
অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/ াট গােম স/ মাহা দপুর, ঢাকা/২৬ জানুয়াির, ২০১৩/পৃ া-1 

 
 

মাহা দপেুরর বড়ীবাধ এলাকায় াট এ েপাট গােম স িলিমেটড-এ 

অি কাে  ৮ জন নারী িমক িনহত ও ৫০ জেনর অিধক আহত 

তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

 
বাংলােদেশর অথনীিতর অন তম চািলকা শি  তরী পাষাকিশ । বেদিশক মু া আেয়র ধান 

খাত িহেসেব তরী পাষাক িশ েক িবেবচনা করা হয়। অথচ এই তরী পাষাক িশ  

কারখানা েলােত ায়ই অি কাে র ঘটনা ঘটেছ। সা িতককােল তরী পাষাক িশে  সবেচেয় 

মমাি ক ঘটনায় সাভােরর িনি পুের তাজিরন ফ াশনেস আ েন অ ত ১১৩ জন িমেকর মৃতু  

ও শতািধক িমক আহত হন। তারপরও সরকার এবং বাংলােদশ পাষাক ত ও র ািনকারক 

সিমিত (িবিজএমইএ) কতৃপে র টনক নেড়িন। তরী পাষাক িশ  কারখানায় স ক নজরদাির 

না থাকায় এই ধরেনর ঘটনা ঘেটই চেলেছ। ফেল আবািসক এলাকায় অনুেমাদনহীনভােব গেড় 

উঠেছ অেনক কারখানা। এই কারখানা েলােত থােকনা কান ফায়ার সািভেসর অি  িনরাপ ার 

লাইেস , ই েুর , িবক  িসঁ িড় িকংবা কারখানার ভতের পযা  অি িনবাপক ব ব া। স 

কারেন এই গােম স েলা হেয় উেঠ অসহায় িমকেদর মৃতু ফাঁদ। এমিন এক পাষাক কারখানা 

হে  াট এ েপাট গােম স িলিমেটড। 
 

তাজিরন ফ াশনস িলিমেটড-এর ভয়াবহ অি কাে র মা  দমুাস পর ২৬ জানুয়াির ২০১৩ দপুুর 

আনুমািনক ২.৩০টায় ঢাকা জলার মাহা দপুর থানার বড়ীবাধ এলাকায় াট এ েপাট 

গােম স িলিমেটড-এ ভয়াবহ অি কাে র ঘটনা ঘেট। ত দশ েদর কাছ থেক জানা যায়, 

আ েনর সূ পাত হয় গােম েসর অভ ের রাখা জ ােকট তরীর প ািডং ও ঝুেটর প থেক। 
যেহতু কান ফায়ার এলাম িছল না তাই কারখানার ভতের িমকরা আেগ থেক আ ন লাগার 

ঘটনা টর পান িন। কারখানায় অি িনবাপক য পািত না থাকায় দাউদাউ কের আ ন ছিড়েয় 

পেড়। স সময় িমকরা সবাই েড়া িড় কের বর হওয়ার চ া কের িক  বাইের বর হওয়ার 

িসঁ িড়র মুেখ ঝুেটর প এবং বাইের িসঁ িড়র গট তালাব  থাকায় বাধ  হেয় সবাই একসােথ 

েবেশর িসঁ িড় িদেয় নামেত যায় এবং অেনক িমক ভবেনর জানালা িদেয় লািফেয় পেড়। িসঁ িড় 

িদেয় নামার সময় পদদিলত হেয় এক নারী িমক িনহত ও কেয়কজন তর আহত হন এবং 
দাতলা থেক জানালা িদেয় লািফেয় পেড় অেনেক আহত হন। হাসপাতােল নয়ার পর আেরা 

ছয়জন নারী িমক মারা যান। মারা যাওয়া সাতজন নারী িমক হে ন রািজনা (১৮), 

কািহনুর আ ার (১৬), নািসমা বগম (২৮), রািজয়া আ ার (১৬), লাইজ ু আ ার (১৭), 
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জ াৎ¯œ◌া আ ার (২০) ও নািসমা খাতুন (১৭)। ঘটনার সময় ৫০ জেনর অিধক আহত হন। 
পরবত েত এ ােপােলা হাসপাতােল সামসু াহার নােম আেরকজন নারী িমক মারা যান। জানা 
যায়, অি কাে র সময় এই কারখানায় কমরত িমেকর সংখ া িছল ায় ৩৫০ জন।  
 

তথ ানুস ােন জানা যায়, াট এ েপাট গােম স িলিমেটড রাজউক এর অনুেমাদন ছাড়া এক  

ভবেনর দাতলায় ২০১২ সােলর ১লা জানুয়াির থেক কায ম  কের। এ ভবেন কান 

অি িনবাপক য পািত িকংবা অি িনবাপেনর কান ব ব া িছেলা না। এই কারখানা র ধুমা  

দু  িসঁ িড় িছল। এক  েবশ করার জন  এবং অন  বর হওয়ার জন । কান জ রী িনগমন 

িসঁ িড় িছল না। এই কারখানা  ম ও কমসং ান ম নালয়, ফায়ার সািভস, িবিজএমইএ ইত ািদ 

থেক কান কার অনুেমাদন নয়িন। তারপরও মািহ ফ াশনস, ওমাস প ােকিজং িলঃ, নাজ িজ  

েসশনস এবং ম াক- ট -এর মত কেয়ক  এ েপাট কা¤পািনর সােথ এই কারখানা র সাব-

ক া  চুি  রেয়েছ এবং কারখানা  কেয়ক  আ জািতক াে র পন  তরী কের বেল জানা 
যায়।1

 অিধকার িতিনিধ ঘটনা ল সেরজিমেন পিরদশেনর সময় কেয়ক  আ জািতক াে র 

(SCOTT & FOX, DENIM Lefties, SOL’S WARM) লােগা স িলত পুেড় যাওয়া িকছু 
কাপেড়র অংশিবেশষ দখেত পায়। 
 
সবেশষ তথ  অনুযায়ী ই াি  অল- াবাল ইউিনয়ন, িবিজএমইএ এবং িবেকএমইএ িনহতেদর 

পিরবার েত কেক িতপুরণবাবদ ১২ ল  ৪৯ হাজার টাকা এবং আহতেদর ৫ ল  টাকা দয়ার 

জন  তহিবল গঠন কের। এই তহিবেল িত  পিরবারেক িবিজএমইএ ২ ল  টাকা, িবেকএমইএ ২ 

ল  টাকা এবং বাকী টাকা অল- াবাল ইউিনয়ন দান করেব। এর মেধ  ২৪ ফ য়াির ২০১৩ 

িনহতেদর পাঁচ পিরবারেক ৬ ল  ৮৫ হাজার টাকার চক দান করা হয়। িক  িনহত 

পিরবােরর বাকী টাকা এবং আহতেদর িতপুরণ বাবদ টাকা কেব, কাথায় ও িকভােব দয়া হেব 

স ব াপাের িনিদ  কের িকছু বলা হয়িন। 
 

িবেশষ ব ঃ াট এ েপাট গােম স িলিমেটেডর চয়ারম ান শিরফ আ ুস সালাম ও 

ব ব াপনা পিরচালক জািকর আহেমদ তথ ানুস ানকােল জেল আটক থাকায় এবং অন ান  

কতাব ি রা আ েগাপেন থাকায় তাঁেদর সােথ তৎ ণাৎ কথা বলা যায়িন।  
 

গত ০২ এি ল ২০১৩ াট এ েপাট গােম স িলিমেটেডর চয়ারম ান শিরফ আ ুস সালাম জল 

থেক জািমেন ছাড়া পান। শিরফ আ ুস সালােমর সােথ একািধকবার মাবাইেল যাগােযােগর 

চ া করা হেলও তাঁর মাবাইল  ব  পাওয়া যায়।  
 

                                                             
1 ডইিল ার ২৮/০১/২০১৩ 



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/ াট গােম স/ মাহা দপুর, ঢাকা/২৬ জানুয়াির, ২০১৩/পৃ া-3 

 

াট এ েপাট গােম স-এ পাওয়া িবিভ  আ জািতক াে র লােগা স িলত কাপড় ও বাে র পুেড় যাওয়া অংশ 

িবেশষ ( অিধকার) 

 
অিধকার ঘটনা  সেরজিমেন তথ ানুস ান কের। তথ ানুস ানকােল অিধকার কথা বেল- 

 কারখানার িমক 

 সংি  কতৃপ  এবং 
 আইন শৃ লা র াকারী বািহনীর সদস েদর সে ।  

 

েবল হাওলাদার (১৭), িমক, াট এ েপাট গােম স িলিমেটড 

েবল হাওলাদার অিধকারেক জানান, িতিন কারখানার পােশই মাহা দপুেরর বড়ীবাধ এলাকার 

িতন রা ার মােড় এক  বি েত থােকন। িতিন াট এ েপাট গােম স িলিমেটড-এ িফিনিশং 

সকশেন  অ ােসাটম ান িহেসেব কাজ করেতন। ২৬ জানুয়াির ২০১৩ দপুুর আনুমািনক ২.১৫টায় 

দপুুেরর খাবার শষ কের িতিন কারখানায় আেসন এবং কাজ  কেরন। তখন কারখানায় ায় 

৩৫০জন িমক কাজ করিছেলন। এেদর মেধ  আনুমািনক ৩০০জন নারী িমক িছল। দপুুর 

আনুমািনক ২.৩০টায় কা ং লাইন এবং প ািকং লাইেনর মােঝ রাখা জ ােকেটর প ািডং-এর প 

থেক ধাঁয়া উঠেত দেখন এবং একজন িমক আ ন আ ন বেল িচৎকার কের উেঠ। এসময় 

িতিনসহ কারখানার কেয়কজন িসিনয়র িমক কারখানার ভতের থাকা পািন ও বািল িদেয় 

আ ন নভােনার চ া কেরন িক  আ ন দাউদাউ কের েল উঠেল সবাই েড়া িড় কের বর 

হওয়ার চ া কের। িক  বর হওয়ার িসঁ িড়র মুেখ ঝুেটর প এবং িসঁ িড়র গট তালাব  থাকায় 

বাধ  হেয় সবাই একসােথ েবশ করার িসঁ িড় িদেয় নামেত যায় এবং অেনক িমক ভবেনর 

জানালা িদেয় লািফেয় পড়েত থােক। িতিন এবং আেরা কেয়কজন িমক িসঁ িড় িদেয় নামেত না 

পের জানালা ভে  ভবেনর বাইের লািফেয় পেড়ন। বাইের এেস দেখন, একজন নারী িমেকর 
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লাশ কারখানার সামেন পেড় আেছ এবং ানীয় লাকজন তর আহতেদর হাসপাতােল 

পাঠােনার ব ব া করেছ। দপুুর আনুমািনক ৩.০০টায় ফায়ার সািভস থেক লাকজন আেস এবং 

ায় এক ঘ া চ া কের আ ন িনয় েন আেন।  
 

িলজা (১৭), আহত িমক, াট এ েপাট গােম স িলিমেটড 

িলজা অিধকারেক জানান, িতিন ও তাঁর ছাট বান িরমা (১৬) াট এ েপাট গােম স িলিমেটেড 

কা ং সকশেন হলপার িহেসেব কাজ করেতন। ২৬ জানুয়াির ২০১৩ দপুুর আনুমািনক ২.৩০টায় 

দপুুেরর খাবার শষ কের িতিন কারখানায় কাজ করিছেলন। স সময় কারখানা েত আনুমািনক 

৩৫০জন িমক কাজ করিছল। হঠাৎ িতিন নেত পান একজন িমক আ ন আ ন বেল িচৎকার 

করেছ। িতিন ল  কেরন কারখানার পছেনর অংেশ বাথ েমর পােশ রাখা জ ােকেটর প ািডংেয়র 

প থেক ধাঁয়া উঠেছ। তখন সবাই িসঁ িড় িদেয় নামেত যায়। িক  কারখানার দু  িসঁ িড়র মেধ  

বাইের বর হওয়ার িসঁ িড়র গট ব  িছল তাই কারখানায় েবশ করার িসঁ িড় িদেয় সবাই 

েড়া িড় কের নামেত যান। িক  িসঁ িড় িদেয় নামার সময় েড়া িড়েত এবং কারখানার ভতর 

থেক আসা ধাঁয়ায় িসঁ িড়র গেট এেস িতিন অ ান হেয় যান। তারপর ান িফরেল িতিন িনেজেক 

হাসপাতােলর িবছানায় দখেত পান। এসময় িতিন তাঁর ছাট বান িরমার খাঁজ করেল জানেত 

পােরন তাঁর বড় ভাই িমজানুর রহমান তােদর দজুনেক ভ ােন কের িশকদার মিডেকল কেলেজ 

িনেয় আেসন। িলজা জানান, িতিন এই কারখানায় যাগদান করার পর কারখানা কতৃপ  তাঁেক 

অি িতর ায় কান িশ ন দনিন।  
 

 

ছিবঃ াট এ েপাট গােম স-এর অভ র যখােন কানরকম অি িনবাপক য  দখা যায়িন (অিধকার) 

 

জয় (১৬), িমক, াট এ েপাট গােম স িলিমেটড 

জয় অিধকারেক জানান, িতিন কারখানার পােশই মাহা দপুেরর বড়ীবাধ এলাকার িতন রা ার 

মােড় এক  বি েত থােকন। িতিন াট এ েপাট গােম স-এর  থেকই অথাৎ ১লা জানুয়াির 

২০১২ থেক াট এ েপাট গােম স কাজ কেরন। ২৬ জানুয়াির ২০১৩ দপুুর আনুমািনক 

২.৩০টায় দপুুেরর খাবার শষ কের িতিন কারখানায় এেস কাজ  কেরন। হঠাৎ কারখানার 
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ভতের আ ন আ ন বেল িচৎকার নেত পান। িতিন িচৎকার েন অন ান  িমকেদর সােথ 

েড়া িড় কের কারখানায় েবশ করার িসঁ িড় িদেয় বাইের বিরেয় আেসন, কারন বাইের বর 

হওয়ার িসঁ িড়র মুেখ ঝুেটর প িছল ও িসঁ িড়র গট তালাব  িছল। এরপর ানীয় কেয়কজেনর 

সহায়তায় িতিন বাইের বর হওয়ার গেটর তালা ভে  গট খুেল দন। এরপর িতিন আবােরা 
কারখানার ভতের েবশ কেরন এবং কারখানার কেয়কজন িমেকর সহেযািগতায় ভতের থাকা 
পািন ও বািল িদেয় আ ন নভােনার চ া কেরন। িক  আ েনর ভয়াবহতা বেড় গেল িতিন 

এবং আেরা বশ কেয়কজন িমক িসঁ িড় িদেয় নামেত না পের জানালা ভে  ভবেনর বাইের 

লািফেয় পেড়ন। বাইের এেস দেখন, ানীয় লাকজন তর আহতেদর হাসপাতােল পাঠােনার 

ব ব া করেছ। দপুুর আনুমািনক ৩.০০টায় ফায়ার সািভস থেক লাকজন আেস এবং ায় এক 

ঘ া চ া কের আ ন িনয় েন আেন।  
 

ঝনা আ ার (২২), আহত িমক, াট এ েপাট গােম স িলিমেটড 

ঝনা আ ার অিধকারেক জানান, িতিন াট এ েপাট গােম স িলিমেটেড কা ং সকশেন 

অপােরটর িহেসেব কাজ করেতন। ২৬ জানুয়াির ২০১৩ দপুুর আনুমািনক ২.৩০টায় দপুুেরর 

খাবার শষ কের িতিন কারখানায় কাজ করিছেলন। হঠাৎ িতিন নেত পান পছন থেক কউ 

আ ন আ ন বেল িচৎকার করেছ। সবাই যখন েড়া িড় কের নামেত যায় তখন বদু িতক বািত 

ব  কের দয়া হয়। ধাঁয়ায় অ কার হেয় যাওয়া িসঁ িড় িদেয় নামার সময় মানুেষর িনেচ চাপা 

পেড় িতিন অ ান হেয় যান। ান িফরেল িতিন িনেজেক হাসপাতােলর িবছানায় দখেত পান। 
নামার সময় িক হেয়িছল িকংবা তাঁেক ক হাসপাতােল িনেয় এেলা তার িকছুই িতিন বলেত পােরন 

না।  
 

ঝনা আ ার আেরা বেলন, এই কারখানায় কান অি িনবাপেনর জন  ব ব া িছল না। িতিন এক 

বছর যাবত এই কারখানােত কাজ করেছন অথচ কারখানা কতৃপ  তাঁেক অি িতর ায় কান 

িশ ন দয়িন। 

 

ছিবঃ াট এ েপাট গােম স-এর এি ট পেয়ে  রাখা ঝুেটর প (অিধকার) 
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মাঃ হািসবুর রহমান, শন অিফসার, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ , 

মাহা দপরু, ঢাকা 
মাঃ হািসবুর রহমান অিধকারেক জানান, ২৬ জানুয়াির ২০১৩ দপুুর ২.৪০টায় এক  ফােনর 

মাধ েম জানেত পােরন বড়ীবাধ এলাকায় াট এ েপাট গােম স িলিমেটেড আ ন লেগেছ। 
িতিন সে  সে  ৩ জন ফায়ারম ান, ১ জন িলডার, ১ জন াইভারেক িনেয় ঘটনা েল পৗঁছান। 
িতিন ঘটনা েল িগেয় দেখন, ভবন র ২য় তলা থেক ঘন কােলা ধাঁয়ার লী উঠেছ। 
আ েনর ভয়াবহতা দেখ িতিন সে  থাকা কম েদর কােজ লািগেয় হডেকায়াটারেক জানান। 
িকছু েনর মেধ ই মাহা দপুর শন থেক ৭ জন ফায়ারম ান, ১ জন িলডার ও ১ জন াইভার 

স িলত আেরক  ফায়ার ইউিনট সহ িমরপুর শন, সদরঘাট শন থেক মাট ৮  ইউিনট 

আ ন নভােনার কােজ যাগ দয়। িবকাল আনুমািনক ৪.০৫টায় আ ন স¤পুন িনয় েন আেস। 
ভবেনর অভ ের কান লাশ িকংবা আহত অব ায় িতিন কাউেক পানিন। 
 

হািসবুর রহমান অিধকারেক আেরা বেলন, িতিন গােম েসর অভ র পিরদশন কের দখেত 

পেয়েছন য, এই ভবন েত অি িনবাপেনর কান ব ব া িকংবা কান অি িনবাপন য পািতও 

নই। যমন- জ রী িনগমন িসঁ িড়, িনিদ  মােপ এি ট ট, ফায়ার ই ইপেম , এি ট ট 

ি য়াের , িনিদ  ােন ফায়ার সািভেসর ফান ন র ও পুিলশ শেনর ফান ন র িছল না। 
 

িনেপ  নাথ দাস, ডপু  িচফ ই েপ র, বাংলােদশ ম ও কমসং ান ম নালয় 

িনেপ  নাথ দাস অিধকারেক জানান, যেহতু াট এ েপাট গােম স বাংলােদশ ম ও কমসং ান 

ম নালেয়র অনুমিত নয়িন তাই এই গােম স স¤পেক কান তথ  তােদর কােছ নই। ২৬ 

জানুয়াির ২০১৩ াট এ েপাট গােম েস আ ন লাগার খবর  িবিভ  সংবাদমাধ ম থেক িতিন 

জানেত পােরন। িতিন আেরা বেলন, তােদর লাকবল কম থাকায় অনুনেমািদত গােম স েলার 

ব াপাের িনয়িমত মিনটর করেত িকংবা তােদর িব ে  কান পদে প িনেত পােরনিন। তেব িতিন 

অিধকারেক বেলন, উ তন কতৃপে র সােথ আেলাচনা কের অননুেমািদত গােম স েলার 

ব াপাের খাঁজ খবর িনেয় তােদর িব ে  আইনানুগ ব ব া হন করেবন। 
 

নািসর উি ন চৗধুরী, ১ম সহ-সভাপিত, বাংলােদশ পাষাক ত ও র ািনকারক 

সিমিত (িবিজএমইএ) 

নািসর উি ন চৗধুরী অিধকারেক জানান, াট এ েপাট গােম স বাংলােদশ পাষাক ত ও 

র ািনকারক সিমিত (িবিজএমইএ)-এর সদস  নয়। তাই তােদর কােছ এই গােম স স¤পেক কান 

তথ  নই। াট এ েপাট গােম স িবিজএমইএ-এর সদস ভু  গােম েসর সােথ সাব-ক াে  কাজ 

করা সে  িতিন বেলন, বা িবকই িবিজএমইএ-এর সদস ভু  কান গােম স িত ান াট 

এ েপাট গােম েসর সােথ সাব-ক াে  কাজ করেতা িকনা তা িনি ত নয়। এ িবষয়  তদ  কের 

দখা হে । তেব িবিজএমইএ-এর নীিতমালা অমান  কের যিদ কান গােম স অনুনেমািদত কান 
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গােম সেক সাব-ক াে  কাজ দয় সইে ে  তদ  সােপে  িবিজএমইএ-এর নীিতমালা অনুযায়ী 
সইসব গােম েসর িব ে  আইনানুগ ব ব া নয়া হেব।  

 

 

ছিবঃ ২য় তলায় অি কাে  িত  াট এ েপাট গােম স এবং িনচতলায় অেটােমাবাইল ওয়াকশপসহ অন ান  

দাকান (অিধকার) 

 

নািসমা খানম, ভবন মািলক 

নািসমা খানম অিধকারেক জানান, মাহা দপুেরর বড়ীবাধ এলাকার ৭১৭ শানদ উদ ােনর 

দাতলা ভবন র মািলক তাঁর ামী েয়ত বাসী মাঃ আফসার খান। িতিন ভবন র ২য় তলা 
স¤পুনভােব তরী হওয়ার আেগই ২৮ ল  টাকা অ ীম িনেয় াট এ েপাট গােম স িলিমেটেডর 

চয়ারম ান শিরফ আ ুস সালাম-এর িনকট ভাড়া দন। ০১ জানুয়াির ২০১২ থেক াট এ েপাট 

গােম স-এর কায ম চালু হয়। ভবন  ভাড়া নয়ার সময় াট এ েপাট গােম স িলিমেটেডর 

কমকতারা বেলিছেলন, এখােন ধুমা  সলাইেয়র কাজ হেব এবং ছাট মিশেন থাকেব। তাই 

িতিন গােম েসর অি  িতেরােধর ব ব া িনেয় িচি ত িছেলন না। নািসমা খানম অিধকারেক 

আেরা বেলন, এই ভবন  রাজউেকর অনুেমাদন ছাড়াই তরী হেলও অনুেমাদন নয়ার জন  

েয়াজনীয় কাগজপ  রাজউক অিফেস জমা দয়া আেছ। অনুেমাদন পেল দাতলা এই ভবন  

ভে  নতুন কের তরীর জন  এপাটম া  তরীর কা¤পানীেক িদেয় দয়া হেব।  
 

উপ-পিরদশক (এস আই) আফজাল, মাহা দপরু থানা, মাহা দপরু, ঢাকা 
এস আই আফজাল অিধকারেক জানান, মাহা দপুর থানার বড়ীবাধ এলাকায় াট এ েপাট 

গােম স িলিমেটড এ ভয়াবহ অি কাে র ঘটনায় মাহা দপুর থানায় অি কাে  িনহত িমক 

রািজয়া বগেমর বাবা আলতাফ হােসন াট এ েপাট গােম স িলিমেটড-এর চয়ারম ান শিরফ, 

ব ব াপনা পিরচালক জািকর আহেমদ সহ অ াতনামা কমকতােদর িব ে  দ িবিধর 

৩২৩/৩২৫/৪৩৬/৩০৪(ক)/১০৯ ধারায়2

 এক  মামলা দােয়র কেরন। মামলা নং- ৬৭, তািরখ- 
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 ধারা ৩২৩-  স াকৃতভােব আঘাত দােনর শাি   

ধারা ৩২৫- স াকৃতভােব তর আঘাত দােনর শাি  



অিধকার তথ ানুস ানী িতেবদন/ াট গােম স/ মাহা দপুর, ঢাকা/২৬ জানুয়াির, ২০১৩/পৃ া-8 

২৬/০১/২০১৩। ২৯ জানুয়াির ২০১৩ এই মামলা র তদে র ািয়  ঢাকা মহানগর গােয় া 

পুিলেশর কােছ হ া র করা হয়।  
 

মায়ুন কিবর, গােয় া পিুলশ ই েপ র, িডেটক ভ া -৬ (পি ম), ঢাকা 
মহানগর পিুলশ 

মায়ুন কিবর অিধকারেক জানান, ২৬ জানুয়াির ২০১৩ াট এ েপাট গােম স িলিমেটড-এ 

ভয়াবহ অি কাে র ঘটনায় মাহা দপুর থানায় দােয়রকৃত মামলা  ২৯ জানুয়াির ২০১৩ ঢাকা 
মহানগর গােয় া পুিলেশর কােছ হ া র করা হেয়েছ। িতিন এই মামলার তদে র দািয়ে  

রেয়েছন। িতিন আরও বেলন, ২৯ জানুয়াির ২০১৩ রাত আনুমািনক ১০.৪৫টায় এই মামলার 

ধান আসামী াট এ েপাট গােম স িলিমেটড-এর চয়ারম ান শিরফ আ ুস সালাম ও 

ব ব াপনা পিরচালক জািকর আহেমদেক ধানমি  এলাকা থেক ার করা হয় এবং আসামীেদর 

৭ িদেনর িরমা  আেবদন ক র ঢাকা মহানগর হািকম আদালেত হািজর করা হয়। আদালত ২ 

িদেনর িরমা  ম রু কেরন। িজ াসাবােদ অিভযু রা অনুেমাদনহীনভােব াট এ েপাট গােম স 

িলিমেটড  করা এবং পযা  অি িনবাপক ব ব া না থাকার কথা ীকার কেরন। িরমা  শেষ 

২ ফ য়াির ২০১৩ অিভযু েদর ঢাকা মহানগর হািকম আদালেত হািজর করা হয় এবং আদালত 

তােদর জািমন না ম রু কের ঢাকা ক ীয় কারাগাের রেণর আেদশ দন। মামলা  তদ নাধীন 

থাকায় িতিন এ ব পাের আর িকছু বলেত রাজী হনিন। 
 

- শষ- 

                                                                                                                                                                                                          
ধারা ৪৩৬- দালান ইত ািদ ংস করার অিভ ােয় অি  বা িবে ারক েব র সাহােয  অিন  সাধন করার শাি  

ধারা- ৩০৪(ক)- অবেহলার ফেল ঘ ত মৃতু র শাি  

ধারা ১০৯- দু েম সহায়তার ফেল সহায়তাকৃত কাজ  স¤পািদত হবার ে  এবং উহার শাি  িবধানােথ কান ¯প  িবধান না থাকার 

ে  দু েম সহায়তার শাি  

 


