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িরিসভ কেরনিন। েকu েকu খুেদ বাত র্ার জবাবo েদনিন। নাম কাশ না করার শেত র্ তদ  কিমিট সংি  eকজন 
কম র্কত র্া যুগা রেক জানান, আমরা eখন পয র্  েযসব ত  পাি  তােত মেন হেয়েছ, iমারত িনম র্াণ িবিধমালা aনুযায়ী 
eফআর টাoয়ােরর িব মান জায়গার oপর 29 তলার uপের আর েকােনা ে ার িনম র্ােণর আiনগত সুেযাগ িছল না। িক  
রূপায়ন প েবিশ মুনাফার জ  শুরু েথেকi oi ভবেন বিধ র্ত aংশ িনম র্াণ করার াপাের নানামুখী তৎপরতা শুরু কের। 
মূলত 3114 সােল পাoয়ার aব aয্াটিন র্ (আমেমা ারনামা) িনেয়াগ হoয়ার পর েথেকi eফআর টাoয়াের aৈবধভােব 
aিফস ে স বানােনার নানা তৎপরতা চালায় িনম র্াতা িত ানিট। eরi aংশ িহেসেব eফআর টাoয়ােরর মূল ফাiল 
রাজuক েথেক গােয়ব হেয় যায়। 

e সুেযােগ িনম র্াতা িত ানিট ধােপ ধােপ 2৯ েথেক 34 তলা পয র্  িনম র্াণ কাজ স  কের। aপর eকিট সূ  জানায়, e 
ি য়ায় জালজািলয়ািত কের িকছু কাগজপ  ƣতির করা হেত পাের। যার সে  রাজuেকর তৎকালীন সংি  aসাধু 

কম র্কত র্ােদর েযাগসাজশ রেয়েছ। েয কারেণ িনেজেদর দায় eড়ােত তারা eফআর টাoয়ােরর মূল নিথ গােয়ব কের েফেল। 
সূ  জানায়, িনলােমর সেব র্া  দরদাতা িহেসেব বনানীর 28 নমব্র সড়েকর 43 নমব্র টিটর সামিয়ক বরা প  পান 
eসeমeiচআi ফারুক। 2৯96 সােলর 29 েম িনলাম ডােক oi টিটর জিমর পিরমাণ িছল ছয় কাঠা চার ছটাক। বরা  
পাoয়ার পর িনয়মানুযায়ী জামানত o থম িকি  পিরেশাধ কেরন িতিন। eরপর eকi বছেরর 34 জুন ফারুকেক চূড়া  
বরা প  েদয় রাজuক। 35 েসে মব্র বরা  হীতােক দখল হ া র করা হয়। দখল হ া েরর সময় জিমর পিরমাণ 
পাoয়া যায় আট কাঠা আট ছটাক 33 বগ র্ফুট। জিমর পিরমাণ েবিশ হoয়ায় িনয়ম েমাতােবক বরা  হীতা বিধ র্ত জিমর 
মূ  পিরেশাধ কেরন। 2৯98 সােলর 27 েম েটর িবপরীেত সমুদয় িকি র টাকা পিরেশাধ কেরন িতিন। সমুদয় aথ র্ 
পিরেশােধর পর 2৯9৯ সােলর 36 জুন িলজ দিলল েরিজি  কের েনন ফারুক। 

সূ  আরo জানায়, রূপায়ন প আমেমা ারনামা েনয়ার পর েথেকi eফআর টাoয়ার িনেয় নানা ঘটনার জ  হেত থােক। 
3117 সােলর 37 জানুয়াির eফআর টাoয়ােরর 31, 32 o 33 তলা িজeসিপ ফাi া  বাংলােদশ িলিমেটেডর কােছ ব ক 
রাখার aনুমিত েচেয় রাজuেকর কােছ আেবদন কের েডেভলপার েকা ািন রূপায়ন প। আেবদেনর সে  2৯৯5 সােলর 
23 িডেসমব্র 34 তলা ভবেনর নকশা দািখল কের েকা ািনিট। eর িভি েত ব ক aনুমিত েদয়া হয়। তেব 3118 সােলর 
8 আগ  ‘িফিডিলিট aয্ােসটস aয্া  িসিকuিরিটজ েকা ািন িলিমেটড’র কাছ েথেক বািণিজয্ক ঋণ িনেত ব ক aনুমিত 
েচেয় আেবদন কের রূপায়ন প। e সময় তারা 34 তলার বদেল 29 তলা iমারেতর নকশা দািখল কের। দুi দফায় 29 
o 34 তলার পৃথক নকশা দািখেলর পর রাজuেকর eে ট শাখার সে হ েদখা েদয়। eর িভি েত নকশা যাচাi করেত 
3118 সােলর 31 আগ  eে ট শাখা নকশা aনুেমাদন শাখায় eকিট িচিঠ পাঠায়। oi িচিঠেত eে ট শাখা বনানী 
বািণিজয্ক eলাকার 28 নমব্র েরােডর 43 নমব্র েট aনুেমািদত নকশা aনুযায়ী iমারত িনম র্াণ করা হেয়েছ িকনা তা 
জানােত eবং aনুেমািদত নকশা সরবরাহ করেত aনুেরাধ জানায়। পরবত কােল eকi বছেরর 39 আগ  নকশা 
aনুেমাদন শাখায় িফরিত িচিঠেত জানায়, বনানী বািণিজয্ক eলাকার 28 নমব্র েরােডর 43 নমব্র েটর oপর িনিম র্ত 
iমারেতর (eফআর টাoয়ার) aনুেমািদত নকশা েরকেড র্ পাoয়া যায়িন। oi িচিঠেত eে ট শাখা aনুেমািদত নকশা 
aনুযায়ী iমারত িনম র্াণ করা হেয়েছ িকনা তা জানােত eবং aনুেমািদত নকশা সরবরাহ করেত aনুেরাধ জানায়। eকi 
বছেরর 39 আগ  নকশা aনুেমাদন শাখা িফরিত িচিঠেত জানায়, iমারেতর aনুেমািদত নকশা েরকেড র্ পাoয়া যায়িন। 
িক  iসুয্ েরিজ াের েদখা যায়, 29 তলার নকশা aনুেমািদত হেয়েছ। সংি  সূে  জানা েগেছ, নকশা aনুেমাদন শাখা 
েথেক িচিঠ পাoয়ার পর 3118 সােলর 23 েসে মব্র িলজ হীতা ফারুকেক eকিট িচিঠ েদয় রাজuেকর eে ট শাখা। oi 
িচিঠেত জানােনা হয়, aনুেমািদত নকশার তয্য় ঘিটেয় aননুেমািদতভােব iমারত িনম র্াণ করা হেয়েছ। তাi ঋণ হেণর 
আেবদন িবেবচনা করার aবকাশ েনi। eিদেক রূপায়ন েপর িডিজeম সাiফুল iসলাম uে িখত aিভেযাগগুেলা 
aসব্ীকার কের ম লবার যুগা রেক বেলন, ‘3114 সােল জিমর আমেমা ারনামা েনয়ার পর 3115 সােলর েশষিদেক 
সংেশািধত নকশার জ  রাজuেক আেবদন করা হয়। eর পিরে ি েত 3116 সােল রাজuক 34 তলা ভবেনর নকশা 
aনুেমাদন কের। eরপর আমরা কাজ শুরু কির eবং 3119 সােল eফআর টাoয়ােরর িনম র্াণ কাজ েশষ হয়।’ eক ে র 
জবােব িতিন দািব কেরন, 2৯৯1 সােল টিটর িলজ হীতা eসeমeiচআi ফারুক 26 তলা ভবন িনম র্ােণর নকশা 
aনুেমাদন কেরন। িক  িতিন oi নকশায় ভবন িনম র্াণ কেরনিন। পরবত কােল 2৯৯7 সােল িতিন পুনরায় নকশা পিরবত র্ন 
েচেয় আেবদন কেরন eবং েস aনুযায়ী 29 তলার aনুেমাদন পান।’ 


