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ঢাকার বাiের বৃি  বাড়ােত, আগামী দশেক 211িট িশ  a ল ƣতির করা হেব। e বছেরর শুরুর িদেক 22িট uেদব্াধন করা 
হেয়িছল। েমাংলা তার a তম। 
eিদেক ঢাকায় eকিট েমে া িসে ম িনম র্াণাধীন। রাজuক, শহেরর পিরক না কতৃর্প  নগরিটর u র eবং পূব র্ aংেশ সুশৃ ল 
সম সারণ পিরক না িনেয় a সর হে । িবশব্ াংক শহেরর লােগায়া চারিট দির  পাড়া-মহ ায় পাবিলক ে স u য়ন eবং েপৗর 
পিরেষবাগুেলা u ত করেত 211 িমিলয়ন ডলােরর ক  aনুেমাদন কেরেছ। 
তেব ঢাকা বা নতুন িশ  a লগুেলার আেশপােশ াপকভােব স া আবাসেনর পিরক না তােদর েনi, রাজuেকর পিরক নাকারী 
মাহফুজা আ ার ম  কেরেছন। (েমাংলার েময়র eমন িকছু স া আবাসন গড়েত চান। তেব িতিন eখনo সরকার aনুেমাদন 
পানিন।) 
তেব সংসদ সদ , যারা তােদর কতৃর্তব্ াস পাoয়ার আশ া করেছন, তারা িবেক ীকরণ িতেরাধ করেছন। তেব যাi েহাক, 
iসলাম আশাবাদী। ঢাকা eতটাi aকায র্কর হেয় পেড়েছ, িতিন যুি  েদন, eখন e েথেক বাঁচেত ভােলা পিরক না হণ করা ছাড়া 
সরকােরর আর েকােনা uপায় েনi। 
 


