
অি� িনরাপত্তা সং�া� িব�ি� 
 

আগন লাগেল, শা� থাকুন।  FIRE DEPARTMENT-েক জানান এবং FIRE DEPARTMENT 
কম�েদর িনেদর্ শ অনুসরণ করন।  যিদ আপনার অিবলে� বয্ব�া �হণ করা আবশয্ক হয়, তেব 
িন�িলিখত তথয্গিলর উপের িনভর্ র কের আপনার িবেবচনা মেত সবেথেক িনরাপদ পদে�পিট 
�হণ করন: 

 
আপিন সহেজ আগন লাগেত পাের (অি�েরাধক নয়) এমন িবি�ংেয় থােকন। 

 
যিদ আপনার বাসায় আগন েলেগ যায় 

• েযখােন আগন েলেগেছ েসই ঘেরর দরজা ব� কের বাসা েছেড় েবিড়েয় যান। 
• িনি�ত হেয় িনন েয আপনার সে� সকেলই বাসা েথেক েবিড়েয় এেসেছ। 
• আপনার চািবগিল িনেয় িনন। 
• বাসার দরজা ব� করন, িক� তালা েদেবন না। 
• আপনার তেল বািহরপেথর রা�ায় অনয্েদর দরজায় েটাকা িদেয় সতকর্  করন। 
• িবি�ং েথেক েবর হেত কাছাকািছ িসিঁড় বয্বহার করন। 
• িল� বয্বহার করেবন না। 
• িনরাপদ �ােন েপৗঁেছ 911 ন�ের েফান করন।  দমকল কম�েদরা দঘুর্টনা �েল না েদখেত পাওয়া 

অবিধ অনমুান কের েনেবন না েয আগন লাগার ঘটনা জানােনা হেয়েছ। 
• আেগ েথেক িঠক করা িবি�ংেয়র বাইেরর জায়গায় আপনার পিরবােরর সদসয্েদর সােথ সা�াৎ 

করন।  েকউ না জানােল আপিন দমকেল খবর িদন। 
আপনার বাসায় আগন না েলেগ থাকেল 

• �থেম তােপর আঁচ েবাঝার জনয্ বাসার দরজা এবং দরজার হাতেল হাত িদন।  যিদ েসগিল গরম 
না হেয় থােক, তাহেল দরজািট অ� একটু ফাঁক কের েদখুন েয হলিটেত েধাঁয়া, উত্তাপ বা আগন 
রেয়েছ িকনা। 

• আপনার বাসায় আগন লাগেল উপেরর িনেদর্শগিল অনসুরণ কের বাসা এবং িবি�ং েথেক েবিরেয় 
আসুন যিদ আপিন তা িনরাপেদ করেত পােরন। 

• যিদ েধাঁয়া, তাপ বা আগেনর কারেণ হলঘর বা িসিঁড় িনরাপদ না থােক এবং আপনার কােছ ফায়ার 
এে�েপর �েবিশধার থাকেল িবি�ং েথেক েসই িদেক েবিড়েয় আসুন।  সাবধােন ফায়ার এে�েপর 
িদেক যান এবং েছাট বা�ােদর েকােল েনেবন বা ধের থাকেবন। 

• যিদ িসিঁড় বা ফায়ার এে�প বয্বহার করেত না পােরন, তাহেল 911 ন�ের েফান কের আপনার 
িঠকানা, তল, বাসা ন�র এবং আপনার বাসায় কতজন রেয়েছন জানান। 

• আপনার বাসার দরজাগিলেক িভেজ েতায়ােল বা চাদর িদেয় েঢেক িদন, এবং ঘুলঘুিল বা েধাঁয়া 
ঢুকেত পাের এমন অনয্ েকান ফুেটােকও ব� কের িদন। 

• নীেচ েথেক আগেনর িশখা এবং েধাঁয়া না এেল জানলাগিলেক উপের এবং নীেচর িদেক কেয়ক ইি� 
খুেল রাখুন। 

• েকানও জানলা ভাঙেবন না। 
• যিদ বাসার পিরি�িত েদেখ জীবনহািনর আশ�া আেছ বেল মেন হয় তাহেল একিট জানলা খুেল 

দমকলকম�েদর দিৃ� আকষর্েণর জনয্ েতায়ােল বা চাদর নাড়ান। 
• সহায়তা পাওয়ার আেগই যিদ েধাঁয়া েঘারােলা হেয় ওেঠ, তাহেল েমেঝেত বেস পড়ুন এবং নাক িদেয় 

অ� অ� কের �াস িনেত থাকুন।  স�ব হেল, অি�িশখা, তাপ বা েধাঁয়ার উৎস েথেক দেূর বয্ালকিন 
বা ছােদ চেল যান। 
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