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ভূমিকম্প আিাদের যা শেখায় 

   

যারা পাপকদিে মিপ্ত, যারা আল্লাহ কর্ত েক মির্োরণ কদর শেওয়া িীিািা অমর্ক্রি কদর চদি, র্াদেরদক ির্কে কদর 

শেওয়া, পুিরায় র্াদেরদক আল্লাহর ইবাের্-োিদের বিদয় মিমরদয় আিার উদদ্দদেে ভয় ভীমর্ প্রেেেি করা,  েয়ািয় 

পরি েয়ািু আল্লাহ র্া‘আিার অিীি রহিদর্র একমি বমহিঃপ্রকাে। শকিিা মর্মি এরূপ কদর র্াাঁর বান্দাদেরদক 

র্াদের কত র্কদিের প্রমর্ মিদর র্াকাদিার এবং র্াওবা করার িুদযাগ কদর শেি। এিা মিিঃিদন্দদহ র্াাঁর করুণা। িবী 

িাল্লাল্লাহু আিামহ ওয়ািাল্লাদির িাহাবাগণও আল্লাহর ির্কেীকরণদক এক অদথে রহির্স্বরূপই শেখদর্ি।1 

আল্লাহর ির্কীকরণ র্রি-র্ারদণ, আকার-প্রকত মর্দর্, মবমভন্ন িিয় মবমভন্নরূদপ আপমর্র্ হয়। কখদিা বোপক 

মবর্ংিী ঘূমণেঝদের আকত মর্দর্, কখদিা মিবোর্-েুেেিিীয় বিোর আকাদর, কখদিা বা যুদের আকাদর, কখদিা প্রচণ্ড 

ভূমিকদম্পর আকাদর, আল্লাহ র্াাঁর বান্দাদেরদক ির্কে কদর থাদকি। কারণ মর্মি চাি িা শয, িািুষ অবার্ে হদয়, 

র্ার মবমর্-মবর্াদির প্রমর্ পতষ্ঠপ্রেেেি কদর, প্রবতমি চামির্ হদয় জীবিযাপি করুক, যার ভয়াবহ পমরণমর্ হদব 

পরকাদির েুিঃিহ যন্ত্রণাোয়ক জীবি, জাহান্নাি।  

বর্েিািযুদগ শর্া িািুষ র্াদের জ্ঞাি-মবজ্ঞাদির অহমিকায়, যন্ত্রিভের্ার িািা অজেদির শিাহামবষ্টর্ায়, মিজদক 

অদিকিাই েমিিাি ভাবদর্ শুরু কদরদে। পতমথবীর বুদক মিজদক  ক্ষির্াবাি বদি র্ারণা করদর্ শুরু কদরদে। 

িািুদষর এ র্ারণা শয অিুিক-অবান্তর, িািুষ শয শকবি অপারগ-অক্ষি র্াই িয়; বরং িহাপরাক্রিোিী আল্লাহ 

র্া‘আিার মিবোর্ েমি প্রেেেিী মিমবেকারভাদব োাঁমেদয় শেখা অথবা র্ার বিদয় এদি িকি বুমে-জ্ঞািিহ িিোৎ 

হদয় যাওয়া োো শয র্ার আদেৌ মকেু করার শিই, আল্লাহ র্া‘আিা এ জার্ীয় মিেেেদির িার্েদি, খুবই উজ্জ্বিভাদব 

র্া প্রিাণ কদর শেি।  

িািুষদক ির্কে করদণর একমি িার্েি হি ভূমিকম্প, যার প্রদকাপ বর্েিািযুদগ অর্ীদর্র শয শকাদিা যুদগর রু্িিায় 

শবদে শগদে েতমষ্টগ্রাহে আকাদর। ভূমিকদম্পর েি থাবায় ধ্বংি হদয় যাদে মবোি জিপে, রু্মিিোৎ  হদে 

আকােচুমি বহু স্থাপিা, প্রাণ হারাদে বহু িািুষ, বাস্তুহারা হদে হাজার হাজার পমরবার। আর এিব মকেুই ঘদি যায় 

িাত্র কদয়ক মিদিদির ঝাাঁকুমিদর্, কম্পদি। আল্লাহ র্া‘আিা বদিি, 

ادِرُُۡۡهوۡ ۡقُل ۡ﴿ ۡىۡٱل ق  نَۡع  
 
ب ع ث ۡۡأ ل ي ُكمۡ ۡي  اٗباۡع  ذ  ِنۡع  وۡ ۡف و قُِكمۡ ۡم 

 
ر ُجلُِكمۡ َۡت  ِتِۡۡمنۡأ

 
وۡ ۡأ

 
ُكمۡ ۡأ ُيِذيقۡ ِۡشي ٗعاۡي ل بِس  ُكمۡو  ۡۡب ع ض  س 

 
ۡ ۡب أ  ﴾ب ع ض 

 [٥٦: االنعام]

“বি, মর্মি শর্া িক্ষি শর্ািাদের ওপর শথদক অথবা শর্ািাদের পাদয়র মিচ শথদক শর্ািাদের ওপর ‘আযাব শপ্ররণ 

করদর্ অথবা শর্ািাদেরদক মবমভন্ন িদন্দহপূণে েদি মবভি করদর্ এবং শর্ািাদের একেিদক অিে েদির ভীমর্ 

আস্বােি করাদর্।” [িূরা আি-আি‘আি, আয়ার্: ৬৫]  

                                                           
1 োদরিী-৩০ 



 

 

ভূমিকম্প আিাদের যা শেখায়  2  

একমেদক ির্কেীকরণ, অিেমেদক িািুদষর জুিুি-অিোয়, আল্লাহ-মবিূখীর্া, প্রকাদেে ও িমূ্পণে মিিেজ্জভাদব মিমষে-

হারাি-অোিীি কাযেিিূহ অবিীিায় কদর যাওয়া ইর্োমের োমিস্বরূপ িংঘমির্ হদয় থাদক এিব ভূমিকম্প। যাদর্ 

িািুষ এ শথদক মেক্ষা মিদর্ পাদর। যারা শবাঁদচ যায় এবং যারা িরািমর অথাব মিমডয়ার িার্েদি শুিদর্ পায়, শেখদর্ 

পায়, র্ারা শযি আযাদবর ভয়াবহর্া প্রর্েক্ষ কদর আল্লাহর মিরঙু্কে ক্ষির্ার প্রেেেিী শেদখ আল্লাহর মেদক মিদর 

আদি। র্াওবা কদর কত র্ পাপ-অিোদয়র জিে ক্ষিা চায়। আল্লাহ র্া‘আিা বদিি, 

ا﴿ َِٰتۡۡنُر ِسُلۡۡو م   [  ٦٥: االرساء] ﴾َت  وِيٗفاۡإَِّلۡۡبِٱٓأۡلي 

“আিরা শর্া মিেেেিিিূহ শকবি ভীমর্প্রেেেদির উদদ্দদেেই শপ্ররণ কমর।” [িূরা আি-ইিরা, আয়ার্: ৫৯]  

প্রশ্ন হদর্ পাদর, ভূমিকম্প হদি পাপী-র্াপী, িৎ-অিৎ, িারী ও মিষ্পাপ মেশুরাও শর্া প্রাণ হারায় অথবা ক্ষমর্গ্রি 

হয়। োমি শেওয়া উদদ্দেে হদি িৎ ও মিষ্পাপ মেশুদেরদক শকি প্রাণ হারাদর্ অথবা ক্ষমর্গ্রি হদর্ হয়? 

এর উির হি, োমি এদি িৎ-অিৎ, আবাি-বতে-বমির্া, িবাইদক োমিি কদর শিয়। অর্িঃপর আদখরাদর্র 

জীবদি, যার যার মিয়দর্র মিমরদখ পুিরুমির্ করা হদব। যারা িৎ ও পাপিুি র্ারা আল্লাহর রহির্ ও িন্তুমষ্টদর্ 

োমিি হদয় যাদব। ইিাি আহিে র. উদম্ম িািািা রামেয়াল্লাহু আিহা শথদক বমণের্ একমি হামেি উদল্লখ কদরি, 

উদম্ম িািািা রামেয়াল্লাহু আিহা বদিি, আমি রািূিুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আিামহ ওয়ািাল্লািদক বিদর্ শুদিমে, যখি 

আিার উম্মদর্র িদর্ে পাপকিে প্রকাে পাদব, আল্লাহর পক্ষ শথদক-আিা আযাব র্দেরদক োমিি কদর শিদব। আমি 

প্রশ্ন কদর বিিাি, ইয়া রািূিাল্লাহ, র্াদের িদর্ে মক র্খি শকাদিা িৎ িািুষ থাকদব িা? মর্মি বিদি, হোাঁ, থাকদব। 

আমি বিিাি,  র্াহদি র্াদের িাদথ কী র্রদির আচরণ করা হদব? মর্মি বিদিি, অিেদের যা হদব র্াদেরও র্াই 

হদব, অর্িঃপর (পরকাদি) র্ারা আল্লাহর িাগদিরাি ও িন্তুমষ্টর আশ্রদয় যাদব।2 

শকউ হয়র্ বিদর্ পাদরি, আল্লাহ শর্া ইো করদি Miraculously অদিৌমককভাদব িৎ ও মিষ্পাপ মেশুদেরদক 

ঘিিার জায়গা শথদক িমরদয় মিদর্ পাদরি, আর এিিমি হদি িৎ ও মিষ্পাপ মেশুরা অপ্রাপে কষ্ট-যার্িা শথদক 

শবাঁদচ যাওয়ার িুদযাগ শপর্।  

এর উিদর বিা যায়, হোাঁ, আল্লাহ ইো করদি র্াদেরদক রক্ষা করদর্ অবেেই পাদরি, র্দব মর্মি িার্ারণর্ এরূপ 

কদরি িা। এরূপ করা র্াাঁর িুন্নর্ বা মিয়ি বমহভূের্। শকিিা মর্মি র্ার িকি মিেেেি প্রকাে কদর শেওয়া িদেও 

খামিকিা গাদয়দবর পেো অবমেষ্ট শরদখ শেি, যাদর্ িািুদষর মবদবক-বুমে, আচরণ ইর্োমে পরীক্ষা কদর শিয়ার মবর্াি 
অদেেেভাদব বামক থাদক। শকিিা শয িিয় আল্লাহ র্া‘আিা বদিি, 

ل ۡ﴿ نۡإَِّلاۡۡي نُظُرونۡ ۡه 
 
تِي ُهمُۡۡأ

 
لۡ ِۡفۡۡٱّلَلُۡۡي أ

ِنۡ ُۡظل  امِۡۡم  م  ةُۡۡٱل غ  ىئِك  ل  ُر ۡۡو قُِضۡ ۡو ٱل م  م 
ۡۡٱۡل   عُۡۡٱّلَلِِۡۡإَول  ُمورُۡۡتُر ج 

ُ  [٠١٢: ابلقرة] ﴾٢١٠ۡٱۡل 

“র্ারা মক এরই অদপক্ষা করদে শয, শিদঘর োয়ায় আল্লাহ ও মিমরের্াগণ র্াদের মিকি আগিি করদবি এবং িব 

মবষদয়র িয়িািা কদর শেওয়া হদব। আর আল্লাহর মিকিই িব মবষয় প্রর্োবমর্ের্ হদব।” [িূরা আি-বাকারা, 

আয়ার্: ২১০]     

                                                           
2 ইবি হাজার আি আিকািািী, বাযিুি িাউি: ১২৯ 
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আর শযদহরু্ বর্েিাি পতমথবীদর্ িািুদষর মবদবক-বুমে, ঈিাি-আকীো, কিে ও আচরদণর পরীক্ষা শিওয়া হদে, র্াই 

পরীক্ষার োমব হি উির শেওয়া িা শেওয়া অথবা ভুি উির শেওয়ার িুদযাগ বামক রাখা। র্াই আল্লাহ র্া‘আিা 

িিি মিেেেি িািুদষর িািদি হামজর করা িদেও উির িা শেওয়া বা ভুি উির শেওয়ার িুদযাগ শরদখ শেি। যা 

মকেু অেতেেভাদব শিদি মিদর্ হদব র্া যমে এখিই উনু্মি কদর িািদি এদি হামজর করা হয়, র্াহদি শর্া েক-

শোবাহ ও িািারূপ বোখো মবদেষণ মেদয় ির্ে শথদক েূদর থাকার িকি িুদযাগ রমহর্ হদয় যায়। এ অবস্থায় 

পরীক্ষার আর িাহাত্ম্ে থাদক িা। আর আল্লাহ শযদহরু্ এ পতমথবীর জীবদি িািুষদক পরীক্ষা করদবি বদি শঘাষণা 

মেদয়দেি, র্াই মর্মি েক-শোবাহ ও িািারূপ বোখো োাঁে কমরদয় ির্ে শথদক েূদর থাকার িুদযাগ শরদখ মেদয়দেি। 

আল্লাহ র্া‘আিা বদিি,  

ل مَُّۡۡلۡۡقُل﴿ ع  نۡي  َٰتِِۡۡفۡۡم  َٰو  ۡرِضۡۡٱلَسم 
ۡۡو ٱۡل   ي ب  اۡٱّلَلُ ۡۡإَِّلۡۡٱل غ  ُعُرونۡ ۡو م  يَانۡ ۡي ش 

 
ُثونۡ ۡأ ِ ِۡۡفِۡۡعل ُمُهمۡ ۡٱَدَٰر كۡ ۡب ل٦٥ُِۡۡۡيب ع  ة ك  ِۡۡفُۡۡهمۡ ۡب ل ۡۡٱٓأۡلِخر  ا ۡۡش  ِن ه  ۡم 

اُۡهمۡب ل ۡ ِن ه  ُمونۡ ۡم   [٥٥  ،٥٦: انلمل] ﴾٦٦ۡع 

“বি, আল্লাহ োো আিিািিিূদহ ও জমিদি যারা আদে র্ারা গাদয়ব জাদি িা। আর কখি র্াদেরদক পুিরুমির্ 

করা হদব র্া র্ারা অিুভব করদর্ পাদর িা। আর আদখরার্ িম্পদকে র্াদের জ্ঞাি মিিঃদেষ হদয়দে। বরং শি মবষদয় 

র্ারা িদন্দদহ আদে; বরং এ বোপাদর র্ারা অন্ধ।” [িূরা আি-িািি, আয়ার্: ৬৫-৬৬]   

শি মহদিদব যখিই ভূমিকম্প আিদব র্খিই যমে আল্লাহ র্া‘আিা,  মেশু ও িৎ বেমিদেরদক ঘিিাস্থি শথদক 

অদিৌমককভাদব িমরদয় মিদর্ শুরু কদরি, র্াহদি মক শকউ ভূমিকদম্পর ঘিিার বিবােী বোখো মেদয় ির্ে শথদক 

েূদর থাকার স্পর্ো শেখাদব? এির্াবস্থায় পরীক্ষার প্রশ্নপদত্রর ভুি উির শেওয়ার িুদযাগ মক অবমেষ্ট থাদক? এ 

কারদণই আল্লাহ র্া‘আিার আযাব যখি আদি, র্খি র্া িৎ ও মেশুদেরদকও শবষ্টি কদর শিয়।   

শযিব শেদে বা জায়গায় ভূমিকম্প হদে শিিব শেে ও জায়গার প্রমর্ েতমষ্ট মেদি িজ্জায় িাথা মিচু হদয় আদি। 

কুির, মেকে, েীি শথদক মবচুেমর্, ইিিামি েমরয়দর্র মবমর্-মবর্াি রাষ্ট্র, িিাজ ও পমরবার এিিকী বেমি জীবি 

শথদক মবোয় শেওয়া, প্রকাদেে-মেবাদিাদক হারাি-অিোয় কিে িম্পােি করা ইর্োমেই শর্া শিিব জিপদের িার্ারণ 

অবস্থা শযখাদি ভূমিকম্প ঘিদে।  

ভূমিকম্পিহ অিোিে েুদযোগ িািুদষর পাদপর কারদণই আপমর্র্ হয়। আল্লাহ র্া‘আিা বদিি,  

اۡ﴿ ا َٰب ُكمۡو م  ص 
 
ِنۡأ ِصيب ة ۡۡم  اۡمُّ ۡۡف بِم  ب ت  س  ي ِديُكمۡ ۡك 

 
ُفوا ۡۡأ ي ع  نۡو  ثِي ۡۡع 

 [٠٢: الشورا] ﴾٣٠ۡك 

“আর শর্ািাদের প্রমর্ শয িুমিবর্ আপমর্র্ হয়, র্া শর্ািাদের কত র্কদিেরই িি। আর অদিক মকেুই মর্মি ক্ষিা 

কদর শেি।” [িূরা আে-েূরা, আয়ার্: ৩০]  

অিে এক আয়াদর্ এদিদে, 

اۡ﴿ اب ك َۡۡما ص 
 
ن ة ِۡۡمنۡ ۡأ س  اۡۡٱّلَلِ ۡۡف ِمنۡ ۡح  ا م  اب ك ۡۡو  ص 

 
ي ِئ ة ِۡۡمنۡأ ِسك  ۡۡف ِمنۡس   [٩٥: النساء] ﴾َنف 

“শর্ািার কাদে শয কিোণ শপৌঁদে র্া আল্লাহর পক্ষ শথদক, আর শর্ািার কাদে শয অকিোণ শপৌঁদে র্া শর্ািার 

মিদজর পক্ষ শথদক।” [িূরা আি-মিিা, আয়ার্: ৭৯]  

অর্ীদর্র ির্ে অস্বীকারকারী জামর্দের বোপাদর আল্লাহ র্া‘আিা বদিি:  
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﴿ۡۡ ن اۡف لُُكً ذ  خ 
 
ۡۡأ ۢنبِهِۦ  ل ن اَۡمنۡ ۡف ِمن ُهمۡبِذ  ر س 

 
ل ي هِۡۡأ اِصٗباۡع  ِمن ُهمۡح  ت هَُۡۡمنۡ ۡو  ذ  خ 

 
ةُۡۡأ ِمن ُهمۡٱلَصي ح  ن اَۡمنۡ ۡو  ف  س  ۡۡبِهِۡۡخ  ۡرض 

ِمن ُهمۡٱۡل   ن ا َۡۡمنۡ ۡو  ق  ر  غ 
 
اۡأ ۡو م 

نۡ  ُهمۡ ۡٱّلَلَُۡۡك  لِم  َِٰكنِِۡل ظ  ل  نُواا ۡۡو  ُهمۡ َۡك  نُفس 
 
لُِمونۡ ۡأ  [٠٢: العنكبوت] ﴾٤٠ۡي ظ 

“অর্িঃপর এদের প্রদর্েকদক মিজ মিজ পাদপর কারদণ আিরা পাকোও কদরমেিাি; র্াদের কারও ওপর আিরা 

পাথরকুমচর ঝে পামিদয়মে, কাউদক পাকোও কদরদে মবকি আওয়াজ, কাউদক আবার িামিদর্ োমবদয় মেদয়মে, আর 

কাউদক পামিদর্ ডুমবদয় মেদয়মে। আল্লাহ এিি িি শয, র্াদের উপর যুিুি করদবি; বরং র্ারা মিদজরা মিজদের 

ওপর যুিুি করর্।” [িূরা আি-‘আিকাবুর্, আয়ার্: ৪০]  

আল্লািা ইবিুি কাইদয়েি রহ. বদিি, “আল্লাহ কখদিা জমিিদক অিুিমর্ শেি, অর্িঃপর র্াদর্ বে বে ভূমিকম্প 

িংঘমির্ হয়। িদি িািুদষর িদর্ে ভয়-ভীমর্, আল্লাহর প্রমর্ একাগ্রর্া, পাপ পমরর্োগ করা, মবিম্র হদয় আল্লাহর 

কাদে মিিমর্ করা ইর্োমে শেখা শেয়।”  

অবেে বর্েিািযুদগ িািা প্রকার জেবােী বোখোর রাহুগ্রাদি আক্রান্ত হদয়, ভূমিকম্পিহ অিোিে েুদযোগ িংঘমির্ 

হওয়ার িিয়, পাপ পমরর্োগ করা, মবিম্র হদয় আল্লাহর কাদে মিিমর্ করা ইর্োমে িািুষ অদিকিা ভুদিই মগদয়দে। 

র্াদের র্ারণা, এগুদিা িািুদষর পাদপর কারদণ ঘদি িা; বরং এগুদিার শপেদি িুমিমেেষ্ট প্রাকত মর্ক কারণ রদয়দে। 

র্ারা িদি কদর, এগুদিাদক প্রাকত মর্ক েুদযোগ িা বদি আল্লাহর ‘আযাব বা ির্কেীকরণ বিা িূখের্া বব অিে মকেু 

িয়। 

যারা এরূপ বদি র্াদের উদদ্দদেে বিদর্ চাই। মিক আদে, এগুদিা প্রাকত মর্ক কারদণ ঘদি। র্দব প্রাকত মর্ক কারদণ 

শকি ঘদি শিিার বোখো মেদি ভাদিা হয়। মিমেেষ্ট িিদয় প্রকত মর্দক শক মিদেেে শেি িদে চদে উিদর্? অথবা ঘিিা 

িংঘমির্ হওয়ার জিে িুমিমেেষ্ট কারণিিূহ একমত্রর্ হদর্ শক মিদেেে শেি? জেবােী র্ারণামিভের মবজ্ঞাি এ র্রদির 

প্রদশ্নর শকাদিা উির মেদর্ পাদর িা। প্রখোর্ িামিক ব্রাট্রান্ড রাদিি মিদজই বদিদেি, মবজ্ঞাি একমি িুদির 

রািায়মিক বোখো মেদর্ পাদর বদি; মকন্তু িুদি িুগমন্ধ থাকার পশ্চার্গর্ কারণ কী, মবজ্ঞাি র্া বিদর্ অপারগ। 

ব্রাট্রান্ড রাদিি র্ার গ্রন্থ Human Knowledge-এ এও বদিদেি শয, মবরাজিাি পতমথবীদর্ িািুদষর গদবষণািব্ধ 

জ্ঞাি কখদিা কাউদক মিমশ্চর্ জ্ঞাি পযেন্ত শপৌঁোয় িা। একমেদক িািবমচন্তার িীিাবের্া, অিেমেদক মবদের রহিেিয় 

প্রকত মর্, মিমশ্চর্ জ্ঞাদির পদথ একমি েুদভের্ে বার্া। িিুষেজ্ঞাদির শেষিীিািা মিশ্চয়র্া (Certainty) িয়; বরং 

িম্ভাবিা (Probability), অিেভাদব বিদর্ শগদি, বািবর্াদক আিরা িরািমর আমবষ্কার করদর্ িক্ষি িই। আিরা 

শুরু্ এর্িুকু জািদর্ পামর শয, এখাদি ওিুক িদর্ের উপমস্থমর্র িম্ভাবিা আদে, যমেও র্া আিাদের িরািমর 

মিরীক্ষার বিদয় আিদে িা।  

শি মহদিদব ববজ্ঞামিক বোখোয় অমর্ উৎিাহী হদয় র্িেীয় বোখো হদর্ শচাখ বন্ধ কদর রাখার আদেৌ শকাদিা অথে হদর্ 

পাদর িা।  

ভূমিকদম্পর শক্ষদত্র মবজ্ঞাি এখদিা একথা বিদর্ অপারগ শয, মিমেেষ্ট শকাি এিাকায় কখি ভূমিকম্প শুরু হদব? 

িুমিমেেষ্টভাদব র্ার িাত্রা কী হদব? িকি কারণ উপমস্থর্ থাকা িদেও আদেৌ ভূমিকম্প হদব মক হদব িা, মবজ্ঞাি এ 

বোপাদর মকেুই বিদর্ পাদর িা। এর অথে আকাে ও পতমথবীর অমর্পমর্ আল্লাহ র্া‘আিা যখি ভূমিকদম্পর 

কারণগুদিাদক িমক্রয় হদর্ মিদেেে শেি র্খি র্া িমক্রয় হয়। মর্মি শয িাত্রায় হদর্ বদিি শি িাত্রায়ই িংঘমির্ 
হয়।  
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আদরা িহজভাদব বিদর্ শগদি একিাত্র আল্লাহ র্া‘আিাই হদিি িকি মবষদয়র স্রষ্টা যার িদর্ে রদয়দে ভূমিকদম্পর 

কারণিিূহও। িািুদষর পাদপর কারদণ শকাদিা এিাকাবািীদক ভীমর্প্রেেেি বা ির্কে করার ইো করদি আল্লাহ শি 

কারণিিূহদক িংঘমির্, িমক্রয় হদর্ বদিি, অর্িঃপর ভূমিকম্প িংঘমির্ হয়।  

আিদি িািুদষর কত র্কদিের কারদণই িািুদষর ওপর শিদি আদি েুদযোগ। যমেও আল্লাহ র্া‘আিা অদিক মকেুই 

ক্ষিা কদর শেি।  

িিাপ্ত 

 



 

 

ভূমিকম্প আিাদের যা শেখায়  6  

 


