
 

 

পুরুষদের পপছদে পেদেদছে োরীরা 

শিশির ম োড়ল, ঢোকো 

১৮ জোনযুোশর ২০১৯  
 

• এ বছর ম শিকককল ১০ হোজোর ২২৩ জন শিক্ষোর্থী ভশতি হকযকছন  

• ভশতি হওযো শিক্ষোর্থীকের প্রোয ৬০ িতোাংি ছোত্রী, ছোত্র ৪০ িতোাংি 

• ম শিকককল ছোত্রী মবশি ভশতি হকে, ছোত্রীরো পোসও করকছন মবশি 

• এ শবশবএস পোকসর মক্ষকত্র িীর্ ি স্থোনগুকলোও ছোত্রীকের েখকল  

• নোরী শিশকৎসককের ৯৬% শবকির্ েক্ষ স্ত্রী–প্রসূশতকরোগ শবর্কয 

 

শিশকৎসো শিক্ষো ও মসবোর মক্ষকত্র নোরীর সাংখযো পরুুর্কক ছোশড়কয মগকছ। ঢোকো ম শিককল ককলকজ িলশত 

শিক্ষোবকর্ ি ২২০ জন শিক্ষোর্থী ভশতি হকযকছন। তো াঁকের  কযয ১৩৬ জন ছোত্রী, ছোত্র  োত্র ৮৪ জন। আবোর ১০ 

বছকর পুরুকর্র তুলনোয এ শবশবএস শিশি অজিনকোরী নোরীর সাংখযোও প্রোয ৩ হোজোর মবশি। 

স্বোস্থয অশযেপ্তকরর তর্থয বলকছ, এটোই এখন শিশকৎসো শিক্ষো ও শিশকৎসো মপিোর শিত্র। 

এ বছর ম শিককল ককলজগুকলোকত ১০ হোজোর ২২৩ জন শিক্ষোর্থী ভশতি হকযকছন। 

তোাঁকের প্রোয ৬০ িতোাংি ছোত্রী, ছোত্র ৪০ িতোাংি। 

২০০৭ মর্থকক ২০১৬ সোল পর্ িন্ত ম শিককল ককলকজ ভশতি ও এ শবশবএস পোকসর তর্থয 

শবকের্ণ ককর মেখো র্োকে, ম শিকককল এখন ছোত্রী মবশি ভশতি হকে। ছোত্রীরো পোসও 

করকছন মবশি। স্বোস্থযবযবস্থোয এর প্রভোকবর শবর্কয এখনই নীশতশনয িোরককের েৃষ্টি মেওযো 

েরকোর। 

এখন এ শবশবএস পোকসর মক্ষকত্র ছোত্রীরো শুয ুসাংখযোয মবশি তোই নো, িীর্ ি স্থোনগুকলোও 

তোাঁরো েখল করকছন। গত বছর ঢোকো শবশ্বশবেযোলকযর অযীন ম শিককল ককলজ মর্থকক 

এ শবশবএস পোস করো িীর্ ি ১০ জন শিক্ষোর্থীর ৮ জন শছকলন ঢোকো ম শিককল 

ককলকজর। ককলকজর অযযক্ষ অযযোপক খোন আবলু কোলো  আজোে জোশনকযকছন, ওই 

আটজকনর সোতজনই ছোত্রী। এই যোরো মবি ককযক বছর িলকছ। 
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ব্র্যোক মজ স শপ িোন্ট সু্কল অব পোবশলক মহলর্থ ও আন্তজিোশতক উেরো য গকবর্ণো 

মকন্দ্র, বোাংলোকেকির (আইশসশিশিআরশবর) গকবর্ণো বলকছ, এ শবশবএস পোস করো ৯১ 

িতোাংি নোরী শিশকৎসক স্ত্রীকরোগ ও প্রসূশতশবেযোয উচ্চতর শিশি শনকত আিহী। 

ম শিককল ককলজগুকলোকত শিক্ষকস্বল্পতো র্থোককলও নোরীকের তোকত আিহ মনই। িোক  

এখনই শিশকৎসক রোখো সম্ভব হকে নো। নোরী শিশকৎসক বোড়কল মসই স সযো আরও 

প্রকট হওযোর আিঙ্কো আকছ। কোরণ, গকবর্ণোয অাংি মনওযো নোরীরো বকলকছন, তোাঁরো 

িহুকর পশরকবকি র্থোককত পছন্দ ককরন। 

স্বোস্থয ও পশরবোরকলযোণ  ন্ত্রণোলকযর স্বোস্থযকসবো শবভোকগর সশিব আসোেলু ইসলো  প্রর্থ  

আকলোকক বকলন, ‘এখকনো পর্ িন্ত শবর্যষ্টটকক আ রো ইশতবোিক শহকসকব মেখশছ। সরকোর 

 োতৃ ও শিশুস্বোস্থযকসবোর ওপর শবকির্ মজোর শেকযকছ। মস মক্ষকত্র নোরী শিশকৎসককের 

সাংখযোশযকয খোরোপ শকছু নয।’ 

প্রসূশতকরোগ শবকির্জ্ঞকের সাংগঠন অবসকটষ্টিকযোল অযোন্ড গোইকনোককোলজজকযোল 

মসোসোইষ্টট অব বোাংলোকেকির সোযোরণ সম্পোেক অযযোপক শিকরোজো মবগ  প্রর্থ  

আকলোকক বকলন, ম যোর মজোকরই ম কযরো ভশতি ও পোকসর মক্ষকত্র মছকলকের মপছকন 

মিলকছ। এখন ভোরসো য রক্ষো করকত মছকলকের জনয মকোটো পদ্ধশত িোলু করো মর্কত 

পোকর। 

ছাত্রীর সংখ্যা বাড়দছ  

২০০৭ সোল মর্থকক ম শিকককল ভশতির মক্ষকত্র ছোত্রীরো সাংখযোয ছোত্রকের ছোশড়কয র্োন। 

ওই বছর (২০০৬-০৭ শিক্ষোবর্ ি) মেকির সরকোশর-মবসরকোশর ম শিককল 

ককলজগুকলোকত ৪ হোজোর ৩৯৫ জন শিক্ষোর্থী ভশতি হকযশছকলন। এর  কযয ছোত্র শছকলন 

২ হোজোর ১৬৭ জন ও ছোত্রী ২ হোজোর ২২৮ জন। ছোত্রী মবশি শছকলন ৬১ জন। ছোত্রী ও 

ছোকত্রর হোর শছল র্র্থোক্রক  ৫১ ও ৪৯ িতোাংি। িলশত শিক্ষোবকর্ ি ছোত্রীর সাংখযো প্রোয ৬০ 

িতোাংি। 

স্বোস্থয অশযেপ্তকরর মেওযো পশরসাংখযোকন মেখো র্োয, ১০ বছকর (২০০৭-১৬ সোল) 

ম শিককল ককলজগুকলো মর্থকক ম োট ৩৯ হোজোর ২৮৫ জন বোাংলোকেশি এ শবশবএস 

শিশি শনকয মবর হকযকছন। তোাঁকের  কযয ছোত্র ২১ হোজোর ১২৩ জন এবাং ছোত্রী ১৮ 



হোজোর ১৬২ জন। অর্থ িোৎ এই স কয পুরুকর্র মিকয ২ হোজোর ৯৬১ জন মবশি নোরী 

শিশকৎসক শিশি শনকযকছন। 

পশরসাংখযোন বলকছ, আগো ী বছরগুকলোকত এই যোরো অবযোহত র্থোককল ২০২৬-২৭ সোল 

নোগোে প্রশতবছর পুরুর্ শিশকৎসককর শিগুণ নোরী শিশকৎসক শিশি মনকবন। 

পেে ছাত্রী পবশি 

ঢোকো ম শিককল ককলকজর অযযক্ষ ও ঢোকো শবশ্বশবেযোলকযর শিশকৎসো অনুর্কের শিন 

অযযোপক খোন আবলু কোলো  আজোে প্রর্থ  আকলোকক বকলন, ম যোর মজোকরই ম কযরো 

সাংখযোয মবশি ভশতি হকে, মবশি পোস করকছ। শতশন বকলন, প্রশতকর্োশগতো ূলক ভশতি 

পরীক্ষোর শভশিকত জোতীয ম যোক্র  ততশর হকে। একত ছোত্রীকের প্রোযোনয মেখো র্োকে। 

ঢোকো ম শিককল ককলজকক মেকির মসরো ম শিককল ককলজ শবকবিনো করো হয। 

ম যোতোশলকোর িীকর্ ি র্থোকো শিক্ষোর্থীরো এখোকন ভশতি হয। ভশতি হওযো ছোকত্রর সাংখযো 

ছোত্রীকের প্রোয অকয িক এখন। 

অনয একষ্টট কোরকণ ছোত্রীর সাংখযো বজৃদ্ধ পোকে বকল  কন ককরন স্বোস্থয অশযেপ্তকরর 

শিশকৎসো শিক্ষো িোখোর সহকোরী পশরিোলক ম ো.  োসুেুর রহ োন। পোাঁিষ্টট ম শিককল 

ককলজ প্রশতবছর শুয ু৪৯০ জন ককর ছোত্রী ভশতি করকছ। ছোত্রীর হোর মবকড় র্োওযোর 

মপছকন এর ভূশ কো আকছ। 

গদবষণার তথ্য 

২০০৬ মর্থকক ২০১৫ সোকল বোাংলোকেি ম শিককল অযোন্ড মিন্টোল কোউজিকল 

(শবএ শিশস) শনবশিত ৩৪ হোজোর ৬৯৭ জন শিশকৎসককর তর্থয শবকের্ণ ককর ব্র্যোক 

মজ স শপ িোন্ট সু্কল অব পোবশলক মহলর্থ ও আইশসশিশিআরশবর গকবর্ককরো 

মেকখকছন, এাঁকের  কযয ৪৮ িতোাংি পুরুর্ শিশকৎসক ও ৫২ িতোাংি নোরী শিশকৎসক। 

পুরুর্ শিশকৎসককের ৮৭ িতোাংকির শবকির্ েক্ষতো ম শিশসন ও সোজিোশর শবর্কয। আর 

নোরী শিশকৎসককের ৯৬ িতোাংকির শবকির্ েক্ষতো স্ত্রী ও প্রসূশতকরোগ শবর্কয। ২১ পষৃ্ঠোর 

গকবর্ণো প্রবি ১১ জোনুযোশর অনলোইন ম শিককল জোন িোল প্লজ ওযোন-এ প্রকোশিত 

হকযকছ। 

ওই গকবর্ণোয এ শবশবএস মির্ বকর্ ির সরকোশর ম শিকককলর ২০৭ জন ও মবসরকোশর 

ম শিককল ককলকজর ১০৭ জন ছোত্রীর ওপর জশরপ করো হয। জশরকপ অাংি মনওযো 



ছোত্রীকের ৯৩ িতোাংি শছকলন িহকরর। ছোত্রীকের ৯৪ িতোাংি বকলশছকলন, সো োজজক 

 র্ িোেোর কোরকণ তোাঁরো শিশকৎসোকক মপিো শহকসকব মবকছ শনকযকছন। তোাঁকের ৪২ িতোাংি 

এ-ও বকলন, এই মপিো মবকছ মনওযোর মপছকন বোবো- োকযর িোপ শছল। ১৭ িতোাংি 

বকলশছকলন, শবকযর বোজোকর এই মপিোর েো  আকছ। 

গকবর্ককের সকে েলগত আকলোিনোয ছোত্রীরো মপিো িিিোর মক্ষকত্র শকছু িযোকলকের 

কর্থোও উকেখ ককরকছন। তোাঁরো বকলন, শবকযর পর পশরশস্থশত নোটকীযভোকব পোকে র্োয। 

স্বো ী ও শ্বশুরবোশড়র মলোককরো  কন ককরন, শিশকৎসো মপিো িিিোর মিকয পোশরবোশরক 

েোশযত্ব পোলন করো গুরুত্বপণূ ি। 

প্রোয সব ছোত্রী শকছু তবর্ক যর কর্থোও বকলকছন। তোাঁরো মেকখকছন, মরোগীকের একষ্টট 

যোরণো আকছ মর্ নোরী শিশকৎসককর তুলনোয পুরুর্ শিশকৎসক মবশি েক্ষ। এ নশক 

প্রশতকর্োশগতো ূলক পড়োকলখোয শপশছকয র্থোকো পুরুর্ সহক ীরোও  কন ককরন, নোরী 

শিশকৎসককরো ‘ক  সিল’। 

ক িকক্ষকত্র শনরোপিোর স সযোর কর্থোও বকলকছন অকনকক। অশযকোাংি ছোত্রী ক িকক্ষত্র 

শহকসকব িহর বো িহকরর আিপোি এলোকোকক পছকন্দর তোশলকোয মরকখকছন। সরকোশর 

িোকশর হকলও তোাঁরো িহকরই র্থোককত িোন। ম শিককল ককলকজ পড়োর স য িহকরর মর্ 

পশরকবি মপকযকছন, তোাঁরো তো ছোড়কত িোন নো। তোাঁরো  কন ককরন, িোক  আবোসন 

স সযো প্রকট। িোক  শিশকৎসককের শনরোপিোরও ঘোটশত আকছ। 

গকবর্ণো প্রবকি সাংখযো উকেখ নো ককর গকবর্ককরো বকলকছন, এ শবশবএস পোস 

করকলও অকনক নোরী শিশকৎসক মপিো িিিোর মক্ষকত্র শনজিয হকয র্োন, অকনকক মপিো 

মছকড় মেন। তোই ছোত্রী মর্ হোকর বজৃদ্ধ পোকে, মস অনুপোকত নোরী শিশকৎসক নো-ও 

বোড়কত পোকর। প্রশতকবিী মেি ভোরকতও এই প্রবণতো আকছ বকল প্রবকি বলো হয। 

ম শিককল শিক্ষো ও মপিোয নোরীকের এই আশযকযকক ইশতবোিক বকল  ন্তবয ককরকছন 

জোতীয অযযোপক িোহ্লো খোতুন। প্রর্থ  আকলোকক শতশন বকলন, ‘ম শিককল শিক্ষো ও 

মপিো িিিোর মক্ষকত্র ম কযরো অকনক মবশি শনকবশেতশিি ও আন্তশরক। পশরবোকরর 

অকনক েোশযত্বপোলন করোর পর তোরো ক্লোকস আকস, হোসপোতোকল কোজ ককর, িোাঁশক 

মেয নো। বতি োন স োজ এখোকন ম কযকের অকনক স র্থ িন শেকযকছ। আশ  িোই আরও 



ম কয এই মপিোয আসুক।’  

 

এটা শে সমসযা?  

গকবর্ণো েকলর অনযত  সেসয ও ব্র্যোক মজ স শপ িোন্ট সু্কল অব পোবশলক মহলকর্থর 

গমবর্ণো সহকর্োগী রজত েোিগুপ্ত প্রর্থ  আকলোকক বকলন, ম শিকককল ছোত্রী মবশি 

আসকছ, নোরী শিশকৎসককর সাংখযোও বোড়কছ—এটো অবিযই ইশতবোিক। তকব মবশি 

সাংখযোয নোরী শিশকৎসককক কোকজ লোগোকনোর জনয স্বোস্থযবযবস্থো প্রস্তুত শক নো, তো মভকব 

মেখোর স য একসকছ। 

তরুণ এই গকবর্ক বকলন, ক িকক্ষকত্র নোরীকের প্রযোন স সযো েুকটো। হোসপোতোকল ২৪ 

ঘণ্টো মসবো শেকত হয, শকন্তু নোরী শিশকৎসককের রোকতর পোলোয েোশযত্ব পোলকন নোনো 

স সযোয পড়কত হয। অনযশেকক, সরকোর পরুুর্ শিশকৎসককের জনয িো পর্ িোকয 

শনরোপে র্থোকোর বযবস্থো করকত পোরকছ নো। এই পশরশস্থশতকত নোরী শিশকৎসককের 

তৃণ ূকল পেোযন করোয স সযো হকব। 

তকব স্বোস্থযসশিব আসোেুল ইসলো  প্রর্থ  আকলোকক বকলন, এটো বযবস্থোপনোর শবর্য। 

অবকোঠোক ো উন্নযন ও নীশত পর্ িোকয স ন্বয ককর এই স সযো েরূ করো সম্ভব হকব। 

নতুন স্বোস্থয জনিজি ক িপশরকল্পনোয শবর্যষ্টটকক গুরুত্ব মেওযো হকে। শতশন বকলন, 

‘এটো সতয মর্ মসবোর মক্ষকত্র নোরী শিশকৎসককরো ভোকলো।’ 

ব্র্যোক ও আইশসশিশিআরশবর গকবর্ণো েকলর স ন্বযকোরী তসযে  োসুে আহক ে 

সাংশেি শবর্কয র্িুরোকের একষ্টট গকবর্ণো প্রবকির উে্যৃশত শেকয বকলন, স্বোস্থযকসবোয 

নোরী শিশকৎসক বজৃদ্ধর প্রভোব পকড় মরোগী, মপিো ও স োকজর ওপর। উচ্চতর শিশি 

অজিন ও মসবোর মক্ষকত্র শকছু সুশবযো-অসুশবযো মেখো মেয। এ মক্ষকত্র সুশবযোকক কোকজ 

লোগোকত হকব, অসুশবযো েরূ করোর উকেযোগ শনকত হকব। 
 


