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সরকারর বাসভবন 

অরনয়মের 'বাসা' 

শরীফুল ইসলাে ও দেলওয়ার দ ামসন 

 

েীর্ ঘ ২৮ বছর রবরভন্ন েন্ত্রণালয় ও রবভামে নানা োরয়ত্ব পালন কমর আসমছন সরকারর কে ঘকর্ঘা দো. হুোয়ুন কবীর দ ান্দকার। 

বর্ঘোমন রর্রন সড়ক পররব ন ও ে াসড়ক রবভামের অরর্ররক্ত সরিব। কময়ক বছর আমে আবাসন পররেপ্তমর সরকারর বাসা বরাদ্দ 

দপমর্ আমবেন কমরন রর্রন। একারিকবার দ াোম াে কমরমছন সংরিষ্ট েন্ত্রণালময়র েন্ত্রী-সরিমবর সমে। ঊর্ধ্ঘর্ন কে ঘকর্ঘামের কাছ 

দেমক রশেরের বাসা পাওয়ার আশ্বাসও দপময়মছন। এভামবই দপররময় দেমছ র্ার প্রায় িারটি বছর। 

সেকালমক এই অরর্ররক্ত সরিব বমলন, এ নও সরকারর বাসা বরাদ্দ পাইরন। রলর র্ভামব আমবেন কমররছ।  য়মর্া পাওয়া  ামব। 

র্মব কমব, র্া রনরির্ নয়। 

শুধু দো. হুোয়ুন কবীর দ ান্দকার নন, একইভামব জনপ্রশাসন েন্ত্রণালময়র যুগ্মসরিব মু াম্মে ওয়ার দুজ্জাোন, বারণজয েন্ত্রণালময়র 

ডরিউটিও দসমলর পররিালক (যুগ্মসরিব) দো.  ারিজুর র োন এবং রবরসএস (কর) একামডরের যুগ্ম পররিালক আময়শা রসরদ্দকা 

দশলী  গৃ ায়ন ও েণপূর্ঘ েন্ত্রণালময় েীর্ ঘরেমনর দিষ্টায়ও দকামনা বাসা বরাদ্দ পানরন। কময়ক লা  সরকারর কে ঘকর্ঘা-কে ঘিারী 

রাজিানীমর্ িাকরর করমলও র্ামের বাসস্থান সুরবিা দনই। আমবেন কমরও বাসা পানরন এেন কে ঘকর্ঘা অি ঘলা । 

অেি এেন কে ঘকর্ঘা-কে ঘিারীও রময়মছন,  ারা একারিক সরকারর বাসা ব্যব ার করমছন। তুলনামূলক ভামলা দকামনা বাসার সন্ধান 

দপমলই বাসা পাল্টামেন। জনপ্রশাসন েন্ত্রণালময়র যুগ্মসরিব দো. আ সান কবীর ও অে ঘ রবভামের দেনমেরনং পাবরলক রিন্যারিয়াল 

ম্যামনজমেন্ট ির দসাশ্যাল প্রমেকশন (এসরপএিএেএসরপ) প্রকমের রনব ঘা ী পররিালক (যুগ্মসরিব) ড. দো. দিরমেৌস দ ামসন ইস্কােন 



োমড ঘন সরকারর অরিসাস ঘ দকায়াে ঘামর বসবাস করমছন। এরপরও ইস্কােন োমড ঘমনর রজরনেন্ধাপঅপরারজর্া ভবমন সুরপররয়র োইপ 

বাসা দিময় আমবেন কমরমছন। 

আবার সুরক্ষা দসবা রবভামের উপসরিব শরীি দো. ির াে দ ামসন ২০১৭ সামলর ৫ জুন িানেরির রশমুল-৯ (এি োইপ) বাসা বরাদ্দ 

দপময়ও উঠমর্ পামরনরন। কারণ বরাদ্দ পাওয়ার প্রায় দুই বছর পরও বাসাটি  ারল  য়রন। উত্তরা ৬ নম্বর দসক্টমর ভাড়া বাসায় দেমক 

রর্রন অরিমস আসা- াওয়া করমছন। নতুন কমর বাসার জন্য আমবেন করমলও বরাদ্দ পানরন রর্রন। 

গৃ ায়ন ও েণপূর্ঘেন্ত্রী শ. ে. দরজাউল কররে সেকালমক বমলন, সরকারর কে ঘকর্ঘা-কে ঘিারীমের আবাসন সুরবিা রনরির্ করমর্ 

একারিক পররকেনা দনওয়া  ময়মছ। জরাজীণ ঘ পররর্যক্ত সরকারর বারড় দভমে নতুন বহুর্ল ভবনও রনে ঘাণ করা  মে। সরিব ও দেড-১ 

কে ঘকর্ঘামের জন্য ইস্কােন োমড ঘমন নতুন ১১৪টি সুরপররয়র োইপ বাসার কাজ দশষ  ময়মছ। নতুন প্রকেগুমলা দশষ  মল অমনক 

কে ঘকর্ঘার আবাসন সেস্যা দকমে  ামব। রর্রন বমলন, বাসা বরামদ্দ স্বের্া আনমর্ আবাসন পররেপ্তমরর কা ঘক্রমে অমোমেশন পদ্ধরর্ 

িালু করা  মব। 

অনুসন্ধামন দে া দেমছ, অমনক কে ঘকর্ঘা-কে ঘিারী সরকারর বাসা পাওয়ার প্রমলাভমন এক প ঘাময় গৃ ায়ন ও েণপূর্ঘ েন্ত্রণালময়র 

কে ঘকর্ঘামের োকাও রেময়মছন। অেি বরাদ্দ পানরন। আবার এেন কে ঘকর্ঘাও রময়মছন, রাজননরর্ক দ াোম াে োকায় র্ারা আমবেন 

করার সমে সমে বাসা দপময়  ামেন। অমনক দক্ষমে দকউ অবসমর দেমলও বাসা ছাড়মছন না। োরা দেমলও বাসা ব্যব ার করমছন 

র্ামের আত্মীয়স্বজন বা দছমলমেময়রা। সংরিষ্ট েপ্তর জানার পরও এ ব্যাপামর দকামনা ব্যবস্থা রনমে না। 

সরকারর আবাসন পররেপ্তমরর কে ঘকর্ঘারা জানান, িার োর তুলনায় সরকারর বাসা খুবই কে। িমল র রন  র্ শক্ত লরবং করমর্ 

পামরন, রর্রন র্র্ দ্রুর্ বাসা বরাদ্দ পান। 

এর িমল সরকারর আবাসন পররেপ্তরমক প্ররর্রনয়র্ রবড়ম্বনায় পড়মর্  মে। েন্ত্রী-এেরপ বা সরকামরর শীষ ঘ কে ঘকর্ঘারা র্ামের 

পছমন্দর ব্যরক্তমক বাসা বরাদ্দ দেওয়ার জন্য সুপাররশ করমছন। র্ারপরও আবাসন পররেপ্তর র্ামের বাসা রেমর্ পারমছ না। দকামনা 

বাসা  ারল  ওয়া োে েন্ত্রী বা প্রভাবশালী কে ঘকর্ঘার সুপাররশ রনময় দসটির জন্য আমবেন করমছন অমনমক। এেনও দে া দেমছ, একই 

বাসার জন্য একজন েন্ত্রী রর্ন-িারজমনর আমবেনপমে সুপাররশ কমরমছন! 

বর্ঘোমন দেমশ সরকারর কে ঘকর্ঘা-কে ঘিারীর সংখ্যা ১৩ লা  ৬২  াজার ২৯৮ জন। গৃ ায়ন ও েণপূর্ঘ েন্ত্রণালময়র র্থ্য অনু ায়ী, 

রাজিানীমর্ সরকারর কে ঘকর্ঘা-কে ঘিারীমের েমে আবাসন সুরবিা পামেন োে ১০ শর্াংশ। ৯০ শর্াংশ কে ঘকর্ঘা-কে ঘিারীই এই 

সুরবিার বাইমর।  ারা সরকারর বাসা পানরন র্ারা প্ররর্ োমস বারড় ভাড়া ভার্া পামেন। র্মব সরকারর বারড় ভাড়া ভার্া রনময় সন্তুষ্ট 

নন র্ারা। 

একারিকবার আমবেন কমর বাসা না পাওয়া এক কে ঘকর্ঘা সেকালমক বমলন, সরকারর বাসা দ ন দসানার  ররণ। বারবার আমবেন 

কমরও দকামনা বাসা পাওয়া  ায় না। ঢাকায় িাকরর কমর আবাসন সুরবিা না দপমল িলামিরাই অসাে। কারণ দবর্ন  া পাওয়া  ায় 

র্ার অমি ঘমকর দবরশই িমল  ায় বাসা ভাড়ায়। এ অবস্থায় ঢাকায় িাকরর কমর আবাসন সুরবিা না পাওয়ায় সরকারর কে ঘকর্ঘা-

কে ঘিারীরা সংসার িালামনার জন্য আয়-উপাজঘমনর অন্য উপায় দবমছ দনন। 

এ প্রসমে সরকারর আবাসন পররেপ্তমরর পররিালক দশ  আর্া ার দ ামসন সেকালমক বমলন, ের্ ৪০ বছমর সরকারর কে ঘিারীমের 

জন্য ঢাকায় নতুন দকামনা ভবন রনে ঘাণ  য়রন। প্ররর্রেন বাসার জন্য র্ার েপ্তমর কে ঘকর্ঘা-কে ঘিারীরা রভড় জোন। রকন্তু র্ার করার 

রকছু দনই। রর্রন বমলন, আবাসন পররেপ্তর বর্ঘোমন সবমিময় কিনন সেয় পার করমছ। কারণ, রাজিানীমর্ োে ৮ দেমক ১০ শর্াংশ 

কে ঘকর্ঘার আবাসন ব্যবস্থা রময়মছ। এরই েমে প্রায় ৭০০ বাসা দভমে দিলা  ময়মছ। 

বর্ঘোমন ঢাকা শ মর প্রায় িার লা  সরকারর িাকররজীবী রময়মছন। অেি বাসা আমছ োে প্রায় ১৫  াজার। এসমবর েমে আে  াজার 

এ, রব ও রস োইমপর বাসা। এগুমলা তৃর্ীয় ও িতুে ঘ দেরণর কে ঘিারীমের জন্য সংররক্ষর্। প্রেে দেরণর কযাডার, নন-কযাডার ও রির্ীয় 

দেরণর কে ঘিারীমের জন্য রময়মছ ছয়  াজার ৯৮৮টি বাসা। এসমবর েমে ৪৯টি বাংমলা, ২০টি রেরনস্টাস ঘ অযাপাে ঘমেন্ট ও ২১২টি 

সুরপররয়র দেরণর। এগুমলা েন্ত্রী, প্ররর্েন্ত্রী, উপেন্ত্রী বা গুরুত্বপূণ ঘ ব্যরক্তমের (সংরবরিবদ্ধ সংস্থার কে ঘকর্ঘা) বরাদ্দ দেওয়া  য়। এগুমলা 

বাে রেমল প্রেে ও রির্ীয় দেরণর কে ঘকর্ঘামের জন্য রড, ই ও এি োইমপর বাসা োমক ছয়  াজার ৭২৭টি। অেি এই দুই দেরণর 



কে ঘকর্ঘা রাজিানীমর্ রময়মছন প্রায় অি ঘলা । িমল র্ামের বাসা দপমর্  মেষ্ট রবড়ম্বনায় পড়মর্  য়। এ ছাড়া কময়কটি েন্ত্রণালময়র 

রনজস্ব প্রায় দুই  াজার বাসা রময়মছ। 

এর েমে রড-১, রড-২, ই, এি ও সুরপররয়র োইপ এবং বাংমলা ও রেরনস্টাস ঘ অযাপাে ঘমেমন্টর বাসা বরাদ্দ দেয় পররেপ্তর। এ, রব এবং 

রস োইপ বাসাগুমলা বরাদ্দ দেয় সংরিষ্ট েন্ত্রণালয়। রড-১ ও রড-২ োইমপর বাসায় প্রশাসরনক কে ঘকর্ঘা ও ব্যরক্তের্ কে ঘকর্ঘারা বসবাস 

কমরন। রড-১-এর অমনক বাসায় প্রেে দেরণর কে ঘকর্ঘারা বসবাস করমছন। এছাড়া ই, এি ও সুরপররয়র োইমপর বাসায় রসরনয়র 

স কারী সরিব দেমক সরিব পেে ঘাোর কে ঘকর্ঘারা বসবাস করমছন। এ দক্ষমেও  ার  র্ লরবং সুরবিা, রর্রন র্র্ ভামলা বাসা বরাদ্দ 

পামেন। এি োইমপর ২০১টি, ই ৭৬০টি, রড-১ এক  াজার ১৮২টি, রড-২ রর্ন  াজার ৬০০টি বাসা রময়মছ। এ ছাড়াও রময়মছ অস্থায়ী 

পূণ ঘ ভাড়া ২৬৬টি, অস্থায়ী রনি ঘাররর্ ৪৫০টি এবং সংররক্ষর্ পররর্যক্ত ২৪৮টি বাসা। 

বাসা বরাদ্দ না পাওয়া এক কে ঘকর্ঘা বমলন, বাসার স্বের্া রময়মছ। আবার এক ব্যরক্ত একারিক বাসা ব্যব ার করমছন, এ কোও 

সর্য। কারা একারিক বাসা ব্যব ার করমছন জানমর্ িাইমল ওই কে ঘকর্ঘা বমলন,  ামের োঠ প্রশাসমন দপারস্টং  মে, ঢাকায় সরকারর 

বাসা োকমল র্ামের দবরশরভােই ওই কে ঘস্থমল  াওয়ার আমে বাসা ছাড়মছন না। র্ারা পররবার রনময় নতুন কে ঘস্থমল দ াে রেমলও 

সরকারর বাসায় আত্মীয়স্বজন বা স্ত্রী, দছমলমেময়মের সরকারর বাসায় দরম   ান। আবার নতুন কে ঘস্থমল রেময় নতুন সরকারর বাসা 

পান। অেি রনয়ে রময়মছ, োঠ প্রশাসমন দপারস্টং  মল ঢাকায় সরকারর বাসা োকমল র্া দছমড় দ মর্  মব। 

আবাসন পররেপ্তর সূমে জানা দেমছ, ঢাকা ও িট্টোে ছাড়া রবভাে, দজলা ও উপমজলা প ঘাময় সরকারর বাসায় োকার ব্যাপামর 

কে ঘকর্ঘা-কে ঘিারীমের আে  কে। কারণ দবর্ন দেমক দ  অে ঘ বাসা বাবে দকমে দনওয়া  য়, ওই অমে ঘ সরকারর বাসার দিময় ভামলা 

বাসায় োকা সম্ভব। েিস্বল প ঘাময় অমনক সরকারর বাসা  ারল পমড় োমক। র্মব ঢাকা ও িট্টোমের রিে রভন্ন। 

পররেপ্তমর বাসা বরামদ্দর র্েরবর করমর্ এমস নাে প্রকামশ অরনচ্ছুক এক কে ঘকর্ঘা বমলন, 'একটি বাসার জন্য একজনমক এক লা  

োকা ঘুষ রেময় দেড় বছর িমর ঘুররছ। অেি বাইমর বাসা ভাড়া কমর োকমর্ রেময় প্রায় পুমরাোই িমল  ামে।' 

এ রবষময় জানমর্ িাইমল নের পররকেনারবে ও জা ােীরনের রবশ্বরবদ্যালময়র নের ও অঞ্চল পররকেনা রবভামের অোপক ড. 

আরেল মু াম্মে  ান সেকালমক বমলন, সরকারর সব কা ঘক্রে এ ন ঢাকামকরিক। র্াই ঢাকার রবমকিীকরণ রনময় সরকারমক রনরে ঘষ্ট 

পররকেনা রনমর্  মব। এরপর কে ঘকর্ঘামের আবাসন ব্যবস্থার পররকেনা রনমর্  মব। র্মব বর্ঘোমন সরকারর কমলারনগুমলামর্ 

দকামনাভামবই আে দেমক ১০ র্লার দবরশ ভবন রনে ঘাণ করা িনক  মব না। কারণ র্ামর্ সরকারর কমলারন োনসম্মর্  মব না। রর্রন 

বমলন, েিস্বমলর অমনক সরকারর বাসা  ারল োমক। দবরশ দবর্ন কাো পড়ায় অমনক কে ঘকর্ঘাই দসসব বাসায় োকমছন না। এসব 

রেকও সিনকভামব রবমবিনা করা েরকার।  

 


