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ঘর মজবুত করার প�িত

�থমত েখয়াল করেত 
হেব, ঘর যিদ িনচু জিমেত 

হয় তাহেল বৃ�র পািন েযন ঘের না 
েঢােক েসজন্য একটু উচুঁ জিমেত 
ঘর বানােত হেব। একইসােথ 
ভূিম�েসর ঝুঁিক এড়ােত পাহােড়র 
ঢােল িকংবা চূড়ায় ঘর না বানােনাই 
ভােলা।

ঘেরর িভিত্ত 
ৈতিরর সময় 

মূল খুঁ�র এক �াে� 
আেরক� বাঁেশর মূলী 
আড়াআিড়ভােব 
বাঁধেত হেব।

ঘর বানােনার সময় বাঁেশর 
েজাড়া�িল েযমন খুঁ�, পাইর বা 

তীর এবং অন্যান্য অংশ�িল দ�ার তার 
িদেয় খুব শ� কের বগৰ্াকার অথবা 
আড়াআিড় �গ�ট িদেয় বাঁধেত হেব।

ঘেরর ছাউিন দিড় িদেয় মা�র 
সােথ েবেঁধ িদেত হেব। এজন্য 

ি�পেলর েকাণা�েলা ভঁাজ কের তার 
েভতর েছাট মসৃণ পাথর েরেখ দিড় িদেয় 
ভােলা কের �গ�ট িদেত হেব। এরপর েসই 
দিড়র অপর�া� িখল, কাঠ, গােছর ডাল, 
ইট অথবা বািলর ব�ার সােথ েবেঁধ মা�র 
অ�ত েদড়হাত িনেচ পুঁেত িদেত হেব।

ঘেরর চারপােশ পািন িন�াশন 
নালা বা ে�ন ৈতির কের 

�িতেবশীর নালার সােথ তা সংযু� কের 
�ধান নালার সােথ েযাগ কের িদেত হেব। 

এরপর আড়াআিড়ভােব 
বাঁধা বাঁেশর মূলীসহ মূল 

খুঁ� কমপে� েদড়হাত (২ ফুট) 
মা�র িনেচ ভােলা কের দরুমুজ 
কের েগঁেথ িদেত হেব।

ঘেরর চােল আর 
েদয়ােল েকাণাকুিন 

েকচিক বা েঠস (�স ে�িসং) 
অথৰ্াৎ একটা বাঁশ িদেয় েদয়াল 
বা চােলর েকাণাকুিণ দইু মাথা 
শ� কের �গ�ট িদেয় বাঁধেত হেব।
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�থমত েখয়াল করেত হেব, ঘর যিদ িনচু 
জিমেত হয় তাহেল বৃ�র পািন েযন ঘের 
না েঢােক েসজন্য একটু উচুঁ জিমেত ঘর 
বানােত হেব। একইসােথ ভূিম�েসর 
ঝুঁিক এড়ােত পাহােড়র ঢােল িকংবা 
চূড়ায় ঘর না বানােনাই ভােলা।

ঘর মজবুত করার প�িত
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ঘেরর িভিত্ত ৈতিরর সময় মূল খুঁ�র 
এক �াে� আেরক� বাঁেশর মূলী 
আড়াআিড়ভােব বাঁধেত হেব।

ঘর মজবুত করার প�িত
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এরপর আড়াআিড়ভােব বাঁধা বাঁেশর 
মূলীসহ মূল খুঁ� কমপে� েদড়হাত 
(২ ফুট) মা�র িনেচ ভােলা কের 
দরুমুজ কের েগঁেথ িদেত হেব।

ঘর মজবুত করার প�িত
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ঘেরর চােল আর েদয়ােল েকাণাকুিন 
েকচিক বা েঠস (�স ে�িসং) অথৰ্াৎ 
একটা বাঁশ িদেয় েদয়াল বা চােলর 
েকাণাকুিণ দইু মাথা শ� কের �গ�ট 
িদেয় বাঁধেত হেব।
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ঘর মজবুত করার প�িত
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ঘর বানােনার সময় বাঁেশর েজাড়া�িল 
েযমন খুঁ�, পাইর বা তীর এবং অন্যান্য 
অংশ�িল দ�ার তার িদেয় খুব শ� 
কের বগৰ্াকার অথবা আড়াআিড় �গ�ট 
িদেয় বাঁধেত হেব।
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ঘর মজবুত করার প�িত
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ঘেরর ছাউিন দিড় িদেয় মা�র সােথ েবেঁধ 
িদেত হেব। এজন্য ি�পেলর েকাণা�েলা ভঁাজ 
কের তার েভতর েছাট মসৃণ পাথর েরেখ দিড় 
িদেয় ভােলা কের �গ�ট িদেত হেব। এরপর েসই 
দিড়র অপর�া� িখল, কাঠ, গােছর ডাল, ইট 
অথবা বািলর ব�ার সােথ েবেঁধ মা�র অ�ত 
েদড়হাত িনেচ পুঁেত িদেত হেব।
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ঘর মজবুত করার প�িত
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ঘেরর চারপােশ পািন িন�াশন নালা বা 
ে�ন ৈতির কের �িতেবশীর নালার সােথ 
তা সংযু� কের �ধান নালার সােথ 
েযাগ কের িদেত হেব। 
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ঘর মজবুত করার প�িত
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