
ভূমিকম্পে মিম্েম্ক 
রক্ষার উপষায়
ও  উপম্েশ
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地震から身を守るためのアドバイス　ベンガル語
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সসন্ষাই আন্তেভি ষামতক পযভিটি এবং সম্মেলি সকন্দ্র (SenTIA)
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১) তম্্যের  অভষাবঃ

ক�োন　ক�োন　কষেত্রে　সত্্বোচ্চ　পত্েে　দিন　দ্িয্ুৎ
এত্সদিল।　খ্্ 　ক্দি　ষেদিগ্রস্থ　এলো�ো
সহ　অনযুোনযু　এলো�োয়
দ্িয্ুৎ　আসত্ি　সপ্োখোত্ন�　সময়
কলত্েত্ি।　দ্িয্ুৎ　নো
থো�োয়　স্োইত্�
ক�োেোদতি�ে　েোিযোপণ　�েত্ি　হত্য়ত্ি।

অত্ন�　এলো�োত্িই　পোদন　দিল　নো।　পোদন

সে্েোহ　দনদচিি　�েত্িও　�মত্্িী　এ�　সপ্োহ　কলত্েত্ি।

খো্োে　পোদনসহ　দনিযু　প্রত্য়োজনীয়　পোদন　সংগ্রহ　�েত্ি　স্োইত্�

ঝোত্মলো　কপোহোত্ি　হত্য়ত্ি।　

পোদন　নো　থো�োয়　টয়ত্লট　ফ্োি　�েো　সম্ভ্　হদছিল　নো।　যোেো

্োথটোত্্　কেোিত্লে　পোদন　ধত্ে　 কেত্খদিত্লন　িোেো　কসই　পোদন　দিত্য়

টয়ত্লট　ফ্োি　�ত্েত্িন।

ক্িীে　�োে　এলো�োত্িই　েযুোস　আসত্ি　এ�　মোত্সে　ক্িী　সময়
কলত্েত্ি। েোন্ো　�েোসহ　ঘে　এ্ং　কেোসত্লে　পোদন　েেম　�েো
দিল　এ�টো সমসযুোে　্যুোপোে।

খো্োে　সংগ্রহ　�েো　�ঠিন　হত্য়　পত়্েদিল।　অত্ন�ষেণ　লোইত্ন

িোদঁ়েত্য়ও　অল্প　খো্োে　িো়েো  ক�নো  সম্ভ্  দিল  নো।　

করেন,　সোব্ওত্য়, ্ত্্লট　করেন　ক্ি　দ�ি্দিন　যো্ৎ　্ন্ধ　দিল।
্োত্সে　সংখযুোও　দিল　অত্ন�　�ম।　েযুোত্সোদলত্নে　অ�োত্্
েোদ়ে　দ�ং্ো　কমোটেসোইত্�ল　চোলোত্নোও　সম্ভ্　হয়দন।
্োইসোইত্�ল　্যু্হোে　�েো　কলোত্�ে　সংখযুো　ক্ত়্ে　দেত্য়দিল।　

২) মবেটুযেৎ  িষা  ্ষাকষাঃ

৩)  পষামি  িষা ্ষাকষাঃ

৪)  টয়ম্লট  ফ্ষাশ  করম্ত  িষা  পষারষাঃ

৫)  গযেষাস  িষা  ্ষাকষাঃ

৬)  খষাবষাম্রর  অভষাবঃ

৭) পমরবহম্ির  অভষাবঃ

�ূদম�ত্পেে ক�ন্দ্র এলো�ো সোেত্েে মত্ধযু হত্ল 

সন্োদম হত্ি পোত্ে। সোেে এ্ং নিীেপোত্েে 

কলো�ত্িেত্� অ্িযুই সি�ব  হত্ি হত্্।

সটুিষামিঃ

�ূদম�ত্পে ্ হ্্োে কসন্োই িহত্েে অত্ন� ষেয়ষেদি হত্য়ত্ি। প্রদিত্্িীত্িে কথত্� িখন 

দ� ঘত্টদিল িো কজত্ন দনন এ্ং িথযু সংগ্রহ �েন্।

আসটুি ভূমিকপে সপেম্কভি  েষামিঃ

ভূমিকম্পের  মবপেেিক  মেকগুম্লষাঃ

�ূদম�ত্পেে  পে  দ্দ�ন্  জোয়েোয়  দ্ত্িষ  

�ত্ে  ঘন্সদিপূণব  এলো�োয়  

পত্্েোপদ্ে  আেন্  ধত্ে  কযত্ি  পোত্ে।

আগুিঃ

ঘরবষাম়ি ধ্ংসঃ ঘে্োদ়ে এ্ং অনযুোনযু িোলোনত্�োঠোে চোপোয় 

কলো�জন হিোহি হত্ি পোত্ে। ১৯৮১ সোত্লে 

আ্োসন দনমবোণ সংত্িোধনীে পত্ে দনদমবি 

ঘে্োদ়ে িোলোনত্�োঠো অ্িযু ি্লনোমলূ��োত্্ 

দনেোপি। 

প়িন্ত মেমিসপত্ঃ ফোদনবচোে, �দপেউটোে, ইত্লদ্রি�  লোইট  কহোল্োে  

নীত্চ  পত়্ে  যোওয়োে  সম্ভো্নো  আত্ি।  �োঙ্ো  

�োতঁ্চে  উপে  পো  দিত্য়  আহি  হত্ি  

পোত্েন।  ঘত্েে  ্োদহত্ে  থো�ত্ল  পত়্ে  যোওয়ো  

ক�দ্ডং  কমদিন, ক�ত্ঙ্  প়েো  কিয়োল  

সোইনত্্োরব   ইিযুোদিে  নীত্চ  পত়্ে  হিোহি  

হত্ি  পোত্েন।  

ভূমি ধ্সঃ উচূঁ  খো়েো  পোহোত়্েে  �োত্ি  থো�ত্ল  অ্িযুই  

খ্্   সো্ধোন  হত্ি  হত্্।

ভয়ষাবহ  ইস্  েষাপষাি  ভূমিকম্পে
সয  সিসযেষাগুমল  সেখষা  মেম্য়মিলঃ

�ূদম�ত্পেে　পে　দ�ি্দিন　যো্ি　স্ো�োদ্��োত্্ই　ইন্োেত্নট　দ�ং্ো

কমো্োইল　কফোত্ন　কযোেোত্যোে　�ঠিন দিল।　দ্িয্ুৎ　নো

থো�োয়　কমো্োইল　কফোত্ন　চোজব　কিওয়োও　এ�টো　সমসযুো　দিল।

কলো�জন　দ�　ঘটত্ি　িো　জোনত্ি　 নো　পোেোয়

ক�োেোদতিে　সম্দ্খন　হত্য়দিত্লন।　পদে্োে　এ্ং　্ন্্ধত্িে　সোত্থ　 
কযোেোত্যোে নো　থো�োে　�োেত্ণও　সমসযুো　দিল　অত্ন�।

১৯৭৮ সোত্লে ১২ই জন্ দ্�োলত্্লো ৭ িিদম� ৪ মোরেোে দময়োেী 

�ূদম�পে আঘোি কহত্নদিল কসন্োই িহত্ে। িক্ত ব্লত্�ে কিয়োল ক�ত্ঙ্ 

এ্ং ক�ত্ঙ্ প়েো অনযুোনযু স্থোপনোে আঘোত্ি অত্ন� কলো�জন আহি 

হত্য়দিত্লন। ৯ মোরেোে এ�টি িদক্তিোলী �ূদম�ত্পে  ২০১১ সোত্লে ১১ই 

মোচব  দ্�োত্ল �য়ো্হ ইস্ট জোপোন �ূদম�পে ধংসযজ্ঞ সদৃটি হত্য়দিল। 

কসন্োই িহত্েে দময়োেীত্নো এ্ং ওয়ো�ো্োয়োিী এলো�োয় সন্োদমত্ি 

্হ্ত্লোত্�ে প্রোণহোদন ঘত্টদিল। 

�ূদম�ত্পেে িীব্রিো ‘মযুোদনিচ্যুর(M)’এে মোধযুত্ম মোপো হয়। 
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খ）দসদলংত্য়ে　সোত্থ　লোেোত্নো　ইত্লদ্রি�　লোইট　ও　লোইট　কহোল্োে　
হোল্ো　হত্ল　অত্পষেো�ৃি　দনেোপি।　
ে）দ্িোনোে　পোত্ি　কেদরও, সযুোনত্রল,  টচব　লোইট　েোখন্।

ঘম্তি অ্স্থোয় �ূদম�পে হত্ল দ� ঘটত্ি পোত্ে ক�ত্্ কিখন্। �োঙ্ো �োঁত্চে উপে 

পো দিত্য় আহি হওয়ো কথত্� েষেো কপত্ি দ্িোনোে পোত্ি িক্ত কসোত্লে সযুোনত্রল 

েোখন্। দ্িয্ুৎ নো থো�ত্ি পোত্ে ্ত্ল হোত্িে �োত্ি কেদরও ও টচব  লোইট েোখন্।

ঘ）অদনি　দন্বোপ�　যন্ত্র　প্রস্তুি　েোখন্ঃ

কহোম　কসন্োে　অথ্ো　অনযুোনযু　কিো�োন　কথত্�　অদনি

দন্বোপ�　যন্ত্র    দ�ত্ন　েোখন্।

দ্িোনোে　�োত্ি　িক্ত　কসোত্লে　সযুোনত্রল　এ্ং

্োদলত্িে　পোত্ি　কেদরও　ও　টচব　লোইট　েোখো

হত্য়ত্ি।

�োেী　দজদনসপরে　নীত্চ　েোখো　হত্য়ত্ি।
আস্ো্পরে　কিয়োত্লে　সোত্থ　আটত্�　েোখো　হত্য়ত্ি　এ্ং

এমন�োত্্　সোজোত্নো　হত্য়ত্ি　যোত্ি　পত়্ে　কেত্লও　িেজো

ব্ল�　�েত্ি　নো　পোত্ে।

কটদলদ�িন　নীত্চে　দিত্�

আটত্�　েোখো　হত্য়ত্ি।　

ভূমিকম্পের   েিযে  মকভষাম্ব  মিম্েম্ক  প্রস্তুত  করম্বিঃ

�লোমঃ ‘পোদলত্য়　যোওয়োে　পথ　আত্ে　কথত্�ই　ঠি�　�ত্ে　কেত্খদিলোম　্ত্ল　�ূদম�ত্পেে　পে　িো়েোিোদ়ে　সত্ে　কযত্ি　কপত্েদিলোম।

িখন　দিল　েোি।　ঘন　�োত্লো　অন্ধ�োত্ে　দ�ি্ই　�োল　�ত্ে　কিখত্ি　পোেদিলোম　নো।　খ্্ 　�য়　কপত্য়দিলোম।　�ো্দি　পত্ে　এ�　সময়

কসই　এ�ই　পথ　েোত্ি　কহঁত্ট　কিখ্।’�য়ো্হ　ইস্ট　জোপোন　�ূদম�ত্পেে　�্ত্ল　পেো　এ�জত্নে　উদক্ত।

Column

১) করণীয়　কষােগুম্লষা　আম্গই　সভম্ব　রষাখটুিঃ

�）আস্ো্পরে　এ্ং　আনযুোনযু　দজদনসপরে　পত়্ে　যোওয়ো　কেোধ　�েন্ঃ 
�ূদম�ত্পে আস্ো্পরে এ্ং অনযুোনযু দজদনসপরে নীত্চ পত়্ে কযত্ি পোত্ে। 

কহোমত্সন্োে এ্ং অনযুোনযু কিো�োত্ন দ�নত্ি 

পোওয়ো ফযুোত্স্টনোে (েদি কেোধ�) দিত্য়  

আস্ো্পরেোদিে অংি দ্ত্িষ কিয়োত্লে সোত্থ 

আটত্� কেত্খ আপনোে ঘে্োদ়ে দনেোপি �েত্ি 

পোত্েন। ঘে্োদ়েে উঁচূ জোয়েোয় �োেী দজদনসপরে 

েোখো দ্পিজন�।

আপনোে ঘত্ে দ� এমন দজদনসপরে আত্ি কযেত্্লো 

পত়্ে দেত্য় ক্ে হওয়োে পথ দ�ং্ো িেজোv ্ন্ধ 

�ত্ে দিত্ি পোত্ে?

২) ‘ভূমিকপে পরীমক্ত’  ঘরবষাম়ি  ততরী  করুিঃ 

�）ঘে্ো়েীে　আত্িপোত্ি　ক�োথোও　দনেোপি　স্থোন  দচত্ন　েোখন্ঃ

পোত্�ব ে　মি　কখোলো　জোয়েো　অত্পষেো�ৃি　দনেোপি।

�য়ো্হ　আেন্　চোদেদিত্�　িদ়েত্য় প়েত্ল　অ্িযুই　দনেোপি　জোয়েোয়

আশ্রয়　দনত্ি　হত্্।　কসত্ষেত্রে　দ্দ�ন্　পথ　দিত্য়　যোওয়ো　যোয়

এমন　জোয়েোই　দনেোপি।　
খ）সন্োদমে　কষেত্রে　উপকূলীয়　এলো�োয়　আশ্রত্য়ে　জনযু　আত্ে

কথত্�ই　দনেোপি　উঁচ্　জোয়েো　ঠি�　�ত্ে　েোখন্ঃ

আপনোে　এলো�োয়　উঁচূ　ক�োন　�ূদম　নো　থো�ত্ল　অনযু　ক�োন　উঁচ্

মজ্ি্　দ্দল্ং　এ্ং　কসখোত্ন　েোত্িে　ক্লো,　সপ্োহত্িষ　দ�ং্ো

ি্টিে　দিত্ন　যোওয়ো　যোত্্　দ�নো　আত্ে　কথত্�　কজত্ন　েোখন্।

৩) আপিষার ঘরবষা়িীর আম্শপষাম্শ মিরষাপে 
     েষায়গষা ও রষাস্ষা আম্গ স্ষাি মিম্ি রষাখটুি।

ঠি�　এই　মহ্ূত্িব　�ূদম�পে　হত্ল
আপদন　দ�　�েত্্ন? অথ্ো
�ূদম�পে　েোত্ি　হত্ল　দ�　�েত্্ন? 
সম্ভো্যু　পদেদ্হদি　আন্োজ　�ত্ে　িো
পদে্োে　্ন্্ধ　ও　পদেদচিত্িে　সোত্থ
আত্লোচনো　�ত্ে　েোখো　িে�োে।　

’
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�য়ো্হ　ইস্ট　জোপোন　�ূদম�পে　ধংসলীলোে　পে　দ�ি্দিন　যো্ি　
কমো্োইল　এ্ং　স্োটব　কফোত্নে　কযোেোত্যোে　খ্্ ই　�ঠিন　হত্য়

পত়্েদিল।　�ূদম�ত্পেে　কষেত্রে　পদে্োে　ও　্ন্্ধত্িে　সোত্থ

দ��োত্্　কযোেোত্যোে　েোখত্্ন　এ্ং　ক�োথোয়　কিখো　�েত্্ন　িো

এখনই　ঠি�　�ত্ে　েোখন্।　
☞Pপোিোয়　্ণবনো　�েো　‘িথযু　ক্োরব ’ এে　্যু্হোে　আত্ে

　কথত্�ই　অনি্ীলন　�েন্।

পোেস্পদে�　সোহোযযু　সহত্যোদেিো

প্রো�ৃদি�　িত্্যবোত্েে　কষেত্রে　়্ে　িদক্ত।

প্রদিত্্িীত্িে　সোত্থ　প্রত্িযু�　দিত্নে　িত্্�ছিো

দ্দনময়　দ্পত্ি　আপত্ি　�োত্জ　লোেত্ি　পোত্ে।

　

৪)  আপিষার  আশ্রয়  সকন্দ্র  সকষা্ষায়  তষা  
     সেম্ি  মিিঃ

৫)  পমরবষার  পমরেি  এবং  বন্টু ম্ের  সষাম্্ 　　   
    সযষাগম্যষাম্গর  উপষায়  ঠিক  কম্র  রষাখটুিঃ

৬) ঘর স্ম্ক সবর হম্য় যষাওয়ষার সিয় সম্গে  
    সিওয়ষার  েরুরী   মেমিসপত্ সেষাগষা়ি কম্র রষাখটুিঃ

৭) প্রমতম্বশীম্ের  সষাম্্  সেখষা  কম্র  িষাম্ে
     িষাম্ে  ক্ষা  বলটুিঃ

িত্্যবোে�োলীন　সমত্য়　দ্দ�ন্　িত্থযুে　অ�ো্　এ�টি　িদ্চিতিোে　্যুোপোে।

িোই　আত্ে　কথত্�ই　প্রত্য়োজনীয়　িথযু　সংগ্রত্হে　উপোয়　কজত্ন　েোখন্।

৮　এে　পোিো　কিখন্।

☞৮　এে　পোিো　কিখন্।

৮) ত্যে  সংগ্রম্হর  উপষায়  ঠিক  কম্র  রষাখটুিঃ

১)
ভটু মিকম্পে কপেম্ির তীব্রতষা

   ‘মসমমিক ইিম্টিমসটি　মশিম্েষা’ এবং
   সষামবভিক িষাত্ষা ‘িযেষাগমিিটু যেে’ মেম্য় িষাপষা হয়।
�ূদম�ত্পেে　সোদ্ব�　আ�োে　্ো　িীব্রিো　কযত্�োন　কিত্ি

মযুোেদনচ্যুর　দিত্য়　মোপো　হয়　দ�ন্তু　�পেত্নে　িীব্রিো　মোপোে　উপোয়

দ্দ�ন্　কিত্ি　দ্দ�ন্　ে�ম।　

এে　মোধযুত্ম　�ূদম�ত্পেে　সময়　অথ্ো　
ঠি�　দ�ি্ষেণ　আত্ে　সংত্�ি　পোওয়ো　যোত্্।　কেদরও,　কটদলদ�িন,

কমো্োইল　কফোন　ও　স্োটব　কফোত্ন　এই　সংত্�ি　ক্ত্জ　উঠত্্।　িত্্

দ�ি্　দ�ি্　কমো্োইল　কফোত্ন　এই　সংত্�ি　নোও　আসত্ি　পোত্ে।　

২) ভূমিকম্পের আগষাি সংম্কতঃ

জোপোত্নে  আ্হোওয়ো  অদধিপ্ে  কয�োত্্  �ূদম�ত্পে  

�পেত্নে  িীব্রিো  কমত্প  থোত্�ঃ

震
しん

度
ど ４

よ ん

(দিনত্িো ৪)

এই  কষেত্রে প্রোয় স্োই হোটো চলোে সময় �পেন 

অন�্্　�েত্্ন। এমনদ� ঘম্ কথত্� কজত্ে উঠত্্ন।

震
しん

度
ど 5

ご

弱
じゃく

(দিত্ন্ো ৫্ো ৫ এে  
কচত্য়  এ�ট �ম)

এই　মোরেোয়　খো্োেসহ　্ইপরে　কিল্ফ　কথত্�　নীত্চ

পত়্ে　যোত্্।

震
しん

度
ど 5

ご

強
きょう

(দিনত্িো ৫ ্ো এে 
কচত্য় এ�ট্ ক্িী মোরেোে 
�পেনঃ)

(এই মোরেোে �পেত্ন অসো্ধোত্ন েোখো আস্ো্পরে আিত়্ে পত়্ে কযত্ি 
পোত্ে। �য়ো্হ ইস্ট জোপোন �ূদম�ত্পে কসনিোই িহত্েে িোইহোকু ওয়োত্রব  
এই মোরেো অন�ূ্ি হত্য়দিল।)

震
しん

度
ど 6

ろく

弱
じゃく

(দিনত্িো ৬ ্ো ৬ এে  
কচত্য় এ�ট �ম মোরেোে 
�পেনঃ )

এই �পেত্ন　িোদঁ়েত্য়　থো�ো　�ঠিন　হত্য়　প়েত্্।   ক্িীে�োে 
আ স ্ ো ্ প রে 　 উ ত্ টে প ো ত্ টে 　 প ত্ ়ে 　 ক য ত্ ি 　 প ো ত্ ে । 
�য়ো্হ　ইস্ট　জোপোন �ূদম�ত্পে　িহত্েে　আও্ো　ওয়োরব , 
ওয়ো�ো্োয়োদি　ওয়োরব 　ও　ইজদ্ম　ওয়োত্রব 　এই　মোরেোে　�পে
ন　অন�ূ্ি　হত্য়দিল।　

震
しん

度
ど 6

ろく

強
きょう

(দিনত্িো ৬ এে কচত্য়
 ক্িী মোরেোে �পেনঃ)

এই �পেত্ন িোদঁ়েত্য় থো�ো অসম্ভ্ হত্য় প়েত্্। ক্িীে �োে আস্ো্পরে 
নত়্েচত়্ে নীত্চ পত়্ে যোত্্। দময়োেীত্নো ওয়োত্রব  এই ধেত্নে �পেন 
অন�ূ্ি হত্য়দিল।　

震
しん

度
ど 7

なな

(দিনত্িো ৭ মোরেোে
 �পেনঃ)

এইত্ষেত্রে প্রোয় স্ ধেত্নে আস্ো্পরে চোেদিত্� পত়্ে দেত্য় 
ক�ত্ঙ্ যোত্্।　

আপদন  দ�  জোত্নন  

আপনোে

প্রদিত্্িী  ক�? 

ে）　দনেোপি　আশ্রত্য়　যোওয়োে　পথ　্ো　েোস্ো　দনেোপি　দ�নোঃ

আশ্রয়　ক�ত্ন্দ্র　িোেোহ্েো　�ত্ে　যোওয়োে　পত্থ　ধ্বত্স　প়েো 

িক্ত　কিয়োল,　ক�ত্ঙ্　প়েো　ক�দ্ডং　কমদিন　ইিযুোদিে　�্ত্ল　পেত্ি 

পোত্েন।　অপ্রিস্　পথ,　েোস্ো　্ো　েদল　দ্দ�ন্　দজদনসপরে　পত়্ে

্ন্ধ　হত্য়　কযত্ি　পোত্ে।

জেে্ী  দজদনসপরেঃ

�) কেদসত্রন্স  �োরব ।  

খ) অত্ন�  খচ্েো  পয়সো,  ক্ি  দ�ি্ কনোটসহ  পযবোপ্  টো�ো আ্ডে ওয়যুোে, 

কমোজো, হোি কমোজো কেইন ক�োট
টচব  লোইট, কেদরও, ফোস্টব  এইর দ�ট্,  লোইটোে ্ো মযুোচ এ্ং পদলদথন ্যুোে।

ঘ)  িো়েোিোদ়ে  ও  সহত্জ  খোওয়ো  যোয়  এমন  খো্োে।

ঙ) অনযুোনযু  দনিযুপ্রত্য়োজনীয়  ্যুোদক্তেি  দ্র্যুোদি  কযমন  পদে্োদে� 

ঔষধ, �ন্যুোক্ট  কলন্স  দলকুযুইর,   সযুোদনটোদে  নযুোপদ�ন   ইিযুোদি।

ঘে কথত্� ক্ে হওয়োে সময় দ্রুি সোত্থ কনওয়োে　দজদনসপরে　এ�টি　্যুোত্ে

আত্ে কথত্�ই �ত্ে　েোখো　�োল।　জেে্ী　ওষধ্পরে　সহ　প্রোথদম�

দচদ�ৎসোে　উপ�েণোদি　ঘত্েে　এমন　জোয়েোয়　েোখন্　যোত্ি

দ্রুি　ক্ে　হত্য়　যোওয়োে　সময়　সত্ঙ্　�ত্ে　দনত্ি　পত্েন। েোন্ো নো 

�ত্েই খোওয়ো য়োয় এমন দ�ি্  কযমন ক�ৌটোয় �েো খো্োে এ্ং  ক্োিল �দিব  

পোদন ঘত্ে েোখো �োল। খো্োে ও পোদন নো থো�ত্ল এস্ ্যু্হোে �েো যোত্্।

প্রম্য়ষােিীয  ত্যেঃ

কসন্োই  িহত্ে  প্রোথদম�  দ্িযুোলয়,  মোধযুদম�　দ্িযুোলয়　এ্ং

আনযুোনযু　স্থোপনোেত্্লো　আশ্রয়　ক�ন্দ্র　দহসোত্্　্যু্হোে　�েো　হত্য়

থোত্�।　আপনোে　্সি্ো়েীে　স্ত্চত্য়　�োত্িে　আশ্রয়　ক�ন্দ্র　এ্ং

কসখোত্ন　প্র�ৃি পত্ষে　কহঁকট　যোওয়োে　েোস্ো　্ো　পথ　আত্ে

কথত্�ই　দচত্ন　েখন্।　
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১) িষা্ষায় আঘষাত পষাওয়ষা স্ম্ক সষাবধষাি ্ষাকুিঃ

খ্্ 　়্ে　ধেত্নে　�ূদম�পে　সোধোেনি　এ�　দমদনত্টে　মি

স্থোয়ী　হয়　দ�ন্তু �য়ো্হ　ইস্ট　জোপোন　�ূদম�পে　দিন　দমদনট

স্থোয়ী　হত্য়দিল।

২) ভয় সপম্য় ঘর স্ম্ক সেৌম়্ি সবর হম্বি িষাঃ
�য়　কপত্য়　দ্রুি　ঘে　কথত্�　কিৌত়্ে

ক্ে　হওয়ো　দ্পিজন�।　িোিো়েো　ক্ে　হত্য়

যোওয়োে　সময়　উপে　কথত্�　প়েতি　্স্তু

আত্ি　দ�নো　কখয়োল　েোখন্।　

৩) কপেি েটুবভিল হম্ল িূলষার আগুি মিভষািঃ 

িীব্র　�ূদম�পেত্নে　সময়

আেত্্নে　�োত্ি　যোওয়ো　দ্পিজন�।

িোই　�পেন　ি্্ বল　হত্য়　কেত্ল

আেন্　দন�োন।

৪) েরেষা খটুম্ল বষামহম্র সবর হওয়ষার প্
    মিমচিত করুিঃ

�ূদম�ত্পে　দ্দল্ং　ও　ঘে্ো়েী　িম্ত়্ে

মচ্ত়্ে　দেত্য়　িেজো　কখোলো　�ঠিন　হত্য়

কযত্ি　পোত্ে।　িোই　�পেন　এ�ট্

থোমত্ল　ক্ে　হওয়োে　এ�টো

পথ　িো়েোিোদ়ে　ক্ে　�েন্।

২) সষাইিম্বষােভি , েরেষা  েষািষালষার ভষাগেষা কষাঁম্ির
    িত প়িন্ত বস্তু স্ম্ক সষাবধষাি ্ষাকুিঃ 

�ূদম�ত্পেে　সময়　উঁচ্　ঘে্োদ়ে

িোলোনত্�োঠোে　নীচ　কথত্�　সত্ে　যোন।

৩) অয্ষা  ভয়  সপম্য় সেৌম়্ি সবর হম্বি িষাঃ

�য়　নো　কপত্য়　দনত্জত্�　িঢৃ়　এ্ং　িোতি　েোখন্।

আপনোে　দিষে�　অথ্ো　কিো�োত্নে　মোদল�　্ো　েোত্রব ে　�থো

মনত্যোে　দিত্য়　িন্ন্।　

২) প়িন্ত বস্তুর বযেষাপষাম্র সখয়ষাল রষাখটুিঃ

়্ে　হলঘে　্ো　অদরত্টোদেয়োম　্ো

এই　ধেত্নে　ক�োন　জোয়েোয়　আপদন 

থো�ত্ল　দসদলং　ফযুোন　অথ্ো　দসদলং

লোইত্টে　দিত্�　কখয়োল　েোখন্।　
এই　ধেত্নে　দজদনসপরে　কয

ক�োন　সময়　খত্্ল

আপনোে　উপে　প়েত্ি　পোত্ে।

১) িষা্ষায় আঘষাত পষাওয়ষা স্ম্ক মিম্েম্ক রক্ষা করুিঃ 

কটদ্ত্লে　নীত্চ　দনত্জত্�　ল�্োত্নোে　কচটিো　�েন্।　কটদ্ল　্ো　করস্ক নো 
থো�ত্ল　্োদলি　অথ্ো　অনযু　দ�ি্　দিত্য়　মোথো　েষেো　�েন্।

১) কংমরিট ব্লম্কর  সেয়ষাল এবং সভমডেং সিমশি
    স্ম্ক েমূ্র ্ষাকুিঃ

ভূমিকম্পের  সিয়  করণীয়ঃ
আপমি যমে ঘম্র ্ষাম্কিঃ

�ূদম�পে　িে্　্হওয়োে　সোত্থ　সোত্থ　িক্ত　কটদ্ত্লে　নীত্চ　ঢ্ত্�

দনত্জে　মোথো　েষেো　�েন্।

কটদ্ত্লে　পো　িক্ত　�ত্ে　ধত্ে

কেত্খ　দনত্জত্�　সংযি　�েন্।

কটদ্ল　নো　থো�ত্ল　্োদলি　অথ্ো

এধেত্নে　দ�ি্　দিত্য়　মোথো

আ়েোল　�ত্ে　েোখন্।

এেদ্ল　ক�ত্ঙ্　আিত়্ে　প়েত্ি　পোত্ে।　িোই　যি　িো়েোিোদ়ে

সম্ভ্　িতূ্ে　সত্ে　যোন।

ভূমিকম্পের  সিয  যমে  বষাইম্র  ্ষাম্কিঃ

যমে  এম্লম্ভটম্র  ্ষাম্কিঃ 

স্　িলোে　সই্চ　পি্　�ত্ে　খত্্ল　যোওয়ো　কয　ক�োন　িলোয়　কনত্ম

যোন।　

যমে  গষাম়ি  িষালষাম্ত  ্ষাম্কিঃ

েোদ়েে　েদি　�দমত্য়

েোস্োে　্োম　পোত্ি　থোদমত্য়

ইদ্জন　্ন্ধ　�ত্ে

দিন।　কেদরওত্ি

�ূদম�ত্পেে　খ্ে　িন্ত্ি　থোকুন।

আশ্রয়　ক�ত্ন্দ্র　কযত্ি　চোইত্ল　েোদ়ে

কসখোত্ন　কেত্খ　কহঁত্ট　চত্ল　যোন।

দ্ত্িষ　�ত্ে　উচঁ্ িোলোনত্�োঠো　দ�ং্ো　উচঁ্　এপোটব ত্মন্　দ্দল্ংত্য়

ক্ে　হওয়োে　পথ　তিেী　�েো　জেে্ী।　

ভূমিকম্পের  সিয  যমে
মবেযেষালয়  অ্বষা  বষােষাম্র  ্ষাম্কিঃ
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�ূদম�ত্পেে　পে　পেই　
কসই　�পেত্নে　িীব্রিো, 

�ূদম�পে　�্দলি　এলো�ো　এমনদ� 

সন্োদমে　খ্েোদি　কেদরও　ও 

কটদলদ�ত্িত্ন　প্রচোে　�েো　হত্য় 

থোত্�। ়্ে　সন্োদম　সহ　কয 

ক�োন　সন্োদমে　সি�ব　সংত্�

কিে　কষেত্রে　এন.　এইচ.　ক�. 

কটদলদ�িন　িো　ইংত্েদজ, চোইদনজ, 

ক�োদেয়োন　এ্ং　পিূব েীজ　�োষোয় 

দ্দ�ন্　চযুোত্নত্ল　সম্প্রচোে　�ত্ে 

থো�ত্্।　এন.　এইচ.　ক�. 

কেদরও　২　(কসন্োই　১০৮৯) 

দ�ত্লোহোত্জব　�ূদম�পে　এ্ং 

সন্োদমে　খ্েোদি　্োে্োে　জোপোদনজ,  ইংদলি,　চোইদনজ, ক�োদেয়োন　এ্ং 

পিূব েীজ　�োষোয়　প্রচোে　�ত্ে　থো�ত্্।

২) সরমেও সটমলমভশি  স্ম্ক  মিয়মিত  ত্যে
   সংগ্রহ করুিঃ 

৩) সটুিষামির  বযেষাপম্র  সতকভি   ্ষাকুিঃ

大
おお

津
つ

波
なみ

警
けい

報
ほう

(ootsunami keihou)

�)্ড় মোি্েোে স্নোমদ 
সিে্�্োে্িোঃ

এই　্োিব োয়　্লো　হয়　কয

অিযুতি　িীব্র　সন্োদম　কধত্য়　আসত্ি　যো

্যুোপ�　ধংসলীলো　সোধন　�েত্্।

津
つ

波
なみ

警
けい

報
ほう

(tsunami keihou)

খ)সোধোেণ স্নোমদ  
সিে্�্োে্িোঃ

এই　্োিব োয়　সোধোেণ　সন্োদমে　খ্ে　প্রচোে

�েো　হয়।　

津
つ

波
なみ

注
ちゅう

意
い

報
ほう

(tsunami chuuihou)

ে)স্নোমদে উপিত্িঃ

এই　্োিব োয়　সন্োদমে　সময় সোেে

্ো　সোেত্েে　আত্িপোত্ি　নো থো�োে

জনযু　পেোমিব　কিওয়ো　হত্য়　থোত্�।　

৪) মিরষাপে সকষাি েষায়গষায আশ্রয় মিিঃ

দ্পিগ্রস্　অসহোয়　কলো�জন　থো�ত্ল　িোত্িে　সোহোযযু　�েন্।　

আপিষার প্রমতম্বশীর সষাম্্ সেখষা কম্র সখষাঁে
খবর মিি এবং এম্ক অপরম্ক সষাহষাযযে করুিঃ

ষেদিগ্রস্　ঘত্ে　এ�ো　এ�ো　থো�ো

খ্্ 　দ্পিজন�।　অল্প　দ�ি্

দজদনসপরে　দনত্য়　ক�োন　আশ্রয়　ক�ত্ন্দ্র

চত্ল　যোন।　কসন্োই　িহত্ে　প্রোথদম�　ও

উচ্চ　দ্িযুোলয়সহ　অনযুোনযু　্হোপনো

সমহূ　স্ী�ৃি　আশ্রয়　ক�ন্দ্র　্ত্ল

পদেদচি।　

৬) আপিষার ঘর মিরষাপে িষা হম্ল আশ্রয় 
     সকম্ন্দ্র অবসহষাি করুিঃ

□�) দহটোে　অথ্ো　কুলোে　দনদ�ত্য়ত্িন　দ�নো　আ্োে　কিত্খ　দনন।

□খ) ঘত্েে　কমইন　সই্চ　্ন্ধ　�েন্।　
□ে) েযুোত্সে　কমইন　সই্চ　্ন্ধ　�েন্।

□ঘ) পোদনে　টযুোপ　�োল　�ত্ে　্ন্ধ　�েন্।　
□ঙ) মলূযু্োন　দজদনসপরে　কযমন　আইত্রনটিটি　�োরব ,　�যুোি�োরব এ্ং 

্যুোং�　�োরব ,　কমো্োইল　কফোন ও　স্োটব　কফোন　চোজব োে, 

প্রোথদম�　দচদ�ৎসো　ইউদনট　ইিযুোদি　সোত্থ　�ত্ে　দনন।

□চ) িীত্িে　দিন　হত্ল　েেম　�োপ়ে　পদেধোন �ত্ে　দনন।　
□ি) জেে্ী　দজদনসপত্রেে　্যুোে　সোত্থ　�ত্ে　দনন।

□জ) ঘত্েে　িেজো　জোনোলো　্ন্ধ　�ত্ে　িোলো　কমত্ে　েোখন্।

□ঝ) পদে্োত্েে　সিসযুত্িে　সোত্থ　কিখো　্ো　কযোেোত্যোে　নো　হত্ল 

ক�োথোয়　যোত্ছিন　িো 

উত্লেখ　�ত্ে　িেজোয় 

দচেকুট　কেত্খ　যোন।　

ভূমিকপে  স্ম্ি  যষাওয়ষার  পর  করণীয়ঃ

ঘত্েে　দ�িত্ে　আপদন　দ�　দনেোপি?

েযুোস　এ্ং　কিল　দিত্য়　চোদলি　স্দ�ি্　কন�োত্নো　হত্য়ত্ি　দ�?

ক�োথোও　আেন্　ধত্ে　দেত্য়ত্ি　দ�?

�ূদম�ত্পেে　পে্িতী　�পেত্ন　আপনোে　ঘে্োদ়ে　আত্েো　ক্িী

ষেদিগ্রস্　হত্ি　পোত্ে　অথ্ো　আপনোে　চোেপোত্ি　আেন্　আত্েো　ক্িী

�ত্ে িদ়েত্য়　পেত্ি　পোত্ে।　

১) আপিষার　িষারপষাশ　ভষাল　কম্র　সেম্খ　মিিঃ

এ�টি　়্ে　�ূদম�ত্পেে　পে　অত্ন�্োে　অত্পষেো�ৃি　ি্্ বল　�পেন　
হত্ি　পোত্ে।　এত্�‘�ূদম�পে　পে্িতী　�পেন　্লো　হয়।　এই　�পেত্ন

ষেদিগ্রস্　ঘে্োদ়ে,　কিয়োল,　েোস্োঘোট　ইিযুোদি　আত্েো　ক্িী

ষেদিগ্রস্　হত্ি　পোত্ে।

সোেে, মহোসোেত্ে　�ূদম�পে　সংঘটিি　হত্ল　সন্োদমে　সম্ভো্নো

থোত্�।　জোপোত্নে　আ্হোওয়ো　অদধিপ্ে　ক�োন　�ূদম�ত্পেে　কষেত্রে

সন্োদমে　সম্ভো্নো　থো�ত্ল　িই্　দিন　দমনত্টে　মত্ধযু

কসই　সন্োদমে　িীব্রিো　্ো　উচ্চিো　এ্ং

সন্োদমে　আঘোি　হোনোে　সময়　ও জোয়েো সম্প্রচোে　�ত্ে　থোত্�।

�ূদম�ত্পেে　সময়　আপদন　সোেত্ে　্ো　সোেত্েে　�োিো�োদি　থো�ত্ল

সোত্থ　সোত্থ　কেদরও,　কটদলদ�িত্ন　খ্ে　িন্ন্।　
সন্োদম　আসন্　হত্ল　সোেত্েে　দন�ট　কথত্�　দ্রুি　চত্ল　দেত্য়

দনেোপি　জোয়েোয়　আশ্রয়　দনন।　

জোপোন আ্হোওয়ো অদধিপ্ত্েে সন্োদমনোদম সি�তী�েণ ও উপত্িিো্লীঃ 

৭) আশ্রয় সকম্ন্দ্র যষাওয়ষার আম্গ করণীয়ঃ 

৫) আপিষার প্রমতম্বশীর সষাম্্ সেখষা কম্র সখষঁাে
　খবর মিি এবং এম্ক অপরম্ক সষাহষাযযে করুিঃ

প্রিস্　কখোলো　জোয়েোয়

আশ্রয়　কনয়ো　দনেোপি।

�োেণ　কসখোত্ন

প়েতি　্স্তু　কথত্�

আঘোি　পোওয়োে　সম্ভো্নো

কনই　এ্ং　কসখোত্ন

দ্দ�ন্　পত্থ　আসো　যোওয়ো　�েো　যোয়।　আেন্　কলত্ে　িো

্যুোপ�　আ�োে　ধোেণ　�েত্ল　আপনোত্�　অ্িযুই　দনেোপি　্হোত্ন

আশ্রয়　দনত্ি　হত্্।　দনেোপি　আশ্রত্য়　দ্রুি　চত্ল

যোওয়োে　জনযু　এ�োদধ�　পথ　কজত্ন　েোখো　�োল।　
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�ূদম�ত্পেে　মি　প্রো�ৃদি�　িত্্যবোত্ে　কমো্োইলত্ফোন　দ�ং্ো

স্োটব　কফোত্ন　কযোেোত্যোে　েষেো　�েো　খ্্ 　�ঠিন　হত্য়　পত়্ে।

িোই　নীত্চে　এই　উপোয়　েদ্ল　অ্লম্বন　�েত্ি　পোত্েনঃ　
�)িে্বি　এলো�োে　্োইত্ে　কযোেোত্যোে　�েো অত্পষেো�ৃি　সহজ।

িোই　�ূদম�পেগ্রস্　এলো�োে　্োইত্ে　এ�জত্নে　সোত্থ　কযোেোত্যোে　�ত্ে

আপনোে　�থো　্লন্।　　
খ)এই　কষেত্রে　পো্দল�　কফোত্ন　�োত্ন�িন　পোওয়ো　সহজ।

ে)কফোন　�েো　সম্ভ্　নো　হত্ল　ই-কমইল　�েত্ি　পোত্েন।　
ঘ)কমো্োইল　কফোন　এ্ং　স্োটব　কফোত্নে　এ�টি　জেে্ী

কমত্সজ　ক্োরব 　প্রস্তুি　�েন্।　
কমো্োইল　কফোন　ও　স্োটব　কফোত্নে　জেে্ী　কমত্সজ　ক্োরব ঃ

কমো্োইল　কফোন　ও　স্োটব　কফোত্নে　জেে্ী　কমত্সজ　ক্োরব ঃ　
়্ে　ধেত্নে　প্রো�ৃদি�　িত্্যবোত্েে　সময়　কমো্োইল　কফোন　ও　স্োটব

কফোত্নে　টপ　দ্রিত্ন　জেে্ী　কমত্সজ　ক্োরব 　কিখো　যোত্্।　কসখোত্ন

আপনোে　কমত্সজ　দলত্খ　পোঠিত্য়　দিন।　

়্ে　ধেত্নে　প্রো�ৃদি�　দ্পযবত্য়ে　কষেত্রে　িিূো্োস,

স্্কল　অথ্ো  �মবত্ষেত্রে　আপনোে　অ্স্থোন　সপেত্�ব　দেত্পোটব　�েন্।

আপনোত্� খজঁ্ত্িন　এমন　�োউত্�　কসখোন　কথত্�　িথযু　সে্েোহ　�েো

হত্ি　পোত্ে　অথ্ো　এই　প্রদিষ্োনসমহূ　আপনোে　দনেোপত্ো　সপেত্�ব  

দনদচিতি　হত্ি　চোইত্ি　পোত্ে।

আশ্রয়　ক�ত্ন্দ্র　িধ্　্আপনোে　জনযু　প্রত্য়োজনীয়　খো্োে　ও　পোদন

সংগ্রহ　�েন্।　এখোত্ন　দ্দ�ন্　ধেত্নে　িথযু　কযোেো়ে　�েো　হত্য়

থোত্�।আশ্রয়　ক�ত্ন্দ্র　�োেও　�োষোেি　সমসযুো　থো�ত্ল　আপদন

সোধযুমি　সোহোযযু　�েন্।　
আপদন　ঘত্ে　থো�ত্লও　দ্িয্ুৎ,　েযুোস　্ো পোদন　নো　থো�োে　�োেত্ণ

েোন্ো　নো　�েত্ি　পোেত্ল　আশ্রয়　ক�ন্দ্র　কথত্�　খো্োে　ও　পোদন

সংগ্রহ　�েত্ি　পোত্েন।　এমনদ�　কসখোন�োে　আ্হোয়ী

কিৌচোেোেও　্যু্হোে　�েত্ি　পোত্েন’।

২)  খষাবষার পষামি ও ত্যেষামে সংগ্রহ করিঃ 

আশ্রয়　ক�ন্দ্রেত্্লো　কসখোত্ন　আসো　আশ্রয়　গ্রহন�োেী　কলো�জত্নে　মোধযুত্ম

পদেচোদলি　হত্য়　থোত্�।　িোই　আপদন　যদি　িোেীদে�　�োত্্

সষেম　হন　িোহত্ল　পদেষ্োে　পদেছিন্িো, 　মোলোমোল　্হন　ইিযুোদি

�োত্জ　সোহোযযু　�েন্।　

৩)  সহম্যষাগীতষার　হষাত　বষাম়িম্য়　মেিঃ 避難（দহনোন） দনেোপি　আশ্রত্য়　যোওয়ো

徒歩で（কিোত্হোত্ি） পোত্য়　কহঁত্ট

高台（িো�োিোই） উঁচ্　জোয়েো　্ো　�ূদম

誘導（ইউত্িো） ক�োন　স্থোত্ন　যোওয়োে　দনত্িবিনো

迂回（উ�োই） ঘত্্ে　যোওয়োে　পথ

安否（আমদপ） অ্স্থোন　্ো　দনেোপত্ো　অথ্ো　কস 

্যুোপোত্ে　কখোঁজখ্ে

応急処置（ওদ�উ　কিোদচ） প্রোথদম�　দচদ�ৎসো

備える（কসোনোএে）্ প্রস্তুি　্ো　প্রস্তুি　�েো

停電（কিইত্িন） দ্িয্ুৎ　নো　থো�ো　অ্স্থো

断水（িোনসই্）
পোদন　নো　থো�ো　্ো　পোদন　চত্ল

যোওয়ো

給水車（দ�উসই্িো） পোদনে　েোদ়ে　্ো　রেো�

火
ひ

の始
し

末
まつ

をする
(দহত্নো দিমোচ্ ও সে্）্

েযুোত্সে　চূলো, 

দহটোে　ইিযুোদিে　সই্চ　্ন্ধ　�েো

不通（ফ্চ্উ） ্ন্ধ　্ো　্যুো্হোত্েে　অত্যোেযু

運
うん

転
てん

を見
み

合
あ

わせる
 （উনত্িন ও দমআওয়োিত্সে）্

্োস, করেন　নো　চলো　্ো

্ন্ধ　থো�ো

危険（দ�ত্�ন） দ্পিজন�

১)  িষাি  সই  করুিঃ 
দেত্সপিন　করত্স্কে　দসেত্নচোে　�োেত্জ　প্রথত্মই　আপনোে　নোম　ঠি�োনো

ও　অনযুোনযু　িথযুোদি　দলখন্।　আপনোে　পদেচয়

ও　অ্্হোন　জোনোে　জনযু　এেদ্ল　অনযুত্িে　�োত্ি　খ্্ 　িে�োেী

হত্ি　পোত্ে।　

আশ্রয় সকম্ন্দ্র সপৌঁিষাম্িষার পর  করিীয়ঃ

বন্টু  ও পমরবষাম্রর  সষাম্্  সযষাগষাম্যষাগ
িষা  ্ষাকম্ল  মক  করম্বি?

আপিষার অবসহষাি সপেম্কভি  মরম্পষাটভি  করুিঃ

মবপম্যভিযের  সক্ত্  বযেবহষার  করষা  েষাপষামিে 
 শব্দ  সিহূঃ

কমত্সজ　ক্োত্রব 　দ��োত্্　কমত্সজ　কিখত্্ন?

জেে্ী　কমত্সজ　ক্োরব 　→　কমত্সজ　্ো　খ্ে　কিখন্　→
�োদখিি　কফোন　নোম্বোেটি　দলখন্　　→　কমত্সজ　সোচব　�েন্　→
কমত্সজ　কিখত্ি　পোত্্ন।　

আপনোে　খ্ে　দ��োত্্　পোঠোত্্ন? 

জেে্ী　কমত্সজ　ক্োরব 　→　কমত্সজ　্ো　খ্ত্েে　ঘে　→
কমত্সজ　দলখন্　→　কপোস্ট　দলি�　�েন্।
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立入禁止（িোদচইদে　দ�নদি） অ্স্থোন　্ো　প্রত্্ি　দনত্ষধ

付近（ফ্দ�ন） চোেপোি　্ো　আিপোি

控える（দহ�োত্য়ে）্ দ্েি　থো�ো　্ো　�মোত্নো

২)  সরমেওঃ

৩) সসন্ষাই বহুভষাষী েটুম্যভিষাগ সহষায়তষা সকন্দ্র
়্ে　ধেত্নে　প্রো�ৃদি�　িত্্যবোত্েে　সময় কসন্োই  আতিজব োদি� ক�ন্দ্র 

কসন্োই িত্্যবোে�োলীন　্হ্�োষো　সোহোযযু　ক�ন্দ্র’্হোপন　�ত্ে　ইংত্েজী, 

চোইদনজ　এ্ং　ক�োদেয়োন　�োষোয়　দ্দ�ন্　িথযুোদি　সে্েোহ　�েো

হয়।　দ্দ�ন্　পেোমিব, উপত্িত্িে　জনযুও　আপদন　দ্ত্িিী �োষোয় কসন্োই

আতিজব োদি�　ক�ত্ন্দ্রে　সোহোযযু　দনত্ি　পোত্েন।

ঠি�োনো:কসন্োই-দস, আও্ো-কু, আও্োয়োমো, 

কসন্োই কু�সোই কসন্োে দ্ে।্

কফোনঃ　022-224-1919.　022-265-2471

ফযুোক্ঃ　022-265-2472　http://int.sentia-sendai.jp/saigai/

আমোত্িে স্বত্িষ িথযু ও সং্োত্িে জনযু কসন্োই আতিজব োদি� পযবটন এ্ং 

সত্ম্লন ক�ন্দ্র (SenTIA) এে কফইস ্�্ কিখন্।

☞SIRA এে কফইস্�্ঃ (Sendai Tourism, Convention and International 

Association) দলত্খ সোচব  �েন্। 

すみやかに、ただちに
(সদ্ময়োদ�দন,　িোিোদচদন) িো়েোিোদ়ে　্ো　িীঘ্র

身
み

の安
あん

全
ぜん

を確
かく

保
ほ

 （দম  কনো আনত্জন ও �োকুত্হো） দনত্জে　দনেোপত্ো　্জোয়　েোখো

通行禁止（চ্উত্�ো দ�নদি）
কলো�জন　্ো 
যোন্হন　চলোচল　দনত্ষধ　

Rádio 3　　　　　　　　　　  　　　　　   　76.2MHz

FM Taihaku　　　   　　　　     　　　　　　 78.9MHz

FM Izumi 　　　　　　　　　　　　　　　　　79.7MHz

SenTIA কমইলঃ

SenTIA এে কফইস্�্ এ্ং ট্ইটোে:  

১)  সরকষারী  স্ষাপিষাঃ

দসটিহল　্ো　কপৌেস�ো　অথ্ো　এই　ধেত্নে　জোয়েো　কথত্�　ইংত্েজী

ও　অনযুোনযু　�োষোয়　িথযু　কপত্ি　পোত্েন।

ত্যে  সংগ্রম্হর  উপষায়ঃ

�ূদম�ত্পে দনত্জত্� েষেোে উপোয় এ্ং উপত্িি 

এদপ্রল২০১৯ 

সপেোিনো ও প্র�োিনোঃ 

কসন্োই আতিজব োদি� পযবটন এ্ং সত্ম্লন ক�ন্দ্র (SenTIA)

পদে�ল্পনোঃ ইয়োমোও�ো ফ্দমত্য় এ্ং িোত্�ত্িোদি আদ�দহত্েো 

দচরেগ্রহণ: আত্্ �োউে।্  

ভূমিকম্পে মিম্েম্ক
রক্ষার উপষায়
ও  উপম্েশ

妨げ（সোমোিোত্ে） ্োধো　দ্পদত্

কসন্োই আতিজব োদি� পযবটন এ্ং সত্ম্লন ক�ন্দ্র　(SenTIA)

দ্দ�ন্　কেদরও　কস্টিত্নে

সোত্থ　কযোেত্যোে　কেত্খ　দ্দ�ন্　িথযু　সে্েোহ　�ত্ে　থোত্�।

কেদরওত্ি　এই　সং্োি　ইংত্েজী,  চোইদনজ　ও　অনযুোনযু　�োষোয়

সম্প্রচোে　�েো　হত্য়　থোত্�।　

救助（দ�উত্জো） সোহোযযু

警戒（ক�ই�োই） সি�ব ্োিব ো

কসন্োই আতিজব োদি� পযবটন এ্ং সত্ম্লন ক�ন্দ্র (SenTIA)　কথত্�

ই－কমইল　এে　মোধযুত্ম　ইংত্েদজ, জোপোদনজ, চোইদনজ　ও ক�োদেয় �োষোয় 

দ্দ�ন্ িথযু সে্েোহ �ত্ে থোত্�। িত্্যবোে ও দ্পত্যবযুে সমত্য়ও আমেো 

ই-কমইত্লে মোধযুত্ম িথযু সে্েোহ  �ত্ে থোদ�।

☞ই-কমইত্লে ঠি�োনোঃ http://int.sentia-sendai.jp/j/activity/mailmagazine.html

আপত্রট িথযু কপত্ি আমোত্িে ক� ট্ইটোত্ে  ফত্লো �েন্।

☞SenTIA এেট্ইটোেফত্লো�েন্:「@SENTIA_info」

SenTIA　এে　সোত্থ　সহত্যোেীিোে　দ�দত্ত্ি　দ্ত্িিী　�োষোয়　
সম্প্রচোদেি　কেদরও　কস্টিনেত্্লো　হলঃ　

Date FM (FM Sendai)  　　 　　　　　　 77.1MHz 


