
িতিট িবভাগীয় শহের মিডেকল িব িবদ ালয় করা হেব :
ধানম ী

গাজীপুের গতকাল শখ ফিজলাতনু নছা মুিজব মেমািরয়াল কিপেজ শালাইজড হাসপাতাল ও নািসং
কেলেজর ১ম াতক সমাপনী অ ােন ধানম ী শখ হািসনা -বাসস

ধানম ী  শখ  হািসনা  বেলেছন,  া েসবার  পাশাপািশ  া িশ ার  সার  ও  মােনা য়েন  দেশর সব
িবভােগ  পযায় েম  মিডেকল  িব িবদ ালয়  াপেনর  পিরক না  নওয়া  হেয়েছ।  ঢাকার  পর  চ াম,
রাজশাহী ও িসেলেট মিডেকল িব িবদ ালয় এরই মেধ  কায ম  কেরেছ। গতকাল সকােল গাজীপুর
িসিট করেপােরশেনর কািশমপুেরর তঁতইুবািড় এলাকায় শখ ফিজলাতুন নছা মুিজব মেমািরয়াল কিপেজ
নািসং কেলেজর থম সমাবতেন ধান অিতিথর ভাষেণ এসব কথা বেলন িতিন। ধানম ী বেলন, িশ া ও
মানবস দ উ য়েন তার সরকার সরকাির ও বসরকাির িবিনেয়াগেক সমানভােব উৎসািহত করেছ। এর
উ ল দৃ া  শখ ফিজলাতুন নছা মুিজব মেমািরয়াল কিপেজ িবেশষািয়ত হাসপাতাল এবং নািসং কেলজ।

িতিন বেলন, নািসং পশােক স ানজনক আধিুনক করা হেয়েছ। সবার মধ  িদেয় মা েষর মন জয় করেত
নাসেদর িত আ ান জািনেয় বেলন, এই পশার উ য়েন আরও কাজ করেব তার সরকার।

হাসপাতাল া েণ আেয়ািজত এ অ ােন িবেশষ অিতিথ িছেলন জািতর জনক ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান
মেমািরয়াল  াে র  সহসভাপিত এবং  ব ব রু  ছাট মেয়  শখ  রহানা।  কাস স কারীেদর  হােত

সনদপ  তেুল  দন  ধানম ী। অ ােন  াগত ব ব  দন শখ ফিজলাতনু  নছা  মুিজব মেমািরয়াল

আপেডট : ১৯ সে র, ২০১৯ ০০:০০

গাজীপরু িতিনিধ
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কিপেজ হাসপাতাল ও নািসং কেলেজর িসইও মা.  তৗিফক িবন ইসমাইল। এ ছাড়া  াজুেয়শন ব া
িহেসেব ব ব  দন মালেয়িশয়ার লু অব মিডিসন কিপেজ হলথ কয়ার ইউিনভািসিট কেলেজর উপাচায
ও িডন েফসর দােতা ডা. লাকমান সাঈম। াজুেয়শন অজনকারী িশ াথীেদর মধ  থেক ২০১৪-১৫
িশ াবেষর িশ াথী খায় ল ইসলাম অ ােন িনজ  অ ভূিত ব  কের ব ব  দন। শখ হািসনা বেলন,
বরাবরই নািসং পশােক অবেহলার চােখ দখা  হেতা। তেব বতমান  সরকার নাসেদর যথােযাগ  স ান
িদেয়েছ। যার ফেল বতমােন া  খােতর অ তম পূণ পশা িহেসেব িবেবিচত হে  নািসং। নািসং
িশ ার মান আ জািতক পযােয় িনেত সংি েদর িনেদশ দন িতিন। মানবতার সবায় িনেজেদর উৎসগ
করেত নাসেদর িত আ ান জানান। এ ছাড়া নািসং পশায় আসার আ ানও জানান। ধানম ী শখ হািসনা
বেলন,  তার  সরকার দেশ ও িবেদেশ িবেশষািয়ত নাসেদর  মবধমান  চািহদার  জাগান  িদেত তােদর

িশ ণেক আ জািতক মােন উ ীত করার জ  কাজ কের যাে । িতিন বেলন, আমােদর িনেজেদরও এখন
চরু  নােসর  দরকার।  তা  ছাড়া  িবিভ  ইনি িটউট  কের  িদেয়িছ  সখােনও  আমােদর  িবেশষািয়ত
িশ ণ া  নাস দরকার হেব।

ইিতমেধ  িবেদশ থেকও নাসেদর িশ ণ িদেয় িনেয় আসিছ। িবেদেশ যমন িশ ণ চলেব তমিন দেশও
যন িশ ার মানটা  আ জািতক মােন  উ ীত হয় স ব ব াটাও আমরা নব। এ সময় া  ও পিরবার

কল াণম ী জািহদ মােলক মে  উপি ত িছেলন।

এ ছাড়াও অ ােন মুি যু িবষয়ক ম ী অ াডেভােকট আ ক ম মাজাে ল হক, েযাগ ব ব াপনা ও াণ
িতম ী ডা. মা. এনামুর রহমান, মেহর আফেরাজ চুমিক এমিপ, মুহা দ ইকবাল হােসন সবুজ এমিপ,

গাজীপুর িসিট করেপােরশেনর ময়র মাহা দ জাহা ীর আলম, গাজীপুর জলা পিরষেদর চয়ারম ান মা.
আখতারউ ামান মুখ উপি ত িছেলন। অ ােন িবনা জসিমন (২০১৪-১৫ িশ াবষ), পা  বিসেকর
িশ াথী কাম াহার (২০১৪-১৫ িশ াবষ) এবং রীনা আ ার (২০১৬-১৭ িশ াবষ)- ক ধানম ী পদক

দান কেরন ধান অিতিথ শখ হািসনা। ৭৯ জন িশ াথী, এর মেধ  ৫৭ জন পা  বিসেকর িশ াথী
থম  ব ােচ  াজুেয়শন  স  কেরন।  পের  ধানম ী  এবং  শখ  রহানা  াজুেয়শন  অজনকারী

িশ াথীেদর সে  ফেটােসশেন অংশ হণ কেরন।
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