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পটভূমি: 
ভূম্বিকম্প হটাৎ, ম্বহংসাত্মক এবং জকান সতকক তা ছািাই ঘরট৷ সিরয়র আরে সম্ভাম্ববত ম্ববপি সনাক্ত কররত এবং অম্বিি পম্বরকল্পনার  
দ্বারা জকান ভূম্বিকম্প জেরক গুরুতর আঘাত এবং েীবরনর ক্ষম্বতর ম্ববপি কিারত পাররন৷ 

ভূমিকম্পের আম্পগ: 

বোমিম্পি মবপদগুমিম্পক ্োচোই করুন 
 জিওয়ারল ম্বনরাপরি তাক জবেঁরে রাখুন৷ 
 ম্বনরের তারক বি বা ভারী বস্তু রাখুন৷ 
 ভঙ্গরু আইরটিগুম্বল জেিন জবাতরলর খাবার, গ্লাস এবং েীনা িাটির ম্বেম্বনসগুম্বল নীরে রাখুন ম্বছত্ম্বকম্বনর সারে বন্ধ আলিাম্বরর জভতরর রাখুন৷ 
 ভারী আইরটিগুরলারক জেিন ম্ববছানা জেরক িুরর োকা ছম্ববসিূহ এবং আয়নাগুম্বল, পালঙ্ক, এবং িানুষরির বসার োয়োগুরলারক টাম্বঙ্গরয় রাখুন৷ 
 জেস ওভাররহড লাইট ম্বিক্সোসক৷ 
 ত্রুটিপূর্ক ববিুযম্বতক তাররর এবং ম্বলরকে েযাস কারনকশরনর জিরািত করুন৷ এরত সম্ভাবয আগুরনর ঝুেঁ ম্বক আরছ৷ 
 ছারি বা ম্বভরে জকান েভীর িাটলরক জিরািত করুন৷ েম্বি জকান সংেঠনিূলক ক্ষম্বতর লক্ষর্ োরক তাহরল ম্ববরশষজ্ঞ-এর জেরক পরািশক  প্রাপ্ত 

করুন৷ 

একটি জরুরী শ্োগোম্প্োগ পমরকল্পনো মবকোে করুন 
 জকান জক্ষরে একটি ভূম্বিকরম্পর সিরয় েম্বি পম্বরবাররর সিসযরা এক অপররর জেরক আলািা হরয় োয় (একটি বাস্তম্ববক সম্ভাবনা েখন ম্বিরন 

বিরা কারে এবং বাছারা সু্করল বযস্ত োরক), তাহরল জসই িুরেক ারের পরর এক করার একটি পম্বরকল্পনার ম্ববকাশ করা হয়৷ 
 রারেযর বাইররর সম্পরকক র িানুষরির বা বনু্ধরির “পম্বরবাররর সম্পকক ” ম্বহরসরব সরবাহ করর৷ জকান িুরেক ারের পর, িীঘক িুরত্ব কল করা প্রায় সহে 

হরয় োরব৷ ম্বনম্বিত করর ম্বনন জে পম্বরবাররর সকরলই জোোরোে বযম্বক্তর নাি, ঠিকানা এবং জিান নির োরনন৷ 
 আপনার পম্বরকল্পনা ম্বকভারব বতরী কররবন তা ম্বশখরত www.72hours.dc.gov –এ পম্বরিশকন করুন৷ 

মভিম্পর এবং বোইম্পর সুরমিি স্থোনগুমি সনোক্ত করুন 
 একটি ভারী জডস্ক বা জটম্ববল অনুোয়ী বম্বলষ্ঠ িাম্বনকোররর অেীরন আরছ৷ 
 ম্বভতররর জিয়ারলর ম্ববরুরে৷ 
 জকাোয় গ্লাস ভাঙ্গরব োনালায়, আয়নায়, ছম্ববগুরলারত, বা জসখারন জেখারন ভারী বইরয়র আলিাম্বর বা অনযানয বাম্বির িাম্বনকোর পরর জেরত 

পারর জসখান জেরক িুরর সম্বররয় রাখুন৷ 
 জখালা োরয়োয়, ভবন জেরক িুরর, োছপালা, এবং জটম্বলরিান ও ম্ববিুযৎ-এর লাইনগুরলার উপর জেরক বা এক্সরপ্রসওরয় উপর জেরক হয়৷ 

হোম্পি দুম্প য্োগ সরবোহ আম্পে 
 ফ্ল্যাশলাইটগুম্বল এবং নতুন বযাটাম্বর৷ 
 বহনীয় বযাটাম্বর-োম্বলত জরম্বডও এবং অম্বতম্বরক্ত বযাটাম্বর৷ 
 প্রােম্বিক ম্বেম্বকত্সার ম্বকট৷ 
 েরুরী খািয এবং েল৷ 
 অ-ববিুযম্বতক কযান জখালার সরঞ্জাি৷ 
 অতযাবশযক ঔষে৷ 
 টাকা ও জেম্বডট কাডক সিূহ৷ 

ভূমিকম্পের সিয়: 

ভূম্বিকরম্পর সিয় েম্বি সম্ভব হরয় তাহরল সুরম্বক্ষত োকুন৷  এটির ম্ববষয় সরেতন োকরবন জে ভূম্বিকম্প একটি জছাট ঝটকা এবং আসরল একটি বি 
ভূম্বিকম্প ঘটারত পারর৷ আপনার ম্বনকটবতী একটি সুরম্বক্ষত স্থারন োন এবং আপম্বন েম্বি ম্বভতরর োকরন তাহরল ঝটকা বন্ধ না হওয়া পেকন্ত ম্বভতররই 
োকরবন এবং সুরম্বক্ষত জবাে কররবন৷ 

্মদ মভিম্পর হয় 
 িোটিম্পি শেম্পি মদন; শক্ত জটম্ববল বা িাম্বনকোররর অনয জকান অংরশর দ্বারা ম্বনরেরক জেরক ম্বনন; এবং ঝটকা না োিা পেকন্ত এটিরক েরর োকুন৷ 

েম্বি জকান জটম্ববল বা জডস্ক আপনার কারছ না োরক, তাহরল আপনার িাো এবং িুখরক িুরটা হাত ম্বিরয় জেরক ম্বনন এবং ভবরনর ম্বভতরর জকান 
জকারনরত বরস োন৷ 

 কােঁে, োনালা, বাইররর িরোগুরলা এবং জিয়ালগুরলা ও অনযানয সব ম্বকছুর কাছ জেরক িুরর োকুন, জেগুরলা পরি জেরত পারর, জেিন হল 
আরলার ম্বিক্সোর বা িাম্বনকোর৷ 

 ম্ববছানায় বরস োকুন েম্বি আপম্বন ভূম্বিকরম্পর সিরয় ওখারন োরকন৷ আপনার িাোরক বাম্বলশ ম্বিরয় েরর রক্ষা করর রাখুন, েতকু্ষন না 
আপনারা জকান ভারী আরলার ম্বিক্সোরর পরি োন৷ জসই জক্ষরে, জকান ম্বনকটবতী সুরম্বক্ষত স্থারন েরল োন৷ 

 শুেুিাে আশ্ররয়র েনয জকান িরোর রাস্তা বযবহার করুন৷ েম্বি এটা বন্ধ হরয় োরক এবং আপম্বন োরনন জে এটি শক্ত আরছ তাহরল তাররর 
ভার ম্বিরয় িাম্বিরয় োকুন৷ 

 ঝটকা জেরি না োওয়া পেকন্ত ম্বভতরর োকুন এবং এটা বাইরর োওয়ার তুলনায় জবম্বশ সুরম্বক্ষত৷ েরবষর্ায় জিখা জেরছ জে সবকাম্বেক আঘাত 
িানুরষর বাম্বির ম্বভতরর এক োরয়ো জেরক অনয োরয়োয় জেরত বা বাম্বির বাইরর জবরারত ম্বেরয় ঘরট৷ 

 এটির ম্ববষয় সরেতন োকরবন জে ম্ববিুযৎ েরল ম্বেরয় োরক জেন বা ম্বরেঁক্লার ম্বসরেি ও িায়ার এলািক অন হরয় োয়৷ 
 এম্বলরভটারগুরলা বযবহার কররবন না৷ 
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্মদ বোইম্পর থোম্পকন 

 জসখারনই োকুন৷ 
 ভবনগুরলা, রাস্তার লায়টগুরলা, এবং উপরোম্বেতা তারগুরলা জেরক িুরর সরর োকুন৷ 
 ঝটকা জেরি না োওয়া পেকন্ত জকান জখালা োরয়োয় োকরল, ওখারনই োকুন৷ সবকাম্বেক ম্ববপি সরাসম্বর ভবরনর বাইরর, এবং বাইররর জিয়ারলর 

সারে ম্ববিযিান হয়৷ 1933 জেরক অরনক জলাক প্রায় 120 েন ম্বনহত হরয়রছ, িীঘক সিুদ্র বসকত ভূম্বিকরম্প ো িানুষরির ভবরনর বাইররর 
োওয়ার েনয এবং জিয়ারলর ধ্বরসর দ্বারা ঘটিত হরয়রছ৷ ভূম্বিকরম্পর সিরয় িাটিরত জঘারা সরাসম্বর িৃতুযর বা আঘারতর সরঙ্গ সম্মখুীন হওয়ার 
িত হরে৷ সবকাম্বেক ভূম্বিকরম্পর লক্ষর্ হল জিয়ারলর ধ্বস, গ্লারসর জভরঙ্গ োওয়া, এবং ম্বেম্বনরসর পরি োওয়ারত জবাঝা োয়৷ 

্মদ শকোন ্োনবোহম্পন থোম্পকন 
 ম্বনরাপি অনুোয়ী সরঙ্গ সরঙ্গ তারক োম্বিরয় জিলুন এবং ্োনবোহম্পনই থোকুন৷ ভবন, োছ, ওভারপারসসস এবং উপরোম্বেতা তাররর ম্বনরে বা 

কারছ োিরবন না৷ 
 একবার ভূম্বিকম্প জেরি োওয়ার পর, সতকক তার সরঙ্গ এম্বেরয় োন৷ ভূম্বিকরম্পর দ্বারা ক্ষম্বত হওয়া রাস্তা, জসতু, বা রাম্পগুম্বলরক এম্বিরয় েলুন৷ 

্মদ ধ্বংসোবম্পেম্পষর অধীম্পন আটম্পক ্োন 
 কখনও জকান ম্বিয়াসলাই োলারবন না৷ 
 েুরলার সম্পরকক  ওিারনারত েলরবন না৷ 
 আপনার িুখটারক রুিাল বা কাপি ম্বিরয় জেরক রাখুন৷ 
 জকান পাইপ বা জিয়ারল জটাকা ম্বিরয় রাখুন োরত উোরকিীরা আপনারক সনাক্ত কররত পারর৷ একটি ম্বসটি বযবহার করুন েম্বি সম্ভব হরয় 

োরক৷ শুেু জশষ অবলিরন ম্বেত্কার করুন৷ ম্বেত্কার করারত আপম্বন হরয়ত অরনক িাোয় েুরলা ম্বভতরর ম্বনরয় ম্বনরত পাররন৷ 

ভূমিকম্পের পম্পর: 

 
 কেম্পনর পম্পর অনুিোন করো৷ এই জেৌন কম্পনগুরলা সাোরনত প্রোন কম্পরনর তুলনায় কি ম্বহংসাত্মক ম্বকন্তু অম্বতম্বরক্ত ক্ষম্বত করার েনয জেিন 

জকান ভবরনর েঠনরক িুবকল কররত ো ম্বকন্তু পররর জকান প্রেি ঘন্টার, ম্বিরনর, সপ্তারহর, বা এিনম্বক িারসর কম্পনরক জিরল ম্বিরত পেকাপ্ত হরে৷ 
 শকোন বযোটোমর-চোমিি শরমিও বো শটমিমভেনম্পক শুনুন৷ সবকরশষ েরুরী তরেযর েনয শুনুন৷ 
 শুধুিোত্র জরুরী কিগুমির জনয শটমিম্পেোন বযবহোর করুন৷ 
 কযোমবম্পনটগুম্পিো সিকয িোর সোম্পথ খুিুন৷ এটির ম্ববষয় সরেতন োকরবন জে ম্বেম্বনসগুরলা তাক জেরক পরি জেরত পারর৷ 
 িমিকর এিোকো শথম্পক দুম্পর চম্পি ্োন৷ িুরর োকুন েতকু্ষন না আপনার সহায়তা ম্ববরশষভারব পুম্বলশ, িিকলকিী, বা োন সংস্থা দ্বারা অনুররাে 

না করা হয়৷ বাম্বি তখনই ম্বিররবন েখন অনুিিানকারীরা জেরত ম্বনরাপি িরন কররব৷  
 ্মদ আপমন সিুম্পের কোম্পে থোম্পকন িোহম্পি সুনোিী শথম্পক সম্পচিন থোকম্পবন৷ এইগুরলারক ম্বসসম্বিক সিুরদ্রর তরঙ্গও বলা হয় (ভুলবসত 

“জোয়াররর জেউ”-ও বলা হয়)৷ েখন স্থানীয় অনুরিািনকারীরা জকান সুনািীর সতকক তা জবর কররন, তাহরল এই ম্ববষয় সরেতন োকরবন জে একটি 
ক্ষম্বতকরক জেউ-এর েি আসরত পারর৷ সিুদ্রঘাটগুরলা জেরক িুরর োকুন৷ 

 আঘোি বো আটম্পক ্োওয়ো বযমক্তম্পদর সোহো্য করুন৷ িরন রাখরবন আপনার প্রম্বতরবশীরক সাহােয কররত োরির ম্ববরশষ গুতরত্বর প্ররয়ােন 
জেিন হল বাচ্চারা, বৃে এবং প্রম্বতবন্ধী বযম্বক্তরা৷ জেখারন প্ররয়ােন জসখারন প্রােম্বিক ম্বেম্বকত্সা প্রিান করুন৷ গুরুতর আহত বযম্বক্তরির এক োরয়ো 
জেরক অনয োরয়ো ম্বনরয় োরবন না েতকু্ষন না তারা অম্ববলরি আরও ম্ববপরির িরেয না োরকন৷ সহায়তার েনয কল করুন৷ 

 মচত্তভ্রংে ঔষধ, মিচ, শপট্রি, বো অনয জ্বিনেীি িরি পদোথয অমবিম্পম্ব পমরষ্কোর কম্পর শেিুন৷ জসই এলাকাগুম্বল জছরি ম্বিন জেখান জেরক 
আপম্বন অনয জকান জকম্বিকযারলর েযারসর বা জোেঁয়ার েন্ধ পান৷ 

 িমির জনয মচিমনর সিগ্র দদঘয য পমরদেযন করুন। অলম্বক্ষত ক্ষম্বত অম্বি সংরোে ঘটারত পারর। 
 কো য্কোমরিো পমরদেযন করুন। 
 গযোস মিক করম্পে মকনো িো ্োচোই করুন। আপম্বন েযারসর েন্ধ পান অেবা বা িুেঁ -এর বা েযারসর হাস ম্বহস শব্দ শুনরত পান, 

োনালা খুরল ম্বিন এবং অম্ববলরি ভবন জছরি জবম্বিরয় োন। বাইররর প্রোন ভালভ জেরক েযাস বন্ধ করুন েম্বি আপম্বন প্রম্বতরবশীর 
বাম্বি জেরক েযাস জকাম্পানীরক কল কররত পাররন। আপম্বন েম্বি জকারনা কাররর্ েযাস বন্ধ করর জিরলন , তাহরল  এটিরক অবশযই একটি 
জপশািাররক ম্বিরয় োলু করারত হরব। 

 দবদুযমিক মসম্পেম্পির িমির জনয শদখুন। আপম্বন েম্বি সু্ফম্বলঙ্গ বা ভাঙা বা জছেঁ িা তার জিখরত পান অেবা আপম্বন েম্বি েরি 
অন্তররর্র েন্ধ পান, প্রোন ম্বিউে বক্স বা সাম্বকক ট জেকাররর ম্ববিুযৎ বন্ধ করর ম্বিন। আপনারক েম্বি ম্বিউে বক্স বা সাম্বকক ট জেকার 
জপরত েরল পা ম্বিরত হরল পরািরশকর েনয প্রেরি একেন ইরলম্বিম্বশয়ানরক কল করুন। 

 মনকোেী এবং জি িোইনগুমির িমির জনয ্োচোই করুন। আপম্বন েম্বি সরেহ কররন ম্বনকাশী লাইনগুম্বলর ক্ষম্বতিস্ত হরয়রছ, টয়রলট 
বযবহার এিান এবং একেন কলম্বিস্ত্রীরক ডাকুন। েম্বি েরলর পাইপ ক্ষম্বতিস্ত হয়, েল জকাম্পানীর সারে জোোরোে করুন এবং কল 
জেরক েরলর বযবহার এিান। আপম্বন বররির ম্বকউব েম্বলরয় ম্বনরাপরি েল জপরত পাররন। 

 


