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রাসায়িনেকর গুদাম যাে  ট ী o কদমতলী 
পুরান ঢাকায় আজ েথেক aিভযান 

গাফফার খান েচৗধুরী ॥ দুঘ র্টনায় াণহািন eড়ােত পুরান ঢাকার রাসায়িনেকর গুদাম আপাতত রাজধানীর 
কদমতলী o ট ীর দুিট জায়গায় ানা েরর িস া  হেয়েছ। চকবাজাের aি কাে  7৯ জেনর াণহািনর 
ে াপেট বুধবার িশ  ম ণালেয়র সভাকে  বসায়ীেদর সে  সরকারী কম র্কত র্ােদর ƣবঠেক e িস া  হয়। 
িশ  ম ণালেয়র সিচব আবদুল হািলেমর সভাপিতেতব্ সভায় িবিভ  ম ণালেয়র িতিনিধ, বাংলােদশ েকিমকয্াল 
eয্া  পারিফuমাির মােচ র্  eয্ােসািসেয়শেনর সাধারণ স াদক আিরফ েহােসন, বাংলােদশ েকিমকয্াল মােচ র্  
eয্ােসািসেয়শেনর সহ-সভাপিত সািহদুর রহমান পরাগ o বাংলােদশ eিসড মােচ র্  eয্ােসািসেয়শেনর সাধারণ 
স াদক েমাহা দ u াহ পলাশ uপি ত িছেলন। সভা েশেষ সিচব আ ল হািলম বেলন, ট ীেত ঢাকা-
ময়মনিসংহ সড়েকর পােশ কাঠালিদয়া েমৗজায় বাংলােদশ i াত o েকৗশল কেপ র্ােরশেনর 7 eকর eবং 
কদমতলীর ামপুর েমৗজায় িবিসআiিসর 7 দশিমক 28 eকর জিম রেয়েছ। 

eিদেক আজ বৃহ িতবার সকাল েথেকi পুরান ঢাকার েকিমকয্ােলর গুদাম সরােত aিভযান শুরু হে । যিদo 
িশ  ম ণালেয়র তরফ েথেক পুরান ঢাকার েকিমকয্াল রাজধানীর কদমতলী o ট ীেত েনয়ার েঘাষণা িদেয়েছ। 
চকবাজার েথেক শুরুেতi aিভযান শুরুর কথা রেয়েছ। aিভযােনর খবেরর আেগi পুরান ঢাকা েথেক েকিমকয্াল 
গুদাম সিরেয় েনয়া শুরু কেরেছন বসায়ীরা। েযসব বসায়ী েকিমকয্াল েফেল চেল েগেছন, তােদর েকিমকয্াল 
বািড়র মািলক িনেজi সরাে ন। িবেশষ কের চক o আশপােশর eলাকা েথেক গত কেয়ক িদেন aিধকাংশ 
েকিমকয্াল গুদাম সরােনার িহিড়ক পেড়েছ। গুদাম সরােনার পাশাপািশ পুেরা eলাকার িবিভ  েদয়ােল গুদাম ভাড়া 
েদয়ার েনািটস পয র্  তুেল েফেলেছন বািড়র মািলকরা। eিদেক বুধবার পয র্ o সব্াভািবক হয়িন চকবাজােরর 
পিরেবশ। aি কা-ে◌র ঘটনায় িত  চকবাজাের কেয়কিট বািড়েত eখনo িবদুয্ত o গয্াস সংেযাগ েদয়া স ব 
হয়িন। পুেরা eলাকার রা াঘাট পুেরাপুির খুেল েদয়া হয়িন। শত শত মানুষ eখনo িভড় করেছন চুিড়হা ায়।  

বুধবার চকবাজােরর চুিড়হা াসহ আশপােশর eলাকার বাসা বািড় েথেক aেনকেকi েকিমকয্াল সরােত েদখা 
েগেছ। aিধকাংশ েকিমকয্াল ভয্ােন কের o েছাট েছাট িপকআেপ কের সিরেয় েফলা হে । ানীয়রা জানান, 
বৃহ িতবার েথেক েকিমকয্ােলর গুদাম সরােত aিভযান শুরু হে । eমন খবেরর পর বািড়র মািলকরা 
েকিমকয্ােলর গুদাম মািলকেক ত েকিমকয্াল সরােনার িনেদ র্শ েদন। েয বািড়েত েকিমকয্ােলর গুদাম থাকেব, 
েসi বািড়র মািলেকর িবরুে  আiনত ব া েনয়ার েঘাষণা েদয়া হেয়েছ। e েঘাষণায় েযসব বািড়েত 
েকিমকয্ােলর গুদাম আেছ, েসসব বািড়র মািলকেদর মে  বাড়িত আত  কাজ করেছ। aেনক মািলক তার 
বািড়েত থাকা েকিমকয্ােলর মািলকেক েফােন পাে ন না। তারা িনেজরাi িনজ uে ােগ েকিমকয্াল সিরেয় 
েফলেছন। িনজ uে ােগ েকিমকয্াল সরােনা কারণ স েক র্ aেনেকi নাম কাশ না করার শেত র্ জািনেয়েছন, 
েকিমকয্াল থাকেল েজল জিরমানা িনি ত। তাi েজেনগুেন েজল জিরমানার হা ামা েপাহােনার দরকার েনi। 
aেনক গুদাম মািলক আগুন লাগার পর েথেকi লাপা া। তােদর েফােনo পাoয়া যাে  না। তাi আমরা িনেজরাi 
েকিমকয্ালগুেলা িনরাপেদ সিরেয় রাখিছ। েকাথায় রাখেছন েস িবষয়িট েকৗশলগত কারেণ কাশ করেত রািজ 
হনিন। তেব বার বারi বেলেছন, েকিমকয্ালগুেলা িনরাপদ জায়গায় েরেখেছন। েযখান েথেক েকান কার দুঘ র্টনা 



ঘটার েকান আশ া েনi। eছাড়া পুেরা চকবাজারসহ আশপােশর eলাকার েদয়ােল গুদাম ভাড়া েদয়ার েকান 
েনািটস খুেঁজ পাoয়া যায়িন। eর কারণ স েক র্ ানীয়রা বলিছেলন, যারা গুদাম ভাড়ার েনািটস িদেয়িছেলন, তারা 
িনেজরাi িনজ uে ােগ েনািটস তুেল েফেলেছন। কারণ েনািটেস েমাবাiল নমব্র িছল। যিদ েসi েমাতােবক বা 
িঠকানা েমাতােবক aিভযান হয়, eমন আশ ায়i eমন পিরি িতর সৃি  হেয়েছ। েনািটেস েযসব েমাবাiল নমব্র 
িছল, তা ব । ানীয়রা বািস ারা বলিছেলন, eিট eকিট iিতবাচক িবষয়। eতিদন বািড়র মািলকরা eসব িবষেয় 
েকান কথাi শুনেতন না। eবার সরকােরর চােপ িনেজরাi েসাজা হেয় েগেছন। e ধারা a াহত থাকা দরকার। 
তাহেল হয়েতা চুিড়হা ার মেতা আর ঘটনা ঘটার স বনা থাকেব না। গত 31 েফ য়াির রাত েপৗেন eগােরাটার 
িদেক চকবাজােরর চুিড়হা ায় গয্াস িসিল ার িবে ারেণ ভয়াবহ aি কা-ে◌র সূ পাত হয়। পের েসi আগুন 
oয়ােহদ ানশনসহ আশপােশ থাকা েকিমকয্ােলর গুদােম o াি ক দানার গুদােম ছিড়েয় পেড় ভয়াবহ aি কা-
ে◌র ঘটনা ঘেট। আগুেন oiিদনi ঘটনা েলi 78 জেনর মম র্াি ক মৃতুয্ হয়। দ  হয় 52। েসামবার রােত আরo 
দুজেনর মৃতুয্ হেয়েছ। e ঘটনায় oয়ােহদ ানশন নােমর বািড়র মািলেকর দুi েছেলসহ a াত 21/23 জনেক 
আসািম কের চকবাজার থানায় eকিট মামলা হেয়েছ। ম লবার রােত e িরেপাট র্ েলখা পয র্  আসািমেদর েকu 
ে ফতার হয়িন।  

aি কা-ে◌র পর রাজuেকর তরফ েথেক 75 নমব্র oয়ােহদ ানশন, আশপােশর লােগায়া 76 o 77 নমব্র বািড় 
eবং ei িতনিট বািড়র মুেখামুিখ চুিড়হা া শাহী মসিজেদর নােমর থাকা 28 নমব্র বািড় eবং বা  নােম eক 
ি র 29 নমব্র বািড় o 72 নমব্র বািড়িট ঝুিঁকপূণ র্ েঘাষণা করা হয়। eমন ঘটনার পর েসামবার েকিমকয্ােলর 

গুদাম সরােত দুিট টা েফাস র্ গঠন করা হয় সরকােরর তরফ েথেক। টা েফাস র্ আজ বৃহ িতবার েথেক aিভযােন 
নামেছ। পুিলশ সািভ র্স eয্ােসািসেয়শেনর েশাক ॥ eিদেক চুিড়হা ায় ভয়াবহ aি কা-ে◌ ঘটনা েলi হতাহেতর 
িত েশাক কাশ কেরেছ পুিলশ সািভ র্স eয্ােসািসেয়শন। eয্ােসািসেয়শেনর সভাপিত েবনজীর আহেমদ o 

সাধারণ স াদক লয় কুমার েজায়াদ র্ার সব্া িরত eক েশাকবাত র্ায় িনহতেদর িবেদহী আ ার মাগেফরাত কামনা 
কেরন। েশাকস  পিরবার িত গভীর সমেবদনা o সহমিম র্তা জানােনা হেয়েছ eবং আহেতর ত আেরাগয্ 
কামনা করা হেয়েছ। 

 


