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আoয়ামী লীেগর সাধারণ সmাদক eবং সড়ক পিরবহন
o  েসতুমntী  oবায়দলু  কােদর  বেলেছন,  বাংলােদশ  পুিলশ
িবভােগর  তথয্  aনসুাের  গত  পাঁচ  বছের  12  হাজার  54
জন  সড়ক  দঘুর্টনায়  িনহত  হেয়েছ।  দঘুর্টনায়  দােয়রকৃত
মামলাসমেূহর  িন িtর  জনয্  আiনগত  পদেkপ  gহণ
aবয্াহত  আেছ।  িsকার  ড.  িশরীন  শারিমন  েচৗধুরীর
সভাপিতেt গতকাল েসামবার জাতীয় সংসদ aিধেবশেন
pে াtর পেবর্ িবeনিপর সংসদ সদসয্ েমাশারফ েহােসেনর
pে র জবােব সংসদেক িতিন e তথয্ জানান।
সংরিkত  মিহলা  আসেনর  সংসদ  সদসয্  েবগম  লtুফুন
েনসা  খােনর  pে র  জবােব  েসতুমntী  জানান,  2030
সােলর  মেধয্  ঢাকা  মহানগরী  o  তtসংলg  পা র্বতর্ী

eলাকার  যানজট  িনরসেন  ছয়িট  েমে ােরেলর  সমnেয়  eকিট  শিkশালী  েনটoয়াকর্  গেড়  েতালার  লেkয্
সরকার সময়াবd কমর্পিরকlনা gহণ কেরেছ। গৃহীত সময়াবd কমর্পিরকlনা aনুসরেণ pায় 22 হাজার
েকািট টাকা pাkিলত বয্েয় utরা 3য় পবর্ হেত বাংলােদশ বয্াংক পযর্n 20 দশিমক 10 িকেলািমটার দীঘর্
16  েsশন  িবিশ  uভয়িদেক  ঘnায়  60  হাজার  যাtী  পিরবহেন  সkম  আধুিনক,  সময়  সা য়ী,
পিরেবশবাnব o িবদযু্tচািলত বাংলােদেশ pথম uড়াল েমে ােরল িনমর্াণ pকlিট 2012-2024 েময়ােদ
বাsবায়েনর  জনয্  gহণ  করা  হয়।  31  আগs  পযর্n  সািবর্ক  গড়  agগিত  30  শতাংশ।  মntী  জানান,
iিতমেধয্  pায়  6  িকেলািমটার  ভায়াডাk  দশৃয্মান  হেয়েছ।  sাধীনতার  50  বছর  পূিতর্  uদয্াপন  বেষর্র
2021  সােলর  16  িডেসmর  বতর্ মান  সরকার  বাংলােদেশর  pথম  uড়াল  েমে ােরেলর  সmূণর্  aংশ
আনু ািনকভােব uেdাধেনর পিরকlনা gহণ কেরেছ। aপর চারিট েমে ােরল pকl বাsবায়েনর uেদয্াগ
িবিভn  পযর্ােয়  pিkয়াধীন  আেছ।  সময়াবd  পিরকlনা  2030  বাsবািয়ত  হেল  ঢাকা  মহানগরী  o
তtসংলg eলাকার যানজট িনরসন o পিরেবশ unয়েন বয্াপক ভূিমকা রাখেব। 
িবeনিপর িবন ফারহানার pে  ঈেদর আেগ যানজট pসে  েসতুমntী বেলন, েফার েলন সড়ক েথেক
যখন দiু েলেন গািড় চলাচল কের তখনi যানজেটর িচt েদখা যায়। eবােরর ঈেদর utরবে র েkেto
তাi হেয়েছ। pধানমntীর িনেদর্ েশ জয়েদবপুর েথেক eেল া পযর্n সািভর্ স েলনসহ  দিুট েফার েলন সড়ক
হেc।
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