
আপনি কি   খারাপ আবহাওয়ার জন্য প্রস্তুত  আছেন?
শীত আসার আগেই যদি আমরা পরিকল্পনা করে নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করি, তাহলে আমরা শীতকালীন সমসাগুলো থেকে রেহাই পেতে পারি। 
আপনার গাড়ি ও ঘরবাড়ি অথবা ব্যবসাকে শীতের সময় সুরক্ষিত রাখার কিছু সহজ পদক্ষেপ নিচে দেওয়া হলো।

www.metoffice.gov.uk/WeatherReady
আপনার বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী এবং এলাকার লোকজন শীতকালের আবহাওয়া জন্য প্রস্তুত আছেন কি?  
এই চেকলিস্ট শেয়ারের মাধ্যমে অথবা অনলাইন আলাপে যুক্ত  হতে তাদেরকে সাহায্য করুন #WeatherReady 
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শীতকালীন তুফানের কারণে 
ক্ষয়ক্ষতি থেকে দুশ্চিন্তা 
মুক্ত থাকুন 

একটি আলাদা ব্যাটারি চার্জার 
রাখার বিষয়টি বিবেচনা করুন। 
আপনার মোবাইলে জরুরী তথ্য 
যেমন পাওয়ার কাট হেলপ্লাইন 
নাম্বার (105) লিখে রাখতে 
পারেন

আপনার  ঘরের হিটিং সিস্টেম 
পরীক্ষা করুনi

ঠান্ডা আবহাওয়া আপনার 
স্বাস্থ্যের জন্য ঝঁুকিপূর্ণ হতে 
পারে, বিশেষ করে, আপনার বয়স 
যদি 65 বছরের উপরে হয় এবং 
আপনার দীর্ঘমেয়াদী রোগব্যাধি 
থাকে। আপনার ঘরের তাপমাত্রা 
প্রকৃতপক্ষে 18 ডিগ্রী 
সেলসিয়াসের উপরে থাকা উচিত। 

আপনার বাড়ি এবং গার্ডেন 
আবহাওয়ারোধী করুন

ঝড়ো বাতাস এবং বন্যা আপনার 
ঘরের  কি কি ক্ষতি করতে পারে 
তা নিয়ে চিন্তা করুন। 
রক্ষণাবেক্ষণের পরীক্ষা করার 
ব্যবস্থা করুন এবং যে 
জিনিসপত্রের সরানোর  
বিষয়টি বিবেচনা করুন।

পাইপ ইত্যাদি পরীক্ষা করে 
নিলে খরচ বাঁচাতে পারে

অতিরিক্ত ঠান্ডায় এবং বরফের 
কারণে পাইপ ফেটে যেতে পারে। 
আপনার ঘরের সব পাইপ বিশেষ 
করে বাইরের পাইপ ইন্সুলেট করা 
আছে কি না তা পরীক্ষা করুন। 
পানির সাপ্লাই বন্ধ করার স্টপ 
ট্যাপ কোথায় আছে তা জেনে 
রাখুন।

 বিকল্প পরিকল্পনা করুন

মারাত্মক আবহাওয়ায় আপনার 
বিকল্প যাতায়াত ব্যবস্থা এবং যদি 
স্কুল অথবা নার্সারি বন্ধ হয়ে 
যায় তবে বিকল্প শিশুযত্ন 
পরিকল্পনা করার প্রয়োজন 
হতে পারে। 

 হাতের কাছে মৌলিক 
অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী রাখুন

যদি ঝড়ের কারণে বিদ্যুৎ, পানি  
অথবা ফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যায় তাহলে দরকারি 
জিনিসপত্র যেমন পানি, 
টর্চলাইট, ব্যাটারি এবং 
ইমারজেন্সি নাম্বার একটি 
ব্যাগের মধ্যে রাখুন।

আপনার গাড়ি শীতকালের জন্য 
প্রস্তুত কি না দেখে নিন 

ঠান্ডা আবহাওয়ায় কার্যকর 
স্ক্রিন ওয়াশ ভরে রাখুন। 
আপনার গাড়ির চাকা রাস্তার 
জন্য উপযুক্ত আছে কি না, তা 
পরীক্ষা নিন এবং গাড়িতে একটি 
উইন্টার কিট রাখুন।

ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিবেশীদের নিয়ে 
চিন্তা করুন

আপনার এলাকার যাদের সাহায্য 
প্রয়োজন তাদের সম্পর্কে 
খোঁজখবর নিন এবং  দরকারি 
জিনিসপত্র,  সাহায্য সহযোগিতা 
পেতে অথবা তথ্য দিয়ে 
তাদেরকে সাহায্য করুন, যাতে 
তারা শীতকালে ভালো এবং 
নিরাপদ থাকতে পারেন।


