
অি কাে  জনহারা  এক নারীর কা া। তােক সা না  িদে ন
িতেবশীরা —ইে ফাক

গাজীপেুরর ফ ান কারখানারও অ েমাদন িছল
না
অি কাে  িনহতেদর লাশ হ া র

কাশ : ১৭ িডেস র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

গাজীপরু সদর উপেজলার কশিরতা ােম রিববার স ায় লা াির ফ ান কারখানায় ভয়াবহ অি কাে  িনহত ১০ জেনর লাশ
পিরবােরর কােছ হ া র করা হেয়েছ। জনেদর আেবদেনর পিরে ি েত গতকাল লাশ হ া র করা হয়। শিহদ তাজউ ীন
আহমদ মিডক াল কেলজ হাসপাতাল মেগ লােশর ময়না তদ েশেষ ঢাকার ফেরনিসক িবভােগ পাঠােনার জ  িডএনএ নমুনা
সং হ করা হয়। ফ ান কারখানািটর কােনা ধরেনর অ েমাদন িছল না বেল জািনেয়েছন কলকারখানা ও িত ান পিরদশন
অিধদ েরর কমকতারা। গাজীপেুরর অিতির  জলা  ম ািজে ট ও জলা  শাসক কতৃক গিঠত তদ  কিমিটর আ ায়ক
শাহী র ইসলাম জানান,  দ  ও ধাঁয়ায় কােলা হেয় যাওয়ায় মরেদহ শনা  করা  স ব হয়িন। পের িনহতেদর জনরা
জামাকাপড়, হােতর সেলট, জুতা, গলার চইন ইত ািদ দেখ লাশ শনা  কেরন।

িনহত ১০ জেনর পিরচয় পাওয়া গেছ। এরা হেলন— গাজীপরু িসিট করেপােরশেনর নায়াগাঁও এলাকার লাল িময়ার ছেল
পারেভজ (১৯), ময়মনিসংেহর রাঘবপরু এলাকার সিলম িময়ার ছেল মা. তির ল ইসলাম (২৪), িদনাজপেুরর কাহােরাল
থানার বারপিটকা এলাকার হািমদ িময়ার ছেল

মা. িলমন ইসলাম (২০), গাজীপরু সদর উপেজলার কালনী ােমর সাইফুল ইসলােমর ছেল মাহা দ ফয়সাল খান (২২),
একই উপেজলার কশিরতা ােমর িনমল চ  দােশর ছেল উ ম চ  দাশ (২৬), গাজীপেুরর ীপরু উপেজলার মারতা ােমর
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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।

|

নজ ল ইসলােমর ছেল শামীম (২৫), একই ােমর কামাল হােসেনর ছেল রােশদ (৩২), রংপেুরর কাচবু লতলা এলাকার
তাজুল ইসলােমর ছেল ফির ল ইসলাম (২১), নরিসংদীর বলাব থানার চরকািশনগর এলাকার সাজু িময়ার ছেল সজল িময়া
(২৫) ও া ণবািড়য়ার বা ারামপরু এলাকার মােশদ িময়ার ছেল ইউ ফ িময়া (২৭)।

গতকাল সকােল সেরজিমেন  দখা  গেছ—আবািসক ভবেনর আদেলর দাতলার ওপের িনিমত িটনেশড ঘের কারখানিট
অবি ত। এেত একিট মা  ছােটা সাইেজর িসঁিড় ও দরজা রেয়েছ। ঝঁুিকপণূ ঘরিটেত কিমক ালসহ িবিভ  মিশনািরজ ও 
িনমাণ সাম ী রাখা হেয়েছ। িমকরা এ ঘরিটেতই ফ ােনর িফিটংেয়র কাজ করেতন। অি কাে  যাবতীয় মালামাল ও পেুরা
ঘরিট পেুড় কয়লার মেতা হেয় গেছ।

রওজা হাইেটেকর লা াির ফ ান কারখানািটর কােনা ধরেনর অ েমাদন িছল না বেল জািনেয়েছন কলকারখানা ও িত ান
পিরদশন অিধদ েরর কমকতারা। গতকাল সকােল তারা কারখানা পিরদশন কের এমন তথ  দন। ফায়ার সািভস কতৃপ
জািনেয়েছ কারখানািটর কােনা ফায়ার লাইেস  ও পযা  অি িনবাপণ ব ব া িছল না।

ত দশী কারখানার িমক নািসমা আ ার (২৫) জানান, মাগিরেবর নামােজর পর দাতলায় ওঠার সময় িতিন িবকট শ
নেত পান। এর পেরই িতিন আ েনর লিলহান িশখা দখেত পেয় ত িনেচ নেম আেসন।

ওিস মা. জােব ল ইসলাম জানান, অি কাে র ঘটনায় সামবার িবকাল সােড় ৬টা পয  কােনা মামলা হয়িন। তেব মামলা
ি য়াধীন রেয়েছ।
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