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ভুেল ভরা oেয়বসাiট সরকাির হাসপাতােলর 
জানা েগেছ, eকমা  ব ব  েশখ মুিজব েমিডেকল িবশব্িব ালয় ছাড়া সব সরকাির িচিকৎসা িত ােনর oেয়বসাiট o i-েহলথ 
েসবা ব া খুবi নাজুক 

েদেশর সরকাির েমিডেকল কেলজ o হাসপাতােলর েসবাদান সং া  আপেডট ত  জানােত িত ানগুেলার িনজসব্ oেয়বসাiট 
থাকেলo aিধকাংশ সাiট aস ণ র্ ত  o ভুেল ভরা। eেত সাধারণ মানুষ েথেক শুরু কের সব্য়ং িচিকৎসকরাo aনলাiন ত  েসবা 
েথেক বি ত হে ন। e aব ায় েরাগীেদর জ  জরুির েটিলেসবা িনি ত করেত সব সরকাির িচিকৎসা িত ােনর পূণ র্া  
oেয়বসাiট o েহ লাiন (i-েসবা) চালুর কথা বলেছন জনসব্া য্িবদরা। 
 
েখাঁজ িনেয় জানা েগেছ, eকমা  ব ব  েশখ মুিজব েমিডেকল িবশব্িব ালয় ছাড়া সব সরকাির িচিকৎসা িত ােনর oেয়বসাiট o 
i-েহলথ েসবা ব া খুবi নাজুক। eেত কের জরুির িচিকৎসা ত  েসবার েয়াজেন েরাগী o িচিকৎসকেদর সশরীের হাসপাতােল 
uপি ত হoয়া ছাড়া েসবা েদoয়া o েনoয়ার েকােনা সুেযাগi েনi। 
 
e সে  েবশ কেয়কিট সরকাির হাসপাতােলর িচিকৎসকসহ eকািধক িচিকৎসা িবেশষ  aিভেযাগ কেরন, আধুিনক ত  যুি র 
যুেগ িবশব্ায়েনর সে  পাল া িদেত aেনকটা ঢাকেঢাল িপিটেয় িডিজটাল বাংলােদশ েঘাষণা করা হেয়েছ। িক  eখন পয র্  ায় ৯1 
ভাগ সরকাির েমিডেকল কেলজ o হাসপাতােল েয়াজনীয় ত সমৃ  পূণ র্া  oেয়বসাiট o i-েহ  েস ার কায র্ ম েনi। eমনিক 
েদেশর সবেচেয় বড় িচিকৎসা েসবাদানকারী িত ান ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােলর (ঢােমক) মেতা িত ােনর নামমা  
eকিট oেয়ব িঠকানা থাকেলo েসখােন হাসপাতাল পিরচালেকর ভুল নাম েলখা রেয়েছ। সাiটিটেত েকােনা িচিকৎসক o িশ াথ েদর 
গেবষণা o জান র্াল হালনাগাদ করা েনi। e ছাড়া oেয়বসাiটিটর aিধকাংশ ত  বাংলা ভাষায় স ািদত হoয়ায় েকােনা িবেদশী 
িচিকৎসক বা েরাগীর পে  েসবা েদoয়া-েনoয়া স ব হে  না। 
 
ঢােমেক েটিলেসবার করুণ িচ  স েক র্ আ ল হািমদ নােম eক েরাগীর সব্জন ে াভ কাশ কের বেলন, u রার eকিট াiেভট 
হাসপাতােল িচিকৎসাধীন aব ায় তার বাবার আiিসiu েসবার দরকার হেল েসখানকার ডা ার ত ঢাকা েমিডেকেল েনoয়ার 
পরামশ র্ েদন। তেব ঢােমেকর আiিসiu শ া ফাঁকা আেছ িকনা েস সং া  ত  জানেত হাসপতােলর oেয়বসাiেট েদoয়া 
েটিলেফােন eকািধকবার েফান করেলo েকu িরিসভ কেরিন। িবষয়িট স েক র্ জানেত যায়যায়িদেনর প  েথেক হাসপাতােলর 
পিরচালক ি েগিডয়ার েজনােরল e েক eম নািসর u ীেনর সে  কেয়ক দফা েযাগােযােগর েচ া কেরo তােক পoয়া যায়িন। 
 
a িদেক রাজশাহী েমিডেকল কেলজ হাসপাতােলর oেয়ব িঠকানায় েদয়া iমােজর্ি  েটিলেফান সংেযাগিটo ব  রেয়েছ। শুধু তা-i 
নয়, রাজশাহী েমিডেকল কেলজ শাখার oেয়বসাiেট a  ডা. েমা. নoশাদ আলীর ছিবসংবিলত েমিডেকল সং া  বাণী েলখা 
থাকেলo েমিডেকল কেলজ পিরিচিত পাতায় a ে র নাম েলখা হেয়েছ আেনায়ার হািবব। 
 
e ছাড়া বগুড়ার শহীদ িজয়াuর রহমান েমিডেকল কেলেজ a  ডা. eেকeম আহসান হািবব গত 36 মাচ র্ সব্া য্ aিধদ েরর িশ া 
o জনশি  u য়ন শাখার পিরচালক িহেসেব েযাগদান কেরন। তার পিরবেত র্ a াপক ডা. েমাহা াদ আলী নােমর আেরকজন 
িচিকৎসক ি ি পাল িহেসেব েযাগদান কেরেছন। িক  েমিডেকল কেলেজর oেয়বসাiেট আেগর ি ি পােলর নাম রেয় েগেছ। 
 
e াপাের বত র্মান a ে র িপe রoশন আ ার o আ র রা াক যায়যায়িদনেক বেলন, বগুড়া েমিডেকল কেলেজর আiিট শাখার 
িনজসব্ জনবল না থাকায় িহসাবর ণ কম র্কত র্া মাহফুজার রহমান oেয়বসাiট েদখভাল কেরন। e পাের িতিন ভােলা বলেত 
পারেবন। 
 
বগুড়া েমিডেকল কেলজ সংি  হাসপাতাল পিরচালেকর িপe রায়হান েহােসন যায়যায়িদনেক বেলন, কেলজ শাখার মেতা 
হাসপাতাল শাখােতo েকােনা আiিট িবেশষ  েনi। আর oেয়ব িঠকানায় পূণ র্া  ত  না থাকায় aিফস সমেয়র পর জরুির aয্ামব্েুল  



বা oিট েসবার জ  েটিলেফান করেলo পাoয়া যায় না। 
 
িবষয়িটর সতয্তা স েক র্ বগুড়া েমিডেকল কেলেজর হাসপাতাল শাখার সহকারী পিরচালক ডা. আ ল oয়াদুদ িনেজo জনবল 
সংকেটর কথা সব্ীকার কেরন। পাশাপািশ ত oেয়বসাiেটর ত  আপেডট o কলেস ার চালুর িবষেয় েচ া করা হেব বেল জানান। 
 
eছাড়া গত েদড় বছর আেগ aবসের যাoয়া পাবনা েমিডেকল কেলজ o হাসপাতােলর ি ি পাল a াপক ডা. িরয়াজুল হেকর 
েমাবাiল নমব্র eখেনা কেলেজর oেয়বসাiেট রেয় েগেছ। eতিদন পেরo oেয়বসাiেটর েফান নমব্র েকন পিরবত র্ন করা হয়িন? 
eমন ে র জবােব সােবক ei a  জানান, নমব্রিট পিরবত র্েন কেলজ কতৃর্প েক eকািধকবার জানােনার পরo েকােনা কাজ 
হয়িন। 
 
পের পাবনা েমিডেকল কেলেজর a াপক িনর ন চ  বসাক যায়যায়িদনেক বেলন, কেলেজর শাসিনক শাখায় মা  ছয় জন 
কম র্কত র্া-কম র্চারী o 33 জন আuটেসািস র্ং জনবল িদেয় কাজ করেত হে । তাi iে  থাকেলo aেনক িকছুi স ব হয়িন। 
 
eকiভােব িদনাজপুেরর eম আ র রিহম েমিডেকল কেলেজর oেয়বসাiেট থাকা eকিট নমব্ের eকািধকবার েযাগােযাগ করা হেলo 
েকu িরিসভ কেরিন। খুলনা o বিরশাল েমিডেকল কেলজ হাসপাতােলর oেয়বসাiেট eকািধকবার েবেশর েচ া কেরo স ব 
হয়িন। 
 
সব র্েশেষ eকিট িচিকৎসা িত ােন েটিলেসবা েকমন হoয়া uিচত eমন ে র জবােব িবeসeমeমiu'র uপ-uপাচায র্ (গেবষণা o 
u য়ন) a াপক ডা. শহীদুল াহ িসকদার যায়যায়িদনেক বেলন, েকােনা েমিডেকেলর সামি ক কায র্ ম সু ু o সু রভােব 
পিরচালনার ে ে  oi িত ােনর oেয়বসাiট নানামুখী ভূিমকা রােখ। েযমন- িচিকৎসা িত ােনর আধুিনক o যুেগাপেযাগী 
oেয়বসাiেট িশ কেদর গেবষণাপ  সংর ণ o েয়াজন মেতা েসগুেলা বহার করা যায়। িচিকৎসােকে র সে  সংি  িশ ক, 
ছা ছা ীসহ a রাo তােদর েয়াজনীয় কায র্ ম aনলাiেন েপেত পােরন। eমনিক েরাগীরাo যুি র বহােরর মা েম 
aনলাiেন েটিলেমিডিসন, েটিলেসবা o aয্ামব্েুল  o আiিসiu িসিসiuর েবড খািল আেছ িকনা েস সং া  জরুির ত  েসবা িনেত 
পােরন। আর েরাগী o সাধারণ মানুেষর সুিবধােথ র্ িতিট টারিশয়ার েলেভেলর হাসপাতােল আiিট েসল o 6 িডিজেটর েহ লাiন 
চালু থাকা uিচত বেল িতিন ম  কেরন। 
 


