
ঢাকা শিশু হাসপাতালের  

নতুন ১০ তো ভবলনর শভশিপ্রস্তর স্থাপন এবং শিশু হৃদলরাগ ককলের উলবাধন  

 

ভাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

কিখ হাশসনা  

 

কিলরবাংো নগর, ঢাকা, মঙ্গেবার, ০৪ মাঘ ১৪১৮, ১৭ জানুয়াশর  ২০১২  

 

শবসশমল্লাশহর রাহমানীর রাশহম  

 

সম্মাশনত সভাপশত,  

সহকমীবৃন্দ,  

হাসপাতালের শিশকৎসক, কসশবকা এবং কম মকতমা-কম মিাশরবৃন্দ,  

এবং উপশস্থত সুশধমন্ডেী।  

 

আসসাোমু  আ'োইকুম।  

 

ঢাকা শিশু হাসপাতালের নতুন ১০ তো ভবলনর শভশিপ্রস্তর স্থাপন এবং শিশু হৃদলরাগ ককলের উলবাধন অনুষ্ঠালন উপশস্থত 

সকেলক আমার আন্তশরক শুলভচ্ছা জানাশচ্ছ।  

২০০৯ সালের ৩১কি অলটাবর বঙ্গবন্ধু আন্তজমাশতক সলম্মেন ককলে Congenital Heart Disease শবষলয় একটি 

আন্তজমাশতক সলম্মেলন আশম ঢাকা শিশু হাসপাতাে কর্তমপক্ষলক অগ্রাশধকার শভশিলত শিশু হৃদলরাগ ও হৃদলরাগ সাজমাশর শবভাগ িালু 

করার শনলদ মি শদলয়শিোম। ঢাকা শিশু হাসপাতাে খুব স্বল্প সমলয়র মলেই এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করলত যালচ্ছ। আশম এ জন্য 

সংশিষ্ট সকেলক ধন্যবাদ জানাশচ্ছ।  

সুশধমন্ডেী,  

এলদলি প্রশতবির ২৫ কেলক ৩০ হাজার শিশু হৃদলরাগ শনলয় জন্ম কনয়। এই শিশু হৃদলরাগ ককে শনম মালণর ফলে 

অতযাধুশনক পরীক্ষা শনরীক্ষার মােলম করাগ সনাক্ত করা সহজ হলব। উন্নত শিশকৎসার মােলম অনাকাশিত শিশু মৃতুযহার 

অলনকাংলি হ্রাস পালব।  

স্বাস্থযলসবার উন্নয়লন বতমমান সরকার শনরেসভালব কাজ কলর যালচ্ছ। শবলিষ কলর শিশুলদর অশধকার শনশিত করলত 

আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। শিশু শিশকৎসা ও শিশু স্বাস্থয উন্নয়লনর েলক্ষয আমরা শবশভন্ন কম মসূশি বাস্তবায়ন করশি।  

গ্রামীণ দশরদ্র জনলগাষ্ঠী শবলিষ কলর নারী ও শিশু স্বাস্থয শনশিত করার েলক্ষয কদিব্যাপী প্রায় ১৩ হাজার কশমউশনটি 

শিশনক পুনরায় িালু করা হলয়লি। এসব শিশনক শবএনশপ-জামাত কজাট সরকার বন্ধ কলর শদলয়শিে। আমরা এ কশমউশনটি 

শিশনকগুলোলত কহেে ককয়ার কপ্রাভাইডার শনলয়াগ শদলয়শি।  

শিশুলদর কল্যাণ শনশিত করলত আমরা জাতীয় শিশুনীশত ২০১১ প্রণয়ন কলরশি। মশহো ও শিশু ডায়ালবটিক হাসপাতাে 

প্রশতষ্ঠা কলরশি। ৪২টি কড-ককয়ার কসন্টালরর মােলম ৬৬৭২ জন শিশুলক কসবা প্রদান করা হলচ্ছ। মৃার্তত্বকােীন ছুটি ৪ মাস কেলক ৬ 

মাস কলরশি।  



শিশুলদর সৃজনিীেতা শবকালি শবশভন্ন সাংস্কৃশতক কম মকান্ড ও শিত্রাঙ্কন প্রশতলযাশগতায় শিশুলদর অংিগ্রহলণর সুলযাগ বৃশদ্ধ 

করা হলয়লি। প্রশতবন্ধী ও অটিশিক শিশুলদর শিশকৎসা ও কসবার জন্য বঙ্গবন্ধু কিখ মুশজব শবশ্বশবদ্যােলয় শবলিষাশয়ত কসন্টার 

স্থাপন করা হলয়লি।          

 আমরা জাতীয় স্বাস্থযনীশত প্রণয়ন কলরশি। পঁি হাজালররও কবশি শিশকৎসক শনলয়াগ শদলয়শি। গত শতন বিলর শবশভন্ন 

সরকাশর হাসপাতালে প্রায় ২ হাজার নাস ম শনলয়াগ কদয়া হলয়লি। নালস মর ৫৩৭টি নতুন পদ সৃশষ্ট করা হলয়লি। সরকাশর হাসপাতালে 

শবনামূলল্য ঔষধ কদওয়া হলচ্ছ।   

আমরা এবার দাশয়ত্ব কনওয়ার পর ১৩৬ টি ইউশনয়লন, ইউশনয়ন স্বাস্থয পশরবার কল্যাণ ককে শনম মাণ কলরশি। আরও ২০০ 

টি ককে শনম মালণর কাজ িেলি। আমরা ৩০১ টি উপলজো স্বাস্থয  কমলেক্সলক ৫০ িয্যায় উন্নীত কলরশি। নবসৃষ্ট ১২ টি উপলজোয় 

৩১ িয্যা শবশিষ্ট নতুন হাসপাতাে শনম মাণ করা হলয়লি।  

সরকালরর এসব পদলক্ষলপর ফলে নবজাতক ও মার্ত মৃতুযহার হ্রাস কপলয়লি। ইশপআই কায মক্রলমর সফেতা অজমলনর জন্য 

শবশ্ব স্বাস্থয সংস্থা বাংোলদিলক GAVI কবালড মর সদস্য মলনানয়ন কলরলি। শিশু মৃতুযহার হ্রালস এমশডশজ-৪ অজমলনর স্বীকৃশতস্বরূপ  

বাংোলদি   জাশতসংঘ এমশডশজ পুরস্কার োভ কলরলি।  

আমরা স্বাস্থযখালতর উন্নয়লন তথ্য প্রযুশক্তর ব্যবহারলক অগ্রাশধকার শদলয়শি। কমাবাইে কফালনর মােলম এখন শবলিষজ্ঞ 

শিশকৎসকলদর পরামি ম পাওয়া যালচ্ছ। তথ্য প্রযুশক্ত ব্যবহালরর মােলম স্বাস্থযখালত গুণগত মালনান্নয়লনর জন্য আমরা ২০১১ সালে 

অজমন কলরশি ‘সাউে সাউে এযাওয়াড ম '।  

সম্মাশনত শিশকৎসকবৃন্দ,  

শিশকৎসা করা পৃশেবীর মহৎ কপিার মলে অন্যতম। মানবতার কল্যালণ কাজ করার মত এত সুলযাগ কবাধ হয় অন্য 

কপিায় কনই। আপনালদর একটু আন্তশরকতা করাগীলক অলধ মক ভাে কলর শদলত পালর। কয শিশুটি এ হাসপাতালে শিশকৎসার জন্য 

আলস তার অশভভাবক ও পশরবার সুশিশকৎসার আিায় আপনালদর শদলক তাশকলয় োলক।  

আমার প্রতযািা আপনারা শিশুলদর শনলজর সন্তালনর মত মমতা শদলয় শিশকৎসা কসবা শদলবন। শবলিষ কলর, অসহায় ও 

দশরদ্র শিশুলদর প্রশত একটু শবলিষ নজর শদলবন।  

শিশুরা কদি ও জাশতর ভশবষ্যৎ। সুস্থয ও শনলরাগ জাশত গঠলন আপনালদর দাশয়ত্বিীে ভূশমকা আমালদর কদিলক আরও 

সামলন এশগলয় শনলব।  

শিশুলদর শিশকৎসার জন্য বাংোলদি শিশু হাসপাতাে কদলির অন্যতম কেষ্ঠ হাসপাতাে এবং একালডশমক ইনশিটিউট। 

ঢাকা শিশু হাসপাতালের সম্প্রসারণ, গাজীপুর ও রাজিাহীলত নতুন  িাখা উলন্মািন, শিশু হৃদলরাগ ককে স্থাপন এবং এই নতুন ১০ 

তো ভবন শনম মালণর ফলে এ হাসপাতালের  কসবার মান ও পশরশধ বহুগুলণ বৃশদ্ধ পালব বলে আমার প্রতযািা।  

সুশধমন্ডেী,  

স্বাস্থযখাত কদলির গুরুত্বপূণ ম খাতগুলোর মলে অন্যতম। স্বাস্থযখালতর উন্নয়লন সরকালরর পািাপাশি কবসরকাশর ব্যশক্ত ও 

প্রশতষ্ঠানলক আরও কায মকর ভূশমকা রাখলত আশম আহবান জানাই। শবলিষ কলর কদলির শবিবালনরা শিশু শিশকৎসায় গুরুত্বপূণ ম 

ভূশমকা রাখলত পালরন।  

আগামী ২০২১ সালে আমরা স্বাধীনতা সুবণ ম জয়ন্তী উদযাপন করব। স্বাধীনতা সুবণ ম জয়ন্তীলত বাংোলদিলক একটি 

আধুশনক, প্রগশতিীে, তথ্য-প্রযুশক্ত শনভমর উন্নত কদলি পশরণত করার েক্ষয শনলয় আমরা কাজ কলর যাশচ্ছ। আসুন দে-মত 

শনশব মলিলষ ক্ষুধামুক্ত, দাশরদ্রযমুক্ত, শনরক্ষরতামুক্ত সব মকালের সব মলেষ্ঠ বাঙাশে, জাশতর শপতা বঙ্গবন্ধু কিখ মুশজবুর রহমালনর স্বলের 

কসানার বাংো গলে তুশে।  

সকেলক আবারও শুলভচ্ছা জাশনলয় আশম ঢাকা শিশু হাসপাতালের নতুন ১০ তো ভবলনর শভশি প্রস্তর এবং শিশু হৃদলরাগ 

ককলের শুভ উলবাধন কঘাষণা করশি।  

কখাদা হালফজ। 

জয় বাংো, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংোলদি শিরজীবী কহাক।  

...  


