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ব ব ু  শখ মিুজব  মিডক াল  িব িবদ ালেয়  (িবএসএমএমইউ) থমবােরর মেতা  িলভার া া ট
( িত াপন)  স  হেয়েছ।  ২০ বছেরর এক যবুেকর  িলভার (যকৃত)  িত াপন  কেরেছন  সাজনরা।
গতকাল ম লবার পুের এক সংবাদ সে লেন িব িবদ ালেয়র উপাচায অধ াপক ডা. কনক কাি  বড়ুয়া
এ তথ  জািনেয় বেলন, ব ব ু মিডক াল িব িবদ ালেয়র িলভার া া ট সাজাির িবভাগেক সহায়তা
কেরেছ হপােটািবিলয়াির ও প ানি য়ািটক িবভাগ।

‘মােয়র চেয় আপন কহ নাই।’ গভধািরণী মােয়রা স ােনর ম ল কামনায় িনেজর জীবনটাও িবিলেয়
িদেত ি ধােবাধ কেরন না। স ান অ  হেল মােয়রা স ােনর শয াপােশ বেস িবিন  রাত কাটান। কােনা
িচিক সেকর কােছ গেল স ান  হেয় উঠেব তা িনেয় দৗড়ঝাপঁ  কেরন।

িরিজয়া খাতুন (ছ নাম)। বয়স ৪৭। তার ২০ বছর বয়সী ছেল পশায় পশকার। পাচঁ বছর ধের পেটর
পীড়ায় ভুগেছন। হঠাত্ একিদন পেট তী  ব থা  হেল হাসপাতােল ভিত হয় ছেলিট। তার র বিম ও
র  পায়খানা  হয়।  পরী ায়  জি ডসও ধরা  পেড়। পরী া-িনরী ার একপযােয় িলভার িসেরািসস  ধরা
পেড়। এ খবের ভেঙ পেড়ন িরিজয়া খাতনু। আিথকভােব স ল না  হেলও িচিক সার জ  ছেলেক
ভারেত িনেয় যান িরিজয়া খাতুন। িচিক সকরা জানান, িলভার িত াপন করেত পারেল তার ছেল 
হেয় যােব।      িচিক সেকর কে  এমন কথা েন মহূুেতর জ  খিুশ হেলও যখন শােনন অে াপচার
করেত এক কািট টাকা লাগেব তখনই তার খুিশ উেব যায়। আশাহত হেয় দেশ িফের আেসন।

দেশ িফের এেস নেত পান িবএসএমএমইউ’র হপােটািবিলয়াির, প ানি য়ািটক ও িলভার া া ট
সাজািরর নতনু িবভাগ খালা হেয়েছ। িবভােগর চয়ারম ান অধ াপক ডা. জলুিফকার আলী খান তােক
বেলন, ছেলর জ  িলভােরর অংশ দােন রািজ আেছন িক না? রািজ থাকেল তার িলভােরর অংশ িনেয়
ছেলর িলভাের া া ট করা হেব। এ কথা শানামা  িবনাবােক  রািজ হেয় যান িরিজয়া খাতুন। নেত

ক কািহিনর মেতা মেন হেলও ঘটনািট সত । গত ১৫ জুন ২০ বছর বয়সী ছেলেক হপােটািবিলয়াির,
প ানি য়ািটক ও িলভার া া ট সাজাির িবভােগ ভিত করা হয়। ৬০ সদে র একিট িচিক সক দল
সামবার ায় ১৮ ঘ া অে াপচার কের মােয়র দওয়া িলভার ছেলর শরীের িত াপন কেরন। বতমােন

মা  ও  ছেল  পাশাপািশ  বেড  িনউেরাসাজাির  িবভােগর  আইিসইউেত  রেয়েছন।  গতকাল
িবএসএমএমইউেয়র িম ন হেল সংবাদ সে লেন জানােনা হয়, অে াপচােরর পর মা ও ছেলর ান
িফেরেছ,  কথা বেলেছ।  তারা  আেরা সাত  িদন িনিবড় পযেব েণ  থাকেবন বেল  জানান অধ াপক ডা.
জলুিফকার আলী খান।

ঐ সংবাদ সে লেন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন া  ও পিরবারকল াণ ম ী জািহদ মােলক।

িব িবদ ালেয়র উপাচায অধ াপক ডা. কনক কাি  বড়য়ুার সভাপিতে  অ ােন আেরা উপি ত িছেলন
া েসবা িবভােগর সিচব মা. আসা ল ইসলাম, া  িশ া ও পিরবার কল াণ িবভােগর সিচব িজ এম

সােলহ  উি ন,  িব িবদ ালেয়র  উপ-উপাচায  (গেবষণা  ও  উ য়ন)  অধ াপক  ডা.  মহু দ  শহী াহ
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

িসকদার, উপ-উপাচায (িশ া) অধ াপক ডা. সাহানা আখতার রহমান, কাষাধ  অধ াপক ডা. মহুা দ
আিত র রহমান,  হপােটািবিলয়াির,  প ানি য়ািটক ও িলভার া া ট  সাজাির িবভােগর চয়ারম ান
অধ াপক ডা. মা. জলুিফকার রহমান খান, অ ানালেজিসয়া অ া ড ইনেটনিসভ কয়ার মিডিসন িবভােগর
চয়ারম ান অধ াপক ডা. এ ক এম আখতা ামান, ভারেতর িলভার া া ট সাজন ডা. িপ বালা চ
মনন মখু।
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