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সংসেদ ম ী

সংসদ িরেপাটার ॥ উপেজলা পিরষেদর বঠেক সংসদ সদ েদর উপি ত থাকা অৈবধ- এমন েক ’অবা র’
উে খ কের এলিজআরিড ম ী তাজুল ইসলাম বেলেছন, এমিপরা উপেদ া থাকেল কােজর মান ভাল হয়, শাি
শৃ লা থােক। এখােন এমিপেদর উপেদ া থাকাটাই বিশ বা নীয়।

ীকার  ড.  িশরীন  শারিমন  চৗধুরীর  সভাপিতে  বধুবার  ে া র  পেব  িবএনিপ দলীয়  সংসদ সদ  িমন
ফারহানার স রূক ে র জবােব ম ী এসব কথা বেলন।

িমন ফারহানা  করেত িগেয় বেলন, উপেজলা পিরষদ আইেনর ২৫ ধারায় সংসদ সদ েদর উপেদ া রাখার
িবধান াধীনভােব কাজ করার বাধা তির কের। এিট সংিবধােনর ৫৯ ধারাও পিরপ ী।

রাজধানীেত  ির ার  সিঠক  পিরসংখ ান  নই  ॥  রাজধানী  ঢাকায়  লাখ  লাখ  ির া  চলাচল  করেলও  ই  িসিট
কেপােরশেন লাইেস কতৃ ির ার সংখ া মা  ৮০ হাজার ১০৯। এর মেধ  ঢাকা দি ণ িসিটেত ৫২ হাজার ৭১২
এবং  উ ের ২৭  হাজার ৩৯৭ লাইেস কতৃ  ির া  রেয়েছ। এলিজআরিড  ম ী  তাজুল  ইসলাম  সংসেদ ীকার
কেরেছন, বতমােন চলাচলকারী ির ার সিঠক সংখ া স িকত কান পিরসংখ ান বতমােন নই।
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