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ঢাকায় বহুতল ভবেনর aননুেমািদত aংশ েভে  েফলার সুপািরশ 
 গণপূত র্ ম ণালেয়র িরেপাট র্ 

মিশuর রহমান খান ॥ রাজধানীর বনানী গুলশান বািরধারাসহ িবিভ  eলাকায় েবসামিরক িবমান চলাচল কতৃর্পে র (েবিবচক) িনয়ম 
ভ  কের aৈবধভােব িনম র্াণ করা হেয়েছ শত শত বহুতল ভবন। eসব বহুতল ভবেনর aনুেমাদেনর বাiের aিতির  aংশ েভে  
েফেল বা িসলগালা কের বহার aনুপেযাগী করার সুপািরশ কেরেছ গণপূত র্ ম ণালয়। ei িস া  বা বায়েন িবেশষ পিরক না 
হণ করা হেয়েছ, iেতামে i তা বা বায়েনর ি য়া শুরু হেয়েছ বেল জািনেয়েছন গৃহায়ন o গণপূত র্ম ী শ ম েরজাuল কিরম 

eমিপ। eকi সে  আগুেন িত  eফআর টাoয়ােরর আশপােশ সকল বহুতল ভবন েবিবচক িনধ র্ািরত সেব র্া  u তার (সেব র্া  
261 েথেক-299 ফুট) সীমা লংঘন কেরেছ েসসব ভবেনর ন া aনুেমাদন ি য়া পরী া করেত বলা হেয়েছ। েকান কার aিনয়ম 
পাoয়া েগেল তােদর িবরুে  শাি মূলক ব া েনয়ারo সুপািরশ কেরেছ ম ণালয়। বুধবার বনানীর eফআর টাoয়ােরর িনম র্াণ িট 
িনেয় গিঠত গৃহায়ন o গণপূত র্ ম ণালেয়র িবেশষ তদ  কিমিটর িরেপােট র্ নানা সুপািরশ uেঠ আেস। বুধবার গণপূত র্ম ী শ ম 
েরজাuল কিরম eমিপ থমবােরর মেতা সাংবািদকেদর সামেন গৃহায়ন o গণপূত র্ ম ণালেয়র েকান ভবেনর aিনয়ম o দুন িতর 
িরেপাট র্ জনসমে  কাশ কেরন। 

গৃহায়ন o গণপূত র্ ম ণালেয়র aিতির  সিচব iয়াকুব আলী পােটায়ারীর েনতৃেত¦ গিঠত আট সদে র কিমিট e িরেপাট র্ কাশ 
কের। ম ণালেয়র e কিমিটর দ  িরেপােট র্ eফআর টাoয়ােরর মেতা বা েয েকান দুঘ র্টনা eড়ােত বা িতেরাধ করেত ভবন িনম র্ােণ 
সরকােরর িনয়ম মানেত েবশ িকছু গুরুতব্পূণ র্ সুপািরশ কের। eেত বলা হয়, েয েকান কার দুঘ র্টনা eড়ােত ভিব েত ন া 
aনুেমাদন, নামজাির, ব ক,aনুমিত, হ া র iতয্ািদ সকল ে ে  েতয্ক কম র্কত র্া-কম র্চারী তােদর নাম, পদিব, আiিড (যিদ 
থােক)সহ সব্া র িনি ত করেত রাজuেকর েচয়ার ানেক বলা হেয়েছ। eছাড়া বনানীর eফআর টাoয়ার সংল  সকল বহুতল ভবন 
েবিবচক িনধ র্ািরত সেব র্া  u তার সীমা ল ন কেরেছ তার ন া aনুেমাদন ি য়া পরী া করা। eেত েকান কার aিনয়ম পাoয়া 
েগেল দায়ী ি েদর িবরুে  ব া হেণর কথা বলা হেয়েছ। িরেপােট র্ বলা হয়, বনানী eলাকায় িনয়েমর বাiেরর aিতির  
u তায় িনিম র্ত ভবনগুেলােক িনয়েমর মে  আনেত aিতিরি  aংশটুকু েভে  েফলা বা aপসারণ করা েযেত পাের। aথবা eফ আর 
টাoয়ােরর মেতা বহার িনিষ  করার পরামশ র্ দান করা হেয়েছ। রাজধানী u য়ন কতৃর্পে র (রাজuক) সকল aনুেমািদত ন ার 
কিপ রাজuেকর েরকড র্রুম, সংি  aথরাiজড aিফসার, মাঠ পয র্ােয়র পিরদশ র্ক o সংি  নিথেত রাখা o রাজuেকর oেয়বসাiেট 
রাখেত বলা হেয়েছ। যােত েয েকu তা েয েকান সময় েয েকান ভবেনর ন া পরী া করেত পাের। 

রাজuেকর কম র্কত র্া-কম র্চারীেদর কােজর গিত বাড়ােত aথরাiজড aিফসারেদর বািষ র্ক েগাপনীয় িতেবদেন িতসব্া রকারী 
কম র্কত র্া িহেসেব ম ণালেয়র েকান কম র্কত র্ার সব্া র রাখার িবষয়িটেক িবেবচনা করেত সুপািরশ করা হয়। eিট বা বায়েনর জ  
গণপূত র্ ম ণালেয়র aিফস আেদশ দােনর পরামশ র্ েদয় কিমিট। eকi সে  aথরাiজড aিফসারেদর িনেয়াগ o বদিল স ণ র্ 
ম ণালেয়র aধীেন আনারo সুপািরশ কের কিমিট। রাজuেকর স ি  শাখার a ব াপনা দূর কের নাগিরক দুেভ র্াগ কমােত o 
কােজ শৃ লা আনেতo সুপািরশ কেরেছ কিমিট। িরেপােট র্ রাজuেকর aভয্ রীণ সং ার আনেত বলা হেয়েছ। িরেপােট র্ রাজuেকর 
eে ট শাখার স ািদত সকল কােজর সে  সদ  পিরক না o সদ  u য়ন o িনয় ণ eর সংি তা থাকায় eে ট শাখার সকল 
কােজ ei দুজন সদ সহ রাজuেকর েচয়ার ানেক aবিহত কের কাজ করেত বলা হেয়েছ। eছাড়া aথরাiজড aিফসারসহ িবিস 
কিমিটর সদ েদর েকান ে শেন সেব র্া  3 বছেরর েবিশ না থাকেত বলা হেয়েছ। eেত কের ন া aনুেমাদনসহ সািব র্ক কােজ 
সকল কার aিনয়ম দূর করেত সহায়ক হেত পাের। 3119 eর iমারত িবিধমালা aনুযায়ী িনিম র্ত সকল ভবন পরী া কের ভবেনর 
ায়ীতব্, জরুরী িনগ র্মন বা aি  িনরাপ ামূলক ব া সংেযাজন কের ভবন বহার uপেযাগী o িনরাপদ করেত িবেশষ  কিমিট 

গঠেনর কথা সুপািরশ কের কিমিট। eকi সে  ei িবেশষ  কিমিট কতৃর্ক সুপািরেশর পর ভবেনর সম া সমূহ িচি ত কের 
সংেশাধন পূব র্ক িবেশষ  কিমিটর িরেপােট র্র িভি েত aকুেপি  সািট র্িফেকট হণ বা তামূলক করার কথা বলা হেয়েছ। ভবেনর 
মািলক বা বহারকারী কতৃর্ক aভয্ েরর ি িড় aি  িনরাপদ ি িড়, াকৃিতকভােব আেলা- বাতাস সরবরােহর জ  iমারেতর 
জানালা,aভয্ রীণ িডজাiন বা বহার পিরবত র্ন কের ব  কের িদেয় বা সংকুিচত করেত েযন পাের েসজ  iমারত িবিধমালা েকাড 
যথাযথভােব মানেত ব া হেণর কথা বলা হেয়েছ। eছাড়াo েয সকল iে িরয়র সাম ী ে েমবল তা বহার না করেত পােরন 



েসজ  রাজuক েযেনা ব া েনয় o e সকল uপকরেণর ফায়ার েরিটং িলিপব  থাকা বা নীয় েসভােব ব া হেণর কথা বলা 
হেয়েছ। সকল কার ভবেনর aি  িনরাপ া িনি ত করেত রাজuেকর েনতৃেতব্ ফায়ার সািভ র্স, oয়াসা o সংি  িসিট কেপ র্ােরশেনর 
সমনব্েয় eকিট জেয়  কিমিট গঠেনর কথা বলা হেয়েছ। oi কিমিট রাজuেকর আoতাধীন 9 িট েজােন বহুতল ভবেনর ƣ মািসক 
িভি েত পিরদশ র্ন করেব। eর মা েম ফায়ার ে য়ার, ফায়ার েহাস, ফায়ার e িটংগুiশােরর েময়াদ o কায র্কািরতা িতিট ভবেন 
পরী া করেব। eর মা েম িনরাপদ বিহগ র্মন o জনিনরাপ ামূলক ব্ া িনি ত করেত সরকােরর গৃহীত িবিভ  ব া েয়ােগ 
ভবন মািলকেদরেক েয়াজনীয় িশ ণ দােনর কথা বলা হেয়েছ। eকi সে  তােদরেক সরকােরর িনয়ম মানেত েয়াজেন 
আেদশ াপন বা িবধান জাির করেত বলা হেয়েছ। 

e িবষেয় জানেত চাiেল েবসামিরক িবমান চলাচল কতৃর্পে র পিরচালক eয়ার ািফক িসে ম (eিটeস) নুরুল iসলাম জনক েক 
বেলন, িনিব র্ে  িবমান চলাচেলর সব্ােথ র্ আiনানুযায়ী eলাকা েভেদ বনানীসহ িবিভ  ােন সব র্িন  261 ফুট েথেক সেব র্া  299 ফুট 
পয র্  চু বহুতল ভবন িনম র্ােণর ছাড়পে র মা েম aনুমিত িদেয় থািক। স িত ভবয়াবহ aি কা-ে◌ eফআর টাoয়ারিট িনম র্াণ 
করেত সেব র্া  299 ফুট বা 29 তলা পয র্  ভবন িনম র্ােণর aনুমিত দান করা হেয়েছ। eর বাiের বনানী eলাকায় িনয়মানুযায়ী 
বহুতল ভবন িনম র্াণ করা যায় না। তেব ভবন িনম র্ােণর o পিরদশ র্েনর আiন েয়ােগর মূল দািয়তব্ রাজuেকর। তাi িবি ং েকাড 
মানেছ িক না তা তারাi সবেচেয় েবিশ ভূিমকা পালন করেবন। 

e িবষেয় গৃহায়ন o গণপূত র্ম ী শ ম েরজাuল কিরম eমিপ জনক েক বেলন, রাজধানীর বনানীর eফআর টাoয়ােরর ভবয়াবহ 
aি কা-ে◌র পর ভবনিটর ন া aনুেমাদন o িনম র্ােণর িবষেয় গিঠত গৃহায়ন o গণপূত র্ ম ণালেয়র কিমিটর িরেপাট র্ aনুযায়ী সকল 
সুপািরশ আমরা পিরপূণ র্ভােব বা বায়ন করব। eসব সুপািরশ শুধু eফআর টাoয়ার বা oi eলাকার ভবেনর ে ে  েযাজয্ হেব তা 
নয়। কিমিটর সুপািরশ গুলশান, বনানী, বািরধারা, u রা িকংবা েমাহা দপুর শুধু নয় সম  রাজধানীেত েবসামিরক িবমান চলাচল 
কতৃর্পে র িনধ র্ািরত সীমানা েমেন িনিম র্ত সকল বহুতল ভবেনর জ i eিটi েযাজয্ হেব। আমরা iেতামে i িনিম র্ত eসব বহুতল 
ভবেনর aনুমিতর বাiের aিতির  aংশ েভে  েফলার বা িসলগালা কের বহার aনুপেযাগী করার পিরক না হণ কেরিছ। যা 
বা বায়েনর ি য়া শুরু কেরিছ। পয র্ায় েম তা বা বায়ন করা হেব।  
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