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ধানম ী শখ হািসনা দেশ িচিকৎসািব ােনর আরও উ য়েনর ওপর ােরাপ কের বেলেছন, এ জ
সরকার েয়াজনীয় সবিকছু করেব। িতিন বেলন, িশ ক ও সংি  অ েদর িবেদেশ পাঠােনাসহ িশ া ও
উ িশ ার জ  আমরা েয়াজনীয় সবিকছু করব।

ধানম ী ঢাকার সি িলত সামিরক হাসপাতােল (িসএমএইচ) যমজ ই িশ র সফল অে াপচারকারী
বাংলােদিশ ও হাে রীয় িচিকৎসক এবং অ  কমচারীেদর সম েয় গিঠত িচিকৎসক দেলর উে েশ ভাষেণ
গণভবেন বার একথা বেলন।

শখ হািসনা বেলন, রােবয়া- রােকয়ার মেতা যমেজর সফল অে াপচােরর মেতা আরও জিটল কাজ যােত
করা যায় সজ  আমরা সব ধরেনর িশ ার ব ব া করব। িতিন বেলন, এ যমজ িশ র অে াপচােরর
মাধ েম বাংলােদেশর িচিকৎসকরা িবশাল অিভ তা অজন কেরেছন।  এখন আমরা এ সাফেল র ধারা
অব াহত রাখার মাধ েম িচিকৎসািব ােনর আরও উ য়েন মেনািনেবশ করব।

এ সময় ব ব  রােখন  আমড ফােসস  মিডেকল সািভেসর মহাপিরচালক মজর জনােরল ফিশউর
রহমান, িডিজএমএস’র কনসালেট ট সাজন মজর জনােরল মাহববুরু রহমান, ড. হািবেব িম াত এমিপ,
হাে রীয় িচিকৎসক দেলর ডা. কসােপািড, ডা. কােসািক ও পাটািক। এছাড়া অ  িচিকৎসক ও সংি
কমকতারাও ব ব  রােখন।

  বাসস
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

২ আগ  ঢাকা িসএমএইেচ দীঘ ৩৩ ঘ ার সফল অে াপচােরর মাধ েম পাবনার চাটেমাহেরর যমজ ই
িশ  রােবয়া  ও  রােকয়ােক আলাদা  করা হয়।  ধানম ী  শখ হািসনা  এবং  হাে রী  সরকােরর সং া
িডেফ েলস িপপল ফাউে ডশেনর (এিডিপএফ) সহেযািগতায় এ অে াপচার স  করা হয়। এর আেগ
যমজ িশ েক িচিকৎসার জ  হাে রী পাঠােনা হয়।

ধানম ী শখ হািসনা দশ-িবেদেশ তােদর িচিকৎসার সব খরচ বহন কেরন। ধানম ী বেলন, এ সফল
অে াপচােরর মাধ েম বাংলােদেশর সরকাির িচিকৎসা িত ান েলার িচিকৎসকরা নতুন অিভ তা অজন
কেরেছন। এিট বাংলােদেশর িচিকৎসকেদর চাখ-কান খুেল িদেয়েছ। িতিন বেলন, এ জিটল অে াপচাের

েবেশর মাধ েম িবিভ  হাসপাতাল ও িচিকৎসা  িত ােনর মেধ  একিট র স ক সিৃ  হেয়েছ।
িচিকৎসািব ােনর উ য়েন সরকােরর পদে েপর িব ািরত তেুল ধের শখ হািসনা বেলন, আওয়ামী লীগ
সরকােরর আমেল দেশর থম মিডেকল ইউিনভািসিট িত া করা হয়।

হাে রীয় িচিকৎসক দেলর সদ রা অে াপচারকােল বাংলােদিশ িচিকৎসকেদর চমৎকার সহেযািগতার
উ িসত শংসা কেরন। তারা বাংলােদশ সরকােরর উ  আিতেথয়তারও শংসা কেরন। তারা আরও
বেলন, এ সফল অে াপচার বাংলােদশ ও হাে রীর মেধ  এক নতুন ধরেনর ব ু পূণ স ক সিৃ  কেরেছ।

রােবয়া- রােকয়ার িপতা রিফ ল ইসলাম তার ক ােদর িচিকৎসার দািয়  হণ করায় ধানম ীর িত
কৃত তা কাশ কেরন।

ঔপ ািসক িরিজয়া  রহমােনর  মতুৃ েত  ধানম ীর  শাক :  ধানম ী  শখ হািসনা  িবিশ  লখক ও
ঔপ ািসক িরিজয়া রহমােনর মতুৃ েত গভীর শাক কাশ কেরেছন। এক শাক বাতায় ধানম ী বাংলা
ভাষা ও সািহেত  িরিজয়া রহমােনর িবশাল অবদােনর কথা ার সে  রণ কেরন। িতিন বেলন, িরিজয়া
রহমােনর মতুৃ েত দেশর সািহত  ও সাং িৃতক অ েনর জ  অপূরণীয় িত হেয়েছ। এ েশ পদক া
এই লখক বার সকােল অ ােপােলা হসিপটােল ইে কাল কেরন। তার বয়স হেয়িছল ৮০ বছর।

তার লখা উে খেযাগ  ে র মেধ  রেয়েছ ‘বং থেক বাংলা’ (১৯৭৮), ‘ঘর ভা া ঘর’ (১৯৭৪), ‘উ র
পু ষ’  (১৯৭৭),  ‘সযূ সবজু র ’  (১৯৮০),  ‘একাল িচরকাল’  (১৯৮৪),  আ জীবনী  ‘নদী িনরবিধ’
(২০১১) ইত ািদ। িরিজয়া রহমান এ েশ পদক ছাড়াও বাংলা একােডিম সািহত  পুর ার, যেশার সািহত
পিরষদ পুর ার, বাংলােদশ লিখকা সংঘ ণপদক এবং অন া সািহত  পুর ারসহ আরও অেনক পুর ার
পেয়েছন।

িচিকৎসকেদর উ িশ ার জন  িবেদশ পাঠােনা হেব: ধানমনী https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/210545/িচিকৎসকেদর-...

2 of 2 8/18/2019 11:07 AM


