
সার্ক দেশসমূহের এ্যাহেসহেসসওলসিস্টহের আন্তিকাসির্ সহেলে ২০১৩  

উহবাধে অনুষ্ঠাে  

ভাষণ  

মােেীয় প্রধােমন্ত্রী  

দশখ োসসো  

বঙ্গবন্ধু আন্তিকাসির্ সহেলে দর্ন্দ্র, ঢার্া, শুক্রবার, ১০ ফাল্গুে ১৪১৯, ২২ দফব্রুয়াসর ২০১৩  

 

সবসসমল্লাসের রােমাসের রাসেম  

অনুষ্ঠাহের সভাপসি,  

সের্মীবৃন্দ,  

সার্কভুক্ত দেশসমূহের এ্যাহেসহেসসওলসিস্টবৃন্দ,  

সোসেি সুসধমন্ডলী।  

আসসালামু আলাইকুম।  

সার্কভুসক্ত দেশসমূহের এ্যাহেসহেসসওলসিস্টহের আিহর্র এ্ই সহেলহের উহবাধে অনুষ্ঠাহে সবাইহর্ আন্তসরর্ শুহভচ্ছা 

িাোসচ্ছ।  

আধুসের্ সিসর্ৎসাসবজ্ঞাহে এ্যাহেসহেসসওলসি এ্র্টি গুরুত্বপূণ ক শাখা। এ্যাহেসহেসসওলসিস্টহের দসবা শুধু অপাহরশে 

র্হে এ্খে আর সীমাবদ্ধ দেই। মারাত্মর্ভাহব অসুস্থ দরাগীহের দসবাোে, অসেেীয় ব্যো প্রশমে, দুর্ কটোস্থহল িরুসর দসবাোে 

র্ার্ কক্রম এ্বং অসেরাময়হর্াগ্য দরাগীর প্যাসলহয়টিভ দর্য়ার প্রোহে এ্যাহেসহেসসওলসিস্টগণ গুরুত্বপূণ ক ভূসমর্া পালে  র্হর 

োহর্ে।  

সুসধবৃন্দ,  

স্বাস্থযহসবা িেগহণর অন্যিম দমৌসলর্ অসধর্ার। সব কর্াহলর সব কহেষ্ঠ বাঙাসল, িাসির সপিা বঙ্গবন্ধু দশখ মুসিবুর রেমাে 

স্বাস্থযহসবাপ্রাসিহর্ রাহের অন্যিম োসয়ত্ব সেহসহব সিসিি র্হর িা সংসবধাহে সংযুক্ত র্হরসিহলে।  

িাসির সপিার পোঙ্ক অনুসরণ র্হর আমরা িেগহণর দোরহগাড়ায় স্বাস্থযহসবা দপৌৌঁহি সেহি সেরলসভাহব র্াি র্হর 

র্াসচ্ছ। এ্িন্য স্বাস্থযহসবা খািহর্ আমরা সিেটি স্তহর ভাগ র্হরসি।  

প্রােসমর্ স্তহর স্বাস্থযহসবাোহে ইহিামহেই আমরা র্হেষ্ঠ সাফল্য অিকে র্হরসি। এ্টা সম্ভব েহয়হি আমাহের গণমুখী 

স্বাস্থযেীসি এ্বং সবগি িার বিহরর র্ার্ কক্রহমর ফহল।  

স্বাস্থযহসবাহর্ িেগহণর দোরহগাড়ায় দপৌৌঁহি দেওয়ার লহে আমরা সবগি িার বিহর ব্যাপর্ র্ম কসূসি বাস্তবায়ে র্হরসি।  

১৯৯৬-২০০১ দময়াহে সারাহেহশ ১৮ োিার র্সমউসেটি সিসের্ স্থাপহের র্ম কসূসি োহি সেহয়সিলাম। পরবিীর্াহল 

সবএ্েসপ-িামাি দিাট সরর্ার েমিায় এ্হস িালু র্রা সিসের্গুহলা বন্ধ র্হর দেয়। ফহল প্রিযন্ত গ্রামাঞ্চহলর মানুষ স্বাস্থযহসবা 

দেহর্ বসঞ্চি েয়। এ্বার োসয়ত্ব দেওয়ার পর আমরা আবার দস সিসের্গুহলা িালু র্রার ব্যবস্থা র্হরসি।  

শুধু সিসের্ স্থাপেই েয়, আমরা প্রসিটি সিসেহর্ দরাগীরা র্াহি স্বাস্থযহসবা পাে দসিন্য ডাক্তারহের সেয়সমি উপসস্থসি 

সেসিি র্রার ব্যবস্থা র্হরসি।  

গি িার বিহর আমরা স্বাস্থযখাহি ৩৯ োিাহরর দবসশ র্মী সেহয়াগ সেহয়সি। এ্রমহে ৫ োিার  ৮ দশার দবসশ 

সিসর্ৎসর্, প্রায় ১৩ োিার র্মুযসেটি দেলে দর্য়ার দপ্রাভাইডার, সাহড় ৬ োিার স্বাস্থয সের্াসর, প্রায় দেড় োিার োস ক, ১২ োিার 

তৃিীয় ও িতুে ক দেণীর র্ম কিাসর এ্বং আড়াইহশা দটর্হোলসিস্ট রহয়হিে।  

দমসডহর্ল র্হলহির িন্য ১ োিার ৭৮৬ টি সশেহর্র এ্বং সবসভন্ন দেণীর ২ োিার ৫৪৬টি েতুে পে সৃসি র্রা েহয়হি। 

োস কহের পেমর্ কাো তৃিীয় দেণী দেহর্ সবিীয় দেণীহি উন্নীি র্রা েহয়হি।  



আমরা সরর্াসর োসপািাহল সিসর্সা দসবার মাে বৃসদ্ধর িন্য উহযাগ সেহয়সি। উপহিলা স্বাস্থয র্মহেক্সগুহলাহর্ ৩১ 

শয্যা দেহর্ ৫০ শয্যায় উন্নীি র্রার র্াি শুরু েহয়হি।  

ইহিামহে দু'দশার দবসশ স্বাস্থয র্মহেক্সহর্ ৫০ শয্যায় উন্নীি র্রা েহয়হি। আরও প্রায় ১০০টিহি শয্যা বাড়াহোর র্াি 

িলহি। ১৮টি দিলা োসপািাল ২৫০ শয্যায় উন্নীি র্রা েহয়হি। পর্ কায়ক্রহম সর্ল দিলা োসপািালহর্ ২৫০ শয্যায় উন্নীি র্রা 

েহব।  

দমসডহর্ল র্হলি োসপািাল, দিলা োসপািালসে ৪২টি স্বাস্থয প্রসিষ্ঠাহে েতুে ভবে সেম কাণ র্রা েহচ্ছ। িারটি েতুে 

দমসডহর্ল র্হলি স্থাপে র্রা েহয়হি।  

দবসরর্াসর পর্ কাহয় সিেটি েতুে দমসডহর্ল র্হলি, এ্র্টি দডন্টাল র্হলি, সিেটি দোসমওপ্যসের্ দমসডহর্ল র্হলি এ্বং 

৪০টির দবসশ দমসডহর্ল অযাসসস্টযান্ট দেসেং স্কুল ও ইেসস্টটিউট অব দেলে দটর্হোলসি প্রসিষ্ঠার অনুহমােে আমরা সেহয়সি।  

সিসের্গুহলার মােহম দটসল-দমসডসসে সুসবধা প্রসিটি গ্রাহম দপৌৌঁিাহোর ব্যবস্থা দেওয়া েহচ্ছ। ইউসেয়ে পর্ কাহয় ৩ োিার 

৭৮০টি স্বাস্থয ও পসরবার র্ল্যাণ দর্ন্দ্র সেম কাণ র্রা েহয়হি।  

উপহিলা পর্ কায় পর্ কন্ত সর্ল োসপািাহল ওহয়ব র্যাহমরা ও ইন্টারহেট সংহর্াগ দেওয়া েহয়হি। দমাবাইল দফাহের 

মােহম ২৪-র্ণ্টা স্বাস্থযহসবা দেওয়ার সুহর্াগ সৃসি র্রা েহয়হি। দগাটা স্বাস্থয ব্যবস্থাহর্ সডসিটাল দেটওয়াহর্ক যুক্ত র্রার উহযাগ 

দেওয়া েহয়হি।  

সশশু মৃতুযোর হ্রাহস উহল্লখহর্াগ্য অগ্রগসির িন্য আমরা িাসিসংহর্র এ্মসডসি-৪ এ্বং স্বাস্থহসবা খাহি সডসিটাল প্রযুসক্ত 

ব্যবোহরর স্বীকৃসি সেহসহব সাউে-সাউে এ্ওয়াড ক দপহয়সি।  

মা, সশশু ও প্রিেে স্বাস্থয এ্বং পসরবার পসরর্ল্পো সবষয়র্ দসবার পসরসধ বহুগুহণ বাসড়হয়সি। ৯৭টি মা ও সশশু র্ল্যাণ 

দর্ন্দ্র, ৩ োিার ৯০০টি ইউসেয়ে স্বাস্থয পসরবার র্ল্যাণ দর্ন্দ্র এ্বং ৩০ োিার স্যাহটলাইট সিসেহর্র মােহম এ্ দসবা দেওয়া 

েহচ্ছ।  

স্বাস্থযহর্ন্দ্র ও োসপািাহল সিসর্ৎসর্, োস ক ও স্বাস্থযহসবা র্মীর সংখ্যা আনুপাসির্ োহর বাড়াহো েহব। আমাহের এ্সব 

র্ম কসূসি বাস্তবায়হের ফহল মানুহষর গড় আয়ু ৭০ বিহর অসিক্রম র্হরহি।  

সুসধবৃন্দ,  

প্রােসমর্ স্তহর সাফল্য অিকহের পর আমরা মােসমর্ ও প্রাসন্তর্স্তহর স্বাস্থযহসবা আধুসের্ায়ে, দসবার পসরসধ বৃসদ্ধ ও 

সব কাধুসের্ সিসর্ৎসা ব্যবস্থা দপৌৌঁহি দেওয়ার লহে র্াি র্রসি।  

এ্র্টা সময় সিল র্খে আমাহের দেহশর প্রচুর সংখ্যর্ দরাগী সবহেহশ দর্হিে সিসর্ৎসার িন্য। বিকমাহে দস অবস্থার 

অহের্ পসরবিকে েহয়হি। সরর্াসর এ্বং দবসরর্াসর পর্ কাহয় আমাহের দেহশ এ্খে দবশ র্হয়র্টি সবশ্বমাহের োসপািাল গহড় 

উহেহি।  

আপোরা িাহেে, েে এ্বং সবহশষজ্ঞ সিসর্ৎসর্ তিসর এ্বং সিসর্ৎসাশাহে গহবষণা পসরিালোর িন্য আমরা গি 

দময়াহে সপসি োসপািালহর্ বঙ্গবন্ধু দশখ মুসিব দমসডহর্ল সবশ্বসবযালয় সেহসহব প্রসিষ্ঠা র্সর। িার ফল আি আমরা পাসচ্ছ। 

আিহর্ সবশ্বমাহের সিসর্ৎসর্ বাংলাহেহশই তিসর েহচ্ছ।   

বাংলাহেহশ এ্খে উন্নিমাহের ঔষধ তিসর েহচ্ছ। দেহশর িাসেো সমটিহয় আমাহের ঔষধ বিকমাহে সবহশ্বর প্রায় ৯০টি 

দেহশ রিাসে েহচ্ছ। র্াহিই আসম আশা র্সর, অসিহরই আমরা সিসর্ৎসাহসবায় র্াসিি লহেয দপৌৌঁিহি পারব।  

উন্নি ও গুণগি সিসর্ৎসাহসবা সেসিি র্রহি আমরা প্রহয়ািেীয় পেহেপ সেসচ্ছ। সবসভন্ন দমসডহর্ল র্হলহি আইসসইউ 

ও িরুসর সিসর্ৎসা ব্যবস্থা উন্নয়হের িন্য প্রহয়ািেীয় অবর্াোহমা তিসর র্রা েহচ্ছ। সাহে সাহে সবহশষাসয়ি সিসর্ৎসাসবজ্ঞাহের 

েতুে েতুে শাখা সবস্তাহরর র্াি অব্যােি আহি। উপহিলাসে মোসড়হর্র পাহশ েমা দসন্টাহর এ্যাহেসহেসসওলসিস্টসে 

সবহশষাসয়ি সিসর্ৎসর্ পোয়হের ব্যবস্থা আমরা র্হরসি।  

সপ্রয় সিসর্ৎসর্বৃন্দ,  

সার্কভুক্ত দেশসমূে োো সমস্যায় দর্মে িিকসরি, দিমসে আমাহের রহয়হি সবপুল সম্ভাবো। আমাহের সবহিহয় 

সম্ভাবোর সের্ েহচ্ছ আমাহের এ্ অঞ্চহলর িেগহণর উদ্ভাবেী শসক্ত, েেিা এ্বং র্হম কাহযাগ।  



এ্ অঞ্চহলর িেগহণর প্রধাে সমস্যা োসরদ্র্য। েসরদ্র্িার র্ারহণ মানুষ সিসর্ৎসাসে সবসভন্ন দমৌসলর্ অসধর্ার দেহর্ বসঞ্চি 

েহচ্ছ। আসম মহে র্সর, আমাহের সসেসলি উহযাগ সার্ক দেশগুহলার দর্হর্াে সমস্যা সমাধাে র্রহি সেম। পারস্পসরর্ 

সেহর্াসগিার মােহম আমাহের সীসমি সম্পে সেহয়ই আমরা এ্ অঞ্চহলর মানুহষর সাসব কর্ মুসক্ত আেহি সেম েব।  

সার্কহেশভুক্ত এ্যাহেসহেসসওলসিস্টহের এ্ই আন্তিকাসির্ সহেলে সেহিহের মহে অসভজ্ঞিা এ্বং মি সবসেমহয়র সুহর্াগ 

সৃসি র্হরহি। আসম আশা র্সর এ্হি র্হর আপোরা আরও ভালভাহব দপশাগি োসয়ত্ব পালহে সেম েহবে।  

আসম সবাইহর্ আবারও শুহভচ্ছা িাসেহয় এ্ই সহেলের শুভ উহবাধে দর্াষণা র্রসি।  

দখাো োহফি।  

িয় বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাহেশ সিরিীবী দোর্। 

 


