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বুঝেবন e ভবন eকটা ব  েখাঁয়াড়। মৃতুয্কূপ ƣতির হে । বারা া েনi, হাঁটা-চলার পয র্া  জায়গা েনi—আধুিনক যুেগ eমন ভবন 
হয় নািক।’ িতিন জানােলন, বাথরুমগুেলােত েকােনা েভি েলশন েনi, সব কল িদেয় িঠকমেতা পািন আেস না। 

সেরজিমেন জানা েগেছ, ভবনিটর িতনতলা েথেক সাততলায় যাoয়ার জ  ি িড় আেছ। িক  েকােনা দুঘ র্টনা ঘটেল সাততলা েথেক 
সরাসির েবর হoয়ার সুেযাগ েনi। থেম িতনতলা বা চারতলায় েনেম আসেত হেব। eরপর পােশর ভবেনর সে  যু  ‘ফুট 
oভারি জ’ হেয় েবিরেয় আসেত হেব। 

িনম র্াণাধীন ভবেন কাজ শুরু করার িবষেয় জানেত চাiেল iেডন ভবন গণপূত র্ িবভােগর িনব র্াহী েকৗশলী েমা ফা কামাল কােলর 
ক েক বেলন, ‘সিচবালেয় 

বসার জায়গার খুব সম া। তাi িনয়ম না থাকার পরo সংি  দ েরর চািহদা aনুযায়ী িনম র্াণাধীন ভবেন aিফেসর ব া করা 
হেয়েছ।’ িতিন জানান, িতিট ে াের 61-71 জন কাজ করেছন। eেককিট ে ােরর আয়তন 22 হাজার বগ র্ফুট। 

eরপর েদাতলা েথেক িলফেট সাততলায় যাoয়ার পর কথা হয় eকজন যু  সিচেবর ি গত কম র্কত র্া িশ ী ব য়ার সে । িতিন 
কােলর ক েক বেলন, ‘গত স ােহ ফাiল িসল করার জ  পােশর কে  িসসা গলােনা হি ল। আমার নােক েপাড়া গ  আসেতi 
আগুন আতে  aিফস সহকারী ফারুকসহ ত েবর হেয় যাi। পের বুঝেত পাির eটা িসসা েপাড়ার গ । তখন েযন াণ িফের 
েপলাম।’ 

পাঁচতলায় িগেয় কথা হয় aথ র্ িবভােগর aথ র্ৈনিতক uপেদ া (aিতির  সিচব) সামীম আহমদ খােনর সে । িতিন বলেলন, ‘eটা 
েতা খুবi আধুিনক ভবন হে । সব কাজ েশষ হেল েদখেবন খুব সু র লাগেব।’ 

নতুন e ভবেন েক ীয়ভােব শীতাতপ িনয় েণর পিরক না রেয়েছ। েদাতলা েথেক ছয়তলা পয র্  ঘুের িতনিট ে াের ফায়ার 
eি ংগুiসােরর েদখা িমেলেছ। দুiিট ে াের েনi। িতিট ে াের ি িড় o িলফেটর সে  সামা  eকটু খািল জায়গা রাখা হেয়েছ। 
সিচবালেয়র বহুতল আেরকিট ভবন 7-e বাiেরর িদেক বারা া না থাকেলo েভতের হাঁটা-চলার লমব্া পথ আেছ, যা সবগুেলা ি িড়র 
সে  যু । িক  নতুন ei ভবনিটেত ক  িব াস eমনভােব করা হেয়েছ, যােত ঘুর-েপছােনার পেথ িবিভ  কে  েযেত হয়। েকােনা 
দুঘ র্টনায় ত েবর হoয়ার েকােনা সুেযাগ েনi। েকােনা ে ােরi েদখা যায়িন ফায়ার eি েটর িদকিনেদ র্শনা। 

3114 সােলর ‘aি  িতেরাধ o িনব র্াপণ’ আiেনর 8 ধারা aনুযায়ী েযেকােনা ভবন িনম র্াণ েশেষ আনু ািনক বহার শুরুর আেগ 
ফায়ার সািভ র্স o িসিভল িডেফ  েথেক ছাড়প  িনেত হয়। iেডন ভবন গণপূত র্ িবভােগর eকািধক েকৗশলী দািব কেরেছন, e 
আiন সরকাির সং ার ে ে  েযাজয্ নয়। তেব ফায়ার সািভ র্েসর সহকারী পিরচালক সােলহ্◌্uি ন বলেলন, আiেনর েকাথায়o 
সরকাির বা েবসরকাির িত ােনর কথা uে খ করা হয়িন। 

aথ র্ িবভােগর সিচব আ র রuফ তালুকদার িবেদেশ থাকায় তাঁর ব  পাoয়া যায়িন। তেব aিতির  সিচব ( শাসন o য় 
িনয় ণ) তাহিমনা েবগম গত বৃহ িতবার কােলর ক েক বেলন, ‘ভবনিটর সািব র্ক িনরাপ া িনি ত করেত বারবার েকৗশলীেদর 
সে  ƣবঠক করিছ, তািগদ িদি ।’ েদাতলার িবষেয় িতিন বেলন, ‘eকটা ি িড় আেছ, িশগিগরi েসটা খুেল েদoয়ার ব া েনব 
আমরা।’ 

 


