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মি পিরষদ সিচব আরo জানান, 3129 সােলর 2 জানুয়াির েথেক 42 মাচ র্ পয র্  মি সভার ƣবঠক হেয়েছ সাতিট, িস া  েনয়া 
হেয়েছ 74িট, িস া  বা বািয়ত হেয়েছ 54িট (79.36 শতাংশ), বা বায়নাধীন িস াে র সংখয্া িছল 31িট। uি িখত সমেয় নীিত 
বা কম র্েকৗশল েনয়া হেয়িছল িতনিট, সমেঝাতা চুি  সব্া র হেয়িছল চারিট o সংসেদ আiন পাস হেয়িছল 26িট। aথ র্াৎ চলিত বছর 
মি সভায় েনয়া িস া  বা বায়েনর হার 77 দশিমক 78 শতাংশ। গত বছেরর eকi সমেয় e হার িছল 79 দশিমক 36 শতাংশ। 
ফেল িস া  বা বায়ন হার 2 দশিমক 69 শতাংশ কেমেছ। 

eিদেক সিচবালেয়র িবিভ  ভবেনর aি িনরাপ া িনেয় eক ে র জবােব মি পিরষদ সিচব বেলন, ‘আমরা িনেজরাi eটার িবষেয় 
িমিটং ডাকব। িপডি uিড eটার িবষেয় ব া িনে ।’ সিচবালেয়র ভবনগুেলােত aি দুঘ র্টনার আশ া না থাকেলo ভূিমকে র ঝুিঁক 
রেয়েছ বেলo ম  কেরন শিফuল আলম। িতিন বেলন, ‘সিচবালেয়র eক নমব্র ভবনিট (মি পিরষদ ভবন) ভূিমকে র ঝুিঁকেত 
রেয়েছ। ভবনিট 78 বছেরর পুরেনা, যা eরi মে  বহােরর aনুপেযাগী েঘাষণা করা হেয়েছ।’ শিফuল আলম বেলন, ‘সিচবালেয়র 
ভবনগুেলােত শট র্সািক র্েটর মা েম aি দুঘ র্টনার েকােনা আশ া েনi। েতয্কিট ভবেন আলাদা কের সািক র্ট ে কার বসােনা হেয়েছ। 

e কারেণ সিচবালেয়র ভবনগুেলা aি ঝুিঁকমু । তারপরo িপডি uিড েতয্কিট ভবেন আগুন িনেরাধক e িটংগুiসারগুেলা েচক 
করেছ। েময়ােদা ীণ র্ e িটংগুiসার পিরবত র্ন করা হে । eছাড়া aি দুঘ র্টনা িতেরােধ a া  যাবতীয় ব াo েনয়া হে । 
আমরা মি পিরষদ িবভাগ সিচবালেয়র aভয্ ের aবি ত সব ম ণালেয়র ঊধব্র্তন কম র্কত র্ােদর িনেয় aি দুঘ র্টনা িতেরােধ আরo 
কী কী ব া েনয়া যায়, তা খুেঁজ েবর করেত ƣবঠক করব। তেব eখনo েডট িঠক হয়িন।’ 

শিফuল আলম বেলন, ‘সিচবালেয়র eক নমব্র ভবনিট ভূিমক  ঝুিঁকেত থাকায় oi ভবন েথেক ধানম ীর দফতর o মি পিরষেদর 
ƣবঠেকর সভা ল সিরেয় েনয়া হেয়েছ। বত র্মােন সিচবালেয়র aভয্ ের ছয় নমব্র ভবেন (31 তলা ভবেনর 24 তলায়) ƣবঠেকর 
সভা ল ানা িরত হেয়েছ। eক নমব্র ভবেন aবি ত সরকাির a  কম র্কত র্ােদর দফতর ানা ের সিচবালেয়র মসিজেদর সামেন 
িব মান িটনেশড েভেঙ ভূিমক  o aি িতেরাধস  আধুিনক সুেযাগ-সুিবধা সংবিলত eকিট 31 তলা ভবন িনম র্াণ করা হেব। 

eরi মে  e িবষেয় eকিট ক  eকেনেক aনুেমািদত হেয়েছ।’ aপর ে র জবােব শিফuল আলম বেলন, ‘িসেলেটর িনিদ র্  
eকিট a ল েথেক ভূিমকে র আগাম বাত র্া পাoয়া যায়। a ত দুi িমিনট আেগ যিদ ভূিমকে র িসগ াল পাoয়া যায়, তাহেল 
ei ভবেনর কম র্কত র্া-কম র্চারীসহ সব মানুষেক িনরাপেদ সিরেয় েনয়া স ব।’ 

স িত পুরান ঢাকার চকবাজাের o বনানীর eফআর টাoয়াের ভয়াবহ aি কাে  াপক াণহািনর পর বহুতল ভবেনর aি িনরাপ া 
িনি েত নেড়চেড় বেসেছ সরকােরর িবিভ  সং া। তেব েসামবােরর মি সভা ƣবঠেক aি দুঘ র্টনা িনেয় েকােনা আেলাচনা হয়িন বেল 
জানান সিচব শিফuল আলম। 
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