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“বফমষেতও রুঔতে বাআ 

ককাষ্ঠী ফদ্ধ ো চাআ” 

ভে ফদতরতে, ফদতরতে অভাতদয চাযাতয প্রওৃবে, অফাো  

জরফােু। কফতড়তে ঝড়, ফনযা, বূবভওম্প, ঔযায ভতো ভযা। এআ ধযতনয 

ভযায কবীযো ফা বেঙ্কযো কফাঝাতনায জনয অভযা দুতমষাক, 

বফমষে, বফদান্নোয ভতো নানা ধযতনয তেয ফযাফায ওবয। তনও ভে 

এগুবরতও অভযা এওআ াতথ গুবরতে কপবর। থচ এআ েগুবরয অরাদা 

অরাদা থষ যতেতে। 
  

দ ূতম ষাকঃ (Hazard)   

এবট এভন এওবট প্রাওৃবেও খটনা ( ঝড়- ফৃবষ্ট-

বূবভওম্প- ফনযা) মা কথতও জীফন, জীবফওা  ম্পতদয 

ক্ষবেয অঙ্কা থাতও। শুধু ভানুল নে অভাতদয বযতফ 

এফং প্রাওৃবেও ম্পতদয ক্ষবেয ম্ভাফনা থাতও। দুতমষাক অতর  বফমষতেয 

তঙ্কে ফতে অতন। দুতমষাতকয েীব্রো মে ফাতড় েেআ বফমষতেয ম্ভাফনা ফাতড়। 

তনও ভে দুতমষাতকয কভাওাবফরা স্থানীেবাতফ ওযা ে। 
 

বফম ষে (Disaster) 

এবট এভন এওবট প্রাওৃবেও থফা ওৃবিভ 

দুখষটনা ( ঝড়, ফৃবষ্ট, বূবভওম্প, ফনযা, ঔযা, দুখষটনা-

মুদ্ধ) মা কথতও জীফন জীবফওা  ম্পতদয ফযাও 

ক্ষেক্ষবে ে। ধ্বং তে মাে প্রাওৃবেও বযতফ  ম্পদ এফং ভাযা মাে 

ংঔয ভানুল, শু- প্রাণী। নষ্ট তে মাে জর, জবভ„জঙ্গর এয পতর ফদতর 

কমতে াতয ভানুতলয জীবফওায ধযণ এভনবও প্রাওৃবেও বযতফ। ভানুল তে 

মাে াে। এআ বযবস্থবেয উন্নবে খটাতে ভে রাতক ৫- ১০ ফেতযয কফব। 

স্থানীেবাতফ এআ ভযা কভাওাবফরা ওযায জনয দযওায ে যওাবয  

কফযওাবয নানা াাতমযয। 
 

বফদান্নো (Vulnerability) 

এভন এওবট  ফস্থা ফা ফরা বাতরা তনও 

ধযতনয ফস্থা মা জীফন  জীবফওাতও কবীযবাতফ 

েযাবিে ওতয কওান যওভ ঝুুঁবও ফা কভাওাবফরায 

ক্ষভোতও ওবভতে কদে। থষাৎ দুতমষাক ফা বফমষতেয কভাওাবফরা ওযায ভতো 

ফস্থাে োযা থাতও না। এতক্ষতি বযতফ প্রওৃবে 

ভানবাতফ ক্ষবেগ্রস্থ তে াতয। অভযা এও কজাট 

তে নফযে কচষ্টা ওতয মাআ বফদান্নো  ঝুুঁবও 

ওভাতে। 
 

ঝুুঁবও (Risk) 

এভন এওবট ম্ভফনা মঔন দুতমষাতকয পতর বফদান্ন এরাওা,  ভানুলজন , 

স্পবি এফং বযতফতয উয বফরূ প্রবাফ ড়তে াতয। 
 

ক্ষভো (Capacity) 

এবট এও ধযতনয াভথষয ফা দক্ষো। মা 

অভাতদযতও দুতমষাতকয তঙ্গ রড়াআ ওযায 

ক্ষভোতও ফাবড়তে কদে। থাৎ বফদান্নো 

ওভাতনায জনয অভযা কম  দতক্ষ বনআ কগুতরাআ র অভাতদয ক্ষভো। 

ক্ষভো মে ফাড়তফ বফদান্নো েে ওভতফ। ককাষ্ঠীফদ্ধবাতফ প্রাওৃবেও দুতমষাতকয 

কভাওাবফরা ওযায ক্ষভো মে ফাড়তফ কআ ককাষ্ঠীয ঝুুঁবওয বযভান েে ওভতফ। 

 

নদীফহুর ুন্দযফতনয ফান্তী, ককাাফা, তন্দঔাবর, এফং কাআখাটা ব্লও 

বিভফতঙ্গয নযেভ ফনযা  ঝড় প্রফণ 

এরাওা, বফশ্ব উষ্ণােতনয ওাযতণ ুন্দযফতনয 

নদীনারা প্রবেবনেে কফতড় চতরতে, এয 

পর স্বরু ফনযা  ঝড় ুন্দযফন  

উবড়লযা-  ফাীয  বনেযঙ্গী। মায 

জ্বরন্ত দৃষ্টান্ত ২০০৯ াতরয “অেরা” 

এফং ২০১৪ াতরয “হুদহুদ”এয পতর 

প্রাে ফ বওেু াবযতে বধওাং ুন্দযফনফাী অজ াে। বওন্তু অভাযা বও 

কবতফ কদতঔবে “অেরা” এফং “ হুদহুদ” এয ভে এভন বোনও বফমষে অফায 

অতে াতয। োআ অুন এআ ফ বওেুতও কবৌতকাবরও ফস্থান  বাতকযয 

বযা ফতর কভতন না বনতে অভযা ককাষ্ঠীফদ্ধবাতফ কভাওাবফরা ওবয। 
 

 ফনযায অতক অভযা বও বও বাতফ প্রস্তুে থাওতে াবযঃ-  
 

 ফনযা  ঝড় প্রফণ ভাগুবরতে 

অভযা গ্রাতভয প্রতেযওবট ভানুল 

ফযআ তচেন  ঙ্ঘফদ্ধ 

থাওফ। 

 ঞ্চাতেে, ব্লও, কজরা  নযানয 

যওাবয দপ্ততযয াতথ ু- ম্পওষ 

কতড় েরুতফা  ফষদা কমাকাতমাক 

যাঔফ। 

 গ্রাতভয ভতধয বফমষে কভাওাবফরায 

জনয েবফর কঠন ওযফ। 

 ুযবক্ষে উুঁচ ু জােকাে অশ্রে কনফ।  

 ফযাটাবযচাবরে কযবড থফা বটববতে 

ফষদা অফাোয ঔফয শুনফ  

নযতও কানাতফা।         

 দুতমষাকফােষা শুনতর শুওতনা 

ঔাফায, জর, জ্বারাবন বনযাদ 

জােকাে বযতে যাঔফ। 

 ওুতো ফা ুওুতযয জর কাধন 

ওতয ফা পুবটতে ঔাফ। 

 জানারা দযজা কঔারা যাঔতফন না। 

 নদীফাুঁতধ নজযদাবয  কভযাভতেয 

জনয  দর তেযী  ওযফ।  

 বফদ ফুঝতর ওরতও অকাভ 

েষও ওযফ। 

 দযওাযী ওাকজি প্লাবটতওয 

যাতওতট গুবেতে যাঔফ ।  

 গ্রাতভয ওর দুফষর, প্রবেফন্ধী, 

ুস্থ ফৃদ্ধ/ফৃদ্ধা, কবষফেী, প্রূবে  

বশুতদয নাতভয োবরওা তেযী 

ওযফ। বফদ ফুঝতর বনযাদ স্থাতন 

কৌুঁতে কদফ। 

 নদীফাুঁতধয প্রবে ফষদা রক্ষয যাঔফ 

 নদীফাুঁতধ পাটর কদঔা বদতর 

দ্রুে কভযাভে ওযফ এফং 

ঞ্চাতেতেয াতথ দ্রুে কমাকাতমাক 

ওযফ। 

 ফৃদ্ধ, কবষফেী ভবরা এফং 

কৃাবরে শুতদয বনযাদ স্থাতন 

কযতঔ অা।                    

 লধি, জর বযতাধনওাযী 

টযাফতরট, টচষ, কদরাআ, যাবযতওন 

ভূরযফান ওাকজি প্লাবিতও ভুতড় 

াতেয ওাতে যাঔুন। 

 ফাব ঔাফায ঔাতফন না। 

 গুজতফ ওান কদতফন না  গুজফ 

েড়াতফন না। 

 ডােবযো কদঔা বদতর ORS  তেযী ওতয 

ান ওযফ। 

 ফনযা কদঔা বদতর জর বযতাধন 

ওতয ান ওযফ। 

 ন্তে0 ৭ বদতনয জনয শুওতনা ঔাফায 

ভজুে যাঔফ। 

 

 

     “বফমষে কথতও ফাুঁচতে বাআ 

      অকাভ প্রস্তুবে কনো চাআ” 

 

 

খণুষী ঝতড়য জনয েষও ফােষাঃ-  
 

 খুণষী ঝতড়য েষও ফােষা জাবয 

ওযা তর কওান বীবেয ঞ্চায 

ওযতফন না। তঙ্গ তঙ্গ অশ্রে 

বনন কওাতনা বনযাদ অশ্রেস্থতর। 

 তফদুযবেও ফযফস্থা ফন্ধ ওতয বদন। 

 ভস্ত জানারা দযজা ফন্ধ ওতয 

বদন। 

 ভস্থ জ্বরন্ত বঔা ফা অগুন 

এবড়তে চরুন। 

 ফযাটাযী চাবরে কযবড়তে 

অফাোয ফষতল বযবস্থবে  

নযানয গুরুত্বূণষ ংফাদ শুনতে 

থাওুন। 

 কৃবনভষাতনয ভে বনযাদ  

বফদ ভুক্ত কৃবনভষান দ্ধবে 

নুযণ ওরুন। 

 বশু, ভবরা  ুস্থ ভানুলতদয 

বনযাদ স্থাতন বযতে বনতে 

মান। 
 বনেবভে কযবড- য ঔফয শুনুন। 

 জানারা দযজা ফন্ধ ওতয যাঔুন। 

 প্রতোজতন অশ্রেতওতন্দ্র ফা 

বনওটফেষী াওা ফাবড়তে অশ্রে 

বনন। 

 াআতলান যফেষী ভতে ফজষয 

দাথষ বনবদষষ্ট জােকাে কপরুন। 

 কফাবদ শুয ভৃেতদ কমঔাতন 

কঔাতন কপরতফন না। 

 খূণষীঝতড়য ভে কাতেয নীতচ 

দাুঁড়াতফন না। 

 ওাযতণ অেঙ্কগ্রস্থ তফন না ফা 

গুজফ েড়াতফন না। 
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 খুণষী ঝতড়য অকাভ েষওোয 

জনয ১) ঙ্খ ফাবজতে ২) খন্টা 

ফাবজতে ৩) ভাআও প্রচাতযয 

ভাধযতভ অকাভ েষও ওরুন। 

 মবদ অবন খুণষী ঝড় প্রফন 

এরাওায ভতধয ফা ওতযন েতফ 

ফযআ কঔাুঁজ বনন বনওটেভ 

ুযবক্ষে অশ্রে  স্থরবটয থফা 

ভজফুে ফাবড়বটয, কমঔাতন ঝতড়য 

ভে অবন অশ্রে বনতে 

াতযন। 

 খুণষীঝড় এয ূফষাবাবট ঝড় 

অেতড় ড়ায ২৪ খন্টা অতক 

জাযী ওযা ে।  

 উওূর ঞ্চতর ঝুুঁবওূণষ এরাওাে 

ফাবড় বনভষাণ ওযতফন না। 

 কাে ওাটা ফা জঙ্গর ধ্বং 

ওযতফন না ওাযণ কাতেয াবয 

ঝতড়য অখাে ওবভতে কদে। 

 উওুরফেষী ঞ্চতর খুণষীঝতড়য 

ূফষাবা ঝড় অায ৪৮খন্টায 

অতক জাযী ওযা ে। 

 টচষ, প্রাথবভও বচবওৎায 

যঞ্জাভ,  বফোনায চাদয, শুওতনা 

ঔাফায তঙ্গ যাঔতে তফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“অতষবনও কথতও ফাুঁচতে বাআ 

জর যীক্ষা ওযা চাআ” 

জতরয গুণকে ভান বঠও না থাওতর, ঐ জর ভানুতলয াতনয উমুক্ত 

ে না। বিভফতঙ্গয বফববন্ন এরাওাে বূ- কবষস্থ জতর ানীে জর বাতফ ফহুর 

ফযফহৃে তনও ক্ষবেওয যাােনবও দাথষ কমভন অতষবনও উবস্থে যতেতে। 

কআ জর াতনয এতওফাতযআ নুতমাকী।  

 অতষবনও বও ? 

অতষবনও এওবট বফলাক্ত যাােবনও দাথষ। 

 জতর অতষবনও অতে বও না, বওবাতফ কফাঝা মাে ? 

অতষবনও স্বাদ, কন্ধ  ফণষীন। োআ যীক্ষা োড়া কওাতনা জতর অতষবনও অতে 

বও না ো কফাঝা মাে না।  

 অতষনবও কওাথাে কওাথাে াো মাে ? 

কবীয  কবীয (৫০ কথতও ৮০০ পুট) উবে জােীে নরওূতয জতরআ 

অতষবনতওয উবস্থবে াো ককতে। েতফ ােওুতো, ুওুয ফা নদীয জতর াধাযণেঃ  

াো মাে না । বওন্তু কআ জতর ক্ষবেওাযও জীফাণু  নযানয ফবলাক্ত দাথষ থাতও 

ফতর ঐ জর না ান ওযাআ বার। 

 অতষনবওমুক্ত জর ান ওযায ওেবদন ফাতদ যীতয অতষবনওজবনে 

কযাতকয রক্ষণ প্রওা াে ? 

অতষবনও- দূবলে জর ান ওযতে অযম্ভ ওযায ৬ 

কথতও ৭ ফেয য োয প্রবাতফ যীতযয ত্বতও কযাতকয 

রক্ষণগুবর কদঔা বদতে াতয। ফয অতষবনতওয বযভাণ, 

ফযবক্তয াযীবযও ুবষ্টয ভান, অবযন্তযীণ কযাক প্রবেতযাধ 

ক্ষভো এফং ওে ভে ধতয অতষবনও- দূবলে জর ান 

ওযতেন-  আেযাবদয উয কযাতকয রক্ষণ প্রওাতয ওার বনবষয ওতয। কওানতক্ষতি অয 

ওভ ভতে এআ বফলবক্রোয রক্ষণ কদঔা কমতে াতয। 

 যীতযয কওাথাে কওাথাে অতষবনও বঞ্চে ে এফং এয ক্ষবেওাযও 

প্রবাফগুবর বও বও ? 

বরবায, বওডবন, াটষ, পুপু, দাুঁে, াড়, চুর এফং নতঔ অতষবনও বঞ্চে ে। 

ানীে জতরয ংতঙ্গ এআ অতষবনও ভানুতলয কদত বকতে জভা তে থাতও এফং োয ধীয 

বফলবক্রো যীতযয ববেতযয ঙ্গপ্রেযঙ্গ গুবরতও দুফষর ওতয কোতর। কগুবর ক্রভঃ 

ওভষক্ষভো াবযতে বফওর তে থাতও। েঔনআ কদতয বযন্ততয এফং ফাবতয নানা 

কযাতকয রক্ষন কদঔা কদে। 

 অতষবনও বফলবক্রোয প্রাথবভও রক্ষণঃ 

াযীবযও দুফষরো, ফবভ ফবভ বাফ, ফবভ ো, কতটয ুঔ, রুবচ, কচাঔ ভুঔ 

জ্বারাতাড়া ওযা (বফতলেঃ কযাতদ), াতে- াতে অরবন্ ফা ূুঁচ কপাুঁটায ভে 

নুবূবে, কফী কযভ নুবফ, কভোদী ওাব  জ্বয আেযাবদ রক্ষণ নুবেূ ে। 

 যফেষী রক্ষণঃ 

কভতরাতনাবসঃ কদতয চাভড়াে ওাতরা ফা ফাদাভী কো ধতয। প্রধানেঃ াে  াতে 

এআ বযফেষন কদঔা মাে। তয ভগ্র যীতয দৃযভান ে। 

 কওযাতটাবসঃ  

াে  াতেয কচতটা ুরু তে মাে। ওড়ায ভতো 

াে  াতেয কচতটাে ওঔন ওঔন ভাংবন্ড কজাতে 

থাতও। ওঔন ফা ক্ষতে বকতে তচ তঠ। েঔন কওতট ফাদ 

বদতে ে। 

প্রাবন্তও রক্ষণঃ 

স্নােু প্রদা, যক্তাল্পো, কীয দুফষরোজবনে ফযথা, 

শ্বাওষ্ট, ওনজাংবটবাআবট, চাভড়ায ওযান্সায, বরবাতযয ওযান্সায  ভুিথবরয ওযান্সায। 

 অতষবনওজবনে কযাক বও কোুঁোতচ ফা ফংকে ?  

অতষবনওজবনে কযাক কোুঁোতচ ফা ফংকে নে, দূবলে জরআ এয জনয দােী। 

অতষবনওজবনে কযাক কথতও ভুবক্তয এওভাি উাে র অতষবনওভুক্ত জর বনেবভে 

ান ওযা। ুবষ্টওয ঔাদয গ্রণ কযাক প্রবেতযাধ ওযতে াাময ওতয। 

 অতষবনও দূলতণ অক্রান্ত কযাকীয াভাবজও ভযা বও ধযতনয ে ?  

বুরফেঃ ফা বঠও জ্ঞাতনয বাতফ অক্রান্ত কযাকীতও ওুষ্ঠ ফা ভাযাত্মও কোুঁোতচ 

কযাতক অক্রান্ত কবতফ এওখতয ওযা ে। কযাকফৃবদ্ধয তঙ্গ তঙ্গ অক্রান্ত ফযবক্ত ক্রভঃ 

বযশ্রতভয ক্ষভো াবযতে দাবযতেয ওফতর বেে ে। অতষবনওজবনে কযাতক অক্রান্ত 

কেতর ফা কভতেতদয বফতে কদো ভুবওর ে। বফফাবো ুরুল, ভবরায যীতয কযাতকয 

রক্ষণ কদঔা বদতর োতদয দাম্পেয জীী্ফতন  ভযায ৃবষ্ট ে। 

এওনজতয বওেু বজজ্ঞায বফলেঃ-  

 অতষবনওমুক্ত জর বও পবুটতে ঔাো বনযাদ ? 

না। কপাটাতর ফযং জতর অতষবনতওয খনত্ব কফতড় কমতে াতয। 

 কম জতর অতষবনও অতে কআ জতর বও যান্না ওযা বনযাদ ? 

না। কআ জতর যান্না ওযা উবচে নে। 

 অতষবনওমুক্ত জতর স্নান ওযতর  ফান ভাজতর ক্ষবে তে াতয বও ? 

না 

 ানীে জতর অতষবনতওয নীর ভািা ওে ? 

বাযেীে ভানও নুমােী অতষবনতওয নীর ভািা প্রবে বরটায ানীে জতর 

০.০৫ বভবরগ্রাভ মষন্ত (৫০ ভাআতক্রাগ্রাভ / প্রবে বরটাতয)। 

 বিভফতঙ্গ অতষবনও দূলতণয ভযা ওেটা কবীতয ? 

 বিভফতঙ্গ ১৯বট কজরায ভতধয ৯বট কজরায (৭৯বট ব্লও ) প্রাে কদড় কওাবট করাও 

অতষবনও - দূলতণ বফদগ্রস্থ। 

 বিভফতঙ্গয কওান কওান কজরা অতষবনও দূলতণ অক্রান্ত?  

ভারদা, ভুবষদাফাদ,নদীো,উিয  দবক্ষণ ২৪ যকনা (অংবও) কজরাে 

অতষবনও ভযা ফযাও। ফধষভান,হুকরী,াড়া  কওারওাো কজরায ঞ্চর বফতল 

অতষবনও দূলতণ অক্রান্ত। 

 অতষবনতওয ক্ষবেওয  প্রবাফ ওভাতনায উাে বও ? 

বনেবভে অতষবনওভুক্ত জর ান এয ক্ষবেওয প্রবাফ ওভাতনায এওভাি উাে। 

যান্নাে ফযফহৃে জর  অতষবনওভুক্ত োয এওান্ত দযওায। বনেবভে ুবষ্টওয 

ববটাবভন  কপ্রাবটন ভৃদ্ধ ঔাদয (অভরবও, ফাোবফ করফু, কাজয, াও- ফবজ োবফন, 

ডার, ভাে,ভাং) গ্রতণ অতষবনও প্রবাফ ওভাতে াাময ওতয। 

 অতষবনও দূলতণ অক্রান্ত কযাকীয বচবওৎা বও ? 

ডাক্তাযতদয ভতে অতষবনও দূলতণ অক্রান্ত কযাকী প্রথভ বদতও বচবওৎায ুতমাক 

কতর বার তে উঠতে াতয। বফলবক্রোয প্রথভ ফস্থাে অতষবনও দূবলে জর ফযফায 

ুতযাুবয ফন্ধ ওযতর মূ্পণষ অতযাকয রাব ম্ভফ।  

 

 


