
থেম গেছ রাসায়িনক দাম সরােনার
অিভযান

 ফর  করেত ময়েরর িদেক তািকেয় টা েফাস  ৩৩ িদেনর অিভযােন ১৭০িট দাম
িসলগালা  লাইেস া  গাডাউেনর সংখ া ায় আড়াই হাজার, লাইেস  নই দশ
হাজােরর

কাশ : ১৯ এি ল ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

চিুড়হা ায় ভয়াবহ অি কাে র পর ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশন ঢাকেঢাল িপিটেয় কিমক াল গাডাউন
সরােনার  অিভযান  চালায়।  পাঁচিট  িটেমর  সম েয়  গিঠত  িবেশষ  টা েফাস  অিভযান  চািলেয়  িবিভ
কিমক াল গাডাউন িসলগালা কের। কিমক াল গাডাউন েলার বািড়র িব ত,্ গ াস ও পািনর সংেযাগ

িবি  কের দয়া হয়। এক পযােয় গাডাউন মািলকেদর বাধারও স খুীন হয় ওই িটম। এরপর থেক
অিভযান িঝিমেয় পেড়। ২৮ ফ য়াির থেক চলা এই অিভযান ১ এি ল সমা  ঘাষণা করা হয়। এই
অব ায় আেগর চেহরায় িফের গেছ পুরান ঢাকা। এখন সখােন কিমক াল গাডাউেন আেগর মেতা
বচা- কনা চলেছ। 

জানা গেছ, ৩৩ িদন টা েফাস অিভযান চািলেয় ১৭০িট কিমক াল গাডাউন িসলগালা কের। আবািসক
এলাকায় এসব কিমক াল গাডাউেনর কেয়কিট থেক মালামাল সিরেয় নয়া হয়। বািক েলা আেগর
অব ায় রেয়েছ। পুরান ঢাকায় ধু ড লাইেস া  আড়াই হাজার কিমক াল গাডাউন রেয়েছ। এর
বাইের আেরা ১০ হাজার কিমক াল গাডাউন রেয়েছ- য েলার কােনা লাইেস  নই।

এ ব াপাের ঢাকা দি ণ িসিটর ধান রাজ  কমকতা ইউ ফ আলী সদার বেলন, অিভযানিট পরবতীেত

  জািমউল আহসান িসপু
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

কীভােব পিরচািলত হেব তা িসিট ময়র সকল পিরেসবা দান করা সং ােক িনেয় িস া  িনেবন। এ
িবষেয় ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর ময়র সাঈদ খাকেনর সােথ যাগােযাগ করা হেল জানা যায়, িতিন
দেশর বাইের রেয়েছন। 

উে খ , গত ২০ ফ য়াির চিুড়হা ায় ওয়ােহদ ম ানসেন কিমক াল গাডাউেন িবে ারেণ দ  হেয় ৭০
জন িনহত হন। এ ঘটনার পর িবেশষ টা েফাস াি ক কারখানায়ও অিভযান চালায়। এেত ব বসায়ীেদর
বাধার মেুখ পড়েল ১০ মাচ াি েকর কারখানা অিভযােনর আওতামু  ঘাষণা করা হয়। পুরান ঢাকার
ানীয়  বািস ারা  জানান,  লাক দখােনা  অিভযান  হেয়েছ।  এখেনা  েত ক বািড়েত  কারখানা  এবং
গাডাউন  রেয়েছ।  চকবাজাের  অ ত:  হাজােরর  বিশ  কিমক াল  গাডাউন  আেছ।  অেনক  ছাটখাট

কারখানায়ও কিমক ােলর মজুদ রেয়েছ। কারখানা েলা  থেক এখেনা কিমক াল সিরেয় নয়া হয়িন।
িবেশষ কের জুতা,  চিুড়, কসেমিটকস ও াি েকর খলনার কারখানায়  কিমক াল গাডাউন রেয়েছ।
বাংলােদশ কিমক াল অ া ড পারিফউম মােচ ট অ ােসািসেয়শেনর সভাপিত বলােয়ত হােসন বেলন,
আমরা রাসায়িনক দাম সরােনার িবপে  না। তেব সিরেয় রাখব কাথায়? সরকার যত ত পুনবাসেনর
ব ব া করেব তত ত আমরা সরেত পারব। য ২৯িট কিমক াল িনিষ  করা হেয়েছ স েলা এখন আর
ব বসায়ীরা রােখ না। টা েফােসর অিভযান পিরচালনার দািয়ে  থাকা ১ ন র িটেমর একজন কমকতারা
জানান, অিভযােনর সময় িঠকমেতা রাসায়িনক দাম বা কারখানা পাওয়া যায়িন। কারণ ব বসায়ীরা খবর
পেয় অিভযােনর আেগই সব রাসায়িনেকর াম  ত সিরেয় নয়। এিদেক গত ২৭ ফ য়াির িশ

ম ণালেয় ব বসায়ীেদর সে  বঠেক রাসায়িনক কারখানা  ও  গাডাউন করানীগে  ায়ী  প ীেত না
যাওয়ার আগ পয  সামিয়ক সমেয়র জ  কদমতলী ও ট ীর িট জায়গায় ানা েরর িস া  হয়। তেব
গতকাল পয  কােনা গাডাউন সখােন ানা র হয়িন।

সই কিমক াল গাডাউেনর

মািলক শনা  হয়িন

 চিুড়হা ায় ভয়াবহ অি কাে র উ স ল সই কিমক াল গাডাউেনর মািলকেক পুিলশ এখনও শনা
করেত পােরিন। পুিলশ বলেছ, গাডাউনিটর মািলক বিড  ও পারিফউম আমদািনকারক িত ান পাল
ই ট ার াশনােলর মািলক ইমিতয়াজ আহেমেদর। িক  নাম ছাড়া তমন কােনা তথ  নই। অি কাে র
মামলার তদ কারী কমকতা চকবাজার থানার পিরদশক (তদ ) মরুা ল ইসলাম গতকাল ইে ফাকেক
বেলন,  আমরা  কিমক াল  গাডাউেনর মািলকেক খঁুজিছ।  যেহতু  এই  গাডাউেন  থেক িবে ারেণর
মাধ েম আ েনর সূ পাত হয়, তাই গাডাউেনর মািলকই হেবন ধান আসািম।
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