Dos and Don’ts for Cyclone
ঘূর্ণি ফতাহৰ সভয়ত র্ি ির্ৰফ অৰু র্ি নির্ৰফ
র্ি ির্ৰফঃ


ঘৰট াৰ প্রর্ত লক্ষ্য ৰাখি। র্িলা হহ থিা

াআলচটফাৰ র্চটভন্টটৰ বালকি লগাওি । প্রটয়াজন

সাটটক্ষ্ দুৱাৰ র্খর্ৰর্িটফাৰ মভৰাভর্ত িৰাওি ।


ফাসগৃহৰ চার্ৰওিাষৰ প্রর্ত ভন র্দয়ি । ভৰা ফা ভর্ৰফ ধৰা গছ-গছর্নটফাৰ অতৰাআ
মলাওি । িাৰ খু া, র্িলা হহ থিা আ াৰ গাঠর্ন, জাফৰৰ টিন, চাআনফ’র্ি, অর্দ ফাগর্ৰ
নৰাৰ ফযফস্থা ির্ৰফ ।



প্রটয়াজন নুসর্ৰ র্খর্ৰর্িৰ অয়নাত লগাফ ৰাকি িাঠ ফা প্লাআ ফ’র্ি মগাোঁ াআ ৰখাৰ ফযফস্থা
ির্ৰফ ।



মর্দ মতটনধৰনৰ িাঠ ফা প্লাআ ফ’র্ি নাথাটি, মতটে অআনাৰ ওৰত িাগজ অঠা লগাআ
র্দফ মাটত ফার্হৰৰ ৰা মিাটনা ফস্তু র্চটির্ি অর্হফ মনাফাটৰ ।



মিৰার্চনটতলৰ হসমত মলম্প অৰু মফতাৰীসহ



বগা-র্চগা ঘৰ অর্দ থার্িটল মসানিাটল বার্ঙ মলাফ ।



মৰর্র্ও থার্িটল স ম্পূণি ফযৱহাৰ মমাগয ির্ৰ ৰার্খফ অৰু মেনর্জ

চি লাআ

সহজটতটাৱাকিৰার্খফ ।
ষ্টৰ থার্িটল ওৰর্ি

মফ াৰীসহ সহজটতটাৱাকিৰার্খফ ।


মৰর্র্’ম া সদায় “ন” ির্ৰ ফা চলাআ ৰার্খফ অৰু ওচৰৰ অিাশফানী মিন্দ্রৰ ফতৰ
সম্পিীয় সোঁর্িয়নী ফা সতিি তাভূলি ৰাভশিাৱলী ভটনাটমাগ র্দ শুর্নফ ।



মৰর্র্’ৰ মমাটগর্দ লাব িৰা চৰিাৰী তথযটহ নযটলািি জনাফ ।



সাগৰৰ াৰৰ দ-চাটনিীয়া িল র্মটফাৰ সাগৰৰ মিৌ ফা মজাৱাৰৰ ানীৰ দ্বাৰা সহটজ
প্লার্ৱত হয় , মতটন ঠাআৰ ৰা মসানিাটল অোঁতর্ৰ হগ সাগৰৰ ানীটয় িু র্ি মনাটাৱা ওখ
ঠাআকল মাওোঁি । হৰ নাথার্িফ, র্ফদত ৰাৰ অগটতআ ক্ষ্ীপ্র ফযৱস্থা হাতত লওোঁি ।



মর্দ অটানাৰ ফাসগৃহট া ভজফুতকি সজা অৰু মজাৱাৰ থফা হনৰ ফানৰ িৱলৰ ৰা
ভুক্ত, মতটে অুর্ন র্নৰাদ । র্িন ন্তু হটলও ঘৰ খালী ির্ৰফৰ র্নটদি শ াটলআ তাি ালন
ির্ৰফকল সাজু থািি ।



ধাৰাসাৰ ফৰষুু্ণৰ ফাটফ হনৰ ানী ফার্ি র্াঙৰ ফানৰ সৃর্ষ্ট মহাৱাৰ সম্ভাৱনাৰ প্রর্ত সতিি
থািি ।



র্মটফাৰ মখাৱাফস্তু নৰন্ধাকি থফা সাভানযকি ৰার্ন্ধও মসৱন ির্ৰফ ৰা মায়,মতটনটফাৰ খাদয
সৰহীয়াকি ভজুত ৰাখি । মখাৱাানী সৰহীয়াকি িািন থিা াত্রত সংগ্রহ ির্ৰ ৰাখি ।



অুর্ন মর্দ মিাটনা স্থানাের্ৰত এটলিাকল মাফ লগা হয়, মতটনহটল ভূলয
সম্ভৱস্থলত ফান ানীটয় মনাটাৱাকি ওৰ ভহলাত ফা ওখ ঠাআত ৰার্খফ ।

ৱান সাভগ্রীসভূহ



র্ফটফাৰণ ঘ াৰ সম্ভাৱনা থিা ফস্তুটফাৰ সাৱধাটন ৰার্খফ । মিৰার্চন মতলৰ মগলন, িৃ র্ষ
সোঁজর্ু ল আতযার্দ র্মটফাৰ সাভগ্রী ধুভুহাৰ সভয়ত র্ধি র্ফদজনি হ’ফ াটৰ, মতটনটফাৰ
অোঁতৰাআ ফা এটিা া



মিাঠাত মফটলটগ ৰার্খফ ।

মিাফাল ধুভুহা ফতাহৰ মহোঁ চা িভাফকল ফাসগৃহৰ র্ফৰীত ভুখী দুৱাৰ অৰু র্খর্ৰিী মখালা
ৰার্খফ ।



িন িন ল’ৰা-মছাৱালী ফা ফয়সস্থ মলািৰ প্রর্ত প্রটয়াজন মহাৱা র্ফটশষ অহাৰৰ ফযৱস্থা
ৰার্খফ ।



মর্দ ধুভুহাৰ “চকু” অটানাটলািৰ িলৰ ওটৰর্দ াৰ হহ মায়, মতটনহটল প্রায় অধা ঘণ্টা
ফা তাতকি র্িছু মফর্ছ সভয়ৰ ফাটফ ধুভুহা অৰু ফৰষুণৰ তাণ্ডৱ ফন্ধ থাটি । মসআ
সভয়টছাৱাত র্নৰাদ স্থানত অশ্রয় ল’ফ অৰু জৰুৰী মভৰাভর্ত থার্িটল ির্ৰ ল’ফ । র্িন্তু
এআ সভয়টছাৱাৰ র্ছটত র্ধি মফটগটৰ অর্হফলগীয়া ধুভুহাৰ তাণ্ডৱৰ প্রর্ত সতিি থার্িফ ।



শাে হহ থািি। হধমিয মনটহৰুৱাফ। জৰুৰীিালীন ৱস্থাৰ ভুখাভুখী মহাৱাৰ অটানাৰ সক্ষভতাআ
অনটিা সাহস মমাটগাৱাৰ লগটত নুপ্রার্ণত ির্ৰফ।



সংর্িষ্ট ফযর্ক্তসিলৰ পালৰ ৰা র্নজাঘৰকল ঘুর্ৰ মমাৱাৰ র্নটদি শনা নহাকলটি র্নৰাদ
অস্থানত (মচল াৰত) থািি।



লাআ ’ষ্ট অর্দৰৰা র্চগা ফা ওলর্ভথিা তাোঁৰ অর্দৰ ৰা র্ত সাৱধাটন থািি।



সাহামযৰ িাভত প্রটয়াজন মনাটহাৱাকলটি সাধাৰণ মলািসিল ধ্বংসাত্মি িলৰ ৰা অতর্ৰ
থিা উর্চত।



ফাছ, গাড়ী, োি অর্দ র্ধি সতিি তাটৰ চটলাৱা উর্চত।



ঘৰ ফা ফাসস্থানৰ ওচৰ-াজৰৰ ৰা অৱজিনা অতটৰাৱা উর্চত।



সম্পদ হার্ন থৱা মলািচানৰ তথয সংর্িষ্ট িতৃি ক্ষ্ি জটনাৱা উর্চত।



উদ্রুত িলৰ মলািসিটল অত্মীয় স্বজনি মতওোঁটলািৰ প্রর্তৰক্ষা ফযৱস্থাৱলী সম্পটিি সভটয়
সভটয় জনাআ থিা উর্চত।

কৰণীয়
ঘূর্ণি বতাহৰসময়তকৰণীয়ঃ


আর্তভটধয ৮০% ূৰঠ মহাৱা শসযর্ৰা অগতীয়াকি চটাৱাৰ ফযৱস্থা ির্ৰফ লাটগ ।



চাআ না শসয র্ৰা বড়ালত ৰখাৰ ফযৱস্থা িৰি ।



র্ফদ সংকুল িলৰ জলর্সিনৰ নলা অৰু নদীৰ াৰটফাৰ মভৰাভর্ত ির্ৰ বালদটৰ ফান্ধ
র্দফ লাটগ ।



সূচল জলর্সিন র্নভিাণ ির্ৰফ লাটগ ।



উদযান শসযৰ গছটফাৰ হার্ল নর্ৰফকল মিািা র্দয়াৰ ফযৱস্থা িৰি ।



ফান র্র্ড়ত িলত প্রর্তটৰাধক্ষ্ভতা থিা শসয মমটন ধান অর্দ ৰুৱ লাটগ ।



ফানানীৰ ফাটফ মলািচানৰ ৰা হাতসার্ৰফকল গ্রহণটমাগয ানীৰ ম ঙ্ক (নদী,জুর্ৰ,র্ফল)
থার্িফ লাটগ ।



ফানানীৰ ক্ষ্ভতা অৰু আয়াৰ প্রবাৱ মৰাধ ির্ৰফকল গছ–গছর্ন ৰুৱ লাটগ মাটত ফানানীৰ
সভয়ত ানীৰ মসাোঁতি ফাধা র্দফ াটৰ ।



কুোঁ র্হয়াৰৰ গছটফাৰ ২-৩ র্াল এটিলটগ ফার্ন্ধ র্দফ ।



মিাফাল ফতাহৰ ৰা ৰক্ষ্া াফকল মগাহার্লটফাৰ সুৰর্ক্ষ্ত ৰাখি ।



মাহনীয়া গৰু-ছাগলীটফাৰ সুৰর্ক্ষ্ত স্থানত ৰাখি ।



ভুগী-হাহোঁ ৰ গোঁড়ালটফাৰ চার্ৰওপাটল ফস্তাটৰ অৱর্ৰ র্দয়ি ।

ঘূর্ণি বতাহৰ াছত কৰণীয়ঃ


ফতাহ ধুভুহা হহ মমাৱাৰ াছত শসয র্ৰাৰ ৰা র্তর্ৰক্ত ানী উর্লয়াআ র্দয়ি অৰু
কুোঁ র্হয়াৰটফাৰ ভুঠিভুঠিকি ফার্ন্ধ র্দয়ািাভ,িলগছত মিািা র্দয়া তথা শাি-াচর্লটফাৰ সৰু সৰু
ভার্ৰটৰ ফার্ন্ধ র্দয়ি মাটত মলািচান িভাফ ার্ৰ ।



র্তর্ৰক্ত র্ৰভানৰ নাআেটজন সাৰ

 মের্চং ির্ৰটল মসানিাটল গছটফাৰ ঠনধর্ৰ উঠিফ

অৰু মলািচান ির্ভফ ।


ানীজভা হহ থিাৰ পলত ভাটিৰ নুটভৌল র্ৰভান ির্ভমাফাটৰ,ঘূর্ণিফতাহ মশষ মহাৱাৰ
াছত নুটভৌল মে িৰাৰ ফযৱস্থা িৰি ।



৭০% পচল ূৰঠ হ’মল তাি চটাৱাৰ ফযৱস্থা িৰি ।

নকর্ৰবলগীয়া


উৰা ফাতর্ৰত মবালনা মাফ/িাণর্নর্দফ ।



উদ্ধাৰিাৰী দটল র্নটদি শ র্নর্দয়াকলটি ফাসস্থান তযাগ নির্ৰফ ।



ঘূর্ণিফতাহ শাভ ি াৰ লটগলটগআ র্নৰাদ স্থানতযাগ নির্ৰফ ৱটশয প্রটয়াজনসাটটক্ষ্ সৰু-সুৰা
মভৰাভর্ত ির্ৰফ াটৰ ।



র্ফদুযৎ খু াৰ ৰা র্ছর্ঙ ৰা তাোঁৰ বু লটতা নুচুফ িাৰণ র্ফদুযৎ সংটমাগ সর্িয় হহ থার্িফ
াটৰ ।

কৃর্িকমি ত ঘূর্ণি বতাহৰ সময়ত লৱ্লগীয়া সাৱধানতাঃ

প্রচু ৰ বৰিুণ আৰু বানানীৰ প্রভাৱঃঘূর্ণিফতাহৰ পলত মহাৱা প্রচু ৰ ফৰষুণ অৰু ফানানী

ধাৰাষা ৰফৰষুণ অৰু আয়াৰ পলত মহাৱা ফানানীটয় থাৰৰ শসয র্নষ্ট সাধন িটৰ ।



ফানানীটয় ভাটিৰ ফায়ু চলাচলত ফাধার্দ শসযৰ থাৰত প্রবাৱ মলায় ।



ভাটিত উৎন্ন মহাৱা ৰাসায়র্নি র্ফর্িয়াৰ পলত নাআেটজন মগছৰ উদ্ভৱটহাৱা মদখা মায়,
আয়াৰ পলত গছৰ ফৃর্দ্ধ অৰু র্ফিাশ হ্রাস াফ াটৰ৷



প্রচু ৰ ফৰষুণৰ পলত ভাটিৰক্ষ্য়ীিৰণ হ’ফ াটৰ, আয়াৰ পলত িৃ র্ষ প্রণালীত ানী জভাটহাৱা
অৰু র্ফর্বন্ন িী তঙ্গ অৰু মফভাৰ হ’ফ াটৰ ৷

ককাবাল বতাহৰ প্রভাৱঃ


মিাফাল ফতাহৰ পলত গছ-গছর্ন হার্লৰাৰ লগটত র্শাৰ হৈ্টত উবার্ল র্ৰফ াটৰ ৷



আর্তভটধয ূৰঠ হহ থিা পচল মফাৰ প্রচণ্ড ফতাহৰ পলত সর্ৰ র্ৰফ াটৰ ৷



ওখ গছ মমটনকুোঁ র্হয়াৰ, িলগছ অর্দ সাধাৰণটত মিাৱাল ফতাহত সহটজ বার্ঙ র্ৰফ াটৰ ৷



মে অৰু সাৰ প্রটয়াগত প্রচণ্ড ফতাটহ র্ফৰূ প্রবাৱ মলায় ৷



ফতাহৰ পলত গছটফাৰ শুিানকহ মমাৱাৰ ফাটফ মফর্ছ র্ৰভাণৰ ানীৰ দৰিাৰ হয় ৷

