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করিছ। 26 িদন পর ম ী মেহাদয় জানােবন। আমরা নাম-িঠকানাসহ সব জানােত চাi, যােত ভিব েত েকu aিনয়ম করেত uদব্ু  না 
হন।’ 

eসব ত  িনেয় কী হেব, eর পর িক েকােনা aিভযান হেব—ei ে র জবােব রাজuক েচয়ার ান বেলন, ‘aিভযােন নামার 
জ i েতা ত  েনoয়া হে ।’ িবিধ ল ন কের ভবন িনম র্ােণর িবষেয় রাজuক দায় eড়ােত পাের িক না—e ে র জবােব 
েচয়ার ান বেলন, ‘দায়ভার েতা িকছু না িকছু িনেতi হেব। তেব েতয্কেকi সেচতন হেত হেব।’ 

আেরক ে র জবােব িতিন বেলন, ‘আেগ েলাকবল কম িছল। eখন aেনকেক িনেয়াগ েদoয়া হেয়েছ। রাজuক eখন aেনক 
শি শালী। e কারেণi 35িট িটম গঠন করা স ব হেয়েছ।’ 26 িদেন রাজধানীর সব হাiরাiজ ভবেনর ত  েদoয়া স ব িক না 
জানেত চাiেল েচয়ার ান বেলন, ‘আমােদর কত সংখয্ক ভবন আেছ তার ত  আেছ। আমরা েশষ করেত পারব বেল আশা করিছ।’ 
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