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রাজধানীর
আগারগাঁoেয়র
িনবর্াচন  কিমশন
(iিস)  ভবেনর
িনচতলায় সংরিkত
iেলক িনক  েভািটং
েমিশন  (iিভeম)-
eর  দােম
aিgকাে র  ঘটনা
ঘেটেছ।  গতকাল
রিববার রাত 11টা
6 িমিনেটর িদেক e
আ েনর  সূtপাত
ঘেট।  খবর  েপেয়
ফায়ার  সািভর্ েসর
10িট  iuিনট  dত
িগেয়  আ ন

িনয়ntেণ কাজ কের। েশষ খবর পাoয়া পযর্n ফায়ার সািভর্ েসর কমর্ীরা জািনেয়েছন, আ ন িনয়ntেণ eেসেছ,
তেব সmূণর্ িনবর্াপণ করা সmব হয়িন। pতয্kদশর্ীরা জািনেয়েছন রাত 1টার িদেকo oi ভবন েথেক pচ
েধাঁয়া েবর হিcল। ধারণা করা হেc, e aিgকাে  িনবর্াচন কিমশেনর শত শত iিভeম েমিশন kিতgs
হেত পাের। ঐ দােম কেয়ক শত েকািট টাকার iিভeম েমিশন সংরিkত িছল।
pতয্kদশর্ী িনবর্াচন কিমশেনর eক কমর্চারী iেtফাকেক বেলন, রাত েপৗেন 11টার িদেক িতিন িনবর্াচন
কিমশন ভবেনর েবজেমেn তার েমাটর সাiকেলিট রাখেত যান। তখন িতিন েদখেত পান েয iিভeম রাখা
কkিটর  আশপাশ  েথেক  আ েনর  pচ  েধাঁয়া  েবর  হেc।  তখন  িতিন  সংি  ঊ র্তন  কমর্কতর্ ােদর
বয্পারিট জানান। তার ধারণা, ৈবদযু্িতক শটর্  সািকর্ ট েথেক e আ েনর সূtপাত ঘেটেছ। eিদেক িনবর্াচন
কিমশেনর সিচব েমা. আলমগীর সাংবািদকেদর জানান, িনবর্াচন কিমশন e পযর্n িবeমিটeফ েথেক সােড়
4 হাজার iিভeম সংgহ কেরেছ। eসব iিভeেমর মেধয্ িকছু iিভeম ঐ দােম সংরিkত িছল। তেব তার
িক পিরমান েসটা িতিন জানােত পােরনিন।
ফায়ার সািভর্ স সদর দফতেরর িডuিট aিফসার কাম ল হাসান জানান, রাত 11টা 6 িমিনেট আ ন
লাগার খবর েপেয় pথেম ফায়ার সািভর্ েসর 5িট iuিনট ঘটনাsেল িগেয় আ ন িনয়ntেণর েচ া চালায়।
পিরিsিত িবেবচনা কের পের আেরা 5 িট iuিনট ঘটনাsেল পাঠােনা হয়। রােত eকেযােগ 10িট iuিনট
আ ন িনবর্াপেনর কাজ কের। সবর্েশষ খবর aনযুায়ী আ ন িনয়ntেণ আেস রাত েপৗেন 1টার িদেক। তেব
তখনo oi েগাডাuন েথেক আ ন েধাঁয়া েবর হিcল।

  iেtফাক িরেপাটর্
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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