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অনুেমাদন ছাড়া বা িনয়েমর ব ত য় কের িনিমত ভবন অপসারণ করাই িবধান। িক
এমন ভবন এত বিশ য এ িনেয় িবক
করার সুপািরশ এেসেছ। সং ািটর

ি

িচ া করেত হে

রাজধানী উ য়ন কতপে

সং ািটেক। যার অংশ িহেসেব উ

র (রাজউক) আওতাধীন এলাকায়

হাের জিরমানা িদেয় অনুেমাদনহীন ভবন বধ

য়াধীন িবশদ অ ল পিরক না বা ড ােপর (২০১৬-২০৩৫) খসড়ায় এ সুপািরশ করা হেয়েছ।

সুপািরশ অনুযায়ী, িনমাণ ব ত েয়র মা ার ওপর িনভর করেব জিরমানা। ব ত য় করা অংশ ওই ভবন, পােশর ভবন ও পিরেবেশর জন ঝঁিকর
কারণ না হেল

ধু জিরমানা িদেয়ই অনুেমাদনহীন ভবন বা ভবেনর অংশিবেশেষর বধতা পাওয়া যােব। আর কােনা ধরেনর ঝঁিক থাকেল ভবেনর

কাঠােমাগত পিরবতন করেত হেব।

িব

সুপািরেশ িনয়ম বা িবিধ ভেঙ িনমাণ করা ভবন েলােক িতন

াপন

িণেত ভাগ করা হেয়েছ।

ইমারত িনমাণ িবিধমালা অনুসরণ করা হেয়েছ; অনুেমাদন নওয়া হেয়েছ, িক
পাশাপািশ িনমােণর িবিধও অনুসরণ করা হয়িন। এই িতন

িণ েলা হেলা িনমাণ অনুেমাদন না নওয়ার পরও

নকশার ব ত য় ঘটােনা হেয়েছ; অনুেমাদন নওয়া হয়িন,

িণর ভবন জিরমানা িদেয় বধতা পােব।

িব
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সুপািরেশ ইমারত িনমাণ ও িবিধমালা সং ার,

িতপূরণ িদেয় ভবেনর বধতা নওয়ার

ে

পৃথক িবিধমালা

ণয়ন ও মূল ায়ন কিমিট গঠন,

িবচ িত অনুযায়ী িফ িনধারণ, তদারিক কিমিট গঠনসহ বশ িকছু িনেদশনা দওয়া হেয়েছ।
তেব মহাপিরক নার ব ত য় ঘিটেয়, সরকাির জিম বা নাগিরক সুিবধার জন িনধািরত
িনধািরত উ

তার সীমা ল

রাজউক এলাকার

ান দখল কের, জলাশয় ভরাট কের, িসিভল এিভেয়শেনর

ন কের ভবন িনমাণ করেল জিরমানা িদেয়ও বধতা পাওয়া যােব না।

ায় ৯০ শতাংশ ভবনই কােনা না কােনা িনয়ম ভেঙ িনমাণ করা হেয়েছ।

িবশদ অ ল পিরক নার (ড াপ) এই সুপািরশেক

াগত জািনেয়েছন বাংলােদশ ইনি িটউট অব

আকতার মাহমুদ। িতিন বেলন, ‘সুপািরশিট ভােলা। তেব খয়াল রাখেত হেব, জিরমানা আদােয়র

ানােসর (িবআইিপ) সভাপিত অধ াপক
ে

যন

ভবেনর মািলক যন সমান ব ব ার স খীন হন। পাশাপািশ যসব ভবেনর সট ব াক বা অৈবধ অংশ ভাঙা
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নীিত বা
েয়াজন

জন ীিত না হয়। সব
সিটও ভাঙেত হেব।

3/5

2/8/2020

অৈবধ ভবন বধ করেত রাজউেক জিরমানার সুপািরশ

ভবেনর মািলক যন সমান ব ব ার স ুখীন হন। পাশাপািশ যসব ভবেনর সট ব াক বা অৈবধ অংশ ভাঙা
এভােব শহর

মা েয় পিরকি তভােব গড়ার িদেক যােব। অন িদেক উ

েয়াজন, সিটও ভাঙেত হেব।

মা ার জিরমানার কারেণ অন রাও িনয়ম মানেত আ হী হেবন।’

খসড়া ড ােপর তথ অনুযায়ী, রাজউেকর আয়তন ১ হাজার ৫২৮ বগিকেলািমটার। এ এলাকায় ২০০৬ সােল মাট
হাজার ৪১২ িট। ২০১৬ সােল এিট বেড় হেয়েছ ২১ লাখ ৪৫ হাজার ৭৪৬। এই সমেয়
রাজউক

িতবছর গেড় সােড় চার হাজার ভবন িনমােণর অনুেমাদন দয়। এই িহসােব

াপনা িছল ১১ লাখ ৯৬

িতবছর ৯৪ হাজার ৯৩৩িট ন ন
িতবছর রাজউক এলাকায়

াপনা হেয়েছ। িক

ায় ৯০ হাজার

াপনা

অনুেমাদন ছাড়াই িনমাণ করা হেয়েছ।
ড াপ ছাড়াও ২০১৮ সােলর জানুয়াির থেক আগ

পয

একিট পৃথক জিরপ কেরিছল রাজউক।

ই তলার ওপর ২ লাখ ৪ হাজার ১০৬িট

ভবেনর ওপর পিরচািলত এই জিরেপর তথ অনুযায়ী, িমরপুর, মাহা দপুর ও প বী এলাকার ৯৪ দশিমক ৭৬ শতাংশ ভবন; রামপুরা, মিতিঝল,
িখলগ ও এলাকার

ায় ৯৭ শতাংশ ভবন; ধানমি

এলাকার

ায় ৮৯ শতাংশ ভবন নকশার ব ত য় ঘিটেয় িনমাণ করা হেয়েছ।

তেব রাজউক এলাকায় বিশর ভাগ ব তল ভবন (১০ তলার ওপর) হেয়েছ এক থেক

ই দশেকর মেধ । এমন ভবেনও নকশার ব ত য় আেছ।

গত এি েল বনানীর এফ আর টাওয়াের অি কাে র পর রাজউক এলাকার ব তল ভবেনর ওপর পিরচািলত জিরেপ তার

মাণ পাওয়া গেছ।

ওই জিরপ বলেছ, রাজউক এলাকায় ১ হাজার ৮১৮িট ব তল ভবন আেছ, যার ৮৪ শতাংশই নকশার ব ত য় ঘিটেয় িনমাণ করা হেয়েছ।
নকশার ব ত য় ঘিটেয় ভবন িনমােণর পাশাপািশ অনুেমাদন ছাড়া ভবন িনমাণেক ‘ব াপক মা ার সমস া’ িহেসেব উে খ করা হেয়েছ খসড়া
ড ােপ। এমন
সৃি

াপেট খসড়া ড ােপ বলা হেয়েছ, অনুেমাদনহীন বা নকশার ব ত য় ঘিটেয় িনিমত সব ভবন অপসারণ করেল মানিবক িবপযয়

হেত পাের।

িবপযয় ঠকােতই খসড়া ড ােপ জিরমানা িদেয় অনুেমাদনহীন ভবন বধ করার সুপািরশ করা হেয়েছ বেল জািনেয়েছন

ি

য়াধীন ড ােপর

ক

পিরচালক আশরাফল ইসলাম। িতিন জানান, য এলাকা থেক জিরমানা আদায় করা হেব, সই এলাকার উ য়েন এই জিরমানার টাকা ব য় করা
হেব।
সািবক িবষেয় জানেত চাইেল নগর িবেশষ

অধ াপক নজ

করা ভবন েলা রাজউেকর তদারিকর অভাব ও অ
বনানী, বািরধারার মেতা উ

িব েদর এলাকা িদেয়ই

ল ইসলাম

থম আেলােক বেলন, অনুেমাদনহীন বা নকশার ব ত য় ঘিটেয় িনমাণ

তার কারেণই হেয়েছ। রাজউক যিদ এই সুপািরশ বা বায়ন করেত চায়, তেব সিট

লশান,

করেত হেব। পাশাপািশ রাজউক িঠকমেতা কাজ করেছ, নািক অেথর িবিনমেয় মানুষেক

হয়রািন করেছ, সিট তদারিকর জন ও একিট কিমিট থাকেত হেব।
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