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পটেূধি:  

বজ্র-ববদ্যু   সহ ঝড়ের েোরড়ে প্রচন্ড ববৃি হড়  পোড়র (্োর ফড়ল হঠোৎ বনুো হড়  পোড়র), থজোড়র 
হোওয়ো বইড়  পোড়র, বিলোববৃি, বোজ এবং টড়নযড়িো হড়  পোড়র৷ থেোড়নো জোয়গোয় েড়য়ে র্ন্টোর বজ্র-
ববদ্যু   সহ ঝড়ের ফড়ল থসই জোয়গো বুোপেভোড়ব ক্ষব গ্রস্থ হড়  পোড়র, গোছ পড়ে থ্ড়  পোড়র, 
ববদ্যু ব ে  োর থেড়ট থেড়ট থ্ড়  পোড়র, ববদ্যু ৎ ববভ্রোট হড়  পোড়র এবং রোস্তোর উপর ববপযল পবরমোড়ে 
ধ্বংসোবড়িষ জমো হড়  পোড়র৷ 
 

সোধোরেভোড়ব, আপনোড়ে ওয়োচ এবং সতর্ব তোর  মড়ধু পোেযেু জোনড়  হড়ব৷  

 প্রচন্ড বজ্র-ববদ্যু ৎ সহ ঝে ওয়োচ মোড়ন হল প্রচন্ড বজ্র-ববদ্যু ৎ সহ ঝ ে (58 মোইল বো 
 োর থবিী থজোড়র বো োস বইড়ব ্ো অড়নে বেছযর ক্ষব  েরড়ব অেবো এে ইবির ব ন 
চ য েযোংড়ির মড় ো বো  োর থবিী বুোড়সর বিলোববৃি) হড়  পোড়র৷  

 প্রচন্ড বজ্র-ববদ্যু ৎ সহ ঝে সতর্ব তো মোড়ন হল প্রচন্ড বজ্র-ববদ্যু ৎ সহ ঝে হড়ে অেবো হড়ব 
বড়ল আবহোওয়োর বরড়পোড়টয  জোনোড়নো হড়য়ড়ছ৷ 

 
 

প্রচন্ড র্জ্র-ধর্দ্যুৎ সহ ঝশের ওয়োচ অথর্ো সতর্ব তো :  
 বনরোপদ্ স্থোড়ন ্োন, বুোটোবর চোবল  থরবিও অেবো থটবলবভিন চোলয েরুন এবং ্  ক্ষে ে ৃয পক্ষ 

"পবরবস্থব  স্বোভোববে" বড়ল থর্োষেো নো েড়রড়ছন   ক্ষে প্যন্ত অড়পক্ষো েরুন৷ 
 বোইড়র রোখো বজবনসপত্র থ্মন লড়নর আসবোবপত্র, ্ ো নি বো ক্ষব গ্রস্থ হড়  পোড়র অেবো এর ফড়ল থেউ 

আহ  হড়  পোড়র এবং হোলেো সরঞ্জোমগুবল বোেীর বভ ড়র রোখযন (্বদ্ থসই আবহোওয়োর মড়ধু  ো েরো 
্োয়  ড়বই)৷ 

 বনরোপদ্ভোড়ব জোনোলো বন্ধ েরুন এবং বোইড়রর দ্রজো মজবয ভোড়ব বন্ধ রোখযন৷ 
 থটবলড়ফোন এবং থটবলবভিন সহ সমস্ত ববদ্যুব ে সরঞ্জোম বন্ধ রোখযন৷ 
 বোেটোব, জড়লর চযঙ্গী এবং বসংে বুবহোর েরো এবেড়য় চলযন েোরে ধো ব পোইড়পর মোধুড়ম ববদ্যুৎ 

প্রবোবহ  হড়  পোড়র৷ 
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 বনরোপদ্ স্থোড়ন ্োন, বুোটোবর চোবল  থরবিও অেবো থটবলবভিন চোলয েরুন এবং ্  ক্ষে ে ৃয পক্ষ 
"পবরবস্থব  স্বোভোববে" বড়ল থর্োষেো নো েড়রড়ছন   ক্ষে প্যন্ত অড়পক্ষো েরুন৷ 

 বোইড়র রোখো বজবনসপত্র থ্মন লড়নর আসবোবপত্র, ্ ো নি বো ক্ষব গ্রস্থ হড়  পোড়র অেবো এর ফড়ল থেউ 
আহ  হড়  পোড়র এবং হোলেো সরঞ্জোমগুবল বোেীর বভ ড়র রোখযন (্বদ্ থসই আবহোওয়োর মড়ধু  ো েরো 
্োয়  ড়বই)৷ 

 বনরোপদ্ভোড়ব জোনোলো বন্ধ েরুন এবং বোইড়রর দ্রজো মজবয ভোড়ব বন্ধ রোখযন৷ 
 থটবলড়ফোন এবং থটবলবভিন সহ সমস্ত ববদ্যুব ে সরঞ্জোম বন্ধ রোখযন৷ 
 বোেটোব, জড়লর চযঙ্গী এবং বসংে বুবহোর েরো এবেড়য় চলযন েোরে ধো ব পোইড়পর মোধুড়ম ববদ্যুৎ 

প্রবোবহ  হড়  পোড়র৷ 
যধদ্ র্োেীর র্োইশর থোশর্ন তোহশে এগুধে র্রুন 

 থেোড়নো বোেী বো গোেীর বভ ড়র ্ োন৷ 
 ্বদ্ আড়িপোড়ি থসইরেম বেছয নো েোড়ে  োহড়ল থেোড়নো ফোাঁেো স্থোন খযাঁজযন এবং ্ টো পোরড়বন দ্রু  সম্ভব 
মোটিড়  ঝযাঁ ড়ে বসোর থচিো েরুন৷ 
 টোওয়োর, গোছ, থবেো, থটবলড়ফোন লোইড়নর স্তম্ভ বো ববদ্যুড় র স্তড়ম্ভর মড় ো লিো বজবনস এবেড়য় চলযন৷ 
 প্রোেৃব ে বোজ অঙ্কযি থ্মন গলফ ক্লোব, মোছ ধরোর বছপ বো বোইসোইড়েল থেড়ে দ্ূড়র েোকুন৷ 
 জল থেড়ে দ্ূড়র েোকুন এবং বনুোপ্রবে এলোেো থেড়ে বনড়জড়ে দ্ূড়র রোখযন৷ 
 ঝড়ের পড়র, ববদ্যুড় র লোইন, গোছ অেবো পড়ে েোেো অনুোনু বস্তু সরোড়নোর থচিো েরড়বন নো৷ 

যধদ্ গোেীর িশিু থোশর্ন তোহশে এগুধে র্রুন 
 রোস্তোর বেনোরোয় থেোড়নো গোছ ্ো আপনোর গোেীর উপর পেড়  পোড়র  োর থেড়ে বনরোপড়দ্ েোকুন৷ 
 ্ ক্ষে নো বৃবি েড়ম ্োয়   ক্ষে গোেীড়  েোকুন এবং আপৎেোলীন ফ্ল্ুোিোরগুবল জ্বোবলড়য় বদ্ন৷ 
 বনুো হড়য়ড়ছ এমন থেোড়নো রোস্তো বদ্ড়য় গোেী চোলোড়নোর থচিো েরড়বন নো-- আপবন ববপড়দ্ পেড়  পোড়রন 

অেবো অসহোয় অবস্থোয় পেড়  পোড়রন৷ সবসময় থ্ গভীর জল েোেড়ব এমন থেোড়নো মোড়ন থনই অেবো রোস্তো 
নি হড়য় বগড়য় েোেড়  পোড়র৷ আপবন ্ বদ্  ো থদ্খড়  নো পোন আপবন বনবি  হড়  পোরড়বন নো থ্ থসখোড়ন 
এটি আড়ছ৷ 

 


