
কলেজ অব ফিফজফিয়ানস্ নতুন ভবলনর ফভফিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শিখ হাফিনা  

ঢাকা, মঙ্গেবার, ১১ জ্জৈষ্ঠ ১৪১৭, ২৫ শম ২০১০  

 

ফবিফমল্লাফহর রাহমাফনর রাফহম  

িম্মাফনত িভাপফত,  

িহকমীবৃন্দ,  

কূটনীফতকবর্ গ,  

কাউফিের, শিলো শমম্বারর্ণ,  

উপফস্থত সুফধমন্ডেী,  

আিিাোমু আোইকুম।  

কলেজ অব ফিফজফিয়ানস্ এর নতুন ভবলনর ফভফিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠালন উপফস্থত িবাইলক আফম আন্তফরক শুলভচ্ছা 

জানাই।  

িব গকালের িব গলেষ্ঠ বাঙাফে, জাফতর জনক বঙ্গবন্ধু শিখ মুফজবুর রহমান-এর স্বলের িিে বাস্তবায়ন এই কলেজ। ফতফন 

১৯৭২ িালের ৬ জুন এই কলেজ প্রফতষ্ঠা কলরন।  

এই কলেলজর শিলো ও শমম্বারর্ণ শেলির উপলজো স্বাস্থৈ কমলেক্স শেলক শুরু কলর িকে শমফিকৈাে কলেজ ও 

ইনফিটিউলট ফিক্ষকতা ও স্বাস্থৈ শিবা শপিায় ফবলিষজ্ঞ ফিফকৎিক ফহলিলব সুনালমর কাজ করলেন। তালেরলক আফম অফভনন্দন 

জানাফচ্ছ।  

বাাংোলেি কলেজ অব ফিফজফিয়ানস্ এন্ড িাজগনস্ আন্তজগাফতক মানিম্পন্ন স্নাতলকাির পর্ গালয়র িলব গাচ্চ প্রফতষ্ঠান। শেলির 

ফিফকৎিা ফবজ্ঞালনর উন্নততর ফিক্ষার প্রিার ও উন্নয়ন এবাং ফবলিষজ্ঞ ফিফকৎিক জ্তফরলত এ কলেজ গুরুত্বপূণ গ অবোন শরলখ 

িলেলে।  

আন্তজগাফতক পফরমন্ডলে ফবফিফপএি আজ একটি প্রফতফষ্ঠত নাম। এই কলেলজর বহু FCPS ও MCRS শিলো 

পৃফেবীর ফবফভন্ন শেলি সুনালমর িালে োফয়ত্ব পােন করলেন।  

আফম শজলন খুফি হলয়ফে শর্, অদ্যাবফধ ফবলিষজ্ঞ ফিফকৎিক ফহলিলব এই কলেলজর শিলোর িাংখ্যা ২ হাজার ৭৬০ জন 

এবাং িেস্য িাংখ্যা ১ হাজার ৮৬৮ জন। বাাংোলেলির ফিফকৎিকলের আন্তজগাফতক অঙ্গলন সুনাম আলে। ফবফভন্ন শেলি বাাংোলেলির 

ফিফকৎিকলের িাফহো রলয়লে। আমরা তালেঁরলক উন্নত প্রফিক্ষণ ফেলয় ইউলরাপ, আফিকার ফবফভন্ন শেলি পাঠালত পাফর।  

ফপ্রয় ফিফকৎিকবৃন্দ,  

আপনারা ফিফকৎিার মত মহান শপিায় ফনলয়াফজত। শরার্াক্রান্ত মানুষ অিহায় অবস্থায় আপনালের কালে আলি শরার্মুফির 

আিায়। আপনালের োফয়ত্ব, ফিফকৎিা ফেলয় মানুলষর শরার্র্ন্ত্রণা োঘব করা।  

          আপনালের মলন রাখলত হলব, এলেলির শবিীরভার্ মানুষ র্রীব। তাঁরা গ্রালম বাি কলর। শবিী টাকা খরি কলর তাঁলের পলক্ষ 

ফিফকৎিা শিবা শনওয়া িম্ভব নয়। ফিফকৎিা শিবা র্ালত র্রীব মানুলষর কালে িহজেভৈ হয়, শি ব্যবস্থা আপনালের করলত হলব।  

       মলন রাখলবন, আপনালক একজন েক্ষ ফিফকৎিক বানালত এ শেলির প্রফতটি মানুলষর ফবফনলয়ার্ রলয়লে। উন্নত ও র্োর্ে শিবা 

ফেলয় শি ঋণ পফরলিাধ করা আপনার পফবত্র োফয়ত্ব।  

বাাংোলেি আওয়ামী েীর্ র্ণমানুলষর জন্য কাজ কলর। আমরা জনর্লণর শিবক ফহলিলব েে কফর এবাং আমরা র্খনই 

িরকার র্ঠন কফর তখন িাধারণ মানুলষর ভালযান্নয়লনর জন্য িব গাত্মক প্রলিষ্টা শনই। এই েক্ষৈ ফনলয় আমরা শেি পফরিােনা কফর।  

ফবর্ত ১৯৯৯ শেলক ২০০১ শময়ালে িরকালর োকাকােীন আমরা এলেলির স্বাস্থৈ ব্যবস্থার উন্নয়লন অলনকগুলো পেলক্ষপ 

ফনলয়ফেোম।   



         িলে স্বাস্থৈখালতর সূিকিমূলহ উলল্লখলর্ায অগ্রর্ফত অজগন িম্ভব হলয়ফেে। িারালেলি হািপাতােিমূলহ ৭০০০ িয্যা 

বাফিলয়ফেোম।  

            ফপফজ হািপাতােলক বঙ্গবন্ধু শিখ মুফজব শমফিলকে ফবশ্বফবদ্যােয় ফহলিলব রূপান্তফরত কলর শেলির িব গপ্রেম শমফিকৈাে 

ফবশ্বফবদ্যােয় প্রফতষ্ঠা কলরফেোম। শিখালন আমরা নতুন নতুন র্ন্ত্রপাফত এলন শেই। শিই িময় আমরা শমফিকৈাে র্ন্ত্রপাফত 

আমোফনর ট্যাক্স কফমলয় শেই। আমালের েক্ষৈ ফেে, এর িলে আমালের ফিফকৎিা ব্যবস্থা উন্নত হলব। শেলির শোক শেলিই উন্নত 

ফিফকৎিা পালব। নতুন নতুন ফিফনক িালু করলত ফবফনলয়ার্কারীরা উৎিাফহত হলব। িাকফরর িাংস্থান হলব।  

ফবএনফপ-জামাত শজাট িরকালরর িমলয় অফনয়ম, দুনীফত আর অব্যবস্থার কারলণ স্বাস্থৈ ব্যবস্থা শভলঙ্গ পিার উপক্রম 

হলয়ফেে।  

িবলিলয় শবিী ক্ষফতগ্রস্ত হলয়লে শমফিলকে ফিক্ষা ব্যবস্থা। প্রলয়াজনীয় ফিক্ষলকর ব্যবস্থা না কলর র্ত্রতত্র শপাি গ্রাজুলয়ট 

শকাি গ শখাো হলয়ফেে। ভফতগ করালনা হলয়ফেে েেীয় কৈািারলের।  

িারালেলি ১০ হাজালররও শবিী কফমউফনটি ফিফনক স্থাপন কলরফেোম। ফবএনফপ-জামায়াত শজাট িরকার রাজননফতক 

প্রফতফহাংিার বিবতী হলয় শিগুলো বন্ধ কলর ফেলয়ফেে। জনর্লণর শোরলর্ািায় ফিফকৎিা শিবা শপ ৌঁলে শেওয়া হলয়ফেে। তারা তা বন্ধ 

কলর ফেে। তারা র্ফে মানুলষর জন্য রাজনীফত কলর তাহলে এই উলদ্যার্ শকন বন্ধ করে?  

গ্রালমর মানুলষরও ফিফকৎিা পাওয়ার অফধকার রলয়লে। ফিফকৎিকলের প্রফত অনুলরাধ, আপনারা গ্রালমর মানুলষর ফেলক 

তাকান। শুধু ঢাকা শকফিক িাকফর করলে গ্রালমর েফরদ্র মানুষ বফিত হলব। আপনারা শর্মন গ্রালম শর্লয় ফিফকৎিা করলবন, শতমফন 

আপনালের জুফনয়রলেরলকও বেলবন গ্রামািলে শর্লত। এমনফক উপলজো পর্ গালয়ও ফিফকৎিক িাংকট রলয়লে। আমরা নতুন 

ফিফকৎিক ফনলয়ার্ শেওয়ার প্রফক্রয়া হালত ফনলয়ফে।  

এবার োফয়ত্ব শনওয়ার পর আমরা শিগুলোলক িালু করার উলদ্যার্ গ্রহণ কলরফে। গ্রামািলে ফিফকৎিক িঙ্কট িমাধালনর 

জন্য ৪০০০ ফিফকৎিক ফনলয়ালর্র প্রফক্রয়া িেলে। খুব ফির্ফর্রই তালের ফনলয়ার্ শেওয়া হলব। প্রায় ৩ হাজার নালি গর পে খাফে 

আলে। শিখালনও ফনলয়ার্ শেওয়ার ব্যবস্থা শনওয়া হলচ্ছ। শেলি শবিরকাফর ফিফনক শখাো হলচ্ছ, ফকন্তু শিই তুেনায় নাি গ জ্তফর হলচ্ছ 

না। শুধু ফিফনক কলর ব্যবিা করলেই হলব না, নাি গ প্রফিক্ষলণরও ব্যবস্থা ফনলত হলব।  

আমরা জাতীয় স্বাস্থৈনীফতলক যুলর্াপলর্ার্ী করার উলদ্যার্ গ্রহণ কলরফে। সুফনফে গষ্ট ফনয়মনীফতর মলে আমরা প্রিািন 

পফরিােনা করলত িাই।  

ফপ্রয় ফিফকৎিকবৃন্দ,  

িারালেলি শমফিলকে কলেজ হািপতাে, শজো হািপাতালে শরার্ীলের শিবার মান ফবলিষ কলর জরুফর ফিফকৎিা 

কার্ গক্রমলক আরও শজারোর করলত হলব। এ প্রিলঙ্গ আফম িম্মাফনত ফিফকৎিকলের ফনয়মনীফতর প্রফত আরও েদ্ধািীে হওয়ার জন্য 

আহবান জানাই। ২০১৫ িালের মলে Millennium Development Goal অজগন স্বাস্থৈখালতর উন্নয়লনর উপর 

বহুোাংলি ফনভ গরিীে।  

তাই স্বাস্থৈখালতর উন্নয়লনর উপর ফবলিষ নজর ফেলত হলব। মালয়র সুস্বাস্থৈ ফনফিত করলত হলব। মা ও ফিশু মৃতুৈর হার 

কমালত হলব। সুলপয় পাফনর িরবরাহ ফনফিত করলত হলব। এইিআইফভ/এইিি, ম্যালেফরয়া, র্ক্ষা ইতৈাফে শরালর্র ফবস্তার শরাধ 

করলত হলব।  

ফিফকৎিকলের প্রফত আমার অনুলরাধ - শপিার প্রফত আস্থািীে ও অফবিে শেলক অফজগত জ্ঞান ও অফভজ্ঞতা ফেলয় প্রতৈন্ত 

অিলের েফরদ্র জনলর্াষ্ঠীর শিবায় কাজ করুন।  

স্বাস্থৈ খালত প্রফিফক্ষত ও েক্ষ মানবিম্পে জ্তফরলত ফবলিষ কলর ফবলিষজ্ঞ ফিফকৎিলকর অভাব পূরলণ িরকালরর 

পািাপাফি ফবফিফপএি অতৈন্ত গুরুত্বপূণ গ ভূফমকা পােন করলে।  

ভফবষ্যলতও ফবলিষজ্ঞ ফিফকৎিক জ্তফরলত এ কলেজ র্ালত আরও কার্ গকর ভূফমকা রাখলত পালর শি জন্য আমালের 

িরকালরর িাফব গক িহলর্াফর্তা অব্যাহত োকলব।  

কারণ আমরা শেলির গ্রামীণ র্রীব ও দুুঃখী মানুলষর শোরলর্ািা পর্ গন্ত ফবলিষজ্ঞ ফিফকৎিা শিবা শপ ৌঁোলত িাই।  



আফম ফবশ্বাি কফর, এ শেলির ফিফকৎিকর্ণ একফেন আধুফনক ফিফকৎিা ফবজ্ঞালন পর্ গাপ্ত র্লবষণা ও উন্নত প্রফিক্ষলণর 

মােলম মানিম্মত জ্ঞান অজগন কলর উন্নত ফবলশ্বর িালে তাে ফমফেলয় িেলত িক্ষম হলব।  

২০২১ িালে আমরা বাাংোলেলির স্বাধীনতার সুবণ গ জয়ন্তী পােন করলত র্াফচ্ছ। ২০২১ িালে আমরা একটি ক্ষুধা, োফরদ্র ও 

ফনরক্ষরতামুি বাাংোলেি র্লি তুেলত িাই।  

আমালের েক্ষৈ - ২০২১ িালের মলে িকে প্রকার িাংক্রামক ব্যাফধ ফনমু গে করা। নার্ফরকলের মানিম্মত পুফষ্টিাফহো 

ফনফিত করা।  

আমরা িাই, ২০২১ িালের মলে ফিশুমৃতুৈর হার বতগমালনর হাজালর ৫৪ শেলক ১৫ শত কফমলয় আনলত। মাতৃমৃতুৈর হার 

৩.৮ িতাাংি শেলক কফমলয় ১.৫ িতাাংলি কফমলয় আনলত। '৯৬ িালে আমরা র্ি আয়ু শপলয়ফেোম ৫৭ বের, আমরা শিটা ৬৪-শত 

উন্নীত কফর। এবার আমরা িাই তালক ৭০ এর শকাঠায় উন্নীত করলত।  

এই েক্ষৈ পূরলন িরকালরর পািাপাফি আপনালেরও এফর্লয় আিলত হলব।  

জাফতর জনক বঙ্গবন্ধু শিখ মুফজব শর্ শিানার বাাংোর স্বে শেলখফেলেন আমরা শি শিানার বাাংো র্িলত িাই। আসুন 

আমরা িকলে ফমলে জাফতর জনলকর স্বে বাস্তবায়লন ফনলজলেরলক উৎির্ গ কফর। আপনালের জায়র্া এবাং ভবন ফনম গালণর অে গ 

িাংকলটর কো আফম শজলনফে। এই ভবলনর পালি শর্ জায়র্া ফনলয় িমস্যা আলে তা িমাধালনর জন্য িাংফিষ্টলের বলে শেব। আর 

এই ভবলনর ফনম গালণর জন্য, আপনারা জালনন শর্, আমরা র্রীব শেি। িাইলেই পর্ গাপ্ত বালজট বরাদ্দ ফেলত পাফর না। তারপরও 

আপাতত এর জন্য ১০ শকাটি টাকা অনুোলনর শঘাষণা ফেফচ্ছ।  

আফম িবাইলক আবারও ধন্যবাে জাফনলয় আমার বিব্য শিষ করফে।   

শখাো হালিজ  

জয় বাাংো, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংোলেি ফিরজীবী শহাক।  

--- 


