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িনউজ েডক্স : জাতীয় দেলর ক্িরেকটার ও সংসদ সদস্য মাশরািফ িবন
মর্তুজা সম্পর্েক েফসবুেক অশালীন ও িবরূপ মন্তব্য করায় ছয়
িচিকৎসকেক েশাকজ (কারণ দর্শােনাও েনািটশ) কেরেছ স্বাস্থ্য ও
পিরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
গত ৬ েম স্বাস্থ্য ও পিরবার কল্যাণ মন্ত্রণালেয়র স্বাস্থ্যেসবা
িবভােগর পার্েসানাল অিধশাখার উপ-সিচব শামীমা নাসিরন স্বাক্ষিরত
পৃথক িচিঠেত এ েশাকেজর কথা জানােনা হয়। গত ২৮ এপ্িরল েফসবুেক
পৃথক পৃথক েপাস্েট ছয় িচিকৎসক মাশরািফেক িনেয় িবরূপ মন্তব্য
কেরন।
ছয় িচিকৎসক হেলন- চট্টগ্রাম েমিডেকল কেলেজর েহমােটা অনেকালিজ
িবভােগর অধ্যাপক ডা. এ েক এম েরজাউল কিরম, ঢাকা েমিডেকল কেলেজর
েরসিপেরটির েমিডিসেনর সহেযাগী অধ্যাপক ডা. েমাহাম্মদ আিমনুল
ইসলাম, কুিমল্লা েমিডেকল কেলেজর িনউেরালিজ
অধ্যাপক ডা. পঞ্চানন দাশ, বগুড়া েমিডেকল
েপিডয়াট্িরকেসর

েরিজস্ট্রার

ডা.

আইিরন

িবভােগর সহেযাগী
কেলজ হাসপাতােলর

আফেরাজ,

নওগাঁ

েজলা

হাসপাতােলর আবািসক েমিডেকল অিফসার ডা. েমৗিমতা জিলল জুিল ও
মুন্িসগঞ্েজর গজািরয়া উপেজলার রসুলপুর ইউিনয়ন উপ-স্বাস্থ্য
েকন্দ্েরর েমিডেকল অিফসার ডা. ফাহিমদী হাসান।
কারণ দর্শােনার েনািটেশ বলা হয়, েফসবুক টাইমলাইেন মাননীয় সংসদ
সদস্য মাশরািফ িবন মর্তুজা সম্পর্েক অশালীন এবং অযািচত ভাষা
ব্যবহার কের পাবিলক েপাস্ট েদয়া, মাশরািফেক েবয়াদব আর অিশক্িষত
েগঁেয়া মাস্তান ও হাফেলিডস ইত্যািদ বলা হেয়েছ।
একজন সরকাির কর্মকর্তা িহেসেব এ আচরণ অনুিচত ও অনিভপ্েরত উল্েলখ
কের েনািটেশ বলা হয়, এসব আচরণ সরকাির কর্মচারী আচরণ িবিধমালার
পিরপন্থী, যা সরকাির কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আিপল) িবিধমালা, ২০১৮
এর ৩(খ) েমাতােবক ‘অসদাচরণ িহেসেব গণ্য। তাই সরকাির কর্মচারী
(শৃঙ্খলা ও আিপল) িবিধমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) েমাতােবক অসদাচরেণর
দােয় অিভযুক্ত কের েকন ওই িবিধমালার অধীেন যেথাপযুক্ত দণ্ড
প্রদান করা হেব না তা এ েনািটশ প্রাপ্িতর ৩ (িতন) কর্মিদবেসর
মধ্েয কারণ দর্শােনার জন্য িনর্েদশক্রেম অনুেরাধ করা হেলা।
প্রসঙ্গত, বাংলােদশ জাতীয় ক্িরেকট দেলর ওয়ানেড অিধনায়ক এই সংসদ
সদস্য গত ২৫ এপ্িরল (বৃহস্পিতবার) িবেকল ৪টার িদেক আকস্িমকভােব
সদর হাসপাতাল পিরদর্শেন যান। এ সময় হািজরা খাতায় ৩ িচিকৎসেকর
স্বাক্ষর না েদেখ হাসপাতােলর তত্ত্বাবধায়ক ডা. আব্দুস শাকুর এবং
পের অনুপস্িথত সার্জাির িবেশষজ্ঞ ডা. আকরাম েহােসেনর সঙ্েগ
েমাবাইল েফােন কথা বেলন মাশরািফ। কথা বলার এক পর্যােয় সার্জাির
িবভােগর িসিনয়র কনসালেটন্ট ডা. আকরাম েহােসনেক উদ্েদশ্য কের
মাশরািফ েমাবাইল েফােন বেলন, ‘ফাইজালািম পাইেছন?….এখন বেলন আিম
আপনাের কী করেবা?….।’
এ ঘটনার িভিডও সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যম েফসবুেক ছিড়েয় পড়ার পর
িচিকৎসকসহ অন্যান্যেদর মােঝ ক্েষােভর সৃষ্িট হয়। এ িনেয় অেনক
িচিকৎসক মাশরািফর িবরুদ্েধ ক্েষাভ প্রকাশ কেরন।
তেব মাশরািফর পক্েষ অবস্থান েনন স্বাস্থ্য প্রিতমন্ত্রী ডা.
মুরাদ হাসান। মাশরািফর িবরুদ্েধ েফসবুেক মন্তব্য করায় িচিকৎসকেদর
ওপর ক্েষাভ প্রকাশ কেরন িতিন।

