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রাখেত হেব। কারণ, eগুেলা পািনর আধার িহেসেব বহূত হে । বষ র্া েমৗসুেম eগুেলা পািন ধের রােখ, যা জলাব তা ােস 
সহায়তা কের।’ 

েয়াজেন সড়কগুেলা েযন বাড়ােনা যায় তা মাথায় েরেখi পিরক না করার জ  েশখ হািসনা পিতেদর িত আহব্ান জানান। েশখ 
হািসনা ভবন িনম র্ােণ পুকুর, খাল o জলাশয় ভরাট করার মানিসকতা পিরবত র্েনর জ  সংি  সকেলর িত আহব্ান জানান। িতিন 
দুঃখ কাশ কের বেলন, e ধরেনর মনমানিসকতার জ i eখন আর ঢাকা শহেরর খাল o পুকুর েদখা যায় না। 

ধানম ী বেলন, ‘আমরা iিতমে i জলাশয়গুেলা র ায় পিরক না করার জ  সংি  কতৃর্প েক িনেদ র্শ িদেয়িছ। আমরা শুধুমা  
েক ীয় নগরীগুেলােকi u ত করেত চাi না, বরং ামগুেলােতo সব ধরেনর নাগিরক সুিবধা িনি ত করেত চাi।’ 

ধানম ী বেলন, ‘আমরা মি সভার সদ , সিচব o a া  সরকাির কম র্কত র্া-কম র্চারী eবং কে  িত  জনগেণর জ  
আধুিনক সুিবধা সমব্িলত 2 হাজার 782িট আবাসন ক  uেদব্াধন কেরিছ। আিম আশা কির, সরকাির কম র্কত র্া-কম র্চারীরা eসব সু র 
o মেনারম পিরেবেশ আবাসন সুিবধা েপেয় তারা তােদর দািয়েতব্র িত আেরা মেনােযাগী হেবন।’  েশখ হািসনা বেলন, iিতমে i 
িতিন সরকাির কম র্কত র্া o কম র্চারীেদর জ  রাজধানীেত আবাসন সুিবধা আেরা 51 শতাংশ বাড়ােনার িনেদ র্শনা িদেয়েছন। িতিন 
বেলন, ‘আমরা eকিট েলাকেকo বি েত বসবাস করেত িদেত চাi না। কােজi আমরা রাজধানীর বি বাসীর জ  eখন য্াট িনম র্াণ 
করিছ। eরমে i িমরপুের 644িট য্ােটর িনম র্াণ কাজ চলেছ। eছাড়া, বি বাসীর জ  আেরা 27 হাজার য্াট িনম র্ােণর পিরক না 
আমােদর রেয়েছ।’ েশখ হািসনা বেলন, ‘আমরা সুপিরকি ত নগরায়ণ eবং সমেয়াপেযাগী হাuিজং o িবি  িরসাচ র্ iনি িটuট 
aিড র্ া  আiন পাশ কেরিছ।’ িতিন বেলন, রাজধানীর পাশাপািশ েজলা o uপেজলা পয র্ােয় সরকাির কম র্কত র্া-কম র্চারীেদর জ  
আবাসন ব া গেড় েতালা হেব। 

িবেদিশেদর aনুকরেণ নয় বরং িনজ েদেশর পিরেবেশর কথা ভাবনায় িনেয় য্াট o ঘরবািড় িনম র্ােণর আহব্ান জািনেয় ধানম ী 
বেলন, ‘শুধু িবেদিশেদর aনুকরণ করেল হেব না। আমােদর ঘন বৃি র েদশ, আমােদর িহuিমিডিট েবিশ, েসগুেলা মাথায় েরেখi 
আমােদর মত কের সব্া য্স ত পিরেবেশ য্াট বা বািড়-ঘর িনম র্াণ করা uিচত।’ পের ধানম ী রাজধানীর i াটন গােড র্ন েরােডর 
ে ড-oয়ান সরকাির কম র্কত র্ােদর জ  িনিম র্ত িতনিট ভবেনর মে  আবাসন ক  ঘুের েদেখন। গৃহায়ন o গণপূত র্ম ী শ ম 
েরজাuল কিরম o ম ণালেয়র সিচব েমা. শহীদ u াহ্ খ কার aনু ােন ব  রােখন। 

  

  

  

  

 


