
অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন/রানা াজা স/সাভার, ঢাকা/২৪ এি ল ২০১৩/পৃ া- 1 

 ভ  : রানা াজা ভবন স 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
তথ ানুস ানী িতেবদন 

অিধকার 

কাশকাল ২০ জনু ২০১৩ 

 

 

 



অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন/রানা াজা স/সাভার, ঢাকা/২৪ এি ল ২০১৩/পৃ া- 2 

ভূিমকা: 
১৯৮০ সাল থেকই বাংলােদেশর অথনীিতেত সম য় সাধন ও আিথক ঘাটিতর মেধ  ভারসাম  বজায় রাখার ি য়ার মধ  িদেয় 

তির পাশাক িশ  ত িব ার লাভ কেরেছ। অনু য়েনর সে  এক  গণতাি ক রা  গঠেনর ে  ব থতার ফেল ামীন 
এলাকাগুেলা ত দাির পীিড়ত হেয় পড়ায় স া ম িদেত মানুষেক বাধ  হয়। নারীরা িবেশষত িকেশারীরা জীিবকার তািগেদ 
তাঁেদর বাড়ীঘর ও িনজ িনজ এলাকা ছেড় তির পাশাক িশে  স ায় ম িদেত আেস। সামািজক ও অথৈনিতক পিরি িত তাঁেদর 

 মজরুী ও অিনরাপদ কমে ে  কাজ করেত বাধ  কেরেছ। বতমােন ায় ৪ ল  মানুষ ৪৭০০ িশ  কারখানায় কাজ করেছন, 

যাঁেদর ৮০% নারী িমক।1

  নারীরা িবেশষত অ  বয়সী নারীরা শাষণ ও ব নার িশকার হওয়ার মধ  িদেয়ই এক  

অথৈনিতক মেডল দাঁড় কিরেয়েছন ফেল বাংলােদিশ িমকরা িক পিরমাণ সামািজক ও উ য়নমূলক ে  সুিবধা অজন করেত 

পেরেছন তা এক  িবতেকর িবষয়। আর এভােবই বেদিশক মু া অজন কের বাংলােদেশর অথনীিতেক ি িতশীল রাখা হেয়েছ। 
িমকেদর ক ািজত েমর িবিনমেয় িত বছর এই বেদিশক মু া অজন হে  ায় ২০ িবিলয়ন ইউএস ডলার।2

  

 

বাংলােদশ মিনিবড় হওয়ায় এখােন স ায় ম পাওয়া যায়। ফেল এখােন িবেদশী তারা িভড় জিমেয়েছ। অন িদেক স া েমর 
সুেযাগ িনেয় কারখানা মািলকরা নানাভােব িমকেদর মানবািধকার ল ন করেছ। িমিনমাম ওেয়জ বাড ২০১০ অনুযায়ী, এই 
িশে  সবিন¤œ বতন ৩০০০ টাকা, যা অত  কম।3

  এছাড়াও মািলকরা ম আইন ল ন কের যখন তখন িমক ছাঁটাই 
করেছ। পাশাক কারখানাগুেলােত পযা  িনরাপ া ব ব া না থাকায় িমকরা ায় সময় দঘুটনার স ুখীন হন। উদাহরন রুপ 

সরকারী গুেলােত িমকরা ৬ মােসর (২৪ স াহ) মাতৃ কালীন ছু  ভাগ করেলও িবিজএমইএ কতৃক গােম স ফ া রীগুেলার 

মিহলা িমকেদর জন  মাতৃ কালীন ছু  ১৬ স াহ করা হেয়েছ যিদও ম ম ণালয় থেক ২০০৬ সােলর ম আইেনর ৪৬ ধারা 
সংেশাধন করার পরামশ দয়া হেয়েছ।4

 কারখানা মািলক এবং উ পদ  কমকতারা অনুেমাদন িদে  না বেল িমকরা তাঁেদর 
ড ইউিনয়ন গঠন করেত পারেছননা।5

 এছাড়া কারখানা মািলক এবং উ পদ  কমকতােদর ারা শাষন থেক মুি র লে  

িমকরা যখন তাঁেদর অিধকােরর কথা বলার জন  রা ায় নামেছন তখন পুিলশ, িশ  পুিলশ বািহনী এবং সরকােরর অন ান  

বািহনী তােদরেক বাধা িদে । রা  সব সময় মািলেকর াথ র ায় িনেয়ািজত থাকেছ। ২৪ এি ল ২০১৩ ঢাকার সাভাের 

অবি ত ‘রানা াজা ’ ভবন েসর ঘটনা  গােম স িশে র এ যাবৎকালের সবেচেয় ভয়াবহতম দঘূটনা। 
 

রানা াজার ইিতহাসঃ দনূ িতর মাণ 

তথ ানুস ােন জানা যায়, রানা াজা ভবন িনমােনর সময় িত পদে েপ হেয়িছল দনু িত। ২০০৩ সােলর ১৮ সে র সােহল 

রানা, তাঁর বাবা মাঃ আ ুল খােলক এবং মা মিজনা বগম সাভার বাস াে র পূব পােশ ৫০ শতাংশ জিমর ওপর ১০ তলা 
ভবন িনমান করার জন  খুলনা জলার ত য় হাউিজং িলিমেটড নােমর এক  ডেভলপার কা ানীর ব ব াপনা পিরচালক 

কাজী সায়ফুল ইসলােমর সে  চুি  কেরন। চুি েত বলা আেছ, ত য় হাউিজং তার একক ব েয় ১০ তলা ফাউে শন িদেয় 
বইজেম  ও এর ওপর পাঁচতলা ভবন িনমান করেব। এেত ত য় হাউিজং িলিমেটড পােব ভবেনর শতকরা ৬১ ভাগ এবং 
সােহল রানা, আ ুল খােলক এবং মিজনা বগম পােবন শতকরা ৩৯ ভাগ। চুি  অনুযায়ী তফিসল স ি র ওপর বইজেম  

হেয় গেল ছাদ ঢালাইেয়র পরই সােহল রানা, আ ুল খােলক এবং মিজনা বগম তাঁেদর জিম থেক শতকরা ৬১ ভাগ জিম ত য় 
হাউিজং িলিমেটড এর কাজী সায়ফুলেক সাফকবলা দিলল স াদন ও িনব ন কের দেবন বেল কথা িছল। ২০০৫ সােল আ ুল 
খােলেকর রাজৈনিতক ভাবেক কােজ লািগেয় ত য় হাউিজং রাজউক এর কাছ থেক অনুমিত না িনেয় সাভার পৗরসভার কােছ 

৬ তলা ভবন িনমােনর জন  আেবদন কের। সই আেবদন র িমক ন র: ৫৫৭; যার তািরখ: ৬/৭/২০০৫। কাঠােমাগত 

িডজাইেনর দায়-দািয়  না রেখ সাভার পৗরসভা ২০০৬ সােলর ১০ এি ল ৬ তলা ভবন িনমােনর অনুমিত দয়। জানা যায় 

ি তীয় তলা হওয়ার পরপরই সােহল রানা জার কের ত য় হাউিজং িলিমেটডেক সখান থেক সিরেয় দন। এ ব াপাের কাজী 
সায়ফুলেক িবিভ  কার ভয় ভীিত দিখেয় হুমকী দন রানা। এরপর রানা তাঁর িনেজর লাক িদেয় ৩য় তলা থেক ৯ম তলা 
পয  ভবন  তির করান। 
 

রানা শিপং কমে  িনমােনর আেবদন প  ও সাভার পৗরসভার ২০০৬ ও ২০০৮ সােলর হােত লখা অভ রীন নাট থেক জানা 
যায়, কাঠােমাগত িডজাইেনর দায়-দািয়  না রেখই ২০০৬ সােলর ১০ এি ল ময়র রফাত উ াহ এবং সংি  কতৃপ  তাঁেদর 

                                                             
1

 মাঃ রিফ ল ইসলাম, যু  স াদক, িবিজএমইএ, ১৯ জনু ২০১৩ টিলেফান সা াৎকাের া  তথ । 
2

 এ েপাট েমাশন বু েরা, বাংলােদশ, বািণজ  ম ণালয় থেক া  তথ । http://www.epb.gov.bd/index.php 
3

 সলুতান উি ন আহেমদ, িনবাহী পিরচালক, বাংলােদশ ই উট অফ লবার ািডজ (BILS), ১৯ জনু ২০১৩ টিলেফান সা াৎকাের া  তথ । 
4

 িদ ডইলী িনউ এজ, ২ জনু ২০১২ 
5

 বাংলােদশ ই উট অফ লবার ািডজ (BILS) হেত া  তথ । 
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ভবন িনমােনর অনুমিত দন। পরবত েত ২০০৮ সােলর ২৫ মাচ আ ুল খােলেকর আেবদেনর পিরে ি েত ময়র এবং সংি  

কতৃপ  ৬ তলা থেক ১০ তলা করারও অনুমিত দন। 
 

 ১৯৯৫ সােলর মহাপিরক না এবং ২০১০ সােলর রাজউক এর জাির করা িডেটইল এিরয়া ান (ড াপ) এ বলা আেছ, ঢাকা এবং 
তার আেশপােশ বািণিজ ক ভবন িনমান করেত হেল রাজউক6

 এর অনুমিত িনেত হেব। অথচ রানা াজার ভবন  িনমােনর 

জন  রাজউেকর কান অনুেমাদন নয়া হয়িন। 
 

 

২০০৬ সােলর সাভার পৗরসভার হােত লখা অভ রীন নাট। ছিব : অিধকার 
 

২০০৬ সােল ত য় হাউিজং িলিমেটেডর কাজী সায়ফুল ইসলাম িনজ  অথায়েন ভবন িনমান শুর ুকেরন। ২০০৭ সােল ভবেনর 

২য় তলার িনমাণ কাজ শষ হয়। চুি নামার ১৫ ন র শত অনুযায়ী ২য় তলা তরী হওয়ার সে  সে  সােহল রানা, তাঁর বাবা 
আ ুল খােলক ও মা মিজনা বগম এর ৩০ শতাংশ জিম কাজী সায়ফুলেক সাব কবলা দিলল কের বুিঝেয় দয়ার কথা িছল। িক  

তা না কের রাজৈনিতক ভাব খা েয় ত য় হাউিজং িলিমেটডেক জার কের বআইনীভােব তািড়েয় দন সােহল রানা। কাজী 
সায়ফুল বার বার সােহল রানার সে  সমেঝাতার চ া করেলও সােহল তাঁেক হুমিকসহ ভয়ভীিত দখান যন কাজী সায়ফুল তাঁর 
কাছ থেক ভবেনর মািলকানা না পান।7

 পরবত েত সােহল রানা তাঁর পছে র লাক িদেয় নকশা ছাড়াই ৬  তলা পয  িনমাণ 
কেরন। ২০০৮ সােল আ ুল খােলক ৬  তলা ভবনেক ১০তলা করার জন  পুনরায় পৗরসভার অনুমিত চেয় আেবদন কেরন। 
তখন সােহল রানা তাঁর রাজৈনিতক ভাব খা েয় অনুমিত কিরেয় নন। এরপর ১৯ আগ  ২০০৯ সােল এমিপ মুরাদ জং রানা 
াজার উে াধন কেরন। 

                                                             
6

 রাজউক : রাজধানী উনড়বয়ন কতৃপ  
7

 মিনরলু ইসলাম, কাজী সায়ফুল ইসলােমর শ ালক, ৫ জনু ২০১৩ অিধকারেক দয়া সা াৎকার হেত া ত তথ । 
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এরপর পযায় েম ২০১২ সাল পয  রানা তাঁর িনজ  লাক িদেয় ৯ম তলা পয  িনমাণ কেরন। এছাড়া ২০১৩ সােল ১০ম তলা 
করার জন  ইট, ইেটর সুরিক, রড, বািল, িসেম  এবং েয়াজনীয় িনমাণ সাম ী ৯ম তলার ছােদ এেন জমা কের রােখন। 
 

ঘটনার সংি  িববরণঃ 

২৪ এি ল ২০১৩ বাংলােদেশর ইিতহােস ঘেট ভবন েসর এক ভয়াবহ ঘটনা; যা পিৃথবীর ইিতহােস িনমান র কারেণ ভবন 

েসর ে  এক অন তম ভয়াবহ দঘুটনা। ঐিদন সকাল আনুমািনক ৮.৫৮ টায় ঢাকা জলার সাভার থানার সাভার 

বাস াে র পূবপােশ অবি ত ‘রানা াজা ’ নােমর নয় তলা ভবন েস পেড়। ঐ ভবেন ৫  গােম স কারখানা িছল যখােন 

ায় ৫০০০ িমক অব ান করিছেলন। যাঁেদর ১১৩১ জন এই দঘুটনায় মারা গেছন এবং ায় ২৪৩৮ জন আহত হেয়েছন। 
যাঁেদর বিশ ভাগই গােম স িমক। সরকােরর িহসাব মেত েস পড়ার পর থেক ১৪ ম ২০১৩ দপুুর আনুমািনক ১২.৪৫ 
(উ ার কাজ শষ) পয  মাট ৩৫৫৩ জনেক উ ার করা হেয়েছ। এর মেধ  ১১১৫ জন মতৃ এবং  ২৪৩৮ জনেক আহত 

অব ায় উ ার করা হয়। আহত অব ায় উ ােরর পর থেক ১৯ জনু ২০১৩ পয  ১৬ জন িবিভ  হাসপাতােল িচিকৎসাধীন 
অব ায় মারা গেছন। এই ঘটনায় ভবেন অব ানরত পাঁচ  গােম স ফ া ির, ব াংক, ব বসািয়ক িত ান, মােকট, ব াংেকর 

এ এম বুথ, গািড় পািকং এর ান ংস হেয় গেছ।  
 

ভবন েসর সে  সে  সাধারণ মানুষ, বাংলােদশ সনাবািহনীর সদস , ফায়ার সািভস িসিভল িডেফ  এর সদস , পুিলশ সদস , 

র ািপড এ াকশন ব াটািলয়ন (র াব) এর সদস , বডার গাড বাংলােদশ (িবিজিব) এর সদস , এবং বশ কেয়ক  ােসবী 
সংগঠন এর সদস রা উ ার কাজ কেরন। উ ার কম রা ংস প থেক আটেক পরা লাকজনেক উ ার, াথিমক িচিকৎসা 

দয়া, তাঁেদর িবিভ  হাসপাতােল পাঠােনা, িনহেতর জনেদরেক লাশ হ া র, অ াত লাশগুেলার দাফন স  এবং িত েদর 

িবিভ  ভােব আিথক সহায়তা দন।  
 

তথ ানুস ােন জানা যায়, ভবন েসর আেগর িদন অথাৎ ২৩ এি ল ২০১৩ সকােল রানা াজার ৩য় তলার (িনউ ওেয়ভ বটম 

িলিমেটড) িপলারগুেলার মেধ  কা ং সকশেনর সামেনর (ভবন র মাঝখােন) ৩  িপলার খাড়াভােব ২ ইি  গভীর হেয় ফেট 
যায়। ভবন ফাটেলর খবর পেয় সাভােরর ানীয় সাংবািদকরা রানা াজায় আেসন। িক   ভবন মািলক সােহল রানার িনেদেশ 
দােরায়ানরা সাংবািদকেদর ভতের ঢুকেত দয়িন। এ ঘটনার খবর পেয় ানীয় েকৗশলী আবদরু রা াক ঘটনা ল পিরদশন 

কের ভবন  ঝঁুিকপূণ বেল ভবন মািলক যুবলীগ নতা সােহল রানােক জািনেয় দন এবং অিবলে  ভবন র িনরাপ ার ােথ 
বাংলােদশ েকৗশল িব িবদ ালয় (বুেয়ট) এবং রাজউেকর েকৗশলী এেন পরী া-িনরী া করার জন  বেলন। অন থায় য কান 

সময় আরও বড় ধরেনর দঘুটনা ঘটার আশংকা কাশ কেরন। সােহল রানা সাংবািদকেদর জানায়, ভবেন ফাটল কােনা বড় 

ধরেনর ঘটনা নয়। এই িবষেয় কান সংবাদ পিরেবশন করার ব াপােরও সাংবািদকেদর িতিন িনেষধ কেরন। ঐিদন রানা াজায় 

অবি ত ৫  গােম স এর মািলকরা াথিমকভােব গােম স ব  ঘাষনা কেরন। পেরর িদন ২৪ এি ল ২০১৩ সকােল িমকরা 
ঝঁুিকপূণ ভবেন কােজ যাগদান করেত অ ীকৃিত জানান। জানা যায়, সােহল রানা ভবেনর বইজেমে  অবি ত তাঁর অিফেস 
থেক িবএনিপ’র ডাকা হরতাল িতহত করেত আেরা িকছু িমক এেন হরতাল িবেরাধী িমিছেলর জন  ব ব া করিছেলন। 
িমকেদর অ ীকৃিতর িবষয়  জানেত পের সােহল রানা এবং কারখানাগুেলার মািলক-কতৃপে র লােকরা ভবেনর বাইের 

বিড়েয় এেস ঐসব িমকেদরেক জার কের কােজ যাগদান করান। সকাল আনুমািনক ৮.৫৮ টায় ভবন  েস পেড়। ভবন 
েসর সময় সােহল রানা বইজেমে  আটকা পেড়ন। সখান থেক িনজ ব লাকজেনর সহায়তায় বর হেয় সাভার এলাকার 

আওয়ামী লীেগর নতা এবং বতমান সংসদ সদস  তালুকদার মাহা দ তৗিহদ জং মুরাদ এর সহায়তায় পািলেয় যান। জানা যায়, 

২৪ এি ল সকােল রানা াজার সামেন থেক মুরাদ জং এর নতৃে  হরতাল িবেরাধী িমিছল করার কথা িছল। 
 

আইনগত ব ব া : 
২৪ এি ল ২০১৩ ভবন েসর পর সাভার মেডল থানার এক পুিলশ সদস , জলা গােয় া সং ার একজন িডিব পুিলশ, 
রাজধানী উ য়ন কতৃপ  (রাজউক), এবং ভবন েস িনহত এক িমেকর ী বাদী হেয় ভবন মািলক সােহল রানা এবং পাঁচ  

গােম েসর মািলকসহ বশ িকছু ব ি েক (এেদঁর মেধ  অ াতনামা ব ি ও রেয়েছন) অিভযু  কের পথৃক পথৃক ভােব থানা এবং 
আদালেত পাঁচ  মামলা দােয়র কেরন। পুিলশ সদস রা অিভযু  ১২ জনেক ার কের জল হাজেত পা েয় দন।   
 



অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন/রানা াজা স/সাভার, ঢাকা/২৪ এি ল ২০১৩/পৃ া- 5 

রানা াজা েসর ঘটনায় রাজধানী উ য়ন কতৃপ  (রাজউক) এর অথরাইজড অিফসার হলাল আহেমদ বাদী হেয় ভবন 

মািলক সােহল রানােক আসামী কের ইমারত িনমান আইন, ১৯৫২ এর ১২8 ধারায় এক  মামলা দােয়র কেরেছন। যার 
ন র- ৫৩, তািরখ- ২৪/৪/২০১৩। এ ঘটনােক ক  কের ২৪ এি ল ২০১৩ এসআই ওয়ালী আশরাফ বাদী হেয় 
ভবন মািলক সােহল রানা, তাঁর িপতা মাঃ আ ুল খােলক, ‘ফ া ম অ াপােরল  িলিমেটড’ এর চয়ারম ান আিমনুল 
ইসলাম, ‘ফ া ম টক’ িলিমেটড এর ািনস ব ব াপনা পিরচালক ডিভড মেয়র িরেকা, ইথার টক িলিমেটড এর 
চয়ারম ান আিনসুর রহমান এবং ‘িনউ ওেয়ভ বটম িলিমেটড এবং ‘িনউ ওেয়ভ াইল িলিমেটড এর চয়ারম ান 
বজলুস সামাদ আদনান সহ অ াতনামা ব ি েদর আসামী কের দ িবিধর ৩৩৭/৩৩৮/৩০৪(ক)/৪২৭/৩৪9 ধারায় 
এক  মামলা দােয়র কেরন। যার ন র-৫৫; তািরখ: ২৪/৪/২০১৩। যেহতু রানা াজার েস পড়ার পর ধামরাই 
এলাকায় সােহল রানার মািলকানাধীন এক ইেটর ভাটা থেক আে য়া  উ ার কের পুিলশ, তাই গােয় া শাখার এসআই 
মীর শাহীন শাহ পারেভজ বাদী হেয় ভবন মািলক সােহল রানােক অিভযু  কের ধামরাই থানায় অ  আইন, ১৮৭৮ 
এর ১৯(এ)10 ধারায় এক  মামলা দােয়র কেরন। এছাড়া ১৯৭৪ সােলর িবেশষ মতা আইেনর ২৫(িব)11

 ধারায় 
ধামরাই থানায় আেরক  মামলা দােয়র করা হয়। যার ন র-৪, তািরখ- ৬/৫/২০১৩। এছাড়া পাশাক িমক জাহা ীর 

আলেমর এর ী িশউলী আ ার বাদী হেয় গত ৫ ম ২০১৩ ঢাকা মহানগর মুখ  িবচািরক হািকেমর আদালেত রানা াজার 

মািলক সােহল রানা, িনউ ওেয়ভ াইল গােম েসর ব ব াপনা পিরচালক বজলুস সামাদ আদনান এবং সাভার পৗরসভার ধান 

েকৗশলী ইমেতমাম হােসন বাবুেক অিভযু  কের দ-িবিধর ৩০২/৩৪/৫০৬ ধারায় এক  মামলা দােয়র কেরন। 
 

রানা াজা ভবন েসর ঘটনায় সরকাির িহসাব মেত, ১১৩১  লােশর মেধ  ৮৪০  লাশ িত  পিরবারগুেলার কােছ 
হ া র করা হেয়েছ। বািক ২৯১ জেনর লাশ অ াত পিরচেয় জরুাইন কবর ােন দাফন করা হেয়েছ। এছাড়া লাশ সনা  করার 

জন  ঢাকা মিডেকল কেলজ এর ন াশনাল ফেরনিসক িডএনএ াফাইিলং পরী াগাের আলামত িহেসেব লােশর আলামত সং হ 
করা হেয়েছ ৩১৬  লােশর12 । অিতির  ২৫  লােশর আলামত িকভােব তাঁেদর কােছ এেসেছ স ব াপাের সংি  
কতৃপ  কান উ র দনিন। তাই ২৫  লােশর আলামেতর ব াপাের অিধকার এর  রেয়েছ। 
 

ভবন মািলক সােহল রানার পিরচয় 
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মািনকগ  জলার িস াইর থানার জয়ম প ােমর আ ুল খােলক এবং মাসা ত মিজনা বগেমর ছেল সােহল রানা। এক সময় 

আ ুল খােলক িস াইর ােম তেলর ঘািন টেন তল উৎপাদন কের তা ফির কের িবি  করেতন। সখান থেক িতিন ঢাকা 
জলার সাভােরর মধ পাড়ায় আেসন এবং সখােন ভাড়া বািড়েত থেক ফরী কের তল িবি  করেতন। রানা অধর চ  মেডল 

উ  িবদ ালেয় ৮ম িণ পয  পড়ােশানা কেরন। িতিন অ  বয়েসই ানীয় দবুৃ  দল রাজীব-সমর বািহনীর সে  জিড়েয় পেড়ন। 
 

সােহল রানা ২০০০ সােল বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর অ  সংগঠন বাংলােদশ ছা লীেগর রাজনীিতেত যাগ দন। ২০০৪ সােল 
িতিন সাভার পৗরসভা ছা লীেগর সাধারণ স াদক পেদ িনবািচত হন। রানার বাবা আ ুল খােলক িছেলন সাভার িবএনিপর 

একজন সি য় কম । ২০০৮ সােলর ২৯ িডেস র িনবাচেন ১৪ দলীয় জােটর প  থেক ঢাকা-১৯ আসেনর সংসদ সদস  

(এমিপ) িহেসেব িনবািচত হন তালুকদার মাহা দ তৗিহদ জং মুরাদ (১৪ দলীয় জাট বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর নতৃে  ৬ 

জানুয়াির ২০০৯ সরকার গঠন কের)। এমিপ মুরাদ জং এর সে  পিরিচিতর কারেন মুরাদ জং এর িনেদেশ সাভার শাখা পৗর 

যুবলীেগর িসিনয়র যু  আ ায়ক করা হয় রানােক। মুরাদ জং এর ছ ছায়ায় রানা এলাকায় আিধপত  িব ার কের এেকর পর 
এক অপকম করেত থােকন। তাঁর দবুৃ  বািহনী মাদক ব বসা, চুির, িছনতাই, রাহাজািন খুনসহ িবিভ  িশ িত ােন চাঁদাবািজ 

করেত থােক। জার কের িহ ু স ি  দখল করাও িছল রানার কাজ। িক  এমিপ মুরাদ জং এর মাধ েম য কান সমস া থেক 

পার পেয় যান রানা। অ  িদেনই সােহল রানা ও তাঁর বাবা আ ুল খােলক হেয় ওেঠন লাখ লাখ টাকার মািলক।  
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 ইমারত িনমান আইন, ১৯৫২। http://bdlaws.minlaw.gov.bd/sections_detail.php?id=254&sections_id=9691 

9

 দÐিবিধ, ১৮৬০।http://bdlaws.minlaw.gov.bd/pdf_part.php?act_name=&vol=&id=11 

10

 অ  আইন, ১৮৭৮। http://bdlaws.minlaw.gov.bd/sections_detail.php?id=38&sections_id=991 

11

 িবেশষ মতা আইন, ১৯৭৪। http://bdlaws.minlaw.gov.bd/sections_detail.php?id=462&sections_id=11097 

12

 আশীষ মার মজমুদার, ব ািনক কমকতা, ন াশনাল ফেরনিসক িডএনএ াফাইিলং িডপাটেম , ঢাকা মিডেকল কেলজ, ২০ ম ২০১৩ অিধকারেক দয়া সা াৎকার হেত 

া । 
13

 অিধকার এর তথ ানসু ানকােল, ানীয় রাজৈনিতক কম , সাংবািদক এবং ানীয় জনগেনর কাছ থেক া  তথ । 



অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন/রানা াজা স/সাভার, ঢাকা/২৪ এি ল ২০১৩/পৃ া- 6 

িবঃ ঃ সােহল রানার রাজৈনিতক উ ােনর িবষেয় এম িপ মুরাদ জং এর সে  একািধকবার যাগােযােগর চ া করা হেলও তাঁর 

কান সা াৎ পাওয়া যায়িন। 
 

 
িনবাচনী চারনায় মাঃ সােহল রানা (বােম) এবং মুরাদ জং (ডােন)। ছিব সংগহৃীত। 

 

 
২০০৩ সােলর ১৮ স র দইুপে র মেধ  ভবন িনমােনর চুি প । ছিবঃ অিধকার 



অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন/রানা াজা স/সাভার, ঢাকা/২৪ এি ল ২০১৩/পৃ া- 7 

রানা াজার ব বহারঃ- 

রানা াজার বজইেমে  িছল- গাড়ী পািকং এর ান এবং সােহল রানার ব ি গত অিফস। 
১ম তলায় িছলÑ মােকট এবং ােকর এ এম বুথ। 
২য় তলায় িছল- মােকট এবং াক ব াংক এর সাভার শাখা অিফস। 

৩য় তলায় িছল- গােম স ফ া ির যার নাম িনউ ওেয়ভ বটম িলিমেটড। 
৪থ তলায় িছল- গােম স ফ া ির যার নাম ফ া ম অ াপােরল  িলিমেটড। 
৫ম তলায় িছল- গােম স ফ া ির যার নাম ইথার টক িলিমেটড। 
৬  তলায় িছল- গােম স ফ া ির যার নাম ফ া ম টক। 
৭ম এবং ৮ম তলায় িছল- গােম স ফ া ির যার নাম ‘িনউ ওেয়ভ াইল িলিমেটড। 
 

 
ভবন েসর আেগ রানা াজা। ইনেসেট পি ম পাশ থেক। ছিব : সংগহৃীত 

 

রানা াজায় অবি ত গােম স কারখানা েলােত উৎপাদিত পেণ র িবেদশী তা: 
 অ ােসািসেয়েটড ি শ ফুডস িপএনিস এর াইমাক 

 কানািডয়ান লবেলা কস িলিমেটড এবং 

 িনশ কা ানী ম াংেগা 
িবগত বছরগুেলােত পাশাক কারখানাগুেলােত একািধকবার দঘুটনা ঘটেলও িবেদশী কান িত ান এখনও পয  কান িতপূরণ 
দয়িন14|  
 

সা াৎকার: 
 

মাহা দ আলী বাদশা (৪৫), ১ম তলা মােকেটর ৫০ ও ৫১ ন র দাকােনর মািলক, 
রানা াজা, সাভার, ঢাকা  
মাহা দ আলী বাদশা অিধকারেক জানান, দইু বছর আেগ িতিন পাঁচ লাখ টাকা অি ম এবং মািসক দশ হাজার টাকা 
ভাড়া দােনর চুি েত ১ম তলায় ৫০ ও ৫১ ন র দাকান ভাড়া িনেয় জ এ  ক জান নােম পাশােকর দাকান  
খােলন। ২৩ এি ল ২০১৩ গােম স কারখানার লাকজন মাইিকং কেরন, ভবেনর ৩য় তলায় ফাটল ধেরেছ। এজন  
কেয়ক  গােম স কারখানা ছু  ঘাষণা কের। পের ভবন মািলেকর প  থেক আলী বাদশা জানান, এেত কান সমস া 
হেব না। রাত ৮.০০টায় বচােকনা শেষ দাকান ব  কের িতিন বাসায় িফের যান। ২৪ এি ল ২০১৩ সকাল 
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 শিহদু াহ আিজম, সহ সভাপিত, িবিজএমইএ, ২০ ম ২০১৩ অিধকারেক দয়া সা াৎকার হেত া  তথ । 



অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন/রানা াজা স/সাভার, ঢাকা/২৪ এি ল ২০১৩/পৃ া- 8 

আনমুািনক ৮.৩০ টায় িতিন তাঁর কমচারী  ইমন সাহা, তৗিহদ িবন ফাহাদ এবং লায়লা আ ার রানা াজার সামেন 
আেসন। 
 

িতিন দখেত পান, িবএনিপর ডাকা হরতাল িবেরাধী িমিছল করার জন  এলাকার আওয়ামী লীগ কম  সমথকরা জেড়া হে । 
অন িদেক কারখানার মািলক পে র লাকজন িমকেদর ভবনর ভতের নয়ার জন  তাড়া করেছ।  সখােন তখন গাড়ীসহ 
উপি ত িছেলন আওয়ামী লীগ দলীয় এমিপ মুরাদ জং সহ আওয়ামী লীগ এর অন ান  নতা-কম রা। এরপর মাহা দ আলী 
বাদশা ভবেনর কােছ আসা মা ই মড়মড় শ  হেত থােক এবং ভবন  ফেট কেয়ক িমিনেটর মেধ ই েস পেড়। ভবেনর ভতের 
থাকা শত শত মানুষ আটকা পেড় এবং চারিদক থেক বাঁচাও, বাঁচাও বেল, িচৎকার, কা াকা র শারেগাল পেড় যায়। িবিভ  

জায়গা থেক ানীয় লাকজন ছুেট এেস উ ার কাজ শুর ুকেরন। ায় িবশ িমিনট পর সােহল রানা ভবেনর নীচ থেক বিড়েয় 

এেস এমিপ মুরাদ জং এর সে  থাকা গািড়েত উঠ রানা াজার সামেন থেক চেল যান। 
 

 
রানা াজা েসর পর দি ণ িদক থেক তালা। ছিব: অিধকার 

 

মাসা ৎ কািরনা আ ার (২২), িনহত গােম স িমক মাঃ ইসরািফেলর ী,  
মাসা ৎ কািরনা আ ার অিধকারেক জানান, তাঁর ামী মাঃ ইসরািফল রানা াজার িতন তলায় িনউ ওেয়ভ বটম িলিমেটড এ 

কাজ করেতন। ২৪ এি ল ২০১৩ সকাল আনুমািনক ৭.৩০ টায় ইসরািফল কােজর জন  বাসা থেক বর হেয় যান। ঐিদন রানা 
াজা েসর পর থেক ১৫ িদন তাঁর কান খাঁজ পাি েলন না। ৯ ম ২০১৩ িতিন সাভার অধর চ  মেডল হাই ু েলর মােঠ 
তাঁর ামীর লােশর খাজঁ পান। লাশ নয়ার সময় িতিন ঢাকা জলা শাসন এর কাছ থেক ২০,০০০ হাজার টাকা পেয়েছন। 
এরপর থেক িতিন আর কান সাহায  পানিন। বতমােন িতিন কমহীন এবং আসাদলু ইসলাম নােম তাঁর দইু বছেরর এক  ছেল 

আেছ।   
 

মাঃ আমজাদ হােসন (২২), আহত িমক, ফ া ম অ াপােরল  িলিমেটড, রানা 
াজা, সাভার, ঢাকা  

মাঃ আমজাদ হােসন অিধকারেক জানান, তাঁর বািড় িড় াম জলার উিলপুর উপেজলায়। ায় ৪ মাস যাবৎ রানা াজার 

ফ া ম অ াপােরল  িলিমেটড এ মকািনক িহেসেব কমরত িছেলন। ২৪ এি ল ২০১৩ সকাল আনুমািনক ৮.১৫ টায় িতিন কােজ 

যাগদান কেরন। সকাল আনুমািনক ৮.৫৮ টায় ভবন েস ইট-কংি েটর াব তাঁর দইু পােয়র ওপর পড়েল িতিন অ ান হেয় 

পেড়ন। ান িফের দেখন িতিন ঢাকা মিডেকল হাসপাতােল এবং সখােন িতন িদন থাকার পর তাঁেক এ ােপােলা হাসপাতােল ভিত 

করােনা হয়। জীবন র ােথ সখােন তাঁর দইু পা কেট ফলা হয়। ২৩ ম ২০১৩ তাঁেক সাভার প ঘাত েদর পুনবাসন ক  

(িসআরিপ)ত িনেয় আসা হয়। বতমােন িতিন ১০৭ ন র কিবেন িচিকৎসাধীন রেয়েছন। ভবন েসর পর এখন পয  িচিকৎসা 
ছাড়া আর কান কার সাহায  পানিন বেল অিভেযাগ কেরন। 



অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন/রানা াজা স/সাভার, ঢাকা/২৪ এি ল ২০১৩/পৃ া- 9 

 

সাভােরর প াঘাত েদর পুনবাসন কে  দইু পা কাটা অব ায় মাঃ আমজাদ হােসন। ছিবঃ অিধকার 

 

 

েস পড়া রানা াজা, স ুখ (পি ম) িদক থেক তালা। ছিবঃ অিধকার 
 

নাজমা আ ার (২২), আহত িমক, ফ া ম অ াপােরল  িলিমেটড, রানা াজা, 
সাভার, ঢাকা 
নাজমা আ ার অিধকারেক জানান, তাঁর বািড় রাজবাড়ী জলার সদর উপেজলার বড়াডাংগা ােম। িতিন রানা াজার ফ া ম 

অ াপােরল  িলিমেটড এ অপােরটর িহেসেব ায় ৪ বছর যাবৎ কাজ কেরেছন।  

 

২৩ এি ল ২০১৩ সকাল আনুমািনক ৮.০০টায় িতিন কারখানায় যান। সকাল আনুমািনক ১০.২০টায় কারখানার এ ািসসেট  

াডাকশন ম ােনজার ইমরান মাইিকং কের কারখানায় কমরত সব িমেকর জন  ছু  ঘাষনা কেরন এবং দপুুেরর খাবােরর পর 
সবাইেক আবার কারখানায় এেস কােজ যাগদােনর জন  বেলন। িতিন তখন অন সব িমেকর সে  িনেচ নামেত থােকন। ৩য় 

তলায় নামার সময় এক মিহলা িমেকর কাছ থেক জানেত পােরন, ভবনর ৩য় তলার কেয়ক  িপলাের ফাটল ধেরেছ। ভবন 
পরী া করার জন ই এ ছু  ঘাষনা করা হেয়েছ। দপুুেরর খাবার শেষ িতিন পুনরায় কারখানায় যান। িতিন দেখন, রানা 
াজার অন ান  কারখানা ছু  িদেয়েছ। িক  ৪থ ও ৫ম তলায় অবি ত ফ া ম এ াপােরলস িলিমেটেড ও ইথার টক িলিমেটড 

এর ত াবধায়ক কমকতারা তাঁেদর কােজ যাগ িদেত বেলন। িক  ভবেন ফাটল ধরার কারেণ িমকরা কাজ করেত অ ীকৃিত 

জানায়। ত াবধায়ক কমকতারা িমকেদর চােপ সিদন ছু  িদেলও পরিদন অথ াৎ ২৪ এি ল ২০১৩ কােজ যাগ িদেত বাধ  

করার জন  িমকেদর হািজরা কাড রেখ দন। ২৪ এি ল ২০১৩ সকাল আনুমািনক ৮.০০টায় িতিন কারখানায় কাজ করেত 

যান। তখন তাঁর পােশ থাকা সািবহা আ ার নােম একজন িমক তাঁেক বেলন, গতকাল কারখানায় সাংবািদক ও ইি িনয়ার 

এেসিছেলন। ইি িনয়ার বেলেছন, এই ভবেন ফাটল ধেরেছ তাই এই ভবেন সকল কারখানা ব  রাখেত হেব। তখন িতিন সািবহা 
আ ারেক বেলন, ভবন  যিদ কাজ করার অনুপযু  হেতা তাহেল কারখানা ব  থাকেতা, সব িমকেদর কােজ আসেত িনেষধ 
করেতা। সকাল আনুমািনক ৮.৫৮ টায় িতিন দেখন, কারখানার পি ম িদেকর িমকরা আতিচৎকার কের দৗেড় পূব িদেক 

গেটর কােছ যাে ন। িকছু বুেঝ উঠেত না পের িতিনও তাঁেদর সে  দৗড় িদেয় গেটর কােছ পৗঁছােতই ছাদ থেক এক টুকেরা ইট 
খুেল এেস তাঁর মাথায় পেড়। িতিন র া  হেয় মেঝেত পেড় যান এবং পােশ থাকা কেয়ক   কাটুন তার ওপের পেড়। তখন 
কারখানার একজন িমক তাঁর ওপর থেক কাটুনগুেলা সিরেয় দয়। এরপর আবােরা িতিন িসিঁড় িদেয় িনেচ নামেত িগেয় দেখন, 

িসিঁড় নই এবং চািরিদেক অ কার। অ কােরর মেধ  ল  কের দেখন, পােশর জানালা  ভে  কেয়কজন িমক ৪তলা থেক 
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লািফেয় মা েত পড়েছ। তখন িতিনও তাঁেদর সে  ভা া জানালা িদেয় লাফ দন। িতিন মা েত পের আহত হন। এরপর ানীয় 

উপি ত লাকজন তাঁেক সাভার ল াব জান ◌¯পশালাইজড হাসপাতােল িনেয় িচিকৎসার ব ব া কেরন। নাজমা আ ার আেরা 

অিভেযাগ কের বেলন, আহত িমকেদর অসহায়ে র সুেযাগ িনেয় ল াব জান ◌¯পশালাইজড হাসপাতাল কতৃপ  আহত 

িমকেদর কাছ থেক িচিকৎসা ব য় বাবদ অিতির  টাকা আদায় কেরেছ। িতিন বেলন, মাথায় ব াে জ করা ও এক  স ালাইন 

দয়া বাবদ হাসপাতাল কতৃপ  তাঁর কাছ থেক ১৭৫০ টাকা আদায় কেরেছ। 
 

 
রানা াজার ংস প। ছিবঃ অিধকার 

েস পড়া রানা াজার পছন (পূব পাশ থেক তালা। ছিবঃ অিধকার) 

 

লুৎফর রহমান (২১), আহত িমক, িনউ ওেয়ভ াইল িলিমেটড, রানা াজা, সাভার, 

ঢাকা 
লৎুফর রহমান অিধকারেক জানান, তাঁর বািড় বগুড়া সদর উপেজলার মাল াম এলাকায়। বতমােন িতিন সাভাের বাসা ভাড়া 
কের থােকন। িতিন রানা াজার ৭ম তলায় িনউ ওেয়ভ াইল িলিমেটড এর বাটন সকশেন ২ বছর ৩ মাস যাবত কাজ 

করিছেলন। ২৩ এি ল ২০১৩ সকাল ৮.০০টায় িতিন কারখানায় আেসন। সকাল আনুমািনক ৯.৪০টায় কারখানার অন ান  

িমকেদর কাছ থেক জানেত পােরন, ভবন র ৩য় তলার িপলাের ফাটল ধেরেছ। তখন কারখানার মকািনক ইনচাজ রিবউল 
হােসন মাইেক ছু র ঘাষণা দন এবং সবাইেক কারখানা থেক চেল যেত বেলন। িমকেদর উে েশ  রিবউল হােসন আেরা 
বেলন, মািলেকর ব ি গত সমস ার কারেণ ছু  দয়া হেলা, িক  দপুুেরর খাবােরর পর আবারও কােজ যাগ িদেত হেব। দপুুেরর 

খাবার শেষ িতিনসহ িমকরা যথারীিত কারখানায় যান। িতিন দেখন, কারখানার সামেন মািলক ও সাংবািদকসহ অেনক মানুষ 

দাঁিড়েয় আেছন। তখন কারখানার ব ব াপনা পিরচালক মাহমুদুর রহমান তাপস িমকেদর বেলন, “আজেক আর কাজ করেত 

হেব না, আগামীকাল সকাল থেক আবার কাজ শুরু হেব”।  
 

২৪ এি ল ২০১৩ সকাল আনুমািনক ৮.০০টায় িতিন কারখানায় িগেয় ায় ৪০০ জন নারী ও ২০০জন পুরুষ িমক িমেল কাজ 

শুর ুকেরন। সকাল আনুমািনক ৮.৫৭ টায় িবদু েতর লাডেশিডং হয়। ৮.৫৮ টায় ভবেনর িত  তলােত থাকা জনােরটর গুেলা 
চালু হয়। িতিন বেলন, কারখানার পি ম পােশ কা ং সকশন, মাঝখােন সুইং সকশন এবং পূব পােশ বাটন সকশন। তখন 
কা ং সকশেন মড় মড় শ  হেত থাকেল িমকরা ভেয় দৗঁেড় পূব িদেক গেটর কােছ যান। িতিন সিদেক তািকেয় দেখন, ৭ম 
তলার মাঝখােনর অংশটু  েস পড়েছ। সকল িমক পূব পােশ যাওয়ার পর ভবেনর ঐ অংশ  দি ণ িদেক হেল যায়। িতিন 
তখন জানালার পােশ অব ান করিছেলন। িতিন জানালার ফাঁক িদেয় লাফ দন এবং দি ণ িদেক থাকা এক  গাডাউেনর ছােদ 
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িগেয় পেড়ন। তখন ানীয় কেয়কজন লাক তাঁেক সখান থেক উ ার কের সাভার ল াব জান ◌¯পশালাইজড হাসপাতােল িনেয় 
যান এবং িতিন সখােন িচিকৎসা নন। 
 

 

আটেক পড়া িমকেদর উ ার করেছ উ ার কম রা। ছিবঃ অিধকার 

 

 

রানা াজা েসর পর লাশ উ ার কের এভােবই সাির সাির কের রাখা হয় অধর চ  মেডল হাই ু েলর বারা ায়। ছিবঃ 
অিধকার 

 

মাঃ িশপন শখ (২২), আহত িমক, িনউ ওেয়ভ াইল িলিমেটড, রানা াজা, 
সাভার, ঢাকা 
মাঃ িশপন শখ অিধকারেক জানান, রাজবাড়ী সদর উপেজলার আ াদীপুর ােম তাঁর বাড়ী। িতিন রানা াজার ৮ম তলায় 
িনউ ওেয়ভ াইল িলিমেটেডর সুইং সকশেন সাত মাস যাবত কাজ কেরেছন।  
 

২৩ এি ল ২০১৩ সকাল আনুমািনক ৯.৪৫টায় কারখানার ত াবধানকারীরা মাইেক ঘাষণা দন য, এখন থেক দপুুর পয  

কারখানার সব িমেকর ছু । দপুুেরর খাবােরর পর সবাই আবার কােজ যাগ দেবন। দপুুর আনুমািনক ২.০০টায় িতিন কােজ 
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যাগ দয়ার জন  কারখানায় যান। তখন কারখানার সুপারভাইজার মেহদী হাসান তাঁেক জানান, ৩য় তলায় ফাটল ধেরেছ 
সজন  আজ আর িডউ  হেব না। ২৪ এি ল ২০১৩ সকাল আনুমািনক ৮.০০ টায় িতিন কারখানায় যান। সকাল আনুমািনক 

৮.৩০টায় সাভার পৗর যুবলীেগর িসিনয়র যু  আ ায়ক এবং রানা াজার মািলক সােহল রানা তাঁেকসহ ৩০/৪০ জন িমকেক 

ডেক ভবেনর ২য় তলায় িনেয় যান। রানা তাঁেদর বেলন, “তামােদর িডউ  করেত হেব না। তামরা আমােদর সে  িবএনিপর 

ডাকা হরতােলর িবরুে  িমিছেল যােব। যিদ না যাও তাহেল তামােদর চাকরী চেল যােব” স সময় বশীর ভাগ িমক রািজ হেয় 

সখােন অব ান করেলও িতিনসহ কেয়কজন িমিছেল যেত রাজী না হেয় কােজ যাগ দয়ার জন  ৮ম তলায় িফের যান। সকাল 

আনুমািনক ৮.৪৫ টায় কারখানার াডাকশন ম ােনজার মাঃ রানা মাইক িনেয় ঘাষণা দন য, “তামরা সবাই কাজ কর। 

ভবেনর ৩য় তলায় য সমস া িছল তা ক হেয় গেছ”। সকাল আনুমািনক ৮.৫৮ টায় িবকট শ  হয় এবং মড়মড় কের ৮ম 

তলার িফিনিশং সকশেনর এক অংশ েস পেড়। এসময় িমকরা আতিচৎকার িদেয় ওেঠ এবং যার যার মত াণ বাঁচােনার 

জন  নীেচ ঝাঁিপেয় পড়েত শুরু কের। িতিনও ৮ম তলার দি ণ পােশ খালা জানালা িদেয় িনেচ লাফ দন এবং িনেচ বািলর েপর 

ওপর পেড় সামান  আহত হন। িশপন অিধকারেক আেরা জানান, িবেরাধী দল িবএনিপ হরতাল িদেলই ভবন মািলক রানা 
কারখানা থেক িমকেদর িনেয় হরতাল িবেরাধী িমিছল করােতন। সিদনও িমিছল করার জন  কারখানার িমকসহ বাইের থেক 

এলাকার লাকজনেক এেন ভবেনর িবিভ  তলায় জেড়া করিছেলন। 
  

 

ভবন েস আটেক পেড় আেছ। ছিবঃ অিধকার 
 

সুতলাল দাস (৪০), িনেখাঁজ ডিল রাণী দােসর ামী, ামঃ িবলপরু, থানাঃ সা া, 
জলাঃ সুনামগ  

সুতলাল দাস অিধকারেক জানান, তাঁর ী ডিল রাণী দাস রানা াজার ৩য় তলায় িনউ ওেয়ভ বটম িলিমেটড এ কাজ করেতন। 
২৪ এি ল ২০১৩ সকাল আনুমািনক ৮.০০ টায় তাঁর ী কারখানায় যায়। িক  সিদন রানা াজা েসর পর থেক এখন পয  

ডিল রাণী দােসর কান খাঁজ পানিন।  
 

১২ ম ২০১৩ লাশ সনা  করার জন  তাঁর শ ালক উৎপল দােসর র  িডএনএ পরী ার জন  ঢাকা মিডেকল কেলেজ 

হাসপাতােল িদেয় আেসন। ডিল রাণী দােসর িনেখাঁেজর িবষেয় িতিন সাভার মেডল থানায় এক  সাধারণ ডােয়ির (িজিড) 

কেরন। যার ন র-১২৮৫; তািরখ- ২৪/৫/২০১৩। িতিন অিভেযাগ কেরন, এ পয  িতিন কান ধরেনর সাহায  পানিন। 
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িনেখাঁজেদর খাঁেজ জনরা। ছিবঃ অিধকার 
 

জােবদ মা ফা, াফ িরেপাটার, দিনক যুগা র, সাভার, ঢাকা 
জােবদ মা ফা অিধকারেক জানান, ২৩ এি ল ২০১৩ সকাল আনুমািনক ১১.০০ টায় রানা াজায় অবি ত িনউ ওেয়ভ বটম 
িলিমেটেডর এক িমক তাঁেক মাবাইল ফােন জানান, কারখানার ভতের ভবেনর ৩য় তলায় িতন  িপলাের ফাটল দখা িদেয়েছ 
এবং ভবন ধেস পড়ার আতে  িমকরা চেল যাে ।  
 

িতিন এ খবর শুেন রানা াজায় যান। ভবেনর ফাটল দখার জন  ৩য় তলায় যেত চাইেল দােরায়ান তাঁেক বাধা দন এবং বেলন, 

“মািলেকর িনেদেশ সাংবািদক েবশ িনেষধ”। একটুপেরই সাভার এলাকার ানীয় েকৗশলী আ ুর রা াক ভবেনর ফাটল 

দখার জন  সখােন পৗঁছান। তখন িতিন রা ােকর সে  িতন তলায় ভবেনর ভতর ঢুেক পেড়ন। ভবেনর ভতের থাকা িনউ 

ওেয়ভ বটম িলিমেটেডর পিরচালক মাহমুদুর রহমান তাপস তাঁেক জানান, এই ভবেন সাংবািদক থাকা যােবনা। এক পযােয় 

তাপেসর সে  তাঁর বাকিবত া হয়। তাপস তাঁেক দােরায়ান ডেক সখান থেক বর কের দন। িতিন ভবেনর বাইের এেস সাভার 

স ােবর অন ান  সাংবািদকেদর মাবাইল ফােন ঘটনা  জানান। 
 

িকছু ণ পের ২৫/৩০ জন সাংবািদক রানা াজার সামেন আেসন এবং ইেলক িনক িমিডয়ার সাংবািদকরা ভবেনর ভতের ঢুেক 

ছিব তুলেত চাইেল মািলক-কতৃপ  তাঁেদর বাধা দন। এর একটু পেরই কারখানার িমকরা কাজ ছেড় ভবেনর বাইের চেল 
আেসন। সকাল আনুমািনক ১১.৪৫ টায় সাভার পৗর যুবলীেগর িসিনয়র যু  আ ায়ক এবং রানা াজার মািলক সােহল রানা 
ভবেনর সামেন আেসন। সােহল রানা সাংবািদকেদর িনেয় বইজেমে  তাঁর অিফেস যান। সসময় রানা সাংবািদকেদর জানান, 

“ভবেন ফাটল কান বড় ধরেনর দঘুটনা নয়। এই িবষেয় কান সংবাদ কাশ করার দরকার নই” তখন িতিন রানােক জানান, 

এক িমকেক িদেয় িতিন িপলােরর ফাটেলর ছিব তুিলেয়েছন। ছিব দেখ জােবদ মা ফার মেন হেয়েছ ভবন য কান সময় েস 

পড়েত পাের। তখন রানা তাঁেক জানান, সকল কারখানা ব  ঘাষনা করা হেব। এ িবষেয় পি কায় িতেবদন কাশ করেত 

রানা তাঁেক িনেষধ কেরন। 
 

িতিন েকৗশলী আবদরু রা ােকর কাছ থেক জানেত পােরন, ভবন  পিরদশন কের িতিন ঝঁুিকপূণ বেল রানােক জািনেয়েছন 
এবং অিবলে  ভবন র িনরাপ ার ােথ বুেয়ট15

 এবং রাজউেকর েকৗশলী এেন পরী া-িনরী া করার জন  পরামশ িদেয়েছন।  
িতিন িমকেদর কাছ থেক জানেত পােরন, আভ রীন সমস ার কথা বেল িমকেদর সিদেনর বাকী সময় ছু  দয়া হেয়েছ। পের 
িতিন তাঁর অিফেস যান এবং ‘সাভাের বহুতল ভবেন ফাটল, পাঁচ কারখানায় ছু  ঘাষণা ’ িশেরানােম এক  সংবাদ পাঠান। ২৪ 
এি ল ২০১৩ িতেবদন  যুগা র পি কায় কািশত হয়। ২৪ এি ল ২০১৩ সকাল আনুমািনক ৭.৩০ সােহল িময়া নােম এক 

লাক তাঁেক মাবাইল ফােন জানান, িতিন রানা াজার মািলক সােহল রানার লাক। সােহল জানেত চেয়েছন িতিন কন পি কায় 

িতেবদন কাশ কেরেছন। এেত সােহল রানা ু  হেয়েছন। িক  আধ ঘ া পরই  সকাল আনুমািনক ৮.০০ টায় ভবন মািলক 
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সােহল রানা তাঁেক মাবাইল ফােন জানান, সকাল ৯.০০টায় রানা াজার সামেন থেক হরতাল িবেরাধী এক িমিছল বর করা 
হেব। িমিছেল উপি ত থাকেবন সাভােরর এমিপ তালুকদার মাহা দ তৗিহদ জং মুরাদ। সই িতেবদন করার জন  রানা তাঁেক 

রানা াজার সামেন উপি ত থাকেত বেলন। িতিন রানা াজায় আসার জন  রওনা দন। সকাল আনুমািনক ৯.০০ টায় এক 

লাক তাঁেক জানান, রানা াজা ধেস পেড়েছ। এখবর শুেন িতিন এমিপ মুরাদ জংেক মাবাইেল ফান কের জানেত চান, িতিন 
কাথায়? এমিপ মুরাদ জং তাঁেক জানান, হরতাল িবেরাধী িমিছল করার জন  িত িনেয় রানা াজার সামেন যাে ন। তখন 
িতিন মুরাদ জংেক বেলন, রানা াজা ধেস পেড়েছ। িকছু ণ পেরই জােবদ মা ফা রানা াজার সামেন আেসন এবং উপি ত এক 

লােকর কােছ জানেত পােরন, সােহল রানা ভবেনর বইজেমে  আটকা পেড়িছেলন। সখান থেক রানার লাকজন উ র পােশর 
এক  জানালা িদেয় তাঁেক বর করার পর িতিন পািলেয় যান। এই সময় সখােন উপি ত হন হাজার হাজার লাক এবং আইন 
শংৃখলা র াকারী বািহনীর সদস সহ অেনক ােসবী সং ার সদস রা। শুরু হয় উ ার তৎপরতা। সখান থেক উ ার করা হয় 

আহত অেনক লাকেক এবং িনহত অেনেকর লাশ। িতিন তা সামেন থেকই পযেব ণ কেরন। 
 

জােবদ মা ফা অিধকারেক জানান, সােহল রানা েত ক বারই হরতাল িবেরাধী িমিছলসহ পাশাক কারখানার িমকেদর িদেয় 
সভা, সমােবশ, িমিছল, িম ং, িপেক ংসহ অন ান  কাজ করােতন। 
 

 

২৩ এি ল ২০১৩ সকাল রানা াজার ৩য় তলার িপলােরর ফাটল। ছিবঃ সংগহৃীত 

 

রবী নাথ সরকার (৬৭), খস  বাগান, ৩৯/িব, মিজদপরু, সাভার পৗরসভা, ঢাকা 
রবী নাথ সরকার অিধকারেক জানান, রানা াজার দি ণ পােশর ভবন  তাঁর বাসা। ১৯৮৯ সােল সাভার বাস াে র 

দি ণ পােশ ছাট বিলেমেহর মৗজায় ১৫,১৬,১৭,২৩ ন র দােগর জিম থেক ২০৮ শতাংশ জিম গণেফারাম নতা মা ফা মহসীন 
ম ু র কাছ থেক িতিন এবং রানার বাবা আ ুল খােলক একসে  য় কেরন। স সময় িতিন ১২৬ শতাংশ এবং আ ুল খােলক 

৮২ শতাংশ জিমর মািলক হন। এর পর িতিন িবিভ  সমেয় ১২৬ শতাংশ জিম থেক ৪৫ শতাংশ জিম িবিভ  জেনর কােছ ট 
আকাের িবি  কেরন। ২০০১ সােল রানা তাঁর জিমর সীমানা ভে  ২৭ শতাংশ জায়গা দখল কের নন। এই ঘটনায় িতিন রানার 

িবরুে  এক  মামলা দােয়র কেরন। ওই সমেয় রানার বাবা িবএনিপ ’র রাজনীিতর সে  যু  থাকায় তাঁেক ভয় ভীিত দিখেয় 

বািড় ছাড়া করা হয়। জীবন বাঁচােনার তািগেদ ায় ছয় মাস পর সাভােরর িবিভ  ব ি েদর সে  দনদরবার কের িতিন সাভাের 

িফের আেসন এবং তখন বদখল হওয়া জিমটু  ছেড় িদেত বাধ  হন। ২০০৭ সােল ত াবধায়ক সরকােরর আমেল িতিন 
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সনাবািহনীর কােছ ২৭ শতাংশ জিমর ব াপাের অিভেযাগ দন। ২০০৮ সােল িতিন স জিম ফরত পান। ১৯৮৯ সােল আ ুল 
খােলক এবং িতিন একে  জিম কনার পর ২০০৮ সােল তা ভাগ-বােটায়ারা কেরন। 
 

বােটায়ারার সময় রানা াজা ভবেনর পূব িদেক ৯ শতাংশ এবং দি ণ িদেক ায় ২.৩৩ শতাংশ জিম জার কের সােহল রানা 
দখল কের নয়। রানা যেহতু সাভার পৗর যুবলীেগর িসিনয়র যু  আ ায়ক এবং এমিপ মুরাদ জং এর ঘিন ; তাই রানার 

িবরুে  কথা বলার কান সাহস তাঁর নই।  
 

২৪ এি ল ২০১৩ সকােল িতিন রানা াজার দি ণ পাশ সংল  বাসায় িছেলন। সকাল আনমুািনক ৮.৫৮টায় হঠাৎ কের রানা 
াজার উ র পােশর দয়াল ভে  তাঁর ঘেরর ভতর ঢুেক যায়। এসময় ইেটর আঘােত তাঁর ী আহত হন। িতিন তাড়াতািড় কের 

তাঁর ীেক িনেয় বাসার বাইের চেল আেসন। 
 

দপুুর আনুমািনক ১২.০০ টায় িতিন ঘেরর ভতর আলমািরেত থাকা তাঁর ীর মূল বান গয়না নয়ার জন  যান। স সময় সােহল 

রানার লাকজন তাঁেক বেলন, এই ঘের যাওয়া যােবনা। ভবন কাঁপেছ এই কথা বেল তাঁেক ভবন থেক সিরেয় দয়া হয়। পের 
িতিন জানেত পােরন, বাড়ীর িসিঁড়েত দাঁিড়েয় থাকা তাঁর বাসার কােজর মেয় শু া সরকার এবং রানা াজার দি ণ িদেক 

লাগােনা তাঁর গাডাউেনর কমচারী জাফর সােদক, িনশাদ এবং আ ুস সালাম ভবন চাপায় মারা গেছন। ২৫ এি ল ২০১৩ 

সকােল িতিন আবার তাঁর ঘের যান। িতিন দখেত পান, আলমারী ভা া তাঁর ীর মূল বান গয়না এবং নগদ টাকা পয়সা চুির 
হেয় গেছ। এ ব াপাের িতিন সাভার থানায় এক  সাধারণ ডােয়রী কেরন। রানা াজার পােশ তাঁর দাকান িছল তাও িব  

হয়। রানা াজা েসর পর সব িকছু িমিলেয় তাঁর আনুমািনক ৬ কা  টাকার িত হেয়েছ বেল িতিন জানান ।   
 

জা াতুল ফরেদৗস, শহর পিরক নািবদ সাভার পৗরসভা, সাভার, ঢাকা 
জা াতুল ফরেদৗস অিধকারেক জানান, ২০০৫ সােল ত য় হাউিজং িলিমেটড ৬ তলা এবং ২০০৮ সােল আ ুল খােলক ৬ তলা 
থেক ১০ তলা করার জন  সাভার পৗরসভায় আেবদন কেরিছেলন এবং তাঁরা অনুমিত পান। িক  ১৯৯৫ সােলর মহাপিরক না 
এবং ২০১০ সােলর রাজধানী উ য়ন কতৃপ  (রাজউক) এর জাির করা িডেটল এিরয়া ান (ড াপ) অনুযায়ী রানা াজা 
এলাকা  আবািসক িহেসেব িচি ত রেয়েছ।  
 

িবঃ  ◌ঃ- কা  আইেনর উপর িভি  কের সাভার পৗরসভার ময়র হাজী রফাত উ াহ ভবন িনমােনর জন  অনুমিত দন। 
এমন ে র উ র খাঁজার জন  জন  অিধকােরর তদ  ম একািধকবার ময়র রফাত উ াহর সে  যাগােযােগর চ া কের। 
িক  িতিন পলাতক থাকার কারেণ তাঁর সে  কথা বলা স ব হয়িন। 
 

েকৗশলী মাঃ নু ল দা, চয়ারম ান, রাজধানী উ য়ন কতৃপ  (রাজউক), ঢাকা 
েকৗশলী মাঃ নুরুল হুদা অিধকারেক জানান, রানা াজার মািলেকর উিচত িছল ন াশনাল িবি ং কাড অনুসাের বহুতল ভবন 

িনমােনর জন  রাজউেকর অনুমিত নয়া, িক  িতিন তা ননিন। ড াপ অনুসাের সাভার পৗরসভা রাজউক এর আওতাধীন 
এলাকা হেলও জনবল কম থাকার কারেন রাজউক সাভার এলাকায় কায ম পিরচলনা করেত পােরিন। সাভার এলাকায় 

কায ম পিরচালনা করেছ সাভার পৗরসভা। রানা াজার ১০ তলা ভবন তিরর অনুমিত িছল অৈবধ। রানা াজা েসর পর 
সাভার পৗরসভার ব ব া নয়ার কথা থাকেলও তারা তা না করায় রাজউেকর প  থেক মামলা করা হেয়েছ। 
 

মিন ল ইসলাম (৪০), কাজী সায়ফুল ইসলােমর শ ালক, মৗতলা, কালীগ , 

সাত ীরা 
মিনরুল ইসলাম অিধকারেক জানান, ত ময় হাউিজং িলিমেটড এর ব ব াপনা পিরচালক কাজী সায়ফুল ইসলাম তাঁর বােনর 

ামী িছেলন। সায়ফুল জীিবত থাকা অব ায় তাঁর কাছ থেক িতিন জানেত পােরন, সায়ফুল ইসলােমর সে  ঢাকা জলার সাভার 

থানার আ ুল খােলক এবং সােহল রানার মেধ  এক  ভবন িনমােনর জন  চুি  হয়। সায়ফুল খুলনার এক  ব বসািয়ক 

িত ান িবি  কের সখান থেক অিজত টাকা রানা াজায় িবিনেয়াগ কেরিছেলন। িক  ভবেনর ২য় তলা স  হওয়ার পর 
সােহল রানা ও আ ুল খােলক চ া  কের সায়ফুলেক সাভার থেক তািড়েয় দন। সই টাকার জন  মানিসক য ণায় ভুগেত 

ভুগেত ২০০৯ সােলর ২৩ নেভ র সায়ফুল ইসলাম মারা যান। সায়ফুেলর অবতমােন তার ী মিকমা সুলতানা ঐ স ি র 
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উ রসূির হন। এরপর চুি র শতমেত তাঁর বান সায়ফুেলর ী মিকমা সুলতানা রানা াজার অংশীদাির  িনেয় আ ুল খােলেকর 

সে  যাগােযাগ কেরও এর কান িতকার পানিন।  
 

আিনসুর রহমান, িসিনয়র েজ  ম ােনজার, এিশয়ান দেুযাগ িত ক  (এিডিপিস), 

বাড়ী-৫৩১/৪, লন-১১, িডওএইচএস, ঢাকা-১২০৬ 

আিনসুর রহমান অিধকারেক জানান, ২৪ এি ল ২০১৩ রানা াজা েসর পর নগর পিরক না ও ঝঁুিক মূল ায়ন িবেশষ েদর 

িনেয় এক  তদ  কিম  ঘটনা েল যায় এবং ভবেনর দয়াল ও মেঝ পরী া কের দখেত পায় য, িনয়ম অনুযায়ী দয়াল বা 
মেঝেত ব ব ত উপাদােনর িম েনর অনুপাত স ক িছল না। িনয়ম অনুযায়ী ছাদ ঢালাই িকংবা িপলার করেত গেল িম েনর 
অনুপাত হেব এক ব া িসেম  দইু ব া বালু ও িতন ব া সুড়িক। িক  সখােন রানা াজার ভবেনর িম েনর অনুপাত িছল 

অেধক ব ার চেয় কম িসেম , িতন ব া বালু ও িতন ব া সুড়িক। কান আবািসক ভবেনর চেয় বািনিজ ক ভবন দইু থেক 

িতন গুন শি শালী হেত হয়। িক  রানা াজায় এর িকছুই করা হয়িন। রানা াজার একািধক তলায় ভারী জনােরটর বসােনা 
হেয়িছল। এছাড়াও এটা রানা াজা বািনিজ ক ভবন হওয়ায় িনয়িমত রাত সােড় আটটার িদেক িবদু ৎ ব  হেয় যত। অিতির  

সমেয় ভবেনর গােম স ফ া িরসহ ব বসাসহ অন ান  ব বসািয়ক কাজ করােনার জন  সারা রাত জনােরটর চালােনা হেতা। এক 

িদেক কেয়ক হাজার সলাই মিশেনর ভার অন িদেক চলমান জনােরটর এর ভার। এেত কের ভবেনর আয়ু াল কমেত থােক ও 

এক পযােয় দশ তলা স  করার আেগই ভবন  েস পেড়। 
 

মাঃ মা ািফজরু রহমান, সিচব, িবিজএমইএ, পা পথ, ঢাকা  
মাঃ মা ািফজরু রহমান অিধকারেক জানান,  িনউ ওেয়ভ বটম িলিমেটড এর িত াকাল ২০০৮ এবং িবিজএমইএ এর সদস  

ন র ৪৫৭৯; ফ া ম অ াপােরলস িলিমেটড এর িত াকাল ১৯৯৪, সদস  ন র ১৮৯৬; ইথার ট  িলিমেটড এর িত াকাল 

২০০৯, সদস  ন র ৪৮৫৪; ফ া ম ট  এর িত াকাল ২০০৮, সদস  ন র ৪৬৩৩; িনউ ওেয়ব াইল এর িত াকাল 

২০০৩ এবং সদস  ন র ৩৬৭৯। তথ ানুস ােন জানা যায়, রানা াজা তির করার পর িনউ ওেয়ভ বটম, ফ া ম ট , ইথার 

ট  নােমর িতন  িত ান এই ভবেন তােদর বািণিজ ক কায ম শুর ু কের। এছাড়া িনউ ওেয়ভ াইল এবং ফ া ম 

অ াপােরলস অন  জায়গা থেক রানা াজায় ানা িরত হয়।  
 

অিধকার কথা বলার সময় জানেত পাের নতুন এক  পাশাক কারখানা াপন করার জন  িবিজএমইএ এর ২০  শতপূরণ 
করেত হয়। কান পাশাক কারখানা পিরবতেনর জন  ৮ শত পূরণ করেত হয়। িক  রানা াজায় অবি ত পাঁচ  গােম স এর 

ে  সসব শত পূরণ করা হয়িন। এর মেধ  অন তম হল ১৭ ন র শত। এই শত অনুযায়ী এমআইইিব সনদ া  ইি িনয়ারেক 

িদেয় অবকাঠােমার নকশা পরী া করা হয় নাই। যিদও িবিজএমইএ এর প  থেক তা ীকার করা হয়িন।  
 

শিহদু াহ আিজম, সহ-সভাপিত, িবিজএমইএ, পা পথ, ঢাকা  
শিহদু াহ আিজম অিধকারেক বেলন, ২৪ এি ল ২০১৩ রানা াজা েসর পর ১০ ম ২০১৩ িবিজএমইএ এর প  থেক রানা 
াজায় অবি ত ৫  গােম স এর পাশাক িমকেদর বেকয়া বতন দয়া শুর ুহয়। ২০ ম ২০১৩ পয  ায় ২৮০০ িমেকর 

বতন দয়া হেয়েছ। িতিন বেলন, ২০০৬ সােলর ম আইেনর ২০ ধারা অনুযায়ী িমকেদর বতন দয়া হয়। যাঁরা এক মােসর 
কম কাজ কেরেছন তাঁেদর এক মােসর পুেরা বতন, অিতির  সময় কােজর জন  (৬০ ঘ া ধের) পুেরা বতন দয়া হেয়েছ। 
যাঁরা িতন মােসর বিশ কাজ কেরেছন তাঁেদর এক মােসর পুেরা বতন, অিতির  সমেয়র পুেরা বতন ও না েশর িভি েত এক 

মােসর মূল বতন দয়া হেয়েছ। যাঁরা এক বছেরর বিশ কাজ কেরেছন তাঁেদর এক মােসর পুেরা বতন অিতির  সমেয়র বতন 

য কয় বছর কাজ কেরেছন সই কয় বছেরর মূল বতন সে  ছু র টাকা ( ৪০ িদেনর মজিুর) দয়া হেয়েছ বেল িতিন জানান। 
 

মাসা ত আেমনা বগম, পাশাক িমক, িনউ ওেয়ভ াইল িলিমেটড (৮ম তলা), 
রানা াজা 
মাসা ত আেমনা বগম অিধকারেক জানান, া ণবািড়য়া জলার বা ারামপুর থানার বাঁশগিড় ােম তাঁর বািড়। িতিন রানা 
াজার ৮ম তলায় অবি ত িনউ ওেয়ভ াইল িলিমেটড এর সুইং অপােরটর িহেসেব ৬ মাস যাবৎ কাজ কেরেছন। ২৪ এি ল 

২০১৩ রানা াজা েসর পর িতিন ভবেন আটকা পেরন। এরপর উ ার কম রা তাঁেক উ ার কেরন। িতিন িত মােস 

অিতির  সময়সহ কােজর জন  মাট বতন পান ায় ৮,৫০০ টাকা। ভবন েসর পর িবিজএমইএ এর প  থেক িমকেদর 
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বেকয়া বতন দয়া হয়। িতিন বেকয়া বতন বাবদ ৯,৫০০ টাকা পেয়েছন। িতিন আে প কের বেলন, িবিজএমইএ এর কাছ 

থেক িতিন অিতির  কান টাকা পানিন। ম আইেনর িনয়ম অনুযায়ী রানা াজা েসর পর কভােব যিদ তাঁর বতন দয়া 
হেতা তাহেল তাঁর বতন আসেতা ১৫,০০০ টাকার ওপের। িতিন বেলন, িবিজএমইএ শুধ ুকাগেজ কলেম িহসাব কের বা েব িকছুই 
কেরনা। 
 

 

রানা াজার ংস প। ছিব অিধকার 

 

মজর মাঃ ল আমীন, নবম পদািতক িডিভশন, সাভার ক া নেম , ঢাকা 
মজর মাঃ রুহুল আমীন অিধকারেক জানান, ২৪ এি ল ২০১৩ িতিন উ তন কমকতার কাছ থেক জানেত পােরন, সাভাের রানা 
াজা নােম এক  নয় তলা ভবন েস পেড়েছ। সে  সে  নবম পদািতক িডিভশেনর িবিভ  কােরর সিনকরা মিডেকল ম 
িনেয় ঘটনা েল উপি ত হন এবং উ ার কাজ শুর ুকেরন। সে  সে  শত শত সাধারণ মানুষ ঘটনা েল এেস উ ার কােজ যাগ 

দন। উ ার কম রা উ ার কাজ শষ করা পয  রানা াজা ভবন থেক ৩,৫৫৩ জনেক উ ার কেরন। এর মেধ  ১,১১৫ জনেক 

মতৃ এবং ২৪৩৮ জনেক জীিবত উ ার করা হয়। তাঁেদর সে  পুিলশ, র াব, িবিজিব, ফায়ার সািভেসর লাকজন, িবিভ  

ােসবী সংগঠেনর সদস রা উ ার কােজ সাহায  কেরন। 
 

সনাবািহনীর কাছ থেক উ ােরর া  তথ - 

 

তািরখ জীিবত উ ার মতৃ উ ার 
24-04-2013 থেক 26-04-

2013 পয  

2397 

   

327 

27-04-2013 10 32 

28-04-2013 30 4 

30-04-2013 0 10 

1-5-2013 0 30 

2-5-2013 0 57 

3-5-2013 0 54 

4-5-2013 0 32 

5-5-2013 0 64 

6-5-2013 0 57 

7-5-2013 0 79 
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8-5-2013 0 117 

9-5-2013 0 138 

10-5-2013 1 63 

11-5-2013 0 40 

12-5-2013 0 11 

13-5-2013 0 0 

14-5-2013 0 0 

মাট = 2438 1115 

 

থম পযােয় কান কার ভাির য পািত ছাড়াই উ ার কাজ করা হয়। ২৮ এি ল ২০১৩ থেক শুর ুহয় ২য় দফার উ ার কাজ। 
সখােন ব বহার করা হয় বুলেডাজার, হাইে ািলক হ ামারসহ ভারী য পািত। ১৪ ম ২০১৩ দপুুর ১২.৪৫ টায় আনু ািনক ভােব 
উ ার কাজ শষ হয় বেল িতিন জানান। 
 

 
উ ার কাজ শষ হওয়ার পর রানা াজার জায়গা। ছিবঃ অিধকার 

 

কাজী নু ামান, ভার া  কমকতা, ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  ক ীয় 

িনয় ন ক , ঢাকা 
কাজী নুরু ামান অিধকারেক জানান, ২৪ এি ল ২০১৩ রানা াজা ধেসর পর ফায়ার সািভেসর উ ার কম রা মহাপিরচালক 

ি েগিডয়ার জনােরল আলী আহমদ খান এর নতৃে   সকাল আনুমািনক ৯.০৮ টায় সাভােরর রানা াজার উে েশ  বর হেয় 
যান। ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  সদর দ র, সাভার ফায়ার শন, িমরপুর ফায়ার শন, তজগাঁও ফায়ার শন, 

ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  িনং কমে  ইিপেজড ফায়ার শন, মাহা দপুর ফায়ার শন, ট ী ফায়ার শন, 

নারায়নগ  ফায়ার শন ও িমেটালা ফায়ার শেনর ৮১২ জন কম  িশ  কের উ ার অিভযােন কাজ কেরন। ১৪ ম ২০১৩ 

দপুুর ১২.৪৫ টায় উ ার কাজ আনু ািনক ভােব শষ হেল ফায়ার সািভেসর কম রা ঘটনা ল থেক িফের আেসন।  
 

ডাঃ মাঃ মিন ামান, পিরচালক, এনাম মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, সাভার, 

ঢাকা 
ডাঃ মাঃ মিনরু ামান অিধকারেক জানান, উ ার কম রা ২৪ এি ল ২০১৩ সকাল আনুমািনক ৯.১৫টা থেক রানা াজার ংস 

প থেক আহত রাগী আনেত থােকন। ১৮ ম ২০১৩ ম পয  ১৬৯৫ জন আহত রাগীেক িচিকৎসা দয়া হয়। এেদঁর মেধ  

১০২০ জনেক াথিমক িচিকৎসা িদেয় ছেড় দয়া হয় এবং ৬৭৫ জন রাগীেক ভিত করা হয়। ভিত করা ৩ জন রাগী 



অিধকার তথ ানসু ানী িতেবদন/রানা াজা স/সাভার, ঢাকা/২৪ এি ল ২০১৩/পৃ া- 19 

হাসপাতােল মারা যান। এঁরা হেলন িরহাত, যাঁর হাসপাতােলর ভিত রিজ: নং ২২৬৪, রিবউল রিজ: নং ২২৮৪ সাবিরনা রিজ: 

নং ২৩৪৯।  
 

আশীষ মার মজমুদার, ব ািনক কমকতা, ন াশনাল ফেরনিসক িডএনএ 

াফাইিলং পরী াগার, ঢাকা মিডেকল কেলজ, ঢাকা 
আিশষ মার মজমুদার অিধকারেক জানান, রানা াজা েসর পর ২৫ ম ২০১৩ পয  য সব লােশর পিরচয় জানা যায়িন স 

সব লােশর আ ীয় দািব কের ৫১৫ জন িডএনএ পরী া করার জন  র  িদেয়েছন। অপরিদেক সরকােরর প  থেক িডএনএ 
পরী ার জন  ৩১৬  লােশর আলামত নয়া হেয়েছ। এর মেধ  ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতাল থেক নয়া হেয়েছ ১৮৪  

লােশর আলামত এবং সিলমু াহ মিডেকল কেলজ হাসপাতাল থেক নয়া হেয়েছ ১৩২  লােশর আলামত। িক  অ াত অব ায় 

লাশ দাফন করা হেয়েছ ২৯১  লাশ আর িডএনএ পরী ার জন  লােশর আলামত পাওয়া গেছ ৩১৬ । অিতির  ২৫ লােশর 

আলামত কাথা থেক এেসেছ এমন  করা হেল িতিন এ ব াপাের িকছু জােনন না বেল অিধকারেক জানান।  
 

মাঃ একরামুল হক, জলা াণ ও পনূবাসন কমকতা, ঢাকা 
মাঃ একরামুল হক অিধকারেক জানান, ২৪ এি ল ২০১৩ সকােল রানা াজা েসর পর থেক ১৪ ম ২০১৩ দপুুর আনুমািনক 

১২.৪৫ পয  মতৃ ১১১৫ জন এবং জীিবত  ২৪৩৮ জনেক উ ার করা হয়। হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব ায় মারা যান ১৫ 
জন। ৮৪০  লাশ সনা  কের লাশগুেলা পিরবােরর কােছ হ া র করা হেয়েছ। এর মেধ  ১০  লাশ ভুল কের িনেয় কবর 

দয়া হয়। যসব জলায় ঐলাশ গুেলা দাফন করা হেয়েছ, সখােন জলা শাসকেদর মাধ েম লােশর আলামত িনেয় আসা হেয়েছ। 
নাম পিরচয়িবহীন ২৯১  লােশর িডএনএ আলামত সং হ কের জরুাইন কবর ােন দাফন করা হেয়েছ। িতিন জানান, সরকাির 

িহসাব মেত, ২৯৮৪ জন রাগী সাভােরর িবিভ  হাসপাতােল িচিকৎসা িনেয়েছন। এর মেধ  ১৪২৫ জন রাগী াথিমক িচিকৎসা 
িনেয় চেল গেছন। ১৫১৭ জন রাগী িবিভ  ময়ােদ িবিভ  হাসপাতােল ভিত হেয়েছন। এর মেধ  সাভার এনাম মিডেকল কেলেজ 

৯৬৯ জন, িনউ ীপ ি িনক এ  ডায়গনি ক স াের ১৫ জন, ীপ ি িনেক ৩৩ জন, রািজয়া ি িনক এ  ডায়গনি ক 

স াের ৪৯ জন, াইম হাসপাতােল ৭১ জন,  মিড এইড মিডেকল সািভেস ২ জন, ল াব জান শালাজইড হাসপাতােল 

(ইউিনট-১) ২৮ জন, ল াব জান হাসপাতােল ৪০ জন, সবা ি িনেক ১৯ জন, মুি  হাসপাতােল ১৫ জন, সীমা জনােরল 

হাসপাতােল ৫২ জন, পলাশ হাসপাতােল ৩২ জন, এনিস হাসপাতােল ৩ জন, রাজ হাসপাতােল ৩৯ জন, সুপার ি িনক এ  

ডায়গনি ক হাসপাতােল ৬৮ জন, সাভার জনােরল হাসপাতােল ৩০ জন, সাভার আধুিনক হাসপাতােল ৮ জন, রুিম জনােরল 

হাসপাতােল ১ জন, রােবয়া ি িনেক ২৫ জন, িনউ আল মিদনা ি িনেক ১ জন ও জামাল ি িনক এ  ১৭ রাগী ভিত িছেলন। 
যাঁেদর লাশ এখেনা সনা  করেত পারা যায়িন, তাঁেদর পিরবােরর লাকজেনর কাছ থেক এক  তািলকা করা হেয়েছ। এ পয  

৩৩২ জন িনেখাঁজ হওয়া ব ি র তািলকা করা হেয়েছ। 
 

িতপূরণ স েক িতিন জানান, রানা াজা ভবন েস িনহত ৮৪০  পিরবােরর কােছ সরকাির অনুদান িহেসেব াথিমক 

ভােব েত কেক ২০,০০০ টাকা কের দয়া হেয়েছ এবং আহত ৯৮১ জনেক ৫০০০ হাজার টাকা কের দয়া হেয়েছ।  

 

লাশ িনেয় যাে  পিরবােরর লাকজন। ছিবঃ অিধকার 
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মজর কএম আিরফুল ইসলাম, ক ানী কমা ার, র াব-৪, পাইকপাড়া, িমরপরু, 

ঢাকা 
মজর কএম আিরফুল ইসলাম অিধকারেক জানান, ২৪ এি ল ২০১৩ সাভােরর রানা াজা েস পরার পর সনাবািহনীসহ 
অন ান  বািহনীর সহেযািগতায় উ ার কাজ শুরু হয়।  
 

িতিন জানান, ১৩ ম ২০১৩ সকাল আনুমািনক ১১.০০ টায় র াব-৪ এর সদস রা ও উ ার কম রা ভবেনর বইজেমে  সােহল 

রানার অিফস পয  পৗঁছান। র াব  সদস রা অিফস রুেমর পােশ এক  ার রুম থেক চার  চাপািত, িতন  রামদা, ১৮ 

বাতল ফনিসিডল, ১৫ ক ান িবয়ার, এক  করাত ও এক  িশকল উ ার কেরন। িতিন বেলন, অ সহ উ ারকৃত িজিনসগুেলা 
সাভার মেডল থানায় জমা দয়া হয়। এ ব াপাের কান মামলা হেয়েছ িকনা িতিন তা জােনন না বেল জানান। 
 

এিবষেয় সাভার মেডল থানার ওিস আসাদু ামােনর কােছ জানােত চাওয়া হেল িতিন এ ব াপাের িকছু বেলনিন। 
 

মাঃ আসাদু ামান, অিফসার ইনচাজ (ওিস), সাভার মেডল থানা, ঢাকা 
মাঃ আসাদু ামান অিধকারেক জানান, ২৪ এি ল ২০১৩ সকােল জানেত পােরন, সাভার বাস াে র কােছ রানা াজা েস 

পেড়েছ। িতিন সখােন যান এবং উ তন কমকতােক ঘটনা  জানান। পযায় েম সাভার মেডর থানার সব পুিলশ সদস েক 

উ ার কােজ িনেয়াগ করা হয়। রানা াজা েসর ঘটনায় রাজধানী উ য়ন কতৃপ  (রাজউক) এর অথরাইজড অিফসার 

হলাল আহেমদ বাদী হেয় ভবন মািলক সােহল রানােক আসামী কের ইমারত আইেনর ১২16

 ধারায় এক  মামলা দােয়র 
কেরেছন। যার ন র- ৫৩, তািরখ- ২৪/৪/২০১৩। এ ঘটনােক ক  কের ২৪ এি ল ২০১৩ এসআই ওয়ালী আশরাফ 
বাদী হেয় ভবন মািলক সােহল রানা, তাঁর বাবা মাঃ আ ুল খােলক, ‘ফ া ম অ াপােরল  িলিমেটড’ এবং ‘ফ া ম 
টক’ এর চয়ারম ান আিমনুল ইসলাম, ‘ফ া ম টক’ িলিমেটড এর ািনস ব ব াপনা পিরচালক ডিভড মেয়র 
িরেকা, ইথার টক এর চয়ারম ান আিনসুর রহমান এবং ‘িনউ ওেয়ভ বটম িলিমেটড এবং ‘িনউ ওেয়ভ াইল 
িলিমেটড এর চয়ারম ান বজলুস সামাদ আদনানসহ অ াতনামা ব ি েদর আসামী কের দ িবিধর 
৩৩৭/৩৩৮/৩০৪(ক)/৪২৭/ ৩৪17

 ধারায় এক  মামলা দােয়র কেরন। যার ন র-৫৫; তািরখ: ২৪/৪/২০১৩। মামলা ২  

২৭ এি ল ২০১৩ পয  এসআই মাঃ কাইসার মাতু র তদ  কেরেছন। ২৮ এি ল ২০১৩ মামলা দইু  তদে র জন  িডিবেত 

ানা িরত হয়। সখােন মামলা দইু  ১৪ ম ২০১৩ পয  তদ  কেরন পুিলশ পিরদশক মীর শাহীন শাহ পারেভজ। এরপর ১৫ ম 

২০১৩ মামলা দইু  িসআইিডেত ানা িরত হয় বেল জানান।  
 

এসএম আলমগীর, অিফসার ইনচাজ (ওিস), ধামরাই থানা, ঢাকা 
এসএম আলমগীর অিধকারেক জানান, ২৪ এি ল ২০১৩ সকাল ৮.৫৮ টায় সাভােরর রানা াজা েসর পর গােয় া শাখার 

এসআই মীর শাহীন শাহ পারেভজ বাদী হেয় ভবন মািলক সােহল রানােক আসামী কের অ  আইেন ১৯(এ) ধারায় এক  মামলা 
দােয়র কেরন। যার ন র-৪, তািরখ- ৬/৫/২০১৩। এছাড়া ১৯৭৪ সােলর িবেশষ মতা আইেনর ২৫(িব) ধারায় আেরক  

মামলা দােয়র কেরন। বতমােন মামলা দইু  িসআইিডর এএসিপ িবজয় কৃ  কর তদ  করেছন বেল জানান।  
এছাড়া পাশাক িমক জাহা ীর আলেমর এর ী িশউলী আ ার বাদী হেয় গত ৫ ম ২০১৩ ঢাকা মহানগর মুখ  িবচারক 

হািকেমর আদালেত রানা াজার মািলক সােহল রানা, িনউ ওেয়ভ াইল গােম েসর ব ব াপনা পিরচালক বজলুস সামাদ 
আদনান এবং সাভার পৗরসভার ধান েকৗশলী ইমেতমাম হােসন বাবুেক আসামী কের দ িবিধর ৩০২/৩৪/৫০৬ ধারায় 

এক  মামলা দােয়র কেরন। 
 

িবজয় কৃ  কর, সহকারী পিুলশ সুপার, িসআইিড, ঢাকা 
িবজয় কৃ  কর অিধকারেক জানান, ২৪ এি ল ২০১৩ রানা াজা েসর পর যসব মামলা হেয়েছ িতিন সসব মামলার তদ  

করেছন। মামলার আসামী িহেসেব ইিতমেধ  ১২ জনেক ার করা হেয়েছ। গত ২৬ এি ল ২০১৩ রােত ঢাকা মহানগর গােয় া 
পুিলশ িবিজএমইএ এর ভবন থেক িনউ ওেয়ভ বটম িলিমেটেডর চয়ারম ান বজলুস সামাদ আদনান ও পিরচালক মাহমুদরু 

রহমান তাপসেক আটক কের। ২৮ এি ল ২০১৩ দপুুের যেশার এর বনােপাল থেক র াব সদস রা সােহল রানােক ার কের। 
এরপর তাঁেক ঢাকায় িনেয় আসা হয়। ২৯ এি ল ২০১৩ ঢাকা মহানগর গােয় া পুিলশ মগবাজােরর এক  বাসা থেক সােহল 

                                                             
16 ইমারত িনমান আইন, ১৯৫২ 
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রানার বাবা আ ুল খােলকেক ার কের। বতমােন মামলা  তদ াধীন অব ায় রেয়েছ। তদে র ােথ িতিন আর িকছু বলেত 

রাজী হনিন। 
 

 

২৮ এি ল ২০১৩ দপুুের যেশােরর বনােপাল থেক ভারেত পালােনার সময় সােহল রানােক ার করা হয়। 
 

সায়াইব হােসন (৪৫), ইমাম, জরুাইন কবর ান, জরুাইন, ঢাকা 
সায়াইব হােসন অিধকারেক জানান, ২৪ এি ল ২০১৩ সকােল ঢাকা জলার সাভাের রানা াজা েসর পর  ােসবী সংগঠন 

আ ুমান মিফদলু ইসলাম এর কমকতারা রানা াজার অ াত লাশ কবর ােন এেন দাফন শুরু কেরন। কবর ােনর িহসােব ১ ম 
২০১৩ থেক ২০ ম ২০১৩ পয  িনহত িমকেদর ২৯১  বওয়ািরশ লাশ দাফন করা হেয়েছ। যার মেধ  িছল ২৩৫  নারী ও 

৫৬  পুরুেষর লাশ। 
 

িশ  মািলক ও সরকােরর দায়মুি  

বাংলােদেশ িবিভ  সমেয় তির পাশাক িশে  দঘুটনায় অেনক িমক হতাহত হেলও দঘুটনা কবিলত কারখানাগুেলার মািলকেদর 

কখনই কান িবচােরর আওতায় আনা হয়িন। এই িশ  কারখানাগুেলার 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। িমকেদর অন ায়ভােব ছাঁটাই ও বতন ভাতা না দয়ার সে  জিড়ত অেনক মািলেকর িবরুে  কখনই কান 

ব ব া নয়া হয়িন। এই ে  িশ  মািলক ও সরকােরর দায়মুি  কট। 
 

অিধকার এর সুপািরশ- 

রানা াজার দঘুটনা ও এর সে  সংি  িকছু িবষয়েক ে র মুেখামুিখ দাড় কিরেয়েছ যার সে  জিড়ত সামি ক আইন তিরর 
ি য়া এবং িমকেদর অিধকােরর েয়াগ ও তাঁেদর িনরাপ ার িবষয় । সই সে  ১) তথাকিথত উ য়ন নীিতমালা, যা 
িতিনয়ত কা িনক উ য়েনর সূচক সিৃ  কের অথচ এর কারেন িতিনয়ত িত  হয় দেশর ব াপক সংখ াক জনগণ িবেশষ 
কের যুব সমাজ। আর এর লােভর মখু দেখ শুধুমা  গাটা কেয়ক ব ি । ২) এমন এক অধীনতামূলক অথৈনিতক ব ব া যা 
অসম অিনয়ি ত এবং িনবতনমূলক িব  ব ব ার অধীেন পিরচািলত হয় যখােন এবং কারখানার মািলকরা এক  অশুভ ঐক  

গেড় তােল িমকেদর শাষন ও তােদর র  চাষার জন । ৩) এক  অগনতাি ক রা  ব ব া যখােন আইেনর মাধ েম 

িমকেদর সংগ ত হবার অিধকারেক সু িতি ত করা হয় না। ৪) এক  দবুৃ ািয়ত িশ  সং ৃ িত যকােন িমকেদর িনরাপ ার 

ব াপাের জন  িনি ত না কের তােদর বা িবক অেথই হত ার ফাঁেদ ফলার মত পিরি িতেত ফেল দয় এবং তাঁেদরেক কারখানার 

ভতের তালা-চািব িদেয় কােজর সময় আটেক রাখা হয়। ৫) নূনতম আইন যা কারখানা িমকেদর াথ ও িনরাপ া র ার জন  

ব ব ত হেত পাের, তা কখনই বলবৎ করা হয় না। ৬) কারখানা ই েপ র এবং অন ান  সরকারী কমকতােদর দনু িত ও 

অশুভ যাগসাজেসর কারেন। ৭) ই াি য়াল বা িশ  পুিলশ িত ার মূল ল  হেলা মািলকেদর াথ র া করার জন  রাে র 
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কতব  পালন করা। এখােন িমকেদর কমে ে র িনরাপ াহীনতা বা ‘ি িমনাল নগিলেজ ’ িকভােব ব  করা যায় , িকভােব 

িবি ং সফ  সু িতি ত করা যায় বা ানীয় সরকারেক িকভােব এই ব াপাের শি শালী করা যায়, তা কখনই রাে র মূল ল  

হেয় উেঠ নাই।  
 

একিদেক উপেরাি িখত িবষয়গুেলােত জনমত গেড় তালা এবং অন িদেক নীেচ িবষয়গুেলােত দাবী জানােনার জন  অিধকার 

সবসময় তার অব ান ঘাষনা কেরেছ। 
 

1. রানা াজা ভবেনর বআইনী অনুেমাদন দয়ার সে  জিড়ত সাভার পৗরসভার কতৃপ  সহ এই ব াপাের জিড়ত 

রাজৈনিতক ব ি  বগেক িবচােরর আওতায় আনেত হেব।  
2. ভবন ঝুিকপূণ হওয়া সে ও িমকেদর কারখানায় জার কের েবশ করােনার সে  জিড়ত সােহল রানা ও ভবেনর 

িনরাপ ার দািয়ে  িনেয়ািজত ব ি বগেক দায়ী কের হত া মামলা দােয়র করেত হেব।  
3. ভবন মািলক সােহল রানা, আ ুল খােলক, রাজউক কতৃপ , সাভার পৗরসভার চয়ারম ান, েকৗশলী, ভবেনর 

অনুমিত দােন সংি  ব ি েদরও আইেনর আওতায় এেন সু ু  িবচার করেত হেব। রাজউক চয়ারম ানেক এই ব াপাের 

জবাবিদিহ করেত হেব।  
4. রাজউক এর যিদ জনবল কম থােক তাহেল তােদর ভবন িনমােনর তদারিক থেক িবরত থাকেত হেব। আর স ক 

দািয়  পালন না করেত পারেল রাজউেকর িবরুে  ব ব া িনেত হেব। 
5. িবেদশী ব বসায়ীেদরেক দায়ব  করার জন  অিধকার আ জািতক মহেলর িত আ ান জানাে । কারণ এ ে  িবেদশী 

ব বসায়ীেদর দায়মুি  কট। 
6. পাশাক িশ  বহৃ র পিরসের পিরকি তভােব গেড় তুলেত হেব। পাশাক িশ  িত ােনর অবকাঠােমাগত সমস ার 

সমাধান, কমে ে  িমকেদর িনরাপ া, ভবন কাড অনুসরন, 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 রা  

তৎপর হেল এই িশ েক র া করা স ব হেব। 

7. আহতেদর স ক তািলকা কাশ করেত হেব। আহতেদর িচিকৎসা সরকার ও িবিজএমইএ কাথায় িকভােব করাে  তা 
জনগণেক জানােত হেব ও আহতেদর পুনবাসেনর ব ব া করেত হেব।  এই ঘটনার পর অেনক িমক এবং িনহত 

িমকেদর িশশুরা মানিসকভােব িবপয  হেয় পেড়েছন। ভবন ংেস িমকেদর মানিসক সমস ার কারেন তাঁেদর 

মেনািচিকৎসকেদর িদেয় িচিকৎসা করােত হেব। 

8. রানা াজায় িনহত পিরবারগুেলােক শুধুমা  ১ ল  টাকা িদেয় দািয়  শষ করা যােব না । িনহতেদর ১৮ বছেরর কম 

বয়সী িশশ ুস ানেদর দািয়   িবিজএমইএ ও সরকারেক িনেত হেব ও পিরবােরর অন  সদস  যাঁরা িনহতেদর উপাজেনর 

ওপর িনভরশীল িছেলন তাঁেদর সুর া িদেত হেব। 
 

সংযুি - ১ 

এক নজের রানা াজা : 
1. ২০০৩ সােলর ১৮ সে র সােহল রানা, তাঁর বাবা মাঃ আ ুল খােলক এবং মা মিজনা বগেমর সে  ত য় হাউিজং 

িলিমেটড এর ব ব াপনা পিরচালক কাজী সায়ফুেলর ১০ তলা ভবন িনমােনর জন  চুি  হয়।  
2. সাভার পৗরসভা থেক ভবন িনমােনর অনুমিত (অৈবধ ভােব) পায় ১০ এি ল ২০০৬। 
3. ভবেনর আয়তন ১৭৮২৫.১১ বগিমটার। 
4. ভবন উে াধন হয় ১৯ আগ  ২০০৯। 
5. ভবন েস পেড় ২৪ এি ল ২০১৩ সকাল ৮.৫৮ টায়। 
6. মাট মেৃতর সংখ া ১১৩১। 
7. ভবন েসর পর থেক ১৪ ম ২০১৩ পয  সরকাির িহসাব অনুযায়ী লাশ উ ার করা হেয়েছ ১১১৫  এবং গুরুতর 

আহত অব ায় উ ার হেয়েছন ২৪৩৮ জন, । 
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8. সরকাির িহসাব অনুযায়ী িবিভ  হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব ায় মারা গেছন ১৬ জন।  

9. লাশ পিরবােরর কােছ হ া র করা হেয়েছ ৮৪০ । 
10. সরকাির িহসাব অনুযায়ী, িনেখাঁেজর তািলকায় রেয়েছন ৩৩২ জন (যিদও িনেখাঁেজর সংখ া আেরা বিশ হেব বেল 

িমকরা দািব করেছন)। 
11. উ ার অিভযােন অংশ িনেয় মারা গেছন ২ জন, আহত হেয়েছন বশ কেয়কজন। 
12. অ াত পিরচেয় জরুাইন কবর ােন লাশ দাফন হেয়েছ ২৯১ । 
13. ঢাকা মিডেকল কেলজ এর ন াশনাল ফেরনিসক িডএনএ াফাইিলং পরী াগাের লােশর আলামত জমা হেয়েছ ৩১৬  

(যিদও কতৃপ  অ াত ২৫  লােশর িবষেয় কান তথ  িদেত পােরনিন)। 
14. ঢাকা জলা সাশন থেক িনহত ৮৪০  পিববারেক ২০,০০০ টাকা এবং আহত ৯৮১ জনেক ৫,০০০ টাকা দয়া 

হেয়েছ।18

  

15. অ হানী হেয়েছ অসংখ  মানুেষর। 
16. ভবন েসর ১৭ িদন পর ১০ ম ২০১৩ রশমা নােমর এক পাশাক িমকেক জীিবত উ ার করা হয়। 

 

-সমা - 

                                                             
18 মাঃ একরামলু হক, িরিলফ এ  িরহ ািবিলেটশন অিফসার, ঢাকা। ২০ ম ২০১৩ অিধকারেক দয়া সা াৎকার হেত া  তথ । 


