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শেখ হানসিা  

১৯ জুি ২০১৩, বুধবার, ওসমািী স্মৃনত নমলিায়তি, ঢাকা  

 

নবসনমল্লানহর রাহমানির রানহম  

অনুষ্ঠানির সভাপনত,  

সহকমীবৃন্দ,  

সম্মানিত সুনধবৃন্দ,  

পুরস্কারপ্রাপ্ত সংস্থাসমূনহর প্রনতনিনধবৃন্দ,  

আসসালামু আলাইকুম ।  

নিরাপদ মাতৃত্ব নদবস উপলনে আনয়ানিত পুরস্কার নবতরণ অনুষ্ঠানি সবাইনক আন্তনরক শুনভচ্ছা িািাই। মানয়র 

স্বাস্থযনসবায় উনলস্নখনোগ্য অবদাি রাখার িন্য শেসব প্রনতষ্ঠাি পুরস্কৃত হনয়নে, আনম তানদর অনভিন্দি িািানচ্ছ।  

সুস্থ ও সবল িানত গঠনি মানয়নদর ভূনমকা অপনরসীম। মানয়নদর স্বানস্থযর গুরুত্ব নবনবচিা কনরই ১৯৯৭ সানল আমরা 

প্রনতবের ২৮শে শম ‘নিরাপদ মাতৃত্ব নদবস' পালনির শ াষণা শদই। মাতৃস্বাস্থয, নিরাপদ প্রসব ও পুনি সম্পনকে মা, পনরবার ও 

সমানির সকলস্তনর সনচতিতা বৃনি ও সকনলর সনিয় অংেগ্রহণ নিনিত করার িন্য সরকার আন্তনরকভানব কাি কনর 

োনচ্ছ।           

বতেমাি সরকানরর নবনভন্ন কাে েকর কম েসূনচর ফনল মাতৃ ও নেশু স্বানস্থযর নবনভন্ন সূচনকর ব্যাপক উন্ননত হনয়নে। শদনের 

মানুনষর গড় আয়ু ২০০৮ সানলর ৬৬ দেনমক ৮ বের শেনক বৃনি শপনয় বতেমানি ৬৯ বের হনয়নে।  

শেসব সামানিক ও স্বাস্থযগত সূচক এনেনে নবনেষ ভূনমকা পালি করনে শসগুনলা হল: িন্মহার হ্রাস, নবনয়র বয়স বৃনি, 

িারী নেোর নবস্তার, িরুনর প্রসূনত শসবার সম্প্রসারণ, িারীর েমতায়ি, শোগানোনগর উন্নয়ি ও িীবিোোর মানিান্নয়ি।  

বাংলানদে সহস্রাব্দ উন্নয়ি লেযমাো পূরনণ প্রনতশ্রুনতবি। ২০১৫ সানলর আনগই অনত দনরদ্রনদর সংখ্যা হ্রানসর মাধ্যনম 

এমনিনি-১ অিেনির িন্য গত ১৬ জুি িানতসং  খাদ্য ও কৃনষ সংস্থা বাংলানদেনক পুরস্কৃত কনরনে।  

এরআনগ আমরা নেশু মৃতুহার হ্রানস উনলস্নখনোগ্য অবদাি রাখার িন্য এমনিনি-৪ এবং সাউে-সাউে এওয়াি ে অিেি 

কনর।   

নেশুনদর নিয়নমত টিকাদাি কম েসূনচনত অসামান্য সাফনের িন্য বাংলানদে ২০০৯ ও ২০১২ সানল Global 

Alliance of Vaccination & Immunization (GAVI) পুরস্কার লাভ কনর।  

সুনধবৃন্দ,  

মাতৃস্বাস্থয, িবিাতক ও নেশু স্বানস্থয কানিত লেয অিেনি বতেমাি সরকার আন্তনরকভানব কাি করনে। স্বাস্থয, 

িিসংখ্যা ও পুনি উন্নয়ি কম েসূনচ ২০১৬ সাল পে েন্ত বৃনি করা হনয়নে। এনত মা ও নেশু স্বাস্থযনক নবনেষ অগ্রানধকার ও গুরুত্ব প্রদাি 

করা হনয়নে।  

মাতৃস্বানস্থযর উন্নয়নির িন্য িরুনর প্রসুনত শসবা কাে েিম চালু রনয়নে। বতেমানি সকল শমনিনকল কনলি হাসপাতাল, 

৫৯টি শিলা হাসপাতাল, ১৩২টি উপনিলা স্বাস্থয কমনেক্স ও ৬৮টি মা ও নেশু কোণ শকনে িরুনর প্রসূনত শসবা কাে েিম চলনে।  

পনরবার পনরকল্পিা অনধদপ্তনরর অধীনি ঢাকার আনিমপুনর MCHTI, শমাহাম্মদপুর ফাটি েনলটি শসন্টার এবং ইউনিয়ি 

স্বাস্থয ও পনরবার কোণ শকনে িরুনর প্রসূনত শসবা প্রদাি করা হয়।  

এোড়া শবসরকানর পে োনয়ও উনল্লখনোগ্য শসবা প্রদাি করা হনচ্ছ। মাতৃস্বাস্থয রো ও নেশুর পুনি নিনিত করার লনেয 

আমরা মাতৃত্বকালীি ছুটি ৬ মানস উন্নীত কনরনে।   



আমানদর সরকানরর সময় স্বাস্থযখানত তথ্য প্রযুনির ব্যবহার চালু হনয়নে। বতেমানি ৮টি হাসপাতানল উন্নতমানির 

শেনলনমনিনসি শসবা প্রদাি করা হনচ্ছ। আরও ১০টি হাসপাতানল এ কম েসূনচ সম্প্রসারণ করা হনব।  

িাতীয় শেনক উপনিলা পে োনয় সরকানর হাসপাতাল ও স্বাস্থয প্রনতষ্ঠানি কনম্পউোর ও ইন্টারনিে সংনোগ প্রদাি করা 

হনয়নে। এোড়া ৩ হািার ৫০০ কনমউনিটি নিনিনক ইন্টারনিে সংনোগ ও োপেপ প্রদাি করা হনয়নে। ২২টি ইউনিয়ি তথ্য ও 

শসবা শকনে শেনলনমনিনসনির মাধ্যনম নচনকৎসা পরামে ে শদওয়া হনচ্ছ। প্রসূনত মানয়রা শফানির মাধ্যনম নবনেষজ্ঞ ও প্রনেেণপ্রাপ্ত 

নচনকৎসনকর কাে শেনক পরামে ে গ্রহণ করনত পারনেি।  

হত দনরদ্র মানয়নদর গভ েকালীি, প্রসবকালীি ও প্রসব পরবতী শসবা নিনিত করার লনেয ‘মাতৃস্বাস্থয ভাউচার নস্কম' চালু 

করা হনয়নে। বতেমানি ৫৩টি উপনিলায় এ কাে েিম চলনে। আরও ২০টি উপনিলায় এ কম েসূনচ সম্প্রসারনণর উনদ্যাগ ইনতামনধ্য 

শিওয়া হনয়নে। পে োয়িনম ২০টি কনর উপনিলা এ কম েসূনচর অন্তর্ভ েি হনব।  

বাড়ীনত নিরাপদ প্রসব নিনিত করা, িটিল গভ েবতীনদর নচনিত কনর দ্রুত হাসপাতানল পাঠানিার লনেয সরকানর ও 

প্রাইনভে কনমউনিটি নভনিক নস্কল বাে ে এনেিনিন্ট (নসএসনবএ) প্রনেেণ কম েসূনচ চলনে। এ পে েন্ত ৭ হািার ৬২৭ িিনক এ  

প্রনেেণ শদওয়া হনয়নে। তাঁরা  বানড়নত প্রসূনত মানয়নদর দে শসবা প্রদাি করনেি।  

২০১৫ সানলর মনধ্য ৩ হািার নমিওয়াইফ ততনরর কাে েিম বতেমানি চলনে। ইনতামনধ্য ৫৯৬ িি িাস ে ৬-মাস শময়াদী 

নমিওয়াইফারী শকাস ে সম্পন্ন কনরনেি। নতি-বের শময়াদী নমিওয়াফানর শকাস েও চালু করা হনয়নে। বতেমানি ৪৩০ িি প্রনেেণ 

নিনচ্ছি।  

সরকানরর পাোপানে িানতসংন র নবনভন্ন সংস্থা শেমি ইউনিনসফ, ইউএিএফনপএ, নবশ্ব স্বাস্থয সংস্থা এবং নবনভন্ন 

শবসরকানর সংস্থা শেৌেভানব মা ও নেশুস্বাস্থয নবষনয় নবনভন্ন কম েসূনচ বাস্তবায়ি করনে।  

স্বাস্থযনসবার পনরনধ ও মাি বৃনির িন্য প্রনেনেত িিবল একান্ত অপনরহাে ে। স্বাস্থয নবভানগ ইনতামনধ্য আমরা ৪ হািার 

১৩৩ িি সহকানর সািেি এবং নবনসএস পরীোর মাধ্যনম ১ হািার ৯৪৫ িি নচনকৎসক নিনয়াগ শদওয়া হনয়নে। এোড়া ৬ হািার 

৩৯১ িি স্বাস্থয সহকানর এবং ৫২১ িি নচনকৎসা সহকানর নিনয়াগ শদওয়া হনয়নে।  

বতেমাি সরকানরর আমনল শমাে ১ হািার ৭৪৭ িি  স্টাফ িাস ে নিনয়াগ শদওয়া হনয়নে। িানস েং িিেনি বৃনির িন্য ১২টি 

িানস েং ইিনস্টটিউে চালু হনয়নে। িানস েং নেোর মাি বৃনি করার িন্য ৭টি িানস েং ইিনস্টটিউেনক কনলনি উন্নীত করা হনয়নে।  

পনরবার পনরকল্পিা অনধদপ্তনর নবনভন্ন পে োনয় প্রায় ৮ হািার িিবল নিনয়াগ শদওয়া হনয়নে। আরও প্রায় ৭ হািার 

িািার, ৫ হািার িাস ে ও ৩ হািার নমিওয়াইফ নিনয়াগ প্রনিয়া চলমাি রনয়নে।  

গত সানড় ৪ বেনর সারানদনে সরকানর হাসপাতালসমূনহ ৫ হািানররও অনধক েয্যাসংখ্যা বৃনি করা হনয়নে। সরকানর 

নচনকৎসা শসবা নিনিতকরনণর িন্য ৪৭টি শিলা হাসপাতাল, ৫০টি  উপনিলা হাসপাতাল ও অন্যান্য হাসপাতানল শমাে ২৬৭টি 

এযামু্বনলন্স সরবরাহ করা হনয়নে। প্রনত ৬ হািার  গ্রামীণ িিনগাষ্ঠীর শদারনগাড়ায় প্রােনমক স্বাস্থযনসবা শপৌৌঁনে শদওয়ার লনেয 

ইনতামনধ্য ১২ হািার ২৪৮টি কনমউনিটি নিনিনক স্বাস্থযনসবা চালু করা হনয়নে। এসব নিনিনক শসবা প্রদানির িন্য ১৩ হািার ৫০০ 

িি কনমউনিটি শহলে শকয়ার প্রভাইিার নিনয়াগ শদওয়া হনয়নে। এনদর মনধ্য ৬ হািার ৯২৪ িি অে োৎ ৫৩ েতাংে িারী।   

এসব পদনেপ সনত্বও এখিও প্রনত লাখ িীনবত িনন্ম ১৯৪ িি মানয়র মৃতুয হয়। আর প্রনত হািানর িবিাতনকর মৃতুয 

হয় ৩২ িনির। সহস্রাব্দ উন্নয়ি লেযমাো অনুোয়ী ২০১৫ সানলর মনধ্য মাতৃমৃতুয প্রনত লাখ িীনবত িনন্ম ১৪৩, িবিাতনকর মৃতুয 

প্রনত হািানর ২০ এবং দে হানত প্রসনবর হার ৫০ ভানগ উন্নীত করনত হনব। এটি হল আমানদর িন্য বড় চযানলঞ্জ।  

এিন্য স্বাস্থয শসবাদািকারী এবং িীনত নিধ োরকনদর আন্তনরকতা ও নিষ্ঠা এবং সকল পে োনয় িিগনণর সনচতিতা ও 

সনিয় অংেগ্রহণ প্রনয়ািি।  

সরকানরর পাোপানে শবসরকানর উনদ্যািানদর অংেগ্রহণ ও সমনিত প্রয়ানসর মাধ্যনম  মাতৃমৃতুয ও নেশু মৃতুযর হার 

কানিত পে োনয় িানমনয় আিা সম্ভব হনব। আনম দৃঢ়ভানব নবশ্বাস কনর বাংলানদে এমনিনি লেমাোসমূহ অিেনি অবশ্যই সেম 

হনব।  

শুধু িিবল নিনয়াগ ও দেতাবৃনির িন্য প্রনেেণই িয়, শসবা প্রদািকারীনদর উৎসানহত করার িন্য প্রনত বৎসর শেষ্ঠ 

প্রনতষ্ঠািনক িরুনর প্রসূনত শসবা কানি উনল্লখনোগ্য অবদানির িন্য পুরস্কার প্রদাি করা হয়।  



এবারও প্রনতটি নবভাগ শেনক নবনভন্ন পে োনয়র ১টি কনর প্রনতষ্ঠািনক পুরস্কার প্রদাি করা হনচ্ছ। শেসব প্রনতষ্ঠাি পুরস্কার 

শপনয়নে, তানদর পুনরা টিনমর সদস্যবৃন্দনক আনম আন্তনরক অনভিন্দি িািানচ্ছ।  

সবাইনক আবারও ধন্যবাদ।  

শখাদা হানফি।  

িয় বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলানদে নচরিীবী শহাক।  


