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সশখ হোড নো  
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ডব ডেল্লোডহর রোহেোডনর রোডহে  

 

 ম্মোডনত  ভোপডত,  

 হেেীবৃন্দ,  

ডিডেৎ েবৃন্দ,  

সুডধবৃন্দ।  

 

আ  োলোমু আলোইকুে।  

 

শহীদ স োহ রোওয়োদী সেডিকেল েকলকজর নবডনডে িত ভবন উকবোধন অনুষ্ঠোকন উপডিত  বোইকে আেোর আন্তডরে শুকভচ্ছো।  

আেোকদর জোতীয়  ং কদর ডবশ্বডবখ্যোত িপডত লুই েোন-এর িোপতয শশলীকত শহীদ স োহ রোওয়োদী হো পোতোল ডনে িোণ 

েরো হয়। ২০০৬  োকল এখোকন শহীদ স োহ রোওয়োদী সেডিকেল েকলজ প্রডতডষ্ঠত হয়।  

রোজধোনী ঢোেোর উত্তরোংকশর েোনুকষর ক্রেবধ িেোন ডিডেৎ ো িোডহদো সেটোকনোর জন্য ১৯৯৬  োকল শহীদ স োহ রোওয়োদী 

হো পোতোলকে আেরো ৭৫ শয্যো সেকে ৩৭৫ শয্যোয় উন্নীত েডর। ১৯৯৭  োকলর ২রো ডিক ম্বর হো পোতোকলর নতুন ভবন উকবোধন 

েকরডিলোে।  

১৯৯৯  োকল ডিডেৎ ো ডশক্ষো  ম্প্র োরণর লকক্ষয এখোকন সেডিকেল েকলজ প্রডতষ্ঠোর নীডতগত ড দ্ধোন্ত গ্রহণ েডর এবং 

সহোক ন শহীদ স োহ রোওয়োদী নোকেই সেডিকেল েকলজ প্রডতষ্ঠো েরোর প্রস্তোব উপিোপকনর পরোেশ ি সদই। আডে সজকন আনডন্দত সে 

েকলকজর প্রেে ব্যোকির িোত্রিোত্রীরো এবোর িোক্তোর হকয় সবর হকয়কি এবং ইন্টোন িশীপ সেডনং শুরু েকরকি।  

সুডধবৃন্দ,  

বোংলোকদশ আওয়োেী লীগ েখনই  রেোর পডরিোলনোর দোডয়ত্ব সপকয়কি তখনই সদকশর  োধোরণ েোনুকষর জন্য ডনরল ভোকব 

েোজ েকরকি। এবোর আেরো স্বোিযক বো খোকত ব্যোপে উন্নয়ন েোে িক্রে বোস্তবোয়ন েরডি।  

আেরো ইকতোেকে ৫ হোজোর ৭৪৩ জন নবীন ডিডেৎ ে হ স্বোিযখোকত ৪৫ হোজোর জনবল ডনকয়োগ ডদকয়ডি।  

দীঘ িডদন ধকর ডিডেৎ েকদর পকদোন্নডত বন্ধ ডিল। ইকতোেকে ৭৮৬ জকনর পকদোন্নডত সদওয়ো হকয়কি। অডিকরই সেোগ্য  েল 

ডিডেৎ েগণ তঁকদর েোডিত পকদ পকদোন্নডত পোকবন। নো িকদর পদেে িোদো ৩য় সেণী সেকে ২য় সেণীকত উন্নীত েরো হকয়কি।  

ঢোেো শহকরর ক্রেবধ িেোন িোডহদো সেটোকত ২টি ৫০০ শয্যোর হো পোতোল ডনে িোণ চূড়োন্ত পে িোকয়। ঢোেো সেডিকেল েকলজকে 

ডবশ্বডবদ্যোলকয় উন্নীত েরোর ড দ্ধোন্ত হকয়কি।  

সেউ সেউ নো বুকেই এর ডবকরোডধতো েরকিন। ডপডজ হো পোতোলকে বঙ্গবন্ধু সেডিকেল ডবশ্বডবদ্যোলয় েরোর  েয়ও এেই 

ধরকনর ডবকরোডধতো েরো হকয়ডিল। ডপডজ হো পোতোলকে ডবশ্বডবদ্যোলয় েরোর ফকল েোরও সেোন অসুডবধো হকয়কি বকল সতো আডে 

শুডনডন। বরং জনগণ উন্নত ডিডেৎ ো সুডবধো পোকচ্ছ।  

সদকশর অবকহডলত অঞ্চকল ৫টি সেডিকেল েকলজ িোপন েরো হকয়কি। ডভডিও েনফোকরকের েোেকে প্রতযন্ত অঞ্চকলর 

জনকগোডষ্ঠকে উন্নততর ডিডেৎ ো স বোর ব্যবিো েরো হকয়কি।  



 রেোডর হো পোতোকল শতোডধে ধরকনর ঔষধ ডবনোমূকে সদওয়ো হকচ্ছ।  রেোডর সেডিকেল েকলকজ ভডতির আ ন ংখ্যো ৩ 

হোজোর ৩৪০ এ উন্নীত েরো হকয়কি। সব রেোডর সেডিকেল েকলকজ ভডতির নীডতেোলো প্রণয়ন েরো হকয়কি।  

গ্রোেীণ জনকগোষ্ঠীর স্বোিযক বো ডনডিত েরকত প্রোয় ১৩ হোজোর েডেউডনটি ডিডনে পুনরোয় িোলু েরো হকয়কি। এগুকলো 

ডবএনডপ-জোেোত সজোট  রেোর বন্ধ েকর ডদকয়ডিল।  

১৩৬টি ইউডনয়কন ইউডনয়ন স্বোিয ও পডরবোর েেোণ সেন্দ্র ডনডে িত হকয়কি। ২০০টি ডনে িোকণর েোজ িলকি।  

৩০১টি উপকজলো স্বোিয েেকেক্সকে ৩১ সেকে ৫০ শয্যোয় উন্নীত েরো হকয়কি। ১০৯টি উপকজলো স্বোিয েেকেক্সকে ৫০ 

শয্যোয় এবং ডতনটি উপকজলো স্বোিয েেকেক্সকে ৫০ সেকে ১০০ শয্যোয় উন্নীত েরোর েোজ িলকি।  

নতুন ১২টি উপকজলোয় ৩১ শয্যোডবডশষ্ট নতুন হো পোতোল ডনে িোণ েরো হকয়কি সেগুকলোকে ৫০ শয্যোয় উন্নীত েরো হকব।  

সজলো পে িোকয়র ডতনটি হো পোতোল ৫০ সেকে ১০০ শয্যোয় উন্নীত েরো হকয়কি। ১৮টি সজলো হো পোতোলকে ২৫০ শয্যোয় 

উন্নীত েরোর পডরেল্পনো গৃহীত হকয়কি।  

সগোপোলগকে সশখ  োকয়রো খোতুন সেডিকেল েকলজ ও হো পোতোল এবং সশখ ফডজলোতুন সনিো মুডজব িক্ষু হো পোতোল ও 

প্রডশক্ষণ প্রডতষ্ঠোন িোপন েরো হকয়কি।  

খুলনোয় ডবএনডপ-জোেোত আেকল বন্ধ হকয় েোওয়ো সশখ আবু নোক র ডবকশষোডয়ত হো পোতোল িোলু েকরডি।  

৫টি ইনডিটিউট অব সহলে সটেকনোলডজ ডনে িোণ েরো হকয়কি। আরও ১০টি ইনডিটিউট ডনে িোকণর পডরেল্পনো সনওয়ো 

হকয়কি।  

িট্টগ্রোকে নোড ং েকলজ িোডপত হকয়কি। েোডনেগকে এেটি নোড িং সেডনং ইনডিটিউট ডনে িোণোধীন। আরও ৬টি নতুন 

নোড িং েকলজ ও ১৫টি নোড িং ইনডিটিউটকে নোড িং েকলকজ উন্নীত েরোর পডরেল্পনো গৃহীত হকয়কি।  

ডশশু মৃতুযর হোর হ্রোক   োফকের জন্য আেরো জোডত ংকঘর এেডিডজ-৪ পুরস্কোর লোভ েকরডি। নোরী ও ডশশু স্বোিয উন্নয়কন 

তথ্য প্রযুডক্ত ব্যবহোকর  োফকের স্বীকৃডতস্বরূপ ২০১১  োকল জোডত ংঘ  োউে- োউে পুরস্কোর অজিন েডর। এই  োফকের অন্যতে 

দোবীদোর আেোকদর ডিডেৎ ে  েোজ।  

শহীদ স োহ রোওয়োদী হো পোতোকলর শয্যো  ঙ্কট েেোকনোর জন্য এটিকে ৮৫০ শয্যোর হো পোতোকল উন্নীত েরোর ডবষয়টি 

আেোকদর ডবকবিনোধীন আকি।  

এ েকলকজর িোত্রিোত্রীকদর আবো ন  ঙ্ককটর ডবষয়টি আেোর জোনো আকি। আেরো সহোকিল ডনে িোকণর জন্য অে ি বরোদ্দ 

েকরডিলোে। ডেন্তু আইনগত জটিলতোর েোরকণ এতডদন তো বোস্তবোয়ন েরো  ম্ভব হয়ডন। এখন স   েস্যো সেকট সগকি।  

আডে  ংডিষ্ট ডবভোগকে অগ্রোডধেোর ডভডত্তকত সহোকিকলর বডধ িতেরকণর েোজ  ম্পন্ন েরোর ডনকদ িশ ডদডচ্ছ।  

ডপ্রয় ডিডেৎ েবৃন্দ,  

স্বোিযক বোয়  রেোডর সুকেোগসুডবধো বোড়োকলই সেবল েোনুকষর স্বোিযক বো পোওয়ো ডনডিত হয় নো। েঁরো স্বোিযক বো ডদকবন 

অে িোৎ ডিডেৎ েগণ েডদ তঁকদর সপশো এবং দোডয়কত্বর প্রডত েত্নবোন নো হন, তোহকল জনগণ তঁকদর প্রতযোডশত স বো পোকবন নো।  

আপনোরো আন্তডরে হকল, েে সুকেোগ-সুডবধোকতও অকনে  েয় সবডশ স বো সদওয়ো  ম্ভব। আপনোকদর েোরও েোরও 

দোডয়কত্ব অবকহলোর ব্যোপোকর এর আকগ আডে অকনেবোর স্মরণ েকর ডদকয়ডি। আপনোরো ডনকজরোই েডদ  কিতন হন, ডনষ্ঠোবোন হন, 

তোহকল  োধোরণ েোনুকষর স বো পোওয়ো অকনে  হজ হয়।  

েকন রোখকবন, আপনোকদর সপশো অন্যকদর সেকে আলোদো। েোনুষ সরোগেন্ত্রনোয় েোতর হকয় আপনোকদর েোকি আক  মুডক্তর 

আশোয়। তঁরো তোৎক্ষডণেভোকব েন্ত্রণোর লোঘব িোয়। স খোকন  োেোন্য অবকহলো বো গোডফলডত েোনুকষর সভোগোডন্ত বোড়োয়।  

আডে আশো েডর সপশোর প্রডত আপনোরো েত্নবোন সেকে সরোগোক্রোন্ত েোনুকষর  কব িোচ্চ স বো ডনডিত েরকবন।  বোইকে 

আবোরও আন্তডরে ধন্যবোদ।    

সখোদো হোকফজ।  

জয় বোংলো  জয় বঙ্গবন্ধু  

বোংলোকদশ ডিরজীবী সহোে।  

... 


