
বিএমএ িাবষ িক সম্মেলন উম্মবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাবসনা  

ঢাকা, েবনিার, ২৮ ফাল্গুন ১৪১৭, ১২ মার্ ি ২০১১  

 

বিসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম  

অনুষ্ঠাম্মনর সভাপবি,  

সহকমীবৃন্দ,  

সংসদ সদস্যগণ,  

বিএমএ'র সদস্য বর্বকৎসকবৃন্দ,  

উপবিি সুবধমন্ডলী,  

          আসসালামু আলাইকুম।  

িাংলাম্মদে শমবিম্মকল এম্মসাবসম্ময়েন আম্ময়াবিি ১৯িম িাংলাম্মদে শমবিম্মকল সম্মেলন ও বিম্মেষ িাবষ িক সাধারণ সভা 

২০১১ উম্মবাধন অনুষ্ঠাম্মন উপবিি সিাইম্মক আবম শুম্মভচ্ছা িানাবচ্ছ।  

মহান স্বাধীনিার এই মাম্মস আবম গভীর শ্রদ্ধার সম্মে স্মরণ করবি সি িকাম্মলর সি িম্মশ্রষ্ঠ িাাাবল, িাবির বপিা িেিন্ধু 

শেখ মুবিবুর রহমানম্মক। স্মরণ করবি িািীয় র্ার শনিাম্মক। গভীর শ্রদ্ধা িানাবচ্ছ ৩০ লাখ েহীদ এিং ২ লাখ বনর্ িাবিি মা-

শিানম্মক, র্াঁম্মদর সম্মি িাচ্চ আত্মিযাম্মগ অবিিি হম্ময়ম্মি আমাম্মদর মহান স্বাধীনিা।  

স্মরণ করবি েহীদ অধ্যাপক আলীম শর্ৌধুরী, অধ্যাপক ফিম্মল রাবী, অধ্যাপক োমসুবিন মাহমুদসহ সকল েহীদ 

বর্বকৎসকম্মক। আবম স্মরণ করবি িৎকালীন বিএমএ শনিা িা. বমলনম্মক, র্াঁর আত্মদান নবইম্ময়র আম্মন্দালম্মন গণিম্মন্ত্রর 

অগ্রর্াত্রাম্মক ত্বরাবিি কম্মরবিল।  

সুবধমন্ডলী,  

িাবির বপিা িেিন্ধু শেখ মুবিম্মির স্বপ্ন বিল িনগম্মণর শমৌবলক র্াবহদা বহম্মসম্মি বর্বকৎসা ব্যিিার উন্নবি করা। িাই 

িাংলাম্মদম্মের সংবিধাম্মনর ১৫ অনুম্মচ্ছম্মদ অন্ন, িস্ত্র, আশ্রয় ও বেক্ষার পাোপাবে বর্বকৎসাম্মকও িীিন ধারম্মণর শমৌবলক উপকরণ 

বহম্মসম্মি বর্বিি করা হয়। সংবিধাম্মনর ১৮ অনুম্মচ্ছম্মদও আম্মি, ‘‘িনগম্মণর পুবির স্তর উন্নয়ন ও িনস্বাম্মিযর উন্নবি সাধনম্মক রাষ্ট্র 

অন্যিম প্রাথবমক কিিব্য িবলয়া গণ্য কবরম্মিন...''।  

স্বাধীনিার পর পরই িেিন্ধু যুদ্ধাহি মুবিম্মর্াদ্ধাম্মদর বর্বকৎসার িন্য আম্মমবরকার প্রখ্যাি অথ িম্মপবিক সািিন িক্টর আর 

শি গার্ িসম্মক িাংলাম্মদম্মে আমন্ত্রণ িানান। িেিন্ধুর আহিাম্মন সাড়া বদম্ময় িক্টর গার্ িস সস্ত্রীক িাংলাম্মদম্মে আম্মসন। বিবন ঢাকা, 

ময়মনবসংহ, বসম্মলর্সহ সারাম্মদম্মে পঙ্গু মুবিম্মর্াদ্ধাম্মদর বর্বকৎসা প্রদান কম্মরন।  

পরিিীম্মি িেিন্ধু িক্টর গার্ িসম্মক িাংলাম্মদম্মে একটি হাসপািাল বনম িাম্মণর অনুম্মরাধ কম্মরন এিং িবম শদন। িক্টর 

গার্ িম্মসর িত্ত্বািধাম্মন বরম্মহবিবলম্মর্েন ইসবিটিউর্ এন্ড হসবপর্াল ফর বিম্মিিল্ড (RIHD) িা পঙ্গু হাসপািাল প্রবিবষ্ঠি হয়।  

২০০০ সাম্মল সরকাম্মরর দাবয়ত্ব পালনকাম্মল আবম িক্টর গার্ িসম্মক িাংলাম্মদম্মের িািীয়িা প্রদান কম্মরবিলাম। উবন আি 

শেঁম্মর্ শনই। আবম িাঁর আত্মার োবি কামনা করবি।  

 যুদ্ধবিধ্বস্ত শদম্মের বর্বকৎসা ব্যিিা শঢম্মল সািাম্মনার িন্য িেিন্ধু শদম্মের প্রবিটি থানায় স্বািযম্মকন্দ্র িাপন কম্মরন। 

স্বািযম্মসিাম্মক িনগম্মণর কাম্মি শপৌৌঁম্মি শদন। বর্বকৎসকম্মদর পদমর্ িাদা প্রথম শশ্রণীম্মি উন্নীি কম্মরন। বিএমএ'র নতুন সংবিধানও 

১৯৭৩ সাম্মল প্রণীি হয়।  

শদে র্খন উন্নয়ম্মনর পম্মথ এবগম্ময় র্াবচ্ছল, িখনই ১৯৭৫ সাম্মলর ১৫ই আগি ঘািকরা িাবির বপিাম্মক স্বপবরিাম্মর হিযা 

কম্মর। স্তব্ধ কম্মর শদওয়া হয় শদম্মের অগ্রর্াত্রাম্মক। শদম্মের োসন ক্ষমিায় িম্মস অগণিাবন্ত্রক েবি।   



১৯৯৬-২০০১ শময়াম্মদ শদে পবরর্ালনার দাবয়ত্ব পালনকাম্মল শদম্মের স্বািয ব্যিিার উন্নয়ম্মন অম্মনকগুম্মলা গুরুত্বপূণ ি প্রকল্প 

িাস্তিায়ন কবর। আমরা সারাম্মদম্মের হাসপািালগুম্মলাম্মি ৭ হািার েয্যা বৃবদ্ধ কবর। গ্রাম পর্ িাম্ময় স্বািযম্মসিা বনম্ময় র্াওয়ার িন্য ১৮ 

হািার কবমউবনটি বিবনক িাপম্মনর উম্মযাগ শনই। িারমম্মধ্য ৬ হািার বিবনক র্ালু করা হম্ময়বিল।  

িখন র্ার হািার নিীন বর্বকৎসক র্াকুরী পায়। দুই হািার এর অবধক বর্বকৎসক পম্মদান্নবি ও উচ্চির শেল পায়। 

আমরা বর্বকৎসা র্ন্ত্রপাবির উপর শথম্মক শুল্ক প্রিযাহার কবর। ফম্মল শিসরকাবর খাম্মি হাসপািাল ও বিবনক প্রবিষ্ঠার সুম্মর্াগ সৃবি 

হয়। িনগম্মণর স্বািযম্মসিা পাওয়ার সুম্মর্াগ বৃবদ্ধ পায়।  

২০০১ সাম্মলর বিএনবপ সরকার প্রবিবহংসার িেিিী হম্ময় আমাম্মদর বনম িাণ করা কবমউবনটি বিবনকগুম্মলা িন্ধ কম্মর শদয়। 

িাম্মদর সীমাহীন দুনীবি, লুর্পার্ ও অবনয়ম্মমর কারম্মণ স্বািয খাি শভম্মে পম্মড়।  

এিার দাবয়ত্ব গ্রহম্মণর পর আমরা আিার স্বািযখািম্মক শঢম্মল সািাম্মনা শুরু কম্মরবি। ইম্মিামম্মধ্য ১১ হািার কবমউবনটি 

বিবনক পুনরায় র্ালু হম্ময়ম্মি। িনগণ এর সুফল শভাগ করম্মি।  

ইম্মিামম্মধ্যই ৩৩টি উপম্মিলায় মাতৃস্বািয ভাউর্ার বেম র্ালু করা হম্ময়ম্মি। এ পর্ িি বত্রে হািাম্মরর শিবে নারী এই 

ভাউর্াম্মরর আওিায় সুবিধা শপম্ময়ম্মিন। শিলা হাসপািালগুম্মলাম্মি ৮৭৫টি েয্যা বৃবদ্ধ করা হম্ময়ম্মি।  

শিলা পর্ িাম্ময় হৃদম্মরাগ বর্বকৎসা প্রসাম্মরর িন্য কম্মরানাবর শকয়ার ইউবনর্ িাপন ও হার্ ি সািিাবরর ব্যিিা করা হম্মচ্ছ। 

উপম্মিলা স্বািয শকন্দ্র পর্ িাম্ময় কবিউর্ার ও ইন্টারম্মনর্ সংম্মর্াগ এিং শিলা হাসপািাল পর্ িি ওম্ময়ি কযাম্মমরা শদওয়া হম্ময়ম্মি। 

উপম্মিলা স্বািয কমম্মেক্স ও শিলা হাসপািাম্মল শমািাইল শফাম্মনর মাধ্যম্মম ‘‘শমািাইল শফান স্বািয শসিা'' প্রদান করা হম্মচ্ছ।  

সুবধবৃন্দ,  

আমরা স্বািযখাম্মি িনিল বৃবদ্ধ এিং শূন্যপদ পূরম্মণর িন্য কাি কম্মর র্াবচ্ছ। ইম্মিামম্মধ্য ৪ হািার ৩৩১ িন বর্বকৎসক; 

১ হািার ৭৪৭ িন নাস ি এিং ৬ হািার ৩৯১ িন স্বািয সহকাবর বনম্ময়াগ শদওয়া হম্ময়ম্মি। েীঘ্রই আরও ১৪ হািার স্বািয সহকাবর 

এিং পাঁর্ েিাবধক বর্বকৎসক বনম্ময়াগ শদওয়া হম্মি।  

বিবভন্ন হাসপািাল ও স্বািয কমম্মেম্মক্স ৩২ হািার তৃিীয় ও র্তুথ ি শশ্রণীর কম ির্ারীর বনম্ময়াগ প্রবিয়া র্লম্মি। এিাড়া 

স্বািয খাম্মি প্রথম শশ্রণীর ১ হািার ৪২০টি, ববিীয় শশ্রণীর ৬২টি, তৃিীয় ও র্তুথ ি শশ্রণীর ১ হািার ১৮২টি নুিন পদ সৃবি করা 

হম্ময়ম্মি।  

প্রায় বিন হািার বর্বকৎসকম্মক পম্মদান্নবি ও বসম্মলকেন শগ্রি শদওয়া হম্ময়ম্মি। অন্যান্য কযািাম্মরর সম্মে সামঞ্জস্য সৃবি ও 

পম্মদান্নবি ত্বরাবিি করার উম্মযাগ শনওয়া হম্ময়ম্মি। স্বািয কযািাম্মরর একাম্মিবমক পম্মদ পম্মদান্নবি পদ্ধবি সহি করা হম্মচ্ছ।  

নাবস িং-এর মান বৃবদ্ধম্মি নাস িম্মদর র্াকুবর তৃিীয় শশ্রণী শথম্মক ববিীয় শশ্রণীম্মি উন্নীি করা হম্ময়ম্মি। পাঁর্ হািার নাস ি 

বনম্ময়াম্মগর প্রবিয়া শুরু হম্ময়ম্মি। ১৩টি নতুন নাবস িং স্কুল এিং বিএসবস নাবস িং শকাস ি র্ালু করা হম্ময়ম্মি। শমবিবকল শর্কম্মনালবিিম্মদর 

সংখ্যা বৃবদ্ধর লম্মক্ষয িন্ধ শর্কম্মনালবি স্কুলগুম্মলা র্ালু করা হম্ময়ম্মি।  

সুবধবৃন্দ,  

বিগি দুই িিম্মর সরকাবর পর্ িাম্ময় র্ম্মোম্মর একটি নতুন শমবিম্মকল কম্মলি র্ালু করা হম্ময়ম্মি। কুবিয়া, সািক্ষীরা, 

বকম্মোরগঞ্জ ও রাাামাটিম্মি শমবিম্মকল কম্মলি প্রবিষ্ঠার উম্মযাগ শনওয়া হম্ময়ম্মি। খুলনা ও শগাপালগম্মঞ্জ দুইটি ২৫০ েয্যা বিবেি 

হাসপািাল র্ালু করা হম্ময়ম্মি।  

শিসরকাবর পর্ িাম্ময় বিনটি নতুন শমবিম্মকল কম্মলি, একটি শিন্টাল কম্মলি, বিনটি শহাবমওপ্যাবথক শমবিম্মকল কম্মলি 

এিং ৪০টির শিবে শমবিম্মকল অযাবসিযান্ট শেবনং স্কুল ও ইনবিটিউর্ অি শহলথ শর্কম্মনালবি প্রবিষ্ঠার অনুম্মমাদন শদওয়া হম্ময়ম্মি। 

সরকাবর-শিসরকাবর অংেীদাবরম্মত্বর বভবিম্মি সাভাম্মর শেখ ফবিলাতুম্মন্নসা মুবিি শমম্মমাবরয়াল বিম্মেষাবয়ি হাসপািাল িাপন করা 

হম্মচ্ছ।  

হাসপািালগুম্মলাম্মি ইমাম্মিিবি শসিার মান িাড়াম্মনা হম্ময়ম্মি। শমবিম্মকল কম্মলি ও বিম্মেষাবয়ি হাসপািালগুম্মলাম্মি 

ইউম্মরালবি বিভাগ শখালা হম্ময়ম্মি। সরকাবর ও শিসরকাবর শমবিম্মকল কম্মলম্মি ভবিি প্রবিয়ায় ন্যযনিম মান বনব ি করা হম্ময়ম্মি।  

বিবভন্ন হাসপািাম্মল ২২৩টি নতুন অযামু্বম্মলি বিিরণ করা হম্ময়ম্মি। প্রথমিাম্মরর মি ১০টি শনৌ-অযামু্বম্মলি িয় করার 

উম্মযাগ শনওয়া হম্ময়ম্মি।  



ঢাকা শমবিম্মকল কম্মলি হাসপািাম্মল িান ি ইনম্মর্নবসভ শকয়ার ইউবনর্ র্ালু করা হম্ময়ম্মি।  

বর্বকৎসা োম্মস্ত্র গম্মিষণা শিারদার করার লম্মক্ষয িেিন্ধু শেখ মুবিি শমবিম্মকল বিশ্ববিযালয়ম্মক শসন্টার অি এবক্সম্মলি 

বহম্মসম্মি গম্মড় শিালা হম্মচ্ছ। এ িন্য ৪৮৪ শকাটি র্াকার একটি প্রকল্প হাম্মি শনওয়া হম্ময়ম্মি।  

বর্বকৎসা শক্ষম্মত্র গম্মিষণা কার্ িিম শিারদার করার িন্য আবম সিাইম্মক আহিান িানাই। সরকার এ ব্যাপাম্মর সি 

ধরম্মণর সহায়িা শদম্মি। আবম শিসরকাবর প্রবিষ্ঠান বিম্মেষ কম্মর বিবভন্ন ওষুধ শকািাবনগুম্মলাম্মক গম্মিষণা কাম্মি সহায়িা দাম্মন 

এবগম্ময় আসার িন্য আহিান িানাবচ্ছ।  

শমৌবলক গম্মিষণার পাোপাবে প্রাম্ময়াবগক গম্মিষণাও করম্মি হম্মি। র্াম্মি শরাগীরা কম খরম্মর্ বর্বকৎসা শপম্মি পাম্মর।  

শরাগ বনরামম্ময়র শর্ম্ময় শরাগ র্াম্মি না হয় শস বদম্মক নির বদম্মি হম্মি। কমুযবনটি শমবিবসম্মনর প্রবি আরও গুরুত্ব শদওয়া 

প্রম্ময়ািন। বর্বকৎসম্মকর মম্মধ্য গ্রাম্মম শথম্মক সাধারণ মানুষম্মক শসিা শদওয়ার মানবসকিা গম্মড় তুলম্মি হম্মি।  

শদম্মের প্রবিিন্ধী িনম্মগাষ্ঠীর কল্যাম্মণ আমরা প্রবিিন্ধী শি-শকয়ার শসন্টার এিং প্রবিিন্ধী কমম্মেক্স িাপন করার উম্মযাগ 

বনম্ময়বি। িেিন্ধু শেখ মুবিি শমবিকযাল বিশ্ববিযালম্ময় শসন্টার ফর বনউম্মরা শিম্মভলপম্মমন্ট এন্ড অটিিম ইন বর্লম্মেন র্ালু করা 

হম্ময়ম্মি। আমার কন্যা বেশু মম্মনাবিম্মেষজ্ঞ সায়মা ওয়াম্মিদ পুতুল শদম্মের প্রবিিন্ধী বেশুম্মদর উন্নয়ম্মন কাি করম্মি। মা-িািার 

পাোপাবে বর্বকৎসকরাও একটু র্ত্নিান হম্মল অম্মনক বেশুই অটিিম শথম্মক মুবি শপম্মি পাম্মর।  

অপুবি সমস্যার সমাধাম্মন িািীয় পুবি কার্ িিমম্মক ১২৩টি উপম্মিলায় সম্প্রসাবরি করা হম্ময়ম্মি।  

মানসেি ঔষধ উৎপাদন বনব ি করম্মি ঔষধ প্রোসম্মনর সাংগঠবনক উন্নয়ন করা হম্ময়ম্মি। োগ শর্বিং ল্যািম্মরর্বরম্মক 

আিিিাবিক মাম্মন উন্নীি করার উম্মযাগ শনওয়া হম্ময়ম্মি।  

আমাম্মদর ঔষধ বেল্প একটি অিযি সম্ভািনাময় খাি। শদম্মে প্রম্ময়ািনীয় ঔষম্মধর েিকরা ৯৭ ভাগ শদেীয় উৎপাদন 

শথম্মক শমর্াম্মনা হম্মচ্ছ। প্রায় ৮০টি শদম্মে আমাম্মদর ঔষধ রপ্তাবন হম্মচ্ছ। ৪ শকাটি িলাম্মরর শিবে রপ্তাবন হম্ময়ম্মি।  

কম্ময়কটি ঔষধ শকািাবন শদম্মে প্রথমিাম্মরর মি ভযাকবসন উৎপাদন করম্মি র্াম্মচ্ছ। এ উৎপাদনম্মক ভযার্মুি রাখা 

হম্ময়ম্মি। ভযাকবসন শর্বিং এর িন্য ল্যািম্মরর্বর িাপম্মনর উম্মযাগ শনওয়া হম্ময়ম্মি।  

িাংলাম্মদে শমবিম্মকল অযান্ড শিন্টাল কাউবিল অযাক্ট প্রণীি হম্ময়ম্মি। নতুন িািীয় স্বািযনীবি প্রণয়ন চূিাি পর্ িাম্ময় 

রম্ময়ম্মি। আধুবনক বর্বকৎসা জ্ঞান অিিম্মনর লম্মক্ষয শিসরকাবর বর্বকৎসকম্মদর প্রবেক্ষম্মণর ব্যিিা করা হম্মি।  

সরকাবর শমবিম্মকল কম্মলিগুম্মলাম্মি বেক্ষম্মকর স্বল্পিা আম্মি। অবর্ম্মরই িা সমাধান করা হম্মি।    

সুবধবৃন্দ,  

স্বািযম্মসিাম্মক অবধক কার্ িকর ও শর্কসই করার লম্মক্ষয আমরা বেক্ষা ও সামাবিক খািগুম্মলার উন্নয়নম্মক অগ্রাবধকার 

বদবচ্ছ। বেক্ষাম্মক্ষম্মত্র গুণগি পবরিিিন আনার িন্য একটি বিজ্ঞানসেি, যুম্মগাপম্মর্াগী বেক্ষানীবি প্রণয়ন কম্মরবি।  

আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযসমূহ অিিম্মন বিবভন্নমুখী কম িসূবর্ িাস্তিায়ন করবি। িাংলাম্মদম্মের সম্প্রসাবরি টিকাদান 

কম িসূবর্র সাফল্য এখন বিম্মশ্বর অম্মনক উন্নয়নেীল ও স্বম্মল্পান্নি শদম্মের িন্য অনুকরণীয় দৃিাি। বেশু মৃতুয হার হ্রাম্মস সাফম্মল্যর িন্য 

িাবিসংঘ এমবিবি-৪ পুরোর লাভ কম্মরম্মি। এমবিবি-৫ অিিম্মনও আমরা শিে এবগম্ময় র্াবচ্ছ। মাতৃমৃতুযর অনুপাি এখন এক লাম্মখ 

১৯৪ িন।  

বর্বকৎসকবৃন্দ,  

িাোবল িাবির ইবিহাম্মস আপনাম্মদর অনন্য ভূবমকা রম্ময়ম্মি। িাংলাম্মদে শমবিম্মকল এম্মসাবসম্ময়েন আমাম্মদর শদম্মের 

একটি ঐবিহযিাহী সংগঠন। অিীম্মি এই সংগঠন সাফল্যিনকভাম্মি বর্বকৎসকম্মদর শনতৃত্ব বদম্ময়ম্মিন। মুবিযুদ্ধসহ সকল সংগ্রাম্মম 

আপনারা িনগম্মণর সম্মে একাত্ম হম্ময় লড়াই কম্মরম্মিন। আবম আো কবর আপনারা এই ঐবিম্মহযর ধারািাবহকিা রক্ষা করম্মিন।       

বর্বকৎসা একটি মহৎ শপো। আপনাম্মদর কাম্মি মানুম্মষর প্রিযাো অম্মনক। সম্মি িাচ্চ শপোগি বনষ্ঠা ও দক্ষিার মাধ্যম্মমই 

শকিল শস প্রিযাো পূরণ সম্ভি। আপনারা আি এ পর্ িাম্ময় এম্মসম্মিন এম্মি সিম্মর্ম্ময় শিবে বিবনম্ময়াগ কম্মরম্মি এ শদম্মের িনগণ। িাই 

িনগণম্মক শসিা শদওয়াই আপনাম্মদর প্রধান ব্রি হওয়া উবর্ি।  



আপনাম্মদর সকম্মলর প্রম্মর্িার মাধ্যম্মম আমরা বভেন-২০২১ িাস্তিায়ন করম্মি িদ্ধপবরকর। ২০২১ সাম্মল আমরা র্খন 

স্বাধীনিার সুিণ ি িয়িী উদর্াপন করি িখন িাংলাম্মদে হম্মি একটি উন্নি রাষ্ট্র। এভাম্মিই আমরা িেিন্ধুর স্বম্মপ্নর শসানার িাংলা 

প্রবিষ্ঠা করম্মি র্াই।  

এই িাবষ িক সম্মেলম্মনর মাধ্যম্মম আপনাম্মদর সাংগঠবনক ও বিজ্ঞাবনক মিবিবনময় সফল শহাক। এ আো ব্যি কম্মর 

আবম এই সম্মেলম্মনর শুভ উম্মবাধন শঘাষণা করবি।  

শখাদা হাম্মফি।  

িয় িাংলা, িয় িেিন্ধু।  

িাংলাম্মদে বর্রিীিী শহাক ।  

..... 


