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ভালুকায় গ্লারী স্পিস্পনিং স্পিলে মুলে বাতাস ঢুস্পকলয় স্পিশু হতযা  

স্পনজস্ব সিংবাদদাতা, ভালুকা, িয়িনস্পসিংহ, ১৫ জুন ॥ িয়িনস্পসিংলহর ভালুকা উপলজোর ভরাল াবা এোকায় অবস্পিত গ্লারী স্পিস্পনিং 

স্পিলে পারলভজ (১৩) নালি এক স্পিশু শ্রস্পিলকর দুই বন্ধু স্পিলে মুে স্পদলয় কলেসার গ্িস্পিলনর বাতালসর পাইপ ঢুস্পকলয় গ্দয়ায় গুরুতর 

আহত হয়। িস্পনবার গ্ভার ৬টার সিয় িয়িনস্পসিংহ গ্িস্প কযাে কলেজ হাসপাতালে স্পিস্পকৎসাধীন অবিায় গ্স িারা যায়।  

সূলে জানা যায়, ভালুকা উপলজোর বাস্পিয়া গ্রালির জাোে উস্পিলনর গ্েলে পারলভজ ওই স্পিলে গ্িস্পিলনর তুোর কাজ করত। শুক্রবার 

দুপুর গ্পালন দুটার সিয় পারলভলজর কাজ গ্িষ হয়। গালয়র তুো পস্পরচ্ছন্ন করার জন্য একই গ্সকিলনর তার অন্যান্য সহকিীরা 

হুড়াহুস্পড় শুরু কলর, কার আলগ গ্ক গালয়র তুো পস্পরষ্কার কলর অস্পিস গ্েলক গ্বর হলত পালড়। এ সিয় পারলভলজর সহকিী িরীি ও 

স্পেেন স্পিলে গ্জারপূব বক পারলভলজর মুলে কলেসার গ্িস্পিলনর উচ্চ গস্পতসম্পন্ন হাওয়ার পাইপ ধলর রালে। এলত পারলভলজর মুে স্পদলয় 

বাতাস গ্পলট ঢুলক গুরুতর আহত হলয় পলড় যায়। স্পিে কর্তবপক্ষ পারলভজলক স্পিলের স্পভলতর গ্রলেই স্পিস্পকৎসা গ্দন। রাত ৯টার স্পদলক 

পারলভলজর অবিার অবনস্পত হলে তালক ভালুকা উপলজো স্বািয কিলেলে না স্পনলয় িয়িনস্পসিংহ গ্িস্প কযাে কলেজ হাসপাতালে 

স্পনলয় যায়। গ্সোলন স্পিস্পকৎসাধীন অবিায় িস্পনবার গ্ভার গ্স িারা যায়।  

স্পিলের সািলনর গ্দাকানদার ও িানীয় গ্োকজলনর অস্পভলযাগ, পারলভজলক যস্পদ সলে সলেই হাসপাতালে স্পনলয় স্পিস্পকৎসা গ্দয়া হলতা 

তাহলে তালক বাঁিালনা গ্যত।  

স্পনহলতর বড় গ্বান জািাই আলনায়ার গ্হালসন জানান, শুক্রবার দুপুলরর স্প উটি গ্িষ গালয় তুো পস্পরষ্কার করার জন্য পারলভজ গ্িষ্টা 

করার সিয় তার দুই বন্ধু িরীি ও স্পেেন দুজলন স্পিলে হাওয়ার গ্িস্পিলনর পাইপ মুে স্পদলয় ঢুস্পকলয় গ্দয়। এলত গ্পলট বাতাস ঢুলক 

ঘটনািলেই গ্িলেলত শুলয় পলড়। স্পিলের গ্োকজন স্পিলে গ্রলেই তালক স্পিস্পকৎসা গ্দয়ার গ্িষ্টা কলর অবিার অবনস্পত হলে তালক 

িয়িনস্পসিংহ হাসপাতালে গ্নয়ার পর গ্ভালর িারা যায়। 

স্পিলের স্পজএি গ্িােলেছুর রহিালনর গ্িাবাইে গ্িালন বারবার গ্িষ্টা কলরও তার বক্তব্য গ্নয়া সম্ভব হয়স্পন। 

ভালুকা িল ে োনার অস্পিসার ইনিাজব গ্িাহাম্মদ িাইন উস্পিন জানান, কলেসার গ্িস্পিলনর হাওয়া স্পদলয় গ্ক কার আলগ গালয়র তুো 

পস্পরষ্কার করলব এ স্পনলয় তাড়াহুড়া করলত স্পগলয় হাওয়ার পাইপ মুলের স্পভতলর ঢুলক গ্পলটর নাস্পড় ভ ুঁস্পর স্পেলড় স্পগলয় িারা যায়। 

এ ঘটনায় স্পনহলতর বড় গ্বান রস্পহিা আক্তার বাদী হলয় ভালুকা িল ে োনায় একটি অপমৃতুযর িািো কলরন। 

 

 


