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পটেূধি: 

বন্যা ধীর্র ধীর্র আসর্ি পার্র, হবশ বকছু বিন্ সময় লার্ে িা  র্ি, অথবা বন্যা কর্য়ক বমবন্র্ের 
মর্ধযই ঘের্ি পার্র, র্ার্ক বলা  য় আকবিক বন্যা। খবর হশান্ার সমর্য় আপবন্ ফ্লাি ওয়াচ বা 
বন্যার ওপর ন্জর এবং ফ্লাি ওয়াবন্যং বা বন্যার সিকীকরণ এর মর্িা িটুি পবরভাষা শুন্র্ি 
পার্বন্। 

 ফ্লািওয়োচ অথযাৎ বন্যা  র্ি পার্র এবং ফ্লাশ ফ্লািওয়োচ মার্ন্ আকবিক বন্যা  ওয়ার 
সম্ভাবন্া রর্য়র্ছ এবং িা হকান্ রকম সিকীকরণ ছাডাই  র্ি পার্র। 

 বন্যার সতর্কীর্করণ  অথযাৎ বন্যা  র্ে অথবা  র্ি চর্লর্ছ। 

 আকবিক বন্যার সতর্কীর্করণ  অথযাৎ আকবিক বন্যা  র্ে। 

বন্যা  ওয়ার আর্ে আপবন্ এমন্ অর্ন্ক বকছু করর্ি পার্রন্ র্ার্ি আপন্ার পবরবার এবং সম্পবির 
কম ক্ষবি  য়। 

র্নযোর আশে: 
 আপবন্ র্বি খুব উঁচু এবং শক্ত কর্র বাবড ন্া বান্ান্ ির্ব বন্যা প্রবণ এলাকায় বাবড বান্ার্ন্া এবডর্য় চলুন্। 
 বন্যার আশঙ্কা  র্লই চুল্লী, জল েরম করার ব োর এবং ববিুযবিক পযার্ন্ল উঁচু করুন্। 
 আপন্ার বাবডর ন্িয মাগুবল বির্য় র্ার্ি বন্যার জল প্রর্বশ করর্ি ন্া পার্র িার জন্য ন্িয মার্ি "হচক ভালভ” লাোন্। 
 আপন্ার এলাকার বাবডগুর্লার্ি র্ার্ি বন্যার জল ন্া ঢুকর্ি পার্র িার জন্য আপন্ার সম্প্রিার্য়র কমযকিয ারা হকান্ 

রকম বাঁধ (হলবভ, ববম, ফ্লািওয়াল) বন্মযাণ করার পবরকল্পন্া কর্রর্ছন্ বকন্া িা জান্র্ি িাঁর্ির সার্থ হর্াোর্র্াে 
করুন্। 

 আপন্ার বাবডর ভূেভয স্থ অংশ হথর্ক র্ার্ি জল ঢুকর্ি ন্া পার্র িার জন্য হসই অংর্শর হিওয়াল গুর্লার্ি জলার্ভিয বা 
ওয়াোরপ্রুবফং হর্ৌে প্রর্য়াে করুন্। 

র্নযোর সিয়: 
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যধি আপনোর এলোর্কোয় র্নযো হয়, তশর্ আপনোর উধচত: 

 ির্থযর জন্য হরবিও এবং হেবলবভশন্ শুন্ুন্। 
 আকবিক বন্যা  র্ি পার্র হসই সির্ে অবেি থাকুন্। র্বি আকবিক বন্যা  ওয়ার সম্ভাবন্া থার্ক, ির্ব িৎক্ষণাৎ 

হকার্ন্া উঁচু জায়োয় সর্র র্ান্। সর্র র্াওয়ার জন্য বন্র্িয র্শর অর্পক্ষা করর্বন্ ন্া। 
 জলপ্রবা , বন্কাশী ন্ালা, বেবরখাি এবং অন্যান্য স্থান্গুবল হর্খার্ন্  ঠাৎ কর্র বন্য  য় হসই সকল স্থান্ হথর্ক সাবধান্ 

থাকুন্। অবিবরক্ত বৃবিপার্ির ফর্ল হকান্ রকম সিকয বাণী ছাডাও এই সব অঞ্চর্ল আকবিক বন্যা  র্ি পার্র। 
 ববিুযবিক সরঞ্জামগুবলর্ক সংর্র্াে বববেন্ন করুন্। আপবন্ র্বি বভর্জ অবস্থায় থার্কন্ বা জর্ল িাঁবডর্য় থার্কন্ ির্ব 

ববিুযবিক র্ন্ত্রপাবি হছাঁর্বন্ ন্া। 
 

র্নযোর সিয় েোধ়ি চোলোশনোর ঘটনো:  
বন্যায় কববলি অবস্থায় োবড চালার্ন্ার সময় বন্র্ের গুরুত্বপূণয ববষয়গুবল মর্ন্ রাখর্ি  র্ব : 

 র্াত্রীবা ী োবডর ন্ীর্চ র্বি প্রায় ছয় ইবঞ্চ জল থার্ক ির্ব িা হববশরভাে োবডর বন্য়ন্ত্রণ  ারার্ন্ার অথবা হথর্ম 
র্াওয়ার কারণ  র্ব। 

 এক ফুে জর্ল হববশর ভাে োডীই ভাসর্ব। 
 িুই ফুে প্রবা মান্ জল হপােয  ইউটিবলটি হভব র্কল (SUV’s) এবং বপক-আপস স  প্রায় সব োবডর্কই ভাবসর্য় 

বন্র্য় হর্র্ি পার্র।  

র্নযোর পশর: 

বন্যা পরবিী সমর্য়র জন্য বন্েবলবখি বন্র্িয বশকাসমূ  : 

 কবমউবন্টি(সমুিায়)-এর পান্ীয় জল পান্ করার হর্ােয আর্ছ বকন্া িা জান্র্ি খবর শুন্ুন্। 
 বন্যার জল এবডর্য় চলুন্; হিল, েযাস এবং কাঁচা ন্িয মার দ্বারা জল িূবষি  র্ি পার্র। মাটির িলার বা ন্ীর্চর 

ববিুযবিক সংর্র্াে হথর্ক জল ববিুযবিকভার্ব চাজয ও  র্য় থাকর্ি পার্র। 
 প্রবা মান্ জল এবডর্য় চলুন্। 
 হর্ এলাকাগুবল হথর্ক জল হন্র্ম হের্ছ হসই এলাকাগুবলর্ি সাবধান্ হ ান্। রাস্তা  য়ি িুবযল  র্য় হের্ছ এবং োবডর 

ওজর্ন্ িা হভর্ে পডর্ি পার্র। 
 মাটির বন্র্চর ববিুযবিক লাইর্ন্র হথর্ক িূর্র থাকুন্ এবং পাওয়ার হকাম্পাবন্র্ি বরর্পােয  করুন্। 
 র্খন্ কিৃয পক্ষ অবস্থার্ক বন্রাপি হঘাষণা করর্ব শুধুমাত্র িখন্ই বাবড বফরুন্।  
 র্বি বন্যার জর্ল হকান্ বাবড হঘরা থার্ক ির্ব হস রকম বাবড হথর্ক িূর্র থাকুন্। 
 হকার্ন্া বাবডর্ি প্রর্বশ করার আর্ে চরম সাবধান্িা অবলিন্ করুন্; হসখার্ন্  য়ি লুকার্ন্া ক্ষয় থাকর্ি পার্র, ববর্শষ 

কর্র বভর্ি।  
 ক্ষবিগ্রস্ত হসপটিক েযাঙ্ক, হসসপুল, বপে এবং বলবচং বযবস্থা র্ি িাডািাবড সম্ভব সাবরর্য় িুলুন্। ক্ষবিগ্রস্ত বন্কাশী বযবস্থা 

স্বার্স্থযর জন্য গুরুির ববপি। 
 র্া র্া বভর্জ হের্ছ সব বকছুর্ক পবরষ্কার এবং সংিমণ মুক্ত করুন্। বন্যার জল সর্র র্াওয়ার পর্র হর্ মাটি পর্ড থার্ক 

িার্ি বন্কাশী ময়লা ও রাসায়বন্ক দ্রবয থাকর্ি পার্র। 

 

 


