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  আিিালামু আলাইকুম। 

 

িবাইয়ক আন্তরিক শুয়ভচ্ছা। এবাি িিকাি পরিিালনাি োরেত্ব গ্রহয়ণি পি আরম রবরভন্ন মন্ত্রণালয়ে কম মকর্মায়েি 

িয়ে মর্ রবরনমে কিরি। এিই অাংে রহয়িয়ব আজ আপনায়েি িয়ে রমরলর্ হয়েরি। আমাি মর্ রবরনময়েি উয়েশ্য হয়চ্ছ 

আপনায়েি মন্ত্রণালয়েি িমস্যা ও িম্ভাবনাগুয়লা িম্পয়কম জানা এবাং কায়জি গরর্ ত্বিারির্ কিা। 

স্বাস্থ্যয়িবা পাওো প্রয়র্যক নাগরিয়কি অন্যর্ম শমৌরলক অরধকাি। এজন্য আমিা ২০০৮ িায়ল রনব মািয়নি পূয়ব ম 

ইেয়র্হায়ি স্বাস্থ্য, জনিাংখ্যা ও পুরি রবষয়ে শবে রকছু প্ররর্শ্রুরর্ রেয়েরিলাম। এগুয়লাি ময়ে অন্যর্ম রিল: 

 স্বাস্থ্যনীরর্ ও জনিাংখ্যানীরর্ যুয়গাপয় াগী কিা; 

 ১৮ হাজাি করমউরনটি রিরনক িালু কিা; 

 পুরি, রেশু ও মাতৃমেল রনরির্ কিা; 

 জনিাংখ্যা রনেন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যয়িবা রনরির্ কিা; 

 মানিম্মর্ ঔষধ উৎপােয়ন আত্মরনভ মিেীলর্া অজমন ও ি্ারন বৃরধিরি লয়ষ্যয ঔষধনীরর্ যুয়গাপয় াগী কিা; এবাং 

 HIV/AIDS/Leprosy, TB প্রভৃরর্ িাংক্রামক শিাগ রনিাময়ে উন্নর্ রিরকৎিাি সুয় াগ সৃরি কিা। 

আমিা স্বাস্থ্যনীরর্ ২০১১ এবাং জনিাংখ্যা নীরর্মালা ২০১২ প্রণেন কয়িরি। এ প মন্ত প্রাে ১৩ হাজাি করমউরনটি 

রিরনক িালু কিা হয়েয়ি। গ্রায়মি মানুষ এখন িহয়জই স্বাস্থ্যয়িবা পায়চ্ছন।   

করমউরনটি রিরনয়কি জন্য কমপয়ষ্য একজন কয়ি শমাট ১৩ হাজাি ২৫০ জন Community Health Care 

Provider রনয়োগ প্রোন কিা হয়েয়ি। করমউরনটি রিরনয়ক প্রয়োজনীে ২৯ প্রকায়িি ঔষধ রনেরমর্ িিবিাহ কিা হয়চ্ছ।  

রিরজটাল বাাংলায়েে গড়াি লয়ষ্যয স্বাস্থ্য র্থ্য ব্যবস্থ্া এবাং ই-শহলথ কম মসূরি গ্রহণ কিা হয়েয়ি। িািায়েয়ে উপয়জলা 

ও রনম্ন প মায়ে ৪৬৭টি িিকারি হািপার্ায়লি মােয়ম স্বাস্থ্যয়িবা প্রোন কিা হয়চ্ছ। এগুয়লায়র্ শমাট েয্যা িাংখ্যা ১৮ হাজাি 

৭৮০টি। 

শজলা শথয়ক জার্ীে প মাে প মন্ত শমাট ১২৬টি হািপার্ায়লি মােয়ম স্বাস্থ্যয়িবা প্রোন কিা হয়চ্ছ এবাং শমাট েয্যা 

িাংখ্যা প্রাে ২৬ হাজাি ৮৪১টি। 

Health Population Nutrition Sector Development Project-HPNSDP কম মসূরিি আওর্াে ২০ 

েয্যাি ১৫টি নতুন হািপার্াল রনরম মর্ হয়েয়ি। ৭টিি রনম মাণ কাজ িলমান িয়েয়ি। 

১৫৩টি উপয়জলা হািপার্াল ৩১ েয্যা শথয়ক ৫০ েয্যাে উন্নীর্ কিা হয়েয়ি এবাং এগুয়লাি জনবল বৃরধির কিা হয়েয়ি। 



 

রবরিএি পিীষ্যাি মােয়ম এ প মন্ত ২ হাজাি ৪৪০ জন িহকারি িাজমন এবাং ১৯৬ জন িহকারি শিন্টাল িাজমন 

রনয়োগ শেওো হয়েয়ি। এিাড়া এিহক রভরিয়র্ ৪ হাজাি ১৩৩ জন িহকারি িাজমন রনয়োগ কিা হয়েয়ি। 

৩৩র্ম রবরিএি এি মােয়ম ৬ হাজাি ২২১ জন িহকারি িাজময়নি পোেন প্ররক্রোধীন।  

১ হাজাি ২০ জন Sub Assistant Community Medical Officer পোেন প্ররক্রোধীন িয়েয়ি।  

৬৪টি শজলাে ৬ হাজাি ৩৯১টি পয়ে স্বাস্থ্য িহকারি রনয়োগ কিা হয়েয়ি। ৪থ ম শেণীি রবরভন্ন পয়ে ২ হাজাি ৯৮৯ 

জনয়ক রনয়োগ প্রোন কিা হয়েয়ি। রিরনেি স্টাফ নাি ম পয়ে ১ হাজাি ৭৮৭ জনয়ক রনয়োগ শেওো হয়েয়ি। নাি ময়েি পেম মাো 

রির্ীে শেণীয়র্ উন্নীর্ কিা হয়েয়ি। 

১৩টি শজলা হািপার্ালয়ক ২৫০ েয্যাে উন্নীর্ কয়ি প্রয়োজনীে জনবয়লি পে সৃরি কিা হয়েয়ি। শিন্টাল কয়লয়জি 

আিন িাংখ্যা ২ হাজাি ৩৭০ শথয়ক বৃরধির কয়ি ৩ হাজাি ৩৪০টি’শর্ উন্নীর্ কিা হয়েয়ি।  

আমিা ঢাকাি কুরম ময়টালাে ৫০০ েয্যা রবরেি একটি শজনায়িল হািপার্াল এবাং রখলগাঁওয়ে আিও ১টি ৫০০ েয্যা 

রবরেি শজনায়িল হািপার্াল িালু কয়িরি। িকল শজলা ও উপয়জলা হািপার্ায়ল শমাবাইল শফায়ন স্বাস্থ্যয়িবা িালু কিা 

হয়েয়ি। 

গ্রামীণ জনয়গাষ্ঠী  ায়র্ উন্নর্মায়নি স্বাস্থ্যয়িবা পাে শিজন্য ৮টি হািপার্ায়ল শটরলয়মরিরিন শিবা িালু কিা হয়েয়ি। 

শেয়ে বর্মমায়ন রবয়েষারের্ হািপার্ায়লি িাংখ্যা ৭টি। বেবন্ধু শেখ মুরজব শমরিয়কল রবশ্বরবদ্যালেয়ক শিন্টাি অফ 

এরিয়লন্স রহয়িয়ব গয়ড় শর্ালা হয়চ্ছ। িট্টগ্রাম শমরিয়কল কয়লয়জ বান ম ইউরনট স্থ্াপয়নি কাজ প্ররক্রোধীন। 

শেয়ে বর্মমায়ন ২৩টি িিকারি শমরিয়কল কয়লজ িয়েয়ি। আিও ৫টি শমরিয়কল কয়লজ িালু কিাি প্ররক্রো িলয়ি। 

৬টি শিন্টাল কয়লজ, ৫টি শহলথ শটকয়নালরজ ইনরস্টটিউট, ৭টি নারি মাং কয়লজ ও ১২টি নারি মাং শেরনাং ইনরস্টটিউট প্ররর্ষ্ঠা 

কয়িরি। 

প্ররর্টি রবভায়গ ১টি কয়ি রেশু হািপার্াল স্থ্াপয়নি পরিকল্পনা শনওো হয়েয়ি। িাজোহী, রিয়লট ও বরিোয়ল একটি 

কয়ি রেশু হািপার্াল স্থ্াপয়নি কাজ িলয়ি।  

২০১১ িায়ল শুরু হওো HPNSDP কম মসূরি ২০১৬ প মন্ত বৃরধির কিা হয়েয়ি। এই কম মসূরিি আওর্াে মাতৃ ও রেশু 

স্বায়স্থ্যি উন্নেয়ন জরুরি প্রসূরর্ শিবা, প্ররেষ্যণ, ইরপআইিহ আিও রবরভন্ন পেয়ষ্যপ শনওো হয়েয়ি।  

এই কম মসূরিি আওর্াে দুগ মম এলাকািহ সুরবধা বরির্ জনয়গাষ্ঠীি স্বাস্থ্যয়িবা উন্নেয়ন রবরভন্ন কা মক্রম বাস্তবােন 

কিা হয়চ্ছ। 

এইিি/এিটিরি কম মসূরি বাস্তবােনিহ এইিআইরভ/এইিি রনেন্ত্রয়ণ অরর্ ঝুঁরকপূণ ম জনয়গাষ্ঠীি মায়ে লষ্যযরভরিক 

কা মক্রম শজািোি কিা হয়েয়ি। আয়ি মরনকিহ কুষ্ঠ,  ষ্যা, কালাজ্বি, ম্যায়লরিো, ফাইয়লরিো, শিঙ্গু এবাং নতুন নতুন শিাগ 

রনেন্ত্রণ কম মসূরি বাস্তবােনিহ শিবা প্রোন কিা হয়চ্ছ। 

জনিাংখ্যা রনেন্ত্রণ কা মক্রম শজািোি ও প্রজনন স্বাস্থ্যয়িবা রনরির্ কিাি ফয়ল জনিাংখ্যা বৃরধিরি হাি বর্মমায়ন ১ 

েেরমক ৩৭ এবাং মাতৃমৃতুযি হাি প্ররর্ হাজায়ি ১ েেরমক ৯৪ এ শনয়ম এয়িয়ি। 

পাোপারে আমিা শহারমওপ্যারথ, ইউনারন ও আয়ুয়ব মেিহ শেেজ রিরকৎিা রেষ্যা এবাং শভষজ ঔষয়ধি মায়নান্নেয়ন 

কা মকি ব্যবস্থ্া গ্রহণ কয়িরি। 

জনগয়ণি স্বাস্থ্যয়িবা রনরির্ কিয়র্ িািায়েয়ে আিও কয়েকটি গুরুত্বপূণ ম প্রকল্প হায়র্ রনয়েরি। গৃহীর্ ৮টি প্রকয়ল্পি 

ময়ে ৬টি ইয়র্াময়ে বাস্তবারের্ হয়েয়ি বাকী ২টি প্রকল্প বাস্তবােনাধীন িয়েয়ি। 

বাস্তবারের্ প্রকল্পগুয়লা হয়চ্ছ: ৫০ েয্যা রবরেি জার্ীে িক্ষু রবজ্ঞান ইনরস্টটিউট ও হািপার্াল স্থ্াপন। ৫০ েয্যা 

রবরেি জার্ীে কযান্সাি ইনরস্টটিউটয়ক ৩০০ েয্যাে উন্নীর্কিণ, ৫০০ েয্যা রবরেি ন্যােনাল ইনরস্টটিউট অব রনউয়িা 

িায়েয়ন্সি স্থ্াপন, ঢাকাি ফুলবারড়োে িিকারি কম মিারিয়েি জন্য ১৫০ েয্যা রবরেি একটি আধুরনক হািপার্াল স্থ্াপন, ঢাকা 

শমরিয়কল কয়লজ হািপার্ায়লি িম্প্রিািণ ও আধুরনকীকিণ এবাং জার্ীে ইএনটি ইনরস্টটিউট স্থ্াপন। 

বাস্তবােনাধীন প্রকল্পগুয়লা হয়চ্ছ: শগাপালগয়ে শবগম ফরজলাতুন শনিা মুরজব িক্ষু হািপার্াল ও প্ররেষ্যণ ইনরস্টটিউট 

স্থ্াপন এবাং ন্যােনাল ইনরস্টটিউট অব ল্যাবয়িটরি শমরিরিন এন্ড শিফায়িল শিন্টাি স্থ্াপন। 

জার্ীে ঔষধনীরর্ হালনাগােকিণ ও বাস্তবােয়নি সুফল আমিা শপয়র্ শুরু কয়িরি। শেেীে িারহোি প্রাে ৯৭ 

ভায়গিও শবেী ঔষধ বর্মমায়ন স্থ্ানীেভায়ব উৎপন্ন হয়চ্ছ। শেয়ে উৎপারের্ ১৮৭ ব্রায়ন্ডি রবরভন্ন প্রকাি ঔষধ ও ঔষয়ধি 



 

কাঁিামাল যুক্তিাষ্ট্র ও যুক্তিাজযিহ রবয়শ্বি ৮৭টি শেয়ে ি্ারন হয়চ্ছ। ২০১৩ িায়ল ৫৪০ শকাটি টাকাি ঔষধ ি্ারন হয়েয়ি। 

ঔষধ রেয়ল্পি মায়নান্নেয়নি জন্য ঢাকাি মহাখালীয়র্ আন্তজমারর্ক মায়নি আধুরনক ড্রাগ শটরস্টাং ল্যাবয়িটরি স্থ্াপন কিা হয়েয়ি। 

রপ্রে কম মকর্মা ও িহকমীবৃন্দ, 

স্বাস্থ্যখায়র্ আমায়েি এিব কা ক্রম জার্ীে ও আন্তজমারর্কভায়ব প্রোংরির্ হয়চ্ছ। এমরিরজ পুিস্কাি, িাউথ-িাউথ 

এযাওোি মিহ আমিা রবরভন্ন আন্তজমারর্ক পুিস্কায়ি ভূরষর্ হয়েরি।  

বাাংলায়েে এখন অথ মননরর্ক উন্নেয়নি ময়িল। বাাংলায়েেয়ক েরষ্যণ এরেোি ‘মানবাহক’ রহয়িয়ব রিরির্ কিা হে। 

শেয়েি প্ররর্টি ইউরনেন আজ র্থ্য-প্রযুরক্তি রনরবড় শ াগায় ায়গি ময়ে এয়িয়ি।  

অথ মননরর্ক উন্নেয়নি পাোপারে োরিদ্র্য রবয়মািন ও িামারজক উন্নেয়নও আমায়েি অজমন লষ্যণীে। রেষ্যা, স্বাস্থ্য ও 

স্যারনয়টেন খায়র্ ব্যাপক অগ্রগরর্ হয়েয়ি। োরিয়দ্র্যি হাি ২০১০ িায়লি ৩১ েেরমক ৫ ের্াাংে শথয়ক ২০১৩ িায়ল ২৬ 

েেরমক ৪ ের্াাংয়ে হ্রাি শপয়েয়ি।  

বাাংলায়েয়ে বর্মমায়ন শমাবাইল িীম গ্রাহয়কি িাংখ্যা ১১ শকাটি ৭ লাখ এবাং ইন্টািয়নট গ্রাহয়কি িাংখ্যা ৪ শকাটিয়র্ 

উন্নীর্ হয়েয়ি। শমাবাইয়ল রি-রজ িালু কিা হয়েয়ি।  

গর্ পাঁি বিয়ি রবদুযৎ উৎপােয়নি িষ্যমর্া ১১ হাজাি ৭০০ শমগাওোয়ট শপৌুঁয়িয়ি। আমায়েি মাথারপছু আে এখন ১ 

হাজাি ১৯০ মারকমন িলাি। রিজায়ভ মি পরিমাণ ২১ রবরলেন িলাি িারড়য়ে শগয়ি। শেয়ে কম মিাংস্থ্ান শবয়ড়য়ি। এক শকাটিিও 

শবরে মানুয়ষি কম মিাংস্থ্ান হয়েয়ি। প্রাে ৫ শকাটি মানুষ েরিদ্র্ শথয়ক মেরবয়ি উন্নীর্ হয়েয়ি।  

আমিা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবােয়নি লয়ষ্যয রনিলি কাজ কিরি। ২০২১ িায়লি ময়ে আমিা বাাংলায়েেয়ক মেম 

আয়েি শেয়ে পরিণর্ কিব। আি ২০৪১ িায়লি ময়ে বাাংলায়েে হয়ব একটি উন্নর্, িমৃধির উচ্চ আয়েি শেে।  

রপ্রে কম মকর্মাবৃন্দ, 

আমিা জনগয়ণি শিবক। জনগয়ণি শিবা কিাি অেীকাি রনয়ে আমিা কাজ কিরি। এ শষ্যয়ে রনষ্ঠা এবাং 

আন্তরিকর্াি িায়থ আপনায়েি উপি অরপ মর্ োরেত্ব পালন কিয়র্ হয়ব। োরেত্ব পালয়ন শকান ধিয়ণি শেরথল্য আমিা িহয 

কিব না। 

রিরকৎিকয়েি রবষয়ে প্রােেই একটা অরভয় াগ আয়ি র্াঁিা কম মস্থ্য়ল থায়কন না। এ ব্যাপায়ি কয় াি পেয়ষ্যপ 

শনওোি রনয়ে মে রেরচ্ছ। 

জনগয়ণি স্বাস্থ্যয়িবা রনরির্ কয়ি আমায়েি িিকায়িি লষ্যয অজময়ন আপনািা িকয়ল আিও রনয়বরের্ হয়ে কাজ 

কিয়বন - এ প্রর্যাো কয়ি আরম আমাি বক্তব্য শেষ কিরি। 

িবাইয়ক ধন্যবাে। 

 

শখাো হায়ফজ। 

জেবাাংলা, জে বেবন্ধু 

বাাংলায়েে রিিজীবী শহাক। 

... 


