
আপনি নি জানিি
প্রনি দু’জি যুবার মন্যে 
এিজনির িানি িম 
শ�ািার ঝঁুনি রন়েনে, 
নিরাপনদ িা শ�ািার 
িারনে ?

আপনি নি িানদর মন্যে এিজি?
জািুি, সনেিি হি এবং নিরাপনদ শ�ািার জিযে 
সিি্ক িা অবলম্বি িরুি



িীব্র �ব্দ িানির ক্ষনি িনর!
জ�োরোল�ো আওযো� কোলের 
স্োযবিক জকোলের ক্ষবি কলর।
এর ফল� শব্দপ্োি�্য �বেি 
িবিরিো িো কোলে জ�ো ো জ�ো ো 
আওযো� (টিবেটোস ) হলি পোলর।

িীব্র �নব্দর িারনে বন্রিা 
কিন্তু নেরস্া়েী 
শব্দপ্োি�্য �বেি িবিরিো 
সোবরলয জিো�ো যোয েো।
িবিরিোযুক্ত ি্যবক্তরো শ্রিণযন্ত্র 
এিং পেুিো্সে ম�ূক পবরলেিো 
জেলক উপকৃি হলি পোলরে ।

 
আপিার �ব্দপ্রাবলযে জনিি 
বন্রিার ঝঁুনি থািনি পানর যনদ 
আপনি নি়েনমি:
• জকো�োহ�পূে্ �োযগোয কো� 

কলরে, 
• সি সময জহড িো ইযোরলফোলে 

জশোলেে,
• িীব্র আওযো� হয এমে �োযগোয 

যবি যোে জযমে েোইট ক্োি, 
��সো িো বফটলেস ক্োস

কিন্তু,�ব্দপ্রাবলযে জনিি বন্রিানি প্রনিনরা্ িরা যা়ে !
সুরবক্ষি শ্রিলণর অ�্যোসগুব� িবিরিোলক জরোি করলি পোলর। 
আপবে যি জ�োলর শুেলিে, স্ো�োবিক জশোেোর আযু িি কলম যোলি ।
আওযো� কবমলয এিং কোেলক সুরবক্ষি জরলে জশোেোর অ�্যোস করল� আপবে িীর্বিে �োল�ো 
�োলি শুেলি পোলিে।



সুরনক্ষি শ্রবনের সহজ অভযোসগুনল তিরী িরুি

১         ৩       

২      ৪

আও়োজ িম রাখুি
আপেোর যলন্ত্রর �ব�উম মোত্ো যোলি 
সনব্কাচ্চ ৬০% এর জিবশ ছোব়িলয েো যোয, 
জসই �োলি জসট করুে।  
�োল�ো মোলের উপযুক্ত জহডলফোে ি্যিহোর 
করুে জযটি অপ্রন়োজিী়ে �ব্দনি 
প্রনিহি করলি সক্ষম

িীব্র আও়োজ শথনি আপিার িািনি 
রক্ষা িরুি
জকো�োহ�পণ্ূ �োযগোয ই়োরপ্াগ ি্যিহোর 
করুে।
�োউডবপিকোলরর মি শলব্দর উৎস জেলক 
দূনর থািুি।

িীব্র �ব্দযুক্ত িানজ থািার সম়েনি 
সীনমি িরুি
জকো�োহ�পূণ্ �োযগোয কো� করোর 
ফো োলক একটি শোন্ত স্োলে এলস নি়েনমি 
নবশ্রাম বেে। 
ি্যবক্তগি অবডও বড�োইলসর তদনিি 
বযেবহার কবমলয জফ�ুে।

শ�ািার মাত্ার উপর শখ়োল রাখুি 
কিেোবে আওযোল�র মলি্য েোকলছে , 
অ্যোলপর্ মোি্যলম িো ে�র রোেুে।
কোলে জশোেোর পলক্ষ বেরোপি এমে 
তবন�ষ্যেযুক্ত যন্ত্র বেি্োচে করুে।
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সিি্ক িামূলি সংনিিগুনলনি মনিানযাগ 
নদনছেি  
যবি আপেোর এই অসুবিিোগুব� হয, 
ডোক্তোলরর সোলে জযোগোলযোগ করুে:
• অেিরি কোলের মলি্য জ�ো ো জ�ো ো আওযো� 

(টিবেটোস),

• িীক্ষ্ণ স্লরর আওযো� িো কলেোপকেে 
িুঝলি অসুবিিো।

নি়েনমি িানির পরীক্ষা িরাি
•  HearWHO অ্যোপ ি্যিহোর কলর বেল�র 

শ্রিণশবক্ত বেল�ই পরীক্ষো করুে।

• জশোেোর পরীক্ষোয যবি পোশ েো কলরে িো 
কোলে কম জশোেোর �ক্ষণ েোলক িলি বিলশেজ্ঞ 
ডোক্তোলরর পরোমশ ্বেে।

নিনচিি িরুি শয আপনি:

যত্নের সত্গে শুিুি! 
এিবার শ্রবে�নক্ত হানরন়ে শেলনল, 
িা আর নেনর আসনব িা !

শ্রবেনি সুরনক্ষি রাখুি


