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েশষ হেয় েগেছ। সামা  গয্াি েকর সম ার সমাধানo e েমিডেকেল হয় না।  
 
e িবষেয় েমিডেকল েস ােরর দািয়েতব্ থাকা ডা. িমতা শাবনাম বেলন, আমার eকার পে  31 হাজার মানুেষর িচিকৎসা েদoয়া স ব 
নয়। িশ াথ  ছাড়াo eখােন িশ ক, কম র্চারী eমনিক িশ কেদর পিরবােরর েলাকজনেকo িচিকৎসা িদেত হয়। পয র্া  বরা  থােক 
না বেল oষুধ িদেত পাির না। e ছাড়া েনi েয়াজনীয় িচিকৎসা সর াম। তেব আমােদর ধান সম া েলাকবল। েলাকবল বাড়ােল 
আর েকােনা aিভেযাগ থাকেব না। 
 
িবশব্িব ালয় uপাচায র্ a াপক মীজানুর রহমান বেলন, কেয়কবার িব ি  িদেয়o ভােলা েকােনা িচিকৎসক পাoয়া যায়িন। বরা  
িনেয়o েকােনা সম া েনi। e বরা  াথিমক িচিকৎসার জ  যেথ । আপাতত আমরা েমিডেকল েস ার িনেয় িকছু ভাবিছ না।  
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