
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/28/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা সতকন তা জাবর কম্বরম্বের্ কারণ হাবরম্বকর্ জজটার অিবেষ্াাংে জকাল্ড ফ্রম্বের সাম্বে 
একবিত হম্বে িৃহস্পবতিার সকাল জেম্বক বিপজ্জর্ক ভ্রমণ পবরবিবত ততবর করম্বি  

  
উত্তর বর্উ ইেকন  জেট এিাং উচ্চতর উচ্চতাে কম্বেক ইবি তুষারপাত সম্ভি; বমশ্র িৃবষ্পাত এিাং 

বর্ম্ন উচ্চতা এিাং বর্উ ইেকন  জেম্বটর দবিণ অাংম্বে উচ্চ িােু প্রিাহ োকম্বি  
  

বর্উ ইেকন িাসীম্বদর অবতবরক্ত সতকন তা অর্ুেীলর্ করার আহ্বার্ জাবর্ম্বেম্বের্ যখর্ তুষার এিাং 
বমশ্র িৃবষ্পাত বপবিল পষৃ্ঠ সৃবষ্ করম্বত পাম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের সতর্ন তা অ্বলম্বর্ র্রার আহ্বার্ জানর্ময়মের্ 
র্ারণ হানরমর্র্ জজটা বৃহস্পনতবার সর্াল জেমর্ সারা রাজয জমু়ে তুষারপাত এবং নমশ্র বৃনিপাত 
উৎপােমর্র জর্য র্ার্াডার শীতল বায়ুর সামে এর্নিত হওয়ার হুমনর্ নেময়মে এবং শুক্রবার পর্নন্ত 
স্থায়ী হমত পামর। রামজযর উত্তরাঞ্চল এবং উচ্চ উচ্চতায় ঝম়ের গনতনবনির উপর নর্ভন র র্মর স্থার্ীয় 
এলার্ায় র্ময়র্ ইনঞ্চ তুষারপাত হমত পামর। রামজযর েনিণাঞ্চল এবং নর্ম্ন উচ্চতায় এর্ ইনঞ্চ বা 
তার জবশী বনৃিপাত এবং নমশ্র বৃনিপামতর সম্ভাবর্া রময়মে, অ্র্যনেমর্ নর্উ ইয়র্ন  নসটি এবং লং 
আইলযামে েইু ইনঞ্চ পর্নন্ত বৃনি এবং 40 মাইল জবমগ জঝাম়ো হাওয়া বইমত পামর। নর্উ 
ইয়র্ন বাসীমের সতর্ন  োর্ার আহ্বার্ জার্ামর্া হময়মে র্ারণ ঠাণ্ডা তাপমািার সামে বৃনিপাত নপনিল 
পৃষ্ঠসহ ভ্রমণমর্ নবপজ্জর্র্ র্রার র্ারণ হমত পামর।  
  
"নর্উ ইয়র্ন বাসীরা অ্মটাবমরর তীব্র ঝম়ে অ্ভযস্ত এবং এবার রামজযর জবশীরভাগ জমু়ে ঠাণ্ডা বৃনি, 
বাতাস এবং তুষারপামতর এর্টি নমশ্র উপস্থাপর্া র্রার সম্ভাবর্া আমে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আমামের রাষ্ট্রীয় জরুনর প্রনতনক্রয়া সম্পে প্রময়াজমর্ আমামের স্থার্ীয় অ্ংশীোরমের সাহার্য 
র্রার জর্য প্রস্তুত। আনম সর্ল ভ্রমণর্ারীমর্ অ্র্ুমরাি র্রনে জমৌসুমী নর্রাপত্তা পরামশন পর্নামলাচর্া 
র্রমত এবং এই ঝম়ের সময় আমামের রাস্তায় গনত র্মামত।"  
  
বৃহস্পনতবার রামত জেমটর অ্নির্াংশ অ্ঞ্চমল বৃনিপাত এবং রাজিার্ী, জসন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন , জমাহর্ 
ভযানল, র্েন র্ানন্ট্র এবং ওময়োর্ন নর্উ ইয়র্ন  অ্ঞ্চমল তুষারপামতর সম্ভাবর্া রময়মে। তাপমািা নর্ম্ন-
20 এর েশর্ জেমর্ নর্ম্ন 40 এর েশর্ পর্নন্ত নবসৃ্তত হমব সামে 5 জেমর্ 15 মাইল জবমগ বায় ু
প্রবাহ োর্মব এবং রাজিার্ী এবং নমড হাডসর্ অ্ঞ্চমল 20 মাইল এবং নর্উ ইয়র্ন  নসটি এবং লং 
আইলযাে অ্ঞ্চমল 30 মাইল জবমগ জঝাম়ো হাওয়া বইমব। সারা রাজযজমু়ে আিা ইনঞ্চ জেমর্ এর্ 
ইনঞ্চর নতর্ চতুেনাংশ পর্নন্ত র্তুর্ বনৃিপামতর সম্ভাবর্া রময়মে, জর্খামর্ রাজিার্ী, জসন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন , 



 

 

জমাহর্ ভযানল, সাউোর্ন টিয়ার এবং ওময়োর্ন নর্উ ইয়র্ন  অ্ঞ্চমল আিা ইনঞ্চর র্ম তুষারপামতর 
সম্ভাবর্া রময়মে।  
  
শুক্রবার রাজিার্ী, জসন্ট্রাল নর্উ ইয়র্ন , নিঙ্গার জলর্, জমাহর্ ভযানল, র্েন র্ানন্ট্র, সাউোর্ন টিয়ার 
এবং ওময়োর্ন নর্উ ইয়র্ন  অ্ঞ্চমল আিা ইনঞ্চ পর্নন্ত তুষারপামতর সম্ভাবর্া রময়মে। তাপমািা 30 এর 
েশমর্র মাঝামানঝ জেমর্ 50 এর েশমর্র নর্মচর নেমর্র মমিয নবসৃ্তত হমব, এবং বাতাস সািারণত 
5 জেমর্ 15 মাইল জবমগ উত্তমরর বাইমর োর্মব, জর্খামর্ রাজিার্ী অ্ঞ্চমল 20 মাইল জবমগ জঝাম়ো 
হাওয়া বইমত পামর এবং নর্উ ইয়র্ন  নসটি এবং লং আইলযাে অ্ঞ্চমল 40 মাইল জবমগ জঝাম়ো হাওয়া 
বইমত পামর।  
এই আবহাওয়া পনরনস্থনতর জর্য জর্ার্ বতন মার্ পর্নমবিণ বা সতর্ন তা জানর র্রা হয়নর্, নর্ন্তু 
নসমেম রাতারানত র্াোর্ানে চমল র্াওয়ায় এটি পনরবনতন ত হমত পামর। নর্উ ইয়র্ন বাসীমের সতর্ন  
োর্মত এবং পনরবনতন ত পনরনস্থনতর জর্য স্থার্ীয় আবহাওয়ার পূবনাভাস পর্নমবিণ র্রমত অ্র্ুমরাি 
র্রা হময়মে। নর্উ ইয়র্ন  রামজযর র্যাশর্াল ওময়োর সানভন স র্তৃন র্ জানর রৃ্ত আবহাওয়া সতর্ন তার 
সমূ্পণন তানলর্া জেখমত এখামর্ তামের ওময়বসাইট জেখুর্।  
  
এম্বজবির প্রস্তুবত  

বিপাটন ম্বমে অফ ট্রািম্বপাম্বটন ের্ (Department of Transportation, DOT)  
নডপাটন মমন্ট অ্ি ট্রান্সমপামটন শর্ নর্ম্ননলনখত নজনর্সপি 
 
নর্ময় এই সপ্তাহামন্তর ঝম়ের ঘটর্ায় সা়ো নেমত প্রস্তুত:  

• 1,529টি বৃহৎ ডাম্প ট্রার্  
• লাঙল সহ 182টি মাঝানর িমতার ট্রার্  
• গ্র্যাপলসহ 49টি জলাডার  
• সুয়ার জজটসহ 17টি ভযাকুয়াম ট্রার্  
• 31টি ট্রযার্ড্ খর্র্র্ন্ত্র  
• 46টি চার্ার্ুক্ত খর্র্র্ন্ত্র  
• জলাবয় জট্রইলারসহ 58টি ট্রযাটর জট্রইলার  
• 15টি নট্র কু্র বামর্ট ট্রার্  
• 34টি ট্রানির্ নসগর্যাল ট্রার্  
• 6টি পানর্র পাম্প (4-6 ইনঞ্চ)  
• 77 নচপাসন 10" (র্ূযর্তম) র্যাপানসটি  

  
থ্রুওম্বে অেবরটি (Thruway Authority)  
থ্রুওময় র্তৃন পমির 644 জর্ অ্পামরটর এবং সুপারভাইজার 239টি ব়ে ট্রার্, 11টি প্লাঊ ট্রার্ এবং 
60টি জলাডার জমাতাময়র্ র্রমত প্রস্তুত, র্ার মমিয থ্রুওময় নসমেমমর 42টি লবণ জশমড 90 
শতাংমশরও জবনশ লবণ িারণ িমতা রময়মে। এো়োও, থ্রুওময় কু্র জোট জেমর্ মাঝানর আর্ামরর 

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


 

 

খর্র্র্ন্ত্র, লাঙ্গল/ডাম্প ট্রার্, ব়ে জলাডার এবং জবশ নর্েু বহর্মর্াগয VMS জবাডন , বহর্মর্াগয লাইট 
টাওয়ার, ভযার্ ট্রার্, জোট পাম্প ও উপর্রণ টার্ার জট্রলার এবং জর্মর্ামর্া িরমর্র পে জঘারামর্া 
বা বমের জর্য ট্রানির্ সাইর্ ও অ্র্যার্য ট্রানির্ নর্য়ন্ত্রণ র্ন্ত্র নর্ময় পুমরা জেমট বর্যা সমসযার 
সমািামর্ প্রস্তুত আমে।  
  
থ্রুওময়মত আবহাওয়া পনরনস্থনতর বযাপামর জমাটরচালর্মের সতর্ন  র্রমত নবনভন্ন রর্ম বাতন া নচহ্ন, 
হাইওময় পরামশন জরনডও এবং জসাশযাল নমনডয়া বযবহার র্রা হয়।  
  
এো়োও থ্রুওময় অ্মোনরটি জমাটর চালর্মের তামের জমাবাইল অ্যাপ ডাউর্মলাড র্রমত উৎসানহত 
র্রমে র্া iPhone ও Android নডভাইমস নবর্ামূমলয উপলভয। অ্যাপটি জমাটরর্ার্ চালর্মের প্ররৃ্ত-
সমময় ট্রানির্ এবং নের্-নর্মেনশর্া সহায়তা লামভর সরাসনর সুমর্াগ প্রোর্ র্মর। এো়োও জমাটর 
চালর্রা ট্রান্সঅ্যালাটন  ইমমইমলর জর্য সাইর্ আপ র্রমত পামরর্ র্া সমগ্র্ থ্রুওময় জমু়ে সবনমশষ 
ট্রানির্ পনরনস্থনতর তেয প্রোর্ র্মর এখামর্।  
  
বর্উ ইেকন  জেট পবুলে  
রাজয পনুলশ িনতগ্র্স্ত এলার্ায় প্রময়াজর্ অ্র্ুর্ায়ী অ্নতনরক্ত সসর্য জমাতাময়র্ র্রমত প্রস্তুত। চার 
চার্ার গান়ে, জনামমাবাইল এবং ইউটিনলটি টাস্ক জভনহর্ল সহ সর্ল রাজয পনুলমশর নবমশষ র্ার্বাহর্ 
মঞ্চস্থ র্রা হময়মে এবং তাৎিনণর্ প্রনতনক্রয়ার জর্য প্রস্তুত। সর্ল টু্রপ জরুনর শনক্ত এবং 
জর্াগামর্াগ সরঞ্জাম পরীিা র্রা হময়মে।  
  
বিপাটন ম্বমে অি এর্ভােরর্ম্বমোল কর্জারম্বভের্ (Department of Environmental 
Conservation, DEC)  
DEC পনরমবশ সংরিণ পনুলশ অ্নিসার, িমরে জরঞ্জাসন, আপৎর্ালীর্ বযবস্থাপর্া র্মী এবং অ্ঞ্চমলর 
র্মীরা সতর্ন  আমের্ এবং পনরনস্থনতর পর্নমবিণ র্রমের্ এবং গুরুতর আবহাওয়ায় আক্রান্ত হমত 
পামর এমর্ এলার্া ও অ্বর্াঠামমাগুমলামর্ সনক্রয়ভামব টহল নেমির্। সর্ল উপলভয সম্পে জর্ 
জর্ামর্া জরুনর পনরনস্থনত জমার্ামবলায় সহায়তা র্রমত প্রস্তুত রময়মে।  
  
পাকন , বিম্বর্াদর্ ও ঐবতহাবসক সাংরিণ অবফস (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation)  
নর্উ ইয়র্ন  জেট পার্ন  পুনলশ এবং পামর্ন র র্মীরা সতর্ন  অ্বস্থায় রময়মের্ এবং নর্নব়েভামব 
আবহাওয়া পনরনস্থনত ও এর প্রভাব পর্নমবিণ র্রমের্। প্রনতনক্রয়া র্ার্বাহর্গুনলমত জ্বালার্ী জেওয়া 
হমি, পরীিা র্রা হমি এবং ঝ়ে পরবতী সমময় বযবহামরর জর্য প্রস্তুত র্রা হমি। জবেমপজ জেট 
পার্ন  নপর্নর্র্ এলার্া পাবনলর্ সানভন স এন্টারপ্রাইজ গ্রুপ (Public Service Enterprise Group, 
PSEG) লং আইলযামের জর্য জমানবলাইমজশর্ এলার্া নহসামব বযবহৃত হমি। পামর্ন র েশনর্ােীমের 
https://parks.ny.gov পনরেশনর্ র্রা উনচত অ্েবা পামর্ন র সময়র্াল, জখালা এবং বে সংক্রান্ত 
সবনমশষ আপমডমটর জর্য তামের স্থার্ীয় পার্ন  অ্নিমস জিার্ র্রা উনচৎ।  
  
জর্ম্বসিা অবিদপ্তর (Department of Public Service)  

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/


 

 

নর্উ ইয়র্ন  জেট জমু়ে িয়িনত মূলযায়র্, পনরনস্থনত জমার্ামবলা ও পুর্রুদ্ধার প্রমচিার উমেমশয 
নর্ময়ানজত র্রার জর্য নর্উ ইয়র্ন  ইউটিনলটির বতন মামর্ প্রায় 5,500 জর্ শ্রনমর্ রময়মে। জর্ 
পনরমষবা নবভামগর র্মীরা ঝম়ের পুমরা ঘটর্া জমু়ে ইউটিনলটির র্াজগুনল পর্নমবিণ র্রমব এবং 
ইউটিনলটিগুনল উপর্ুক্ত র্মীমের দ্বারা সবনানির্ প্রভাব অ্র্ুভুত অ্ঞ্চমল স্থার্ান্তনরত হমি তা নর্নিত 
র্রমব।  
  
জমম্বট্রাপবলটার্ ট্রািম্বপাম্বটন ের্ অোবরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA)  
MTA ঝম়ের সময় এবং পমর তামের জসবা র্ামত নর্রাপমে এবং নর্ভন রমর্াগযভামব চমল তা নর্নিত 
র্রমত সর্ল প্রময়াজর্ীয় সতর্ন তা অ্বলম্বর্ র্রমে। MTAএমজনন্স - NYC ট্রার্নজট, জমমট্রা-র্েন 
জরলপে, লং আইলযাে জরল জরাড, জসতু ও সু়েঙ্গ এবং নর্মনাণ ও উন্নয়র্ - আবহাওয়ার উপর 
নর্নব়েভামব পর্নমবিণ র্রমে এবং নর্ম্ননলনখত প্রস্তুনত নর্মি:  
  

• র্জরোনর এবং প্রনতনক্রয়া র্ার্নর্লাপ সমন্বয় র্রমত োনিং ইর্নসমডন্ট র্মাে জসন্টার  
• দ্রুত সা়ো জেওয়ার জর্য জসবা অ্ঞ্চলজমু়ে গুরুত্বপূণন স্থামর্ র্মী নর্ময়াগ র্রা হমি  
• বর্যা প্রবণ স্থামর্ পর্নমবিণ এবং সম্পে জিার্াস র্রা  
• সর্ল নর্মনাণ পনরর্ল্পর্া পর্নামলাচর্া এবং প্রময়াজর্ীয় জর্মর্ার্ সমন্বয় র্রা, জর্মর্ জক্রর্ 

অ্পামরশর্ স্থনগত র্রা  
• ট্রযার্ পাম্প, ট্রযার্ এবং জেশর্ জের্ এবং র্েনমা সংমর্াগ পনরেশনর্  
• ধ্বংসাবমশষ অ্পসারণ জট্রর্ এবং জরুনর প্রনতনক্রয়া সরঞ্জাম এবং উপাোর্ জর্মর্ ডাম্প 

ট্রার্, জজর্ামরটর, এবং জ্বালার্ী প্রস্তুত র্রা  
  
বর্রাপত্তা পরামেন  
  

বর্রাপদ যািা  
শীতর্ালীর্ ঝম়ের সমময় সবমচময় জবনশ মৃতুয ও আঘামতর র্ারণ হল পনরবহর্ েঘুনটর্া। গান়ে 
চালামর্া শুরু র্রার আমগ, আপর্ার গান়ে র্ামত বরি ও তুষারমুক্ত োমর্ তা নর্নিত র্রুর্; 
ভামলা েনৃিশনক্ত ভামলা গান়ে চালামর্ার চানবর্াঠি। জর্াোয় জর্াোয় োমমবর্ তার পনরর্ল্পর্া র্মর 
নর্র্ এবং েইু গান়ের মমিয েরূত্ব বজায় রাখরু্। অ্নতনরক্ত সতর্ন  োকুর্ এবং মমর্ রাখমবর্ জর্ 
বাতামস োর্া তুষামরর র্ারমণ জোট নশশুমের জেখা র্াও জর্মত পামর। সবসময় রাস্তা ও আবহাওয়ার 
পনরনস্থনতর সামে নমনলময় আপর্ার গনত ঠির্ র্রুর্।  
সর্ল স়েমর্র জমাটরচালর্মের জর্য এটি জার্া গুরুত্বপূণন জর্ জনা প্লাও ঘণ্টায় 35 মাইল পর্নন্ত 
গনতমবমগ চমল, র্া অ্মর্র্ জিমিই নলনখত গনত সীমার জেমর্ র্ম, সুনর্নিত র্রমত জর্ েন়েময় লবণ 
োইনভং জলমর্ োমর্ ও রাস্তায় েন়েময় র্া পম়ে। বারংবার ইন্টারমেট হাইওময়মত, তুষার-অ্পসারণ-
র্ন্ত্র পাশাপানশ র্াজ র্মর, জর্মহতু অ্মর্র্গুমলা জলর্ এর্সামে পনরিন্ন র্রার এটা সবমচময় র্ার্নর্র 
ও নর্রাপে উপায়।  
এো়োও গান়েচালর্ ও পেচারীমের এটা মাোয় রাখা উনচৎ জর্ তুষার-অ্পসারণ-র্ন্ত্র োইভারমের 
েনৃিসীমা সীনমত োমর্, এবং র্ন্ত্রগুমলার আর্ার ও ওজর্ জবনশ হওয়ায় এগুমলা দ্রুত গনতপে 



 

 

পনরবতন র্ ও োমামর্া র্িসািয। তুষার-অ্পসারণ-র্মন্ত্রর জপের্ জেমর্ বরি ও়োমর্া এর চালর্মের 
েনৃিশনক্ত মারাত্মর্ভামব হ্রাস র্রমত বা জহায়াইটআউট অ্বস্থার র্ারণ ঘটামত পামর। গান়েচালর্মের 
তুষার-অ্পসারণ-র্ন্ত্রমর্ পাশ র্াটিময় র্াওয়ার জচিা র্রা বা জপের্-জপের্ র্াওয়া অ্েবা খুব 
র্াোর্ানে র্াওয়া উনচৎ র্য়। গান়েচালর্মের জর্য সবমচময় নর্রাপে জায়গা হল তুষার-অ্পসারণ-
র্মন্ত্রর জবশ খানর্র্টা জপেমর্ জেমর্ চালামর্া র্ারণ জসখামর্ রাস্তা পনরষ্কার ও লবণাক্ত োমর্।  
  
নর্রাপে োইনভং এর নর্েু সবমচময় গুরুত্বপূণন পরামশনগুনলর অ্ন্তভুন ক্ত হল:  
  

• র্খর্ শীতর্ালীর্ ঝ়ে আঘাত হামর্, তখর্ প্রময়াজর্ র্া হমল োইভ র্রমবর্ র্া।  
• জসতুগুমলায় সাবিার্তা অ্বলম্বর্ র্রুর্ জর্মহতু বরি জসখামর্ রাস্তার জচময় দ্রুত জমাট 

বাাঁমি।  
• জভজা পাতা রাস্তামর্ নপনিল র্রমত পামর, তাই র্খর্ই সামমর্ তামের এর্টা সূ্তপ আসমব, 

তখর্ আমরা িীর গনতমত গান়ে চালামর্াটা গুরুত্বপূণন।  
• আপর্ার ভ্রমণ আবনশযর্ হমল নর্নিত র্রুর্ জর্ আপর্ার গান়েমত র্ম্বল, জবলচা, ফ্ল্যাশলাইট 

ও অ্নতনরক্ত বযাটানর, অ্নতনরক্ত গরম র্াপ়ে, এর্ জজা়ো টায়ার জচর্, বযাটানর বুোর 
তার, সহমজ শনক্ত প্রোর্র্ারী খাবার এবং নডসমট্রস ফ্ল্যাগ নহমসমব বযবহার র্রমত উজ্জ্বল 
রমঙর র্াপ়ে-জাতীয় সরঞ্জামানে রময়মে।  

• জপট্রল নিজ-আপ আটর্ামত আপর্ার গযামসর টযাঙ্ক ভনতন  রাখুর্।  
• আপর্ার বযবহার উপমর্াগী জসল জিার্ বা অ্র্যার্য জর্াগামর্ামগর র্ন্ত্র জর্মর্ টু-ওময় জরনডও 

োর্মল, জসগুমলার বযাটানর চাজন  নেময় রাখরু্ এবং ভ্রমণ র্রার সময় এটি আপর্ার সামেই 
রাখুর্। আপনর্ র্নে জর্াোও আটর্া পম়ের্, আপনর্ সাহামর্যর জর্য জিার্ র্রমত পারমবর্, 
উদ্ধারর্ারীমর্ আপর্ার অ্বস্থার্ সম্পমর্ন  জার্ামত পারমবর্।  

• নর্নিত র্রুর্ জর্ আপর্ার র্াতায়ামতর পনরর্ল্পর্া অ্র্য জর্উ জামর্।  
• গান়ে চালামর্ার সময় র্ার্বাহর্মর্ বরি এবং তুষার মুক্ত রাখুর্।  
• পনরর্ল্পর্া বানতল র্রুর্ এবং গান়েগুমলার মমিয েরূত্ব বজায় রাখুর্। সবসময় রাস্তা এবং 

আবহাওয়ায় পনরনস্থনতর সামে আপর্ার গনতমর্ সামঞ্জসযপূণন রাখুর্।  
  

এটা মমর্ রাখা জরুরী জর্ জনাপ্লউজ ঘণ্টায় 35 মাইল পর্নন্ত চলমত পামর, র্া অ্মর্র্ জিমি জপামের 
গনত সীমার জচময় র্ম, র্ামত েন়েময় জেওয়া লবর্ োইনভং জলমর্ োমর্ এবং স়ের্পমে েন়েময় র্া 
র্ায়। পাশাপানশ ইন্টারমেট হাইওময়মত জনানপ্লয়জ র্াজ র্রমব,এটি এর্ই সমময় র্ময়র্টি রাস্তা 
পনরষ্কার র্রার সবমচময় েি এবং নর্রাপে উপায়।  
  
এো়োও গান়েচালর্ ও পেচারীমের এটা মাোয় রাখা উনচৎ জর্ তুষার-অ্পসারণ-র্ন্ত্র োইভারমের 
েনৃিসীমা সীনমত োমর্, এবং র্ন্ত্রগুমলার আর্ার ও ওজর্ জবনশ হওয়ায় এগুমলা দ্রুত গনতপে 
পনরবতন র্ ও োমামর্া র্িসািয। প্লাউময়র পিাৎ জেমর্ তুষামরর প্রবাহ মারাত্মর্ভামব েশনমর্র স্পিতা 
র্নমময় নেমত বা জহায়াইআউট র্নেশর্ সতরী র্রমত পামর। গান়ে চালর্মের প্লাউগুমলা অ্নতক্রম 
র্রার বা খুব র্াে জেমর্ অ্র্ুসরণ র্রার জচিা র্রা অ্র্ুনচত। গান়ে চালর্মের জর্য নর্রাপে 
জায়গা জনা জফ্ল্াপ্লাউময়র অ্মর্র্ নপেমর্ জর্খামর্ রাস্তা পনরষ্কার এবং লবণর্ুক্ত।  
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