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িচিকৎসকেদর আেগ ভাল মানুষ হেত হেব ॥ ভুটােনর ধানম ী 
 মেমেক সংবধ র্না 

াফ িরেপাট র্ার, ময়মনিসংহ ॥ িচিকৎসকরা মানুেষর জীবন িনেয় কাজ কেরন, আর তাi েরাগীেদর িত মানিবক হেত হেব 
িচিকৎসকেদর। িতিট েরাগীর িত মেনােযাগী হেত হেব। eকজন ভাল িচিকৎসক হেত চাiেল সবার আেগ eকজন ভাল মানুষ 
হেত হেব।  

ভুটােনর ধানম ী ডাঃ েলােট েশিরং রিববার ময়মনিসংহ েমিডকয্াল কেলজ িমলনায়তেন আেয়ািজত eক সংবধ র্না o িচিকৎসকেদর 
সে  মতিবিনময় করার সময় eসব কথা বেলন। ময়মনিসংহ েমিডকয্াল কেলেজর ei া ন ছা  eবং িচিকৎসক e সময় তার 
aতীত িতর কথাo বণ র্না কেরন। ডাঃ েলােট েশিরংেয়র ময়মনিসংহ েমিডকয্ােল আগমেন া ন সহপা , িশ ক o িশ াথ সহ 
কম র্কত র্া-কম র্চারীরা িছেলন u িসত। বাংলা নববেষ র্র পেহলা ƣবশােখ ডাঃ েলােট েশিরংেক বরণ করেত েমিডকয্াল কেলজ o 
হাসপাতাল কতৃর্প  াপক আেয়াজন o িত হণ কের। িনরাপ ার চাদের েঢেক েদয়া হয় পুেরা কেলজ o হাসপাতাল 
কয্া াসেক। 

রিববার সকাল 21টা 41 িমিনেট েহিলক াের ভুটােনর ধানম ী বাংলােদশ কৃিষ িবশব্িব ালয় কয্া ােস aবতরেণর পর ময়মনিসংহ 
েমিডকয্াল কেলেজর িমলনায়তেন আেয়ািজত সংবধ র্না সভা o মতিবিনমেয় েযাগ েদন েবলা 22টায়। ায় eক ঘ া 26 িমিনেটর 
ব ৃতার েবিশর ভাগ জুেড় িছল ডাঃ েলােট েশিরংেয়র ময়মনিসংেহ aব ানকালীন িত েরাম ন। নগরীর বাঘমারা েমিডকয্াল িবেদশী 
ছা াবােসর oেয়  েকর 4 তলা ভবেনর 31 নমব্র কে  থাকেতন ডাঃ েলােট। হাসপাতােলর 7 নমব্র সাজর্াির oয়াড র্ o েমিডকয্াল 
কেলেজর eনাটিম িবভােগ িছল পদচারণা। রিববােরর ব ৃতায় uেঠ eেসেছ িতমাখা েসসব িদেনর কথা। িচিকৎসক িহেসেব িনেজর 
aিভ তা আর uপলি র কথাo তুেল ধেরেছন e সময়। বেলেছন িচিকৎসক o েরাগীর মে  স ক র্ ƣতিরর কথা। বাদ যায়িন 
িচিকৎসক হেয়o ডাঃ েলােট েশিরংেয়র রাজনীিতেত যু  হoয়ার েনপ  কািহনীর কথা। ডাঃ েলােট বেলন, ‘েপশা েছেড় িতিন 
রাজনীিতেত আেসনিন। িতিন বেলন গত 3124 সাল েথেক 3129 সাল পয র্  চাকির না কের, েদশ না েছেড় ভুটােনর মানুেষর জ  
েভেবিছ, তােদর জ  কাজ কেরিছ, িচিকৎসা েসবা িদেয়িছ। আজ আিম ভুটােনর ধানম ী’। কেলজ িমলনায়তেন সব্াগত ব  
রােখন ময়মনিসংহ েমিডকয্াল কেলেজর a  a াপক ডাঃ েমাঃ আেনায়ার েহােসন। e সময় ভুটােনর পররা ম ী ডাঃ টাি  
দরিজ, সব্া য্ম ী লােয়ানপু িদেহন oয়াংমু, ডাঃ েলােটর ী ডাঃ uেগন েডমা, বাংলােদেশর াণ o দুেয র্াগ িতম ী ডাঃ eনামুল 
রহমান, সব্া য্ সুর া িবভােগর সিচব িজeম সােলহ uি ন, েজলা শাসক ড. সুভাস চ  িবশব্াস, পুিলশ সুপার শাহ আিবদ েহােসন, 
ময়মনিসংহ েমিডকয্ােলর uপ পিরচালক ডাঃ ল ী নারায়ণ মজুমদার o িবeমe সভাপিত ডাঃ মিতuর রহমান ভূiয়াসহ েমিডকয্াল 
কেলেজর া ন a , িশ ক, িশ াথ সহ হাসপাতা o ানীয় শাসেনর কম র্কত র্ারা uপি ত িছেলন।  

eর আেগ ডাঃ েলােট েশিরংেক ময়মনিসংহ েমিডকয্াল কেলেজর ে  তুেল েদয়া হয়। সংবধ র্না o মতিবিনময় সভা েশেষ ডাঃ 
েলােট েশিরং েযাগ েদন েমিডকয্াল কেলেজর 39তম ােচর া ন সহপা েদর সে  3 নমব্র গয্ালািরেত। eখােন িতিন সহপা েদর 
সে  ছিব তুেলন eবং পেহলা ƣবশােখ বষ র্বরেণর আন  ভাগাভািগসহ গ  আর আ ায় েমেত uেঠন। িত মাখা ময়মনিসংহ 
েমিডকয্াল কেলেজ মধ র্া েভাজ েশেষ ডাঃ েলােট িত িবজিড়ত ময়মনিসংহ েছেড় ঢাকার uে েশ রoনা হন।  

িনজ েদেশ িফের েগেছন॥ বাসস জানায়, ভুটােনর ধানম ী ডাঃ েলােট েশিরং ঢাকা o িথ র মে  আরo েযাগােযাগ o বসািয়ক 
সুেযাগ-সুিবধা aনুস ােনর লে  চারিদেনর সরকারী সফর েশেষ েসামবার সকােল েদেশ িফের েগেছন।  

েলােট সকাল ৯টা 36 িমিনেট কু eয়ার াiেট হযরত শাহজালাল আ জর্ািতক িবমানব র েছেড় যান। পররা ম ী ড. e েক 
আবদুল েমােমন o দুেয র্াগ ব াপনা o াণ িতম ী eম eনামুর রহমান o a  গ মা  ি বগ র্ তােক িবমানব ের িবদায় 
জানান। 


