
হাসপাতােল ডা ার নাস উপি িতর হার অেধক
কািশত: ২৫ - জা য়ারী, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

িকছেুতই বাড়েছ না

িনিখল  মানিখন  ॥  া  স েরর সরকারী  িত ান েলােত  কমরত  িচিকৎসক,  নাস, কমকতা  ও  কমচারীেদর
কম েল উপি িত াস পেয়েছ। গত সাত িদেন বােয়ােমি ক প িতেত কম েল হািজরা পযেব েণ এ িচ  ধরা
পেড়েছ। এই প িত চালু  হয়িন এমন িত ানসমেূহর হািজরা িহসাব এখােন অ ভু  করা হয়িন। দেশর আট
িবভােগর া েসবা দানকারী মাট ৪৮৪িট িত ােনর মেধ  ায় শতকরা ৯৫ ভাগ িত ান বােয়ােমি ক প িতর
হািজরা তথ  রণ কের থােক। হািজরা প িত বােয়ােমি ক হওয়ার কারেণ যারা কম েল আেসন না তােদর খুব
সহেজ িচি তকরণ করা যায়। বুধবার আটিট িবভােগ কম েল মাট উপি িতর গড় হার িছল ৪৯.৬৬। স িত

দেকর  অিভযােনও  সরকারী  হাসপাতাল- েলােত  কমরত  িচিকৎসক,  নাস,  কমকতা  ও  কমচারীেদর  কম েল
উপি িতর ক ণ িচ  উেঠ এেসেছ। িচিকৎসকেদর কম েল হািজরা কেম যাওয়ার িবষয়িট তেুল ধের উপি িত
িনি ত করার ওপর ােরাপ কের ব বার তা সমাধােনর নানা উেদ াগ নয়া হেয়েছ। সারােদেশর িচিকৎসােসবা
কায ম িনি ত করার লে  সব া েসবা িত ােন বােয়ােমি ক মিশেন ইেলক িনক হািজরায় িচিকৎসক ও
কমকতা/কমচারীেদর উপি িত পযেব ণ করার ব ব া করা হয়। পযেব ণ কায েমর অংশ িহেসেব চলিত বছেরর
১৭ থেক ২৩ জা য়াির পয  সাত িদেনর উপি িত পযােলাচনা করা হয়। পযােলাচনায় া  পিরসংখ ান অ সাের
২৩ জা য়াির দেশর ৮িট িবভােগ া েসবা িত ান েলােত িচিকৎসকসহ কমকতা ও কমচারীেদর উপি িতর গড়
হার িছল শতকরা ৪৯ দশিমক ৬৬ ভাগ। এর মেধ  বিরশােল শতকরা ৫৪ দশিমক ২৫ ভাগ, চ ােম ৪২ দশিমক
২১ ভাগ, ঢাকায় ৪৫ দশিমক  ০৫ ভাগ, খুলনায় ৫৮ দশিমক  ৯৬ ভাগ, ময়মনিসংেহ ৫৩ দশিমক ৮৫ ভাগ,
রাজশাহীেত ৫২ দশিমক ৩০ ভাগ, রংপেুর ৪৬ দশিমক ১৭ ভাগ এবং িসেলেট িবভােগ ৫৩ দশিমক ৭৬ ভাগ। এ
ভােগ গত  ১৭ থেক  ২২ জা য়াির  পয  ৮িট  িবভােগ  া েসবা  িত ান েলােত  িচিকৎসকসহ কমকতা  ও
কমচারীেদর িতিদেনর মাট উপি িতর গড় হার িছল ১৭ জা য়াির ৫১.৭২ ভাগ, ১৮ জা য়াির ১১.৭১ ভাগ, ১৯
জা য়াির ৪৯.৭২ ভাগ, ২০ জা য়াির ৫২.৭২ ভাগ, ২১ জা য়াির ৫০.৫৯ ভাগ ও ২২ জা য়াির ৫৪.৮৮ ভাগ।

অিভেযাগ উেঠেছ, ইেলক িনক হািজরা প িত বা বায়ন করেছ না া  স েরর অেনক িত ান। কম েল া
স েরর িচিকৎসক, নাস, কমকতা ও কমচারীেদর উপি িত িনি ত করেত সবেশষ ব ব া িহেসেব এই প িত চালু

কের া  ম ণালয়। িক  া  স েরর অিধকাংশ িত ােন এই প িত চালু করা হয়িন। এই মিশন াপন করা
হেয়েছ এমন অেনক িত ান থেকও িনয়িমত উপি িত তথ  পাঠােনা হে  না। ফেল অেনক িচিকৎসক, নাস,
কমচারী ও কমকতার কম েল উপি িত স েক িনি ত হওয়া যাে  না বেল অিভেযাগ উেঠেছ।

কম েল া  স েরর িচিকৎসক, নাস, কমকতা ও কমচারীেদর উপি িত িনি ত করেত িবিভ  সমেয় গৃহীত
উেদ াগসমহূ সফল না হওয়ায় ইেলক িনক হািজরা প িত চালু  কের া  ম ণালয়। িনয়িমত উপি ত িনি ত
করেত িসিভল সাজনেদর আরও কেঠার হওয়ার িনেদশ দয় া  ম ণালয়।

আওয়ামী লীগ নতৃ াধীন সরকার মতায় আসার পর থেকই া  স েরর িচিকৎসক ও া  কমকতােদর
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উপি িত িনি তকে  নানা উেদ াগ নয়া হয়। ২০১৩ সােল তৎকালীন া ম ী অধ াপক ডাঃ আ ফ ম ল হক
য়ং দেশর ায় ৬ হাজার িচিকৎসকেক কম েল না পাওয়ার াভ কাশ কেরন । িবিভ  মিডক াল কেলজ

হাসপাতাল, জলা হাসপাতাল এবং উপেজলা া  কমে ে  কমরত িবিভ  মিডক াল কেলজ হাসপাতাল, জলা
হাসপাতাল  এবং  উপেজলা  া  কমে ে  কমরত িচিকৎসকেদর উপি িত  সেরজিমেন দখেত ১০ সদে র
আকি ক পিরদশন িটম গঠন করা হয়। া  ম ণালেয়র কমকতােদর সদ  কের এ কিমিট গঠন করা হয়। কিমিট
গঠেনর পর কেয়কিট অিভযানও চালােনা হয়। িক  ধীের ধীের কিমিটর অিভযােন নেম আেস িবরতা। গত দশ
বছের া ম ী মাহা দ নািসমও এ িবষেয় বারবার িঁশয়ার কের িদেয়েছন। এমনিক চাকিরচু ত করার মেতা কিঠন
শাি  দয়ার মিকও িদেয় আসেছন। িক  কম েল উপি িত িনি ত করার লে  গিঠত পিরদশন িটেমর কায ম
নই বলেলই চেল। থানা  পযােয় িটেমর সদ রা যান না। সরকারী  িচিকৎসােসবা এমিনেতই িব । অেনক

সরকারী িচিকৎসক ও কমকতা-কমচারীর িব ে ও কম েল সিঠক সমেয় উপি ত না হওয়ার অিভেযাগ পাওয়া
গেছ। অিভেযাগ উেঠেছ, কাযিদবেস অেনক সরকারী মিডক াল িশ ক বসরকারী হাসপাতাল ও ি িনেক কাজ

কের থােকন। িদেন নামমা  সময় িদেয় থােকন তারা। দেশর বসরকারী হাসপাতাল ও ি িনক েলার সাইনেবােড
ছঁেয় গেছ সরকারী িচিকৎসকেদর নাম। িনজ কম েল অ পি ত থাকার পাশাপািশ সরকার হাসপাতােলর রাগী

িনেজেদর চিু ব  িচিকৎসালেয় িছিনেয় নয়ার অিভেযাগও রেয়েছ অেনক সরকারী িচিকৎসেকর িব ে । অেনক
িচিকৎসক তি র চািলেয় অব ান করেছন িনেজেদর িবধাজনক এলাকায়। জলা, এমনিক িবভাগীয় কাযালেয়
তােদর অেনেক দািয়  পালন করেছন। যাগদান করার পরই কম েল অেনেকর দখা নই। তােদর া েসবা থেক
বি ত হে  ামা েলর সাধারণ মা ষ। অথচ েত ক িচিকৎসকেক াথিমক পযােয় াম পযােয় িচিকৎসােসবা
দয়ার িনেদশ িদেয়িছেলন ধানম ী শখ হািসনা। িচিকৎসকেদর উপি িত সেরজিমেন দখেত া  ম ণালেয়র

দশ সদে র আকি ক পিরদশন িটম িনয়িমত কায ম চালােত পারেছ না বেল অিভেযাগ উেঠেছ।

গত বছেরর শষ িদেক া  অিধদফতেরর পিরপে  বলা হয়, কম েল িচিকৎসকেদর ইেলক িনক হািজরা মিনটিরং
করেত া  অিধদফতেরর অধীন িবিভ  হাসপাতাল ও া  কে  বােয়ােমি ক মিশন াপন করা হেয়েছ। ািপত
মিশেন িচিকৎসকেদর ইেলক িন  হািজরা অব ই িনি ত করেত হেব। এেত আরও বলা হেয়েছ, ‘বােয়ােমি ক
মিশন কান সময় অচল হেয় যাওয়ার স াবনা দখা িদেল সে  সে  তা সংি  উধতন কতৃপ েক জািনেয়
েয়াজনীয় পরামশ িনেত হেব বেল জানােনা হয় পিরপে ।

পাইলট ক  িহেসেব থেম দেশর িকছুসংখ ক সরকারী হাসপাতাল ও া েকে  বােয়ােমি ক য  াপন করা
হেয়িছল। তখন িচিকৎসকেদর উপি িত িনি েত িবিভ  হাসপাতাল ও া  কে  ািপত বােয়ােমি ক মিশন ন
করার অিভেযাগ তেুলিছল খাদ া  অিধদফতর। ওই ঘটনার পিরে ি েত া  অিধদফতেরর আেরকিট আেদশ
পাঠােনা হয় িসিভল সাজন এবং সব উপেজলা া  ও পিরবার কল াণ কমকতােদর কােছ। এেত বলা হয়, দেশর
সব িসিভল সাজন এবং উপেজলা া  ও পিরবার কল াণ কমকতােদর কােছ পাঠােনা এক আেদেশ িনজ িনজ
হাসপাতাল বা া  কমে ে  িচিকৎসকেদর কম েল হািজরা মিনটিরংেয়র জ  ািপত বােয়ােমি ক মিশন ন
করার িবষেয় ব ব া িনেয় িতন কমিদবেসর মেধ  অিধদফতরেক অবিহত করার িনেদশ দয়া হয়। িক  িনেদশ
অ যায়ী িসিভল সাজন বা উপেজলা া  কমকতারা কান তথ ই পাঠানিন।

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
েদশ রায়। স াদক কতকৃ াব জনক ঠ িশ  পিরবার-এর সদ  িত ান যথা েম াব ি টাস িল: ও জনক ঠ িল: থেক মিু ত ও
কািশত। রিজ: নং িডএ ৭৯৬। কাযালয়: জনক ঠ ভবন, ২৪/এ রােশদ খান মনন সড়ক, িনউ ই াটন, িজিপও বা : ৩৩৮০, ঢাকা, ফান:

৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অেটাহাি টং ২০ িট লাইন), ফ া : ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই- মইল: janakanthanews@gmail.com ওেয়বসাইট:
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