যে পরিবািগুরি ঝুঁ রিতে িতেতে োতেি জানাতনাি জনয েথ্য

অত্যন্ত বিপজ্জনক এলাকায় িসিাসকারী পবরিারগুললালক পারিবারিি স্ততি এই ঝুঁ রিি রবষতে জানাতনাি কালে
বসআইবস (কযাম্প ত্ত্ত্বািধায়ক) ও সাইট িযিস্থাপনা সহায়ত্া দললর েনয এই নবিটি সহাবয়কা বহলসলি কাে
করলি।
এছাড়াও কর্মীলদর েতেয াতেি প্রস্তুরে ও আোম সেিযো যেওোি প্ররিক্ষণ রেতে হতব। এটা শুরু হলি একটি
বিস্তাবরত্ 'পর্যায় ১' প্রলনাত্তলরর নবি বদলয় র্ালত্ ঘূবণযঝলড়র সর্ময় র্মানুষেন র্ালত্ বনলেলদর বনরাপদ রাখলত্ পালর
ত্ার েনয প্রস্তুবত্ এিং পরার্মর্যগুবল অন্তর্ুয ক্ত করা হলি। েনল াষ্ঠীর কাছ থিলক পাওয়া র্মত্ার্মলত্র বর্বত্তলত্ এই
নবিটি বনয়বর্মত্ সংলর্াধন করা হলি। এরপলর ঘূবণযঝড় এিং সম্ভি হলল র্ূ বর্ম ধ্বস ঘটালত্ পালর এর্মন র্ারী িৃবির
আ ার্ম সত্কয িাত্য ায় বক বক সংিাদ িাকলি থসই িাত্য া োনালনা হলি।
বােযা জানাতনাি পদ্ধরে
োরেত্বপ্রাপ্ত বযরিিা

-

-

রসআইরস (িযাম্প েত্ত্বাবধােি) – বনবিত্ করলিন থর্ ঝুুঁ বকলত্ িাকা সর্মস্ত পবরিার ও ত্ালদর েনল াষ্ঠীর
থনত্ারা র্ালত্ এবিষলয় োনলত্ পালরন।
এসএমএস (সাইট পরিচািনা সহােো েি) – িাত্য া োনালনার পবরকল্পনা তত্বর করার েনয বসআইবসথদর সালি কাে করলিন, েনল াষ্ঠীর থনত্ালদর ও প্রলত্যক ঘলর ঘলর ব লয় এ বিষলয় োনালিন (র্বদ
সম্ভি হয় ত্াহলল বসআইবস / বসআইবস-র থেচ্ছালসিকলদর উপবস্থবত্লত্), ত্ারা সুরক্ষা দললর উপবস্থবত্ও
বনবিত্ করলিন।
সিক্ষা েি – দুিযল পবরিারগুললালক র্নাক্ত করলিন এিং ত্ালদর ত্িয ও সহায়ত্া থপলত্ সাহার্য করলিন
রসডরিউরস – সত্কয িাত্য া োনালনার পদ্ধবত্র িযাপালর ত্ালদর ওয়াবকিহাল িাকলত্ হলি র্ালত্ প্রলয়ােলন
ত্ারা িাত্য াগুললা আরও উপলর্া ী কলর ত্ু ললত্ পালরন
জনতোষ্ঠীি যনো এবং রনিাপত্তা িক্ষািািী যেচ্ছাতসবিিা - েনল াষ্ঠীর সালি আললাচনা সর্ার র্মাধযলর্ম
সরকার এিং র্মানবিক সহায়ত্া সংস্থাগুবলর কাছ থিলক পাওয়া িাত্য াগুললা সকললক োনালিন,
ইউএনএইচবসআর-এর র্ূ বর্মধ্বস সম্পলকয তত্বর করা িাত্য াগুললা (৩টি বচত্র কাবহনী) িযিহার কলর এবিষলয়
প্রচার করলিন এিং এবিবপবস থিলক িযিহাবরক প্রবর্ক্ষণ থনলিন (বনরাপত্তা থেচ্ছালসিক দল)।

িাতজি পদ্ধরে

1. প্ররিক্ষণ: এসএর্মএস সংস্থা বনবিত্ করলিন র্ালত্ সর্মস্ত দাবয়ত্বপ্রাপ্ত এসএর্মএস এিং সুরক্ষা কর্মীরা
বনম্নবলবখত্ িাত্য াগুললা োনালনা, দুলর্যাল র প্রস্তুবত্র িাত্য া ও আ ার্ম সত্কয িাত্য া থদওয়ার প্রবর্ক্ষণ পান।
কর্মীলদর সি প্রলনর সৎর্ালি উত্তর বদলত্ হলি - র্বদ ত্ারা উত্তর না োলনন ত্াহলল ত্ারা োলনন না
থসটা অির্যই িললত্ হলি এিং কখলনাই িাবনলয় ত্িয থদওয়া চললি না।
2. র্মানবচত্র ও .kmz ফাইল িযিহার কলর বসআইবস এিং এসএর্মএস সংস্থাগুললা বনবিত্ করলি র্ালত্ সব
পরিবাি র্ারা র্ূ বর্মধ্বলসর ঝুুঁ বকপূণয এলাকায় আলছন ত্ারা থস বিষলয় োনলত্ পালরন
3. এই পবরিারগুললালক োনালনার কালে এই পদ্ধবত্গুবল একসালি িযিহার করা হলি:
- জনতোষ্ঠীি যনো / মারঝতেি সাতথ্ রমটং িিা
- বনযা ও ভূ রমধ্বতসি রবপে এবং ঝুঁ রি সম্পতিয সিিতি এিসাতথ্ জানাতনাি জনয জনতোষ্ঠীি সাতথ্
রমটং িিা
- ইউএনএইচরসআি-এি ভূ রমধ্বতসি রচত্র-িারহনী (তটারিতবাডয) বযবহাি িতি প্রচাি অরভোন িিা
- ঝুঁ রিতে থ্ািা প্রতেযি পরিবাতিি বারি বারি রেতে জানাতনা
- ভূ রমধ্বতসি ঝুঁ রি সম্পতিয রনিাপত্তা যেচ্ছাতসবি েতিি এরডরপরস যথ্তি বযবহারিি প্ররিক্ষণ যনওো
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4. জনতোষ্ঠীগুতিাতি জানাতনাি পদ্ধরে েই েিফা হতে হতব: সি র্মানুষলক ঝুুঁ বক সম্পলকয োনালনার
পার্াপাবর্ ত্ালদর প্রন করার ও উত্তর পাওয়ার সুলর্া বদলত্ হলি
5. েনল াষ্ঠীর সালি বর্মটিং ও ণ িাত্য া প্রচার ছাড়াও র্ালত্ থকানও পবরিার িাদ না পলড় র্ায় এিং
র্মবহলা, িয়স্ক র্মানুষেন এিং চলালফরা করলত্ সর্মসযা আলছ এর্মন র্মানুলষরা র্ালত্ সর্মস্ত ত্িয পান, থসই
সালি ত্ালদর কালছ বক বক বিকল্প রলয়লছ ত্া িুঝলত্ পালরন এিং প্রলয়ােন হলল ত্ালদর সাহার্য থদওয়া
র্ায় ত্া বনবিত্ করার েনয বারি বারি রেতে প্রতেযি পরিবাতিি সতে সাক্ষাৎ িিতে হতব, এিং
সুরক্ষা দললর সাহার্য বনলত্ হলি।
6. যে সিি পরিবাি অনয জােোে চতি োওোি রসদ্ধান্ত রনতেতেন োতেি েরেরবরধ পেয তবক্ষণ:
এসএর্মএস-থক থসই সর্মস্ত পবরিালরর থরকিয রাখলত্ হলি র্ারা অনয োয় ায় চলল র্াওয়ার বসদ্ধান্ত
বনলয়লছন এিং থসই সালি প্রলয়ােন হলল িবিউএফবপ বনিন্ধন এিং পবরিার ণনা বনিন্ধন হালনা াদ
করা বনবিত্ করলত্ হলি
7. েবয ি পরিবািগুরিতি সহােো: সুরক্ষা দললক এসএর্মএস সংস্থাগুললার সালি িা পৃিকর্ালি এর্মন দুিযল
র্মানুষ/পবরিার র্নাক্ত করার েনয িাবড় িাবড় ব লয় সাক্ষাৎ করলত্ হলি র্ালদর বিকল্পগুললা িুঝলত্, অনয
োয় ায় থর্লত্ িা োয় া খাবল করলত্ সাহালর্যর প্রলয়ােন হলত্ পালর - এিং থসই সি র্মানুষলদর
সর্মাধান খুুঁেলত্ সাহার্য করলত্ হলি থর্র্মন থকানও বনরাপদ োয় ায় চলল র্াওয়া িা এর্মন র্মানু ষ খুুঁলে
থির করা র্ার উপর র্মানুষেনলক োয় া খাবল করলত্ সাহার্য করার দাবয়ত্ব থদওয়া হলয়লছ।
8. েথ্য পাওোি জােো: বসআইবস, এসএর্মএস সংস্থা এিং সুরক্ষা দললক এর্মন োয় া র্নাক্ত করলত্ হলি
থর্খালন র্মানুষেন/েনল াষ্ঠীর থনত্ারা এবিষলয় প্রন বেজ্ঞাসা করলত্ পারলিন ও ত্িয থপলত্ পারলিন।
এগুললার র্মলধয এর্মন োয় া রাখলত্ হলি থর্খালন র্মবহলারা বনরাপলদ থর্লত্ পারলিন। থর্র্মন, র্মবহলা-িান্ধি
োয় া এিং থসই সালি ত্িযলকন্দ্র। কর্মীলদর এই িাত্য াগুললা থদওয়ার পার্াপাবর্ দুলর্যাল র প্রস্তুবত্ ও আ ার্ম
সত্কয িাত্য া থদওয়ার প্রবর্ক্ষণ বদলত্ হলি।
যখাুঁজখবি ও পিবেী পেতক্ষপ
1. পিবেী যখাুঁজখবি যনওোি জনয সাক্ষাতেি পরিিল্পনা িরুন: এসএর্মএস ও সুরক্ষা অংর্ীদারলদর
বনয়বর্মত্র্ালি ঝুুঁ বক প্রিণ োয় াগুললালত্ পরিত্ী থখাুঁেখির বনলত্ থর্লত্ হলি র্ালত্ পবরিারগুবলর প্রলনর
উত্তর বদলয় ত্ালদর সি থেলন-িুলঝ বসদ্ধান্ত বনলত্ সাহার্য করা র্ায়। এই কােটি েনল াষ্ঠীর র্মানুষেন
এিং থসই সালি েনল াষ্ঠীর থনত্ালদর সালি বর্মটিং কলর করা থর্লত্ পালর।
2. অস্থােী সাবয জনীন যিল্টািগুরিি মানরচত্র তেরি িিা: দুলর্যাল র েনয প্রস্তুবত্র র্মূল কােকলর্মযর অংর্
বহলসলি এসএর্মএস সংস্থাগুবল থর্ল্টার অংর্ীদার এিং বসআইবস'লদর সহলর্াব ত্ায় সাইট স্তলর এর্মন সািযেনীন
বিবডংগুবল র্নাক্ত করলি থর্গুবল র্ারী িৃবির সর্মলয় িাবড় ছাড়া র্মানুষলদর সার্মবয়ক আশ্রয় / ৃহচু যত্
পবরিারগুবলর অস্থায়ী আশ্রয় বহলসলি িযিহার করা র্ায় (এসএর্ম থসক্টরলক উপর্ুক্ত বিবডংগুবলর ত্াবলকা
োনালত্ হলি)। এই বিবডংগুবল এরপলর এলাকার র্মাবঝলদর বচবনলয় থদওয়া হলি।
3. জােো খারি িিাি জনয জনতোষ্ঠীি পরিিল্পনা: র্ারী িৃবির আ ার্ম সত্কয ত্া থদওয়া হলল এসএর্মএস
সংস্থা এিং সুরক্ষা অংর্ীদারলদর র্ূ বর্মধ্বলসর সিলচলয় থিবর্ ঝুুঁ বক আলছ এর্মন এলাকার েনল াষ্ঠী এিং
র্মাবঝলদর সালি োয় া খাবল করার পবরকল্পনা করলত্ হলি: থকান-থকান পবরিারগুললা এলক অপলরর দাবয়ত্ব
থনলি, োয় া খাবল কলর থকািায় র্ালি, থকান পলি থর্লত্ হলি, বক বক বেবনসপত্র সালি বনলত্ হলি,
ইত্যাবদ।
মানরবি সহােো িমীতেি সাহাতেয স্থানান্ততিি রবষতে আভযন্তিীণ মন্তবয: র্ূ বর্মধ্বলসর সিলচলয় থিবর্ ঝুুঁ বক রলয়লছ
এর্মন বকছু এলাকার পবরিারগুবলর স্থানান্তলরর পবরকল্পনা আরআরআরবস-র সালি করা হলয়লছ, বকন্তু এটা কখন
সম্ভি হলি ত্া নত্ু ন েবর্মন পাওয়ার উপর বনর্য র করলছ। প্রত্যার্া তত্বর হওয়া এিং র্ু ল খির ছাড়ালনা এড়ালনার
েনয িত্য র্মালন এই িযাপালর সি পবরিারগুললালক োনালনা হলি না র্বদও থর্ সর্মস্ত পবরিারগুললালক স্থানান্তবরত্ করা
হলি ত্ালদর স্থানান্তলরর সাধারণ কার্য পদ্ধবত্ (এসওবপ) অনুর্ায়ী এই িযাপালর োনালনা হলি।
মূি িব্দমািা

●

র্ূ বর্মধ্বস: পাহালড়র ঢাল থিলয় প্রচু র পবরর্মালণ পাির, েঞ্জাল িা র্মাটি থনলর্ম আসা। র্মলন রাখলিন থর্ এটা
র্ূ বর্মক্ষয় িা র্াঙন থিলক আলাদা, থরাবহঙ্গা র্াষায় এটা গুবললয় থফলার সম্ভািনা রলয়লছ।
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আকবিক িনযা - র্াবর িৃবিপালত্র ফলল হঠাৎ স্থানীয়র্ালি িনযা হওয়া

●

ভূরমধ্বতসি ঝুঁ রিপূণয এিািাে থ্ািা পরিবািগুতিাতি ো জানাতে হতব
বষয া

●

এবপ্রল, থর্ম এিং েুন র্মালস থর্ ঝড় হয় ত্ার সালি িৃবি হলত্ পালর। এই ঋত্ু লত্ ঘূবণযঝড় আসারও
সম্ভািনা িালক
িষযা েুলনর র্মাঝার্মাবঝ থিলক অলক্টাির পর্যন্ত িালক র্খন িাত্ালসর বত্ থত্র্মন থিবর্ হয় না, র্বদও
থকালনা থকালনা িছলর িষযা আরও থিবর্ সর্ময় ধলর চলল - থর্র্মন ত্ িছর হলয়বছল
িষযাকালল, থিবর্রর্া বদনই িৃবি হলি।
িৃবির পবরর্মাণ এিং কত্ক্ষণ ধলর হলি ত্া পুলরা ঋত্ু েুলড় কর্মলিবর্ হলত্ িালক - কখলনা হয়লত্া হালকা
িৃবি হলি, আিার কখলনা থির্ কলয়ক বদন ধলর এক না ালর র্ারী িৃবি হলি।
র্ারী িৃবির কারলণ িনযা, আকবিক িনযা এিং র্ূ বর্মধ্বস হলত্ পালর।

●
●
●
●
ভূরমধ্বস

●

র্খন পাহালড়র একপালর্র র্মাটি পুলরাপুবর ধ্বলস থনলর্ম আলস ত্খন র্ূ বর্মধ্বস হয়। এটি র্ূ বর্মক্ষয় িা র্াঙন
থিলক এলকিালর আলাদা, র্ূ বর্মক্ষলয়র থক্ষলত্র অল্প োয় ার

াছপালা না িাকা র্মাটি থর্লঙ/ধ্বলস পলড় থর্র্মন

থছাট চাত্াল, রাস্তা িা নদীর পালড়। র্ূ বর্মক্ষয় পুলরা কযালম্পর থর্লকালনা োয় ায় হলত্ পালর।

●

ত্লি র্ূ বর্মর বকছু এলাকা র্নাক্ত করা হলয়লছ থর্খালন র্ূ বর্মধ্বলসর ঝুুঁ বক রলয়লছ। এর কারণ হললা, বকছু
োয় ার

র্মাটির

ধরন

আর

থসই

সালি

খাড়া

ঢাল

(লটাবরলিািয) থিলক আপবন থসই লক্ষণগুললা সম্পলকয

িাকা।

পবরবর্লি

উলেখ

করা

বচত্র-কাবহনী

োনলত্ পারলিন থর্গুললা থদলখ

থিাঝা র্ায়

র্ূ বর্মধ্বলসর সম্ভািনা রলয়লছ।

●

বচত্র-কাবহনীগুবললত্ (পবরবর্ি) থর্র্মন থদখালনা হলয়লছ থসইর্ালি র্মাটি/িাবলর িস্তা িযিহার কলর ও পাবন
বনষ্কার্লনর িযিস্থা কলর ঝুুঁ বক বকছু টা কর্মালনা থর্লত্ পালর।

● র্ূ বর্মধ্বলসর পূিযার্াষ থদওয়া কঠিন, ত্লি র্ারী িৃবির পলর এটা ঘটার সম্ভািনা িালক।
[দ্রিিয: এসএর্মএস সংস্থালক প্রলত্যক পবরিারলক কত্টা এলাকা ঝুুঁ বকপূণয এিং কাছাকাবছ থকািায় অলপক্ষাকৃ ত্
বনরাপদ এলাকা রলয়লছ ত্া থদবখলয় বদলত্ হলি]
রবপজ্জনি এিািাি সীমানা রচরিে িিা
বিপজ্জনক এলাকার র্মানুষেনলদর এই বিষলয় োনালনা এিং িাত্য া প্রচালরর সালি সালি এসএর্ম কর্মীলদর সিলচলয়
বিপজ্জনক এলাকাগুবলর সীর্মানা লাল পত্াকা এিং লাল রঙ করা িাুঁর্ বদলয় বচবিত্ করলত্ হলি। এই এলাকাগুবলর
র্মানুষেনলক এলাকা খাবল কলর বদলত্ হলি কারণ থসখালন বনরাপদ িাকা সম্ভি না, এবং যসখাতন িাতিা বসবাস
িিা উরচৎ নে ।
এতক্ষতত্র আপনাতি এই েতটা িাতজি এিট িিতে হতব:

●
●

এখবন আপনার পবরিারলক এর্মন বনরাপদ থকানও োয় ায় সবরলয় বনন থর্খালন র্ূ বর্মধ্বস অিিা িনযার
ঝুুঁ বক থনই, থর্র্মন আপাত্ত্ অনয থকানও পবরিালরর সালি িসিাস করুন।
র্বদ সলর থর্লত্ না পালরন, ত্াহলল র্ারী িৃবির পূিযার্াস থপললই এই এলাকা খাবল কলর অনয োয় ায় চলল
র্ালিন।

আপনাি পরিবািতি অনয জােোে রনতে োওোি উপােগুরি

●

আপনার র্বদ এর্মন থকানও িাকার োয় া িালক, থর্খালন ঝুুঁ বক থনই, থর্র্মন থকানও আত্মীলয়র িাবড়,
ত্াহলল এখনই থসখালন সলর র্ান।

●

র্বদ আপনার িা আপনার পবরিালরর কালরা অনয োয় ায় থর্লত্ থকানও কারলন অসুবিধা িালক, থর্র্মন
ধরুন িৃদ্ধ-িৃদ্ধালদর িা পঙ্গুলত্বর কারলন চলাচলল সর্মসযা রলয়লছ, ত্াহলল এখনই আর্মালদর োনান। িা
আপবন সুরক্ষা কর্মীলদর, আপনার কযাম্প ত্ত্ত্বািধায়কলক িা ত্িয থিলস্ক োনালত্ পালরন। আর্মরা আপনালক

3

সাহার্য করার থচিা করলিা।

●

আপবন র্বদ আপনার পবরিারলক অনয োয় ায় বনলয় থর্লত্ চান, বিলর্ষ কলর আপবন র্বদ দূলর থকািাও
র্ান ত্াহলল এসএর্মএস সংস্থালক োনান। আপবন র্বদ দূলর থকািাও র্ান, ত্াহলল িবিউএফবপ'র খািার
বিত্রলণর ত্াবলকায় আপনার পবরিালরর নত্ু ন ঠিকানা থর্া

করলত্ হলি র্ালত্ আপবন নত্ু ন োয় ায়

থকািা থিলক খািার পালিন ত্া আপনালক োনালনা র্ায়

[দ্রিিয: এসএর্মএস-থক পবরিারগুবললক োনালত্ হলি থর্ বনরাপদ এলাকা থকানগুললা র্ালত্ র্মানুষেন একটা বিপজ্জনক
এলাকা থিলক আলরকটা বিপজ্জনক এলাকায় না র্ান]
[দ্রিিয: র্বদ সুরক্ষা কর্মীরা এসএর্মএস এলেবির সালি না র্ান, ত্াহলল এসএর্মএস কর্মীলদর অত্যন্ত দুিযল
পবরিারগুবল, বিলর্ষত্ র্ারা অনয োয় ায় র্াওয়ার েনয সাহার্য থচলয়লছন ত্ালদর বিষলয় থরকিয রাখলত্ হলি এিং
সুরক্ষা কর্মীলদর আিার থখাুঁেখির থনওয়ার েনয ত্ালদর সালি থদখা করার অনুর্মবত্ বনলত্ হলি।]
ভািী বৃরিি সমে জােো খারি িিাি উপােগুরি

●

●
●
●

সরকার এিং র্মানবিক সহায়ত্া সংস্থাগুবল িৃবিপাত্ পর্যলিক্ষণ করা এিং বিপজ্জনক র্মাত্রায় িৃবি হলল
কযালম্পর বনরাপত্তা রক্ষাকারী থেচ্ছালসিক এিং বসআইবস-থক সত্কয করার একটি পদ্ধবত্ তত্বর করার কাে
করলছ।
থর্লহত্ু র্ারী িৃবি হঠাৎ কলর চলল আসলত্ পালর, ত্াই আল থিলক সত্কয করা র্মুর্বকল হলত্ পালর।
আর্মরা এখন পূিযার্ালষর ত্িয সংগ্রহ করার িযিস্থা করবছ, বকন্তু আপনালক তত্বর িাকলত্ হলি থর্ আ ার্ম
সত্কয ত্া হয়ত্ র্মাত্র একবদন আল িা ঐবদনও আসলত্ পালর।
র্খন এই পদ্ধবত্টি তত্বর হলয় র্ালি, ত্খন আপনালদর োনালনা হলি এই আ ার্ম সত্কয িাত্য াগুললা থকর্মন
হলি।

●

আপবন র্বদ এখনও বিপজ্জনক এলাকায় িসিাস কলরন এিং র্ারী িৃবির আ ার্ম সত্কয ত্া শুনলত্ পান,
ত্াহলল সালি সালি আপনালক বনরাপদ োয় ায় সলর থর্লত্ হলি আর সার্মবয়কর্ালি অনয থকানও িাবড়লত্
িা এলাকার থকানও সািযেনীন বিবডং-এ (স্কু ল, র্মসবেদ ইত্যাবদ) িাকলত্ হলি।

●

আপবন আপনার পবরিারলক বনরাপদ এলাকায় বনলয় ব লয় অনয থকানও পবরিালরর সালি িাকলত্ পালরন।
র্বদ আপনার র্ািার র্মলত্া এরকর্ম থকানও োয় া না িালক ত্াহলল বনরাপদ এলাকায় িাকা থকানও
সািযেনীন বিবডং-এ (স্কু ল, র্মসবেদ ইত্যাবদ) র্ান।

●

এলাকা খাবল করলত্ হলল এলাকার থকান থকান সািযেনীন বিবডংগুললালত্ (লর্র্মন র্মসবেদ, স্কু ল িা
র্মবহলা/বর্শুিান্ধি োয় া) র্মানুষেনলদর সার্মবয়কর্ালি রাখা র্ালি ত্া বসআইবস এিং এসএর্মএস সংস্থাগুললা
র্নাক্ত করলছ এিং আপনালদর ত্া োনালি।

●

আপবন সহায়ত্া পালিন, আপবন থর্খালনই িাকুন না থকন, পাওয়ার থর্া য হলল এিং সহায়ত্ার িযিস্থা
করা হলল আপবন থসগুললা পালিনই।

আ ার্ম সত্কয ত্া শুনলত্ থপলল আপনার পবরিারলক বকর্ালি থকানও বনরাপদ োয় ায় সবরলয় বনলয় র্ালিন থসই
পবরকল্পনা আপনার এখবন করা েরুবর। এই পবরকল্পনায় িাকলি:

●
●
●
●

থকািায় র্ালিন
থকান পলি র্ালিন
পবরিালরর সকললক বকর্ালি একসালি রাখলিন
থকান থকান কা েপত্র এিং বেবনসপত্র সালি থনলিন

র্বদ আপবন অিিা আপনার পবরিার এই োয় ালত্ই থিলক থর্লত্ চান বকন্তু োলনন থর্ আ ার্ম সত্কয ত্া থপলল
োয় া খাবল কলর আপনালদর বনরাপদ োয় ায় থর্লত্ থকানও সর্মসযা হলি ত্াহলল আপনার এসএর্মএস িা সুরক্ষা
সংস্থালক থসকিা এখবন োনান এিং/িা এখনই আপনার থকানও প্রবত্লির্ীর সালি কিা িলল থদখুন থর্ ত্ারা ত্খন
থকালনার্ালি সাহার্য করলত্ পারলিন বকনা।
র্বদ আ ার্ম সত্কয ত্া থপলল আপনার বনলের পবরিারলক সবরলয় বনলত্ থকানও সর্মসযা না িালক বকন্তু আপনালদর
আলর্পালর্ এর্মন থকউ িালকন র্ার সর্মসযা হলি, ত্াহলল ত্ালদর ত্াড়াত্াবড় োয় া খাবল করলত্ বকর্ালি সাহার্য
করলত্ পালরন ত্া থর্লি রাখুন।
পরিিরল্পে স্থানান্তি ও ঝুঁ রি িমাতনাি উপাে
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সিলচলয় থিবর্ ঝুুঁ বকলত্ িাকা পবরিারগুললালক ত্ারা এখন থর্খালন আলছন থসখান থিলক নত্ু ন োয় ায় সবরলয় বনলয়
র্াওয়া হলি, থসই েনয বসআইবস এিং এসএর্ম সহায়ত্া সংস্থা থসই পবরিারগুললার সালি থর্া ালর্া

করলি এিং

ত্ালদর সবরলয় বনলয় র্াওয়ার পবরকল্পনা সম্পলকয োনালি, থসই সালি অনয োয় ায় র্াওয়ার িযিস্থাপত্র করলি।
থসইর্মলত্া ত্ালদর সহায়ত্াও থদওয়া হলি।

কর্ম বিপজ্জনক এলাকাগুললালত্ িাবল/র্মাটির িস্তা বদলয় এিং পাবন বনষ্কার্লনর র্মাধযলর্ম ঝুুঁ বক কর্মালনার িযিস্থা করা হলি।

XXX স্থানীয়র্ালি বচবিত্ করা োয় া িা বসআইবস িা এসএর্মএস সংস্থার কাছ থিলক এবিষলয় ত্িয পাওয়া র্ালি।
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