
নার্ স র্মাবেশ ২০১১ - উববাধন অনুষ্ঠান  

 

ভাষণ  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

 

শশখ হাসর্না  

 

েঙ্গেন্ধু আন্তর্সাসিক র্বেলন শকন্দ্র, শসনোর, ০১ শ্রােণ ১৪১৮, ১৬ জুলাই ২০১১
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আর্র্ালামু আলাইকুম।  

 

নার্ সবদর এই র্মাবেবশ উপসিি র্োইবক আসম আন্তসরক শুবভচ্ছা র্ানাসচ্ছ।  

আর্বকর এই র্মাবেবশ আসম শ্রদ্ধার র্বঙ্গ স্মরণ করসি র্ে সকাবলর র্ে সবশ্রষ্ঠ োঙাসল র্াসির সপিা েঙ্গেন্ধু শশখ মুসর্বুর 

রহমানবক। যুদ্ধসেধ্বস্ত োংলাবদবশর সিসকৎর্া ব্যেিাবকঢ শেবল র্ার্াবি েঙ্গেন্ধু র্ংসেধাবন র্নর্বণর র্ন্য অন্ন, েস্ত্র, োর্িান, 

সশক্ষার পাশাপাসশ সিসকৎর্াবক রাবের অন্যিম শমৌসলক দাসয়ত্ব সহবর্বে অন্তর্ভ সক্ত কবরন।  

র্াসির সপিা শদবশর প্রসিটি থানায় ১০ শয্যা সেসশষ্ট থানা স্বািয কমবেক্স িাপন কবরন। স্বািযবর্োবক র্নর্বণর 

শদারবর্াড়ায় শপৌৌঁবি শদন। সিসকৎর্কবদর র্ামাসর্ক মর্ সাদা বৃসদ্ধ কবর িাঁবদর িাকুসর সবিীয় শশ্রণী শথবক প্রথম শশ্রণীবি উন্নীি 

কবরন।  

১৯৭৫ র্াবলর ১৫ই আর্স্ট স্বাধীনিা সেবরাধী ষড়র্ন্ত্রকারীবদর হাবি েঙ্গেন্ধু র্পসরোবর সনহি হঢয়ার পর অন্যান্য 

খাবির মি স্বািয খািঢ সপসিবয় পবড়।  

১৯৯৬-২০০১ শময়াবদ র্রকার পসরিালনার র্ময় আমরা র্রকাসর হার্পািালগুবলাবি িার হার্ার নার্ স সনবয়ার্ শদই। 

এরআবর্ সেএনসপ আমবল শকান নার্ স সনবয়ার্ শদঢয়া হয়সন। ব্যািসভসিক সনবয়ার্ পদ্ধসির কারবণ অবনক সশক্ষাথীর িাকুসরর েয়র্ 

শশষ হবয় সর্বয়সিল। আমরা িাঁবদরঢ সনবয়াবর্র ব্যেিা কসর।  

সিসকৎর্া শর্োবক গ্রাবমর র্াধারণ মানুবষর কাবি সনবয় র্াঢয়ার উবযার্ শনই। এর্ন্য শদবশ ১৮ হার্ার কমুযসনটি সিসনক 

িাপবনর কার্ সক্রম গ্রহণ কসর।  

সেএনসপ-র্ামাি শর্াট র্রকার এবর্ এর্ে কমুযসনটি সিসনক েন্ধ কবর শদয়। ফবল গ্রাবমর র্াধারণ র্নবর্াষ্ঠী সিসকৎর্া 

শর্ো পাঢয়া শথবক েসিি হয়।  

এভাবে িারা সেদ্যযৎ, জ্বালাসন, সশক্ষা, নারী উন্নয়ন, সশল্পায়ন, কৃসষ ঢ িথ্য প্রযুসক্তর্হ প্রসিটি খাবি আমাবদর র্ণমুখী 

প্রকল্পগুবলা েন্ধ কবর শদয়। উন্নয়বনর পসরেবিস র্নর্বণর অথ স লুটপাট কবর। শদশ অথ সননসিক ঢ র্ামাসর্কভাবে সপসিবয় পবড়।  

এোর র্রকার পসরিালনার দাসয়ত্ব গ্রহবণর পর শথবকই স্বািয, সশক্ষা, সেদ্যযৎ, জ্বালাসন, শর্ার্াবর্ার্র্হ প্রসিটি খাবি আমরা 

নতুন নতুন কম সসূসি োস্তোয়ন করসি। র্নর্ণ ইবিামবেই এর সুফল শভার্ করবি শুরু কবরবি।    



সপ্রয় নার্ সবৃন্দ,  

নাসর্ সং একটি মহৎ শপশা। আপনারা শরার্াক্রান্ত মানুবষর শর্ো কবর িাঁবদর সুিয কবর শিাবলন। শরার্ীর দ্যুঃখ-কবষ্টর 

ভাসর্দার হন। প্রোদ আবি, শরাবর্র অবধ সক ভাল হয় ঔষবধ, আর অবধ সক র্াবর শর্ো-শুশ্রূষায়।  

দাসয়ত্ব পালবনর র্ময় এ কথাটি আপনাবদর মবন রাখবি হবে। শরার্ীর র্বঙ্গ আপনাবদর ব্যেহার হবি হবে অিযন্ত 

আন্তসরক। আপনাবদর র্মবেদনাপূণ স ব্যেহার একর্ন শরার্ীর শরার্র্ন্ত্রণা লাবে করবি পাবর। িাই শপশার প্রসি আপনাবদর সনবেসদি 

থাকবি হবে।  

আপনারা আিস-পীসড়িবদর মুবখ হাসর্ শফাটাবেন- এটাই আমাবদর প্রিযাশা। শরার্ীর শরার্মুসক্তবি র্হায়িার পাশাপাসশ 

িাঁবদর মানসর্ক শসক্ত শর্ার্াবেন। িবেই নার্ স নাবমর স্বাথ সকিা ফুবট উঠবে।  

আপনাবদর শপশার প্রসি র্থার্থ র্োন র্ানাবনার র্ন্যই আমরা নার্ সবদর পদমর্ সাদা তৃিীয় শশ্রণী শথবক সবিীয় শশ্রণীবি 

উন্নীি কবরসি। পদমর্ সাদা বৃসদ্ধর পাশাপাসশ নাসর্ সং শপশাবক যুবর্াপবর্ার্ী করার পদবক্ষপ গ্রহণ করা হবয়বি। আমরা েঙ্গেন্ধু শশখ 

মুসর্ে শমসিকযাল সেশ্বসেযালবয় ‘সেএর্সর্ ইন নাসর্ সং' শকার্ স িালু কবরসি।  

১২টি শর্লায় নতুন ১২টি নাসর্ সং ইনসস্টটিউট িালু করা হবয়বি। নয়টি নাসর্ সং ইনসস্টটিউটবক নাসর্ সং কবলবর্ উন্নীি কবর 

সেএর্সর্ ইন নাসর্ সং শকার্ স িাল করা হবয়বি।  

দ্যইটি নাসর্ সং কবলর্ সনম সাণ কবরসি। এগুবলাবি এ েির শপাস্ট শেসর্ক সেএর্সর্ ইন নাসর্ সং শকাবর্ স িাত্র-িাত্রী ভসিস করা 

হবয়বি। খুলনায় একটি নাসর্ সং কবলবর্র সনম সাণ কার্ িলবি। আরঢ ১০টি নতুন নাসর্ সং ইনসস্টটিউট সনম সাবণর পসরকল্পনা শনঢয়া 

হবয়বি।  

২৬ র্ন নার্ সবক র্রকাসর খরবি থাইল্যান্ড শথবক এমএর্সর্ ইন নাসর্ সং সিসগ্র করাবনা হবয়বি। িাঁরা এখন সেসভন্ন নাসর্ সং 

ইনসস্টটিউট ঢ নাসর্ সং কবলবর্র সশক্ষক সহবর্বে কার্ করবিন।  

নাসর্ সং এ সপএইিসি সিসগ্র অর্সবনর র্ন্য নার্ সবদরবক র্রকাসর খরবি সেবদবশ পাঠাবনা হবচ্ছ। উচ্চির প্রসশক্ষবণর র্ন্য 

আমরা এ পর্ সন্ত ১৮৭ র্ন নার্ সবক সেবদবশ পাঠিবয়সি। এমএর্সর্ ইন নাসর্ সং পড়ার র্ন্য আরঢ ১০ র্ন নার্ সবক থাইল্যাবন্ড পাঠাবনা 

হবয়বি।   

সুসধবৃন্দ,  

শুধু শদবশই নয়, সেবদবশঢ নাসর্ সং শপশার প্রচুর িাসহদা আবি। এ শক্ষবত্র োংলাবদবশর অপার র্ম্ভােনা রবয়বি। ইবিামবে 

শেশসকছু নার্ স িাকুসর সনবয় সেবদবশ শর্বিন। আমরা সেশ্বমাবনর নার্ স তিসর করবি পারবল শদশীয় হার্পািাল-সিসনকগুবলাবি শর্োর 

মান োড়বে। পাশাপাসশ সেবদবশঢ দক্ষ নার্ স পাঠাবনা র্ম্ভে হবে।  

নাসর্ সং শপশায় কম সরিবদর মবে অসধকাংশই নারী। িাই মানর্ম্পন্ন ঢ শপশাদার নার্ স তিসর করবি পারবল নারীর 

তেবদসশক কম সর্ংিাবনর সুবর্ার্ োড়বে। নারীর ক্ষমিায়ন হবে। আমরা িাই নাসর্ সং সশক্ষাবক আন্তর্সাসিক মাবন উন্নীি করার 

পদবক্ষপ সনবয়সি।  

র্ি আড়াই েিবর সেসভন্ন র্রকাসর হার্পািাবল এক হার্ার ৭৪৭ র্ন নার্ স সনবয়ার্ শদঢয়া হবয়বি। নাবর্ সর ৫৩৭ টি নতুন 

পদ সৃসষ্ট করা হবয়বি।    

সুসধবৃন্দ,  

স্বািযবর্ো র্নর্বণর শদারবর্াড়ায় শপৌৌঁবি সদবি আমরা ইবিামবে প্রায় ১১ হার্ার কসমউসনটি সিসনক পুনরায় িালু 

কবরসি। কসম্পউটার জ্ঞানর্ম্পন্ন র্াবড় ১৩ হার্ার কসমউসনটি শহলথবকয়ার শপ্রাভাইিার সনবয়ার্ শদঢয়া হবচ্ছ। সিসনকগুবলার 

মােবম শটসল-শমসিসর্ন সুসেধা প্রসিটি গ্রাবম শপৌৌঁিাবনা হবে। ইউসনয়ন পর্ সাবয় ৩ হার্ার ৭৮০টি স্বািয ঢ পসরোর কল্যাণ শকন্দ্র 

সনম সাণ করা হবয়বি।  

উপবর্লা পর্ সায় পর্ সন্ত র্কল হার্পািাবল ঢবয়ে কযাবমরা ঢ ইন্টারবনট র্ংবর্ার্ শদঢয়া হবয়বি। শমাোইল শফাবনর 

মােবম ২৪ বণ্টা স্বািযবর্ো শদঢয়ার সুবর্ার্ সৃসষ্ট করা হবয়বি। শর্াটা স্বািয ব্যেিাবক কসম্পউটার শনটঢয়াবকস যুক্ত রাখার উবযার্ 

শনঢয়া হবয়বি।  



উপবর্লা স্বািয কমবেক্সগুবলাবক ৩১ শয্যা শথবক ৫০ শয্যায় উন্নীি করার কার্ শুরু করা হবয়বি। ইবিামবে ২০৬টি 

স্বািয কমবেক্স ৫০ শয্যায় উন্নীি হবয়বি। আরঢ ৯৭টিবি শয্যা োড়াবনার কার্ িলবি।  

১৭টি শর্লা হার্পািাল ২৫০ শয্যায় উন্নীি করা হবয়বি। পর্ সায়ক্রবম র্কল শর্লা হার্পািালবক ২৫০ শয্যায় উন্নীি করা 

হবে।  

শমসিবকল কবলর্ হার্পািাল, শর্লা হার্পািালর্হ ৪২টি স্বািয প্রসিষ্ঠাবন নতুন ভেন সনম সাণ করা হবচ্ছ। র্বশার 

শমসিবকল কবলর্র্হ স্বািযবর্ো সেষয়ক ১৩টি নতুন প্রসিষ্ঠান কার্ সক্রম শুরু কবরবি। আরঢ িারটি নতুন শমসিবকল কবলর্ এেং 

৫টি ইন্সটিটিউট অফ শহলথ শটকবনালসর্ প্রসিষ্ঠার কার্ সক্রম হাবি সনবয়সি।  

শের্রকাসর পর্ সাবয় সিনটি নতুন শমসিবকল কবলর্, একটি শিন্টাল কবলর্, সিনটি শহাসমঢপ্যসথক শমসিবকল কবলর্ এেং 

৪০টির শেসশ শমসিবকল অযাসর্স্টযান্ট শেসনং স্কুল ঢ ইনসস্টটিউট অে শহলথ শটকবনালসর্ প্রসিষ্ঠার অনুবমাদন সদবয়সি।  

নেসনসম সি ৩টি ইন্সটিটিউট অে শহলথ শটকবনালসর্বি সশক্ষা কার্ সক্রম শুরু হবয়বি। েন্ধ শটকবনালসর্ স্কুলগুবলা িালু করা 

হবয়বি।  

আমরা ইবিামবে পাঁি হার্ার সিসকৎর্ক সনবয়ার্ সদবয়সি। শীঘ্রই আরঢ ৫ শিাসধক সিসকৎর্ক এেং ১৪ হার্ার স্বািয 

র্হকাসর সনবয়ার্ শদঢয়া হবে। সেসভন্ন শশ্রণীর দ্যই হার্ার ৬৬৪টি নতুন পদ সৃসষ্ট করা হবয়বি। ৫ হার্ার নাবর্ সর পদ সৃসষ্টর সেষয়টি 

প্রসক্রয়াধীন আবি।  

সুসধবৃন্দ,  

আমরা র্ামাসর্ক সনরাপিা শেষ্টনীর আঢিায় মাতৃস্বািয ভাউিার সিম িালু কবরসি। এবি দসরদ্র নারী ঢ নের্ািবকর 

সনরাপদ স্বািযবর্ো সনসিি হবয়বি।  

সশশু মৃতুয হার হ্রাবর্ উবল্লবর্াগ্য অগ্রর্সির র্ন্য আমরা র্াসির্ংববর এমসিসর্-৪ এঢয়াি স শপবয়সি। নার্ সরাঢ এ কৃসিবত্বর 

অংশীদার।  

মা, সশশু ঢ প্রর্নন স্বািয এেং পসরোর পসরকল্পনা সেষয়ক শর্োর পসরসধ েহুগুবণ োসড়বয়সি। ৯৭টি মা ঢ সশশু কল্যাণ 

শকন্দ্র, ৩ হার্ার ৯০০টি ইউসনয়ন স্বািয পসরোর কল্যাণ শকন্দ্র এেং ৩০ হার্ার স্যাবটলাইট সিসনবকর মােবম এ শর্ো শদঢয়া 

হবচ্ছ। র্ারাবদবশ ৩ হার্ার সমিঢয়াইফ ো প্রসশসক্ষি ধাত্রী তিসরর কার্ োস্তোয়নাধীন আবি।  

আমরা স্বািযখাবি নতুন শর্ক্টর কম সসূসি োস্তোয়বনর কার্ হাবি সনবয়সি। পাঁি েির শময়াসদ এই কম সসূসির আঢিায় 

স্বািয, র্নর্ংখ্যা ঢ পুসষ্ট উন্নয়বন র্মসিি প্রকল্প োস্তোয়ন করা হবে।       

স্বািযবকন্দ্র ঢ হার্পািাবল সিসকৎর্ক, নার্ স ঢ স্বািযবর্ো কমীর র্ংখ্যা আনুপাসিক হাবর োড়াবনা হবে।  

র্ািীয় ঔষধনীসি হালনার্াদ করা হবয়বি। সিসকৎর্া প্রসিষ্ঠানগুবলার শর্োর মান সনসিি করার লবক্ষয োংলাবদশ 

শমসিবকল অযান্ড শিন্টাল কাউসন্সল অযাক্ট প্রণয়ন করা হবয়বি।  

সুসধমন্ডলী,  

আমরা শদশব্যাপী ৬ হার্ার ৪৩৬টি সনরাপদ পাসনর উৎর্ সনম সাণ কবরসি। ২০১৩ র্াবলর মবে র্কবলর র্ন্য স্যাসনবটশন 

ব্যেিা সনসিি করবি আমরা েদ্ধপসরকর।  

আমরা র্নর্বণর খায ঢ পুসষ্ট সনরাপিা সনসিি করার র্ন্য কার্ কবর র্াসচ্ছ। দসরদ্র ঢ সনম্ন আয়বভার্ী র্নবর্াষ্ঠীর 

র্ামাসর্ক সনরাপিা ঢ ক্ষমিায়বনর লবক্ষয ৮৪টি খাবি কম সসূিী োস্তোয়ন করসি। এ র্ন্য িলসি অথ সেিবর র্াবড় োইশ হার্ার 

শকাটি টাকা ব্যয় করা হবচ্ছ।  

শদবশ দাসরদ্রয দ্রুি হ্রার্ পাবচ্ছ। রফিাসনবি প্রায় ৪২ শিাংশ প্রবৃসদ্ধ হবয়বি। অথ সননসিক প্রবৃসদ্ধর হার োড়বি। র্নর্বণর 

মাথাসপছু আয় ৮১৮ িলাবর উন্নীি হবয়বি। শদসশ-সেবদসশ সশল্প সেসনবয়ার্ োড়বি। কম সর্ংিাবনর সুবর্ার্ োড়বি। প্রোবর্ িাকুসরর 

র্ন্য র্হর্ শবিস ঋণ প্রদান করা হবচ্ছ।  

আমরা িথ্য-প্রযুসক্তর র্বে সাবিাম ব্যেহার সনসিি করবি পদবক্ষপ সনবয়সি। এভাবে প্রসিটি খাবিই ব্যাপক কম সর্জ্ঞ 

োস্তোয়ন করা হবচ্ছ।  

 



সুসধবৃন্দ,  

র্ে সকাবলর র্ে সবশ্রষ্ঠ োঙাসল র্াসির সপিা েঙ্গেন্ধু শশখ মুসর্বুর রহমাবনর স্বপ্ন সিল একটি শশাষণ-েিনামুক্ত সুখী-র্মৃদ্ধ 

শর্ানার োংলা প্রসিষ্ঠা করা। শর্ই লক্ষয অর্সবনর র্ন্য আমরা রূপকল্প ২০২১ োস্তোয়ন করসি।  

এ সেশাল কম সর্বজ্ঞ নার্ স, সিসকৎর্ক, শপশার্ীেী, শ্রমর্ীেীর্হ শদবশর র্ে সস্তবরর র্নর্বণর র্সক্রয় অংশগ্রহণ প্রবয়ার্ন। 

আসুন, আমরা ঐকযেদ্ধভাবে শদবশর র্ন্য কার্ কসর। র্ে সস্তবরর মানুবষর মুবখ হাসর্ শফাটাই। ক্ষুধা, দাসরদ্রযমুক্ত, উন্নি, র্মৃদ্ধ 

োংলাবদশ র্বড় তুসল। র্োইবক শুবভচ্ছা র্াসনবয় আসম নার্ স র্মাবেশ-২০১১-এর শুভ উববাধন শবাষণা করসি।  

শখাদা হাবফর্।  

র্য় োংলা, র্য় েঙ্গেন্ধু।  

োংলাবদশ সিরর্ীেী শহাক।  

.....  

 


