
ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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াধীনতার ৫০ বছর পিূতর বেষ মে ােরল
উে াধন
সংসেদ ে া ের ওবায় ল কােদর

কাশ : ২৭ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

সড়ক পিরবহন ও সতুম ী ওবায় ল কােদর সংসদেক জািনেয়েছন, াধীনতার ৫০ বছর পূিত উদ াপন
বেষ ২০২১ সােলর ১৬ িডেস র সরকার বাংলােদেশর থম উড়াল মে ােরেলর স ণূ অংশ আ ািনক
উে াধেনর পিরক না  হণ  কেরেছ।  গতকাল বধুবার সংসেদ  টিবেল  উপ ািপত ে া ের সরকাির
দেলর এমিপ এম. আব ল লিতেফর িলিখত এক ে র জবােব ম ী একথা জানান।

ওবায় ল কােদর জানান, ঢাকা মহানগরী ও ত সংল  পা বতী এলাকার যানজট িনরসন ও পিরেবশ
উ য়েন বতমান সরকার ঢাকা ম াস ানিজট কা ািন িলিমেটেডর (িডএমিটিসএল) আওতায় ২০৩০
সােলর  মেধ  ছয়িট  মে ােরেলর  সম েয়  একিট  শি শালী  নটওয়াক  গেড়  তালার  কমপিরক না
িনেয়েছ।

িতিন জানান, মে ােরল িনমাণকাজ পুেরাদেম এিগেয় চলেছ। গত ৩১ ম পয  এ কে র অ গিত ২৪
দশিমক ৬৯ শতাংশ। থম পযােয়র িনমােণর উ রা ততৃীয় পব হেত আগারগাওঁ অংেশর পূত কােজর
অ গিত ৪০ দশিমক ৫৮ শতাংশ। ইিতমেধ  পাচঁ িকেলািমটার ভায়াডা  দৃ মান হেয়েছ।

১০ জলায় জাতীয় মহাসড়ক নই

সরকাির দেলর এমিপ শহী ামান সরকােরর এক ে র জবােব ওবায় ল কােদর সংসদেক জানান,
দেশ সড়ক ও জনপেথর আওতাধীন মাট সড়েকর পিরমাণ ২১৫৯৫.৪৯৩ িকেলািমটার। এরমেধ  জাতীয়

মহাসড়ক ৩৯০৬.০৩ িকেলািমটার, আ িলক মহাসড়ক ৪৪৮২.৫৪০ িকেলািমটার এবং জলা মহাসড়ক
১৩২০৬.৯২৩  িকেলািমটার।  দেশর ১০িট  জলায়  কােনা  জাতীয়  মহাসড়ক নই।  স েলা  হেলা—
শরীয়তপুর,    ন েকানা,  জয়পুরহাট,  চয়ুাডা া,  মেহরপুর,  খাগড়াছিড়,  নামগ ,  চাদঁপুর,  বর না ও
িপেরাজপুর। নােটার-২ আসেনর শিফ ল ইসলােমর ে র জবােব সড়ক পিরবহনম ী সংসদেক জানান,
দেশর ১  হাজার ৭৫২ িকেলািমটার মহাসড়ক ধীরগিতর যানবাহন চলাচেলর জ  উভয়িদেক সািভস
লেনর ব ব া রেখ চার লেন উ ীতকরেণর উেদ াগ নওয়া হেয়েছ।
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