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TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF ECLIPSE GLASSES 

 Please read these Instructions for Use carefully before using the Eclipse Glasses.  Your purchase 
and use of the Eclipse Glasses constitutes your agreement to these Terms and Conditions. Failure to 
follow these Instructions for Use may result in serious personal injury, including permanent eye 
damage. If you do not understand these Instructions or cannot follow them diligently and completely, 
then you should not look at the Sun at any time, with or without the Eclipse Glasses. 

 The term “Eclipse Glasses” refers to the special cardboard-and-polymer optical products, marked “ISO 12312-2” and 
“SAFE FOR DIRECT SOLAR VIEWING”, manufactured by Rainbow Symphony of Reseda CA or American Paper Optics of 
Bartlett TN, and sold by Eclipse2024.org for the purpose of viewing the Sun during the solar eclipse of April 8, 2024, by or 
under the direct supervision of a person 18 years of age or above and in accordance with these Instructions for Use.   

 Observing the Sun directly, without the benefit of eye protection provided by the Eclipse Glasses, will likely result in 
serious personal injury, up to and including permanent eye damage and blindness.  When these Instructions for Use are 
followed completely and precisely, the undamaged and unmodified Eclipse Glasses have been proven to be safe and effective 
in allowing direct, short-term viewing of the Sun.  If these Instructions for Use are not followed, or if damaged or modified 
Eclipse Glasses are used, permanent eye injury could result.   

 You should never look directly at the Sun, with or without the aid of the Eclipse Glasses, if you have any temporary or 
permanent medical or other condition which either (1) prevents your use of the Eclipse Glasses according to these 
Instructions for Use, or (2) which predisposes you to an increased or special risk of incurring, worsening, or contributing to the 
effects of any optical condition, or other medical, health, or other condition, by looking or attempting to look at the Sun.   

 You should never attempt to perform any other activity (such as driving or walking) while using the Eclipse Glasses. 

 You agree that if you allow others to use the Eclipse Glasses, you will provide each such user with a copy of these 
Instructions for Use and will make sure such user reads and understands the Instructions for Use before using the Eclipse 
Glasses. 

 By using the Eclipse Glasses to view the Sun, you agree with the following:   

 (a)   you understand these Instructions for Use completely;  
 (b)   you understand and accept the risks associated with improper use of the  Eclipse Glasses;  
 (c)  you accept full responsibility for, and assume all risks associated with, the act of viewing the Sun, with 

or without the use of the Eclipse Glasses; and 
(d)  the Eclipse Glasses are fragile, and any damage or modification will render them immediately and 
permanently unusable for their intended purpose. 

Release and Limitation of Liability 

By way of purchasing and using the Eclipse Glasses, you are irrevocably releasing, indemnifying, and holding harmless the 
manufacturer and seller from any liability, loss, claim and expense (including attorney’s fees), including but not limited to 
bodily injury or other personal harm, which may result from using the Eclipse Glasses under any circumstances or conditions 
and irrespective of jurisdiction. Neither the manufacturer nor the seller will be responsible for any damages of any kind, 
irrespective of reasons, conditions or circumstances, including malfunctioning of the Eclipse Glasses. All risks associated with 
using the Eclipse Glasses rest solely and entirely with the user, irrespective of whether the Eclipse Glasses are used by the 
original purchaser or any third party. You fully understand and assume the risks in using the Eclipse Glasses. You confirm that 
you have read this release of liability and fully understand its terms and that you have given up substantial rights by 
purchasing and using the Eclipse Glasses.  

 THE MANUFACTURER AND SELLER OF THE ECLIPSE GLASSES MAKE NO WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESSED 
OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE ECLIPSE GLASSES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGMENT.  NEITHER THE 
MANUFACTURER NOR THE SELLER SHALL BE LIABLE FOR ANY OTHER DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR EXEMPLARY DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION IN 
CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY), SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF 
ANTICIPATED PROFITS OR BENEFITS RESULTING FROM, OR ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH THE USE OR 
FURNISHING OF THE ECLIPSE GLASSES OR THE PERFORMANCE, USE OR INABILITY TO USE THE SAME, EVEN IF THE 
MANUFACTURER OR SELLER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  IN NO EVENT WILL THE 
MANUFACTURER’S OR SELLER’S TOTAL LIABILITY EXCEED THE PRICE PAID FOR THE PRODUCT. 

Note Regarding Translations 

 Translations of these Instructions for Use into various languages are provided “AS-IS” and solely for the convenience of the reader.  
Eclipse2024.org has made reasonable efforts to ensure the accuracy of the Translations; however, in the event of any perceived discrepancy in 
meaning or interpretation between the English version and any Translation, the English version will prevail.  You should not act in reliance on anything 
contained in any Translation of these Instructions for Use, but should refer to the official English version.   

  

https://www.eclipse2024.org/
https://eclipse2024.org/instructions/translations.htm
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পৰূ্ণগ্ৰাস সৰূ্ণগ্ৰহৰ্ –৮ এপ্ৰিল ২০২৪ 

  উত্তৰ আমেপ্ৰৰকালল স্বাগতে! 

 আপ্ৰম ধনয সৰ্ আপুপ্ৰন পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্ণগ্ৰহৰ্ৰ অপ্ৰিজ্ঞতা লবলল আমাৰ সদশ্ খন বাপ্ৰচ ললছে আৰ ুআপ্ৰমও প্ৰবচাছৰা ৰ্াছত এই 
প্ৰবৰল পপ্ৰৰঘটনা সটা িপ্ৰতজছনই সুৰপ্ৰিতিাছৱ চাব পাছৰ!  

আপ্ৰম এই প্ৰনয়মাৱলী সমহূ  <অসমীয়া> ত সেৱল আছপানাছলােৰ সপু্ৰবধাৰ বাছবই আগবঢাইছো। এই প্ৰনয়মাৱলী, প্ৰনছদণশ্না আৰ ু
দাবী  সমহূৰ ইংৰাজী সংস্কৰৰ্ছটাছৱই লহছে িতযি িাছৱ গ্ৰহৰ্দশৃ্যায়ন চশ্মাৰ দ্বাৰা সূৰ্ণছটা পৰ্ণছবিন েৰাৰ বাছব িছয়াজনীয় 
তথ্য আৰ ুসহায়ৰ সমূ্পৰ্ণ উৎস। প্ৰনয়মাৱলী সমহূ  https://tinyurl.com/2024Instructions ত উপলব্ধ আৰু গ্ৰহৰ্দশৃ্যায়ন 
চশ্মা বযৱহাৰ েপ্ৰৰবলল আপপু্ৰন প্ৰনয়মাৱলী সমহূ পপ্ৰঢ, বপু্ৰজলল তাে মাপ্ৰন চলাছটা অপ্ৰত িছয়াজনীয়। প্ৰিয়োৱলী পালি 
কৰাত অসক্ষে হমল গম্ভীৰ শাপ্ৰৰৰীক ক্ষপ্ৰত হ’ব পামৰ।   

সজযাপ্ৰতপ্ৰবজ্ঞানী সেছল ৮ এপ্ৰিল, ২০২৪ৰ গ্ৰহৰ্ছটা পূৰ্ণগ্ৰাস গ্ৰহৰ্ প্ৰহচাছপ প্ৰবছবপ্ৰচত েপ্ৰৰছে. প্ৰেন্ত সম্পূৰ্ণ গ্ৰহৰ্ লিয েপ্ৰৰবলল, 
উত্তৰ আছমপ্ৰৰোৰ মাছজছৰ সৰ্াৱা এছ াখৰ অপ্ৰত সেে োইত (ৰ্াে সম্পূৰ্ণ গ্ৰহৰ্ৰ পথ্ সবালা হয়) অৱস্থান েপ্ৰৰব লাপ্ৰগব। 
ৰ্প্ৰদ আপুপ্ৰন এই পথ্টিত অৱস্থান নেছৰ সতছন্ত সেৱল আংপ্ৰশ্ে গ্ৰহৰ্ছহ উপছিাগ েপ্ৰৰব পাপ্ৰৰব! সসছয় এইছটা অপ্ৰত গুৰতু্বপূৰ্ণ 
সৰ্ আছপানাৰ অৱস্থান ৰ্াছত সম্পূৰ্ণ গ্ৰহৰ্ৰ পথ্তছহ হয়, আৰ ুএই সিত্ৰত আপুপ্ৰন অৱলম্বন েপ্ৰৰব লগা োৰ্ণিৰ্ালী তলত 
উছেখ েৰা হ’ল। 

 
সমূ্পৰ্ণ গ্ৰহৰ্ৰ পথ্ 

দ্ৰুত আৰম্ভপ্ৰি গাইড 
 

সপ্ৰবমশষ প্ৰিয়োৱলী 
 

 “গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন চশ্মা”, শ্ব্দটি এই দস্তাছবজ খনত “Eclipse Glasses” শ্ব্দটিে বজুাবলল বযৱহাৰ েৰা লহছে, ৰ্াৰ উছেখ িথ্ম পৃষ্ঠাৰ দাবীেৰৰ্ৰ লগছত 
দস্তাছবজ খনৰ প্ৰবপ্ৰিন্ন অংশ্ত েৰা লহছে।  

 গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন চশ্মা বযৱহাৰ েপ্ৰৰ আপুপ্ৰন সূৰ্ণছটা সচাৱাছতা এে আইনগত চুপ্ৰিৰ ওপৰত িপ্ৰতপ্ৰষ্ঠত।গপ্ৰতছে গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন চশ্মা বযৱহাৰ েপ্ৰৰ প্ৰৰ্ছোছনা 
সময়ছতই সূৰ্ণছটা চাওঁছত আপুপ্ৰন প্ৰনয়মাৱলী দস্তাছবজত উছেপ্ৰখত সেছলা প্ৰনয়ম আৰ ুপ্ৰনছদণশ্না সমূ্পৰ্ণৰছূপ মাপ্ৰন চলাছতা বাধযতামলূে।.  ৰ্প্ৰদ আপুপ্ৰন 
প্ৰনছদণশ্না সমহূ বপু্ৰজ নাইছপাৱা বা আপুপ্ৰন সসই সমহূ শুদ্ধলে আৰ ুসমূ্পৰ্ণ ৰছূপ পালন েপ্ৰৰব সনাৱাছৰ, অথ্বা ৰ্প্ৰদ আপুপ্ৰন প্ৰনছদণশ্না সমহূৰ লসছত সন্মত 
নহয়, সতছন্ত আছপানাে এছয় প্ৰনছদণশ্ আৰ ুউপছদশ্ প্ৰদয়া লহছে সৰ্ আপুপ্ৰন ৰ্াছত প্ৰৰ্ছোছনা িপ্ৰিয়াছৰ সোছনা সময়ছত সূৰ্ণছটা নাচায়।  

https://www.eclipse2024.org/
https://tinyurl.com/2024Instructions
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এই দ্ৰুত আৰম্ভপ্ৰন গাই  খন এে সংপ্ৰিপ্ত ৰূপ ৰ্াে অসমীয়াৰ প্ৰবসৃ্তত িাছব উছেপ্ৰখত প্ৰনছদণশ্াৱলীৰ, পৰা সলাৱা লহছে, প্ৰৰ্খন আপুপ্ৰন 
পপ্ৰঢ, বুপ্ৰজ লল দশৃ্যায়ন চশ্মাছৰ গ্ৰহৰ্ চাবলল তাে সম্পূৰ্ণ ৰূছপ মাপ্ৰন চলাছটা বাঞ্চনীয়। 

 

 

1) Eclipse2024.org/find-times ত আপপু্ৰি িস্তাপ্ৰৱত স্থাি চাই সসই স্থািত পৰূ্ণগ্ৰাস গ্ৰহৰ্ হ’বমি িাই তাক জাপ্ৰিব 
পাপ্ৰৰব, লগমত সসই স্থািত আংপ্ৰশক আৰু পৰূ্ণগ্ৰাস (ৰ্প্ৰি িময়াজি) ৰ আিুোপ্ৰিক সেয়ও জাপ্ৰিব পাপ্ৰৰব। 
 

2) পৰূ্ণগ্ৰাস গ্ৰহৰ্ এটি অপ্ৰত আকষণিীয় পপ্ৰৰঘটিা, প্ৰকন্তু আপপু্ৰি পৰূ্ণগ্ৰাস উপম াগ কপ্ৰৰব পাপ্ৰৰব সকৱল ৰ্প্ৰিমহ 
আমপািাৰ অৱস্থাি “সম্পৰূ্ণ গ্ৰহৰ্ৰ পথ”ৰ প্ৰ তৰত হয়– প্ৰৰ্মটা সকৱল ২০০ প্ৰক.প্ৰে বহল।ৰ্প্ৰি আমপািাৰ িস্তাপ্ৰৱত 
স্থািৰ পৰা পৰূ্ণগ্ৰাস সিখা সপাৱা িাৰ্ায়, সতমে আপ্ৰে আমপািাক সম্পৰূ্ণ গ্ৰহৰ্ৰ পথৰ অেগণত ঠাই এমডাখৰলল 
সলপ্ৰি কপ্ৰৰবলল প্ৰবমশষ  ামব উপমিশ প্ৰিওঁ!  
 

3) গ্ৰহৰ্ চাবলল গ্ৰহৰ্িশৃযায়ি চশো বযৱহাৰ কপ্ৰৰবলল, চশো খিৰ সলন্স সকইখি সম্পৰূ্ণলক আমপািাৰ চকুৰ সন্মখুত 
ৰাখক ৰ্ামত চকুৰ্পু্ৰৰ িতযক্ষ  ামৱ সৰূ্ণমটা সচাৱাৰ পৰা ৰক্ষা পমৰ।  
 

4) সৰূ্ণমটা চাবলল গ্ৰহৰ্িশৃযায়ি চশো সকপ্ৰতয়া বযৱহাৰ কপ্ৰৰব: 

a. ৰ্প্ৰি আমপািাৰ স্থািত গ্ৰহৰ্ পৰূ্ণগ্ৰাস িহয় , সতমে গ্ৰহৰ্ সচাৱা অৱস্থাত সকমলা সেয়মত গ্ৰহৰ্িশৃযায়ি 
চশো প্ৰপপ্ৰি থাপ্ৰকব।চকুৰ্পু্ৰৰৰ সঠিক সৰুক্ষাৰ অপ্ৰবহমি সৰূ্ণমটা চামল আমপািাৰ চকুৰ স্থায়ী ক্ষপ্ৰত হ’ব 
পামৰ। 

b. ৰ্প্ৰি আমপািাৰ স্থািত গ্ৰহৰ্ পৰূ্ণগ্ৰাস হয়, সতমে আপপু্ৰি গ্ৰহৰ্িশৃযায়ি চশো প্ৰপপ্ৰিমহ সৰূ্ণৰ প্ৰৰ্মকামিা উজ্বল 
অংশ চাব - সসইয়া লাপ্ৰগমল সকামিা সৰু িশৃযোি অংশই িহওক প্ৰকয়। আপপু্ৰি এই প্ৰিমিণ শিা পালি 
কপ্ৰৰবলল অসেথণ হমল আমপািাৰ চকুৰ স্থায়ী ক্ষপ্ৰতৰ িমৰ প্ৰবপি হ’ব।  

i. তথাপ্ৰপও সকৱল পৰূ্ণগ্ৰাসৰ অপ্ৰত কে অেৰালত সৰূ্ণমটাৰ সৰ্প্ৰতয়া সকামিা উজ্বল অংশ সিখা সপাৱা 
িাৰ্াব, সতপ্ৰতয়া আপপু্ৰি গ্ৰহৰ্িশৃযায়ি চশোৰ অপ্ৰবহমি িতযক্ষ  ামৱ পৰূ্ণগ্ৰাস গ্ৰহৰ্ চাব পাপ্ৰৰব।  

ii. িকৃতমত পৰূ্ণগ্ৰাসৰ সেয়ত গ্ৰহৰ্িশৃযায়ি চশোৰ দ্বাৰা সৰূ্ণমটা চামল আপপু্ৰি এমকা সিখা িাপায়!  

iii. পৰূ্ণগ্ৰাস সশষ সহাৱাৰ লমগ লমগই আপপু্ৰি গ্ৰহৰ্িশৃযায়ি চশো প্ৰপিামটা বাধ্যতােূলক প্ৰকয়মিা 
সৰূ্ণৰ উজ্বল অংশ পিুৰ িশৃযোি হহ উঠিব।  
 

5) আি শব্দত কবলল হ’সল,  
 

সৰ্প্ৰতয়া সৰূ্ণৰ প্ৰৰ্মকামিা উজ্বল অংশ িশৃযোি হহ থামক, 
সূৰ্ণমটা চাবলল আপপু্ৰি গ্ৰহৰ্িশৃযায়ি চশো প্ৰপিামটা বাধ্যতােলূক! 

 

 

 

 

গ্ৰহৰ্ িশৃযায়ি চশোৰ দ্ৰুত আৰম্ভপ্ৰি গাইড 

https://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
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িথ্ছম, আপুপ্ৰন সেইটামান পপ্ৰৰিাপ্ৰিে শ্ব্দ বপু্ৰজ সলাৱাছটা আৱশ্যে! 

িছতযে গ্ৰহৰ্ আৰ ুপৃপ্ৰথ্ৱীৰ িছতযে অৱস্থানৰ বাছব, প্ৰেেু প্ৰবছশ্ি সময়ত সহাৱা পপ্ৰৰঘটনা প্ৰেেুমানৰ প্ৰবছশ্ি নাম আছে, এই 
সমহূে তলত উছেখ েৰা হ’ল: 

পপ্ৰৰঘটিাৰ 
িাে পপ্ৰৰঘটিাৰ প্ৰবৱৰৰ্ 

ই সিখাত সকমিকুৱা 
(পূৰ্ণগ্ৰাস গ্ৰহৰ্ৰ সিত্ৰত) 

ই সিখাত সকমিকুৱা 
 (আংপ্ৰশ্ে গ্ৰহৰ্ৰ সিত্ৰত) 

C1 আংপ্ৰশক িশাৰ আৰম্ভপ্ৰি 
  

C2 পৰূ্ণগ্ৰাসৰ আৰম্ভপ্ৰি 

  

 

েধ্যে 
গ্ৰহৰ্ 

গ্ৰহৰ্ৰ েধ্যে িশা 

 

 

C3 পৰূ্ণগ্ৰাসৰ অে 

 

 

C4 আংপ্ৰশক িশাৰ অে 
  

 

 

  

গ্ৰহৰ্িশৃযায়ি চশোৰ বযৱহাৰৰ প্ৰবসৃ্তত প্ৰবৱৰৰ্ 

GLASSES 

** িঘমট! ** 

** িঘমট! ** 

https://www.eclipse2024.org/
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1) গ্ৰহৰ্ িশৃযায়ি চশো বযৱহাৰৰ সাধ্াৰৰ্ প্ৰিয়োৱলী 
1) গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন চশ্মাৰ সপছেটছটা সাৱধাছন সখালে। [ৰ্প্ৰদ িছৰ্াজয হয়]   

2) বযৱহাৰ নেৰাৰ সময়ত গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন চশ্মা সৰ্াৰ সাৱধাছন ৰাখে। 

3) িছতযে বাৰ বযৱহাৰৰ পােত চশ্মা সৰ্াৰ প্ৰনৰীিৰ্ েৰে; সৰ্ সলন্স সেইখনত সোছনাধৰৰ্ৰ িপ্ৰত বা িাঁজ 
লাপ্ৰগছে সনপ্ৰে? ৰ্প্ৰদ সতছন লহছে সতছন্ত চশ্মা সৰ্াৰ োটি ধ্বংস েপ্ৰৰ সপলাওে আৰু এছৰ্াৰ নতুন চশ্মা লওে । 

4) চশ্মাৰ সলন্স সেইখন ৰ্প্ৰদ সোছনা ধৰছৰ্ সবয়া লহ লগছে, সতছন্ত সোছনা সময়ছতই সসই গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন 
চশ্মা সৰ্াৰ  সূৰ্ণছটা চাবলল বযৱহাৰ নেপ্ৰৰব। 

5) গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন চশ্মাৰ পৰা সলন্সছৰ্াৰ আতৰাই প্ৰনপ্ৰদব আৰু সোছনা োৰৰ্ছত আতৰাই ৰখা সলছন্সছৰ সূৰ্ণছটা 
নাচাব । 

6) শুদ্ধলে লছগাৱা আৰু িপ্ৰত সনাছহাৱা গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন চশ্মাৰ সলছন্স দশৃ্যমান সপাহৰৰ ধ্বংসাত্মে অংশ্ৰ লগছত 
হাপ্ৰনোৰে অপ্ৰতছবঙুনীয়া আৰু আন সসৌৰ প্ৰেৰৰ্ সমূহ প্ৰবপদমুিিাছৱ বাধা প্ৰদছয়। সসছয় এই প্ৰনছদণশ্াৱলীত 
প্ৰদয়াৰ দছৰ প্ৰনয়ম সমূহ মাপ্ৰন চপ্ৰল গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন চশ্মাৰ বযৱহাৰৰ দ্বাৰা প্ৰৰ্ছোছনা সময়ছতই সূৰ্ণছটা 
সচাৱাছতা সম্পূৰ্ণ প্ৰনৰাপদ। এছন সোছনা প্ৰবছশ্ি “গ্ৰহৰ্ ৰপ্ৰি” নাথ্াছে প্ৰৰ্ গ্ৰহৰ্ৰ সময়ত সূৰ্ণছটা লিয েৰা োৰ্ণছটা েম বা অপ্ৰধে 
প্ৰবপদজনে েপ্ৰৰ সতাছল। 

7) আপপু্ৰি সূৰ্ণমটাৰ প্ৰৰ্মকামিা উজ্বল অংশ িশৃযোি হহ থকা অৱস্থাত সূৰ্ণমটা চাবলল ইয়াত উমেপ্ৰখত ধ্ৰমৰ্ গ্ৰহৰ্ িশৃযায়ি চশোৰ 
বযৱহাৰ কপ্ৰৰব লাপ্ৰগব। ই গ্ৰহৰ্ৰ প্ৰৰ্মকামিা সেয়ৰ পপ্ৰৰঘটিাৰ সক্ষত্ৰমত িমৰ্াজয, সসইয়া লাপ্ৰগমল আপপু্ৰি প্ৰৰ্মকামিা উৎসৰ পৰা 
সংগ্ৰহ কৰা তথযই িহওক প্ৰকয় (উিাহৰৰ্ স্বৰূমপ ওপৰত উমেপ্ৰখত “C2” আৰু “C3”) । 

8) গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন চশ্মাছৰ্াৰ সোছনাধৰৰ্ৰ দৰূবীিৰ্ ৰ্ন্ত্ৰ, সেছমৰা, সলন্স, আইনা বা আন সোছনা সপাহৰদশ্ী ৰ্ন্ত্ৰ, প্ৰৰ্ সপাহৰ পাৰদশ্ী 
বা িপ্ৰতফলন েছৰ (সপাহৰ উপেৰৰ্) সতছন উপেৰৰ্ৰ লসছত সংৰ্ুি েপ্ৰৰ বযৱহাৰ নেপ্ৰৰব। 

9) সতছনকুৱা সোছনা সপাহৰদশ্ী ৰ্ন্ত্ৰ সূৰ্ণৰ ফাছল সপানাই নাৰাপ্ৰখব, আৰু সেপ্ৰতয়াও সূৰ্ণৰ ফাছল সপানাই ৰখা সতছন ৰ্ন্ত্ৰ বা আন সোছনা 
মাধযম প্ৰৰ্ সূৰ্ণৰ ৰপ্ৰি এেপ্ৰত্ৰত, অপ্ৰিেৰৰ্ বা িপ্ৰতসৰৰ্ েছৰ সতছন মাধযম বযৱহাৰ েপ্ৰৰ সূৰ্ণছটা নাচাব। 

10) গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন চশ্মাৰ বযৱহাৰ সোছনা জন্তু বা অস্থায়ী িাছব অিম সলাে বা প্ৰৰ্ চশ্মাছৰ্াৰৰ প্ৰনৰাপদ বযৱহাৰৰ বাছব িছয়াজনীয় 
প্ৰনয়ম সমূহ পপ্ৰঢবলল বা বুপ্ৰজবলল সিম নহয় বা চশ্মাৰ বযৱহাৰৰ বাছব িছয়াজনীয় প্ৰবপ্ৰধ সমূহ মাপ্ৰন চলাৰ লগছত ইয়াে অমানয 
েপ্ৰৰছল হ’ব পৰা িিাৱ আৰু ইছবাৰৰ আইনগত দ্বাপ্ৰয়ত্ব মাপ্ৰন লব সনাৱাছৰ সতছন সলােে 
প্ৰনপ্ৰদব। 

11) গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন চশ্মাছৰ্াৰ বযৱহাৰৰ বাছব:  

গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন চশ্মাছৰ্াৰ সম্পূৰ্ণৰূছপ আছপানাৰ চকুছৰ্াপ্ৰৰ আৰু সূৰ্ণৰ মধযিাগত ৰাখে আৰু 
চশ্মাছৰ্াৰৰ অিত সলন্সৰ মাছজছৰ সূৰ্ণছটাৰ ফাছল চাওে, সেৱল সেছলা সময়ছত 
চশ্মাছৰ্াৰৰ সলন্স আছপানাৰ চকু আৰু সূৰ্ণৰ মাজত ৰাপ্ৰখব। ো ণ ব ণ ৰ চশ্মাৰ সিত্ৰত 
আপুপ্ৰন সসইছৰ্াৰ সাধাৰৰ্ চশ্মা এছৰ্াৰ প্ৰপন্ধাৰ সময়ত েৰাৰ দছৰ িাঁজ েপ্ৰৰ লব পাছৰ।  

পূৰ্ণগ্ৰাস গ্ৰহৰ্ সনাছহাৱা অৱস্থাত সূৰ্ণছটালল িতযি িাছৱ নাচাব(অথ্ণাৎ, C2 আৰু C3 চপ্ৰল থ্ো 
সময়ৰ প্ৰিতৰত, প্ৰৰ্ আপুপ্ৰন তলৰ তাপ্ৰলোৰ পৰা বুপ্ৰজব পাপ্ৰৰব, ৰ্প্ৰদছহ সতছন সময় আৰু 
পপ্ৰৰঘটনা আছপানাৰ অৱস্থানত িছৰ্াজয হয়)ৰ্প্ৰদছহ আপুপ্ৰন গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন চশ্মাছৰ্াৰৰ 
অিত সলন্সৰ অপ্ৰবহছন  িতযি িাছৱ চাইছে। 

12)  সূৰ্ণছটা সচাৱাৰ সিত্ৰত চকুৰ ৰিা েৱচ প্ৰহচাছপ গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন চশ্মাৰ উপৰ্ুি খাপত িেৃত প্ৰনমণাতাৰ দ্বাৰা লতয়াৰী সলন্স লগাই 
সচাৱাৰ বাছদ আন সোছনা উপেৰৰ্ বা বস্তু বযৱহাৰ নেপ্ৰৰব।  

13)  এই প্ৰনছদণশ্না সমূহৰ ওপৰত আছপানাৰ ৰ্প্ৰদ সোছনা িশ্ন আছে, অনুগ্ৰহ েপ্ৰৰ Eclipse2024.org ৰ 
 https://tinyurl.com/glasses-questions ত সৰ্াগাছৰ্াগ েৰে। 

 

 

 

 

https://www.eclipse2024.org/
http://www.eclipseglasses.us/
https://tinyurl.com/glasses-questions
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2) আমপািাৰ িস্তাপ্ৰৱত স্থািত গ্ৰহৰ্ৰ প্ৰবমশষ পপ্ৰৰঘটিা আৰ ুইয়াৰ সেয় জাপ্ৰি লওক 
 

Eclipse2024.org/find-times ত আমপািাৰ স্থািৰ ওপৰত সৰ্াগাি ধ্ৰা তথযৰ প্ৰ প্ৰত্তত, তলৰ বক্তবয সটা সম্পৰূ্ণ কৰক:  

 

সোৰ স্থািত, গ্ৰহৰ্ হহমে: 

পৰূ্ণগ্ৰাস আংপ্ৰশক 

 (প্ৰৰ্ছোছনা এটা বাচপ্ৰন েৰে) 

 

 

 

 

ৰ্প্ৰি আমপািাৰ স্থািত গ্ৰহৰ্ পৰূ্ণগ্ৰাস  হয় 
সতমে তলৰ অংশৰ অে ূণ ক্ত প্ৰিমিণ শাৱলী 

সেূহ পালি কৰক 

“সোৰ স্থািত  

পৰূ্ণগ্ৰাস 
গ্ৰহৰ্ হহমে” 

প্ৰিম্নপ্ৰলপ্ৰখত অংশ: 

ৰ্প্ৰি আমপািাৰ স্থািত গ্ৰহৰ্ পৰূ্ণগ্ৰাস  

িহয় সতমে তলৰ অংশৰ অে ূণ ক্ত 
প্ৰিমিণ শাৱলী সেূহ পালি কৰক 

       “সোৰ স্থািত গ্ৰহৰ্  

              পৰূ্ণগ্ৰাস 
 িহয়” 

প্ৰিম্নপ্ৰলপ্ৰখত অংশ:: 

 

 

  

https://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
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** সোৰ স্থািতপৰূ্ণগ্ৰাস গ্ৰহৰ্ হহমে ** 

আপুপ্ৰন সম্পূৰ্ণতাৰ পথ্ত অৱস্থান েপ্ৰৰছে আৰু এটি প্ৰবৰল তথ্া আেিণৰ্ীয় পপ্ৰৰঘটনাৰ অপ্ৰিজ্ঞতা লাি েপ্ৰৰবলল লগ আছে! আছপানাৰ 
স্থানত পূৰ্ণগ্ৰাস গ্ৰহৰ্ সোন সময়ত হ’ব সসইছটা প্ৰনৰূপৰ্ েৰাছতা অপ্ৰত আৱশ্যে ।তলত উছেপ্ৰখত সময় চাই আপুপ্ৰন এছন েপ্ৰৰবলল সিম 
হ’ব, আৰু লগছত এই োৰছৰ্ও সৰ্ পূৰ্ণগ্ৰাসৰ সময়ত সূৰ্ণছটাৰ সোছনা উজ্বল অংশ্ দশৃ্যমান লহ নাথ্াছে। 

1) আছপানাৰ অৱস্থানৰ বাছব eclipse2024.org/find-times ত উপলব্ধ েছৰাৱা তথ্যৰ প্ৰিপ্ৰত্তত তলৰ তাপ্ৰলোবদ্ধ গ্ৰহৰ্ৰ পপ্ৰৰঘটনাৰ 
আনুমাপ্ৰনে সময় প্ৰলপ্ৰখ লওে (প্ৰনপ্ৰিত হওে ৰ্াছত সময় সূচী আছপানাৰ স্থানীয় সময়ছিত্ৰৰ লসছত প্ৰমপ্ৰল থ্াছে!)   

C1ৰ 
আগত 

* সকামিা গ্ৰহৰ্ সহাৱা িাই * 

  

আপুপ্ৰন গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন 
চশ্মা প্ৰপন্ধাছটা 
বাঞ্চিীয়  

C1 
আংপ্ৰশক গ্ৰহৰ্ 
আৰম্ভ সহাৱাৰ 
সেয়: 

 

  

আপুপ্ৰন গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন 
চশ্মা প্ৰপন্ধাছটা 
বাঞ্চিীয় 

C2 
পৰূ্ণগ্ৰাস আৰম্ভ 
সহাৱাৰ সেয়: 

 

  

 C2ৰ পােত, আপপু্ৰন 
ইচ্ছা েপ্ৰৰছল খালী 
চকুছৰ চাব পছৰ 

েধ্যে 
গ্ৰহৰ্ 

আৰম্ভ সহাৱাৰ 
সেয়: 

 

 
 

 আপপু্ৰি ইচ্ছা 
কপ্ৰৰমল খালী 

চকুমৰ চাব পমৰ ! 

C3 
পৰূ্ণগ্ৰাস অে 
পৰাৰ সেয়: 

 

  

আপুপ্ৰন পুনৰ গ্ৰহৰ্ 
দশৃ্যায়ন চশ্মা 

প্ৰপন্ধাছটা বাঞ্চিীয় 

C4 
আংপ্ৰশক গ্ৰহৰ্ অে 
পৰাৰ সেয়: 

 

  

আপুপ্ৰন পুনৰ গ্ৰহৰ্ 
দশৃ্যায়ন চশ্মা 
বযৱহাৰ েৰাছতা 
বাঞ্চিীয় 

C4ৰ 
পােত 

* সকামিা গ্ৰহৰ্ সহাৱা িাই * 

  

আপুপ্ৰন গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন 
চশ্মা বযৱহাৰ 

েৰাছতা বাঞ্চিীয় 

2) ৰ্প্ৰদও আপুপ্ৰন সম্পূৰ্ণতাৰ পথ্ত অৱস্থান েপ্ৰৰছে, তথ্াপ্ৰপও আপুপ্ৰন C2ৰ আগৰ আৰু C3ৰ পােৰ সমগ্ৰ সময়ছচাৱা সৰ্প্ৰতয়া গ্ৰহৰ্ 
পূৰ্ণগ্ৰাস লহ নাথ্াছে সসই সময়ত সেৱল গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন চশ্মা বযৱহাৰ েপ্ৰৰছহ সূৰ্ণছটা চাব।    

https://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
https://www.eclipse2024.org/time-adjust.html
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3) আপুপ্ৰন খালী চকুছৰ সূৰ্ণছটা িতযিিাছৱ চাব পাপ্ৰৰব(গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন চশ্মা বযৱহাৰ নেৰাছে) সেৱল: 

a. ৰ্প্ৰদ আছপানাৰ স্থানত গ্ৰহৰ্ পূৰ্ণগ্ৰাস হয় (আপুপ্ৰন “সম্পূৰ্ণতাৰ পথ্” ত আছে), আৰু 
b. পূৰ্ণগ্ৰাস চপ্ৰল থ্ো সময়ত (আপুপ্ৰন ওপৰত উছেখ েৰা ধৰছৰ্ আছপানাৰ স্থানত C2 ৰ পৰা C3ৰ মাজৰ আনুমাপ্ৰনে 

সময়প্ৰখপ্ৰনত), আৰু  

c. সৰ্প্ৰতয়া সূৰ্ণৰ উজ্বল অংশ সম্পূৰ্ণ ৰূমপ চন্দ্ৰমটামৱ ঢাপ্ৰক ধ্প্ৰৰব।  

আছপানাৰ িেৃত স্থানৰ ওপৰত প্ৰিপ্ৰত্ত েপ্ৰৰ পূৰ্ণগ্ৰাসৰ সঠিে সময় সবছলগ সবছলগ হ’ব পাছৰ, সসছয় আপুপ্ৰন আনুমাপ্ৰনে সময় প্ৰনৰূপৰ্ 
েপ্ৰৰ আগপ্ৰতয়ালে সৰে ণ  েৰে। আপুপ্ৰন সৰে ণ  েৰা সময় আনুমাপ্ৰনেছহ মাছথ্া!  

4) পুনৰ বাৰ, ওপৰত উছেপ্ৰখত সময় বা আন সোছনা উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহ েৰা সময় প্ৰৰ্ছয় নহওে লাপ্ৰগছল, সূৰ্ণৰ সোছনা উজ্বল 
অংশ্ দশৃ্যমান হছলই আপুপ্ৰন সদায় সেৱল গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন চশ্মা বযৱহাৰ েপ্ৰৰছহ সূৰ্ণছটা চাব।  

5) এই প্ৰনছদণশ্না সমূহ বুজাত সহায়ে হ’বলল ইয়াৰ লগছত বযাখযাত্মে প্ৰচত্ৰও িদান েৰা লহছে।  

 

 

 

আপপু্ৰি তলৰ উপ্ৰক্ত সকইটা পপ্ৰ়ি, বুপ্ৰজলল তাক পালি কৰামতা বাঞ্চিীয়: 

 
েই গ্ৰহৰ্ িশৃযায়ি চশোৰ প্ৰিৰাপি বযৱহাৰৰ বামব ইয়াৰ লগত জপ্ৰিত 

সকমলা প্ৰিমিণ শিা োপ্ৰি চপ্ৰলব লাপ্ৰগব। 

 
 

ৰ্প্ৰি সৰূ্ণমটাৰ সকামিা উজ্বল অংশ িশৃযোি হহমে, 
েই সৰূ্ণমটা চাওঁমত গ্ৰহৰ্ িশৃযায়ি চশো বযৱহাৰ 

কপ্ৰৰবই লাপ্ৰগব। 
 

  

https://www.eclipse2024.org/
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** সোৰ স্থািত গ্ৰহৰ্ পৰূ্ণগ্ৰাস সহাৱা িাই  ** 

আপুপ্ৰন সম্পূৰ্ণ গ্ৰহৰ্ৰ পথ্ত অৱস্থান নাইেৰা আৰু সসছয় আপুপ্ৰন পূৰ্ণগ্ৰাস গ্ৰহৰ্ৰ সুন্দৰ অপ্ৰিজ্ঞতা ল’ব সনাৱাপ্ৰৰব। (এই প্ৰবৰল পপ্ৰৰঘটনাৰ 
অপ্ৰিজ্ঞতাৰ সািী হ’বলল আপ্ৰম আছপানাে প্ৰনজৰ স্থান সলপ্ৰন েপ্ৰৰ সম্পূৰ্ণ গ্ৰহৰ্ৰ পথ্ত অৱস্থান েপ্ৰৰবলল প্ৰবছশ্ি িাছৱ পৰামশ্ণ প্ৰদওঁ!)  

1) আছপানাৰ অৱস্থানৰ বাছব eclipse2024.org/find-times ত উপলব্ধ েছৰাৱা তথ্যৰ প্ৰিপ্ৰত্তত তলৰ তাপ্ৰলোবদ্ধ গ্ৰহৰ্ৰ পপ্ৰৰঘটনাৰ 
আনুমাপ্ৰনে সময় প্ৰলপ্ৰখ লওে (প্ৰনপ্ৰিত হওে ৰ্াছত সময় সূচী আছপানাৰ স্থানীয় সময়ছিত্ৰৰ লসছত প্ৰমপ্ৰল থ্াছে!)   

C1ৰ 
আগত 

* সকামিা গ্ৰহৰ্ সহাৱা িাই * 

  

আপুপ্ৰন গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন 
চশ্মা বযৱহাৰ েৰাছতা 

বাঞ্চিীয় 

C1 
আংপ্ৰশক গ্ৰহৰ্ 
আৰম্ভ সহাৱাৰ 
সেয়: 

 

  

আপুপ্ৰন গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন 
চশ্মা বযৱহাৰ েৰাছতা 

বাঞ্চিীয় 

েধ্যে 
গ্ৰহৰ্ 

আৰম্ভ সহাৱাৰ 
সেয়: 

 

  

আপুপ্ৰন গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন 
চশ্মা বযৱহাৰ েৰাছতা 

বাঞ্চিীয় 

C4 
আংপ্ৰশক গ্ৰহৰ্ অে 
পৰাৰ সেয়: 

 

  

আপুপ্ৰন গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন 
চশ্মা বযৱহাৰ েৰাছতা 

বাঞ্চিীয় 

C4ৰ 
পােত 

* সকামিা গ্ৰহৰ্ সহাৱা িাই * 

  

আপুপ্ৰন গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন 
চশ্মা বযৱহাৰ েৰাছতা 

বাঞ্চিীয় 

(প্ৰৰ্ছহতু আছপানাৰ স্থানত পূৰ্ণগ্ৰাস গ্ৰহৰ্ সহাৱা নাই গপ্ৰতছে C2 আৰ ুC3 ৰ সময় তাপ্ৰলোবদ্ধ েৰা সহাৱা নাই!) 

2) প্ৰৰ্মহতু আপপু্ৰি থকা স্থািত গ্ৰহৰ্ পৰূ্ণগ্ৰাস িহয়, গপ্ৰতমক সূৰ্ণমটা চাবলল আপপু্ৰি সকমলা সেয়মতই গ্ৰহৰ্িশৃযায়ি চশো বযৱহাৰ 
কপ্ৰৰব লাপ্ৰগব। পুনৰ আপ্ৰম আছপানাে সম্পূৰ্ণ গ্ৰহৰ্ৰ পথ্লল ৰ্াবলল পৰামশ্ণ প্ৰদম।প্ৰনপ্ৰিত হ’ব সৰ্ গ্ৰহৰ্ দশৃ্যায়ন চশ্মা 
আছপানাৰ লগত থ্াছে, ৰ্াছত আপুপ্ৰন গ্ৰহৰ্ৰ আংপ্ৰশ্ে দশ্া সমূহ প্ৰনৰাপছদ চাব পাছৰ! 

3) এই প্ৰনছদণশ্না সমূহ বুজাত সহায়ে হ’বলল ইয়াৰ লগছত বযাখযাত্মে প্ৰচত্ৰও িদান েৰা লহছে।  

আপপু্ৰি তলৰ উপ্ৰক্ত সকইটা পপ্ৰ়ি, বুপ্ৰজলল তাক পালি কৰামতা বাঞ্চিীয়: 

েই গ্ৰহৰ্ িশৃযায়ি চশোৰ প্ৰিৰাপি বযৱহাৰৰ বামব ইয়াৰ লগত জপ্ৰিত সকমলা 
প্ৰিমিণ শিা োপ্ৰি চপ্ৰলব লাপ্ৰগব। 

েই সূৰ্ণমটা চাওঁমত সিায় গ্ৰহৰ্ িশৃযায়ি চশো 
বযৱহাৰ কপ্ৰৰবই লাপ্ৰগব।
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