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(বক্তদবয ফ ান ধিদেি পরিবর্লন ও পরিোর্লন থা দল, অ্নুগ্রেপূবল  আগােী ২০/০২/২০২১; 
ইাং র্ারিদেি েদধয উদেে  িাি অ্নুদিাধ  িা যাদে। ) 

 

৩ে সভাি  াযলরববিেী (েসড়া) 

গর্ ২৮ র্ানুোরি, ২০২১ ইাং র্ারিে, েুপুি ১.০০ ঘরি াে; র্ার্ীে সাংসদেি শপথগ্রেে  দে ‘বাাংলাদেশ 
পাললাদেন্টারি ফ ািাে  ি ফেলথ অ্যান্ড ওদেলরবাং’ এি ৩ে সভা অ্নুরির্ েে। ফ ািাদেি সরিবালে সাংস্থা, স্বাস্থয 
সুিো  াউদন্ডশন সভারি আদোর্দন সেদযারগর্া  দি। সভাপরর্ত্ব  দিন ফ ািাদেি ফিোিেযান অ্ধযাপ  ডা. 
ফো. োরবদব রেোর্, এেরপ (৬৩, রসিার্গঞ্জ-২)।  

উক্ত সভাে আিও উপরস্থর্ রিদলন র্নাব আ.স.ে র দিার্, এেরপ (১১২, পিুোোলী-২), র্নাব  ার্ী নারবল 
আেদেে, এেরপ (৮৭, যদশাি-৩), বযারিস্টাি র্নাব শােীে োেোি পাদিাোিী, এেরপ (২৯, গাইবান্ধা-১), র্নাব 
শবনে র্াোন, এেরপ (৩০৩, েরেলা আসন-৩), আিো েত্ত, এেরপ (৩১১, েরেলা আসন-১১), রুোনা আলী, 
এেরপ (৩১৪, েরেলা আসন- ১৪), র্নাব নারের্ ইর্াোি োন, এেরপ (৩০৩, েরেলা আসন-৫), র্নাব অ্পিারর্র্া 
ে , এেরপ (৩২০, েরেলা আসন-২০), অ্যাড. সসেো রুরবনা আক্তাি, এেরপ (৩২৮, েরেলা আসন-২৮) এবাং 
সেসয অ্যাড. আরেবা সুলর্ানা রের্া, এেরপ (৩২৮, েরেলা আসন-৩৭)। 

 

আদলািয রবষেসেূেঃ 

◼ েুরর্ব বষল উপলদে রবরভন্ন রনবলািনী এলা াে স্বাস্থয রবষে  অ্নুিান প্রসদে আদলািনা ও রসদ্ধান্ত গ্রেে; 
◼ ভরবষযৎ  েলপরি ল্পনা রবষদে আদলািনা ও রসদ্ধান্ত গ্রেে; 
◼ র্নস্বাদস্থযি র্নয নরু্ন হুের  ই-রসগাদিি আেোরন, উৎপােন, রবপেন ও বযবোি রনরষদ্ধ িে প্রসদে 

োননীে প্রধানেন্ত্রীি রন ি স্মাি রলরপ ফপদশি রবষদে আদলািনা ও রসদ্ধান্ত গ্রেে; 
◼ র্াো  আইন সাংদশাধন প্রসদে আদলািনা ও রসদ্ধান্ত গ্রেে; 
◼ ফ ািাদেি সেসযদেি র্নয রবষেরভরত্ত  অ্রভের্ রলরপবদ্ধ  িা; 
◼ রবরবধ। 
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 অ্ধযাপ  ডা. োরবদব রেোর্, এেরপ (৬৩, রসিার্গঞ্জ-২) : র্নগদেি সুস্বাদস্থযি র্নয 
সি াদিি সরেো বাস্তবােদন, আইনপ্রদের্া রেদসদব আোদেি োরেত্ব িদেদি। আোদেিদ  
ফসই োরেত্ব পালদন এরগদে আসদর্ েদব। ফেদশি স ল োনুদষি সবলর্নীন স্বাস্থয সুিোে 
 ার্  িদর্ েদব। আেিা প্ররর্ োদস এ বাি বসদর্ পারি। ফসোদন আেিা আোদেি 
 েলপরি ল্পনা রনদে আদলািনা  িদবা, যা আগােীদর্ নানান উদেযাগ গ্রেদে সোে  েদব। 

এিাড়া র্ারর্ি রপর্াি র্ন্ম শর্বারষল ী েুরর্ব বষলদ  স্বিেীে  দি িােদর্ রবরভন্ন  াযলক্রদেি পিােশল প্রোদনি 
আহ্বান র্ানারে। সাদথ সাদথ ধূেপান ও ই-রসগাদিি রবদিাধী িলোন আদদালদন োননীে সাংসে সেসযদেি 
অ্াংশগ্রেদেি র্নয ধনযবাে জ্ঞাপন  িরি। 

 

র্নাব  ার্ী নারবল আেদেে, এেরপ (৮৭, যদশাি-৩) : পাললাদেদন্ট যািা আইনপ্রদের্া 
আদিন; স্বাস্থযেন্ত্রী েদোেে এবাং অ্নযানয েন্ত্রী ও সাংসে সেসযদেিদ  আদলািয রবষেগুদলা 
সম্পদ ল ফসনদসিাইর্  িদর্ েদব। র্াো  রনেন্ত্রে আইন সাংদশাধন  িা এবাং ই-রসগাদিি 
রনরষদ্ধ  িা; ফ ািাদেি পে ফথদ  ফনওো এই েুরি উদেযাগই অ্র্যন্ত সেদোপদযাগী 

পেদেপ। এিাড়াও ফ ারভড-১৯ েোোিীি  ািদে সােরগ্র  স্বাস্থয সুিোি ঘািরর্ পূিদে উদেযাগ গ্রেে র্রুিী। 
এদেদে, নীরর্রনধলাি  রন ি সুরনরেলষ্ট প্রস্তাবনা ফপশ  িা ফযদর্ পাদি। 

 

র্নাব শবনে র্াোন, এেরপ (৩০৩, েরেলা আসন-৩) :  দিানাদ  বাাংলাদেশ স লভাদব 
রনেন্ত্রে  িদর্ ফপদিদি। র্দব রর্রন রির ৎসাোদর্ উপদর্লা পযলাদে আিও উন্নেদনি 
সুদযাগ িদেদি। ডাক্তাি, নাসল ও ফি রনরশোন বৃরদ্ধ, র্রুিী পিীোগুদলাি বযবস্থা িাোি 
বযবস্থা  িদর্ েদব। র্াো েুক্ত বাাংলাদেশ গড়দর্ েদল অ্রবলদে র্াো র্ার্ দ্রবয , 
রসগাদিি ও ই-রসগাদিি রনরষদ্ধ  িদর্ েদব। এই েূহুদর্ল ফয আইন আদি, ফসরিিও 

সরি  প্রদোগ ফনই। ধূেপােীিা প্রদর্যে এই আইন লঙ্ঘন  িদিন। আওোর্ রু্লদর্ েদব, ধূেপানেুক্ত ফেশ িাই 
আেিা। বাাংলাদেশ রবশ্ব স্বাস্থয সাংস্থা (ডরিউএইিও)’ি ফেেওো ল  নদভনশন অ্ন ফিাবযাদ া  দরাল 
(এ রসরিরস); সবরশ্ব  র্াো  রনেন্ত্রে িুরক্তদর্ স্বােি  দিদি। এরি দ্রুর্ বাস্তবােন েওো প্রদোর্ন। এি েদধয 
ফযসব রবষেগুদলা অ্ন্তভুলক্ত  িা েদেদি ফসগুদলা বাস্তবােন েদলই ফ বল বাাংলাদেশদ  র্াো েুক্ত  িা সম্ভব 
েদব।  
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আিো েত্ত, এেরপ (৩১১, েরেলা আসন-১১) : েুরর্ব বষল উপলদেয আেিা রবরভন্ন রনবলািনী 
এলা াে স্বাস্থয সুিো রবষে  অ্নুিাদনি আদোর্ন  িদর্ িাইরি। ফসিা র ভাদব েদর্ 
পাদি, র  ধিদেি আদোর্ন েদর্ পাদি এবাং র্াি প্রভাদব র ভাদব র্নসাধািে উপ ৃর্ 
েদর্ পাদিন ফস বযাপাদি রে রনদেলশনাি আদলািনা র্রুিী।  দিানাি ভযারিন রনদে এেন 
অ্দন   থা েদে। এই েুেূদর্ল আোদেি ভযারিন গভদনলদেি উপি ফ া াস  িা উরির্। 

আেিা ভযারিদনি রবষেরি েরনিি  িদর্ পারি র না,  িদল ফসিা র ভাদব  িা ফযদর্ পাদি, ফ ািাে র  ধিদেি 
ফস্টপ রনদর্ পাদি এগুদলা রনদে  ার্  িা উরির্। পাশাপারশ গ্রাোঞ্চদলি োনুদষি  াদি ভযারিন ফপৌঁিদে র না 
ফসগুদলা ফেো উরির্। ভযারিদনশদনি র  ধিদেি স্ট্র্যাদিরর্ িদেদি, ফসগুদলা এেনও অ্স্পষ্ট। আেিা র ভাদব 
এি পরলরস  িদর্ িাই, র ভাদব গে োনুদষি  াদি র্থযগুদলা রবর্িে  িদর্ িাই ফসগুদলা রনদে  ার্  িা 
র্রুিী।  

 

রুোনা আলী, এেরপ (৩১৪, েরেলা আসন- ১৪) : এই েুেূদর্ল ফেদশ  দিানা আক্রাদন্তি 
সাংেযা প্রাে ৫৫ োর্াদিি ফবরশ। প্ররর্রেনই  দে  োর্াি ফিাগী আইদসাদলশদন যাদেন। 
োসপার্ালগুদলাদর্ও ডাক্তািদেি ফেদে এ ই অ্বস্থা েদে। আোি প্রস্তাব েদলা, আেিা 
ফবরশ আক্রান্ত এলা াগুদলাদর্ এবাং োসপার্াল রবদশষ  দি, োি পযলাদেি ডাক্তাি ও 
নাসলদেি র্নয আদগ ভযারিন পািাদর্ পারি র না। আেিা আর্ র্াো েুক্ত বাাংলাদেশ 

গড়াি বযাপাদি আদলািনা  িরি। এিা এ রেদন বা অ্ল্প  দে রেদন সম্ভব েদব না। এই ফ ািাদেি োধযদে 
আেিা যািা সাংসে সেসয আরি, যািা রশে িা আরি; রবরভন্নভাদব আেিা যরে প্রিাি  িদর্ পারি, র্ােদল েদন 
েে আেিা অ্দন েূি ফপৌঁিদর্ পারি। 

 

 বযারিস্টাি র্নাব শােীে োেোি পাদিাোিী, এেরপ (২৯, গাইবান্ধা-১): ফ ািাদেি োধযদে 
আোদেি বর্লোন ফয এদর্ন্ডাগুদলা আদি, রবদশষ  দি ই-রসগাদিি রনরষদ্ধ  িা; এ রনদে 
আেিা র্রুিী রভরত্তদর্  ার্  িদবা। আেিা ইউরনভাসলাল ফেলথ  াভাদির্ রনদে  ার্ 
 িদর্ পারি। ফেলথ ডািাদবর্  িদর্ পারি। আেিা র্ারন এই ডািাদবর্ সর্রি  িা অ্দন  

বযেবহুল। র ন্তু আেিা যরে এ রি  দি ইউরনেন ধদি স ল েদর্ পারি র্ােদল  ার্িা সের্ েদব। আেিা 
রির ৎসাি সাধািে রবষেগুদলা রনদে সু্কদলি বাচ্চাদেি েদধয প্ররশেে রেদর্ পারি। প্রদর্য রি পরিবািদ  
পাদসলানালাইর্ড ফেরডদ ল র িস রে’ফর্ রেদর্ পারি। আোদেি সি াদিি পরলরসদর্ রির ৎসাি ফেদে 
রিিদেন্টদবর্ পরলরস িদেদি। আোদেি এ ফথদ  ফবি েদে আসদর্ েদব।  
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র্নাব নারের্ ইর্াোি োন, এেরপ (৩০৩, েরেলা আসন-৫) : আেিা সাধািে োনুষদ  
উৎসারের্  িদর্ পাললাদেদন্টি েদধযই এ িা ওোর াং ফসশন  িদর্ পারি, প্ররর্রেন স াল 
৭ িাে। এিা ৩ র দলারেিাদিি েদর্ পাদি। আদি রি বযাপাি েদলা, নযািািাল ডাদেিস 
ফেইনদিইন  িা এবাং  ে ফেরডরসন  নরর্উে  িা। এিা েদল আেিা অ্দন িাই সুস্থ 
থা দর্ পািদবা। আেিা ফেোল  দিরি রশো প্ররর্িাদন ফেদেদেি ফেদে রপরিেড ালীন 

অ্দন  ধিদেি সেসযা েে। আেিা যরে সু্কদল সরি  োইরর্ন রনরির্  িদর্ পারি, পযাডস সাপ্লাই রেদর্ পারি 
র্ােদল আোদেি ফেদেিা নানান ফিাগ ফথদ  েুক্ত থা দর্ পািদব।  

 

 র্নাব অ্পিারর্র্া ে , এেরপ (৩২০, েরেলা আসন-২০): োননীে সাংসে সেসযবৃদ 
এদর্ােে যা আদলািনা  দিদিন র্া অ্র্যন্ত গুরুত্বপূেল এবাং রে  রনদেলশনােূল  রিল। 
এোন ফথদ ই আোদেি স্বাস্থযবযবস্থাি েুবললর্াগুদলা রিরির্  িদর্ পািদবা। শুধু র্াই নে, 
ফসোন ফথদ  র ভাদব উত্তিদেি পথ ফবি  িা যাে ফস বযাপাদি এই ফ ািাে গুরুত্বপূেল 

ভূরে া পালন  িদব বদল আরে রবশ্বাস  রি। এিাড়াও প্রাথরে  স্বাস্থযদসবা সবলর্নীন  িা যাে র না; রি  
 র্গুদলা স্বাস্থযদসবা সবলর্নীন  িা যাে ফস বযাপাদি আোদেি ভূরে া িােদর্ েদব।  

 

র্নাব আ.স.ে র দিার্, এেরপ (১১২, পিুোোলী-২): ফেলথ ফডিাদবর্ সর্রি সম্ভব। 
আেিা এদ  রি ইউরনেন ধদি এদগাদর্ পারি। এভাদব এদ  িা উপদর্লা ধদিও  িা 
সম্ভব। আেিা শুরু  রি। আগােী ৫ বিি, ১০ বিদি আেিা অ্দন েূি এরগদে ফযদর্ 
পািদবা। রসগাদিদিি বযাপাদি আেিা র ন্তু এ রনদে অ্দন রেন ধদি বদল আসরি। 
রসগাদিি েদর্ সি াদিি ফয আে, র্াি ফিদে বযে অ্দন  ফবরশ। োদিলি ফিাদগি  থা 

বদলন, ডাোদবরিদসি  থা বদলন, সবর িুি সাদথ রসগাদিি র্রড়র্। আোি েদন েে আগােী অ্রধদবশদন আেিা 
প্রদর্যদ  ২০ ফসদ ন্ড বা ৩০ ফসদ ন্ড, ১ রেরনি এ বযাপাদি আদলািনা  িদর্ পারি। এগুদলা পাললাদেদন্ট আদলািনা 
 িদল ভাদলা র িু েদব। 

 

-- 

 


