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অনুষ্ঠাল্পনি িম্মাসনত িিাপসত, 

িহকমীবৃন্দ, 

উপসস্থত সুসধমন্ডলী। 

 

            আিিালামু আলাইকুম। 

শেখ হাসিনা ন্যােনাল ইনসিটিউট অব বান ন এন্ড প্লাসিক িার্নাসি স্থাপন প্রকল্পেি সিসিপ্রস্তি স্থাপন অনুষ্ঠাল্পন উপসস্থত 

িকলল্পক আসম আন্তসিক অসিনন্দন র্ানাসি।  

আসম গিীি শ্রদ্ধাি িাল্পে স্মিণ কিসি িব নকাল্পলি িব নল্পশ্রষ্ঠ বাঙাসল, র্াসতি সপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুসর্বুি িহমানল্পক 

সিসন যুদ্ধসবধ্বস্থ বাংলাল্পেল্পেি পুনগ নঠল্পন স্বাস্থযখাতল্পক সবল্পেষ গুরুত্ব সেল্পয়সিল্পলন। আসম শ্রদ্ধা র্ানাসি র্াতীয় িাি শনতা, মহান 

মুসিযুল্পদ্ধি  ৩০ লাখ েহীে ২ লাখ সনি নাসতত মা-শবাল্পনি প্রসত; িাল্পেি িল্পব নাচ্চ তযাল্পগি সবসনমল্পয় আমিা অর্নন কল্পিসি মহান 

স্বাধীনতা। 

সুসধমন্ডলী, 

স্বাধীনতা উিি িমল্পয় যুদ্ধাহত মুসিল্পিাদ্ধাল্পেি সিসকৎিাি র্ন্য র্াসতি সপতা লুসধয়ানা শেল্পক যুিিাল্পেি 

অল্পে নাল্পপসিক িার্নন িাাঃ আি শর্ গাষ্টল্পক বাংলাল্পেল্পে আল্পনন। িাাঃ গাষ্ট সিসকৎিাি প্রল্পয়ার্ল্পন একর্ন প্লাসিক িার্নল্পনি 

প্রল্পয়ার্নীয়তাি কো র্ানাল্পল বঙ্গবন্ধু িািতীয় প্লাসিক িার্নন িাাঃ সপ শবর্লীলল্পক বাংলাল্পেল্পে আমন্ত্রণ র্ানান। এিাল্পবই 

র্াসতি সপতাি হাত ধল্পি স্বাধীন বাংলাল্পেল্পে প্লাসিক িার্নাসিি িাত্রা শুরু হয়। র্াসতি সপতা তাঁি িাল্পে সতন বিল্পিি িিকাল্পি 

শেল্পেি সিসকৎিাখাল্পতি উন্নয়ল্পন ব্যাপক পেল্পেপ শনন।  

সকন্তু ১৯৭৫ িাল্পলি ১৫ই আগি িপসিবাল্পি র্াসতি সপতাল্পক হতযা কিা হল্পল শেল্পম িায় সিসকৎিাখাতিহ িকল 

উন্নয়ন কম নকান্ড। পিবতী ২১ বিি সিসকৎিা সবজ্ঞাল্পনি এই সবল্পেষাসয়ত োখাি সবস্তাল্পি শকান উল্পযাগ শনওয়া হয়সন। এই েীর্ ন 

িমল্পয় দুর্ নটনার্সনত কািল্পণ প্লাসিক িার্নাসিি প্রল্পয়ার্নীয়তাি পাোপাসে অসগ্নকাল্পন্ড েগ্ধ শিাগীল্পেি সুসিসকৎিা সনসিত কিা 

একটি সবিাট িযাল্পলঞ্জ হল্পয় োোয়।  

র্নগল্পণি ম্যাল্পন্ডট সনল্পয় ১৯৯৬ িাল্পল বাংলাল্পেে আওয়ামী লীগ িিকাি গঠন কল্পি। তখন িাসিসেল্পক সবএনসপ-

র্ামাল্পতি শিল্পখ িাওয়া অিলাবস্থা। ঢাকা শমসিল্পকল কল্পলর্ হািপাতাল্পল েগ্ধ শিাগীল্পেি অিহনীয় দুল্পি নাগ, িীমাহীন 

অব্যবস্থাপনা। েগ্ধ শিাগীিা শুল্পয় আল্পি শমল্পেল্পত, বােরুল্পমি পাল্পে। অসগ্নকাল্পন্ডি সেকাি শিাগীল্পেি সিসকৎিাল্পিবাি র্ন্য আসম 

তখনই উল্পযাগ শনই বান ন ইউসনট প্রসতষ্ঠাি।  

আসম ২০০০ িাল্পলি ২৬ শিল্পেম্বি ঢাকা শমসিল্পকল কল্পলর্ হািপাতাল িত্বল্পি ৫০ েয্যা সবসেষ্ট শেল্পেি িব নপ্রেম বান ন 

ইউসনল্পটি সিসিপ্রস্তি স্থাপন কসি। িবনিহ আনুষাসঙ্গক শিৌত অবকাঠাল্পমা সনম নাণ কার্ আমিা শেষ কল্পি িাই। সকন্তু এিই 

মল্পে েমতাি পালাবেল হয়। ২০০১ িাল্পল সবএনসপ-র্ামাত শর্াট েমতায় আল্পি। আওয়ামী লীগ িিকাল্পিি গৃহীত প্রকে 

সবধায় হীন িার্ননসতক উল্পেল্পে র্নবল ও সুল্পিাগ-সুসবধাি র্াটসত শিল্পখ ইউসনল্পটি অগ্রিাত্রাল্পক ব্যাহত কিা হয়। প্রাপ্য 

সিসকৎিাল্পিবা শেল্পক বসিত হয় অসগ্নকাল্পন্ড আহত অিহায় মানুষ।  

সুসধবৃন্দ, 

আপনািা র্াল্পনন ২০১০ িাল্পলি সনমতলীি িয়াবহ অসগ্নকাল্পন্ডি কো। শি দুর্ নটনাি অসগ্নেগ্ধ শিাগীল্পেি এই বান ন 

ইউসনল্পট সিসকৎিা শেওয়া হয়। শিই শবেনাোয়ক র্টনাি পি আমিা এই ইউসনল্পট একটি অতযাধুসনক ১০ শবল্পিি আইসিইউ, ৪০ 



 

শবল্পিি অতযাধুসনক হাই সিল্পপনল্পিসি ইউসনট (এইিসিইউ) এবং সেশুল্পেি হাই সিল্পপনল্পিসি ইউসনট (এইিসিইউ) স্থাপন কসি। 

বান ন ইউসনট িফলিাল্পব কার্ শুরু কল্পি। 

সবএনসপ-র্ামাত শর্াট ২০১৩ িাল শেল্পক শুরু কল্পি ২০১৪ িাল্পলি ৫ র্ানুয়াসিি সনব নািল্পনি আল্পগ ও পল্পি এবং ২০১৫ 

িাল্পল টানা ৯২ সেন অবল্পিাল্পধি নাল্পম িািাল্পেল্পে ঘৃণ্য ও চপোসিক িন্ত্রাি িালায়। িা শকবল ১৯৭১ িাল্পল পাসকস্তানী হাল্পয়না ও 

তাল্পেি শোিিল্পেি সনম নমতাি িাল্পেই তুলনা কিা িায়। 

 ঐ িময়গুল্পলাল্পত সবএনসপ-র্ামাত শর্াল্পটি িন্ত্রাি, অসগ্নিংল্পিাগ ও শপল্পরাল শবামাি সেকাি হল্পয় সনিীহ বািড্রাইিাি, 

বাি-শটল্পপা-সিএনসর্ িাত্রী, সপ্রিাইসিং অসফিাি, পুসলে-সবসর্সব-আনিাি, শিনাবাসহনীি িেস্য, এমনসক স্কুল্পলি সেেক ও 

সেশুও সনহত হল্পয়ল্পিন। অল্পনল্পক আগুল্পন েগ্ধ হল্পয়ল্পিন, র্ীবল্পনি তল্পি পঙ্গুত্ব বিণ কল্পিল্পিন। মানল্পবতি র্ীবনিাপন কিল্পত বাে 

হল্পয়ল্পিন।  

শপল্পরালল্পবামায় ২৩১ র্ন সনিীহ মানুষ সনহত এবং ১ হার্াি ১৮০ র্ন আহত হয়। তািা ২ হার্াি ৯০৩টি গাসে, 

১৮টি শিল গাসে ও ৮টি লল্পি আগুন শেয়। পসিকসেতিাল্পব টাল্পগ নট কল্পি ৭০টি িিকাসি অসফি ও স্থাপনা িাঙচুি এবং ৬টি 

ভূসম অসফি পুসেল্পয় শেয়। 

বান ন ইউসনল্পট তখন েগ্ধ মানুল্পষি সিৎকাি। শিাগীল্পেি উপল্পি পো িীে। আসম ধন্যবাে র্ানাই বান ন ইউসনল্পটি 

সিসকৎিক ও নাি নিহ িকলল্পক িাঁিা এই দুাঃিমল্পয় িীসমত সুল্পিাগ সুসবধা িল্পেও িল্পব নাচ্চ শিবা সেল্পয় অিহায় আগুল্পন শপাো 

শিাগীল্পেি পাল্পে োঁসেল্পয়ল্পিন। 

১৯৯৬-২০০১ শময়াল্পে আমাল্পেি হাল্পত গো শিই ৫০ েয্যাি বান ন ইউসনট আর্ ৩০০ েয্যাি সুপসিিি ‘‘শেখ হাসিনা 

ন্যােনাল ইনসিটিউট অব বান ন এন্ড প্লাসিক িার্নাসি’’-শত পসিণত হল্পয়ল্পি। আমিা এটিল্পক আধুসনক িন্ত্রপাসতল্পত িসিত 

কল্পিসি। বান ন ইউসনল্পটি আধুসনকীকিল্পণ সবসিন্ন ব্যাংকিহ শি িকল প্রসতষ্ঠান িমল্পয় িমল্পয় িহল্পিাসগতাি হাত বাসেল্পয়ল্পিন 

আসম তাল্পেিল্পক আন্তসিক ধন্যবাে র্ানাই। 

সুসধমন্ডলী, 

আমিা শেল্পেি ১৪টি শমসিল্পকল কল্পলর্ হািপাতাল্পল বান ন ও প্লাসিক িার্নাসি সিসকৎিল্পকি পে সৃসষ্ট কল্পিসি। বতনমাল্পন 

ঢাকা শমসিল্পকল কল্পলর্ হািপাতাল্পলি বান ন ইউসনট িাোও সমটল্পফাি ন, শিাহ্রাওয়ােী, কুসম নল্পটালা, মুগো এবং ঢাকাি বাইল্পি 

িট্টগ্রাম, সিল্পলট, কুসমল্লা, িংপুি, িার্োহী, বসিোল, খুলনা, ফসিেপুি ও ময়মনসিংল্পহ সবল্পেষজ্ঞ প্লাসিক িার্নন দ্বািা বান ন ও 

প্লাসিক িার্নািী সবিাল্পগ সিসকৎিা শিবা প্রোন কিা হল্পি। 

আমিা এই হািপাতাল্পল আধুসনক সিসকৎিাি িকল িিঞ্জাম ও িন্ত্রপাসতি ব্যবস্থা িাখব। এই ইনসিটিউটল্পক 

সিসকৎিা, গল্পবষণা, সেো কাি নক্রম এবং প্লাসিক িার্নাসি িংক্রান্ত Centre of Excellence সহল্পিল্পব গল্পে শতালা হল্পব। এি 

পসিসিসত িািা সবল্পে িসেল্পয় িাল্পব। আসম আো কসি, এ প্রসতষ্ঠানটি হল্পব সবল্পেি বান ন ও প্লাসিক িার্নাসিি শিাগীল্পেি র্ন্য 

িব নবৃহৎ প্রসতষ্ঠান এবং একটি শিফাল্পিল হািপাতাল। 

বতনমান বান ন ইউসনল্পট Acute Burn এবং Emergency Treatment প্রোন কিা হল্পব এবং এটি নবসনসম নত 

শেখ হাসিনা ন্যােনাল ইনসিটিউট অব বান ন এন্ড প্লাসিক িার্নাসিি িাল্পে একটি ফ্লাইওিাল্পিি মােল্পম িংযুি হল্পব। 

শেল্পে শমাট ৫২ র্ন প্লাসিক িার্নন আল্পিন। সকন্তু এল্পেল্পে প্রল্পয়ার্ন প্রায় ১৫০০ প্লাসিক িার্নন। আসম আো কসি, 

বান ন ও প্লাসিক িার্নাসিি এই ন্যােনাল ইনসিটিউটটি শেল্পে েে প্লাসিক িার্নন চতসিল্পত তাৎপি নপূণ ন অবোন িাখল্পব।  

এ প্রকল্পেি সনম নাণ কাল্পর্ শিনাবাসহনীল্পক যুি কিা হল্পয়ল্পি। আসম আো কসি, সনধ নাসিত িমল্পয়ি মল্পেই এি সনম নাণ 

কার্ শেষ হল্পব। 

সপ্রয় সিসকৎিকগণ, 

গত িাত বিল্পি আমিা শেল্পেি স্বাস্থযল্পিবা খাল্পত আমূল পসিবতনন এল্পনসি। এটা িম্ভব হল্পয়ল্পি িিকাসি-শবিিকাসি 

পি নাল্পয় িমসিত উল্পযাগ এবং শেল্পেি সিসকৎিকিমাল্পর্ি একাগ্রতা ও সনষ্ঠাি ফল্পল। 

আমিা ঢাকািহ সবসিন্ন শর্লায় ২৪টি িিকাসি হািপাতাল সনম নাণ কল্পিসি। নতুন নতুন সবল্পেষাসয়ত হািপাতাল ও 

ইনসিটিউট প্রসতষ্ঠা কল্পিসি। িিকাসি হািপাতাল্পলি িংখ্যা এখন ৬১২টি। আি শবিিকাসি পি নাল্পয় স্বাস্থয অসধেপ্তল্পি সনবন্ধনকৃত 

হািপাতাল্পলি িংখ্যা প্রায় ৪ হার্াি ৩০০। আমিা হািপাতাল্পলি েয্যািংখ্যা বৃসদ্ধ কল্পিসি। িািাল্পেল্পে হািপাতাল্পলি 



 

েয্যািংখ্যা োঁসেল্পয়ল্পি প্রায় ১ লাখ ২৪ হার্াি। কসমউসনটি সিসনক ও ইউসনয়ন স্বাস্থয শকন্দ্র গ্রামীণ র্নল্পগাষ্ঠীি সিসকৎিাল্পিবা 

প্রোন কল্পি িাল্পি। 

বতনমাল্পন িিকাসি খাল্পত ৩৬টি এবং শবিিকাসি পি নাল্পয় শমসিল্পকল কল্পলল্পর্ি িংখ্যা ৬৪টি। আমিা প্রল্পতযক শর্লায় 

একটি কল্পি শমসিল্পকল কল্পলর্ ও হািপাতাল প্রসতষ্ঠাি উল্পযাগ সনল্পয়সি। িট্টগ্রাম ও িার্োহী শমসিল্পকল কল্পলর্ল্পক শমসিল্পকল 

সবেসবযালল্পয় রূপান্তি কিা হল্পি। এিআল্পগ আমিা সপসর্ হািপাতালল্পক বঙ্গবন্ধু শেখ মুসর্ব শমসিল্পকল সবেসবযালল্পয় রূপান্তি 

কল্পিসি। 

২০০৯ িাল শেল্পক এ পি নন্ত প্রায় আমিা ১২ হার্াি ৮৪৬ র্ন সিসকৎিক, ৫ হার্াল্পিিও শবসে নতুন নাি ন সনল্পয়াগ 

সেল্পয়সি। নাি নল্পেি মি নাো সদ্বতীয় শশ্রণীল্পত উন্নীত কিা হল্পয়ল্পি। স্বাস্থযখাল্পত ২০০৯ িাল শেল্পক এ পি নন্ত ৫০ হার্াল্পিিও শবসে 

র্নবল সনল্পয়াগ শেওয়া হল্পয়ল্পি।  

সপ্রয় সিসকৎিকবৃন্দ, 

আমাল্পেি লেয ২০২১ িাল্পলি আল্পগই বাংলাল্পেেল্পক মেম আল্পয়ি শেল্পে পসিণত কিা আি ২০৪১ িাল্পল বাংলাল্পেে 

হল্পব উন্নত-িমৃদ্ধ শেে। শেল্পেি স্বাস্থযখাল্পত এ লেয বাস্তবায়ল্পন আপনাল্পেিল্পক আিও এসগল্পয় আিাি আহ্বান র্ানাই। 

 আসম মল্পন কসি, র্নগণল্পক শুধুমাত্র সিসকৎিা সেল্পলই িলল্পব না। সেল্পত হল্পব উন্নতমাল্পনি সিসকৎিা। আমাল্পেি 

সিসকৎিা শিবাি উপি র্নগল্পণি আস্থা সনল্পয় আিল্পত হল্পব িাল্পত মানুষ কোয় কোয় সবল্পেে না িায়। 

তািাো িকল শিাগীই শিাগমুসিি র্ন্য সিসকৎিল্পকি সেল্পক তাসকল্পয় োল্পক। সিসকৎিল্পকি একটু িাল ব্যবহাি, একটু 

আোি কো শিাগীল্পক িািমুি কল্পি শতাল্পল। সুস্থ কল্পি শতাল্পল। তাই আসম আহবান র্ানাব, আপনািা শি মহান শপোয় আল্পিন 

তাি পূণ ন ব্যবহাি কল্পি অিহায় মানুল্পষি পাল্পে োঁোল্পবন। মানসবক গুণ সেল্পয় সিসকৎিাল্পিবাল্পক পিম সনি নিতাি স্থাল্পন তুল্পল 

ধিল্পবন। 

বাংলাল্পেে আওয়ামী লীল্পগি শনতৃল্পত্ব বাংলাল্পেে এসগল্পয় িাল্পি। আিও এসগল্পয় িাল্পব। িকল্পলি িসম্মসলত প্রল্পিষ্টায় 

আমিা এল্পেল্পেি সিসকৎিািহ প্রসতটি শিক্টিল্পক ঈষ নণীয় িাফল্পে তুল্পল ধিব। 

আসম সবল্পেষাসয়ত প্রসতষ্ঠান শেখ হাসিনা ন্যােনাল ইনসিটিউট অব বান ন এন্ড প্লাসিক িার্নাসিি িাফে কামনা 

কিসি। িবাইল্পক আবািও ধন্যবাে র্াসনল্পয় আমাি বিব্য এখাল্পন শেষ কিসি। 

শখাো হাল্পফর্। 

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাল্পেে সিির্ীবী শহাক। 

... 


