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সিঠক িনয়ম েমেনi হয়। িক  পরবত  সমেয় রাজuেক আরo িতনিট তলা বৃি র আেবদন কের তারা। েসখােন 
আেবদেনর ি য়া সিঠক িছল। িক  aনুেমাদেনর ি য়া সিঠক িছল না। িব মান আiেনর পিরবেত র্ aতীেতর 
আiেন oi িতনিট তলার aনুেমাদন েদoয়া হয়। e ছাড়া 2৯ েথেক 34 তলা পয র্  aংেশর eকিট নকশা 
মািলকপ  রাজuেক uপ াপন করেলo েস-সং া  েকােনা ত  রাজuেক েনi। eমনিক ভবেনর তলা বাড়ােত 
হেল েয িফ িদেত হয়, তার eকিট রিসদ জমা িদেয়িছল তারা। রিসদিট পরী া কের েদখা েগেছ, oi টাকা 
রাজuেকর aয্াকাuে  জমা হয়িন। হয়েতা দালাল চে র মা েম তারা রাজuেকর বাiের েথেক aিতির  
তলাগুেলার aনুেমাদন কিরেয়েছ। ফেল 29 তলার oপেরর তলাগুেলা স ণ র্ aৈবধ। eগুেলা েভেঙ েফলা হেব।  
 
িতিন বেলন, ভবেনর মািলকপ  31, 32 o 33 তলার িবপরীেত eকিট াংক েথেক ঋণo িনেয়েছ। যারা ঋণ 
িদেয়েছ, েসটা সিঠক হয়িন। তদ  িতেবদেন বলা হয়, iমারত িনম র্াণ িবিধমালা 2৯৯7 জাির হoয়ার পরo 
2৯95 সােলর পুরেনা িবিধমালায় 27 তলা েথেক 29 তলা পয র্  aনুেমাদন েদoয়া হয়। ei দায় রাজuেকর 
তৎকালীন েচয়ার ান হুমা ন খােদম eড়ােত পােরন না। 266 ফুট u তা পয র্  েবসরকাির িবমান চলাচল 
কতৃর্পে র িনধ র্ারণ করা থাকেলo 2৯4 ফুট u তার ভবেনর aনুমিত েদoয়া হেয়েছ। e দায় aথরাiজড 
aিফসার ƣসয়দ মকবুল আহেমদ o সহকারী aথরাiজড aিফসার বদরু ামােনর। তােদর িবরুে  চিলত আiন 
o িবিধ aনুযায়ী রাজuক ব া েনেব। eসেবর সে  ভূিম মািলক o েডেভলপার রূপায়ণ eে ট aয্া  
হাuিজংেয়র মািলক জিড়ত। eরi মে  তােদর নােম মামলা হেয়েছ। আiন aনুযায়ী তােদর িবরুে  ব া 
েনoয়া হেব। 
 
eেত আরo বলা হয়, eফ আর টাoয়ােরর 27 েথেক 29 তলা পয র্  নকশা aনুেমাদেন িবিধ ল ন করা হেয়েছ। 
ei aনুেমাদেনর সে  জিড়ত িছেলন রাজuেকর সােবক েচয়ার ান েমা. হুমা ন খােদম, রাজuেকর সােবক েবাড র্ 
সদ  িডeম াপাির, সােবক নগর পিরক নািবদ জািকর েহােসন, সােবক ধান েকৗশলী েমা. সাiদুর রহমান, 
সােবক aথরাiজড aিফসার-3 ƣসয়দ মকবুল আহেমদ, সােবক সহকারী পিরচালক েমাহা দ u াহ o িলজ 
হীতা ƣসয়দ েমা. েহাসাiন iমাম ফারুক।  

 
ভবনিটর িনম র্াণকােল যােদর দািয়তব্ পালেনর কথা িছল, তারা সিঠকভােব দািয়তব্ পালন কেরনিন। তারাo দায়ী। 
তারা হেলন- ধান iমারত পিরদশ র্ক মাহবুব েহােসন সরকার, iমারত পিরদশ র্ক েমা. আ ল গিন, আoর েজব 
িসি কী না , আoলাদ েহােসন, আবু মুছা, নজরুল iসলাম, িসরাজুল iসলাম, আ স সা ার, েব াল েহােসন, 
আলী আজম িময়া, েমা ফা জামান, েমা. নুর আলম, জালাল uি ন, সুেরাত আলী রােসল, েমা. িসরাজ, শoকত 
আলী, iমরুল কিবর, iিলয়াস িময়া, নজরুল iসলাম o েমা. খায়রু ামান। 
 
aৈবধভােব িনিম র্ত aংেশর ব ক aনুমিত েদoয়ার ে ে  রাজuেকর যারা জিড়ত িছেলন তারা হেলন- রাজuেকর 
তৎকালীন সদ  (eে ট) েরজাuল কিরম তরফদার, পিরচালক (স ি  o ভূিম) শামসুল আলম, uপপিরচালক 
(eে ট o ভূিম) মুহা দ শoকত আলী, সহকারী পিরচালক শাহ েমা. বদরুল আলম, সহকারী পিরচালক 
জাহানারা েবগম, aিফস সহকারী কাম কি uটার aপােরটর মিজবুর রহমান েমা া।  
 
eফ আর টাoয়ােরর aৈবধ নকশা aনুেমাদেন সহায়তাকারী িহেসেব াথিমকভােব aথরাiজড aিফসার ƣসয়দ 
নাজমুল হুদা, সহকারী aথরাiজড aিফসার েমা. বিশর uি ন খান, রূপায়ণ হাuিজং eে েটর দািয়তব্ া  ি । 
3116 েথেক 3119 সাল পয র্  eফ আর টাoয়ােরর aৈবধ aংশ িনম র্াণকােল েযসব কম র্কত র্া-কম র্চারী তদারিকর 
দািয়তব্ পালন কেরেছন o aৈবধ aংশ ব ক রাখার aনুমিত িদেয়েছন, তােদর িবরুে  িবভাগীয় ব া হণ করা 
েযেত পাের।  



 
e ছাড়া 34 তলা নকশািটর ƣবধতা েদoয়ার জ  িবিভ  েরিজ াের aৈবধ eি  o iসুয্ েদখােনা, ঋণ হেণর 
aনুমিত, ব ক aনুমিত দানসহ নানা aিনয়েমর সে  যারা জিড়ত িছেলন তারা হেলন সােবক aথরাiজড 
aিফসার-3 ƣসয়দ মকবুল আহেমদ, eিটeম কামরু ামান খান, ƣসয়দ নাজমুল হুদা, সােবক সহকারী aথরাiজড 
aিফসার বদরু ামান িময়া, সােবক সহকারী aথরাiজড aিফসার-3 বিশর uি ন খান, তৎকালীন নকশা জমা 
হণকারী iমরুল কিবর, েমা. শoকত আলী, u মান সহকারী মুহা দ আ র রহমান, u মান সহকারী 

(সামিয়ক বরখা ) েমা. সিফu াহ, িন মান সহকারী কাম মু া িরক মিজবুর রহমান েমা া, সােবক ত াবধায়ক 
জাহানারা েবগম, িবষয় পিরদশ র্ক েমা. েমেহদু ামান, সহকারী পিরচালক শাহ েমা. সদরুল আলম, uপপিরচালক 
মুহা দ শoকত আলী, পিরচালক (ে ষণ) শামসুল আলম, সদ  eে ট েরজাuল কিরম তরফদার, ত াবধায়ক 
েমাফাে ল েহােসন, তৎকালীন সহকারী পিরচালক eমদাদ আলী িবশব্াস, uপপিরচালক (ে ষণ) মুহা দ শoকত 
আলী, পিরচালক (ে ষণ) আ াহ আল বাকী, সদ  (ে ষণ) আ i ম েগালাম িকবিরয়া, aিফস সহকারী 
eনামুল হক, তৎকালীন iমারত পিরদশ র্ক নজরুল iসলাম।  
 
যােদর aবেহলায় eসেবর তয্য় ঘেটেছ েসসব কম র্কত র্া-কম র্চারীর মে  রেয়েছন- তৎকালীন িনব র্াহী েকৗশলী 
েমা. iয়ািমন, সােবক aথরাiজড aিফসার ƣসয়দ নাজমুল হুদা, aথরাiজড aিফসার শামসুর রহমান, সােবক 
সহকারী aথরাiজড aিফসার বিশর uি ন খান, aথরাiজড aিফসার মাহবুব েহােসন সরকার, iমারত পিরদশ র্ক 
আoর েজব িসি কী না  o নজরুল iসলাম। ভিব েত যােত e ধরেনর aিনয়ম না ঘেট e জ  কিমিট েবশ 
কেয়কিট সুপািরশo িদেয়েছ। eসব সুপািরেশর মে  রেয়েছ েতয্েকর  নামসহ সব্া র করা, u তা 
ল নকারী a া  ভবন শনা  কের ব া েনoয়া, eে ট শাখার কায র্ ম রাজuেকর েচয়ার ানেক aবগত 
করা, িবি ং েকাড কিমিটর েময়াদ দুi বছর িনধ র্ারণ ভৃিত।  
 
ভবনগুেলােত শুধুi aিনয়ম :চুিড়হা া য্ােজিড o eফ আর টাoয়ােরর aি কাে র পর রাজধানী u য়ন কতৃর্প  
(রাজuক) রাজধানীর বহুতল ভবেনর ত  সং েহ মােঠ নােম। e পয র্  eক হাজার 929িট ভবেনর ত  সং হ 
কের। eর মে  542িট ভবেনর নকশা েদখােত থ র্ হয় মািলকপ । e ছাড়া 318িট ভবেনর aনুেমাদন িদেয়েছ 
রাজuক ছাড়া a া  কতৃর্প । রাজuেকর aনুেমাদন আেছ eক হাজার 247িটর। 55িট সরকাির ভবন নকশা 
দশ র্ন কেরিন। eসব ভবেনর মে  ঊধব্র্মুখী তয্য় ঘেটেছ 38িট, েসট াক o a া  তয্য় আেছ 785িটেত। 

a া  সং ার aনুেমাদন েদoয়া 43িট ভবেনর ঊধব্র্মুখী o 75িট ভবেনর েসট াক o a া  তয্য় ঘেটেছ। 
নকশা তীত িনিম র্ত হেয়েছ 589িট ভবন। aি িনব র্াপণ য  আেছ 64৯িটেত। aি িনব র্াপণ য  েনi eক হাজার 
266িটেত। aি িনব র্াপণ ি িড় যথাযথ আেছ 897িটর। যথাযথ েনi 832িটর। aি িনব র্াপণ ি িড় েনi 677িটর। 
আবািসক aনুেমাদন িনেয় বািণিজয্ক কায র্ ম চলেছ 235িটেত। আবািসক aনুেমাদন িনেয় a-আবািসক বহার 
চলেছ 5৯িটেত। 41৯িটর পািক র্ং ল a  কােজ বহূত হে ।  

 


