সিব ি
আজ (১০, এি ল,২০১৯) ন িত দমন কিমশেনর উে ােগ কিমশেনর ধান কাযালেয় ফায়ার সািভস-এর ২৭ সদে র এক
দল অি িনবাপক মহড়া পিরচালনা কের।

চৗকস

সকাল সােড় দশটায় কিশেনর ধান কাযালেয় সতক ঘ া বাজেনা হেল কিমশেনর সকল েরর কমকতা-কমচারী ি িড় বেয় নীেচ
নেম ধান কাযালেয়র সামেনর সড়েক িনরাপদ জােন আ য় নন। এসময় ফায়ার সািভেসর সদ রা ফিগং মিশেনর মা েম
পক ি ম ধ য়া ি কেরন। এসময় কিমশেনর সামেনর সড়েক উৎ ক মা েষর িভড় পিরলি ত হয়। ফায়ার সািভেসর কম রা
কীভােব অি িনবাপক য বহার কের আ ন িনয় েণ আনা যায়, স িবষেয় কিমশেনর কমকতা-কমচারীেদর হােত-নােত িশিখেয়
দন। এছাড়া অি িনবাপক য না থাকেল অথবা িবকল অথবা অপােরট করেত না জানেল কীভােব বা , ভজা চট, ভজা ক ল
অথবা ক থা বহার কের আ ন িনয় ণ করা যায় স কৗশলও শখােনা হয়। এসময় তারা জানান অি কাে ঘটনা ঘটেল কােনা
অব ােতই িলফট বহার করা যােব না, ি িড় বেয় নামেত হেব, িব ৎ এবং ােসর লাইন ব করেত হেব। এই মহড়ায় ফায়ার
সািভস দল
ানেটা কার, ফার ইল ওয়াটার সা াইয়ার ভিহক াল, কমা ভিহক াল, এ া ু া সহ অিগনিনবাপক কােজ
ব ত িবিভ য পািত বহার কেরন।

দক চয়ার ান ইকবাল মাহ দ িনেজ কিমশেনর ধান কাযালেয়র সামেনর সড়েকর িনরাপদ জােন দা◌া◌ঁিড়েয় ফায়ার সািভেসর
কায ম পযেব ণ কেরন। এসময় িতিন বেলন, ন িত দমন কিমশেনর িনরাপদ কমপিরেবশ িবিনমােণ আ নসহ সকল কার
িনরাপ া িঁ ক করার জ ব মাি ক পদে প হণ করা হেয়েছ। িতিন জানান, ২০১৮ সাল পয কিমশেন এক মা িনগমন
গইট বা দরজা িছল, ২০১৮সােলই কিমশন এক জ ির িনগমণ গট বা দরজা িনমাণ কেরেছ। একই বছের কিমশেনর ই
ভবেনর মােঝ উড়াল সংেযাগ স াপন করা হেয়েছ। অথাৎ বতমােন কিমশেনর িতন িনগমন পথ রেয়েছ। কিমশন ভবেনর
িত
াের পযা অি িনবাপক য াপন করা হে◌য়েছ। কিমশেনর সকল রাতন কাগজ-প িনরাপদ ােন রাখা হেয়েছ।
কিমশেনর িনরাপ ার জ িবেশষ গট িনমাণ করা হেয়েছ। িনরাপ া ব ায় িসিস িভসহ িবিভ কার ি
বহার করা
হে ।
অসেচতনতা, ভবন িনমােণ আইন না মানা, িনরাপ া লক িবিধ-িবধান পিরপালন না করা, এসকল িবিধ-িবধান িনি তকরেণ
দািয় া সং স েহর উদাসীনতা, অদ তা ও ন িত এবং িক মা েষর ত িব শালী হওয়ার মানিসকতার কারেণই বনানীর
এফআর টাওয়ার িকংবা িরহা ার মেতা মম শ ঘটনা ঘটেছ বেল িতিন ি গতভােব মেন কেরন।
এসব িবষেয় দািয় া সরকাির সং াস েহর উে ে দক চয়ার ান বেলন, আইন অ সাের দািয় পালন ক ন। কিমশন
এফআর টাওয়ার িনেয় অ স ান করেছ জািনেয় দক চয়ার ান বেলন, সত উদঘাটন করা হেব, দায়-দািয় িন পণ করা হেব।
কউ অপরাধ কের থাকেল আইন-আমেল আনা হেব।

