
প্ৰাকৃতিক দুৰ্যাগ ‘ভূতিকম্প’ 

 

ধুিুহা, বানপানী, ভূতিকম্প, খৰাাং, অতিবৃতি আতি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যাগ। এই দুৰ্যাগসিূহৰ 

তভিৰি ভূতিকম্প অতি তিন্তনী়্ আৰু ভ়্াবহ। িকুৰ পিাৰৰি অতি কৰিৰৰ বহু বছৰ ধতৰ 

উপাতজযি ধৰনৰৰ সজা ঘৰ-দুৱাৰ আিবাব, জীৱ-জন্তু আনতক অতি িূল্যবান জীৱৰনা ধ্বাংস 

হহ া়্্। 

ভাৰিী়্সকল্ৰ ককবাটাও প্ৰবািি তবশ্বাসী- 

১)পৃতিৱীখন এটা কাছৰ তপতিিতিতি গ্ৰহণ কতৰ আৰছ। 

২)পৃতিৱীখনৰ িাতৰও তিশি িাতৰটা হািীৰ়্ তপতিি হল্ আৰছ। 

৩) নাগ ৰজা বাসকুীৰ়্ পৃতিৱীখন ফনাি হল্ আৰছ ইিযাতি। িাংৰগাল্ী্স়কল্ৰ তবশ্বাস 

পৃতিৱীখন এটা কভকুল্ীৰ তপতিি আৰছ। িতিণ আৰিতৰকানসকল্ৰ তবশ্বাস পৃতিৱীখন এটা 

তিতি িাছৰ ওপৰি আৰছ। জাপানীসকল্ৰ তবশ্বাস পৃতিৱীখন ককট িাছ নািৰ এতবধ িাছৰ 

ওপৰি আৰছ। 

ককতি়্াবা এই জীৱ-জন্তু কবাৰৰ ল্ৰিৰ কতৰৰল্ বা গা ঘতহৰল্ পৃতিৱীি ভূতিকম্পৰ সতৃি হ্ ়

ইিযাতি। 

এগৰাকী কৰািান পতিিৰ িৰি ভূতিকম্প হ’ল্ পৃতিৱীৰ প্ৰতিবাি। পৃতিৱীি বাস কৰা 

কল্াকসকৰল্ পৃতিৱীৰ বুকুৰপৰা কসাণ, ৰূপ, কল্াৰ আকৰ, িাতণক আতি আহৰণ কৰা বাৰব 

ভূতিকম্পৰ দ্বাৰা পৃতিৱীৰ়্ প্ৰতিবাি সাবযস্ত কৰৰ। 

 এতৰিটৰল্ ১৪ শতিকাৰি িি প্ৰকাশ কতৰতছল্ ক্ ভ-ূগভযি ক্তি়্া সৰজাৰৰ বা়্ ুকসািাই 

কিতি্া় সৰু সৰুা ভূতিকম্পৰ সতৃি হ়্। পৃতিৱীৰ ভূগভযি িকা বা়্ু বাতহৰলল্ ওল্াই 

আতহৰল্ ডাঙৰ ভূতিকম্পৰ সতৃি হ়্। 

ভতূিকম্পৰ  কাৰণঃ 

বিযিান আধুতনক তবশ্বি তবজ্ঞানৰ অগ্ৰগতিৰ়্ ভূতিকম্পৰ কাৰণসিুহ তবিাংভাৰৱ তিন্তা িিযা 

কতৰ নিুন নিুন িত্ব আতৱষ্কাৰ কতৰৰছ। ই্া়ৰ তভিৰি িূল্ িত্বৰটা হ’ল্ ‘ফল্ক তবৱিযন’। 

এই িত্ব িৰি পৃতিৱীৰ উপতৰভাগ ছখন বৃহৎ ফল্ক বা কেৰটৰৰ তবভক্ত। কসইৰবাৰ হ’ল্-

প্ৰশান্ত, আৰিতৰকান, ইউৰৰতি্,় ইৰিা-অৰেতল়্্ান, আতিকা আৰু এন্টাকযতটকা। সৰু সৰু 

তবশখনিলক অতধক কেট আৰছ। এই কেটসিূহ গতিশীল্। পৃতিৱীৰ ভ-ুগভযি ঘটা সাংবহন 

কসাোঁিৰ ফল্ি ভ-ূগভযৰপৰা ‘কিগিা িধয সাগৰী়্ ফাৰটৰৰ ওল্াই আৰহ। এই গতল্ি 

পিািযৰবাৰৰ ফল্কৰবাৰৰ ওপৰি কহোঁিা তি়্াৰ ফল্ি িহাসাগৰী্ ়ফাটৰবাৰৰপৰা আোঁিতৰ 

্া়্। এইিৰৰ সাগৰ িতল্ৰ সম্প্ৰসাৰণৰ ফল্ি ফল্কৰবাৰ গতিশীল্ হ়্। ককতি্া়বা এই 



গতিশীল্ ফল্কসিূহৰ এৰকাখন ফল্কৰ িাোঁতি আন এখন ফল্কৰ িল্লল্ কসািাই া়্্। 

ককতি়্াবা কেৰট কেৰট ঘহতন খা়্। এই দুৰ াটা কাৰকৰ ফল্ি বৃহৎ শতক্ত সঞ্চ়্ হ়্। এই 

সতঞ্চি শতক্ত িৰাংগৰূৰপ ককউফাৰল্ তব়্তপ পৰৰ আৰু পৃতিৱীি কজাকাৰতণৰ সতৃি কৰৰ। 

ই়্াৰক আতি ভূতিকম্প বুতল্ কওোঁ। 

িদুপতৰ ককতি়্াবা ককতি্া়বা িানৱ সিৃ কৃতিি ভূতিকম্পও কহাৱা কিখা া়্্। আণতৱক 

তবৰফাৰণ, বৃহৎ জল্তবদুযৎ প্ৰকল্পি আবদ্ধ জল্ৰাতশৰ িাপৰ ফল্ি ভূতিকম্প হ়্। 

অসি িিা উত্তৰ-পূবযাঞ্চল্ ভূতিকম্পপ্ৰবণ অঞ্চল্ তহিাৰপ তিতিি হহৰছ। ১৮৯৭ িনৰ ১২ 

জুনি অসিি ৮.৭ তৰখটাৰ কেল্ৰ ভূতিকম্প হহতছল্। ১৯৫০ িনৰ ১৫ আগি িাতৰৰখ 

৮.৭ তৰখটাৰ কেল্ৰ আন এটা ভূতিকম্পই উত্তৰ-পূবযাঞ্চল্ৰ বৃহৎ িতি সাধন কতৰতছল্। 

বিযিান ভাৰি িৰকাৰৰ দুৰ্যাগ বযৱিাপনা তবভাগৰ জতৰ্ৰ়ি সবযসাধাৰণ ৰাইজৰ িাজি 

সজাগিা সতৃি কতৰৰছ। তবতভন্ন প্ৰিাৰ িাধযি ক্ৰন-িূৰিশযন, অনািাোঁৰ, বািতৰ কাকি, 

জনসাংৰ্াগ, বাটৰ নাট, সভা-সতিতিৰ জতৰ়্ৰি ভূতিকম্পি ল্’ব ল্গা সাবধানিাৰ 

তবষৰ়্ সকৰল্াৰক সজাগ কৰা কিখা হগৰছ। 

ভূতিকম্পৰ সি্ি় ল্’বল্গী্া় সাৱধানিাসিুহ 

১) ভীতিগ্ৰি হ’ব নাল্াৰগ। অনাহকি হাল্লা-হুল্িূল্ কতৰব নাল্াৰগ। 

২) ঘৰৰ তভিৰি িাতকৰল্ কিৌৰা-কিৌতৰ কতৰ বাতহৰলল্ অহাৰ কিিা নকতৰ, ঘৰৰ তভিৰৰি 

িজবুি কিজ, তবিনা বা কডক্সৰবঞ্চৰ িল্ি আশ্ৰ্ ়ল্'ব ল্াৰগ। 

৩) ঘৰৰ বাতহৰি িাতকৰল্ গছ-গছতন নিকা িুকতল্ িাইি িাতকব পাতৰৰল্ ভাল্। 

৪) তবজুল্ী খুোঁটা, গছ-গছতন িকা িাইৰপৰা আোঁিৰি িাতকব ল্াৰগ। 

৫) কিৌৰা-কিৌতৰ কতৰব নাল্াৰগ। 

৬) ত্ ৰকাৰনা ধৰণৰ জুই, তবজুল্ী সৰবৰাহ, ৰন্ধন কগছ আতি বযৱহাৰ কতৰব নাল্াৰগ। 

তবজুল্ী সৰবৰাহ ৰন্ধন কগছ আতি বন্ধ কতৰ তিব ল্াৰগ।  

 


