
                                                                   BHASA (AFLOAT) 

                                                                 Baseline Survey Questionnaire 

Question Respondent's answer 

Section G - Natural Disaster Details অধ্যায় G এর জন্য সাক্ষাৎকারর অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতার ন্াম 

উত্তরদাতার ন্াম (  অধ্যায়-জজ )  

Name of respondent interviewed for Section G 

ন্াম 

 

আপনন্ নক নক ধ্ররন্র প্রাকৃনতক দুর্ যারের কথা 

জারন্ন্?  

How many kinds of natural disasters can you think 

of?  

 

একানধ্ক উত্তর হরত পারর 

Multiple responses possible 

নক নক ধ্ররন্র প্রাকৃনতক দুর্ যারের 

 

1 সাইরলান্/বড় ধ্ররন্র ঝড় 

Cyclones/big storms 

5 ররাে Disease 

2 বন্যা Flooding 99 জানন্ন্া Don't know 

3 সুন্ানম Tsunami 97 অন্যান্য (উরেখ করুন্) Others (specify) 

4 ভূনমধ্বস Landslide   
 

অন্যান্য_উরেখ করুন্ Others specify 
 

আপন্ার মরত এ এলাকায় রকান্ ধ্ররন্র প্রাকৃনতক 

দুর্ যারে সবরেরয় রবনশ ক্ষনত হয় ?  

Which natural disaster do you think is the biggest 

problem for your area? 

প্রাকৃনতক দুর্ যারে ক্ষনত 

1 বন্যা/আকজিক বন্যা Flooding/flashflood 7 কালববশাখী Nor westers 

2 সাইরলান্/বড় ধ্ররন্র ঝড় Cyclones/big 

storms 

8 জরলাচ্ছ্বাস Tidal surge 

3 টরণ যর া Tornado 9 ন্দী ভাঙ্গন্ Riverbank erosion 

4 সুন্ানম Tsunami 10 ররাে Disease 

5 ভূনমধ্বস Landslide 97 অন্যান্য (উরেখ করুন্) Other 

(specify) 

6 ভারী বর্ যন্/অনত বৃষ্টি Heavy rainfall 99 জানন্ ন্া Don't know 
 

অন্যান্য_উরেখ করুন্ Others specify 
 

েত ৫ বছররর মরধ্য আপনন্ রকান্ ধ্ররন্র প্রাকৃনতক 

দুর্ যারের সম্মুখীন্ হরয়নছরলন্ নক?  

Have you experienced any natural disaster in the 

past 5 years? 

দুর্ যারের সম্মুখীন্ 

 

1 হযা াঁ 

Yes 

2 ন্া No 
 

েত ৫ বছররর মরধ্য আপনন্ কতবার প্রাকৃনতক দুর্ যারের সম্মুখীন্ হরয়নছরলন্?  

How many times have you experienced a natural disaster in the last 5 years? 

কতবার 

েত ৫ বছরর ঘরট ্াওয়া রশর্ নতন্ষ্টট প্রাকৃনতক 

দুর্ যােগুরলা নক নক? (প্রথম ঘটন্া)  

What was the most recent disaster event you have 

experienced? 

1 বন্যা/আকজিক বন্যা Flood/Flash flood 6 ভারী বর্ যন্/অনত বৃষ্টি Heavy rainfall 

2 সাইরলান্/বড় ধ্ররন্র ঝড় Cyclone 7 কালববশাখী Nor 

westers(Kalbaishakhi) 

3 টরণ যর া Tornado 8 ন্দী ভাঙ্গন্ Riverbank erosion 

4 সুন্ানম Tsunami 9 জরলাচ্ছ্বাস Tidal surge 

5 ভূনমধ্স Landslide 97 অন্যান্য (উরেখ করুন্) Others 

(specify) 
 

অন্যান্য (উেরখ করুন্)Others (Specify) 
 

েত ৫ বছরর ঘরট ্াওয়া রশর্ নতন্ষ্টট প্রাকৃনতক 

দুর্ যােগুরলা নক নক? ( নিতীয় ঘটন্া)  

What was the second most recent disaster event 

you have experienced? 

1 বন্যা/আকজিক বন্যা Flood/Flash flood 6 ভারী বর্ যন্/অনত বৃষ্টি Heavy rainfall 

2 সাইরলান্/বড় ধ্ররন্র ঝড় Cyclone 7 কালববশাখী Nor 

westers(Kalbaishakhi) 

3 টরণ যর া Tornado 8 ন্দী ভাঙ্গন্ Riverbank erosion 

4 সুন্ানম Tsunami 9 জরলাচ্ছ্বাস Tidal surge 

5 ভূনমধ্স Landslide 97 অন্যান্য (উরেখ করুন্) Others 

(specify) 

 



 

অন্যান্য (উেরখ করুন্)Others (Specify) 
 

েত ৫ বছরর ঘরট ্াওয়া রশর্ নতন্ষ্টট প্রাকৃনতক 

দুর্ যােগুরলা নক নক? ( সব যরশর্ ঘটন্া)  

What was the third most recent disaster event you 

have experienced? 

1 বন্যা/আকজিক বন্যা Flood/Flash flood 6 ভারী বর্ যন্/অনত বৃষ্টি Heavy rainfall 

2 সাইরলান্/বড় ধ্ররন্র ঝড় Cyclone 7 কালববশাখী Nor 

westers(Kalbaishakhi) 

3 টরণ যর া Tornado 8 ন্দী ভাঙ্গন্ Riverbank erosion 

4 সুন্ানম Tsunami 9 জরলাচ্ছ্বাস Tidal surge 

5 ভূনমধ্স Landslide 97 অন্যান্য (উরেখ করুন্) Others 

(specify) 
 

অন্যান্য (উেরখ করুন্) 

Others (Specify) 

 

তখন্ আপনন্ রকান্ সতকযবাতযা (দুর্ যারের সতকযবাণী) 

শুরন্নছরলন্ নক?  

 

Did you receive any warning message for the most 

recent disaster you experienced? 

সতকযবাণী শুরন্নছরলন্ 

1 হযা াঁ Yes 

2 ন্া No 

90 মরন্ রন্ই Can't 

remember 
 

হযা াঁ হরল, রকাথায় রথরক দরূ্ যারের সতযকবাতযা 

শুরন্নছরলন্ ?  

 

If yes, where did you get the message from? 

রকাথা রথরক শুরন্নছরলন্ 

1 ররন ও Radio 

2 রটনলনভশন্ Television 

3 স্থান্ীয় প্রশাসরন্র প্রোরণা Announcement by local authority 

4 রেচ্ছারসবীরদর প্রোরণা র্মন্ রর জিরসন্ট/ফায়ার সানভযস ও নসনভল ন রফন্স 

Announcement by the volunteers (Red crescent, fire service and civil defence 

etc) 

97 অন্যান্য (উরেখ করুন্) Others (specify) 
 

অন্যান্য (উেরখ করুন্)  

Others (Specify) 

 

দরূ্ যারের সময় আপন্ারা নক কাছাকানছ রকান্ দরূ্ যাে 

রসন্টারর আশ্রয় নন্রয়নছরলন্? 

During the last disaster did you and your household 

members move to a nearby shelter? 

রকাথাও আশ্রয় নন্রয়নছরলন্ 

1 হযা াঁ 

Yes 

2 ন্া No 
 

হযা াঁ হরল রক / কারা আশ্রয় রকরের বযবস্থা করররছ? 

If yes, who put in place/organised the shelter?  

কারা বযবস্থা করররছ 

1 নন্জ উরদযরে নেরয়নছ Self-initiative 4 এন্ জজ ও NGO 

2 সরকারী আশ্রয় রকে Government Shelter 97 অন্যান্য (উরেখ করুন্) 

Others (specify) 

3 স্থান্ীয় প্রশাসন্ Local Administration 99 জানন্ ন্া Don't know 

  90 মরন্ রন্ই Can't remember 
 

অন্যান্য (উরেখ করুন্)  

Others (Specify) 

 

তখন্ আপনন্ রকাথায় নেরয়নছরলন্?  

 

What type of centre did you go to?  

 

রকাথায় নেরয়নছরলন্ 

1 বন্যাতযরদর জন্য সহায়তা রকরেª Flood 

shelter 

4 কনমউনন্ষ্টট রকরে Community 

centre 

2 সাইরলান্ রশল্টারর Cyclone shelter 5 আত্মীয়র বানড়রত Relatives 

homes 

3 নশক্ষা প্রনতষ্ঠারন্ Educational institution 99 জানন্ ন্া Don't know 
 

প্রধ্ান্ত নক কাররণ আপনন্ আশ্রয় রকরে র্রত পাররন্ 

নন্ ? 

What is the primary reason you did not go to the 

shelter/centre? 

নক কাররণ র্রত পাররন্ নন্ 

1 প্ররয়াজরন্ মরন্ কনরনন্ Did not think it was 

needed 

4 এ ধ্ররন্র দরু্ যাে প্রায়ই হয় 

Disaster is a common 

phenomenon 

2 বাড়ীর জজনন্স-পরের নন্রাপত্তার কথা নেন্তা 

করর For the security of property 

5 সাইরলান্ রশল্টার রবশ দুরর 

Shelter is far away 

3 েবাদী পশু রফরল রররখ ্াইনন্ To protect 

household cattle 

97 অন্যান্য (উরেখ করুন্) Others 

(specify) 
 



অন্যান্য (উরেখ করুন্) Others (Specify) 
 

এ এলাকায় সাধ্ারণত র্ ধ্ররন্র অসখু-নবসুখ হয় রস 

তুলন্ায় পানন্রত  ুবা প্রনতররারধ্ কাজ করাটা কতটা 

গুরুত্বপূণ য বরল মরন্ কররন্   

 

[একষ্টট উত্তর নদরত পরামশ য করুন্ ] 

Compared to other health problems you or your 

area face, how big a priority is it to reduce the risks 

associated with disasters that can lead to 

drowning? [Prompt for one response] 

গুরুত্বপূণ য বরল মরন্ কররন্ 

1 রতমন্ গুরুত্বপূণ য ন্য় Low 

priority 

2 নকছুটা গুরুত্বপূণ য Medium 

priority 

3 অনত গুরুত্বপূণ য High priority 
 

 (উত্তর বরল নদরবন্ ন্া, উত্তরদাতারক সবরেরয় রবনশ 

ক্ষনত হরয়রছ এমন্ নতন্ষ্টট নবর্য় নন্ব যােন্ করুন্ Do not 

prompt, give the respondent time to think and 

mark up to 3 options) 

আপন্ার মরত এসকল প্রাকৃনতক দুর্ যারে নক ধ্ররন্র 

ক্ষনত সবরেরয় রবনশ হরয় থারক? What were the main 

effects of the most recent natural disaster you 

experienced? 

1 ইন্জনুরজনন্ত অসুস্থতা Injury morbidity 6 আয় করম ্াওয়া Loss of 

income 

2 মৃতুয Death 7 েবাদী পশু হানররয় ্ায়/মারা 

্ায় Loss of livestock 

3 ঘর-বাড়ী ধ্রস পরড় Damage to 

infrastructure 

8 ঋণ গ্রস্ত হরয় ্ায় Debt 

4 মূলযবান্ সম্পরদর ক্ষনত Loss of productive 

assets 

9 নবনভন্ন অসুখ-নবসুখ Disease 

5 ফসরলর ক্ষনত Loss of crops   
 

আপন্ার মরত এসকল প্রাকৃনতক দুর্ যারে নক ধ্ররন্র 

ক্ষনত সবরেরয় রবনশ হরয় থারক? What were the main 

effects of the most recent natural disaster you 

experienced? 

1 ইন্জনুরজনন্ত অসুস্থতা Injury morbidity 6 আয় করম ্াওয়া Loss of 

income 

2 মৃতুয Death 7 েবাদী পশু হানররয় ্ায়/মারা 

্ায় Loss of livestock 

3 ঘর-বাড়ী ধ্রস পরড় Damage to 

infrastructure 

8 ঋণ গ্রস্ত হরয় ্ায় Debt 

4 মূলযবান্ সম্পরদর ক্ষনত Loss of productive 

assets 

9 নবনভন্ন অসুখ-নবসুখ Disease 

5 ফসরলর ক্ষনত Loss of crops   
 

আপন্ার মরত এসকল প্রাকৃনতক দুর্ যারে নক ধ্ররন্র 

ক্ষনত সবরেরয় রবনশ হরয় থারক? What were the main 

effects of the most recent natural disaster you 

experienced? 

1 ইন্জনুরজনন্ত অসুস্থতা Injury morbidity 6 আয় করম ্াওয়া Loss of 

income 

2 মৃতুয Death 7 েবাদী পশু হানররয় ্ায়/মারা 

্ায় Loss of livestock 

3 ঘর-বাড়ী ধ্রস পরড় Damage to 

infrastructure 

8 ঋণ গ্রস্ত হরয় ্ায় Debt 

4 মূলযবান্ সম্পরদর ক্ষনত Loss of productive 

assets 

9 নবনভন্ন অসুখ-নবসুখ Disease 

5 ফসরলর ক্ষনত Loss of crops   
 

এই প্রাকৃনতক দুর্ যারে আপন্ার এলাকায় 

অবকাঠারমােত/ পনররবশেত নক ধ্ররন্র ক্ষনত সবরেরয় 

রবনশ হরয়রছ?  

What parts of your community infrastructure or 

environment are most affected by this natural 

disaster? 

 

(উত্তর বরল নদরবন্ ন্া, উত্তরদাতারক সবরেরয় রবনশ ক্ষনত 

হরয়রছ এমন্ নতন্ষ্টট নবর্য় বলরত বলুন্ Do not prompt; 

select 3 most affected) 

অবকাঠারমােত ক্ষনত 

 

1 ঘর-বানড় Houses 7 পানন্ ও পরয়াোঃনন্স্কাশন্ বযবস্থা 

Water and sanitation facilities 

2 কৃনর্ জনম/ফসল Farmland 8 রাস্তা- ঘাট Roads 

3 মাছ ধ্রার সামগ্রী Fishing resources 9 ব্রীজ/কালভাটয Bridges 

4 োছ-পালা/বাোন্ Trees/forests/orchards 99 জানন্ ন্া Don't know 

5 নবদযালয়- Schools 97 অন্যান্য (উরেখ করুন্) Other 

6 োস্থয রকে/ নেনকৎসা রকে Health facilities   
 

অন্যান্য (উেরখ করুন্)Others (Specify) 
 

এই প্রাকৃনতক দুর্ যারে আপন্ার এলাকার রকান্ ধ্ররন্র 

রপশাজীনবরা সবরেরয় রবনশ ক্ষনতগ্রস্ত? 

What kind of work or jobs in this area are most 

affected by this natural disaster? 

 

উত্তর বরল নদরবন্ ন্া, উত্তরদাতার রদয়া প্রর্াজয সব 

1 রজরল Fisherman 6 বযবসায়ী Shopkeeper/businessman 

2 মাজঝ Boatman 7 সরকারী োকুরীজীনব Government 

employee 



কয়ষ্টট উত্তর নন্ব যােন্ করুন্  

( Do not prompt; select as many as apply) 

রপশাজীনবরদর ক্ষনত 

3 রাখাল Livestock herder 8 পুনলশ/সামনরক বানহন্ীর সদসয 

Police/army 

4 কৃর্ক Farmer 99 জানন্ ন্া Don't know 

5 নদন্ মজরু Wage labourer 97 অন্যান্য (উরেখ করুন্) Other 
 

অন্যান্য (উেরখ করুন্)Others (Specify) 
 

এই প্রাকৃনতক দুর্ যারে রকান্ ধ্ররন্র রলাকজন্ রবনশ 

ক্ষনতগ্রস্থ হরয়রছ বরল মরন্ কররন্?  

What groups of people do you think are most 

affected in your area during this natural disaster? 

প্রম্পট করা ্ারব ন্া (  ্ত রবশী সম্ভব উত্তর নলখুন্)  

Do not prompt; select as many as apply 

রলাকজরন্র ক্ষনত 

1 বৃদ্ধরা Older people 

2 প্রাপ্তবয়স্ক বযজিরা Adults 

3 নশশুরা Children 

4 পুরুর্ Men 

5 মনহলা Women 

6 প্রনতবন্ধীরা People with disabilities 

7 দুোঃস্থ ও েরীব রলারকরা Poorer people 

8 ন্দী/সাের তীরবতী রলারকরা People living in certain areas (e.g. river islands, 

coastal areas) 

99 জানন্ ন্া Don't know 

97 অন্যান্য (উরেখ করুন্) Other (specify) 
 

অন্যান্য (উেরখ করুন্) Others (Specify) 
 

প্রাকৃনতক দুর্ যারের সময় আপনন্ মূলত রকান্ 

নবর্য়গুরলা নন্রয় রবনশ নেনন্তত থারকন্? 

In the event of a natural disaster, what are your 

main concerns? 

 

(উত্তর নদরত পরামশ য করুন্, শীর্ য ৩ষ্টট উত্তর নেনিত 

করুন্ 

Mark top 3 choices, prompt for responses) 

নেনন্তত নবর্য়গুরলা 

1 বযজিেত নন্রাপত্তা নন্রয় Personal safety 

2 খান্ার/পনরবাররর সদসযরদর মৃতুয নন্রয় Death of a family member 

3 বাড়ী-ঘর নন্রয় Losing your house 

4 বাড়ী-ঘররর জজনন্সপে নন্রয় Losing your belongings 

5 কাজ/োকুনর হারারন্া নন্রয় Losing your work 

6 ফসল ন্ি হওয়া নন্রয় Crop failure 

7 খান্ার/পনরবাররর সদসযরদর সারথ ন্া থাকরত পারা নন্রয় Not being able to get in 

touch with family 

8 পানন্রত রভরস ্াওয়া নন্রয় Being overwhelmed 

9 রকান্ নবর্রয় উনিগ্ন/নেনন্তত নছলাম ন্া I would not be concerned 

97 অন্যান্য (উরেখ করুন্) Other (specify) 
 

অন্যান্য (উেরখ করুন্)Others (Specify) 
 

এই প্রাকৃনতক দুর্ যারের নবর্রয় আপনন্ রকাথা রথরক 

প্ররয়াজন্ীয় তথয বা পূব যাভাস রপরয় থারকন্?  

In the event of a natural disaster where do you get 

forecasts or information from? 

 

(উত্তর বরল নদরবন্ ন্া, উত্তরদাতার রদয়া প্রর্াজয সব 

কয়ষ্টট উত্তর নন্ব যােন্ করুন্; Do not prompt, select all 

that apply) 

রকাথা রথরক পূব যাভাস পান্ 

1 ররন ও Radio 7 অন্য রকান্ সরকারী প্রনতষ্ঠান্ 

Other government 

2 রটনলনভশন্ TV 8 এলাম য/ সাইররন্/মাইক Alarm, 

siren, loudspeaker 

3 সংবাদপে/পজেকা Print media 9 রমাবাইল/মযারসজ 

Cellphone/Text 

4 বনু্ধ-বান্ধবী/পনরবাররর সদসয/প্রনতরবশী 

Friends, family, neighbor 

10 রকাথাও রথরক পাইনন্ From 

nowhere 

5 গ্রাম পুনলশ/ গ্রাময পঞ্চারয়ত Village 

administration 

99 জানন্ ন্া Don't know 

6 পুনলশ/ সামনরক বানহন্ীর সদসয Army/police 97 অন্যান্য (উরেখ করুন্) Other 

(specify) 
 

অন্যান্য (উেরখ করুন্)Others (Specify) 
 

প্রাকৃনতক দুর্ যােকালীন্ জরুরী সতকযবাতযা প্রোররর জন্য 

আপন্ার কারছ বযজি/প্রনতষ্ঠারন্র মরধ্য রকান্ষ্টট রবশী 

কা্ যকর মরন্ হয়? 

In the event of a natural disaster, what person or 

organisation is your preferred source of 

1 পুনলশ Police 

2 ফায়ার সানভযস Fire services 

3 স্থান্ীয় এন্জজও Local NGOs 



information? 

 

(শীর্ য ৩ষ্টট উত্তর নেনিত করুন্) (Mark top 3 choices) 

বযজি/প্রনতষ্ঠারন্র মরধ্য রবশী কা্ যকর 

4 সু্কল/করলজ School/Colleges 

5 মসজজদ/মাদ্রাসা Mosque/Temple 

6 েণযমান্য বযজি Community leader 

7 স্থান্ীয় জন্োস্থয প্রনতষ্ঠান্ Public Health Department 

8 স্থান্ীয় সরকারী/রবসরকারী প্রনতষ্ঠান্/ নলনন্ক/সাইরলান্ রসন্টাররর মাঠকমী 

Clinic/Outreach worker Government agencies, Cyclone preparedness 

programme, Local disaster management committee 

97 অন্যান্য (উরেখ করুন্) Other (specify) 
 

অন্যান্য (উরেখ করুন্)Others (Specify) 
 

প্রাকৃনতক দুর্ যােকালীন্ জরুরী সতকযবাতযা প্রোররর জন্য 

আপন্ার কারছ রকান্ পদ্ধনত রবনশ কা্ যকর বরল মরন্ 

হয়?  

In the event of a natural disaster, what is your 

preferred method of receiving emergency alert 

information? 

 

(শীর্ য ৩ষ্টট উত্তর নেনিত করুন্)  

(Mark top 3 choices) 

জরুরী সতকযবাতযা প্রোরর রকান্ পদ্ধনত রবনশ কা্ যকর 

1 রটনলনভশন্ Television 

2 ররন ও Radio 

3 সংবাদপে/পজেকা Print Media 

4 বনু্ধ-বান্ধবী/ পনরবাররর সদসয Friends/Family 

5 প্রনতরবশী Neighbors 

6 স্থান্ীয় দুর্ যাে বযবস্থাপন্া কনমষ্টট Local level disaster management committee 

7 স্থান্ীয় এন্জজও Local NGOs 

8 রেচ্ছারসবী প্রনতষ্ঠান্ র্মন্- রর  জিরসন্ট রসাসাইষ্টট, স্কাউট-Volantary 

organizations: Red Crescent society, Scouts 

9 রমাবাইল/মযারসজ Cell phones/text alerts 

97 অন্যান্য (উরেখ করুন্) Other (specify) 
 

অন্যান্য (উেরখ করুন্)Others (Specify) 
 

প্রাকৃনতক দুর্ যােকালীন্ নকভারব ঘর-বাড়ী, নন্রজরক 

এবং পনরবাররর সদসযরদর নন্রাপদ রাখরত হরব রস 

নবর্রয় কখরন্া রকান্ তথয রপরয়রছন্ নক? )  

Have you ever received any information on how to 

keep your household/members safe during a 

natural disasters? 

নন্রাপদ রাখরত তথয রপরয়রছন্ নক 

1 হযা াঁ 

Yes 

2 ন্া No 
 

হযা াঁ হরল, রকাথায় রথরক এই তথয রপরয়রছন্? 

If yes, from where did you receive this information 

from?  

 

(শীর্ য ৩ষ্টট উত্তর নেনিত করুন্)  

(Mark top 3 choices) 

রকাথায় তথয রপরয়রছন্ 

 

1 রটনলনভশন্ Television 

2 ররন ও Radio 

3 সংবাদপে/পজেকা Newspaper 

4 েন্মাধ্যম (  নলফরলট ইতযানদ) Print Media (pamphlet/flyer) 

5 বনু্ধ-বান্ধবী/ পনরবাররর সদসয Friends/Family 

6 প্রনতরবশী Neighbors 

7 েণযমান্য বযজি/ধ্মীয় রন্তা (ইমাম/পরুরানহত/ঠাকুর) Community leaders/Religious 

leaders 

8 মাঠকমী Outreach worker 

9 োস্থযকমী Community health workers 

10 এন্জজও কমী NGO workers 

97 অন্যান্য (উরেখ করুন্) Other (Specify) 
 

অন্যান্য (উরেখ করুন্)Others (Specify) 
 

আপন্ার মরত, সংকটকালীন্ সময় রসবা ও তথয পাবার 

সম্ভাবয বাধ্া/সমসযাগুরলা নক? 

What do you believe are potential 

barriers/problems to accessing emergencies 

services and information? 

 

1 তরথযর অভাব Lack of information 

2 করণীয় সম্পরকয জ্ঞারন্র অভাব Lack of knowledge of what to do 

3 বতযমান্ অবস্থান্ সম্পরকয জ্ঞান্ ন্া থাকা Lack of knowledge of current location 



(উত্তরদাতা র্ কয়ষ্টট বলরব, সবক'ষ্টট বৃত্তানয়ত করুন্ 

Select all that apply) 

সম্ভাবয বাধ্া/সমসযাগুরলা নক 

4 প্রাকৃনতক দরূ্ যারের অবস্থান্ সম্পরকয তথয ন্া জান্া এবং সম্ভাবয েনতপথ সম্পরকয 

ধ্ারন্া ন্া থাকা Lack of knowledge where the natural disaster is located and/or 

where it is heading 

5 ্ান্বাহরন্র অভাব Lack of transportation 

6 সম্পনত্তর নন্রাপত্তা Property security 

7 বযজিেত নন্রাপত্তা Personal safety 

97 অন্যান্য (উরেখ করুন্) Other (specify) 
 

অন্যান্য (উরেখ করুন্)Others (Specify) 
 

আপনন্ নক মরন্ কররন্ আপন্ার বাড়ী একষ্টট প্রাকৃনতক 

দরূ্ যাে রমাকা রবলায় প্রস্তুত নক ন্া?  

Do you feel your household is well prepared to 

handle a natural disaster? 

দরূ্ যাে রমাকারবলায় প্রস্তুত 

 

1 হযা াঁ 

Yes 

2 ন্া No 
 

আপনন্ ্নদ একষ্টট প্রাকৃনতক দরূ্ যাে রমাকানবলা কররত 

প্রস্তুত ন্া হন্, তরব এর কারন্ নন্রের রকান্ষ্টট? 

What are the major reasons you don't feel 

prepared?  

 

(পরড় রশান্ান্;্তগুরলা প্ররয়াজন্ নন্ব যােন্ করুন্ Read 

out, select all that apply) 

প্রস্তুত ন্া হওয়ার কারন্ 

1 প্রস্তুত হরত অরন্ক সমরয়র প্ররয়াজন্ Takes too much time to become prepared 

2 প্রস্তুত হরত অরন্ক টাকার প্ররয়াজন্ Takes too much money to become 

prepared 

3 নকভারব প্রস্তুত হরত হরব তা জান্া রন্ই Don't know how to prepare 

4 মরন্ হয় প্রস্তুত হরলও তা ফলপ্রসু হরব ন্া Feel that preparing would not be 

effective 

5 আমার অগ্রানধ্কাররর নভনত্তরত এটা আরের নবর্য় ন্য় It's not high on my list of 

priorities 

6 এখারন্ প্রাকৃনতক দরূ্ যাে হরব বরল মরন্ কনর ন্া Don't think that disaster will 

occur here 

97 অন্যান্য (উরেখ করুন্) Other (specify) 
 

অন্যান্য (উেরখ করুন্)Others (Specify) 
 

্নদ দরূ্ যারের পূব যাভাস পান্, তাহরল আপন্ার নন্জ 

খান্ায় আপনন্ নক প্রদরক্ষপ নন্রবন্? 

In your own household, what steps would you take 

if you heard about this last disaster was forecast?  

 

উত্তর বরল নদরবন্ ন্া, উত্তরদাতার রদয়া প্রর্াজয সব 

কয়ষ্টট উত্তর নন্ব যােন্ করুন্ 

Do not prompt, select all that apply 

পূব যাভাস রপরল, খান্ায় নক প্রদরক্ষপ নন্রবন্? 

 

1 সবাইরক একষ্টট নন্রাপদ স্থারন্ সনররয় নন্রবা Evacuate everybody to a safe place 

2 সক্ষম বযজিরদর একষ্টট নন্রাপদ স্থারন্ সনররয় নন্রবা Evacuate able people to a safe 

place 

3 গুরুত্বপূণ য কােজপে নন্রাপরদ রাখব Secure important documents 

4 মূলযবান্ জজনন্সপে নন্রাপরদ রাখব Secure valuables 

5 উৎপাদন্শীল সম্পনত্ত নন্রাপরদ রাখব Secure productive assets 

6 েবানদ পশু নন্রাপদ স্থারন্ সনররয় আন্রবা Bring livestock to safe areas 

7 আপদকালীন্ সরবরাহ প্রস্তুত করব Prepare emergency supplies 

8 ঘরষ্টটরক বৃষ্টি/বাতারসর নবরুরদ্ধ শজিশালী কররবা Strengthen the house against 

wind/rain 

9 রকান্ষ্টটই ন্য় None 

99 জান্া রন্ই Don't know 

97 অন্যান্য (উরেখ করুন্) Other (specify) 
 

অন্যান্য (উেরখ করুন্)Others (Specify) 
 

আপন্ার খান্ায় নক বতযমারন্ নন্রম্মাি জজনন্সগুরলা 

আরছ?  

Does your household currently have any of the 

following? 

 

(পরড় রশান্ান্;্তগুরলা প্ররয়াজন্ নন্ব যােন্ করুন্ Read 

out, select all that apply) 

খান্ার সম্পদ 

1 সব যসম্মত নন্রাপরদ সরর ্াবার স্থান্ An agreed place to evacuate to 

2 ্ারা এখারন্ বাস কররন্ তারদর প্ররতযরকর ৩নদরন্র পানন্ সরবরাহ (  একজরন্র 

প্রনতনদন্ ১েযালন্ করর) 3-day supply of water (1 gallon of water per person per 

day) for everyone who lives there 

3 ্ারা এখারন্ বাস কররন্ তারদর প্ররতযরকর ৩নদরন্র অপেন্শীল খাবার সরবরাহ 3-

day supply of non-perishable food for everyone who lives there 

4 পনরবাররর র্ সকল সদরসযর ঔর্ধ্ প্ররয়াজন্, তারদর ৩নদরন্র ঔর্ধ্ 3-day supply of 

medicine for each family member who requires medication 



5 বযাটারী োনলত ররন ও Battery operated radio 

6 বযাটারী Batteries 

7 টেযলাইট Flashlight 

8 প্রাথনমক নেনকৎসা সরঞ্জাম First Aid Kit 

9 রজন্াররটর Generator 

10 কম্বল Blankets 

12 এগুরলার রকারন্াটাই আমার রন্ই I don't have any of these items 
 

[্নদ নন্রাপরদ সরর ্াবার স্থান্ নন্ব যানেত থারক] 

নন্রাপরদ সরর ্াবার স্থান্ষ্টট রকাথায়? 

[If evacuation point selected] 

Where is the evacuation point? 

 

উত্তর বরল নদরবন্ ন্া, উত্তরদাতার রদয়া প্রর্াজয সব 

কয়ষ্টট উত্তর নন্ব যােন্ করুন্ 

Do not prompt, select all that apply 

স্থান্ষ্টট রকাথায় 

1 ঝড় আশ্রয়রকে Storm shelter 4 বড় ঘর Big house 

2 মসজজদ Mosque 5 উেুাঁ  জনম High ground 

3 সু্কল/করলজ School/College 99 জানন্ ন্া Don't know 

  97 অন্যান্য (উরেখ করুন্) Others, 

specify 
 

অন্যান্য (উেরখ করুন্)Others (Specify) 
 

[If evacuation point selected]  

[্নদ নন্রাপরদ সরর ্াবার স্থান্ নন্ব যানেত থারক] 

এলাকাষ্টট কতটুকু নন্রাপদ বরল আপনন্ মরন্ কররন্? 

How safe do you think this area is? 

(একষ্টট নন্ব যােন্ করুন্ Prompt, select one) 

কতটুকু নন্রাপদ 

1 নন্রাপদ ন্য় Unsafe 3 নন্রাপদ Safe 

2 রমাটামুষ্টট নন্রাপদ Somewhat safe 4 নন্জিত ন্য় Not sure 
 

এই (প্রাকৃনতক দরূ্ যারের) পূব যাভাস পাবার পরও 

আপন্ার পনরবাররর নকছু বা সকল সদসযও নন্রাপদ 

স্থারন্ সরর ন্া ্াবার নক রকারন্া কারণ আরছ?  

Are there any reasons why some or all of your 

household members did not evacuate when you 

heard the most recent natural disaster was 

forecast?  

 

(উত্তর বরল নদরবন্ ন্া, উত্তরদাতা র্ কয়ষ্টট বলরব, 

সবকÕষ্টট বতৃ্তানয়ত করুন্ Do not prompt, select all 

that apply) 

নন্রাপদ স্থারন্ সরর ন্া ্াবার কারণ 

1 এখারন্ই ্রথি নন্রাপদ Safe enough here 

2 নন্রাপরদ সরর র্রত প্রেুর অথ য বা সমরয়র প্ররয়াজন্ Too expensive or time-

consuming to evacuate 

3 সরর র্রত ভয় হয় Afraid to leave 

4 সম্পনত্ত রদখারশান্া করার জন্য থাকরত হরব Need to stay to look after property 

5 পূব যাভারসর উপর ভরসা রন্ই Forecasts are not reliable 

6 ন্া, আমরা সবাই নন্রাপদ স্থারন্ সরর ্ারবা No, we would all evacuate 

99 জানন্ ন্া Don't know 

97 অন্যান্য (উরেখ করুন্) Other (specify) 
 

অন্যান্য (উেরখ করুন্)Others (Specify) 
 

এই প্রাকৃনতক দরূ্ যারে ্নদ আপন্ার খান্ায় ক্ষনত হয়, 

তাহরল আপনন্ সাহার্যর জন্য কার উপর ভরসা 

কররবন্? 

If your household suffered as a result of [this 

natural disaster], who could you rely on to help 

you?  

 

(উত্তর বরল নদরবন্ ন্া, উত্তরদাতা র্ কয়ষ্টট বলরব, 

সবকষ্টট বতৃ্তানয়ত করুন্ Do not prompt, select all that 

apply) 

সাহার্যর জন্য কার উপর ভরসা কররবন্ 

1 বনু্ধ বা প্রনতরবশী Friends or neighbours 

2 আত্মীয় - েজন্ Relatives 

3 এলাকার সম্ভ্রান্ত/ধ্ন্ী মান্ুর্ Elite/rich people in the area 

4 ধ্মীয় রন্তৃবনৃ্দ Religious leaders 

5 সরকারী কতৃ যপক্ষ Government authorities 

6 উদ্ধারকারী দল/ রেচ্ছারসবক দল Savings groups / self-help groups 

7 এন্.জজ.ও সমূহ NGOs 

8 কাররা কাছ রথরক ন্য় Nobody 

99 জানন্ ন্া Don't know 

97 অন্যান্য Other (specify) 
 

অন্যান্য (উরেখ করুন্ )Others (Specify) 
 

 


