
ফেরনি
েদেশর সরক
আেছন মা  
o িশ া কায
েমিডিসন িবভ

িসিনয়র িশ
হoয়ায় আদ
ঢাকা েমিডক
রেয়েছ। eর

ঢােমেকর eক
aি কা-ে◌র
কেলেজর ফে

ঢাকা েমিডক
সারােদেশর 
eেকবােরi ক
মহাপিরচালক
সবেচেয় েবি
করিছ, মূ ায়
হে  লাল িফ

ডা. eহেতশ
সরকাির চাক
বয়স হেলo 
শতাংশ পয র্ায়
হয়। আমােদ
a াপক ডা
কাজ হে  ম

e ছাড়া েযৗন
করেত হয়। 
থাকেছ। তা 
মহাপিরচালক
ƣতির হয়িন
eখন থম 
েমিডিসন িবভ

নিসক েমি
কাির 47িট েমিডক
74 জন। aথ র্াৎ
য র্ ম মারা কভা
বভােগ a াপক, 

ক না থাকায় েম
দালেত ভুল িরেপা
কয্াল কেলজ। িত
র মে  eকজন স

কজন িশ ক বেল
র ঘটনায় িনহতেদ
ফেরনিসক েমিডিস

কয্াল কেলজ িশ
েমিডকয্াল কেলে
কম। বাংলােদশ 
ক ডা. eহেতশামু
িশ িশ ক সংকট
য়ন হে । িক  e

িফতার েদৗরা য্। 

শাম বেলন, আমর
কিরেত েবেশর সু

aবসের না পািঠ
র্ায় েম পূরেণ সব্া
দর েদেশo eিট দ
. েমাজােহরুল i
ময়নাতদ  করা। 

ন িনয র্াতন, বয়স
িতিন বেলন, ময়
ছাড়া ফেরনিসক
ক a াপক ডা. আ
। গত বছর েয 6
o িদব্তীয় বেষ র্ প

বভাগ চালু করার 

িডিসন িশ
কয্াল কেলেজর 2
ৎ ফেরনিসক েমিড
ােব াহত হে
সহেযাগী a াপ

মিডকয্াল িশ া o
াট র্ যাে । ফেল a
িত ানিটেত eকিট
সহেযাগী a াপক

েলন, eখােন িত
দর লােশর ময়নাত
সন িবভােগর যিদ 

ক সিমিতর সভা
েজ ফেরনিসক েম
েমিডকয্াল aয্ােস

মুল হক েচৗধুরী দু
ট ফেরনিসক েমিড
ei সং া  েকাে

রা 3-4িট াব ি
সুেযাগ িদেয় ফের
িঠেয় চুি িভি ক ক
া য্ ম ণালয় িস
দরকার। ফেরনিস

iসলাম বেলন, ফ

স িনধ র্ারণ, সা ীর
য়নাতদ  িরেপাট র্
ক েমিডিসন িচিকৎ
আবুল কালাম আ

6িট েমিডকয্াল কে
পড়ােশানা করেছ

ি য়া চলেছ। 

9 জুল

িশ েকর 
22িটেত ফেরনিসক
িডিসন িশ েকর প
। e িবষেয় পড়ে
পক o সহকারী a

o েপা মেট র্ম চল
aপরাধীরা শাি  ন
িট a াপক, দুিট 
ক o িতন জন েল

িতিদন 21-23িট ম
তদ o করেত হ
ei দুরব া হয়

াপিত a াপক ড
মিডিসেনর িশ েক
সািসেয়শেনর (িব
দুলাল বেলন, েমি
িডিসন o েবিসক 
ােনা কম র্সূিচ, আi

িদেয়িছলাম। যার
রনিসক েমিডিসেন
কম র্ েল েরেখ েদ
া  িনেত পাের

িসক েমিডিসন িব
ফেরনিসক েমিডিস

র মানিসক িফটেন
ট র্ ভুল হoয়ার কার
ৎসকেদর েদেশর 

আজাদ বেলন, সব
েলজ হেয়েছ, েস
। ফেরনিসক েমিড

লাi 312৯ 22:68

64 শত
ক েমিডিসন িবভা
পেদর 64 শতাংশ
েত িশ াথ েদরo
a াপেকর েবিশর

লেছ েলকচারার িদ
না েপেয় েবিরেয়
সহেযাগী a াপ

লকচারার রেয়েছন

ময়নাতদ  করা হ
হেয়েছ ei ৎ কেয়
য়, বািকগুেলার aব

ডা. আবু iuসুফ ফ
েকর ঘাটিত রেয়ে
িবeমeম) মহাসিচ
িডকয্াল কেলজগুে
সােয়ে । eসব
iন বা আেদশ সব্া

রা েবসরকাির েমি
েন িনেয়াগ েদoয়া
দoয়া। eিট করা
। িবিভ  েদেশ ফ
বেশষ  িবশব্ সব্া
সনেক িলগয্াল েম

নস সং া  িত
রণ িশ েণর ঘ
বাiের িগেয় িশ

ব েমিডকয্াল কেল
সগুেলায় ফেরনিসক
িডিসন পাঠদান শুরু
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তাংশ পদ
ভাগi েনi। বািক
ংশi শূ । িশ েক
o আ হ কম। a
রভাগ পদ শূ  র

িদেয়। আবার aে
য় যাে । েদেশর 
পক, eকিট সহক
ন। বািক 6িট পদ

হয়। পুরান ঢাকার
য়কজন িশ কেক
ব া কী হেত পাে

ফিকর বেলন, শুধু
েছ। ei সাবেজে
িচব o সব্া য্ aিধ
গুেলায় eমিনেতi
পদ পূরেণ 4-5 

সব্া য্ ম ণালয় েথ

িডকয্াল েথেক প
য়া েযেত পাের। য
া হেল 81 শতাংশ
ফেরনিসক েমিডিস
য্ সং ার দি ণ-

মিডিসন বলা হয়

তেবদন দান o 
ঘাটিত। িশ ক ন
িশ ণ েনoয়ার সু
লেজ ফেরনিসক ে
সক েমিডিসন িবভ
শুরু হয় তৃতীয় বষ

 

দi শূ  
ক 36িটেত 246 জ
েকর aভােব কেল
aেনক েমিডকয্াল 
রেয়েছ। 

aেনক ে ে i সিঠ
বৃহ ম সরকাির 

কারী a াপক eব
দ শূ  দীঘ র্িদন ধ

র িনমতলী o চক
ক। েদেশর সবেচ
াের েবাঝাi যায়

ধু ঢাকা েমিডকয্াল
ে  িচিকৎসকেদর
িধদ েরর সােবক 
i িশ ক সব্ তা র
বছর ধের আমরা

থেক েবর হে  না

পাস কেরেছন, তা
যারা বত র্মােন চাক
শ সম ার সমাধ
িসেনর িচিকৎসকে
-পূব র্ eিশয়া a
। ফেরনিসক েমিড

েমিডকয্াল িশ া
না থাকায় িশ াথ
সুেযাগo রাখা হয়
েমিডিসন িবভােগ
ভাগ েনi। eসব 
ষ র্ েথেক। eর আ

জন িশ েকর জা
লজগুেলায় ময়নাত
কেলেজ ফেরনিস

িঠক ময়নাতদ  ন
েমিডকয্াল কেলজ
বং 6িট েলকচারার
ধের। 

কবাজােরর ভয়াবহ
চেয় পুরেনা েমিডক
। 

ল কেলজi নয়, 
র পড়ােশানার আ
aিতির  
রেয়েছ। eর মে
রা দফায় দফায় ƣব
না। eর eকমা  ক

ােদর িপeসিসর ম
কিরেত আেছন ত
ধান হেব। বািকটা
েদর েণাদনা েদ
েলর সােবক uপ
িডিসন িবভােগর 

াথ েদর পাঠদানo
থ েদর িশ ায় ঘাট
য়িন। সব্া য্ aিধদ
গর জ  িশ ক প
কেলেজর িশ াথ

আেগi ফেরনিসক 

ায়গায় 
তদ  
িসক 

না 
জ 
ার পদ 

বহ 
ডকয্াল 

আ হ 
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মা েম 
তােদর 
টা 41 
দoয়া 
পেদ া 

ধান 

o 
টিত 
দ েরর 
পদ 
থ রা 



িতিন আরo বেলন, a া  কেলেজ ফেরনিসক েমিডিসন িশ েকর শূ পদ পূরেণর েচ া চলেছ। e িবষেয় পড়েত িশ াথ েদর 
আ হ কম বেলo জানান িতিন। সব্া য্ aিধদ েরর ত  aনুযায়ী, েদেশর 21িট েমিডকয্াল কেলেজ eকিট কের a াপক, সহেযাগী 
a াপক o সহকারী a াপক eবং 4িট েলকচারার পদ (েমাট 7িট) রেয়েছ। eর মে  ক বাজার েমিডকয্াল কেলেজ রেয়েছন মা  
দুজন েলকচারার। 

চ াম েমিডকয্াল কেলেজ eকজন সহকারী a াপক o 4 জন েলকচারার, কুিম া েমিডকয্ােল eকজন কের সহকারী a াপক o 
েলকচারার, যেশার েমিডকয্ােল দুজন েলকচারার, খুলনা েমিডকয্ােল দুজন েলকচারার, আ র রিহম েমিডকয্ােল eকজন সহকারী 
a াপক o দুজন েলকচারার, রংপুর েমিডকয্ােল 4 জন েলকচারার, শহীদ তাজu ীন েমিডকয্ােল eকজন কের a াপক o 
েলকচারার, শহীদ িজয়াuর রহমান েমিডকয্ােল 4 জন েলকচারার eবং শহীদ ƣসয়দ নজরুল iসলাম েমিডকয্ােল কম র্রত রেয়েছন 
মা  eকজন। িতনিট েমিডকয্াল কেলেজ eকিট কের a াপক, সহেযাগী a াপক o সহকারী a াপক eবং 5িট েলকচারার পদ 
(েমাট 8িট) রেয়েছ। 

eর মে  ার সিলমু াহ েমিডকয্াল কেলেজ eকজন সহকারী a াপক o 5 জন েলকচারার eবং শহীদ েসাহরাoয়াদ  েমিডকয্াল o 
ফিরদপুর েমিডকয্াল কেলেজ 4 জন কের েলকচারার রেয়েছন। েশেরবাংলা েমিডকয্াল কেলেজ eকিট কের a াপক o সহেযাগী 
a াপক, দুিট সহকারী a াপক o 4িট েলকচােরর (েমাট 8িট) পদ রেয়েছ। েসখােন eকজন কের সহকারী a াপক o েলকচারার 
কম র্রত। ময়মনিসংহ েমিডকয্াল কেলেজ eকিট কের a াপক, সহেযাগী a াপক, সহকারী a াপক, 4িট েলকচারার o eকিট 
েমিডকয্াল aিফসার পদ (েমাট 8িট) রেয়েছ। িবপরীেত রেয়েছন 4 জন েলকচারার eবং eকজন েমিডকয্াল aিফসার। সাত ীরা 
েমিডকয্াল কেলেজ eকিট কের a াপক, সহেযাগী a াপক o সহকারী a াপক eবং দুিট েলকচারার পদ রেয়েছ। 

কম র্রত আেছন eকজন কের সহকারী a াপক o েলকচারার। েশখ সােয়রা খাতুন েমিডকয্াল কেলেজ দুিট সহকারী a াপক o 4িট 
েলকচারার পেদর িবপরীেত eকিট পেদ িশ ক রেয়েছন। রাজশাহী েমিডকয্াল কেলেজ eকিট a াপক eবং 4িট েলকচারার পেদর 
িবপরীেত 4 জন েলকচারার রেয়েছন। শহীদ eম মনসুর আলী েমিডকয্াল কেলজ eবং পাবনা েমিডকয্াল কেলেজ eকিট কের 
সহকারী a াপক o দুিট কের েলকচারার পদ রেয়েছ। দুিট কেলেজi eকজন কের েলকচারার রেয়েছন। নoগা ঁেমিডকয্াল কেলেজ 
eকিট িসিনয়র কনসালটয্া  eবং রাজবাড়ী েমিডকয্াল কেলেজ eকিট েলকচারার পদ থাকেলo দুিটi শূ  রেয়েছ। 

 


