
      
ডা. শাnন ুেসন

iিnয়ান  েমিডেকল  aয্ােসািসেয়শেনর  সভাপিত  রাজয্  সভার  সদসয্  ডা.  শাnনু  েসন  বেলেছন,  বাংলােদেশর
মানেুষর  িচিকৎসায়  ভারত  িনভর্ রতা  কমােত  সমিnত  uেদয্াগ  pেয়াজন।  eর  মাধয্েম  যােত  ভারেতর
িচিকৎসকরা বাংলােদেশ eবং বাংলােদেশর িচিকৎসকরা ভারেত িগেয় েসবা িদেত পােরন। aিভjতা িবিনমেয়
সুপার েsশাল েযমন- কয্াnার, িলভার, িনuেরা, িকডিন িবষেয় বাংলােদেশ েসবার মান বাড়েব। গতকাল
রাজধানীর বসুnরা আবািসক eলাকায় is oেয়s িমিডয়া gেপর কনফােরn কেk আলাপচািরতায় তৃণমলূ
কংেgেসর সংসদ সদসয্ ei িবেশষj িচিকৎসক eমন মnবয্ কেরন। e সময় uপিsত িছেলন ভারতীয় iেয়াগা

 ডা. সতয্িজত িব াস eবং পি মব  iেয়াগা o নয্াচােরাপয্ািথ কাuিnেলর সভাপিত ব ভূষণ ডা. তুষার
শীল।  ডা.  শাnনু  েসন  বেলেছন,  ভারেতর  eবং  বাংলােদেশর  জনসংখয্ার  aেনক  পাথর্কয্  থাকেলo
বসবাসকারীেদর  ঘনেtর  কারেণ  তুলনা  হেতi  পাের।  sাsয্  মানুেষর  েমৗিলক  aিধকার।  aথচ  sাsয্  খােত
ভারেতর বােজেট বরাd করা হেয়েছ 1 দশিমক 1 শতাংশ, বাংলােদেশ 2 দশিমক 5 শতাংশ। আেমিরকােত
জনsােsয্র জনয্ বােজেট বরাd রেয়েছ 18 শতাংশ। তাi েসবার মান বাড়ােত সরকারেক aবশয্i sাsয্ খােত
বরাd  বাড়ােত  হেব।  eর  মেধয্i  পি মবে  রাজয্  সরকার  ‘sাsয্  সাথী’  pকেlর  আoতায়  িবনামূেলয্
sাsয্েসবা েদoয়া  কেরেছ। সরকাির হাসপাতােল িসিটsয্ান, eমআরআi েসবা েদoয়া হেc িবনামেূলয্।
েরাগীর িচিকৎসা বয্য় 5 লাখ িপ পযর্n রাজয্ সরকার বহন কের থােক। বাংলােদশ-ভারত েযৗথভােব কাজ
করেল  ‘ekেচ  টু  ি  েহলথ’ েpাgাম  বাংলােদেশo   করা  েযেত  পাের।  ভারেত  খুব  কম  খরেচ  ভােলা
মােনর েসবা িনি ত করার েচ া চলেছ। দiু েদেশর িচিকৎসকেদর ekেচ  েpাgাম eবং কােজর পিরেবশ
িনি ত করেল িচিকৎসা েসবার মান আরo বাড়েব। েদেশ সব েসবা িনি ত করেত পারেল েরাগীেদর aনয্
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েদেশ  যাoয়ার  খরচ  eবং  যাতায়ােতর  েভাগািn  কমেব।  ভারেতর  আসাম  রােজয্  জাতীয়  নাগিরকপি  বা
eনআরিস িনেয় েবশ িকছুিদন ধেরi রেয়েছ আেলাচনা o uৎক া। e িবষেয় পি ম বে র রাজয্ সরকােরর
ভাবনা  জানেত  চাoয়া  হেয়িছেল  তৃণমলূ  কংেgেসর  সংসদ  সদসয্  ডা.  শাnনু  েসেনর  কােছ।  িতিন  বেলন,
eনআরিস eখন ভারেতর aভয্nরীণ রাজনীিতর িবষয় হেয় েগেছ। eনআরিস তািলকায় আসােমর 19 লাখ
মানেুষর নাম বাদ পেড়েছ। aথচ ব  বছর ধের তারা েসখােন বসবাস করেছ। তােদর আধার কাডর্ , েরশন
কাডর্ ,  েভাটার  কাডর্  আেছ।  ei  মানষুেদর  েভােট  িজেত  কাuিnলর,  eমিপ,  eমeলe,  মুখয্মntী,  pধানমntী
হেয়েছন। তােদর aেনেকর সnান হয়েতা কািগর্েলর যুেd েদেশর জনয্ pাণ িদেয়েছন। eখন হঠাৎ কের তােদর
বলা হেc তারা ভারেতর নাগিরক না। ei আেnালেন তৃণমলূ কংেgস  েথেক ভুkেভাগী মানেুষর পােশ
িছল,  আেছ  eবং  থাকেব।  আমােদর  েনtী  পি মবে র  মুখয্মntী  eনআরিস  আেলাচনার   েথেকi  ei
ভুkেভাগী মানেুষর জনয্ লড়েছন।
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