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সবরেরে ববশি অশিকাণ্ড ঢাকাে, কম শসরেরে 

বিরেে পাতা 

রুদ্র শমজান | ৩ এশিে ২০১৯, বুধবাে  

 

আতরেে নাম অশিকাণ্ড। আগুন বকরে শনরে মানুরেে জীবন। দগ্ধ হরে মাো যারে মানুে। ববশিে ভাগ বেরেই আবাশসক এোকাে 

আগুরন ববশি মানুে িাণ হাোরে। এ বদরি অশিকারণ্ডে সবরেরে ববশি ঘেনা ঘরেরছ ঢাকাে। এরকে পে এক অশিকারণ্ডে ঘেনাে 

আতরেে িহরে পশেণত হরেরছ ঢাকা। শনমতেী, চুশেহাট্টা বেরক সব বরিে বনানীে ভোবহ অশিকান্ড বকরে শনরেরছ অরনক মানুরেে 

জীবন। পুোন ঢাকা বেরক ঢাকাে অশভজাত এোকা।  

বকাোও শনোপদ বনই মানুে। ফাোে সাশভ বস এন্ড শসশভে শিরফরেে তথ্য অনুযােী, আগুরনে ঘেনা সবরেরে ববশি ঘরে ঢাকাে। সব 

বেরে কম অশিকারন্ডে ঘেনা ঘরে শসরেরে। ফাোে সাশভ বরসে তথ্যানুসারে বছরে অশিকারন্ড িত িত মানুে শনহত হরেন। েশত হরে, 

হাজাে হাজাে বকাটি োকাে। িকৃতপরে আগুরন দগ্ধ হরে শনহরতে সংখ্যা অরনক। বছরে শনহরতে সংখ্যা িাে ১০ হাজাে। ফাোে 

সাশভ বস সূে জানাে, বযখারন ফাোে সাশভ বরসে সম্পৃক্ততা বনই বা দগ্ধ হওোে পরে হাসপাতারে মৃত্যু হে তারদে পশেসংখ্যান বনই 

ফাোে সাশভ বরসে কারছ। 

 

এ শবেরে ঢাকা বমশিরকে করেজ হাসপাতারেে বান ব ও প্লাশিক সাজবাশে ইউশনরেে সমন্বেকােী িা. সামন্ত োে বসন জানান,  বদরি 

িশত বছে অশিকারন্ডে শিকাে হরেন ৫-৬ োখ মানুে। এে মরে হাসপাতারে ভশতব হরে শেশকৎসা বনন অন্তত অধ বেে মানুে। বছরে 

অশিকারন্ড মাো যারেন, িাে ১০ হাজাে মানুে।  

 

ফাোে সাশভ বরসে পশেসংখ্যান অনুযােী, গত ১৫ বছরে বদরি অশিকারন্ডে ঘেনা ঘরেরছ ২ োখ ৮ হাজাে ৬ি’ ৮১টি। শনহত হরেরছন ১ 

হাজাে ৯ি’ ৭০ জন।  এেমরে গত পাঁে বছরে অশিকারন্ডে ঘেনা ঘরেরছ ৮৯ হাজাে ৯ি’২৩ টি। এরত শনহত হরেরছন, ৩৬৫ জন। 

শকন্তু েেশত বছরেে শুরুরত শুধু ঢাকারতই দুটি ভোবহ অশিকারন্ড শনহত হরেরছন ৯৭ জন।  

 

২০১৮ সারে সাো বদরি ১৯ হাজাে ৬৪২টি আগুরনে ঘেনা ঘরেরছ। এে মরে ঢাকারতই ঘরেরছ ৬ হাজাে ২ি’ ৮টি। এছাো েংপুরে ৩ 

হাজাে ৪ি’ একটি, েট্টগ্রারম ২ হাজাে ৬ি’ ১৪টি, োজিাহীরত ২ হাজাে ২ি’ ৮২টি, খুেনাে ২ হাজাে ২ি’ ২৩টি, মেমনশসংরহ ১ 

হাজাে ৪ি’ ১০টি, বশেিারে ৮ি’ ৩৬টি ও শসরেরে ৬ি’ ৬৮টি। 

 

ফাোে সাশভ বস ও শসশভে শিরফে অশধদপ্তরেে পশেোেক বমজে এ বক এম িাশকে বনওোজ জানান, ঢাকা িহরেে ভবনগুরো 

শনম বারণে শুরুরতই নানা ভুে কো হে। ভুরেে মে শদরে গো উঠাে কােরণ অশিকান্ড ভোবহ আকাে ধােণ করে। শবপুে িাণহাশন 

ঘরে। শতশন বরেন, ঢাকা িহরে শিজাইন ভুে, ভুে পশেকল্পনা োরক ভবন শনম বারণ। িাে িশতটি ভবরনে বেরে বদখা যাে শসশভে, 

বমকাশনকুাে, ফাোে, ইরেকশিকুাে ইঞ্জশনোে কাজ করে োরকন। শকন্তু কােও সরে কােও সমন্বে োরক না। শিজাইন হে। শকন্তু 

বকউ তদােশক করে না। এসব ভুরেে বখসােত শদরত হে অশিকারন্ডে মে শদরে। 

 

বনানীে এফ.আে োওোরেে উদাহেণ শদরে শতশন বরেন, এেকম একো সু্ উচ্চ ভবরন শিোে োকরব। পুরো বমাক, শহে শি োকরব। 

অশিকান্ড হরে বসো শদরে মানুে শনোপরদ ববে হরব। ৩০ শমশনে ফাোে ফাইটিং সেমতা োকরত হরব ভবন কর্তবপরেে। একো 

অশিশনব বাপন শনজস্ব দে োকরত হরব। পাশন োকরত হরব। শকন্তু তা আরছ শক? িশ্ন করেন শতশন। 

 

শতশন বরেন, ২৮বি মাে ব দুপুে সারে ১২ োে এফ.আে োওোরে আগুন োরগ। ফাোে সাশভ বসরক জানারনা হে ১২ো ৫৫ শমশনরে। 



ঘেনাস্থরে বযরত োরগ ১০ শমশনে। িাে ৪০ শমশনে ফাোে ফাইটিংরেে বকারনা বোক শছে না। এরত আগুন ববরেরছ দ্রুত। ১ো ৫ 

শমশনরে ফাোে সাশভ বরসে সদস্যো বপ ৌঁরছ বদরখ পুরো শতনো বলারে আগুন জ্বেরছ। বযখারন তাপমাো শছরো দুই হাজাে শিশগ্রে 

ওপরে। এেমরেই ফাোে ফাইে কেরত হরেরছ। 

 

বমজে িাশকে বনওোজ জানান, ভবরন পাশচং শসরিম, েক শছরো। এমনশক বকশে বগইে আেকারনা শছরো। এগুরো বকরে বকরে 

ফাোে সাশভ বস কমীরদে কাজ কেরত হরেরছ। ভবন জুরে োই গ্লাস শছরো। বধাঁো ববে হরত পারেশন। পুরোো বযন একো মৃত্যুকূপ! 

এফ.আে োওোরে সহস্রাশধক বোক সমাগম হে। এেকম একো ভবরন শতন বেরক োেো শিঁশে োকাে কো শছরো। শিঁশে শছরো মাে 

দুটি। একটি শিঁশে এক শমোে। যা কমপরে এক শমোে পাঁে পরেন্ট হওোে কো। আেও একো শিঁশে শছরো এক শমোে। ফাোে 

এশিে বাশনরেরছ ২০ ইশচ। এো শদরে একজন বমাো বোরকে পরে ববে হওো সম্ভব না। আে তোে এো আবাে বন্ধ করে রুম 

বাশনরেরছ। শতশন বরেন, বকশমকুাে কােখানা, বগািাউন আবাশসক এোকা বেরক সোরত হরব। চুশেহাট্টা ও বনানীে এই ভবরনে 

অশিকান্ড বেরক শিো শনরে কারজ োগারত হরব। তাহরেই অশিকান্ড বেরক িাণ েো কো সহজ হরব বরে জানান শতশন।  

 


