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াফ িরেপাটার ॥ ধানম ী শখ হািসনার নােম গেড় ওঠা জাতীয় বান এ া ড াি ক সাজাির ইনি িটউেট চালু
হেত যাে  দেশর থম ি ন ব াংক। শখ হািসনার ৭৩তম জ িদেন িত ানিটর বতমান কায ম এবং ভিব ত
পিরক না জানােত শিনবার এক অ ােন এ কথা জানান ইনি িটউেটর সম য়ক সাম  লাল সন। িতিন বেলন,
বাংলােদেশ থম আ জািতক মানস  ি ন ব াংক িবধা চালু হেত যাে  এখােন। ফেল এই িত ান বিশ
পাড়া রাগীেদর িচিকৎসার ে  এিট যুগা কারী ভূিমকা পালন করেব। ি ন ব াংেক মৃতব ি র চামড়া বা ক

সংর ণ করা হয়। সই চামড়া পাড়া রাগীেদর াি ক সাজাির, এিসড দ  রাগীর িচিকৎসায় ব বহার করা হয়।
সাম  লাল সন জানান, এিট বাংলােদেশর একমা  সরকারী হাসপাতাল, যখােন রেয়েছ হিলপ াড। যােত জ রী
িভি েত রাগীেদর ত সবা িনি ত করা স ব হেব। জাতীয় বান ইউিনেট পিরচালক অধ াপক আবুল কালাম
আজাদ জানান, এখােন দশিট আধুিনক অপােরশন িথেয়টার রেয়েছ। যার মেধ  চারিটেত ২৪ ঘ া সবা দয়া হেব।
এখােন হাইপারবািরক অি েজন থরািপর মাধ েম াসনালী পুেড় যাওয়া এবং দীঘিদন না কােনা েতর আধুিনক
িচিকৎসা িনি ত করা যােব। িতিন জানান, ধানম ীর জ িদেন আমােদর ত াশা, আমরা যন এই ইনি িটউট
স েক তার ত াশা েলা, তার েলােক বা বািয়ত করেত পাির। বাংলােদশ মিডক াল এ ােসািসেয়শেনর
সভাপিত মা ফা জালাল মিহউ ীন বেলন, আমরা অেনক গিবত এবং আমােদর কােছ এিট অত  আনে র িবষয়
য, ধানম ী দেশর বাইের থেক যত েলা পুর ার লাভ কেরেছন, তার বিশরভাগই া  খােতর উ য়েনর

জ । অ ান শেষ ধানম ীর জ িদন উপলে  িবেশষ মানাজাত ও দায়া করা হয়। উে খ , গত বছর ২৪
অে াবর ঢাকা মিডক াল কেলজ হাসপাতাল সংল  চানখাঁরপুল এলাকায় ময়র হািনফ াইওভােরর পােশ ১২
তলা শখ হািসনা জাতীয় বান এ া ড াি ক সাজাির ইনি িটউট  উে াধন কেরন ধানম ী শখ হািসনা।
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