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কায র্ালয় সংল  5, 22, 23 o 24 নমব্র গুদােম সংর ণ করা হে । e ছাড়া েদেশর িবিভ  ােন aিধদ েরর 
িতনিট েমিডেকল সাব-িডেপােত েফেল রাখা হেয়েছ আরo 611 টন। সব িমিলেয় eক হাজার টন িডিডিট 
পাuডার রেয়েছ। সংি রা বলেছন, িডিডিট পাuডার ধব্ংেস আ জর্ািতকভােব সব্ীকৃত u ত যুি  রেয়েছ 
েনদার া স, া  o জাম র্ািনেত। িবেশষ প িতেত জাহােজ কের েয েকােনা eকিট েদেশ িনেয় ei পাuডার 
ধব্ংস করা হেব। eর আেগ 'েপি সাiড ির  িরডাকশন iন বাংলােদশ' কে র পিরচালক িনেয়াগ েদoয়া হেব 
eবং তার ত াবধােন আহব্ান করা হেব আ জর্ািতক দরপ । িবেশষ রা বলেছন, িডিডিট পাuডােরর কারেণ 
মানবেদেহ কয্া ারসহ িবিভ  দুরােরাগয্ ািধর সৃি  হয়। ফেল পাuডার সিরেয় েনoয়ার পর েযসব গুদােম eটা 
সংর ণ করা হেয়িছল েসসব গুদাম জীবাণুমু  করা হেব। সেরজিমেন িগেয় েদখা েগেছ, েপাট র্ ি য়াের  
(চ াম) কায র্ালয় সংল  5, 22, 23 o 24 গুদােম তালাব ভােব রাখা হেয়েছ পাuডার। ব াভিত র্ কের রাখা 
হেলo eগুেলার েবিশরভাগi ি েড় েবিরেয় eেসেছ। সব্াে য্র জ  িতকর হoয়ায় ভেয় েকu সহেজ গুদামগুেলার 
িদেক পা েদন না।  
 
েপাট র্ ি য়াের  (চ াম)-eর সহকারী পিরচালক (সব্া য্) পদ েথেক সেব aবসর েনoয়া ডা. ঈসা েচৗধুরী দীঘ র্িদন 
চ ােম িডিডিট পাuডার তদারক কেরেছন। e াপাের জানেত চাiেল িতিন বেলন, 'পািক ান েথেক আমদািনর 
পর েথেক িডিডিট পাuডােরর ব াগুেলা িবেশষ সতকর্তায় চ ােম চারিট গুদােম সংর ণ করা হে । eগুেলা 
জনসব্া য্ o পিরেবেশর জ  খুবi িতকর। ফেল পিরেবশ aিধদ র জািতসংেঘর ে াবাল eনভায়রনেম  
ফয্ািসিলিটজ eবং খা  o কৃিষ সং ার সািব র্ক সহেযািগতায় oগুেলা ধব্ংেসর েচ া চািলেয় আসিছল। িক  নানা 
জিটলতায় তা দীঘ র্ািয়ত হয়।'  
 
বত র্মােন েপাট র্ ি য়াের  (চ াম)-eর সহকারী পিরচালক (সব্া য্) পেদ দািয়তব্রত েমা. হুমা ন কিবর বেলন, 
'িডিডিট আমদািনর পর েথেকi চারিট গুদােম রাখা হেয়েছ। eগুেলা সব্াে য্র জ  িতকর েজেনo eর আশপােশ 
কম র্রত কম র্কত র্া-কম র্চারীেদর িতিদন ঝুিঁক িনেয় aিফস করেত হে । পিরেবশ o সব্াে য্র জ  িতকর হoয়ায় 
িবেশষ েকােনা েয়াজন ছাড়া গুদামগুেলার দরজা েখালা হয় না।' জানা যায়, পািক ান েথেক আমদািনর পর 
িডিডিট পাuডােরর মান িনেয়  েদখা েদয়। তা পরী া কের েদখেত 2৯96 সােলর 2৯ মাচ র্ েজেনভায় িবশব্ 
সব্া য্ সং ায় পাঠােনা হয় নমুনা। ঢাকায় েটি ং াবেরটিরেতo eগুেলার নমুনা পরী া করা হয়। দুিট 
পরী ােতi eসব পাuডার িন মােনর বেল মািণত হয়। eরপর িডিডিট সরবরাহকারী িত ান েমসাস র্ e েচ  
i ার াশনাল িলিমেটডেক পাuডার পিরবত র্ন কের িদেত বলা হেল েস সময় তারা তা না কের uে া e 
িনেদ র্শনার িবরুে  আ জর্ািতক আদালেত মামলা কের। মামলায় েহের যাoয়ার পর সরকারi জনসব্ােথ র্ পাuডার 
ধব্ংেসর িস া  েনয়। eেত সহেযািগতার হাত বাড়ায় জািতসংেঘর সংি  িবিভ  সং া। সবেশেষ 'েপি সাiড 
ির  িরডাকশন iন বাংলােদশ' নােমর কে র মা েম পাuডার ধব্ংেস গত 31 জুন eফeoর সে  eকিট চুি o 
কেরেছ সরকার। 
 
 

 


