
   

কােনর নকশােতi েশেরবাংলানগের সিচবালয়

pশাসেনর pাণেকnd বাংলােদশ সিচবালয় রাজধানীর েশেরবাংলানগের sানাnর িনেয় েতাড়েজাড়  কেরেছ
সরকার।  গত  সpােহ  মিntসভার  ৈবঠেক  pধানমntী  েশখ  হািসনার  িনেদর্শনার  পর  তৎপর  হেয়  uেঠেছ  পূতর্
মntণালয়। িকn সমসয্া েদখা িদেয়েছ িভn জায়গায়। েশেরবাংলানগেরর েকান sানিটেত সিচবালয় কমেpk
িনমর্াণ হেব েসিট eখেনা চূড়াn নয়। তেব sপিত লiু আi কােনর নকশা aনযুায়ী বতর্ মান বািণজয্ েমলার
sানিটi হেc মূলত সিচবালেয়র িনধর্ািরত sান। তাi eখন লiু আi কােনর নকশার oপরi সবেচেয় েবিশ
েজার েদoয়া হেc। iিতমেধয্ জাতীয় সংসেদর িচফ iপ নূর-i আলম েচৗধুরী িলটন sাপতয্ িবভােগর pধান
pেকৗশলীসহ  সংি েদর  িনেদর্শনা  িদেয়েছন  dততম  সমেয়র  মেধয্  লুi  আi  কােনর  নকশার  eকিট  সিচt
pিতেবদন তুেল ধরার। েস লেkয্ কাজo  কেরেছ sাপতয্ িবভাগ। সংি  সূেt জানা েগেছ eসব তথয্।
গৃহায়ণ o গণপূতর্  মntণালয় eবং sাপতয্ িবভাগ সূেt পাoয়া তথয্ েথেক জানা যায়, ষােটর দশেক আiয়ুব
খােনর শাসনামেল বাংলােদেশর (তৎকালীন পূবর্ পািকsান) pশাসিনক a ল ৈতিরর জনয্ রাজধানী ঢাকার
েশেরবাংলানগর o আগারগাঁoেয়র িবsীণর্ eলাকা িনেয় eকিট পিরকlনা gহণ করা হয়। েসi পিরকlনার
aংশ িহেসেব জাতীয় সংসেদর sপিত আেমিরকার িবখয্াত sাপতয্িবদ লiু আi কানেক দািয়t েদoয়া হয়। eর
পর েথেকi  হয় oi a ল িনেয় নকশা ৈতিরর কাজ। জীবdশায় লiু আi কান e a েল েযসব pশাসিনক
sাপনা িনমর্াণ হেব েস েলার নকশা সmn করেত েপেরিছেলন িক না তা eখেনা িনি ত হoয়া যায়িন। তেব
লiু কােনর নকশা aনুযায়ী েশেরবাংলানগের বাংলােদশ সিচবালয় কমেpk িনমর্ােণর িবষেয় s  uেlখ করা
হেয়েছ। িকn গত 50 বছেরo সিচবালয় েসখােন sানাnর করা হয়িন। রাজধানীর আবদলু গিন েরাড েথেক
সিচবালয় sানাnেরর িবষেয় িবিভn সরকােরর আমেল uেদয্াগ েনoয়া হেলo তা বাsেব প েনয়িন। সবর্েশষ
আoয়ামী  লীগ  সরকােরর  গত েময়ােদ  সিচবালয়েক  েশেরবাংলানগের sানাnেরর  িবষেয়  গৃহায়ণ  o  গণপূতর্
মntণালয়  েথেক  eকিট  pকl  ৈতির  কের  eকেনক  ৈবঠেক  uপsাপন  করা  হয়।  pায়  আড়াi  হাজার  েকািট
টাকার oi pকlিট eকেনক েথেক েফরত আেস। তখন বলা হেয়িছল, sপিত লুi আi কােনর পূণর্া  নকশা
সংgহ করার পর পরবতর্ী পদেkপ েনoয়া হেব। eরi aংশ িহেসেব সরকার লiু আiন কােনর নকশা সংgেহ
তৎপরতা  কের। 2016 সােল নকশািট বাংলােদেশ িনেয় আসা হয়।
sাপতয্  িবভাগ  সূেt  জানা  েগেছ,  iিতমেধয্  সরকার  লiু  আi  কােনর  নকশা  েদেশ  eেনেছ।  eিট  বতর্ মােন
সরকােরর আকর্ াiভ, জাতীয় সংসদ সিচবালয় o sাপতয্ িবভােগর কােছ রেয়েছ। সূt জানায়, নকশায় কী কী
আেছ, েকাথায় েকান sাপনা িনমর্ােণর কথা বলা হেয়েছ, eর খুিঁটনািট খিতেয় েদখা হেc। pধান sপিত আ স ম
আিমনরু রহমান বাংলােদশ pিতিদনেক জািনেয়েছন, pায় িতন সpাহ আেগ জাতীয় সংসেদর িচফ iপ নরূ-i
আলম েচৗধুরী িলটন তােক েডেক িনেয় বেলেছন, লুi আi কােনর নকশায় েকাথায় কী আেছ তা েবর করেত
হেব। নকশা aনুযায়ী েকান েকান sােন কী কী sাপনা িনমর্ােণর কথা আেছ তা খুঁেজ েবর করার িনেদর্শনা
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িদেয়েছন িতিন। েসi িনেদর্শনা aনুযায়ী তারা iিতমেধয্ কাজ  কেরেছন।
িতিন জানান, ei নকশা eকিট িবশাল কমর্যj। eিট eত িবশাল eকিট কাজ েয, al সমেয় তা বেল েদoয়া
সmব নয়। িতিন জানান, sাপতয্ িবভাগ কােনর নকশার pিতিট দাঁিড়, কমা, েসিমেকালন খুব তীkèভােব
েদখেছ। বলা যায়, সবিকছু িচিhত করেত রীিতমেতা গেবষণা চলেছ নকশা িনেয়। oi নকশায় aেনক িকছু
s  কের েদoয়া আেছ। েকাথায় েকান ভবন হেব তাo uেlখ করা আেছ। পুেরা নকশা খিতেয় েদখার পরi
বলা যােব আসেল েকান েকান ভবন েকাথায় েকাথায় িনমর্ােণর কথা বলা আেছ। pধান sপিত বেলন, ‘আমরা
েচ া করব লiু আi কােনর নকশািট aিবকল বাsবায়েনর। e জনয্ লুi আi কােনর সে  oi সময় কাজ
কেরেছন তার eকজন সহেযাগী রেয়েছন। িতিন বতর্ মােন কােনর ফােমর্i কাজ করেছন। তােক িনেয় আসা হেব
পুেরা নকশািট েবাঝার জনয্।’
িতিন  জানান,  নকশার  সবিকছু  িচিhত  করার  পরi  s  কের  বলা  যােব  সিচবালয়  কমেpkিটর  জনয্
েশেরবাংলানগেরর েকান sানিট িচিhত কের রাখা হেয়েছ।
সােবক  pধান  sপিত  গাজী  নািসর  বাংলােদশ  pিতিদনেক  বেলন,  ‘পুেরা  নকশািট  ভােলাভােব  না  েদখেল
পির ার  কের  বলা  যােব  না  েয  েশেরবাংলানগেরর  েকান  sানিট  সিচবালেয়র  জনয্  িনধর্ািরত।  তেব  আিম
যতটুk েদেখিছ, তােত বতর্ মােন েয sানিটেত বািণজয্ েমলা হয় েসখানটাi সিচবালেয়র জনয্ িনধর্ািরত। eর
সে  চিndমা  uদয্ােনর  েকােনা  aংশ  আেছ  িক  না,  ব বnু  আnজর্ ািতক  সেmলন  েকnd  েযখােন  রেয়েছ
েসখানকার েকােনা aংশ সিচবালেয়র জিমর মেধয্ পেড়েছ িক না, তা নকশা ভােলাভােব না েদেখ বলা যােব
না।’ সংি  সূt জানায়, pধানমntী েশখ হািসনা চাiেছন লiু আiন কােনর নকশা aনুযায়ী সিচবালয়সহ পুেরা
pশাসিনক বয্বsািট eকিট sােন থাkক। তােত কােজরo সুিবধা। e জনয্i eখন ei িবষয়িটেক সেবর্াc t
েদoয়া হেc। pধানমntীর িনেদর্শনায়i জাতীয় সংসেদর িচফ iপ লুi আi কােনর নকশা িনেয় কাজ করার
জনয্ pধান sপিতেক িনেদর্শনা িদেয়েছন।
eিদেক 25 নেভmর pধানমntী েশখ হািসনা মিntসভার ৈবঠেক সিচবালয় sাnেরর িবষেয় pেয়াজনীয় পদেkপ
িনেত  গৃহায়ণ  o  গণপূতর্  মntী  শ  ম  েরজাuল  কিরমেক  িনেদর্শ  িদেয়েছন।  oi  িদনi  মিntসভা  ৈবঠক  েশেষ
গণপূতর্ মntী জািনেয়েছন, তারা dত কাজ  করেবন। তেব  eিট সময়সােপk  বয্াপার uেlখ কের িতিন
জািনেয়িছেলন, eকিট পূণর্া  সিচবালয় িনমর্াণ করা জ ির। েযেহতু সিচবালেয়র জনয্ িনধর্ািরত sান রেয়েছ
তাi কাজ করেত খুব eকটা সমসয্া হেব না। িতিন বেলন, লুi আi কােনর নকশা aনুযায়ী আগারগাঁoেয়
েযখােন pিতবছর আnজর্ ািতক বািণজয্ েমলা  হেয় থােক, েসi sান eবং  চিndমা uদয্ােনর িকছু aংশ িনেয়
সিচবালয়  sাপেনর  কাজ   করা  হেব।  িকn  eটা  েবশ  সময়সােপk  িবষয়।  িতিন  জানান,  লiু  কােনর
নকশােক িভিt ধের সব sাপনা িনমর্াণ করা হেব, যােত নকশার েকােনা বয্তয্য় না ঘেট। গৃহায়ণ o গণপূতর্
মntী  বেলন,  ‘পিরকিlত  ঢাকা  গড়ার  লেkয্  সরকাির  পিরকlনার  aংশ  িহেসেব  eবং  pশাসেনর  সমিnত
কাযর্kম o সুিবধা িনি ত করার জনয্i eকিট sােন সরকােরর সব মntণালয় o দফতেরর কাযর্ালয় sাপন
করা হেব। iিতমেধয্ আমরা মানিসকভােব e িবষেয় কাজ  কের িদেয়িছ।’ িতিন জানান, নতুন সিচবালেয়
গািড়  পািকর্ ংেয়র  সুবয্বsা,  ফুডেকাটর্  িনমর্াণ,  সাবর্kিণক  িবদযু্ৎ  সরবরাহ  িনি ত  করা,  unত  ে েনজ
বয্বsাসহ যা যা থাকা দরকার তার সবi করা হেব। eক কথায় আধুিনক o দিৃ নnন সিচবালয় কমেpk
করা  হেব।  বতর্ মান  সিচবালেয়  eসব  সুেযাগ-সুিবধার  aেনক  ঘাটিত  রেয়েছ।  eখােন  পািকর্ ংেয়র  েকােনা
সুবয্বsা েনi। ফেল সিচবালেয়র িভতেরর রাsা েলা eবং বাiেরর রাsায় গািড় পাকর্  করা হয়, যা কােজর
বয্াঘাত ঘটায়।

কােনর নকশােতi েশেরবাংলানগের সিচবালয়|479850|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/479850/2019-12-02

2 of 2 12/2/2019, 10:47 AM


