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এই ের্িটি েমস্ত র্িভানের েম্মর্ি এিং র্িনশষজ্ঞনের মিামনির র্ভর্িনি েং র্িি হনেনে। ২১সশ মার্ি , 
২০১৮ িার্রনে এই ের্িটি প্র াশ  রা  হনেনে। োম্প্রর্ি িম িনিের সে র্ের্রজটি প্র াশ  রা হনি, 
িার মনযে এটি প্রিম। এই ের্িটি েমস্ত মাঠ  মীরা শুযুমাত্র এ টি িিেেতূ্র র্হোনি িেিহার  রনিে।  
আপোর স ােও পরামশি িা নি িা আর র্ েু সোে  রনি র্াইনি েো  নর এই ইনমনি সোোনোে 

 রুে: 
র্ে.ডার্িউ.র্জ  মি েম্পােে েি স াঅর্ডি নেটর - cxb.cwcwg@gmail.com 

 
 
এই নথিটি ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্স ার্স (Translators without Borders) অনুবাদ কলেলে 

 
 

 

এই নথিটি র্ম্পলকস  
 
এই ের্িটি েমস্ত মাঠ মী এিং মাের্ি  েহােিার  ানজ েুক্ত অেোেে জেেহােিা 
 মী এিং সেচ্ছানেি নের জেে তির্র  রা হনেনে। আেন্ন র্রম আিহাওো এিং 
িষিা েম্পন ি  সরার্হঙ্গারা সে প্রশ্নগুর্ি  রনি পানরে সেগুর্ির উির সেওোর জেে 
এই ের্িটি রর্ো  রা হনেনে। 
 
এই ের্িটি োইট িেিস্থাপো সেক্টর, সশল্টার সেক্টর, েুরক্ষা সেক্টর,  র্মউর্েটির 
েনঙ্গ সোোনোে ারী  মি েম্পােে েি, আই.এফ.আর.র্ে এিং ইউ.এে.র্ড.র্প-র 
প্রর্ির্ের্যনের র্েনে েঠিি এ টি িহু-র্িভােীে েি রর্ো  নরনে। এটি এ টি 
পর্রিিি েনোেে ের্ি এিং আরও র্িষেিস্তু সোে  রা িা প্রাপ্ত মিামনির র্ভর্িনি 
ভাষার উন্নর্ি  রার জেে এটি েংনশাযে  রা হনি।  
 
এই ের্িটি শুযমুাত্র উির সেোর জেে িেিহার  রা হনি - এই িিেগুর্ি র্েনজ 
সিন  সেনিে ো। এটির উনেশে হি প্রস্তুর্িমিূ  সে িািি াগুর্ি ের্িেভানি সেো 
হনচ্ছ সেগুর্ি েম্পন ি   রা প্রনশ্নর জেে িনিের র্ার্হো পরূণ  রা। ের্িে 
িািি াগুর্ি হি:  
 

ঘূথণসঝড় ও বর্সাে জনয প্রস্তুথি  
র্ম্পলকস  প্রায়ই থজজ্ঞার্া কো প্রশ্নগুথে 
২৫.০২.২০১৮ 

 

mailto:cxb.cwcwg@gmail.com
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আপোর ের্ে প্রস্তুর্ি সেো, আোম েি ি িা এিং েনুেিােপণূি আিহাওো িা 
িষিা াি েম্পন ি  স ােও প্রশ্ন িা আশ্া িান  িাহনি েো  নর আরও জাোর 
জেে  োম্প িিে স নে োে। সে েমস্ত েংস্থা র্ফনে  াজ  রনেে িানের আরও 
আঞ্চর্ি  িিে এিং সোোনোনের র্িিরণ র্েনি উৎোর্হি  রা হনচ্ছ।  
 
এই িািি াগুর্ি র্রম আিহাওো এিং িষিার প্রস্তুর্ি েংিান্ত প্রিম পেিানের িািি া। 
এর জেে র্ারটি যাপ পর্র ল্পো  রা হনেনে: 
1. র্রম আিহাওো এিং িষিার জেে প্রস্তুর্ি েম্পন ি  িিে (র্িনে) 
2.  ীভানি ঘূর্ণিঝড় আোম েি ি িা জাোনো হনি (১িা এর্প্রি,২০১৮ সিন ) 
3. আোম েি ি িা - আিহাওোর িনিের র্ভর্িনি েি ি িার স্তর 

a. ঘূর্ণিঝনড়র সক্ষনত্র - িাংিানেশ আিহাওো েপ্তর িনঙ্গাপোেনর স ােও র্েম্নর্াপ 
শোক্ত  রনি সেো শুরু  রা হনি 

b. ভার্র িৃর্িপাি, এ োোনড় িৃর্ি - পূিিাভাে সিন  জাো সেনি র্ের্িি  রা হনি 
4. আোম েি ি িা -  র্িপে এিং িড় র্িপনের স্তর,  আিহাওো েংিান্ত িনিের র্ভর্িনি 
সেো শুরু হনি 

a. ঘূর্ণিঝনড়র সক্ষনত্র - িাংিানেশ আিহাওো েপ্তর সেনি, িনঙ্গাপোেনর ওপর প্রিি 
ঝনড়র শর্ক্ত এিং ের্িপি েম্পন ি  িিে অেুোনর 

b. ভার্র িৃর্িপাি, এ োোনড় িৃর্ি - পূিিাভাে সিন  জাো সেনি র্ের্িি  রা হনি 
 
সশল্টার সেক্টর ঘরিার্ড় আরও উন্নি  রার জেে ের্িেহ র্ েু প্রাির্ম  র্েনেি র্শ া 
তির্র  নরনে: 

o িাংিা: 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info
/files/documents/files/shelter_drr_key_messages_ver24-jan-
2018_bangla.pdf  

 
o ইংনরর্জ:  

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info
/files/documents/files/shelter_drr_key_messages_ver24-jan-
2018_english.pdf 
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প্রধান শব্দগুথে 

 
এই ের্িনি েীনর্র শব্দগুর্ি িেিহার  রা হনেনে: 
 
ভূথিধ্বর্ -প্ররু্র পাির, জঞ্জাি িা মাটি স ােও োড়া ঢাি সিনে সেনম আো।  
 
বনযা – পার্ের স্তনরর র্িপেেীমা অর্িিম  রা। িাংিানেনশ, “িেো” িিনি 
োযারণি েেী'র িেোন  সিাঝানো হে - উঁরু্ অঞ্চি সিন  অোভার্ি  সির্শ জি 
েেীনি আোর  ারনণই এই িেো হে। 
 
আকথিক বনযা – ভার্র িৃর্িপানির ফনি আ র্ি ভানি স্থােীে এিা াে িেো 
হওো 
 
অিযন্ত  ঝু থকূণূস অ্ে – সে েমস্ত অঞ্চনির িার্েন্দা, ঘরিার্ড় এিং িের্ির 
েং ট িা আিহাওোজর্েি েনুেিানে প্রিিভানি ক্ষর্িগ্রস্ত হওোর েম্ভািো সির্শ। 
 
র্ েু র্ের্েিি গুরুির েনুেিানের সক্ষনত্র অিেন্ত ঝঁুর্ পূণি অঞ্চিটি সিশ িড় হে, সেমে 
ঘূর্ণিঝড় অিিা ভূর্ম ম্প। অেোেে েনুেিানের সক্ষনত্র অঞ্চিটি সভ নোর্ি   ারনণ 
েীর্মি হে এিং/িা িার আেিে মােুনষর হস্তনক্ষনপর ওপর র্েভি র  নর, সেমে  
ভূর্মধ্বে অিিা উপিে াে আ র্ি  িেো। 
 
ঘূথণসঝড় –  টাইফুে হি িান্তীে ঘূর্ণিঝড় ো মূিি গ্রীনের শুরুনি (এর্প্রি-জেু) 
অিিা িষিার সশনষর র্েন  (অনক্টাির-েনভম্বর) িাংিানেনশ হনি সেো োে।  
 
িনঙ্গাপোেনরর উপনর তির্র হওো র্েম্নর্ানপর সিন  ঘূর্ণিঝড় তির্র হে এিং এর 
র্িনশষত্ব হি প্রিি ের্িনি িনে োওো িািাে। ঘূর্ণিঝনড়র োনি অল্প িা েীঘি 
েমনের জেে িৃর্িপাি হনি পানর। এোড়া হাওোর র্ানপ জি ডাঙ্গাে এনে 
জনিাচ্ছ্বাে ঘটানি পানর। ের্ক্ষণ এর্শোে ঘরূ্ণিঝড়গুর্িন  িােরু ের্িনিনের র্ভর্িনি 
র্ির্ভন্ন সেণীনি ভাে  রা হে।  
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আবহাওয়াজথনি দলু স্াগ বািালর্ে ববগ 

র্েম্নর্াপ ৬২ র্ র্ম/ঘঃ পেিন্ত 

ঘূর্ণিঝড় ৬৩-৮৭ র্ র্ম/ঘঃ পেিন্ত 

প্রিি ঘূর্ণিঝড় ৮৮-১১৮ র্ র্ম/ঘঃ পেিন্ত 

হার্রন নের মি প্রিি ঘূর্ণিঝড় ১১৮ র্ র্ম/ঘণ্টার সিন  সির্শ 

 
ঝড় – েনুেিােপণূি আিহাওো োনি এগুর্ির এ  িা এ ার্য  হনি সেো োে: 
িৃর্ি, প্রিি হাওো, িজ্রপাি এিং/িা র্িেেুৎ।  ক্সিাজানর এর্প্রি সিন  সম মানের 
মনযে েুি সির্শ ঝড় হনি সেো োে সেগুর্িন  োযারণি আেেোিা জেনোষ্ঠী 
(িাঙার্িরা)‘ ািবিশােী’ িনি। 
 
স্থানান্ত ে - আেন্ন র্িপে সিন  রক্ষার জেে মােুষন  িানের িােস্থাে সিন  অেে 
জােোে ের্রনে র্েনে োওো। এটি োযারণি োমর্ে  হে।  
 
স্থান ূথেবিস ন - োভার্ি  অিস্থাে পর্র ল্পো  নর স ােও  োম্প িা িের্ির 
মনযে এ  জােো সিন  অেে জােোে পর্রিানরর স্থাে পর্রিিি ে। এটি োমর্ে  
হনি পানর, িনি প্রযােি স্থােীভানি  রা হে। 
 
জলোচ্ছ্বার্ -  ঝনড়র েমনে েমুনে পার্ের স্তনরর অোভার্ি  িরৃ্ি পাওো। মিূি  
ঝনড়র িািানের যাক্কাে পার্ে ডাঙ্গার উনঠ আোর  ারনণ জনিাচ্ছ্বাে হে।  
 
র্িকস িা –  
  র্াধােণ র্িকস িা – িাংিানেনশ ঘূর্ণিঝড় েংিান্ত েি ি িা র্ির্ভন্ন পেিানে সেো 

হে। েেে িনঙ্গাপোেনরর েভীনর এমে আিহাওো সেো সেে োর ফনি 
ঘূর্ণিঝনড়র আশ্া িান  িেে োরা িাংিানেনশ োযারণ েি ি িা জার্র  রা 
হে।  

 
  থবূলদে র্িকস িা -  োযারণ েি ি িা'র পর ের্ে অিস্থার অিের্ি ঘনট 

িাহনি র্িপনের েি ি িা সেো হে। ের্ে স ানো োঙ্ঘার্ি  ঝড় অিিা 
ঘূর্ণিঝড় এই অঞ্চনির র্েন  এর্েনে আনে, িাহনি োইনলানের জেে প্রস্তুর্ির 
 মিেূর্ী (র্ে.র্প.র্প),  োনম্পর র্েরাপিা রক্ষা ারী সেচ্ছানেিন রা এিং 
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মের্জেগুর্ি পুনরা  োম্প জনুড় র্িপে েি ি িা জাোনি ও সঘাষণা  রনি। ঝড় 
আোর ২ র্েে আনে পেিন্ত এটা হনি পানর। 

 
  ভীর্ণ থবূলদে র্িকস িা– েেে ঘূর্ণিঝড় প্রাে এনে সেনে িেে জাোনো হে। 

ঘূর্ণিঝড় েেে প্রাে এনে পড়নি িেে র্ে.র্প.র্প ও  োনম্পর র্েরাপিা রক্ষা ারী 
সেচ্ছানেি রা মাই  এিং োইনরনের োহানেে ভীষণ র্িপনের েি ি িা সেনি। 

 
ূাথন জিা – োযারণি, পার্ে জমা িিনি সিাঝাে মাটিনি অর্ির্রক্ত পর্রমানণ 
পার্ে র্মনশ োওো োর ফনি মাটি আর পার্ে সশাষণ  রনি পানর ো। িাংিানেনশ 
পার্ে জমা িিনি সিাঝাে পার্ে র্েষ্কাশে িেিস্থার অভানি োর্ে টা জােো ো 
োযারণি শু নো িান  সেোনে পার্ে জনম িা া। 
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ঘূথণসঝলড়ে িেশুি 
 

আবহাওয়া 
 
বকান ঋিুলি ঘূথণসঝড় এবং ঝড় হয়? /বেলেে বকান র্িলয় ঘূথণসঝড় 
এবং ঝড় হলয় িালক? 

  প্রিনম সে ঋিুনি ঘূর্ণিঝড় ঘটনি পানর সেটি োযারণি এর্প্রি সিন  জনুের মাঝামার্ঝ 
পেিন্ত এিং িেনরর েিনর্নে েরম েমে।  

  েেে ঘূর্ণিঝনড়র  াি সশষ হে, িেে িষিা শুরু হে। েেে িষিা সশষ হে িেে 
ঘূর্ণিঝনড়র এ টি র্িিীে মরশুম (েনভম্বর পেিন্ত িান ) শুরু হে সে েমে ঘূর্ণিঝড় 
হনি পানর।  

 
আিো বকান ধেলনে আবহাওয়া আশা কেলি ূাথে? 

  মানর্ি র সশষ সিন  জেু পেিন্ত আশা  রনি পানরে সে আিহাওো িমশ সির্শ েরম 
হনি িা নি।  

  ের্ে এ টি ঝড় িা ঘরূ্ণিঝড় এই উপকূনির র্েন  আেনি িান , িাহনি িািাে এিং 
িৃর্ি সিনড় োনি।  

  িনি এই ঋিুনি ঘূর্ণিঝড় োড়াও প্রিি িািাে ও ঝড় ঘটা র্িরি েে।  
  ের্ে এটি ঘূর্ণিঝনড়র শুরু হে িনি আপোন  জাোনো হনি। েেনিা, এটি এ টি ঝড়। 
 

কি ঘন ঘন ঘূথণসঝড় হয় আে বর্গুলো কিটা শথিশােী হয়? 
  েি র্িে িেনর িাংিানেনশ প্রর্ি িের এ টা  নর ঘূর্ণিঝড় হনেনে - র্ ন্তু এর আনে 

সিশ  নে  িের ঘূর্ণিঝড় হের্ে।  
  েমুে সিন  সে ঘূর্ণিঝড় ও ঝড় আনে সেগুনিার শর্ক্ত  ম-সির্শ হনি পানর। 

 
একটি ঘূথণসঝড় / বঝালড়া হাওয়া আর্লে থক থক ঝু থক িালক? 

  শামিাপুর োড়া ে ি  োনম্পর জেে:  
o েমুে সিন  আো ঘূর্ণিঝড় িা ঝনড়র প্রযাে র্িপে হি িািাে  ারণ এটা এি 

শর্ক্তশািী হে সে িাঁশ,  াঠ, র্ত্রপি আর এমের্  টিে, এেনিস্টেও উর্ড়নে 
র্েনে সেনি পানর।  

o এই উড়নি িা া র্জর্েেপনত্রর আঘানি মােুষ আহি হনি পানরে।  
o ঘূর্ণিঝনড়র েনঙ্গ ের্ে প্ররু্র িৃর্ি আনে িাহনি িা িেো ও ভূর্মধ্বনের  ারণ হনি 

পানর।  
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  শামিাপুনরর জেে:  

o েমুে সিন  ঘরূ্ণিঝড় িা ঝনড়র প্রযাে র্িপে হনচ্ছ িািাে ও িািানের র্ানপ 
পার্ের র্িশাি সঢউ ডাঙাে উনঠ আো, োন  জনিাচ্ছ্বাে িনি।  

o জনিাচ্ছ্বানের  ারনণ ভূর্ম প্লার্িি হনি পানর।  
o িািাে এিটা শর্ক্তশািী হনি পানর সে িাঁশ,  াঠ, র্ত্রপি আর এমের্  

টিে/এেনিস্টেও উর্ড়নে র্েনে সেনি পানর।  
o এই উড়নি িা া র্জর্েেপনত্রর আঘানি মােুষ আহি হনি পানরে।  
o আপর্ে ের্ে শামিাপুনর েমভূর্মনি িাে  নরে িাহনি ঘূর্ণিঝনড়র েি ি িা সেো 

হনি আপোর উঁরু্ জােোে িা স ােও পা া িার্ড়নি র্নি োওো উর্র্ৎ এিং 
আেে সেওো উর্র্ৎ। 

 
 

আগাি র্িস কিা 
 
ঘূথণসঝড় আর্লে িা আিো থকভালব জানলি ূােলবা? 

  ঘূর্ণিঝনড়র জেে প্রস্তুর্ির  মিেরূ্ীর (র্ে.র্প.র্প) সেচ্ছানেি রা, োরা  মিা রনঙর জামা 
পনরে, িারা  োনম্প িা নিে এিং েিাইন  জাোনিে সে ঘরূ্ণিঝড় আেনে। আপর্ে 
 োনম্পর র্েরাপিা রক্ষা ারী সেচ্ছানেি নের  াে সিন ও েিরটা সপনি পানরে।  

  ঘূর্ণিঝনড়র েি ি িা র্ির্ভন্ন যানপ সেো হনি। েেে িনঙ্গাপোেনরর েভীনর এমে 
আিহাওো সেো সেে ো সিন  ঘূর্ণিঝড় তির্র হনি পানর িেে পুনরা িাংিানেশ জনুড় 
এ টি োযারণ েি ি িা সেওো হে।  

  এর মানে এই েে সে র্ের্িিভানি এ টি ঘূর্ণিঝড় আেনি, িনি আপোন  জাোনো হে 
সে আপোর েি ি  িা া উর্র্ৎ। 

  ের্ে এ টি র্াধােণ র্িকস িা জার্র  রা হে িনি আপোন  েি ি  িা নি হনি এিং 
র্েের্মি সরর্ডওর েির শুেনি হনি। র্ ন্তু এর মানে এই েে সে র্েিেই এ টি  
ঘূর্ণিঝড়টি আেনি।  

  ের্ে পর্রর্স্থর্ির অিের্ি ঘনট এিং এ টি প্রিি ঝড় িা ঘূর্ণিঝড় এই এিা ার র্েন  
এনোনি িান  িাহনি ঘূর্ণিঝনড়র জেে প্রস্তুর্ির  মিেূর্ী এিং  োনম্পর র্েরাপিা রক্ষা ারী 
সেচ্ছানেি  ও মের্জে পুনরা  োম্প জনুড় এ টি থবূলদে র্িকস িা জাোনো এিং সঘাষণা 
 রা শুরু  রনি। ভূর্মনি ঘূর্ণিঝড় িা ঝড় আোর ২ র্েে আনে পেিন্ত এটা ঘটনি 
পানর।  

  ঘূর্ণিঝড়টি েেে প্রাে এনে োনি িেে র্ে.র্প.র্প এিং  োনম্পর র্েরাপিা সেচ্ছানেিীরা 
মাই  এিং োইনরে িেিহার  নর ভীর্ণ থবূলদে র্িকস িা সেনি।  

  েেে িড় র্িপনের েি ি িার জেে োইনরে সিনজ উঠনি িেে আপোন  েি িাড়ািার্ড় 
েম্ভি আেনের মনযে ঢু নি হনি। 
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** অেের্ েু উনেে  রা ো হনি, প্রেি েমস্ত িিে ২৫সশ মার্ি  ২০১৮ িার্রনে েিে ** 

 

একটি ঘূথণসঝড় এলর্ বূ  োলনাে কি আলগ বিলক আিো খবে ূালবা? 
  ের ার ও িার মাের্ি  েহােিা অংশীোররা আিহাওো এিং এর প্রভাি পেিনিক্ষণ 

 রনেে।  
  িাংিানেশ ের ানরর আিহাওো র্িভাে এ োোনড় িনঙ্গাপোেনর র্েম্নর্াপ সেো র্েনেনে 

র্ ো সের্েন  েজর রানে  ারণ র্েম্নর্াপ এমে আিহাওো ো সিন  ঘরূ্ণিঝড় তির্র হনি 
পানর।  

  েেে স ােও র্েম্নর্াপ সেো োে িেে পুনরা উপকূনি এ টি েি ি িা জার্র  রা হে সে 
িনঙ্গাপোেনরর েভীনর র্িপজ্জে  আিহাওো তির্র হনেনে।  

  ের্ে র্েম্নর্াপ প্রিি ঝড় িা ঘূর্ণিঝনড়র আ ার সেে এিং ভূর্মর র্েন  এনোনি িান  
িাহনি সেনশর সে অংনশর ক্ষর্ি হওোর েম্ভািো আনে সেোনে েি ি িা সেওো হে।  

  এটা োযারণি ঘূর্ণিঝড় িা ঘূর্ণিঝনড়র ভূর্মনি সপ েঁনোর ১-৩ র্েে আনে ঘনট, িনি এই 
েমে  মনির্শ হনি পানর এিং ঝড়টির িািানের শর্ক্ত েিু সির্শ হনি আরও  ম েমে 
পাওো সেনি পানর।  

  এই  ারনণ আপর্ে এই েি ি িা শুেনি সপনিই োনি োনি এর জেে তির্র হনি শুরু 
 রা জরুর্র। ঝড় িা ঘূর্ণিঝনড়র ভূর্মনি আঘাি  রার  নে  ঘণ্টা আনে মাইন  
জার্েনে আর োইনরে িার্জনে েি ি   রা হনি।  

  ের্ে আপোর স ােও েনন্দহ িান  িাহনি েো  নর  োনম্পর র্েরাপিা সেচ্ছানেিী িা 
র্ে.র্প.র্প সেচ্ছানেি নের োনি  িা িিুে। আপর্ে িানের  মিা রনঙর জামা সেনে 
র্র্েনি পারনিে। 

 
প্রস্তুথি 

 
প্রবে বািার্র্হ ঘূথণসঝড় ও ঝলড়ে জনয প্রস্তুি িাকাে র্বলিলক ভালো 
উূায়গুলো থক? 

  আপোর সে িার্ড় রনেনে সেটিন  আরও শক্তনপাক্ত  রুে: িার্ড়র র্ভি উঁরু্ িা নি 
হনি এিং সেটির  াঠানমা, সেোি এিং র্াি শক্ত  নর েস্থানে আটন  রােনি হনি 
এিং সেগুনিা িার ও ের্ড় র্েনে সিঁনয রােনি হনি। 

  আপোর ঘনরর আশপানশর জােোে ভানিা পার্ে র্েষ্কাশনের িেিস্থা িা া এিং োড়া 
ঢাি, পি এিং র্িার্নির রাস্তা পর্রষ্কার রাো এিং ক্ষে/িেো সিন  েরুর্ক্ষি রাো 
র্ের্িি  রুে।  

  আপোর ঘনরর  াো ার্ে এমে র্জর্েে োনি পনড় িা নি সেনিে ো ো প্রিি িািানে 
উনড় এনে আঘাি িােনি পানর, র্িনশষ  নর র্ঢিা অোেনিস্টে/টিনের র্াি ইিোর্ে। 

  আপোর েিনর্নে মিূেিাে র্জর্েেপত্র, পর্রর্ে পত্র এিং সরশে  াডি   ইিোর্ে প্লার্স্টন  
মুনড় এ টি র্েরাপে জােোে রােেু। 

  ের্ে েম্ভি হে, এ টি র্েরাপে জােোে র্ েু োিার (শু নো, রান্না  রনি হে ো 
এমে োিার সেমে এোজী র্িসু্কট) পার্ে এিং জ্বািার্ে সরনে র্েে। 



ঘূর্ণিঝড় এিং িষিার জেে প্রস্তুর্ি েম্পন ি  প্রােই র্জজ্ঞাো  রা প্রশ্নগুর্ি  | 9 
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  আপোর েম্প্রোনের মােুষজনের োনি  িা িিেু এিং এমেভানি পর্র ল্পো  রুে 
োনি ে নিই র্েরাপনে িান । ের্ে আশপানশ েিুিি মােুষজে িান ে িাহনি িানের 
সেোশুো  রা ও র্েরাপে রাোর িেিস্থা  রুে। 
 

প্রস্তুথি বনয়াে জনয আিো থক থক র্হায়িা ূালবা? / থনলজলদে 
ঘেবাথড় িজবুি কো এবং থজথনর্ূত্র েক্ষাে জনয দেকাথে থজথনর্ 
বকািায় ূাব? 

  িিেন ে, েম্প্রোনের সেিৃিৃন্দ,  োনম্পর সিিার সোিানোষ্ঠী এিং এিা ার 
সেচ্ছানেি রা আিহাওো েম্পন ি  িিে সেনিে। 

  সেেি এিা াে িেো এিং ভূর্মধ্বনের ঝঁুর্  েিনিন  সির্শ সেগুনিা শোক্ত  রার  াজ 
র্িনে। এেি ঝঁুর্ পূণি এিা াগুর্িনি সে পর্রিারগুর্ি িেিাে  নরে িানের র্েরাপে 
িা ার উপােগুর্ি িিা হনি ও েহােিা সেওো হনি, োর মনযে িা নি প্রনোজনে অেে 
স ানো র্েরাপে এিা াে েনর োওো অিিা ভার্র িৃর্িপানির পূিিাভাষ সেো হনি এিং 
আ র্ি  িেো র্ ংিা ভূর্মধ্বনের মি ঘটো ঘটার েম্ভািো িা নি িার্ড় সেনড় 
োমর্ে ভানি অেে জােোে র্নি োওো। 

  মানর্ি র সশষর্ে  সিন  সম মাে পেিন্ত র্েজ র্েজ িেিিার্ড় শক্তনপাক্ত  রার জেে 
মােুষজেন  োহােে  রা হনি। 

  ঘরিার্ড় মজিুি  রার র্ ট র্িিরণ  রা হনি োর মনযে িা নি, 
- সিরপি 
- ের্ড় 
- িাঁশ (মরু্ি এিং সিারা ) 
- িার 
- িার্ি/মাটির িস্তা 

  আপোর ঘরিার্ড় মজিিু  রার উপাে আপোন  জাোনো হনি এিং সশোনো হনি। 
  র্জর্েেপত্র সিঁনয রাোর র্ টও  োনম্প র্িিরণ  রা হনি। এই র্ নট আনরা র্ েু 

র্জর্েেপত্র িা নি সেমে ের্ড় এিং সঝানড়া িািানে োনি উনড় ো োে সেজেে িার্ড়র 
র্াি র্ ভানি আনরা শক্ত  নর িাঁযনি হে সেই েম্পন ি  র্ েু িিে। 

 

আথি আিাে ঘেবাথড় িজবুি কোে জনয বকালনা র্াহা্য ূাইথন, 
এখন আথি থক কেব? 
  আপোর এিা ার স্থােীে  োম্প ইের্াজি  (র্ে.আই.র্ে) িা োইট িেিস্থাপো েহােিা এনজর্ি 

অর্ফনে র্েনে সজনে র্েে  েে আপোন  ঘরিার্ড় মজিুি  রার র্ ট এিং র্জর্েেপত্র সিঁনয 
রাোর র্ ট সেো হনি। 

  েি িাড়ািার্ড় েম্ভি ঘরিার্ড় মজিিু  রার র্ ট এিং র্জর্েেপত্র সিঁনয রাোর র্ ট সেো 
হনি। 

  ের্ে েম্ভি হে িাহনি আপর্ে র্ েু র্জর্েষপত্র র্ নে র্েনজর ঘরিার্ড় শক্তনপাক্ত  রা শুরু 
 নর র্েনি পানরে।  র্েনজ র্ েু র্ নে র্েনি ক্ষর্ি সেই,  ারণ আপর্ে র্েনজ র্জর্েেপত্র 
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** অেের্ েু উনেে  রা ো হনি, প্রেি েমস্ত িিে ২৫সশ মার্ি  ২০১৮ িার্রনে েিে ** 

 

র্ েনিও আপোন  ঘরিার্ড় মজিুি  রার র্ ট, র্জর্েেপত্র সিঁনয রাোর র্ ট, িিে এিং 
প্রর্শক্ষণ সেো হনি। 

  আপোর ঘরিার্ড় মজিিু  রার জেে আনরা জােনি  ানের র্ে.আই.র্ে িা োইট িেিস্থাপো 
েহােিা এনজর্ি অর্ফনে সেো  রুে।  

 
দ্রষ্টবয: আই.ই.র্ে ের্িটি এোনে পানিে: 

 
o  িাংিা: 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianre
sponse.info/files/documents/files/shelter_drr_key_messages_ver2
4-jan-2018_bangla.pdf  

 
o  ইংনরর্জ:  

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianre
sponse.info/files/documents/files/shelter_drr_key_messages_ver2
4-jan-2018_english.pdf  

 
্খন ঘূথণসঝড় আর্লব 

 
ঘূথণসঝড় এলে থক বোকজন র্থেলয় বনবাে বযবস্থা িাকলব? আিো 
বকািায় ্াব? আিো বকািায় আশ্রয় বনব? 

  এ মুহূনিি   োনম্প ঘূর্ণিঝনড়র জেে স ােও আেে স ে সেই।  
  আপোন  অিশেই র্ের্িি  রনি হনি সে আপোর পর্রিার প্রস্তুি রনেনে এিং ঝড় 

এনি েিনর্নে র্েরাপে জােোে িা া েিনর্নে মজিুি িার্ড়নি আেে সেনিে (েীনর্ 
সেেুে) 

  পাহানড়র এন িানর মািাে, েুি োড়া ঢানি অিিা এমে এিা াে আেে সেনিে ো 
সেোনে ঘরূ্ণিঝনড়র েনঙ্গ অর্ির্রক্ত িৃর্ি হওোর  ারনণ িেো হনি পানর। 

 
ঘূথণসঝড় হওয়াে ১-২ থদন আলগ থক কেলি হলব? 

  েি ি িা এিং র্েনেিশ শুেনি হনি।  
  পর্রিানরর ে ি েেেেন  এ োনি রােনি হনি এিং এমে এ টা জােো ে নি 

র্মনি ঠি   রনি হনি সেোনে স ানো  ারনণ আিাো হনে সেনি আিার ে নি 
এ র্ত্রি হনিে। 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/shelter_drr_key_messages_ver24-jan-2018_bangla.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/shelter_drr_key_messages_ver24-jan-2018_bangla.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/shelter_drr_key_messages_ver24-jan-2018_bangla.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/shelter_drr_key_messages_ver24-jan-2018_english.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/shelter_drr_key_messages_ver24-jan-2018_english.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/shelter_drr_key_messages_ver24-jan-2018_english.pdf
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  ঘূর্ণিঝড় এনি োনি আেে সেওো োে সেজেে আনশপানশ েিনর্নে র্েরাপে স ানো 
জােোে েিনর্নে মজিুি স ানো িার্ড় শোক্ত  নর রােনি হনি। এটি আপোর 
র্েনজর িার্ড়ও হনি পানর। 

  েিনর্নে মজিুি িার্ড়: এমে িার্ড় েুঁনজ সির  রুে োর শক্ত সেোি এিং োে 
ভানিাভানি মাটির োনি ের্ড় র্েনে িাঁযা রনেনে এিং সেোনে সঝানড়া িািানের সিন  
েুরর্ক্ষি স ােও জােোে আনে (পাহানড়র এন িানর উপনর েে),  োড়া ঢাি এিং 
িৃর্ির  ারনণ িেো হনি পানর এমে জােো সিন  েনূর স ােও িার্ড় েুঁজেু। 

  এ টি প্লার্স্টন  আপোনের মূিেিাে র্জর্েষপত্র মুনড় র্েে এিং সেগুনিা র্েরাপে 
জােোে রােুে।  

  োিার, পার্ে এিং জ্বািােী প্লার্স্ট  র্েনে সঢন , শক্ত  নর িাযঁুে এিং সেগুর্ি 
িার্ি/মাটির িস্তার েনঙ্গ সিঁনয রােুে োনি উনড় ো োে। 

  আশপানশর েিার েির র্েে। র্ের্িি  রুে োনি েিাই প্রস্তুি িান  এিং িানের 
 ানে এর্িষনে েনিি িিে িান ।  ানরা স ানো েহােিার ের ার হনি েম্প্রোনের 
েিাইন  এ র্ত্রি  নর োহােে  রার জেে এ টি পর্র ল্পো তির্র  রুে। 

 

ঘূথণসঝড় হওয়াে র্িয় এবং ঠিক িাে আলগ থক কেলি হলব? 
  পর্রিানরর োনি েিনর্নে  ানের, েিনর্নে র্েরাপে জােোে র্নি োে: এটি আপোর 

র্েনজর িার্ড় র্ ংিা আপোর এিা ার অেে স ানো িার্ড় হনি পানর। 
  েিুিি মােুষজেনের সেোশুো  রা হনচ্ছ এিং িারা র্েরাপনে আনেে িা  র্ের্িি 

 রুে। 
  মাটির  াো ার্ে িা ার সর্িা  রুে এিং মজিুি স ানো র্ানির েীনর্ সেমে 

িার্ি/মাটির িস্তা সেো িানঁশর র্ািার র্েনর্ িা ার সর্িা  রুে। 
  ের্ে আপর্ে সোিা জােোে িান ে আর িৃর্ি ও সঝানড়া হাওো শুরু হনে োে 

িাহনি প্লার্স্টন র র্শট র্েনে র্েনজন  সঢন  র্েে। 
  ঘূর্ণিঝড় ো সশষ হওো পেিন্ত আেে সিন  সিরনিে ো। 
  ঘূর্ণিঝনড় োযারণি েইু িার প্রিি সিনে িািাে িনে োে। প্রিম িার  সঝানড়া 

িািাে িামার পর অল্প েমে আিহাওো শান্ত িান , র্ ন্তু এরপরই আিার ঝনড়া 
িািাে শুরু হে। শান্ত েমেটা হি েেে ঘরূ্ণিঝনড়র সর্াে অর্িিম  নর। এই েমে 
আেে সিন  সিরনিে ো। 
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ঘূথণসঝলড়ে ূে 
 

আিো বা আিাে ূথেবালেে বকউ হাথেলয় বগলে থক কেব? 
  এই অিস্থাে েিনর্নে  ানের র্ে.আই.র্ে িা োইট িেিস্থাপো অর্ফনে র্েনে আপোর অিস্থা 

িা পর্রিানরর হার্রনে োওো েেনেের  িা জাোে। 
আপর্ে অপর্রর্র্ি স উ আপোর েন্তােনের অিিা পর্রিানরর েেেেনের র্েরাপে 
জােোে র্েনে সেনি র্াইনি িানের র্িশ্বাে  রনিে ো -  ারণ িারা আপোর 
পর্রর্স্থর্ির েুনোে র্েনে আপোর ক্ষর্ি  রনি পানর। জার্িেংঘ অিিা এে.র্জ.ও-র 
 মীরা োরা আপোন  েনর অেে জােোে সেনি োহােে  রনিে িানের েহনজই 
সর্োর িেিস্থা  রা হনি।  

 
আিো র্াহা্য ূালবা থক? 

  হোঁ, েি িাড়ািার্ড় েম্ভি েহােিা সেো হনি িনি রাস্তা এিং আিজি ো পর্রষ্কার  নর 
েি জােোে সপ ঁেনি এ  েপ্তাহ পেিন্ত েমে সিনে সেনি পানর।   

  েহােিার মনযে িা নি ভ্রামেমাণ োস্থেেি, োিার র্িিরণ, পার্ে সশাযে  রার টোিনিট, 
সশল্টার িাোনোর োমগ্রী এিং অেোেে ের ার্র র্জর্েষপত্র। 

  আপোর এিা ার জেে  েে এিং স ািাে েহােিা সেো হনি িা আপোন  জাোনো 
হনি। 

  মাের্ি  েহােিা েিিো র্িোমূনিে এিং ে িন  প্রোে  রা হে (র্িনশষ  নর মর্হিা, 
র্শশু, িৃি-িৃিা এিং প্রর্িিন্ধী িের্ক্তনের)। েহােিা পাওোর র্ির্েমনে আপোন   েনো 
স ােও র্ েু র্েনি হনি ো। ের্ে আপোর  ানে স উ টা া িা অেে র্ েু র্াে িাহনি 
িানের র্িরুনি র্ে.আই.র্ে িা োইট পর্রর্ািো অর্ফনে অর্ভনোে জাোনিে। 
 

থিথকৎর্া র্হায়িা 
  জরুরী র্র্র্ ৎো সেোর জেে  োনম্পর মনযে র্েনে র্িমাে োস্থেনেিা েি ঘরুনি। 
  র্  পর্রমানণ ক্ষেক্ষর্ি হনেনে িার উপর র্েভি র  নর, োস্থেন ে এিং হােপািািগুর্ি 

েি িাড়ািার্ড় েম্ভি পুেরাে সোিা হনি। 
 

খাবাে 
  জরুরী োেে র্িিরণ েি িাড়ািার্ড় েম্ভি শুরু  রা হনি। 
  র্  পর্রমানণ ক্ষেক্ষর্ি হনেনে িার উপর র্েভি র  নর এর জেে  নে  র্েে সিন  এ  

েপ্তাহ পেিন্ত েমে িােনি পানর। 
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থনোূদ খাবাে ূাথন 
  আপোর এিা াে আনে সিন  সে েিকূপগুর্ি রনেনে সেগুর্ি  াজ  রার  িা, িনি 

পার্ে ফুটিনে সেনিে িা পার্ে পর্রনশায  টোিনিট/িরি িেিহার  রনিে  ারণ িেো 
হনি পার্ে েরূ্ষি হনে সেনি পানর। 

  পর্রনশার্যি পার্ের োে অেের ম িােনি পানর, র্ ন্তু এটি পাে  রা র্েরাপে। 
  জরুরী োিানরর োনি র্েরাপে োওোর পার্ে র্িিরণ  রা হনি। ের্ে আপোর এিা ার 

েিকূনপর স ােও ক্ষর্ি হে িা সেগুর্ি  াজ ো  নর, িাহনি আপর্ে োইট পর্রর্ািো 
েহােিা েংস্থা িা র্ে.আই.র্ে-সি সেই েম্পন ি  জাোনি পানরে। 
 

আশ্রয় 
  আপোন  অেে স ােও পর্রিানরর  ানে োমর্ে ভানি আেে র্েনি হনি পানর। 
  আপোর ঘনর ের্ে জােো িান , িাহনি অেে পর্রিার োরা িার্ড়ঘর হার্রনেনেে িানের 

োমর্ে ভানি আপোর োনি িা নি র্েে। 
  সশল্টার িাোনোর জেে জরুরী র্জর্েেপত্র েি িাড়ািার্ড় েম্ভি সেো হনি, মূিি র্ত্রপি 

এিং ের্ড়। 
  আপোর িার্ড় আিার িাোনোর জেে অেোেে র্জর্েে সেমে জেে িাঁশ, আরও র্ত্রপি ও 

ের্ড়, িার এিং িার্ি/মাটির িস্তাও সেো হনি। 

 
থনিযপ্রলয়াজনীয় এবং ূথেষ্কাে ূথেচ্ছন্নিাে জনয থজথনর্ূত্র 

  র্েিেপ্রনোজেীে এিং পর্রষ্কার-পর্রচ্ছন্নিার র্জর্েেপত্রও েি িাড়ািার্ড় েম্ভি সেো হনি, 
সেমে পর্রচ্ছন্নিার োমগ্রী, রান্নার হাঁর্ড়-পার্িি এিং জামা াপড়। 
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বর্সা কাে 
 

আবহাওয়া  
বর্সা কখন আলর্? 

  এর্প্রি, সম এিং জনুে ঝনড়র েমে ভারী িৃর্ি হনি পানর।  
  এোড়াও িষিা াি রনেনে েেে িািাে সিমে সজারানিা হে ো। এই  ািটি োযারণি 

জেু মানের মাঝামার্ঝ সিন  অনক্টাির পেিন্ত র্নি, ের্েও স ানো স ানো িের এটি 
আরও সির্শর্েে িান  - সেমে েি  িেনরর মনিা।  

 
আিো বকিন আবহাওয়া আশা কেলি ূাথে? 

  িষিা ানি সির্শরভাে র্েে িৃর্ি হনি।  
  িষিা াি জনুড় িৃর্িপানির েমে এিং পর্রমাণ পর্রির্িি ি হনি পানর -  েনো 

অনপক্ষা ৃি হাি া িৃর্িপাি হনি পানর, আিার সিশ  নে  র্েে যনর ভারী িরৃ্িপাি 
িা নি পানর।  

   নে র্েে িৃর্ি ো হনি ভািনিে ো সে িষিা  াি র্নি সেনে - যনর সেনিে সে িরৃ্ি 
র্ফনর আেনি পানর এিং আপোর মূিেিাে েম্পেগুর্ি র্েরাপে রােনিে। 

 
বনযা থকভালব ঘটলব? 

  এিা ার েেী এিং ঝরোগুর্ি েি দ্রুি পার্ে িনে র্েনে সেনি পানর িার সর্নেও 
দ্রুিভানি উপিে ার েীনর্র র্েন  অর্ির্রক্ত িরৃ্ির পার্ে জমা হনি আ র্ি  িেো ঘনট।  

  এটিন  আ র্ি  িেো িিা হে  ারণ এটি েুি িাড়ািার্ড় ঘনট, েুি ভারী িৃর্িপানির 
 ারনণ।  

  প্রিনম েেী-োিাে পার্ে প্রিাহ িৃর্ি পানি এিং সজারানিা হনি - িারপর েেীর েইুকুি 
োর্পনে উঠনি।  

  েমিি ভূর্মনি িা া ঘরিার্ড়, পা ি  এিং িাোনে প্রিম িেো হনি। র্জর্েেপত্র, োেপািা 
এিং িার্ড়ঘর সভনে সেনি পানর িা ডুনি োনি।  

  ের্ে পার্ে এমে এ টি পর্রর্স্থর্িনি সপ ঁোে সে সেটি আর িনে র্নি োওোর জােো 
সেই িাহনি পার্ের স্তর েিু িাড়ািার্ড় িাড়নি িা নি।  

  এই  ারনণ িষিা ানির আনে েেী জনুড় তির্র  রা মাটির পনির মনিা িাযা অপোরণ 
 রা এিং ভারী িৃর্ির েমে েুরঙ্গ (টানেি) এিং সভনঙ পড়নি পানর এমে েমস্ত 
 াঠানমা সিন  েনূর িা া জরুর্র। েেীর  াো ার্ে িা পাহানড়র ঠি  েীনর্ হাঁটনিে 
ো। আপোর েন্তােনের উপর েজর রােনিে। 
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বর্সাকালে ভূথিধ্বর্ কীভালব ঘলট? 
  েুি ভারী িরৃ্ির  ারনণ ভূর্মধ্বে ও আ র্ি  িেো ঘনট, িনি  েে এিং স ািাে হনি 

সেটা অেুমাে  রা  ঠিে হনি পানর।  
  এই  ারনণ, মাের্ি  েহােিা  মীরা আনে সিন  েিনর্নে র্িপজ্জে  উপিে া এিং 

োড়া ঢািগুর্ি শোক্ত  রার জেে  োম্পগুর্ির মাের্র্ত্র তির্র  রনে।  
  ের ার ও মাের্ি  েহােিা  মীরা িৃর্ি পেিনিক্ষণ  রনি এিং র্িপেজে ভানি ভারী 

িষিনণর েম্ভািো সেো র্েনি  োনম্পর র্েরাপিা রক্ষা ারী সেচ্ছানেি  এিং র্ে.আই.র্ে-
স  েি ি   রনি।  

   োনম্পর র্েরাপিা রক্ষা ারী সেচ্ছানেি রা োযারণভানি ে িন  েি ি   রার পাশাপার্শ 
র্িনশষভানি েিনর্নে র্িপজ্জে  োড়া ঢাি এিং উপিে াে েি ি িা সেনিে োনি সেোনে 
িেনো োরা রনে সেনে িারা র্েরাপে জােোে েনর সেনি পানরে।  

 
আগাি র্িকস িা 

 
বনযা বা ভূথিধ্বর্ হলব বর্টা আিো থকভালব জানলি ূােলবা? 

  িেো ও ভূর্মধ্বে  েে এিং স ািাে হনি িা অেুমাে  রা  ঠিে।  
  ের ার এিং মাের্ি  েহােিা  মীরা  

o এমে িেিস্থা  রার সর্িা  রনেে োনি িৃর্ি পেিনিক্ষণ  রা োে এিং 
র্িপেজে ভানি ভারী িষিনণর েম্ভািো সেো র্েনি  োনম্পর র্েরাপিা রক্ষা ারী 
সেচ্ছানেি  এিং র্ে.আই.র্ে-স  েি ি   রা োে।  

o েিনর্নে র্িপজ্জে  উপিে া এিং োড়া ঢািগুর্ি শোক্ত  রার জেে  োম্পগুর্ির 
মাের্র্ত্র তির্র  নরনেে।  

 
ভােী বৃথষ্টূালিে কি আলগ আিো বর্টা র্ম্পলকস  জানলি ূােলবা? 

  সেনহিু ভারী িরৃ্ি হঠাৎ  নর র্নি আেনি পানর, িাই এর জেে আোম েি ি িা সেো 
েুি  ঠিে হনি পানর।  

  ের ার এিং মাের্ি  েহােিা  মীরা এেে পিূিাভানের িিে েংগ্রনহর িেিস্থা  রনেে 
র্ ন্তু আপোন  এজেে তির্র িা নি হনি সে পিূিাভাষ মাত্র এ র্েে আনে িা এমের্  
সেই র্েেই সেো হনি পানর।  
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প্রস্তুথি 
 

বর্সাকালেে জনয প্রস্তুি িাকাে বর্ো উূায়গুথে থক? 
  আপোর সে িার্ড় রনেনে সেটিন  আরও মজিিু  রুে: িার্ড়র র্ভি উঁরু্ িা নি হনি 

এিং সেটির  াঠানমা, সেোি এিং র্াি শক্ত  নর েস্থানে আটন  রােনি হনি এিং 
সেগুনিা িার ও ের্ড় র্েনে সিঁনয রােনি হনি।  

  আপোর ঘনরর আশপানশর জােোে ভানিা পার্ে র্েষ্কাশনের িেিস্থা িা া এিং োড়া 
ঢাি, পি এিং র্িার্নির রাস্তা পর্রষ্কার রাো এিং ক্ষে/িেো সিন  েরুর্ক্ষি রাো 
র্ের্িি  রুে।   

  আপোর েিনর্নে মূিেিাে র্জর্েেপত্র, পর্রর্েপত্র এিং সরশে  াডি  ইিোর্ে প্লার্স্টন  মুনড় 
সিঁনয এ টি র্েরাপে জােোে রােুে। ের্ে েম্ভি হে, স ােও র্েরাপে জােোে 
অর্ির্রক্ত োিার (শু নো, রান্না  রনি হেো এমে োিার সেমে এোজী র্িসু্কট) পার্ে 
এিং জ্বািােী রােুে। 

 

বর্সাকালেে র্াধােণ প্রস্তুথি বনওয়াে জনয আথি থক থক র্হায়িা 
ূালবা? 

  আপোন  আিহাওো, ঝঁুর্ পূণি জােো, আপোর িার্ড় মজিিু  রার েিনিন  ভানিা 
উপাে েম্পন ি  জাোনো হনি।  োনম্পর স াে জােোে িেো ও ভূর্মধ্বনের ঝঁুর্  
েিনর্নে সির্শ িা শোক্ত  রার জেে  োম্প স্তনর ঝঁুর্ পূণি জােোর মাের্র্ত্র তির্র 
 রা হনি। এই র্িপজ্জে  এিা াে িেিাে ারী পর্রিারনের জাোনো হনি। 

  সফব্রুোরী সিন  সম মানের মনযে েি পর্রিারন  র্েনজর র্েনজর ঘরিার্ড় মজিিু 
 রার জেে োহােে সেো হনি। 

  ঘরিার্ড় মজিুি  রার র্ ট র্িিরণ  রা হনি। এর মনযে িা নি 
- র্ত্রপি 
- ের্ড় 
- িাঁশ (মরু্ি এিং সিারা ) 
- গুো/িার 
- িার্ি/মাটির িস্তা 

  আপোর ঘরিার্ড় র্ ভানি আরও মজিুি  রনিে িা েুি িাড়ািার্ড়ই আপর্ে জাোনো 
ও সশোনো হনি 

  র্জর্েেপত্র সিঁনয রাোর র্ টও েুি শীঘ্রই পাওো োনি। এই র্ নট আনরা র্ েু 
র্জর্েেপত্র, ের্ড়, এিং ঝনড়া িািানে র্ ভানি িার্ড়র র্াি আনরা শক্ত  রা সিঁনয রাো 
োে িার উপােগুর্ি িনি সেো িা নি। 
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আথি আিাে বাথড় িজবুি কোে জনয বকানও র্াহা্য ূাইথন, এখন 
আথি থক কেব? 
  আপোর এিা ার র্ে.আই.র্ে িা োইট িেিস্থাপো েহােিা এনজর্ির অর্ফনে র্েনে সজনে 

র্েে  েে আপোর এিা াে ঘরিার্ড় মজিুি  রার র্ ট এিং র্জর্েেপত্র সিঁনয রাোর 
র্ ট সেো হনি। 

  েি িাড়ািার্ড় েম্ভি ঘরিার্ড় মজিুি  রার র্ ট এিং র্জর্েেপত্র সিঁনয রাোর র্ ট 
র্িিরণ  রা হনি, িনি ে ি িার্ড়নি এেি সপ ঁোনি েমে িােনি। 

  ের্ে েম্ভি হে িাহনি আপর্ে র্ েু র্জর্েষ র্ নে র্েনজর িার্ড় মজিুি  রা শুরু  নর র্েনি 
পানরে। র্েনজ র্ েু র্ নে র্েনি ক্ষর্ি সেই,  িাহনিও আপর্ে ঘরিার্ড় মজিুি  রার র্ ট 
এিং র্জর্েেপত্র সিঁনয রাোর র্ ট, িিে এিং প্রর্শক্ষণ পানিে। 

  আপোর ঘরিার্ড় র্  ভানি মজিুি  রনিে সে েম্পন ি  আরও জাোর জেে আপোর 
এিা ার র্ে.আই.র্ে িা োইট িেিস্থাপো েহােিা এনজর্ি অর্ফনের েনঙ্গ সোোনোে  রুে।  

 
দ্রষ্টবয:  আই.ই.র্ে ের্িটি এোনে পানিে: 

o িাংিা: 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianre
sponse.info/files/documents/files/shelter_drr_key_messages_ver2
4-jan-2018_bangla.pdf  

 
o ইংনরর্জ:  

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianre
sponse.info/files/documents/files/shelter_drr_key_messages_ver2
4-jan-2018_english.pdf 

 

আথি থক অিযন্ত  ঝু থকূণূস এোকায় আথে? িাকলে আিালক থক কেলি 
হলব?  

  ের্ে আপর্ে িেো িা ভূর্মধ্বে প্রিণ এিা াে িান ে িাহনি র্ে.আই.র্ে'র  সেচ্ছানেি  
আর োইট িেিস্থাপো েহােিা এনজর্ি'র  মীরা আোমী  নে  েপ্তানহর মনযে সে িা 
আপোন  জার্েনে সেনিে। 

  ের্ে আপোন  জাোনো হে সে, আপর্ে অিেন্ত ঝঁুর্ পূণি এিা াে িাে  রনেে িাহনি 
আপোন  এই েটুি  ানজর মনযে এ টি  রনি হনি: 

o এেেই এ টি র্েরাপে জােোে র্নি সেনি পানরে 
o ভারী িৃর্ির পূিিাভাে সেওো হনি িেে এই জােো সেনড় সেনি পানরে 

  আপোর িার্ড় ের্ে এমে অিেন্ত ঝঁুর্ পণূি জােোে হে, িাহনি আপোর উর্র্ৎ এেেই 
অেে স ানো র্েরাপে জােোে েনর োওো এিং আপািি অেে স ােও িা ার জােো 
সোঁজা, সেমে অেে স ানো পর্রিানরর  ানে আেে সেো। 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/shelter_drr_key_messages_ver24-jan-2018_bangla.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/shelter_drr_key_messages_ver24-jan-2018_bangla.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/shelter_drr_key_messages_ver24-jan-2018_bangla.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/shelter_drr_key_messages_ver24-jan-2018_english.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/shelter_drr_key_messages_ver24-jan-2018_english.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/shelter_drr_key_messages_ver24-jan-2018_english.pdf
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অিযন্ত  ঝু থকূণূস এোকায় িাকাে কােলণ আিো ্থদ অনয জায়গায় 
ব্লি হয়:  িাহলে আিো কী কী র্াহা্য ূালবা? 

  ের্ে আপোর অিিা আপোর পর্রিানরর অেে  ানরা, র্েরাপে জােো েুঁনজ সপনি 
অেুর্িযা হে, িাহনি প্রর্িনিশীর  ানে োহােে র্াে, িা র্ে.আই.র্ে িা োইট িেিস্থাপো 
অর্ফনে সোোনোে  রুে। 

  অিেন্ত ঝঁুর্ পূণি এিা ার মােুষনের অেে জােোে োমর্ে ভানি েনর  সেনি হনি, 
এিা ার স াে োিিজেীে জােোগুর্িনি (সেমে- মের্জে, সু্কি িা মর্হিা/র্শশু িান্ধি 
জােো) এনের োমর্ে ভানি আেে সেো োনি িা আনে সিন  ঠি   রার পর্র ল্পো 
সেো হনি। 

 

প্রবে বৃথষ্টূালিে কােলণ আিলদে ্থদ অনয জায়গায় ব্লি হয়: 
আিো কী কী র্াহা্য ূালবা? 

  ের্ে আপোর অিিা আপোর পর্রিানরর অেে  ানরা র্েরাপে জােো েুঁনজ সপনি 
অেুর্িযা হে, িাহনি প্রর্িনিশীর োহােে র্াে, িা র্ে.আই.র্ে িা োইট িেিস্থাপো 
অর্ফনে সোোনোে  রুে। 

   োম্প স্তনর এই পর্র ল্পো  রা হনি সে স াে োিিজেীে জােোগুর্িনি (সেমে-মের্জে, 
সু্কি িা মর্হিা/র্শশু িান্ধি জােো) অিেন্ত ঝঁুর্ পণূি এিা ার মােুষজে োরা  ভূর্মধ্বে 
সিন  রক্ষা সপনি  িার্ড় সেনড় আেনিে িানের আেে সেো োনি, আপোর এিা ার 
সিা জেন  েি ি   রনি হনি এিং র্ে.আই.র্ে এিং/িা র্েরাপিা ইউর্েনটর 
সেচ্ছানেি নেরন  িকু্ষর্ে জাোনি হনি। 
 

আিো বকািায় ্াব? 
  স ানো র্েরাপে জােোে অেে  ানরা িার্ড় েুঁনজ সির  রুে সেোনে আপোর পর্রিার 

োমর্ে ভানি আেে সপনি পানর। 
  আপোন  োমর্ে ভানি স ানো োিিজেীে জােো (মের্জে, সু্কি িা মর্হিা/র্শশু িান্ধি 

জােো) আেে র্েনি িিা হনি পানর। 
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ইন্টার সেক্টর স াঅর্ডি নেশে গ্রুপ (ISCG) 

https://cxbcoordination.org 
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আূথন বনযা/ভূথিধ্বলর্ গহৃহাো হলে 
 

আিো হাথেলয় বগলে বা ূথেবালেে বকউ হাথেলয় বগলে আিো থক 
কেব? 
  এই অিস্থাে েিনিন   ানের র্ে.আই.র্ে িা োইট িেিস্থাপো অর্ফনে র্েনে আপোর অিস্থা 

িা হার্রনে োওো পর্রিানরর মােুষ েম্পন ি  জাোে। 
  অপর্রর্র্ি স উ আপোর েন্তােনের অিিা পর্রিানরর েেেেনের র্েরাপে জােোে র্েনে 

সেনি র্াইনি িানের র্িশ্বাে  রনিে ো -  ারণ িারা পর্রর্স্থর্ির েুনোে র্েনে আপোর 
ক্ষর্ি  রনি পানর। জার্িেংঘ অিিা এে.র্জ.ও-র  মীরা োরা আপোন  েনর অেে 
জােোে সেনি োহােে  রনিে িানের েহনজই সর্োর িেিস্থা  রা হনি। 

 
ভােী বৃথষ্ট হলে আে িাে ফলে বনযা/ভূথিধ্বর্ হওয়াে র্ম্ভাবনা িাকলে 

 
আিো থক কেব? 

  ের্ে আপর্ে িেো/ভূর্মধ্বে ঘটার েিু সির্শ ঝঁুর্  আনে এমে এিা াে িাে  নরে, 
িাহনি আপোন  অর্িিনম্ব সেই জােো সেনড় োওোর পরামশি সেো হনি পানর। 

  েেে সেেনিে িেো হনচ্ছ, সে েমে সে স উ আপোর সেনিনমনে িা পর্রিানরর অেে 
সিা নেরন  র্েরাপে জােোে ের্রনে সেিার  িা িিনি িানের র্িশ্বাে  রনিে ো  – 
িারা পর্রর্স্থর্ির েুনোে র্েনে ক্ষর্ি  রার সর্িা  রনি পানর। সেেি জার্িেংঘ িা 
এে.র্জ.ও'র  মীরা মােুষজেন  অেে জােোে সেনি োহােে  রনিে িানের স্পিভানি 
সর্োর িেিস্থা  রা হনি।  
 

আিো র্াহা্য ূালবা থক? 
  হোঁ, পানিে। েি িাড়ািার্ড় েম্ভি আপোনের  ানে োহােে সপ েঁানো হনি, িনি ভারী 

িৃর্িনি রাস্তা পর্রষ্কার  নর েি জােোে সপ ঁেনি এ  েপ্তাহ পেিন্ত েমে সিনে সেনি 
পানর। 

  প্রনোজে অেুোেী এেি োহানেের মনযে িা নি র্িমাে োস্থেনেিা েি, োিার, পার্ে 
সশাযে  রার টোিনিট, আেে িাোনোর র্জর্েেপত্র এিং অেোেে জরুরী র্জর্েষ র্িিরণ 
 রা হনি। 

  আপোর এিা াে  েে এিং স ািাে েহােিা সেো হনি িা আপোন  জাোনো হনি। 
  মাের্ি  েহােিা েিেমনে র্িোমূনিে এিং ে িন  সেো হে (র্িনশষ  নর মর্হিা, 

র্শশু, িৃি-িৃিা এিং প্রর্িিন্ধী মােুষনের)। োহােে-েহােিা পাওোর র্ির্েমনে 
আপোন   েনো র্ েু র্েনি হনি ো। ের্ে স উ আপোর  ানে টা া িা অেের্ েু র্াে 
িাহনি র্ে.আই.র্ে, অিিা োইট পর্রর্ািো অর্ফনে িানের র্িরুনি অর্ভনোে জাোনিে। 
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থিথকৎর্া র্হায়িা 
  োস্থেন ে এিং হােপািািগুর্ি সোিা িা নি িা সেগুনিার স ানো ক্ষেক্ষর্ি হনি েি 

িাড়ািার্ড় েম্ভি আিার সোিা হনি। 
 

খাবাে 
  েি িাড়ািার্ড় েম্ভি জরুরী োিার র্িিরণ শুরু  রা হনি। 
 

থনোূদ খাবাে ূাথন 
  আপোর এিা াে আনে সিন  সে েিকূপগুর্ি রনেনে সেগুর্ি  াজ  রা উর্র্ৎ। িনি 

িেোে পার্ে েরূ্ষি হনে সেনি পানর িাই আপোর পার্ে ফুটিনে সেো উর্র্ৎ িা পার্ে 
সশাযে  রার টোিনিট/ড্রপ িেিহার  রা উর্র্ৎ। 

  সশাযে  রা পার্ের োে অেের ম িােনি পানর, র্ ন্তু এই পার্ে পাে  রা র্েরাপে। 
  জরুরী োিানরর োনি র্েরাপে োিার পার্েও র্িিরণ  রা হনি। 
  আপোর এিা ার স ােও েিকূনপর ক্ষেক্ষর্ি হনি িা সেটি  াজ ো  রনি, োইট 

িেিস্থাপো েহােিা এনজর্ি িা র্ে.আই.র্ে অর্ফনে জাোনি পানরে। 
 

আশ্রয় 
  আপোন  োমর্ে ভানি অেোেে পর্রিানরর োনি আেে র্েনি হনি পানর। 
  ের্ে আপোর িার্ড়নি জােো িান , িাহনি োরা িার্ড়ঘর হার্রনেনেে, এমে পর্রিারন  

োমর্ে ভানি আপোনের োনি িা নি র্েে। 
  েি িাড়ািার্ড় েম্ভি জরুরী র্ভর্িনি আেে িাোনোর র্জর্েেপত্র র্িিরনণর িেিস্থা  রা 

হনি,  োনি প্রযােি র্ত্রপি এিং ের্ড় সেো হনি। 
  পনর, আপোর িার্ড়ঘর আিার িাোনোর জেে িাশঁ, আনরা র্ত্রপি এিং ের্ড়, িার এিং 

িার্ি/মাটির িস্তা সেো হনি। 
 

ঘলেে থনিযপ্রলয়াজনীয় এবং ূথেষ্কাে ূথেচ্ছন্ন িাকাে থজথনর্ূত্র 
  ঘনরর র্েিেপ্রনোজেীে এিং পর্রষ্কার পর্রচ্ছন্ন িা ার র্জর্েেপত্র েি িাড়ািার্ড় েম্ভি 

সেো হনি,  সেমে পর্রচ্ছন্নিা র্ ট , রান্নার হাঁর্ড়-পার্িি এিং জামা াপড়।  
  


