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চিচিৎসকির প্রচিক্ষণ নেকেে ির্ মির্মা ির্ মিারীরা! 

র্কোেীর্ ২১৮ জকের র্কে আর্লা ৩২ চিচিৎসি ৯১ ির্ মির্মা ির্ মিারী ৯৫ 

রাজেংিী রায় 

 

স্বাস্থ্য র্ন্ত্রণালকয়র স্বাস্থ্য চিক্ষা ও পচরোরিল্যাণ চেভাগ নেকি চেকেকি প্রচিক্ষকণর জন্য ২০ জেকি র্কোেীর্ িকর ৫ র্াি ম এিটি সরিাচর আকেি 

(চজও) জাচর িরা হয়। প্রিাসে-১ িাখার উপ-সচিে নর্াহাম্মে আেদুল িাকের ওই আকেকি স্বাক্ষর িকরে। র্ালকয়চিয়ায় সার্ চেেব্যাপী 

'নিায়াচলটি ম্যাকেজকর্ন্ট অে নহলে সাচভ মস নেচলভাচর অযান্ড চহউম্যাে চরকসাস ম নেকভলপকর্ন্ট' িীর্ মি এই প্রচিক্ষকণর জন্য স্বাস্থ্য চিক্ষা ও 

পচরোরিল্যাণ চেভাকগর অচিস সহিারী িার্ িচিউটার অপাকরটর পৃেীি োস, ব্যচিগর্ ির্ মির্মা জচসর্ উচিে িচির, স্বাস্থ্য অচিেপ্তকরর 

চহসােরক্ষি জাচির নহাকসে, উচ্চর্াে সহিারী আচর্কুর রহর্াে, টাঙ্গাইল চসচভল সাজমে অচিকসর চহসােরক্ষি আকোয়ার নহাকসে, েগুড়া ২৫০ 

িয্যার নর্াহাম্মে আলী হাসপার্াকলর নেকো টাইচপে িচহদুল ইসলার্, স্বাস্থ্য অচিেপ্তকরর অচিস সহিারী িার্ িচিউটার অপাকরটর িার্ীর্ 

নহাকসে, জাহাঙ্গীর আলর্, প্রিাে সহিারী সসয়ে জালাল, স্বাস্থ্য চিক্ষা ও পচরোরিল্যাণ চেভাকগর ব্যচিগর্ ির্ মির্মা িাহজাহাে মৃিা োকর্ ১০ 

ির্ মিারীকি র্কোেীর্ িরা হকয়কে। স্বাস্থ্য খাকর্ েক্ষ জেিচি সর্চর িরকর্ চিচিৎসিকের এই প্রচিক্ষণ গ্রহকণর িো। চিন্তু র্কোেীর্ ২০ জকের 

র্কে চিচিৎসি আকেে র্াত্র ৭ জে। অপর চর্েজে র্ন্ত্রণালকয়র ির্ মির্মা।  

 

এিই চেকে চেকেকি প্রচিক্ষকণর জন্য আরও ১০টি সরিাচর আকেি জাচর িরা হয়। িাগজপত্র নেঁকট নেখা যায়, চেকেকি প্রচিক্ষকণর জন্য ২১৮ জে 

চিচিৎসি, ির্ মির্মা-ির্ মিারীর োকর্ সরিাচর আকেি জাচর িরা হকয়কে। র্াকের র্কে চিচিৎসি আকেে ৯১ জে এেং স্বাস্থ্য র্ন্ত্রণালকয়র 

অচর্চরি সচিে, যুগ্ম সচিে, উপসচিে, চসচেয়র সহিারী সচিে পের্য মাোর ির্ মির্মা আকেে ৩২ জে। অচিস সহিারী িার্ িচিউটার 

অপাকরটর, নেকো টাইচপে িার্ িচিউটার অপাকরটর, প্রিাসচেি ির্ মির্মা ও পচরসংখ্যােচেকের সংখ্যা সকে মাচ্চ ৯৫ জে। সরিাচর অে ম ব্যয় 

িকর এসে ির্ মিারীকি চেকেকি প্রচিক্ষকণর আেশ্যির্া  চেকয় প্রশ্ন উকেকে। এসে ির্ মির্মা-ির্ মিারী চেকেকি প্রচিক্ষণ চেকয় িী িরকেে? নিাটি 

নিাটি টািা ব্যয় িকর নিেইো র্াকের প্রচিক্ষকণর োকর্ চেকেকি পাোকো হকে? 

 

সংচশ্নষ্টরা েকলকেে, চেকেকি চগকয় প্রচিক্ষণ নেওয়ার চের্য়টি চিচিৎসিকের জন্য চেি মাচরর্। চিন্তু র্ন্ত্রণালয় ও অচিেপ্তকরর এিটি িচিিালী 

চসচন্ডকিট অনেচর্ি নলেকেকের র্ােকর্ ির্ মির্মা-ির্ মিারীকের নসই সুকযাগ িকর চেকে। আোর নযসে চিচিৎসিকি প্রচিক্ষকণ পাোকো হয়, 

র্াকের চের্য়চভচিি অচভজ্ঞর্া অজমকের জন্য র্া সর্ীিীে েয়।  

 

স্বাস্থ্য অচিেপ্তকরর িকয়িজে ির্ মির্মা অচভকযাগ িকরে, নিায়াচলটি ম্যাকেজকর্ন্ট অে নহলে সাচভ মস নেচলভাচর অযান্ড চহউম্যাে চরকসাস ম 

নেকভলপকর্ন্ট িীর্ মি প্রচিক্ষকণর জন্য গাইচে ও চিু  চের্কয়র চিচিৎসিরা নযকর্ পারকর্ে। চিন্তু চসচভল সাজমে, আরএর্ও, নর্চেকিল 

অচিসারকের পাোকোর জন্য র্কোেীর্ িরা হকয়কে। এজন্য র্ন্ত্রণালয় ও অচিেপ্তকরর চসচন্ডকিটকিই র্ারা োয়ী িকরে। 

 

এ চের্কয় স্বাস্থ্য অচিেপ্তকরর স্বাস্থ্য চিক্ষা ও জেিচি উন্নয়ে িাখার লাইে চেকরক্টর অোপি ো. োজমুল ইসলার্ সর্িালকি েকলে, লাইে 

চেকরক্টর চহকসকে আর্ার নযাগোকের আকগই ওই আকেি জাচর িরা হকয়কে। র্াই এ চের্কয় চর্চে িো েলকর্ অপারগর্া প্রিাি িকরে। 

 

র্ালকয়চিয়ায় 'আপকেট এক্সাচর্কেিে অযাকসসকর্ন্ট চসকের্' িীর্ মি এিটি প্রচিক্ষকণর জন্য স্বাস্থ্য অচিেপ্তকরর অচিস সহিারী িার্ িচিউটার 

অপাকরটর আবু নসাকহকলর োকর্ চজও হকয়কে। চর্চে সর্িালকি েকলে, প্রচর্েেরই র্াকের র্কর্া ির্ মিারীরা প্রচিক্ষকণর জন্য চেকেকি যাে। র্কে 
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এোর আকেি জাচর হকলও চেি মাচরর্ সর্কয় অে ম উকিালে িরকর্ ো পারায় র্ারা এখেও নযকর্ পাকরেচে। অে ম োড় হকলই চেেক্ষণ চেি মারণ িরা 

হকে। প্রচিক্ষকণর চিকরাোর্ উকেখ িকর নসটির োংলা জােকর্ িাইকল নসাকহল উির চেকর্ পাকরে চে। চর্চে অসুস্থ্ হকয় এিটি নেসরিাচর 

হাসপার্াকল ভচর্ম আকেে জাচেকয় নিাে নরকখ নেে। 

 

এ িরকের সরিাচর আকেকির সর্াকলািো িকর চেএর্এর র্হাসচিে ো. ইহকর্িামুল হি নিৌধুরী েকলে, চিচিৎসিকের প্রচিক্ষকণ অনেিভাকে 

অন্যকের পাোকো অর্যন্ত গচহ মর্ িাজ। িচিউটার অপাকরটর, উচ্চর্াে সহিারী প্রচিক্ষণ চেকয় একস িী িরকেে? র্ারা িী চিচিৎসা অেো 

চিক্ষায় ভূচর্িা পালে িরকেে? যচে নসটি ো হয়, র্াহকল নিে র্াকের পাোকো হয়। এর সকঙ্গ জচড়র্কের খ ুঁকজ নের িকর িাচির োচে িকরে 

চর্চে। 

 

চেএর্এর সাকেি সভাপচর্ অোপি ো. রচিে-ই র্াহবুে েকলে, এ িরকের ির্ মিারীরা প্রচিক্ষণ চেকয় িী িরকেে, র্া আর্ার জাো নেই। র্কে 

চিচিৎসিকের চের্য়চভচিি েক্ষর্া বৃচির জন্য প্রচিক্ষণ গুরুত্বপূণ ম। চিন্তু নসটি নর্া হকে ো। এি চের্কয়র প্রচিক্ষণ চেকর্ অন্য চেভাকগর 

চিচিৎসি িকল যাকেে। এটি হকর্ পাকর ো।  

 

চেকেি যাকেে যারা :৫ র্াি ম স্বাস্থ্য র্ন্ত্রণালকয়র স্বাস্থ্য চিক্ষা ও পচরোরিল্যাণ চেভাগ নেকি নর্াট ১১টি সরিাচর আকেি জাচর িরা হয়। 

র্ালকয়চিয়া, ইকদাকেচিয়া, োইল্যাকন্ড এসে প্রচিক্ষকণর িো উকেখ িরা হকয়কে। প্রচর্টি প্রচিক্ষকণর জন্য সর্য়সীর্া সার্ চেে িকর চেি মারণ িরা 

হকয়কে। র্ালকয়চিয়ায় 'নেচেং অে টিচিং নটিকোলচজ' িীর্ মি প্রচিক্ষকণর জন্য ১৮ নেকি ২৪ র্াি ম অেো িাোিাচে সম্ভাব্য সর্কয়র িো েলা 

হকয়কে। ২০ সেকের ওই েকলর স্বাস্থ্য চিক্ষা ও পচরোরিল্যাণ চেভাকগর প্রিাসচেি ির্ মির্মা নরার্াে হাচজ, ব্যচিগর্ ির্ মির্মা নর্াহাম্মে 

আচর্নুল হি, অচিস সহিারী িার্ িচিউটার অপাকরটর হাচেবুর রহর্াে ও নেকো টাইচপে িার্ িচিউটার অপাকরটর োচিজুল আলর্, 

স্বাস্থ্য অচিেপ্তকরর স্বাস্থ্য চিক্ষা ও জেিচি উন্নয়ে িাখার অচিস সহিারী িার্ িচিউটার অপাকরটর আলর্গীর নহাকসে এেং সপ্রসাসাচরর্ 

টিিাোে ির্ মসূচির (ইচপআই) সাভার অঞ্চকলর নর্চেকিল নটিকোলচজে র্াসুে িার্রাে পারকভজ রকয়কেে। 

 

এিই চেে র্ালকয়চিয়ায় 'আপকেট এক্সাচর্কেিে অযাকসসকর্ন্ট চসকের্' িীর্ মি প্রচিক্ষকণর জন্য ২০ জকের োকর্ চজও জাচর িরা হয়। একর্ 

রকয়কে আবু নসাকহল োড়া ঢািা নর্চেকিল িকলজ ও হাসপার্াকলর অচিস সহিারী িার্ িচিউটার অপাকরটর এর্রানুল হি আল আচর্ে, 

স্বাস্থ্য অচিেপ্তকরর এর্আইএস িাখার পচরসংখ্যােচেে চজল্লুর রহর্াে, স্বাস্থ্য চিক্ষা ও পচরোরিল্যাণ চেভাকগর প্রিাসচেি ির্ মির্মা সাহাো খাতুে 

ও সাকলহা খাতুে, নেকো টাইচপে িার্ িচিউটার অপাকরটর এোকয়র্ উোহ এেং অচিস সহিারী িার্ িচিউটার অপাকরটর এ নি এর্ 

িচরফুল ইেসাকের োর্। আকেকি ২০ নেকি ২৬ র্াি ম পয মন্ত সার্ চেে অেো সম্ভাব্য িাোিাচে সর্কয়র িো েলা হকয়কে। 

 

এিই চিকরাোকর্ র্ালকয়চিয়ায় আকরিটি প্রচিক্ষকণর জন্য ২০ জকের োকর্ চজও িরা হয়। একর্ ভ্রর্কণর র্াচরখ চহকসকে ১ নেকি ৭ এচপ্রল পয মন্ত 

অেো সম্ভাব্য িাোিাচে সর্কয়র িো উকেখ িরা হকয়কে। এই েকল স্বাস্থ্য চিক্ষা ও পচরোরিল্যাণ চেভাকগর প্রিাসচেি ির্ মির্মা আর্াউর 

রহর্াে, আেদুর রউি, আকোয়ার নহাকসে, নর্া. র্াসুদুল হি, চসচেয়র িচিউটার অপাকরটর আেদুল আচলর্ এেং রাজিাহী চেভাগীয় স্বাস্থ্য 

অচিকসর নেকোগ্রািার আবু সাকয়কর্র োর্ রকয়কে। 

 

আকরিটি আকেকি 'নিায়াচলটি ম্যাকেজকর্ন্ট অে নহলে সাচভ মস নেচলভাচর অযান্ড চহউম্যাে চরকসাস ম নেকভলপকর্ন্ট' িীর্ মি প্রচিক্ষকণর জন্য চজও 

হওয়া ২০ জকের র্কে ১৭ জেই অচিস সহিারী িার্ িচিউটার অপাকরটর, চহসােরক্ষি, নেকো টাইচপে, নেকোগ্রািার পকের ির্ মিারী। 

র্াকের প্রচিক্ষকণর সর্য়সীর্া চহকসকে ১৮ নেকি ২৪ র্াি ম পয মন্ত অেো সম্ভাব্য সর্কয়র িো েলা হকয়কে। একর্ স্বাস্থ্য চিক্ষা ও পচরোরিল্যাণ 

চেভাকগর ব্যচিগর্ ির্ মির্মা নর্া. র্হচসে আলী, প্রিাসচেি ির্ মির্মা আেদুল র্ান্নাি, ব্যচিগর্ ির্ মির্মা নর্ািিা হাসাে, স্বাস্থ্য অচিেপ্তকরর 

প্রিাসচেি ির্ মির্মা হুর্ায়ুে িচের, চসচেয়র নর্িাচেি এস এর্ আজাে, িক্ষুচেজ্ঞাে ইেচেটিউকটর নেকোগ্রািার এোকয়র্ িচের, স্বাস্থ্য 

অচিেপ্তকরর নেকোগ্রািার এ নি এর্ আচজজুল হি, সসয়ে নুরুস সালার্, র্াসুর্ উচিে আহকর্ে, নেকো টাইচপে উজ্জ্বলা রােী সরিার, 

চহসােরক্ষি িচরফুল ইসলার্, ঢািা চের্ােেদর স্বাস্থ্য অচিকসর োচেটাচর ইন্সকপক্টর িচরফুল ইসলার্, স্বাস্থ্য অচিেপ্তকরর আপার চেচভিে 

সহিারী আবু হাসাে নিৌধুরী, হাচিজুরুল ইসলার্, সহিারী পচরসংখ্যােচেে আলী আিের, অচিস সহিারী িার্ িচিউটার অপাকরটর িচিকুল 

ইসলার্ এেং আকয়িা খাতুে রকয়কেে। 

 

এিই িরকের প্রচিক্ষকণর জন্য র্ালকয়চিয়ায় ১৮ নেকি ২৪ র্াি ম পয মন্ত অেো সম্ভাব্য সর্কয় প্রচিক্ষকণর জন্য আরও ২০ জকের োকর্ চজও হকয়কে। 

এখাকেও অপ্রকয়াজেীয়ভাকে ১৭ জেকি পাোকো হকে। র্ারা হকলে- স্বাস্থ্য চিক্ষা ও পচরোরিল্যাণ চেভাকগর অচিস সহিারী সুোল িন্দ্র সাহা, 

জার্াল উচিে, প্রিাসচেি ির্ মির্মা িাহজালাল র্াচেি, ব্যচিগর্ ির্ মির্মা নর্া. র্হচসে নরজা, ঢািা নর্চেকিল িকলজ ও হাসপার্াকলর োে ম 

ইউচেকটর চহসােরক্ষি সুলর্াে োচসর উচিে, রাজিাহীর নর্চেকিল সাে-চেকপাট ম র্ীর িচিকুল ইসলার্, জার্ীয় িক্ষু চেজ্ঞাে ইেচেটিউকটর 

প্রিাসচেি ির্ মির্মা নর্াহাম্মে রচিবুল ইসলার্, হৃেকরাগ ইেচেটিউকটর চহসােরক্ষি নর্া. জাির উোহ, োর সচলমুোহ নর্চেকিল িকলকজর 

প্রিাে সহিারী িায়রুল োসার, িার্রাই উপকজলা স্বাস্থ্য ির্কেকক্সর প্রিাে সহিারী িার্ িচিউটার অপাকরটর নর্া. মুোি, জার্ীয় িযান্সার 

গকের্ণা ইেচেটিউ ও হাসপার্াকলর নর্চেকিল নটিকোলচজে নর্া. নখারকিে আলর্, ঢািা নর্চেকিল িকলজ ও হাসপার্াকলর নেকো টাইচপে 

িাজী েজরুল ইসলার্, মুেগা নজোকরল হাসপার্াকল সংযুি িার্ মাচসে র্চেরুল ইসলার্, নর্াহেগঞ্জ উপকজলার নহলে ইন্সকপক্টর পাে ম সারেী 



র্জুর্োর, স্বাস্থ্য অচিেপ্তকরর অচিস সহিারী িার্ িচিউটার অপাকরটর িার্াল পারকভজ, নর্া. আবু হাচেি এেং েগুড়া ২৫০ িয্যার নর্া. আলী 

হাসপার্াকলর অচিস সহিারী িার্ িচিউটার অপাকরটর ইিোল নহাকসে। 

 

ইকদাকেচিয়ায় 'নেচেং অে চলোরচিপ অযান্ড গভন্যমান্স টু নেকভলপ চহউম্যাে চরকসাস ম অে নহলে' িীর্ মি প্রচিক্ষকণর জন্য ১৮ জকের োকর্ চজও 

হয়। এই প্রচিক্ষকণর সর্য়িাল িরা হয় ২৩ নেকি ২৯ র্াি ম। একর্ স্বাস্থ্য চিক্ষা ও পচরোরিল্যাণ চেভাকগর সচিকের চপএস নর্াচর্ে উচিে, 

প্রিাসচেি ির্ মির্মা র্াজুল ইসলার্ পাকলায়াে, িাজী িারফুজ্জার্াে, অযাচসেযান্ট নসকেটাচর নর্া. আবুল হাকসর্, অচেট অযান্ড অযািাউন্ট 

অচিসার মুির্াচের নরজা মুচহর্ এেং পারকসাোল অচিসার জাচির নহাকসে রকয়কেে।  

 

ইকদাকেচিয়ায় 'নেচেং অে চলোরচিপ অযান্ড গভন্যমান্স টু নেকভলপ চহউম্যাে চরকসাস ম' িীর্ মি প্রচিক্ষকণর জন্য ১৮ জকের োকর্ চজও িরা হকয়কে। 

২৫ নেকি ৩১ র্াি ম পয মন্ত অেো সম্ভাব্য সর্কয়র র্কে এই প্রচিক্ষণ অনুচির্ হকে েকল আকেকি উকেখ িরা হকয়কে। নসখাকে স্বাস্থ্য চিক্ষা ও 

পচরোরিল্যাণ চেভাকগর প্রিাসচেি ির্ মির্মা এচেএর্ নুরুল আলর্, অচিস সহিারী িার্ িচিউটার অপাকরটর নর্া. আেদুল োরী, নিরােীগকঞ্জর 

এিটি স্বাস্থ্য প্রচর্িাকে সংযুি িার্ মাচসে আচেসুর রহর্াে, নেত্রকিাো সের উপকজলার নর্চেকিল নটিকোলচজে িজলুল োরী, র্াতুয়াইল 

আইচসএর্এইির ব্যচিগর্ ির্ মির্মা নর্াহাম্মে িচিকুল ইসলার্, নেত্রকিাোর োহাট্টা উপকজলার এএইিআই আকোয়ার নহাকসে খাকের োর্ 

রকয়কে। 

 

এিইভাকে ইকদাকেচিয়ায় ২৯ র্াি ম নেকি ৪ এচপ্রল পয মন্ত প্রচিক্ষকণর জন্য ২০ জকের োকর্ চজও হয়। একর্ স্বাস্থ্য ও পচরোরিল্যাণ র্ন্ত্রণালকয়র 

অচেট অযান্ড অযািাউন্ট অচিসার আলর্গীর নহাকসে হাওলাোর, সহিারী নপ্রাগ্রার্ার নলচজো নর্াো সুচর্, নুরুল ইসলার্ ও হাচসো ইসলার্, অে ম 

র্ন্ত্রণালকয়র প্রিাসচেি ির্ মির্মা হাচেবুর রহর্াে এেং শ্যার্লী ২৫০ িয্যা টিচে হাসপার্াকলর প্রিাসচেি ির্ মির্মা নর্ািিা নসচলর্ খাে রকয়কেে। 

 

োইল্যাকন্ড 'নেচেং অে অযােভযান্সে এক্সকপাজার চভচজট অে নরালস অযান্ড নরসপেঅযাচেচলটিস অে নর্চেকিল নপ্রাকিিোলস' িীর্ মি প্রচিক্ষকণ ২১ 

জকের োকর্ চজও হকয়কে। ২০ নেকি ২৬ র্াি ম অেো সম্ভাব্য সর্কয়র র্কে র্ারা প্রচিক্ষকণ যাকেে েকল উকেখ িরা হকয়কে। নসখাকে স্বাস্থ্য 

অচিেপ্তকরর সহিারী প্রিাে পচরসংখ্যােচেে জচসর্ উচিে, অচিস সহিারী িার্ িচিউটার অপাকরটর আেদুল খাকলি, িচিউটার অপাকরটর 

িার্ নেকো টাইচপে রীো রােী সরিার এেং র্ািসুদুর রহর্াকের োর্ রকয়কে। 

 

এিই নেকি এিই িরকের আরও এিটি প্রচিক্ষকণ ২১ জকের োকর্ চজও হকয়কে। আকেকি ১৫ নেকি ২১ এচপ্রল অেো সম্ভাব্য সর্কয়র র্কে র্ারা 

প্রচিক্ষকণ যাকেে েকল উকেখ িরা হয়। একর্ স্বাস্থ্য অচিেপ্তকরর প্রিাসচেি ির্ মির্মা নর্জোহ উচিে, সহিারী পচরসংখ্যােচেে পারভীে আিার, 

নেকো টাইচপে র্ালা রােী সাহা, প্রচিউরকর্ন্ট অযান্ড সাোই অচিসার চর্জানুর রহর্াে, র্য়র্েচসংহ নর্চেকিল িকলজ ও হাসপার্াকলর ইউচেএ 

নগালার্ িারুি, কুচর্ো নর্চেকিল িকলজ ও হাসপার্াকলর নেকোগ্রািার আবুল খাকয়র, স্বাস্থ্য চিক্ষা ও পচরোরিল্যাণ চেভাকগর পারকসাোল 

অচিসার অচহে খাে, প্রিাসচেি ির্ মির্মা নর্ািকলসুর রহর্াে, অচিস সহিারী এোমুল হি এেং র্াতুয়াইল আইচসএর্এইকির িযাি অচিসার 

নর্াহাম্মে র্াসুর্ খার োর্ রকয়কে। 

 

প্রচিক্ষকণর জন্য র্কোেীর্ হকলে নযভাকে :স্বাস্থ্য অচিেপ্তকরর এিাচিি ির্ মির্মা েকলে, স্বাস্থ্য অচিেপ্তকরর র্হাপচরিালকির সভাপচর্কত্ব স্বাস্থ্য 

চিক্ষা ও জেিচি উন্নয়ে িাখার পচরিালি ও লাইে চেকরক্টকরর সভায় চেকেকি প্রচিক্ষণ গ্রহণিারীকের র্াচলিা প্রণয়ে িরা হয়। নসই র্াচলিা 

অনুকর্ােকের জন্য স্বাস্থ্য র্ন্ত্রণালকয় পাোকো হয়। নসখাকে সচিকের নেতৃকত্ব িচর্টি যািাই-োোইকয়র পর চজও জাচর িরা হয়।  

 

স্বাস্থ্য র্ন্ত্রণালকয়র এি ির্ মির্মা জাোে, প্রচর্ েের চেকেকি প্রচিক্ষকণর োকর্ নিাটি নিাটি নলাপাকটর ঘটো ঘটকে; চিন্তু ঊর্ধ্মর্ে ির্ মির্মারা 

চের্য়টি এচড়কয় যাে। র্কে এোর সেকিকয় ভয়ােহ ঘটো ঘকটকে। চিচিৎসিকের প্রচিক্ষকণ ির্ মিারীকের সংখ্যাই নেচি। অনেচর্ি নলেকেকের 

র্ােকর্ এিটি চসচন্ডকিট এসে ির্ মিারীকি চেকেকি প্রচিক্ষকণর সুকযাগ িকর চেকে। ঊর্ধ্মর্ে িতৃমপক্ষ ওই চসচন্ডকিকটর চের্কয় অেগর্ হকলও 

নিাকো ব্যেস্থ্া চেকে ো। েরং র্াকের আশ্রয়-প্রশ্রয় নেওয়া হকে। 

 

এ চের্কয় স্বাস্থ্য চিক্ষা ও পচরোরিল্যাণ চেভাকগর সচিে চজ এর্ সাকলহ উচিে সর্িালকি েকলে, এর আকগ িী হকয়চেল? এর আকগও নর্া 

এরির্ চেল। অন্য এি প্রকশ্ন সচিে েকলে, চর্টিংকয় আচে। িো েলকর্ পারচে ো। চিছুক্ষণ পর নিাে িরার জন্য েকলে। চিন্তু নিাে িরা হকলও 

চর্চে আর িকরেচে। 

 

 


