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ভা া হে  7 মােক র্ট ॥ ছ’বছর আেগ ঝুিঁকপূণ র্ েঘাষণা 
মিশuর রহমান খান ॥ ঝুিঁকপূণ র্ েঘাষণার দীঘ র্ ছয় বছর পর aবেশেষ 7 মােক র্ট ভা ার িস া  িনেয়েছ ঢাকা u র 
িসিট কেপ র্ােরশন িডeনিসিস কতৃর্প । জরাজীণ র্ e ভবনগুেলা ধেস পেড় েয েকান সময় বড় ধরেনর দুঘ র্টনা ঘটার 
আশ া রেয়েছ বেল িডeনিসিস সূে  জানা েগেছ। ভবনগুেলা হে  গাবতলীর আিমন বাজার াক টািম র্নাল িবি ং, 
েমাহা দপুর টাuন হল কাঁচা o পাকা মােক র্ট, গুলশান 3-e গুলশান কাঁচা মােক র্ট, (u র) গুলশান 2-e গুলশান 
পাকা মােক র্ট, (দি ণ) কাoরান বাজার কাঁচা মােক র্ট (িকেচন মােক র্ট), কাoরান বাজার 2 নং ভবন মােক র্ট, 
কাoরান বাজার 3 নং ভবন মােক র্ট, কাoরান বাজার আড়ত ভবন o রােয়র বাজার মােক র্ট। আগামী কেয়কিদেনর 
মে i eসব ভবনেক পিরতয্  েঘাষণা করেত পাের িডeনিসিস কতৃর্প । েসামবার ানীয় সরকার প ী u য়ন 
ম ণালেয়র ানীয় সরকার িবভাগ কতৃর্ক গিঠত িসিট কেপ র্ােরশেনর কনেডমেনশন কিমিট eসব ভবন পিরতয্  
েঘাষণার aনুেমাদন িদেয়েছ। eরi পিরে ি েত িসিট কেপ র্ােরশন কতৃর্প  পিরতয্  েঘাষণা কের eসব ভবন 
ভা ার িবষেয় পিরক না হণ করেব। aিত শী i ম ণালেয়র e িস া  o িনেদ র্শনা বা বায়ন করা হেব বেল 
জািনেয়েছন িডeনিসিসর ধান িনব র্াহী কম র্কত র্া েমাঃ আ ল হাi। 

eসব ভবেনর েকানেকানিটর uপেরর ছােদ বাঁশ িদেয় িঠকা িদেয় রাখা হেয়েছ। সূ  জানায়, 3124 সােল 
বাংলােদশ েকৗশল িবশব্িব ালয় (বুেয়ট) কতৃর্ক পরী ার পর মােক র্টগুেলােক ঝুিঁকপূণ র্ বেল েঘাষণা িদেলo গত 7 
বছেরo eসব ভবন ভা ার িবষেয় েকান িস া  িনেত পােরিন িডeনিসিস কতৃর্প । পািক ান আমেল o eরশাদ 
সরকােরর আমেল ƣতির হoয়া eসব ভবেনর েবিশরভাগi aতয্  ঝুিঁকপূণ র্ aব ায় রেয়েছ। eসব মােক র্েট 
িনেষধা া সে o বসায়ীরা জীবেনর ঝুিঁক িনেয় িনিব র্েঘœ বসা পিরচালনা করেছন। েয েকান সময় ঘেট যাoয়া 
দুঘ র্টনায় াণহািনর আশ ায় িসিট কেপ র্ােরশন কতৃর্প  eসব ভবন পিরতয্  েঘাষণা কের তা ভা ার কায র্ ম শুরু 
করেব বেল জানা েগেছ। 

সূ  জানায়, িবভাগীয় কিমশনারেক আহব্ায়ক কের ানীয় সরকার ম ণালেয়র গিঠত কিমিটেত েজলা শাসক, 
েময়েরর িতিনিধ eক জন কাuি লর সংি  িসিট কেপ র্ােরশেনর ধান েকৗশলী, গণপূত র্ িবভােগর িনব র্াহী 
েকৗশলী, eলিজiিডর িনব র্াহী েকৗশলী o িসিট কেপ র্ােরশেনর ধান িনব র্াহী কম র্কত র্ােক িনেয় 8 সদে র 

কিমিট eসব ভবনেক পিরতয্  কের ত eসব ভবন ভা াসহ েয়াজনীয় ব া িনেত িনেদ র্শনা েদয়। জানা 
েগেছ, িসিট কেপ র্ােরশেনর প  েথেক aিত ত ei কিমিটর সভার েরজুেলশন কের eসব ভবনেক পিরতয্  
েঘাষণা করা হেব। eরপরi ভবনগুেলা ভা ার কাজ শুরু করা হেব। তেব aিত তi ভবনগুেলাo ভা া হেব বেল 
জানা েগেছ। 

আমলাতাি ক জিটলতার কারেণ দীঘ র্ ছয় বছর িডeনিসিস কর্তৃর্প  eসব ভবন ভা েত েয়াজনীয় ব া েনয়িন। 
বত র্মান েময়র িনব র্ািচত হoয়ার পর eসব ভবেনর কেয়কিট সেরজিমেন পিরদশ র্েন যান। ভবনগুেলার দুরব া েদেখ 
কারণ জানেত চাiেল েময়রেক িব ািরত তুেল ধরা হয়। েময়র আিতকুল iসলাম eসব ভবন ঝুিঁকপূণ র্ েঘাষণার 
পরo েকান ব া না েনয়ায় ে াভ কাশ কেরন। eকi সে  eসব ভবন ধেস েয েকান সময় ভয়াবহ দুঘ র্টনায় 
হতাহত হoয়ার আশ া রেয়েছ uপলি  কের eসব ভবেনর িবষেয় aিত ত েয়াজনীয় ব া িনেত সংি েদর 
িনেদ র্শ েদন। eরi পিরে ি েত িসিট কেপ র্ােরশন কতৃর্পে র পূেব র্র েদয়া াব aনুযায়ী ানীয় সরকার 



ম ণালেয়র গিঠত কিমিট ভবনগুেলা পিরতয্  কের ভা ার ব া হেণর জ  aনুেমাদন িদেয়েছ বেল জানা 
েগেছ। সূ  জানায়, বুেয়ট কতৃর্ক ঝুিঁকপূণ র্ েঘািষত হoয়ায় eসব মােক র্ট েথেক িডeনিসিস কতৃর্প  েকান কার 
রাজসব্ আহরণ কেরন না। eমনিক eসব ভবন সং াের েকান কার aথ র্ য় করা হয় না। eসব ভবন িনেয় 
বসায়ীেদর আেগর মামলা থাকেলo বত র্মােন আদালেতর িনেদ র্শনা aনুযায়ী eসব ভবন ভাঙেত েকান কার 

বাধা েনi বেল িসিট কেপ র্ােরশন সূে  জানা েগেছ। eরi ে ি েত ভিব ত কায র্ ম হেণর িত িনেয়েছ u র 
িসিট কেপ র্ােরশন।  

e িবষেয় জানেত চাiেল ঢাকা u র িসিট কেপ র্ােরশেনর ধান িনব র্াহী কম র্কত র্া জনক েক বেলন, বুেয়ট কতৃর্ক 
নাগিরক জীবেন ঝুিঁকপূণ র্ িহেসেব েঘািষত েকান ভবন আমরা রাখেত চাi না। ei 7 মােক র্ট ভবেনর েকান েকানিট 
2৯73 সােল িনিম র্ত েযগুেলা েভে  পেড় ভয়াবহ দুঘ র্টনা ঘটেত পাের। eসব মােক র্ট েথেক িসিট কেপ র্ােরশন েকান 
কার রাজসব্ আদায় কের না। জানমােলর িনরাপ া িবধােন ম ণালেয়র িনেদ র্শনা aনুযায়ী আমরা aিত ত eসব 

ভবন পিরতয্  েঘাষণা কের ভা ার কাজ শুরু করব। পরবত েত eসব ােন পিরক না aনুযায়ী আধুিনক াপনা 
ƣতির করা হেব।  

 


