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aবেহলায় মৃতুয্ তদে  মািণত হেল ডা ােরর িবরুে  শাি মূলক 
ব া 
 সংসেদ সব্া য্ম ী 

সংসদ িরেপাট র্ার ॥ েদেশর িবিভ  হাসপাতােল ডা ােরর aবেহলায় েরাগীর মৃতুয্ হে  e িবষয়িট সিঠক নয়। যিদ সুিনিদ র্  েকান 
aিভেযাগ পাoয়া যায়, তাহেল তদ পূব র্ক দায়ী ডা ােরর িবরুে  েমিডকয্াল eয্া  েড াল কাuি েলর মা েম েয়াজনীয় 
শাি মূলক ব া হণ করা হেব।  

ীকার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরীর সভাপিতেতব্ রিববার সংসদ aিধেবশেন েটিবেল u ািপত ে া র পেব র্ সরকার দলীয় eমিপ 
েমারেশদ আলেমর ে র িলিখত জবােব সব্া য্ম ী জািহদ মােলক সব্পন e ত  জানান। িতিন বেলন, মুমূষু র্ েরাগী হাসপাতােল 
িচিকৎসাধীন থাকাকালীন েয়াজনীয় সব িচিকৎসা েসবা িনি ত করা সে o েরাগী মৃতুয্বরণ করেত  

পাের। eজ  ঢালাo ডা ােরর aবেহলা হেয়েছ িকনা বলা সমীচীন নয়।  

মামুনুর রশীদ িকরেণর ে র িলিখত জবােব সব্া য্ম ী জানান, জনসংখয্া েরােধ সেব র্া  দুi স ান হণ বা তামূলক কের আiন 
ণয়েনর পিরক না বত র্মান সরকােরর েনi। তেব েদেশর জনসংখয্া সীিমত রাখার জ  eবং পিরকি ত পিরবার গঠেন সেব র্া  দুi 

স ান হেণ uদব্ু করেণ িবিভ  কায র্ ম েনয়া হেয়েছ। িতিন জানান, জনগেণর েদারগড়ায় পিরবার পিরক না েসবা o বাত র্া েপৗঁেছ 
িদেত সারােদেশ িতমােস 41 হাজার ােটলাiট ি িনেকর আেয়াজন করা হে  eবং মাঠ পয র্ােয় 56 হাজার পিরবার ক াণ 
সহকারী েতয্েক িতমােস eকিট কের uঠান ƣবঠক আেয়াজন কের েছাট পিরবার গঠেন uদব্ু  করা হে ।  

িতিন জানান, 2৯81-86 সাল পয র্  জনন হার িছল 7.৯2 যা বত র্মােন 3.16 eবং সব্াধীনতাপরবত  ’86 সােল পিরক না প িতর 
বহােরর হার িছল 8.8 শতাংশ যা বত র্মােন েবেড় দাঁিড়েয়েছ 73.5 শতাংশ। ’33 সােলর মে  পিরবার পিরক না প িত বহােরর 

হার 86 শতাংশ u ীত হেব। eেত েমাট জনেনর হার 3 শতাংেশ নািমেয় আনা স ব হেব।  

eম আবদুল লিতেফর ে র জবােব সব্া য্ম ী বেলন, ডায়াগণিসেসর 51 ভাগ কিমশন িচিকৎসক েনন, eটা েকাথাo েকাথাo e 
ধরেনর িবি  ঘটনা হেত পাের। তেব সুিনিদ র্  aিভেযাগ েপেল e িবষেয় েয়াজনীয় ব া েনয়া হেব।  

আবুল কালাম েমাঃ আহসানুল হক েচৗধুরীর ে র জবােব জািহদ মােলক বেলন, েদেশ বত র্মােন েমিডকয্াল কেলেজর সংখয্া 223। 
eর মে  সরকারী 47, েবসরকারী 81িট o েসনাবািহনী িনয়ি ত েমিডকয্াল কেলেজর সংখয্া 17িট। সরকারী েমিডকয্াল কেলেজ 
eমিবিবeস েকােস র্ আসন সংখয্া 5179িট, েবসরকারীেত 7342িট eবং েসনাবািহনীেত 486িট আসন বরা  রেয়েছ। নুরু বী 
েচৗধুরীর ে র জবােব সব্া য্ম ী জানান, aসহায় o দু  মুি েযা ােদর সরকারীভােব িচিকৎসা েসবা দােনর য় িনব র্াহ করা হেয় 
থােক। 

 


