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জাতীয় সংসদ ভবন। ফাইল ছিব

দেশর ৬৪ জলায় ৪৯ হাজার ১৬২ জন অৈবধ নদ নদী দখলদার িচি

https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1635893/৬৪- জলায়-৪৯-হাজার-নদী-দখলদার-সংসেদ- িতম ী

ত করা হেয়েছ। ৬৪ জলার মেধ কিম া জলায় নদী দখলদােরর সংখ া
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দেশর ৬৪ জলায় ৪৯ হাজার ১৬২ জন অৈবধ নদ–নদী দখলদার িচি

ত করা হেয়েছ। ৬৪ জলার মেধ কিম া জলায় নদী দখলদােরর সংখ া

সবেচেয় বিশ। এই জলায় নদী দখলদােরর সংখ া ৫ হাজার ৯০৬।
আজ বৃহ

িতবার জাতীয় সংসেদ সরকাির দেলর সাংসদ এম আব ল লিতেফর

নদী দখলদারেদর তথ উপ াপন কেরন। ি

কার িশরীন শারিমন চৗধুরীর সভাপিতে
িব

খািলদ মাহমুদ চৗধুরী বেলন, দেশর সব জলা
জাতীয় নদী র

ে র জবােব নৗপিরবহন
বঠেকর

েত

ে া র টিবেল উপ ািপত হয়।

াপন

শাসেকর মাধ েম নদ–নদীর অৈবধ দখলদারেদর তািলকা

া কিমশেনর ওেয়বসাইেট এবং সংি

িতম ী খািলদ মাহমুদ চৗধুরী নদ–

ত করা হেয়েছ।

জলা তথ বাতায়েন আপেলাড কের সবসাধারণের জন উ ু

দেশ ৪৯ হাজার ১৬২ জন অৈবধ দখলদােরর িববরণ িলিপব

তকত তািলকা

রাখা হেয়েছ। এেত সারা

আেছ।

িব
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াপন
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িতম ী বেলন, নদ–নদীর অৈবধ দখলদারেদর উে
অনুসাের
িবিভ

াশ

দ করার কায

ম চলমান

ি

য়া। ইিতমেধ সব জলা

া ােমর মাধ েম সারা দেশ নদ–নদীেত অৈবধ দখলদারেদর উে

জলায় উে

দ কায

ম

হেয়েছ। ঢাকা ও নারায়ণগ

িডেস র সমেয় মাট ১ হাজার ২৭িট অৈবধ

াপনা উে

নদীব

শাসকেক

তকত তািলকা

দ করার জন অিভযান পিরচালনার িনেদশ দওয়া হেয়েছ।

র থেক িবেশষ উে

দ অিভযােন গত বছেরর ১৮ িডেস র থেক ২৪

দ করা হেয়েছ এবং ২১ দশিমক ৫ একর তীরভিম উ ার করা হেয়েছ।

িতম ীর দওয়া তথ অনুযায়ী, দখলদােরর সংখ া িবেবচনায় ি তীয়

ােন থাকা চ

াম জলায় নদী দখলদার ৪ হাজার ৭০৪ জন। দখলদাের

ততীয় অব ােন থাকা নায়াখালীেত রেয়েছ ৪ হাজার ৪৯৯ জন। এ ছাড়া দখলদােরর সংখ া িবেবচনায় শীষ দেশ আেছ কি য়া (৩১৩৪ জন),
বিরশাল (২২৭২ জন), ময়মনিসংহ (২১৬০ জন), ফিরদপুর (১৮৪৩ জন), বর না (১৫৫৪ জন), নােটার (১৫৪১ জন), গাপালগ

(১৩৯৯ জন)

জলা। আর সবেচেয় কম নদী দখলদার লালমিনরহাট জলায়, ১৩ জন।
তামােক বছের ১ লাখ ৬১ হাজার মৃ
সংরি

ত আসেনর শামসুন নাহােরর

ে র জবােব

া

ম ী জািহদ মােলক বেলন, তামাক ব বহারজিনত রাগ ও মৃ

বড় চ ােল । টাব ােকা এটলাস ২০১৮ অনুযায়ী তামাকজিনত িবিভ
মৃ

বরণ কেরন। ‘দ ইেকানিমক ক

াণঘাতী িবিভ

রােগ আ

া

হেয় বাংলােদেশ

অব টাব ােকা ইউজারস ইন বাংলােদশ: আ হলথ ক

বলা হয়, বতমােন দেশ ১৫ লােখর বিশ
ভােব

রােগ আ

া

া বয়

নারী ও পু

বাংলােদেশর জন একিট

িতবছর ১ লাখ ৬১ হাজােরর বিশ মানুষ

অ াে াচ’ িশেরানােম ২০১৮ সােলর এক গেবষণায়

ষ তামাক সবেনর কারেণ এবং ৬১ হাজােরর বিশ িশ

হয়। তামাকজিনত রাগব ািধ ও অকালমৃত র কারেণ দেশ

পেরা

ধূমপােনর

িতবছর ৩০ হাজার ৫৭০ কািট ব য় হেয়

থােক।
িবএনিপর সাংসদ হা
েয় অিনয়ম ও

নুর রশীেদর

ে র জবােব

নীিতর িবষেয় তদ

পিরবারকল াণ ম ণালয় এবং

া

কায

া

ম ী বেলন, উ

ম পিরচালনা করা হে

পযােয়র তদ
এবং তদ

গঠন কের সারা দেশ হাসপাতাল েলায় য পািত ও ওষুধ

িতেবদেনর িভি েত

অিধদ েরর মিনটিরং সল সব হাসপাতােলর য পািত ও ওষুধ

করেছ। এর ফেল বতমােন অিনয়ম ও

েয়াজনীয় ব ব া নওয়া হে

য়–সং

া

কায

।

া

ও

ম িনয়িমত মিনটিরং

নীিত অেনকটাই িনয় ণ করা স ব হেয়েছ।
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সরকাির দেলর সাংসদ মাহমুদ উস সামাদ চৗধুরীর
ভজাল ওষুধ উৎপাদন ও িবি

র দােয় িবিভ

ে র জবােব

িত ােনর িব

ে

া

ম ী জািহদ মােলক বেলন, ২০১৯ সােল িমটেফাডসহ সারা দেশ নকল–

াম মাণ আদালেত ২ হাজার ১৪৫িট মামলা দােয়র কের ১২ কািট ৪১ লাখ ৬

হাজার ৪৮৪ টাকা জিরমানা আদায় করা হেয়েছ। ৩৯ জন আসািমেক িবিভ
হেয়েছ। আনুমািনক ৩১ কািট ৭৬ লাখ টাকা মূেল র নকল– ভজাল ওষুধ জ
ম ানুফ াকচািরং

ময়ােদ কারাদ
ও

াকিটস) গাইডলাইন অনুসরণ না করায় ৪১িট ওষধ উৎপাদনকারী

দওয়া হেয়েছ, ৪৪িট

ংস করা হেয়েছ। িব

া

িত ান িসলগালা করা

সং ার িজএমিপ ( ড

িত ােনর ওষুধ উৎপাদন লাইেস

সামিয়ক বািতল করা

হেয়েছ।
সরকাির দেলর মামুনুর রশীদ িকরেণর
ি

ে র জবােব ম ী জানান,

া

ব ব াপনায় তদারিক বাড়ােত

াধীন

া

কিমশন গঠেনর িবষয়িট

য়াধীন।

সংরি

ত আসেনর

ািরয়া ঝণা সরকােরর

বাবদ িফ আদােয়র িবষেয় একিট নীিতমালা
াকিটশনার থেক িবেশষ

ে র জবােব

া

ম ী বেলন, বসরকাির হাসপাতাল ও ি িনক, চ াের িচিকৎসকেদর রাগী দখা

ণয়েনর ব াপাের সরকােরর িচ াভাবনা রেয়েছ। যাগ তা ও পদমযাদা অনুযায়ী জনােরল

িচিকৎসক লেভল পয

সব মহেল

হণেযাগ

রাগী দখার িভিজেটর হার িনধারেণর পিরক না বতমান সরকােরর

রেয়েছ।
শতভাগ হজযা ীর ইিমে শন ঢাকায় করার উেদ াগ
সরকাির দেলর সাংসদ মারেশদ আলেমর
লাই এ বছর পিব

ে র জবােব ধম

হজ অনুি ত হেব। এ বছেরর পিব

িতম ী শখ মা. আ

হজ পালেনর জন

াহ জানান, চ দ দখা সােপে

সৗিদ সরকােরর সে

৯ িজলহজ, আগামী ৩০

বাংলােদশ সরকােরর চি

সই হেয়েছ। চি

অনুযায়ী ২০২০ সােল মাট ১ লাখ ৩৭ হাজার ১৯৮ জন হজযা ীর সংখ া িনধািরত হেয়েছ। এর মেধ সরকাির ব ব াপনায় ১৭ হাজার ১৯৮ জন
এবং বসরকাির ব ব াপনায় ১ লাখ ২০ হাজার ব ি
ঢাকায় স

করার উেদ াগ

িবএনিপর জািহ র রহমােনর

হণ করা হে

হজ পালেনর সুেযাগ পােবন। এ বছর শতভাগ হজযা ীর ইিমে শন ম া

।

ে র জবােব ধম

িতম ী শখ মা. আ

াহ জানান, ২০১৯–২০ অথবছের ধমিবষয়ক ম ণালয় থেক

সাংসেদর িনবাচনী এলাকার মসিজদ সং ার/ মরামেতর জন ২ লাখ টাকা এবং মি
হেয়েছ। সংরি

ত আসেনর সাংসদেদর

েটর মাধ েম

র সং ার/ মরামেতর জন ৪০ হাজার টাকা বরা

েত েকর অনুকেল মসিজদ মরামেতর জন ১ লাখ টাকা এবং মি

রাখা হেয়েছ
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েত ক
রাখা

েরর জন ২০ হাজার টাকা বরা
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রাখা হেয়েছ।
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