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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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পণূর্ স ূযর্�হণ – ৮ এি�ল ২০২৪  

  উত্তর আেমিরকায় �াগতম! 

একিট পূণর্ সূযর্�হণ েদখেত আমােদর েদশ �মণ করার জনয্ আমরা স�ািনত েবাধ করিছ, এবং আমােদর �তয্াশা হেলা  
আপনারা �েতয্েক িনরাপেদ এই চমৎকার ঘটনািট �তয্� করেত সমথর্ হেবন! 

আপনােদর সুিবধােথর্ আমরা এই িনেদর্শনাবলী বাংলায় �দান করিছ। এই িনেদর্শনাবলী, উপেদশ এবং ��তয্াগ 
(“িনেদর্শনাবলী”)-এর ইংেরিজ সং�রণ হল অিফিসয়াল, এবং সরাসির সূযর্েক �তয্� করেত সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ােরর 
যথাযথ এবং সিঠক বয্বহােরর িনিমেত্ত তেথয্র পূণর্ উৎস এবং সহািয়কা। এই িনেদর্শনাবলী 
https://tinyurl.com/2024Instructions-এ পাওয়া যােব, এবং সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ার বয্বহার করেত আপনােক অবশয্ই 
তা পড়েত, বুঝেত এবং অনুসরণ করেত হেব। এই িনেদর্ শনা অনুসরেণ বয্থর্তার ফেল বয্ি�গতভােব আপনার �িত 
সািধত হেত পাের। 
েজয্ািতিবর্দগণ এি�ল ০৮,২০২৪-এর �হণেক “পূণর্ �হণ” বলেছন, তেব পূণর্�াস েদখেত হেল, আপনােক পৃিথবীর 
খুব সর একিট জায়গায় অব�ান করেত হেব যা উত্তর আেমিরকার উপর িদেয় চেল েগেছ (“পূণর্�াস পির�মণ 
পথ” বলা হয়)। যিদ আপিন এই সর পেথর উপর না থােকন, তেব আপিন শধুমা� আংিশক �হণ েদখেত পােবন! তাই, 
আপিন পূণর্�াস পির�মণ পেথ আেছন িক না তা জানা খুবই গর�পূণর্, এবং শী�ই বয্বহার প�িত আপনােক বয্াখয্া করা 
হেব। 

 
পূণর্�াস পির�মণ পথ 

 

�ত শরর সহািয়কা িব�ািরত িনেদর্ শনাবলী 
 

এই নিথেত  বয্বহৃত “সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ার” পিরভাষািট  ইংেরিজ  “Eclipse Glasses” বুঝােনা হেয়েছ, যা এই নিথর �থম পাতায় এবং এই নিথর অনয্ েকাথাও বয্বহৃত হেয়েছ। 

সূযর্েক �তয্� করার জনয্ আপনার সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ােরর বয্বহার একিট আইনগত চুি� স�াদন কের। েযেকােনা সময় সূযর্েক �তয্� করেত সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ার বয্বহার করার 
সময় আপনােক অবশয্ই এই িনেদর্শনাবলীেত উে�িখত সকল িনেদর্শনা, উপেদশ এবং িদকিনেদর্শনা সিঠকভােব এবং পুেরাপুির অনুসরণ করেত হেব। যিদ আপিন স�ূণর্ভােব এবং সিঠকভােব 
িনেদর্শনাসমূহ না বুেঝন, বা েসগেলা অনুসরণ করেত না পােরন, বা যিদ আপিন তাঁেদর শতর্ াবলীেত স�ত না হন, তেব কখনই আপনােক সূযর্ �তয্� করার েচ�া না করার িনেদর্শ এবং অনুেরাধ 
করা যাে�। 

https://www.eclipse2024.org/
https://tinyurl.com/2024Instructions
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�ত শরর এই িনেদর্ িশকািট বাংলায় িলিখত িব�ািরত িনেদর্শনার সংে�িপত রপ, যা �হণ েদখার জনয্ সূযর্ িনরী�ণকারী 
িফ�ার বয্বহার করেত হেল আপনােক অবশয্ই পড়েত হেব, বুঝেত হেব এবং  স�ণূর্ভােব পিরপালন করেত হেব। 

 

1) Eclipse2024.org/find-times েথেক আপনার অব�ান েদখুন, এবং েসখােন পণূর্ �হণ হেব িকনা তাহা, এবং ঐ 

এলাকার জনয্ আংিশক ও (�েযাজয্ ে�ে�) পণূর্ �হেণর ধাপসমূহ শর স�াবয্ সময় খঁুেজ েবর করন। 
 

2) পণূর্ �হণ একিট দশর্নীয় ঘটনা, িক� যিদ আপনার অব�ান “পণূর্�াস পির�মণ পথ”-এর মেধয্ হয় – যা মা� 
দইুশত িকেলািমটােরর মত �শ� হয়, তেব শধমুা� তখনই আপিন পণূর্�াস েদখার অিভ�তা উপেভাগ করেত 
পারেবন। যিদ ঘটনািট েদখার জনয্ আপনার পিরকি�ত অব�ান েথেক পণূর্�াস েদখা না যায়, তেব আমরা 
আপনােক েজারােলা অনুেরাধ করব েযন আপিন এমন একিট জায়গায় অব�ান িনন েযিট পণূর্�াস পির�মণ 
পেথ অবি�ত! 
 

3) �হণ েদখার জনয্ সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ার বয্বহার করেত হেল আপনােক সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ােরর 
েলে�র ব�িটেক সরাসির আপনার েচােখর উপর এমনভােব ধরেত হেব েযন আপনার েচাখ সরাসির সূেযর্র 
িদেক তাকােনা েথেক স�ণূর্ সুরি�ত থােক। 
 

4) সূেযর্র িদেক তাকােনার সময় কখন সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ার বয্বহার করেত হেব: 
a. যিদ আপনার অব�ােন পণূর্ �হণ না হয়, তেব আপনােক অবশয্ই সবসময় সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ােরর 

মধয্ িদেয় তা েদখেত হেব। যিদ আপিন েচােখর যথাযথ সুর�া না িনেয় সূেযর্র িদেক তাকান, তেব 
আপনার েচােখর �ায়ী �িত হওয়ার ঝঁুিক থােক! 

b. যিদ আপনার অব�ােন পণূর্ �হণ হয়, তেব সূেযর্র উ�ল অংেশর েযেকােনা অংশ দশৃয্মান হেল – 
এমনিক তা খুব সর হেলও, আপনােক অবশয্ই সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ােরর মধয্ িদেয় তা েদখেত হেব। 
যিদ আপিন েচােখর যথাযথ সুর�া না িনেয় সূেযর্র িদেক তাকান, তেব আপনার েচােখর �ায়ী �িত 
হওয়ার ঝঁুিক থােক! 

i. তেব শধুমা� পণূর্�ােসর সংি�� সমেয়, যখন সূেযর্র উ�ল অংেশর েকান অংশ েদখা না যায়, 
সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ার বয্বহার না কের আপিন সরাসির পণূর্ �হণ েদখেত পােরন। 

ii. বা�িবক পে�, যিদ পণূর্�ােসর সময় সূযর্েক �তয্� করার জনয্ আপিন সূযর্ িনরী�ণকারী 
িফ�ার বয্বহার করার েচ�া কেরন, তেব আপিন িকছুই েদখেত পােবন না! 

iii. পণূর্�াস েশষ হওয়ার সােথ সােথ, এবং সূেযর্র উ�ল অংশ দশৃয্মান হেল আপনােক অবশয্ই সূযর্ 
িনরী�ণকারী িফ�ার বয্বহাের িফের েযেত হেব। 

5) অনয্ কথায়, 

যখন সেূযর্র উ�ল অংেশর েযেকােনা অংশ দশৃয্মান হয়, তখন সেূযর্র িদেক 
তাকােত আপনােক অবশয্ই সযূর্ িনরী�ণকারী িফ�ার বয্বহার করেত হেব! 

 

সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ােরর �ত শরর সহািয়কা  

https://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
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�থেম, িকছু পািরভািষক শ�গ� রেয়েছ েযগেলা আপনােক বুঝেত হেব! 

�েতয্কিট �হেণর জনয্ এবং পৃিথবীর �েতয্কিট �ােনর জনয্ িকছু নাম রেয়েছ েযগেলা েকান িনিদর্� গর�পূণর্ 
ঘটনার সময় বয্বহার করা হয়। এই ঘটনাগেলােক বলা হয়: 

ঘটনার 
নাম  

ঘটনার বণর্না  এিট েদখেত েকমন  
(একিটপূণর্ �হেণর জনয্) 

এিট েদখেত েকমন  
(একিটআংিশক �হেণর জনয্) 

C1 আংিশক ধাপ শর 
  

C2 পণুর্া� ধাপ শর 

  

 

মধয্ -
�হণ  

�হেণর মাঝামািঝ অব�া  

 

 

C3 পণুর্া� ধাপ েশষ 

 

 

C4 আংিশক ধাপ েশষ 
  

 

 

 

 

সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ার বয্বহা েরর িব�ািরত িনেদর্ শনা  

** ঘেট না! ** 

 

** ঘেট না! ** 

https://www.eclipse2024.org/
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1) সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ার বয্বহােরর সাধারণ িনেদর্ শনাবলী 

1) সাবধােন সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ােরর েমাড়কিট খুলুন (যিদ �েযাজয্ হয়)। 

2) অবয্বহৃত অব�ায় সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ারিটেক সুরি�ত রাখুন। 

3) �িতবার বয্বহােরর পূেবর্ সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ারিটেক পযর্েব�ণ করন; যিদ েলে�র িফ� �িত�� 
হয় বা তােত েকানও �কার দাগ পেড়, তেব তা েভে� ধংস কের েফলুন, এবং তার পিরবেতর্  ভাল 

একিট িনন। 

4) যিদ েলে�র িফ� েকানভােব �িত�� হয়, তেব কখনই সূযর্েক �তয্� করেত সূযর্ িনরী�ণকারী 
িফ�ারবয্বহার করেবন না। 

5) সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ার েথেক েলে�র িফে�র উপাদান সরােবন না, এবং েকানভােবই িফে�র 
উপাদান সরােনা েলে�র মাধয্েম সূযর্ �তয্� করেবন না। 

6) সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ােররস িঠকভােব �ািপত এবং িনখুঁত েল� দশৃয্মান আেলার �িতকর মা�া এবং 
�িতকর অিতেবগনী রি� ও অনয্ানয্ েসৗর রি�েক িনরাপেদ আটেক িদেব। েযেকােনা সময় সূযর্েক �তয্� করার জনয্, এই 
িনেদর্শনাবলীেত �দত্ত িনেদর্শনা অনুযায়ী সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ার বয্বহার করা স�ূণর্ িনরাপদ। “�হণ রি�” বেল িবেশষ 
েকান রি� েনই, যা �হেণর সময় সূযর্েক �তয্� করােক েবিশ বা কম �িত�� করেত পাের। 

7) সূেযর্র উ�ল চাকিতর েযেকােনা অংশ দশৃয্মান হেলই সূযর্েক �তয্� করার জনয্ আপনােক অবশয্ই এখােন বিণর্ত 

িনয়মানুযায়ী সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ারবয্বহার করেত হেব। এিট েযেকােনা উৎস েথেক সংগৃহীত �হণ সংঘিটত হওয়ার 
েযেকােনা সমেয়র (েযমন, উপের বিণর্ত “C2” এবং “C3”) জনয্ই সতয্। 

8) সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ারেক েকান েটিলে�াপ, দরূবী�ণ য�, কয্ােমরা, েল�, আয়না, বা অনয্ েকান অপিটকয্াল যে� যা আেলার �িতফলন 
বা �িতসরণ করেত পাের, বয্বহার করেবন না (“দিৃ�সহায়ক য�”)। 

9) এই ধরেণর দিৃ�সহায়ক য� কখনও সরাসির সূেযর্ তাক করেবন না এবং সূেযর্র িদেক তাক করা অব�ায় বা েকানভােব সূেযর্র 
আেলা একে� জেড়া করা, েক�ীভূত করা বা পুনঃিনেদর্ িশত করা অব�ায় েকান দিৃ�সহায়ক য� বয্বহার কের কখনই সরাসির 
তাকােবন না। 

10) েকান �াণীেক বা এমন েকান বয্ি�েক িযিন সামিয়কভােব আহত, সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ােরর িনরাপদ বয্বহারিবিধ পড়েত, 
বুঝেত এবং েমেন চলেত, বা আইনগতভােব কৃত কােজর দায়ভার েমেন িনেত অ�ম এমন েকান বয্ি�েক সূযর্ িনরী�ণকারী 
িফ�ার বয্বহার করেত িদেবন না। 

11) সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ার বয্বহােরর িনয়মাবলী: 

স�ূণর্ভােব আপনার েচাখ এবং সূেযর্র মাঝামািঝ সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ারিট 
ধরন, এবং সবসময় সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ারিট স�ূণর্ভােব আপনার েচাখ 
এবং সূেযর্র মাঝামািঝ েরেখ সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ােরর িনখুঁত েলে�র মাধয্েম 

সূেযর্র িদেক তাকান। যিদ সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ারিটর আকৃিত কাডর্ েবােডর্ র 
চশমার মত হয়, তেব কাডর্ েবাডর্ িটেক আপিন এমনভােব ভাজ কের িনেত পােরন 
েযন আপিন �াভািবক চশমা বয্বহার করেছন। পূণর্ �হণ না থাকেল কখনই 
সরাসির সূেযর্র িদেক তাকােবন না ( তার মােন হল, িনেচর তািলকায় বিণর্ত 
C2 এবং C2-এর মধয্বত� সমেয় যিদ আপনার দশর্েনর �ােনর ে�ে� তা 
�েযাজয্ হয় ), যিদ না আপিন সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ােরর িনখুঁত েলে�র মধয্ িদেয় তাকান। 

12)  সূযর্েক �তয্� করার েচ�া করেল েচােখর সুর�াকারী িহেসেব আসল িনমর্াতা কতৃর্ ক �দত্ত সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ােরর েল� 
বয্তীত অনয্ েকান পদাথর্ বা ব� বয্বহার করেবন না। 

13)  যিদ এই িনেদর্শনাবলী স�ে� আপনার েকান �� থােক তেব, দয়া কের https://tinyurl.com/glasses-questions-এ 
Eclipse2024.org-এ েযাগােযাগ করন। 

 

 

 

https://www.eclipse2024.org/
http://www.eclipseglasses.us/
http://www.eclipseglasses.us/
https://tinyurl.com/glasses-questions
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2) আপনার অব�ােনর জনয্ �হেণর সুিনিদর্ � ঘটনাবলীর সময় স�েকর্  জান ুন  
 

আপনার অব�ােনর জনয্ eclipse2024.org/find-times-এ �দত্ত তেথয্র উপর িভিত্ত কের, িনেচর িববরণীিট স�� 

করন: 

 

 

আমার অব�ােনর জনয্, �হণিট হল: 

পণূর্ পণূর্ নয় 

(একিটেত বৃত্ত আঁকুন) 
 
 
 
 

যিদ আপনার অব�ােন �হণিট পণূর্, 
তেব িনেচর  

 

“আমার অব�ােন 
�হণিট হল পণূর্  ” 

 
অংেশ �দত্ত িনেদর্ শনাবলী অনুসরণ করন: 

যিদ আপনার অব�ােন �হণিট পণূর্ নয় ,  

তেব িনেচর  
 

“আমার অব�ােন 
�হণিটপণূর্ নয় ” 

 
অংেশ �দত্ত িনেদর্ শনাবলী অনুসরণ করন: 

 
 
 
 

  

https://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
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** আমার অব�ােন �হণিট হলপণূর্ ** 

আপিন পূণর্�াস পির�মণ পেথ রেয়েছন এবং একিট িবরল এবং চমৎকার ঘটনা উপেভাগ করেবন! আপনার অব�ােন �হণিট কখন পূণর্ হেব 
তা িনধর্ারণ করেত পারা খুবই গর�পূণর্। আপনার িলিখত িনেচর সময় অনুযায়ী এবং যখন সূেযর্র উ�ল চাকিতর েকান অংশই দশৃয্মান 
থাকেব না, তার মাধয্েম আপিন পূণর্�ােসর সময় িনণর্য় করেত পারেবন।  

1) আপনার সুিনিদর্� অব�ােনর জনয্ eclipse2024.org/find-times-এ �দত্ত তেথয্র উপর িভিত্ত কের, িনেচর তািলকােত 
িলিপব� �হেণর �িতিট ঘটনার স�াবয্ সময় িলেখ রাখুন (আপনার টাইম েজােনর সােথ সময় সম�য় িনি�ত করেত 
ভুলেবন না!): 

C1- 
এর পেূবর্ 

*  েকান �হণ েনই  * 
  

আপিন অবশয্ই সূযর্ 
িনরী�ণকারী িফ�ার 
বয্বহার করেবন 

C1 আংিশক ধাপ 
শর হেব: 

 

  

আপিন অবশয্ই সূযর্ 
িনরী�ণকারী িফ�ার 
বয্বহার করেবন 

C2 পণুর্া� ধাপ 
শর হেব: 

 

  

C2-এর পর, আপিন 
খািল েচােখ েদখেত 

পােরন 

মধয্-
�হণ  

সংঘটেনর 
সময়: 

 

 
 

আপিন খািল 
েচােখ েদখেত 

পােরন! 

C3 পণুর্া� ধাপ 
েশষ হেব: 

 

  

আপনােক পুনরায় 
অবশয্ই সূযর্ 

িনরী�ণকারী িফ�ার 
বয্বহার করেত হেব 

C4 আংিশক ধাপ 
েশষ হেব: 

 

  

আপিন অবশয্ই সূযর্ 
িনরী�ণকারী িফ�ার 
বয্বহার করেবন 

C4- 
এর পর 

*  েকান �হণ েনই  * 

  

আপিন অবশয্ই সূযর্ 
িনরী�ণকারী িফ�ার 
বয্বহার করেবন 

 

https://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
https://www.eclipse2024.org/time-adjust.html
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2) আপনার অব�ান পূণর্�াস পির�মণ পেথর মেধয্ হেয় থাকেলও, যখন পূণর্ �হণ হেব না তখন আপনােক অবশয্ই 
C2-এর পূেবর্ বা C3-এর পর সূযর্েক �তয্� করেত হেল অবশয্ই সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ার বয্বহার করেত হেব। 

3) আপিন খািল েচােখ েকবল তখনই সূযর্েক �তয্� করেত পারেবন (সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ার বয্বহার না কের)যখন: 
a. আপনার অব�ােন পূণর্ �হণ হয় (আপিন “ঐ পেথ” থােকন), এবং 
b. পূণর্�ােসর সময়(আপনার অব�ােনর জনয্ উপের উি�িখত C2 েথেক C3 পযর্� স�াবয্ সমেয়) এবং 

c. যখন সূেযর্র উ�লচাকিতিট স�ণূর্ভােব চাঁদ �ারা েঢেক থােক। 

সিঠক অব�ােনর উপর িভিত্ত কের পূণর্�ােসর সিঠক সময়ও পিরবিতর্ ত হয়, তাই পূেবর্ই আপনােক অবশয্ই স�াবয্ সময় শনা� কের 
সংর�ণ করেত হেব। উপের আপিন েযই সময় সংর�ণ কেরন তা হল স�াবয্ সময়! 

4) আবারও বলিছ, উপেরর তািলকায় িলিপব� বা েকান বিহঃসূ� েথেক সংগৃহীত েকান সময়  িবেবচনা কের, 
যখনই সূেযর্র উ�ল চাকিতিটর েকান অংশ দশৃয্মান হয়, তখনই সূযর্েক �তয্� করেত হেল আপনােক অবশয্ই 
সবসময় সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ার বয্বহার করেত হেব। 

5) েবাঝার সুিবধােথর্ এই িনেদর্শনাবলীর সােথ িচ�সহ বয্াখয্া যু� করা হেয়েছ। 

 

 

 

আপনােক অবশয্ই িনেচর িববৃিতিট পড়েত হেব, বুঝেত হেব এবং তা েম েন চলেত হেব: 

 
িনরাপেদ বয্বহােরর জনয্, আিম সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ার 

বয্বহার সং�া� সকল িনেদর্ শনাবলী অবশয্ই েমেন চলব। 
 
 

যিদ সূেযর্র উ�ল চাকিতর েযেকােনা অংশ দশৃয্মান 
হয়, তেব সূযর্েক �তয্� করেত আিম অবশয্ই সূযর্ 

িনরী�ণকারী িফ�ার বয্বহার করব। 
 

  

https://www.eclipse2024.org/
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** আমার অব�ােন �হণিটপণূর্ নয় ** 

আপিন পূণর্�াস পির�মণ পেথর মেধয্ েনই এবং তাই পূণর্ �হেণর েসৗ�যর্ উপেভাগ করেত পারেবন না। (এই উে�খেযাগয্ অিভ�তািট 
ভাগাভািগ করেত আমরা আপনােক আপনার অব�ানিট পূণর্�াস পির�মণ পেথ �ানা�র করার জনয্ েজার সুপািরশ কির!) 

1) আপনার সুিনিদর্� অব�ােনর জনয্ eclipse2024.org/find-times-এ �দত্ত তেথয্র উপর িভিত্ত কের, িনেচর তািলকােত 
িলিপব� �হেণর �িতিট ঘটনার স�াবয্ সময় িলেখ রাখুন (আপনার টাইম েজােনর সােথ সময় সম�য় িনি�ত 
করেত ভুলেবন না!): 

C1 - 
এর পেূবর্ 

*  েকান �হণ েনই  * 

  

আপিন অবশয্ই সূযর্ 
িনরী�ণকারী িফ�ার 
বয্বহার করেবন 

C1 আংিশক ধাপ 
শর হেব: 

 

  

আপিন অবশয্ই সূযর্ 
িনরী�ণকারী িফ�ার 
বয্বহার করেবন 

মধয্-�হণ  সংঘটেনর 
সময়: 

 

  

আপিন অবশয্ই সূযর্ 
িনরী�ণকারী িফ�ার 
বয্বহার করেবন 

C4 আংিশক ধাপ 
েশষ হেব: 

 

  

আপিন অবশয্ই সূযর্ 
িনরী�ণকারী িফ�ার 
বয্বহার করেবন 

C4 - 
এর পর 

*  েকান �হণ েনই  * 

  

আপিন অবশয্ই সূযর্ 
িনরী�ণকারী িফ�ার 
বয্বহার করেবন 

(ল� করন েয C2 এবং C3-এর জনয্ েকান সময় তািলকাভু� করা হয়িন, কারণ আপনার অব�ােন পূণর্ �হণ েনই!) 

2) েযেহতু আপনার অব�ােন �হণিট পণূর্ নয়, তাই সূযর্েক �তয্� করেত আপনােক সবসময় অবশয্ই সূযর্ 
িনরী�ণকারী িফ�ার বয্বহার করেত হেব। আবার বলিছ, আপিন পূণর্�াস পির�মণ পেথ আসুন। আপনার সােথ 
সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ার িনেত ভুলেবন না, েযন আপিন িনরাপেদ আংিশক �হণিট �তয্� করেত পােরন! 

3) েবাঝার সুিবধােথর্ এই িনেদর্শনাবলীর সােথ িচ�সহ বয্াখয্া যু� করা হেয়েছ। 

আপনােক অবশয্ই িনেচর িববৃিতিট পড়েত হেব, বুঝেত হেব এবং তা েম েন চলেত হেব: 

িনরাপেদ বয্বহােরর জনয্, আিম সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ার 

বয্বহার সং�া� সকল িনেদর্ শনাবলী অবশয্ই েমেন চলব। 

সূযর্েক �তয্� করেত আিম সবসময় অবশয্ই 
সূযর্ িনরী�ণকারী িফ�ার বয্বহার করব।
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