
৪৭ জলা হাসপাতােল আইিসইউ িসিসইউ াপেনর কাজ চলেছ
কািশত: ২৯ - আগ , ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

আদালেত িতেবদন ॥ িমি র জািমেনর রায় আজ

াফ িরেপাটার ॥ বর নার চা ল কর িরফাত শরীফ হত া মামলায় ী আেয়শা িসি কা িমি র জািমন ে  আজ
বহৃ িতবার আেদশ দান করেব হাইেকাট। এিদেক যু  সিচেবর অেপ ায় িতন ঘ া ফির না ছাড়ার কারেণ

লুছা  িততাস ঘােষর মৃতু র ঘটনায় তদ  িতেবদন দািখেলর িনেদশ িদেয়েছ হাইেকাট। আগামী ২৩ অে াবর
জন শাসন ম ণালয় সিচবেক এ িতেবদন দািখল করেত বলা হেয়েছ। দেশর ৪৭ জলা সদর হাসপাতােল ৩০
বেডর  আইিসইউ-িসিসইউ  াপেনর  কাজ  চলেছ।  আর  ১৭  হাসপাতােল  আইিসইউ-িসিসইউ  াপেনর  কাজ
ি য়াধীন। আদালত বেডর ইনেটনিসভ কয়ার ইউিনট (আইিসইউ) ও কেরানাির কয়ার ইউিনট (িসিসইউ)
াপেন কে র অ গিত িতেবদন িদেত া  অিধদফতরেক িনেদশ দয়। আগামী ২৩ অে াবেরর মেধ  এ
িতেবদন িদেত বলা হেয়েছ। বধুবার হাইেকােটর সংি  ব  এ আেদশ দান কেরেছ।

অ িদেক  ীমেকােট  কমরত  কান  িবচারপিতর  িব ে  কান  নীিত, জন ীিত  ও  অসদাচরেণর  অিভেযাগ
থাকেল  ীমেকাট  আইনজীবী  সিমিতর পে  তােদরেক  কান  ধরেনর সংবধনা দান  করা হেব  না।  বধুবার

ীমেকাট বােরর সভায় গৃহীত িস াে র ি েত সংগঠেনর প  থেক এ তথ  জানােনা হেয়েছ।

বর নার চা ল কর িরফাত শরীফ হত া মামলায় ী আেয়শা িসি কা িমি র জািমন ে  আজ বহৃ িতবার আেদশ
দান করেব হাইেকাট। িমি র করা জািমন আেবদেনর নািন শেষ বধুবার িবচারপিত এম ইনােয়তুর রিহম ও

িবচারপিত মাঃ মা ািফজুর রহমােনর সম েয় গিঠত হাইেকােটর ত ব  রােয়র এ িদন ধায কের। িমি র পে
নািন কেরন আইনজীবী জড আই খান পা া। রা পে  নািন কেরন ডপিুট এ াটিন জনােরল মাঃ সােরায়ার
হােসন বা ী। এছাড়া জ  আইনজীবী মন ল হক চৗধুরী আদালেতর আ ােন নািন কেরন। নািনেত মামলার

তদ  কমকতা মায়ুন কবীর মামলার নিথ উপ াপন কেরন। এর আেগ ২০ আগ  হাইেকােটর একই ব  িমি েক
কন জািমন দয়া হেব না, তার কারণ জানেত চেয় ল জাির কের। একই সে  বর নার পিুলশ পােরর কােছ

ব াখ া তলব ও তদ  কমকতােক আদালেত হািজর হেত বেলন।

৪৭ জলা হাসপাতােল আইিসইউ-িসিসইউ াপেনর কাজ চলেছ ॥ দেশর ৪৭ জলা সদর হাসপাতােল ৩০ বেডর
আইিসইউ-িসিসইউ াপেনর কাজ চলেছ। আর ১৭ হাসপাতােল আইিসইউ-িসিসইউ াপেনর কাজ ি য়াধীন।

া  অিধদফতেরর জমা দয়া িতেবদেন বধুবার িবচারপিত জিবএম হাসান ও িবচারপিত মাঃ খায় ল আলম
সম েয় হাইেকােটর ত বে  এ তথ  জানােনা হয়।

পের আদালত বেডর ইনেটনিসভ কয়ার ইউিনট (আইিসইউ) ও কেরানাির কয়ার ইউিনট (িসিসইউ)  াপেন
কে র অ গিত িতেবদন িদেত া  অিধদফতরেক িনেদশ দয়। আগামী ২৩ অে াবেরর মেধ  এ িতেবদন

িদেত বলা হেয়েছ। আদালেত িরট আেবদেনর পে  নািন কেরন আইনজীবী ড. বিশর আহেমদ। রা পে  িছেলন
ডপিুট  এ াটিন  জনােরল  র উস সািদক। গত ২১  ম  আইিসইউ-িসিসইউর হালনাগাদ  তািলকা  িদেত  বেল

হাইেকাট। গত ২৬ জুেনর মেধ  তািলকািট দয়ার কথা থাকেলও গত ২৯ জলুাই া  অিধদফতেরর পিরচালক মাঃ
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আিম ল হাসান এ তািলকা দন। িতেবদেন যসব জলা সদর হাসপাতােল আইিসইউ-িসিসইউর কায ম চালু
আেছ তার তািলকাও উে খ কেরেছ া  অিধদফতর।

িতেবদেন আরও বলা হেয়েছ, িতিট জলা সদর হাসপাতােল ৩০ বেডর আইিসইউ ও িসিসইউ াপেনর মেতা
জায়গা আেছ িকনা এবং েয়াজনীয় জনবল আেছ িকনা তার তথ  নয়া হে । া  তেথ র িভি েত জায়গা এবং
জনবেলর স ট থাকােত েয়াজনীয় জায়গা তির ও জনবল পদায়েনর উেদ াগ হণ করা হে । েয়াজন এবং
অ ািধকার মলূ ায়ন কের েয়াজনীয় য পািত সরবরােহর পদে প হণ করা হেব। গত বছেরর জুলাইেত িহউম ান
রাইটস ল  ইয়াস এ া ড িসিকউিরং এনভায়রনেম ট সাসাইিট অব বাংলােদেশর পে  কাষাধ  মাঃ শাহ আলম এ
সং া  একিট  িরট  কেরন। পের ২৪  জুলাই  হাইেকাট  সকল  বসরকারী  হাসপাতাল,  ি িনক,  ল াবেরটির  ও
ডায়াগনি ক স টােরর িচিকৎসা সং া  পরী ার মূল  তািলকা এবং িফ উ ু  ােন দশেনর িনেদশ দন।

িততােসর মতুৃ র ঘটনার তদ  িতেবদন চেয়েছ হাইেকাট ॥ যু  সিচেবর অেপ ায় িতন ঘ া ফির না ছাড়ার
কারেণ লুছা  িততাস ঘােষর মতুৃ র ঘটনায় তদ  িতেবদন দািখেলর িনেদশ িদেয়েছ হাইেকাট। আগামী ২৩
অে াবর জন শাসন ম ণালয় সিচবেক এ িতেবদন দািখল করেত বলা হেয়েছ। বধুবার িবচারপিত এফ আর এম
নাজমলু  আহাসান  ও  িবচারপিত  ক  এম  কাম ল  কােদেরর সম েয়  গিঠত  হাইেকাট  ব  এ  আেদশ  দয়।
আদালেত িরেটর পে  নািনেত িছেলন িরটকারী আইনজীবী জিহর উি ন িলমন।

গত ৩১ জুলাই িততােসর মৃতু র ঘটনায় অিতির  সিচেবর িনেচ নন এমন কমকতােদর িনেয় তদে র িনেদশ
িদেয়িছল হাইেকাট। এছাড়া িততােসর মতুৃ র ঘটনায় তার পিরবারেক িতপরূণ িদেত কন িনেদশ দয়া হেব না, তা
জানেত চেয় ল জাির কেরেছ হাইেকাট। গত ২৫ জুলাই রােত সরকােরর এটআুই কে র যু  সিচব আ সু
সবরু ম- লর গািড়র অেপ ায় ায় িতন ঘ া ফির বেস থাকায় ঘােট আটেকপড়া এ া েুলে  লুছা  িততাস
ঘােষর মতুৃ  হয়। গণমাধ েম িততােসর মতুৃ  িনেয় িতেবদন কাশ হেল তা যু  কের হাইেকােট িরট দােয়র কেরন

আইনজীবী জিহর উি ন িলমন।

কান  িবচারপিতর  িব ে  নীিতর  অিভেযাগ  থাকেল  বার  সংবধনা  দেব  না  ॥  ীমেকােট  কমরত  কান
িবচারপিতর িব ে  কান নীিত, জন ীিত ও অসদাচরেণর অিভেযাগ থাকেল ীমেকাট আইনজীবী সিমিতর
পে  তােদরেক কান ধরেনর সংবধনা দান করা হেব না। বুধবার ীমেকাট  বােরর সভায় গৃহীত িস াে র

ি েত সংগঠেনর প  থেক এ তথ  জানােনা হেয়েছ। একই সে  হাইেকাট িবভােগর কেয়ক িবচারপিত স েক
য তদ  কায ম হণ কেরেছ সিমিত ওই পদে পেক াগত জানাে । বােরর সভাপিত এ এম আিমন উি ন ও

স াদক এ এম মাহববু উি ন খাকন া িরত কাযিনবাহী কিমিটর প ম সভায় এসব িস া  নয়া হয়।

এ ছাড়া আরও কেয়ক িবচারপিতর িব ে  একই ধরেনর অিভেযাগ দীঘিদন যাবৎ শানা যায়। িবচার িবভােগর
মানমযাদা সমু ত রাখার জ  এ সং া  অিভেযােগর ি েত রা পিত ও ধান িবচারপিত েয়াজনীয় ব ব া
নেবন বেল ীমেকাট আইনজীবী সিমিত আশা ব  কেরেছ।

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
েদশ রায়। স াদক কতকৃ াব জনক ঠ িশ  পিরবার-এর সদ  িত ান যথা েম াব ি টাস িল: ও জনক ঠ িল: থেক মিু ত ও
কািশত। রিজ: নং িডএ ৭৯৬। কাযালয়: জনক ঠ ভবন, ২৪/এ রােশদ খান মনন সড়ক, িনউ ই াটন, িজিপও বা : ৩৩৮০, ঢাকা, ফান:

৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অেটাহাি টং ২০ িট লাইন), ফ া : ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই- মইল: janakanthanews@gmail.com ওেয়বসাইট:
www.dailyjanakantha.com  এবং  www.edailyjanakantha.com  ।।  Copyright  ®  All  rights  reserved  by

৪৭ জলা হাসপাতােল আইিসইউ িসিসইউ সাপেনর কাজ চলেছ » থম... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/443968/

2 of 3 8/29/2019 10:03 AM



dailyjanakantha.com

৪৭ জলা হাসপাতােল আইিসইউ িসিসইউ সাপেনর কাজ চলেছ » থম... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/443968/

3 of 3 8/29/2019 10:03 AM


