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পটেূধম:  
এই হজল়ায আপডন শীতক়ার্ল ডকছু পডরম়াণ বরফ জম়ার প্রতয়াশ়া করর্ত প়ার্রন৷ অল্প পডরম়ার্ণর 
বরফ র়াস্ত়া ডপডিল কর্র ডির্ত প়ার্র এবং অর্নক হবশী পডরম়ার্ণর বরফ র়াস্ত়ার্ক গ়াড়ী চ়াল়ার্ন়ার 
অর্ ়াগয, অবরুদ্ধ কর্র তুলর্ত প়ার্র এবং হগ়াট়া শ র্র ডবিযুৎ ডবভ্র়াট ঘটর্ত প়ার্র৷ িমক়া ব়াত়ার্সর 
স়ার্ে তুষ়ারপ়াত  র্ল ত়া িশৃযম়ানত়া ভয়ানকভ়ার্ব কডমর্য ডির্ত প়ার্র, ত়াই হম়াটরস়াইর্কল 
আর্র়া ীর্ির এই ধরর্নর অবস্থ়ার হের্ে চরম সতকে ত়া অবলিন কর়ার অনরু্র়াধ কর়া  র্ি৷  
 
স়াধ়ারণভ়ার্ব, আপন়ার্ক একটি উপতদে এবং একটি সতেয তার মর্ধয প়ােেকয জ়ানর্ত  র্ব৷  

 তুষ়ারপ়ার্তরউপতদে ম়ার্ন  ল হ  বরফ পড়র্ত প়ার্র এবং পর্ড় জর্ম হ র্ত প়ার্র৷  
 তুষ়ারপ়ার্তরসতেয তা ম়ার্ন  ল প্রচুর পডরম়ার্ণ তুষ়ারপ়াত  র্ি অেব়া  র্ত চর্লর্ছ৷  

  
 তুষারপাত সম্পধেয ত উপতদে অেো সতেয তা:   

 
 আব ়াওয়া ডরর্প়াটে  এবং আপৎক়ালীন তর্েযর জনয হরডিও শুননু, হটডলডভশন হিখনু অেব়া NOAA 

আব ়াওয়া হরডিও শুননু৷ 
 আপন়ার ব়াড়ী এবং গ়াড়ীর্ত আপৎক়ালীন “হগ়া-কীট” র়াখনু৷ ডকভ়ার্ব হগ়া-কীট ততডর করর্ত  র্ব হসই 

ডবষর্য জ়ানর্ত www.72hours.dc.gov-এ  ়ান৷ 
 খবু প্রর্য়াজন ন়া  র্ল গ়াড়ী ন়া চ়াল়ার্ন়াই ভ়ার্ল়া৷ আপন়ার্ক  ডি গ়াড়ী চ়াল়ার্তই  য ত়া র্ল এগুডল 

করুন: 
- ডির্ন ডির্ন ভ্রমণ করুন, এবং অনযর্িরর্ক আপন়ার সমযসডূচ সম্পর্কে  অবগত র়াখনু৷ 
- প্রধ়ান সড়ক ধর্র ভ্রমণ করুন; হছ়াট র়াস্ত়া এবং সরু গডল ডির্য ডফর্র  ়াওয়া এডড়র্য 

 ়ান৷  
  ডি তুষ়ারপ়ার্তর জরুরী অবস্থ়া জ়ারী কর়া  য ত়া র্ল, তুষ়ারপ়ার্তর জরুরী অবস্থ়ার জনয হ সব র়াস্ত়া 

বযব ়ার কর়া  র্য হসখ়ার্ন গ়াড়ী প়াকে করর্বন ন়া৷ এইসব র়াস্ত়ায  ়ানব়া ন প়াকে  করর্ল $250 জডরম়ান়া 
কর়া  র্ব অেব়া  ়ান ডনর্য চর্ল  ়াওয়া  র্ব৷  

 আপন়ার ব়াড়ী এবং/অেব়া হি়াক়ার্নর ডসিঁডড় এবং ফুটপ়াত হের্ক তুষ়ার এবং বরফ স়াফ করুন৷ 
ডি.ডস.-এর আইন়ানসু়ার্র তুষ়ারপ়াত বন্ধ  র্য  ়াওয়ার পর ডির্নর আর্ল়া ে়াক়াক়ালীন আট ঘন্ট়ার মর্ধয 
ব়াডসন্দ়ার্িরর্ক ডসিঁডড় এবং ফুটপ়াত হের্ক তুষ়ার সর়ার্ত  র্ব৷  

 হবলচ়া ডির্য বরফ সর়ার্ন়ার সময খবু হবশী পডরশ্রম করর্বন ন়া৷ খবু হবশী পডরশ্রম কর়ার ফর্ল  ়াটে  
অয়াট়াক  র্ত প়ার্র—শীতক়ার্ল  ়া  ল মতুৃযর একটি প্রধ়ান ক়ারণ৷  

 আপন়ার শরীর্র তুষারস্পতেযর ক়ারর্ণ হি  প্রি়ার্ র লেণ হিখ়া ডির্ি ডকন়া হিখনু--- হ  জ়াযগ়ায 
এটি ল়াগর্ব হসখ়ার্ন ত্বক স়াি়া এবং হম়ার্মর মর্ত়া হিখর্ত ল়ার্গ, অস়াড় ব়া অনভূুডত ীন  র্য পর্ড় 
এবং/অেব়া হফ়াস্ক়া  ওয়ার সম্ভবন়া ে়ার্ক৷ 

 আপন়ার শরীর্র হাইতপাোধমযয়ার লেণ হিখ়া ডির্ি ডকন়া হিখনু--- ক়ািঁপডুন এবং অসড়ত়া, অসংলগ্নত়া 
ব়া ম়াে়া হঘ়ার়া, হ ়ািঁচট খ়াওয়া এবং িবুেলত়া, কে়া ধীর ব়া অস্পষ্ট  র্য  ়ায এবং শক ল়ার্গ৷  

 আপডন  ডি হিখর্ত প়ান হ  হক়ার্ন়া গ ৃ ীন বযডি ঠ়ান্ড়ায অস ়াযভ়ার্ব রর্যর্ছ, ত়া র্ল  ়াইর্প়াে়াডমেয়া 
 টল়াইর্নর (202) 399-7093 এই নির্র হফ়ান কর্র জ়ান়ান৷ ভয়ার্ন কর্র গ ৃ ীন বযডির্ির 
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আশ্রযস্থ়ার্ন প়াঠ়ার্ন়া  র্ব৷ 
  ডি আপডন অেব়া আপন়ার পডরডচত ক়ার্র়া মর্ধয  ়াইর্প়াে়াডমেয়া ব়া তুষ়ারস্পর্শে হি  প্রি়ার্ র লেণ হিখ়া 

 ়ায ত়া র্ল অডবলর্ি ডচডকৎস়া করুন৷ 
 


