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TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF SOLAR VIEWER 

 Please read these Instructions for Use carefully before using the Solar Viewer.  Your purchase and 
use of the Solar Viewer 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 a Solar Viewer. 

 The term “Solar Viewer” refers to the special cardboard-and-polymer optical products, marked “SAFE FOR DIRECT SOLAR 
VIEWING”, manufactured by Rainbow Symphony of Reseda CA, and sold by Eclipse2017.org for the purpose of viewing the 
Sun during the solar eclipse of August 21, 2017, 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 Solar Viewer, 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 Solar Viewer has 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 Solar Viewers are 
used, permanent eye injury could result.   

 You should never look directly at the Sun, with or without the aid of the Solar Viewer, if you have any temporary or 
permanent medical or other condition which either (1) prevents your use of the Solar Viewer 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 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 Solar Viewer. 

 You agree that if you let others use the Solar Viewer, 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 Solar Viewer. 

 By using the Solar Viewer 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  Solar Viewer;  
 (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 Solar Viewer; and 
(d)  the Solar Viewer is fragile and any damage to it or modification of it will render it immediately and 
permanently unusable for its intended purpose. 

Release and Limitation of Liability 

By way of purchasing and using the Solar Viewer, 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 Solar Viewer 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 Solar Viewer. All risks associated with using the Solar 
Viewer rest solely and entirely with the user, irrespective of whether the Solar Viewer is used by the original purchaser or any 
third party. You fully understand and assume the risks in using the Solar Viewer. 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 Solar Viewer.  

 THE MANUFACTURER AND SELLER OF THE SOLAR VIEWER MAKE NO WARRANTY OF ANY KIND, 
EXPRESSED OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE SOLAR VIEWER, 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 SOLAR VIEWER 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.  Eclipse2017.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.   
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পণূয সরূ্যগ্রহণ - ২১ অগাস্ট ২০১৭ 

 র্কু্তরাষ্ট্রে স্বাগতম! 

একটি পূর্ণ সূর্ণগ্রহর্ সেখতে আমোতের সেশ ভ্রমর্ করোর জন্য আমরো সম্মোনন্ে সবোধ করনি, এবং আমোতের প্রেযোশো হত ো  আপন্োরো প্রতেযতক 

নন্রোপতে এই চমৎকোর ঘটন্োটি প্রেযক্ষ করতে সমর্ণ হতবন্! 

আপন্োতের সুনবধোতর্ণ আমরো এই নন্তেণশন্োব ী বোং োয় প্রেোন্ করনি। এই নন্তেণশন্োব ী, উপতেশ এবং স্বত্বেযোগ (“নন্তেণশন্োব ী”)-এর 

ইংতরনজ সংস্করর্ হ  অনিনসয়ো , এবং সরোসনর সূর্ণতক প্রেযক্ষ করতে সূর্ণ নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোতরর র্র্োর্র্ এবং সঠিক বযবহোতরর নন্নমতে 

েতর্যর পূর্ণ উৎস এবং সহোনয়কো। এই নন্তেণশন্োব ী http://tinyurl.com/viewer-instructions-এ পোওয়ো র্োতব, এবং সূর্ণ নন্রীক্ষর্কোরী 
নিল্টোর বযবহোর করতে আপন্োতক অবশযই েো পড়তে, বঝুতে এবং অন্সুরর্ করতে হতব। এই নিষ্ট্রদয শিা অিুসরষ্ট্রণ ব্যর্যতার িষ্ট্রে 

ব্যনক্তগতভাষ্ট্রব্ আপিার ক্ষনত সানিত হষ্ট্রত পাষ্ট্রর। 
সজযোনেনবণেগর্ অগোস্ট ২১, ২০১৭-এর গ্রহর্তক “পূর্ণ গ্রহর্” ব তিন্, েতব পরূ্ণগ্রোস সেখতে হত , আপন্োতক পৃনর্বীর খুব সরু একটি 

জোয়গোয় অবস্থোন্ করতে হতব র্ো র্ুক্তরোতের উপর নেতয় চত  সগতি (“পূর্ণগ্রোস পনরক্রমর্ পর্” ব ো হয়)। র্নে আপনন্ এই সরু পতর্র 

উপর ন্ো র্োতকন্, েতব আপনন্ শুধুমোত্র আংনশক গ্রহর্ সেখতে পোতবন্! েোই, আপনন্ পূর্ণগ্রোস পনরক্রমর্ পতর্ আতিন্ নক ন্ো েো জোন্ো খুবই 

গুরুত্বপূর্ণ, এবং শীঘ্রই বযবহোর পদ্ধনে আপন্োতক বযোখযো করো হতব। 

 
পূর্ণগ্রোস পনরক্রমর্ পর্ 

 

দ্রুত শুরুর সহানিকা নব্স্তানরত নিষ্ট্রদয শিাব্েী 
 

এই ন্নিসে  বযবহৃে “সূর্ণ নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোর” পনরভোষোটি  ইংতরনজ  “Solar Viewer” বঝুোতন্ো হতয়তি, র্ো এই ন্নিে প্রর্ম পোেোয় এবং এই ন্নিে অন্য সকোর্োও বযবহৃে হতয়তি। 

সূর্ণতক প্রেযক্ষ করোর জন্য আপন্োর সূর্ণ নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোতরর বযবহোর একটি আইন্গে চুনক্ত সম্পোেন্ কতর। সর্তকোতন্ো সময় সূর্ণতক প্রেযক্ষ করতে সূর্ণ নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোর বযবহোর করোর 

সময় আপন্োতক অবশযই এই নন্তেণশন্োব ীতে উতেনখে সক  নন্তেণশন্ো, উপতেশ এবং নেকনন্তেণশন্ো সঠিকভোতব এবং পুতরোপুনর অন্সুরর্ করতে হতব। র্নে আপনন্ সমূ্পর্ণভোতব এবং সঠিকভোতব 
নন্তেণশন্োসমহূ ন্ো বতুঝন্, বো সসগুত ো অন্সুরর্ করতে ন্ো পোতরন্, বো র্নে আপনন্ েোাঁতের শেণ োব ীতে সম্মে ন্ো হন্, েতব কখন্ই আপন্োতক সূর্ণ প্রেযক্ষ করোর সচষ্টো ন্ো করোর নন্তেণশ এবং 
অন্তুরোধ করো র্োতে। 
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দ্রুে শুরুর এই নন্তেণ নশকোটি বোং োয় ন নখে নবস্তোনরে নন্তেণশন্োর সংতক্ষনপে রূপ, র্ো গ্রহর্ সেখোর জন্য সূর্ণ নন্রীক্ষর্কোরী 
নিল্টোর বযবহোর করতে হত  আপন্োতক অবশযই পড়তে হতব, বঝুতে হতব এবং  সমূ্পর্েভোতব পনরপো ন্ করতে হতব। 

 

1) http://tinyurl.com/find-times থর্ষ্ট্রক আপিার অব্স্থাি থদখুি, এব্ং থসখাষ্ট্রি পণূয গ্রহণ হষ্ট্রব্ নকিা তাহা, এব্ং ঐ 

এোকার জিয আংনশক ও (প্রষ্ট্রর্াজয থক্ষষ্ট্রে) পণূয গ্রহষ্ট্রণর িাপসমূহ শুরু সম্ভাব্য সমি খুুঁষ্ট্রজ থব্র করুি। 
 

2) পণূয গ্রহণ একটি দশযিীি ঘটিা, নকন্তু র্নদ আপিার অব্স্থাি “পণূযগ্রাস পনরক্রমণ পর্”-এর মষ্ট্রিয হি – র্া মাে 

একশত মাইষ্ট্রের মত প্রশস্ত হি, তষ্ট্রব্ শুিুমাে তখিই আপনি পণূযগ্রাস থদখার অনভজ্ঞতা উপষ্ট্রভাগ করষ্ট্রত পারষ্ট্রব্ি। 

র্নদ ঘটিাটি থদখার জিয আপিার পনরকনিত অব্স্থাি থর্ষ্ট্রক পণূযগ্রাস থদখা িা র্াি, তষ্ট্রব্ আমরা আপিাষ্ট্রক 

থজারাষ্ট্রো অিুষ্ট্ররাি করব্ থর্ি আপনি এমি একটি জািগাি অব্স্থাি নিি থর্টি পণূযগ্রাস পনরক্রমণ পষ্ট্রর্ অব্নস্থত! 
 

3) গ্রহণ থদখার জিয সরূ্য নিরীক্ষণকারী নিল্টার ব্যব্হার করষ্ট্রত হষ্ট্রে আপিাষ্ট্রক সরূ্য নিরীক্ষণকারী নিল্টাষ্ট্ররর থেষ্ট্রের 

ব্স্তুটিষ্ট্রক সরাসনর আপিার থ াষ্ট্রখর উপর এমিভাষ্ট্রব্ িরষ্ট্রত হষ্ট্রব্ থর্ি আপিার থ াখ সরাসনর সষূ্ট্রর্যর নদষ্ট্রক তাকাষ্ট্রিা 
থর্ষ্ট্রক সম্পণূয সরুনক্ষত র্াষ্ট্রক। 
 

4) সষূ্ট্রর্যর নদষ্ট্রক তাকাষ্ট্রিার সমি কখি সরূ্য নিরীক্ষণকারী নিল্টার ব্যব্হার করষ্ট্রত হষ্ট্রব্: 

a. র্নদ আপিার অব্স্থাষ্ট্রি পণূয গ্রহণ িা হি, তষ্ট্রব্ আপিাষ্ট্রক অব্শযই সব্সমি সরূ্য নিরীক্ষণকারী নিল্টাষ্ট্ররর 

মিয নদষ্ট্রি তা থদখষ্ট্রত হষ্ট্রব্। র্নদ আপনি থ াষ্ট্রখর র্র্ার্র্ সরুক্ষা িা নিষ্ট্রি সষূ্ট্রর্যর নদষ্ট্রক তাকাি, তষ্ট্রব্ 

আপিার থ াষ্ট্রখর স্থািী ক্ষনত হওিার ঝুুঁ নক র্াষ্ট্রক! 

b. র্নদ আপিার অব্স্থাষ্ট্রি পণূয গ্রহণ হি, তষ্ট্রব্ সষূ্ট্রর্যর উজ্জ্বে অংষ্ট্রশর থর্ষ্ট্রকাষ্ট্রিা অংশ দশৃযমাি হষ্ট্রে – এমিনক 

তা খুব্ সরু হষ্ট্রেও, আপিাষ্ট্রক অব্শযই সরূ্য নিরীক্ষণকারী নিল্টাষ্ট্ররর মিয নদষ্ট্রি তা থদখষ্ট্রত হষ্ট্রব্। র্নদ 

আপনি থ াষ্ট্রখর র্র্ার্র্ সরুক্ষা িা নিষ্ট্রি সষূ্ট্রর্যর নদষ্ট্রক তাকাি, তষ্ট্রব্ আপিার থ াষ্ট্রখর স্থািী ক্ষনত হওিার 

ঝুুঁ নক র্াষ্ট্রক! 

i. তষ্ট্রব্ শুিুমাে পণূযগ্রাষ্ট্রসর সংনক্ষপ্ত সমষ্ট্রি, র্খি সষূ্ট্রর্যর উজ্জ্বে অংষ্ট্রশর থকাি অংশ থদখা িা র্াি, সরূ্য 
নিরীক্ষণকারী নিল্টার ব্যব্হার িা কষ্ট্রর আপনি সরাসনর পণূয গ্রহণ থদখষ্ট্রত পাষ্ট্ররি। 

ii. ব্াস্তনব্ক পষ্ট্রক্ষ, র্নদ পণূযগ্রাষ্ট্রসর সমি সরূ্যষ্ট্রক প্রতযক্ষ করার জিয আপনি সরূ্য নিরীক্ষণকারী নিল্টার 

ব্যব্হার করার থ ষ্টা কষ্ট্ররি, তষ্ট্রব্ আপনি নকছুই থদখষ্ট্রত পাষ্ট্রব্ি িা! 

iii. পণূযগ্রাস থশষ হওিার সাষ্ট্রর্ সাষ্ট্রর্, এব্ং সষূ্ট্রর্যর উজ্জ্বে অংশ দশৃযমাি হষ্ট্রে আপিাষ্ট্রক অব্শযই সরূ্য 
নিরীক্ষণকারী নিল্টার ব্যব্হাষ্ট্রর নিষ্ট্রর থর্ষ্ট্রত হষ্ট্রব্। 

5) অিয কর্াি, 

র্খি সূষ্ট্রর্যর উজ্জ্বে অংষ্ট্রশর থর্ষ্ট্রকাষ্ট্রিা অংশ দশৃযমাি হি, তখি সূষ্ট্রর্যর নদষ্ট্রক 

তাকাষ্ট্রত আপিাষ্ট্রক অব্শযই সূর্য নিরীক্ষণকারী নিল্টার ব্যব্হার করষ্ট্রত হষ্ট্রব্! 
 

সরূ্য নিরীক্ষণকারী নিল্টাষ্ট্ররর দ্রুত শুরুর সহানিকা 
 

http://www.eclipse2017.org/
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প্রর্তম, নকিু পোনরভোনষক শব্দগুে রতয়তি সর্গুত ো আপন্োতক বুঝতে হতব! 

প্রতেযকটি গ্রহতর্র জন্য এবং পৃনর্বীর প্রতেযকটি স্থোতন্র জন্য নকিু ন্োম রতয়তি সর্গুত ো সকোন্ নন্নেণষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটন্োর সময় 

বযবহোর করো হয়। এই ঘটন্োগুত োতক ব ো হয়: 

ঘটিার 

িাম 
ঘটিার ব্ণযিা এটি থদখষ্ট্রত থকমি  

(একটিপূর্ণ গ্রহতর্র জন্য) 

এটি থদখষ্ট্রত থকমি  

(একটিআংনশক গ্রহতর্র জন্য) 

C1 আংনশক িাপ শুরু 

  

C2 পণুযাঙ্গ িাপ শুরু 

  

 

মিয -
গ্রহণ 

গ্রহষ্ট্রণর মাঝামানঝ অব্স্থা  

 

 

C3 পণুযাঙ্গ িাপ থশষ 

 

 

C4 আংনশক িাপ থশষ 

  

 

 

 

 

সরূ্য নিরীক্ষণকারী নিল্টার ব্যব্হাষ্ট্ররর নব্স্তানরত নিষ্ট্রদয শিা 
 

** ঘষ্ট্রট িা! ** 

 

** ঘষ্ট্রট িা! ** 

http://www.eclipse2017.org/
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1) সরূ্য নিরীক্ষণকারী নিল্টার ব্যব্হাষ্ট্ররর সািারণ নিষ্ট্রদয শিাব্েী 

1) সোবধোতন্ সূর্ণ নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোতরর সমোড়কটি খু ুন্ (র্নে প্রতর্োজয হয়)। 

2) অবযবহৃে অবস্থোয় সূর্ণ নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোরটিতক সুরনক্ষে রোখুন্। 

3) প্রনেবোর বযবহোতরর পূতবণ সূর্ণ নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোরটিতক পর্ণতবক্ষর্ করুন্; র্নে স তের নিল্ম ক্ষনেগ্রস্ত হয় বো েোতে 

সকোন্ও প্রকোর েোগ পতড়, েতব েো সভতে ধংস কতর সি ুন্, এবং েোর পনরবতেণ  ভো  একটি নন্ন্। 

4) র্নে স তের নিল্ম সকোন্ভোতব ক্ষনেগ্রস্ত হয়, েতব কখন্ই সূর্ণতক প্রেযক্ষ করতে সূর্ণ নন্রীক্ষর্কোরী 
নিল্টোরবযবহোর করতবন্ ন্ো। 

5) সূর্ণ নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোর সর্তক স তের নিতল্মর উপোেোন্ সরোতবন্ ন্ো, এবং সকোন্ভোতবই নিতল্মর উপোেোন্ 

সরোতন্ো স তের মোধযতম সূর্ণ প্রেযক্ষ করতবন্ ন্ো। 

6) সূর্ণ নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোতররস ঠিকভোতব স্থোনপে এবং নন্খুাঁে স ে েশৃযমোন্ আত োর ক্ষনেকর মোত্রো এবং 
ক্ষনেকর অনেতবগুন্ী রনি ও অন্যোন্য সসৌর রনিতক নন্রোপতে আটতক নেতব। সর্তকোতন্ো সময় সূর্ণতক প্রেযক্ষ 

করোর জন্য, এই নন্তেণশন্োব ীতে প্রেে নন্তেণশন্ো অন্ুর্োয়ী সূর্ণ নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোর বযবহোর করো সম্পূর্ণ 
নন্রোপে। “গ্রহর্ রনি” বত  নবতশষ সকোন্ রনি সন্ই, র্ো গ্রহতর্র সময় সূর্ণতক প্রেযক্ষ করোতক সবনশ বো কম ক্ষনেগ্রস্ত করতে পোতর। 

7) সূষ্ট্রর্যর উজ্জ্বে  াকনতর থর্ষ্ট্রকাষ্ট্রিা অংশ দশৃযমাি হষ্ট্রেই সূর্যষ্ট্রক প্রতযক্ষ করার জিয আপিাষ্ট্রক অব্শযই এখাষ্ট্রি ব্নণযত 

নিিমািুর্ািী সূর্য নিরীক্ষণকারী নিল্টারব্যব্হার করষ্ট্রত হষ্ট্রব্। এটি থর্ষ্ট্রকাষ্ট্রিা উৎস থর্ষ্ট্রক সংগহৃীত গ্রহণ সংঘটিত হওিার 

থর্ষ্ট্রকাষ্ট্রিা সমষ্ট্রির (থর্মি, উপষ্ট্রর ব্নণযত “C2” এব্ং “C3”) জিযই সতয। 

8) সূর্ণ নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোরতক সকোন্ সটন তস্কোপ, েরূবীক্ষর্ র্ন্ত্র, কযোতমরো, স ে, আয়ন্ো, বো অন্য সকোন্ অপটিকযো  র্তন্ত্র র্ো আত োর প্রনেি ন্ 

বো প্রনেসরর্ করতে পোতর, বযবহোর করতবন্ ন্ো (“েনৃষ্টসহোয়ক র্ন্ত্র”)। 

9) এই ধরতর্র েনৃষ্টসহোয়ক র্ন্ত্র কখন্ও সরোসনর সূতর্ণ েোক করতবন্ ন্ো এবং সূতর্ণর নেতক েোক করো অবস্থোয় বো সকোন্ভোতব সূতর্ণর আত ো একতত্র 

জতড়ো করো, সকন্দ্রীভূে করো বো পুন্ঃনন্তেণ নশে করো অবস্থোয় সকোন্ েনৃষ্টসহোয়ক র্ন্ত্র বযবহোর কতর কখন্ই সরোসনর েোকোতবন্ ন্ো। 

10) সকোন্ প্রোর্ীতক বো এমন্ সকোন্ বযনক্ততক নর্নন্ সোমনয়কভোতব আহে, সূর্ণ নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোতরর নন্রোপে বযবহোরনবনধ পড়তে, বুঝতে এবং 
সমতন্ চ তে, বো আইন্গেভোতব কৃে কোতজর েোয়ভোর সমতন্ নন্তে অক্ষম এমন্ সকোন্ বযনক্ততক সূর্ণ নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোর বযবহোর করতে নেতবন্ 

ন্ো। 

11) সূর্ণ নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোর বযবহোতরর নন্য়মোব ী: 

সম্পূর্ণভোতব আপন্োর সচোখ এবং সূতর্ণর মোঝোমোনঝ সূর্ণ নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোরটি ধরুন্, এবং 
সবসময় সূর্ণ নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোরটি সম্পূর্ণভোতব আপন্োর সচোখ এবং সূতর্ণর মোঝোমোনঝ সরতখ 

সূর্ণ নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোতরর নন্খুাঁে স তের মোধযতম সূতর্ণর নেতক েোকোন্। র্নে সূর্ণ 
নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোরটির আকৃনে কোর্ণ তবোতর্ণ র চশমোর মে হয়, েতব কোর্ণ তবোর্ণ টিতক আপনন্ 

এমন্ভোতব ভোজ কতর নন্তে পোতরন্ সর্ন্ আপনন্ স্বোভোনবক চশমো বযবহোর করতিন্। পূর্ণ গ্রহর্ ন্ো 
র্োকত  কখন্ই সরোসনর সূতর্ণর নেতক েোকোতবন্ ন্ো ( েোর মোতন্ হ , নন্তচর েোন কোয় বনর্ণে C2 

এবং C2-এর মধযবেী সমতয় র্নে আপন্োর েশণতন্র স্থোতন্র সক্ষতত্র েো প্রতর্োজয হয় ), র্নে ন্ো 
আপনন্ সূর্ণ নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোতরর নন্খুাঁে স তের মধয নেতয় েোকোন্। 

12)  সূর্ণতক প্রেযক্ষ করোর সচষ্টো করত  সচোতখর সুরক্ষোকোরী নহতসতব আস  নন্মণোেো কেৃণ ক প্রেে সূর্ণ 
নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোতরর স ে বযেীে অন্য সকোন্ পেোর্ণ বো বস্তু বযবহোর করতবন্ ন্ো। 

13)  র্নে এই নন্তেণশন্োব ী সম্বতে আপন্োর সকোন্ প্রশ্ন র্োতক েতব, েয়ো কতর http://tinyurl.com/viewer-questions-এ Eclipse2017.org-এ 

সর্োগোতর্োগ করুন্। 
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2) আপিার অব্স্থাষ্ট্রির জিয গ্রহষ্ট্রণর সুনিনদয ষ্ট ঘটিাব্েীর সমি সম্পষ্ট্রকয  জািুি 
 

আপন্োর অবস্থোতন্র জন্য http://tinyurl.com/find-times-এ প্রেে েতর্যর উপর নভনে কতর, নন্তচর নববরর্ীটি সম্পন্ন করুন্: 

 

 

আমার অব্স্থাষ্ট্রির জিয, গ্রহণটি হে: 

 

পণূয পণূয িি 

(একটিতে বৃে আাঁকুন্) 

 

 

 

 

র্নদ আপিার অব্স্থাষ্ট্রি গ্রহণটি পণূয , 

তষ্ট্রব্ নিষ্ট্র র  

 

“আমার অব্স্থাষ্ট্রি 

গ্রহণটি হে পণূয  ” 
 

অংষ্ট্রশ প্রদত্ত নিষ্ট্রদয শিাব্েী অিুসরণ করুি: 

র্নদ আপিার অব্স্থাষ্ট্রি গ্রহণটি পণূয িি,  

তষ্ট্রব্ নিষ্ট্র র  

 

“আমার অব্স্থাষ্ট্রি 

গ্রহণটিপণূয িি ” 
 

অংষ্ট্রশ প্রদত্ত নিষ্ট্রদয শিাব্েী অিুসরণ করুি: 
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** আমার অব্স্থাষ্ট্রি গ্রহণটি হেপণূয ** 

আপনন্ পূর্ণগ্রোস পনরক্রমর্ পতর্ রতয়তিন্ এবং একটি নবর  এবং চমৎকোর ঘটন্ো উপতভোগ করতবন্! আপন্োর অবস্থোতন্ গ্রহর্টি কখন্ পরূ্ণ 
হতব েো নন্ধণোরর্ করতে পোরো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপন্োর ন নখে নন্তচর সময় অন্রু্োয়ী এবং র্খন্ সূতর্ণর উজ্জ্ব  চোকনের সকোন্ অংশই 

েশৃযমোন্ র্োকতব ন্ো, েোর মোধযতম আপনন্ পূর্ণগ্রোতসর সময় নন্র্ণয় করতে পোরতবন্।  

1) আপন্োর সুনন্নেণষ্ট অবস্থোতন্র জন্য http://tinyurl.com/find-times-এ প্রেে েতর্যর উপর নভনে কতর, নন্তচর েোন কোতে ন নপবদ্ধ 

গ্রহতর্র প্রনেটি ঘটন্োর সম্ভোবয সময় ন তখ রোখুন্ (আপন্োর টোইম সজোতন্র সোতর্ সময় সমন্বয় নন্নিে করতে ভু তবন্ ন্ো!): 

C1- 
এর পষূ্ট্রব্য 

*  থকাি গ্রহণ থিই  * 

  

আপনন্ অব্শযই সরূ্ণ 
নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোর 

বযবহোর করতবন্ 

C1 
আংনশক িাপ 

শুরু হষ্ট্রব্: 

 

  

আপনন্ অব্শযই সরূ্ণ 
নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোর 

বযবহোর করতবন্ 

C2 
পণুযাঙ্গ িাপ 

শুরু হষ্ট্রব্: 

 

  

C2-এর পর, আপনন্ 

খোন  সচোতখ সেখতে 

পোতরন্ 

মিয-
গ্রহণ 

সংঘটষ্ট্রির 

সমি: 

 

 
 

আপনি খানে 

থ াষ্ট্রখ থদখষ্ট্রত 

পাষ্ট্ররি! 

C3 
পণুযাঙ্গ িাপ 

থশষ হষ্ট্রব্: 

 

  

আপন্োতক পুন্রোয় 

অব্শযই সূর্ণ 
নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোর 

বযবহোর করতে হতব 

C4 
আংনশক িাপ 

থশষ হষ্ট্রব্: 

 

  

আপনন্ অব্শযই সরূ্ণ 
নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোর 

বযবহোর করতবন্ 

C4- 

এর পর 
*  থকাি গ্রহণ থিই  * 

  

আপনন্ অব্শযই সরূ্ণ 
নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোর 

বযবহোর করতবন্ 

 

2) আপন্োর অবস্থোন্ পূর্ণগ্রোস পনরক্রমর্ পতর্র মতধয হতয় র্োকত ও, র্খন্ পূর্ণ গ্রহর্ হতব ন্ো েখন্ আপন্োতক অবশযই C2-এর পূতবণ বো 
C3-এর পর সূর্ণতক প্রেযক্ষ করতে হত  অবশযই সরূ্ণ নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোর বযবহোর করতে হতব। 

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/find-times
http://www.tinyurl/time-adjust
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3) আপনন্ খোন  সচোতখ সকব  েখন্ই সূর্ণতক প্রেযক্ষ করতে পোরতবন্ (সূর্ণ নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোর বযবহোর ন্ো কতর)র্খন্: 

a. আপন্োর অবস্থোতন্ পূর্ণ গ্রহর্ হয় (আপনন্ “ঐ পতর্” র্োতকন্), এব্ং 
b. পূর্ণগ্রোতসর সময়(আপন্োর অবস্থোতন্র জন্য উপতর উনেনখে C2 সর্তক C3 পর্ণন্ত সম্ভোবয সমতয়) এব্ং 
c. র্খি সষূ্ট্রর্যর উজ্জ্বে াকনতটি সম্পণূযভাষ্ট্রব্  াুঁদ দ্বারা থেষ্ট্রক র্াষ্ট্রক। 

সঠিক অবস্থোতন্র উপর নভনে কতর পূর্ণগ্রোতসর সঠিক সময়ও পনরবনেণ ে হয়, েোই পূতবণই আপন্োতক অবশযই সম্ভোবয সময় শন্োক্ত কতর 

সংরক্ষর্ করতে হতব। উপতর আপনন্ সর্ই সময় সংরক্ষর্ কতরন্ েো হ  সম্ভোবয সময়! 

4) আবোরও ব নি, উপতরর েোন কোয় ন নপবদ্ধ বো সকোন্ বনহঃসূত্র সর্তক সংগৃহীে সকোন্ সময়  নব্ষ্ট্রব্ িা কষ্ট্রর, র্খিই সষূ্ট্রর্যর 

উজ্জ্বে  াকনতটির থকাি অংশ দশৃযমাি হি, তখিই সরূ্যষ্ট্রক প্রতযক্ষ করষ্ট্রত হষ্ট্রে আপিাষ্ট্রক অব্শযই সব্সমি সরূ্য 
নিরীক্ষণকারী নিল্টার ব্যব্হার করষ্ট্রত হষ্ট্রব্। 

5) সবোঝোর সুনবধোতর্ণ এই নন্তেণশন্োব ীর সোতর্ নচত্রসহ বযোখযো র্ুক্ত করো হতয়তি। 

 

 

 

আপিাষ্ট্রক অব্শযই নিষ্ট্র র নব্বৃ্নতটি পড়ষ্ট্রত হষ্ট্রব্, ব্ুঝষ্ট্রত হষ্ট্রব্ এব্ং তা থমষ্ট্রি  েষ্ট্রত হষ্ট্রব্: 

 
নিরাপষ্ট্রদ ব্যব্হাষ্ট্ররর জিয, আনম সূর্য নিরীক্ষণকারী নিল্টার 

ব্যব্হার সংক্রান্ত সকে নিষ্ট্রদয শিাব্েী অব্শযই থমষ্ট্রি  েব্। 

 

 
র্নদ সূষ্ট্রর্যর উজ্জ্বে  াকনতর থর্ষ্ট্রকাষ্ট্রিা অংশ 

দশৃযমাি হি, তষ্ট্রব্ সূর্যষ্ট্রক প্রতযক্ষ করষ্ট্রত আনম 

অব্শযই সূর্য নিরীক্ষণকারী নিল্টার ব্যব্হার করব্। 
 

  

http://www.eclipse2017.org/
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** আমার অব্স্থাষ্ট্রি গ্রহণটিপণূয িি ** 

আপনন্ পূর্ণগ্রোস পনরক্রমর্ পতর্র মতধয সন্ই এবং েোই পূর্ণ গ্রহতর্র সসৌন্দর্ণ উপতভোগ করতে পোরতবন্ ন্ো। (এই উতেখতর্োগয অনভজ্ঞেোটি 

ভোগোভোনগ করতে আমরো আপন্োতক আপন্োর অবস্থোন্টি পূর্ণগ্রোস পনরক্রমর্ পতর্ স্থোন্োন্তর করোর জন্য সজোর সুপোনরশ কনর!) 

1) আপন্োর সুনন্নেণষ্ট অবস্থোতন্র জন্য http://tinyurl.com/find-times-এ প্রেে েতর্যর উপর নভনে কতর, নন্তচর েোন কোতে ন নপবদ্ধ 

গ্রহতর্র প্রনেটি ঘটন্োর সম্ভোবয সময় ন তখ রোখুন্ (আপন্োর টোইম সজোতন্র সোতর্ সময় সমন্বয় নন্নিে করতে ভু তবন্ ন্ো!): 

C1 - 
এর পষূ্ট্রব্য 

*  থকাি গ্রহণ থিই  * 

  

আপনন্ অব্শযই সরূ্ণ 
নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোর 

বযবহোর করতবন্ 

C1 
আংনশক িাপ 

শুরু হষ্ট্রব্: 

 

  

আপনন্ অব্শযই সরূ্ণ 
নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোর 

বযবহোর করতবন্ 

মিয-
গ্রহণ 

সংঘটষ্ট্রির 

সমি: 

 

  

আপনন্ অব্শযই সরূ্ণ 
নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোর 

বযবহোর করতবন্ 

C4 
আংনশক িাপ 

থশষ হষ্ট্রব্: 

 

  

আপনন্ অব্শযই সরূ্ণ 
নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোর 

বযবহোর করতবন্ 

C4 - 
এর পর 

*  থকাি গ্রহণ থিই  * 

  

আপনন্ অব্শযই সরূ্ণ 
নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোর 

বযবহোর করতবন্ 

( ক্ষ করুন্ সর্ C2 এবং C3-এর জন্য সকোন্ সময় েোন কোভুক্ত করো হয়নন্, কোরর্ আপন্োর অবস্থোতন্ পূর্ণ গ্রহর্ সন্ই!) 

2) থর্ষ্ট্রহতু আপিার অব্স্থাষ্ট্রি গ্রহণটি পণূয িি, তাই সরূ্যষ্ট্রক প্রতযক্ষ করষ্ট্রত আপিাষ্ট্রক সব্সমি অব্শযই সরূ্য নিরীক্ষণকারী 
নিল্টার ব্যব্হার করষ্ট্রত হষ্ট্রব্। আবোর ব নি, আপনন্ পূর্ণগ্রোস পনরক্রমর্ পতর্ আসুন্। আপন্োর সোতর্ সূর্ণ নন্রীক্ষর্কোরী নিল্টোর 

নন্তে ভু তবন্ ন্ো, সর্ন্ আপনন্ নন্রোপতে আংনশক গ্রহর্টি প্রেযক্ষ করতে পোতরন্! 

3) সবোঝোর সুনবধোতর্ণ এই নন্তেণশন্োব ীর সোতর্ নচত্রসহ বযোখযো র্ুক্ত করো হতয়তি। 

 

আপিাষ্ট্রক অব্শযই নিষ্ট্র র নব্বৃ্নতটি পড়ষ্ট্রত হষ্ট্রব্, ব্ুঝষ্ট্রত হষ্ট্রব্ এব্ং তা থমষ্ট্রি  েষ্ট্রত হষ্ট্রব্: 

নিরাপষ্ট্রদ ব্যব্হাষ্ট্ররর জিয, আনম সূর্য নিরীক্ষণকারী নিল্টার 

ব্যব্হার সংক্রান্ত সকে নিষ্ট্রদয শিাব্েী অব্শযই থমষ্ট্রি  েব্। 

সূর্যষ্ট্রক প্রতযক্ষ করষ্ট্রত আনম সব্সমি অব্শযই সূর্য 
নিরীক্ষণকারী নিল্টার ব্যব্হার করব্।

 

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/find-times
http://www.tinyurl/time-adjust

