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িূত্রিকচ্ের সিয় ঘচ্র থাকচ্বন নাত্রক বাইচ্র যাচ্বন 
সসয়দ িাইনুত্রিন কািাল ( বাব)ু  

 
বাাংলাচ্দচ্ে তীব্রিািার িূত্রিকচ্ের খবর পপচ্য়ই বাাংলাচ্দচ্ের ত্রিত্রি যাত্রলচ্য় পদখলাি িূত্রিকচ্ে আতত্রিত 

িানুচ্ের বাত্রিঘর পেচ্ি রাস্তার পনচ্ি আশ্রয় পনয়ার খবর। প াচ্ন পদচ্ে ত্রবত্রিন্ন র্ায়গায় পত্ররত্রযতর্চ্নর পখাোঁর্ ত্রনচ্য় 
র্ানচ্ত পারলাি বাসা- রাস্তা- বাসা রাউন্ড ত্রিপ পদৌিাচ্দৌত্রি পেচ্ে সবাই এখন ত্রনরাপচ্দ ত্রনর্ গহৃচ্কাচ্ে ত্র চ্র এচ্সচ্ে। 
পদচ্ে পোিচ্বলায় আিারও এিন পবে কচ্য়কবার িূকেনর্ত্রনত পদৌিাচ্দৌত্রির অত্রিজ্ঞতা হচ্য়ত্রেল। িুত্রিকে িাচ্নই 
ত্রেল রাতত্রবরাচ্ত লম্ফঝম্ফ ত্রদচ্য় ঘর পথচ্ক পবত্ররচ্য় আসা। তচ্ব সিচ্য়র সাচ্থ িানুে অচ্নক “সচ্যতন” হচ্য়চ্ে আর 
তার স্বাক্ষর ত্রহচ্সচ্ব এবার ত্রকে ু বেত্রতক্রিও এবার পদখলাি। পযিন একবনু্ধ িুত্রিকে যলাকাচ্ল পদৌিাচ্দৌত্রি বাদ ত্রদচ্য় 
ত্রেল প সবুচ্ক লাইি আপচ্ডি পদয়ার কাচ্র্ বেস্ত । আবার অন্য এক “বতু্রিিতী” তরুেী িূত্রিকে শুরু হবার সাচ্থ 
সাচ্থই শুরু কচ্রত্রেল বাসার োদ অত্রিিুচ্খ ত্রবপরীতিুখী যািা। যাত্ররত্রদচ্ক বহুতল িবন পঘরা নাগত্ররক র্ঙ্গচ্ল ত্রনচ্য 
পনচ্ি আসার যাইচ্ত তার উপচ্র উচ্ে যাওয়াই ত্রনরাপদ িচ্ন হচ্য়ত্রেল!  তচ্ব এই রকি প্রত্রতিা এখচ্না পদচ্ে ত্রবরল। 
প্রায় সবাই এখচ্না ঘর পেচ্ি বাত্রহচ্র ত্রনরাপদ আশ্রয় পনয়ার পকৌেলই আোঁকচ্ি পরচ্খচ্ে। ত্রকন্তু ঘর পেচ্ি বাইচ্র 
পবত্ররচ্য় আসা ত্রক আসচ্লই ত্রনরাপদ? 

 
এ ত্রবেচ্য় একি ু পখাোঁর্ খবর কচ্র যা র্ানা যাচ্ছেঃ িূত্রিকচ্ের সিয় আিাচ্দর ঘর পেচ্ি পবত্ররচ্য় আসািাই 

স্বািাত্রবক প্রবেতা হচ্লও ত্রবচ্েেজ্ঞচ্দর িতািত ত্রকন্তু এর উলচ্িা। গচ্বেনায় পদখা পগচ্েেঃ ঘর পথচ্ক পবত্ররচ্য় আসার 
সিচ্য়ই িানুে পদয়াচ্ল যাপা পচ্ি বা উপর থচ্ক পিন্ত বস্তুর আঘাচ্ত সবচ্যচ্য় পবেী হতাহত হয়। তাই পরডক্রস ও 
উন্নত ত্রবচ্ের দুচ্যজাগ বেবস্থাপনা সাংস্থা সহ সরকারী- পবসরকারী নানা সাংগেন এখন িুত্রিকচ্ের সিয় আত্মরক্ষার র্ন্য 
“ড্রপ- কািার- পহাল্ড অন” নাচ্ির একত্রি উপায়চ্কই সবচ্যচ্য় কাযজকর পদচ্ক্ষপ ত্রহচ্সচ্ব িচ্ন কচ্র। “ড্রপ- কািার- পহাল্ড 
অন” পিত্রত অনুযায়ী িূত্রিকে অনুিতূ হবার সাচ্থ সাচ্থই বচ্স পচ্ি ( ড্রপ)  পিত্রবল,  ত্রবোনা বা আসবাবপচ্ির 
িচ্তা ির্বুত ত্রর্ত্রনচ্সর ত্রনচ্য আশ্রয় ত্রনচ্য় ( কািার)  পসই ত্রর্ত্রনসত্রিচ্ক অথজাৎ পিত্রবল বা আসবাবপচ্ির পকান অাংে 
েক্ত কচ্র আোঁকচ্ি ধরচ্ত হচ্ব ( পহাল্ড অন) । এসিয় ঘর পথচ্ক বাইচ্র পবত্ররচ্য় আসার পযষ্টা করািা ত্রবপদর্নক। 
অতীচ্ত ঘচ্ি যাওয়া নানা িূত্রিকচ্ে র্ীবনহাত্রনর কারন ত্রবচ্েেচ্ন পদখা যায় ঘচ্রর দরর্া আর বত্রহিূজখী পদয়াল 
পিচ্ঙ্গই পবেীর িাগ সিয় হতাহচ্তর ঘিনা ঘচ্ি। এোিা উপর পথচ্ক পিন্ত িারী বস্তু ত্রকাংবা ধারাচ্লা ত্রর্ত্রনচ্সর 
আঘাচ্ত আহত বা র্ীবন হারাচ্না আেিা পথচ্ক থাচ্ক। পযিন ১৯৩৩ সাচ্ল দত্রক্ষন কোত্রলচ্ াত্রনজয়ার লাং ত্রবচ্য ৬ 
দেত্রিক ৪ িািার িূত্রিকচ্ে ত্রনহত ১২০ র্চ্নর অত্রধকাাংেই িারা ত্রগচ্য়ত্রেল ঘর পথচ্ক পবত্ররচ্য় এচ্স ঘচ্রর বত্রহিূজখী 
পদয়াচ্লর ধ্বচ্স যাপা পচ্ি। 
 

আচ্িত্ররকার দুচ্যজাগ বেবস্থাপনা সাংস্থা প িার ওচ্য়বসাইচ্ি িূত্রিকচ্ের সিয় করেীয় ত্রবেচ্য়র একত্রি সুন্দর 
তাত্রলকা পদয়া আচ্ে। িূত্রিকচ্ের সিয় আত্মরক্ষার উপায় সেচ্কজ পখাোঁর্- খবর করচ্ল ত্রবত্রিন্ন সাংগেচ্নর ওচ্য়ব 
সাইচ্িও িূলত এই একই রকি পরািেজ পাওয়া যাচ্ব। এই পরিেজগুচ্লার পবেীর িাগই কোত্রলচ্ াত্রনজয়ার দুচ্যজাগ 
বেবস্থাপনা সাংস্থার অথজায়চ্ন পত্ররযাত্রলত গচ্বেনার  লা চ্লর ত্রিত্রিচ্ত সতরী করা হচ্য়চ্েেঃ িূত্রিকচ্ের সিয় যত্রদ 
আপত্রন ত্রনর্ বাসার বা অন্য পকান িবচ্নর ত্রিতচ্র থাচ্কন তাহচ্ল ঘর পথচ্ক পবত্ররচ্য় আসার পযষ্টা করচ্বন না। ড্রপ-
কািার- পহাল্ড অন পিত্রতচ্ত ির্বুত পকান ত্রকেুর ত্রনচ্য সাচ্থ সাচ্থ আশ্রয় ত্রনন। যত্রদ ির্বুত পকান ত্রকেুর ত্রনচ্য 
আশ্রয় পনয়ার উপায় না থাচ্ক,  তচ্ব িাথা ও িুখ হাত ত্রদচ্য় পেচ্ক প চ্ল ঘচ্রর অিেন্তচ্রর পকান পদয়াচ্লর পকাচ্ে 
( পযিন দুই রুচ্ির িাচ্ঝর পদয়াচ্লর পকাে)  কোঁকচ্ি বচ্স পিচ্ত হচ্ব। পকান অবস্থাচ্তই র্ানালা,  কাোঁচ্যর ত্রর্ত্রনসপি 
ও বত্রহিুজখী পদয়াচ্লর কাচ্ে থাকা যাচ্ব না। এোিা উোঁযু িারী ত্রর্ত্রনস পযিন আলিারী,  বইচ্য়র তাক ইতোত্রদ পথচ্ক 
দূচ্র থাকচ্ত হচ্ব। িূত্রিকচ্ের সিয় যত্রদ আপত্রন ত্রবোনায় পোয়া অবস্থায় থাচ্কন এবাং িূহুচ্তজর িচ্ধে ড্রপ- কািার-
পহাল্ড অন অবস্থাচ্ন যাওয়া না যায়,  তাহচ্ল বাত্রলে র্াতীয় ত্রকে ু ত্রদচ্য় িাথা পেচ্ক ত্রবোনা আোঁকচ্ি শুচ্য় থাকচ্ত 
হচ্ব। তচ্ব ত্রবোনার উপচ্র যত্রদ ত্রসত্রলাং  োচ্নর িচ্তা িারী ত্রকে ু থাচ্ক,  তাহচ্ল ত্রবোনা পথচ্ক অবশ্যই পনচ্ি পিচ্ত 
হচ্ব। িূকেন পচু্রাপুত্রর পথচ্ি না যাওয়া পযজন্ত ঘচ্রর ত্রিতর ত্রনরাপদ অবস্থাচ্ন বচ্স থাকচ্ত হচ্ব। িুত্রিকচ্ের সিয় 
ঘচ্রর পিতচ্র হাোঁিাযলা প রা করাও ত্রবপদজ্জনক। ঘচ্রর পিতচ্র ত্রনরাপদ অবস্থান পবচ্ে ত্রনচ্য় পসখাচ্নই বচ্স থাকন। 
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িূকেচ্নর সিয় পকবল ১০ িু দুরত্ব অত্রতক্রি করচ্লও হতাহত হবার ঝুোঁত্রক অচ্নকাাংচ্ে পবচ্ি যায়। তাই যত কি 
দুরচ্ত্বর িচ্ধে ত্রনরাপদ অবস্থান ত্রনচ্ত হচ্ব। িূত্রিকচ্ের সিয় যত্রদ আপত্রন ঘচ্রর বাত্রহচ্র অবস্থান কচ্রন তাহচ্ল ঘচ্রর 
পিতচ্র পোকার পযষ্টা করচ্বন না। িূত্রিকচ্ের সিয় ঘচ্রর বাত্রহচ্রর পদয়াল বা প্রচ্বে পথ খুবই ঝুোঁত্রকপেূজ র্ায়গা। 
যথাসম্ভব পখালা র্ায়গায় বাত্রহচ্রই দাোঁত্রিচ্য় থাকন। অন্য ত্রবত্রল্ডাং,  পদয়াল,  রাস্তার সবদুেত্রতক তার বা বাত্রতর কাে 
থাচ্ক দূচ্র থাকন। 
 

 
 

ইদাত্রনাং “ড্রপ- কািার- পহাল্ড অন” পিত্রতর ত্রবপরীচ্ত “িায়াঙ্গাল অব লাই ” নাচ্ির একত্রি ত্রবতত্রকজত আত্মরক্ষার 
পিত্রত ইন্িারচ্নচ্ি িাধেচ্ি প্রযাত্ররত হয়। এই িতানুসাচ্র পিত্রবল,  বা আসবাবপচ্ির িচ্তা ির্বুত ত্রর্ত্রনচ্সর ত্রনচ্য 
আশ্রয় না ত্রনচ্য় বরাং পসিার পাচ্ে অবস্থান ত্রনচ্ত হচ্ব। পদয়াল বা িবন পিচ্ঙ্গ পচ্ি পিত্রবল বা আসবাবপি পিচ্ঙ্গ 
পগচ্লও পসিার পাচ্ে একিা ত্রিিূর্াকৃত্রতর  াোঁকা স্থান সতরী হয়। এই ত্রিিূর্াকৃত্রতর  াোঁকা স্থানিার নািই হচ্লা 
“িায়াঙ্গাল অব লাই ” যা িূত্রিকচ্ের সিয় পদয়াল বা িবন ধ্বচ্সর হাত পথচ্ক র্ীবন বাোঁযাচ্ত পাচ্র। তৃতীয় ত্রবচ্ের 
পদে গুচ্লাচ্ত যথাযথহ ত্রনিজাে নীত্রতিালা পিচ্ন ঘর বাত্রি সতরী হয় পযখাচ্ন না আর তাই পদয়াল বা িবন ধ্বচ্স 
পিার আেিা থাচ্ক পবেী। দাবী করা হয় এসব পক্ষচ্ি “িায়াঙ্গাল অব লাই ” পিত্রত নাত্রক পবেী কাযজকর। তচ্ব 
পরডক্রস এবাং সরকারী দুচ্যজাগ বেবস্থাপনা সাংস্থাগুচ্লা “িায়াঙ্গাল অব লাই ” পিত্রতচ্ক পে  িাওতাবার্ী ও যরি 
ঝুোঁত্রকপেূজ কার্ বচ্ল গন্য কচ্র। 

 
উন্নত ত্রবচ্ে আধুত্রনক ত্রনিজান প্রযুত্রক্ত ও িবন ত্রনিজান নীত্রতিালার যথাযথ প্রচ্য়াগ িূত্রিকচ্ের সিয় িবন সেুনজ 

ধ্বচ্স পিার ঝুোঁত্রক এচ্কবাচ্রই কত্রিচ্য় প চ্লচ্ে। এসব পদচ্ের সুোি িবন কাোচ্িার ত্রিতচ্র অবস্থান কচ্র “ড্রপ-
কািার- পহাল্ড অন” পিত্রত অনুসরন করা িুত্রিকচ্ের সিয় আত্মরক্ষার সবচ্যচ্য় কাযজকর পথ হচ্ত পাচ্র ত্রকন্তু ঘচ্রর 
ত্রিতর পথচ্ক পবর না হওয়া এবাং বাত্রহচ্রর পথচ্ক থাকচ্ল ঘর বা পকান িবচ্ন পোকার পযষ্টা না করার এই পাশ্চতে 
পরািেজ ত্রক আিাচ্দর িচ্তা পদচ্ে প্রচ্যার্ে? তৃতীয় ত্রবচ্ের পদেগুচ্লাচ্ত বাত্রি ত্রনিজাচ্ের যথাযথ নীত্রতিালা 
অচ্নকচ্ক্ষচ্িই িানা হয় না। বাাংলাচ্দচ্ে ১৯৫২ সাচ্লর িবন ত্রনিজান নীত্রতিালা আধুত্রনকায়ন ও সাংচ্োধন করা হয় 
১৯৯৩ সাচ্ল। তচ্ব িবন ত্রনিজাচ্ের পক্ষচ্ি এর যথাযথ প্রচ্য়াগ ত্রনচ্য় প্রশ্ন রচ্য়চ্ে। এোিা রচ্য়চ্ে িবন ত্রনিজান 
নীত্রতিালা প্রনয়চ্নর আচ্গ সতরী অসাংখে পচু্রাচ্না বা ঘরবািী। ২০০৮- ৯ সাচ্ল খাদে ও দূচ্যজাগ বেবস্থাপনা 
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িন্ত্রনালচ্য়র র্রীচ্প পদখা পগচ্ে শুধু োকা েহচ্রই প্রায় ৭৯ হার্ার িবন রচ্য়চ্ে যা ৬- িািার িাঝারী িাচ্নর 
িুত্রিকচ্ে সািাল ত্রদচ্ত অক্ষি। এই অবস্থায় আিরা ঘচ্রর বাইচ্র আসচ্বা না ত্রিতচ্র থাকচ্বা? 
 

িারত সরকার ও ইউএনত্রডত্রপর পযৌথ উচ্দোচ্গ িারচ্তর েহরগুচ্লাচ্ত িূত্রিকের্ত্রনত ক্ষয়ক্ষত্রত হ্রাচ্সর র্ন্য 
গতৃ্রহত কিজসূযীর আওতায় িুত্রিকচ্ের সিয় করেীয় ত্রহচ্সচ্ব “ড্রপ- কািার- পহাল্ড অন” পিত্রত অনুসরে করচ্ত পরািেজ 
পদয়া হয়। বাাংলাচ্দচ্ের দূচ্যজাগ বেবস্থাপনা বেুচ্রার িূত্রিকে ত্রবেচ্য় গেসচ্যতনতা বকুচ্লিও ঘচ্রর পিতচ্র ির্বুত 
ত্রর্ত্রনচ্সর ত্রনচ্য আশ্রয় পনয়ার পরািেজ পদয়। ১৯পে পসচ্েম্বচ্র প্রকাত্রেত সদত্রনক কাচ্লর কচ্ন্ের প্রত্রতচ্বদচ্ন নগর ঝুোঁত্রক 
হ্রাস ত্রবচ্েেজ্ঞ ও োকা ত্রবেত্রবদোলচ্য়র িূতত্ত্ব ত্রবিাচ্গর অধোপক ড.  িাকসুদ কািালও িূত্রিকচ্ের সিয় ঘচ্রর 
পিতচ্র থাকার পরািেজ পদন। তার িচ্ত আিাচ্দর উত্রযত “িূত্রিকে যলাকাচ্ল ঘর পথচ্ক পবর না হচ্য় কলাি ও 
ত্রবচ্ির সাংচ্যাগস্থচ্লর কাোকাত্রে অবস্থান পনওয়া। অথবা দরর্ার পযৌকাচ্ের ত্রনচ্য দাোঁত্রিচ্য় থাকা। ঘচ্র েক্ত পিত্রবল 
থাকচ্ল তার পায়া ধচ্র ত্রনচ্য ত্রগচ্য় বচ্স থাকা। কেন পেে হওয়ার পচ্র ঘর পথচ্ক পবর হচ্য় পখালা িাচ্ে ত্রকাংবা 
ত্রনরাপদ র্ায়গায় যাওয়া।” ত্রতত্রন আরও বচ্লন,  “োকা েহচ্রর অত্রধকাাংে অত্র স- আদালত ও বাসাবাত্রি পথচ্ক 
আতিগ্রস্ত িানুে ত্রসোঁত্রি ত্রদচ্য় বাইচ্র পনচ্ি এচ্সচ্ে। িাঝাত্রর বা তীব্রতর িূত্রিকেই পহাক না পকন,  ত্রসোঁত্রি ত্রদচ্য় পদৌচ্ি 
পনচ্ি আসা ত্রেক নয়। এিাচ্ব িাঝাত্ররিািার িূত্রিকচ্ে িবন পিচ্ে পচ্ি না। ত্রকন্তু এচ্ত আতিগ্রস্ত হচ্য় আহত বা 
ত্রনহত হওয়ার ঘিনা ঘিচ্ত পাচ্র। ২০০১ সাচ্ল োকার অদূচ্র ৪. ১ িািার িূত্রিকচ্ে োকা পকন্দ্রীয় কারাগাচ্রর 
পদাতলা পথচ্ক ত্রসোঁত্রি ত্রদচ্য় পদৌচ্ি নািার সিয় প্রায় ১০০ র্চ্নর িচ্তা কচ্য়ত্রদ আহত হচ্য়ত্রেল। আবার ২০০৮ সাচ্ল 
িয়িনত্রসাংচ্হর হালুয়াঘাি এলাকায় ৪. ৫ িািায় িূত্রিকচ্ের সিয় োকা ত্রবেত্রবদোলচ্য়র হচ্লর োিোিীরা আতত্রিত 
হচ্য় নািচ্ত ত্রগচ্য় অচ্নচ্ক আহত হচ্য়ত্রেচ্লন।” 
 

পদখা যাচ্ছ িারত ও বাাংলাচ্দচ্ের সরকারী প্রত্রতষ্ঠান ও ত্রবচ্েেজ্ঞচ্দর িতািত িূত্রিকচ্ের সিয় ঘচ্র 
অবস্থাচ্নর পচ্ক্ষ। এর পযৌত্রক্তকতা গতকাচ্লর ত্রিত্রি ত্ররচ্পাচ্িজ সাধারন িানুচ্ের িতািচ্তর িচ্ধেই  চু্ি উেচ্ত পদচ্খত্রে। 
এক িত্রহলাচ্ক বলচ্ত শুনলাি বাসা পথচ্ক পবত্ররচ্য় অচ্নক পদৌিাচ্দৌত্রি করাও উত্রন িবন- দূরবতজী পকান পখালা র্ায়গা 
খুচ্র্ পানত্রন। ইিকাচ্ের র্ঙ্গচ্ল োকা েহচ্র এিন পখালা র্ায়গা আসচ্লই দুলজি। এোিাও আচ্ে িাথার উপচ্র 
পখালা সবদুেত্রতক তাচ্রর িরে  াোঁদ। স্বািাত্রবক সিচ্য়ই ত্রনিজানাধীন িবন পথচ্ক ইি খুচ্ল পচ্ি পযখাচ্ন রাস্তায় 
পথযারীর িৃতেু হচ্য়,  পসখাচ্ন িূত্রিকচ্ের প্রলয়লীলা ঘিচ্ল বাত্রি পেচ্ি রাস্তায় নাচ্ি আসা িানুচ্ের িাচ্গে পয ত্রক 
ঘিচ্ত পাচ্র তা সহচ্র্ই অনুচ্িয়। িুত্রিকচ্ে বাত্রির পদয়াল ধ্বচ্স পিচ্লও ঘচ্রর পিতরই হতাহত হবার ঝুোঁত্রক 
থাকচ্ব তুলনািূলক িাচ্ব কি। 
 

ঝি,  বতৃ্রষ্টর,  সাইচ্লাচ্নর িচ্তা প্রাকৃত্রতক দূচ্যজাচ্গ আিরা ঘচ্র ত্র চ্র আত্রস ত্রনরাপদ আশ্রচ্য়র র্ন্য। 
সািাত্রর্ক- রার্ননত্রতক ত্রবেৃাংখলার িাচ্ঝও ত্রনর্ গহৃচ্কাে হচ্য় উচ্ে অচ্নচ্কর ত্রনরাপিার প্রতীক। ত্রকন্তু আিাচ্দর পাচ্য়র 
ত্রনচ্যর িাত্রিও যখন আক্ষত্ররক অচ্থজ পকোঁচ্প উচ্ে িূত্রিকচ্ের আঘাচ্ত,  পসই ত্রযরচ্যনা আশ্রচ্য়র র্ায়গাত্রিচ্ক িূচ্ল যাচ্বন 
না। নাগত্ররক র্ীবচ্নর এই ইি- কাচ্ের র্ঙ্গচ্ল িূত্রিকচ্ের সিয় ঘচ্র থাকন। 
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