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বালণ 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

শেখ হালেনা 

শখ যাসর গ্যাসরালরবায ইনলিটিউট ও াাতার, ভাখারী, ঢাকা, বুধফায, ১৬ কালতিক ১৪২৫, ৩১ অসটাফয ২০১৮ 

লফলভল্লালয যাভালনয যালভ 

অনুষ্ঠাসনয বালত, 

কভীবৃন্দ, 

উলিত লচলকৎকবৃন্দ, 

সুলধভন্ডরী। 

 আারামু আরাইকুভ।  

ফাাংরাসদস লয’াকতন্ত্র এফাং লরবায শযাসগয প্রথভ এফাং একভাত্র লফসলালয়ত লচলকৎা শকন্দ্র ‘শখ যাসর 

গ্যাসরালরবায ইনলিটিউট ও াাতার’ উসবাধন অনুষ্ঠাসন উলিত ফাইসক আন্তলযক অলবনন্দন জানালি। 

শুরুসতই আলভ গবীয শ্রদ্ধায সে স্মযণ কযলছ, ফ িকাসরয ফ িসশ্রষ্ঠ ফাঙালর, জালতয লতা ফেফন্ধু শখ মুলজবুয 

যভানসক। স্মযণ কযলছ জাতীয় চাযসনতা, ভান মুলিমৄসদ্ধ আত্মদানকাযী লত্র রাখ লদ ও ম্ভ্রভাযা দু’রাখ ভা-শফানসক। মাঁসদয 

আত্মতযাসগয ভাধ্যসভ আভযা শসয়লছ স্বাধীনতা। 

সুলধভন্ডরী, 

 ফাাংরাসদসয াংলফধাসন প্রলতটি নাগলযসকয জন্য ৫টি শভৌলরক অলধকায লনলিত কযায লফলসয় অেীকায কযা সয়সছ। 

এয ভসধ্য স্বািযসফা ও লচলকৎা অন্যতভ। স্বাধীনতায য যই জালতয লতা মৄদ্ধলফধ্বস্ত ফাাংরাসদ পুনগ িঠসন শদসয স্বািযখাসতয 

উন্নয়সন লফসল গুরুত্ব প্রদান কসযন। লতলন নাগলযকসকলন্দ্রক স্বািয ব্যফিা প্রলতষ্ঠায রসযয তৃণমূর ম িন্ত স্বািয কাঠাসভাসক 

ম্প্রাযণ কসযন। ফেফন্ধু শখ মুলজফ লচলকৎকসদয দভম িাদা ১ভ শশ্রলণসত উন্নীত কসযন।  

আভযা ভানম্মত স্বািযসফা জনগসণয শদাযসগাড়ায় শৌৌঁসছ শদওয়ায রযয লনসয় কাজ কযলছ। আভযা গত ১০ ফছসয 

স্বািযখাসতয উন্নয়সন ব্যাক কভ িসূলচ ও অাংখ্য প্রকল্প ফাস্তফায়ন কসযলছ। আভযা স্বািযনীলত ২০১১, জনাংখ্যা নীলত ২০১২, 

জাতীয় পুলি নীলত ২০১৫ এফাং জাতীয় ঔলধ নীলত ২০১৬ প্রণয়ন কসযলছ।  

শদসয ফ িস্তসযয জনগসণয লচলকৎাসফা লনলিত কযায রসযয গ্রাভ, ইউলনয়ন ও উসজরা লবলিক লতনস্তয-লফলি 

স্বািয ব্যফিা গসড় তুসরলছ। আভযা াসড় ১৮ াজায কলভউলনটি লিলনক ও ইউলনয়ন স্বািযসকন্দ্র গসড় তুসরলছ। উসজরা স্বািয 

কভসেক্সগুসরাসক ৫০ য্যায় এফাং শজরা াাতারগুসরাসক ২৫০ য্যায় উন্নীত কযা সি।  

লফনামূসে প্রায় ৩০ ধযসনয ঔলধ শদওয়া সি। াাতাসর য্যা াংখ্যা বৃলদ্ধয াাাল অসনক লফসলালয়ত লচলকৎা, 

লযা ও শফা প্রলতষ্ঠান গসড় শতারা সয়সছ। ন্যানার ইনলিটিউট অফ লনউসযা াসয়সে এন্ড াাতার িান ও ম্প্রাযণ 

কযা সয়সছ। জাতীয় নাক-কান-গরা ইনলিটিউট িান কসযলছ। শদস ফতিভাসন হৃদসযাগ, ফযব্যালধ, লকডলন শযাগ, ইএনটি, চক্ষু, 

স্নায়ু ও শেইসনয শযাসগয লচলকৎায জন্য লফসলালয়ত াাতার চালু যসয়সছ।  

আভযা ফেফন্ধু শখ মুলজফ শভলডসকর লফশ্বলফদ্যারয়সক শন্টায অপ এলক্সসরে লসসফ গসড় তুসরলছ। এয য্যা াংখ্যা 

১৫’শত উন্নীত কযা সয়সছ।  

আভযা ৫০০ য্যা লফলি উভাসদসয ফ িবৃৎ ফান ি ও োলিক াজিালয ইনলিটিউট চালু কসযলছ। গাজীপুসয শখ 

পলজরাতুন শনছা মুলজফ শভসভালযয়ার াাতার এফাং নাল িাং কসরজ িান কযা সয়সছ। স্বািযসফা এখন াধাযণ ভানুসলয 

নাগাসরয ভসধ্য শৌৌঁসছ শগসছ।    

তথ্য ও প্রমৄলিয প্রাসযয পসর কর শজরা ও উসজরা াাতাসর শভাফাইর শপাসন লফনামূসে স্বািযসফা প্রদান 

লফলবন্ন াাতাসর শটলরসভলডলন শফা প্রফতিন কসযলছ।  



 ২০০৯ ার শথসক এ ম িন্ত শদস নতুন ১৬টি যকালয ও ৫টি আলভ ি শভলডসকর কসরসজ এভলফলফএ লযা কাম িক্রভ চালু 

কযা সয়সছ। শভলডসকর লযায প্রাসয ফ িসভাট ৩৪৫টি নতুন লযা প্রলতষ্ঠান গসড় শতারা সয়সছ। লচলকৎা লযায লফলবন্ন স্তসয 

শভাট ১২ াজায ৮’ ৪টি আন ফাড়াসনা সয়সছ। গত ১০ ফছসয ১২ াজায ৭’ ২৮ জন কাযী াজিন এফাং ১’ ১৮ জন 

শডন্টার াজিন ও ২০ াজায নতুন না ি লনসয়াগ শদওয়া সয়সছ।  

 লফলএ (স্বািয) কযাডাসযয প্রায় ৮ াজায লচলকৎক লনসয়াগ শদওয়া সয়সছ এফাং প্রায় ৭ াজায লচলকৎক লনসয়াগ 

প্রলক্রয়া চরভান যসয়সছ। এয পসর লচলকৎক ঙ্কট হ্রা াসফ। 

 ভাতৃত্বকারীন ছুটি ৪ ভা শথসক ৬ ভা কযা সয়সছ। লশুমৃতুয ও ভাতৃমৃতুয উসল্লখসমাগ্য াসয কসভসছ। স্বীকৃলতস্বরূ 

ফাাংরাসদ জালতাংসঘয এভলডলজ অযাওয়াড ি ও াউথ-াউথ অযাওয়াড ি রাব কসযসছ। 

 ভানুসলয গড় আয়ু ৭২ ফছসযযও শফলসত উন্নীত সয়সছ। শালরও শযাগ লনমু িরকযসণ ২০১৪ াসর ফাাংরাসদ 

আনুষ্ঠালনকবাসফ শালরও মুলি নদ রাব কসযসছ। আভযা লভয়ানভায শথসক শজাযপূফ িক লফতালড়ত শযালোসদয সফ িাচ্চ স্বািযসফা 

প্রদান কসয মালি।  

উলিত সুধী, 

 াযা পৃলথফীসতই লযাকতন্ত্র, লরবায ও প্যানলক্রয়া- এয শযাসগয প্রাদুবিাফ শফল। ফাাংরাসদসও এফ শযাসগ আক্রান্ত 

শযাগীয াংখ্যা লদন লদন বৃলদ্ধ াসি। লযাকতন্ত্র এফাং লরবাসযয শযাসগয লফসলজ্ঞ লচলকৎসকয াংখ্যা বৃলদ্ধ কযায প্রসয়াজন 

যসয়সছ।  

এ অফিায় এ কর শযাসগ আক্রান্ত জনগসণয স্বািযসফা লনলিত, ম িাপ্ত াংখ্যক দয শভলডসকর এফাং ালজিসকর 

গ্যাসরাএন্টাসযারলজি ততলয এফাং গসফলণা লযচারনা কযায রসযয ৪ই অসটাফয ২০১১ াসর শখ যাসর গ্যাসরালরবায 

ইনলিটিউট ও াাতাসরয প্রকল্পটি একসনসক অনুসভাদন কযা য়।  

ফতিভান যকাসযয গণমুখী স্বািয ব্যফিায উজ্জর দৃিান্ত লসসফ াংসমালজত র শখ যাসর গ্যাসরালরবায ইনলিটিউট 

ও াাতার।   

 শখ যাসর গ্যাসরালরবায ইনলিটিউট ও াাতাসর যসয়সছ ১০ তরা মূর াাতার বফন এফাং আযও ৪টি ৫ তরা 

বফন। ইসতাভসধ্য ৩৬৩ জন জনফসরয প্রাথলভক অনুসভাদন প্রদান কযা সয়সছ।  

এই গ্যাসরালরবায াাতারটিসত যসয়সছ আউট-শডায ও ইভাসজিলে শকয়ায এয সুব্যফিা, ইন-শডাসয াধাযণ লফছানা 

শকলফসনয সুলফধা। ফ িাধুলনক মসন্ত্র সুলজ্জত এসন্ডাকল সুযট, অাসযন লথসয়টায, আইলইউ, এইচলডইউ এয সুলফধা যসয়সছ। 

শযাগ লনণ িসয়য জন্য অতযাধুলনক োফ ফ িাধুলনক ইসভলজাং-এয জন্য Three Tesla MRI, CT Scan এয ব্যফিা 

যসয়সছ।   

 এ প্রলতষ্ঠাসনয ভাধ্যসভ স্বল্প ব্যসয় লযাকতন্ত্র, লরবায এফাং প্যানলক্রয়া াংক্রান্ত জটির শযাগমূসয আধুলনক এফাং উন্নত 

লচলকৎা প্রদান ও  গসফলণা কাম িক্রভ লযচারনা কযা ম্ভফ সফ। স্নাতসকািয ম িাসয় শকা ি চালু কযা লচলকৎক, 

শটকসনারলজি, না ি ম িাসয় প্রলযসণয ভাধ্যসভ ভানফম্পদ উন্নয়ন ম্ভফ সফ। মা শদস গ্যাসরাইনসটটাইনার ম্পলকিত শযাসগয 

মথামথ শফা প্রদাসন ভূলভকা যাখসফ। এখান শথসক শদসয লফলবন্ন প্রাসন্তয শযাগীযা অতযাধুলনক শফা াসফন।  

লপ্রয় লচলকৎকবৃন্দ, 

 ১৯৭২ াসরয ৮ই অসটাফয তৎকারীন ললজ াাতাসরয যি াংযযণাগায লফবাগ এফাং নতুন ভলরা ওয়াড ি 

উসবাধনকাসর জালতয লতা লচলকৎকসদয উসেস ফসরলছসরন “আনাযা ডািায, আনাসদয ভন সত সফ অসনক উদায। 

আনাসদয ভন সফ শফায, আনাসদয কাসছ শছাট ফড় থাকসফ না। আনাসদয কাসছ থাকসফ শযাগ, কাযও শযাগ শফল, কাযও 

শযাগ কভ। তাসরই শতা ভাজ ব্যফিায লযফতিন সফ এফাং ভানুসলয ভসনয আনাযা সমালগতা াসফন।” 

 লচলকৎা শুধু একটি শা নয়, একটি ভান েত। আনাসদয ভসধ্য শফাদাসনয ভসনাবাফ ততলয কযসত সফ। প্রলতটি 

শযাগীসক লনসজয লযফাসযয একজন দস্য ভসন কসয শফা প্রদান কযসত সফ। লচলকৎাসফায উয ভানুসলয আিা ততলয কযসত 

সফ। মাসত ভানুল লচলকৎায জন্য লফসদমুখী না য়। 



লফসশ্ব ফাাংরাসদ আজ উন্নয়সনয শযার ভসডর। ফাাংরাসদ উন্নয়নীর শদসয ভম িাদা অজিন কসযসছ। ফতিভাসন প্রবৃলদ্ধ ৭.৮৬ 

তাাং। দালযসযযয ায ২১.৮ তাাংস শনসভ এসসছ। লফদুযৎ উৎাদনযভতা ২০ াজায শভগাওয়াসট উন্নীত সয়সছ। ফতিভাসন 

ভাথালছু আয় ১ াজায ৭৫১ ডরায। আভযা ফেফন্ধু স্যাসটরাইট-১ উৎসযণ কসযলছ। াফনায রূপুয াযভাণলফক লফদুযৎসকন্দ্র 

লনভ িাসণয কাজ এলগসয় চরসছ। আভযা লনজস্ব অথ িায়সন দ্মা শতু লনভ িাণ কযলছ। শভসরাসযসরয কাজ পুসযাদসভ চরসছ। আভযা শডল্টা 

েযান-২১০০ গ্রণ কসযলছ। ২০৩০ াসরয ভসধ্য ১০০টি অথ িননলতক অঞ্চর গঠসনয উসদ্যাগ গ্রণ কসযলছ। ফাাংরাসদ এলগসয় মাসি, 

এলগসয় মাসফ। এ অগ্রমাত্রা শকউ ব্যাত কযসত াযসফ না। এয জন্য প্রসয়াজন আনাসদয সমালগতা ও ভথ িন। 

আভযা ক্ষুধা-দালযদ্য-লনযযযতামুি ালন্তপূণ ি ফাাংরাসদ লফলনভ িাসণয জন্য কাজ কসয মালি। শম ফাাংরাসদস ভানুল শযাগ-

শাসক ভুগসফ না, ফ ধযসনয শভৌলরক অলধকায শবাগ কযসফ। এ রযয অজিসন লচলকৎক, না ি, শটকলনলয়ান, স্বািযকভী 

াংলিি কর কভ িকতিা-কভ িচাযীয ভূলভকা গুরুত্বপূণ ি। আভায লফশ্বা আনাযা শ দালয়ত্ব মথামথবাসফ ারন কযসফন। 

কসরয লম্মলরত প্রসচিায় আভযা ২০২১ াসরয ভসধ্য ফাাংরাসদসক ভধ্যভ আসয়য শদ এফাং ২০৪১ াসরয ভসধ্য 

উন্নত-মৃদ্ধ জালতয লতায স্বসেয শানায ফাাংরাসদ লসসফ গসড় তুরফ- ইনাআল্লা। 

 আলভ নফলনলভ িত ২৫০ য্যালফলি শখ যাসর গ্যাসরালরবায ইনলিটিউট ও াাতার এয শুব উসবাধন শঘালণা কযলছ। 

ফাইসক ধন্যফাদ। 

শখাদা াসপজ। 

জয় ফাাংরা, জয় ফেফন্ধু 

ফাাংরাসদ লচযজীফী শাক। 

... 


