
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেজিক্যাল জবশ্বজবদ্যালয় -  

জিজিএইচআই-এর উদ্বাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

োননীয় প্রধানেন্ত্রী  

শেখ হাজিনা  

আইজিজি, প্রধানেন্ত্রীর ক্ার্ যালয়, বুধবার, ২৩ চচত্র ১৪১৭, ০৬ এজপ্রল ২০১১  

 

জবিজেল্লাজহর রাহোজনর রাজহে  

িহক্েীবৃন্দ,  

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেজিক্যাল জবশ্বজবদ্যালদ্য়র উিাচার্ য,  

রক্দ্েলার োউদ্েেদ্নর শপ্রজিদ্িন্ট, জেি জুজিথ রজিন,  

সুজধেেলী,  

আিিালামু আলাইকুে And Very Good Morning.  

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেজিক্যাল জবশ্বজবদ্যালদ্য়র অধীদ্ন জিিার্ যদ্েন্ট অব িাবজলক্ শহলথ এে ইনেরদ্েটিক্স এর উদ্বাধন 

অনুষ্ঠাদ্ন িবাইদ্ক্ আজে আন্তজরক্ শুদ্ভচ্ছা িানাজচ্ছ।  

জচজক্ৎিা শিবার োদ্নান্নয়দ্ন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেজিক্যাল জবশ্বজবদ্যালয় এই গুরুত্বপূণ য জবভাগ শখালার জিদ্ধান্ত গ্রহণ 

ক্রার িন্য আজে তাঁদ্েরদ্ক্ অজভনন্দন িানাজচ্ছ।  

আজে অতযন্ত আনজন্দত শর্, আদ্েজরক্ার জবখ্যাত শিবাধেী প্রজতষ্ঠান রক্দ্েলার োউদ্েেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেজিক্যাল 

জবশ্বজবদ্যালদ্য় এই জবভাগটি স্থািদ্ন িাহাদ্ের হাত বাজিদ্য় জেদ্য়দ্ে। এ িন্য আজে োউদ্েেদ্নর শপ্রজিদ্িন্ট জেদ্িি জুজিথ 

রজিনদ্ক্ আন্তজরক্ ধন্যবাে িানাজচ্ছ।  

আজে আো ক্জর নতুন এই জবভাগটি স্থািদ্নর েধ্য জেদ্য় বাাংলাদ্েদ্ে জচজক্ৎিা জেক্ষা এবাং িনগদ্ণর স্বাস্থযদ্িবা প্রাজির 

শক্ষদ্ত্র এক্ নতুন জেগদ্ন্তর সূচনা হদ্ব।  

সুজধবৃন্দ,  

স্বাস্থযদ্িবা িাধারণ োনুদ্ষর শোরদ্গািায় শি ৌঁদ্ে জেদ্ত আেরা র্দ্থষ্ট িজরোণ উদ্দ্যাগ গ্রহণ  ক্দ্রজে। তা িদ্েও 

বাাংলাদ্েদ্ের িাজব যক্ িনস্বাস্থয িজরজস্থজত আোনুরূি অগ্রগজত লাভ ক্দ্রজন। আজে েদ্ন ক্জর, এর প্রধান ক্ারণ হদ্চ্ছ আোদ্ের 

জচজক্ৎিা ব্যবস্থায় প্রদ্য়ািনীয় তদ্ের ঘার্জত, প্রাি তদ্ের র্থার্থ জবদ্েষদ্ণর িন্য ির্ যাি শলাক্বদ্লর অভাব এবাং শরাগ 

প্রজতদ্রাদ্ধর শচদ্য় শরাগ জনরােদ্য়র ওিরই শবজে গুরুত্বাদ্রাি।  

স্বাস্থয জবষয়ক্ তে িাংগ্রহ ও জবদ্েষণ, গদ্বষণার িন্য তে িরবরাহ, জবজভন্ন শরাদ্গর ওির নিরোজর এবাং শরাদ্গর 

প্রাদুভ যাব ির্ যদ্বক্ষণ স্বাস্থযদ্িবার গুণগত োদ্নান্নয়দ্নর িন্য অিজরহার্ য। আর জবষয়গুদ্লা িাবজলক্ শহলথ এবাং ইনেরদ্েটিক্স এর 

আওতাভুক্ত।  

জক্ন্তু আোদ্ের শেদ্ে িনস্বাদ্স্থযর এই জেক্টি অদ্নক্র্াই উদ্িজক্ষত। আিনারা জনয়শ্চয়ই স্বীক্ার ক্রদ্বন শর্, োনুদ্ষর 

শবজের ভাগ শরাগ হয় িদ্চতনতার অভাদ্ব। অদ্নক্ শরাগ আদ্ে এক্টু িদ্চতন হদ্লই শিগুদ্লা শথদ্ক্ দূদ্র থাক্া র্ায়। আবার 

িেজষ্টগত উদ্দ্যাগ গ্রহদ্ণর োধ্যদ্ে অদ্নক্ শরাদ্গর প্রাদুভ যাব শরাধ ক্রা িম্ভব।  

আর এিন্য প্রদ্য়ািন িনস্বাস্থয জবষদ্য় প্রজেক্ষণপ্রাি ির্ যাি শলাক্বল। আোদ্ের শেদ্ের জবজভন্ন িরক্াজর, স্বায়ত্বোজিত ও 

শবিরক্াজর প্রজতষ্ঠাদ্ন িাবজলক্ শহলথ জবষদ্য় জক্ছু জক্ছু শক্াি য চালু আদ্ে। শিগুদ্লা প্রধানতঃ এক্ বের শেয়াজে জিদ্লাো অথবা 

আরও িাংজক্ষি শক্াদ্ি যর েদ্ধ্য িীোবদ্ধ।  



অন্যজেদ্ক্, স্বাস্থয তেভাোর ব্যবস্থািনা জবষদ্য় আোদ্ের শেদ্ে এখনও শতেনভাদ্ব নির শেওয়া হয়জন। এেনজক্ শেদ্ের 

িরক্াজর অথবা শবিরক্াজর ির্ যাদ্য় বি বি হািিাতালগুদ্লাদ্তও শরাগ ও শরাগীর তে িাংগ্রহ, িাংরক্ষণ এবাং তে প্রাজির শক্ান 

ব্যবস্থা শনই।  

আিনারা িাদ্নন, িন্ম-মৃতুযর শরক্ি য, িাংক্রােক্ ব্যজধ ও জেশুদ্ের টিক্াোন িম্পজক্যত তে িাংরক্ষণ ক্রা বাধ্যতামূলক্। 

অথচ এিব তেও িঠিক্ভাদ্ব িাংরক্ষণ ক্রা হয় না।  

আজে আো ক্জর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেজিক্যাল জবশ্বজবদ্যালদ্য় িাবজলক্ শহলথ এবাং ইনেরদ্েটিক্স জবষদ্য় উচ্চতর 

জেক্ষার সুদ্র্াগ সৃজষ্ট ক্রদ্ব। েদ্ল বাাংলাদ্েদ্ে স্বাস্থয জবষয়ক্ তদ্ের শর্ চেন্যতা জবরাি ক্রদ্ে তা ধীদ্র ধীদ্র দূর হদ্ব।  

সুজধবৃন্দ,  

স্বাস্থযদ্িবা প্রাজি প্রজতটি নাগজরদ্ক্র শে জলক্ অজধক্ার। আোদ্ের িাংজবধাদ্ন এ অজধক্ার জনজশ্চত ক্রা হদ্য়দ্ে। শিিন্য 

আেরা িাধারণ োনুদ্ষর স্বাস্থযদ্িবা জনজশ্চত ক্রার ব্যািাদ্র জবজভন্ন িেদ্ক্ষি গ্রহণ ক্দ্রজে।  

১৯৯৬-২০০১ শেয়াদ্ে োজয়ত্ব িালনক্াদ্ল আেরা িারাদ্েদ্ে ১৮ হািার ক্মুযজনটি জিজনক্ স্থািদ্নর উদ্দ্যাগ গ্রহণ ক্জর। ৪ 

হািার জিজনক্ চালু ক্রা হয়। জক্ন্তু িরবতীদ্ত জবএনজি-িাোত শিার্ িরক্ার এদ্ি চালু জিজনক্গুদ্লা বন্ধ ক্দ্র শেয়।   

এবার োজয়ত্ব গ্রহদ্ণর ির আেরা আবার এ ক্ে যসূজচ চালু ক্দ্রজে। ইদ্তােদ্ধ্য প্রায় ১১ হািার ক্জেউজনটি জিজনক্ চালু 

হদ্য়দ্ে।  

জিজনক্গুদ্লাদ্ত িাদ্ি শতর হািার ক্জেউজনটি শহলথদ্ক্য়ার শপ্রাভাইিার জনদ্য়াগ শেওয়া হদ্চ্ছ। ইউজনয়ন ির্ যাদ্য় ৩,৭৮০টি 

স্বাস্থয ও িজরবার ক্ল্যাণ শক্ন্দ্র জনে যাণ ক্রা হদ্য়দ্ে।   

উিদ্িলা ির্ যায় ির্ যন্ত িক্ল হািিাতাদ্ল ওদ্য়ব ক্যাদ্েরা ও ইন্টারদ্নর্ িাংদ্র্াগ শেওয়া হদ্য়দ্ে। শোবাইল শোদ্নর 

োধ্যদ্ে ২৪ ঘণ্টা স্বাস্থযদ্িবা শেওয়ার সুদ্র্াগ সৃজষ্ট ক্রা হদ্য়দ্ে।  

উিদ্িলা স্বাস্থয ক্েদ্লক্সগুদ্লাদ্ক্ ৩১ েো শথদ্ক্ ৫০ েোয় উন্নীত ক্রার ক্াি শুরু হদ্য়দ্ে। ইদ্তােদ্ধ্য ২০৬টি স্বাস্থয 

ক্েদ্লক্স ৫০ েোয় উন্নীত হদ্য়দ্ে। আরও ৯৭টিদ্ত েো বািাদ্নার ক্াি চলদ্ে।  

১৭টি শিলা হািিাতালদ্ক্ ২৫০ েোয় উন্নীত ক্রা হদ্য়দ্ে। ির্ যায়ক্রদ্ে িক্ল শিলা হািিাতালদ্ক্ ২৫০ েোয় উন্নীত 

ক্রা হদ্ব।  

শেজিদ্ক্ল ক্দ্লি ও জবদ্েষাজয়ত হািিাতালগুদ্লাদ্ত ইউদ্রালজি জবভাগ শখালা হদ্য়দ্ে। শিলা ির্ যাদ্য় ক্দ্রানাজর শক্য়ার 

ইউজনর্ স্থািন ও হার্ য িািযাজরর ব্যবস্থা ক্রা হদ্চ্ছ।  

শেজিদ্ক্ল ক্দ্লি হািিাতাল, শিলা হািিাতালিহ ৪২টি স্বাস্থয প্রজতষ্ঠাদ্নর নতুন ভবন জনে যাণ ক্রা হদ্চ্ছ। র্দ্োর 

শেজিদ্ক্ল ক্দ্লি িহ স্বাস্থযদ্িবা জবষয়ক্ ১৩টি নতুন প্রজতষ্ঠান ক্ার্ যক্রে শুরু ক্দ্রদ্ে। আরও ৪টি নতুন শেজিদ্ক্ল ক্দ্লি এবাং ৫টি 

ইন্সটিটিউর্ অে শহলথ শর্ক্দ্নালজি প্রজতষ্ঠার ক্ার্ যক্রে হাদ্ত জনদ্য়জে।  

শবিরক্াজর ির্ যাদ্য় জতনটি নতুন শেজিদ্ক্ল ক্দ্লি, এক্টি শিন্টাল ক্দ্লি, জতনটি শহাজেওপ্যাজথক্ শেজিদ্ক্ল ক্দ্লি এবাং 

৪০টির শবজে শেজিদ্ক্ল অযাজিস্ট্যান্ট শেজনাং স্কুল ও ইনজস্ট্টিউর্ অব শহলথ শর্ক্দ্নালজি প্রজতষ্ঠার অনুদ্োেন শেওয়া হদ্য়দ্ে।  

নাদ্ি যর অভাব পূরদ্ণ নবজনজে যত ১১টি নাজি যাং ইন্সটিটিউর্ চালু ক্রা হদ্য়দ্ে। ৩টি নতুন নাজি যাং ক্দ্লি জনে যাণ ক্রা হদ্য়দ্ে। 

৩টি নতুন নাজি যাং ইন্সটিটিউর্দ্ক্ নাজি যাং ক্দ্লদ্ি রূিান্তর ক্রা হদ্চ্ছ। জবএিজি-ইন-নাজি যাং শক্াি য চালু ক্রা হদ্য়দ্ে।  

ইদ্তােদ্ধ্য িাঁচ হািার জচজক্ৎিক্, ১,৭৪৭ িন নাি য এবাং ৬,৩৯১ িন স্বাস্থয িহক্াজর জনদ্য়াগ শেওয়া হদ্য়দ্ে। জেগজগরই 

আরও িাঁচ েতাজধক্ জচজক্ৎিক্, িাঁচ হািার নাি য এবাং ১৪ হািার স্বাস্থয িহক্াজর জনদ্য়াগ শেওয়া হদ্ব।  

৩৩টি উিদ্িলায় োতৃস্বাস্থয ভাউচার জিে চালু ক্রা হদ্য়দ্ে। এদ্ত েজরদ্র নারীদ্ের জনরািে স্বাস্থয শিবা জনজশ্চত হদ্য়দ্ে।  

জেশু মৃতুয হার উদ্ল্লখদ্র্াগ্যভাদ্ব হ্রাি িাওয়ায় আেরা গত বের এেজিজি-৪ িেক্ শিদ্য়জে।  

জবজভন্ন িাংক্রােক্ ব্যাজধ শর্েন র্ক্ষা, কুষ্ঠ, ম্যাদ্লজরয়া ও এইচআইজভ-এইিি েেদ্নর শক্ষদ্ত্র আেরা উদ্ল্লখদ্র্াগ্য অগ্রগজত 

অিযন ক্দ্রজে।  

আেরা দুই বেদ্র জবজভন্ন হািিাতাদ্ল ২২১টি এমু্বদ্লন্স জেদ্য়জে। জেগজগরই আরও ৩৬টি এমু্বদ্লন্স শেওয়া হদ্ব। ির্ যায়ক্রদ্ে 

শেদ্ের িব িরক্াজর হািিাতাদ্ল ির্ যাি এমু্বদ্লদ্ন্সর ব্যবস্থা ক্রা হদ্ব।  



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেজিদ্ক্ল জবশ্বজবদ্যালয়দ্ক্ শিন্টার অে এদ্ক্সদ্লন্স জহদ্িদ্ব গদ্ি শতালা হদ্চ্ছ। এই িন্য ৪৮৫ শক্াটি 

র্াক্ার এক্টি প্রক্ল্প শনওয়া হদ্য়দ্ে। িরক্ার ১২ জবঘা িজে জেদ্য়দ্ে।  

এ জবশ্বজবদ্যালদ্য়র আিদ্ক্ জিিার্ যদ্েন্ট অব িাবজলক্ শহলথ এে ইনেরদ্েটিক্স জবভাগ চালুর োধ্যদ্ে িনস্বাস্থয জবষদ্য় 

উচ্চতর জেক্ষা অিযদ্নর শক্ষদ্ত্র শর্ প্রজতবন্ধক্তা জেল তা দূর হল। এখান শথদ্ক্ এেজিএইচ, এেজেল এবাং এেজি জিজগ্র প্রোন ক্রা 

হদ্ব।  

িাোিাজে আজে আো ক্জর িনস্বাস্থয জবষদ্য় এখাদ্ন উচ্চতর গদ্বষণা ক্ার্ যক্রে িজরচাজলত হদ্ব। আিনারা গদ্বষণার 

উির শিার জেন। স্বল্প খরদ্চ জচজক্ৎিার উিায় শবর ক্রুন। িরক্ার আিনাদ্ের িব ধরদ্নর িহায়তা জেদ্ব।  

োনুদ্ষর শে জলক্ চাজহো পূরদ্ণর োধ্যদ্ে ২০২১ িাদ্লর েদ্ধ্য আেরা এেন এক্টি বাাংলাদ্েে গদ্ি তুলদ্ত চাই শর্খাদ্ন 

ক্ষুধা, োজরদ্রয ও জনরক্ষরতা থাক্দ্ব না। শর্ বাাংলাদ্েে হদ্ব সুখী-িমৃদ্ধ এবাং বঙ্গবন্ধুর স্বদ্ের শিানার বাাংলা। আোদ্ের এ 

উদ্দ্যাগদ্ক্ িেল ক্রদ্ত িবাইদ্ক্ এক্দ্র্াদ্গ ক্াি ক্রার িন্য আহবান িানাজচ্ছ।  

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেজিক্যাল জবশ্বজবদ্যালদ্য় জিিার্ যদ্েন্ট অব িাবজলক্ শহলথ এে ইনেরদ্েটিক্স জবভাগ স্থািদ্ন 

িহায়তাোন এবাং এই অনুষ্ঠাদ্ন উিজস্থত থাক্ার িন্য আজে আবারও রক্দ্েলার োউদ্েেদ্নর শপ্রজিদ্িন্ট জুজিথ রজিনদ্ক্ আোর 

কৃতজ্ঞতা িানাজচ্ছ।  

িবাইদ্ক্ ধন্যবাে।  

শখাো হাদ্েি।  

িয় বাাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু।  

বাাংলাদ্েে জচরিীবী শহাক্ ।  

.....  


