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ডবসডেল্লাডহর রাহোডনর রাডহে  

সম্মাডনত সভাপডত,  

সহকেীবৃন্দ,  

ও সুডধেন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুে।  

ঢাকা মেডিককল ককলজ হাসপাতাল-২ এর উকবাধন অনুষ্ঠাকন উপডিত সকলকক আডে শুকভচ্ছা জানাডচ্ছ।  

ঢাকা মেডিককল ককলজ ও হাসপাতাল একটি ঐডতহযবাহী প্রডতষ্ঠান। এ প্রডতষ্ঠানটি ভাষা আকন্দালন, মুডিযুদ্ধসহ মেকের 

ডবডভন্ন গণতাডন্ত্রক আকন্দালন-সংগ্রাকের নীরব স্বাক্ষী হকয় মেঁকে আকে। মেকের সকল গণতাডন্ত্রক আকন্দালকনর পাোপাডে ডেডকৎসক 

সোজ েহান মুডিযুকদ্ধ অসাোন্য অবোন মরকখকেন। েহীে ডেডকৎসককের প্রডত শ্রদ্ধা জানাকত এ হাসপাতালটিকত তাঁকের 

মখাোইকরা েডব সম্বডলত একটি স্মৃডতফলক ডনে মাণ করা হকয়কে যা আজ উকমােন করা হকলা। আডে এ উকযাকগর সাকে সংডিষ্ট 

সকলকক আন্তডরক ধন্যবাে জানাই।  

সুডধেন্ডলী,  

১৯৪৬ সাকল প্রডতডষ্ঠত ঢাকা মেডিককল ককলজ হাসপাতাল প্রডতষ্ঠালগ্ন মেককই জনগকণর ডেডকৎসা মসবায় ডনকবডেত একটি 

অনন্য প্রডতষ্ঠান। সব মকাকলর সব মকশ্রষ্ঠ বাঙাডল, জাডতর ডপতা বঙ্গবন্ধু মেখ মুডজবুর রহোকনর সরকাকরর সেয় ১৯৭৩ সাকল 

হাসপাতালটির েয্যাসংখ্যা এক হাজার পঞ্চাকে উন্নীত করা হয়। ১৯৭৫ সাকলর ১৫ আগস্ট জাডতর ডপতাকক সপডরবাকর হতযার পর 

মেকে যায় মেকের উন্নয়কনর োকা। এ হাসপাতালটির েয্যাসংখ্যাও আটে'মত নাডেকয় আনা হয়। পরবতীকাকল েয্যাসংখ্যা 

একহাজার সাতে'মত উন্নীত করা হকলও মস অনুযায়ী মভৌত সুডবধা বৃডদ্ধ করা হয়ডন। বরাবরই ধারণ ক্ষেতার ডবগুকনরও মবেী মরাগী 

এ হাসপাতাকল অবিান ককর। ফকল ডেডকৎসাকসবা সােডগ্রকভাকব ব্যাহত হডচ্ছল।  

'৯৬ এর আওয়ােী লীগ সরকাকরর সেকয় আেরা সম্পূণ ম ডনজস্ব অে মায়কন ‘‘ঢাকা মেডিককল ককলজ হাসপাতাল সম্প্রসারণ 

ও আধুডনকীকরণ প্রকল্প'' গ্রহণ কডর। ২০০১ সাকলর ১৮ এডপ্রল এ কযাম্পাকসই ৫ একর জডের উপর ৬০০ েয্যাডবডেষ্ট ‘‘ঢাকা 

মেডিককল ককলজ হাসপাতাল-২'' নাকে ১০ তলা ভবকনর ডভডিপ্রস্তর িাপন কডর।  

ডকন্তু পরবতীকাকল ডবএনডপ-জাোত মজাট ক্ষেতায় একস হাসপাতালটির ডনে মাণ কাজ বন্ধ ককর মেয়। তত্ত্ববধায়ক 

সরকাকরর আেকলও এ অেলাবিার অবসান হয়ডন। েীর্ ম ৮ বের এর ডনে মাণ কাজ বন্ধ োকক। এবার সরকাকরর োডয়ত্ব গ্রহকণর পর 

পুনরায় আেরা এর ডনে মাণ কাজ শুরু কডর। আজ জনগকণর বহু প্রতযাডেত ঢাকা মেডিককল ককলজ হাসপাতাল-২ এর উকবাধন 

করকত মপকর সডতযই আডে আনডন্দত।  

ডকিডন িায়ালাইডসস-সহ ডবডভন্ন ধরকণর ডবকেষাডয়ত ডেডকৎসাকসবা প্রোকনর পাোপডে এ হাসপাতাকল প্রকয়াজনীয় 

সংখ্যক আইডসইউ'র ব্যবিাও রাখা হকয়কে। আডে আো কডর, এ হাসপাতালটি ঢাকা মেডিককল ককলজ হাসপাতাকলর েয্যাস্বল্পতা 

দুর করকব। উন্নতোকনর ডেডকৎসাকসবা প্রোকনর োধ্যকে মেকের স্বািযখাকতর সাের্থ্মকক আরও বৃডদ্ধ করকব।  

সুডধবৃন্দ,  

বাংলাকেে আওয়ােী লীগ যখনই সরকার গঠন ককরকে তখন মেকের স্বািযখাতসহ সকল খাতককই গুরুত্ব ডেকয়কে। ডবকেষ 

ককর স্বািযখাতকক অডধক গুরুত্ব ডেকয়কে। গত আওয়ােী লীগ সরকাকরর সেকয় আেরা ডেডকৎসককের েীর্ মডেকনর স্বপ্ন ২১ েফা 

বাস্তবায়কনর ডনকে মে মেই। ৫ হাজার ২৭৯ জন এিহক ডেডকৎসককর োকুরী িায়ী করা হয়। ৪ হাজার ডেডকৎসক ডনকয়াগ এবং ২ 

হাজার ২৮৩ জন ডেডকৎসককক পেকন্নাডত মেওয়া হয়। ১ হাজার ৯৫৮ টি নতুন পে সৃডষ্ট করা হয়।  



আেরা বঙ্গবন্ধু মেখ মুডজব মেডিককল ডবিডবযালয় প্রডতষ্ঠা কডর। সারাকেকে ১০ হাজার ৭২৩ টি কডেউডনটি ডিডনক 

ডনে মাণ, হাসপাতাল ডনে মাণ, অবকাঠাকো উন্নয়নসহ মেকের স্বািযখাকতর উন্নয়কন আেরা ব্যাপক কে মসূডে বাস্তবায়ন কডর।  

২০০১ সাকল ডবএনডপ-জাোত মজাট ক্ষেতায় একস কডেউডনটি ডিডনকসহ আোকের মনওয়া উন্নয়ন প্রকল্পগুকলা বন্ধ ককর 

মেয়। শুরু হয় স্বািযখাকত নডজরডবহীন দুনীডত আর েলীয়করণ। এবার সরকার গঠকনর পর ডবএনডপ-জাোত মজাট আর তত্ত্বাবধায়ক 

সরকাকরর মরকখ যাওয়া অেলাবিা কাটিকয় তুকল আেরা মেকের স্বািযখাকতর শৃঙ্খলা পুনঃপ্রডতষ্ঠা ককরডে।  

আেরা একটি যুকগাপকযাগী জাতীয় স্বািযনীত প্রণয়ন ককরডে। জমকাকল ডেশু মৃতুযহার ৬৫ মেকক ৩৬ এ মনকে একসকে। 

োতৃ মৃতুযহারও যকেষ্ট  হ্রাস মপকয়কে। যক্ষা, ম্যাকলডরয়া, ফাইকলডরয়া, এডভয়ান ইনফ্লুকয়ঞ্জা, অযানথ্রাক্স, ডনপাহ্, সাস ম, মিঙ্গুসহ 

অন্যান্য সংক্রােক মরাগ ডনয়ন্ত্রকণ আোকের সাফল্য অকনক। কালাজ্বকর মৃকতর সংখ্যা এখন শূকন্য মনকে একসকে। কযান্সার, 

হৃেকরাগসহ অসংক্রােক মরাকগর উন্নত ডেডকৎসা, পুডষ্ট ও খায ডনরাপিা এবং জীবনযাত্রার োকনান্নয়কনর কারকণ োনুকষর গড় আয়ু 

বৃডদ্ধ মপকয়কে। গড় আয়ু এখন ৬৮ বের।  

পডরবার কল্যাণ, প্রজনন স্বািয এবং ো ও ডেশু স্বািয কে মসূডেকক আেরা আরও গডতেীল ককরডে। কডেউডনটি ডিডনক, 

ইউডনয়ন স্বািয ও পডরবার কল্যাণ মকন্দ্র এবং উপকজলা স্বািয কেকেক্স েডিোলী করার োধ্যকে আেরা ডতন সত্মর ডবডেষ্ট 

উপকজলা স্বািযকসবা গকড় তুকলডে। ১৫ হাজার ৫০০ কডেউডনটি ডিডনক ও ইউডনয়ন স্বািযককন্দ্র ডনে মাণ ককরডে। ১৩ হাজার ৫০০ 

জন কডেউডনটি মহলে মকয়ার প্রভাইিার ডনকয়াগ ডেকয়ডে।  

আেরা ঢাকার কুডে মকটালায় এবং ডখলগাকয় ৫০০ েয্যার মজনাকরল হাসপাতাল, শ্যােলীকত ২৫০ েয্যার টিডব হাসপাতাল, 

ফুলবাডড়য়ায় সরকাডর কে মোডর হাসপাতাল, আগারগাঁওকয় ন্যােনাল ইনডস্টটিউট অফ ডনউকরাসাকয়ন্স এন্ড হাসপাতালসহ মেকের 

৪২১ টি উপকজলায় উপকজলা স্বািয কেকেক্স ডনে মাণ ককরডে। হাসপাতাকলর েয্যা সংখ্যা বহুগুকন বৃডদ্ধ ককরডে।  

আেরা ৫টি নতুন মেডিকযাল ককলজ, ৬ টি মিন্টাল ককলজ ও ইউডনট, ৫টি মহলে মটককনালডজ ইনডস্টটিউট, ৭টি নাডস মং 

ককলজ ও ১২ টি নাডসং মেডনং ইনডস্টটিউট প্রডতষ্ঠা ককরডে।  

ডেডকৎসককের েীর্ মডেকনর োডব অনুযায়ী ডপএসডস'র পডরবকতম ডিডপডস ও এসএসডব'র োধ্যকে পকোন্নডতর ব্যবিা ককর ২ 

হাজার ৬১৪ জনকক পকোন্নডত মেওয়া হকয়কে। ১ হাজার ৩৬২ জন নন-কযািার ডেডকৎসককক কযািারভুি করা হকয়কে। এিহক ও 

ডবডসএস এর োধ্যকে ৫ হাজার ৭৪৩ জন ডেডকৎসক ডনকয়াগ মেওয়া হকয়কে। ডেডকৎসককের ১ হাজার ৭৬৭টি নতুন পে সৃডষ্ট করা 

হকয়কে। ইন্টাডন ম ডেডকৎসককের োডসক ভাতা ১০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হকয়কে। আেরা ১ হাজার ৭৪৭ জন ডসডনয়র স্টাফ নাস ম 

ডনকয়াগ ডেকয়ডে। নাস মকের পেেয মাো ৩য় মশ্রণী মেকক ২য় মশ্রণীকত উন্নীত ককরডে। স্বািয সহকারীর ডবডভন্ন পকে ১৭ হাজার 

কে মোরীসহ প্রায় ৭৫ হাজার জনবল ডনকয়াগ মেয়া হকয়কে।   

সকল মজলা এবং উপকজলা হাসপাতাকল মোবাইল মফাকন স্বািযকসবা কায মক্রে োলু করা হকয়কে। স্বািযখাকত তর্থ্-

প্রযুডির ব্যবহারকক আেরা ডবকেষ গুরুত্ব ডেকয়ডে। সকল উপকজলা মহল ে কেকেকক্স কডম্পউটার ও ইন্টারকনকটর পােপাডে ওকয়ব 

কযাে সরবরাহ ককরডে।  

স্বািযখাকত আোকের এসকল সাফল্য জাতীয় ও আন্তজমাডতকভাকব প্রেংডসত হকচ্ছ। এেডিডজ পুরস্কার, সাউে সাউে 

এযাওয়াি মসহ আেরা ডবডভন্ন আন্তজমাডতক পুরস্কাকর ভূডষত হডচ্ছ।  

সুডধেন্ডলী,  

বাংলাকেে এখন ‘অে মননডতক উন্নয়কনর েকিল'। বাংলাকেেকক ‘েডক্ষণ এডেয়ার োন বাহক' ডহকসকব ডেডিত করা হয়। 

মেকের প্রডতটি ইউডনয়ন আজ তর্থ্-প্রযুডির ডনডবড় মযাগাকযাকগর েকধ্য একসকে। মেকে ১০ মকাটিরও মবেী মোবাইল ডসে ব্যবহৃত 

হকচ্ছ। আোকের োোডপছু আয় এখন ১০৪৪ োডকমন িলার। মেকের কে মসংিান মবকড়কে। প্রায় ৫ মকাটি োনুষ েডরদ্র মেকক 

েধ্যডবকি উন্নীত হকয়কে। আেরা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়কনর লকক্ষয ডনরলস কাজ করডে। আেরা সব মকক্ষকত্র এডগকয় যাডচ্ছ।  

স্বািযখাকত সরকাকরর অডজমত সাফকল্যর ধারাবাডহকতা রক্ষা করকত আডে ডেডকৎসকসোজ, স্বািযকেীসহ সকলকক 

এডগকয় আসার আহ্বান জানাই। আপনাকের সাকে জনগকণর সম্পকম অকনক ডনডবড়। স্বািযখাতসহ সকল খাকত বতমোন সরকাকরর 

অজমনসমূহ আপনারা জনগকণর কাকে তুকল ধরুন। জাডতর ডপতা মেকের স্বািয খাতসহ প্রডতটি খাকত উন্নয়কনর ময বুডনয়াে ততরী 

ককরডেকলন তা আজও একটি অনন্য দৃষ্টান্ত ডহকসকব প্রেংডসত। আডে আো কডর, সককল ডেকল জাডতর ডপতার অসোপ্ত কাজ সোপ্ত 



ককর বাংলাকেেকক তাঁর স্বকপ্নর মসানার বাংলায় পডরণত করকবা। ইনোআল্লাহ ২০২১ সাকলর েকধ্য আেরা বাংলাকেেকক অবশ্যই 

েধ্যে আকয়র মেকে পডরণত করকবা।  

আডে সকলকক আবারও ধন্যবাে জাডনকয় ঢাকা মেডিককল ককলজ হাসপাতাল-২ এর শুভ উকবাধন মর্াষণা করডে।  

মখাো হাকফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাকেে ডেরজীবী মহাক। 


