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পটেূরি:  
 য়াডরর্কন  ল তীব্র ঘডূণে ঝড়, স়াধ়ারণত এর্ত প্রচুর পডরম়ার্ন বডৃি  য এবং প্রডত ঘন্ট়ায 74 ম়াইল 
হবর্ে ব়া ত়ারও হবডি হবর্ে  ়াওয়া হেয।  ়াডরর্কর্নর ফর্ল আকডিক বনয়া, ে়াছপ়াল়া হের্ে পড়়া, 
ববেযুডতক ত়ার ডছর্ড় পড়়া, ববেযুডতক ডবপর্েয এবং পর্ে প্রচুর পডরম়ার্ন ধ্বংসসূ্তপও  র্ত প়ার্র। 
 ়াডরর্কর্নর সম্ভ়াবন়া সবর্ের্ক হবডি ে়ার্ক আেস্ট এবং হসর্েির ম়ার্স; র্ডেও  ়াডরর্কর্নর সময 
ডবসৃ্তত 1ল়া জনু হের্ক 30হি নর্েির পর্েন্ত। 
 

 
 ়াডরর্কর্নর তীব্রত়া বঝুর্ত, ডক  র্ত চর্লর্ছ এবং ডক ডক সতকে ত়া হনওয়া েরক়ার, সসই সম্বকে িানুষকে 
অিগি েিাি জনয নয়ািন়াল ওর্যে়ার স়াডেে স ব়া জ়াতীয আব ়াওয়া পরিকষিা  য়াডরর্কন "ওয়াচ ব়া 
পর্ের্বক্ষণ” এবং “ওয়াডনেং ব়া সতকীকরণ” জ়ারী করর্ত প়ার্র। ওয়াচ এবং ওয়ারনযং-এর প়ােেকয ডনর্ে 
হেওয়া  ল: 

  য়াডরর্কন ওয়াচ-এর অেে  ল 36 ঘন্ট়ার মর্ধয  য়াডরর্কন আস়ার সম্ভ়াবন়া রর্যর্ছ।  
  য়াডরর্কন ওয়ারনযং-এর অেে  ল 24 ঘন্ট়া ব়া ত়ার কম সমর্যর মর্ধয  য়াডরর্কন আস়ার 

সম্ভ়াবন়া রর্যর্ছ। 
হ্যারিকেন আসাি আকগ: 

হ্ারিকেকনি জনয তিরি থােকি, আপনাকে রনকে উকেরিি িযিস্থাগুরি রনকি হ্কি : 

 আপন়ার সম্পডি সুরডক্ষত র়াখ়ার জনয পডরকল্পন়া করুন। স্থ়াযী ঝড় ি়াট়ার জ়ানল়াগুডলর্ক সবর্চর্য ে়ার্ল়া সুরক্ষ়া ডের্ত 
প়ার্র। ডিতীয ডবকল্পটি  ল বড় জ়ান়াল়াগুডল হের্ের পড়়া প্রডত ত করর্ত 5/8” ময়াডরন প্ল়াইউি ক়াটুন এবং 
জ়ান়াল়াগুডলর্ত ল়াডের্য ডেন। হটপ ব়া ডফর্ত জ়ালন়াগুর্ল়ার্ক ে়াে়া হের্ক সুরডক্ষত করর্ত প়ার্র ন়া। 

 ক়াঠ়ার্ম়ার স়ার্ে ছ়াের্ক িক্ত কর্র ব়াাঁধ়ার জনয িয়াপ ব়া অডতডরক্ত ডিপ ল়াে়ান। এর ফর্ল ছ়ার্ের ক্ষডত কম  র্ব। 
 ডনডিত করুন হর্ আপন়ার ব়াডড়র চ়াডরডের্কর ে়াছপ়াল়াগুর্ল়ার্ক ে়ার্ল়াে়ার্ব হছর্ট হফল়া  র্যর্ছ। 
 বৃডির জল প্রব়াড ত  ওয়ার নেে ম়া এবং ি়াউনস্প়াউটগুর্ল়া র্ডে আলে়া এবং জম়াট ব়াাঁধ়া ে়ার্ক তর্ব ত়া পডরষ্ক়ার কর্র 

ডেন। 
 আপন়ার হনৌক়া হক়াে়ায এবং ডকে়ার্ব ডনর়াপর্ে র়াখর্বন ত়া ডনডিত করুন। 
 একটি ডনর়াপে ঘর ডনমে়াণ কর়ার কে়া ডবর্বচন়া করুন। 

হ্যারিকেকনি সিয়:  
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আপনাি এিাোকি র্রি হ্যারিকেন হ্য়, িকি আপনাি উরচি: 

 তর্েযর জনয হরডিও এবং টিডে হি়ান়া। 
 আপন়ার ব়াডড়র্ক ডনর়াপে করুন, িম ি়াট়ারগুর্ল়ার্ক বন্ধ করুন এবং ঘর্রর ব়াইর্রর ডজডনসগুর্ল়ার্ক ডনর়াপে করুন 

অেব়া হসগুর্ল়ার্ক ঘর্রর হেতর্র ডনর্য আসুন। 
 র্ডে ডনর্েে ি হেওয়া  য তর্ব ঘর্রর প্রর্য়াজনীয ডজডনসগুর্ল়ার্ক বন্ধ কর্র র়াখুন। ন়া র্ল , হরডিজ়ার্রটর্রর ে়ার্মে ়াস্টয়াটর্ক 

সব হের্ক হবিী ঠ়ান্ড়া অবস্থ়ায হরর্খ েরজ়া বন্ধ কর্র র়াখুন। 
 হপ্র়ার্পন টয়াঙ্কগুডল বন্ধ কর্র র়াখুন। খুব জরুরী প্রর্য়াজন ন়া  র্ল হফ়ান বযব ়ার করর্বন ন়া। 
 সময হপর্ল আপন়ার হনৌক়াটির্ক ক়াডছ ডের্য ব়াাঁধুন। 
 পডরষ্ক়ার কর়ার ক়ার্জর জনয এবং হিৌচ়ালর্য বযব ়ার্রর জনয জর্লর সরবর়া  ডনডিত করুন। ব়ােট়াব এবং অনয়ানয 

বড় বড় প়ার্ে জল ের্র র়াখুন। 

রনকেি অিস্থাগুরি হ্কি আপনাকে সসই স্থান পরিিযাগ েিকি হ্কি: 

 র্ডে আঞ্চডলক কতৃে পক্ষ এই ডনর্েে ি হেন। ত়ার্ের ডনর্েে ি প়ালন করুন। 
 আপডন র্ডে একটি চলম়ান অেব়া অস্থ়াযী ব়াডড়র্ত ব়াস কর্রন তর্ব হসই সমস্ত ব়াসস্থ়ান র্তই িক্ত কর্র ম়াটির স়ার্ে 

ব়াাঁধ়া হ ়াক ন়া হকন  য়াডরর্কর্নর সময হসগুর্ল়াই সবর্চর্য হবডি ম়ার়াত্মক। 
 আপডন র্ডে হক়ার্ন়া উাঁচু ব়াডড়র্ত বসব়াস কর্রন –  য়াডরর্কন ঝড় উাঁচু জ়াযে়ায হবডি িডক্তি়ালী  য। 
 র্ডে আপডন উপকূর্ল, বনয়াডবধ্বস্ত সমেূডমর্ত, নেীর ধ়ার্র অেব়া অন্তর্েে িীয জলপর্ের ধ়ার্র ব়াস কর্রন। 
 আপন়ার র্ডে মর্ন  য আপডন ডবপর্ে রর্যর্ছন। 

আপরন র্রি স্থান পরিিযাগ েিকি না পাকিন, িকি আপনাি রনিাপি ঘকি র্ান। আপনাি র্রি সসটাও না থাকে, িকি 
রনেরিরিি রনকিয েগুরি পািন েরুন: 

  য়াডরর্কর্নর সময ঘর্রর হেতর্র ে়াকুন এবং জ়ানল়া ও ক়াাঁর্চর েরজ়া হের্ক েূর্র ে়াকুন। 
 ব়াডড়র হেতর্রর সমস্ত েরজ়া বন্ধ কর্র র়াখুন – ব়াইর্রর েরজ়া বন্ধনী ডের্য আটক়ান এবং ডনর়াপে করুন।  
 সব পেে ়া বন্ধ কর্র র়াখুন। সবডকছু ি়ান্ত  র্য হের্লও ডনডিন্ত  র্বন ন়া; এইটি পুনর়ায ঝর্ড়র পূবে ়াে়াস  র্ত প়ার্র 

- আব়ার ঝড় উঠর্ব। 
 র্তট়া সম্ভব ডনর্চ একটি বন্ধ হছ়াট ঘর্র আশ্রয ডনন। 
 ঘর্রর হমর্ঝর্ত হক়ার্ন়া হটডবল ব়া িক্ত বস্তুর ডনর্চ শুর্য পডু়ন। 

হ্যারিকেকনি পকি: 
হর্ হক়ার্ন়া ডবপর্েয হের্ক উদ্ধ়ার প়াওয়া স়াধ়ারণত একটি ধীর প্রডিয়া। ি়ারীডরক সুরক্ষ়ার স়ার্ে স়ার্ে প্রেডমক ডবষয  ল 
ডনর়াপি়া। 

 


