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আ েন িনরাপদ নয় সিচবালয়ও 

বাহরাম খান    

বাংলােদশ সিচবালেয়র সবেচেয় বড় ভবেন (ভবন ৬) গত সামবার মি সভা বঠেক অিনধািরত আেলাচনা চলাকােল ধানম ী শখ 
হািসনা হঠাৎ বেলন, ‘আমরা য এখােন বঠক করিছ, এই ভবেনর তা কােনা বারা া নই। আ ন লাগেল কী অব া হেব?’ য়ং 

ধানম ীর এমন আচমকা ে  বঠেক উপি ত ম ী বা কমকতারা কউ কােনা জবাব িদেত পােরনিন। সবাই প কের থােকন। 
ওই িদন মি সভা বঠেক উপি ত িছেলন এমন একজন ম ীর দ ের বেস ত র খ থেক ধানম ীর ওই  এবং উপি তেদর 
িন র থাকার ঘটনা শানার পর কৗ হল জােগ ভবন  ঁ েয় ঁ েয় ের দখার। কারণ মা  িতন িদন আেগই বনানীেত ঘেট 
গেছ াণঘাতী ভয়াবহ অি কা । সই ঘটনার স  টেন নাম কােশ অিন ক ওই ম ী গত সামবার আেরা জানান, ধানম ী 
সিদেনর বঠেক কড়া িনেদশ িদেয় বেলন, রাজধানীর ব তল ভবন েলােত অি িনবাপণ ব া িনি ত করেত আইন েয়ােগ 
কােনা রকম িপছপা হওয়া চলেব না। এসব কথা েন শাসেনর াণেকে  অি িনরাপ ার কী অব া, চে  দখার আ হ আেরা 
বল হয়। পেরর িদন সকােল সিচবালেয়র ভবন ৬-এর সামেন িগেয় দ ড়ােতই চােখ পেড়, ২১ তলা িবশাল ভবন েত ক তেরর 
খােপর মেতা অসং  ঘর , বারা া বেল িক  নই। সংি  ি েদর সে  কথা বেল জানা গল, সিচবালেয় থাকা ৯  ভবেনর 

মে  ৪, ৬ ও ৭—এই িতন  ভবন সবেচেয় বড়। ৭ ও ৪ ন র ভবন  িনমাণ করা হেয়িছল ষােটর দশেক। ৬ ন র ভবন র 
িনমাণকাল আিশর দশেকর শষ িদেক। এই িতন  ভবেনর সব ক েতই বাইেরর িদেক কােনা বারা া নই। ই পােশ ম, মােঝ 
চলাচেলর রা া। ৬ ন র ভবেনর ই পােশ ও মােঝ িমিলেয় িতন  ি িড় থাকেলও একমা  মি পিরষদ ার ও ২১ তলা ছাড়া আর 
কােনা াের ‘ফায়ার এি ট’-এর কােনা িদকিনেদশনা লক িচ  চােখ পেড়িন। আেরা জানা গল, বছরখােনক আেগ ভবন ১ 
িঁক ণ ঘাষণা কের সবেচেয় বড় ২১ তলািবিশ  ভবন ৬-এ ধানম ীর অিফস ও ক ািবেনট বঠক ক  ানা র করা হয়। তেব 

মি পিরষদ িবভােগর অ া  দ র ভবন ১-এই আেছ। ধানম ীর অিফস ছাড়াও এই ভবেন মাট ১৭  ম ণালয় ও িবভােগর 
অিফস রেয়েছ। ভবন ৬-এর িত  াের ২৪ থেক ৩০  পয  ম আেছ। এেকক  ােরর আয়তন ১৬ হাজার ৮৮৩ বগ ট। 
ফায়ার সািভেসর মানদ  অ যায়ী িত  াের অ ত ১৬  ফায়ার এ ং ইশার থাকা েয়াজন। ভবেনর ২১  ার ের 

িত েত দখা িমেলেছ ই থেক সেবা  ছয়  ফায়ার এ ং ইশােরর। এর মে   চার  ম ণালেয়র াের এক ও নই। আ ন 
লাগেল ছােদ িগেয় অব ান নওয়ার ব া নই। কারণ ছােদ ওঠার মেতা কােনা ি িড়ই নই। গত ম ল, ধ ও হ িতবার 
সেরজিমেন িগেয় এমন িচ ই িমেলেছ। অি িনরাপ া ব ায় িত এক হাজার বগ েটর মে  এক  কের হােত বহনেযা  ফায়ার 
এ ং ইশার থাকা মানদ  িহেসেব িবেবচনা করা হয় বেল কােলর ক েক জািনেয়েছন ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফে র 
উপসহকারী পিরচালক আব ল হািলম। এই িহসােব ২১ তলা ভবেন সােড় িতন শর বিশ ফায়ার এ ং ইশার থাকা েয়াজন। সই 
জায়গায় আেছ ৬০ র মেতা। আব ল হািলম িক িদন আেগ সিচবালেয়র িবিভ  ভবেনর অি িনরাপ া খিতেয় দেখ ঘাটিত থাকা 
বশ িক  িবষেয় পািরশ কেরেছন বেলও জািনেয়েছন। 

এই ভবেনর ায় িত  ােরই ি িড়র কােছ পযা  ফ কা জায়গা িছল। িক  অভ থনা ক , মসিজদ, কমকতােদর বসার জ  
াসেঘরা ম, চয়ার- টিবল ফেল ‘দশনাথ ’ ওেয় ং ম বানােনা হেয়েছ, যা এক  িনরাপদ ভবেনর জ  কােনাভােবই কা  নয় 

বেল মেন কেরন স িত সিচবালেয়র অি িনরাপ া পিরদশনকারী ফায়ার সািভেসর এক কমকতা। নাম কাশ না করার শেত িতিন 
বেলন, সিচবালেয়র মেতা জায়গায় এমন অব া িচ া করা ক ন, আবার এই িবি ংেয় ধানম ীর অিফসও আেছ। িতিন জানান, 
হাসিরল পাইপ, ফায়ার অ ালাম, ফায়ার ি ল এবং সব াের হাই া  িসে ম াপেনর পরামশ দওয়া হেয়েছ গণ ত িবভাগেক। 

২১ তলা এই ভবন েত মাট ছয়  িলফট ও িতন  ি িড় রেয়েছ। িলফেটর বাইের মাঝখােনর ি িড়টাই লত বহার করা হয়। 
ভবন  ক ীয়ভােব শীতাতপ িনয়ি ত নয়, বাইেরর িদেক বারা া না থাকায় ভতের আেলা-বাতাস েবেশর একমা  পথ ি িড়র 
পােশ থাকা জানালা েলা িদেয়। সেরজিমেন িগেয় দখা গেছ, ি িড়ঘেরর বিশর ভাগ জানালাই ব  থােক। কােনা কােনা ম ণালয় 
অভ রীণ সৗ য ি  করেত িগেয় ি িড়েত যাওয়ার রা ায় কােচর অেটা দরজা লািগেয়েছ, এেত একিদেক দাহ  পদােথর উপি িত 
বেড়েছ, সে  বাতাস েবশ িনয়ি ত হেয় সােফােকশন পিরি িত তির করেছ। 



২১ তলা ভবেনর ১৩ তলায় ধানম ীর অিফস ও মি সভা বঠেকর ক  ানা েরর পর বছরখােনক আেগ সখােন ‘ফায়ার 
হাসিরল’ (তাৎ িণক পািন িছটােনার পাইপ) বসােনা হেয়েছ, তা-ও ১৩ তলা পয । ভবন  তির হেয়েছ ায় ৩০ বছর আেগ। 

ভবেনর দািয়ে  থাকা ইেডন গণ েতর উপসহকারী েকৗশলী আন মান আরা ইঁয়া গত হ িতবার কােলর ক েক বেলন, 
মি পিরষদ ক  আসার পরই এখােন হাসিরল লাগােনা হেয়েছ। ধানম ী শখ হািসনার িনেজর অধীেন ছয়  ম ণালয় ও িবভাগ 
থাকেলও সিচবালেয় গেল িতিন মি পিরষদ িবভােগর অিফেসই বেসন। ন ন অিফস হওয়া ২১ তলা এই ভবেনর ছােদ যাওয়ারও 
কােনা েযাগ রাখা হয়িন। ২১ তলায় গেল ‘ফায়ার এি ট’-এর িদক িনেদশনা যিদেক দওয়া সিদেক িগেয় বাথ ম পাওয়া গেছ। 

এরপর এই ভবেনর ১১-২১ তলা পয  দািয়ে  থাকা আন মান আরা ইঁয়া বেলন, িবি ং  এক  িভ  টাইেপর। এর ছাদ ঢউ 
খলােনা (কাভ করা)। এ কারেণ ছােদ িগেয় দ ড়ােনার কােনা ব া নই। তেব কােভর বাইের ই পােশ  পািনর াংক আেছ, 
সিদক থেক ছােদ যাওয়ার জ   লাহার ি িড় আেছ। এই েকৗশলীর কথা অ যায়ী গত হ িতবার ের আবারও ২১ 

তলায় গেল অেনক েঁজ এক  স  রা া িদেয় এক  লাহার ি ল চােখ পড়ল। ধা া িদেতই ি ল  লল কই, িক  াভািবক 
গিতেত ছােদর িদেক যাওয়ার উপায় নই। কারণ জানালা টাইেপর পথ র  বড়েজার ২০ ইি র মেতা। ভবন র এমন অব ার 

িত ি  আকষণ করেল ২১ তলায় অিফস থাকা অথ িবভােগর মিনটিরং সেলর অিতির  মহাপিরচালক মা. হািকম উি ন 
কােলর ক েক বেলন, ‘আসেল িবষয় েলা এমনভােব আেগ দখা হয়িন। এখন িবিভ  জায়গায় আ েনর ঘটনার কারেণ সামেন 
আসেছ। আশা কির, দািয় শীলরা ব া নেবন।’ এ িবভােগর অ  একজন কমকতা িতন বছর ২১ তলায় অিফস করেছন, ত েক 
ছােদ যাওয়ার রা ার কথা িজ াসা করেল িতিন পথ বলেত পােরনিন। এই ভবেন কােনা িদন ফায়ার ি ল হেয়েছ এমন ত ও ত র 
জানা নই বেল জানান নাম কােশ অিন ক এ কমকতা। 

দািয়  কার?: সিচবালেয়র অি িনরাপ ার দািয় শীল সং ার খ জ িনেত িগেয় িব াি েত পড়েত হেয়েছ। ভবন েলার বারা ায় 
থাকা ফায়ার এ ং ইশােরর গােয় গণ ত িবভােগর (িপডাি উিডর) িসল-সাইন দখা গেছ। এর  ধের সিচবালেয়র গণ েতর 
উপসহকারী েকৗশলীর কােছ গেল িতিন ত র ঊ তন কমকতা ইেডন গণ ত িবভােগর িনবাহী েকৗশলী মা ফা কামােলর সে  
কথা বলার পরামশ দন। ভবন ৪-এর পছেন নেশেড থাকা িনবাহী েকৗশলীর দ ের গেল িতিন কােলর ক েক বেলন, এটা 
গণ েতরই দািয় , িক  অ  িবভাগ দেখ, স র নাম ইএম (ইেলকে া মকািনক াল) িবভাগ। এরপর সিচবালেয়র দি ণ-পি ম 
কােণ থাকা ইএম িবভােগর উপসহকারী েকৗশলী বাইয়াত ইসলােমর কােছ গেল িতিন বেলন, ইএম িবভােগর প  থেক 
ব িতক িবষয় েলা দখা হয়। অি িনরাপ ার িবষয়  ফায়ার সািভেসর। এরপর আবারও ফায়ার সািভেসর উপসহকারী পিরচালক 

আ ল হািলেমর সে  যাগােযাগ করেল িতিন কােলর ক েক বেলন, ‘ভবন েলার অি িনরাপ ার জ  কাথায় কী দরকার স 
িবষেয় আমরা েয়াজনীয় ব া িনেত সংি  দ ের অ েরাধ জানাই, িনরাপ া বা বায়েনর দািয়  িনজ িনজ িত ােনর।’ 
সিচবালয় দেশর অ তম ণ কিপআই (িক পেয়  ইন েলশন)। িতিদন ১৫ থেক ২০ হাজার মা েষর আনােগানা হয় 
এখােন। এখােন এক  ণা  ফায়ার শেনর চািহদা আেছ। ২০১৫ সােল দশ াপী ‘আ ন স াস’-এর ঘটনার পিরে ি েত 
অ ায়ীভােব ফায়ার ি েগেডর এক  ম রাখা হয়। ১ ন র গেটর পােশ থাকা ফায়ার েমর ধান কামাল উি েনর সে  কথা 
বলেল িতিন কােলর ক েক বেলন, ‘অ ায়ী িভি েত আমরা একজন অিফসার, একজন াইভার ও ছয়জন ফায়ার ফাইটার থািক। 
বসার জায়গা িছল না। এক  পিরত  আসবাবপে র ম পির ার কের থাকার ব া করা হেয়েছ। আ ন লাগেল হড অিফস 
থেকই ল ম এেস ব া িনেত হেব।’ ম িলডােরর সে  আলাপচািরতার সময় ত র পােশ থাকা একজন ফায়ার ফাইটার বেলন, 

সারা দেশর িনরাপ া দেখ য রা  ম ণালয় সিচবালেয় ওই (৮ ন র) িবি ংটােতই একটামা  ি িড়, তা-ও এত িচকন য 
একসে  জন েট নামা যায় না। অ স ােন জানা গল, সিচবালেয়র অি িনরাপ া িনেয় উি  গণ ত িবভাগও। ধানম ীর 
অিফস থাকা ভবন ৬সহ সব ভবেনর আ ন ও সামি ক িনরাপ া িনি ত করেত দফায় দফায় ম ণালয় েলােত িচ  িদে  ইেডন 
গণ ত িবভাগ। গত মােসর থম স ােহ সব ম ণালেয়র শাসন িবভােগ পাঠােনা িচ েত সিচবালেয়র সব ভবেনর ি িড়েত থাকা 
অ ব ত আসবাবপ  সিরেয় নওয়ার জ  বেল দয় ইেডন গণ ত িবভাগ। স িত বনানীর আ েনর পর আেরক দফা, িবেশষভােব 
ভবন ৬-এর িবষয়  উে খ কের সতক করা হয়। ইেডন গণ ত িবভােগর িনবাহী েকৗশলী মা ফা কামাল গত হ িতবার 
কােলর ক েক বেলন, ‘আমরা িবিভ  সমেয় এভােব িচ  িদেয় সতক করিছ। িক  উ িত হেয়েছ, আশা কির আেরা হেব।’ 

সিচবালেয়র অি িনরাপ ার িবষেয় জানেত চাইেল গণ তম ী শ ম রজাউল কিরম গত হ িতবার কােলর ক েক বেলন, 
গণ েতর প  থেক ভবেনর কাঠােমাসং া  িবষয় েলা দখা হয়। আ েনর িবষয়টা ফায়ার সািভস অ া  িসিভল িডেফে র 
দািয় । মি পিরষদসিচব মাহা দ শিফউল আলম বেলন, ‘িবষয়  আমরা খিতেয় দখব।’ 

 


