
মাবাইল ফােনর মাধ েম নাগিরকগণ এখন সরকারী া  কে  কমরত িচিকৎসেকর কাছ থেক িবনামূেল  া  পরামশ 
িনেত পারেছন। সজন  বাংলােদেশর িত  জলা ও উপেজলা হাসপাতােল ( মাট ৪৮২  হাসপাতাল) 
এক  কের মাবাইল ফান দয়া হেয়েছ। আপিনও এই সবা হণ করেত পােরন। এসব মাবাইল ফােনর ন র ানীয় পযােয় 
চােরর ব ব া করা হেয়েছ। ২৪ ঘ া ব াপী কান না কান িচিকৎসক এই মাবাইল ফােনর কল িরিসভ কেরন। ানীয় 

জনগণ এসব মাবাইল ফােন ফান কের হাসপাতােল না এেসই িবনামূেল  িচিকৎসা পরামশ িনেত পােরন। 

এই সবা চালুর ফেল াম বা ত  এলাকায় বসবাসরত ধনী-গরীব সকেলর জন ই িবনামূেল  সরকারী িচিকৎসকেদর িনকট 
থেক িচিকৎসা পরামশ হেণর সুেযাগ সৃি  হেয়েছ। িনঝুম রােত, জ রী েয়াজেন বা পেথর দুরে র কারেণ িচিকৎসা পরামশ 
পেত আর দরী করার েয়াজন নই। হাতুেড় িচিকৎসেকর ার  হেয় ভুল বা অপিচিকৎসার ঝঁুিক নবারও েয়াজন নই। য 
িচিকৎসা বািড়েত বেসই স ব তার জন  হাসপাতােল আসার েয়াজন নই। য িচিকৎসা ােমর কিমউিন  ি িনেকই স ব 
তার জন  উপেজলা বা জলা হাসপাতােল যাওয়ার েয়াজন নই। আবার য রাগ  জ ল এবং আ  িচিকৎসা েয়াজন তার 
জন  অযথা এখােন সখােন ঘারাঘুিরেত সময় ন  না কের বড় হাসপাতােল যাওয়ার পরামশ ও পাওয়া স ব এক  মা  ফান 
কল কেরই। ব  মানুেষরাও রােগর েতই পরামশ িনেত পােরন িচিকৎসেকর। এর ফেল রাগ জ ল হওয়ার স াবনাও 
অেনক কেম যায়। 

দেশর সরকারী হাসপাতাল েলার বিহিবভােগ ব  রাগী আেস। সীিমত জনবল এবং ঔষধপ  িদেয় সব সময় মানস  সবা 
দােনর কাজ  তাই ক নই বেট। মাবাইল ফান া  সবার ব াপক চার হেল অেনক রাগী ঘের বেসই িচিকৎসেকর 

পরামশ নেবন। ফেল হাসপাতাল েলার উপর চাপ কমেব। তখন সীিমত জনবল ও স দ িদেয়ই আগত রাগীেদর ভােলা 
িচিকৎসা দয়া স ব হেব। রাগীেদর স ি ও বৃি  পােব। মাবাইল ফােন া  সবা কিমউিন  ি িনেকও স সারণ করা 
হেব। 
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