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েমিডেকল েটকেনালিজ  িনেয়াগ ব  ৯ বছর ধের 

 

eন রায় রাজা : িবগত 9-৯ বছর ধের েদেশর িবিভ  সরকাির হাসপাতােল েমিডেকল েটকেনালিজ  িনেয়াগ ব  রেয়েছ। eসব 
হাসপাতালগুেলােত মা  7-8 হাজার েমিডেকল েটকেনালিজ  কম র্রত আেছন, 61 হাজােররo েবিশ পদ শূ  রেয়েছ। েমিডেকল 
েটকেনালিজে র a তুলতায় িবিভ  িরেপাট র্ েপেত েযমন েবগ েপেত হে  েরাগীেদর, েতমিন েবসরকাির ভুiঁেফাঁড় িবিভ  
াথলিজকয্াল েস াের িগেয় তারণাসহ ভুল িরেপােট র্র শ ায় ভুগেছন েরাগীরা। ভুল িরেপােট র্র িশকার হেয় মারা যাে  aসংখয্ 

মানুষ। েরাগীেদর aিভেযাগ eক eকিট াথলিজকয্াল েস াের eেকক রকম িরেপাট র্ বা ফলাফল পাoয়া যায়, যােত সিঠক িচিকৎসা 
পাoয়া িনেয় দুি া েতা আেছi, তার oপর গলাকাটা চােজর্ জজর্িরত বেল জািনেয়েছন িবিভ  েরাগীরা। 

সব্া য্ aিধদ র সূ  জানায়, েদেশ সরকাির েবসরকাির িমেল েমাট হাসপাতােলর সংখয্া ায় 5 হাজার 971িট। eর মে  সরকাির 
হাসপাতাল 236িট, uপেজলা হাসপাতাল 536িট eবং বািকগুেলা iuিনয়ন পিরষদ সব্া য্ কমে ে । e ছাড়া েদেশ রেয়েছ ায় 4 
হাজােরর মেতা েবসরকাির হাসপাতাল বা ি িনক। e ছাড়া সারােদেশ ভুiঁেফাঁেড়র মেতা গিজেয় uেঠেছ ডায়াগনি ক েস ার, যার 
সংখয্া ায় সােড় 6 হাজার। 

eিদেক, ব ব  েশখ মুিজব েমিডেকল িবশব্িব ালেয়র 26িট িবভােগ 4 িশফেট েয়াজন ায় 4 েথেক 511 েটকেনালিজ , িক  
কম র্রত আেছন মা  211 জন। ঢাকা েমিডেকেলর aব াo ায় eকi রকম। েসখােন মা  51 শতাংশ েমিডেকল েটকেনালিজ  
িদেয় েজাড়াতািল কের কাজ চালান হে । 

eিদেক, সারােদেশর uপেজলা হাসপাতালগুেলার aিধকাংেশi েকােনা েটকেনালিজ  িনেয়াগ েদয়া হয়িন। েসখােন য পািত পেড় 
ন  হে । আবার িবিভ  েজলা হাসপাতােল (361 েবেডর) 3-6 জন কের েমিডেকল েটকেনালিজ  কম র্রত আেছন, আবার েকাথাo 
েকাথাo 2-3 জন েটকেনালিজ  আেছ। যার ফেল aেনক সময় সব্া য্ েসবার সুফল েরাগীরা না েপেয় িচিকৎসার জ  িবেদেশ যাে ন 
বেল জািনেয়েছন সংি রা। 

সূ মেত, েদেশর 661িট সরকাির হাসপাতােল 7 েথেক 8 হাজার েটকেনালিজ  কম র্রত রেয়েছ, আর পদ শূ  আেছ ায় 61 
হাজােরর মেতা। aথ র্াৎ মা  8 শতাংশ েটকেনালিজ  িদেয় কাজ চলেছ সরকাির হাসপাতালগুেলার িবিভ  াথলিজকয্াল, 
েরিডoলিজকয্াল, েড াল, িফিজoেথরািপ o িফিজoলিজ, ােনটাির i েপ রসহ নানািবধ েমিডেকল পরী া-িনরী ার কাজ বেল 
জািনেয়েছন বাংলােদশ েমিডেকল েটকেনালিজ  eেসািসেয়শেনর (িবeমিটe) সভাপিত আলমাস আলী খান। গত বৃহ িতবার িতিন 
জানান, 3122 সাল েথেক েদেশর েকােনা হাসপাতােল আর েমিডেকল েটকেনালিজ  িনেয়াগ হয়িন। তখন কম র্রত িছেলন মা  7-8 
হাজারকম । eর পের aেনেক aবসের েগেছন বা চাকির েছেড়েছন, েস িহেসেব বত র্মােন আেরা aেনক কম সংখয্ক েটকেনালিজ  
িদেয় েদেশর 661িট সরকাির হাসপাতােল িবিভ  পরী া-িনরী ার কাজ চলেছ। eেত েরাগীরা সবাi uপযু  েসবা পাে ন না, 
আবার aেনক ে ে  সিঠক মােনর িরেপাট র্o পাে ন না তারা। 



িতিন জানান, ঢাকার বড় বড় কেয়কিট েমিডেকল কেলেজ বা হাসপাতােল েয়াজেনর তুলনায় কম েটকেনালিজ  থাকেলo েদেশর 
িবিভ  েজলা o uপেজলা হাসপাতােল েমিডেকল েটকিনিশয়ান েনi বলেলi চেল। বত র্মােন সরকার িবিভ  েজলা o uপেজলা 
হাসপাতােল িবিভ  পরী া-িনরী া েমিশন িদেলo েসখােন েমিডেকল েটকিনিশয়ান না থাকায় eসব ব  হেয় পেড় ন  হে । আর 
aেযাগয্ ডায়াগনি ক েস ােরর ভুল িরেপােট র্র িশকার হে  েরাগীরা। eর ফেল ভুল িচিকৎসায় মারা যাে ন aেনেক। 

েমিডেকল েটকেনালিজ  িনেয়াগ বে র কারণ স েক র্ িবeমিটe সভাপিত আলমাস আলী খান জানান, পািক ান আমল েথেক ে ট 
েমিডেকল ফয্াকাি র aধীেন সরকাির 9টাসহ ায় 99িট িত ােন েমিডেকল েটকেনালিজর 4 বছেরর িডে ামা েকাস র্ চালু আেছ। 
eখান েথেক িত বছর ায় আড়াi হাজার েমিডেকল েটকেনালিজ  েবর হয়। িক  3118 সাল েথেক িশ া িবভােগর aধীেন 
কািরগির িডে ামা েকাস র্ চালু হয়। কািরগির েকােস র্র মা েম aিতির  aথ র্ িনেয় েয কাuেক েমিডেকল েটকেনালিজে র সািট র্িফেকট 
েদয়া হয়। িক  eরা েকােনাভােবi েযাগয্ নয়। 

িক  হাiেকােট র্র eক িনেদ র্েশ 3124 সােল সব র্েশষ েমিডেকল েটকেনালিজ  িনেয়াগ পরী ায় ে ট েমিডেকল ফয্াকাি  eবং 
কািরগির েবাড র্ েথেক পাস করা সবাiেক পরী া েদবার সুেযাগ েদয় সরকার। তখন ে ট েমিডেকল ফয্াকাি র প  েথেক সুি ম 
েকােট র্ e িনেয়াগ বে র জ  আেবদন জানােল সুি ম েকাট র্ eক আেদেশ শুধু ে ট েমিডেকল ফয্াকাি  েথেক পাশ করা 
েটকেনালিজ  িনেয়ােগর িনেদ র্শ েদন। যার ফেল সব িনেয়াগ ব  হেয় যায়। 3127 সােলর মে  সরকারেক e িবষেয় eকিট আiন 
করার িনেদ র্শনা েদন সুি ম েকাট র্। িক  e িনেদ র্শনা বা বায়ন হে  না। ফেল হাজার হাজার েটকেনালিজে র সরকাির চাকিরর 
বয়স েশষ হেয় যাে । 

e িবষেয় সব্া য্ম ী জািহদ মািলক জানান, সরকার িবিভ  হাসপাতােল iেতামে  ডা ার o নাস র্ িনেয়াগ িদেয়েছ। মানব্েয় 
ফাম র্ািস  িনেয়ােগর ব াo হেব জািনেয় িতিন বেলন, েমিডেকল েটকেনালিজ  িনেয়ােগর িবষয়িট আiিন জিটলতার িশগিগরi 
aবসান হেব । 

 


