
উত্তম সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ নাে সদের স্বর্ সপেক ও েম্মানপত্র ২০০৯ তবিরর্ অনুষ্ঠান  

ভাষর্  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

সেখ হাতেনা  

ঢাকা, মঙ্গলবার, ০২ আষাঢ় ১৪১৬, ১৬ জুন ২০০৯  

 

তবেতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

েম্মাতনি েভাপতি,  

েহকমীবৃন্দ,  

কুটনীতিক ও োিা েংস্থার প্রতিতনতধবর্ স,  

স্বর্ সপেক ও েম্মানপদত্রর জন্য তনব সাতিি নাে সর্র্,  

সুতধমন্ডলী,  

আেোলামু আলাইকুম।  

উত্তম সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ নাে সদের স্বর্ সপেক ও েম্মানপত্র ২০০৯ তবিরর্ অনুষ্ঠাদন েকলদক শুদভচ্ছা জানাতচ্ছ।  

নাতে সং একটি মহৎ সপো। তিতকৎোোদের শুরু সেদক আজ পর্ সন্ত নাতে সং স্বাস্থযদেবার একটি অতবদচ্ছদ্য অংে তহদেদব 

তবদবতিি হদয় আেদে।  

যুদর্র তববিসদনর োদে োদে তবজ্ঞান ও প্রযুতিদি অভূিপূব স পতরবিসন োতধি হওয়া েদেও স্বাস্থযদেবা প্রোদন নাতে সং এর 

সকান তবকল্প সনই। উন্নি নাতে সং সেবার মাধ্যদম সরার্ীদের দুদভ সার্ এবং মৃত্যযহার অদনকটাই কতমদয় আনা র্ায়।  

আমাদের সেদের নাতে সং সপো তবদের অন্যান্য সেদের ত্যলনায় অদনকাংদে তপতেদয় আদে। এজন্য এ সপোর উন্নয়ন ও 

আধুতনকীকরর্ প্রদয়াজন। আমাদের সেদে সরার্ী ও ডািার-নাদে সর অনুপাি এখনও কাতিি পর্ সাদয় উন্নীি হয়তন। এ ব্যবধান 

কমাদি হদব।  

পাোপাতে, আজদকর তেদন োরা তবদেই নাতে সং সেবার ব্যাপক িাতহো রদয়দে। েক্ষ ও প্রতেতক্ষি নাে স সপ্ররদর্র মাধ্যদম 

আমরা এই িাতহো পূরর্ করদি পাতর। মধ্যপ্রািযেহ তবদেদে নাতে সং সেবার মাধ্যদম আমরা উদল্লখদর্াগ্য পতরমান ববদেতেক মুদ্রা 

অজসন করতে। োমদনর তেনগুদলাদি আরও সবেী েংখ্যক নাতে সং সপোর জনেতি তবদেদে পাঠাদনার উদদ্যার্ সনওয়া হদচ্ছ।   

এ লদক্ষয আমাদের েরকার ইদিামদধ্যই কাজ শুরু কদরদে। মধ্যপ্রািযেহ অন্যান্য উন্নি সেদে নাে স সপ্ররদর্র লদক্ষয নাতে সং 

সকাে স কাতরকুলাদম ইংদরজী, ফ্রান্স ও আরতব ভাষা েংদর্াজদনর তবষদয় কার্ সক্রম ্রহহর্ করা হদচ্ছ। িাোাা ইউদরাপ, আদমতরকােহ 

তবতভন্ন সেদে নাে স সপ্ররদর্র লদক্ষয Commission on General Foreign Nursing System 

(CGFNS) পরীক্ষা সকন্দ্র এ সেদে স্থাপন ও সকাে স িালুর উদদ্যার্ ্রহহর্ করা হদয়দে।   

আমাদের সেে সেদক প্রতি বের তবপুল েংখ্যক সরার্ী তবদেদে তিতকৎো তনদি র্ান।   সরার্ী-বান্ধব তিতকৎো ও নাতে সং 

সেবা তনতিি করা সর্দল আর্ামী তেনগুদলাদি সরার্ীদের তবদেে র্াওয়ার প্রবর্িা কমাদনা েম্ভব হদব বদল আতম মদন কতর।  

আমাদের েরকার জনর্দর্র েরকার। জনর্র্ আওয়ামী লীর্দক তবপুল ম্যাদন্ডট তেদয় সেে পতরিালনার োতয়ত্ব তেদয়দে। 

আমাদের কাদে জনর্দর্র অদনক আো। আমাদের েরকাদরর প্রধান লক্ষয হল জনর্দর্র অন্ন, বে, তেক্ষা, তিতকৎো ও বােস্থাদনর 

তনিয়িা সেওয়া। স্বাস্থযখাদির অংে তহদেদব নাতে সং সপোদকও আমরা অ্রহাতধকার তেদি িাই।  

সুতধবৃন্দ,  

১৯৯৬ োদল আওয়ামী লীর্ েরকার জনর্দর্র সোরদর্াাায় স্বাস্থযদেবা সপ ৌঁদে সেওয়ার লদক্ষয ১৮ হাজার কতমউতনটি 

তিতনক স্থাপদনর কাজ শুরু কদরতেল। পরবিীদি তবএনতপ-জামাি সজাট েরকার ক্ষমিায় এদে িা বন্ধ কদর সেয়। আমরা সেগুদলা 

আবার িালুর ব্যবস্থা তনদয়তে।  



আমাদের লক্ষয, অতধক হাদর নাে স জনবল সৃতি কদর প্রােতমক স্বাস্থয পতরির্ সা তনতিি করা। সে লদক্ষয সবেরকাতর পর্ সাদয় 

নাতে সং ইনতিটিউট ও কদলজ স্থাপদনর জন্য নীতিমালা যুদর্াপদর্ার্ী করা হদয়দে এবং েরকাতর উদদ্যাদর্ নত্যন নাতে সং ইনতিটিউট 

ও কদলজ স্থাপন করা হদচ্ছ।  

সর্ েকল সজলায় নাতে সং ইনতিটিউট সনই, সে েকল সজলায় একটি কদর নাতে সং ইনতিটিউট স্থাপন এবং প্রতিটি সমতডদকল 

কদলদজর েদঙ্গ নাতে সং কদলজ স্থাপনেহ প্রতিটি তবভার্ীয় েহদর নাতে সং কদলজ স্থাপন করার পতরকল্পনা েরকাদরর আদে।  

তবদ্যমান নাতে সং ইনতিটিউদটর আেন েংখ্যা ১ হাজার ১৩৫ সেদক ১ হাজার ৪৯০-সি উন্নীিকরর্, ৪টি নাতে সং 

ইনতিটিউটদক কদলদজ রূপান্তরকরর্, ৩টি নত্যন নাতে সং কদলজ স্থাপন, ১২টি নত্যন নাতে সং ইনতিটিউট স্থাপনেহ আরও ৫টি 

ইনতিটিউট স্থাপদনর কার্ সক্রম ্রহহর্ করা হদয়দে।  

সুতধবৃন্দ,  

আপনারা জাদনন সর্, আমরা তনব সািনী ইেদিহাদর েকদলর জন্য স্বাস্থযদেবা তনতিি করার লদক্ষয পূব সিন আওয়ামী লীর্ 

েরকাদরর প্রর্ীি জািীয় স্বাস্থযনীতি পুনর্ম সল্যায়ন কদর যুদর্র িাতহো অনুর্ায়ী নবায়ন করার অঙ্গীকার কদরতে। জনর্দর্র স্বাস্থয, 

পুতি, তেশু ও মাতৃমঙ্গল তনতিি করার জন্য অঙ্গীকার ব্যি করা হদয়দে। জনেংখ্যানীতি যুদর্াপদর্ার্ী করা, জনেংখ্যা তনয়ন্ত্রর্ ও 

প্রজনন স্বাস্থযদেবা তনতিি করার কো বলা হদয়দে।  

২০২১ োদলর মদধ্য েতরদ্র জনদর্াষ্ঠীর জন্য বেতনক ন্যযনিম ২ হাজার ১২২ তকদলা কযালতরর ঊদবস খাদ্যপ্রাপ্যিা তনতিি 

করা হদব। েংক্রামক ব্যাতধ েম্পূর্ স তনর্ম সল, েকদলর প্রােতমক স্বাস্থযদেবা, ২০১৩ োদলর মদধ্য েকদলর জন্য স্বাস্থযেম্মি 

স্যাতনদটেন, ২০২১ োদলর মদধ্য র্া আয়ুষ্কাল  ৭০-এর সকাঠায় উন্নীিকরর্ এবং তেশু ও মাতৃমৃত্যযর হার কমাদনার ইচ্ছা আমাদের 

রদয়দে।  

নাতে সং সপোর তপ্রয় কমীবৃন্দ,  

আতম আপনাদের আেস্ত করতে সর্, আপনাদের োবীগুদলা েম্পদকস েরকার আন্ততরক। সর্ তিক োবীগুদলা পর্ সায়ক্রদম 

বাস্তবায়দনর প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ সনওয়া হদব। তবদেষ কদর নাতে সং পেের্মদহর অেঙ্গতি তনরেন, সবকার নাে সদের তনদয়ার্ এবং 

নাতে সং োতভ সে ও তেক্ষাদক্ষদত্র ইতিবািক পতরবিসদন আমার েরকার বদ্ধপতরকর।  

িদব আপনাদের প্রতি আমার আহবান োকদব, আপনারা েিিা, তনষ্ঠা, েক্ষিা ও আন্ততরকিার েদঙ্গ োতয়ত্ব পালন করুন। 

সরার্ীদের দুুঃখ-কি লাঘদব েদিি সেদক নাতে সং সপোর ভাবর্মতিস আরও উজ্জ্বল করদবন।  

আতম আজদক সর্ েব নাে সর্র্ স্বর্ সপেক ও েম্মানপত্র সপদলন িাঁদেরদক আমার প্রার্ঢালা অতভনন্দন জানাই এবং এ সপোয় 

তনদয়াতজি েকদলর সুস্বাস্থয ও েমৃতদ্ধ কামনা কতর।  

উপতস্থি েবাইদক আবারও আমার আন্ততরক অতভনন্দন।  

সখাো হাদেজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাদেে তিরজীবী সহাক।  


