গাoঁ ভূ িম বয্ৱsাপনা আৰু সংৰkণ সিমিত
(িভ eল eম িচ িচ)
দুেযর্াগ বয্ৱsাপনাৰ িদেশ সমাজৰ পথ pদশর্ক

আিম আিজ iয়াত িকয় সিnিলত ৈহেছা ?
আিম আিজ iয়াত সিnিলত ৈহেছা কাৰণ
 আিম eেন eক a লত বাস কেৰা িয েচiছিমk জ’ন পাঁচৰ anগর্ত; য’ত ভূ িমকm সংঘিটত
েহাৱাৰ যেথ

সmাৱনীয়তা আেছ

।

 আমাৰ নদীসমূহৰ eেন eক বৃহৎ pণালী আেছ িয pায় pিতেটা বষর্াকালেত বানপানী pৱণ ৈহ
থােক

।

 aথর্ৈনিতক unয়নৰ pিkয়াৰ সমাnৰালভােৱ আমাৰ pাকৃ িতক দৃশয্ সলিন হ’বৈল ধিৰেছ
 ভূ িমৰ চািহদা বৃিdৰ লেগ লেগ মুকিল ঠাiেবাৰ hাস পাবৈল ধিৰেছ

।

।

 বিdর্ ত জনসংখয্াৰ আnঃগাঁথিন তথা aনয্ানয্ চািহদাৰ বােব aিধক সামূিহক ভূ িমৰ pেয়াজন হয়,
িকন্t সামূিহক ভূ িমৰ uপলbতা hাস পাবৈল ধিৰেছ

।

 বনা ল তথা aনয্ ভূ িমত থকা েসuজ আcািদত a ল hাস পাবৈল ৈলেছ
 আমাৰ জলাহ ভূ িমসমূহ নাiকীয়া ৈহ আিহেছ

।

।

 pচু ৰ পিৰমােণ পাহাৰ কটা আৰু েসiেবাৰৰ গৰাত গিঢ় uঠা মানৱ বসবাসৰ ফলsৰূেপ আমাৰ
পাহাৰ / িটলােবাৰ খিহবৈল তথা ভূ িমsলন pৱণ হ’বৈল ধিৰেছ

।

 ei সকেলােবাৰ ঘটনাi জলবায়ু পিৰৱতর্ নৰ সমসয্ােটাৈল aিৰহণা েযাগাi আেছ

।

আিম আিজ iয়াত িকয় সিnিলত ৈহেছা?
 aথর্ৈনিতক unয়ন তথা আধুিনকীকৰণৰ pিkয়াi আমাৰ pাকৃ িতক সmদসমূহৰ oপৰত eক বহন
কিৰব েনাৱাৰা চাপৰ সৃি
 পকী তথা ব

কিৰেছ

।

মহলীয় গৃহসমূহৰ িনমর্াণ কাযর্i ভূ িমকmৰ dাৰা জীৱন আৰু সmিtৰ হ’ব পৰা

kিতৰ সmাৱনীয়তা বৃিd কিৰেছ

।

 নদী তথা জলেsাত সমূহৰ pাকৃ িতক গিতপথত গিঢ় uঠা মানৱ বসিতsল আৰু কৃ িষেয় বানপানীৰ
ভয়াৱহতা বৃিd কিৰেছ

।

 pাকৃ িতক নলা-নদর্ মা বয্ৱsাৰ oপৰত
বােবo বানপানীৰ ভয়াৱহতা বৃিd পাiেছ
 বনানীৰ

ৰুt আেৰাপ নকৰাৈক ৰাsা, েৰলপথ আিদ িনমর্াণ কৰাৰ
।

ংসকৰণৰ ফলত খিহ বা বৰষুণৰ পানীত uিট aহা মািটেয় নদীেবাৰ বাম কিৰ তু িলেছ

তথা ভূ িমsলনৰ সমসয্ােটাত inন েযাগাiেছ

।

 ৰাসায়িনক সাৰ আৰু কীটনাশকৰ বিdর্ ত বয্ৱহােৰ ভূ িমৰ
তথা পানী দূিষতকৰণত pভাৱ েপলাiেছ

।

ণা ণ hাস কৰাৰ লগেত বায়ু pদূষণ

আিম িকয় iয়াত সিnিলত ৈহেছা?
 ei আটাiেবাৰ কাৰেক দূেযর্াগৰ আৰmিণ aথবা ভয়াৱহতাত বৰঙিণ েযাগায়

।

 আমাৰ মাজৰ িকছু সংখয্ক েলাক ei সমসয্াৰ বােব pতয্kভােৱ দায়ী হ’ব পােৰ যিদo আিম
সকেলােৱ িনৰৱ দশর্ক ৈহ ei সমসয্াসমূহৰ সৃি

aথবা বৃিdত িনৰৱ aংশীদাৰ ৈহ পিৰেছা

 েসেয়েহ েকােনা pাকৃ িতক দূেযর্ােগi সmূণর্ভােৱ pাকৃ িতক পিৰঘটনা নহয়

।

।

 ei সকেলােবাৰ দূেযর্াগ pিতেৰাধ কৰােটা সmৱ নহয়, িকন্t িকছু মান দূেযর্াগ pশমন কৰাৰ লগেত
েসiেবাৰৰ pভাৱ hাস কৰােটা িন য় সmৱ

।

 িযেকােনা সমসয্াৰ pিত সবােতাৈক pভাৱশালী pিতিkয়া েসi সমসয্ােটা মুখামুিখৈক সnূখীন েহাৱা
সকেলেহ িদব পােৰ

।

 েসেয়েহ জনসাধাৰেণ িনৰৱ দশর্ক ৈহ থকাৰ পিৰৱেতর্ pাকৃ িতক দূেযর্াগৰ pতয্াhানৰ ৈসেত েমাকািবলা
কৰাত েনতৃ t ল’ব লািগব

।

আিম iয়াত সিnিলত ৈহেছা কাৰণ......
আমাৰ গাoঁ / সmpদায় (Community)ৰ িনিদর্

pসংগত সমসয্াসমূহ বুিজ পাব আৰু

আেলাচনা কিৰব লািগব
 pাকৃ িতক সmদৰ সংৰkণ িকয় pেয়াজনীয় ?
 দূেযর্াগ বয্ৱsাপনা কৰােটা িকয় pেয়াজনীয় ?
 িবিভn ধৰণৰ pাকৃ িতক আৰু মানৱ সৃ
েকেন ধৰণৰ pতয্াhানৰ সৃি

দূেযর্াগসমূেহ আমাৰ oপৰত েকেনদেৰ pভাৱ েপলায় আৰু

কেৰ ?

 িযেকােনা দুেযর্াগ pিতেৰাধ বা pশমন কিৰবৈল, দুেযর্াগত সঁহািৰ জনাবৈল aথবা সাহাযর্য্ আৰু পুনৰ
সংsাপন pদান কিৰবৈল আিম সmূণৰ
র্ ূেপ pস্tতেন ?

আিম iয়াত সিnিলত ৈহেছা কাৰণ......

 আমাৰ চািৰoকাষৰ ভূ িম, পানী আৰু বায়ু pদূষণ সmেকর্ আিম সজাগ হয়েন ?
 আমাৰ সমাজৰ সংৰkণ, দুেযর্াগ pশমন আিদ িবষয়েবাৰৰ েktত আমাৰ কৰণীয় সmেকর্ আিম
jাতেন ?
 আিম সnুখীন েহাৱা pতয্াhানসমূহৰ যথাসmৱ ে

সমাধান িবচািৰ uিলয়াবৰ বােব আমাৰ

icাশিkক পুনৰ সংগিঠত, আসিkক পুনৰ uিjৱীত আৰু আমাৰ আেৱিগক তথা েবাধ শিkক
পুনৰ স ািৰত কিৰ তু িলবৈল আিম আিজ iয়াত েগাট খাiেছা

।

দুেযর্াগ বয্ৱsাপনাৰ বােব সমাজৰ pািত ািনক দােপাণ িহচােপ িভ el em িচ িচ

 ব সময়ত আিম আমাৰ uেdগ আৰু ধাৰণাসমূহ pকাশ কিৰবৈল েকােনা eটা pািত ািনক বয্ৱsা নথকাৰ
ফলত আিম িনৰৱ দশর্ক ৈহ থােকা aথবা eiেktত েকােনা aিৰহণা আগবঢ়াব েনাৱােৰা
 দুেযর্াগ বয্ৱsাপনা িযেটা sৰত সবােতাৈক

।

ৰুtপূণর্, েসi sৰত জনসাধাৰণক anভুর্ k কেৰাৱাবৈল ৰাজয্

চৰকােৰ িভ eল eম িচ িচ- ক eক pািত ািনক বয্ৱsা িহচােপ গঠন কিৰেছ

।

 iয়াক eেন eক আিহলা িহচােপ গঠন কৰা ৈহেছ িযেয় সমাজৰ মাজত তথা সমাজৰ বািহৰৰ
aংশীদাৰসকলৰ ৈসেতo আেলাচনাৰ পিৰেৱশ গিঢ় তু িলব

।

 eক uৈমহতীয়া লkয্ত uপনীত হ’বৈল চৰকাৰ আৰু সমাজৰ সিkয় সহেযািগতাৰ েktখনৰ eেকবােৰ
িনm পযর্ায়ত ei সিমিত গঠন কৰা ৈহেছ

।

িভ eল eম িচ িচ- ৰ ভূ িমকা আৰু দািয়t

 সমূহীয়া ভূ িম, মুকিল ঠাi, চৰণীয়া পথাৰ, জলাহ ভূ িম,পাহাৰ, িটলা আৰু পিৰেৱশ তntেক ধিৰ pাকৃ িতক
সmদসমূহৰ তtাৱধায়ক

।

 gাময্ ভূ িম েবংক (Village land bank) আৰু gাময্ jান েবংক(Village knowledge bank)ক
anভুর্ k কিৰ দুেযর্াগ বয্ৱsাপনাৰ বােব gাময্ মা াৰ েpন pস্tতকৰণ
 pাকৃ িতক সmদসমূহৰ সংৰkণৰ

ৰুt সmেকর্ সজাগতা সৃি

।

।

 দুেযর্াগসমূহৰ pভাৱত aিৰহণা েযােগাৱা বা েসiেবাৰৰ বৃিd কৰা কাৰকসমূহৰ িবষেয় সময্ক jান
বৃিd

।

 ei কাৰকসমূহৰ েমাকািবলা কিৰবৰ বােব সমূহীয়া পযর্ায়ৰ কাম-কাজসমূহত সহমত গঠন

।

 দুেযর্াগ বয্ৱsাপনা সmকর্ীয় িবষয়সমূহৰ বােব eটা চাপ pদানকাৰী েগাট (Pressure group)

।

ভূ িমকmৰ আগেত কিৰবলগীয়া

কাযর্

িক কৰা uিচত
 গাoঁসমূহত থকা িবপদসংkল গৃহেবাৰ

।

 িবপদসংkল ৰাজ ৱা ভৱন, িবদয্ালয়, মিnৰ, মছিজদ, সমূহীয়া েpkাগৃহ আিদ
িচনাkকৰণ

।

 মথাuিৰৰ দুবর্ল aংশ, জৰাজীণর্ দলং, ভূ িমsলনৰ সmাৱনা থকা পথৰ aংশ আিদ
িবপদসংkলতাৰ
িচনাkকৰণ

।

 িবষাk েগছ, বিজর্ত পনীয়া dবয্ বয্ৱহাৰ / uৎপাদন কৰা কাৰখানা বা ঔেদয্ািগক
pিত ান

।

 ভূ িমsলন pৱণ a ল, uc kমতা সmn িবদুয্ৎ পিৰবাহী তাঁৰ, পুৰিণ আৰু দুবর্ল
গছ আিদ িচনাkকৰণ

।

 বৃd আৰু ৰুগীয়া, িশ , বাধাgs েলাক, িশ

থকা মাতৃ , গভর্ ৱতী মিহলা আিদৰ

দেৰ সহেজ িবপদৰ কবলত পিৰব পৰা েলাকৰ িচনাkকৰণ

।

কাযর্

িক কৰা uিচত
 আ য়sল িহচােপ বয্ৱহাৰ কিৰব পৰা সুৰিkত ভৱন আৰু মুকিল sান িচনাkকৰণ।
 িচিকৎসালয়, aিg িনবর্াপণ েকnd, আৰkী থানা, সামিৰক ঘািট (যিদ আেছ)আিদৰ
িবষেয় তথয্ uপলbকৰণ

।

 েবলছা, েকাৰ, েলাৰ িশকিল, ৰছী, টচর্ লাiচ, বাহন আিদৰ দেৰ সnান তথা
udাৰ কাযর্ত বয্ৱ ত হ’ব পৰা সামgী সmেকর্ jাত থকা
 পিৰবহনৰ িবকl পথ

সmদসমূহৰ
িচনাkকৰণ

।

।

 েযাগােযাগৰ িবকl বয্ৱsা

।

 আৱজর্না িন াষণ ,সnান আৰু udাৰ aিভযান,

ৰুতৰভােৱ আহত বয্িkক

সহায় কৰা তথা জীৱ-জন্tৰ মৃতেদহ িন াষণ কৰাৰ pিশkণ েলাৱাৰ বােব
সমািজক কমর্ত icুক যুৱকসকলক pস্tতকৰণ

।

 গাoঁৰ পুৰষ
ু আৰু মিহলাসকলক pভািৱত পিৰয়ালসমূহৈল মনsািtক তথা সামািজক
সহায় আগবঢ়াব পৰাৈক pিশkণৰ বয্ৱsা কৰা

।

কাযর্

িক কৰা uিচত

 িবষয়েটা গাoঁ সভাত আেলাচনা কৰা

।

 বাতর্ ালাপৰ চমু চােনকী (Conversation module)আৰু চমু তথয্ (Information
capsule)আদান-pদান সmেকর্ িবেশষ আেলাচনা aনুি ত কৰা

ভূ িমকmৰ
িবপদ-শংকা
সmকর্ীয়
jানৰ িবিনময়



।

ৰুtপূণর্ িদৱসসমূহত িবদয্ালয়েবাৰত তকর্ pিতেযািগতা, েপা াৰ/পুিsকা
pস্tিতকৰণ pিতেযািগতা aনুি ত কৰা

।

 sু লীয়া ছাt-ছাtী তথা aনয্ েলাকসকলক ৈল গাoঁত েশাভাযাtা uিলoৱা

 যুৱ সংঘ আৰু িবদয্ালয়সমূহক বাটৰ নাট pদশর্ন কিৰবৈল uৎসািহত কৰা

।
।

কাযর্

িক কৰা uিচত
 গাoঁত িযেকােনা ৰাজ ৱা ভৱন (িবদয্ালয়, aংগনবাড়ী েকnd, uপেকnd, ৰাজ ৱা
sাsয্ েকnd, পানী েযাগান pকl আিদ) িনমর্াণ েহাৱা সময়ত, েসiেবাৰ ভূ িমকm
pিতেৰাধী মাপকািঠৰ oপৰত আধািৰত হয় েন নাi, তাক পৰীkা কৰা

।

 চাoঁক যােত িবদয্ালয় আৰু িচিকৎসালয়েবাৰত েচলফ, আলমাৰী আিদ সুৰিkত sানত
েথাৱা হয় আৰু কিৰড’ৰেবাৰ আহ-যাহৰ বােব মুকিল ৈহ থােক

সুৰিkত ভৱন
িনমর্াণৰ eক
পিৰেৱশ গিঢ়
েতালা

।

 গাoঁ সভাক িলিখতভােৱ ভূ িমকm pিতেৰাধী বয্ৱsা gহণ কিৰ গৃহ িনমর্াণ েহাৱাৰ
িবষেয় aৱগত নকৰাৈক iিnৰা আৱাস েযাজনাৰ গৃহসমূহ িনমর্াণ নকৰােটা িনি ত
কৰা

।

 েকােনা aসুৰিkত ৰাজ ৱা ভৱন / গৃহ সmেকর্ চk িবষয়া আৰু সংি
কতৃর্ পkক আনু ািনক িবেৰাধ জেনাৱা

িবভাগীয়

।

 যিদ েকােনা বয্িkেয় নতু নৈক পকী ঘৰ সািজ আেছ েতেn েতoঁক

াকচােৰল

aিভযnাৰ dাৰা ঘৰৰ আিহর্ pস্tত / পৰীkা কৰাৰ uপেদশ িদয়ক আৰু লগেত েতoঁ
aিভযnাগৰাকীৰ িনেদর্ শ মািনেছ েন নাi েসয়া নজৰ ৰাখক

।

কাযর্

িক কৰা uিচত

 ভূ িমকm pিতেৰাধী kমতা পৰীkা নকৰাৈক iিতমেধয্ িনিমর্ত গৃহসমূহত েকােনা
ধৰণৰ aিতিৰk িনমর্াণকাযর্ নচলাবৈল সকেলােক uপেদশ িদয়া

।

 aসুৰিkত ভৱনসমূহ িচনাk আৰু িচিhত কৰা িবষয়েটা গাoঁ সভাৰ ৈসেত আেলাচনা
কৰা

।

 মািটৰ েবৰ বা েখৰৰ ঘৰৰ েktত েলাকসকলক পুৰিণ ৈহ েযাৱা খুট
ঁ া আৰু চালখন
ধিৰ ৰখা কাঠ, বাঁহ আিদ সলাবৈল ক’ব লােগ

।

 সুৰিkত গৃহৰ িনয়মাৱলী সmেকর্ aিধক তথয্ আহৰণৰ বােব গড়কাpানী িবভাগৰ
িবষয়াসকলক আমntণ কিৰব লােগ

।

কাযর্

িক কৰা uিচত
আেপানাৰ jান আদান-pদানৰ কাযর্সূচীত বয্িkগত সুৰkা সmেকর্ তলত িদয়া
কথািখিন আেলাচনা কিৰব
 েমৗিলক নীিতেটা মনত ৰািখবঃ েজাৰা লেগাৱা, বািn েথাৱা আৰু পাহিৰ
েযাৱা

pিতগৰাকী
েলােক
জািনবলগীয়া

 সকেলা েচলফ (বস্t ৰখা খলপা) েদৱালত মজবুতৈক লেগাৱা

।

 কাঁচ ভঙাৰ পৰা সুৰkা পাবৈল

।

াটাৰ-েছফ িখিৰকীৰ বয্ৱহাৰ

 েদৱালত লেগাৱা সামgী, িকতাপৰ েৰক আৰু aনয্ানয্ oখ আচবাব েদৱালত
লগাবৈল বnনীৰ (brackets) বয্ৱহাৰ

।

 ডাঙৰ আৰু গধূৰ বস্tেবাৰ েচলফৰ তলৰ ফােল বা মিজয়াত থ’ব লােগ
ভূ িমকmৰ সময়ত েসiেবাৰ তলত পিৰ যাব পােৰ আৰু কম দূৰtৰ পৰা পিৰেল
আঘাতৰ পিৰমাণ কম হয়

।

 েডsৰ দেৰ আচবাবেবাৰ েবেলগ সামgীৰ ৈসেত সংলg কিৰ ৰািখব পােৰ

।

কাযর্

িক কৰা uিচত
 oজন থকা বস্t বা িনm ভৰেকndৰ বস্tেবাৰ িপচিল পৰাৰ পৰা ৰkা কিৰবৈল
খহটা কঠ (non-slip mats)বয্ৱহাৰ কৰক
oখ পাt, ফু লদািন, মূিtর্ আিদ

।

uদাহৰণsৰূেপ- মাছেথাৱা পাt,

।

 oখ oজন থকা সামgী েবৰৰ oপৰৰ পৰা বাগিৰ পৰাৰ পৰা ৰkা কিৰবৈল

pিতগৰাকী
েলােক
জািনবলগীয়া

নাiলনৰ sc তাঁৰ বয্ৱহাৰ কৰক

।

 মূৰৰ ফােল েঘৰ থকা গজাল (eye screw) েবৰত মাৰক আৰু বস্t বা
সামgীিবধ (েযেন- oখ পাt) সূতােৰ বাnধক আৰু iয়াৰ িপছত সূতাডাল েঘৰ
থকা গজালেটাত গাঁিঠ িদয়ক

।

 সহেজ ভঙা সামgী (বটল, gাচ, চীনা মািটৰ পাt আিদ) শলখা থকা বn
আলমািৰত থoক

।

ভালদেৰ শলখা লগাoক যােত দজর্া েখাল খাব েনাৱােৰ

।

কাযর্

িক কৰা uিচত
 আ-aলংকাৰ, kু d মূিতর্ আৰু কাঁচৰ আচবাব খলপা (shelves) আৰু আcাদনত
ভালদেৰ ৰািখবৈল েচেপটা গঁজাল / pাি ক প’িটং বয্ৱহাৰ কৰক

।

 িবচনা, েছাফা আৰু মানুেহ বিহব পৰা িযেকােনা sানৰ পাৰ িনলগতেহ oজন থকা
ছিব, লাiটৰ সামgী আৰু দােপাণ oেলামাi েথাৱা uিচত

pিতগৰাকী
েলােক
জািনবলগীয়া

।

 ঘৰৰ ছাঁদ বা েভিটত যিদ বৃহৎ ফাঁট আেছ েতেn েসiেবাৰ তৎkণাৎ েমৰামিত কৰা
uিচত

।

 আেপানাৰ গৃহৰ িবদুয্ৎ pণালী, ৈবদুয্িতক সৰ াম আৰু েগছ সংেযাগ সিঠক ভােব
আেছেন পৰীkা কৰক

।

pেয়াজন থািকেল েমৰামিত কৰাoক

।

ভু লৈক লেগাৱা সংেযাগ বা িবদুয্ৎ pণালীৰ পৰা জুi লািগব পােৰ

ভূ িমকmৰ সময়ত
।

 udায়ী (flammable) সামgী শলখা থকা আলমাৰীৰ তলৰ থাকত থoক

 েগছৰ পাiপ আৰু পানীৰ পাiপেবাৰ নমনীয়(flexible) েহাৱা uিচত

।

।

কাযর্

িক কৰা uিচত
 oপৰত েকােনা বস্t নথকা েমজ eখন ৰািখবৈল নাপাহিৰব । বয্ৱহাৰ
কৰাৰ িপছত চু ৰী বা েকঁ চীৰ দেৰ িবপjনক িযেকােনা বস্t েমজখনৰ
পৰা আঁতৰাi থoঁক ।
 আবd ৈহ পিৰেল জৰুৰীকালীন

iেচল বয্ৱহাৰ আৰু /বা িতিনবাৰ েটাকৰ

(বােৰ বােৰ)মািৰ সংেকত িদবৈল ঘৰৰ সকেলােক িশকাoঁক ।

pিতগৰাকী
েলােক
জািনবলগীয়া

 ভূ িমকmৰ িপছত পিৰয়ালৰ েলাকসকল eকিtত েহাৱাৰ ঠাi বািচ
থoঁক । eেন ঠাi a ািলকাৰ পৰা দূৈৰত েহাৱা uিচত ।
 eকিtত েহাৱা sানৈল সকেলােৱ আিহবৈল সমথর্ ন’হেল আেপানাৰ পিৰয়ােল
িক কৰা uিচত েসi সmেকর্ আেলাচনা কৰক ।
 aনয্ ঠাiৰ eজন েলাকক িচনাk কৰক যােত আেপানাৰ পিৰয়ােল েসi
বয্িkজনক েফান কিৰব পােৰ আৰু eজেন আনজনৰ ৈসেত সmকর্ sাপন
কিৰব পােৰ ।

কাযর্

িক কৰা uিচত

 ঘৰৰ

ৈবদুয্িতক তাঁৰ pণালীৰ pধান ছু iচেটা সmেকর্ জািন লoক ।

 েগছ পাiপলাiনৰ pধান ছু iচেটা সmেকর্ জািন লoক ।

pিতগৰাকী
েলােক
জািনবলগীয়া

 pাথিমক িচিকৎসা সঁজিু লৰ eটা েটােপালা সহেজ পাব পৰাৈক ঘৰত ৰাখক ।
 েপাহনীয়া জীৱ-জন্tেবাৰৰ সুৰkাৰ বােব মুকিল কিৰ িদবৈল নাপাহিৰব ।
 oপৰত uেlিখত সকেলা দফা সামিৰ eক দুেযর্াগ pস্tিত পিৰকlনা ৈতয়াৰ
কৰক আৰু িনয়মীয়াৈক iয়াক পুনৰায় পৰীkা / aভয্াস কৰক ।

কাযর্

িক কৰা uিচত
জৰুৰীকালীন সঁহািৰ সামgীৰ েটােপালা eটা সাজু ৰািখব আৰু ei েটােপালাত
anতঃ তলত uেlখ কৰা বস্tেকiপদ ৰািখবঃ
 anতঃ িতিনিদন চিলব পৰাৈক িচৰা, িপঠা িড়, চাটু আিদৰ দেৰ খাদয্
( কান/ তৎkণাত খাব পৰা)
 েখাৱা পানীৰ বটল

জৰুৰীকালীন সঁহািৰ
সামgীৰ েটােপালা
সাজু ৰখা

 েকঁ চু ৱাৰ বােব িশ খাদয্


iেচল

 েবটাৰী চািলত েৰিডa’ আৰু টচর্ লাiট
 aিতিৰk েবটাৰী
 জুiশলা / লাiটাৰ আৰু মমবািত
 সৰু চু ৰী
 নাiলনৰ ৰছী
 pাথিমক িচিকৎসা সঁজিু ল ( তু লা, পিৰsাৰ কােপাৰ, েবে জ, eি েচিpক
kীম, েকঁ চী, a’ আৰ eচৰ েপেকট আিদ)

কাযর্

িক কৰা uিচত

 পিৰয়ালৰ েকােনা সদসয্ক যিদ pেয়াজন থােক েতেনহ’েল েpচিkপচনত uেlখ
থকা ঔষধ

।

 aিতিৰk চশমা
 pিতগৰাকী সদসয্ৰ বােব eেযাৰৈক কােপাৰ
pিতগৰাকী েলােক
জািনবলগীয়া

 sাsয্ আৰু পিৰsাৰ পিৰcnতাৰ বােব চােবান তথা বয্িkগত পিৰsাৰ
পিৰcনতাৰ সামgী
 pাি কৰ সৰু েমানাত দৰকাৰী নিথপtৰ ফেটাে ট কিপ
 দৰকাৰী েফান নmৰ (েযেন- আৰkী চকী, িচিকৎসালয়, চkিবষয়া, িবিডa’
আিদৰ)
 আচবাব (েpট 2 খন, িগলাচ 2 টা, েখাৱাবস্t েথাৱা বািট 2 টা আিদ )

কাযর্

িক কৰা uিচত
 পিলিথনৰ আcাদন (6 ফু ট ൈ 6 ফু ট – 2 খন)
 শীতকালত কmল (eখন বা দুখন)
 েটাকাঃ
 ei সকেলােবাৰ সামgী ঢাকিন থকা 15 িলটাৰৰ বােকট/পাtত ৰািখব পািৰ ।

pিতগৰাকী েলােক
জািনবলগীয়া

ei বােকট/ পাt বস্t কিঢ়oৱা/পানী জমা কৰাৰ বােব বয্ৱহাৰ কিৰব পৰা
যায় ।
 পিৰয়ালৰ সকেলা সদসয্ক ei িবষেয় aৱগত কিৰব লােগ
 জৰুৰীকালীন েটােপালাৰ সামgীেবাৰ িনদর্
কৰা uিচত ।

।

সময়ৰ মূেৰ মূেৰ পৰীkা / সলিন

কাযর্

িক কৰা uিচত

 চk িবষয়াজন ৈহেছ িভ eল eম িচ িচ েয় েযাগােযাগ কিৰবলগা pথম
গৰাকী বয্িk আৰু সকেলা িসdাn েতoঁৈল েpৰণ কৰা uিচত ।
 psাৱ েpৰণ নতু বা pিতিনিধক গাঁৱৈল আমntণ কিৰ িনেmাk িবষয়েবাৰ
সমাজৰ ৈহ মাত
িদয়ক

চৰকাৰী িবভাগসমূহৰ দৃি েগাচৰ কৰকঃ


দুবর্ল আৰু িবপদজনক ৰাজ ৱা ভৱন – সংি



দুবর্ল মথাuিৰ – i.i. (E.E.), জলসmদ(WRD).



দুবর্ল দলং আৰু ভূ িমsলন pৱণ পথৰ aংশ - গড়কাpানী(R).

িবভাগ aনুযায়ী

কাযর্

েকেনৈক আৰু েকিতয়া কৰা uিচত

 পাহাৰৰ ভাৰসাময্হীন ঢাল আৰু পাহাৰ কটা, িশল কটা বা খনন – uপায়ুk
/ মহkমািধপিত (িচ)/ িড eফ্ a’ (T).


মূৰত আঘাত েপাৱা, হাড়ভঙাৰ িচিকৎসা বয্ৱsা, emুেল ৰ uপলbতা,
ে চাৰ আিদ - SDMHO / দািয়tবাহী, িপ eiচ িচ ।

 বসবাস কৰা ঠাiত oপৰত থকা বা ভূ িমsলনৰ কবলত পৰাৰ সmাৱনা থকা
সমাজৰ ৈহ মাত
িদয়ক

িবদুয্তৰ হািল পৰা খুট
ঁ া / িবদুয্ৎ পিৰবাহী তাঁৰ - i.i. (E.E.), শিk
িবভাগ ।
 িবষাk েগছ িনগর্মণ বা বিজর্ত dবয্ িনঃসাৰণ সnভর্ ত ঔেদয্ািগক pিত ােন
েলাৱা সুৰkামূলক বয্ৱsা ।
 েকৗতূ হল সৃি কাৰী জিটল িবষয় সnভর্ ত তথয্ লাভৰ বােব তথয্ জনাৰ
aিধকাৰ আiন বয্ৱহাৰ কিৰবৈল িশকক ।

েযিতয়া ভূ িমকm আেহ

কাযর্

িক কৰা uিচত
 েকিতয়াo িলফট / eিলেভটৰ বয্ৱহাৰ নকিৰব ।
 আপুিন যিদ েকচা ঘৰত বাস কেৰ েতেn গছ, িবদুয্ৎ aথবা েটিলেফান তাঁৰ
নথকা মুকিল ঠাiৈল েযাৱােটােৱi হ’ব utম কাম ।
 কmনৰ সময়তঃ
uৎকি ত নহ’ব ।
যিদ ঘৰৰ িভতৰত আেছঃ
 িভতৰেত থাককঃ “বহক, ঢাকক আৰু ধৰক” । মজবুত আচবাবৰ তলত

pিতগৰাকী েলােক
জািনবলগীয়া

েসামাi পৰক । িযমান দূৰ সmৱ িনজৰ মূৰ আৰু েদহৰ oপৰভাগ ঢািক

ধৰক । আচবাবত ধিৰ থাকক ।
 আপুিন যিদ মজবুত আচবাবৰ তলত েসামাব েনাৱােৰ েতেn ঘৰৰ
িভতৰফালৰ েবৰ নতু বা েধনুেভৰীয়া aংশ থকা ঠাiৈল যাoক । বুkৰ

oচৰৈল আঁঠু দুটা আিন বিহ পৰক তথা মূৰেটা ঢািক লoক ।
 িখিৰকী, আয়না, িকতাপ েথাৱা বাকচ আৰু আন aসুৰিkত oজন থকা
বস্tৰ পৰা আঁতৰৈল যাoঁক ।
 আপুিন যিদ িবচনাত আেছ, েতেn িবচনােত থাকক আৰু গাৰু তথা কmেলেৰ
িনজেক ঢাকক ।

কাযর্

েকেনৈক আৰু েকিতয়া কিৰব লািগব
যিদ বািহৰত আেছ
 a ািলকা, ৰাsাৰ লাiট আৰু তাঁৰৰ পৰা আঁতৰত মুকিল ঠাiৈল
যাoঁক আৰু কmন নকমাৈল তােত থাকক ।
 েসােলাক-েঢােলাক বা সংেযাগ িঢলা ৈহ থকা ৈবদুয্িতক তাঁৰ থকা
a লৈল নাযাব আৰু eেন uপেযাগ (utility)তাঁৰত লািগ থকা

pিতগৰাকী েলােক
জািনবলগীয়া

ধাতু ৰ বস্t নুচুব ।
 ভূ িমকmৰ বােব ভূ িমsলন হ’ব পােৰ, েসেয় ভূ িমকm aহাৰ
িপছত পাহাৰ-পবর্তৰ পাদেদশৈল নাযাব ।
যিদ চিল থকা বাহনৰ িভতৰত থােকঃ
 িযেকােনা গাঁথিন িবেশষৈক দলং, uৰণীয়া েসঁতু,সুৰংগ,oপেৰেৰ
েযাৱা িবদুয্ৎ পিৰবাহী তাঁৰ আিদৰ পৰা িনলগত েকােনা মুকিল
ঠাiত ৰoক ।
 দলং বা eঢলীয়া আেৰাহণ পেথেৰ (Ramp)নাযাব, িকয়েনা
eiেবাৰ ভূ িমকmৰ ফলত kিতgs হ’ব পােৰ ।

কাযর্

েকেনৈক আৰু েকিতয়া কিৰব লািগব

কmনৰ িপছতঃ
 িপছৰ েজাকাৰিণৰ (aftershocks) বােব সাজু ৈহ থাকক । pাবলয্ কম
হ’েলo ভূ িমকm ৈহ েযাৱাৰ িপছত েহাৱা েজাকাৰিণেয়o aিতিৰk kয়-

pিতগৰাকী েলােক
জািনবলগীয়া

kিত কেৰ আৰু দুবর্ল েকােনা গাঁথিন খহাব পােৰ ।
 আপুিন যিদ
ংসাৱেশষ বা ভgস্tপৰ মাজত আৱd ৈহ পেৰ েতেn

udাৰকাৰী দেল নাৈক িচঞৰক ।
 pথেম িনজৰ সুৰkা সুিনি ত কৰক আৰু তাৰ িপছত আঘাতpাp বা
আবd েলাকক সহায় কৰক ।
 েশহতীয়া জৰুৰীকালীন তথয্ৰ বােব েৰিডa’

নক ।

 kিতgs a ািলকা / ঘৰৰ পৰা আঁতৰত থাকক ।

 কতৃর্ পki িনৰাপদ বুিল মত িদয়াৰ িপছতেহ ঘৰৈল ঘূিৰ আিহব ।
 জৰুৰী বা দৰকাৰী বাতর্ াৰ বােবেহ েটিলেফান বয্ৱহাৰ কিৰব ।

কাযর্

েকেনৈক আৰু েকিতয়া কিৰব লািগব
 ভয় নকিৰব বা িনৰুৎসািহত নহ’ব,পিৰিsিত aিধক েবয়া হ’বo পােৰ ।
 ঘটনাৱলীসmকর্ ত pতয্k aিভjতা aৱগত কৰাৰ বােব DEOC বা
SEOC ক তাৎkিণকভােৱ েযাগােযাগ কৰাৰ েচ া কৰক ।
 েল লাiন বা েমাবাiল েফােন কাম নকিৰবo পােৰ । oচৰৰ HF/VHF
সুিবধা থকা ঠাiৈল কােৰাবাক েpৰণ কিৰ তথয্ aৱগত কৰক । eেন

তাৎkিণক সঁহািৰৰ
পিৰকlনা আৰু
কাযর্য্কৰীকৰণ

ঠাi ৰাজহ চk িবষয়াৰ কাযর্ালয় নতু বা আৰkী থানাo হ’ব পােৰ ।
 বািহৰৰ পৰা সঁহািৰ aহাত িবলm ঘিটেল হতাশ নহ’ব বা ভািগ নপিৰব
। ব তক তাতৈক aিধক সহায়ৰ pেয়াজন হ’ব পােৰ ।
 সnান আৰু udাৰ aিভযানত িবশৃংখল আৰু িব ািn eৰাi চলাৰ
pেয়াজন ।
 pিশkণpাp েলাকৰ dত সঁহািৰ েগাটেবাৰক (Quick Action Teams)
সাজু কৰক আৰু eেন েগাটক সnান আৰু udাৰ aিভযানৰ বােব
দািয়tpাp a ল ভগাi িদয়ক ।

কাযর্

েকেনৈক আৰু েকিতয়া কিৰব লািগব
dত স ৰণ েগাটেবাৰক কাযর্kশলতা aনুযায়ী িনেয়াগ কৰা uিচত ।
 আবd ৈহ থকা বয্িkক সহায়ৰ েktত িযেবাৰ ঘটনাত udাৰৰ আশা েবিছ
েতেন aিভযান pথেম আৰm কিৰব লােগ ।
 আঘাতpাp সকলক িনৰাপদ ঠাiৈল িনয়া ।
 বৃd আৰু দুবর্ল, শাৰীিৰকভােৱ akম, গভর্ ৱতী আৰু েকঁ চু ৱা থকা মিহলা
আিদৰ দেৰ সহায়ৰ pেয়াজন থকা েলাকক িনৰাপদ ঠাiৈল িনয়া ।
 pাথিমক িচিকৎসা pদান
 েখাৱাপানী আৰু aনয্ানয্ দৰকাৰী সামgীৰ বয্ৱsােৰ asায়ী আ য়sলী
sাপন
 েযাগােযাগৰ বয্ৱsা পুনৰ আৰm কৰাৰ বােব পথত পিৰ থকা গছ,

তাৎkিণক সঁহািৰৰ
পিৰকlনা আৰু
কাযর্য্কৰীকৰণ

ভgস্tপ, িবদুয্তৰ খুট
ঁ া আিদ আঁতৰ কৰা ।

 গভীৰভােৱ আঘাতpাp সকলক oচৰৰ িচিকৎসালয়/ sাsয্েকndৈল িনয়া ।
 মানুহৰ সংখয্া ততাৈতয়াৈক গণক আৰু েহেৰাৱা সকলৰ তািলকা pস্tত কৰক


।
DEOC, SEOC ৰ জিৰয়েত আৰু aনয্ানয্ জৰুৰীকালীন সাহাযয্ নmৰৰ dাৰা
কতৃর্ পkৰ ৈসেত সংেযাগ aবয্াহত ৰাখক ।

কাযর্

েকেনৈক আৰু েকিতয়া কিৰব লািগব
 আবd ৈহ পৰা েলাকসকেল যােত aিধক আঘাত নাপায় তাৰ বােব
ভgাৱেশষ সাৱধানতােৰ আঁতৰ কৰক ।
 ভgাৱেশষ আঁতৰ কৰা কাম চিল থকা সময়ত আবd ৈহ

থকা

েলাকসকলক আশা আৰু ভৰসা pদান কৰােটা pেয়াজনীয় ।
আবdসকলৰ
oচৰৈল যাবৈল
ভgাৱেশষ
পিৰsাৰকৰণ

 সnান আৰু udাৰ aিভযানৰ সা-সঁজিু ল আৰু দল সাজু কৰাত সহায়
কিৰবৈল eছ িড আৰ eফ(SDRF) আৰু গড়কাpানী (িব) িবভাগৰ
িবষয়াক kয়-kিতৰ মূলয্ায়ণৰ সিঠক তথয্ েযাগান ধৰক । বাধাৰ সৃি
কিৰ থকা গছ-গছিন uপলb সঁজিু লেৰ কািট যথাসmৱ আঁতৰ কৰক ।
 সnান আৰু udাৰ aিভযানৰ দলৈল সহেযািগতা আগবঢ়াoক আৰু জগৰ
ধৰা বা েনিতবাচক সমােলাচনাত িলp েহাৱাৰ পৰা িবৰত থাকক ।

বানপানীৰ বােব pস্tিত

VLMCC e িক কৰা uিচত
 দুেযর্াগৰ সময়ত ৰাজ ৱা পযর্ায়ত আৰু চৰকাৰী সংsাসমূহৰ dাৰা সঁহািৰ িদয়াৰ েktত িক ভু ল
হ’ল েসয়া িচনাk কিৰবৈল বানপানীৰ iিতবৃিt গাঁৱত আেলাচনা কৰা ।
 গাঁoখন বানপানীৰ পৰা িকমান apিতৰিkত েসয়া দশর্াবৈল iছেৰা (ISRO) i pস্tত কৰা
বানপানীৰ আশংকা মানিচtখন জািনবুিজ লoক ।
 মথাuিৰৰ িবপদসংkল aংশসমূহৰ সnভর্ ত জলসmদ িবভােগ pস্tত কৰা pিতেবদন আেলাচনা
কৰক আৰু eiেktত আেপানাৰ িনজাববীয়া মূলয্ায়ণ েতoঁেলাকক aৱগত কৰক ।
 ৈনৰ pাকৃ িতক গিতপথ বা sাভািৱক pাৱন ভূ িম েবদখল কিৰ িনমর্াণ কৰা গৃহৰ eক জৰীপ
চলাoক ।
 পানীজমা েহাৱা বা বানপানী pৱণ দ a লত থকা ঘৰৰ eক জৰীপ কৰা ।
 বানপানীৰ কবলত পিৰব পৰা জনসাধাৰণৰ িযসকল বানপানীৰ মুখামুিখ হ’বৈল সাজু েতেনেলাকৰ
তািলকাখনত েশহতীয়া তথয্ anভুর্ k কৰা ।

VLMCC e িক কৰা uিচত
 বানপানী েমাকািবলা কৰাত সহায়কাৰী হ’ব পৰা সামgী সাজু কৰা আৰু তািলকাত eেন সামgীৰ
েশহতীয়া তথয্ anভুর্ k কৰা ।
 iয়াৰ িভতৰত আেছ নাo, ৰছী, তmু, িtপাল, টচর্ লাiট আিদ ।
 সােতাঁৰা আৰু ডু বমৰাত ভাল দkতা থকা, কাঠকামৰ jান থকা, pাথিমক িচিকৎসা pদানত
সহায় কিৰব পৰা আিদ েলাক িচনাk কৰা আৰু uপেযাগী হ’ব পৰা eেন মানৱ সmদৰ তািলকা
pস্tত কৰা ।
 জৰুৰীকালীন বয্ৱsাপনাৰ বােব িনেয়ািজত SEOC, DEOC, চkিবষয়াৰ কাযর্ালয় আৰু aনয্ানয্
েযাগােযাগ নmৰৰ েশহতীয়া তথয্ৰ সিবেশষ ৰখা ।
 বানপানীৰ সময়ত asায়ী আ য়sলী, সাহাযয্ িশিবৰ বা গৰু-ম’হ ৰখাৰ ঠাi িহচােপ uপেযাগী
হ’ব পৰা বুিল িচনাk কৰা ঠাi/sান/গৃহ আিদ জািন বুিজ লoক ।
 জীৱ-জন্tৰ মৃতেদহ ন

কৰাৰ বােব আচু তীয়াৈক ৰখা sান জািন বুিজ লoক ।

VLMCC e িক কৰা uিচত
 বান pভািৱত েলাকৰ বােব েখাৱাপানী, aনাময়ৰ সুিবধা, খাদয্, প খাদয্ আৰু ঔষধ ৈহেছ
জৰুৰীভােৱ pেয়াজনীয় বস্t আৰু সা-সুিবধা ।
 সমুদায় আৰু গাoঁ পযর্ায়ৰ সংগঠনেবাৰৰ হাতত মজুত থকা তথা uপলb সmদ সmেকর্ eক
জৰীপ কৰক আৰু চৰকাৰী িবভাগসমূেহ কৰা বয্ৱsা পািতেবাৰ জািন-বুিজ লoক ।
 সংলg িবভাগেবাৰ সহায়ত ৈনৰ পানী েখাৱাৰ বােব িব d কৰা, asায়ী কম খৰচী পায়খানা
িনমর্াণ আৰু সাধাৰণ aসুখ-িবসুখৰ বােব ঔষধ আিদৰ সnভর্ ত গাoঁবাসীৰ বােব pিশkণ aনুি ত
কৰক ।
 aিত pিতkল পিৰিsিতৰ সময়ত েযাগােযাগ বয্ৱsা বতর্ াi ৰখাত েকেনধৰণৰ সমসয্াৰ udৱ হয়
েসয়া জািন-বুিজ লoক আৰু দুবর্ল দলং, দলং সংেযাগীপথৰ েশাচনীয় aৱsা, নলা-নদর্ মাৰ বয্ৱsা
নথকা তথা পানীজমা েহাৱা বা বানৰ কবলত পিৰব পৰা পথৰ uপ-পথ নথকাৰ িবষেয়
pিতেবদন দািখল কৰক ।
 েযাগােযাগৰ মূল পথ kিতgs হ’েল িবকl িহচােপ বয্ৱহাৰ কিৰব পৰা িবকl পথ িচনাk কৰক
।
 েযাগােযাগৰ বােব েল লাiন আৰু েমাবাiল েফােন কাম নকৰা aৱsাত তথয্ সৰবৰাহৰ বােব
েpৰণ কিৰব পৰা বয্িkসকলক িচনাk কৰক ।

VLMCC e িক কৰা uিচত
ভূ িমকmৰ দেৰ eেক ধৰণৰ pতয্াhান কাযর্কৰীভােৱ েমাকািবলা কৰাৰ uেdেশয্ গাoঁ পযর্ায়ৰ
েscােসৱকৰ dাৰা dত সঁহািৰ েগাট (Quick Response Team)গঠন কৰক । eেন েগাটেবাৰ
তলত uেlখ কৰা কাৰণসমূহৰ বােব গঠন কিৰব পােৰ
 িবপদত পৰা েলাকক udাৰ কৰা আৰু িনৰাপদ ঠাiৈল িনয়া ।
 িবপদৰ কবলত পৰাৰ সmাৱনা থকা েলাকসকলক aiন ঠাiৈল েযাৱাত সহায় কৰা ।
 গৰু-ম’হ আিদক িনৰাপদ ঠাiৈল িনয়া ।
 pাথিমক িচিকৎসা pদান ।
 aৱsা েশাচনীয় ৈহ পৰা েৰাগীক িচিকৎসালয়/sাsয্েকndৈল িনয়া ।
 asায়ী আ য়/িশিবৰ sাপন কৰা ।
 মৃতেদহ আৰু জীৱ-জন্tৰ মৰাশৰ েশষকৃ তয্ সmn কৰা ।

VLMCC e িক কৰা uিচত
 চৰকাৰৰ িবিভn িবভাগসমূহৰ কতর্ বয্ আৰু দািয়tেবাৰ জনােটা aিত pেয়াজনীয়, যােত eেন
িবভাগসমূহৰ

পৰা

েসৱা

দাবী

কিৰব

পােৰ

।

eiেktত

aসম

দুেযর্াগ

বয্ৱsাপনা

েমনুয্েৱল(Disaster Management Manual)ত থকা বয্ৱsাৱলী জািন-বুিজ লoক ।
 আkাn েলাকসকলক আিথর্ক সাহাযয্ pদানৰ বােব eছ িড আৰ eফ(SDRF)ৰ গাiডলাiেনা
জািন-বুিজ লoক ।
 সজাগতা সৃি

aিভযান িনয়মীয়াৈক চলাi েযাৱা uিচত আৰু pাk-বষর্াকালত eেন aিভযান

তীbতৰ কিৰব লােগ ।

চৰকাৰী িবভাগসমূহৰ ৈসেত কৰা কাম
 বছৰজুিৰ বান-pভািৱত a লৰ বােব খাদয্ সুৰkা pদান ৈহেছ eক aিত
pিতেৰাধী

ৰুtপূণর্ িবষয় ।বান-

আৰু কম সময়ত uৎপাদন েহাৱা সিঠক pজািতৰ কৃ িষকমর্ আৰু েখিত কৰাৰ ধৰণ

uপেযাগীৈক সাল-সলিন কৰাৰ dাৰা খাদয্ সুৰkা সুিনি ত কিৰব পৰা যায় ।
 pিশkণ আৰু িবিনেয়াগ সাহাযয্ৰ বােব কৃ িষ িবভাগক কoক ।
 কৃ িষ িবভােগ নাছর্ াৰী sাপনৰ লগেত বানপানীৰ ফলত কৃ ষকৰ শসয্ ন

েহাৱা সমসয্াৰ েমাকািবলা

কৰাৰ বােব বীজ আৰু কিঠয়া পযর্াp পিৰমােণ েযাগান ধৰােটা দৰকাৰী ।
 eiেktত gহণ কৰা বয্ৱsাৱলী সmকর্ ত তথয্ আৰু ধাযর্ কৰা মান সmেকর্ েসাধক ।
 বানপানীৰ

সময়ত যােত ডু ব নাযায় েতেনৈক kঁ ৱাখnা বা হsচািলত পাm sাপনৰ oপৰেত

েখাৱাপানীৰ সমসয্াৰ sায়ী সমাধান িনভর্ ৰশীল ।
 বানপানীৰ সময়েতা সচল ৈহ থকাৈক নলীযুk পানীেযাগান আঁচিনেবাৰৰ আিহর্
pেয়াজন ।
 ei সnভর্ ত জনsাsয্ কািৰকৰী িবভাগৰ ৈসেত আেলাচনা কৰক ।

pস্tত কৰা

চৰকাৰী িবভাগসমূহৰ ৈসেত কৰা কাম

 বানপানীৰ সময়েছাৱাত aনাময় সmnীয় সমসয্া aিত

ৰুতৰ ৈহ পেৰ । পায়খানাৰ udাৱনীমূলক

আিহর্ pৱতর্ ন কৰা uিচত ।
 eiেktত জনsাsয্ কািৰকৰী িবভাগৰ পিৰকlনা িক েসাধক ।
 বানpৱণ a লত বাsিৱক পিৰেৱশৰ ৈসেত খাপ খুৱাৈক গৃহ িনমর্াণেৰা pেয়াজন আেছ ।
 প ায়ত আৰু gােমাnয়ন তথা গড়কাpানী (িব) িবভােগ েকেনদেৰ গাoঁবাসীক সহায় কিৰব পােৰ
েসাধক ।
 পানী ৈব েযাৱাৰ pাকৃ িতক pণালীক বাধা pদান আৰু সংkিচত কৰা কাযর্ তথা আdর্ ভূ িমত
েবদখেল বানৰ pাবলয্ বৃিd কেৰ ।
 পানী ৈব েযাৱাৰ pাকৃ িতক pণালীক বাধামুk কিৰবৈল জলসmদ িবভাগক আৰু আdর্ ভূ িম
েবদখলমুk কিৰবৈল চk িবষয়াক কoক ।

চৰকাৰী িবভাগসমূহৰ ৈসেত কৰা কাম
 িনৰাপদ তথা oখ sানত uপযুk সংেযাগী পথৰ ৈসেত িবদয্ালয় আৰু িচিকৎসালয় িনমর্াণ
কৰােটা িশkা আৰু sাsয্ তথা পিৰয়ালকলয্াণ িবভাগৰ দািয়t ।
 pিতকাৰমূলক বয্ৱsাৱলী ল’বৈল ei িবভাগেকiটাৰ ৈসেত েযাগােযাগ কৰক ।
 ৰািহ েহাৱা খাদয্ শসয্ মজুত ৰখােটা খাদয্ আৰু aসামিৰক েযাগান িবভাগৰ দািয়t । মজুত
কৰা সামgী েকেনদেৰ িকমান ৰখা ৈহেছ েসi সmেn িবভাগেটাৰ পৰা তথয্ লoক ।
 গৰু-ম’হৰ বােব পযর্াp খাদয্ তথা ঔষধ সুিনি ত কৰাৰ েktত প পালন িবভাগৰ পিৰকlনা
সmেn েসাধক ।
 মক ীল কৰা আৰু েscােসৱকক পানীত ডু ব মৰা তথা আন udাৰ কাযর্ৰ দkতা বৃিdৰ
pিশkণৰ বােব চkিবষয়াৰ জিৰয়েত eছ িড আৰ eফৰ কাষ চাপক ।
 মািটৰ

ণমানৰ oপৰত বানৰ pভাৱ uপকাৰী আৰু aপকাৰী দুেয়াটাi হ’ব পােৰ । মািটৰ

ণমান তথা ভূ িমৰ uৎপাদনশীলতাৰ oপৰত iয়াৰ pভাৱ সmেকর্

পৰীkা কৰােটা ভূ িম

সংৰkণ িবভাগৰ দািয়t ।
 মািটৰ
েসাধক ।

ণমান সmnীয় ফলাফল আৰু ei মান পুনৰুdাৰ কৰাৰ পিৰকlনা সmেকর্ িবভাগেটাক

During Flood
বানপানীৰ সময়েছাৱাত

বানপানীৰ সময়েছাৱাত
বানপানীেয় চািৰধৰেণেৰ আঘাত কিৰব পােৰঃ uc বানপানী, িনm বানপানী, মথাuিৰ ভঙাৰ
ফলত হঠাৎ েহাৱা বানপানী বা বােn (dam)ৰ পানীেবাৰ aেঘািষতভােৱ eিৰ িদয়া আৰু uজিনত
aিধক ধাৰাসােৰ বৰষুণ েহাৱাৰ ফলত হঠাৎ েহাৱা বানপানী

।

তলত uেlিখত বয্ৱsাসমূহ gহণ কৰা uিচতঃ



সবর্ািধক গিতৰ ৈসেত িনি ত uৎসৰ পৰা দুেযর্াগৰ সংেকত বাণী / সmাদ
।

(Warning/information)gহণ কৰা আৰু eiেবাৰ িবিনময় বা িবsািৰত কৰা



dত সঁহািৰ েগাটসমূহৰ জিৰয়েত ঠাi খালী কেৰাৱা আৰু asায়ী আ য় িশিবৰ েকnd সমূহৈল
িবপদgsসকলক ৈল েযাৱা



DEOC, SEOC বা aনয্ানয্ সহায়কাৰী নmৰেবাৰৰ জিৰয়েত কতৃর্ পkৰ ৈসেত সাহাযর্য্ৰ বােব
েযাগােযাগ কৰা



।

।

uৰাবাতিৰ তথা kয়-kিতৰ aিতৰি ত বৃtাnৰ বয্ািpৰ পৰা আঁতৰত ৰখা

।

বানপানীৰ িপছত

kয়kিতৰ মূলয্াংকন
 িয সকেল িনজৰ জীৱন েহৰুৱাব লগা ৈহেছ তথা আkাn বয্িkসকল েযেন kিতgs ঘৰ,
েখিতৰ েলাকচান, kিতgs কৃ িষভূ িম, গৰু ম’হৰ kিত, kিতgs পথ, মথাuিৰ, িবদয্ালয়,
a নবাড়ী েকnd আিদৰ েমৰামিতৰ বােব SDRF e NOK (Next of Kin)সমূহৈল আিথর্ক
সাহাযর্য্ pদান কেৰ

।

 SDRF (State Disaster Respond Fund)ৰ িনেদর্ শনাৱলীৰ ৈসেত িনজেক পিৰিচত ৰাখক
যােত চৰকাৰৰdাৰা পিৰচািলত kয়-kিতৰ মূলয্াংকন aনুশীলনত নজৰ ৰািখব পােৰ

।

 পলস পৰা মািট, kিতgs শসয্ৰ িবপৰীেত েপাৱা সাহাযর্য্, সৰু আৰু ডাঙৰ গৰু-ম’হ আিদৰ
kিতৰ বৃtাnৰ েktত সবর্ািধক সমসয্াৰ সnুখীন হ’ব লগা হয়

।

 িৰপটর্ psতকৰণৰ েktত pকৃ ত সংখয্া িনি ত কৰাত কৃ িষ আৰু প
ৈসেত সহেযাগ কৰা

িচিকৎসা িবভাগৰ

।

 আিথর্ক সাহাযর্য্ দাবী কৰা আkা্n বয্িk আৰু kিতgs সmদৰ ফেটাgাফ আৰু kিতgsতা
মূলয্াংকন কৰাৰ সময়েত ৈল েযাৱােটা সুিনি ত কৰা

।

 চৰকাৰৈল েpৰণ কৰাৰ আগেত kয়kিতৰ মূলয্ায়ন িৰপটর্েবাৰ গাoঁবাসীৰ ৈসেত মুকিল সভা
পািত আেলাচনা কৰা

।

 pকৃ তাথর্ত িযমান kিত ৈহেছ তাতৈক কম বা aিধকৈক েদখুৱা িৰপটর্সমূহ সmূণর্ৈক
চkিবষয়াক aৱগত কৰা

।

ভূ িমsলনৰ ৈসেত েমাকািবলা

ভূ িমsলন েহাৱাৰ আেগেয়

দূবর্ল পাহাৰ/িটলা িচনাkকৰণঃ
 পাহাৰ/িটলাৰ আকৃ িতৰ সাল-সলিন েহাৱাৰ iিতবৃt আেলাচনা কৰক

।

 ভাৰসাময্হীন গৰা বা ঢােলi পাহাৰ/িটলােবাৰ িবপjনক কিৰ েতােল

।

 িবিভn কাৰণ েযেন – পাহাৰৰ oপৰভাগত িনবর্নানীকৰণ, গৰাৰ গছ-গছিন কটা, নলা বা
জান সৃি , aপিৰকিlত কৃ িষকমর্, গৰাত জনবসিত sাপল, পাহাৰ কটা বা িশলখনন আিদেয়
ভাৰসাময্হীন গৰাৰ সৃি

কেৰ

।

 eiধৰণৰ কামকােজ মািট আৰু িশলৰ ভূ তািtক গাঁঠিন দুবর্ল কিৰ েপলায় আৰু যাৰ
ফলsৰূেপ pৱল বৰষুণ আৰু ভূ িমকmৰ সময়ত eiেবাৰ তীbেবগত নািম আেহ

।

 ভূ তািtক গাঁঠিন িকদেৰ সলিন ৈহেছ েসয়া িনৰীkণ কিৰেলi সমসয্ােটাৰ ভয়াৱহতা আৰু
েকানেবাৰ a ল িবপদসংkল বুিজ পাব পািৰ

।

ভূ িমsলন েহাৱাৰ আেগেয়
িবিkp কাৰকেবাৰ িনধর্াৰণ কৰকঃ






পাহাৰৰ গৰা আৰু পাদেদশত ৈহ থকা aহৰহ েবদখল,
গৰাত েযাগােযাগৰ খুট
ঁ া (টাৱাৰ) বা ৈবদুয্িতক খুট
ঁ াৰ aৱিsিত,
পাদেদশত িবদয্ালয়, িচিকৎসালয় আিদৰ দেৰ ৰাজ ৱা ভৱন িনমর্াণ,
pাকৃ িতক নলাক েভটা pদান আৰু uপযুk সুৰkা তথা নলা-নদর্ মাৰ সুিবধা নথকাৈক
ৰা া/আিল িনমর্াণ,
গাoঁবাসীৰ মাজত সজাগতা সৃি ৰ uেdেশয্ ভূ িম সংৰkণ, বন, খিন আৰু ভূ তt িবভাগৰ
িবষয়াৰ ৈসেত আেলাচনা aনুি ত কিৰবৈল চkিবষয়াৰ জিৰয়েত DDMA (িজলা দুেযর্াগ
বয্ৱsাপনা pািধকৰণ)ৰ oচৰ চাপক

।

ভূ িমsলন pৱণ বুিল িচিhত সকেলা sানেতi জাননীফলক লগাবৈল DDMAক aনুেৰাধ
কৰক

।

ভূ িমsলন েহাৱাৰ আেগেয়
 পাহাৰৰ গৰা আৰু নামিন বা পাদেদশত েহাৱা েবদখল আঁতৰ কৰাৰ বােব চkিবষয়াৰ
জিৰয়েত uপায়ুkৈল psাৱ েpৰণ কৰক

।

 পাহাৰৰ নামিনত নাiবা ভূ িমsলৰ dাৰা pভািৱত েহাৱাৰ সmাৱনা থকা a লত বাসগৃহ
থকা পিৰয়ালৰ ৈসেত েতoঁেলােক aৱলmন কিৰব লগা সাৱধানতা সnভর্ ত ৈবঠক aনুি ত
কৰক

।

 িনবর্নানীকৰণ আৰু পাহাৰ কটা কাযর্ৰ িবৰুেd শািnপূণর্ pিতবাদ aনুি ত কৰক ।
 ভূ িমsলনৰ dাৰা pভািৱত েহাৱাৰ সmাৱনা থকা sানৰ পৰা ৰাজ ৱা ভৱন, িবদুয্ৎ খুটঁ া,
টাৱাৰ আিদ আতঁ ৰ কৰাৰ বােব আেবদন জনাoক

।

ভূ িমsলনৰ পূেবর্
 udাৰ aিভযান চেলাৱাৰ সময়ত আবজর্না আঁতৰ কিৰবৈল dত সহাঁিৰ েগাটেবাৰ(Quick
Response Team) সহায়ক হ’ব িকন্t aিতেবিছ ভূ িমsলনৰ েktত েজিচিব / ডাmাৰ,
কৰত / কাটাৰ, েজেনেৰটৰ, জখলা আিদৰ দেৰ সজুঁিলসমূহৰ pেয়াজন আিহ পিৰব
 তাৎkিণক সহায়ৰ বােব িনিদর্
 unত pস্tিতৰ বােব িনিদর্
কিৰব লােগ
 ভূ িমকm

।

িবষয়াসকলৰ েযাগােযাগ নmৰ মজুত কিৰ ৰািখব লােগ

।

িবভাগৰ িবষয়াসকলৰ ৈসেত pাk-বষর্াকালীন আেলাচনা aনুি ত

।

আৰু

বানপানীৰ

েমাকািবলা

সজাগতামূলক aিভযান aনুি ত কিৰব লােগ

কিৰবৈল
।

iিতমেধয্

কৰা

আেলাচনাৰ

িভিtত

েকতেবাৰ দৰকাৰী সুৰkামূলক বয্ৱsা
 দৰকাৰী সুৰkামূলক আৰু pিতকাৰক বয্ৱsােবাৰ ৈহেছঃ
।



eঢলীয়া ঠাiত গছ-গছিন েৰাপন



মািট ধিৰ ৰখা েদৱাল আৰু চাদৰ েবৰৰ পুনৰসুদঢ়
ৃ কৰণ



তাঁৰৰ সহায়ত িশল বািn ৰখা েদৱাল (Gabions) িনমর্াণ

।



ভূ িমsলন pৱণ a লৰ িনmভাগ িশলৰ সহায়ত সবল কৰা

।



পথািলৈক নলা sাপন



দমকলৰ বয্ৱহাৰ

।

।

।

েকতেবাৰ দৰকাৰী সুৰkামূলক বয্ৱsা
 িযেবাৰ sানৰ পৰা িশল খিহ পিৰব পােৰ aথবা িশল ভািগ পিৰব পােৰ েতেন sানৰ ভূ িমৰ
uপিৰভাগ ঢাক েখাৱাৈক েলাৰ জািলকা লেগাৱােটা eক কাযর্কৰী পদেkপ

।

 খহনীয়া ৈহ থকা টান মািটৰ aিত িথয় গৰাত খাজ কািট েতেন খহনীয়া েৰাধ কিৰব
পািৰ

।

 কাঠৰ আবdেবৰ (Wooden Crib-Wall)ৈহেছ গৰাৰ িযেকােনা মু তর্ ত খিহ পিৰব পৰা aংশ
আৰু গৰাৰ িনmভাগ তাৎkিণকভােৱ ধিৰ ৰখাৰ eক uৎকৃ

পdিত

।

 ঘাঁহ-বন যুk িশলৰ েবৰ আৰু ঘাঁহ-বন যুk তাঁেৰেৰ িশল বািn ৰখা েদৱাল

।

েযিতয়া ভূ িমsলন হয়


দুi ধৰণৰ েলাক ভূ িমsলনৰdাৰা pভািৱত হয়ঃ িযসকল pভািৱত a লেটাৰ oচৰত থােক আৰু
িযসকেল ভূ িমsলন pভািৱত a লেটােৰ যাতায়ত কেৰ

।
।



তাৎkিণক কাম হ’ব েলাকসকলক েতেন ঠাiৰ পৰা আঁতৰাi িনয়া আৰু সুৰিkত ঠাiত ৰখা



ৰািজয্ক দুেযর্াগ সঁহািৰ বািহনী (SDRF) আৰু গড়কাpানী িবভাগৰ udাৰকাৰী দল িনেয়াগৰ
বােব ঘটনা সmেকর্ তৎকােল DEOC ক aৱগত কৰা uিচত



।

আkাn যেথ সংখয্ক েলাকৰ হাড়ভািঙব পােৰ নতু বা মূৰত আঘাত পাব পােৰ
তৎকালীন িচিকৎসাৰ pেয়াজন আিহ পিৰব

।

েসেয়,

।

েতেন েলাকৰ

াময্মান িচিকৎসা দল আৰু emুেলn েpৰণৰ

বােব oচৰৰ ৰাজ ৱা sাsয্ েকnd (PHC)ক খবৰ িদয়া uিচত

।

েযিতয়া ভূ িমsলন হয়
।



ভূ িমsলনত আবd েলাকৰ পিৰয়ালৰ সদসয্ক খবৰ িদয়া uিচত



pাথিমক িচিকৎসা েসৱা pদান, আ য় িশিবৰ sাপন আিদৰ বােব gাময্ েscােসৱকৰ dত সঁহািৰ
দলক কাম আৰm কিৰবৈল িদয়া uিচত



ভূ িমsলনৰ

েktেতা

বানপানী

নীিতিনয়মসমূহ মািন চলা uিচত


আৰু

।

ভূ িমকmৰ

েktত

মািন

চলা

kিতgsতা

িনৰূপণৰ

।

pেয়াজনীয় pিতেৰাধমূলক বয্ৱsা যােত ল’ব পৰা যায়, তাৰ বােব ঘিট েযাৱা ঘটনাৰ aিভjতা
িলিপবd কিৰ চৰকাৰী িবভাগসমূহক aৱগত কৰা uিচত

।

সাহাযর্য্ আৰু পুনৰুdাৰৰ কাম-কাজ আৰmকৰণ

সাহাযর্য্ িশিবৰ sাপন


kিতgs েলাকৈল সাহাযয্ pদানৰ বােব চৰকাৰ pিত িতবd আৰু aসম সাহাযয্ বয্ৱsাপনা

েমনুেৱল aনুযায়ী kিতgs েলাকসকেল িনজ িনজ গৃহৈল uভিটব পৰা েনােহাৱা পযর্n সাহাযয্ িশিবৰ
sাপনৰ বয্ৱsা আেছ


kিতgs েলাকসকলক সাহাযয্ pদানৰ বােব ৰািজয্ক দুেযর্াগ সmদ পুিঁ জেয় নীিত-িনেদর্ শনা ধাযর্

কিৰ িদেছ


।

।

সাহাযয্ pদানৰ কাম-কাজ tটীমুk েহাৱােটা িনি ত কিৰবৈল aসম দুেযর্াগ বয্ৱsাপনাৰ েমনুেৱল

আৰু eচ িড আৰ eফ (SDRF)ৰ নীিত-িনেদর্ শনাৰ িবষেয় সময্ক jান আহৰণ কৰক

।

সাহাযয্ িশিবৰ sাপন
সাহাযর্য্ িশিবৰ সmকর্ীয় জািনবৈল দৰকাৰী িদশেবাৰঃ
 pেতয্ক সাহাযর্য্ িশিবৰেত eজন তদাৰক থািকবi লািগব

।

েতoঁ িশিবৰত থকা pেতয্কেৰ ে ণী

aনুযায়ী (পুৰষ
ু -মিহলা, নৱজাতক, ছয়বছৰৰ তলৰ িশ , শাৰীিৰকভােৱ বাধাgs েলাক, গভর্ ৱতী
মিহলা, বৃd) সmূণর্ তথয্ মজুত ৰািখব

।
।

 সাহাযর্য্ িশিবৰত পুৰষ
ু আৰু মিহলাৰ বােব পৃথেক পৃথেক থকাৰ সুিবধা থকা uিচত
 পুৰষ
ু আৰু মিহলাৰ বােব িশিবৰত পৃথক গা-েধাৱা আৰু aনাময়ৰ সুিবধা থািকব
 িব d েখাৱাপানী থকােটা িনি ত কৰা uিচত

।

 SDRF ৰ নীিত-িনেদর্ শনা aনুযায়ী ৰnা খাদয্ বা খাদয্শসয্ pদান কিৰব লােগ
 িশ

তথা ছয়বছৰৰ তলৰ ল’ৰা-েছাৱালীক িবেশষ খাদয্ pদান কৰা uিচত

।

।

।

সাহাযর্য্ িশিবৰ sাপন
 আkাn গাoঁৰ e.eন.eম(ANM) আৰু aংগনবাড়ী কমর্ী (AWW)সকেল সাহাযয্ িশিবৰত থািক
িশ

আৰু দূগর্ত েলাকৰ যt েলাৱা uিচত

।

 kিতgs গাoঁৰ িশkকসকেল িশিবৰেতi পাঠদানৰ বয্ৱsা কিৰব
 িচিকৎসকৰ দেল িনয়মীয়াৈক িশিবৰৈল aহা uিচত
িনয়াৰ বােব িশিবৰত বয্ৱsা থািকব লােগ

। েৰাগী

।

বা গভর্ ৱতী মাতৃ ক িচিকৎসালয়ৈল

।

 SDRF ৰ িনেদর্ শনাৰ aধীনত িবtীয় সাহাযর্য্ লাভ কৰাৰ েযাগয্তা থকা িশিবৰবাসীসকলৰ
িভতৰত িযসকলৰ েবংক eকাun নাi েতoঁেলাকক িশিবৰেত eক িবেশষ aিভযান aনুি ত
।

কিৰ েবংক eকাun েখালাৰ বয্ৱsা কিৰ িদয়া হ’ব

 চৰকাৰ তথা েscােসৱী সংগঠনৰ পৰা েপাৱা সাহাযর্য্ৰ সমুদায় তথয্ ৰখা uিচত
 িশিবৰৰ তদাৰেক পিৰিsিতৰ pিতেবদন pিতিদেনi েpৰণ কৰা uিচত
 VLMCC e সমg pিkয়াৰ pিত তীk দৃি

ৰািখব

।

।

।

সাহাযর্য্ িশিবৰ sাপন
সাহাযয্ িশিবৰ sাপন কৰােটা চৰকাৰৰ দািয়t

।

িকন্t আপুিনo িনেmাk ধৰেণ

সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পােৰ
।

 মৃত, আহত আৰু িনেখাজসকলৰ সিঠক তথয্ েযাগান ধিৰ

 kিতgs পিৰয়ালসমূহ িচনাk কিৰ তথা িশিবৰত আ য় েলাৱা েলাকৰ তািলকা pস্tতৰ dাৰা
 িশিবৰবাসীৰ বােব তাৎkিণকভােৱ pেয়াজন েহাৱা খিৰ, পাকঘৰৰ সঁজিু ল, মিহলা আবাসীসকলৰ
আচু তীয়াৈক থকাৰ সুিবধােথর্ asায়ী েবৰ িনমর্াণ, শাক-পাচিল বা aনয্ানয্ কৃ িষজাত বস্t আিদৰ দেৰ
sানীয়ভােৱ েপাৱা সামgী সংgহৰ dাৰা

।

 সাহাযর্য্ সামgী িবতৰণত সহায়ৰ হাত আগবেঢ়াৱাৰ dাৰা

।

 িশিবৰবাসীসকলৈল মনঃsািtক তথা সামািজক সহায় আৰু আnিৰক সমথর্ন pদান

।

 সাহাযর্য্ িশিবৰ পিৰচালনা কাযর্ত সবর্ািধক scতা থকােটা সুিনি ত কৰাৰ dাৰা

।

kয়-kিতৰ পিৰমাণ িনdর্ াৰণ
sাভািৱক পিৰিsিত ঘূৰাi aনাৰ pিkয়াত kিতgs েলাকসকলক সিঠকভােৱ সহায় কিৰবৈল জীৱন



আৰু সা-সmিtৰ kয়-kিতৰ সিঠক পিৰমাণ িনdর্ াৰণ কৰােটা aিত

ৰুtপূণর্

।

আপুিনo সহায় কিৰব পােৰ eiদেৰ



 kয়-kিতৰ পিৰমাণ িনdর্ াৰণ কৰা দেল

মণ কৰা িদনেটাত গাoঁবাসীক uপিsত থািকবৈল ৈক

 kিতgs েলাক িচনাkকৰণত eেন দলক সহায় কিৰ

।

 kিতgs েহাৱা a লেবাৰৈল eেন দলক ৈল েযাৱাৰ dাৰা


।

চৰকাৰী িবষয়াৰ দেল pস্t কৰা pিতেবদনত যােত বাsিৱক সতয্ pিতফিলত হয় েসয়া সুিনি ত

কৰাৰ বােব আপুিনo eেন pিতেবদন পুনৰীkণ কিৰব


।

।

DEOC নাiবা সিমিতৰ িলিখত psাৱৰ জিৰয়েত বাsিৱক পিৰিsিত লঘূ কিৰ নতু বা aিতৰি ত

কিৰ pস্tত কৰা pিতেবদনৰ কথা চkিবষয়া আৰু িজলা uপায়ুk /মহkমািধপিতক aৱগত কিৰব


kয়-kিতৰ পিৰমাণ িনdর্ াৰণত িবলm হ’েল pিতবাদ সাবয্s কিৰব

।

।

গৰু ম’হৰ যt েলাৱা

 আবd ৈহ থকা গৰু ম’হেবাৰ মুকিলৈক eিৰ িদয়ােটা িনি ত কিৰব

।

 গৰু ম’হৰ বােব দানা-পানী েখাৱাৰ বয্ৱsাসহ asায়ী েগাহািলঘৰ িনমর্াণ কৰা uিচত

।

 মৃত আৰু জীিৱত জীৱ-জন্tৰ সংখয্া তথা pেয়াজন েহাৱা প খাদয্ৰ তথয্ aৱগত কৰাৰ বােব
প পালন আৰু প িচিকৎসা িবভাগৰ িবষয়াৰ ৈসেত শীেঘ্র েযাগােযাগ sাপন কৰা uিচত

।

 sাsয্কৰ আৰু পিৰsাৰ পিৰেৱশ ৰkা কৰা বােব মৃতেদহেবাৰৰ েশষকৃ তয্ কৰােটা aিত দৰকাৰী

।

 আঘাতpাp গৰু ম’হৰ িচিকৎসা aথবা মৃতেদহৰ েশষকৃ তয্ কৰাৰ কামত িবলm ঘিটেল বা tটী থািকেল
খবৰ িদয়ক

।

dত আৰু কাযর্কৰীভােৱ sাভািৱক aৱsা ঘূৰাi aনা কাযর্ সুিনি তকৰণ


sাভািৱক aৱsা ঘূৰাi aনা আৰু পুনৰ সংsাপনৰ কাম-কাজৈল তীk দৃি



আিথর্ক সাহাযর্য্ িবতৰণত িবলm ঘিটেল েতেন কথা aৱগত কৰক



পুনৰ িনমর্াণৰ কাম-কাজ িনmমানৰ হ’েল aৱগত কৰক



ভিৱষয্তৰ বােব pস্tিত unত কিৰবৈল হাতত ল’বলগীয়া িবষয়সমূহ িচনাkকৰণৰ



।

।

।

ৰাiেজ সnুখীন েহাৱা সমসয্া আৰু সমসয্া েমাকািবলা কৰাৰ ধৰণ সmেকর্ যেথ
aনুি ত কৰক

ৰাখক

aেথর্

পিৰমাণৰ আেলাচনা

।

pেতয্কেটা VLMCC e ভিৱষয্তৰ কাযর্পnা িনdর্ াৰণ সmকর্ীয় eক িবsৃ ত pিতেবদন pস্tত কিৰব

লািগব

।

ভূ গভর্ s পানীৰ বয্ৱsাপনা সmেকর্ জািনবলগীয়া কথা
 aসম pধানতঃ বষর্া-িসk (Rain-fed) ৰাজয্
 ভূ পৃ িsত আৰু ভূ গভর্ িsত পানীৰ ফলpদ বয্ৱsাপনােৰ পানীৰ পযর্াpতা বৃিd কৰােটা বষর্ািসk a লৰ বােব pেয়াজনীয়

।

 পৃিথৱীৰ পৃ ৰ তলৰ িশলাsৰত জমা ৈহ থকা ভূ গভর্ s পানী ৈহেছ ৰা ৰ aনয্তম pাকৃ িতক
সmদ

।

 60 শতাংশতৈক aিধক জলিস নৰ dাৰা কৰা কৃ িষকমর্ আৰু 85 শতাংশতৈক aিধক
েখাৱাপানীৰ েযাগান ভূ গভর্ s পানীৰ oপৰত িনভর্ ৰশীল

।

 আমাৰ eক িহচাপ aনুসিৰ গাঁৱত বাস কৰা 700 িনযুততৈক aিধক ভাৰতীয়i েতoঁেলাকৰ
ৈদিনক pেয়াজনৰ বােব সmূণর্ভােৱ ভূ গভর্ িsত পানীৰ oপৰত িনভর্ ৰ কেৰ

।

ভূ গভর্ s পানীৰ বয্ৱsাপনা সmেকর্ জািনবলগীয়া কথা

 বষর্াকালীন বৰষুণৰ তাৰতাময্ৰ িবপৰীেত ভূ গভর্ s পানীেয় eক
কেৰ

ৰুtপূণর্ ভা াৰ িহচােপ কাম

।

 aকল ভূ পৃ ৰ পানীৰ oপৰত িনভর্ ৰশীল েখিতৰ তু লনাত ভূ গভর্ s পানীেৰ জলিস ন কিৰ
কৰা কৃ িষকমর্ত পানীৰ oপৰত িনভর্ ৰশীল কৃ িষৰ uৎপাদনশীলতা দু ণ বৃিd হয়

।

iয়াৰ

pধান কাৰণ ৈহেছ ভূ গভর্ ত পানী থকাৰ ফলত কৃ ষেক েখিতপথাৰত pেয়াজন েহাৱাৰ
সময়তেহ পানীেযাগান ধিৰবৈল আৰু িযমান pেয়াজন িসমানেহ পানী েযাগান ধিৰবৈল সুিবধা
পায়

।

 ভূ গভর্ s পানীৰ aতয্িধক বয্ৱহাৰৰ ফলত eেন জলভা ােৰ বহন কিৰব েনাৱাৰা পযর্ায়
পাiেছৈগ

।

িব েবংকৰ eক pিতেবদন aনুযায়ী বতর্ মানৰ ei ধাৰা aবয্াহত থািকেল aহা

20 বছৰত ভাৰতৰ pায় 60 শতাংশ ভূ গভর্ s জলভা াৰৰ aৱsা েশাচনীয় ৈহ পিৰব

।

 iয়াৰ ফলত কৃ িষকমর্ বতর্ াi ৰখা, দীঘর্কালীন খাদয্ সুৰkা, জীিৱকা আৰু aথর্ৈনিতক
িবকাশত বয্াপক pভাৱ পিৰব

।

ভূ গভর্ s পানীৰ বয্ৱsাপনা সmেকর্ জািনবলগীয়া কথা
 ভূ গভর্ s পানীৰ বয্ৱsাপনাৰ আচৰণিবিধেবাৰ (Protocols) ৈহেছ –
 জলpবাহ unীতকৰণৰ aংশ িহচােপ ভূ গভর্ s পানীৰ পিৰমাণ বৃিd কৰা আৰু সুৰkা pদানৰ
aেথর্ েলাৱা পিৰকlনা,
 pাকৃ িতকভােৱ পানীস য় েহাৱা a লক সুৰkা pদান,
 kঁ ৱাৰ ফলpদ বয্ৱহাৰ,
 শিkৰ বয্ৱহাৰ িনয়ntণ (িবেশষৈক পাmৰ সামথর্)
 নাদ আৰু নাদৰ গভীৰতাৰ মাজৰ বয্ৱধান িনdর্ াৰণ,
 পানীৰ oপৰত িনভর্ ৰশীল কৃ িষৰ বয্ৱsাপনা,
 ei আচৰণিবিধেবাৰ বলবৎ কৰাৰ aেথর্ eক ucমানৰ pিশkণ কাযর্সূচীৰ জিৰয়েত ৰাiজক
জিড়ত কৰাৰ pেয়াজন আেছ

।

ভূ গভর্ s পানীৰ বয্ৱsাপনা সmেকর্ জািনবলগীয়া কথা



ভূ গভর্ s পানীৰ বয্ৱহােৰ ভাৰতত ব ধৰণৰ pভাৱ েপলাiেছ, iয়ােৰ সুs
িনmগামী পানীৰ sৰ আৰু জল-pািpৰ পিৰমাণ hাস

।

pভাৱেটা ৈহেছ

iয়াৰ ফলত বয্ৱহাৰকাৰীেয় েবিছ

গভীৰতাৰ পৰা পানী পাmেযােগ তু িলব লগা ৈহেছ, uckমতাসmn পাmেছট sাপন কিৰব
লগা েহাৱাত মািটৰ গভীৰৈল পাiপ sাপনৰ খৰচ aিধক বৃিd পাiেছ



ভূ গভর্ s পানীৰ pদূষেণ ভাৰতত ভূ গভর্ s জলৰ aতয্িধক বয্ৱহাৰৰ aনয্তম পিৰণাম িহচােপ
িথয় িদেছ



।

।

তথয্ লাভ কৰা 593 খন িজলাৰ িভতৰত েদখা ৈগেছ েয iয়ােৰ 203 খন িজলাত
’ৰাiডৰ ucমাtা, 206 খন িজলাত আiৰণ, 137 খন িজলাত লৱণীয় পানী, 109 খন
িজলাত নাi’ে ট আৰু 35 খন িজলাত আেছর্ িনকৰ সমসয্াৰ udৱ ৈহেছ

।

ভূ পৃ ৰ পানীৰ বয্ৱsাপনা সmেকর্ জািনবলগীয়া কথা

 ভূ গভর্ s পানীৰ বয্ৱহাৰৰ বােব পৰা েহঁ চা hাস কৰাi নহয়, ভূ গভর্ ত পানীৰ পিৰমাণ বৃিd
কৰাৰ বােবo ভূ পৃ ৰ পানীৰ বয্ৱsাপনা সমােন দৰকাৰী

।

 পানী থকা a লত েহাৱা েবদখল আৰু েগদ জমা েহাৱােটা ৈহেছ ভূ পৃ ৰ পৰা পানী সংgহ
কৰা গাঁথিনেবাৰৰ pধান সমসয্া

।

 আdভূ িমৰ সংৰkণ, kঁ ৱােবাৰ uপযুkভােব েচাৱািচতা আৰু বৰুষণৰ পানী সংৰkণ কৰা
গাঁথিন িনমর্াণৰ dাৰা VLCC e pভূ ত aিৰহণা েযাগাব পােৰ

।

 জনসাধাৰণৰ মাজত পানীৰ বয্ৱহাৰৰ pেয়াজনীতাসমূহৰ pাথিমকতা, পানীৰ বয্ৱহাৰৰ নীিতিনয়ম, aিধকাৰ, দাম িনdর্ াৰণ, েচাৱািচতা আৰু েতেনধৰণৰ েktত ঐকয্মত গঠন কিৰবৈল
VLCC e জল বয্ৱহাৰকাৰীৰ সংsাসমূহৰ ৈসেত কাম কিৰব পােৰ

।

 ei ঐকয্মতৰ আধাৰেত uপলb সmদৰ পৰা পানী বয্ৱহাৰৰ পিৰকlনা pস্tত কিৰ
uিলoৱা uিচত

।

 anpেদশৰ ‘েবয়াৰফু ট হাi ’ল’িজ চ’ (Barefoot Hydrologists) ৈহেছ aংশীদাৰীtৰ
িভিtত জল বয্ৱsাপনাৰ eক ujjল uদাহৰণ

।

ভূ গভর্ s পানীৰ বয্ৱsাপনা সmেকর্ জািনবলগীয়া কথা

তলত uেlখ কৰা পদেkপসমূহৰ জিৰয়েত েকােনা সmpদােয় কাযর্দkতা unত কৰাত
aিৰহণা েযাগাব পােৰঃ
 aপতৃ ণ আৰু গছ-গছিনৰ বৃিd পৰীkা,
 খাল, নলা আিদৰ িনিদর্

সময়ৰ মূেৰ মূেৰ েগদ দূৰীকৰণ,

 aতয্িধক জলসি ন কাযর্ িনয়ntণ কৰাত কতৃর্ পkক সহায় কিৰ,
 aংশীদািৰtৰ িভিtত জলসি ন বয্ৱsাপনা কাযর্ gহণৰ dাৰা কৃ ষকৰ মাজত সজাগতা সৃি
কিৰ

।

েখাৱা পানীৰ বয্ৱsাপনা সmেকর্ জািনবলগীয়া কথা

তলৰ কথােবাৰ জািনবুিজ লoক আৰু p

েসাধকঃ

 100 িমটাৰ বয্াসাdর্ ৰ িভতৰত ৈদিনক জনমূিৰ 55 িলটাৰৈক পানী েপাৱােটােৱi ৈহেছ িব d
েখাৱাপানীৰ েktত sীকৃ ত িনয়ম

।

ei িনয়ম aনুসিৰ আপুিন পানী পাi আেছেন ?

 pিতঘেৰ pিতিদেন 30 িমিনটৈক কম সময়ৰ িভতৰত ঘৰুৱা বয্ৱহাৰৰ বােব পানী সংgহ কিৰব
পৰা হ’ব লােগ

।

আেপানাৰ গাঁৱৰ েktত eেন হয়েন ?

 পানীেযাগান আঁিচসমূহত eেন আঁচিনৰ পিৰকlনা sৰৰ পৰা আঁচিনখন সmূণর্ েহাৱাৰ িপছত
স ালন আৰু েচাৱা-িচতা কামেটা uপেভাkাসকলৰ aংশgহণ দৰকাৰী

।

আেপানাৰ গাঁৱৰ

পানীেযাগান আঁচিনত ৰাiজ aংশgহণৰ বয্ৱsা আেছেন ?
 MNREGS , TSC আিদৰ ৈসেত লগলািগ বিজর্ত পানীৰ বয্ৱsাপনা হাতত েলাৱা uিচত
আেপানাৰ গাঁৱত বিজর্ত পানীৰ বয্ৱsাপনাৰ েকােনা আঁচিন gহণ কৰা ৈহেছেন ?

।

জলসmদৰ বয্ৱsাপনা






কৃ ষক আৰু জল বয্ৱহাৰকাৰীৰ বােব eক সবল িশkণ কাযর্সূচী দাবী কৰাৰ বােব সmpদায়ৰ/
জনসাধাৰণৰ সmূণর্ aিধকাৰ আেছ ।
কতৃর্ পkক গাঁৱৰ বােব জল বােজট, পানী বয্ৱহাৰৰ পিৰকlনা আৰু জলসুৰkা পিৰকlনা pস্tত
কিৰবৈল দাবী জেনাৱাৰ বােব ৰাiজৰ সmূণর্ aিধকাৰ আেছ ।
জলসmদৰ কাযর্কৰী বয্ৱsাপনাৰ বােব anpেদশৰ ‘Barefoot Hydrologists’ ৰ আিহর্ ত জলদূত
নােমেৰ gাময্েscােসৱকৰ eটা দল গঠনৰ বােব ৰাiেজ দাবী কৰা uিচত ।
আৰু ৰাiেজ িনজ a লৰ আdর্ ভূ িমৰ aিভভাৱকt gহণ কৰা uিচত

।

আdর্ ভূ িমৰ সুৰkা আৰু বয্ৱsাপনা

আdর্ ভূ িমৰ aথর্
 আdর্ ভূ িমেবাৰ eেন eক

ৰুtপূণর্ pাকৃ িতক সmদ িযেবাৰ সামিয়কভােৱ aথবা sায়ীভােৱ পানীেৰ

ঢাকখাi থকা ভূ খ েৰ গিঠত

।

 আdর্ ভূ িমেয় aকল (ক)জান (খ)পুখুৰী আৰু (গ)জলাহ আিদেয়i সামিৰ নলয় বৰং (ঘ)িসk
তৃ ণভূ িম (ঙ)দলিন আৰু (চ)বছৰৰ সৰহভাগ সময়

কাi থকা জান আিদo আdর্ ভূ িমৰ anভূর্ k

।

 আdর্ ভূ িমেবাৰৰ আকাৰ, আকৃ িত আৰু গভীৰতা েবেলগ েবেলগ হ’ব পােৰ আৰু sানীয়ভােৱ eiেবাৰক
িবল, hদ, জলাহ, দলিন, েহালা, িপতিন আিদ নােমেৰ নামকৰণ কৰা হয়

।

আdর্ ভূ িমৰ পািৰপাি ক
র্
eকািধক কাৰণত আdর্ ভূিমেবাৰ aিত

ৰুtপূণর্

।

ৰুt

iয়ােৰ িভতৰত pধান কাৰণেবাৰ ৈহেছঃ

।



ভূ গভর্ পানীেৰ পূণর্ কিৰ ৰােখ



মািটৰ আdর্ তা ধিৰ ৰােখ



pদূষণ পিৰsাৰক িহচােপ কাম কেৰ

।



ৈজৱ ৈবিচtয্ ধিৰ ৰখাত সহায় কেৰ

।



পানী স য় আৰু পিৰsৰণত সহায় কেৰ



বানপানী িনয়ntণত সহায় কেৰ আৰু



মািটৰ পুি

।

।

আৰু েগদ ধিৰ ৰখাত সুৰkা pদান কেৰ

।

আdর্ ভূ িমৰ aথর্ৈনিতক আৰু সামািজক মূলয্

 মীন সmদ
 জলিস ন
 ঘৰুৱা বয্ৱহাৰ
 গােধাৱা
 যেথ সংখয্ক sানীয় পিৰয়ালক জীিৱকা pদান কেৰ
 pাকৃ িতক পিৰেৱশৰ েসৗnযর্ বৃিd কেৰ
 িবলৰ সমীপত আেমাদ-pেমাদৰ sান আৰু
 পযর্টন

আdর্ ভূ িমসমূেহ সnখ
ু ীন েহাৱা ভাবুিকেবাৰ

।



কৃ িষকাযর্ আৰু নগৰীকৰণৰ বােব আdর্ ভূ িম আবাদীকৰণ



মীন সmদৰ aিতমাtা বয্ৱহাৰ



ঘৰুৱা আৰু ঔেদয্াগীক আবজর্নাৰ পৰা েহাৱা pদূষণ



কীটনাশক আৰু সাৰ িমহিল ৈহ কৃ িষজাত dবয্ৰ ৈসেত পথাৰৰ পৰা ৈব েযাৱা পানী



খৰালী কালত hদৰ পাৰত কৰা কৃ িষকাযর্i জলজ uিdদৰ বৃহৎ aংশ ন



পানী থকা aংশৰ আেশ পােশ গছ কটাৰ ফলত বয্াপক খহনীয়া হয়
dতভােৱ পলস পেৰ

।

।
।

।

।

কেৰ আৰু
iয়াৰ ফলsৰুেপ িবলত

আdর্ ভূ িমৰ ৰkণা-েবkণৰ আৰু বয্ৱsাপনাৰ pেয়াজনীয়তা

আdর্ ভূ িম েনােহাৱা েহাৱাৰ ফলsৰুেপ
 পানীৰ

ণমান hাস পায়

 মাছ আৰু বনয্pাণীৰ সংখয্া কিম যায়
 পানী ধিৰ ৰখাৰ সামথর্ কেম, যাৰ বােব বানপানী হয়
 বানপানীৰ আিতশযয্ বােঢ়
 ভূ িমৰ আdর্ তা আৰু

ণা ণ hাস

আdর্ ভূ িমৰ সুৰkাৰ uপায়


1) কৃ িষকাযর্

2) গৃহিনমর্াণ আৰু

কিৰবৈল িদয়া নহয়


3) uেদয্ািগক কাৰণত িবলৰ েকােনা aংশেক যােত আবাদ

।

আdর্ ভূ িমৰ eেলকাৰ িভতৰত িবপjনক সামgীৰ 1) pস্tতকৰণ
মজুতকৰণ বা

4) ন

কৰা বাৰণ কৰা uিচত

2) বয্ৱহাৰ বা

3)

।

।



েগাটা আবজর্না েপেলাৱা িনেষধ কৰণ



ঘৰুৱা আৰু uেদয্ািগক বিজর্ত dবয্ৰ dাৰা িবলেবাৰ pদূিষত কৰােটা বn কৰা uিচত



মীনসmদৰ বােব িবলেবাৰৰ বয্ৱsাপনা



িচকাৰ আৰু চৰাi ধৰা কাযর্ িনেষধ কৰণ আৰু



আdর্ ভূ িমেবাৰ পkী aভয়াৰণয্ িহচােপ েঘাষণা কৰা

।
।

।

আdর্ ভূ িমৰ সুৰkাৰ uপায়



বাফাৰ a লৰ েকndভাগ aটু ত ৰখা (সাধাৰণ aথর্ত বাফাৰ ৈহেছ eক pাকৃ িতক বনা লীয়
aৱsাত aটু ত ৰখা eক oখ ভূ খ , িযেয় আdর্ ভূ িমক আৱিৰ ৰােখ)



আdর্ ভূ িমৰ চািৰoফােল বনা লীয় বাফাৰ a ল (aথবা gীণেবl) aটু ত ৰখা



মুকিল ঠাi িহচােপ ৰখা সংলg বাফাৰ a ল



প খাদয্ সংgহ আিদ কাম-কাজৰ বােব aনুমিত থকা বাফাৰ a ল

।
।

।

আdর্ ভূ িমৰ সুৰkা আৰু বয্ৱsাপনাত VLMCC ৰ ভূ িমকা
িবsৃ ত কাযর্কলাপ

িনdর্ ািৰত কাম

1) আdর্ ভূ িমৰ

আdর্ ভূ িমৰ
পূবর্ৰ আৰু
বতর্ মানৰ
aৱsা সmেকর্
তথয্ সংgহ

ৰুt, eiেবােৰ সnুখীন েহাৱা ভাবুিক আৰু আdর্ ভূ িম সংৰkণৰ বােব
ল’ব লগীয়া বয্ৱsাৱলী সmেকর্ জনসাধাৰণক aৱগত কৰণ ।
2) আdর্ ভূ িমৈল আিহ পৰা ভাবুিকৰ sৰূপ জািনবৈল eেন ভূ িমৰ pকৃ ত ধৰণ তথা
পুৰিণ iিতহাস জনাৰ বােব েজয্ আৰু েনতৃ sানীয় নাগিৰকৰ ৈসেত বাতর্ ালাপ
কৰা ।

VLMCC আৰু ৰাiজৰ ভূ িমকা

িনdর্ ািৰত
কাম

িবsৃ ত কাযর্কলাপ
সজাগতা সৃি ৰ কাযর্সূচী aনুি ত কিৰ-

VLMCC e
লব লগা
পদেkপ েবাৰ

বাফাৰ a লৰ মূলভাগৰ চািৰoিপেন বৃkেৰাপন ।
িব জল িদৱসত িবদয্ালয়ত তকর্ , েপা াৰ pিতেযািগতা আেয়াজন কৰা ।
েবদখলৰ িবৰুেd জনমত সৃি ।
েগাটা আবজর্না েপেলাৱা কাযর্ৰ িবৰুেd শািnপূণর্ সমদল/pিতবাদী কাযর্সূচীৰ
আেয়াজন ।
 মুকিল পথাৰ বা তৃ ণভূ িমত ৰাসায়িনক আৰু কীটনাশক dবয্ বয্ৱহাৰৰ aপকাৰী
pভাৱ সmেকর্ oচৰৰ েলাকক সজাগ কৰণ ।
 আdর্ ভূ িমৰ aিন কাৰী aপতৃ ণ পিৰsাৰ কিৰবৈল ৰাজ ৱা কাযর্সচ
ূ ীৰ আেয়াজন ।
 আdর্ ভূ িমৰ আেশ-পােশ pাি কৰ বয্ৱহাৰ িনিষdকৰণ ।





মুকিল ঠাi আৰু ৰাজ ৱা ভূ িমৰ সুৰkা

 মুকিল ঠাiৰ aথর্ ৈহেছ ৰাiেজ বয্ৱহাৰ কিৰব পৰা িবিভn ধৰণৰ ভূ িম
চৰণীয়া পথাৰ, uদয্ান, েখলপথাৰ আিদ anভূর্ k কিৰব পািৰ
 মুকিল ঠাi eiবােবi

।

iয়াৰ িভতৰত তৃ ণভূ িম,

।

ৰুtপূণর্ কাৰণ মানব সমাজৰ বািসnা িহচােপ আমাৰ eেন িকছু মান

uৈমহতীয়া pেয়াজন থােক িযেবাৰ ei পৃিথৱীৰ eেন িকছু aংেশেৰেহ পূৰণ কিৰব পািৰ িযেবাৰ
uৈমহতীয়া বয্ৱহাৰৰ বােব ৰখা হয়

।

 িযেবাৰ ঠাi আিম aনয্ানয্ জীিৱত pজািত, uিdদ, জীৱ-জন্t, পkী, kু dাণু আিদৰ ৈসেত eেকলেগ
বয্ৱহাৰ কেৰা েসiেবােৰা মুকিল ঠাi িহচােপ ধৰা হয়
 আৰু তাতৈকo
কৰাৰ uৎকৃ

।

ৰুtপূণর্ কথা eেয় েয ei ঠাiসমূহ ৈহেছ- pকৃ িতৰ pিত আমাৰ কৃ তjতা pকাশ
মাধয্ম

।

মুকিল ঠাiৰ pেয়াজনীয়তা
 মুকিল ঠাiৰ েসৗnযর্াtক, aবসৰ িবেনাদন, পািৰপাি ক
র্ , sাsয্, aথর্ৈনিতক, সামািজক আৰু
সাংsৃিতক লাভালাভ থােক

।

 মুকিল ঠাiেয় pাকৃ িতক দৃশয্ৈল iমােনi েসৗnযর্ আিন িদেয় েয পৰীkালb তথয্ aনুসিৰ িযেবাৰ
সmিtৰ oচেৰ-পাজেৰ মুকিল ঠাi থােক েতেন সmিtৰ দাম েবিছ হয়

।

 জনবসিতপূণর্ a লৰ পৰা আঁতিৰ pকৃ িতৰ মাজৈল ৈগ সময় কটাবৈল মানুেহ ভাল পায়

।

 pকৃ িতৰ সািnধয্i মগজুক aিতমাtা িkয়াৰ পৰা আংিশক িবৰিত pদান কিৰ মনঃসংেযাগ ঘূৰাi
aনাত iিতবাচক aিৰহণা েযাগায়

।

 মুকিল ঠাiেয় iিতবাচক দৃি ভংগী আেন আৰু েখাজকঢ়া, জিগং, েখলা-ধূলা, শাৰীিৰক বয্ায়াম আিদৰ
দেৰ sাsয্কৰ aভয্াস গঢ়ােতা aিৰহণা েযাগায়

।

মুকিল ঠাiৰ pেয়াজনীয়তা
 গেৱষণালb তথয্ aনুসিৰ েসuজ পিৰেবশৰ সািnধয্i মানিসক sাsয্ aটু ত ৰখা তথা মনsািtক ssতা
বতর্ াi ৰখাত pভূ ত aিৰহণা েযাগায়
 যেথ

।

পিৰমাণৰ মুকিল ঠাiত বসবাস কৰা েলাকৰ মূৰৰ িবষ, মানিসক চাপ, uৎক া, ৰk

স ালনৰ সমসয্া আিদৰ দেৰ sাsয্জিনত সমসয্ােবাৰ কমৈক েহাৱা েদখা যায়

।

 মুকিল ঠাiেয় সমুদায়ৰ মাজত সামািজক সmকর্ sাপন আৰু সামািজক ঐকয্ বৃিdত aিৰহণা
েযাগায়

।

 েখলাধূলা কৰাৰ pাকৃ িতক পিৰেবশ িহচােপ মুকিল ঠাiেয় িশ সকলৰ সৃি শীলতা, মনঃসংেযাগ
আৰু আtিব াস বৃিd কেৰ

।

 জীৱ িবিচtতাৰ পৃ েপাষকতা তথা জীৱজগতৰ িবিভn pজািতক পািৰপাি ক
র্ আ য় pদােনেৰ
মুকিল ঠাiসমূেহ pকৃ িতৰ dীপৰ দেৰ কাম কেৰ

।

pাকৃ িতক েসuজ আৱৰণক আিম িকয় সুৰkা pদান কিৰব লােগ
 গেছ aিkেজন pদান, বায়ুৰ

ণমান unীতকৰণ, জলবায়ুৰ unয়ন, জল সংৰkণ, ভূ িম

সংৰkণ তথা বনয্pাণীক আ য় দান কিৰ পিৰেবশৈল বৰঙিন আগবঢ়ায়

।

 eক eকৰ মািটৰ aৰণয্i ছয় টন কাবর্ন-ডাi-akাiড েশাষণ কেৰ আৰু চািৰ টন aিkেজন
eিৰ িদেয়
যেথ

।

18 জন মানুহৰ aিkেজনৰ বছেৰকীয়া pেয়াজনীয়তা পূৰণৰ বােব eয়া

।

 গছ-গছিন আৰু েজােপাহাi ধূিলকণা আঁতৰ কৰাৰ লগেত কাবর্ন-ডাi-akাiড, ছালফাৰডাi-akাiড তথা নাi ’েজন-ডাi-akাiডৰ দেৰ আন আন pদূষক েশাষণ কিৰ বায়ু
পিৰsাৰ কেৰ

।

 সূযর্, বৰষুণ আৰু বতাহৰ তীbতা hাস কিৰ গেছ জলবায়ু িনয়ntণ কেৰ

।

 পােত সূযৰ
র্ িবিকিৰত শিk েশাষণ আৰু পিৰsত কিৰ gী কালত েচৗপাশ শীতল কিৰ
ৰােখ

।

 pৱল বতাহৰ িবৰুেd আcাদন িহচােপ কাম কিৰ গেছ eেন বতাহ সহনীয় কেৰ

।

 বতাহৰ েবগ আৰু গিতপথ pভািৱত কৰাৰ uপিৰo গেছ আমাক বৰষুণ, িহমপাত আৰু
িশলাবৃি ত আcাদন pদান কেৰ

।

 গেছ বায়ুম লৰ তাপমাtাo hাস কেৰ আৰু কাবর্ন-ডাi-akাiডৰ sৰ তলৈল ৰািখ েসuজ
গৃহ pভাৱ (Greenhouse effect)ৰ ফলত সৃ
 ভূ -পৃ ৰ ব
েৰাধ কেৰ

u তাৰ pাৱলয্ কমায়

।

তলৈল েসামাi েযাৱা িশপাi মািটক যথাsানত ধিৰ ৰখাৰ লগেত খহনীয়া
।

 গেছ বৰষুণৰ পানী েশাষণ আৰু স য় কেৰ

।

aযথা pবাহ আৰু েগদ জমা েহাৱােটা hাস হয়

iয়াৰ ফলত pৱল বৰষুণৰ িপছত পানীৰ
।

iেয় ভূ -গভর্ s পানীৰ পিৰমাণ বৃিd কেৰ,

ৰাসায়িনক dবয্ জান-জুিৰৈল িবয়িপ েযাৱাত বাধা িদেয় আৰু বানপানী েৰাধ কেৰ
 সিৰ পৰা পাতৰ পৰা uৎকৃ

সাৰ হয় আৰু ei সােৰ মািটৰ

ণা ণ বঢ়ায়

।

।

 শতািধক pাণীৰ বােব গছ ৈহেছ আবাসsল

।

গেছ চৰাi আৰু েকেকর্ টু ৱাৰ দেৰ ব

জন্tক পৰভkী (Predator)ৰ পৰা ৰkা কেৰ

জীৱ-

।

 গেছ আমাক গৃহ িনমর্াণ, আচ-বাব pস্tত, সঁজিু ল, েখলৰ সা-সামgী তথা ঘৰত বয্ৱ ত
aসংখয্ বয়-বস্t িনমর্াণৰ বােব কাঠ pদান কেৰ

।

 কাগজ ৈতয়াৰ কৰাৰ বােব গছ বয্ৱহাৰ কৰা হয়

।

 ঔষধ আৰু ৰাসায়িনক dবয্ pস্tতৰ েktত গছ ৈহেছ েকঁ চা সামgীৰ

ৰুtপূণর্ uৎস

।

চৰণীয়া পথাৰক আিম িকয় সুৰkা িদব লােগ

ei p েবাৰ আপুিন pকৃ তেত

ৰুt সহকােৰ ভািব চাiেছেনঃ

 গাঁৱত কাৰ সংখয্া েবিছ – মানুহৰ েন গৰু-ম’হৰ?
 গৰু-ম’হৰ খাদয্ৰ বােব িকমান ভূ িম আচু তীয়াৈক ৰখা ৈহেছ?
 গৰু-ম’হৰ খাদয্ৰ মান সmেকর্ আিম িক জােনা?
 গৰু-ম’হৰ বােব বজাৰৰ পৰা utম প খাদয্ kয় কিৰবৈল আমাৰ মাজৰ িকমানৰ আিথর্ক
kমতা আেছ?
 চৰণীয়া পথাৰসমূহ eেলকা hাস aথবা নাiকীয়া ৈহ েযাৱাৰ পৰা সুৰkা pদান কিৰ নাiবা
েতেন ভূ িমক প খাদয্ৰ eক utম uৎস িহচােপ unত কৰাৰ দেৰ পদেkপ আিম gহণ
কিৰেছােন?

আিম জািনবলগীয়া কথােবাৰ
 প ধনৰ দুটা বৃহৎ ভাগ আেছঃ

(1) িনিদর্

ঠাiত দানা িদয়া গৰু-ম’হৰ িভিtত আৰু

(2) মুk চৰণীয়া পথাৰত চৰা গৰু-ম’হৰ িভিtত
 pথমভাগ প ধন েপাহা েলাকসকলেৰা চৰণীয়া পথাৰৰ ঘাঁহৰ pেয়াজন হয়, িকন্t
িdতীয়ভাগ প ধন সmলহীন পিৰয়ােলেহ েপােহ

।

 pাp তথয্ aনুসিৰ সmpিত েদশত প খাদয্ৰ uপলbতা চািহদাতৈক যেথ

কম

।

 তথয্ত eয়াo pকাশ পাiেছ েয বছিৰ pেয়াজন েহাৱা প খাদয্ৰ মাt আধােহ প খাদয্ৰ
েখিত আৰু খাদয্শসয্ৰ aৱিশ ৰ জিৰয়েত পূৰণ হয়, iয়াৰ িবপৰীেত প খাদয্ৰ aৱিশ
চািহদা aৰণয্, তৃ ণভূ িম,ৰাজ ৱা ভূ িম আিদৰ দেৰ ৰাজ ৱা সmদৰ পৰা েপাৱা খাদয্েৰ পূৰণ
হয়

।

 িহচাপ aনুসিৰ, েদশৰ তৃ ণভূ িমৰ পিৰমাণ 1947 চনৰ 70 িনযুত েহkৰৰ পৰা 1997 চনত
মাt 38 িনযুত েহkৰৈল hাস পাiেছ
 aৱিশ

।

চৰণীয়া পথাৰসমূহেতা iিতমেধয্ হয় hাস পাiেছ নতু বা hাস েপাৱাৰ পথত

।

আিম জািনবলগীয়া কথােবাৰ

গৰু-ম’হৰ uপযুkধৰেণ pিতপালনত সহায়কৰা eসময়ৰ কেঠাৰ নীিত-িনয়মসমৃd গাoঁ



পযর্ায়ৰ পৰmৰাগত aনু ানেবাৰ eিতয়া নাi আৰু ei প ধনৰ pিতপালনৰ িবষয়েটা
েচাৱা-িচতা কৰাৰ বােব aনয্ েকােনা aনু ােনা নাi

।

বষর্াকালত aিতিৰk প খাদয্ েচাৱা-েমলা কৰা আৰু মজুত ৰািখবৈল প খাদয্ৰ ভঁ ৰাল



আৰু মূলয্ সংেযাজনৰ বয্ৱsাসমূহৰ aভাৱ

।
।



কমখাদয্ খুoৱাৰ বােবi আমাৰ প ধনৰ uৎপাদনশীলতা কম



50 শতাংশতৈকo েবিছ গৰু-ম’েহ pেয়াজন েহাৱা খাদয্ৰ আধাত ৈকেয়া কম খাবৈল

পায়

।

মুকিল ঠাi আৰু চৰণীয়া পথাৰ (িভ.িজ.আৰ.(VGR)তথা
িপ.িজ.আৰ.(PGR))সমূহক সুৰkা িদo আহক


গছ-গছিনেৰ েবৰ আৰু আবৰণ, খাল খnা আিদৰ জিৰয়েত চািৰসীমা িচিhত কিৰ

েসiেবাৰক িবতংভােৱ জৰীপ কৰক আৰু সুৰkা িদয়ক


সহেজ গিজব পৰা প খাদয্ আৰু ঘাঁহৰ pজািতৰ িবষেয় aধয্য়ন কৰক আৰু ঘাঁহিনৰ

unিতসাধনৰ কাম হাতত লoঁক


।

।

শীতকালত প খাদয্ pেয়াজন পূৰণৰ aেথর্ কৃ িষভূ িমত থকা oখ আিলত প েৱ খাদয্

িহচােপ েখাৱা গছ/বাঁহ/ঘাঁহ েৰাপণৰ পৰmৰাগত বয্ৱsােটাক পুনৰujীিৱত কৰক

।

iেয়

চৰণীয়া পথাৰৰ oপৰত পৰা েহঁ চা কেমাৱাৰ লগেত গৰু-ম’হক খুৱাবৈল পাতজাতীয় খাদয্
pদান কিৰব

।
।



ৰাজয্খনত থকা নাছর্ াৰীসমূহৰ মাজত েযাগসূt sাপন কৰক



প খাদয্ৰ aভাৱ েহাৱা সময়েছাৱাত চািহদা পূৰণৰ বােব প খাদয্ মজুত ৰখা ভঁ ৰাল

sাপন কৰক


।

ৰাiজ বা সমাজৰ সামথর্ বৃিd কৰক যােত েতoঁেলােক বুিdদীp িসdাn ল’ব পােৰ আৰু

েসiেবাৰ ভালদেৰ চmািলব পােৰ

।

মুকিল ঠাi আৰু চৰণীয়া পথাৰ (িভ.িজ.আৰ.(VGR)তথা
িপ.িজ.আৰ.(PGR))সমূহক সুৰkা িদo আহক



নয্ssাথর্

জিড়ত

পদেkপক

pিতেৰাধ

pিতবাদৰ বােব গাoঁবাসীক সংগিঠত কৰক


িচpেকা

আেnালনৰ

দেৰ

শািnপূণর্

।

েবদখলৰ তথয্ িযমান পািৰ েসানকােল চkিবষয়াক aৱগত কৰক আৰু iয়াৰ বােব

12 ঘ াতৈক aিধৰ সময় নল’ব


কিৰবৈল

।

aনিতপলেম েবদখল মুk কিৰবৈল চkিবষয়া দায়বd

।

চৰণীয়া পথাৰ (VGR/PGR)ৰ েবদখল বা aনয্ানয্ কাৰণত বয্ৱহাৰ মাননীয়

ucতম নয্ায়ালেয় বাৰণ কিৰ ৈথেছ

।

েকােনা িবেশষ কাৰণতেহ চkিবষয়াi েকৱল আেপানােলাকৰ

aনুেমাদন সােপেk eেন চৰণীয়া পথাৰ সংৰkণৰ পৰা মুk কৰাৰ psাৱ েpৰণ কিৰব পােৰ


।

মুকিল ঠাiৰ নkা, চািৰসীমা িচনাkকৰণ তথা েবৰ িদয়া কামত িযমান সmৱ

কাযর্কৰী ধৰেণ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াoক

।

মুকিল ঠাi আৰু চৰণীয়া পথাৰ (িভ.িজ.আৰ.(VGR)তথা
িপ.িজ.আৰ.(PGR))সমূহক সুৰkা িদo আহক


unত ঘাঁহিন িহচােপ িভিজআৰ/িপিজআৰ সমূহ গিঢ় তু িলবৈল প খাদয্ আৰু ঘাঁহৰ

েকানেবাৰ pজািত েৰাপন কিৰব পৰা যাব েসi সmেকর্ গাoঁবাসীৰ ৈসেত আেলাচনা কৰক
আৰু আেপানাৰ aনুেমাদন চkিবষয়া তথা প পালন আৰু প িচিকৎসা িবভাগৰ িবষয়াক
aৱগত কৰক


।

িভিজআৰ/িপিজআৰ সমূহৰ চািৰoফােল আৰু oখ আিল তথা পথাৰৰ সীমাত কৃ িষ-

বনভূ িম গিঢ় তু িলবৈল uিdদৰ েকানেবাৰ pজািত েৰাপন কিৰব পৰা যায় েসi সmেকর্ কৃ িষ
আৰু বনিবভাগৰ িবষয়াৰ ৈসেত আেলাচনা কৰক


।

সবর্ািধক সdয্ৱহাৰ িনি ত কিৰবৈল িভিজআৰ/িপিজআৰ সমূহত গৰু-ম’হক ঘাঁহ খুoৱা

পdিত শৃংখলাবd কৰা সnভর্ ত ঐকয্মত গিঢ় েতালক


।

প ায়ত আৰু gােমাnয়ন িবভাগৰ িবষয়া আৰু গাoঁ প ায়তৰ pিতিনিধৰ ৈসেত গাঁৱত

েখলপথাৰ, uদয্ান আিদৰ unয়ন সnভর্ ত আেলাচনা কৰক

।

আমাৰ মািট আৰু বায়ুৰ সুৰkা

ভূ িম সুৰkাৰ বােব কৰণীয়
 ৰাসায়িনক dবয্ (সাৰ আৰু কীটনাশক)ৰ aতয্িধক বয্ৱহাৰ মািটৰ

বােব িহতকৰ নহয়


ণা ণ আৰু পিৰেৱশৰ

।

েসiেবাৰ িবিভn ধৰেণ kিতকাৰকঃ
 98% ত ৈকo aিধক কীটনাশক আৰু 95% ত ৈকo aিধক বননাশেক

লগা িনিদর্

ংস কিৰব

pজািতৰ uপিৰo aনয্ ঠাiৈল িবয়েপ, িকয়েনা eiেবাৰ সমg কৃ িষ পথাৰত

েsp কৰা নতু বা চিতয়াi িদয়া হয়

।

 কীটনাশেক বায়ু্pদূষণত aিৰহণা েযাগায় ।


প’িsয়াৰৰ মুঠ a’জন sৰৰ েktত কীটনাশক dবয্ৰ বৰঙিণ ৈহেছ pায় 6শতাংশ

।

 কীটনাশেক িকছু মান জীৱ-জন্tৰ খাদয্ৰ pেয়াজনীয় uৎসেকi নাiকীয়া কিৰ েপলাব

পােৰ যাৰ বােব েতেন জীৱ-জন্tক aনয্ ঠাiৈল sানাnৰ কিৰব লগা হয়, িসহঁ তৰ
খাদয্াভয্াস সলিন কিৰব লগা হয় নতু বা aনাহােৰ থািকব লগা হয়

।

ভূ িম সুৰkাৰ বােব কৰণীয়
 কীটনাশকত বয্ৱ ত ব েকiিবধ ৰাসায়িনক dবয্i ভূ িম দীঘলীয়াসময়ৰ বােব pদূিষত কেৰ,

যাৰ pভাৱ েকবাদশকৈল থািকব পােৰ আৰু eেন ৰাসায়িনক dবয্i ভূ িম সংৰkণত িবৰূপ
pভাৱ েপলায়

।

 কীটনাশকৰ বয্ৱহােৰ মািটৰ সাধাৰণ জীৱ িবিচtতা hাস কেৰ ।
 েকঁ চু ৰ বৃিd আৰু pজননৰ oপৰত কীটনাশেক kিতকাৰক pভাৱ েপলায় ।
 দীঘর্িদনধিৰ ভkণৰ ফলsৰুেপ িকছু মান কীটনাশেক জীৱেদহত েসামাi পেৰ বা েদহত িবষাk

dবয্ৰ sৰ বৃিd কেৰ

।

 ৈন বা জান আিদৈল ৈব েযাৱা কীটনাশক জলজ জীৱৰ বােব aিত ঘাতক ৈহ পিৰব পােৰ,

েকিতয়াবা eেন ঘটনাi েকােনা a লৰ জানৰ সমূদায় মাছ মািৰ েপলায়

।

ভূ িম সুৰkাৰ বােব কৰণীয়

 মানৱ েদহৰ ব েকiিবধ sাsয্জিনত সমসয্াৰ ৈসেত কীটনাশকৰ সmকর্

আেছ

।

iয়াৰ

িভতৰত hsকালীন k-pভাৱ িকছু মান ৈহেছ মূৰৰ িবষ তথা বিম বিম ভাৱ আৰু দীঘর্sায়ী
k-pভাৱ ৈহেছ ককর্ ট েৰাগ, pজনন kমতাত kিত সাধন আৰু হৰমন িবসংগিত আিদ

।

 কীটনাশেক মানুহক িবিভn ধৰণৰ ককর্ ট েৰাগত আkাn কিৰব পােৰ । eiেবাৰৰ িভতৰত

িলuেকমীয়া, মগজু, হাড়, sন, a াশয়, মূtাশয়, েটচিটkলাৰ আৰু যকৃ ৎৰ ককর্ ট েৰাগ
আিদ pধান

।

ভূ িম সুৰkাৰ বােব কৰণীয়
 ৈজিৱক

aৱিশ

pেয়াজনীয়

আৰু

সা-সামgীৰ

জিৰয়েত

ভূ িমৰ

ণমান

পুণৰ

ujীিৱত

কৰােটা

।

 পচনসাৰ, েকচু সাৰ, েগাবৰসাৰ আিদৰ দেৰ িবিভn ৈজিৱক পdিতৰ জিৰয়েত মািটক
পিৰপুি

pদান কৰা uিচত

।

 সংৰkণ কৃ িষ পdিত (Conservation farming-ৈজৱ আবজর্না, জাবৰ-েজাঁথৰ আিদেৰ মািটৰ
পৃ ভাগ ঢািক ৰািখ ভূ িমkয় েৰাধ আৰু পানীৰ aপচয় hাস, যথাসmৱ কমৈক চহ কৰা বা
চহ নকৰাৈকেয় মািটত েপানেপাটীয়াৈক পুিল েৰাপন আিদ বয্ৱsােৰ কৰা কৃ িষকমর্)সmেকর্
কৃ ষকক সজাগ কিৰব লােগ

।

েগাবৰৰ নাটিনৰ পিৰেpিkতত েহাৱা aসুিবধা দূৰ কিৰবৈল

সাৰ pস্tতৰ বােব েগাবৰৰ ৈসেত aিধক বায়’মাচ(Biomass)বয্ৱহােৰেৰ সাৰ pস্tত
পdিত aবলmন কিৰব লােগ

।

 ৰাজ ৱা আৰু বয্িkগত ভূ িমত গছ-গছিন েৰাপনৰ uপিৰ জান-জুিৰৰ পাৰ, পথৰ দাঁিত,
পথাৰৰ oখ আিল আিদৰ দেৰ িবিভn ঠাiত ব মুখী বায়’মাচ বয্ৱহাৰ pৱল কৰা uিচত

।

ভূ িম সুৰkাৰ বােব কৰণীয়
ৈজিৱক কৃিষ (Organic Farming)ক পৃ েপাষকতা িদয়ক । iয়াৰ িভতৰত আেছঃ
 kিতকাৰক কীট িনয়ntণ কিৰবৈল uপকাৰী পৰভkী েপাক-পতংগ বৃিdত সুিবধা
pদান

।

 uপকাৰী aনুজীৱ বৃিdত সুিবধা pদান

।

 kিতকাৰক কীটৰ pজনন-চk বয্াহত কিৰবৈল শসয্ uৎপাদন কাযর্ বছিৰ বছিৰ
িবিভn sানৈল sানাnৰ কৰণ

।

 kিতকাৰক কীটক বাধা িদয়া বা েখিদ পিঠoৱাত সহায়কাৰী শসয্ আৰু কীট িনবাৰক
গছ-গছিন েৰাপন

।

 kিতকাৰক কীটৰ pbজনৰ কালত সুৰkাৰ বােব শসয্ৰ oপৰত শাৰী শাৰী ঢাকিনৰ
বয্ৱহাৰ

।

 ৈজিৱক কীটনাশক আৰু বননাশক dবয্ বয্ৱহাৰ
 কািয়ক aৱেৰাধৰ েযেন শাৰী শাৰী ঢাকিন বা আcাদন আিদৰ বয্ৱহাৰ

।

আমাৰ বায়ু িকদেৰ pদূিষত হয়

জীৱা

inন jলনঃ

 কয়লা, েপ ’িলয়ামৰ দেৰ জীৱা

inন আৰু aনয্ানয্ কাৰখানাত jেলাৱা inনৰ পৰা

িনগর্ত ছালফাৰ ডাi akাiড ৈহেছ বায়ু pদূষণৰ eটা pধান কাৰণ

।

 াক, জীপ, মটৰ গাড়ী, েৰ’ল, িবমান আিদেক ধিৰ যান-বাহন সমূহৰ পৰা িনগর্ত
pদূষেণ বয্াপক বায়ু pদূিষত কেৰ

।

 kিটপূণর্ আৰু aসmূণর্ দহেন কাবর্ন মন’kাiড uৎপn কেৰ আৰু সাধাৰণেত যান বাহনৰ
dাৰা িনগর্ত ei েগছ নাi ’েজন ডাi akাiডৰ ৈসেত আন eক pধান pদূষক

।

আমাৰ বায়ু িকদেৰ pদূিষত হয়
কৃিষিভিtক কাম কাজঃ
 eম’িনয়া ৈহেছ কৃ িষ সmnীয় কাম কাজৰ পৰা uৎপn eিবধ সুলভ uপজাত dবয্ আৰু
বায়ুম লৰ aনয্তম িবপjনক েগছ

।

 কৃ িষকমর্ত কীটনাশক আৰু সাৰৰ বয্ৱহাৰ যেথ

বৃিd পাiেছ

।

kিতকাৰক ৰসায়ন িনগর্ত কৰাৰ লগেত পানীo pদূিষত কিৰব পােৰ

eiেবােৰ বায়ুম লত
।

কাৰখানা আৰু uেদয্াগৰ পৰা েহাৱা িনগর্ মনঃ
 িনমর্াণ

uেদয্াগ

সমূেহ

বায়ুম লত

বৃহৎ

পিৰমােণ

কাবর্ন

মন’kাiড,

ৈজিৱকেযৗগ আৰু ৰাসায়িনক dবয্ eিৰ িদেয়, যাৰ ফলত বায়ুৰ মান ন

হাi ’কাবর্ন,
হয়

।

 েপ ’িলয়াম েশাধনাগাৰ েবােৰo বায়ু pদূিষত কৰা হাi ’কাবর্ন তথা িবিভn ৰাসািয়নক
dবয্ িনগর্ত কেৰ আৰু ভূ িম pদূষেণা কেৰ

।

খনন কাযর্ ঃ
 ei কাযর্ত ধূিল আৰু ৰাসায়িনক dবয্ বায়ুত িমহিল ৈহ বয্াপক বায়ু pদূষণ ঘটায়

।

আিম িক কিৰব পােৰা

 শিk ৰািহকাৰক uপকৰণৰ বয্ৱহাৰঃ িচ eফ eল আৰু el. i. িড. লাiেট কম
িবদুয্ৎ খৰচ কেৰ
 hাস, পুনৰবয্ৱহাৰ আৰু পুনৰ আবতর্ কৰণ ধাৰণােটা বুিজ লoঁক আৰু pৱতর্ ন কৰক
বয্ৱহাৰত নলগা বস্t েপলাi িনিদব
uেdশয্ত পুনৰবয্ৱহাৰ কৰক

।

iয়াৰ পিৰৱেতর্

েসiেবাৰক aনয্ েকােনা

।

 ৰাসায়িনক সাৰ আৰু কীটনাশকৰ বয্ৱহাৰ hাস কৰক

।

 ৰnন কমর্ত inন িহচােপ বায়মাচক বয্ৱহাৰ কৰাৰ পৰা িবৰত থাকক
 গছ-গছিন

েৰাপন

কৰক

।

িকয়েনা

গেছ

kিতকাৰক কণা িবয়িপ পৰাত বাধা িদেয়

aিkেজন
।

pদান

কেৰ

।

আৰু

বায়ুম লত

 িব

sাsয্ সংsাৰ মেত িব ত যান বাহনৰ দূঘর্টনাৰ বােব িযমান েলাকৰ মৃতুয্ হয়

বায়ুpদূষণৰ বােবo িসমান েলাকৰ মৃতুয্ হয়

।

 a’জনsৰ hাস, েগালকীয় u তা বৃিd আৰু জলবায়ু পিৰৱতর্ নৰ i aনয্তম কাৰণ

।

 আিম আেলাচনা কৰা ধৰেণ েকiটামান সাধাৰণ পদেkেপi বায়ুৰ মান unত কৰাত
pভূ ত aিৰহণা েযাগাব পােৰ

।

ধনয্বাদ

