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ব পাত থেক িনরাপদ থাকেত
িনেজ জা ন, অ েক জানান
 এি ল- ন মােস ব

ি বিশ হয়; ব পােতর সময়সীমা সাধারণত ৩০-৪৫ িমিনট ায়ী হয়। এ সময়

ঘের অব ান ক ন।

 ঘন কােলা মঘ দখা িদেল ঘেরর বািহর হেবন না; অিত জ ির েয়াজেন রবােরর তা পেড় বাইের বর হেত পােরন।
 ব পােতর সময় খালা জায়গ , খালা মাঠ অথবা

ােন থাকেবন না।

 ব পােতর সময় ধানে ত বা খালা মােঠ থাকেল তাড়াতািড় পােয়র আ েলর ওপর ভর িদেয় এবং কােন আ ল িদেয় মাথা িন
কের বেস থা ন।
 যত ত স ব দালান বা কংই েটর ছাউিনর িনেচ আ য় িনন। েনর চালা যথাস ব এিড়েয় চ ন।


গাছপালা ও ব িতক ঁ ও তার বা ধাতব

 কােলা মঘ দখা িদেল নদী,

, মাবাইল টাওয়ার ইত ািদ থেক ের থা ন।

র, ডাবা বা জলাশয় থেক ের থা ন।

 ব পােতর সময় গাড়ীর ভতর অব ান করেল, গািড়র ধাতব অংেশর সােথ শরীেরর সংেযাগ ঘটােবন না; স ব হেল গাড়ী িনেয়
কােনা কংি েটর ছাউিনর িনেচ আ য় িনন।
 ব পােতর সময় বািড়েত থাকেল জানালার কাছাকািছ ও বারা ায় থাকেবন না। জানালা ব রা ন এবং ঘেরর িভতের ব িতক
সর াম থেক ের থা ন।
 ব পােতর সময় মাবাইল, াপটপ, কি উটার, া েফান, িভ, ি জসহ সকল ব িতক সর াম বহার থেক িবরত থা ন
এবং এ েলা ব রা ন।
 ব পােতর সময় ধাতব হাতল

ছাতা বহার করেবন না। জ ির েয়াজেন াি ক বা কােঠর হাতল

ছাতা বহার করেত

পারেবন।
 ব পােতর সময় িশ েদর খালা মােঠ খলা লা থেক িবরত রা ন এবং িনেজরাও িবরত থা ন।
 ব পােতর সময় ছাউিন িবহীন নৗকায় মাছ ধরেত যােবন না, তেব এ সময় স

বা নদীেত থাকেল মাছ ধরা ব

রেখ নৗকার

ছাউিনর িনেচ অব ান ক ন।
 ব পাত ও ঝেড়র সময় বািড়র ধাতব কল, ি িড়র ধাতব রিলং, পাইপ ইত ািদ


িত িবি ং-এ ব িনেরাধক দ

াপন িনি ত ক ন।

 খালা হােন অেনেক একে থাকাকালীন ব পাত


শ করেবন না।

হেল েত েক ৫০ থেক ১০০ ট ের ের সের যান।

কান বািড়েত যিদ পযা িনরাপ া লক ব হা না থােক তাহেল সবাই এক কে না থেক আলাদা আলাদা কে যান।

 ব পােত কউ আহত হেল ব িতক শেক আহতেদর মত কেরই িচিকৎসা করেত হেব। েয়াজেন ত িচিকৎসকেক ডাকেত হেব
বা হাসপাতােল িনেত হেব। ব আহত ি র শাস-

াস ও দ

ন িফিরেয় আনার চ া চািলেয় যেত হেব।

