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কািশত: 19 - eি ল, 312৯ 23:11 e. eম. 

সংসদ িরেপাট র্ার ॥ আস  পিব  রমজান মােস মূ  িনয় ণ o িনরাপদ খা  সরবরােহ েয়াজনীয় পদে প েনয়ার সুপািরশ কেরেছ 
সংসদীয় কিমিট। e ে ে  কিমিট সংি  ম ণালয়েক সমনব্য় সভা কের সম া সমাধােনর পরামশ র্ িদেয়েছ।  

রিববার সংসদ ভবেন aনুি ত খা  ম ণালয় স িক র্ত ায়ী কিমিটর ƣবঠেক e সুপািরশ করা হয়। ƣবঠেক িনরাপদ খা  
িনি তকরেণ েভজালমু  খা  aিভযান েজারদার করেত ম ণালয়েক পরামশ র্ েদয়া হয়। eছাড়া ধান, গম o a া  খা শে র 
সরকারী ধায র্মূ  যােত কৃষক পায় েস জ  তদারিক েজারদার করেত পরামশ র্ েদয়া হয়। eকi সে  িবেদশী চাল আমদািনেত শু  
বৃি র িবষেয় ম ণালয়েক পরামশ র্ েদয়া হয়। 

ƣবঠেকর সভাপিত েমাহা দ নািসম বেলন, সংসদীয় গণতাি ক ব া িব মান u ত েদশগুেলােত সংসদীয় ায়ী কিমিট গুরুতব্পূণ র্ 
ভূিমকা রােখ। বাংলােদেশ েযেহতু সংসদীয় গণতাি ক ব া িব মান েসেহতু সংসদীয় কিমিটর মা েম ম ী eবং সরকারী 
কম র্কত র্ােদর সব্ সব্ কােজর জবাবিদিহতা িনি ত করা হেব। খা  ম ণালয় েযেহতু জনসব্াথ র্ সংি , তাi ei ম ণালয় aতয্  
গুরুতব্পূণ র্। িনরাপদ খা  িনি ত করেত e ম ণালয়সহ সংি  সকেলর সে  কােজ সমনব্য় করা হেব। েদেশ ত িনরাপদ খা  
িনি ত করাi eর ল য্। আস  রমজান মােস aেহতুক খাে র দাম না বাড়ােত িতিন বসায়ীেদর িত িনেদ র্শনা দান কেরন। 
িতিন বেলন, সংসদীয় ায়ী কিমিটর পরবত  ƣবঠেক িব ািরত আেলাচনা o িস া  হণ করা হেব।  

কিমিট পরামশ র্ িদেয়েছ, েদেশ যােত েকান ধরেনর কৃি ম খা  স ট ƣতির না হয় েসজ  চােলর েয িহসােবর কথা বলা হয় গুদােম 
চােলর েসi পিরমাণ মজুদ আেছ িকনা বা সরবরাহ করা হে  িকনা, েস িবষয়িট গুরুেতব্র সে  নজরদািরেত রাখেত হেব। ƣবঠেক 
খা  ব াপনা আরo কায র্কর করা eবং ম ণালেয়র কায র্ ম আরo েবগবান করার ে ে  েয জনবল স ট রেয়েছ তা িনরসেন 
শূ পেদ ত িনেয়াগ েশষ করারo সুপািরশ করা হয়। 

কিমিটর সভাপিত েমাহা দ নািসেমর সভাপিতেতব্ aনুি ত ƣবঠেক খা ম ী সাধন চ  মজুমদার, সােবক ম ী নুরুল iসলাম নািহদ, 
আিতuর রহমান আিতক, ধীের  েদবনাথ শ ু, আ ল হাi, আেয়ন uি ন, আতাuর রহমান খান o আ মান সুলতানা aংশ েনন। 
িবমানব ের eমিপেদর ত ািশ িশিথেলর সুপািরশ ॥ েদেশর িবমানব ের সংসদ সদ সহ গুরুতব্পূণ র্ ি েদর (িভআiিপ) ে ে  
িনরাপ া ত ািশ িকছুটা িশিথল করা eবং আলাদা সাির করার aনুেরাধ কেরেছন েবসামিরক িবমান o পয র্টন ম ণালয় স িক র্ত 
সংসদীয় ায়ী কিমিটর সদ রা। তেব ম ণালেয়র প  েথেক বলা হেয়েছ, eিট করেত হেল সরকােরর u  পয র্ােয়র িনেদ র্শনা 
েয়াজন। রিববার জাতীয় সংসদ ভবেন েবসামিরক িবমান পিরবহন o পয র্টন ম ণালয় স িক র্ত সংসদীয় ায়ী কিমিটর ƣবঠেক ei 

আেলাচনা হয় বেল ƣবঠক সূে  জানা েগেছ। সূ  জানায়, িবমানব ের িনরাপ া ত ািশ িনেয় আেলাচনাকােল eক সংসদ সদ  
বেলন, িনরাপ া ত ািশর েয়াজন রেয়েছ। তেব যারা গুরুতব্পূণ র্ ি  তােদর েকামেরর েব  বা জুতা েখালােনার িবষয়িট িশিথল 
করা যায় িকনা, তা েদখা েযেত পাের। েয়াজেন গুরুতব্পূণ র্ ি েদর জ  িনরাপ া ত ািশর ে ে  আলাদা সাির করা েযেত পাের। 
কিমিটর a  সদ রাo ei ব ে র সে  eকমত েপাষণ কের েয়াজনীয় ব া িনেত িবমান ম ণালয়েক aনুেরাধ কেরন।  

e িবষেয় কিমিটর eক সদ  সাংবািদকেদর জানান, সবাiেক িনরাপ া ত ািশর ম  িদেয়i েযেত হেব। তেব িনরাপ া ত ািশর 
ে ে  যােত গুরুতব্পূণ র্ ি েদর িব তকর পিরি িতেত পড়েত না হয়, েসটা েখয়াল রাখেত বলা হেয়েছ। সংসদ সিচবালেয়র eক 
সংবাদ িব ি েত বলা হয়, ক বাজারসহ a া  পয র্টন েক গুেলােক পিরেবশবা ব করেত বজর্য্ ব াপনা কায র্ ম আরo u ত 
করা, েস  মািট র্েনর পাশাপািশ েসানািদয়া, মেহশখালী দব্ীপেক পয র্টন আকষ র্ণ েক  িহেসেব গেড় েতালার সুপািরশ কের কিমিট। e 
ছাড়া িবমােনর আসন খািল না েরেখ সব িটেকট েযন িবি  হয় েস িবষেয় েয়াজনীয় পদে প েনয়ার সুপািরশ কের সংসদীয় 
কিমিট।কিমিটর সভাপিত আ ম uবায়দুল েমাকতািদর েচৗধুরীর সভাপিতেতব্ ƣবঠেক কিমিটর সদ  েবসামিরক িবমান পিরবহন o 
পয র্টন িতম ী েমাঃ মাহবুব আলী, েমাশাররফ েহােসন, আেশক u াহ রিফক o ƣসয়দা রুিবনা আ ার aংশ েনন। 


