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aি কা  েরােধ ধানম ীর 26 িনেদ র্শনা 
মি সভার ƣবঠেকর শুরুেত মি পিরষদ সিচব ম ণালয় o িবভাগসমূেহর 3128-29 aথ র্বছেরর কায র্াবলী স িক র্ত বািষ র্ক িতেবদন 
ধানম ী েশখ হািসনার কােছ হ া র কেরন —িপআiিড 

ধানম ী েশখ হািসনা aি কা  েরাধ eবং eর য়- িত eড়ােত বহুতল ভবন মািলকেদর জ  বছেরর শুরুেত ফায়ার সািভ র্েসর 
ি য়াের  সািট র্িফেকট হণ, আগুন লাগার পর েধাঁয়া িনয় েণ আেরা u ত ব া রাখা, িবি ং েকাড aনুসরণসহ 26িট িনেদ র্শনা 
দান কেরেছন। গতকাল েসামবার সকােল সিচবালেয় মি সভার িনয়িমত ƣবঠেক সভাপিততব্কােল িতিন eসব িনেদ র্শনা েদন। ƣবঠক 

েশেষ মি পিরষদ সিচব েমাহা দ শিফuল আলম সাংবািদকেদর ি ফ কেরন। 

মি পিরষদ সিচব বেলন, িশ  কারখানার ে ে  ফায়ার ি য়াের  িতবছর নবায়ন করেত হয়; িক  আমােদর বহুতল বািণিজয্ক 
ভবেনর ে ে  ei িনয়ম েনi। কােজi eিট eকটু পরী া কের েদখা দরকার েয, বছর বছর eিট নবায়ন করা যায় িক না। যিদ করা 
যায় তাহেল বা  হেয়i সবাiেক ei িনরাপ া ব াটা িনেত হেব। i াি গুেলােত eখন ei কারেণ আগুন লাগার হার aেনকটাi 
কেমেছ। খুব কেঠারভােবi ei আiনিট েয়াগ করা হেব। 

ধানম ীর িনেদ র্শনাগুেলা হে : 2. বহুতল ভবন ƣতির করার ে ে  ফায়ার সািভ র্স সাধারণত eকিট ি য়াের  েদয়। েসে ে  eখন 
ি য়াের i যেথ  নয়, eিট পিরদশ র্ন কের eখােন বহুতল ভবন িনম র্াণেযাগয্ িক না তা পরী া কের েদখেত হেব। 3. ফায়ার েসফিটর 
িবষয়িট িনয়িমত aনুস ান করা eবং িশ  কারখানার মেতা িত বছর eিট নবায়ন করা যায় িকনা, তা েদখা। 4. িবি ং েকাড 
aনুসরণ করা। 5. িনয়িমত ফায়ার ি ল (aি িনব র্াপণ মহড়া) করা; েযিট িত িতনমােস eকবার হেত পাের। 6. aি কাে র ে ে  
েদখা যায়, েধাঁয়ােতi aিধকাংশ মানুষ শব্াস ব  হেয় মারা যায়। কােজi পৃিথবীর a া  েদেশ ei ে াক কে ােলর েয ব া 
রেয়েছ তা aনুসরণ করা। 7. আগুন লাগেল পািনর aভাব দূর করার জ  রাজধানীর েযখােন েযখােন স ব জলাশয় বা জলাধার ƣতির 
করা। 8. রাজধানীর ধানমি , গুলশানসহ েযসব েলক রেয়েছ েসগুেলা সংর ণ করা। 9. আগুন লাগেল 41 তলা পয র্  যাoয়ার জ  
বত র্মােন িতনিট সুu  মi ( াডার) রেয়েছ। ei স মতা আেরা বৃি  করা। ৯. ভবন িনম র্ােণর সময় পিতরা েযন আমােদর 
পিরেবশ eবং বা বতার িনিরেখ বহুতল ভবেনর নকশা ণয়ন কেরন। বত র্মােনর াচ বাে র আদেল দরজা-জানালা ক কের পুেরা 
কাচ েঘরাo িদেয় েক ীয় শীতাতপ িনয়ি ত ভবন করা হে । েসভােব না কের বারা া বা জানালা িনম র্াণ করা; যােত েকােনা িবপদ 
ঘটেলo শব্াস েনoয়ার জ  পয র্া  আেলা-বাতােসর ব া থােক। 

21. ভবন িনম র্ােণর ে ে  শতভাগ ফায়ার eি ট িনি ত করা। 22. iেল িনক িসে ম েডার ফায়ার eি েট থাকেব না, েসগুেলা 
oেপন দরজা eবং ানুয়ািল িনয়ি ত হেত হেব। 23. দমকল বািহনীর েসফিট িগয়াের তারপিলন িসে ম eবং েনট িসে ম a ভুর্  
করা; যােত েকাথাo আগুন লাগেল মানুষ তার মা েম ঝুেল ঝুেল েনেম েযেত পাের। 24. হাসপাতাল eবং লগুেলােত রুেমর বাiের 
বারা া বা েখালা জায়গা রাখা। iে িরয়র িডজাiনাররা aেনক সময় eগুেলা ক কের েদয়; েসটা েযন না হয়। 25. আগুেনর সময় 
েযন েকu িলফট বহার না কের, eজ  সেচতনতা সৃি েত িশ ণ দান 26. িতিট ভবেন কম কের হেলo দুiিট eি ট পেয়  
েযন থােক। সাংবািদকেদর eক ে র জবােব মি পিরষদ সিচব জানান, বনানী eফ আর টাoয়াের aি কে র ঘটনা তদে  িতনিট 
তদ  কিমিট করা হেয়েছ। তােদর তদ  িরেপােট র্র oপর িভি  কেরi পরবত  পদে প েনoয়া হেব। eিদেক মি সভা বনানীর eফ 
আর টাoয়ােরর আগুেন িনহত ি েদর রেণ েশাক াব হণ কেরেছ।পের সাংবািদেকরা গৃহায়ন o গণপূত র্ম ী শ ম েরজাuল 
কিরেমর কায র্ালেয় িগেয় e িবষেয় জানেত চাiেল িতিন বেলন, ধানম ীর ei িনেদ র্শনা তাঁেদর কাজেক আেরা u ীিবত করেব। 
বনানীর আগুেনর ঘটনার পর দুিট তদ  কিমিট গঠন করা হেয়েছ। oi িরেপােট র্র িভি েত েদাষীেদর িবরুে  কেঠার আiনগত ব া 
েনoয়া হেব। eছাড়া ঢাকার বহুতল ভবনগুেলা িনম র্ােণ েকােনা aিনয়ম আেছ িক না, তা খিতেয় েদখেত 35িট িটম গঠন করা হেয়েছ। 
তারা কাজ শুরু কেরেছ। তােদর আগামী 26 িদেনর মে  িতেবদন িদেত হেব। িতেবদেনর িভি েত েকান েকান ভবেন aিনয়ম 
রেয়েছ বা ভবনগুেলা কী aব ায় আেছ, তার ত  পি কায় িব াপন িদেয় জানােনা হেব। eরপর মািলকেক eকটা সংি  সময় 
িদেয় িবি ং েকাড aনুযায়ী ভবন আেছ িক না, তা িনি ত করেত বলা হেব। eরপরo িনয়ম না মানেল েফৗজদাির ব াসহ যথাযথ 
ব া েনoয়া হেব। aপরিদেক মি সভার ƣবঠেক হিবগ  কৃিষ িবশব্িব ালয় আiন-312৯ eবং গাজীপুর u য়ন কতৃর্প  আiন-

312৯’র খসড়া নীিতগত aনুেমাদন েদoয়া হেয়েছ। 


