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ভবেনর মে  eক হাজার 266িটেতi পয র্া  aি িনব র্াপণ য  রাখা হয়িন। ভবেন aি কা  বা a া  দুেয র্ােগ 
জরুির aব ায় নামার জ  িবক  ি িড়র ব া রাখা বা তামূলক। িক  832িট ভবেন যথাযথভােব জরুির ি িড় 
রােখনিন ভবন মািলকরা। e ছাড়া 677িট ভবেন েকােনা ধরেনর জরুির ি িড়i রাখা হয়িন। জরুির ি িড়র ােন 
িবিভ  ধরেনর িতব কতা েরেখ ব  কের রাখা হেয়েছ। আবার ায়ী াপনা কের েকােনা েকােনা ভবেনর ি িড় 
বহার aনুপেযাগী কের রাখা হেয়েছ। আবািসক aনুেমাদন িনেলo 235িট ভবন বািণিজয্কভােব বহার করার 
মাণ েপেয়েছ রাজuক। e ছাড়া aনাবািসক কােজ বহার করা হে  5৯িট ভবন। eকi সে  পািক র্ংেয়র জায়গা 

a  কােজ বহার কেরন 41৯িট বহুতল ভবেনর মািলক।     

রাজuেকর আটিট a েলর মে  সবেচেয় েবিশ 58৯িট বহুতল ভবন রেয়েছ বনানী, গুলশান, বািরধারা, ভাটারা, 
আফতাবনগর eবং কারoয়ান বাজার eলাকা িনেয় গিঠত চার নমব্র a েল। oi eলাকায় 458িট ভবেন নানা 
ধরেনর িট েপেয়েছ রাজuক। e a েলর চারিট সরকাির িত ানo তােদর বহুতল ভবেনর নকশা েদখােত 
পােরিন। িমরপুর, েমাহা দপুর, ঢাকা কয্া নেম , সাভার o u রা eলাকা িনেয় গিঠত িতন নমব্র a েল 522িট 
ভবেনর মে  33িট েবসরকাির eবং 39িট সরকাির বহুতল ভবেনর নকশা পাoয়া যায়িন। িতন নমব্র a েলর 
362িট ভবেন িট পাoয়া েগেছ। 

মিতিঝল, আরামবাগ, প ন, িখলগাঁo, সােয়দাবাদ, যা াবাড়ী, মাতুয়াiল o গাuিছয়া িনেয় গিঠত রাজuেকর ছয় 
নমব্র a েল 497িট ভবেনর মে  28৯িট ভবন নকশা েদখােত পােরিন। e ছাড়া ধানমি , লালবাগ, হাজারীবাগ, 
েকরানীগ  o বিসলা িনেয় গিঠত পাঁচ নমব্র a েল 421িট বহুতল ভবেনর মে  ৯3িট েবসরকাির িত ান নকশা 
েদখােত পােরিন। a লিটর 21িট িত ােনর নকশায় িবচুয্িত েপেয়েছ রাজuক। eক নমব্র a েল 21িট বহুতল 
ভবেনর মে  দুিটর, দুi নমব্র a েলর 94িট ভবেনর মে  সাতিটর, সাত নমব্র a েলর ৯2িট ভবেনর মে  
53িটর eবং আট নমব্র a েলর 59িট বহুতল ভবেনর মে  সাতিটর ভবন মািলক নকশা েদখােত থ র্ 
হেয়েছন।সংবাদ সে লেন গৃহায়ণ o গণপূত র্ ম ী শ ম েরজাuল কিরম বেলন, ‘পিরদশ র্ন েশেষ ভবন মািলকেদর 
নানা ধরেনর aিনয়ম o নকশা তয্েয়র িচ  uেঠ eেসেছ। aিনয়ম কের বানােনা eসব ভবেনর িবরুে  ব া 
েনoয়া হেব। e িবষেয় কাuেক ছাড় েদoয়া হেব না।’ 

 


