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 িতুর্ থ জাতীয় সদেলন উপলদে স্বাধীনতা চিচিৎসি পচিষদেি সিল সেস্যদি জানাই আন্তচিি শুদেচ্ছা ও 

অচেনন্দন। চিচিৎসিদেি এই সদেলদন আপনাদেি সামদন উপচিত হদত শপদি আচম চনদজও আনচন্দত। 

 সব থিাদলি সব থদষষ্ঠ বাাাচল, জাচতি চপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুচজবুি িহমাদনি আদপাষহীন শনতৃদে আমিা স্বাধীনতা 

অজথন িদিচি। আমাদেি এই স্বাধীনতা ৩০ লে েহীদেি জীবনোন, দু’ লাখ মা-শবাদনি ইজ্জদতি চবচনমদয় অচজথত। মহান 

মুচিযুদে চিচিৎসি সমাজ অতযন্ত শগৌিদবাজ্জ্বল ভূচমিা পালন িদিদি। অদনি চিচিৎসি মুচিযুদে েহীে হদয়দিন। নব্বই 

এি স্বস্বিািাি চবদিাধী আদন্দালদন ডাাঃ োমসুল আলম খান চমলন েহীে হন। শেদেি স্বাধীনতা ও মুচিযুদেি শিতনা চবদিাধী 

অপেচিি অপতৎপিতা প্রচতদিাধ িদে ১৯৯৩ সাদলি ২৪ চডদসম্বি গঠিত হয় স্বাধীনতা চিচিৎসি পচিষে।  

 স্বাধীন বাাংলাদেদেি মহান িপচত বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন, যুেচবধ্বি বাাংলাদেে পুনগ থঠন প্রচক্রয়ায় শেদেি স্বািযখাদতি 

উন্নয়দন চবদেষ গুরুে শেন। বঙ্গবন্ধু জনগণ শিচন্দ্রি সুষম স্বািয ব্যবিাপনা প্রচতষ্ঠাি লদেয র্ানা পর্ থন্ত স্বািয িাঠাদমাদি 

সম্প্রসািণ িদিচিদলন। জাচতি চপতাি েে থনদি ধািন িদিই আমিাও জনগদণি  স্বািযদসবা চনচিত িিদত গত সাদে ৬ 

বিদি শেদেি স্বািযখাদতি উন্নয়দন ব্যাপি িম থসূচি বাস্তবায়ন িদিচি।  

 স্বািয শসবা তৃণমূদলি প্রাচন্তি মানুদষি িাদি শপৌৌঁদি চেদত িানীয় পর্ থাদয় চতনস্তি চবচেষ্ট স্বািয ব্যবিা গদে তুদলচি। 

গ্রাম পর্ থাদয়-িচমউচনটি চিচনি, ইউচনয়ন পর্ থাদয়-স্বািয ও পচিবাি িল্যাণ শিন্দ্র প্রচতষ্ঠা িদিচি। উপদজলা স্বািয 

িমদেক্সসমূদহি আধুচনিায়ন িদি র্াচচ্ছ।  

 মানুদষি িািটি শমৌচলি অচধিাদিি মদে চিচিৎসা অন্যতম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেদেি সাংচবধাদনি অনুদচ্ছে ১৫ 

(ি) এবাং ১৮ (১) অনুসাদি চিচিৎসাসহ জনগদণি পুচষ্ট উন্নয়ন ও জনস্বাদিযি উন্নচত সাধন িাদেি অন্যতম প্রধান োচয়ে। 

সাাংচবধাচনি এই োচয়ে পালদন আমাদেি সমদয় উপদজলা ও শজলা হাসপাতাদলি েয্যা সাংখ্যা, সাধািণ হাসপাতাল, 

চবদেষাচয়ত হাসপাতাল এবাং চবদেষাচয়ত চিচিৎসা শসবা বহুগুদণ বৃচে িিা হদয়দি। আমিা নতুন নতুন শমচডদিল িদলজ 

িাপনসহ স্বািয চবষয়ি চেোি ব্যাপি প্রসাি ঘটিদয়চি।  

 ’৯৬ সাদল িাে পচিিালনাি োচয়ে শনয়াি পি শেদে প্রর্মবাদিি মত শমচডদিল চবশ্বচবদ্যালয় প্রচতষ্ঠাি ির্া চিন্তা 

িচি। শসই শময়াদেই আমিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুচজব শমচডদিল চবশ্বচবদ্যালয় প্রচতষ্ঠা িদিচি। িাজোহী এবাং িট্টগ্রাদম আিও দু’টি 

শমচডদিল চবশ্বচবদ্যালয় িাপদনি চসোন্ত গ্রহণ িদিচি।  

 স্বািয ব্যবিাপনায় চডচজটালাইদজেন প্রসাদিি ফদল িাজধানীমুখী স্বািয ব্যবিাপনাি পচিবদতথ সূচিত হদয়দি প্রাচন্তি 

জনপদে নাগচিি শিচন্দ্রি স্বািযদসবা এবাং শটিসই সুষম স্বািয ব্যবিাপনা। শুধু তাই নয়,তথ্য প্রযুচিি প্রসাদিি ফদল সিল 

শজলা ও উপদজলা হাসপাতাদল শমাবাইল শফাদন চবনামূদল্য স্বািযদসবা প্রোন, চবচেন্ন হাসপাতাদল শটচলদমচডচসন শসবা প্রবতথন, 

‘স্বািয সুিো িম থসূচি’ েীষ থি প্রিে গ্রহণ, শমচডদিল ও শডন্টাল িদলদজ অন-লাইন েচতথ প্রচক্রয়া, সিিািী ঔষধ সাংগ্রহ ও 

সিবিাদহ শিইন ব্যবিাপনা, স্বািয অচধেপ্তদিি ওদয়বসাইদট গ্রাহিদেি মতামত োদনি সুদর্াগ সৃচষ্ট- এসবই স্বািয 

ব্যবিাপনায় আমাদেি সফলতাি উজ্জ্বল চিত্র।  



 

 সহস্রাব্দ উন্নয়ন লেযমাত্রা (MDG) অজথদনি শেদত্র চেশুমৃতুযি হাি হ্রাসিিদণি জন্য ২০১০ সাদল বাাংলাদেে 

জাচতসাংদঘি ‘এমচডচজ’ পুিস্কাি লাে িদিদি। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লেযমাত্রায় মাতৃমৃতুয হাি প্রায় ৪০ োগ হ্রাস শপদয়দি, র্া শগাটা 

চবদশ্ব যুগান্তিািী সাফল্য চহদসদব প্রোংচসত হদয়দি। বাাংলাদেদেি স্বািয ব্যবিাপনায় তথ্য প্রযুচিি সফল প্রদয়াদগি স্বীকৃচত 

স্বরূপ ‘চডচজটাল শহলর্ ফি চডচজটাল শডেলপদমন্ট’ েীষ থি িার্ থক্রদমি জন্য ‘সাউর্, সাউর্’ পুিস্কাদি ভূচষত িিা হয়। 

এিাো সম্প্রসাচিত টিিাোন িম থসূচিি সাফদল্যি িািদণ বাাংলাদেে ২০১২ সাদল ‘শলাবাল এলাদয়ন্স ফি েযািচসন্স এন্ড 

ইমুযনাইদজেন’ (GAVI) পুিস্কাি লাে িদি। ২০১৩ সাদল আন্তজথাচতি সামচয়িী ল্যানদসট-এ বাাংলাদেদেি স্বািয 

ব্যবিাপনাি শগৌিবময় স্বীকৃচত চমদলদি। চবশ্ব স্বািয সাংিা শর্দি অটিজম চবষয়ি িার্ থক্রদমি উপি চবশ্বব্যাপী জনসদিতনতা 

সৃচষ্টদত অনন্য অবোদনি স্বীকৃচত স্বরূপ সায়মা ওয়াদজে শহাদসন, আমাি শমদয় পুতুলদি ‘পাবচলি শহলর্ এচক্সদলন্স’ সোননা 

প্রোন িিা হয়। এটি বাাংলাদেদেি জন্য শগৌিবময় অজথন।  

 বতথমান সিিাি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লেযমাত্রা এবাং রূপিে-২০২১ এি সদঙ্গ সঙ্গচত শিদখ ২০১১-১৬ সাল পর্ থন্ত ৫ বিি 

শময়ােী ‘Health Population & Nutrition Sector Development (HPNSDP)’ েীষ থি িম থসূচি প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন িিদি। গ্রামীণ জনদগাষ্ঠীি স্বািযদসবা চনচিত িিাি জন্য আমিা ১৯৯৬-২০০১ শময়াদে সািাদেদে জন্য িচমউচনটি 

চিচনি িাপদনি িাজ শুরু িচি। ২০০১ সাদল চবএনচপ-জামাত শজাট েমতায় এদস চিচনিগুদলা বন্ধ িদি শেয়। ২০০৯ সাদল 

সিিাি পচিিালনাি োচয়ে চনদয় আমিা চিচনিগুদলা আবাি িালু িচি। বতথমাদন সািাদেদে প্রায় সাদে ১৬ হাজাি িচমউচনটি 

চিচনি িালু িদয়দি। সিিািী হাসপাতাল গুদলাদত চবনামূদল্য প্রায় ৩০ ধিদণি ঔষধ শেওয়া হদচ্ছ।  

সুচধবৃন্দ, 

 জাচতি চপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুচজবুি িহমান চিচিৎসিদেি মর্ থাো ১ম শষণীদত উন্নীত িদিচিদলন। আচম শসচবিাদেি 

মর্ থাো চবতীয় শষণীদত উন্নীত িদিচি। আমাদেি সিিাি ২০১১ সাদল জাতীয় স্বািযনীচত প্রণয়ন িদি। স্বািয সাংচিষ্ট অদনি 

আইন সাংদোধন, পচিমাজথন, আধুচনিায়ন এবাং যুদগাপদর্াগী িদিদি। চিচিৎসা শেদত্র আমাদেি সিিাদিি উদল্লখদর্াগ্য 

পেদেপগুদলাি মদে িদয়দি- 

 ২০০৯ সাল শর্দি এ পর্ থন্ত শেদে নতুন ১৬ টি সিিািী ও ৫ টি আচম থ শমচডদিল িদলদজ চেো িার্ থক্রম িালু িিা হদয়দি। 

এিাো সািাদেদেি চবচেন্ন হাসপাতাদল ১০ হাজাি ৬ে’ ৬২ টি নতুন েয্যা যুি িিা হদয়দি।  

 শমচডদিল চেোি প্রসাদি সব থদমাট ৩ে’ ৪৫টি নতুন চেো প্রচতষ্ঠান গদে শতালা হদয়দি। এগুদলাি মদে সিিািী 

শবসিিািী চমচলদয় ৪২টি নতুন শমচডদিল িদলজ, ১৯টি শডন্টাল িদলজ, ৩৭টি নাচস থাং িদলজ, ২২টি নাচস থাং ইনচিটিউট, 

১৭১টি শমচডদিল এচসিযান্ট শেচনাং স্কুল ও ৫৪টি শহলর্ শটিদনালজী ইনচিটিউট প্রচতষ্ঠা িিা হদয়দি।  

 চিচিৎসা চেোি চবচেন্ন স্তদি শমাট ১২ হাজাি ৮ে’ ৪টি আসন বাোদনা হদয়দি। এিমদে শমচডদিল িদলদজ ৪ হাজাি 

১ে’ ৬টি, শডন্টাল িদলদজ ৯ে’ ৭৭টি এবাং নাচস থাং িদলদজ ১ হাজাি ৩ে’ ৭৫টি আসনসহ অন্যান্য চিচিৎসা চেো 

প্রচতষ্ঠাদনও আসন বাোদনা হদয়দি। 

 আমাদেি সিিাদিি সাদে িয় বিদি ১২ হাজাি ৭ে’ ২৮ জন সহিািী সাজথন এবাং ১ে’ ১৮ জন শডন্টাল সাজথন চনদয়াগ 

শেয়া হদয়দি। 

 এ পর্ থন্ত ৫ হাজাি নতুন নাস থ চনদয়াগ শেয়া হদয়দি। আিও ১০ হাজাি নতুন নাদস থিও পে সৃচষ্ট প্রচক্রয়া চুোন্ত িিা হদয়দি। 

নতুন নাস থ চনদয়াদগি জন্য নাস থ চনদয়াদগি বয়সসীমা চেচর্ল িিা হদয়দি।  

 ৪ে’ ২১টি উপদজলা স্বািয িমদেক্স এবাং ১ হাজাি ৩ে’ ১২টি ইউচনয়ন সাবদসন্টাদিি জন্য ৩ হাজাি চমডওয়াইফ পে 

সৃচষ্টি প্রচক্রয়া চুোন্ত পর্ থাদয় িদয়দি। 

 চবচেন্ন শজলাি চসচেল সাজথন িার্ থালদয়ি চবচেন্ন শষচণি সব থদমাট ৩ হাজাি ৭১টি পদে জনবল চনদয়াগ সম্পন্ন িিা 

হদয়দি। 

 পচিবাি পচিিেনা অচধেপ্তদিি আওতায় িলচত বিদি চবচেন্ন পর্ থাদয় ৪ হাজাি ৮ে’ ৫৮ জন িম থিতথা ও িম থিাচিদি 

চনদয়াগ প্রোন িিা হদয়দি।  

 সিিাদিি চবচেন্ন পর্ থাদয় চিচিৎসি সাংিট চনিসদন চবচসএস (স্বািয) িযাডাদিি ৩৩তম ব্যাদি ৬ হাজাি ২৩৫ জন 

চিচিৎসি চনদয়াগ িিা হদয়দি।  

 মাতৃেিালীন ছুটি ৪ মাস শর্দি ৬ মাস িিা হদয়দি, মাতৃস্বািয োউিাি এবাং শলিদটটিাং মাোি োতা িালু িদিচি। 



 

 মা ও চেশু স্বািয, চনিাপে গে থধািণ ইতযাচে শসবা সহজলেয িিাি জন্য শমাবাইল শফান সাচে থস িালু িিা হদয়দি। 

বতথমাদন বাাংলাদেদেি ৪৩টি িাদন শটচলদমচডচসন শিন্দ্র িালু আদি।  

 শপাচলও শিাগ চনমু থলিিদণ ২৭ মাি থ ২০১৪ তাচিদখ বাাংলাদেে আনুষ্ঠাচনিোদব শপাচলওমুচি সনে লাে িদিদি ।  

 জীবানুমুি ও আদস থচনিমুি চবশুে পাচন সিবিাদহ বাাংলাদেে ৯৮% সফলতা অজথন িদিদি। 

 আমিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুচজব শমচডদিল চবশ্বচবদ্যালয়দি শসন্টাি অফ এচক্সদলন্স চহদসদব গদে তুদলচি। এি েয্যা সাংখ্যা 

৭ে’ শর্দি ১৫ে’শত উন্নীত িিা হদয়দি। নবচনচম থত আউটদডাি িমদেদক্স এখন ২৪-ঘন্টা শসবা প্রোন িিা হদচ্ছ।  

 আমিা ৫০-েয্যা চবচেষ্ট জাতীয় িক্ষু চবজ্ঞান ইনচিটিউট ও হাসপাতাল িাপন িদিচি।  

 জাতীয় িযান্সাি ইনচিটিউটদি ৩ে’ েয্যায় উন্নীত িিা হদয়দি। 

 ৫ে’ েয্যাি ন্যােনাল ইনচিটিউট অব চনউদিাসাদয়ন্স িাপন িিা হদয়দি।  

 সিিাচি িম থিাচিদেি জন্য ১ে’ ৫০-েয্যাি  আধুচনি হাসপাতাল এবাং জাতীয় ইএনটি ইনচিটিউট িাপন িিা হদয়দি। 

 ঢািা শমচডদিল িদলজ হাসপাতাদলি ২য় ইউচনট িালু িিা হদয়দি। এখাদন   ড িযান্সাি এবাং থ্যালাদসচময়া চিচিৎসায় 

শবানম্যাদিা োন্সোন্ট ইউচনট িাপন িিা হদয়দি।  

 ঢািাি কুচম থদটালায় ৫ে’ েয্যাচবচেষ্ট শজনাদিল হাসপাতাল এবাং চখলগাঁওদয় ১৫ে’ েয্যাচবচেষ্ট শজনাদিল হাসপাতাল িালু 

িদিচি।  

 ঢািা শমচডদিল িদলজ হাসপাতাদল পৃর্ি অতযাধুচনি বান থ ইউচনটসহ শেদেি সিিািী বৃহৎ হাসপাতালগুদলাদত বাণ থ 

ইউচনট শখালা হদয়দি। 

 সিিাি ইদতামদে ৩ে’ েয্যাি জাতীয় বান থ ও োচিি সাজথাচি ইন্সটিটিউট িাপদনি প্রোসচনি অনুদমােন চেদয়দি।  

 ২০১৩-’১৪ অর্ থ-বিদি গাজীপুদি ‘জাচতি জনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুচজবুি িহমান শমদমাচিয়াল োষ্ট’এি উদদ্যাদগ ২৫০ 

েয্যাচবচেষ্ট শেখ ফচজলাতুদন্নিা মুচজব শমদমাচিয়াল হাসপাতাল এবাং নাচস থাং িদলজ িাপন িিা হদয়দি।  

 ২০১৪-’১৫ অর্ থ-বিদি খুলনায় েহীে শেখ আবু নাদসি চবদেষাচয়ত হাসপাতাল এবাং ন্যােনাল ইনচিটিউট অব 

ডাইদজচষ্টে চডচজজ চিসাি থ ও হাসপাতাল চনম থাণ সম্পন্ন হদয়দি।  

 মানুদষি গে আয়ু বৃচে শপদয়দি। মানুদষি গে আয়ু এখন ৭১ বিদি উন্নীত হদয়দি। অপুচষ্ট চনয়ন্ত্রদণি লদেয শেেব্যাপী 

চেটাচমন ’এ’ ও ফচলি এচসড চবতিণ বেদল চেদয়দি বাাংলাদেদেি স্বািয চিত্র।  

 সািাদেদে ৩ হাজাি ৯ে’ ২৪টি ইউচনয়ন স্বািয ও পচিবাি িল্যাণ শিদন্দ্র সপ্তাদহি সাতচেনই ২৪ ঘণ্টা প্রসবদসবা প্রোন 

িিা হদচ্ছ। েচিদ্র মচহলাদেি চনিাপে প্রসবদসবা চনচিত িিাি জন্য ৫৩টি উপদজলায় মাতৃস্বািয োউিাি চস্কদমি সাফল্য 

স্বীকৃচত শপদয়দি।  

 পচিবাি পচিিেনা পেচত ব্যবহািিািীি হাি ৬২ েতাাংে অচতক্রম িদিদি। আো িিচি, ২০১৫ সাদলি মদে তা ৭২ 

েতাাংদে উন্নীত হদব। জনসাংখ্যা বৃচেি হাি ইদতামদে ১ েেচমি ৩৭ েতাাংদে আনয়ন িিা সম্ভব হদয়দি।  

 নব চনদয়াগপ্রাপ্ত চিচিৎসিদেি চনজ চনজ উপদজলায় পোয়দনি ফদল সিিাি তৃণমূল পর্ থাদয় ডািাি সাংিট চনিসদন 

অদনিটা সফল হদয়দি।  

 ১৫টি শমচডদিল িদলজ হাসপাতাদল চেশু চবিাে শিদন্দ্রি মােদম অটিজম ও অন্যান্য চনউদিাদডদেলপদমন্ট 

সমস্যাজচনত চেশুদেি চিচিৎসা িার্ থক্রম িলদি। এ চবষদয় এিটি জাতীয় শিৌেলপত্র প্রণয়ন িিা হদয়দি। 

 অটিচিি চেশু সনািিিদণি জন্য সাতটি চবোদগি সাতটি শজলায় বাচে-বাচে চিচনাং-এি মােদম জচিপ িার্ থক্রম 

সম্পন্ন িিা হদয়দি। 

 বাাংলাদেে শর্দি বতথমাদন ইউদিাপ, আদমচিিাসহ ৯৩টি শেদে ঔষধ িপ্তাচন িিা হদচ্ছ।  

 চনর্ থাতদনি চেিাি নািী ও চেশুদেি প্রদয়াজনীয় সিল শসবা প্রোদনি উদেদে ঢািা, িাজোহী, িট্টগ্রাম, চসদলট, খুলনা, 

বচিোল, িাংপুি ও ফচিেপুি শমচডদিল িদলজ হাসপাতাদল ওয়ান-িপ ক্রাইচসস শসন্টাি িালু িদি আইনী এবাং চিচিৎসা 

শসবা প্রোন িিা হদচ্ছ।  

 চনর্ থাতদনি চেিাি নািী ও চেশুি দ্রুত ও ন্যায় চবিাি চনচিত িিদত ঢািা শমচডদিল িদলদজ ন্যােনাল ফদিনচসি 



 

চডএনএ শপ্রাফাইচলাং ল্যাবদিটচি িাপন িিা হদয়দি। এ ল্যাবদিটচিদত এ পর্ থন্ত শমাট  ২ হাজাি ৭ে’ ৪৭ মামলাি চডএনএ 

পিীো সম্পন্ন হদয়দি। 

 মচহলা ও চেশু চবষয়ি মন্ত্রণালয় এবাং বাাংলাদেে ডায়াদবটিি সচমচতি শর্ৌর্ উদদ্যাদগ ঢািা মহানগিীি শসগুনবাচগিায় 

১ে’ েয্যা চবচেষ্ট মচহলা ও চেশু ডায়াদবটিি হাসপাতাল প্রচতষ্ঠা িিা হদয়দি। 

 বীি মুচিদর্াো এবাং তাদেি পচিবািবদগ থি জন্য শেদেি সিল সিিাচি ও আধাসিিাচি হাসপাতাদল চবনামূদল্য চসট 

বিাে চনচিতিিণ, চবনামূদল্য শিাগ চনণ থয়সহ সিিাি প্রেত্ত ঔষধ সিবিাদহি চনদেে থ শেয়া হদয়দি। 

উপচিত চিচিৎসিবৃন্দ ও সুচধজন, 

  সিিািীোদব চনয়চমত ঔষধ উৎপােনিািী ও চবক্রয়িািী প্রচতষ্ঠান পচিেে থন িিা হদচ্ছ। ইউনানী আয়ুদব থে ও 

শহাচমওপ্যাচর্িসহ শেেজ চিচিৎসা চেোি মাদনান্নয়দন এবাং শেষজ ঔষদধি মান চনয়ন্ত্রদণ উপযুি িাঠাদমা, প্রাচতষ্ঠাচনি ও 

প্রযুচিগত সুদর্াগ সুচবধা সম্প্রসািদণি িার্ থক্রদমি ব্যাপি অগ্রগচত সাচধত হদয়দি। 

 আমিা আিও অদনি এচগদয় শর্দত পািতাম। চিন্তু মানুষ োদলা আদি শেখদলই, চবএনচপ শনত্রীি মার্া খািাপ হদয় 

র্ায়। এ বিদিি শুরুি চেদি চতচন ৯২ চেদনি টানা অবদিাধ িম থসূিী শঘাষণা িদি ১ে’ ৩৫ জন চনিীহ মানুষদি শপদোল 

শবামায় পুচেদয় হতযা িদিদি। িদয়ি ে’ মানুষ পঙ্গুেবিণ িদিদি। হাজাি হাজাি বাস, োি, লঞ্চ ও অন্যান্য র্ানবাহন 

পুচেদয় জাতীয় সম্পে ধ্বাংস িদিদি।  

 আি এখন শুরু িদিদিন গুপ্ত হতযা। চবদেেী নাগচিি, মুিমণা শলখি, প্রিােি, ব্লগাি ও আওয়ামীলীদগি শনতাদেি 

টাদগ থট িদি চতচন এই হতযার্জ্ঞ িালাদচ্ছন। ২০১৪ সাদলি চনব থািদনি আদগও তািা এিইোদব মানুষ হতযা এবাং অর্ থনীচতি 

েচতসাধন িদিদি। শেদেি মানুষ তাদেি এই হতযা, গুপ্ত হতযা আি জ্বালাও-শপাোও িাজনীচত প্রতযাখ্যান িদিদি। তাদেি 

আদন্দালদন মানুষ সাো শেয়চন, চেদচ্ছ না। িািণ- মানুষ উন্নয়ন িায়, োদলাোদব বাঁিদত িায়। বাাংলাদেদেি মানুষ আি 

পিমুখাদপেী হদয় র্ািদত িায় না। শর্ িািদণ মানুদষি উপি ওনাি এত আদক্রাে। আচম চবশ্বাস িচি, জনতাি ঐিযবে 

েচিি িাদি ওনাি সিল ষের্ন্ত্র পিাচজত হদবই হদব। 

 স্বাধীনতা চিচিৎসি পচিষদেি এই সদেলদন জাচতি চপতাি চিছু ির্া খুব মদন পেদি। চতচন ৭৫ সাদলি মাি থ মাদস 

শসাহিাওয়ােী উদ্যাদন শেয়া োষদণি এি পর্ থাদয় সমদবত জনতাি উদেদে প্রশ্ন শিদখ বদলচিদলন-‘‘আমাদেি ডািািী পাে 

িিায় শি ? ইচিচনয়াচিাং পাে িিায় শি ? িাি টািায় ? উত্তদি চতচনই বদলচিদলন, বাাংলাি দুাঃখী জনগদণি টািায় ডািাি 

সাদহব, ইচিচনয়াি সাদহব, অচফসাি সাদহব, িাজনীচতচবে সাদহব, সব সাদহব। এত সাদহব শিবল চনদজি সাংসাি ও 

শিদলদমদয়দেি শেখাি জন্য নয়। তাদেি জন্য আপচন িাজ িিদবন, শসবা িিদবন বদল। চিন্তু আপচন তাদেি চি শফিত 

চেদচ্ছন ?  িতটুকু চেদচ্ছন ?’’ 

 আচম আো িচি, বঙ্গবন্ধুি আেদে থি অনুসািী চিচিৎসিবৃন্দ জাচতি চপতাি মত তযাগ ও শসবাি আেে থ হৃেদয় ধািণ 

িদি স্ব স্ব শেদত্র চনষ্ঠা ও এিাগ্রতাি সাদর্ িাজ িিদবন। মমতা ও োলবাসা চেদয় জনগণদি চিচিৎসা িিদবন, এটাই আমাি 

প্রতযাো। তদবই জাচতি চপতাি আেে থ-েে থন সুপ্রচতচষ্ঠত হদব।  

 আচম স্বাধীনতা চিচিৎসি পচিষদেি িতুর্ থ জাতীয় সদেলদনি শুে উদবাধন শঘাষনা িিচি। এই সদেলদনি সাচব থি 

সাফল্য িামনা িিচি। 

শখাো হাদফজ। 

জয় বাাংলা,জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাাংলাদেে েীঘ থজীচব শহাি। 

... 


