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শাহ মতিন টিপু : নাররন ঞ্চ ডু রির বিদনায়ক ঘটনার ১৪ িছর পূণণ ডা আজ।২০০৩ াডর ৮ জুাই
চাাঁদপুডরর বমঘনা ও ডাকারতয়া নদীর বমানায় রনমরিত য় ঞ্চটি। আর এর মধ্য রদডয়ই ঘডট যায়
িািংাডদডল ঞ্চ দুঘণটনার ইরতাড িডচডয় িড় দুঘণটনাটি। দুঘণটনায় প্রায় ৮ল‟ যাত্রীর প্রাণারন ঘডট।
১৯৭০ এর প্রয়িংকরী ঘূরণণঝডড়র পর ব াািাীর জনয িডচডয় িড় য়াি িংিাদ রছ নাররন
ঞ্চ ট্রাডজরডর ঘটনা। অডনডক তার রপ্রয়জনডদর াররডয়ডছন এই রদডন। রদনটি ব াািাীর জনয এক
বলাকাি রদন। অডনক িধ্ূ াররডয়ডছন তার রপ্রয়তম স্বামীডক, অনাথ ডয় পডথ িডত ডয়ডছ অডনক
রলশুডক। অডনক িৃদ্ধ রপতা-মাতা বমঘনার অথথ পারনডত খুাঁডজ বির করডত পাডররন তার রপ্রয় আদডরর
ন্তাডনর ালটি।
দুঘণটনার দুইরদন পর ব াার বমঘনা রূপান্তররত ডয়ডছ াডলর নদীডত। নদী পাড়, বমঘনার চর, বঝাপঝাডড়
আটডক থাডক মানি ন্তাডনর াল। য়িংকর দৃলয মডন পড়ড এখডনা আাঁৎডক উডে ব াার মানু। এই রদনটি
ব াার াডমান, চরফ্যালন, মনপুরা এর আলপাডলর মানুডর জনয িডচডয় বিরল বিদনাদায়ক ।
ঞ্চটি ঢাকা-াডমান রুডটর ওয়ায় অরধ্কািংল যাত্রীই রছডন াডমান, চরফ্যালন ও তার পার্শ্ণিতী
এাকার।অরতররক্ত যাত্রী ও মাডিাঝাই করার কারডণ পারনর বতাডড় নাররন-১-এর তা বফ্ডট বগড এটি
ডু ডি যায়। ধ্ারণা করা য়, ঞ্চ ডু রিডত কমপডে ৮ল যাত্রীর র মারধ্ ঘডট। এডদর মডধ্য শুধ্ু

াডমাডনরই

যাত্রী

রছডন

২

লতারধ্ক।

বিরকারর বিা িংস্থা বকাস্ট ট্রাডস্টর রাি অনুযায়ী নাররন দুঘণটনায় আট লতারধ্ক যাত্রী রনত ও
রনডখাাঁজ য়। এর মডধ্য চরফ্যালডনর ১৯৮ জন, াডমাডনর ২৬৪ জন এিিং তজুমরিডনর ১৩ জনডক লনাক্ত
করা বগডছ। এডদর মডধ্য ১১০ জন রছ নারী। রনত িা রনডখাাঁজ যাত্রীডদর মডধ্য রছ ৩৩ জন ররকলা/ যান
চাক, দুইজন বফ্ররওয়াা, রতনজন গাডমণন্ট শ্ররমক, ২৪ জন চাকররজীিী, ৫৪ জন রদনমজুর, ৩৬ জন
কৃ ক, ১০ জন ড্রাই ার, ৩৬ জন িযিায়ী, ৩৩ জন ছাত্র, ৬৬ জন গৃরনী, ৯ জন গৃপররচাররকা, ৯৬ জন
রলশু ও িৃদ্ধা। এই দুঘণটনায় ৪০২টি পররিাডরর এক িা একারধ্ক িযরক্ত মারা যায়। এি পররিাডরর মডধ্য
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গতিছর ব াা আইনজীিী রমরতর িডনর ডেন কডে “ঞ্চ ডু রিডত আত ও রনতডদর েরতপূরণ
প্রদাডনর আইনগত িাধ্যিাধ্কতা” লীণক এক মতরিরনময়  ায় এক হৃদয়রিদারক দৃডলযর অিতারণা য়।
রগযা এইড এন্ড ার ণ ড ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এ মতরিরনময়  ার আডয়াজন কডর। ওই  ায় এমর নাররন১ ঞ্চডু রির ঘটনায় স্বজনডদর ারাডনার স্মৃরত িণণনা কডর কান্নায় ব ডঙ পডড়ন তাতডদর পররিাডরর
দযরা।
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এমর নাররন ঞ্চ দুঘণটনায় একই পররিাডরর ২৬ জনডক ারাডনার স্মৃরত িণণনা করডত রগডয় কান্নায় ব ডঙ
পডড়ন াডমান উপডজার স্বরাজগঞ্জ ইউরনয়ডনর মডখাী গ্রাডমর বমাোঃ বমাস্তফ্া। ওই রদন ওই ডঞ্চ চডড়
ঢাকা

বথডক

িরযাত্রী

বিডল

আরছডন

তারা।

প্রায় একই াডি বছড, মামা ও ারতজাডক ারাডনার স্মৃরত তু ড ধ্ডরন একই উপডজার মামুদ। দুই বছডডক
ারাডনার স্মৃরত তু ড ধ্ডরন ত াগয িািা আব্দু মরতন। স্বামী ারাডনার স্মৃরত িণণনা কডরন
স্ত্রী ামছু ন্নাার।
ব্লাস্ট বনতৃ িৃন্দ জানান, ২০০৩ াডর ৮ জুাই ন্ধ্যা াডড় ৬টার রদডক এমর নাররন-১ বনৌযানটি ঢাকা
দরঘাট বথডক ব াার াডমাডনর উডিডলয বছডড় যায়। ঞ্চটি পরথমডধ্য চাাঁদপুডরর বমঘনা ও ডাকারতয়া
নদীর বমানায় বপৌাঁছড রাত প্রায় ১১টার রদডক যাত্রী ও মাামা নদীডত ডু ডি যায়।
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ব াায় নাররন ট্রাডজরড: স্মৃরত িণণনা কডর কান্নায় ব ডঙ পড়ডন স্বজডনরা

ব াার াডমান টু ঢাকা রুডট চাচকারী এমর নাররন-১ ঞ্চডু রির ঘটনায় স্বজনডদর ারাডনার স্মৃরত
িণণনা কডর কান্নায় ব ডঙ পড়ডন তাতডদর পররিাডরর দযরা।
িৃস্পরতিার রিডকড ব াা আইনজীিী রমরতর িডনর ডেন কডে “ঞ্চ ডু রিডত আত ও রনতডদর
েরতপূরণ প্রদাডনর আইনগত িাধ্যিাধ্কতা” লীণক এক মতরিরনময়  ায় তারা ১৪ িছর আডগর স্মৃরত
তু ড ধ্ডরন। মতরিরনময়  ায় এমর নাররন ট্রারজরডডত ঞ্চ দুঘণটনায় একই পররিাডরর ২৬ জনডক
াডরাডনার স্মৃরতর িণণনা করডত রগডয় কান্নায় ব ডঙ পডড়ন াডমান উপডজার স্বরাজগঞ্জ ইউরনয়ডনর
মডখাী
গ্রাডমর
বমাোঃ
বমাস্তফ্া।
রতরন জানান, ওই রদন ওই ডঞ্চ চডড় ঢাকা বথডক িরযাত্রী বিডল আরছডন তারা। প্রায় একই াডি বছড,
মামা ও ারতজাডক ারাডনার স্মৃরত তু ড ধ্ডরন একই উপডজার মামুদ। দুই বছড বমাড উরিন ও
জুডয়ডক ারাডনার স্মৃরত তু ড ধ্ডরন ত াগয িািা আব্দু মরতন। স্বামী ারাডনার স্মৃরত িণণনা কডরন স্ত্রী
ামছু ন্নাার।
স্বজন ারাডনার কান্নায় এ ময় এক হৃদয়রিদারক দৃডলযর অিতারণা য়। রগযা এইড এন্ড ার ণ ড ট্রাস্ট
(ব্লাস্ট) এ মতরিরনময়  ার আডয়াজন কডর। ন্ধ্যা পযণন্ত চড এ মতরিরনময়  া। এমর নাররন-১
ঞ্চডু রির ঘটনায় দাডয়র করা েরতপূরণ মামায় উচ্চ আদাডতর রায় দ্রুত িাস্তিায়ডনর দারি জারনডয়ডছন
িািংাডদল রগযা এইড এন্ড ার ণ ড ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) বনতৃ িৃন্দ ও ঞ্চ দুঘণটনায় তাতডদর স্বজনরা।
এমর নাররন ট্রারজরডর ১৪ িছর পূণণ ওয়াডক ামডন বরডখ িািংাডদল মতরিরনময়  ায় িািংাডদল
রগযা এইড এন্ড ার ণ ড ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) বনতৃ িৃন্দ জানান, ২০০৩ াডর ৮ জুাই ন্ধ্যা াডড় ৬টার রদডক
এমর নাররন-১ বনৌযানটি প্রায় ৮০০ যাত্রী এিিং অরতররক্ত পণয ও মাামা রনডয় ঢাকা দরঘাট বথডক
ব াার াডমাডনর উডিডলয বছডড় যায়। ঞ্চটি পরথমডধ্য চাাঁদপুডরর বমঘনা ও ডাকারতয়া নদীর বমানায়
বপৌাঁছড
রাত
প্রায়
১১টার
রদডক
যাত্রী
ও
মাামা
নদীডত
ডু ডি
যায়।
ওই মডয় ১১০ যাত্রী মারা যান এিিং িহু যাত্রী আত ন। চাাঁদপুডরর বজা প্রলাক ওই িছরই ঞ্চডু রিডত
েরতগ্রস্থ ৪০০ পররিাডরর তারকা প্রকাল কডরন। দুঘণটনার কারণ রডডি ধ্ারণ েমতার অরতররক্ত যাত্রী
িন অরতররক্ত মাামা িনডক রচরহৃত করা য়। বনতৃ িৃন্দ িডন, কতৃণ পডের অিডা ও উদাীনতা
প্রচরত আইডনর িযতয় ঘটার কারডণ যথাযথ েরতপূরণ বচডয় ২০০৪ াড ঢাকার তৃ তীয় বজা জজ
আদাডত েরতগ্রস্থ িযরক্ত পররিাডরর পডে ব্লাস্ট একটি মামা দাডয়র কডরন। মামায় ১২১ জন িযরক্ত িারদ

ন। রিিারদ করা য় রকারর িংরিষ্ট দপ্তর, ঞ্চ মারক, াডরিং এিিং রমরত বমাট ২১ জন/প্ররতষ্ঠানডক।
দুঘণটনার দীঘণ ১২ িছর পর রিগত ২০১৬ াডর ২ বফ্ব্রুয়ারর রনে আদাত ওই মামার রায় বঘাণা কডর
েরতগ্রস্থডদর ১৭ বকাটি ১১ াখ টাকা েরতপূরণ প্রদাডনর রনডদণ ল প্রদান কডরন। রাডয় েরতপূরণ িািদ
রনতডদর পররিারডক ১০ াখ টাকা কডর, রনডখাাঁজ পররিারডক ১০ াখ টাকা কডর ও আতডদর ১ াখ টাকা
কডর
প্রদাডনর
রনডদণ ল
প্রদান
করা
য়।
ওই আডদডলর রিরুডদ্ধ রিআইডরব্লউটিএ রিিারদপে রিগত ২০১৬ াডর ২৪ অডটাির াইডকাডটণ একটি
ররর লন আডিদন কডর। ২০১৭ াডর ৫ জুন রিচারপরত সয়দ বমাােদ রজয়াউ কররম ও রিচারপরত বলখ
বমাোঃ জারকর বাডন মন্বডয় গঠিত াইডকাটণ রি াডগর একটি বিঞ্চ রুটি খাররজ কডর ব্লাস্ট কতৃণ ক
দাডয়রকৃ ত িহু আডারচত ঞ্চ দুঘণটনায় রনত ও রনডখাাঁজ ওয়া িংক্রান্ত মামা রনে আদাডতর রায় িা
রাডখন। উচ্চ আদাডতর এ রনডদণ ডলর মাধ্যডম রনম্ন আদাডত দাডয়রকৃ ত মামায় ১৭ বকাটি ১১ াখ টাকা
েরতপূরণ প্রদান িংক্রান্ত প্রদত্ত আডদল কাযণকর কডর ক েরতগ্রস্থ িযরক্তর েরতপূরণ প্রদাডন আর বকানও
িাাঁধ্া
থাকডানা।
তারা আডরা িডন, ঞ্চ দুঘণটনায় মামা কডর েরতপূরণ আদাডয়র রায় এই প্রথম। এটা একটি রির ও
নরজররিীন ঘটনা। রনে আদাডতর এ রায় একটি যুগান্তকারী পদডেপ িডও মন্তিয কডরন তারা।
মতরিরনময়  ায় প্রধ্ান অরতরথর িক্তৃতা কডরন ুরপ্রম বকাডটণর আরপ রি াডগর অিরপ্রাপ্ত রিচারপরত
রনজামু ক। রতরন তার িক্তৃতায় িডন, রিযডত এ ধ্রডণর বকানও য়াি ঞ্চ দুঘণটনা বযন না ঘডট
এিিং ডঞ্চ বযন অরতররক্ত যাত্রী ও মাামা বিাঝাই না য় বজনযই এ মামা দাডয়র করার উডিলয। এর
ফ্ড আমরা অপমৃতুযর াত বথডক রো পাডিা। রিডল অরতরথর িক্তৃতা কডরন িংররেত আডনর িংদ
দয এডড াডকট মমতাজ বিগম, বজা পররদ বচয়ারমযান আব্দু মরমন টু ু, বজা ও দায়রা জজ
বফ্রডদৌ আডমদ। বজা আইনজীিী রমরতর  াপরত এডড াবকট ওিাডয়দুর রমান লাজাাডনর
 াপরতডে অনুরষ্ঠত মতরিরনময়  ায় অনযাডনযর মডধ্য আডরা িক্তৃতা কডরন অরতররক্ত বজা ও দায়রা জজ
এনামু কররম, চীফ্ জুরডরয়া মযারজডেট আক্তারুিামান, অরতররক্ত বজা মযারজডেট আব্দু ারম,
ব্লাডস্টর পররচাক এএম বরজাউ কররম, ুরপ্রম বকাডটণর আইনজীিী এডড াডকট মরলউর রমান, ব্লাস্ট
িররলা ইউরনডটর মন্বয়কারী এডড াডকট খরুর রমান, ঢাকা জজ বকাডটণর আইনজীিী এডড াডকট
জীিনানন্দ জয়ন্ত, ব াা বজা আইনজীিী রমরতর াধ্ারণ ম্পাদক এডড াডকট নুরনিী, এডড াডকট
নজরু ক অনু, এডড াডকট বমাোঃ লাজাান, এডড াডকট রাডজর্শ্ম দত্ত প্রমূখ।
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নাররন ঞ্চ ডু রির ১৪ িছর আজ

অনলাইন ডেস্কঃ নাররন ঞ্চ ডু রির বিদনায়ক ঘটনার ১৪ িছর পূণণ ডা আজ। ২০০৩ াডর ৮
জুাই চাাঁদপুডরর বমঘনা ও ডাকারতয়া নদীর বমানায় রনমরিত য় ঞ্চটি। আর এর মধ্য রদডয়ই ঘডট
যায় িািংাডদডল ঞ্চ দুঘণটনার ইরতাড িডচডয় িড় দুঘণটনাটি। দুঘণটনায় প্রায় ৮০০ যাত্রীর প্রাণারন
ঘডট।

১৯৭০ এর প্রয়িংকরী ঘূরণণঝডড়র পর ব াািাীর জনয িডচডয় িড়

য়াি িংিাদ রছ নাররন ঞ্চ

ট্রাডজরডর ঘটনা। অডনডক তার রপ্রয়জনডদর াররডয়ডছন এই রদডন। রদনটি ব াািাীর জনয এক বলাকাি
রদন। অডনক িধ্ূ াররডয়ডছন তার রপ্রয়তম স্বামীডক, অনাথ ডয় পডথ িডত ডয়ডছ অডনক রলশুডক।
অবনক িৃদ্ধ রপতা-মাতা বমঘনার অথথ পারন বথডক খুাঁডজ বির করডত পাডররন তার রপ্রয় আদডরর ন্তাডনর
ালটি।

দুঘণটনার দুইরদন পর ব াার বমঘনা রূপান্তররত ডয়ডছ াডলর নদীডত। নদী পাড়, বমঘনার চর,
বঝাপঝাডড় আটডক থাডক মানি ন্তাডনর াল।

য়িংকর দৃলয মডন পড়ড এখডনা আাঁতডক ওডে ব াার

মানু। এই রদনটি ব াার াডমান, চরফ্যালন, মনপুরা এর আলপাডলর মানুডর জনয িডচডয়
বিরল বিদনাদায়ক । ঞ্চটি ঢাকা-াডমান রুডটর ওয়ায় অরধ্কািংল যাত্রীই রছডন াডমান,
চরফ্যালন ও তার পার্শ্ণিতী এাকার।অরতররক্ত যাত্রী ও মাডিাঝাই করার কারডণ পারনর বতাডড়
নাররন-১-এর তা বফ্ডট বগড এটি ডু ডি যায়। ধ্ারণা করা য়, ঞ্চ ডু রিডত কমপডে ৮০০ যাত্রীর
র মারধ্ ঘডট। এডদর মডধ্য শুধ্ু াডমাডনরই যাত্রী রছডন দুই লতারধ্ক।

বিরকারর বিা িংস্থা বকাস্ট ট্রাডস্টর রাি অনুযায়ী নাররন দুঘণটনায় আট লতারধ্ক যাত্রী রনত ও
রনডখাাঁজ য়। এর মডধ্য চরফ্যালডনর ১৯৮ জন, াডমাডনর ২৬৪ জন এিিং তজুমরিডনর ১৩ জনডক
লনাক্ত করা বগডছ। এডদর মডধ্য ১১০ জন রছ নারী। রনত িা রনডখাাঁজ যাত্রীডদর মডধ্য রছ ৩৩ জন
ররকলা/ যান চাক, দুইজন বফ্ররওয়াা, রতনজন গাডমণন্ট শ্ররমক, ২৪ জন চাকররজীিী, ৫৪ জন
রদনমজুর, ৩৬ জন কৃ ক, ১০ জন ড্রাই ার, ৩৬ জন িযিায়ী, ৩৩ জন ছাত্র, ৬৬ জন গৃরনী, ৯
জন গৃপররচাররকা, ৯৬ জন রলশু ও িৃদ্ধা। এই দুঘণটনায় ৪০২টি পররিাডরর এক িা একারধ্ক িযরক্ত
মারা যায়। এি পররিাডরর মডধ্য ১২৮টি পররিাডরর উপাজণনেম পুরু িযরক্ত মারা যায়।

গতিছর ব াা আইনজীিী রমরতর

িডনর ডেন কডে “ঞ্চ ডু রিডত আত ও রনতডদর েরতপূরণ

প্রদাডনর আইনগত িাধ্যিাধ্কতা” লীণক এক মতরিরনময়  ায় এক হৃদয়রিদারক দৃডলযর অিতারণা
য়। রগযা এইড অযন্ড ার ণ ড ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এ মতরিরনময়  ার আডয়াজন কডর। ওই  ায় এমর

নাররন-১ ঞ্চডু রির ঘটনায় স্বজনডদর ারাডনার স্মৃরত িণণনা কডর কান্নায় ব ডঙ পডড়ন তাতডদর
পররিাডরর দযরা। বয ঘটনা উপরস্থত িাইডক তরিহ্ব কডর বতাড।
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আজ নাররন ঞ্চ ডু রির ১৪ িছর
০৮ জুাই, ২০১৭ ১৬:৫২:৫৮
রপ্রন্ট অঅ-অ+

িািংাডদডল ঞ্চ দুঘণটনার ইরতাড িডচডয় িড় দুঘণটনাটির ১৪ িছর পূণণ ডা আজ। ২০০৩ াডর ৮

জুাই চাাঁদপুডরর বমঘনা ও ডাকারতয়া নদীর বমানায় রনমরিত য় নাররন ঞ্চটি। এই দুঘণটনায় প্রায় ৮০০
যাত্রীর
প্রাণারন
ঘডট।
১৯৭০ এর প্রয়িংকরী ঘূরণণঝডড়র পর ব াািাীর জনয িডচডয় িড় য়াি িংিাদ রছ নাররন ঞ্চ
ট্রাডজরডর ঘটনা। অডনডক তার রপ্রয়জনডদর াররডয়ডছন এই রদডন। রদনটি ব াািাীর জনয এক বলাকাি
রদন। অডনক িধ্ূ াররডয়ডছন তার রপ্রয়তম স্বামীডক, অনাথ ডয় পডথ িডত ডয়ডছ অডনক রলশুডক। অডনক
িৃদ্ধ রপতা-মাতা বমঘনার অথথ পারন বথডক খুাঁডজ বির করডত পাডররন তার রপ্রয় আদডরর ন্তাডনর ালটি।
দুঘণটনার দুইরদন পর ব াার বমঘনা রূপান্তররত ডয়ডছ াডলর নদীডত। নদী পাড়, বমঘনার চর, বঝাপঝাডড়
আটবক থাডক মানি ন্তাডনর াল। য়িংকর দৃলয মডন পড়ড এখডনা আাঁতডক ওডে ব াার মানু। এই রদনটি
ব াার াডমান, চরফ্যালন, মনপুরা এর আলপাডলর মানুডর জনয িডচডয় বিরল বিদনাদায়ক ।
ঞ্চটি ঢাকা-াডমান রুডটর ওয়ায় অরধ্কািংল যাত্রীই রছডন াডমান, চরফ্যালন ও তার পার্শ্ণিতী
এাকার। অরতররক্ত যাত্রী ও মাডিাঝাই করার কারডণ পারনর বতাডড় নাররন-১-এর তা বফ্ডট বগড এটি
ডু ডি যায়। ধ্ারণা করা য়, ঞ্চ ডু রিডত কমপডে ৮০০ যাত্রীর র মারধ্ ঘডট। এডদর মডধ্য শুধ্ু
াডমাডনরই
যাত্রী
রছডন
দুই
লতারধ্ক।
বিরকারর বিা িংস্থা বকাস্ট ট্রাডস্টর রাি অনুযায়ী নাররন দুঘণটনায় আট লতারধ্ক যাত্রী রনত ও
রনডখাাঁজ য়। এর মডধ্য চরফ্যালডনর ১৯৮ জন, াডমাডনর ২৬৪ জন এিিং তজুমরিডনর ১৩ জনডক লনাক্ত
করা বগডছ। এডদর মডধ্য ১১০ জন রছ নারী। রনত িা রনডখাাঁজ যাত্রীডদর মডধ্য রছ ৩৩ জন ররকলা/ যান
চাক, দুইজন বফ্ররওয়াা, রতনজন গাডমণন্ট শ্ররমক, ২৪ জন চাকররজীিী, ৫৪ জন রদনমজুর, ৩৬ জন
কৃ ক, ১০ জন ড্রাই ার, ৩৬ জন িযিায়ী, ৩৩ জন ছাত্র, ৬৬ জন গৃরনী, ৯ জন গৃপররচাররকা, ৯৬ জন
রলশু ও িৃদ্ধা। এই দুঘণটনায় ৪০২টি পররিাডরর এক িা একারধ্ক িযরক্ত মারা যায়। এি পররিাডরর মডধ্য
১২৮টি
পররিাবরর
উপাজণনেম
পুরু
িযরক্ত
মারা
যায়।
গতিছর ব াা আইনজীিী রমরতর িডনর ডেন কডে “ঞ্চ ডু রিডত আত ও রনতডদর েরতপূরণ
প্রদাডনর আইনগত িাধ্যিাধ্কতা” লীণক এক মতরিরনময়  ায় এক হৃদয়রিদারক দৃডলযর অিতারণা য়।
রগযা এইড অযন্ড ার ণ ড ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এ মতরিরনময়  ার আডয়াজন কডর। ওই  ায় এমর নাররন১ ঞ্চডু রির ঘটনায় স্বজনডদর ারাডনার স্মৃরত িণণনা কডর কান্নায় ব ডঙ পডড়ন তাতডদর পররিাডরর
দযরা।
বয
ঘটনা
উপরস্থত
িাইডক
তরিহ্ব
কডর
বতাড।
আমার িাতণ া/ ৮ জুাই ২০১৭/এফ্ডক

http://protissobi.com/?p=12603
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জাতীয়
িররলা
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রাতিব ডহাসেন:
আজ ৮ই জুাই ২০১৭, ব াািাীর জীিডনর রি ীরকাময় একটি রদন। ২০০৩ াডর এই রাডত
িািংাডদডলর স্মরণকাডর ইরতাড িডচডয় িড় ঞ্চ ডু রির ঘটনা ঘডট। এম.র . নাররন ঞ্চ দুঘণটনার ১৪
িছর পূণণ ডা আজ।
ঢাকা বথডক ব াার াডমানগামী „এম.র . নাররন আনুমারনক দুই াজার যাত্রী রনডয় চাাঁদপুডরর পদ্মাবমঘনা-ডাকারতয়া নদীর বমানায় প্রচন্ড বরাডতর কিড পডড় ডু ডি যায়।

অরতররক্ত যাত্রী ও মা বিাঝাই করার কারডণ পারনর বতাডড় তা বফ্ডট ডু ডি যায় এম.র নাররন-১। ধ্ারণা
করা য়, ওই রদন ঞ্চ ডু রিডত কমপডে ৮০০ মানুডর প্রাণারন ঘডট। রদনটি ব াািাীর জনয কডষ্ট
বমাড়াডনা যন্ত্রণা।
এই ট্রাডজরডডত জীরিত মৃত ি রমড ৪০০ যাত্রীর ন্ধ্ান রমডও প্রায় ৮০০ যাত্রীর প্রাণারন ঘটনা ঘডট।
দুঘণটনার দুইরদন পর বথডক ব াার বমঘনা পররণত য় াডলর রমরছড। ওই রদন অডনডকই তার রপ্রয়জনডদর
াররডয়ডছন।
১৯৭০ এর প্রয়িংকারী ঘূরণণঝডড়র পর ব াািাীর জনয িডচডয় িড় য়াি িংিাদ রছ নাররন
ট্রাডজরড। বরদডনর য়াি ঞ্চ ডু রির প্রয়ঙ্কর দৃলয মডন কডর এখডনা রলউডর উডে ব াািাী। উপকূীয়
জনজীিডনর য়াি বলাকাি এই রদনটি আজও ু ডত পাডররন ব াার মানু।

ঞ্চ দুঘণটনার ১৪ িছর বপররডয় বগডও স্বজনারাডদর এখন আর বকউ বখাাঁজ রাডখ না। আজ নাররন
ট্রাডজরড রদিডর কথা বকউ বকউ মডন করডও রদিটি পান উপডে বলাক া, রমাদ মারফ্, মডতা
বকাডনা কমণূরচও দরেণ ব াায় আজ আর বনই।
বিরকারর বিা িংস্থা বকাস্ট ট্রাডস্টর রাি অনুযায়ী নাররন দুঘণটনায় ১৭০ জন যাত্রী প্রাডণ বিাঁডচ বগডও
আট লতারধ্ক যাত্রী রনত ও রনডখাাঁজ য়। এর মডধ্য চরফ্যালডনর ১৯৮ জন, াডমাডনর ২৬৪ জন এিিং
তজুমরিডনর ১৩ জনডক লনাক্ত করা বগডছ। এডদর মডধ্য ১১০ জন রছ নারী। ৯৬ জন রলশু ও িৃদ্ধা।
এই দুঘণটনায় ৪০২টি পররিাডরর এক িা একারধ্ক িযরক্ত মারা যায়। এি পররিাডরর মডধ্য ১২৮টি
পররিাডরর উপাজণনেম পুরু িযরক্ত মারা যায়।
কতৃণ পডের অিডা ও উদাীনতা প্রচরত আইডনর িযতযয় ঘটার কারডণ যথাযথ েরতপূরণ বচডয় ২০০৪
াড ঢাকার তৃ তীয় বজা জজ আদাডত েরতগ্রস্ত িযরক্ত-পররিাডরর পডে ব্লাস্ট একটি মামা দাডয়র কডর।
মামায় ১২১ জন িযরক্ত িাদী ন। রিিাদী করা য় রকারর িংরিষ্ট দপ্তর, ঞ্চ মারক, াডরিং এিিং
রমরত বমাট ২১ জন/প্ররতষ্ঠানডক।

দুঘণটনার দীঘণ ১২ িছর পর রিগত ২০১৬ াডর ২ বফ্ব্রুয়ারর রনম্ন আদাত ওই মামার রায় বঘাণা কডর
েরতগ্রস্তডদর ১৭ বকাটি ১১ াখ টাকা েরতপূরণ বদয়ার রনডদণ ল বদয়। রাডয় েরতপূরণ িািদ রনতডদর
পররিারডক ১০ াখ টাকা কডর, রনডখাাঁজ পররিারডক ১০ াখ টাকা কডর ও আতডদর এক াখ টাকা কডর
প্রদাডনর রনডদণ ল বদয়।
ওই আডদডলর রিরুডদ্ধ রিআইডরব্লউটিএ রিিাদীপে রিগত ২০১৬ াডর ২৪ অডটাির াইডকাডটণ একটি
ররর লন আডিদন কডর। ২০১৭ াডর ৫ জুন রিচারপরত সয়দ বমাােদ রজয়াউ কররম ও রিচারপরত বলখ
বমা. জারকর বাডন মন্বডয় গঠিত াইডকাটণ রি াডগর একটি বিঞ্চ রুটি খাররজ কডর ব্লাস্ট কতৃণ ক
দাডয়রকৃ ত িহু আডারচত ঞ্চ দুঘণটনায় রনত ও রনডখাাঁজ ওয়ািংক্রান্ত মামা রনম্ন আদাডতর রায় িা
রাডখন।
প্রায় মডয়ই ঞ্চ ডু রির ঘটনা ঘটডছ রকন্ত বদখার বযন বকউ বনই। ঞ্চ মারকডদর অিডা ও উদাীনতা
বক দায় করডছ অডনডকই। আর রিআইডরব্লউটিএ বতা দুঘণটনা ঘটডই নডড় চডর িড। তাই এখন দুঘণটনা
এড়াডত প্রডয়াজনীয় পদডেপ রনড য়ডতা বরাধ্ করা বযডত পাডর এমনটা আলা কডরন ব াািাী।

http://jamunanews24.com/jbn/index.php/show/news/21725/%E0%A6%B8%E0%A6
%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6/%E0%
A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2/july08-201716:07/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0
%A6%A8%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8
7%E0%A6%A1%E0%A6%BF-:-%E0%A7%A7%E0%A7%AA-

%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%B
F%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A
A%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A6%A3

নাররন ট্রাডজরড : ১৪ িছডরও বমডরন েরতপূরণ
প্রকারলত :জুাই ০৮, ২০১৭, ১৬:০৭

ব াা প্ররতরনরধ্ : আজ ৮ জুাই নাররন ট্রাডজরড রদি। ২০০৩ াডর এই রদডন আট লতারধ্ক যাত্রী রনডয়
এমর

নাররন-১ ঞ্চ ঢাকা বথডক ব াার াডমাডন যাওয়ার পডথ চাাঁপুডরর বমঘনা-ডাকারতয়া নদীর

বমানায়

ডু ডি

যায়।

এডত বিরকারর রাি মডত ৮০০ মানুডর প্রাণারন ডও রকারর রাি মডত প্রাণারন য় ৩০৯ জডনর।
বরদন বথডক ব াার মানু নানা কমণূরচর মধ্য রদডয় রদিটি পান কডর আডছ। এিার রনরাপদ বনৌযান
রনরিতকরণ আদাত বঘারত েরতপূরডণর ১৭ বকাটি ১১ াখ টাকা দ্রুত েরতগ্রস্তডদর মাডঝ বপৌডছ
বদয়ার

দারি

তু ডডছন

তারা।

ব াার রির ন্ন উপডজা বথডক ঢাকা ারাডদডলর ডে বযাগাডযাডগর একমাত্র মাধ্যম বনৌপথ। এই বনৌপডথ
পুডরাডনা ঝু রকপূণণ ঞ্চ ধ্ারন েমতার বচডয় বিরল যাত্রী এিিং মাামা রনডয় চাচ কডর রিধ্ায় প্রায়ই দুঘণটনা
ঘডট। ব াািাীর জনয এমনই একটি দুঘণটনা ডে এমর

নাররন-১ ঞ্চ দুঘণটনা। এই দুঘণটনায় িডচডয়

বিরল েরতগ্রস্ত য় বজার াডমান ও চরফ্যালন উপডজার মানু। ওই দুই উপডজার রির ন্ন গ্রাম ঘুডর
বদখা

বগডছ

এখনও

বলাক

কাডটরন

দুঘণটনায়

রনত

িা

আতডদর

পররিারগুডাডত।

বরদডনর কথা মডন পড়ড এখবনা আাঁতডক ওডেন তারা। পররিাডরর উপাজণনােম দযডদর াররডয় অ াি
অনটডনর

মধ্যরদডয়

রদন

কাটডছ

অডনডকর।

দুঘণটনার পর িংরিষ্ট কতৃণ পে রনরাপদ বনৌযান রনরিত করডত প্রডয়াজনীয় িযিস্থা গ্রণ না করায় এ রুডট
বকাডকা ঞ্চ দুঘণটনা আডরা কডয়কটি দুঘণটনা ঘডটডছ। এছাড়া দুঘণটনার ১৪ িছর বপররডয় বগডও
েরতগ্রস্থরা রকার কতৃণ ক জনপ্ররত নাম মাত্র ১৫ াজার টাকা আরথণক াাযয ছাড়া রকছু ই পায়রন।
এ অিস্থায় িািংাডদল রগযা এইড এন্ড ার ণ ড ট্রাস্ট “ব্লাস্ট” ২০০৪ াডর ৫ জুাই ঢাকার তৃ তীয় যুগ্ম
বজা জজ আদাডত েরতপূরডণর দারিডত একটি মামা দাডয়র কডর। আদাত ২০১৬ াডর ২ বফ্ব্রুয়ারী
রনত ও রনডখাাঁজ প্রডতযক পররিারডক ১০ াখ টাকা এিিং আত প্রডতযকডক ১ াখ টাকা কডর েরতপূরডণর
রায় বদন। এডত আপরত্ত জারনডয় রিিাদী পে ওই িছডরর ২৪ অডটাির াইডকাডটণ ররর লন মামা দাডয়র
করড াইডকাটণ এ িছডরর ৫ জুন তৃ তীয় যুগ্ম বজা জজ আদাডতর রায় িা রাডখন িড জারনডয়ডছন
ব্লাডস্টর পররচাক অযাডড াডকট এএম বরজাউ কররম।

http://independent24.com/details/13319

আজ নাররন ট্রাডজরড রদি

নাররন ট্রাডজরড
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নাররন ঞ্চ ডু রির ১৪ িছর আজ
July 8, 2017

অনলাইন ডেস্ক :নাররন ঞ্চ ডু রির বিদনায়ক ঘটনার ১৪ িছর পূণণ ডা আজ। ২০০৩ াডর ৮
জুাই চাাঁদপুডরর বমঘনা ও ডাকারতয়া নদীর বমানায় রনমরিত য় ঞ্চটি। আর এর মধ্য রদডয়ই ঘডট যায়
িািংাডদডল ঞ্চ দুঘণটনার ইরতাড িডচডয় িড় দুঘণটনাটি। দুঘণটনায় প্রায় ৮০০ যাত্রীর প্রাণারন ঘডট।
১৯৭০ এর প্রয়িংকরী ঘূরণণঝডড়র পর ব াািাীর জনয িডচডয় িড় য়াি িংিাদ রছ নাররন ঞ্চ
ট্রাডজরডর ঘটনা। অডনডক তার রপ্রয়জনডদর াররডয়ডছন এই রদডন। রদনটি ব াািাীর জনয এক বলাকাি
রদন। অডনক িধ্ূ াররডয়ডছন তার রপ্রয়তম স্বামীডক, অনাথ ডয় পডথ িডত ডয়ডছ অডনক রলশুডক। অডনক
িৃদ্ধ রপতা-মাতা বমঘনার অথথ পারন বথডক খুাঁডজ বির করডত পাডররন তার রপ্রয় আদডরর ন্তাডনর ালটি।
দুঘণটনার দুইরদন পর ব াার বমঘনা রূপান্তররত ডয়ডছ াডলর নদীডত। নদী পাড়, বমঘনার চর, বঝাপঝাডড়
আটডক থাডক মানি ন্তাডনর াল। য়িংকর দৃলয মবন পড়ড এখডনা আাঁতডক ওডে ব াার মানু। এই
রদনটি ব াার াডমান, চরফ্যালন, মনপুরা এর আলপাডলর মানুডর জনয িডচডয় বিরল বিদনাদায়ক

। ঞ্চটি ঢাকা-াডমান রুডটর ওয়ায় অরধ্কািংল যাত্রীই রছডন াডমান, চরফ্যালন ও তার পার্শ্ণিতী
এাকার।অরতররক্ত যাত্রী ও মাডিাঝাই করার কারডণ পারনর বতাডড় নাররন-১-এর তা বফ্ডট বগড এটি
ডু ডি যায়। ধ্ারণা করা য়, ঞ্চ ডু রিডত কমপডে ৮০০ যাত্রীর র মারধ্ ঘডট। এডদর মডধ্য শুধ্ু
াডমাডনরই যাত্রী রছডন দুই লতারধ্ক।
বিরকারর বিা িংস্থা বকাস্ট ট্রাডস্টর রাি অনুযায়ী নাররন দুঘণটনায় আট লতারধ্ক যাত্রী রনত ও
রনডখাাঁজ য়। এর মডধ্য চরফ্যালডনর ১৯৮ জন, াডমাডনর ২৬৪ জন এিিং তজুমরিডনর ১৩ জনডক
লনাক্ত করা বগডছ। এডদর মডধ্য ১১০ জন রছ নারী। রনত িা রনডখাাঁজ যাত্রীডদর মডধ্য রছ ৩৩ জন
ররকলা/ যান চাক, দুইজন বফ্ররওয়াা, রতনজন গাডমণন্ট শ্ররমক, ২৪ জন চাকররজীিী, ৫৪ জন
রদনমজুর, ৩৬ জন কৃ ক, ১০ জন ড্রাই ার, ৩৬ জন িযিায়ী, ৩৩ জন ছাত্র, ৬৬ জন গৃরনী, ৯ জন
গৃপররচাররকা, ৯৬ জন রলশু ও িৃদ্ধা। এই দুঘণটনায় ৪০২টি পররিাডরর এক িা একারধ্ক িযরক্ত মারা যায়।
এি পররিাডরর মডধ্য ১২৮টি পররিাডরর উপাজণনেম পুরু িযরক্ত মারা যায়।
গতিছর ব াা আইনজীিী রমরতর িডনর ডেন কডে “ঞ্চ ডু রিডত আত ও রনতডদর েরতপূরণ
প্রদাডনর আইনগত িাধ্যিাধ্কতা” লীণক এক মতরিরনময়  ায় এক হৃদয়রিদারক দৃডলযর অিতারণা য়।
রগযা এইড অযন্ড ার ণ ড ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এ মতরিরনময়  ার আডয়াজন কডর। ওই  ায় এমর
নাররন-১ ঞ্চডু রির ঘটনায় স্বজনডদর ারাডনার স্মৃরত িণণনা কডর কান্নায় ব ডঙ পডড়ন তাতডদর
পররিাডরর দযরা। বয ঘটনা উপরস্থত িাইডক তরিহ্ব কডর বতাড।
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নাররন ঞ্চ ডু রির ১৪ িছর আজ
এে আই মুকুল, ড ালা প্রতিতনতি: নাররন ঞ্চ ডু রির বিদনায়ক ঘটনার ১৪ িছর পূণণ বা আজ।
২০০৩ইিং াডর ৮ জুাই চাাঁদপুডরর বমঘনা ও ডাকারতয়া নদীর বমানায় রনমরিত য় ঞ্চটি। আর এর
মধ্য রদডয়ই ঘডট যায় িািংাডদডল ঞ্চ দুঘণটনার ইরতাড িডচডয় িড় দুঘণটনাটি। দুঘণটনায় প্রায় ৮০০ যাত্রীর
প্রাণারন ঘডট।

১৯৭০ এর প্রয়িংকরী ঘূরণণঝডড়র পর ব াািাীর জনয িডচডয় িড় য়াি িংিাদ রছ নাররন ঞ্চ
ট্রাডজরডর ঘটনা। অডনডক তার রপ্রয়জনডদর াররডয়ডছন এই রদডন। রদনটি ব াািাীর জনয এক বলাকাি
রদন। অডনক িধ্ু াররডয়ডছন তার রপ্রয়তম স্বামীডক, অনাথ ডয় পডথ িডত ডয়ডছ অডনক রলশুডক। অডনক
িৃদ্ধ রপতা-মাতা বমঘনার অথথ পারন বথডক খুাঁডজ বির করডত পাডররন তার রপ্রয় আদডরর ন্তাডনর ালটি।
দুঘণটনার দুইরদন পর ব াার বমঘনা রূপান্তররত ডয়ডছ াডলর নদীডত। নদী পাড়, বমঘনার চর, বঝাপঝাডড়
আটডক থাডক মানি ন্তাডনর াল। য়িংকর দৃলয মডন পড়ড এখডনা আাঁতডক ওডে ব াার মানু। এই রদনটি
ব াার াডমান, চরফ্যান, মনপুরা এর আলপাডলর মানুডর জনয িডচডয় বিরল বিদনাদায়ক। ঞ্চটি
ঢাকা-াডমান রুডটর ওয়ায় অরধ্কািংল যাত্রীই রছডন াডমান, চরফ্যালন ও তার পার্শ্ণিতী এাকার।
অরতররক্ত যাত্রী ও মাডিাঝাই করার কারডণ পারনর বতাডড় নাররন-১ এর তা বফ্ডট বগড এটি ডু ডি যায়।
ধ্ারণা করা য়, ঞ্চ ডু রিডত কমপডে ৮০০ যাত্রীর র মারধ্ ঘডট। এডদর মডধ্য শুধ্ু াডমাডনরই
যাত্রী রছডন দুই লতারধ্ক।
বিরকারর বিা িংস্থা বকাস্ট ট্রাডস্টর রাি অনুযায়ী নাররন দুঘণটনায় আট লতারধ্ক যাত্রী রনত ও
রনডখাাঁজ য়। এর মডধ্য চরফ্যাডনর ১৯৮ জন, াডমাডনর ২৬৪ জন এিিং তজুমরিবনর ১৩ জনডক লনাক্ত
করা বগডছ। এডদর মডধ্য ১১০ জন রছ নারী। রনত িা রনডখাাঁজ যাত্রীডদর মডধ্য রছ ৩৩ জন ররকলা/ যান
চাক, দুইজন বফ্ররওয়াা, রতনজন গাডমণন্ট শ্ররমক, ২৪ জন চাকররজীিী, ৫৪ জন রদনমজুর, ৩৬ জন
কৃ ক, ১০ জন ড্রাই ার, ৩৬ জন িযিায়ী, ৩৩ জন ছাত্র, ৬৬ জন গৃরনী, ৯ জন গৃপররচাররকা, ৯৬ জন
রলশু ও িৃদ্ধা। এই দুঘণটনায় ৪০২টি পররিাডরর এক িা একারধ্ক িযরক্ত মারা যায়। এি পররিাডরর মডধ্য
১২৮টি পররিাডরর উপাজণনেম পুরু িযরক্ত মারা যায়।
গতিছর ব াা আইনজীিী রমরতর িডনর ডেন কডে “ঞ্চ ডু রিডত আত ও রনতডদর েরতপূরণ
প্রদাডনর আইনগত িাধ্যিাধ্কতা” লীণক এক মতরিরনময়  ায় এক হৃদয়রিদারক দৃডলযর অিতারণা য়।
রগযা এইড অযন্ড ার ণ ড ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এ মতরিরনময়  ার আডয়াজন কডর। ওই  ায় এমর নাররন১ ঞ্চডু রির ঘটনায় স্বজনডদর ারাডনার স্মৃরত িণণনা কডর কান্নায় ব ডঙ পডড়ন তাতডদর পররিাডরর
দযরা। বয ঘটনা উপরস্থত িাইডক তরিহ্ব কডর বতাড।
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নােতরন ট্র্যাসেতের ১৪ বছর

আডয়লা ররিকা রলররন - ০৮ জুাই, ২০১৭

(তপ্রয়.িম) নাররন ট্রযাডজরডর ১৪ িছর পূণণ ডা আজ। ২০০৩ াডর ৮ জুাই চাাঁদপুডরর বমঘনা নদীর
বমানায় ব াার াডমান টু ঢাকা রুডট চাচকারী „এমর নাররন-১‟ ঞ্চ ডু রির ঘটনা ঘডট। এডত
ঞ্চটির মারক ও মাস্টার ১১০ জন রনত এিিং ১৯৯ জন রনডখাাঁজ ন। পডর চাাঁদপুডরর বজা প্রলাক
দুঘণটনায় েরতগ্রস্ত ৪০০ পররিাডর একটি তারকা প্রকাল কডর।
তারকা অনুযায়ী মৃত ও আত িযরক্তডদর পররিারডক ১৫ বথডক ২০ াজার টাকা কডর বমাট ৭০ াখ ৫০
াজার টাকার ওপডর েরতপূরণ বদয় বনৌ-দুডযণাগ ট্রারস্ট বিাডণ। তডি েরতপূরণ অপ্রতু  দারি কডর ২০০৪
াড ঢাকার তৃ তীয় বজা জজ আদাডত রনত িযরক্তডদর পররিাডরর পডে েরতপূরণ মামা কডর িািংাডদল
রগযা এইড অযান্ড ার ণ ড ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)।
মামার রিিাদী করা য় রকারী দফ্তর, ঞ্চ মারক, াডরিং, ঞ্চ মারক রমরত ২১জনডক। মামাটি
২০১২ াড ঢাকার প্তম যুগ্ম বজা জজ আদাডত পাোডনা য়। এক যুগ পডর ২০১৬ াডর ২ বফ্ব্রুয়ারর
ওই মামার রায় বদয় আদাত। রাডয় েরতগ্রস্তডদর ৬০ রদডনর মডধ্য ১৭ বকাটি ১১ াখ টাকা রদডত রনডদণ ল
বদওয়া য়।
পডর রিিাদীরা বজরা ও যুরক্ততকণ উপস্থাপডনর ুডযাগ বচডয় মামা পুনরুিীরিত করার জনয আডিদন করড
তা খাররজ য়। গত িছডরর ২৪ অডটাির াইডকাডটণ ররর লন আডিদন কডরন রিআইডরব্লউটিএ
রিিাদীরা। আডিদডনর র রত্তডত আদাডতর রায় বকন িারত ডি না, তা জানডত রু জারর কডরন
াইডকাডটণর একটি বিঞ্চ।

চরত িছডরর ২৪ বম িুধ্িার এই রুডর ওপর চূ ড়ান্ত শুনারন বল য়। ৫ জুন বামিার ওই রু খাররজ
কডর েরতগ্রস্ত িযরক্তডদর পররিারডক ১৭ বকাটি ১১ াখ টাকা েরতপূরণ রদডত রনম্ন আদাডতর বদওয়া রায়
িাডর রনডদণ ল বদন াইডকাটণ।
৬ জুাই িৃস্পরতিার রিডকড ব াা আইনজীিী রমরতর িডনর ডেন কডে „এমর নাররন-১‟
ঞ্চডু রিডত আত ও রনতডদর েরতপূরণ প্রদাডনর আইনগত িাধ্যিাধ্কতা লীণক এক মতরিরনময়  া
অনুরষ্ঠত ডয়ডছ। এডত ঞ্চডু রির ঘটনায় করা েরতপূরণ মামায় উচ্চ আদাডতর রায় দ্রুত িাস্তিায়ডনর
দারি জারনডয়ডছন ঞ্চ দুঘণটনায় তাতডদর স্বজন ও ব্লাডস্টর বনতারা।
 ায় প্রধ্ান অরতরথ রডডি উপরস্থত রছডন ুরপ্রম বকাডটণর আরপ রি াডগর অিরপ্রাপ্ত রিচারপরত
রনজামু ক। রতরন িডন, „ রিযডত এ ধ্রডনর বকাডনা য়াি ঞ্চ দুঘণটনা বযন না ঘডট এিিং ডঞ্চ বযন
অরতররক্ত যাত্রী ও মাামা বিাঝাই না য়, ব জনযই এ মামা করা য়। এর মধ্য রদডয় আমরা অপমৃতুযর
াত বথডক রো পাি। ‟
১৪ িছর আডগর বই দুোঃ স্মৃরত এখডনা তাড়া কডর বফ্ডর স্বজনডদর।  ায় নাররন ট্রযাডজরডডত একই
পররিাডরর ২৬ জনডক ারাডনার স্মৃরতর িণণনা রদডত রগডয় কান্নায় ব ডঙ পডড়ন াডমান উপডজার
স্বরাজগঞ্জ ইউরনয়ডনর মডখাী গ্রাডমর বমা. বমাস্তফ্া। একই াডি দুই বছডডক ারাডনার স্মৃরত তু ড ধ্ডরন
িািা আব্দু মরতন আর স্বামী ারাডনার স্মৃরত িণণনা কডরন ামছু ন্নাার।

রপ্রয় িংিাদ/কামরু

http://www.bd-pratidin.com/country/2017/07/08/245860

নাররন ট্রাডজরডর ১৪ িছর
এখনও েরতপূরডণর আলায় তাতডদর পররিার
ড ালা প্রতিতনতি
Currently 0/5

গড় বরটিিং: 0/5 (0 টি ব াট গৃরত ডয়ডছ)

আজ ৮ জুাই নাররন ট্রাডজরডর ১৪ িছর পূণণ ডা। ২০০৩ াডর এই রদডন রারধ্ক যাত্রী রনডয় এমর
নাররন-১ ঞ্চ ঢাকা বথডক ব াার াডমাডন যাওয়ার পডথ চাাঁদপুডরর বমঘনা-ডাকারতয়া নদীর বমানায়
ডু ডি যায়। এডত প্রায় ৩০৯ জডনর প্রাণারন ঘডট। প্ররত িছর ব াািাী নানা কমণূরচর মধ্য রদডয় রদিটি
পান কডর আডছ। এরদবক ১৪ িছর পরও েরতপূরডণর আলায় রদন গুণডছ তাতডদরপায়রন রনতডদর
পররিার।
বদডলর িৃত্তর দ্বীপ বজা ব াা বথডক ঢাকা ারাডদডল যাতায়াডতর একমাত্র মাধ্যম বনৌপথ। রকন্তু
রনয়মনীরত আর যাত্রীডদর রনরাপত্তার কথা রিডিচনা না কডর পুডরাডনা ঝুাঁ রকপূণণ ঞ্চগুডা যাত্রী পররিন
করডছ এই রুডট। অরধ্ক াড র প্রতযালায় ধ্ারণ েমতার বচডয় কডয়কগুণ বিরল যাত্রী পররিন করায় প্রায়ই
ঘটডছ ঞ্চ ডু রির ঘটনা। ব াািাীর জনয এমনই একটি

য়াি দুঘণটনা ডে এমর

নাররন-১ ঞ্চডু রি।

এই দুঘণটনায় িডচডয় বিরল েরতগ্রস্ত য় বজার াডমান ও চরফ্যালন উপডজার মানু। ওই দুই
উপডজার রির ন্ন গ্রাডম এখনও বলাক রিরাজ করডছ দুঘণটনায় রনত, রনডখাাঁজ িা আতডদর
পররিারগুডাডত। পররিাডরর উপাজণনেম দযডদর াররডয় অ াি অনটডনর মধ্যরদডয় রদন কাটডছ
অডনডকর। এরপর আরও বিল কডয়কটি ঞ্চ দুঘণটনা ঘডটডছ। তডি এি দুঘণটনার পর েরতগ্রস্ত পররিারগুডা
যতামানয েরতপূরণ বপডয় থাডক। রকন্তু ওই ামানয েরতপূরণ তাডদর রিডল বকান উপকাডর আড না।
বতমরন নাররন ঞ্চডু রির পর রকার জনপ্ররত ১৫ াজার টাকা আরথণক াাযয বদয়। রকন্তু িািংাডদল
রগা এইড এন্ড ার ণ ড ট্রাস্ট “ব্লাস্ট” েরতগ্রস্ত পররিারগুডার পডে ২০০৪ াডর ৫ জুাই ঢাকার তৃ তীয়
যুগ্ম বজা জজ আদাডত েরতপূরডণর দারিডত একটি মামা দাডয়র কডর। আদাত ২০১৬ াডর ২
বফ্ব্রুয়ারর রনত ও রনডখাাঁজ প্রডতযক পররিারডক ১০ াখ টাকা এিিং আত প্রডতযকডক ১ াখ টাকা কডর
েরতপূরণ প্রদাডনর রায় বদন। এডত আপরত্ত জারনডয় রিিাদী পে ২০১৬ াডর ২৪ অডটাির াইডকাডটণ
ররর লন মামা দাডয়র কডর। াইডকাটণ গত ৫ জুন রনে আদাডতর রায় িা রাডখন।
রকন্তু েরতগ্রস্তরা কডি নাগাদ েরতপূরডণর টাকা পাডিন তা বকউ জাডন না। তডি মামা দাডয়রকারী
প্ররতষ্ঠান ব্লাডস্ট‟র উপডদষ্টা এিিং ুরপ্রম বকাডটণর আরপ রি াডগর অিরপ্রাপ্ত রিচারপরত রনজামু ক
জারনডয়ডছন, েরতগ্রস্তরা যাডত দ্রুত েরতপূরডণর টাকা বপডত পাডরন ব জনয তারা কাজ কডর যাডেন।
এরদডক আদাডতর রনডদণ লনা রক াডি িাস্তিায়ন করা যায় ব ডেয ৬ জুাই িৃস্পরতিার ব াা আইনজীিী
রমরতর ডেন কডে ব্লাস্ট এক মতরিরনময়  ার আডয়াজন কডর। এডত রিচারক, আইনজীিী ও রির ন্ন
বশ্ররণ-বপলার মানু নাররন ট্রাডজরডডত েরতগ্রস্তরা অিংলগ্রণ কডর দ্রুত আদাডতর রদ্ধান্ত িাস্তিায়ডন
পদডেপ গ্রডণর দারি জানান।
রিরড-প্ররতরদন/০৮ জুাই, ২০১৭/মািুি
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MV Nasreen launch tragedy

No compensation even in 14 years
Staff Reporter

Even 14 years after the launch, MV Nasreen, capsized in the Meghna river, and
despite the directive of the High Court, the authorities are yet to provide
compensation to family members of the victims.
On this day in 2003, MV Nasreen capsized in the Meghna basin in Chandpur
with over 800 Bhola-bound passengers, leaving at least 309 people, including
women and children, dead. Many are considered missing to this day as their
bodies have not been found.
Family members of the victims have been demanding compensation.
Md Shajahan of Bhola lost 26 members of his family, but did not find anybody
even after searching for months.
He is passing through miserable times as earning members died in the
mishap. Shajahan is desperately seeking compensation to survive.
Family members of the victims did not get any assistance, except a paltry Tk.
15,000 that was given to each family by the government after the accident.
A case was filed in 2004 demanding compensation for family members of the
victims.
In its verdict last year, a court ordered the payment of Tk. 10,00,000 to each
family and Tk. 100,000 to each injured person. The High Court also upheld
the lower court verdict. But the family members are yet to get compensation.
Advocate SM Rezaul Karim, director of the Bangladesh Legal Aid and Services
Trust (BLAST), said nobody knows when the family members would get the
compensation.
He, however, said BLAST is working to realise the compensation money for
the victims’ family members.

Justice Nizamul Haque, adviser to BLAST, said they would soon file an
execution case to realise the compensation money. He said that, according to
the court order, the victims’ family members would get Tk. 17 crore.
He hoped that they would be able to realise the money after filing the case.
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currentnews.com.bd:
Even 14 years after the launch, MV Nasreen, capsized in the Meghna river, and despite the
directive of the High Court, the authorities are yet to provide compensation to family members of
the victims.
On this day in 2003, MV Nasreen capsized in the Meghna basin in Chandpur with over 800
Bhola-bound passengers, leaving at least 309 people, including women and children, dead. Many
are considered missing to this day as their bodies have not been found.
Family members of the victims have been demanding compensation.
Md Shajahan of Bhola lost 26 members of his family, but did not find anybody even after
searching for months. He is passing through miserable times as earning members died in the
mishap. Shajahan is desperately seeking compensation to survive.
Family members of the victims did not get any assistance, except a paltry Tk. 15,000 that was
given to each family by the government after the accident.
A case was filed in 2004 demanding compensation for family members of the victims.

In its verdict last year, a court ordered the payment of Tk. 10,00,000 to each family and Tk.
100,000 to each injured person. The High Court also upheld the lower court verdict. But the
family members are yet to get compensation.
Advocate SM Rezaul Karim, director of the Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST),
said nobody knows when the family members would get the compensation.
He, however, said BLAST is working to realise the compensation money for the victims‟ family
members.
Justice Nizamul Haque, adviser to BLAST, said they would soon file an execution case to realise
the compensation money. He said that, according to the court order, the victims‟ family members
would get Tk. 17 crore.
He hoped that they would be able to realise the money after filing the case.

গত ৮ জুাই ২০১৭ তাররখ িহু আডারচত এম. র নাররন-১ ঞ্চ ডু রির ১৪ িছর পূরতণ ডত
 DBC News Channel এর প্রচাররত িংিাদ প্ররতডিদন
https://www.youtube.com/watch?v=lkc52-RM2B8

 Independent Channel এর প্রচাররত িংিাদ প্ররতডিদন
https://youtu.be/jfZ8vk3zdqE

