
ফজ্রাত থেকে ফাাঁচায ১৪ উায় থজকন যাখুন 

 

ফজ্রাকতয ভয় থখারা স্থাকন েখকনাই এবাকফ দাাঁড়িকয় োো মাকফ না। 

এ থভৌুকভ থদক ফজ্রাকতয ংখযা অকনে থফকি মায়। আয ফজ্রাকতয োযকে এ ভয় জানভাকরয ফযাে ক্ষয়ক্ষড়ত য়। এ থরখায় 

থদওয়া করা েকয়েটি উায়, মা ফজ্রাত থেকে ফাাঁচকত ায়ে কফ। এে ড়নফকে ড়ফলয়টি জাড়নকয়কছ উইড়োউ। 

১. দাান বা াকা ভবননর নননে আশ্রয় ননন 

ঘন ঘন ফজ্রাত কত োেকর থোকনা অফস্থাকতই থখারা ফা উাঁচু স্থাকন োো মাকফ না। ফকচকয় বাকরা য় থোকনা এেটি াো দারাকনয 

ড়নকচ আশ্রয় ড়নকত াযকর। 

২. উঁেু গাছাা ও নবদুু ৎ াইন থথনক দনূর থাকুন 

থোোও ফজ্রাত কর উাঁচু গাছারা ফা ড়ফদযুকতয খুাঁটিকত ফজ্রাকতয ম্ভাফনা থফড় োকে। তাই এফ স্থাকন আশ্রয় থনকফন না। থখারা 
স্থাকন ড়ফড়িন্ন এেটি মাত্রী ছাউড়ন, তারগাছ ফা ফি গাছ ইতযাড়দকত ফজ্রাত ওয়ায ম্ভাফনা অতযন্ত থফড় োকে। 

 
 

৩. জানাা থথনক দনূর থাকুন 

ফজ্রাকতয ভয় ফাড়িকত োেকর জানারায োছাোড়ছ োেকফন না। জানারা ফে যাখুন এফং ঘকযয থবতয োকুন। 

৪. ধাতব বস্তু স্পলশ করনবন না 
ফজ্রাত ও ঝকিয ভয় ফাড়িয ধাতফ ের, ড়াঁড়িয থযড়রং, াই ইতযাড়দ স্পশ েযকফন না। এভনড়ে রযান্ড রাইন থেড়রকপানও স্পশ 
েযকফন না। ফজ্রাকতয ভয় এগুকরা স্পশ েকযও ফহু ভানুল আত য়। 

৫. নবদুু ৎোনত যন্ত্র থথনক সাবধান 

ফজ্রাকতয ভয় বফদযুড়তে ংকমাগমুক্ত ফ মন্ত্রাড়ত স্পশ েযা থেকে ড়ফযত োকুন। টিড়ব, ড়িজ ইতযাড়দ ফে েযা োেকরও ধযকফন 



না। ফজ্রাকতয আবাল থকর আকগই এগুকরায প্লাগ খুকর মূ্পেশ  ড়ফড়িন্ন েরুন। অফযফহৃত মন্ত্রাড়তয প্লাগ আকগই খুকর যাখুন। 

 
 

৬. গানির থভতর থাকন... 

ফজ্রাকতয ভয় গাড়িয থবতকয োেকর ম্ভফ কর গাড়িটি ড়নকয় থোকনা েংড়িকেয ছাউড়নয ড়নকচ আশ্রয় ড়নন। গাড়িয থবতকযয ধাতফ 

ফস্তু স্পশ েযা থেকে ড়ফযত োকুন। গাড়িয োকচও াত থদকফন না। 

৭. থ াা ও উঁেু জায়গা থথনক সাবধান 

এভন থোকনা স্থাকন মাকফন না, থম স্থাকন আড়নই উাঁচু। ফজ্রাকতয ভয় ধানকক্ষত ফা ফি ভাকে োেকর তািাতাড়ি ড়নচু কয় মান। 

ফাড়িয ছাদ ড়েংফা উাঁচু থোকনা স্থাকন োেকর দ্রুত থখান থেকে থনকভ মান। 

 
 

৮. ানন থথনক সরুন 

ফজ্রাকতয ভয় আড়ন মড়দ থছাে থোকনা ুকুকয াাঁতায োকেন ফা জরাফদ্ধ স্থাকন োকেন তাকর থখান থেকে কয িুন। াড়ন খুফ 

বাকরা ড়ফদযুৎ ড়যফাী। 

৯. রস্পর দনূর থাকুন 

েকয়েজন ড়ভকর থখারা থোকনা স্থাকন োোোরীন মড়দ ফজ্রাত শুরু য় তাকর প্রকতযকে ৫০ থেকে ১০০ পুে দকূয কয মান। থোকনা 
ফাড়িকত মড়দ মশাপ্ত ড়নযাত্তাভূরে ফযফস্থা না োকে তাকর ফাই এে েকক্ষ না থেকে আরাদা আরাদা েকক্ষ মান। 

১০. ননেু হনয় বসুন 

মড়দ ফজ্রাত ওয়ায উিভ য় তাকর োকন আঙুর ড়দকয় ড়নচু কয় ফুন। থচাখ ফে যাখুন। ড়েন্তু ভাটিকয় শুকয় িকফন না। ভাটিকত 



শুকয় িকর ড়ফদযুৎস্পৃষ্ট ওয়ায ম্ভাফনা ফািকফ। 

 
 

১১. বজ্রানতর আগ মুহূনতশ র ক্ষণ জানুন 

আনায উকয ফা আাক ফজ্রাত ওয়ায আকগয ভুূকতশ  েকয়েটি রক্ষকে তা থফাঝা থমকত াকয। থমভন ড়ফদযুকতয প্রবাকফ আনায 

চুর খািা কয় মাকফ, ত্বে ড়যড়য েযকফ ফা ড়ফদযুৎ অনুবূত কফ। এ ভয় আাকয ধাতফ দােশ োাঁকত াকয। অকনকেই এ 

ড়যড়স্থড়তকত ‘ড়ি ড়ি’ ব্দ াওয়ায েো জানান। আড়ন মড়দ এভন ড়যড়স্থড়ত অনুবফ েযকত াকযন তাকর দ্রুত ফজ্রাত ওয়ায 

প্রস্তুড়ত ড়নন। 

১২. রবানরর বুট রুন 

ফজ্রাকতয ভয় চাভিায থবজা জতুা ফা খাড়র াকয় োো খুফই ড়ফজ্জনে। এ ভয় ড়ফদযুৎ অড়যফাী যাফাকযয জতুা ফকচকয় 

ড়নযাদ। 

 
 

১৩. বানি সুরনক্ষত করুন 

আনায ফাড়িকে ফজ্রাত থেকে ড়নযাদ যাখকত প্রকয়াজনীয় ফযফস্থা ড়নন। এজনয আড়েশং ংমুক্ত যড ফাড়িকত স্থান েযকত কফ। তকফ 

একক্ষকত্র দক্ষ ইড়িড়নয়াকযয যাভশ ড়নকত কফ। বুরবাকফ স্থাড়ত যড ফজ্রাকতয ম্ভাফনা ফাড়িকয় ড়দকত াকয। 

১৪. বজ্রানত আহত হন 

ফজ্রাকতয ভয় আাকয ভানুকলয খফয যাখুন। থেউ আত কর বফদযুড়তে কে আতকদয ভকতা েকযই ড়চড়েৎা েযকত কফ। 

প্রকয়াজকন দ্রুত ড়চড়েৎেকে ডােকত কফ ফা াাতাকর ড়নকত কফ। এেই কে এ ভয় ফজ্রাত ফযড়ক্তয শ্বা-প্রশ্বা ও হৃৎস্পন্দন 

ড়পড়যকয় আনায জনয থচষ্টা চাড়রকয় থমকত কফ। এ ড়ফলকয় প্রােড়ভে ড়চড়েৎায় প্রড়ক্ষে ড়নকয় যাখুন। 
- See more at: http://www.kalerkantho.com/online/lifestyle/2015/04/06/207399#sthash.tX5KXuYP.dpuf 


