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পটেূধ :  

টর্নের্ি়া  ল ডিধ্বংসী ঝড় য়া হযর্ক়ান স্থ়ার্ন হয হক়ার্ন়া সমর্য অল্প সতকে ত়া প্রদ়ান কর্র আছর্ড় 
পড়র্ত প়ার্র৷ এইসি ডিপজ্জনক লক্ষণ সম্পর্কে  সর্চতন থ়াকুন: 

 

 শডিশ়ালী, দমক়া ি়াত়াস স  প্রচন্ড ঝড়িডৃি৷ 

 অন্ধক়ার, ফ়ার্নল আক়ার্রর হমঘ য়া আক়াশ হথর্ক ম়াটি পযেন্ত সম্প্রস়াডরত ির্ল মর্ন  য৷ 

 গজে র্নর নয়ায আওয়াজ৷ 

 

ওয়োচ এিং সতকে তোর মর্যয প়াথেকয সির্ন্ধ জ়াননু৷ 

 টর্নের্ি়াওয়োচ ম়ার্ন টর্নের্ি়া ওয়ার সম্ভিন়া আর্ছ৷ 

 টর্নের্ি়াসতকে তো ম়ার্ন টর্নের্ি়া হদখ়া হগর্ছ ি়া হরি়ার্র টর্নের্ি়া যর়া পর্ড়র্ছ- অধেলর্ম্ব আশ্রয় 
ধনন! 
 

টর্নের্ ো হওয়োর আর্ে:  

আেহোওয়োর পধরেধতে ত পধরধিধত সম্পর্কে  সর্চতন থোকুন৷ 

 আডযক়াডরকর্দর হথর্ক স়াম্প্রডতক তথয প়াওয়ার জনয NOAA আি ়াওয়া হরডিও অথি়া কমে়াডশয়াল হরডিও শুনুন 
ি়া হটডলডিশর্নর সংি়াদ হদখুন৷  

 ঝড় আসর্ছ ডকন়া ত়া হদখুন৷ 

 ডনম্নডলডখত ডিপজ্জনক লক্ষণগুডল হদখুন:  

o অন্ধক়ার, সিুজ়াি আক়াশ 

o প্রচন্ড ডশল়ািৃডি 

o একটি িড়, অন্ধক়ার, ডনচু হমঘ (ডির্শষ কর্র যডদ আিডতেত  র্ত থ়ার্ক) 
o ম়ালি়া ী হের্নর মর্ত়া শব্দ৷ 

আপডন যডদ হদখর্ত প়ান হয ঝড় আসর্ছ অথি়া হযর্ক়ার্ন়া একটি ডিপজ্জনক লক্ষণ হদখর্ত প়ান ত়া র্ল অডিলর্ি আশ্রয 
হনওয়ার জনয প্রস্তুত থ়াকুন৷ 
 

টর্নের্ োর স য়:  

আপধন যধি: 

মকোর্নো েোড়ীর্ত থোর্কন (ময ন, েোসিোন, ম োট ধেধডং, সু্কল, নোধসেংর্হো , হোসপোতোল, কোরখোনো, েধপং মসন্টোর, েহুতল ই োরত): 

 ত়া র্ল পূিে ডনযে়াডরত আশ্রর্য য়ান হযমন ডনর়াপদ কক্ষ, হিসর্মন্ট, স্টমে হকল়ার অথি়া ইম়ারর্তর সির্থর্ক ডনচু অংশ৷  

 যডদ হক়ার্ন়া িূগিে স্থ স্থ়ান ন়া থ়ার্ক ত়া র্ল হক়াণ, জ়ান়াল়া, দরজ়া, এিং ি়াইর্রর হদওয়াল হথর্ক দূর্র অিডস্থত ইম়ারর্তর সিেডনম্ন 
স্তর্রর (হল়ার্সট, অিযন্তরীণ  লওর্য) একটি অিযন্তর রুর্মর হকর্ে য়ান৷  

 আপন়ার ও ি়াইর্রর মর্যয যত হিশী সম্ভি হদওয়াল র়াখুন৷  
 একটি শি হটডির্লর নীর্চ আশ্রয ডনন এিং আপন়ার ম়াথ়া এিং ঘ়াড় রক্ষ়া কর়ার জনয আপন়ার  ়াত িযি ়ার করুন৷ জ়ানল়া 

খুলর্িন ন়া৷ 

মকোন েোড়ী, মেলোর, েো ম োেোইল মহোর্ র  র্িে থোর্কন:  
 অডিলর্ি হসখ়ান হথর্ক হনর্ম ডনকটস্থ একটি মজিুত ি়াড়ীর সিেডনম্ন তর্ল আশ্রয ডনন ি়া একটি ঝর্ড়র আশ্রয স্থর্ল য়ান৷ 

 হম়াি়াইল হ ়ামগুডল যডদ ি়াাঁয়াও থ়ার্ক, এমনডক ত়া র্লও ত়া টর্নে র্ি়া হথর্ক অল্প সুরক্ষ়া হদর্ি৷ 
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আশ্রয়হীনেোর্ে েোইর্র থোর্কন:  

 ক়াছ়াক়াডছ হক়ান পডরখ়া ি়া খ়ার্ল সমতলি়ার্ি শুর্য আপন়ার  ়াত ডদর্য আপন়ার ম়াথ়া ঢ়াকুন৷ িনয়ার সম্ভিন়া হথর্ক সতকে  
থ়াকুন৷ 

 হক়ার্ন়া ওি়ারপ়াস ি়া হসতুর ডনর্চ থ়াকর্িন ন়া৷ আপডন ডনচুাঁ ও সমতল স্থ়ার্ন ডনর়াপদ৷ 

 শ র ি়া ঘনিসডতপূণে এল়াক়ায গ়াড়ী ি়া ে়ার্ক কর্র টর্নে র্ি়ার হথর্ক ি়াাঁচ়ার হচি়া করর্িন ন়া৷ পডরির্তে , অডিলর্ি গ়াড়ী হথর্ক 
হনর্ম ডনর়াপদ আশ্রযস্থর্ল য়ান৷ 

 উর্ড় আস়া ধ্বংস়াির্শষ আসর্ছ ডকন়া হদখুন৷ টর্নে র্ি়া হথর্ক উর্ড় আস়া ধ্বংস়াির্শর্ষর ক়ারর্ণ হল়ার্ক সির্চর্য ডন ত ও আ ত 
 য৷ 

টর্নের্ োর পর: 

এই যরর্নর দুর্যে ়াগ হথর্ক আর্স্ত আর্স্ত হিডরর্য আসর্ত  য৷ ম়ানডসক ও শ়ারীডরক সুস্থত়ার ডদক হথর্ক ডনর়াপত্ত়া  ল প্র়াথডমক সমসয়া৷ 

 


