
িচিকৎসা িব ােনর উ য়েন সরকার সবিকছু করেব ॥ ধানম ী
কািশত: ১৭ - আগ , ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

জনক  ড  ॥ ধানম ী শখ হািসনা দেশ িচিকৎসা িব ােনর আরও উ য়েনর ওপর ােরাপ কের বেলেছন,
এজ  সরকার েয়াজনীয় সবিকছু করেব। িতিন বেলন, িশ ক ও সংি  অ েদর িবেদেশ পাঠােনাসহ িশ া ও
উ িশ ার জ  আমরা েয়াজনীয় সবিকছু করব।  খবর বাসসর।

শখ হািসনা বেলন, আমােদর দেশ রােবয়া ও রােকয়া জমেজর সফল অে াপচােরর মেতা আরও জিটল কাজ
যােত করা যায় সজ  আমরা সব ধরেনর িশ ার ব ব া করব।  ধানম ী স িত ঢাকার িসএমএইচ-এ জমজ
িশ র সফল অে াপচারকারী বাংলােদশী ও হাে রীয় িচিকৎসক এবং অ  কমচারীেদর সম েয় গিঠত িচিকৎসক
দেলর উে েশ ভাষেণ একথা বেলন। শখ হািসনা বেলন, এ জমজ িশ র অে াপচােরর মাধ েম বাংলােদেশর
িচিকৎসকরা িবশাল অিভ া অজন কেরেছন। এখন আমরা এ সাফেল র ধারা অব াহত রাখার মাধ েম িচিকৎসা
িব ােনর আরও উ য়েন মেনািনেবশ করব। বার স ায় গণভবেন এক অ ােন আমড ফােসস মিডক াল
সািভেসর মহাপিরচালক মজর জনােরল মাঃ ফিশউর রহমান, িডিজএমএস-এর কনসালেট ট সাজন জনােরল
মজর জনােরল মাহববুরু রহমান, ড. হািবেব িম াত এমিপ, হাে রীয় িচিকৎসক দেলর ডাঃ কসােপািড, ডাঃ
কােসািক  এবং  পাটািক  ব ব  রােখন।  এছাড়া  রােবয়া- রােকয়ার  িপতা  মাঃ  রিফ ল  ইসলামসহ  অ া

িচিকৎসক এবং সংি  কমকতারাও ব ব  রােখন।
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