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বৃি  হেলই ভবেনর ছাদ চুইেয় পািন পেড়। বৃি র পিরমাণ একটু বাড়েলই িভআইিপ মিট পািনেত সয়লাব
হেয় যায়। দয়ােলর িবিভ  ােন দখা িদেয়েছ ফাটল। কােনা িকছুর ঘষা লাগেলই ছােদর প াটান ান
(ওয়ািরং কাস) ভেঙ বিরেয় আসেছ বালু আর ছাট ছাট পাথর।

এই হাল কািট টাকা  ব েয় সদ  িনিমত িড় াম রল শেনর ই তলা ভবেনর। গত জা য়ািরেত
হ া র করা এই ভবেনর িঠকাদার িছেলন রাজশাহী মহানগর যুবলীেগর সভাপিত রমজান আলী।

ই তলািবিশ  এই ভবন িনমােণর েতও নানা অিভেযাগ িছল। িন মােনর সাম ী দয়ার অিভেযােগ
ানীয়রা  িনমাণকােজ বাধাও  দয়।  তেব  িঠকাদােরর  লিলেয়  দয়া  ম ান  ও পুিলেশর  তােপর  মুেখ
ানীয়রা শষ পয  রেণ ভ  দয় বেল অিভেযাগ রেয়েছ।

আগামী ১৬ অে াবর িড় াম থেক একিট আ ঃনগর েনর উে াধন উপলে  রল শন জুেড়ই চলেছ
কােজর তাড়েজাড়। নতুন এই ভবেনর ছাদ চুইেয় পািন পড়া, ন  হওয়া চুনকাম করেত ব  সময় পার
করেত দখা যাে  িমি েদর।

ই স াহ আেগ বাংলােদশ রলওেয়র অিতির  মহাপিরচালক িময়া জাহান আলী শনিট পিরদশেন
যান।  এ  সময়  নবিনিমত  এই  ভবেনর  রব া  দেখ  িতিন  াভ  কাশ  কেরন।  তেব  রলওেয়র

  আহসান হাবীব নীলু, িড় াম
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

লালমিনরহাট িডিভশেনর সহকারী েকৗশলী সাই র রহমান চৗধুরীর দািব কােনা অিনয়ম হয়িন। িতিন
বেলন,  অ া  সরকাির  কােজর  চেয়  এই  ভবেনর  িনমাণ  কাজ ভােলা  হেয়েছ।  ানীয়  লাকজেনর
উপি িতেত ঢালাই হেয়েছ।

কথা হয় ানীয় বািস া ামান খাকার সে । িতিন জানান, রাজশাহী যুবলীেগর বড় নতা রমজান
আলী িঠকাদােরর কাজিট কেরন। কােজর মান িছল খুবই খারাপ। িনমাণ কােজ িন মােনর ইট, খায়া
ছাড়াও বিশ বিশ বালু িদেয় ভবনিট িনমাণ করিছল। িসেমে টর ব বহারও িছল নামমা ।

প াটান ান ঢালাই খুবই িন মােনর হওয়ায় পািন জেম মূল ছাদই িত  হে । আব ল হািকম নােম
অপর একজন জানান, কােজর নকশা দখেত চাইেলও তারা দখানিন। রেডর পিরমাণও িছল কম। খায়া
আর িসেমে টর অ পাত ৪:১ হওয়ার কথা  থাকেলও দয়া  হেয়েছ ৮:১। আিম নকশা  দখেত চাইেল
আমােক লাি ত করা হেয়েছ।

ানীয় িমক রায়হান আলী বেলন, িসেম ট কম দয়ার িতবােদ আমােক কাজ থেক বাদ দয়া হয়।
এছাড়াও িডজাইনবিহভূতভােব িন মােনর ব িতক সাম ী ব বহার ছাড়াও সপিটক ট াংক, রং, দরজাসহ
সব কােজই অিনয়ম ও নীিতর ছাপ।

অিভেযাগ  স েক  জানেত  চাইেল  িঠকাদার  রমজান  আলী  বেলন,  আিম  ায়  এক  বছর  আেগ  সব
িনয়মকা ন মেন ভবনিট হ া র কেরিছ। এ পয  কােনা ধরেনর িটর কথা িনিন। আপনার কাছ
থেকই থম নলাম।

েম বৃি র পািন পড়া সে  িতিন বেলন, আমার যতটু  মেন হে , জানালার ওপর কািনশ না থাকায়
ছােদর পািন চুইেয় পািন ঢুকেত পাের। নকশায় না থাকায় আিম চাইেলও কািনশ দয়া স ব হয়িন। তেব
ওই অ েল আমার মেতা এত ভােলা কাজ আর কউ কের বেল আমার জানা নই।

ম ান িদেয় ানীয়েদর হয়রািন করা সে  িতিন বেলন, অিভেযাগিট সিঠক নয়। তেব আিম কাজ করেত
িগেয় কারও সহেযািগতা পাইিন। সদর উপেজলা আওয়ামী লীেগর যু  সাধারণ স াদক আব ল কােদর
অিভেযাগ কেরন, রল িবভােগর কমকতােদর সহায়তায় িন মােনর কাজ কেরেছন িঠকাদার। িতবাদ
করেলও থানা থেক পুিলশ আনা হেতা। আর িচি ত কেয়ক স াসী ভাড়া কের ভয় দখােনা হেতা।

হ া েরর ৮ মাস যেত না যেতই ভবেনর িভআইিপ েমর দয়ােল ফাটল ও ছাদ িদেয় পািন চুইেয় পেড়
িভআইিপ েম জেম থাকা পািনর ব াপাের জানেত চাইেল শন মা ার কািবল উি ন জানান, এই
িবি ং স েক আিম িকছু জািন না। ক কখন হ া র কেরেছ তাও আমার জানা নই। আমােক একিট ম
ব বহার করেত দয়া হেয়েছ মা ।
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