
“বাবার হাতে পাচঁ আর মেতের হাতে পাঁচশ’র গল্প” 

                                                 ডাাঃ সােন্ত লাল মসন 

বান ন এন্ড প্লাস্টিক সার্নাস্টর এখন আোতের মেতশ অতনক আতলাস্টচে একটা স্টবষে। স্টকন্তু একটা সেে 

স্টিতলা যখন এই প্লাস্টিক সার্নাস্টরর মসবাটিই বাাংলাতেতশ স্টিতলা না। স্বাধীনোযুদ্ধ-উত্তর বাাংলাতেতশ যুদ্ধাহে 

মুস্টিতযাদ্ধারা যখন পঙ্গুত্ব বা অঙ্গহানীর মকাতনা সোধান পাস্টিতলননা মস রকে এক সেতে র্াস্টের স্টপো 

বঙ্গবন্ধু মশখ মুস্টর্বুর রহোন সাতবক পঙ্গু হাসপাোতল যান োতের মেখতে। মসই সেতেই উস্টন অনুভব কতরন 

মেতশ প্লাস্টিক সার্নতনর প্রতোর্নীেো। অস্টে অল্প সেতেই স্টেস্টন আতেস্টরকা মেতক ডাাঃ আর ময গ্রাি সাতহবতক 

স্টনতে আতসন মুস্টিতযাদ্ধাতের স্টচস্টকৎসার র্ন্য। এভাতবই োঁর হাে মেতক শুরু হে এই মেতশ প্লাস্টিক সার্নাস্টরর 

ইস্টেহাস। এখন মযই ইন্সটিটিউট এর নাে র্ােীে ট্রো ও অতে নাতপস্টডক পুন নবাসন ইন্সটিটিউট বা সাংতেতপ 

স্টনতটার। োত্র পাঁচ মবড স্টেতে শুরু বাাংলাতেতশর প্লাস্টিক সার্নাস্টর।  

এরপতরর গল্প আরও অস্টভনব। আর ময গ্রাি সাতহব ইস্টন্ডোন একর্ন প্লাস্টিক সার্নাস্টর স্টবতশষজ্ঞ ডাাঃ 

পারতভর্ মবর্স্টলল মক আতনন এই মেতশ প্লাস্টিক সার্নাস্টরর মসবা সম্প্রসারণ করতে। োর সাতে আস্টে এবাং ডাাঃ 

োতর্ে স্টেতল কার্ শুরু কস্টর। এরপর ১৯৮১ সাতল ইাংল্যান্ড মেতক অধ্যাপক ডাাঃ শহীদুল্লাহ স্যার বাাংলাতেশ 

স্টিতর আতসন এবাং ঢাকা মেস্টডতকল এ কার্ শুরু কতরন। আস্টে মসই সেতে ১৯৮৬ সাতল ঢাকা মেস্টডতকল কতলর্ 

হাসপাোতল কার্ শুরু কস্টর এবাং অধ্যাপক শহীদুল্লাহ স্টেস্টনই প্রেে বাাংলাতেতশ একটা স্বেন্ত্র বান ন ইউস্টনট এর 

প্রস্তাব উত্থাপন কতরন স্টকন্তু দুভনাগ্যর্নকভাতব উস্টন ো মেতখ মযতে পাতরন স্টন। মসই সেে গুতলাতে বান ন ও 

প্লাস্টিক সার্নাস্টরর মরাগীতের খুব দুরবস্থা স্টিতলা। মকাতনা আলাো ওোড ন না োকাে স্টেতনর পর স্টেন মরাগীরা 

স্টবস্টভন্ন ওোতড নর বারান্দাে োকতো, স্টনস্টে নষ্ট মকাতনা প্রতটাকল অনুসরণ কতর োতের মকাতনা মসবা মেওো মযতো 

না, অপাতরশন এর স্টশস্টডউল ও পাওো মযতো না। এইরকে সেেগুতলাতেই একস্টেন বেনোন োননীে প্রধানেন্ত্রী 

ঢাকা মেস্টডতকল কতলর্ হাসপাোতল এই অস্টিেগ্ধ মরাগী মেখতে আতসন এবাং োতের দুে নশা মেতখ আোতক 

বতলন, “ সােন্ত এতের র্ন্য আলাো র্ােগা মখাঁর্”  

অবতশতষ ঢাকা মেস্টডতকল এর প্রাঙ্গতণর সাতেই বস্টস্ত স্টিতলা, মসটাতক অন্যত্র সস্টরতে একটা ৫০ মবতডর 

হাসপাোল শুরু করা হে ২০০৩ সাতল। পরবেীতে মরাগীর চাতপ খুব দ্রুেই মসটিতক ১০০ মবতড রূপান্তস্টরে করতে 

হে। েবুও স্টহেস্টসে মখতে হে, এতো মপাড়া মরাগীর মেতশ। আর হতবই বা না মকন, সারা বাাংলাতেশ মেতক এই সব 

মরাগী পাঠিতে মেওো হে ঢাকাে। এরই োতে ২০০৯ সাতল ঘতট স্টনেেস্টলর ভোবহ অস্টি দুঘ নটনা। সীস্টেে মলাকবল 

আর সাের্থ্ন স্টেতে আেরা যুদ্ধ কতর মগলাে। অন্যস্টেতক বান ন এন্ড প্লাস্টিক সার্নাস্টরর মরাগীর সাংখ্যা স্টেন স্টেন বাড়তি। 

মরাগীর র্ােগা মেওোর মবড িাঁকা োতক না। একই স্টবস্টডাংতের আনাতচ কানাতচ মরাগী মরতখ এটাতকই আেরা 

স্টেনশ মবতড রূপান্তর করলাে। স্টকন্তু বাস্তবো হতি মরাগীর সাংখ্যা অতনক মবস্টশ। ৫০০ এর নীতচ মরাগী কখতনাই 

নাতে না। এরই োতে আবার ভোবহ স্টনষ্ঠুরোর স্বােী হে বাাংলাতেশ । ২০১৪-২০১৫ সাতলর স্মরণকাতলর মসই 

স্টনষ্ঠুরোর অস্টিসন্ত্রাস। সাধারণ অসহাে োনুষ েগ্ধ হতে আরয় ে স্টনস্টিল বান ন ইউস্টনতট। আবারও আেরা আোতের 

সীস্টেে মলাকবল স্টেতে এই স্টবশাল সাংখ্যক মরাগীতক সাোল স্টেলাে, স্টচস্টকৎসা স্টেলাে। এরই োতে োননীে 

প্রধানেন্ত্রী র্নতনত্রী মশখ হাস্টসনার নর্তর আসতলা ময এই ইউস্টনট টি যতেষ্ট নে এতো মপাড়াতরাগীতের স্টচস্টকৎসার 

র্ন্য।  

২০১৫ সাতলর মিব্রুোস্টর োতস োননীে প্রধানেন্ত্রী প্লাস্টিক সার্নাস্টরর আন্তর্নাস্টেক কনিাতরন্স উতদ্ধাধন 

করতে আতসন। প্লাস্টিক সার্নাস্টরর কাতর্র পস্টরস্টধর উপর একটা ববজ্ঞাস্টনক মপ্রতর্তেশন মেতখ োননীে প্রধানেন্ত্রী 

উপলস্টি কতরন ময বাাংলাতেতশ আসতল এখন একটা বান ন ও প্লাস্টিক সার্নাস্টর ইন্সটিটিউতটর খুব প্রতোর্ন। কারণ 

প্লাস্টিক সার্নাস্টর োতন শুধু বাতন নর মরাগীই না বরাং র্ন্মগে ত্রুটি , কযান্সার দুঘ নটনাগ্রস্ত মরাগীতের র্ীবন ও অঙ্গ 

স্টিস্টরতে স্টেতে পাতর, স্টবস্টিন্ন হওো অঙ্গ প্রস্টেস্থাপন করতে। োরই আতলাতক উস্টন স্টেকস্টনতে নশনা মেন যাতে 

বাাংলাতেশ এ একটা স্টবশ্বোতনর ইন্সটিটিউট স্থাপন করার সতব নাচ্চ মচষ্টা কস্টর আেরা। উনার প্রেযে েত্ত্বাবধাতন োত্র 

স্টেন বিতরর েতধ্য আেরা সেে হতেস্টি বাাংলাতেতশর বুতক স্টবতশ্বর সবতচতে বতড়া প্লাস্টিক সার্নাস্টর ইন্সটিটিউট 

প্রস্টেষ্ঠা করতে। একোত্র চােনা মে আতি ৪৫০ শয্যা স্টবস্টশষ্ট প্লাস্টিক সার্নাস্টর ইন্সটিটিউট। আর আোতের মশখ 

হাস্টসনা ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অি বান ন এন্ড প্লাস্টিক সার্নাস্টর ৫০০ শয্যা স্টবস্টশষ্ট অেযাধুস্টনক একটা হাসপাোল 



মযখাতন বান ন ও প্লাস্টিক সার্নাস্টর মরাগীতের সোন ভাতগ ভাগ কতর মসবা মেওো হে। এই ইন্সটিটিউট এ আতি মপাড়া 

মরাগীতের র্ন্য অেযাধুস্টনক সব সুস্টবধা।  

 

-০২- 

আন্তর্নাস্টেক োতনর বান ন ট্াাংক, ৪০ শয্যার আইস্টস ইউও, এইচ স্টড ইও, আলাো ওটি কেতপ্লক্স। এর 

পাশাপাস্টশ আতি প্লাস্টিক সার্নাস্টরর আলাো ওটি কেতপ্লক্স , উন্ড মকোর মসোর, মলর্ার মসোর, মহোর ট্রান্সপ্লাে 

মসোর। আতি কযাডাভাস্টরক স্টিন ল্যাব, প্লাস্টিক সার্ননতের উৎকষ নো বাড়াতনার র্ন্য স্টিল ল্যাব, মট্রস্টনাং মসোর। 

এই আঠাতরা েলা ইন্সটিটিউতটর শীতষ ন আতি মহস্টলপ্যাড সুস্টবধা যার োধ্যতে র্রুস্টর মরাগীর দ্রুে পস্টরবহণ স্টনস্টিে 

করা যাতব। আস্টে স্বপ্ন মেস্টখ এই মহস্টলপ্যাড এ অদূর ভস্টবষ্যতে মরাগী আসতব বস্টহস্টব নশ্ব মেতক আর আোতের মেতশর 

স্টচস্টকৎসা ব্যবস্থার সুনাে িস্টড়তে পড়তব সেগ্র স্টবতশ্ব। পস্টরপূণ ন হতব প্রধানেন্ত্রীর মসই স্বপ্ন।  

আেরা বলতে পারতবা আেরা প্রস্টেষ্ঠা করতে মপতরস্টি স্টবশ্বোতনর ইন্সটিটিউট। আর পস্টরতশতষ, মযই কো 

না বলতলই নে র্াস্টের স্টপো বঙ্গবন্ধুর হাে স্টেতে মযই পাঁচ মবতডর োধ্যতে যাত্রা শুরু হতেস্টিল বাাংলাতেশ আর্ 

২০১৮ সাতল োরই সুতযাগ্য কন্যা র্নতনত্রী মশখ হাস্টসনার হাতে ৫০০ মবতডর ইন্সটিটিউট রূপান্তস্টরে হতেতি। এই 

হতি প্লাস্টিক সার্নাস্টরর “বাবার হাতে পাঁচ আর মেতের হাতে পাঁচশ’র গল্প” র্াস্টের স্টপো বঙ্গবন্ধুর র্ন্মশেবষ ন এ 

এই গল্পটা সবার র্ানা োকা প্রতোর্ন। 
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