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পুরান ঢাকায় ভয়াবহ অি কাে র পর িবেশষ সতকতা অবল ন করেছ সরকার। এর অংশ িহেসেব স িত
অ য়ী িভি েত আরও ৫৪িট কিমক াল দাম িনমাণ সং া  ক  অ েমাদন দয়া হেয়েছ। গাজীপুেরর
ট ীর কাঁঠালিদয়ায় বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল কেপােরশেনর (িবএসইিস) জায়গায় অ ায়ী িভি েত

দাম েলা িনমাণ করা হেব। এজ  পিরক না কিমশেন ‘রাসায়িনক দাম িনমাণ’ নােম ক  াব
করা হেয়েছ। এিট বা বায়েন ব য় ধরা হেয়েছ ৮৮ কািট ৪৭ লাখ ৭৪ হাজার টাকা। এর আেগ ঢাকার

ামপুের ৭৯ কািট ৪১ লাখ টাকা ব েয় ৫৪িট দাম িনমােণর অ েমাদন দয়া হয়। সংি রা বলেছন,
ামপুর ও  ট ীেত দাম  িনমাণ  স  হেল  ঢাকায়  রাসায়িনক দাম েলা  খািল  কের সখানকার

কিমক াল অ ায়ী িভি েত ওইসব দােম ানা র করা স ব হেব।

পিরক না কিমশেনর দািয় শীল একািধক কমকতা যগুা রেক জানান, অ েমাদন ি য়ার অংশ িহেসেব
ক  মলূ ায়ন  কিমিটর  (িপইিস)  সভা  ২৫ এি ল  অ ি ত  হয়।  এেত  সভাপি  কেরন  পিরক না

কিমশেনর িশ  ও শি  িবভােগর সদ  শামীমা নািগস। বতমােন িবিভ  পািরশ িদেয় উ য়ন ক
াব সংেশাধেনর জ  সংি  ম ণালেয় পাঠােনা হেয়েছ। পুনরায় সিট পিরক না কিমশেন এেলই

জাতীয়  অথৈনিতক  পিরষেদর  িনবাহী  কিমিটর  (একেনক)  বঠেক  উপ াপেনর  পািরশ  করা  হেব।
অ েমাদন পেল চলিত বছর থেক ২০২০ সােলর জেুনর মেধ  ক িট বা বায়ন করেব িবএসইিস।

এ সে  িবএসইিস’র চয়ারম ান িমজা র রহমান যগুা রেক বেলন, আমরা ইিতমেধ  সংেশািধত িডিপিপ
পিরক না  কিমশেন  পািঠেয়িছ।  আশা  করিছ,  আগামী  একেনেকই  এিট  অ েমাদন  পােব।  ক িট
বা বািয়ত হেল ায়ী কিমক াল প ী না হওয়া পয  পুরান ঢাকােক িনরাপদ করার কাজ অেনকটাই সহজ
হেব।

পিরক না কিমশন সূ  জানায়, িপইিস সভায় যসব িস া  নয়া হেয়েছ স েলা হল- ক িটর িবষেয়
পিরেবশ সং া  ইআইএন িরেপাট এবং পিরেবশ অিধদতফতেরর ছাড়প  িনেত হেব। কে র আওতায়
বজ  শাধনাগার (ইিটিপ) িনমােণর সং ান রাখেত হেব। কে র সব অে র েয়র ে  য় প িত ও

য় প ােকেজর সংখ া, পিরমাণ িনধারেণ পাবিলক িকউরেম ট ল-২০১৮ অ সরণ করেত হেব। এছাড়া
দাম িনমােণর প িতগত িবষেয় িশ  ম ণালেয়র যথাযথ অ েমাদন িনেত হেব। ক  ােব স ানী

ভাতা বাবদ ািবত ১০ লাখ টাকার পিরবেত ৬ লাখ টাকা, আপ ায়ন বাবদ ৮ লাখ টাকার পিরবেত ৬
লাখ টাকাসহ িবিভ  ব েয়র িবষেয় পািরশ দয়া হেয়েছ।

সূ  জানায়, ৩০ এি ল অ ি ত একেনক বঠেক অ ায়ী দাম িনমাণ সং া  একিট ক  অ েমাদন
দয়া হয়। িবিসআইিস’র আওতায় ঢাকার ামপুের উজালা ম াচ ফ া িরেত দাম িনমােণর জ  ব য়

ধরা হেয়েছ ৭৯ কািট ৪১ লাখ টাকা। অ েমাদেনর পর বলা হয়, ক িট বা বািয়ত হেল জনগেণর
িনরাপ ার ােথ রাসায়িনক ব ািদ িনরাপদ ােন সংর ণ করা.  পুরান ঢাকার ঝঁুিকপূণভােব সংরি ত
রাসায়িনক পদাথ েলা ত ানা র িনরাপদ সংর েণর জ  দাম িনমাণ  এবং ব ািনক প িতেত

  হািমদ-উজ-জামান
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িবিভ  দা  পদােথর িনরাপদ সংর ণ করা স ব হেব। চলিত মাস থেক ২০২০ সােলর জুেনর মেধ
ক িট বা বায়ন করেব বাংলােদশ কিমক াল ই ডাি জ কেপােরশন (িবিসআইিস)। কে র আওতায়

৫৪িট দাম িনমাণ করা হেব।

অ িদেক একই িদেন একেনেক অ েমাদন দয়া হয় িবিসক কিমক াল প ী, ঢাকা নােম একিট ক ।
ঘটনা  রাধসহ  আবািসক  এলাকা  থেক  কিমক াল  কারখানা  গাডাউন  অপসারেণর  জ  ঢাকার
করানীগে  ৫০ একর জিমেত আধিুনক েযাগ- িবধা সংবিলত একিট িবিসক কিমক াল প ী াপেনর

িস া  নয়া হয়। এজ  ২০১ কািট ৮১ লাখ টাকা া িলত ব েয় ২০১৮ সােলর জুলাই থেক ২০২১
সােলর জেুন িবিসক কিমক াল প ী, ঢাকা শীষক ক িট ২০১৮ সােলর ৩০ অে াবর অ েমাদন দয়
একেনক। িক  ২০ ফ য়াির পুরান ঢাকার চকবাজােরর চিুড়হা া এলাকায় কিমক াল গাডাউেন ভয়াবহ
অি কাে র পর আবািসক এলাকায় অবি ত সব ধরেনর রাসায়িনক কারখানা গাডাউন ানা েরর জ
াপনাধীন িবিসক কিমক াল প ীিট আরও বড় পিরসের এবং তুলনামলূক কম জনব ল এলাকায় াপেনর
েয়াজনীয়তা  দখা  দয়।  সজ  অ েমািদত িবিসক কিমক াল প ীিট  ঢাকার করানীগে  াপেনর

পিরবেত ঢাকা- দাহার সড়ক বরাবর মু ীগ  জলার িসরাজিদখান উপেজলার তুলসীখালী ি জ সংল
গায়ািলয়া,  িচ েকাট  ও কামারকা া  নামক িতনিট মৗজায়  মাট  ৩১০ একর জিমেত াপেনর জ
ক িট অ েমাদন দয়া হেয়েছ।
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