
বার্ ন ও প্লাস্টিক সার্নাস্টি স্টবষয়ক ৪র্ ন আন্তর্নাস্টিক সম্মেলর্ উম্মবাধর্ অনুষ্ঠার্ 

ভাষণ 

মার্র্ীয় প্রধার্মন্ত্রী 

শেখ হাস্টসর্া 

শহাম্মেল শসার্ািগাঁও, ঢাকা, বৃহস্পস্টিবাি, ১৪ ফাল্গুর্ ১৪২১, ২৬ শফব্রুয়াস্টি ২০১৫ 

 

স্টবসস্টমল্লাস্টহি িাহমাস্টর্ি িাস্টহম 

 

সোস্টর্ি সভাপস্টি, 

সহকমীবৃন্দ, 

স্টিস্টকৎসকবৃন্দ, 

উপস্টিি সুস্টধমণ্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম। 

বার্ ন ও প্লাস্টিক সার্নাস্টি স্টবষয়ক ৪র্ ন আন্তর্নাস্টিক সম্মেলম্মর্ি উম্মবাধর্ অনুষ্ঠাম্মর্ উপস্টিি সবাইম্মক আমাি আন্তস্টিক 

শুম্মভচ্ছা র্ার্াস্টচ্ছ। 

মহার্ ভাষা আম্মন্দালম্মর্ি মাম্মস আস্টম গভীি শ্রদ্ধাি সাম্মর্ স্মিণ কিস্টি সালাম, বিকি, িস্টফক, র্ব্বাি ও েস্টফকসহ 

র্ার্া-অর্ার্া ভাষা েহীদ এবং সকল ভাষাসংগ্রামীম্মক।  

গভীি শ্রদ্ধা র্ার্াস্টচ্ছ ভাষা আম্মন্দালম্মর্ি অন্যিম পস্টর্কৃি, সব নকাম্মলি সব নম্মশ্রষ্ঠ বাঙাস্টল, র্াস্টিি স্টপিা বঙ্গবন্ধু শেখ 

মুস্টর্বুি িহমার্ম্মক। স্মিণ কিস্টি র্ািীয় িাি শর্িা, মুস্টিযুম্মদ্ধি ৩০ লাখ েহীদ, দু’লাখ সম্ভ্রমহািা মা-শবার্ম্মক এবং গণিাস্টন্ত্রক 

আম্মন্দালম্মর্ি সকল েহীদম্মক।  

সুধী, 

আপর্ািা এমর্ এক সমম্ময় এই শসস্টমর্াম্মিি আম্ময়ার্র্ কম্মিম্মির্, যখর্ একটি িার্নর্স্টিক শর্াে স্টর্ম্মর্ম্মদি হীর্ স্বার্ ন 

উদ্ধাম্মিি র্ন্য স্টর্িীহ মানুষম্মক পুস্টিম্ময় মািম্মি। িাম্মদি শপম্মরাল শবামা সন্ত্রাম্মস এ পয নন্ত একম্মোি শবস্টে মানুষ মািা শগম্মির্। েি 

েি মানুষ শদম্মেি স্টবস্টভন্ন হাসপািাম্মলি বার্ ন ইউস্টর্ম্মে মৃত্যু যন্ত্রণায় স্টদর্ কাোম্মচ্ছর্।  

িখর্ স্টবএর্স্টপ শর্ত্রী ক্ষমিায় যাওয়াি র্ন্য পাগল হম্ময় অবম্মিাধ-হিিাল কম নসূস্টি স্টদম্ময়ম্মি। মানুষ িাম্মদি এই 

ধ্বংসাত্মক কম নসূস্টিম্মি সািা শদয়স্টর্। এর্ন্য সাধািণ মানুষম্মকই পুস্টিম্ময় মািাি শকৌেল স্টর্ম্ময়ম্মি স্টবএর্স্টপ-র্ামাম্মিি সন্ত্রাসীিা। 

িাম্মদি সন্ত্রাম্মসি হাি শর্ম্মক স্টেশু, বৃদ্ধ এমর্ স্টক অন্তঃসত্ত্বা মাও শিহাই পাম্মচ্ছর্ র্া।  

অজ্ঞাি িার্ শর্ম্মক স্টদম্মর্ি পি স্টদর্ গাম্ময়বী কম নসূস্টি স্টদম্ময় যাম্মচ্ছ। কী অপিাধ কম্মিস্টিম্মলর্ এসব সাধািণ শখম্মে খাওয়া 

মানুষ?  

১৫ লাখ এসএসস্টস পিীক্ষার্ীি এবং সাম্মি ৪ শকাটি স্টেক্ষার্ীি স্টেক্ষার্ীবর্ আর্ হুমস্টকি মুম্মখ। স্টবএর্স্টপ শর্ত্রীি 

মানুম্মষি প্রস্টি ন্যুর্িম দিদ র্াই। মানুম্মষি প্রস্টি ভাম্মলাবাসা র্াকম্মল স্টিস্টর্ এ ধিম্মণি ধ্বংসাত্মক কম নসূস্টি স্টদম্মি পািম্মির্ র্া। 

আমাম্মদি ির্াকস্টর্ি র্াগস্টিক সমাম্মর্ি প্রস্টিস্টর্স্টধিা সংলাপ-সংলাপ কম্মি কম্ময়কস্টদর্ গলা ফাোম্মলর্। মানুষম্মক যািা 

পুস্টিম্ময় মািম্মি, িাম্মদি ব্যাপাম্মি শকার্ টু েব্দ শর্ই। আমাম্মকই খুর্ীম্মদি সাম্মর্ আম্মপাষ কিম্মি হম্মব।  

িাম্মদি এই সংলাম্মপি আিাম্মলি অন্তস্টর্ নস্টহি উম্মেশ্য এখর্ ফাঁস হম্ময় শগম্মি। িািা এখর্ চুপ হম্ময় শগম্মির্।  

স্টবএর্স্টপ-র্ামাম্মিি সন্ত্রাসীম্মদি শপম্মরাল শবামায় স্টর্হিম্মদি আত্মীয়স্বর্র্ এবং আহিম্মদি সমম্মবদর্া র্ার্াম্মর্াি ভাষা 

আমাম্মদি র্ার্া শর্ই। আস্টম র্াস্টর্, যাঁিা মািা শগম্মির্ বা যাঁিা আহি হম্ময়ম্মির্ িাঁম্মদি ক্ষস্টি পুস্টষম্ময় শদওয়া সম্ভব র্য়। 

িবু আমিা শিষ্টা কিস্টি আহিম্মদি সুস্টিস্টকৎসা স্টর্স্টিি কিাি। স্টর্হিম্মদি পস্টিবাি এবং আহিম্মদি আস্টর্ নক সহায়িা 

স্টদম্ময় অন্তিঃ স্টকছুো হম্মলও িাঁম্মদি পাম্মে দাঁিাম্মর্াি শিষ্টা আমিা কিস্টি।  

ইম্মিামম্মে আমিা ৮৪ র্র্ শিাগীি প্রম্মিুম্মক ১০ লাখ োকাি পাস্টিবাস্টিক সঞ্চয়পত্র স্টকম্মর্ স্টদম্ময়স্টি। ৪ র্র্ শিাগীম্মক 

উন্নি স্টিস্টকৎসাি র্ন্য ভািম্মিি শিন্নাই পাঠাম্মর্া হম্ময়ম্মি। ঢাকাি স্টবস্টভন্ন হাসপািাম্মল স্টিস্টকৎসাধীর্ প্রম্মিুক শিাগীম্মক ২০ হার্াি 

োকা কম্মি শদওয়া হম্ময়ম্মি। 
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ঢাকাি বাইম্মিি হাসপািাগুম্মলাম্মি িার্ীয় আওয়ামী লীগ শর্তৃবৃন্দ শিাগীম্মদি আস্টর্ নক সহায়িা প্রদার্সহ স্টর্য়স্টমি 

শখাঁর্খবি স্টর্ম্মচ্ছর্। 

সুস্টধবৃন্দ, 

শদে যখর্ অর্ ননর্স্টিকভাম্মব এস্টগম্ময় যাস্টচ্ছল, িখর্ িািা এ ধিম্মণি ধ্বংসাত্মক কাম্মর্ স্টলপ্ত হয়। আমাম্মদি গৃহীি উন্নয়র্ 

পস্টিকল্পর্াি সফল বাস্তবায়ম্মর্ি ফম্মল গি ৬ বিম্মি বাংলাম্মদে আর্ ন-সামাস্টর্ক অগ্রগস্টিি শক্ষম্মত্র স্টবম্মেি সামম্মর্ শিাল মম্মেল 

হম্ময় দাঁস্টিম্ময়ম্মি। বিনমাম্মর্ স্টবম্মেি অর্ ননর্স্টিক উন্নয়ম্মর্ি শক্ষম্মত্র এস্টগম্ময় যাওয়া পাঁিটি শদম্মেি একটি- বাংলাম্মদে।  

আমিা ৬.২ েিাংে গি প্রবৃস্টদ্ধ অর্নর্ কম্মিস্টি। মুদ্রাস্ফীস্টিি হাি ৬ েিাংম্মে শর্ম্মম এম্মসম্মি। মার্াস্টপছু আয় আর্ শবম্মি 

দাঁস্টিম্ময়ম্মি ১,১৯০ মাস্টকনর্ েলাম্মি। ৫ শকাটি মানুষ স্টর্ম্ন আম্ময়ি স্তি শর্ম্মক মেম আম্ময়ি স্তম্মি উন্নীি হম্ময়ম্মি।  

দাস্টিম্মদ্রুি হাি কম্মম ২৪ েিাংম্মে দাঁস্টিম্ময়ম্মি। মানুম্মষি আয় শবম্মিম্মি। কম নসংিার্ শবম্মিম্মি। সিকাস্টি ও শবসিকাস্টি 

খাি স্টমস্টলম্ময় আমিা এক শকাটি মানুম্মষি কম নসংিার্ কম্মিস্টি। ববম্মদস্টেক মুদ্রাি স্টির্াভ ন ২২ স্টবস্টলয়র্ েলাি িাস্টিম্ময় শগম্মি। 

শদম্মেি অগ্রগস্টিম্মি ঈষ নাস্টিি হম্ময় স্টবএর্স্টপ-র্ামাি শর্াে যা কিম্মি, িাম্মক শকার্ভাম্মবই িার্নর্স্টিক কম নকাণ্ড বলা 

যায় র্া। িািা সন্ত্রাসী এবং র্স্টঙ্গবাদী কম নকাণ্ড পস্টিিালর্া কিম্মি।  

স্টবএর্স্টপ শর্ত্রী স্টর্ম্মর্ই স্টর্ম্মর্ম্মক অবরুদ্ধ কম্মি শিম্মখম্মির্। িাঁি স্টিস্টকৎসকিা বম্মলম্মির্ স্টিস্টর্ সুি আম্মির্। অর্ি, েহীদ 

স্টদবম্মস স্টিস্টর্ েহীদ স্টমর্াম্মি শগম্মলর্ র্া। েহীদ স্টমর্াম্মি স্টিস্টর্ যাম্মবর্ই বা শকর্? স্টিস্টর্ শিা বাংলাম্মদম্মেি অস্টস্তম্মেই স্টবোস 

কম্মির্ র্া। 

শবগম স্টর্য়াি উম্মেশ্য আর্ র্াস্টিি কাম্মি পস্টিস্কাি। শদম্মে অিার্ক পস্টিস্টিস্টি সৃস্টষ্ট কম্মি স্টপিম্মর্ি দির্া স্টদম্ময় স্টিস্টর্ 

ক্ষমিায় যাওয়াি স্বপ্ন শদখম্মির্। আি শসর্ন্যই িাি স্টর্ম্মদ নম্মে শপম্মরাল শবামা স্টদম্ময় মানুষ হিুা কিা হম্মচ্ছ।  

শদেবাসীি কাম্মি অনুম্মিাধ, আপর্ািা এম্মদি ব্যাপাম্মি সিকন দৃস্টষ্ট িাখুর্। দুষ্কৃস্টিকািীম্মদি ধস্টিম্ময় স্টদর্। বাংলাম্মদম্মে 

র্        শকার্ িার্ শর্ই। যািা মানুষ পুস্টিম্ময় মািম্মি, িাম্মদিম্মক আি যাই শহাক, মানুষ বলা যায় র্া। বাংলাম্মদম্মেি মানুষ 

এই দুবৃ নত্তম্মদি কাম্মি শকার্ভাম্মবই হাি মার্ম্মব র্া। আমিা এই মানুষরূপী হাম্ময়র্াম্মদি প্রস্টিহি কম্মি শদম্মে োস্টন্ত স্টফস্টিম্ময় স্টর্ম্ময় 

আর্ব, ইর্োআল্লাহ। 

সুধী, 

র্াস্টিি স্টপিাি উম্মযাম্মগ স্বাধীর্িাি পিপি বাংলাম্মদম্মে প্লাস্টিক সার্নাস্টিি যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭১ সাম্মলি মহার্ 

স্বাধীর্িা যুম্মদ্ধি পি র্াস্টিি স্টপিা যুদ্ধাহি মুস্টিম্মযাদ্ধাম্মদি স্টিস্টকৎসাি র্ন্য যুিিাম্মেি অম্মর্ নাম্মপস্টেক সার্নর্ ো. আি শর্ 

গািনম্মক বাংলাম্মদম্মে স্টর্ম্ময় আম্মসর্। িাঁি অনুম্মিাম্মধ বঙ্গবন্ধু ভািিীয় প্লাস্টিক সার্নর্ ো. স্টপ শবর্লীলম্মক বাংলাম্মদম্মে স্টর্ম্ময় 

আম্মসর্।  

র্াস্টিি স্টপিাম্মক সপস্টিবাম্মি হিুাি পি স্টিস্টকৎসা োম্মেি এ োখাি উন্নয়ম্মর্ শকার্ ব্যবিা শকার্ সিকাি শর্য়স্টর্। এই 

দীর্ ন সমম্ময় দুর্ নর্ার্স্টর্ি কািম্মণ প্লাস্টিক সার্নাস্টিি প্রম্ময়ার্র্ীয়িাি পাোপাস্টে শদেজুম্মি অস্টিকাণ্ডি র্ের্ায় শিাগীি সংখ্যা 

শবম্মিম্মি বহুগুণ।  

১৯৯৬-২০০১ শময়াম্মদ আমিা সিকাি গঠম্মর্ি পি অস্টিকাম্মেি স্টেকাি হওয়া শিাগীম্মদি স্টিস্টকৎসাম্মসবা স্টর্স্টিি 

কিম্মি ১৯৯৭ সাম্মল ঢাকা শমস্টেম্মকল কম্মলর্ হাসপািাল িেম্মি ৫০ েয্যাস্টবস্টেষ্ট শদম্মেি সব নপ্রর্ম বার্ ন ইউস্টর্ে প্রস্টিষ্ঠা কস্টি।  

স্টকন্তু পিবিীকাম্মল স্টবএর্স্টপ-র্ামাি শর্াে সিকাি এই ইউস্টর্ম্মেি র্ন্য প্রম্ময়ার্র্ীয় র্র্বল ও সুম্মযাগসুস্টবধা স্টদম্মি 

অর্ীহা প্রকাে কম্মি। ২০০৯ সাম্মল আমিা পুর্িায় সিকাি গঠম্মর্ি পি ইউস্টর্েটিম্মক সিল কিাি উম্মযাগ গ্রহণ কস্টি।  

এিই মম্মে ২০০৯ সাম্মল সংর্টিি হয় স্টর্মিস্টলি ভয়াবহ অস্টিকাণ্ড। ভয়াবহ এই অস্টিকাণ্ড প্রাণহাস্টর্ি র্ের্াি 

পাোপাস্টে আহি দগ্ধ শিাগীম্মদি স্টিস্টকৎসাম্মসবা স্টর্স্টিি কিম্মি সিকাি সব নেস্টি প্রম্ময়াগ কম্মি।  

পাোপাস্টে সিকাম্মিি আহ্বাম্মর্ সািা স্টদম্ময় স্টবস্টভন্ন ব্যস্টি এবং সংিা সহায়িাি হাি বাস্টিম্ময় স্টদম্ময়স্টিল। সকম্মলি 

সমস্টিি প্রম্মিষ্টায় আমিা এই মার্স্টবক স্টবপয নয় শমাকাস্টবলা কিম্মি সক্ষম হই। অস্টিকাম্মণ্ডি স্টেকাি আহি মানুম্মষি পুর্ব নাসর্ 

এবং স্বর্র্হািাম্মদি দাস্টয়ে িখর্ আস্টম স্টর্র্ কাম্মধ ত্যম্মল স্টর্ম্ময়স্টিলাম।  

সিকাি প্রধার্ স্টহসাম্মব, িখর্ বার্ ন ইউস্টর্ম্মে এম্মস ইউস্টর্ম্মেি েয্যা সংখ্যা বািাম্মর্া শর্ম্মক শুরু কম্মি র্র্বল বৃস্টদ্ধ, 

স্টিস্টকৎসা সুস্টবধা সম্প্রসািণ এবং সািাম্মদম্মেি সকল শমস্টেম্মকল কম্মলম্মর্ বার্ ন ও প্লাস্টিক সার্নাস্টি ইউস্টর্ে দ্রুি িাপম্মর্ি স্টর্ম্মদ নে 

শদই।  
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যািফম্মল দ্রুিিম সমম্ময়ি মম্মে ৫০ েয্যাি বার্ ন ইউস্টর্েম্মক ১০০ েয্যায় উন্নীি কিা সম্ভব হয়। বার্ ন ইউস্টর্ম্মেি র্ন্য 

িার্স্বখাম্মি ১৫৬টি পদ সৃস্টষ্ট কিা হয়। পাোপাস্টে সিকাস্টি ১৪টি শমস্টেম্মকল কম্মলর্ হাসপািাল এবং স্টর্ম্মোি ও কুান্সাি 

ইন্সটিটিউেসহ শমাে ১৬টি প্রস্টিষ্ঠাম্মর্ বার্ ন ও প্লাস্টিক সার্নাস্টি স্টবভাগ িালু কিা হয়। এ র্ন্য িার্স্বখাম্মি স্টিস্টকৎসকম্মদি র্ন্য 

৯৮টি র্ত্যর্ পদ সৃস্টষ্ট কিা হয়।  

অস্টিদগ্ধ শিাগীি স্টিস্টকৎসাম্মসবা স্টর্স্টিি কিম্মি সিকাি এিই মম্মে ১০০ েয্যাি বার্ ন ইউস্টর্েম্মক ৩০০ েয্যাি র্ািীয় 

বার্ ন ও প্লাস্টিক সার্নাস্টি ইন্সটিটিউম্মে রূপান্তম্মিি প্রোসস্টর্ক অনুম্মমাদর্ প্রদার্ কম্মিম্মি।  

ইম্মিামম্মে ইন্সটিটিউম্মেি প্রস্তাস্টবি র্র্বল কাঠাম্মমা অনুম্মমাদম্মর্ি প্রম্ময়ার্র্ীয় ব্যবিা গ্রহম্মণি র্ন্য র্র্প্রোসর্ 

মন্ত্রণালয়ম্মক স্টর্ম্মদ নে স্টদম্ময়স্টি। িলস্টি স্টেক্ষা বষ ন হম্মি বঙ্গবন্ধু শেখ মুস্টর্ব শমস্টেম্মকল স্টবেস্টবযালয়-এি অধীম্মর্ এমএস 

শিস্টসম্মেস্টন্স শকাম্মস ন ইন্সটিটিউম্মে ৮ র্র্ স্টেক্ষার্ীি ভস্টিন প্রস্টিয়া শেষ হম্ময়ম্মি।  

পাোপাস্টে স্টিস্টকৎসা সুস্টবধা সম্প্রসািম্মণ সিকাি ইন্সটিটিউম্মে ১০ েয্যাি অিুাধুস্টর্ক বার্ ন আইস্টসইউ িাপর্ কম্মিম্মি। 

এি মাম্মেম্মম অম্মর্ক মূল্যবার্ র্ীবর্ িক্ষা কিা সম্ভব হম্মচ্ছ।  

এিািা অস্টিকাম্মণ্ডি স্টেকাি হম্ময় োসর্ালী পুম্মি যাওয়া শিাগীম্মদি স্টিস্টকৎসায় সব নাধুস্টর্ক প্রযুস্টিি হাইপািবাস্টিক 

অস্টিম্মর্র্ শিম্বাি সংম্মযার্র্ কিা হম্ময়ম্মি। অস্টিদগ্ধ শিাগীম্মদি আধুস্টর্ক পদ্ধস্টিম্মি শেস্টসং কিাি র্ন্য ‘বার্ ন ট্াংক’ সংম্মযার্ম্মর্ি 

লম্মক্ষু প্রায় ১০ শকাটি োকা অনুদার্ শদওয়া হম্ময়ম্মি।  

র্বীর্ স্টিস্টকৎসকম্মদি মাইম্মিাসার্নাস্টিম্মি হাম্মি কলম্মম প্রস্টেক্ষণদাম্মর্ি র্ন্য ১০টি অিুাধুস্টর্ক শবঞ্চ মাইম্মিাম্মস্কাম্মপি 

সমিম্ময় উপমহাম্মদম্মেি বৃহৎ োই মাইম্মিাসাস্টর্নকাল ল্যাব আমিা এই হাসপািাম্মল িাপর্ কম্মিস্টি।  

সিকাম্মিি আহ্বাম্মর্ সািা স্টদম্ময় শযসকল ব্যস্টি ও প্রস্টিষ্ঠার্ হাসপািালটিি আধুস্টর্কায়ম্মর্ এস্টগম্ময় এম্মসম্মির্, আস্টম 

িাঁম্মদি আন্তস্টিক ধন্যবাদ র্ার্াই।  

সিকাি র্র্গম্মণি শদািম্মগািায় স্বািুম্মসবা শপৌম্মি স্টদম্মি দৃঢ়প্রস্টিজ্ঞ। অস্টিদগ্ধ শিাগীম্মদি স্বািুম্মসবা স্টর্স্টিি কিম্মি 

সিকাি সকল সিকাস্টি শমস্টেম্মকল কম্মলর্ হাসপািাম্মল বার্ ন ও প্লাস্টিক সার্নাস্টি ইউস্টর্ে িালুসহ পয নায়িম্মম উপম্মর্লা পয নন্ত বার্ ন 

ইউস্টর্ে িালু কিাি উম্মযাগ গ্রহণ কম্মিম্মি।  

র্ািীয় বার্ ন ও প্লাস্টিক সার্নািী ইন্সটিটিউে পূর্ নাঙ্গরূম্মপ িালু কিাি মােম্মম প্রম্ময়ার্র্ীয় স্টবম্মেষজ্ঞ ও দক্ষ র্র্বল 

বিস্টি কিা সম্ভব হম্মব বম্মল আস্টম আো কস্টি। 

সবাইম্মক আবািও শুম্মভচ্ছা র্াস্টর্ম্ময় আস্টম বার্ ন ও প্লাস্টিক সার্নািী স্টবষয়ক ৪র্ ন আন্তর্নাস্টিক সম্মেলম্মর্ি শুভ উম্মবাধর্ 

শর্াষণা কিস্টি। 

 

শখাদা হাম্মফর্। 

র্য় বাংলা র্য় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাম্মদে স্টিির্ীবী শহাক। 
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