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ধানম ীর িনেদশনার পর ই  বছর অিতবািহত হেলও এখনও িনেয়াগ হয়িন ১০ হাজার িচিকৎসক।
দেশর মা েষর দারেগাড়ায় িচিকৎসােসবা পৗঁেছ িদেত এবং িচিকৎসক সংকট িনরসেন ২০১৭ সােলর

এি েল ধানম ী শখ হািসনা া  ও পিরবারকল াণ ম ণালয়েক এ িনেদশনা দন।

এরপর বাংলােদশ সরকাির কমকিমশেনর (িবিপএসিস) মাধ েম িচিকৎসক িনেয়ােগ পরী া অ ি ত হেল
৮ হাজার ৩৬০ জন উ ীণ  হন।  অথচ সখান থেক মা  ৪ হাজার ৭৯২ জন িচিকৎসক িনেয়ােগর

পািরশ করা হয়।

ফেল বািক ৮  হাজােররও বিশ িচিকৎসক িনেয়াগবি ত হেয়  হতাশা  হেয় পেড়ন। তেব আপাতত
সরকাির পযােয় এই িবপুলসংখ ক িচিকৎসক িনেয়ােগর স াবনা নই বেল জািনেয়েছ ম ণালয়।

সংি েদর মেত, এর ফেল দেশ কাি ত িচিকৎসােসবা দােন ব থ হে  া  িবভাগ। উপেজলা ও
জলা পযােয়র হাসপাতাল েলায় পযা সংখ ক রাগী কাি ত সবা না পেয় িফের যাে । া ে ে
টকসই উ য়ন ল মা া বা এসিডিজ অজন ব াহত হওয়ার আশ া দখা িদেয়েছ।

ম ণালেয়র নাম কােশ অিন কু পদ  এক কমকতা যগুা রেক বেলন, নানা কারেণ ১০ হাজার িচিকৎসক
িনেয়াগ দয়া স ব হয়িন। উ ীণেদর িবষয়িট িনেয় এরই মেধ  আেলাচনা হেয়েছ। এমনিক উ পযােয়
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জানােনা হেয়েছ। তেব সামি ক পিরি িত পযােলাচনায় বলা যায়, আপাতত উ ীণেদর কােনা গিত হে
না।

জানা গেছ, ২০১৭ সােলর ৫ জুন ১০ হাজার িচিকৎসক (সােড় ৯ হাজার সহকারী সাজন ও ৫০০ সহকারী
ড টাল  সাজন)  িনেয়ােগর  াব  ধানম ী  বরাবর  পশ  কের  া  ম ণালয়।  সখােন  বলা  হয়,

উে খেযাগ  সংখ ক নতুন হাসপাতাল, ১৪িট মিডেকল কেলজ, ৭িট ড টাল ইউিনট ও অ া  িচিকৎসা
িশ া িত ান াপন করা হে ।

১৯৮২ থেক ১৯৮৫ সােল িনেয়াগকৃত অেনক িচিকৎসক এরই মেধ  চাকির থেক অবসর হণ কেরেছন
এবং ২০১৯ সােলর মেধ  সবাই অবসের যােবন। ফেল িবদ মান িচিকৎসক সংকট তী তর হেব এবং
িচিকৎসােসবা মারা ক ব াহত হেব।

তাই  সমেয়র মেধ  ১০ হাজার িচিকৎসক িনেয়াগ েয়াজন। ম ণালেয়র এই ােব ২০১৭ সােলর
২১ জনু া র কেরন ধানম ী শখ হািসনা। িক  তারপরও আমলাতাি ক জিটলতায় িনেয়াগ হয়িন ১০
হাজার িচিকৎসক।

স িত ই টার পালােম টাির ইউিনয়েনর া িবষয়ক েপর উপেদ া পিরষেদর চয়ারম ান অধ াপক ডা.
হািবেব িম াত বেলন, িবদ মান জনসংখ ার িচিকৎসা িনি ত করেত হেল আরও এক লাখ িচিকৎসক
িনেয়াগ করেত হেব।

পাশাপািশ িবিভ  ধরেনর ৮ লাখ া  সহকারী  িনেয়াগ েয়াজন। জনবল বাড়ােনার পাশাপািশ া
খােত বােজটও বাড়ােত হেব।  অ থায়  দেশর মা েষর া েসবা িনি ত কের এসিডিজ বা বায়েন
কাি ত ল মা া অজন স ব হেব না।

ম ণালয় সূ  জানায়,  িবগত ১০ বছের া  ব ব া  গিতশীল করেত া  ম ণালয়েক ’ভাগ করা
হেয়েছ। ১২ হাজার নারীেক ি লড বাথ অ ােটনেড ট িশ ণ দয়া হেয়েছ, তৃণমেূল া েসবা পৗঁেছ
িদেত ১৩ হাজার ৮৮২িট কিমউিনিট ি িনক াপন করা হেয়েছ।

উপেজলা া  কমে  ৫০ শয ায় উ ীত করা হেয়েছ। জলা সদর হাসপাতােলর শয া সংখ া ১০০
থেক ১৫০ এমনিক ২৫০ শয া পয  উ ীত করা হেয়েছ। িক  স অ পােত জনবল িনেয়ােগর পদ সিৃ

হয়িন। এখনও ২০০৮ সােলর কাঠােমা িদেয়ই চলেছ। যার িনদা ণ পিরণিত ভাগ করেত হে  কািট
কািট াি ক জনেগা ীেক।

অিধদফতর সেূ  জানা গেছ, এখনও দেশর িচিকৎসকেদর অেধক পদ অ াটাচেমে টর মাধ েম পূরণ করা
হয়। অথাৎ একই িচিকৎসকেক ই ােন পদায়ন কের িট পদই পূণ দখােনা হয়। এভােব কাগেজকলেম
িচিকৎসক থাকেলও আদেত একজন িচিকৎসক ই জায়গায় পদায়ন আেছন। অথচ পাস কেরও িনেয়াগ
পাে ন না অেনক িচিকৎসক।

সংি রা জানান, াি ক জনেগা ীর কােছ িচিকৎসােসবা পৗঁেছ িদেত িবপুলসংখ ক ক াডার িচিকৎসক
িনেয়াগ এখন সমেয়র দািব।  িব  া  সং ার মেত,  এেদেশ আরও ৫৬ হাজার সরকাির িচিকৎসক

েয়াজন।

জনবেলর অভােব িচিকৎসকেদর গেড় ায় ১৬ ঘ া  কের িডউিট করেত হে ।  অ িদেক বাংলােদশ
মিডেকল  অ া ড  ড টাল  কাউি েলর  (িবএমিডিস)  নীিতমালা  অ যায়ী  িচিকৎসাশাে র  মৗিলক

িবষয় েলায় িত ১০ জন িশ াথীর জ  ১ জন িশ ক থাকেত হেব।

সরকাির- বসরকাির মিডেকল কেলজ িমিলেয় ১১১িট িশ া িত ােন িশ ক রেয়েছন ৯ হাজার ৪০৩ জন।
অথচ িশ ক েয়াজন ২৫ হাজার ৩০০ জন।

অথাৎ েয়াজেনর তুলনায় িশ ক রেয়েছন িতন ভােগর একভাগ। িব  া  সং ার িনেদশনা অ সাের
িত ১০ হাজার মা েষর জ  ৬ দশিমক ৩৩ জন িচিকৎসক েয়াজন। অথচ এ মহূুেত বাংলােদেশ িত

১০ হাজাের িচিকৎসক রেয়েছন মা  ১ দশিমক ২৮ জন।

িচিকৎসকেদর  এ  সংখ া  সরকাির  হাসপাতােলর  শয াসংখ ার  চেয়  কম।  বতমােন  দেশ  সরকাির
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

হাসপাতােল  শয াসংখ া  রেয়েছ  িত  ১০ হাজাের ৩  দশিমক ২৪িট।  হলথ  বেুলিটন  ২০১৮’র তথ
অ সাের, বতমােন দেশ ১৭ দশিমক ৫০ শতংশ িচিকৎসেকর পদ শূ  রেয়েছ।

৩৯তম িবিসএেস উ ীণ িচিকৎসকরা যগুা রেক জানান, ৮ হাজার ৩৬০ জন িবিসএস উ ীণ িচিকৎসক
সরকাির সবাদােনর িন য়তা  পেত বশ িকছুিদন িবিভ  ম ণালেয় ছাটাছুিট  কেরেছন। মানবব ন,
সংবাদ সে লন কের শাি পূণভােব ধানম ীর দিৃ  আকষেণর চ া কেরেছন।

কউই তােদর কথা নেত বা পােশ দাঁড়ােত আ হী নন। তারা জানান,  াি ক জনেগা ীেক িচিকৎসা
দােন মানিসকভােব িত িনেয়ই িবিসএস পরী ায় অংশ হণ ও উ ীণ হেয়ও িনেয়াগ না  পাওয়ায়

অেনেকই হতাশ হেয় পেড়েছন। ভ  হওয়ায় কউ কউ িবষ তায় ভুগেছন, কারও ভতর আ হত ার
বণতা দখা িদেয়েছ।

সামি ক িবষেয় া  ও পিরবারকল াণ ম ণালেয়র সিচব ( া  সবা িবভাগ) মা. আসা ল ইসলাম
যগুা রেক বেলন, উ ীণেদর িনেয়ােগর িবষেয় ম ণালেয়র আ িরকতা িছল। তেব েয়াজনীয় পদ সিৃ  না
হওয়ায় আপাতত তােদর িনেয়াগ দয়া যাে  না। তাছাড়া িবিপএসিস থেক তােদর নন-ক াডার িহেসেব
িচি ত করা হেলও া  িবভােগ নন ক াডার পদ নই। তাই শাসেনর মেতা কের তােদর নন ক াডার
পেদ িনেয়াগ দয়ার কােনা েযাগ নই।
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