
৭ম আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞাতিক সম্মেলি  

৩য় এতিয়াি-ইউম্ম াতিয়াি স্কুল অৈ ইউম্ম ালতর্ ককাস জ ২০১১  

ভাষণ  

মািিীয় প্রধািমন্ত্রী  

কিখ হাতসিা  

প্যাি প্যাতসতিক কসািা গাঁও কহাম্মেল, িতিৈা , ২৩ মাঘ ১৪১৭, ০৫ কিব্রুয়াত  ২০১১  

 

তৈসতমল্লাতহ   াহমাতি   াতহম  

অনুষ্ঠাম্মি  সভািতি,  

সোতিি সহকমীবৃন্দ,  

সংসদ সদস্যগণ,  

কদিী তৈম্মদিী ইউম্ম ালতর্স্ট ও তিতকৎসকবৃন্দ,  

উিতিি সুতধমন্ডলী,  

            আসসালামু আলাইকুম and Good Morning to you all.  

ৈাংলাম্মদি এম্মসাতসম্ময়িি অৈ ইউম্ম ালতর্কযাল সার্জিস, ইউম্ম াতিয়াি স্কুল অৈ ইউম্ম ালর্ী এৈং ইউম্ম ালতর্কযাল 

এম্মসাতসম্ময়িি অৈ এতিয়া  সমতিি উম্মযাম্মগ আম্ময়াতর্ি ৭ম আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞাতিক সম্মেলম্মি  উম্মবাধিী অনুষ্ঠাম্মি সৈাইম্মক আতম 

আন্তত ক শুম্মভচ্ছা র্ািাই।  

আতম গভী  শ্রদ্ধা  সাম্মে স্ম ণ ক তি সৈ জকাম্মল  সৈ জম্মশ্রষ্ঠ ৈাঙাতল, র্াতি  তিিা ৈঙ্গৈন্ধু কিখ মুতর্বু   হমািম্মক। ি ম 

শ্রদ্ধা  সাম্মে স্ম ণ ক তি ৈায়ান্ন  ভাষা িহীদম্মদ । স্ম ণ ক তি র্ািীয় িা  কিিাম্মক। গভী  শ্রদ্ধা র্ািাতচ্ছ ৩০ লাখ িহীদ এৈং ২ 

লাখ তির্ জাতিি মা-কৈািম্মক, র্াঁম্মদ  সম্মৈ জাচ্চ আত্মিযাম্মগ অতর্জি হম্ময়ম্মি আমাম্মদ  মহাি স্বাধীিিা।  

সুতধবৃন্দ,  

            র্াতি  তিিা ৈঙ্গৈন্ধু কিখ মুতর্ম্মৈ  স্বপ্ন তিল র্িগম্মণ  কমৌতলক প্রম্ময়ার্ি তহম্মসম্মৈ তিতকৎসা ব্যৈিা  উন্নতি সাধি ক া। 

িাই ৈাংলাম্মদম্মি  সংতৈধাম্মি  ১৫ অনুম্মচ্ছম্মদ অন্ন, ৈস্ত্র, আশ্রয় ও তিক্ষা  িািািাতি তিতকৎসাম্মকও র্ীৈি ধা ম্মণ  কমৌতলক 

উিক ণ তহম্মসম্মৈ তিতিি ক া হম্ময়ম্মি।  

ৈঙ্গৈন্ধু ‘সবুর্ তৈপ্লৈ' এ  মাধ্যম্মম র্িগম্মণ  ভাম্মি  ব্যৈিা কম্ম ি। িািািাতি যুদ্ধতৈধ্বস্ত কদম্মি  তিক্ষা ও তিতকৎসা 

ব্যৈিা কেম্মল সার্াম্মিা শুরু কম্ম ি। তিতি তিতকৎসকম্মদ  িাকু ী প্রেম কশ্রণীম্মি উন্নীি কম্ম ি।   

এ ই ধা াৈাতহকিায় ৈাংলাম্মদি আওয়ামী লীগ র্খিই কদি িত িালিা  দাতয়ত্ব গ্রহণ কম্ম ম্মি িখিই কদম্মি  সাধা ণ 

মানুম্মষ  কমৌতলক িাতহদাগুম্মলা পূ ম্মণ সৈ জাত্মক প্রম্মিষ্টা তিম্ময়ম্মি। ১৯৯৬-২০০১ কময়াম্মদ আম া কদম্মি  স্বািয ব্যৈিা  উন্নয়ম্মি 

অম্মিকগুম্মলা গুরুত্বপূণ জ প্রকল্প ৈাস্তৈায়ি কম্ম তি। ন্যািিাল ইিতস্টটিউে অৈ তকডিী তডতর্ম্মর্র্ এন্ড ইউম্ম ালর্ী হাসিািাল প্রতিষ্ঠা 

িা ই একটি উদাহ ণ।  

তকডিী এৈং ইউম্ম ালর্ী ক াম্মগ  তিতকৎসা খুৈই সংম্মৈদিিীল। কদম্মি ৈিজমাম্মি তকডিী ও ইউম্ম ালর্ী ক াগী  সংখ্যা প্রায় 

এক ককাটি ৬০ লক্ষ।  

মাত্র ১১টি তিতকৎসম্মক  িদ সৃতষ্ট কম্ম  এ তৈষম্ময় তিতকৎসা শুরু হয় ১৯৬৫ সাম্মল । িম্মল োকা িহম্ম   মম্মধ্যই এ তিতকৎসা 

সীমাৈদ্ধ তিল।  

িয্যা সংখ্যা, প্রম্ময়ার্িীয় কলাকৈল ও অৈকাঠাম্মমাগি স্বল্পিা  কা ম্মণ সা া কদি কেম্মক আগি ক াগীম্মদ  তিতকৎসা কিম্মি 

অম্মিক তদি অম্মিক্ষা ক ম্মি হম্মিা। তকডিী ও ইউম্ম ালর্ী হাসিািাল প্রতিষ্ঠা  িম্মল এ সমস্যা অম্মিকাংম্মিই সমাধাি হম্ময়ম্মি।  

তৈএিতি-র্ামাি কর্াে স কা  ক্ষমিায় এম্মস হাসিািালটিম্মি র্িৈল ও সুম্মর্াগ-সুতৈধা ৈাড়ায়তি। িম্মল হার্া  হার্া  

ক াগী কদম্মি  উচ্চ তডগ্রীধা ী ইউম্ম ালতর্স্টম্মদ  তিতকৎসা কসৈা প্রাতি কেম্মক ৈতিি হম্ময়ম্মি।  



এখি কেম্মক এ তিতকৎসা কিম্মি র্িগণম্মক আ  োকামুখী হম্মি হম্মৈ িা। আর্ কেম্মক োকা, িট্টগ্রাম িাড়াও আম্ম া দিটি 

কর্লা  ৈাম্ম াটি কমতডকযাল কম্মলর্ হাসিািাম্মল ইউম্ম ালর্ী তিতকৎসা সুতৈধা সম্প্রসাত ি ক া হম্মচ্ছ। ইউম্ম ালতর্স্টম্মদ  ১৫০ টি িদ 

সৃতষ্ট ক া হম্ময়ম্মি - এখি িদায়ি িলম্মি।  

সুতধমন্ডলী,  

আমাম্মদ  গি স কাম্ম   সময় গ্রামািম্মল ১৮ হার্া  কতমউতিটি তিতিক িািম্মি  উম্মযাগ তিম্ময়তিলাম। উম্মেশ্য তিল, 

প্রতি িয় হার্া  মানুম্মষ  র্ন্য একটি কম্ম  তিতিক প্রতিষ্ঠা ক া।  

প্রায় ১১ হার্া  কতমউতিটি তিতিক তিম জাণ ক া হয়। তিতকৎসা কসৈাম্মক গ্রাম ির্ জাম্ময় সম্প্রসাত ি ক া হয়। তৈএিতি-

র্ামায়াি কর্াে স কা  এ তিতিকগুম্মলা ৈন্ধ কম্ম  কদয়।  

আম া এৈা  দাতয়ত্ব গ্রহম্মণ  ি  এ ির্ জন্ত ১০,৩৩৩টি তিতিক পুি ায় িালু কম্ম তি। এগুম্মলাম্মি প্রােতমক স্বািয িত ির্ জা   

ঔষধ ও র্ন্মতিয়ন্ত্রণ সামগ্রী এৈং স্বািয, পুতষ্ট, িত ৈা  িত কল্পিা ইিযাতদ তৈষম্ময় ি ামি জ কদওয়া হম্মচ্ছ। আতম আিা কত  ২০১৪ 

সাম্মল  মম্মধ্য সা াম্মদম্মি ১৮ হার্া  কতমউতিটি তিতিক পূণ জরূম্মি িালু ক া সম্ভৈ হম্মৈ।  

এখি লাল-সবুম্মর্  স্বিন্ত্র কমাড়ম্মক ককন্দ্রীয়ভাম্মৈ ঔষধ ক্রয় ক া হম্মচ্ছ। এ  িম্মল স কাত  ঔষধ ৈাইম্ম  তৈতক্র ৈন্ধ হম্ময়ম্মি। 

অিিয় ক াধ হম্ময়ম্মি। প্রস্ত্তুিকা ী প্রতিষ্ঠাি কেম্মক স াসত  ক্রম্ময়  িম্মল একই োকায় কৈতি ঔষধ ককিা র্াম্মচ্ছ। সময়মি স ৈ াহ 

ক া র্াম্মচ্ছ। ক াগীম্মদ  ঔষধ প্রাতি ৈহুগুম্মণ বৃতদ্ধ কিম্ময়ম্মি।  

সুতধবৃন্দ,  

           আম া স্বািযখাম্মি র্িৈল বৃতদ্ধ এৈং শূন্যিদ পূ ম্মণ  র্ন্য কার্ কম্ম  র্াতচ্ছ। ইম্মিামম্মধ্য ৪,৩৩১ র্ি তিতকৎসক; ১,৭৪৭ 

র্ি িাস জ এৈং ৬,৩৯১ র্ি স্বািয সহকা ী তিম্ময়াগ কদয়া হম্ময়ম্মি। কতমউতিটি তিতিম্মক  র্ন্য ১৩ হার্া  ৫০০ কতমউতিটি 

কহলেম্মকয়া  কপ্রাভাইডা  তিম্ময়াম্মগ  প্রতক্রয়া িলম্মি। তৈতভন্ন হাসিািাল ও স্বািয কমম্মপ্লম্মে ৩২ হার্া  তৃিীয় ও িতুে জ কশ্রণী  

কম জিা ী  তিম্ময়াগ প্রতক্রয়া িলম্মি। এিাড়া স্বািয খাম্মি প্রেম কশ্রণী -১,৪২০টি, তবিীয় কশ্রণী -৬২টি, তৃিীয় ও িতুে জ কশ্রণী -১,১৮২টি 

নুিি িদ সৃতষ্ট ক া হম্ময়ম্মি।  

           তৈতভন্ন স্তম্ম  প্রায় তিি হার্া  তিতকৎসকম্মক িম্মদান্নতি ও তসম্মলকিি কগ্রড কদয়া হম্ময়ম্মি। অন্যান্য কযাডাম্ম   সাম্মে সামঞ্জস্য 

সৃতষ্ট ও িম্মদান্নতি ত্ব াতিি ক া  উম্মযাগ কিয়া হম্ময়ম্মি। স্বািয কযাডাম্ম   একাম্মডতমক িম্মদ িম্মদান্নতি িদ্ধতি সহর্ীক ণ ক া 

হম্মচ্ছ। িাস জম্মদ  িাকু ী তৃিীয় কশ্রণী কেম্মক তবিীয় কশ্রণীম্মি উন্নীি ক া হম্ময়ম্মি।  

সুতধমন্ডলী,  

            তৈগি দুই ৈিম্ম  স কাত  ির্ জাম্ময় র্ম্মিাম্ম  একটি িতুি কমতডম্মকল কম্মলর্ িালু ক া হম্ময়ম্মি। কুতষ্টয়া, সািক্ষী া, 

তকম্মিা গঞ্জ ও  াঙামাটিম্মি কমতডম্মকল কম্মলর্ প্রতিষ্ঠা  উম্মযাগ কিয়া হম্ময়ম্মি। তিিটি ইিতষ্টটিউে অৈ কহলে কেকম্মিালতর্ িালু ক া 

হম্ময়ম্মি। ১১টি িাতসং ইিতষ্টটিউম্মে  কার্ জক্রম শুরু হম্ময়ম্মি।  

কৈস কা ী ির্ জাম্ময় তিিটি িতুি কমতডম্মকল কম্মলর্, একটি কডন্টাল কম্মলর্, তিিটি কহাতমওপ্যাতেক কমতডম্মকল কম্মলর্ এৈং 

৪০টি  কৈতি কমতডম্মকল অযাতসস্টযান্ট কেতিং স্কুল ও ইিতস্টটিউে অৈ কহলে কেকম্মিালতর্ প্রতিষ্ঠা ক া  অনুম্মমাদি কদয়া হম্ময়ম্মি।  

তিতকৎসা িাম্মস্ত্র গম্মৈষণা কর্া দা  ক া  লম্মক্ষয ৈঙ্গৈন্ধু কিখ মুতর্ৈ কমতডকযাল তৈশ্বতৈযালয়ম্মক কসন্টা  অৈ এম্মেম্মলন্স 

তহম্মসম্মৈ গম্মড় কিালা হম্মচ্ছ। এ র্ন্য ৪৮৪ ককাটি োকা  একটি প্রকল্প হাম্মি কিয়া হম্ময়ম্মি। কমৌতলক গম্মৈষণা  িািািাতি প্রাম্ময়াতগক 

গম্মৈষণাও ক ম্মি হম্মৈ। র্াম্মি ক াগী কম খ ম্মি তিতকৎসা কিম্মি িাম্ম । ক াগ তি ামম্ময়  কিম্ময় ক াগ র্াম্মি িা হয় কস তদম্মক ির্  

তদম্মি হম্মৈ। তিতকৎসম্মক  মম্মধ্য গ্রাম্মম কেম্মক সাধা ণ মানুষম্মক কসৈা কদয়া  মািতসকিা গম্মড় তুলম্মি হম্মৈ।  

           হাসিািাম্মল ইমাম্মর্জতন্স কসৈা  মাি ৈাড়াম্মিা হম্ময়ম্মি। কমতডম্মকল কম্মলর্ ও তৈম্মিষাতয়ি হাসিািালগুম্মলাম্মি কাতড জয়াক 

সার্জা ী তৈভাগ কখালা হম্মচ্ছ। স কাত  ও কৈস কাত  কমতডকযাল কম্মলম্মর্ ভতিজ প্রতক্রয়ায় ন্যযিিম মাি তিতিি ক া হম্ময়ম্মি।  

তৈতভন্ন হাসিািাম্মল ২২৩টি িতুি অযামু্বম্মলন্স তৈি ণ ক া হম্ময়ম্মি। প্রেমৈাম্ম   মি ১০টি কিৌ-অযামু্বম্মলন্স ক্রয় ক া  

উম্মযাগ কিয়া হম্ময়ম্মি।  

            মািসেি ঔষধ উৎিাদি তিতিি ক ম্মি ঔষধ প্রিাসি িত দি ম্মক অতধদিম্ম  রূিান্ত  ক া হম্ময়ম্মি। ড্রাগ কেতস্টং 

ল্যাৈম্ম ে ীম্মক আন্তর্জাতিক মাম্মি উন্নীি ক া  উম্মযাগ কিয়া হম্ময়ম্মি।  



আমাম্মদ  ঔষধ তিল্প একটি অিযন্ত সম্ভাৈিাময় খাি। কদম্মি প্রম্ময়ার্িীয় ঔষম্মধ  িিক া ৯৭ ভাগ কদিীয় উৎিাদি 

কেম্মকই কমোম্মিা সম্ভৈ হম্মচ্ছ। প্রায় ৮০টি কদম্মি আমাম্মদ  ঔষধ  িাতি হম্মচ্ছ। গি অে জৈিম্ম  ৪ ককাটি ডলাম্ম   কৈতি  িিাতি 

হম্ময়ম্মি। তদি তদি এ  িিাতি ৈাড়ম্মি।  

কম্ময়কটি ঔষধ ককাম্পািী কদম্মি প্রেমৈাম্ম   মম্মিা ভযাকতসি উৎিাদি ক ম্মি র্াম্মচ্ছ। এ উৎিাদিম্মক ভযােমুক্ত  াখা 

হম্ময়ম্মি। ভযাকতসি কেতস্টং এ  র্ন্য ল্যাৈম্ম েত  িািম্মি  উম্মযাগ কিয়া হম্ময়ম্মি।  

স্বািয তিম জাণ  ক্ষিাম্মৈক্ষণ ও ব্যৈিািিা ইউতিেম্মক স্বািয প্রম্মকৌিল অতধদিম্ম  উন্নীি ক া হম্ময়ম্মি। এ  িম্মল স্বািয খাম্মি 

কাত গত  সহম্মর্াতগিা বৃতদ্ধ িাম্মৈ।  

            ৈাংলাম্মদি কমতডম্মকল অযান্ড কডন্টাল কাউতন্সল অযাক্ট প্রণীি হম্ময়ম্মি। িতুি র্ািীয় স্বািযিীতি প্রণয়ি চূডান্ত ির্ জাম্ময় 

 ম্ময়ম্মি।  

সুতধবৃন্দ,  

             স্বািযম্মসৈাম্মক অতধক কার্ জক  ও কেকসই ক া  লম্মক্ষয আম া তিক্ষা ও সামাতর্ক খািগুম্মলা  উন্নয়িম্মক অগ্রাতধকা  

তদতচ্ছ। তিক্ষা কক্ষম্মত্র গুণগি িত ৈিজি আিা  র্ন্য একটি তৈজ্ঞািসেি, যুম্মগািম্মর্াগী তিক্ষািীতি প্রণয়ি কম্ম তি। ২০১৪ সাম্মল মম্মধ্য 

কদি কেম্মক তি ক্ষ িা দূ  ক া র্াম্মৈ ৈম্মল আম া আিাৈাদী।  

উচ্চ তিক্ষা প্রসাম্ম   র্ন্য োকায় ইউতিভ জাতসটি অৈ প্রম্মিসিালস,  ংপুম্ম  কৈগম ক াম্মকয়া তৈশ্বতৈযালয় এৈং িাৈিায় 

তৈজ্ঞাি ও প্রযুতক্ত তৈশ্বতৈযালয় িািি ক া হম্ময়ম্মি। আম্ম া িয়টি তৈম্মিষাতয়ি তৈশ্বতৈযালয় িািম্মি  কার্ শুরু হম্ময়ম্মি।  

 গ্রাম ির্ জায় ির্ জন্ত িািীয় র্ল ও স্যাতিম্মেিি সুতৈধা তিতিম্মি প্রকল্প ৈাস্তৈায়ি ক া হম্মচ্ছ। খায তি ািত্তা তিতিম্মি 

হিদত দ্র র্িম্মগাষ্ঠী  মম্মধ্য তৈিামূম্মল্য িাল-গম তৈি ণ ক া হম্মচ্ছ। সামাতর্ক তি ািত্তা কৈষ্টিী  আওিায় সমাম্মর্  তৈতভন্ন কশ্রণী  

মানুম্মষ  উন্নয়ম্মি ৮১টি খাম্মি সহায়িা কদয়া হম্মচ্ছ। এ সৈ কম জসূতি  আওিায় আম া উিকা ম্মভাগী  সংখ্যা এৈং সাহাম্ময্য  

িত মাণ দুম্মোই ৈাতড়ম্ময়তি।  

দাত দ্রয ও কৈকা ত্ব তি সম্মি আম া যুৈসমাম্মর্  কম জসংিাম্মি  ওি  গুরুত্ব তদম্ময়তি। কদম্মি  উত্ত ািল কেম্মক আম া 

মঙ্গা তৈিাতড়ি কম্ম তি। অতিদত দ্রম্মদ  র্ন্য কম জসৃর্ি কম জসূতি গ্রহণ কম্ম তি। আম া একটি ৈাতড় একটি খামা  কম জসূতি  

ৈাস্তৈায়ি আৈা  শুরু কম্ম তি। গৃহহীিম্মদ  র্ন্য ৈাস্তৈায়ি ক া হম্মচ্ছ আশ্রয়ি প্রকল্প।  

আম া সহস্রাব্দ উন্নয়ি লক্ষযসমূহ অর্জম্মি তৈতভন্নমুখী কম জসূতি ৈাস্তৈায়ি ক তি। ৈাংলাম্মদম্মি  সম্প্রসাত ি টিকাদাি 

কম জসূতি  সািল্য এখি তৈম্মশ্ব  অম্মিক উন্নয়িিীল ও স্বম্মল্পান্নি কদম্মি  র্ন্য অনুক ণীয় দৃষ্টান্ত। তিশু মৃতুয হা  হ্রাস সংক্রান্ত সহস্রাব্দ 

উন্নয়ি লক্ষযমাত্রা এমতডতর্-৪ অর্জম্মি আম া সািল্য অর্জি কম্ম তি। এ অর্জম্মি  স্বীকৃতি স্বরূি র্াতিসংঘ গি কসম্মেম্বম্ম  

আমাম্মদ ম্মক র্াতিসংঘ এমতডতর্ িদক তদম্ময়ম্মি।  

মাতৃত্বকালীি ছুটি  িয় মাম্মস উন্নীি ক ায় এমতডতর্ ৪ ও ৫ অর্জি দ্রুিি  হম্মৈ।  

সুতধমন্ডলী,  

            স্বািয কসৈায় িথ্য প্রযুতক্ত ব্যৈহা  কম্ম  কসৈাদাি কার্ জক্রম শুরু হম্ময়ম্মি। উিম্মর্লা স্বািয ককন্দ্রগুম্মলম্মি কতম্পউো  ও 

ইন্টা ম্মিে সংম্মর্াগ এৈং কর্লা হাসিািালগুম্মলাম্মি ওম্ময়ৈ কযাম্মম া কদয়া হম্ময়ম্মি। কমাৈাইল কিাম্মি  মাধ্যম্মম স্বািয কসৈা প্রদাি 

ক া হম্মচ্ছ। কদম্মি  আেটি িাম্মি কেতলম্মমতডতসি কসন্টা  িািি ক া হম্মচ্ছ।  

৫৩টি উিম্মর্লায় মাতৃস্বািয ভাউিা  কম জসূতি িালু ক া হম্ময়ম্মি। এসৈ উিম্মর্লায় দত দ্র মাম্ময় া গভ জকাল, প্রসৈকাল ও 

প্রসম্মৈাত্ত  তি ািদ প্রসূতি কসৈা তৈিামূম্মল্য িাম্মচ্ছ। প্রসূতি ও সন্তাম্মি  পুতষ্ট ও অন্যান্য িত ির্ জা  র্ন্য িগদ অে জ সহায়িা কদয়া 

হম্মচ্ছ। এ  িম্মল মাতৃ ও তিশু স্বাম্মিয  অৈিা উন্নয়িসহ র্ন্মতিয়ন্ত্রণ কার্ জক্রম কর্া দা  হম্মচ্ছ।  

            খুলিায় িহীদ কিখ আবু িাম্মস  তৈম্মিষাতয়ি হাসিািাম্মল তিতকৎসা কসৈা শুরু ক া হম্ময়ম্মি। িীঘ্রই োকা  আগা গাঁও-এ 

তিতম জি ইিতস্টটিউে অৈ তিউম্ম াসাম্ময়ন্স অযান্ড হাসিািাল িালু হম্মৈ।  

োকা কমতডম্মকল কম্মলর্ হাসিািাম্মল  ৈাি জ ইিম্মসিটিভ ককয়া  ইউতিে িালু ক া হম্ময়ম্মি।  

অপুতষ্ট সমস্যা  সমাধাম্মি র্ািীয় পুতষ্ট কার্ জক্রমম্মক ১২৩টি উিম্মর্লায় সম্প্রসাত ি ক া হম্ময়ম্মি।  



র্ািীয় কযান্সা  ইিতস্টটিউে ও হাসিািাম্মল ইউম্ম ালর্ী তৈভাগ কখালা হম্ময়ম্মি। র্া  মাধ্যম্মম Uro Oncology তৈষয়ক 

Multi-disiciplinary কসৈা প্রদাি ক া হম্মচ্ছ। োকা কমতডম্মকল কম্মলর্, িট্টগ্রাম কমতডম্মকল কম্মলর্ ও তকডিী ইিতস্টটিউম্মে 

তকডিী োন্সপ্লযান্ট ক া শুরু হম্ময়ম্মি।  

ৈঙ্গৈন্ধু কমম্মমাত য়াল োম্মষ্ট  উম্মযাম্মগ ৈাংলাম্মদম্মি  প্রিযন্ত অিম্মল আিিাম্মদ  সহায়িায় তৈম্মিষজ্ঞ কসৈাসহ সৈ ধ ম্মি  

তিতকৎসা  ব্যৈিা ক া হম্ময়ম্মি। এর্ন্য আিিাম্মদ  সকলম্মক আন্তত ক ধন্যৈাদ র্ািাতচ্ছ।  

সুতধবৃন্দ,  

আমাম্মদ  লক্ষয ৈাংলাম্মদিম্মক একটি দাত দ্রয ও ক্ষুধা মুক্ত মধ্য আম্ময়  কদম্মি িত ণি ক া। এ র্ন্য আম া আে জ-

সামাতর্ক প্রতিটি খাম্মি সুতি জতদষ্ট িত কল্পিা তিম্ময় এতগম্ময় র্াতচ্ছ। আম া ২০২১ সাম্মল  মম্মধ্য এ লক্ষয অর্জম্মি  মাধ্যম্মম র্াতি  

র্িক ৈঙ্গৈন্ধু কিখ মুতর্বু   হমাম্মি  কসািা  ৈাংলা গড়া  স্বপ্ন পূ ণ ক ম্মি িাই। িখি ৈাংলাম্মদি িত ণি হম্মৈ একটি দ্রুি 

ৈধ জিিীল  াম্মে। র্া  ৈাতষ জক প্রবৃতদ্ধ দুই অম্মে োকম্মৈ।   

         I would like to extend my thanks to the foreign faculty who in spite of their pre-

occupation, have come forward to attend this scientific conference. I think, this conference will 

open up a new era in ensuring modern treatment for urological patients of the country.  

         িত ম্মিম্মষ, আতম এই সম্মেলম্মি  শুভ উম্মবাধি কঘাষণা ক তি এৈং সম্মেলম্মি  সিলিা কামিা ক তি।  

কখাদা হাম্মির্।  

র্য় ৈাংলা, র্য় ৈঙ্গৈন্ধু।  

ৈাংলাম্মদি তি র্ীৈী কহাক।  

..... 


