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চিচিৎসিদের অনুপচিচির িাচিিা চিদেদেন 

হাইদিার্ট 

বাসস, ঢাকা 

২৩ অক্টাবর ২০১৮, ১৮:১৩  

আপক্েট: ২৩ অক্টাবর ২০১৮, ১৮:১৪ 

   

দেক্ের সব উপক্েলা স্বাস্থ্য কমক্েক্ের 

চিচকৎসকক্ের উপচস্থ্চি ও অনুপচস্থ্চির চবষক্ে একটট িাচলকা দিক্েক্েন হাইক্কাটট। 

পাোপাচে আগামী েে মাক্সর মক্যয আোলক্ি এ প্রচিক্বেন এচিক্েচিট আকাক্র োচিল 

করক্িও চনক্েটে দেওো হক্েক্ে। 

 

েনস্বাক্থ ট আনা একটট চরট আক্বেক্নর প্রাথচমক শুনাচন চনক্ে চবিারপচি মইনলু ইসলাম 

দিৌযুরী ও চবিারপচি দমা. আেরািুল কামাক্লর সমন্বক্ে গটিি একটট হাইক্কাটট দবঞ্চ 

আে মঙ্গলবার এ আক্েে দেন। 

 

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালক্ের সচিব, স্বাস্থ্য অচযেপ্তক্রর মহাপচরিালকসহ সংচিষ্টক্ের এ আক্েে 

বাস্তবােন করক্ি বলা হক্েক্ে। একই সক্ঙ্গ হাসপািাক্ল চিচকৎসকক্ের উপচস্থ্চি চনশ্চিি 
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করক্ি সরকাক্রর চনশ্চিেিাক্ক দকন অববয দ াষণা করা হক্ব না, িা োনক্ি দিক্ে 

সংচিষ্টক্ের প্রচি রুলও োচর কক্রক্েন আোলি। িার সপ্তাক্হর মক্যয এ রুক্লর েবাব 

চেক্ি বলা হক্েক্ে। 

 

একই সক্ঙ্গ আগামী বের ৭ দম মামলার পরবিী শুনাচনর চেন চনয টারণ কক্রন। আোলক্ি 

চরক্টর পক্ে শুনাচন কক্রন আইনেীবী আবেলু হাচলম। রাষ্ট্রপক্ে চেক্লন দেপুটট 

অযাটচন ট দেনাক্রল একরামুল হক টুটুল। 

আইনেীবী আব্দলু হাচলম বক্লন, দেক্ের উপক্েলা স্বাস্থ্য কমক্েেগুক্লাক্ি 

চিচকৎসকক্ের অনুপচস্থ্চি চনক্ে চবচিন্ন পশ্চিকাে প্রচিক্বেন প্রকাচেি হে। পক্র ওই সব 

প্রচিক্বেন সংযুক্ত কক্র েুই সপ্তাহ আক্গ মানবাচযকার সংগিন ব্লাস্ট এ চরট আক্বেন 

কক্র। আে দস চরক্টর শুনাচন চনক্ে চনক্েটেনাসহ রুল োচর কক্রন আোলি। 
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চিচিৎসিদের অনুপচিচির িাচিিা চিদেদে 

হাইদিার্ট 
অনলাইন দেস্ক২৩ অদটাবর, ২০১৮ ইং ১৭:১২ চমিঃ  

 
হাইক্কাটট (িাইল েচব) 

দেক্ের সব উপক্েলা স্বাস্থ্য কমক্েক্ে চিচকৎসকক্ের উপচস্থ্চি ও অনুপচস্থ্চির চবষক্ে 

একটট িাচলকা দিক্েক্ে হাইক্কাটট। পাোপাচে আগামী েে মাক্সর মক্যয আোলক্ি এ 

প্রচিক্বেন এচিক্েচিট আকাক্র োচিল করক্িও চনক্েটে দেো হক্েক্ে।  

  

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালক্ের সচিব, স্বাস্থ্য অচযেিিক্রর মহাপচরিালকসহ সংচিষ্টক্ের এ আক্েে 

বাস্তবােন করক্ি বলা হক্েক্ে। একই সক্ঙ্গ হাসপািাক্ল চিচকৎসকক্ের উপচস্থ্চি চনশ্চিি 

করক্ি সরকাক্রর চনশ্চিেিাক্ক দকন অববয দ াষণা করা হক্ব না, িা োনক্ি দিক্ে 

http://www.ittefaq.com.bd/court/2018/10/23/175672


সংচিষ্টক্ের প্রচি রুলও োচর কক্রক্ে আোলি। িার সপ্তাক্হর মক্যয এ রুক্লর েবাব চেক্ি 

বলা হক্েক্ে। 

  

েনস্বাক্থ ট আনা একটট চরট আক্বেক্নর প্রাথচমক শুনাচন চনক্ে চবিারপচি মইনলু ইসলাম 

দিৌযুরী ও চবিারপচি দমা. আেরািুল কামাক্লর সমন্বক্ে গটিি একটট হাইক্কাটট দবঞ্চ আে 

মঙ্গলবার এ আক্েে দেে। 

  

একই সক্ঙ্গ আগামী বের ৭ দম মামলার পরবিী শুনাচনর চেন চনয টারণ কক্রন। আোলক্ি 

চরক্টর পক্ে শুনাচন কক্রন বযাচরস্টার আব্দলু হাচলম। রাষ্ট্রপক্ে চেক্লন দেপুটট এটচন ট 

দেনাক্রল একরামুল হক টুটুল। 

  

আইনেীবী পক্র বযাচরস্টার আব্দলু হাচলম সাংবাচেকক্ের বক্লন, দেক্ের উপক্েলা স্বাস্থ্য 

কমক্েেগুক্লাক্ি চিচকৎসকক্ের অনুপচস্থ্চি চনক্ে চবচিন্ন পশ্চিকাে প্রচিক্বেন প্রকাচেি 

হে। পক্র ওই সব প্রচিক্বেন সংযুক্ত কক্র েুই সপ্তাহ আক্গ মানবাচযকার সংগিন ব্লাস্ট এ 

চরট আক্বেনটট কক্রন। দস চরক্টর শুনাচন চনক্ে চনক্েটেনাসহ রুল োচর কক্র আে 

আোলি। বাসস 
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চিচকৎসকক্ের হাশ্চেরার িথয দিক্েক্েন 

হাইক্কাটট 
দেোল কক্রসপক্েন্ট | বাংলাচনউেক্টাক্েচন্টক্িার.কম 

আপক্েট: ২০১৮-১০-২৩ ৬:২৮:৫০ চপএম 

   

 
হাইক্কাটট  

ঢাকা: দেক্ের সব উপক্েলা স্বাস্থ্য কমক্েেসহ সরকাচর হাসপািাক্লর চিচকৎসকক্ের উপচস্থ্চি-

অনুপচস্থ্চির িথয সংবচলি িাচলকা আোলক্ি োচিল করক্ি চনক্েটে চেক্েক্েন হাইক্কাটট। 

েনস্বাক্থ ট োক্ের করা এক চরট আক্বেক্নর প্রাথচমক শুনাচন চনক্ে মঙ্গলবার (২৩ অক্টাবর) 

চবিারপচি মইনুল ইসলাম দিৌযুরী ও চবিারপচি দমা. আেরািুল কামাক্লর হাইক্কাটট দবঞ্চ রুলসহ এ 

আক্েে দেন। 

স্বাস্থ্য সচিব, স্বাস্থ্য অচযেপ্তক্রর মহাপচরিালক, স্বাস্থ্য অচযেপ্তক্রর মচনটচরং দসক্লর প্রযান ও সেসয 

সচিবক্ক এ চনক্েটে দেওো হক্েক্ে। 

এোড়া রুক্ল কম টস্থ্ক্ল চিচকৎসকক্ের উপচস্থ্চি-অনুপচস্থ্চি চনশ্চিি করক্ি ২০১৩ সাক্ল সরকাক্রর 

গটিি মচনটচরং দসক্লর চনশ্চিেিা দকন অববয দ াষণা করা হক্ব না, িা োনক্ি দিক্েক্েন হাইক্কাটট। 

িার সসপ্তাক্হর মক্যয স্বাস্থ্য সচিব, েনপ্রোসন সচিব, স্বাস্থ্য অচযেপ্তক্রর মহাপচরিালক, বাংলাক্েে 

দমচেক্কল অযাে দেন্টাল কাউশ্চিক্লর (চবএমচেচস) সিাপচি ও  সম্পােক, স্বাস্থ্য অচযেপ্তক্রর 

মচনটচরং দসক্লর সিাপচি ও সেসয সচিবক্ক রুক্লর েবাব চেক্ি বলা হক্েক্ে। 

আোলক্ি চরট আক্বেক্নর পক্ে শুনাচন কক্রন আইনেীবী বযাচরস্টার আব্দলু হাচলম।  

পক্র বাংলাচনউেক্ক আইনেীবী হাচলম বক্লন, দেক্ের চবচিন্ন উপক্েলা স্বাস্থ্য কমক্েে-হাসপািাক্ল 

চিচকৎসকক্ের অনুপচস্থ্চি চনক্ে চবচিন্ন পশ্চিকাে প্রকাচেি প্রচিক্বেন সংযকু্ত কক্র মানবাচযকার 

সংগিন বাংলাক্েে চলগযাল এইে (ব্লাস্ট) এ চরট আক্বেন োক্ের কক্র। 

https://www.banglanews24.com/law-court/news/bd/681549.details


চরক্টর শুনাচন চনক্ে হাইক্কাটট দেক্ের সব স্বাস্থ্য কমক্েে ও হাসপািাক্ল চিকৎসকক্ের উপচস্থ্চি-

অনুপচস্থ্চির িাচলকা কক্র ২০১৯ সাক্লর ৩০ এচপ্রক্লর মক্যয হলিনামা আকাক্র োচিল করক্ি 

রুলসহ চনক্েটে চেক্েক্েন। এ চবষক্ে ২০১৯ সাক্লর ৭ দম পরবিী শুনাচনর েনয চেনও দরক্িক্েন 

আোলি। 

বাংলাক্েে সমে: ১৮২৬  ণ্টা, অক্টাবর ২৩, ২০১৮ 

ইএস/এমক্েএি 
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উপদেিা স্বািয িমদেদে 

চিচকৎসকক্ের অনুপচস্থ্চির িাচলকা দিক্েক্েন 

হাইক্কাটট 
  যুগান্তর চরক্পাটট ২৩ অক্টাবর ২০১৮, ১৫:৩১ | অনলাইন সংস্করণ 
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েচব: সংগহৃীি 

দেক্ের সব উপক্েলা স্বাস্থ্য কমক্েক্ে চিচকৎসকক্ের উপচস্থ্চি ও অনুপচস্থ্চির চবষক্ে একটট িাচলকা 

দিক্েক্েন হাইক্কাটট। পাোপাচে আগামী েে মাক্সর মক্যয আোলক্ি এ প্রচিক্বেন এচিক্েচিট আকাক্র 

োচিল করক্ি চনক্েটে দেো হক্েক্ে। 
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স্বাস্থ্য মন্ত্রণালক্ের সচিব, স্বাস্থ্য অচযেিিক্রর মহাপচরিালকসহ সংচিষ্টক্ের এ আক্েে বাস্তবােন 

করক্ি বলা হক্েক্ে। 

একই সক্ঙ্গ হাসপািাক্ল চিচকৎসকক্ের উপচস্থ্চি চনশ্চিি করক্ি সরকাক্রর চনশ্চিেিাক্ক দকন অববয 

দ াষণা করা হক্ব না, িা োনক্ি দিক্ে রুল োচর কক্রক্েন আোলি। িার সপ্তাক্হর মক্যয সংচিষ্টক্ের 

এ রুক্লর েবাব চেক্ি বলা হক্েক্ে। 

েনস্বাক্থ ট করা একটট চরট আক্বেক্নর প্রাথচমক শুনাচন চনক্ে মঙ্গলবার চবিারপচি মইনুল ইসলাম 

দিৌযুরী ও চবিারপচি দমা. আেরািুল কামাক্লর সমন্বক্ে গটিি হাইক্কাটট দবঞ্চ এ আক্েে দেন। 

একই সক্ঙ্গ আগামী ৭ দম মামলার পরবিী শুনাচনর চেন চনয টারণ কক্রন। আোলক্ি চরক্টর পক্ে 

শুনাচন কক্রন বযাচরস্টার আব্দলু হাচলম। রাষ্ট্রপক্ে চেক্লন দেপুটট অযাটচন ট দেনাক্রল একরামুল হক 

টুটুল। 

পক্র বযাচরস্টার আব্দলু হাচলম সাংবাচেকক্ের বক্লন, দেক্ের উপক্েলা স্বাস্থ্য কমক্েেগুক্লাক্ি 

োক্তারক্ের অনুপচস্থ্চি চনক্ে চবচিন্ন পশ্চিকাে প্রচিক্বেন প্রকাচেি হে। পক্র ওই সব প্রচিক্বেন সংযুক্ত 

কক্র েুই সপ্তাহ আক্গ মানবাচযকার সংগিন ব্লাস্ট এ চরট আক্বেনটট কক্রন। দস চরক্টর শুনাচন চনক্ে 

চনক্েটেনাসহ রুল োচর কক্রন আোলি। 
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ঢাকা, ২৩ অক্টাবর (ইউএনচব)- দেক্ের সব উপক্েলা স্বাস্থ্য কমক্েেসহ সরকাচর হাসপািালগুক্লাক্ি 

চিচকৎসকক্ের উপচস্থ্চি-অনুপচস্থ্চির িাচলকা দিক্েক্ে হাইক্কাটট। 

আগামী েে মাক্সর মক্যয এই িাচলকা হলিনামা আকাক্র োচিল করক্ি স্বাস্থ্য সচিব, স্বাস্থ্য 

অচযেপ্তক্রর মহাপচরিালক, স্বাস্থ্য অচযেপ্তক্রর মচনটচরং দসক্লর প্রযান ও সেসয সচিবক্ক এ চনক্েটে 

দেো হক্েক্ে। 

েনস্বাক্থ ট করা এক চরট আক্বেক্নর প্রাথচমক শুনাচন চনক্ে চবিারপচি মইনুল ইসলাম দিৌযুরী ও 

চবিারপচি দমা. আেরািুল কামাক্লর দবঞ্চ মঙ্গলবার রুলসহ এই আক্েে দেন। 



রুক্ল কম টস্থ্ক্ল চিচকৎসকক্ের উপচস্থ্চি চনশ্চিি করদি ২০১৩ সাক্ল সরকাক্রর গটিি মচনটচরং 

দসক্লর চনশ্চিেিা দকন অববয দ াষণা করা হক্ব না, িা োনক্ি িাওো হক্েক্ে। 

স্বাস্থ্য সচিব, েনপ্রোসন সচিব, স্বাস্থ্য অচযেপ্তক্রর মহাপচরিালক বাংলাক্েে দমচেক্কল অযাে দেন্টাল 

কাউশ্চিক্লর (চবএমচেচস) সিাপচি, সম্পােক, স্বাস্থ্য অচযেপ্তক্রর মচনটচরং দসক্লর সিাপচি ও সেসয 

সচিবক্ক িার সপ্তাক্হর মক্যয রুক্লর েবাব চেক্ি বলা হক্েক্ে। 

আোলক্ি চরট আক্বেক্নর পক্ে শুনাচন কক্রন আইনেীবী আব্দলু হাচলম। রাষ্ট্রপক্ে চেক্লন দেপুটট 

অযাটচন ট দেনাক্রল একরামুল হক টুটুল। 

আইনেীবী হাচলম পক্র বক্লন, ‘দেক্ের চবচিন্ন উপক্েলা স্বাস্থ্য কমক্েে-হাসপািাক্ল চিচকৎসকক্ের 

অনুপচস্থ্চি চনক্ে চবচিন্ন পশ্চিকাে প্রকাচেি প্রচিক্বেন সংযুক্ত কক্র েুই সপ্তাহ আক্গ মানবাচযকার 

সংগিন ব্লাস্ট এ চরট আক্বেন োক্ের কক্র। দসটটর প্রাথচমক শুনাচন চনক্ে আোলি রুলসহ আক্েে 

চেক্েক্েন।’ 

এ আইনেীবী বক্লন, ‘চিচকৎসকক্ের উপচস্থ্চি-অনুপচস্থ্চির িাচলকা কক্র ২০১৯ সাক্লর ৩০ এচপ্রক্লর 

মক্যয হলিনামা আকাক্র োচিল করক্ি চনক্েটে চেক্েক্েন আোলি। এোড়া ওই বেক্রর ৭ দম পরবিী 

শুনাচনর িাচরি রািা হক্েক্ে।’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://www.jugantor.com/national/104026/%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%

B2%E0%A6%BE-

%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0

%A6%AF-

%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0

%A6%B8%E0%A7%87-

%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0

%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AA%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0

%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-

%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-

%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8-

%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F 

 

উপক্েলা স্বাস্থ্য কমক্েক্ে চিচকৎসকক্ের 

অনুপচস্থ্চির িাচলকা দিক্েক্েন হাইক্কাটট 
  যুগান্তর চরক্পাটট ২৩ অক্টাবর ২০১৮, ১৭:৩১ | অনলাইন সংস্করণ 

35Shares 

 
হাইক্কাটট। িাইল েচব 

দেক্ের সব উপক্েলা স্বাস্থ্য কমক্েক্ে োক্তারক্ের উপচস্থ্চি ও অনুপচস্থ্চির চবষক্ে একটট িাচলকা 

দিক্েক্েন হাইক্কাটট। পাোপাচে আগামী েে মাক্সর মক্যয আোলক্ি এ প্রচিক্বেন এচিক্েচিট আকাক্র 
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োচিল করক্ি চনক্েটে দেো হক্েক্ে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালক্ের সচিব, স্বাস্থ্য অচযেিিক্রর মহাপচরিালকসহ 

সংচিষ্টক্ের এই আক্েে বাস্তবােন করক্ি বলা হক্েক্ে। 

একইসক্ঙ্গ হাসপািাক্ল োক্তারক্ের উপচস্থ্চি চনশ্চিি করক্ি সরকাক্রর চনশ্চিেিাক্ক দকন অববয 

দ াষণা করা হক্ব না, িা োনক্ি দিক্ে রুল োচর কক্রক্েন আোলি। িার সপ্তাক্হর মক্যয সংচিষ্টক্ের 

এ রুক্লর েবাব চেক্ি বলা হক্েক্ে। 

েনস্বাক্থ ট করা একটট চরট আক্বেক্নর প্রাথচমক শুনাচন চনক্ে মঙ্গলবার চবিারপচি মইনুল ইসলাম 

দিৌযুরী ও চবিারপচি দমা. আেরািুল কামাক্লর সমন্বক্ে গটিি হাইক্কাটট দবঞ্চ এ আক্েে দেন। 

একইসক্ঙ্গ আগামী ৭ দম মামলার পরবিী শুনাচনর চেন চনয টারণ কক্রন। আোলক্ি চরক্টর পক্ে শুনাচন 

কক্রন বযাচরস্টার আবেুল হাচলম। রাষ্ট্রপক্ে চেক্লন দেপুটট অযাটচন ট দেনাক্রল একরামুল হক টুটুল। 

পক্র বযাচরস্টার আবেুল হাচলম সাংবাচেকক্ের বক্লন, ‘দেক্ের উপক্েলা স্বাস্থ্য কমক্েেগুক্লাক্ি 

োক্তারক্ের অনুপচস্থ্চি চনক্ে চবচিন্ন পশ্চিকাে প্রকাচেি হে। পক্র ওইসব প্রচিক্বেন সংযুক্ত কক্র েুই 

সপ্তাহ আক্গ মানবাচযকার সংগিন ব্লাস্ট এ চরট আক্বেনটট োক্ের কক্রন। দস চরক্টর শুনাচন চনক্ে 

চনক্েটেনাসহ রুল োচর কক্রন আোলি। 
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HC asks govt to submit list of doctors 

skipping rural hospital duty 
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The High Court.-- New Age file photo 

The High Court Division on Tuesday directed the heath secretary and the director general of Health Services to 

submit a list by April 30 showing doctors who attend their duties at Upazila Health Complexes and the Primary 

Health Care Centres at unions and also those who remain perennially absent. 

The health secretary, the health services director general and the public administration ministry secretary were also 

directed to explain in four weeks why their failure to ensure presence of doctors and proper treatment at district 

hospitals, upazila health complexes and union health care centres would not be declared illegal. 

A bench of Justice Moyeenul Islam Chowdhury and Justice Md Ashraful Kamal passed the orders after hearing a 

public interest litigation writ petition of Bangladesh Legal Aid and Services Trust. 

http://www.newagebd.net/article/53926/hc-asks-govt-to-submit-list-of-doctors-skipping-rural-hospital-duty
http://www.newagebd.net/credit/Staff%20Correspondent


On May 7, the bench would deliver further orders. 

BLAST’s lawyer Abdul Halim submitted that citizen’s right to get health service was getting violated when 

government data shows that 60 per cent of the doctors remain absent at district hospitals, upazila heath complexes 

and the union health care centres. 

He submitted that rural people’s health care was seriously jeopardized as only medical officer remain available at 

many upazila health complexes. 

He submitted that after submitting their joining reports a majority of the doctors illegally stay away from the 

upazila health complexes and the union health care centres. 

But the authorities took no action and the monitoring cell earned the reputation for its inactivity.  

According to National Health Bulletin 2017, published in January, out of 25,000 posts of doctors in the public 

health services, only 21,000 posts were filled while 17 per cent remains vacant. 

He submitted quoting official data that 11,963 doctors were posted in Dhaka Division against the sanctioned posts 

of 8,806 while the other divisions were facing acute shortage of doctors. 
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The court issues the ruling after holding a hearing on public interest litigation 

The High Court has asked the authorities concerned to submit a list of the doctors absent in their 

workplaces in different upazila health complexes across Bangladesh. 

It has also asked the health secretary and director general of the Directorate General of Health 

Services to submit the list in the form of an affidavit within the next six months, reports BSS. 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/court/2018/10/23/hc-wants-list-of-doctors-absent-at-upazila-health-complexes
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/court/2018/10/23/hc-wants-list-of-doctors-absent-at-upazila-health-complexes
https://www.dhakatribune.com/author/atikur-rahman


The bench of Justices Moyeenul Islam Chowdhury and Justice Md Ashraful Kamal passed the ruling 

on Tuesday, after holding a hearing on public interest litigation. 

The court also issued a rule asking the authorities to respond within four weeks, explaining why it 

shall not declare illegal the “inaction” of the government in ensuring regular appearances of the 

doctors. 

Prime Minister Sheikh Hasina earlier this month had also sharply criticized the physicians who are 

not available at their workplaces at the upazila level and warned that any negligence of patients will 

not be accepted. 

The High Court’s ruling came after the prime minister at the Physicians' Conference on October 8 

said that her government had upgraded the upazila-level hospitals and posted doctors so that patients 

could get necessary treatment, but doctors apparently were not accountable. 
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HC wants list of doctors absent at 

work 

Bss, Dhaka  

The High Court (HC) yesterday asked the authorities concerned to submit a list of doctors who have 

been absent in their workplaces in different upazila health complexes across the country. 

The High Court bench of Justice Moyeenul Islam Chowdhury and Justice Md Ashraful Kamal asked 

the health secretary and the director general of Directorate General of Health Services to submit the 

list in the form of an affidavit within six months, after holding hearing on public interest litigation. 

It also issued a rule asking the authorities to explain in four weeks why it shall not declare “inaction” 

of the government to ensure regular appearance of doctors. 
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 Absence of doctors at upazila hospitals 

 

Prime Minister Sheikh Hasina while addressing the Physicians' Conference 2018 at her official 

residence Ganobhaban on Sunday said how rural people will get their basic health care services if the 

culture of absence of doctors at upazila-level hospitals continuous. The PM said the government has 

taken various steps to upgrade upazila hospitals. There should be at least 10 doctors in every hospital 

but in some places only one doctor is there-- at best four. She lamented the reluctance of doctors to 

stay at upazilas.   

Healthcare is one of the basic human rights that a citizen should enjoy. But how many citizens can 

enjoy the same? The number of physicians in the country is not adequate for the burgeoning 

population. Besides, how many doctors are performing their responsibility sincerely and with a sense 

of commitment? It is the prime responsibility of doctors to ensure the medical services to people but 

it is disturbing to note that there is no dearth of doctors dodging their responsibility in the country. 

This runs contrary to their service rules and violates departmental discipline. As a result patients and 

their relatives suffer.   

There is no denying the fact that shortage of doctors in many hospitals of the country hampers medical 

care. This is particularly true about the upazila health complexes. Posts of many doctors are lying 

vacant at district and remote hospitals. Besides, the doctors posted to the hospitals are not found doing 

their duty. This deprives a huge number of patients from their service. 

Earning money through private practice has become the sole motto of some doctors and humanity 

takes a back seat. This belies the Hippocratic Oath they took at the beginning of their medical 

profession.  Besides, there are doctors who go for work abstention on various pretexts. They should 

shun this practice forthwith. Our doctors should grow the sense of duty and responsibility. They should 

remember that their apathy and dodging attitude will prove to be dangerous for patients. 

There are doctors who do not want to leave the capital and the divisional cities. The residential facilities 

for doctors at upazila health complexes should be made properly. It is the responsibility of the 

government, particularly the health ministry and the health department to find out the absentee doctors 

and take stern action against them. There should not be any leniency where public health is concerned.    
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সারাক্েক্ের সব উপক্েলা স্বাস্থ্য কমক্েক্ে চিচকৎসকক্ের উপচস্থ্চি-অনুপচস্থ্চি িাচলকা দিক্েক্েন 

হাইক্কাটট। সংচিষ্ট মন্ত্রণালেক্ক ৬ মাক্সর মক্যয এ সংক্রান্ত িাচলকা এচিক্েচিট আকাক্র আোলক্ি 

োচিল করার চনক্েটেনা দেো হক্েক্ে। 

RELATED NEWS 

 ো. োিরুল্লাহর চবরুক্ে দির েচম েিক্লর মামলা 

 বযাচরস্টার মঈনুক্লর সক্ঙ্গ ে. কামাল ও ে. োিরুল্লাহর দিানালাপ িাাঁস 

একইসক্ঙ্গ চিচকৎসকক্ের হাসপািাক্ল উপচস্থ্চি চনশ্চিি করক্ি সরকাক্রর চনশ্চিেিা দকন অববয 

দ াষণা করা হক্ব না িা োনক্ি দিক্ে রুল োচর কক্রক্েন আোলি। 

েনস্বাক্থ ট করা এক চরট আক্বেক্নর প্রাথচমক শুনাচন চনক্ে মঙ্গলবার (২৩ অক্টাবর) হাইক্কাক্টটর 

চবিারপচি মইনুল ইসলাম দিৌযুরী ও চবিারপচি দমা. আেরািুল কামাক্লর সমন্বক্ে গটিি দবঞ্চ রুলসহ 

এই আক্েে দেন। 

স্বাস্থ্য সচিব, স্বাস্থ্য অচযেিিক্রর মহাপচরিালকসহ সংচিষ্টক্ের এ আক্েে বাস্তবােন করক্ি বলা 

হক্েক্ে। 

এ চবষক্ে পরবিী শুনাচনর েনয আগামী ৭ দম চেন চনয টারণ করা হক্েক্ে। এ োড়া আগামী ৪ সপ্তাক্হর 

মক্যয সংচিষ্টক্ের রুক্লর েবাব চেক্ি বলা হক্েক্ে। 

আোলক্ি চরক্টর পক্ে শুনাচন কক্রন বযাচরস্টার আব্দলু হাচলম। রাষ্ট্রপক্ে চেক্লন দেপুটট অযাটচন ট 

দেনাক্রল একরামুল হক টুটুল। 

পক্র বযাচরস্টার আব্দলু হাচলম বক্লন, দেক্ের উপক্েলা স্বাস্থ্য কমক্েেগুক্লাক্ি চিচকৎসকক্ের 

অনুপচস্থ্চি চনক্ে চবচিন্ন পশ্চিকাে প্রকাচেি প্রচিক্বেন সংযুক্ত কক্র চরট করা হে। েুই সপ্তাহ আক্গ 

মানবাচযকার সংগিন ব্লাস্ট এ চরট আক্বেনটট োক্ের কক্র। 

/এসএম 
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চিচিৎসিদের উপচিচির িাচিিা চিদেদে হাইদিার্ট 

by চনেস্ব প্রচিক্বেক 

Published: 23 October 2018 

দেক্ের সব উপক্েলা স্বাস্থ্য কমক্েেসহ সরকাচর হাসপািালগুক্লাক্ি চিচকৎসকক্ের উপচস্থ্চি-

অনুপচস্থ্চির িাচলকা দিক্েক্ে হাইক্কাটট। আগামী েে মাক্সর মক্যয এই িাচলকা হলিনামা আকাক্র 

োচিল করক্ি স্বাস্থ্য সচিব, স্বাস্থ্য অচযেপ্তক্রর মহাপচরিালক, স্বাস্থ্য অচযেপ্তক্রর মচনটচরং দসক্লর প্রযান 

ও সেসয সচিবক্ক এ চনক্েটে দেো হক্েক্ে। 

 

েনস্বাক্থ ট করা এক চরট আক্বেক্নর প্রাথচমক শুনাচন চনক্ে চবিারপচি মইনুল ইসলাম দিৌযুরী ও 

চবিারপচি দমা. আেরািুল কামাক্লর দবঞ্চ মঙ্গলবার রুলসহ এই আক্েে দেন। 

রুক্ল কম টস্থ্ক্ল চিচকৎসকক্ের উপচস্থ্চি চনশ্চিি করক্ি ২০১৩ সাক্ল সরকাক্রর গটিি মচনটচরং দসক্লর 

চনশ্চিেিা দকন অববয দ াষণা করা হক্ব না, িা োনক্ি িাওো হক্েক্ে। 

স্বাস্থ্য সচিব, েনপ্রোসন সচিব, স্বাস্থ্য অচযেপ্তক্রর মহাপচরিালক বাংলাক্েে দমচেক্কল অযাে দেন্টাল 

কাউশ্চিক্লর (চবএমচেচস) সিাপচি, সম্পােক, স্বাস্থ্য অচযেপ্তক্রর মচনটচরং দসক্লর সিাপচি ও সেসয 

সচিবক্ক িার সপ্তাক্হর মক্যয রুক্লর েবাব চেক্ি বলা হক্েক্ে। 

আোলক্ি চরট আক্বেক্নর পক্ে শুনাচন কক্রন আইনেীবী আব্দলু হাচলম। রাষ্ট্রপক্ে চেক্লন দেপুটট 

অযাটচন ট দেনাক্রল একরামুল হক টুটুল। 
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আইনেীবী হাচলম পক্র বক্লন, ‘দেক্ের চবচিন্ন উপক্েলা স্বাস্থ্য কমক্েে-হাসপািাক্ল চিচকৎসকক্ের 

অনুপচস্থ্চি চনক্ে চবচিন্ন পশ্চিকাে প্রকাচেি প্রচিক্বেন সংযুক্ত কক্র েুই সপ্তাহ আক্গ মানবাচযকার 

সংগিন ব্লাস্ট এ চরট আক্বেন োক্ের কক্র। দসটটর প্রাথচমক শুনাচন চনক্ে আোলি রুলসহ আক্েে 

চেক্েক্েন।’ 

এ আইনেীবী বক্লন, ‘চিচকৎসকক্ের উপচস্থ্চি-অনুপচস্থ্চির িাচলকা কক্র ২০১৯ সাক্লর ৩০ এচপ্রক্লর 

মক্যয হলিনামা আকাক্র োচিল করক্ি চনক্েটে চেক্েক্েন আোলি। এোড়া ওই বেক্রর ৭ দম পরবিী 

শুনাচনর িাচরি রািা হক্েক্ে।’ 

 

http://www.m.mzamin.com/article.php?mzamin=141669 

উপদেিা স্বািয িমদেদে অনুপচিি চিচিৎসিদের িাচিিা োনাদনার চনদেটশ 

এেক্লুচসি 

 

স্টাি চরক্পাটটার | ২৪ অক্টাবর ২০১৮, বুযবার, ৮:৪০ 

 

 

দেক্ের সকল উপক্েলা স্বাস্থ্য কমক্েক্ে চিচকৎসকক্ের অনুপচস্থ্চির িাচলকা ও 

োক্তারক্ের উপচস্থ্চির হার োনক্ি দিক্েক্েন হাইক্কাটট। এ চবষক্ে িাচলকা 

চনয টারণ কক্র িা আগামী ৬ মাক্সর মক্যয োচিক্লর চনক্েটে দেো হক্েক্ে। 
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একইসক্ঙ্গ হাসপািাক্ল চিচকৎসকক্ের উপচস্থ্চি চনশ্চিি করক্ি সরকাক্রর দকন 

এি চনশ্চিেিা- এ মক্ম ট রুল োচর কক্রক্ে আোলি। এ চবষক্ে েনস্বাক্থ ট করা 

এক চরট আক্বেক্নর শুনাচন চনক্ে গিকাল  চবিারপচি মইনুল ইসলাম দিৌযুরী ও 

চবিারপচি দমা. আেরািুল কামাক্লর  হাইক্কাটট দবঞ্চ রুলসহ এ আক্েে দেন। ৪ 

সপ্তাক্হর মক্যয সংচিষ্টক্ের রুক্লর েবাব চেক্ি বলা হক্েক্ে আক্েক্ে। আোলক্ি 

চরক্টর পক্ে শুনাচন কক্রন আইনেীবী আবেুল হাচলম, সক্ঙ্গ চেক্লন আইনুন 

নাহার চসশ্চিকা। রাষ্ট্রপক্ে   চেক্লন দেপুটট অযাটচন ট দেনাক্রল একরামুল হক 

টুটুল। চরক্টর পক্ের আইনেীবীরা োনান, মানবাচযকার সংগিন ব্লাক্স্টর পে 

দথক্ক এ চরট আক্বেন করা হে। 

িারা আক্রা োনান, আগামী ৩০দে এচপ্রক্লর মক্যয এচিক্েচিট আকাক্র এই 

িাচলকা সংচিষ্ট আোলক্ি োচিল করক্ি হক্ব। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালক্ের সচিব, স্বাস্থ্য 

অচযেপ্তক্রর মহাপচরিালকসহ সংচিষ্টক্ের এই আক্েে বাস্তবােন করক্ি বলা 

হক্েক্ে। আর এ চবষক্ে পরবিী শুনাচনর েনয আগামী ৭ই দম চেন যায ট রািা 

হক্েক্ে। 
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চিচকৎসকক্ের হাশ্চেরার িথয দিক্েক্েন হাইক্কাটট 
স্টাফ চরদপার্টার : | প্রিাদশর সমে : ২৪ অদটাির, ২০১৮, ১২:০২ এএম 

দেক্ের সব উপক্েলা স্বাস্থ্য কমক্েেসহ সরকাচর হাসপািাক্লর চিচকৎসকক্ের উপচস্থ্চি-

অনুপচস্থ্চির িথয সংবচলি িাচলকা আোলক্ি োচিল করক্ি চনক্েটে চেক্েক্েন হাইক্কাটট। েনস্বাক্থ ট 

োক্ের করা এক চরট আক্বেক্নর প্রাথচমক শুনাচন চনক্ে গিকাল মঙ্গলবার চবিারপচি মইনুল ইসলাম 

দিৌযুরী ও চবিারপচি দমাহাম্মে আেরািুল কামাক্লর হাইক্কাটট দবঞ্চ রুলসহ এ আক্েে দেন। স্বাস্থ্য 

সচিব, স্বাস্থ্য অচযেপ্তক্রর মহাপচরিালক, স্বাস্থ্য অচযেপ্তক্রর মচনটচরং দসক্লর প্রযান ও সেসয সচিবক্ক 

এ চনক্েটে দেওো হক্েক্ে। 

এোড়া রুক্ল কম টস্থ্ক্ল চিচকৎসকক্ের উপচস্থ্চি-অনুপচস্থ্চি চনশ্চিি করক্ি ২০১৩ সাক্ল সরকাক্রর 

গটিি মচনটচরং দসক্লর চনশ্চিেিা দকন অববয দ াষণা করা হক্ব না, িা োনক্ি দিক্েক্েন হাইক্কাটট। 

িার সপ্তাক্হর মক্যয স্বাস্থ্য সচিব, েনপ্রোসন সচিব, স্বাস্থ্য অচযেপ্তক্রর মহাপচরিালক, বাংলাক্েে 

দমচেক্কল অযাে দেন্টাল কাউশ্চিক্লর (চবএমচেচস) সিাপচি ও সম্পােক, স্বাস্থ্য অচযেপ্তক্রর 

মচনটচরং দসক্লর সিাপচি ও সেসয সচিবক্ক রুক্লর েবাব চেক্ি বলা হক্েক্ে। 

আোলক্ি চরট আক্বেক্নর পক্ে শুনাচন কক্রন আইনেীবী বযাচরস্টার আব্দলু হাচলম। পক্র 

আইনেীবী হাচলম বক্লন, দেক্ের চবচিন্ন উপক্েলা স্বাস্থ্য কমক্েে-হাসপািাক্ল চিচকৎসকক্ের 

অনুপচস্থ্চি চনক্ে চবচিন্ন পশ্চিকাে প্রকাচেি প্রচিক্বেন সংযুক্ত কক্র মানবাচযকার সংগিন ব্লযাস্ট এ 

চরট আক্বেনটট োক্ের কক্র। চরক্টর শুনাচন চনক্ে হাইক্কাটট দেক্ের সব স্বাস্থ্য কমক্েে ও হাসপািাক্ল 

চিকৎসকক্ের উপচস্থ্চি-অনুপচস্থ্চির িাচলকা কক্র ৩০ এচপ্রক্লর মক্যয হলিনামা আকাক্র োচিল 

করক্ি রুলসহ চনক্েটে চেক্েক্েন। এ চবষক্ে আগামী ৭ দম পরবিী শুনাচনর েনয চেনও দরক্িক্েন 

আোলি। 
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উপদেিা স্বািয িমদেদে িম টরি চিচিৎসিদের 

িাচিিা চিদেদে হাইদিার্ট 

 দেক্ষর পািা  ॥   ৭  ন্টা পূক্ব ট  ॥   চপ্রন্ট  

  

স্টাি চরক্পাটটার ॥ উপক্েলা স্বাস্থ্য কমক্েক্ে কম টরি চিচকৎসকক্ের উপচস্থ্চি-অনুপচস্থ্চির 

িাচলকা দিক্েক্ে হাইক্কাটট। আগামী ৬ মাক্সর মক্যয সংচিষ্ট মন্ত্রণালেক্ক িাচলকা আোলক্ি 

োচিল করার চনক্েটেনা দেো হক্েক্ে। একইসক্ঙ্গ চিচকৎসকক্ের হাসপািাক্ল উপচস্থ্চি 

চনশ্চিি করক্ি সরকাক্রর চনশ্চিেিা দকন অববয দ াষণা করা হক্ব না িা োনক্ি দিক্ে রুল 

োচর কক্রক্ে আোলি। 

অনযচেক্ক মাচনকগক্ের যক্লশ্বরী নেীর োেগা েিল কক্র েচরন পাওোক্রর চবেুযিক্কন্দ্র 

চনম টাক্ণ চববােীক্ের বাযা না দেোর চনশ্চিেিা দকন অববয দ াষণা করা হক্ব না, িা োনক্ি 

দিক্ে রুল োচর কক্রক্ে হাইক্কাটট। একই সক্ঙ্গ, মাচনকগক্ে যক্লশ্বরী নেীর অববয েিল 

উক্েে, অববয স্থ্াপনা অপসারণ করক্ি দকন চনক্েটে দেো হক্ব না, রুক্ল িাও োনক্ি 

িাওো হক্েক্ে। এোড়া মাচনকগক্ের যক্লশ্বরী নেীক্ক চসএস/আরএস দরকেট অনুযােী িার 

মূল সীমানা রোর েনয চববােীক্ের েবাব িাওো হক্েক্ে। মঙ্গলবার হাইক্কাক্টটর সংচিষ্ট 

দবঞ্চ এ আক্েে প্রোন কক্র। 
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অনুপচস্থ্ি চিচকৎসকক্ের িাচলকা িাে 

হাইক্কাটট  

 

দেক্ের সব উপক্েলা স্বাস্থ্য কমক্েক্ে চিচকৎসকক্ের উপচস্থ্চি-অনুপচস্থ্চির 

িাচলকা দিক্েক্েন হাইক্কাটট। 

আগামী ৬ মাক্সর মক্যয সংচিষ্ট মন্ত্রণালেক্ক িাচলকা আোলক্ি োচিল করার 

চনক্েটেনা দেো হক্েক্ে। 

একইসক্ঙ্গ চিচকৎসকক্ের হাসপািাক্ল উপচস্থ্চি চনশ্চিি করক্ি সরকাক্রর 

চনশ্চিেিা দকন অববয দ াষণা করা হক্ব না িা োনক্ি দিক্ে রুল োচর কক্রক্েন 

আোলি। 

https://www.jagonews24.com/law-courts/news/458808


মঙ্গলবার েনস্বাক্থ ট করা এক চরট আক্বেক্নর প্রাথচমক শুনাচন চনক্ে হাইক্কাক্টটর 

চবিারপচি মইনুল ইসলাম দিৌযুরী ও চবিারপচি দমা. আেরািুল কামাক্লর 

সমন্বক্ে গটিি দবঞ্চ রুলসহ এই আক্েে দেন। 

আগামী ৩০ এচপ্রক্লর মক্যয এচিক্েচিট আকাক্র এই িাচলকা োচিল করক্ি 

হক্ব। স্বাস্থ্য সচিব, স্বাস্থ্য অচযেিিক্রর মহাপচরিালকসহ সংচিষ্টক্ের এই আক্েে 

বাস্তবােন করক্ি বলা হক্েক্ে। 

পরবিী শুনাচনর েনয আগামী ৭ দম চেন চনয টারণ করা হক্েক্ে। এ োড়া আগামী 

৪ সপ্তাক্হর মক্যয সংচিষ্টক্ের রুক্লর েবাব চেক্ি বলা হক্েক্ে। 

আোলক্ি চরক্টর পক্ে শুনাচন কক্রন বযাচরস্টার আব্দলু হাচলম। রাষ্ট্রপক্ে 

চেক্লন দেপুটট অযাটচন ট দেনাক্রল একরামুল হক টুটুল। 

পক্র বযাচরস্টার আব্দলু হাচলম বক্লন, দেক্ের উপক্েলা স্বাস্থ্য কমক্েেগুক্লাক্ি 

চিচকৎসকক্ের অনুপচস্থ্চি চনক্ে চবচিন্ন পশ্চিকাে প্রকাচেি প্রচিক্বেন সংযুক্ত 

কক্র চরট করা হে। েুই সপ্তাহ আক্গ মানবাচযকার সংগিন ব্লাস্ট এ চরট 

আক্বেনটট োক্ের কক্র। 

 


