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জরুির েসবার
নাi। তাi ম

দব্ীেপর কাছাকািছ
যাি েলন। দব্ীপ ে
েযেকােনা সময় ডু
রi ডুেব মরেত হ
u ার করার মত 
ি ত গলায় তােদর
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পুিলশ পিরচািলত 
করেছ। গত 34
াখ 36 হাজার 61
হেয়েছ 2৯ হাজার

ির েসবা ৯৯৯ সূে
লাখ 54 হাজার 

কল eেসেছ 35 ল
মন iনকুয়াির কল
ছাড়া a া  কয্াট
জার 698িট। আ
শতাংশ কলারেক

ির েসবা কতৃর্প
ির  িডআiিজ সব
তদারিকর কাজ ক
করেছন। সংি

সব পিরক না বা
কলােরর নাম, িঠক
ম েরিড আেছ শু

ত েনয়া হেয়েছ। 
দািয়তব্ পালন করে
রুির েয়াজেন ভু
েথেক েসখােন ত

ার সংি  কম র্ক
মানুষ জরুির েসব

34 মা
ছ u াল বে াপসা
েথেক a ত দুi 
ডুেব যাoয়ার স
হেব। তখন েকu
েকu েনi। তখন
র িবপেদর কথা খু
মা ােরর সে  ক
গেয় তােদর u ার

জাতীয় জরুির ে
4 মােস ‘৯৯৯’ েথ
18িট (83 শতাংশ
র 967 িট (23শ

সূে  জানা েগেছ, 
৯73। eরমে  

লাখ 66 হাজার 2
ল ৯৯ হাজার 5৯
াটাগিরর কল eেস

আর েকােনা েসবা 
ক েসবা েদয়া েগে

 সূে  জানা েগেছ
ব িবষেয় তদারিক
করেছন। eছাড়া 
 কম র্কত র্ারা জািন
বায়ন করা হেব

কানা িজ াসা কর
শুধু তারা ডাটা িদে
ei েসবা েদয়ার
রেবন। িতিন শুধু 
ভু েভাগী ‘৯৯৯’ 
ত  েদয়া হেব। 

কতর্ারা বলেছন, ‘৯
বার বাiেরo aেন

ঢাকা, 4 িডে

৯৯৯ e

ােস 2,81
াগের হঠাৎ eকিট
িকেলািমটার দুের
াবনা। েবােট থা

u িনে ন সৃি কত র্
খন তােদরi eকজ
খুেল বেলন eবং

কথা বিলেয় েদন।
র কেরন। ঘটনািট

েসবা-৯৯৯ eর 
থেক জরুির েসবা
ংশ। ফায়ার সািভ র্ে
শতাংশ)।  

3128 সােলর 23
িসeফeস (কল

294িট। িডপাট র্েম
৯2িট, য্া  কল 8
সেছ 34 লাখ 97
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িক কেরন। eছাড়া
া  uপপিরদশ র্ক, স
িনেয়েছন, েসবার 
ব। কলার েকান 
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র জ  িতিট থান
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3i িডেসমব্র যা া
ল ফর সািভ র্স) বা
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রেবন। eছাড়া পুি
র েদখা হেব ঘটন

কম র্কত র্া েয়াজনী
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েরর।  
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aেনেক মজা করার uে েশ কল কের। eধরেনর কলেক া  কল িহসােব ধরা হয়।  যা া শুরুর পর েথেক e ধরেনর কল eেসেছ 
26 লাখ 6৯ হাজার 618িট। eর বাiের য্া  কেলর সংখয্া aিধক। eকi সমেয় e ধরেনর কল eেসেছ 88 লাখ 81 হাজার 
797িট।  
জাতীয় জরুির েসবা ‘৯৯৯’ eর সব িবষেয় তদারিক করেছন পুিলেশর aিতির  িডআiিজ েমা. তবারক u াহ। িতিন মানবজিমনেক 
বেলন, কলােরর সংখয্া িতিদনi বাড়েছ। সা িতক সমেয় িদেন গেড় 41 েথেক 43 হাজার কল আেস। বত র্মােন eকi সমেয় কল 
িরিসভ করার জ  আমােদর 211িট েড  রেয়েছ। আমরা েসবা িদি  তাi মানুষ কল করেছ। যারা ei মা েম িন তম েসবা 
েপেয়েছ তারাi a েদর কােছ চার করেছ। আমরা েযমন েসবা িদেয় স  িঠক েতমিন েসবা িহতারাo স । আমরা চাি  
েসবার পিরিধ আরo বাড়ােত। বােজট না থাকার কারেন েসটা স ব হে  না। সরকার যিদ বােজট েদয় তেব আমরা েটকেনালিজেক 
আরo আপেডট করেবা। কল েটকার বাড়ােনা হেব। eছাড়া আমােদর জনবল সংকট o িনজসব্ ান সংকট আেছ। বত র্মােন 
িডeমিপর দুিট ে াের কায র্ ম চালােনা হে ।  
 
েযভােব েসবা িদে  ‘৯৯৯’: শিনবার সকাল 22টা। ঢাকার েবiিল েরাড েথেক ডা. ফািতহা কল কের জানান তার সব্ামী জন শাসন 
ম ণালেয়র aিতির  সিচব জািকর েহােসন তােক মারধর কের র া  কেরেছন। eখন তার বাiের যাoয়ার মত aব া নাi। তাi 
িতিন পুিলেশর সহেযািগতা চান। কল েটকার সে  সে  তােক রমনা থানার িডuিট aিফসােরর সে  কথা বলান। তাৎ িণক রমনা 
থানার uপপিরদশ র্ক মিফজুল eকিট িটম িনেয় ঘটনা েল িগেয় ডা. ফািতহােক u ার কের িচিকৎসার ব া কেরন।  সু  হেয় oi 
িদনi নারী o িশশু িনয র্াতন দমন আiেন রমনা থানায় তার সব্ামীর িবরুে  eকিট মামলা কেরন। পের পুিলশ তার সব্ামী জািকর 
েহােসনেক আটক কের। eয্ামব্েুলে  মূমুষ র্ েরাগীেক িনেয় মু ীগে র কাঠাল বাড়ী েফিরর লমব্া লাiেন আটেক আেছন eক ি । 
েরাগীেক জরুির হাসপাতােল েনয়া দরকার। িক  লমব্া লাiেনর েপছেন থাকায় eমব্েুল িট েফিরেত uঠেত পারিছেলা না। uপায় র না 
েপেয় েরাগীর সে  থাকা শাহাবুি ন ‘৯৯৯’ e কল িদেয় aনুেরাধ কেরন েফির পারাপােরর ব া করার জ । কল েটকার তখন 
েফিরর পাশব্বত  েলৗহজং থানার িডuিট aিফসােরর সে  ভু েভাগী শাহাবুি নেক কথা বলান। eকi সে  কাঠালবাড়ী েনৗ পুিলশ 
ফাঁিড়র আi িস েক িবষয়িট জানােনা হয়। পের েনৗ পুিলশ ফাঁিড়র আi িস uপপিরদশ র্ক রমজান আলী ত ব া িনেয় eমব্েুল িট 
েফিরেত তুেল েদন।  
 
23i েসে মব্র িদবাগত রাত 23 টা। শাি  নােমর eক ি  ‘৯৯৯’ e কল কের বেলন মািলবাগ eলাকায় 2িট াক িছনতাi হে । 
িছনতাiকারীরা 2িট াiেভট কার িদেয় ািরেকড িদেয় চালক o তার সহকারীেক নািমেয় াক িনেয় মুগদা িবশব্েরােডর িদেক 
পালাে । কল েটকারেক িতিন জানান ােক িজিপeস য্াকার লাগােনা আেছ। ‘৯৯৯’ তাৎ িনকভােব শাি  নােমর oi কলারেক 
সবুজবাগ থানার িডuিট aিফসােরর সে  কথা বলান। পের সবুজবাগ থানার eসআi েহদােয়ত েহােসন িজিপeস েলােকশন aনুযায়ী 
েবৗ মি েরর কােছ েচকেপা  বিসেয় ািরেকড িদেয় াকিট আটক কেরন। পুিলেশর uপি িত েটর েপেয় িছনতাiকারী চালক রাজু 
আহেমদ েসাহাগ পালােনা েচ া কের। eসময় ধাoয়া কের পুিলশ তােকo আটক কের।  ‘৯৯৯’ সহেযািগতায় মা  2৯ িমিনেটi 
সফল ei aিভযানিট েশষ হয়।  
 


