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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

বর্উ ইয়ম্বকনর বিম্বক যে তীব্র ঠাণ্ডা তাপমাত্রা যেম্বয় আসম্বে যস বিষম্বয় গভর্ন র কুওম্বমা সতকন
কম্বরম্বের্

ঠাণ্ডা তাপমাত্রা এিং ঠাণ্ডা িাতাস সামম্বর্র বির্গুবলম্বত আপম্বেট বর্উ ইয়ম্বকনর জর্ে ঘম্বরর িাইম্বর
সম্ভািে বিপজ্জর্ক পবরবিবত সৃবি করম্বত পাম্বর
তু ষারঝড় ও িরফাচ্ছন্ন অিিায় েু টির বিম্বর্ চলাম্বফরা ও গাবড় চালাম্বর্া কঠির্ কম্বর তু লম্বি
যেট এম্বজবিগুবল অম্বর্ক যিবে োত্রীম্বির জর্ে রাস্তাঘাট এিং গণপবরিহর্ প্রস্তুত করম্বে
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজমে নর্উ ইয়েন বাসীমের ঘমরর বাইমরর সম্ভাবয নবপজ্জর্ে পনরনিনির জর্য সিেন
েমর প্রস্তুি হমি বমেমের্ োরণ এেটি জজারামো আেন টিে শৈিয প্রবামহর পূবনাভাস পাওয়া জগমে এবং বো
হময়মে জে এটি বুধবার নবমেে জেমে পুমরা সপ্তাহান্ত জুমে জেটমে প্রভানবি েরমব। ধারণা েরা হমে জে শৈিয
প্রবাহটি িু ষার ঝে এবং ঠাণ্ডা বািাস নর্ময় আসমব োর োরমণ আপমেট নর্উ ইয়মেন র জবনৈর ভাগ অ্ঞ্চমে
িাপমাত্রা ৈূমর্যর নর্মে েমে োমব। জেমহিু েযাংেসনগনভং ঐনিমহযর মমধয পযামরড, টানেন ট্রট এবং ফু টবে জগম
অ্ন্তভুন ক্ত, িাই গভর্নর কুওমমা নর্উ ইয়েন বাসীমের সিেন েমর বেমের্ নর্রাপত্তা বজায় জরমে সবনেেু েরমি
এবং ভীষণ ঠাণ্ডায় বাইমর োওয়া সীনমি রােমি।
“েের্ নর্উ ইয়েন বাসীরা পনরবার পনরজর্ নর্ময় েযাংেসনগনভং উেোপর্ েরমি এেত্র হমে, প্রেৃ নি এই বেমরও
আমামের সামে জোগ জেওয়ার জর্য ভীষণ ঠাণ্ডা িাপমাত্রামে পাঠামে,” গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “েনেও
আমরা আসন্ন শৈিয প্রবাহটিমে নর্নবেভামব পেনমবক্ষণ েরনে এবং প্রময়াজর্ীয় প্রস্তুনি নর্নে, আনম নর্উ
ইয়েন বাসীমের অ্র্ুমরাধ েরমবা িারা জেমর্া িামের োনয়ত্ব পাের্ েমর এবং সামমর্র নের্গুনেমি েনে িামের
বাইমর োওয়ার পনরেল্পর্া েরমিই হয় িাহমে িারা জেমর্া িা েোেে সিেন িা নর্নিি েমরই েমর।”
বুধবার নবমেমে নর্উ ইয়মেন র নেমে িীব্র আেন টিে শৈিয প্রবাহ হার্া নেমি পামর এবং সামে নর্ময় আসমি পামর
অ্নিনরক্ত ঠাণ্ডা িাপমাত্রা ও িু ষারপাি ো আপমেমট সান্ধ্যোেীর্ জোগামোগমে বযহি েরমি পামর।
িু ষারপামির ফমে জমা িু ষামরর আস্তরণ সাধারণি েম হমেও, এর ফমে েৃনিমগােরিা নেেু সমময়র জর্য হ্রাস
জপমি পারে এবং এর সামে দ্রুি নর্ম্নগামী িাপমাত্রা েুক্ত হমে রাস্তার অ্বিা বরফােন্ন এবং নবপজ্জর্ে হময়
উঠমি পামর। গানেোেেমের এই পনরনিনির েো মাোয় জরমে রাস্তায় সিেন োেমি হমব, নবমৈষেমর এই

োরমণ জে নবগি েময়ে বেমরর জেমোমর্া সমময়র িু ের্ায় এই েযাংেসনগনভং এ অ্মর্ে জবনৈ মার্ুষ ভ্রমণ
েরমব।
সন্ধ্যার পমরর নেমে, আরও জবনৈ ৈীি পেমি পামর ো েযাংেসনগনভং রাি পেনন্ত প্রেনিি হমি পামর। নেেু
এোোয় ঘণ্টায় 40 মাইে গনির বািাস এবং িাপমাত্রা নহমামের নর্মে োোর োরমণ অ্মর্ে অ্ঞ্চমে মারাত্মে
ঠাণ্ডা বািাস এবং শুমর্যর 10 নডগ্রী েম িাপমাত্রা োেমি পামর। েযাংেসনগনভং-এর সময় িাপমাত্রা ঠাণ্ডাই
োেমব বমে আৈংো েরা হমে, িমব িা েৈ জেমে 20 েৈমের নর্মের নেমের নডনগ্র পেনন্ত উঠমি পামর এবং
হােো বািাস োেমি পামর। নর্উ ইয়েন ৈহর এবং েং আইেযান্ড অ্ঞ্চমে, আসন্ন নের্গুনেমি িাপমাত্রা
অ্মপক্ষােৃ ি জবনৈ োেমব, মূেি 30 এর আমৈপামৈ এবং ঠাণ্ডা বািাস এোমর্ জসরেম ভূ নমো রােমব র্া।
আবহাওয়া পেনমবক্ষণ, সিেীেরণ, উপমেৈে এবং সবনমৈষ পূবনাভামসর এেটি সম্পূণন িানেোর জর্য, নভনজট
েরুর্ র্যাৈর্াে ওময়োর সানভন স (National Weather Service) ওয়েবসাইট।
তীব্র ঠাণ্ডায় বর্রাপত্তা
জমৌসুমী জপাৈাে-আৈাে পনরধার্ েরুর্
•

•
•
•

জ াো, হােো, এোনধে আস্তরণ-নবনৈি গরম োপে পনরধার্ েরুর্। আস্তরমণর মমধয
আটমে পো বািাস ইর্সুযমেটমরর োজ েমর। ঘাম হওয়া এোমি, জেটা জেমে ঠাণ্ডা জেমগ
জেমি পামর, োপমের আস্তরণ েুমে জফো জেমি পামর। বাইমরর জপাৈাে েৃঢ়ভামব জবার্া, পানর্
জরাধে এবং মাোর টু নপ-েুক্ত হমি হমব।
মাোয় সবসময় এেটি হযাট বা টু নপ পনরধার্ েরুর্ োরণ আপর্ার ৈরীমরর প্রায় অ্মধনে
িাপমাত্রা মাোর জোো িােু নেময় জবনরময় জেমি পামর।
আপর্ার ফু সফু সমে িীব্র ৈীি জেমে সুরক্ষা নেমি স্কাফন নেময় মুেমণ্ডে জ মে রােুর্।
েনি ােমি হািমমাজার জেময় েস্তার্া অ্নধে োেনের োরণ আঙু েগুমো পরস্পমরর সংস্পমৈন
অ্নধে উষ্ণ োমে।

োনয়ে শ্রম

ৈীমির ঝমো পনরনিনি এবং শৈিয প্রবাহ এে প্রোর প্রাণঘািী আবহাওয়া োরণ ঠাণ্ডা িাপমাত্রা আপর্ার
হৃেনপমণ্ড বােনি োপ জফমে। অ্নিনরক্ত পনরশ্রম, জেমর্ িু ষার পনরষ্কার েরা, ময়ো সাফ েরা অ্েবা গানে
ধাক্কা জেওয়া আপর্ার হাটন অ্যাটামের ঝুুঁ নে বাোমি পামর।
এসব সমসযা এোমি, নর্মম্নাক্ত পরামৈন জমমর্ েেুর্:
•
•
•

হাইমপাোরনময়া

উষ্ণ োকুর্, গরম োপে-জোপে পনরধার্ েরুর্ এবং বাইমর োজ েরার সময় েীম্বর কাজ
করুর্।
অ্নিনরক্ত পনরশ্রম এোমি ঘর্ঘর্ নবশ্রাম নর্র্।
বুমে বযো অ্র্ুভব েরমে – থামুর্ এবং িৎক্ষণাৎ োমরা সাহােয নর্র্।

েীঘন সময় ঠাণ্ডা িাপমাত্রায় োেমে হাইমপাোরনময়া হমি পামর, নবমৈষ েমর নৈশু ও বৃদ্ধমের।

নর্মম্নাক্ত উপসগনগুমোর নেমে জেয়াে রােুর্:
•
•
•
•
•
•

মমর্ামোগ নেমি র্া পারা
েুবনে সমন্বয়
েোয় অ্স্পিিা
ঘুমঘুম ভাব
অ্বসাে
িীব্র োুঁপনু র্র পর হঠাৎ েমর োুঁপুনর্ জেমম োওয়া

জোমর্া বযনক্তর ৈরীমরর িাপমাত্রা েনে 95 নডনগ্র ফামরর্হাইমটর নর্মে জর্মম োয়, িাহমে িৎক্ষণাৎ জরুনর
নেনেৎসা সহায়িা নর্র্। জভজা োপে েুমে জফেুর্, জরাগীমে গরম েিে নেময় মুমে জফেুর্, এবং বাইমরর
সাহােয আসার আগ পেনন্ত জরাগীমে গরম, অ্যােমোহে ও েযামফইর্ নবহীর্ িরে পার্ েরমি নের্।

ফ্রেবাইট

ৈীমির নেমর্ োরা বাইমর োজ েমর বা জেোধুো েমর িামের অ্জ্ঞামিও ফ্রেবাইট হমি পামর। ফ্রেবাইট
জরামগর শুরুর নেমে জোমর্া বযো েরমব র্া, সুিরাং নর্মম্নর নবপে সংমেিগুমোর প্রনি েক্ষয রােমবর্:
•
•
•

প্রেমি, ত্বমে অ্সােিা জবাধ হমি পামর এবং রনঙর্ হময় জেমি পামর। িারপর এটি সাো বা
ধূসর-হেমে রূপ নর্মি পামর। ফ্রেবাইমট আক্রান্ত ত্বে স্পমৈনই নৈরনৈমর অ্র্ুভূনি হমি পামর।
ফ্রেবাইট হমি পামর সমেহ হমে, জরাগীমে এেটি উষ্ণ িামর্ সনরময় নর্র্। আক্রান্ত িার্টি গরম
ও শুেমর্া নেেু নেময় জ মে নের্। েেমর্া ঘষাঘনষ েরমবর্ র্া।
িারপর অ্নিসত্ত্বর জোমর্া ডাক্তামরর োমে অ্েবা হাসপািামে নর্ময় োর্।

এম্বজবির প্রস্তুবত
আসন্ন শৈিয প্রবাহ, েযাংেসনগনভং উৎসব এবং এই বেমরর রাস্তায় োো বযাপে সংেযে োত্রীর জর্য, গভর্নর
কুওমমা জেট এমজনিগুনেমে নর্মের প্রস্তুনিগুনে গ্রহণ েরমি নর্মেন ৈ নেময়মের্।
মহার্গর পনরবহর্ েিৃন পক্ষ (Metropolitan Transportation Authority, MTA)
নর্উ ইয়েন ৈহর পনরবহর্ (New York City Transit) - সাবওময়, বাস এবং েযামটর্ আইেযামন্ডর জরেপে
(Staten Island Railway)
নর্উ ইয়েন ৈহর পনরবহর্ এবং এর সাবওময়, বাস, পযারাট্রার্নজট এবং েযামটর্ আইেযান্ড জরেপে নবভাগ
আবহাওয়া পূবনাভাস এবং পনরনিনি নর্নবেভামব পেনমবক্ষণ েরমে এবং প্রময়াজর্ হমে প্রাে-প্রস্তুনির সামে
সম্পূরে বযবিা গ্রহণ েরমব।
সাবওময় এবং েযামটর্ আইেযান্ড জরেপে অ্নধেপ্তর (Department of Subways) পূবনাভাস পেনমবক্ষণ েরমে
এবং েনে পূবনাভাস জেমে প্রময়াজর্ মমর্ হয় িারা উমেেমোগয ৈীিোেীর্ আবহাওয়া সংক্রান্ত বযবিা সনক্রয়
েরমি প্রস্তুি। িু ষারপাি বা মারাত্মে ঠাণ্ডার পনরনিনিমি জর্ওয়া এই বযবিাগুনের মমধয অ্ন্তগনি োেিে
পামর প্লাটফমন এবং জেৈমর্র অ্র্যার্য এোোয় েবণ ও বানে প্রময়াগ েরা, িু ষার জমাোমবো েরার সরঞ্জাম

এবং েমীমের আমগ জেমে সঠিে িামর্ পাঠিময় জেওয়া, ট্রযামের উপাোর্ োমি জমম র্া োয় এইজর্য নহটার
সনক্রয় েরা এবং আরও অ্র্যার্য ৈীিোেীর্ আবহাওয়া সংক্রান্ত নর্রাপত্তা বযবিা।
বাস অ্নধেপ্তর (Department of Buses) িামের ট্রােগুনেমে প্লাও এবং েবণ জেওয়ার োমজর জর্য প্রস্তুি
েমর জরমেমে, ৈহমরর প্লাওইং এবং েবণ জেওয়ার োজমে সাহােয েরোর হমে িামের সনক্রয় েরা
হমব। সবিামর্ সমার্ভামব জসবা নেমি পারা নর্নিি েরার জর্য ট্রােগুনে এেটি সময়সূনে জমমর্ েেমব এবং
পনরনিনির প্রময়াজমর্ পুমরা রাি এগুনে োজ েরমি পারমব। সব সান্ধ্যোেীর্ বামস সব-আবহাওয়ার উপমোগী
টায়ার োেমব, এবং পনরনিনির প্রময়াজমর্ সাধারণ বামসর পনরবমিন আটিনকুমেমটড (অ্যােনডনয়র্ োইমের) বাস
বযবহার েরা হমব।
পযারাট্রার্নজট েমনোরীরা পযারাট্রার্নজট অ্র্ুমনি জেন্দ্র (Paratransit Command Center) এর মাধযমম
আবহাওয়া পেনমবক্ষণ েরমব এবং গ্রাহেমের সাহােয েরার জর্য অ্নিনরক্ত পযারাট্রার্নজট েে জসন্টার েমী
নর্ময়াগ জেওয়া হময়মে। অ্নিনরনক্ত “জলাটার” - এমর্ অ্নিনরক্ত োর্বাহর্ ো ট্রানফে জযাম এবং নবেমির জক্ষমত্র
জসবা নেমি প্রস্তুি োেমব - এর বযবিা েরা হময়মে।

েং আইেযান্ড জরেপে (Long Island Rail Road, LIRR) এবং জমমট্রা-উত্তর (Metro-North) জরেপে

বুধবার নের্ ঠাণ্ডা আবহাওয়ার এই ঘটর্ার প্রভাব েমামর্ার জর্য, জমমট্রা-উত্তর এবং LIRR নর্নিি েরমে জে
পূবনাভাস অ্র্ুোয়ী িাপমাত্রা অ্মর্ে েমম জগমে জেই জরে ভাঙা বা পনরবিন র্জনর্ি ত্রুটি (switch failures)
এর ঘটর্া ঘটমি পামর িা সামোমর্ার জর্য েমেি পনরমাণ েমী নর্েুক্ত োেমব।
স্বাভানবে প্রমটােে অ্র্ুোয়ী, জরেপেগুনেমি সুমেৌৈে উপাময় নর্ণীি িামর্ আমগ জেমেই জোমোমমাটিভ রাো
হমব োমি জোর্ জট্রর্ নবেে হময় জগমে জসটি সাহােয পায়। সব জমমট্রা-উত্তর জট্রর্মে িৃ িীয় জরে জনা সু এবং
োপোর জনা বযাগ নেময় প্রস্তুি েরা হময়মে।
জরেপেগুনে েমনোণ্ড পেনমবক্ষণ েরমে এবং গ্রাহেমের নর্রাপে এবং নবশ্বস্ত জসবা প্রোর্ েরার জর্য োজ
েরমে।
MTA নব্রজ এবং টামর্ে
MTA নব্রজ এবং টামর্ে েুব নর্নবেভামব পনরনিনি পেনমবমক্ষণ েরমে এবং সব ধরমর্র আবহাওয়া-সংক্রান্ত
ঘটর্ার জমাোমবো েরমি েমনোরীবৃে শিনর এবং প্রস্তুি। নব্রজগুনের ইমেেট্রনর্ে আবহাওয়া জসির োেনের
রময়মে এবং আবহাওয়া ও রাস্তাঘামটর পনরনিনি পেনমবক্ষণ েরার সামেনয সব জসবা প্রোর্োরীর রময়মে।
নর্উ ইয়েন এবং নর্উ জানসনর বের েিৃন পক্ষ (Port Authority of New York and New Jersey)
বের েিৃন পমক্ষর অ্ধীর্ি সব িার্ েমনোরী এবং সরঞ্জাম এর বযাপে প্রস্তুনি নর্ময় আবহাওয়া সংক্রান্ত সম্ভাবয
জেমোমর্া সমসযা জমাোমবোর জর্য শিনর। ঝমের পনরনিনি পেনমবক্ষণ েরার প্রময়াজমর্ এমজনি জানসন ৈহমর
িামের মূে জরুনর োেনক্রম জেন্দ্র (Emergency Operations Center) সনক্রয় েমরমে। জর্ এফ. জেমর্নড
আন্তজনানিে (John F. Kennedy International), জর্ওয়ােন নেবাটিন আন্তজনানিে (Newark Liberty
International) এবং োগুয়ানডনয়া (LaGuardia) নবমার্বেরগুনেমি োরাপ আবহাওয়া পনরনিনির জর্য
নর্জস্ব মূে জরুনর োেনক্রম জেন্দ্রগুনেও সনক্রয় েরা হময়মে। বের েিৃন পক্ষ নর্উ ইয়েন এবং নর্উ জানসন জেমটর

সামে জোগামোগ রােমে, পাৈাপানৈ অ্র্যার্য িার্ীয় এবং জফডামরে অ্নফস এবং এমজনির সামেও োমি প্রনিকূে
আবহাওয়া পনরনিনির জমাোমবো সবাই এেসামে েরমি পামর।
ঝমো আবহাওয়ায়, বের েিৃন পক্ষ বাস টানমনর্ামে োওয়ার পূমবন িামের বামসর োইমর্র সামে জোগামোগ েরমি
বা নবমার্বেমর োওয়ার পূমবন িামের লাইট োেমব নে র্া িা নবমার্বের েযানরয়ামরর সামে নর্নিি েরমি
বের েিৃন পক্ষ োত্রীমের পরামৈন নেমে। প্রময়াজর্ হমে, টিমেটসহ োত্রী োরা নবমার্বেমর আটো পেমি পামর
িামের বযবিা েরার জর্য বের েিৃন পক্ষ এয়ারোইর্সমূহ এবং টানমনর্াে অ্পামরটরমের সামে অ্ংৈীোনরত্ব
েরমিও প্রস্তুি। প্রনিটি নবমার্বেমর জরুনর সরবরাহ জেমর্ জেৌনে, েিে, ডায়পার এবং বাচ্চামের ফমুনো
োবার মজুি েরা হময়মে োমি আটো পো গ্রাহেমের িা প্রোর্ েরা োয়।
বের েিৃন পক্ষ িার প্রধার্ প্রধার্ পনরবহর্ সংক্রান্ত িামর্ নর্মের ৈীিোেীর্ আবহাওয়া সরঞ্জাম এবং সরবরাহ
প্রস্তুি জরমেমে:
•

•
•
•

•

•

নবমার্বেরগুনেমি 500 এর জবনৈ িু ষার সরঞ্জাম রময়মে, োর মমধয আমে, জমেটার জেগুনে
ঘণ্টায় 500 টর্ িু ষার গোমি পামর এবং প্লাও ো ঘণ্টায় 40 মাইে গনিমি িু ষার পনরষ্কার
েরমি পামর;
নব্রজ এবং টামর্েগুনেমি প্রায় 100টি িু ষার সরঞ্জাম রময়মে;
নবমার্বের সংেগ্ন রাস্তা এবং পানেন ং েমটর জর্য হাজার হাজার টর্ েবণ ও বানে এবং নব্রজ
এবং টামর্মের জর্যও আমরা হাজার হাজার টর্ েবণ এবং বানে রময়মে;
নবমার্বেরগুনেমি েক্ষ েক্ষ গযাের্ িরে বরফ-নবমুেী (anti-ice) রাসায়নর্ে পোেন, ো
রার্ওময় এবং টযানিওময়গুনেমি িু ষার এবং বরফ জমমি জেয় র্া, সামে আমরা হাজার হাজার
টর্ নর্মরট বরফ-অ্পসারে (de-icers) ো ইমিামমধয মাটিমি জমম োওয়া িু ষার এবং বরফ
জভমঙ জফমে;
PATH ট্রযাে জেমে িু ষার সরামর্ার জর্য প্লাও দ্বারা সনজ্জি জট্রইর্, িরে িু ষার-গোমর্া
(snow-melting) এমজন্ট জট্রইর্ এবং এেটি “জজট ইনঞ্জর্” প্লাও এবং জনামলায়ারস, প্লাও এবং
জেডার জেৈর্ প্রমবৈপে, PATH এর 13টি জেৈমর্র রাস্তা এবং নবনভন্ন সমেনর্ প্রোর্ িার্
পনরষ্কার েরার জর্য।
জজর্ামরটর এবং পাম্প পরীক্ষা েমর নর্নিি েরা হময়মে জে এমের প্রময়াজর্ হমে এরা েমনক্ষম।

নডপাটনমমন্ট অ্ফ ট্রািমপামটনৈর্ (Department of Transportation)
জেট নডপাটনমমন্ট অ্ব ট্রািমপামটনৈর্ জনা জলায়ার, ক্ষু দ্রির প্লাও ট্রাে, জোডার ও জগ্রডার সহ প্রায় 1,600 বে
ডাম্প ট্রাে, 175টির জবনৈ মাঝানর ক্ষমিার প্লাও এবং আমরা ৈিৈি অ্র্যার্য সরঞ্জামানে বযবহার েমর ঝমের
জমাোমবো েমর। ৈীিোেীর্ ঝমের অ্গ্রগনিমি সমগ্র জেট জুমে রাস্তা সুরনক্ষি রােমি সাহােয েরমি এই
সরঞ্জাম এর পাৈাপানৈ 3,500 এর জবনৈ েমনেিন া ও সুপারভাইজার নর্ময়াগ েরা হময়মে।
জমাটরোেেমের োত্রার পূমবন 511NY এোমর্ জেেমি www.511NY.org বা জমাবাইে অ্যাপ ডাউর্মোড
েরমি মমর্ েরামর্া হমে। এই নবর্ামূমেযর পনরমষবাটি বযবহারোরীমের রাস্তার অ্বিা জেোর সুমোগ জেয় এবং
এমি রময়মে এেটি ৈীমির োত্রার সিেীেরণ পদ্ধনি ো বাস্তব-সমময় োত্রার নরমপাটন ও জোর্ জোর্ জেট রাস্তা
পনরষ্কার, জভজা বা বরমফ াো িা প্রেৈনর্ েমর। পদ্ধনিটি জমাটরোেেমের োত্রা েরা আমেৌ সমীেীর্ নে র্া িা
নর্ধনারণ েরমি এেটা উপোরী সংিার্ প্রোর্ েমর।

থ্রুওময় অ্মোনরটি (Thruway Authority)
থ্রুওময় অ্মোনরটির 632 জর্ সুপারভাইজার ও োেে আমে োরা সমগ্র জেট জুমে 238টি বে জনা প্লাও,
123টি মাঝানর জনা প্লাও, 10টি জটা প্লাও এবং 53টি জোডার নর্ময়াগ েরমি এবং 114,000 টমর্রও জবনৈ
রাস্তার েবণ প্রময়াগ েরমি প্রস্তুি। থ্রওময়মি ৈীমির আবহাওয়া অ্বিার বযাপামর জমাটরোেেমের সিেন
েরমি শবনেত্রময় বািন া নেহ্ন, হাইওময় সিেন িা জরনডও এবং জসাৈযাে নমনডয়া বযবহার েরা হয়। এোোও
থ্রুওময় অ্মোনরটি জমাটরোেেমের িামের ে াবাইল অ্যাপ ডাউর্মোড েরমি উৎসানহি েমর ো iPhone
ও Android নডভাইমস নবর্ামূমেয উপেভয। অ্যাপটি জমাটরোেেমের বাস্তব-সমময় ট্রানফে এবং নেে নর্মেন ৈর্া
সহায়িা োমভর সরাসনর সুমোগ প্রোর্ েমর। এোোও জমাটরোেেরা TRANSalert ইমমইমের জর্য সাইর্
আপ েরমি পামর ো সমগ্র থ্রুওময় জুমে সবনমৈষ ট্রানফে পনরনিনি প্রোর্ েমর এখায়ে।
বর্রাপি োত্রা
নর্রাপে ড্রাইনভং এর নেেু সবমেময় গুরুত্বপূণন পরামৈনগুনের অ্ন্তভুন ক্ত হে:
•
•
•
•

•
•
•

েের্ ৈীিোেীর্ ঝে আঘাি হামর্, িের্ প্রময়াজর্ র্া হমে ড্রাইভ েরমবর্ র্া।
জসিু গুমোয় সাবধার্িা অ্বেির্ েরুর্ জেমহিু বরফ জসোমর্ রাস্তার জেময় দ্রুি জমাট বাুঁমধ।
জভজা পািা রাস্তামে নপনেে েরমি পামর, িাই েের্ই সামমর্ িামের এেটা স্তুপ আসমব, িের্
আমরা ধীর গনিমি গানে োোমর্াটা গুরুত্বপূণন।
আপর্ামে আবনৈযেভামব ভ্রমণ েরমি হমে, এটা নর্নিি েরুর্ জে আপর্ার গানেমি েিে,
জবেো, লযাৈোইট ও অ্নিনরক্ত বযাটানর, অ্নিনরক্ত গরম োপে, এে জজাো টায়ার জের্,
বযাটানর বুোর িার, সহমজ ৈনক্ত প্রোর্োরী োবার এবং নডসমট্রস লযাগ নহমসমব বযবহার
েরমি উজ্জ্বে রমঙর োপমের মমিা টিমে োোর সরঞ্জামানে োমে।
প্লানবি রাস্তার উপর নেময় গানে োোমবর্ র্া; ঘুমর নগময় অ্র্যনেে নেময় োর্। প্রনি ঘণ্টায় েুই
মাইে জবমগ বময় েো জে এেটা রাস্তা বা জসিু জেমে গানে ভানসময় নর্ময় জেমি পামর।
জেসব জায়গায় র্েী বা জেপ্রবাহ হঠাৎ বৃনদ্ধ জপময় বর্যা আর্মি পামর, জেমর্ হাইওময়র গিন ,
জসিু ও নর্েু ুু এোো, জসোমর্ েক্ষয রােুর্।
েনে আপনর্ আপর্ার গানের নভিমর োমের্ আর আপর্ার োরপামৈ জে দ্রুিমবমগ বােমি
োমে, িাহমে অ্নবেমি গানে জেমে েমে োর্।

উপরন্তু, ৈীিোেীর্ ঝমের সমময় সবমেময় জবনৈ মৃিুয ও আঘামির োরণ হে পনরবহর্ েুঘনটর্া। ড্রাইনভং
শুরুর আমগ, আপর্ার গানে োমি বরফ ও িু ষারমুক্ত োমে িা নর্নিি েরুর্; ভামো েৃনিৈনক্ত ভামো ড্রাইনভং
এর োনবোঠি। োমার জায়গাগুমোর পনরেল্পর্া েরুর্ এবং গানেগুনের মমধয েূরত্ব বজায় রােুর্, অ্নিনরক্ত
সিেন োকুর্, ও মমর্ রােুর্, বািাস িানেি িু ষারপুঞ্জ জোট জোট নৈশুমের আোে েমর নেমি পামর। অ্নধেন্তু,
সবসময় রাস্তা ও আবহাওয়ার পনরনিনির সামে আপর্ার গনি জমোর্।
সব রাস্তার জমাটরোেেমের জর্য এটা গুরুত্বপূণন জে জনাপ্লাও ঘণ্টায় 35 মাইে পেনন্ত গনিমবমগ েমে ো অ্মর্ে
জক্ষমত্রই নেনেি গনি সীমার জেমে েম, এটা সুনর্নিি েরমি জে েোমর্া েবণ ড্রাইনভং জেমর্ োমে ও রাস্তায়
েনেময় র্া পমে। বারংবার ইন্টারমেট হাইওময়মি, জনাপ্লাও পাৈাপানৈ োজ েমর, জেমহিু অ্মর্েগুমো জের্
এেসামে পনরেন্ন েরার এটা সবমেময় েমনক্ষম ও নর্রাপে উপায়।

এোোও জমাটরোেে ও পেোরীমের এটা মাোয় রাো উনেৎ জে জনাপ্লাও ড্রাইভারমের েৃনিসীমা সীনমি োমে,
এবং জনাপ্লাও এর আোর ও ওজর্ জেৌৈমে ও দ্রুি োমামর্া েিের েমর জিামে। জনাপ্লাও এর জপের্ জেমে
বরফ ওোমর্া অ্িযানধে ভামব েৃনিৈনক্ত হ্রাস েরমি বা জহায়াইটআউট অ্বিার োরণ ঘটামি পামর।
জমাটরোেেমের জনাপ্লাও জে পার েমর োওয়ার জেিা বা জপেমর্ েুব োোোনে োওয়া উনেৎ র্য়।
জমাটরোেেমের জর্য সবমেময় নর্রাপে জায়গা হে জনাপ্লাও এর জবৈ জপেমর্ জেোমর্ রাস্তা পনরষ্কার ও
েবর্াক্ত।
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