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 সরকাির টাকায় িবেদেশ যাে ন ১৯১ জন 
 ত েদর ৪১ শতাংশ উ মান সহকারী থেক শাসিনক কমকতা 

মা. আ  সােহল া  অিধদ েরর পিরচালেকর ( শাসন) অিফস সহকারী কাম কি উটার অপােরটর। ৫ মাচ সরকাির আেদশ 
হেয়েছ, ত েক মালেয়িশয়া যেত হেব িশ ণ িনেত। িশ েণর িবষয়: ‘  এ েপাজার িভিজট অব মিডেকল এ েকশন অ া  
হলথ ানপাওয়ার ডেভলপেম  পারেসা াল অব আপেডট এ ািমেনশন অ ােসসেম  িসে ম’। বাংলায় বলা যায়, িচিকৎসা 

িশ া ও া  জনশি  উ য়ন কম েদর আ িনক পরী া ায়ন প িত পিরদশন। 
 
২১ মাচ স ায় েঠােফােন মা. আ  সােহেলর সে  কথা হয় এই িতেবদেকর। কী িবষেয় িশ ণ িনেত মালেয়িশয়া যাে ন, 
জানেত চাইেল িতিন বেলন, ‘বলেত পারব না, ইংেরিজেত িচ  আইেছ।’ ‘আপনােক কারা পাঠাে ?’ উ ের সােহল বেলন, ‘ া  
অিধদ র।’ ‘ িশ েণ যাওয়ার জ  আপিন িক দরখা  কেরিছেলন?’ সােহল বলেলন, ‘আিম কােনা দরখা  কির নাই। গত বছর 
যারা যায় নাই, তারা এবার যাে । দরখা  লােগ না।’ 
 
৫ ও ৬ মাচ িবেদেশ িশ েণর ২০  সরকাির আেদশ হেয়েছ। আেদশ েলা া  ও পিরবারক াণ ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট আেছ। 
এসব আেদশবেল দি ণ কািরয়ায় ৬ জন, ইে ােনিশয়ায় ৫৬ জন ও মালেয়িশয়ায় ১২৯ জেনর িশ েণ যাওয়ার কথা। মাট ১৯১ 
জেনর মে  ৭৮ জন বা ৪১ শতাংশ হে  উ মান সহকারী, কি উটার অপােরটর, অিফস সহকারী কাম কি উটার অপােরটর, 

েনা াফার, েনাটাইিপ  কাম কি উটার অপােরটর, িহসাব কমকতা ও শাসিনক কমকতা। িচিকৎসা িশ া িবভােগর িবেদশ 
িশ েণ ২০১৮-১৯ অথবছের অিধদ েরর বরা  ১১ কা  ৭৪ লাখ টাকা বেল িতিন জানান। এর বাইের ম ণালেয়র বরা  আেছ। 

সব িমেল ায় ২০ কা  টাকা। এ বছর জা য়াির থেক ন পয  ৪২৬ জনেক িবেদেশ পাঠােনার িস া  আেছ। 

া  অিধদ েরর িচিকৎসা িশ া কমপিরক না (অপােরশনাল ান) থেক এই িশ েণর আেয়াজন ও য় িনবাহ করা হয়। ২১ 
মাচ বলা ১১টায় কমপিরক নার পিরচালক অ াপক মা. নাজ ল ইসলােমর সে  ত র দ ের কথা হয়। িতিন বেলন, িশ েণর 
িবষেয় িতিন িক ই জােনন না। িক িদন আেগ দািয়  িনেয়েছন। িতিন িতেবদকেক অেপ া করেত বেলন। বলা সায়া িতনটায় 
কমপিরক নার কম িচ ব াপক নািসর উি ন ও উপকম িচ ব াপক ইব ল হাসান ওই কে  আেসন। ত েদর সে  কথা বেল 
জানা গল, িচিকৎসা িশ া িবভােগর িবেদেশ িশ েণর িবষয়  দখার দািয়  লত ইব ল হাসােনর। 

ইব ল হাসান বেলন, সরকােরর যেকােনা কমকতা ও কমচারী িবেদেশ িশ ণ িনেত পােরন।  সিচব, মিডেকল কেলেজর 
অ াপক ও উ মান সহকারীেক একই িশ েণ িবেদেশ পাঠােনার যৗি কতা স েক িতিন বেলন, কম িচর েয়াজেন সবাইেক 
পাঠােনা হয়, িচিকৎসা িশ ািবষয়ক িশ েণর অিভ তা সবারই দরকার। িশ েণর জ  এ বছর ম ণালয় এখেনা অথ ছাড় 
দয়িন, তাহেল িবমানভাড়া, হােটল খরচ কীভােব মটােনা হে ? এই ে র উ ের ইব ল হাসান বেলন, ‘ েত েক িনেজর খরেচ 

যাে ন। িফের এেস িবল জমা িদেয় টাকা েল নেবন।’ িশ ণাথ র বাছাই ি য়া স েক এই সরকাির কমকতা বেলন, িনিদ  
িবষেয় আেবদনকারীেদর বাছাই ি য়ার মা েম িনবাচন করা হয়। এ িবষেয় ত েদর দ ের এক  কিম  আেছ বেলও িতিন জানান। 
তেব এটা ঊ তন ক পে র অ েমািদত কােনা কিম  নয়। কথাবাতার একপযােয় কাগজপ  দখেত চাইেল ইব ল হাসান তা 
দখােত অ ী িত জানান। া  অিধদ েরর ধান সহকারী সয়দ জালােলর আেবদনপ  দখেত চাইেল িতিন বেলন, সয়দ জালাল 

গত বছর আেবদন কেরিছেলন। অ তার জ  যেত পােরনিন। এবার যােবন। অিফস সহকারী শামীম হাসান, মা. আ  সােহেলর 
আেবদনপ  দখেত চাইেল িতিন বেলন, ঊ তন ক পে র িলিখত আেদশ লাগেব। 



গ  আলাদা: ার সিল াহ মিডেকল কেলজ ও িমটেফাড হাসপাতােলর নাক কান গলা িবভােগর অ াপক মিণলাল আইচসহ ১৮ 
জন ইে ােনিশয়া গেছন া  পশাজীবীেদর ন  ও শাসন িবষেয় িশ ণ িনেত। ২২ মাচ দশ ছাড়ার আেগ িতিন থম 
আেলােক বেলন, ‘িবমােনর িকট, হােটলভাড়া সবই া  অিধদ র বহন করেছ। স ানী কত দেব, জািন না।’ 

একই কেলেজর একসমেয়র ছা েনতা ও বতমােন জাতীয় দেরাগ ইনি উট ও হাসপাতােলর সহেযাগী অ াপক মা. লিফকার 
লিনন িচিকৎসা িশ ায় িশখন ি র িবষেয় িশ ণ িনেত যােবন মালেয়িশয়ায়। িতিন থম আেলােক বেলন, িশ েণর জ  

িতিন কােনা আেবদন কেরনিন। তেব পাসেপাট-িভসা ও উেড়াজাহােজর িকট হােত দওয়ার সময় অিধদ েরর লাকজন 
আেবদেনর এক  কাগেজ া র কের নেবন। অতীেতও এমন হেয়েছ। 

মালেয়িশয়ার িশ ণাথ েদর এই দেল শহীদ সাহরাওয়াদ  মিডেকল কেলেজর অ , া  অিধদ েরর উ মান সহকারীসহ ২১ 
জেনর নাম আেছ। মা. লিফকার লিনন বেলন, ‘উ মান সহকারী, অিফস সহকারী বা কি উটার অপােরটরেদর এই িশ েণ 
পাঠােনার যৗি কতা ঝেত পারিছ না।’ এই িতেবদক কমপে  ২০ জন কমকতা, অ , অ াপক, সহেযাগী অ াপক, 
কমচারীর সে  িশ ণ িনেয় কথা বেলেছন। জন ছাড়া ত রা কউই িবেদেশ িশ ণ নওয়ার জ  আেবদন কেরনিন, ত রা 
কউই িশ েণর িবষয়ব  স েক  কের িক  বলেত পােরনিন, ত রা কউই িনেজ আগাম খরচ কের িবেদশ যাে ন না। সব 
ব া কেরেছন ইব ল হাসান ও ত র দ র। 

কত খরচ: দি ণ কািরয়ার সফর  িছল ছয় িদেনর। বািক ১৯  সফেরর িত  সাত িদেনর। যাওয়া ও আসার ই িদনও 
িশ ণকােলর অ । া  অিধদ েরর কমকতারা বেলেছন, মালেয়িশয়ার একজন িশ ণাথ র পছেন গেড় য় হেব ১ লাখ 

৪০ হাজার টাকা। এর মে  িবমানভাড়া ৩০ হাজার এবং হােটলভাড়া ও হাতখরচ ১ লাখ ১০ হাজার টাকা। ইে ােনিশয়ায় একজন 
িশ ণাথ র পছেন গেড় য় হেব দড় লাখ টাকা। এর মে  িবমানভাড়া ৪০ হাজার এবং হােটলভাড়া ও হাতখরচ ১ লাখ ১০ 

হাজার টাকা। এসব খরেচর সে   হেব িশ ণ িফ। এই িফ িদেত হেব ইে ােনিশয়া ও মালেয়িশয়ার িবিভ  িত ানেক ও 
িত ােনর সে   ি েক। অিধদ েরর কমকতােদর অ িমত িহসাব বলেছ, ই দেশর িশ েণ সেবা  ৬ কা  ৪০ লাখ 

টাকা খরচ হওয়ার কথা। গত বছর িতন শর িক  বিশ িশ ণাথ  িছেলন। খরচ দখােনা হেয়িছল ায় ৮ কা  টাকা। এবার 
িশ ণাথ র সং া বিশ, খরচও বিশ দখােনা হেব। 

গত বছর কী হেয়িছল: গত বছরও থাই াে  হাসপাতাল ব াপনার ওপর িশ েণ িগেয়িছেলন া  অিধদ েরর একজন 
উ মান সহকারী। নাম কাশ না করার শেত িতিন বেলেছন, িশ েণ এক িদন সকাল থেক র পয  ােস বেস িছেলন। বািক 
িদন েলা হাসপাতালসহ িবিভ  জায়গা ের দেখেছন। িতিন এ বছরও মালেয়িশয়া যাে ন। এ ধরেনর িশ েণর কােনা দরকার 
নই বেল ম  কেরেছন ব ব  শখ িজব মিডেকল িব িব ালেয়র সােবক সহ-উপাচায ও বাংলােদশ মিডেকল 

অ ােসািসেয়শেনর সভাপিত অ াপক রশীদ-ই-মাহ ব। িতিন থম আেলােক বেলন, িনিদ  ল  ও উে  িনেয় এসব িশ ণ 
আেয়াজন করা হয় না। এর মা েম শাসেনর িক  মা ষেক িবেদশ মেণর েযাগ দওয়া হয়। ৪-৫ িদেনর িশ েণ  িদেয় 
িক  শখাও যায় না। ফেল াে র বা িচিকৎসা িশ ার কােনা লাভ হয় না। কউ কউ হয়েতা লাভবান হন। 


