
বান ানীৰ সময়ত লবলগীয়া সাৱধানতা 

বান ানী হ াৱাৰ রূ্বে 

 উৰা বাতৰৰত কানষাৰ ৰনৰিব, ধৈর্্যয নহব । 
 জৰুৰীকালীন ৱস্থাত যর্যাগাযর্যাগ বযাহত ৰাৰিবৰ বাযব বযৰিগত যমাবাআল য ান সমূহ 

সমূ্পণ্কক ছাজ্ কৰৰ ৰাৰিব; এছঃএমঃএছঃ বযৱহাৰ কৰৰব । 
 বতৰৰ সৰবযেষ তথযৰ লগযত অগৰল বতৰাসমূহ জাৰনবকল যৰৰড’, টঃৰ ঃ, বাতৰৰ 

কাকত অৰি বযৱহাৰ কৰৰব । 
 য াহনীয়া জন্তুযবাৰক মুি ৱস্থাত ৰাৰিব । 
 তযাৱেযকীয় সম্ভাৰ সমূহ সহযজ  াব  ৰাকক এটা জৰুৰৰকালীন সামগ্রী যবগত 

(Emergency Kit) ৰিাৰ বযৱস্থা কৰৰব । 
 প্রযয়াজনীয় নৰথ ত্র অৰু মূলযৱান সামগ্রী সমূহ  ানী যসামাব যনাৱাৰা এটা যমানাত  ৰাআ 

ৰাৰিব । 
 সমী যত ৱৰস্থত উচ্চ ৰনৰা ি স্থান থবা অশ্রয় ৰেৰবৰ থবা  ৰক ঘৰ সমূহকল ৰত 

েীযে র্যাব  ৰাকক ৰাস্তাযটা অগযতআ ৰনণ্য় কৰৰ থ’ব ।  
 চৰকাৰী ৰনযি্ে য াৱা মাত্রযক তাৎক্ষৰনক  াযৱ ৰনৰা ি স্থানকল যর্যাৱাৰ বযৱস্থা কৰৰব। 
 িুব কযমও এসপ্তাহৰ বাযব  র্্যাপ্ত  ৰৰমাণৰ িািয সামগ্রী অৰু যিাৱা  ানী যর্যাগাৰ কৰৰ 

থ’ব । 
 অকৰিক বান ৈূযৰষত ঞ্চলসমূহত থকা নলা-নি্মা, জান-জৰুৰ অৰিৰ  ৰা সাৱৈাযন 

থাৰকব ।  

বান ানী হ াৱাৰ সময়ত 

 বান  ানী ঞ্চল সমূহকল  ৰা ক্ষত নার্যাব । র্যৰিযহ ৰবযেষ প্রযয়াজনত র্যাব লগীয়াহয়, 
যতৰতয়া র্যযথা যর্যাগী যজাতা ৰ ৰি ল’ব । 

  ুল, িাল, নলা-নি্মা অৰিৰ  ৰা অঁতৰত থাৰকব । 
 ধবিযুৰতক িুটা অৰু  ৰৰ থকা ৰবিযুৎ  ৰৰবাহী তাঁৰৰ  ৰা ৰবিযুত স্পষ্ট নহ’বৰ বাযব 

অঁতৰৰ থাৰকব । 
 উন্মিু নলা থবা Manhole ত িৰৃষ্টযগাচৰ যহাৱাকক ৰঙা  তাকা বা যঘৰা ৰিব লাযগ । 
 বান প্লাৰবত ঞ্চলত যিাজ কঢ়া থবা গাৰি চযলাৱাৰ  ৰা ৰবৰত থাৰকব । 
 বান  ানীৰ সময়ত নতুনকক ৰিা িািয থবা শুকান িািয গ্রহণ কৰৰব । িািযসমূহ 

ঢাৰক ৰাৰিব । 
 উতলাআ যথাৱা থবা ক্ল’ৰৰন র্যুি  ানী িাব । 
  ৰৰযবে  ৰৰষ্কাৰ কৰৰ ৰাৰিবৰ বাযব ঘৰৰ চাৰৰওকাযষ বীজাণুনােক দ্রবয প্রযয়াগ কৰৰব।  

বান ানী হ  হ াৱাৰ পছত লবলগীয়া সাৱধানতা 

 সৰু ল’ৰা-যছাৱালীক বাঢ়নী  ানীৰ কাষত যিলা-ৈূলা কৰৰব ৰনৰিব । 
 বানত নষ্ট ধহ যর্যাৱা থবা  ুৰৰণ ধবিযুৰতক র্যন্ত্র াৰত  ৰীক্ষা নকৰাকক বযৱহাৰ নকৰৰব 

। 
 চৰকাৰী ৰনযি্েনা নুর্যায়ী র্যন্ত্র াৰত সমূহৰ যমআন চুআচ ( Main Switch) বি কৰৰ 

ৰিব; ৰ জা ৱস্থাত ধবিযুৰতক র্যন্ত্র াৰতযবাৰ নুচুব । 



 ওচযৰ  াজযৰ  ৰৰ থকা ক্ষৰতগ্রস্ত ধবিযুৰতক িুটাৰ লগযত ৰবিযুৎ  ৰৰবাহী তাঁৰ, যচাকা 
বস্তু, অবজ্না অৰিৰ  ৰা সাবৈাযন থাকক । 

 বান  ানীত  ৰৰ থকা িািয নািাব । 
 যমযলৰৰয়া যৰাগৰ  ৰা ৰক্ষা  াবকল অঁঠুৱা বযৱহাৰ কৰৰব । 
 সা ৰ  ৰা সাৱৈাযন থাৰকব ৰকয়যনা বান  ানীৰ সময়ত সা ৰ উ দ্রৱ বৃৰি যহাৱা যিিা 

র্যায় ।  
 র্যৰিযহ  ানীৰ  াআ  নষ্ট ধহ অযছ, যতযনহযল যট ৰ  ানী থবা যেৌচাগাৰৰ  ানী 

বযৱহাৰ নকৰৰব । 
 স্বাস্থয ৰব াযগ উ যিে ৰনৰিয়া ধলযক যট ৰ  ানী িাবকল বযৱহাৰ নকৰৰব ।  

বান ানীৰ বার্ব  পির্  ঘৰ খাপল কৰা প্রর্য়াজন  য় 

 অচবাব  ত্রসমূহ ৰবচনাত অৰু যমজৰ ও ৰত উঠাআ থব ।  
 নলাৰ যলযতৰা  ানী উ ৰত অৰহব যনাৱাৰাকক যেৌচাগাৰৰ কুমুিযটা বস্তাযৰ ঢাৰক ৰিব 

অৰু  ানী যসাযমাৱাৰ সম্ভাৱনা থকা সকযলাযবাৰ  ুটা  ালিযৰ বি কৰৰ ৰিব । 
 ৰবিযুত অৰু যগছৰ সংযর্যাগ কাট ৰাৰিব ।  
  ানী উঠিব যনাৱাৰা সুউচ্চ ৰনৰা ি স্থানকল যর্যাৱাৰ বযৱস্থা কৰৰব । 
 জৰুৰৰকালীন সামগ্রী যবগত (Emergency Kit), প্রাথৰমক ৰচৰকৎসাৰ সঁজৰুল (First Aid 

Box), অৰু তযাৱেযকীয় সম্ভাৰ সমূহ লগত ৰাৰিব । 
 জান  ানীত নমাৰ অগযত এডাল লাঠিযৰ  ানীৰ গ ীৰতা মা  কৰৰ ল’ব । 
 চৰকাৰী ৰবষয়াৰ ৰনযি্ে নুর্যায়ীযহ ঘৰধল উ ৰত অৰহব । 
  ৰৰয়ালৰ লগত যর্যাগাযর্যাগ স্থা নৰ বাযব অগতীয়াকক  ৰৰকল্পনা কৰৰ ল’ব । 
 বানাক্রান্ত সকযলাযবাৰ স্থান অৰু বস্তু-বাহাৰন সমূহ  ৰৰষ্কাৰ অৰু বীজাণুমুি কৰৰ ল’ব। 

 

বান ানীৰ সময়ত কপৰব লগীয়া আৰু কপৰব নলগীয়া কৃপি কা েযসমূ   

কপৰব লগীয়া 

 য াহনীয়া জীৱ জন্তুযবাৰক ৰনৰা ি  াযৱ যগাহাৰলত ৰিাৰ বযৱস্থা কৰৰব । 
 য াহনীয়া ৰজৱ-জন্তু অৰু হাঁহ-কুকুৰা জাকক  ৰৰষ্কাৰ যিাৱা  ানীৰ যর্যাগান ৈৰৰব । 
 সঘনাআ বান ৈূযৰষত ঞ্চলসমূহত যকৱল বান-সহনক্ষমতা সম্পন্ন জাতৰ েসযযহ যিৰত 

কৰৰব । 
 বান  ানীৰ ৰ ছত যিৰত  থাৰত জমা ধহ থকা ৰৈক  ানীৰিৰন বাৰহৰকল উৰলয়াআ 

ৰিয়াৰ বযৱস্থা কৰৰব । 
 বানাক্রান্ত ঞ্চলৰ কৃষকসকযল নুযমাৰিত জাতৰ ৈানৰ বীজ ৰনব্াচন কৰৰ এযডািৰ 

ৰনৰি্ষ্ট ওি এযলকাত সমূহীয়াৰ ৰিত কঠীয়াতলী প্রস্তুত কৰৰ লব র্যাযত বান ানীওলাআ 
যর্যাৱাৰ ৰ ছত কঠীয়াযবাৰ মূল  থাৰত যৰা ন কৰৰব  াযৰ । 

 বাঢ়নী  ানীযয় র্যৰি োৰলৈানৰকঠীয়া সমূ্পণ্ৰূয  নষ্ট কৰৰযছ , যতযনহ’যল আ চ্ছকু 
কৃষকসকযল  ুনৰবাৰ নুযমাৰিত জাতৰৈানৰ বীজ কঠীয়াতলীত ৰসঁচাৰ বযৱস্থা কৰৰব। 

 ওি ঞ্চল সমূহত ৰহৰ িাআল অৰু ৰতলৰ যিৰত কৰৰবকল বযৱস্থা কৰৰব  াযৰ ।  
 প্রবল বৰষুণ যহাৱাৰ সম্ভাৱনা থাৰকযল কৃষকৰাআযজ ৰত েীযে  থাৰৰ  ৰা  ূৰঠ  ল-

মূল অৰু  াচৰল সমূহ চ াআ অৰন  ানী ন ৰা এটা ৰনৰা ি স্থানত ৰিাৰ বযৱস্থা 
কৰৰব।  



 অংৰেক াযৱ প্র াৰৱত ৈান যিৰতত জমা ধহ থকা ৰৈক  ৰৰমাণৰ  ানীৰিৰন বাৰহৰকল 
উৰলয়াআ ৰিয়াৰ বযৱস্থা কৰৰব অৰু সচৰাচৰ বযৱহাৰ কৰা নাআট্রযজন সাৰৰ ৰতৰন  াগৰ 
এ াগ অৰু  টাছ সাৰৰ অৈা  াগ ( 1/3rd N2 + 1/2 K2O)ৈান গছৰ য ািা গঠন 
যহাৱাৰ ৱস্থাত প্রযয়াগ কৰৰব ।  

 বানাক্রান্ত ঞ্চলৰ কৃষকসকযল  থাৰত  ানী কৰম যর্যাৱাৰ লযগ লযগ কঠীয়াৰ  ৰৰবযত্ 
োৰলৈানৰ গজাৰল ওযলাৱা বীজ য াযন য াযন মূল  থাৰত ৰসঁৰচব  াযৰ । 

 সমূ্পণ্ৰূয  ক্ষৰতগ্রস্ত যহাৱা যিৰত- থাৰ সমূহত  ুনৰবাৰ বীজ ৰসঁচাৰ বযৱস্থা কৰৰব । 
 স্বা াৰৱক ৱস্থাকল হাৰ লযগ লযগ যিৰতত ৰৈক নাআট্রযজন সাৰ প্রযয়াগ কৰৰব । 

কপৰব নলগীয়া 

 চ াআনা েসযসমূহ মুকৰল  থাৰত নাৰাৰিব । 
 ৰর্যযহতু ৰৈক ৰিনকল যিৰত  থাৰত  ানী জমা ধহ থাৰকযল েসয সমূহ যগৰল যর্যাৱাৰ 

লগযত ৰবৰ ন্ন যবমাৰৰ প্রাি ্ুাযৱ যিিা ৰিব  াযৰ, যসযয়যহ  ানী জমা ধহ থাৰকব ৰনৰিব।   


