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েয়াজনীয় আiন o িবিধ সংেশাধেন সংি  কতৃর্প েক িনেদ র্শ িদেয় ধানম ী বেলন, নািস র্ং eকিট মহত্ েপশা। 
e েপশায় নতুন জ েক আ হী কের তুলেত েয়াজেন আiন সংেশাধন করা হেব। চিলত িচিকত্সা ব ার 
পাশাপািশ াচীনকাল েথেক চেল আসা িচরায়ত সব্া য্ েসবা প িতেক মূলধারার িফিরেয় আনার আহব্ান জািনেয় 
ধানম ী বেলন, ‘oষুধ িশে  বাংলােদশ eখন u ত মােনর oষুধ কের, েসটা র ািনo কের। আমােদর েদেশ 

েযমন িকছু েদশজ oষুধ আেছ েসিদেকo িক  য বান হেত হেব। সারািবেশব্ eখন েভষজ িজিনেসর ভীষণ চািহদা 
আেছ। েসে ে  আমােদর আ েব র্িদক িচিকত্সা, iuনানী িচিকত্সা, েভষজ িচিকত্সা বা েহািমo ািথ িচিকত্সার 
oপরo আমরা গুরুতব্ িদি । eর oপর গেবষণা েয়াজন। ei িচিকত্সা েযন মানুষ িনেত পাের আমরা েসিদেক 
দৃি  েদব।’ 

েশখ হািসনা বেলন, িবিভ  uপেজলা সব্া য্ কমে ে  o হাসপাতােল িচিকত্সক o নাস র্ িনেয়াগ িদি । তেব 
eখেনা িকছু uপেজলায় িচিকত্সেকর aভাব রেয়েছ। e িবষেয় আমরা uে াগ িনি ।  আর uপেজলা হাসপাতােল 
যােত িচিকত্সােসবা িনিব র্  হয় েসজ  aয্ামব্েুল  o িজপ েদয়া হেয়েছ। e ছাড়া েটিল েমিডিসেনর মা েমo 
েদশজুেড় িচিকত্সােসবা েদয়া হে ।’ 

সব্া য্ o পিরবার ক াণ ম ী জািহদ মােলেকর সভাপিতেতব্ aনু ােন সব্া য্ িতম ী ডা. েমা. মুরাদ হাসান, 
সব্া য্েসবা িবভােগর সিচব eবং িবশব্ সব্া য্ সং া (ডাি ueiচo)-eর িতিনিধগণ aনু ােন ব ৃতা কেরন। 
ধানম ী তৃণমূল পয র্ােয় জরুির সব্া য্েসবা সহজতর করেত 3128-29 aথ র্বছের সরকাির aেথ র্ েকনা aয্ামব্েুল  

o িজপ িবতরণ কেরন। পের ধানম ী নাস র্েদর িবিভ  ল ঘুের েদেখন। 

 


