েদেশ-িবিদেদেশ ওয়েয়েবিদ লাইফ-লাইন-১
১। অত্যন্ত প্রয়েয়োজনীয়ে িকিছু জাপানী ভাষা অবিদশ্যই িশখুন। জরুরী সময়েয়ে েছাট েছাট িকিছু
জাপানী বিদাকিয অেনকি কিােজ আসেবিদ। ("...েযে েদেেশ থাকিেবিদন েস েদেেশর ভাষা অবিদশ্যই
িশখেবিদন... "--২০১০ সােল েটািকিওয়েত্ জাপান প্রয়বিদাসী বিদাংলােদেশীেদের সম্বর্ধনর্ধনা সভায়ে
বিদাংলােদেেশর ময়াননীয়ে প্রয়ধনানময়ন্ত্রী েশখ হািসনা। )
২। জরুরী সময়েয়ের জন্য প্রয়েয়োজনীয়ে িজিনেসর একিটা বিদযাগ প্রয়স্তুত্ রাখুন। এেত্ রাখেত্
পােরন টচ র্ধ লাইট, েরিডিওয়, পাসেপাটর্ধ, জরুরী ওয়ষুধনসহ প্রয়েয়োজনীয়ে িজিনস। ত্েবিদ বিদযাগটা
েবিদিশ ভারী কিরেবিদন না।
৩। িটিভ িকিংবিদা েময়াবিদাইল েফান জরুরী ভূমিময়কিম্প সত্কির্ধীকিরণ িসেস্টেমেময়র (জাপানী ভাষায়েঃ
িকিনিকিয়েূম িজিশন েসাকুহেহাউ) ময়াধনযেময় সত্কির্ধীকিরণ বিদাত্র্ধা েদেবিদার সােথ সােথ ভূমিময়কিেম্পর জন্য
সত্কির্ধ েহান। সত্কির্ধীকিরণ বিদাত্র্ধা েদেবিদার পর কিেয়েকিবিদার খুবিদ েবিদিশ ময়াত্রার ভূমিময়কিম্প না হেলওয়
একিবিদার েদেখেবিদন িঠিকিই বিদড় ময়াত্রার ভূমিময়কিম্প হেয়েেছ। সুত্রাং সত্কির্ধ হওয়য়োটাই ভােলা।
ভূমিময়কিম্প শুরু হেলঃ
১। শিক্তিশালী ভূমিময়কিম্প হেল ময়াথায়ে িজিনসপত্র পেড় আঘাত্ লাগেত্ পাের। ত্াই শক্তি েডিস
িকিংবিদা েটিবিদেলর নীেচ  আশ্রয়ে িনেবিদন। েডিস িকিংবিদা েটিবিদল না থাকিেল েহলেময়ট, বিদািলশ িকিংবিদা
েচ য়োেরর কুহশন ময়াথায়ে িদেেবিদন।
২। দেরজা িকিংবিদা জানালা খুেল েরেখ ঘর েথেকি েবিদর হবিদার পথ িনিশ্চিত্ কিরেবিদন। শিক্তিশালী
ভূমিময়কিম্প হেল দেরজা-জানালা বিদঁাকিা হেয়ে িগেয়ে ঘর েথেকি েবিদর হবিদার পথ বিদন্ধ হেয়ে েযেেত্
পাের।
৩। ত্াড়াহুড়েড়া কিের ঘর েথেকি েবিদর হবিদার েচ ষ্টা কিরেবিদন না কিারণ উপর েথেকি ভাঙা গ্লাসসহ
অন্যান্য িজিনস পেড় আহত্ হবিদার সম্ভাবিদনা আেছ।
৪। ঘর েথেকি েবিদর হবিদার সময়য়ে অবিদশ্যই পােয়ে জুত্া িদেেয়ে েবিদর হেবিদন। বিদাইের ভাঙা গ্লাসসহ
অন্যান্য িজিনস পেড় থাকিার সম্ভাবিদনা আেছ।
৫। ঘর েথেকি েবিদর হবিদার আেগ গযাস এবিদং িবিদদ্যেত্র েব্রেকিার বিদন্ধ কিের েবিদর হেবিদন। সােথ
জরুরী সময়েয়ের প্রয়েয়োজনীয়ে িজিনেসর বিদযাগটা িনেবিদন।
৬। েরিডিওয়-িটিভর ময়াধনযেময় সিঠিকি ত্থয জানেবিদন। প্রয়েয়োজেন প্রয়িত্েবিদশীেদের সােথ পরাময়শর্ধ
কিরেবিদন। েকিান গুজেবিদ কিান িদেেবিদন না।
সুনািময়র সত্কির্ধত্া থাকিেলঃ
েরিডিওয়-িটিভেত্ সুনািময়র সত্কির্ধীকিরণ বিদাত্র্ধা েদেবিদার সােথ সােথ উচ ুঁ িনরাপদে আশ্রেয়ে চ েল
যোেবিদন। ময়েন রাখেবিদন েযে, সুনািময়র গিত্েবিদগ ৫০০িকিেলািময়টার/ঘন্টা এবিদং উচ্চত্া ৩৮ িময়টার

পযের্ধন্ত হেত্ পাের। এখােন উেল্লেখয েযে, ময়ানুষেষর হঁাটার গিত্েবিদগ ৪ িকিেলািময়টার/ঘন্টা,
বিদাইেকিেলর গিত্েবিদগ ২০ িকিেলািময়টার/ঘন্টা, গাড়ীর গিত্েবিদগ ১০০ িকিেলািময়টার/ঘন্টা এবিদং
বিদুেলট েট্রেনেনর (েনােজািময় িশনকিানেসন) গিত্েবিদগ ২৭০ িকিেলািময়টার/ঘন্টা।

েদেশ-িবিদেদেশ ওয়েয়েবিদ লাইফ-লাইন-২
১। েরিডিওয়, িটিভ িকিংবিদা েময়াবিদাইল েফান 'ভূমিময়কিেম্পর আগাময় সত্কির্ধীকিরণ' বিদাত্র্ধা
(Earthquake Early Warning, জাপানী ভাষায়েঃ িকিনিকিয়েূম িজিশন েসাকুহেহাউ) েদেবিদার
সােথ সােথ ভূমিময়কিেম্পর জন্য সত্কির্ধ েহান।
২। 'ভূমিময়কিেম্পর আগাময় সত্কির্ধীকিরণ' বিদাত্র্ধা েদেবিদার সােথ সােথ আপনার কিরনীয়ে িবিদষয়ে
জানেত্ জাপান আবিদহাওয়য়ো-িবিদষয়েকি এেজন্সীর িলফেলট েদেখুন (এখােন িক্লিকি কিরুন)।
৩। ভূমিময়কিেম্পর আগাময় সত্কির্ধীকিরণঃ িটিভ, েরিডিওয় ওয় েবিদশ িকিছু েময়াবিদাইল েফান েসট।
িবিদস্তািরত্। আপনার েময়াবিদাইেল সম্ভবিদ িকিনা জানেত্ আপনার েময়াবিদাইল অপােরটেরর সােথ
েযোগােযোগ কিরুন।

Disclaimer: Use the above information at your own risk for
preparation of emergency.

