
রাজধানীেত  বুধবার  গয্াস  িসিলnার  িবেsারেণ  িনহত  eক
িশ র  sজেনর  আহাজাির  েসাহরাoয়াদর্ী  হাসপাতােল।  ছিব-
যুগাnর

  
    

কারo হাত েনi, কারo পা েনi, েবিরেয় েগেছ নািড়ভঁুিড়o * আহত 20, আশ াজনক 6 *
হাসপাতােল sজেনর আহাজাির, eলাকায় েশােকর ছায়া * মামলা দােয়র পুিলশ েহফাজেত
েবলুন িবেkতা সাঈেদর িচিকৎসা * হাiে ােজন গয্াস িসিলnােরর aনেুমাদন েনi
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রাজধানীর পনগের েবলুেন গয্াস ভরার সময় িসিলnার িবেsারেণ ঝের েগেছ 6 িশ র pাণ। আহত
হেয়েছ anত 20 জন। eর মেধয্ কমপেk 6 জেনর aবsা আশ াজনক।
বধুবার  েবলা  সােড়  3টার  িদেক  পনগেরর  মিনপুর  sুেলর  পূবর্পােশ  11  নmর  সড়েকর  মাথায়
(িশয়ালবািড় বিsর পােশ) e দঘুর্টনা ঘেট।
খবর েপেয় ফায়ার সািভর্ স o পুিলশ সদসয্রা ঘটনাsেল eেস িশ েদর লাশ ময়নাতদেnর জনয্ রাজধানীর
েসাহরাoয়াদর্ী েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল পাঠান।
আহতেদর ঢােমক, েসাহরাoয়াদর্ীসহ িবিভn হাসপাতােল ভিতর্  করা হেয়েছ।

  যুগাnর িরেপাটর্
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pতয্kদশর্ীরা জানান, িসিলnার িবেsারেণর পর ঘটনাsেল েদখা েগেছ- িশ েদর কারo হাত েনi, কারo
পা েনi, কারo আবার নািড়ভঁুিড় েবিরেয় েগেছ। ঝলেস েগেছ aেনেকর েচহারা। েছাপ েছাপ কালেচ তাজা
রk রাsায় গড়ােc।
আনমুািনক 6-14 বছর বয়সী 10-12 জন খুেদ িশ  মািটেত লিুটেয় পেড়িছল। বীভৎস o মমর্ািnক েসi
দশৃয্  েদেখ  বকু  আঁতেক  uঠিছল।  হতাহতেদর  sজেনর  কাnা  আর  আহাজািরেত  ভাির  হেয়  oেঠ  পুেরা
পনগেরর বাতাস।

েগাটা  eলাকায়  েনেম  আেস  েশােকর  ছায়া।  মহূুেতর্  িববণর্  হেয়  যায়  পনগর।  িনহত  o  আহতেদর
হাসপাতােল েনয়া হেল েসখােন সৃি  হয় eক দয়িবদারক পিরেবেশর।
পুিলশ o হাসপাতাল সূেt জানা েগেছ, যারা িনহত হেয়েছ, তারা হল- রমজান (11), নপুূর (11), ফারজানা
(7), েবল (12) িরয়া oরেফ মিণ (7) o ajাত (12)।
পুিলশ pাথিমকভােব িনহতেদর মেধয্ eকজেনর নাম শাহীন বেল জানােলo রাত 12টার িদেক পনগর
থানার oিস আবলু কালাম আজাদ যুগাnরেক বেলন, শাহীন নামিট িনি ত হoয়া যায়িন।
oিস  আরo  জানান,  িবেsারেণর  ঘটনায়  বধুবার  রােতi  পুিলশ  বাদী  হেয়  aপরাধজনক  নরহতয্া  o
িবেsারকdবয্  আiেন  মামলা  কেরেছ।  মামলায়  আবু  সাঈদেক  (েবলুন  িবেkতা) eকমাt  আসািম  করা
হেয়েছ।
বধুবার  সnয্ায়  ঢাকা  েমিডেকল  কেলজ  হাসপাতাল  েথেক  পনগর  থানার  eসআi  েলাকমান  েহােসন
জানান, আহতেদর মেধয্ যােদর ঢাকা েমিডেকল কেলজ (ঢােমক) হাসপাতােল েনয়া হয়, তােদর কেয়কজন
pাথিমক িচিকৎসা িনেয় হাসপাতাল েছেড়েছন।
পাশাপািশ কেয়কজেনর aবsা আশ াজনক। যােদর ঢােমক হাসপাতােল েনয়া হয়, তােদর মেধয্ 12 জন
িশ , দ’ুজন পু ষ eবং eকজন নারী রেয়েছন।
তারা  হেলন- জেুয়ল  (25), আবু  সাঈদ  (26), জাnাত  (25), তািনয়া  (8), বােয়িজদ  (7), জােমলা  (7),
িমজান (7), মীম (8), oজফুা (9), েমাsািকম (8), েমারসািলনা (9), িনহাদ (8), aণর্ব oরেফ রািকব
(10), জিন (10) eবং িসয়াম (11)। eেদর মেধয্ আবু সাঈদ েবলনু িবেkতা। জেুয়ল িরকশাচালক। জাnাত
বাসাবািড়েত কাজ কের। িশ েদর েবিশরভাগi িনআুেয়র পিরবােরর।
ঢােমক হাসপাতােলর আবািসক িচিকৎসক ডা. আলাuিdন বেলন, আমােদর eখােন আসা 15 জেনর মেধয্
েবিশরভাগi িশ । আহতেদর মেধয্ 4-5 জেনর aবsা আশ াজনক।
তােদর  মেধয্  রেয়েছ- জাnাত  (26), জিন  (9) o জািমলা  (8)।  িতিন  বেলন,  তর  আহতেদর  মেধয্
eকজেনর নািড়ভঁুিড় েবর হেয় েগেছ, eকজেনর ডান হাত uেড় েগেছ, দ’ুজেনর মুখম ল েথতঁেল েগেছ।
আহত জিনেক িমরপুেরর েডnাল হাসপাতােল sানাnর করা হেয়েছ।
েসাহরাoয়াদর্ী  হাসপাতােলর  পিরচালক  utম  kমার  বড়ুয়া  সাংবািদকেদর  বেলন,  পনগেরর  ঘটনায়
আমােদর eখােন 12 জন হতাহত eেসেছ। eর মেধয্ 5 জন মৃত। আহত aবsায় 7 জন eেসিছল। তােদর
মেধয্ দ’ুজন eখন ভিতর্  আেছন।
তারা শ ামkু। e ছাড়া দ’ুজনেক েশখ হািসনা বানর্ aয্াn pািsক সাজর্ াির হাসপাতােল েরফার কেরিছ।
তােদর শরীেরর 60-70 ভাগ পুেড় েগেছ। ei দ’ুজেনর aবsা আশ াজনক।
িতিন জানান, িনহতেদর েদহ িবকৃত aবsায় আেছ। তাi eসব েদেহর ছিব িমিডয়ায় pকাশ না করার জনয্
aনুেরাধ জানািc।
পনগর থানার oিস আবলু কালাম আজাদ জানান, মিনপুর sুেলর সামেন eক বয্িk িসিলnার েথেক

েবলেুন  গয্াস  ভের  িশ েদর  কােছ  িবিk  করিছেলন।  e  সময়  হঠাৎ  িবেsারণ  ঘেট।  eেত  ঘটনাsেলi
পাঁচজন িনহত হন।
পের জাতীয় aথর্েপিডক হাসপাতাল o পুনবর্াসন pিত ােন (প  ুহাসপাতাল) েনয়ার পর আহত িরয়া নােম
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আেরক  িশ র  মৃতুয্  হয়।  িতিন  আরo  জানান,  আহতেদর  মেধয্  কারo  কারo  হাত-পা  বা  শরীেরর
a pতয্  িবিcn হেয় েগেছ।
ফায়ার সািভর্ েসর িসিনয়র েsশন aিফসার আেনায়ার েহােসন বেলন, েযভােব গয্াস ৈতির কের েবলেুন
ভরা হেতা, েসিট িছল খুবi ঝঁুিকপূণর্। e কারেণi িবেsারেণর ঘটনা ঘেট। িতিন বেলন, িবেsারেণ নারী o
িশ েদর kতিবkত েদহ পেড়িছল।
িনহতেদর pায় সবার নািড়ভঁুিড় েবিরেয় েগেছ। eক নারীর হাত uেড় েগেছ। pথেম আমরা েভেবিছলাম
uিন মারা েগেছন। পের েদিখ েবেঁচ আেছন। িতিন eখন ঢাকা েমিডেকেল িচিকৎসাধীন।

তর  আহত  জিনর  বাবা  সুলতান  জানান,  তার  েছেল  িসিলnারবাহী  ভয্ােনর  কাছাকািছ  িছল।
িসিলnােরর টুকেরায় তার মেুখ েথতঁেল েগেছ। আহত জাnােতর ডান হাত কনiু েথেক uেড় েগেছ। তার
েদবর মিনর েহােসন জানান, পােশi eকিট pািsেকর কারখানায় চাকির কেরন িতিন।
খবর  েপেয়i  ছুেট  আেসন।  eেস  েদেখন  ভয়ানক  দশৃয্।  কারo  নািড়ভঁুিড়  েবর  হেয়  েগেছ।  কারo  মাথা
েথতঁলােনা, কারo পুেরা শরীর রkাk। পােশi ভািব পেড় আেছন। e সময় তার ডান হােতর কনiু পযর্n
িবিcn িছল।
েযভােব  ঘটনা  :  িবেsারেণর  ঘটনায়  সামানয্  আহত  িশ  েমারসািলন  কাঁদেত  কাঁদেত  জানায়,
েবলনুoয়ালার ভয্ান েদেখ েসখােন যাi। আিম eকটু দরূ েথেক েবলনু েদখিছলাম। হঠাৎ িবকট শb িন।
তারপর েদৗড় িদi।
pতয্kদশর্ী  েমাবারক  বেলন,  িসিলnাের  িনেজi  গয্াস  ৈতির  কেরন  আবু  সাঈদ।  েভতের  পািন  eবং
েকিমকয্ােলর িম ণ ঘিটেয় গয্াস ৈতির কেরন িতিন। পের oi গয্াস েবলুেন ভরা হয়। ঘটনার 5 িমিনট
আেগ আিম মিনপুর sুেলর সামেন আিস।
িসিলnােরর মুখ িদেয় েধাঁয়া েবর হিcল। e সময় সাঈদ িসিলnােরর মুখ খুেল ছাi eবং পািন ঢােল। পের
েসখােন লািঠ িদেয় ঁতা েদয়। e সময়  হঠাৎ িবেsারণ ঘেট। িবেsারেণর সময় সাঈেদর িশ সnানo
ঘটনাsেল িছল।
তারা দ’ুজনi আহত হয়। সাঈেদর ভঁুিড় েবর হেয় যায়। e সময় েপেট হাত িদেয় ধের dত েদৗেড় িরকশা
িনেয় eকাi sানীয় হাসপাতােল যায়। aপর  pতয্kদশর্ী সািকব বেলন, আমরা 3 বnু রাsা িদেয় েহঁেট
যািcলাম।
e সময় েদিখ eকজন েলাকেক (সাঈদ) িঘের aেনক েলা িশ  দাঁিড়েয় আেছ। েকৗতূহলবশত েসখােন িগেয়
েদিখ, eকিট িসিলnােরর েভতর পািন, ছাi eবং েকিমকয্াল িদেয় ঁতা ঁিত করেছ oi েলাক।
তােক মামা সেmাধন কের বিল, eটা তুিম কী করছ? েস েকােনা utর েদয় না। পাশ েথেক eকজন utর
েদয়, oi েলাক (সাঈদ) েবলেুন গয্াস ভের িবিk কের। গয্াস েশষ হেয় েগেছ।
তাi িসিলnাের গয্াস ৈতির করেছ। e কথা েশানার পর আমরা 3 বnু েসখান েথেক চেল যাi। eর 30
েসেকেnর মেধয্i িবেsারণ ঘেট। dত eেস েদিখ, ঘটনাsেল হতাহত aবsায় 7 জন পেড় আেছ। eর মেধয্
4 জনi মতৃ।
eক নারীর হাত িছটেক eেস আমার সামেন পেড়। oi নারী িছল ajান aবsায়। eকজন িশ  িছnিভn
aবsায় লাফািcল। eকজন মাdাসাছাtেক নািড়ভঁুিড় েবর হoয়া aবsায় েদিখ।
জয় নােমর আেরক pতয্kদশর্ী জানান, পনগর 11 নmর সড়েক দ-ুিতন িদন পরপরi গয্াস েবলনু িবিk
করেত আসেতন eক বয্িk। আসামাti তােক িঘের ধরত ফজর মাতbেরর বিsর িশ রা।
বরাবেরর মেতা বধুবারo েবলনু িবেkতার গািড়িটেক িঘের দাঁিড়েয়িছল িশ রা। েসিটi কাল হল তােদর।
গয্াস িসিলnার িবেsারেণ মহূুেতর্ i ঝের েগেছ িশ েদর তাজা pাণ।
জয়  জানান,  eকিট  ভয্ােন  কের  oi  বয্িk  িমরপুেরর  িবিভn  eলাকায়  ঘুের  ঘুের  গয্াস  েবলনু  িবিk
করেতন। বুধবার িবকােল পনগর 11 নmর সড়েকর েশষ মাথায় ফজর মাতbেরর বিsর সামেন েবলনু

মুহূেতর্  িববণর্ পনগর : েবলনুoয়ালার িসিলnার িবেsারেণ িনহত 6 িশ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/238455/মহূুেতর্-...

3 of 5 10/31/2019, 10:20 AM



িবিk করেত আেসন িতিন।
তােক  েদখামাti  বিsর  িশ রা  তােক  িঘের  ধের।  e  সময়  িসিলnাের  পাuডারজাতীয়  িকছু  eকটা
ভরিছেলন oi েবলনু িবেkতা। eর পরপরi হঠাৎ িবকট শেb িসিলnারিট িবেsািরত হয়।
িবেsারেণর সে  সে  আশপােশ থাকা 10-12 জন pায় 15 ফুেটর মেতা িছটেক পেড়ন। েপেট আঘাত
পাoয়া আেরক িশ  েদৗেড় েসখান েথেক পালােনার েচ া কের। িকn িকছুদরূ যাoয়ার পরi েস লিুটেয়
পেড়। পের েসখােনi তার মতুৃয্ হয়।
sানীয় ঝালমুিড় িবেkতা েমা. েহােসন বেলন, িবেsারেণর sান েথেক িকছুটা দেূর আিম ঝালমুিড় িবিk
কির। েবলা সােড় 3টার িদেক oi েবলনু িবেkতা ভয্ান িনেয় আমার সামেন eেস দাঁড়ােল আিম তােক চেল
েযেত বিল।
eরপর  eকটু  সামেন  eিগেয়  িগেয়  িতিন  eকিট  িটনেশেডর  ঘেরর  সামেন  িগেয়  দাঁড়ান।  িকছুkণ  পর
িবেsারেণর শb নেত পাi।
িবেsারেণ আহত নারী জাnাত েবগেমর sামী নজ ল iসলাম বেলন, িবকােল বাজার কের েফরার সময়
11 নmেরর সড়েকর মাথায় আসেতi িবেsারণ হয়। িবেsারেণ তার stীর ডান হােতর eকিট aংশ শরীর
েথেক িবিcn হেয় েগেছ।
দiু সnানi চেল েগল নূর iসলােমর : িরকশাচালক বাবা নরূ iসলােমর pথম েছেল েবল (11)। দিুট
বড় aপােরশেনর কারেণ aেনকটা  কমর্kমতা হারােনা নরূ  iসলােমর sp  িছল  পড়ােশানা েশেষ েবল
চাকির করেব।
তােদর দঃুেখর সংসাের িফরেব সুখ। e জনয্ েছেলর পড়ােলখার িদেক েবিশ মেনােযাগ িদেতন। বধুবার sুল
েথেক িফের বিsর মােঠ েবলনুoয়ালােক েদেখ বাবার কােছ eকিট েবলেুনর আবদার কের েবল।
িকn েছেলর আবদার রাখেত পােরনিন নরূ iসলাম। েছেলেক িমথয্া আ াস িদেয় িরকশা িনেয় েফর চেল
যান রােতর খাবােরর aথর্ uপাজর্ েন। িকছুদরূ না েযেতi নেত পান িবকট শb।
েসi শbi নূর iসলােমর sp ধেস পড়ার শb। stীর েফােন তখনi িফের eেস েদেখন, েবল আর েনi।
kতিবkত েছেলর িনথর েদহ পেড় আেছ আরo কেয়কিট িশ র সে ।
েশােক কাতর ei বাবা আরo বেলন, গত বছর আমার আেরক েছেল িজহাদ পািনেত ডুেব মারা যায়।
আমার শরীের বড় দিুট aপােরশন করেত হেয়েছ। aেনক টাকা চেল েগেছ। eখন িমরপুেরর পনগের eেস
িরকশা চালাi।
েচেয়িছলাম ক  কের হেলo েছেলেক মানষু করব। েছেলেকi হারালাম। eখন আিম কী করব?

kিতপরূেণর  আ াস  তথয্  pিতমntীর  :  িসিলnার  িবেsারেণ  হতাহতেদর  kিতপূরেণর  আ াস
িদেয়েছন তথয্ pিতমntী মরুাদ হাসান। বধুবার িবকােল শহীদ েসাহরাoয়াদর্ী েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল
হতাহতেদর sজেনর সে  কথা বলার পর e কথা জানান িতিন।
pিতমntী বেলন, সরকােরর ucপযর্ােয় আেলাচনা কের হতাহতেদর পিরবারেক কীভােব kিতপূরণ েদয়া
যায় েস িবষেয় িসdাn েনয়া হেব।
িনিষd হাiে ােজেন pাণহািন : pতয্kদশর্ীরা জানান, িসিলnােরর েভতেরi হাiে ােজন ৈতির কের
েবলেুন  গয্াস  ভরা  হিcল।  eেত  িসিলnার  েফেট  িগেয়  িবেsারেণর  ঘটনা  ঘেট।  e  ধরেনর  গয্াস  ৈতির
সmূণর্ িনিষd বেল জািনেয়েছ িবেsারক পিরদফতর।
িবেsারক  পিরদফতেরর  pধান  পিরদশর্ক  সামসুল  আলম  বেলন,  eিট  আসেল  িসিলnার  নয়,  গয্াস
pিডuিসং  িরaয্াkর।  গয্াস  িসিলnারেক  মিডফাi  কের  িসিলnােরর  েভতেরi  হাiে ােজন  গয্াস  ৈতির
করার পdিত বািনেয়েছ।
িসিলnােরর েভতের কিsক েসাডা o aয্ালুিমিনয়াম পাuডার িদেয় হাiে ােজন গয্াস ৈতির করেত থােক।
eর  সাহােযয্  েবলনু  েফালােত  থােক।  eর  মেধয্  িকছুkণ  েফালােনার  পর  েকােনা  কাsমার  না  থাকেল
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সাধারণত িসিলnােরর নবিট বn কের রােখ।
ei সমেয়র মেধয্ হাiে ােজন গয্াস ৈতির হেত থােক। eেত িসিলnােরর oপর গয্ােসর চাপ বাড়েত থােক।
আর তােত েভতের kয় হেত থােক।
eকপযর্ােয় গয্ােসর চাপ েবিশ েবেড় েগেল িসিলnারিট গরম হেয় নরম হেয় যায়। e aবsায় যখন আবার
েবলেুন গয্াস ভরার জনয্ নব েখালা হয়, তখনi িবেsারণ ঘেট।
িবেsারক  পিরদফতেরর  pধান  পিরদশর্ক  আরo  বেলন,  e  ধরেনর  িরaয্াkর  eেকবাের  িনিষd।  e
ধরেনর িসিলnার যার কােছ েদখেব, তােকi পুিলেশর ধরা uিচত।
পুিলশ pশাসনেক আমরা ব বার িচিঠ িদেয় e িবষেয় জািনেয়িছ। িকn পুিলশ তােদর দািয়t পালন করেছ
না। িতিন বেলন, আiন aনুযায়ী েকােনা কারখানায় হাiে ােজন ৈতির হেল িসিলnাের ভের তা সরবরাহ
করেত হেব।
িসিলnার েথেক েবলুন েফালােব। তারা তা না কের সরাসির িসিলnােরর েভতেরi হাiে ােজন ৈতির কের,
যা খুবi িবপjনক।
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