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ফায়ার সািভ র্েসর সদরঘাট ফাঁিড়র iনচাজর্ মাহমুদুল হাসান বেলন, বািণিজয্ক oi ভবনিটেত আগুন লাগেল জরুির 
বিহগ র্মেনর জ  েকােনা ি িড় েনi, ফায়ার aয্ালাম র্ েনi, িবদুয্ৎ েগেল জরুির লাiিটংেয়র েকােনা ব া েনi, 
রাiজার পেয়  েনi, েবiসেমে  পািনর িরজাভ র্ টয্াংক েনi, পা  েনi, হাiে  পেয়  েনi, e িটংগুiশার o 
েহাস পাiপ েনi। ভবনিট eকিট মানুষ মারার ফাঁদ হেয় রেয়েছ। 

সংি  ি রা জানান, রাজধানীর িতিট eলাকায়i eভােব ঝুিঁকপূণ র্ ভবেন েনািটশ বা ানার টািনেয় েদoয়া 
হেব। গত রিববার ফায়ার সািভ র্স ভবেনর aদূের ব বাজার মােক র্েট eকi ধরেনর ানার েদখা েগেছ। oi 
ানাের েলখা রেয়েছ, ‘aি িনরাপ ার িদক েথেক ব বাজার কমে  খুবi ঝুিঁকপূণ র্ িবধায় সংি  সকলেক সতকর্ 

হoয়ার জ  aনুেরাধ করা হেলা।’ 

ফায়ার সািভ র্স o িসিভল িডেফ  aিধদ েরর পিরচালক (aপােরশন o েমiনেট া ) েমজর e েক eম শািকল 
েনoয়াজ বেলন, ‘ব বাজার মােক র্ট িদেয় সতক করেণর e কায র্ ম শুরু করা হেলা। আমােদর পিরচািলত জিরেপ 
ঝুিঁকপূণ র্ ভবন িহেসেব িচি ত eবং eখেনা ঝুিঁক িনরসেনর uে াগ েনoয়া হয়িন eমন সব মােক র্ট, আবািসক 
ভবন, বািণিজয্ক ভবন, িশ িত ানসহ সব াপনায় ei কায র্ েমর ধারাবািহকতা a াহত রাখা হেব।’ 

eিদেক গতকাল সাংবািদকেদর সে  মতিবিনময় aনু ােন ঢাকা u র িসিট করেপােরশেনর েময়র আিতকুল 
iসলাম বেলন, রাজধানীর েবিশর ভাগ ভবেন aি িনব র্াপন ব া aতয্  নাজুক। ei নগরেক দুেয র্ােগর হাত 
েথেক বাঁচােত চাiেল সবার সহেযািগতা দরকার। ভবনগুেলার আiনগত িবষয়ািদ খিতেয় েদখেত রাজuক eরi 
মে  কাজ শুরু কেরেছ। aি িনব র্াপেনর ব া খিতেয় েদখেত আগামী শিনবার েথেক িডeনিসিসর 21িট দল 
মােঠ নামেব। 

aি িনব র্াপেনর যেথ  ব া না থাকেল oi ভবন স েক র্ িসিট করেপােরশনেক জানােনার aনুেরাধ জািনেয় েময়র 
বেলন, ‘েযসব ভবেন aি িনব র্াপেনর ব া েনi তােদর আiেনর আoতায় িনেয় আসা হেব। eসব ভবন o 
মািলেকর িবরুে  সবার েসা ার হেত হেব। নাম-পিরচয় েগাপন কের হেলo আপনারা ত  িদেয় সহেযািগতা 
করুন, িসিট করেপােরশন ব া েনেব।’ 

িসিট করেপােরেশর সব মােক র্েট aি িনব র্াপেনর ব া েনoয়া হেব জািনেয় িডeনিসিস েময়র বেলন, েকৗশলীরা 
মােঠ েনেমেছন। ঝুিঁকপূণ র্ সব ভবন েভেঙ েফলা হেব। 

িনম র্ােণর aিনয়ম েদখেছ রাজuেকর দল 

iমারত িনম র্াণ আiন ল ন কের ƣতির করা ভবেনর িবরুে  বড় ধরেনর aিভযােন েনেমেছ রাজধানী u য়ন 
কতৃর্প  (রাজuক)। গতকালo রাজধানীর িবিভ  eলাকায় রাজuেকর 35িট দল বহুতল ভবনগুেলার ত  
িনেয়েছ। গুলশােনর কামাল আতাতুক র্ eিভিনuেয় eফআর টাoয়াের ভয়াবহ aি কাে র পর পুেরা রাজধানীর 
হাiরাiজ ভবনগুেলার aিনয়ম খিতেয় েদখেত গত েসামবার মােঠ েনেমেছ রাজuেকর 35িট দল। 

গতকালo গুলশান, ধানমি , িখলগাঁo, মিতিঝলসহ িবিভ  eলাকায় রাজuেকর কম র্কত র্ারা ভবনগুেলা aিনয়ম কের 
ƣতির করা হেয়েছ িক না eবং তােদর aি  িতেরাধ ব া েকমন তা েদেখেছন। রাজuেকর পিরচালক (েজান-
7) খ কার oয়ািলuর রহমান কােলর ক েক বেলন, কতগুেলা ভবেনর ত  পাoয়া েগেছ তা ei মুহূেত র্ বলা 
যােব না। দেলর সদ রা eখেনা কাজ করেছন। 



িনম র্াণাধীন ভবেনo ধরা পড়েছ aিনয়ম 

রাজধানীর বহুতল ভবনগুেলা iমারত আiন ল ন কের িনম র্াণ করা হে  িক না েস িবষেয় ত  িনেত িদব্তীয় 
িদেনর মেতা aিভযান চািলেয়েছ রাজuক। গতকাল সকাল েথেক রাজধানীর ধানমি , িজগাতলা, কামরা ীর চেরর 
28িট বহুতল ভবেনর কাজগপ , নকশাসহ িবিভ  িবষয় খিতেয় েদেখ রাজuেকর িতনিট আলাদা দল। aিভযােন 
নকশার বাiের ভবেনর aংশ, ি িড়র পিরমাণ েছাট, নকশায় uি িখত সংখয্ক িলফট না থাকা, পয র্া  aি িনব র্াপন 
ব া না থাকাসহ িবিভ  aিনয়ম ধরা পেড়। 

দুপুর 23টার িদেক ধানমি  সাত মসিজদ েরােডর 93/3 নমব্র িনম র্াণাধীন eকিট ভবেন িগেয় েদখা যায়, 
মােক র্ াiল াংক িলিমেডেটর িনজসব্ ভবনিটর িনম র্াণকাজ করেছ কমি েহনিসভ হাuিজং নােমর eকিট ক ািন। 
25 তলা ei ভবেনর নকশা aনুযায়ী িতনিট িলফট থাকার কথা থাকেলo কাঠােমা করা হেয়েছ দুিটর। িতনিট 
িলফেটর িবষেয় ভবেনর েকৗশলী িকছু জােননi না। আর থম তলার েপছেনর aংেশ 1.87 িমটার বাড়িত 
সানেশড (ছােদর বিধ র্ত aংশ) িনম র্াণ করা হেয়েছ। 

দুপুর েদড়টায় রাজuক দল যায় eকi সড়েকর 5৯/e (নতুন) নমব্র বািণিজয্ক ভবেন। থম েবiসেম  েথেক 
িলফট থাকার কথা থাকেলo েসখােন ফায়ােরর সর াম েরেখ দরজা ব  কের রাখা হেয়েছ। িদব্তীয় েবiসেম  
পুেরাটা গািড়র পািক র্ং রাখার কথা থাকেলo েসখােন কম র্চারীেদর থাকার যায়গা eবং েজনােরটর বসােনা হেয়েছ। 

ভবনিটর েনi রাজuক েথেক েদoয়া বসবাস uপেযাগী সনদ। 25 তলা ভবনিটেত েবিশর ভাগi ের ের । eর 
মে  নবম তলায় ‘গুহা’ নােমর eকিট ের েরে  aিতির  িসেমে র েদয়াল করা হেয়েছ, যা নকশায় েনi। e 
ছাড়া ধানমি র সাত মসিজদ সড়েক 53 o 54 নমব্র eবং 57 নমব্র রূপায়ণ েডজার াজা ভবেনo ত  িনেত যায় 
রাজuক দল। 

 


