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অডিক়ান্ড হথর্ক ডনর্জর্ক, আপন়ার পডরব়ারর্ক এবং আপন়ার সম্পডি ব়াাঁচ়ার্ত ডনম্নডলডিত ডজডনসগুডল করর্ত প়ার্রন: 

মমাক অযালা ব  
 হম়াক অয়াল়ামে ল়াগ়ান৷ হম়াক অয়াল়ামে সঠিকভ়ার্ব ক়াজ করর্ল এটি অডিক়ার্ন্ড আপন়ার মৃতুযর সম্ভবন়া অর্ধেক কডমর্য 

হেয৷ 

 আপন়ার আব়াসর্নর প্রডতটি তল়ায হম়াক অয়াল়ামে ল়াগ়ান৷ হসগুডল হবিরুর্মর ব়াইর্র ডসডলং-এ ব়া হেওয়ার্লর উপর ডের্ক 
( ডসডলং হথর্ক 4-12 ইডঞ্চ ) র়ািুন, হি়াল়া ডসাঁডির উপর্র র়ািুন অথব়া আবদ্ধ ডসাঁডির নীর্চ এবং র়ান্ন়াঘর্রর ক়াছ়াক়াডছ (ডকন্তু 
ডভতর্র নয) র়ািুন৷ 

 ম়ার্স একব়ার হম়াক অয়াল়ামে পরীক্ষ়া ও পডরষ্ক়ার করুন এবং কমপর্ক্ষ বছর্র একব়ার বয়াট়াডর পডরবতে ন করুন৷ প্রডত 10 

বছর অন্তর হম়াক অয়াল়ামেগুডল পডরবতে ন করুন৷ 

আগুন মেরক োাঁচা 
 আপন়ার পডরব়ারর্ক স়ার্থ ডনর্য হরর্র়ার্ন়ার র়াস্ত়া পর্ে়ার্ল়াচন়া করুন৷ প্রডতট ঘর হথর্ক হবর্র়ার্ন়া অনুশীলন করুন৷ 

 জ়ানল়া র়্ার্ত হপর্রক ডের্য এর্কব়ার্র বন্ধ ন়া কর়া থ়ার্ক ত়া ডনডিত করুন৷ পডরব়ার্রর হল়াকজন র়্ার্ত ডভতর হথর্ক 
জ়ানল়া িুলর্ত প়ার্র ত়াই জ়ান়াল়ার ডনর়াপি়া জ়াফডরগুডলর্ত অডি ডনর়াপি়া উন্মকু্তক়ারী ববডশষ্টয থ়াক়া ডনডিত করুন৷ 

 আপন়ার আব়াসর্ন র্ডে এক়াডধক তল থ়ার্ক ত়া র্ল মই র়াি়ার কথ়া ডবর্বচন়া করুন এবং ব়াগেল়ার ব়ার এবং অনয়ানয –
চুডর প্রডতর্র়াধক়ারী র্ন্ত্রগুডল র়্া ব়াইর্র হথর্ক জ়ানল়া ডের্য প্রর্বশ কর়া অবরুদ্ধ কর্র হসই জ়ান়াল়াগুডল র়্ার্ত স র্জ ডভতর 
হথর্ক হি়াল়া র়্ায ত়া ডনডিত করুন৷ 

 আগুন হথর্ক হবাঁর্চ হবর্র়ার্ন়ার সময হমর্ের্ত (হর্ি়ার্ন আডিক়ার্ন্ডর সময ব়াযু ডনর়াপে থ়ার্ক) ডনচু  র্য হবর  র্ত  য ত়া 
পডরব়ারর্ক হশি়ান৷ 

 সংরক্ষর্ের জ়াযগ়াগুডলর্ক স়াফ করুন৷ পুর়ার্ন়া সংব়ােপত্র ও পডত্রক়া, জম়া কর্র আবজে ন়া সৃডষ্ট করর্বন ন়া৷ 

সহজদাহয গ্নজগ্ননসগুগ্নল 

 কিনও গয়ার্স়াডলন, হবডিন, নয়াপথ়া, ব়া অনুরূপ জ্বলনশীল তরল গৃ মর্ধয বযব ়ার করর্বন ন়া৷ 

 ভ়াল ব়াযু চল়াচল এমন সংরক্ষর্ের জ়াযগ়ায অনুর্ম়াডেত প়ার্ত্র স জে়া য তরল সঞ্চয করুন৷ 

 স জে়া য তরর্লর ক়ার্ছ কিনও ধূমপ়ান করর্বন ন়া৷ 

 হছাঁ ি়া হনকি়া ব়া অনয়ানয উপকরেগুডল র়্া আপন়ার বযব ়ার কর়ার পর্র স জে়া য তরর্ল ডভর্জ হগর্ছ হসগুডলর্ক ব়াডতল 
করুন৷ হসগুডলর্ক ধ়াতব প়ার্ত্র ভর্র ব়ািীর ব়াইর্র হফর্ল ডেন৷ 

 ডচমডন ইিরু্লট করুন এবং ত়ার উপর স্প়াকে  অয়ার্রস্টর র়ািুন৷ ডচমডনটি ছ়ার্ের হথর্ক অন্তত পর্ক্ষ ডতন ফুট উাঁচু  র্ত 
 র্ব৷ ডচমডনর উপর্র এবং চ়ারপ়ার্শ েুর্ল থ়াক়া শ়াি়া-প্রশ়াি়া হকর্ট ডেন৷ 

তারপে উৎসগুগ্নল 

 ডবকল্প ত়ার্পর উৎস বযব ়ার কর়ার সময স়াবধ়ান থ়াকুন৷ 

 আপন়ার কডমউডনটির্ত(সমুে়ার্য) হকর্র়াডসর্নর ড ট়ার বযব ়ার কর়ার ববধত়া পরীক্ষ়া কর়ার জনয আপন়ার স্থ়ানীয অডি 
ডনবে়াপে ডবভ়ার্গর স়ার্থ হর়্াগ়ার্র়্াগ করুন৷ হকর্র়াডসন ড ট়ার্র হকর্র়াডসন সবেে়া ব়াইর্র ডগর্য ভরুন এবং ত়া ঠ়ান্ড়া  ওয়া 
ডনডিত করুন৷ 

 ে়া য পে়াথে হথর্ক ড ট়ার কমপর্ক্ষ ডতন ফুট েূর্র র়ািুন৷ হমর্ে এবং আশপ়ার্শর হেওয়াল সঠিকভ়ার্ব ইনসুর্লট কর়া আর্ছ 
ত়া ডনডিত করুন৷ 

 শুধুম়াত্র আপন়ার ইউডনর্টর জনয মর্ন়ানীত জ্ব়াল়ানীই বযব ়ার করুন এবং প্রস্তুতক়ারর্কর ডনর্েে ডশক়া প়ালন করুন৷ 

 আব়াসর্নর ব়াইর্র ধ়াতব প়ার্ত্র ছ়াই সঞ্চয করুন এবং আব়াসর্নর হথর্ক েূর্র র়ািুন৷ 

 হেওয়াল, আসব়াব, আচ্ছ়ােন, এবং ে়া য পে়ার্থের হথর্ক অডিডশি়া েূর্র র়ািুন৷ 

 আপন়ার ফ়ায়ারর্ের্সর স়ামর্ন একটি পেে ়া ল়াডগর্র্ ডেন৷ 

 একজন শংস়াপত্রপ্র়াপ্ত ডবর্শষজ্ঞর্ক ডের্য বছর্র একব়ার ড টিং ইউডনট পরীক্ষ়া এবং পডরষ্ক়ার কডরর্য ডনন৷ 

মদশলাই এেং িূ পান 

 হেশল়াই ও ল়াইট়ার উপর্র র়ািুন, ব়াচ্চ়ার্ের হথর্ক েূর্র র়ািুন এবং সম্ভব  র্ল লক কর়া কয়াডবর্নর্ট র়ািুন৷ 
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 তন্দ্র়ালু অবস্থ়ায ও ওষুধ ি়াওয়ার পর কিনই ডবছ়ান়ায ধূমপ়ান করর্বন ন়া৷ ধূমপ়ানক়ারীর্ের গভীর ও মজবুত অয়াসর্ে 
ডেন৷ ডসগ়ার্রট ব়া চুরুর্টর হশষ অংশ হফল়ার আর্গ জল ডের্য হনভ়ান৷ 

 

বেদযযগ্নতক ওয়্যাগ্নেং 
 আপন়ার আব়াসর্নর ববেুযডতক ওযয়াডরং ইর্লকডেক ডমস্ত্রীর্ক ডের্য পরীক্ষ়া কর়ান}৷ 

 এক্সর্টনশ়ান কর্িে  হক়ানরকম হছাঁ ি়া ব়া হি়াল়া ত়ার আর্ছ ডকন়া ব়া আলগ়া ে়াগ আর্ছ ডকন়া ত়া জ়ান়ার জনয এক্সর্টনশন 
কিে টির্ক পরীক্ষ়া করুন৷৷ 

 ডনগেমন পথগুডলর্ত আবরে থ়াক়া এবং হক়াথ়াও মুক্ত ওযয়াডরং ন়া থ়াক়া ডনডিত করুন৷ 

 হছাঁ ি়া ক়াপি, হপর্রক এবং হবডশ চল়াচল কর়া  য এমন স্থ়ার্নর উপর ডের্য ওযয়াডরং ন়া র়্াওয়া ডনডিত করুন৷ 

 এক্সর্টনশ়ান কিে  ব়া আউটর্লটগুডলর্ত অডতডরক্ত হল়াি(ভ়ার) হের্বন ন়া৷ র্ডে আপন়ার েুটি ব়া ডতনটি সরি়াম একস়ার্থ 
ে়ার্গ ল়াগ়ার্ন়ার প্রর্য়াজন  য ত়া র্ল শটে -স়াডকে ট এবং স্প়াকে  প্রডতর্র়াধ কর়ার জনয ডবল্ট-ইন স়াডকে ট হেক়ার স  ইউএল 
অনুর্ম়াডেত ইউডনট বযব ়ার করুন৷ 

 ইিরু্লশন হর্ন হি়াল়া ববেুযডতক ওযয়াডরং স্পশে ন়া কর্র ত়া ডনডিত করুন৷ 

অনযানয 
 আপন়ার েরজ়া বন্ধ কর্র ঘুম়ান৷ 

 আব়াসর্ন হর্র্ক়ার্ন়া অডি ডনবে়াপক বযবস্থ়া ল়াগ়ান এবং হসগুডল ডকভ়ার্ব বযব ়ার করর্ত  য ত়া পডরব়ার্রর সেসযর্ের 
হশি়ান৷ 

 আপন়ার আব়াসর্ন একটি স্বযংডিয অডি ডিঙ্কল়ার ডসর্স্টম ইনস্টল কর়ার কথ়া ডবর্বচন়া করুন৷ 

 আপন়ার স্থ়ানীয অডি ডনবে়াপক ডবভ়াগর্ক আপন়ার আব়াসন অডি ডনর়াপে এবং অডি প্রডতর্র়াধয ডকন়া ত়া পরীক্ষ়া করর্ত 
বলুন৷ 
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আপনাে জা াকাপরে আগুন মলরে মেরল এগুগ্নল কো উগ্নচত: 

 র্তক্ষে ন়া আগুন ডনভর্ছ ততক্ষে ে়াাঁডির্য হসটি িুর্ল হগ়াট়ার্ত থ়াকুন৷ হছ়াট়াছুটি করর্ল আগুন আর্র়া দ্রুত ছি়ার্ব৷ 
 

আগুন মেরক োাঁচরত আপনাে এগুগ্নল কো উগ্নচত: 

 বন্ধ েরজ়া হি়াল়ার আর্গ ত়া উিপ্ত  র্যর্ছ ডকন়া পরীক্ষ়া করুন৷ আপডন র্ডে একটি বন্ধ েরজ়া িুর্ল হবর্র়ার্ত চ়ান ত়া র্ল 
এটির্ক হি়াল়ার আর্গ েরজ়ার উপর্রর অংশ, েরজ়ার  ়াতল, এবং েরজ়া এবং েরজ়ার হের্মর মর্ধযর ফ়াটল অনুভব করর্ত 
 ়ার্তর ডপছর্নর অংশ বযব ়ার করুন৷ উি়াপ বুের্ত আপন়ার  ়ার্তর ত়ালু ব়া আঙ্গলু কিনই বযব ়ার করর্বন ন়া -- ঐ 
জ়াযগ়াগুডল পুর্ি হগর্ল ত়া আপন়ার হবর্র়ার্ন়ার ক্ষমত়ার্ক অক্ষম করর্ত প়ার্র (হর্মন মই ডের্য ওঠ়া,  ়াম়াগুডি হেওয়া). 

উত্তপ্ত দেজা ঠান্ডা দেজা 

 িুলর্বন ন়া৷  

 জ়ানল়া ডের্য হবডরর্য আসুন৷  

 আপডন র্ডে হবর্র়ার্ত ন়া প়ার্রন ত়া র্ল জ়ানল়ার ব়াইর্র 
স়াে়া ব়া  ়ালক়া রর্ের চ়াের হে়াল়ান, আপন়ার 
উপডস্থডতর সির্ন্ধ অডি ডনবে়াপক কমীর্ের েৃডষ্ট আকষেে 

করুন৷ 

 আর্স্ত কর্র িুলুন এবং আগুন অথব়া হধ়াাঁয়া হর্ আপন়ার 
হবর্র়ার্ন়ার পথ অবরুদ্ধ করর্ছ ন়া ত়া ডনডিত করুন৷  

 র্ডে আপন়ার হবর  ওয়ার র়াস্ত়া অবরুদ্ধ  র্য থ়ার্ক 
ত়া র্ল, অডবলর্ি েরজ়া বন্ধ কর্র ডেন এবং হবর্র়াব়ার 
ডবকল্প র়াস্ত়া বযব ়ার করুন হর্মন জ়ানল়া৷  

 র্ডে পডরষ্ক়ার থ়ার্ক ত়া র্ল অডবলর্ি হবডির্য ডগর্য েরজ়া 
বন্ধ কর্র ডেন৷  

  ়াম়াগুডি হেওয়ার জনয প্রস্তুত থ়াকর্বন৷ হধ়াাঁয়া ও ত়াপ 
ব়াির্ছ৷ হমর্ের ক়াছ়াক়াডছ অংর্শর ব়াযু পডরষ্ক়ার এবং 
ঠ়ান্ড়া৷ 

 আপন়ার হবর্র়ার্ন়ার র়াস্ত়ায হধ়াাঁয়া থ়াকর্ল ডনচু  র্য  ়াম়াগুডি ডের্য হবর  ন -- প্রচন্ড হধ়াাঁয়া ও ডবষ়াক্ত গয়াস প্রথর্ম 
ডসডলংর্য জম়া  য৷ 

 আপডন হবর্র়ার্ন়ার সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ আগুন ছি়ার্ন়া ডবলডিত করর্ত েরজ়াটি বন্ধ কর্র ডেন৷ 

 ডনর়াপর্ে হবর্র়ার্ন়ার পর ব়াইর্র থ়াকুন৷ আব়ার প্রর্বশ করর্বন ন়া৷ 9-1-1 -এ কল করুন৷  

শহরে অগ্নিকারন্ডে পরে: 
 

অগ্নিকারন্ডে পরে গ্নেগ্নেন্ন পগ্নেগ্নিগ্নতরত গ্নক কেরত হরে তাে গ্ননরদব গ্নশকা গ্ননরচ মদওয়্া েরয়্রে: 

 আপনাে সরে যগ্নদ মকারনা অগ্নিদগ্ধ েযগ্নি োরকন অেো আপগ্নন যগ্নদ গ্ননরজই অগ্নিদগ্ধ হন তাহরল, 911-এ কল করুন; অডিেদ্ধ 
জ়াযগ়াটির্ত পুনর়ায আঘ়াত ল়াগ়া ব়া সংিমর্ের সম্ভবন়া কম়ার্ন়ার জনয অডিেগ্ধ জ়াযগ়াটির্ক ঠ়ান্ড়া করুন এবং আবরে ডের্য 
ডেন৷ 

 ক্ষডতগ্রস্থ হক়ার্ন়া ভবর্ন প্রর্বশ কর়ার সময আপডন র্ডে উত্তাপ ো মিাাঁয়্া মদখরত পান ত়া র্ল অডবলর্ি হসই স্থ়ান তয়াগ করুন৷ 

 আপগ্নন যগ্নদ োোরট হন, ত়া র্ল ব়ািীর ম়াডলকর্কর স়ার্থ হর়্াগ়ার্র়্াগ করুন৷ 

 আপনাে কারে যগ্নদ গ্ননোপদ ও  জেযত োক্স োরক, ত়া র্ল ত়া হি়াল়ার হচষ্ট়া করর্বন ন়া৷ এটি কর্যক ঘন্ট়া ধর্র তীে গরম 
ধর্র র়াির্ত প়ার্র৷ ব়াক্স ঠ়ান্ড়া  ওয়ার আর্গ েরজ়া হি়াল়া  র্ল, স়ামগ্রীগুডল ডবর্ফ়াডরত  র্য অডিডশি়ায পডরেত  র্ত প়ার্র৷ 

 একজন ভবন জ়াডনর্যর্ছ হর্ ব়ািীটি ডনর়াপে নয ত়াই আপনারক অেশযই মসই োেীটি োেরত হরে এর্ক্ষর্ত্র আপন়ার 
অনুপডস্থডতর সময ডবশ্বস্ত ক়াউর্ক ব়ািীটির হেি়া হশ়ান়া করর্ত বলুন৷ 

 

 

 


