
ঢাকাস্থ খিলগাঁও এ নব-খনখম িত ৫০০ শয্যা খবখশষ্ট জেনারেল হাসপাতাল  

উরবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

জশি হাখসনা  

মুগদা, ঢাকা, শুক্রবাে, ১৯ জুলাই ২০১৩, ৪ শ্রাবণ ১৪২০  

 

খবসখমল্লাখহে োহমাখনে োখহম  

অনুষ্ঠারনে সভাপখত,  

খপ্রয় সহকমীবৃন্দ,  

সম্মাখনত সুখধবৃন্দ।  

আসসালামু আলাইকুম।  

খিলগাঁও এ নব-খনখম িত ৫০০ শয্যা খবখশষ্ট জেনারেল হাসপাতারলে উরবাধন অনুষ্ঠারন সবাইরক শুরভচ্ছা োনাখচ্ছ।  

খিলগাঁও-মুগদা এলাকাে েনগরণে েন্য আেরক একটি আনরন্দে খদন। ঘন বসখতপূণ ি ঢাকাে এ অংরশ জকান সেকাখে 

হাসপাতাল খিল না। খিখকৎসাে েন্য মানুষরক যানেট জপখেরয় ঢাকা জমখিরকল করলে হাসপাতারল জযরত হত।  

এিন মখতখিল, শাোহানপুে, কমলাপুে, খিলগাঁও, বাসারবা, মুগদা, োমপুো, হােীপাড়া, বাড্ডা, সারয়দাবাদ, যাত্রাবাড়ী 

এবং জিমোসহ ঢাকাে পূব িাঞ্চরলে সাধােণ েনগণ এ হাসপাতারলই উন্নত খিখকৎসাে সুরযাগ পারবন।  

েনগরণে মানসম্মত স্বাস্থযরসবা খনখিত কোে েন্য বতিমান সেকাে খনেলসভারব কাে করে যারচ্ছ। আমারদে কায িকে 

কম িসূখিে ফরল স্বাস্থযরসবাে জেরত্র খবগত সারড় ৪ বিরে ব্যাপক উন্নখত সাখধত হরয়রি।  

সাধােণ মানুরষে জমৌখলক অখধকাে পূেরণে মাধ্যরম আমো সহস্রাব্দ উন্নয়ন লেযমাত্রা পূেরণ প্রখতশ্রুখতবদ্ধ। ইরতামরধ্য 

আমো জবশ করয়কটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লেযমাত্রা পূেণ কেরত জপরেখি এবং আেও করয়কটি পূেরণে বােপ্রারে জপৌৌঁরিখি।  

২০১৫ সারলে আরগই অখত দখেদ্ররদে সংখ্যা হ্রারসে মাধ্যরম এমখিখে-১ অেিরনে েন্য গত ১৬ জুন োখতসংঘ িাদ্য ও 

কৃখষ সংস্থা বাংলারদশরক পুেস্কৃত করেরি।  

এেআরগ আমো খশশু মৃতুহাে হ্রারস উরল্লিরযাগ্য অবদান োিাে েন্য এমখিখে-৪ এবং সাউথ-সাউথ এওয়াি ি অেিন 

কখে।   

খশশুরদে খনয়খমত টিকাদান কম িসূখিরত অসামান্য সাফরেে েন্য বাংলারদশ ২০০৯ ও ২০১২ সারল Global 

Alliance of Vaccination & Immunization (GAVI) পুেস্কাে লাভ করে।  

সুখধবৃন্দ,  

মাতৃস্বাস্থয, নবোতক ও খশশু স্বারস্থয কাখিত লেয অেিরন বতিমান সেকাে আেখেকভারব কাে কেরি। স্বাস্থয, 

েনসংখ্যা ও পুখষ্ট উন্নয়ন কম িসূখি ২০১৬ পয িে বৃখদ্ধ কো হরয়রি। এরত মা ও খশশু স্বাস্থযরক খবরশষ অগ্রাখধকাে ও গুরুত্ব প্রদান কো 

হরয়রি।  

স্বাস্থয খবভারগ ইরতামরধ্য আমো এিহক খভখিরত ৪ হাোে ১৩৩ েন সহকাখে সােিন এবং খবখসএস পেীোে মাধ্যরম ১ 

হাোে ৯৪৫ েন খিখকৎসক খনরয়াগ খদরয়খি। এিাড়া ৬ হাোে ৩৯১ েন স্বাস্থয সহকাখে এবং ৫২১ েন খিখকৎসা সহকাখে খনরয়াগ 

জদওয়া হরয়রি।  

বতিমান সেকারেে আমরল জমাট ১ হাোে ৭৪৭ েন স্টাফ নাস ি খনরয়াগ জদওয়া হরয়রি। নাখস িং েনশখি বৃখদ্ধে েন্য ১২টি 

নাখস িং ইনখস্টটিউট িালু হরয়রি। নাখস িং খশোে মান বৃখদ্ধ কোে েন্য ৭টি নাখস িং ইনখস্টটিউটরক করলরে উন্নীত কো হরয়রি।  

পখেবাে পখেকল্পনা অখধদপ্তরে খবখভন্ন পয িারয় প্রায় ৮ হাোে েনবল খনরয়াগ জদওয়া হরয়রি। আেও প্রায় ৭ হাোে 

িািাে, ৫ হাোে নাস ি ও ৩ হাোে খমিওয়াইফ খনরয়াগ প্রখক্রয়া িলমান েরয়রি।  

গত সারড় ৪ বিরে সাোরদরশ সেকাখে হাসপাতালসমূরহ ৫ হাোরেেও অখধক শয্যাসংখ্যা বৃখদ্ধ কো হরয়রি।  



ঢাকা জমখিরকল করলে হাসপাতারল ৫০-শয্যা খবখশষ্ট বান ি ইউখনটরক ১০০ শয্যায় উন্নখত কো হরয়রি। োতীয় কযান্সাে 

ইনখষ্টটিউটরক ৫০ শয্যা জথরক ৩০০ শয্যায় উন্নীত কোে মাধ্যরম জসবা, গরবষণা ও খশোমূলক প্রখতষ্ঠারন রূপােখেত কো হরয়রি।  

োতীয় িক্ষুখবজ্ঞান ইনখস্টটিউটরক ২৫০ শয্যায় উন্নীত করে এটিরক স্বয়ং-সম্পূণ ি আধুখনক হাসাপাতারল রূপােে কো 

হরয়রি। খকছুখদন আরগ আমো োতীয় নাক, কান, ও গলা খবরশষাখয়ত হাসপাতাল উরবাধন করেখি। ন্যাশনাল ইনখস্টটিউট অব 

োবরেটখে জমখিখসন ও জেফারেল জসন্টাে খনম িারণে কাে প্রখক্রয়াধীন।  

সেকাখে খিখকৎসা জসবা খনখিত কোে েন্য ৪৭টি জেলা হাসপাতাল, ৫০টি  উপরেলা হাসপাতাল ও অন্যান্য হাসপাতারল 

জমাট ২৬৭টি অযামু্বরলন্স সেবোহ কো হরয়রি।  

গ্রামীণ েনরগাষ্ঠীে জদােরগাড়ায় প্রাথখমক স্বাস্থযরসবা জপৌৌঁরি জদওয়াে লরেয ইরতামরধ্য ১৩ হাোে ৫০০ কখমউখনটি 

খিখনরক স্বাস্থযরসবা িালু কো হরয়রি। এসব খিখনরক জসবা প্রদারনে েন্য ১৩ হাোে ৫০০ েন কখমউখনটি জহলথ জকয়াে প্রভাইিাে 

খনরয়াগ জদওয়া হরয়রি। এরদে মরধ্য ৬ হাোে ৯২৪ েন নােী।   

আপনারদে সকরলে সাখব িক সহরযাখগতায় মাতৃমৃতুযহাে ৪০ শতাংশ হ্রাস জপরয়রি। খশশু মৃতুযে হাে করমরি, সাধােণ 

মানুরষে গড় আয়ু জবরড়রি। সংক্রামক ও অসংক্রামক জোগ খনয়ন্ত্ররণ আমারদে অগ্রগখত অতযে আশাব্যঞ্জক।  

োতীয় জথরক উপরেলা পয িারয়ে সকল সেকাখে হাসপাতারল ইন্টােরনট ও জমাবাইল জফারনে মাধ্যরম খিখকৎসা প্রদান 

কো হরচ্ছ। এে মাধ্যরম প্রসূখত মা ও অন্যান্য মখহলাো জফারনে মাধ্যরম খবরশষজ্ঞ ও প্রখশেণপ্রাপ্ত খিখকৎসরকে কাি জথরক পোমশ ি 

গ্রহণ কেরত পােরিন।  

হাসপাতালসমূহ আধুখনকায়রনে লরেয জেলা ও জমখিরকল করলে হাসপাতারল যন্ত্রপাখত ও আসবাবপত্র সেবোহ কো 

হরয়রি।  

সুখধবৃন্দ,  

এই হাসপাতারলে উরবাধন হওয়াে ফরল ঢাকাে পূব িাঞ্চরলে দখেদ্র েনরগাখষ্ঠে পরে অখত স্বল্প িেরি উন্নত খিখকৎসা জসবা 

গ্রহণ সহেতে হরব।  

প্রাথখমকভারব হাসাপাতালটিরত বখহিঃখবভারগে মাধ্যরম খিখকৎসা প্রদানসহ েরুখে স্বাস্থযরসবা জদওয়া হরব। এিারন ২৪ 

ঘন্টা েরুখে খিখকৎসারসবা প্রদারনে ব্যবস্থা োিাে েন্য আখম খনরদ িশ খদখচ্ছ। পাশাপাখশ দ্রুততম সমরয়ে মরধ্য এিারন আেিঃখবভাগ 

িালু কোে েন্য আখম সংখিষ্টরদে খনরদ িশ খদখচ্ছ। যারত এিারন গাইখন ও সােিাখেসহ সব েকরমে খবরশষাখয়ত খিখকৎসা প্রদারনে 

ব্যবস্থা কো সম্ভব হয়। এটিরক পয িায়ক্ররম একটি আধুখনক হাসপাতারল পখেণত কো হরব।  

েনগরণে স্বাস্থযরসবা খনখিত কোে েন্য প্ররয়ােন স্বাস্থয খিখকৎসক, নাস িসহ সংখিষ্ট সকরলে আেখেকতা ও খনষ্ঠা। আখম 

খিখকৎসকসহ সকলরক অনুরোধ োনাব আেখেকতাে সারথ খনরেরদে দাখয়ত্ব পালন কেরত।  

আসুন আমো সকরল খমরল বাংলারদশরক একটি দাখেদ্রয-ক্ষুধামুি আধুখনক শাখেপূণ ি জদশ খহরসরব প্রখতষ্ঠা কখে এবং 

োখতে খপতাে স্বরেে জসানাে বাংলা গরড় জতালাে স্বে বাস্তবায়ন কখে।  

আপনারদে সকলরক আবােও আমাে আেখেক ধন্যবাদ ও শুরভচ্ছা োখনরয় আমাে বিব্য জশষ কেখি।  

জিাদা হারফে।  

েয়বাংলা, েয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলারদশ খিেেীবী জহাক।  


