বিজ্ঞান ধাৰাৱাবিক
দুৰ্য্যাগ িযৱস্থাপনাৰ আৰ্েখলেখ

খণ্ড – ৩৮
ড০ ৰৰ্েশ চন্দ্ৰ লগাস্বােী

চবৰত্ৰ সেূি –
১. প্ৰৰ্েছাৰ বেশ্ৰ – িযবিগত গৰ্ৱষণাগাৰৰ স্বত্বাবধকাৰী
২. পবৰনীতা (পৰী) – গৰ্ৱষক ছাত্ৰী
৩. অংবকত – দশে লশ্ৰনীৰ ছাত্ৰ
৪. বৰেবিে – সপ্তে লশ্ৰনীৰ ছাত্ৰী
(বেশ্ৰ আৰু পবৰনীতা লেিত। অংবকত আৰু বৰেবিেক বেশ্ৰই সেয় ধবৰ বদৰ্ছ। বসিঁত
আবিি।)
প্ৰ. বেশ্ৰ – পৰী, পৰী।
পৰী – গগৰ্ছাঁ ছাৰ।
প্ৰ. – আোৰ েুঠ প্ৰবশক্ষাৰ্্ী বকোন ি’িগগ িাৰু?
পৰী – এবতয়াগেৰ্ক ৫২ িনৰ নাে পাইৰ্ছাঁ। ৬০ িন আশা কবৰৰ্ছাঁ।
প্ৰ. – লতৰ্নি’লে োইে লপন, লপড, প্ৰগ্ৰাে বিট, সকৰ্ো সািু কবৰ ৰাবখিা। আবিৰ
বিতৰৰ্ত োবগি িুবে ক’িা।
পৰী – ি’ি ছাৰ। ছাৰ, আবি এৰ্নকুৱা সেয়ৰ্ত দুটা ে’ৰা-লছাৱােী আবিি িুবে বেখা
আৰ্ছ নিয়।
প্ৰ. – লসইৰ্য বসবদনা ওখগক ে’ৰা এটাই েগ কবৰবছেবি, দশে লশ্ৰনীৰ লয?
পৰী – িয়, েগৰ্ত তাৰ িনীৰ্য়ৰ্কা আবিি ি’িো।

প্ৰ. – বঠক আৰ্ছ, আবিৰ্েই লোৰ লকাঠাগে গে আবিিা। েই সািু আৰ্ছাঁ। - আৰু শুনা,
লোৰ আৰু লতাোৰ ব্ৰাকোষ্ট লৰবড ি’ে লনবক খিৰ কৰা। লৰওঁৰ্োকৰ কাৰৰ্ণও ৰাবখিগে
ক’িািঁক।
(েৰ্গ েৰ্গ কবেং লি’ে িাৰ্ি)
প্ৰ. – লচাৱাগগৰ্চান, লতওঁৰ্োৰ্কই লনবক!
পৰী – লতওঁৰ্োৰ্কই িিো।
(দুৱাৰ লখাোৰ শব্দ)
পৰী – অ’, আিা, আিা? ছাৰ গৰ আৰ্ছই।
দুৰ্য়া – গুড েবন্ং লে’ে।
পৰী – গুড েবন্ং। (বৰেবিেগে) লতাোৰ নাে?
বৰেবিে – বৰেবিে কাকবত।
প্ৰ. – আঁ, আিা, আিা।
প্ৰ. – িিা, িিা। বপৰ্ছ আবিো লকৰ্নগক? গাড়ী চবেৰ্ছৰ্ন লসই ৰাস্তাৰ্ৰ?
অংবকত – নাই ছাৰ, ৰাস্তাৰ িহু অংশ লিয়া গক নষ্ট গিৰ্ছ। আবে চাইৰ্কে গেৰ্ি আবিৰ্ছাঁ।
প্ৰ. – লতাোৰ্োক দুৰ্য়া স্কুেগে চাইৰ্কে গে লযাৱাৰ্ন?
দুৰ্য়া – িয় ছাৰ।

প্ৰ.- এইৰ্িাৰ িানপানীৰ তাণ্ডৱ। ৰাস্তাঘাট লেৰােবত কৰ্ৰাঁৰ্ত আৰু িা বকোন বদন োৰ্গ!
বৰেবিে – ছাৰ
প্ৰ. – লসৌবপৰ্ন বক চাই আছা?
বৰে – লসৌ বিবডংৰ্টা ছাৰ। লিৰখন লকৰ্নগক োবট গগৰ্ছ!
প্ৰ. – এৰা, লযাৱা োিত লয িূবেকম্প গিবছে, লসই িূবেকম্পৰ েেত লিৰখন লিয়াগক
োবট গগৰ্ছ।
অংবকত – অেপ িাবেও লযাৱা লযন োবগৰ্ছ ছাৰ।
প্ৰ. – িয়, অেপ িাবেও গগৰ্ছ। িানপানী, িূবেকম্প – এইৰ্িাৰ প্ৰাকৃবতক দুৰ্য্যাগ। অ’
ৰ’িা, ৰ’িা। পাবিবৰবছৰ্োৰ্ৱই। লতাোৰ্োৰ্ক লোক বকিৰ কাৰৰ্ণ েগ পাি বিচাবৰবছো?
অংবকত – ছাৰ, আবে এটা সৰু ক্লাি গঠন কবৰি লখাৰ্িাঁ। তাৰ েূে উৰ্েশয ি’ি দুৰ্য্যাগ
িযৱস্থাপনা সম্পক্ত োনুিৰ োিত সিাগতা গবি লতাো।
প্ৰ. – অবত িাে কৰ্া। লতাোৰ্োকৰ িয়সৰ পৰাই এৰ্নকুৱা কােৰ প্ৰবত েৰ্নাৰ্যাগ বদয়া
উবচত।
অংবকত – িয় ছাৰ। আবে ক্লািৰ্টা গঠন কৰাতৰ্ি আগ িাগ ে’ে। আোতগক বকছু বছবনয়ৰ
দাদা লকইিনোনক অনুৰ্ৰাধ কবৰ গৰ্ৰ্ছাঁ। লতৰ্খতসকৰ্েৰ্ি লনতৃত্ব বদি।
প্ৰ. – িৰ িাে কৰ্া।
বৰে – আৰ্পানাৰ পৰা আবে বকছুোন বদিা – পৰােশ্ ে’িগে আবিৰ্ছাঁ ছাৰ।
প্ৰ. – িয়ৰ্ন, িাৰু বয পাৰ্ৰাঁ ক’ে আৰু। পৰী, পৰী...

পৰী – এইয়া গগৰ্ছাঁ ছাৰ।
প্ৰ. – এওঁৰ্োকৰ কাৰৰ্ণও লদই।
দুৰ্য়া – আোক নাোৰ্গ ছাৰ।
অংবকত – আবে লব্ৰকোষ্ট কবৰ আবিৰ্ছাঁ।
প্ৰ . – িাৰু, লতাোৰ্োকক বক ক’ি োৰ্গ িুবে গকবছো?
অংবকত – দুৰ্য্যাগ িযৱস্থাপনাৰ বিষৰ্য় ছাৰ।
প্ৰ. – হুঁ। দুৰ্য্যাগ িুবেৰ্ে দুই ধৰণৰ দুৰ্য্যাগৰ কৰ্া আবিি – প্ৰাকৃবতক দুৰ্য্যাগ আৰু
োনুৰ্ি বনৰ্ি েতা িা কৃবত্ৰে দুৰ্য্যাগ। আবে প্ৰাকৃবতক দুৰ্য্যাগৰ বিষৰ্য়ৰ্ি আৰ্োচনা
কবৰে িুইছাৰ্ন। প্ৰচণ্ড িাই-কাবিয়া, োৰবপট, গুবেয়াগুবে, িুই েগা – এৰ্ণৰ্িাৰ
বনৰ্িেতা দুৰ্য্যাগৰ কৰ্া নকওঁ। সএইৰ্িাৰ এৰাই চবেি পাবৰ।
(আৰ্পে আৰ্ি)
পৰী – অকণ আেবন বদৰ্ছাঁ লদই। এয়া লখাৱাৰ্চান লতাোৰ্োৰ্ক।
দুৰ্য়া – লৰ্ং ইউ লে’ে।
প্ৰ. – লখাৱা। লেিৰ্ৰটবৰত আবে চাি-তাি খাওঁ। বদনৰ বদনৰ্টা, আনবক ৰাবতগেও কাে
কবৰ ৰ্াৰ্কাঁ নিয়। আোৰ লেিত বক গৰ্ৱষণা চৰ্ে বনশ্চয় নািানা? – ইয়াত আবে
িিনক্ষে উন্নয়ন সম্পক্ীয় গৰ্ৱষণা চোই আৰ্ছাঁ। (পৰীগে) – পৰী, আোৰ িাৰ্িও আবন
লোৱা আৰু তুবেও ইয়াত িবি লযাৱা।
পৰী – ি’ি ছাৰ।
প্ৰ. – লখাৱা লতাোৰ্োৰ্ক। আবেও খাই েওঁ।

(সংগীত)
প্ৰ. – িাৰু লকাৱাৰ্চান – প্ৰাকৃবতক দুৰ্য্যাগ িুবেৰ্ে লকৰ্ন ধৰণৰ দুৰ্য্যাগ ি’ি পাৰ্ৰ?
বৰেবিে – িানপানী, িূবেকম্প, ঘূনী্ িতাি আৰু (িিা লদখুৱায়) –
অংবকত – আৰু ছাৰ আৰ্েয়বগবৰৰ উদ্গীৰণ, ধুেুিা – িৰষুণ, অনািৃবষ্ট, িূবেস্খেন
ইতযাবদ।
প্ৰ. – এৰা, লতাোৰ্োৰ্ক উৰ্েখ কৰা আটাইৰ্িাৰ্ৰই প্ৰাকৃবতক দুৰ্য্যাগ।
পৰী- িাৰতত আৰ্েয়বগবৰৰ উদ্গীৰণ অৱৰ্শয অবত বিৰে।
প্ৰ. – পৃবৰ্ৱীৰ বিতৰত িুইছাৰ্ন, পৃবৰ্ৱীৰ বিতৰত িাৰতৰ্ত আটাইতগক লিবছ প্ৰাকৃবতক
দুৰ্য্যাগ ঘৰ্ট লিৰ্না। লকাৰ্ন লকাৱা লকাৱাৰ্চান িাৰতত লকানৰ্টা প্ৰাকৃবতক দুৰ্য্যাগ
আটাইতগক লিবছ সঘনাই িয়।
অংবকত – িানপানী।
প্ৰ. – এৰা, িানপানী। িাৰতত বযোন দুৰ্য্যাগ িয়, তাৰ ৪৬ শতাংশ সৃবষ্ট কৰ্ৰ
িানপানীৰ্য়। অসে, বিিাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰৰ্দশ – এইবতবন খন ৰািয অবত লিবছ
িুিৰ্িাগী।
বৰেবিে – আবে অিা ৰাস্তাত িানপানীৰ্য় খিাইৰ্ছ ছাৰ।
প্ৰ. – িয়, এয়া লতৰ্নই সাোনযৰ্ি, িুইছা। এটা অতযন্ত িয়ানক প্ৰাকৃবতক দুৰ্য্যাগৰ কৰ্া
েনগে আবিৰ্ছ শুনা। চনৰ্টা ২০১৩। োি আৰু তাবৰখৰ্ি েনগে অিা নাই। (িিা
লদখৱাই)। বক আবছে িাৰ্না!
অংবকত – ২০১৬ চনত লিাৱা উত্তৰাখণ্ডৰ িানপানীৰ কৰ্া গকৰ্ছ লনবক ছাৰ?

প্ৰ. – িয়, িয়।
অংবকত – ২০১৩ চনৰ িুন োি ছাৰ।
পৰী – িুনৰ ১৬ তাবৰৰ্খ আটাইতগক িয়ানক আবছে তাৰ ধ্বংশেীো।
প্ৰ. – লসই সেয়ত বক গিবছে – িাবৰষাৰ সেয়ত অঞ্চেৰ্টাত সাধাৰণৰ্ত বযোন িৰষুণ
িয়, িুনৰ ১৬ তাবৰখৰ লকই বদনোন আগৰ পৰা তাত চাবৰগুণ োন লিবছগক িৰষুণ
গিবছে। িৰষুণৰ্তা িৰষুৰ্ণই, েগৰ্ত িৰে গবেও যৰ্ৰ্ষ্ট পানীৰ প্ৰচণ্ড লসাঁত গিবছে।
েেত উত্তৰাখণ্ড, বিোচে প্ৰৰ্দশ, উত্তৰ প্ৰৰ্দশ আৰু লনপােৰ্ৰা পবশ্চে অঞ্চে –
এইৰ্িাৰত প্ৰচণ্ড িানপানী গিবছে। তাৰ ক্ষবত আবছে অকল্পনীয়! লকদাৰনাৰ্ েবিৰৰ
নাে শুবনছাৰ্ন লতাোৰ্োৰ্ক?
দুু্ৰ্যা – শুবনৰ্ছাঁ ছাৰ।
বৰে – লকইিছৰোন আগৰ্ত োোিঁত লকদাৰনাৰ্গে গগবছে।
প্ৰ.- লকদাৰনাৰ্ৰ অকে েবিৰৰ্টাৰ্ি লকাৰ্নােৰ্ত িাবচ গগবছে। তাৰ ওচৰ্ৰ – পািৰ্ৰ
ৰ্কা অট্টাবেকাৰ্িাৰ, লদাকান – লপািাৰ সেস্ত উবট গগবছে। লসই প্ৰচণ্ডিানত ৫৭০০ তগক
লিবছ োনুিৰ প্ৰাণ গগবছে। ৪২০০ খন গাৱঁৰ িয়ানক ক্ষবত গিবছে। ৰাস্তা ঘাটৰৰ্তা
কৰ্াই নাই।
পৰী – েগৰ্ত এক োখোন তীৰ্্যাত্ৰী লসই উপতযকাত আৱদ্ধ গি পবৰবছে। তাৰ পৰা
ওোই আবিিগে এৰ্কা এটা নাবছে।
প্ৰ. – আগৰ কৰ্া িাৰ্দই বদৰ্ো, এই শবতকাৰ ২০০১, ২০০৪, ২০০৬, ২০০৭ - এই
িছৰৰ্কইতাত িাৰতৰ লকিাখৰ্না ৰািযত িয়ািি িানপানী গিবছে। ২০০২ আৰু ২০০৪
চনত বিিাৰত, ২০০০ চনত অসেত িানপানীৰ্য় অিাৱনীয় ক্ষবত কবৰবছে।
বৰে – অসেতৰ্তা োৰ্ি োৰ্ি িছৰত বতবন-চাবৰিাৰ্ৰা িান-পানী িয়।

অংবকত – এটা কৰ্া ছাৰ।
প্ৰ. – লকাৱা।
অংবকত – উত্তৰাখণ্ডৰ িানপানীৰ্য় বকিৰ কাৰৰ্ণ ইোন ধ্বংস কবৰবছে ছাৰ?
প্ৰ. – পবৰৰ্ৱশ বিজ্ঞানী সকেৰ দৃবষ্টৰ্ৰই গকৰ্ছাঁ, লযাৱা লকইটাোন দশকত উন্নয়নৰ নােত
োনুৰ্ি িহুৰ্তা ৰাস্তাঘাট সাবিৰ্ছ, বকন্তু অগিজ্ঞাবনক িাৰ্ৱ। নদীৰ পাৰৰ্ত ডাঙৰ ডাঙৰ
দাোন সাবিৰ্ছ, অৰ্চ লতৰ্ন োবট তাৰ িাৰ্ি উপৰ্যাগী নিয়। তদুপবৰ ৰািযখনৰ অ’ত –
ত’ত ৭০ টাতগকও লিবছ িেবিদয়ুৎ প্ৰকল্পৰ কাে কবৰৰ্ছ। আন নাোৰ্গ, অণ্ততঃ
এইৰ্িাৰ্ৰই বিপদ চেু চপাই আবনবছে।
পৰী – ইোনৰ্িাৰ িেবিদুযৎ প্ৰকল্প বনে্াণ কৰ্ৰাঁৰ্ত লকিাটাও সুৰংগ কাবট উবেয়াি
েগীয়া গিবছে, িহুৰ্তা বিৰ্ফাৰণ ঘটাি েগীয়া গিবছে। লসইৰ্িাৰ্ৰ অঞ্চেৰ্টাৰ োবটৰ
প্ৰাকৃবতক সেতা নষ্ট কবৰবছে। োৰ্ন োবট িহু পবৰোৰ্ণ বিো কবৰ লপোইবছে।
অংবকত – বিৰ্ফাৰণৰ িাৰ্িৰ্তা লে’ে –
পৰী – িয়, বিৰ্ফাৰণৰ িাৰ্ি পািাৰৰ বশেৰ গাঁঠবনও বকছু দুি্ে গিবছে। গবতৰ্ক
িানপানীৰ লসাঁৰ্ত বশে, োবট, ঘৰ – িাৰী িাবি – েুবি বনি পাবৰবছে।
প্ৰ. – এই কৰ্াৰ পৰা িুবিি পৰা যায় লয প্ৰকৃবতক ধ্বংস কবৰ উন্নয়ন সাধন কবৰি
বিচৰাৰ্টা বিপদিনক লি। নিয় িাৰু?
দুৰ্য়া – িয় ছাৰ।
প্ৰ. – বযনিওক, িানপানীৰ ধ্বংসেীো অসেৰ সকৰ্ো িাবসিাই লদবখৰ্ছ। লধোবি
অঞ্চেৰ লোকৰ িাৰ্ি িানপানীৰ্তা প্ৰায় েগৰীয়াৰ দৰ্ৰই। এবতয়া আবে আন এটা কৰ্াগে
আবিি বিচাৰ্ৰাঃ অনািৃবষ্ট। অনািৃবষ্টৰ্য় খৰাং িতৰ সৃবষ্ট কৰ্ৰ। লতাোৰ্োৰ্ক খৰাঙৰ্ৰা
আিাস লপাৱা দৰকাৰ।

পৰী – িাৰতত িানপানী লিবছ সঘনাই িয় বঠৰ্কই, বকন্তু অনািৃবষ্ট িা খৰাংৰ্ি লিবছ
িয়ািি দুৰ্য্যাগৰ কাৰক।
অংবকত – তাৰ কাৰণ বক লে’ে?
পৰী – অনািৃবষ্ট অৱস্থা ি’লে লখবত পৰ্াৰ্ৰ পানী নাপায়। োবট শুকায় যায়। িাবিৰৰ পৰা
তুবে বযোৰ্নই পানী বনবদয়া, প্ৰাকৃবতক িাৰ্ৱ লপাৱা পানীৰ দৰ্ৰ ি’ি লনাৱাৰ্ৰ। গবতৰ্ক
উবিদ িাবচ নাৰ্াৰ্ক। েেত খাদযিস্তুৰ অিালৱ োনুিৰ োিত িািাকাৰ সৃবষ্ট নকবৰিৰ্ন?
প্ৰ. – িয়, অনািৃবষ্টৰ্য় িানপানীৰ তুেনাত অবধক বিপয্যয় ঘটায়। গৰ্ৱষণাৰ পৰা লপাৱা
েৰ্ত বক িানা – অনািৃবষ্টৰ্য় ৬৮ শতাংশ, িুবেকম্পই ৫৭ শতাংশ আৰু িানপানীৰ্য় োত্ৰ
১২ শতাংশ লি ধ্বংস সাধন কৰ্ৰ।
বৰে – আোৰ ইু্য়াত, োৰ্ন অসেত অনািৃবষ্ট িৰ কৰ্েৰ্ি িয় লযন নাোৰ্গৰ্ন লে’ে?
পৰী – এৰা, অসেত অনািৃবষ্ট কেৰ্ি িয়। আনিাৰ্ত দবক্ষণ আবিকাত অনািৃবষ্ট প্ৰায় বচৰ
েগৰীয়া। তাত এবতয়াও অনািৃবষ্ট চবে আৰ্ছ। লকইবদনোন আগৰ্ত ইয়াক লদশৰ ৰাষ্ট্ৰীয়
দুৰ্য্যাগ বিচাৰ্প চৰকাৰ্ৰ লঘাষণা কবৰৰ্ছ।
অংবকত – গুিৰাট আৰু েিাৰাষ্ট্ৰৰ্তা িৰ কে িৰষুণ িয় িুবে পবিৰ্ছা।
বৰে – ৰািস্তানৰ্তা।
পৰী – সচাঁ, অনযৰ্িাৰ ৰািযৰ তুেনাত ৰািস্থান, গুিৰাট আৰু েিাৰাষ্ট্ৰ – এই বতবনও
ৰািযত খৰাং লিবছ। লসৰ্য় লসইৰ্িাৰ ৰািযত খাদযিস্তু উৎপন্ন কবৰিগে োনুৰ্ি িহু লিবছ
কষ্ট কবৰি েগীয়া িয়।
প্ৰ. – লোৰ বযোন দূৰ েনত পৰ্ৰ, ১৯৯৯, ২০০০ আৰু ২০০১, এই বতবনটা িছৰ িুবৰ
িাৰতৰ বকছু অংশ এৰ্ন খৰাং অৱস্থাৰ সৃবষ্ট গিবছে।
বৰে – ছাৰ।

প্ৰ. – লকাৱা বৰেবিে...
বৰে – ঘুণ্ী িতাৰ্িা িৰ ধ্বংসকাৰী নিয়ৰ্ন?
প্ৰ. – এৰা, িানপানীৰ পাছৰ্ত লিবছ সঘনাই লিাৱা দুৰ্য্যাগ ঘুন্ীিতাি।
অংবকত – ঘুন্ীিতািৰ শবি বক প্ৰচণ্ড কল্পনা কবৰি লনাৱাবৰ!
বৰে – এবদনৰ্য দাদা আোৰ স্কুেৰ ছাৰ এিৰ্ন ইন্টাৰৰ্নটত লদখুৱাইবছে!
অংবকত – তাৰ্কই গকৰ্ছাঁ। তাত লদবখবছৰ্োঁ, ঘুন্ীৰ্য় ঘৰ-িাৰী িাবঙ েিবতয়াই
লপোইবছে, লকইিাখৰ্না গাড়ী ওপৰগে উঠাই বদবছে!
বৰে – উঃ, িাবিিই লনাৱাবৰ!
প্ৰ. – পৰী
পৰী – ছাৰ
প্ৰ. – িূবচত্ৰাৱেীখন আনাৰ্চান।
পৰী – এয়া ছাৰ। এইখন িাৰতৰ লেপ।
প্ৰ. – চাওঁ, বৰেবিে, অংবকত দুৰ্য়া অেপ ওচৰগে আিা। এইখন লচাৱা। এয়া লচাৱা
িংৰ্গাপ সাগৰৰ উপকূে অঞ্চে, এইবপৰ্ন আৰৱ সাগৰৰ উপকূে। েুঠ উপকূে ৭৫০০
বকৰ্োবেটাৰ লিাৰা। িংৰ্গাপ সাগৰৰ উপকূে অঞ্চেত লে’-িুন আৰু অৰ্টািৰ –
নৰ্িম্বৰত প্ৰাৰ্য়ই ঘূনী্ িতাি িয়। েগৰ্ত িানপানীও।
পৰী – আৰৱ সাগৰৰ উপকূেত ঘূন্ী িতাি অেপ কেগক িয়।

প্ৰ. – িয়। লসই উপকূেৰ েিাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুিৰাটৰ লকাৰ্না লকাৰ্না অঞ্চেত ঘূনী্ িতাৰ্ি
বকছু তাণ্ডৱ চোয়।
বৰে – লে’ে
পৰী – লকাৱাৰ্চান িাৰু।
বৰে – োনুৰ্িও কয়, িাতবৰৰ্তা ওোয় লয, অসেত বযৰ্কাৰ্না বদনাই প্ৰৱে িূবেকম্প ি’ি
পাৰ্ৰ। লতবতয়া ি’লে –
পৰী – আচেৰ্ত বিজ্ঞানী সকৰ্ে কৰা িবৱষযদ্বানীৰ কৰ্াৰ্ি োনুৰ্ি কয়, িাতবৰৰ্তা ওোয়।
িূবেকম্পৰ িবৱষযদ্বানী কৰা অতযন্ত কবঠন িুবেও বিজ্ঞানী সকৰ্ে কয়। আবে ক’িগে
লকানকুটা!
প্ৰ. – ি’লেও কৰ্াৰ্টা গুৰুত্বপূণ্। সৰুসুৰা িূবেকম্পৰ্তা িৰ্য় ৰ্াৰ্ক। নিয়ৰ্ন? ১৮৯৭ চনৰ
িুন োিত আৰু ১৯৫০ চনৰ ১৫ আগষ্টৰ বদনাখন অসেত অবত প্ৰৱে িূবেকম্প গিবছে।
দুৰ্য়াটাৰ্ত ৰািযখনৰ বিস্তৰ ক্ষবত গিবছে। আৰু এবতয়াওৰ্য িূবেকম্প নি’ি ক’ি
লনাৱাবৰ।
অংবকত – লযাৱাৰ্িবে লনপােৰ্তা ডাঙৰ িূবেকম্প গিবছে।
পৰী – িয়, বটবিত বনশ্চয় লদবখবছো।
দুৰ্য়া – িয় লে’ে।
পৰী – এৰ্কদৰ্ৰ লনপােত ২০১৫ চনৰ এবপ্ৰে োিৰ্তা ডাঙৰ িূবেকম্পই িহুত ক্ষবত
কবৰবছে।
প্ৰ. – আচেৰ্ত িাৰতৰ লিবছ অংশই িূবেকম্পৰ সম্ভাৱনা ৰ্কা। বিৰ্শষগক বিোেয় পি্ত
অঞ্চে, বিোেয়ৰ নােবন অঞ্চে, গুিৰাটৰ ওচৰৰ কচ্ছ আৰু আিাোন আৰু বনৰ্কািাৰ
দ্বীপ পুঞ্জ – এইৰ্িাৰ লিবছ িুবেকম্প প্ৰৱণ।

পৰী – কচ্ছ অঞ্চেৰ কৰ্া ওোইৰ্ছ লযবতয়া কওঁ – ২০০১ চনত গুিৰাটৰ কচ্ছ অঞ্চেত
প্ৰচণ্ড িুবেকম্প গিবছে। তাত প্ৰায় ১৪ িািাৰ োনুিৰ প্ৰাণ গগবছে। লডৰ োখৰ লিবছ
আিত গিবছে।
প্ৰ. – িাৰতত আবিগেৰ্ক বযোন ডাঙৰ িূবেকম্প গিৰ্ছ, তাৰ বিতৰত এইৰ্টা অনযতে।
পৰী – অসেৰ্তা আৰ্ছই, উত্তৰ – পুি্াঞ্চেৰ অনযানয ৰািয সেূি, বিিাৰ, উত্তৰাখণ্ড,
বিোচে প্ৰৰ্দশ, গুিৰাট, ি্ু আৰু কাশ্মীৰ – এইৰ্িাৰ ৰািযত িূবেকম্পৰ সম্ভাৱনা
লিবছ।
অংবকত – ছাৰ, িূবেস্খেন, বশোস্খেন – এইৰ্িাৰ্ৰা দুৰ্য্যাগৰ বিতৰত নপবৰিৰ্ন?
প্ৰ. – বনশ্চয়, বনশ্চয় পবৰি। প্ৰতযক্ষদশ্ী ইয়াৰ্তই আৰ্ছ।
দুৰ্য়া – োৰ্ন ছাৰ?
প্ৰ. – পৰীৰ্য়ই প্ৰতযক্ষদশ্ী। পৰী তুবে বনৰ্িই লকাৱা।
পৰী – আবিৰপৰা ছিছৰোন আগৰ কৰ্া। লতবতয়া েই ইবঞ্জবনয়াবৰং পবি আৰ্ছাঁ।
বছবকেত। িন্ধত ঘৰগে আবি আবছৰ্োঁ। বশবেগুবড়গে ৪০ বকৰ্োবেটাৰোন িাকী আবছে।
িুোই োি, িাবৰষাৰ িতৰ। িাছত আবি আবছৰ্োঁ। িঠাৰ্ত লদবখৰ্োঁ, দীঘেীয়া োইন
পাবত গাড়ীৰ্িাৰ গৰ আৰ্ছ। ৰাস্তা িন্ধ!
বৰে – িূবেস্খেন?
পৰী – িুবিছাই। গৰ আৰ্ছাঁ, গৰ আৰ্ছাঁ। নাই। লকাৰ্না গাড়ী েৰচৰ নকৰ্ৰ। বতবন ঘন্টাোন
লৰাৱাৰ পাছৰ্তা গাড়ী নেবৰে। আবে পুনৰ বছবকেগে উিবত গ’লোঁ।

প্ৰ. – এৰ্নকুৱা ঘটনা আৰু অৰ্নক শুবনিগে পাওঁ। লিবছ লিাৰ্ৰ িৰষুণ িৰ্ে পািাৰৰ পৰা
অকে োবটৰ্য়ই নিয়, ডাঙৰ-সৰু বশোখণ্ডও সবৰ পৰ্ৰ। ৰাস্তা িন্ধ িয়। বশোখণ্ডই ৰাস্তা
িাবঙও লপোি পাৰ্ৰ।
পৰী – এয়াও এটা প্ৰাকৃবতক দুৰ্য্যাগ। এৰ্নকুৱা দুৰ্য্যাগ অকে বছবকেৰ্ত ঘৰ্ট িুবে
নািাবিিা আক’। পৃবৰ্ৱীৰ বয লকাৰ্না পািাৰীয়া ঠাইৰ্ত ি’ি পাৰ্ৰ।
অংবকত – অৰুণাচেত গি ৰ্কাৰ্টা িাৰ্না লে’ে।
পৰী – দাবক্ষনাতয নীেবগবৰ পি্তৰ্তা িহুৰ্তা িূবেস্খেণ িয়।
বৰে – গুৱািাটীৰ কৰ্া িাতবৰ কাকতত পবিৰ্য় ৰ্াৰ্কাঁ। গুৱািাটীৰ বিবিন্ন অঞ্চেৰ পািাৰৰ
োবট আৰু বশে খবি পবৰ োনুিৰ ঘৰ-িাৰী িাৰ্ঙ, োনুি েৰ্ৰ।
প্ৰ.- িয়, গুৱািাটীলতা িূবেস্খেণ িয়। িূবেস্খেনত ৰাস্তা িাৰ্ঙ িা িন্ধ িয়, লখবত-িাবতও
ধ্বংস ি’ি পাৰ্ৰ, বিিুেী সৰিৰাি োইন বছবগ লপোি পাৰ্ৰ। িযবিগত আৰু ৰািহুৱা
ঘৰিাৰী, সা-সম্পবত্ত ধ্বংস কৰ্ৰ।
(প্ৰসংগ সোিৰ িাৰ্ি)
পৰী, পানী এবগোচ আবনিগে লকাৱা। (বৰেবিে আৰু অংবকতক সৰ্ম্বাধণ কবৰ)
লতাোৰ্োৰ্ক এই দুটা খাই লোৱা। লকডৰ্িবৰি।
দুৰ্য়া – লৰ্ংক ইউ ছাৰ।
(সেবনৰ/ পটপবৰৱত্ত্নৰ সংগীত)
প্ৰ. – এবতয়াগেৰ্ক লতাোৰ্োকক বক ক’লো?
অংবকত – দুৰ্য্যাগ বক বক ধৰণৰ ি’ি পাৰ্ৰ –

প্ৰ. – এইৰ্িাৰ দুৰ্য্যাগৰ্না লকৰ্ন উপাৰ্য় প্ৰশেণ কবৰি পাবৰ লসই বিষৰ্য় সাধাৰণিাৰ্ৱ
আৰ্োচনা কবৰে। লতাোৰ্োকৰ ক্লািৰ কে্পন্থাত এৰ্নৰ্িাৰ কৰ্াই সিায় কবৰি লযন
োৰ্গৰ্চান।
অংবকত – বনশ্চয়, বনশ্চয় সিায় কবৰি ছাৰ। আবে বকছুোন উপায়ৰ কৰ্া িাবনি পাবৰে।
প্ৰ. – এটা কৰ্া িুইছা – প্ৰায়ৰ্িাৰ দুৰ্য্যাগ আবিৰ বনবচনাগক সুদূৰ অতীত কােৰ্তা
আবছে। তাৰ বকছু পবৰোৰ্ণ উপশে কবৰিৰ িাৰ্ি োনুৰ্ি অতীিৰ্তা িযৱস্থা গেবছে।
উদািৰণ এটা বদওঁ – তািাবন ৰািস্থান অঞ্চেত োনুৰ্ি োবটৰ তেত ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত
খাবি পানী িো কবৰ ৰাবখবছে। বকয় িাৰু? অনুোন কবৰি পাবৰছাৰ্ন?
বৰে – খৰাং ি’লে পানী লনাৰ্িাৱা ি’ি। লতবতয়া লতওঁৰ্োৰ্ক লসই পানী িযৱিাৰ কবৰি
পাবৰি।
প্ৰ. – এৰা, এৰ্কিাৰ্ৰ বঠক কৰ্া। এবতয়াও লসই িযৱস্থাৰ্টা আৰ্ছ। আোৰ অসেত
সম্ভিতঃ লতৰ্ন িযৱস্থা নাই। কাৰণৰ্টা িুবিছাই। অসেত খৰাং িতৰ িৰ কে।
পৰী – িত্োৰ্না লদশৰ বিবিন্ন অঞ্চেৰ িাবসিা সকৰ্ে বনিা বনিা প্ৰৰ্চষ্টাৰ্ৰ বকছুোন
িাে কাে কবৰ আৰ্ছ। খৰাং িতৰৰ্তা বকছু সিিৰ্ত লখবত কবৰি পৰাৰ িযৱস্থা কবৰৰ্ছ।
িানপানীৰ পৰা িাত সাবৰিৰ উৰ্েৰ্শয ওখগক োবটৰ িাপ উঠাই ঘৰ সাৰ্ি- বিৰ্শষগক
বিিাৰ, উত্তৰ প্ৰৰ্দশ আবদ ৰািযত।
প্ৰ. – িানপানীৰ পৰা সকাি পািৰ উৰ্েৰ্শয পুৰ্ণত চৰকাৰ্ৰ বক কবৰৰ্ছ – পানী গি লযাৱা
নোত নতুন িযৱস্থা কবৰৰ্ছ। িহুৰ্তা দেং িিোই সাবিৰ্ছ। আৰ্কৌ খৰাং বদনত পানী
িচািৰ উৰ্েৰ্শয চৰকাৰ্ৰ এটা বিৰ্শষ প্ৰৰ্চষ্টা চোইৰ্ছ। প্ৰৰ্চষ্টা োৰ্ন, এৰ্ক পানীৰ্ক
লকিািাৰ্ৰা িযৱিাৰ কৰা আৰু িৰষুণৰ পানী িযৱিাৰ কৰা িাবসিাসকেক লপৌৰকৰৰ
পবৰোণ কোই বদয়াৰ িযৱস্থা কবৰৰ্ছ।
পৰী – োৰ্ন পানীৰ অিাৱ ৰ্কা অঞ্চেত চৰকাৰ্ৰ পানী সঞ্চয় িযৱস্থাক উৎসাবিত
কবৰৰ্ছ।

বৰে – পানী লনাৰ্িাৱা অঞ্চেত িৰষুণৰ পানীৰ্ৰৰ্চান িোকবৰ ৰাবখি পাৰ্ৰ –
অংবকত – অ’ তই বক কৱ, িৰষুণ ি’লেৰ্তা পানী ৰ্াবকৰ্েই লিঁৰ্তন।
প্ৰ. – এৰা, দুৰ্য়াটাই সঁচা। িছৰৰ্টাৰ বিতৰত লকবতয়ািাৰ্তা বকছু ি’লেও িৰষুণ আবিি।
আবিৰ্েই সঞ্চয় িাণ্ডাৰত পানী িো কবৰি পাৰ্ৰ।
অংবকত – োনুি এৰ্ন বিষয়ত সৰ্চতন ি’লেৰ্ি আৰু।
প্ৰ. – ি’ি। োনুিক সিাগ কবৰি োবগি। প্ৰবশক্ষণ বদি োবগি। লচাৱা, দুৰ্য্যাগ
িযৱস্থাপণাৰ িাৰ্ি ৰাস্তাঘাট, সংৰ্যাগ িযৱস্থা, োনুিৰ োিত সিাগতা, বিবিন্ন লক্ষত্ৰত
োনুিৰ দক্ষতা – এৰ্নৰ্িাৰ কৰ্াৰ অবত প্ৰৰ্য়ািন।
পৰী – প্ৰবশক্ষৰ্ণ োনুিক দক্ষতা বদি, সিাগতাও বদি। বকন্তু ৰাস্তাঘাট আৰু সংৰ্যাগ
িযৱস্থাৰ িাৰ্ি চৰকাৰী প্ৰৰ্চষ্টা নি’লে নি’ি।
প্ৰ. – দুৰ্য্যাগ িযৱস্থাপণাৰ বিবিন্ন বদশ চম্ভাবেিৰ িাৰ্ি লকন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা প্ৰবতষ্ঠান
আৰ্ছ - National Disaster Management Authority, অৰ্্াৎ লকন্দ্ৰীয়
দুৰ্য্যাগ িযৱস্থাপনা কতৃ্পক্ষ। এই প্ৰবতষ্ঠাৰ্ন দুৰ্য্যাগ িযৱস্থাপণাৰ নীবত বনধ্াৰণ কৰ্ৰ
আৰু লসইেৰ্ত বদিা- পৰােশ্ বদৰ্য়।
অংবকত – আোৰ অসেত ছাৰ?
প্ৰ. – আৰ্ছ। ৰািযৰ্িাৰৰ্তা লতৰ্ন প্ৰবতষ্ঠান আৰ্ছ। - ৰাবিযক দুৰ্য্যাগ িযৱস্থাপণা কতৃ্পক্ষ।
পৰী – ২০০৩ চনত চৰকাৰ্ৰ এখন িাতীয় অনুষ্ঠাৰ্না প্ৰবতষ্ঠা কবৰৰ্ছ। তাৰ নাে
National Institute of Disaster Management - দুৰ্য্যাগ িযৱস্থাপনাৰ
ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰবতষ্ঠান।
বৰে – এই অনুষ্ঠাৰ্ন বক কৰ্ৰ লে’ে?

পৰী – এইবিোকৰ কাে গিলছ বিবিন্ন দুৰ্য্যাগৰ বিষয়ত গৰ্ৱষণা কৰা, প্ৰবশক্ষণৰ আবি্
প্ৰস্তুত কৰা, আৰ্োচনা চক্ৰ, িকৃতা আবদৰ িযৱস্থা কবৰ োনুিৰ োিত সিাগতা সৃবষ্ট কৰা
– এৰ্নকুৱা।
বৰে – েনত আৰ্ছৰ্ন দাদা, লযাৱাৰ্িবেৰ্য আোৰ স্কুেৰ লচৌিদত িূবেকম্পৰ বকিা েক
বিে লদখুৱাইবছে?
অংবকত – উঁ, আোৰ গবণতৰ ছাৰ্ৰও লয িাও গেবছে। েনত আৰ্ছ।
পৰী – লতৰ্নকুৱা প্ৰৰ্গ্ৰে লদশৰ সকৰ্ো ঠাইৰ্ত চবে ৰ্াৰ্ক। িূবেকম্প িুবেৰ্য়ই নিয়
িানপানীৰ পৰা ৰক্ষা পবৰিগেও প্ৰবশক্ষণ বদয়া িয়।
প্ৰ. – দি িছৰোন পূৰ্ি্ লকন্দ্ৰীয় চৰকাৰ্ৰ এখন আইন প্ৰণয়ণ কবৰৰ্ছ – Disaster
Management Act 2005 (দুৰ্য্যাগ িযৱস্থাপণা আইন – ২০০৫)। ইয়াৰ উৰ্েশয
গিৰ্ছ দুৰ্য্যাগৰ পৰা ি’ি পৰা বিপদৰ োত্ৰা কোই উন্নয়ণৰ পৰ্ প্ৰশস্ত কৰা। লদশৰ
দুৰ্য্যাগ প্ৰৱণ অঞ্চেৰ্িাৰত চৰকাৰ্ৰ লকইিাটাও গুৰুত্বপূণ্ আঁচবন গেৰ্ছ।
অংবকত – ছাৰ, অসে িূবেকম্প প্ৰৱণ ৰািয নিয় িাৰ্না?
প্ৰ. – িয়, অসে িূবেকম্প প্ৰৱণ। উত্তৰ পূৱ অঞ্চেৰ্টাৰ্ৱই লতৰ্নকুৱা। এইৰ্য চৰকাৰ্ৰ
লোৱা আঁচবনৰ কৰ্া ক’লোঁ, লসইেৰ্ত দুৰ্য্যাগপ্ৰৱণ অঞ্চেত সাবিি লখািা অট্টাবেকা
আৰু অনযানয বনে্াণৰ্িাৰত িূবেকম্প প্ৰবতৰ্ৰাধী িযৱস্থা ৰখাৰ্টা িাধযতােূেক কবৰৰ্ছ।
আইনখৰ্ন োবটৰ সেুবচত িযৱিাৰ, িনসাধাৰণৰ োিত সৰ্চতনতা সৃবষ্ট – এৰ্নকুৱা
লকইিাটাও কৰ্া গুৰুত্ব বদৰ্ছ।
বৰে – ছাৰ, আোৰ অসেত সদায় লদৰ্খান িানপানীৰ তাণ্ডৱ চবেৰ্য় ৰ্াৰ্ক। তাৰ কাৰৰ্ণ
চৰকাৰ্ৰপ্ৰ. – িান প্ৰবতৰ্ৰাধৰ উৰ্েৰ্শয চৰকাৰ্ৰ আচঁবন লনাৰ্োৱা নিয়। লকন্দ্ৰীয় চৰকাৰ্ৰ লকিা
িছৰ পূৰ্ি্ িানপানী িযৱস্থাপণা আঁচবন গ্ৰিণ কবৰৰ্ছ। লসই আঁচবন অনুসবৰ বযৰ্িাৰ ৰািযত

প্ৰৰ্য়ািন আৰ্ছ তাৰ নদী উন্নয়ন, িানপানী বনয়ন্ত্ৰণ আৰু েগৰ্ত পানী ওোই যাি পৰা
িযৱস্থা পূি্তগক উন্নত কবৰিগে িহু লকৌবট ধন খৰচ কবৰৰ্ছ।
পৰী – অনযানয আঁচবনও লকইখনোন আৰ্ছ।
অংবকত – লকইিছৰোন আগৰ্ত এখন প্ৰদশ্নীত এটা অবত েিাৰ আবি্ লদবখবছৰ্োঁ।
আোৰ অসেৰ বিৰ্শষগক লধোবি অঞ্চেত তাৰ সুিৰ প্ৰৰ্য়াগ ি’ি পাৰ্ৰ।
প্ৰ. – লকাৱাৰ্চান আবি্ৰ্টাৰ বিষৰ্য় –
অংবকত – আবি্ৰ্টাত লকৰ্নগক িানপানী গি ৰ্কা সেয়ৰ্তা কেৰ িূৰৰ ওপৰৰ্ত ধান, লঘহুঁ
আবদ বকছুোন লখবত কবৰ ৰ্াবকি পাবৰ তাৰ্ক লদখুৱাইবছে।
প্ৰ. – এয়া সিাগতাৰ এটা সেুবচত উদািৰণ।
পৰী – েই বযোন দূৰ িুৰ্িাঁ,, দুৰ্য্যাগ িযৱস্থাপণা িুবেলে চাবৰ ধৰণৰ কৰ্া লসাোই
ৰ্াৰ্কঃ দুৰ্য্যাগ প্ৰবতৰ্ৰাধ কৰা, দুৰ্য্যাগ উপশে কৰা, দুৰ্য্যাগৰ েুখােুবখ ি’ি পৰাগক
সািু কৰা, আৰু চতুৰ্্ৰ্ত িুিলিাগীক সািাযয প্ৰদাণ কৰা।
অংবকত – িূবেকম্প, ঘূণ্ীিতাি, ছুণাবে – এইৰ্িাৰ প্ৰাকৃবতক দুৰ্য্যাগ প্ৰবতৰ্ৰাধ কৰা
সিি িাৰ্না লে’ে?
পৰী – ওৰ্িাঁ, সিি নিয়, বঠৰ্কই গকছা। লসইৰ্িাৰৰ েুখােুবখ ি’িগে োনুিক সািু কবৰ
ে’ি োবগি। লতাোৰ্োকৰ অনুষ্ঠানৰ্টা গি গে উবঠিগে ি’লে এৰ্নৰ্িাৰ কৰ্াগে েন বদি
োবগি বকন্তু লদই।
দুৰ্য়া – িয় লে’ে।
বৰে – আৰু এটা কৰ্াত নিৰ বদয়া দৰকাৰ ি’ি।
পৰী – োৰ্ন?

বৰে – োৰ্ন িানপানীৰ্য় প্ৰবতিছৰ্ৰ লখবত-িাবতৰ্য উছন কৰ্ৰ তাগে নিৰ বদি োবগি।
পৰী – িয়, িয়। িৰ দৰকাৰী কৰ্া এইৰ্টা। বপৰ্ছ অকে লখবতৰ্য়ই নিয়, িানপানীৰ্য় ঘৰিাৰী, ৰাস্তা-ঘাট, দেং আবদৰ বয ক্ষবত কবৰ আৰ্ছ তাৰ তুেনা নাই। লখবত ধ্বংস কৰা
োৰ্ন োনুিক আবৰ্্কিাৰ্ৱ কঁকাে িঙা। নিয়ৰ্ন?
দুৰ্য়া – িয়।
বৰে – ঘৰ-িাৰী িাবঙ উতুৱাই বনৰ্েও এৰ্কই।
অংবকত – িানপানীৰ েেত প্ৰায় সকৰ্োৰ্িাৰ উন্নয়নৰ কাে িন্ধ গি যায়।
পৰী – এবতয়া িানপানীৰ প্ৰৰ্কাপ কোই লপোিৰ িাৰ্ি চৰকাৰ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তবেখনৰ্ক
খাবিিগে পাবঙৰ্ছ।
প্ৰ. – েই বকন্তু িৰ আশািাদী নিয়। োৰ্ন ইোন দীঘেীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তবে খিাৰ্টা
সিিসাধয নিয়। বযনিওক, চৰকাৰ্ৰ অন্ততঃ বচন্তা কবৰৰ্ছ।
অংবকত – বকন্তু ছাৰ আপুবনৰ্তা গকবছে লয িানপানীৰ তুেনাত িাৰতত খৰাং অৱস্থাইৰ্ি
লখবতৰ অবধক ক্ষবত কৰ্ৰ।
প্ৰ. – সঁচা। গৰ্ৱষক সকৰ্ে কৰা অধযৰ্নৰ্তা তাৰ্ক লদখুৱাইৰ্ছ।
পৰী – খৰাঙৰ্ৰা প্ৰবতৰ্ৰাধ িযৱস্থা আৰ্ছ। অন্ততঃ বকছু ি’লেও। িেবসঞ্চণ। িেবসঞ্চন
িযৱস্থা যৰ্ৰ্ষ্ট উন্নত কবৰি পাবৰৰ্ে খৰাং অৱস্থাৰ্তা শসয উৎপাদণ অিযািত ৰ্াবকি।
অংবকত – খৰচ বনশ্চয় যৰ্ৰ্ষ্ট ি’ি।
পৰী – ি’ি। খৰচৰ কৰ্া সদাৰ্য়ই ৰ্াবকি।

প্ৰ. – িাৰতৰ দুৰ্য্যাগ িযৱস্থাপনাত এটা ডাঙৰ আৰ্সাঁৱাি আৰ্ছ িুইছা। ইয়াত সদায়
প্ৰাকৃবতক দুৰ্য্যাগ িযৱস্থাপনাতৰ্ি গুৰুত্ব বদয়া িয়। অৰ্চ োনৱ সৃষ্ট দুৰ্য্যাগৰ পৰাও
আোৰ কে ক্ষবত নিয়।
পৰী – িয় ছাৰ, আপুবন লকাৱাৰ্টা েন কবৰিেগীয়া। বিৰ্শষগক কৃবষৰ লিবেকা। কৃবষ
আক্ৰেণ কৰা বিবিন্ন লিোৰ, লপাক – পতংগ, িনয িীৱ-িন্তু, অপতৃণ আবদৰ্য় বিস্তৰ
ক্ষবত কৰ্ৰ। কীট-নাশক আৰু অনযানয বনয়ন্ত্ৰণ িযৱস্থা প্ৰৰ্য়াগ কৰাৰ পাছৰ্তা পৃবৰ্ৱীৰ েুঠ
উৎপাদণৰ ৩৫ শতাংশ অপচয় িয়।
প্ৰ. – প্ৰাকৃবতক িওক, োনৱসৃষ্টই িওক, দুৰ্য্যাগ োৰ্নই সংঘাত। োৰ্ন দুৰ্য্যাৰ্গও আবনি
পাৰ্ৰ নতুন বদগন্তৰ সংিাদ।
অংবকত – োৰ্ন ছাৰ?
প্ৰ. – লচাৱা। বিবিন্ন দুৰ্য্যাৰ্গ োনুিৰ বিবিন্ন ক্ষবত কৰ্ৰ। বকন্তু এৰ্ক সেয়ৰ্ত দুৰ্য্যাৰ্গ
আোৰ আন ধৰৰ্ণ উপকাৰ্ৰা কৰ্ৰ। এইৰ্টা আক’ বক কৰ্া! নিয়ৰ্ন? (অেপ গৰ) িুিাই
গকৰ্ছাঁ – লকাৰ্না এটা দুৰ্য্যাগ ঘবট লযাৱাৰ পাছত িনসাধাৰণ আৰু চৰকাৰ উিয়পৰ্ক্ষই
যৰ্ৰ্ষ্ট সস্তে গি উৰ্ৰ্। িনসাধাৰৰ্ণ বনৰ্িই বকছুোন দুৰ্য্যাগৰ পৰা িাতসৰাৰ উপায়
বিচাবৰ উবেয়াি। চৰকাৰ্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃ ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা, আনবক লিচৰকাৰী সংস্থাৰ্কা
িাতত গে নতুনগক উন্নয়নৰ কােত োৰ্গ।
পৰী – ৰাস্তাঘাট উন্নত প্ৰযুবিৰ্ৰ বনে্াণ কবৰিগে েয়। ঘৰিাৰী বনে্াণৰ্টা নতুন উন্নত
প্ৰযুবি খটুৱািগে িযৱস্থা গ্ৰিণ কৰ্ৰ।
অংবকত – লকবতয়ািা লদৰ্খান িাতবৰত পাওঁ – িানপানীৰ িুিৰ্িাগীগে চৰকাৰী সািাযয
নাৰ্ি। বকিা আবিৰ্েও সেয়েৰ্ত নাৰ্ি।
প্ৰ. – বেছা নিয়, লকবতয়ািা সািাযয সেয় েৰ্ত নাৰ্ি। লযৰ্নগক আোৰ িাৰ্ি এবতয়াও
অিা নাই আৰু একাপ চাি। িা লতাোৰ্োকৰ িাৰ্ি অিা নাই আৰ্পেৰ ৰস।
(আটাৰ্য় এৰ্কেৰ্গ িাঁৰ্ি)

****************************************************
প্ৰশ্ন
১. অসে িুিৰ্িাগী লিাৱা বতবনবিধ উৰ্েখৰ্যাগয প্ৰাকৃবতক দুৰ্য্যাগ বক বক?
উ. িানপানী, িূবেকম্প আৰু ধুেুিা – িৰষুণ।
২. কুবৰ শবতকাৰ লকান চনত অসেত অবত প্ৰৱে িূবেকম্প গিবছে?
উ. ১৯৫০ চনত।
***************************************************

