
ঢাকা সিএমএইচ-এর নবসনসম িত বসিসব িভাগ কমপ্লেক্স উপ্লবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ িাসিনা  

ঢাকা, বুধবার, ০১ শ ৌষ ১৪১৭,  ১৫ সিপ্লিম্বর ২০১০  

 

সবিসমল্লাসির রািমাসনর রাসিম  

িিকমীবৃন্দ,  

প্রসতরক্ষা সবষয়ক উ প্লেষ্টা,  

িামসরক বাসিনীর ঊর্ধ্িতন কম িকতিাবৃন্দ,  

িেস্ত্র বাসিনীর ঊর্ধ্িতন কম িকতিাবৃন্দ,  

উ সিত সুসধবৃন্দ।  

আিিালামু আলাইকুম।  

            িসিসলত িামসরক িাি াতল (সিএমএইচ), ঢাকার িম্প্রিারণ ও আধুসনকায়ন প্রকপ্লের আওতায় নবসনসম িত কমপ্লেক্স 

এর উপ্লবাধন অনুষ্ঠাপ্লন িবাইপ্লক আমার আন্তসরক শুপ্লভচ্ছা।   

সবজয় সেবপ্লির প্রাক্কাপ্লল আসম বাাংলাপ্লেপ্লের শগৌরবময় স্বাধীনতা িাংগ্রাম ও মুসিযুপ্লের িকল বীর েিীপ্লের প্রসত গভীর 

শ্রো জানাসচ্ছ। শ্রো জানাসচ্ছ িব িকাপ্ললর িব িপ্লশ্রষ্ঠ বাঙাসল, জাসতর স তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রিমান এবাং চার জাতীয় শনতার 

প্রসত। আসম েিীে  সরবাপ্লরর িেস্য এবাং যুোিত মুসিপ্ল াোপ্লের প্রসত গভীর িমপ্লবেনা জানাই।  

আমাপ্লের মিান মুসিযুপ্লে আসম ি শমসিকযাল শকার-এর িেস্যপ্লের আত্মতযাগ জাসত শকানসেন ভুলপ্লব না। আসম শমসিকযাল 

শকাপ্লরর িকল িেস্যপ্লক শুপ্লভচ্ছা জানাই।  

            িেস্ত্র মুসিযুপ্লের মাধ্যপ্লম জন্মলাভকারী বাাংলাপ্লেে শিনাবাসিনীপ্লক একটি আধুসনক বাসিনী সিপ্লিপ্লব গপ্লে শতালার লপ্লক্ষয 

জাসতর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রিমান স্বাধীনতার  র  রই ব্যা ক কম িসূসচ িাপ্লত শনন।  

তার উপ্লযাপ্লগর ফপ্ললই আসম ি শমসিকযাল শকার অে িমপ্লয়র মপ্লধ্য িকল কম িকাপ্লে শ োোসরত্ব ও েক্ষতার  সরচয় শেয়। 

ঢাকা সিএমএইচ'র প্রসত বঙ্গবন্ধুর একটা সবপ্লেষ দুব িলতা সিল। আগরতলা ষে ন্ত্র মামলা চলার িময় অন্তরীণ থাকাবিায় 

বঙ্গবন্ধুপ্লক এই সিএমএইচ শথপ্লকই সচসকৎিাপ্লিবা শেওয়া িত।  

সুসধবৃন্দ,  

আসম ি শমসিকযাল শকার, আসম ি শিন্টাল শকার ও আম িি শফাপ্লি িি নাসি িাং িাসভ িি ইপ্লতামপ্লধ্য সচসকৎিাপ্লিবার শক্ষপ্লে সবপুল 

সুনাম অজিন কপ্লরপ্লি। জাতীয় ও আন্তজিাসতক দুপ্ল িাগ শমাকাসবলায় দুুঃি জনগপ্লণর শিবা এবাং জাসতিাংঘ োসন্ত রক্ষা সমেপ্লন তাপ্লের 

েক্ষতা শেে ও িেস্ত্র বাসিনীর জন্য বপ্লয় এপ্লনপ্লি িিান, শগৌরব ও আন্তজিাসতক স্বীকৃসত।  

গত েীতকালীন শ ৌথ প্রসেক্ষপ্লণ আসম ি শমসিকযাল শকাপ্লরর িেস্যরা গ্রামীণ প্রাসন্তক জনগণপ্লক সচসকৎিাপ্লিবা প্রোন কপ্লরন। 

এটা সিল অতযন্ত ভাল একটি উপ্লযাগ। এজন্য আসম আসম ি শমসিকযাল শকাপ্লরর িেস্যপ্লের ধন্যবাে জানাসচ্ছ।  

আসম মপ্লন কসর এ ধরপ্লনর কম িসূসচ শিনাবাসিনীপ্লক জনগপ্লণর আরও অপ্লনক কািাকাসি সনপ্লয় আিপ্লব। িাধারণ মানুপ্লষর 

িপ্লঙ্গ িামসরক বাসিনীর িেস্যপ্লের িম্পকি উন্নয়প্লন বসলষ্ঠ ভূসমকা রাখপ্লব। শিনাবাসিনীর প্রসত জনগপ্লণর আিা বৃসে  াপ্লব।  

ভসবষ্যপ্লত এ ধারা অব্যািত রাখার ব্যা াপ্লর শিনাপ্রধান শ  অঙ্গীকার ব্যি কপ্লরপ্লিন, শি জন্য আসম তাপ্লেঁও আন্তসরক 

ধন্যবাে জানাসচ্ছ।  

            শচৌষসিতম বিপ্লর  ো িণকারী িসিসলত িামসরক িাি াতাল, ঢাকা স্বাধীনতাপ্লতারকাপ্লল একটি পূণ িাঙ্গ প্রসেক্ষণ ও 

গপ্লবষণা িাি াতাল সিপ্লিপ্লব আত্মপ্রকাে কপ্লর। বতিমাপ্লন এ িাি াতাপ্লল শনপ্লরালসজ, ইউপ্লরাপ্ললাসজ, সলম্ব শেি, অপ্লথ িাপ্ল সিক ও 

কাসি িয়াকিি ৫টি শিন্টার আপ্লি। শিবা ও েক্ষ ব্যবিা নার মানেপ্লে সিএমএইচ, ঢাকা  ইপ্লতামপ্লধ্যই শেপ্লের িবপ্লচপ্লয় সনভ িরপ্ল াগ্য 

িাি াতাল সিপ্লিপ্লব  সরগসণত িপ্লয়প্লি।  



িম্প্রসত ঢাকার সনমতলীপ্লত ঘপ্লট  াওয়া ভয়াবি অসিকাপ্লে েগ্ধ শরাগীপ্লের িময়মত িানান্তর এবাং সচসকৎিা প্রোপ্লনর 

শক্ষপ্লে সিএমএইচ, ঢাকার সচসকৎিক এবাং অন্যান্য কমীরা অতযন্ত েক্ষতার  সরচয় সেপ্লয়প্লিন। এজন্য আসম সিএমএইচ, ঢাকার 

িকল িেস্যপ্লক আন্তসরক ধন্যবাে জানাসচ্ছ।  

শি িপ্লঙ্গ আসম ভূসমকম্প সবধস্ত বী রাষ্ট্র িাইসতপ্লত িমসিত সচসকৎিা িিায়তা কা িক্রম  সরচালনার জন্য বাাংলাপ্লেে 

শিনাবাসিনীপ্লক আন্তসরক ধন্যবাে জানাই। আসম আো করব, শিনাবাসিনী দুপ্ল িাগ শমাকাসবলা সবষয়ক একটি িমসিত উন্নত প্রসেক্ষণ 

 সরচালনার কা িক্রম গ্রিণ করপ্লব।  

            এ িাি াতাপ্ললর কাপ্লজর  সরসধ িম্প্রিারপ্লণর ফপ্লল বােসত শলাকবল ও িরঞ্জামাসে িাংগ্রি এবাং অবকাঠাপ্লমা উন্নয়প্লন 

বতিমান িরকার িবিময়ই িিপ্ল াসগতা সেপ্লয়  াপ্লব।  

আসম শজপ্লন খুসে িপ্লয়সি শ , সভসিও কনফাপ্লরপ্লের মাধ্যপ্লম সিএমএইচ, ঢাকার িপ্লঙ্গ অন্যান্য সিএমএইচ এর শ াগাপ্ল াগ 

িা প্লনর ব্যবিা করা িপ্লচ্ছ। এপ্লত বাাংলাপ্লেে শিনাবাসিনী সচসকৎিা ব্যবিা নায় এক নতুন দৃষ্টান্ত িাস ত িপ্লব এবাং সিসজটাল 

বাাংলাপ্লেে গোর লক্ষয অজিপ্লন একধা  এসগপ্লয়  াপ্লব।  

            সিএমএইচ, ঢাকার িম্প্রিারণ ও আধুসনকায়ন প্রকপ্লের আওতাধীন নবসনসম িত এই কমপ্লেক্স এ িাি াতাপ্ললর উন্নয়প্লনর 

 প্লথ একটি মাইলফলক সিপ্লিপ্লব সচসিত িপ্লয় থাকপ্লব। আমার দৃঢ় সবশ্বাি, এরফপ্লল িাি াতাপ্ললর িামসগ্রক সচসকৎিা ব্যবিা নায় 

আরও গসত িঞ্চার িপ্লব এবাং শরাগীরা উন্নত সচসকৎিা  াপ্লবন।  

সুসধবৃন্দ,  

আমরা জনগপ্লণর অন্ন, বস্ত্র, বািিান, সেক্ষা, সচসকৎিািি িকল শমৌসলক অসধকার সনসিত করার লপ্লক্ষয কাজ কপ্লর 

 াসচ্ছ।    

আ নারা জাপ্লনন, িাধারণ মানুষ  াপ্লত িিপ্লজ স্বািযপ্লিবা শ প্লত  াপ্লর শিজন্য আমরা ব্যা ক কম িসূসচ বাস্তবায়ন করসি। 

িারাপ্লেপ্লে আমরা প্রায় ১৮ িাজার কমুযসনটি সিসনক িা প্লনর কাজ িাপ্লত সনপ্লয়সি। ইপ্লতামপ্লধ্য ১০ িাজাপ্লরর মত সিসনক চালু 

িপ্লয়প্লি। চার িাজাপ্লরর শবসে সচসকৎিক এবাং প্রায় ৮ িাজার স্বািয িিকাসর সনপ্লয়াগ শেওয়া িপ্লয়প্লি। সনপ্লয়াগ শেওয়া িপ্লচ্ছ   িাপ্ত 

িাংখ্যক নাি ি।  

গত শময়াপ্লে আমরা এ সিসনকগুপ্ললা চালু কপ্লরসিলাম। সকন্তু  রবতীপ্লত শজাট িরকার শিগুপ্ললা বন্ধ কপ্লর শেয়।  

আমরা শজলা ও উ প্লজলা   িাপ্লয় িাি াতালগুপ্ললার েয্যা িাংখ্যা বৃসের  াো াসে উন্নত সচসকৎিাপ্লিবা সনসিত করার 

ব্যবিা সনপ্লয়সি। সবপ্লেষাসয়ত িাি াতালগুপ্ললারও িম্প্রিারণ করা িপ্লচ্ছ।  

তপ্লব শুধু অবকাঠাপ্লমাগত সুসবধা বাোপ্ললই মানুপ্লষর স্বািপ্লিবা সনসিত িপ্লব না। শি িপ্লঙ্গ  াঁরা শিবা প্রোন করপ্লিন, 

তাঁপ্লের মন-মানসিকতার  সরবতিন ঘটাপ্লত িপ্লব। মপ্লন রাখপ্লত িপ্লব, শরাপ্লগ-শোপ্লক-কাতর দুুঃি মানুষপ্লক শিবা সেপ্লয় সুি করার 

শচপ্লয় ভাল কাজ আর সকছু শনই।  

আসম িবাইপ্লক আরও আন্তসরকতার িপ্লঙ্গ মানুপ্লষর শিবা করার আিবান জাসনপ্লয় এবাং িবার সুস্বািয কামনা কপ্লর 

নবসনসম িত কমপ্লেপ্লক্সর শুভ উপ্লবাধন শঘাষণা করসি।  

শখাো িাপ্লফজ।  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাপ্লেে সচরজীবী শিাক।  

--- 


