
অ্যাসিাসিসেশন অ্ব থ ারাসিক অ্যান্ড কাসড িওভািকুলার িার্িনি অ্ব এসশো  

২৬তম বাসষ িক কনফাসরসের উসবাধন অ্নুষ্ঠান 

ভাষণ মাননীে প্রধানমন্ত্রী থশখ হাসিনা 

থরসডিন ব্লু থহাসেল, ঢাকা, শসনবার, ৫ অ্গ্রহােণ ১৪২৩, ১৯ নসভম্বর ২০১৬ 

সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম 

অ্নুষ্ঠাসনর িভাপসত, 

িহকমীবৃন্দ, 

উপসিত সিসকৎিকবৃন্দ,  

সুসধমন্ডলী। 

আিিালামু আলাইকুম and very good afternoon. 

অ্যাসিাসিসেশন অ্ব থ ারাসিক অ্যান্ড কাসড িওভািকুলার িার্িনস্ অ্ব এসশো’র ২৬তম িসেলসন আগত থেশী-

সবসেশী সিসকৎিকিহ উপসিত িবাইসক আসম আন্তসরক শুসভচ্ছা র্ানাসচ্ছ।  

ইোসনিংকাসল আমাসের থেসশ হৃেসরাগীর িিংখ্যা আশঙ্কার্নক হাসর থবসে থগসে। আসগ িিংক্রামক ব্যাসধসত থবসশ 

মানুষ মারা থেত। বতিমাসন অ্িিংক্রামক থরাসগ থবসশ থলাক মারা োসচ্ছ। এরমসে হৃেসরাগই িবসিসে মারাত্মক ঘাতক ব্যাসধ 

সহসিসব থেখা সেসেসে।  

এ রকম একটি থপ্রক্ষাপসে আপনাসের এই িসেলন অ্তযন্ত গুরুত্ব বহন কসর। আসম আসোর্কসের এবিং থেশ-সবসেশ 

হসত আগত অ্সতস সের অ্সভনন্দন র্ানাসচ্ছ। আসম আশা কসর এ িসেলসন থোগোনকারী সবসশষজ্ঞ সিসকৎিকগণ সনসর্সের 

মসে অ্সভজ্ঞতা এবিং জ্ঞাসনর আোন প্রোন করসবন এবিং থিগুসলা সনর্ সনর্ থেসশর মানুসষর সিসকৎিাসিবাে প্রসোগ করসবন। 

সুধী, 

আমাসের িিংসবধাসন মানুসষর ৫টি থমৌসলক অ্সধকার সনসিত করার অ্ঙ্গীকার করা হসেসে। এর মসে স্বািযসিবা 

অ্ন্যতম। 

িব িকাসলর িব িসেষ্ঠ বাঙাসল, র্াসতর সপতা বঙ্গবন্ধু থশখ মুসর্বুর রহমান স্বাধীনতার পর পরই যুদ্ধসবধ্বস্ত বািংলাসেশ 

পুনগ িঠন প্রসক্রোে থেসশর স্বািযখাসতর উন্নেসন সবসশষ গুরুত্ব প্রোন কসরন। সতসন র্নগণ-থকসিক স্বািয ব্যবিাপনা প্রসতষ্ঠার 

লসক্ষয  ানা পে িাে পে িন্ত স্বািয কাঠাসমাসক িম্প্রিারণ কসরসেসলন। র্াসতর সপতা সিসকৎিকসের পে-মে িাো ১ম থেণীসত উন্নীত 

কসরসেসলন।  

র্াসতর সপতার েশ িনসক ধারণ কসর আমরা র্নগসণর থোরসগাোে স্বািযসিবা থপৌৌঁসে সেসত গত িাসে ৭ বেসর 

স্বািযখাসতর উন্নেসন ব্যাপক কম িসূসি বাস্তবােন কসরসে।  

আমরা স্বািযনীসত ২০১১ এবিং র্নিিংখ্যা নীসতমালা ২০১২ প্রণেন কসরসে। িানীে পে িাসে- গ্রাম, ইউসনেন ও 

উপসর্লা সভসিক সতনস্তর-সবসশষ্ট স্বািয ব্যবিা গসে লেসলসে। স্বািযসিবা এখন িাধারণ মানুসষর নাগাসলর মসে থপেসেসে। 

তৃণমূসলর প্রাসন্তক মানুষ সবনামূসে বা নামমাত্র মূসে স্বািযসিবা পাসচ্ছন।  

এ পে িন্ত প্রাে ১৬ হার্ার ৪৩৮টি কসমউসনটি সিসনক এবিং ইউসনেন স্বািয থকি িালু করা হসেসে। িরকাসর 

হািপাতালগুসলাসত সবনামূসে প্রাে ৩০ ধরসনর ঔষধ থেওো হসচ্ছ।  

তথ্য প্রযুসির প্রিাসরর ফসল িকল থর্লা ও উপসর্লা হািপাতাসল থমাবাইল থফাসন সবনামূসে স্বািযসিবা প্রোন এবিং 

সবসভন্ন হািপাতাসল থেসলসমসডসিন থিবা প্রবতিন করা হসেসে।  

গত িাসে ৭ বেসর থেসশ নলেন ১৬টি িরকাসর ও ৫টি আসম ি থমসডসকল কসলসর্ সশক্ষা কাে িক্রম িালু করা হসেসে। 

িারাসেসশর সবসভন্ন হািপাতাসল ১০ হার্ার ৬৬২টি নলেন শয্যা যুি কসরসে। িরকাসর-থবিরকাসর সমসলসে থমাে ৩শ’ ৪৫টি 

নলেন সিসকৎিা সশক্ষা প্রসতষ্ঠান গসে থতালা হসেসে। 

সিসকৎিা সশক্ষার সবসভন্ন স্তসর থমাে ১২ হার্ার ৮০৪টি আিন বাোসনা হসেসে। আমাসের িরকাসরর িাসে িাত বেসর 

১২ হার্ার ৭২৮ র্ন িহকাসর িার্িন এবিং ১১৮ র্ন থডন্টাল িার্িন সনসোগ থেওো হসেসে।  

এ পে িন্ত ৫ হার্ার নলেন নাি ি সনসোগ থেওো হসেসে। আরও ১০ হার্ার নাি ি সনসোগ োন প্রসক্রো চূোন্ত পে িাসে 

রসেসে। ৩ হার্ার সমডওোইফ সনসোগ প্রসক্রো চূোন্ত পে িাসে রসেসে। নাি িসের পেমে িাো সবতীে থেণীসত উন্নীত করা হসেসে। 



 

২০১৪ িাসল বািংলাসেশ আনুষ্ঠাসনকভাসব থপাসলওমুসি িনে লাভ কসর। ঢাকা থমসডসকল কসলর্ হািপাতাসলর ব্লাড 

কযাোর এবিং থ্যালাসিসমো সিসকৎিাে থবানম্যাসরা ট্রােপ্লান্ট ইউসনে িাপন করা হসেসে। ঢাকার কুসম িসোলাে ৫শ’ শয্যাসবসশষ্ট 

এবিং মুগোে ৫শ’ শয্যাসবসশষ্ট থর্নাসরল হািপাতাল িালু কসরসে। 

ঢাকা থমসডসকল কসলর্ হািপাতাসল পৃ ক অ্তযাধুসনক বান ি ইউসনেিহ থেসশর িরকাসর বৃহৎ হািপাতালগুসলাসত বান ি 

ইউসনে থখালা হসেসে। ২০১৪-১৫ অ্ ি বেসর খুলনাে শহীে থশখ আবু নাসির সবসশষাসেত হািপাতাল এবিং ন্যাশনাল 

ইনসিটিউে অ্ব ডাইসর্সষ্টভ সডসর্র্ সরিাি ি ও হািপাতাল সনম িাণ িম্পন্ন হসেসে। র্াতীে কযাোর ইনসিটিউেসক ৩শ’ শয্যাে 

উন্নীত করা হসেসে। 

২৫০-শয্যা সবসশষ্ট র্াতীে িক্ষু সবজ্ঞান ইনসিটিউে ও হািপাতাল িাপন কসরসে। িরকাসর কম িিারীসের র্ন্য ১ শ’ 

৫০ শয্যার আধুসনক হািপাতাল এবিং র্াতীে ইএনটি ইনসিটিউে িাপন করা হসেসে।  

র্াসতর র্নক বঙ্গবন্ধু থশখ মুসর্বুর রহমান থমসমাসরোল ট্রাষ্ট’এর উসযাসগ ২৫০ শয্যাসবসশষ্ট থশখ ফসর্লালেন থনো 

মুসর্ব থমসমাসরোল হািপাতাল এবিং নাসি িিং কসলর্ প্রসতষ্ঠা কসরসে।  

১৯৯৬ িাসল িরকার গঠসনর পর থমসডসকল সশক্ষার গুণগত মান বৃসদ্ধ এবিং উন্নত গসবষণা কাে িক্রম পসরিালনার র্ন্য 

থেসশ প্র মবাসরর মত থমসডসকল সবশ্বসবযালে প্রসতষ্ঠার উসযাগ থনই। তারই অ্িংশ সহসিসব তৎকালীন সপসর্ হািপাতালসক 

‘বঙ্গবন্ধু থশখ মুসর্ব থমসডসকল সবশ্বসবযালে’ সহসিসব প্রসতষ্ঠা কসর। অ্দূরেশী একটি মহল তখন এ সবশ্বসবযালে িাপসনর 

িরম সবসরাসধতা কসরসেল। আর্সক থেসশর মানুষ এর সুফল থভাগ করসেন। বঙ্গবন্ধু থশখ মুসর্ব থমসডসকল সবশ্বসবযালসের 

শয্যা িিংখ্যা ৭০০ থ সক বৃসদ্ধ কসর ১ হার্ার ৫০০ করা হসেসে। 

আমরা রার্শাহী এবিং িট্টগ্রাসম আরও দু’টি থমসডসকল সবশ্বসবযালে িাপসনর উসযাগ গ্রহণ কসরসে।  

অ্টিসিক সশশু িনািকরসণর র্ন্য র্সরপ কাে িক্রম িলসে। িহস্রাব্দ উন্নেন লক্ষযমাত্রা অ্র্িসনর থক্ষসত্র সশশুমৃলেযর হার 

হ্রািকরসণর র্ন্য ২০১০ িাসল বািংলাসেশ র্াসতিিংসঘর ‘এমসডসর্’ পুরস্কার লাভিহ স্বািযসক্ষসত্র িাফসের অ্সনক আন্তর্িাসতক 

স্বীকৃসত থপসেসে।  

আমাসের এিব কাে িক্রসমর ফসল মানুসষর গে আয়ু এখন ৭১ বেসর উন্নীত হসেসে।  

উপসিত সুসধ, 

হৃেসরাসগর শে সিসকৎিার থক্ষসত্র বািংলাসেশ সবগত ৩ েশসক অ্ভূতপূব ি িাফে অ্র্িন কসরসে। ১৯৮১ িাসল প্র ম 

ওসপন হাে ি িার্িাসর িম্পন্ন হে। ১৯৯৭ িাসল থেখাসন থেসশ ৫০০-এর কাোকাসে অ্পাসরশন হে, ২০১৫ িাসল থিখাসন 

িারাসেসশ ২২টি হািপাতাসল ১০ হার্াসরর মত অ্পাসরশন িম্পন্ন হসেসে। এর থ সক প্রমাসণত হে থে আমাসের  েক্ষতা ও 

থিবার মান অ্সনক থবসেসে। আসগ থে হাসর মানুষ সবসেসশ থেসতন সিসকৎিার র্ন্য, এখন তা অ্সনক কসম সগসেসে।   

বতিমাসন িরকাসর পে িাসে শুধু র্াতীে হৃেসরাগ ইনসিটিউে, িট্টগ্রাম থমসডসকল কসলর্ ও হািপাতাসল হৃেসরাসগর 

অ্পাসরশন হসলও খুব শীঘ্রই এই থিবা ঢাকা থমসডসকল কসলর্ হািপাতাল, স্যার িসলমুল্লাহ থমসডসকল কসলর্ হািপাতাল এবিং 

খুলনাে শহীে থশখ আবু নাসির হািপাতাসল িালু হসত োসচ্ছ।  

তসব শুধু সিসকৎিা সুসবধা বৃসদ্ধ কসর হৃেসরাসগর মৃলেযহার কমাসনা োসব না। থকন এত থবসশ মানুষ হৃেসরাসগ আক্রান্ত 

হসচ্ছ, কীভাসব হৃেসরাগ থ সক মুি  াকা োে - এিব সবষসে গসবষণা হওো প্রসোর্ন।  

আসম আপনাসের আহ্বান র্ানাব সিসকৎিাসিবা প্রোসনর পাশাপাসশ গসবষণার উপর আপনারা সবসশষ গুরুত্ব প্রোন 

করসবন। পাশাপাসশ হৃেসরাগ প্রসতসরাসধ করণীে িম্পসকি মানুষসক িসিতন করার উসযাগ গ্রহণ করসত হসব। এর্ন্য 

আপনাসের আরও থবসশ থবসশ গণমােসম প্রিারণা িালাসত হসব।  

সপ্রে সিসকৎিকবৃন্দ, 

সিসকৎিা শুধু একটি থপশা নে, এটি একটি মহান ব্রত। আপনারা সনষ্ঠা ও থমধা প্রসোগ কসর সবসশষজ্ঞ হসেসেন। আতি-

পীসেতসের থিবাোসনর িামথ্যি অ্র্িন কসরসেন। আপনাসের মসে থিবাোসনর মসনাভাব ততসর করসত হসব। প্রসতটি থরাগীসক 

সনসর্র পসরবাসরর একর্ন িেস্য মসন কসর থিভাসব থিবা প্রোন করসত হসব।  

উচ্চসশক্ষার র্ন্য আমরা িব সুসবধা সনসিত কসর োসচ্ছ। এসকর পর এক সবসশষাসেত হািপাতাল কসর সেসচ্ছ। 

আপনারা এিব সুসবধা কাসর্ লাসগসে জ্ঞান অ্র্িন কসরন, থরাগীসের িসব িািম থিবা থেন- এোই আমার প্রতযাশা। 



 

আসম মসন কসর র্নগণসক শুধুমাত্র সিসকৎিা সেসলই িলসব না। আমাসের সিসকৎিাসিবার উপর মানুসষর আিা ততসর 

করসত হসব। োসত মানুষ সিসকৎিার র্ন্য সবসেশমুখী না হে। 

আমরা ২০২১ িাসলর মসে একটি ক্ষুধা-োসরদ্র্য, সনরক্ষরতামুি মেম-আসের বািংলাসেশ সবসনম িাসণর র্ন্য কার্ 

কসর োসচ্ছ। থে বািংলাসেসশ মানুষ থরাগ-থশাসক ভুগসব না, িব ধরসণর থমৌসলক অ্সধকার থভাগ করসব। এ লক্ষয অ্র্িসন 

সিসকৎিক িমাসর্র ভূসমকা অ্তযন্ত গুরুত্বপূণ ি। আমার প্রতাশ্যা আপনারা থি োসেত্ব ে াে ভাসব পালন করসবন। 

িবাইসক আবারও শুসভচ্ছা র্াসনসে আসম অ্যাসিাসিসেশন অ্ব থ ারাসিক অ্যান্ড কাসড িওভািকুলার িার্িনি অ্ব 

এসশো’র ২৬তম বাসষ িক িসেলসনর শুভ উসবাধন থঘাষণা করসে। 

থখাো হাসফর্। 

র্ে বািংলা, র্ে বঙ্গবন্ধু 

বািংলাসেশ সিরর্ীবী থহাক। 

... 


