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গৃহায়ন ও গণপূত ম ী শ ম রজাউল কিরম বেলেছন, ‘ঢাকার ব তল ভবেন রাজউেকর ২৪িট পিরদশন
দল  ১৮১৮িট  বািড়েত  অিনয়ম  পেয়েছ।  এ  বািড়র  মািলেকরা  অেনেকই  মতা,  রাজনীিত  ও  অেথ

ভাবশালী, তােদর ব াপাের িরেপাট করা হেব, এটা অেনেকই ভােবনিন। আিম িরেপাট সং হ কের তােদর
িব ে  ব ব া হেণর জ  রাজউকেক িনেদশ িদেয়িছ। রাে র সংিবধান েযাগ দয়িন, এেককজেনর
জ  এেককিট আইন হেব। আইেনর সমব ব া সকেলর জ  হেব। একিট বািড়েকও আমরা আইেনর
বাইের রাখেত চাই না।

গতকাল  বার  স নবািগচা  ঢাকা  িরেপাটাস  ইউিনিটর  সাগর- নী  িমলনায়তেন  ঢাকা  িরেপাটাস
ইউিনিট আেয়ািজত ‘িমট দ  িরেপাটাস’  অ ােন সাংবািদকেদর িবিভ  ে র উ ের ম ী  এসব কথা
বেলন।

গৃহায়ন  ও  গণপূত  ম ী  বেলেছন,  ‘ কােনা  রকম  নীিত  ও  অিনয়েমর ভতর িদেয়  ঢাকা  মহানগরী
কংি েটর  জ ােল  পিরণত  না  হাক।  মা েষর  জীবন  িবপ  না  হাক।  িনমতলী,  চিুড়হা া,  বনানীর
অি ঘটনার মেতা ঘটনা আর না ঘটকু। অ েমািদত নকশা, ফাকঁা জায়গা, অি িনবাপণ ব ব া, গ ােরজ
ছাড়া ভবন িনমাণ করেত দওয়া হেব না।’

ম ী  বেলন,  ‘আিম িত িত িদেয়িছ  বনানীর এফ আর টাওয়ােরর তদ  আেলার মখু দখেব,  আিম
আনি ত, তদ  িরেপাট সাংবািদকেদর সামেন আিম িনেয় এেসিছ এবং ৬২ জন কমকতােক অিভযু  কের
িরেপাট দওয়া স ব হেয়েছ। নীিতর ব াপাের ধানম ী শখ হািসনার িজেরা  টলােরে র ে  ৬২
জেনর িব ে  আইনগত ব ব া হেণর জ  রাজউকেক আিম িনেদশ িদেয়িছ’। িতিন বেলন, ‘পি কার
িনউেজর িভি েত আমরা তদ  করেবা। ইিতমেধ  িমিডয়ার িনউেজর উপর ভর কের ১২িট তদ  কিমিট
কেরিছ। ’

িতিন আেরা বেলন, পুেরােনা ঢাকার জ  আমরা িরেডেভলপেম ট াব িদেয়িছ। নতনু ঢাকায় এেকবাের
অিনয়েমর িবি ং েলা ভেঙ ফলেত হেব, যটােক আধিুনক যিু  িদেয় িটিকেয় রাখা যায়, স িবি ংেক
সভােব ব বহার উপেযাগী করেত হেব। এেকবাের অিনয়েমর িবি ং ভাঙা না হেল িসলগালা কের দওয়া

হেব। রাজউেকর সংি  অিফসার যথাযথ কাজ না করেল তােদর ধরার দািয়  যমন আমার,  তমিন
সকল নাগিরেকরও দািয়  রেয়েছ’। িতিন বেলন, ‘আমার ম ণালয়েক জনবা ব িত ােন পিরণত করেত
চাই। নকশা অ েমাদেন ১৬িট দ েরর অ েমাদন ি য়া পিরবতন কের আমার িনবাহী মতাবেল ১২িট
দ েরর অ েমাদেনর ধাপ বাদ িদেয়িছ। আমরা আইন কের িদেয়িছ ৫৩ িদেনর ভতের নকশা অ েমাদন
হেত হেব, ভূিমর ছাড়প , নামপ ন সাতিদেনর মেধ  হেত হেব। ’

ঢাকা িরেপাটাস ইউিনিটর সাধারণ স াদক কিবর আহেমদ খােনর স ালনায় িমট দ  িরেপাটাস অ ােন
াগত ব ব  রােখন সংগঠনিটর সভাপিত ইিলয়াস হােসন।

  ইে ফাক িরেপাট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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