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ই কােনর নকশার বাইের ক  থাকেব না - আবার আেলা কেব সংসদ ভবেন 

মিসউর রহমান খান 

 

জাতীয় সংসদ ভবনেক িব াত পিত ই ইসােডার কােনর ল নকশায় ফরােনার কােজ হাত দওয়া হে । এর অংশ িহেসেব ল ভবেনর 
অ ায়ী শতািধক ক  ভেঙ ফলার কাজ সে েরই  করেত যাে  সংসদ সিচবালয়। অ ায়ী কে র বতমান অিফস েলা ল ভবেনর 
বাইের সিচব হাে েল ানা র করা হেব। সখােন থাকা কমকতা-কমচারীেদরও অ  সিরেয় নওয়ার পিরক না করা হেয়েছ। আগামী ৮ 
সে র একাদশ সংসেদর চ থ অিধেবশন  হেব। যার ময়াদ বই সংি  হওয়ার আভাস িমেলেছ। এই অিধেবশন শষ . হওয়ার 

পরপরই এসব ক  ভাঙার কাজ  হেত পাের। তেব কত েলা ক  ভাঙা হেব স াপাের এখনও িক  িনি ত করা যায়িন। এ ছাড়া সংসেদর 
সীমানায় িবএনিপর িত াতা ও সােবক রা পিত িজয়াউর রহমােনর কবর এবং ি কার ও ড  ি কােরর বাসভবনসহ অ া  াপনার 
িবষেয় এখনও কােনা িস া  হয়িন। িবেদশ থেক ল নকশা সং েহর পরও িজয়ার কবর সংসেদর সীমানায় পেড়েছ িক-না, তা এখনও 
িনি ত করেত পােরিন াপত  অিধদ র। ল নকশায় ফরার উে াগ স েক সংসদ সিচবালেয়র িসিনয়র সিচব ড. জাফর আহেমদ খান 
সমকালেক বেলন, ল ভবেনর অভ ের অ ায়ী ক েলা পযায় েম সিরেয় নওয়া হেব। চ া থাকেব যত র স ব ই কােনর ল নকশায় 
িফের যাওয়ার। িতিন বেলন, িবিভ  সমেয় েয়াজেনর তািগেদ সংসেদর ভতের কােঠর াচীর িদেয় অ ায়ী ক েলা তির করা হেয়িছল। 
সংসেদর কােজ সরাসির স ৃ  এমন িবভাগ েলা রেখ বািক েলা পযায় েম সিরেয় নওয়ার পিরক না রেয়েছ। িতিন জানান, সিচব 
হাে েল অব ানরতেদর সিরেয় নওয়া এবং সংসেদর অ েদর আবাসেনর জ  ত ম ণালেয়র কােছ ৫০০ াট চাওয়া হেব। এসব াট 

পাওয়া গেল সিচব হাে ল খািল কের সখােনই িক  অিফস ানা র করা হেব। পিত ই কান িতর সে  স িত রেখ এ ভবেনর নকশা 
কেরেছন। ভবেনর ছােদ বহার করা হেয়েছ কােচর ইট। বাতাস ও েযর আেলা যােত অনায়ােস েবশ করেত পাের, স জ  িত েকর চার 
ভােগর এক ভাগ খািল বা ভেয়ড িহেসেব রাখা হেয়েছ- যােত ব িতক আেলা ছাড়াই িদেনর বলায় কাজ করা যায়। িক  বতমােন সংসদ 
ভবেন ব িতক আেলা ছাড়া কাজ করার েযাগ নই। কারণ আেলা ও বাতাস ঢাকার বিশর ভাগ পথ ব  হেয় গেছ িবিভ  াপনা তিরর 
ফেল। এমনিক লেকর পােড় অবি ত ক েলার বিশরভােগও এখন িদেনর বলায় িব ৎ ছাড়া অ কার থােক।  
৫৮ হাজার ৩২৭ দশিমক ৫৯ বগিমটার এলাকায় অবি ত সংসদ এলাকার মে  পালােম  ভবেনর অব ান িতন দশিমক ৪৪ একর জিমেত। 
পাশাপািশ উ র াজা এক দশিমক ৪৬ একর, দি ণ াজা চার দশিমক ৯৮ একর এবং বািক জিমেত আবািসক ভবন, হাে ল, বাগান, রা া, 
লক ইত ািদ রেয়েছ। ভবন কমে ে  ৫০  সাপান, ৩৪০  শৗচাগার, এক হাজার ৬৩৫  দরজা, ৩৩৫  জানালা, ৩০০  পা শন দয়াল, 

িতন হাজার ৩৩০ দশিমক ৫৭ বগিমটার কােচর শাটার, প চ হাজার ৪৩৪ দশিমক ৮৩ বগিমটার কােঠর শাটার এবং িতন হাজার ৭৩৮ 
ঘনিমটার কােঠর ােনল রেয়েছ। ভবেনর সেবা  তলা  বা লেভল ১০ বহায িবিভ  য পািতর জ  িনধািরত। গণ ত িবভােগর িহসাব 
অ যায়ী, ই কােনর নকশায় ভবেনর কে র সং া থাকার কথা ৪শ'। িক  এখন আেছ ৫শ'রও বিশ। বড় ক েলােত কােঠর িবভাজন িদেয় 
অেনক ছাট ক  তির করা হেয়েছ। এই ভবেন ক ীয় শীতাতপ িনয় েণর ব া থাকেলও নকশাবিহ ত এসব কে র জানালার পােশ 



আলাদা শীতাতপ য  লাগােনা হেয়েছ। এটা করেত িগেয় অেনক জানালা ব  কের দওয়া হেয়েছ। পি ম েক সিচেবর কে র সামেনর উ ু  
জায়গা কাচ িদেয় িঘের ন ন এক  ক  বানােনা হেয়েছ। া িতকভােব আেলািকত এই জায়গা  এখন ায়-অ কার। সংসেদর গণ ত 
িবভােগর িনবাহী েকৗশলী ফজ ল হক বেলন, াথিমকভােব কত েলা ক  ভাঙা হেব তা এখনও যাচাই-বাছাই করা হয়িন। তেব লাই ং 
এিরয়া ব  কের বানােনা ক েলা ভাঙার িবষেয় িনেদশনা পাওয়া গেছ। িতিন বেলন, আগামী অিধেবশন শষ হওয়ার পরপরই অ ায়ী ক  
ভাঙার কাজ র আশা করা যাে । তেব ১৫ সে েরর আেগ  করার স াবনা নই বেল িতিন ম  কেরন। আেরক ে র জবােব িতিন 
বেলন, অ ায়ী কে  এখন যসব অিফস রেয়েছ স েলা সিচব হাে েল ানা েরর কথা রেয়েছ। সিচব হাে েল এখন যসব কমকতা অব ান 
করেছন তােদর সিরেয় নওয়ার জ  গণ েতর কােছ িক  াট চাওয়া হেয়েছ। তােদর সিরেয় নওয়ার জ  সমেয়র েয়াজন। িতিন আরও 
বেলন, াপত  অিধদ র নকশা যাচাই-বাছাইেয়র পর বলা যােব কত েলা ক  নকশার বাইের রেয়েছ। ২০০৯ সােল আওয়ামী লীগ সরকার 
গঠেনর পর থেকই সংসেদর ভতের-বাইের িজয়ার কবর অপসারেণর িবষেয় পে -িবপে  নানা আেলাচনা সামেন আেস। িবিভ  সমেয় এ 
িনেয় রাজৈনিতক মাঠও গরম কেরেছন রাজনীিতিবদরা। লাইেয় শষ হওয়া সবেশষ বােজট অিধেবশেনও িজয়ার কবর সিরেয় নওয়ার দািব 

েলেছন ি িবষয়ক ম ী আ ক ম মাজাে ল হক।  ২০১৪ সােল এ িনেয় ল রাজৈনিতক িবতেকর মে ই ধানম ী ও সংসদ নতা 
শখ হািসনার িনেদেশ রাে র পনিসলভািনয়া িব িব ালেয়র মহােফজখানায় সংরি ত ল নকশা সং েহর উে াগ নয় সংসদ 

সিচবালয়। সরকােরর প  থেকও জানােনা হয়, ল নকশা হােত পাওয়ার পেরই িজয়ার কবর সরােনার িবষেয় িস া  নওয়া হেব। গত 
বছেরর ২৮ অে াবর এই নকশা ধানম ীেক দখােনা হয়। এরপর ওই নকশার কিপ াশনাল আকাইভ, াপত  অিধদ র ও সংসদ সিচবালেয় 
সংর েণর জ  রাখা হয়। ল নকশা ধানম ীেক দশেনর সময় সখােন উপি ত িছেলন াপত  অিধদ েরর ধান পিত কাজী গালাম 
নািসর। িতিন সমকালেক জািনেয়েছন, সংসেদর ল নকশার কিপ তােদর দওয়া হেয়েছ। িক  এ িবষেয় তারা সরকার বা সংসেদর কাছ থেক 
কােনা িলিখত িনেদশনা এখনও পানিন। তাই নকশা অ যায়ী ল ভবেনর মে  বা সংসেদর সীমানায় নকশাবিহ ত াপনা কান , তা যাচাই-

বাছাই করা হয়িন। িজয়ার কবর সংসেদর নকশার মে  রেয়েছ িক-না এমন ে র জবােব িতিন বেলন, যাচাই-বাছাই ছাড়া িক ই বলা স ব 
নয়। সংসদ সিচবালয়  জািনেয়েছ, গত বছেরর ২৮ অে াবর ধানম ীেক নকশা দশেনর িদন বলা হেয়িছল ল নকশায় সংসেদর দি ণ-
পি ম কােণ এক  মসিজদ িনমােণর কথা। তেব এর আকার বই ছাট। িক  য কােনা কারেণ সটা হয়িন। এর পিরে ি েত তখন 

ধানম ী শখ হািসনা বড় আকােরর মসিজদ করার পে  মত িদেয় বেলিছেলন, ওই ােন িতব ীেদর জ  রি ত েলর জিম অ  ান 
থেক দওয়া হেয়েছ। তাই সখােন বড় আকােরই মসিজদ করা যেত পাের। বতমােন ওই ান  ফ কা থাকেলও সখােন িতব ীেদর জ  

সংরি ত সাইনেবাড টানােনা রেয়েছ।  এ ছাড়াও চলিত বছেরর ২৯ এি ল অ ি ত সংসদ কিম র ি তীয় বঠেক দীঘিদন আটেক থাকা 
সংসেদর ৭ ন র গট েল দওয়ার িস া  হয়। িচফ ইপ র-ই আলম চৗ রীর সভাপিতে  অ ি ত এ বঠেক কিম র সদ রা ছাড়াও 
সােবক ই িচফ ইপ আ স শহীদ ও আ স ম িফেরাজ িবেশষ আম েণ অংশ িনেয়িছেলন। এই গেটর িবপরীেত চি মা উ ােনই িজয়ার কবর 
রেয়েছ। বঠেক িস া  হয়, ওই গট িদেয়  এমিপ, ম ী, িতম ী, উপম ী ও ম ীর মযাদার ি রা চলাচল করেবন। এ িবষেয় জানেত 
চাইেল সংসেদর ি কার ড. িশরীন শারিমন চৗ রী বেলন, কত  কী সরােনা হেব স িস া  এখনও ড়া  হয়িন। সংসদ নতার সে  এ 
িবষেয় আেলাচনা করেত হেব। তেব এ িনেয় পিরক না রেয়েছ। িচফ ইপ এখন দেশর বাইের রেয়েছন। িতিন দেশ ফরার পর সংসদ নতার 
সে  আেলাচনা সােপে  িস া  ড়া  করা হেব। িতিন বেলন, সংসেদর চারপাশ আরও গাছােলা করার পিরক না নওয়া হেয়েছ। বা ব 
অব া িবেবচনায় িনেয় এ স েক িস া  নওয়া হেব।  িজয়ার কবরসহ অ া  াপনা স েক জানেত চাইেল ি কার িশরীন শারিমন 
বেলন, এ িবষেয় তার িক  জানা নই। সংসেদর ল নকশা পাওয়ার পর স র  সট সংসেদ রাখা হেয়েছ। অ েলা গণ ত এবং াশনাল 
আকাইেভ হ া র করা হেয়েছ। সংসেদর ভতর পিরবতন আনার িবষেয় ি কার বেলন, সংসেদর িচফ ইপ সংসদ কিম র বঠেক ত 
িবভােগর িনিমত িমর র, আদাবর, লালমা য়ার িক  াট সংসদ সিচবালেয়র প  থেক চাওয়ার িস া  িনেয়েছন। সংসদ সিচবালেয়র জ  
আগারগ ওেয় এখন ৪৪৮ ােটর এক  কমে  রেয়েছ। িক  সংসেদর কমকতা-কমচারীর সং া এক হাজার িতনশ'র বিশ। িক  াট 
পাওয়া গেল সিচব হাে েল অব ানরতেদর ানা র কের সখােন িক  অিফস নওয়া হেত পাের। এক ে র জবােব িতিন বেলন, স 
বাড়ােনা স ব হেল কােঠর পা শন িদেয় তির অ ায়ী ক েলা সিরেয় ফলা হেব, যােত সংসেদর সৗ য ক থােক। তেব েরা ির আেগর 
নকশায় ফরার িবষেয় সংশয় কাশ কের ি কার বেলন, কমকতা-কমচারী অেনক। এ কারেণই এসব অ ায়ী ক  বানােনা হেয়েছ। কতটা 
সরােনা স ব হেব, তা এখনই বলা স ব নয়। িচফ ইেপর উ ◌ৃ িত িদেয় ি কার আরও বেলন, পালােম  ােবর সামেন ারাক তির কের 
এখন আইন- লা র াকারী বািহনীর সদ েদর রাখা হে । তােদর সিরেয় িনেত মিণ িরপাড়ায় গণ েতর এক  জায়গা রেয়েছ। সখােন 

াট তিরর িবষেয়ও আেলাচনা রেয়েছ। এর আেগ ২০১৩ সােল সংসেদর ল ভবেনর উ র ফটক ব  কের িদেয় সংসদ টিলিভশেনর জ  
িডও তির করা হেয়িছল। সমােলাচনার েখ পের সই িস া  থেক সের এেলও উ র ফটক  এখনও ব  রেয়েছ। সেরজিমেন দখা গেছ, 

সখােন তির ইেটর াচীর অপসারণ করা হয়িন। িডও তিরর জ  িনধািরত কে  এখন িবিভ  অ ব ত িজিনস ফেল রাখা হেয়েছ। িদেনর 
আেলা েবেশর কােনা েযাগ সখােন নই।  ২০০১ সােল িবএনিপ-জামায়াত জাট সরকার মতায় আসার পর সংসদ এলাকায় ল 
নকশাবিহ তভােব ি কার ও ড  ি কােরর বাসভবন তির করা হয়। ২০০২ সােল বািড় িনমাণ  হেল পিরেবশবাদীরা আদালেতর 
আ য় নন। াপনা িনমােণর ওপর আদালত থেক িগতােদশ দওয়ার পরও িনমাণকাজ চলেত থােক। ২০০৪ সােল আদালেতর এক রােয় বলা 
হয়, সংসদ ভবন এলাকায় নকশাবিহ ত য কােনা ধরেনর াপনা িনমাণ বআইিন। ওই সরকােরর আমেলই এ বাসভবন িনমােণর কাজ শষ 
হয়। তেব ২০১১ সােল তৎকালীন ি কার আব ল হািমদ ও ড  ি কার শওকত আলী থমবােরর মেতা ওই বাসভবেন ওেঠন।  

 


