
কার্ড িওলর্ি এবং কার্ড িয়াক সািিার্ি র্বষয়ক ৩য় আন্তিিার্িক সম্মেলন এবং  

১ম ঢাকা লাইভ ২০০৯ উম্মবাধন অনুষ্ঠান  

   

ভাষণ  

   

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

   

শেখ হার্সনা  

   

প্যান প্যার্সর্িক শহাম্মেল শসানািগাঁও, শুক্রবাি, ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, ২০ নম্মভম্বি   ২০০৯  

 

র্বসর্মল্লার্হি িাহমার্নি িার্হম 
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র্প্রয় সহকমীবৃন্দ  

শেে ও র্বম্মেম্মেি আমর্ন্ত্রি প্রর্ির্নর্ধবৃন্দ  

ভদ্রমর্হলা ও মম্মহােয়গণ।  

আসসালামূ আলাইকুম।  

ল্যাবএইড কার্ড িয়াক হাসপািাল আম্ময়ার্িি ‘কার্ড িওলর্ি এবং কার্ড িয়াক সািিার্ি র্বষয়ক ৩য় আন্তিিার্িক সম্মেলন 

এবং ১ম ঢাকা লাইভ ২০০৯' এি উম্মবাধন অনুষ্ঠাম্মন উপর্িি সকলম্মক শুম্মভচ্ছা িানার্চ্ছ। ব্যর্িগি খাম্মি স্বািযম্মসবা প্রোনকািীম্মেি 

এ ধিম্মনি উম্মযাগ আমাম্মেি শেম্মেি সাধািণ মানুম্মষি স্বািযম্মসবা উন্নয়ম্মন গুরুত্বপূণ ি ভূর্মকা পালন কিম্মব বম্মল আমাি র্বশ্বাস।  

সুর্ধবৃন্দ,  

আমাম্মেি শেম্মে মানুম্মষি মৃত্যযি অন্যিম কািণগুম্মলাি মম্মে হৃেম্মিাগ অন্যিম। প্রর্িবছি হৃেম্মিাম্মগ মৃত্যযি হাি 

আেঙ্কািনকভাম্মব শবম্মেই চম্মলম্মছ। উন্নয়নেীল শেেগুম্মলাম্মি হৃেম্মিাগ র্েন র্েন স্বািযম্মসবা খাম্মি অন্যিম সঙ্কে র্হম্মসম্মব শেখা 

র্েম্মচ্ছ। ২০০৮ সাম্মল সািা র্বম্মশ্ব প্রায় ১শকাটি ৮৭ লাখ মানুষ এই শিাম্মগ আক্রান্ত হম্ময় মৃত্যযবিণ কম্মিম্মছন যা সব ধিম্মনি মৃত্যযি 

েিকিা ৩৫ ভাগ। আিও উম্মবম্মগি র্বষয় হল, এই মৃত্যযগুম্মলাি অম্মধ িম্মকিও শবেী হম্ময়ম্মছ উন্নয়নেীল শেেগুম্মলাম্মি। ের্িণ এর্েয়াি 

ভািি, পার্কস্তান, বাংলাম্মেে, শনপাল এবং শ্রীলংকা উন্নয়নেীল শেেগুম্মলাি এক চত্যর িাংম্মেিও শবেী শলাম্মকি প্রর্ির্নর্ধত্ব কিম্মছ। 

আি এই অঞ্চম্মল হৃেম্মিাম্মগি প্রম্মকাপ ক্রমাগিভাম্মব বৃর্ি পাম্মচ্ছ।  

আমাম্মেি শেম্মে হৃেম্মিাগীি সংখ্যা বৃর্িি অন্যিম কািণগুম্মলা হম্মচ্ছ অস্বািযকি িীবনযাত্রা, অিযর্ধক মানর্সক চাপ, 

ধুমপান, অস্বািযকি খাযাভযাস এবং র্নয়র্মি ব্যয়াম না কিা।  

উপর্িি সুর্ধমন্ডলী,  

আধুর্নক র্চর্কৎসা র্বজ্ঞান হৃেম্মিাগ র্নণ িয় এবং র্চর্কৎসা উভয়ম্মিম্মত্র অম্মনক নত্যন নত্যন পির্ি আর্বস্কাি কিম্মি সিম 

হম্ময়ম্মছ। পাোপার্ে আর্বস্কৃি হম্ময়ম্মছ নত্যন নত্যন ঔষুধসামগ্রী। হৃেম্মিাগ শমাকার্বলায় ঔষধ এবং প্রযুর্ি শযমন আবশ্যক, শিমর্ন 

এই শিাম্মগি কািণ ও িা প্রর্িম্মিাধ সম্পম্মকি জ্ঞান রাকাও সমানভাম্মব গুরুত্বপূণ ি। এিন্য এো পর্িস্কাি শয, হৃেম্মিাগম্মক র্নয়ন্ত্রম্মণ 

িাখম্মি প্রর্িম্মিাধ কিাই সম্মব িাত্তম উপায়।  

ের্িণ এর্েয়ায়, সংক্রামক ব্যার্ধ এবং প্রিনন স্বািয সমস্যাগুম্মলা সবসময় প্রাধান্য শপম্ময় আসম্মছ। িম্মল অন্যান্য িটিল 

শিাগগুম্মলা আোম্মল শরম্মক যায়। িাই ের্িণ এর্েয়াি শেেগুম্মলাম্মি র্বম্মেষ কম্মি বাংলাম্মেম্মে প্রারর্মক স্বািযম্মসবা শকৌেম্মল হৃেম্মিাগ 

এবং িাি প্রর্িম্মিাধ সম্পির্কি র্বষয়গুম্মলাম্মক অন্তভূ িি কিা িরুর্ি।  

 



ভদ্রমর্হলা ও ভদ্রমম্মহােয়গণ,  

আমাম্মেি সিকাি হৃেম্মিাম্মগি এই ির্িকি প্রভাব সম্পম্মকি সম্পূণ িভাম্মব সম্মচিন। গ্রামাঞ্চম্মলি িনগম্মণি অম্মনম্মকই 

হৃেম্মিাম্মগ আক্রান্ত হম্ময় অকাম্মল মৃত্যযবিণ কিম্মছন। সবম্মচম্ময় উম্মবম্মগি র্বষয় হম্মচ্ছ িাঁম্মেি শিাগ পয িন্ত র্নণ িয় কিা সম্ভব হয় না। এ 

ধিম্মনি অকাল মৃত্যয বন্ধ কিা অিযন্ত িরুর্ি। এ পর্ির্ির্িি পর্িবিিন আবশ্যক। আমাম্মেি সিকাি এই গুরুত্ব অনুধাবন কম্মি 

সংর্িষ্ট মন্ত্রণালয়ম্মক প্রর্িটি সিকার্ি শমর্ডম্মকল কম্মলি হাসপািাল এবং শিলা পয িাম্ময়ি সিকার্ি হাসপািালগুম্মলাম্মি প্যারলর্ি 

ল্যাবম্মিেিীসহ কার্ড িয়াক সািিার্ি এবং হৃেম্মিাগ র্চর্কৎসাি সুম্মযাগ-সুর্বধাসংবর্লি হৃেম্মিাগ র্বভাগ িাপন কিাি র্নম্মে িে র্েম্ময়ম্মছ। 

এিিম্মল, হৃেম্মিাম্মগ ভুগম্মছন শেম্মেি এমন বৃহৎ সংখ্যক িনম্মগার্ষ্ঠি শোিম্মগাোয় দ্রুি, পয িাপ্ত ও কায িকিী র্চর্কৎসা সুর্বধা শপৌৌঁম্মছ 

শেওয়া সম্ভব হম্মব।  

সুর্ধমন্ডলী,  

এই সম্মেলম্মন শেে র্বম্মেম্মেি র্বখ্যাি হৃেম্মিাগ র্বম্মেষজ্ঞ এবং কার্ড িয়াক সািিনম্মেি মহার্মলন ঘম্মেম্মছ। আর্ম মম্মন কর্ি 

এই সম্মেলন িাঁম্মেিম্মক কাছাকার্ছ আসাি এবং িাঁম্মেি র্নম্মিম্মেি মম্মে অর্ভজ্ঞিা র্বর্নমম্ময়ি মােম্মম পিস্পিম্মক সমৃি কিাি 

অপূব ি সুম্মযাগ তির্ি কম্মি র্েম্ময়ম্মছ। এিমে র্েম্ময় িাঁম্মেি র্নম্মিম্মেি মম্মে শপোগি বন্ধন ও সামার্িক শসৌহাযিও বৃর্ি পাম্মব। আর্ম 

আো কর্ি, এই সম্মেলম্মনি আম্মলাচনা ও উপিার্পি প্রবন্ধ শরম্মক আপনািা শযমন উপকৃি হম্মবন , শিমর্ন আমাম্মেি শেম্মেি হৃেম্মিাগ 

র্চর্কৎসা শসবাি মান বৃর্িি িন্য শিাগ র্নণ িয় ও প্রযুর্িগি শকৌেম্মলি শিম্মত্র নত্যন নত্যন র্েক র্নম্মে িেনাও শবর্িম্ময় আসম্মব।  

এ ধিম্মনি সম্মেলন আম্ময়ািন কিাি িন্য ল্যাবএইড কার্ড িয়াক হাসপািাল কর্তিপিম্মক আর্ম সাধুবাে িানাই।  

সুর্ধবৃন্দ,  

একরা অস্বীকাি কিাি উপায় শনই শয, সিকাম্মিি একাি পম্মি সকল নাগর্িম্মকি েিভাগ স্বািযম্মসবা র্নর্িি কিা এখনও 

সম্ভব হয়র্ন। বিং শেম্মেি এক র্বিাে সংখ্যক মানুষ স্বািযম্মসবা শপম্ময় রাম্মক শবসিকার্ি র্চর্কৎসক, হাসপািাল এবং র্ির্নকগুম্মলা 

শরম্মক। ইোর্নং শবসিকার্ি খাম্মি েি র্চর্কৎসক ও আধুর্নক যন্ত্রপার্ি সমৃি শবে কম্ময়কটি র্বম্মেষার্য়ি হাসপািাল িার্পি 

হম্ময়ম্মছ। এসব হাসপািাম্মল উন্নিমাম্মনি র্চর্কৎসা শেওয়া হম্মচ্ছ।  

এই উম্মযাগ অবশ্যই আমাম্মেি শেম্মেি শিাগীম্মেিম্মক র্বম্মেম্মে র্চর্কৎসা র্নম্মি যাওয়াি উপি র্নভ িিিা অম্মনকখার্ন 

কর্মম্ময়ম্মছ। শেঁম্মচ যাম্মচ্ছ র্বপুল পর্িমান মূল্যবান তবম্মের্েক মুদ্রা। িািপিও আমাম্মেি শেম্মেি শবসিকার্ি হাসপািালগুম্মলাি 

উন্নয়ম্মনি িন্য আিও অম্মনক র্কছুই কিণীয় িম্ময়ম্মছ। আমাম্মেি শেম্মেি অম্মনক শবসিকার্ি র্ির্নম্মক পয িাপ্ত যন্ত্রপার্ি শনই, শনই েি 

র্চর্কৎসক এবং স্বািযকি পর্িম্মবে। অপর্চর্কৎসা ও ভুল র্চর্কৎসায় শিাগী মৃত্যযি অর্ভম্মযাগ প্রায়ই শোনা যায়। িাি উপি 

শবসিকার্ি র্ির্নক এবং ডায়গনর্িক ল্যাবম্মিের্িগুম্মলা শরম্মক শসবাপ্রার্প্তি ব্যয়ও সাধািণ মানুম্মষি নাগাম্মলি বাইম্মি।  

আমাম্মেি মম্মন িাখম্মি হম্মব এম্মেম্মেি অর্ধকাংে মানুষ গিীব। িাঁম্মেি িন্য প্রম্ময়ািন র্বম্মেষ সুর্বধা ও কম খিম্মচ শসবা। 

আর্ম শবসিকার্ি হাসপািালসমূম্মহি কর্তিপম্মিি কাম্মছ অনুম্মিাধ িাখব আপনািা দুঃি মানবিাি শসবায় আিও শবেী ব্রিী শহান। 

আর্ম আহবান িানাব, কম্মপ িাম্মিে সামার্িক োয়বিিাি অংে র্হম্মসম্মব প্রর্ি মাম্মস অন্তিুঃ ১০ িন গিীব অরচ িটিল শিাম্মগ আক্রান্ত 

শিাগীম্মক র্বনামুম্মল্য র্চর্কৎসাম্মসবা প্রোন করুন। আর্ম মম্মন কর্ি, এ ধিম্মনি সমর্ষ্টগি উম্মযাগ একটি হাসপািাম্মলি িন্য শিমন 

ব্যয়বহুল র্কছু নয়। র্কন্তু িা অম্মনক মানুম্মষি দে িো লাঘম্মব সাহায্য কিম্মব। একই সম্মে র্চর্কৎসা ব্যয় কমাম্মনাি িন্য আপনাম্মেি 

আহবান িানাব। কািণ আপনািা শয পর্িমান চািি আোয় কম্মিন, িা আমাম্মেি সাধািণ মানুম্মষি িমিাি বাইম্মি।  

আমিা স্বািয এবং ওষুধ নীর্িম্মক যুম্মগাপম্মযাগী কিাি পেম্মিপ র্নম্ময়র্ছ। আমিা স্বািযম্মসবাম্মক র্তণমূল পয িাম্ময় শপৌৌঁম্মছ র্েম্মি 

প্রর্িশ্রুর্িবি। ইম্মিামম্মে আমিা প্রর্ি ৬ হািাি মানুম্মষি িন্য একটি কম্মি শমর্ডকযাল শসন্টাি িাপম্মনি উম্মযাগ র্নম্ময়র্ছ। নত্যন ৪ 

হািাি র্চর্কৎসক র্নম্ময়াম্মগিও প্রর্ক্রয়া শুরু হম্ময়ম্মছ। এছাো িনগম্মণি র্চর্কৎসা শসবাি মান বাোম্মি নাস ি ও প্রম্ময়ািনীয় শমর্ডকযাল 

িাি র্নম্ময়াম্মগি কািও শুরু হম্ময়ম্মছ।  

Dear foreign delegates,  

I, on behalf of my government and myself, welcome you in our beautiful 

country. I hope your stay would be enjoyable and memorable here. Your 



participation will definitely enrich the conference and has created a unique 

opportunity of sharing experiences and ideas with our cardiac surgeons.  

সবম্মেম্মষ, আপনাম্মেি সকলম্মক আবািও অর্ভনন্দন িানার্চ্ছ। আো কর্ি, এই সম্মেলম্মনি মােম্মম আপনািা হৃেম্মিাগ 

র্চর্কৎসাি নত্যন র্েক র্নম্মে িেনা পাম্মবন।  

আপনাম্মেি সকলম্মক ধন্যবাে।    

শখাো হাম্মিি।  

িয় বাংলা, িয় বেবন্ধু  

বাংলাম্মেে র্চিিীবী শহাক।  

--- 

 


