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 ‘আিম তাের িবয়া করেনর কতা কইতাম। আর হ কইত—মায়া, িতন ভাইেয়র লহাপড়া শষ অউক। বািড়ডা বাই া লই। আ াের 
হজ করাইয়া আিন। ফের এইসব অইব। িনেজর ফাই িদন চায় নাই।’ 

িকেশারগে র ইটনা উপেজলার চৗগা া ইউিনয়েনর ক য়াইলা ােম বািড়র উঠােন গড়াগিড় কের এভােবই িবলাপ করিছেলন 
হািলমা খা ন (৬০)। বড় ছেল সােহল রানার জ  মােয়র এই আতনাদ। কা ার রােল হািলমা জানান িদি েলন, ত র ছেল  
িকভােব িনেজর কথা না ভেব দির  পিরবার েক আগেল রেখিছেলন। 

সােহল রানা িছেলন ষক বাবার সংসােরর বড় চািলকাশি । র িস া র থেক গতকাল সামবারই খবর এেসেছ, হািলমা 
খা েনর পিরবােরর এই আেলার িশখা িনেভ গেছ িচরতের। এই খবর ক য়াইলা ামই  নয়, শােকর ছায়া ছিড়েয়েছ সারা 
দেশ। শাক কাশ কেরেছন রা পিত ও ধানম ী। শাকা র অ িত জািনেয়েছন জাতীয় সংসেদর ি কার ড. িশরীন শারিমন 
চৗ রী, ঢাকায় রা  তাবাসসহ ণ অেনেক। 

সােহল রানা (২৬) িছেলন ফায়ার সািভস অ া  িসিভল িডেফ  অিধদ েরর ফায়ার ান। পশাগত জীবেন িঁকর তায়া া না কের 
অি কা সহ ঘটনায় সাহিসকতার সে  উ ারকােজ ঝ িপেয় পড়েতন। রাজধানীর বনানীেত এফআর টাওয়াের গত ২৮ মাচ ভয়াবহ 
অি কাে র সময় পশাগত দািয়ে র অংশ িহেসেব িতিন অি িনবাপণ ও উ ারকােজ অংশ নন। অি কবিলত ভবেন অব  হেয় 
পড়া র েখা িখ অেনকেক উ ার কেরন সােহল রানা। একপযােয় উ ারকাজ িনিব  করেত াডার (িবেশষ মই) বেয় নামেত 
িগেয় যে  আটেক যান িতিন। এেত ত র পা ভেঙ যায়, তেল যায় শরীর। দেশ িচিকৎসার পর  সােহলেক পাঠােনা হয় 
িস া ের। সখােন রিববার িদবাগত রাত সায়া ২টার িদেক িচিকৎসকরা ত েক ত ঘাষণা কেরন। 

সহকম সহ সংি রা বলেছন, িনহত সােহল একজন বীর। মা েষর জীবন ব চােত িগেয় িনেজর াণ উৎসগ কেরেছন িতিন। 
ি গত, পািরবািরক ও পশাগত জীবেন িবপদ েদর সহায় সােহলেক হািরেয় আহাজাির করেছ ত র পিরবার। শাককাতর ত র 



সহকম রাও। ফায়ার সািভেসর পিরচালক (অপােরশনস অ া  মইনেট া ) মজর এ ক এম শািকল নওয়াজ বেলন, ‘একজন দ  
ফায়ার ফাইটার িহেসেব িঁক িনেয় কাজ কের ঘটনার িশকার হন সােহল রানা। িতিন আমােদর একজন বীর। ত র েত 
আমােদর মে  শােকর ছায়া নেম এেসেছ। সােহল রানােক িনেয় বনানীর এফআর টাওয়াের অি কাে  িনহেতর সং া দ ড়াল ২৭ 
জন।’ িতিন জানান, গতকাল রাত ১০টা ৪০ িমিনেট িস া র এয়ারলাইনেস সােহেলর লাশ শাহজালাল আ জািতক িবমানব ের 
পৗঁছােনার কথা রেয়েছ। এরপর িবমানব েরর ২ ন র টািমনাল থেক অ া ু াে  ত র লাশ ঢাকা িসএমএইচ মর য়ািরেত নওয়া 

হেব। আজ ঢাকায় থম জানাজা শেষ ােমর বািড়েত দাফেনর জ  পাঠােনা হেব। 

এফআর টাওয়ার ঘটনায় অ ণী সিনক 

ত দশ রা জানান, এফআর টাওয়াের আ ন লাগার েতই াণ ব চােত অেনেক ভবন থেক নামার চ া কের। িনেচ লািফেয় 
পেড় কেয়কজন হতাহতও হয়। এমন পিরি িতেত র িদেকই উ ারকােজ অংশ নন সােহল রানা। ওই সময় এক  াডার 
যাি ক র কারেণ উ ারকােজ বহার করা যাি ল না। তখন সােহল রানা অপর াডাের কের অি কাে  আটেক পড়া 
কেয়কজেনর কােছ পৗঁছান এবং তােদর বর কের আেনন। চার-প চজনেক উ ার কের একসে  িনেচ নামােনার সময় াডার  
ওভারেলাড হওয়ায় য়ংি য়ভােব লক হেয় যায়। াডােরর ওজন কমােত একপযােয় সােহল িনেজই াডার বেয় িনেচ 
নামিছেলন। াডােরর ওজন কমায় স  য়ংি য়ভােব চা  হয়। এেত ত র এক  পা আটেক যায় এবং পেটর একটা অংশ 

তেল যায়।’ সােহল রানার সে  িছেলন িসিনয়র শন ােনজার বজ র রশীদ। িতিন বেলন, ‘আমরা ঘটনা েল পৗঁেছই বড় 
য়ংি য় মই ( াডার) িদেয় ভবেন পািন িদি লাম। াডাের কের আটেক পড়া ি েদর নািমেয় আনিছলাম। সােহল রানা এক  
াডাের িছল। াডাের সেবা  চার থেক ছয়জন লাক ধের। সােহল রানা ও আেরা জন ফায়ার ান এক  াডার িনেয় আটেক 

পড়া কেয়কজনেক উ ার কের। িক  াডাের জায়গা হি ল না বেল আটেক পড়ােদর জায়গা কের িদেত সােহল রানা াডােরর 
ি িড় িদেয় নেম আসিছেলন।’ ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফে র উপপিরচালক দবাশীষ বধন বেলন, ‘ স ( সােহল রানা) মই 
বেয় নামেত গেল ওই অব ায়ই মই চলেত  কের। এর ফেল ওর ডান পা আটেক িগেয় কেয়ক জায়গায় ভেঙ যায়। সফ  
বে র চােপ পেটর একটা অংশও তেল যায়।’ এরপর ফায়ার সািভেসর কম  ও ােসবীরা ত েক উ ার কের ঢাকার সি িলত 

সামিরক হাসপাতােলর আইিসইউেত ভিত কের। সখােন িতিদন চার াগ র  দওয়া হেলও ত াশা অ যায়ী উ িত হি ল না। 
িচিকৎসকেদর পরামেশ গত বার সােহলেক পাঠােনা হয় িস া ের। ত র দখােশানা করার জ  ফ া ফায়ার শেনর 
িসিনয়র শন অিফসার রায়হা ল আশরাফেকও ত র সে  পাঠােনা হয়। 

ক য়াইলায় শােকর ছায়া 

র খবর ছিড়েয় পড়েল সােহল রানার ােমর বািড় িকেশারগে র ইটনা উপেজলার চৗগা া ইউিনয়েনর ক য়াইলা ােম নেম 
আেস শােকর ছায়া। মা হািলমা খা ন বািড়র উঠােন গিড়েয় িবলাপ কের ক দেছন, আর ত র সােহলেক িফিরেয় িদেত লাকজেনর 
কােছ আবদার করেছন। জনেদর কা া আর আহাজািরর শাক েঁয় যায় পাড়া- িতেবশীেদরও। জনরা জানায়, দির  পিরবার র 
একমা  উপাজনকারী ি  িছেলন সােহল রানা। ছাট ই ভাই েবল ও উ ল াতক িণেত পড়েছন। সবার ছাট িদেলায়ার 
আগামী বছর এসএসিস পরী া দেব। াণি য় ভাইেক হািরেয় ওরা যন ক দেতও েল গেছ। বাবা ল ইসলাম অ । মােয়র 
শরীেরও বাসা েধেছ নানা অ খ-িব খ। সােহেলর ছাট ভাই েবল বেলন, ‘সামেনর িদন েলা িকভােব যােব, তা িনেয় ভাবিছ। 
ঘটনার পর আমরা ভেঙ পেড়িছলাম। পের যখন ভাইেক সরকার িচিকৎসার জ  িস া র পাঠাল তখন আবার আশায় ক ব িধ। 

িক  িক ই হেলা না। আমােদর সব আশা-  তছনছ হেয় গল।’ উঠােনর এক পােশ বেস ফা ইি স আলী ক দেত ক দেত বেলন, 
‘আমার ি র মে  একটাই ল আিছন। হই লডাই ঝইরা গল...।’ সােহেলর চাচা রতন িময়া বেলন, িস া ের নওেনর আেগ 
আমরা ঢাকা থেক বািড় আইয়া ফির। আমরার মেন জারও বােড়। িক  কফাল খারাপ, জীিবত সােহলের আর ফাইলাম না 
আমরা।’ 

 


