
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেজিক্যাল জবশ্বজবদ্যালয় 

আউটডিার/শবজিক্ িাইন্স ক্েডেক্স/আইজিইউ/ওটি ক্েডেক্স  

উডবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

োননীয় প্রধানেন্ত্রী  

শেখ হাজিনা  

োহবাগ, ঢাক্া, রজববার, ১২ শ ৌষ ১৪১৭, ২৬ জিডিম্বর ২০১০  

 

জবিজেল্লাজহর রাহোজনর রাজহে  

িম্মাজনত িহক্েীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যগণ,  

উ াচার্ য,  

জচজক্ৎিক্বৃন্দ,  

উ জিত সুজধেন্ডলী,  

আিিালামু আলাইকুে।  

            বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেজিক্যাল জবশ্বজবদ্যালডয়র আউটডিার, শবজিক্ িাইন্স ক্েডেক্স, ৪০ েয্যার ICU এবং অতযাধুজনক্ 

OT Complex-এর উডবাধন অনুষ্ঠাডন উ জিত িবাইডক্ আজে আন্তজরক্ শুডভচ্ছা িানাই।  

েহান জবিডয়র োডি গভীর শ্রদ্ধা িানাজচ্ছ িব যক্াডলর িব যডশ্রষ্ঠ বাঙাজল, িাজতর জ তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহোনডক্। 

স্মরণ ক্রজি িাতীয় চার শনতাডক্। গভীর শ্রদ্ধা িানাজচ্ছ ৩০ লাখ েহীদ এবং ২ লাখ জনর্ যাজতত ো-শবানডক্ র্াঁডদর িডব যাচ্চ 

আত্মতযাডগ অজিযত হডয়ডি আোডদর েহান ্াধীনতা। আজে ুদদ্ধাহত মুজতিযডর্াদ্ধা ও ্িনহারা  জরবাডরর প্রজত িানাই আোর 

আন্তজরক্ িহেজে যতা।  

আজে আো ক্জর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেজিক্যাল জবশ্বজবদ্যালডয়র এই িম্প্রিারডণর ফডল িাধারণ োনুডষর জচজক্ৎিা 

সুজবধা বৃজদ্ধ  াডব।  

সুজধবৃন্দ,  

বাংলাডদে আওয়ােী লীগ র্খনই শদে  জরচালনার দাজয়ত্ব গ্রহণ ক্ডর , তখনই িাধারণ োনুডষর ভাডযান্নয়ডনর িন্য 

িব যাত্মক্ প্রডচষ্টা শনয়।  

জবগত ১৯৯৬-২০০১ শেয়াডদ দাজয়ত্ব  ালনক্াডল আেরা এডদডের ্ািয ব্যবিার উন্নয়ডন অডনক্ গুরুত্বপূণ য  দডে  

জনডয়জিলাে।  

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেজিডক্ল জবশ্বজবদ্যালয় আোডদর শিই  দডেড র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উন্নত জচজক্ৎিাডিবা জনজিত 

ক্রডত এবং জচজক্ৎিাোডে গডবষণা ক্ার্ যক্রে শিারদার ক্ডর আন্তিযাজতক্ োডন উন্নীত ক্রার লডেয আেরা তৎক্ালীন জ জি 

হাি াতালডক্ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেজিডক্ল জবশ্বজবদ্যালয় জহডিডব পা ান্তর ক্ডরজিলাে।  

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেজিডক্ল জবশ্বজবদ্যালয় জচজক্ৎিা শেডে শদডের এক্োে জবশ্বজবদ্যালয়। জচজক্ৎিাোডে উচ্চতর জিজগ্র 

প্রদান িাড়াও এখাডন িটিল এবং দুরাডরায ব্যাজধর জচজক্ৎিা শদওয়া হয়।  

জবএনজ -িাোত শিাট িরক্াডরর িেয় এ জবশ্বজবদ্যালয়ডক্ দুনীজত এবং দলীয় আখরায়  জরণত ক্রা হডয়জিল। 

অববধভাডব েত েত অডর্ায দলীয় শলাক্ডক্ জেেক্ জহডিডব জনডয়াগ এবং িাে-িােী ভজতযর ফডল এ জবশ্বজবদ্যালডয়র  ড়াডোনা ও 

জচজক্ৎিাডিবার োন শভডঙ  ডড়জিল। জবনষ্ট হডয়জিল জেো ও জচজক্ৎিার  জরডবে।  



এবার আেরা দাজয়ত্ব শনওয়ার  র আেরা এ জবশ্বজবদ্যালডয়র জেো ও গডবষণার োন বৃজদ্ধর  দডে  জনডয়জি। আেরা 

চলজত অর্ য বিডর এ জবশ্বজবদ্যালডয়র অবক্াঠাডো উন্নয়ডনর িন্য ৪৮৫ শক্াটি টাক্া বরাদ্দ  জদডয়জি। জবশ্বজবদ্যালডয়র জবজভন্ন ভবন 

িম্প্রিারণ ক্রা হডচ্ছ।  

বতযোন ক্যাম্পাডির উত্তর াডে ১২ জবঘা িজে নােোে মূডে জবশ্বজবদ্যালয় ক্র্তয েডক্ প্রদান ক্ডরজি।  

চলজত বির শর্ডক্ এ জবশ্বজবদ্যালডয় জবএিজি নাজি যং শক্াি য চালু ক্রা হডচ্ছ। এিাড়া এেজবজবএি এবং জবএিজি শহলর্ 

শটক্ডনালজি শক্াি য চালুর প্রজক্রয়া চলডি। গডবষণা ক্ার্ যক্রে শিারদার ক্রার িন্য  র্ যাপ্ত অর্ য বরাদ্দ শদওয়া হডয়ডি।  

জবএনজ -িাোত শিাট িরক্াডরর িেডয় অজনয়ে, দুনীজত আর অব্যবিার ক্ারডণ ্ািয ব্যবিা শভডঙ্গ  ড়ার উ ক্রে 

হডয়জিল। প্রডয়ািনীয় অবক্াঠাডো এবং জেেডক্র ব্যবিা না ক্ডর র্েতে শ াস্ট গ্রাজুডয়ট শক্াি য শখালা হডয়জিল। ভজতয ক্রাডনা 

হডয়জিল দলীয় ক্যািারডদর।  

১৯৯৬-২০০১-শেয়াডদ দাজয়ত্ব  ালনক্াডল আেরা িাধারণ োনুডষর জচজক্ৎিা শিবাদাডনর িন্য ১৮ হািাডররও শবেী 

ক্মুযজনটি জিজনক্ িা ডনর  জরক্ল্পনা শনই। ৬ হািার জিজনক্ চালু হডয়জিল। জক্ন্তু শুধুোে রািবনজতক্ প্রজতজহংিার বডে তারা 

শিগুডলা বন্ধ ক্ডর শদয়। ফডল গ্রাডের িাধারণ োনুষ জচজক্ৎিাডিবা শর্ডক্ বজিত হয়।  

এবার দাজয়ত্ব শনওয়ার  র ইডতােডে আেরা প্রায় ১০ হািার জিজনক্ চালু ক্ডরজি। জচজক্ৎিক্ িঙ্কট িোধাডনর িন্য 

চার হািার জচজক্ৎিক্ জনডয়াগ জদডয়জি। ৬ হািার ৩৯১ িন ্ািয িহক্াজর এবং শদড় হািার নাি য জনডয়াগ শদওয়া হডয়ডি।  

শদডের িক্ল শেজিডক্ল ক্ডলি, হাি াতাল এবং জিজভল িািযন ক্ার্ যালডয় ৩৩ হািার র্ততীয় ও চতুর্ য শশ্রণীর ক্ে যচাজর 

জনডয়াডগর প্রজক্রয়া শুরু হডয়ডি।  

আেরা আো ক্রজি এিব জনডয়াগ প্রজক্রয়া িম্পন্ন হডল শদডের িাজব যক্ ্ািয ব্যবিায় শেৌজলক্ গুণগত  জরবতযন আিডব।  

্ািযডিবায় তথ্য প্রুদজতিয ব্যবহার ক্ডর প্রজতটি হাি াতাডল শিবাদান ক্ার্ যক্রে শুরু হডয়ডি। উ ডিলা ্ািয শক্ন্দ্র  র্ যাডয় 

ক্জম্পউটার ও ইন্টারডনট িংডর্াগ এবং শিলা হাি াতাল  র্ যন্ত ওডয়ব ক্যাডেরা শদওয়া হডয়ডি। উ ডিলা ্ািয ক্েডেক্স ও শিলা 

হাি াতাডল শোবাইল শফাডনর োেডে ‘শোবাইল শফান ্ািযডিবা' প্রদান ক্রা হডচ্ছ।  

জেশুমৃতুয হার হ্রাডি িাফডের িন্য এবির আেরা িাজতিংঘ এেজিজি অযাওয়াি য-৪ অিযন ক্ডরজি। ২০২১ িাডলর েডে 

জেশুমৃতুযর হার প্রজত হািাডর ৫৪ শর্ডক্ ১৫ শত এবং োর্তমৃতুযর হার ৩.৮ েতাংে শর্ডক্ ১.৫ েতাংডে নাজেডয় আনব, 

ইনোআল্লাহ।  

জপ্রয় জচজক্ৎিক্বৃন্দ,  

্ািযডিবা িম্প্রিারডণর  াো াজে এখন আোডদর প্রডয়ািন শিবার গুণগত োডনান্নয়ন ক্রা। এিন্য ্ািয খাডত শেৌজলক্ 

গডবষণা ক্ার্ যক্রে শিারদার ক্রা প্রডয়ািন।  

জবডেষ ক্ডর শরাগ জনরােডয়র শচডয় শরাগ র্াডত না হয়, শিজদডক্ আোডদর শবজে নির জদডত হডব।  াো াজে সুষ্ঠু 

ব্যবিা নার োেডে িীজেত িম্পদ জদডয় ক্ীভাডব আরও ভালভাডব োনুডষর জচজক্ৎিাডিবা শদওয়া র্ায়, শি ব্যা াডরও আ নাডদর 

গডবষণা ক্ার্ যক্রে  জরচালনা ক্রডত হডব।  

এ িন্য আজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেজিডক্ল জবশ্বজবদ্যালয় ক্র্তয েডক্ গডবষণা ক্ার্ যক্রে শিারদার ক্রার আহবান 

িানাজচ্ছ।  

শদডের িবডচডয় শেধাবী শিডলডেডয়রাই জচজক্ৎিা জবদ্যা  ডড়। অর্চ ্ািযখাডত শচাডখ  ড়ার েত শক্ান গডবষণা ফলাফল 

আোডদর হাডত শনই।  

িবাইডক্ আজে আহবান িানাব, জচজক্ৎিা শেডে গডবষণা ক্ার্ যক্রে শিারদার ক্রুন। িরক্ার এ ব্যা াডর িব ধরডণর 

িহায়তা জদডব।  

উন্নত শদেগুডলাডত ওষুধ শক্াম্পাজনগুডলা গডবষণা ক্াডি প্রচুর অর্ য িাহায্য জদডয় র্াডক্। আোডদর শদডের শবিরক্াজর 

প্রজতষ্ঠান জবডেষ ক্ডর জবজভন্ন ওষুধ শক্াম্পাজনগুডলাডক্ গডবষণা ক্াডি িহায়তা শদওয়ার িন্য আহবান িানাজচ্ছ।  

            আ নাডদর েডন রাখডত হডব, এডদডের শবজেরভাগ োনুডষর  ডে প্রচুর অর্ য খরচ ক্ডর জচজক্ৎিাডিবা শনওয়া িম্ভব নয়। 

জচজক্ৎিাডিবা র্াডত গরীব োনুডষর ক্াডি িহিলভয হয়, শি ব্যবিা আ নাডদর ক্রডত হডব।  



েডন রাখডবন, আ নাডক্ এক্িন দে জচজক্ৎিক্ বানাডত শদডের প্রজতটি োনুডষর ঘােঝরা টাক্া খরচ হডয়ডি। উন্নত ও 

র্র্ার্র্ শিবা জদডয় শি ঋণ  জরডোধ ক্রা আ নার  জবে দাজয়ত্ব।   

আোডদর শেধা এবং উদ্ভাবনী েজতিযর উ র আোর অগাধ জবশ্বাি আডি। র্র্ার্র্ সুডর্াগ শ ডল আ নারা জচজক্ৎিা 

জবজ্ঞাডনর উন্নজতডত র্ডর্ষ্ট অবদান রাখডত িেে হডবন। আ নারা উডদ্যাগ জনন। িরক্ার ভাল ক্াডি িব িেয়ই আ নাডদর  াডে 

র্াক্ডব।  

সুজধবৃন্দ,  

২০০৯ িাডল আেরা র্খন দাজয়ত্ব শনই, কৃজষ, জেল্প, জবদুযৎ, ্ািযিহ িক্লখাডত ক্রুণ অবিা জবরাি ক্রজিল। িক্ল 

গণতাজন্ত্রক্ প্রজতষ্ঠান শভডঙ  ডড়জিল। জবডদডে বাংলাডদডের  জরজচজত জিল দুনীজত, িজঙ্গবাডদর শদে জহডিডব। গত দু'বিডর আেরা 

শি অবিা ক্াটিডয় শদডের ভাবমূজতয উজ্জ্বল ক্রডত িেে হডয়জি।   

ইডতােডে ১০০০ হািার শেগাওয়াট জবদুযৎ িাতীয় গ্রীডি শর্াগ হডয়ডি। ৩০টি নতুন জবদুযৎ শক্ডন্দ্রর জনে যাণ ক্াি শুরু 

হডয়ডি। আরও ১০ নতুন শক্ন্দ্র িা ডনর ক্ার্ যাডদে শদওয়ার অড োয় আডি।  

ঢাক্া েহডরর র্ানিট জনরিডন  দডে  গ্রহণ ক্রা হডয়ডি। জবিয় িরণী এবং টজঙ্গডত ২টি উড়াল শিতু জনে যাণ ক্রা 

হডয়ডি। গুজলস্তান-র্াোবাড়ী এবং কুজড়ল জবশ্বডরাডি ২টি ফ্লাইওভাডরর জনে যাণ ক্াি শুরু হডয়ডি। এয়ারড াট য শর্ডক্ োওয়া  র্ যন্ত 

এজলডভডটি এক্সডপ্রিওডয় জনে যাণ ক্ািও খুব জেগজগরই শুরু হডব। আো ক্জর এিব প্রক্ল্প বাস্তবাজয়ত হডল র্ানিট  জরজিজতর 

উন্নজত হডব।  

িক্ডলর েতােডতর জভজত্তডত এক্টি ুদডগা ডর্াগী, জবজ্ঞানজভজত্তক্, আধুজনক্ জেোনীজত প্রণীত হডয়ডি।  

গত বির আেরা োেজেক্  র্ যায়  র্ যন্ত িাে-িােীডদর েডে জবনামূডে ১৯ শক্াটি  াঠ্য বই জবতরণ ক্ডরজি। এ বির ২৩ 

শক্াটি ২০ লাখ  াঠ্যবই জবতরণ ক্রা হডব। বিডরর শুরুডতই িাে-িােীরা  াঠ্য পুস্তক্ হাডত  াডব, ইনোআল্লাহ।  

২০২১ িাডলর েডে বাংলাডদেডক্ আেরা এক্টি উন্নত, আধুজনক্, উদার গণতাজন্ত্রক্ রাডে  জরণত ক্রডত চাই। 

বাংলাডদেডক্ জবশ্বদরবাডর ের্ যাদার আিডন প্রজতজষ্ঠত ক্রডত চাই। আেরা এেন এক্টি বাংলাডদে গড়ডত চাই শর্খাডন ক্ষুধা, 

দাজরদ্র্য ও জনরেরতা র্াক্ডব না। শর্খাডন িবার অন্ন, বে, বািিান ও জচজক্ৎিার জনিয়তা র্াক্ডব।  

আ নাডদর িক্লডক্ শিই বাংলাডদে গড়ার ক্াডি অংে শনওয়ার উদাত্ত আহবান িানাই।  

িবাইডক্ আবারও ধন্যবাদ িাজনডয় আজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেজিক্যাল জবশ্বজবদ্যালডয়র আউটডিার, শবজিক্ িাইন্স 

ক্েডেক্স, ৪০ েয্যার ICU এবং অতযাধুজনক্ OT Complex-এর শুভ উডবাধন শঘাষণা ক্রজি।  

শখাদা হাডফি।  

িয় বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাডদে জচরিীবী শহাক্।  

 


