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            শপশিয়োশিক কোশি জয়োক শসোসোইটি অব বোাংলোদেি আদয়োশজত 1st International Conference on 

Congenital Heart Disease এর উদবোধনী অনুষ্ঠোদন উপশিত সকলদক আমোর আন্তশরক শুদভচ্ছো জোনোশচ্ছ।  

আশম শজদন খুশি হদয়শি, এ সদেলদন পৃশিবীর শবশভন্ন শেদির িোইল্ড কোশি জওলশজস্ট ও িোইল্ড কোশি জয়োক সোজজনদের 

আমন্ত্রণ জোনোদনো হদয়দি। এই সদেলদনর মোধ্যদম আপনোদের মদধ্য পোরস্পশরক অশভজ্ঞতোর শবশনমদয়র সুদযোগ সৃশি হদব যো 

আমোদের শেদির িোইল্ড কোশি জওলশজস্ট ও সোজজনদের জ্ঞোনভোন্ডোর আরও সমৃদ্ধ করদব। এর ফদল শিশু কোশি জয়োক শসবোেোন কোয জক্রম 

আর গশতিীল হদব।  

সুশধবৃন্দ,  

            বতজমোন সরকোর শেদির মোনুদষর উন্নত ও আধুশনক স্বোিযদসবো শনশিত করদত বদ্ধপশরকর। এ জন্য এবোদরর বোদজদে 

স্বোিযখোতদক শবদিষ গুরুত্ব শেওয়ো হদয়দি।  

       আপনোরো জোদনন, আমোদের ১৯৯৬-২০০১ িোসনোমদলও প্রতযন্ত অঞ্চল পয জন্ত মোনসেত শিশকৎসো শসবো সম্প্রসোরণ শনশিত 

করোর জন্য আমরো শবদিষ কম জসূশি শনদয়শিলোম। এ জন্য আমরো শেদি প্রোয় ১৮ হোজোর কশমউশনটি শিশনক প্রশতষ্ঠোর উদযোগ 

শনদয়শিলোম।  

শকন্তু ২০০১ সোদল িোরেলীয় শজোে সরকোর ক্ষমতোয় আসোর পর শস কম জসূশি ব্ধ  কদর শেদয়শিল। এবোর আমরো েোশয়ত্ব 

শনওয়োর পর পরই আবোর শস কম জসূশি িোলু কদরশি।  

আমরো স্বোিযদসবোদক গ্রোমীণ েশরদ্র মোনুদষর শেোরদগোড়োয় শনদয় শযদত িোই। এজন্য প্রশত ৬ হোজোর মোনুদষর জন্য একটি 

কদর কশমউশনটি শিশনক প্রশতষ্ঠো করব। এ লদক্ষয জরুশরশভশিদত ৪ হোজোরও শবিী শিশনদক িোক্তোর শনদয়োগ প্রেোদনর প্রশক্রয়ো িলদি। 

এরফদল প্রতযন্ত গ্রোমোঞ্চদলর মোনুষ, শবদিষ কদর মো ও শিশুরো, সহদজই স্বোিযদসবো পোদবন।  

আমরো শবশ্বোস কশর, সুি ও কম জক্ষম মোনুষ পশরবোদরর জন্য সম্পে, শেদির সম্পে। এসব শিশনক িোলু রোখদত শয পশরমোন 

েোকো খরি হদব, পদরোক্ষভোদব তোর শিদয় বহুগুণ শফরত আসদব।  

সুশধবৃন্দ,  

আমোদের জনসাংখ্যোর একেো শবিোল অাংি শিশু। শস তুলনোয় শিশু শবদিষজ্ঞ শিশকৎসদকর সাংখ্যো ও শিশকৎসো সুশবধো খুবই 

কম। সরকোশর ও শবসরকোশর পয জোদয়র আন্তশরক প্রদিিো সদত্বও এখনও পয জন্ত িোশহেো ূররদণর কোশক্ষিতত লদক্ষয শপ  িোদনো স্ভবব হয়শন।  

শিশুদের শিশকৎসোর জন্য শেদি একমোত্র শবদিষোশয়ত হোসপোতোল ঢোকো শিশু হোসপোতোল।  সোরোদেি শিদক প্রশতশেন 

িতিত শিশু শিশকৎসো গ্রহদণর জন্য এখোদন আদস। শকন্তু প্রতযন্ত অঞ্চদলর েশরদ্র মো-বোবোর পদক্ষ অসুি শিশুদের শনদয় ঢোকোয় এদস 

শিশকৎসো করোদনো স্ভবব হয় নো। অসুি শিশু ও তোদের বোবো-মোদয়র দুদভ জোগ কমোদত আমোদের শবগত সরকোদরর সময় এ 



হোসপোতোলটির শজলো/শবভোগ পয জোদয় িোখো হোসপোতোল িোলুর উদযোগ শনদয়শিলোম। শকন্তু পরবতী ৭ বিদর গণশবশচ্ছন্ন সরকোরগুদলো তো 

বোস্তবোয়দনর শকোন পেদক্ষপ শনয়শন।  

শিশুদের কল্যোদণর শস মহতী উদযোগটির কিো আমরো আজও ভূশলশন। ঢোকো শিশু হোসপোতোল কর্তজপদক্ষর কোদি আমোর 

শেকশনদে জিনো রইল-আপনোরো শিশু হোসপোতোদলর মোনসেত শিশকৎসোদসবো সোরোদেদি িশড়দয় শেওয়োর উদযোগ গ্রহণ করুন। ঢোকো 

িহদর ২টি িোখোসহ প্রশতটি শবভোদগ ১টি কদর শিশু হোসপোতোদলর িোখো শখোলোর ব্যবিো শনন। এ ব্যোপোদর সরকোর আপনোদেরদক 

সোশব জক সহদযোশগতো প্রেোন করদব।  

সেোশনত শিশকৎসকবৃন্দ,  

আপনোরো জোদনন, শিশুরো বড়দের মত শবশভন্ন শরোগ-ব্যোশধদত আক্রোন্ত হওয়ো িোড়োও শবি শকছু জটিল জন্মগত ত্রুটির শিকোর 

হদয় িোদক। জন্মগত হৃেদরোগ বো Congenital Heart Disease এর মদধ্য অন্যতম। এ সব শিশুদের শিশকৎসোর জন্য 

বোাংলোদেদি শতমন শকোন পশরূরণ জ শিশকৎসো প্রশতষ্ঠোন এখনও গদড় উদেশন। সরকোশর পয জোদয় জোতীয় হৃেদরোগ ইনসশস্টটিউে বো 

NICVD এবাং CMH-এ সীশমতভোদব শকছু শিশকৎসো সুশবধো িোকদলও প্রদয়োজদনর তুলনোয় তো খুবই অপ্রতুল।  

বতজমোন সরকোর Congenital Heart Disease এ আক্রোন্ত শিশু ও তোদের অশভভোবকদের দুদভ জোগ লোঘদবর 

জন্য অশিদরই কোয জকর উদযোগ শনদত যোদচ্ছ। খুব িীঘ্রই আমরো সরকোশর শমশিদকল কদলজ হোসপোতোল এবাং অগ্রোশধকোরশভশিদত 

ঢোকো শিশু হোসপোতোল ও বঙ্গবন্ধু শিখ মুশজব শমশিদকল শবশ্বশবযোলদয় Pediatric Cardiology এবাং Paediatric 

Cardiac Surgery শবভোগ িোলু অিবো সম্প্রসোরদণর  উদযোগ গ্রহণ করব।  

ঢোকো শিশু হোসপোতোল কর্তজপদক্ষর সদঙ্গ আদলোিনোক্রদম প্রোিশমক কোয জক্রম এবাং িোন শনধ জোরদণর কোজ ইদতোমদধ্যই সম্পন্ন 

হদয়দি। NICVD সহ অন্যোন্য সরকোশর প্রশতষ্ঠোদন Pediatric Cardiology এবাং Pediatric Cardiac 

Surgery শবভোগ আধুশনকোয়ন বো সম্প্রসোরদণর কোজও পোিোপোশি িলদব।  

২০১৩ সোদলর মদধ্য সকল উপদজলো স্বোিয কমদেদে হৃেদরোদগর প্রোিশমক শিশকৎসো, সকল শজলো হোসপোতোদল হৃেদরোদগর 

জরুশর শিশকৎসো এবাং শেদির সবগুদলো শমশিদকল কদলজ হোসপোতোদল হৃেদরোদগর শবদিষোশয়ত শিশকৎসোসহ কোশি জয়োক সোজজোশরর 

ব্যবিো করো হদব।  

সেোশনত শিশকৎসকবৃন্দ,  

            আমরো জোশন প্রশতদরোধ প্রশতকোদরর শিদয় উিম। শিশু হৃেদরোদগর একটি অাংিও সহদজই প্রশতদরোধদযোগ্য। মোদয়রো 

গভ জকোলীন সমদয় রুদবলো ভোইরোদস আক্রোন্ত হদল শিশুরো জন্মগত হৃেদরোগসহ শিোদখর িোশন, শ্রবন ও মোনশসক প্রশতব্ধ ী হদয় 

জন্মগ্রহণ কদর।  

জোতীয় টিকোেোন কোয জক্রম বো ইশপআই কম জসূশিদত Measles, Mumps, Rubella (MMR) টিকোদক 

সাংদযোজন করো হদল উদল্লখদযোগ্য হোদর শিশুদের জন্মগত হৃেদরোগ কশমদয় আনো স্ভবব হদব।  

২০০৮ সন পয জন্ত শবদশ্বর ১২৬টি শেি তোদের জোতীয় টিকোেোন কম জসূশিদত Measles, Mumps, Rubella 

টিকো সাংদযোজন কদর শবদিষ সফলতো  অজজন কদরদি।  

            বতজমোন পশরশিশতর আদলোদক আশম বোাংলোদেদির শিশুমৃতুয, শিশু হৃেদরোগ ও মোনশসক প্রশতব্ধ ীর জন্মহোর কশমদয় আনোর 

জন্য স্বোিয মন্ত্রণোলয়দক Measles, Mumps, Rubella টিকো ‘জোতীয় টিকোেোন কম জসূশি'-শত সাংদযোজদনর জন্য 

প্রদয়োজনীয় ব্যবিো গ্রহদণর শনদে জি শেশচ্ছ।  

কীভোদব জন্মগত হৃেদরোদগর হোর আরও কমোদনো যোয় তো শনদয় আপনোদের গদবষণোলব্ধ পরোমি জ ও মতোমত আমরো 

সবসময়ই গ্রহণ করব এবাং এসব পরোমি জদক স্বোিযদসবোর শক িলপদত্র অন্তর্ভ জক্ত করো হদব।  

সব জকোদলর সব জদশ্রষ্ঠ বোঙোশল, জোশতর জনক বঙ্গবন্ধু শিখ মুশজবুর রহমোদনর শনর্তদত্ব লক্ষ িহীদের রদক্তর শবশনমদয় 

বোাংলোদেি স্বোধীন হদয়শিদলো। আগোমী ২০২১ সোল আমোদের স্বোধীনতোর সুবণ জজয়ন্তী। শসসমদয় আমরো এমন একটি বোাংলোদেি 

গড়দত িোই, শযখোদন িোকদবনো ক্ষুধো, েোশরদ্র আর অশিক্ষোর অ্ধ কোর।  



আমোদের লক্ষয - ২০২১ সোদলর মদধ্য শিশুমৃতুযর হোর বতজমোদনর হোজোদর ৫৪ শিদক কশমদয় ১৫ করো। আমরো িোই, ২০২১ 

সোদল মোর্তমৃতুযর হোর বতজমোদনর ৩.৮ শিদক ১.৫ িতোাংদি কশমদয় আনদত। সকল প্রকোর সাংক্রোমক ব্যোশধ সম্পূণ জ শনমু জল করদত। 

গড় আয়ুস্কোল ৭০ এর শকোেোয় উন্নীত করদত।  

এ লক্ষয ূররদণ সরকোদরর পোিোপোশি শবসরকোশর খোত ও শবদিষভোদব শিশকৎসকদের এশগদয় আসদত হদব।  

সেোশনত শিশকৎসকবৃন্দ,  

            আপনোরো এমন একটি শপিোয় শনদয়োশজত শযখোদন আপনোরো সরোসশর মোনুদষর শসবোর সুদযোগ পোদচ্ছন। শরোদগ যন্ত্রণোকোতর 

মোনুষদক শিশকৎসো শেদয় মূহুদতজই তাঁর মুদখ হোশস ফুেোদত পোদরন। একজন অিল-অক্ষম মোনুষদক কম জক্ষম কদর তুলদত পোদরন। এ 

শপিো শুধু আপনোদের জীশবকো শনব জোদহর জন্য নয়, এ শপিো আপনোদের মোনুদষর শসবো করোর অফুরন্ত সুদযোগ সৃশি কদর শেদয়দি।  

            শকন্তু দুুঃখজনক হল, আমরো মোদেমদধ্য আপনোদের কোরও কোরও শবরুদদ্ধ েোশয়ত্ব অবদহলোর অশভদযোগ শুশন। কোরও 

কোরও অবদহলোয় শকোন শকোন প্রোণ অকোদল েদর যোয়। শবদিষ কদর সরকোশর হোসপোতোদলর শিশকৎকদের শবরুদদ্ধ এ ধরদনর 

অশভদযোগ শবশি আদস।   

            আপনোদের মদন রোখদত হদব, প্রশতটি শিশকৎসক ততশর করদত অশভভোবকদের শযমন েোকো-পয়সো খরি করদত হদয়দি, 

শতমশন এ শেদির প্রশতটি মোনুদষর শ্রদমর পয়সোও আপনোদের শপিদন খরি হদয়দি। রোষ্ট্র আপনোদের শপিদন শবশনদয়োগ কদরদি, 

যোদত সোধোরণ মোনুষ আপনোদের কোদি শসবো পোয়।  

            কোদজই কম জদক্ষদত্র কখনও তাঁদের কিো র্ভলদবন নো। ব্যশক্তগত লোভ ক্ষশতর শহদসবদক বড় কদর নো শেদখ, মোনুদষর শসবোয় 

শনদজদের শনদয়োশজত কদর জোশতর জনদকর স্বদের শসোনোর বোাংলো প্রশতষ্ঠোয় আমোদের সদঙ্গ িরীক শহোন - এেোই আপনোদের কোদি 

আমোর প্রতযোিো ।  

Ladies and Gentlemen,  

            Let me say a few words for the delegates from abroad. I, on behalf of 

my government and myself, cordially welcome you all in the conference. I 

hope that your participation in the conference will offer an opportunity of 

sharing experiences and knowledge with our child cardiologists and child 

cardiac surgeons on congenital heart disease. I also hope that your stay in 

Bangladesh will be enjoyable and memorable.   

পশরদিদষ আপনোদের সকদলর মঙ্গল কোমনো কদর আশম শপশিয়োশি জক কোশি জয়োক শসোসোইটি অব বোাংলোদেি আদয়োশজত 

প্রিম আন্তজজোশতক সদেলদনর উদবোধন শঘোষণো করশি এবাং এ সদেলদনর সোশব জক সফলতো কোমনো করশি।  

শখোেো হোদফজ।  

জয় বোাংলো, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বোাংলোদেি শিরজীবী শহোক।  

--- 


