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১৮ই আগস্ট ২০২০ 

 

প্রেস বিজ্ঞবি 

 

স্বাস্থ্য সচিব ও স্বাস্থ্য অচিদপ্তরেে চিজি কে সড়ে দরু্ ঘটনায় আহত বযজিে 

িরুেী স্বাস্থ্যরসবা চনজিতেেরেে নীচতমালাটট োর্ ঘেেরন বযহত হওয়ায় 

মহামানয হাইরোটঘ অবমাননাে রুল িাচে 

 

আজ ১৮ আগস্ট ২০২০, মহামান্য সুবেম প্র ার্টের হাইর্ াটে বিভাগ জন্াি প্রমাোঃ আব্দলু মান্নান্, সবিি, 

স্বাস্থ্য বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পবরিার  লযাণমন্ত্রণালয় এিং েফ ডোঃ আিুল িাশার প্রমাহাম্মাদ খুরবশদ আলম, 

মহাপবরিাল - স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য অবিদির এর  বিরুর্ে প্র ন্ আদালর্ের রায় অমান্য  রায় আদালে 

অিমান্ন্ার জন্য দায়ী  রা হর্িন্া এই মর্ম ে আগাবম দুই সিার্হর মর্িয  ারন্ দশ োর্ন্ার আর্দশ েদান্ 

 র্রর্েন্। বিিারপবে মামন্ুন্ রহমান্ এিং বিিারপবে বখজজর হায়াে এর এ টট ভািচ েয়াল প্রিঞ্চ আজ এই 

আর্দশ েদান্  র্রন্।  

 

টি  দুই িের পূর্ি ে, ১৮ই আগস্ট ২০১৮, মহামান্য হাইর্ াটে  বিভাগ  স্বাস্থ্য ও পবরিার  লযাণমন্ত্রণালয়র্  

“সড়  দুর্ েটন্ায় আহে িযজির জরুরী স্বাস্থ্যর্সিা বন্জিে রণ ও সহায়ো ারীর সুরক্ষা েদান্ ন্ীবেমালা 

২০১৮” ব েচ টা পবরমাজেন্  র্র সর ারী প্রগর্জট আ ার্র ে াশ  রার জন্য বন্র্দেশন্া েদান্ 

 র্রবের্লন্। রায়টট বিিারপবে সসয়দ প্ররফাে আহর্মদ এিং বিিারপবে ফবরদ আহর্মদ এর প্রিঞ্চ েদান্ 

 র্রবের্লন্। যবদও মন্ত্রন্ালয়র্  িার িার োবগদ ও প্রন্াটটশ েদান্  রা হর্লও এখন্ পয েন্ত প্র ান্ পদর্ক্ষপ 

গ্রহন্  রা হয়বন্। ব ন্তু ইর্োমর্িয সড়  দুর্ েটন্ায় মারাত্ম ভার্ি আহে িযজিরা জরুরী স্বাস্থ্যর্সিা প্রপর্ে 

অর্ন্  েবেিন্ধ োর বশ ার হর্েন্ যা এই মহামারীর্ে আরও প্রির্ড় বগর্য়র্ে।  
 

ব্লাস্ট এর আইন্জীিী  িযাবরস্টার রাশন্া ইমাম  ির্লন্,  “হাইর্ ার্টের ১৮.০৮.২০১৮ োবরর্খর রার্য়র 
পর দুই িের অবেিাবহে হর্লও সড়  দুর্ েটন্ায় আহে িযজির জরুবর স্বাস্থ্যর্সিা বন্জিে রণ ও 
সহায়ো ারীর্  সুরক্ষা েদান্ ন্ীবেমালা িাস্তিায়ন্ ন্া হওয়ায় আহে িযজিরা যথাযথ বিব ৎসা 
প্রসিা পার্েন্ ন্া।  র্রান্া মহামাবরর মর্িযও সড়  দুর্ েটন্া প্রথর্ম প্রন্ই এিং দুর্ েটন্ায় আহে 
অর্ন্  িযজি শুিুমাত্র জরুরী স্বাস্থ্য প্রসিা ন্া পাওয়ায় অ াল মৃেচ যর এিংস্থ্ায়ী পঙু্গর্ের বশ ার 

হর্য়র্েন্।“ 

  

আর্িদন্ ারীর পর্ক্ষ মামলাটট আজর্ র ভািচ েয়াল প্র ার্টে পবরিালন্া  র্রর্েন্ িযাবরস্টার রাশন্া ইমাম,  

এডর্ভার্ ট প্ররজাউল  বরম ও িযাবরস্টার শারবমন্ আিার । রাষ্ট্রপর্ক্ষ বের্লন্ প্রমাোঃ জাহাবঙ্গর আলম, 

বডএজজ । আদালে অিমান্ন্ার আর্িদন্টট িাংলার্দশ বলগযাল এইড এন্ড সাবভের্সস ট্রাস্ট  ব্লব্লাস্ট  এর 

পর্ক্ষ ফাইল  রা হর্য়র্ে ।  
 

প্রেক্ষাপট জান্র্ে বভজজট  রুন্োঃ 
 

https://www.blast.org.bd/content/pressrelease/26-01-2019-Press-Release-Bangla.pdf 

Syed Saifuddin Kamal and BLAST v Secretary Min of Health and Others  
 

আর্রা ের্থযর জন্য প্রযাগার্যাগ  রুন্োঃ 
 

মাহিুিা আিার, উপ পবরিাল  ব্লএডর্ভার্ বস , ব্লাস্ট, প্রফান্োঃ ০১৭৭৬০৬০১১৩ ইর্মইলোঃ mahbuba@blast.org.bd 

িযাবরস্টার রাশন্া ইমাম, প্রফান্োঃ ০১৭১৪-১৩৬০৭১, ইর্মইলোঃ rashna.imam@akhtarimam.com 

িযাবরস্টার শারবমন্ আিার, বসবন্য়র স্টাফ ল-ইয়ার, ব্লাস্ট, প্রফান্োঃ ০১৭১৭৪৪৪৩১১ ইর্মইলোঃ sharmin1@blast.org.bd   

mailto:mail@blast.org.bd
https://www.blast.org.bd/content/pressrelease/26-01-2019-Press-Release-Bangla.pdf
http://www.bdpil.org.bd/search/full_view/12
mailto:mahbuba@blast.org.bd
mailto:rashna.imam@akhtarimam.com
mailto:sharmin1@blast.org.bd

