হম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের প্রনি আহ্বার্ জানর্ময়মের্ যের্ নিসমামসর 
প্রাক্কামে রামজযর মধ্য নেময় োওয়ার র্থা থার্া আবহাওয়া বযবস্থার জর্য তিনর হমি ো রামজযর 
পূবন ও েনিণাঞ্চমে ভারী বৃনি এবং উচ্চ বায় ুপ্রবামহর নমশ্রণ এবং ওময়স্টার্ন নর্উ ইয়মর্ন  ভারী 
যেমর্র প্রভাব িুষারপামির নমশ্রণ বময় আর্মব। রাজধ্ার্ী, নমড হাডসর্, যমাহর্ ভযানে, নর্উ 
ইয়র্ন  নসটি এবং েং আইেযান্ড অ্ঞ্চমে, নবেযমার্ বরফ এবং িুষার গো পানর্র সামথ চার ইনঞ্চ 
পেনন্ত বৃনিপামির র্ারমণ বর্যা হমি পামর। এই ঝম়ে ঘণ্টায় 60 মাইে পেনন্ত যবমগ যঝাম়ো হাওয়া 
বইমি পামর, োর ফমে নবেযুৎ নবভ্রাট এবং নবপজ্জর্র্ ভ্রমণ পনরনস্থনি হমি পামর, নবমেষ র্মর হাই 
যপ্রাফাইে োর্বাহমর্র জর্য। ওময়স্টার্ন নর্উ ইয়মর্ন , ভারী যেমর্র প্রভাব িুষারপামির সামথ ভ্রমণ 
পনরনস্থনি ও র্ঠির্ হমি পামর যেখামর্ এর্ ফুমটর যবনে বরফ জমা হমি পামর এবং নর্েু এোর্ায় 
ঘণ্টায় 35 মাইে যবমগ যঝাম়ো হাওয়া বইমি পামর।"  
  
"মমর্ হমে মাোর যর্চার এই েুটির যমৌসুমম আমামের আবহাওয়ার এর্টি নমশ্র বযাগ নেমে, 
যেখামর্ পনিম নর্উ ইয়মর্ন র জর্য যেমর্র প্রভাব িুষারপামির পূবনাভাস রময়মে, এবং অ্র্য সব 
জায়গায় সম্ভাবয ধ্ুময় মুমে োওয়ার সম্ভাবর্া রময়মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আনম আমামের 
রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুমোমর্ নর্মেনে নেময়নে জরুনর সা়ো সম্পে প্রস্তুি র্রমি এবং স্থার্ীয় সরর্ার এবং 
ইউটিনেটি যর্াম্পানর্গুমোর সামথ িমাগি সমন্বয় বজায় রাখমি োমি ঝম়ের যর্ার্ সমসযা অ্নবেমে 



 

 

সমাধ্ার্ র্রা োয়। আপনর্ েনে ভ্রমমণর পনরর্ল্পর্া র্মরর্, িাহমে েয়া র্মর েত্ন সহর্ামর িা 
র্রুর্ এবং স্মাটন ভামব উেোপর্ র্রার র্থা মমর্ রাখমবর্।"  
  
এর্টি যধ্ময় আসা তেিযপ্রবামহর র্ারমণ বৃহস্পনিবার সন্ধ্যা যথমর্ শুরু হময় শুিবার পেনন্ত ভারী 
বৃনিপাি, যঝাম়ো হাওয়া এবং বর্যার সম্ভাবর্া রময় যগমে। র্যানপটাে, নমড হাডসর্, যমাহর্ ভযানে, 
নর্উ ইয়র্ন  নসটি এবং েং আইেযান্ড অ্ঞ্চমে শুিবার ঝম়ের যেমষ 1 যথমর্ 4 ইনঞ্চ বৃনিপামির 
সম্ভাবর্া রময়মে। উপরন্তু, নর্উ ইয়র্ন  নসটি এবং েং আইেযান্ড অ্ঞ্চমে শুিবার রামি ঘণ্টায় ৬০ 
মাইে যবমগ যঝাম়ো হাওয়া বইমি পামর। ওময়স্টার্ন নর্উ ইয়মর্ন , যের্ প্রভামবর িুষারপামির 
পনরমাণ 6 যথমর্ 12 ইনঞ্চ হমি পামর। এো়োও শুিবার সর্ামে রাস্তায় জমম োওয়ার পনরনস্থনির 
সম্ভাবর্া রময়মে েখর্ পনিম যথমর্ ঠাণ্ডা বািাস আসমে।  
  
বর্যা পেনমবিণ, উচ্চ বায় ুপ্রবাহ পেনমবিণ, এবং েীির্ােীর্ ঝ়ে পেনমবিণ রাজয জমু়ে নবনভন্ন 
স্থামর্র জর্য জানর র্রা হময়মে। আবহাওয়া পেনমবিণ, সির্ন িা, উপমেিা এবং সাম্প্রনির্ 
পূবনাভামসর সমূ্পণন িানের্ার জর্য, র্যাের্াে ওময়োর সানভন মসর ওময়বসাইটমেখুর্।  
  
এম্বযবির প্রস্তুবি  
  
পনরবহর্ নবভাগ (Department of Transportation)  
যস্টট নডপাটন মমন্ট অ্ফ ট্রান্সমপামটন ের্ (Department of Transportation, DOT) রাজযবযাপী উপেভয 
3,587 সুপারভাইজার এবং অ্পামরটর সহ সা়ো নেমি প্রস্তুি। সম্পে নর্ময়ামগর প্রময়াজর্ীয়িা 
(অ্পামরটর, সরঞ্জাম, যমর্ানর্ক্স, EOI, ট্রানফর্ নসগর্যাে যটর্নর্নেয়ার্) পুমরা পনরনস্থনি জমু়ে 
প্রময়াজর্ নহমসমব পুর্মূনেযায়র্ র্রা হমব। যেমর্জ ইর্মেট, র্ােভাটন  এবং অ্র্যার্য নর্র্ানে র্াঠামমা 
পনরেেনর্ র্রা হমে এবং সনঞ্চি বরফ এবং িুষার পনরষ্কার র্রা হমে। বর্যা এবং বায়ু প্রনিনিয়া 
সরঞ্জাম (যজর্ামরটর, পাম্প, যচইর্, োইট প্ল্যান্ট, হযান্ড টুেস, নচপার, ইিযানে) অ্নবেমে পাঠামর্ার 
জর্য যরসপন্স ট্রামর্ যোড র্রা হমে, েখর্ প্ল্াও ট্রার্ প্ল্াওইং এবং েবণ ে়োমর্ার জর্য তিনর 
র্রা হমে।  
  
সর্ে উপেভয বৃনি/বর্যা/বায়ু প্রনিনিয়া সরঞ্জাম যমািাময়র্ র্রমি প্রস্তুি। রাজযবযাপী সরঞ্জাম 
সংখযা নর্ম্নরূপ:  
  

• 1599টি ব়ে প্ল্াউ ট্রার্  
• োঙে সহ 175টি মাঝানর িমিার ট্রার্  
• 40টি যনা যলায়ার  
• গ্র্যাপেসহ 49টি যোডার  
• নসউয়ার যজটসহ 16টি ভযাকুয়াম ট্রার্  
• 31টি ট্রযার্ড্ খর্র্েন্ত্র  
• 45টি চার্ােুক্ত খর্র্েন্ত্র  
• যোবয় যট্রইোরসহ 53টি ট্রযাক্টর যট্রইোর  

https://alerts.weather.gov/


 

 

• 15টি নট্র িু বামর্ট ট্রার্  
• 33টি ট্রানফর্ নসগর্যাে ট্রার্  
• 6টি পানর্র পাম্প (4-6 ইনঞ্চ)  
• 79টি নচপাা্র 10" (র্ূযর্িম) র্যাপানসটি  

  
সব িনিগ্র্স্ত যরনসমডনন্স এোর্ায় অ্গ্র্ানধ্র্ারেুক্ত প্রনিনিয়ার অ্পামরেমর্র সময়র্াে জমু়ে 24/7 
অ্পামরের্ জর্য র্মী যমািাময়র্ র্রা হমব।  যরসপন্স সরঞ্জাম র্মনিম রাখমি যমর্ানর্র্ সামপাটন  
রাখা হমব 24/7।  
  
নরময়ে-টাইম ট্রামভে (real-time travel) িমথযর জর্য, 511 র্ে র্রুর্, নভনজট র্রুর্ 
www.511NY.org, অ্থবা র্িুর্ যমাবাইে সাইমট েগইর্ র্রুর্ m.511ny.org।  
  
থ্রুওময় অ্থনরটি (Thruway Authority)  
থ্রুওময় অ্মথানরটির 684 জর্ সুপারভাইজার এবং অ্পামরটর, 240 টি ব়ে যনাপ্ল্াও, 106 টি 
মাঝানর যনাপ্ল্াও, 11 টি যটা প্ল্াও এবং 61 টি যোডার সহ 1,16,000 টমর্রও যবনে রাস্তার েবণ 
যমািাময়র্ র্রমি প্রস্তুি রময়মে। থ্রুওময় পনরবিন র্েীে বািন া নচহ্ন, হাইওময় পরামেনোিা যরনডও 
এবং সামানজর্ নমনডয়ার মাধ্যমম  েীির্ােীর্ আবহাওয়ায় গান়ে চাের্মের সির্ন  র্রমি র্াজ 
র্মর। থ্রুওময় র্িৃন পি িামের যমাবাইে অ্যাপ ডাউর্মোড র্রমি গান়ে চাের্মের উৎসানহি র্মর 
ো আইমফার্ এবং অ্যান্ড্রময়ড নডভাইমস নবর্ামূমেয উপেভয। অ্যাপটি যমাটরোর্ চাের্মের প্ররৃ্ি-
সমময় ট্রানফর্ এবং নের্-নর্মেনের্া সহায়িা োমভর সরাসনর সুমোগ প্রোর্ র্মর। এো়োও যমাটর 
চাের্রা সাইর্ আপ র্রমি পামরর্ ট্রান্সঅ্যাোটন  ই-যমইমের জর্য ো সমগ্র্ থ্রুওময় জমু়ে সবনমেষ 
ট্রানফর্ পনরনস্থনির িথয প্রোর্ র্রমব এখামর্।  
  
পার্ন , নবমর্াের্ ও ঐনিহানসর্ সংরিণ অ্নফস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
নর্উ ইয়র্ন  যস্টমটর পার্ন  পুনেে (New York State Park Police) ও পামর্ন র র্মীরা সির্ন  আমে 
এবং আবহাওয়া পনরনস্থনি ও প্রভাব নর্নব়েভামব পেনমবিণ র্রমে। প্রনিনিয়া সরঞ্জাম প্রসার র্রা 
হমে, পরীনিি এবং ঝ়ে প্রনিনিয়া বযবহামরর জর্য প্রস্তুি র্রা হমে। পামর্ন র েেনর্াথীমের র্জর 
রাখা উনচৎ parks.ny.govবা পামর্ন র সময়, যখাো ও বমন্ধ্র বযাপামর সবনমেষ িমথযর জর্য িামের 
স্থার্ীয় পার্ন  অ্নফমস র্ে র্রা উনচৎ।  
  
নডপাটন মমন্ট অ্ব এর্ভায়রর্মমন্টাে র্র্জারমভের্ (Department of Environmental Conservation, 
DEC)  
DEC পনরমবে সংরিণ পুনেে অ্নফসার, ফমরস্ট যরঞ্জাসন, আপৎর্ােীর্ বযবস্থাপর্া র্মী এবং 
অ্ঞ্চমের র্মীরা সির্ন  আমের্ এবং পনরনস্থনির পেনমবিণ র্রমের্ এবং গুরুির আবহাওয়ায় 
আিান্ত হমি পামর এমর্ এোর্া ও অ্বর্াঠামমাগুমোমর্ সনিয়ভামব টহে নেমের্। সর্ে উপেভয 
সম্পে যে যর্ামর্া জরুনর পনরনস্থনি যমার্ামবোয় সহায়িা র্রমি প্রস্তুি রময়মে।  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=58b0fd03-072bc442-58b20436-000babda0106-ffb230f9251c3ebe&q=1&e=70f885c0-70b0-44f3-8e01-f00dfd10e725&u=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F
http://www.thruway.ny.gov/travelers/mobile-app.html
https://wwwapps.thruway.ny.gov/tas/
http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml#_blank
https://parks.ny.gov/


 

 

জর্মসবা অ্নধ্েপ্তর (Department of Public Service)  
নর্উ ইয়র্ন  যস্টট জমু়ে িয়িনি মূেযায়র্, পনরনস্থনি যমার্ামবো ও পুর্রুদ্ধার প্রমচিার উমেমেয 
নর্ময়ানজি র্রার জর্য নর্উ ইয়র্ন  ইউটিনেটির বিন মামর্ প্রায় 5,500 জর্ শ্রনমর্ রময়মে। জর্ 
পনরমষবা নবভামগর র্মীরা ঝম়ের পমুরা ঘটর্া জমু়ে ইউটিনেটির র্াজগুনে পেনমবিণ র্রমব এবং 
ইউটিনেটিগুনে উপেুক্ত র্মীমের দ্বারা সবনানধ্র্ প্রভাব অ্র্ুভুি অ্ঞ্চমে স্থার্ান্তনরি হমে িা নর্নিি 
র্রমব।  
  
যহামেযান্ড নর্রাপত্তা ও জরুনর যসবা নবভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES)  
নর্উইয়র্ন  যস্টট নডনভেমর্র যহামেযান্ড নর্রাপত্তা ও জরুনর যসবা নবভামগর জরুনর অ্পামরের্স 
যসন্টার (Emergency Operations Center) COVID-19 মহামারীর র্ারমণ সনিয় রময়মে এবং 
িারা আবহাওয়ার পনরনস্থনি পেনমবিণ র্রমব, রাষ্ট্রীয় প্রনিনিয়া র্ােনিম পনরচাের্া র্রমব এবং 
ঘটর্ার পুমরা সময়র্ামে এোর্াবাসীর সামথ যোগামোগ র্রমব। রাষ্ট্রীয় মজেু এো়োও পাম্প, 
যচইর্স, বানের বস্তা এবং যবািেজাি পানর্ সহ যে যর্ার্ ঝ়ে সম্পনর্ন ি চানহো সমথনর্ র্রার 
জর্য এোর্ায় সম্পে যমািাময়র্ র্রমি প্রস্তুি।  
  
যস্টট পুনেে  
যস্টট পুনেে িনিগ্র্স্ত এোর্ায় প্রময়াজর্ অ্র্েুায়ী অ্নিনরক্ত তসর্য যমািাময়র্ র্রমি প্রস্তুি। চার 
চার্ার গান়ে, এবং ইউটিনেটি টাস্ক যভনহর্ে সহ সর্ে রাজয পুনেমের নবমেষ োর্বাহর্ মঞ্চস্থ র্রা 
হময়মে এবং িাৎিনণর্ প্রনিনিয়ার জর্য প্রস্তুি। সর্ে টু্রপ জরুনর েনক্ত এবং যোগামোগ সরঞ্জাম 
পরীিা র্রা হময়মে।  
  
যমমট্রাপনেটার্ ট্রান্সমপামটন ের্ অ্থানরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA)  
যমমট্রাপনেটর্ ট্রান্সমপাটন  অ্থনরটির (Metropolitan Transportation Authority, MTA) র্মীরা ঝ়ে 
এবং পরবিী সমময় নর্রাপে, নর্ভন রমোগয যসবা নর্নিি র্রার জর্য র্মঠার পনরশ্রম র্রমের্ এবং 
আবহাওয়া পেনমবিণ র্রমের্। নর্র্ানে র্াো পনরেেনর্ এবং প্রময়াজর্ অ্র্ুোয়ী পনরষ্কার র্রা হমে, 
এবং দ্রুি সা়ো যেওয়ার জর্য যর্ৌেেগি স্থামর্ র্মী এবং সরঞ্জাম মঞ্চস্থ র্রা হমে। প্রস্তুি 
সরঞ্জামমর মমধ্য পানর্র পাম্প, গােপাো এবং অ্র্যার্য ধ্বংসাবমেষ পনরষ্কার র্রার সরঞ্জাম, জরুনর 
ট্রার্ এবং অ্র্যার্য রিণামবিণ োর্বাহর্ অ্ন্তভুন ক্ত। বর্যা প্রবণ এোর্াগুমো নর্নব়েভামব পেনমবিণ 
র্রা হমে এবং নর্মনাণ র্ােনিম পেনমবিণ র্রা হমে এবং প্রময়াজর্ অ্র্েুায়ী িা স্থনগি র্রা 
হমব।  
  
বাসগুমো প্রময়াজর্ অ্র্ুোয়ী র্ম ঘর্মে র্াজ র্রমব এবং MTA নিমজ টার্া োর্বাহর্ এবং খানে 
ট্রাক্টর যট্রোর 24 নডমসের সন্ধ্যা 6টা যথমর্ 25নডমসের সর্াে 10টা পেনন্ত নর্নষদ্ধ র্রা হমব র্রা 
হমব। গ্র্াহর্মের যটক্সট বা ইমমইমের মাধ্যম নরময়ে টাইম সানভন স অ্যাোমটন র জর্য সাইর্ আপ র্রা 
উনচৎ। MTA-এর অ্যাপগুনের মাধ্যমমও এই সির্ন িা পাওয়া োয়: MYmta, যমমট্রা-র্থন যট্রমর্র 
সময় এবং েং আইেযান্ড যরে যরাড যট্রমর্র সময়।  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=13297c01-4cb24563-132b8534-000babd9069e-906bdb3889252391&q=1&e=bc850542-3425-4b86-b580-bb2a60f68c55&u=https%3A%2F%2Fmymtaalerts.com%2FLoginC.aspx


 

 

বন্দর র্িৃন পি  
বন্দর র্িৃন পি গান়ে চাের্মের সাবধ্ার্িা অ্বেের্ র্রার আহ্বার্ জানর্ময়মে; যসিু এবং রাস্তা 
বরাবর এবং িনসংগুনেমি গনি নবষয়র্ নবনধ্নর্মষধ্ র্ােনর্র হমি পামর। বন্দর র্িৃন পমির 
নবমার্বন্দর, বাস টানমনর্াে এবং বাস যস্টেমর্র মাধ্যমম ভ্রমণর্ারীমের নবেে, বানিে বা পুর্ঃবুনর্ং 
সম্পমর্ন  সবনমেষ িমথযর জর্য সরাসনর র্যানরয়ার এবং এয়ারোইমন্সর সামথ যোগামোগ র্রমি 
উৎসানহি র্রা হয়। বন্দর র্িৃন পি সুনবধ্া সম্পমর্ন  সবনমেষ িমথযর জর্য, অ্র্গু্র্হ র্মর সামানজর্ 
নমনডয়া যচর্ র্রুর্, PA সির্ন িায় সাইর্ আপ র্রুর্ অ্থবা PA যমাবাইে অ্যাপস ডাউর্মোড 
র্রুর্।  
  
বর্রাপদ যাত্রা  
  
অ্র্ুগ্র্হ র্মর সাবধ্ামর্ গান়ে চাোর্ এবং এই নবষয়গুনে মাথায় রাখরু্:  
  

• বর্যা নবধ্বস্ত রাস্তা নেময় গান়ে চানেময় োওয়ার যচিা র্রমবর্ র্া। গান়ে যঘারার্ 
এবং অ্র্য রাস্তা নেময় োর্।  

• দ্রুি গনিমি বময় চো পানর্র ধ্বংসাত্মর্ িমিামর্ অ্বমহো র্রমবর্ র্া। দ্রুি 
গনিমি বময় চো েইু ফুট উচ্চিার পানর্ নর্ন্তু আপর্ার গান়েমর্ ভানসময় নর্ময় চমে 
োমব। প্রনি ঘণ্টায় েইু মাইে যবমগ বময় চো পানর্ এর্টা রাস্তা বা যসিু যথমর্ 
গান়ে ভানসময় নর্ময় যেমি পামর।  

• বর্যা নবধ্বস্ত রাস্তায় োমি আটর্া প়েমি র্া হয় যস জর্য সমময়র আমগই যবর 
যহার্।  

• প্রস্তানবি রাস্তা অ্র্ুসরণ র্রুর্। বর্যা নবধ্বস্ত অ্ঞ্চেগুনে যেখমি ইমামজন নন্স নডটুযর 
উমপিা র্রমবর্ র্া।  

• োিায়াি র্রার সমময় NOAA ওময়োর যরনডও এবং যোর্াে যরনডও িডর্ামস্ট 
মর্মোগ রাখরু্।  

• ধ্ুময়-োওয়া রাস্তা, আথন-স্লাইডস, পানর্ ধ্বস বা র্েনমার র্ে, আেগা বা পানর্ 
ডুমব থার্া তবেযুনির্ িার এবং প়েন্ত বা পনিি বস্তুগুমোর জর্য র্জর রাখুর্।  

• যেসব জায়গায় র্েী বা জেপ্রবাহ হঠাৎ বৃনদ্ধ যপময় বর্যা আর্মি পামর, যেমর্ 
হাইওময়র গিন , যসিু ও নর্চু এোর্া, যসখামর্ েিয রাখুর্।  

• েনে আপনর্ আপর্ার গান়ের নভিমর থামর্র্ আর আপর্ার চারপামে জে দ্রুিমবমগ 
বা়েমি থামর্, িাহমে অ্নবেমে গান়ে যেম়ে চমে োর্।  

  
নর্রাপে োইনভং এর নর্েু সবমচময় গুরুেপূণন পরামেনগুনের অ্ন্তভুন ক্ত হে:  
  

• েখর্ েীির্ােীর্ ঝ়ে আঘাি হামর্, িখর্ প্রময়াজর্ র্া হমে োইভ র্রমবর্ র্া।  
• যসিুগুমোয় সাবধ্ার্িা অ্বেের্ র্রুর্ যেমহিু বরফ যসখামর্ রাস্তার যচময় দ্রুি 

জমাট বাাঁমধ্।  
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• যভজা পািা রাস্তামর্ নপনেে র্রমি পামর, িাই েখর্ই সামমর্ িামের এর্টা সূ্তপ 
আসমব, িখর্ আমরা ধ্ীর গনিমি গান়ে চাোমর্াটা গুরুেপূণন।  

• আপর্ামর্ আবনেযর্ভামব ভ্রমণ র্রমি হমে, এটা নর্নিি র্রুর্ যে আপর্ার 
গান়েমি র্েে, যবেচা, ফ্ল্যােোইট ও অ্নিনরক্ত বযাটানর, অ্নিনরক্ত গরম র্াপ়ে, 
এর্ যজা়ো টায়ার যচর্, বযাটানর বুস্টার িার, সহমজ েনক্ত প্রোর্র্ারী খাবার এবং 
নডসমট্রস ফ্ল্যাগ নহমসমব বযবহার র্রমি উজ্জ্বে রমঙর র্াপম়ের মমিা টিমর্ থার্ার 
সরঞ্জামানে থামর্।  

  
েীির্ােীর্ ঝম়ে মৃিুয এবং আহি হওয়ার প্রধ্ার্ র্ারণ হমে পনরবহর্ েঘুনটর্া। গান়ে চাোমর্ার 
আমগ, আপর্ার গান়ে যথমর্ বরফ এবং িুষার পনরষ্কার র্রা নর্নিি র্রুর্; ভামো েেৃযমার্িা 
ভামো োইনভং এর চানবর্াঠি। থামার জায়গাগুমোর পনরর্ল্পর্া র্রুর্ এবং গান়েগুনের মমধ্য েরূে 
বজায় রাখরু্, অ্নিনরক্ত সির্ন  থাকুর্, ও মমর্ রাখুর্, বািাস িান়েি িুষারপুঞ্জ যোট যোট 
নেশুমের আ়োে র্মর নেমি পামর। সবসময় রাস্তা এবং আবহাওয়ার সামথ আপর্ার গনি যমোর্।  
  
সব রাস্তার যমাটরচাের্মের জর্য এটা গুরুেপূণন যে যনাপ্ল্াও ঘণ্টায় 35 মাইে পেনন্ত গনিমবমগ চমে 
ো অ্মর্র্ যিমেই নেনখি গনি সীমার যথমর্ র্ম, এটা সুনর্নিি র্রমি যে ে়োমর্া েবণ োইনভং 
যেমর্ থামর্ ও রাস্তায় েন়েময় র্া পম়ে। প্রায়েই ইন্টারমস্টট হাইওময়মি, িুষার-অ্পসারণ-েন্ত্র 
পাোপানে র্াজ র্মর, যেমহিু অ্মর্র্গুমো যের্ এর্সামথ পনরেন্ন র্রার এটা সব যচময় র্ােনর্র ও 
নর্রাপে উপায়। 
  
এো়োও গান়েচাের্ ও পথচারীমের এটা মাথায় রাখা উনচৎ যে িুষার-অ্পসারণ-েন্ত্র োইভারমের 
েনৃিসীমা সীনমি থামর্, এবং েন্ত্রগুমোর আর্ার ও ওজর্ যবনে হওয়ায় এগুমো দ্রুি গনিপথ 
পনরবিন র্ ও থামামর্া র্িসাধ্য। িুষার-অ্পসারণ-েমন্ত্রর যপের্ যথমর্ বরফ ও়োমর্া এর চাের্মের 
েনৃিেনক্ত মারাত্মর্ভামব হ্রাস র্রমি বা যহায়াইটআউট অ্বস্থার র্ারণ ঘটামি পামর। গান়েচাের্মের 
িুষার-অ্পসারণ-েন্ত্রমর্ পাে র্াটিময় োওয়ার যচিা র্রা বা যপের্-যপের্ োওয়া অ্থবা খুব 
র্াোর্ানে োওয়া উনচৎ র্য়। গান়েচাের্মের জর্য সবমচময় নর্রাপে জায়গা হে িুষার-অ্পসারণ-
েমন্ত্রর যবে খানর্র্টা যপেমর্ যথমর্ চাোমর্া র্ারণ যসখামর্ রাস্তা পনরষ্কার ও েবণাক্ত থামর্।  
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