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রহমােনর স রক ে র জবােব েশখ হািসনা বেলন, আ সমপ র্ণকারী মাদক বসায়ীেদর আিথ র্ক সহায়তা িদেয় 
কম র্সং ােনর ব া করেব সরকার। যােত তারা a  েকােনা বসায় িনেয়ািজত হেয় ভােলাভােব চলেত পাের। 
তােদর িচিকত্সা o কাuি িলংেয়র মা েম মাদক েথেক দূের রাখার পদে প িনেয়িছ। eভােব তােদর পুনব র্াসেনর 
ব া করা হে । ধানম ী আরo বেলন, মাদকমু  েদশ o সমাজ গড়েত সামািজক সেচতনতা সৃি  করেত 

হেব। সংসদ সদ েদরo িনজ িনজ eলাকায় েকu যােত মাদকাস  না হয়, েস াপাের সেচ  থাকেত হেব। 
জাতীয় পািট র্র (জাপা) কাজী িফেরাজ রশীেদর স রক ে র জবােব ধানম ী বেলন, েযখােন েযখােন মাদক 
েচালাচালান হয়, িবেশষ কের সীমা বত  েজলাগুেলােত মাদক িনয় ণ o েচারাচালান বে  সরকার পয র্া  পদে প 
হণ কেরেছ। মাদক পিরবহন o েচারাচালােনর জ  সেব র্া  শাি র (মৃতুয্দ ) িবধান রাখা হেয়েছ। িতিট 

েজলায় মাদক িনরাময় েক  াপেনর ব া হণ করা হেয়েছ। জাতীয় পািট র্র (জাপা) মুিজবুল হক চু র 
স রক ে র জবােব ধানম ী বেলন, রাজধানীর যানজট িনরসেন গণপিরবহন ব ােক শি শালী করা হেব। 
ঢাকা শহেরর েমে ােরল, াioভার সবi গণপিরবহেনর আoতায় করা হে । যানজট িনরসেন িবআরিটিসেক 
শি শালী করার uে াগo সরকার িনেয়েছ। 

ঢাকায় িডিজটাল ািফক প িত চালুর পিরক না: জাতীয় পািট র্র (জাপা) কাজী িফেরাজ রশীেদর ে র জবােব 
েশখ হািসনা বেলন, িবেশব্র সব েদেশi ািফক সম া আেছ। কারণ জনসংখয্া বাড়েছ, মানুেষর আিথ র্ক aব ার 
u িত হoয়ায় গািড় বহােরর সংখয্াo বাড়েছ। িতিন বেলন, ঢাকার যানজট িনরসেন আধুিনক ািফক িসগ াল 
ব া o িডিজটাল প িত চালু করার পিরক না সরকার িনেয়েছ। eটা চালু হেল যানজট িনরসন আরo কায র্কর 

হেব। e সময় ধানম ী সবাiেক ািফক আiন েমেন চলার আহব্ান জানান। সংসদ সদ  িদদারুল আলেমর 
ে র জবােব ধানম ী চ াম মহানগের যানজট িনরসেন সরকােরর েনoয়া িবিভ  পদে েপর কথা তুেল 

ধেরন। জাতীয় পািট র্র (জাপা) সংসদ সদ  মুিজবুল হক চু র ে র জবাব িদেত িগেয় েদেশর সকল ামেক 
শহেরর সুেযাগ-সুিবধা িদেত সরকােরর গৃহীত পদে েপর কথা তুেল ধের ধানম ী বেলন, আমােদর মূল ল য্i 
হেলা-সকল ােম িশ া, িচিকত্সাসহ সকল ধরেনর নাগিরক সুিবধা েপৗঁেছ েদoয়া। বত র্মান আoয়ামী লীগ 
সরকােরর a তম িনব র্াচনী a ীকার eিট। e a ীকার বা বায়েনর লে য্ সরকার াম েকি ক নানা পদে প 
হণ কেরেছ। 

রাজধানীর চারিদেক 9িট ােটলাiট িসিট িনম র্াণ করা হেব:সরকার দলীয় aপর সংসদ সদ  েবনজীর আহমেদর 
ে র জবােব ধানম ী বেলন, জনসংখয্ার চাপ কমােত রাজধানী ঢাকার আেশপােশ 9িট ােটলাiট িসিট 

িনম র্ােণর পিরক না েনoয়া হেয়েছ। iিতপূেব র্ রাজধানীর পাশব্র্বত  eলাকায় 5িট ােটলাiট িসিট িনম র্ােণর লে য্ 
িপিপিপ প িতেত ক  হেণর পিরক না হণ করা হেয়েছ। ক গুেলা হে , বংশী-ধামরাi ােটলাiট টাuন 
u য়ন, ধেলশব্রী-িসংগাiর ােটলাiট টাuন u য়ন, iছামিত-িসরাজিদখান ােটলাiট টাuন u য়ন o সাভার 
ােটলাiট টাuেন হাiরাiজ eপাট র্েম  ক । ক গুেলা বা বায়েনর লে য্ কায র্ ম চলেছ। ধানম ী  আরo 

বেলন, eছাড়া গৃহায়ন o গণপূত র্ ম ণালয় রাজধানী ঢাকার পাশব্র্বত  eলাকায় 5িট ােটলাiট িসিট ক  হেণর 
uে াগ িনেয়েছ। eগুেলা হেলা, েকরানীগে  মেডল টাuন ক  o ব া বাহ eলাকা, জলাশয় সংর ণ o 
কম া  টাuনিশপ ক  eবং েকরানীগ  o সাভার uপেজলায় আবািসক ট u য়ন ক । 

 


