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বজ্রপাতেও প্রাণ বাঁচতব ॥ সব বাধুনিক প্রযুনির ব্যবহার চাই 

 পূব বাভাস দেয়ার আতে জাপাতি বছতর ৩০ জতির মৃত্যু হতো, এখি ো প্রায় শূতের দকাঠায় 

 ভারতের ওনিশায় পূব বাভাস দেয়ার মাধ্যতম মৃত্যুর হার কতম ৩১ শোাংতশ োঁনিতয়তছ 

 দেতশ চলতছ সিােি পদ্ধনেতে নবতেষণ 

শাহীি রহমাি ॥ নবতের অতিক দেতশ পূব ব সেকবোর মাধ্যতম বজ্রপাতে মৃত্যুর হার কনমতয় আিতলও বাাংলাতেতশ এই ব্যবস্থা চালু 

করা যায়নি। জাপাতি পূব বাভাতসর মাধ্যতম বজ্রপাতে মৃত্যুর হার প্রায় শূতের দকাঠায় িানমতয় আিা হতয়তছ। এমিনক পাতশর দেশ 

ভারতের ওনিশায় সম্প্রনে পূব ব সেকবোর মাধ্যতম মৃত্যুর হার ৩১ ভাতে কনমতয় আিা সম্ভব হতয়তছ। আবহাওয়া অনিস বলতছ, 

বজ্রপাে পূব বাভাস দকন্দ্র েতি ত্যলতে িা পারতলও আটটি নসতেম বনসতয় পয বতবক্ষণ করা হয়। এতে বজ্রপােপ্রবণ এলাকা নচনিে এবাং 

বজ্রপাতের ধরি নিধ বারণ সম্ভব হয়। শীঘ্রই বজ্রপাে পূব বাভাস দকন্দ্র স্থাপতির দচষ্টা করা হতব।  

ভরা বষ বায়ও বজ্রপাতে প্রনেনেিই দকাথাও িা দকাথাও মানুতষর মৃত্যু হতে। সারাতেতশ বজ্রপাতে মৃত্যুর এই হার কমাতে সরকার 

োলোছ লাোতিার উতযাে নিতয়তছ। এখি পয বন্ত বজ্রপাে দথতক বাঁচার জে নসেোনলাং বা পূব ব সেকবোমূলক ব্যবস্থা েতি ত্যলতে 

পাতরনি। নবতশষজ্ঞরা বলতছি, পূব ব সেকবোর মাধ্যতমও বজ্রপাতের হাে দথতক মৃত্যুর হার কমাতিা সম্ভব। নবতের নবনভন্ন দেশ নবতশষ 

কতর জাপাি পূব বাভাতসর মাধ্যতম মৃত্যুর হার প্রায় শূতে িানমতয় এতিতছ। আরও অতিক দেতশই পূব বাভাস দকন্দ্র স্থাপি কতর বজ্রপাতে 

মৃত্যুর হার কনমতয় আিা হতয়তছ।  

জািা দেতছ, জাপাতি প্রনে বছর ১০ লাতখর দবনশ বজ্রপাতের ঘটিা ঘটতলও মৃত্যুর সাংখ্যা শূতের দকাঠায়। পূব বাভাস দেয়ার আতে প্রনে 

বছর জাপাতি বজ্রপাতে ৩০ জতির মৃত্যু হতো। এখি দসখাতি পূব বাভাতসর মাধ্যতম মৃত্যুর সাংখ্যা প্রায় শূতের দকাঠায় নিতয় আসা 

হতয়তছ। জাপাতি এখি প্রনেবছর বজ্রপাতে দু’জতির মৃত্যু হয়। অপর নেতক ওনিষায় যুিরাতের একটি দবসরকারী প্রনেষ্ঠাি আথ ব 

দিটওয়াকব সাংস্থার মাধ্যতম দসন্সর বসাতিা হতয়তছ। দসই দসন্সতরর মাধ্যতম দমতঘর অবস্থাি, বাোস ও আবহাওয়ার েনে-প্রকৃনে 

নবতেষণ কতর একঘণ্টা আতে জানিতয় নেতে দকাথায় বজ্রপাে হতব। এরপর স্বয়াংনিয়ভাতব মানুতষর দিাতি বােবা চতল যাতে। বােবা 

দপতয় মানুষ সহতজই নিরাপতে সতর দযতে পারতছ। 

বাাংলাতেতশ এখিও বজ্রপাতের পূব বাভাস দেয়ার আধুনিক প্রযুনির এই ব্যবস্থা েতি িা উঠার কারণ নহতসতব আবহাওয়া অনিতসর 

দজুষ্ঠ আবহাওয়ানবে আবদুল মান্নাি জিকণ্ঠতক বতলি, ৮টি সিােি পদ্ধনে বনসতয় আমরা বজ্রপাে পয বতবক্ষণ কতর থানক। এর 

মাধ্যতম দকাথায় বা দকাি অঞ্চতল বজ্রপাতের প্রবণো দবনশ, েীব্রো কে এবাং আকাশ দথতক আকাতশ অথবা আকাশ দথতক মাটিতে 

ঘটা বজ্রপাতের ধরি নবতেষণ করা যায়। কখি দকাি অঞ্চতল বজ্রপাে হতে পাতর োর পূব বাভাস ব্যবস্থা েতি দোলা সম্ভব হয়নি। এই 

ব্যবস্থা দিয়া সম্ভব হতল বজ্রপাতে মৃত্যুর হার কনমতয় আিা সম্ভব। সরকার নিশ্চয়ই যে োিাোনি সম্ভব আধুনিক প্রযুনির মাধ্যতম 

প্রাণ রক্ষার উতযাে দিতব। 

প্রনে বছর একশ’ দথতক চারশ’ মানুতষর মৃত্যুর ঘটিাও ঘটতছ বজ্রপাতে। এর ভয়াবহো নবতবচিায় নিতয় ২০১৬ সাতল বজ্রপােতক 

প্রাকৃনেক দুতয বাতের োনলকায় অন্তর্ভ বি কতরতছ সরকার। প্রনেতরাধী ব্যবস্থা িা থাকায় বজ্রপাতে মৃত্যুর হার িা কতম বরাং বািতছই। 

এমিনক এই বষ বার দমতঘর বজ্রপাতে অেীতে মানুতষর মৃত্যুর িনজর দিই। অথচ বষ বায় আকাশ দথতক মাটিতে বজ্রপাতের ঘটিা ঘটতছ। 

নবতশষজ্ঞরা বলতছি বষ বার দমতঘ বজ্রপাে হয় আকাশ দথতক আকাতশ। বেবমাতি আেে এমিনক দসতেম্বর পয বন্ত বজ্রপাতের ঘটিা 

ঘটতছ। বািতছ এর েীব্রোও।  

নবতশষজ্ঞরা বলতছি, বজ্রপাে দযতহত্য সাংনক্ষপ্ত সমতয়র জে একটি দুতয বাে, এর হাে দথতক রক্ষা দপতে ব্যাপকভাতব জিেণতক 

সতচেি কতর দোলার নবকল্প দিই। দুতয বাে ও ত্রাণ মন্ত্রণালতয়র পনরসাংখ্যাি অনুযায়ী বেবমাতি দেতশ প্রনেবছর েতি দুইশ’ জতির 

মৃত্যুর ঘটিা ঘটতছ বজ্রপাতে। এ হার নবতের নিেীয়। বাাংলাতেতশ বজ্রপাতে মৃত্যুর নবষয়টি ইতোমতধ্য আন্তজবানেকভাতবও আতলাচিার 

নবষয় হতয় োঁনিতয়তছ। 

ঢাকা নবেনবযালতয়র োনিক পোথ ব নবজ্ঞাতির অধ্যাপকরা বলতছি নবতে সবতচতয় দবনশ বজ্রপাে উোন্ডায় হতলও জিসাংখ্যার ঘিতের 

কারতণ বাাংলাতেতশ এ ঝুঁনক অতিক দবতি দেতছ। োরা বতলি, আকাতশ নকউমুতলা নিমবাস টাইতপর দমঘ দেখা নেতল বজ্রপাতের 

পূব বাভাস দেয়া দযতে পাতর। এই দমঘ দেখতে সুন্দর হতলও এর আিাতলই নবপে লুনকতয় থাতক। এই দমঘ মাটির দুই নকতলানমটার 



ওপর দথতক ওপতর ১০ নকতলানমটার পয বন্ত স্তর আকাতর থাতক। বজ্রপাতের পাশাপানশ এ দমঘ দথতকও নশলাবৃনষ্ট হয়। এই দমঘ তেনরর 

সময় বাইতর অবস্থািকাতল যনে দেতহর ও মাথার দলাম খািা হতয় যায় োহতল ভাবতে হতব বজ্রপাতের ব্যাপক আশঙ্কা রতয়তছ। 

কারণ দসখাতি এক ধরতির ইতলক্ট্রনিক চাজব তেনরর কারতণ এটি হতয় থাতক। 

এর আতে এক অনুষ্ঠাতি জাইকার কানি দপ্রাগ্রাম দকা-অনড বতিটর িাওনক মােসুমুরা বজ্রপাতে নিজ দেতশর অনভজ্ঞোর কথা ত্যতল ধতর 

বতলি, জাপাতি আতে বজ্রপাতে প্রনেবছর ৩০ জতির দবনশ মারা দযে। এখি সতচেিো েতি দোলায় বছতর দুই জতির দবনশ মানুষ 

মারা যায় িা। এ নবষতয় জাপাতি উন্নে প্রযুনি ব্যবহার কতর দয স্থাতি বজ্রপাতের আশঙ্কা রতয়তছ ১০ নমনিট আতে োর পূব বাভাস 

দেয়া হতে। এছািাও স্কুতলর পাঠ্যবইতয় এ নবষতয় অন্তর্ভ বি কতর বাচ্চাতের সতচেি কতর দোলা হয়। নেনি বতলি, জাপাতি এখিও 

প্রনেবছর ১০ লাতখর দবনশ বজ্রপাে হয়। অথচ মৃত্যুর ঘটিা আতের দচতয় অতিক কতম দেতছ। 

শুধু জাপাি িয় অনে সম্প্রনে পাতশই ভারতের ওনিষা রাতজু এই ধরতির সেকবোমূলক পেতক্ষপ দিয়ার মাধ্যতম বজ্রপাতে মৃত্যুর 

হার ৩১ ভাে কনমতয় আিা সম্ভব হতয়তছ। জািা দেতছ, যুিরাতের একটি দবসরকারী প্রনেষ্ঠাতির সহতযানেোয় প্রযুনি ব্যবহার কতর 

আোম সেকবো জানর করতছ োরা। এতে মানুতষর মৃত্যুর হার ৩১ ভাে কতম দেতছ এই বছরই। এই রাতজু দয এলাকায় বজ্রপাতের 

আশঙ্কা রতয়তছ দমাবাইল এসএমএতসর মাধ্যতম আতেই বােবা পাঠিতয় সেকব করা হতে। এছািা স্থািীয়ভাতব সাংনেষ্ট এলাকায় 

সাইতরি বানজতয় সেকব করা হতে। িতল মানুষ মুহূতেবর মতধ্য ঘতর বা অে দকাথাও আশ্রয় নিতে। এই ব্যবস্থা দিয়ায় ওনিষায় 

আতের বছর দযখাতি ৪৬৫ জতির মৃত্যু হতয়নছল। এবার দসখাতি মৃত্যুর হার কতম োঁনিতয়তছ ৩২০ জতি।  

জািা দেতছ, ওনিষা রাতজু নবপয বয় দমাকাতবলা কর্তবপক্ষ যুিরাতের আথ ব দিটওয়াকব িাতমর একটি সাংস্থার সতে চুনিবদ্ধ হতয়তছ। 

যারা দকাি এলাকায় বজ্রপাে সাংঘটিে হওয়ার এক ঘণ্টা আতেই জানিতয় দেয়। েখি সাংনেষ্ট এলাকার দলাকজতির কাতছ দমাবাইল 

এসএমএতসর মাধ্যতম দুই নেি নমনিতটর মতধ্যই সেকব বােবা দপ ুঁতছ যায়। এই সেকব বােবায় স্থািীয় দলাকজিতক নিরাপে স্থাতি চতল 

দযতে বলা হয়। যুিরাতের আথ ব দিটওয়াকব সাংস্থা ওনিষায় ছয়টি দসন্সতরর সাহাতে দমতঘর অবস্থাি, আকৃনে, বাোতসর েনে-

প্রকৃনেসহ আবহাওয়ার আরও অতিকগুতলা প্যারানমটার খনেতয় দেতখ আতেই বতল নেতে পাতর দকাি এলাকায় বজ্রপাে হতে পাতর। 

দকাি এলাকায় বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকতল সতে সতে সাংনেষ্ট কর্তবপক্ষতক োরা জানিতয় দেয়। এই েথ্য পাওয়ার পর 

স্বয়াংনিয়ভাতব সবগুতলা চালু দমাবাইল দিাতির মাধ্যতম বােবা চতল যায়। এ নবষতয় একটি এুাপ বািাতিা হতয়তছ। এুাপতসর মাধ্যতম 

বােবা চতল যাতে। সেকবো জানরর সতে সতে এলাকায় সাইতরি বাজাতিা হয়। দলাকজি আশ্রয় দকতন্দ্র বা নিরাপে স্থাতি চতল যায়। 

আশ্রয় দকন্দ্রগুতলাতে বজ্রপাে নিতরাধক আনথ বাংতয়র ব্যবস্থা দিয়া হতয়তছ। এছািা জািা দেতছ, রাতজু োলোছ, সুপানর োছসহ উঁচু 

োছপালা িা কাটতে প্রচার চালাতিা হতে বজ্রপাতের হাে দথতক রক্ষা দপতে। 

বজ্রপাে দকি িতমই ভয়াবহ রূপ নিতে এ নবষতয় সঠিক দকাি েতবষণা দিই। নবতশষজ্ঞরা জলবায়ু পনরবেবতির কারতণ নবতে উষ্ণায়ি 

দবতি যাওয়াতকই মূল কারণ নহতসতব উতেখ করতছি। বাাংলাতেতশ প্রনেবছর দয বজ্রপাতের ঘটিা ঘটতছ োতক অস্বাভানবক নহতসতব 

উতেখ করতছি োরা। আবহাওয়া অনিতসর এক পনরসাংখ্যাতি দেখা দেতছ, েে বছর এনপ্রল মাতসর শুরুতেই বজ্রপাতে ৫০ জতির 

দবনশ মারা যায়। এর ধারাবানহকো চতল দসতেম্বর পয বন্ত কতয়কশ’ মানুতষর মৃত্যুর মধ্য নেতয়। ’১৭ সাতল বজ্রপাতে ৪শ’ জতির 

কাছাকানছ মানুতষর মৃত্যু হতয়তছ। ’১৬ সাতল পর পর দু’নেতির ব্যবধাতি ৮১ জতির প্রাণহানির ঘটিা ঘতটতছ। এরপরই বজ্রপােতক 

সরকার দুতয বাে নহতসতব দঘাষণা কতরতছ। এক নহতসতব দেখা দেতছ, ২০১০ সাতলর পর শুধু বজ্রপাতে ২ হাজাতরর দবনশ মানুতষর মৃত্যু 

হতয়তছ। প্রনে বছরই প্রাণহানির সাংখ্যা দবতি চতলতছ। বাাংলাতেতশ বজ্রপাতে এখি পয বন্ত যে মানুতষর মৃত্যু হতয়তছ োর মতধ্য দখতট 

খাওয়া শ্রনমক, কৃষতকর সাংখ্যাই সবতচতয় দবনশ। কখিও কখিও এক পনরবাতর একসতে অতিতকর বজ্রপাতে মৃত্যু ঘটতছ। 

িাঁকা মাতঠ সাধারণ মানুষ যখি কৃনষকাতজ ব্যস্ত ঠিক েখনি বজ্রপাতের মৃত্যুর নশকার হতে। িাসার ইিনেটিউট অব দেস 

োনডতজর এক েতবষণায় উতেখ করা হতয়তছ, বায়ু দূষতণর িতল বাোতস কাব বতির মাত্রা দবতি যাওয়ার কারতণই বজ্রপাতের পনরমাণ 

বািতছ। দেতশর পনরতবশ অনধেিেতরর এক নহসাব বলতছ ঢাকার বাোতস কাব বতির পনরমাণ ৪ শোাংতশর দবনশ দবতিতছ। এ কারতণ 

রাজধািী ঢাকায় বজ্রপাে বািতছ। এর িতল ঢাকায় মৃত্যুর সাংখ্যা কম হতলও ইতলক্ট্রনিক নডভাইতসর ক্ষনে হতে প্রচুর পনরমাতণ।  

েুামতিাড ব নবেনবযালতয়র পনরতবশ নবজ্ঞাতির অধ্যাপক ড. আহতমে কামরুজ্জামাি বতলি, দেতশ হাওি অঞ্চতল বজ্রপাতে মৃত্যুর হার 

অতিক দবনশ। েে কতয়ক বছর ধতর উত্তর হাওি অঞ্চতল বজ্রপাতে মৃত্যুর হার দবতিই চতলতছ। নেনি বতলি, সরকাতরর নকছু পেতক্ষপ 

এবাং মানুতষর সতচেিো বািাতিা দেতল বজ্রপাতে মৃত্যুর হার কনমতয় আিা সম্ভব।  

 


