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oষুধ o িচিকৎসােসবা িনেয় িবপােক েদড় লাখ বাসী  
িশমুল মাহমুদ, ƣবরুত (েলবানন) েথেক  

িবেশব্র 262িট েদেশ বাংলােদশ oষুধ র ািন করেলo েলবানেন কম র্রত েদড় লাখ বাসী বাংলােদিশ oষুধ o পয র্া  িচিকৎসােসবা না 
েপেয় ধুকঁেছ। aসু তায় তারা u  মূে র oষুধ িকেন েখেত পােরন না। ভাষাগত সম ার কারেণ ডা ােরর কােছ িগেয় িচিকৎসাo 
িনেত পােরন না। সব্া য্েসবা aতয্  য়বহুল হoয়ায় কায র্কর িচিকৎসার aভােব aসংখয্ মানুেষর জীবন িবপ । e ে াপেট 
গৃহ িমক াধাে র ei েদেশ বাসী বাংলােদিশেদর মানিবক সহায়তায় কাজ করেছ বাংলােদশ েনৗবািহনী o বাংলােদশ দূতাবাস। 
বাসী বাংলােদিশেদর সহায়তায় মােঝ মােঝi ি  েমিডেকল কয্া  করা হয়। eরi ধারাবািহকতায় বৃহ িতবার ƣবরুেতর 

বাংলােদশ দূতাবােস aনুি ত হেলা িবনামূে  িচিকৎসা কয্া । eেত েদশিটর িবিভ  a ল েথেক দুi শতািধক বাসী বাংলােদিশ 
তােদর িবিভ  সম ায় ি  পরামশ র্ eবং oষুধ সং হ কেরন। েলবানেন িনযু  বাংলােদেশর রা দূত আবদুল েমাতােলব সরকার 
েমিডেকল কয্াে র uেদব্াধন কেরন।   

ি  েমিডেকল কয্াে র aনু ােন ƣবরুেত িনযু  বাংলােদেশর রা দূত আবদুল েমাতােলব সরকার বেলন, বাসীেদর িত মােস 
িনয়িমত ি  িচিকৎসােসবা েদoয়ার জ  আমােদর i া রেয়েছ। িক  েয়াজনীয় oষুেধর aভােব েসটা িনয়িমত করা যাে  না। 
কারণ, eখােন eকিট েমিডেকল কয্াে  aেনক oষুধ লােগ। িতিন িবনামূে র ei িচিকৎসােসবা িত মােস িনয়িমত করার জ  
বাংলােদশ েনৗবািহনীর িত aনুেরাধ জানান। িতিন বেলন, যিদ eটা িত মােস িনয়িমত করা যায় তাহেল আমার েচেয় েবিশ খুিশ 
আর েকu হেব না। রা দূত বেলন, ?সাধারণ বাসীরা aসু  হেল ভাষা জিটলতা eবং িচিকৎসােসবা য়বহুল হoয়ায় ডা ােরর 
কােছ েযেত চান না। ফেল সামা  েরােগ আ া  হেলo িচিকৎসার aভােব পের তা জিটল আকার ধারণ কের। আর e কারেণ 
aেনক বাসীর াণ aকােলi ঝের যাে । িতিন বেলন, আিম দূতাবােস েযাগদােনর পেরi 3127 সাল েথেক বাসী বাংলােদিশেদর 
িবনামূে  িচিকৎসােসবা চালু কেরিছ। e পয র্  ায় িতন হাজার বাংলােদিশ দূতাবােসর মা েম িবনামূে  িচিকৎসােসবা িনেয়েছন। 
েমেডল ােরড uপলে  েলবানেন আসা িতিনিধ দেলর ধান eবং বাংলােদশ েনৗবািহনীর খুলনা েনভাল eিরয়ার কমা ার 
কেমাডর eম েমাজাে ল হক বেলন, বাসী বাংলােদিশেদর জ  িবনামূে  ei িচিকৎসা েসবা aতয্  গুরুতব্পূণ র্। eখােন িনয়িমত 
যা oষুধ লােগ তা িদেত আমরা ত। ei েমিডেকল কয্া িট যােত িত মােস করা যায় আমরা েসi েচ া করব। বাংলােদেশo 
আমরা eরকম কায র্ ম পিরচালনা কির। েলবানেন জািতসংঘ শাি র া িমশেন বাংলােদশ েনৗবািহনীর যু জাহাজ িবজেয়র 
( ানকন-৯) কি নেজ  কমা ার eবং িবeনeস িবজেয়র কমাি ং aিফসার eম নজরুল iসলাম বেলন, আমরা আমােদর দািয়তব্ 
পালন েশেষ আগামী মােস েদেশ িফের যাি । eরপর যারা দািয়তব্ পালন করেবন তারা ei িবনামূে র িচিকৎসােসবা a াহত 
রাখেব। ƣবরুত দূতাবােসর uে ােগ eবং iuিনিফেল িনেয়ািজত বাংলােদশ েনৗবািহনীর েমিডেকল িটেমর সহায়তায় েলবানন বাসী 
বাংলােদিশেদর িবনামূে  সাধারণ সব্া য্েসবা o পরামশ র্ দােনর মা েম ei িচিকৎসােসবা েদoয়া হে । সীিমত সাম র্ের মেধi 
ƣবরুেতর বাংলােদশ দূতাবাস ei িচিকৎসােসবার পাশাপািশ গুরুতর aসু  বাসীেদর হাসপাতােল পািঠেয় িচিকৎসা সহায়তা িদেত 
সব র্া ক েচ া কের। গতকাল েনৗবািহনীর দুজন িচিকৎসক, ারােমিডসসহ েমাট 21 জন iuিনিফল সদে র সহায়তায় দুi 
শতািধক বাংলােদিশ বাসীেক েবলা 4টা েথেক িবনামূে  ei িচিকৎসােসবা দান করা হয়। বাংলােদশ েনৗবািহনীর েমিডেকল িটম 
aসু  বাসীেদর পরামশ র্ দান েশেষ িবনামূে  িবিভ  ধরেনর oষুধ সরবরাহ কের। e ছাড়া েযসব বাসী িবিভ  জিটল েরােগ 
ভুগেছন তােদর রা দূত েমাতােলব সরকার দূতাবােসর মা েম িচিকৎসােসবা দােনর আশব্াস েদন। 

 


