
অিধকার িতেবদন/বাংলােদেশর র া  পাশাক িশ ঃ মািলক ও সরকােরর দায়মুি /পৃ া-1 

বাংলােদেশর র া  পাশাক িশ ঃ 
মািলক ও সরকােরর দায়মুি  

 

তাজরীন ফ াশনস িলিমেটড ােজিড 
 

  
 
 

অিধকার িতেবদন 
কাশকাল ৫ ডিসে র ২০১২ 



অিধকার িতেবদন/বাংলােদেশর র া  পাশাক িশ ঃ মািলক ও সরকােরর দায়মুি /পৃ া-2 

ভূিমকা: 
আিশর দশক থেক বাংলােদেশ অপিরকি ত ভােব গেড় উেঠেছ তরী পাশাক িশ । বতমােন ায় 
৩৫ ল  িমক ৫০০০ কারখানায় কাজ করেছন, যাঁেদর মেধ  ৮০ ভাগই নারী। তরী পাশাক 
িশে র মাধ েম বাংলােদশ চুর বেদিশক মু া অজন করেছ, যা অথনীিতেক গিতশীল রেখেছ। গত 
২০১১-১২ সােল এই িশ  খােত বেদিশক মু া অিজত হেয়েছ ১৯ িবিলয়ন মািকন ডলার।1 
 
বাংলােদেশর অন তম ধান বেদিশক মু া অজেনর এই খাত তরী পাশাক িশে  কমরত 
িমকেদর েমর মূল  কম। যার দ ন িবেদশী তারা এেদেশ ভীড় জিমেয়েছ। এই  বতেনর 
িমকেদর মানবািধকার িবিভ  ভােব ল ন করেছ কারখানার মািলকরা। এই িশে  রেয়েছ এক 
অবা ব বতন কাঠােমা, যখােন সবিন¤œ মজরুী িতমােস মা  ৩৫০০ টাকা, যা িদেয় একজন 
িমেকর জীবন ধারণ এেকবােরই দঃুসাধ । অেনক কারখানাই বতন, ওভার টাইম এর টাকা বা 
উৎসব ভাতা িমকেদর কমত দয়না; িমকেদর ছাঁটাই এর ে  অেনক কারখানাই ম আইন 
ল ন করেছ বেল অিভেযাগ রেয়েছ। িবিভ  কারখানায় িমকেদর জন  নই কান িচিকৎসা 
সুিবধা বা তাঁেদর স ানেদর জন  িদবাযতœ ক । নারী িমকেদর সব পরবত কালীন ছু  ছয় 
মাস করেত বাধা িদে  পাশাক মািলকেদর সিমিত ‘বাংলােদশ তির পাশাক ত ও 
র ানীকারক সিমিত (িবিজএমইএ। মািলকেদর জন  সিমিত িবিজএমইএ থাকেলও িমকেদর ড 
ইউিনয়ন করেত না িদেয় তাঁেদর অিধকার খব করা হে । কারখানা েলার অবকাঠােমাগত , 
অি িনবাপক ব ব ার  বা এই িবষেয় িশ ণ না দয়া - এই সবই হেলা ম আইন ২০০৬ এর 
ল ন। ফল িতেত িমকরা অপুি , অনাহাের, িচিকৎসার অভােব ধঁুকেছন, মরেছন আ েন পুেড় 
বা পােয়র তলায় িপ  হেয়। আর অস , উে িজত িমকেদর অসে াষ লা  িদেয় িপ েয়, য়ার 
সল ছুেড় দমন করা হে  মািলকেদর াথর াকারী িশ  পুিলশ বািহনী িদেয়। িমক ও মািলেকর 
মেধ  গেড় উঠেছ চরম অথৈনিতক বষম ।   
 
কারখানায় বার বার আ ন:   
তরী পাশাক িশ কারখানা েলােত বারবার আ ন লাগেছ, িমক পুেড় মরেছ, আহত হে । গত 
২৪ নেভ র ২০১২ স া ৬.৩০ টায় ঢাকা জলার আ িলয়া থানার িনি পুের তাবা েপর 
তাজরীন ফ াশনস িলিমেটড এর ৯তলা ভবেন ভয়াবহ অি কাে র ঘটনা ঘেট। এই অি কাে  
১০০ এর বশী িমক িনহত ও শতািধক িমক আহত হন। জানা যায় এই কারখানায় কমরত 
িমেকর সংখ া িছল ১১৬৩ জন। 

  

                                                
1 সূ : র ািন উ য়ন বু েরা 
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আ ন লাগার পর তাজরীন ফ াশনস িলিমেটড ভবন (ছিবঃ অিধকার) 

 
 এ ঘটনার পর রা  ম ণালেয়র তদ  কিম র িহসাব অনুযায়ী ১১১ জেনর লাশ পাওয়া 

গেছ। 
 ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  এর িহসাব অনুযায়ী ১০০  লােশর িহসাব পাওয়া গেছ।  
 তাজরীন ফ াশনস িলিমেটড এর িহসাব অনুযায়ী লাশ পাওয়া গেছ ১১১ । 
 ই াি য়াল পুিলশ-১ এর িহসাব অনুযায়ী লাশ পাওয়া গেছ ১১৩  । 
 ১১৩ জেনর লাশ পাওয়া গেলও অেনেকই িনেখাঁজ রেয়েছন।  
 ৪ িডেস র িচিকৎসাধীন অব ায় আেরা একজন িমক রাজধানীর এ ােপােলা হাসপাতােল 

মারা গেছন। িনহত িমেকর সংখ া আেরা অেনক বশী বেল অিধকার মেন করেছ। 
 

 
জরুাইন কবর ােন লােশর সাির। ( সৗজেন ঃ আ মুান মিুফদলু ইসলাম) 
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গত ২ জনু ২০১২ সােল গাজীপুেরর কানাবাড়ীর ইসলাম গােম স কারখানায় আ েন পুেড় আহত 
হন ১৫ জন িমক। ২০১০ সােলও দু  বড় অি কাে র ঘটনা ঘেট। ২০১০ সােলর ২৫ শ 
ফ য়াির গাজীপুেরর গরীব এ া  গরীব সােয়টার ফ া রীেত অি কাে  ২১ জন িমক মারা 
যান। একই বছর িডেস েরর ১৪ তািরেখ হা-মীম েপর গােম স কারখানায় পুেড় মারা যান ২৯ 
জন িমক। ২০০৬ সােলর ২৩ শ ফ য়াির চ ােমর ক এস কে ািজট ট টাইল িমেল আ ন 
লাগেল ৯১ জন িমক পুেড় মারা যান। ওই বছেরর ৯ই ফ য়াির গাজীপুেরর যমুনা ি িনং িমেল 
অি কাে র ঘটনায় িনহত হন ৬ জন। একই বছেরর মাচ মােস সােয়ম ফ াশন িলিমেটেড আ েন 
পুেড় ৩ মিহলা িমক মারা যান। ২০০৫ সােলর ৭ই জানুয়াির নারায়ণগে র এক  গােম স 
কারখানায় আ েন পুেড় ২২ িমেকর মৃতু  হয়। ২০০৪ সােলর িডেস ের নরিসংদীর িশবপুের 
গােম স কারখানায় আ ন লেগ ৪৮জন িমক িনহত হন। ওই বছেরর ৩রা ম িমসেকা সুপার 
মােকট কমে ে র এক  গােম েস আ ন লাগেল ৯ জন িমক মারা যান। ২০০০ সােলর ২৫ শ 
নেভ র নরিসংদীর চৗধুরী িনটওয় ার অ া  গােম স িলিমেটেড আ েন পুেড় মারা যান ৫৩ জন 
িমক। ১৯৯০ সােলর ১৭ই িডেস র সােরকা গােম েস আ েনর ঘটনায় মৃতু  হয় ৩০ জেনর।2 
তির পাশাক ফ া রী েলােত আ ন লাগার পছেন ায় গােমে স ফ া রীর মািলক এবং 
সরকার প  থেক এক ধরেনর ‘ষড়য  ত ’ হািজর করা হয়। অথচ িমকেদর নূন তম বতন-
ভাতা, ওভার টাইম সুিবধা, সেবাপির অি িনবাপন ব ব ার এবং ফ া রীর কাঠােমাগত িবষেয়র 
উ য়েনর  আসেলই তাঁরা যন িন ু প হেয় পেড়ন এবং িতবাদী িমকেদর কেঠারভােব দমেন 
ই াি য়াল পুিলশ বািহনীসহ গােয় া সং া েলােক ব বহার কেরন। এই অব ার িতকার না 
হেল বেদিশক মু া অজনকারী এই পূণ িশ  ব াপকভােব মিকর স ূখীন হেব, যা মূলত: 
দেশর জনগেণর ােথর িব ে  শাসক গা ীর ষড়য  িহেসেব এই িশে  িনেয়ািজত মজীিব মানুষ 
এর দেশর জনসাধারেণর কােছ িতি ত হেব। 
 
বাংলােদেশর ইিতহােসর ভয়াবহতম অি কাে র এবং তাজরীন ফ াশনস িলিমেটড এর 
অবকাঠােমাগত অব া 
তাজরীন ফ াশনস িলিমেটড কােনাভােবই িমেকর কমপিরেবশ উপেযাগী বা যথাযথ মান 
বহনকারী কারখানা িছল না। কারখানার ভবন িনমােণ নূ নতম ভবন িনমাণ িবিধমালা অনুসরণ 
করা হয়িন। আ ন লাগার পর অি িনবাপক য েলাও কাজ কেরিন। ৩  িসঁ িড় থাকেলও স েলা 
একতলার দাম ঘের এেস নেমিছল। অথচ কারখানা থেক িসিড় েলা জ রী বিহগমন পথ 
িহেসেব বাইেরর িদেক বর হবার কথা। এ িনেয় এ পয  পৃথকভােব ৪  তদ  কিম  গঠন করা 
হেয়েছ। 
 
এছাড়া কারখানার চারপােশ পিরমাণ মত জায়গা িছল না যখােন ফায়ার সািভস কম রা কাজ 
করেত পারেব। সবেচেয় বড় অিভেযাগ হে , আ েনর সতক সংেকত বাজার পরও কারখানার 
মধ ম পযােয়র ব ব াপেকরা িমকেদর কারখানা ত ােগ বাধা িদেয়েছন। তাঁরা জাের গান 
বািজেয় দন যােত িমকরা সতক সংেকত না েন কােজ িনেয়ািজত থােকন। ফেল াথিমকভােব 

                                                
2

  মানবজিমন; নেভ র ২৭, ২০১২ 
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আ ন দখার পরও তা িনয় েণর জন  একিদেক যমন অি িনবাপক য  ব বহার করা হয়িন, 
তমিন অন িদেক ব ব াপনার দািয়ে  থাকা মািলকপে র লাকজন িমকেদর িনরাপেদ বর 
হবার সুেযাগ না িদেয় শত শত িমকেক মৃতু র িদেক ঠেল িদেয়েছন। কারখানার নয়তলা 
ভবন র িনচতলার পুেরাটাই িছল দাম বা ওয় ার হাউস। এখােন সুতা ও কাপড় দামজাত করা 
হেতা। িনচতলার ওয় ার হাউেস আ ন লাগায় এবং সখােন িসনেথ ক জাতীয় সুতা, কাপেড়র 
িবশাল মজদু থাকায় আ ন লাগার পরপরই পুেরা ভবন  ইটভাটার মেতা প নয় এবং 
িসঁ িড় েলা হেয় ওেঠ উ  িচমিন। িনচতলার ভয়াবহ আ েনর তাপ, িশখা ও কােলা ধাঁয়া িতন  
িসঁ িড় িদেয় ঊ মুখী হয়। ফেল শত শত কমব  িমকর চ  কােলা ধাঁয়ায় বর হবার কান 
পথ না পেয় দম ব  ও পরবত  সমেয় অি দ  হেয় মারা যান। কারখানার িনচতলায় কােনা 
ধরেনর ওয় ার হাউস থাকার িবধান না থাকেলও এ ে  তা মানা হয়িন। ফেল আ ন থেক 
অেনক বিশ াণহািন ঘেটেছ। কােনা ধরেনর বিহমুখী জ রী িনগমন পথ অথবা িবক  িসঁ িড় না 
থাকায় তৃতীয়, চতুথ ও প ম তলার িমেকরা লাহার ি ল, কাঁচ, একজ  ফ ান ভেঙ জীবন 
বাঁচােত পােশর েনর চােল লািফেয় পেড়ন। এ কারেণও হতাহেতর সংখ া বেড়েছ। 
 
াথিমকভােব নারী ও িশ  া  কে র িহসাব অনুযায়ী ৫০জন আহত রাগীেক িচিকৎসা দয়া 
হেয়েছ। নাই ংেগল মিডেকল কেলজ হাসপাতাল ২ জনেক িচিকৎসা সবা িদেয়েছ। ঢাকা 
মিডেকল কেলজ হাসপাতােল ৯জন রাগীেক িচিকৎসা দয়া হেয়েছ। 

 
তথ ানুস ােন জানা যায়, কৃতপে  মৃেতর সংখ া অেনক। অেনক িমক অিভেযাগ কেরেছন, 
মৃেতর সংখ া যত কমােনা যােব, ততই কম িতপূরণ িদেত হেব িবধায় সরকারী ও বসরকারী 
িবিভ  সংগঠন িব াি  মূলক তথ  ছড়াে । 
  
িমক অসে াষ: 

তাজরীন গােম স ফ া রীেত আ েন পুেড় িমকেদর মৃতু র িতবােদ, এর মািলক ও ব ব াপনার 
সে  জিড়ত ব ি েদর ার এবং বেকয়া বতন পিরেশােধর দািব এবং অন ান  গােম স এর 
িমকেদর ছাঁটাই এর িতবােদ গত ২৮ নেভ র থেক ৩ িডেস র ২০১২ পয  আ িলয়া, ট ী ও 
সাভাের কেয়ক হাজার িমক রা ায় নেম আেসন এবং সড়ক অবেরাধ কেরন। এ সময় 
আে ালনরত িমকেদর ওপর পুিলশ হামলা চালােল পুিলশ ও িমকেদর মেধ  সংঘষ বঁেধ যায়। 
িব ু  িমকরা গাড়ী ভাংচুর কেরন এবং আ ন ধিরেয় দন। গত ২৮ নেভ র আ িলয়ােত 
িবে াভ চলাকােল ৫০ জন িমক আহত হন।3 ১ িডেস র ২০১২ তাজরীন ফ াশনস িলিমেটেডর 
িমকরা ৪ মাস ১৩ িদেনর বেকয়া বতেনর দািবেত িবে াভ সমােবশ কেরন। এ সময় পুিলেশর 
সে  সংঘেষ ১৫জন িমক আহত হন।4 ২ িডেস র ২০১২ জামগড়ায় িহউেয়ন অ াপােরলস এর 
১০১ জন িমক ছাঁটাইেয়র তািলকা কােশর জর ধের িমকরা িবে াভ দশন কেরন। সংঘেষ 
শতািধক িমক, পুিলশ ও সাংবািদক আহত হন।5 গত ০৩ িডেস র তাজরীন ফ াশনস িলিমেটড 
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এর িমকেদর মৃতু র িতবােদ এবং িহউেয়ন অ াপােরলস এ িমকেদর ছাটাইেয়র জর ধের 
সংঘেষ ৫০ জন িমক আহত হন।6 
 
িতপরূণ: 

৫ িডেস র ২০১২ এ ধানম ী শখ হািসনা সরকারী িহসাব মেত িনহত ১১২ জন িমেকর মেধ  
৪৩ জন িমেকর িত  পিরবারেক ৬ ল  টাকা কের হ া র কেরন। িতপুরেণর ৬ ল  টাকার 
মেধ  ধানম ীর প  থেক ২ ল  টাকা, িবিজএমইএ এর প  থেক ১ ল  টাকা, ম ম ণালয় 
এর প  থেক ১ ল  টাকা, িবেদশী তা িল অ া  ফাং িত ান থেক ১ ল  টাকা এবং 
ব াংকাস অ ােসািসেয়শন অব বাংলােদশ (িবএিব) এর প  থেক ১ ল  টাকা দয়া হেয়েছ।  
 
িশ  মািলক ও সরকােরর দায়মুি  
বাংলােদেশ িবিভ  সমেয় তির পাশাক িশে  দঘুটনায় অেনক িমক হতাহত হেলও দঘুটনা 
কবিলত কারখানা েলার মািলকেদর কখনই কান িবচােরর আওতায় আনা হয়িন। এই িশ  
কারখানা েলার মিনটিরং এর দািয়ে  থাকা ফ া রী ই েপ র বা সরকারী কমকতােদরও কান 
িবচার হয়িন। ফেল অবেহলা ও অন ােয়র সে  জিড়তেদর দৃ া মূলক শাি  না হওয়ায় এই জাতীয় 
দঘুটনা ঘেটই চেলেছ। এছাড়া িমক নতা আিমনুল ইসলামেক   ম ও হত ার সে  জিড়তেদরও 
িবচার হয়িন।  িমকেদর অন ায়ভােব ছাঁটাই, বতন ভাতা না দয়ার সে  জিড়ত  অেনক 
মািলেকর িব ে  কান ব ব া নয়া হয়িন। এই ে  িশ  মািলক ও সরকােরর দায়মুি  কট। 
 
অিধকার এর সুপািরশ 
১. তাজরীন গােম স ফ া রীর াপনা, দামঘর এর অনুেমাদন দয়ার সে  স ৃ  সরকারী 
কমকতাবৃ , সংি  গােম স মািলক, ব ব াপনা ও িনরাপ ার দািয়ে  িনেয়ািজত ব ি বগ এবং 
িমকেদর কারখানা থেক বর হেত বাধাদানকারী এবং অন ান  দািয় শীলেদর দায়ী কের হত া 
মামলা দােয়র করেত হেব।  
 
২. তাজরীন গােম স ফ া রীেত িনহতেদর স ক তািলকা কাশ করেত হেব ও ধুমা  ৬ ল  
টাকা িদেয় এই দািয়  শষ করা যােব না । িনহতেদর অনূ  ১৮ বছেরর কম বয়সী িশ েদর  
দািয়   িবিজএমইএ ও সরকারেক িনেত হেব ও পিরবােরর অন  সদস  যাঁরা িনহতেদর উপাজেনর 
ওপর িনভরশীল িছেলন তাঁেদর সুর া িদেত হেব। 
 
৩. আহতেদর স ক তািলকা কাশ করেত হেব। আহতেদর িচিকৎসা িবিজএমইএ বা সরকার 
কাথায় িকভােব করাে  তা জনগণেক জানােত হেব ও আহতেদর পুনবাসেনর ব ব া করেত হেব।  
এই ঘটনার পর অেনক িমক এবং িনহত িমকেদর িশ রা মানিসকভােব িবপয  হেয় পেড়েছন। 
এখনও আ ন আত  অেনকেক তাড়া করেছ। তাঁেদর মেনািচিকৎসকেদর িদেয় িচিকৎসা করােত 
হেব। 
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৪. সরকারী তদ  িরেপাট জনস ুেখ কাশ করেত হেব। 
 
৫. পাশাক িশ  বৃহ র পিরসের পিরকি তভােব গেড় তুলেত হেব। পাশাক িশ  িত ােনর 
অবকাঠােমাগত সমস ার সমাধান, কমে ে  িমকেদর িনরাপ া, অি িনবাপক ব ব া ও এর 
িনয়িমত মহড়া উ ত করেত হেব। িমকেদর িনয়িমত মজরুী, া , িচিকৎসার ব ব া করা এবং 
বাস ােনর সুব ব া করেত হেব। িমকেদর ড ইউিনয়ন করেত বাধা দয়া যােব না। পাশাক 
িশ  িমকেদর সমি ত সুর ামূলক কমসূচীর আওতায় আনেত হেব এবং সরকারেক িনয়িমত 
পযেব েণর মাধ েম তা সুিনি ত করেত হেব। িমকেদর অিধকার র ায় দািয় শীল মহল তৎপর 
হেল এই িশ েক র া করা স ব হেব। 
 
তাজরীন ফ াশনস িলিমেটড এ অি কাে র পর অিধকােরর তথ ানুস ান দল অেনেকর সে  
কথা বেলন। এঁেদর মেধ  িনে া  কেয়কজেনর ব ব  তুেল ধরা হেলা- 

 
মাঃ মাকেসদলু (২৯), কারখানার লাড-আনেলাডার 
মাঃ মাকেসদুল অিধকারেক জানান, তাঁর বাড়ী গাইবা া জলার সু রগ  থানার কাশদহ ােম। 
সংসাের অভােবর কারেণ িতিন ঢাকায় এেস তাজরীন ফ াশনস িলিমেটড এ কাজ  কেরন। 
তাবা েপর তাজরীন ফ াশনস িলিমেটড এর ৯তলা ভবেনর িনচতলায় িছল সুতার গাডাউন। 
কারখানার অ ম ও নবম তলা িছল িনমাণাধীন। ভবেনর ৯তলা থেক পু ষ িমকেদর নামার 
জন  দি ণ িদেক ১  িসঁ িড় এবং মিহলা িমকেদর নামার জন  উ র িদেক ২  স  িসঁ িড় িছল। 
িক  িনচতলায় িগেয় ৩  িসঁ িড়র গাড়া একে  এক িসঁ িড়েত পিরণত হেয়িছল। মূল গেট সব 
সময়ই তালা লািগেয় রাখা হত। িতিন কারখানার িনচতলায় লাড-আনেলােডর কাজ করেতন। 
 
২৪ নেভ র ২০১২ িবকাল আনুমািনক ৫.৩০টায় িতিন একতলায় দামঘের পিলিথন মাপিছেলন। 
হঠাৎ িতিন দেখন গাডাউেনর মাঝখােন সুতার মেধ  আ ন েল উেঠেছ। কান িকছু বুেঝ উঠার 
আেগই কােলা ধাঁয়ায় গাডাউন অ কার হেয় যায়। কারখানার বদু িতক মইন সুইচ অফ করায় 
লাইট ব  হেয় যায়। িতিন এবং অন ান রা গট খঁুেজ সখান থেক বর হেয় বাইের চেল আেসন। 
গাডাউন অ কার হওয়ায় কউ আ ন লাগার উৎস  খঁুজেত পােরিন। িতিনসহ কেয়কজন 
মূলফটক িদেয় বাইের আসেত সমথ হন। বাইের বর হেয় এেস দেখন ভবেনর িতন তলার জানালা 
িদেয় কােলা ধাঁয়া বর হে । তাঁর ী নারিগস বগম তখন ৩য় তলায় সুইং সকশেন কাজ 
করিছেলন। িতিন নারিগসেক বাঁচােনার জন  উৎ ীব হেয় পেড়ন। অ  সমেয়র মেধ ই আ েনর 
িশখা ওপেরর তলা েলােত ছিড়েয় পড়েত থােক। ায় ৩০ িমিনট পর ভবেনর ৩য় ও ৪থ তলা 
থেক কাঁেচর জানালার িশক বাঁিকেয় এবং ভে  িমকরা ঝাঁপ িদেয় পড়েত থােক। এর মেধ ই 
ফায়ার সািভেসর গাড়ী এেস পৗঁছােল িতিন পািনর পাইপ িনেয় আ ন নভােত সাহায  কেরন এবং 
তাঁর ীর নাম ধের ডাকাডািক কেরন। রাত আনুমািনক ৮.০০টায় এক লাক তাঁেক জানান, তাঁর 
ী ৩য় তলার জানালা িদেয় লাফ িদেয় মা েত পেড় পা এবং হাত ভে  ফেলেছ। িতিন তখন 
বাসায় ফেরন এবং ী নারিগস বগমেক জামগড়ার ব েন নারী ও িশ  া  কে  িনেয় রাত 
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আনুমািনক ৮.৩০টায় ভিত করান। সখােন ১িদন িচিকৎসার পর টাকার অভােব নারিগসেক 
বাড়ীেত িনেয় আেসন। 
 

 
ভবেনর িনেচ এক তলা বাড়ী এবং অপর ছিবেত কারখানার অভ ের এক  িসিঁড় (ছিবঃ অিধকার) 

 
নারিগস বগম (২৫), অপােরটর, সুইং সকশন 
নারিগস বগম অিধকারেক জানান, ২৪ নেভ র ২০১২ স া আনুমািনক ৭.২০টায় ফায়ার 
সািভেসর এলাম বেজ ওেঠ। তখন িতন তলার িমকরা আতংিকত হেয় বর হেত চান। এমন 
সময় কায়ািল  ম ােনজার দুলাল হােসন গািলগালাজ কের বেলন, িনচ তলায় িকছুই হয়িন এবং 
িতিন সবাইেক ধমিকেয় কােজ মনেযাগ িদেত বেলন। িমকরা আবারও যার যার মিশেনর কােছ 
যান। কেয়ক িমিনট পেরই িসঁ িড় িদেয় িনচ থেক কােলা এবং গরম ধাঁয়া আসেত থােক। লাইট 
িনেভ যায় এবং পুেরা ার অ কার হেয় পেড়। তাঁেদর িনঃ াস ব  হেয় আসেত থােক এবং গরম 
ধাঁয়ায় া  হেয় পড়েত থােকন। এমন সময় তাঁরা সবাই বর হওয়ার চ া করেলও কউ আর 
গরম ধাঁয়ার কারেণ িসঁ িড়র কােছ যেত পােরনিন। পের কেয়কজন লাক চয়ার িদেয় এবং 
মিশেনর য াংশ িদেয় একজ  ফ ান ভে  ফেলন। ভা া জায়গা িদেয় অেনেকই ঝাঁপ িদেয় 
মা েত পড়েত থােকন। িতিনও িতন তলা থেক ঝাঁপ দন এবং িনেচ থেম েনর চােল ও পের 
চাল থেক মা েত গিড়েয় পেড়ন। তাঁর ওপের আেরা কেয়কজন আছেড় পেড়ন। তাঁর দইু পা ভে  
যায়। পােশ আেরা কেয়কজন লাক দেখ িতিন অনুেরাধ কেরন, তাঁর বাসা িনি পুের সা ার 
মা ার বাড়ী। সখােন খবর িদেলই তাঁেক কউ িনেয় যােব। িকছু ণ পের এলাকার আেরা 
কেয়কজন লাক আেস এবং তাঁেক ধের তাঁর বাসায় িনেয় যায়। তখন তাঁর ামী মাঃ মাকেসদুল 
এেস তাঁেক নারী ও িশ  া  কে  িনেয় ভিত কেরন। াথিমক িচিকৎসার পের টাকা না থাকায় 
িতিন আর িচিকৎসা করােত পােরনিন। িতিন এখন িচিকৎসা করেবন নািক বাড়ী ভাড়া এবং 
দাকােন বাকী নয়ার িবল পিরেশাধ করেবন এই দঃুি ায় আেছন। িতিন দইু স ান ও ামী িনেয় 
অত  কে  আেছন। 
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ডান হাত এবং দইু পা ভা া নারিগস ও তাঁর পিরচয়প  (ছিবঃ অিধকার) 

 

 
ভা া একজ  ফ ান, যখান িদেয় নারিগসসহ িমকরা ঝাঁপ িদেয় মা েত পেড় (ছিবঃ অিধকার) 

 
শামসুন নাহার মিল (২২), অপােরটর, সুইিয়ং সকশন 
শামসুন নাহার মিল অিধকারেক জানান, িতিন সুইং সকশেন কাজ কেরন। কারখানার কমকতারা 
েত ক মােসই বতন িদেত গিড়মিস করত এবং দিরেত বতন িদত। গত কারবানীর ঈেদ তাঁর 
ােরর সবাইেক অেধক বতন ও অেধক বানাস িদেয়েছ। চলিত মােস বতেনর বাকী অংশ দয়ার 

কথা িছল।  
 
২৪ নেভ র ২০১২ স া আনুমািনক ৬.৩০টায় িতিন চতুথ তলায় কমরত িছেলন। হঠাৎ ফায়ার 
সািভেসর এলাম বেজ ওেঠ। ৪থ তলা থেক সবাই বর হওয়ার চ া করেল সহকারী াডাকশন 
ম ােনজার রানা বেলন, িকছুই হয়িন। রানা তাঁেদর গািলগালাজ কের আবারও কােজ যেত বেলন 
এবং উ ের সাউ  বে  গান চািলেয় দন। িতিনসহ সবাই আবারও কােজ িফের গেল কেয়ক 
িমিনেটর মেধ ই িসঁ িড় িদেয় িনচ থেক ধাঁয়া এেস পুেরা ার অ কার কের দয়। লাইট ব  হেয় 
যায়। কউ আর কাউেক দখেত পারিছেলন না। কারখানার কেয়কজন িমক পূবিদেকর এক  
জানালার ি ল ভে  িনেচ ঝাঁিপেয় পড়েত থােকন। িতিনও সই জানালা িদেয় ঝাঁপ িদেয় মা েত 
পেড় ান হািরেয় ফেলন। ান ফরার পর িতিন দেখন, নারী ও িশ  া  কে  িচিকৎসাধীন 
রেয়েছন। দইুিদন িচিকৎসা িনেয় টাকার অভােব বাসায় ফরত আেসন। িতিন বুেক ও িপেঠ এবং 
মাথার পছেন আঘাত পেয়েছন। িতিন বেলন, িত মােসর বতন সময়মত না পাওয়ায় ঘর ভাড়া 
এবং দাকােন বাকী খাওয়ার িবল আটেক আেছ।  
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মাঃ আ াস আলী (৩৪), িনহত ফিরদা বগেমর ামী 
মাঃ আ াস আলী অিধকারেক জানান, তাঁর বাড়ী ফিরদপুর জলার বায়ািলয়া থানার বলমাি য়া 
পূবপাড়া ােম। িতিন তাঁর ী ও ছেল মাঃ শা  (৮) এবং কন া শাি  আ ারেক (৫) িনেয় 
তাজরীন ফ াশনস িলিমেটড এর পােশ এক  বাসায় ভাড়া থাকেতন। ২৪ নেভ র ২০১২ স া 
আনুমািনক ৭.০০টায় বাসা থেক কারখানার িদেক আ ন লেত দেখন। িতিন এিগেয় িগেয় 
দেখন, তাজরীন গােম স এ আ ন জ¦লেছ। িকছু ণ পের ফায়ার সািভেসর কম রা এেল িতিন 
আ ন নভােত তাঁেদর সহেযািগতা কেরন। ভবেনর দি ণ পাশ িদেয় ভবন রং করার জন  বাঁশ 
বাধা িছল। িতিন সই বাঁশ বেয় ওপের ওেঠ তাঁর ীর নাম ধের ডাকেত থােকন িক  তাঁর ীেক 
খঁুেজ পানিন। ২৫ নেভ র ২০১২ সকাল আনুমািনক ৮.০০টায় ফায়ার সািভস কম রা কারখানার 
ভতর থেক অেনক েলা লাশ বর কের আেনন। য সব লােশর ধু মাথা পাওয়া গেছ সই সব 
লােশর িহসাব ফায়ার সািভস কম রা কেরেছন। িক  যসব লােশর ধু হাত, পা অথবা শরীেরর 
এক  অংশ মা  পাওয়া গেছ তার িহসাব তাঁরা কেরনিন। পের সখােন িতিন তাঁর ী ফিরদা 
বগেমর লাশ পান। পের িতিন লাশ িনেয় যেয় ােমর বাড়ীেত দাফন কেরন। িতিন জানান, যখন 
কারখানায় আ ন লেগিছল তখন গেট তালা লাগােনা িছল। অি িনবাপক য  থাকেলও কউ 
ব বহার জােনন না বেল তার ব বহার করেত পােরিন। 
 

 
ফিরদার পিরচয়প  এবং শা  ও শা াসহ তার ামী মাঃ আ াস আলী (ছিবঃ অিধকার) 

  

 
গেটর তালা (ছিবঃ অিধকার) 
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মাঃ শাহজাহান, পিরচালক, তাজরীন ফ াশনস িলিমেটড, িনি পরু, আ িলয়া, 
ঢাকা 
মাঃ শাহজাহান অিধকারেক জানান, কারখানায় নারী ও পু ষ মাট িমক সংখ া িছল 
১১৬৩জন। ২৪ নেভ র ২০১২ ত অনুপি ত িছেলন ২৬ জন। উপি ত িছেলন ১১৩৭ জন 
িমক। িবেকল আনুমািনক ৫.০০টায় আেরা কেয়কজন ছু েত চেল িগেয়িছেলন, বাকী িমক কাজ 
করিছেলন। তেব আ েন পাড়ার পর ১১১  লাশ পেয়েছন বেল িতিন জানান।  
 
অিধকার এর তথ ানুস ানী দল কারখানার আ েনর িবষেয়  করেল িতিন এ িবষেয় কথা বলেত 
অপারগতা কাশ কেরন। 
 
মাঃ আেনায়ার হােসন, িসিনয়র শন অিফসার, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ , 
িড.ই.িপ. জড, সাভার, ঢাকা 
মাঃ আেনায়ার হােসন অিধকারেক জানান, ২৪ নেভ র ২০১২ স া আনুমািনক ৭.০৫টায় এক  
ফােনর মাধ েম জানেত পােরন িনি পুেরর তাজরীন ফ াশনস িলিমেটেড আ ন লেগেছ। িতিন 
সে  সে  ৩  ইউিনট িনেয় স া আনুমািনক ৭.১৯টায়  তাজরীন ফ াশনস িলিমেটেড এ পৗঁছান। 
িতিন দেখন, আ ন িনচতলা থেক ৬তলা পয  লেছ। আ েনর ভয়াবহতা দেখ িতিন সে  সে  
কম েদর কােজ লািগেয় িদেয় হডেকায়াটারেক জানান এবং অনুমিত সােপে  ফায়ার সািভেসর 
সাভার শন, ধামরাই শন, মািলবাগ শন, মাহা দপুর শন, সদর ঘাট শন, িমরপুর 
শন, ট ী শন, গাজীপুর শনেক ঘটনা েল পৗঁছার জন  খবর দন। িকছু েণর মেধ ই  

মাট ১৯  ইউিনট এেস অি িনবাপেনর কােজ যাগ দয়। ২৫ নেভ র ২০১২ রাত আনুমািনক 
১.০০টায় আ ন পুেরা িনয় েণ আেস। রােতই ত াশী চািলেয় তাঁরা ৩য় তলা থেক ৬৯ , ৪তলা 
থেক ২১  এবং ৫ম তলা থেক ১০  লাশ উ ার কেরন। এছাড়াও আেরা িকছু লাশ সখােন িছল, 
য েলার হাত, পা, দহ িছ িভ  থাকায় এক  করা যায়িন। তেব মাথার খুিল দেখ যতদরু স ব 
১০০  লাশ িহসাব করা িগেয়িছল। ২৫ নেভ র ২০১২ সকাল আনুমািনক ৮.০০টায় লাশ েলা 
আ িলয়া থানার অিফসার ইনচাজ শখ মাঃ বদ ল আলম বুেঝ িনেয় আ মুান মুিফদলু 
ইসলামেক দাফেনর জন  হ া র কেরন। িতিন ঘটনা েল িগেয় জানেত পােরন, স া আনুমািনক 
৬.৩০টায় আ ন ধেরেছ। তাঁর , তাঁেক কন এত দরীেত খবর দয়া হল। শটসািকট থেক বা 
জনােরটর থেক অথবা নাশকতামূলক উে েশ  এই আ ন লাগােনা হেত পাের। তেব তদ  না কের 
িকছুই বলা যােব না। আ ন িকভােব লেগেছ তার কান উৎস তাঁরা পানিন। তেব সরকার তদ  
কিম  গঠন কেরেছ। কিম র িরেপাট পেলই তা জানা যােব বেল িতিন জানান। 
 
এসআই মাঃ খায় ল ইসলাম, আ িলয়া থানা, ঢাকা 
এসআই মাঃ খায় ল ইসলাম অিধকারেক জানান, ২৪ নেভ র ২০১২ স া আনুমািনক ৭.০০টায় 
এক লাক খবর দন য, তাজরীন ফ াশনস িলিমেটড এ আ ন ধেরেছ। আ ন ত সব েলা 
াের ছিড়েয় পেড় ও অি দ  হেয় ১১১জন িমক মারা যান। িতিন জানান, এই ঘটনা েক ক  

কের অ াতনামা ব ি েদর আসামী কের িতিন বাদী হেয় দ-িবিধর ৩২৩/৩২৫/৪৩৬/৩০৪-ক/৩৪ 
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ধারায় এক  মামলা দােয়র কেরন। যার ন র ৬২; তািরখঃ ২৫/১১/২০১২। মামলা র তদ কারী 
কমকতা অিফসার ইনচাজ (তদ ) মাঃ মা ফা কামাল বেল জানান। 
 
মাঃ মা ফা কামাল, অিফসার ইনচাজ (তদ ), আ িলয়া থানা, ঢাকা 
মাঃ মা ফা কামাল অিধকারেক জানান, এসআই মাঃ খায় ল ইসলাম এর ২৫/১১/২০১২ দােয়র 
করা মামলা  িতিন তদ  করেছন। তেব মৃতু র সংখ া ১১১ জন বেল িতিন জেনেছন। িবষয়  
তদ াধীন থাকায় িতিন আর িকছু বলেত চানিন। 
   
মাঃ হািববুল ইমাম, নারী ও িশ  া  ক , ব ন, জামগড়া, আ িলয়া, ঢাকা 
মাঃ হািববুল ইমাম অিধকারেক জানান, ২৪ নেভ র ২০১২ স া আনুমািনক ৭.০০টা থেক 
তাজরীন ফ াশনস িলিমেটড থেক আহত রাগী আসেত থােক। তাঁেদরেক তাঁরা াথিমক িচিকৎসা 
দন। মাট ৫৪ জন রাগী আেসন। মেধ  ৪জনেক মৃত অব ায় পাওয়া যায়। ৩৩জনেক িচিকৎসা 
িদেয় বাড়ী পা েয় দয়া হয়। ১৬জন রাগীর অব া আশ াজনক হওয়ায় ঢাকা মিডেকল কেলজ 
হাসপাতােল রফার করা হয়। ১ জন হাসপাতাল কতৃপে র অনুমিত িনেয় চেল গেছন বেল িতিন 
জানান। িতিন বেলন, যাঁেদর িচিকৎসা দয়া হেয়েছ, তাঁরা সবাই ওপর থেক িনেচ পেড় আঘাত 
পেয়িছেলন। 

  
মাঃ তৗিফক আহেমদ, এ াডিমন অিফসার, নাই ংেগল মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, 
আ িলয়া সরকার মােকট, ঢাকা-১৩৪১ 
মাঃ তৗিফক আহেমদ জানান, ২৪ নেভ র ২০১২ রাত আনুমািনক ৮.০০টায় তাজরীন ফ াশনস 
িলিমেটড থেক ৬জন আহত িমক আেসন। তাঁেদর মেধ  ৪জেনর অব া আশ াজনক হওয়ায় 
ভিত না কেরই তাঁেদর ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল নয়ার পরামশ দয়া হয়। বাকী মৗসুমী 
আ ার এবং আছমা খাতুনেক িতিন াথিমক িচিকৎসা দন। ২৫ নেভ র ২০১২ মৗসুমী এবং 
আছমার অিভভাবকরা এেস তাঁেদর হাসপাতাল থেক িনেয় যান। 
 
শংকর, ওয়াড ইনচাজ, ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল 
শংকর অিধকারেক জানান, তাজরীন ফ াশনস িলিমেটড এর অি কা- ◌র ঘটনায় ৯জন আহত 
িমক আেসন। এঁেদর মেধ  একজনেক আইিসইউ িবভােগ এবং বাকীেদর ওয়ােড ভিত কের এখন 
িচিকৎসা দয়া হে । এছাড়া আ ুমান মিফদুল থেক ৫৮  লাশ িডএনএ টে র জন  আনা 
হেয়িছল বেল জানান। িতিন এ িবষেয় আর িকছু জােনন না বেল জানান। 
  
মাঃ আ লু হািলম, সহকারী পিরচালক, আ মুান মুিফদলু ইসলাম, ৪২, আ মুান 
মুিফদলু ইসলাম রাড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০  
মাঃ আ ুল হািলম অিধকারেক জানান, ২৫ নেভ র ২০১২ ভাের ঢাকা জলা পুিলশ সুপার মাঃ 
হািববুর রহমান জানান য, তাজরীন ফ াশনস িলিমেটড এ িকছু লাশ আেছ। এই খবর পেয় 
লাশ েলা নয়ার জন  িতিন ৫  লাশ বহনকারী গাড়ী িনেয় তাজরীন ফ াশনস িলিমেটড এ যান। 
সকাল আনুমািনক ৮.০০টায় আ িলয়া থানার ওিস শখ মাঃ বদ ল আলম মাট ৫৮  লাশ 
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বওয়ািরশ িহেসেব তাঁেক দন। িতিন লাশ িনেয় দুপুর আনুমািনক ২.০০টায় অিফেস ফেরন। িক  
এর মেধ  পুিলশ সুপার তাঁেক জানান, লােশর িডএনএ ট  করার ব ব া করেত হেব। পের 
পুিলেশর অপরাধ তদ  িবভাগ (িসআইিড)-এর এক  িবেশষ  দল আেসন। িক  তাঁরা জানান, 
যেহতু লাশ িবকৃত হেয় গেছ, তাই ফেরনিসক িবেশষ  লাগেব। তখন পুিলশ সুপার ও জলা 
শাসেকর উেদ ােগ লাশ েলা ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর মেগ নয়া হয়। সখােন 
আলামত রাখা হয়। পরিদন আ ীয় জনরা এেস আেরা ৫  লাশ সনা  কের িনেয় যান। 
 
২৭ নেভ র ২০১২ পুিলশ সুপার এবং জলা শাসক তাঁেক মাট ৫৩  লাশ বওয়ািরশ িহেসেব 
দাফন করেত দন। যার মেধ  পু ষ ৬ , মিহলা ৪৩  এবং ৪  লাশ মিহলা িকংবা পু ষ িহেসেব 
সনা  করা যায়িন। িতিন জানান, ২৭ নেভ র ২০১২ দপুুর আনুমািনক ২.০০টায় ঢাকা মিডেকল 
কেলজ হাসপাতােল মুসলমান ধম য় রীিত অনুযায়ী থম জানাযা দন। িবেকল আনুমািনক 
৪.৩০টায় লাশ েলা ঢাকা মহানগরীর জরুাইন কবর ােন িনেয় যান। সখােন ২য় জানাযা িদেয় 
িবেকল আনুমািনক ৫.৩০টায় লাশ েলা দাফন কেরন। িতিন জানান,লাশ েলার িডএনএ রেখ 
কবের না ার দয়া হেয়েছ। কউ চাইেল িডএনএ ট  কের কবর সনা  করেত পারেবন।  
 

 
লাশ আ ুমান মুিফদুল ইসলামেক হ া র করা হে । লাশ জড়ুাইন কবর ােন দাফন করা হে । ( সৗজেন : দিনক যুগা র) 

 
িবিজএমইএ এর সভাপিতর সে  যাগােযােগর চ া করা হেল তাঁর ব ি গত সহকারী জানান, তাঁর 
সে  কথা বলা স ব নয়। 
 
মাঃ মাইন উি ন খ কার, অিতির  সিচব, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা 
মাঃ মাইন উি ন খ কার অিধকারেক বেলন, তাজরীন ফ াশনস িলিমেটড এর ঘটনায় রা  
ম ণালয় ৪ সদস  িবিশ  এক  তদ  কিম  গঠন কেরেছ। িতিন কিম র আহবায়ক। কিম র 
সদস রা হেলন, িশ া ল পুিলেশর মহাপিরচালক মাঃ আবদসু সালাম, ফায়ার সািভস ও িসিভল 
িডেফে র পিরচালক ( শাসন) মাঃ আবদুস সালাম এবং রা  ম ণালেয়র উপসিচব সাঈদ 
মাহমুদ বলাল হায়দার। িতিন বেলন, িতন  কারণ সামেন রেখ তদ  কায ম পিরচালনা করা 
হে । যমন, বদু িতক গালেযাগ (শটসািকট), নাশকতা ও অন ান  াকৃিতক বা মানুেষর তির 
কােনা কারণ। তদ  কায ম অব াহত রেয়েছ। তেব ঘটনার কারণ তাঁরা াথিমকভােব িচি ত 
করেত পেরেছন। িতিন বেলন, এত েলা মানুেষর মৃতু  কােনাভােবই মেন নয়া যায় না। কৃত 
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অপরাধীেদর অবশ ই খঁুেজ বর করা হেব, কাউেকই ছাড় দয়া হেব না। ভিবষ েত যােত এ ধরেনর 
অি কা- না ঘেট, স িবষেয় সুপািরশ করা হেব বেল িতিন জানান।  
 
িতিন বেলন, সরকারী িহেসেব ১১১ জন িমক মারা গেছন। মৃতু র কারণ িহেসেব বেলন, 
কারখানায় অি িনবাপক য  থাকেলও ঘটনার িদন এক ও ব বহার করা হয়িন। সবেচেয় বড় 
অিভেযাগ হে , আ েনর সতক সংেকত বাজার পরও কারখানার মধ ম পযােয়র ব ব াপেকরা 
িমকেদর কারখানা ত ােগ বাধা িদেয়েছন। ফেল াথিমকভােব আ ন দখার পর তা িনয় েণর 
জন  একিদেক যমন অি িনবাপক য  ব বহার করা হয়িন। অন িদেক ব ব াপনার দািয়ে  থাকা 
মািলকপে র লাকজন িমকেদর িনরাপেদ বর হওয়ার সুেযাগ না িদেয় বরং কারখানার ভতের 
কাজ করেত বাধ  কের শত শত িমকেক মৃতু র মুেখ ঠেল িদেয়েছন। এমনিক কারখানার 
মািলকপ  বা কারখানার দািয়ে  থাকা সংি  ব ি রা অি িনবাপন-সং া  িশ ণ থাকা ে ও 
কউ সাধারণ অি -আ র া ও অি িনবাপন কৗশল েয়াগ কেরনিন। এ কারেণ অি িনবাপন-
সং া  নাশকতা রেয়েছ বেল ধারণা কেরন িতিন। িতিন বেলন, কারখানার অব ান এক  প ী 
ােমর ভতের। কারখানার সামেনর িদেক আট থেক দশ ফুট রা া। পছেন িতন িদেক লােগায়া 
বািড়ঘর। ফেল এ ধরেনর াপনায় াভািবকভােবই ফায়ার সািভেসর বড় গািড় অিভযান চালােত 
পাের না। কােনা ধরেনর বিহমুখী জ রী িনগমন পথ অথবা িবক  িসঁ িড় না থাকায় তৃতীয় ও 
চতুথ তলার িমেকরা লাহার ি ল, জানালার কাঁচ, একজ  ফ ান ভেঙ জীবন বাঁচােত পােশর 
গেরর েনর চােল লািফেয় পেড়ন। িতিন বেলন, ফায়ার সািভেসর শত হে , কারখানার চারিদক 
খালা রাখেত হেব। যােত চারিদক থেক আ ন নভােত দমকল কম রা েয়াজনীয় পদে প িনেত 
পােরন। কারখানার নয়তলা ভবন র িনচতলার পুেরাটাই িছল দাম বা ওয় ার হাউস। এখােন 
সুতা ও কাপড় দামজাত করা হয়। সখােন ঢুকেতই এক  সদর দরজা, এরপর িনচতলার ওয় ার 
হাউেসর ভতর থেকই িতন  িসঁ িড় িত  তলা ¯পশ কের ছােদ িগেয় িমেলেছ। িত তলার 
েবশমুেখই কলাপিসবল দরজা। িনচতলার ওয় ার হাউেস আ ন লাগায় এবং সখান থাকা 
িসনেথ ক জাতীয় সুতা, কাপেড়র িবশাল মজদু থাকায় আ ন লাগার পরপরই পুেরা ভবন  ইট 
ভাটার মেতা প নয় এবং িসঁ িড় েলা হেয় ওেঠ উ  িচমিন। িনচতলার ভয়াবহ আ েনর তাপ, 
িশখা ও কােলা ধাঁয়া িতন  িসঁ িড় িদেয় ঊ মুখী হয়। ফেল শত শত কমব  িমেকরা চ  
কােলা ধাঁয়ার বিহগমেনর কােনা পথ না পেয় দম ব  ও পরবত  সমেয় অি দ  হেয় মারা যান। 
িতিন বেলন, কারখানার িনচতলায় কােনা ধরেনর ওয় ার হাউস থাকার িবধান না থাকেলও এ 
ে  তা িতপালন করা হয়িন। ফেল আ ন থেক অেনক বিশ াণহািন ঘেটেছ। 

  
চলমিন (২৩), অপােরটর, সুইং সকশন, তাজরীন ফ াশনস িলিমেটড, িনি পরু, 
আ িলয়া, ঢাকা 
চলমিন অিধকারেক জানান, ২৪ নেভ র ২০১২ তাজরীন ফ াশনস িলিমেটেডর তৃতীয় তলায় কাজ 
করিছেলন। স ায় ওভার টাইম করিছেলন। হঠাৎ ফায়ার সািভেসর এলাম বেজ উঠেল ােরর 
িমকরা কারখানা থেক বর হওয়ার চ া কেরন। িক  কারখানার াফরা তাঁেদর বর হেত 
দনিন। তাঁরা আবার কাজ  করেল কেয়ক িমিনেটর মেধ ই িসঁ িড় ধাঁয়ায় অ কার হেয় যায়। 
পের একজ  ফ ান ভে  তৃতীয় তলা থেক ঝাঁিপেয় মা েত পেড় িতিন আহত হন। িতিন বেলন, 
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এই কারখানায় েত ক বার বা সরকারী ছু র িদন েলােত িমকেদর ছু  না িদেয় ওভার 
টাইম করােনা হেতা। কউ ওভার টাইম না করেত চাইেল তােক কারখানা থেক বর কের দয়া 
হেতা। তাছাড়া গত ৪ মাস যাবৎ আে ালন করা ছাড়া কখনই কমত বতন বা মজরুী িদেতা না 
মািলকপ । িত মােসর বতন দয়ার িনধািরত তািরখ থেক ২/৩িদন পের তাঁরা বতন পেতন। 
িতিন জানান, তাঁেদর কখনই ফায়ার সািভেসর কান িশ ণ দয়া হয়িন। িতিন জানান, ভবন ও 
য াপািতর কান িনরাপ ামূলক ব ব া িছল না। অি কা- ◌র সতকতা অবল বেন অি িনবাপক 
য  থাকেলও িশ ণ না থাকায় কউ তা চালােত পােরনিন। কলাপিসবল গেট তালা লাগােনা 
থাকার কারেণ  িমকরা বর হেত পােরনিন। 
 
সয়দ সুলতান উি ন আহে দ, সহকারী িনবাহী পিরচালক, বাংলােদশ ইনি উট অব 
লবার ািডজ-িবল  
সয়দ সুলতান উি ন আহে দ অিধকারেক বেলন, বাংলােদেশর ম আইেন এক  কারখানা াপন 
এবং সই কারখানার িনরাপ ার ব াপাের সু  িবধান রেয়েছ। ওই িবধান বা আইন িতপালেনর 
দািয়  হে  মািলেকর। কারখানায় কান আইন কউ ভ  করেল দায়ভার মািলকেকই িনেত হেব 
অথাৎ আইন ভ  হেল মািলকেকই জবাবিদিহতা করেত হেব। আইন অনুযায়ী তাজরীন ফ াশনস 
এর ভবন  সুর ার ব ব া করা হয়িন। সখােন ম আইন অনুযায়ী িমেকর জন  যসব সুেযাগ-
সুিবধা থাকার কথা, তা য িছলনা সটা বশ সু । 
 
তাজরীন ফ াশনস এর িত  ার তালাব  িছল, িবক  কান িসঁ িড় িছল না। সখােন দাহ  
পদােথর গাডাউন িছল, যা থাকেত পােরনা। িমকেদরেক বর হওয়ার সুেযাগ দয়া হয়িন। এই 
অব ায় ক দায়ী, ক নাশকতামূলক কমকা- ◌ জিড়ত তা বড় কথা নয়। ম আইন না মানার 
জন  য অপরাধ, স অপরােধর দায়-দািয়  সরাসির সরকার এবং মািলকপ েকই িনেত হেব। 
সুতরাং য অনাকাি ত ও মমাি ক ঘটনা ঘেটেছ, সজন  পুেরা দায়-দািয়  সরকার এবং 
মািলকপ  য ম আইন মােননিন সজন  মািলকেক শাি  দােনর দায়-দািয়  িছল সরকােরর। 
যা সরকার করেত স ূণভােব ব থ হেয়েছ।  
 
যিদ নাশকতামূলক ঘটনাই মেন িনেত হয়, তাহেল তা ঘটনা ঘটার সে  সে ই মািলকপে র 
থানায় মামলা করা উিচৎ িছল। িমেকর কান িত হেল মািলক মামলা করেব, এটাইেতা িনয়ম, 
অথচ কাথাও উেদ াগী হেত দখা গল না।  
 
ঘটনার ২ িদন পর তেক বলা হে  এটা নাশকতা, তাহেল সটা িনরেপ  তদ  কের 
িতি ত করেত হেব।  

 
থমতঃ মািলকপ  সংি  সরকারী কমকতােদর সহায়তায় তইঃ আইন ভ  কেরেছ, 
িমেকর িনরাপ া িনি ত না করার জন । সজন  সংি  কমকতাসহ মািলকপে র িবচার হেত 
হেব। ধুমা  ম আইন ল ন করার কারেণ অসংখ  িমেকর মৃতু  হেয়েছ, যার সংি  দায়-
দািয়  সরকারী কমকতা ও মািলকপে র ওপরই বতােব। মািলকপ  পুিলশেক তার কারখানায় 
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আ ন লাগার ঘটনা  জানায়িন সটা এক  অপরাধ। ফায়ার এলাম বাজার সে  সে  
িমকেদরেক কারখানার অভ র থেক নামার সুেযাগ কের দয়া উিচৎ িছল যটা করা হয়িন। 
কারখানায় দাহ  পদাথ রাখা হেয়েছ সটা আেরা একটা অপরাধ। 
 
মািলক সিমিত িবিজএমইএ তাজরীন গােম েসর মািলকপ  য অপরাধ কেরেছ, তার সদস  পদ 
ত াহার কের নেব এটাই ত াশা। তােদর গঠনত  অনুযায়ী মািলকপ েক শাি  দান করা 
হাক। বতমােন িবিজএমইএ যত কথা বলেছ, তত কথা বলার অিধকার তােদর নই। িবিজএমইএ 
এর যত সা লার িবিভ  সমেয় হেয়েছ, তা মািলকরা িনয়িমতই ভ  কেরেছ।  
 
উ  আদালেতর রায় অনুযায়ী তাজরীন গােম েসর িত  িত  িমকেক ৫ ল  টাকা কের 
িদেত হেব। মারা ক দূঘটনার কারেণই তা িদেত হেব। উ  পযােয়র এক  কিম  গঠন কের 
গােম স কারখানা েলার ঝঁুিক িন পন করেত হেব। 
 
জা াত ফােতমা, িমক কল ান কমকতা, তাজরীন ফ াশনস িলিমেটড, িনি পরু, 
আ িলয়া, ঢাকা 
জা াত ফােতমা অিধকারেক জানান, তাজরীন ফ াশনস িলিমেটড এ ২৪ নেভ র ২০১২ এ অি কা-
◌র ঘটনায় অেনক িমক অি দ  হেয় াণ হারান। আর অেনেকই আহত হন। িতিন বেলন, 
সিদন ১১৩৭জন িমক কাজ করিছেলন বেল িতিন জেনেছন। তেব কতজন পু ষ বা মিহলা 
িছেলন তার িহসাব তাঁর কােছ নাই।   
 
িতিন জানান, কারখানা  েত িতন তলা ভবন িছল। ঢাকা িবভাগীয় কল-কারখানা ও 
িত ান পিরদশন পিরদ র এর ডপু  চীফ ই েপ র ( জনােরল) মাঃ বলােয়ত হােসন 
ই েপ র (ইি িনয়ািরং) মাঃ মাহফুজরু রহমান তাজরীন ফ াশনস িলিমেটডেক িজ ক াটাগরীর 
কারখানা বেল নকশার অনুেমাদন দন। পরবত েত ৯তলা ভবেনর নকশার অনুেমাদনও দয়া 
হেয়েছ। িতিন জানান, ফায়ার সািভস এ  িসিভল িডেফ  থেকও ছাড়প  দয়া আেছ। িতিন 
অিভেযাগ কেরন, আইন অনুযায়ী ঢাকা িবভাগীয় কল-কারখানা ও িত ান পিরদশন পিরদ র 
এর পিরদশেনর িবধান থাকেলও কান অিফসার কখনই তা পিরদশন কেরনিন। বরং আেবদন 
কের খরেচর কথা বেল িকছু টাকা দয়া হেল মাবাইল ফােন িজ াসা কেরই অনুেমাদন দয়া হয়। 
িতিন বেলন, এখন দাবী উেঠেছ, কারখানার মািলকেক ার কের উপযু  শাি  দয়া হাক, 
িতিনও সই দাবী সমথন কেরন। িক  তার আেগ ঢাকা িবভাগীয় কল-কারখানা ও িত ান 
পিরদশন পিরদ র এর কমকতা এবং ফায়ার সািভস এ  িসিভল িডেফ  এর কমকতােক শাি  
দয়া হাক। কারণ তারা অনুমিত না িদেল কারখানা চালু হেতা না। যত িদন পয  এই কারখানা 
চেলেছ এই সমেয়র মেধ  কান কমকতাই কান অিভেযাগ কেরনিন। িতিন জানান, এই কারখানা 
থেক এর আেগ িমকরা ায় চেল িগেয় ম আদালেত মািলকপে র িব ে  ১৭  মামলা 
কেরেছন।  
 

-সমা - 


