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ে  শয ১  

 

( অচন্া িৰুৱাই  Internet Search কবৰ আৰ্ছ) 

 

নীবলম – মা, অ’ মা, িবুম ক’ি? জানাৰ্ন? দিয়া িিৰৰ আগজাননী বেৰ্ছ িাৰ্ি আমাৰ স্কলু চাবৰবেন িন্ধ 

দ াষণা কবৰৰ্ছ। 

 

নয়না – িাহ্! বক দয মজা ি’ি!! 
 

অঃ িঃ – বক মজা ি’ি িাৰু? দিয়া িিৰ ি’ি িবুল গম পাইৰ্ছাোঁ। আবম বিলাৰ্ক িাৰু দৰচনৰ িস্তু, দখাৱা পান ী 

ইিযাবে মজুি ৰাবখ  ৰি থাবকৰ্ল ি’ল। বকন্তু সমুদ্ৰ বনকটৱিী্ অঞ্চলৰ বিপেৰ্িাৰ িবুজ পাইছা দন 

দিামাৰ্লাৰ্ক? 

 

নীবলম – আৰু যবেৰ্ি িিািৰ দিগ িহুি দিবছ িয়, দিৰ্ন্ত আমাৰ বিদুযৎ দযাগান িযািি ি’ি। 

 

নয়না – ভাৰ্লই হিৰ্ছ দয দিয়া িিৰৰ আগজাননী বেৰ্ছ। নি’দল মানিুৰ অযথা িাৰাসাবি ি’ি। 

 

অচন্া – ি য়! এই আগজাননী নাথাবকৰ্ল িহুৰ্িা পয়মাল  বটি পাৰ্ৰ। আৰু আটাইিকক ডাঙৰ কথা বক 

জানা? 

 

নয়না – বক মা? 



 

অচন্া – এই প্ৰাক বিক দুৰ্যয্াগ সমূিৰ আগজাননী বেয়াৰ্টা পৰুবণ কালৰ পৰাই চবল আবিৰ্ছ। 

 

( পম্পী আৰু দেউিাক দসামাই আৰ্ি) 

 

পম্পী – নয়না! বক খিৰ! 

 

নয়না – িাহ্! পম্পী!! িহুি বেনৰ মূৰি দেৰ্খান!! লগৰ্ি আঙ্কৰ্লা আবিৰ্ছ! 

 

নীবলম – আিক আঙ্কল!! 

 

অচন্া – আিা পম্পী! মা নাবিৰ্ল দয! আিক োস! িিক!! 

 

চন্দন – িয়। আবিৰ্লাোঁ মাৰ্ন পম্পীৰ্য় ক’দল স্কলু দিৰ্না িন্ধ! বপৰ্ছ িঠাৰ্ি বকৰ্না ি’ল িন্ধ দ াষণা কবৰিকল! 

িাৰ্ক জাবনিকল আবিৰ্লাোঁ। 

 

নয়না আৰু নীবলম – িয় আঙ্কল, স্কলু িন্ধ দ াষণা কবৰৰ্ছ। অিা চাবৰবেনৰ িাৰ্ি। প্ৰাক বিক দুৰ্যয্াগৰ িাৰ্ি। 

 

অঃ িঃ – আবমও িাৰ্কই আৰ্লাচনা কবৰ আবছৰ্লাোঁ। বটবভি দুৰ্যয্াগৰ আগজাননী দপাৱাৰ বপছৰ্ি মই  

Internetি এই বিষৰ্য় ভাৰ্লবখবন িথয দযাগাৰ কবৰৰ্লাোঁ। 

 

চন্দন োস – কওকৰ্চান িাৰু িৰুৱা িাইৰ্েউ! 

 

অঃ িঃ –আচলৰ্ি আবম দয দুৰ্যয্াগৰ আগজাননী পাইৰ্ছাোঁ, ইয়াৰ ফলি আবম সিকি্া গ্ৰিণ কবৰিকল সময় 

পাইৰ্ছাোঁ। অিীজৰ্িা অবি উন্নি আবজৰ েৰ্ৰ আগজাননীৰ িযৱস্থা নাথাবকৰ্লও দুৰ্যয্াগৰ আগিীয়া িািা্ 

নিয়াৰ িযৱস্থা আবছল।  

 

নীবলম – মা দিামাৰ মনি আৰ্ছ নিয়, দযাৱািছৰ স্কলুৰ বিজ্ঞান বেৱসৰ িাৰ্ি মই এই বিষৰ্য় দপাষ্স্টাৰ 

বেবছৰ্লাোঁ। 

 

নয়না আৰু পম্পী – ি য়, হ্য়! দসই দপাষ্টাৰি িবুম অিীজৰ দুৰ্যয্াগৰ আগজাননী বকেৰ্ৰ বেয়া হিবছল, দসয়াও 

দেখৱুাইবছলা। 

 

নীবলম – ি য়! পৰুবণ কালি মানৰু্ি গ্ৰি – নক্ষত্ৰৰ অৱস্থানৰ ওপৰি বভবি কবৰ িানপানী, ভবূমকম্প, খৰাাং 

আবে ি’িকগ িবুল অনমুান কবৰবছল। পৰুবণ ঈব জপ্ত সভযিাি ‘ বচবৰয়াছ’ িৰাৰ্টা আকাশি দেখা বেৰ্ল নীল 

নবেি ভয়ানক িনযা ি’ি িবুল ভবৱষযৎ িাণী কবৰবছল। 

 



অঃ িঃ – এৰ্কিাৰ্ৰ সোঁচা কথা! বিবভন্ন সভযিা সমূিি দুৰ্যয্াগৰ আগজাননীৰ িাৰ্ি আকাশি চন্দ্ৰৰ পবূণম্া, 

অমািশযা, ধ মূৰ্কিৰু আগমন ইিযাবেক গুৰুত্ব বেয়া হিবছল। এই জ্ঞানৰ ওপৰি বভবি কবৰৰ্য়ই আবজৰ 

পবিকা হিয়াৰ কৰা হিৰ্ছ। িিম্ান সময়ৰ্িা এই বিেযাৰ গুৰুত্ব দলাপ দপাৱা নাই। 

 

চন্দন োস – বকন্তু িহু দক্ষত্ৰি এই ভবৱষযদ্বাণী সোঁচা প্ৰমাবণি নিয়কগ। 

 

নীবলম – িয় এইৰ্টা সোঁচা! বকন্তু আবজকাবল দচৰ্টলাইট আৰু কবম্পউটাৰৰ সিায়ি বনভুল্ভাৰ্ৱ দুৰ্যয্াগৰ 

আগজাননী জনাি পৰা যায়। 

 

পম্পী – িয় িৰুৱা আবি। ওবিয়া চাইক্ল’ন আৰু অবি সম্প্ৰবি  বট দযাৱা িাবমলন াডৰু ‘ ৱািা্’ চাইক্ল’নৰ 

আগজাননী দপাৱা িাৰ্ি মানৱসম্পেৰ ক্ষয় ক্ষবি নি’ল। 

 

নয়না – বকন্তু মা! িৰযযুণ, প্ৰচণ্ড গবিৰ  বূণ,্ চাইক্ল’ন আৰু িনযাৰ উপবৰও ভাৰ্লমান প্ৰাক বিক দুৰ্যয্াগ 

আৰ্ছ, দসইৰ্ক্ষত্ৰি দকৰ্নেৰ্ৰ আগজাননী দপাৱা যাি? 

 

অচন্া – ৰ’িা! দিামাৰ্লাকৰ জয়ন্ত মিা আৰ্ছ বক কবৰিকল। দিওোঁ অলপ সমগ্ৰ বভিৰৰ্ি ইয়াকল আবিি। 

িবুজৰ্ছ োস! দিওোঁ এজন পবৰৰ্ৱশকম্ী। দিওোঁ ভাৰ্লমান কথ আমাক জনাি পাবৰি। 

 

নীবলম – মা জয়ন্ত মিা আবি পাইৰ্ছ। 

 

পম্পী – ি’লা, ি’লা দিওোঁক আগিঢ়াই আৰ্নাোঁ। 

 

ে  শয ২ 

 

জয়ন্ত – নীবলম, নয়না, পম্পী, বক খিৰ দিামাৰ্লাকৰ? 

 

অচন্া – আটাইৰ্ৰ ভাল। জয়ন্ত, এয়া চন্দন োস। আমাৰ প্ৰবিৰ্িশী আৰু নয়নাৰ িন্ধ ুপম্পীৰ দেউিাক। 

 

(নমস্কাৰ বিবনময়) 

 

নয়না – আমাক মাৰ্ন দুৰ্যয্াগৰ আগজাননীৰ বিষৰ্য় হক আবছল। 

 

নীবলম – এই দুৰ্যয্াগৰ আগজাননী বেয়া প্ৰথা অবিজৰ্ৰ পৰা চবল আবিৰ্ছ। বকন্তু আনিও িিম্ান সময়ি 

প্ৰবিবেৰ্ন দকাৰ্নািা নিয় দকাৰ্নািা প্ৰান্তি বকিাবকবি দুৰ্যয্াগ  বটৰ্য় আৰ্ছ। দসৰ্য় জনসাধাৰৰ্ণ দকৰ্নেৰ্ৰ 

বিজ্ঞান আৰু প্ৰযবু িবিেযাৰ সিায়ি সৰুবক্ষি জীৱন যাপন কবৰি পাৰ্ৰ জাবনি বিচাৰ্ৰ। 

 



চন্দন – িয়, এৰ্কিাৰ্ৰ সোঁচা। প্ৰাক বিক দুৰ্যয্াগ দকৱল িানপানী, খৰাাং আৰু চাইক্ল’নৰ্ি সীবমি দন বকিা? 

দল’কপ’ট ্ দকবলফবণয়্াি বক োিানল লাবগৰ্ছ। মই দপপাৰি পবঢ়ৰ্ছাোঁ দয, ১৯০০০ মানিুক দসই অঞ্চল 

এবৰিকল দকাৱা হিৰ্ছ। ১০,০০০  ৰ এবিয়াও বিপেসীমাৰ বভিৰি আৰ্ছ। 

 

পম্পী – িাৰু জয়ন্ত মিা! প্ৰাক বিক দুৰ্যয্াগ বকমান প্ৰকাৰৰ িাৰু? 

 

জয়ন্ত – মূলৰ্ি দুইবিধ দুৰ্যয্াগ আৰ্হ্চ। এবিধ প্ৰাক বিক দুৰ্যয্াগ আৰু আনবিধ মানৱস ষ্ট দুৰ্যয্াগ। প্ৰাক বিক 

দুৰ্যয্াগৰ বভিৰি পৰা উল্কাপিন, দসৌৰিিাি আবে। এই বিলাক দুৰ্যয্াগৰ বিষৰ্য় আগজাননী বেিকল আমাৰ 

বিজ্ঞান আৰু প্ৰযবুিবিেযা যৰ্থষ্ট উন্নি। আনিাৰ্ি ভবূ মকম্প, চনুামী, িনযা, খৰাাং, অৰণয োিানল, 

িষুাৰস্খলন, ভবূমস্খলন, আৰ্েয়বগবৰৰ উদ্গীৰণ, দপাক- পৰুৱাৰ আক্ৰমণ, সন্ক্ক্ৰামক দৰাগ, মিামাৰী আবে 

… 

 

চন্দন – আৰু মানৱস ষ্ট দুৰ্যয্াগ বিলাক বক বক িাৰু? 

 

নীবলম – মানৱস ষ্ট দুৰ্যয্াগ সমূি এৰ্নধৰণৰ ি’ি পাৰ্ৰ – পথ দু ট্না, বিমান দু ট্না, জািাোঁজৰ দু ট্না, জুই 

লগা, পেবপষ্ট দিাৱা, বশল্প আৰু আনবৱক দু ট্না, সাগৰীয় জািাোঁজৰ পৰা দিল ওলাই দযাৱা, খবন বে ট্না 

আবে। 

 

পম্পী – মিাউল্কাপিন িা দসৌৰিিাি আবেৰ পৰা প বথৱীখন সৰুবক্ষি দন িাৰু? 

 

নয়না – বিবভন্ন দচৰ্টলাইট আৰু মিাজাগবিক দটবলষ্ক’পৰ সিায়ি মিাকাশৰ গবিবিবধ পযয্ৰ্িক্ষণ কবৰ থকা 

িয়। িাৰ্ৰাপনৰ, এই ধৰণৰ মিাজাগবিক দু ট্ন াবিলাক খিু নগণয। আৰু যবেওিা িয়, দিবিয়া এই ধৰণৰ 

পিনৰ পৰা অবি সামানয অাংশৰ্ি প বথৱীি পৰ্ৰবি। 

 

অচন্া – ডাইন’চ’ৰ যগুি এৰ্ন ধৰণৰ দুৰ্যয্াগৰ ফলৰ্িই বসিোঁি বিলাক ধ্বাংস হিবছল। 

 

চন্দন – দিৰ্ন ধৰণৰ দুৰ্যয্াগ পনুৰায় িিকল গ’দল মানৱ জাবি ধ্বাংস ি’ি। আশা কবৰৰ্ছাোঁ, দিৰ্নধৰণৰ 

দু ট্নাৰ সন্মখুীন আবম নিওোঁ। 

 

অচন্া – িাৰু ভবূমকম্পৰ দক্ষত্ৰি আগজাননী দকৰ্নেলৰ বেয়া ি’ি িাৰু? 

 

জয়ন্ত – ভবূমকম্পৰ আগজাননী বেিকল এবিয়া সক্ষম। ভাৰিিষৰ্ উিৰাখণ্ড আৰু িাবৰয়ান াি দুটা ভবূমকম্প 

আগজাননীৰ প্ৰবিস্থান স্থাবপি হিৰ্ছ. বৰখিাৰ দস্ক’লৰ ৫ কম্পনাাংককলৰ্ক ভবূমকম্প দিাৱাৰ আগজাননী ১ৰ 

পৰা ৪০ দচৰ্কণ্ড আগকলৰ্ক বেিকল সম্ভৱ। 

 



নীবলম – দেশৰ বভিৰি আৰু প বথৱীৰ বভিৰি ভবূমকম্প প্ৰৱণ এৰ্লকাসমূি বচবিি কৰা হিৰ্ছ। এই 

আটাইবিলাকৰ সিায়ি সিস্াধাৰণক অৱগি কবৰিকল সম্ভৱ হিৰ্ছ দয ভবূমকম্প প্ৰৱণ এৰ্লকাি ভবূমকম্পৰ 

সময়ি আৰু িাৰ বপছৰ কম্পনসমূিৰ সময়ি দকৰ্নেৰ্ৰ সমুখীন লৈাৱা উবচি। 

 

পম্পী – জীৱ – জন্তু আৰু চৰাই বচবৰকবিৰ্য়ও দিৰ্না ভবূমকম্প দিাৱাৰ আগজাননী বেি পাৰ্ৰ। ি য় দন িাৰু 

জয়ন্ত মিা? 

 

জয়ন্ত – িয়। এৰ্কিাৰ্ৰ সোঁচা কথা। বকন্তু ইয়াৰ ওপৰি ১০০% বিশ্বাস কবৰি পৰা নাযায়। 

নয়না – িাৰু, দুৰ্যয্াগৰ আগজাননী বেিকল দকৰ্নধৰণৰ প্ৰবিষ্ঠান আৰ্ছ? 

 

অচন্া – বিশ্ব িিৰ বিজ্ঞান দকন্দ্ৰ (চমুকক WMO) আৰ্ছ। World Meteorological 
Organizationৰ কাম হিৰ্ছ বিবভন্ন পবৰষেৰ হসৰ্ি হিঠক কবৰ প্ৰাক বিক দুৰ্যয্াগৰ িাৰণ কবৰিকল আৰু 

দিাধ কবৰিকল উপায় বঠক কৰা। এই কামি ইয়াৰ যটুীয়া পবৰষে হিৰ্ছ  International Strategy 
for Disaster Reduction.          
 

জয়ন্ত – জাপানৰ িাইৰ্গাি ২০০৫ চনি দুৰ্যয্াগ বনিাৰণৰ বিষৰ্য় দিাৱা আৰ্লাচনাচক্ৰি েৰূ্যয্াগৰ আগিীয়া 

জাননীৰ বচিকৰণ, মূলযায়ন আৰু পযয্ৰ্িক্ষণৰ ওপৰি বিৰ্শষ দজাৰ বেয়া হিবছল। আৰ্কৌ WMOৰ এটা 

হিঠকি প্ৰবিখন দেশৰ িিৰবিজ্ঞান আৰু জলবিজ্ঞান দকন্দ্ৰসমূিক বযৰ্কাৰ্না প্ৰাক বিক দুৰ্যয্াগ প্ৰবিৰ্ৰাধ 

কবৰিৰ িাৰ্ি খচৰা প্ৰস্তুি কবৰিকল বনৰ্েশ্ বেয়া হিবছল। 

 

চন্দন – িাৰু, এই দুৰ্যয্াগৰ আগিীয়া জাননী –বিলাকৰ ফলি মানিুৰ বক সিায় ি’ি পাৰ্ৰ?  

 

নীবলম – শুদ্ধ আৰু সময়ৰ উপৰ্যাগী আগজাননীৰ ফলি বযৰ্কাৰ্না দুৰ্যয্াগৰ ফলি  টা িাবন – বিব বনৰ 

পবৰমাণ কবম যায়। এই আগজাননী শুদ্ধ দিাৱাৰ লগৰ্ি সময়মৰ্ি পাি লাবগি। লগৰ্ি দুৰ্যয্াগ ি’িলগীয়া 

অঞ্চলৰ িাবসন্দা আৰু প্ৰশাসৰ্ন আগিীয়াকক পাি লাবগি। ইয়াৰ িাৰ্ি সবঠক সময়, সবঠক জ্ঞান, সবঠক 

বনণয়্ ক্ষমিা আৰু দযাগাৰ্যাগৰ উন্নি িযৱস্থা িযৱিাৰ কবৰি লাবগি। 

 

নয়না – িাৰু জয়ন্ত মিা, আমাৰ এই দুৰ্যয্াগৰ  সাৱধান িািা্ অথিা আগজাননীৰ সিুযৱিাৰ মানৰু্ি দকৰ্নেৰ্ৰ 

কবৰি পাবৰি িাৰু? 

 

জয়ন্ত – জনসাধাৰণৰ বাছব দুৰ্যয্াগৰ আগজাননী হিৰ্ছ ইয়াৰ সমাধান। ইয়াি চাবৰটা মূল কথা আৰ্ছ। 

 

পম্পী – বক িাৰু দসইৰ্কইটা? 

 

জয়ন্ত – প্ৰথম আৰু মূল কথাৰ্টা হিৰ্ছ বনবদষ্্ট এটা এৰ্লকাি বক বক দুৰ্যয্াগৰ সমুখীন দিাৱা হগবছল। বদ্বিীয় 

কথা হিৰ্ছ প্ৰযবুিবনভৰ্ পযয্ৰ্িক্ষণ আৰু জাননী বেয়াৰ সিুযৱস্থা। ি  িীয় কথাৰ্টা হিৰ্ছ বিপেগ্ৰি ি’ি পৰা 



মানিুবখবনক ভালেৰ্ৰ িৰু্জাৱা আৰু চিথু ্কথা হিৰ্ছ সামাবজক সৰ্চিনিা আৰু সজাগিাৰ িাৰ্ি ইচু্ছকিা। 

জাম্াবনৰ ‘িন্’ ি ২০০৬ চনি অনবুষ্ঠি ি  িীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰ্লাচনা চক্ৰি বেয়া এয়া হিৰ্ছ বনবেষ্্ট সচূী। 

 

চন্দন – বকন্তু আচল দক্ষত্ৰি এই চাবৰিা নীবি দকৰ্নেৰ্ৰ কামি লৰ্গাৱা ি’ি? 

 

জয়ন্ত – এইৰ্টা হিৰ্ছ জনসাধাৰণ দকবন্দ্ৰক দুৰ্যয্াগৰ আগজাননী পবৰৰ্সৱা। প্ৰথম আৰু প্ৰধান কথাৰ্টা হিৰ্ছ 

জনসাধাৰৰ্ণ ইয়াক ভালেৰ্ৰ িবুজি পাবৰি লাবগি। বদ্বিীয় হিৰ্ছ জনসাধাৰণৰ িাৰ্ি সিজলভয ি’ি লাবগি। 

ি  িীয় কথা হিৰ্ছ সমৰ্য়াপৰ্যাগী দিাৱা উবচি। চিথু ্হিৰ্ছ জনসাধাৰণৰ কাম কাজৰ বভবিি দুৰ্যয্াগৰ সময়ি 

আৰু দুৰ্যয্াগৰ বপছি জনসাধাৰণ োবয়ত্বশীল ি’ি লাবগি। 

 

অচন্া – িাৰ মাৰ্ন জনধাৰৰ্ণ ভালেৰ্ৰ িবুজিকল ি’দ ল এয়া ি’ি লাবগি থলৱুা ভাষাি। দৰবডও, লাউড 

বিকাৰ আবে আৰু েৰূেশণ্, চ’বছৰ্য়ল বমবডয়া, সৰ্চিনিা অবভযান, দপাষ্টাৰ, দিনাৰ আৰু িািবৰকাকিৰ 

িিল িযৱিাৰ কবৰি লাবগি । 

 

জয়ন্ত – এই আগজাননীবিলাক ি’ি লাবগি সময় উপৰ্যাগী। েৰূ্যয্াগ আৰম্ভ দিাৱাৰ আৰ্গৰ্য় এই আগজাননী 

ৰাইৰ্জ জাবনি পাবৰি লাবগি। যবেৰ্ি সময়মৰ্ি দুৰ্যয্াগৰ আগজাননী দপাৱা নাযায়, দসৰ্য় এৰ্কা কামি 

নাৰ্ি। 

 

নীবলম – ইয়াৰ আটাইিকক ডাঙৰ উোিৰণৰ্টা হিৰ্ছ ২০০৪ চনৰ চনুামী। পিূউ্পকলূীয় এৰ্লকাি দিাৱা এই 

চনুামীৰ ফলি ২,২০,০০০ জীৱনিাবন হিবছল। যবেৰ্ি ভাৰিি দসই দুৰ্যয্াগৰ আগজাননী বেয়াৰ বযৱস্থা 

থাবকৰ্ল দিোঁৰ্িন দিৰ্ন্ত এই িাবন দিাৱাৰ প্ৰশ্নই নাবছৰ্ল। প্ৰশান্ত মিাসাগৰ উপকলূৱিী্ এৰ্লকাৰ িাৰ্ি িাৱাই 

দ্বীপপিুৰ্ি চনুামীৰ আগজাননী িযৱস্থা উপলব্ধ। িিম্ান আমাৰ দেশৰ্িা চনুামী দুৰ্যয্াগৰ আগজাননী িযৱস্থা 

আৰ্ছ। 

 

নয়না – উবিষযাৰ বফবলন্ চাইক্ল’নৰ সময়ৰ্িা আগিীয়াকক দুৰ্যয্াগৰ জাননী বেয়া হিবছল িাৰ্িই িাবন বিব বন 

কম হিবছল। 

 

জয়ন্ত – বকন্তু এটা কথা হিৰ্ছ আগজাননী দপাৱাৰ্টাৰ্ৱই আটািকক েৰকাৰী কথা নিয়। দুৰ্যয্াগৰ সমুখীন 

ি’িকল আবম দকৰ্নেৰ্ৰ সৰ্চিন, দুৰ্যয্াগৰ সময়ি আৰু দুৰ্যয্াগৰ বপছৰ্িা প্ৰশাসন আৰু ৰাইৰ্জ দকৰ্নেৰ্ৰ 

ইয়াৰ সমুখীন ি য়, দসয়াও অিযন্ত েৰকাৰী কথা। 

 

পম্পী – এটা উোিৰণ বে িজুাই ক’ি দনবক মিা। 

 

জয়ন্ত – বনশ্চয়!! িাবমলনাডৰু ‘িািা্’ চাইক্ল’নৰ আৰ্গৰ্য় এই দুৰ্যয্াগৰ আগজাননী সকৰ্লা মাধযম িযৱিাৰ 

কবৰ জনসাধাৰণক জৰ্নাৱা হিবছল। জনসাধাৰণৰ িাৰ্ি বিবভন্ন এৰ্লকাি সৰুবক্ষি আশ্ৰয়স্থল গবঢ় দিালা 

হিবছল। ১৬০ বকবম/  িাৰ দিগি পাৰ হি দযাৱা এই চাইক্ল’ন পাৰ হি দযাৱাৰ বপছি জনসাধাৰণক জৰ্নাৱা 

হিবছল দকৰ্নেৰ্ৰ দিওোঁৰ্লাৰ্ক পবৰষ্কাৰ পবৰচ্ছন্ন ভাৰ্ৱ দুৰ্যয্াগ পৰৱিী্ হেনবন্দন জীৱন কটাি পাবৰি। 



দখাৱাপানী, িাসস্থান, স্বাস্থযৰ্সৱা সকৰ্লা বিষয়ৰ্ি প্ৰশাসৰ্ন সিয়ৰ িাি আগিঢ়াইবছল। বযৰ্িি ুজনসাধাৰণক 

এইৰ্ক্ষত্ৰি সনু্দৰভাৰ্ৱ দুৰ্যয্াগ আৰু দুৰ্যয্াগ পৰৱিী্ আগজাননী বেয়া হিবছল, দিওোঁৰ্লাৰ্কও প্ৰবিৰ্টা 

পেৰ্ক্ষপৰ্ি সািসাৰ্ৰ আগিাবঢ়বছল। দুৰ্যয্াগৰ সময় পাৰ হি দযাৱাৰ বপছৰ সময়বখবনও সমাৰ্নই মূলযৱান। 

আমাৰ দেশি দুৰ্যয্াগ পৰৱিী্ সময়ৰ্ছাৱাি জনসাধাৰণক শবিশালী কবৰ ৰখাৰ্টাৰ্ৱই ডাঙৰ কথা। 

 

নীবলম – িাৰু জয়ন্ত মিা, সাৱধানিাণীৰ চাবৰটা মূলকথা বক িাৰু? 

 

জয়ন্ত – অচন্া িাইৰ্েউ, এই দক্ষত্ৰি আপবুন বনশ্চয়     বকছ ুিথয দগাটাইৰ্ছ? 

 

অচন্া – ি য়! দগাটাইৰ্ছাোঁ। প্ৰথম আৰু প্ৰধান কথাৰ্টা হিৰ্ছ দুৰ্যয্াগৰ বিষৰ্য় জ্ঞান আিৰণ কৰা, য’ি আবম 

ক্ষয়ক্ষবি আৰু দুিল্িা সমূিৰ বিষৰ্য় জনা আৱশযক। ইয়াৰ িাৰ্ি অিযন্ত আৱশযক কথা হিৰ্ছ – িথয দযাগাৰ 

কৰা আৰু দসই িথযৰ সমু্পণভ্াৰ্ৱ বিৰ্েষণ কৰা। এই িথযৰ বভিৰি আথস্ামাব জক অৱস্থাৰ িথয থাবকি 

লাবগি। এই িথয দযাগাৰ কবৰিকল আবম ক্ষয়ক্ষবি, দু ট্না, এৰ্কািা বনবদষ্্ট এৰ্লকাি হি দযাৱা প্ৰাক বিক  

দুৰ্যয্াগ। দসই দুৰ্যয্াগৰ সমুখীন দিাৱাৰ িাৰ্ি অৱলম্বন কৰাৰ বিবভন্ন উপায় আৰু ৰাবজযক আৰু থলৱুা 

বভবিি দুৰ্যয্াগ প্ৰবিৰ্ৰাধ কৰাৰ উপায় – এই আটাই বিলাক কথা চাবল- জাবৰ চাি লাবগি। ধবৰ দলাৱা িওক, 

বযৰ্কাৰ্না এটা িষি্ ব্ৰহ্মপতু্ৰৰ জলভাগ বেপেসীমাৰ বকমান ওপৰি আৰ্ছ, দসই বিচাপৰ্টা আৰ্ছ। দসই দক্ষত্ৰি 

শ্লুইচ দগট বিলাকি বঠক দকান মূহুিি্ পানী এবৰ বেৰ্ল মানৱস ষ্ট িানপানীৰ ঢল আবি কাষ পাোঁজৰৰ এৰ্লকাি 

ক বত্ৰম িানপানী স বষ্ট ি’ি, দসই বিচাপৰ্টাও প্ৰশাসনৰ িািি থাবকি। ফলি স্বাভাবিক ভাৰ্ৱ ব্ৰহ্মপতু্ৰৰ ঢল 

আবি িনযা ি’দলও ক বত্ৰম িানপানী দিাৱাৰ আশাংকা কবম যাি অথিা ইয়াৰ আশাংকা নাইবকয়া ি’ি । দসৰ্য়ৰ্ি 

প্ৰবিিষ ্খবিয়াৰ্ন দুৰ্যয্াগ বনয়ন্ত্ৰণ আৰু দুৰ্যয্াগৰ সমুখীন ি’িকল আমাক শবিশালী কৰ্ৰ। 

 

চন্দন – বকন্তু পযয্ৰ্িক্ষণ আৰু সিকী্কৰণৰ বক ি’ি? িজুাই কওকৰ্চান? 

 

জয়ন্ত – পযয্ৰ্িক্ষণৰ িৰি প্ৰাক বিক দুৰ্যয্াগ বিলাকৰ পযয্ৰ্িক্ষণ আৰু পিীয়ন কৰা িয়। যাৰ সিায়ি 

আচল সময়ৰ বভবিি এটা দডটাৰ্িচ হিয়াৰ িয়। এই দডটাৰ্িচৰ সিায়ি সাাংবখযক িিৰৰ আগজাননীৰ 

মৰ্ডল হিয়াৰ কৰা ি য়। উোিৰণস্বৰূৰ্প, সমুদ্ৰৰ বনম্নচাপৰ পযয্ৰ্িক্ষণ কবৰ থকা িয়। এই পযয্ৰ্িক্ষণৰ 

ফলাফলক আন্তজ্ালৰ সিায়ি দগ ালকীয় নমুনা প্ৰস্তুি কৰা িয়। এই দগালকীয় নমুন াৰ সিায়ি বনম্নচাপ প্ৰৱণ 

এৰ্লকাসমূি মানবচত্ৰি বচবিি কৰা ি য়। এই বচত্ৰি ি  বষ্টপাি আৰু িিািৰ গবিও দেখওুৱা িয়। 

 

পম্পী – িাহ্! বকমান দয নিনু ক্থা জাবনি পাবৰৰ্ছাোঁ মিা! িাৰু, এই দ য িথয আৰু িাৰ ওপৰি বভবি কবৰ 

িৰ্নাৱা বৰৰ্য়ল টাইমৰ িিৰৰ আগজাননী, দসয়া বক ভাৰ্ৱ িবুজি পাবৰম? 

 

অচন্া – বযৰ্কাৰ্না এৰ্কলাি বক ধৰণৰ প্ৰাক বিক দুৰ্যয্াগ আসন্ন দসয়া িবুজি পৰা যায়। ফলি জনসাধাৰণ 

আৰু প্ৰশাসনৰ লগৰ্ি দুৰ্যয্াগ প্ৰবিৰ্ৰাধী কবমবটৰ্য় িৎপৰিাৰ্ৰ কাম আৰম্ভ কবৰি পাৰ্ৰ। দকবিয়ািা দকাৰ্না 

দক্ষত্ৰি বিৰ্েশী সিৰ্যাগৰ েকা্ৰ্ৰা ি’ি পাৰ্ৰ, বিৰ্শষকক চনুামীৰ পযয্ৰ্িক্ষণ আৰু ভবৱষৎিাণীৰ দক্ষত্ৰি এয়া 

অপবৰিাযয্ । 

 



জয়ন্ত – বযৰ্িি ু২০০৪ চনৰ চনুামীৰ সময়ি বিবভন্ন উপকলূৱিী্ দেশসমূিৰ মাজি সবঠক দযাগাৰ্যাগ স্থাপন 

দিাৱা নাবছল, দসৰ্য়ৰ্ি এই চনুামীৰ সময়ৰ্ছাৱাি অভিুপিূ ্িাবন বিব বন  বটবছল। 

 

নয়না – জনসাধাৰণক দকৰ্নেৰ্ৰ সৰ্চিন কবৰি পৰা যাি? 

 

অচন্া – জনসাধাৰণক সৰ্চিন কৰ্ৰাৱৰ্টা আটাইিকক জৰুৰী। ইয়াৰ ফলি দু ট্নাৰ আশাংকা ভাৰ্লবখবন 

কৰ্মাৱাৰ অৱকাশ থাৰ্ক। এৰ্কাটা দগাট িা চিুৰুী িা এৰ্লকাি দুৰ্যয্াগৰ সমুখীন ি’িকল িাৰ্ৰ িাবসন্দাসকল 

বক ধৰৰ্ণ সৰ্চিন আৰু হিয়াৰ থাৰ্ক এই কথাৰ্টাৰ সফল বভবি হিৰ্ছ সৰ্চিন জনসাধাৰণ। ইয়াৰ িাৰ্ি 

ৰাজহুৱা বভবিি সৰ্চিনিা অবভযান, সাৱধানিানী আৰু সবঠক িািা্ জনসাধাৰণৰ স্বাথি্ জনসাধাৰণৰ 

মাজকল আবনিকল সিুযৱস্থাৰ েৰকাৰ। 

 

জয়ন্ত – ইয়াৰ উপবৰও জনসাধাৰণৰ পৰা সবঠক সোঁিাবৰ পািকল ি’দল সাৱধানিান ী আৰু ভবৱষযৎিাণী – এই 

দুটাৰ মাজি পাথক্য আৰ্ছ, এই কথাৰ্টা িবুজ পাি লাবগি। কাৰণ সাধাৰণভাৰ্ৱ এটা সাৱধানিাণী পাৰ্ল 

জনসাধাৰণৰ মাজি প্ৰথৰ্ম এই বচন্তাৰ উেয় ি য়। এইৰ্টা হিৰ্ছ অিযন্ত স্বাভাবৱক, দিওোঁৰ্লাৰ্ক প্ৰথৰ্ম বচন্তা 

কৰা বিষয়ৰ্টা হিৰ্ছ এই সাৱধানিাণীৰ্টা দিওোঁৰ্লাকৰ জীৱনি বকমান গুৰুত্বপণূ।্ অথা্ৎ ইয়াৰ দয িািা্ এটা 

দুৰ্যয্াগ, ইয়াৰ ফলি দি োঁৰ্লাকৰ িযবিগি ক্ষয়ক্ষবি বকমান আৰু বক ধৰণৰ ি’ি পাৰ্ৰ, এইৰ্টা িবুজিকল 

দিওোঁৰ্লাৰ্ক এই সাৱধানিাণীৰ্টাৰ পনুৰায় পৰীক্ষা কৰ্ৰ দয, এয়া বকমান সিয। 

 

অচন্া – দসৰ্য়ৰ্ি ভবৱষযৎিাণী আৰু সাৱধানিাণী – এই দুৰ্ য়াটা িস্তুৰ মাজি ভাৰ্লবখবন পাথক্য আৰ্ছ, 

এইৰ্টা িজুা উবচি। এই িাণী সমূি অিযন্ত বিশ্বাসৰ্যাগয প্ৰবিষ্ঠানৰ জবৰয়ৰ্িৰ্ি প্ৰচাৰ কৰ্ৰাৱাৰ্টা উবচি। 

সৰ্িা্পবৰ, সতকষিাণী সমূি হিজ্ঞাবনক দিাৱা উবচি। 

 

চন্দন – আৰু … জনসাধাৰণৰ প্ৰবিবক্ৰয়াক দকৰ্নকক শবিশালী কবৰি পৰা যায়? যাৰ্ি দিওোঁৰ্লাৰ্ক 

দুৰ্যয্াগৰ সমুখীন ি’দলও মৰ্নািল নাভাৰ্ঙ। 

 

নীবলম – ইয়াৰ কাৰৰ্ণ বনবদষ্্ট সময়ৰ মূৰ্ৰ মূৰ্ৰ দুৰ্যয্াগ প্ৰবিৰ্ৰাধৰ সিুযৱস্থাপনাৰ িাৰ্ি আৰ্লাচনা চক্ৰ 

আবে অনবুষ্ঠি কৰা েৰকাৰ । ইয়াি জনসাধাৰণৰ দযাগোন অবি গুৰুত্বপণূ।্ 

 

পম্পী – িাৰু, এৰ্কাটা এৰ্লকা অথিা দগ াটক আবম বক ধৰৰ্ণ দুৰ্যয্াগৰ সমুখীন ি’িকল প্ৰস্তুি কবৰি পাৰ্ৰাোঁ? 

 

অচন্া – ইয়াৰ কাৰৰ্ণ গুৰুত্বপণূ ্ কথা হিৰ্ছ জনসাধাৰণৰ সবুশক্ষা। দিওোঁৰ্লাকক জৰ্নাৱা উবচি দয 

দিওোঁৰ্লাকৰ বনবদষ্্ট এৰ্লকাি বক বক বিপে ি’ি পাৰ্ৰ, সিকি্া িািা্ৰ বক অথ ্আৰু ক্ষয়ক্ষবিৰ পবৰমাণ 

দকৰ্নেৰ্ৰ কমাি পৰা যায়। বিেযালয়ৰ পাঠযসচূীি এই ধৰণৰ পাঠ অন্তভূি্ কৰা উবচি। ইিাৰৰ্নট আৰু 

সাংিাে মাধযমৰ্কা এই দক্ষত্ৰি আবিলা বিচাৰ্প িযৱিাৰ কৰা উবচি। বিৰ্শষ বিৰ্শষ জনৰ্গাষ্ঠী দযৰ্ন, ধৰা 

মাছমৰীয়া সকল, দিওোঁৰ্লাকৰ িাৰ্ি বিৰ্শষ ধৰণৰ বশক্ষামূলক সৰ্চিনিা অবভযান কৰা উবচি। 

 

চন্দন – দুৰ্যয্াগ প্ৰবিৰ্ৰাধৰ প্ৰশাসবনক বেশৰ্টাৰ বিষৰ্য় অলপ িজুাই কওকৰ্চান। 



 

জয়ন্ত – দুৰ্যয্াগ প্ৰবিৰ্ৰাধৰ িাৰ্ি সিকি্া বিৰ্শষজ্ঞ আৰু শবিশালী আন্তঃগাোঁঠবনৰ দমৰামবি, েৰকাৰী 

দক্ষত্ৰি পনুবনম্্াণ, উন্নিিৰ কৰা। ইয়াৰ িাৰ্ি প্ৰযবুিগি বেশ খবিয়াই দচাৱা েৰকাৰ। বিজ্ঞান বভবিক 

গৰ্ৱষণা, কম্ীসকলকল সমৰ্য় সমৰ্য় উন্নিিৰ িথয দযাগানৰ বপছিৰ্ি জনসাধাৰণক সৰ্চিন আৰু বশবক্ষি 

কবৰি পৰা যাি। 

 

পম্পী – িাৰু মিা, আমাৰ দেশি থকা সিকি্ািািা্ জাৰী কবৰি পৰা বক বক প্ৰবিষ্ঠান আৰ্ছ িাৰু? 

 

জয়ন্ত – চনুামী সিকি্ািািা্ জাৰী কবৰিকল National Tsunami Early Warning System                   

স্থাপন কৰা হিৰ্ছ। এই প্ৰবিষ্ঠানৰ্টাৰ িাইেৰািােি অৱবস্থি। ভ-ূ বিজ্ঞাি মন্ত্ৰালয়ৰ অবধনস্থ এই প্ৰবিষ্ঠানক 

ল াৱ াবচিা কৰ্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সামুব দ্ৰক িথয প্ৰবিষ্ঠাৰ্ন মাৰ্ন   National Centre for Ocean 
Information এ ।   

 

নীবলম – এই প্ৰবিষ্ঠানৰ অন্তগি্ ১৭ টা Seismic VSAT Stations আৰু ২ টা  দকন্দ্ৰীয় Seismic 
Station আৰ্ছ। যাৰ কাম হিৰ্ছ ভবূমকম্পৰ আগজাননী ২ বমবনটৰ বভিৰি বিৰ্শষজ্ঞসকলকল SMS আৰু      

Email ৰ জবৰয়ৰ্ি পৰ্ঠাৱা। 

 

অচন্া – এই প্ৰবিষ্ঠানৰ্টাৰ্ৱ ২৫ টা Seismographic Stations, ২৬ টা চনুামী িথয দকন্দ্ৰ, ৬ টা 

গভীৰ সমুদ্ৰৰ সমীক্ষা দকন্দ্ৰৰ সিায়ি কাম কৰ্ৰ। ই ভাৰি মিাসাগৰৰ চনুামী পযয্ৰ্িক্ষণ দকন্দ্ৰ আৰু ২৮ 

খন দেশ ইয়াৰ ফলি উপক ি িয়। 

 

নয়না – িাৰ বপছি এই সিকি্ািািা্ SMS, দৰবডও, বটবভ, চাইৰ্ৰণ, লাউড বিকাৰ, পবুলচ িাবিনী আবেৰ্ৰ 

জনসাধাৰণক জৰ্নাৱা িয়. 

 

চন্দন – িাি!! 

 

জয়ন্ত – ইয়াৰ উপবৰও উিৰাখণ্ড আৰু িাবৰয়াণা প্ৰৰ্েশৰ দুটা ভবূ মকম্প সিকি্ািানী বেয়া গৰ্ৱষণাগাৰ 

আৰ্ছ। ভাৰিীয় িিৰবিজ্ঞান দকন্দ্ৰই প্ৰবিবেনৰ িিৰৰ পযৰ্্িক্ষণ কবৰ আৰ্ছ। 

 

জয়ন্ত – ভাৰিীয় িিৰ বিজ্ঞান দকন্দ্ৰই ১.৫ লাখ গাৱ োঁৰ ৩০০ লাখ মানিুক ৰক্ষা কবৰি পাৰ্ৰ। জম্মকুাশ্মীৰৰ 

বিমালয়ৰ পােৰ্েশ অঞ্চলি অবি িষণ্ৰ পিূা্ভাষ বেি পৰা ক্ষমিা আৰ্ছ এই প্ৰবিষ্ঠানৰ । গ  ি মন্ত্ৰালৰ্য়  

UNDP ৰ হসৰ্ি যিু হি ক্ষয় ক্ষবিৰ পবৰমাণ কৰ্মাৱাৰ যত্ন কবৰৰ্ছ। 

 

অচন্া – িাহ্! আবজ আবম দুৰ্যয্াগ প্ৰবিৰ্ৰাধৰ বিষৰ্য় যৰ্থষ্ট জাবনি পাবৰৰ্লাোঁ। ৰ’ি মই চাি- জলপান 

আৰ্নাোঁকগ। 

 

পম্পী আৰু নয়না – ধনযিাে মিা। 



 

জয়ন্ত – ধনযিাে দিামাৰ্লাককলৰ্কা!! 

 

************************************************************* 

 

প্ৰশ্ন ১ নাইল নেৰ িনযা বক ভাৰ্ৱ গণনা কৰা হিবছল? 

 

উিৰ – ‘বচৰায়াছ’ িৰাৰ্টা দেখা গ’দল নাইল নেৰ িনযা ি’ি িবুল গণনা কবৰবছল। 

 

প্ৰশ্ন ২ – ভাৰিিষি্ চনুামী সিকি্ািািা্ জাৰী কবৰিকল বক প্ৰবিষ্ঠান আৰ্ছ? 

 

উিৰ – National Tsunami Early Warning System 
************************************************************* 
 


