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পরিকরিত উদেদিেি রববিণী 

এই গচবষণা পেচক কম স রববরণী রেররজ রশশুচকন্দ্রিক ঝ ুঁ রকহ্রাে (রে রে আর আর), জলবায়  েররবতসন পমাকাচবলায় অ্রভচ াজন, 

এিং সু্কল-বিরাপত্তা পেচে কম সরত বযান্দ্রিবচগ সর জনয রবরভন্ন  একাচেরমক ও প্রারতষ্ঠারনক রচিার একটি সার-সংক্ষেপ। 
এই বিিরণীর উক্ষেশ্য হক্ষলা পবরিাক্ষরর বিরাপত্তার উপর বশ্শুর প্রভাি বিক্ষে কর্ মরত িযাক্তিিক্ষগ মর জিয এবিষক্ষে 
রবরভন্ন গচবষণা-প্রাপ্ত ফলাফচলর েংরেপ্ত ে সাচলােনা করা। গচবষণা পেচক কম স রববরণী রেররচজর েবগুচলা রববরণী পেচত 

এখাচন রিক করুনঃ http://www.gadrrres.net. 

সািাাংিঃ  

রবরভন্ন রশশুচকন্দ্রিক ঝ ুঁ রকহ্রাে (রে রে আর আর) উচদ্যাগ রশশু ও তাচদ্র েররবাচরর মচযয রনরােত্তাজরনত জ্ঞান ও 

দ্েতা বনৃ্দ্রি কচর েমতায়চনর মাযযচম তাচদ্র দ্ চ সাগ ঝ ুঁ রক কমাচত কা সকরী হচয়চে (Amri et al. 2016; Haynes et 

al. 2010, 2016; UNESCO/UNICEF 2013, 2015)। এমন রকেু রকেু উচদ্যাগ রশশু ও তার অ্রভভাবকচদ্র মচযয রশো 

প্রোচর  চেষ্ট আশাপ্রদ্ কম সেূেীর েিরত এবং কা সক্রচমর রদ্করনচদ্সশনা পদ্য়। তচব, োম্প্ররতক গচবষণায় পদ্খা  ায় 

প  এখনও রনম্নরলরখত রবষচয় পতমন পকান তেয োওয়া  ায় নাঃ  

 পকান পকান রশশুচকন্দ্রিক ঝ ুঁ রকহ্রাে েিরত েবচেচয় পবশী কা সকর  

 পকান পকান কা সক্রম ও োররবাররক কম সকাচন্ডর প্রভাব পটকেই হচত োচর  

 রশশুচকন্দ্রিক ঝ ুঁ রকহ্রাচের রশো প্রন্দ্রক্রয়ােমহূ  

 েররবারেমূচহর প্রস্তুরতচত রশো উচদ্যাচগর েরােরর প্রভাব 

 রশেক ও েররবাচরর োচে রশশুচদ্র বাস্তবায়নচ াগয ঝ ুঁ রকহ্রাে রবষয়ক আচলােনা 

 রকভাচব রশশুর েমতায়ন এবং প্রভাব েমচয়র োচে োচে েররবতসনচ াগয  

এই রববরণী েররবাচরর ঝ ুঁ রক ও তা পমাকাচবলায় ইরতমচযয প্রমারণত রশশুচকন্দ্রিক ঝ ুঁ রকহ্রাে রবষয়ক রশো 

েিরতেমূচহর রূেচরখা প্রদ্ান কচর। এচত উন্নত কম সেূেী রনরূেণ ও অ্ন শীলন-রভরত্তক গচবষণার প্রচয়াজনীয়তার 

উের গুরুত্ব প্রদ্ান করা হচয়চে।    
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সূচিা 

দ্ চ সাগ ঝ ুঁ রকহ্রাে  ড ব  রর রর  কর্ মকাক্ষ  বশ্শুক্ষের 

অংশ্ীোর ও পবরিতমক্ষির র্াধ্যর্ বহসাক্ষি অন্তভভ মি করার 

গুরুক্ষের উপর রহচয়াচগা কম সকাঠাচমা ২০০৫-২০১৫, Let 

Our Children Teach Us (Wisner, 2005) এর মচতা পমৌরলক 

প্রকাশনা, এবং েরবতীচত পেনোই দ্ চ সাগ ঝ ুঁ রকহ্রাে 

কাঠাক্ষর্াক্ষত বিশ্বিযাপী স্বীকৃবত প্রোি করা হক্ষেক্ষে। বশ্শু 

ও যুিক্ষের সৃজিশ্ীলতা   উেীপিা এিং দেিক্তিি োবেে-

কতমিয এিং তাক্ষের র্ক্ষধ্য যযাগাক্ষযাগ ও সম্পকম 

পাবরিাবরক ঝুুঁ বকহ্রাক্ষসর জিয একটি অিিয পবরক্ষিশ্ সৃটি 

কক্ষর  ডSeballos & Tanner 2011)। 

 

উন্নত পদ্শগুচলাচত রবদ্যালচয়র রশোক্রচম দ্ চ সাগ 

ঝ ুঁ রকহ্রাে রবষয়ক রশো অ্ন্তভুসন্দ্রির মযয রদ্চয় টঠক প মন 

কচর তা রক্ষলাকপাত ও তা পেচক রশো গ্রহচণর 

সুক্ষযাক্ষগর উের গুরুত্ব আচরাে করা হচয়চে, টঠক 

একইভাচব রশো ও প্রস্তুরতর মচযয একটট ে স্পষ্ট েম্পকস 

পদ্খাচত বযে স হচয়চে (Special Edition on Children, 

Youth and Education, Australian Journal of Emer-

gency Management, 2014; see esp. Towers et al.)। 

এই ঘািবতগুক্ষলার কারণ “ . . .  গক্ষিষণার স্বততা িে  িরং 

ধ্ারণাগত কর্ মকাঠাক্ষর্া তত্ত্ব এিং অর্ মপূণ ম ফলাফল 

সূচক্ষকর অভাি  যয সচূকসর্ূহ বকভাক্ষি কর্ মসচূী 

অবভক্ষপ্রত ফলাফল ও কাঙ্ক্ষিত েীঘ মক্ষর্াোবে প্রভাি 

সুস্পিভাক্ষি বিণ মে করক্ষত পাক্ষর” ডJohnson et al. 2016, 

p.2)। অিুরূপভাক্ষি  “...বশ্শু ও যুিক্ষের েুক্ষয মাক্ষগর প্রভাি 

কর্াক্ষিার সের্তার উপর বিক্ষেষণর্ূলক গক্ষিষণা 

যতর্িভাক্ষি যিই িলক্ষলই চক্ষল” (Mitchell et al. 2008, 

p.255)। উন্নয়নশীল পদ্শগুচলাচত  রদ্ও রবদ্যালয়চকন্দ্রিক 

ঝ ুঁ রকহ্রাে উচদ্যাচগর উের গচবষণার েররমাণ বনৃ্দ্রি 

পেচলও োররবাররক রনরােত্তা রবষয়ক ফলাফচলর জনয 

 চোে  ি পকান েররমােক এখনও পনই (Amri et al. 

2016; Johnson et al. 2014)। 

আেরণগত েররবতসচনর েররমাে পবশীরভাগ পেচেই 

বযান্দ্রিগত প্ররতচবদ্চনর উের রনভসরশীল এিং তা আেদ্ 

েংক্রান্ত যারণা ও েচেতনতা বনৃ্দ্রির েররমাচের োচে 

এখনও ে েং  ি নয়। অ্ন রূেভাচব, েররবাচরর ঝ ুঁ রক 

হ্রাচের ওের রশশু ও অ্রভভাবকচদ্র মচযয প াগাচ াচগর 

প্রভাব রবষয়ক যারণাও েীরমত (Johnson et al. 2014; Ro-

nan et al. 2015, 2016)। রশশুচদ্র েম্পিৃ কচর ঝ ুঁ রক 

রবষয়ক তচেযর কা সকর আদ্ান-প্রদ্ান কী দ্বারা েফল হয় 

বা কী দ্বারা বাযাপ্রাপ্ত হয় পেই যারণাও আমাচদ্র ে সাপ্ত 

নয় (Mudavanhu et al. 2015; Haynes and Tanner 

2015)। 

আেরণগত েররবতসচনর েররমাে রবষয়ক গচবষণাপ্রাপ্ত 

জ্ঞান আমাচদ্র এ রবষচয় প্রােরিকভাচব উে  ি ও 

শন্দ্রিশালী তেযপ্রমাণ প্রদ্ান কচর। উি জ্ঞান োমান্দ্রজক 

ও আেরণগত েররবতসন কম সেেূী প্রণয়ন এবং 

রশশুচকন্দ্রিক ঝ ুঁ রকহ্রাে আর রশো কা সক্রচম 

অ্ংশগ্রহণকারী জনগচণর মচযয োররবাররক রনরােত্তা 

বনৃ্দ্রি েররমাে কম সকাচে িযিহার করা প চত োচর। 

উদ্াহরনস্বরূে, োম্প্ররতককাচল প্রকারশত Public 

Awareness and Public Education for Disaster Risk 

Reduction: Action-Oriented Key Messages for 

Households and Schools (International Federation 

of the Red Cross & Red Crescent Societies and Save 

the Children, 2018) ররচোচটস োররবাররক রনরােত্তা 

েররবতসন রকভাচব েররমাে করা  ায়, তার তেযপ্রমাণেহ 

একটট যারণা প্রদ্ান কচর।              

                   

রিটাদিচাি পর্ যাদিাচিা 

োররবাররক রনরােত্তা এবং ঝ ুঁ রক হ্রাে ও পমাকাচবলায় 

রশশুর প্রভাব েংক্রান্ত োরব সক গচবষণা হচত পবশ রকেু 

গুরুত্বেূণ স রবষচয় যারণা োওয়া  ায়। এর মচযয রনচম্নাি 

উচেখচ াগযঃ 

গুরুত্ব এবং ে রবযাঃ 

প  েমস্ত রশশু ও   বরা তাচদ্র োররোরব সক আেদ্ ও 

দ্ চ সাচগর প্রভাব রনচজরা পদ্চখচে বা আক্রান্ত হচয়চে, 

তারা োররবাররক রনরােত্তার প্রােরিকতা ও গুরুত্ব 

েহচজই ব ঝচত োচর। োররবাররক ও োমান্দ্রজক 

ঝ ুঁ রকহ্রাচে েম্পিৃ হচত তারা প  আগ্রহী, তা বরাবরই 

প্রমারণত (Amri et al. 2016)। এচদ্র মচযয অ্চনচকই 

রশখচত এবং তা েররবাচরর েদ্েয, বন্ধ বান্ধব ও 

প্ররতচবশীচদ্র মচযয েরিচয় রদ্চত আগ্রহী। দ্ চ সাগ ঝ ুঁ রক 

হ্রাচের কা সকাররতা বনৃ্দ্রিচত   বচদ্র অ্ংশগ্রহণ এবং 

রশশুচদ্র োরব সক েেমতার রবষয়টটও েূচব স বযােকভাচব 

েররলরেত হচয়চে (Back et al. 2009; Lawler and Patel 

2012; Peek 2008; Fernandez and Shaw 2013; Head 

2011; Mudavanhu et al. 2015; Mitchell et al. 2009), 

এবং এখনও তা বনৃ্দ্রি োচে (Amri et al. 2017; Walden 

et al. 2009)। রশশু ও   বচদ্র ঝ ুঁ রকহ্রাচে েংরিষ্ট হওয়ার 

ইরতবােক ফলাফলেমূহ (Checkoway et al. 2005, Tim-

merman 2009 and Checkoway 2011) এবং না হওয়ার 

ফচল পনরতবােক প্রভাব (Anderson 2005) – উভয় রদ্ক 

রনচয়ই রবরভন্ন গচবষণায় আচলােনা করা হচয়চে ।      
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জ্ঞান বনাম েদ্চেেঃ  

রবরভন্ন গচবষণা প্রমাণ কচরচে প , রশশুচকন্দ্রিক ঝ ুঁ রকহ্রাে 

কা সক্রচম অ্ন্তভুসি রশশুচদ্র জ্ঞাচনর েররমাণ পবশী 

(আেদ্ েচেতনতা েংক্রান্ত), রবরভন্ন যরচনর ঝ ুঁ রকর উের 

তাচদ্র দ্খল অ্রযক, এবং তারা তা পমাকাচবলায় অ্রযক 

েমে স (Ronan et al. 2010; Ronan and Johnston 2003; 

Amri et al. 2016)। তচব অ্রযকাংশ পেচে, এেকল 

কম সেেূীর কা সকাররতার মলূযায়ন পকবলমাে “…রশশুচদ্র 

জ্ঞাচনর েররবতসচন কম সেূেী কতটা কা সকরী রেচলা, তার 

মাযযচম  াোই কর হয়” (Johnson et al. 2016, p. 1)। এ 

রবষচয় স্বল্পচেচেই জ্ঞান েরবতী কা স বাস্তবায়চনর 

েররমাে করা হয় এবং রশশুচকন্দ্রিক ঝ ুঁ রকহ্রাে কম সেেূীচত 

অ্ংশগ্রহচণর ের গহৃীত েদ্চেেেমচূহর েররমাচের 

জনয কা সকরী প্রন্দ্রক্রয়াও েীরমত। 

 

রশশু ও েররবাচরর মচযয প াগাচ াগঃ 

রশশুরা প মন অ্রভভাবকচদ্র োচে জ্ঞান ভাগ কচর 

পনয়ার মাযযচম তাচদ্র রেিান্ত গ্রহণচক প্রভারবত করচত 

োচর, এবং কচর, টঠক একইভাচব অ্রভভাবকরাও জ্ঞান 

রবতরচণর মাযযচম েন্তানচদ্র রেিান্ত গ্রহণচক প্রভারবত 

কচর। এচক বলা হয় রদ্বম খী প্রভাব (Ambert 1992; 

Kuczynski et al. 1999; Knafo and Galansky 2008)। 

“রশশুরা তাচদ্র োররোরব সকতা পেচক রশো গ্রহণ কচর 

এবং তারা পেই রশো তাচদ্র রেতামাতার োচে ভাগাভারগ 

কচর,  া েরবতীচত তাচদ্র গহৃস্থালী আেরণচক প্রভারবত 

কচর” (Damerell et al. 2013: 6) – উি যারণার তেযপ্রমাণ 

রবরভন্ন রশশুচকন্দ্রিক প্ররতষ্ঠাচনর কম সেূেী মূলযায়চনর মযয 

রদ্চয় বার বার প্রমারণত হচয়চে (Save the Children 

Bangladesh, 2016)। েররচবশ রশো কা সক্রচমর উের 

রকেু গচবষণা অ্ন  ায়ী, রশশু ও তাচদ্র রেতামাতার মচযয 

বযােক হাচর তেয আদ্ান-প্রদ্ান হচয় োচক (Vaughan et 

al. 2003 and Ballantyne et al. 1998, 2001), অ্নযরদ্চক 

অ্নযানয রকেু গচবষণা অ্ন  ায়ী এ আদ্ান-প্রদ্াচনর মাো 

পতমন পবশী নয় (Duvall and Zint 2007, in Johnson 

2014)। 

রশশু ও েররবাচরর মচযয ঝ ুঁ রক হ্রাে ও রনরােত্তা েংক্রান্ত 

তেয রবরনময় রকভাচব কা সকরভাচব করা  ায়, তা রনয সারণ 

করা কষ্টোযয Fernandez, 2012; Fernandez and Shaw, 

2013)। েচহাদ্র ও বন্ধ চদ্র ওের রশশুচদ্র প্রভাব  রদ্ও 

েমানভাচব গুরুত্বেূণ স, এই রলটাচরোর ে সাচলােনায় 

অ্ন্তভুসি করা হয়রন। আমরা এটা জারন প ,   বচদ্র 

অ্ংশগ্রহণ রশশুচদ্র অ্ন প্রারণত কচর (Molloy et al. 

2002) এবং এই অ্ন চপ্ররণা তাচদ্র অ্রভভাবক ও অ্নযানয 

বিচদ্র দ্বারা কতটা েমে সন োয় তার উেচরও রনভসরশীল, 

এবং তা োংসৃ্করতক, ভাষা ও জারতগত রবরভন্ন রবষয় দ্বারাও 

প্রভারবত হয় (Checkoway and Richards-Schuster 

2003)। 

 

রশশু প ভাচব েররবাচর তেয রনচয় আচেঃ  

পকান যারণা েংগটঠত বা েরীরেত েিরতচত উেস্থােন 

করা পগচল তা রশশুর অ্রভভাবকচদ্র কাচে অ্রযক 

গ্রহণচ াগয হচত োচর। রেতামাতাচক অ্ন্তভুসি কচর – 

প মন প্রশ্নেে বা জররে েূরণ করা হচল, পেচেচে  

রশশুচদ্র মতামচতর মাযযচম োররবাররক ে সাচয় ঝ ুঁ রক ও 

দ্ চ সাগ েহনশীলতার মাো প্রভারবত হবার েম্ভাবনা বনৃ্দ্রি 

োয় (Ronan and Johnston 2003)। দ্ চ সাগ ঝ ুঁ রক হ্রাে 

রবষয়ক কা সক্রচমর োচে েম্পিৃ পস্বোচেবী   ব দ্চলর 

েচি জরিত রশশু ও   বরা অ্নযানয রশশু ও   ব,  ারা 

শুয মাে রনয়রমত পেরণকে-রভরত্তক কম সকাচে জরিত, 

তাচদ্র তুলনায় বিচদ্র কাে পেচক পবরশ গুরুত্ব লাভ 

কচর (Plan 2010; Hossain 2017)। প  েমস্ত   বরা আেদ্, 

ঝ ুঁ রক, ও ঝ ুঁ রকহ্রাে েংক্রান্ত অ্ংশগ্রহণমূলক রভরেও 

প্রকচল্পর োচে েম্পিৃ, তাচদ্র মচত রমরেয়ার বযবহার 

অ্নযচদ্র কাচে তাচদ্র মতামচতর গুরুত্ব বনৃ্দ্রি কচরচে 

(Haynes and Tanner 2015; Plan 2010)। রববস্ত েূে 

পেচক োওয়া ে স্পষ্ট রনচদ্সশনা ও রনভসরচ াগয তেয 

আেরণগত েররবতসচনর েম্ভাবনা বনৃ্দ্রি কচর। 

আচশোচশর অ্নযানয বযান্দ্রিচদ্র আেরণ ে সচবেণও 

আেরণগত েররবতসন আনচত োচর (Solberg 2010)।  রদ্ 

রিশুিা তাদেি িব্ধ 

জ্ঞাি 

অরভভাবকদেি 

সাদে ভাগাভারগ 

কিাি মাধ্েদম 

তাদেি রসদ্ধান্তদক 

প্রভারবত কিদত 

পাদি, এবাং কদি 
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রশশু রবজ্ঞান ও গচবষণারভরত্তক তেয োয়, তচব 

অ্রভভাবক ও অ্নযানযচদ্র কাচে স্থানীয় বা প্রেরলত 

তচেযর তুলনায় পেই রবজ্ঞান ও গচবষণারভরত্তক জ্ঞানচকই 

অ্রযক রনভসরচ াগয মচন হচব (FEMA 2014)। 

রশশুচদ্র ঝ ুঁ রক হ্রাে কা সক্রচম অ্ংশগ্রহণ স্থানীয় েংসৃ্করত 

ও রাজনীরতর আচলাচকও ে সাচলােনা করা প্রচয়াজন 

(Lopez et al. 2012)। অ্ন রূেভাচব, তাচদ্র প্রভাচবর 

েম্ভাবয মাো ও অ্ংশগ্রহণ রবরভন্ন কারণ, প মন, রলি-

ববষময, বয়ে, োমান্দ্রজক ও অ্ে সননরতক অ্বস্থান এবং 

এচত অ্ংশগ্রহণ এবং োররবাররক কম সকাচে দ্ারয়ত্ব, 

পদ্খাচশানা ও রেিান্তগ্রহণ ইতযারদ্ রবষচয়র ওের রনভসর 

কচর (Mitchell et al. 2008 and 2009; Webb and Ronan 

2004)। 

 

োররবাররক প্রভাচবর েন্দ্রক্রয় উোদ্ানঃ  

ঝ ুঁ রক হ্রাে ও পমাকাচবলা রশো কা সক্রচমর প্রভাব 

েররবাচর তখনই েিা শুরু কচর  খন রশশুরা বারির 

বিচদ্র োচে তাচদ্র রবদ্যালচয় পশখা রবষয়গুচলা 

আচলােনা কচর। অ্রভভাবকরা রশশুচদ্র স্ক চলর েিা 

বতররর কাচজ োহা য করার রবষয়টটও এচেচে বি 

রকচমর প্রভাব পফলচত োচর (Izadkhah and Hosseini 

2005; Ronan et al. 2015)।  

রশশুচদ্র পদ্য়া তেয অ্ন  ায়ী, োররবাররক ে সাচয় বািরত 

প্রস্তুরত রনচম্নর েন্দ্রক্রয় উোদ্ানেমূচহর েচি েম্পরকসতঃ 

 কম সেেূী পেচক প্রাপ্ত রশো অ্রভভাবকচদ্র োচে 

আচলােনা করচত রশশুচদ্র উৎোরহত করা; 

 বারিচত োররবাররক প্রস্তুরত রবষয়ক উেকরণেমহূ 

রনচয়  াওয়া; 

 দ্ চ সাচগ োিা প্রদ্াচনর পেচে রশশুর প্ররতরোমূলক 

আেরণ েংক্রান্ত জ্ঞান;  

 অ্রযক েংখযক কম সেেূী ও কম সকাচে েম্পিৃকরণ; 

 োম্প্ররতক কম সেেূীচত অ্রযকতর েম্পিৃকরণ; 

 দ্ চ সাচগর কারচণ প  েমস্ত েয়েরত হচত োচর তা 

েম্পচকস অ্রযকতর যারণা (FEMA 2014; Ronan & 

Johnston 2001, 2003; Ronan, Crellin & Johnston 

2010; Webb and Ronan 2014)।  

  িরাচের একটট গচবষণায় পদ্খা  ায়, “প েব েররবাচরর 

রশশুরা স্ক ল পেচক দ্ চ সাগ প্রস্তুরতর উেকরণ োয়, পেেব 

েররবাচরর দ্ চ সাগ প্রস্তুরত অ্নযানয েররবাচরর তুলনায় 

উচেখচ াগযভাচব পবরশ োচকঃ এই েররবারগুচলার পেচে 

োররবাররক একটট (ঝ ুঁ রকহ্রাে) েররকল্পনা আচলােনা ও 

রনয সারণ করার েম্ভাবনা ৭৫% পবরশ, এবং তারা বারিচত তা 

অ্ন শীলন কচরচে এমন েম্ভাবনাও রদ্বগুণ োচক” (FEMA 

2014: p.33)। আয রনক ববজ্ঞারনক প্রমাণেহ কম স-রভরত্তক 

বাতসােমহূই রশশুর েমতায়চনর মাযযচম জ্ঞান েরিচয় 

পদ্য়ার জনয েবচেচয় কা সকর। েররবাচর ইরতবােক 

প্রভাবেমূচহর মচযয রনচম্নাি উচেখচ াগযঃ রবরভন্ন 

যরচনর আেচদ্র পেচে কী কী করণীয় তা জানা; েূব স-

েতকসতা, স্থানান্তর ও আেয়চকি েররকল্পনা ইতযারদ্ 

রবষচয়র োচে অ্রযক েরররেরত; স্থানীয় আেদ্ েংক্রান্ত 

তেযাবলী এবং করমউরনটট ে সাচয় দ্ চ সাগ বযবস্থােনা 

েররকল্পনা োকা (FEMA 2014: P. 33-35)। 

শুয মাে রলখন-রভরত্তক কম সকাচে অ্ংশগ্রহণ করা রশশুর 

তুলনায় প াগাচ াগ-রভরত্তক কম সকাচে অ্ংশগ্রহণ করা 

রশশুচদ্র তাচদ্র অ্রভভাবকচদ্র োচে জ্ঞান ভাগাভারগ 

কচর পনয়ার েম্ভাবনা পবশী (Damereli 2013:6)। েবচেচক 

কা সকর উচদ্যাচগর ( রদ্ও এগুচলা েমোযয হচত োচর) 

মচযয উচেখচ াগয কচয়কটট হচলাঃ ঝ ুঁ রকহ্রাে কা সক্রচম 

অ্ংশগ্রহণ, অ্যােচভাচকরে ও পমারবলাইচজশন, প্রকল্প 

েররকল্পনায় অ্ংশগ্রহণ, এবং অ্রভভাবক ও অ্নযানযচদ্র 

োচে এবং রবরভন্ন পেকচহাল্ডারচদ্র োচে ঝ ুঁ রক ও আেদ্ 

েংক্রান্ত রবষচয় আচলােনা করা। রভরেও এবং প্র  ন্দ্রির 

বযবহারও এর মাচঝ অ্নযতম (Tanner 2010; Haynes 

and Tanner 2015:2)। পশখার পেচে রবষয়বস্তু রকভাচব ও 

পকান পপ্রোেচট উেস্থােন করা হচে, তার োশাোরশ 

রশেকচদ্র দ্েতা, আগ্রহ এবং েৃজনশীলতা, এর 

েবরকেুই রনরদ্সষ্ট প্রভাব পফলচত োচর (Johnson et al. 

2014; Amri et al. 2016)। 

        

োররবাররক ে সাচয় আেদ্জরনত প্রভাব 

েররমােঃ  

োমান্দ্রজক ও আেরণগত েররবতসন েররকল্পনা ও মূলযায়ন 

েংক্রান্ত েূব সবতী গচবষণাগুচলা আচলােনার মচযয আনাও 

অ্তযন্ত গুরুত্বেূণ স। এ রবষচয় ১৯৯০ পেচক প্রযান প্রযান 

গক্ষিষণা ফলাফলগুক্ষলা  ডউদ্াহরনস্বরূে, Lindell & Perry 

2000) বিম্নরূপঃ 

 পাবরিাবরক পয মাক্ষে রপে যখি পবরিাক্ষরর 

সেসযক্ষের র্ক্ষধ্য রক্ষলাচিার বিষেিস্তু হে  তখি 

রপে বিেন্ত্রক্ষির র্াত্রাও সক্ষি মাচ্চ হে; বিক্ষশ্ষত  

যখি র্ািুষ যিবশ্ তক্ষর্যর জিয অিুসন্ধাি কক্ষর; এিং 

যখি র্ািুক্ষষর কাক্ষে বিভমরক্ষযাগয তর্য একাবধ্ক 

বিশ্বাসক্ষযাগয সকূ্ষত্রর র্াধ্যক্ষর্ যপ ৌঁোে। 

 র্ািুষ যকাি কায মক্রক্ষর্র কায মকাবরতা সম্পক্ষকম যবে 

বিক্তিত হে এিং তা িাস্তিােি করার িযাপাক্ষর তার 

সার্র্ ময রক্ষেক্ষে িক্ষল র্ক্ষি কক্ষর;  যসক্ষেক্ষত্র তার যস 

কায মক্রর্ অিুযােী পেক্ষেপ গ্রহক্ষণর সম্ভািিা যিবশ্ 

র্াক্ষক। 
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বশ্োর্ীরা িাবিক্ষত ঝুুঁ বক হ্রাস ও তা যর্াকাক্ষিলা সংক্রান্ত 

বক িাতমা বিক্ষে যাক্ষে তার র্ূল বিষেিস্তুর যেক্ষত্র উপক্ষরাি 

বিষেগুক্ষলা অতযন্ত গুরুেপূণ ম  ডPetal 2009a)। 

পাবরিাবরক পয মাক্ষে ঝুুঁ বকহ্রাস ও তা যর্াকাক্ষিলা বিষেক 

রচরণসর্ূহক্ষক র্ূলতঃ বতিটি ভাক্ষগ ভাগ করা হক্ষেক্ষেঃ 

ঝুুঁ বক বিরূপণ ও পবরকতিা; শ্ারীবরক িা সার্াক্তজক 

সুরো  ডিা ঝুুঁ বক প্রশ্র্ি  পেক্ষেপসর্হূ ; এিং েুক্ষয মাগ 

সািা প্রোি বিষেক েেতা িকৃ্তি ও িযিস্থা গ্রহণ 

ডKirschenbaum 2002)। 

দ্ চ সাগ ঝ ুঁ রকহ্রাে রবষয়ক রশো উচদ্যাগগুচলার েংরেপ্ত 

ইরতহাে পেচক প্রাপ্ত ে োররশগুচলা রনম্নরূেঃ 

 প্রাকৃরতক দ্ চ সাচগর গতান গরতক আচলােনা, 

“করনীয় ও বজসনীয়” – এর রবশাল তারলকা করা, এবং 

“েররকল্পনা করা” পেচক েচর আো; 

 ঝ ুঁ রকহ্রাে কম সকাচন্ড রশশুচদ্র েমতায়চনর লচেয 

কাজ করা; 

 ঝ ুঁ রকহ্রাে পকৌশল ও রশো েররবার (ে দ্র), স্ক ল ও 

কম সচেে (মাঝারর) এবং েরকারী (বহৃৎ) েররেচর 

েম্পিৃ করা (Lindell & Perry 2011; Petal 2008:2, 

2015)      

 

আেরণগত েররবতসচনর পকৌশল রনয সারণঃ 

শুয মাে দ্ চ সাচগ োিা প্রদ্াচনর প্রস্তুরতচক প্রাযানয না 

রদ্চয় রবরভন্ন আেচদ্র প্রভাব কমাচত েবূ সপ্রস্তুরত রহচেচব 

কী কী করনীয়, পে রবষয়গুচলা রবচবেনায় পরচখ ঝ ুঁ রকহ্রাে 

ও পমাকাচবলা রবষয়ক রশো কা সক্রম োজাচনা 

গুরুত্বেূণ স (Paton & Johnson 2001, 2003; Petal 2008, 

2014)। এচেচে েফল উদ্াহরনগুচলাচত পদ্খা  ায় শুয  

একটট রনরদ্সষ্ট আেচদ্র উের (প মন, বনযা বা ভুরমকম্প) 

পকি না কচর বরং েব যরচনর আেদ্চক অ্ন্তভুসি কচর 

েররকল্পনা করা ভাচলা। রইএফররবস এিং যসভ েযা 
বচলক্ষেি এর যয র্ উক্ষেযাক্ষগ প্রকাবশ্ত Public Awareness 
and Public Education for Disaster Risk Reduction: 
Action-Oriented Key Messages                                                                                                                                                                                                                                                     
for Households and Schools (2018) - এ রবষচয় রবরভন্ন 

আেদ্ এবং রনরদ্সষ্ট আেদ্চকন্দ্রিক বাতসার একটট 

গচবষণামূলক রভরত্ত প্রদ্ান কচর। এই উেকরনটট পবশ 

কচয়কটট পদ্চশ জাতীয় ে সাচয় দ্ চ সাগ রবষয়ক বাতসা বতরর 

করায় েহায়ক ভূরমকা রাখচে এবং এই বাতসাগুচলা পে 

পদ্শগুচলার দ্ চ সাগ রবষয়ক রশো উেকরন প্রণয়চনর 

মূল রভরত্ত রহচেচব কাজ করচে। এভাচব, বি েরররযচত 

রকেু রনরদ্সষ্ট কাজ ও আেরণ বাোই কচর েহচজই 

োররবাররক দ্ চ সাগ প্রস্তুরতর েররকল্পনা পেকরলে বানাচনা 

েম্ভব  া রভন্ন রভন্ন অ্ঞ্চচলর পেচে রনরদ্সষ্ট আেদ্েমূচহর 

কো মাোয় পরচখ বযবহৃত হচব (Risk RED, 2012)। 

েরবতীচত, োমান্দ্রজক ও আেরণগত েররবতসন েররমাচে 

এটট মরনটররং ও ইভযাল চয়শচনর মূল েররমােক রহচেচব 

কাজ করচত, এবং কম সেূেী েররকল্পনায় একটট শন্দ্রিশালী 

ভুরমকা রাখচত োচর। 

 

“েররবতসচনর যাে রবষয়ক মচেল” (ট্রান্সরেওচরটটকযাল 

মচেল) শুয মাে আেরচণর উেরস্থরত বা অ্ন েরস্থরতই 

রনচদ্সশ কচর না, বরং আেরণগত েররবতসচনর রবরভন্ন 

ে সায় এবং েররবতসচনর অ্গ্রগরতও েররমাে কচর (Pro-

chaska & DiClemente, 1992 & 2005)। মচেলটট মূলতঃ 

জনস্বাস্থয রবষয়ক আেরণগত েররবতসন েররমাচে 

বযবহৃত হচলও এটট োররবাররক রনরােত্তা আেরণ 

েররমাচেও  চেষ্ট কা সকরী বচল প্রমারণত হচয়চে (Paton 

& Johnson, 2003, Crocetti et al., 2018)। মচেলটটর 

ে সায়েমহূ হচলাঃ   

 রেন্তােূব স ে সায় (প্রস্তুত নয় বা েররবতসচনর েরদ্ো 

পনই) 

 রেন্তার ে সায় (প্রস্তুরত গ্রহণ, েররবতসচনর রবচবেনা) 

 প্রস্তুরত (েররবতসচনর জনয প্রস্তুত) 

 কম সোযন (েররবতসন হচয়চে) 

 বজায় রাখা (নতুন আেরণ েলমান রচয়চে) 

কম সেেূী বাোই ও গুণগত মানঃ    

কম সেেূী েররকল্পনা ও মলূযায়চন অ্চনকগুচলা েম্ভাবয 

েররবতসনীয় রবষয় োচক। এমন একটট েররবতসনীয় রবষয় 

হচলা, রশো রকভাচব প্রদ্ান করা হয়, তার োচে 

েম্পরকসতঃ আন ষ্ঠারনক োঠযক্রচমর মাযযচম (প মন, 

স্বতন্ত্র পকাে স বা মরেউল অ্েবা অ্নয পকান রবষচয়র 

োঠযক্রচমর মচযয অ্ন্তভুসি); অ্নান ষ্ঠারনক রশো (স্ক ল-

পকন্দ্রিক অ্েবা রনয়রমত োঠযক্রম বরহভূসত, প মন িাব); 

নারক করমউরনটট–রভরত্তক এেচভাচকরে ও পনতৃত্ব গঠন 

কা সক্রচমর োচে েং  ন্দ্রির মাযযচম?  

আরও রকেু েররবতসনীয় রবষয় রচয়চে  া কম সেূেীর 

গুনগত মান রনচয় প্রশ্ন কচর। এগুচলা হচলাঃ 

প াগাচ াগমূলক কম সকাে (রশোর স্পষ্ট উচেশযেহ); 

রশোেীচদ্র (ও েররবাচরর) জনয রশো উেকরন; 

রশেকচদ্র জ্ঞান ও দ্েতা উন্নয়ন এবং েহায়তা, এবং 

অ্রভজ্ঞতা-রভরত্তক রশো (রবচশষ কচর েন্দ্রক্রয় ঝ ুঁ রক 

রনরূেন, ঝ ুঁ রকহ্রাে ও োিা প্রদ্াচন প্রস্তুরত েংক্রান্ত 

কম সকাে, এবং এেচভাচকরে) (Petal 2009b)। কম সেেূী 

মচেচলর খ ব কাোকারে পেচক ( াচক ‘রববস্ততা’ও বলা 

হচয় োচক) কক্ষতািা ভাক্ষলাভাক্ষি উপক্ষরাি বিষেগুক্ষলা 

িাস্তিােি করা হক্ষলা, তার পবরর্াপও এর র্ক্ষধ্য অন্তভভ মি। 

এোিাও বশ্েকক্ষের সার্র্ ময, সম্পক্ষের সহজলভযতা, এিং 

সর্ক্ষের সীর্ািিতাও কক্ষতািা ভাক্ষলাভাক্ষি কর্ মসচূী 

িাস্তিাবেত হক্ষলা যস বিষেটিক্ষক প্রভাবিত করক্ষত পাক্ষর। 
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Johnson et al. (2014) রনউন্দ্রজলযাচন্ডর একটট জাতীয় 

কা সক্রচম দ্ চ সাগ ঝ ুঁ রক হ্রাে েংক্রান্ত রশো উেকরচনর 

বযবহাচরর উের একটট গচবষণা কচর। তাুঁচদ্র গচবষণার 

মাযযচম, রশেকচদ্র মচত রশশুরা পকান পকান কম সকাচে 

পবশী আগ্রহী এবং পকান পকান পেচে তাচদ্র 

অ্রভভাবকচদ্র অ্ন্তভুসন্দ্রি প্রচয়াজন, পে রবষচয় জানা 

রগচয়চে। এ কম সেেূীর কা সকাররতা রনচম্নর রবষয়গুচলার 

মাযযচম েররমাে করা হচয়চেঃ 

 রশশুরা কম সেেূী পেচক প  রশো গ্রহণ কচর; 

 রশশুরা তাচদ্র অ্রভভাবকচদ্র োচে প  প  রবষয় 

পশয়ার কচর তার শুিতা ও গভীরতা; 

 রশশুচদ্র কাে পেচক পশখার পেচে অ্রভভাবকচদ্র 

মনচ াচগর েররমান; 

 অ্রভভাবকরা এই রশো োররবাররক ে সাচয় 

ঝ ুঁ রকহ্রাচে আচদ্ৌ বযবহার কচর রকনা, এবং করচল 

রকভাচব কচর। 

 

বেবহারিক প্রদয়াগ 

পারিবারিক পর্ যাদয় ঝ ুঁ রকহ্রাদসি উদেোগ সামান্দ্রিক 

ঝ ুঁ রক মমাকাদবিা কার্ যক্রদমি একটট মিব ত রভরত্ত 

স্থাপি কদি। িহৃত্তর গক্ষিষণাে যেখা যগক্ষে যয  বশ্শু 

এিং প্রাপ্তিেস্ক  উভক্ষের যেক্ষত্র তখিই তর্য বিবির্ে ও 

যকাি কাজ িাস্তিােক্ষির যিবশ্ সম্ভািিা দতবর হে  যখি 

তাক্ষের র্ক্ষধ্য এই রত্মবিশ্বাস দতবর হে যয তাক্ষের 

কায মক্রর্ ইবতিাচক প্রভাি যফলক্ষত সের্  এিং তারা 

বিক্ষজরা এসর্স্ত কাজ িাস্তিােক্ষির সার্র্ ময রাক্ষখ। তারা 

রনচজচদ্র েররবাচর েররবতসচনর যারক রহোচব েবচেচয় 

পবশী আত্মরববাে পদ্খায়। এই েমতায়চনর 

েরবতীকাচল, তাচদ্রচক ঘচরর বাইচর তাচদ্র েিীচদ্র 

কাচে বাতসা পেৌৌঁোচনা, এবং স্ক চলর, েমাচজ এবং 

কম সচেচের রবরভন্ন কা সক্রচম অ্ংশগ্রহচনর  জনয 

উৎোরহত করা  ায়। 

কম যসূচীি প্রভাব র্াচাই প্রন্দ্রক্রয়ায় রিশুদকন্দ্রিক 

ঝ ুঁ রকহ্রাস কার্ যক্রদমিআদগ ও পদি সমীক্ষাি 

প্রদয়ািি হয়। েটঠকভাচব েররবতসন ে সচবেণ করচত 

ঝ ুঁ রকহ্রাে প্রকল্পেমহূচক কম সেেূী শুরুর আচগ রশশু ও 

বিচদ্র জ্ঞান ও যারণা, এবং োররবাররক রনরােত্তার 

েরররস্থরত েংক্রান্ত পবইজলাইন তেয েংগ্রহ করচত হচব। 

েররবতসন রেরিত করার উচেচশয পেই একই তেয কম সেূেী 

পশষ হওয়ার ের আবারও েংগ্রহ করচত হয়। এই 

গচবষণায় রশশুচদ্র অ্ন্তভুসন্দ্রিকরণ োররবাররক রনরােত্তা 

ও ঝ ুঁ রকহ্রাচে তাচদ্র েমতায়ন রনন্দ্রিত করচত োচর। 

 

প্রমাণরভরত্তক, সব যসম্মরতপ্রাপ্ত ও কম যরভরত্তক বাতযা 

পারিবারিক পর্ যাদয় রিিাপে আচিণ বৃন্দ্রদ্ধতে 

সহায়ো কর েঃ রইএফররবস এিং যসভ েযা বচলক্ষেি 
প্রণীত Public Awareness and Public Education for 

Disaster Risk Reduction: Action-Oriented Key Mes-
sages for Households and Schools (2018) – 
বিক্ষেমবশ্কাটি জাতীয় ে সাচয় এযরচনর তচেযর প্রণয়ন ও 

বযবহার েম্পরকসত একটট প্রােরমক েদ্চেে হচত োচর। 

অ্ে সাৎ, স্ক চল, রশশুচদ্র, এবং অ্রভভাবকচদ্র একই তেয 

রদ্চত হচব এবং আরও শন্দ্রিশালী প্রভাচবর জনয উি 

প্ররতষ্ঠানেমচূহর পলাচগা বযবহার করা প চত োচর।   

 

পরিবাদিি সেসেদেি মদধ্ে আদিাচিাদক উৎসারহত 

কিদত হদব। সফল উদাহ নগুদিা রিয়রমতভাদব 

চচযা কিদত হদব। যয কায মক্রর্ বশ্শুক্ষেরক্ষক পবরিাক্ষরর 

সাক্ষর্ তর্য বিবির্ক্ষে উৎসাবহত কক্ষর  যস কায মক্রক্ষর্ 

পাবরিাবরক প্রস্তুবতর যেক্ষত্র ভাক্ষলা ফলাফল পািার 

সম্ভািিা যিবশ্ র্াক্ষক। 

উি কম সেেূীেমূচহর পেচে রবচবেয রবষয়াবলীঃ 

 রশশুচদ্রচক তাচদ্র বারিচত রনচয় যািার জনয 

উন্নতমাচনর রশো উেকরণ প্রদ্ান করচত হচব; 

 রশশু ও   বচদ্র তাচদ্র প্রাপ্ত জ্ঞান ও তেয তাচদ্র 

েররবার ও বন্ধ চদ্র োচে পশয়ার করার জনয উৎোহ 

প্রদ্ান করচত হচব; 

 অ্রভজ্ঞতারভরত্তক ও প াগাচ াগরভরত্তক রশো 

অ্ন্তভুসি করচত হচব 

 েররবারগুচলার েরামশ স গ্রহণ করচত হচব (প মন, 

একটট োররবাররক রনরােত্তা ও পমাকাচবলা 

েররকল্পনা েূরণ করা) 

মচন রাখা প্রচয়াজন প , েরররস্থরত ও পপ্রোেচটর উের 

রশশুচদ্র েেমতা ও প্রভারবত করার র্াত্রা রনভসর কচর। 

তে কাে যক্রম 

শিশুরদ রক 

পশ বার   সারে েেয 

শবশনমরয় উৎসাশহে 

কর , তস কাে যক্ররম 

পাশ বাশ ক প্রস্তুশে  

তেরে ভারলা 

ফলাফল পাবা  

সম্ভাবনা তবশি োরক। 
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কম যসূচীি কার্ যকারিতা বৃন্দ্রদ্ধদত অি িীিিরভরত্তক 

গদবষণা অতেন্ত গুরুত্বপূণ য। োররবাররক ঝ ুঁ রকহ্রাে ও 

রশশুচদ্র েম্ভাবয প্রভাব েররমাে ও এ েংক্রান্ত যারণা 

পনয়ার জনয েররমাণগত তেয (প মন, প্রশ্নাবলী) এবং 

গুনগত েিরত (প মন, োোৎকার ও দ্লীয় আচলােনা) 

উভয়ই প্রচয়াজন। বাস্তবায়নকারী কমী ও ে রবযাচভাগী 

উভয়ই গচবষণার েররকল্পনা ও বাস্তবায়চন অ্ন্তভুসি 

হচত োচর। কমীচদ্রচক কম সেেূীর রেজাইচনর ওেচর 

েরীো রনরীো কচর রবরভন্ন কম সকাচের কা সকাররতা 

 াোই করার জনয উৎোরহত করা প চত োচর। 

 

পূব যবতী গদবষণা রিদেি প্রশ্নগুদিা উত্থাপি কদিঃ 

 বদ্নন্দ্রিন আেদ্ ও ঝ ুঁ রক রনচয় কা সক্রম বাস্তবায়ন 

করার মাযযচম ঝ ুঁ রক রনরূেন, ঝ ুঁ রকহ্রাে ও োিা 

প্রোির্ূলক প্রস্তুরতর ওের যারণা েৃটষ্ট এবং কদ্ারেৎ 

ঘটা উচ্চ প্রভাব  ি আেদ্, প মন, ভূরমকম্প ও 

আচেয়রগরর, ইতযারদ্র জনয প্রস্তুরতর রবষচয় আগ্রহ 

বতরর করা েম্ভব? 

 রশশুচদ্র েমতায়ন ও েররবাচর েররবতসন আনায় রক 

রক যরচনর কম সকাে, রশশু ও তাচদ্র েররবাচরর 

মচযয আন ষ্ঠারনক ও অ্নান ষ্ঠারনক প াগাচ াগ, এবং 

োমান্দ্রজক ও আেরণগত েররবতসচনর রশো 

উেকরণ অ্রযক কা সকরী? 

 রশশুচদ্র োমান্দ্রজক ও অ্ে সননরতক ভূরমকা ও দ্ারয়ত্ব, 

তাচদ্র রলি-ববষময বা পভৌগরলক অ্বস্থান (প মন, 

অ্ন বাদ্ ও বযাখযা, বদ্নন্দ্রিন কাজকম স, পদ্খাচশানার 

কাজ, গহৃস্থারল ও বাইচরর েমমূলক কাজ) রক 

তাচদ্র েররবতসচনর েমতার উের প্রভাব পফলচত 

োচর ডLopez et al. 2012; Mitchell et al. 2009)? 

পারিবারিক রিিাপত্তায় রিশুদেি প্রভাব সম্পদকয 

সটিক ধ্ািণা িাদভি িিে সাংরিষ্ট মক্ষত্রসমদূহি 

ওপি গদবষণা কিা আবিেক। রশশুরা প ভাচব 

োররবাররক রনরােত্তার উের প্রভাব পফচল  তার উের 

গণস্বাস্থয রবষয়ক প্রোরণা, পগইম ও অ্যােে, োমান্দ্রজক 

মাযযচমর বযবহার এবং পস্বোচেবা ইতযাবে পকান না 

পকানভাচব প্রভাব রবস্তার করচত োচর, এবং এ রবষচয় 

আরও গচবষণার প্রচয়াজন রচয়চে। 

       

  

ফদিাআপ প্রশ্নাবিী  

১। গচবষণায় পদ্খা  ায়, রশশুরা ঝ ুঁ রকহ্রাে প্রন্দ্রক্রয়ায় 

কা সকরী ভূরমকা রাখচত োচর ও প্রভাব রবস্তার করচত 

োচর, এবং তাচদ্র অ্ংশগ্রহণ বযন্দ্রিগতভাচব ও 

োমান্দ্রজকভাচব তাচদ্র েমতারয়ত করচত োচর। এই তেয 

েটঠক নারক ভুল?  

 

২। রনচম্নর পকান পকান রবষয়গুচলা োররবাররক ঝ ুঁ রক হ্রাচে 

রশশুচদ্র েচব সাচ্চ প্রভাব রনন্দ্রিত করচত েহায়ক হচত 

োচরঃ 

(ক)  রদ্ পেণী রশেক োেোেীচদ্র তাচদ্র 

েররবাচরর োচে পশয়ার করার রবষয়টট 

পহামওয়াকস রহচেচব রদ্চয় পদ্ন; 

(খ)  রদ্ রশশু ও   বচদ্র জনয ঝ ুঁ রক ও ঝ ুঁ রকহ্রােচক 

প্রভারবত করার ভূরমকা ও দ্ারয়ত্ব ইরতমচযয 

বিেযর্াি পেচক োচক; 

(গ)  রদ্ রশশুরা পকান একটট ঝ ুঁ রকহ্রাে কম সকাে 

পেচক ইরতবােক প্রভাব আেচব বচল রববাে কচর 

এবং তাচদ্র েররবাচরর আেরণ েররবতসচন 

রনচজচদ্র েেম মচন কচর; 

(ঘ) উেচরর েব কয়টট। 

 

৩। আেনার এলাকায় পাবরিাবরক পয মাক্ষে ঝুুঁ বকহ্রাস ও 

যর্াকাক্ষিলা কায মক্রক্ষর্র ওপর কায মক্রক্ষর্র প্রভাি জািক্ষত 

রপবি পাবরিাবরক পয মাক্ষে পবরকতিা  ঝুুঁ বক হ্রাস ও সািা 

প্রোির্ূলক প্রস্তবতর যকাি যকাি বিষক্ষে যখা ুঁজ যিক্ষিি? 

বকভাক্ষি এগুক্ষলা পবরর্াপ করক্ষিি?  

 

৪। বশ্শুর িেস একটি অিযতর্ গুরুেপূণ ম বিষে যা 

রংবশ্কভাক্ষি তাক্ষের পাবরিাবরক ঝুুঁ বকহ্রাসক্ষক প্রভাবিত 

করার ের্তা বিধ্ মারণ কক্ষর। বশ্শুরা যাক্ষত তাক্ষের জ্ঞাি ও 

ধ্ারণাসর্ূহ প্রক্ষোগ করক্ষত পাক্ষর তা ররও ভালভাক্ষি 

যিাঝার জিয বশ্শুর যপ্রোপি িা অিস্থার অিয যকাি 

যকাি বিষে রর্াক্ষের গক্ষিষণা করা উবচত ? 

 

৫। রর্রা এখিও সটঠকভাক্ষি জাবি িা যকাি যকাি 

বিবেমি বশ্ো পিবত  উপকরণ ও কা সক্রম োররবাররক 

ঝ ুঁ রকহ্রাচের উের প্রভাব পফলচত েচব সাচ্চ কা সকরী। 

আেনার রশশুচকন্দ্রিক ঝ ুঁ রকহ্রাে কম সেেূী উি প্রভাব 

উন্নয়চন পকান পকান প্রচশ্নর উত্তর খ ুঁজচত োচর? 

 

গ্রন্থপন্দ্রি   

এই গক্ষিষণাে উক্ষেবখত সকল যরফাক্ষরন্সসহ অিযািয 

ররও অক্ষিক যরফাক্ষরন্স বশ্শুক্ষকক্তিক ঝুুঁ বকহ্রাস ড বস বস 

রর রর  এিং সাবি মক সু্কল বিরাপত্তা ড বস এস এস  

গ্রন্থপঞ্জীক্ষত  বিক্ষম্নর বলংক-এ পাওো যাক্ষিঃ 

https://www.zotero.org/groups/1857446/ccrr__css 

 

এই বিষক্ষের সকল যরফাক্ষরক্ষন্সর জিয “Household Im-

pacts” রলচখ োেস করুন।  

 

https://www.zotero.org/groups/1857446/ccrr__css
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