েবড়ায় ভয়াবহ অগ্িনকান্েড ৩০িট
েদাকান পুেড় ছাই
আিরফ খান, েবড়া, পাবনাঃ পাবনা েবড়ায় ভয়াবহ অগ্িনকান্েড ৩০িট
েদাকান পুেড় ছাই হেয় েগেছ। এেত প্রায় েদড় েকািট টাকার ক্ষয়ক্ষিত
হেয়েছ বেল জািনেয়েছন ক্ষিতগ্রস্থরা।

শুক্রবার (১৩ নেভম্বর) রাত সােড় আটটার িদেক উপেজলার হাটুিরয়ানাকািলয়া ইউিনয়েনর নাকািলয়া বাজাের ভয়াবহ অগ্িনকান্েডর ঘটনা ঘেট।

ৈবদ্যুিতক েগালেযাগ েথেক আগুেনর সূত্রপাত হয় বেল প্রাথিমকভােব
ধারণা করা হচ্েছ।

শুক্রবার রােত নাকািলয়া বাজােরর আবু বক্কােরর কীটনাশেকর েদাকান
েথেক আগুেনর সূত্রপাত হয় বেল জািনেয়েছন এলাকাবাসী । পের
মুহুর্েতই আগুন ছিড়েয় পেড়।

খবর েপেয় প্রথেম েবড়া ও পের কািশনাথপুর এবং সাঁিথয়ার েমাট িতনিট
ফায়ার সার্িভস ও িসিভল িডেফন্েসর কর্মীসহ স্থানীয়েদর সহায়তায়
প্রায় িতন ঘন্টা েচষ্টা চািলেয় আগুন িনয়ন্ত্রেণ আনেত সক্ষম হন।

ততক্ষেণ ১০ েথেক ১২ িট ঘেরর প্রায় ৩০ িট েদাকান পুেড় ছাই হেয়
যায়।

স্থানীয়রা জানান, ভয়াবহ এ অগ্িনকান্েড আইয়ুব আলী ব্যাপারী,
আব্দুল হািমদ, কামরুজ্জামান সরকার, রিফকুল ইসলাম, িনয়ামত উল্লাহ,
কাজল হাওলাদার, িবশ্বনাথ কুন্ডু, আব্দুল হািলম, কাঞ্চন কুন্ডু,

আব্দুল মােলক েমম্বর, আবু সাঈদ, শিফকুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম,
আব্দুল আওয়াল, জাহাঙ্গীর, িলয়াকত আলী, বাবলু, আবু বক্কার, কালু
েশখ, সামু ডাক্তার, রাজু আহম্েমদ, উসমান আলী, িদরাজ েমাল্লা,
েমাঃ মিমন, এছাড়াও ক্ষিতগস্থ আরও কেয়ক জন েদাকানির নাম পাওয়া
যায়িন।

এখােন ঔষুেধর েদাকান, মুিদ েদাকান, বাদােমর গুদাম, চাউেলর
েদাকান, ভুিষর েদাকান, কীটনাশেকর েদাকান, ওয়ার্কশপ, স্বর্েণর
েদাকান সহ প্রায় ৩০িট েদাকান পুেড় ছাই হেয় েগেছ বেল জানায়
এলাকাবাসী।

িতন ঘন্টার আগুেন
েভঙ্েগ পেড়ন।

িনঃস্ব

হেয়

অেনক

ব্যবসায়ী

বারবার

কান্নায়

েদাকান মািলকেদর ভাষ্য মেত, নগদ অর্থ ঘরসহ প্রায় েদড় েকািট টাকার
মালামাল পুেড় ছাই হেয় েগেছ।

েবড়া ফায়ার সার্িভস ষ্েটশেনর সাব অিফসার েমা. আব্দুল আউয়াল
জানান, ‘আগুন লাগার খবর পাওয়ার সঙ্েগ সঙ্েগ েবড়া ফায়ার সার্িভেসর
কর্মীরা েসখােন উপস্িথত হয়। েদাকান গুেলােত গ্যাস ট্যাবেলট ও
কীটনাশক এবং ৈখল ও ভূিষ থাকায় আগুন িনয়ন্ত্রেণ আনেত সময় লােগ।

ধারণা করা হচ্েছ ৈবদ্যুিতক শর্ট সার্িকট েথেক আগুেনর সূত্রপাত
হেয়েছ। েবড়া সহ কািশনাথপুর-সাঁিথয়া ফায়ার সার্িভেসর কর্মকর্তা ও
স্থানীয়েদর সহেযািগতায় প্রায় িতন ঘন্টা সময় েচষ্টা চািলেয় আগুন
িনভােত সক্ষম হয়।’

এব্যাপাের ইউএনও আিসফ আনাম িসদ্িদকী জানান, ‘উপেজলা প্রশাসন ও
দূর্েযাগ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা আগুেন েপাড়া বাজার পিরদর্শন কের
ক্ষিতগ্রস্থেদর তািলকা করা হচ্েছ। ক্ষগ্িরস্থেদর সাহায্েযর জন্য
মাননীয় েজলা প্রশাসেকর মাধ্যেম দূর্েযাগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালেয়

প্েররণ করার প্রস্তুিত চলেছ।’

উল্েলখ্য ২০১৬ সাল ও ২০১৮ সােল এই নাকািলয়া
ভস্মীভূত হেয় িনঃস্ব হেয়েছন অেনক ব্যবসায়ী।

বাজাের

েদাকান

