
তথ� কিমশন 
��ত� ভবন (তৃতীয় তলা) এফ-৪/এ, আগারগাঁও �শাসিনক এলাকা, ঢাকা

িবগত ২৭/০৬/২০২১ তািরখ অনিু�ত কিমশন সভার কায�িববরণী

সভাপিত
মরতুজা আহমদ 

 �ধান তথ� কিমশনার

সভার তািরখ ২৭/০৬/২০২১ ি��া�

সভার সময় সকাল ১১.০০ টা

�ান তথ� কিমশেনর সভাক�

উপি�িত পিরিশ� ‘ক’ �ত সি�েবিশত হেলা।

��েতই সভাপিত উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভা �� কেরন। কিমশন সভার আেলাচ�সূিচ অনযুায়ী িন��প
আেলাচনা ও িস�া�সমহূ গৃহীত হয়।

আেলাচ� িবষয়-০১ : তথ� কিমশন ভবন িনম�াণ সং�া� ৩য় িপআইিস সভার িস�া� বা�বায়ন অ�গিত
পয�ােলাচনাঃ

 সভাপিত বেলন �য, ১৩ তলা িবিশ� ‘তথ� কিমশন ভবন িনম�াণ’ শীষ�ক �ক�� গত ২২/০৫/২০১৮ি�ঃ তািরেখ একেনক
কতৃ� ক ৭৫০৪.৮ ল�  টাকা ব�েয় এবং ১ জলুাই ২০১৮ �থেক ৩০ জনু ২০২১ পয�� �ময়ােদ অনেুমািদত হয়। গণপূত�
অিধদ�র কতৃ� ক �কাদার �িত�ানেক NOA �দােনর পর ভবেনর িনম�াণ কাজ ৮ জানয়ুাির ২০২০ তািরেখ �� হয়।
পরবত�েত গণপূত�  অিধদ�র তথ� কিমশনেক অবগত না কের/অনমুিত না িনেয় ১২(বার) তলার সংেশািধত নকশা িনেয়
ভবন িনম�ােণর কাজ চলমান রােখ। িবষয়� গত ০৪/০২/২০২১ি�ঃ তািরেখ তথ� কিমশেনর নজের আসার পর সােথ সােথ
গণপূত�  অিধদ�র এবং তথ� ও স�চার ম�ণালয়সহ সংি�� সকলেক অবগত করা হয় এবং গণপূত�  অিধদ�েরর ভবন
িনম�াণ সংি�� িনব�াহী �েকৗশলীর ব�াখ�া তলবসহ অনেুমািদত নকশা অনযুায়ী ১৩ তলা িবিশ� ভবন িনম�ােণ কায�কর
ব�ব�া �নয়ার জন� অনেুরাধ করা হয়। এই ধারাবািহকতায় �াপত� অিধদ�র �বসামিরক িবমান চলাচল কতৃ� পে�র
িনধ�ািরত উ�তা সীমা ১৫০ ফুেটর মেধ� সীমাব� �রেখ ২� �বজেম�সহ ১৩(�তর) তলার সংেশািধত নকশা গত
১৮/০৫/২০২১ি�ঃ তািরেখ �ক� পিরচালেকর িনকট ��রণ কের। উ� সংেশািধত নকশার কািরগরী ও িবিধগত মতামত
�চেয় গত ০৭/০৬/২০২১ি�ঃ তািরেখ গণপূত�  অিধদ�েরর িনকট প� ��রণ করা হয়। এ ��ি�েত গণপূত�  অিধদ�র গত
১৩/০৬/২০২১ি�ঃ তািরেখ তথ� কিমশেন মতামত ��রণ কের। অত:পর ১৬/০৬/২০২১ি�ঃ তািরেখ সকাল ১১:০০টায়
তথ� কিমশেনর সে�লন কে� গণপূত�  অিধদ�েরর জবাব পয�ােলাচনা কের পরবত� কায��ম �হেণর জন� �ক� বা�বায়ন
কিম�র ৩য় সভা অনিু�ত হয়। সভার িস�া� মেত গণপূত�  অিধদ�েরর িনব�াহী �েকৗশলীেক ০৩(িতন) িদেনর মেধ�
িলিখতভােব িন�িলিখত িবষয়/িস�া��েলার উপর জবাব �দােনর জন� প� ��রণ করা হয়। 

ক) নকশা পিরবত� ন সং�া� সুিনিদ�� ও সু�� ব�াখ�া �দান



খ) ��ািবত সংেশািধত নকশায় িক িক পিরবত� ন আনা হেয়েছ, িবেশষত: �কে�র Scope /পিরমাণগত/উ�তা ও ব�য়
ইত�ািদর �কান পিরবত� ন হেয়েছ িক না এবং সকল পিরবত� েনর কািরগির �যৗি�কতা স�েক�  সু�� মতামত �দান

গ) এ যাবত কায� স�াদেন মলূত: �কান নকশা অনসুরণ করা হেয়েছ িবেশষত: এর ফাউে�শন কয় তলা িবিশ� �দয়া
হেয়েছ তা িনি�তকরণ। 

 গণপূত�  িবভাগ-২ এর িনব�াহী �েকৗশলী গত ২২/০৬/২০২১ি�ঃ তািরেখ ২৫.৩৬.২৬০০.৩২০.১৪.০৫৮.১৮-১০৭৬নং
�ারেকর মাধ�েম িপআইিস সভার উপের বিণ�ত িস�া��েলার জবাব �দান কেরন। িস�া� ১(ক) এর জবােব িতিন বেলন,
তথ� কিমশন ভবন িনম�াণ �কে�র নকশা �ণয়ন, পিরবত� ন, পিরমাজ� ন �ভৃিত যাবতীয় কাজ �াপত� অিধদ�েরর মাধ�েম
করা হেয়েছ। গণপূত�  অিধদ�র অদ�াবিধ �য পিরমাণ কাজ বা�বায়ন কেরেছ তা অনেুমািদত িডিপিপ ও তথ� কিমশন
�থেক �া�িরত নকশা অনযুায়ী হেয়েছ এবং �স নকশার ব�ত�য় ঘেটিন। �াপত� নকশা পিরবত� েনর িবষেয় �াপত�
অিধদ�েরর সােক� ল-২, িবভাগ-৫ এর সংি�� িনব�াহী �পিত জািনেয়েছন �য, তৎকালীন �ধান তথ� কিমশনার মেহাদেয়র
�মৗিখক িনেদ�শনার ��ি�েত �বসামিরক িবমান চলাচল কতৃ� পে�র িনধ�ািরত উ�তা সীমা ১৫০ ফুেটর মেধ� সীমাব� �রেখ
ভবেনর ২� �বজেম�সহ ১২(বার) তলার নকশা করা হেয়েছ। পরবত�েত অনেুমািদত িডিপিপ অনযুায়ী ২� �বজেম�সহ
১৩(�তর) তলার ভবেনর নকশা �ণয়ন কের ১৮/০৫/২০২১ তািরেখ তথ� কিমশেন ��রণ করা হেয়েছ। এ ছাড়া, গণপূত�
িবভাগ-২ এর িনব�াহী �েকৗশলী  আরও উে�খ কেরন �য, �াপত� অিধদ�েরর ২� �বজেম�সহ ১২(বার) তলার নকশা
তথ� কিমশন �থেক কখনও অনেুমাদন �দয়া হয়িন। 

িপআইিস সভার িস�া� ১(খ)-এর িবষেয় িনব�াহী �েকৗশলী জবােব উে�খ কেরেছন �য, ১৩ (�তর) তলার সংেশািধত
নকশায় �ধুমা� Internal ব�বহারগত পিরবত� ন আনা হেয়েছ এবং আয়তেনর �কান পিরবত� ন করা হয়িন অথ�াৎ এে�ে�
�কে�র Scope বা ব�বহার উপেযািগতার �কান পিরবত� ন করা হয়িন। এছাড়া, উ�তা �াস/বিৃ�র কারেণ ব�েয়র �াস/
বিৃ� ঘটেব না এবং চুি�পে�র আইেটম অনযুায়ী কাজ বা�বািয়ত হেল অনেুমািদত িডিপিপেত সং�ানকৃত অেথ�র মেধ�ই
িনম�াণ কাজ সমা� করা স�ব হেব।

িপআইিস সভার িস�া� ১(গ)-এর িবষেয় িনব�াহী �েকৗশলী জবােব উে�খ কেরেছন �য, গণপূত�  অিধদ�র এই পয�� ভবন
িনম�ােণর ��ে� মলূত: তথ� কিমশন �থেক অনেুমািদত ও িডিপিপেত সি�েবিশত নকশা অনসুরণ কেরেছ এবং ২�
�বসেম�সহ ১৩(�তর) তলা ভবেনর ফাউে�শন �দান করা হেয়েছ এবং ১৩ তলা ভবেনর Dead load & live load
Earthquake load, wind load ইত�ািদ িবেবচনা কের ভবন�র Foundation ও  Super structure এর structure নকশা
�ণয়ন করা হেয়েছ।  

সভায় িনব�াহী �েকৗশলীর জবাব পয�ােলাচনা করা হয়। তথ� কিমশনার�য় ছাড়াও সিচব ও �ক� পিরচালক আেলাচনায়
অংশ�হণ কের � � মতামত ব�� কেরন। 

ব�ত: �বসামিরক িবমান চলাচল কতৃ� প� কতৃ� ক ভবেনর উ�তা িবষয়ক �া� প�� ২৪/০৬/২০১৮ তািরেখ ইসু� করা হয়
এবং ঐ সময় বত� মান �ধান তথ� কিমশনার তথ� কিমশেন কম�রত িছেলন। এে�ে� �াপত� অিধদ�েরর সােক� ল-২,
িবভাগ-৫ এর সংি�� িনব�াহী �পিত কতৃ� ক তৎকালীন �ধান তথ� কিমশনার মেহাদেয়র �মৗিখক িনেদ�শনার ��ি�েত ১২



(বার) তলা িবিশ� ভবেনর নকশা �ণয়ন সং�া� উ�ৃত ব�ব� �মােটও �হণেযাগ� নেহ মেম� িবেবিচত হয়। অিধক�
কােরা �মৗিখক িনেদ� েশ এেহন পিরবত� েনর �য়াস অ�ত�ািশত। তাছাড়া গণপূত�  অিধদ�র কতৃ� ক এেহন পিরবত� েনর িবষয়�
তথ� কিমশেনর নজের না আনাটা �মােটও দািয়�শীল আচরণ নেহ; এর �কান সে�াষজনক ব�াখ�াও পাওয়া যায়িন।

গণপূত�  অিধদ�র -২ এর িনব�াহী �েকৗশলীর গত ২২/০৬/২০২১ ি�ঃ তািরেখ ২৫.৩৬.২৬০০.৩২০.১৪.০৫৮. ১৮-১০৭৬
নং �ারেকর মাধ�েম �া� সংেশািধত নকশা স�েক�  কািরগির মতামত পয�ােলাচনা�েম �যৗি�ক মেম� িবেবচনা কের ভবন
িনম�ােণর কাজ অিত�ত ��র িনিম� �ক� বা�বায়ন কিম�র ৩য় সভার িস�া�-২ �মাতােবক ১৮/০৫/২০২১ তািরেখ
�া� ��ািবত নকশা অনেুমাদেনর লে�� সুপািরশসহ ি�য়ািরং কিম�েত ��রেণর জন� কিমশন ঐক�মত �কাশ কের।

�স��েম �ক� পিরচালক বেলন, সেরজিমন পিরদশ�েন �দখা যায়, গণপূত�  অিধদ�র সব�েমাট �ায় ১২(বার) �কা� টাকার
কাজ স�ণ� কেরেছ। িক� গণপূত�  অিধদ�েরর এ যাবৎ সব�েমাট চািহদা হেলা ১৪ (�চৗ�) �কা� টাকা। ইিতপূেব� ১ম িকি�
�থেক ২,৫০,০০,০০০/- (দইু �কা� প�াশ ল�) টাকা পিরেশাধ করা হেয়েছ। বত� মােন তথ� কিমশন ভবন িনম�াণ খােত
গণপূত�  অিধদ�েরর জন� ২০২০-২০২১ অথ� বছেরর ২য় িকি� পয�� অবম�ু ৩,৮৪,৭২,০০০/- (িতন �কা� চুরািশ ল�
বাহা�র হাজার) টাকা অবিশ� আেছ যা গণপূত�  অিধদ�রেক �দয়া �যেত পাের। ভবন িনম�ােণর কাজ অিত �ত ��
করার জন� এবং জনু/২০২২ এর মেধ� স��করেণর লে�� ৩,৮৪,৭২,০০০/- (িতন �কা� চুরািশ ল� বাহা�র হাজার)
টাকা গণপূত�  অিধদ�রেক �দােনর িবষেয় কিমশন ঐক�মত �পাষণ কেরন। তেব ভবেনর এযাবৎ বা�বািয়ত কােজর
মলূ�মানসহ সব�েশষ অ�গিত িবষেয় �ক� পিরচালক �ত�য়ন �দান করেবন মেম� িস�া� গৃহীত হয়। 

িব�ািরত আেলাচনাে�, িন��প িস�া� গৃহীত হয়:

িস�া�:  ১। ১২ তলা নকশা �ণয়ন ইত�ািদ স�েক�  সংি�� িনব�াহী �েকৗশলী ও িনব�াহী �পিতর ব�ব� �যৗি�ক িবেবিচত
না হওয়ায় � � কতৃ� প� িবষয়� তদ� কের িবিধগত ব�ব�া �হণ করেবন। 

িস�া�:  ২। �াপত� অিধদ�েরর িনকট �থেক ১৮/০৫/২০২১ তািরেখ �া� ��ািবত নকশা তথ� কিমশেনর স�িতসহ
অনেুমাদেনর জন� ি�য়ািরং কিম�েত ��রণ করেত হেব। 

িস�া�:  ৩। গণপূত�  অিধদ�র ২৯/০৬/২০২১ি�ঃ তািরেখর মেধ� সাইেট িনম�াণ কাজ �� করেব এবং জনু, ২০২২ এর মেধ�
�কে�র কাজ সমা� করার সময়াব� কম� পিরক�না (Work Plan) আগামী ৩০/০৬/২০২১ তািরেখর মেধ� তথ� কিমশন
ও �ক� পিরচালেকর িনকট �পশ করেব। 

িস�া�: ৪। তথ� কিমশন ভবন িনম�াণ খােত ২০২০-২০২১ অথ� বছেরর ৩,৮৪,৭২,০০০/- (িতন �কা� চুরািশ ল� বাহা�র
হাজার) টাকা গণপূত�  অিধদ�েরর িনকট হ�া�েরর জন� �ক� পিরচালক �ত �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ করেবন। ভবেনর
বা�বািয়ত কােজর মলূ�মানসহ সব�েশষ অ�গিত িবষেয় �ক� পিরচালক �ত�য়ন প� �দান করেবন। 

িস�া�: ৫। �কে�র �ময়াদ বিৃ�সহ সংেশািধত নকশা অনেুমাদেনর িবষয়� তরাি�তকরেণর ব�ব�া �হেণর জন�
যু�সিচব, পিরক�না �সল, তথ� ও স�চার ম�ণালেয়র দিৃ� আকষ�ণ করা হেব। 



 আেলাচ� িবষয়-০২ : আউটেসািস�ং এর জনবলসমহূ রাজ� খােত �ানা�র এবং �ানা�র না হওয়া
পয��চুি�র �ময়াদ বিৃ�র মাধ�েম �সবা �হণঃ 

সভাপিতর িনেদ�শনা �মাতােবক তথ� কিমশেনর পিরচালক (�শাসন) আেলাচ� িবষয়� উপ�াপন কেরন। িতিন
বেলন- তথ� কিমশেনর িবদ�মান অগ�ােনা�ােমর ০১� িপয়ন ও ১২� অিফস সহায়ক (এমএলএসএস) �মাট ১৩�
আউটেসািস�ংেয় সৃিজত পদ রাজ�খােত অ�ায়ীভােব সৃজেনর লে�� তথ� ও স�চার ম�ণালেয় গত ২৭/০১/২০২১ এবং
২৬/০৪/২০২১ তািরখ ��িরত পে�র িবষেয় অ�গিতর জন� ম�ণালেয় �যাগােযাগ অব�াহত �রেখ �েয়াজেন �শরীের
উপি�ত হেয় ��িরত পে� �কান �কার ��-িবচু�িত আেছ িকনা তা যাচাই/সংেশাধন কের আগামী ১৫ িদেনর মেধ�
িবষয়� যতদরূ স�ব অ�ায়েণর ব�ব�া �হণ করার িবষেয় িবগত সভায় িস�া� গৃহীত হয়। �স �মাতােবক তথ�
কিমশেনর সিচব মেহাদয় এবং সহকারী পিরচালক (�শাসন) গত ১৩/০৬/২০২১ তািরখ ম�ণালেয় �শরীের গমন কেরন
এবং ম�ণালেয় ��িরত পে�র িনভু� লতা িনি�ত কেরন। বত� মােন িবেবচ� প�� �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জন� তথ� ও
স�চার ম�ণালয় হেত জন�শাসন ম�ণালেয় করা হেয়েছ মেম� সভােক অিভিহত করা হয়। ১৩� আউটেসািস�ংেয় সৃিজত
পদ রাজ�খােত অ�ায়ীভােব সৃজেনর লে�� জন�শাসন ম�ণালেয় অব�াহতভােব �যাগােযাগ করার িবষেয় সিবেশষ ���
আেরাপ করা হয়।

িস�া�ঃ তথ� কিমশেনর িবদ�মান অগ�ােনা�ােমর ০১� িপয়ন ও ১২� অিফস সহায়ক (এমএলএসএস) �মাট ১৩�
আউটেসািস�ংেয় সৃিজত পদ রাজ�খােত অ�ায়ীভােব সৃজেনর লে�� তথ� ও স�চার ম�ণালেয় হেত জন�শাসন ম�ণালেয়
��িরত পে�র িবষেয় অ�গিতর জন� জন�শাসন ম�ণালেয় জ�রীভােব �যাগােযাগ অব�াহত রাখার জন� সিচবসহ সংি��
কম�কত� াগণেক দািয়� �দােনর এবং িবষয� মিনটর করার জন� তথ� কিমশনার ড�র আবদলু মােলকেক দািয়� �দােনর
িস�া� গৃহীত হয়। 

 অত:পর, সভার আেলাচনায় অংশ�হেণর জন� সকলেক ধন�বাদ �াপন কের সভাপিত সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।

 
মরতুজা আহমদ 
�ধান তথ� কিমশনার

�ারক ন�র: ১৫.৫১.০০০০.৫০১.১৭.০০৪.২০.১৯৫
তািরখ: 
৩০ জনু ২০২১
িবতরণ (�জ��তার �মানসুাের নয়) : 

১৬ আষাঢ় ১৪২৮



১) সিচব , সিচব এর দ�র, তথ� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা
২) পিরচালক, পিরচালক(�শাসন, অথ� ও আই�) এর দ�র, তথ� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা
৩) পিরচালক , পিরচালক (গেবষণা, �কাশনা ও �িশ�ণ) এর দ�র, তথ� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা
৪) �ক� পিরচালক, তথ� কিমশেনর ভবন িনম�াণ �ক�।
৫) উপ-পিরচালক (�শাসন ও অথ�) , উপ-পিরচালক (�শাসন ও অথ�) এর দ�র, তথ� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা
৬) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালক (গেবষণা, �কাশনা ও �িশ�ণ) এর দ�র, তথ� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা
৭) একা� সিচব, তথ� কিমশনার এর দ�র, তথ� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা
৮) একা� সিচব, �ধান তথ� কিমশনার এর দ�র, তথ� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা
৯) সহকারী পিরচালক, সহকারী পিরচালক(�িশ�ণ), তথ� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা
১০) সহকারী পিরচালক, িহসাব ও বােজট শাখা, তথ� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা
১১) একা� সিচব, তথ� কিমশনার এর দ�র, তথ� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা
১২) গেবষণা কম�কত� া, গেবষণা কম�কত� া এর দ�র, তথ� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা
১৩) জনসংেযাগ কম�কত� া, জনসংেযাগ কম�কত� া এর দ�র, তথ� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা
১৪) সহকারী ��া�ামার, আই� শাখা, তথ� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা
১৫) ব�ি�গত সহকারী, �ধান তথ� কিমশনার এর দ�র, তথ� কিমশন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা

 
�হলাল আহেমদ 
সহকারী পিরচালক


