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Did you know…?

•  You’re four times more 
likely to die in a fire if you 
don’t have a smoke alarm 
that works.

•  Around half of home fires 
are caused by cooking 
accidents.

•  Two fires a day are started 
by candles.

•  Every six days someone 
dies from a fire caused by 
a cigarette.

•  About two fires a day are 
started by heaters.

•  Faulty electrics (appliances, 
wiring and overloaded 
sockets) cause around 
6,000 fires in the home 
across the country every 
year.
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আপনি জানিি কী...?

•  সগ্রিয় একগ্ি স্াক এ্যালার্ম 
িা থাকলল অগ্নিকালডের ফলল 
আপিার রত্ৃ্যর সম্াবিা চার 
গুি সবশী।

•  বাসা বাগ্ড়লত সংঘগ্িত 
অগ্নিকালডের ঘিিাগুললার প্ায় 
অল ্্মক রান্াকালীি দঘু্মিিার 
কারলণ হলয় থালক।

•  দদগ্িক দগু্ি অগ্নিকালডের 
সতূ্রপাত হয় সরারবাগ্তর দ্ারা।

•  প্গ্ত ছয় গ্দলি একজি ব্যগ্তি 
গ্সগালরলির দ্ারা সংঘগ্িত 
অগ্নিকালডে রত্ৃ্যবরণ কলর।

•  প্গ্তগ্দি প্ায় দগু্ি অগ্নিকাডে 
সংঘগ্িত হয় গ্হিালরর কারলণ।

•  ত্রুগ্িপণূ্ম দবদ্ুযগ্তক ব্যবস্ার 
(যন্ত্রপাগ্ত, দবদ্ুযগ্তক তার ও 
ওভারললালেে সলকি) কারলণ 
সদশব্যাপী প্গ্ত বছর প্ায় 
6000 গহৃস্াগ্ল অগ্নিকালডের 
সতূ্রপাত হয়।



A WORKING 

SMOKE ALARM 

COULD SAVE  

YOUR LIFE

The easiest way to 
protect your home 
and family from 
fire is with working 
smoke alarms.

Get them. Install 
them. Test them. 
They could save 
your life.

•  Fit at least one smoke alarm 
on every level of your home.

•  Smoke alarms are cheap and 
easy to install.

•  They are available from 
DIY stores, electrical shops 
and most high street 
supermarkets.

•  There are a variety of 
different models to choose 
from. Your local fire and 
rescue service will be happy 
to give you advice on which 
one is best suited for you.

•  Ten-year sealed battery 
smoke alarms are the best 
option. They are slightly 
more expensive, but you 
save on the cost of replacing 
batteries.

•  Look out for one of these 
symbols, which shows the 
alarm is approved and safe.

Choosing your 
smoke alarms

 Top tip 

Fit smoke alarms

British Standard Kitemark

PROTECT YOUR
HOME WITH

SMOKE
ALARMS
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স্াক 
এ্যালার্ম 
ব্যবহার 
কলর 
আপিার 
বাসা বাগ্ড় 
সরুগ্ষিত 
রাখুি
আগুনির হাত থেনক 
আপিার বাসা বানি ও 
পনরবারনক সুরনষিত 
রাখার সবনেনে সহজ 
উপাে হল সনরিে 
থ্াক এ্ালার্ম ব্বহার 
করা।

এনি থজাগাি করুি। 
এনি লাগাি। এনি 
পরীষিা কনর থেখুি। 
এনি আপিার জীবি 
বাঁোনত পানর।

•  আপিার বাসা বাগ্ড়র প্লত্যকগ্ি 
তলায় করপলষি একগ্ি কলর 
স্াক এ্যালার্ম লাগাি।

•  স্াক এ্যালার্ম কর খরলচ 
পাওয়া যায় এবং এগ্ি স্াপি 
করা সহজ।

•  এগুললা DIY স্ার, 
ইললগ্্রিক্যাল শপ ও হাই গ্্রিি 
সপুার রালক্ম লি পাওয়া যায়।

•  গ্বগ্ভন্ রলেললর স্াক এ্যালার্ম 
পাওয়া যায়। আপিার জি্য 
সকাি রলেলগ্ি সবলচলয় 
উপলযাগী এ ব্যাপালর আপিার 
স্ািীয় ফায়ার এন্ড সরসগ্কউ 
সাগ্ভ্ম স আপিালক পরারশ্ম গ্দলত 
সপলর খুশী হলব।

•  দশ বছর সরয়াদী গ্সল করা 
ব্যািাগ্র যতুি স্াক এ্যালার্ম 
হল সবলচলয় ভাললা রালির। 
এগুললার দার সারাি্য 
একি্ সবশী, তলব ব্যািাগ্র 
প্গ্তস্াপলির খরচ আপগ্ি 
বাঁচালত পারলবি।

•  এ্যালার্মগ্ি অিুলরাগ্দত এবং 
গ্িরাপদ গ্কিা তা গ্িগ্চিত হলত 
গ্িলচর প্তীকগুললার রল্্য সয 
সকািগ্ি খঁুলজ গ্িি।

আপিার থ্াক 
অ্ালার্মগুনলা কীভানব 
বাছাই করনবি

 গুরুত্বপরূ্ম 
পরারর্ম

থ্াক এ্ালার্ম স্াপি 
করুি

সগ্রিয় একগ্ি স্াক 
এ্যালার্ম আপিার 

জীবি বাঁচালত পালর।



  Strobe light and vibrating-pad alarms 
are available for those who are deaf  
or hard of hearing. Contact the Action  
on Hearing Loss Information Line on  
0808 808 0123 or textphone  
0808 808 9000.

How to make sure your 
smoke alarms work
 
  Test your smoke alarms at least 

monthly.

•  If any of your smoke alarms have 
a one year battery, make sure it is 
changed every year. Only take the 
battery out when you need to  
replace it.

•  Never disconnect or take the batteries 
out of your alarm if it goes off by 
mistake. 

•  Standard battery operated alarms are 
the cheapest option, but the batteries 
need to be replaced every year.

•  A lot of people forget to test the 
batteries, so longer life batteries are 
better.

•  Mains-powered alarms are powered 
by your home power supply. They 
need to be installed by a qualified 
electrician, but like battery alarms, 
they do require testing.

•  Testing smoke alarms tests the smoke 
sensor as well as the power supply 
and/or battery.

•  You can even have linked alarms 
installed, so that when one alarm 
detects a fire they all go off together. 
This is useful if you live in a large 
house or over several levels.

 Top tip 

Test it

Fitting your  
smoke alarms

The ideal position is on the ceiling, in the 
middle of a room, and on the hallway and 
landing, so you can hear an alarm throughout 
your home.

•  Don’t put alarms in or near kitchens or bathrooms 
where smoke or steam can set them off by accident.

•  If it is difficult for you to fit smoke alarms yourself 
contact your local fire and rescue service for help. 
They’ll be happy to install them for you.
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  বগ্্র বা শ্রবণজগ্িত সরস্যা থাকা 
সলাকলদর জি্য স্রিাব লাইি এবং 
ভাইলরেগ্িং প্যাে এ্যালার্মও পাওয়া যায়। 
একশি অি গ্হয়াগ্রং লস ইিফরলরশি 
লাইলি 0808 808 0123 িম্বলর বা 
0808 808 9000 িম্বলর সিক্সি সফালির 
রা্্যলর সযাগালযাগ করুি।

 
  করপনষি রানস একবার আপিার থ্াক 

এ্ালার্মগুনলা পরীষিা কনর থেখুি।

•  আপিার স্াক অ্যালালর্মর রল্্য যগ্দ 
সকািগ্ির ব্যািাগ্রর সরয়াদ এক বছলরর হয় 
তাহলল সসসব স্াক অ্যালালর্মর ব্যািাগ্র 
প্গ্তবছর পগ্রবত্ম ি করা গ্িগ্চিত করলবি। 
ব্যািাগ্র পাল্ালিার সরয় হললই এ্যালার্ম সথলক 
শু্রুাত্র ব্যািাগ্র সবর করলবি।

•  আপিার স্াক এ্যালার্ম ভ্লবশতঃ চাল ুহলয় 
সগলল এগ্ি কখিও গ্বগ্ছিন্ কলর রাখলবি িা 
অথবা ব্যািাগ্রগুললা এ্যালার্ম হলত সবর কলর 
রাখলবি িা। 

•  রািসম্মত ব্যািাগ্রচাগ্লত এ্যালার্ম সবলচলয় 
ভাললা ব্যবস্া, গ্কন্তু ব্যািাগ্র প্গ্ত বছর 
পগ্রবত্ম ি করলত হলব।

•  অলিলকই ব্যািাগ্র পরীষিা করলত ভ্লল যাি, 
সতুরাং দীঘ্মলরয়াদী ব্যািাগ্র ব্যবহার করাই 
উত্র।

•  আপিার বাগ্ড়র গ্বদ্ুযৎ সরবরাহ হলত সরইন্স 
পাওয়ারে এ্যালালর্ম গ্বদ্ুযৎ সরবরাহ করা হয়। 
একজি দষি দবদ্ুযগ্তক গ্রগ্্রি দ্ারা এগ্ি স্াপি 
করলত হলব, তলব ব্যািাগ্র চাগ্লত এ্যালালর্মর 
রত এগ্ি ও পরীষিা করা দরকার।

•  পরীষিা করার জি্য থাকা স্াক এ্যালার্মগুললা 
স্াক সসন্সর পরীষিা করার পাশাপাগ্শ 
গ্বদ্ুযৎ সরবরাহ এবং / বা ব্যািাগ্রও পরীষিা 
কলর।

•  আপগ্ি এরিগ্ক একগ্ি গ্লংক এ্যালার্মও 
লাগালত পালরি যার ফলল একগ্ি এ্যালার্ম 
আগুি সিাতি করলত পারার সালথ সালথ 
সবগুললা এ্যালার্ম একসালথ সবলজ উঠলব। 
আপগ্ি বড় একগ্ি বাসা বা অলিকগুললা 
তলার একগ্ি বাসালত বসবাস করলল এই 
ব্যবস্াগ্ি উপলযাগী।

আপিার থ্াক অ্ালার্মগুনলা সেল 
আনছ নকিা তা নিনচিত করার উপাে

 গুরুত্বপরূ্ম পরারর্ম

পরীষিা করুি

আপিার থ্াক এ্ালার্ম স্াপি

থ্াক এ্ালার্ম স্াপি করার আের্ম স্াি হনছে নসনলং, 
ঘনরর রাঝারানঝ থকাি স্াি অেবা হলওনে এবং 
ল্ান্ডং এর উপর, যানত আপনি পনুরা বানি জনুিই 
এ্ালার্ম শুিনত পাি।

•  রান্া ঘর বা বাথরুলরর কাছাকাগ্ছ স্াক এ্যালার্ম স্াপি 
করলবি িা। কারণ এসব স্ালি অক্াৎ স্াঁয়া বা বাষ্প 
স্াক এ্যালার্ম চাগ্ললয় গ্দলত পালর।

•  স্াক এ্যালার্ম স্াপি করা যগ্দ আপিার জি্য কষ্টসা্্য 
হয় তাহলল সাহালয্যর জি্য আপিার স্ািীয় ফায়ার এন্ড 
সরসগ্কউ সাগ্ভ্ম লসর সাহায্য গ্িি। আপিার জি্য তারা সসগ্ি 
সািলদেই স্াপি করলব।



Looking after your  
smoke alarms

•  Make testing your smoke alarms 
part of your regular household 
routine.

•  Test them by pressing the button 
until the alarm sounds. If it doesn’t 
sound, you need to replace the 
battery.

•  If a smoke alarm starts to beep on 
a regular basis, you need to replace 
the battery immediately.

•  If it is a ten year alarm, you will 
need to replace the whole alarm 
every ten years.

.

Other equipment you could 
consider

•  Fire blankets are used to put out 
a fire or wrap a person whose 
clothes are on fire. They are best 
kept in the kitchen.

•  Fire extinguishers shoot out a jet to 
help control a fire. They are quick 
and simple to use, but always read 
the instructions first.

•  Heat alarms can detect fires in 
kitchens where smoke alarms 
should not be placed.

Test it Replace itChange it

IN THE KITCHEN  
ELECTRICS 
CIGARETTES  
CANDLES 

This section will tell you how you can avoid fires in your home, including 
how to cook safely and take care with electrics, heaters, candles and 
cigarettes.
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আপিার থ্াক অ্ালানর্মর 
যত্ন থিো
•  স্াক এ্যালার্ম পরীষিণ আপিার 

গহৃস্াগ্ল রুগ্িলির অংশ গ্হলসলব 
গ্বলবচিা করুি।

•  এগ্ি পরীষিার জি্য এ্যালার্ম সবলজ 
ওঠা পয্মন্ত সবাতার সচলপ রাখুি। এিা 
যগ্দ আওয়াজ িা কলর তাহলল ব্যািাগ্র 
পগ্রবত্ম ি করা আপিার প্লয়াজি।

•  আপিার স্াক এ্যালার্ম যগ্দ গ্িয়গ্রত 
বাজলত থালক তাহলল দ্রুত এগ্ির 
ব্যািাগ্র বদলালিা উগ্চত।

•  এগ্ি যগ্দ একগ্ি দশ বছর সরয়াদী 
এ্যালার্ম হয় তাহলল পলুরা এ্যালার্মগ্ি দশ 
বছর অন্তর বদলালত হলব।

অি্াি্ যন্ত্রপানত যা আপনি 

নবনবেিা করনত পানরি
•  আগুি সিভালত অগ্নি গ্িব্মাপক কম্বল 

ব্যবহার করা যায় বা সকাি ব্যগ্তির 
কাপলড় আগুি লাগলল তালক কম্বলল 
রগু্ড়লয় সফলিু। এগুললা রান্া ঘলর 
রাখাই যগু্তিযুতি।

•  অগ্নি গ্িব্মাপক যন্ত্র আগুি সিভালত 
সজি গ্িলষিপ কলর। এগুললা দ্রুত 
এবং সহলজই ব্যবহার করা যায়, তলব 
সবসরয় গ্িলদ্মশিাগুললা সক প্থলর 
পলড় সিলবি।

•  গ্হি এ্যালার্মগুললা রান্াঘলরর আগুি 
সিাতি করলত পালর সতুরাং রান্াঘলর 
স্াক এ্যালার্ম লাগালিা উগ্চত িয়।

পরীষিা করুি প্রনতস্াপি করুিপনরবত্মি করুি

দবদ্ুযগ্তক উৎস, গ্সগালরি, সরারবাগ্ত দ্ারা সংঘগ্িত রান্া ঘলরর সচরাচর 
অগ্নিকান্ড কীভালব সরা্ করা যায়
আপনি কীভানব আগুি এনিনে নিরাপনে রান্া করনত পানরি এবং ববেু্ নতক উৎস, 
নহিার, থরারবানত এবং নসগানরি ব্বহানর সতক্ম  োকনত পানরি থস সম্পনক্ম  এই 
অংরিুকু আপিানক ধাররা থেনব।



Take care with electrics

•  Keep electrics (leads and appliances) away 
from water.

•  Check toasters are clean and placed away 
from curtains and kitchen rolls.

•  Keep the oven, hob and grill clean and in 
good working order. A build up of fat and 
grease can ignite a fire.

  Don’t put anything metal in the 
microwave

Deep fat frying

•  Take care when cooking with hot oil – it 
sets alight easily.

•  Make sure food is dry before putting it in 
hot oil so it doesn’t splash.

•  If the oil starts to smoke – it’s too hot. Turn 
off the heat and leave it to cool.

•  Use a thermostat controlled electric deep 
fat fryer. They can’t overheat.

What to do if a pan catches fire

•  Don’t take any risks. Turn off the heat if it’s 
safe to do so. Never throw water over it.

• Don’t tackle the fire yourself.

Top tip

In the kitchen

 Top tip 

Cook safely

  Take extra care if you need to leave 
the kitchen whilst cooking, take pans 
off the heat or turn them down to 
avoid risk.

•  Avoid cooking when under the influence 
of alcohol.

•  Avoid leaving children in the kitchen alone 
when cooking on the hob. Keep matches 
and sauce pan handles out of their  reach 
to keep them safe.

•  Make sure saucepan handles don’t stick 
out – so they don’t get knocked off the 
stove.

•  Take care if you’re wearing loose clothing – 
they can easily catch fire.

•  Keep tea towels and cloths away from the 
cooker and hob.

•  Spark devices are safer than matches or 
lighters to light gas cookers, because they 
don’t have a naked flame.

•  Double check the cooker is off when 
you’ve finished cooking

Keep out of reach
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রান্া ঘনর

িাগানলর বাইনর রাখুি

থবর থহাি
েনুর োকুি 

এবং থ�াি করুি

ববেু্ নতক যনন্ত্রর পনরেয্মা
•  দবদ্ুযগ্তক যন্ত্রাগ্দ (গ্লে্ স এবং সরঞ্ারাগ্দ) পাগ্ি 

সথলক দলূর রাখুি।

•  সিা্ারগুললা পগ্রষ্ার গ্কিা তা পরীষিা করুি এবং 
সসগুললালক পদ্ম া ও গ্কলচি সরাল সথলক দলূর রাখুি।

•  আপিার ওলভি, হব এবং গ্ীল পগ্রষ্ার ও 
ভাললাভালব সচল রাখুি। জলর উঠা সতল চগ্ব্ম এবং 
গ্ীজ আগুিলক প্জ্বগ্লত করলত পালর।

  রাইনরিাওনেনভর নভতর ধাতব জাতীে থকাি 
নকছু রাখনবি িা।

নিপ �্াি ফ্াইং (থবরী থতনল ভাজা)
•  উত্প্ত সতললর সালথ রান্া করার সরয় সলচতি  

থাকুি – এ সথলক সহলজই আগুি লাগলত পালর।

•  উত্প্ত সতলল খাবার সদবার আলগ গ্িগ্চিত করুি সয তা 
শুষ্, যালত তা িা গ্ছিায়।

•  সতল সথলক যগ্দ স্াঁয়া সবলরালত শুরু কলর তাহলল 
বঝুলত হলব তা অগ্তগ্রতি উত্প্ত। এই অবস্ায় আগুি 
গ্িগ্ভলয় গ্দলয় সতল ঠাডো হলত গ্দি।

•  থালর্মা্্যাি গ্িয়গ্ন্ত্রত দবদ্ুযগ্তক গ্েপ ফ্যাি ফ্াইয়ার 
ব্যবহার করুি। এগুললা অগ্তগ্রতি উত্প্ত হলব িা।

পানরে আগুি লাগনল কররীে
•  সকাি ঝঁুগ্ক সিলবি িা। আগুি সিভালিা গ্িরাপদ হলল 

তা গ্িগ্ভলয় গ্দি। কখিও এর উপর পাগ্ি গ্ছিালবি িা।

•  আপগ্ি গ্িলজ গ্িলজ আগুলির সরাকাগ্বলা করলবি িা।

নিরাপনে রান্া করুি
  রান্ারত অবস্াে আপিানক যনে রান্াঘর 

ত্াগ করনত হে তাহনল বািনত সতক্ম তা 
অবলম্বি করুি, সসপ্ািগুনলা আগুনির 
উপনর রাখনবি িা বা ঝঁুনক এিানত আগুি 
নিনভনে রাখুি।

•  অ্যাললকাহললর সঘালর থাকলল রান্া করলবি িা।

•  হলব রান্ারত অবস্ায় বাচ্ালদর একাকী রান্া 
ঘলর সরলখ যালবি িা। বাচ্ালদর গ্িরাপলদর জি্য 
গ্দয়াশলাই ও সস প্যালির হ্যালন্ডল তালদর হালতর 
িাগালল রাখলবি িা।

•  সসপ্যালির হ্যালন্ডল সযি সবর হলয় িা থালক তা 
গ্িগ্চিত করুি – যালত কলর এগুললা ্াক্া সললগ চ্লা 
সথলক পলড় িা যায়।

•  আপগ্ি যগ্দ গ্িললিালা কাপড় পগ্র্াি কলরি তাহলল 
অগ্তগ্রতি সতক্ম  থাকুি – কারণ এগুললালত সহলজই 
আগুি লাগলত পালর।

•  গ্ি-িাওলয়ল (স্ায়া-সরাছার কাপড়) এবং কাপড়-
সচাপড় চ্লা ও হব সথলক দলূর রাখুি।

•  গ্যালসর চ্লা জ্বালালত গ্দয়াশলাই বা লাইিার এর 
সচলয় স্াক্ম  (স্ফু গ্লঙ্গ) যন্ত্রই অগ্্ক গ্িরাপদ, কারণ 
এগুললালত উন্তুি অগ্নিগ্শখা থালক িা।

•  রান্া সশষ করার পর চ্লাগ্ি সিভালিা গ্কিা সসগ্ি 
গ্দ্তীয়বার পরীষিা করুি।



   
Keep electrical appliances clean and 
in good working order to prevent 
them triggering a fire.

•  Keep your eyes peeled for signs of 
dangerous or loose wiring such as scorch 
marks, hot plugs and sockets, fuses that 
blow or circuit-breakers that trip for no 
obvious reasons, or flickering lights.

•  Check and replace any old cables and 
leads, especially if they are hidden from 
view – behind furniture or under carpets 
and mats.

•  Unplugging appliances helps reduce the 
risk of fire. 

•  Unplug appliances when you’re not using 
them or when you go to bed.

Furniture

•  Always ensure that your furniture has the 
fire-resistant permanent label.

Portable heaters

•  Try to secure heaters up against a wall to 
stop them falling over.

•  Keep them clear from curtains and 
furniture and never use them for drying 
clothes.

Using an electric blanket

•  Store electric blankets flat, rolled up or 
loosely folded to prevent damaging the 
internal wiring.

•  Unplug blankets before you get into 
bed, unless it has a thermostat control 
for safe all-night use.

•  Try not to buy second hand blankets and 
check regularly for wear and tear.

•  Always follow the manufacturer’s 
instructions.

Electrics 

5 + 5 + 3 =13
AMP AMP AMP AMP

Top tip
 Top tip 

Don’t overload

 

How to avoid electrical fires

•  Always check that you use the right fuse to 
prevent overheating.

•  Make sure an electrical appliance has a 
British or European safety mark when you 
buy it.

•  Certain appliances, such as washing 
machines, should have a single plug to 
themselves, as they are high powered.

•  Try and keep to one plug per socket.

•  When charging electrical goods, follow 
the manufacturer’s instructions and look 
for the CE mark that indicates chargers 
comply with European safety standards.

Know the limit! 
An extension lead or adaptor will 
have a limit to how many amps 
it can take, so be careful not to 
overload them to reduce the risk of 
a fire. 

Appliances use different amounts 
of power – a television may use a 
3amp plug and a vacuum cleaner a 
5amp plug for example.

RESISTANT
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ওভারনলাি করনবি িা
ববেু্ নতক সীরা সম্পনক্ম  নিনচিত থহাি 
একনি এক্সনিিরি নলি বা এিাপ্টর কত 
এ্াম্প (amp) নিনত পানর তার একনি 
সীরা আনছ, কানজই অননিকানডের ঝঁুনক 
করানিার জি্ এগুনলা যানত ওভারনলাি 
িা হে থস ব্াপানর সতক্ম  োকুি। 

নবনভন্ ববেু্ নতক সরঞ্ারানে নবনভন্ রারোর 
নবেু্ ৎ ব্বহার কনর – উোহররস্বরূপ; 
একনি থিনলনভরি 3 এ্াম্প (amp) প্াগ 
ব্বহার কনর এবং একনি ভ্াকুোর নলিিার 
5 এ্াম্প (amp) প্াগ ব্বহার কনর।

ইনলকনরিক্ স 

ববেু্ নতক অননিকাডে এিানিার উপাে

•  অগ্তগ্রতি উত্প্ত অবস্া প্গ্তলরাল্ আপগ্ি 
সগ্ঠক গ্ফউজ ব্যবহার করলছি গ্কিা সস 
ব্যাপালর সব্মদা গ্িগ্চিত থাকুি।

•  দবদ্ুযগ্তক সরঞ্ার রিলয়র সরয় তালত গ্রেগ্িশ বা 
ইউলরাগ্পয়াি গ্িরাপত্া গ্চহ্ন আলছ গ্কিা গ্িগ্চিত 
হউি।

•  গ্কছু সরঞ্ারাগ্দ, সযরি ওয়াগ্শং সরগ্শলির 
সষিলত্র একগ্ি রাত্র প্াগ থালক, সকিিা এগুললা 
উচ্ দবদ্ুযগ্তক ষিরতাসম্পন্।

•  প্লত্যক সলকলি একগ্ি প্াগ রাখার সচষ্টা করুি।

•  দবদ্ুযগ্তক সরঞ্ারাগ্দ চালজ্মর সরয় 
প্স্ততকারলকর গ্িলদ্মশাবলী সরলি চলিু এবং CE 
রাক্ম গ্ি খঁুলজ সদখুি সযগ্ি ইউলরাগ্পয়াি গ্িরাপত্া 
রািদডে সরলি চলা গ্িলদ্মশ কলর।

   
ববেু্ নতক সরঞ্ার পনরষ্ার রাখুি এবং 
অননিকাডে প্রনতনরানধর জি্ থসগুনলানক 
সনিকভানব সেল রাখুি।

•  এসব গ্জগ্িলষর ব্যাপালর সজাগ দগৃ্ষ্ট রাখলত 
হলব, গ্বপদজিক অথবা আলগা ওয়্যাগ্রং  
সযরি – ঝলসালিা গ্চহ্ন, গরর প্াগ এবং 
সলকিসরহূ, সকাি কারণ ছাড়াই সযসব গ্ফউজ 
জ্বলল যায় অথবা সযসব সাগ্ক্ম ি সরেকার বন্ধ হলয় 
যায় অথবা সযসব লাইি কাঁপলত থালক।

•  সকাি পরুাতি সকবল ্স এবং গ্লে্ স পরীষিণ 
এবং পিুঃস্াপি করুি, গ্বলশষত আসবাবপলত্রর 
গ্পছলি অথবা কালপ্মি এবং রাগ্ির িীলচ সসগুললা 
যগ্দ সচালখর আড়ালল থালক।

•  প্াগ খুলল রাখা সরঞ্ারাগ্দ আগুলির ঝঁুগ্ক 
করালত সাহায্য কলর। 

•  যখি আপগ্ি সরঞ্ারাগ্দ ব্যবহার করলবি িা 
অথবা ঘলুরালত যাবার পলূব্ম সসগুললার প্াগ খুলল 
রাখুি।

বহিনযাগ্ নহিারসরহূ
•  গ্হিার যালত পলড় িা যায় সসজি্য এগ্িলক একগ্ি 

সদয়াললর সালথ গ্িরাপলদ আিলক রাখলবি।

•  পদ্ম া এবং আসবাবপত্র সথলক সসগুললালক দলূর 
রাখুি এবং কাপড় শুকালিার জি্য এগুললালক 
ব্যবহার করলবি িা।

ববেু্ নতক কম্বনলর ব্বহার
•  অভ্যন্তরীণ ওয়্যাগ্রং যালত িষ্ট িা হয় সসজি্য 

দবদ্ুযগ্তক কম্বলগুললালক গ্বগ্ছলয়, সরাল কলর 
বা গ্িলল িালাভালব ভাঁজ কলর রাখলবি।

•  ঘলুরালত যাবার আলগ কম্বলগুললার প্াগ 
খুলল রাখুি যগ্দ িা গ্িরাপদ ভালব সারারাত 
ব্যবহালরর জি্য এগ্ির রল্্য থালর্মা্াি 
কলট্াল (উষ্ণতা গ্িয়ন্ত্রলণর ষিরতা) িা থালক।

•  পরুলিা কম্বল িা সকিার সচষ্টা করুি এবং 
সকাি জায়গায় সছঁড়া ও ফািা আলছ গ্কিা 
সসিা গ্িয়গ্রত পরীষিা করুি।

•  সব্মদা প্স্ততকারলকর গ্িলদ্মশাবলী সরলি চলিু।
আসবাবপরে
•  সব্মদা গ্িগ্চিত করুি সয আপিার আসবাবপলত্র 

আগুি প্গ্তলরাল্র স্ায়ী সললবল আলছ।



 

  Make sure candles are  
secured in a proper holder  
and away from materials  
that may catch fire –  
like curtains.

•  Put candles out when you leave the 
room, and make sure they’re put 
out completely at night.

•  Children shouldn’t be left alone 
with lit candles.

• Keep pets away from lit candles.

Candles

 Top tip 

Be careful with candles

Cigarettes 

  Stub cigarettes out properly and 
dispose of them carefully.  
Put them out. Right out!

• Never smoke in bed.

•  Use a proper ashtray – never a 
wastepaper basket.

•  Make sure your ashtray can’t tip over 
and is made of a material that won’t 
burn.

•  Don’t leave a lit cigarette, cigar or pipe 
lying around. They can easily fall over 
and start a fire.

•  Take extra care if you smoke when you’re 
tired, taking prescription drugs, or if you’ve 
been drinking. You might fall asleep and 
set your bed or sofa on fire.

•  Keep matches and lighters out of children’s 
reach.

•  Consider buying child resistant lighters and 
match boxes.

 Top tip 

Put them out. Right out!

Matchboxes now carry  
this warning label
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নসগানরি 

  নসগানরি সনিকভানব নিনভনে সতক্ম তার 
সানে থ�লিু। এগুনলা নিনভনে থ�লিু। 
সম্পরূ্মভানব নিনভনে নেি!

•গ্বছািায় কখিও ্রূপাি করলবি িা।

•  একগ্ি উপযতুি এ্যাশলরে (ছাইদাগ্ি) ব্যবহার 
করুি – রয়লা কাগজ সফলার বাক্স কখলিাই 
ব্যবহার করলবি িা।

•  গ্িগ্চিত হউি যালত আপিার ছাইদাগ্ি উলল্ 
িা যায় এবং সসিা এরি বস্তু দ্ারা দতগ্র সসগ্ি 
সযি িা পলুড়।

•  জ্বলন্ত গ্সগালরি, গ্সগার এবং পাইপ সরলখ 
সকাথাও যালবি িা। এগুললা পলড় গ্গলয় অগ্ত 
সহলজই আগুি ছড়ালত পালর।

•  আপগ্ি যগ্দ ক্ান্ত থালকি অথবা োতিালরর 
পরারলশ্ম ঔষ্ সসবি করলছি অথবা রদ্যপাি 
কলরি তাহলল ্রূপালির সরয় অগ্্ক সতক্ম  
থাকলবি। আপগ্ি ঘগু্রলয় পড়লত পালরি এবং 
আপিার গ্বছািা বা সসাফায় আগুি ্লর সযলত 
পালর।

•  গ্দয়াশলাই ও লাইিার গ্শশুলদর িাগাললর বাইলর 
রাখুি।

•  গ্শশুলদর ব্যবহার অিুপলযাগী লাইিার এবং 
গ্দয়াশলাই বাক্স সকিার ব্যাপারগ্ি গ্বলবচিা করুি।

নেোরলাইনের বাক্সগুনলা এখি এই 
ধরনরর সতক্ম তারলূক থলনবল বহি কনর।

এগুনলা নিনভনে থ�লিু। সম্পরূ্মভানব 
নিনভনে নেি!

  উপযুক্ত থরারোনিনত থরারবানতগুনলা 
রাখা নিনচিত করুি এবং সহনজই 
আগুি ধরনত পানর এরি বস্তু, 
থযরি- পে্ম া হনত েনূর রাখুি। 

•  আপগ্ি কষি ত্যাগ করার সরয় 
সরারবাগ্ত গ্িগ্ভলয় সফলিু এবং রালতর 
সবলা এগুললা যালত সম্পণূ্মরূলপ গ্িগ্ভলয় 
রাখা হয় তা গ্িগ্চিত করুি।

•  জ্বলন্ত সরারবাগ্তর কাছাকাগ্ছ জায়গায় 
বাচ্ালদর একা ছাড়লবি িা।

•  সপাষা জীবজন্তুলদর জ্বলন্ত সরারবাগ্তর 
কাছ সথলক দলূর রাখলবি।

থরারবানত

থরারবানতর ব্বহানর সতক্ম  োকনবি
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•  Plan an escape route and make sure 
everyone knows how to escape.

• Make sure exits are kept clear.

•  The best route is the normal way in and 
out of your home.

•  Think of a second route in case the first 
one is blocked.

•  Take a few minutes to practise your 
escape plan.

•  Review your plan if the layout of your 
home changes.

Be prepared by making a 
plan of escape

Keep door and 
window keys 
where everyone 
can find them

Plan an escape route

 Top tip 
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Fitting smoke alarms is the 
first crucial step to protecting 
yourself from fire. But what 
would you do if one went off 
during the night?

This section will help you make 
a plan ready for an emergency.

ESCAPE

PLAN 
A SAFE
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গ্িরাপলদ
বগ্হগ্মরলির
পগ্রকল্পিা

আগুি থেনক আপিানক রষিার 
সবনেনে গুরুত্বপরূ্ম উপাে হনছে একনি 
থ্াক এ্ালার্ম স্াপি করা। নকন্তু 
রানত এনি বন্ধ হনে থগনল আপনি কী 
করনবি?

জরুরী অবস্া থরাকানবলাে একনি 
পনরকল্পিা প্ররেনি এই অধ্ােনি 
আপিানক সাহায্ করনব।

•  বগ্হগ্মরি পলথর ব্যাপালর পগ্রকল্পিা করুি 
এবং সবাই সযি বগ্হগ্মরলির পথগ্ি জালি তা 
গ্িগ্চিত করুি।

•  বগ্হগ্মরলির পথগুললা সযি পগ্রষ্ার থালক তা 
গ্িগ্চিত করুি।

•  ঘলর সিাকার এবং বাগ্হর হওয়ার স্াভাগ্বক 
পথগ্িই সবলচলয় ভাললা।

•  একগ্ি গ্দ্তীয় পথও সভলব রাখুি সযি প্থর 
পথগ্ি বন্ধ থাকলল ব্যবহার করলত পালরি।

•  আপিার বগ্হগ্মরলির পগ্রকল্পিা অিুশীললির 
জি্য গ্কছু সরয় সবর কলর গ্িি।

•  আপিার বাগ্ড়র িকশা পগ্রবগ্ত্ম ত হলল 
পগ্রকল্পিাগ্ি পিুগ্ব্মলবচিা করুি।

বনহগ্মরনির পনরকল্পিা প্ররেি 
কনর প্রস্তুত োকুি

েরজার এবং 
জািালার োনবগুনলা 
সকনলর িাগানলর 
রনধ্ রাখুি

 
 গুরুত্বপরূ্ম পরারর্ম

একনি বনহগ্মরি পে পনরকল্পিা করুি



  Don’t tackle fires yourself. 
Leave it to the professionals.

•  Keep calm and act quickly, get 
everyone out as soon as possible.

•  Don’t waste time investigating 
what’s happened or rescuing 
valuables.

•  If there’s smoke, keep low where 
the air is clearer.

•  Before you open a door check if 
it’s warm. If it is, don’t open it – 
fire is on the other side.

•  Call 999 as soon as you’re clear of 
the building. 999 calls are free.

What to do if there is  
a fire 

 Top tip 

Get out, stay out and call 999

   
If you can’t get out, get 
everyone into one room, ideally 
with a window and a phone.

•  Put bedding around the bottom of 
the door to block out the smoke.

•  Call 999 then open the window and 
shout “HELP FIRE”.

•  If you’re on the ground or first floor, 
you may be able to escape through 
a window.

•  Use bedding to cushion your fall 
and lower yourself down carefully. 
Don’t jump.

•  If you can’t open the window break 
the glass in the bottom corner. 
Make jagged edges safe with a 
towel or blanket.

What to do if your 
escape is blocked
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  আপনি নিনজ নিনজ আগুি 
থরাকানবলা করনবি িা। এই কাজনি 
থপরাোরনের করনত নেি। 

•  শান্ত থাকুি এবং দ্রুত কাজ করুি, 
সবাইলক যত তাড়াতাগ্ড় সম্ব সবর 
কলর গ্িি।

•  গ্ক ঘলিগ্ছল তা অিুসন্ধাি করলত 
অথবা রলূ্যবাি গ্জগ্িস উদ্ালর সরয় 
অপচয় করলবি িা।

•  স্াঁয়া থাকলল, রাথা গ্িচ্ রাখুি কারণ 
গ্িলচর গ্দলক বাতাস পগ্রষ্ার থালক।

•  দরজা সখালার আলগ সসিা গরর গ্ক 
িা পরীষিা কলর গ্িি। দরজা যগ্দ গরর 
হয়, তাহলল দরজা খুললবি িা - কারণ 
বাইলরর গ্দলকই আগুি রলয়লছ।

•  ভবি সথলক সবর হওয়ার সালথ সালথ 
999 িম্বলর সফাি করুি। 999 িম্বলর 
সফাি করলত সকাি খরচ হয় িা।

আগুি লাগনল কররীে 
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থবর থহাি, েনূর অবস্াি করুি এবং 999 িম্বনর থ�াি করুি

   
যনে আপনি থবর হনত িা পানরি, 
তাহনল সবাইনক নিনে একনি কনষি 
অবস্াি করুি, ভাল হে যনে থসই 
কনষি একনি জািালা এবং একনি 
থিনলন�ানির ব্বস্া োনক।

•  দরজার তললদলশ গ্বছািা, কম্বল ইত্যাগ্দ 
রাখুি যালত স্াঁয়া সভতলর প্লবশ করলত 
িা পালর।

•  999 িম্বলর সফাি করুি, এরপর জািালা 
খুলিু এবং ‘আগুি সললগলছ! সাহায্য 
করুি!’ বলল গ্চৎকার করুি।

•  আপগ্ি যগ্দ গ্িচতলা অথবা প্থর 
তলায় থালকি, তাহলল হয়লতা জািালা 
গ্দলয় সবগ্রলয় সযলত সরথ্ম হলবি।

•  িারার সরয় গ্বছািা, কম্বল ইত্যাগ্দ গগ্দ 
গ্হলসলব ব্যবহার করুি এবং সাব্ালি 
গ্িলচর গ্দলক ঝঁুলক পড়লবি। কখিও 
লাফ গ্দলবি িা।

•  যগ্দ জািালা খুললত িা পালরি তাহলল 
গ্িলচর সকাণার অংশ সভলঙ্গ সফলিু। 
ভাঙ্গার পর গ্িরাপত্ার জি্য ্ারাললা 
প্ান্তগুললালক িাওয়াল অথবা কম্বল 
গ্দলয় সপঁগ্চলয় গ্িি।

বনহগ্মরি পে অবরুদ্ধ 
োকনল আপিার কররীে



KEEP

CLEAR

KEEP

CLEAR

How to escape  
from a high level 
building 

•  As with all buildings, you should 
plan and practise an escape route.

•  Avoid using lifts and balconies if 
there is a fire.

•  It is easy to get confused in smoke, 
so count how many doors you need 
to go through to reach the stairs.

•  Check there is nothing in the 
corridors or stairways that could 
catch fire – like boxes or rubbish.

•  Make sure doors to stairways are 
not locked.

•  Make sure everyone in the building 
knows where the fire alarms are.

•  You should still get a smoke alarm 
for your own home, even if there is 
a warning system in the block.

•  Don’t run around, you’ll 
make the flames worse.

•  Lie down and roll around. 
It makes it harder for the 
fire to spread.

•  Smother the flames  
with a heavy material,  
like a coat or blanket.

•  Remember, Stop,  
Drop and Roll!

What to do if your 
clothes catch fire

STOP! ROLL!DROP!
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বহুতল ভবি 
থেনক কীভানব থবর  
হনবি 

•  সকল ভবলির জি্যই বগ্হগ্মরি পলথর 
পগ্রকল্পিা ও সসগ্ি ব্যবহালরর অিুশীলি 
করা উগ্চত।

•  গ্লফি এবং ব্যালকগ্ি পগ্রহার করুি 
যগ্দ সসখালি আগুি সললগ থালক।

•  স্াঁয়ার রালঝ আপগ্ি খুব সহলজই 
গ্বভ্ান্ত হলত পালরি, আর তাই গ্সঁগ্ড় 
পয্মন্ত সপৌছঁালত আপিালক কয়গ্ি দরজা 
অগ্তরির করলত হলব তা রলি রলি গ্ঠক 
কলর গ্িি।

•  আগুি সললগ সযলত পালর এরি গ্কছু 
সযি িা কগ্রলোলর অথবা গ্সঁগ্ড় পলথ 
িা থালক, সযরি – বাক্স বা বজ্ম্য আলছ 
গ্কিা তা পরীষিা কলর গ্িি।

•  গ্সঁগ্ড়পলথ যাবার দরজা বন্ধ সিই এ 
ব্যাপালর গ্িগ্চিত হউি।

•  গ্িগ্চিত করুি সয ভবলির সবাই ফায়ার 
অ্যালালর্মর অবস্াি সম্পলক্ম  অবগ্হত 
আলছ।

•  ব্লকগ্ির সভতলর একগ্ি সতককীকরণ 
ব্যবস্া থাকললও আপিার গ্িজ বাগ্ড়র 
জলি্য একগ্ি স্াক এ্যালার্ম রাখা 
উগ্চত।

পগ্রষ্ার রাখুি

•  এগ্দক – সসগ্দক সদৌড়ালদৌগ্ড় 
করলবি িা, এলত কলর আগুি 
আরও সবলড় সযলত পালর।

•  শুলয় পড়ুি এবং গড়াগগ্ড় 
খাি। তাহলল আগুি সহলজ 
ছড়ালত পারলব িা।

•  ভাগ্র সকাি গ্কছু 
সযরি- সকাি্ম অথবা 
কম্বল গ্দলয় সচলপ 
আগুি প্শগ্রত করুি।

•  রলি রাখলবি, থারুি, 
শুলয় পড়ুি এবং গড়াগগ্ড় 
খাি!

আপিার কাপনি আগুি 
লাগনল কররীে

োরিু! গিাগনি খাি!শুনে পড়ুি!



Close inside doors at night 
to stop a fire from spreading. 

Turn off and unplug electrical  
appliances unless they are designed  
to be left on – like your freezer.  

Check your cooker  
is turned off. 

Don’t leave the washing  
machine on. 

Turn heaters off and put  
up fireguards. 

Put candles and cigarettes  
out properly. 

Make sure exits are kept clear. 

Keep door and window  
keys where everyone can  
find them. 

 Top tip 

Close inside doors at night

Check list

MAKE A 
BEDTIME 
CHECK

You are more at risk 
from a fire when 
asleep. So it’s a good 
idea to check your 
home before you  
go to bed.
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ঘরুালত যাবার 
আলগ পরীষিা 
করুি

ঘুরন্ত অবস্াে আপনি 
অননিকানডের নরকার 
হবার অনধকতর ঝঁুনকর 
রনধ্ োনকি। আর তাই 
ঘুরানিার পনূব্ম ঘরবানি 
পরীষিা কনর থিোিাই 
উত্তর।

অগ্নি গ্বস্তার সরা্ করলত রালত্র ঘলরর  
আভ্যন্তরীণ দরজাগুললা বন্ধ রাখুি। 

সকল ্রলির দবদ্ুযগ্তক সরঞ্ারাগ্দ  
বন্ধ রাখুি এবং সলকি সথলক প্াগ  
খুলল রাখুি, যগ্দ িা সসগুললা চালু  
অবস্ায় রাখার জি্য দতগ্র করা  
হলয় থালক সযরি- আপিার গ্ফ্জ।  

চ্লা বন্ধ আলছ গ্কিা পরীষিা করুি। 

ওয়াগ্শং সরগ্শি চাল ুঅবস্ায় সরলখ  
যালবি িা। 

গ্হিার বন্ধ রাখুি এবং অগ্নি  
প্গ্তলরা্ক স্াপি করুি। 

সরারবাগ্ত এবং গ্সগালরি সগ্ঠকভালব  
গ্িগ্ভলয় সফলিু। 

ঘর হলত বগ্হগ্মরি পথ পগ্রষ্ার  
আলছ গ্কিা তা গ্িগ্চিত করুি। 

দরজা এবং জািালার চাগ্ব এরি  
স্ালি রাখুি সযি সবাই খঁুলজ পায়। 

থেক নলস্ট

 
 গুরুত্বপরূ্ম পরারর্ম

ঘনরর অভ্ন্তরীর েরজাগুনলা বন্ধ রাখুি



In the event of a fire, get out, 
stay out and call 999. For further 
fire safety information contact 
your local fire and rescue  
service (not 999). Or visit  
www.facebook.com/firekills
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অগ্নিকালডের ঘিিা ঘিলল, সবর সহাি, দলূর 
অবস্াি করুি এবং 999 িম্বলর সফাি 
করুি অগ্নি গ্িরাপত্ার ব্যাপালর আরও 
তথ্য জািলত আপিার স্ািীয় ফায়ার 
এন্ড সরসগ্কউ সাগ্ভ্ম লসর সালথ সযাগালযাগ 
করুি (999 িম্বলর িয়) অথবা  
www.facebook.com/firekills 
ওলয়বসাইিগ্ি সদখুি।
© রিাউি কগ্পরাইি 2017

সহার অগ্ফস কতৃ্ম ক প্কাগ্শত, জিু 2017
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স্াক অ্যালার্ম 
জীবি রষিা কলর


