
 

 

যাসাইনমভন্টঃ সম্প্রতি সংঘটিি তফমের কম়েকটি দেমের ফড় ধরমনর বূতভকমের 

কারণ, উৎস ও ক্ষ়েক্ষতি সেমকে  িাতিকা প্রস্তুি কর। ফাংিামেমে এ ধরমনর দকাদনা 
বূতভকে সংঘটিি হমি এফং তফিু ক্ষ়েক্ষতি হমি দসমক্ষমে দেচ্ছামসফক তহসামফ 

দিাভার করণী়ে সেমকে  একটি প্রতিমফেন তিতর কর। 

এসএসতস ২০২২ (১০ভ দেতণ) ৫ভ সপ্তামহর এযাসাইনমভন্ট ফাংিামেে ও 

তফেতরচ়ে এর উত্তর 

বূতভকমের কারণ, উৎস ও ক্ষ়েক্ষতি সেমকে  িাতিকা প্রস্তুি 

সচূনাঃ 

বূমভকম্প একটি প্রাকৃমতক দরুমযাগ। ৃমথফীয ফহু দদর এফং ফহু ঞ্চরর এআ প্রফণতা রক্ষ কযা মায়। বযতায ফহু 

ধ্বংরীরায কাযণ মররফ বূমভকম্পরক দায়ী কযা য়। ধাযণা কযা য়, গত ৪ াজায ফছরযয বূমভকরম্পয 

ধ্বংরীরায় ৃমথফীয প্রায় ১ দকাটি ৫০ রাখ দরাক ভাযা দগরছ। 

নানা প্রাকৃমতক প্রমিয়ায় বূৃরেয মযফমতয ত রে। মফজ্ঞানীগণ ভরন করযন, বূত্বরকয মনরচয ংর দতজমিয় 

দাথযগুররা দথরক তা মফেমুযত য়। এআটা প্রমভত রয় ৃমথফীয বযন্তরয মযচরন দরারতয ৃমি য় এফং 
দখারন প্রফর মি উৎন্ন রয় বূত্বরকয মফমবন্ন ংরয অররাড়ন  মযফতয ন াধন কযরছ। 

বযন্তযীণ মি দ্বাযা বূত্বরকয এআ মযফতয ন প্রমিয়া মধয প্রমিয়ায় নুমেত য়। অকমিকবারফ 

মযফতয নকাযী মিয ভরধয বূমভকম্প অরেয়মগময প্রধান। কখরনা কখরনা বূৃরেয কতক ং ঠাৎ দকান 

কাযরন দকেঁ র উরঠ। 

এ কম্পন তযন্ত ভৃদ ুদথরক প্রচন্ড রয় থারক, মা ভাত্র করয়ক দরকন্ড স্থায়ী য়। বূৃরে এরূ অকমিক কম্পনরক 

ক্ষণস্থায়ী কম্পারেয বূমভকম্প ফরর। বূ-বযন্তরয দম স্থারন বূমভকরম্পয উৎমি য়, তারক বূমভকরম্পয দকন্দ্র 

ফদর। দকরন্দ্রয ঠিক দাজাুমজ ারয বূৃরেয নাভ উরকন্দ্র। 

কম্পরনয দফগ উরকন্দ্র রত ধীরয ধীরয চাযমদরক করভ মায়। 

বূতভকমের কারণঃ 

কাযণ নুন্ধান করয মফজ্ঞানীযা রক্ষয করযন ৃমথফীয মফরল মকছু এরাকায় বূকম্পন দফম য়। এ ভস্ত 

এরাকায় নফীন ফযতভারা ফমস্থত। তারদয ভরত মবমিীর এক চুযমত ফা পাটর ফযাফয অকলযরণ বূ-অররাড়ন 

রর বূমভকম্প য়। 



 

 

এছাড়া অরেয়মগমযয রাবা প্রচন্ড মিরত বূ-বযন্তয দথরক দফয রয় অায ভয় বূমভকরম্পয ৃমি য়। বূ -

তা তা মফমকযণ করয ংকুমচত রর বূ-মনম্নস্থ মরাস্তরযয ভান্তয পাটররয ৃমিয পরর বূ-কম্পন নুবূত য়। 

বূ- অররাড়ন এয পরর বূত্বরকয দকান স্থারনয মরা ধর ড়রর ফা মরাচুযমত ঘটরর বূমভকম্প য়। এছাড়া 

াাাম ফস্থানযত দটুি দেরটয একটি যটিয ীভানা ফযাফয তররদর ঢুরক রড় থফা নুবূমভকবারফ 

অরগ মরছ রয মায়। 

এ ধযরনয ংঘাতূণয মযরফ বূমভকম্প ংঘটিত য়। মফজ্ঞানীযা এয দটুি কাযণ মচমিত করযরছন- 

1. দেট ভূরয ংঘরলযয পরর বূত্বরক দম পাটর ৃমি য় তা বূমভকম্প ঘটিরয় থারক। 

2. বূ-বযন্তরয ফা বূ-ত্বরকয মনরচ ভযাগভায ঞ্চাযণ থফা চুযমত দযখা ফযাফয চাভুি য়ায কাযরণ বূমভকম্প রয় 

থারক। 

ফাংিামেমের বূতভকমের কারণ এফং ক্ষ়েক্ষতিঃ 

দবৌরগামরক ফস্থানগত কাযরণ ফাংরারদ আমন্ডয়ান  আউরযাময়ান দেরটয ীভানায কারছ ফমস্থত। এ কাযরণ 

ফাংরারদ বূমভকম্প প্রফণ ঞ্চর। বূমভরূ  বূ বযন্তযীণ কাঠারভাগত কাযরণ ফাংরারদরয বূ- 

অররাড়নজমনত মি কামযকয এফং এয পরর এখারন বূমভকম্প য়। 

ভানফৃি  প্রাকৃমতক কাযরণ দদরয মকছু ং দডরফ মারে অফায মকছু ং উরঠ মারে। এবারফ বূ মস্থমতয 

পরর বূমভকরম্পয ম্ভাফনা ফাড়রছ। াামড়য়া ঞ্চরর বূমভকরম্পয কাযরণ পাটর ৃমি রর, দ পাটর দথরক 

অফায পাটর ফৃমি দরর বূমভকম্প য়। বূমভরূ জমনত কাযরণ বূমভকরম্পয ম্ভাফনা দদখা দদয়। াাড় 

কাটা ভানফৃি কাযরণ ফাংরারদরয বূমভকরম্পয ম্ভাফনা ফৃমি ারে। 

ক্ষ়েক্ষতিঃ 

ফাংরারদর ঘনঘন বূকম্পন নুবূত রে। ফযরল গত ৩ জানুয়াময মফরকর মতনরট নয় মভমনরট াযারদ দকেঁ র 

উঠর বূমভকরম্প। এয ভধয যারত নুবূত য় বূমভকম্প। মররট ঞ্চরর এয তীব্রতা মছর দফম। পরর দখারন 

বফন পাটর এফং দরর ড়ায ঘটনা ঘরটরছ। 

দকাথা দকাথা বূমভরত ৃমি রয়রছ পাটর। মা রনরকয ভরনআ অতে ছমড়রয়রছ। মফরল করয যাজধানী 
নযানয নগযফাীয বয়টাআ দফম। দকননা, বূমভকরম্প বফন দদর রড় এভনমক ধর ড়ায বরয় থারক। 

ফাংরারদর বূমভকম্প রর যাজধানী ঢাকা ঢাকা দদরয মফমবন্ন স্থারন ফড় ফড় দারান-দকাঠাগুররা দরর রড়। 

ফাাফামড়রত অটকা ড়া মধকাং ভানুল গুররা অত য়। যাস্তায় থাকরর চাা রড় ভাথা মকংফা যীরযয 

উরয মকছু রয। এছাড়া বূমভকরম্পয পরর দরুমযারগয ূফযাবা ায়া মায় দমভন ঘূমণযঝড় জররাচ্ছ্বা ফনযা 
প্রাকৃমতক দরুমযারগয অগাভ খফয ায়া মায়। 



 

 

দনামির বূতভকমের কারণ ও ক্ষ়েক্ষতিঃ 

২০১৫ এয দনার বূমভকম্প (এছাড়া মভামরয়ান বূমভকম্প মনরচ উরেমখত) ৭.৮ ফা ৮.১ ভাত্রায় একটি 

বূমভকম্প মা মনফায ২৫ এ এমপ্রর ২০১৫ ারর ১১:৫৬ এনএম (৬:১২:২৬ আউটিম) ভরয় দনাররয রার 

যংরয়য ূফয  দমক্ষণ-ূফয দকন্দ্রস্থর দথরক অনুভামনক ২৯ মকমভ. (১৮ ভাআর) ফযাী এরাকায় বূৃরেয প্রায় ১৫ 

মকমভ (৯.৩ ভাআর) গবীরয ংঘটিত য়। 

২৫ এ এমপ্রর ২০১৫ ভূর ভয় ১১:৫৬:২৬ ভাত্রা ৭.৮ গবীযতা ১৫.০ (৯ ভাআর) বূকম্পন মফন্দ ু২৮.১৪৫ মডগ্রী 
ধযন ধাক্কা ক্ষমতগ্রস্ত এরাকা দনার, বাযত, চীন, ফাংরারদ, ামকস্তান। তাত ৭ াজায ৭৪৯ জন ভৃত 

১৭,২০০ জন অত। দনাররয অঘাত ানা ফরচরয় মিারী বূমভকম্প। 

বূমভকরম্প এখরনা মযন্ত দনার বাযত, চীন,  ফাংরারদর দভাট ৬ াজায ৫০০ জরনয মধক ভানুল মনত 

রয়রছ। জানা মায় এআ বূমভকরম্পয পরর ভাউন্ট এবারযস্ট ভৃতুযংখযা ২০১৪ াররয তুলাযধ্বর ভৃতুযংখযারক 

ছামড়রয় দগরছ। কাঠভুনু্ড রয ফমস্থত তাব্দীপ্রাচীন আউরনরকা মফশ্ব ঐমতযফাী স্থানভূ বূমভকরম্পয পরর 

বীলণবারফ ক্ষমতগ্রস্ত রয়রছ। দনার জরুড় িভাগত এফং স্থানীয় ০৭:০৯:০৮ আউটিম ভরয় অরযকটি ৬.৭ 

ভাত্রায বূমভকম্প ২৬ এমপ্রর অঘাত ারন। 

জাামন বূতভকে ক্ষ়েক্ষতিঃ 

জাারন বূমভকম্প এফং ুনামভ প্রমত ফছয য়। মখন দকান বূমভকরম্পয উৎমিস্থর ভরধয থারক এফং তায ভাত্রা ৭ 

ফা ৭ এয মধক য় তখন দটকরটামনক দেট তুরনায় খাড়াবারফ উরঠ এরর ুনামভয ৃমি য়। ৮.৯ভাত্রায জাামন 

বূমভকরম্প একটা দেট অরযকটা দেরটয তুরনায় প্রায় অট পুট উরঠ মগরয়মছররা। 

দমখারন ুনামভয ৃমি য় দখারন ামনয গমতরফগ ঘন্টায় প্রায় ৪ ‘ দথরক ৫’ মকররামভটায গমত রাব করয। 

জাারন এআ বূমভকরম্পয দক্ষরত্র এয উচ্চতা মছর প্রায় ৩০ মপরটয ভত। জাারনয বূমভকম্প এফং তায যফতী 
ুনামভয দক্ষরত্র রক্ষয কযা দগরছ দম বূমভকরম্পয পরর ক্ষয়ক্ষমতয মযভান খুফআ নগনয। ফযং বূমভকম্প দথরক 

উদূ্ভত ুনামভয কাযরণ জাারন এআ মফুর ক্ষয়ক্ষমত  প্রায় ৭ াজায ৩ ‘ ভানুল প্রাণ ামযরয়রছ। মনরখাজেঁ  
১১াজারযয ভরতা দরাক। 

জাারনয দমরতু প্রমতফছরযয দভাটাভুটি ফড় বূমভকম্প ুনামভ ৃমি য় তাআ এরদয ফাা ফামড় এফং নযানয 
স্থানাগুররা বূমভকম্প নীয় মররফ মনমভযত রয় থারক। এ মফলরয় তারদয বযস্তায কাযরণআ বূমভকম্প  

ুনামভ যফতী ভরয় তাযা বীত ংিান্ত না রয় ফযং ংমিি বারফ তারদয যফতী দরক্ষ গুররা মনরয়রছ। 

এআ প্ররে গত ফছরয াআমতরত ৭.৫ ভাত্রায এফং মচমররত ৮.৩ ভাত্রায বূমভকম্প উরেখরমাগয। এআ দক্ষরত্র াআমতয 

বূমভকম্পটি রক্ষাকৃত দছাট রর খারন মথামথ বূমভকম্প নীয় বফন  স্থানা না থাকায় প্রায় ২ রাখ ২৫ 

াজায দরাক প্রাণ াযায়। নযমদরক, মচমরয বূমভকম্পটি করয়ক গুণ দফম য়া রে তারদয বফন  স্থানা 
মনভযাণ দকৌর বূমভকম্প নীয় য়ায় ৫০০ জন প্রাণ ামযরয়রছ। 



 

 

ইমদামনতে়ো়ে বূতভকমের কারণ ও ক্ষ়েক্ষতিঃ 

প্রান্ত ভাাগযীয়, আউরযময়ান এফং বাযতীয় – মতনটি মররথারেমযক দেরটয ংরমাগস্থরর আরন্দারনময়া 
ফমস্থত। প্রান্ত ভাাগযীয় দেটটি ফযামধক মিয়, এটি ফযকারর রয মায় এফং আউরযময়ান দেরটয নীরচ ডুফ 

দদয়ায দচিা করয। ৃমথফীয ৃরেয মদ্বতীয়টিয মনরচ একটি দেরটয মনভজ্জরনয ঞ্চরটি একটি মমভক দফল্ট 

গঠন করয মা অরাকা দথরক মনউমজরযান্ড মযন্ত প্রামযত য় এফং এয ভরধয আরন্দারনময়ায ঞ্চর ন্তবুয ি 

যরয়রছ। 

দদটিরত বূমভকরম্পয তীব্রতা এফং মিরকারয়মি ুভামত্রনমক পরল্টয ারথ মুি, মা আরন্দারনময়ায উকূররয 

ভান্তযারর ফমস্থত। এটি একটি বূমভকরম্পয মদক দথরক মিয় দজান দমখারন কম্পনগুমর িভাগত দযকডয  কযা 
য়। মরভারমজস্টযা ফছরয প্রায় 5 াজায বূমভকম্প দযকডয  করযন, তারদয ভাত্রা 4.0 রয়রন্টয দচরয় দফম। 

আরন্দারনময়ায় ত্রুটিয উমস্থমতয কাযরণ বূমভকরম্পয দকন্দ্রস্থরগুমর উকূররয কাছাকামছ ফমস্থত, মা ুনামভয 

ঘটনাটিরক উরক দদয়, মা ভৃতুয এফং ধ্বংরয মদরক মযচামরত করয। 

আরন্দারনময়ায ুরারয়ম দ্বীর গত ১৪ আ জানুয়াময ২০২১ শুিফায মদফাগত যারত মিারী ৬ দমভক ২ 

ভাত্রায বূমভকরম্প ন্তত াতজরনয প্রাণামন ঘরটরছ। এরত তামধক ভানুল অত রয়রছ। ফহু ফামড়ঘয মফধ্বস্ত 

রয়রছ। বূমভকরম্প অতে ছমড়রয় ড়রর ভানুলজন দছাটাছুটি করয মনযাদ স্থারন মায়। 

বূমভকম্পটিয উৎমিস্থর মছর ুরারয়ম দ্বীরয ভযারজরন রযয ছয় মকররামভটায উিযূফয এরাকায় বূগরবয য 

১০ মকররামভটায গবীরয। আরন্দারনময়ায দরুমযাগ মনয়ন্ত্রণ ংস্থায ফযাত মদরয় মুিযারজযয ংফাদভাধযভ দয 
গামডয য়ান এফ তথয জামনরয়রছ। 

শুিফায মদফাগত যাত ১টায মদরকয এআ বূমভকরম্প ন্তত ৬০টি ফামড় দবরঙ রড়রছ ফরর জানা দগরছ। 
প্রাথমভকবারফ ায়া তথয ভরত, ভযারজরন রয চাযজরনয ভৃতুয রয়রছ এফং অত রয়রছ ৬৩৭ জন। অয 

ারয ভাভুজ ুরয অরযা মতনজরনয ভৃতুয য় এফং দআু ডজন ভানুল অত রয়রছ। 

বূতভকে ঝুুঁ তক দভাকাতফিা়ে ফাংিামেমের প্রস্তুতি ও প্রম়োজনী়ে েমক্ষঃ 

ফাংরারদ ফড় বূমভকরম্পয মফমযয় দভাকামফরায নূযনতভ প্রস্তুমত দনআ। নাজকু উিায তৎযতায কাযরণ 

ভাঝাময ভাত্রায বূমভকরম্প ঢাকায ভাযাত্মক মফমযয় দনরভ অরত ারয। ায় বারফ ভৃতুযয মকায রত ারয 

রাখ-রাখ ভানুল। জনংখযায ঘনত্ব, মযকমিত নগযায়ন, মধক ফহুতর বফন, দখারা জায়গায বাফ, রু 

গমর থ, উিায উকযরণয দযুফস্থায কাযরণ যাজধানীরত বূমভকম্পজমনত ঝুেঁ মক ফাড়রছ। বূমভকম্প জমনত 

রচতন  প্ররয়াজনীয় দরক্ষ গ্রণ কযররআ বূমভকরম্পয মনয়ন্ত্রক হ্রা কযা ম্ভফ। 

অভযা একটু গুরুরত্বয ারথ রক্ষয কযরর দদখরত ারফ দম,অভারদয দদর মমদ ৩০ দথরক ৩৫ দরকন্ড এয দকান 

বূমভকম্প য় এফং বূমভকরম্পয দম প্রাণামন ঘটদফ তায দচরয় দফম প্রাণামন ঘটরফ উিাযকারজয ফযথযতায 

জনয। এজনয বূমভকরম্পয দভাকারফরায প্রস্তুমত ম্পরকয  অভাযরদয ধাযণা থাকা একান্ত ফাঞ্ছনীয়। বূমভকম্প খুফ 

ি ভরয় ফযাক ক্ষমতাধন করয। এটা াভানয ভয় স্থায়ী য়। 



 

 

এটি কিাৎ বূ-বযন্তরয ঘরট থারক। পদর যাময মযরফক্ষরণয দকারনা ুরমাগ দনআ। এতদরত্ব বূমফজ্ঞানীযা 
দফ মকছু দরক্ষরয কথা উরেখ করযরছ, বূমভকম্প দভাকারফরায় এফ ূফয প্রস্তুমত গ্রণ করয ক্ষয়ক্ষমত 

ফহুরাংর হ্রা কযা ম্ভফ। 

বূতভকমের ঝুুঁ তক দভাকামফিা়ে ফাংিামেমের প্রস্তুতিঃ 

বূমভকরম্পয জনয দম কর প্রস্তুমত দনয়া উমচৎ তা র- 

 মাযা নতুন নতুন ফামড় ততময কযরফন তারদযরক স্ট্রাকচায  মডজাআন কযায ভয় নযানার মফমডং দকাড 

নুযণ কযরত রফ এফং বাররা প্ররকৌরী তদাযমকয ভাধযরভ বাররা মনভযাণ াভগ্রী ফযফায করয ফামড় ততময 

কযরত রফ। 

 আরটয ততময দদয়ার কযরর চায তরায উরয বফন না কযা, বফন দদাতারায দফম রর প্রমতটি দকাণায় এয 

ভাঝখারন খাড়া যড ঢুকারত রফ। প্ররতযক জানারায া মদরয় খাড়া দযাড ঢুকারত রফ। 

 দযজা  জানারা ঘরযয দকানায় না য়াআ বাররা। তয কতা ফরম্বন কযরর আরটয দদয়াররয বফরনয 

প্রমতরযাধক্ষভতা ফহুগুণ দফরড় মারফ। বূমভকদম্পয ভয় দদয়ারর পাটর ধযরর ধর ড়ায অো করভ মারফ। 

থচ এয জনয খযচ ভাত্র এক দথরক দআুবাগ ফাড়রফ। 

 টিরনয ঘযগুররায বুমভকরম্প ক্ষমতয ম্ভাফনা কভ।তরফ ভাটিয দদয়াররয ফামড়ঘয বুমভকম্প প্রমতরযাধ ক্ষভতা 
কভ।এজনয প্রমতরযাধ ক্ষভতা ফাড়ারত দকানাকুমনবারফ ফােঁ ফা কারঠয দব্রমং ফযফায কযা দমরত ারয। 

 মমদ দকারনা বফরনয প্রমতরযাধ ক্ষভতা কভ থারক তরফ বফনটিরক মনভযারনয য মিারী কযা দমরত ারয। এ জনয 
কংমিট মফমডং এয জনয মতমযি যড ফযফায করয কংমিট চারাআ মদরয় দফুযর স্থানগুররারত অয়তন  অকায 

ফাড়ারনা দমরত ারয। 

 রনক ভয় দপরযা মদভন্ট মদরয় আরটয দদয়ারর প্ররর মদরর প্রমতরযাধ ক্ষভতা ফৃমি ায়। মনচতরা মু্পণয দখারা 
যাখা উমচত নয়।দমভ াকা ঘযগুররায চাযার টানা মদরয় দফরধেঁ দপররর প্রমতরযাধ ক্ষভতা ফৃমি ায়। 

দেচ্ছামসফক তহমসমফ করণী়েঃ 

1. ক্ষমতগ্রস্ত বফন দথরক ধীয-মস্থয  ৃংখরাফি বারফ দফয য়া। 

2. দযমড-দটমরমবন দথরক জরুময মনরদযনাফরী দানা এফং তা দভরন চরা। 

3. মফদযুৎ, গযা, দটমররপান রাআরন দকান ভযা রয়রছ মকনা যীক্ষা করয দনয়া  প্ররয়াজনীয় তাৎক্ষমণক 

ফযফস্থা গ্রণ কযা। 

4. যকারযয ংস্থাগুররারক অআন-ৃঙ্খরা যক্ষায় রমামগতা কযা। 

5. উিায কারজ মনরজরক মনরয়ামজত কযা।স্থায়ী অশ্রয়স্থর ক্ষমতগ্রস্ত দরাকরদয মনরয় মায়ায ফযফস্থা 
কযা।রমাগারমাগ ফযফস্থা ুনঃপ্রমতোয় ামফযক রমামগতা কযা। 

6. মনরজয এফং নযরদয অঘাত যীক্ষা কযারফন প্রাথমভক মচমকৎা দদয়া। 

7. খামরারয় চরারপযা না কযা। রুঠতযাজ দথরক াফধান থাকা এফং মবজ্ঞ দরাকরদয যাভয ভত চরা । 



 

 

8. বূমভকম্প দদরয যকাময-দফযকাময ফ প্রমতোরন ূফয প্রস্তুমত থাকা অফযক। দ জনয ম্ভাফয 
বূমভকম্প যফতী ভরয় ঠিকবারফ মনরজরক দফায় ভরনামনরফ কযায জনয প্ররয়াজনীয় প্রমক্ষণ 
ফ প্রমতোন মথামথ দরক্ষ গ্রণ কযা জরুময। 

9. বূমভকম্প যফতী উিায  ত্রাণ কভযূমচ মনমিতকযন। উিায কভযূমচয বারফ ংখয প্রাণামন 

ঘরট।ূফযপ্রস্তুমত, দক্ষ প্রমক্ষণ, উন্নত প্রমুমি, মিারী দনটয়াকয  উিায কভযকারেয ভূর চামফ। তাছাড়া 
ক্ষমতগ্রস্ত দরাকরদয জনয প্ররয়াজনীয় ত্রাণ / লুধ মচমকৎা মনমিত কযায ফযফস্থা কযা। 

ফাংরারদ দেট ফাউন্ডাময ন্তবুয ি না রয় দফুযর ফকাঠারভা, মযকমিত নগযায়ন, প্ররয়াজনীয় মফমডং 
দকাড দভরন না চরায কাযণ এফং মত্রতত্র বফন  স্থানা মনভযারণয পরর ফাংরারদ মফরশ্বয একটি নযতভ 

ঝুেঁ মকূণয দদ। 

দমরতু বূমভকম্প একটি প্রাকৃমতক দরুমযারগ, এরক থামভরয় যাখা ম্ভফ নয়। দরতু বূমভকম্প ূফযফতী  যফতী 
মযমস্থমতয কামযকয ফযফস্থানায ভাধযরভ দরুমযাগ দভাকারফরা কযা ম্ভফ। 

বূতভকমের পিাপিঃ 

বূমভকরম্পয পরর ৃমথফীরত ফহু মযফতয ন  ক্ষয়ক্ষমত ামতয য়। বূমভকরম্পয প্রতযক্ষ এফং রযাক্ষ পর ম্বরন্ধ 

মনরচ অররাচনা কযা ররা। 

বূত্বরক ংখয পাটর এফং চুযমতয ৃমি য় বূমভকরম্পয কাযরণ । বূমভকরম্পয পরর কখরনা ভুদ্রতররয রনক 

স্থান দবর রঠ। অফায কখরনা স্থরবারগয রনক স্থান ভুদ্রতরর ডুরফ মায়।রনক ভয় নদীয গমত মযফতয ন 

ফা ফন্ধ রয় মায়। 

বূমভকরম্পয ঝােঁকুমনরত ফযতগাত্র রত ফৃৎ ফযপখে ঠাৎ মনরচ মতত য় এফং ফযরতয াদরদর ফযাক 

ক্ষমতাধন করয। বূমভকরম্পয ধাক্কায় ভুরদ্রয ামনয দথরক মনরচ দনরভ মায় এফং যক্ষরণআ বীলণ গজয ন কারয 

15 দথরক 20 মভটায উেঁচু রয় দঢউরয়য অকারয উকূরর এর অছরড় রড়। এধযরনয জররাচ্ছ্বা দক ুনামভ ফরর। 

2004 াররয 26 মডরম্বয বূমভকরম্পয পরর ৃি ুনামভয অঘারত আরন্দারনময়া, ভাররয়ময়া, শ্রীরো, থাআরযারন্ড, 

বাযত প্রবৃমত দদর ফযাক জানভাররয ক্ষমত য়। বূমভকরম্পয পরর াফযতয ঞ্চর দথরক ধ নারভ গমত দযাধ 

করয হ্ররদয ৃমি য়। বূমভকরম্পয পরর ক্ষমতগ্রস্ত এরাকায় দমুবয ক্ষ  ভাভাযীরত ফহু প্রাণামন ঘরট। 

এরত দযরথ, ড়কথ, াআরাআন প্রবৃমত দবরঙ মায় এফং মাতায়াত ফযফস্থা চর রয় রড়। দটমররপান রাআন, 

মফদযুৎ রাআন প্রবৃমত মছরড় দমাগারমাগ মফমেন্ন রয় মায়। ভুদ্র তররদর প্রফর বূমভকম্প ংঘটিত রর বূৃরেয 

ফড় ফাধেঁ, কারবাটয , দতু প্রবৃমত ক্ষমতগ্রস্ত য়। এ ছাড়া রনক ভয় ুনামভয ৃমি য়। 


