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 এই ওসয়ফাইট র্ফজ্ঞানম্মত উাসয়, এর্র্ট র্নর্েবষ্ট এরার্ায বূ-
প্রর্ৃর্তয গঠন এফাং worldweatheronline এয ওসয়ফাইট থেসর্ 
াওয়া প্রর্তর্েসনয ফৃর্ষ্টাসতয র্যভাসেয উয র্বর্ি র্সয 
াাড়ধ্বসয ফূব তর্বতা র্েসত ক্ষভ সফ। 
 উর্ির্খত ওসয়ফাইসট থযর্িসেন র্যসর থর্াসনা ফযর্ি ফা প্রর্তষ্ঠান 
ই-থভইসর াাড়ধ্বসয ফূব তর্বতা য়াংর্িয়বাসফ থসয় মাসফন। 
 এর্ট এর্র্ট প্রস্তার্ফত ূফব তর্বতাভূরর্ ফযফস্থা। যীক্ষাভূরর্বাসফ 
োরু র্যায য পর সর াধাযে িনগে এই প্রর্িয়ায় তর্ব ফাতবা 
থসত াসয।   
 এছাড়াও এই ওসয়ফাইসট াাড়ধ্ব ম্পর্র্বত র্ফর্বন্ন প্রসয়ািনীয় 
তেয াওয়া মাসফ।   

তেযূত্রঃ 
www.bdnews24.com, www.banglanews24.com, field survey (2014).    

ভয়ভত ূফব তর্বতা 
না াওয়া ও তর্ব না 
ওয়ায় াাড়ধ্বসয 
ভসয়য অফস্থা।

াাড় ফযফস্থানা র্র্ভর্টয ১৪তভ বায় েট্টগ্রাসভয র্ফবাগীয় র্র্ভনায 
তেয থেন থম, ৩৩র্ট ঝুুঁর্র্ূেব াাসড় ৬৬৬র্ট র্যফায ফফা র্সয। 
(ূত্রঃ ফাাংরার্নউিসটাসয়র্টটসপায.র্ভ, ১৫ এর্প্রর, ২০১৫)। 
 

        ফতবভাসন এফ এরার্ায় টানা র্সয়র্র্েন (৩-৭ র্েন) ফৃর্ষ্ট সর 
স্থানীয় যর্ায ভাইর্র্াং এয ভাধযসভ াাড়ধ্বসয আসগ 
এরার্াফাীসেয র্নযাে স্থাসন সয মাওয়ায িন্য তর্ব র্সয থেয়া 
য়। অসনর্ ভয় এই ফাতবা ঝুুঁর্র্ূেব এরার্ায ভানুলসেয র্াসছ র্ঠর্ভত 
থ ুঁছসত াসয না।  

ওসয়ফ র্িআইএ র্বর্ির্ ফূব তর্বতা থেয়ায প্রর্িয়া 

এইফ ঝুুঁর্র্ূেব এরার্ায ভানুলসেয িান-ভার যক্ষায িন্য 
মুসগাসমাগী ূফব তর্বতাভূরর্ ফযফস্থা োর্া অতযন্ত িরুর্য।  আসয়ািসনঃ



াাড়ধ্ব/ বূর্ভধ্ব (landslide) র্র্?

     াাড়-ফবসতয গা থেসর্ ভার্টয োর্া ফা ােসযয ফড় খণ্ড খস 
নীসে ড়ায ঘটনাসর্ াাড়ধ্ব/ বূর্ভধ্ব (landslide) ফরা য়। 
অসনর্ ভয় াাসড়য ওয থেসর্ ার্ন ও ভার্ট র্ভস র্াো আর্াসয 
র্ফুর র্যভাসে র্নসে থনসভ আসর তাসর্ও এর্ ধযসনয বূর্ভধ্ব 
আখযা থেয়া য়। ফাাংরাসেসয েট্টগ্রাভ ভানগয এরার্ায় প্রর্ত ফছয 
ফলবা থভ সুসভ াাড়ধ্ব য় এফাং প্রায়ই ভানুল প্রাে াযায়।  

েট্টগ্রাভ ভানগসয াাড়ধ্বসয র্াযেঃ

েট্টগ্রাসভ াাড়ধ্বসয ঝুুঁর্র্েূব এরার্া/ফর্তঃ

াাড়ধ্বসয ক্ষর্ত থেসর্ ফাুঁোয িন্য র্যেীয়ঃ

সূফব েট্টগ্রাসভ ঘসট মাওয়া াাড়ধ্বভূঃ

     াাড়ধ্ব ভূরতঃ ভানফ র্ভবর্াণ্ড ও প্রার্ৃর্তর্ প্রর্িয়ায র্ভর্রত পর।

১) খাড়াবাসফ াাড় র্াটা  
(ফর্ত র্নভবাে/ভার্ট র্ফর্ি) 

ও গাছ থর্সট থপরা 

২) াাড় র্াটা ও গাছ র্াটায 
পসর ভার্ট আরগা সয় মাওয়া

৩) ফলবা থভ সুসভ টানা র্সয়র্ 
র্েসনয (৩-৭) ফৃর্ষ্টাত

৪) ফৃর্ষ্টয ার্নমুি বাযী 
ভার্ট সড় াাড়ধ্ব 

     েট্টগ্রাভ ভানগসযয র্ফর্বন্ন এরার্ায় প্রর্ত ফছয ফলবায ভয় 
াাড়ধ্বস ভানুসলয িান-ভাসরয ক্ষর্ত য়। ২০০৭ াসরয ১১ িনু 
েট্টগ্রাভ নগযীসত এর্সমাসগ এর্ার্ধর্ স্থাসন াাড়ধ্বস থভাট ১২৭ িন 
ভাযা মায়। এযয থেসর্ প্রর্ত ফছযই নগযীসত াাড় ও াাসড়য 
ীভানা থেয়ার ধ্বস প্রাোর্ন ঘসটসছ। েট্টগ্রাভ থনার্নফা াংরগ্ন 
থরফুফাগান, র্ার্ছয়া থঘানা এফাং থর্ান্দয াড়া এরার্ায় ২০০৭ াসরয 
াাড়ধ্বসয ভভবার্ন্তর্ ঘটনায য থখাসন আয ফর্ত গসড় ওসঠর্ন।

াাড়ধ্বস ষৃ্ট ক্ষর্তভূঃ

     েট্টগ্রাভ ভানগসযয ভর্তঝেবা, টাাংর্র্য াাড়, ফাটার্রীর, 
টাইগাযা, রারখান ফািায, থগারাাড়, থগায়ার্েফাগান, এফ 
এরার্ায় াাড়ধ্বস িানভাসরয ক্ষর্ত সয়সছ। এছাড়া রারাাড়, 
খুরী, ইস্পাার্ন াাড়, কুসুভফাগ এরার্াও াাড়ধ্বসয ঝুুঁর্র্য 
ভসধয যসয়সছ। 

ধা-১: াাড়ধ্বসয সূফব র্যেীয়

ধা ২: াাড়ধ্বসয ভয় র্যেীয়

ধা ৩: াাড়ধ্বসয সয র্যেীয় 

 ঝুুঁর্র্ূেব াাসড়য র্নসে/ উসয/ র্াছার্ার্ছ ফফা না র্যা।  
 াাড়ী এরার্ায গাছ-ারা ও াাড় র্তবন থেসর্ র্ফযত োর্া। 
 াাড়ধ্বসয ঝুুঁর্র্ ম্পসর্ব সেতন সত সফ। 
 াাড়ধ্বসয ভয় র্র্ র্যসত সফ থ ম্পসর্ব আসগই থিসন যাখা। 
 ূফব তর্বতা াওয়ায াসে াসে র্নযাে আশ্রসয় (আশ্রয় থর্ন্দ্র/  
    আত্মীসয়য ফার্ড়) েসর মাওয়া। 
 ম্ভফ সর ভূরযফান ম্পে/ শু-ার্খ াসে থনয়া।  
 প্রর্তসফীসেয তর্ব র্সয থেয়া। 

 াাড় ধ্বসয এরার্া থেসর্ মত দ্রুত ম্ভফ সয মাওয়া। 
 উদ্ধায র্ভবীসেয র্াসছ াাড়ধ্বসয খফয দ্রুত থ ুঁসছ থেয়া।  
    (পায়ায র্িসগড, এন.র্ি.ও., র্র্ট র্সবাসযন, ইতযার্ে)। 
 ম্ভফ সর আসাসয আটসর্ ড়া ভানুলসেয উদ্ধায র্যসত  
    াাময র্যা। 

      থম ফ র্যফায ঝুুঁর্র্ূেব াাসড়য র্নসে/ উসয/ র্াছার্ার্ছ ফা 
র্সযন তাসেযসর্ াাড়ধ্বসয ক্ষর্ত থেসর্ ফাুঁোয িন্য ৩র্ট ধা 
অনুযে র্যা উর্েত। 

 াাড়ধ্বসয স্থাসন আটসর্ ড়া ভানুলসেয উদ্ধাসয াাময র্যা। 
 আশ্রয়সর্ন্দ্র থেসর্ র্পসয র্নযাে িায়গায় ফর্ত স্থান।

      াাড়ধ্বসয পসর াাসড়য র্নসে/ উসয/ র্াছার্ার্ছ 
ফফার্াযীযা র্ফর্বন্নবাসফ ক্ষর্তগ্রস্ত ন। 
 

 ভানুল ভাযা মাওয়া। 
 াযীসযয র্ফর্বন্ন অঙ্গ াযাসনা/ ক্ষর্তগ্রস্ত ওয়া। 
 ভানর্র্ ভস্যায় ড়া। 
 ঘয-ফার্ড়, গাছারা এফাং অন্যান্য ভূরযফান ম্পে াযাসনা। 


