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আইওপিপি তদন্ত - অিারেশন ট্রনরটা পেরিারটেে ভূ পিকা

১৪ই জুন ২০১৭ তারিখে গ্রেনখেল টাওয়াখিি অরিকাখে ৭২জন গ্রলাক তাখেি প্রাণ হারিখয়রিখলন।
রিস্টাি নারিল শুখকয়ি েুুঃেজনকভাখি এই অরিকাখে তাি পরিিাখিি িয়জন সেসযখেিখক
হারিখয়খিন।
১৯এ গ্রসখেম্বি ২০১৭ তারিখে তাি সরলরসটিিা একটি আনুষ্ঠারনক পুরলশ অরভখ াগ োখয়ি
কখিরিখলন। এখত রিিৃত িখয়খি গ্র িহুল সম্মত িতািত অনুসাখি রনম্নিরণিত েুটি গুরুত্বপূণি
কািখণ গ্রেনখেল টাওয়াখি গ্রিাতাখয়ন কিা নযাশনাল পুরলস এয়াি সারভি স (এনরপএএস)
গ্রহরলকোিগুখলা গুরুতি আঘাত এিং/অথিা প্রাণহারনি সৃরি কখিখি এিং/অথিা এই পরিরিরতি
প্ররত এখেি একটি উখেেখ াগয অিোন রিল:
১. িারসন্দাখেি ধািণা রিল গ্র এনরপএএস গ্রহরলকোি প্রকৃ তপখে একটি গ্রিসরকউ গ্রহরলকোি
রিল গ্র টাখক তাখেি রিরডংখয়ি শীর্ি িান গ্রথখক িাাঁচাখনাি জনয গ্রিাতাখয়ন কিা হখয়খি।
২ এই ২৪ তলাি রিরডংখয়ি রনকট গ্রহরলকোি অপাখিশখনি কািখণ িটািওয়াখশি (িটাি
গ্রঘািাি কািখণ গ্রহরলকোখিি রনখচ গ্র াখ া হাওয়া িা সািখেস উইখেি সৃরি হয়) সৃরি হখয়রিল
াি েখল অরিকাখেি রিস্তাি আিও গুরুতি রূপ ধািণ কখিরিল।
প্রথি অরভখ াখগি কািখণ তেন্ত কিাি প্রখয়াজন রিল গ্র এনরপএএস গ্রহরলকোিখেিখক গ্রিাতাখয়ন
কিাি কািখণ রকিু িারসন্দািা গ্রক গ্রহরলকোখিি সাহাখ য উদ্ধাি কিিা আশায় রিরডংখয়ি শীর্ি
িাখন িখয় রগখয়রিখলন িা গ্রসোখন উখে এখসরিখলন রকনা এিং গ্রসই সখে ইিাখজি রি কল গ্রসন্টাখিি
স্টাে কতৃি ক রক এিন গ্রকানও রিিৃরত িা িন্তিয প্রকাশ কিা হখয়রিল া হয়খতা রকিু
িারসন্দাখেিখক গ্রহরলকোখিি সাহাখ য উদ্ধাি কিাি আশায় রিরডংখয়ি শীর্ি িাখন িখয় গ্র খত িা
গ্রসোখন উখে আসখত প্রখণারেত কখি রিল। রিতীয় অরভখ াখগি কািখণ এনরপএএস
গ্রহরলকোিখেিখক গ্রিাতাখয়ন কিাি রসদ্ধাখন্তি তেন্ত কিাি প্রখয়াজন রিল এিং গ্রিাতাখয়ন
থাকাকালীন তাখেি অপাখিশন রনখয় রিখিচনা কিাি েিকাি রিল।
এনরপএএস রকন্তু ওখয়স্ট ইয়কি শায়াি পুরলখশি (ডাব্লুওয়ায়রপ) তোিরক-খত থাখক। এনরপএএস
গ্রহরলকোি হখে পুরলশ গ্রহরলকোি এিং তািা গ্রিসরকউ গ্রহরলকোি রহখসখি িযিহাি কিাি জনয
অরভখপ্রত নয়। রিখশর্ পরিরিরত িাখে (উোহিণস্বরূপ, গ্র োখন গ্রহরলকোিখক সুিরেত ভাখি
লযাে কিাখনাি জনয প িাপ্ত জায়গা এিং উপ ুক্ত পরিরিরত আখি) এই গ্রহরলকোিগুখলা
গ্রিসরকউ অপাখিশন পরিচারলত কিখত পাখি না এিং প্রকৃ তপখে এিন গ্রকানও পেখেপ েহণ
কখি না। ১৪ই জুন ২০১৭ তারিখে গ্রেনখেল টাওয়াখি ১১ িাি এনরপএএস গ্রহরলকোি গ্রিাতাখয়ন
রিল (খ টাখক িয়টি আলাো-আলাো এয়ািক্রােট িািা পূিণ কিা হখয়রিল)। অরিকাে
সম্পরকি ত প্রথি রিখপাটি পূিিাহ্ণ ১৫:৫৪ নাগাে েহণ কিা হখয়রিল এিং প্রথি গ্রহরলকোি পূিিাহ্ণ
১:৪৪ নাগাে গ্রপ াঁরিখয়রিল। গ্রশর্ গ্রিাতাখয়ন অপিাহ্ণ ৪:০৫ নাগাে ঘটনািল গ্রথখক চখল রগখয়রিল
এিং এই সিখয়ি িখধয গ্রহরলকোিগুখলা প্রায় একটানাভাখি ঘটনািখল উপরিত রিখলন।
গ্রিখরাপরলটন পুরলশ সারভি স (এিরপএস) ইিাখজি রি কল গ্রসন্টািখেি িািা এিন সকল িারসন্দাখেি
গ্রটরলখোন কখলি জিাি গ্রেওয়া হখয়রিল ািা পুরলখশি সখে কথা িলাি অনুখিাধ কখিরিখলন।
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গ্রসই পুরলশ
িারহনী কতৃি ক গ্র ন অরভখ াগগুখলাখক গ্রিকডি কিা হয় গ্র োখন গ্রসই িযরক্ত(গণ) রন ুক্ত িখয়খিন
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াি/ াখেি রিরুখদ্ধ অরভখ াগ োখয়ি কিা হখে। অতএি ডাব্লুওয়ায়রপ (व्य्प) এিং এিরপএস
(ँप्स) উভয় রিস্টাি শুখকয়ি-এি অরভখ াগগুখলাখক গ্রিকডি কখিরিল।
অরভখ াগগুখলাখক গ্রিকডি কিাি পি ডাব্লুওয়ায়রপ এিং এিরপএস গ্রসইগুখলাখক - ইরেখপখেন্ট
পুরলশ কিখেন্টস করিশখনি (আইরপরসরস) কাখি গ্রিোি কখিরিল। এটা আিাখেি পূিিিতী নাি
রিল; এেন আিিা ইরেখপখেন্ট অরেস েি পুরলশ কোক্ট (আইওরপরস) নাখি জ্ঞাত। আিিা
রনধিারিত কখিরিলাি গ্র এিরপএস-এি ডাইখিকখটাখিট অি গ্রপ্রাখেশনাল স্টযাোডিস (রডরপএস)
কতৃি ক এই তেন্ত পরিচারলত কিা হখি তখি অরভখ াগগুখলাি গাম্ভী ি এিং তাখেি তেখন্ত জর ত
জনস্বাখথিি কািখণ এটা প্রখয়াজনীয় রিল গ্র এই কা িটিি িযিিাপনা ও পরিচালনা গ্র ন আিাখেি
িািা কিা হয়1 । এি অথি হল গ্র তেন্ত আিাখেি তোিরকখত পরিচারলত কিা হখয়খি এিং
আিিা এিরপএস-খক রনখেি শনা প্রোন কিখত গ্রপখিরি। আিিা রিশ্বাস করি গ্র অরভখ াগগুখলাি
তেন্ত কিাি জনয এটাই গ্রসিা উপায় রিল গ্রকননা এি সাহাখ য এিরপএস-এি তেন্তকািী
অপাখিশন নথিখলহ িািা সংেহ কিা সিস্ত সােযপ্রিাণ প িন্ত গ্রসিা অযাখেস েহণ কিখত গ্রপখিখিন
- গ্রেনখেল টাওয়াি অরিকাখেি পরিরিরতি সাখথ সম্পরকি ত গ্রে জোরি তেন্ত গ্রকও এিরপএস
কতৃি ক পরিচারলত কিা হখয়খি - রেও স্বাধীন তোিরক ও প্রোন কিা হখয়খি।
আিিা এিরপএস-এি িখধয গ্রথখক একজন তেন্তকািী অরেসািখক রন ুক্ত কিাি রির্খয় সম্মত
হলাি র রন এই িযাখনজড তেন্ত পরিচারলত কখিখিন। এিরপএস-এি সখে আখলাচনা কখি আিিা
এই তেখন্তি টািিস অি গ্রিোখিিগুখলাখক রনরেি ি কিা হখয়খি। এই রির্খয় সম্পূণি রিস্তারিত তথয
চূ ান্ত রিখপাখটি অন্তভুি ক্ত আখি। তেন্ত জুখ আিিা এই িযাপাখিি তোিরক কখিরি।
তেখন্তি তোিরক কিাি জনয আিিা একটি েখলি িযিিাপনা কখিরিলাি াি িখধয লেখনি
আঞ্চরলক পরিচালক সযাল নারসি; অপাখিশনস িযাখনজাি,নীল ওিখিল; এিং অপাখিশনস টিি
রলডাি, রক্রস লখভট শারিল রিখলন। এিরপএস কতৃি ক টািি অি গ্রিোখিি অনুসাখি তাি তেন্ত
পূিণ কিাি পি রিখিচনাি জনয রডরপএস আিাখেি রনকট তাি রিখপাটি জিা কখিরিল।
চূ ান্ত রিখপাখটিি েুইটি ভাগ আখি। প্রথি ভাখগ এনরপএএস গ্রহরলকোিখেি িযিিাপনা এিং
গ্রিাতাখয়ন সম্পখকি আখলাচনা কিা হখয়খি। এখত িযােযা প্রোন কিা হখয়খি গ্র সাধািণত এিং
রিখশর্ভাখি গ্রেনখেল টাওয়াি অরিকাখেি পরিরিরতখত এনরপএএস এই পুরলশ গ্রহরলকোিখেি
িযিিাপনা রকভাখি কখি এিং গ্রসগুখলাখক রকভাখি গ্রিাতাখয়ন কিা হয়। গ্রেনখেল টাওয়াখি
গ্রিাতাখয়ন থাকাি সিয় গ্রহরলকোি িটাি ওয়াখশি রক প্রভাি রিল গ্রসই সম্পখকি একজন
রিখশর্জ্ঞ িািা প্রোন কিা রিখের্ণ রনখয় ও রিখিচনা কিা হখয়খি।
রিখপাখটিি রিতীয় ভাখগ গ্রেনখেল টাওয়াখিি রভতখি গ্রলাকজনখেি গরতরিরধ রনখয় রিখিচনা কিা
হখয়খি এিং জানাি গ্রচিা কিা হখয়খি গ্র তাখেি িািা গৃহীত রসদ্ধান্তগুখলা রক ইিাখজি রি কল
হযােলািখেি িািা প্রোন কিা তখথযি উপি রভরি কখি েহণ কিা হখয়রিল না রক তািা
এনরপএএস গ্রহরলকোিখেি উপরিরতি কািখণ তাখেি রসদ্ধান্ত েহণ কখিরিখলন। অরিকাখেি সিয়
রিরডংখয়ি রভতখি গ্রলাকজন রকভাখি এিং গ্রকন তাখেি অিিান পরিিতি ন কখিরিখলন তা ত
েূি সম্ভি প্ররতপারেত কিাি জনয এই ভাখগ গ্রসই িাখত জরুরি পরিখর্িাখেিখক কিা কল ও
পুরলশ তেন্ত চলাকালীন অপাখিশন নথিখলহ-খক গ্রেওয়া রিিৃরত এিং গ্রেনখেল টাওয়াি অনুসন্ধান
ও রজজ্ঞাসািাখে প্রোন কিা সােযপ্রিাণ রনখয় রিখিচনা কিা হখয়খি। এখত অতযন্ত রিস্তারিতভাখি
রিরডংখয়ি রভতখি গ্রলাকজনখেি গরতরিরধি রিখের্ণ কিা হখয়খি এিং উখেশয সাধখন শীর্ি তলায়
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উপরিত গ্রলাকজনখেি গ্রথখক শুরু কখি এিং তািপি এক-এক কখি প্ররতটি তলায় অিরিত
গ্রলাকজন ও পরিরিরত রনখয় রিখিচনা কিা হখয়খি।
রেও এই রিখপাখটি রডরপএস তেন্তকািী তাি রনখজি উপসংহাি প্রোন কখিখিন তিুও এই িযাপাখি
চূ ান্ত রসদ্ধান্ত েহণ কিাি অরধকাি আিাখেি রসদ্ধান্ত রনধিািক রিস্টাি নারসি-এি হাখত রিল
াি োরয়ত্ব রিল এিরপএস এিং ডাব্লুওয়ায়রপ-এি িতািত গ্রশানাি পি রসদ্ধান্ত েহণ কিা গ্র
পুরলশ িারহনীি সখে রন ুক্ত গ্রকানও িযরক্তি রিরুখদ্ধ রক অনুশাসনীয় িা শারস্তিূলক িািলা রকংিা
তাি কিিেেতা াচাই কিাি িািলা চালাখনা উরচত হখি রকনা অথিা তাখক অরভ ুক্ত কিাি
রসদ্ধান্ত েহণ কিাি জনয তাখক ক্রাউন প্ররসরকউশন সারভি স-এি রনকট পাোখনা উরচত হখি
রকনা।
সােযপ্রিাণ রনখয় রিখিচনা কিাি পি আিিা সম্মত হলাি গ্র এিন গ্রকান তথয গ্রনই া ইরেত
কখি গ্র এিরপএস অথিা ডাব্লুওয়ায়রপ-এি সখে কিিিত গ্রকানও িযরক্তখক অপিারধত্ব িা
অসোচিণ রকংিা কুপরিচালনা অথিা উপ ুক্তভাখি তাি কা ি সম্পােন না কিাি জনয গ্রোর্ী
সািযস্ত কিা গ্র খত পাখি।
রিখপাটি গ্রথখক গৃহীত সােযপ্রিাণ প্রিারণত কখি গ্র গ্রকানও গ্রহরলকোিই আকাখশ ও াি সিয়
টাওয়াখিি এখতাটা কািাকারি আখস রন গ্র তাখেি িটাি ওয়াশ আগুখনি রিস্তািখক আিও োিাপ
কখি রেখত পািত। এিন গ্রকানও সােযপ্রিাণ ও গ্রনই গ্র ইিাখজি রি কল গ্রসন্টাখিি গ্রকানও
অপাখিটিিা উদ্ধাি কিাি আশা প্রোন কখি কাউখক উপখিি তলায় উখে গ্র খত প্রখণারেত
কখিরিখলন। রকিু অস্পি জিাখিি (খ গুখলাখক আিিা আিাখেি রশেণীয় প্রস্তািনাখত সখম্বাধন
কখিরি - রনম্নিরণিত গ্রেেুন) উোহিণ থাকাি সখেও গ্রকানও ইিাখজি রি কল গ্রসন্টাখিি অপাখিটি
গ্রকানও কলািখক িখলন রন গ্র গ্রহরলকোখিি সাহাখ য তাখেিখক উদ্ধাি কিা হখি। এই
কািণগুখলাি রভরিখত আিিা এই অরভখ াগগুখলাখক তু খল ধরি রন। তখি আিিা সম্পূণিভাখি
স্বীকাি করি গ্র অরভখ াগগুখলাখত তু খল ধিা িযাপািগুখলা এই তেখন্তি জনয বিধ এিং অতযন্ত
গুরুত্বপূণি।
রিখপাটিটি গ্রেোয় গ্র রকিু িারসন্দাখেি রনোরুণভাখি আশা রিল গ্র তাখেিখক গ্রহরলকোখিি
সাহাখ য উদ্ধাি কিা হখি এিং তািা গ্রহরলকোি পাঠিখয় তাখেিখক উদ্ধাি কিাি রিনরত ও
কখিরিখলন। ইিাখজি রি কল গ্রসন্টাখিি অপাখিটিিা আতরিত িারসন্দাখেি এিং অনযানয
গ্রলাকজনখেি কখল রিহ্বল হখয় রগখয়রিখলন এিং রেও এিন গ্রকানও সংখকত গ্রনই গ্র স্পিভাখি
কলািখেিখক গ্রহরলকোখিি সাহাখ য উদ্ধাি কিা গ্র সম্ভি নয় তা অিরহত না কখি গ্রকানও
িযরক্ত তাখেি কা ি সঠিকভাখি পূিণ কখিন রন তিুও আিিা জরুরি পরিখর্িাখেি জনয
সাংগেরনক রশেণীয় রির্য় সনাক্ত কখিরি এিং জাতীয় সুপারিশ জারি কখিরি।
এই সুপারিশগুখলা রনরিত কিখি গ্র সকল ইিাখজি রি কল হযােলািিা গ্র ন;(i) এনরপএএস
গ্রহরলকোিখেি েিতা সম্পখকি সখচতন থাখকন এিং জাখনন গ্র গ্রসগুখলা গ্রিসরকউ গ্রহরলকোি
নয়, এিং, (ii) ভরির্যখত গ্রকানও এিন ঘটনা ঘটখল কলাি রে গ্রহরলকোখিি সাহাখ য উদ্ধাি
কিাি কথা উখেে কখিন িা তাি অনুখিাধ কখিন তাহখল তাখেিখক স্পিভাখি এিং রিশেভাখি
এই রির্খয় অিরহত কিা উরচত।
প্রাথরিক পিািশি অনুসাখি কখলজ অি পুরলরসং ইরতিখধয কন্টযাক্ট গ্রসন্টাি অরেসািখেি জনয তাি
সংখশারধত লারনিং স্টযাোডি-এ এনরপএএস গ্রহরলকোিখেি েিতা সম্পখকি তথয অন্তভুি ক্ত কখিখি।
লারনিং স্টযাোডি কতৃি ক গ্রসই স্টযাোডি িা পরিণাি রনরেি ি কিা হয় া িানুর্জনখক প্ররশেণ েহণ
কিাি পি অিশযই সাধন কিখত হখি। এি অথি হল গ্র স্টযাোখডিি অধীখন সকল িারহনীখেিখক
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তাখেি প্ররশেখণি প াি খলাচনা কিখত হখি এিং গ্রসটাখক পুনিায় রডজাইন কিখত হখি াখত তািা
রনরিত কিখত পাখি গ্র সকল কল হযােলািিা গ্র ন এনরপএএস-এি েিতা সম্পখকি অিরহত
থাখকন।
গ্রেনখেল টাওয়াখিি অরিকাে একটি েুুঃেজনক ঘটনা রিল। আিিা শুধুিাত্র রিস্টাি শুখকয়িখক
েুুঃেজনকভাখি তাি রপ্রয়জনখেিখক হািাখনাি জনয আি রপ্রয়জনখেিখক হারিখয়খিন এিন সকল
গ্রলাকজনখক এিং রচিতখি পরিিরতি ত জীিখনি সম্মুেীন সকল গ্রলাকখেিখক আিাখেি গভীি
সহানুভূরত জানাখত পারি। আিিা এটাও স্বীকাি করি গ্র এই েুুঃেজনক ঘটনাটি িযরক্তগতভাখি
িহু গ্রলাকখেিখক এিং গ্রেশ জুখ নানান গ্রলাকখেিখক প্রভারিত কখিখি।
রেও আিিা উভয় অরভখ াখগি িখধয গ্রকাখনাটিখকও তু খল ধিখত পারি রন তিুও আিিা আশা
করি গ্র এই তেখন্তি রিখপাখটিি িযারপ্ত এিং প্রথখি তু খল ধিা উখিখগি কািণগুখলাখক গ্র
সােযপ্রিাখণি রভরিখত সিরথিত কিা গ্র খত পাখি রন তা অরিকাখেি সিয় পুরলশ অরেসািখেি
প্ররতরক্রয়া এিং েহণ কিা পেখেপ সম্পখকি রকিু টা সান্ত্বনা এিং আশ্বাসন প্রোন কিখি।
আিিা আশা করি গ্র আিিা গ্র রিস্তীণি সাংগেরনক রশো সনাক্ত কিখত গ্রপখিরি তা স্পিভাখি
প্রিারণত কখি গ্র আিিা এই কথা রনরিত কিাি জনয প্ররতশ্রুরতিদ্ধ িখয়রি গ্র ১৪ই জুন
২০১৭-এি েুুঃেজনক ঘটনাগুখলা গ্রথখক গ্র ন উপ ুক্ত রশো েহণ কিা হয়।
সাাংগঠনিক নিক্ষা

অপারেশন ট্রনর া সম্পরকে আমি মশক্ষণীয় মিষয়গুর ারক মনরয় মিরিচনা করেমি এিং আমি
মনম্নিমণতে ক্ষক্ষরে সাংগঠমনক মশক্ষাে প্ররয়াজন সনাক্ত করেমি:

•
•
•
•
•

নযাশনা পুম শ এয়াে সামভেস (এনমপএএস);
জরয়ন্ট ইিারজেন্সি সামভেস ইন্টেঅপােমিম ট মপ্রন্সিপ স ( রজ.ই.এস.আই.মপ)
দ্য নযাশনা পুম শ মচফস কাউন্সি (এনমপমসমস );
দ্য নযাশনা ফায়াে মচফস কাউন্সি (এনএফমসমস); এিং
দ্য অযারসামসরয়শন অি অযাম্বুর ি মচফ এন্সিমকউট ভস (এএমসই)।

পুম শ মেফি েঅযাক্ট ২০০২ ( মপআেএ) -এে ধাো ১০ ( ৬) -এে অধীরন আমি মনম্নিমণতে
সুপামেশ মদ্ন্সি। ধাো ১০ ( ৬) ির ক্ষে: " . . . [ আইওমপমস] এিন ক্ষকানও পদ্রক্ষপ গ্রহণ কেরত
পারে ো তাে গণনা অনুসারে তাে কাে েসম্পাদ্নরক সহজতে করে অথিা ক্ষে ারক প্রাসমিক
মকংিা সহায়ক মহরসরি গণয কো হয়।"
আইওমপমস সুপামেশ ক্ষদ্য় ক্ষে:
1

দ্য নযাশনা পুম শ এয়াে সামভেস (এনমপএএস) ক্ষেন জরুমে পমেরষিাে ক হযান্ড ােরদ্ে জনয
এনমপএএস ক্ষহম কপ্টােরদ্ে ক্ষিতা সম্পরকে মনরদ্েশনা ততমে করে এিং তাখত গ্র ন স্পষ্টভারি
উখেে কিা থাখক ক্ষে এনমপএএস ক্ষহম কপ্টােরদ্ে কারি ক্ষ ারকরদ্েরক উদ্ধাে কোে ক্ষিতা
ক্ষনই। এই মনরদ্ে শনায় মনম্নিমণতে ও থাকা উমচত:
• িযাখ্যা প্রদ্ান কো উমচত ক্ষে েমদ্ ক্ষকানও ঘ নায় এনমপএএস ক্ষক ক্ষিাতারয়ন কো হয় এিং
ক্ষকানও ক াি ক্ষহম কপ্টারেে সাহারেয উদ্ধাে কোে কথা উরেখ্ করেন তাহর ক
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•

2

হযান্ড ােরদ্ে অিশযই ক াে-রক অিমহত কেরত হরি ক্ষে এনমপএএস এয়ােক্রােট ক্ষকানও
ক্ষেসমকউ সম্পমকেত কাে েপমেচাম ত কেরত পারে না; এিং
ক হযান্ড ােরদ্ে/কররা রুিরক প্ররণামদ্ত কো উমচত ক্ষে ক্ষকানও ঘ নায় েমদ্ তারদ্ে
ক্ষেসমকউ কোে ক্ষিতা সম্পরকে ক্ষকানও অমনশ্চয়তা থারক তাহর তাো ক্ষেন এনমপএএসএে সরি ক্ষোগারোগ করেন।

জরয়ন্ট ইিারজেন্সি সামভেস ইন্টেঅপােমিম ট মপ্রন্সিপ স ( রজ.ই.এস.আই.মপ) দ্বাো সক
জরুমে পমেরষিারদ্েরক একট 'জরয়ন্ট অগানাইরজশনা
ে
ামনং'ে ( রজ.ও.এ ) অযাকশন ক্ষনা
জামে কো হরয়রি া অনুসাখি তারদ্ে জনয মনম্নিমণতে কো অপমেহাে :ে
• ক হযান্ড ােরদ্ে প্রমশক্ষরণ ক্ষেন এনমপএএস মনরদ্ে শনা অন্তভভ ক্ত
ে কো হয়; এিং
• উপেুক্ত মসরেি ক্ষেন িাস্তিাময়ত ও িযিমিত থারক োে সাহারেয মকিভ মনমদ্েষ্ট ঘ নায় ক
হযান্ড ােরদ্েরক এনমপএএস-এে উদ্ধাি কিাি ক্ষিতাে কথা িরন কমেরয় ক্ষদ্ওয়া হয় এিং
পালাক্রখে কল েযান্ডলািিা ক্ষেন এিন সক ক ােরক এই কথা স্পষ্টভারি জামনরয় ক্ষদ্ন োো
ক্ষহম কপ্টারেে সাহারেয উদ্ধাি কোে কথা উরেখ্ করেন। উদ্াহেণস্বরূপ, এই
মেিাইন্ডােগুর ারক ইর কট্রমনক মসরেরিে িাতো িা কররা রুি সুপােভাইজােরদ্ে দ্বাো
ক্ষিৌমখ্কভারি প্রদ্ান কো ক্ষেরত পারে।

JESIP হরি একট ক্ষপ্রাগ্রাি োে উরেশয হরি িহভ-এরজন্সি জমিত ক্ষকানও
ঘ নায় জরুমে পমেরষিারদ্ে ক্ষেৌথভারি কাজ কোে পদ্ধমতরক অিযাহতভারি
উন্নত কোে জনয নতভ ন উপায় সন্ধান কো।

3

নযাশনা পুম শ মচফস কাউন্সি (এনমপমসমস ), নযাশনা ফায়াে মচফস কাউন্সি (এনএফমসমস)
এিং অযারসামসরয়শন অফ অযাম্বুর ি মচফ একন্সজমকউট ভ (এএমসই)-এ জরুমে পমেরষিাে িামি
এরজন্সি ওয়ামকেং-এে প্রধান কিকতে
ে াো মনেীক্ষণ কেরিন ক্ষে এই পমেরষিাগুর া তারদ্ে কারজে
পমেচা নাে ক্ষক্ষরে ক্ষজওএ অযাকশন ক্ষনা -এে অনুসেণ কেরি মকনা।

ক্ষগ্রনরফ

অমিকারেে োরত াওয়ারেে মভতে ক্ষথরক ক্ষ াকজন জরুমে পমেরষিারদ্েরক ক

করে অনুরোধ করেমির ন ক্ষে ঘ নাির

উপমিত এনমপএএস ক্ষহম কপ্টােো ক্ষেন তারদ্ে

উদ্ধাে করে। এনমপএএস ক্ষহম কপ্টােো মকন্তু ক্ষেসমকউ ক্ষহম কপ্টাে নয় এিং অমিকাে িা
িারদ্ে উপে ক্ষথরক ক্ষ াকজনরদ্েরক উদ্ধাে কোে জনয তারদ্ে কারি উপেুক্ত সেঞ্জাি থারক
না। তদ্রন্তে িাধযরি পাওয়া ক্ষগরি ক্ষে ক্ষহম কপ্টারেে সাহারেয উদ্ধাে কোে এই
অনুরোধগুর াে ক্ষক্ষরে অরনক ক হযান্ড ােো ক্ষকানও স্পষ্ট ও সোসমে জিাি ক্ষদ্ন মন এিং
মকিভ জিািগুর া অস্পষ্ট মি ।

ভমিষযরত ক্ষকানও ঘ নায় েমদ্ এনমপএএস-রক ক্ষিাতারয়ন কো হয় তাহর

সক জরুমে

পমেরষিাে ক হযান্ড ােো ক্ষেন এনমপএএস গ্রেরলকপ্টািখদি উদ্ধাি কোে ক্ষিতা সম্পরকে
সরচতন থারকন এিং েমদ্ ক্ষকানও ক াে ক্ষহম কপ্টারেে সাহারেয উদ্ধাে কোে কথা উরেখ্
করেন িা এিন ক্ষকানও অনুরোধ করেন তাহর

তারক ক্ষেন স্পষ্টভারি অিমহত করে ক্ষদ্ওয়া

হয় ক্ষে এ া সম্ভি নয়। এ া মনন্সশ্চত কেরি ক্ষে ক ােো ক্ষেন এনমপএএস ক্ষহম কপ্টারেে
সাহারেয উদ্ধাে কোে উপে মনভেে না করেন এিং সক তথয জানাে পে জ্ঞাত পদ্রক্ষরপে
মনিাচন
ে
করেন।
vi
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ভাগ I - ভূ িমকা
১

মুখব+

১.১

01নেফল টাওয়ার হেg রেয়ল বােরা অব 0কনিসংটন অCাh 0চলিস ওেয়i লhন অjেলর নথ 0কনিসংটেন
k
অবিSত
ঁ q এবং এেত ২৪
একJট আবািসক lCােটর mক। ১৯৭০ এবং ১৯৭২ সােলর মেধC িনিমতk এJট আনুমািনক ৬৭ িমটার উচ
তলা আেছ যার মেধC একJট 0বসেমr ও অLভqs
k আেছ। 01নেফল টাওয়ােরর ১লা 0থেক ২৩তম তলায় 0মাট ১২৯Jট
lCাট িছল এবং 1াউh lর ও 0বসেমr আবািসক িছল না। সকল তলায় 0থেক যাওয়া-আসা করার জনC tধুমাu একJট
0সvাল িসঁিড় িছল।

১.২

বুধবার ১৪ জুন ২০১৭ তািরেখ ০০:৫৪ নাগাদ অি8কাে:র Wথম িরেপাটk পাওয়া িগেয়িছল যখন চতq থ তলার
k
lCাট ১৬এর বািসUা ৯৯৯ নyের লhন দমকল-বািহনীেক কল কেরিছেলন। 246 লhন দমকল-বািহনী এই কল পাওয়ার ছয়
িমিনেটর মেধC ঘটনাSেল 0পৗ|িছেয় িগেয়িছল এবং lCােটর িভতের অি8কা:Jটেক িনভােনার কােজ 0লেগ িগেয়িছল।
তেব আQন িব[\ংেয়র বাইের ছিড়েয় িগেয়িছল 0যখান 0থেক 0সটা িব[\ংেয়র চার পােশ এবং স}ূণ িব[\ংেয়
k
ছিড়েয়
যায় যার ফেল বড় 0~েল জ•ির পিরেষবার সাহােযCর Wেয়াজন হেয়িছল।

১.৩

খুবই €ুত আQন িব[\ংেয়র 0বিশরভাগ অংশ 1াস কের 0ফেলিছল এবং t•বার ১৬ জুন ২০১৭ তািরেখর 0ভােরর
িদেকও 0সটােক স}ূণভােব
k
িনয়‚েণ আনা সƒব হয় িন এবং তার পেরও 0বশ িকছqটা সময় ধের িকছq-িকছq জায়গায়
আQন িনভােনার দরকার হ[gল। জ•ির পিরেষবার Wিত[•য়া জুেড় পুিলশ ও নCাশনাল পুিলশ এয়ার সািভkস-এর
(এনিপএএস) 0হিলক>ারQেলােক 0মাতােয়ন করা হেয়িছল।

১.৪

এই অি8কাে: 0মাট ৭১ 0লাক তােদর Wাণ হািরেয়েছন যার মেধC িশt 0লাগান 0গামস ও অLভqs
k আেছ 0য পের
হাসপাতােল মৃতজাত িছল। অি8কা: চলাকালীন 0মাট ২২৭ জন 0লাক, উভয় বািসUা এবং িভ[জটর িব[\ং 0থেক 0বঁেচ
0বিরেয় আসেত 0পেরিছেলন। ১৯তম তলার বািসUা মািরয়া 0ডল িপলর বরটন 0সই রােত টাওয়ার 0থেক 0বিরেয় আসেত
0পেরিছেলন তেব িতিন আQেন খুবই খারাপভােব Yিত1‡ হেয়িছেলন এবং আনুমািনক সাত মাস পর িতিন মারা
যান।222

২

পাবিলক অিভেযাগ এবং তদে:র প<িত

২.১

১৯এ 0সে>yর ২০১৭ তািরেখ বাইhমCানস সিলিসটস k এলএলিপ ˆারা আইিপিসিস-এর237 (জানুয়ারী ২০১৮ 0থেক
আইওিপিস নােম Šাত) িনকট িমiার নািবল tেকয়র-এর কতৃেk ‹ একJট পাবিলক অিভেযাগ •জু করা হেয়িছল িযিন
01নেফল টাওয়ার অি8কাে: তার ছয় জন আŒীয়েদরেক হািরেয়েছন। এই অিভেযােগ িন•বিণতk দুইJট ভাগ িছল:
•

বািসUােদর ধারণা িছল 0য 0হিলক>ারJট WকৃতপেY একJট 0রসিকউ 0হিলক>ার 0যটােক তােদর িব[\ংেয়র
শীষSান
k
0থেক উ^ার করার জনC 0মাতােয়ন করা হেয়েছ।

•

২.২

২৪ তলার িব[\ংেয়র কাছাকািছ 0হিলক>ার অপােরশন হওয়ার কারেণ হয়েতা 0রাটর ওয়াশ-এর সৃJŽ হেয়িছল
যার ফেল অি8কাে:র অবSা ও িব‡ার আরও খারাপ হেয় িগেয়িছল।

0রকিডkংেয়র জনC আইিপিসিস এই অিভেযাগJটেক এমিপএস এবং ওেয়i ইয়কkশায়র পুিলশ-এর (এনিপএএস-এর
উপযুs কতৃপ
k Y িহেসেব) িনকট পাJঠেয়িছল। ২৮এ 0সে>yর ২০১৭ তািরেখ PC/3885/17 0রফােরেdর অধীেন
এমিপএস এই অিভেযাগJটেক 0রকডk কেরিছল এবং একই িদেন আনু—ািনকভােব আইিপিসিস-এর কােছ এই মামলাJটেক
0ফরত 0রফার কেরিছল। ২ অে˜াবর ২০১৭ তািরেখ ওেয়i ইয়কkশায়র এই মামলাJটেক আইিপিসিস-এর িনকট 0রফাের
কেরিছল।
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২.৩

২৮এ নেভyর ২০১৭ তািরেখ আইিপিসিস কতৃক
k এই বCাপরJট0ক তােদর তদারিকেত পিরচািলত একJট তদL িহেসেব
0ঘািষত করা হেয়িছল। এমিপএস এবং ওেয়i ইয়কkশায়র পুিলশ উভয় স™ত হেয়িছল 0য ওেয়i ইয়কkশায়র পুিলেশর
সহেযািগতায় এমিপএস এই তদL পিরচািলত করেব।

২.৪

আইিপিসিস কতৃক
k 0লখক িডএস [•স ি1িফথ-0ক তদLকারী অিফসার িহেসেব িনেয়াগ করা হেয়িছল।

২.৫

২৩ 0সে>yর ২০১৯ তািরেখ তদLকারীেক আইওিপিস কতৃক
k অবিহত করা হেয়িছল 0য নািবল tেকয়র-এর ভাই িহসাম
tেকয়র 0ক ইrােরসেটড পাJটk (আইিপ) 0iটাস 0দওয়া হেয়িছল।

৩

অন?ান? তদ:

৩.১

অি8কাে:র পিরিSিত এবং কারণ স}েকk এমিপএস šাrলাইন পুিলিশং - 0›শািলi •াইম (পূেব kহিমসাইড অCা:
িসিরয়াস •াইম কমাh নােম Šাত) ˆারা পিরচািলত চলমান 0ফৗজদাির তদেLর নাম হেg অপােরশন নথেলহ।
k
01নেফল টাওয়ার গণ তদL ([জJটআই) চলমান রেয়েছ (https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/) এবং
ওেয়iিমdটার কেরানার 0কােটk ৭০Jট আলাদা-আলাদা তদL 0খালা এবং খািরজ করা হেয়েছ।222 ইকুয়ািলJট অCাh
িহউমCান রাইটস কিমশন (ইএইচআরিস) ও এই দুঃখজনক ঘটনার মনবািধকার এবং সমতা স}িকkত িদকQেলার
পযােলাচনা
k
করেছ (https://www.equalityhumanrights.com/en/following-grenfell) \

৩.২

অপােরশন নথেলগ
k
তার তদেLর একJট অংশ িহেসেব অি8কা: জুেড় 0হিলক>ার 0মাতােয়ন করার সাYCWমাণ Wা³
কেরেছ এবং 0বিশরভাগ এক[uত সাYCWমাণ িডিপএস তদেL বCবহার করার জনC উপযুs িছল। অতএব কাযকর
k এবং
িব‡ীণভােব
k
সাYCWমাণ 0শয়ার করার কথা িন[´ত করার জনC আইওিপিস-এর তদারিকেত িডিপএস এবং অপােরশন
নথেলহ-এর
k
মেধC একJট 0মেমােরhাম অব আhারiCা[hং িনেয় স™ত হওয়া হেয়িছল।
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8

টামস
B অব DরফােরেFর

৪.১

এমিপএস এবং আইওিপিস-এর মেধC সহেযািগতায় µতির করা টামসk অব 0রফােরdQেলা িন•বিণতk রেয়েছ:
1.

১৯ 0সে>yর ২০১৭ তািরেখ নািবল tেকয়র ˆারা •জু করা অিভেযাগ িনেয় তদL করা এবং িবেশষভােব পরীYা
করার 0চŽা করা 0য:
a. পুিলশ 0হিলক>ারQেলােক 0মাতােয়ন করার কারেণ 0হিলক>ার ˆারা WাণরYা করার আশায় িকছq
বািসUােদরেক 01নেফল টাওয়ােরর শীষSােন
k
রেয় 0যেত বা 0সখােন উেঠ আসেত Wেণািদত করা হয়িছল;;
b. পুিলশ 0হিলক>ার স}িকkত 0কানও পুিলেশর িববৃিত বা মLেবCর কারেণ িকছq বািসUােদরেক 0হিলক>ার
ˆারা WাণরYা করার আশায় 01নেফল টাওয়ােরর শীষSােন
k
রেয় 0যেত বা 0সখােন উেঠ আসেত Wেণািদত
করা হেয়িছল।;
c.

01নেফল টাওয়ােরর এতটা কােছ পুিলশ 0হিলক>ার অপােরশেনর কারেণ অি8কা:Jট আরও খারাপ হেয়
িগেয়িছল এবং;;

d. ঘটনাSেল পুিলশ 0হিলক>ার 0মাতােয়ন করার নCাযCতা Wিতপািদত করা হয়।
2.

ইউেরাপীয় কনেভনশন অন িহউমCান রাইটস-এর (ইিসএইচআর) অধীেন রাে·র তদLকারী দািয়‹ পূরণ করেত
সাহাযC করা এবং যত দূর সƒব িন[´ত করা 0য এই অিভেযােগর তদL 0যন ¸াধীন ও কাযকর
k ও 0খালা এবং শী¹
হয় এবং 0যখােন সƒব 0সখােন স}ূণ k তথCQেলােক 0যন Wকাশ করা হয় এবং এেত যিদ 0কানও িশYা থােক
তাহেল তা 0যন 1হণ করা হয়।

3.

পুিলশ িরফম k অCা˜ ২০০২-এর ধারা ৩-এর অনুেgদ ১৯িব অনুসাের যিদ তদL চলাকালীন সময় এমন িকছq
সামেন আেস যা ইিºত কের 0য পুিলশ বািহনীেত কমরত
k
0কানও বC[s হয়েতা একJট 0ফৗজদাির অপরাধ
কেরেছন বা এমন 0কানও ভােব বCবহার কেরেছন যার ফেল শা[‡মূলক কায•ম
k
পিরচািলত করা নCাযC মেন হয়
(অথাত
k 'আচরণ স}িকkত 0কানও মামলা' আেছ িকনা) তাহেল িবেশষ Wেয়াজনীয়তা স}েকk অনুেgদ ১৯িব 0ত
উি¼িখত প^িত অনুসরণ করা হেব এবং তদেLর টামসk অব 0রফােরেd উপযুs সংেশাধন করা হেব।

4.

0কানও সাংগঠিনক িশYা আেছ িকনা তা িবেবচনা ও িরেপাটk করা এবং এেত িন•বিণতk অLভqs
k রেয়েছ:
a. এই ঘটনার আেলােক িক পুিলশ নীিত বা প^িতেত 0কানও পিরবতkন করার Wেয়াজন তq েল ধরা হেয়েছ।
b. এই ঘটনার আেলােক িক এমন 0কানও 0বi WCাকJটস তq েল ধরা হেয়েছ যা 0শয়ার করা উিচত।
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ভাগ II - সা,-.মাণ
৫

ন?াশনাল পুিলশ এয়ার সািভBস

৫.১

এনিপএএস-এর সংিQ^ িববরণ

৫.১.১

ইংলCাh এবং ওেয়লস জুেড় সকল ৪৬ পুিলশ সািভkসQেলােক নCাশনাল পুিলশ এয়ার সািভkস (এনিপএএস) তার ১৫Jট
অপােরJটং 0বস 0থেক বডkারেলস এয়ার সােপাটk Wদান কের: 45a
এনিপএএস 0রডিহল (সাির)
এনিপএএস লhন
এনিপএএস 0বারহCাম (এেস½)
এনিপএএস 0বনসন (অ½েফাডkশায়র)

দি$ণ পূব) অ+েল এনিপএএস-এর অপাের4ং 6বসসমূহ

এনিপএএস 0বানমাউথ
k
এনিপএএস এে½টর
এনিপএএস 0সr এথন (দিYণ ওেয়লস)
এনিপএএস িফলটন (ি¾iল)
এনিপএএস হাসবh বসওয়াথ (ইi
k
িমডলCাhস)
এনিপএএস বািমংহাম
k
এনিপএএস িফলটন (ি¾iল)
এনিপএএস বারটন (মCানেচiার)
এনিপএএস ডনকCাiার
এনিপএএস কার 0গট (ওেয়i ইয়কkশায়র)
এনিপএএস ডনকাiার
৫.১.২

এনিপএএস-এর গঠন অে˜াবর ২০১২-0ত হেয়িছল এবং অCােসািসেয়শন অব িচফ পুিলশ অিফসাস k (এিসিপও) কতৃক
k
পিরচািলত পুিলশ এয়ার সােপাটk সািভkেসস-এর জাতীয় পযােলাচনার
k
পর 0সটােক পযায়•িমকভােব
k
t• করা হেয়িছল।
এনিপএএস-এর আেগ িকছq পুিলশ সািভkসQেলা তােদর িনজ¸ এয়ার সােপাটk ইউিনট চালাত অথবা পােশর পুিলশ
সািভkেসর সােথ এQেলােক 0শয়ার করত এবং পযােলাচনার
k
মাধCেম িনধািরত
k
করা হেয়িছল 0য এই সািভkসQেলা খ[:ত
িছল এবং এেকবােরই সা¿য়ী িছল না। সকল পুিলশ সািভkস 0যৗথভােব এনিপএএস-এর অথায়ন
k
কের এবং তােদর বCবহার
অনুসাের WেতCকJট সািভkস সমানুপািতকভােব আিথক
k 0যাগদান 0দয়। এনিপএএস হেg একJট জাতীয় পিরেষবা 0যটােক
ৃ
ওেয়i ইয়কkশায় পুিলশ কতক
k Wদান করা হয় এবং এটা একJট জাতীয় 0বােডkর অধীেন থােক যার ˆারা এনিপএএস কম k
পিরকÀনা এবং নীিত িনধারণ
k
করা হয়। সবদা
k সুরিYত অপােরশন িন[´ত করার জনC দC িসিভল এিভেয়শন অথিরJট
(িসএএ) িনিবড়ভােব এনিপএএস-এর সেº কাজ কের।45a অিতিরs িববরণ এনিপএএস-এর ওেয়বসাইট
http://www.npas.police.uk/-এ উপলÁ আেছ।

৫.২

Gহিলক`ারaেলার ব*বbাপনা ও Gমাতােয়ন করা

৫.২.১

ওেয়কিফ\ ওেয়i ইয়কkশায়ের অবিSত একJট 0কÂীয় অপােরশনস 0সrােরর মাধCেম এনিপএএস পিরেষবার
অনুেরাধQেলােক সামলােনা হয়। অপােরশনস 0সrার িদেন ২৪ ঘÃা এবং বছের ৩৬৫ িদন 0খালা থােক এবং পাঁচJট
lাইট িডসপCাচেরর Jটম 0টিলেফান এবং ইেলকÄিনক বাতkা উভেয়র মাধCেম অনুেরাধQেলােক 0Wােসস কেরন এবং
িন[´ত কেরন 0য 0হিলক>ারQেলােক 0যন দY ও কাযকরভােব
k
বরাÅ করা হয় এবং অনুেরাধQেলােক উপযুsভােব
অ1ািধকার 0দওয়া হয়। একজন lাইট িডউJট অিফসােরর তদারিকেত এই অপােরশনQেলােক পিরচািলত করা হয়।
অপােরশন 0সrার িকÆ জনগণ 0থেক কল 1হণ কের না। এয়ার•াফট 0মাতােয়ন করার অনুেরাধQেলােক 1হণ বা
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WতCাখCান করার জনC অপােরশন 0সrােরর iাফ বC[sগত পুিলশ সািভkসেদর সেº তােদর িনজ-িনজ কেvাল •েমর
মাধCেম 0যাগােযাগ কের এবং তারপর এয়ার•াফট 0মাতােয়ন করার জনC পযায়•েম
k
বC[sগত এনিপএএস 0বসQেলার
সেº 0যাগােযাগ কের। তারপর lাইেট থাকাকালীন সমেয় অপােরশনস 0সrার 0হিলক>ারQেলার সেº 0যাগােযােগ
থােক এবং একJট ইেলকÄিনক মানিচেuর মাধCেম তােদর অ1গিতর উপর নজর রােখ ও এর সাহােযC অপােরশনস
0সrােরর iাফ সবদা
k এয়ার•াফেটর অবিSিতর উপর নজর রাখেত পাের এবং অনুেরাধ করা কােজর জনC সবেচেয়
উপযুs এয়ার•াফট 0কাথায় অবিSত রেয়েছ তা জানেত পাের যার সাহােযC উঠিত অ1ািধকারQেলার 0Yেu €ুত ও
নমনীয় Wিত[•য়া Wকাশ করা সƒব হয়। অপােরশনস 0সrােরর মাধCেম এনিপএএস তার সহেযাগী সংSাQেলােকও
সািভkস Wদান করেত পাের 0যমন ফায়ার অCাh 0রসিকউ সািভkেসস বা ি¾Jটশ Äাdেপাটk পুিলশ (িবJটিপ)45a।
৫.২.২

01নেফল টাওয়ার অি8কা: ঘটার সময় লhেন একJট আলাদা এনিপএএস অপােরশনস 0কÂ িছল 0যটা এমিপএস-এর
কতৃক
k সকল এয়ার সােপাটk সং•াL অনুেরাধQেলােক 0Wােসস করত।S30,S55এনিপএএস লhেনর িনজ¸ lাইট
িডসপCাচর িছল এবং তারা সরাসির এমিপএস 0থেক অনুেরাধ 1হণ করেত পারত। তারা এমিপএস িসএিড িসেiেমরS55
উপর ও নজর রাখেত পারত যার সাহােযC তারা €ুত এমন 0কানও ঘটনােক সনাs করেত পারত যা ধীের-ধীের Q•তর
Çপ ধারণ করেছ এবং 0যখােন সƒবত 0হিলক>ােরর্ Wেয়াজন হেত পাের এবং তারা সময় থাকেত 0সখােন 0হিলক>ার
0মাতােয়ন করার কথা িবেবচনা কের মূলCবান সময় বাঁচােত পারেত। এয়ার•াফট 0মাতােয়ন করার পর এনিপএএস-এর
সদর দফতর তার lাইেটর উপর নজর রাখত এবং Wেয়াজন হেল তারা আবার এয়ার•াফট 0মাতােয়ন করেত পারত।S30
২০১৭ সােলর নেভyর মােস এনিপএএস লhেনর এই ¸াধীনতা 0শষ হেয়িগেয়িছল এবং সকল এয়ার•াফট 0মাতােয়ন
করার অপােরশনQেলােক এনিপএএস অপােরশনস 0সrার ওেয়কিফে\র কােছ SানাLিরত করা হেয়িছল।S632

৫.২.৩

0য 0কানও পুিলিশং কমকাে:র
k
সমান এই 0Yেuও উপযুsতা এবং উপকািরতা স}েকk ভােলাভােব িবেবচনা করার
পরই এয়ার•াফট 0মাতােয়ন করার িস^াL 1হণ করা উিচত। 0কানও ঘটনায় এয়ার•াফট 0মাতােয়ন করার পর 0সই
ঘটনার 0ময়াদ চলাকালীন সমেয় এয়ার•াফেটর িনয়‚ণ এবং বCবSাপনা 0সই পুিলশ সািভkেসর কােছ থাকেব 0য এই
সাহােযCর অনুেরাধ কেরিছল। তেব lাইেটর উপর নজর রাখার দািয়‹ এখনও অপােরশনস 0সrােরর কােছ থাকেব এবং
তােদর কােছ অিধকার আেছ 0য দরকার হেল তারা এই এয়ার•াফটেক 0কানও 0বিশ অ1ািধকারপূণ ঘটনাSেল
k
পাঠােত
পাের। িবপদ, ঝু ঁ িক এবং 0লাকসান এবং ঘটনার 0Yেu এই এয়ার•াফট এবং তার ক্• (কমÊবৃU) সƒবত কী Wেয়াগগত
মূলC Wদান করেত পাের এই সব িকছq িবেবচনা করার পরই এয়ার•াফট 0মাতােয়ন করার িস^াL 1হণ করা হয়।45a
সামËসCপূণ ও
k ›Žভােব িস^াL 1হণ করার জনC সকল এয়ার•াফট 0মাতােয়ন করার অনুেরােধর 0Yেu এনিপএএসএর িস^াL 1হেণর মেডল WেযাজC হয় (িচu ১)।
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৫.২.৪

িচ$ ১: এনিপএএস িস9া: ;হেণর মেডল

উৎস - এনিপএএস *+া-াড/ অপাের3টং 67ািসজার: 6মাতােয়ন এবং িনয়>ণ (৪৫এ)

৫.২.৫

এনিপএএস iCাhাডk অপােরJটং 0Wািসজার-এর (এসওিপ) এয়ার•াফট 0মাতােয়ন এবং িনয়‚ণ িনেদk শাবলীেত
0হিলক>ার 0মাতােয়ন স}িকkত W[•য়ার িব‡ািরতভােব বণনা
k করা হেয়েছ।45a অপােরশনস 0সrােরর মCােনজার এবং
এনিপএএস িচফ পাইলট ও এই W[•য়ার বCাখCা Wদান কেরেছনS30,S31 (িচu ২) ।
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িচ$ ২: এনিপএএস 6হিলক>ার 6মাতােয়ন AিBয়া

৫.২.৬
1. এনিপএএস-*ক
সািভ.স
অনুেরাধ
পাঠােনা

Dয পুিলশ সািভBেসর সাহােয>র Yেয়াজন আেছ Dস এক~ট ইেলক•িনক বাতBা বা Dটিলেফােনর মাধ>েম
এনিপএএস-এর সে€ Dযাগােযাগ কের এবং িনেমািনক িরেপাটB (REPORT) ব>বহার কের িন†বিণতB
নূ>নতম তথ> Yদান কের (DযেMে‡ Dযমন Yেযাজ>):
সাহােয>র কারণ (ঘটনার ধরণ ও ঘটনা Dকান সময় ঘেটেছ)
স~ঠক অবSান
ব>cŠ বা বাহেনর িববরণ, Dসটােক Dশষ বার কখন Dদখা হেয়িছল, Dসটা Dকান িদেক যা‡া করিছল,
িববরণ
ঘটনাSেল Dকান-Dকান অিফসার আেছন - ঘটনাSেল িক একজন অিফসার আেছন, Dসখােন িক
Dকানও ধরেণর িনয়Œণ ব>বSা করা হেয়েছ?
DহিলকQােরর কী ভূ িমকা আেছ
টক গ্^প (অথাত
B Dরিডও চ>ােনল) এবং Sানীয় ঘটনার লগ ন•র
মেন রাখেবন Dয অত>9 জ^ির ঘটনার DMে‡ Yেয়াজনীয় তেথ>র পিরমাণ •াস কের ‘ধুমা‡
অবSান, ঘটনার Yকার, টক গ্^প এবং ঘটনার ন•র Yদান করা যেথ’ হয়।

2. সািভ.স
অনুেরাধ 6হণ
করা এবং
;েয়াজনীয়তার
মূলCায়ন
3. বাEেবাপেযািগ
তা
সHিক.ত
মূলCায়ন

একজন এনিপএএস ”াইট িডসপ>াচর কতৃক
B '—ম' B ক˜™উটার িসে—েম হােত কের অনুেরাধ~টেক
Dরcজ—ার করা হয় এবং এনিপএএস িস;া9 jহণ মেডল ব>বহার কের িতিন িবপদ ও Mিত এবং
ঝুঁিকর িভিœেত এই অনুেরােধর মূল>ায়ন কেরন। Dয পুিলশ সািভBস •ারা সাহােয>র অনুেরাধ জানােনা
হেয়েছ তােক অবিহত করা হয় Dয —ম B লগ অনুসাের তােদর Dমাতায়েনর অনুেরাধ Yেয়াজনীয়
মানদ| Dক পূরণ কের িকনা।
যিদ Yেয়াজনীয় মানদ|Rেলােক পূরণ করা হয় তাহেল বাoেবাপেযািগতার িভিœেত কায~টক
B
মূল>ায়ন করা হয়। এই মূল>ায়ন পিরচািলত কের Yিতপািদত করা হয় Dয সািবক
B পুিলশ Yিতcvয়ােত
িক এয়ারvাফট এবং ক্^ তােদর সর[াম এবং YিশMণ ব>বহার কের Dকানও উপকারী অবদান
িদেত পারেবন িকনা। এই মূল>ায়েনর পর ”াইট িডসপ>াচররা আবার অনুেরাধ~টেক হয় jহণ বা
Yত>াখ>ান কেরন। এই িস;া9 হয়েতা অপাের~টং Dবস-এ অবিSত ক্^-এর সে€ পরামশ B করার
পর jহণ করা Dযেত পাের।

4. Jানীয়
এনিপএএস
*বস-*ক এই
কােযর.

যিদ অনুেরাধ~ট Yেয়াজনীয় এবং সাধ> হয় তাহেল ”াইট িডসপ>াচর সবেচেয় উপযুŠ এনিপএএস
অপাের~টং Dবস-এর সে€ Dযাগােযাগ কের তােদর িডউ~ট ক্^-Dক এই কােযরB দািয়žভার Dদন।

দািয়Mভার
*দওয়া
5. *মাতােয়ন

অপাের~টং Dবস-এর ক্^-Dক ঘটনােয় Dমাতােয়ন করা হয় তেব ‘ধুমা‡ যিদ পাইলট মেন কেরন
Dয এটা আইিনভােব এবং সুরিMতভােব করা সŸব হেব। এয়ারvাফট এবং ক্^-এর সুরMা িনc ত
করার চূ ড়া9 আইিন দািয়ž িক¢ পাইলেটর হােত থােক এবং যিদ না তারা এক~ট R^žপূণ B
সুরMামূলক সমস>া সনাŠ কেরন তাহেল Dমাতােয়ন করার িস;া9 অপােরশF Dস£ােরর হােত
থােক। Dমাতােয়ন করার সময় সকল Yাসি€ক িবমান আইন এবং সুরMা প;িত অনুসরণ করা
অপিরহায বেল
B
গণ> করা হয়।

6. Qাইট-ফেলাইং
;TUয়া

িসএএ-এর Yেয়াজন অনুসাের Dটক-অেফর পর, অপােরশনস Dস£ােরর —াফ এক~ট ”াইটফেলাইং Ycvয়া ‘^ কেরন (সুরMার জন> চলমান পযেবMণ)।
B
এেত সমেয়-সমেয় কমস Dচক
করা অ9ভ¤Š
B রেয়ছ যার সাহােয> িনc ত করা Dযেত পাের Dয এয়ারvাফট এবং ক্^ স™েকB তথ>
লভ> আেছ।
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7. এনিপএএস
অপােরWটং *বস
পযেবXণ
.

অপাের~টং Dবস কে¥াল ^েমর —াফ ঘটনা লগ অ>াে¦স করেত পােরন এবং Dরিডও চ>ােনল
মিনটর করেত পােরন যােত তারা vমবধমান
B
ঘটনাRেলােক সনাŠ করেত পাের এবং সময়
বাঁচােনার উে§েশ> আেগ Dথেক DহিলকQার Dমাতােয়ন করার িবষেয় িবেবচনা করেত পাের। যিদ
যথাসমেয়র পূেব Dমাতােয়ন
B
করা হয় তাহেল এয়ারvাফট~ট অপােরশনস Dস£ােরর ”াইট-ফেলাইং
প;িতর অধীেন থাকেব।

8. ঘটনা সHিক.ত
িদকিনেদ.শ

Dকানও ঘটনাSেল Dপৗ©ছােনার পর ক্^ Sানীয় পুিলেশর সে€ Dরিডও •ারা Dযাগােযাগ কের। ক্^
সরাসির পুিলশ কে¥াল ^ম এবং ইcFেড£ কমাnােরর সে€ কথা বেল এবং কায িনেয়
B
সªত হয়।
অপােরশনস Dস£ার বা অপাের~টং Dবস উভেয়র মেধ> Dকউ ক্^-Dক Dকানও ট>াক~টকাল
িদকিনেদB শ Dদয় না; এটা কেঠারভােব ‘ধুমা‡ Sানীয় পুিলশ/ইcFেড£ কমাnার এবং ক্^-এর
জন>। অপােরশনস Dস£ােরর কােছ Sানীয় পুিলশ সািভBস Dরিডও চ>ােনল বা ক˜™উটার িসে—মএর অ>াে¦স Dনই সুতরাং তারা িনেজ ঘটনা~টর উপর নজর রাখেত পাের না; তারা ‘ধুমা‡
তােদরেক পাঠােনা তেথ>র উপর িনভBর কের।

9. পুনরায় কায .
িনধারণ
.

যিদ Dকান উ- অjািধকােরর কায Bসামেন আেস তাহেল এনিপএএস ক্^-Dক Dসখােন Dমাতােয়ন
করা Dযেত পাের। তেব তাদরেক অবশ>ই অপােরশনস Dস£ার Dথেক অনুেমাদন িনেত হেব এবং
অYেয়াজনীয় িবল• যােত না ঘেট তা িনc

িবষয়ব&

ত করার জন> এটা সাধারণত Dমৗিখকভােব করা হয়।
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৫.৩

Gহিলক`ােরর ভূ িমকা

৫.৩.১

ইংলCাh ও ওেয়ল45a জুেড় পুিলশ সািভkস এবং সহেযাগী সংSােদর জনC এনিপএএস নানান ধরেণর কায kকের যার মেধC
িন•বিণতk অLভqs
k রেয়েছ তেব tধু এই পযL
k সীিমত নয়:
a.

িনেখাঁজ বCT`েদরেক *খাঁজা
DহিলকQাররা অেনক বড় অ®ল কাভর করেত পাের এবং এর মাধ>েম তারা ভূ Sেল অবিSত সাচB ইউিনেটর সাহায> কের।
মানুষজনেদর শারীিরক তােপর মাধ>েম DহিলকQােরর থামাল
B ইেমcজং ক>ােমরা ¯ুত Dলাকেদরেক সনাŠ করেত পাের
িবেশষভােগ Dখালােমলা Sেল বা জেল।

b.

অপােরশনাল ফেলৗ এবং বাহেনর পcাdাবন
Yায়ই এমন সকল বাহনেদর জন> DহিলকQােরর সাহায> চাওয়া হয় যারা পুিলেশর জন> থােমন িন এবং এেত ভূ Sেল অবিSত
Dলাকজনেদর জন> ঝুঁিক •াস হয়। ক্^ স™ূণ Bভাষ> ব>াখ>া Yদান করেত পাের যার সাহােয> বাহন~টেক পিথমেধ> Dরাধ করা
Dযেত পাের এবং যতটা সুরিMতভােব সŸব Dসটােক থামােনা Dযেত পাের। িভিডও ফুেটজ উপকারী সাM>Yমাণ হেত পাের।

c.

সেfহভাজন বCT`েদরেক gCাক করা এবং তােদর অবJান িনধািরত
.
করা
অপরােধ শািমল সে°হভাজন ব>cŠেদর প

া;াবন করা বা D•স করার জন> DহিলকQারRেলা উপকারী হয় Dযমন ধ^ন

Dসই সকল ব>cŠেদর DMে‡ যারা বাহন থামােত চায় িন এবং তারপর Dকাথাও বাহন থািমেয় Dসখান Dথেক পািলেয় Dগেছন।
বড়-বড় অ®লRেলােক ¯ুত সাচB করা এবং িভজুয়াল বা থামাল
B ইেমcজং ক>ােমরা ব>বহার করা অত>9 মূল>বান হেত পাের।
থামাল
B ইেমcজং ক>ােমরাRেলা অ'কাের লুিকেয় থাকা সে°হভাজন ব>cŠেদরেক সনাŠ করেত পাের যখন ভূ Sেল অবিSত
অিফসারেদর জন> তােদরেক Dখাঁজা সŸব হয় না।
d.

জনগণেক সুশৃjল রাখা
বড় আকােরর জনগেণর ঘটনার সময় িভেড়র গিতিবিধর উপর নজর রাখার জন> এবং Dকানও িবশৃ±লতা ‘^ হে² বা
ছড়াে² িকনা তা Dদখার জন> এবং jাউn কমাnােরর সে€ Dযাগােযােগ থাকার জন> DহিলকQারR;Dলা খুবই উপকারী হয়।
ক>ােমরায় Dতালা ছিবRেলােক পুিলশ কে¥াল ^েম লাইভ পাঠােনা Dযেত পাের এবং এর সাহায> কমাnাররা ঘটনা~টর
ব>বSাপনা এবং পুিলশ Dমাতােয়ন করার িবষেয় uাত িস;া9 jহণ করেত পাের।

e.

হাই *;াফাইল টহল
িকছ¤ িবেশষভােব িনিদB ’ অ®েল ³’ভােব এবং সাধারেণর Dচেয় কম উ-তায় ”াই কের এনিপএএস Dসই সমo Sানীয় পুিলশ
অ®লেদর সাহায> করেত পাের যারা হাই-DYাফাইল টহেলর কাজ পিরচািলত করেছ। এর সাহােয> তােদরেক আেশপােশর
Dকানও অন> ইমাcজBং ঘটনায় ¯ুত Dমাতােয়ন করা Dযেত পাের।

f.

g.

কমm এবং সরnােমর পিরবহন
িবেশষu অিফসারেদরেক বা সর[ামেক ¯ুত একc‡ত কের Sানা9িরত করার জন> এয়ারvাফট~টেক ¯ুত পুনরায় কনিফগার
করা Dযেত পাের।
Xিত6E বCT`েদরেক Jানাpিরত করা
Yাণঘাতী পিরিSিতেত Mিতjo Dলাকজনেক হাসপাতােল Sানা9িরত করা যখন এয়ার অ>া•ুেলF উপল´ না থােক।
হাসপাতাল যাওয়ার পেথ Mিতjo Dলাকজেনর িচিকৎসা করার জন> প>ারােমিডক ও থাকেত পাের। পিরচালনার িনেদB শাবলী
উে¶খ কের Dয এই ধরেণর অপােরশন ‘ধুমা‡ Dশষ উপায় িহেসেব ব>বহার করা উিচত যখন পিরবহেনর Dকানও অন> সাধন
উপল´ না থােক বা উপযুŠ বেল গণ> না করা হয়।

h.

*ফােটা6ািফক কায .
Yেত>ক~ট DহিলকQাের নানান ধরেণর িভিডও এবং ি—ল ছিব Dতালার ক>ােমরা থােক যার সাহােয> Yামািণক দৃেশ>র ছিব Dতালা
Dযেত পাের অথবা অপােরশেনর পিরক·না ¸তির করার জন> এটা ব>ব¹ত হেত পাের।

i.

লাইভ িভিডও িtম (ডাউনিলw)

িবষয়ব&
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অন-DবাডB ক>ােমরা •ারা Dতালা িভিডও-Dক এনcvপট করা সংেকেতর মাধ>েম এলএফিব-এর জন> এক~ট Sায়ী অ>াে£না
সাইট বা DপােটB বল িডবাইেস লাইভ DYরণ করা Dযেত পাের। ইcFেড£ কামাnাররা Dযমন ধ^ন দমকল বািহনীর কমাn বাহন
বা কে¥াল ^ম এই িভিডও ফুেটজ~টেক লাইভ Dদখেত পাের। পরবতºকােল Yেয়াজন হেল পুনরায় ব>বহার করার জন> এই
ডাউনিল» িফড~টেক DরকডB করা হয় এবং এক~ট সাভBাের (এমিপএস-এর জন> ল>ামেবথ-এ অবিSত এমিপএস কে¥ােলর
সুরিMত িসে—ম) আকBাইভ করা হয়।
৫.৩.২

এনিপএএস এয়ার•াফট lাইং অপােরশনQেলােক সুরিYত এবং কাযকরভােব
k
পিরচািলত করার জনC এনিপএএস িচফ
পাইলট হেgন পাইলটেদর 0পশাদার Wধান বC[s।156

(para 1.3.4)

িচফ পাইলট বCাখCা কেরন 0য িকভােব সাধারণত

এনিপএএস 0হিলক>ারQেলােক সাচk অCাh 0রসিকউ ভূ িমকায় বCবহার করা হয় না এবং ক্• িনয়িমতভােব 0রসিকউ
অপােরশন পিরচািলত করার জনC WিশYণ অজkন কের না এবং 0হিলক>ারQেলােত উইj থােক না। তেব
0হিলক>ারQেলা নমনীয় এবং কখনও-কখনও ক্• িনেজেদরেক এমন সকল পিরিSিতেত 0পেত পাের যখন তােদরেক
তাৎYিণক Wাণঘাতী িবপেদ 0লাকেদর সাহাযC করেত হয়। এেত অLভqs
k রেয়েছ সাধারণত 0হিলক>ারেক লCাh করা
এবং ক্•-0ক 0মাতােয়ন করা যােত তারা ভূ তেল 0লাকেদর সাহাযC করেত পাের। ফাik-এড িকট ও 0Íচর এবং
িডিফি¾েলটরQেলােক সেº রাখা হয় এবং ক্• িকÆ ফাik-এড WিশিYত। যিদ লCাh করার জনC ভূ তলেক উপযুs বেল
গণC না করা হয় তাহেল ক্•-0ক 0মাতােয়ন করা জনC এয়ার•াফট ভূ তল 0থেক কেয়ক ফুট উপের 0হাভার করেত পাের
(এটােক 0হাভার িডেÎিনং বলা হয়)।S31
৫.৩.৩

িচফ পুিলশ এই বCাখCাও Wদান কেরেছন 0য লhন ফায়র ি¾েগড-এর (এলএফিব) অনুেরােধ Wায়ই বড় অি8কাে:র
0Yেu এনিপএএস-0ক 0মাতােয়ন করা হয়। 0হিলক>ার কতৃক
k এলএফিব 0ক Wদান করা ডাউনিলÏ অি8কাে:র একJট
সামি1ক ছিব WÐত কের, আটকা পড়া 0লাকেদর অবSান সনাs করেত সাহাযC কের, আQন িনভােনার জনC এলএফিবএর িস^াL 1হণ W[•য়ােত সহায়তা কের এবং রা‡া অCাে½স করার পথ খুজ
ঁ েত সাহাযC কের। অি8কাে: 0পৗ|ছােনার
পর 0হিলক>ার Wথমত আটকা পড়া 0লাকজনেদর অবিSিত সনাs করেত সাহাযC করেব িবেশষভােব এমন সকল
জায়গায় যা হয়েতা ভূ তল 0থেক 0দখা যায় না। 0রিডও বা পুিলেশর মাধCেম ফায়র ক্•-0ক এই তথC অবিহত করা হয়।
তারপর 0হিলক>ারJট িব[\ংেয়র চতq রিদেক ঘুের একJট লাইভ িভিডও িফড Wদান করেব। থামাল
k ইেম[জং কCােমরা
বCবহার কের 0হিলক>ার Ñংসাবেশষ এবং আেশপােশর হট›টQেলার উপর নজর রাখেব এবং 0সই সকল সƒবত
SানQেলােক সনাs করেব 0যখােন অি8কা: ছিড়েয় পড়েত পাের।S31

৫.৩.৪

এনিপএএস লhন 0বস মCােনজার ও িচফ পাইলেটর উভয় একমত 0য ২০০৫ সাল 0থেক (এনিপএএস গঠেনর পূেব)k
এনিপএএস এবং এলএফিব-এর মেধC 0মেমােরhাম অব আhারiCা[hং অনুসাের এলএফিব-0ক িভিডও িফেডর মাধCেম
সাহাযC Wদান করার জনC Wায়ই লhন জুেড় বড় অি8কা:Qেলােত এনিপএএস 0হিলক>ারQেলােক পাঠােনা হয়।S55

৫.৪

Gহিলক`ােরর Rকার

৫.৪.১

এনিপএএস দুই ধরেণর 0হিলক>ার বCবহার কের, এয়ারবাস 0হিলক>ারস,মূহ (পূেব ইউেরাক>ার
k
নােম Šাত) EC145
156.S31
(িচu ৩) এবং EC135 (িচu ৪)।
ভার এবং যাuী বহন করার Yমতার পিরেWিYত 0থেক EC145-এর তq লনায়
EC135িকছqটা 0ছাট। উভয় ধরেণর 0হিলক>াের সামেনর ডান িদেকর িসেট পাইলট বেসন এবং দুই টCাকJটকাল lাইট
অিফসাররা (0টএফও-সমূহ) সামেনর বাম িদেক এবং িপছেনর ডান িদেকর িসেট বেসন। EC135-এ একJট অিতিরs
যাuী িসট (িপছেনর বাম িদেক) আেছ এবং যিদ একজন Jটএফও-0ক অফেলাড করা হয় তাহেল এেত দুইজন যাuী 0যেত
পােরন। EC145-এ পাইলট ও দুইজন Jটএফও এবং দুইজন যাuীেদরেক বহন করার Yমতা আেছ। সাধারণত পুিলশ
0মাতায়েন দুইজন Jটএফও থােকন।S3101নেফল টাওয়াের 0মাতােয়ন করা সকল 0হিলক>াের Wেয়াজনীয় ক্• উপিSত
িছল। Wথম 0মাতায়েন িতনজন Jটএফও িছেলন এবং সকল পরবতÊ 0মাতায়েন দুইজন Jটএফও িছেলন।29
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৫.৪.২

িচ$ ৩: NPAS EC145

৫.৪.৩

িচ$ ৪: NPAS EC135

৫.৫

Gহিলক`ােরর সরgাম

৫.৫.১

WেতCকJট 0হিলক>াের িবিভÔ ধরেণর িবেশষŠ এবং Wযু[sগত সরËাম থােক। এই সরËােমর 0বিশরভাগ িব‡ািরত
িববরণ এই তদেLর পযােয়র
k
বাইের। এই তদেLর 0Yেu িন•বিণতk সরËামQেলােক Wাসিºক বেল গণC করা হয়:

৫.৫.২

ক*ােমরা
সকল এনিপএএস 0হিলক>াের মািÕ-0সdর কCােমরা িসেiম লাগােনা থােক 0যটা 0হিলক>ার বিডর সামেনর িদেক
টােরেট বসােনা থােক (িচu ৫ এবং ৬)। 01নেফল টাওয়াের 0মাতােয়ন করা 0হিলক>ারQেলা ˆারা িবিভÔ আলাদা-

িবষয়ব&

14

!"নেফল টাওয়ার অি/কাে1 পুিলশ !হিলক6ারসমূহ

আলাদা িসেiম বCবহার করা হয়। যিদও এক িসেiম 0থেক আেরকJটর মেধC ছিবর Qণমান এবং সুিনিদk Ž িনয়‚ণQেলা
িভÔ হয় তবুও কাঠােমাগতভােব সকল িতিনJট িসেiম একই সমান এবং এেদর টােরেটর মেধC িতনJট 0লd থােক।S31,156
a.

ওয়াইড অCােyল *ডলাইট কCােমরা (ইওডাব্লু)
এ~ট এক~ট —>াnাডB Dডলাইট ~টিভ ক>ােমরা যার এক~ট পিরবতBনেযাগ> জুম ফাংশন আেছ এবং এেত অ· আেলােত কাজ
করার Mমতাও আেছ।

b.

{টর *|াপ (ইওএন)
এ~ট এক~ট Dডলাইট সংকীণ Dফাকাস
B
ক>ােমরা Dযটা কাছাকািছ cজিনসRেলার পরীMা করার জন> হাই জুম Yদান কের। এটার
এক~ট Sায়ী জুম (জুম পিরবতBন করা সŸব নয়) এবং পিরবতBনেযাগ> Dফাকাস আেছ। এর সাহােয> এটা সহেজই িববরণ সনাŠ
করেত পাের Dযমন ১িকিম বা তার Dচেয় Dবিশ দূর Dথেক বাহেনর Dরcজে¼শন সনাŠ করা। এই DলF-এর অ· আেলােতও
কাজ করার Mমতা আেছ।

c.

থামাল
. ইেমTজং (Wটআই)
এক~ট ইন½ােরড DলF যার িবিভ¾ জুম পযায়
B আেছ (একটানা জুেমর পিরবেতB)। ~টআই DলF-~ট অত>9 সংেবদনশীল এবং
Dয cজিনেসর উপর নজর রাখা হে² তার তাপমা‡া অনুসাের এটার সংেবদনশীলতা পিরবিতBত করা Dযেত পাের।
উদাহরণ¿Àপ আRন হয়েতা এেতাটা গরম হেত পাের Dয 'ক>ােমরা D”য়ার' এড়ােনার জন> সংেবদনশীলতােক পিরবিতBত
করার Yেয়াজন রেয়েছ। িবপরীেত যিদ এমন Dকানও লM>বÁর Dখাঁজ করা হে² Dযটা তার আেশপােশর পিরেবশ Dথেক
‘ধুমা‡ খািনকটাই Dবিশ গরম Dযমন অরেণ> এক~ট বিড তাহেল লM>বÁ এবং তার আেশপােশর পিরেবেশর মেধ> তাপমা‡ার
পাথক>
B ³’ভােব Yকাশ করার জন> হয়েতা সংেবদনশীলতােক বাড়ােনার Yেয়াজন হেত পাের। ~টআই ক>ােমরা সংখ>াযুŠ
তাপমা‡া Yদান কের না বরং এটা কন•াে—র মাধ>েম তাপমা‡ায় পাথক>
B Yদান কের। উœN তাপমা‡াRেলা সাদা রেঙ Dদখা
যায় এবং আনুপািতকভােব ঠা|া cজিনসRেলা কােলা Dদখা যায় যিদও অপােরটােরর পছ° অনুসাের এটােক িবপরীত করা
Dযেত পাের। িচফ পাইলট ব>াখ>া Yদান কেরেছন Dয লM> বÁ Dথেক খািনকটা দূের থাকেল ~টআই ক>ােমরা Dসরাভােব কাজ
কের। খুব Dবিশ কােছ Dগেল দৃ~’েM‡ অত>9 সংকীণ হেয়
B
যায়। িবপরীতভােব যিদ ক>ােমরা খুব Dবিশ দূের থােক তাহেল ছিবেত
বণনার
B অভাব থাকেব এবং তার ফেল এটা উপকারী হেব না। সাধারণত িনরীিMত অ®ল Dথেক ৮০০-২০০০ ফুট উ-তায় সাচB
ক>ােমরাRেলােক Dসরাভােব ব>বহার করার Dযেত পাের ।S31

d.

হCা•েহ€ িডTজটাল কCােমরা
হ>াnেহd িডcজটাল ক>ােমরাও সে€ রাখা হয় যােত Yেয়াজন হেল ক্^ ি—ল ছিব ত¤ লেত পাের।

৫.৫.৩

কCােমরা ˆারা 0তালা ছিবQেলােক এয়ার•াফেটর িভতের টাচ-[Öন মিনটাের Wদিশতk করা হয়। এয়ার•াফটেদর মেধC
যথাযথ সরËাম এবং তার অপােরশন িভÔ হয়। তেব সকল এয়ার•াফেটর সরËাম ˆারা মিনটাের 0কায়াড-িডসেÎ
অনুেমািদত করা হয় যােত সকল িতনJট কCােমরাQেলােক একসােথ Wদিশতk করা 0যেত পাের এবং চতq থ k ছিবJট হেg
একJট ইেলকÄিনক মানিচu। এর মেধC 0য 0কানও ছিবেক বড় করা 0যেত পাের যােত মিনটাের tধুমাu 0সটাই 0দখা
যায়। এয়ার•াফটQেলােত িড[জটাল িভিডও 0রকডkার (িডিভআর) লাগােনা হেয়েছ যােত ক্•েয়র একজন সদসC যিদ
0রকডk ফাংশনJটেক স[•য় কেরন তাহেল িভিডও ফুেটজেক 0মমির কােডk 0রকডk করা t• হয় যায়। অপােরJটং 0বসএ 0মমির কাডkJটেক সরােনা যাওয়া 0যেত পাের এবং সাYCWমাণ িহেসেব বCবহার করার জনC ফুেটজJটেক একJট িড~এ SানাLিরত করা 0যেত পাের। Wেয়াজন হেল ফুেটজJটক একJট বC[sগত কCােমরা 0থেক বা একসময় সকল িতনJট
কCােমরা 0থেক 0রকডk করা 0যেত পাের। (িচu ৭ এবং ৮)

৫.৫.৪

িভিডও ডাউনিলh
সকল এনিপএএস এয়ার•াফেট এয়ারেবান 0ডটা
k
িলÏ (এিডএল) নামক একJট িসেiম আেছ 0যটা কCােমরাQেলা 0থেক
িভিডও িচuাবলীেক লাইভ ভূ তেল অবিSত 0বস িরিসভাের 0Wরণ করেত 0দয়। লhেন িতনJট আলাদা-আলাদা 0বস
িরিসভার আেছ। এই িরিসভারQেলা িভিডও কCাপচার কের এবং 0সটােক এমিপএস-এর হাডk-ওয়ায়ডk 1াউ: িভি×ক
িসিসJটিভ িসেiেম 0Wরণ কের 0যখান 0থেক 0সটােক পুিলশ কেvাল •েম 0দখা 0যেত পাের। এই ফুেটজJটক িকছq-িকছq
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পুিলশ এবং এলএফিব বাহেনও 1হণ করা 0যেত পাের এবং 0দখা 0যেত পাের (0যমন ধ•ন এলএফিব কমাh বাহন)।
এলএফিব কেvাল •েম একJট ৭০ ই[j Jটিভ আেছ যার উপর িচuাবলীJটেক Wদিশতk করা হয়। 0সই সেº 0পােটk বল
িরিসভার (লCাপটেপর মতন) ও আেছ যা িচuাবলীেক 1হণ করেত পাের। িসেiেমর মেধC এন[•পশন 0Wােটাকেলর
িসিরজ িনিমতk রেয়েছ 0যটা িন[´ত কের 0য পুিলশ এবং তােদর সহেযাগী এেজ[dরা সুরিYতভােব ফুেটজ অCাে½স
করেত পাের এবং যিদ 0কানও িভিড িÍম সংেবদনশীল ধরেণর হয় তাহেল পুিলশ 0সটােক 'লকডাউন' করেত পাের।
এয়ার•াফেটর মেধC এিডএল-এর সJঠক অন-0বাডk কেvাল িসেiম আলাদা হয় এবং 01নেফল টাওয়াের 0মাতােয়ন
করা 0হিলক>ারেদর ˆারা দুইJট আলাদা ধরেণর কেvাল িসেiম বCবহার করা হেয়িছল। (িচu ৯)
৫.৫.৫

Gরিডও
WেতCকJট 0হিলক>াের 0রিডও আেছ 0যটা একসােথ ছয়Jট চCােনেলর উপর নজর রােখ যার সাহােযC 0হিলক>ােরর ক্•
সরাসিরভােব এবং অবCাহতভােব এনিপএএস অপােরশনস 0সrার ও অপােরJটং 0বস এবং অনCানC 0হিলক>ার ও
পুিলশ ইউিনট এবং Wেয়াজন অনুসাের অনCানC চCােনলেদর (0যমন দমকল বািহনী) সােথ 0যাগেযাগ করেত পাের। দুইJট
এয়ার ÄCািফক কেvাল চCােনল ও আেছ।

৫.৫.৬

সাচ@ লাইট
WেতCকJট 0হিলক>াের 'নাইট সান' নামক একJট শ[sশালী সাচkলাইট আেছ। (িচu ১০)

৫.৫.৭

পােসানাল
@
অ*ােkস (িপএ) িসেnম
িকছq-িকছq এনিপএএস 0হিলক>াের '~াইশাউট' নামক একJট িপএ িসেiম ইdটল করা থােক। এই িসেiেমর
এয়ার•াফট 0থেক একJট 0মৗিখক বাতkা 0Wরণ করার সামথ k আেছ। 01নেফল টাওয়াের 0মাতােয়ন করা িন•বিণতk
এয়ার•াফেট ~াইশাউট ইdটল করা িছল: G-POLF, G-TVHB, G-EMID, G-POLD। G-DCPB-0ত এটা িফট করা িছল না
(সম‡ 0মাতােয়েনর তািলকার জনC সারণী ১ 0দখুন)। এনিপএএস লhন 0বস মCােনজার, িপএস ডCান আরন\ এই
িসেiেমর িব‡ািরত বCাখCা Wদান কেরেছন। িতিন বCাখCা Wদান কেরেছন 0য বাতkাJটেক ভূ তেল কতটাভােব ভােব 1হণ
করা ও 0বাঝা হেব তা িবিভÔ কারেণর উপর িনভkর কের: এয়ার•াফেটর আওয়াজ, অিভেWত Wাপক 0থেক দূর‹, ভূ তেল
0কালাহল, বায়ু 0কান িদেক বইেছ এবং ~াইশাউট িসেiেমর শ[s এবং Yমতা। িপএস আেনা\
k এই িসেiম বCবহার
করার িবষেয় তার িনেজর িমি¿ত অিভŠতার বণনা
k কেরেছন এবং এই কথা তq েল ধেরেছন 0য ভূ তেল যিদ বাতkাJটেক
সJঠকভােব না 0বাঝা হয় তাহেল তা আতেÏর সৃJŽ করেত পাের। লhেন এই িসেiমJটেক tধুমাu ই[dেডr কমাhােরর
অনুমিত িনেয় বCবহার করা 0যেত পাের। ২০০৮ সােল িতনJট MPS EC145s-0ত ~াইশাউট িফট করার পর পিরচািলত
Äায়াল ও পরীYার মাধCেম 0দখা িগেয়িছল 0য 0Wরণ করা বাতkাJটেক ভূ তেল 1হণ করা বা 0বাঝা যায় িন সুতরাং ভার কম
করার জনC 0সটােক 0হিলক>ারQেলা 0থেক Sায়ীভােব সিরেয় 0দওয়ার িস^াL 1হণ করা হেয়িছল।S217

৫.৫.৮

0কানও এনিপএএস 0হিলক>াের উইj বা উপের বিণতk সরËাম ছাড়া 0কানও অিতিরs সাচk অCাh 0রসিকউ সরËাম
থােক না এবং এমন 0কানও আইিন অনুেমাদন Wদান করা হয় িন যার িভি×েত গণC করা হয় 0য এনিপএএস
0হিলক>ারQেলােক 0কানও উই[jং অপােরশন (শs দিড় বা িসঁিড় 0ফেল দুগতেদর
k
এেক-এেক ক>াের 0তালা)
পিরচািলত করেত হেব এবং এনিপএএস-এর ক্•-0ক উই[jং (দুগতেদর
k
উ^ার করা) স}িকkত 0কানও WিশYণও Wদান
S55,S31,S87
করা হয় না।

৫.৬

Gহিলক`ােরর ক্q

৫.৬.১

iCাhাডk অপােরJটং 0Wািসজার অনুসাের গণC করা হয় 0য সকল ভূ িমকায় সেবা×ম
k
অপােরশনাল কাযকািরতা
k
বজায়
রাখার জনC সকল পুিলশ 0হিলক>াের একজন পাইলট এবং দুইজন টCাকJটকা;ল lাইট অিফসার (Jটএফও) থাকেব।
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িকছq িনিদk Ž পিরিSিতেত হয়েতা এই সংখCা কম কের tধুমাu একজন পাইলট এবং একজন Jটএফও থাকেত
পােরন।156(para.4.1.3)ক্•-এর WেতCকজন সদেসCর ভূ িমকার সারসংেYপ িন•বিণতk আেছ।
৫.৬.২

পাইলট
পাইলট এয়ার•াফেটর সামেনর ডান-হাত িদেকর িসেট বেসন এবং িতিন lাইটJটেক কেvাল কেরন (িচu ১১ এবং ১২)।
পাইলট হেgন এয়ার•াফট কমাhার এবং lাইেটর স}ূণ দায়-দািয়‹
k
এবং কমাh তারই হােত আেছ এবং সম‡ ক্•
ও যাuী এবং কােগা k (পণCসƒার) আর এয়ার•াফেটর সুরYার জনC িতিন দািয়‹Wা³। যিদ 0কানও জ•ির পিরিSিতেত
তাৎYিণক িস^াL এবং পদেYপ 1হণ করার Wেয়াজন হয় তাহেল পাইেলট এমন 0য 0কানও পদেYপ 1হণ করেত
পােরন যা িতিন 0সই পিরিSিতেত Wেয়াজনীয় বেল গণC কেরন। এই ধরেণর পিরিSিতেত সুরYা বজায় রাখার উেÅেশC
পাইলট হয়েতা িনয়ম এবং অপােরশনাল কাযWণালীQেলা
k
0থেক িবচqCত হেত।156(para.1.4.3)

৫.৬.৩

rাA িসট (সামেনর িসেট বসা) <টএফও
šাr িসট Jটএফও সামেনর বাম িদেক পাইলেটর কােছ বেসন। šাr িসট Jটএফও-এর (Wায়ই এই বC[sেক šাr িসট
ওবজারভার বলা হয়) Wাথিমক দািয়‹ হেg 0হিলক>ােরর কCােমরা িসেiমQেলােক পিরচািলত করা এবং Wেয়াজন
অনুসাের িভিডও ফুেটজ 0রকডk করা।S2,S55 (িচu ১১ এবং ১২)

৫.৬.৪

িরয়ার িসট (িপছেনর িসেট বসা) <টএফও
িরয়ার িসট Jটএফও িপছেনর ডান হােতর িসেট Jঠক পাইলেটর িপছেন বেসন এবং িতিন হেgন িমশন (বা টCাকJটকাল)
কমাhার িযিন িমশন স}িকkত নCািভেগশান ও 0যাগােযাগ এবং টCাকJটকাল িস^ােLর জনC দািয়‹Wা³। িরয়ার িসট
Jটএফও-এর Wাথিমক দািয়‹ হেg পাইলটেক নCািভেগশেনর 0Yেu সাহাযC করা এবং পুিলশ কমাhার ও কেvাল •ম
এবং ভূ তেল বিSত অনCানC জ•ির পিরেষবােদর সেº 0রিডও ˆারা 0যাগােযােগ থাকা। তারা হয়েতা উপের তােদর
পিরেWিYত 0থেক ঘটনাJটর একJট ওভারিভউ Wদান করেত পােরন, কডkন বা‡বায়েনর িনেদk শনা িদেত পাের, রা‡ার
অCাে½স •ট সনাs করেত পাের এবং জ•ির পিরেষবার বাহেনর পথ Wদশনk করেত পােরন, িনিদk Ž িমলন Sান িনধািরত
k
করেত পােরন এবং ভূ তেল অবিSত ইউিনট ˆারা অনুেরাধ করা িনিদk Ž িভিডও িভউ Wদান করেত সাহাযC করেত পােরন।
িরয়ার িসেট Jটএফও-এর কােছ দুইJট ১৫-ই[jর [Öন মিনটার থােক যার উপর ইেলকÄিনক মCািপং (মানিচu) এবং
কCােমরা 0থেক দৃশC Wদিশতk করা 0যেত পাের। সকল মিনটাের কCােমরা 0রকডk 0বাতাম িফট করা থােক সুতরাং উভয়
Jটএফও-এর মেধC 0য 0কানও 0কউ কCােমরার 0রকডk ফাংশনেক স[•য় করেত পােরন। িরয়ার িসট Jটএফও-এর কােছ
0iােরজ ইউিনেটর অCাে½স ও আেছ যার মেধC িবিভÔ অনCানC [জিনেসর সেº রা‡ার মানিচেuর বই, অডkােনd
জিরেপর মানিচu এবং িSিতশীল দূরবীণ ও িড[জটাল কCােমরার মতন 0মাবাইল সরËামও থােকিচu ৭ এবং ৮)।
S1,S2,S17,S23,S27,S55,S85

সাধারণ অপােরJটং প^িত অনুসাের WেতCকJট ভূ িমকায় সমকালীন থাকার জনC šাr এবং িরয়ার

িসট Jটএফও-রা িনয়িমতভােব তােদর ভূ িমকা অদল-বদল কেরন।S2
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৫.৬.৫

িচt ৫: EC145-এর নীেচ বসােনা কCােমরা
টােরট

িচt ৬: িতনJট 0লd সহ কCােমরা টােরট
(Yু€ গyুজ)

িচt ৭: EC145-এ িরয়ার Jটএফও িসট
যার সােথ কCােমরা এবং নCািভেগশেনর
জনC
িডসেÎ [Öন আেছ

িচt ৮: EC135-এ িরয়ার কCািবন এবং
0সখােন িরয়ার Jটএফও িসট এবং িডসেÎ
[Öনসমূহ

িবষয়ব&

িচ# 1: EC145-এ িরয়ার .এফও িসট যার সােথ
ক7ােমরা এবং ন7ািভেগশন কে?াল করার জন7
িডসেC িDনসমূহ আেছ িচ# 2
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িচt ৯: এয়ারেবান 0ডটা
k
িলÏ (এিডএল) 0যটােক
EC145 -এর িনেচ বসােনা হেয়েছ (সরাইয়া রাখা)

িচt ১১: EC145-এ পাইলট এবং šাr এফJটও
িসটসমূহ

িচt ১০: 'নাইট সান' সাচk লাইট

িচt ১২: EC135-এ পাইলট এবং šাr Jটএফও
কNািবন

৫.৭

িবx আপ এিরয়া-Gত (িবBzং ইত*ািদ আেছ এমন সকল জায়গা) Gহিলক`ােরর অপােরশন

৫.৭.১

অপােরশেন থাকাকালীন সমেয় এনিপএএস এয়ার•াফটেদর জনC িবিভÔ পিরিSিতেত একJট নূCনতম উäতা বজায়
রাখা Wেয়াজনীয়। এনিপএএস অপােরশনস িনেদk শাবলীেত এই নূCনতম উäতাQেলা উি¼িখত আেছ এবং এQেলা িবিভÔ
কারণ ˆারা পিরচািলত যার মেধC জাতীয় আইন, িসএএ এবং এয়ার ÄCািফক কেvােলর Wেয়াজন এবং ভূ খ: ও
বাধাQেলার উপের একJট সুরিYত উäতা বজায় রাখার Wেয়াজন অLভqs
k রেয়েছ। 01নেফল টাওয়ােরর আেশপােশর
এলাকার মতন িব[\ং ও জনাকীণ এলাকায়
k
(িবÕ আপ এিরয়া) এবং ১৪ জুন ২০১৭ তািরেখর িবদCমান পিরিSিত অনুসাের
িন•বিণতk মানদ: WেযাজC িছল:156

িবষয়ব&
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৫.৭.২

৫.৭.৩

৫.৭.৪

িদবােলােক:
•

1াউh 0লেভল 0থেক কমপেY ৩০০ ফুট উপের থাকা

•

ভূ তেল অবিSত 0যেকানও িSর বÐ 0থেক অLত ২০০ ফুট উপের থাকা

•

নূCনতম ১৫০০ িমটােরর দৃJŽর 0Yu156,S31

রােত:
•

১ িকিম-এর মেধC ভূ তেল অবিSত 0যেকানও িSর বÐ 0থেক অLত ৫০০ ফুট উপের থাকা।

•

নূCনতম ৩০০০ িমটােরর দৃJŽর 0Yu156,S31

åালানী স}িকkত সীমাব^তা WেযাজC থাকার কারেণ সাধারণ 0হিলক>ােরর lাইেটর 0ময়াদ ৯০ 0থেক ১২০ িমিনেটর
মেধC হয়। 0পেলাড ও আবহাওয়ার অবSা এবং lািয়ংএর iাইেলর মতন কারেণর ফেলও lাইেটর 0ময়াদ Wভািবত
হয়।S2,S86,S93,S284,S285

৬

DJনেফল টাওয়ােরর ঘটনায় উপিNত DহিলকPারসমূহ

৬.১

ভূ িমকা

৬.১.১

১৪ জুেন 01নেফল টাওয়াের29 ১১Jট এনিপএএস িডÎয়েমr হেয়িছল (সারণী ১) এবং এই কাজJটেক ছয়Jট আলাদাআলাদা এয়ার•াফট ˆারা স}Ô করা হেয়িছল। এছাড়া ১৭ জুেন42 একJট একক 0হিলক>ার 0মাতােয়ন করা হেয়িছল
এবং ৭ জুলাইেত43 আেরকJটেক 0মাতােয়ন করা হেয়িছল এবং সারা রাত বCািপয়া ১৫ 0থেক ১৬ জুলাই-0ত44 আেরকJটেক
0মাতােয়ন করা হেয়িছল এবং তােদর কাজ িছল Wামািণক ছিব 0তালা। এই পরবতÊ িতনJট lাইট িকÆ এই তদেL িবেবচC
নয় 0কননা এQেলােক আQন িনভােনার পর পাঠােনা হেয়িছল এবং এQেলা টামসk অব 0রফােরেdর পযােয়র
k
বাইের
রেয়েছ। জ•ির এয়ার সীমাব^তা (0না-lায় 0জান) লাQ করার আেগ ঘটনা চলাকালীন অÀ সমেয়র জনC দুইJট িমিডয়া
0হিলক>ার ও উপিSত িছল।118 (সারণী ২)
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সারণী 1: "#নেফল টাওয়াের এনিপএএস িড2য়েম4

৬.১.২

*হিলক•ার
কল সাইন
এনিপএএস ৪৪
এনিপএএস ১৩
এনিপএএস ৬৪
এনিপএএস ১৩
এনিপএএস ১৬
এনিপএএস ৬৪
এনিপএএস ১৩
এনিপএএস ৬৪
এনিপএএস ১৩

অপােরWটং *বস
এনিপএএস
লnন
এনিপএএস
Dবারহ>াম
এনিপএএস
লnন
এনিপএএস
Dবারহ>াম
এনিপএএস
Dবনসন
এনিপএএস
Dরডিহল
এনিপএএস
Dবারহ>াম
এনিপএএস
Dরডিহল
এনিপএএস
Dবারহ>াম

এয়ারUাফট
মেডল

*রTজেtশন

অন
িসন*

অফ
িসন*

EC145

G-DCPB

০১:৪৪

০২:৪৪

EC135

G-POLF

02:55

০৪:৩২

EC135

G-EMID

০৪:৩০

০৬:১০

EC135

G-POLF

০৬:১২

০৭:৩৫

EC135

G-TVHB

০৭:৩৫

০৮:৩৬

EC135

G-EMID

০৮:৩১

০৯:৪৪

EC135

G-POLF

০৯:৪৩

১১:০৮

EC135

G-EMID

১১:০৯

১২:২৪

EC135

G-POLF

১২:২৩

১৪:০৭

এনিপএএস ৫১

এনিপএএস
বািমংহাম
B

EC135

G-POLD

১৪:০৮

১৫:২৪

এনিপএএস ৪৪

এনিপএএস
লnন

EC145

G-DCPB

১৫:৫০

১৬:০৫

*উŠ আগমন এবং YSােনর সময়Rেলা আনুমািনক এবং এইRেলা কাঁটায়-কাঁটায় স~ঠক নয়। Yথম DহিলকQােরর আগমন
স™েকB ভাগ ৬.৪-Dত আরও িবoািরত বণনা
B Yদান করা হেয়েছ।

সারণী 2: "#নেফল টাওয়ার িমিডয়া এয়ার5াফট

৬.১.৩
*হিলক•ার
কল সাইন

অপােরটার

এয়ারUাফট
মেডল

*রTজেtশন

অন িসন

অফ
িসন

অuাত

এরীনা
এিভেয়শন
(Arena
Aviation)

AS355F2
Ecureuil II

G-TVHD

০৪:০০

০৪:০৫

এরীনা

Ûাই িনউজ (Sky
News)

AS355F2
Ecureuil II

G-UKTV

০৪:৪৫

০৫:৩৫

৬.২

Gহিলক`ােরর হ*া•ওভার (হ€া•র)

৬.২.১

ঘটনাSেল ইিতমেধC উপিSত 0হিলক>ার 0থেক হ‡াLর িনেত ইনকািমং (আগত) 0হিলক>ােরর যা অÀ সময় 0লেগেছ
তা বােদ 01নেফল টাওয়াের 0কানও এক সময় tধুমাu একJট এনিপএএস 0হিলক>ার উপিSত িছল। 0কানও
পর›রিবেরাধী পিরিSিত যােত না ঘেট তা িন[´ত করার জনC 0হিলক>ার হ‡াLেরর জনC একJট িনিদk Ž প^িত বCবæত
হয়। সাধারণত ইনকািমং 0হিলক>ারJট উেÕািদক 0থেক আেস এবং ইিতমেধC উপিSত 0হিলক>ার 0থেক 0বিশ
উäতায় থােক যােত িন[´ত করা 0যেত পাের 0য উভয় 0হিলক>ার 0যন এেক অপরেক ›Žভােব 0দখেত পায়। উভয়
0হিলক>ার একসােথ ঘটনাSেল উপিSত হেল ইনকািমং 0হিলক>ারেক িভিডও ডাউনিলÏ SানাLিরত করা হয়। এক
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সময় দুইJট ডাউনিলÏ িফড িÍম করেত পাের না 0কননা এেত ছিবেত হ‡েYপ হয়। িনিবçk িভিডও িÍম µতির করার
জনC উভয় 0হিলক>ার তােদর িনজ-িনজ কCােমরাQেলােক একই অবSায় িনেয় আেস তারপর Wথম 0হিলক>ারJট
তার ডাউনিলÏ বè কের 0দয় এবং ইনকািমং 0হিলক>ার তার ডাউনিলক চালু কের 0দয়। হ‡াLর প^িত পিরচািলত
করার সময় ক্• এেক অপেরর সেº 0রিডও ˆারা কথা বেল 0মৗিখকভােব তােদর ˆারা পিরচািলত কাজQেলােক হ‡াLর
কের। সুইচওভার (হ‡াLর) পূরণ হওয়ার পর Wথম 0হিলক>ার চেল যায়। এই W[•য়ার অথ kহল 0য এমন একJট অÀ
সমেয়র 0ময়াদ থাকেত পাের যখন দুইJট 0হিলক>ার একসেº উপিSত থােক। িবপরীতভােব যিদ িˆতীয় 0হিলক>ােরর
আসেত খািনকটা িবলy হয় এবং Wথম 0হিলক>ারেক 0কানও কারেণ ঘটনাSল 0থেক চেল 0যেত হয় তাহেল অÀ
সমেয়র জনC হয়েতা 0কানও 0হিলক>ারই উপিSত থাকেব না (উদা. পুনরায় åালানী সরবরাহ করার জনC)। 01নেফল
টাওয়ােরর ঘটনায় 0মাতােয়ন করা Wথম 0হিলক>ােরর একJট Wযুsগত সমসCা হেয়িছল এবং তার ফল¸Çপ তােক
পরবতÊ 0হিলক>ােরর আসার আেগ ঘটনাSল 0থেক WSান করেত হেয়িছল যার ফেল ১১ িমিনেটর জনC 0কানও
0হিলক>ার উপিSত িছল না। িচu ১৫ িচ[uত কের 0য ১৪ জুন ২০১৭ তািরেখ 01নেফল টাওয়াের 0কান-0কান
এনিপএএস 0হিলক>ারQেলােক 0মাতােয়ন করা হেয়িছল। এই 1াফJটেক (িচuেলখ) আগমন এবং WSােনর 0সই একই
আনুমািনক সমেয়র উপর িভি× কের µতির করা হেয়েছ যা সারণী ১-এ উি¼িখত রেয়েছ এবং এJট tধুমাu বCাখCামূলক
উেÅেশC একJট ওভারিভউ Wদান করার জনC অিভেWত।
৬.৩

এনিপএএস-এর জন* Rথম অনুেরাধ

৬.৩.১

এলএফিব ˆারা পূবাé
k ১:১৬:৪৫ নাগাদ এমিপএস কমাh অCাh কেvাল (0মট িসিস) 0ক পাঠােনা বাতkার মাধCেম
এমিপএস 0ক Wথম বার অি8কাে:র িবষেয় অবিহত করা হেয়িছল। 0মট িসিস কতৃক
k CAD 482/14JUN172470জনােরট
করা হেয়িছল যার মেধC পুিলশ ˆারা গৃহীত িবিভÔ Wাথিমক পদেYপ স}েকk তথC 0রকডk করা হেয়েছ এবং এJট Wাথিমক
পুিলশ Wিত[•য়া স}েকk তথC Wদান কের। এই িসএিড-0ত Wথম এমিপএএস অনুেরাধ এবং এনিপএএস ˆারা পিরচািলত
িকছq কায 0রকডk
k
করা হেয়েছ। িন•বিণতk ঘটনা•মেক িসএিড ৪৮২ ও এনিপএএস 0মাতােয়ন29 স}িকkত অপােরশনস
0সrােরর মCােনজােরর িবশদ সাYCWমাণ এবং Wথম এনিপএএস iম k লগ 0থেক সং1হ কের WÐত করা হেয়েছ।30
tধুমাu 0হিলক>ার 0মাতােয়ন করা এবং তার ভূ িমকা স}েকk Wাসিºক তথC অLভqs
k করা হেয়েছ। 0যেহতq তথCেক
0রিডও ˆারা 0Wরণ করার Wেয়াজন হয় এবং একজন কেvালার 0ক তা িসএিড-0ত টাইপ করেত হয় 0সেহতq িসএিড-0ক
হালনাগাদ করেত িকছqটা িবলy হেত পাের। িন•বিণতk সময়Qেলা িসএিড-0ত 0রকডk করা হেয়েছ এবং অগতC নয় 0য
ঘটনাQেলা Jঠক এই সJঠক সমেয় ঘেটিছল। িসএিড-0ত কখনও কখনও 'এএসইউ' 0ক 0রফার করা হেয়েছ এটা হেg
এনিপএএস নাম 0দওয়ার আেগ এয়ার সােপাটk ইউিনেটর পূববতÊ
k
নাম।

৬.৩.২

পূবা„
@ ০১:১৬:৪৫
এলএফিব কতৃক
k এমিপএস 0ক অবিহত করা হেয়িছল 0য তারা 01নেফল টাওযাের ছয়Jট দমকল পাJঠেয়েছন এবং ৪
তলায় একJট পাঁচ কামরার lCােট Wায় ৭৫% আQন ধের 0গেছ এবং এই সুচনা 1হন করার পর িসএিড ৪৮২ 0জনােরট
করা হেয়িছল। এমিপএস কতৃক
k 0কনিসংটন অCাh 0চলিস বােরা 0থেক Sানীয় পুিলশ ইউিনটQেলােক ঘটনাSেল পাঠােনা
হেয়িছল। পCান-লhন সুপারভাইজার িসএিড এবং 0রিডও 0Wরেণর উপর নজর রাখা t• কেরন।

৬.৩.৩

পূবা„
@ ০১:২২:২৯
0রকডk করা হেয়েছ 0য Sানীয় পুিলশ ইউিনট 01নেফল টাওয়াের 0পৗ|িছেয়েছ এবং তারা জনসাধারেণর িভড় িনয়‚ণ করার
জনC আরও পুিলেশর সাহাযC 0চেয়েছন এবং বেলেছন 0য অনCানC lCাটQেলােতও আQন ধরার ঝু ঁ িক রেয়েছ এবং এJট
আটকা পড়া 0লাকেদরেক বার করার একJট িবশাল কায হেব।
k

৬.৩.৪

পূবা„
@ ০১:২৩:৫৬
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এনিপএএস লhন (িলিপটস িহল) কেvালেক ঘটনাJটর িবষেয় অবিহত করার জনC একJট ইেলকÄিনক বাতkা পাঠােনা
হয়।
৬.৩.৫

পূবা„
@ ০১:২৮:১৭
0মটিসিস কতৃক
k িসএিড ˆারা এনিপএএস-এর সাহােযCর অনুেরাধ জানােনা হয়। ৩১ 0সেকh পর ১:২৮:৪৮ নাগাদ
এনিপএএস জবাব 0দয় 'এনিপএএস৬৩ ওড়ার জনC µতির হেg।"

৬.৩.৬

পূবা„
@ ০১:৩০:০৪
0মট িসিস কতৃক
k িসএিড-0ত এনিপএএস-0ক আরও তথC পাঠােনা হয় এবং 01নেফল টাওয়ােরর অবSান Wদান করা হয়
এবং '৩০ তলার িব[\ং আQন ধেরেছ' জানােনা হয়। 0মাতােয়নJটেক ' I' িহেসেব 01ড করা হয় (তাৎYিণক Wিত[•য়া
দরকার)। 0মাতােয়ন করার উেÅশC 0ক 'এনিপএএস৪৪ ওভারিভউ এবং ঘটনাSেলর বCবSানার জনC িলñ করেছ' িহেসেব
0রকডk করা হেয়েছ।

৬.৩.৭

এনিপএএস লhন কেvালার একJট iম k লগ এিv30 µতির কেরন এবং এমিপএস-0ক িসএিড ৪৮২ 0রফােরd Wদান
কেরন। এই iম লগ
k
পূবাé-এর
k
০১:৩০:০৫ নাগােদর Wাথিমক এিvQেলােত িন•বিণতk তথC 0রকডk করা হয়:
Grenfell Tower, Grenfell Road, London W11 1TQ
৩০ তলার িব[\ংেয় অি8কা:
ওভারিভউ এবং ঘটনাSেলর বCবSাপনার জনC এনিপএএস৪৪ িলñ করেছ
০১:৩০:০৫ নাগাদ এনিপএএস লhন কেvালার iম লগ
k
µতির কের 0মাতােয়ন করার অনুেরাধ 1হণ কেরন।

৬.৩.৮

পূবা„
@ ০১:৩৪:১৯
এনিপএএস বেল ‘NPAS63 িলিপটস 0থেক 0টক-অফ কেরেছ'। পূবাé
k ০১:৩৪:৩৫ নাগাদ এটােক সংেশাধন কের NPAS44
করা হয়া।

৬.৩.৯

পূবা„
@ ০১:৪৫:২৫
ঘটনাSেল 0পৗ|ছােনার পর,NPAS44 কতৃক
k 0মট িসিস 0ক িরেপাটk করা হেয়িছল 0য 'এJট একJট খুবই বড় অি8কা: এবং

এেত এলএফিব এবং এেত উে¼খেযাগC সংখCায় পুিলেশর Wেয়াজন হেব - সুপািরশ করা হয় 0য এই কায 0যন
k
[জJট 0থেক
পিরচািলত করা হয়'। (মেন রাখেবন 0য [জJট ˆারা 0মট িসিস-র 0›শাল অপােরশানস •মেক সেyাধন করা হেয়েছ
0যটােক 0কানও ¸তঃস্ফূতk বা Wাক পিরকিÀত Q•তর বা বড় আকােরর ঘটনাসমূহ সামলােনার জনC ¸াধীনভােব
বCবিSত করা 0যেত পাের এবং এটা 0রিডও কল সাইন '[জJট' বCবহার কের)।
৬.৩.১০

পূবা„
@ ০১:৫৪:১৪
এলএফিব-0ক পCান লhন পুিলশ 0রিডও চCােনেলর উপর নজর রাখার পরামশ k 0দওয়া হয় যােত এনিপএএস সরাসির
তােদর সেº 0যাগােযাগ করেত পাের।

৬.৩.১১

পূবা„
@ ০১:৫৭ Gথেক পূবা„
@ ০২:৩৯
এনিপএএস৪৪ অবCাহতভােব বCাখCা Wদান করেত থােক 0য আটকা পড়া 0লাকজন 0কাথায় আেছনা, 0কাথায় 0থেক
0লাকজন জানলা িদেয় 0বিরেয় আসার 0চŽা করেছ, আQন করদূর পযL
k ছিড়েয়েছ এবং আQন lCাটQেলােক 1াস
করার কারেণ 0কাথায় তাৎYিণক 0লাকেদরেক উ^ার করার Wেয়াজন আেছ। 0সই সেº এনিপএএস৪৪ এই কথাও
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হাইলাইট কের 0য এ৪০ ওেয়iওেয় 0রাড-এ একJট িবপøনক Äািফক পিরিSিতর সৃJŽ হেg এবং অনুেরাধ কের 0য
পুিলশ Äািফক ইউিনট 0যন 0সই পিরিSিতJটেক সামলায় এবং 0সই সেº অিতিরs রা‡া-ঘাট বè করার এবং Jটএফএল0ক অবিহত করার অনুেরাধ কের।
৬.৩.১২

পূবা„
@ ০২:৪৪:২৮
িসএিড 0রকডk কের 0য এয়ার•াফেট Wযু[sগত সমসCা 0দখা 0দওয়ার কারেণ এনিপএএস৪৪ জািনেয়েছ 0য তােক
ঘটনাSল 0থেক WSান করেত হেg।

৬.৩.১৩

পূবা„
@ ০২:৫৮:০১
এনিপএএস১৩ ঘটনাSেল 0পৗ|ছায় এবং বেল 0য তারা িভিডও ডাউনিলÏ Wদান করেছন। আQন ছিড়েয় পড়া এবং
আটকা পড়া 0লাকজনেদর অবSান স}েকk এনিপএএস১৩ ও ঘটনাSেল উপিSত পূববতÊ
k
0হিলক>ােরর সমান বCাখCা
Wদান করেত থােক।

৬.৩.১৪

সািভkস Wদান করার অনুেরাধ 1হণ করার পর এনিপএএস lাইট িডসপCাচরেদর 0থেক WতCাশা করা হয় 0য তারা
এনিপএএস িস^াL 1হণ মেডল অনুসাের িবপদ ও Yিত এবং ঝু ঁ িক-িভি×ক মূলCায়ন করেবন এবং একJট
বা‡েবাপেযািগতার মূলCায়ন ও করেবন (অনুেgদ ৫.২.৩ - ৫.২.৪)। তেব তােদর িস^াL-1হণ W[•য়ার একJট অংশ
থাকার সেùও এটা আবশCক নয় 0য lাইট িডসপCাচর এই মূলCায়নQেলােক iম 0লাগ-এ
k
িলিখতভােব 0রকডk করেবন।
0হিলক>ার ,0মাতােয়ন করার 0কানও অনুেরাধ WতCাখCান করার সময় lাইট িডসপCাচরেদরেক তােদর অনুেরাধ
WতCাখCান করার িস^ােLর একJট স}ূণ k যুsযুsসহ কারেণর বCাখCা 0লখার জনC WিশিYত করা হয়। এর সাহােযC
পরবতÊ কােল যিদ Wেয়াজন হয় তাহেল WতCাখCান স}িকkত বCাখCা Wদান করা 0যেত পাের। যিদ 0কানও অনুেরাধেক
1হণ করা হয় তাহেল Wায়ই 0কানও 0যৗ[sক কারণ 0রকডk করার 0কানও Wেয়াজন হয় না।23801নেফল টাওয়াের
0হিলক>ার 0মাতােয়ন করার Wাথিমক অনুেরােধর জনC iম লগ-এ
k
অনুেরাধ 1হণ করার 0কানও িলিখত 0যৗ[sক কারণ
30
অLভqs
k 0নই। তেব এেত অনুেরােধর Wকার স}েকk বCাখCা Wদান করা হেয়েছ (ওভারিভউ ও ঘটনাSেলর বCবSাপনা
এবং অপােরশনাল সাহাযC)। lাইট িডসপCাচেরর কােছ এমিপএস িসএিড এবং তােত ঘটনা স}েকk উি¼িখত অিতিরs
িববরেণর অCাে½স ও িছল।S30,S55সাধারণত 01নেফল টাওয়ােরর মতন একJট Q•তর ঘটনার 0Yেu অনুেরাধJটেক 1হণ
করা হেব। iম লেগ
k
উে¼খ করা হেয়েছ 0য লগ µতির করার সেº-সেº অনুেরাধJটেক 1হণ করা হেয়িছল। িবপদ, Yিত
এবং ঝু ঁ িকর িভি×েত 01নেফল টাওয়াের 0হিলক>ার 0মাতােয়ন করা 0যৗ[sক হেব িকনা তা িবেবচনা করার 0Yেu
এনিপএএস অপােরশানস 0সrােরর মCােনজার বেলেছন 0য "এই 0Yেu পিরিSিত ›Ž িছল; একJট বড় সংকটপূণ ঘটনা
k

0যখােন 0লােকেদর জীবন তাৎYিণক ঝু ঁ িকেত আেছ।"29 এনিপএএস সািভkস 0ডিলভির অCাh অপােরশানস মCােনজার
ও একই কথা বেলন এবং উে¼খ কেরেছন 0য "আমােদর পাঠােনা সকল অনুেরাধQেলার িবপদ, Yিত এবং ঝু ঁ িকর িভি×েত
মূলCায়ন করা হয়। এই মূলCায়ন পিরচািলত করার সময় খুবই ›Žভােব 0বাঝা িগেয়িছল 0য 01নেফল-এর পিরিSিত কতটা
Q•তর িছল।"238,S631
৬.৪

Rথম Gহিলক`ােরর আগমন

৬.৪.১

0মাতােয়ন করা Wথম এনিপএএস 0হিলক>ােরর (NPAS44) িভিডও ফুেটজ আনুমািনক ০১:৪১ নাগাদ t• হেয়িছল
যখন 0সটা 01নেফল টাওয়াের যাওয়ার পেথ িছল এবং তার 0থেক 0বশ খািনকটা দূের িছল। পিথমেধC অি8কাে:র
অবSান সনাs করার ›Ž 0চŽায় কCােমরাJট চার িদেক ঘুের দৃশC তq েলিছল। 411 িচu ১৩ হেg ০১:৪৩:০৪ নাগােদর
িভিডও ফুেটেজর একJট úCাপশট ছিব (যিদও úCাপশট-এ সমেয়র iCা}Jট অ›Ž)। দূের অি8কা:Jটেক লাল রেঙ
0গাল দাগ িদেয় সনাs করা হেয়েছ (0লখক ˆারা)। তারপর অি8কা:Jটেক সনাs করা হেয় এবং ০১:৪৩:১০ নাগাদ
কCােমরা জুম ইন কের (িচu ১৪)। এই সমেয় 0হিলক>ারJট এখনও খািনকটা দূের আেছ এবং ঘটনাSেলর িদেক এিগেয়
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আসেছ। 0হিলক>ার ঘটনাSেলর িনকট আসেত থােক এবং আনুমািনক ০১:৪৪ নাগাদ 0থেক ধীের-ধীের টাওয়ােরর চতq র
িদেক ঘুরেত t• কের।
৬.৪.২

িচt ১৩

৬.৪.৩

িচt ১৪

৬.৪.৪

এনিপএএস iম kলগ-এ 0রকডk করা হেয়েছ 0য Wথম 0মাতােয়ন করা 0হিলক>ার পূবাé
k ০১:৪৪:২৩ নাগাদ ঘটনাSেল
30
0পৗ|িছেয় িছল। এবং 0হিলক>ার 0থেক Wথম 0Wষণেক পূবাé
k ০১:৪৫:২৫ নাগাদ িসএিড ৪৮২-0ত247 এrার করা
হেয়িছল (অনুেgদ ৬.৩.৯) তেব 0যেহতq 0হিলক>ার চলমান থােক 0সেহতq 0হিলক>ারেক Jঠক 0কান সমেয় ঘটনাSেল
উপিSত বেল গণC করা হয় বা কখন 0স ঘটনাSেল এেস 0পৗ|িছেয় িছল তা তকkসােপY। এটা ›Žভােব 0বাঝা 0গেছ 0য
0হিলক>ারেক 'ঘটনাSেল উপিSত' িহেসেব গণC করার আেগই 0সটা 01নফেল টাওয়ােরর অি8কাে:র িভিডও ফুেটজ
তq েলিছল (0যেহতq উে¼খেযাগC দূর‹ 0থেক কCােমরার শ[sশালী জুম Yমতা অি8কা:Jটেক সনাs করেত 0পেরিছল)।
[জJটআই পযায়
k ১ িরেপােটk এনিপএএস ফুেটজ 0থেক একJট ছিব বCবহার করা হেয়েছ যার সময় হেg পূবাé
k
০১:৪৩:৩৮223 যিদও চলমান ফুেটজ 0থেক 0বাঝা যায় 0য 0সই সময় 0হিলক>ার ঘটনাSেলর িদেক এিগেয় যা[gল।
অতএব এই স}ূণ িরেপােটk
k
Wথম 0হিলক>ােরর 0পৗ|ছােনার সময় tধুমাu 'আনুমািনক পূবাé
k ০১:৪৪' িহেসেব উে¼খ
করা হেয়েছ।
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৬.৫

এনিপএএস-এর করণীয় কায @

৬.৫.১

এনিপএএস 0হিলক>ার এবং তােদর ক্•-এর করণীয় কাযQেলার
k
িব‡ািরত িববরণেক 0হিলক>ােরর ক্• ও এ;লএফিব
কমাhারেদর এবং এনিপএএস 0রকডk 0থেক সং1হ করা হেয়িছল। এই করণীয় কাযQেলােত
k
িবিভÔ ধরেণর উভয় WাকপিরকিÀত এবং ¸তঃস্ফূতk কমকা:
k
অLভqs
k আেছ যখন ক্• উঠিত পিরিSিতQেলােক সনাs কেরিছল এবং 0সই
অনুসাের Wিত[•য়া Wকাশ কেরিছল।S1-S4,S13-S27,S55 0যমন কের [জJটআই পযায়
k ১ িরেপােটk র িববরেণ উে¼খ করা হেয়েছ
এই কাজQেলার মেধC িকছq কাজQেলােক পূরণ করার 0Yেu িকছq সমসCার সৃJŽ হেয়িছল (তার মেধC সবেচেয় Q•‹পূণ k
হেg এলএফিব-0ক িভিডও ডাউনিলÏ পাঠােনা) তবুও তা িনিবেশেষ
k
এই উেÅশC পূরণ করার জনCই
0হিলক>ারQেলােক 0মাতােয়ন করা হেয়িছল।

৬.৫.২

Rাক-পিরকি†ত কায @
a.

ভূ তেল অবিJত এলএফিব কমা•ারেদরেক এবং এলএফিব কেƒাল „েম-*ক িভিডও ডাউনিলw পাঠােনা।
এনিপএএস DহিলকQােরর উে§শ> িছল ভূ তেল অবিSত এলএফিব কমºবৃ°েদরেক িভিডও ডাউনিল» Yদান করা যােত তারা
অি{কাে|র িবoােরর উপর নজর রাখেত পােরন এবং যার সাহােয> অি{কা|~টেক িকভােব সামলােনা ও িনয়িŒত করা Dযেত
পাের এবং অি{কাে|র পিরিSিত বাড়ার সােথ-সাথ সবেচেয় কাযকরভােব
B
তােদর স™দসমূহ Dক তারা িকভােব ব>বহার করেত
পােরন Dসই স™েকB Dযন এলএফিব কমাnাররা এবং কে¥াল ^েমর সুপারভাইরজাররা ট>াক~টকাল িস;া9 jহণ করেত
পােরন। িভিডও ডাউনিল»-এর সােথ-সােথ DহিলকQােরর কমºবৃ°রা Dমৗিখক ব>াখ>া ও Yদান করিছেলন।

b.

পুিলশ কেƒাল „েম িভিডও ডাউনিলw পাঠােনা। Dকানও ঘটনার Yিত পুিলেশর Yিতcvয়া সহজতর করার জন> এবং
স™দসমূহেক যােত উপযুŠভােব বরা§ করা হয় তা িনc

c.

ত করার জন> এটা ব>ব¹ত হয়।

আটকা পড়া *লাকজনেদর অবJান িনধািরত
.
করা। িবcdংেয়র চার পােশ ঘুের এবং Yত>ক~ট তলা Û>ান কের এবং িভতের
আটকা পড়া Dলাকেদরেক সনাŠ কের (জানলা িদেয়) DহিলকQােরর কমºবৃ°রা স~ঠকভােব বলেত পাের Dয Dলােকরা Dকান
তলায়/”>ােট আটেক পেড়েছন এবং ভূ তেল অবিSত কমºবৃ°েদরেক এই তথ> (Dমৗিখকভােব বা িভজুয়ালভােব) জানােত
পাের।

d.

নজর রাখা *য আটকা পড়া মানুষেদর *থেক আˆেনর ‰নকটC িনরীXণ করা। আRন কতটা এবং িকভােব ছিড়েয়
পেড়েছ তা অবিহত করার জন> এটা িদবােলাক (র~ঙন) এবং থামাল
B িচ‡াবলী ব>বহার কের।

e.

বাহন অCােŠস কেƒাল করা। DহিলকQােরর কমºবৃ°রা সনাŠ কেরিছেলন Dয ভূ তেল জ^ির পিরেষবার বাহনেদর জন>
Yেবশ এবং বিহগমেনর
B
Dকান-Dকান পথ আেছ এবং তারা অব>াহতভােব Dসই পথRেলার উপর নজর Dরেখিছেলন। এর সাহায>
এক~ট ¯ুত এবং কাযকর
B Yিতcvয়া Yদান করা সŸব হেয়িছল এবং কডBন বা অন>ান> বাহন িকংবা িভড় ইত>ািদ •ারা অ>া•ুেলন
এবং দমকেলর পথ Dরাধ হওয়ার সŸাবনা •াস হেয়িছল।

f.

পিতত ‹ংসাবেশেষর িনরীXণ। পিতত / ভাসমান ãংসাবেশষ িকভােব ছড়াে² তা িনরীMণ করার জন> এক~ট থামাল
B
ইেমcজং িভিডও ফুেটজ ব>বহার করা হেয়িছল Dকননা Djনেফল টাওয়াের এই ধরেণর ãংসাবেশষ ব>াপকভােব ছিড়েয়
পেড়িছল এবং আত» িছল Dয এর কারেণ অন> Dকাথাও আRন লাগেত পাের Dযমন আেশপােশর িবcdংেয়। DহিলকQােরর
কমºবৃ°রা ভূ তেল অবিSত কমºবৃ°েদরেকও পিতিত ãংসাবেশষ স™েকB সতকB কেরিছল।

৬.৫.৩

[

‡তঃস্ফূত@ কায @
g.

রাEা বŒ করা। এনিপএএস৪৪ •ারা এ৪০ ওেয়—ওেয়েত এক~ট উঠিত িবপäনক •ািফক পিরিSিত সনাŠ করা হেয়িছল
Dকননা Dমাটরচালেকরা তােদর Dমাটর বাহন ব' কের তা Dথেক Dনেম অি{কা|~টেক Dদখিছেলন এবং তার ছিব ত¤ লিছেলন।
Djনেফল টাওয়ার Dথেক Dধাঁয়ার কারেণও রাoায় দৃ~’র DM‡ •াস হেয় িগেয়িছল। ~টএফও কতৃক
B অনুেরাধ করা হেয়িছল Dয
পুিলশ •ািফক ইউিনট এেস Dযন •ািফক-Dক পুনরায় চলেত সাহায> কের। অ· সমেয়র পর ~টএফও কতৃক
B অনুেরাধ করা হল
Dয দুঘটনার
B
সŸাবনা এড়ােনার জন> রাoা~টেক Dযন ব' কের Dদওয়া হয়।

h.

বাত.া ও *যাগােযােগর বCবJাপনা। vমবধমান
B
Dরিডও •ািফেক কারেণ এনিপএএস৪৪-এর ~টএফও অনুেরাধ কেরিছেলন
Dয এই ঘটনার ব>বSাপনা ও পিরচালনার জন> Dযন এক~ট আলাদা পুিলশ Dরিডও চ>ােনল বরা§ এবং িনেবিদত করা হয়। পের

িবষয়ব&
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অনুেরাধ করা হেয়িছল Dয এটােক Dযন দুই~ট আলাদা-আলাদা চ>ােনেল িবভŠ করা হয় একটা অি{কা| সামলােনার জন>
এবং অন>~ট বাসা হারােনা Dলাকেদর জন>। ব>াপক ধরেণর ঘটনার DMে‡ এই Ycvয়া খুবই সাধারণত ব>ব¹ত হয় এবং এেত
Dযাগােযাগ আরও কাযকর
B
ও সহজতর হেয় যায় Dযটা Dকানও দুঘটনার
B
কাযকর
B
ব>বSাপনা ও পিরিSিত অনুসাের উপযুŠ
পদেMপ jহণ করার জন> অত>9 R^žপূণ।B
i.

অপরাধ ;িতেরাধ। এনিপএএস৫১-এর কমºবৃ°েক পুিলশ কতৃক
B এমন একজন Dলাকেক Dখাঁজার কাযভার
B
অপণB করা
হেয়িছল Dয সে°হভাজন ১৪ জুেনর দুপুরেবলা (আনুমািনক ১৪: ০৮ এবং ১৫: ২৪-এর মেধ>) Djনেফল টাওয়ােরর কােছ খািল
করা ”>াটRেলা Dথেক cজিনসপ‡ চ¤ির করিছল।

িবষয়ব&

27

িচ$ ১৫

!"নেফল টাওয়ার অি/কাে1 পুিলশ !হিলক6ারসমূহ

িবষয়ব&

28

!"নেফল টাওয়ার অি/কাে1 পুিলশ !হিলক6ারসমূহ

িবষয়ব&

29

!"নেফল টাওয়ার অি/কাে1 পুিলশ !হিলক6ারসমূহ

৭

এনিপএএস পাইলটসমূহ

৭.১

১৪ জুন ২০১৭ তািরেখ 01নেফল টাওয়াের 0মাট ১১Jট 0হিলক>ার 0মাতােয়ন করা হেয়িছল। আটJট আলাদা-আলাদা
পাইলট এই এয়ার•াফটQেলােক উিড়েয়িছেলন; একজন পাইলট িতনJট িমশেন এয়ার•াফট উিড়েয় িছেলন ও একজন
দুইJট িমশেন উিড়েয়িছেলন এবং ছয়Jট পাইলট একJট কের িমশন উিড়েয়িছেলন। সকল পাইলটরা তােদর ঘটনা স}েকk
বCাখCা Wদান কেরেছন। সকল পাইলটরা অতCL অিভŠ এবং তােদর বহq বছর ধের িবিভÔ পিরিSিতেত িমিলটারী
0হিলক>ার ওড়ােনার অিভŠতা আেছ। এই পাইলটQেলার বণনায়
k
বCাখCা Wদান করা হেয়েছ 0য তােদরক অপণk করা
কায k পূরণ করার জনC ক্• এবং এয়ার•াফেটর সুরYা বজায় রাখার সােথ তারা িকভােব এয়ার•াফটেক অবিSত
কেরিছেলন। WেতCকJট পাইলেটর বণনার
k
Wাসিºক দৃJŽেকাণQেলার সংিY³সার িন•বিণতk আেছ। পাইলেটর
0গাপনীয়তা বজায় রাখার জনC তােদরেক নyেরর মাধCেম সেyাধন করা হেয়েছ।

৭.২

পাইলট ১ - এনিপএএস িচফ পাইলট
িচফ পাইলট অথাত
k পাইলট ১ িlট এয়ার আম k ও 0Äিনং 0~ায়াüনস এবং সাচk অCাh 0রসিকউ পাইলট িহেসেব ১৯৯১
সাল 0থেক 0হিলক>ার ওড়ােgন। িতিন ভূ তেল এবং সমুে€ িবিভÔ ধরেণর 0রসিকউ অপােরশেনর কােজ জিড়ত িছেলন
এবং 0সইসেº িতিন িবýজুেড় ি¾Jটশ িমিলটারী অপােরশন এবং WিশYেণর কােজ 0যাগ িদেয়েছন। পাইলট ১ িকÆ ১৯৯৯
সাল 0থেক পুিলেশর জনC 0হিলক>ার ওড়ােgন এবং িতিন একজন 0হিলক>ার WিশYক এবং পরীYক এবং 0সই
সেº িতিন এিভেয়শন 0সফJট মCােনজেমr-এর িবষেয়ও 0যাগCতাWা³। পাইলট ১ িনয়িমতভােব যুsরাজC জুেড় একজন
অপােরশনল পাইলট িহেসেব 0হিলক>ার ওড়ান।S31

৭.৩

পাইলট ১ িকÆ WকৃতপেY 01নেফল টাওয়ােরর ঘটনায় 0হিলক>ার ওড়ান িন তেব পরবতÊ একJট তািরেখ তার সেº
আেলাচনা করা হেয়িছল এবং তােক 0হিলক>ার অপােরশন স}িকkত একJট ওভারিভউ Wদান করেত বলা হেয়িছল যার
মেধC অি8কাে:র µনকেটC lাই করা অLভqs
k িছল এবং তােক িবিভÔ 0কাণ ও িদক 0থেক åলL টাওয়ােরর নানান ছিব
0দিখেয় [জŠাসা করা হেয়িছল 0য অি8কাে:র সময় 01নেফল টাওয়ােরর কােছ 0হিলক>ার ওড়ােনার িবষেয় তার কী
মতামত িছল। পাইলট ১ বCাখCা Wদান করেলন 0য অি8কাে:র িনকট lাই করার কারেণ িবিভÔ ধরেণর সমসCার সৃJŽ
হয়। Wথমত ঊ^kািভমুখী বায়ুর 0ÿােত গরম হাওয়ার কারেণ 0হিলক>ােরর Sায়ী‹ Wভািবত হয়। িˆতীয়ত আQন 0থেক
উঠিত 0ধাঁয়ার কারেণ ই[Ëন iল কের 0যেত পাের (অ[½েজেনর মাuা িবপøনকভােব কেম যাওয়ার কারেণ) এবং
এটােক '0lম আউট' বলা হয়। ছাদ সহ অি8কা: ছিবQেলােক পরীYা করার পর পাইলট ১ বলেলন 0য আQন না
থাকেলও িতিন ছােদর উপর একJট 0হিলক>ার লCাh করেতন না। অি8কাে:র সময় তাপ ও 0ধাঁয়া এবং Ñংসবেশেষর
কারেণ টাওয়ােরর কােছ যাওয়া বা ছােদর কােছ 0হাভার করা অতCL িবপøনক হত। ঘটনার পিরেWিYেত lাই করার
সময় টাওয়ার 0থেক উপযুs দূর‹ বজায় রাখার জনC তােদর আনুমািনক আধ নJটকCাল মাইল (৯২৬ িমটার; ৩০৩৮
ফুট) এবং ভূ তল 0থেক ৮০০-১৫০০ ফুেটর উäতা বজায় রাখা Wেয়াজনীয় িছল। টাওয়ােরর ছাদ 0থেক উঠিত তােপর
কারেণ 0হিলক>ােরর জনC ছােদর িনকট যাওয়া অসƒব িছল এবং িতিন তা করার 0চŽাও করেতন না। তাপ ও 0ধাঁয়া এবং
Ñংসাবেশেষর কারেণ ই[Ëন 0ফিলয়ােরর পিরিSত 0দখা 0দওয়ার অতCL 0বিশ সƒাবনা িছল এবং তার িকছq সমেয়র পর
0হিলক>ার •Cাশ করত যার কারেণ সyবত ক্• এবং ভূ তেল অবিSত মানুষজনেদর মৃতqC হত এবং তােত অি8কাে:র
Wিত জ•ির পিরেষবােদর Wিত[•য়ােত বাধার সৃJŽ হত।S31

৭.৪

পাইলট ১ কতৃক
k এনিপএএস অপােরশনস িনেদk িশকা ˆারা িনধািরত
k
নূCনতম উäতা স}েকk বCাখCা Wদান করা হেয়েছ
(অনুেgদ ৫.৭.২ এবং ৫.৭.৩)। রােত 0হিলক>ারেদর জনC লিYত বÐ 0থেক ৫০০ফুেটর 0চেয় কম উäতায় থাকা
িনিষ^ (সুতরাং িব[\ংেয়র ছাদ 0থেক ৫০০ ফুেটর 0চেয় 0বিশ কােছ নয়) এবং 0সই লিYত বÐQেলা 0থেক ১িকিম (৩২৮০
ফুট) অনুভূিমক দূর‹ বজায় রাখা ও Wেয়াজনীয়। িদেনর 0বলা এটা !াস হেয় লিYত বÐর উপর কমপেY ২০০ ফুট হয়
এবং ভূ তল 0থেক কমপেY ৩০০ ফুেটর উäতা বজায় রাখা Wেয়াজনীয়। অতএব যিদ সকল পাইলটরা এই Wেয়াজন
অনুসাের lাই করিছেলন তাহেল 0কানও 0হিলক>ার 01নেফল টাওয়ােরর উপের তার ২০০ ফুেটর কােছ আেস িন -
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তাও যিদ তারা সরাসির তার উপর িদেয় উেড় 0যেত পারেতন। এ ছাড়া 0হিলক>ারQেলােত বCবæত কCােমরা
িসেiমQেলা সবেচেয় কাযকরভােব
k
তখনই কাজ কের যখন তারা লিYত বÐ 0থেক কমপেY ৮০০ 0থেক ১৫০০ ফুট
উপের থােক। পাইলট ১-এর বCাখCা অনুসাের সাধারণত িতনQন রটার বCােসর সমান দূর‹ 0থেকই রটার ডাউনওয়াশ
কাযকর
k
হয় 0যটা আনুমািনক 0হিলক>ােরর 0চেয় ১১০ ফুট িনেচ।S31 এই িবষেয় িবেশষেŠর িরেপােটk র অধCায় ৮-এ
বCাখCা Wদান করা হেয়েছ।
৭.৫

পাইলট ২ - পাইলট এনিপএএস ৪৪
GDনেফল টাওয়ার-এ ০১:৪৪ - ০২:৪৪
পাইলট ২ ১৯৯৩ সােল একJট 0হিলক>ার পাইলট হেয়িছেলন এবং ২০০৩ সােল দুই বছেরর জনC 01টার মCানেচiার
পুিলশ এয়ার সেপাটk ইউিনট (এএসইউ) জেয়ন করার আেগ িতিন ১০ বছেরর জনC ি¾Jটশ 0সনাবািহনীেত িছেলন। তারপর
িতিন এমিপএস এএসইউ জেয়ন করেলন 0যখােন িতিন একজন 0হিলক>ার পাইলট িহেসেব ১২ বছেরর 0চেয় 0বিশ
সময় বCয় কেরেছন এবং তার ৬০০০-এর 0চেয় 0বিশ lাইংেয়র অিভŠতা আেছ। তার নানান ধরেণর পিরিSিতেত িবিভÔ
রকেমর 0হিলক>ার ওড়ােনার অিভŠতা আেছ এবং এেত লড়াইেয়র অjেল lাই করাও অLভqs
k রেয়েছ। িতিন
ইমােজk[d 0রসিকউ lাইংেয় WিশিYত 0যটােক িবমান দুঘটনার
k
(•Cাশ) পিরিSিতেত বCবহার করা হয় এবং এটা সাধারণ
সাচk অCাh 0রসিকউ অপােরশন 0থেক আলাদা। িতিন উণ্িথত 0হিলপCাড-এ লCাh করা এবং 0টক-অফ করার িবষেয়ও
অিভŠ। ১৪ই জুেন পাইলট ২ এবং তার ক্• এনিপএএস কেvাল 0থেক 01নেফল টাওয়ােরর িবষেয় একJট কল
0পেয়িছেলন। তার টCাকJটকাল কমাhার, িপিস বারকর পুিলশ এবং এলএফিব-এর সেº 0যাগােযাগ কের িনধািরত
k
করার
0চŽা কেরিছেলন 0য তােদর 0হিলক>ােরর িক Wেয়াজন িছল। তােদরেক এমিপএস কেvাল •ম এবং এলএফিব কমাh
বাহনেক একJট িভিডও ডাউনিলেÏর মাধCেম অি8কাে:র একJট ওভারিভউ Wদান করেত বলা হেয়িছল। অতএব
অি8কা: কতটা ছিড়েয়েছ তার 360° িভউ পাওয়ার জনC পাইলট ২ টাওয়ােরর চতq র পােশ 0গাল ঘুেরিছেলন। এই কায k
পূরণ করার সময় িতিন সবদা
k এয়ার•াফেটর সুরYা িবেবচনা কেরিছেলন এবং 0ধাঁয়া এড়ােনার 0চŽা কেরিছেলন 0কননা
তা এয়ার•াফটেক এবং ক্•-0ক Wভািবত করেত পারত এবং িতিন অি8কাে:র খুব 0বিশ কােছও যান িন 0কননা তােত
lাইট (থামাল
k 0থেক) তাপ (যার ফেল lাইেটর 0কানও অংশ গেল যাওয়ার বা মাuািধক উ×³ হওয়ার ঝু ঁ িক িছল) এবং
পিতত Ñংসাবেশষ 0থেক Yিত হওয়ার ঝু ঁ িক িছল। 0সইসেº িতিন এই কথার Wিত ও সেচতন িছেলন 0য এয়ার•াফেটর
আওয়ােজর কারেণ উ^ারকারীেদর ¿বণশ[sও Wভািবত হেত পাের এবং অতএব িতিন টাওয়ােরর ১৫০০ ফুেটর 0চেয়
0বিশ িনকট যান িন। কCােমরাQেলার জনC একJট Sায়ী ÎCাটফম k Wদান করার উেÅেশC এবং ভূ তেল অবিSত
0লাকজনেদর জনC আওয়ােজর মাuা !াসকেÀ িতিন সমােন Wায় ১৫০০ 0থেক ২০০০ ফুেটর উäতা বজায় 0রেখ
িছেলন। িতিন বেলেছন 0য Wচ: তােপর কারেণ থামলk ইেম[জং কCােমরা খুবই কম কােজ 0লেগিছল। 01নেফল টাওয়াের
এবং অনCানC িব[\ংেয় আQেনর িব‡ার িরেপাটk করার কায k ক্•-0ক 0দওয়া হেয়িছল। তারা এ৪০ lাইওভাের একJট
•মবধমান
k
িবপøনক Äািফক পিরিSিতর কথাও িরেপাটk কেরিছেলন এবং অনুেরাধ কেরিছেলন 0য কCােরজওেয় 0ক
0যন বè কের 0দওয়া হয় এবং তারা জ•ির পিরেষবার বাহনেদর জনC অCাে½স পথ সনাs করেতও সাহাযC কেরিছেলন।
পাইলট ২ এবং তার ক্• স™ত িছেলন 0য িব[\ংেয়র ছােদর উপর লCাh করা সƒব হত না। এয়ার•াফেট একJট
Wযু[sগত সমসCা 0দখা 0দওয়ার কারেণ তােদরেক পরবতÊ এয়ার•াফট আসার আেগ 0বস-এ িফের 0যেত হেয়িছল।S332

৭.৬

পাইলট ৩ - বির‰ পাইলট - এনিপএএস ১৩
GDনেফল টাওয়ার-এ ০২:৫৫ Gথেক ০৪:৩২
১৯৮৯ সাল 0থেক পাইলট ৩ ি¾Jটশ 0সনাবািহনীর জনC 0হিলক>ার ওড়ােনা t• কেরিছেলন। ১৯৯৬ 0থেক ১৯৯৯
সােলর মেধC িতিন অেÍিলয়ান 0সনাবািহনীর জনC একJট বির— lাইং WিশYক িছেলন। তার কােছ ৬৫০০-এর 0চেয়
0বিশ lাইং ঘÃার অিভŠতা আেছ। অি8কাে:র চূ ড়াL িব‡ার এবং তী¾তার 0ময়ােদ িˆতীয়বার 0হিলক>ার 0মাতােয়ন
করার কাযভার
k
পাইলট ৩-এর িছল। আগমেনর পর িতনজন ক্•-এর সদসC 0মৗিখকভােব আেলাচনা কেরিছেলন এবং
পিরিSিতর ঝু ঁ িকর মূলCায়ন কেরিছেলন। ছােদর উপর লCাh করা তােদর জনC সƒব হেব িকনা 0সই িবষেয় তারা িবেবচনা
কেরিছেলন এবং তারা িস^াL 1হণ কেরিছেলন 0য তােদর জনC 0সটা করা সƒব হেব না এবং তারা আইনীভােবও 0সটা

িবষয়ব&

31

!"নেফল টাওয়ার অি/কাে1 পুিলশ !হিলক6ারসমূহ

করার জনC সYম নয় 0কননা উে×ািলত 0হিলপCােডর উপর লCাh করার জনC িবেশষ WিশYেণর Wেয়াজন হয় যা তােদর
কােছ িছল না। পাইলট ৩ বলেলন 0য আQেনর আপüাফট এবং তাপ ও 0ধাঁয়া এবং Ñংসাবেশেষর কারেণ ছােদর উপর
লCাh করা অতCL িবপøনক িছল। 0সই সেº তােদর কােছ 0লাকেদরক উপের 0তালার জনC 0কানও শs দিড় বা িসঁিড়
িকংবা অনC 0কানও িবেশষŠ সাচk অCাh 0রসিকউ সরËাম িছল না। পাইলট ৩ বেলেছন 0য lাই করার সময় িতিন
এয়ার•াফটJটেক ৮০০ 0থেক ২০০০ ফুেটর উäতা বজায় 0রেখ িছেলন তেব টাওয়ার 0থেক কতটা অনুভূিমক দূর‹
িছল তা িতিন িন[´তভােব জােনন না তেব িতিন 0বশ দূের িছেলন। িতিন বেলেছন 0য তাপ ও 0ধাঁয়া এবং Ñংসাবেশেষর
কারেণ কােছ যাওয়া িনরাপদ িছল না।S87
৭.৭

পাইলট ৪ - পাইলট এনিপএএস ৬৪
GDনেফল টাওয়ার-এ ০৪:৩০ Gথেক ০৬:১০
১৯৯৯ সােল পাইলট ৪ পাইলট হেয়িছেলন এবং িবý জুেড় িবিভÔ ধরেণর পিরেবশগত অবSায় ১০ বছর ধের lাই করার
আেগ িতিন ছয় বছর ধের নথ সী-0ত
k
অবিSত নানান 0তল 0শাধনাগার ÎCাটফম 0থেক
k
lাই করেতন। তার কােছ িবিভÔ
ধরেণর 0রাটির এবং িফ½ড-উইং এয়ার•াফট ওড়ােনার অিভŠতা আেছ। ২০১৭ সােল পাইলট ৪ এনিপএএস জেয়ন
কেরিছেলন এবং ১৪ই জুন ২০১৭ পযL
k তার কােছ ৫৮৬০ 0রাটির lাইং ঘÃা িছল। 01নেফল টাওয়াের পাইলট ৪ তার
এয়ার•াফটেক Jঠক এমন ভােব অবিSত কেরিছেলন যােত Jটএফও-রা 0বঁেচ থাকা মানুষজনেক খুজ
ঁ েত পােরন এবং
অি8িনবাপণকারীেদরেক
k
তােদর কােছ 0পৗ|ছােত সাহাযC করেত পােরন। িতিন তােদর অবিSিত এবং এয়ার•াফেটর
আওয়াজ স}েকk সেচতন িছেলন এবং িতিন উ^ারকারী কমÊবৃUেদর মেধC 0যাগােযােগ 0কানও বাধার সৃJŽ করেত চান
িন। িতিন অনুমান কেরন 0য টাওয়ার 0থেক তার অনুভূিমক দূর‹ ১৫০ িমটােরর 0চেয় 0বিশ কােছ িছল না 0কননা
কCােমরাQেলার কাজ করার জনC এয়ার•াফেটর তার 0চেয় 0বিশ কােছ যাওয়ার 0কানও Wেয়াজন 0নই এবং 0ধাঁয়ার
কারেণ িতিন খুবএকটা 0বিশ কােছ যাওয়ার সƒাবনা এড়ােনার 0চŽা করিছেলন। ছােদ 0কানও 0লাকজন আেছ িকনা তা
যাচাই করার কাযভার
k
তােদরেক 0দওয়া হেয়িছল। কCােমরাQেলা িদেয় Wায় ১০ িমিনট ধের ছােদর এলাকা 0খাঁজার পর
তারা িনিদk Ž কেরিছেলন 0য 0সখােন 0ঝালা বÐQেলােক WতCYদশÊরা ভqেল ছােদর উপর অবিSত 0লাকজন 0ভেবিছেলন।
যিদ WকৃতপেY ছােদ 0কানও 0লাকজন থাকত তাহেল ছাদ 0থেক তােদরেক উ^ার করার সƒাবCতা স}েকk পাইলট ৪
িবেবচনা কেরিছেলন তেব িতিন িস^াL 1হণ কেরিছেলন 0য তা সƒব হত না 0কননা লCাh করার জনC 0কানও জায়গা
িছল না এবং 0ধাঁয়া ও অি8িশখাQেলা 0সাজা উপেরর িদেক উঠিছল।S285

৭.৮

পাইলট ৫ - পাইলট এনিপএএস ১৩
GDনেফল টাওয়ার-এ ০৬:১২-০৭:৩৫ ও ০৯:৪৩-১১:০৮ এবং ১২:২৩-১৪:০৭
১২ বছেরর জনC পাইলট ৫ ি¾Jটশ 0সনাবািহনীর একজন পাইলট িছেলন এবং িতিন লড়াইেয়র পিরিSিতেত িবিভÔ ধরেণর
0হিলক>ার উিড়েয়েছন। ২০১৫ সােল 0সনাবািহনী ছাড়ার পর পাইলট ৫ এনিপএএস জেয়ন কেরিছেলন। িতিন
01নেফল টাওয়াের িতনJট িমশন উিড়েয়িছেলন। তাঁর Wথম িমশেন িতিন একJট িনউজ 0হিলক>ার উপিSত থাকার
িবষেয় সেচতন িছেলন যিদও 0সটা টাওয়ােরর কােছ উড়িছল না। পাইলট ৫-এর Wধান উেˆগ িছল িব[\ং 0থেক উঠL
0ধাঁয়া 0যটা এয়ার•াফেটর জনC িবপøনক িছল। অতএব িতিন 0বিশরভাগ সময় 0ধাঁয়া এিড়েয় িছেলন বােদ দুই-এক
বার যখন তােক তার মেধC িদেয় বা তার কাছ 0থেক lাই করেত হেয়িছল যিদও এটােক নূCনতম রাখা হেয়িছল এবং িতিন
উä ‡ের lাই কেরিছেলন। Wথম িডÎয়েমেr িব[\ং 0থেক ৪০০ ফুট উäতা এবং Wায় ২৫০ িমটার (৮২০ ফুট) দূের
lাই করার জনC পাইলট ৫-এর কােছ 0যৗ[sক কারণ িছল। এর কারণ িছল 0য তােদরেক একজন পু•েষর উপর 0ফাকাস
করার Wেয়াজন িছল িযিন অনুমান মতন ৭ তলায় আঁটেক পেড়িছেলন এবং তারা এলএফিব-এর জনC তার পিরিSিত
স}েকk সবািধক
k
তথC জানার 0চŽা করিছেলন। পের এই পু•ষেক উ^ার করা হেয়িছল। িˆতীয় এবং তৃতীয় িমশেন,
পাইলট ৫ সাধারণত lাই করার সময় টাওয়ার 0থেক ২৪৫ িমটােরর উäতা (৮০০ ফুট) এবং ৭০০ িমটােরর (২৩০০ ফুট)
দূর‹ বজায় 0রেখিছেলন 0কননা তার 0চেয় 0বিশ কােছ lাই করার 0কানও Wেয়াজন িছল না। পাইলট ৫ মেন কেরিছেলন
0য এই িমশনQেলা এবং তােদরেক 0য ভূ িমকা পূরণ করেত বলা হেয়িছল তা তােদর Yমতা ও দYতার মেধC িছল।S94
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৭.৯

পাইলট ৬ - পাইলট এনিপএএস ১৬
GDনেফল টাওয়ার-এ ০৭:৩৫ - ০৮:৩৬
পাইলট ৬ সাত বছর ধের ি¾Jটশ 0সনাবািহনীর পাইলট িছেলন এবং তার আেগ িতিন একজন 0হিলক>ার ই[Ëিনয়ার
িছেলন। WিশYণ ও পরীYা এবং নানান ধরেণর পিরিSিতেত পিরচািলত অপােরশেন িতিন 0হিলক>ার এবং িফ½ড উইং
এয়ার•াফট উভয় lাই কেরেছন এবং এেত িবýজুেড় নানান লড়াইেয়র অjেল lাই করা অLভqs
k িছল। অCাপািচ lাই
করার সময় পাইলট ৬ কCােমরােক িনয়‚ন করা এবং lাইট পাইলট করা উভয় ভূ িমকায় কাজ করেতন যার ফেল িতিন
খুবই ভােলাভােব বুঝেত পােরন 0য কCােমরা 0ক সবেচেয় ভােলাভােব বCবহার করার জনC এয়ার•াফেটর 0সরা অবিSিত
কী হওয়া উিচত। ২০১৫ সােল পাইলট ৬ এনিপএএস জেয়ন কেরিছেলন। 01নেফল টাওয়ােরর কােছ 0হিলক>ার lাই
করার সময় ভূ Sল 0থেক তার উäতআ ২১৩িমটার এবং ৬১০িমটােরর মেধC িছল (৭০০ফুট এবং ২০০০ফুট) তেব তার
িডÎয়েমেrর সময় িতিন Wধানত Wায় ৪৬০ িমটার (১৫০০ফুেটর) কাছাকািছ িছেলন। এটা কCােমরাQেলােক 0সরা দৃJŽ
0Yu Wদান কের িছল এবং ভূ তেল অবিSত 0লাকজনেদর জনC আওয়ার !াস কেরিছল। িতিন অনুমািনত কেরন 0য
0হিলক>ার Wায় টাওয়ার 0থেক এক িকেলািমটার (৩২৮০ ফুট) দূের িছল। তাপ ও 0ধাঁয়া এবং Ñংসাবেশষ এড়ােনার জনC
পাইলট ৬ টাওয়ােরর কােছ lাই করার সƒাবনা এিড়েয় চেলিছেলন এবং কখনই টাওয়ােরর উপর িদেয় lাই কেরন িন।S86

৭.১০

পাইলট ৭ - পাইলট এনিপএএস ৬৪
GDনেফল টাওয়ার-এ ০৮:৩১ - ০৯:৪৪ এবং ১১:০৯ - ১২:২৪
১৯৮৪ সাল 0থেক ২০০২ পযL
k পাইলট ৭ ি¾Jটশ 0সনাবািহনীর 0হিলক>ার পাইলট িছেলন এবং িতিন িবý জুেড় িবিভÔ
ধরেণর পিরিSিতেত িবিভÔ ধরেণর 0হিলক>ার উিড়েয়েছন। ২০০২ সােল িতিন পাইলট িহেসেব পুিলশ জেয়ন
কেরিছেলন। পাইলট ৭ একজন WিশYণ পাইলট িহেসেবও কাজ কেরন এবং িতিন অনCানC এনিপএএস পাইলটেদর
পরীYা এবং মূলCায়ন পিরচািলত কেরং এবং পুিলেশর ভূ িমকায় কাজ করার জনC নতq ন পাইলটেদরেক WিশিYত কেরন।
তার কােছ ৬০০০ ঘÃার 0চেয় 0বিশ পাইলJটং অিভŠতা আেছ। পাইলট ৭ 01নেফল টাওয়াের দুইJট িমশন
উিড়েয়িছেলন। Wথম বার আগমেনর পর িতিন একJট িমিডয়া এয়ার•াফেটর িবষেয় সেচতন িছেলন 0যটা দুই মাইেলর
িনিষ^ এয়ার 0জােনর বাইের িছল। উভয় িডÎয়েমেrর 0Yেu তােদরেক অপণk করা কাযভার
k
পূরণ করার জনC পাইলট
৭ িব[\ংেয়র চার পােশ 0গাল-0গাল ঘুেরিছেলন এবং িতিন িবýাস কেরন 0য িযিন ৮০০-১০০০ ফুট উäতায় এবং
টাওয়ােরর আধ 0থেক ১িকিম (১৬৪০-৩২৮০ ফুট) দূের lাই কেরিছেলন 0কননা তার 0চেয় 0বিশ কােছ বা িনেচ lাই
করার 0কানও Wেয়াজন িছল না এবং এই দূর‹ 0থেক কCােমরা 0সরাভােব কাজ কের। িতিন 0ধাঁয়ার মেধC িদেয় lাই কেরন
িন বরং িতিন তা এড়ােনার 0চŽা কেরিছেলন 0কননা 0ধাঁয়া এবং কণার কারেণ ই[Ëেনর সমসCার সৃJŽ হেত পাের।S93

৭.১১

পাইলট ৮ - পাইলট এনিপএএস ৫১
GDনেফল টাওয়ার-এ ১৪:০৮-১৫:২৪
পাইলট ৮ বCাখCা Wদান কেরেছন 0য এলএফিব এবং পুিলশেক িভিডও ডাউনিলÏ পাঠােনার জনC 0সরা কCােমরা অCােºল
পাওয়ার জনC িতিন 0হিলক>ারJটেক নানান উäতায় lাই কেরিছেলন। িতিন অনুমািনত কেরন 0য lাই করার সময়
তাঁর উäতা আনুমািনক ১০০০ ফুট িছল। িতিন সাধারণত ১০০০ফুট এবং ১৫০০ফুেটর উäতায় অপােরট কেরন এবং
১৫০০ফুেট কCােমরা সবেচেয় কাযকর
k
হয়। িতিন অনুমািনত কেরন 0য টাওয়ার 0থেক তার অনুভূিমক দূর‹ Wায় এক
মাইল িছল 0কননা তার 0থেক 0বিশ কােছ যাওয়ার 0কানও Wেয়াজন িছল না। িতিন টাওয়ার 0থেক উঠL 0ধাঁয়ার িবষেয়
সেচতন িছেলন এবং উ×র প[´ম িদেক যাওয়ার সময় ও 0সই িদেক িব[\ংেয়র চার পােশ 0ঘারার সময় পাইলট ৮ 0ধাঁয়ার
উপর িদেয় lাই কেরিছেলন। 0ধাঁয়ার কারেণ দৃJŽর 0Yu স}িকkত ঝু ঁ িক িছল এবং তার ও ক্•-এর ¸ােSCর জনC ও ঝু ঁ িক
িছল 0কননা কCািবেন 0ধাঁয়ার Wেবশ 0রাধ করার জনC িকছq িছল না।S95

৭.১২

পাইলট ৯ - পাইলট এনিপএএস ৪৪
GDনেফল টাওয়ার-এ ১৫:৫০-১৬:০৫
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পাইলট ৯ রয়Cাল এয়ার 0ফাস-এ
k ১৬ বছর ধের একজন সাচk অCাh 0রসিকউ পাইলট িছেলন এবং িতিন িবý জুেড়
িডÎয়েমেr জিড়ত িছেলন। আরএএফ-এর পর িতিন হলCােh 0বসামিরক পাইলট িছেলন এবং তারপর ২০১৬ সােল
িতিন এনিপএএস জেয়ন কেরিছেলন। পাইলট ৯-এর িবিভÔ ধরেণর এয়ার•াফট ওড়ােনার অিভŠতা আেছ যার মেধC
EC145 অLভqs
k রেয়েছ। পাইলট ৯ বেলেছন 0য িতিন EC145-এর Yমতাসমূহ স}েকk এবং 0ধাঁয়া এবং তাপ-এর মতন
িকছq িনিদk Ž পিরেবশগত পিরিSিতেত সতকk থাকার িবষেয় খুিব ভােলাভােব সেচতন। পাইলট ৯ বণনা
k কেরেছন 0য িকভােব
তােদর ঘটনাSেল 0পৗ|ছেনার সময় 01নেফল টাওয়ার 'ধূমািয়ত' িছল এবং তারা িকভােব tধুমাu ১৫ িমিনেটর জনC
0সখােন িছেলন।S284

৮

রটর ওয়াশ - িবেশষেVর সাW?Xমাণ

৮.১

ভূ িমকা

৮.১.১

01নেফল টাওয়ার অি8কাে:র িব‡ােরর উপর 0হিলক>ার রটার ডাউনওয়ােশর (যখন 0হিলক>ার িন• উäতায় ওেড়
তখন বায়ুর kএকJট ভাJটk কাল ডাউনüাফেটর সৃJŽ হয়) সƒাবC Wভােবর িবষেয় একJট িবে$ষণ এবং িরেপাটk µতির করার
জনC অপােরশন নথেলহ
k
কতৃক
k িডেফd সাইd অCাh 0টকেনাল[জ লCাবরেটির (িডএসJটএল) 0থেক ডাsার আর.এইচ
মারিকউইচ 0ক িনযুs করা হেয়িছল। ডাsার মারিকউইচ হেgন 0হিলক>ার রটারওয়াশ-এর িবষেয় একজন সুিবখCাত
িবেশষŠ এবং িতিন 01নেফল টাওয়ার স}িকkত তদL 0থেক ¸াধীন। ১৮ 0সে>yর ২০১৮ তািরেখ একJট খসড়া িরেপাটk
Wদান করা হেয়িছল এবং ৫ অে˜াবর ২০১৮ তািরেখ চূ ড়াL িরেপাটk সরবরাহ করা হেয়িছল।157িবে$ষেণর একJট
ওভারিভউ ও রটরওয়াশ-এর বCাখCা এবং ফলাফল Wদান করার জনC িরেপােটk র নানান পিরেWিYেতর একJট সংিY³সার
িন•বিণতk রেয়েছ।

৮.২

রটার ওয়ােশর BCয়াপŠিত

৮.২.১

রটার 0mডQেলা িলফট 0জনােরট করার সময় 0হিলক>ােরর িনেচ একJট িন•ািভমুখ (ডাউনওয়াশ) এবং পাýািভমু
k
খ
(সাইডওয়াশ) উ×াল বায়ু Wবােহর সৃJŽ হয় এবং এটােক 0হিলক>ার রটারওয়াশ িহেসেব সেyাধন করা হয়। 0হিলক>ার
0হাভার করার সময় তার রটার 0mডQেলা উপর 0থেক বায়ু টােক যা এই রটারQেলার মেধC িদেয় পার হয়। রটােরর নীেচ
এই বায়ু ফােনল করা হয় এবং চূ ড়াL 0বগ অবিদ না 0পৗ|ছােনা পযL
k এটার গিত •মাগতভােব বাড়েত থােক এবং তারপর
এই বায়ু ধীের-ধীের ছড়ায় এবং •মশঃ তার শ[s !াস হেত থােক। (িরেপাটk 0থেকিচu ১৬ )

৮.২.২

িচt ১৬: 0হিলক>ার ডাউনওয়াশ
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৮.২.৩

0হিলক>ার যখন উ¼yভােব নামেত t• কের এবং ভূ তেলর কােছ আেস তখন ডাউনওয়ােশর শ[s এবং িদশা
পিরবিতkত হয়; ডাউনওয়াশ শ[s !াস হয় তেব একই সময় সাইডওয়াশ শ[s উে¼খেযাগCভােব বিধতk হয় (িচu ১৭)।

৮.২.৪

0হাভার করা অবSায় আেছ বা খুবই কম %›েড চলমান 0হিলক>ারQেলার 0Yেu উs িস^াLQেলা সJঠক। সামেনর
িদেক যাওয়ার সময় 0হিলক>ােরর রটার ওেয়ক 0হিলক>ােরর িপছেনর িদেক িবদCমান থাকেব। এই ওেয়ক-এর
অCােºল কী হেব তা 0হিলক>ােরর গিত এবং ডাউনওয়ােশর গিতর ˆারা Wভািবত হেব। গিত যত 0বিশ হেব ডাউনওয়াশ
তত কম হেব 0কননা 0হিলক>ােরর Jঠক িনেচর বায়ু Wবাহেক খুবই €ুত িনেচর িদেক Wবািহত করা হেব। বায়ুWবােহর
কারেণও একই ধরেণর ওেয়ক-এর সৃJŽ হয় 0কননা এটা এয়ার•াফেটর নীেচ 0থেক রটারওয়াশ 0ক দূের Wবািহত কের
0দয় (িচu ১৮।

৮.২.৫

িচt ১৭: অবতরেণর সােথ 0হিলক>ােরর ডাউনওয়াশ এবং সাইডওয়ােশ
পিরবতkন

৮.২.৬

৮.২.৭

িচt ১৮: অ1গিতর সময় 0হিলক>ার ওেয়ক

রটােরর মেধC দূর‹ বিধতk হওয়ার সােথ-সােথ ডাউনওয়াশ শ[s !াস হেয় যায় এবং রটােরর নীেচ িতন রটার বCাস দূর‹
আসেল এটা Q•‹হীন হেয় যায়। 01নেফল টাওয়াের উপিSত 0হিলক>ােরর সবািধক
k
রটার বCাস ১১ িমটার িছল
(NPAS44 – EC145C2)। অতএব একJট EC145tধুমাu তখনই অি8কা:Jটেক Wভািবত করেত পারত যিদ তা আQেনর
উপর ৩৩ িমটােরর (১০৮ ফুট) 0চেয় কাছাকািছ থাকত (0যটা একJট সুরYামূলক সংখCা)। tধুমাu দুইJট িডÎয়েমেrর
0Yেu EC145বCবহার করা হেয়িছল (NPAS44 0যটােক দুই বার আনুমািনক পূবাé
k ১:৪৪ এবং িবেকল ৩:৫০ নাগাদ
0মাতােয়ন করা হেয়িছল)।
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৮.২.৮

সকল অনCানC িডÎয়েমেrর 0Yেu EC1350হিলক>ারQেলােক বCবহার করা হেয়িছল যােদর ১০.২ িমটােরর 0ছাট রটার
বCাস আেছ। অতএব একJট EC135tধুমাu তখনই অি8কা:Jটেক Wভািবত করেত পারত যিদ তা আQেনর উপর
আনুমািনক ৩১ িমটােরর কাছাকািছ থাকত।

৮.২.৯

িমিডয়ার 0হিলক>ারQেলা িছল AS355F2 Ecureuil II এয়ার•াফট যােদর রটার বCাস ১০.৬৯ িমটার িছল এবং তা tধুমাu
তখনই 0কানও ভােব অি8কা:Jটেক Wভািবত করেত পারত যিদ 0সটা আQেনর উপের আনুমািনক ৩২ িমটােরর 0চেয়
কাছাকািছ থাকত।

৮.২.১০

সাইডওয়াশ স}িকkত Wভাব tধুমাu তখনই 0দখা িদত যিদ লYC বÐ 0থেক তার অনুভূিমক দূর‹ এক রটার বCােসর
িভতের হত।

৮.৩

িবে‹ষণ

৮.৩.১

িবে$ষেণর সময় নCাশনাল এয়ার Äািফক সািভkস (এনএJটএস) ˆারা Wদান করা সাতJট আলাদা-আলাদা 0রডার 0iশন
0থেক 0রডার ÄCাক 0ডটার পরীYা করা হেয়িছল। 01নেফল টাওয়াের উপিSত সকল আটJট 0হিলক>ােরর 0ডটা Wদান
করা হেয়িছল (ছয়Jট এনিপএএস-এর িছল এবং দুইJট িমিডয়ার িছল)। ১৪ই জুন ২০১৭ তািরেখ ০০:৩০ 0থেক ১৬:০০
পযL
k 01নেফল টাওয়ার 0থেক WেতCকJট 0হিলক>ােরর অবSান এবং উäতােক িনধািরত
k
করা হেয়িছল (Wথম
0হিলক>ার আনুমািনক পূবাé
k ১:৪৪ নাগাদ আসার সেùও)। িবে$ষণ করার সময় পিরেবেশর আবহাওয়া (তাপমাuা ও
বায়ুর গিত এবং িদশা) ও এয়ার•াফেটর ধরণ এবং ভার এবং আেশপােশ অনCানC িব[\ংেয়র উপিSিত িনেয়ও িবেবচনা
করা হেয়িছল।

৮.৩.২

01নেফল টাওয়ােরর উäতা 0ক ৬৭.৩ িমটার িহেসেব 0রকডk করা হেয়েছ 0যখােন ভূ তেলর 0লেভল 0ক গড় সমু€ তল
0থেক ১১ িমটার উä িহেসেব গণC করা হয়। অতএব টাওয়ােরর শীষ আনু
k
মািনক সমু€ তল 0থেক আনুমািনক ৭৮ (২৫৭
ফুট) উঁচq। আQেনর উপর ডাউনওয়ােশর 0কানও সƒবত Wভাব পড়ার জনC অLত িতন রটার বCােসর উ¼y দূর‹ থাকা
0ক Wেয়াজনীয় বেল গণC করা হয় (উপিSত সবেচেয় বড় রটােরর 0Yেu ৩৩িমটার) এবং তার িভি×েত বলা 0যেত পাের
0য 0হিলক>ােরর ডাউনওয়ােশর Wভােবর কারেণ আQন আরও ছিড়েয় পড়ার জনC 0হিলক>ারেক গড় সমু€ তল
0থেক নূCনতম ১১১ িমটােরর (৩৬৫ ফুট) উäতা বজায় রাখেত হেব।

৮.৩.৩

অতএব ডাsার মারিকউইচ িনধািরত
k
করেলন 0য ৪০০ ফুেটর (আনুমািনক ১২২ িমটার) 0চেয় িনচq 0যেকানও lাইেটর
িবষেয় অিতিরs তদL করার Wেয়াজন আেছ। এয়ার•াফট এিভয়িন½-এ িভÔতা থাকার কারেণ আরও ১০০ ফুট
(৩০.৪৮ িমটার) মা[জkন 0দওয়া হেয়িছল। অতএব ইনেভিiেগশেনর জনC 0জেনtেন খািনকটা মা[জkন 0রেখ ৫০০ ফুট
(১৫২.৪ িমটার) ধরা হেয়িছল।

৮.৩.৪

অিতিরs িবে$ষেণর JÄগর িহেসেব ২৭ িমটােরর (৮৮.৫৮ফুট) অনুভূিমক সীমা 0সট করা হেয়িছল।

৮.৪

ফলাফল

৮.৪.১

আটJট এয়ার•াফেটর মেধC WেতCকJটর 0Yেu Wা³ ফলাফলQেলােক নীেচ সারণী ৩-এ বিণতk করা হেয়েছ। িবে$ষেণর
মাধCেম িনধািরত
k
করা হেয়িছল 0য 0কানও সময়ই আটJট এয়ার•াফেটর মেধC 0কানJট এেতাটা পযা³ভােব
k
01নেফল
টাওয়ােরর কােছ আেস িন যােত িব[\ং রটারওয়ােশ Wভািবত হত। এয়ার•াফট হয় সুরিYত অনুভূিতক দূর‹ বা সুরিYত
উäতা বা উভয় বজায় 0রেখিছল। এই িস^াL 1হেণর সময় বায়ু চলাচেলর অবSা এবং রটার ওেয়ক-এর উপর তার
Wভাব এবং আেশপােশ উপিSত অনCানC উঁচq িব[\ংেয়র িবষেয় িনেয় িবেবচনা করা হেয়িছল। এই ঘটনায় রটারওয়ােশর
উপর বায়ু চলাচেলর অবSা অথবা অনCানC উঁচq িব[\ংেয়র 0কানও উে¼খেযাগC Wভাব হত না।
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সারণী 3: রটারওয়াশ িবে$ষেণর ফলাফল:

৮.৪.২
DহিলকQার
কল সাইন

এয়ারvাফট
মেডল

Dরcজে¼শন

এনিপএএস ৪৪

EC145 C2

G-DCPB

নূ>নতম উ-তা
(িনকটতম িমটার পয9)
B

িনকটতম অনুভূিতক দূরž
(িমটার)

১৩৬
(অনুভূিতকভােব ১৯১ িমটার

৯৭

দূের থাকাকালীন)

এনিপএএস
১৩

১৩২

EC135 T2+

G-POLF

৪১

(অনুভূিতকভােব ৭৫০
িমটােরর
6চেয় 6বিশ দূের থাকাকালীন)

(২৮৫ িমটােরর 6চেয় কম
উTতায় না
থাকাকালীন)

৭৫

এনিপএএস ৬৪

EC135 P2+

G-EMID

১৬৪

(২৩৫ িমটােরর 6চেয় কম
উTতায় না
থাকাকালীন)

এনিপএএস ১৬

EC135 P2+

G-TVHB

১৫৭

৬৭
২৬

৮.৪.৩

এনিপএএস ৫১

EC135 T2+

G-POLD

২৩৭

(১৩:২৮ নাগাদ ৩২৮ িমটােরর
6চেয় কম উTতায় না
থাকাকালীন)

অuাত
(িমিডয়া)

AS355 F2
Ecureuil II

G-TVHD

২৩৫

২৫৮

অuাত
(িমিডয়া)

AS355 F2
Ecureuil II

G-UKTV

১৭৪

২২০

এয়ার অCাকিসেডr ইনেভিiেগশন ¾াj (এএআইিব) কতৃক
k একজন ই[Ëিনয়ার এবং ইনেভিiেগটার ৫ জুলাই ২০১৯
তািরেখ রটার ওয়াশ িরেপােটk র পযােলাচনা
k
কেরিছেলন। এই পযােলাচনার
k
উেÅশC িছল িরেপােটk র Qণমান স}েকk
একজন ¸াধীন িবেশষেŠর মতামত 1হণ করা এবং িন[´ত করা 0য এই িরেপাটk Jট অপােরশন নথেলহ
k
ইনেভিiেগশেনর চািহদার জনC পযা³
k িছল। ই[Ëিনয়ার সুিন[´ত িছেলন 0য ইনেভিiেগশেনর চািহদার জনC ডাsার
মারিকউইেচর িবে$ষণ এবং িরেপাটk পযা³
k িছল।176

৯

ইমােজB\F কল DরকিডBং

৯.১

জ•ির পিরেষবােদরেক 0টিলেফান কল করেল 0সQেলােক 0রকডk করা হয়। ৯৯৯ নyর ডায়ল করেল কলার-0ক Wথেম
একজন িবJট ইমােজk[d অপােরটেরর সেº কেন˜ করা হয়। অনুেরাধ করা পিরেষবার সেº কােন˜ করার আেগ িবJট
অপােরটর [জŠাসা কেরন 0য কলার 0কান জ•ির পিরেষবার সেº কথা বলেত চান। িবJট অপােরটেরর সেº কােন˜
করার সময় 0থেক কলQেলােক 0রকডk করা হয়। কল 0ক Wেয়াজনীয় জ•ির পিরেষবার সেº পুনরায় কােন˜ করার
আেগর 0ময়াদ 0ক সাধারণত 'িবJট Wাক-এ½েচË' 0রকিডkং বলা হয়। অেনক কারেণ কল 0ক হয়েতা একJট জ•ির
পিরেষবার অপােরটেরর সেº নাও কােন˜ করা 0যেত পাের 0যমন কলার হয়েতা কল বè কের িদেত পােরন বা কল
হয়েতা 0কেট 0যেত পাের। যিদ Wেয়াজনীয় পিরেষবার নাম বলার আেগ কল 0কেট যায় বা কলার যিদ ›Žভােব না বলেত
পােরন 0য িতিন 0কান পিরেষবার সেº কথা বলেত চান তাহেল কলJটেক পুিলেশর িনকট SানাLিরত করা হয়।272

৯.২

এই তদেLর 0Yেu 0কানQেলােক Wাসিºক বেল গণC করা 0যেত পাের তা সনাs করার জনC অি8কাে:র সময়
01নেফল টাওয়ার 0থেক ডায়াল করা সম‡ কল িরকিডkংQেলার পযােলাচনা
k
করা হেয়িছল। Wাসিºক 0রকিডkংQেলােক
এই িরেপােটk র খ: ১০-এর িব‡ািরত িবে$ষেণ WÐত করা হেয়েছ। 0বশ কেয়কJট কেল 0লাকজন দািব কেরেছন 0য তারা
01নেফল টাওয়ােরর ছােদ 0লাকজনেদরেক 0দখেত পােgন যারা সƒবত সাহােযCর জনC হাত নাড়েছন। পরবতÊকােল
িন[´ত করা হেয়িছল 0য 0কানও মানুষই ছােদ যায় িন 0কননা 0সটা অCাে½সেযাগC িছল না এবং ছাদ 0থেক 0কানও
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মানুেষর 0দহাবেশষ পাওয়া যায় িন। ছােদর উপর 0য সম‡ [জিনসপu নড়িছল 0সইQেলােক 0দেখ ভqেল অনুমািনত করা
হেয়িছল 0য 0লাকজন তােদর হাত নাড়েছন। রাত জুেড় মাuািধক কেলর কারেণ 0কানও-0কানও সময় এলএফিব িকছq
কেলর জবাব িদেত পাের িন এবং তার ফল¸Çপ 0বশ কেয়কটা কল 0ক অনC ফায়ার অCাh 0রসিকউ সািভkেসস-এর
(এেস½ ও 0কr এবং নথ k ওেয়i) কােছ ডাইভাটk করা হেয়িছল। 0কানও কল 0রকিডkংেয় লYণীয় 0হিলক>ােরর
আওয়াজ িছল না।
৯.৩

কল করার 0Yেu জিড়ত W[•য়ার কারেণ ৯৯৯ কলQেলার সJঠক সময় িনধারণ
k
করা জJটল। একJট কলেক অবশCই
কলােরর 0টিলেফান হCাhেসট 0থেক 0টিলেফান িসেiেমর মেধC িদেয় িবJট এ½েচেË 0যেত হয় এবং 0সখান 0থেক
এটােক জ•ির পিরেষবার সুইচেবাডk িদেয় পাঠান হয় এবং 0শষ পযL
k এটা একজন অপােরটেরর কােছ যায়। সামি1ক
W[•য়ার মাধCেম কলJট এেগােনার সােথ-সােথ সকল জিড়ত িবিভÔ 0টিলকিমউিনেকশন িসেiমQেলা সময় স}িকkত
0ডটা সং1হ কের এবং িকছq 0Yেu একই িসেiেমর আলাদা-আলাদা পযায়
k িদেয় কল এেগােনা কালীনও এই 0ডটা সং1হ
করা হয়। একJট 0ফান 0থেক কল ডায়াল করার সময় িকÆ িবJট অপােরটর 0সই কল-0ক একJট জ•ির পিরেষবার সেº
কােন˜ করার সময় 0থেক আলাদা হব এবং পালা•েম 0সই জ•ির পিরেষবার অপােরটর 0য সমেয় তার জবাব 0দেবন
0সটাও িভÔ হেব। এই িরেপাটk সামËসCপূণ kএবং ›Žভােব উে¼খ করার 0চŽা কেরেছ 0য 0কানও িনিদk Ž সময় সেyাধন
করার জনC সাধারণত 0কান 0ডটা বCবহার করা হেয়েছ। 0যখােন Šাত 0সখােন উে¼খ করা সময় হেg 0সই সময় যখন
কলJটেক িবJট অপােরটেরর সেº কােন˜ করা িহেসেব 0রকডk করা হেয়েছ। 0যখােন এই ধরেণর 0কানও 0ডটা উপলÁ
0নই 0সখােন পিরবেতk জ•ির পিরেষবার িসেiম ˆারা কেলর জবাব 0দওয়ার 0র[জiাডk সময়েক বCবহার করা হেয়েছ।
অনCানC িরেপােটk িকছq িনিদk Ž কেলর জনC উদ্ধত
ৃ সময়Qেলা হয়েতা এখােন বCবæত সময় 0থেক িভÔ হেত পাের তেব
তার অথ kএই নয় 0য 0সই সময়Qেলা ভqল। অভCLরীণ সামËসC বা িনিদk Ž Wসেºর জনC িবিভÔ িরেপাটk হয়েতা িবিভÔ
সমেয়র 0রফােরd বCবহার করেত পাের।

১০

অি_কাে`র সময় DJনেফল টাওয়ােরর মেধ? Dলাকজনেদর গিতিবিধ

১০.১

ভূ িমকা

১০.১.১

সাYCWমােণর একJট িবে$ষণ িন•বিণতk রেয়েছ যার িভি×েত যত দূর সƒব Sািপত করার 0চŽা করা হেয়েছ 0য
অি8কাে:র সময় 0লাকজন িকভােব এবং 0কন িব[\ংেয়র িভতের অবSােনর পিরবতkন কেরিছেলন। এই িবে$ষণJট
মূলত ৯৯৯ কল 0রকিডkংেয় অLভqs
k সাYCWমাণ এবং অি8কা: 0থেক 0বঁেচ 0বিরেয় আসেত 0পেরেছন এমন সকল
উ×রজীবীেদর সাYC এবং অনCানC WতCYদশÊেদর সােYCর উপর িনভkর কের µতির করা হেয়েছ এবং এেত 0সই সকল
0লাকজন ও অLভqs
k রেয়েছন যারা অি8কাে:র সমেয় টাওয়ােরর িভতের আটকা পড়া 0লাকজনেদর সেº কথা
বেলিছেলন এবং অি8িনবাপণকারীরাও
k
এেত অLভqs
k
রেয়েছন। ইনেকায়াির ˆারা পিরচািলত গভীর িবে$ষেণ
অি8কাে:র রােত টাওয়ােরর মেধC 0লাকজনেদর গিতিবিধ িনেয় িবেবচনা করা হেয়েছ এবং তােত অLভqs
k সাYCWমাণ
এই িরেপােটk র তq লনায় অেনক 0বিশ িবস্তৃত িছল। এই িরেপােটk র মাধCেম 0সই কােজর পুনরাবৃি× করার 0চŽা করা হয় িন
বরং WকৃতপেY এই িনিদk Ž টাম k অব 0রফােরেdর পযােয়র
k
স}েকk 0লাকেদর গিতিবিধ িনেয় িবেবচনা করা হেয়েছ
অতএব তেথCর উৎেসর উপর িনভkর কের িকছq বণনা
k হয়েতা 0ফজ ওয়ান (পযায়
k এক) িরেপাটk 0থেক আলাদা হেত পাের।
এই কথার উপর 0জার 0দওয়া Q•‹পূণ 0য
k সাYCWমােণর এই িবে$ষণেক 0যন 0কানও ভােবই 0সই সম‡ 0লাকজনেদর
Wিত 0কানও ধরেণর সমােলাচনা িহেসেব গণC না করা হয় যারা টাওয়াের আটেক পেড় িছেলন অথবা অি8কা: 0থেক
পালােনার 0চŽা কেরিছেলন এবং যােদর মেধC িকছq দুঃখজনকভােব তােদর Wাণ হািরেয়েছন। শীষতলা
k
অথাৎ
k ২৩তম তলা
0থেক t• কের পালা•েম 01নেফল টাওয়ােরর WেতCক তলা িনেয় িবেবচনা করা হেয়েছ।

১০.২

২৩তম তলা
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১০.২.১

01নেফল টাওয়াের আQন লাগার সময় ২৩তম তলার সকল ছয়Jট lCােট 0মাট ১৩ জন 0লাক িছেলন। সকল ১৩ জন
Wথেম 0সই তলােতই িছেলন এবং তারপর িনেচর তলাQেলা 0থেক আরও ১৬ জন 0লাক 0সখােন আসেলন এবং ২৩তম
তলায় 0মাট ২৯ জন 0লাক িছেলন। 0সই ২৯ জেনর মেধC দুই জন 0লাক িসঁিড় িদেয় িনেচ িগেয় িব[\ং 0থেক 0বঁেচ 0বিরেয়
আসেত 0পেরিছেলন। 0বিরেয় আসার 0চŽা করার সময় িসঁিড়েত একজন তৃতীয় 0লাক মারা িগেয়িছেলন। িব[\ং 0থেক
ঝাঁপ 0দওয়া বা 0সখান 0থেক পেড় যাওয়ার কারেণ দুইজন পু•েষর মৃতqC হেয়িছল এবং 0সই তলায় রেয় িগেয়িছেলন এমন
সকল ২৪ জন মারা িগেয়িছেলন।

১০.২.২

•*াট ২০৫

১০.২.২.১

lCাট ২০৫-এ 0নদা পিরবার থাকেতন; 0মাহা™দ সােবর 0নদা (Wায়ই তােক সােবর নােম ডাকা হত) এবং তার ÿী 0ফােলারা
0নদা এবং তােদর Wা³বয়~ 0ছেল 0শকব। 0ফােলারা এবং 0শেকব অি8কা: 0থেক বাঁচেত 0পেরেছন। অি8কাে:র সময়
সবেচেয় উপেরর তলায় কী ঘেটিছল তা 0বাঝার জনC তােদর বণনা
k অতCL Q•‹পূণ।k িব[\ং 0থেক ঝাঁপ 0দওয়া বা পেড়
যাওয়ার কারেণ 0মাহা™দ 0নদা মারা 0গেছন। অি8কাে:র সময় চারজন মানুষ উপেরর তলায় এেসিছেলন এবং 0নদা
পিরবােরর lCােট তােদর সেº িছেলন 0যখােন পরবতÊকােল তােদর সকেলর মৃতqC হেয় যায়।

নাম

বয়স

বসবাস করেতন /
িভ[জট করিছেলন

0মাহা™দ সােবর 0নদা
এসলাহ এলেগাহির
0মিরয়াম এলগাহির
সািকনা আফরােসহািব
ফােতেমহ আফরািসয়ািব

৫৭
৬৪
২৭
৬৫
৫৯

lCাট ২০৫, ২৩ তলা
lCাট ১৯৬, ২২ তলা
lCাট ১৯৬, ২২ তলা
lCাট ১৫১, ১৮ তলা
lCাট ১৫১, ১৮ তলা

মৃত
বাইেরর jাউেn

lCাট ২০৫
lCাট ২০৫
lCাট ২০৫
lCাট ২০৫

এই কথা মেন রাখা জ^ির Dয ৫ মাচB ২০১৯ তািরখ Dথেক Dশকব Dনদা তার নাম বদল কের এখন ফরহাদ Dনদা Dরেখেছন এবং
Dফােলারা Dনদা তার নাম বদিলেয় এখন শািকলা Dনদা Dরেখেছন। Djনেফল টাওয়ার ইনেকায়াির Dফজ ১ িরেপােটB তােদরেক তােদর
নত¤ ন নােম সে•াধন করা হেয়েছ222-225। এই ছাড়া cজ~টআই-Dক Yদান করা সােM> Dফােলারা Dনদার নাম D”ারা Dনদা Dলখা হেয়েছ।
১০.২.২.২

0শকব বণনা
k কেরেছন 0য িতিন তার মা এবং বাবা'র সােথ বাসায় িছেলন এবং িতিন 0পাড়ার গè 0পেয়িছেলন। িতিন
লিবেত 0গেলন তেব িন[´ত করেত পােরন িন 0য গèJট 0কাথায় 0থেক আসিছল এবং তাই িতিন তার lCােট 0ফরত চেল
িগেয়িছেলন:
"আমরা সকেল আমােদর িনজ-িনজ QCােট *ফরত চেল িগেয়িছলাম এবং িকছš Xণ পর আমরা সকল
অনCানC তলার QCাটেথেক ;চš র *কালাহল ›নেত *পেয়িছলাম, *লাকজন তােদর দরজা ধা•াTžল ও
িচৎকার করিছল *য টাওয়াের আˆন *লেগেছ এবং আমােদর সকেলর *সখান *থেক *বিরেয় *যেত
হেব...আমােদর দরজার বাইের *থেক এেতাটা *কালাহল ›নেত *পেয় আমরা QCাট *থেক *বিরেয়
যাওয়ার িসdাp িনলাম। এই সমেয় আমরা *কানও আˆন *দখেত পাই িন আর আমার মা ›ধুমা
আˆেনর আেলা *দখেত *পেয়িছেলন এবং িতিন ইনসুেলশেনর *ছাট-*ছাট টš কেড়া হাওয়ায় উড়েত
*দখেলন সুতরাং আমােদর *কানও ধারণা িছল না *য আˆন *কাথায় *লেগিছল। আমরা সকেল িসdাp
িনলাম *য আমােদর িসঁ িড় *বেয় িনেচ *নেম যাওয়ার *চ¡া করা উিচত *কননা িনেচর তলা *থেক
*কালাহেলর আওয়াজ আসিছল...আমরা িসিড়েত *গলাম এবং *দখলাম *য িনেচর তলার QCাটˆেলা
*থেক সকল অনCানC বািসfারা উপের ২৩ তলায় উেঠ আসিছেলন। আিম যােদর সেy কথা বললাম তারা
সকেল বলেলন *য িনেচর তলায় আˆন *লেগিছল এবং িবT€ং *থেক *বেরােনার *কানও পথ িছল না এবং
সকলেক উপের *যেত বলা হেয়িছল আর বলা হেয়িছল *য দমকলবািহনী এেস তােদর সকলেক উdার
করেব সুতরাং তারা সকেল উপেরর তলায় উেঠ আসিছেলন...
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িকছš বািসfােদর ২৩ তলায় *পৗ¢ছােনার পর আমরা তােদর সেy কথা বললাম *কননা ;চš র *লাকজন
িছল, আিম সWঠকভােব তােদর সংখCা জািন না তেব অেনক জন *লাক উপের উেঠ এেসিছল। তারা
আমােদরেক জানােলন *য িনেচর তলায় একWট QCােট আˆন *লেগিছল এবং টাওয়ার *থেক *বেরােনার
*কানও পথ িছল না। আমরা অনুমািনত করলাম *য তারা *বিরেয় যাওয়ার *চ¡া কেরিছেলন িক£ তা
করেত পােরন িন সুতরাং তারা সকেল উপের ২৩ তলায় উেঠ এেসিছেলন। তারা সকেল ছয়Wট QCােটর
মেধC চেল *গেলন।" S146

এক সমেয় 0শকব বাইের অবিSত অি8িনবাপনকারীেদর
k
সেº 0ফােন কথা বেলিছেলন:
"দমকল বািহনী আমােদরেক একই পরামশ . িদTžেলন এবং তারা আমােদরেক বলিছেলন *য তারা
আমােদরেক উdার করেত আসেছন এবং আমােদরেক আমােদর QCােটর মেধC থাকেত বলিছেলন..."S146

অবেশেষ তােদর lCােটর িভতের আQেন 0লেগ িগেয়িছল:
"আমরা আতTwত িছলাম এবং QCােটর িভতের এিদক-ওিদক ছšটিছলাম এবং কী করেত পাির তা
এেকবােরই বুঝেত পাTžলাম না এবং সHূণভােব
.
অসহায় *বাধ করিছলাম। আমােদরেক অি¥কাে¦র
িবষেয় বা তা *কাথায় *থেক ›„ হেয়েছ তার িবষেয় িকছšই বলা হTžল না..."S146
১০.২.২.৩

0ফােলারা 0পাড়ার গè 0পেয়িছেলন এবং 0মাহা™দেক 0সই িবষেয় অবিহত কেরিছেলন। তারপর তারা িতনজনাই তােদর
lCাট ছড়ার জনC µতির হেয়িছেলন। তারা িনেচর তলা 0থেক অনCানC 0লাকজনেদর 0টিলেফান কল পা[gেলন যারা
তােদরেক িব[\ং 0থেক 0বিরেয় আসেত বলিছেলন 0কননা 0সখােন আQন 0লেগিছল।S81,S2910ফােলারা আরও বলেলন
0য:
"আিম যখন সামেনর দরজা খুললাম এবং *বিরেয় *যেত চাইলাম তখন আিম *দখলাম *য লিবেত ;ায়
চি§শজন *লাক িছেলন। তারা হঠাৎ এেসিগেয়িছেলন এবং ;িতেবশীেদর দরজা ধা•ািছেলন এবং দরজা
*খালার জনC *চঁ চাTžেলন *কননা িনেচ আˆন *লেগিছল। আিম দুইজন ইরানী মিহলােদর *দখেত
*পেয়িছলাম িমস সািকনাহ এবং ফািতেমহ এবং *সই সেy চি§শ জনেদর মেধC একজন ২৭ বছর বয়সী
িমশরীয় *মেয় তার মােয়র সেy িছল এবং *যেহতš তারা আমােক িচনত *সেহতš তারা আমােদর QCােট
চেল আসল...সািকনাহ আমােক বলল *য িনেচর তলায় আˆন *লেগেছ এবং আˆন উপেরর িদেক
আসিছল এবং *স আমােক বলল *য দমকল বািহনী তােদরেক উপেরর িদেক চেল *যেত বেলিছল *কননা
তােত *হিলক•ার তােদর কােছ *পৗ¢ছােত পারেব িক£ আিম সািকনাহ *ক বললাম *য *সখােন
*পৗ¢ছােনার *কানও উপায় *নই এবং ছােদর হCাচ সবদা
. বŒ করা থােক...আমার *ছেল তার একজন বŒুর
সেy কথা বলিছল...তারা তােক বলেলন *য দমকল বািহনী দশ তলায় *পৗ¢িছেয় িগেয়িছল এবং িনেচর
তলাˆেলা *থেক সকলেক উপেরর তলায় থাকেত বলা হেয়িছল এবং তােদরেক উdার করেত *কউ
*সখােন অবশCই আসেবন।" S81

তার lCােটর িভতের আ¿য় িনেয়িছেলন এমন সকল 0লাকেদরেক সেyাধন কের 0ফােলারা বলেলন 0য:
"সকেল *ফােন তােদর আ¨ীয়েদর সেy কথা বলিছেলন এবং সকলেক আশা *দওয়া হেয়িছল *য দমকল
বািহনী *পৗ¢িছেয় যােব এবং আমােদর িনেজেদর যথাJান *থেক এেকবােরই *কাথাও যাওয়া উিচত নয়।"
S81

১০.২.২.৪

আQন িভতের ঢq েক আসার পর 0মাহা™দ ও 0ফােলারা এবং শেকব lCাট 0ছেড় চেল যাওয়ার িস^াL িনেলন। 0ফােলারা
(রণ করেলন:
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"আিম আমার *ছেলর সেy *বিরেয় আসলাম এবং এই িসdাp হঠাৎ এবং *শষ মুহেš ত. Dহণ করা
হ*য়িছল যখন QCােটর কিরেডাের আˆন *লেগ িগেয়িছল এবং আিম আমার ©ামীেক আসেত বললাম।
িতিন আমােক বলেলন *য িতিন আমােদর Wঠক িপছেন থাকেবন এবং অনCানC *লাকজন আমােদর
QCােটর মেধC থাকেলন এবং তােদর িনজ-িনজ পিরবােরর সেy *ফােন কথা বলিছেলন। আমার *ছেল
যখন সামেনর দরজা খুলল তখন আিম *দখেত *পলাম *য পুেরা লিব *ধাঁয়ােত ভিত. িছল এবং আিম আমার
*চােখ িকছšই *দখেত পাTžলাম না...আিম আমার ©ামীর *য *শষ কথা ›নেত *পলাম তা িছল *য
আমােদর QCােটর মেধC উপিJত *লাকজনেদর জনC িতিন িকছš কাপড় *ভজােত যােžন...এবং বলেলন
*য িতিন Wঠক আমােদর িপছেন থাকেবন।" S81
১০.২.২.৫

িব[\ং 0থেক ঝাঁপ 0দওয়া বা পেড় যাওয়ার পর 0মাহা™েদর মৃতেদহ িব[\ংেয়র বাইের পাওয়া িগেয়িছল এবং 0সটা পূবাé
k
S484
২:৪০ নাগাদ ভূ তেল এেস পেড়িছল। িতিন Jঠক 0কান Sান 0থেক পেড়িছেলন তা জানা 0নই।

১০.২.২.৬

0মাহা™দ, ফেলারা বা 0শকব জ•ির পিরেষবােদরেক 0কানও কল কেরন িন। 0শকব িন[´ত কেরেছন 0য অনCানC
0লাকজন তােদর 0টিলেফােন এলএফিব-এর সেº কথা বেলিছেলন এবং িতিন tধুমাu তােদর ˆারা lCােটর মেধC থাকার
পরামশ অনCেদরক
k
জানা[gেলন।S146

১০.২.২.৭

ইসলাঃ এবং মিরয়ম এলগাহির
ইসলাঃ এবং তার 0মেয় মিরয়ম দুজনাই ২২ তলার lCাট ১৯৬-এ থাকেতন। অি8কাে: তারা উপেরর তলায় অবিSত
lCাট ২০৫-এ চেল এেসিছেলন 0যখােন তােদর মৃতqC হেয় যায়। ইসলাঃ 0কানও ৯৯৯ কল কের িন তেব মিরয়ম চারJট কল
কেরিছল এবং সকল চারJট কলেক এলএফিব-এর সেº কেন˜ করা হেয়িছল। সকল চারJট কল তােদর ২৩ তলায় আসার
পর করা হেয়িছল। একJট কেল 0হিলক>ােরর উে¼খ করা হেয়েছ। এলএফিব-এর সেº মিরয়েমর কলQেলার Wাসিºক
সার িন•বিণতk আেছ (উি¼িখত সময়Qেলা হেg 0সই সময় যখন এলএফিব কতৃক
k কেলর জবাব 0দওয়া হেয়িছল)।
পূবা„
@ ০১:২৯:৫৯ নাগাদ কল
"২২ তলায় আমােদর বাসায় ও আˆন *লেগেছ, সকেল ২৩ তলায় আেছ
আমােদর QCােট আেছ, আমরা আমার QCাট *থেক পািলেয় *বিরেয় এেসিছ, আমােদর রাªাঘের এেস
*গেছ।
আমরা আমােদর ;িতেবশীর QCােট পািলেয় এেসিছ।"
"আমরা সকেল উপেরর তলায় আটেক পেড়িছ, দরজাˆেলা খুলেছ না।" 241,323

পূবা„
@ ০১:৩৮:১৫ নাগাদ কল
"আমরা সকেল ২৩ তলায় আঁটেক পেড়িছ। আমােদর QCাট িনেচর তলায় িছল, *সখােন *কানও *ধাঁয়া
িছল না, সবিকছš এেকবাের Wঠক িছল এবং তারপর হঠাৎ আˆেনর িশখাˆেলা *সাজা আমােদর রাªাঘেরর
মেধC ছিড়েয় পড়ল।" 242,244,324,325

পূবা„
@ ০১:৫৪:২২ নাগাদ কল
"আˆন এখন এখােনও আসেত ›„ কেরেছ, আমােদর কােছ পালােনার *কানও পথ *নই...আমরা
আটেক িগেয়িছ।" 243,326
১০.২.২.৮

পূবা„
@ ০২:২৫:৩৮ - ৯৯৯-Gক কল

িবষয়ব&

41

!"নেফল টাওয়ার অি/কাে1 পুিলশ !হিলক6ারসমূহ

মিরয়েমর 0শষ ৯৯৯ কেল িতিন এলএফিব অপােরটরেক 0বাঝান 0য তারা সাতজন আটিকেয় পেড়েছন এবং তােদর দম
বè হেয় আসেছ এবং তার মা (ইসলাঃ) ডায়ােবJটস এবং হাঁপািনর 0রাগী। অপােরটর বলেলন 0য িতিন
অি8িনবাপণকারীেদর
k
সেº কথা বলেবন এবং তারপর মিরয়ম বেলন 0য,
"আপিন িক একWট চপার বা *সই জাতীয় িকছš পাঠােত পােরন, আমােদরেক উdার করার জনC আপিন
িক *হিলক•ার বা *সই জাতীয় িকছš পাঠােত পােরন?"

অপােরটর বেলন 0য,
"আেছ, একWট *সখােন আেছ, Wঠক আেছ, Wঠক আেছ অি¥িনবাপণকারীরা
.
আসেছ, তারা আসেছ।

মিরয়ম বেল 0য 0বড•েম আQন ছিড়েয় পেড়েছ এবং অপােরটর বেলন 0য তােদর 0সখান 0থেক চেল 0যেত হেব িকÆ
মিরয়ম বেল 0য তাঁরা 0চŽা কেরিছল িকÆ পাের িন 0কননা সামেনর দরজার বাইের সবিকছq স}ূণভােব
k
অèকার িছল,
তারা িনýাস িনেত পারেছ না এবং তােদর 0চাখ åালা করেছ।240,322
১০.২.২.৯

ইসলাঃ-এর 0ছেল আহেমদ এলগাহির অি8কাে:র সময় 0বশ কেয়কবার মিরয়েমর সেº 0ফােন কথা বেলিছেলন। িতিন
তােক িব[\ং 0থেক 0বিরেয় আসেত বেলিছেলন িকÆ মিরয়ম বেলিছল 0য 0ধাঁয়া এবং িকছq না 0দখেত পারার কারেণ তাঁরা
তা করেত পাের িন। আহেমদ বেলেছ 0য তার শত বলার সে×ও মিরয়ম চেল 0যেত চায় িন। আহেমদেক মিরয়ম বেলিছল
0য তারা িসঁিড় িদেয় িনেচ যাওয়ার 0চŽা কেরিছল িকÆ অনCানC 0লাকজন উপেরর িদেক উেঠ আসিছল এবং তােদরেক
উপির তলায় 0যেত বলিছল সুতরাং তারা উপির তলায় এেস lCাট ২০৫-এর মেধC চেল িগেয়িছেলন। আহেমদ এই কথাও
বেলেছ 0য মিরয়ম হয়েতা চেল 0যেত অিনgqক িছল 0কননা তােদর মা ইসলাঃ িডেজবলড িছেলন এবং হাঁটেত বা €ুত
0দৗড়ােত পারেতন না এবং মিরয়ম তােক 0সখােন 0ছেড় চেল 0যেত চাইত না। মিরয়েমর সেº 0ফানা কথা বলার সময়
0WYাপেট 0হিলক>ােরর আওয়াজ tনেত পা[gেলন। S289,S290 মািরয়ম 0ফােন ফারজানা এলগাহিরেক বেলিছেলন 0য
িতিন িসঁিড় িদেয় িনেচ যাওয়ার 0চŽা কেরিছেলন িকÆ িনেচ যাওয়ার 0চŽা করার সময় 0লাকজন উপির তলার িদেক উেঠ
আসিছল এবং তােদরেক উপেরর তলায় 0ফরত 0যেত এবং িভতের থাকেত বলিছল।S288

১০.২.২.১০

সারসংেQপ
Wথম 0হিলক>ার এেস 0পৗ|ছােনার পূেব k মিরয়ম এবং ইসলাঃ ২৩ তলায় চেল িগেয়িছেলন। অতএব, তােদরেক
0হিলক>ার উপিSত থাকার কারেণ উপেরর তলায় যাওয়ার জনC Wেণািদত করার কথা সƒব নয়। সাYCWমােণর িভি×েত
সংেকত করা হয় 0য •মবধমান
k
আQন 0থেক বাঁচার জনC ইসলাঃ এবং মিরয়ম উপেরর তলায় চেল িগেয়িছেলন এবং
0কননা অনCানC 0লাকজন উপেরর তলায় যা[gল এবং তােদরেক তাই করেত বেলিছল। উপের 0পৗ|ছােনার পর তারা ঘন
0ধাঁয়ার কারেণ 0সখােন 0থেক চেল 0যেত পাের িন। পুিলশ তােদরেক 0কানও সময় বেল িন বা িবýাস করার 0কানও কারণ
Wদান কের িন 0য 0হিলক>ার বা ছাদ 0থেক তােদরেক উ^ার করা 0যেত পাের এবং WতCYদশÊেদর সাYCWমােণর
িভি×েতও সংেকত করা হয় না 0য 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করার সƒাবনা আেছ এই কথার উপর িবýাস কের তারা
0সখােন থাকার িস^াL 1হণ কেরিছেলন। উপেরর তলায় আসার পর এবং তারা 0য আঁটেক পেড়েছ এবং পালােনার
সকল অনCানC িবকÀ ফুিরেয় 0গেছ তা জানার পেরই মিরয়ম 0হিলক>ােরর অনুেরাধ কেরিছল। তˆতCীত কেলর সময়
যখন মিরয়ম 0হিলক>ােরর অনুেরাধ কেরিছল তখন িতিন এই 0কাথাও বCাখCা কেরিছেলন 0য িকভােব বাইের 0থেক
আQন জানলায় ছিড়েয় পড়েছ এবং এর ফেল সƒবত জানলা 0থেক 0বঁেচ 0বেরােনা সƒব হত না।

১০.২.২.১১

সািকনা আফরােসহািব এবং ফােতেমহ আফরািসিব
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সািকিন ১৮ তলায় থাকত। তার 0বান ফােতেমহ তােক 0দখা করেত এেসিছল। অি8কাে:র সময় দুজনাই মিরয়ম এবং
ইসলাঃ-এর সেº একই সময় উপেরর তলায় 0নদা পিরবােরর lCাট ২০৫-এ চেল িগেয়িছল। অি8কাে:র সময় সািকনা
এবং ফােতেমহ উভেয়র মেধC 0কউ জ•ির পিরেষবােদরেক কল কের িন।
১০.২.২.১২

ফেলারা 0নদার বCাখCার মাধCেম 0বাঝা যায় 0য সািকনা এবং ফােতেমহ 0কন উপেরর তলায় এেস িগেয়িছেলন:
সািকনাহ আমােক বলল *য িনেচর তলায় আˆন *লেগেছ এবং আˆন উপেরর িদেক আসিছল এবং *স
আমােক বলল *য দমকল বািহনী তােদরেক উপেরর িদেক চেল *যেত বেলিছল *কননা তােত *হিলক•ার
তােদর কােছ *পৗ¢ছােত পারেব িক£ আিম সািকনাহ *ক বললাম *য *সখােন *পৗ¢ছােনার *কানও উপায়
*নই এবং ছােদর হCাচ সবদা
. বŒ করা থােক...।"S81

১০.২.২.১৩

ফােতেমহ এবং সািকনার ভাই[ঝ সলমাজ সা×ারেক ফােতেমহ কল কেরিছেলন:
"ফােতেমহ তখন আমােক বলল *য তারা ১৮ তলায় িছল না *যখােন সািকনার QCাট িছল এবং তারা ২৩
তলায় চেল িগেয়িছেলন এবং ঘর ২০৫-এ িছল। িতিন আমােক বেলিছেলন *য িতিন QCাট ২০৫-এর
মািলেকর সােথ িছেলন এবং সািকনা *সই পু„ষেক িচনেতন িযিন *সই QCােট থাকেতন এবং *সই পু„ষ
ফারিস ভাষায় কথা বেলন সুতরাং তারা *সখােন সুরিXত থাকেবন এবং িতিন মেন কেরিছেলন *য *স
পু„ষ *সখান *থেক *বিরয়া যাওয়ার পথ জােনন...িতিন আমােক বেলিছেলন *য QCােট িতিন এবং সািকনা
ও *য মিহলা *সখােন থাকেতন [ফেলারা *নদা] ও দুইজন পু„ষ [*মাহাে®দ এবং শেকব *নদা] এবং আরও
দুইজন মিহলা [ইসলাঃ এবং মিরয়ম এলগাহির] িছেলন। S170
"ফােতেমহ আমােক বেলিছেলন *য তােদর QCাট *থেক *বেরােনার সময় িতিন িসঁ িড় িদেয় িনেচ *যেত
*চেয়িছেলন এবং টাওয়ার *থেক *বিরেয় *যেত *চেয়িছেলন িক£ যখন তারা তােদর QCাট *ছেড় বাইের
*গেলন তখন কিরডের অনCানC বািসfােদর সেy তােদর *দখা হেয়িছল এবং তারা তােক িনেচর তলায়
*যেত মানা করা হেয়িছল *কননা িবT€ংেয়র িভতের িনেচর তলায় আরও আˆন িছল। ফােতেমহ
আমােক বলেলন *য িতিন এবং সািকনাহ উভয় ২৩ তলায় তােদর ;িতেবশীর QCােট চেল িগেয়িছেলন।"
S292

১০.২.২.১৪

সলমাজ 1াউেh অবিSত একজন অি8িনবাপণকারীর
k
সেº কথা বেলিছল িযিন তােক বেলিছেলন 0য িতিন 0যন
ফােতেমহ 0ক lCােটর িভতের থাকেত এবং কিরডের না 0যেত বেলন 0কননা 0সখান খুব 0বিশ িভড় িছল এবং তােদরেক
উ^ার করা হেব। সলমাজ এই পরামশ সািকনা
k
এবং ফােতেমহেক জািনেয় িদেয়িছল। সলমােজর বণনা
k 0থেক সংেকত
করা হয় 0য সািকনার ধারণা িছল 0য তােক িব[\ংেয়র িভতর 0থেক উ^ার করা হেব 0কননা সািকনা সলমাজেক
[জŠাসা কেরিছল 0য 0স 0যন এলএফিবেক উপেরর তলায় িলফট পাঠােত বেল যােত তােদরেক উ^ার করা 0যেত
পাের।S170,S292

১০.২.২.১৫

সলমাজ িন•বিণতও
k বেলেছন:
"*কানও এক সমেয় *হিলক•ার এেস *পৗ¢িছেয়িছল, আিম আপনােক তার আসার সWঠক সময় বলেত
পারব না িক£ আমার মেন আেছ *য আিম মেন-মেন *ভেবিছলাম *য *সটা অেনক পূবাে°
.
িছল এবং
তখনও অŒকার িছল। যখন *সটা আসল তখনও িক£ আˆন িবT€ংেয়র উপেরর িদেক আেস িন এবং
*সই কারেণ আিম *ভেবিছলাম *য *সটা *লাকজনেদরেক উdার করেত এেসেছ। *হিলক•ার িবT€ংেয়র
উপেরর িদেকর খুবই কােছ িগেয়িছল এবং দীঘ সময়
.
ধের *সখােনই িছল। যখন *হিলক•ার আসল তখন
আিম ফােতেমহেক বললাম *য *হিলক•ার এেসেছ এবং *সটা তার সাহাযC করার জনC এেসেছ আর
আিম তািক িরলCাŠ করেত বললাম।" S170
"পের একWট *হিলক•ার টাওয়ােরর চার পােশ উড়িছল এবং আিম *ভেবিছলাম *য *সটা িবT€ংেয়র
উপেরর িদেক আটেক পড়া *লাকজনেদরেক উdার করেত এেসিছল। আিম ফােতেমহেক Tজ±াসা
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করলাম *য িতিন *হিলক•ারেক ›নেত পাTžেলন িকনা িক£ িতিন বলেলন *য িতিন তা ›নেত
পাTžেলন না। আিম বললাম *য *সটা স²বত তােক উdার করেত এেসেছ।" S292
১০.২.২.১৬ 0বশ কেয়কটা কেল সািকনা এবং ফােতেমহ উভয় সািকনার 0ছেল শাহ•খ অঘলািনর সেº কথা বেলিছেলন। তাঁরা তােক

বেলিছেলন 0য আQন 0থেক বাঁচার জনC তারা উপের ২৩ তলায় চেল িগেয়িছেলন। তারা 0বঁেচ 0বিরয়া আসার 0চŽা
কেরিছল িকÆ এেতা 0বিশ 0ধাঁয়া থাকার কারেণ তারা তা করেত পাের িন এবং 0বেরােনার 0কানও পথ িছল না এবং
তােদরেক তােদর lCােট 0ফরত 0যেত বলা হেয়িছল। শাহ•খ আরও বেলেছন 0য পুেরাসময় সািকনা এবং ফােতেমহ
উভেয়র ধারণা িছল 0য অি8িনবাপণকারীরা
k
এেস তােদরেক উ^ার করেব এবং 0হিলক>ােরর সাহােযC তােদরেক উ^ার
করা হেব। তার কথন 0য সািকনার ধারণা িছল 0য তােদর হয়েতা 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করা হেব তা িকÆ
0ফােলারা 0নদার বCাখCার সােথ সামËসCপূণ k 0যখােন িতিন বেলিছেলন 0য উপের ২৩ তলায় উেঠ আসার পর সািকনা
তােক একই কথা বেলিছল। শাহ•খ এই কথাও বেলেছ 0য সািকনার হাঁটqেত মাপূবাহ্
k ণ্মকভােব বাত িছল যার অথ k িছল
S293,S294
0য িতিন িসঁিড় িদেয় উপের বা িনেচ 0যেত সYম িছেলন না।
১০.২.২.১৭

১৮ তলার অনCানC বািসUােদর ইমােজk[d কলQেলা সংেকত কের 0য অনCানC বািসUারাও মেন কের িছেলন 0য তাঁরা
িব[\ংেয়র িভতের আঁটেক পেড়েছন এবং িনেজ 0যেত পারেবন না। অেনক 0লাকজন 0থেক ইমােজk[d কল 1হণ করা
হেয়িছল যার বেলেছন 0য 0ধাঁয়া বা আQেনর কারেণ তারা ১৮ তলায় তােদর lCােটর মেধC আঁটেক পেড়েছন।248-250,252

১০.২.২.১৮

শািহ এবং সােয়দা আহেমদ ১৮ তলায় lCাট ১৫৬-এ থাকেতন এবং তারা আQন 0থেক 0বঁেচ 0বিরেয় আসেত
0পেরিছেলন। শািহদ 0দখেত 0পেয়িছল 0য িব[\ংেয়র বাইের একJট আQেনর 0গালা উপেরর িদেক উেঠ যা[gল যার
কারেণ তাঁর জানলা িভতেরর িদেক 0ফেট পেড়িছল সুতরাং তারা তােদর lCাট 0ছেড় চেল িগেয়িছেলন। ১৮ তলার িসঁিড়েত
0লাকজন তালেগাল পািকেয় িগেয়িছেলন 0কননা তারা জানেতন না 0য আQন 0কাথায় িছল এবং িনেচ যাওয়ার বদেল
0লােকরা উপের যাওয়ার 0চŽা করিছেলন।S119,S120

১০.২.২.১৯

উপেরর িদেকর তলায় থাকেতন এমন সকল 0লাকজনেদর আরও উপেরর তলায় যাওয়া অনCানC উদাহরণ ও আেছ।
উদাহরণ¸প ১৯ তলার lCাট ১৬৩-এর বািসUা উ×রজীবী 0মরন 0মেকােনন বণনা
k কেরেছন 0য িকভােব আQন লাগার
কথা জানেতই িতিন অিবলেy তার দুইজন 0মেয়েদর িনেয় lCাট 0ছেড় িসঁিড় িদেয় িনেচ চেল এেসিছেলন। অনCানC
0লাকজন ও তাই করিছেলন। িনেচ যাওয়ার সময় িসঁিড়েত তােদর Wায় ১০জন 0লাকেদর একJট গ্•েপর সেº 0দখা হল
এবং িনেচ 0থেক 0কউ িচৎকার কের উপের 0যেত বলেলন এবং "0ধাঁয়া" বলেলন। 0মরন এবং তার 0মেয়েদর সহ এই
গ্•প আবার িসঁিড় িদেয় উপের চেল 0গেলন। তেব 0মরন তাঁর lCােট িফের 0যেত চান িন সুতরাং িতিন পরামশ অ1াহC
k
কের িনেচর িদেক যাওয়ার t• করেলন এবং িনেচ যাওয়ার সময় তােদর ঘন আরও ঘন 0ধাঁয়ার স™ুিখন হেত হেয়িছল
িকÆ 0শেষ তারা সুরিYতভােব 0বঁেচ 0বিরেয় 0যেত 0পেরিছেলন।S124,S325

১০.২.২.২০

সারসংেQপ
এই সাYCWমাণ সংেকত কের 0য •মবধমান
k
আQন 0থেক বাঁচার জনC সািকনা এবং ফােতেমহ উভয় উপেরর তলায়
চেল এেসিছেলন এবং তােদর ধারণা িছল 0য তারা উপেরর তলায় আটেক পেড়েছন এবং তােদর জনC িনেচ যাওয়া সƒব
নয় এবং তারা WতCাশা করিছেলন 0য দমকল বািহনী িব[\ংেয়র িভতের এেস তােদর উ^ার করেব। তাঁরা খবর 0পেয়িছল
0য এলএফিব পরামশ k িদেয়েছ 0য স)িত তােদরেক তােদর যথাSােন থাকা উিচত এবং উ^ার হওয়ার অেপYা করা
উিচত। Wথম 0হিলক>ার আসার আেগ সািকনা এবং ফােতেমহ উপেরর তলায় এেস িগেয়িছেলন। অতএব, তােদরেক
0হিলক>ার উপিSত থাকার কারেণ উপেরর তলায় যাওয়ার জনC Wেণািদত করার কথা সƒব নয়। পুিলশ বা অনC 0কানও
জ•ির পিরেষবা তােদরেক সƒবত 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করার আশায় উপেরর তলায় উেঠ 0যেত বেলন িন
অথবা এই পদেYপ 1হণ করার জনC তােদরেক অনC 0কানও ভােব Wেণািদত করা হয় িন। অি8িনবাপণকারীরা
k
0য
িব[\ংেয়র িভতের এেস তােদরেক উ^ার করেবন 0সই আশােত lCাট ২০৫-এ উপিSত অনCানC 0লাকজন 0সখােন রেয়
িগেয়িছেলন। যিদও সািকনা হয়েতা 0ফােলারা 0নদােক বেল থাকেত পােরন 0য তােক 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করার

িবষয়ব&

44

!"নেফল টাওয়ার অি/কাে1 পুিলশ !হিলক6ারসমূহ

অেপYায় উপেরর তলায় যাওয়ার পরামশ 0দওয়া
k
হেয়েছ তবুও এই কথার সতCতা Wিতপািদত করা হয় িন তেব সলমাজ
সা×ার ফােতেমহেক এই কথা বেলিছেলন। তেব 0কানও সাYCWমাণ 0নই যার িভি×েত বলা 0যেত পাের 0য জ•ির
পিরেষবােদর কতৃক
k সমলাজ-0ক এই কথা বলা হেয়িছল।
১০.২.৩

•*াট ২০৪

১০.২.৩.১

lCাট ২০৪ 0ত ৫৭ বছর বয়সী 0হশাম রহমান থাকেতন। 0হশাম একলা থাকেতন এবং অি8কাে:র স}ূণ 0ময়ােদ
k
িতিন
তাঁর lCােট িছেলন 0যখােন পরবতÊকােল তাঁর মৃতqC হেয় যায়। lCাট ২০৪-এ আর অনC 0কানও 0লােকর মৃতqC হয় িন।
অি8কাে:র সময় এমিপএস 0ক 0হশাম 0কানও 0টিলেফান কল কেরন িন।

১০.২.৩.২

পূবাé
k ০১:৩৮:২৬ এবং পূবাé
k ০৩:২০:১৮-এর মেধC 0হশাম ৯৯৯ 0ক চারJট কল কের িছেলন। সকল কলQেলােক
এলএফিব-এর সেº কােন˜ করা হেয়িছল।253-256,327-334অCানা [•ভসুন ˆারা এলএফিব-0ক পাঁচJট কল করা হেয়িছল যার
সেº অি8কা: চলাকালীন সমেয় িতিন 0যাগােযােগ িছেলন।257-2610কানও কেল অপােরটর 0হশামেক বা অCানা 0ক
ইিºত কেরন না 0য 0হশাম-এর উপেরর িদেক যাওয়া উিচত (0যটা এই 0Yেu সƒব হত না 0কননা িতিন সবেচেয় উপেরর
তলায় িছেলন) অথবা 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করার 0কানও কথাও বলা হয় িন। অCানা ˆারা এলএফিব-0ক করা
একJট কেল িতিন অপােরটরেক [জŠাসা কেরন 0য 0লাকেদরেক িক উপর 0থেক "0কানও ধরেণর 0হিলক>ার" ˆারা
উ^ার করা হেব। অপােরটার জবাব 0দন 0য িবেশষŠরা 0সখােন উপিSত আেছন এবং তারা পিরিSিতেক সবেচেয়
ভােলাভােব সামলােনার 0চŽা করেছন তেব িতিন এমন 0কানও উ^ার কােযরk ধারণা 0দন না।257এটা জানা 0নই অCানা িক
0হশাম 0ক এই ধরেণর 0কানও ধারণা িদেয়িছেলন িকনা।

১০.২.৩.৩

এফএফিব-এর সেº সকল কেল 0হশাম বেলেছন 0য 0ধাঁয়ার কারেণ িতিন আঁটেক পেড়েছন এবং তার হাঁটেত সমসCা হয়
এবং িসঁিড়েত 0পৗ|ছােত তা সমসCা হেব। Wথেম এলএফিব কতৃক
k Sান পরামশ k Wদান করা হেয়িছল 0য িতিন 0যখােন
আেছন িতিন 0সখােনই 0যন থােকন তেব পের এটা পিরবিতkত হেয় যায় এবং তােক পরামশ k 0দওয়া হয় 0য িতিন 0যন
িনেজই 0সখােন 0থেক বাইের যাওয়ার 0চŽা কেরন। এলএফিব-0ক তার কলQেলােত অCানা বেলেছন 0য 0হশাম তার
খারাপ ¸ােSCর কারেণ 0সখান 0থেক নড়েত পারেছন না।

১০.২.৩.৪

অি8কাে:র সময় 0হশাম 0ফােন শািফকা রগােবর সেºও কথা বেলিছেলন। শািফকা রাগাবS296 এবং অCানা
[•ভসুেনরS295 িববৃিত ইিºত কের 0য তার পােয় (ডায়ােবJটেসর কারেণ) সমসCা, ঘন 0ধাঁয়া এবং অি8িনবাপণকারীরা
k
0য
এেস তােক উ^ার করেবন 0সই WতCাশার কারেণ 0হশাম চেল যান িন।

১০.২.৩.৫

সারসংেQপ
সাYCWমাণ ইিºত কের 0য তাঁর গিতশীিলতা স}িকkত সমসCা ও হাঁটার সমসCা এবং 0ধাঁয়ার মেধC িদেয় িনেজ বাইের
যাওয়ার 0কানও পথ 0দখেত না পাওয়ার কারেণ অি8কা: জুেড় 0হশাম তার lCােটর মেধCই িছেলন। তােক বলা হেয়িছল
0য িতিন যিদ িনেজ বাইের না 0যেত পােরন তাহেল িতিন 0যন যথাSােন অেপYা কেরন এবং অি8িনবাপণকারীরা
k
এেস
তােক উ^ার করেবন। এমন 0কানও সাYCWমাণ 0নই যা ইিºত কের 0য পুিলশ বা অনCানC জ•ির পিরেষবা বা অনCানC
বািসUারা 0হশামেক অবিহত কেরিছল 0য 0হিলক>ােরর সাহাযC উ^ার করা হেব। এমন 0কানও Wমাণও 0নই যা ইিºত
কের 0য 0হশামেক তার lCােট থাকেত Wেণািদত করা হেয়িছল এবং আশা 0দওয়া হেয়িছল 0য 0হিলক>ােরর সাহােযC
তােক উ^ার করা হেব। যিদও 0হশােমর 0মেয় এলএফিব অপােরটরেক "0কানও ধরেণর 0হিলক>ার" পাJঠেয় শীষSান
k
0থেক 0লাকেদরেক উ^ার করার সƒাবনা স}েকk [জŠাসা কেরিছেলন তবুও তােক এমন 0কানও ধারেণর উ^ােরর
ধারণা 0দওয়া হয় িন। 0কানও এমিপএস কমÊ এবং 0হশাম বা তার 0মেয়র মেধC 0কানও ধরেণর 0যাগােযাগ সনাs করা
হয় িন।

১০.২.৪

•*াট ২০৩
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১০.২.৪.১

lCাট ২০৩-0ত ৩১ বছর বয়সী রািনয়া ই¾ািহম এবং তার দুই ,,0মেয় 0ফিথয়া হাসান এবং হািনয়া হাসান িছেলন (রািনয়ার
¸ামী 0সখােন িছেলন নাS335)। অি8কাে:র সময় একই তলার lCাট ২০৬ 0থেক আরও িতনজন বািসUা তােদর সেº
িছেলন এবং গCাির মCাhাস ও
k 0সখােন িছেলন িযিন ১৯ তলা 0থেক উপের এেসিছেলন। গCাির ও ফািথয়া এবং ইসরা সকেল
0সই lCােট মারা যান। টাওয়ার 0থেক ঝাঁপ 0দওয়া বা পেড় যাওয়ার কারেণ আবুফরােসর মৃতqC হেয় যায়।

নাম

১০.২.৪.২

রািনয়া ই¾ািহম
0ফিথয়া হাসন
হািনয়া হাসন
গCাির মCাhাস k
ফািথয়া আহেমদ
এলসােনৗিস
ইসরা ই¾ািহম
আবুফরাস ই¾ািহম
রািনয়া ও Gফিথয়া এবং হািনয়া

বয়স

বসবাস করেতন /
িভ[জট করিছেলন

মৃত

৩১
৪
৩
৫৭

lCাট ২০৩, ২৩ তলা
lCাট ২০৩, ২৩ তলা
lCাট ২০৩, ২৩ তলা
lCাট ১৬১, ১৯তম তলা

lCাট ২০৩
lCাট ২০৩
lCাট ২০৩
lCাট ২০৩

৭৭

lCাট ২০৬, ২৩ তলা

lCাট ২০৩

৩৩
৩৯

lCাট ২০৬, ২৩ তলা
lCাট ২০৬, ২৩ তলা

বাইেরর jাউেn

lCাট ২০৩

এমন 0কানও সাYCWমাণ 0নই যা ইিºত কের 0য রািনয়া বা তার 0মেয়রা অি8কাে:র সময় তােদর lCাট 0ছেড় বাইের
িগেয়িছেলন। রািনয়া ˆারা জ•ির পিরেষবােদরেক 0কানও কল করা হয় িন (যিদও তার 0ফান বCবহার কের ইসরা ই¾ািহম
এলএফিব-এর সেº কথা বেলিছেলন) যিদও 0সাশCাল িমিডয়া এবং একJট ভইস কেলর মাধCেম রািনয়া তার পিরবােরর
সেº কথা বেলিছেলন যার মেধC একJট ৬:৩৩ িমিনেটর 0ফসবুক িভিডও ও আেছ। এই িভিডও 0ত রািনয়া তার সামেনর
দরজা খুেল 0ধাঁয়া ভিতk লিবেত ডােক। গCাির মCাhাস সাড়া
k
0দন এবং lCােটর িভতের Wেবশ কেরন। ইসরা এবং আবুফরাস
ও lCােট উপিSত আেছন। একজন বC[s (যা [জJটআই 0ফজ ১ িরেপােটk আবুফরাস িহেসেব িরেপাটk করা
হেয়েছ223(para.11.31)) বেলন 0য 0ধাঁয়া বাইের রাখার জনC তােক দরজা বè কের িদেত বেলন।S335
১০.২.৪.৩

অি8কাে:র সময় রািনয়া তার 0বান সােয়দা ই¾ািহেমর সেº 0ফােন কথা বেলিছেলন। সােয়দা (রণ কেরেছন 0য রািনয়া
বেলিছল 0য তার িব[\ংেয় আQন 0লেগেছ এবং িতিন 0সখান 0থের 0বেরােত পারেছন না।S299,S335 S299,S335সােয়দার 0মেয়
আইশা তারপর দমকল বািহনীেক কল কেরিছেলন এবং বেলিছেলন 0য তার মািস এবং তার দুই 0মেয় এখনও টাওয়ােরর
মেধC আেছ।335 এই কল আনুমািনক পূবাé
k ১:৫৭ নাগাদ এলএফিব-এর সেº কােন˜ হেয়িছল। এই কেল 0হিলক>ােরর
সাহােযC বা ছাদ 0থেক উ^ার করার 0কানও কথা উে¼খ করা হয় িন। সােয়দা টাওয়াের 0গেলন এবং [জJটআই-0ক তার
িববৃিতেত িন•বিণতk বলেলন,
"আমার পিরবার এবং আিম লXC কেরিছলাম *য টাওয়ােরর শীেষর. কােছ একWট *হিলক•ার িছল এবং
আমরা *ভেবিছলাম *য *সটা সাহাযC করেব...রািনয়ােক কল কের বেলিছলাম *য *হিলক•ার সাহাযC
করেত আসেছ। আমরা লXC করলাম *য *হিলক•ার িক£ টাওয়ােরর এিদক ওিদক যােž..."S335

সােয়দা এই কথাও বলেলন 0য টাওয়ােরর বাইের দাঁিড়েয় থাকাকালীন সমেয় িতিন অবCাহতভােব রািনয়ােক কল করার
0চŽা চািলেয় িগেয়িছেলন িকÆ কথা হয় িন এবং আনুমািনক 0ভার৩েট নাগাদ কল কােন˜ কেরিছল যখন তােদর 0শষ
বােরর মতন কথা হেয়িছল
"*শেষ ;ায় ০৩:০০ নাগাদ আিম রািনয়ার সেy কথা বলেত পারলম, *স কাঁদিছল এবং আিমও কাঁদিছলাম,
*স আমােক বলল *য *স জানলার কােছ দাঁিড়েয় িছল এবং আিম তােক অেপXা করেত বললাম এবং
বললাম *য *হিলক•ার তার সাহাযC করেব। আিম এই *শষ বার তার সেy কথা বেলিছলাম।" S299

িবষয়ব&

46

!"নেফল টাওয়ার অি/কাে1 পুিলশ !হিলক6ারসমূহ

১০.২.৪.৪

সােয়দা বেলেছ 0য রািনয়া হয়েতা তার lCাট 0ছেড় যায় িন 0কননা তার খারাপ ¸ােSCর জনC িসঁিড় িদেয় যওয়া তার জনC
সƒব হত না। রািনয়া আেগ সােয়দা 0ক বেলিছল 0য িলñQেলা যিদ কাজ না কের তাহেল তােদর জনC lCাট 0থেক বাইের
যাওয়া সƒব হয় না এবং 0ছাট থাকার কারেণ হািনয়া িসঁিড় বCবহার করেত পাের না এবং Wেয়াজন হেল রািনয়া তার
বাäােদরেক িসঁিড় িদেয় িনেচ িনেয় 0যেত পারেব না।S335

১০.২.৪.৫

রািনয়া Wায় 0ভার ৩েট নাগাদ মুিনরা মাহমুেদর সেº কথা বেল িছেলন িযিন lCাট ২৫-এর বািসUা (৫ তলা) িছেলন।
মুিনরা আেগ তার পিরবােরর সেº 0বঁেচ 0বিরেয় 0যেত 0পেরিছল। মুিনরা (রণ কেরেছ 0য,
"আিম রািনয়ােক কল কেরিছলাম...আিম তােক বললাম *য আিম সািমেরর [পােশর রাEায় একজন বŒু]
বাসায় যাTž এবং আিম তােকও এেস আমােদর সেy *যাগ িদেত বললাম। িতিন বলেলন *য খুব অŒকার
িছল এবং এেতা *বিশ *ধাঁয়া িছল। রািনয়া বেলিছল *য *স দমকল বািহনীেক *ফান কেরেছ এবং তারা
তােক QCােট থাকেত বেলেছ এবং জািনেয়েছ *য তারা এেস তােক উdার করেব।" S300
"আিম ›ধুমা তােক বার-বার বলেত থাকলাম '›ধু *নেম এস। "আিম ›ধুমা তােক বার-বার বলেত
থাকলাম '›ধু *নেম এস। আিম জানতাম *য *স যিদ *বেরােনর *চ¡া না কের তাহেল *স টাওয়ােরই মারা
যােব। *স জবাব িদল এবং বলল "আিম ৯৯৯ কল কেরিছ এবং তারা আমােক QCােটর িভতের থাকেত
এবং সাহােযCর অেপXা করেত বেলেছ'। *স বলল *য ছােদর দরজা বŒ িছল এবং তারা সাহাযC পাঠাTžল
*কননা *স একWট *হিলক•ার *দখেত পাTžল...আিম ›ধুমা বার-বার বলেত থাকলাম 'িনেচ *নেম এস
রািনয়া। *নেম এস।"
"যিদ জ„ির পিরেষবারা তােক QCােটর িভতের না থাকেত বলত তাহেল আিম মেন কির *য টাওয়ার *থেক
*বেরােনার জনC *স িনেচ যাওয়ার *চ¡া করত এবং হয়েতা *স তার ;াণ িনেয় *বিরেয় আসেত পারত।"
S301

১০.২.৪.৬

ফািথয়া ও ইসরা এবং আবুফরাস
অি8কাে:র পূবােé
k আবুফরাস তার মা এবং 0বােনর সেº (যথা•েম ফািথয়া এবং ইসরা) তােদর বাসা lCাট ২০৬, ২৩
তলায় 0দখা করেত এেসিছেলন। অি8কা: চলাকালীন 0কানও এক সমেয় তারা Sান পিরবতkন কের একই তলায় অবিSত
lCাট ২০৩-এ চেল িগেয়িছেলন। ফািথয়া বা আবুফরাস কতৃক
k 0কানও ইমােজk[d কল করা হয় িন। Wায় পূবাé
k ২:০৩ এবং
২:৪৪ এর মেধC ইসরা চারJট ইমােজk[d কল কেরিছল যার মেধC িতনJট কলেক দমকল বািহনীর সেº কােন˜ করা
হেয়িছল িকÆ Wথম কল কােন˜ করার আেগই 0কেট িগেয়িছল। দমকল বািহনীর সেº কােন˜ করা িতনJট কেল ইসরা
িন[´ত কেরিছল 0য তারা lCাট ২০৩-এ আেছন এবং lCােটর মেধC পাঁচজন Wা³ বয়~ এবং দুইJট বাäা আেছ এবং
0সখােন Wচqর 0ধাঁয়া আেছ। ইসরা এই কথাও বেলিছল 0য পােশর lCােট (মেন হয় 0য িতিন তাঁর িনেজর lCােটর কথা
বলিছেলন) আQন ছিড়েয় পেড়েছ। তােক আý‡ করা হয় 0য দমকল বািহনীর কমÊরা আসেছন এবং তােদরেক 0ধাঁয়া
দূর করার জনC পদেYপ 1হণ করেত বলা হয় এবং বলা হয় 0য 0কানও আQন না থাকেল তােদর lCাট হেg থাকার
সবেচেয় সুরিYত Sান। 262-265,268-271

১০.২.৪.৭

0কানও WতCYদশÊর িববৃিত 0নই যার িভি×েত ইিºত করা 0যেত পাের 0য অি8কাে:র সময় ফািথয়া ও ইসরা এবং
আবুফরাস কী কেরিছেলন এবং 0শকব 0নদা tধুমাu সংিY³ভােব এেদর কথা উে¼খ কেরিছেলন এবং বেল িছেলন 0য
যখন িতিন 0পাড়ার গè 0পেয় লিবেত 0গেলন তখন িতিন 0দখেলন 0য ইসরাও লিবর মেধC এিদক ওিদক 0দৗড়ােg এবং
িতিন 0পাড়ার গè িনেয় উিˆ8 িছেলন।S146

১০.২.৪.৮

0কানও এক সমেয় জ•ির পিরেষবারা আবুফরাসেক িসিসJটিভ-0ত টাওয়ার 0থেক পড়েত 0দেখন এবং পরবতÊকােল
তােক মৃত 0ঘািষত করা হয়। িতিন Jঠক 0কান তলা বা lCাট 0থেক পেড়িছেলন তা জানা 0নই তেব সƒবত তা lCাট ২০৩
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িছল।S303 তাঁর টাওয়ার 0থেক পড়ার সJঠক সময় জানা 0নই যিদও এলএফিব অিফসার এিস 0রা-এর 0নাJটেসর উপর িভি×
কের [জJটআই 0ফজ ১ িরেপােটk উে¼খ করা হেয়েছ 0য এটা পূবাé
k ৩:৩৯ এবং পূবাé
k ৪:০৬-এর মেধC িছল।224
১০.২.৪.৯

গ*াির ম*া•াস @
৫৭ বছর বয়সী গCাির মCাhাস k ১৯ তলায় lCাট ১৬১-এ 0ডেবারাহ লCা}েরল-এর সেº 0দখা করেত এেসিছেলন। তারা
দুজনাই অি8কা: চলাকালীন সমেয় উপেরর তলার িদেক উেঠ আসার 0চŽা কেরিছেলন তেব 0কানও এক সময় তারা
এেক অপর 0থেক আলাদা হেয় যান। 0ডেবারাহ lCাট ২০১-এ চেল িগেয়িছেল এবং গCাির lCাট ২০৩-এর মেধC উপিSত
0লাকেদর সেº িছেলন। রািনয়া'র 0ফসবুক িভিডও 0ত 0সই মুহqতk 0রকডk করা হেয়েছ যখন গCাির 0ধাঁয়া ভিতk লিব 0থেক
তার lCােটর মেধC Wেবশ কেরন।

১০.২.৪.১০

গCাির িকÆ জ•ির পিরেষবােদরেক 0কানও কল কের িন। তেব, আনুমািনক পূবাé
k ১:৪১ নাগাদ 0ডেবারাহ নথ k ওেয়i
ফায়ার কেvাল 0থেক একJট কল 1হণ কেরিছল 0যটা Wায় ৪০ িমিনট ধের চেলিছল। এই কল চলাকালীন 0ডেবারাহ
বেলিছল 0য িতিন জানেতন না 0য তার 0কাথায় যাওয়া উিচত এবং িতিন একজন বèুর সেº উপেরর তলায় এেস
িগেয়িছেলন এবং আQন ধীের-ধীের উপেরর তলায় এিগেয় আসেছ। এটা ইিºত কের 0য িতিন এবং গCাির •মবধমান
k
আQন 0থেক বাঁচার জনC উপেরর তলায় চেল িগেয়িছেলন। এই 0রকিডkংেয় 0হিলক>ােরর 0কানও কথা উে¼খ করা হয়
িন।266,274

১০.২.৪.১১

১৯ তলার উ×রজীবী বািসUা ফাদুেমা আহেমদ বেলেছন 0য আি8কাে:র িবষেয় জানার পর িতিন µতির হেল এবং িনেচ
যাওয়ার উেÅেশC ১৯ তলার লিবেত 0গেলন। 0সখােন ঘন অèকার 0ধাঁয়া িছল িকÆ িতিন 0ডেবারাহ এবং গCাির 0ক 0দখেত
0পেয়িছেলন। 0ডেবারাহ বলেলন 0য অনCানC 0লাকজন উপেরর িদেক যা[gেলন এবং সুপািরশ িদেলন 0য তারাও 0যন
িনেচ যাওয়ার বদেল উপের যান 0কননা 0ধাঁয়া িনেচ 0থেক আসিছল এবং অতএব িনেচ িবপদ িছল। ফাদুেমা আরও
বলেলন 0য,
"এটা {¡ িছল *য টাওয়ােরর িনেচর িদেক আˆেন ধেরিছল এবং আˆেনর িদেক *হঁ েট যাওয়ার *কানও
যুT` িছল না। এখােন থাকেত আসার সময় *থেক আিম *ডিব *ক িচনতাম এবং তাই আিম ভাবলাম *য
আমার তাই করা উিচত যা *স বলেছ...আিম উপেরর তলায় *গলাম *কননা আমােক *ডিব তা করেত
বেলিছল। আিম মেন কেরিছলাম *য আমােদর কী করা উিচত তা সHেক. তার কােছ হয়েতা সূচনা আেছ।
*স যা বলল আিম তাই করলাম।" S104,S287
মেন রাখেবন Dয সাM>Yমােণ দুই~ট আলাদা-আলাদা বানান Yদান করা হেয়েছ - Fadoumo (ফাদুেমা) এবং Fadumo (ফাদুেমা) এবং
cজ~টআই Dক Yদান করা িববৃিতেত (S287) এবং cজ~টআই Dফজ ১ িরেপােটB পরবতº বানান ব>বহার করা হেয়েছ।

১০.২.৪.১২

তারা সকল িতনজনাই উপের ২৩ তলায় এবং lCাট ২০১-এর মেধC চেল 0গেলন। তারা অনুভব করেলন 0য আQন এবং
0ধাঁয়ার কারেণ তারা আঁটেক পেড়েছন। ফাদুেমা আরও বলেলন 0য,
"িনেচর *থেক আˆন উেঠ আসার িবষেয় আিম উিµ¥ িছলাম এবং ভাবলাম *য িনেচ যাওয়ার *কানও
আশা *নই। আˆন *থেক দূের যাওয়ার জনC আিম আরও উপেরর িদেক যাওয়ার *চ¡া করলাম তেব ¶ত
ু
আিম একWট *মটাল দরজার কােছ এেস *পৗ¢ছালাম *যখােন তালা লাগােনা িছল...*ধাঁয়া উপের আমার
িদেক উেঠ আসিছল। এই কারেণই আিম িনেচ *যেত পাির িন।" S104

ফাদুেমা বুঝেত পারেলন 0য তাঁেক 0সখান 0থেক পালােত হেব এবং িতিন লিবর মেধC ছqেট 0গেলন এবং িসঁিড় িদেয় িনেচ
0নেম 0গেলন। 0ফােন তার পিরবােরর সদসCরাও তােক 0বিরেয় আসার জনC Wেণািদত কেরিছল।S104,S287
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১০.২.৪.১৩

সারসংেQপ
lCাট ২০৩-এ কােরা 0ক 0কানও জ•ির পিরেষবা ˆারা উপেরর িদেক যাওয়া বা 0হিলক>ােরর সাহাযC উ^ার করার জনC
িব[\ংেয়র শীষSােন
k
0যেত বলা হয় িন। এমন 0কানও সাYC Wমাণ ও 0নই যা ইিºত কের 0য পুিলশ 0হিলক>ােরর 0কানও
িববৃিত বা বCাখCার কারেণ তােদরেক উপেরর তলায় যাওয়ার বা িব[\ংেয়র মেধC থাকার জনC Wেণািদত করা হেয়িছল।
ইসরা 0ক 0বশ কেয়ক বার বলা হেয়িছল 0য িতিন 0যন lCােটর মেধC থাকেত এবং অি8িনবাপণকমÊেদর
k
এেস তােক
উ^ার করার অেপYা করেত বলা হেয়িছল। Wথম 0হিলক>ার এেস 0পৗ|ছােনার আেগই গCাির উপেরর তলায় উেঠ
এেসিছল এবং তার কারণ িছল 0য িতিন এবং 0ডেবারাহ উভয় মেন কেরিছেলন 0য •মবধমান
k
0ধাঁয়ার কারেণ িবপদ
তােদর িনেচ িছ;ল।

১০.২.৪.১৪

মেন হয় 0য ঘন 0ধাঁয়ার কারেণ 0বঁেচ না 0বিরেয় আসেত পারার কারেণ এবং 0যেহতq দমকল বািহনী ˆারা তােদরক থাকেত
বলা হেয়িছল 0সেহতq রািনয়া এবং তার 0মেয়রা তােদর lCােটর মেধC িছেলন। যিদও এটা জÀনা তবুও এটা সƒব 0য রািনয়া
হয়েতা তার দুইJট অÀবয়সী 0মেয়েদর সেº 0ধাঁয়ার মেধC 0যেত অিনgqক িছেলন 0কননা িতিন তােদরেক সুরিYত রাখেত
0চেয়িছেলন এবং 0যেহতq হািনয়ার জনC িসঁিড় িদেয় যাওয়া কJঠন িছল। এই ছাড়া রািনয়ার ¸াSC খারাপ থাকার কারেণ
সাধারণ পিরিSিতেতও রািনয়ার জনC িসঁিড় ওঠা-নামা করা কJঠন িছল। সােয়দা রািনয়ােক িব[\ংেয়র িভতের থাকেত
বেলিছেলন 0কননা একJট 0হিলক>ার এেস তােদর উ^ার করেব। মেন হয় 0য একJট 0হিলক>ার 0দখেত 0পেয় সােয়দা
এই কথা অনুমািনত কেরিছেলন। এমিপএস বা অনC 0কানও জ•ির পিরেষবােদর ˆারা সােয়দােক এই তথC Wদান করা
হয় িন। িকছq সময় পর মুিনরােক রািনয়া এই কথা বেলিছেলন এবং আরও বেলিছেলন 0য তােক তার lCােট থাকেত এবং
উ^ােরর অেপYা করেত বলা হেয়িছল এবং িতিন 0হিলক>ার 0দখেত পা[gেলন। এটা সƒব 0য রািনয়া হয়েতা
0ভেবিছেলন 0য 0হিলক>ােরর সাহােযC তােক উ^ার করা হেব তেব সাYCWমাণ ইিºত কের না 0য রািনয়া 0হিলক>ার
উপিSত থাকার কারেণ তার lCােট রেয়িছেলন বরং িতিন উs কারেণর জনC রেয় িগেয়িছেলন। এই ছাড়া 0সই সময়
পযL
k lCােট উপিSত 0লাকজন 0বশ কেয়ক ঘÃা ধের 0সখােন িছেলন এবং তারা মেন করিছেলন 0য তারা 0ধাঁয়ার কারেণ
আঁটেক পেড়েছন।

১০.২.৫

•*াট ২০২

১০.২.৫.১

lCাট ২০২ 0ত মােকkা 0গাটািডk এবং 0*ািরয়া 0Äিভসান থাকেতন। তারা এই lCােট মারা িগেয়িছেলন এবং তােদর সেº
মাজির িভটল এবং তার 0ছেল আিন kিভটল ও মারা িগেয়িছেলন যারা অি8কা: চলাকালীন সময় ১৯ তলার lCাট ১৬২
0থেক এখােন চেল এেসিছেলন। অি8কাে:র সময় তােদর মেধC 0কউ এমিপএস বা অনCানC জ•ির পিরেষবােদরেক
কল কেরন িন। তেব অি8কাে:র সময় 0*ািরয়া এবং মােকkা উভয় ইতািল-0ত তােদর পিরবােরর সেº 0ফােন কথা
বেলিছেলন।

নাম
মােকkা 0গাটািডk
0*ািরয়া 0Äিভসান
মাজির িভটল
আিন িভটল
k
১০.২.৫.২

বয়স

বসবাস করেতন /
িভ[জট করিছেলন

মৃত

২৭
২৬
৬৮
৫০

lCাট ২০২, ২৩ তলা
lCাট ২০২, ২৩ তলা
lCাট ১৬২, ১৯ তলা
lCাট ১৬২, ১৯ তলা

lCাট ২০২
lCাট ২০২
lCাট ২০২
lCাট ২০২

মােক@া Gগাটািড@ এবং GŽািরয়া G5িভসান
0*ািরয়া'র মা ইমানুেয়লা িডসােরা Wায় পূবাé
k ১:৩৪ নাগাদ 0*ািরয়া-এর সেº 0ফােন কথা বেলিছেলন। কেলর সময়
0*ািরয়া তার মােক বেলিছেলন 0য িব[\ংেয় আQন ধের িছল এবং তার মেত 0সটা ৪ তলা 0থেক t• হেয়িছল। 0*ািরয়া
যখন Wথম বার দরজা খুলল তখন 0স 0দখেত 0পল 0য লিব 0ত পু• ঘন 0ধাঁয়ােত ভিতk িছল। ইমানুেয়লা িকÆ 0*ািরয়ােক
িব[\ং 0থেক 0বিরেয় 0যেত বলেলন িকÆ 0*ািরয়া বেলিছেলন 0য এেতা 0বিশ 0ধাঁয়া থাকার কারেণ তারা 0বঁেচ 0বিরেয়
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0যেত পােg না। ইমানুেয়লা 0*ািরয়ােক বলেলন 0য িতিন িব[\ংেয়র এেকবাের উপের চেল যান িকÆ 0*ািরয়া তােক
0বাঝােলন 0য ছােদর দরজা বè িছল। এই কেলর সময় lCােটর পটভqিমেত ইংেরজ আওয়াজ 0শানা যা[gল। 0*ািরয়া
তার মােক বলেলন 0য দুইজন আরও বািসUারা 0সখােন িছল যারা তােদর দরজা ধাি+েয়িছল এবং যােদরেক তারা িভতের
আসেত িদেয়িছেলন (Sািপত করা হেয়েছ 0য এই দুইজন 0লাক মাজির এবং আিন িভটল
k
িছেলন)।S305,S286
১০.২.৫.৩

একই কেল ইমানুেয়লা মােকkা'র সেºও কথা বেলিছেলন। মােকkা বু[ঝেয়িছেলন 0য মেন হয় 0য পিরিSিতJট িনয়‚েণ আেছ
0কননা দমকল বািহনীর কমÊরা 0সখােন িছেলন এবং মেন হয় না 0য এটা খুব 0বিশ Q•তর।S286 মােকkা তারপর 0ফার
আবার 0*ািরয়ােক 0ফরত িদেয় িদেলন িযিন তার মােক বলেলন 0য তােদরেক িভতের থাকেত বলা হেয়িছল এবং িতিন
আবার 0জার িদেয় বলেলন 0য 0ধাঁয়ার কারেণ তােদর 0বেরােনা এেকবােরই সƒব নয়। এর সেùও ইমানুেয়লা তােদরেক
িনেচ 0নেম 0যেত বলিছেলন। Wথম 0হিলক>ার এেস 0পৗ|ছােনার আেগ এই কল হেয়িছল।S286

১০.২.৫.৪

তার মােয়র সেº তার 0শষ কথাবাতkায় 0*ািরয়া আবার 0জার িদেয় বলেলন 0য 0ধাঁয়া এবং আQেনর কারেণ তারা আঁটেক
পেড়িছেলন এবং আQন এখন তােদর lCাট পযL
k 0পৗ|িছেয় 0গেছ। 0*ািরয়া এই কথাও বলেলন 0য "আিম জানলা 0থেক

িকছqই 0দখেত পা[g না, উদাহরণ¸Çপ, আিম এমন 0কানও 0হিলক>ার 0দখেত পা[g না যা এেস আমােদরেক উ^ার
করেত পারেব।" lCােটর িভতের আQন 0ঢাকা পযL
k 0*ািরয়া তার মােয়র সেº 0ফােন িছেলন এবং তারপর মােকkার সেº
থাকার জনC িতিন কল বè কের িদেলন।S286,S305
১০.২.৫.৫

মােকkা তার বাবা [জয়ািÔেনা 0গাটািডkেক কল কেরিছল। কথাবাতkা চলাকালীন মােকkা তার বাবােক বেলিছেলন 0য তােদরেক
0সই খােনই থাকেত বলা হেয়িছল এবং মাuািধক 0ধাঁয়া থাকার কারেণ তােদর 0বেরােনা সƒব িছল না।S304

১০.২.৫.৬

আিন @এবং মাজির িভটল
খুবই কম তথC আেছ যার িভি×েত ইিºত করা 0যেত পাের 0য অি8কা: চলাকালীন সমেয় আিন এবং
k
মাজির িভটল Jঠক
কী কেরিছেলন িকÆ 0কানও এক সমেয় তারা lCাট ২০২-0ত চেল িগেয়িছেলন এবং মােকkা আর 0*ািরয়ার সেº িছেলন।
ফাদুেমা আহেমদ ছিব 0দেখ িন[´ত করেলন 0য ২৩ তলার লিবেত িতিন 0য বািসUােদর 0দেখ িছেলন তােদর মেধC
একজন আিন k িভটল ও িছেলন।S106 মাজির িকÆ আিনরk সেºই িছেলন 0কননা তােদর 0দহাবেশষ একসােথ পাওয়া
িগেয়িছল। ফাদুেমার সাYCWমাণ ইিºত কের 0য মাজির এবং আিন k 0সই 0লােকেদর সমূেহর মেধC িছেলন যারা িনেচ
0ধাঁয়া এবং আQেনর ভেয় ১৯ তলা 0থেক উপেরর তলায় উেঠ এেসিছেলন।S104,S287

১০.২.৫.৭

সারসংেQপ
ঘন 0ধাঁয়ার কারেণ 0বিরেয় না আসেত পারার কারেণ এবং 0যেহতq তােদরেক তােদর lCােটর মেধC থাকার আেদশ 0দওয়া
হেয়িছল 0সেহতq 0*ািরয়া এবং মােকkা উপেরর তলায় রেয় িছেলন। 0যেহতq ৯৯৯-এর সেº 0কানও 0যাগােযাগ করা হয় িন
0সেহতq এই তথC হয়েতা অনCানC বািসUােদর 0থেক এেসিছল। মাজির এবং আিন উপেরর
k
তলায় উেঠ এেসিছেলন 0কননা
তারা মেন কেরিছেলন 0য 0ধাঁয়ার কারেণ তারা িনেচ 0যেত পারেবন না। Wথম 0হিলক>ার এেস 0পৗ|ছােনার আেগ তারা
উপেরর তলায় উেঠ এেসিছেলন। এই তথC Šাত 0কননা Wথম 0হিলক>ার আসার আেগ পূবাé
k ১:৩৪ নাগাদ যখন
0*ািরয়া তার মােয়র সেº কথা বেলিছল তখন তারাও lCাট ২০২-0ত উপিSত িছেলন। অতএব িভটলেদর 0হিলক>ার
উপিSত থাকার কারেণ উপেরর তলায় যাওয়ার জনC Wেণািদত করার কথা সƒব নয়। এমন 0কানও সাYCWমাণ 0নই যার
িভি×েত ইিºত করা 0যেত পাের 0য মােকkা ও 0*ািরয়া এবং মাজির অথবা আিনেক
k পুিলশ 0হিলক>ার উপিSত থাকার
কারেণ অথবা 0হিলক>ার স}েকk পুিলেশর 0কানও বCাখCা বা িববৃিতর কারেণ িব[\ংেয়র মেধC থাকার জনC Wেণািদত
করা হেয়িছল। 0*ািরয়া তার মােক বেলিছেলন 0য িতিন বাইের 0দখেত পােgন না এেবং 0কানও 0হিলক>ারও নয় যা
তােদরেক উ^ার করেত পাের। এটা ইিºত কের 0য িতিন হয়েতা 0ভেব িছেলন 0য তােদরেক হয়েতা 0হিলক>ােরর
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সাহােযC উ^ার করা 0যেত পাের তেব 0হিলক>ার 0সখােন থাকার কারেণ তােক 0কানও ভােব আশা 0দওয়া হয় িন 0য
এJট একJট িবকÀ িছল। তােদর মেধC 0কউ 0কানও ভােব পুিলেশর সেº সরাসিরভােব 0যাগােযাগ কের িন।
১০.২.৬

•*াট ২০১ এবং লিব

১০.২.৬.১

৬৩ বছর বয়সী 0রমh 0মােসস বানাডk
k তার কুকুর মািলরk সেº একলা ২৩ তলায় lCাট ২০১-এ থাকেতন। তার 0দহাবেশষ
এই lCােট পাওয়া িগেয়িছল এবং 0সই সেº আরও ছয়Jট অনCানC 0লাকজেনর 0দহাবেশষ ও 0সখােন পাওয়া িগেয়িছল
যােদর মেধC সকেলই িনেচর তলায় থাকেতন।

নাম

বয়স

বসবাস করেতন /
িভ[জট করিছেলন

মৃত

0রমh 0মােসস বানাডk
k
৬৩
lCাট ২০১, ২৩ তলা
lCাট ২০১
0ডেবারাহ লCা}েরল
৪৫
lCাট ১৬১, ১৯তম তলা
lCাট ২০১
0জিসকা আরবােনা
১২
lCাট ১৭৬, ২০ তলা
lCাট ২০১
রািমেরজ
বকkJট হাফতম
২৯
lCাট ১৫৫, ১৮ তলা
lCাট ২০১
িব•ক হাফতম
১২
lCাট ১৫৫, ১৮ তলা
lCাট ২০১
হািমদ কািন
৬১
lCাট ১৫৪, ১৮ তলা
lCাট ২০১
আমনা ইি€স
২৭
lCাট ১৬৬, ১৮ তলা
lCাট ২০১
আমনা'র তq েতা 0বান অমাল আহেমিদন এবং তার ৩ বছর বয়সী 0মেয় অমায়া ২৩ তলার লিবেত মারা িগেয়িছেলন।
অমােলর ¸ামী (অমায়ার বাবা) 0মাহা™দনূর টqকু-এর 0দহ ১০ তলার লিব 0থেক পাওয়া 0গেছ।

নাম
অমাল আহেমিদন
অমায়া টqকু আহেমিদন
0মাহা™দনুর টqকু
১০.২.৬.২

বয়স

বসবাস করেতন /
িভ[জট করিছেলন

মৃত

৩৫
৩
৪৪

lCাট ১৬৬, ১৯তম তলা
lCাট ১৬৬, ১৯তম তলা
lCাট ১৬৬, ১৯তম তলা

২৩ তলার লিব
২৩ তলার লিব
১০ তলার লিব

Gরম• Gমােসস বানাড@
@
অি8কাে:র সময় 0রমh 0কানও কল কেরন িন (যিদও িতিন িকছq Yেণর জনC একজন এলএফিব অপােরটেরর সেº
কথা বেলিছেলন - অনুেgদ ১০.২.৬.১০ 0দখুন) তেব তার lCােটর মেধC 0য অনCানC 0লাকজন এেসিছেলন তারা
ইমােজk[d কল কেরিছেলন 0যটা lCােটর মেধC 0লােকেদর গিতিবিধ স}েকk খািনকটা তথC Wদান কের (িনেচ
িব‡ািরতভােব বণনা
k করা হেয়েছ)। এটা Šাত িছল 0য বােতর কারেণ 0রমেhর চলােফরার Yমতা কম িছল যার ফেল
টাওয়াের িসঁিড় িদেয় উপের এবং িনেচ যাওয়া তার জনC কJঠন িছল।S310

১০.২.৬.৩

Gডেবারাহ ল*া•েরল
Wায় পূবাé
k ১:৪১ নাগাদ lCাট ২০১ 0থেক 0ডেবারাহ নথ ওেয়i
k
ফায়ার কেvােলর সােথ কথা বেলিছেলন এবং আনুমািনক
৪০ িমিনট ধের 0ফােন িছেলন যতYণ পযL
k িতিন সাড়া 0দওয়া বè কের িদেলন। কল চলাকালীন সমেয়, 0ডেবারাহ
বেলিছেলন 0য িতিন একজন বèুর সেº (পের িন[´ত করা হেয়িছল 0য এই বC[s গCাির মCাhাস িছেলন)
k
উপেরর তলায়
এেসিছেলন এবং িতিন বলেলন 0য আQন উপেরর িদেক আসিছল ও বলার উেÅশC 0য তার •মবধমান
k
আQন 0থেক
বাঁচার জনC উপেরর তলায় চেল এেসিছেলন। অপােরটর বার-বার তােক আý‡ কেরন 0য দমকল বািহনীর কমÊরা তােদর
কােছ আসেছন।266,274এই 0রকিডkংেয় 0হিলক>ােরর 0কানও কথা উে¼খ করা হয় না। এই কলJট Wথম 0হিলক>ার
আসার আেগ t• হেয়িছল যা আনুমািনক পূবাé
k ১:৪৪ এবং তা ইিºত কের 0য 0হিলক>ােরর উপিSিতর কারেণ
0ডেবারাহ 0ক উপেরর িদেক যাওয়ার জনC Wেণািদত করার কথা সƒব নয়। কেলর 0বিশরভাগ বািক অংেশর জনC
0হিলক>ার উপিSত থাকার সেùও কেল িকÆ 0হিলক>ােরর 0কানও কথা উে¼খ করা হয় িন। বরং কেলর সময় িসঁিড়
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অবিদ 0পৗ|ছােনার জনC 0ডেবারা lCাট 0থেক 0বেরােনা 0চŽা করিছেলন িকÆ 0যেহতq দরজা 0কানও [জিনেস mক হেয়
িগেয়িছল 0সেহতq িতিন তা করেত পােরন িন।
১০.২.৬.৪

ফাদুেমা আহেমদ বেলেছেন 0য িতিন ১৯ তলার লিবেত 0ডেবারাহ এবং গCািরেক 0দেখিছেলন এবং 0ডেবারাহ তােক
বেলিছেলন 0য অনCানC 0লাকজন উপেরর িদেক যা[gেলন এবং সুপািরশ িদেলন 0য তারাও 0যন িনেচ যাওয়ার বদেল
উপের যান 0কননা 0ধাঁয়া িনেচ 0থেক আসিছল এবং অতএব িনেচ িবপদ িছল। ফাদুেমা ও মেন কেরিছেলন 0য 0সই
পিরিSিতেত উপেরর তলায় যাওয়া সJঠক িস^াL িছল 0কননা িনেচ 0থেক 0ধাঁয়া উঠিছল (অনুেgদ ১০.২.৪.১১-১২)

১০.২.৬.৫

Gজিসকা আরবােনা রািমেরজ
আQন t• হওয়ার সময় ২০ তলায় 0জিসকা পিরবােরর lCােট একলা িছল। অি8কে:র সূচনা পাওয়ার পর 0জিসকা
পূবাé
k ১:১৯ পর 0কানও এক সমেয় 0ফােন তার মা অCা[üয়ানা রািমেরেজর সেº কথা বেলিছল তেব এটা পূবাé
k ১:২৯:৪৮এর আেগ িছল যখন 0স এলএফিব-এর সােথ কথা বেলিছল। 0জিসকা বকkJট হাফতেমর 0ফান বCবহার করিছল িযিন ১৮
তলার বািসUা িছেলন। 0জিসকা অCা[üয়ানা 0ক অবিহত করল 0য 0স দুই তলা িনেচ বকkJট এবং তার 0ছেল িব•ক-এর
lCােট িগেয়িছল 0কননা 0স তােদরেক িচনত। অCা[üয়ানা 0জিসকােক ছqেট িব[\ংেয়র বাইের 0বিরেয় আসেত বলেলন
এবং িতিন 0সখােন তার জনC অেপYা করেবন। 0জিসকা তা করেত রা[জ হল এবং Wায় ১০ িমিনট পর যখন তােদর কথা
হল তখন 0জিসকা তােক বলল 0য 0স িনেচ আসেছ তেব িকছq Yণ পর কল 0কেট 0গল। এই সমেয় 0জিসকা 0কাথায়
িছল তা জানা 0নই।S135,S336তেব এটা Šাত 0য 0কানও এক সমেয় বকkJট এবং িব•ক-এর সােথ 0জিসকা ২৩ তলার lCাট
২০১-এ চেল িগেয়িছল। তারপর অCা[üয়ানা আর 0জিসকার সােথ কথা বলেত পাের িন।

১০.২.৬.৬

lCাট ২০১ 0থেক পূবাé
k ০১:২৭:৫০ নাগাদ 0জিসকা ৯৯৯ 0ক কল কেরিছল এবং তােক এলএফিব-এর সােথ কােন˜ করা
হেয়িছল। এই কল Wায় ৫৫ িমিনট ধের চেলিছল। 0জিসকা বণনা
k কেরিছল 0য 0স িকভােব ২০ তলায় 0যখােন 0স থাকত
0সখান 0থেক উপের উেঠ এেসিছল এবং 0স উপেরর তলায় lCাট ২০১-এ অনCানCেদর সেº আঁটেক পেড় িছল।267,273,351
উপেরর িদেক উেঠ আসার জনC 0জিসকা 0কানও কারণ 0দয় িন। 0স এবং অনCানC 0লাকজন 0যই ঘেরর মেধC িছল তােত
আQন ছিড়েয় পড়ার পর যখন 0জিসকা জবাব 0দওয়া বè কের িদল ততYণ পযL
k কল চলিছল। 0রকিডkংেয়
0হিলক>ােরর 0কানও কথা উে¼খ করা হয় িন।

১০.২.৬.৭

বক@<ট এবং িবqক হাফতম
বকkJট এবং তার ১২ বছর বয়সী 0ছেল িব•ক দুজনাই ১৮ তলায় lCাট ১৫৫-এ থাকত। তােদর একজন লজার িছল, িমiার
ইয়াহqয়ালেশট এিনউ, িযিনও তােদর সেº িছেলন। আQন t• হওয়ার িকছq সময় পর ২০ তলা 0থেক 0জিসকা িব•ক
এবং বকkJট'র lCােট এেস িগেয়িছল। এটা Šার 0য আনুমািনক পূবাé
k ১:১৯ নাগাদ 0জিসকা 0সখােন িছল 0কননা 0স
বকkJট'র 0ফান বCবহার কের তার মােক কল কেরিছল। পরবতÊ কেয়ক িমিনেটর মেধC বকkJট ও িব•ক এবং 0জিসকা 0সই
lCাট 0ছেড় ২৩ তলার lCাট ২০১-এ িমiার 0রমh 0মােসস বানাডk
k -এর কােছ চেল যায় 0যখােন তারা আঁটেক পেড় (lCাট
২০১ 0থেক ৯৯৯-এ 0জিসকার কল 0ক পূবাé
k ০১:২৭:৫০ নাগাদ কােন˜ করা হেয়িছল)।

১০.২.৬.৮

ইয়াহqয়ালেশট এিনউ বেলেছন 0য িতিন Wায় পূবাé
k ১:১৫ নাগাদ উঠেলন এবং 0পাড়ার গè 0পেলন। িতিন তার জানলার
বাইের আেলার ›াকk এবং 0ধাঁয়া 0দখেত 0পেলন এবং বুঝেত পারেলন 0য িব[\ংেয় আQন 0লেগেছ এবং িতিন বকkJট0ক
আQেনর িবষেয় অবিহত করেলন। বকkJট এবং িব•ক Wায় পূবাé
k ১:২০ নাগাত lCাট 0থেক চেল 0গেলন এবং
q
ইয়াহয়ালেশট-0কও তাই করেত বলেলন। িতিন অÀ সমেয়র জনC 0সখােন িছেলন এবং িতিন যখন 0সখান 0থেক 0গেলন
তখন বকkJট এবং িব•ক 0সখান 0থেক ইিতমেধC চেল িগেয়িছল। িতিন িসঁিড়র কােছ 0গেলন তেব িতিন 0দখেলন 0য 0সটা
ঘন 0ধাঁয়ােত ভিতk িছল সুতরাং িতিন ১৮ তলায় থাকার এবং উ^ােরর অেপYা করার িস^াL িনেলন। িতিন তার Wিতেবশী
[জেনট এবং তার পাটk নােরর (এই িববৃিতেত তােক ¸ামী িহেসেব সেyাধন করা হেয়েছ) সেº lCাট ১৫৩-0ত চেল
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0গেলন।S123 পের অি8িনবাপণকমÊরা
k
এেস তােদরেক উ^ার কেরিছেলন যিদও িনেচ যাওয়ার সময় 0ধাঁয়ার কারেণ ৫
বছর বয়সী আইজাক পাওেলা-এর মৃতqC হেয় িগেয়িছল (অনুেgদ ১০.৭.১ ও ১০.৭.৭-৯ এবং ১০.৭.১৪ 0দখুন)।
১০.২.৬.৯

ফাদুেমা আহেমদ সাYC িদেয়েছন 0য lCাট ২০১-এ 0য গ্•প ঢq েকিছেলন তােত বকkJট এবং িব•ক ও িছেলন। যখন
ফাদুেমা ও 0ডেবারাহ এবং গCাির উপেরর তলায় িগেয় lCাট ২০১-এ 0পৗ|ছােলন তখন বকkJট এবং িব•ক আেগ 0থেক
0সখােন উপিSত িছল।S287 সƒবত 0জিসকাও আেগ 0থেক 0সখােন িছল 0কননা 0স সƒবত বকkJট এবং িব•েকর সােথ
িছল।

১০.২.৬.১০

িব•ক একJট ৯৯৯ কল কেরিছল 0যটােক পূবাé
k ০১:৩২:১০ নাগাদ এলএফ.িব-এর সেº কােন˜ করা হেয়িছল যখন তারা
সকেল lCাট ২০১-এ আঁটেক পেড়িছেলন। এই কেল িতিন বলেলন 0য তারা উপেরর তলায় উেঠ এেসিছেলন এবং
মাuািধক 0ধাঁয়া িছল। কেলর 0শেষর িদেক িব•ক 0ফানJট 0রমh 0মােসস বানাডk
k -0ক িদেয় 0দন িযিনও অপােরটেরর
সেº কথা বেলন এবং জানান 0য 0ধাঁয়া িভতের আসেছ অপােরটার পরামশ k0দন 0য অি8িনবাপণকারীরা
k
তােদর কােছ
আসিছেলন এবং এই কথাও বেলন 0য আQন তােদর িনেচ িছল। এই কল Wথম 0হিলক>ার আসার আেগ হেয়িছল এবং
0রকিডkংেয় 0হিলক>ােরর 0কানও কথা উে¼খ করা হয় িন। অি8কাে:র সময় িব•ক বা বকkJট'র মেধC 0কউ পুিলেশর
সেº কথা বেল িন।245

10.2.6.11

হািমদ কািন
হািমদ ১৮ তলায় থাকেতন এবং িতিন 0সই গ্•েপর অংশ িছেলন 0যটা ২৩ তলায় উেঠ এেসিছল এবং lCাট ২০১-এ
ঢq েকিছল। অি8কাে:র সময় হািমদ 0কানও 0টিলেফান কল কেরন িন এবং পুিলেশর সেº কথা বেল িন। lCােট অনCানC
0লাকজনেদর সােথ িতিন 0বড•েম আঁটেক পেড়িছ;0লন এবং 0সখােনই তার মৃতqC হয়। ১৮ তলা 0থেক উ×রজীবী শািহদ
এবং সােয়দ আহেমদ বলেলন 0য তারা ১৮ তলার lCাটQেলার দরজা ধাি+েয়িছেলন এবং এেত lCাট ১৫৪ ও অLভqs
k
িছল 0যখােন হািমদ থাকেতন। একজন পু•ষ হালকা কের দরজার জবাব িদেলন এবং তােদরেক চেল 0যেত
বলেলন।S119,S120,S313,S314 এটা সƒবত হািমদ িছল 0কননা িতিন একলা থাকেতন। অি8কাে:র সময় হািমদ কী কের িছেলন
তা ইিºত করার জনC 0কানও অনC WতCYদশÊর সাYCWমাণ 0নই তেব 0জিসকা এবং 0ডেবারাহ যা ৯৯৯ কল কেরিছেলন
তার ˆারা 0বাঝা 0গেছ 0য কী ঘটিছল। 0সই কলQেলার সমেয়র কারেণ হািমদ অবশCই Wথম 0হিলক>ার এেস 0পৗ|ছােনার
পূেব ১৮
k তলা 0থেক ২৩ তলায় চেল িগেয়িছেলন।

১০.২.৬.১২ আমনা ইি•স, অমাল আহেমিদন, অমায়া ট’ কু আহেমিদন এবং & Gমাহা”দনুর ট’ কু

আমনা ইি€স তার তq েতা 0বান অমাল আহেমিদেনর সেº 0দখা করেত এেসিছল।অমােলর ¸ামী 0মাহাে™দনুর টqকু এবং
তােদর 0মেয় অমায়া ১৯ তলার lCাট ১৬৬-এ থাকেতন। অি8কাে:র সময় আমনা ও অমাল এবং অমায়া ২৩ তলায়
উেঠ এেসিছেলন। ফাদুেমা আহেমদ িন[´ত কেরেছন 0য িতিন অমাল ও আমনা এবং অমায়েক একসেº lCাট ২০১এর বাইের (এবং পের িভতের) 0সই গ্•েপর একJট অংশ িহেসেব 0দেখিছেলন যােত 0ডেবারাহ এবং 0রমh ও অLভqs
k
িছল। S287 0কানও এক সমেয় অমাল এবং অমায়া িকÆ আমনা 0থেক আলাদা হেয় িগেয়িছেলন এবং lCাট 0থেক চেল
িগেয়িছেলন 0কননা তােদর 0দহ ২৩ তলার লিব এিরয়ােত পাওয়া িগেয়িছল। অি8কাে:র সময় আমনা এবং অমাল িকÆ
জ•ির পিরেষবােদর অথবা অনC কােরার সেº 0যাগােযাগ কের িন। িতন বছর বয়েস জ•ির পিরেষবােদর সেº
0যাগােযাগ করার জনC অমায়া খুবই 0ছাট িছল।
১০.২.৬.১৩ ১৯ তলার lCাট ১৬৩-এর বািসUা উ×রজীবী 0মরন 0মেকােনন অমাল এবং তার একজন আŒীয়েক ১৯ তলার লCা[hংেয়

0দেখিছল এবং অমাল 0ক বেলিছেলন 0য আQেনর কারেণ তােদর 0সখান 0থেক 0বিরেয় যাওয়া উিচত:
"আিম আমার *মেয়েদর সেy আমার লCাT•ংেয় *বিরেয় আসলাম...আমার ;িতেবশী অমাল ও তার
আ¨ীেয়র [আমনা] সােথ লCাT•ংেয় িছল। আমরা একসােথ কথা বললাম এবং বC` কর;লাম *য 'আˆন
*লেগেছ!' আিম অমালেক বললাম *য... 'আমােদর *বিরেয় যাওয়া উিচত।' অ,মাল *ফরত তার QCােটর
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মেধC ছšেট *গল। তার একWট *মেয় আেছ এবং আিম অনুমািনত করলাম *য *স তােক িনেত *ফরত *গেছ।
অমাল-এর আ¨ীয় লCাT•ংেয় িছল এবং *স আমার এবং আমার বা¹ােদর িপছন-িপছন িসঁ িড় িদেয় িনেচ
নামেত লাগল। আমরা িসঁ িড় িদেয় খুব *বিশ িনেচ যায় িন যখন িসঁ িড়েত আমােদর আনুমািনক ১০জন
*লােকর একWট গ্„েপর সেy *দখা হল...আমােদর িনেচ *কউ িচৎকার করল। '*ফরত যাও, *ফরত যাও!'
আিম ও আমার দুই *মেয় এবং অমােলর আ¨ীয় সহ *সই গ্„প সকেল িসঁ িড় অথাত
. টাওয়ােরর উপেরর
িদেক যাওয়া ›„ কের িদলাম। আিম িসঁ িড় িদেয় আমার তলা পযp
. *পৗ¢ছালাম...আিম িসঁ িড় িদেয় িচৎকার
কের *ফরত উপেরর িদেক যাওয়ার পরামশ . অ6াহC করার িসdাp িনলাম এবং আিম আমার *মেয়েদর
সেy িসঁ িড় িদেয় িনেচ নামা ›„ কের িদলাম। িসঁ িড় িদেয় িনেচ যাওয়ার সােথ-সাথ *ধাঁযা ঘন এবং আরও
ঘন হেয় যাTžল।" S124,S325

িসিসJটিভ িন[´ত কেরেছ 0য 0মরন এবং তার 0মেয়রা পূবাé
k ১:৩২ নাগাদ িব[\ং 0থেক 0বিরেয় িগেয়িছেলন।224
১০.২.৬.১৪

১৯ তলার lCাট ১৬৬-এ 0মাহা™দনুর টqকু িকÆ অমাল ও আমনা এবং অমায়ার সেº িছেলন। অি8কাে:র সময় িতিন
জ•ির পিরেষবােদর সেº 0যাগােযাগ কেরন িন। 0কানও এক সমেয় িতিন অমাল ও অমায়া এবং আমনা 0থেক আলাদা
হেয় িগেয়িছেলন। ফাদুেমা আহেমদ িন[´ত কেরেছন 0য 0মাহা™দনুর 0সই গ্•েপর অংশ িছেলন না যােক িতিন ২৩
তলায় 0দেখিছেলন। পের ১০ তলার লিব 0থেক 0মাহা™দনুেরর 0দহ পাওয়া িগেয়িছল এবং অি8িনবাপণকারীরা
k
0সটােক
ঁ
বাইের িনেয় এেসিছেলন। এটা সƒব 0য িতিন একJট উচq তলা 0থেক িলেñ িনেচ িগেয়িছেলন তেব সাYCWমাণ
অWামািণক।S202,S479,S682,S683 মেন হয় 0য মারা যাওয়ার সময় 0মাহাে™দনুর িনেচ আসার 0চŽা করিছেলন। টাওয়ােরর
বাইের তােক মৃত 0ঘািষত করা হেয়িছল।

১০.২.৬.১৫ সারসংেQপ

সাYCWমাণ ইিºত কের 0য যারা উপেরর িদেক এবং তারপর lCাট ২০১-এ িগেয়িছেলন তারা িকÆ উঠিত 0ধাঁয়া এবং
আQন 0য তােদর িনেচ আেছ 0সই িবýােস এই পদেYপ 1হণ কেরিছেলন তেব উপেরর তলায় তারা আঁটেক পেড়িছেলন
এবং তার 0থেক সের যাওয়ার জনC তােদরক বাধC কের িদেয়িছল। lCাট ২০১-এ 0লাকেদর ৯৯৯ 0রকিডkংেয়র সাYCWমাণ
ইিºত কের 0য ২৩ তলায় 0পৗ|ছােনার পর তারা আQন এবং 0ধাঁয়ার কারেণ আঁটেক পেড়িছল।
১০.২.৬.১৬ শািহদ এবং সােয়দা উভয় বণনা
k কেরেছ 0য িসঁিড়েত 0লােকেদর মেধC িবশৃ,লা এবং আতÏ িছক (অনুেgদ ১০.২.২.১৮)।

এটা সƒব 0য 0কানও অনCথায় িনেদk শনা না থাকার কারেণ উপেরর িদেক •মবধমান
k
0লােকেদর িভেড় 0বশ কেয়কজন
0লাক 'তােদর সেº চেল িগেয়িছল'। এটা ফাদুেমা আহেমেদর সাYCWমাণ ˆারা সমিথতk হয় িযিন বণনা
k কেরেছন 0য
Wথেম অনC 0লাকজন যা করিছেলন িতিনও তাই করিছেলন (অনুেgদ ১০.২.৪.১১) এবং 0মরন 0মেকােনন ও বেলেছন
0য Wথেম িতিনও অনCানC 0লাকজেনর সেº িসঁিড় িদেয় উপের িগেয়িছেলন এবং তারপর আবার িনেচ 0নেম আসার
িস^াL িনেয় িছেলন (অনুেgদ ১০.২.৬.১৩)।
১০.২.৭ উপসংহার
১০.২.৭.১

২৩ তলায় 0য ১৫জন 0লাক মারা িগেয়িছেলন তারা সকেল ১৮ ও ১৯ ও ২০ এবং ২২ তলা 0থেক উপের 0সই তলায় উেঠ
এেসিছেলন। WতCYদশÊ এবং ৯৯৯ সাYCWমাণ ইিºত কের 0য 0লােকরা ১৮ এবং ১৯ তলায় এক[uত হেয়িছেলন এবং
তারপর িকছq 0লাকজন িনেচ 0নেম িগেয়িছেলন এবং িকছq উপেরর তলায় উেঠ িগেয়িছেলন। 0লাকজন িন•বিণতk এক বা
একািধক কারেণ উপেরর তলায় উেঠ িগেয়িছেলন:
a. তােদর মেধC এই মত িছল 0য িনেচ থাকা আQন এবং 0ধাঁয়া তােদরেক িনেচ নামেত এবং বাইের 0যেত িদেg
না। এই মত িন•বিণতk কারেণর ফেল 0দখা িদেয়িছল:
i.

িনেচ যাওয়ার 0চŽা কেরিছেলন িকÆ ঘন 0ধাঁয়ার স™ুিখন হেত হেয়িছল।
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ii.

বািসUারা িনেজ িনেচ যাওয়ার 0চŽা কেরিছেলন এবং 0ধাঁয়া 0দখেত 0পেয়িছেলন এবং তারা মেন
কেরিছেলন 0য তারা 0সই 0ধাঁয়া 0পিরেয় 0যেত পারেবন না এবং তাই উপের িফের আসিছেলন সুতরাং
তার অনCানC বািসUােদরেকও উপের 0যেত বলিছেলন।

iii. িব[\ংেয়র বাইের আQন উেঠ আসেত 0দখিছেলন সুতরাং তার 0থেক দূের যাওয়ার জনC উপেরর
তলায় উেঠ যা[gেলন।
iv. িব[\ংেয়র মেধC 0ধাঁয়া উঠেত 0দখিছেলন।
b. এলএফিব 0থেক হয় সরাসির বা পেরাYভােব খবর 0পেয়িছেলন 0য তােদর যথাSােন থাকা উিচত এবং অেপYা
করা উিচত 0য অি8িনবাপণকারীরা
k
এেস তােদরেক উ^ার করেবন।
c.

১০.২.৭.২

অনC 0কউ তােদরেক উপেরর তলায় িনেয় িগেয়িছেলন এবং তােদর বয়স এেতা কম িছল 0য তােদর ¸াধীনভােব
িস^াL 1হণ করার Yমতা িছল না (অমায়া এবং সƒবত 0জিসকার 0Yেu 0য হয়েতা 0সই Wা³বয়ে~র
পদেYপ অনুসরণ কেরিছল যার সেº 0স িছল)

২৩ তলায় 0য ২৪ জন 0লাক মারা িগেয়িছেলন তােদর মেধC নয়জন 0লাক 0সই তলায় থাকত বা কােরােক িভ[জট করেত
এেসিছেলন। সাYCWমাণ ইিºত কের 0য িন•বিণতk কারেণ তারা 0সই সকল 0লাকজেনর সেº 0সই তলায় রেয়
িগেয়িছেলন যারা িনেচ যাওয়ার পিরবেতk উপের উেঠ এেসিছেলন:
a. 0য সকল অনCানC বািসUারা তােদর কােছ ২৩ তলায় উেঠ এেসিছেলন তার বেলিছেলন 0য আQন এবং/অথবা
0ধাঁয়া তােদর পথ 0রাধ করিছল এবং 0সই জনC তারা িনেচ 0যেত পােরন িন।
b. িনেচ যাওয়ার 0চŽা কেরিছেলন িকÆ পু• 0ধাঁয়ার কারেণ তা করেত পােরন িন (0ধাঁয়ার কারেণ িনýাস 0নওয়া
যা[gল না এবং িকছq 0দখা যা[gল না)।
c.

এলএফিব 0থেক হয় সরাসিরভােব বা পেরাYভােব খবর 0পেয়িছেলন 0য তােদর যথাSােন থাকা উিচত এবং
অেপYা করা উিচত 0য অি8িনবাপণকারীরা
k
এেস তােদরেক উ^ার করেবন।

d. গিতিবিধ স}িকkত সমসCা ও হাঁটার সমসCা অথবা অনCথায় খারাপ ¸াSC যার কারেণ িসঁিড় িদেয় ওঠা-নামা
করা অতCL চCােল[Ëং হেয় যায় (0হশাম রহমান ও 0রমh 0মােসস বানাডk
k ও রািনয়া এবং হািনয়া ই¾ািহম)।
e. ¸াধীনভােব িস^াL / পদেYপ 1হণ করার জনC খুবই 0ছাট (অমায়া ও 0ফিথয়া এবং হািনয়া)।
১০.২.৭.৩

ইমােজk[d কেলর সময় ইিºত কের 0য আনুমািনক পূবাé
k ১:৪৪ নাগাদ Wথম 0হিলক>ার আসার আেগই সকল 0লাকজন
উপেরর তলায় উেঠ িগেয়িছেলন। অতএব, তােদরেক 0কানও 0হিলক>ার উপিSত থাকার কারেণ উপেরর তলায় যাওয়ার
জনC Wেণািদত করার কথা সƒব নয়।

১০.২.৭.৪

পুিলশ বা অনCানC জ•ির পিরেষবার সেº 0কানও কল 0রকিডkং বা অনC 0কানও পুিলেশর িববৃিত বা বCাখCা 0নই যা ইিºত
কের 0য ২৩ তলায় কাউেক 0সখােনই থাকার জনC বা 01নেফল টাওয়ােরর শীষSােন
k
িদেক উেঠ যাওয়ার জনC Wেণািদত
করা হেয়িছল যােত তােদরেক 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করা 0যেত পাের।;

১০.২.৭.৫

যিদও মেন হয় 0য রািনয়া মেন কেরিছল 0য 0হিলক>ার হয়েতা তােদরেক উ^ার করার 0চŽা করেত পাের তবুও তার এই
মতামত তার ২৩ তলায় উেঠ আসার পর এবং 0স 0য 0সখােন আঁটেক পেড়েছ তা জানার পর উÔত হেয়িছল। এই কথা
অ1াহC করা 0যেত পাের না 0য 0হিলক>ােরর উপিSিত (রািনয়া মুিনরােক বেলিছল 0য 0স একJট 0হিলক>ার 0দখেত
পােg) রািনয়া 0ক 'িমথCা আশা' িদেয়িছল 0য তােক হয়েতা 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করা 0যেত পারেব। এটা বলা
0যেত পাের না 0য সােয়দা যিদ তােক এই ধারণা না িদত তাহেল রািনয়ার মেন এই ধারণার সৃJŽ হত িকনা।
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১০.৩

২২ তলা

১০.৩.১

অি8কা: t• হওয়ার সময় ২২ তলায় 0ষালজন 0লাক িছেলন। তােদর মেধC দুই জন (মিরয়ম এবং ইসলাঃ এলগাহির)
২৩ তলায় উেঠ এেসিছেলন এবং ১৪জন ২২ তলায় রেয় িগেয়িছেলন। িতন জন িসঁিড় িদেয় িনেচ 0নেম আসার 0চŽা
কেরিছেলন িকL tধুমাu দুই জন 0বঁেচ িব[\ং 0থেক 0বিরেয় আসেত 0পেরিছেলন; অCাrিন িডসন-এর মৃতেদহ ১৮
তলার িসঁিড়েত পাওয়া িগেয়িছল। ২২ তলায় রেয় িগেয়িছেলন 0সই সকল এগার 0লাকজন একসেº lCাট ১৯৩-0ত মারা
িগেয়িছেলন।

নাম

বয়স

বসবাস করেতন /
িভ[জট করিছেলন

মৃত

অCাrিন িডসন
িসিরয়া tেকয়র
নািদয়া tেকয়র
বািসম tেকয়র
জয়নব tেকয়র
িমেরনা tেকয়র
ফািতমা tেকয়র
হািশম 0কিদর
নুরা 0জমাল
ইয়ািহয়া হািশম
0ফরেদৗস হািশম
ইয়াকুব হািশম

৬৫
৬০
৩৩
৪০
৩
১৩
১১
৪০
৩৫
১৩
১২
৬

lCাট ১৯৪
lCাট ১৯১
lCাট ১৯৩
lCাট ১৯৩
lCাট ১৯৩
lCাট ১৯৩
lCাট ১৯৩
lCাট ১৯২
lCাট ১৯২
lCাট ১৯২
lCাট ১৯২
lCাট ১৯২

১৮ তলার িসঁিড়
lCাট ১৯৩
lCাট ১৯৩
lCাট ১৯৩
lCাট ১৯৩
lCাট ১৯৩
lCাট ১৯৩
lCাট ১৯৩
lCাট ১৯৩
lCাট ১৯৩
lCাট ১৯৩
lCাট ১৯৩

১০.৩.২

•*াট ১৯৪

১০.৩.২.১

অCাrিন (0টািন) িডস এবং তার 0ছেল চািল k lCাট ১৯৪-এ থাকত। অি8কাে:র সময় চািল k বাসায় িছল না। আনুমািনক
পূবাé
k ১:৩০ এবং পূবাé
k ৩:৩০-এর মেধC অি8কা: চলাকালীন সময় টিন এনেক বার দমকল বািহনীেক ইমােজk[d কল
কেরিছল।227-236,276-281,412 0কানও কল-0ক পুিলেশর সােথ কােন˜ করা হয় িন। 0রকিডkং জুেড় টিন দমকল বািহনীেক
এেস তােক উ^ার করেত বেলন। িতিন বেলিছেলন 0য িতিন ৬৭ বছর বয়সী এবং িতিন সহেজ আসা-যাওয়া করেত পােরন
না। Wথমত তােক তার lCােট থাকা এবং 0ধাঁয়া 0রাধ করার পরামশ 0দওয়া
k
হেয়িছেল 0কননা িতিন সবেচেয় িনরাপদ Sােন
িছেলন। পরবতÊ কেল এলএফিব অপােরটর [জŠাসা কেরন 0য িতিন িক িনেজ 0সখান 0থেক 0বেরােনার 0চŽা করেত
পারেবন িকনা। টিন অপােরটরেক বেলন 0য িতিন িনেজ 0বেরােত পারেবন না 0কননা িতিন 0ধাঁয়ার মেধC িদেয় 0দখেত
পােgন না এবং 0সখােন খুব 0বিশ অèকার এবং খুব 0বিশ গরম এবং িতিন আঁটেক পেড়েছন। আনুমািনক পূবাé
k ৩:২৭
নাগাত 0কr ফায়ার অCাh 0রসিকউ সািভkস 0থেক িতিন 0য কলJট 1হণ কেরিছেলন তােত টিন বেলন 0য িতিন িসঁিড়েত
আেছন তেব িতিন 0কান তলায় আেছন তা িন[´ত করার আেগ কলJট 0কেট যায়।236,336টিন বা তার পিরবােরর সেº
0কানও ৯৯৯ 0রকিডkংেয় 0হিলক>ােরর 0কানও কথা উে¼খ করা হয় িন।

১০.৩.২.২

টিনর ÿী কেডkিলয়া িডসন বণনা
k কেরেছন 0য টিনর চলা-0ফরার 0Yেu সমসCা িছল এবং িতিন িডেজবল িহেসেব
0র[জiাডk িছেলন এবং তার একJট হাড় স}িকkত বCািধ িছল যার জনC িসঁিড় িদেয় ওঠা-নামা করা তার জনC চCােল[Ëং
িছল।S339,S343

১০.৩.২.৩

কেডkিলয়া বেলেছন 0য িতিন অি8কাে:র সময় Wথম বার টিনর সেº কথা বেলিছেলন যখন িতিন তােক পূবাé
k ১:২২
নাগাদ কল কেরিছেলন এবং বেলিছেলন 0য আQন 0লেগেছ। িতিন তােক 0বিরেয় আসেত বলেলন িকÆ িতিন বলেলন
0য িতিন 0সখােনই থাকেবন 0কননা তারা (দমকল বািহনী) তােক িনেত আসিছল এবং িতিন ইিতমেধC তােদর সেº কথা
বেলেছন। পরবতÊ কেল কেডkিলয়া আবার তােক 0বিরেয় আসেত বেল িকÆ িতিন বেলন 0য 0ধাঁয়া এেতাটা পু• ও ঘন
থাকার কারেণ িতিন তা করেত পারেবন না। টিন কেডkিলয়ােক বেলিছেলন 0য িতিন 0হিলক>ারেদরেক tনেত পােgন।
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কেডkিলয়া বেলেছন 0য টিন তার lCােটর মেধC 0থেকিছেলন 0কননা দমকল বািহনী তােক 0সখােন থাকেত বেলিছল।
S339,S343
কল িরকিডkং ইিºত কের 0য পূবাé
k ১:২২ হয়েতা ভqল সময় হেত পাের 0কননা টিন ˆারা Wথম ইমােজk[d কল
আনুমািনক পূবাé
k ১:৩০ নাগাদ করা হেয়িছল 0যটােক এলএফিব-এর সেº কােন˜ করা হেয়িছল।412
১০.৩.২.৪

অি8কা: চলাকালীন সমেয় টিন তার 0ছেল অCালিফ'র সেºও কথা বেলিছেলন। অCালিফ তার বাবােক lCাট 0থেক
0বিরেয় আসার Wেণািদত কের িছেলন িকÆ 0যেহতq দমকল বািহনী তােক 0সখােন থাকেত বেলিছল এবং 0যেহতq 0সখােন
পু• ও ঘন 0ধাঁয়া িছল 0সেহতq টিন মানা কের িদেয়িছল।S340 এই কথা পুনরায় শCারন হCািল'র িববৃিতেত উে¼খ করা হেয়িছল
িযিন ৫ তলা 0থেক একজন উ×রজীবী এবং িযিন িব[\ং 0থেক 0বিরেয় আসার পর টিনর সেº কথা বেলিছেলন।S345

১০.৩.২.৫

সারসংেQপ
0যেহতq দমকল বািহনী তােক তার lCােটর মেধC থাকেত বেলিছল এবং 0যেহতq তার গিতশীলতা স}িকkত সমসCার কারেণ
তার জনC িনেজ 0বিরেয় আসা অতCL চCােল[Ëং িছল এবং পু• ও ঘন 0ধাঁয়ার জনC টিন িডসন তার lCােট রেয়
িগেয়িছেলন। অবেশেষ িতিন িসঁিড় িদেয় িব[\ং 0থেক 0বিরেয় আসার 0চŽা কেরিছেলন তেব িনýােসর সেº 0ধাঁয়া 1হণ
করার কারেণ িতিন মারা যান। এমন 0কানও সাYCWমাণ 0নই যা ইিºত কের 0য 0হিলক>ার উপিSত থাকার কারেণ বা
0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করার 0কানও কথা বলা বা পেরাY ধারণা 0দওয়ার কারেণ টিন 0সখােন রেয় িগেয়িছেলন
এবং অি8কাে:র সময় তার পুিলেশর সেº কথা বলার ও 0কানও 0রকডk 0নই।

১০.৩.৩

•*াট ১৯১, ১৯২, ১৯৩ এবং ১৯৫

১০.৩.৩.১

lCাট ১৯৩-এ বািসম tেকয়র এবং তার ÿী নািদয়া ও তােদর িতন 0মেয় িমেরনা ও ফািতমা এবং জয়নব থাকত। নািদয়ার
মা িসিরয়া tেকয়র lCাট ১৯১-এ থাকেতন িকÆ অি8কাে:র সময় িতিন তার পিরবােরর সেº lCাট ১৯৩-এ িছেলন।
িসিরয়া'র অনC 0মেয় সওসান tেকয়র-ও lCাট ১৯১-এ থাকেতন িকÆ অি8কাে:র সময় িতিন 0সখােন িছেলন না।

১০.৩.৩.২

lCাট ১৯২-0ত হািশম 0কিদর ও তার ÿী নুরা 0জমাল এবং তােদর িতন সLার ইয়াহয়া ও িফরেদৗস এবং ইয়াকুব।
আনুমািনক পূবাé
k ৩েট বাগাদ তারা Sান পিরবতkন কের tেকয়র পিরবােরর সেº lCাট ১৯৩-0ত এেস িগেয়িছেলন
0যখােন সকল ১১ জেনর মৃতqC হেয় িগেয়িছল।

১০.৩.৩.৩

lCাট ১৯৫-এর দুইজন বািসUা িচয়া-ইয়ুহান (0নওিম) িল এবং িশন-হqআন (িলিডয়া) লাও ও tেকয়রেদর সেº lCাট
১৯৩-0ত এেসিছেলন তেব পের তারা িসঁিড় িদেয় িনেচ 0নেম এেসিছল এবং তারা 0বঁেচ িগেয়িছল।

১০.৩.৩.৪

অি8কাে:র সময় হািশম, নুরা, বািসম, নািদয়া এবং 0নওিম ৯৯৯-0ক 0বশ কেয়কটা কল কেরিছল। ২২ তলায় সম‡
ঘটনায় একJট কালানু•িমক সারসংেYপ িন•বিণতk আেছ যা ইমােজk[d কল এবং WতCYসাYীেদর সাYCWমাণ 0থেক
0নওয়া হেয়েছ। 0কানও 0রকিডkংেয় 0হিলক>ােরর 0কানও আওয়াজ 0শানা যায় িন।

১০.৩.৩.৫

পূবা„
@ ০১:২১:২৩ নাগাদ •*াট ১৯৫ Gথেক Gনওিম এলএফিব-Gক কল কেরিছেলন
আQেনর গè 0পেয় পূবাé
k ০১:২১:২৩ নাগাদ 0নওিম ৯৯৯-0ক কল কেরিছল এবং তােক এলএফিব-এর সেº কােন˜
করা হেয়িছল। অপােরটর 0নওিমেক বলেলন 0য আQন চতq থ তলায়
k
0লেগ িছল এবং তার িভতের থাকা উিচত এবং তার
জানলা এবং দরজা বè রাখা উিচত। অপােরটর আরও বলেলন "আপিন 0সখােন Jঠক থাকেবন।" 337তার কেলর পর
0নওিম তার Wিতেবশীেদরেক tনেত 0পেলন এবং তােদরেক অি8কাে:র িবষেয় অবিহত করার জনC লিবেত 0গেলন।
0সই তলার অেনক 0লাকেদর সেº তার 0দখা হল যার মেধC lCাট ১৯৬ 0থেক মিরয়ম এলগাহির এবং ১৯২ 0থেক নুরা ও
িছেলন। 0নওিম তােদরেক বলেলন 0য চতq থ তলায়
k
আQন 0লেগিছল এবং সবিকছq Jঠক থাকেব িকÆ মিরয়ম বলেলন 0য
তােদর রাÔাঘের আQন িছল এবং তােদর 0সখান 0থেক 0বিরেয় 0যেত হেব। এেত 0নওিম িব[(ত হেয় 0গেলন 0কননা এটা
এলএফিব ˆারা তােক 0দওয়া তেথCর িবপরীত িছল। িতিন টিন িডসন 0কও আQেনর িবষেয় জানােলন িকÆ িতিন তার
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lCােটর িভতের 0ফরত চেল 0গেলন। 0নওিম এবং িলিডয়া চেল যাওয়ার িস^াL 1হণ করেলন সুতরাং তােদর িকছq
[জিনসপu িনেয় তারা 0সখান 0থেক চেল 0গেলন এবং িসঁিড় িদেয় িনেচ আসা t• করেলন। িসঁিড়েত তােদর 0সই সকল
0লাকেদর সেº 0দখা হল যারা উপের উেঠ আসিছল। 0নওিম জানেতন 0য উপের যাওয়া Jঠক হেব না 0কননা যাওয়ার
0কানও জায়গা িছল না এবং ছাদ অCাে½সেযাগC িছল না তেব 0লােকেদরেক উপের উেঠ আসেত 0দেখ কী করেত হেব
তা িনেয় িতিন অিন[´ত হেয় িগেয়িছেলন। নািদয়া tেকয়র বাইের এেলন এবং তােদরেক িভতের আসেত আমি‚ত
করেলন সুতরাং 0নওিম এবং িলিডয়া tেকয়র পিরবােরর lCাট ১৯৩-0ত চেল 0গেলন। 0নওিম বেলেছন 0য িতিন জােনন
0য যুsরােজCর িব[\ংেদরেক আQেনা 0রাধ করার জনC িডজাইন করা হয় সুতরাং Wথেম িতিন 0সই িভি×েত িব[\ংেয়র
িভতের থাকার আŒিবýাস জুটােত 0পেরিছেলন। এই ছাড়া িতিন এবং িলিডয়া জানেতন না 0য িবপদ 0কাথায় িছল িসঁিড়েত
না বাইের।S76, S346
১০.৩.৩.৬

পূবা„
@ ০১:৩০:৩৭ নাগাদ - •*াট 193 Gথেক Gনওিম এলএফিব-Gক কল কেরিছেলন
0নওিম আবার এলএফিব-0ক কল কের িরেপাটk কেরিছেলন 0য ২২ তলায় আরও 0ধাঁয়া ভের িগেয়িছল। িতিন [জŠাসা
কেরন 0য 0কান তলায় আQন 0লেগেছ এবং অপােরটার বেলন ৪ তলায়। 0নওিম বেলন 0য তার Wিতেবশী বেলেছন 0য
আQন এখন ২২ তলায় আেছ এবং তারা (িতিন এবং িলিডয়া) এখন তােদর Wিতেবশীর lCােটর মেধC আেছন। অপােরটর
িন[´ত কেরন 0য অি8িনবাপণকারীরা
k
0সখােন আেছন। 0নওিম [জŠাসা কের 0য তােদর িক lCােটর মেধC থাকা উিচত
এবং অপােরটর বেলন 0য িতিন পরামশ িদেত
k
পারেবন না তেব তােক আý‡ কেরন 0য িতিন দমকল কমÊেদরেক অবিহত
করেবন 0য তারা ২২ তলায় আেছন।338 0নওিম বেলেছন 0য
"মা [নািদয়া ‘েকয়র] তার পিরবার এবং বŒুেদর *থেক *ফান কল *পেত ›„ করেলন এবং িতিন *বশ
আতTwত হেয় িগেয়িছেলন *কননা *ফােন *লাকজন তােক বলিছল *য তার *সখােন *থেক পালােনার
;েয়াজন িছল, তােদর িবT€ং *থেক *বিরেয় আসার ;েয়াজন িছল। আমরা িকছšই জানতাম না এবং কী
করেত হেব তাও জানতাম না...সুতরাং এই পিরিJিত ;ায় এক ঘºা ধের চলল।" S76

১০.৩.৩.৭

পূবা„
@ ০১:৩৪:০৮ নাগাদ - •*াট ১৯২ Gথেক হািশম Gকিদর ৯৯৯ কল
হািশম ৯৯৯ 0ক কল কেরিছেলন এবং তােক এলএফিব-এর সেº কােন˜ করা হেয়িছল এবং িতিন বেলিছেলন 0য তারা
২২ তলায় lCাট ১৯২-0ত আঁটেক পেড়েছন। িতিন অপােরটরেক [জŠাসা কেরন 0য তােদর কী করা উিচত 0কননা তারা
িসঁিড় িদেয় িনেচ 0যেত পারেবন না 0যেহতq 0সটা 0ধাঁয়ায় ভিতk িছল এবং কিরডর 0থেক 0ধাঁয়া িভতের আসিছল। অপােরটর
তােক বেল 0য পjম তলায় একJট আQেনর কারেণ হয়েতা 0ধাঁয়া উপের উেঠ আসিছল (সƒবত অপােরটেরর একJট
ভqল ধারণা এবং 0ধাঁয়া 0রাধকেÀ িতিন হািশমেক দরজা এবং জানলা বè করেত বেলন। অপােরটর বেলন 0য 0লাক এখন
তােদর কােছ আসেছন। এই কল Wথম 0হিলক>ার 0পৗ|ছােনার আেগ হেয়িছল এবং 0হিলক>ােরর 0কানও কথা উে¼খ
করা হয় িন।158,339,340

১০.৩.৩.৮

আনুমািনক পূবা„
@ ১:৪৩ নাগাদ - Gজেনট শাও হািশেমর সােথ কথা বেলিছেলন
১৮ তলার lCাট ১৫৩-এর বািসUা 0জেনট শাও হািশমেক কল কেরিছেলন এবং পূবাé
k ১:৪৩ নাগাদ তার সেº কথা
বেলিছেলন। হািশম 0জেনটেক ব;0লিছেলন 0য িতিন জ•ির পিরেষবােদর সেº কথা বেলিছেলন এবং তারা তােক
অেপYা করেত বেলিছেলন এবং বেলিছেলন 0য িতিন 0যন lCােটই থােকন। িতিন [জেনটেকও তাই করেত বেলন এবং
বেলন 0য জ•ির পিরেষবারা এেস তােদরেক উ^ার করেব।S348

১০.৩.৩.৯

আনুমািনক পূবা„
@ ১:৪৪ নাগাদ - এনিপএএস-এর আগমন
Wথম এনিপএএস 0হিলক>ার 01নেফল টাওয়ােরর কােছ এেস 0পৗ|ছায়।
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১০.৩.৩.১০ পূবা„
@ ০১:৪০:৪৬ নাগাদ - •*াট ১৯৩-এর নািদয়া –েকয়র Gথেক ৯৯৯ কল

নািদয়া tেকয়র ৯৯৯ 0ক কল কেরিছেলন এবং িবলy থাকার কারেণ তােক এেস½ ফায়ার অCাh 0রসিকউ সািভkস-এর
সেº কােন˜ করা হেয়িছল। নািদয়া িবJট অপােরটরেক 0বাঝান 0য 01নেফল টাওয়াের আQন 0লেগেছ এবং তারা ২২
তলায় আেছন। িবJট অপােরটর কতৃক
k কলেক এলএফিব-এর কােছ SানাLিরত করার অেপYা করাকালীন সমেয় নািদয়া
দুই বার পটভূ িমেত কােরার সােথ কথা বেলন িযিন বেলন 0য "আমরা 0কাথাও যা[g না"। িবJট অপােরটর কলJটেক
এলএফিব-এর সেº কােন˜ করার 0চŽা কেরন িকÆ 0বিশ কেয়ক িমিনট ধের কল বাজার পর অপােরটর কলJটেক
এেস½ এফআরএস-এর কােছ SানাLিরত কের 0দন। যখন এেস½ এফআরএস অপােরটর জবাব 0দন তখন নািদয়া
0বাঝান 0য বাসায় 0ধাঁয়া খুব 0বিশ 0বেড় যােg। অপােরটর Jঠকানা 0নন এবং তােক অবহত কেরন 0য দমকল বািহনী
0সখােন আেছন এবং কল 0শষ হেয় যায়। এফআরএস অপােরটর 0কানও িনিদk Ž পরামশ 0দন
k
না। 0হিলক>ােরর 0কানও
উে¼খ করা হয় না।167,341,342
১০.৩.৩.১১

পূবা„
@ ০২:০৩:৩৪ নাগাদ - •*াট ১৯২ Gথেক হািশম Gকিদেরর ৯৯৯ কল
হািশম ৯৯৯ 0ক কল কেরন এবং তােক এলএফিব-এর সেº কােন˜ করা হয়। িতিন বেলন 0য তারা lCাট ১৯২-0ত
আঁটেক পেড়েছন এবং িতিন 0দখেত পােgন 0য আQন এিগেয় আসেছ। িতিন বেলন 0য কিরডের 0ধাঁয়া থাকার কারেণ
তারা 0বরেত পােgন না। অপােরটর তােক 0ধাঁয়া 0রাধ করার পরামশ k0দন এবং বেলন 0য অি8িনবাপণকারীরা
k
0সখােন
আেছন এবং িতিন তােদরেক অবিহত করেবন 0য তারা 0কাথায় আেছন। 0হিলক>ােরর 0কানও উে¼খ করা হয়
না।159,290,291

১০.৩.৩.১২ পূবা„
@ ০২:০৯:৪৬ নাগাদ - •*াট ১৯২ Gথেক হািশম Gকিদর এবং নুরা Gজমােলর ৯৯৯ কল

নুরা 0জমােলর 0মাবাইল 0থেক একJট ৯৯৯ কল করা হেয়িছল 0যটােক এলএফিব-এর সেº কােন˜ করা হেয়িছল। মেন
হয় 0য Wথম কলার 0হিশম 0কিদর িছেলন যিদও কেলর পরবতÊ সমেয় নুরা 0জমাল কথা বেলিছেলন। তারা এলএফিব0ল িরেপাটk করেলন 0য ২২ তলার lCাট ১৯২-0ত তােদর রাÔাঘের আQন 0লেগেছ। তােদরেক অনC একJট ঘেরর মেধC
িগেয় দরজা বè করার পরামশ 0দওয়া
k
হয়। অপােরটর বেলন 0য তার চতq থ তলায়
k
একJট আQন িনভােনার 0চŽা করেছন
এবং িতিন তােদরেক অনC একJট ঘের িগেয় দরজার আেশপােশ mক করার পরামশ k 0দন এবং বেলন 0য তারা
0লাকেদরেক তােদর lCােটর মেধC থাকার পরামশ k িদেgন তেব যিদ lCােট আQন লােগ তাহেল তােদরেক হয়েতা
0বেরাবার 0চŽা করেত হেব এবং িস^াLJট স}ূণভােব
k
তােদর। 0হিলক>ােরর 0কানও উে¼খ করা হয় না।160,288,289
১০.৩.৩.১৩ পূবা„
@ ০২:১৮:০৩ নাগাদ - •*াট ১৯২ Gথেক হািশম Gকিদর এবং নুরা Gজমােলর ৯৯৯ কল

নুরা ৯৯৯-0ক কল কেরিছেলন এবং তােক এলএফিব-এর সেº কােন˜ করা হেয়িছল। িতিন বলেলন 0য তােদর পাঁচ
জনেক পােশর বািড়েত চেল 0যেত হেয়িছল 0কননা তােদর lCােট আQন 0লেগ িগেয়িছল। অপােরটর পরামশ k0দন 0য
তােদর এমন 0য 0কানও জায়গায় যাওয়া উিচত 0যখােন 0ধাঁয়া কম আেছ তা িসঁিড় হক বা অনC 0কানও lCাট। Wিতেবশীর
দরজায় কােরার ধা+ােনার আওয়াজ 0শানা যায় এবং নািদয়া ও বািসম বলেত 0শানা যায় (lCাট ১৯৩-0ত নািদয়া tেকয়র
এবং বািসম tেকয়র)। অপােরটর বেলন 0য অি8িনবাপণকারীরা
k
িব[\ংেয়র িভতের আসেছন এবং যত €ুত সƒব তােদর
কােছ 0পৗ|ছােনার 0চŽা করেছন। 0হিলক>ােরর 0কানও উে¼খ করা হয় না।161,292,293
১০.৩.৩.১৪

পূবা„
@ ০২:৩৩:০১ নাগাদ - •*াট ১৯২ Gথেক নুরা Gজমােলর ৯৯৯ কল
নুরা ৯৯৯-0ক কল কেরিছেলন এবং তােক এলএফিব-এর সেº কােন˜ করা হেয়িছল। িতিন বেলন 0য বসার ঘের আQন
0লেগ 0গেছ এবং ঘন ও পু• 0ধাঁয়ার কারেণ তারা 0যেত পােg না এবং 0সখােন দুইজন Wা³বয়~ এবং িতনজন বাäা
আেছ। অপােরটন একজন সহকমÊর সেº কথা বেলন এবং সহকমÊ বেলন 0য এখন তারা 0লাকজনেক 0সখােন 0থেক
চেল যাওয়ার পরামশ িদেgন।
k
অপােরটর [জŠাসা কেরন 0য উপের বা িনেচ এবং সহকমÊ িন[´ত কেরন িনেচ। তারপর
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অপােরটর নুরােক পরামশ 0দন
k
0য 0যেহতq তােদর lCােট আQন আেছ 0সেহতq তােদরেক িনেজেদরেক 0ভজা 0তায়ােল
িদেয় ঢাকেত হেব এবং িনেচ 0যেত হেব এবং অি8িনবাপণকারীরা
k
মধCপেথ এেস তােদরেক উ^ার করার 0চŽা করেবন।
নুরা এই পরামশ ¸ীকার
k
কেরন। 0হিলক>ােরর কথা উে¼খ করা হয় না।163,294,295
১০.৩.৩.১৫ পূবা„
@ ০২:৩৬:৩৯ নাগাদ - •*াট ১৯৩ Gথেক নািদয়া –েকয়র Gথেক ৯৯৯ কল

নুরা ৯৯৯-0ক কল কেরিছেলন এবং তােক এলএফিব-এর সেº কােন˜ করা হেয়িছল। িতিন বেলন 0য Wচqর 0ধাঁয়া ঢq েক
আসেছ এবং তারা 0সটােক 0রাধ করার 0চŽা কেরেছ। Wিতেবশীরাও তােদর সেº lCাট ১৯৩-0ত আেছন। নািদয়া বেলন,
"দয়া কের, *হিলক•ার িক আমােদরেক এখান *থেক িনেয় *যেত পারেব?"

অপােরটর িকÆ 0হিলক>ার স}িকkত Wে.র জবাব 0দন না িকÆ [জŠাসা কেরন 0য lCােট কয়জন 0লাক আেছন।
নািদয়া িন[´ত কেরন 0য ছয়জন Wা³বয়~ এবং িতনজন বাäা আেছ এবং [জŠাসা কের 0য আQন 0কান তলায়
0লেগেছ। অপােরটর নািদয়ােক আý‡ কেরন 0য অি8িনবাপণকারীরা
k
যত €ুত সƒব তােদর কােছ 0পৗ|ছােনার 0চŽা
করেছন এবং বেলন 0য তােদরেক 0সখােন এবং একসেº থাকা উিচত এবং 0সখােন যিদ আQন ঢq েক আেস তাহেল
তােদর 0ফরত কল করা উিচত। কলােরর পটভূ িমেত একজন পু•েষর আওয়াজ 0শানা যায় এবং িতিন 0হিলক>ােরর
িবষেয় িকছq বলেছন তেব তার কথা ›Ž নয়। এটা সƒব 0য িতিন হয়েতা 0জাের কথা বলিছেলন যার অপােরটর তা tনেত
পান এবং িতিন হয়েতা "0হিলক>ার পাঠান" বা এমন 0কানও শ/ বেলিছেলন। কল 0শষ হওয়ার আেগ অপােরটর আবার
বেলন 0য তারা তােদর কােছ আসেব।168,296,297
১০.৩.৩.১৬ পূবা„
@ ০২:৩১:২২ নাগাদ - •*াট ১৯২ Gথেক ৯৯৯ কল

নুরার 0মাবাইল 0ফান 0থেক ৯৯৯-0ক এই কল করা হেয়িছল িকÆ কােন˜ করার আেগ এই কল 0কেট িগেয়িছল। পূবাé
k
২:৩৮:২০ নাগাদ একজন এমিপএস অপােরটর 0ফরত কল কেরিছেলন এবং কেলর জবাব একজন মিহলা সƒবত একJট
বাäা িদেয়িছেলন 0য বেলিছল 0য তােদর দমকল বািহনী দরকার 0কননা অেধক
k িসঁিডেত আQন 0লেগেছ এবং তারা
lCাট ১৯২-0ত আেছন, িতনজন বাäা এবং দুইজন Wা³বয়~ এবং 0বড•েম আQন 0লেগেছ। 0স বেল "0হিলক>ার,

জানলা 0থেক যাই হক না 0কন।" আেরক জন মিহলা কলার, মেন হয় 0য নুরা, তারপর লাইেন আেসন এবং বেলন 0য
আQন 0লেগেছ এবং:
আমরা পাঁচ জন, আমরা পুেড় যাTž, আমােদর একWট চওড়া জানলা আেছ, আপিন িক আমােদরেক
জানলা *থেক িনেয় *যেত পারেবন, *হিলক•াের।"

জানলা বা 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করার অনুেরােধর িবষেয় অপােরটর 0কানও জবাব 0দন না তেব বেলন 0য
দমকল বািহনী 0সখােন আেছ। কলার তারপর বè কের 0দন।162,298 এমিপএস অপােরটর তারপর এলএফিব
অপােরটরেক কল কের তােদরেক অবিহত কেরিছেলন 0য 0সই পাঁচজন 0লাক আঁটেক আেছ।
১০.৩.৩.১৭ পূবা„
@ ০২:৪২:১১ নাগাদ - •*াট ১৯৩ Gথেক বািসম –েকয়র-এর ৯৯৯ কল

বািসেমর ৯৯৯ কল 0ক এলএফিব-এর সেº কােন˜ করা হেয়িছল এবং িতিন অপােরটরেক বেল 0য তারা ২২ তলায় lCাট
১৯৩-0ত আেছন এবং পােশর বািড়েত আQন এেসেগেছ এবং 0কানও মহqেতk তােদর বািড়েতও আQন 0লেগ যােব।
অপােরটর [জŠাসা কেরন 0য তােদর জনC 0বেরােনার 0কানও পথ আেছ িকনা এবং বািসম বেলন,
"*কাথায় *বেরােনার জনC, *বেরােনার *কানও জায়গা *নই (অ{¡) খুব *বিশ *ধাঁয়া।"
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বািসম িন[´ত কেরন 0য lCােট আটজন 0লাক আেছন এবং তারপর বেলন,
"আিম িক আপনােক িকছš বলেত পাির? আপিন যিদ অনC িদক *থেক *হিলক•ার পাঠান তাহেল আমরা
(অ{¡) িদক *থেক *বিরেয় *যেত পারব।"

অপােরটর জবাব 0দন 0য,
"আিম দুঃিখত আমােদর কােছ *কানও *হিলক•ার *নই, আিম দুঃিখত।"

তারপর অপােরটর [জŠাসা কেরন 0য বাইের কিরডের িক 0ধাঁয়া আেছ। বািসম 0বাঝায় 0য চার িদেক 0ধাঁয়া আেছ এবং
তারা 0বেরােত পারেছ না। অপােরটর তােক পরামশ 0দন
k
0য পিরিSিত যিদ খুব খারাপ হেয় যায় তাহেল তােদরেক অবশCই
0বিরেয় 0যেত হেব এবং তারা 0যেত চান বা রেয় 0যেত চান 0সই স}কk তােক িস^াL িনেত হেব। কল তারপর 0শষ হেয়
যায়।169,299,300
১০.৩.৩.১৮ পূবা„
@ ০২:৪৩:৩৫ নাগাদ - •*াট ১৯২ Gথেক নুরা Gজমাল-এর ৯৯৯ কল

নুরা ৯৯৯ 0ক কল কেরিছেলন এবং তােক এলএফিব-এর সেº কােন˜ করা হেয়িছল এবং িতিন বেলিছেলন 0য তারা
lCাট ১৯২-0ত আঁটেক পেড়েছন এবং তারা মারা যােgন। অপােরটর [জŠাসা কেরন 0য তারা িনরাপদভােব 0বিরেয়
0যেত পারেবন িকনা। নুরা বেলন 0য তােদর জনC তা করা সƒব হেব না এবং িতিন দরজা 0খালার 0চŽা কেরিছেলন এবং
Wায় মারা িগেয়িছেলন এবং তারা 0বড•েম আঁটেক পেড়েছন। অপােরটর একজন সহকমÊর সেº পরমাশ কেরন
k
এবং
তা করার সময় নুরা বেলন,
"আপিন িকেসর জনC অেপXা করেছন, আমরা মারা যাTž? আপনারা *কন আমােদর জনC *হিলক•ার
পাঠােত পারেবন না?"

অপােরটর তারপর কেল 0ফরত আেসন এবং নুরােক বেলন 0য তােদরেক 0সখান 0থেক 0বিরেয় 0যেত হেব। নুরা বেল 0য
তারা তা করেত পারেবন না িকÆ অপােরটর 0জার িদেয় বেলন 0য তােদরেক িনেজই 0বেরােনার 0চŽা করেত হেব। হািশম
লাইেন আেসন এবং অপােরটর আবার তােক একই পরামশ k 0দন। হািশম বেলন 0য িতিন 0বেরােনার 0চŽা কেরিছেলন
এবং Wায় অŠান হেয় িগেয়িছেলন এবং িতিন 0জার িদেয় বেলিছেলন 0য 0ধাঁয়ার কারেণ তােদর জনC 0বেরােনা সƒব
নয়। হািশম [জŠাসা কেরন 0য এটাই িক একমাu উপায় এবং অপােরট 0জার িদেয় বেলন 0য তােদরক 0চŽা করেতই
হেব। হািশম বেলন "Jঠক আেছ" এবং তারপর কল 0শষ হেয় যায়।164,301,302
১০.৩.৩.১৯ পূবা„
@ ০২:৫১:০৮ নাগাদ - •*াট ১৯৩ Gথেক এলএফিব-Gক Gনওিমর কল

0নওিম ৯৯৯-0ক কল কেরিছেলন এবং পূবাé
k ০২:৫১:০৮ নাগাদ তােক এলএফিব-এর সেº কােন˜ করা হেয়িছল। িতিন
িন[´ত কেরিছেলন 0য তারা lCাট ১৯৩-0ত আেছ এবং [জŠাসা কেরন 0য তােদর ছqেট িনেচ যাওয়া উিচত িকনা। 0নওিম
বেলন 0য িব[\ংেয়র মেধC সব জায়গায় আQন 0লেগেছ এবং বাইের খুব 0ধাঁয়ােট। অপােরটর বেল 0য িতিন পরামশ িদেত
k
পারেবন না 0য তােদর কী করা উিচত তেব তােদর কােছ দুJট িবকÀ আেছ: হয় একJট ঘেরর মেধC থাকা এবং 0ধাঁয়া বাইের
রাখা অথবা িব[\ংেয়র মেধC িদেয় বাইের আসার 0চŽা করা; উভেয়র মেধC 0কানJট 0বিশ সুরিYত তার িস^াL তােদরেক
িনেজই িনেত হেব। 0নওিম বেলন 0য 0সখােন দশজন 0লাক আেছন এবং 0ধাঁয়ার কারেণ তারা িনেচ 0যেত পােgন না
এবং তারা কী করেত পাের তা তারা জােনন না। 0নওিম পটভূ িমেত উপিSত 0লাকেদর িদেক 0চঁ চান এবং তােদরেক
িভতের থাকেত ও দরজা বè কের িদেত বেলন। িতিন এই কথাও বেলন 0য 0কউ দরজা ধা+ােg (এটা হয়েতা নুরা এবং
হািশম িছেলন)। 0নওিম বার-বার অপােরটরেক [জŠাসা কেরন 0য তােদর কী করা উিচত। অপােরটর তােদরেক িনেদk শ
0দন 0য তােদরেক িনেজেদরেক 0ভজা 0তায়ােল এবং কyল িদেয় 0ঢেক 0বেরােনার 0চŽা করা উিচত 0কননা সকেলর
কােছ 0পৗ|ছােত দমকল কমÊেদর সমসCা হেg। অপােরটর আবার 0জার িদেয় বেল 0য এটাই তােদর জনC 0সরা িবকÀ।
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0নওিম জবাব 0দওয়া বè কের 0দন এবং কল 0শষ হেয় যায়।303 তার িববৃিতেত 0নওিম বCাখCা Wদান কেরেছ 0য নািদয়া
tেকয়র বেলিছেলন 0য তােদর সকলেক 0বিরেয় যাওয়ার 0চŽা করেত হেব এবং তারা lCাট 0ছেড় চেল যাওয়ার জনC
WÐত হ[gেলন িকÆ lCােট মেধC থাকার যা পরামশ তারা
k
0পেয়িছেলন এবং বাইের 0ধাঁয়ার িবষেয় সেচতন থাকার কারেণ
িতিন এবং িলিডয়া িন[´ত িছেলন না 0য তােদর lCাট 0ছেড় যাওয়া উিচত িকনা। tেকয়র পিরবার চেল যাওয়ার 0চŽা
কেরিছল িকÆ সামেনর দরজা 0খালার পর তারা ঘন 0ধাঁয়ার মেধC িদেয় 0যেত পাের িন। িলিডয়া এই কথাও (রণ কেরেছন
0য tেকয়র পিরবার অLত দুই বার চেল যাওয়ার 0চŽা কেরিছল িকÆ কেয়ক 0সেকেhর পেরই 0ফরত এেস
িগেয়িছল।S144,S347
১০.৩.৩.২০ পূবা„
@ ০২:৫৩:০৬ নাগাদ - •*াট ১৯২ Gথেক নুরা Gজমােলর ৯৯৯ কল

নুরা ৯৯৯-0ক কল কেরিছেলন এবং তােক এলএফিব-এর সেº কােন˜ করা হেয়িছল এবং িতিন অপােরটরেক বেল
িছেলন 0য তারা 0বেরােত পারেছন না। অপােরটর বার-বার তােক Wেণািদত কেরন 0য তােদরেক িনেজেদর 0ভজা
0তায়ােল িদেয় 0ঢেক 0সখান 0থেক পালােনার 0চŽা করেত হেব। কল 0শষ হওয়ার আেগ নুরা পটভূ িমেত উপিSত
0লাকজনেদর সেº কথা বলেছ এবং িতিন অপােরটরেক জবাব িদেgন না। 0হিলক>ােরর 0কানও উে¼খ করা হয়
িন।165,304,305
১০.৩.৩.২১ পূবা„
@ ০২:৫৫:৩৯ নাগাদ - •*াট ১৯৩ Gথেক নািদয়া এবং Gনওিম'র ৯৯৯ কল

৯৯৯ 0ক এই কল নািদয়া tেকয়র'এর 0ফান 0থেক করা হেয়িছল এবং 0সটােক এলএফিব অপােরটেরর সেº কােন˜
করা হেয়িছল। কেলর জবাব 0দওয়ার সময় Wথেম কলােরর 0কানও আওয়াজ 0শানা যায় না। িকছq মুহqতk পর িচৎকােরর
আওয়াজ 0শানা যায় এবং মেন হয় 0য এটা নািদয়া এবং তার শ/Qেলা অ›Ž। আেরক জন মিহলা লাইেন আেসন, মেন
হয় এটা 0নওিম িযিন lCাট ১৯৫ 0থেক tেকয়রেদর কােছ িগেয়িছেলন। 0নওিম বেলন,
"দয়া কের *হিলক•ার পাঠান। দয়া কের ২২ তলায় *হিলক•ার পাঠান। লাইট »লেছ, আমােদর লাইট
»লেছ। দয়া কের পাঠান *কননা সব জায়গায় আˆন আেছ।"

অপােরটর বেলন 0য তােদরেক িনেজেদরেক 0তায়ােল িদেয় ঢাকেত হেব িকÆ 0নওিম বেলন 0য 0ধাঁয়া এেতাটা 0বিশ ঘন
0য তারা এেক অপরেকও 0দখেত পােg না এবং দয়া কের 0হিলক>ার পাঠান। অপােরটর তােক বেলন 0য তােদরেক
িসঁিড়েত 0যেত হেব। 0নওিম বেলন 0য তারা ইিতমেধC তা করার 0চŽা কেরেছন এবং তারা সকেল 0সখােনই মারা যােবন
0কননা সব িদেক আQন 0লেগ 0গেছ। অপােরটর ›Žভােব 0বাঝায় 0য তােদর বাঁচার একমাu সুেযাগ হেg িসঁিড় িদেয়
িনেচ যাওয়া। 0নওিম 0সটা ¸ীকাের কের এবং কল 0শষ হেয় যায়।170,306,307 তার িববৃিতেত 0নওিম বেলেছ 0য 0স তার
জানলা িদেয় 0হিলক>ােরর জনC একJট সাদা 0তায়ােল নািড়েয় িছেলন িকÆ 0হিলক>ার তােদর িদেক 0কানও ধCন 0দয়
িন।S76,S346
১০.৩.৩.২২ িকছq Yণ পর পূবাé
k ০২:৫৩:০৬ নাগাদ নুরা আবার ৯৯৯ কল কেরিছেল এবং িতিন ও হািশম এবং তােদর সLানরা

tেকয়র পিরবার ও 0নওিম এবং িলিড&য়া-র সেº lCাট ১৯৩-0ত চেল িগেয়িছেলন এবং এখন lCাট ১৯৩-0ত 0মাট
১৩জন 0লাক িছল। 0নওিম (রণ কেরেছন 0য িতিন নুরা'র সেº কথা বেলিছেলন িযিন তােক Wাথনা
k করেত বলিছল িকÆ
0নওিম 0বাঝােল 0য তােদরেক িকছq করেত হেব এবং 0স বলল,
"আিম তােক বললাম *য আমােদরেক িকছš করেত হেব। িতিন ইংেরTজ বলেতন না তেব িতিন িকছš
বলিছেলন এবং তার মাথা নাড়িছেলন *যন বলেত *চেয় িছেলন *য করার জনC আর িকছšই *নই।" S76
১০.৩.৩.২৩ পূবা„
@ ০৩:০১:৪৭ নাগাদ - •*াট ১৯৩ Gথেক বািসম –েকয়র-এর ৯৯৯ কল
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বািসম ৯৯৯ 0ক কল কেরিছেলন এবং তােক এলএফিব-এর সেº কােন˜ করা হেয়িছল। অপােরটেরর সেº িন•বিণতk
কথাবাতkা হেয়িছল:
বািসম

"*হিলক•ার পাঠান, আমরা ২২ তলায় আিছ, আমরা মারা যাTž...দয়া
কের *হিলক•ার...আমরা মারা যাTž!"

অপােরটার

"২২ তলা?"

বািসম

"হCাঁ, *হিলক•ার দয়া কের, আমরা মারা যাTž, মারা যাTž!"

অপােরটার

"›নুন, ›নুন, আপিন িক এখনও আপনার QCােট আেছন?"

বািসম

"হCাঁ, আমরা *বেরােত পারিছ না!"

অপােরটার

"Wঠক আেছ, আমার কথা ›নুন, ২২ তলা, আপিন *কান QCােট আেছন?"

বািসম

"১৯৩"

অপােরটার

"১৯৩ আžা, আˆন আেছ িক?"

বািসম

"QCােট ২০জন *লাক আেছ, ২০ জন *লাক!" (অ¼াবC শ½)

অপােরটার
বািসম

"›নুন, আমরা আপনােক *হিলক•ােরর সাহােযC উdার করেত পারব না, যিদ
আপিন আর QCােট থাকেত পােžন না তাহেল আপনােক QCাট *ছেড় িবT€ং
*থেক *বিরেয় আসার *চ¡া করেত হেব।"
"আমরা QCাট *ছেড় *বেরােত পাTž না, িসঁ িড়েত ভিত. *ধাঁয়া, আমরা
*বেরােত পাTž না।"

অপােরটার

"›নুন, *ধাঁয়া। *ধাঁয়া, আˆন নয় িসঁ িড়েত।"

বািসম

"হCাঁ, িক£ আমরা হাঁটেত পারিছ না, আমরা হাঁটেত পারিছ না।"

অপােরটর তােদরেক িনেজেদরেক 0ঢেক, এবং িসঁিড়Qেলার কােছ 0যেত এবং 0দয়াল ধের িসঁিড় িদেয় িনেচ 0নেম আসেত
বেলন যিদ 0সখােন অèকার থাকেব। বািসম আর জবাব 0দন না এবং আনুমািনক দুই িমিনট পর কল 0শষ হেয়
যায়।171,308,309
১০.৩.৩.২৪ পূবা„
@ ০৩:০৪:২৪ নাগাদ - •*াট ১৯৩ Gথেক বািসম –েকয়র-এর ৯৯৯ কল

বািসম 999 0ক কল কেরিছেলন এবং তােক এলএফিব অপােরটেরর সেº কােন˜ করা হেয়িছল। অপােরটর 0বাঝােলন
0য তােদর বাঁচার একমাu সুেযাগ িছল িনেজেদরেক 0ভজা কাপড় এবং 0তায়ােল িদেয় ঢাকা এবং িসঁিড় অবিদ িগেয় িনেচ
0নেম আসা। বািসম জবাব িদেলন 0য 0ধাঁয়ার কারেণ তারা তা করেত অসমথ k হেয় পেড়েছন; তারা 0দখেত পােgন না
এবং এটা িবপøনক। অপােরটর বািসম 0ক িসঁিড় অবিদ 0যেত এবং 0দয়াল ধের 0নেম আসেত Wেণািদত করেত থােকন
এবং বেলন 0য এটাই তােদর একমাu িবকÀ। বািসম এই কথাও বেলন 0য "িকÆ পুেরা, পুেরা িব[\ং 0ধাঁয়ােত ভিতk, িনেচ

িসঁিড় 0থেক, সব 0ধাঁয়া" এবং এটা ইিºত কের 0য িতিন মেন কেরিছেলন 0য 0ধাঁয়া িনেচ 0থেক উঠেছ।172,310.311
১০.৩.৩.২৫ পূবা„
@ ০৩:০৬:৫৮ - •*াট ১৯৩-Gত Gনওিমর ৯৯৯ কল

এলএফিব-এর সেº তার 0শষ 0ফান কেল 0নওিমেক পরামশ 0দওয়া
k
হেয়িছল 0য তােদরেক িনেজই িব[\ং 0থেক 0বিরেয়
আসেত হেব।312,352-354তার িববৃিতেত 0নওিম বণনা
k কেরেছন 0য িকভােব 0সটা খুবই িবশৃ,ল পিরিSিত িছল। িতিন এবং
িলিডয়া স™ত হেয়িছেলন 0য তােদরেক চেল 0যেত হেব 0কননা 0ধাঁয়া এেতাটা খারাপ িছল িকÆ একজন Wিতেবশী

িবষয়ব&
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বলেলন 0য এটা অতCL 0ধাঁয়ােট এবং তারা 0যেত পারেবন না। 0নওিম একJট 0হিলক>ার 0দখেত 0পেয়িছেলন িকÆ বুেঝ
িছেলন 0য 0সটা তােদরেক উ^ার করেত পারেব না এবং িতিন (রণ কেরেছন 0য,
"তারা *চঁ চাTžল *য *হিলক•ার আসেত পাের এবং আমােদরেক উdার করেত পাের িক£ যখন আিম
*হিলক•ারেক *দেখিছলাম তখন আিম বুেঝিছলাম *য তারা হয়েতা িবT€ংেয়র িনকট আসেত পারেব
না। যিদ তারা এটা করেত পারত তাহেল *সটা আেগই করা হত।"
"অবেশেষ আিম বললাম *য আমােদরেক চেল *যেত হেব এবং তারা ›ধুমা না যাওয়ার িসdাp িনেলন।
আিম জািন না *য তারা িক হার *মেন িগেয়িছল, হেত পাের *কননা তারা আেগ *বঁ েচ পালােনার *চ¡া
কেরিছল এবং তারা ফায়ার *ডার পযpও
.
*যেত পােরন িন।" S76

িকছq Yণ পর 0নওিম এবং িলিডয়া 0চেল 0গেলন এবং িনেচর িদেক 0নেম 0গেলন এবং অবেশেষ সুরিYতভােব 0বঁেচ
0বিরেয় আসেলন।
১০.৩.৩.২৬ পূবা„
@ ০৩:০৮:১৩ নাগাদ - •*াট ১৯৩ Gথেক একজন অসনা— মিহলার ৯৯৯ কল

এটা ›Ž নয় 0য Wা³বয়~ মিহলা কলার 0ক িছেলন। কলার বার-বার অপােরটরেক 0হিলক>ার পাঠােত বেলন যােত
তারা তােদর জানলা িদেয় 0বঁেচ 0বিরেয় আসেত পােরন। অপােরটর তােক Wেণািদত কেরন 0য তারা তােদর মাথার উপর
0ভজা 0তায়ােল 0রেখ দরজা িদেয় 0বিরেয় আসার 0চŽা কেরন। িন•বিণতk কথাবাতkা হয়:

কলার

"দমকল বািহনী, আমরা পুেড় যাTž, আমরা িক জানলা িদেয় *বঁ েচ *বিরেয়
আসেত পাির, ২২ তলা *6নেফল টাওয়ার *থেক, দয়া কের আমােদর..."
(উপর িদেয় কথা বলা)

অপােরটার
কলার

"আপিন িক িকছš *ভজা *তায়ােল *পেত পারেবন? *সˆেলােক আপনার
মাথার উপর *রেখ..."
"হCাঁ, হCাঁ, হCাঁ আমােদর একWট, রাªাঘর *থেক, জানলা *থেক, আমােদর
একWট চওড়া জানলা আেছ, আমারা িক *হিলক•াের *বিরেয় আসেত পাির
দয়া কের, অনC িদেক *কানও আˆন *নই।"

অপােরটার

"*তা আপিন *কাথায় *থেক বায়ু *পেত পােরন, *য পােশ *কানও আˆন
*নই?"

কলার

"না, *সখােন *কউ *নই, *বেরান স²ব নয়..." (অêাব>)

অপােরটার

"িক বলেলন?"

কলার
অপােরটার

"আপিন িক *হিলক•ারেক পাঠােত পােরন, আিম *হিলক•ারেক *দখেত
পাTž, আমরা িক দয়া কের *হিলক•াের এখান *থেক *বেরােত পাির?"
"না, Wঠক আেছ, আমার িভতর *থেক আপনার কােছ *পৗ¢ছােনার *চ¡া
করিছ। তারা আরও বড় িসঁ িড় পাঠােž, Wঠক আেছ?"

কলার

"িক বলেলন, হCাঁ, হCাঁ, আমরা পারব..." (উপর িদেয় কথা বলা)

অপােরটার

""তারা আরও িসঁ িড় পাঠােž। *তা, আপিন *কান QCাট ন,¾ের আেছন?"

কলার

"কী, ১৯৩, ১৯৩, জানলা *থেক, আমরা *বিরেয় *যেত পারব,, আপনারা িক
দয়া কের *হিলক•ার পাঠােত পারেবন?"

অপােরটার

"Wঠক আেছ, আপিন *কান তলায় আেছন?"
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কলার

"২২"

অপােরটার

"Wঠক আেছ, আিম তােদরেক আপনার ;েয়াজন জানাব, Wঠক আেছ। িক£
আপিন িক িনTcত *য আপিন আর অনC *কানও ভােব *বেরােত পারেবন
না?"

কলার

"হCাঁ, হCাঁ"

অপােরটার
কলার
অপােরটার

"আপিন আপনার মাথার উপর *তায়ােল রাখার *চ¡া কের *বেরােত
পারেবন না?"
"আমরা পারব, আমরা জানলা িদেয় *বেরােত পারব যিদ আপিন
*হিলক•ার পাঠান, অনCথায় আমরা সকল ২০ জন মারা যাব এটাই।"
"না, িক£ আপিন আপনার মাথার উপর *ভজা *তায়ােল রাখার *চ¡া কের
*বেরােত পারেবন না, না?" Wঠক আেছ?"

কলার

"িক বলেলন?"

অপােরটার

"আপিন আপনার মাথার উপর *ভজা *তায়ােল, *ভজা *তায়ােলˆেলা *রেখ
*সই ভােব *বিরেয় *যেত পারেবন না?"

কলার

"*কান িদক *থেক, *কাথায়, *কান িদন, *কাথায় *থেক..." (অ{¡)

অপােরটার
কলার

"যিদ আপিন তা করেত পারেবন না তােহল আিম তােদরেক জানাব *য
আপিন *সখােন আেছন, Wঠক আেছ?"
"দয়া ক„ন, দয়া ক„ন, আমরা পুেড় যােž! আˆন িভতের আসেছ, দয়া
ক„ন!"

অপােরটার

"*হেলা?"

কলার

"হCাঁ, হCাঁ। *হিলক•ার, *হিলক•ার, ২০ জন *লাক, মারা যােž, দয়া
ক„ন!"

অপােরটার

"*তা, আপিন ২২, ২২ তলায় ১৯৩-*ত, আিম বাত.াWট পাঠাTž..."

কলার

"১৯৩ আিম *হিলক•ার *দখেত পাTž।"
উপর িদেয় কথা বলা

অপােরটার

কলার
অপােরটার
কলার
অপােরটার
কলার
অপােরটার

"হCাঁ, আিম জািন। িক£ আপিন িক িনTcত *য আপিন আর অনC *কানও
ভােব *বেরােত পারেবন না, আপনার মাথার উপর *তায়ােল িদেয় এবং
তারপর দরজা িদেয় *বিরেয় যাওয়া? আপিন মেন কেরন না *য আপিন তা
করেত পারেবন?"
"না দরজা িদেয় না, জানলা িদেয়, আিম আমার হাত নাড়েত পাির, আিম..."
(অ{¡)
"না, ›নুন, না, না আিম জািন িক£ *বেরােত পারেবন না, আিম বলিছ *য,
মাথার উপর *ভজা *তায়ােল িদেয়, না?"
"*কান িদক *থেক, *¿শেনর িদক *থেক?"
"আপিন যিদ তা *চ¡া করেত পােরন, আপনার *তায়ােল *ভজােত ›„
ক„ন এবং *চ¡া ক„ন *য আপিন িক তা করেত পারেবন, Wঠক আেছ?
*সটাই *সরা হেব।"
"আমরা িকভােব *বিরেয় আসব, আপিন যিদ িসঁ িড় পাঠান আমরা *চ¡া
করেত পাির (অ{¡) এখান *থেক..." (অ{¡)
"তারা আরও িসঁ িড় পাঠােžন, তাই, আমরা আরও িসঁ িড় পাঠাTž িক£
ইিতমেধC আপনার সমE *তায়ােল *ভজােনার *চ¡া ক„ন।"
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কলার
অপােরটার

"হCাঁ, হCাঁ, আপিন যিদ *হিলক•ার পাঠান তাহেল আমরা *বঁ েচ *বিরেয়
আসেত পারব।"
Wঠক আেছ। Wঠক আেছ, আমরা তােদরেক এটা বলব এবং তােদরেক জানাব
*য আপিন *কাথায় আেছন, Wঠক আেছ?"

কলার

"দয়া কের। হCাঁ, হCাঁ, *¿শেনর িদক *থেক।"

অপােরটার

"Wঠক আেছ, িক£ *ভজা *তায়ােলর সেy *চ¡া ক„ন।"

কলার

"হCাঁ।"

অপােরটার

"Wঠক আেছ। ধনCবাদ,বাই বাই।"

১০.৩.৩.২৭ মেন হয় 0য এই কেল অপােরটর এবং কলােরর মেধC ভqল 0বাঝাবু[ঝ হেয়েছ। মেন হয় 0য কলার 0ভেবিছেলন 0য

অপােরটর তার 0হিলক>ার পাঠােনার অনুেরােধর জনC হCাঁ বলেছন। কলােরর 0হিলক>ার পাঠােনার অনুেরােধর জবােব
অপােরটর সরাসিরভােব কলােরর অনুেরােধর জবাব 0দওয়ার বদেল [জŠাসা কেরন 0য িতিন মাথার উপর 0তায়ােল 0রেখ
দরজা িদেয় 0বঁেচ 0বিরেয় আসেত পারেবন িকনা। কলার বার-বার '0iশেনর িদেকর' জানলার উে¼খ কেরন যা ইিºত
কের 0য িতিন মেন কেরন 0য অপােরটর জানলা 0থেক 0হিলক>ােরর সাহােযC তােদরেক উ^ার করার জনC স™ত
হেgন। অপােরটর ›Žভােব বেলন না 0য 0কানও 0হিলক>ার (বা জানলা) ˆারা উ^ার করা হেব না যার ফেল হয়েতা
ভqল 0বাঝাবু[ঝর সৃJŽ হেয় থাকেত পাের।173,343,344
১০.৩.৩.২৮ পূবা„
@ ০৩:১৩:৫১ নাগাদ - •*াট ১৯৩ Gথেক নািদয়া –েকয়র-এর ৯৯৯ কল

নািদয়ার 0মাবাইল নyর 0থেক একJট ৯৯৯ কল করা হেয়িছল িকÆ 0কানও জ•ির পিরেষবার অনুেরাধ করা হয় িন।
পটভূ িমেত একJট অCালােমরk আওয়াজ 0শানা যা[gল সুতরাং িবJট অপােরটর কলJটেক এমিপএস অপােরটেরর সেº
কােন˜ কের িছেলন। িকছq কাশার আওয়াজ 0শানা যায় এবং তারপর কল বè হেয় যায়। এমিপএস অপােরটর 0সই নyের
0ফরত কল কেরন িকÆ 0সটা ভইসেমল-এ চেল যায়। কেলর 1াহেকর িববরণ পাওয়ার জনC অপােরটর তার 0সবা
Wদানকারীেক কল কেরন। নািদয়া tেকয়র-এর নাম এবং Jঠকানা Wদান করা হয়। 0কানও পযােয়
k 0কানও অপােরটর
িকÆ কলােরর সেº কথা বেলন না।174,345,346
১০.৩.৩.২৯ পূবা„
@ ০৩:১৪:৪০ নাগাদ - •*াট ১৯৩ Gথেক নািদয়া –েকয়র-এর ৯৯৯ কল

কল িবJট অপােরটেরর সেº কােন˜ হয় এবং নািদয়া বেলন 0য 01নেফল টাওয়ােরর ২২ তলায় তােদর একJট
0হিলক>ােরর Wেয়াজন আেছ। িবJট অপােরটর পরামশ 0দন
k
0য তােদরেক যত €ুত সƒব 0সখান 0থেক 0বিরেয় যাওয়ার
0চŽা করেত হেব। নািদয়া তারপর পটভূ িমেত উপিSত অনCানCেদর বেলন 0য,
"আমােদরেক িসঁ িড়েত *যেত হেব, আমােদরেক িসঁ িড়েত *যেত হেব।"

কল তারপর এলএফেবা-এর কােছ SানাLিরত হেয় যায়। িতিন অপােরটেরর সেº কথা বেলন না বরং পটভূ িমেত অনCানC
0লাকজেনর সেº কথা বলেছন এবং বেলন 0য,
"আমরা িক িসঁ িড়েত *যেত পারব? Wঠক আেছ আমােদরেক িসঁ িড়েত *যেত হেব। িসঁ িড় *ত *যেত হেব,
আপনারা সকেল ›নেছন িক?! সকেল ›নেছন িক? Wঠক আেছ, আমােদরেক িনেজেদর *ভজােত হেব
এবং িসঁ িড়েত *যেত হেব.." (তারপেরর শ}Rেলা অêাব>) Wঠক আেছ আমােদরেক িসঁ িড়েত *যেত হেব।
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কল তারপর বè হেয় যায়। tধুমাu িবJট অপােরটরেক 0হিলক>ােরর কথা বলা হয় এবং এলএফিব অপােরটর 0ক নয়
এবং এটা ›Ž 0য নািদয়া 0লাকজনেক lCাট 0ছেড় িসঁিড় িদেয় িনেচ 0যেত Wেণািদত করেছন।175,347,348
১০.৩.৩.৩০ পূবা„
@ ০৩:২৩:৩৬ নাগাদ - •*াট ১৯৩ Gথেক হািশম Gকিদেরর ৯৯৯ কল

হািশম 999 0ক কল কেরিছেলন এবং তােক এলএফিব-এর সেº কােন˜ করা হেয়িছল এবং িতিন বেলিছেলন 0য তারা
lCাট ১৯৩-0ত আঁটেক পেড়েছন এবং 0ধাঁয়ার কারেণ 0বেরােত পােgন না। অপােরটর তােক বেলন 0য তােদরেক
িনেজেদর মুেখ 0ঢেক 0সখান 0থেক 0বিরেয় 0যেত হেব। হািশম বেল 0য তারা 0চŽা কেরিছেলন িকÆ 0যেত পােরন িন।
অপােরটর বেলন 0য অি8কা: 0থেক তােদর বাঁচার একমাu সুেযাগ হেg যিদ তারা 0বিরেয় আসার জনC িসঁিড়েত যান।
হািশম বার-বার বেল 0য তারা তা করেত পারেবন না এবং এই কথাও বেলন 0য,
"আপিন িক *কানও ভােব *হিলক•ার পাঠােত পারেবন না?"

অপােরটর জবাব 0দন 0য:
"›নুন, আর *কানও পথ *নই, আপনােক *চ¡া করেতই হেব।"

অপােরটর বার-বার বেলন 0য তােদর বাঁচার একমাu সুেযাগ হেg িসঁিড়র কােছ যাওয়া। হািশম কখনও-কখনও জবাব
0দন না এবং কখনও বেলন 0য িতিন নড়েত বা 0দখেত পােgন না। আনুমািনক ১৫ িমিনট পর অপােরটর কল বè কের
0দন 0কননা মেন হয় 0য হািশম জবাব িদেgন না। অপােরটর 0কানও 0হিলক>ােরর কথা উে¼খ কেরন না। এটা হেg
২২ তলা 0থেক জ•ির পিরেষবােদর কােছ 0শষ কল।166,349,350
১০.৩.৩.৩১ অি8কা: চলাকালীন 0কানও এক সমেয় বািসম এবং নািদয়া 0হেলন 0গে¾েমে~ল-এর সেº কথা বেলিছেলন িযিন ২১

তলার বািসUা িযিন অি8কা: 0থেক 0বঁেচ 0বিরেয় আসেত 0পেরিছেলন। তার িববৃিতেত 0হেলন বেলেছন 0য িতিন নািদয়া0ক কল কেরিছেলন এবং তােক আর বািসমেক িব[\ং 0থেক 0বিরেয় আসেত বেলিছেলন 0কননা তােদরেক উ^ার করার
জনC 0কউ আসিছল না। বািসম বলেলন "Jঠক আেছ"। 0হেলন সাইেরন এবং বাইের একJট 0হিলক>ােরর আওয়াজ
tনেত 0পেয়িছেলন।S68
১০.৩.৩.৩২ নািদয়া এলবুJট িযিন 01নেফল টাওয়ােরর কােছ থােকন িতিন একJট িববৃিত িদেয়েছন 0যখােন িতিন বCাখCা Wদান কেরেছন

0য তার 0ছাট 0মেয় িমেরনা tেকয়র-এর বèু িছেলন এবং অি8কা: চলাকালীন সময় 0বশ কেয়কবার িমেরনার সােথ
কথা বেলিছল। িমেরনা তার 0মেয়-0ক বেলিছল 0য 0সখােন খুব 0বিশ গরম এবং 0ধাঁয়া আেছ যার কারেণ তারা তােদর
lCাট 0ছেড় 0যেত পােgন না।S353
১০.৩.৩.৩৩ নািবল tেকয়র ও িহসাম tেকয়র এবং নািদয়া এলবুJট বCাখCা Wদান কেরেছন 0য বােতর কারেণ িসিরয়া tেকয়র-এর

মারাŒকভােব গিতশীলতা স}িকkত সমসCা িছল এবং তার সােথ তার িপেঠ এবং পােয় ও বCথা িছল যার অথ হল
k
0য তার
হাঁটার জনC একJট লাJঠর Wেয়াজন িছল। িহসাম বেলেছন 0য িসিরয়া িসঁিড় বCবহার করেত পােরন না এবং নািদয়া এলবুJটও
তারা সেUহ Wকাশ কেরিছেলন 0য িসিরয়া িসঁিড় িদেয় িব[\ং 0থেক 0বিরেয় আসেত পারেবন িকনা। জয়নােবর িবষেয়ও
নািদয়া এলবুJট একই ধরেণর উেˆগ Wকাশ কেরিছেলন 0য হাঁপািন 0রাগ থাকার কারেণ 0স িসঁিড় িদেয় 0নেম আসেত
পারেব িকনা।S355,S32,S334,S353
১০.৩.৪

উপসংহার

১০.৩.৪.১

নানান কারেণ অCাrিন িডসন তার lCােটর মেধC রেয় িগেয়িছেলন:
a. তােক 0সখােন থাকেত এবং এলএফিব কতৃক
k উ^ার করার অেপYা করেত বলা হেয়িছল।;

িবষয়ব&

67

!"নেফল টাওয়ার অি/কাে1 পুিলশ !হিলক6ারসমূহ

b. ঘন 0ধাঁয়া থাকার কারেণ িতিন মেন কেরিছেলন 0য িনেজ 0বঁেচ 0বিরেয় যাওয়া তার জনC সƒব হেব না;
c.

তার গিতশীলতা স}িকkত সমসCাQেলার কারেণ িসঁিড় ওঠা-নামা করা তার জনC অতCL চCােল[Ëং িছল।

অCাrিন িব[\ংেয়র উপেরর িদেক উেঠ যান িন। িতিন পুিলশ 0হিলক>ােরর উপিSিতর জনC বা পুিলশ 0হিলক>ার
স}িকkত পুিলেশর 0কানও িববৃিত িকংবা বCাখCার কারেণ Wেথম তার lCােটর িভতের রেয় যান িন।
১০.৩.৪.২

আQন 0লেগেছ তা জানেত 0পের Wথমত 0নওিম এবং িলিডয়া িব[\ং 0ছেড় 0বিরেয় আসার িস^াL িনেয়িছেলন িকÆ
তারপর িন•বিণতk কারেণর জনC 0সখােন রেয় িগেয়িছেলন:
a.

তারা এলএফিব 0থেক তােদর lCােটর িভতের থাকার পরামশ 0পেয়
k
িছেলন এবং তােদরেক আý‡ করা হেয়িছল
0য তারা 0সখােন সুরিYত িছেলন।

b. িসঁিড়েত তােদর এমন অেনক 0লাকজেনর সেº 0দখা হেয় িছল যারা িনেচ যাওয়ার বদেল িসঁিড় িদেয় উেঠ
আসিছেলন এবং তার ফেল কী করেত হেব তা িনেয় তারা অিন[´ত হেয় িগেয়িছেলন।
c.

1হণ করা পর›র িবপরীত তেথCর কারেণ তারা জানেতন না 0য িবপদ 0কাথায় আেছ (0যমন এলএফিব বেলিছল
0য আQন ৪ তলায় িছল িকÆ মিরয়ম বেলিছেলন 0য ২২ তলায় তােদর রাÔাঘের আQন িছল এবং আQন
0কাথায় আেছ তা না জানার কারেণ 0লাকজন িসঁিড় িদেয় উপেরর িদেক উেঠ আসিছল)।

d. 0নওিম আেগ 0থেক জানেতন 0য যুsরােজC িব[\ংQেলার আQন ছিড়েয় পড়ার সƒাবনা 0রাধ করার জনC
িডজাইন করা হয় সুতরাং তার িভি×েত িতিন 0সখােন রেয় যাওয়ার বCাপাের ভরসা 0পেয়িছেলন।
e. তােদর lCােটর বাইের 0ধাঁয়া এেতাটা ঘন িছল 0য তারা তার মেধC 0যেত চায় িন যিদও আQন বাইের িছল তবুই
0নওিম জানেতন 0য 0ধাঁয়া Wাণঘাতী হেত পাের।
f.

0নওিম অনলাইন পরামশ kপেড়িছেলন 0যখােন বলা হেয়িছল 0য যিদ 0কানও উঁচq িব[\ংেয় আQন ধের তাহেল
িভতের থাকুন তেব যিদ আপনােক চেল 0যেত হয় তাহেল িনেচ 0নেম যান এবং উপেরর িদেক যােবন না।S346

0নওিম এবং িলিডয়া এলএফিব 0থেক পরামশ k 0পেয়িছেলন এবং িসঁিড় িদেয় 0লাকজনেদর উপের উেঠ আসেত
0দেখিছেলন এবং Wথম 0হিলক>ার এেস 0পৗ|ছােনার আেগ তােদর অবSান পিরবতkন কের lCাট ১৯৩-0ত চেল
িগেয়িছেলন। পের, lCাট ১৯৩-এর মেধC 0থেক 0নওিম বাইের একJট 0হিলক>ার 0হাভার করেত 0দেখিছেলন এবং
বুেঝিছেলন 0য 0সটা পিরিSিতর উপর নজর রাখেত এেসিছল এবং িতিন িবýাস কেরন িন 0য 0সটা 0লাকেদরেক উ^ার
করেত এেসেছ। তˆCতীত 0নওিম জানেতন 0য তার উপেরর িদেক যাওয়া উিচত নয় 0কননা ছাদ অCাে½সেযাগC িছল না।
পূবাé
k ২:৫১ নাগাদ 0নওিম এবং িলিডয়া tেকয়রেদর সেº lCাট ১৯৩-0ত িছেলন 0কননা তারা জানেতন না 0য তােদর
কী করা উিচত এবং তারা lCােটর িভতের থাকার পরামশ k 0পেয়িছেলন এবং 0কননা বাইের 0ধাঁয়া িছল যিদও tেকয়র
পিরবার lCাট 0ছেড় িনেচ যাওয়ার 0চŽা কেরিছল। চqকর পিরবার 0হিলক>ার চাওয়ার পর, 0নওিম Wথম বার পূবাé
k
০২:৫৫:৩৯ নাগাদ তার কেল একJট 0হিলক>ােরর অনুেরাধ কেরিছেলন। 0সই সময় পযL
k 0নওিম 0হিলক>ােরর
0কানও কথা উে¼খ কের িন এবং তার সােYC িতিন বেলেছন 0য িতিন িবýাস কেরন িন 0য 0হিলক>ােরর সাহােযC
0লাকেদরেক উ^ার করা হেব। 0সই কেল ›Žভােব 0বাঝা যােg 0য আতÏ t• হেয় িছল। এটা সƒব 0য িনদা•ণ হতাশা
এবং 0বঁেচ 0বেরােনার 0য 0কানও পথ আর বািক 0নই এবং lCােটর িভতের থাকেল 0য তারা অবশCই মারা যােব 0সই ধারণা
মেন 0জেগ ওঠার কারেণ tেকয়ররা 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করার অনুেরাধ কের থাকেত পােরন। তেব তার
অনুেরােধর জবােব অপােরটর ›Žভােব বেলন 0য তােদর বাঁচার একমাu সুেযাগ হেg িসঁিড় িদেয় িনেচ 0নেম যাওয়া
এবং 0নওমী এই পরামশ ¸ীকার
k
কেরন। পূবাé
k ০৩:০৬:৫৮ নাগাদ তার 0শষ ইমােজk[d কেল 0নওিম িকÆ 0হিলক>ােরর
0কানও উে¼খ কেরন িন এবং আবার 0সই পরামশ ¸ীকাের
k
কেরন 0য তােদরেক িনেজেদরই 0সখান 0থেক পািলেয় বাঁচেত
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হেব। 0কানও সমেয় 0নওিম বা িলিডয়ােক পুিলশ বা 0কানও জ•ির পিরেষবা কতৃক
k বলা হয় িন 0য 0হিলক>ােরর সাহােযC
তােদরেক উ^ার করা 0যেত পাের। 0হিলক>ােরর উপিSিত িকÆ 0নওিম বা িলিডয়ােক টাওয়ােরর মেধC থাকেত Wেণািদত
কের িন।
১০.৩.৪.৩

সাYCWমাণ ইিºত কের 0য হািশম এবং তার পিরবার িন•বিণতk কারেণ অি8কা: চলাকালীন সমেয় টাওয়ােরর মেধC
রেয় িছল:
a.

তােদর ধারণা িছল 0য 0যেহতq 0ধাঁয়ার কারেণ তারা িনেচ 0যেত পােgন না 0সেহতq তারা lCােটর মেধC আঁটেক
িগেয়িছেলন।

b. এলএফিব কতৃক
k হািশম এবং নুরােক তােদর lCােটর িভতের থাকেত বলা হেয়িছল 0কননা অি8িনবাপণকারীরা
k
তােদরেক উ^ার করেত আসেছন।
স}ূণ 0ময়ােদ
k
হািশম এবং নুরার ৯৯৯ কেল তারা বার-বার বেলন 0য তারা 0ধাঁয়ার কারেণ আঁটেক পেড়েছন। অি8কাে:র
সময় 0য বC[sর সেº হািশেমর কথা হেয়িছল িতিন বেলেছন 0য হািশম বেলিছেলন 0য তারা টাওয়ােরর িভতের থাকেছন
0কননা তােদরেক 0সখােন থাকার িনেদk শ 0দওয়া হেয়িছল। তােদর িতনJট কেল একJট 0হিলক>ােরর অনুেরাধ করা
হেয়িছল এবং 0শষ কল lCাট ১৯৩-এর িভতর 0থেক করা হেয়িছল। পূবাé
k ০২:৩৩:০১ নাগাদ নুরার কেল Wথম বার
এলএফিব কতৃক
k তােদরেক িনেজই 0বঁেচ 0বিরেয় আসার পরামশ k 0দওয়া হেয়িছল এবং তারপর WেতCকJট কেল তাই
পরামশ 0দওয়া
k
হেয়িছল; এবং তারা এই পরামশ ¸ীকার
k
কেরিছেলন িকÆ সমােন বেল িগেয়িছেলন 0য 0ধাঁয়ার কারেণ তারা
0বিরেয় আসেত পারেছন না। যিদও পরবতÊ পযােয়
k তারা 0হিলক>ােরর অনুেরাধ কেরিছল তবুও মেন হয় 0য তারা তােদর
lCােট বা ২২ তলায় িছেলন না 0কননা তােদর ধারণা িছল 0য তােদরেক হয়েতা 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করা 0যেত
পাের বরং তারা রেয় িগেয়িছেলন 0কননা তােদর ধারণা িছল 0য তারা আটেক পেড়েছন এবং 0যেহতq তােদরেক Wথেম
0সখােন থাকেত বলা হেয়িছল। 0সখােন থাকা উিচত বা 0সখান 0থেক পািলেয় 0বিরয়া আসা উিচত 0সই বCাপাের তােদর
১৩ ও ১২ এবং ছয় বছর বয়সী সLানরা সƒবত তােদর বাবা-মা 0থেক ¸াধীনভােব 0কানও িস^াL 1হণ করার Yমতায়
িছেলন না। মেন হয় 0য হতাশায় তারা 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করার অনুেরাধ কেরিছেলন এবং তােদর ধারণা িছল
0য পালােনার আর 0কানও অনC িবকÀ িছল না। নুরা ও হািশম এবং তােদর সLানেদরেক 0কানও জ•ির পিরেষবােদর
ˆারা বলা হয় িন 0য সƒবত 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করা 0যেত পাের। এই ছাড়া এমন 0কানও সংেকত 0নই 0য
হািশম বা নুরা িকংবা তােদর সLানরা ২৩ তলায় যাওয়ার বা ছাদ অCাে½স করার 0চŽা কেরিছেলন।
১০.৩.৪.৪

সাYCWমাণ ইিºত কের 0য অি8কা: চলাকালীন সমেয় িন•বিণতk কারেণ tেকয়র পিরবার ২২ তলায় lCাট ১৯৩-0ত
রেয় িগেয়িছেলন:
a. কিরডেরর 0ধাঁয়ােত তারা আঁটেক পেড় িছেলন এবং তারা বার-বার িসঁিড় িদেয় পািলেয় যাওয়ার 0চŽা কেরিছেলন
িকÆ 0ধাঁয়ার কারেণ তা করেত পােরন িন।
b. তারা এলএফিব 0থেক তােদর lCােট থাকার পরামশ k 0পেয় িছেলন এবং তােদরেক আý‡ করা হেয়িছল 0য
অি8িনবাপণকারীরা
k
তােদরেক উ^ার করার জনC িব[\ংেয়র িভতের উপেরর তলায় উেঠ আসেছন।
c.

Wথেম অনCানC 0লাকজন তােদরেক তােদর lCােট থাকার পরামশ িদেয়
k
িছেলন।

উs কারণQেলা সাYCWমােণর িভি×েত সমিথত।
k তেব tেকয়র পিরবােরর রেয় যাওয়ার 0Yেu িন•বিণতk অিতিরs
কারেণর ও 0যাগদান থাকেত পাের:
d. ভয় ও আতÏ এবং িবিভÔ উৎস 0থেক পর›র িবেরাধী তেথCর কারেণ তারা কী করেত হেব 0সই িবষেয় িবশৃ,ল
হেয় িগেয়িছেলন।
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e. 0সখােন থাকা উিচত বা 0সখান 0থেক পািলেয় 0বিরয়া আসা উিচত 0সই বCাপাের তােদর ১৩ ও ১১ এবং ৩ বছর
বয়সী সLান িমেরনা ও ফািতমা এবং জয়নব সƒবত তােদর বাবা-মা 0থেক ¸াধীনভােব 0কানও িস^াL 1হণ
করার Yমতায় িছল না।
f.

িসিরয়া'র গিতশীলতা স}িকkত সমসCা থাকার কারেণ তার জনC িসঁিড় িদেয় িনেচ নামা কতটা কŽকর হেব এবং
0সই সেº জয়নবেক তq েল িনেচ িনেয় যাওয়ার Wেয়াজেনর কারেণও হয়েতা তারা এেক অপর 0থেক িব[gÔ হেয়
যাওয়ার ঝু ঁ িক এড়ােনার জনC এক পিরবার িহেসেব এক Sােন 0থেক উ^ার করার অেপYা কের িছেলন।

g. রেয় িগেয়িছেলন এমন সকল অনCানC 0লাকজেনরাও তােদর 0ধাঁয়ােত আঁটেক যাওয়ার ধারণা Wিতপািদত
কেরেছন।
১০.৩.৪.৫

Wথম 0হিলক>ার এেস 0পৗ|ছােনার আেগ এবং এলএফিব ˆারা 0নওিমেক lCােটর িভতের থাকার পরামশ k0দওয়ার পর
এবং িসঁিড় িদেয় 0লাকেদরেক উপের উেঠ আসেত 0দখার পর আনুমািনক পূবাé
k ১:৩০ নাগাদ 0নওিম এবং িলিডয়া
tেকয়রেদর lCােট এেস িছেলন। 0নওিম যা পরামশ k0পেয়িছল তা হয়েতা 0স tেকয়রেদরেক জািনেয় থাকেত পাের।
পিরিSিত আরও খারাপ হেয় যাওয়ার সেùও 0নওিম এবং িলিডয়া 0সখােন থাকার িস^াL 1হণ কের িছেলন। 0নওিম
tেকয়রেদরেক lCােটর িভতের থাকেত এবং দরজা বè রাখেত Wেণািদত করিছেলন। এর কারেণ হয়েতা গড়ার িদেক
tেকয়র পিরবার 0সখােন রেয় িগেয়িছল।

১০.৩.৪.৬

পূবাé
k ০১:৪০:৪৬ নাগাদ নািদয়া tেকয়র ৯৯৯-0ক কল কেরিছেলন। এই কেল 0শানা যােg 0য পটভূ িমেত উপিSত তার
পিরবারেক নািদয়া বলেছন 0য তারা 0কাথাও যােgন না এবং এটা সংেকত কের 0য 0বশ গড়ার িদেকই তারা 0সখােন রেয়
যাওয়ার িস^াL 1হণ কেরিছেলন। এটা হেত পাের 0য 0সই সমেয় তারা মেন কেরন িন 0য 0সখান 0থেক চেল যাওয়ার
0কানও Wেয়াজন হেব।

১০.৩.৪.৭

সময় কাটার সােথ-সােথ এটা ›Ž 0য lCাট ১৯৩-0ত উপিSত 0লাকজেনর মেধC ধীের-ধীের আতÏ 0বেড় যায়। িকছq
সমেয়র জনC Wথম 0হিলক>ার 0সখােন উপিSত থাকার পর , পূবাé
k ০২:৩৬:৩৯ নাগাদ তার িˆতীয় ৯৯৯ কেল নািদয়া
0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করার অনুেরাধ কেরন তেব এলএফিব অপােরটর তােক এমন 0কানও সƒাবনার িবষেয়
0কানও ধারণা 0দনা না বরং পিরবেতk তােক আý‡ কেরন 0য অি8িনবাপণকারীরা
k
তােদর িনেত আসিছেলন এবং তাই
তােদরেক lCােটর িভতের অেপYা করেত Wেণািদত কেরন এবং বেলন 0য তারা 0যন িব[\ংেয়র িভতর 0থেক তােদরেক
রYা করার অেপYা করেত বেলন। Wায় সাত িমিনট পর, বািসম কল কের বেলন 0য তারা 0ধাঁয়ার কারেণ আঁটেক
পেড়েছন এবং 0বেরােত পােgন না। বািসমও 0হিলক>ার পাJঠেয় তােদরেক উ^ার করার অনুেরাধ কেরন তেব তােক
›Žভােব বলা হয় 0য 0কানও 0হিলক>ার উ^ার করেত পারেব না এবং তােদরেক পরামশ 0দওয়া
k
হয় 0য পিরিSিত যিদ
খুবই খারাপ হয় তাহেল তােদরেক িনেজ 0সখান 0থেক 0বেরােনার 0চŽা করেত হেব। এই কলQেলা ইিºত কের 0য
tেকয়র পিরবার 0সখােন রেয় িগেয়িছেলন 0কননা তােদর ধারণা িছল 0য তারা 0ধাঁয়ার কারেণ 0বেরােত পারেব না। মেন
হয় 0য 0হিলক>ােরর অনুেরাধ করা হেয়িছল 0কননা তােদর ধারণা িছল 0য তারা আর অনC 0কানও পেথ 0বেরােত পারেব
না।

১০.৩.৪.৮

৯৯৯ কল 0রকিডkং ইিºত কের 0য নািদয়া তার পিরবারেক তার lCাট 0ছেড় িসঁিড়েত যাওয়ার জনC অেনক 0চŽা করিছল।
এই ছাড়া, 0নওমী এবং িলিডয়া উভয় (রণ কেরেছন 0য tেকয়র পিরবার অLত দুই বার 0বিরেয় যাওয়ার 0চŽা কেরিছল
িকÆ 0ধাঁয়ার কারেণ তােদরেক 0ফরত এেস 0যেত হেয়িছল। এটা 0দখায় 0য tেকয়র পিরবার 0হিলক>ােরর সাহােযC
উ^ার করার অেপYা না কের তােদরেক 0দওয়া পরবতÊ পরামশ অনু
k
সাের 0সখান 0থেক 0বিরেয় যাওয়ার 0চŽা করিছল।
পরবতÊকােল আবার 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করার অনুেরাধ করা হেয়িছল 0কননা তারা িসঁিড় িদেয় 0বিরেয়
যাওয়ার 0চŽা কেরিছেলন িকÆ 0বেরােত পােরন িন।
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১০.৩.৪.৯

অি8কা: চলাকালীন সমেয় টাওয়ােরর িভতের tেকয়র পিরবােরর মেধC 0কউ পুিলশ পিরেষবার 0কানও সদেসCর সেº
কথা বেলন িন এবং পুিলেশর 0কানও িববৃিত বা পুিলশ 0হিলক>ার স}িকkত 0কানও বCাখCার কারেণ তােদরেক 0সখােন
থাকার জনC Wেণািদত করা হয় িন। তˆCতীত এমন 0কানও সাYCWমাণ 0নই যা ইিºত কের 0য tেকয়র পিরবার
িব[\ংেয়র উপেরর িদেক যাওয়ার 0চŽা কেরিছল, তারা tধুমাu িনেচর িদেক যাওয়ার 0চŽা কেরিছেলন।

১০.৪

২১ তলা

১০.৪.১

অি8কা: t• হওয়ার সময় ২১ তলার পাঁচJট lCােট ১৩ জন 0লাক িছেলন। 0সই রােত lCাট ১৮৫-এ 0কউ িছেলন
না।S69,S70 সাত জন 0লাক িব[\ংেয় িনেচর িদেক 0নেম এেস 0বিরেয় আসেত 0পেরিছেলন। বািক ছয় জন তােদর lCােটর
িভতের রেয়িছেলন 0যখােন তােদর মৃতqC হেয় িগেয়িছল; এল ওয়াহািব পিরবােরর পাঁচজন সদসC এবং িলগায়া মুর, িযিন
একলা থাকেতন। ২১ তলা 0থেক 0কউ উপেরর িদেক উেঠ যান িন এবং িনেচ 0থেক 0কউ ২১ তলায় উেঠ আেসন িন।

নাম
িলগায়া মুর
আ/ুলা[জজ এল
ওয়াহািব
0ফৗ[জয়া এল ওয়াহািব
ইয়ািসন এল ওয়াহািব
নুর হqদা এল ওয়াহািব
0মহিদ এল ওয়াহািব

বয়স

বািসUা

মৃত

৭৮

lCাট ১৮১

lCাট ১৮১

৫২

lCাট ১৮২

lCাট ১৮২

৪২
২০
১৫
৮

lCাট ১৮২
lCাট ১৮২
lCাট ১৮২
lCাট ১৮২

lCাট ১৮২
lCাট ১৮২
lCাট ১৮২
lCাট ১৮২

১০.৪.২

•*াট ১৮১

১০.৪.২.১

lCাট ১৮১-এ িলগায়া মুর একলা থাকেতন। িসিসJটভ তােক ১৩ই জুেনর িবেকল 0বলা 01নেফল টাওয়ার ঢq কেত 0দখায়।
িতিন চেল যান িন এবং অি8কাে:র পর তার 0দহাবেশষ তার lCােটর িভতর 0থেক পাওয়া িগেয়িছল। অি8কাে:র সময়
িলগায়া িকÆ জ•ির পিরেষবােদর সেº 0যাগােযাগ কেরন িন। এমন 0কানও সািYর সাYC 0নই যা অি8কা: চলাকালীন
সমেয় িলগায়ার সেº 0যাগােযাগ করার কথা উে¼খ কের এবং 0কানও WতCYদশÊ তােক 0দখেতও পান িন। অতএব
অনুমািনত করা হয় 0য অি8কা: চলাকালীন সমেয় িতিন তার lCােটর িভতের িছেলন। অতএব আUাজ করা সƒব নয়
0য অি8কা: চলাকালীন সমেয় িলগায়া 0কন তার lCােট রেয় িগেয়িছেলন।

১০.৪.৩

•*াট ১৮২

১০.৪.৩.১

lCাট ১৮২-0ত আ/ুলা[জজ এল ওয়াহািব ও তার ÿী 0ফৗ[জয়া এবং তােদর িতন সLান ইয়ািসন ও নুর হqদা এবং 0মহিদ
থাকত। পিরবােরর ˆারা 0বশ কেয়কটা ৯৯৯ কল করা হেয়িছল। তারা 0কানও পযােয়
k পুিলেশর সেº বেলন িন। দুইJট
কেল 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করার অনুেরাধ করা হয়। 0বশ কেয়কজন WতCYদশÊেদর িববৃিতেত পিরবােরর কথা
উে¼খ করা হেয়েছ। এল ওয়াহািব পিরবার স}েকk Wাসিºক ঘটনাQেলার একJট কালানু•িমক সংিY³সার িন•বিণতk
আেছ।

১০.৪.৩.২

আনুমািনক পূবা„
@ ১:২০ - পূবা„
@ ১:৪০
৯ তলার একজন উ×রজীবী জকািরয়া 0চিবউিন আনুমািনক পূবাé
k ১:২০ নাগাদ টাওয়ার 0থেক 0বিরেয় আসার পর
ইয়ািসন-0ক কল কের িছল। 0স ইয়ািসন-0ক বেলিছল 0য তােদর 0সখান 0থেক 0বিরেয় আসেত হেব এবং ইয়ািসন বেলিছল
0য তারা তাই করেব। িকছq সময় পর 0স নুর হqদার সেºও কথা বেলিছল 0য তােক বেলিছল 0য তারা যায় িন 0কননা দমকল
বািহনী তােদরেক 0যেত মানা কেরেছ। জাকািরয়া তােদরেক 0বিরয়া আসার জনC Wেণািদত করার 0চŽা কের িছল এবং
বেলিছল 0য তারা যিদ এলএফিব-এর পরামশ k অনুসরণ কের িভতের থােক তাহেল তারা আঁটেক যােব।S359,S360
জাকািরয়া'র মা (আ/ুলা[জেজর 0বান), হনান ওয়াহািব টাওয়ার 0থেক 0বিরেয় আসার Jঠক পেরই আ/ুলা[জেজর সেº
কথা বেলিছেলন এবং তােক 0বিরেয় আসার পরামশ িদেয়
k
িছেলন। িতিন স™ত হেয় িছেলন 0য তারা টাওয়ার 0থেক 0বিরেয়
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আসেবন। ¸À সমেয়র পর হনান আবার তােদর 0ফরত কল কেরিছেলন এবং আ/ুলা[জজ বলেলন 0য তারা 0বিরেয়
আসার 0চŽা কেরিছেলন িকÆ কােলা 0ধাঁয়ার মেধC িদেয় তারা 0বেরােত পােরন িন এবং তাতা 0ধাঁয়ােত না িকছq 0দখেত
পা[gেলন না িনýাস িনেত পা[gেলন।S281
১০.৪.৩.৩

পূবা„
@ ০১:৩৫:২৯ - এল ওয়াহািব পিরবার Gথেক ৯৯৯ কল
এল ওয়াহািব পিরবােরর Wথম ৯৯৯ কল এলএফিব-এর সেº কােন˜ হওয়ার আেগই 0কেট িগেয়িছল। পূবাé
k ০১:৩৬:০৯
নাগাদ আেরকJট কল করা হেয়িছল 0যটা এলএফিব-এর সেº কােন˜ হেয়িছল এবং 0যটা আনুমািনক ৬২ 0সেকh ধের
চেল িছল। আ/ুলা[জজ ও 0ফৗ[জয়া এবং ইয়ািসন আর নুর হqদা বাের-বাের 0ফােন কথা বেলন এবং সকেল অপােরটেরর
সেº কথা বেলন। িবJট কতৃক
k কলJটেক এলএফিব-এর সেº কােন˜ করার অেপYা করাকালীন সমেয় পটভূ িমেত 0শানা
যায় 0য ইয়ািসন সƒবত 0ফােন বলেছ 0য তারা িনেচ আসেছ এবং তারা সকেল একসেº যােব। 0স এই কথাও বেল 0য
তারা আঁটেক পেড়েছ এবং 0য বC[sর সেº 0স কথা বলেছ তােক (সƒব দমকল বািহনী) তােদরেক বলেত বেল 0য তারা
আঁটেক পেড়েছ। যখন কলJটেক এলএফিব-এর কােছ SানাLিরত করা হয় তখন আ/ুলা[জজ বCাখCা কেরন 0য তারা
0ধাঁয়ার কারেণ আঁটেক পেড়েছ; তারা িনেচ যাওয়ার 0চŽা কেরিছল িকÆ খুব 0বিশ 0ধাঁয়ােট িছল সুতরাং তারা িভতের
0ফরত এেস িগেয়িছল। অপােরটর বেলন 0য তােদর জনC যিদ িনেচ 0নেম যাওয়া সƒব না হয় তাহেল তােদরেক তােদর
lCােট থাকেত হেব এবং 0ধাঁয়া 0রাধ করেত হেব। আ/ুলা[জজ আবার বেল 0য বাইের খুব 0বিশ 0ধাঁয়ােট এবং তারা একবার
0বেরােনার 0চŽা করার ভqল কেরিছেলন িকÆ বাইের 0থেক 0লাকজন তােদরেক 0বিরেয় আসেত বলিছল। অপােরটর
তােদরেক আý‡ কেরন 0য তারা আQন িনিভেয় তােদরেক এেস িনেয় যােব। 0কানও এক সমেয় 0কউ, সƒবত
আ/ুলা[জজ [জŠাসা কেরন 0য 0হিলক>ার িক তােদরেক জানলা 0থেক উ^ার করেত পাের িকÆ অপােরটর তােক
অবCাহতভােব আý‡ কেরন 0য অি8িনবাপণকমÊরা
k
তােদরেক িনেত আসেছ। এই কেল আরও িতন বার 0হিলক>ােরর
কথা উে¼খ করা হেয়েছ এবং আ/ুলা[জজ তােদরেক [জŠাসা কেরন 0য 0হিলক>ার তােদরেক জানলা 0থেক উ^ার
করেত পারেব িকনা। কল জুেড় 0ধাঁয়ার অবSা আরও খারাপ হেত থােক এবং বাইেরর আQন আরও িনকট আসেত t•
কের এবং তা 0থেক দূের থাকার জনC পিরবার এক ঘর 0থেক আেরক ঘের যান। একবার 0বড•েম থাকাকালীন অপােরটর
বেলন 0য যিদ পিরিSিত খুবই খারাপ তাহেল তােদর 0তায়ােল 0ভজােত হেব এবং িসঁিড় িদেয় 0নেম আসেত হেব। ইয়ািসন
বেল 0য এেতা 0বিশ 0ধাঁয়া 0য 0বড•ম 0থেক 0বেরােনা ও সƒব নয়। অপােরটর ˆারা তােদরেক 0বিরেয় আসার জনC
Wেণািদত করা কালীন সমেয় কলJট 0কেট যায়।177,318,319 কেলর সময় 0ফৗ[জয়া তার দুলাভাই (শালা) আহেমদ 0চললাটএর সেºও 0ফােন কথা বেলন। এবং িতিন তােক বেলন 0য তারা 0বিরেয় আেস িন 0কননা এলএফিব তােদরেক 0সখােন
থাকেত বেলিছল।S363িতিন আিসয়া ঘামিহেকও এই একই কথা বেলন।S367

১০.৪.৩.৪

রাত ০২:৩৮:৪৫ নাগাদ - •*াট ১৮২ Gথেক একজন মিহলার ৯৯৯ কল
কলJট লhন অCাyুেলd পিরেষবার সেº কােন˜ হেয় িছল এবং একজন মিহলার ([জJটআই 0ফজ ১ িরেপােটk বলা হেয়েছ
0য এJট নুর হqদা িছল) 0চঁ চােনার আওয়াজ 0শানা যায় এবং 0স বেক "আQন!" আর "আমার বাসায় আQন 0লেগেছ!" 0স
অপােরটর 0ক 0বাঝায় 0য 0স তার বাসায় আঁটেক 0গেছ এবং তার বাসা আQেন পুেড় যােg আর 0স ইিতমেধC দমকল
বািহনীর সেº কথা বেলেছ। অপােরটর তােক আý‡ করার 0চŽা কের 0য সাহাযC আসেছ। এই কেল 0হিলক>ােরর
0কানও কথা উে¼খ করা হয় না।178,314,315

১০.৪.৩.৫

পূবা„
@ ০২:৪২:২৩ নাগাদ - নুর হ’দা Gথেক ৯৯৯ কল
নুর হqদা ৯৯৯-0ক কল কেরিছেলন এবং তােক এলএফিব-এর সেº কােন˜ করা হেয়িছল। 0স Jঠকানা িন[´ত কের এবং
বেল 0য কয়জন 0লাক আঁটেক পেড়েছ এবং দমকল বািহনীেক তাড়াতািড় আসেত বেল। পটভূ িমেত আ/ুলা[জজ 0চঁ চান
0য তারা মারা যােgন। অপােরটর [জŠাসা কেরন 0য তারা িক িনরাপেদ িনেজ 0বিরেয় আসেত পারেব িকÆ নুর হqদা
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বেল 0য তারা তা করেত পারেব না। অপােরটর তােদর িনেজেদরেক 0ভজা 0তায়ােল িদেয় ঢাকার পরামশ 0দন
k
িকÆ নুর
হqদা জবাব 0দওয়া বè কের 0দয় এবং কল 0শষ হেয় যায়। 0হিলক>ােরর 0কানও কথা উে¼খ করা হয় িন।179,316,317
১০.৪.৩.৬

পূবা„
@ ০২:৪৪:৪৮ নাগাদ - নুর হ’দাʼর ৯৯৯ কল
নুর হqদা ৯৯৯-0ক কল কেরিছল এবং িবJট-অপােরটরেক তােদর অবিSিত িন[´ত করা সময় পটভূ িমেত একজন
পু•েষর আওয়াজ 0শানা যায় িযিন বলেছন "0হিলক>ার, 0হিলক>ার, 0হিলক>ার।" কল এলএফিব-এর সেº কােন˜
কের এবং নুর হqদা অপােরটরেক বেল 0য তারা পাঁচ জন তােদর lCােট আঁটেক আেছন। অপােরটর তােদরেক বেল 0য
তােদর অবশCই িনেচ 0বিরেয় আসেত হেব িকÆ নুর হqদা এবং আ/ুলা[জজ বার-বার বেলন 0য 0ধাঁয়ার কারেণ তারা
0বিরেয় আসেত পারেবন না। অপােরটর অবCাহতভােব তােদরক িসঁিড় িদেয় 0বিরেয় আসার জনC Wেণািদত করেত
থােকন এবং বেলন 0য দমকল বািহনী তােদর কােছ 0পৗ|ছােত পারেব না এবং তােদরেক অবশCই িসঁিড় িদেয় ছqেট িনেচ
0নেম আসেত হেব। এলএফিব-অপােরটর িডসকােন˜ কের িদেয়িছেলন তেব িবJট নুর হqদার জনC লাইন 0খালা 0রেখ
িছল 0য বেলিছল 0য এলএফিব-এর সেº তােদর কল 0শষ হয় িন। িবJট অপােরটর আবার কলJটেক এলএফিব-এর সেº
কােন˜ কের। আ/ুলা[জজ এলএফিব অপােরটরেক বেলন 0য তারা তােদর lCােট আটেক 0গেছন িকÆ অপােরটর
তােদরেক বেল 0য তােদর অবশCই িনেজ 0বিরেয় আসেত হেব এবং িসঁিড়েত 0যেত হেব। আ/ুলা[জজ এবং নুর হqদা
বার-বার বেল 0য খুব 0বিশ 0ধাঁয়া এবং তারা তা করেত পারেব না। এক সমেয় নুর হqদা বেল 0য তারা 0চŽা কের িকÆ
তারপর বেল 0য খুব 0বিশ 0ধাঁয়ােট। তারা এলএফিব অপােরটরেক জবাব 0দওয়া বè কের 0দয় িযিন কল 0থেক
িডসকােন˜ কেরন িকÆ আবার কলJট িবJট'র সােথ কােন˜ করা অবSায় থােক। িবJট অপােরটরেক আ/ুলা[জজ বেলন
"0হিলক>ার পাঠান" এবং িতিন আবার কলেক এলএফিব-এর সেº কােন˜ কের 0দন। আ/ুলা[জজ বেলন 0য lCােটর
িভতের আQন 0লেগ 0গেছ এবং তারা িনýাস িনেত পােg না এবং আবার বেল 0য lCােটর বাইের 0ধাঁয়া থাকার কারেণ
তারা 0বেরােত পােg না। অপােরটর বেলন 0য দমকল বািহনী তােদর পযL
k 0পৗ|ছােত পােg না এবং তােদরেক 0সখান
q
0থেক চেল 0যেত হেব এবং িসঁিড় িদেয় 0নেম 0যেত হেব। নুর হদা বেল 0য তারা 0চŽা করেব এবং তারা এখুিন যােg।
এলএফিব অপােরটর আবার িডসকােন˜ কের িকÆ কল িবJট-র সেº কােন˜ করা থােক। িবJট আবার কলেক
এলএফিব-এর সেº কােন˜ কের িকÆ আর 0কানও আওয়াজ 0শানা যায় না।180,313

১০.৪.৩.৭

lCাট ১৮৬-এর 0হেলন 0গে¾েম~ল (রণ কেরন 0য িতিন এল ওয়াহািব পিরবারেক তােদর lCাট 0থেক বাইের এেস
িসঁিড়র িদেক 0যেত 0দেখিছেলন। তারা িনেচ যােg তা 0ভেব িতিনও িসঁিড়েত িগেয়িছেলন িকÆ ¸À 0ময়াদ পের িতিন
0দখেলন 0য 0লােকরা িসঁিড় িদেয় উপের উেঠ আসেছন এবং 0লাকজনেক তােদর lCােটর িভতের 0যেত বলেছন। এই
0লাকেদর মেধC একজন িছেলন অমাল আহেমিদন িযিন 0সই দেলর অংশ িছেলন 0যটা ২৩ তলায় িগেয়িছল। 0হেলন
বেলেছন 0য িতিন অেনক 0লাকজনেদর lCাট ১৮২-0ত ঢq কেত 0দেখিছেলন 0যখােন এল ওয়াহািব পিরবার থাকত।S68 এই
0লাকজন কারা িছল তা জানা 0নও এবং 0সই lCাট 0থেক tধুমাu এল ওয়াহািব পিরবােরর 0দহাবেশষ পাওয়া িগেয়িছল।

১০.৪.৩.৮

0হেলন lCাট ১৮৩-0ত 0গামস পিরবােরর কােছ িগেয়িছল। মািসওk 0গামস Wথেম এলএফিব 0থেক িভতের থাকার পরামশ k
0পেয়িছল এবং লিবেত 0ধাঁয়া ঘন এবং কােলা িছল এবং তার কারেণ তারা 0সখান 0থেক 0বিরেয় আসেত পারিছল না।
তােদর রাÔাঘেরর জানলার কােছ আQন উেঠ আসােত মািসওk িস^াL িনেলন 0য 0ধাঁয়া িনিবেশষ
k
তােদর সকলেক 0সখান
0থেক চেল 0যেত হেব। তারা িতন বার 0সখান 0থেক 0বিরেয় যাওয়ার 0চŽা কেরিছেলন িকÆ 0ধাঁয়ার কারেণ তােদরেক
িভতের 0ফরত আসেত হেয়িছল। তেব এলএফিব 0থেক িনেজই িব[\ং 0থেক 0বিরেয় আসার অিতিরs পরামশ পাওয়ার
k
পর তারা অবেশেষ 0ধাঁয়ার মেধC িদেয় িসঁিড় পযL
k িগেয়িছল এবং তারপর 0নেম 0বিরেয় আসেত 0পেরিছল।S68,S71,S74
িসিসJটিভ অনুসাের তারা আনুমািনক পূবাé
k ৩:৩৭ এবং পূবাé
k ৩:৫৬-এর মেধC িব[\ং 0থেক 0বিরেয় িগেয়িছল।224

১০.৪.৪

উপসংহার
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১০.৪.৪.১

সাYCWমাণ ইিºত কের 0য অি8কা: চলাকালীন সমেয় িন•বিণতk কারেণ এল ওয়াহািব পিরবার ২১ তলায় lCাট ১৮২এ রেয় িগেয়িছেলন:
a.

িসঁিড় িদেয় 0বিরেয় আসার 0চŽা কের এবং 0ধাঁয়ার কের 0বিরেয় না 0যেত পারার কারেণ তােদর ধারণা িছল 0য
তারা কিরডের এবং িসঁিড়েত আঁটেক পেড়িছেলন।

b. তারা এলএফিব 0থেক তােদর lCােট থাকার পরামশ k 0পেয় িছেলন এবং তােদরেক আý‡ করা হেয়িছল 0য
অি8িনবাপণকারীরা
k
তােদরেক উ^ার করার জনC িব[\ংেয়র িভতের উপেরর তলায় উেঠ আসেছন।
c.

তারা তােদর lCােটর িভতের থাকার জনC Wেণািদত হেয়িছেলন 0কননা িসঁিড় িদেয় 0য সকল 0লাকজন উপের
উেঠ এেসিছেলন তারা তােদরেক 0ফরত িগেয় তােদর lCােটর িভতের থাকেত বেলিছেলন।

১০.৪.৪.২

অি8কা: চলাকালীন সমেয় এল ওয়াহািব পিরবােরর 0কানও সদসC পুিলশ পিরেষবার 0কানও সদেসCর সেº কথা বেল
িন। পুিলশ 0হিলক>ােরর িবষেয় পুিলেশর 0কানও িববৃিত বা ব্য্খCার কারেণ তােদরেক টাওয়ােরর িভতের রেয় 0যেত
Wেণািদত করা হয় িন এবং 0কানও অনC জ•ির পিরেষবা ˆারা 0হিলক>ার স}েকk িকছq বলার কারেণও তােদরেক রেয়
যাওয়ার জনC Wেণািদত করা হয় িন। এমন 0কানও সাYCWমাণ 0নই যা ইিºত কের 0য তারা Sান পিরবতkন কেরিছেলন
বা িব[\ংেয়র উপেরর িদেক যাওয়ার 0চŽা কেরিছেলন, তারা tধুমাu িনেচ 0নেম আসার 0চŽা কেরিছেলন এবং এটা
ইিºত কের 0য তােদরেক 0হিলক>ােরর কারেণ উপেরর িদেক যাওয়ার জনC Wেণািদত করা হয় িন। সাYCWমাণ ইিºত
কের 0য 0হিলক>ােরর উপিSিতর কারেণ তােদরেক ২১ তলায় থাকার জনC Wেণািদত করা হয় িন 0কননা তারা বার-বার
বলিছেলন 0য তারা 0ধাঁয়ার কারেণ আঁটেক পেড়িছেলন এবং তারা িনেচ 0নেম যাওয়ার 0চŽা কেরিছেলন িকÆ পােরন িন।
Wথম ৯৯৯ কেল সাYCWমাণ আেছ 0য তােদর ধারণা অনুসাের তারা আঁটেক পেড়েছন এবং এটা ঘটনাSেল Wথম
0হিলক>ার এেস 0পৗ|ছােনার 0থেক আলাদা িছল।

১০.৫

২০ তলা

১০.৫.১

অি8কা: t• হওয়ার সময় ২০ তলার ছয়Jট lCােট ১৪জন 0লাক িছেলন। আQন 0লেগেছ তা জানেত পারার সেºসেº lCাট ১৭১ এবং ১৭৪-এর বািসUারা Wায় অিবলেy 0সখান 0থেক 0বিরেয় িগেয়িছেলন।S114,S116,S121,S122িভে˜ািরয়া
িকং এবং তার 0মেয় অCােলকজাÂা অটালা তােদর lCােট মারা িগেয়িছেলন এবং 0বলকািড পিরবােরর চারজন সদসC
িব[\ং 0থেক 0বঁেচ 0বিরেয় যাওয়ার জনC িনেচ নামার 0চŽা করার জনC তােদর lCাট 0থেক 0বেরােনার পর মারা
িগেয়িছেলন। মা এবং 0মেয় 0মির 0ম[h এবং কাহিদজা সােয় ও 0বিরেয় আসার 0চŽা করার সময় মারা িগেয়িছেলন। lCাট
১৭৬ 0থেক 0জিসকা অরবােনা রািমেরজ িনেচ িগেয়িছেলন এবং তারপর ২৩ তলায় উেঠ এেসিছেলন 0যখােন িতিন মারা
যান (অনুেgদ ১০.২.৬.৫-৬)।

নাম
িভে˜ািরয়া িকং
অCােলকজাÂা
অটালা
0মির 0ম[h
খািদজা সােয়
ওমার 0বলকািড
ফারাহ হামদান
লীনা 0বলকািড
মলক 0বলকািড
১০.৫.২

বয়স

বসবাস করেতন /
িভ[জট করিছেলন

মৃত

৭১

lCাট ১৭২

lCাট ১৭২

৪০

lCাট ১৭২

lCাট ১৭২

৫৪
২৪
৩২
৩১
৬ মাস
৮

lCাট ১৭৩
lCাট ১৭৩
lCাট ১৭৫
lCাট ১৭৫
lCাট ১৭৫
lCাট ১৭৫

১৩ তলার লিব
৯বম তলার লিব
২০ তলার িসঁিড়
২০ তলার িসঁিড়
২০ তলার িসঁিড়
হাসপাতাল

•*াট ১৭২
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১০.৫.২.১

lCাট ১৭২-0ত িভে˜ািরয়া িকং এবং তার 0মেয় অCােলকজাÂা অটালা থাকেতন। অি8কা: চলাকালীন সমেয় িভে˜ািরয়া
বা অCােলকজাÂার মেধC 0কউ 0কানও জ•ির পিরেষবা বা বèুেদর িকংবা পিরবারেক কল কের িন এবং এমন 0কানও
WতCYদশÊর িববৃিত 0নই যা উভেয়র মেধC কােরার উে¼খ কের। এমন 0কানও সাYCWমাণ 0নই যা ইিºত কের 0য উভেয়র
মেধC 0কউ lCাট 0থেক 0বিরেয় যাওয়ার 0চŽা কেরিছল। অতএব আUাজ করা সƒব নয় 0য অি8কা: চলাকালীন সমেয়
তারা 0কন তােদর lCােট রেয় িগেয়িছেলন অথবা অি8কাে:র সময় তারা 0জেগ বা সেচতন িছেলন িকনা। অCােলকজাÂা
মারাŒকভােব অCাে1ােফািবয়ােত ভqগেতা এবং িতিন তার lCাট 0ছেড় বাইের যান িন। আQেনর িবষেয় সেচতন থাকার
সেùও হয়েতা তার অCাে1ােফািবয়ার কারেণ িতিন হয়েতা না যাওয়ার িস^াL 1হণ কেরিছেলন।

১০.৫.২.২

এমন 0কানও সাYCWমাণ লভC 0নই যার িভি×েত অনুমান করা 0যেত পাের 0য 0হিলক>ারQেলার উপিSিত িক 0কানও
ভােব িভে˜ািরয়া বা অCােলকজাÂার রেয় যাওয়ার িস^াLেক Wভািবত কের থাকেত পাের িকনা। তেব 0কানও ৯৯৯ কল
বা অনC 0কানও 0টিলেফান 0যাগােযােগর অভােব এটা অসƒাবC 0য তারা 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করার আশায়
রেয় িগেয়িছেলন 0কননা তার জনC তােদরেক জ•ির পিরেষবােদর িনেজর অবিSিত স}েকk অবিহত করার Wেয়াজন
িছল এবং তারা তা কেরন িন।

১০.৫.২

•*াট ১৭৩

১০.৫.২.১

0মির 0ম[h এবং তার 0মেয় খািদজা সােয় lCাট ১৭৩-0ত থাকেতন। অি8কা: চলাকালীন 0কানও এক সমেয় তারা তােদর
lCাট 0ছেড় 0বিরেয় এেস িছেলন িকÆ িব[\ং 0থেক 0বিরেয় 0যেত পােরন িন। ১৩ তলার কিমউনল লিবেত 0মির'র মৃতেদহ
পাওয়া িগেয়িছল। ৯বম এবং ১০শম তলার মেধCর িসঁিড়েত অি8িনবাপণকারীরা
k
খািদজা'র মৃতেদহ 0পেয়িছেলন। 0রসিকউ
অপােরশেনর সময় অি8িনবাপনকমÊরা
k
খািদজার মৃতেদহ 0ক ৯বম তলার লিবেত িনেয় এেসিছেলন 0যখান 0থেক পের
তার মৃতেদহ বাইের িনেয় যাওয়া হেয়িছল।S383,S384 অি8কাে:র সময় খািদজা জ•ির পিরেষবােদর tধুমাu একবার কল
কেরিছেলন িকÆ আনুমািনক পূবাé
k ১:৪৯ এবং পূবাé
k ৩েটর মেধC িতিন একজন বèুর সেº 0ফসবুক 0মেসËােরর ˆারা
0যাগােযােগ িছেলন এবং 0সই বèু এলএফিব-এর সেº পাঁচ বার কথা বেলিছেলন এবং এলএফিব কী পরামশ িদেয়েছ
k
0সই
স}েকk খািদজােক অবিহত কেরিছেলন।S382

১০.৫.২.২

পূবা„
@ ০২:২৪:৩১ নাগাদ - •*াট ১৭৩ Gথেক খািদজা সােয়-এর ৯৯৯ কল
খািদজা ৯৯৯-0ক কল কেরিছেলন এবং তােক এলএফিব-এর সেº কােন˜ করা হেয়িছল। িতিন বেলন 0য Wচqর 0ধাঁয়া
ঢq েক আসেছ। অপােরটর তােক বেলিছেলন 0য তার কােছ দুইJট িবকÀ আেছ - যিদ সুরিYত হয় তাহেল িতিন 0যখােন
ঁ q েত আেছন
আেছন 0সখােনই থাকা অথবা যিদ পােরন তাহেল 0সখান 0থেক 0বিরেয় যাওয়া। খািদজা বেলন 0য তার খুব উচ
এবং খুব 0বিশ 0ধাঁয়া থাকার কারেণ 0বিরেয় যাওয়া সƒব নয় সুতরাং তােক 0ধাঁয়া 0রাধ করার পরামশ k 0দওয়া হয়।
অপােরটর তােক আý‡ কেরন 0য অি8িনবাপণকারীরা
k
তােক িনেত আসেবন এবং বেলন 0য দরজাQেলা অি8েরাধী যার
ফেল িভতের আQন আসেত িবলy হেব।187,355,356

১০.৫.২.৩

পূবাé
k ১:৪৯ নাগাদ খািদজা 0ফসবুক-এ একJট বাতkা 0পাi কেরিছেলন এবং বেলিছেলন 0য তার িব[\ংেয় আQন 0লেগেছ
এবং িতিন 0বেরােত পােgন না। তার একজন বèু, চািল k •Cাগস Wথেম পূবাé
k ২:৪৯ নাগাদ ৯৯৯-0ক কল কেরিছেলন
এবং তােদরেক অবিহত কেরিছেলন 0য খািদজা িভতের আঁটেক 0গেছ। চািল-0ক
k
পরামশ k 0দওয়া হেয়িছল 0য
0লাকেদরেক িনেজ 0বিরেয় আসেত বলা হেg।357 0ফসবুক-এর মাধCেম চািল k খািদজােক এই পরামশ k জািনেয়িছেলন।
খািদজা বেলিছল 0য িতিন এেতাটা উঁচqেত িছেলন 0য তার 0বিরেয় আসেত ভয় লাগেছ সুতরাং চািল kআবার পূবাé
k ২:৫৬
নাগাদ এলএফিব-এর সেº কথা বেলিছেলন এবং আবার তােক বলা হেয়িছল 0য তােদরেক অবশCই িনেজ 0বিরেয় আসার
0চŽা করেত হেব।358 চািল আবার
k
তােক এই কথা জািনেয়িছেলন এবং বেলিছেলন 0য তােদরেক 0দয়াল ধের িসঁিড়র িদেক
এিগেয় আসেত হেব 0যখােন tধুমাu 0ধাঁয়া িছল িকÆ 0কানও আQন িছল না। খািদজা এই পরামশ ¸ীকার
k
কের িছেলন।
চািল kঅনলাইন পাওয়া পরামশ kও উদ্ধত
ৃ কেরন যা বেল 0য যিদ 0ধাঁয়া িভতের আসেছ তাহেল িভতের থাকা উিচত এবং
দরজা 0খালা উিচত নয়। খািদজা বলেলন 0য িতিন 0বিরেয় আসার 0চŽা কেরিছেলন িকÆ মাuািধক 0ধাঁয়া িছল এবং 0ধাঁয়ার
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কারেণ সব িকছq এেতা 0বিশ কােলা হেয় িগেয়িছল 0য িসঁিড় 0কাথায় িছল তা 0খাঁজা সƒব নয়; 0বিরেয় আসার 0চŽা করার
সময় তার Wায় ýাসেরাধ হেয় িগেয়িছল। চািল k আরও 0বশ কেয়কবার এলএফিব-এর সেº কথা বেলিছেলন এবং
WেতCকবার তােক বলা হেয়িছল 0য তােদরেক িনেজ 0বিরেয় আসার 0চŽা করেত হেব এবং চািল খািদজােক
k
এই পরামশ k
জািনেয়িছেলন।359-361 পূবাé
k ৩:৩২ নাগাদ চািলরk 0শষ কেল, চািল খািদজােক
k
বেলিছেলন 0য তােদর 0বিরেয় আসেত হেব
িকÆ এই কথাও বেলিছেলন 0য অি8িনবাপণকারীরা
k
আসেছন।361 খািদজার 0শষ বাতkা পূবাé
k ৩:০২ নাগাদ িছল যােত িতিন
S382
বেলিছেলন 0য িতিন 0বিরেয় আসেত ভয় পা[gেলন এবং িতিন খুব উঁচqেত িছেলন।
১০.৫.২.৪

আনুমািনক পূবাé
k ২:৫০ নাগাদ খািদজা তার বèু অCােডল এেভিলন-এর সেºও কথা বেলিছেলন এবং জািনেয়িছেলন 0য
িতিন এবং তার মা 0সখান 0থেক 0বিরেয় আসার 0চŽা কেরিছেলন িকÆ িসঁিড়েত মাuািধক 0ধাঁয়া থাকার কারেণ তারা তা
করেত পােরন িন। আনুমািনক পূবাé
k ৩:১৫ নাগাদ তােদর আবার কথা হেয়িছল যখন খািদজা এবং 0মির তােদর lCােট
িছেলন এবং আতÏ1‡ িছেলন এবং জানেতন না 0য িসঁিড়েত যাওয়া সুরিYত হেব িকনা। তােদর আবার আর কথা হয়
িন।

১০.৫.২.৫

খািদজার 0কানও ৯৯৯ 0রকিডkং বা বাতkায় 0হিলক>ােরর 0কানও কথা উে¼খ করা হয় িন। 0হিলক>ার বা জানলা বা
এয়ারেবান k0রসিকউ-এর 0কানও অনুেরাধ করা হয়িন বা এমন 0কানও ধারণাও 0দওয়া হয় িন। অি8কাে:র সময় 0মির
বা খািদজার মেধC কােরার পুিলেশর সেº 0কানও 0যাগােযাগ হয় িন।

১০.৫.৩

•*াট ১৭৫

১০.৫.৩.১

lCাট ১৭৫-এ ওমার 0বলকািদ তার ÿী ফারাহ হামদান এবং তােদর িতন সLান মলক (৮ বছর বয়সী) ও তাসিনম (৫ বছর
বয়সী) এবং লীনা (৬ মাস বয়সী) থাকত। অি8কাে:র সময় সকল পাঁচজন তােদর lCােট িছেলন। অি8িনবাপণকারীরা
k
আনুমািনক পূবাé
k ২:০৭ নাগাদ তােদর lCােট 0পৗ|িছেয়িছল 0যখােন তারা 0বলকািদ পিরবারেক 0পেয়িছল। একজন
অি8িনবাপণকারী
k
তাসিনমেক তq েল তােক িসঁিড় িদেয় িনেচ িনেয়েগেলন এবং WতCাশা করেলন 0য পিরবােরর বািক
সদসCরা তার িপছেন-িপছেন আসেব এবং িতিন তার সহকমÊেদরেক lCােট উপিSত পিরবােরর িবষেয় অবিহত করেলন।
তেব আনুমািনক পূবাé
k ৩েট নাগাদ উপেরর িদেক যাওয়ার সময় অনCানC অি8িনবাপনকমÊরা
k
হতাহত বC[sেদর স™ুখীন
হেয়িছেলন। এই মানুষজন সƒবত ওমার ও ফারাহ এবং লীনা িছেলন 0কননা তােদর মৃতেদহ ১৯ এবং ২০ তলার মেধC
িসঁিড়র উপর পাওয়া িগেয়িছল। মলক-0ক Wিত[•য়াহীন অবSায় একজন Wিত[•য়াহীন মিহলার (সƒবত এই মিহলা
ফারাহ িছেলন) কােছ পাওয়া িগেয়িছল যার পা আটেক িগেয়িছল। মলক-0ক িব[\ংেয়র বাইের িনেয় িগেয় 0মিডেকল
পিরচযা k Wদান করা হেয়িছল িকÆ পের হাসপাতােল তার মৃতqC হেয় যায়।S370,S371,S372,S373,S374 ফারাহ ˆারা চারJট ৯৯৯ কল
করা হেয়িছল এবং অনCানC কল পিরবােরর সদসCেদরেক করা হেয়িছল। 0কানও কেল 0হিলক>ােরর কথা উে¼খ করা
হয় িন।

১০.৫.৩.২

আনুমািনক পূবাé
k ১টা নাগাদ ফারাহ তার 0বান সািমরা হামদান-0ক কল কের তােক বেলিছেল 0য িব[\ংেয় তােদর িনেচ
আQন 0লেগেছ। সািমরা বলল 0য আQন যিদ তার কাছাকািছ না থােক তাহেল তার িচLা করার 0কানও কারণ 0নই।S375

১০.৫.৩.৩

পূবা„
@ ০১:৩২:৫২ - ফারাহ হামদান Gথেক এলএফিব-Gক কল
জ•ির পিরেষবােদরেক তার Wথম কেল ফারাহ অপােরটরেক বেলন 0য তার Wিতেবশীর lCােট আQন 0লেগেছ এবং
[জŠাসা কের 0য তােদর কী করা উিচত 0কননা তােদর lCােটর িভতের 0ধাঁয়া আসেছ। অপােরটর বেলন 0য চতq থ তলায়
k
আQন 0লেগছ এবং যিদ তােদর জনC করা সুরিYত হয় তাহেল তােদরেক তােদর lCােটর িভতের থাকা উিচত এবং 0ধাঁয়া
বাইের রাখার 0চŽা করা উিচত। অপােরটর তােক আý‡ কেরন 0য অি8িনবাপণকারীরা
k
উপের তােদর কােছ
181,282
আসেবন।

১০.৫.৩.৪

পূবা„
@ ০১:৩৫:৪৪ - ফারাহ হামদান Gথেক ৯৯৯-Gক কল
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ফারাহ ৯৯৯-0ক কল কের এবং দমকল পাঠােনার অনুেরাধ কের। আনুমািনক সাত িমিনেটর িবলেyর পর কলেক নথ k
ওেয়i ফায়ার কেvােলর (এনডাব্লুএফিস) কােছ SানাLিরত করা হয়। এনডাব্লুএফিস যখন জবাব 0দয় তখন ফারাহ
[জŠাসা কের 0য তােদর কী করা উিচত এবং বেলন 0য তার ¸ামী 0চেয়িছেলন 0য তারা সকেল 0যন 0সখােন 0থেক চেল
যায় িকÆ ঘন কােলা 0ধাঁয়ার কারেণ তারা তা কেরন িন। অপােরটর তােক আý‡ কের 0য অি8িনবাপণকারীরা
k
জােনন
0য তারা 0সখােন আেছ।182,183,283,284
১০.৫.৩.৫

পূবা„
@ ০২:০৭:০৭ - ফারাহ হামদান Gথেক ৯৯৯-Gক কল
ফারাহ ৯৯৯-0ক কল কেরিছেলন এবং তােক এলএফিব-এর সেº কােন˜ করা হেয়িছল। িতিন অপােরটরেক বেলন 0য
আQন তােদর িনেচ 0লেগেছ এবং তােদর lCােটর মেধC খুব 0ধাঁয়ােট হেয় যােg এবং তার িশtর জনC তার উেˆগ হেg।
অপােরটর তােক বেল 0য কমÊরা জােনন যা তারা 0সখােন আেছন এবং তােক বেলন 0য িতিন 0যন অবCাহতভােব 0ধাঁয়া
mক করেত থােকন।184,185,285,286

১০.৫.৩.৬

আনুমািনক পূবাé
k ২টা নাগাদ সািমরা আবার ফারাহ-এর সেº 0ফােন কথা বেলিছল। ফারাহ বেলিছেলন 0য তারা তখনও
lCােটর মেধCই আেছন 0কননা ৯৯৯ অপােরটর তােদরেক 0সখােন থাকেত এবং উ^ােরর অেপYা করেত বেলিছেলন।
আনুমািনক ১০ িমিনট পর তারা আবার এেক অপেরর সেº কথা বেলিছেলন এবং ফারাহ আবার বলেলন 0য তােদরেক
0সখােন থাকেত এবং 0ধাঁয়া mক করেত বলা হেয়িছল িকÆ তারা িনেদk শ 0পেলই 0সখান 0থেক 0যেত WÐত আেছন। তারা
আবার এেক অপেরর সেº কথা বেলন িন।S375

১০.৫.৩.৭

পূবা„
@ ০২:১৭:১৩ - ফারাহ হামদান Gথেক ৯৯৯ কল
ফারাহ ৯৯৯-0ক কল কের এবং দমকল পাঠােনার অনুেরাধ কের। িবJট এই কলJটেক এলএফিব-এর সেº কােন˜ কেরন
িকÆ ফারাহ িকছq বেলন না এবং কল 0শষ হেয় যায় (সুতরাং এই কেল ফারাহ দমকল বািহনীর সেº 0কানও কথা বেলন
না)।186,287

১০.৫.৪

উপসংহার

১০.৫.৪.১

সাYCWমাণ ইিºত কের 0য ওমার এবং ফারাহ িন•বিণতk কারেণ অি8কা: চলাকালীন সমেয় িব[\ংেয়র িভতের রেয়
িগেয়িছেলন:
a.

Wথেম তােদরেক তােদর lCােটর িভতের থাকেত এবং 0কানও 0ধাঁয়া mক করেত বলা হেয়িছল।

b. তােদরেক বলা হেয়িছল 0য আQন চতq থ তলায়
k
0লেগেছ।
c.

এলএফিব অপােরটর তােদরেক অýাস িদেলন 0য অি8িনবাপণকারীরা
k
তােদরেক িনেত আসেবন।

d. তারা চেল যাওয়ার 0চŽা কেরিছেলন িকÆ কিরডের ঘন কােলা 0ধাঁয়া থাকার কারেণ তারা তা করেত পােরন িন।
১০.৫.৪.২

সাYCWমাণ ইিºত কের 0য 0মির 0ম[h এবং খািদজা সােয় গড়ার িদেক িব[\ংেয়র মেধC রেয় িগেয়িছেলন 0কননা দমকল
বািহনী তােদরেক 0সখােন থাকেত এবং 0ধাঁয়া mক করেত বেলিছল এবং তােদরেক অýাসন 0দওয়া হেয়িছল 0য
অি8িনবাপণকারীরা
k
তােদর কােছ আসেছন। তˆCতীত তারা তােদর lCাট 0ছেড় বাইের অèকার ও 0ধাঁয়ােট িসঁিড়েত 0যেত
ভয় 0পেয়িছেলন 0কননা ইিতমেধC 0বিরেয় যাওয়ার 0চŽা করার সময় তারা ঘন 0ধাঁয়ােত িনýাস িনেত পােরন িন। অবেশেষ
যখন তারা িনেজেদরেক 0সখান 0থেক 0বিরেয় 0যেত বাধC করল তখন তারা িসঁিড় অবিদ 0পৗ|িছেয় িনেচ নামেত t•
কেরিছেলন িকÆ 0বিরেয় আসার আেগ 0ধাঁয়া/আQেনর 0ধাঁয়ার কারেণ তােদর মৃতqC হেয় িগেয়িছল এবং তারা িনেজিনেজ ১৩ এবং ৯বম তলায় 0পৗ|িছেয়িছেলন।
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১০.৫.৪.৩

অি8কাে:র সময় ২০ তলার 0কানও বািসUা িকÆ পুিলশ পিরেষবার 0কানও সদেসCর সেº কথা বেলন িন। আQেনর
কারেণ মারা িগেয়েছন এমন 0কানও বC[sেক পুিলশ 0হিলক>ার স}িকkত 0কানও পুিলেশর িববৃিত বা বCাখCার কারেণ
বা অনC 0কানও জ•ির পিরেষবা ˆারা 0হিলক>ােরর িবষেয় িকছq বলার কারেণ টাওয়ােরর িভতের থাকার জনC Wেণািদত
করা হয় িন। ২০ তলার tধুমাu একজন বািসUা উপেরর তলায় উেঠ িগেয়িছেলন (0জিসকা আরবােনা রািমেরজ)।
সাYCWমাণ ইিºত কের 0য 0হিলক>ােরর উপিSিতর কারেণ কাউেক ২০ তলায় থাকার জনC Wেণািদত করা হয় িন।

১০.৬

১৯ তলা

১০.৬.১

আQন লাগার সময় ১৯ তলায় 0চৗÅজন 0লাক িছেলন। lCাট ১৬১ ও ১৬২ আর ১৬৪ এবং ১৬৬-এর বািসUারা (আটজন
0লাক) লিবেত একu হেয়িছেলন এবং উপের ২৩ তলায় চেল িগেয়িছেলন। তােদর মেধC সাতজন 0সখােনই রেয়
িগেয়িছেলন এবং পরবতÊকােল তােদর 0সখােন মৃতqC হেয় যায়। lCাট ১৬৪-এর বািসUা ফাদুেমা আহেমদ ২৩ তলা 0থেক
আবার িনেচ 0নেম এেসিছেলন এবং 0বঁেচ িগেয়িছেলন (অনুেgদ ১০.২.৪.১২ 0দখুন)। যিদও িন[´তভােব জানা 0নই তবুই
0মাহা™দনুর টqকু ও হয়েতা উপের িগেয়িছেলন।

১০.৬.২

lCাট ১৬৩-এর বািসUা 0মরন 0মেকােনন ও তার দুই 0মেয়েদর িনেয় িসঁিড় িদেয় িনেচ নামার 0চŽা কেরিছেলন তেব িতিন
িসঁিড় িদেয় উপেরর িদেক উেঠ আসিছেলন এমন 0লাকজনেদর স™ুিখন হেয় িছেলন যারা 0জার গলায় 0ধাঁয়ার কারেণ
তােদরেক 0ফরেত 0যেত বলিছেলন। িতিন তার 0মেয়েদরেক িনেয় উপেরর তলায় চেল িগেয়িছেলন িকÆ আবার তার মত
বদিলেয়িছেলন এবং িনেচ 0নেম এেসিছেলন আর Wথম 0হিলক>ার এেস 0পৗ|ছােনার আেগ িব[\ং 0থেক 0বঁেচ 0বিরেয়
আসেত 0পেরিছেলন।S124,S325 (অনুেgদ ১০.২.২.১৯)।

১০.৬.৩

lCাট ১৬৫-এর বািসUারা আQেনর স}েকk সেচতন হেলন যখন 0কউ তােদর দরজার উপর ধা+া[gেলন এবং জবাব
0দওয়ার সময় তারা 0দখেত 0পেলন 0য লিব ঘন 0ধাঁয়ােত ভিতk িছল। িনেকালাস বাটk ন তার ÿী'র দুবলতার
k
কারেণ 0সখােন
থাকার িস^াL 1হণ কেরিছেলন এবং তার স}ূণ k িবýাস িছল 0য তারা সুরিYতভােব 0বিরেয় 0যেত পারেব। ৯৯৯-0ক
কল করার সময় এলএফিব তােক তােদর lCােটর িভতের থাকেত বেলিছল এবং অবেশেষ অি8িনবাপণকারীরা
k
এেস
তােদরেক উ^ার কের িনেয় িগেয়িছেলন।S115,320,321 ৯৯৯ কলQেলােত 0হিলক>ােরর 0কানও কথা উে¼খ করা হয় িন।

১০.৭

১৮ তলা

১০.৭.১

অি8কা: t• হওয়ার সময় ১৮ তলায় 0ষালজন 0লাক উপিSত িছেলন। এেদর মেধC lCাট ১৫১ ও ১৫৪ এবং ১৫৫-এর
বািসUারা (পাঁচজন 0লাক) অি8কা: চলাকালীন ২৩ তলায় উেঠ িগেয়িছেলন 0যখােন তােদর মৃতqC হেয় িগেয়িছল
(অনুেgদ ১০.২.২.১১-২০ ও ১০.২.৬.৭-১০)। পাঁচ বছর বয়সী আইজাক পাওেলা lCাট ১৫৩-0ত তার মা [জেনট শাও এবং
তার 0ছাট ভাইেয়র সেº থাকত। তার বাবা পাওেলা 0টকেল ও অি8কাে:র রােত 0সখােন িছেলন। দমকল কমÊেদর
িপছন-িপছন তার পিরবােরর সেº িনেচ 0নেম যাওয়ার সময় আQেনর 0ধাঁয়ার কারেণ আইজাক-এর মৃতqC হেয় িগেয়িছল।
lCাট ১৫৬-এর বািসUারা আQন 0লেগেছ তা 0বাঝার পর Wায় অিবলেy িব[\ং 0থেক 0বিরেয় িগেয়িছেলন।

নাম
সািকনা
আফরােসহািব
ফােতেমহ
আফরািসয়ািব
হািমদ কািন
বকkJট হাফতম
িব•ক হাফতম
আইজাক পাওেলা

বয়স

বসবাস করেতন /
িভ[জট করিছেলন

মৃত

৬৫

lCাট ১৫১

lCাট ২০১, ২৩ তলা

৫৯

lCাট ১৫১

lCাট ২০১, ২৩ তলা

৬১
২৯
১২
৫

lCাট ১৫৪
lCাট 155
lCাট 155
lCাট ১৫৩

lCাট ২০১, ২৩ তলা
lCাট ২০১, ২৩ তলা
lCাট ২০১, ২৩ তলা
১৩ তলার লিব
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১০.৭.২

১৮ তলায় lCাট ১৫২-এর বািসUা রািবয়া ইয়ািহয়া Wায় পূবাé
k ১টা নাগাদ 0লাকজনেদরেক আQেনর িবষেয় িচৎকার
করেত tেন ঘুম 0থেক উেঠ পেড়িছেলন।S385 বাইের খািনকটা 0ধাঁয়া 0দখেত 0পেয় িতিন ৯৯৯-0ক কল কেরিছেলন এবং
এলএফিব তােক বেলিছেলন 0য চতq থ kতলায় আQন 0লেগেছ 0যটা িনয়‚েণ িছল এবং তােদরেক যথাSােন থাকা উিচত।
তারপর রািবয়ার পিরবার এবং বèুরা তােক কল করেত t• কেরিছল এবং তােক 0বিরেয় আসেত বেলিছল। তেব রািবয়া
0পশাজীবীেদর পরামেশরk উপর িবýাস রাখার িস^াL 1হণ কেরিছল এবং তাই িভতের রেয় িগেয়িছল। তার সেº তার
িতনJট 0ছাট সLান িছল। িতিন আবার এলএফিব-0ক কল কেরিছেলন এবং তােক যথাSােন থাকেত বলা হেয়িছল। lCাট
১৫৬ 0থেক তার Wিতেবশী শািহদ এবং সােয়দা আহেমদ তার দরজা ধাি+েয়িছল এবং তােক তার বাäােদর িনেয় 0বিরেয়
0যেত বেলিছল এবং তারপর তারা িনেজরাও িসঁিড় িদেয় িনেচ 0নেম িগেয়িছেলন। পর›র িবেরাধী পরামশ পাওয়ার
k
কারেণ
রািবয়া ›Žভােব বুঝেত পা[gেলন না 0য তার কী করা উিচত। দুইজন অি8িনবাপণকারীরা
k
তার দরজায় এেসিছেলন
িকÆ তখন কিরডের ঘন কােলা 0ধাঁয়া িছল এবং লাইট চেল িগেয়িছল যার ফেল 0সখােন ঘুটঘুেট অèকার িছল।
অি8িনবাপণকারীরা
k
বলেলন 0য তারা Wিতেবশীেদরেক িগেয় 0দখেবন এবং তারপর তারা সকেল একসেº িনেচ যােবন
িকÆ তারা আর 0ফরত আেসন িন। পূবাé
k ০১:৩৩:০০ নাগাদ রািবয়া ৯৯৯-0ক কল কেরিছল এবং িতিন এলএফিব-0ক
বেলিছেলন 0য ঘন 0ধাঁয়ার কারেণ িতিন 0বিরেয় আসেত পােgন না194। আQন লাগার সমেয় রািবয়া তার সLানেদর িনেয়
lCাট ১৫৩-0ত চেল িগেয়িছেলন এবং িতিন [জেনট আর পাওেলা ও তােদর দুই সLান এবং ইয়াহqয়ালেশট এিনউ-এর
সােথ িছেলন এবং তােদর ধারণা িছল 0য অি8িনবাপণকারীরা
k
তােদরেক িনেত 0ফরত আসেবন। রািবয়া আবার ৯৯৯-0ক
কল কেরিছেলন এবং যখন পূবাé
k ০২:৩৪:৪২ নাগাদ তােক এলএফিব-এর সেº কােন˜ করা হেয়িছল তখন িতিন বলেলন
0য িতিন এখন তার Wিতেবশীেদর সেº lCাট ১৫৩-এ আেছন। এই কেলর সময় অপােরটর বেলন 0য তােদরেক অবশCই
িনেজই 0বিরেয় আসার 0চŽা করেত হেব। রািবয়া বেলন 0য ঘন কােলা 0ধাঁয়ার কারেণ তারা 0বিরেয় আসেত পারেছ না
এবং তােদর Wিতেবশীর lCােট 0পৗ|ছেতও তােদর সমসCা হেয়িছল।249,195,S119,S120 lCাট ১৫৩-এর িভতর 0থেক আরও ৯৯৯
কল করা হয় এবং এখন 0সখােন চারজন Wা³বয়~ এবং পাঁচJট বাäা িছল (১০.৭.৩-১০.৭.৬)।

১০.৭.৩

পূবা„
@ ০২:৩১:২৬ নাগাদ - •*াট ১৫৩ Gথেক পাওেলা Gটকেলর ৯৯৯ কল
পাওেলা ৯৯৯ 0ক কল কেরন এবং তােক এলএফিব-এর সােথ কােন˜ করা হয়। িতিন বেলন 0য ফায়ার এসেকপ 0থেক
0ধাঁয়া আসেছ এবং lCাট ১৫৪-এ আQন 0লেগেছ (হািমদ কািন'র lCাট িযিন উপের ২৩ তলায় চেল িগেয়িছেলন)। পাওেলা
বেলন 0য ঘন 0ধাঁয়ার কারেণ তারা লCা[hংেয় 0যেত পােg না। তােদরেক সবেচেয় কম 0ধাঁয়া আেছ 0সই ঘেরর মেধC
যাওয়ার পরামশ k 0দওয়া হয়।188,362,248 পূবাé
k ০২:৪২:৫১ নাগাদ পাওেলা আবার ৯৯৯-0ক কল কেরন িকÆ 0বশ কেয়ক
িমিনট ধের অেপYা করার পর কলJট এলএফিব-এর সেº কােন˜ হয় না এবং 0কেট যায়।189,363

১০.৭.৪

পূবা„
@ ০২:৪২:১৪ নাগাদ - ইয়াহ’য়ালেশট এিনউ šারা এলএফিব কল
lCাট ১৫৫-এর লজার (ভাড়ােট) ইয়াহqয়ালেশট এিনউ এলএফিব-0ক কল কেরিছেলন এবং বেলিছেলন 0য তারা lCাট
১৫৩-0ত আেছন। lCাট ১৫২-এর মেধC আQন 0লেগেছ এবং মাuািধক 0ধাঁয়া আেছ। িতিন বেলন 0য 0কউ তােদর সাহাযC
করেছ না এবং তারা মারা যােgন। িমiার এিনউ এবং অপােরটর অবCাহতভােব এেক অপেরর কথা 0কেট কথা বলেত
থােকন। িতিন বেলন 0য তারা আঁটেক পেড়েছন এবং [জŠাসা কেরন 0য তারা "0হিলক>ার বা িকছq" পাঠােত পারেবন
িকনা। অপােরটর তােক আQন 0থেক সের 0যেত এবং 0ধাঁয়া mক করার পরামশ k 0দন। ইয়াহqয়ালেশট অপােরটরেক
জবাব 0দওয়া বè কের 0দন এবং কল 0শষ হেয় যায়।197

১০.৭.৫

পূবা„
@ ০২:৪৮:২১ নাগাদ - •*াট ১৫৩ Gথেক রািবয়ার ৯৯৯ কল
রািবয়া এলএফিব-0ক কল কেরন এবং বেলন 0য িতিন এবং তার সLানরা ফায়ার এসেকেপর ঘন কােলা 0ধাঁয়ােত
আঁটিকেয় 0গেছন। অপােরটর তােক 0ধাঁয়া mক করা এবং 0সখােন থাকার পরামশ k 0দন।196 কেয়ক িমিনট পর রািবয়া
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আবার এলএফিব-এর সেº কথা বেলন এবং তােক বলা হয় 0য অি8িনবাপণকারীরা
k
তােদর কােছ আসেত পারেবন না
এবং তােদরেক অবশCই িনেজই 0সখান 0থেক 0বিরেয় আসার 0চŽা করেত হেব।365
১০.৭.৬

পূবা„
@ ০২:৫১ নাগাদ - •*াট ১৫৩-Gত পাওেলা Gটকেলর সে› এেসœ এফআরএস-এর কল
আনুমািনক পূবাé
k ২:৫১ নাগাদ lCাট ১৫৩ 0থেক পাওেলা 0টকেল এেস½ এফআরএস অপােরটেরর সেº কথা
বেলিছেলন এবং তােদরেক অবিহত কেরিছেলন 0য বাইের লিবেত 0ধাঁয়া থাকার কারেণ তারা আঁটেক পেড়েছন। তােক
তােদর 0সরা সামথ অনু
k
সাের 0ধাঁয়া mক করেত বলা হয় এবং জানােনা হয় 0য অি8িনবাপণকারীরা
k
তােদর কােছ আসেবন
তেব যিদ তারা পাের তাহেল তােদর 0বঁেচ 0বিরেয় আসার 0চŽা করা উিচত।190,367 এেস½ অপােরটর তারপর এলএফিব
অপােরটেরর সেº কথা বলেলন এবং তােদরেক এই কেলর িবষেয় অবিহত করেলন।366 এেস½ এফআরএস তারপর
পূবাé
k ২:৫৪ নাগাদ পাওেলা-এর জনC একJট ভইসেমল 0ছেড় িছল এবং তােক 0সখােন 0থেক 0বিরেয় আসার পরামশ k
িদেয়িছল।

191

Wায় পূবাé
k ২:৫৬ নাগাদ পাওেলা আবার এেস½ এফআরএস-এর সেº কথা বেলিছল এবং তােক 0সখান

0থেক 0বিরেয় আসার 0চŽা করেত বলা হেয়িছল।192 পাওেলা [জŠাসা কেরন 0য তােদর কােছ িক িকছq বড় এয়ারেবড
আেছ িকন যার উপর তারা জানলা িদেয় ঝাঁপ িদেত পাের। অপােরটর জানান 0য তােদর কােছ এমন িকছq 0নই এবং তারা
0যন ১৮ তলা 0থেক ঝাঁপ না 0দন। এেস½ অপােরটর আবার এলএফিব-0ক এই কেলর িবষেয় অবিহত কের।368 পাওেলা
বেলেছন 0য িতিন তার পা বাইেরর িদেক 0রেখ জানলার উপর বেসিছেলন এবং যিদ আQন তােদর lCাট অবিদ 0পৗ|িছেয়
যায় তাহেল িতিন বাইের ঝাঁপ িদেত µতির িছেলন।S387,S684 পূবাé
k ১:৩০-এর Jঠক পের পাওেলা 0ফােন আ¾াহাম আেবেবএর সেº ও কথা বেলিছেলন িযিন ৭ ত;লা 0থেক একজন উ×রজীবী এবং িতিন আ¾াহামেক বেলিছেলন 0য ঘন 0ধাঁয়ার
কারেণ িতিন আঁটেক পেড়েছন।S390
১০.৭.৭

অবেশেষ রািবয়া িস^াL িনেলন 0য িতিন তার িতন সLানেদরেক িনেয় িসঁিড় িদেয় িনেচ যােবন এবং [জেনট ও তাই করার
জনC স™ত হেলন। তারা সকেল একসেº 0বেরােলন এবং ইহqয়ালেশত আইজােকর হাত ধের িছেলন। রািবয়া তার
সLানেদরেক িনেয় ঘুটঘুেট অèকার িসঁিড়Qেলার িদেক চেল 0গেলন তেব িতিন 0দেখন িন 0য অনCরা তার িপছন-িপছন
এেসিছল িকনা। তারা 0কাথাও না 0থেম িনেচ নামেত থাকেলন যতYণ পযL
k ৭ তলায় তারা অি8িনবাপণকারীেদর
k
স™ুখীন
হেলন যারা তােদরেক 0বিরেয় আসেত সাহাযC করেলন।S385

১০.৭.৮

ইহqয়ালেশত (রণ কএন 0য বকkJট এবং িব•ক-এর চেল যাওয়ার পর িতিন lCাট ১৫৫-এ রেয় িগেয়িছেলন। কিরডের
যাওয়ার পর তার [জেনট-এর সেº 0দখা হেয়িছল এবং িতিন তার lCােটর িভতের চেল 0গেলেন এবং তার ধারণা িছল 0য
১৮ তলায় 0থেক উ^ােরর অেপYা করা সবেচেয় ভােলা হেব। ¸À সময় পর, িতিন অনুমান কের পূবাé২েটা
k
এবং ২:৩০এর মেধC, রািবয়া এবং তার সLানরাও এেস িগেয়িছেলন। যখন অি8িনবাপণকারীরা
k
আসেলন তখন িতিন এক হােত
অি8িনবাপণকারীর
k
হাত ধরেলন এবং আেরক হাত িদেয় আইজােকর হাত ধরেলন এবং অি8িনবাপণপমÊর
k
িনেদk শনা
অনুসাের িনেচ নামেত t• করেলন। Wায় আধ রা‡ায় িতিন আইজাক-এর নাগাল হািরেয় 0ফলেলন এবং তারপর তােক
আর 0দখেত পান িন।S123

১০.৭.৯

[জেনট (রণ কেরন 0য Wায় পূবাé
k ১:৪৩ নাগাদ তার হািশম 0কিদর-এর সেº 0দখা হেয়িছল িযিন ২২ তলায় থােকন।
হািশম তােক বেলিছেলন 0য িতিন যথাSােন থাকেবন 0কননা দমকল বািহনী তােক তাই করেত বেলিছেলন এবং িতিন
[জেনটেকও তাই করেত বলেলন। Wায় পূবাé
k ২েটা নাগাদ একজন অি8িনবাপণকারী
k
তােদর দরজায় আসেলন এবং
তােদরেক যথাSােন থাকেত বলেলন এবং 0ধাঁয়া mক করেত বলেলন এবং তােদরেক আý‡ করেলন 0য তারা সুরিYত
আেছন। [জেনট বেলেছন 0য তারা সকলই অেপYা করিছেলন 0য অি8িনবাপণকারীরা
k
এেস তােদরেক উ^ার করেবন।
এই স}ূণ 0ময়ােদ
k
[জেনট এবং পাওেলা তােদর বèুেদর 0থেক কল 1হণ করিছেলন যারা তােদরেক 0সখান 0থেক চেল
0যেত বলিছেলন। তেব, এলএফিব-এর পরামেশরk কারেণ তারা 0সখােন থাকেলন। রািবয়া এবং তার সLানরা 0সখােন চেল
এেসিছেলন 0কননা তার lCােটর িভতের আQন এেস িগেয়িছল। িকছq Yণ একসেº lCাট ১৫৩-0ত থাকার পর তারা
সকল একজন অি8িনবাপণকারীর
k
সেº 0বিরেয় 0গেলন এবং ইহqয়ালেশত আইজাক-0ক ধেরিছেলন। তােদর সকেলর
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0বিরেয় আসার পর [জেনট বুঝেত পারেলন 0য আইজাক 0বিরেয় আসেত পাের িন 0কননা িনেচ 0নেম আসার সময় 0স
ইহqয়ালেশত 0থেক আলাদা হেয় িগেয়িছল।S395
১০.৭.১০

lCাট ১৫৬-এর বািসUা শািহদ এবং সােয়দা আহেমস তােদর 0(াল অCালােমরk আওয়ােজ ঘুম 0থেক উেঠ পেড়িছেলন।
শািহদ বাইের তাকােলন এবং 0দখেলন 0য আQেনর একJট 0গালা িব[\ংেয়র উপেরর িদেক তােদর কােছ উেঠ আসেছ।
তারা অিবলেy 0সখান 0থেক 0বিরেয় আসেলন এবং লিবQেলার মেধC লাগােনা 0পাiারQেলার উপর আQন লাগার
পিরিSিতেত িভতের থাকার পরামশ অ1াহC
k
কের িনেচ 0নেম যাওয়ার িস^াL 1হণ করেলন। িনেচ িনরাপদ Sােন 0নেম
যাওয়ার আেগ তারা সকল অনCানC দরজা ধাি+েয়িছেলন এবং িনেচ যাওয়ার পেথ তারা 0কাথাও থােমন িন।S119,S120,S313,S314

১০.৭.১১

পরবতÊকােল অি8িনবাপণকারীরা
k
১৩ তলার িসঁিড়েত, িলñ লিবেত Wেবশ করার দরজার কােছ আইজােকর মৃতেদহ
S401,S402
0পেয়িছেলন।

১০.৭.১২

উপসংহার

১০.৭.১৩

আQন লাগার সময় ১৮ তলার বািসUােদর মেধC পাঁচ জন উপেরর তলায় উেঠ িগেয়িছেলন (সািকনা, ফােতেমহ, িব•ক,
বকkJট এবং হািমদ), দুইজন আQন 0দখেত পাওয়ার পর অিবলেy িনেচ 0নেম এেসিছেলন (শািহদ এবং সােয়দা আহেমদ)
এবং [জেনট, পাওেলা, রািবয়া এবং তার সLানরা অি8িনবাপণকারীেদর
k
এেস তােদরেক উ^ার না করা পযL
k উপেরই
িছেলন। তােদর রেয় যাওয়ার কারণ িছল:
a. এলএফিব তােদরেক িভতের থাকেত এবং উ^ােরর অেপYা করেত বেলিছল।
b. ঘন 0ধাঁয়ার কারেণ তারা 0বিরেয় আসেত পােরন িন।
c.

অি8িনবাপণকারীেদর
k
এেস 0দেখ যাওয়ার পর তােদরেক এসকেটk র জনC অেপYা করার অিতিরs িনেদk শনা
0দওয়া হেয়িছল।

d. থাকা উিচত না 0বিরেয় যাওয়া উিচত তার িস^াL ¸াধীনভােব 1হণ করার জনC বাäারা খুবই 0ছাট িছল।
১০.৭.১৪

গড়ার িদেক ১৮ তলায় রেয় িগেয়িছেলন এমন 0কানও 0লােকর অি8কাে:র সময় এমিপএস-এর সেº 0কানও 0যাগােযাগ
িছল না। 0কানও বC[sেক পুিলশ 0হিলক>ার স}িকkত 0কানও পুিলেশর িববৃিত বা বCাখCার কারেণ বা অনC 0কানও
জ•ির পিরেষবা ˆারা 0হিলক>ােরর িবষেয় িকছq বলার কারেণ রেয় যাওয়ার জনC Wেণািদত করা হয় িন। পূবাé
k ২:৪২
নাগাদ ইহqয়ালেশত-এর কেল একJট একক অনুেরাধ বােদ 0কানও কল 0রকিডkংেয় 0হিলক>ােরর 0কানও কথা উে¼খ
করা হয় িন197। তারা 0য 0ধাঁয়ার কারেণ আঁটেক 0গেছন এবং যথাSােন থাকার িনেদk শ পাওয়ার পর ও আশাহীন হেয়
যাওয়ার পরই এই কল করা হেয়িছল। যিদও তার িববৃিতেত ইহqয়ালেশত 0হিলক>ােরর 0কানও কথা উে¼খ কের িন।S123
সাYCWমাণ ইিºত কের 0য তােদরেক 0হিলক>ােরর উপিSিতর কারেণ ১৮ তলায় থাকার জনC Wেণািদত করা হয় িন।

১০.৮

১৭ তলা

১০.৮.১

অি8কা: t• হওয়ার সময় ১৭ তলায় সেতেরাজন 0লাক উপিSত িছেলন। আQন 0লেগেছ তা জানেত পারার পর Wায়
অিবলেy lCাট ১৪১ ও ১৪৫ আর ১৪৬-এর বািসUারা সকেল তােদর lCাট 0ছেড় 0বিরেয় িগেয়িছেলন এবং তারা ৯৯৯0ক কল কেরন িন। ১৭ রেয় িগেয়িছেলন এমন সকল বািক 0লাকজন মারা িগেয়েছন। 0বিরেয় আসার 0চŽা করার পর
অি8িনবাপণকারীরা
k
খািদজা খালুিফ-র মৃতেদহ 0পেয়িছেলন এবং তা বাইের িনেয় এেসিছেলন 0যখােন তােক মৃত 0ঘািষত
করা হেয়িছল।
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নাম

বয়স

বািসUা

মৃত

কাম• িময়া
0মাহা™দ হািমদ
0মাহা™দ হািনফ
রােবয়া 0বগম
হqসনা 0বগম

৭৯
২৭
২৬
৬৪
২২

lCাট ১৪২
lCাট ১৪২
lCাট ১৪২
lCাট ১৪২
lCাট ১৪২

খািদজা খালুিফ

৫২

lCাট ১৪৩

িভনেসr িচ[জনা

৬০

lCাট ১৪৪

lCাট ১৪২
lCাট ১৪২
lCাট ১৪২
lCাট ১৪২
১৭ তলার লিব
১০শম - ১৪তম তলার
লিব
lCাট ১৪৪

১০.৮.২

•*াট ১৪২

১০.৮.২.১

lCাট ১৪২-0ত রােবয়া 0বগম ও তার ¸ামী কাম• িময়া এবং তােদর চারজন Wা³বয়~ সLানেদর মেধC িতনজন থাকত
- 0মাহা™দ হািমদ ও 0মাহা™দ হািনফ এবং হqসনা 0বগম। সকল পাঁচজন আQেন মারা িগেয়িছেলন এবং তােদর lCােট
তােদর 0দহাবেশষ পাওয়া িগেয়িছল বােদ হqসনা যােক লিবেত মৃত পাওয়া িগেয়িছল। Wায় পূবাé
k ১:২৮ এবং পূবাé
k ৩:১৮এর মেধC জ•ির পিরেষবােদরেক চারJট ৯৯৯ কল করা হেয়িছল। Wথম কলJট এমিপএস-এর সেº কােন˜ কেরিছল
এবং িতনJট অনC কলQেলা এলএফিব-এর সেº কােন˜ কেরিছল।

১০.৮.২.২

পূবা„
@ ০১:২৯:০২ নাগাদ - হ’সনা Gবগেমর এমিপএস কল
হqসনা ৯৯৯-0ক কল কেরিছেলন এবং দমকল বািহিনর অনুেরাধ কেরিছেলন িকÆ তােক এমিপএস-এর সেº কােন˜
করা হেয়িছল। আত[Ïত, হqসনা বেল 0য তােদর lCােট 0ধাঁয়া িছল এবং িতিন সাহাযC চান। এমিপএস অপােরটর বেলন
0য দমকল বািহনী এেস তােদরেক সাহাযC করেবন। এই কেল 0হিলক>ােরর 0কানও কথা বলা হয় না 0যটা Wথম
0হিলক>ার এেস 0পৗ|ছােনার আেগ। কেলর পর এমিপএস অপােরটর এলএফিব-0ক এই কেলর িবষেয় অবিহত
কেরন।198,369,370

১০.৮.২.৩

পূবা„
@ ০২:২৬:৩৮ নাগাদ - হ’সনা Gবগেমর ৯৯৯ কল
হqসনা ৯৯৯-0ক কল কেরন এবং তােক এলএফিব-এর সেº কােন˜ করা হয় এবং িতিন বেলন 0য আQন এখন তােদর
জানলার বাইের এেস 0গেছ, 0কউ তােদর সাহাযC করেত আসেছ না এবং তারা মারা যােবন। অপােরটর তােক আý‡
কেরন 0য তারা মারা যােবন না, Jঠকানা িন[´ত কেরন এবং বেলন 0য িতিন ঘটনাSেল অবিS কমাh ইউিনটেক অবিহত
করেবন। কল 0শষ হেয় যায়। 0হিলক>ােরর 0কানও কথা উে¼খ করা হয় িন।199,371,372

১০.৮.২.৪

রাত ০৩:০৮:৫৪ নাগাদ - •*াট ১৪২ Gথেক একজন পুqষ কলােরর ৯৯৯ কল
0মাহা™দ হািমেদ-এর নােম একJট নyর 0থেক ৯৯৯ কল এেসিছল এবং 0সটােক এলএফিব-এর সেº কােন˜ করা
হেয়িছল। কলার বেলিছেলন 0য তারা lCাট ১৪২-0ত আেছন এবং 0ধাঁয়ার কারেণ বাইের 0যেত পারেছন না। হqসনা লাইেন
আেসন এবং অপােরটর তােক বেলন 0য তােদরেক lCাট 0ছেড় 0বিরেয় 0যেত হেব িকÆ হqসনা বেল 0য তারা তা করেত
পারেছ না 0কননা 0ধাঁয়া খুব ঘন এবং তারা 0দখেত পােg না এবং হলওেয় আর রাÔাঘের আQন এেসেগেছ। অপােরটর
আবার 0জার িদেয় বেলন 0য তােদরেক অবশCই 0বিরেয় 0যেত হেব এবং িসঁিড়েত 0যেত হেব। হqসনা তার পিরবারেক
িচি¼েয় বেল 0য তােদরেক 0বিরেয় 0যেতই হেব। িতিন জবাব 0দওয়া বè কের 0দন এবং এলএফিব কলেক িডসকােন˜
কের 0দয় তেব িবJট অপােরটর আবার কলJটেক এলএফিব-এর সােথ কােন˜ কের 0দয়।200 এলএফিব অপােরটর
কলার(0দর) 0থেক 0কানও জবাব পান না যারা পটভূ িমেত কথা বলেছন এবং িচৎকার করেছন।373,374

১০.৮.২.৫

পূবা„
@ ০৩:১৮:১৬ নাগাদ - হ’সনা Gবগেমর এলএফিব কল
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আত[Ïত এবং কাঁদেত-কাঁদেত হqসনা এলএফিব অপােরটরেক বেলন 0য তারা এখনও lCাট ১৪২-এর িভতের 0বঁেচ
আেছন এবং তােদরেক সাহাযC পাঠােত িভYা চান। িতিন 0হিলক>ার পাঠােত বেলন যােত তারা জানলা িদেয় 0বিরেয়
0যেত পাের। অপােরটর এই অনুেরােধর 0কানও জবাব 0দন না তেব বেলন 0য তােদরেক অবশCই িনেজ বাইের 0বেরােনার
0চŽা করেত হেব। হqসনা বেল 0য তারা তা করেত পারেব না 0কননা তােদর সামেনর দরজার বাইের খুব 0বিশ গরম এবং
0কননা তােদর মেধC দুইজন বৃ^ বC[s ও আেছন।201,375
১০.৮.২.৬

অি8কাে:র সময় হqসনা 0ফােন 0বশ কেয়কজন অনCানC 0লাকেদর সেº কথা বেলিছল এবং বাইের 0বিরেয় আসার জনC
Wেণািদত করার সে×ও িতিন বেলিছেলন 0য ঘন 0ধাঁয়া এবং িকছq না 0দখেত পাওয়ার কারেণ তারা 0বিরেয় আসেত পারেছ
না।S422,S425

১০.৮.২.৭

0রািহমা খােনাম এবং 0মাহা™দ হািকম িব‡ািরত িববরণ Wদান কেরেছ 0য কাম• িময়ার ¸াSC িকভােব খুবই খারাপ িছল
এবং তার একািধক 0Íাক এবং হাটk অটCাক হেয়িছল এবং তার পােয় বাত িছল এবং িতিন খুব 0বিশ দূর হাঁটেত পারেছ না
এবং িতিন এেকবােরই িসঁিড় িদেয় ওঠা-নামা করেত পারেতন না।S422,S423

১০.৮.২.৮

lCাট ১৪৫ এবং ১৪৬-এর বািসUারা আQেনর ফেল ঘুম 0থেক উেঠ পেড়িছেলন এবং Wায় অিবলেy ৯৯৯-0ক কল না
কেরই বাইের 0বিরেয় িগেয়িছেলন। lCাট ১৪৫-এর বািসUা কিরন 0জাd 0দেখিছেলন 0য িসঁিড়েত 0লাকজন খুবই িব2াL
িছল এবং িকছq 0লাক উপের যা[gল এবং িকছq িনেচর িদেক যা[gল এবং 0কউ জানত না 0য আQন 0কাথায় 0লেগেছ।
কিরন বেলেছন 0য ১০ই জুলাই তািরেখ একজন ফায়ার অিফসার একJট অি8 িনরাপ×া পরীYা পিরচািলত করার জনC
এেসিছেলন এবং তােক বেলিছেলন 0য 0কানও অি8কাে:র পিরিSিত 0দখা িদেল তােদরেক িনেজেদর lCােটর িভতের
থাকা উিচত এবং অি8িনবাপণকারীরা
k
সবদা
k তােদরেক িনেত আসেব।S110,S113,S126,S142,S143

১০.৮.৩

•*াট ১৪৩

১০.৮.৩.১

lCাট ১৪৩-এর বািসUা খািদজা খালুিফ তার ¸ামী সাবাহ আ/ুলাহ-এর সােথ থাকেতন। অি8কাে:র রােত সাবাহ উপিSত
িছেলন এবং িতিন 0বঁেচ িগেয়িছেলন িকÆ িতিন 0কানও িববৃিত 0দন িন। অি8কাে:র সময় সাবাহ বা খািদজার মেধC 0কউ
জ•ির পিরেষবােদরেক কল কেরন িন। তার মৃতqCর আেগ খািদজার অি8িনবাপণকারীেদর
k
সেº 0কানও 0যাগােযাগ হয়
িন। ১০শম এবং ১৪ তলার মেধC 0কানও একJট তলার লিব 0থেক অি8িনবাপণকারীরা
k
তার মৃতেদহ 0পেয়িছেলন। তােক
বাইের িনেয় যাওয়া হেয়িছল 0যখােন তােক মৃত 0ঘািষত করা হেয়িছল।

১০.৮.৩.২

lCাট ১৪১-এ 0মসরব কােসেম[জয়ান ও িরতা টÏািরয়ান এবং ফাং-িহ-চqং িছেলন। সাইেরেনর আওয়াজ tনেত 0পেয়
এবং বাইের দমকল কমÊেদরেক 0দখেত 0পেয় 0মসরব জানেত পারেলন 0য আQন 0লেগেছ। ফাং িনেচ ইনেভিiেগট
করেত 0গেলন এবং তার একজন মিহলার সেº 0দখা হল িযিন 0ধাঁয়ার গè 0পেয় বাইের 0বিরেয় যা[gেলন। 0মসরব
তারপর 0দখেত 0পেলন 0য চতq থ k বা পjম তলা 0থেক িব[\ংেয়র বাইের আQন উপেরর িদেক উেঠ যা[gল। িতিন
অিবলেy িস^াL 1হণ করেলন 0য তারা বাইের 0বিরেয় যােব সুতরাং িতিন িরতােক ঘুম 0থেক তq লেলন এবং তারা 0বিরেয়
0গেলন। 0মসরম 0জাের-0জাের lCাট ১৪৩-এর দরজা ধাি+েয় িছেলন এবং খািদজার সেº কথা বেল তােক 0বিরেয় 0যেত
বেলিছেলন। খািদজা িভতের তার ¸ামীেক িনেত 0গেলন এবং িরতা ও 0মসরব এবং ফাং িনেচ 0নেম 0গেলন। সাত এবং
আট তলায় তারা ঘন 0ধাঁয়ার স™ুখীন হেয়িছেলন এবং 0মসরব ভয় 0পেয়িছেলন 0য তারা তার মেধC িদেয় 0যেত পারেবন
না িকÆ তা িনিবেশেষ
k
তারা অবCাহতভােব িনেচ নামেত থাকেলন এবং Wায় পূবাé
k ১:২৭ নাগাদ িব[\ং 0থেক 0বিরেয়
0গেলন। 0মসরব বেলন 0য 0লােকরা তােদর lCােট 0ছেড় বাইের 0যেত পােরন িন 0কননা িসঁিড়েত খুবই ঘন 0ধাঁয়া
িছল।S117,S131,S412,S413
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১০.৮.৩.৩

Wায় পূবাé
k ১:৪৫ নাগাদ 0মসরব এবং িরতার িব[\ংেয়র বাইের সাবাহ-এর সেº 0দখা হেয়িছল। সাবাহ তােদরেক বলেলন
0য িতিন এবং খািদজা একসেº তােদর lCাট 0ছেড় 0বিরেয় এেসিছেলন ও তােদর দরজা বè কেরিছেলন এবং িনেচ 0নেম
এেসিছেলন তেব ১৫ এবং ১৭ তলার মােঝর িসঁিড়েত িতিন খািদজােক হািরেয় 0ফেলিছেলন।S117

১০.৮.৩.৪

দমকল কমÊ অিলভর 0ডসেফারেজস ১০শম এবং ১৪ তলার মােঝ 0কানও এক তলায় খািদজােক হয় অŠান বা মৃত
0পেয়িছেলন। িতিন তােক অনC অি8িনবাপণকারীেদরেক
k
িদেয় িদেলন এবং তােক িব[\ং 0থেক বাইের িনেয় আসা
হেয়িছল। বাইের, খািদজােক লাইফ সােপাটk 0দওয়া হেয়িছল িকÆ তােক পুন•øীিবত করা যায় িন।S414,S421

১০.৮.৪

•*াট ১৪৪

১০.৮.৪.১

lCাট ১৪৪-0ত ৬০ বছর বয়সী িভনেসr িচ[জনা থাকেতন। িতিন একলা থাকেতন এবং বিণতk করা হেয়েছ 0য িতিন
িনেজর মেধCই থাকেতন এবং তার সেº 0দখা করেত 0কানও িভ[জটর আসত না এবং িতিনও কােরার সেº 0দখা করেত
0যেতন না।S410 অি8কাে:র সময়, িভনেসেrর 0কানও জ•ির পিরেষবা বা অনC কােরার সেº 0যাগােযাগ করার 0কানও
0রকডk 0নই। WতCYদশÊরা অি8কাে:র সময় তার গিতিবিধ স}েকk 0কানও সাYCWমাণ 0দন িন এবং এমন 0কানও
সংেকত 0নই 0য অি8কাে:র সময় িতিন তার lCাট 0থেক বাইের িগেয়িছেলন। অতএব, অি8কাে:র সময় িভনেসr
0কন তার lCােটর িভতের রেয় িগেয়িছেলন বা অি8কাে:র সময় িতিন 0জেগ িছেলন বা সেচতন িছেলন িকনা 0সই
বCাপাের 0কানও অনুমান করা 0যেত পাের না।

১০.৮.৫

উপসংহার

১০.৮.৫.১

সাYCWমাণ ইিºত কের 0য lCাট ১৪২-এর বািসUারা িন•বিণতk কারেণ তােদর lCােট রেয় িগেয়িছেলন:
a. এলএফিব তােদরেক িভতের থাকার িনেদk শ িদেয়িছল।
b. তােদর ধারণা িছল 0য ঘন 0ধাঁয়া ও উ×াপ এবং অèকােরর কারেণ তারা আঁটেক পেড়েছন।
c.

১০.৮.৫.২

কাম• এবং রােবয়া বৃ^ িছেলন এবং কাম• িসঁিড় িদেয় নামেত পারেতন না।

আQেনর িবষেয় সেচতন হওয়ার পর অিবলেy খািদজা খা;লুিফ তার ¸ামীর সেº তার lCাট 0ছেড় 0বিরেয় িগেয়িছেলন।
দুঃখজনকভােব িনেচ নামার সময় 0ধাঁয়ার কারেণ খািদজা মারা যান।

১০.৮.৫.৩

১৭ তলায় রেয় িগেয়িছেলন এমন 0কানও বC[sেক পুিলশ 0হিলক>ার স}িকkত 0কানও পুিলেশর িববৃিত বা বCাখCার
কারেণ রেয় যাওয়ার জনC Wেণািদত করা হয় িন। পূবাé
k ৩:১৮ নাগাদ হqসনার কেল একJট একক অনুেরাধ বােদ 0কানও
কল 0রকিডkংেয় 0হিলক>ােরর 0কানও কথা উে¼খ করা হয় িন।201,375 মেন হয় 0য এই অনুেরাধJট হতাশায় করা হেয়িছল
যখন তারা মেন কেরিছেলন 0য 0বঁেচ 0বিরেয় যাওয়ার জনC আর অনC 0কানও পথ িছল না। 0সই পযােয়
k হqসনা আেগই
বCাখCা Wদান কেরিছল 0য তারা ঘন 0ধাঁয়া এবং উ×ােপর কারেণ আঁটেক পেড়িছেলন এবং তােদর সেº বৃ^ 0লাকজন
িছেলন। এই সাYCWমাণ ইিºত কের 0য 0হিলক>ােরর উপিSিতর কারেণ বা 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করার ধারণা
Wদান কের তােদরেক ১৭ তলায় থাকার জনC Wেণািদত করা হয় িন।

১০.৯

১৬ তলা
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১০.৯.১

অি8কা: t• হওয়ার সময় ১৬ তলায় দশজন 0লাক উপিSত িছেলন। তােদর মেধC আটজন িব[\ং 0থেক 0বিরেয় 0যেত
0পেরিছেলন তেব দুইজন রেয় িগেয়িছেলন এবং পরবতÊকােল তােদর মৃতqC হেয় িগেয়িছল।

নাম
শীলা
0জােসফ
ডCািনেয়লস

বয়স

বািসUা

মৃত

৮৪

lCাট ১৩২

lCাট ১৩২

৬৯

lCাট ১৩৫

lCাট ১৩৫

১০.৯.২

•*াট ১৩২

১০.৯.২.১

lCাট ১৩২-0ত শীলা (আনু—ািনকভােব শীলা [(থ িহেসেব Šাত তেব ১৯৭০-এর দশেক িতিন তার পদবী আইিনভােব তCগ
কেরিছেলন) একলা থাকেতন। তার 0কানও 0মাবাইল 0ফান িছল না িকÆ িতিন তার লCাhলাইন 0ফান বCবহার করেতন।
অি8কাে:র সময় জ•ির পিরেষবােদর সেº তার 0টিলেফােনর মাধCেম 0কানও 0যাগােযাগ হয় িন এবং WতCYদশÊেদর
0কানও িববৃিত 0নই যােত তারা অি8কাে:র সময় শীলার সেº 0যাগােযােগর বণনা
k কেরেছন। শীলার 0ছেল, মাJটk ন, বCাখCা
Wদান কেরেছন 0য Wিত রােত ৮টা এবং ৯টার মেধC শীলা ঘুমােত 0যেতন এবং Wায়ই িতিন একJট আই মা~ এবং ইয়ার
Îাগ পরেতন।S432

১০.৯.৩

•*াট ১৩৫

১০.৯.৩.১

0জােসফ ডCািনেয়লস তার Wা³ বয়~ 0ছেল, ,সCামুেয়ল ডCািনেয়লস-এর সেº থাকেতন এবং 0জােসেফর িডেমনিশয়া ও
ডায়ােবJটস এবং দুবলk গিতশীলতায় 0ভাগার কারেণ তার 0ছেল তার ফুল-টাইম 0কয়ারার িছেলন। তার অসুSতার কারেণ
0জােসফ তার lCাট 0থেক খুব কমই বাইের 0যেতন এবং tধুমাu সCামুেয়ল-এর সাহােযC বাইের 0যেত পারেতন।
সCামুেয়ল বেলেছন 0য তার বাবার জনC িসঁিড় িদেয় িনেচ যাওয়া সƒব হত না এবং িতিন দশ বছের তার বাবােক িসঁিড়
বCবহার করেত 0দেখন িন।S157,S430

১০.৯.৩.২

আQন লাগার সময় সCামুেয়ল এবং 0জােসফ উভয় বাসায় িছেলন। Wায় পূবাé
k ০০:৪৫ নাগাদ Wথম বার সCামুেয়ল 0পাড়ার
গè 0পেলন এবং গè 0কাথায় 0থেক আসেছ তা জানার জনC িতিন লিবেত 0গেলন 0যখােন িতিন 0ধাঁয়া 0দখেত 0পেলন।
িতিন তার বাবােক সতকk করেলন এবং িকছq সমেয়র জনC পিরিSিতর উপর নজর রাখেলন এবং িতিন সেচতন িছেলন 0য
অি8কাে:র পিরিSিতেত lCােটর িভতের থাকার পরামশ k 0দওয়া হেয়িছল। সCামুেয়ল 0দখেত 0পেলন 0য লিবেত 0ধাঁয়া
আরও ঘন এবং কােলা হেg এবং হঠাৎ িতিন তােদর জানলার বাইের আQন 0দখেত 0পেলন। তােদর অিবলেy 0বিরেয়
যাওয়ার Wেয়াজন আেছ এই িস^াL 1হণ করার পর সCামুেয়ল তার বাবােক িনেয় যাওয়ার 0চŽা করেলন িকÆ 0জােসফ
0কানও Wিত[•য়া িদ[gেলন না এবং 0দেখ মেন হ[gল 0য িদিন ‡িƒত এবং িবশৃ,ল িছেলন। সCামুেয়ল তােক টানার
0চŽা করেলন িকÆ 0জােসফ নড়েত রা[জ হ[gেলন। 0ধাঁয়ার কারেণ সCামুেয়েলর িনýাস িনেত সমসCা হ[gল এবং িতিন
িসঁিড়েত 0গেলন এবং কেয়ক তলা িসঁিড় 0নেম 0দখার 0চŽা করেলন 0য তার বাবােক বাইের িনেয় আসার জনC িতিন
0কাথাও 0থেক সাহাযC 0পেত পােরন িকনা। িনেচ নামার সময় তার িকছq অি8িনবাপণকারীেদর
k
সেº 0দখা হল যারা
0জােসফেক উ^ার করেত উপের 0গেলন এবং িতিন •মবধমান
k
0ধাঁয়ার কারেন িব[\ং 0থেক 0বিরেয় আসেলন।
আনুমািনক পূবাé
k ১:৩৫ নাগাদ সCামুেয়ল িব[\ং 0থেক 0বিরেয় 0গেলন তেব 0জােসফেক তার lCাট 0থেক উ^ার করা
সƒব হয় িন। সCামুেয়েলর মেন পেড় 0য িতিন একJট 0হিলক>ার 0দখেত 0পেয়িছেলন তেব িতিন জানেতন 0য তা জল
িনেয় আসেছ না এবং িতিন আশা কেরিছেলন 0য 0সটা 0যন খুব 0বিশ কােছ না যায় যােত আQেনর ঝাপটা 0যন আরও
না 0বেড় যায়।S157,S430,S427,S428,S429

১০.৯.৩.৩

অি8কাে:র সময় সCামুেয়ল বা 0জােসফ ˆারা 0কানও ইমােজk[d কল করা হয় িন। অি8কাে:র সময় উভেয়র মেধC
কােরার পুিলেশর সেº 0কানও 0যাগােযাগ হয় িন এবং অি8িনবাপণকারীেদর
k
সেº 0জােসেফর 0কানও 0যাগােযাগ হয়
িন।

িবষয়ব&
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১০.৯.৪

•*াট ১৩১, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬

১০.৯.৪.১

lCাট ১৩১-এর বািসUা িরচাডk 0lচার ও তার ÿী এবং 0মেয় আQন 0লেগেছ তা জানেত 0পের এবং লিবেত 0ধাঁয়া ভিতk
হেত 0দেখ অিবলেy িব[\ং 0থেক 0বিরেয় িগেয়িছেলন।S149

১০.৯.৪.২

lCাট ১৩৩-এর বািসUারা (0সনার ম[জত এবং তার ÿী হািনফ) আQেনর িবষেয় সেচতন হওয়ার পর অিবলেy 0সখান
0থেক 0বিরেয় যাওয়ার 0চŽা কেরিছেলন িকÆ ঘন কােলা 0ধাঁয়ার কারেণ তারা আঁটেক পেড়িছেলন। 0সনার সাতJট ৯৯৯
কল কেরিছল। WথমJট এমিপএস অপােরটেরর সেº কােন˜ কেরিছল, পরবতÊJট নথওেয়i
k
ফায়ার কেvােলর সেº
এবং বািক পাঁচJট এলএফিব-এর সেº কােন˜ কেরিছল। এলএফিব অপােরটর ˆারা তােদরেক Wথেম তােদর lCােটর
িভতের থাকেত এবং 0ধাঁয়া mক করেত বলা হেয়িছল। তেব পাঁচJট কেল তােক বলা হেয়িছল 0য তােদর িনেজ বাইের 0বিরেয়
আসার 0চŽা করেত হেব। 0সনার বার=বার বেলন 0য তারা 0ধাঁয়ার কারেণ আঁটেক পেড়েছন তেব অবেশেষ তারা িসঁিড়
িদেয় িনেচ 0নেম িগেয় বাইের 0বিরেয় আেস।S153,S433,S434

১০.৯.৪.৩

lCাট ১৩৪-এর বািসUা এডওয়াডk ডCাফান k Wথেম অে8াকা: স}েকk সেচতন হেয়িছেলন যখন িতিন 0(াক অCালাম k
tনেত 0পেলন। িতিন তার সামেনর দরজা খুলেলন এবং মাuািধক 0ধাঁয়া €ুত 0বেগ িভতের ঢq েক এেসিছল। আেরক জন
বািসUা তােক কল কের অিবলেy 0বিরেয় আসেত বেলিছেলন। অতএব এডওয়াডk অিবলেy 0বিরেয় এেসিছেলন এবং
িনেচ নামা t• কের িদেয়িছেলন। কেয়ক িমিনেটর মেধC 0ধাঁয়া এেতােবিশ ঘন হেয় িগেয়িছল 0য তার িনýাস 0নওয়া
ভীষণ মুশিকল হেয় িগেয়িছল।S156

১০.৯.৪.৪

আQন লাগার সময় হািমদ ওয়াহািব lCাট ১৩৬-এ িছেলন। হািমদ একJট ককkশ আওয়াজ tনেত 0পেলন এবং তার
জানলার বাইের আQেনর িশখা উঠেত 0দখেলন। িতিন অিবলেy 0বিরেয় আসেলন এবং িসঁিড় িদেয় িনেচ নামেত
লাগেলন। িতিন 0কানও ইমােজk[d কল কেরন িন।S158,S159,S362

১০.৯.৫

উপসংহার

১০.৯.৫.১

অি8কাে:র সময় শীলা 0কন তার lCােটর িভতের রেয় 0গেলন তার িবষেয় 0কানও উপসংহার 1হণ করা সƒব নয়। এটা
সƒব 0য িতিন অি8কাে:র িবষেয় জানেতন না এবং জানেত পারার পর 0কানও পদেYপ 1হণ করার সময় িছল না।

১০.৯.৫.২

তার 0ছেল তােক িনেয় যাওয়ার 0চŽা করার সেùও 0জােসফ ডCািনেয়লস সƒবত তার Wিত[•য়া Wকাশ করার সীিমত
Yমতার কারেণ রেয় িগেয়িছেলন। 0চŽা করার সেùও অি8িনবাপণকারীরা
k
তােক খুেঁ জ পায় িন।

১০.৯.৫.৩

0সনার এবং হািনফ মা[জত Wথেম রেয় িগেয়িছেলন 0কননা তােদর ধারণা িছল 0য তারা ঘন 0ধাঁয়ার কারেণ আঁটেক
পেড়েছন এবং 0যেহতq এলএফিব অপােরটর ˆারা তােদরেক যথাSােন থাকেত বলা হেয়িছল।

১০.৯.৫.৪

অি8কাে:র গাƒীয বু
k ঝেত পারার পর সকল অনCানC বািসUারা অিবলেy বাইের 0বিরেয় এেসিছেলন।

১০.৯.৫.৫

১৬ তলার 0কানও বািসUা অি8কাে:র সময় উপেরর তলায় উেঠ যান িন। রেয় িগেয়িছেলন বা গড়ার িদেক রেয়
িগেয়িছেলন এমন 0কানও 0লাকেক 0হিলক>ার স}িকkত 0কানও পুিলশ বা অনC জ•ির পিরেষবার িববৃিত বা বCাখCার
কারেণ রেয় যাওয়ার জনC Wেণািদত করা হয় িন। ১৬ তলা স}িকkত 0কানও কল 0রকিডkংেয় 0হিলক>ারেদর 0কানও
কথা উে¼খ করা হয় না। tধুমাu সCামুেয়ল ডCািনেয়লস একJট িববৃিতেত 0হিলক>ােরর কথা উে¼খ কেরেছন (অনুেgদ
১০.৯.৩.২)। 0কানও সাYCWমাণ ইিºত কের না 0য ১৬ তলায় কাউেক 0হিলক>ােরর উপিSিতর কারেণ রেয় যাওয়ার

১০.১০

জনC Wেণািদত করা হেয়িছল।
১৫ তলা

১০.১০.১

অি8কা: t• হওয়ার সময় ১৫ তলায় নয়জন 0লাক উপিSত িছেলন। সকেল িব[\ং 0থেক বাইের 0বিরেয় এেসিছেলন,
বােদ lCাট ১২২-এর িiেভন পাওয়ার িযিন রেয় িগেয়িছেলন এবং পরবতÊকােল তার মৃতqC হেয় যায়।

নাম

বয়স

িবষয়ব&

বািসUা

মৃত
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িiেভন পাওয়ার

৬৩

lCাট ১২২

lCাট ১২২

১০.১০.২

•*াট ১২২

১০.১০.২.১

িiেভন পাওয়ার তার 0ছেল বিব, 0মেয় 0রেবকা রস এবং িতনেট কুকুেরর সেº থাকত। 0সই রােu বিব টাওয়াের িছল না।
িiেভন এমিফেসমা-0ত ভqগত এবং Wায়ই তার িনýাস িনেত কŽ হত যার জনC তার অCাজমা পা} এবং ওষুেধর
Wেয়াজন হত এবং আেশপােশর 0দাকােন 0হঁ েট যাওয়া ও তার জনC মুশিকল হত।S438

১০.১০.২.২

িiেভন 0রেবকা-0ক ঘুম 0থেক তq েল িছেলন এবং একসেº তারা আQনেক িব[\ংেয়র বাইের ছড়ােত 0দেখিছেলন এবং
0লাকেদর িচৎকার করেত tেনিছেলন। 0রেবকা িস^াL 1হণ করেলন 0য তােদর চেল যাওয়া উিচত িকÆ িiেভন না
বলেলন। 0রেবকা িiেভেনর অনC 0ছেল ওেয়ন-0ক 0ফান করেলন িযিন 0চঁ িচেয় িiেভন-0ক বাইের 0বিরেয় আসেত
বলেলন িকÆ িiেভন অ¸ীকার করেলন 0য তার 0বিরেয় আসার 0কানও Wেয়াজন িছল। অওেয়ন 0রেবকা-0ক বলেলন
0য িiেভন যিদ না 0বিরেয় আেসন তাহেল 0স 0যন তােক 0ছেড় িদেয় িনেজ 0বিরেয় আেস। 0রেবকা অবCাহতভােব তার
বাবােক 0বিরেয় আসার কথা 0বাঝােত থাকেলন িকÆ িতিন tনেত চাইিছেলন না এবং তার ইনকািমং কেলর জবাব ও
িদ[gেলন না। lCােটর িভতের ঘন 0ধাঁয়া ঢq েক আসার পর িiেভন 0বিরেয় আসার জনC স™ত হেল তেব িনেজেক µতির
করেত িতিন ধীর িছেলন। 0ধাঁয়ার কারেণ 0রেবকার জনC িনýাস 0নওয়া মুশিকল হ[gল এবং িতিন আবার ওেয়ন-এর সেº
কথা বেলেলন িযিন তােক বলেলন 0য যিদ তােদর বাবা 0বিরেয় আসেত রা[জ না হন তাহেল তার িনেজ 0বিরেয় আসা
উিচত। 0রেবকা চেল 0গেলন এবং 0ধাঁয়ার মেধC িদেয় িসঁিড় নামেত t• করেলন। তার 0দখা অি8িনবাপণকারীেদর
k
সেº
হল যারা তােক নামেত এবং 0বিরেয় 0যেত সাহাযC করল এবং অনCানC অি8িনবাপণকারীরা
k
িiেভেনর সাহাযC করেত
S438
0গেলন যিদও তারা তােক খুজ
ঁ েত পাের িন।
অি8কাে:র সময় িiেভন বা 0রেবকা 0কউ 0কানও ইমােজk[d কল কেরন
িন। 0কানও জ•ির পিরেষবার সেº িiেভেনর 0কানও 0যাগােযাগ হয় িন।

১০.১০.৩

•*াট ১২১, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬

১০.১০.৩.১

Wথেম আQেনর িবষেয় সেচতন হওয়ার পর lCাট ১২১, ১২৩, ১২৫ এবং ১২৬-এর বািসUারা অিবলেy িব[\ং 0থেক
0বিরেয় এেসিছেলন। lCাট ১২১ 0থেক সােয়দ এবং নািদয়ার িসঁিড়েত একজন অি8িনবাপণকারীর
k
সেº 0দখা হেয়িছল
িযিন তােদরেক তােদর lCােটর িভতের 0ফরেত 0যেত বেলিছেলন িকÆ তারা তার কথা অ1াহC কের অবCাহতভােব িনেচ
0নেম এেসিছেলন।S160,S162,S164,S167,S168,S685-S687

১০.১০.৩.২

lCাট ১২৪-0ত [•েiাস 0ফয়ারবান থাকেতন।
k
িতিন Wথেম 0দখেলন 0য lCােটর িভতের 0ধাঁয়া ঢq েক আসেছ এবং িতিন
অিবলেy বাইের 0বিরেয় যাওয়ার িস^াL 1হণ করেলন। তেব, Wথম বার 0বিরেয় যাওয়া 0চŽা করার সময়, লিবেত 0ধাঁয়া
ঘন িছল এবং তার িনýাস আঁটেক আসিছল। [•েiাস ৯৯৯-0ক কল কেরিছেলন এবং িতন বার এলএফিব-এর সেº
কথা বেলিছেলন। WেতCক বার তােক বাইের 0বিরেয় আসার িনেদk শ 0দওয়া হেয়িছল। িতিন 0চŽা কেরিছেলন িকÆ বারবার বেলেছন 0য ঘন 0ধাঁয়ার কারেণ িতিন 0বিরেয় আসেত পারিছেলন না এবং তার lCােটর িভতের িফের এেসিছেলন।
অবেশেষ, পিরিSিত আরও খারাপ হেয় 0যেত িতিন 0ধাঁয়ার মেধC িদেয় িসঁিড়েত 0যেত এবং িনেচ 0নেম আসেত বাধC
হেয়িছেলন।S440

১০.১০.৪

উপসংহার

১০.১০.৪.১

আQন t• হওয়ার সময় ১৫ তলায় উপিSত 0লাকেদর মেধC tধুমাu িতনজন 0লাক অিবলেy বাইের 0বিরেয় আেসন
িন। Wথেম ঘন 0ধাঁয়ার কারেণ [•েiাস 0ফয়ারবান k 0বিরেয় আসেত পােরন িন। Wেথেম 0রেবকা রস রেয় িগেয়িছেলন
0কননা তার বাবা 0বিরেয় আসেত রা[জ হ[gেলন না। িiেভন পাওয়ার একমাu বC[s িছেলন িযিন রেয় িগেয়িছেলন এবং
এই পদেYপ 1হণ করার িপছেন তার কারণQেলা ›Ž নয়। পিরিSিত সংকটপূণ k না হেয় যাওয়া পযL
k িতিন বাইের

িবষয়ব&

87

!"নেফল টাওয়ার অি/কাে1 পুিলশ !হিলক6ারসমূহ

0বিরেয় আসেত মানা কের িদেয়িছেলন এবং তারপেরও িতিন 0বিরেয় আসেত 0দির করিছেলন যার ফেল বাধC হেয় তার
0মেয়েক একলা 0বিরেয় আসেত হেয়িছল।
১০.১০.৪.২

১৫ তলার 0কানও বািসUা 0কানও ইমােজk[d কল বা WতCYদশÊর িববৃিতেত 0কানও 0হিলক>ােরর িবষেয় কথা বেলন িন
(বােদ 0রেবকা িযিন উে¼খ কেরেছন 0য িতিন একJট 0হিলক>ার 0দখেত 0পেয়িছেলন)। অি8কাে:র সময় 0কানও
বা[dদা উপেরর তলায় উেঠ যান িন। সাYCWমাণ ইিºত কের 0য 0হিলক>ার বা 0হিলক>ােরর উপিSিতর িবষেয় 0কানও
িববৃিত বা বCাখCা Wদান করার কারেণ বা অনCথায় 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করার 0কানও ধারণা 0দওয়ার কারেণ
কাউেক রেয় যাওয়ার জনC Wেণািদত করা হয় িন।

১০.১১

১৪ তলা

১০.১১.১

আQন লাগার সময় ১৪ তলায় এগােরাজন 0লাক িছেলন। তােদর মেধC আQন 0দেখ িতনজন অিবলেy িব[\ং 0থেক
বাইের 0বিরেয় এেসিছেলন। অি8িনবাপণকারীরা
k
বািক আটজন 0লাকেদরেক lCাট ১১৩-0ত একu কেরিছেলন এবং
তােদরেক lCােটর িভতের থাকেত বেলিছেলন 0কননা তারা িস^াL 1হণ কেরিছেলন 0য 0সই সমেয় এটার তােদর জনC
সবেচেয় িনরাপদ Sান িছল। পরবতÊকােল অি8িনবাপণকারীরা
k
তােদরেক বাইের িনেয় যাওয়ার জনC 0ফরত এেসিছেলন
িকÆ অনCানC 0লাকজন বাইের 0বিরেয় যাওয়ার সময় চারজন 0লাক যান িন। 0ডিনস মারিফ, জয়নব ডীন এবং তার 0ছাট
0ছেল 0জেরিময়াহ ডীন 0সই lCােটর িভতের মারা যান এবং 0মাহা™দ অলহাজািল (িবকÀ বানান অলহাজ আিল) িব[\ং
0থেক ঝাঁপ 0দওয়া বা পেড় যাওয়ার পর মারা যান।

নাম

বয়স

বািসUা

মৃত

0ডিনস মারিফ
0মাহা™দ অলহাজািল
জয়নব ডীন
0জেরমায়াঃ ডীন

৫৬
২৩
৩২
২

lCাট ১১১
lCাট ১১২
lCাট ১১৫
lCাট ১১৫

lCাট ১১৩
বাইেরর jাউেn

lCাট ১১৩
lCাট ১১৩

১০.১১.২

•*াট 111

১০.১১.২.১

0ডিনস মারিফ lCাট ১১১-এ একলা থাকেতন। িতিন খারাপ ¸ােSC ভqগেতন যার মেধC এমিফেসমা অLভqs
k িছল।S454
অি8কাে:র সময় 0ডিনস এলএফিব-0ক দুইJট ইমােজk[d কল কেরিছেলন। পূবাé
k ০১:২৪:৩৫ নাগাদ তার Wথম ৯৯৯
কেল 0ডিনস এলএফিব অপােরটরেক বেলিছেলন 0য ১৪ তলায় তার জানলার বাইের আQন এবং 0ধাঁয়া িছল। তেব,
অপােরটর 0ডিনসেক বেলন 0য আQন ৪ তলায় 0লেগেছ এবং তােক তার lCােটর িভতের থাকা উিচত 0কননা 0সটাই
সবেচেয় সুরিYত থাকন এবং অি8িনবাপণকারীরা
k
তার কােছ আসেবন তিব যিদ তার জনC 0বিরেয় আসা িনরাপদ হয়
তাহেল িতিন তা করেত পােরন।202,376,377 পূবাé
k ০১:৩৯:৩২ নাগাদ 0ডিনেসর িˆতীয় ৯৯৯-কেল িতিন এলএফিব
অপােরটরেক বেলন 0য ঘন 0ধাঁয়ার কারেণ িতিন তার বাথ•েম আটেক পেড়েছন। 0ধাঁয়া যােত িভতের না আেস তার
203,378,379
জনC অপােরটর তােক পরামশ 0দন।
k
উভয় কেল 0হিলক>ােরর কথা উে¼খ করা হয় না।

১০.১১.২.২

অি8িনবাপণকারী
k
0ডসমh মারিফ এবং চালসk কেনিলয়াস
k
lCাট ১১১-এ িগেয়িছেলন এবং 0ডিনেসর সেº কথা
বেলিছেলন। তারা িস^াL িনেলন 0য তােক SানাLিরত করা উিচত 0কননা তার lCােটর িভতের 0ধাঁয়া খুব 0বিশ ঘন িছল।
তারা তােক lCাট ১১২-0ত িনেয় 0গেলন 0যখােন িতিন 0মাহা™দ অলহাজঅিল এবং ওমার অলহাজ আিল'র সেº িছেলন।
তারপর অি8িনবাপণকারীরা
k
জয়নব এবং 0জেরিময়াহ ডীন-0ক lCাট ১১৫ 0থেক এবং 0মাহা™দ, ওমার এবং 0ডিনসেক
lCাট ১১২ 0থেক lCাট ১১৩-0ত 0স lCােট বািসUাদএর সেº একu করেলন 0কননা lCাট ১১৩-0ত সবেচেয় কম 0ধাঁয়া
িছল।S466,S467

১০.১১.২.৩

অি8কা: জুেড় 0ডিনস তার পিরবােরর অেনকজন সদসCেদর সেº কথা বেলিছেলন। এই কথাবাতkায় 0ডিনস বার-বার
বেলিছেলন 0য িতিন 0ধাঁয়ার কারেণ আঁটেক পেড়েছন এবং কী করেত হেব তা িতিন জােনন না। তার িনýাস িনেতও
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সমসCা হ[gল।S453,S454,S456,S457,S459 তেব 0কানও িববৃিতেত 0হিলক>ােরর 0কানও কথা উে¼খ করা হয় িন অথবা
0ডিনসেক এমন 0কান সুপািরশ 0দওয়া হয় িন 0য তােক ছাদ 0থেক বা অনCথায় 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করা হেব।
১০.১১.৩

•*াট ১১২

১০.১১.৩.১

lCাট ১১২-এ দই ভাই ওমার এবং 0মাহা™দ আলহাজািল এবং তােদর বèু মাহমুদ আল-কারাদ থাকেতন িযিন
অি8কাে:র সময় বাইের িছেলন। Wায় পূবাé
k ১টা নাগাদ 0ধাঁয়ার গè পাওয়ার পর ওমার এবং 0মাহা™দ Wথম বার বুঝেত
পারেলন 0য আQেন 0লেগেছ। তােদর 0য 0সখান 0থেক 0বিরেয় যাওয়া উিচত 0সই িস^াL 1হণ করার পর তারা ¸À
0ময়ােদর জনC তােদর জানলা 0থেক আQেনর উপর নজর 0রেখিছেলন। আনুমািনক পূবাé
k ১:১৫ নাগাদ 0বিরেয় যাওয়ার
0চŽা করার সময় তারা 0দখেলন 0য লিব স}ূণভােব
k
অèাকার িছল এবং কােলা 0ধাঁয়ােত ভিতk িছল। 0ধাঁয়ার মেধC িদেয়
0য তারা 0যেত পারেব না 0সই িস^াL 1হণ করার পর তারা জানলা 0থেক সাহাযC 0চেয়িছল এবং বেলিছল 0য তারা
আঁটেক পেড়েছ। 1াউেh উপিSত অি8িনবাপণকারীরা
k
তােদরেক 0ফরত জবাব িদেয়িছল এবং তােদরেক িনেজেদর
lCােটর িভতের থাকার িনেদk শ িদেয়িছল এবং বেলিছল 0য তারা তােদর সাহাযC করেত আসেছ। ধীের-ধীের তােদর lCােটর
িভতের 0ধাঁয়া বাড়েত লাগল যার ফেল তােদর জনC 0দখা এবং িনýাস 0নওয়া কJঠন হেয় যা[gল।S171,S446

১০.১১.৩.২

িকছq সময় পর অি8িনবাপণকারী
k
িনিক 0মিরয়ন lCাট ১১২-0ত 0গেলন। 0মাহা™েদর উ^ার করার আকুিতর সেùও,
অি8িনবাপণকারী
k
0মিরয়ন তােদরেক যথাSােন থাকেত বলেলন 0কননা কিরডের তারা 0ধাঁয়ার কারেণ িনýাস িনেত
পারেব না এবং িতিন 0মাহা™দেক তার lCােটর বাইের 0ধাঁয়া 0দখােলন, এবং যাওয়ার আেগ বলেলন 0য
অি8িনবাপণকারীরা
k
আবার 0ফরত আসেব।S461

১০.১১.৩.৩

আনুমািনক পূবাé
k ১:৫৬ নাগাদ মাহমুদ 0মাহা™দেক কল কের [জŠাসা কেরিছেলন 0য 0স 0কাথায় আেছ। 0মাহা™দ
বেলিছেলন 0য ঘন কােলা 0ধাঁয়ার কারেণ িতিন এবং ওমার lCােটর িভতের আটেক িগেয়িছেলন। মাহমুদ (রণ কেরেছন
0য 0মাহা™দ তােক বেলিছল 0য,
"আমরা িভতের মারা যাTž। আলাহর নােম আমােদরেক সাহাযC কর। পুিলশেক *হিলক•ার বা িকছš
পাঠােত বল।"

মাহমুদ তারপর বাইের একজন পুিলশ অিফসােরর সেº কথা বলল এবং [জŠাসা করল 0য তার lCাটেমটেদর িক করা
উিচত। অিফসার তােক পরামশ িদেলন
k
0য তারা 0যন 0সই 0ধাঁয়া mক কের যা lCােটর িভতের ঢq েক আসেছ এবং িভতের
থােক। মাহমুদ বেলন িন 0য িতিন অিফসারেক 0কানও 0হিলক>ােরর কথা বেলিছেলন অথবা অিফসার তােক
0হিলক>ার স}েকk 0কানও পরামশ k িদেয়িছেলন। আনুমািনক পূবাé
k ২েটা নাগাদ মাহমুদ কতৃক
k 0মাহা™দেক এই
পরামশ k জানােনা হেয়িছল এবং 0মাহা™দ বেলিছেলন 0য তােদর lCােট 0য অি8িনবাপণকারী
k
এেসিছেলন িতিনও
S449
তােদরেক িভতের থাকেত বেলিছেলন।
১০.১১.৩.৪

আনুমািনক ১০ িমিনট পর অি8িনবাপণকারী
k
0মিরয়ন lCাট ১১২-0ত 0ফরত এেসিছেলন এবং িতিন lCাট ১১১ 0থেক
0ডিনস-0ক তার সেº িনেয় এেসিছেলন। 0ডিনস-0ক তােদর সেº থাকেত বলা হেয়িছল এবং অি8িনবাপণকারী
k
বলেলন
0য িতিন আবার 0ফরত আসেবন এবং যাওয়ার আেগ িতিন বলেলন 0য তােদর যথাSােন থাকা উিচত। 0ডিনেসর হাঁটেত
এবং িনýাস িনেত সমসCা হ[gল। আরও ১০ িমিনট পর একজন অি8িনবাপণকারীরা
k
তােদর িতনজনেক lCাট ১১৩-0ত
িনেয় 0গেলন 0যখােন আরও পাঁচজন বািসUা িছেলন (জয়নব, 0জেরিময়াহ,ওলুওয়াসুন,, 0রাজেমির এবং ওলুয়াসুন আর
0রাজেমির'র 0ছাট 0মেয়)S171,S446,S461 অি8িনবাপণকারীেদর
k
কতৃক
k তােদরেক একJট অনC lCােট িনেয় যাওয়ার িবষেয়
ওমার িন•বিণতk বলেলন,
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"আমােদর ধারণা িছল *য অবশCই িসঁ িড়েত আˆন *লেগেছ এবং তারা *সটােক িনভােনার *চ¡া করেছ
এবং *সই কারেণ তারা আমােদরক *বিরেয় *যেত িদেž না। িনেজ বাইের *বেরােনার *চ¡া করার জনC
আমরা খুব *বিশ ভীত িছলাম।"

অি8িনবাপণকলকমÊরা
k
আবার তােদরেক lCােটর িভতের থাকেত বলেলন 0কননা 0সটাই তােদর জনC সবেচেয় সুরিYত
Sান িছল।S446

১০.১১.৩.৫

পূবাé
k ২েটা এবং পূবাé
k ২:৪৬-এর মেধC মাহমুদ এবং 0মাহা™েদর 0বশ অেনক বার 0ফােন কথা হেয়িছল। WেতCকবার
0মাহা™দ বেলিছেলন 0য 0কানও সাহাযC আেস িন তেব অি8িনবাপণকারীরা
k
তােদরেক lCাট ১১৩-0ত িনেয়িগেয়িছেলন
এবং তােদর সেº অনC ছয়জন 0লাক আেছ।S449

১০.১১.৩.৬

পূবাé
k ২:৪৫-এর িকছq সময় পর ওমার একJট 0হিলক>ার 0দখেত 0পেলন এবং ২৭ জুন ২০১৮ তািরেখর তার [জJটআই
িববৃিতেত িতিন িন•বিণতk মLবC Wকাশ করেলন,
"এই সময় আমরা *দখেত এবং ›নেত পাTžলাম *য একWট *হিলক•ার আেছ এবং *সটা টাওয়ােরর
শীষJােনর
.
খুব কােছ আসিছল। আমােদর ধারণা িছল *য *হিলক•ােরর কােছ একWট দিড় িদেয় ‰তির
মই থাকেব এবং *সটা আমােদরেক উdার করেত আসেছ।" S446

১০.১১.৩.৭

অি8কাে:র সময় 0মাহা™দ তার অনC ভাই হােশম-এর সেºও কথা বেলিছেলন। 0মাহা™েদর সেº তােদর স}ূণ k
কথাবাতkায় মাহমুদ এবং হােশম উভয় (রণ কেরেছন 0য 0মাহা™দ বার-বার বলিছল 0য 0ধাঁয়ার কারেণ এবং িকছq না
0দখেত পাওয়ার কারেণ িতিন lCাট 0ছেড় বাইের 0যেত পারেছন না।S444,S449

১০.১১.৩.৮

0মাহা™েদর আেরক জন তq েতা ভাই আিসম অলহাজািল বার-বার 0মাহা™দেক বলিছেলন 0য অনCানC 0লাকজন যাই
বলুক না 0কন তা িনিবেশেষ
k
তার িনেচ 0নেম যাওয়া উিচত িকÆ 0মাহা™দ বলেলন 0য তােদরেক 0সখােনই থাকার পরামশ k
0দওয়া হেয়িছল এবং পরবতÊকােল িতিন বলেলন 0য 0ধাঁয়ার কারেণ িতিন বাইের 0বিরেয় 0যেত পােgন না।S450

১০.১১.৩.৯

আনুমািনক পূবাé
k ২:৩০ এবং ২:৫০-এর মেধC বািসUােদর উ^ার করার জনC অি8িনবাপণকারীরা
k
lCাট ১১৩-0ত
এেসিছেলন। এই উ^ােরর সময় tধুমাu চারজন 0লাক (0রাজেমির, ওলুওয়াসুন, তােদর 0মেয় এবং ওমার)
অি8িনবাপণকারীেদর
k
সেº lCাট 0থেক 0বিরেয় িগেয়িছেলন। ওমার (রণ কেরন 0য 0ধাঁয়ার কারেণ দৃJŽর 0Yu এেতা
খারাপ িছল 0য 0বিরেয় আসার সময় lCােটর 0লাকজন এেক অপর 0থেক আলাদা হেয় িগেয়িছেলন।S446চারজন 0লাক
0য িপছেন রেয় 0গেছন তা বুঝেত পারার পর অি8িনবাপণকারীরা
k
আবার lCাট ১১৩-0ত 0ফরত যাওয়ার 0চŽা কেরিছেলন
িকÆ অনCানC আহত বC[sেদর সাহাযC করার কারেণ তারা 0ফরত 0যেত পােরন িন।S470-S475

১০.১১.৩.১০ 0মাহা™দ 0য তার সেº 0বিরেয় আেস িন তা বুঝেত পারার পর ওমার তােক কল কেরিছেলন এবং তােক 0বিরেয় আসেত

বেলিছেলন। 0মাহা™দ বেলিছেলন 0য িতিন 0বিরেয় আসেত ভীষণ ভয় পােgন 0কননা 0ধাঁয় ভিতk িসঁিড়র কারেণই িতিন
মারা 0যেত পােরন।S446 মাহমুেদর সেº 0ফােন 0মাহা™েদর কথাবাতkার সময় মাহমুদ 0মাহা™দেক lCাট 0থেক 0বিরেয়
আসার কথা 0বাঝােনার 0চŽা কেরিছেলন তেব 0মাহা™দ বেলিছেলন 0য িতিন মা এবং তার সLানেক (জয়নব এবং
0জেরিময়াহ) একলা 0ছেড় 0বিরেয় আসেত পারেবন না যিদও িতিন সেচতন িছেলন 0য অনCানC 0লাকজন ইিতমেধC বাইের
0বিরেয় 0যেত 0পেরেছন।S449 পের িব[\ং 0থেক ঝাঁপ 0দওয়া বা 0সখান 0থেক পেড় যাওয়ার কারেণ 0মাহা™দ মারা
যান।S446
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১০.১১.৩.১১ অি8কাে:র সময় 0মাহা™দ এবং ওমার-এর মেধC 0কউ জ•ির পিরেষবােদর 0কানও কল কেরন িন।

১০.১১.৪

•*াট ১১৪ এবং ১১৬

১০.১১.৪.১

lCাট ১১৬-এর বািসUারা আQন 0লেগেছ তা 0বাঝার পর Wায় অিবলেy িব[\ং 0থেক 0বিরেয় িগেয়িছেলন। তারা জ•ির
পিরেষবােদর সেº কথা বেলন িন এবং Wথম 0হিলক>ার এেস 0পৗ|ছােনার আেগ 0বিরেয় িগেয়িছেলন।S176,S177,S179,S441,S442
অি8কাে:র সময় lCাট ১১৪-এর বািসUারা 0দেশ িছেলন না।S447,S448

১০.১১.৫

•*াট ১১৫

১০.১১.৫.১

জয়নব ডীন lCাট ১১৫-এ তার দুই বছর বয়সী 0ছেল 0জেরিময়াহ-এর সেº থাকেতন। Wায় পূবাé
k ১:২৮ এবং পূবাé
k
৩:১৬-এর মেধC জয়নব জ•ির পিরেষবােদরেক 0বশ কেয়কটা কল কেরিছল।

১০.১১.৫.২

পূবা„
@ ০১:২৮ - •*াট ১১৫-এ জয়নব ডীন-এর এমিপএস কল
0কানও পিরেষবার অনুেরাধ না করার কারেণ জয়নেবর Wথম ৯৯৯ কল 0ক এমিপএস অপােরটেরর সেº কােন˜ করা
হেয়িছল। এই কেল জয়নব 0চঁ চা[gেলন এবং তার কথা ›Žভােব 0শানা যা[gল না িকÆ কল 0কেট যাওয়ার আেগ িতিন
বেলিছেলন 0য তার জানলা িদেয় 0ধাঁয়া ঢq েক আসিছল।204,380,381

১০.১১.৫.৩

পূবা„
@ ০১:৩৭:০০ - •*াট ১১৫ Gথেক জয়নব ডীন-এর ৯৯৯ কল
জয়নেবর িˆতীয় কেলর সময়, 0যটােক এলএফিব-এর সেº কােন˜ করা হেয়িছল, িতিন এলএফিব অপােরটর 0ক বেলন
0য সামেনর দরজা এবং তার জানলা িদেয় আQন তার lCােটর িভতের ঢq েক আসিছল এবং িতিন [জŠাসা কেরন 0য
িতিন িকভােব িনেচ 0যেত পােরন। জয়নব বার-বার বেলন 0য তার সেº একজন 0ছাট বাäা আেছ এবং িতিন কাউেক
এেস তােদরেক উ^ার করেত বেলন।205,206,382,383

১০.১১.৫.৪

পূবা„
@ ০১:৪৭:১৭ - •*াট ১১৫ Gথেক জয়নব ডীন-এর ৯৯৯ কল
জয়নেবর কল 0ক এলএফিব অপােরটর সেº কােন˜ করা হেয়িছল যােক িতিন জানােলন 0য িতিন তার িশtর সেº
lCাট ১১৫-এ আঁটেক পেড়েছন এবং তার lCােট 0ধাঁয়া আেছ। অপােরটর জয়নব-0ক বেলন 0য আQন ৪ তলায় 0লেগেছ
১৪ তলায় নয়।207,208,384,385

১০.১১.৫.৫

অি8কাে:র সময় 0বশ কেয়কবার জয়নব তার বèু šা[dস িডন-এর সেº কথা বেলিছেলন িযিন তােক [জŠাসা করেলন
0য তারা এখনও িব[\ংেয়র িভতের 0কন আেছন। জয়নব šা[dসেক বলেলন 0য অি8িনবাপণকারীরা
k
ইিতমেধC 0সখােন
এেস 0পৗ|িছেয়েছন এবং তােক তার যথাSােন থাকেত বলা হেয়িছল। পরবতÊ কেল জয়নব šা[dসেক বেলিছল 0য 0ধাঁয়ার
অবSা এেতা 0বিশ খারাপ িছল 0য তােদর জনC 0বিরেয় আসা সƒব হেg না।S443

১০.১১.৫.৬

পূবা„
@ ০২:০১:৪০ - জয়নব ডীন-এর এমিপএস কল
এমিপএস পুিলশ অপােরটর জয়নবেক 0ফরত কল করেলন। অপােরটর জয়নবেক [জŠাসা কেরন 0য তার জনC িক
0বিরেয় আসা সƒব হেব িকনা যার জবােব জয়নব বেলন 0য িতিন 0বিরেয় আসেত পারেবন না। অপােরটর তােক বেলন
0য সকলেক বাঁিচেয় বাইের িনেয় যাওয়ার 0চŽা করার জনC অি8িনবাপণকারীরা
k
িসঁিড় িদেয় উপের উেঠ আসেছন এবং
িতিন তােক িসঁিড় িদেয় িনেচ নামার 0চŽা করেত বেলন। জয়নব 0জার িদেয় বেলন 0য 0ধাঁয়ার কারেণ িতিন িসঁিড়র কােছ
0পৗ|ছােত পােgন না। অপােরটর তারপর তােক [জŠাসা কেরন 0য িতিন িক জানলার কােছ িগেয় পুিলশ 0হিলক>ােরর
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িদক হাত নাড়েত পােরন। জয়জব [জŠাসা কেরন 0য ১৪ তলায় িক 0কউ আেছ। কল অ›Ž হেয় যায় এবং 0শষ হেয়
যায়। জয়নব িকÆ পুিলশ 0হিলক>ােরর িদেক হাত নাড়ার িনেদk শনা অনুসরণ কেরন না।209,380,381
১০.১১.৫.৭

পূবাé
k ০২:০৪:৪০ এবং পূবাé
k ২:০৭ নাগাদ জয়নব ৯৯৯-0ক কল কেরন এবং আবার দমকল বািহনীর অনুেরাধ কেরন
িকÆ এলএফিব-এর সেº কােন˜ করার আেগ কল 0শষ হেয় যায়।210-212,386-388

১০.১১.৫.৮

¸À সময় পর দমকল কমÊ মারিফ এবং কেনিলয়াস
k
0ডিনসেক তার lCাট 0থেক lCাট ১১২-0ত িনেয় যাওয়ার পর জয়নব
এবং 0জেরিময়াহ-0ক তােদর lCাট 0থেক lCাট ১১৩-0ত িনেয় যান।S466,S467

১০.১১.৫.৯

lCাট ১১৩-এর িভতর 0থেক পূবাé
k ০৩:০৫:২১ নাগাদ জয়নব ৯৯৯-0ক কল কেরিছল এবং এলএফিব অপােরটেরর সেº
কথা বেলিছল এবং কল 0শষ হওয়ার আেগ জািনেয়িছল 0য তারা 0বিরেয় আসেত পারেছ না এবং lCােটর মেধC আQন
এেস 0গেছ।216,217,389,390

১০.১১.৫.১০ 0যমন ১০.১১.৩.৯-এ িব‡ািরতভােব বণনা
k করা হেয়েছ আনুমািনক পূবাé
k ২:৩০ এবং পূবাé
k ২:৫০ এর মেধC

বািসUােদরেক উ^ার করার জনC অি8িনবাপণকারীরা
k
lCাট ১১৩-0ত িগেয়িছেলন। এই 0রসিকউ অপােরশেনর সময়
tধুমাu 0রাজেমির ও ওলুওয়াসুন এবং তােদর 0মেয় আর ওমার lCাট 0থেক 0বিরেয় আসেত 0পেরিছেলন। চারজন 0লাক
0য িপছেন রেয় 0গেছন তা বুঝেত পারার পর অি8িনবাপণকারীরা
k
পূবাé
k ৩েটর িকছq সময় পর আবার lCাট ১১৩-0ত
0ফরত যাওয়ার 0চŽা কেরিছেলন িকÆ অনCানC আহত বC[sেদর সাহাযC করার কারেণ তারা 0ফরত 0যেত পােরন িন।S470S475

0কানও অি8িনবাপণকারী
k
আবার ১৪ তলােয় 0ফরত 0যেত পাের িন।S470-S475

১০.১১.৫.১১ পূবা„
@ ০৩:১৬:৩৮ - •*াট ১১৩ Gথেক জয়নব ডীন-এর 999 কল

জ•ির পিরেষবােদর সেº জয়নেবর 0শষ কেল িবJট অপােরটর Wথেম জয়নবেক বেলন 0য তােক অবশCই lCাট 0থেক
0বিরেয় আসার 0চŽা করেত হেব এবং তারপর িতিন কলেক এলএফিব অপােরটেরর সেº কােন˜ কের 0দেন িযিনও
জয়নবেক বেলন 0য তােদরেক অিবলেyর 0বিরেয় আসেত হেব এবং িসঁিড় িদেয় িনেচ 0নেম আসার 0চŽা করেত হেব।
জয়নব এই পরামশ k 1হণ কেরন এবং স™ত হন এবং কল 0শষ হওয়ার আেগ বেলন 0য তারা তা করার 0চŽা
করেব।218,219,391,392
১০.১১.৫.১২ ৯৯৯-এর সেº জয়নেবর 0শষ কেলর পর িতিন আবার šা[dস-এর সেº কেথ বেলন িযিন টাওয়ােরর বাইের দাঁিড়েয়

িছেলন। তাঁর সেº 0ফােন থাকাকালীন šা[dস তার 0ফান অি8িনবাপণকারী
k
[•েiাফর বCােচ\ার-0ক িদেয়িছেলন িযিন
Wায় এক ঘÃা পেনর িমিনেটর জনC তার সেº কথা বেলিছেলন এবং তােক আQন 0থেক বাঁচার পরামশ kিদেয়িছেলন।
কল জুেড় িতিন জয়নবেক আý‡ করেত থাকেলন 0য অি8িনবাপণকারীরা
k
তােক উ^ার করেত আসেছ যিদও িতিন
একজন সহকমÊ 0থেক tেনিছেলন 0য তারা ১০ তলার 0চেয় 0বিশ উপের 0যেত পারেছ না। অবেশেষ জয়নব জবাব
0দওয়া বè কের 0দন এবং অি8িনবাপণকারী
k
বCােচ\ােরর ধারণা 0য িতিন মারা িগেয়িছেলন।S460
১০.১১.৬

•*াট ১১৩

১০.১১.৬.১

lCাট ১১৩-0ত 0রাজেমির ওেয়ওল (পুিলেশর িববৃিতেত এর বানান হেg ওেয়ওউেল; এই িরেপােটk 0সই বানান 0নওয়া
হেয়েছ যা [জJটআই 0ফজ ১ িরেপােটk বCবহার করা হেয়েছ),তার পাটk নার ওলুওয়াসুন (িসউন) তলািব এবং তােদর 0ছাট
0মেয় থাকত। বাইের আওয়াজ tনেত 0পেয় Wায় পূবাé
k ১:৩০ নাগাদ 0সউন 0রাজেমির 0ক ঘুম 0থেক তq েলিছল। তারা
জানলার বাইের তাকােলন এবং 0দখেত 0পেলন 0য বাইের 0লাকজন আQেনর কারেণ িচৎকার কের 0বিরেয় আসেত
বলিছল। তারা অিবলেy 0বিরেয় যাওয়ার িস^াL িনেলন িকÆ সামেনর দরজা 0খালার পর 0দখেত 0পেলন 0য লিবেত ঘন
কােলা 0ধাঁয়া িছল। তারা তার মেধC িদেয় যাওয়ার 0চŽা কেরিছেলন িকÆ এেক অপরেক হািরেয় 0ফেলিছেলন এবং 0বিরেয়
যাওয়ার পথ খুজ
ঁ েত পােরন িন সুতরাং তারা তােদর lCােট 0ফরত এেস িগেয়িছেলন। িসউন িˆতীয় বার 0চŽা কেরিছেলন
িকÆ আবার 0ধাঁয়ার কারেণ তােক িভতের 0ফরেত এেস 0যেত হেয়িছল। িভতের, 0রাজেমির 0বশ কেয়কবার এলএফিব
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আপােরটেরর সেº কথা বেলিছেলন িযিন তােক lCােটর িভতের থাকেত বেলিছেলন 0কননা 0সটাই তােদর জনC সবেচেয়
িনরাপদ Sান িছল 0কননা আQন আরও িনেচর তলায় 0লেগিছল। 0রাজেমির তার বèুেদর 0থেক অেনক কল 0পেয়িছল
এবং তারা তােক 0বিরেয় আসেত বেলিছেলন িকÆ িক করেত হেব তা িনেয় অিন[´ত থাকার কারেণ তারা lCােট রেয়
িগেয়িছেলন।S172,S174,S681
১০.১১.৬.২

Wায় পূবাé
k ২:৩০ নাগাদ অি8িনবাপণকারী
k
হােভk সCাhাস k তােদর দরজায় এেসিছেলন এবং তােদরেক lCােটর িভতের
থাকেত বেলিছেলন 0কননা 0সটাই সবেচেয় সুরিYত Sান িছল এবং আQন আরও িনেচ 0লেগিছল। অি8িনবাপণকারী
k
সCাhাস k0সখান 0থেক চেল 0গেলন এবং বলেলন 0য তােদর Wেয়াজন হেল অি8িনবাপণকারীরা
k
0ফরত আসেবন। অÀ
সমেয়র পর অনC অি8িনবাপণকারীরা
k
জয়নব, 0জেমিময়াহ, 0ডিনস,0মাহা™দ এবং ওমারেক lCােটর িভতের িনেয়
আসেলন এবং বলেলন 0য 0সটা সবেচেয় সুরিYত lCাট িছল। Wায় ৩০ িমিনট পর আেরকজন অি8িনবাপণকারী
k
lCাট
১১৩-এ আসেলন এবং তােদর সকলেক 0বড•েম চেল 0যেত বলেলন। অÀ সমেয়র পর lCােটর মেধC আQন ঢq েক
আসার কারেণ ওলুওয়াসুন চাদর িদেয় µতির একJট দিড় বCবহার কের িব[\ংেয়র বাইের িদেয় নামার 0চŽা করেলন িকÆ
তখনই অি8িনবাপণকারীরা
k
আসেলন এবং তােদর সকলেক অিবলেy 0বিরেয় আসেত এবং 0দৗেড় িনেচ 0নেম 0যেত
বলেলন। 0রাজেমির এবং ওলুওয়াসুন, তােদর 0মেয়েক িপেঠ 0বঁেধ 0দৗেড় 0বিরেয় 0গেলন এবং িসঁিড়র িদেক এিগেয়
0গেলন। 0রাজেমির অনুমািনত কেরিছেলন 0য অনCানC 0লাকজনও একই [জিনস করেবন তেব ঘুটঘুেট অèকার থাকার
কারেণ িতিন তােদরেক িপছন-িপছন আসেত 0দেখন িন। ওলুওয়াসুন-এর িপছন-িপছন ওমার ও বাইের 0বিরেয় আসেলন
এবং একজন অি8িনবাপণকারী
k
তােক িসঁিড় িদেয় 0নেম যাওয়ার পথ 0দখােলন 0কননা িতিন তার আেগ এবং িপছেন
S172,S174,S446,S462,S470-S472,S474,S681
িকছqই 0দখেত পা[gেলন না।
বাইের 0বিরেয় আসার পর ওমার বুঝেত পারেলন 0য
0মাহা™দ তার িপছন-িপছন আেসন িন এবং িতিন তােক কল কের [জŠাসা করেলন 0য িতিন বাইের 0বিরেয় আেসন িন
0কন। 0মাহা™দ বলেলন 0য 0কউ তােক lCােটর বাইের িনেয় যায় িন এবং জয়নব ও 0জেরিময়াহ এবং 0ডিনেসর সেº
িতিন িভতের রেয় িগেয়িছেলন।S446

১০.১১.৬.৩

অি8িনবাপণকারীরা
k
আবার lCাট ১১৩-0ত 0ফরত িগেয় 0সখােন রেয় 0গেছন এমন সকল 0লাকেদরেক উ^ার করার
0চŽা কেরিছেলন িকÆ তারা আবার ১৪ তলায় 0যেত পােরন িন। lCাট ১১৩-এর িভতের 0ধাঁয়া এবং বাে4র কারেণ 0ডিনস,
জয়নব এবং 0জেরিময়াহ-এর মৃতqC হেয় িগেয়িছল এবং পের তােদর 0দহাবেশষ 0সখান 0থেক পাওয়া িগেয়িছল। 0কানও
এক সময় 0মাহা™দ হয় িব[\ং 0থেক ঝাঁপ িদেয়িছেলন বা পেড় িগেয়িছেলন। পড়ার কারেণ িতিন তার Wাণ হািরেয়িছেলন
এবং অি8িনবাপণকারীরা
k
পের বাইের 1াউেhর কােছ তার 0দহ খুেঁ জ 0পেয়িছল।S418,S463

১০.১১.৭

উপসংহার

১০.১১.৭.১

অি8কা: t• হওয়ার সময় ১৪ তলায় উপিSত ১১জেনর মেধC িতন জন অিবলেy আQেনর কথা জানেত 0পের 0বিরেয়
িগেয়িছেলন এবং জ•ির পিরেষবােদর সেº তােদর 0কানও 0যাগােযাগ হয় িন। মেন হয় 0য বািক আটজন িন•বিণতk
কারেণ তােদর lCােট রেয় িগেয়িছেলন:
a. অি8িনবাপণকারীরা
k
বার-বার বC[sগতভােব তােদরেক তােদর lCােট থাকেত বেলিছেলন;
b. লিবর মেধC ঘন 0ধাঁয়া থাকার কারেণ তােদর ধারণা িছল 0য তারা আঁটেক 0গেছ;
c.

0ডিনস মারিফর ýাস এবং গিতশীলতা স}িকkত সমসCা িছল যার ফেল িসঁিড় িদেয় 0বিরেয় আসা তার জনC খুবই
কJঠন হত;

d. 0জেরিময়াহ 0ক রYা করার ইgার কারেণ জয়নব আরও রেয় যাওয়ার জনC বাধC হেয়িছল;
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e. একসােথ আঁটেক পড়ার সময় 0মাহা™দ জয়নব এবং 0জেরিময়াহ-এর Wিত একJট দািয়ে‹র ভাবনা 0বাধ
কেরিছেলন।
১০.১১.৭.২

›ŽÇেপ খুবই অÀ সমেয়র মেধC লিবর িভতের 0ধাঁয়ার অবSা খারাপ হেয় িগেয়িছল এবং কেয়ক িমিনেটর মেধC 0সটা
ঘন হেয় িগেয়িছল এবং তােত দম বè হেয় আসিছল এবং িকছqই 0দখা যা[gল না। অতএব বািসUারা Wথম বার তােদর
lCােটর দরজা খুেল 0দখেলন 0য 0ধাঁয়া মাuািধক ঘন িছল এবং তার মেধC িদেয় যাওয়া সƒব িছল না। Wায় পূবাé
k ১টা
নাগার 0মাহা™দ এবং ওমার Wথম বার িব[\ংেয়র মেধC আQেনর কথা জানেত পারেলন এবং পূবাé
k ১:১৫ অবিদ 0ধাঁয়া
এেতাটা 0বিশ ঘন হেয় িগেয়িছল 0য তার মেধC িদেয় যাওয়া সƒব মেন হ[gল না।

১০.১১.৭.৩

Wায় পূবাé
k ১:৫৬ নাগাদ মাহমুেদর সেº তার কেল 0মাহা™দ 0হিলক>ার পাঠােনার অনুেরাধ কেরিছেলন এবং ওমার
বেলেছন 0য পূবাé
k ২:৪৫-এর িকছq সময় পর িতিন এবং 0মাহা™দ একJট 0হিলক>ার 0দখেত 0পেয়িছেলন এবং তারা
0ভেবিছেলন 0য তােদর উ^ার করার জনC 0হিলক>ােরর কােছ একJট দিড়র মই থাকেব। অতএব 0হিলক>ারেক 0দখেত
পাওয়ার পর হয়েতা তােদর মেধC একJট ধারণা 0জেগ উেঠিছল 0য তােদরেক 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করা 0যেত
পাের। তেব 0হিলক>ার 0দখেত পাওয়ার আেগ এবং পের উভয় সময় 0মাহা™দ এবং ওমার উভয় বেলেছন 0য ঘন 0ধাঁয়ার
কারেণ তারা আটেক পেড়েছ এবং অি8িনবাপণকারীরা
k
তােদরেক lCােটর িভতের থাকেত বলিছেলন 0কননা 0সটা থাকার
সবেচেয় সুরিYত Sান িছল।

১০.১১.৭.৪

আQেনর কথা tনেত 0পেয় 0মাহা™েদর বাগদ×া, আমাল আল-হqথাইিফ পূবাé৬টার
k
িকছq সময় পর টাওয়াের
এেসিছেলন। িতিন 0মাহা™েদর সেº কথা বেলন িন। িতিন 0হিলক>ােরর উপিSিত স}েকk সেচতন িছেলন এবং িতিন
বেলেছন 0য,
"আিম বুঝেত পারিছ না *য *হিলক•ার *সখােন *কন িছল। টাওয়ােরর িভতের উপিJত *লােকরা
অবশCই *সটােক *দখেত *পেয়িছেলন এবং *ভেবিছেলন *য *সটা তােদর সাহাযC করেত এেসেছ। আিম
যিদ টাওয়ােরর িভতের থাকতাম তাহেল আিমও টাওয়ােরর শীষJােন
.
*পৗ¢ছােনার *চ¡া করতাম *কননা
আমার ধারণা হত *য *হিলক•ার এেস ছােদ নামেব এবং *লাকেদরেক উdার করেব। পুিলশ িক কের
জানেত পাের *য এটা হয় িন? তারা িক কের জােনন *য *লােকরা ভােব িন *য *হিলক•ার তােদরেক
উdার করেত *সখােন (sic) এেসেছ, খন ;কৃতপেX *সটা ›ধুমা ছিব তš লেত *সখােন এেসিছল? আমার
মেন হয় না *য *হিলক•ােরর পিরিJিতর *কানও ভােব উপকার হেয়েছ।" S452 (para.56)

১০.১১.৭.৫

পুিলশ 0হিলক>ার স}েকk অমােলর অিভেযাগ এবং দিড়র মই িদেয় উ^ার করার স}েকk ওমার-এর মLেবCর সেùও
সাYCWমাণ ইিºত কের না 0য ১৪ তলায় রেয় িগেয় িছেলন এমন 0কানও বC[s পুিলশ 0হিলক>ােরর কারেণ রেয় যাওয়ার
িস^াL 1হণ কেরিছেলন। ওমার এবং 0মাহা™দ হয়েতা মেন কের থাকেত পােরন 0য সƒবত 0হিলক>ােরর সাহােযC
উ^ার করা 0যেত পাের িকÆ এই ধারণা গেড় 0তালার আেগ তােদর মেন ইিতমেধC এই ধারণাও িছল 0য তারা আটেক
পেড়েছ। পুিলশ 0হিলক>ার উপিSত থাকার কারেণ তােদরেক িব[\ংেয়র িভতের রেয় যাওয়ার জনC Wেণািদত করা হয়
িন। তারা িব[\ংেয়র উপেরর িদেক উেঠ যান িন। এই ছাড়া 0হিলক>ােরর িবষেয় 0কানও পুিলেশর িববৃিত বা মLেবCর
কারেণও তােদর রেয় যাওয়ার জনC Wেণািদত করা হয় িন।

১০.১২

১৩ তলা

১০.১২.১

অি8কা: t• হওয়ার সময়, ১৩ তলায় উপিSত সকল 0লাকজন আQেনর িবষেয় সেচতন হওয়ার পর অিবলেy বাইের
0বিরেয় এেসিছেলন। অি8কা: চলাকালীন ১৩ তলার 0কানও বািসUা 0থেক 0কানও ইমােজk[d কল 1হণ করা হয় িন
এবং Wথম 0হিলক>ার এেস 0পৗ|ছােনার আেগই তারা সকেল িব[\ং 0থেক বাইের 0বিরেয় এেসিছল।S181-S200

১০.১৩

১২ তলা
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১০.১৩.১

অি8কাে:র সময় ১২ তলায় বােরা জন 0লাক িছেলন। আQন 0লেগেছ তা জানার পর অিবলেy দুই জন 0লাক 0সখান
0থেক 0বিরেয় এেসিছেলন। অনC ১০ জন 0লাক Wথেম রেয় িগেয়িছেলন 0কননা এলএফিব তােদরেক যথাSােন থাকেত
বেলিছল এবং তােদর ধারণা িছল 0য তারা 0সই না 0ধাঁয়ার মেধC িদেয় 0বিরেয় আসেত পারেবন না 0যটা খুবই €ুত লিবর
মেধC ভের িগেয়িছল। অি8িনবাপণকারীরা
k
তােদর কােছ 0পৗ|িছেয় িছেলন এবং তােদরেক বার কের িনেয় এেসিছেলন।
এেদর মেধC িব[\ংেয় রেয় িগেয়িছেলন এমন 0কানও বC[s উপেরর তলার িদেক উেঠ যান িন। এেদর মেধC 0কানও 0লাক
ঘটনাSেল 0হিলক>ার থাকার কারেণ বা 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করার ধারণার কারেণ রেয় যান িন। এমন 0কানও
সাYCWমাণ 0নই যা ইিºত কের 0য 0হিলক>ারেদর িবষেয় পুিলেশর 0কানও িববৃিত বা মLেবCর কারেণ তােদর গড়ার
িদেক রেয় যাওয়ার িস^াL Wভািবত হেয়িছল।S201-S214

১০.১৪

১১ তলা

১০.১৪.১

অি8কা: t• হওয়ার সময় ১১ তলায় ১৬ জন 0লাক িছেলন। আQেনর িবষেয় জানেত পারার পর তােদর মেধC এগােরা
জন Wায় অিবলেy 0সখান 0থেক 0বিরেয় এেসিছেলন। তােদর মেধC একজন আলী ইয়াওয়ার জাফাির িনেচ 0নেম আসার
সময় অŠান হেয় িগেয়িছেলন এবং অি8িনবাণকারীরা
k
তােক বাইের িনেয় িগেয়িছেলন। চার জন 0লাক ১১ তলায় রেয়
িগেয়িছেলন এবং অি8িনবাপণকারীেদর
k
এেস তােদরেক উ^ার করার অেপYা কেরিছেলন। আবেদসলাম সা5ার তার
lCােট রেয় িগেয়িছেলন এবং 0সখােনই মারা িগেয়িছেলন।

নাম
আবেদসলাম সা5ার
আলী ইয়াওয়ার
জাফাির

বয়স

বািসUা

মৃত

৭৭

lCাট ৮১

lCাট ৮১

৮১

lCাট ৮৬

১০ তলার লিব

১০.১৪.২

•*াট ৮১

১০.১৪.২.১

lCাট ৮১-এ আবেদসলাম সা5ার একলা থাকেতন। িতিন দুইJট ইমােজk[d কল কেরিছ;0লন এবং তারপর তার 0ছেল
0মাহা™দ সা5ার 0ক 0ফান কের দীঘ সময়
k
ধের তার সেº কথা বেলিছেলন। পূবাé
k ০১:২৪:৫২ নাগাদ আবেদসলাম ৯৯৯
0ক কল কেরিছেলন এবং তােক এলএফিব-এর সেº কােন˜ করা হেয়িছল। আবেদসলাম এলএফিব অপােরটরেক
বেলিছেলন 0য lCাট ৯১-এ আQন এেস 0গেছ এবং িতিন ভয় পা[gেলন 0কননা পূেব একই
k
তলায় জল ভের িগেয়িছল।
অপােরটর তােক আý‡ কেরন 0য দমকল বািহনী এই পিরিSিতেক সামলােgন। িতিন আবেদসলামেক [জŠাসা কেরন
0য তার lCােট 0ধাঁয়া আেছ িকনা িকÆ তার জবাব 0দওয়ার আেগই কল 0শষ হেয় যায়।220,393,394 তার 0ছেলর িববৃিত 0থেক
মেন হয় 0য আবেদসলােমর ধারণা িছল 0য তার উপেরর তলায় আQন 0লেগিছল 0কননা পূেব kতার 0সই Wিতেবশীেদর
সেº সমসCা হেয়িছ;ল।S476 পূবাé
k ০১:৩২:৩২ নাগাদ আবেদসলাম িˆতীয় বার ৯৯৯-0ক কল কেরিছেলন এবং আবার
তােক এলএফিব অপােরটেরর সেº কােন˜ করা হেয়িছল এবং কল 0শষ হেয় যাওয়ার আেগ িতিন বেলিছেলন 0ত আQন
তার lCােটর মেধC এেস 0গেছ।221,395,396

১০.১৪.২.২

আনুমািনক পূবাé
k ১:৪৫ নাগাদ 0মাহাে™দ তার বাবা 0থেক একJট কল 0পেয়িছেলন 0যখােন িতিন বেলিছেলন 0য িব[\ংেয়
আQন 0লেগেছ। 0মাহা™দ তােক 0বিরেয় আসেত বলেলন যিদও িতিন জানেতন 0য কােরার সাহাযC ছাড়া তার বাবা'র
জনC িসঁিড় িদেয় 0নেম আসা অসƒব হেব। 0মাহা™দ (রণ কেরেছন 0য Wায় পূবাé
k ২:৩০ নাগাদ কল 0শষ হওয়ার আেগ
আQন তার বাবা'র lCােটর িদেকর িব[\ংেয়র অংেশ আQন ছিড়েয় যাওয়ার সময় তার বাবা কাশিছেলন এবং তার িনýাস
িনেত খুব সমসCা হ[gল।S476 অি8কাে:র সময় আবেদসলাম িকÆ এমিপএস-এর 0কানও সদেসCর সেº কথা বেলন িন।
0কানও ইমােজk[d কেল বা 0মাহা™েদর িববৃিতেত 0হিলক>ােরর 0কানও কথা উে¼খ করা হয় িন।

১০.১৪.৩

•*াট ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫

১০.১৪.৩.১

lCাট ৮২-0ত নাতাশা এলকক ও অCাrিন [(থ এবং তােদর ছয় বছর বয়সী 0মেয় থাকত। অি8কা: চলাকালীন সমেয়,
নাতাশা ৯৯৯-0ক ১৪টা কল কেরিছেলন এবং ১২টা কেল (একজন ইমােজk[d অপােরটেরর সেº কােন˜ হওয়ার আেগ
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দুইJট কল 0কেট িগেয়িছল) দমকল বািহনীর (এলএফিব এবং এেস½) সেº কথা বেলিছেলন। আনুমািনক পূবাé
k ৪:৪০
নাগাদ অি8িনবাপণকারীরা
k
এেস তােদরেক উ^ার না করা পযL
k নাতাশা এবং তার পিরবার তােদর lCােটর িভতের
িছেলন। এটা নানান কারেণ িছল; লিবর মেধC ঘন 0ধাঁয়া এবং দৃJŽর 0Yu !াস হওয়া, যথাSােনর থাকার পরামশ, k িবýাস
0য অি8িনবাপণকারীরা
k
অি8কা:Jটেক িনয়ি‚ত করেত পারেবন, িসঁিড়েত অজানা পিরিSিতর ভয় এবং তােদর 0ছাট
0মেয়েক রYা করার ইgা। অেনক বার নাতাশা অনুেরাধ কেরিছেলন 0য তােদর জানলার কােছ 0যন একJট 0চির িপকার
িনেয় আসা হয় যােত তার সাহােযC তারা 0নেম আসেত পাের। 0কানও ৯৯৯ কল বা িববৃিতেত 0হিলক>ােরর 0কানও কথা
উে¼খ করা হয় িন।S218,S464,S465,397-410
১০.১৪.৩.২

lCাট ৮৩-এর একমাu বািসUা িছেল এলিপিডও 0বািনফািসও িযিন Wথেম রেয় িগেয়িছেলন 0কননা তার পিরবার তােক
থাকেত বেলিছল এবং 0কননা দৃJŽশ[sহীন আর বৃ^ হওয়ার কারেণ তার সাহােযCর Wেয়াজন িছল। অি8িনবাপণকারীরা
k
তােক এেস বাঁিচেয় বাইের িনেয় িগেয়িছেলন এবং তারা সকাল ৮:০৭ নাগাদ িব[\ং 0থেক 0বিরেয় এেসিছেলন। িমiার
0বািনফািসও টাওয়ার 0থেক বাঁিচেয় বার কের িনেয় আশা 0শষ উ×রজীবী িছেলন।S220,S477

১০.১৪.৩.৩ lCাট ৮৪-এর দুইজন বািসUা ¾ািন6াভ লুিকচ এবং িমরান লভিসন Wথেম রেয় িগেয়িছেলন 0কননা যখন তারা Wথম বার

0বিরেয় আসার 0চŽা কেরিছেলন তখন লিবর মেধC ঘন কােলা 0ধাঁয়া ভিতk িছল এবং তার মেধC িদেয় যাওয়ার 0চŽা করার
সময় তারা িব2াL হেয় িগেয়িছেলন। ¾ািন6ােভর এই ধারণাও িছল 0য সাধারণত আQনেক lCােটর িভতেরই িনয়ি‚ত
কের 0ফলা হয়। তারা একJট 0হিলক>ার 0দখার কথা (রণ কেরন এবং িমরােনর ধারণা িছল 0য 0সটা হয়েতা দিড় বা মই
িনেচ 0ফলেত পাের যিদও ¾ািন6াভ িবýাস কেরন িন 0য এমন িকছq হেত পাের (এটা িকÆ িমরান ˆারা উে¼খ করা হয়
িন)। তেব, 0সই ধারণা িনিবেশেষ
k
উভয় 0সখান 0থেক 0বিরেয় যাওয়ার িস^াL িনেয় িছেলন এবং িসঁিড় পযL
k 0পৗ|িছেয়
সুরিYতভােব বাইের 0বিরেয় এেসিছেলন এবং তারা পূবাé
k ১:৪৯ নাগাদ িব[\ং 0থেক চেল িগেয়িছেলন।S222,S223,S478
১০.১৪.৩.৪

আQন 0লেগেছ তা জানেত পারার পর Wায় অিবলেy lCাট ৮৫-এর পাঁচজন বািসUারা চেল িগেয়িছেলন।S225,S226

১০.১৪.৪

•*াট ৮৬

১০.১৪.৪.১

অি8কা: t• হওয়ার সময় আলী ইয়াওয়ার জাফাির ও তার ÿী ফািতমা জাফাির এবং তােদর দুইজন 0মেয় মািরয়া আর
নািদয়া lCাট ৮৬-এ িছেলন। তারা জ•ির পিরেষবােদরেক 0কানও কল কের িন। অি8কা: t• হওয়ার অÀ সময় পর
0পাড়ার গè পাওয়া এবং বাইের জ•ির পিরেষবােদরেক 0দখেত পাওয়ার পর কী হেg তা জানার জনC ফািতমা এবং
মািরয়া িনেচ িগেয়িছেলন। নািদয়া এবং আিল lCােটর িভতের রেয় িগেয়িছেলন তেব িনেজেদরেক 0বিরেয় আসার জনC
µতির করিছেলন। মািরয়া এবং ফািতমা টাওয়ার 0ছেড় বাইের 0বিরেয় আসেলন এবং বাইের অি8কাে:র Q•‹ 0দখেলন
সুতরাং তারা নািদয়ার 0মাবাইল এবং বাসার 0ফােন কল করেলন। 0কউ জবাব না 0দওয়ার কারেণ তারা উপেরর তলায়
0ফরত যাওয়ার 0চŽা কেরিছল িকÆ অি8িনবাপণকারীরা
k
তােদরেক িতন তলার উপের 0যেত 0দন িন সুতরাং তারা 0ফরত
বাইের এেস িগেয়িছল।S479,S480

১০.১৪.৪.২

lCােটর িভতের নািদয়া এবং আিল ও বাইের 0বিরেয় যাওয়ার িস^াL িনেয় িছেলন এবং মুহqেতkর মেধC আQন তােদর
জানলার বাইের 0পৗ|িছেয় িগেয়িছল এবং িভতের ঢq েক এেসিছল। তােদর lCাট 0ছেড় 0বিরেয় আসার পর তারা িনেচ
যাওয়ার জনC িলফেটর মেধC ঢq কেলন। িলফট ১০ তলায় এেস 0থেম িছল এবং ঘন 0ধাঁয়ােত ভের িগেয়িছল এবং লাইটও
বè হেয় িগেয়িছল। িকছq মুহqতk পর িলফেটর দরজা আবার বè হেয় িগেয়িছল এবং 0সJট িনেচর তলার িদেক নামেত t•
কেরিছল। িনেচর তলায় 0পৗ|ছােনার পরই নািদয়া আবার 0দখেত 0পেলন এবং িতিন বুঝেত পারেলন 0য আিল িলফেট
িছেলন না এবং িতিন অনুমান করেলন 0য িতিন হয়েতা ১০শম তলায় িলফট 0থেক 0বিরেয় িগেয়িছেলন 0কননা িলফট
tধুমাu 0সই তলায় 0থেমিছল।S479 পের অি8িনবাপণকারীরা
k
১০শম তলার লিবেত আিল-0ক খুেঁ জ 0পেয়িছেলন এবং
S482,S483
তােক িব[\ং 0থেক বাইের িনেয় এেসিছেলন।
টাওয়ােরর বাইের তােক মৃত 0ঘািষত করা হেয়িছল।

১০.১৪.৫

উপসংহার
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১০.১৪.৫.১

অি8কাে:র সময় ১১ তলায় উপিSত ১৬ জন বািসUােদর মেধC ১১জন 0লাক অি8কাে:র বCাপাের সেচতন হওয়ার অÀ
সমেয়র পের এবং Wথম 0হিলক>ার এেস 0পৗ|ছােনার আেগ বাইের 0বিরেয় িগেয়িছেলন। দুঃখজনকভােব িনেচ 0নেম
আসার সময় ১০শম তলায় তার 0মেয় 0থেক আলাদা হেয় যাওয়ার পর আলী ইয়াওয়ার জাফাির মারা িগেয়িছেলন। নাতাশা
এবং তার পিরবােরর Wথেম রেয় যাওয়ার কারণ মেন হয় ঘন 0ধাঁয়া, িকছqই 0দখেত না পাওয়া, যথাSােন থাকার িনেদk শ,
িবýাস 0য অি8িনবাপণকারীরা
k
অি8কা:Jটেক িনিভেয় 0ফলেত পারেবন, িসঁিড়েত অŠাত পিরিSিত এবং তােদর 0ছাট
0মেয়র রYা করা িছল। lCাট ৮৩-0ত িমiার 0বািনফািসও তার দৃJŽহীনতা এবং কােরার এেস তােক উ^ার করার
Wেয়াজেনর কারেণ রেয় িগেয়িছেলন এবং lCাট ৮৪-এর বািসUারা Wথেম ঘন 0ধাঁয়ার কারেণ রেয় িগেয়িছেলন। এমন
0কানও সাYCWমাণ 0নই যা ইিºত কের 0য কাউেক ছাদ 0থেক বা 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করার ধারণা 0দওয়া
হেয়িছল অথবা কাউেক 0হিলক>ােরর উপিSিত বা 0হিলক>ার স}েকk 0কানও িববৃিতর কারেণও রেয় যাওয়ার জনC
Wেণািদত করা হয় িন।

১০.১৫

১০শম তলা

১০.১৫.১

অি8কা: t• হওয়ার সময় ১০শম তলায় উপিSত সকল 0লাকজন িব[\ং 0থেক 0বিরেয় আসেত এবং বাঁচেত
0পেরেছন। তােদর মেধC 0কউ উপেরর িদেক উেঠ আেসন িন এবং 0বিরেয় আসার আেগ কােরা পুিলেশর সেº 0যাগােযাগ
হয় িন। তােদর সাYCWমােণ বা ৯৯৯ কেল 0কউ 0হিলক>ােরর 0কানও কথা উে¼খ কের িন।

১০.১৫.২

lCাট ৭১ - আQন 0লেগেছ তা জানেত পারার পর বািসUা 0সখান 0থেক 0বিরেয় আসার 0চŽা কেরিছেলন িকÆ 0দখেলন
0য ইিতমেধC লিব অèকার এবং ঘন 0ধাঁয়ােত ভিতk িছল িকÆ িতিন িসঁিড় পযL
k 0পৗ|ছেত 0পেরিছেলন এবং িনেচ 0নেম
আসেত 0পেরিছেলন এবং পেথ তার একজন দমকলকমÊর সেº 0দখা হেয়িছল িযিন তােক 0বিরেয় 0যেত বেলিছেলন।
িতিন 0কানও ৯৯৯ কল কেরন িন।S229

১০.১৫.৩

\\lCাট ৭২ - তার 0ছেল 0থেক কল আসার পর বািসUা জানেত পারেলন 0য আQন 0লেগেছ। Wথেম িতিন তার lCােটর
িভতের িছেলন 0কননা বাইের িসঁিড়েত একজন অি8িনবাপণকারী
k
এবং এলএফিব অপােরটর উভয় তােক যথাSােন
থাকেত বেলিছেলন। তˆCতীত লিবেত 0ধাঁয়া এেতাটা ঘন িছল 0য তার মেধC িদেয় যাওয়া সƒব িছল না। পরবতÊকােল
অি8িনবাপণকারীরা
k
তােক উ^ার কেরিছেলন।S231,S487,S488

১০.১৫.৪

lCাট ৭৩ - 0ধাঁয়ার গè পাওয়ার পর চারজন বািসUা অিবলেy তােদর lCাট 0থেক 0বিরেয় যাওয়ার 0চŽা কেরিছেলন
িকÆ তারা 0দখেলন 0য ইিতমেধC লিব ঘন কােলা 0ধাঁয়ােত ভের িগেয়িছল। তারা দমকল বািহনীেক 0বশ কেয়কটা ৯৯৯
কল কেরিছল এবং Wথেম তােদরেক তােদর lCােটর িভতের থাকেত বলা হেয়িছল তেব পের পরামশ kপিরবিতkত হওয়ার
পর তােদরেক 0বিরেয় 0যেত বলা হেয়িছল। তেব িবপদ 0কাথায় আেছ এবং িসঁিড় িনরাপদ আেছ িকনা তা না জানার
কারেণ তারা অি8িনবাপণকারীেদর
k
ˆারা উ^ার না করা পযL
k তােদর যথাSােন িছেলন।S235-S244

১০.১৫.৫

lCাট ৭৪ - আQন 0লেগেছ তা জানেত পারার পর দুইজন বা[dদা 0বিরেয় যাওয়ার 0চŽা কেরিছেলন িকÆ ইিতমেধC লিব
ঘন 0ধাঁয়ােত ভের িগেয়িছল যার কারেণ তারা 0বিরেয় আসেত পারিছল না। তারা এলএফিব-এর সেº কথা বেলিছেলন
িকÆ তােদরেক যথাSােন থাকা এবং উ^ােরর অেপYা করেত বলা হেয়িছল। অবেশেষ অি8িনবাপণকারীরা
k
এেস
তােদরেক বাঁিচেয় বাইের িনেয় িগেয়িছেলন।S244,S246

১০.১৫.৬

lCাট ৭৫ - আQন 0লেগেছ তা বুঝেত পারার পর অিবলেy বািসUা তার lCাট 0ছেড় বাইের 0বিরেয় িগেয়িছেলন। ঘন
0ধাঁয়ার সেùও িতিন িসঁিড় িদেয় 0নেম সুরিYতভােব বাইের 0বিরেয় 0যেত 0পেরিছেলন এবং িতিন ৯৯৯-0ক কল কেরন
িন।S248,S489

১০.১৫.৭

lCাট 76 - আQন 0লেগেছ তা বুঝেত পারার পর অিবলেy দুইজন বািসUা তার lCাট 0ছেড় বাইের 0বিরেয় িগেয়িছেলন
এবং তারা ৯৯৯-0ক কল কেরন িন।S250,S252,S491,S492
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১০.১৫.৮

১০শম তলা 0থেক 0বিরয়া আসার িস^াL িবলিyত কেরিছেলন এমন সকল বC[sরা ঘন 0ধাঁয়া এবং/অথবা এলএফিব ˆারা
যথাSােন থাকার পরামেশরk কারেণ এই পদেYপ 1হণ কেরিছেলন। 0হিলক>ার উপিSত থাকার কারেণ বা 0হিলক>ার
স}িকkত 0কানও িববৃিত বা মLেবCর কারেণ তােদরেক রেয় যাওয়ার জনC Wেণািদত করা হয় িন।

১০.১৬

৯বম তলা

১০.১৬.১

অি8কা: t• হওয়ার সময় ৯বম তলায় উপিSত সকল 0লাক আQন 0লেগেছ তা বুঝেত পারার পর অিবলেy 0বিরেয়
িগেয়িছেলন এবং 0বঁেচ িগেয়িছেলন। ৯বম তলা 0থেক 0কানও বC[s িব[\ংেয়র উপেরর তলায় উেঠ যান িন এবং 0বিরেয়
আসার আেগ তােদর মেধC কােরার পুিলেশর সেº 0কানও 0যাগােযাগ হয় িন। কাউেক এমন 0কানও ধারণা 0দওয়া হয় িন
0য ছােদর 0থেক বা 0হিলক>ােরর সাহােযC তােদরেক উ^ার করা 0যেত পাের। lCাট ৬৫-এর দুইজন বািসUা ছাড়া
সকেল Wথম 0হিলক>ার এেস 0পৗ|ছােনার আেগই িব[\ং 0থেক 0বিরেয় িগেয়িছেলন। অি8িনবাপণকারীেদর
k
এেস তার
দরজা ধা+ােনার কারেণ lCাট ৬৫-এর বািসUার ঘুম 0ভেঙ যায় এবং অি8িনবাপণকারীরা
k
িনঃýাস লইবার য‚ বCবহার
কের তােক ও তার 0ছাট 0মেয়েক বাইের িনেয় যান। ৯বম তলার বািসUােদর ˆারা 0কানও ৯৯৯ কল করা হয় িন। 0সই
রােত lCাট ৬১ এবং ৬৩-0ত 0কউ িছেলন না।S260,S262,S265,S267-S269,S273,S275,S277 lCাট ৬৬-এর বািসUা হনান ওয়াহািব
িব[\ং 0থেক 0বিরেয় আসার পর Wথম বার 0হিলক>ােরর িবষেয় সেচতন হন 0কননা িতিন তার আওয়াজ 0পেয়িছেলন
িকÆ 0সটােক 0দখেত পােরন িন এবং িতিন 0ভেবিছেলন 0য 0সটা 0লাকেদর সাহাযC করেত এেসেছ।S281,S282

১০.১৭

৮তম তলা

১০.১৭.১

অি8কা: t• হওয়ার অÀকাল পেরই lCাট ৫১-এর বািসUা খািলদ আহেমদ ৮ তলায় তার Wিতেবশীেদরেক সেচতন
কেরিছেলন সুতরাং সকল WÐত 0লাকজন Wায় অিবলেy িব[\ং 0থেক 0বিরেয় এেসিছেলন এবং এটা Wথম 0হিলক>ার
এেস 0পৗ|ছােনার আেগ িছল।224 ৮তম তলা 0থেক 0কানও ৯৯৯ কল করা হয় িন। এই ঘটনার অেনক উ×রজীবী বণনা
k
কেরেছন 0য িকভােব Wথেম হালকা 0ধাঁয়ার গè পাওয়ার িকছq িমিনেটর মেধCই 0ধাঁয়া ঘন হেয় িগেয়িছল এবং তােত দম
বè হেয় আসিছল।S493-S500,S502-S509 lCাট ৫১-এর আিমনা 0মাহা™দ বােদ আর 0কানও উ×রজীবী 0হিলক>ােরর 0কানও
কথা উে¼খ কের িন এবং িতিন পের [জŠাসা কেরিছেলন 0য 0হিলক>ােরর সাহােযC 0লাকেদরেক উ^ার করার 0চŽা
0কন করা হয় িন।S496

১০.১৮

৭ম তলা

১০.১৮.১

আQন 0লেগেছ তা বুঝেত পারার পর বা পূবাé
k ১টার িকছq সময় পর 0লাকেদরেক বার করার জনC অি8িনবাপণকারীেদর
k
এেস 0পৗ|ছােনা এবং তােদর ˆারা 0সখান 0থেক চেল যাওয়ার িনেদk শ 0দওয়ার পর অিবলেy ৭তম তলার সকল বািসUারা
তােদর lCাট 0ছেড় িব[\ং 0থেক বাইের 0বিরেয় িগেয়িছেলন। সকেল Wথম 0হিলক>ার এেস 0পৗ|ছােনার আেগ 0বিরেয়
িগেয়িছেলন বােদ lCাট ৪৪-এর িতনজন বািসUা। lCাট ৪৪-এর বািসUারা তােদর lCাট 0ছেড় 0বিরেয় িগেয়িছেলন িকÆ
৪তম তঅলায় ঘন 0ধাঁয়ার স™ুখীন হওয়ার পর তারা িফের 0যেত বাধC হেয়িছল। তারা 0য আটেক পেড়েছ, এই ধারণার
সােথ তারা এলএফিব-এর সেº কথা বেলিছেলন এবং তােদরেক উ^ার করার অেপYা করেত বলা হেয়িছল।
অি8িনবাপণকারীেদর
k
0পৗ|ছােনার এবং তােদরেক 0বিরেয় 0যেত বলার পর তারা 0বিরেয় এেসিছেলন এবং পূবাé
k
০১:৪৮:০৪ নাগাদ তারা িব[\ং 0থেক 0বিরেয় িগেয়িছেলন।S128,S390,S512-S544,224 lCাট ৪৩-এর বািসUা মাইেকল
0সািবজ~াক বােদ আর 0কানও অনC WতCYদশÊ 0হিলক>ােরর কথা উে¼খ কেরন িন এবং িতিন পরবতÊকােল [জŠাসা
কেরিছেলেন 0য 0হিলক>ার বCবহার কের উপর 0থেক জল ঢালা হয়িন 0কন।S517

১০.১৯

৬ম তলা
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১০.১৯.১

অি8কা: t• হওয়ার সময় ৬ম তলায় উপিSত সকল 0লাকজন আQেনর িবষেয় সেচতন হওয়র পর অিবলেy 0বিরেয়
িগেয়িছেলন। অি8িনবাপণকারীরা
k
৬ তলায় িছেলন এবং 0লাকেদরেক চেল যাওয়ার িনেদk শ িদ[gেলন। ৬ তলা 0থেক
0কানও ৯৯৯ কল করা হয় িন এবং সকল 0লাকজন Wথম 0হিলক>ার এেস 0পৗ|ছােনার আেগ বা তার অÀ সময় পর
িব[\ং 0থেক 0বিরেয় িগেয়িছেলন এবং িসিসJটিভ অনুসাের তােদর মেধC 0শষ বC[s পূবাé
k ০১:৪৮:২২ নাগাদ 0বিরেয়
িগেয়িছেলন। 0কান WতCYদশÊ তােদর সাYCWমােণ 0হিলক>ােরর 0কানও কথা উে¼খ কেরন িন।S139,S545,S553,S556-S558,224

১০.২০

৫ম তলা

১০.২০.১

অি8কা: t• হওয়ার সময় ৫ম তলায় উপিSত সকল 0লাকজন আQন 0লেগেছ তা বুঝেত পারার পর অিবলেy অথবা
অি8িনবাপণকারীেদর
k
ˆারা 0বিরেয় যাওয়ার িনেদk শ 0দওয়ার পর 0বিরেয় িগেয়িছেলন বােদ lCাট ২৩-এর দুইজন বািসUা
যােদর ধারণা িছল 0য তারা ঘন 0ধাঁয়ােত আটেক 0গেছন এবং Wথেম তােদর lCােটর িভতের রেয় িগেয়িছেলন। তারা
তােদর জানলার বাইের এলএফিব-এর একJট িসঁিড়র ˆারা 0বঁেচ 0বিরেয় 0যেত পেরিছেলন।S563,S572 lCাট ২৩-এর বােদ
সকেল Wথম 0হিলক>ার এেস 0পৗ|ছােনার আেগ িব[\ং 0থেক 0বিরেয় িগেয়িছেলন।S83,S300,S301,S345,S563-S585

১০.২১

৪তম তলা

১০.২১.১

অি8কা:Jট ৪তম তলার lCাট ১৬ 0থেক t• হেয়িছল। আQন 0লেগেছ তা বুঝেত পারার পর এবং ঘন 0ধাঁয়া উঠেত
0দেখ ৪তম তলায় উপিSত সকল 0লাকজন শী¹ই 0বিরেয় িগেয়িছেলন, বােদ lCাট ১২-এর দুইজন বািসUা। lCাট ১২ 0ত
0ডিভড 0বËািমন বেলেছন 0য Wথেম িতিন এবং তার গালেšh
k
Wথেম রেয় িগেয়িছেলন 0কননা তারা 0কানও আQন বা
0ধাঁয়া 0দখেত পা[gেলন না এবং তােদর ধারণা িছল 0য আQনেক lCােটর িভতেরই িনিভেয় 0ফলা হেব এবং 0সই সেº
িতিন িব[\ংেয় আQন লাগার পিরিSিতেত যথাSােন থাকার িনেদk শনা স}েকkও সেচতন িছেলন। তেব 0ধাঁয়ার পিরিSিত
আরও খারাপ হওয়ার পর এবং অনCানCেদর ˆারা তােদরেক 0বিরেয় আসেত বলার পর তারা বাইের 0বিরেয় 0গেলন।S602
৪তম তলার সকল বািসUারা Wথম 0হিলক>ার এেস 0পৗ|ছােনার আেগ বা তার অÀ সময় পর িব[\ং 0থেক 0বিরেয়
িগেয়িছেলন এবং িসিসJটিভ অনুসাের তােদর মেধC 0শষ বC[s পূবাé
k ০১:৪৬:২১ নাগাদ 0বিরেয় িগেয়িছেলন।224 তােদর
সাYCWমােণ এেদর মেধC 0কউ 0হিলক>ােরর 0কানও কথা উে¼খ কেরন িন।S588-S612

১০.২২

৩তম তলা

১০.২২.১

অি8কা: t• হওয়ার সময় ৩তম তলায় উপিSত সকল 0লাকজন আQন 0লেগেছ তা জানেত পারার পর Wায় অিবলেy
Wথম 0হিলক>ার এেস 0পৗ|ছােনার আেগ 0বিরেয় িগেয়িছেলন বােদ lCাট ৯-এর বািসUারা।S559-S562,S613-S616,224 lCাট ৯এর পাঁচজন বািসUারার (বাবা-মা এবং িতনজন বাäা) অি8িনবাপণকারীেদর
k
এেস তােদরেক উ^ার করার অেপYা
কেরিছেলন 0কননা মািরেকা টেয়ািশেমা-লুইস হqইলেচয়াের িছেলন এবং 0কউ তােক তq েল িসঁিড় িদেয় িনেচ না িনেয় 0গেল
িতিন 0বিরেয় 0যেত পারেতন না।S617-S6200কউ 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করার আশায় রেয় যান িন।

১০.২৩

১লা এবং ২তম তলা

১০.২৩.১

Q•তর আQন 0লেগেছ তা 0বাঝার পর ১লা (0মজানাইন) এবং ২তম তলার lCােটর বািসUারা অিবলেy িব[\ং 0ছেড়
0বিরেয় িগেয়িছেলন।S621-S630
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ভাগ III - উপসংহার
১১

উপসংহার

১১.১

উপসংহােরর উেÅশC হেg ভাগ ৪-এ িব‡ািরতভাব বিণতk 0রফােরেdর শতkািদেক িবেশষভােব সেyাধন করা। WেতCকJট
0রফােরেdর শতk িনেয় আলাদা-আলাদা কের িবেবচনা করা হেয়েছ।

১১.২

1. ১৯ Gসে`•র ২০১৭ তািরেখ নািবল –েকয়র šারা qজু করা অিভেযাগ িনেয় তদ• করা এবং িবেশষভােব
পরীQা করার Gচžা করা Gয:
a. পুিলশ Gহিলক`ার Gমাতােয়ন থাকার কারেণ িকছ’ বািসŸারা GDনেফল টাওয়ােরর িভতের রেয়
িগেয়িছেলন বা
তার শীষbােন
@
চেল এেসিছেলন যােত তােদরেক Gহিলক`ােরর সাহােয* উŠার
করা Gযেত পাের।

১১.৩

সাYCWমাণ ইিºত কের 0য অি8কাে:র সময় 0লাকজন 0বশ কেয়কটা কারেণ িব[\ংেয়র উপেরর তলায় উেঠ
িগেয়িছেলন:
i.

তােদর ধারণা িছল 0য িবপদ তা 0ধাঁয়া হক বা আQন, িব[\ংেয় তােদর িনেচ িছল যার কারেণ তারা িসঁিড় িদেয়
িব[\ং 0থেক 0বিরেয় 0যেত পারেছ না। িকছq 0লাকজন িব[\ংেয়র বাইের আQন এবং 0ধাঁয়ােক উপের উঠেত
0দেখিছল এবং িকছq 0লাকজন িসঁিড় িদেয় িনেচর তলায় 0নেম যাওয়ার 0চŽা কেরিছেলন িকÆ তােদরেক 0ধাঁয়ার
স™ুখীন হেত হেয়িছল।

ii.

িবশৃ,লতা, আতÏ এবং/অথবা িবপদ 0কাথায় আেছ তা না জানেত পারার কারেণ িকছq 0লাকজন অনCানCেদর
গিতিবিধ অনুসরণ কেরিছেলন যারা উপেরর তলায় উেঠ যা[gেলন। উপেরর তলায় উেঠ যা[gেলন এমন িকছq
0লাকজন অনCানCেদরেকও তাই করেত বেল িছেলন। তারা িক করেত পাের 0সই স}েকk 0কানও অনC তেথCর
অভােব তারা এই পরামশ অনু
k
সরণ কেরিছেলন।

iii.

িকছq ¸াধীনভােব িস^াL 1হণ করার জনC খুবই 0ছাট িছেলন এবং তােদর পিরবার তােদরেক উপেরর তলায়
িনেয় িগেয়িছেলন।

১১.৪

১৮, ১৯, ২০ এবং ২২ তলা 0থেক 0য ১৫জেনর 0গা—7 ২৩ তম তলায় উেঠ এেসিছেলন তারা পূবাé
k ১:৪৪ নাগাদ Wথম
0হিলক>ার এেস 0পৗ|ছােনার আেগ এই পদেYপ 1হণ কেরিছেলন। অতএব, তােদরেক 0হিলক>ার উপিSত থাকার
কারেণ উপেরর তলায় যাওয়ার জনC 0Wাৎসািহত করার কথা সƒব নয়। কাউেক জ•ির পিরেষবােদর ˆারা অবিহত করা
হয়িন 0য একJট 0হিলক>ার উপিSত থাকেব।
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১১.৫

0ফােলারা 0নদা (রণ কেরেছন 0য সািকনা আšােসহািব তােক বেলিছেলন 0য িতিন ২৩তম তলায় উেঠ এেসিছেলন
0কননা তােদরেক উপেরর তলায় িগেয় 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার হওয়ার অেপYা করার পরামশ 0দওয়া
k
হেয়িছল।
তেব,সলমাজ সা×ার-এর সাYCWমাণ হেg 0য ফােতেমহ তােক বেলিছেলন 0য িতিন এবং সািকনা িব[\ং 0থেক 0বিরেয়
যাওয়ার উেÅেশC িনেচর তলায় 0নেম যাওয়ার জনC তােদর lCাট 0থেক 0বিরেয় এেসিছেলন িকÆ তােদর অনCানC
বািসUােদর সেº 0দখা হেয়িছল যারা তােদরেক িনেচর তলায় 0যেত মানা কেরিছেলন 0কননা িব[\ংেয়র আরও িনেচর
তলায় আQন 0লেগিছলS292(para.14)। ফােতেমহ সলমাজেক এই কথাও বেলিছেলন 0য িতিন 0যন জ•ির পিরেষবােদরেক
একJট 0চির িপকার িদেয় তােদরেক উ^ার করেত বেলন অথবা একJট এ½েটনেডড িসঁিড় বCবহার করেত বেলন 0যটা
২৩তম তলা পযL
k আসেত পাের। সািকনা এবং ফােতেমহ ২৩ তলায় উেঠ এেসিছেলন এবং সলমাজ একJট 0হিলক>ার
0দেখ ধারণা µতির কেরিছেলন 0য 0সটা হয়েতা 0লাকজনেদরেক উ^ার করেত এেসেছ। িতিন ফােতেমহেক [জŠাসা
করেলন 0য িতিন tনেত পারেছন িকনা িকÆ িতিন tনেত পান িন। সলমাজ ফােতেমহেক বেলিছল 0য 0সটা সƒবত
তােক উ^ার করার জনC এেসেছ। ফােতেমহ সƒবত সািকনার সেº এই তথC 0শয়ার কেরিছেলন িযিন আবার 0কানও
এক সময় 0ফােলারা 0নদােক এই কথা জািনেয়িছেলন। 0যেহতq সািকনা এবং ফােতেমহ উপেরর তলায় উেঠ যাওয়ার পর
Wথম 0হিলক>ার এেস 0পৗ|িছেয় িছল 0সেহতq সলমাজ ফােতেমহ 0ক উপের উেঠ আসার আেগ এই কথা জািনেয়িছেলন
0সটা সƒব নয় 0কননা 0হিলক>ার না 0দখা পযL
k সলমােজর এমন 0কানও ধারণা িছল না। এর সেº যখন িবেবচনা করা
হয় 0য তারা Wথম 0হিলক>ার এেস 0পৗ|ছেনার আেগ উপেরর তলায় উেঠ এেসিছেলন তখন এই সাYCWমাণ ইিºত কের
0য সািকনা এবং ফােতেমহ-এর উপেরর তলায় উেঠ আসার পদেYেপর িপছেন 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার হওয়ার
ধারণার পিরবেতk তােদর WকৃতপেY এই ধারণা িছল 0য তারা িনেচর তলায় 0নেম 0যেত পারেব না। সলমাজ 0থেক এই
খবর পাওয়ার কারেণ হয়েতা তােদর মেন 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করার ভqল ধারণার সৃJŽ হেয়িছল তেব তারা
ইিতমেধC উপেরর তলায় উেঠ এেসিছেলন এবং পরবতÊকােল তােদর ধারণা িছল 0য তারা 0সখােন আটেক পেড়েছন।

১১.৬

সাYCWমাণ ইিºত কের 0য নানান কারেণ 0লাকজন িব[\ংেয়র মেধC তােদর িনজ-িনজ তলায় রেয় িগেয়িছেলন:
i.

এলএফিব কতৃক
k তােদরেক যথাSােন থাকেত বলা হেয়িছল এবং সাধারণত এর সেº তােদরেক আýাসন 0দওয়া
হেয়িছল 0য িভতের থাকাটাই সবেচেয় িনরাপদ জায়গা এবং/অথবা অি8িনবাপণকারীরা
k
তােদর কােছ আসেছন
এই পরামশ নানান
k
মাধCেম 1হণ করা হেয়িছল:
a.

এলএফিব (অথবা অনC একJট এফআরএস) কল হCাhলারেদর সেº 0টিলেফােন;

b. 01নেফল টাওয়ােরর বাইের অবিSত অি8িনবাপণকারীেদর
k
সেº 0টিলেফােন;
c. 01নেফল টাওয়ােরর িভতের বC[sগতভােব সরাসিরভােব অি8িনবাপণকারীেদর
k
0থেক;
d. বাইের অবিSত অি8িনবাপণকারীেদর
k
0থেক যারা সরাসির জানলার কােছ দাঁড়ােনা 0লাকেদর পরামশ k
িদ[gেলন।
ii.

লিবQেলার মেধC ঘন িবষাs 0ধাঁয়া এবং উে¼খেযাগCভােব কম দৃJŽ 0Yেuর (0ধাঁয়া এবং 0কানও আেলা না
থাকার কারেণ) কারেণ 0লােকেদর ধারণা িছল 0য িনেচর তলায় 0নেম 0বিরেয় যাওয়ার জনC তারা িসঁিড় অবিদ
0পৗ|ছােত পারেব না।

iii.

0লােকেদর িবýাস িছল 0য িডজাইেনর মাধCেম এই ধরেণর িব[\ংেয় আQনেক lCােটর িভতের িনয়ি‚ত করা
হয় এবং 0ধাঁয়ােট অবSার সে×ও ঘটনাJটেক িনয়ি‚ত করা হেব এবং িভতের রেয় যাওয়া িনরাপদ গণC করা
হয়।

iv.

িব[\ংেয়র িভতের রাখা সেÏতিচ9 0থেক 0লােকরা যানেতন 0য অি8কাে:র 0কানও ঘটনা ঘটেল তােদরেক
তােদর lCােটর িভতের থাকার পরামশ 0দওয়া
k
হয় অথবা তারা হয়েতা আেগ 0থেক সাধারণত এই ধরেণর Wদান
করা পরামশ স}েকk
k
সেচতন িছেলন িকংবা অি8কাে:র সময় এই তথC খুেঁ জ িছেলন।
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v.

0লােকরা লিবেত িসঁিড়েত িগেয়িছেলন 0যখােন তােদর 0দখা এমন সকল 0লােকর সােথ হেয়িছল যারা িসঁিড় িদেয়
উপের আসিছল এবং তােদরেক হয় 0ফরত 0যেত বা উপের 0যেত বলিছল িকÆ িনেচ 0যেত বারণ করিছল। এর
ফেল িন•বিণতk পিরিSিতর সৃJŽ হেয়িছল:
a.

একJট ধারণা 0য িবপদ িনেচ আেছ যা তােদর িসঁিড় িদেয় 0বঁেচ 0বিরেয় যাওয়ার সƒাবনা 0রাধ করেছ।

b. িবশৃ,লতা, আতÏ এবং/অথবা জানেত না পারা 0য িবপদ 0কাথায় িছল এবং এই কথা খ:ন করার
জনC ›Ž িনেদk শনার অভােব 0লােকরা 0সই িব2ািLকর পরামশ অনু
k
সরণ কের িছেলন এবং িভতের
রেয় িগেয়িছেলন। আQন Jঠক 0কাথায় আেছ তা স}েকk পর›র িবেরাধী তথC 1হণ করার কারেণ
এই পিরিSিত আরও িব2ািLকর এবং আত[Ïত হেয় উেঠিছল।
vi.

িকছq 0লাকজন ¸াধীনভােব িস^াL 1হণ করার জনC খুবই 0ছাট িছেলন এবং তারা তােদর পিরবােরর সেº
িভতের রেয় িগেয়িছেলন।

vii.

দুবলk 0ছাট বাäােদরেক বা পিরবােরর অনCানC সদসCেদরেক লিবেত এবং িসঁিড়েত িবপøনক অবSাQেলা
0থেক রYা করার জনC িকছq 0লােকেদর মেধC একJট বাধCবাধকতার ভাবনা িছল।

viii.

¸াSC সমসCা (Wধানত শারীিরক িকÆ 0জােসফ ডCািনেয়লেসর 0Yেu Šানীয় ও) যার কারেণ তােদর িসঁিড়
বCবহার করা বা কােরার সাহাযC ছাড়া িনেজ 0বিরেয় আসার Yমতায় বাধার সৃJŽ হেয়িছল।

ix.

অনCেদর ˆারা রেয় যাওয়ার জনC উৎসাহ দান (অনCানC 0লাকজন নানান ধরেণর উs কারেণ রেয়
িগেয়িছেলন)।

১১.৭

এমন সাYCWমাণ আেছ যা ইিºত কের 0য টাওয়ােরর িভতের আটেক পড়া 0লাকজনেদর মেধC একJট ধারণার সৃJŽ
হেয়িছল 0য 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করা একJট িবকÀ িছল বা হেত পাের। তেব তদLকারী 0জার িদেয় বেলেছন
0য এই সকল 0লােকেদর মেধC আঁটেক পড়ার একJট ধারণা ইিতমেধC 0জেগ ওঠা এবং আতÏ আর হতাশা িবদCমান
হওয়ার পর এই ধারণার সৃJŽ হেয়িছল। Q•‹পূণ উদাহরণQেলা
k
িন•বিণতk রেয়েছ।

১১.৮

২৩তম তলার lCাট ২০৩-এর বািসUা িছেলন রািনয়া ই¾ািহম এবং তার দুই 0ছাট সLান এবং তার হয়েতা এই ধারণা িছল
0য তােদরেক 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করা 0যেত পাের 0যেহতq 0ফােন তার 0বান সােয়দা তােক এই কথা
বেলিছেলন। তেব এই কথা বলার আেগ এবং Wথম 0হিলক>ার এেস 0পৗ|ছােনার আেগ রািনয়া বেলিছল 0য তারা আঁটেক
পেড়েছ এবং বাইের 0বেরােত পারেছ না। Wায় পূবাé
k ৩েট নাগাদ িতিন আবার মুিনরা মাহমুদেক এই কথা বেলিছেলন এবং
জািনেয়িছেলন 0য তারা 0ধাঁয়ার কারেণ আঁটেক পেড়েছন। সােয়দা জািহর কেরেছ 0য রািনয়া এবং তার সLানরা
শারীিরকভােব িসঁিড় িদেয় 0নেম আসেত পারত না।

১১.৯

২২ তলায় lCাট ১৯৩-0ত tেকয়র পিরবার Wথেম অনুেgদ ১০.৩.৪.৪-এ (Wধানত 0ধাঁয়া এবং এলএফিব 0থেক যথাSােন
থাকার পরামশ k এবং 0নওিম ও িলিডয়ার ˆারা রেয় যাওয়ার 0Wরণা যারা তােদর lCােট এেসিছেলন) উি¼িখত কারেণর
জনC রেয় িগেয়িছেলন। তারা িসঁিড় িদেয় 0বশ কেয়কবার 0বিরেয় যাওয়ার 0চŽা কেরিছেলন িকÆ 0ধাঁয়ার কারেণ তােদরেক
বাধC হেয় তােদর lCােট 0ফরত আসেত হেয়িছল। এই কথা ›Ž 0য tেকয়র পিরবার €ুত িসঁিড় িদেয় 0বিরেয় 0যেত
0চেয়িছল িকÆ তারা তা করেত পাের িন। পূবাé
k ২:৩৬ নাগাদ নািদয়া এলএফিব-এর সেº তার কেল Wথম বার
0হিলক>ােরর অনুেরাধ কেরিছেলন। পূেব k নািদয়া পূবাé
k ১:৪৬ নাগাদ একJট কল কেরিছল এবং 0শানা 0গেছ 0য িতিন
বেলিছেলন 0য তারা 0কাথাও যােg না। 0সই কেল 0হিলক>ােরর 0কানও কথা উে¼খ করা হয় িন। ৯৯৯-এর পরবতÊ
কেল বািসম tেকয়র বাব-বার বেলিছেলন 0য তারা 0ধাঁয়ার কারেণ আঁটেক পেড়েছন এবং িতিন 0হিলক>ােরর অনুেরাধ
কেরিছেলন। ›Ž 0বাঝা যােg 0য বািসম হতাশ হেয় যা[gেলন এবং তার ধারণা িছল 0য 0হিলক>ার একমাu িবকÀ
িছল 0কননা তােদর 0বঁেচ 0বিরেয় আসার আর 0কানও অনC পথ িছল না িকÆ তার সেùও অপােরটর বার-বার বেলিছেলন
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0য 0হিলক>ােরর সাহােযC তােদরেক উ^ার করা একJট িবকÀ িছল না। এJট একJট পরবতÊ কেল 0শানা 0গেছ যিদও
কলােরর পিরচয় জানা 0নই।
১১.১০

tেকয়রেদর সেº lCাট ১৯৩-0ত িযিন িছেলন অথাত
k 0নওিম িল-এর সাYCWমােণর িভি×েত এই উপসংহার আরও
Wিতপািদত হয় 0য িসঁিড় িদেয় 0বঁেচ 0বিরেয় আসার সকল আশা হারােনার পর আতেÏ এবং হাতাশায় 0হিলক>ােরর
সাহােযC উ^ার করার অনুেরাধ Wকাশ করা হেয়িছল। 0নওিম এবং তার বèু িলিডয়ার ধারণা িছল 0য তারা 0ধাঁয়ার কারেণ
আঁটেক পেড়েছন এবং তারা িনেচর তলায় না নামার িস^াL 1হণ কেরিছেলন িকÆ এলএফিব তােদরেক এমন 0কানও
আýাসন 0দয় িন 0য তােদর জনC এই পদেYপ 1হণ করা সুরিYত হেব। িতিন একJট 0হিলক>ার 0দখেত 0পেয়িছেলন
িকÆ তার মেত 0সটা 0রসিকউ 0হিলক>ার িছল না এবং এই ঘটনায় তার জনC িব[\ংেয়র কােছ আসা সƒব িছল না।
তেব, পূবাé
k ২:৫৫ নাগাদ ›Ž 0বাঝা 0গেছ 0য আতÏ এবং হতাশা িবদCমান িছল (কল Wথেম নািদয়ার ˆারা করা হেয়িছল
এবং িতিন িচৎকার করিছেলন) এবং িতিন 0হিলক>ার 0চেয়িছেলন 0কননা চতq রিদেক আQন িছল। এই পযােয়
k 0নওিম
এবং িলিডয়া 0দেখিছেলন 0য tেকয়র পিরবার বার-বার বাইের যাওয়ার 0চŽা কেরিছল িকÆ তােদরেক €ুত িফের আসেত
হ[gল।

১১.১১

lCাট ১৯২-0ত নুরা 0জমাল এবং হািশম 0কিদর-এর ও ধারণা িছল 0য তারা 0ধাঁয়ার কারেণ আঁটেক পেড়েছ। পূবাé
k ২:৩৮
নাগাদ এলএফিব-0ক নুরার কেল তারা Wথম বাের 0হিলক>ােরর অনুেরাধ কেরিছেলন। পূববতÊ
k
কেল 0হিলক>ােরর
িবষেয় 0কানও কথা বলা হয় িন। পরবতÊ কলQেলােতও তারা বার-বার বেলেছন 0য তারা 0ধাঁয়ার কারেণ আঁটেক পেড়েছ।
অপােরটর ›Žভােব নুরােক বেলন 0য 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করা একJট িবকÀ নয় এবং তােদরেক অবশCই
িসঁিড় িদেয় 0বিরেয় আসার 0চŽা করেত হেব। এই কথা ›Žভােব 0বাঝা 0গেছ 0য 0বঁেচ 0বিরেয় আসার 0কানও অনC িবকÀ
0নই এই ধারণা গেড় 0তালার পর হতাশায় 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করার ধারণার সৃJŽ হেয়িছল।

১১.১২

তদLকারী উপণীত হেয়েছন 0য 01নেফল টাওয়ােরর মেধC 0য অÀ কেয়কজন 0লােকেদর মেধC ইিতমেধC স}ূণভােব
k
আটেক পড়ার ধারণা িছল তারা হতাশায় এবং 0হিলক>ােরর উপিSিত স}েকk সেচতন হওয়ার ফেল একJট ভqল ধারণা
গেড় তq েলিছেলন 0য 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করা একJট সƒাবC িবকÀ িহেসেব গণC করা হয়। এেত উপণীত হওয়া
সƒব নয় 0য ঘটনাSেল 0কানও 0হিলক>ার উপিSত না থাকেলও িক কােরার মেন এই ধরেণর 0কানও ধারণার সৃJŽ হত
িকনা। এই উপসংহােরর িবষেয় আলাদা কের িবেবচনা করা উিচত নয় বরং এটােক তদLকারী ˆারা িনধািরত
k
অনCানC
উপসংহােরর পাশাপািশ 0যৗথভােব গণC করা উিচত িবেশষভােব 0হিলক>ার 0মাতােয়ন করার 0যৗ[sক িভি×র িবষেয়
(0রফােরেdর শতk ১িড)।

১১.১৩

টাওয়ােরর বাইের 0বশ কেয়কজন WতCYদশÊ বেলেছন 0য তােদর ধারণািছল 0য 0হিলক>ারQেলা 0সখােন সাহাযC করেত
এেসেছ হয় আQেনর উপর জল 0ফলার জনC বা দিড় িকংবা মই িদেয় 0লােকেদর উ^ার করার জনC।
S660,S662,S663,S671,S673,S675
একজন WতCYদশÊ এই কথাও বেলেছন 0য িসেনমােত িক হয়।S675এটা সাYCWমাণ 0য পুিলশ
0হিলক>ার এবং তােদর Yমতা স}েকk জনসাধারেণর মােঝ িক ভqল ধারণা আেছ।

১১.১৪

১১.১৫

িব.

পুিলশ

Gহিলক`ােরর

িবষেয়

পুিলেশর

Gকানও

িববৃিত

বা

ম•ব*

িকছ’ বািসŸােদরেক
Gহিলক`ােরর সাহােয* উŠার পাওয়া জন* GDনেফল টাওয়ােরর শীষbেল
@
থাকেত বা Gসখােন Gযেত
Rেণািদত কেরিছল িকনা।;
তদLকারী কতৃক
k পুিলশ হিলক>ার স}েকk 0কানও পুিলশ অিফসােরর এমন 0কানও িববৃিত বা মLেবCর সাYCWমাণ
সনাs করা হয় িন যা 0কানও বািসUােক 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করার জনC 01নেফল টাওয়ােরর শীেষSােন
k
থাকেত বা ;0সখােন 0যেত Wেণািদত কেরিছল বা Wেণািদত কের থাকেত পাের। এই 0রফােরেdর শতk সেyাধন করার জনC
পুিলশ বািহনী ˆারা শরীেরর উপর পরা এমন সকল িভিডও ফুেটজ-এর অিতিরsভােব পযােলাচনা
k
করা হেয়েছ 0যখােন
এনিপএএস বা 0হিলক>ারেদর স}েকk 0কানও উে¼খ আেছ।
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১১.১৬

তদLকারী অতএব উপণীত হেয়েছন 0য পুিলশ 0হিলক>ােরর িবষেয় পুিলেশর 0কানও িববৃিত বা মLবC িকÆ 0কানও
বািসUােক 0হিলক>ােরর সাহােযC উ^ার করার ধারণার ফেল 01নেফল টাওয়ােরর শীষSােন
k
থাকেত বা 0সখােন 0যেত
Wেণািদত কের িন।;

১১.১৭

িস.

GDনেফল টাওয়ােরর এেতাটা কােছ পুিলশ Gহিলক`ারেদর অপােরশেনর কারেণ অি¦কাে§র

অবbা ও িব€ার আরও খারাপ হেয় িগেয়িছল।
১১.১৮

১৪ই জুন ২০১৭ তািরেখ অি8কাে:র জনC 01নেফল টাওয়াের 0মাট ১৩Jট 0হিলক>ার 0মাতােয়ন করা হেয়িছল।
এগােরাJট এনিপএএস 0হিলক>ার িছল এবং দুইJট িমিডয়া 0হিলক>ার িছল (সারণী ১ এবং ২)। এনএJটএস কতৃক
k Wদান
করা lাইট প[জশিনং 0রডার 0ডটা সJঠক িবে$ষণ Wদান কের যার িভি×েত িনিদk Ž করা 0যেত পাের 0য িমিডয়া সহ
0কানও 0হিলক>ার 0থেক রটার ওয়ােশর কারেণ আQেনর উপর 0কানও 0নিতবাচক Wভাব পেড় থাকেত পাের িকনা।
ডাsার মািকkউইচ-এর িডএসJটএল িরেপােটk র উপসংহার (ভাগ ৮) Wমািণত কের 0য আQনেক Wভািবত করার জনC
0কানও সমেয় 0কানও 0হিলক>ার 01নেফল টাওয়ার 0থেক পযা³
k পিরমাণ কােছ িছল না। 0কানও 0হিলক>ােরর
আQেনর পিরিSিতর উপর Wভাব পেড় থাকেত পাের তা ইিºত করার জনC তদLকারী িকÆ 0কান িবকÀ বা অিতিরs
সাYCWমাণ খুেঁ জ পান িন।

১১.১৯

তদLকারী অতএব উপণীত 0য ১৪ই জুন ২০১৭ তািরেখ 01নেফল টাওয়াের উপিSত 0কানও 0হিলক>ােরর কারেণ
আQেনর অবSা খারাপ হয় িন।

১১.২০

এই কথা মেন রাখা Q•‹পূণ k 0য এনিপএএস 0হিলক>ারেদর পাইলটসমূহ, যারা সকেল অতCL অিভŠ িনজ-িনজ
এয়ার•াফটেক প[জশন করার সময় ক্•-এর সুরYা এবং ভূ তেল 0লাকজন এবং জ•ির পিরেষবােদর জনC আওয়ােজর
মতন অনCানC িবেবচC িবষেয়র পাশাপািশ আQেনর উপর রটারওয়ােশর সƒাবC Wভাব িনেয়ও িবেবচনা কেরিছেলন (ভাগ
৭)।

১১.২১
১১.২২

d. ঘটনাbেল পুিলশ Gহিলক`ার পাঠােনার যুB—র ন*ায*তা Rিতপািদত করা হয়।
অনুেgদ ৫.৩.১-এ িব‡ািরতভােব বCাখCা Wদান করার হেয়েছ 0য সাধারণত এনিপএএস 0হিলক>ারেদরেক 0কান ধরেণর
কায kকরার জনC িনযুs করা হয়। এর মেধC অLভqs
k আেছ জ•ির পিরেষবােদরেক লাইভ িভিডও ডাউনিলÏ পাঠােনা
এবং ছিব 0তালার কাজ। তারা সাচk অCাh 0রসিকউ স}দ নয় এবং উই[jং সহ সাচk অCাh 0রসিকউ অপােরশন
পিরচািলত করার জনC তােদর কােছ 0কানও সরËাম থােক না এবং তােদরেক এই ধরেণর অপােরশেনর জনC আইিন
অনুেমাদন Wদান করা হয় িন এবং তােদর ক্• ও এই ধরেণর কায পিরচািলত
k
করার জনC WিশিYত নয় (এর বCািত•ম
হেg 0সই িবরল দুঘটনার
k
পিরিSিতেত 0লাকেদর উ^ার করা যার বণনা
k অনুেgদ ৫.৩.১[জ এবং ৫.৩.২-0ত Wদান করা
হেয়েছ)।

১১.২৩

২০০৫ সাল 0থেক িবদCমান সমেঝাতা (ারক অনুসাের Wধানত তােদর িভিডও ডাউনিলেÏর মাধCেম 0কানও বড় ধরেণর
অি8কাে: এলএফিব-এর সাহাযC করার জনC িনয়িমতভােব এনিপএএস (পূেব k এমিপএস এএসইউ) বCবহার করা হয়।
0দশজুেড় ফায়ার অCাh 0রসিকউ সািভkসেদরেক িনয়িমতভােব এই ধরেণর সাহাযC Wদান করা হয় এবং এটা tধুমাu
লhেনর 0Yেu WেযাজC নয়। এই ধরেণর পিরিSিতেত এই 0হিলক>ারQেলা অমূলC স}দ িহেসেব বহqল ¸ীকৃত 0কননা
তােদর অি8কাে:র লাইভ দৃশC ধরার অননC Yমতা আেছ যা অনC 0কানও সাধেন পাওয়া সƒব নয় (যিদও িভিডও ফুেটজ
Wদান করার জনC জ•ির পিরেষবারা •মবধমানভােব
k
দূরবতÊ অবSান 0থেক 0üান বCবহার করেছ) এবং তােদর
িদবােলাক এবং তাপীয় উä Yমতা স}Ô কCােমরার সাহােযC তারা আঁটেক পড়া 0লােকেদর অবSা খুজ
ঁ েত পাের
যােদরেক ভূ তল 0থেক 0দখা সƒব নয় আর তার পাশাপািশ 0মৗিখক বCাখCা Wদান করার জনC তােদর জ•ির পিরেষবােদর
সেº সরাসির 0রিডও 0যাগােযাগ আেছ। আQন িকভােব ছড়ােg এবং 0লাকজন 0কাথায় আঁটেক আেছ তার উপর নজর
রাখা এবং 0সই স}েকk Wদান করা তেথCর িভি×েত দমকল বািহনী তােদর Wিত[•য়ার পিরকÀনা µতির করেত পাের
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এবং পিরিSিতর Wেয়াজন অনুÇপ পদেYপ 1হণ করেত পাের এবং তােদর WেচŽা ও স}দQেলােক তদনুসাের বCবহার
করেত পাের।
১১.২৪

01নেফল টাওয়াের (অনুেgদ ৬.৫.১-৩) এনিপএএস 0হিলক>ারেদর ˆারা W[•তপেY পিরচািলত কাযQেলার
k
সারসংেYপ িন•বিণতk িহেসেব উে¼খ করা 0যেত পাের:
•

এমিপএস এবং এলএফিব-0ক িভিডও ডাউনিলÏ পাঠােনা যােত তারা অি8কাে:র পিরিSিতর উÔত হওয়ার
সােথ-সােথ উপযুs পদেYপ 1হণ করেত পাের (রােত অসুিবধা সেùও);

•

আঁটেক পড়া 0লাকজনেদর অবSান সনাs করা (0রিডও-এর মাধCেম সরাসিরভােব জ•ির পিরেষবােদরেক তার

•
•

িনরীYণ করা 0য আQন িকভােব ছড়ােg এবং আঁটেক পড়া মানুষেদর 0থেক 0সটা কতটা দূের বা কােছ;
জ•ির পিরেষবার বাহনেদর অCাে½স পেথর িনরীYণ করা;

•

åলL Ñংসাবেশেষর কারেণ আেশপােশর িব[\ংেয় আQন ছিড়েয় পড়ার সƒাবনার িনরীYণ করা;

•

উঠিত িবপøনক 0রাড Äািফক পিরিSিত সনাs করা এবং িন[´ত করা 0য পুিলশ 0যন তার Wিত উপযুs

•

পদেYপ 1হণ কের;
0যাগােযােগর বCবSাপনা;

•

অপরাধ Wিতেরাধ।

িবষেয় অবিহত করা হেয়িছল);

১১.২৫

িসগনCাল এন[•পশন Wযু[sর কারেণ অি8কাে:র সময় এনিপএএস 0হিলক>ারেদর 0থেক িভিডও ডাউনিলÏ 1হণ
করার জনC এলএফিব-0ক িকছq Wযু[sগত সমসCার স™ুখীন হেত হেয়িছল। [জJটআই-0ত এই িবষেয়র পরীYা করা
হেয়িছল এবং পযায়
k ১ িরেপােটk র অনুেgদ ৩৩.৩৩-0ত এই িবষেয় একJট সুপািরশ Wদান করা হেয়েছ।225 যিদও
তদLকারী এই উেˆগ ¸ীকার কেরন তবুও িতিন এটার Wভাব স}েকk 0কানও উপসংহার 1হণ কেরন না অথবা 0কানও
সুপািরশ ও 0দন না 0কননা ইিতমেধC এইQেলােক [জJটআই ˆারা সেyাধন করা হেয়েছ এবং এই তদেLর জনC এJট টামসk
অব 0রফােরেdর বাইের আেছ। Wযু[sগত সমসCা িনিবেশষ
k
0হিলক>ার 0মাতােয়ন করার উেÅশC একই িছল এবং এেত
ডাউনিলÏ Wদান করা অLভqs
k আেছ। অতএব ডাউিলÏ স}িকkত সমসCার স™ুখীন হেত হওয়ার সেù িকÆ
0হিলক>ার 0মাতােয়ন করার যু[s নCাযC িছল িকনা তার িবষেয় তদLকারীর উপসংহার 0কানও ভােব Wভািবত হয় না।

১১.২৬

অি8কাে:র জনC একJট 0হিলক>ার পাঠােনার Wাথিমক অনুেরােধর কারেণেক ' ওভারিভউ ও ঘটনাSেলর বCবSাপনা
এবং অপােরশনাল সাহাযC' িহেসেব 0রকডk করা হেয়েছ। যখন এনিপএএস কতৃক
k একJট 0হিলক>ার 0মাতােয়ন করার
অনুেরাধ ¸ীকার করা হয় তখন তার যু[sেক িনয়িমতভােব iম k লগ-এ 0রকডk করা হয় না। িবপরীেত যিদ 0কানও
অনুেরাধেক অ¸ীকার করা হয় তাহেল সাধারণত একJট যু[s 0রকডk করা হয়। অপােরশনস 0সrার মCােনজার এবং
সািভkস 0ডিলেভির অCাh অপােরশনস মCােনজােরর সাYCWমােণ বলা হেয়েছ 0য 01নেফল টাওয়ােরর পিরিSিতেত
0মাতােয়ন করার িস^াL পির:ার িছল - একJট বড় সংকটপূণ ঘটনা
k
0যখােন তাৎYিণক 0লােকেদর জীবন ঝু ঁ িকেত িছল
এবং ঘটনাJটর Q•তরতা ›Žভােব 0বাঝা যা[gল। অনC কথায় 0কানও যু[s 0রকডk করার 0কানও Wেয়াজনই িছল না
যখন এেতা ›Žভােব 0বাঝা যা[gল 0য 0মাতােয়ন করার পদেYপ নCাযC িছল। এই অিভŠ এনিপএএস অিফসাররা এবং
0সই সেº িনেজ 0হিলক>ােরর ক্• ভােলাভােব 0হিলক>ােরর Yমতা এবং এই ঘটনার জনC তার সƒাবC উপকািরতা
স}েকk সেচতন িছেলন।

১১.২৭

তদLকারী ˆারা গৃহীত উপসংহার অনুসাের ঘটনাSেল পুিলশ 0হিলক>ার পাঠােনার যু[sর নCাযCতা Wিতপািদত করা
হেয়েছ।

১১.২৮

৩. পুিলশ িরফম @অ*াª ২০০২-এর ধারা ৩-এর অ•গত
@ অনুে«দ ১৯িব অনুসাের যিদ

তদ• চলাকালীন

সময় এমন িকছ’ সামেন আেস যা ইি›ত কের Gয পুিলেশ কমরত
@
Gকানও ব*B— হয়েতা এক<ট Gফৗজদাির
অপরাধ কেরেছন বা এমন Gকানও ভােব ব*বহার কেরেছন যার ফেল শাB€মূলক কাযCম
@
পিরচািলত করা
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ন*ায* মেন হয় (অথাত
@ 'আচরণ স•িক@ত Gকানও মামলা' আেছ িকনা) এবং যিদ এমন<ট হয় তাহেল িবেশষ
Rেয়াজনীয়তা স•েক@ অনুে«দ ১৯িব অনুসরণ করা হেব এবং তদে•র টামস
@ অব Gরফােরে-র
উপযু—ভােব সংেশাধন করা হেব।
১১.২৯

তদLকারী এই িস^ােL উপণীত হেয়েছন 0য এমন 0কানও সংেকত 0নই 0য পুিলশ বািহনীর সােথ কমরত
k 0কানও বC[s
0কানও 0ফৗজদারী অপরাধ কেরেছন বা এমন 0কানও ভােব আচরণ কেরেছন যার িভি×েত তার িব•ে^ অনুশাসনীয় বা
শা[‡মূলক মামলা t• করা 0ক নCাযC বেল গণC করা 0যেত পাের। 0কানও 'আচরণ স}িকkত বCাপার' সনাs করা হয়
িন। অতএব এই তদL 0কানও সময় 0কানও িবেশষ Wেয়াজনীয়তা সােপেY আেস িন।

১১.৩০

5. Gকানও সাংগঠিনক িশQা আেছ িকনা তা িবেবচনা ও িরেপাট@ করা এবং এেত িন®বিণত
@ অ•ভ’—
@ রেয়েছ:
a. এই ঘটনার ফেল িক Gকানও পিলশ িনিত বা পŠিতেত Gকানও ধরেণর পিরবত@ন করার Rেয়াজন ত’ েল
ধরা হয় িকনা

১১.৩১

এমিপএস নীিতেত 0কানও পিরবতkেনর Wেয়াজন সনাs করা হয় িন। অি8কাে:র িনকট 0হিলক>ার অপােরশন
পিরচািলত করার 0Yেu এনিপএএস কায পিরচালনার
k
প^িতQেলােত 0কানও ধরেণর পিরবতkেনর Wেয়াজন সনাs করা
হয় িন। এনিপএএস অপােরশন মCানুয়ােল (পূববতÊ
k
এবং বতkমান) িনধািরত
k
lাইট িমিনমা িকÆ 01নেফল টাওয়ােরর
অি8কাে:র মতন পিরিSিতেত পযা³
k এবং যিদ 0সটােক সJঠকভােব লাQ করা হয় তাহেল অি8কাে:র উপর
0হিলক>ােরর রটারওয়ােশর 0কানও Wভাব পড়েব না। তেব পুিলিশং কমকা:Qেলার
k
গিতশীল কায k পিরচালনার
Wেয়াজেনর কারেণ এনিপএএস এয়ার•াফট 0ক িকছqটা অপােরJটং 0Wািসজার বা িনতী 0থেক সের আসেত হয়। নীিত
বা িনেদk শনায় এই ধরেণর অWতCািশত পিরিSিতQেলােক িবেশষভােব অLভqs
k করা সƒব নয় বরং এটা এয়ার•াফেটর
ক্•-এর িবেবচনার অধীেন থাকেব এবং িবেশষভােব 0কানও অপােরশেনর সুরYার িবষেয় অিভŠ পাইলটেদর রােয়র
উপর িনভkর করেব যার ফেল হয়েতা তােদরেক অপােরJটং Wিসজার বা নীিত 0থেক খািনকটা সের আসেত হেত পাের।

১১.৩২

অি8কা: বা অনC 0কানও 0রসিকউ পিরিSিতেত এনিপএএস 0হিলক>ােরর কারেণ জনসাধারেণর মােঝ ভqল ধারণা সৃJŽ
হওয়ার ঝু ঁ িক !াসকেÀ আিম সুপািরশ কির 0য এই ধরেণর পিরিSিতেত এেস 0পৗ|ছােনার পর এনিপএএস ক্• 0যন
ভূ তেল অবিSত জ•ির পিরেষবােদরেক তােদর উপিSিত স}েকk অবিহত কেরন এবং তােদরেক জািনেয় 0দন 0য তারা
0রসিকউ 0হিলক>ার নয়। এটা হয়েতা 0জনােরল 0রিডও ¾ডকাi বা কেvাল •েমর মাধCেম হেত পাের। এই ধরেণর
বাতkার উেÅশC হেg িন[´ত করা 0য জনসাধারেণর 0কানও সদসC যিদ ভূ তেল অবিSত জ•ির পিরেষবােদরঅেক
0হিলক>ােরর ভূ িমকা স}েকk [জŠাসা কেরন তাহেল তােদরেক উপযুsভােব সJঠক তথC Wদান করা 0যেত পাের।
আিম সুপািরশ কির 0য এটা 0যন একJট জাতীয় Wেয়াজনীয়তা হয় এবং Wিতপালন িন[´ত করার জনC এটােক 0যন
এনিপএএস অপােরশনস মCানুয়ােল অLভqs
k করা হয়।

১১.৩৩
১১.৩৪

b. এই ঘটনার আেলােক িক এমন Gকানও Gবn R*াক<টস ত’ েল ধরা হেয়েছ যা Gশয়ার করা উিচত।
তদLকারী কতৃক
k এমন 0কানও 0বi WCাকJটস সনাs করা হয় িন যা 0শয়ার করা উিচত।
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১২

িশWা এবং সুপািরশ

১২.১

এই তদL জুেড় এই কথা ›Ž ভােব জানা 0গেছ 0য পুিলশ 0হিলক>ারেদর ভূ িমকা এবং তােদর কমYমতা
k
স}েকk
জনসাধারণ অসেচতন আেছন। তেব এমন 0কানও কারণ 0নই যার িভি×েত তােদর জনC এটা গভীরভােব 0বাঝা
Wেয়াজনীয় বেল গণC করা হয়। 01নেফল টাওয়ার অি8কাে:র 0WYাপেট এই অসেচতনার কারেণ িকছq 0লাকজন
0হিলক>ারেদর সমােলাচনা কেরিছেলন এবং বেলিছেলন 0য তারা িকছqই করেছ না এবং অনCানC 0লাকজন অনুেরাধ
কেরিছেলন 0য তারা 0যন উপর 0থেক জল 0ফেলন এবং 0বশ কেয়কজন 0লােকর ধারণা িছল 0য তারা দিড় বা মই বCবহার
কের 0লাকেদরেক উ^ার করেবন বা তােদর এমন 0কানও উ^ার করার কাজ পিরচািলত করা উিচত। 0হিলক>াররা িক
করেত পাের 0সই স}েকk 0লােকেদর ধারণা হয়েতা িসেনমা ˆারা Wভািবত হেয়েছ (একজন WতCYদশÊ িবেশষভােব
0হিলক>ার 0রসিকউ-এর 0WYাপেট িসেনমার কথা উে¼খ কেরন)। মেন হয় 0য এলএফিব (এবং অতএব সƒবত
অনCানC এফআরএস) কল হCাhলারেদর মেধC এবং এমিপএস কল হCাhলারেদর মেধCও এই 0বাঝার অভাব িছল। 0বশ
কেয়কটা ৯৯৯ 0রকিডkং এবং [জJটআই-0ত WতCYদশÊেদর লাইভ সাYCেত এই কথা ›Žভােব 0দখা 0গেছ। যিদও
0কানও জ•ির পিরেষবার কল হCাhলার ›Žভােব 0কানও কলার 0ক বেলন িন 0য তােদরেক 0হিলক>ােরর সাহােযC
উ^ার করা হেব বা এমন 0কানও ধারণার আশাও Wদান কেরন িন তবুও Wায়ই (িকÆ সবদা
k নয়) তারা 0হিলক>ার
পাঠােনার অনুেরােধর 0কানও জবাব িদেত পাের িন সুতরাং তারা এেকবােরই 0কানও সরাসির জবাব 0দন িন।

১২.২

অতএব আিম সুপািরশ কির 0য ইংলCাh এবং ওেয়লেসর অপােরশনস •মস (কল হCাhলার এবং তােদর
সুপারভাইজার) এবং সকল ফায়ার অCাh 0রসিকউ সািভkেসস (যার মেধC লhন দমকল বািহনী অLভqs
k রেয়েছ) এবং
পুিলশ পিরেষবােদর (এেত 0মেÄাপিলটন পুিলশ সািভkস অLভqs
k আেছ) 0যন একJট বাতkা পাJঠেয় 0বাঝােনা হয় 0য
এনিপএএস 0হিলক>াররা িকÆ অি8কা: বা ছােদর উপর 0থেক 0লাকেদরেক উ^ার করার জনC সYম নয়।
এনিপএএস-এর সেº পরামেশ এবং
k
0যখােন Wেয়াজনীয় বেল গণC করা হয় 0সখােন সংেবদনশীল অপােরশনল তেথCর
রYা করার জনC এই বাতkার তথC µতির করা উিচত।
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১৩

শbেকাষ
এএআই

এয়ার অCা[½েডr ইনেভিiেগশন ¾াj

িব
এিসিপও

অCােসািসেয়শন অব িচফ পুিলশ অিফসাস k

এিডএল

এয়ারেবান 0ডটা
k
িলÏ

এএসইউ এয়ার সােপাটk ইউিনট
এ<টএস

এয়ার ÄCািফক সািভkেসস ইনেভিiেগশনস

আই
িব<ট

ি¾Jটশ 0টিলকম

িব<টিপ

ি¾Jটশ Äাdেপাটk পুিলশ

িসএএ

িসিভল এিভেয়শন অথিরJট

িসএিড

ক%}উটার এিডড িডসপCাচ

িডিপএস ডাইেরকেটােরট এব 0Wােফশনাল iCাhাডkস
িডএস<ট

িডেফd সাইd অCাh 0টকেনাল[জ লCাবেরটির

এল
িডিভআর িড[জটল িভিডও 0রকডkর
ইএইচআ ইউেরািপয়ান িহউমCান রাইটস কিমশন
রিস
ইওএন

ইেলকেÄা-অপJটকCাল নCােরা কCােমরা 0লd (›টর 0~াপ নােমও Šাত)

ইওডাব্লু ইেলকেÄা-অপJটকল ওয়াইড কCােমরা 0লd
এফআর

ফায়ার অCাh 0রসিকউ সািভkস

এস
Bজ<টআ

01নেফল টাওয়ার পাবিলক ইনেকায়াির

ই
আইওিপ ই[hেপেhr অিফস ফর পুিলস কhা˜
িস
আইিপিস ই[hেপনেডr পুিলশ কমেÎইrস কিমশন
িস
এলএফ

লhন ফায়ার ি¾েগড

িব
Gমট িসিস 0মেÄাপিলটন পুিলশ কমাh অCাh কেvাল
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এমিপএস 0মেÄাপিলটন পুিলশ সািভkস
এনএ<টএ নCাশনাল এয়ার ÄCািফক সািভkস
স
এনিপএএ নCাশনাল পুিলশ এয়ার সািভkস
স
এনডাব্লু নথ ওেয়i
k
ফায়ার কেvাল
এফিস
িপএ

পাবিলক অCােüস িসেiম

এসওিপ

iCাhাডk অপােরJটং 0Wািসজার

<টএফএ

Äাdেপাটk ফর লhন

ল
<টএফও

টCাকJটকাল lাইট অিফসার

<টআই

থামাল
k ইেম[জং

"শষ
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