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তারিখঃ ৩০ জনু, ২০১৯ 

প্রেস বিজ্ঞবি 

 
বিবিৎসা প্রেত্রে অেত্রয়াজনীয় বসজাবিয়ান অপাত্রিশন িত্রে বিিাদীগত্রনি িযর্ থতাি প্রেবেত্রত 

উচ্চ আদালত্রতি রুল জাবি এিং এ বিষত্রয় এিটি িার্ থিিী নীবতমালা ততবিি লত্রেয রুল 

জাবিি পিিতী এি মাত্রসি মত্রযয সংবিষ্ট বিত্রশষজ্ঞ িযক্তিত্রদি সমন্বত্রয় এিটি িবমটি গঠন ও 

আগামী ০৬ মাত্রসি মত্রযয উি নীবতমালা আদালত্রত জমা প্রদয়াি বনত্রদথশনা েদান 

 

আজ ৩০ জনু, ২০১৯ ইং তারিখ বাংলাদেশ রলগ্যাল এইড এন্ড সারভিদসস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) কতত কৃ দায়েি কত ত রিট (মামলা 

নং ৭১১৭/২০১৯) আদবেদনি প্রেরিদত মাননীয় রবচািপরত মইনুল ইসলাম প্রচৌধিুী ও মাননীয় রবচািপরত প্রমাোঃ 

আশিাফুল কামাদলি সমন্বদয় গ্ঠিত হাই প্রকার্ি প্রবঞ্চ রচরকৎসা প্রিদে অেদয়াজনীয় রসজারিয়ান অপাদিশন বদে 

রববােীগ্ণ (১) সরচব, স্বাস্থ্য ও পরিবাি কলযান মন্ত্রণালয় (২) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অরধেপ্তি এবং (৩) প্রেরসদডন্ট, 

বাংলাদেশ রলগ্যাল এইড অযান্ড প্রডন্টাল কান্সিল সিকািী এবং প্রবসিকারি হাসপাতাল , রনরনক এবং ডাক্তািদেি 

রনয়ন্ত্রণ কিদত প্রকন বযর্ ি হদয়দে তা জানদত প্রচদয় রুল জারি কদিন। 

  

এোড়া অন্তব িতীকালীন আদেশ রহদসদব হাইদকার্ি রুল জারিি পিবতী ০১ মাদসি মদধয এ রবষদয় একঠর্ কার্ িকিী 

নীরতমালা ততরিি লদিয সংরিষ্ট রবদশষজ্ঞ বয্ক্তদেি সমন্বদয় একঠর্ করমঠর্ গ্িন ও আগ্ামী ০৬  মাদসি মদধয নক্ত 

নীরতমালা আোলদত জমা প্রেয়াি রনদেিশনা েোন কদিন। বযারিস্টাি িাশনা ইমাম ৩০ জনু, ২০১৯ ইং তারিখ 

বাংলাদেশ রলগ্যাল এইড এন্ড সারভিদসস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট ) এি পদি এই মামলাঠর্ পরিচালনা কদিন।  

 

মুলত মা ও সন্তাদনি জীবন িিাি কর্া রবদবচনা কদি রসজারিয়ান অপাদিশন পরিচালনাি সিদ্ধান্ত প্রনওয়া নরচত। 

ডরিনএইচও (WHO) এি ভাষয মদত , একঠর্ প্রেদশি রসজারিয়ান অপাদিশদনি হাি প্রকান ভাদবই ১০-১৫ % এি প্রবরশ 

হবাি প্রর্ৌ্ক্তকতা প্রনই। রকন্তু বতিমাদন বাংলাদেদশি রসজারিয়াদনি হাি আশংকাজনক ভাদব প্রবদড় ৩১% এ োাঁরড়দয়দে   

র্া ডরিনএইচও (WHO) কতত কৃ রনধ িারিত মাোি প্রর্দক োয় রেগুন প্রবরশ। বতিমাদন বাংলাদেদশি প্রবসিকারি 

হাসপাতাল গুদলাদত ৮৩% , সিকারি হাসপাতাল গুদলাদত ৩৫% এবং এন্জও কতত কৃ পরিচারলত হাসপাতাল 

গুদলাদত ৩৯% সন্তান রসজারিয়ান অপাদিশদনি মাধযদম জন্মগ্রহন কিদে। েসূরত মাদয়দেি স্বাস্থ্য প্রসবা েোনকািী 

সিকারি ও প্রবসিকারি  ( রনরনক, হাসপাতাল ও রচরকৎসক) কতত কৃ পরিচারলত অেদয়াজনীয় রসজারিয়ান অপাদিশন 

বদে রববারেগ্ন কতত কৃ কার্ িকিী পেদিপ গ্রহদণি বযর্ িতায় সংিুব্ধ হদয় আদবেনকািী জনস্বাদর্ ি মামলাটি দায়ের 

কয়রন।  

 

 

বাতিা প্রেিকোঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 আিও তয়যযি জনয প্রর্াগ্াদর্াগ্ করুনোঃ 
 

 

 

 

 

 

আসমা নল প্রহাসনা 

কমুনরনদকশন প্রেশারলষ্ট, ব্লাস্ট 

ইমেইলঃ asma@blast.org.bd    
 

আদয়শা আক্তাি 

স্টাফ ল’ইয়াি, ব্লাস্ট 

ইমেইলঃ ayesha.akhter@blast.org.bd     
 

বযারিস্টাি িাশনা ইমাম, এডদভাদকর্, সুরেম প্রকার্ি অফ বাংলাদেশ 

ফ োনঃ ০১৭১৪ ১৩৬ ০৭১  

ইমেইলঃ rashna.imam@akhtarimam.com  
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