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39তম িবেশষ (sাsয্) িবিসeস কয্াডাের িনেয়াগpাp 4 হাজার 443 জন িচিকtসক eকেযােগ েযাগদান
কেরেছন। গতকাল রিববার েবলা েসায়া 11টায় রাজধানীর inারনয্াশনাল কনেভনশন িসিট বসুnরায়
(আiিসিসিব) আেয়ািজত aনু ােন তােদর বরণ কের িনেয়েছ sাsয্ o পিরবার কলয্াণ মntণালয়। aনু ােন
pধান aিতিথর বkেবয্ sাsয্ o পিরবার কলয্াণ মntী জািহদ মােলক বেলন, sাsয্খােত aভূতপূবর্ unয়ন
হেয়েছ। gােম বাস করা েদেশর 80 ভাগ মানুেষর sাsয্েসবার unয়েন নবীন িচিকtসকেদর কাজ করেত
হেব।  িচিকtসােসবার  মেতা  মহান  কাজ  আর  হয়  না।  িকn  েসi  েসবার  কাজিট  েকবল  শহেরর  মানষু
েপেলi চলেব না, েসi েসবা েপৗঁেছ িদেত হেব gােম থাকা েদেশর 80 ভাগ মানেুষর েদাড়েগাড়ায়। তখনi
আমােদর sাsয্েসবার কািkত লkয্ পূরণ হেব।
জািহদ মােলক বেলন, sাsয্খােত বাংলােদেশর িবরাট aজর্ ন। sাsয্খােত pধানমntীর aভূতপূবর্ unয়েনর
ফেল মানেুষর গড় আয়ু eখন 73 বছর। eজনয্ pধানমntী েশখ হািসনা সাuথ সাuথ o ভয্াকিসন পুরsার
েপেয়েছন।  eটা  আমােদর  িবরাট  aজর্ ন।  িতিন  আেরা  বেলন,  কিমuিনিট  িkিনেকর  মাধয্েম  সরকার
sাsয্েসবা মানেুষর েদারেগাড়ায় েপৗঁেছ িদেত েপেরেছ। িশ  মতুৃয্র হার কিমেয় আনা, েপািলoমkু েদশ,
100 েমিডকয্াল কেলজ, 150 নািসর্ং কেলজ-iনিsিটuট, চার েমিডকয্াল িব িবদয্ালয়, েশখ হািসনা বানর্
iনিsিটuট,  কয্ানসার  iনিsিটuটসহ  ব  pিত ান  e  সরকার  কেরেছ।  বতর্ মােন  oষুেধ  sয়ংসmূণর্
বাংলােদশ। 98 ভাগ oষুধi েদেশর চািহদা পূরণ করেছ। বাiপাস সাজর্ াির হেc। িকডিন িবষেয় eক pে র
জবােব sাsয্মntী বেলন, iিতমেধয্ eকিট আiন পাশ  হেয়েছ, যিদ মৃত বয্িkর আtীয় aনেুমাদন  েদয়,
তাহেল মৃত বয্িkর  িকডিন দান  করা  যােব। িকডিনর  েকােনা  বয্বসা  করা  যােব  না।  e আiন  বলবt
রেয়েছ। 
aনু ােন sাsয্মntী েদেশর  িচিকtসােkেt, িবদযু্tখােত, সড়ক  িবভাগ, তথয্pযুিkখােত  বয্াপক  unয়ন
তুেল ধের নবিনেয়াগpাp নবীন িচিকtসকেদর েদেশর unয়েন িনরলস কাজ কের যাবার িনেদর্শনা েদন।
sাsয্েসবা িবভােগর সিচব েমা. আসাদলু iসলােমর সভাপিতেt aনু ােন আেরা বkবয্ রােখন sাsয্ িশkা
o  পিরবার  কলয্াণ  িবভােগর  সিচব  েশখ  iuসুফ  হা ন,  কিমuিনিট  িkিনক  sাsয্সহায়তা  ােsর
েচয়ারময্ান  o  pধানমntীর  সােবক  sাsয্  o  পিরবার  কলয্াণ  িবষয়ক  uপেদ া  aধয্াপক  ডা.  ৈসয়দ
েমাদােcর  আলী,  বাংলােদশ  েমিডকয্াল  aয্ােসািসেয়শেনর  সভাপিত  ডা.  েমাsফা  জালাল  মিহuিdন,
sাধীনতা িচিকtসক পিরষেদর সভাপিত ডা. iকবাল আসর্লান, sাsয্ মntণালেয়র aিতিরk সিচব েমা.
হািববরু  রহমান  খান,  sাsয্ aিধদpেরর  মহাপিরচালক  aধয্াপক  ডা.  আবলু  কালাম  আজাদ।  aনু ােন
সহকারী  সাজর্ নেদর  পk  েথেক  বkবয্  েদন  39তম  িবিসeস  (sাsয্)  কয্াডেরর  নবিনেয়াগpাp
িচিকtসকেদর িনেয়াগ পরীkায় েমধাkেম pথম ডা. নীিলমা iয়াসিমন o সহকারী েডnাল সাজর্ ন ডা.
মাহফুজ হাসান। uেlখয্, sাsয্ o পিরবারকলয্াণ মntণালেয়র তttাবধােন aনু ােন েমাট 4 হাজার 443
জন নতুন সহকারী সাজর্ ন eবং সহকারী েডnাল সাজর্ ন েযাগদান কেরন।
eর আেগ, গত 19 নেভmর 39তম িবেশষ িবিসeেস 4 হাজার 443 জনেক sাsয্ কয্াডাের িচিকtসক

  িবেশষ pিতিনিধ
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

িনেয়াগ িদেয় pjাপন জাির কের জনpশাসন মntণালয়। eর মেধয্ সহকারী সাজর্ ন পেদ 4 হাজার 203 জন
o সহকারী েডnাল সাজর্ ন পেদ 240 জন িচিকtসকেক িনেয়াগ েদoয়া হেয়েছ।  গত বছেরর 10 eিpল
39তম িবেশষ িবিসeেসর আেবদন কাযর্kম  হয়, েশষ হয় 30 eিpল। েমাট 39 হাজার 954 জন
pাথর্ী e িবেশষ িবিসeেস আেবদন কেরন। oi বছেরর 3 আগs ei িবিসeেসর িpিলিমনাির পরীkা হয়,
eেত aংশ েনন 37 হাজার 583 জন। পরীkায় utীণর্ হন েমাট 13 হাজার 750 জন িচিকtসক।  চূড়াn
ফলাফেল 4 হাজার 792 জন িচিকtসক িনেয়ােগর সুপািরশ কের সরকাির কমর্ কিমশন (িপeসিস)।
িনেয়াগ েপেলন আেরা 168 জন িচিকtসক

39তম িবেশষ িবিসeেস আেরা 168 জন িচিকtসকেক sাsয্ কয্াডাের িনেয়াগ িদেয় আেদশ জাির কেরেছ
জনpশাসন  মntণালয়।  রিববার  জনpশাসন  মntণালেয়র  নব  িনেয়াগ  aিধশাখা  েথেক  e  িনেয়াগ  িদেয়
আেদশ  জাির  করা  হেয়েছ।  168  জন  িচিকtসেকর  মেধয্  সহকারী  সাজর্ ন  পেদ  165  জন  o  সহকারী
েডnাল সাজর্ ন পেদ িতন জনেক িনেয়াগ েদoয়া হেয়েছ। পাবিলক সািভর্ স কিমশেনর (িপeসিস) সুপািরেশর
পর  গত  19  নেভmর  ei  িবিসeেস  4  হাজার  443  জন  িচিকtসকেক  িনেয়াগ  েদoয়া  হেয়িছল।
িনেয়াগpাpেদর  আগামী  15  িডেসmেরর  মেধয্  কয্াডার  িনয়ntণকারী  মntণালয়  িনেদর্ িশত  বা  পদািয়ত
কাযর্ালেয়  েযাগদােনর  জনয্  aনেুরাধ  জানােনা  হেয়েছ।  কয্াডার  িনয়ntণকারী  মntণালয়  েথেক  পরবতর্ী
েকােনা িনেদর্শ না েপেল uেlিখত তািরেখi িতিন সংি  মntণালেয় েযাগদান করেবন। িনধর্ািরত তািরেখ
চাকিরেত েযাগদান না করেল িতিন চাকিরেত েযাগদান করেত সmত নন বেল ধের েনoয়া হেব eবং e
িনেয়াগপt বািতল হেয় যােব বেল আেদেশ uেlখ করা হেয়েছ।
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