
বাাংলাদেশ চক্ষু চচচিৎসি সচিচি'র ৪০িি বাচষ িি সাধারণ সদেলন  

উদবাধন অনুষ্ঠান  

 

ভাষণ  

 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী  

 

শশখ হাচসনা  

 

বঙ্গবন্ধু আন্তর্িাচিি সদেলন শিন্দ্র, ঢািা, িঙ্গলবার, ১৪ ফাল্গুন ১৪১৯, ২৬ শফব্রুয়াচর ২০১৩  

 

চবসচিল্লাচহর রাহিাচনর রাচহি  

 

সোচনি সভাপচি,  

সহিিীবৃন্দ,  

আিচন্ত্রি অচিচিবৃন্দ,  

উপচিি সুচধন্ডলী,  

 

আসসালামু আলাইকুি।  

 

বাাংলাদেশ চক্ষু চচচিৎসি সচিচির ৪০িি বাচষ িি সাধারণ সদেলদন শেশ চবদেদশর চক্ষু চচচিৎসি, গদবষি এবাং 

চবদশষজ্ঞসহ উপচিি সিলদি আিার আন্তচরি শুদভচ্ছা র্ানাচচ্ছ।  

শচাখ িানুদষর শরীদরর অিযন্ত প্রদয়ার্নীয় ও মূল্যবান অঙ্গ। আর আপনারা চক্ষু চচচিৎসিগণ িানুদষর এই গুরুত্বপূণ ি 

অদঙ্গর চচচিৎসা শেন। িাই র্নস্বািয রক্ষায় আপনাদের যদিষ্ট অবোন রদয়দে।  

সুচধিন্ডলী,  

অন্ধত্ব বাাংলাদেদশর র্ন্য এিটি গুরুির র্নস্বািয সিস্যা। বাাংলাদেদশ অন্ধদত্বর সাংখ্যা প্রায় সাদস সাি লাখ। এ অন্ধদত্বর 

প্রায় শিিরা ৮০ ভাগ োচনর্চনি যা পচরহারদযাগ্য। োচনর্চনি অন্ধত্ব অপাদরশদনর বারা চনরািয় িরা সম্ভব। এ র্ন্য র্নগণদি 

সদচিন হদি হদব। সিয়িদিা চক্ষু চচচিৎসদির িাদে শযদি হদব। এই সদচিনিা সৃচষ্টদি চচচিৎসি, চিচিয়া, সিার্িিী ও 

চশক্ষা প্রচিষ্ঠান সবাইদি এচগদয় আসার আ্ান র্ানাই।  

 সব শরাদগর শক্ষদেই প্রচিিাদরর শচদয় প্রচিদরাধ অদনি শবশী িায িির। চক্ষু সিস্যা হ্রাদস গভ ি অবিায় িাদয়দের সুষি 

খাদ্য গ্রহণ িরদি হদব। এর্ন্য পচরবারদি িৎপর হদি হদব। চশশুরা যাদি সুষি খাদ্য শখদি পাদর িা চনচিি িরদি হদব। এ 

ব্যাপাদর িাদয়দের চবদশষভাদব সদচিন িািদি হদব।  

সুচধবৃন্দ,  

গ্রািাঞ্চদলর েচরদ্র র্নদগাষ্ঠী ও নারীরা আচি িি ও অন্যান্য সীিাবদ্ধিার িারদণ শহদর এদস সিয়িদিা চচচিৎসা শসবা 

চনদি পাদরন না। ফদল দৃচষ্টশচি হারাদি িাদি। এই অন্ধদত্বর শনচিবাচি প্রভাব ব্যচি র্ীবন োচসদয় পচরবার, সিার্ ও র্ািীয় 

র্ীবদনও পদস। ব্যচিগি ও পাচরবাচরি আয় িদি। র্ািীয় উৎপােন ও প্রবৃচদ্ধ হ্রাস পায়। অি িনীচি ক্ষচিগ্রস্ত হয়।  

পচরহারদযাগ্য অন্ধত্ব চনবারদণর লদক্ষয চবশ্ব স্বািয সাংিা ও চবচভন্ন আন্তর্িাচিি সাংিার উদদ্যাদগ ২০২০ সাদলর িদে 

(দৃচষ্ট সবার অচধিার) নাদি েীর্ িদিয়ােী সিচিি িায িক্রি ১৯৯৯ সাল শিদি বাস্তবায়ন হদচ্ছ। বাাংলাদেদশও আিরা পচরহারদযাগ্য 



অন্ধত্ব দূরীিরদণ চবচভন্ন িি িসূচী বাস্তবায়ন িরচে। স্বািয, র্নসাংখ্যা ও পুচষ্টখাি িি িসূচীদি ‘‘ন্যাশনাল আই শিয়ার'' নাদি এিটি 

পৃিি িায িক্রি বাস্তবায়ন িরা হদচ্ছ। চভশন ২০২০'র শর্লা িচিটির িােদি চক্ষু শসবাদি উপদর্লা পয িন্ত চবস্তৃি িরা হদয়দে।  

আিাদের গদস শিালা সারাদেদশ প্রায় ১৫ হার্ার িচিউচনটি চিচনি এবাং ইউচনয়ন স্বািযদসবা শিদন্দ্র চক্ষু শসবা 

িায িক্রিও অন্তর্ভ িি িরা হদয়দে।  

সুচধিন্ডলী,  

অন্ধত্ব চনবারদণ Demand Side Financing for Eye Care বিিিান সরিাদরর এিটি যুগান্তিারী 

পেদক্ষপ। শগাপালগদের শিাটালীপাসায় ইদিািদে পাইলট প্রিল্প চহদসদব এটি চালু িরা হদয়দে। এর িােদি োচন শরাগীদের 

চবনামূদল্য শলন্স সাংদযার্নসহ োচন অপাদরশন িরা হদচ্ছ। চচচিৎসািালীন শরাগীদের অন্যান্য সুদযাগ-সুচবধা শেয়া হদচ্ছ।  

এই িি িসূচী পয িায়ক্রদি সারাদেদশ সম্প্রসারণ িরা হদব। আিরা ২০২০ সাদলর িদে পচরহারদযাগ্য অন্ধত্ব চনরািদয় 

িাচিি লক্ষয অর্িদন সিি ি হদবা ইনশাআল্লাহ।  

বিিিান সরিার চক্ষু চচচিৎসা শসবা র্নগদণর শোরদগাসায় শপ ৌঁদে শেয়ার  লদক্ষয শগাপালগদে ১৮৮ শিাটি ৫১ লক্ষ টািা 

ব্যদয় শশখ ফচর্লাতুন শনো মুচর্ব চক্ষু ইনচিটিউট ও প্রচশক্ষণ শিন্দ্র িাপন িদরদে। এর ফদল চক্ষু শসবার িান বাসদব। 

হাসপািালটিদি ৯৪টি চক্ষু চবদশষদজ্ঞর পে সৃচষ্ট িরা হদয়দে।  

আধুচনি চক্ষু চচচিৎসা চনচিি িরদি র্ািীয় চক্ষু চবজ্ঞান ইনচিটিউট ও হাসপািাদল চবশ্বিাদনর যন্ত্রপাচি সরবরাহ 

িরা হদয়দে। আধুচনিায়ন িরা হদয়দে। চচচিৎসার িানও উন্নি হদয়দে।  

সুচধিন্ডলী,  

চক্ষুসহ সাচব িি স্বািযদসবার িান বাসাদি আিরা প্রচিটি উপদর্লার স্বািয িিদেদে শবদির সাংখ্যা বাচসদয়চে। শর্লা, 

চবভাগ ও িহানগরীগুদলার হাসপািালগুদলাদি শবদির সাংখ্যা বাসাদনা হদয়দে। চবদশষাচয়ি চচচিৎসার সুদযাগ সৃচষ্ট িরা হদয়দে। 

পয িাপ্ত িািার, নাস ি, শটিচনচশয়ান চনদয়াগ শেয়া হদয়দে।  

চচচিৎসা শাস্ত্রসহ উচ্চচশক্ষার সুদযাগ বাসাদনা হদয়দে। নাস িদের র্ন্য উচ্চির চিদোিা ও িািাস ি চিগ্রী অর্িদনর সুদযাগ 

িরা হদয়দে। ল্যাব শটিচনশান সৃচষ্টর সুদযাগ বাসাদনা হদয়দে। চচচিৎসি, নাস ি ও শটিচনচশয়াদনর নতুন পে সৃচষ্ট িরা হদয়দে।  

সরিাদরর চবচভন্ন উদদ্যাদগর ফদল িাতৃ ও চশশু মৃতুযর হার অদনি িদিদে। চশশু মৃতুয হার হ্রাস সাংক্রান্ত এিচিচর্-৪ 

অর্িন িদরচে। নারীর স্বািয রক্ষায় উন্নচি হওয়ায় নারীর ক্ষিিায়ন চবষয়ি এিচিচর্-৩ অর্িন িদরচে। ৬০ হার্ার ৬৫ র্ন নতুন 

চচচিৎসদির সরিারী চাকুরীদি চনদয়াগ চেদয়চে। িহাখালীদি স্বািয ভবন চনি িাদণর চভচিপ্রস্তর িাপন িদরচে।  

আিরা শেইল চশক্ষা পদ্ধচি সম্প্রসারণ িদরচে। সরিারী চাকুরীদি শারীচরি প্রচিবন্ধীদের শিাটা চনধ িারণ িরা হদয়দে।  

চপ্রয় চক্ষু চচচিৎসিবৃন্দ,  

প্রায় নয়শি সেস্য চনদয় গঠিি বাাংলাদেশ চক্ষু চচচিৎসি সচিচি চক্ষুদসবার িান উন্নয়দন িার্ িরদেন। ঢািার চিরপুদর 

আপনাদের এিটি আধুচনি চক্ষু হাসপািাল রদয়দে। শসখান শিদি শরাগীরা িিমূদল্য চক্ষু চচচিৎসা শসবা পাদচ্ছ। আপনারা 

প্রচশক্ষণও চেদচ্ছন। আপনাদের এ িহিী উদদ্যাগ গ্রাি-গদে েচসদয় চেদি হদব। সপ্তাদহ এিচেন চনর্ চনর্ গ্রাদি শযদি পাদরন। 

এদি গ্রাদির েচরদ্র র্নদগাষ্ঠী সহদর্ উন্নি শসবা পাদব। গ্রািাঞ্চদল প্রচি িাদস আই িযাম্প িদর োচন অপদরশনসহ উন্নি চচচিৎসা 

শসবা শেয়ার র্ন্য আপনাদের প্রচি আহবান র্ানাচচ্ছ।     

অন্ধত্ব প্রচিদরাদধ েক্ষ চক্ষু চচচিৎসদির শিান চবিল্প শনই। এর্ন্য অচর্িি জ্ঞানদি গদবষণা ও প্রচশক্ষদণর িােদি শাচনি 

িরদি হদব। এ ব্যাপাদর আপনাদেরদি আরও আগ্রহী হওয়ার আহবান র্ানাই।  

সুচধিন্ডলী,  

আিরা েচরদ্র ও চনিণআদয়র িানুদষর খাদ্য ও পুচষ্ট চাচহো চনচিি িদরচে। শেশ এখন খাদদ্য প্রায় স্বয়াংসম্পূণ ি। আিরা 

কৃচষপণ্য বহুমুখীিরণদি গুরুত্ব চেদয়চে। চবদশষ প্রদণােনা চেচচ্ছ। যাদি কৃষি চনদর্ই পুচষ্টযুি খাদ্য উৎপােন িরদি পাদর। আিরা 

এিটি বাসী এিটি খািার িি িসূচী চালু িদরচে। এর ফদল গ্রাদি গৃহদির র্দর পুচষ্টর শযাগান শবদসদে । আিরা চবদ্যযৎ, শযাগাদযাগ, 

অবিাঠাদিা ও সসি শসতু চনি িাণসহ চবচভন্ন খাদি ব্যাপি উন্নয়ন িদরচে।  



শেদশর িানুষ শাচন্তদি বসবাস িরদে। অদনদির এ শাচন্তপূণ ি পচরদবশ পেন্দ নয়। িারা অশাচন্ত ও চবশৃঙ্খলা সৃচষ্ট িরদি 

চায়। শেদশর সাচব িি উন্নয়দনর পূব িশিি হদচ্ছ গণিাচন্ত্রি শাসন ব্যবিা ও শাচন্তপূণ ি পচরদবশ বর্ায় রাখা।  

আিরা ২০২১ সাদলর িদে এিটি ক্ষুধামুি, োচরদ্রযমুি, সমৃদ্ধ, শাচন্তপূণ ি বাাংলাদেশ গসার লক্ষয চনদয় িার্ িরচে। এর 

িে চেদয় আিরা সব িিাদলর সব িদেষ্ঠ বাঙাচল, র্াচির চপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুচর্বুর রহিাদনর স্বদের শসানার বাাংলা প্রচিষ্ঠা িরদবা। 

আিাদের এ িি িযদজ্ঞ আপনারাও অাংশ চনন। আসুন, সবাই চিদল মুচিযুদদ্ধর শচিনায় উবুদ্ধ হদয় শেশদি গদস তুচল।  

আচি বাাংলাদেশ চক্ষু চচচিৎসি সচিচির ৪০িি বাচষ িি সাধারণ সদেলদনর শুভ উদবাধন শর্াষণা িরচে।  

শখাো হাদফর্।  

র্য় বাাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেশ চচরর্ীবী শহাি। 


