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সারা পৃথিবীতে সংঘটিে প্রাকৃথেক দুত্ যাগগুত ার একটি ভূথিকম্প। আিাতের দেতে প্রায় প্রথেবছর মৃদু িাত্রায় ভূথিকম্প 

অনুভূে হয়। পথরতবেগে থবপ্ যতয়র কারতে দ্ দকাত া সিয় ভূথিকম্প হতে পাতর। বাং াতেে ভূথিকতম্পর জন্য অেযন্ত ঝুঁথকপূে য, 

থবতেষ কতর উচ্চ িাত্রায় ভূথিকম্প হত  রাজধা ী ঢাকা ধ্বংসস্তূতপ পথরেে হতব। দেে- থবতেতের থবথিন্ন গতবষোয় থবষয়টি উতে আসতছ। 

সরকার প্রেীে ভূথিকম্প ঝুঁথক থ রূপে িা থিতত্র; দ্খাত  পুতরা দেেতক থে টি িাতগ িাগ করা হতয়তছ। োর িতে উচ্চ ঝুঁথকসম্পন্ন 

দেেগুত া হতে থসত ট, দিৌ িীবাজার, হথবগঞ্জ, সু ািগঞ্জ , থকতোরগঞ্জ , দেরপুর ও দ ত্রতকা া। আর ঝুঁথক-২ বা িেি ঝুঁথকতে রতয়তছ 

িট্টগ্রাি ও পাব যেয িট্টগ্রাি  অঞ্চ , টাঙ্গাই , গাজীপুর, ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ , বগুড়া, গাইবান্ধা, রংপুর ও কুথড়গ্রাি। এর বাইতর দেতের অন্যান্য 

এ াকাগুত া কি ঝুঁথকপূে য এ াকা থহতসতব থিথিে করা হতয়তছ। 

 

১৯৮৮ সা  দিতক এখ  প্ যন্ত ১২ টি িাঝাথর িাত র ভূথিকম্প বাং াতেে ও এর আেপাে অঞ্চত  হতয়তছ, ্ ার অথধকাংতেরই 

উৎপথিস্হ  থছ  িারে; থবতেষ কতর থত্রপুরা, আসাি ও থিতজারাি অঞ্চত । ১৯৮৮ সাত  ৫.৮ িাত্রার ভূথিকম্প থসত ট  অঞ্চ  দবে 

দজাতরতোতর দকতপ উতে, ্ার স্হাথয়ত্ব থছ  ৫০ দসতকতেরও দবথে। আর এ ভূথিকতম্পর উৎপথিস্হ  থছ  িারতের থত্রপুরা রাতজয। 

১৯৮৯ সাত  ৫.২ িাত্রায় ভূথিকতম্প দকতপ উতে থসত ট ও এর আেপাে  এ াকা। ২০১৮ দিতক ২০২২ সাত র েথ্য- উপাি বতেষে 

করত  দেখা ্ায়, ২০১৮ সাত  থে বার, ২০১৯ সাত  একবার, ২০২০ সাত  দুবার, ২০২১ সাত  থে বার ও ২০২২  সাত  একবার 

ভূকম্প  হতয়তছ, ্ ার গড় িাত্রা থছ  ৪.১ দিতক ৫.৬ এর িতে। থবজ্ঞা ীতের িতে, বাং াতেে মূ ে ইথেয়া  দেতটর ওপর অবথস্হথেে। 

আর এ দেট ক্রিাগেিাতব উির ও উির পূব য থেতক ইউতরাথেয়া  দেতটর থেতক ধাথবে হতে, ্ার পথরিাে প্রথেবছতর ৪ েেথিক ৬ 

দিতক ৪ েেথিক ৮ দসথিথিটার। এর ফত  ইথেয়া  দেট ইউতরাথেয়া  দেতটর  ীতি ঢুতক ্ াতে। বাং াতেতে দ্ দকাত া সিয় েথিো ী 

ভূথিকম্প আঘাে হা তে পাতর। ভূথিকতম্পর সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষথের হাে দিতক রক্ষার জন্য আিাতের সতিে  িাকার পাোপাথে প্রতয়াজ ীয় 

ব্যবস্থা থ তে হতব। 

 

ভূ-অিযন্ততর থে ায় পীড়দ র জন্য দ্ েথির সঞ্চয় ঘতট, দসই েথির হোৎ মুথি ঘটত  ভূ-পৃষ্ঠ ক্ষথেতকর জন্য দেঁতপ ওতে 

এবং ভূ-ত্বতকর থকছু অংে আতদাথ ে হয়। এই রূপ আকথিক ও ক্ষেস্থায়ী কম্প তক ভূথিকম্প বত । কম্প -েরঙ্গ দিতক দ্ েথির 

সৃথি হয়, ো ভূথিকতম্পর িােতি প্রকাে পায়। এই েরঙ্গ ভূ-গতি যর দকাত া থ থে যি অঞ্চত  উৎপন্ন হয় এবং উৎসস্থ  দিতক িতুথে যতক 

ছথড়তয় পদড়। ভূথিকম্প সাধারেে কদয়ক দসতকণ্ড দিতক ১/২ থিথ ট স্থায়ী হয়। েতব থকছু থকছু ভূথিকম্প ৮-১০ থিথ টও স্থায়ী হয়। 

িাতঝ িাতঝ কম্প  এে দুব য  হয় দ্, ো অনুিব করা ্ায়  া। থকন্তু েথিো ী ও থবধ্বংসী ভূথিকতম্প ঘর-বাথড় ও ধ -সম্পথির ব্যাপক 

ক্ষয়ক্ষথে হয় এবং অসংখ্য প্রােহাথ  ঘতট। সাধারে জ্ঞাত  ভূথিকম্প েব্দটি দ্বারা দ্ দকাত া প্রকার ভূকম্প  জথ ে ঘট াতক দবাঝায় - 

দসটা প্রাকৃথেক অিবা িনুষ্য সৃি ্াই দহাক  া দক । দবথেরিাগ ভূথিকতম্পর কারে হদ া ভূগতি য ফাট  ও স্তরচ্যযথে হওয়া থকন্তু দসটা 

অন্যান্য কারে দ্ি  অগ্ন্যযৎপাে, ভূথিধস, খথ তে থবতফারে বা ভূগিযস্থ থ উথিয়ার গতবষোয় ঘটাত া আেথবক পরীক্ষা দিতকও হতে 

পাতর। ভূথিকতম্পর প্রািথিক ফাট তক বত  দফাকাস বা হাইতপাতসিার। এথপতসিার হদ া হাইতপাতসিার বরাবর িাটির উপথরস্থ 

জায়গা। থবতেষজ্ঞতের িতে ,ভূথিকম্প িাপক থরখটার দেত  ৩ দিতক ৩.৯৯ প্ যন্ত মৃদু ধরত র, ৪ দিতক ৪.৯৯ প্ যন্ত হা কা ধরত র, ৫ 

দিতক ৫.৯৯ প্ যন্ত েীব্র ভূথিকম্প , ৭ দিতক ৭.৯৯ প্ যন্ত প্র য়ংকরী এবং ৮ দিতক ৮ এর ওপতর দগত   িহাপ্র য়ংকরী ভূথিকম্প থহতসতব 

গণ্য।  

 

বাং াতেতে ঘ  ঘ  ভূথিকম্প   া হত ও দেেটি ভূথিকম্প অঞ্চত র িতে অবথস্হথেে। থবথিন্ন েথ্য দিতক জা া ্ায়,গে 

২০০ বছতরর িতে প্রথে ৩০ বছতর এই অঞ্চত  গদড় একটি প্রিে ভূথিকম্প অনুভূে হতয়তছ। বাং াতেতে প্রথেবছর গদড় ৩০ দিতক ৩৫ 

টি মৃদু ভূথিকম্প হয়। বাং াতেতে িয়াবহ ভূথিকতম্প বহু ঘরবাথড় ধ্বংস হওয়াসহ, অগথেে জীবজন্তু ও িানুতষর মৃতুয এবং সতব যাপথর 

 েীর গথেপি পথরব যেত র ইথেহাস পাওয়া ্ায়। িরেকাত র িতে বাং াতেতে অনুভূে িয়াবহ ভূথিকম্পগুত ার িতে উতেখত্াগ্য 

১৮৮৫ সাত র দবঙ্গ  ভূথিকম্প , ১৯৩২ সাত র উিরবঙ্গ ভূথিকম্প, ১৯৩৫ ও ৪২ সাত র িতে বাং ার ভূথিকম্প থবতেষিাতব 

উতেখত্াগ্য। 

 

ভূথিকম্প থবোরেতের িতে দকাত া এ াকায় একবার ভূথিকম্প হত  দসখা কার িাটির স্তর আ গা হতয় ্ায়। আ গা িাটির 

স্তর ধীতর ধীতর েি হতে িাতক এবং এতে প্রায় ১০০ বছর দ তগ ্ায়। িধুপুর বা আসাতির ডাউথক  েীর ে তেেচ্যযথে দিতক ্থে ৮ 

িাত্রা বা োর দিতয় অথধক িাত্রার ভূথিকম্প আঘাে হাত  েতব বাং াতেতের ব্যাপক ক্ষথে হতব। থবতেষ কতর ঘ বসথেপূে য  ঢাকার 
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ক্ষথে হতব অকল্প ীয়। f‚wgK‡¤ú XvKvq e¨vcK ÿqÿwZi Rb¨ `vqx KviY¸‡jv n‡”Q- RbmsL¨vi NbZ¡, Aí RvqMvq AwaK feb, 

AcwiKwíZ AeKvVv‡gv cÖ‡qvRbxq †Lvjv RvqMvi Afve, Mwjc_, jvBdjvBb¸‡jvi Ae¨e¯’vcbv BZ¨vw`| hw` KL‡bv XvKv 

kn‡ii e‡ov ai‡bi f‚wgK¤ú AvNvZ nv‡b Z‡e miæ Mwjc‡_i Kvi‡Y D×viKvR e¨vnZ n‡e| d‡j f‚wgK¤ú cieZ©x mgq e¨vcK 

cÖvYnvwb NU‡e| বছর কতয়ক আতগ এক জথরতপ জা াত া হয়, বাং াতেতে ৭ দিতক ৭.৫ িাত্রার ভূথিকম্প হত  রাজধা ী ঢাকার প্রায় 

৭২ হাজার িব  সম্পূে য ধ্বংস হদয় ্াতব। এটা রাতের দব া হত   গরীর ৯০ হাজার িানুষ হোহে হতব। েতব থবতেষজ্ঞরা ব তছ , এর 

দিতয় অত ক দবথে ক্ষয়ক্ষথে হতব। সিথিে দুত্ যাগ ব্যবস্থাপ া কি যসূথি (থসথডএিথপ) ও জাইকা ২০০৯ সাত  ঢাকায় সাে বা োর দবথে 

িাত্রার ভূথিকম্প হত  েহতরর ৭২ হাজার িব  দিতে পড়তব; এক  াখ ৩৫ হাজার িব  ক্ষথেগ্রস্ত হতব। থবেে অঞ্চ  পথরকল্প া বা 

ডযাপ ২০২২ অনু্ায়ী, ঢাকা িহা গরী এ াকায় দিাট রাস্তার িাত্র ১০ েোংতের প্রস্থ ২০ ফুট বা োর দবথে। অি যাৎ ৯০ েোংে রাস্তা 

২০ ফুতটর কি িওড়া। এসব অপ্রেস্ত রাস্তা ভূথিকম্প বা দ্ দকাত া প্রাকৃথেক দুত্ যাগ দিাকাথব ায় বতড়া বাধা তেথর করতে পাতর। সারা 

দেতে বতড়া বতড়া েহতর থসটি কতপ যাতরেত র িােতি দসখা কার বাসাবাথড় ভূথিকম্প -সহ ীয় থক া, দসটা ্ািাই করতে হতব৷ দকাত া 

বাসা খারাপ িাকত  িজবুে করার ব্যবস্থা করতে হতব৷ কারে, ভূথিকতম্প ৯০ েোংে িানুষ িারা ্ায় িব  ধতস৷ 

 

থবথিন্ন প্রাকৃথেক দুত্ যাতগর পূব যািাস পাওয়া দগত ও ভূথিকতম্পর দব ায় সুত্াগ দ ই।ভূথিকতম্প ঘতরর ছাে বা দেয়া  ধতস, 

তবদুযথেক খ ুঁটি বা গাছ পতড় থগতয় ক্ষয়ক্ষথে ঘতট িাতক। এছাড়া তবদুযথেক োর পতড় বা গ্যাস  াই  দফতট অথগ্ন্সংত্াতগর ঘট া ঘতট 

এবং োতে ক্ষয়ক্ষথে দবতড় ্ায়।ফত  ভূথিকম্প সম্পতকয সতিে ো গতড় তুত  হোহতের ঘট া কথিতয় আ া সম্ভব। ভূথিকতম্পর 

পূব যপ্রস্তুথে থহতসতব আিাতের জরুথর পেতক্ষপ থ তে হতব। ইিারে থ ি যাে থবথধিা া দিত  বাথড় থ ি যাে করা; গ্যাস, থবদুযৎ ও পাথ  

সরবরাতহর সংত্াগ ঝথকমুি থক  া ো থ য়থিে পরীক্ষা করা ও এগুত া অবস্থা  এবং বন্ধ করার থ য়ি সম্পতকয বাসার সক তক 

জাথ তয় রাখা; জরুথর অবস্হায় বাথড় দিতক দবর হওয়ার সম্ভাব্য একাথধক পি ও বাথড়র পাতের ফাঁকা জায়গা পথরবাতরর সক তক 

দেথখতয় রাখা; f~wgK‡¤úi Kvi‡Y N‡ii fvwi AvmevecÎ †hgb- Avjgvwi, †kj&d, dz‡ji Ue, Qwei †d«g BZ¨vw` c‡o wM‡q hv‡Z 

`yN©Ubv bv NU‡Z cv‡i †mRb¨ †cQ‡b †_‡K AvsUv jvwM‡q †`qv‡ji mv‡_ AvUwK‡q ivLv; fvwi I f½yi wRwbmcÎ †mj‡di bx‡Pi 

w`‡K ivLv; dvqvi †÷kb, nvmcvZvj, wK¬wbK I m¦v¯’¨‡K‡›`ªi †Uwj‡dvb b¤¦i evwoi cÖKvk¨ ¯’v‡b ivLv hv‡Z mK‡j Zv †`L‡Z 

cv‡i; eûZj feb, gv‡K©U, †nv‡Uj, we`¨vj‡qi wmuwo cÖk¯’ Kiv Ges Riæwi `iRv I wmuwoi e¨e ’̄v ivLv, f~wgK‡¤úi mgq 

AvZ¥iÿvi Rb¨ N‡i GKwU e¨v‡M †iwWI, UP© jvBU, nvZywo, †nj‡gU, Kzovj I cÖv_wgK wPwKrmvi miÄvgmg~n gRy` ivL‡Z n‡e|   

 f~wgK‡¤úi mgq Kx Kiv DwPZ Ges Kx bqÑ G wel‡q aviYv _vKv LyeB Riæwi| f~K¤úb Abyf~Z n‡j kvšÍ _vK‡Z n‡e, 

AvZw¼Z n‡q †QvUvQywU Kiv ev mv‡_ mv‡_B evwo †_‡K †ei nIqvi †Póv Kiv DwPZ bq| KviY f~wgK¤ú mvaviYZ 30 †_‡K 40 

†m‡KÛ ¯’vqx nq Ges Zv ey‡S DV‡ZB 5 †_‡K 10 †m‡KÛ mgq P‡j hvq| ZvB f~wgK‡¤úi mgq feb †_‡K †`Š‡o †ei nIqv 

LyeB Su~wKc~Y©| f~wgK‡¤úi mgq weQvbvq _vK‡j evwjk w`‡q gv_v †X‡K wb‡Z n‡e Ges †Uwej, †W¯‹ ev k³ †Kv‡bv Avmevec‡Îi 

bx‡P AvkÖq wb‡Z n‡e| hvi bx‡P Avkªq †b‡eb Zv Ggbfv‡e a‡i _vK‡Z n‡e hv‡Z †mwU gv_vi Ici †_‡K m‡i bv hvq| G mgq 

k³ `iRvi †PŠKv‡Vi bx‡P A_ev wcjv‡ii cv‡k AvkÖq †bqv DËg| ivbœvN‡i _vK‡j hZ `ªyZ m¤¢e †ei n‡q Avm‡Z n‡e| m¤¢e 

n‡j `ªæZ evwoi we`y¨‡Zi g~j ms‡hvM wew”Qbœ Ki‡Z n‡e Ges M¨v‡mi Pvwe eÜ ivL‡Z n‡e| DuPy evwoi Rvbvjv, eviv›`v ev Qv` 

†_‡K jvd w`‡q euvPvi †Póv Kiv †evKvwg| G mgq wjd&U e¨envi Kiv wec¾bK| N‡ii evB‡i _vK‡j MvQ, DuPy evwo, we`y¨‡Zi 

LuywU †_‡K `~‡i †Lvjv¯’v‡b Avkªq wb‡Z n‡e| RbvKxY© Ni †hgb- Mv‡g©›Um d¨v±wi, nvmcvZvj, wm‡bgv nj, gv‡K©‡U _vK‡j evB‡i 

†ei nIqvi Rb¨ `iRvi mvg‡b wfo Kiv DwPZ bq| Mvwo‡Z _vK‡j IfviweªR, d¬vBIfvi, MvQ I we ỳ¨‡Zi LuywU †_‡K `~‡i Mvwo 

_vgv‡Z n‡e| f~K¤úb bv _vgv ch©šÍ Mvwoi †fZ‡iB Ae¯’vb Ki‡Z n‡e| f~wgK‡¤úi d‡j fvOv †`qv‡ji bx‡P Pvcv co‡j †ewk 

bovPovi †Póv Kiv DwPZ bq| G mg‡q Kvco w`‡q gyL †X‡K ivL‡Z n‡e hv‡Z ay‡jvevwj k¦vmbvwj‡Z bv †Xv‡K| m¤¢e n‡j 

†`qv‡ji cv‡k m‡i Avm‡Z n‡e Ges D×viKvix‡`i g‡bv‡hvM AvKl©‡Yi †Póv Ki‡Z n‡e| †kl cÖ‡Póv wn‡m‡e D”Pm¦‡i wPrKvi 

Ki‡Z n‡e| †Lqvj ivL‡Z n‡e, G mgq hv‡Z k¦vmh‡š¿ ay‡jvevwj cÖ‡ek bv K‡i| 

 

 G mKj welq QvovI f~wgK¤ú cieZ©x‡Z KiYxq wKQz welq i‡q‡Q| KviY mvaviYZ GKevi f~wgK¤ú n‡j cici 

K‡qKwU K¤ú‡bi NUbv N‡U _v‡K| f~wgK¤ú cieZ©x KiYxqmg~n n‡jv- cÖ_gevi Abyf~Z K¤úb †_‡g hvIqvi ci Ni †_‡K wmuwo 

w`‡q mvwie×fv‡e †ei n‡q Lvwj RvqMvq AvkÖq †bIqv; ˆe`y¨wZK ev †Uwj‡dv‡bi LuywU I Zvi, DuPy †`qvj I feb †_‡K `~‡i _vKv; 

M¨vm ev Ab¨ †Kv‡bv ivmvqwbK `ª‡e¨i MÜ †c‡j wbivc` `~i‡Z¡ m‡i hvIqv; Riæwi Z_¨ cvIqvi Rb¨ m¤¢e n‡j †iwWI‡mU e¨envi 

Kiv; †KD Amy¯’ n‡j h_vm¤¢e `ªæZ cÖv_wgK wPwKrmvi e¨e¯’v Kiv; D×vi Kv‡R wb‡qvwRZ ms¯’vmg~n‡K mn‡hvwMZv Kiv; D×v‡ii 

†ÿ‡Î wkï, e„×, Amy¯’ I cÖwZeÜx‡`i AMÖvwaKvi †`Iqv| g‡b ivL‡Z n‡e- cÖ_gevi K¤ú‡bi Kvi‡Y ÿwZMÖ¯Í ev AvswkK ÿwZMÖ¯Í 

feb, weªR I wewfbœ AeKvVv‡gv cieZx© f~K¤ú‡b a‡m †h‡Z cv‡i, ZvB †m¸‡jv †_‡K `~‡i _vK‡Z n‡e|   

 



 f~wgK‡¤úi g‡Zv cÖvK…wZK ̀ y‡h©vM †gvKvwejv Ki‡Z n‡e| Z‡e AvZw¼Z bv n‡q m‡PZbZv m„wói gva¨‡g ÿqÿwZ Kwg‡q 

Avbv m¤¢e| ZvB G mKj wel‡q wb‡R Rvb‡Z n‡e I cÖwZ‡ekx‡K Rvbv‡Z n‡e| m‡e©vcwi f~wgK‡¤úi SuywK †gvKvwejvq cÖ‡qvRb 

wbR `vwqZ¡ cvj‡bi mv‡_ mv‡_ mw¤§wjZ cÖ‡Póv|  

# 

wcAvBwW wdPvi 

 


