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একেনেক ধানম ী

ড  ু রােধ সরকাির বাসভবেন নট লাগােনার
িনেদশ
গ াস সংেযাগ নয়, িসিল ডার ব বহার করেত হেব

কাশ : ১৬ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ড সুহ মশাবািহত রাগ িতেরােধ এখন থেক যসব সরকাির বাসভবন িনিমত হেব স েলােত নট
লাগােনার  িনেদশ  িদেয়েছন  ধানম ী  শখ  হািসনা।  জাতীয়  অথৈনিতক  পিরষেদর  িনবাহী  কিমিটর
(একেনক) বঠেক িতিন এ িনেদশ দন। একেনেকর বঠক শেষ ি িফংেয় পিরক নাম ী এমএ মা ান
এিটসহ ধানম ীর িবিভ  িনেদেশর কথা তুেল ধেরন। ম লবার রাজধানীর শেরবাংলা নগেরর এনইিস
সে লন কে  একেনক পরবতী ি িফংেয় পিরক নাম ী জানান, এখন থেক সরকাির আবািসক ভবেন
গ াস সংেযাগ না দয়ার পরামশ িদেয়েছন ধানম ী। ধীের ধীের িসিল ডার গ ােস অভ  করেত হেব।
তাছাড়া বরা  পাওয়ার পরও যারা বাসায় উঠেবন না িনিদ  সময় পর, তােদর বরা  বািতল করেতও
বেলেছন ধানম ী। এছাড়া সরকাির আবািসক ক েলােত আবজনা িডসেপাজােলর ব ব া রাখারও
িনেদশ িদেয়েছন ধানম ী। সই সে  িতিন বেলেছন, িনচতলায় গািড়চালকেদর জ  টয়েলট, খাওয়া,
িবেনাদন, নামাজ পড়া ও িব ােমর জায়গা থাকেত হেব।

ধানম ীর িনেদশনা সে  পিরক নাম ী  বেলন,  এখন সরকাির অেথ  ক  বা বায়ন করা হেলও
আগামীেত ঢাকা ম াস ানিজট কা ািন িলিমেটডেক (িডএমিটিসএল) শয়ারবাজাের অ ভু  হেত হেব।
এেত  সং ািট  আরও শি শালী  হেব।  এছাড়া  আগামীেত ধানমি েক ধের আশপােশর এলাকার জ
মে ােরল  তিররও  পরামশ  িদেয়েছন।  সব  ধরেনর  ক  সংেশাধেনর  িবষেয়  ধানম ী  বেলেছন,

সমেয়র মেধ ই ক  সংেশাধন করেত হেব। েয়াজন হেল তা সংেশাধন কের দয়া হেব। িক  সময়
শেষ িনেয় আসা যােব না।

এিদেক ধানম ী  শখ  হািসনােক  জ িদন  এবং  ভারেত  ঠা র  শাি  পুর ারসহ  জািতসংেঘ  িবিভ
অ াওয়াড অজন করায় একেনেকর প  থেক ফলু িদেয় েভ া জানােনা হয়। এ সময় উপি ত সবাইেক
কক খাওয়ােনা হয়।

  যগুা র িরেপাট
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