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রাতব ী জীবন ॥ ভাড়ািটয়ারাআগুন o ভূিমক  ঝুিঁকেত 
 েগেট তালা িদেয় িনেজর কােছ চািব রােখন aিধকাংশ বািড়র মািলক 
 দুেয র্াগ ঘটেল হতাহেতর সংখয্া aেনক েবিশ হেব 

রিহম েশখ ॥ ঢাকার িডেটiল eিরয়া য্ােনর (ডয্াপ) আoতাধীন eলাকায় 33 লাখ াপনা রেয়েছ। eরমে  
eকতলা েথেক 7 তলার াপনা রেয়েছ 32 লাখ 23 হাজার। যা নগরীর েমাট ভবেনর ৯7 শতাংশ। eসব ভবেনর 
ায় ৯9 শতাংেশরi aি িনব র্াপণ ব া েনi। রাজধানী ঢাকার eসব ভবেনর aিধকাংশi ভাড়ািটয়া। ঢাকা 

েমে াপিলটন পুিলেশর ত  বলেছ, নগরীেত ভাড়ািটয়ার সংখয্া 61 লােখরo েবিশ। রাজধানীর aিধকাংশ বািড়র 
মািলকi রাত eগােরাটা েথেক বােরাটার মে  েগেট তালা িদেয় চািব িনেজর কােছ রােখন। eরপর ভাড়ািটয়ারা 
বািড় েথেক েবর হেত বা ঢুকেতo পােরন না। aেনক মািলক আবার িনরাপ ার aজুহােত িদেনর েবলায়o েগট 
তালাব  রােখন। িবেশষ েদর আশ া, eসব কারেণ ভূিমক  বা aি কা-ে◌র মেতা বড় ধরেনর দুেয র্াগ ঘটেল 
হতাহেতর সংখয্া aেনক বাড়েত পাের। বাংলােদশ েকৗশল িবশব্িব ালেয়র (বুেয়ট) eক জিরেপ েদখা েগেছ, 
রাজধানীেত বহুতল ভবন রেয়েছ 3 হাজার ৯শ’র েবিশ। eসব ভবেনর ায় ৯1 শতাংেশi aি িনব র্াপণ ব া 
েনi। েস িহেসেব ায় 38শ’ ভবনi aি ঝুিঁকেত রেয়েছ। ফায়ার সািভ র্স o িসিভল িডেফে র ত  aনুযায়ী, 21 
তলার েবিশ u তার iমারত বহুতল ভবন িহেসেব সব্ীকৃত। নগরীেত 21 তলা eবং 21 তলার েবিশ u তাস  
বহুতল iমারত রেয়েছ 3 হাজার ৯শ’র েবিশ। তেব রাজধানীেত বহুতল ভবেনর সংখয্া েবিশ নয়। রাজধানীেত 
েযসব বহুতল ভবন রেয়েছ তার েবিশ রেয়েছ মিতিঝল, গুলশান o বনানী eলাকায়। বহুতল ভবনগুেলায় 
aি িনব র্াপণ ব া রাখার পাশাপািশ aি - িতেরাধক দরজা; aি - িতেরাধক মতাস  িনম র্াণ uপকরণ 
eবং aি -িনরাপদ ি িড় রাখার িবষয়িট uে খ আেছ। িক  eসেবর ধার ধােরন না iমারত মািলকরা।  

জানা েগেছ, নগরীর বহুতল ভবেনর ফায়ার ফাiিটং িসে েমর স মতার oপর 3122 সােল eকিট সােভ র্ করা 
হয়। বুেয়ট o ফায়ার সািভ র্স েযৗথভােব e সােভ র্ পিরচালনা কের। তােত েদখা েগেছ, নগরীর বহুতল ভবেনর ৯1 
শতাংেশরi aথ র্াৎ ায় 38শ’ ভবেন aি িনব র্াপণ ব া সিঠক পাoয়া যায়িন। eসব ভবেন যারা বসবাস বা 
বসা-বািণজয্র aিফস কেরেছন তারা aি ঝুিঁকেত রেয়েছন। e িবষেয় জানেত চাiেল ফায়ার েসফিট iি িনয়ার 

েমাহা দ আ র রিশদ িটপু জনক েক বেলন, বহুতল েযসব ভবেন সিঠকভােব ফায়ার ফাiিটং িসে ম াপন করা 
হয়িন েসগুেলােত aি কা-ে◌ াণহািন ঘটেত পাের। eিট েথেক বাঁচেত ভবনগুেলা িরেপয়ার কের ফায়ার ফাiিটং 
িসে ম াপন করেত হেব। আর নতুন বহুতল ভবন িনম র্ােণ িবি ং েকাড মানেত হেব। িতিন আরo বেলন, 
িবেশষভােব ƣতির দরজা যা িনিদ র্  সমেয়র জ  তাপ o আগুন স ালেনর িতেরাধ কাজ কের eমন দরজা; aি -
িতেরাধক মতাস  িনম র্াণ uপকরণ eবং aি -িনরাপদ ি িড় যা িবিভ  তলা েথেক াি ং বা লিব দব্ারা 

সংেযািজত aি - িতেরাধক দরজা দব্ারা মূল ভবন েথেক আলাদা হেব o iমারেতর বিহভ র্ােগ েখালা ােনর সে  
u ু  থাকেব।  

জানা যায়, ঢাকার িডেটiল eিরয়া য্ােনর (ডয্াপ) আoতাধীন eলাকায় 33 লাখ াপনা রেয়েছ। eকতলা েথেক 
7 তলার াপনা 32 লাখ 23 হাজা। যা নগরীর েমাট াপনার ৯7 শতাংশ। eসব ভবন িনেয় কখনi েকান সােভ র্ 
করা হয়িন। eসব ভবেনর েবিশরভােগi ভাড়ািটয়ােদর বসবাস। িডeমিপর ত  aনুযায়ী, ঢাকা শহের ভাড়ািটয়ার 



সংখয্া 61 লােখর েবিশ। রাজধানীর বািড়ভাড়ার ে ে  সুিনিদ র্  িনয়মকানুন না থাকায় aিধকাংশ ে ে i বািড়র 
মািলেকর কথাi হয় েশষ কথা। যিদo ভাড়ার ে ে  দুi পে র মে  চুি  হoয়ার িবধান আেছ। রাজধানীর 
aিধকাংশ বািড়র মািলকi রাত 22টা েথেক 23টার মে  েগেট তালা িদেয় চািব িনেজর কােছ রােখন। eরপর 
ভাড়ািটয়ারা বািড় েথেক েবর হেত বা ঢুকেত পােরন না। e কারেণ aেনকেকi পড়েত হয় দুেভ র্ােগ। তেব 
িবেশষ েদর আশ া, ভূিমক  বা aি কা-ে◌র মেতা বড় ধরেনর দুেয র্ােগ ei ‘কেঠার িনয়েমর’ কারেণ 
হতাহেতর সংখয্া বাড়েত পাের। 

রাজধানীর িবিভ  eলাকার ভাড়ািটয়ােদর সে  কথা বেল জানা েগেছ, েবিশরভাগ বািড়েত িদেনর েবলায় 
িনরাপ ার জ  েগেট তালা েদয়া থােক। েসi তালার eকিট কের চািব থােক ভাড়ািটয়ােদর কােছ। তেব রােত 
বািড়oয়ালা মূল েগেট aিতির  তালা েদন eবং oi তালার চািব সাধারণত ভাড়ািটয়ােদর েদয়া হয় না। 
মািলকেদর ei তালা েদয়া হয় রাত 22টা েথেক 23টার মে । eরপর েকান েয়াজেন হেল চািবর জ  েযেত হয় 
বািড়র মািলেকর কােছ। তেব েবিশরভাগ ে ে i iিতবাচক সাড়া েমেল না। চািব চাoয়ায় aেনক বািড়র মািলক 
ভাড়ািটয়ার সে  খারাপ বহারo কেরন। 

জাতীয় ভাড়ািটয়া পিরষেদর সাধারণ স াদক মীর েমাফা ল েহােসন েমা াক বেলন, e শহের েবিশরভাগ মানুষ 
ভাড়া থােকন। িক  ভাড়া থাকা e মানুষগুেলার aিধকার িনি ত হে  না। বািড়oয়ালারা iে মেতা িনয়ম কেরন, 
যা মানেত হয় ভাড়ািটয়ােদর। 22টার পর েগট ব  করার িনয়ম েকানভােবi হণেযাগয্ নয়। eমনo ঘটনা 
শুেনিছ, েকu পিরবােরর aসু  সদ েক রােত হাসপাতােল িনেত েগেটর চািব চাiেত েগেছন, িক  বািড়oয়ালা 
খারাপ বহার কেরেছন। িতিন বেলন, বািড়oয়ালার ঘের েথেকi aি কা- ঘটেল তােদর u ার কের েবর কের 
িনেত হেলo েগেটর তালা ভাঙেত হেব। সব সময় হােতর কােছ েগেটর তালা ভাঙার uপকরণ েতা থােক না। 

রাজধানীর িসপাহীবাগ eলাকার ভাড়ািটয়া শিরফুল iসলাম িনেজর aিভ তা জািনেয় জনক েক বেলন, ‘eকিদন 
রােত মােক িনেয় ােমর বািড় েথেক ঢাকায় িফরেত রাত 22টা পার হেয় যায়। বািড়oয়ালার দরজার কিলং েবল 
বািজেয়, েফান িদেয়o সাড়া পাি লাম না। eক ঘ া রা ায় দাঁিড়েয় থাকেত হয় মােক িনেয়। বািড়oয়ালা পের 
েগট খুেল িদেয়েছন, তেব aেনক খারাপ বহারo কেরেছন।’ দুেয র্াগ ব াপনা িবেশষ  গoহার নঈম oয়ারা 
বেলন, নানা কারেণ দুেয র্ােগ মানুষ আহত বা িনহত হেত পাের। তেব েবিশরভাগ ে ে  দুঘ র্টনা ল েথেক 
মানুষজনেক ত িনরাপদ ােন সরােত না পারার কারেণ হতাহেতর ঘটনা েবিশ ঘেট। রােত েগট যিদ ব  হয়, 
আর আগুন বা ভূিমকে র ঘটনা ঘেট মানুষ ত েবর হেত পারেব না। েগেটর কােছ িগেয় আটেক থাকেব। 
েযেকান দুঘ র্টনায় হতাহত কমেব শুধুমা  ত সমেয়র মে  মানুষজনেক সরােনা েগেল। e কারেণ e িবষয়িটেক 
গুরুতব্ িদেত হেব। িতিন বেলন, শুধু দুেয র্ােগ নয়, নানা কারেণ রােত েবর হoয়া জরুরী হেত পাের। ফেল 
িনরাপ ার কারেণ েগট ব  করা হেলo সবাi েযন েবর হেত পাের েসিটর ব া করেত হেব। রাজধানীর 
িমরপুেরর eকিট বািড়র মািলক হািফজুর রহমান জনক েক বেলন, বািড়র েগেট তালা েদয়া হয় ভাড়ািটয়ােদর 
িনরাপ ার জ । আর েকu িবপেদ-আপেদ চািব চাiেল েতা েদয়া হয়i। a  বািড়র মািলকরা কী কেরন, আিম 
জািন না। তেব eটা িঠক বড় ঘটনা ঘটেল বািড় েথেক ত েবর হoয়া জরুরী।’ 

 


