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বহুতল ভবেন পেদ পেদ জািলয়ািত 

 
বহুতল ভবেনর নকশা যাচাi করেত িগেয় রাজধানী u য়ন কতৃর্প  (রাজuক)- eর কম র্কত র্ােদর েচাখ কপােল। 
aনুেমািদত নকশার সে  aেনক ে ে  বা েব ভবেনর েকােনা িমল পাে  না রাজuেকর িটমগুেলা। ৯৯ ভাগ ভবেনi 
নকশার তয্য় ঘিটেয় েডিভেয়শন করা হেয়েছ। েবিশর ভাগ হাiরাiজ ভবেন গািড় পািক র্ংেয়র জায়গা রাখা হয়িন। ৯৯ 
ভাগ ভবনi aকুেপি  সািট র্িফেকট (ভবন বহােরর সনদ) েদখােত পােরিন। গুলশান, বনানী, মহাখালী o   মিতিঝেলর 
হাiরাiজ ভবনগুেলার নকশা েদখেত িগেয় eমন aব া েদখেছন রাজuেকর কম র্কত র্ারা।  
 
সংি  সূে  জানা েগেছ, গতকাল িছল রাজuেকর চু ভবন পিরদশ র্েনর তৃতীয় িদন। রাজuেকর আটিট a েলর শীষ র্ 
কম র্কত র্ােদর  েনতৃেতব্ গিঠত 35িট দল ei পিরদশ র্েনর কাজ করেছ।  
দলগুেলা নকশানুযায়ী ভবেনর িবিভ  ত  নিথভু  করেছ। েকােনা েকােনা a েল পিরদশ র্ন চলেছ স য্া পয র্ । নকশা 
aনুযায়ী ভবন িনিম র্ত হেয়েছ িকনা eবং aি িনরাপ া ব া িঠকভােব আেছ িক না, তা খিতেয় েদখেছ রাজuেকর 
িটমগুেলা। পিরদশ র্েনর সময় েবিশরভাগ ভবেন রাজuক aনুেমািদত নকশার গরিমল eবং aি িনব র্াপেণর ব ায় দুব র্লতা 
খুেঁজ পাে ন পিরদশ র্নকারীরা।  গুলশান o বনানী eলাকার ভবনগুেলা িনম র্ােণ সবেচেয় েবিশ েডিভেয়শন করা হেয়েছ। 
eছাড়া eসব ভবন র ণােব েণ নানা িট ল য্ করা েগেছ। িবষয়িট স র্েক জানেত চাiেল রাজuেকর েচয়ার ান 
আ র রহমান মানবজিমনেক বেলন, আিম eখনo হাiরাiজ ভবনগুেলার aব া স র্েক জািন না। 26 িদন পর ঊধব্র্তন 
কম র্কত র্ােদর েনতৃতব্াধীন িটমগুেলা িরেপাট র্ করেল বা ব িচ  জানেত পারেবা। 
 
eর আেগ বনানীর eফআর টাoয়াের ভয়াবহ aি কাে র পর হাiরাiজ ভবন পিরদশ র্েনর িস া  েনয় গৃহায়ণ o গণপূত র্ 
ম ণালয়। ম ণালেয়র িনেদ র্েশ 26 িদেনর মে  রাজuেকর আoতাধীন eলাকায় 21 তলার oপেরর ভবনগুেলার 
পিরদশ র্নকাজ েশষ করেত বলা হয়। েজান-6 সূে  জানা েগেছ, গতকালo তারা ধানমি  eলাকার বহুতল ভবন পিরদশ র্ন 
কেরেছন। e পয র্  41 িট ভবন পিরদশ র্ন কেরন তারা। e সময় তারা ভবনগুেলার িট’র ত  সং হ কেরন। পাশাপািশ 
েকান ভবেন িক তয্য় ঘেটেছ তা ছক আকাের িলিপব  কেরন। েজান-6 eর eকজন কম র্কত র্া মানবজিমনেক বেলন, 
আপাতত আমরা ভবেনর িটগুেলা িচি ত করিছ। িট পাoয়া ভবনগুেলার িবরুে  িক ব া েনয়া হেব e িবষেয় 
পরবত েত রাজuক িস া  েনেব। িতিন বেলন, তাৎ িণকভােব সমাধানেযাগয্ ভবনগুেলােত আমরা িনেদ র্শনা িদেয় 
আসিছ।  
 
তেব বড় সম াগুেলার জ  রাজuক িক ব া েনেব তা পের িঠক করেবন নীিত িনধ র্ারকরা। ধানমি র বািণিজয্ক 
ভবনগুেলােত াংক, ে ে ারা o iনসুয্ের সহ িবিভ  িত ান রেয়েছ। েবশ কেয়কিট ভবেন ের ের  ছাড়া িকছু েনi। 
eসব ের েরে  িসিল ার বহার হে । aি  িনব র্াপেনর ব াo িঠকভােব রাখা হয়িন। িবিভ  ভবেন পািক র্ংেয়র 
জায়গায় েজনােরটর াপন করা হেয়েছ। aেনক পািক র্ংেয় গয্াস িসিল ার রাখা আেছ। eছাড়া িবিভ  a বহৃত কাঁেচর 
প , েচয়ার o াি কসহ িবিভ  িজিনসপ  রাখা হেয়েছ। েজান-4-e গতকাল িতনিট দেল ভাগ হেয় নারায়ণগে র িবিব 
েরাড, িনতাiগ , চাষাঢ়া, ফতু া কালীবািড় eলাকায় িবিভ  ভবেনর ত  সং হ কের। রাজuক aনুেমািদত নকশা িমিলেয় 
েবসেম  পািক র্ং িহেসেব বহার করা, র য্াে র খারাপ aব া, aি িনব র্াপেণর েকােনা ব া না রাখাসহ েবশ িকছু 
ভবেনর তয্য় পায় রাজuক। eিদেক েজান-3 গত িতন িদেন 3৯ িট হাiরাiজ ভবেনর ত  সং হ কেরেছ। eর মে  
িতনিট িনম র্ানাধীন বহুতল ভবন রেয়েছ।  



 
৯9 সােল aনুেমািদত নকশায় গরিমল েদখেত েপেয়েছ eসব িটম। েজান-3/2 eর aথরাiজ aিফসার েমা. আশরাফুল 
iসলাম মুেঠােফােন মানবজিমনেক বেলন, হাiরাiজ ভবেনর াথিমক ত  সং হ করিছ আমরা। eগুেলা eকসে  করার 
পর িস া  েনয়া হেব। আমােদর িটমগুেলা িন ার সে  কাজ কের যাে । eিদেক আেলািচত eফআর টাoয়ােরর পােশর 
ভবনগুেলার নকশা aনুেমাদন িনেয় নানা ঘাপলা রেয়েছ। গতকাল বনানীেত আoয়ামী লীেগর সােবক eমিপ ডা. eiচিবeম 
iকবাল- eর মািলকানাধীন iকবাল েস ার পিরদশ র্ন কের রাজuেকর িটম।  
 
তারা েদখেত পায় iকবাল েস ারিট 34 তলা। রাজuেকর aনুেমািদত নকশায় ভবনিট 29 তলা পয র্  িনম র্ােণর ƣবধতা 
রেয়েছ। িক  িনয়েমর তয্য় ঘিটেয় আেরা aিতির  6তলা বানােনা হয়। গতকাল রাজuেকর িটম সরজিমেন েদখেত 
পায়, রাজuক 29তলার নকশা aনুেমাদন িদেয়েছ। তারা নকশার িনেদ র্শনা মােনিন। aিতির  6 তলার জ  3126 সােল 
রাজuক বরাবর aনুেমাদেনর জ  eকিট আেবদন করা হয়। েযিট বািতল কের েদয় রাজuক। পের তারা িনয়ম 
বিহভূ র্তভােবi ভবনিটর eসব তলা পিরচালনা কের আসেছ। eছাড়া ভবনিটেত রেয়েছ eকিট মা  ি িড়। aি -িনরাপ া 
ি িড় ƣতির করা হয়িন। েনi ভবেনর সামেন িপছেন ফুটপােথর জ  খািল রাখার িনিদ র্  জায়গা। রাজuেকর e িটমিট ভবন 
কতৃর্প েক সতকর্ কের ত aপসারণ করেত বেলেছ।  
 
বনানীর eফআর টাoয়াের ভয়াবহ aি কাে র পর েথেকi রাজuক নেড়চের বেস। আটিট েজােনর aধীেন 35 িটম 
রাজধানীর 21তলার uপেরর বহুতল ভবন পিরদশ র্েন নােম। eফআর টাoয়ােরর পাশব্র্বত  ভবনগুেলা পিরদশ র্ন কের 
রাজuেকর a ল-5 eর aধীেন eকিট িটম। িটমিটর েনতৃেতব্ রেয়েছন a ল-5 eর পিরচালক মামুন িময়া। তার েনতৃেতব্i 
গতকাল eফআর টাoয়ােরর পােশর আuয়াল েস ার েথেক পিরদশ র্ন শুরু কের। e ভবনিটেত ম লবারo রাজuেকর িটমিট 
পিরদশ র্েন যায়। তখন তারা ভবেনর নকশা েদখােত থ র্ হয়। গতকালo তারা নকশা েদখােত পােরিন। e ভবনিটর u তা 
34 তলা। যা রাজuেকর aনুেমাদন বিহভূ র্ত। পিরদশ র্ন েশষ হেলi রাজuক তােদর িবরুে  ব া িনেব বেল জানায়। 
 
eরপােশর ভবন েডলটা ডািলয়া। u তা 27 তলা। uপেরর কেয়কিট তলা আবািসেকর aনুমিত িনেয় েসখােনo পিরচালনা 
করেছ বািণিজয্ক। েনi েকােনা aি  িনরাপ া ি িড়। নকশায় ভবেনর িনেচর তলা েখালা থাকার কথা থাকেলo তা েনi। 
ভবেনর সামেন রেয়েছ াংেকর বুথ। েযিট নকশায় েনi। 
 
পােশর  oেশন ভবন। বহুতল e ভবনিটর u তা 32 তলা। ভবেনর সামেন ফুটপাথ েথেক খািল রাখার জায়গা থাকার 
কথা থাকেলo তা েনi। নকশার স ণ র্ তয্য় ঘিটেয় ি িড়র ােন িলফট আর িলফেটর ােন ƣতির করা হেয়েছ ি িড়। 
ভবনিটেত aি িনগ র্মন িসিড়o েনi। eছাড়া ভবনিটর 31 o 32 তলায় আবািসক aনুেমাদন থাকেলo oi তলা গুেলাo 
বািণিজয্কভােব পিরচালনা হে । যিদo রাজuক বলেছ বনানী-গুলশান eলাকায় 29/2৯ তলার uপের বহুতল ভবেনর 
aনুেমাদন েনi।  
রাজuেকর িটমিট বনানী সুপার মােক র্ট সংল  সুiট ি মস ভবন পিরদশ র্ন কের। e ভবনিটেত পিরচালনা করা হে  সুiট 
ি মস েহােটল। রাজuক ভবনিটর 27 তলার নকশার aনুেমাদন েদয়। 
 
িক  ভবনিট ƣতির করা হেয়েছ 29 তলা। ভবনিটর চূড়ার দুi তলা ƣতির করা হেয়েছ কাঠ o িটন িদেয়। ভবেনর ছােদ 
uঠার ি িড়র জ  শ  জায়গা েনi। eছাড়া ভবেন রেয়েছ eকিট মা  ি িড়। নকশায় aি িনগ র্মন পথ েনi। থম তলা 
েখালা জায়গা থাকার কথা থাকেলo েসটা রাখা হয়িন, ভবেনর সামেন রেয়েছ দু’িট াংেকর বুথ। 

 


