
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/18/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বের চরম সতকন তা অিলের্ করার কথা স্মরণ কবরম্বয় বেম্বয়ম্বের্ 
যাত্রা করার সময় যখর্ েীতকালীর্ ঝড় শুক্রিার রাত পযনন্ত বর্উ ইয়ম্বকন  প্রভাি ফেলম্বি  

  
বর্উ ইয়কন  বসটি, লং আইলোন্ড, বমড-হাডসর্ এিং সাউোর্ন টায়ার অঞ্চম্বল শুক্রিাম্বরর মম্বযে 8 

ইবঞ্চ পযনন্ত তুষারপাত হম্বত পাম্বর  
  

বর্উ ইয়কন িাসীম্বের বিপজ্জর্ক ভ্রমণ পবরবিবতর কারম্বণ অবতবরক্ত সতকন তা অিলের্ করার জর্ে 
অর্ুম্বরায করা হম্বয়ম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের স্মরণ র্নরময় নেময়মের্ যে আগামী 48 ঘণ্টা 
ভ্রমমণর সময় অ্ত্যন্ত সত্র্ন  থার্ার জর্য র্ারণ এর্টি শীত্র্ালীর্ ঝড় রাস্তায় নবপজ্জর্র্ পনরনিনত্ 
সৃনি র্রমব বমল আশা র্রা হমে। উত্তর-পূবন নেমর্ োওয়ার সময় শনি হারামর্া সমেও, পূবনাভাষ 
র্রা হমে যে এই ঝড় শুক্রবামরর মমযয সাউোর্ন টিয়ার, নমড-হাডসর্, নর্উ ইয়র্ন  নসটি এবং লং 
আইলযান্ড অ্ঞ্চমলর নর্েু জায়গায় 8 ইনঞ্চ পেনন্ত তু্ষারপাত্ নর্ময় আসমব। নর্উ ইয়র্ন বাসীমের সত্র্ন  
থার্া উনিত্ এবং ভ্রমণ সীমাবদ্ধ র্রা উনিত্ োমত্ যনা প্লাও পনরিালর্রা োর্জমের নিন্তা র্া র্মর 
নর্রাপমে তু্ষার এবং বরফ পনরষ্কার র্রমত্ পামর।  
  
"নর্উ ইয়মর্ন র জরুরী বযবিাপর্ার র্মনর্ত্ন ারা যবশ র্ময়র্নের্ যমর এই ঝমড়র উপর র্জর 
যরমেমের্, এবং েনেও মমর্ হমে এর শনি হ্রাস যপময়মে, ত্বুও এর নবপজ্জর্র্ ভ্রমণ পনরনিনত্ তত্নর 
র্রার সম্ভাবর্া আমে, নবমশষ র্মর রামজযর েনিণ অ্ঞ্চমল," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়মর্ন র 
রাস্তার র্মীরা র্ামরা তু্লর্ায় নিত্ীয় র্র্ এবং ত্ারা এই র্াজ সম্পন্ন র্রমবর্ - ত্ামের শুযু র্াজ 
র্রার জর্য জায়গা েরর্ার। ত্াই, েের্ বরফ ত্ীব্র হমত্ থার্মব, নর্উ ইয়র্ন বাসীমের উনিত্ 
অ্প্রময়াজর্ীয় ভ্রমণ এনড়ময় িলার েথাসাযয যিিা র্রা, এবং েনে আপর্ামর্ যর্াথাও গানড় িানলময় 
যজমত্ও হয়, েয়া র্মর েত্ো সম্ভব নর্রাপমে ত্া র্রুর্ এবং প্লাওগুনলমর্ ত্ামের প্রময়াজর্ীয় জায়গা 
যেওয়া নর্নিত্ যহার্।"  
  
ইনত্মমযযই সাউোর্ন টিয়ার, নমড হাডসর্, নর্উ ইয়র্ন  নসটি এবং লং আইলযান্ড অ্ঞ্চমলর নর্েু অ্ংমশ 
হালর্া তু্ষারপাত্ শুরু হময়মে এবং নবমর্মলর যশষ যথমর্ আজ রামত্র মমযয উত্তরনেমর্ েনড়ময় 
পড়মব, ো শুক্রবার পেনন্ত তু্ষারপাত্ হওয়া অ্বযাহত্ রােমব। ইন্টারমেে 90 র্নরমডামরর েনিমণ 
সবমিময় ভারী তু্ষারপামত্র সম্ভাবর্া রময়মে, হাল্কা তু্ষারপাত্ শুক্রবার িলমব নবমর্মল র্মম আসা 
অ্বনয। শুক্রবার এই ঝড় রাজয যথমর্ যবর হওয়া অ্বনয রামজযর বানর্ অ্ংমশ বরমফর যূনলর্ণা 
যথমর্ েইু ইনঞ্চ অ্বনয যেেমত্ পাওয়া উনিত্। ত্াপমাত্রা রামজযর যবনশর ভাগ এলার্ায় স্বাভানবমর্র 



 

 

র্াোর্ানে বা ত্ার যবনশ থার্া উনিত্ এবং যেোমর্ ক্রমাগত্ বাত্াস বইমব মামঝ মামঝ 20 মাইল 
অ্বনয যবমগ।  
  
আপর্ার এলার্ায় আবহাওয়া উপমেিার সমূ্পণন ত্ানলর্াভুনি যেোর জর্য আপর্ার এলার্ার র্যাশর্াল 
ওময়োর সানভন স (National Weather Service)-এর ওময়বসাইে এ োর্।  
  
এম্বজবির প্রস্তুবত  
  
ফহামলোন্ড বর্রাপত্তা ও জরুবর ফসিা বিভাগ (Division of Homeland Security and Emergency 
Services, DHSES)  
নর্উইয়র্ন  যেে নডনভশমর্র যহামলযান্ড নর্রাপত্তা ও জরুনর যসবা নবভামগর (New York State 
Division of Homeland Security and Emergency Services) জরুনর অ্পামরশর্স যসন্টার 
(Emergency Operations Center) COVID-19 মহামারীর র্ারমণ সনক্রয় রময়মে এবং ত্ারা 
নর্র্েভামব আবহাওয়ার পনরনিনত্ পেনমবিণ র্রমব, রামজযর প্রনত্নক্রয়ার র্ােনক্রম পনরিালর্া র্রমব 
এবং ঘের্ার পুমরা সময়র্ামল এলার্াবাসীমের সামথ যোগামোগ রােমব। পাম্প, যিইর্'স, বানলর বস্তা, 
যজর্ামরের, োে, র্ম্বল ও যবাত্লজাত্ পানর্ সহ ঝড়-সংক্রান্ত প্রময়াজমর্ িনত্গ্রস্ত যলার্জমর্র র্ামে 
যপ ৌঁমে নেমত্ যেমের মজেু প্রস্তুত্ রময়মে।  
  
পবরিহর্ বিভাগ (Department of Transportation, DOT)  
যেে নডপােন মমন্ট অ্ফ ট্রান্সমপামেন শর্ রাজযবযাপী উপলব্ধ 3,600 সুপারভাইজার এবং অ্পামরের নর্ময় 
সাড়া নেমত্ প্রস্তুত্। আসন্ন তু্ষার এবং বরমফ সহায়ত্ার জর্য 1,599টি বৃহৎ যনা প্লাওএর ইমভন্ট 
সমথনর্ র্রমত্, নর্উ ইয়র্ন  রাজয পনরবহণ নবভাগ (NYSDOT) নর্ম্ন মযয-হাডসর্ অ্ঞ্চল এবং লং 
আইলযামন্ড অ্গ্রানযর্ামরর রুমে নরজাভন যপ্লা সনক্রয় র্রার জর্য আপমেে অ্ঞ্চল যথমর্ 76টি 
অ্নত্নরি অ্পামরের পাঠামে। উপরন্তু, NYSDOT ভারী ভ্রমমণর র্নরমডামর যো সানভন স িাল ুর্রমে 
োমত্ েঘুনের্া দ্রুত্ এবং নর্রাপমে পনরষ্কার র্রা হয়।  
  
NYSDOT পনরমবশ সংরিণ নবভাগ (Department of Environmental Conservation) এবং পার্ন , 
নবমর্াের্ এবং ঐনত্হানসর্ সংরিণ নবভামগর (Department of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) সামথ সমন্বয় সাযর্ র্রমে নমড হাডসর্, সাউোর্ন োয়ার এবং লং আইলযান্ড অ্ঞ্চমল 
সয়ার র্মীমের যমাত্াময়র্ র্রার জর্য োমত্ পমর োওয়া গাে দ্রুত্ যর্মে যফলা হয় এবং যসগুমলা 
রাষ্ট্রীয় মহাসড়র্ যথমর্ সনরময় যফলা োয়। পনরবত্ন র্শীল বাত্ন ার নিহ্নগুমলা যমােরিালর্মের ভ্রমণ 
এনড়ময় িলার অ্র্ুমরায জার্ামব েনে র্া ত্া এমর্বামর অ্পনরহােন হয়।  
  
নবভামগর র্ামে আসন্ন তু্ষার এবং বরফ ইমভমন্টর জর্য নর্ম্ননলনেত্ সম্পেগুনল উপলব্ধ আমে:  
  

• 313টি বড় যলাডার  
• 174টি মাঝানর নডউটি প্লাও  
• 80টি নিপার  
• 52টি যো প্লাউ  

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


 

 

• 38টি যনা যলায়ার  
• 36টি ট্রানফর্ োওয়ার প্লযােফমন  
• 18টি যগ্রডার  
• 14টি নট্র কু্র বামর্ে ট্রার্  
• 11 নপর্আপ সমে প্লাও  

  
থ্রুওম্বয় অথবরটি (Thruway Authority)  
থ্রুওময় অ্মথানরটির 690 জর্ সুপারভাইজার ও অ্পামরের তত্নর যরমেমে োরা সমগ্র রাজয জমুড় 
247টি বড় যনা প্লাও, 106টি মাঝানর যনা প্লাও, 11টি যো প্লাও এবং 62টি যলাডার র্ামজ 
নর্ময়ানজত্ র্রার জর্য এবং 117,000 েমর্রও যবনশ রাস্তার লবণ প্রময়াগ র্রার জর্য প্রস্তুত্।  
  
থ্রুওময়মত্ শীমত্র আবহাওয়া অ্বিার বযাপামর যমােরিালর্মের সত্র্ন  র্রমত্ তবনিত্রযময় বাত্ন া নিহ্ন, 
হাইওময় সত্র্ন ত্া যরনডও এবং যসাশযাল নমনডয়া বযবহার র্রা হয়। থ্রুওময় অ্মথানরটি 
যমােরিালর্মের ত্ামের যমাবাইল অ্যাপ ডাউর্মলাড র্রমত্ উৎসানহত্ র্মর, ো আইমফার্ এবং অ্যান্ড্রময়ড 
নডভাইমস ডাউর্মলামডর জর্য নবর্ামূমলয উপলব্ধ। অ্যাপটি যমােরোর্ িালর্মের প্ররৃ্ত্-সমময় ট্রানফর্ এবং 
নের্-নর্মেনশর্া সহায়ত্া লামভর সরাসনর সুমোগ প্রোর্ র্মর। এোড়াও যমাের িালর্রা ট্রান্সঅ্যালােন  
(TRANSalert) ইমমইমলর জর্য সাইর্ আপ র্রমত্ পামরর্ ো সমগ্র থ্রুওময় জমুড় সবনমশষ ট্রানফর্ 
পনরনিনত্র ত্থয প্রোর্ র্মর এোমর্।  
  
বডপাটন ম্বমন্ট অি এর্ভায়রর্ম্বমন্টাল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  
DEC পনরমবশ সংরিণ পনুলশ অ্নফসার, ফমরে যরঞ্জাসন, আপৎর্ালীর্ বযবিাপর্া র্মী এবং অ্ঞ্চমলর 
র্মীরা সত্র্ন  আমের্ এবং পনরনিনত্র পেনমবিণ র্রমের্ এবং গুরুত্র আবহাওয়ায় আক্রান্ত হমত্ 
পামর এমর্ এলার্া ও অ্বর্াঠামমাগুমলামর্ সনক্রয়ভামব েহল নেমের্। সর্ল উপলভয সম্পে যে 
যর্ামর্া জরুনর পনরনিনত্ যমার্ামবলায় সহায়ত্া র্রমত্ প্রস্তুত্ রময়মে।  
  
পাকন , বিম্বর্াের্ ও ঐবতহাবসক সংরক্ষণ অবেস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
নর্উ ইয়র্ন  যেমের পার্ন  পুনলশ (New York State Park Police) ও পামর্ন র র্মীরা সত্র্ন  আমে 
এবং আবহাওয়া পনরনিনত্ ও প্রভাব নর্নবড়ভামব পেনমবিণ র্রমে। রাজয পার্ন  পুনলমশর যনামমাবাইল 
ইউনর্ে এবং পার্ন  সয়ার র্মীরা ঝড় যমার্ামবলায় সাহােয র্রমত্ প্রস্তুত্। পার্ন  যোলা থার্ার সময়, 
যোলার সময় এবং বন্ধ হওয়ার সময় ইত্যানে সম্পমর্ন  সবনমশষ ত্থয জার্মত্ পার্ন  ভ্রমণর্ারীমের 
উনিত্ parks.ny.gov যেো বা ত্ামের িার্ীয় পামর্ন র অ্নফমস যোগামোগ র্রা।  
  
জর্ম্বসিা অবযেপ্তর (Department of Public Service)  
নর্উ ইয়র্ন  যেে জমুড় িয়িনত্ মূলযায়র্, পনরনিনত্ যমার্ামবলা ও পুর্রুদ্ধার প্রমিিার উমেমশয 
নর্ময়ানজত্ র্রার জর্য নর্উ ইয়র্ন  ইউটিনলটির বত্ন মামর্ প্রায় 5,500 জর্ শ্রনমর্ রময়মে। জর্ 
পনরমষবা নবভামগর (Department of Public Service) র্মীরা ঝমড়র পুমরা ঘের্া জমুড় 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b8d84506-e7437c34-b8dabc33-000babd905ee-6cb11d2a0c90d7b9&q=1&e=867d2220-fea0-4db7-8f98-641544a93502&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.thruway.ny.gov%252Ftravelers%252Fmobile-app.html%2523_blank%26data%3D04%257C01%257Cacollins%2540mtahq.org%257C4e326c0b61b14d7776be08d8d0e66577%257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%257C0%257C0%257C637489035255791006%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3D%252FC0R3raa6xIImFfY5lDN633d%252BA60eNuly7a004XBydA%253D%26reserved%3D0#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=92624f0c-cdf9763e-9260b639-000babd905ee-8f95356e0864d5b6&q=1&e=867d2220-fea0-4db7-8f98-641544a93502&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwwwapps.thruway.ny.gov%252Ftas%252F%26data%3D04%257C01%257Cacollins%2540mtahq.org%257C4e326c0b61b14d7776be08d8d0e66577%257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%257C0%257C0%257C637489035255795984%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DxtKfN%252B8HX89mhvPWusuhoQF4oAzUsQyTYn6qIjrTGyU%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=92624f0c-cdf9763e-9260b639-000babd905ee-8f95356e0864d5b6&q=1&e=867d2220-fea0-4db7-8f98-641544a93502&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwwwapps.thruway.ny.gov%252Ftas%252F%26data%3D04%257C01%257Cacollins%2540mtahq.org%257C4e326c0b61b14d7776be08d8d0e66577%257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%257C0%257C0%257C637489035255795984%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DxtKfN%252B8HX89mhvPWusuhoQF4oAzUsQyTYn6qIjrTGyU%253D%26reserved%3D0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=268da553-79169c61-268f5c66-000babd905ee-910b86b22df7ceda&q=1&e=867d2220-fea0-4db7-8f98-641544a93502&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.thruway.ny.gov%252Ftas%252Findex.shtml%2523_blank%26data%3D04%257C01%257Cacollins%2540mtahq.org%257C4e326c0b61b14d7776be08d8d0e66577%257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%257C0%257C0%257C637489035255795984%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DMc%252F0RM3MSBnWOUJg87Ws3rsZ7G9S9dkBWJGyt2jZDLU%253D%26reserved%3D0#_blank


 

 

ইউটিনলটির র্াজগুনল পেনমবিণ র্রমব এবং ইউটিনলটিগুনল উপেুি র্মীমের সবনানযর্ িনত্গ্রস্ত 
অ্ঞ্চমল িার্ান্তনরত্ র্রমে ত্া নর্নিত্ র্রমব।  
  
বর্উ ইয়কন  ফেট পবুলে  
িনত্গ্রস্ত এলার্ায় প্রময়াজর্ীয় অ্নত্নরি যসর্া নর্ময়ামগর জর্য যেে পুনলশ প্রস্তুত্। যফার-হুইল 
ড্রাইমভর োর্বাহর্, যনামমাবাইল, এবং ইউটিনলটি োস্ক এর োর্বাহর্ সহ নবমশষানয়ত্ যেে পুনলমশর 
(State Police) সমস্ত গাড়ী অ্নবলমম্ব সহায়ত্ার জর্য তত্নর এবং প্রস্তুত্ রময়মে। সর্ল টু্রপ জরুনর 
শনি এবং যোগামোগ সরঞ্জাম পরীিা র্রা হময়মে।  
  
বর্উ ইয়কন  পাওয়ার অম্বথাবরটি (New York Power Authority, NYPA)/কোর্াল কম্বপনাম্বরের্ (Canal 
Corporation)  
নর্উ ইয়র্ন  পাওয়ার অ্থনরটি এবং র্যার্াল র্মপনামরশমর্র র্মীরা পূবনাভাসরৃ্ত্ আবহাওয়ার জর্য 
প্রস্তুনত্ নর্ময়মে োমত্ সমস্ত সুনবযা, সম্পে এবং সরঞ্জাম সুরনিত্ এবং প্রস্তুত্ থামর্। প্রময়াজমর্ 
নবেযুৎ পরু্রুদ্ধার র্ােনক্রমমর্ সহায়ত্া র্রার জর্য নবেযুৎ র্তৃ্ন পি (Power Authority) প্রস্তুত্।  
  
ফমম্বরাপবলটার্ রািম্বপাম্বটন ের্ অথাবরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA)  
যমমট্রাপনলের্ ট্রান্সমপােন  অ্থনরটি নর্রাপে, নর্ভন রমোগয যসবা নর্নিত্ র্রমত্ আবহাওয়ার অ্বিা 
নর্নবড়ভামব পেনমবিণ র্রমে। MTA এর র্মীরা লবণ েড়ামত্ এবং প্লযােফমন এবং নসৌঁনড় তু্ষার 
এবং বরফ মুি রােমত্ এবং নসগর্যাল, সুইি এবং তৃ্ত্ীয় যরল র্মনিম রােমত্ প্রস্তুত্।গ্রাহর্মের 
new.mta.info পরীিা র্রমত্ উৎসানহত্ র্রা হমে সাম্প্রনত্র্ত্ম পনরমষবার আপমডমের জর্য, এবং 
নসমেমটি পনরব্রাজমর্র জর্য সত্র্ন ত্া অ্বলম্বর্ র্রমত্ উৎসাহ যেওয়া হমে। গ্রাহর্মের যেক্সে বা 
ইমমইমলর মাযযম নরময়ল োইম সানভন স অ্যালামেন র জর্য সাইর্ আপ র্রা উনিৎ। MTA-এর 
অ্যাপগুনলর মাযযমমও এই সত্র্ন ত্া পাওয়া োয়: MYmta, যমমট্রা-র্থন যট্রমর্র সময় এবং লং 
আইলযান্ড যরল যরাড যট্রমর্র সময়।  
  
িন্দর কততন পক্ষ  
যপােন  অ্থনরটি ঝমড়র সময় ত্ামের যফনসনলটির োত্রীমের সত্র্ন  থার্ার অ্র্ুমরায র্মরমের্। যসতু্মত্ 
এবং ত্ার সামথ যমাড় যথমর্ আসা এবং োওয়া রাস্তা বরাবর গনত্র নর্মষযাজ্ঞা র্ােনর্র থার্মত্ 
পামর। যপােন  অ্থনরটির নবমার্বন্দর, বাস োনমনর্াল এবং বাস যেশর্ নেময় োত্রা র্রা োত্রীমের 
নবলম্ব, বানত্ল অ্থবা আবার বুনর্ংময়র সবনমশষ ত্মথযর জর্য সরাসনর বাস র্যানরয়ার এবং 
এয়ারলাইমন্সর সামথ যোগামোগ র্রার জর্য উৎসানহত্ র্রা হমে। যপােন  অ্থনরটি সুনবযা সম্পমর্ন  
সবনমশষ ত্মথযর জর্য, অ্র্গু্রহ র্মর যসাশযাল নমনডয়া যির্ র্রুর্, PA এলােন -এর জর্য সাইর্ আপ 
র্রুর্ অ্থবা PA যমাবাইল অ্যাপগুনলর মমযয এর্টি ডাউর্মলাড র্রুর্।  
  
েীতকালীর্ বর্রাপত্তার পরামেন  
নর্রাপে গানড় িালামর্ার নর্েু সব যিময় গুরুত্বপূণন পরামশনগুনলর মমযয আমে:  

• েের্ শীত্র্ালীর্ ঝড় আঘাত্ হামর্, ত্ের্ প্রময়াজর্ র্া হমল ড্রাইভ র্রমবর্ র্া।  
• যসতু্গুমলায় সাবযার্ত্া অ্বলম্বর্ র্রুর্ যেমহতু্ বরফ যসোমর্ রাস্তার যিময় দ্রুত্ জমাে 

বাৌঁময।  



 

 

• আপর্ার ভ্রমণ আবনশযর্ হমল, নর্নিত্ র্রুর্ যে আপর্ার গানড়মত্ র্ম্বল, যবলিা, 
ফ্ল্যাশলাইে ও অ্নত্নরি বযাোনর, অ্নত্নরি গরম র্াপড়, এর্ যজাড়া োয়ার যির্, বযাোনর 
বুোর ত্ার, সহমজ শনি প্রোর্র্ারী োবার এবং নডসমট্রস ফ্ল্যাগ নহমসমব বযবহার র্রমত্ 
উজ্জ্বল রমের র্াপড়-জাত্ীয় টিমর্ থার্ার সরঞ্জামানে থামর্।  

• আপর্ার বযবহার উপমোগী যসল যফার্ বা অ্র্যার্য যোগামোগ েন্ত্র যেমর্ েু-ওময় যরনডও 
থার্মল, যসগুমলার বযাোনর িাজন  নেময় রােরু্ এবং ভ্রমণ র্রার সময় এটি আপর্ার সামথই 
রােুর্। আপনর্ েনে যর্াথাও আের্া পমড়র্, আপনর্ সাহামেযর জর্য যফার্ র্রমত্ পারমবর্, 
উদ্ধারর্ারীমর্ আপর্ার অ্বিার্ সম্পমর্ন  জার্ামত্ পারমবর্।  

• শীত্র্ালীর্ ঝমড়র সমময় সব যিময় যবনশ মৃতু্য ও আঘামত্র র্ারণ হমলা পনরবহর্ েঘুনের্া। 
গানড় িালামর্া শুরু র্রার আমগ, আপর্ার গানড় োমত্ বরফ ও তু্ষারমুি থামর্ ত্া 
নর্নিত্ র্রুর্; ভামলা েনৃিশনি ভামলা গানড় িালামর্ার িানবর্াঠি। যর্াথায় যর্াথায় থামমবর্ 
ত্ার পনরর্ল্পর্া র্মর নর্র্ এবং েইু গানড়র মমযয েরূত্ব বজায় রােুর্। অ্নত্নরি সত্র্ন  
থাকুর্ এবং মমর্ রােমবর্ যে বাত্ামস থার্া তু্ষামরর র্ারমণ যোে নশশুমের যেো র্াও 
যেমত্ পামর। সবসময় রাস্তা ও আবহাওয়ার পনরনিনত্র সামথ নমনলময় আপর্ার গনত্ ঠির্ 
র্রুর্।  
  

সর্ল সড়মর্র যমােরিালর্মের জর্য এটি জার্া গুরুত্বপূণন যে যনা প্লাও ঘণ্টায় 35 মাইল পেনন্ত 
গনত্মবমগ িমল, ো অ্মর্র্ যিমত্রই নলনেত্ গনত্ সীমার যথমর্ র্ম, সুনর্নিত্ র্রমত্ যে েনড়ময় লবণ 
ড্রাইনভং যলমর্ থামর্ ও রাস্তায় েনড়ময় র্া পমড়। বারংবার ইন্টারমেে হাইওময়মত্, তু্ষার-অ্পসারণ-
েন্ত্র পাশাপানশ র্াজ র্মর, যেমহতু্ অ্মর্র্গুমলা যলর্ এর্সামথ পনরেন্ন র্রার এো সবমিময় র্ােনর্র 
ও নর্রাপে উপায়।  
  
এোড়াও গানড়র িালর্ ও পথিারীমের এো মাথায় রাো উনিৎ যে যনা প্লাও িালর্মের েনৃিসীমা 
সীনমত্ থামর্ এবং েন্ত্রগুমলার আর্ার ও ওজর্ যবনশ হওয়ায় এগুমলা দ্রুত্ গনত্পথ পনরবত্ন র্ র্রা ও 
থামামর্া র্িসাযয হয়। তু্ষার-অ্পসারণ-েমন্ত্রর যপের্ যথমর্ বরফ ওড়ামর্া এর িালর্মের েনৃিশনি 
মারাত্মর্ভামব হ্রাস র্রমত্ বা যহায়াইেআউে অ্বিার র্ারণ ঘোমত্ পামর। গানড়িালর্মের তু্ষার-
অ্পসারণ-েন্ত্রমর্ পাশ র্াটিময় োওয়ার যিিা র্রা বা যপের্-যপের্ োওয়া অ্থবা েুব র্াোর্ানে 
োওয়া উনিৎ র্য়। গানড়িালর্মের জর্য সবমিময় নর্রাপে জায়গা হল তু্ষার-অ্পসারণ-েমন্ত্রর যবশ 
োনর্র্ো যপেমর্ যথমর্ িালামর্া র্ারণ যসোমর্ রাস্তা পনরষ্কার ও লবণাি থামর্।  
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