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*হািজেদর িচিকৎসা–সহায়তা িদেত সৗিদ যাে ন ১১৮ কমকতা–কমচারী 
*কেয়কজন ছাড়া দেলর কারও এ কােজ অিভ তা নই 

থম আেলা ফাইল ছিব। 

গািড়চালক, মািল, জনসংেযাগ কমকতা, শাসিনক কমকতা, িলশ সদ সহ িবিভ  পযােয়র ১১৮ জন সরকাির কমকতা–কমচারী 
সৗিদ আরেব যাে ন হজ িচিকৎসক দলেক সহায়তা িদেত। িক  কেয়কজন ছাড়া এই িচিকৎসক–সহায়ক দেলর বািকেদর কারও এ 

ধরেনর কােজর অিভ তা নই। সাধারণত নাস ও িচিকৎসকেদর সহায়তার পাশাপািশ রাগীেদর এ ধরেনর া  সহায়তাকারী 
িহেসেব দািয়  পালন কেরন হাসপাতােলর ওয়াড বয়রা। িক  ধম ম ণালয় া  সহায়তার জ  য েদর সৗিদ আরেব পাঠাে ন, 
ত েদর মে  ওয়াড বয় আেছন মা  ২ জন। ত রা হেলন ক ীয় িলশ হাসপাতােলর মা. জিসম উ ীন ও জাতীয় দেরাগ 
ইনি উেটর মা. িমজা র রহমান। 

ধম ম ণালয়  জানায়, ইিতমে  ১১৮ জেনর এই দলেক সৗিদ আরেব যাওয়ার িবষেয় সরকার স িত িদেয়েছ। চার  দেল ভাগ 
হেয় ত রা সৗিদ আরেব যােবন। থম  দল ৯ লাই ঢাকা ছাড়েব। তারা ২০ আগ  পয  থাকেব। তীয় দল  ১৭ লাই থেক 
১ সে র পয  এবং চ থ দল  ৪ আগ  থেক ১৮ সে র পয  সৗিদ আরেব কাজ করেব। এই সহায়তাকারী দেলর বাইের 
বাংলােদশ থেক সৗিদ আরেব যাওয়া হজযা ীেদর া েসবা দওয়ার জ  িচিকৎসক, ফামািস  ও নাসেদর সম েয় আলাদা 
দলও আেছ। 

ধান িহসাবর ণ কমকতা বরাবর পাঠােনা ধম ম ণালেয়র িচ  অ যায়ী, হজ িচিকৎসক দেলর সহায়তাকারী সদ েদর কাজ 
হেলা, মিডেকল ি িনেক রাগীেদর  ময়লা–আবজনা পির ার করা, রাগীেদর িচিকৎসােসবা ও ও ধ হেণ সহেযািগতা করা 
এবং ি িনক পির  রাখা। এ ছাড়া দলেনতার িনেদশ েম ত রা অ া  দািয়  পালন করেবন। যসব রাগী শ ায় িচিকৎসা হণ 
করেবন, ত েদর ে  া  সহায়তাকারীরা বাংলােদেশর হাসপাতােল যভােব দািয়  পালন কেরন, ক সভােব দািয়  পালন 
করেবন। 



িক  হজ সহায়ক দেলর ১১৮ জেনর মে  ৫৫ জনই ধম ম ণালয় এবং এর অধীন িবিভ  সং ায় কমরত কমকতা, কমচারী। ত েদর 
মে  আেছন ইসলািমক ফাউে শেনর জনসংেযাগ কমকতা মা. িনজাম উ ীন, সহকারী পিরচালক মাছাি ল ইসলাম ও ইয়ািছন 
িময়া। ইসলািমক ফাউে শেনর মাঠপযােয়র বশ কেয়কজন কমকতাও আেছন। ইসলািমক ফাউে শেনর আইন ও স ি  িবভােগর 
সহকারী পিরচালক মাছাি ল ইসলাম থম আেলােক বেলন, য রা এই দেল যাে ন, ত েদর সবাই পির তা বা িচিকৎসা 
সহায়তার কাজ করেবন না। অেনেক থাকেবন দলেনতা। 

তািলকায় িবিভ  ম ণালয় ও সংসদ সিচবালেয়র শাসিনক কমকতা ও ি গত কমকতা আেছন ১৯ জন; িবিভ  ম ণালয় ও 
িবভােগর গািড়চালক ১৫ জন, িশ ক একজন, িলেশর সদ  ১১ জন এবং িবিভ  ম ণালয় ও দ েরর অিফস সহায়ক ও 
কি উটার অপােরটর আেছন ৩৪ জন। িবিভ  হাসপাতােলর চারজন অিফস সহায়ক ও একজন পির তাকম  আেছন। ত েদর 
মে  রেয়েছন ধম ম ণালেয়র ি গত কমকতা হােতম আলী, শাসিনক কমকতা ফা ন আরা ও মােহ আলম, মৎ  ও 

ািণস দ ম ণালেয়র শাসিনক কমকতা ফেয়জ আহমদ, জািহ ল ইসলাম, মি পিরষদ িবভােগর ি গত কমকতা শিফক 
উ াহ, জন শাসন ম ণালেয়র ি গত কমকতা আব র রশীদ, শাসিনক কমকতা মাহ ল হাসান, জনিনরাপ া িবভােগর 

শাসিনক কমকতা শিফ ল ইসলাম, অথ ম ণালেয়র বােজট শাখার শাসিনক কমকতা নজ ল হক খ। ত েদর একজন ধম 
ম ণালেয়র ি গত কমকতা হােতম আলী বেলন,  িচিকৎসা–সহায়তা নয়, ত রা হািজেদর যেকােনা কােজ সহায়তা করেবন। 
 
দেল িলেশর এএসআই পযােয়র কমকতা আেছন ছয়জন। আেছন নারায়ণগে র তারাব পৗরসভার সিচব মা. তা ল ইসলাম ও 
ধানমি  সরকাির বালক উ িব ালেয়র সহকারী িশ ক মাহা দ মাজাফফর হােসন। ধমিবষয়ক ম ণালেয়র সিচব আিন র 
রহমান বেলন, য ধরেনর লাকবল দরকার, স ধরেনর লাকই নওয়া হে ।  িচিকৎসক দেলর সহায়ক নয়, ত রা শাসিনক 
দেলর সহায়ক িহেসেবও কাজ করেবন। 

সিচব এই দািব করেলও ধম ম ণালেয়র নিথেত এই দলেক সৗিদ আরেব হজ িচিকৎসক দলেক সহায়তার জ  হজ–সহায়ক দল 
িহেসেব বলা হেয়েছ। এর বাইের ৫৭ জেনর সম েয় িতন  আলাদা শাসিনক দল গঠন করা হেয়েছ। ওই সব দেলর বিশর ভাগ 
সদ  িসিনয়র সহকারী সিচব থেক  সিচব পযােয়র। 

 


