
েগাড়
aিমেতাষ 

শুরু েথেকi
িছল েসায়া
কথা, েসখা
a তুল। e
হেয়েছ e ভ
 
গত 3৯ মা
ত  জমা হ
কিমিটর সদ
হনিন। তার
াপাের ক

 
e সে  গৃ
তলার aনুে
eকিট 29 
ফেটাকিপ ন
তদ  কিমিট
পির ার হ
 
e সে  র
aনুযায়ী e
কােছ রাজu

ড়ােতi
পাল 

i নানা aিনয়ে
া ছয় কাঠা। েক
খােন তা করা হ
e ছাড়া 26 তল
ভবেনর শীেষ র্o

াচ র্ eফ আর টা
হেয়েছ। eসব
দ েদর সে  
ারা বেলেছন, পু
কথা বলেবন।  

গৃহায়ন o গণপূ
নুেমাদন-সং া
তলার। আেরক
নিথর সতয্তা 

মিটেক সব িবষয়
হেয় যােব। 

রাজধানী u য়ন
eফ আর টাoয়া
uেকর সব কাগ

i aিন

েম জিড়েয় পেড়
কৗশেল তা বািড়
হয়িন। কমােনা 
তলা েথেক ভবন
র্o।  

টাoয়ােরর aি ক
ব ত  যাচাi-ব
কথা বেল eস
পুেরা িরেপাট র্ ƣত

পূত র্ম ী aয্াডে
 েকােনা নিথ 
কিট 34 তলার
েমেলিন। e ক
য় যাচাi-বাছাi

য়ন কতৃর্পে র (
ােরর 29 তলার
গজপ   েদoয়

িনয়ম

ড়িছল aি কাে
িড়েয় করা হয় স
হেয়েছ ফায়ার

নিট ধােপ ধােপ

কাে  37িট া
বাছাi কের েদ
সব জানা েগেছ
ƣতিরর পর যথা

েভােকট শ. ম.
রাজuেক পাo

র। 29 তলা প
কারেণ ধের েন
i কের িরেপাট

(রাজuক) েচয়
র aনুেমাদন আ
য়া হেয়েছ। eখ

ে  িত  বন
সােড় আট কাঠ
র eি ট ি িড়র
প বািড়েয় করা

াণ সংহােরর প
দখেছ তদ  কি
। তেব কাে
াযথ ি র কা

. েরজাuল কির
oয়া যায়িন। তদ
পয র্  নকশা aনু
নoয়া যায়, oপে
ট র্ িদেত বলা হে

য়ার ান আবদুর
আেছ। িক  টা
খন তদ  কিমিট

/ 15 

বনানীর eফ আ
ঠারo েবিশ। ে
র শ তা। a
হেয়েছ 34 ত

পর গিঠত তদ
িমিট। aি কাে

 তােদর েকu
ােছ জমা েদেব

িরম বেলন, বনা
তদ  কিমিটর ক
নুেমাদেনর সত
পেরর বাড়িত প
হেয়েছ। কিমিটর

দুর রহমান সমক
াoয়ারিট করা হ
মিট সবিকছু যাচ

eি ল 312

আর টাoয়ার। e
েযখােন ভবেনর

aি িনব র্াপণ সা
তলা। eভােব ে

 কিমিটর কােছ
ে র পর গিঠত 
u েকােনা ম
বন তারা। দািয়

নানী eফ আর ট
কােছ দুিট নকশ
তয্তা িমেলেছ।
পাঁচতলা aৈবধ
র িতেবদন প

কালেক বেলন,
হেয়েছ 34 তল
চাi-বাছাi কে

2৯ 

eিটর েটর পি
নর ি িড় থাকার
াম ীo িছল 
েগাড়ার গলদ িব

েছ e রকম aে
eকািধক তদ
 করেত রািজ

িয়তব্শীল ি i

টাoয়ােরর 34
শা eেসেছ। e
 িক  34 তলা

ধ। িতিন বেলন
পাoয়ার পর স

, রাজuেকর ন
লার। তদ  কি
ের েদখেব। তা

িরমাণ 
র 

িব ত 

েনক 
 

জ 
i e 

4 
eর 
লার 
ন, 
সবিকছু 

নিথ 
কিমিটর 
ারপর 



িরেপাট র্ েদেব। গৃহায়ন o গণপূত র্ম ী িরেপাট র্ কাশ করেবন। eর পর রাজuেকর যা যা করণীয়, তার সবিকছুi 
করা হেব।  
 
eফ আর টাoয়ার দুঘ র্টনায় গিঠত রাজuেকর তদ  কিমিটর eকজন সদ  সমকালেক জানান, eরi মে  তারা 
রাজuেকর কােছ থাকা নিথ সং হ কেরেছন। েসখােন 29 তলার aনুেমাদেনর ত  আেছ। পের ভবনিটর িনম র্াতা 
িত ান রূপায়ণ পেক eকিট িচিঠ েদoয়া হয়। তারা 34 তলা নকশা aনুেমাদেনর eকিট ফেটাকিপ জমা েদয়। 

তখন তােদর কােছ 34 তলা aনুেমাদেনর আসল কিপিট চাoয়া হয়। িক  তারা মূল কিপ জমা িদেত পােরিন। e 
ছাড়া তলা বাড়ােত হেল েয aিতির  িফ রাজuেক জমা েদoয়ার কথা, েসটারo েকােনা কাগজপ  তারা েদখােত 
পােরিন। eখন সবিকছুi যাচাi-বাছাi কের েদখা হে । 
 
e সে  রূপায়ণ েপর িডিজeম সাiফুল iসলাম সমকালেক বেলন, রাজuক তােদর কােছ নিথ েচেয়েছ। িক  
েকন চাiেব? কারণ, 34 তলা aনুেমাদেনর কাগজপ  েতা রাজuেকর কােছi আেছ। তােদর (রূপায়ণ) কােছo 
34 তলার aনুেমাদেনর কাগজপ  আেছ। 29 তলার পেরর কেয়কিট তলা মট র্েগজ েরেখ াংক েথেক তারা ঋণo 
িনেয়েছন। e জ o রাজuেকর aনুমিত েলেগেছ। 34 তলার aনুমিত না থাকেল াংক েতা ঋণ িদত না। e 
ছাড়া 34 তলা aনুমিতর কাগজপ  েদিখেয়i িবদুয্েতর সংেযাগ েনoয়া হেয়েছ। গয্াস-পািনর সংেযাগ েনoয়া 
হেয়েছ। কাগজপে  ঘাটিত থাকেলo eসব তারা করেত পারেতন না।  
 
eফ আর টাoয়ােরর iিতবৃ  :2৯96 সােলর 29 েম রাজuক বনানীর 28 নমব্র সড়েকর 43 নমব্র টিট িনলাম 
আহব্ান কের। তখন টিটর জিমর পিরমাণ uে খ করা হয় ছয় কাঠা চার ছটাক। সেব র্া  দােম েসিট বরা  পান 
eস eম eiচ আi ফারুক েহােসন। টিট বুেঝ েনoয়ার সময় িব য়করভােব েটর আয়তন েবেড় দাঁড়ায় আট 
কাঠা আট ছটাক 33 বগ র্ফুট। eকi বছেরর 34 জুন ফারুক েহােসনেক চূড়া  বরা প  েদয় রাজuক। 2৯98 
সােলর 27 েম েটর িবপরীেত সমুদয় িকি র টাকা পিরেশাধ হয়। পুেরা aথ র্ পিরেশােধর পর 2৯9৯ সােলর 36 
জুন িলজ দিলল েরিজি  কের েনন ফারুক েহােসন। দখল েপেয়i িতিন েসখােন ভবন ƣতিরর তৎপরতা শুরু 
কেরন। রাজuক েথেক 26 তলার eকটা নকশা aনুেমাদন কেরন। দুিট েবজেম সহ দুিট তলা গেড় েতােলন। eর 
পর িনম র্াণকাজ িগত হেয় যায়।  
 
2৯৯7 সােল ফারুক েহােসন ভবনিট 29 তলা করার জ  রাজuেক আেবদন কেরন। 2৯৯7 সােলর 23 িডেসমব্র 
29 তলার aনুেমাদন েদয় রাজuক। তখন রাজuেকর েচয়ার ান িছেলন হুমা ন খােদম। aথরাiজড aিফসার 
িছেলন েমা. কামরু ামান। হুমা ন খােদেমর বত র্মান aব ান জানা যায়িন। তেব ভুয়া িসল-ছা ড় েমের িবিভ  
ভবেনর নকশা জািলয়ািতর কারেণ 3118 সােল রাজuক েথেক েমা. কামরু ামানসহ aথরাiজড aিফসার েমা. 
আসাদু ামান o িজয়াuি ন চাকির েথেক বরখা  হন। 
 
ভবনিটর কাজ ব  থাকার সময় রূপায়ণ েপর সে  ফারুক েহােসেনর চুি  হয় েয েডেভলপার িহেসেব তারা 
ভবনিট িনম র্াণ করেব। eর পরi রূপায়ণ প েসখােন 34 তলা ভবন গেড় েতােল। তেব aিতির  তলা গেড় 
oঠার পর রাজuক েথেক জিমর মািলকেক e াপাের িচিঠ েদoয়া হয়। 
 
3121 সােলর 36 েম eে ট-2 শাখায় িগেয় জিমর মািলক ফারুক েহােসন িলিখতভােব জানান, রূপায়ণ হাuিজং 
eে েটর সে  িতিন 29 তলা iমারত িনম র্ােণর জ  চুি ব  হন। িক  আমেমা ার হীতা রূপায়ণ নকশা জাল 
কের 2৯ তলা েথেক 34 তলা পয র্  iমারত িনম র্ােণর নকশা দািখল কের। e জ  িতিন রূপায়ণেক দায়ী কেরন। 
তােদর িলগয্াল েনািটশ েদoয়া হেয়েছ বেলo জানান িতিন। 3124 সােলর 38 eি ল রাজuেকর কােছ আেরক 



আেবদেন রূপায়েণর িবি  করা ে সগুেলা িনয়মনীিত aনুযায়ী হেয়েছ িক-না তা যাচাi-বাছাiেয়র জ  aনুেরাধ 
জানান ফারুক েহােসন। যিদo পের রাজuক তা যাচাi-বাছাi কেরিন। স িত েসখােন আগুন েলেগ মম র্ শ  
দুঘ র্টনা ঘেট। 
 
eফ আর টাoয়ার দুঘ র্টনায় গিঠত কেয়কিট তদ  কিমিটর eকিটর eক সদ  জানান, িতিন ভবনিট পিরদশ র্ন 
কেরেছন। নকশায় েযখােন ি িড় থাকার কথা, েসখােন ি িড় েনi। ফায়ার eি ট করা হেয়েছ নকশার েচেয় 
aেনক a শ । ভবনিটর আশপােশ েয়াজনীয় েকােনা জায়গা ছাড়া হয়িন। eমনিক িনচতলার েচেয় oপেরর 
িদেক বািড়েয় েনoয়া হেয়েছ। িনচতলায় পি ম পােশর 41 নমব্েরর আহমদ টাoয়ােরর সে  েদড় ফুেটর মেতা 
জায়গা ফাঁকা থাকেলo oপেরর িদেক দুi-িতন iি  ফাঁকা আেছ। eেত েবাঝা যায়, oপেরর িদেক তলার আয়তন 
বািড়েয় েনoয়া হেয়েছ। eকiভােব পূব র্িদেকর আoয়াল েস ােরর সে o oপেরর িদেক ফাঁকার পিরমাণ কম। e 
েথেক aেনেকi মেন কেরেছন, আহমদ টাoয়ােরর সে  েযেহতু েকােনা ফাঁকা েনi, তাi েসিদেক ভবনিট েহেল 
পেড়েছ। িক  তদ  কিমিটর e সদ  বেলন, থেম েদখেল মেন হয় ভবনিট েহেল আেছ। িক  িতিন েখাঁজ 
িনেয় েদেখেছন, িনম র্ােণর সময় েথেকi eিট eমনভােব িনিম র্ত হেয়েছ। ভূিমক  বা aি কাে র কারেণ eমনিট 
হয়িন। রাজধানীেত নকশার বরেখলাপ কের e রকম aসংখয্ ভবন oপেরর িদেক বািড়েয় েনoয়ার ঘটনা আেছ। 
eফ আর টাoয়ােরর ে ে o তাi হেয়েছ।  
 
আেরকজন সদ  বেলন, রাজuক টিট িনলাম করার সময় জিমর পিরমাণ িছল ছয় কাঠা চার ছটাক। পের েসটা 
আট কাঠা আট ছটাক 33 বগ র্ফুট হoয়ার েপছেনo রহ  আেছ। তার ধারণা, বাড়িত জায়গাটুকু u ু  রাখার কথা 
িছল। রাজuেকর েলাকজনেক হাত কের u ু  জায়গাটুকুo েটর মে  a ভুর্  কের েনoয়া হয় eবং aিতির  
জিমর মূ o রাজuকেক পিরেশাধ করা হয়। e ে ে o বড় eকটা aিনয়ম হেয় থাকেত পাের। তেব সবেচেয় 
বড় িবষয় হেলা, েয পিরমাণ aি িনব র্াপণ সাম ী ভবেন থাকার কথা িছল, তার িছেটেফাঁটাo েসখােন পাoয়া 
যায়িন। 
 
 
 
 


