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িবেশষ সা াৎকার: ফায়ার সািভসেক উেপ ার ফল এই িবপযয় 

আলী আহেমদ খান 
আলী আহেমদ খানি েগিডয়ার জনােরল (অব.) আলী আহেমদ খান বাংলােদশ ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফে র স  িবদায়ী 
মহাপিরচালক। থম আেলার সে  িতিন কথা বেলেছন বাংলােদেশর অি িনরাপ া ব া, িঁক ও করণীয় িনেয়। সা াৎকার িনেয়েছন 
িমজা র রহমান খান 

থম আেলা: সামি কভােব দেশর অি িনরাপ া ব া কতটা বল বা শ শালী? এত ঘটনার কারণ কী? 
আলী আহেমদ খান: অপিরকি ত নগরায়ণ ও িশ ায়ন অি কাে র িঁক বাডা়ে । এক  আ িনক শহের হাইে  িসে ম থােক, যখান 
থেক ত পািন টেন নভােনার কােজ লাগােনা যায়। ওয়াসা এ রকম এক  ক  িনে  বেল েনিছলাম। ঢাকায় পািনর উৎস অত  

সীিমত। হাইে  থাকাটা নগর-পিরক নার সে  জিড়ত। আ িনক শহের ব তল ভবেন িনজ  অি িনবাপক বািহনীও থােক, যা আমােদর 
নই। 
থম আেলা: ফাযা়র সািভস বেলেছ, অি কাে র িশকার বনানীর ভবন র াপাের তারা ছযব়ার িচ  িদেযি়ছল।  হে  এটাই যেথ  

িক না? না শ দওয়ার বাইের কােনা আইিন পদে প নওয়ার দায় িক ফায়ার সািভেসর নই? 
আলী আহেমদ খান: ঢাকার য জ াল, তা এক িদেন হয়িন। ষাট, স র, আিশর দশেক অেনক ব তল ভবন হেয়েছ। তারা িবি ং কাড বা 
ফায়ার কাড মেন দালান তির কেরিন। আডা়ই বছর আেগ রাজধানীর ব তল ভবন েলার ওপর আমরা সমী া চালাই। ল, 
িব িব ালয়, হাসপাতাল ও যখােন জনসমাগম রেয়েছ, সসব জায়গার ব তল ভবন েলােক িচ  িদেয়িছ। তােদর দওয়া সময়সীমা 
আগামী ই মােস শষ হেব। আমরা বেলিছলাম, তােদর ফায়ার সফ  ান এবং িবরাজমান িঁক ায়ন করেত হেব। আমরা তখন ১০ 
ভাগ ভােলা পেয়িছলাম। থম িচ  দওয়ার পর আরও ১০ ভাগ ব া িনেয়েছ। আইন েয়ােগ িবভােগর সীমাব তা রেয়েছ। আমােদর 
কােনা আলাদা িসিকউশন বা তদ  সল নই। একজন পিরদশকেক মামলা করেত হয়। িক  তারপর দখা যায় ওই পিরদশকই আসািম 

হেয় গেছন। 
থম আেলা: লাকবল সংকট? ছয় বছর মহাপিরচালক থাকেত আপিন কত েলা ভবেনর িব ে  ব া িনেযি়ছেলন? 

আলী আহেমদ খান: রাজধানীেত ১১৮ জন পিরদশক। সারা দেশ ায় ২০০। কেয়ক  ে  ভবন বে  িচ  দওয়ার পর তারা হাইেকােট 
িগেয়েছ। তারা িরট কেরেছ। তেব আমরা মামলা কেরিছ। ঢাকা ও চ ােম ৫০ থেক ৬০  মামলার কথা আিম রণ করেত পাির। 
আমােদর য লাক অপােরশন করেছ, সই লাক তদ  করেছ, সই লাকই মামলা করেছ। 

থম আেলা: আপনারা সরকারেক জািনেয়েছন? 
আলী আহেমদ খান: আমরা ঢাকায় িতনজন ও চ ােম জন ািজে ট দওয়ার াব িদেয়িছলাম। আমলাতাি ক জ লতায় পেড ়
তােত অ গিত ঘেটিন। 

থম আেলা: আপনােদর ওেযব়সাইেট মহাপিরচালেকর তরেফ দওয়া িব িতেত বলা আেছ, বতমান সরকােরর আমেল অি িনবাপেণ 
‘ ণ গ’এেসেছ। িক  সর িদক েলার িবষেয় কী বলেবন? 
আলী আহেমদ খান: বতমান শাসনামেল ফায়ার সািভেসর আ িনকায়ন ঘেটেছ। সাম  বাড়ােনা হেয়েছ। যিদও আইনগত ব া হেণর 
িবষেয় উ িত হয়িন। সখােন আমরা একটা সং ােরর পযায় অিত ম করিছ। নানা খী সং ার াব সরকােরর কােছ দওয়া রেয়েছ। 
আইনগত সীমাব তার কারেণই যসব িত ান অি িনবাপেণর শতাবিল পালন কেরিন, তােদর আমরা ব  কের িদেত পািরিন। এটা িনেয় 
ই বছর ধের আইন ম ণালয় এবং আমােদর ( রা ) ম ণালেয়র মে  িচ  চালাচািল চলেছ। এর রাহা হেল আমরা ভােলাভােব 

আইনগত ব া িনেত এবং রাজ ও বাড়ােত পারব। 
থম আেলা: আপনােদর িস েজন চাটার অ যায়ী, সব মািলক বা ভাড়ােটেক অি িনরাপ ার শত রণিবষয়ক সনদ িনেত হেব। েরােনা 

ভবন েলােত ন ন কউ ভাড়া িনেল অ েপি  বা বহারেযা  সনদ নওয়া বা তা লক। আপনােদরই এই সনদ দওয়ার কথা। এই 
সনদ তারা পায় কী কের? 
আলী আহেমদ খান: এ ধরেনর এক  সনদ িনেত পিরচালক পযায় পয  আসেত হয়। য কউ চাইেলই পায় না। িবভাগীয় কউ 
সেরজিমেন পিরদশন না করেল সনদ জাির হেত পাের না। এসব দখার জ  এক  কিম ও আেছ। আসল কথা হে  বিশর ভাগ মা ষই 
সনদ নয় না। 

থম আেলা: তাহেল ৮০ ভাগ ইমারত চলেছ কী কের? আইন তা মহাপিরচালকেক ব  করার আেদশ ঘাষণার মতা িদেয়েছ। 
আলী আহেমদ খান: েরােনা যারা ব তল ভবন কেরেছ, িক  শত রণ কেরিন, তারা আমােদর সনদ দখােত পারেব না। সা িতক 
অতীেতও আমরা িক  এ িবষেয় সা লার িদেয়িছলাম। ◌ারা আইন মানেত চান, ত রাই এেসেছন। ত রা সং ায় কম। 



থম আেলা: এই সম া তা হেল কীভােব র হেব? 
আলী আহেমদ খান: যারা শত মানেব না, তােদর ভবন ব  কের িদেত হেব, জিরমানা করেত হেব। িক  বতমান আইেন আমরা তা করেত 
পাির না। ফায়ার সািভসেক আরও শি শালী করেত হেব। আইেন সংেশাধনী আনেত হেব। ফায়ার সািভস এক  র েলটির বিড। সই 
িবেবচনায় তােক আরও বিশ মতা ও লাকবল িদেত হেব। 

থম আেলা: বতমান ফাযা়র কাড হালনাগাদ করা হেযে়ছ, স িবষেয ়িক আপিন স ? 
আলী আহেমদ খান: না। এর অেনক সীমাব তা রেয়েছ। ২০০৩ সােলর অি িনবাপণ আইন বেলেছ, ছয়তলার বিশ ভবন হেলই আমরা 
সনদ দব। অ িদেক রাজউেকর য িবিধ রেয়েছ, তা এর সে  সাংঘিষক। তারা বেলেছ, ১০ তলার বিশ হেল  তােদর সনেদই চলেব। 
আমরা দেখিছ, রাজউেকর উৎসােহ সংকীণ রা ার পােশ ব তল ভবন হেয়েছ আমােদর উেপ া কের। দেশর অি িনবাপেণর র েলটির 
বিডেক এভােব অ াহ  করেল তা বড় িবপযয় হেবই। 

থম আেলা: আপনােদর বািষক িতেবদন েলা বলেছ, লার আ ন, ব িতক ব া ও ল  িসগােরট ৫০ ভােগর বিশ আ েনর 
উৎস। কারণ কী? 
আলী আহেমদ খান: এটা একটা উপমহােদশীয় বণতা বলেত পােরন। আসেল ৬০ থেক ৬৫ ভাগ অি কাে র ল িব ৎ ব া। এর 
কারণ আমােদর দেশ ইেলকি ক অিড ং িসে ম নই। এটা িবে র ব  দেশ রেয়েছ। আমরা আইন য সংেশাধনী াব িদেয়িছ, তােত 
আমরা বেলিছ ইেলকি ক সফ  থাকেত হেব। একবার স কভােব ওয় ািরং করার অথ এই নয় য, ওটা একটা দীঘেময়ািদ র াকবচ। 
এটা অিডট করার জ  িনিদ  অিডট ফাম থাকেব। আমরা ৫০  ফামেক বেলিছলাম, আপনারা ফায়ার সফ  ান িনি ত করেবন। এটা 
চা  করেত হেল আইনগত পিরবতন আনেত হেব। ফায়ার সািভেসর মহাপিরচালক ধান থাকেবন। িক  এটা আউটেসািসংেয়র মা েম 
করেত হেব। এই অিডট িরেপােটর িভি েত আমরা তােদর দওয়া অ েপি  সনদ নবায়ন করব। অ থায় করব না। এই ে  িবে  য 
িবধান রেয়েছ, িবল  না কের সটাই আমােদর িনেত হেব। আপিন জেন িশ হেবন য ইউএনিডিপর সহায়তায় আমােদর িবভাগ  
সং াের এক  উে াগ নওয়া হেয়েছ। সংি  পশাদাির সং া েলােক পথ দখােত হেব। একা ফায়ার িবভােগর পে  সবিদক সামাল 
দওয়া স ব নয়। আসেল আমরা তা আ ন নভােতই শশ । 
থম আেলা: তাজরীন, রানা াজা এবং সবেশষ চকবাজােরর ঘটনা আপিন মাকািবলা কের এেলন। 

আলী আহেমদ খান: িত  ঘটনাই ঃখজনক। িক  তা অিভ তা অজেনরও েযাগ এেন দয়। তাজরীন ও রানা াজার পর তােদর 
চােপ পেড় িবরাট পিরবতন এেসেছ গােম স খােত। তাই বেল এখন গােম েস আ ন লাগা ব  হেয়েছ, তা নয়। িক  মা ষ মারা যাওয়ার 
সং া কেমেছ। একই অিভ তা বািক সব ে  কােজ লাগােত হেব। আমরা বড় উ য়েনর িদেক যাি । আইেনর সংঘাত ও সম য়হীনতা 
কা েয় উঠেত হেব। আপিন জেন িবি ত হেবন য দেশ হাজােরা ভবন তির হেয়েছ এবং হে  অি িনবাপণ িবভাগেক না জািনেয়। 

থম আেলা: ২০১৭ সােলর জা যা়িরেত লশােনর িকেচন মােকেট আ ন লাগল, তখন আপিন মহাপিরচালক িছেলন। েড় যাওয়া 
ােনই ন ন াপনা হেলা এবং সখােন কােনা অি িনেরাধক িক ই িছল না। এই থতার দায় কার? 

আলী আহেমদ খান: এই িবষেয় আিম বলব িস  করেপােরশন আমােদর স ণ েপ উেপ া কেরিছল। ওই মােকেটর পােশ আরও এক  
িতনতলা মােকট রেয়েছ। এই  মােকেটর িবষেয়ই আমরা িলিখত আপি  িদেয়িছলাম। িক  িস  করেপােরশন কাযত আমােদর আপি  
ও অি িনরাপ া–সং া  উে গ অ াহ  কেরিছল। আমরা বেলিছলাম, এই মােকট অৈবধ। িস  করেপােরশন আমােদর কােছ জানেত 
চেয়িছল এটা চা  করা যায় িক না? আমরা বেলিছ য এটা করা যােব না। পের জানলাম ভতের অ  কািহিন। মােকেটর জায়গা ও 
দাকােনর দখল িনেয়  দখা দওয়া ও তা মটােতই মােকট চা  করা হয়। আমরা আর অ সর হইিন। আমরা ম ণালয়েক িচ  িদেয় 

জািনেয়িছলাম। 
থম আেলা: কী ধরেনর সং ার চান? 

আলী আহেমদ খান: সারা িবে  লাকসং ার অ পােত ফায়ার সািভেসর কম  সং া ক হয়। ঢাকা শহেরর জ  ৩৫ হাজার িলশ 
আেছ। অথচ ফায়ার সািভেসর কম  সং া ৫০০–র িনেচ। অি িনবাপেণ আমােদর ােটলাইট শন থাকেত হেব। যানজেটর কারেণ 
ফায়ার ফাই ং ব ায় য অিতির  চ ােল , সটা মাকািবলায় উপ  পদে প িনেত হেব। ধানম ীর কােছ পৗছঁােল অেনক 
সম ার সমাধান হেয় যায়। িক  মাঝখােন আমলাতাি ক অেনক বাধা রেয়েছ। য কারেণ আমােদর অেনক সং ার িপিছেয় গেছ। অব  
ধানম ীর িত া অ যায়ী িত  উপেজলায় ফায়ার সািভস বসেব। দ ন যার যা কাজ সটা তােকই করেত িদেত হেব। হিলক ার 

এেস আ নটা বািডে়য় িদল। এন িভেতও একই ল আমরা দেখিছলাম। অথচ আমােদর মা–দািদরা জােনন  ঁিদেয় কীভােব লার আ ন 
আরও বাড়ােনা যায়। স াসী হামলা িতেরােধ িলেশর ক ে  সব বািহনীেক সমেবত হেত হয়। একইভােব আ েনর ে  সব 
িবভাগেকই ফায়ার সািভেসর ন ে  শািমল হেত হেব। পর রেক দাষােরাপ নয়, আমােদর পশাদাির  ও সম য়হীনতার ঘাটিত 
কা েয় উঠেত হেব। 

থম আেলা: আপনােক ধ বাদ। আলী আহেমদ খান: ধ বাদ। 
 


