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েনoয়া হয়। আবার মােঝমে  বসা হয় না। সব্া য্ম ী বেলন, েযসব কম র্কত র্া দীঘ র্িদন ধের দািয়তব্ পালন করেছন 
িকংবা যােদর িবরুে  aিভেযাগ পাoয়া েগেছ, তােদর সিরেয় েদoয়া হেয়েছ। eকi সে  যারা ভােলা কাজ 
কেরেছন, তােদর eসব পেদ পদায়ন করা হেয়েছ। ি গতভােব আিম সবার স েক র্ aবগত নi। সিচব, 
িডিজসহ a া  কম র্কত র্া, যারা মাঠ পয র্ােয় কাজ কেরন, তারাo াব কেরন। আিম ি গতভােব কাuেক 
িচনেল তার নাম াব কির। eরপর যাচাi-বাছাi কের বদিল o পদায়ন করা হয়। িতম ীo রদবদেলর িবষেয় 
িকছু বলেল েসগুেলা কের থািক। a  েকােনা কম র্কত র্া কারo নাম াব করেল েসিটo কির। কােজi সবাi সব 
সময় সবিকছু জানেব eমনিট নয়। আেদশ জাির েযভােব :নাম কাশ না করার শেত র্ সব্া য্ ম ণালেয়র eকিট সূ  
জানায়, গত 25 মাচ র্ সব্া য্ ম ণালেয়র eক আেদেশ সব্া য্ aিধদ েরর িবিভ  িত ান o শাখায় 44 কম র্কত র্ার 
বদিল o পদায়ন করা হয়। oi আেদশিট যখন জাির করা হয়, েসিদন টা াiল কুমুিদনী েমিডেকল কেলজ o 
হাসপাতােলর eকিট aনু ােন ধানম ীর সে  িছেলন সব্া য্ িতম ী ডা. মুরাদ হাসান। সংি  সূে  জানা যায়, 
সব্া য্ম ী জািহদ মােলক oi িদন ম ণালেয় না িগেয় সব্া য্ aিধদ ের aিফস কেরন। েসখান েথেকi 44 
কম র্কত র্ার বদিল o পদায়েনর তািলকা ম ণালেয় পাঠােনা হয়। ম ণালয় েথেক িতম ীর দু-eকিট সুপািরেশর 
কথা জানােনা হেল তা নাকচ কের ত আেদশ জাির করার তািগদ েদন মহাপিরচালক। oi িদন স য্ায় আেদশিট 
ম ণালেয়র oেয়বসাiেট েদoয়া হয়। আেদশসংবিলত কাগজপে র ফাiল সব্া েরর জ  28 মাচ র্ িতম ীর 
কে  িনেয় েগেল তােত িতিন সব্া র করেত aপারগতা কাশ কেরন। eকi সে  িতম ী ে াভo কাশ 
কেরন। সব্া য্ম ীর aনুেরােধর পিরে ি েত ায় দুi স াহ পর িতম ী আেদেশর oi ফাiেল সব্া র কেরন। 
 
aনুগতেদর পৃ েপাষকতা! :আoয়ামী লীগ টানা তৃতীয় েময়ােদ সরকার গঠেনর পর আেগর মি সভার সব্া য্ 
িতম ী জািহদ মােলক পূণ র্ম ী িহেসেব দািয়তব্ পান। eরপরi সব্া য্ খােত বদিল o পদায়েন হাত েদন। 

েবিশরভাগ ে ে i a রা জানেত পারেছন না। e জ  aেনেক মহাপিরচালক ডা. আবুল কালাম আজাদেক দায়ী 
কেরেছন। মহাপিরচালক িহেসেব দুi বছেরর জ  চুি িভি ক িনেয়াগ পাoয়ার পরপরi িতিন ভাবশালী হেয় 
oেঠন। ম ীর সে  সেখয্র কারেণ আেগর কম র্কত র্ােদর সিরেয় িনেজর aনুগতেদর গুরুতব্পূণ র্ পেদ দািয়তব্ 
িদেয়েছন। মহাপিরচালেকর e ধরেনর কম র্কাে  িবeমe o সব্ািচেপর েনতারাo । সব্ািচেপর eক শীষ র্ েনতা 
সমকালেক বেলন, েময়াদ েশষ হoয়ার পরo ধানম ী তােক দুi বছেরর জ  চুি িভি ক িনেয়াগ িদেয়েছন। 
িক  দািয়তব্ েপেয়i িতিন িবeনিপ-জামায়াতপি েদর পৃ েপাষকতা শুরু কেরেছন। eর মাণ িহেসেব িতিন 
কম র্কত র্ােদর বদিল o পদায়েনর িচ  তুেল ধেরন। সব্া য্ aিধদ েরর মহাপিরচালক a াপক ডা. আবুল কালাম 
আজাদ সমকালেক বেলন, আেদেশর ফাiেল সব্া য্ িতম ীর সব্া র না করার িবষয়িট িতিনo শুেনেছন। পের 
িতিন ম ণালয় েথেক েজেনেছন, ফাiেল সবার সব্া র আেছ। 
 
ডা. আবুল কালাম আজাদ আরo বেলন, আেগর ম ীর সমেয় কিমিটর মা েম eসব কায র্ ম করা হেতা। েসi 
কিমিট eখন আর েনi। তা ছাড়া েযিদন আেদশ জাির করা হয়, েসিদন িতম ী ঢাকার বাiের িছেলন। e কারেণ 
হয়েতা িতিন পের িবষয়িট স েক র্ aবগত হেয়েছন। েযসব পেদ রদবদল :সব্া য্ aিধদ েরর uপপিরচালক 
( শাসন) ডা. েমা. আিমরু ামানেক eকi শাখায় চলিত দািয়েতব্ পিরচালক করা হেয়েছ। ei শাখার পিরচালক 
ডা. আবুল কালাম আজাদেক সিরেয় আieiচিটর a  করা হেয়েছ। oi a েক পিরচালেকর সমমান বেল 
আেদেশ uে খ করা হেয়েছ। aথচ ei কম র্কত র্ােক িকছুিদন আেগ পিরচালক িহেসেব পদায়ন করা হেয়িছল। 
eমeনিসeaয্া eiেচর লাiন িডের র ডা. সুলতান েমা. শামসু ামানেক চলিত দািয়েতব্ আiিপeiেচর পিরচালক 
করা হেয়েছ। বগুড়ার িসিভল সাজর্ন ডা. েমা. সামসুল হকেক সব্া য্ aিধদ ের oeসিড কের 
eমeনিসeaয্া eiেচর লাiন িডের র করা হেয়েছ। uপপিরচালক (েহািমo o েদশজ) eবং ে া াম ােনজার 
ডা. eফ িব eম আবদুল লিতফেক eকi শাখায় চলিত দািয়েতব্ পিরচালক করা হেয়েছ। াশনাল iনি িটuট aব 
িনuেরাসােয়  aয্া  হাসপাতােলর uপপিরচালক ডা. েমা. হািববুর রহমানেক সব্া য্ aিধদ ের oeসিড কের 



eeমিসর লাiন িডের র করা হেয়েছ। আiিপeiচeেনর পিরচালক o eনeনeস ে া ােমর লাiন িডের র ডা. 
েমা. iuনুসেক সব্া য্ aিধদ ের oeসিড করা হেয়েছ। eনeনeস ে া ােমর ে া াম ােনজার ডা. eস eম 
েমা ািফজুর রহমানেক eকi ে া ােমর লাiন িডের র করা হেয়েছ। uপপিরচালক (হাসপাতাল-2) ডা. খিললুর 
রহমানেক আiিপeiচeেনর পিরচালেকর চলিত দািয়তব্ েদoয়া হেয়েছ। েমিডেকল eডুেকশন aয্া  
eiচeমিপিডর uপপিরচালক ডা. সতয্কাম চ বত েক হসিপটাল সািভ র্েসস ােনজেমে র লাiন িডের র করা 
হেয়েছ। সব্া য্ aথ র্নীিত iuিনেট সংযু  uপপিরচালক ডা. েমা. আিমনুল হাসানেক চলিত দািয়েতব্ পিরচালক 
(হাসপাতাল o ি িনকসমূহ) করা হেয়েছ। পিরক না o গেবষণা শাখার পিরচালক eবং িপeমআর লাiন িডের র 
ডা. েমেহর পারভীনেক িপeমআেরর লাiন িডের র করা হেয়েছ। uপপিরচালক (হাসপাতাল-3) ডা. শরীফুল হক 
িসি কীেক চলিত দািয়েতব্ পিরচালক (গেবষণা o u য়ন) করা হেয়েছ। আiiিডিসআেরর ধান ƣব ািনক 
কম র্কত র্া (েমিডেকল eে ামলিজ) ডা. িমনতী রানী সাহােক eকi িত ােনর eিপoেডিমলিজ িবভােগ দািয়তব্ 
েদoয়া হেয়েছ। বগুড়া িজয়াuর রহমান েমিডেকল কেলেজর a  a াপক ডা. েক eম আহসান হািববেক 
িকছুিদন আেগ পিরচালক (িচিকৎসািশ া o জনশি  u য়ন) eবং সব্া য্ o জনশি  u য়ন শাখার লাiন িডের র 
করা হয়। িক  পের তােক শুধু পিরচালক িহেসেব দািয়তব্ েদoয়া হেয়েছ eবং লাiন িডের েরর দািয়তব্ েদoয়া হয় 
ঢাকা েমিডেকল কেলজ o হাসপাতােলর ieনিট িবভােগর a াপক ডা. নাজমুল iসলামেক। সব্া য্িশ া বুয্েরার 
ধান o েহলথ eডুেকশন aয্া  েমাশন aয্া  লাiফ াiল ে া ােমর লাiন িডের র েমা. আবদুল আিজজেক 

সব্া য্িশ া বুয্েরার ধান িহেসেব রাখা হেয়েছ। লাiন িডের েরর দািয়তব্ েদoয়া হেয়েছ ঢাকার িসিভল সাজর্ন ডা. 
eহসানুল কিরমেক। সব্া য্ aিধদ ের oeসিড থাকা পিরচালক ডা. আবদুল গিনেক আiiিডিসআের পিরচালক 
িহেসেব সংযু  করা হেয়েছ। 
 
িবভাগীয় পয র্ােয় :সব্া য্ aিধদ েরর (পার-2) শাখার uপপিরচালক ডা. েশখ েমাহা দ হাসান iমামেক চলিত 
দািয়েতব্ ঢাকার িবভাগীয় পিরচালক করা হেয়েছ। রাজশাহী িবভাগীয় কায র্ালেয়র uপপিরচালক ডা. েগােপ  নাথ 
আচা র্েক eকi িবভােগ চলিত দািয়েতব্ পিরচালক করা হেয়েছ। বােগরহােটর াটস a  ডা. আবদুর রিকবেক 
খুলনা িবভাগীয় পিরচালক eবং খুলনার িবভাগীয় পিরচালক ডা. সুশা  কুমার রায়েক সব্া য্ aিধদ ের oeসিড 
করা হেয়েছ। পটুয়াখালী েমিডেকল কেলজ o হাসপাতাল াপন কে র পিরচালক ডা. আবদুর রিহমেক বিরশাল 
িবভাগীয় পিরচালক করা হেয়েছ। চ াম িবভাগীয় পিরচালক ডা. আবুল কােশমেক চলিত দািয়েতব্ ময়মনিসংহ 
িবভাগীয় পিরচালক eবং েফনীর িসিভল সাজর্ন ডা. হাসান শাহিরয়ার কিবরেক চলিত দািয়েতব্ চ াম িবভাগীয় 
পিরচালক করা হেয়েছ। ল ীপুেরর িসিভল সাজর্ন ডা. েমা ফা খােলদ আহেমদেক চলিত দািয়েতব্ রংপুর িবভাগীয় 
পিরচালক করা হেয়েছ। মািনকগ  361 শ ার েজনােরল হাসপাতােলর ত াবধায়ক ডা. সাiফুর রহমানেক চলিত 
দািয়েতব্ িকেশারগে র শহীদ নজরুল iসলাম েমিডেকল কেলেজর পিরচালক করা হেয়েছ। সব্া য্ aিধদ েরর 
সােবক aিতির  মহাপিরচালক ( শাসন) eবং িচিকৎসকেদর শীষ র্ সংগঠন িবeমe মহাসিচব ডা. iহেতশামুল 
হক েচৗধুরী e ধরেনর আেদেশর সমােলাচনা কেরেছন। ডা. iহেতশামুল হক েচৗধুরী বেলন, e ধরেনর আেদশ 
aেযৗি ক। eকi শাখায় eকজনেক পিরচালক o eকজনেক লাiন িডের র করা হেয়েছ। আবার েকােনা েকােনা 
শাখায় দু'জন, eমনিক িতনজন পিরচালকেক যু  করা হেয়েছ। eেত eকিদেক জনশি র aপচয় হে । eকi 
সে  তােদর মে  দব্ - িপং েদখা িদেয়েছ। েস ে ে  কাজকেম র্ গিতশীলতার পিরবেত র্ সমনব্য়হীনতা সৃি  হেত 
পাের। eর পিরবেত র্ ম ণালেয়র মেতা িনেদ র্শনা aনুযায়ী সব্া য্ aিধদ ের দুিট িডিজর পদ সৃি  করা েয়াজন। 
েস ে ে  িচিকৎসােসবা o িচিকৎসািশ া পৃথক হেয় জনশি  ভাগ হেব eবং ততার সে  কায র্ ম স  
হেব। 

 


