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চেক েফর েকিমকয্াল গুদাম ॥ য্ােজিডর িতন মােসi সব 
সব্াভািবক! 

 চুিড়হা ায় 36/41 গেজর মে i গেড় uেঠেছ রাসায়িনেকর েগাডাuন 
 ানীয়রা বলেছন শুধু চেকi আেছ a ত চার শ’ 

গাফফার খান েচৗধুরী ॥ ভয়াবহ চকবাজার য্ােজিডর পেরo চুিড়হা াসহ আশপাশ েথেক েকিমকয্ােলর গুদাম 
পুেরাপুির সেরিন। মা  িতন মােসর বধােন সব সব্াভািবক হেয় েগেছ! uপর  চকবাজার য্ােজিডেত 
েকিমকয্ােলর আগুেন 82 জেনর মৃতুয্র পর oi eলাকার বাসা বািড় েথেক েকিমকয্ােলর গুদাম সরােনার aিভযান 
েথেম েগেছ। aিভযােনর সময় সের যাoয়া েকিমকয্ােলর গুদামগুেলা আবার চেক িফের eেসেছ। তারা আবার 
আেগর মেতাi িবিভ  বাসাবািড় ভাড়া িনেয় েকিমকয্াল মজুদ কের বসা চালাে ন। চকবাজার, uদু র্ েরাডসহ 
আশপােশর ায় নবব্i ভাগ বািড়েতi রেয়েছ েকিমকয্ােলর গুদাম। যিদo eসব েকিমকয্ােলর মে  াি ক 
দানার গুদােমর সংখয্া সবেচেয় েবিশ। বাংলােদশ েকৗশল িবশব্িব ালেয়র িবেশষ রা াি ক দানােক 
েকিমকয্াল বা রাসায়িনক পদাথ র্ িহেসেব িচি ত কেরেছন। aথচ াি ক দানােক েকানভােবi েকিমকয্াল বা 
রাসায়িনক পদাথ র্ মানেত নারাজ বসায়ীরা। ফেল সব িনেদ র্শনা uেপ া কেরi বহুল আেলািচত oয়ােহদ 
ানশেনর মা  36 েথেক 41 গেজর মে o গেড় uেঠেছ েকিমকয্ােলর গুদাম। সবিমিলেয় চকবাজােরi a ত 

চার শ’ েকিমকয্ােলর গুদাম আেছ বেল জািনেয়েছ বসায়ী সিমিত।  

বুধবার েবলা সােড় eগােরাটার িদেক সেরজিমেন চেকর চুিড়হা ায় িগেয় েচাখ রীিতমেতা চড়কগাছ। চারিদেক 
চলেছ ডাক-িচৎকার। বসায়ীরা েজাের েজাের বলেছন, আসুন ভাi, ভাল েকিমকয্াল আেছ।  চুিড়হা ার 
েচৗরা ায় েদখা েগল a ত দশিট েঠলা গািড়েত ব া ব া েকিমকয্াল িনেয় যাoয়া হে । হাজার হাজার ব া 
েকিমকয্াল েকনাকাটা হে  েদদার।  

সািব র্ক পিরি িত েদেখ েবাঝার uপায় েনi e বছেরর 31 েফ য়াির চুিড়হা ায় িঠক ei েচৗরা ায় েকিমকয্াল 
েথেক লাগা আগুেন াি েকর দানা গেল পা আটেক িগেয় ঘটনা েলi 78 জেনর মৃতুয্ হেয়িছল। পের 
হাসপাতােল মারা যান আরo 5 । সবিমিলেয় েকিমকয্ােলর আগুন েকেড় েনয় 82 তাজা াণ।  

েসi oয়ােহদ ানশন eখনo ক ােলর মেতা দাঁিড়েয়। শুধু ভবনিটর iটগুেলা েদখা যাে  হাি সার মানুেষর 
মেতা। বািড়িট েথেক মা  36 েথেক 41 গজ দূেরi খান i ার াশনাল নােম eকিট েকিমকয্ােলর েদাকােন বেস 
কথা হয় েদাকান মািলেকর সে । িতিন িনেজর পিরচয় িদেলন না। নামo বলেলন না। শুধু জানােলন, ei 
েদাকানিটর মািলক iয়ািসন সােহব ঘটনার িদন েকিমকয্ােলর আগুেন পুেড় মারা েগেছন। oiিদন িতিন ei 
েদাকান েথেক েবিরেয়i াি েকর গিলত দানায় পা আটেক মারা যান। তারপেরo াি েকর দানার বসা েসi 
েদাকােনi রাখার কারণ aব  িতিন াখয্া কেরনিন। বেলেছন, e িবষেয় েদাকান মািলক ভাল বলেত পারেবন। 
তারা িকছুi জােনন না। eমন িচ  শুধু চুিড়হা ায় নয়, পুেরা eলাকা ঘুেরi িমেলেছ।  



uদু র্ েরাড, আজগর আলী েলন, মুফিত মাoলানা দব্ীন েমাহা দ েরাডসহ আশপােশর িতিট eলাকায় eকi িচ । 
eমন েকান বািড়র িনচতলা েনi, েযখােন েকিমকয্ােলর গুদাম না আেছ। ানীয় কেয়কজন বলিছেলন, 
েকিমকয্ােলর গুদাম েনi, eমন বািড়i e eলাকার খুেঁজ পােবন না। কারণ eেত ভাড়া েবিশ। িবেশষ কের 
াি েকর দানার গুদাম সবেচেয় েবিশ। াি ক দানার বসায়ীরা বািড়র মািলকেদর েবাঝােত স ম হেয়েছন 

েয, াি ক দানা েকিমকয্াল নয়। িবষয়িট eেকবােরi ভুল।  

oয়ােহদ ানশেনর সামেন মা  6 হাত দূের থাকা চকবাজার শাহী মসিজেদর িনেচ শা  ে ড i ার াশনােলর 
মািলক তরুণ বসায়ী oমর ফারুক শা  েকিমকয্ােলর বসা স েক র্ েকান কথা বলেতi রািজ হেলন না। 
uপর  ei িতেবদেকর পিরচয়প  যাচাi-বাছাi েশেষ তােক a  েকান েদাকােন িগেয় কথা বলেত বলেলন। 
বেলন, েময়র সাঈদ েখাকেনর সে  আমােদর কথা হেয় েগেছ। আমােদর ছয় মােসর সময় িদেয়িছেলন। eখনo 
িতন মাস বািক। aিভযান েথেম েগেছ। eখন আর েকান aসুিবধা েনi। সবাi েয যার যার মেতা বসা করেছন। 
েকান সম া েনi। আর াি েকর দানা েতা েকিমকয্াল নয়। শুধু শুধু সাংবািদকরা াি ক দানােক েকিমকয্াল 
িলেখ িলেখ আমােদর ঝােমলায় েফলেছন।  

েদাকােনর eক দািয়তব্শীল ি  নাম কাশ না করার শেত র্ জনক েক জানান, 36 েকিজ oজেনর িত ব া 
ভালমােনর াি েকর দানার দাম সােড় িতন হাজার েথেক চার হাজার টাকা। eসব ব ায় থাকা দানা িদেয় 
u তমােনর াি ক সাম ী ƣতির হয়। আর রা ায় ব ার িবিভ  রেঙর াি ক দানা িদেয় বা ােদর েখলনা ƣতির 
হয়। eসব াি ক দানা খুবi িন মােনর। সাধারণত কুিড়েয় আনা পিরতয্  াি ক সাম ী গিলেয় oiসব দানা 
ƣতির করা হয়। eসব েখলনা িশশুেদর জ  িতকর। িতিন বলিছেলন, oiসব াি েকর দানার ƣতির েখলনা 
েথেক eক ধরেনর মারা ক দুগ র্  ছড়ায়। সব িশশুi েখলনা েপেল তা eক সময় েখলেত েখলেত মুেখ েদয়। যা 
খুবi িতকর। aেনক সময় বা ােদর নানা মুেখর ঘা বা চম র্েরাগ হoয়ার নিজর আেছ।  

িতিন িচিকৎসক িকনা জানেত চাiেতi িতিন বেলন, না। িক  েপেটর দােয় বহু বছর ধের াি েকর দানার 
েদাকােন চাকির কির। aেনক ে তা eসব িবষয় িনেয় মােঝ মে i েদাকািনেদর সে  আেলাচনা কেরন। তখন 
তারা আরo ভাল াি েকর দানা চান। যােত দানায় েকান ময়লা বা জীবাণু না থােক। কারণ eভােব বা ারা 
েখলনা িদেয় েখলেত িগেয় aসু  হেয় পড়েল, বসা eক সময় মার খােব। eমনিক সরকােরর িশ  ম ণালেয়র 
তরফ েথেক াি েকর দানা o েকিমকয্াল রাজধানীর কদমতলী o ট ীেত সরােনার েয িনেদ র্শ েদয়া হেয়িছল 
তাo বা বািয়ত হয়িন।  

বাংলােদশ াি ক দানা বসায়ী সিমিতর সিচব েমাহা দ েসিলম জনক েক বেলন, সারােদেশ ায় ৯শ’ 
াি ক দানার বসা িত ান আেছ। যার মে  ঢাকার চকবাজার, কামরা ীরচর o iসলামপুেরi আেছ 5শ’ 

েদাকান। eর মে  সবেচেয় েবিশ চকবাজাের।  

বাংলােদশ াি ক দানা বসায়ী সিমিতর সভাপিত হাজী আেনায়ার েহােসন জনক েক বেলন, তারা িনয়ম েমেন 
বসা করেছন। াি ক দানা সব eকi মা ায় দা  নয়। েযসব দানা েবিশ মা ায় দা  েসগুেলােক িনরাপদ 

জায়গায় রাখা হে । আর সরকার জায়গা িদেল eবং েসi জায়গায় aবকাঠােমা িনিম র্ত হেল কারখানায় বহৃত 
াি েকর দানার গুদাম িনধ র্ািরত জায়গায় সিরেয় েনয়া হেব। তেব iেতামে i িতিট দানার েদাকােন 

aি িনব র্াপণ ব া রাখা হেয়েছ। e িবষেয় ঢাকা দি ণ িসিট কেপ র্ােরশেনর েময়েরর িনেদ র্শনা েমাতােবক 
েয়াজনীয় ব া েনয়া হেয়েছ।  



স ত, 3121 সােলর 4 জুন ঢাকার িনমতলীেত েকিমকয্ােলর গুদােম ভয়াবহ aি কাে  236 জেনর মৃতুয্ হয়। 
গত 31 েফ য়াির চকবাজাের আরo ভয়াবহ aি কাে র ঘটনায় 82 জেনর মৃতুয্ হয়। দুিট ঘটনার পর ধানম ী 
েশখ হািসনা পুরান ঢাকা েথেক সব েকিমকয্ােলর গুদাম সরােনার কড়া িনেদ র্শ েদন।  

eমন িনেদ র্শনার পর ঢাকা দি ণ িসিট কেপ র্ােরশন গত 36 েফ য়াির পুরান ঢাকা েথেক েকিমকয্ােলর গুদাম 
সরােত টা েফাস র্ গঠন কের। গত 39 েফ য়াির েথেক টানা aিভযান শুরু কেরিছল। টানা দুi স ােহর aিভযােন 
বািড়েত েকিমকয্ােলর গুদাম থাকায় পুরান ঢাকার 275 বািড়র পািন, িবদুয্ত o গয্াস সািভ র্স ব  কের েদয়া 
হেয়িছল। স িত aিভযান ব  হেয় যাoয়ার পর আবার েসসব বািড়র পািন, িবদুয্ত o গয্াস সংেযাগ েদয়া 
হেয়েছ।  

াি ক দানার িবষেয় বাংলােদশ েকৗশল িবশব্িব ালেয়র (বুেয়ট) েকিমকয্াল iি িনয়ািরং িবভােগর সহকারী 
a াপক ড. েমাঃ iয়ািসর আরাফাত খান জনক েক বেলন, াি েকর দানা aব i শতভাগ রাসায়িনক। যারা 
eিটেক েকিমকয্াল বলেছন না, তারা ভুল েবাঝাে ন। াি েকর দানা েপে া েকিমকয্ােলর a র্ভু । ei 
েকিমকয্াল বাসা বািড়েত েবিশ বা কম পিরমােণ মজুদ করাo ঝুিঁকপূণ র্। চুিড়হা ার aি কাে  আগুন রাসায়িনক 
পদাথ র্ েথেক লাগেলo াি েকর দানা েসi আগুনেক আরo েবিশ পিরমােণ ধব্ংসা ক হেত সহায়তা কেরেছ। 
চুিড়হা ায় েয আগুন েলেগিছল তার মা া িছল 6শ’ েথেক eক হাজার ফােরনহাiট। aথচ াি েকর দানা দুi 
েথেক আড়াi ফােরনহাiেটi গেল আে য়িগিরর লাভার মেতা হেয় যায়। ফেল আগুেনর ভয়াবহ আরo েবেড় 
িগেয়িছল। াি ক দানা আগুেনর তােপ গেল eক ধরেনর দূিষত েধাঁয়া েবর হয়। েসi েধাঁয়ায় মানুেষর মৃতুয্ 
eক কার িনি ত। চুিড়হা ার aি কা-ে◌ যারা মারা েগেছন, তােদর aিধকাংশi াি েকর দানা পুেড় েয দূিষত 
েধাঁয়া হেয়িছল, েসi েধাঁয়ায় মারা েগেছন।  

িতিন আরo জানান, 3127 সােলর 21 েসে মব্র ট ীেত বহুল আেলািচত টয্া ােকা কারখানায় ভয়াবহ 
aি কাে র ঘটনা ঘেটিছল। আগুেন 4৯ জেনর মৃতুয্ হেয়িছল। আহত হেয়িছেলন শতািধক। oi ঘটনার তদে o 
েদখা েগেছ, কারখানািটেত চুর াি েকর দানা মজুদ িছল। আগুেন াি েকর দানা েথেক েবর হoয়া িবষা  
েধাঁয়া আটকা পড়ারা মারা িগেয়িছল।  

বাংলােদশ েকৗশল িবশব্িব ালেয়র েমকািনকয্াল iি িনয়ািরং িবভােগর িশ ক a াপক ড. মাকসুদ েহলালী 
জনক েক বেলন, াি েকর দানা aব i েকিমকয্াল। তেব নানা ধরেনর াি েকর দানা আেছ। পুরান ঢাকায় 
েকান্ ধরেনর াি েকর দানা আেছ, তা আেগ িচি ত করা দরকার। েস েমাতােবক সরকােরর uিচত ব া 
েনয়া। আর াি ক িশে র সে  েযেহতু aেনক মানুেষর চাকির জিড়ত েস ে ে  িবষয়িট সুিনিদ র্  কের 
েয়াজনীয় ব া েনয়া দরকার। আর াি ক দানা বা রাসায়িনক পদাথ র্ িকভােব রাখেত হয়, তা aিধকাংশ 
বসায়ীi জােনন না। েস িবষেয় বসায়ীেদর িশ ণ েদয়া জরুরী। a থায় আরo দুঘ র্টনা ঘটা িবিচ  নয়। 

 


