Preparedness messages (NOT FOR CYCLONE)
This messages are basic messages to be disseminated by teams providing ropes and other assistance
to tie down shelters as well as for radio dissemination. They can be used as preparedness for the
monsoon season. They are not applicable when cyclone warning (flags) is issued. The messages below
can be used by CWC to be further developed for radio.
Tie Down Kits:
_______ (Name of organization) is distributing ‘tie down kits’ to strengthen your shelters in
preparation for the monsoon and strong winds. The kit consists of the following items: ________
(items should be rope, sand bags or metal pegs – list items that will be provided by your organization)
Tie down your shelter:
When wind will come your tarpaulin roof may fly away. If the wind is strong your whole shelter might
be blown away by wind.
To prevent this tie your shelter to the ground. You can do this by putting rope over your shelter and
tie that rope to the brick, metal peg or sand bag buried 2ft under the ground. It is very important that
the rope is tight. Tie your shelter down!
Create, clean and maintain your drainage
Make sure that your shelter has drainage all around it so your shelter will not get flooded, if you have
no drainage dig it. Make sure drainage is slopped properly so water flows into bigger drainage and
does not stay around your shelter. Connect your drainage to the larger drain, taking water away from
your shelter. Avoid throwing garbage or solid waste in the drainage. Regularly clear the garbage from
the drainage and maintain it so it doesn’t get blocked.
Strengthen your connections
Make sure that all bamboo connections in your shelter are tied tightly and securely with rope. If any
dowel is thin or broken replace it and strongly tie it with rope. Check ropes at least once a week so
they are always tight.
Support for those who are unable to tie down and maintain their shelters
If you are unable to maintain or tie down your shelter for any reason, or need help with drainage
around your shelter, please make your way to your nearest Information Service Centre, reach out to
a community volunteer or contact the Site Management Support Office.
If you have questions or need other assistance, you can also approach your nearest Information
Service Centre or Site Management Support Office, reach out to a community volunteers.
Humanitarian Services are Free of Charge [and Prevention of Sexual Violence and Abuse (PSEA)]
All Humanitarian Services are free of charge. Goods and services are not exchangeable for sex and
other favours. If you have been requested to pay to receive humanitarian assistance, or perform other
favours to receive services, or if you have seen or heard of such incidents, report this to a humanitarian
aid worker (UN or NGO staff), approach the Information Service Centre or Site Management Support
Office.

প্রস্তুতি বািতা (সাইক্লাক্ের জেয েয়)

ঘরকে মাটিকে গারাক া গগাোঁজ/খই
োঁ ট্টার সাকে শক্তেকর গিক বাোঁধার জ য দড়ি এবং অ যা য সহায়ো প্রদাক র দলগুড়ল
দ্বারা প্রচাকরর পাশাপাড়শ গরড়িওকে প্রচাকরর জ য এগুড়ল গমৌড়লে বােতা। বােতাগুড়ল গমৌসড়ম ঋেু র জ য প্রস্তুড়ে ড়হসাকব
বযবহার েরা গেকে পাকর। ড়েন্তু এই বােতাগুড়ল সাইকলা সেেতো (পোো) জাড়র েরা হকল েখ প্রকোজয য়। উপরন্তু
ীকচর বােতাগুড়ল ড়সিাড়িউড়স দ্বারা গরড়িওকে প্রচাকরর জ য বযবহার েরা গেকে পাকর।
টাই ডাউে তিটসঃ
_______ (প্রড়েষ্ঠাক র াম) গমৌসড়ম এবং অড়ধে গবকগ প্রবাড়হে বাোকসর জ য প্রস্তুড়ে ড়হসাকব আপ ার ঘরগুড়ল মজবে
েরার জ য 'িাই িাউ

ড়েি' ড়বেরণ েরকে। ড়েিটিকে উকেড়খে উপেরণগুড়ল োেকবেঃ (উপেরণগুড়ল হলেঃ দড়ি,

বাড়লর বযাগ বা ধােব গগাোঁজ/খই
োঁ ট্টা – এই উপেরণগুড়ল আপ ার প্রড়েষ্ঠাক র মাধযকম প্রদা েরা হকব)
আপোর ঘরক্ি মাটটক্ি গারাক্ো গগাোঁজ/খোঁইট্টার সাক্ে শক্তিক্র গটক্ে বাোঁধে
েখ ঝকিা বাোস আসকব েখ আপ ার ঘকরর োরপড়লক র চালা উকি গেকে পাকর। েড়দ ঝকিা বাোস অড়ধে গবকগ
প্রবাড়হে হয় োহকল আপ ার পকরা ঘরটি উকি গেকে পাকর।
আপ ার ঘরকে এই ধরকণর ঝকিা বাোস গেকে প্রড়েকরাধ েরার জ য ঘরকে মাটিকে গগাোঁজ/খই
োঁ ট্টার সাকে বাোঁধ ।
আপড়

আপ ার ঘকরর উপর ড়দকয় দড়ি ড় কয় ঐ দড়িটির উভয় প্রাকে ইি, মাটিকে গারাক া ধােব গগাোঁজ/খই
োঁ ট্টা বা

বাড়ল ভড়েত বযাগ গবোঁকধ মাটির ২(দই) ফি ড় কচ চাপা ড়দকয় এই োজটি েরকে পাকর । এিা খবই গুরুত্বপূণ তগে দড়িটি
িা িা হকে হকব। আপ ার ঘরকে মাটিকে গারাক া খটোঁ ির/খই
োঁ ট্টার সাকে বাোঁধ !
তেষ্কাশে োলা তিতর, পতরষ্কার এবং বযবস্থাপো িরুে
আপ ার ঘকরর চারপাকশ ড় ষ্কাশ বযবস্থা আকে ড়ে া ো ড় শ্চিে েরু োকে আপ ার ঘরটি পাড় কে প্লাড়বে া হয়।
েড়দ আপ ার ঘকরর চারপাকশ গো
ড় ষ্কাশ

পাড়

ড় ষ্কাশ

বযবস্থা

ালার ঢাল সটিেভাকব েরা হকয়কে োকে পাড়

চারপাকশ পাড়

জকম

া োকে । আপ ার ঘর গেকে পাড়

ালার সাকে েক্ত েরু । আবজত া বা েটি বজতয ড় ষ্কাশ

া োকে োহকল এিা খ
বি ড় ষ্কাশ

েরু । ড় শ্চিে েরু

গে,

ালায় প্রবাড়হে হয় এবং আপ ার ঘকরর

দূকর ড় কয় োওয়ার জ য আপ ার ড় ষ্কাশ

ালাটি বি

ালায় ড় কেপ েরা গেকে ড়বরে োে । ড় য়ড়মে ড় ষ্কাশ

ালা গেকে বজতয/আবজত া পড়রষ্কার েকর এবং এটি োকে িে/বন্ধ হকয় া োয় োর বযবস্থাপ া েরু ।
আপোর ঘক্রর সংক্ াগগুতল শক্তক্তশালী িরুে
আপ ার ঘকর বাোঁকশর সব সংকোগগুড়ল দড়ি ড়দকয় আোঁিসাি/শক্তেকর এবং দৃঢ়ভাকব বাোঁধা হকয়কে ড়ে া ো ড় শ্চিে
েরু । েড়দ গো

খীল ড়চে

বা ভাঙা হয় েকব এটি পড়রবেত েরু

এিাকে দড়ি ড়দকয় শক্তেকর বাোঁধ । সপ্তাকহ

অেে এেবার বাোঁধ গুড়ল পরীো েকর ড় শ্চিে েরু গে বাোঁধ গুড়ল সবসময় আোঁিসািভাকব/শক্ত আকে।

ারা িাক্ের ঘরটট মাটটক্ি খোঁটটর সাক্ে শক্তিক্র গটক্ে বাোঁধক্ি এবং বযবস্থাপো
িরার সামে তগেই িাক্েরক্ি সহায়িা িরুে।
েড়দ আপড় গো োরকণ আপ ার ঘরটি মাটিকে খটোঁ ির/খই
োঁ ট্টার সাকে শক্তেকর গিক বাোঁধকে এবং বযবস্থাপ া েরকে
অেম হ , অেবা আপ ার ঘকরর চারপাকশ ড় ষ্কাশ
আপ ার ড় েিেম েেয পড়রকসবা গেকে ো

ালা তেরীকে সহায়োর প্রকয়াজ

এবং এেজ

হয় েকব অ গ্রহ েকর

েড়মউড় টি গেচ্ছাকসবকের োকে বল

বা সাইি

মযাক জকমন্ট সাকপািত অড়ফকসর সাকে গোগাকোগ েরু ।
আপ ার েড়দ গো প্রশ্ন োকে বা অ য সহায়োর প্রকয়াজ হয় োহকলও আপড় আপ ার ড় েিেম েেয পড়রকসবা
গেে অেবা সাইি মযাক জকমন্ট সাকপািত অড়ফকসর সাকে, এেজ গেচ্ছাকসবকের সাকে গোগাকোগ েরকে পাকর ।
মােতবি গসবা তবোমূক্লয [এবং গ ৌে সতহংসিা এবং অপবযবহার প্রতিক্রাধ (PSEA)]
সমস্ত মা ড়বে গসবা ড়ব ামূকলয প্রদা েরা হয়। পণয এবং পড়রকসবা গেৌ ো এবং অ য ড়েেুর মাধযকম ড়বড় ময়কোগয
য়। েড়দ আপ াকে মা ড়বে সাহােয গ্রহকণর জ য অে তপ্রদাক র অ করাধ েরা হয়, অেবা পড়রকসবা গ্রহকণর জ য
অ য গো োজ েরকে হয়, অেবা আপড় এই ধরক র ঘি া গদকখকে বা শুক কে , োহকল এটি মা ড়বে সহায়ো
েমী (জাড়েসংঘ বা এ শ্চজও েমীকদর) গে ড়রকপািত েরু , েেয পড়রকসবা গেে অেবা সাইি মযাক জকমন্ট সাকপািত
অড়ফকস জা া ।

