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আপডি কী জািতেি...?
• আপনার বাড়িতে যডি ক�ানও �ায ্য�রী 

ক্া� অ্ালার ্য না থাত� েতব আপনার 
আগুতন রারা যাওযার সম্াবনা প্ায আটগুণ 
কবডি।

• বাড়ির আগুতনর প্ায অত্ ্য�ই রান্ার 
িুর ্যটনার �ারতণ রতট।

• ডিতন িুটট অডনি�াণ্ড করারবাডে দ্ারা শুরু 
হয।

• ডসগাতরতটর �ারতণ সষৃ্ট আগুতন প্ডে 
ছযডিতন এ�জন রারা যায।

• ডিতন প্ায ডেনটট অডনি�াণ্ড ডহটার দ্ারা শুরু 
হয।

• ত্রুটটপূণ ্য ববিু্ডে� (যন্ত্রপাডে, োতরর এবং 
ওভারতলাতেে সত�ট) প্ডে বছর সারা কিতি 
প্ায 4,000 অডনি�াতণ্ডর �ারণ হয।
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আপিার স্াক অ্ালার ্মগুডল ডিব ্মাচি করা  

• আপনার বাড়ির প্ডেটট স্ততর 
�রপতষে এ�টট ক্া� অ্ালার ্য 
লাগান।

• িযা �তর সতেেন থা�ুন কয ড�ছু 
ডিশু ক্া� অ্ালার ্য দ্ারা জাগ্রে 
নাও হতে পাতর।

• ক্া� অ্ালার ্য সস্তা এবং ইনস্টল 
�রা সহজ।

• এগুতলা ডেআইওযাই 
কস্টার, ববিু্ডে� কিা�ান 
এবং কবডিরভাগ হাই স্ট্রীট 
সুপাররাত�্যট কথত� পাওযা যায।

• এই ডেহ্নগুডলর রত্্ এ�টটর 
সন্ান �রুন, যা কিখায কয 
অ্ালার ্যটট অনুতরাডিে এবং 
ডনরাপি। 

• িি-বছর করযাডি ডসল �রা 
ব্াটাডর থা�া ক্া� অ্ালার ্যগুডল 
সতব ্যাত্তর ডব�ল্প। এগুতলা এ�টু 
কবডি ব্যবহুল, ড�ন্তু আপডন 
ব্াটাডর প্ডেস্াপন খরে বােঁাতে 
পারতবন। 

• কবতছ কনওযার জন্ ডবডভন্ 
্রতনর রতেল রতযতছ। আপনার 
স্ানীয ফাযার অ্ান্ড করসড�উ 
সাডভ্যস আপনাত� পরারি ্য 
ডিতে কপতর খুডি হতব কয 
ক�ানটট আপনার জন্ সবতেতয 
উপযুক্ত।.

স্াক 
অ্ালার ্ম 
ডিত়ে 
আপিার 
বাড়ি রক্া 
করুি

আপিার বাড়ি এবং 
পডরবারতক আগুি 
সেতক রক্া করার 
সবতচত়ে সহজ উপা়ে 
হতলা সক্রি়ে স্াক 
অ্ালার ্মগুডল।

এগুতলা আিুি। 
এগুতলা লাগাি। এগুতলা 
পরীক্া করুি। এগুতলা 
আপিার জীবি 
বাচঁাতে পাতর।

সক্রি়ে স্াক 

অ্ালার ্ম 

আপিার জীবি 

বাচঁাতে পাতর

সসরা উপতিশ

স্াক অ্ালার ্ম 
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আপিার স্াক অ্ালার ্মগুডল লাগাতিা

আিশ ্ম অবস্ািটি ছাতি, 
একটি ঘতরর রাঝখাতি, এবং 
হলওত়ে এবং ল্াক্্ডংত়ে, 
যাতে আপডি আপিার বাড়ি 
জতু়ি একটি অ্ালার ্ম েো 
সেক্ম ঘন্া শুিতে পাতরি।

• রান্ারর বা এর �াছা�াডছ অথবা 
বাথরুরগুডলতে অ্ালার ্যগুডল 
রাখতবন না কযখাতন ক্াযঁা বা 
বাষ্প িুর ্যটনাক্রতর এগুতলাত� 
োলু �তর ডিতে পাতর। 

• যডি আপনার পতষে ক্া� 
অ্ালার ্যগুডল লাগাতনা �টিন হয 
েতব সাহাতয্র জন্ আপনার 
স্ানীয ফাযার অ্ান্ড করসড�উ 
সাডভ্যতসর সাতথ কযাগাতযাগ 
�রুন। োরা আপনার জন্ 
এগুতলা লাগাতে পারতল খুডি 
হতব।

আপিার স্াক অ্ালার ্মগুডল সয কাজ করতছ ো 
কীভাতব ডিক্চিে করতবি  

করপতক্ প্রডে রাতস 
আপিার স্াক 
অ্ালার ্মগুডল পরীক্া 
করুি।

• যডি আপনার ক�ানও ক্া� 
অ্ালাতর ্য এ� বছতরর ব্াটাডর 
থাত� েতব ডনশ্চিে হতয ডনন কয 
এটট কযন প্ডে বছর পডরবডে্যে হয। 
আপনার যখন এটট প্ডেস্াপন 
�রার প্তযাজন হয েখন ক�বল 
ব্াটাডরটট কবর �তর ডনন।

• ভুল �তর বন্ হতয কগতল আপনার 
অ্ালার ্য কথত� ব্াটাডরগুডল 
�খনই সংতযাগ ডবশ্ছিন্ �রতবন 
না বা কবর �রতবন না।

• স্ট্ান্ডাে্য ব্াটাডর োডলে 
অ্ালার ্যগুডল সবতেতয সস্তা 
ডব�ল্প, েতব ব্াটাডরগুডল প্ডে 
বছর প্ডেস্াপন �রা ির�ার।

• অতন� কলা� ব্াটাডর পরীষো 
�রতে ভুতল যায, োই িীর ্যতরযাডি 
ব্াটাডর ভাল।

• করইনস-োডলে অ্ালার ্যগুডল 
আপনার বাড়ির পাওযার সাপ্াই 
দ্ারা োডলে হয এবং পাওযার 
�াতটর কষেতরে এ�টট ব্া�-আপ 
ব্াটাডর থাত�। এগুতলা এ�টট 
কযাগ্োসম্পন্ ইতলড্রিডিযান 
দ্ারা ইনস্টল �রা প্তযাজন এবং, 
ব্াটাডর অ্ালার ্যগুতলার রেন, 
এগুতলারও পরীষোর প্তযাজন।

• ক্া� অ্ালার ্যগুডল পরীষো 
�তর ক্া� কসন্সতরর পািাপাডি 
পাওযার সাপ্াই এবং/অথবা 
ব্াটাডর পরীষো �তর। 

• আপডন এরনড� ডলঙ্কযুক্ত 
অ্ালার ্যগুডল ইনস্টল �রতে 
পাতরন, যাতে যখন এ�টট 
অ্ালার ্য আগুন সনাক্ত �তর 
েখন এগুতলার সব�টট এ�সাতথ 
কবতজ উতি। আপডন যডি ক�ানও 
ব়ি বাড়িতে বা কবি �তয� 
েলা উপতর থাত�ন েতব এটট 
�ায ্য�র।

যারা বধির বা শ্রবণকঠিন 
(কানন কম শ�াননন) তানের 
জন্য শট্াব লাইট এবং 
স্পন্দিত-প্যাড অ্যালাম ্ম পাওযা 
যায। 0808 808 0123 বা 
শটক্সটন�ান 0808 808 9000 
এ এক্ �ন অন ্ ধিযাধরং লস 
ইন�রনম�ন লাইননর সানে 
শযাগানযাগ করুন।

সসরা উপতিশ
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আপিার স্াক অ্ালার ্মগুডলর যত্ন সিও়ো

• আপনার ক্া� অ্ালার ্যগুডল 
পরীষো �রা আপনার ডনযডরে 
পাডরবাডর� রুটটতনর অংি �তর 
েুলুন।

• অ্ালার ্যটট বাজাতনা না হওযা 
পয ্যন্ত কবাোরটট টটতপ োতির 
পরীষো �রুন। যডি এটট িব্দ না 
�তর েতব আপনাত� ব্াটাডরটট 
বিলাতে হতব।

• ্ূডল�ণা িরূ �রতে প্ডে ছয রাস 
অন্তর আপনার ক্া� অ্ালার ্য 
ভ্া�ুযার �রুন।

• যডি এ�টট ক্া� অ্ালার ্য 
ডনযডরেভাতব ডবপ �রতে শুরু 
�তর েতব আপনাত� অডবলতবে 
ব্াটাডরটট বিলাতে হতব।

• যডি এটট িি বছতরর অ্ালার ্য হয 
েতব আপনাত� প্ডে িি বছর 
অন্তর পুতরা অ্ালার ্যটট বিলাতে 
হতব।

অি্াি্ সরঞ্ার যা আপডি 
ডবতবচিা করতে পাতরি
• আগুতনর �বেল েথা বাংত�টগুডল 

আগুন কনভাতনার জন্ বা এরন 
ক�ানও ব্শ্ক্তত� করা়িাতনার জন্ 
ব্বহার �রা হয যার কপািাত� 
আগুন ্তরতছ। এগুতলা রান্ারতর 
রাখাই ভাতলা।

• আগুন যডি খুব কছাট হয বা 
আপনার প্স্ান বন্ �তর কিয 
েতব অডনিডনব ্যাপ� যন্ত্রগুডল 
উপ�ারী হতে পাতর। আপডন যডি 
ক�ানও অডনিডনব ্যাপ� যন্ত্র ব্বহার 
�রতে োন েতব সব ্যিা ব্বহাতরর 
আতগ ডনতি্যিাবলী প়ুিন এবং 
ডনতজত� ডবপতি কফলতবন না।

• োপ অ্ালার ্যগুডল রান্ারতর 
আগুন সনাক্ত �রতে পাতর 
কযখাতন ক্া� অ্ালার ্যগুডল স্াপন 
�রা উডেে নয।

Test it Replace itChange it

ডকভাতব সাধারণ আগুি  
প্রডেতরাধ করতবি

রান্াঘতর,
ইতলকটরিক,
ডসগাতরি,
সরারবাডে

এই ডবভাগটি আপিাতক বলতব সয 
আপডি কীভাতব আপিার বাড়িতে 
আগুি এ়িাতে পাতরি, যার রতধ্ 
রত়েতছ কীভাতব ডিরাপতি রান্া 
করা যা়ে এবং ববিু্ ডেক, ডহিার, 
সরারবাডে এবং ডসগাতরতির যত্ন 
সিও়ো যা়ে।

এটি পরীক্া 
করুি

এটি পডরবে্মি 
করুি

এটি প্রডেস্াপি 
করুি8 9



• কটাস্টারগুডল পডরষ্ার এবং পি্যা 
এবং রান্ারতরর করালগুডল কথত� 
িতূর রাখা হতযতছ ো পরীষো �তর 
কিখুন। কবডিরভাগ কটাস্টাতরর 
এ�টট স্াইে আউট ক্রাবে �্াোর 
রতযতছ যা আপনাত� পডরষ্ার 
রাখতে সহাযো �তর।

• ওতভন, হব্  এবং ডগ্রল পডরষ্ার 
এবং ভাল �াতজর অবস্ায 
রাখুন। েডব ্য এবং গ্রীজ ্ জরা হতল 
ো আগুন জ্ালাতে পাতর। 

গভীর সেতল চডব ্ম ভাজা 
• গরর কেল ডিতয রান্া �রার সরয 

যত্ন ডনন - এটট সহতজই আগুন 
জ্ালায। 

• গরর কেতল রাখার আতগ খাবারটট 
শু�তনা রতযতছ ো ডনশ্চিে �রুন 
যাতে এটট ডছটটতয না উতি। 

• যডি কেল হতে ক্াযঁা কবর হতে 
শুরু �তর – োহতল এটট খুব 
গরর। োপটট বন্ �রুন এবং 
এটট িাণ্ডা হওযার সরয ডিন। 

• থাতর ্যাস্ট্াট ডনযডন্ত্রে ববিু্ডে� 
েীপ্  ফ্াট ফ্াইযার ব্বহার 
�রুন। এগুতলা অডেডরক্ত গরর 
হতে পাতর না। 

প্াতি আগুি লাগতল কী 
করতবি 
• ক�ানও ঝঁুড� কনতবন না। যডি এটট 

�রা ডনরাপি হয েতব োপটট বন্ 
�রুন। এর উপর ডিতয �খতনাই 
পাডন ডনতষেপ �রতবন না। 

• ডনতজ আগুন কনভাতনার �াজ 
�রতবন না। 

রান্াঘতর 

ডিরাপতি রান্া করুি 

রান্া করার সর়ে আপিার 
যডি রান্াঘর সছত়ি 
যাও়োর প্রত়োজি হ়ে 
েতব অডেডরক্ত যত্ন ডিি, 
প্ািগুডল োপ সেতক 
সডরত়ে ডিি বা ঝঁুডক এ়িাতে 
সসগুডল বন্ধ করুি। 

• অ্ালত�াহতলর প্ভাতব কথত� 
রান্া �রা এড়িতয েলনু। 

• েুলায রান্া �রার সরয বাচ্াতির 
রান্ারতর এ�া করতখ যাওযা কথত� 
ডবরে থা�ুন। োতির ডনরাপি 
রাখতে র্াে এবং সস প্ান 
হ্াতন্ডলগুডল োতির নাগাতলর 
বাইতর রাখনু। 

• ডনশ্চিে �রুন কয সসপ্ান 
হ্াতন্ডলগুডল বাইতরর ডিত� 
কবডরতয না থাত� - যাতে কসগুতলা 
েুলা কথত� ডছটত� না যায। 

• আপডন যডি আলগা কপািা� 
পতর থাত�ন েতব যত্ন ডনন – 
কসগুতলাতে সহতজই আগুন 
্রতে পাতর। 

• �ু�ার এবং েুলা কথত� োতযর 
কোযাতল এবং �াপ়ি িতূর রাখুন। 

• গ্াস �ু�ার জ্ালাতনার কষেতরে 
স্া�্য ডেভাইসগুডল র্াে বা 
লাইটাতরর কেতয ডনরাপি, �ারণ 
এগুতলার ননি ডিখা কনই। 

• রান্া কিষ হতয কগতল �ু�ারটট 
বন্ আতছ ড�না ো িুবার পরীষো 
�রুন। 

ইতলকটরিতকর সাতে যত্ন ডিি 
• ইতল�টরি� (লীেসরহূ এবং 

যন্ত্রপাডে) পাডন কথত� িতূর রাখনু। 
• রাইতক্রাওতযতভ ্ােব ড�ছু 

রাখতবন না।

সসরা উপতিশ

িাগাতলর বাইতর রাখুি

বন্ধ 

সবডরত়ে যাি
বাইতর োকুি

এবং
999
এ কল করুি
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• ডবপজ্জন� বা আলগা োতরর 
লষেণগুডলর জন্ আপনার 
সে�্য িৃটষ্ট রাখুন, কযরন জ্লন্ত 
ডেহ্ন, গরর প্াগ এবং সত�ট, 
ডফউজ যা উত়ি যায বা সাড�্যট-
করে�ারগুডল যা ক�ানও সুস্ষ্ট 
�ারণ ছা়িাই টরিপ্  �তর, বা 
�ম্পরান বাডে।  

• ক�ানও পুরাতনা োর এবং ডলে 
থা�তল কসগুডল পরীষো �রুন 
এবং প্ডেস্াপন �রুন, ডবতিষে 
যডি কসগুতলা িৃটষ্ট কথত�  লু�াতনা 
থাত� - আসবাবপতরের ডপছতন বা 
�াতপ ্যট এবং র্াতটর নীতে।  

• অ্াপ্াতযন্সগুডলর প্াগগুতলা খুতল 
রাখতল ো আগুতনর ঝঁুড� হ্াস 
�রতে সহাযো �তর।  

• আপডন যখন এপ্াতযন্সগুতলা 
ব্বহার �রতছন না, যখন 
কসগুতলা পুতরাপুডর োজ্য হতয যায, 
বা যখন আপডন রুরাতে েতল যান 
েখন কসগুতলার প্াগ খুতল রাখুন।

আসবাবপত্র 
• সব ্যিা ডনশ্চিে �রুন কয আপনার 

আসবাবপতরে আগুন-প্ডেতরা্ী 
স্াযী কলতবল রতযতছ। 

সপাতি্মবল (বহিতযাগ্) ডহিার 
• ক�ানও প্ােীতরর ডবপরীতে 

ডহটারগুডল সুরডষেে �রার কেষ্টা 
�রুন যাতে কসগুডল পত়ি যাওযা 
বন্ হয। 

• এগুডল পি্যা এবং আসবাবপরে 
কথত� িতূর রাখুন এবং �াপ়ি 
শু�াতনার জন্ এগুডল �খনই 
ব্বহার �রতবন না। 

একটি ববিু্ ডেক কম্বল 
(বাংতকি) ব্বহার করা 
• অভ্ন্তরীণ োতরর ষেডে করা্ 

�রতে ববিু্ডে� �বেলগুডল 
সরেল, রূডণ ্যে বা আলগাভাতব 
ভাজঁ �তর সংরষেণ �রুন। 

• আপডন রুরাতে যাওযার আতগ 
বাংত�টগুতলার প্াগ খুতল রাখুন, 
যডি না এটটর সারা রাে ডনরাপি 
ব্বহাতরর জন্ থাতর ্যাস্ট্াট 
ডনযন্ত্রণ থাত�।  

• কসত�ন্ড হ্ান্ড (পুরানা) 
�বেলগুডল না ক�নার কেষ্টা �রুন 
এবং পডর্ান এবং টটযাতরর জন্ 
ডনযডরে পরীষো �রুন।  

• সব ্যিা প্স্তুে�ারত�র ডনতি্যিাবলী 
অনুসরণ �রুন। 

ইতলকটরিকস্ 

ডকভাতব ববিু্ ডেক আগুি 
এ়িাতিা যা়ে 
• অডেডরক্ত গরর হওযা করা্ 

�রতে আপডন সটি� ডফউজ 
ব্বহার �রতছন ড�না ো সব ্যিা 
পরীষো �রুন। 

• আপডন যখন এটট ড�নতবন েখন 
এ�টট ববিু্ডে� সরঞ্াতর এ�টট 
ডরেটটি বা ইউতরাপীয সুরষো ডেহ্ন 
রতযতছ ো ডনশ্চিে �রুন। 

• ড�ছু যন্ত্রপাডে, কযরন ওযাডিং 
করডিন, ডনতজতির এ�টট এ�� 
প্াগ থা�া উডেে, �ারণ োরা 
উচ্ ষেরোসম্পন্।

• প্ডে সত�তট এ�টট �তর প্াগ 
রাখার কেষ্টা �রুন।  

• ববিু্ডে� পণ্ োজ্য �রার সরয, 
প্স্তুে�ারত�র ডনতি্যিাবলী 
অনুসরণ �রুন এবং ডসই ডেহ্নটট 
সন্ান �রুন যা োজ্যারগুডলত� 
ইউতরাপীয ডনরাপত্তা রানগুডল 
করতন েলার ইডগিে কিয। 

ববিু্ ডেক সরঞ্ারগুডল 
পডরষ্ার এবং ভাতলা 
কায ্মকর িশা়ে রাখুি যাতে 
সসগুতলা সেতক আগুি লাগা 
ডিবারণ করা যা়ে।

একটি এক্সতিিশি লীড বা 
অ্াডাপ্ার কেগুডল অ্াম্পস 
ডিতে পাতর োর একটি সীরা 
োকতব, োই আগুতির ঝঁুডক 
হ্াস করার জি্ সসগুতলা 
ওভারতলাড িা করার ডবষত়ে 
সেক্ম োকুি। 
অ্াপ্াত়েন্সগুডল ডবডভন্ 
পডররাতণ শক্ক্ত ব্বহার 
কতর - উিাহরণস্বরূপ একটি 
সিডলডভশি একটি 3 এম্প প্াগ 
এবং একটি ভ্াকু়োর ডলিিার 
একটি 5 এম্প প্াগ ব্বহার 
করতে পাতর। 
সীরা সজতি ডিি!

সসরা উপতিশ

ওভারতলাড করতবি িা 

AMP
এম্প

AMP
এম্প

AMP
এম্প

AMP
এম্প
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সসগুতলা ডিডভত়ে সেলুি। সম্পপূণ ্মরূতপ ডিডভত়ে সেলুি!

ডবপি! আগুি 
ডশশুতির হে্া কতর 

সরারবাডের ব্াপাতর সাবধাি োকুি 

সরারবাডে 

ডিক্চিে হত়ে ডিি সয 
সরারবাডেগুডল একটি সটিক 
ধারতকর রতধ্ সুরডক্ে এবং 
এরি উপকরণগুডল সেতক 
িপূতর রত়েতছ যাতে আগুি 
ধরতে পাতর – সযরি পি্মার 
রতো ক্জডিস। 

• আপডন যখন রর কথত� কবর হন 
েখন করারবাডেগুডল ডনডভতয 
কফলুন এবং ডনশ্চিে �রুন কয 
কসগুতলা কযতনা রাতে পুতরাপুডর 
ডনভাতনা থাত�। 

• জ্লন্ত করারবাডের �াতছ 
ডিশুতির এ�া কছত়ি কিওযা 
উডেে নয। 

• কলে (এলইডে) অথবা ব্াটাডর 
োডলে করারবাডে ব্বহার �রার 
�থা ডবতবেনা �রুন।

• জ্লন্ত করারবাডে কথত� কপাষা 
প্াণীত� িতূর রাখুন। 

• র্াে এবং লাইটারগুডল বাচ্াতির 
নাগাতলর বাইতর রাখুন। 

• শু্ুরারে ডিশু প্ডেতরা্ী লাইটার 
এবং র্াে বক্স ড�নুন।

র্াচবাক্সগুতলাতে এখি এই 
সেক্মো সরা়িক লাগাতিা 
োতক।

 

ডসগাতরি 

ডসগাতরিগুডল সটিকভাতব 
ডিডভত়ে সেলুি এবং 
সাবধাতি সসগুডল সেলুি। 
সসগুতলা ডিডভত়ে সেলুি। 
সম্পপূণ ্মরূতপ ডিডভত়ে সেলুি!

• ডবছানায �খনও ্ূরপান �রতবন 
না। 

• বাইতর ্ূরপান �রুন এবং 
ডসগাতরতটর আগুন সম্পূণ ্যভাতব 
ডনডভতয কফলুন - এটট বাড়ির 
অভ্ন্ততর ্ূরপাতনর কেতয 
ডনরাপি।

• এ�টট সটি� অ্ািতরি (ছাইিান) 
ব্বহার �রুন - �খনই বজ্্য  
�াগতজর ঝুড়ি ব্বহার �রতবন না।

• ডনশ্চিে হতয ডনন কয আপনার 
অ্ািতরিটট কযন উতটে না পত়ি 
এবং এটট এরন এ�টট উপািান 
ডিতয বেডর যা জ্লতব না। 

• এ�টট জ্লন্ত ডসগাতরট, ডসগার বা 
পাইপ এরডনতে কফতল রাখতবন 
না। এগুতলা সহতজই পত়ি ডগতয 
আগুন ্ডরতয ডিতে পাতর।

• ঝঁুড� �রাতনার সতব ্যাত্তর 
উপায হল কছত়ি কিযার কেষ্টা 
�রা, আপনার প্তযাজন হতল 
এনএইেএস সরথ ্যন ব্বহার �তর। 
আপডন যডি ছা়িতে না োন েতব 
ভ্াডপং ডবতবেনা �রুন।

• যডি আপডন ্রূপান �তরন 
োহতল যখন আপডন ক্ান্ত, 
যখন কপ্সশ্ক্রপিতনর ওষু্ 
গ্রহণ �তরন অথবা আপডন যডি 
রি্পান �তরন েখন অডেডরক্ত 
সাব্ানো অবলবেন �রুন। 
আপডন রডুরতয প়িতে পাতরন 
এবং আপনার ডবছানা অথবা 
কসাফায আগুন ্ডরতয ডিতে 
পাতরন। 

• সমূ্পণ ্য োজ্য হতয কগতল প্াগ হতে 
ই-ডসগাতরট খুতল কফলনু এবং 
ডনশ্চিে �রুন কয আপডন সটি� 
োজ্যার ব্বহার �রতছন।

• �খনও অবব্ভাতব বেডর 
ডসগাতরট পান �রতবন না।

সসরা উপতিশ
সসরা উপতিশ
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• এ�টট পালাতনার পথ পডর�ল্পনা 
�রুন এবং ডনশ্চিে �রুন কয 
�ীভাতব পালাতে হয ো কযন 
সবাই জাতন। 

• প্স্ানগুডল পডরষ্ার রাখা হতযতছ 
ো ডনশ্চিে �রুন। 

• সতব ্যাত্তর উপায হল আপনার 
বাড়ির ডভেতর এবং বাইতর 
যাওযার স্াভাডব� পথ।  

• যডি প্থরটট অবরুদ্ধ হতয যায 
েতব ডদ্েীয রুতটর (পথ) �থা 
ভাবুন।  

• আপনার পালাতনার পডর�ল্পনাটট 
অনুিীলন �রতে �তয� 
 ডরডনট সরয ডনন।  

• আপনার বাড়ির ডবন্াস  
পডরবে্যন হতল আপনার 
পডর�ল্পনাটট পয ্যাতলােনা  
�রুন। 

িরজা এবং জািালার 
চাডবগুডল রাখুি সযখাতি 
সবাই োতির খুঁতজ 
সপতে পাতর। 

স্াক অ্ালার ্ম লাগাতিা ডিতজতক আগুি 
সেতক রক্া করার জি্ প্রের গুরুত্বপপূণ ্ম 
পিতক্প। ডকন্তু রাতে একটি অ্ালার ্ম 
সবতজ উিতল আপডি কী করতবি?

এই অংশটি আপিাতক জরুরী অবস্ার 
জি্ একটি পডরকল্পিা করতে সহা়েো 
করতব।

ডিরাপি

পালাতিার

পডরকল্পিা 

করুি

সসরা উপতিশ

পালাতিার একটি পতের পডরকল্পিা করুি 
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আপিার পালাতিার পে যডি বন্ধ  
োতক োহতল কী করতবি 

আপডি যডি বাইতর সযতে 
িা পাতরি েতব সবাইতক 
একটি কতক্ ডিত়ে যাি, 
আিশ ্মভাতব সযখাতি একটি 
জািালা রত়েতছ এবং একটি 
সোি রত়েতছ। 

• ক্াযঁা কবর �রার জন্ িরজার 
নীতে ডবছানার োির-কোষ� 
ইে্াডি রাখুন। 

• 999 নবেতর �ল �রুন, োরপর 
জানালা খুলুন এবং “আগুন 
কলতগতছ, সাহায্ �রুন’’ বতল 
ডেৎ�ার �রুন। 

• আপডন যডি গ্রাউন্ড বা প্থর 
েলায থাত�ন েতব আপডন এ�টট 
জানালা ডিতয পালাতে সষের 
হতে পাতরন।  

• আপনার নারাত� প়িাত� 
ডনরাপি �রতে ডবছানার সারগ্রী 
(কলপ্ -কোষ� ইে্াডি) ব্বহার 
�রুন এবং সাব্াতন ডনতজত� 
নীতে নাডরতয ডনন। লাফ ডিতবন 
না। 

• জানালা খুলতে না পারতল 
নীতের ক�াণার �াে কভতে ডিন। 
কোযাতল বা �বেল ডিতয সূোগ্র 
প্ান্তগুডল ডনরাপি �রুন। 

আগুি লাগতল কী করতবি 

ডিতজ আগুি সিভাতিার 
কাজ করতবি িা। কাজটি 
সপশািারতির উপর সছত়ি 
ডিি। 

• িান্ত থা�ুন এবং দ্রুে �াজ 
�রুন, যে ো়িাোড়ি সম্ব 
সবাইত� কবর �তর ডিন। 

• �ী রতটতছ ো েিন্ত �রতে বা 
রূল্বান শ্জডনসগুডল উদ্ধার 
�রতে সরয নষ্ট �রতবন না। 

• যডি ক্াযঁা থাত�, েতব ডনতের 
ডিত� থা�ুন কযখাতন বাোস 
েুলনারূল�ভাতব পডরষ্ার থাত�। 

• িরজা কখালার আতগ কিতখ ডনন 
কসটট গরর ড�না। যডি োই হয 
েতব এটট খুলতবন না - আগুন 
অন্ ডিত� রতযতছ। 

• আপডন ডবশ্্ডং কথত� িতূর েতল 
যাওযার সাতথ সাতথ 999 এ �ল 
�রুন। 999 নবেতর কফান �রতে 
পযসা লাতগ না।

সসরা উপতিশ

সবডরত়ে যাি, বাইতর োকুি এবং 
999 িম্বতর সোি করুি 18 19



পডরষ্ার 

রাখুি 

পডরষ্ার 

রাখুি 

ডকভাতব একটি উচ্চ ডবক্্ডং সেতক পালাতে হতব  

• ডনশ্চিে �রুন কয আপডন, এবং 
আপনার বাড়ির সবাই, আপনার 
ডবশ্্ডংতযর জন্ ফাযার প্্ান 
(অডনি পডর�ল্পনা) এবং ফাযার 
অ্ালার ্য এবং ফাযার এশ্ক্সটগুডল 
(বডহঃদ্ ্যার) ক�াথায রতযতছ ো 
জাতনন। স�ল ডবশ্্ডংগুতলার 
রতো, আপনারও এ�টট 
পালাতনার পথ পডর�ল্পনা এবং 
অনুিীলন �রা উডেে।

• আগুন লাগতল ডলফট এবং 
ব্াল�ডন ব্বহার �রা এড়িতয 
েলুন। 

• ক্াযঁায ডবভ্ান্ত হওযা সহজ, 
োই ডসডঁ়িতে কপৌঁছাতনার জন্ 
আপনাত� �েগুডল িরজা ডিতয 
কযতে হতব ো গণনা �রুন।  

• পরীষো �তর কিখুন কয আপনার 
পথটট পডরষ্ার এবং �ডরতোর বা 
ডসডঁ়িতে এরন ড�ছু কনই কযটটতে 
আগুন ্রতে পাতর - কযরন বাক্স 
বা আবজ্যনা

• ডসডঁ়ির িরজাগুডল োলা রারা কনই 
ো ডনশ্চিে �রুন। 

• আপনার ডনতজর বাড়ির জন্ 
এখনও ক্া� অ্ালার ্য পাওযা 
উডেে, এরনড� যডি বত� এ�টট 
সে�্যো ব্বস্া থাত�। 

আপিার সপাশাতক আগুি লাগতল কী করতবি 

• চারপাতশ সিৌ়িাতবি িা, 
আপডি আগুিতক আরও 
খারাপ কতর েুলতবি। 

• শুত়ে প়ুিি এবং গ়িাগড়ি 
ডিি। এতে আগুি ছড়িত়ে 
প়িাতক কটিি কতর সোতল। 

• একটি সকাি বা কম্বতলর রতো 
একটি ভারী ক্জডিস ডিত়ে 
আগুতির সলডলহাি ডশখাতক 
ডিডভত়ে সেলুি। 

• রতি রাখতবি, োরুি, পত়ি 
যাি এবং গ়িাগড়ি ডিি!

STOP! DROP! ROLL!োরুি! পত়ি যাি! গ়িাগড়ি ডিি!
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পরীক্ার োডলকা 

আগুন ছধ়িনয প়িা শরাি করার জন্য  
রানত অভ্যন্তরীণ েরজাগুধল বন্ধ করুন। 

ববে্্যধতক সরঞ্ামগুধল বন্ধ করুণ  
এবং শসগুনলার প্াগ খ্নল শ�ল্ন, যধেনা 
শসগুনলা চাল্ রাখার উপনযাগী কনর বতধর 
করা িয – শযওম্ন আপনার ধরিজার।  

আপনার ক্কার বন্ধ আনছ ধকনা তা  
পরীক্া করুন। 

ওযাধ�ং শমধ�ন, টাম্বল ড্াযার এবং 
ধড�ওযা�ানরর মনতা এপ্ানযন্সগুনলা  
রানত চালানবন না।

ধিটারগুধল বন্ধ করুন এবং �াযারগাড্মগুধল 
স্াপন করুন। 

শমামবাধত এবং ধসগানরট সম্পূণ ্মরূনপ  
ধনধভনয শ�ল্ন। 

প্রস্ানগুধল পধরষ্ার রাখা িনযনছ তা  
ধনন্চিত করুন। 

েরজা এবং জানালার চাধবগুধল  
এমন স্ানন রাখ্ন শযখানন সবাই  
শসগুনলা খ্ঁনজ শপনত পানর। ঘুতরর সর়ে আপডি 

আগুি সেতক সবডশ 
ঝঁুডকতে োতকি। 
সুেরাং আপডি ডবছািা়ে 
যাও়োর আতগ আপিার 
বাড়িটি পরীক্া করা 
একটি ভাল ধারণা।

ঘুরাতে 
যাও়োর 
আতগ 
পরীক্া 
করুি

সসরা উপতিশ

রাতে অভ্ন্তরীণ িরজাগুডল বন্ধ করুি। 

বন্ধ 
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আগুন লাগনল, শবধরনয আস্ন, বাইনর 
োক্ন এবং 999 এ কল করুন।

আপনার এবং আপনার বাধ়ির জন্য স্ধনধে্মষ্ট 
পরামন� ্মর জন্য, www.ohfsc.co.uk এ যান 
এবং আপনার ধননজর বাধ়ির অধনি ধনরাপত্া 
পরীক্া সম্পূণ ্ম করুন।
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সবডরত়ে যাি, 
বাইতর োকুি 
এবং 999 িম্বতর 
সোি করুি 
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