
 

 

তথ্যকণিকা  

রানা প্লাজা ভবন ধ্বসের ববষসে অন্টাবরও কানাডাে মামলা 

1. গত ২২ এবিল ২০১৫ ইং তাবরসে টসরসন্টা, কানাডাে একটি মামলা শুরু হসেসে, যা ববগত ২৪ এবিল ২০১৩ ইং তাবরসে 

োভার এর রানা প্লাজা ধ্বসের ঘটনাে দাসের করা হসেসে। 

 

2. উসেেয রানা প্লাজা ধ্বসের ঘটনাে কমপসে ১,১৩০ জন পপাশাক শ্রবমক বনহত এবং আরও অন্তত ২,৫২০ জন পপাশাক 

কমী আহত হে। 

 

3. রানা প্লাজা ধ্বসের উক্ত ঘটনাে েকল বনহত এবং আহত শ্রবমকসদর পবরবাসরর জনয েবতপূরণ আদাসের লসে তাসদর 

পসে অন্টাবরও, কানাডার আদালসত এই মামলা পবরচালনার জনয আরবত রাণী দাে, পরহানা োতুন, পমাহাম্মদ 

আলাউবিন এবং কাসেম আলী িমুে বযবক্তবগগ টসরসন্টা, কানাডাে অববিত “পরাশন পজসনাভা এল.এল.বপ.” নামক একটি 

ল,ফামগসক বনসোগ পদন। 
 

4. ‘লবলে’ নামীে একটি কানাবডোন পপাশাক ববক্রেকারী িবতষ্ঠান এর ববরূসে েবতপূরণ আদাসের লসে অন্টাবরও, 

কানাডার আদালসত উক্ত মামলাটি দাসের কসর। 

 
5. উসেেয রানা প্লাজাে অববিত ‘বনউ ওসেভ ষ্টাইল বল:’, ‘বনউ ওসেভ বটমে বল:’ এবং উক্ত ভবসন অববিত অনযানয 

গাসমগন্টে কারোনার শ্রবমকরা উক্ত লবলে – এর জনয পপাষাক ততবর করসতা এবং লবলে বেসলা রানা প্লাজাে অববিত 

উসেবেত বনউ ওসেভ ষ্টাইল বল: এবং বনউ ওসেভ বটমে বল: এর একটি বড় মসেল। 

 

6. িেঙ্গত:‘বুযসরা পভবরটাে’ কারোনার বনরাপত্তা বনবিত করার জনয গাসমগন্টে ফযাক্টরী পবরদশগনকারী একটি ফরােী 
বনরীেক িবতষ্ঠান – যাসদরসক উক্ত লবলে রানা প্লাজাে অববিত গাসমগন্টে ফযাক্টরীগুসলা বনরীো ও পবরদশগন করার 

জনয বনসোগ পদে যাসত এইেব কারোনাে পপাশাক ততবরসত বনসোবজত শ্রবমকরা বনরাপসদ কাজ করসত পাসর। 
 

7. বনউ ওসেভ ষ্টাইল বল: এবং বনউ ওসেভ বটমে বল: েহ োরা পৃবিবীসত যত কারোনাে লবলে – এর পপাশাক ততরী হে, 

লবলে পেেব কারোনার জনয আচরণববধী বনধগারন কসর িাসক। 
 

8. উক্ত মামলাে বনম্নবলবেত অবভসযাগগুসলা করা হসেসে: 
 

 লবলে – এর দ্বাবেত্ব বেসলা তাসদর পপাষাক ততরী করার জনয রানা প্লাজাে অববিত গাসমগন্টে কারোনাে কাযগরত 

পপাষাক কমীসদর বনরাপত্তা বনবিত করা। 
 বনউ ওসেভ ষ্টাইল বল:এবং বনউ ওসেভ বটমে বল: নামীে দটুি গাসমগন্টে কারোনাে কাযগরত পপাশাক কমীসদর 

বনরাপত্তা বনবিত করার দ্বাবেত্ব পালসন লবলে পুসরাপুবর বযিগ হসেসে। 

 বুযসরা পভবরটাে উক্ত কারোনা েমূসহর পবরপূণগ এবঙ যিাযি বনরাপত্তা জবনত নরীো ও পবরদশগন এর মাধযসম 

কমগরত শ্রবমকসদর বনরাপত্তা বনবিত করসত বযিগ হসেসে। 

 

9. এই মামলা “রানা প্লাজা পডানার ফান্ড” – এর মাধযসম িদত্ত পযসকান েবতপূরসনর আওতা ববহভূগ ত, এবং বাড়বত 

েবতপূরণ আদাসের জনয।  



 

 

ববিঃ দ্রিঃ এই মামলার আবজগ  পদেবার জনয এোসন বিক করুন।  
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