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চবসচিল্লাচহর রাহিাচনর রাচহি 

 

সোচনি সভাপচি, 

সহিিীবৃন্দ,  

সুচধিন্ডলী। 

 

আসসালামু আলাইকুি। 

বাাংলাদেশ চক্ষু চচচিৎসি সচিচির ৪৩িি বাচষ িি সদেলদনর উদবাধন অনুষ্ঠাদন সবাইদি আন্তচরি শুদভচ্ছা 

জানাচচ্ছ। 

িাচ ি আিাদের স্বাধীনিার িাস। আচি শ্রদ্ধা জানাচচ্ছ সব িিাদলর সব িদশ্রষ্ঠ বাঙাচল, জাচির চপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুচজবুর 

রহিানদি। স্মরণ িরচি জািীয় চার শনিাদি। শ্রদ্ধা জানাচচ্ছ মুচিযুদদ্ধর ৩০ লাখ শহীে এবাং ২-লাখ চনর্ িাচিি িাদবানদি। 

যুদ্ধাহি মুচিদর্াদ্ধা এবাং শহীে পচরবাদরর সেস্যদের প্রচি সিদবেনা জানাচচ্ছ। মুচিদর্াদ্ধাদের প্রচি রইল আিার সালাি।  

সুচধবৃন্দ, 

েি সাি বিদর বাাংলাদেদশর স্বাস্থ্যসেদসবা যবসবস্থ্যসায় আল ল পচরবিিন েদটদি। এটা সভব ব হদয়দি সরিাচর-শবসরিাচর 

পর্ িাদয় সিচিি উদযাদের ফদল।  

সরিাচর পর্ িাদয় আিরা স্বাস্থ্যসেদসবা সাধারণ িানুদষর শোরদোিায় শপ ৌঁদি শেওয়ার জন্য সারাদেদশ িচিউচনটি চিচনি 

স্থ্যসাপন িদরচি। পাশাপাচশ স্থ্যসাপন িরা হদয়দি ইউচনয়ন স্বাস্থ্যসে শিন্দ্র। চবেি সাি বিদর আিরা সারাদেদশ প্রায় সাদি ১৬ 

হাজার িচিউচনটি চিচনি ও ইউচনয়ন স্বাস্থ্যসেদিন্দ্র স্থ্যসাপন িদরচি। এসব চিচনি এবাং সরিাচর হাসপািাদল ৩২ ধরদনর ওষুধ 

চবনাল দে শেওয়া হদচ্ছ। 

আপনারা জাদনন, ১৯৯৬-২০০১ শিয়াদে আিরা িচিউচনটি চিচনি স্থ্যসাপদনর িাজ শুরু িদরচিলাি। ৮ হাজার 

চিচনি চালু িরা হদয়চিল। চিন্তু পরবিীিাদল চবএনচপ-জািাি রাষ্ট্র ক্ষিিায় এদস এসব চিচনি বন্ধ িদর শেয়। শুধু 

রাজননচিি প্রচিচহাংসার িারদণ সাধারণ িানুষদি িারা স্বাস্থ্যসেদসবা শেদি বচিি িদরচিল। 

স্বাস্থ্যসেদসবা চনচিি িরার জন্য দুদটা চজচনদষর প্রদয়াজন। এিটা হদচ্ছ অবিাঠাদিা চিচর আদরিটা হদচ্ছ জনবল 

চিচর। আিরা অবিাঠাদিা এবাং জনবল উভয় শক্ষদত্রই সিান গুরুত্ব চেদয় িাজ িদর র্াচচ্ছ।  

আিরা এিটি যুদোপদর্ােী স্বাস্থ্যসেনীচি প্রণয়ন িদরচি। উপদজলা, শজলা ও চবভােীয় হাসপািালগুদলার যবসাপি উন্নয়ন 

িরা হদয়দি।  

েি ৭ বিদর ঢািাসহ চবচভন্ন শজলায় ২৪টি সরিাচর হাসপািাল চনি িাণ িরা হদয়দি। বঙ্গবন্ধু শশখ মুচজব শিচিদিল 

চবশ্বচবযালয়দি শসন্টার অফ এচিদলন্স চহদসদব েদি শিালা হদচ্ছ। এর শবি সাংখ্যা ৭০০ শেদি ১৫০০-শি উন্নীি িরা হদয়দি। 

এখাদন নবচনচি িি আউটদিার িিদেদির উদবাধন িরা হদয়দি। এখন ২৪-েন্টা সাচভ িস শেওয়া হদচ্ছ।  

৫০-শয্যা চবচশষ্ট জািীয় িোন্সার ইনচিটিউটদি ৩০০ শয্যায় উন্নীি িরা হদয়দি। ৫০০-শয্যার ন্যাশনাল ইনচিটিউট 

অব চনউদরাসাদয়ন্স স্থ্যসাপন িদরচি। সরিাচর িি িচাচরদের জন্য ১৫০-শয্যার আধুচনি হাসপািাল এবাং জািীয় ইএনটি 

ইনচিটিউট স্থ্যসাপন িদরচি। ঢািা শিচিদিল িদলজ হাসপািাদলর ২য় ইউচনট চালু িরা হদয়দি। 

ঢািার কুচি িদটালায় ৫০০ শয্যাচবচশষ্ট শজনাদরল হাসপািাল এবাং চখলোঁওদয় ১৫০০ শয্যাচবচশষ্ট শজনাদরল 

হাসপািাল চালু িদরচি। ৩০০ শয্যার জািীয় বান ি ও োচিি সাজিাচর ইন্সটিটিউট স্থ্যসাপদনর িাজ শুরু হদয়দি।  

সারাদেদশ সরিাচর হাসপািাদলর সাংখ্যা এখন ৬১২টিদি উন্নীি হদয়দি। আর শবসরিাচর পর্ িাদয় স্বাস্থ্যসে অচধেপ্তদর 

চনবন্ধনকৃি হাসপািাদলর সাংখ্যা প্রায় ৪ হাজার ৩০০। চবেি ৭ বিদর সরিাচর হাসপািালগুদলাদি প্রায় সাদি ৮ হাজার শবি 

বািাদনা হদয়দি। সারাদেদশ হাসপািাদলর শয্যাসাংখ্যা োঁচিদয়দি প্রায় ১ লাখ ২৪ হাজার। হাসপািালগুদলাদি উন্নি র্ন্ত্রপাচি 

ও অোমু্বদলন্স সরবরাহ িরা হদয়দি। 



 

বিিিাদন সরিাচর-শবসরিাচর পর্ িাদয় শিচিদিল িদলদজর শিাট সাংখ্যা োঁচিদয়দি ১০০টিদি। এরিদে সরিাচর 

খাদি ৩৬টি এবাং শবসরিাচর পর্ িাদয় শিচিদিল িদলদজর সাংখ্যা ৬৪টি। সরিাচর-শবসরিাচর চিদল শিন্টাল িদলদজর সাংখ্যা 

২৮টি। বিিিাদন ২৬টি শজলায় সরিাচর শিচিদিল িদলজ রদয়দি। আিরা প্রদিেি শজলায় এিটি িদর শিচিদিল িদলজ ও 

হাসপািাল প্রচিষ্ঠার উদযাে চনদয়চি। চট্টগ্রাি ও রাজশাহী শিচিদিল িদলজদি শিচিদিল চবশ্বচবযালদয় রূপান্তর িরা হদচ্ছ। 

এরআদে আিরা চপচজ হাসপািালদি বঙ্গবন্ধু শশখ মুচজব শিচিদিল চবশ্বচবযালদয় রূপান্তর িদরচি। 

এিািা ৪৭টি ইনচিটিউট অব শহলে শটিদনালচজ, ৭২টি শিচিিোল এচসসদটন্ট শেচনাং স্কুল, ১০টি নাচস িাং িদলজ এবাং 

৩১টি নাচস িাং শেচনাং ইনচিটিউট স্থ্যসাপন িরা হদয়দি। চিি ওয়াইফাচর শিাস ি চালু িরা হদয়দি। 

২০০৯ সাল শেদি এ পর্ িন্ত প্রায় আিরা প্রায় সাদি ১২ হাজার চচচিৎসি চনদয়াে চেদয়চি।  ৫ হাজাদররও শবচশ নতুন 

নাস ি চনদয়াে শেওয়া হদয়দি। নাস িদের ির্ িাো চবিীয় শশ্রণীদি উন্নীি িরা হদয়দি। চিন হাজার চিিওয়াইফ এর পে সৃচষ্ট এবাং 

এসব পদে চনদয়াে প্রোন িরা হদয়দি। আরও ১০ হাজার নাদস ির নতুন পে সৃচষ্টর উদযাে গ্রহণ িরা হদয়দি। স্বাস্থ্যসেখাদি ২০০৯ 

সাল শেদি এ পর্ িন্ত ৫০ হাজাদররও শবচশ জনবল চনদয়াে শেওয়া হদয়দি।  

আিরা িাতৃস্বাস্থ্যসে ভাউচার স্কীি এবাং শলিদটটিাং িাোর ভািা চালু িদরচি। চশশুদের টিিাোন চনচিি িদরচি। 

অটিচিি চশশুদের চচচিৎসা ও শসবা শেওয়ার সুদর্াে সৃচষ্ট িরা হদয়দি। সাধারণ িানুদষর খায ও পুচষ্ট চনরাপত্তা চনচিি িরা 

হদয়দি।  

এসব উদযাদের ফদল চশশুমৃতুে ও িাতৃমৃতুের হার উদল্লখদর্াগ্য হাদর িদিদি। এজন্য বাাংলাদেশ জাচিসাংদের 

এিচিচজ এওয়াি ি ও সাউে-সাউে এওয়াি ি শপদয়দি। িানুদষর েি আু ৭০.৭ বিদর উন্নীি হদয়দি।  

সুচধবৃন্দ, 

শচাখ িানুদষর সবদচদয় ল েবান অঙ্গ। বিিিাদন আিাদের শেদশ শিিরা ১ েশচিি ৫৩ ভাে িানুষ অন্ধদত্ব ভুেদিন। 

এর ৩ গুণ িানুষ আদিন র্াঁরা স্বল্প দৃচষ্টসম্পন্ন।   

আিাদের শেদশ অন্ধদত্বর অন্যিি িারণ রািিানা শরাে। আর এটা হদয় োদি চভটাচিন এ-এর অভাদব। আিরা িাই 

চশশুদের চভটাচিন এ িোপসুল খাওয়াদনার িি িসূচচ গ্রহণ িদরচি। ২০১৫ সাদলর পচরসাংখ্যান অনুর্ায়ী ৬ িাস শেদি ১১ িাস 

বয়সী প্রায় ৮৬ শিাাংশ এবাং ১২ শেদি ৫৯ িাস বয়সী ৯৪ ভাে চশশু চভটাচিন এ িি িসূচচর আওিায় এদসদি। এরফদল 

রািিানা শরােী আর শনই বলদলই চদল।  

িদব শুধু চচচিৎসা চেদয় চক্ষু শরােীর হার িিাদনা সভব ব নয়। এজন্য িানুদষর িদে সদচিনিা সৃচষ্ট িরদি হদব। 

শচাদখর র্োর্ে র্ত্ন, এ-চভটাচিনযুি খাবার গ্রহণ, সিয়িি চচচিৎসা গ্রহদণর িােদি চক্ষু শরাদের প্রাদুভ িাব িিাদনা সভব ব। 

এজন্য চচচিৎসার পাশাপাচশ জনসদচিনাল লি িি িসূচচ গ্রহণ িরদি হদব। েণিােি, পাঠ্যপুস্তদি এসব চবষয় অন্তভু িি িদর 

চশশুদের সদচিন িদর তুলদি হদব। 

উন্নি চক্ষু চচচিৎসা যবসবস্থ্যসা চনচিি িরদি আিরা জািীয় চক্ষু চবজ্ঞান ইনচিটিউট প্রচিষ্ঠা িদরচি। শোপালেদে শশখ 

ফচজলাতুন শনিা মুচজব চবদশষাচয়ি চক্ষু হাসপািাল চনি িাণ িরা হদয়দি। আিরা উপদজলা পর্ িায় পর্ িন্ত প্রচিটি হাসপািাদল 

চক্ষু চবদশষজ্ঞ পোয়দনর যবসবস্থ্যসা গ্রহণ িরব। 

আিরা ২০২১ সাদল বাাংলাদেশদি িেি আদয়র শেদশ এবাং ২০৪১ সাদল উন্নি শেদশ উন্নীি িরব। শসজন্য আিাদের 

আরও চচচিৎসি, শিন্টাল সাজিন, নাস ি-চিিওয়াইফ ও শিচিদিল শটিদনালচজি চিচর িরদি হদব।  

চবশ্ব স্বাস্থ্যসে সাংস্থ্যসার আেশ ি িান অনুর্ায়ী প্রচি ১০ হাজার জনসাংখ্যার জন্য ২৩ জন স্বাস্থ্যসে জনবল েরিার। ২০২১ 

সাদলর িদে শেদশ আরও ৪০ হাজার চচচিৎসি চিচর িরদি হদব। সরিার শস লদক্ষেই অচধি সাংখ্যি সরিাচর এবাং 

শবসরিাচর শিচিদিল ও শিন্টাল িদলজ প্রচিষ্ঠায় উৎসাহ চেদয় র্াদচ্ছ।  

 আচি িদন িচর, জনেণদি শুধুিাত্র চচচিৎসা চেদলই চলদব না। চেদি হদব উন্নিিাদনর চচচিৎসা। শেদশর অে িননচিি 

উন্নচির সাদে সাদে িায়াদবটিস, উচ্চ রিচাপ, িোন্সার, েীে িস্থ্যসায়ী শ্বাস িষ্ট, িানচসি শরাে, সিি দুে িটনা এ ধরদণর 

অসাংক্রািি শরাে শবদি র্াদচ্ছ। এসব শরাে প্রচিদরাধ এবাং চনরািদয়র শি শল গ্রহণ িরদি হদব।  

চপ্রয় চচচিৎসিবৃন্দ, 

আিাদের শেদশর শবচশর ভাে িানুষ েচরদ্র। এই েচরদ্র িানুদষরা র্াদি চবনাল দে চচচিৎসাদসবা চনদি পাদর শসজন্য 

আিরা গ্রাি পর্ িাদয় স্বাস্থ্যসেদসবা চনদয় শেচি। গ্রাদির এই েচরদ্র িানুদষরা র্াদি শসবা শেদি বচিি না হয় শসচেদি আপনাদের 

নজর রাখদি হদব। 



 

অচভদর্াে আদি অদনদিই িফস্বদল বা শজলা হাসপািালগুদলাদি োিদি চান না। এিনটা হদল শেদশর িানুষ 

চচচিৎসা পাদব িীভাদব? সবার শিা ঢািা বা বি বি শহদর আসার ক্ষিিা শনই। িাদজই র্াঁদি শর্খাদন োচয়ত্ব শেওয়া হদব, 

িাঁদি শসখাদনই োচয়ত্ব পালন িরদি হদব। 

িদন রাখদবন, আপনারা এি িহান শপশায় চনদয়াচজি। িানুষ চবপদে পদি আপনাদের শরণাপন্ন হয়। আপনারাই 

পাদরন চবপন্ন িানুষদি সুচচচিৎসার িােদি স্বচস্ত চেদি। শপশােি োচয়দত্বর পাশাপাচশ আপনাদের হদি হদব আরও িানচবি। 

স্বাস্থ্যসেদসবার পাশাপাচশ েি পাঁচ বিদর চশক্ষা, কৃচষ, চশল্প-বাচণজে, শর্াোদর্াে, ক্রীিা প্রচিটি শক্ষদত্রই যবসাপি উন্নয়ন 

হদয়দি। িথ্যপ্রযুচি শসবা েদর েদর শপ ৌঁদি চেদয়চি। বাাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল শেশগুদলার জন্য উন্নয়ন িদিল চহদসদব 

পচরচচচি শপদয়দি। 

 আিাদের লক্ষে ২০২১ সাদলর িদে বাাংলাদেশদি িেি আদয়র এবাং ২০৪১ সাদলর িদে উন্নি অে িনীচির শেদশ 

পচরণি িরা। এর িােদি আিরা শেশ শেদি ক্ষুধা, োচরদ্রে, চনরক্ষরিা দূর িরদি চাই। বাাংলাদেশ এিটি সুখী, সমৃদ্ধ, 

শাচন্তপূণ ি শেশ চহদসদব চবদশ্বর বুদি িাো উঁচু িদর োঁিাদব - এটাই আিার চাওয়া। 

আপনাদের সবাইদি ধন্যবাে। 

শখাো হাদফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদেশ চচরজীবী শহাি। 

... 


