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 হাজারীবাগ ফায়ার সার্ভ িস স্টেশফের উফবাধে এবং শহীদ শামসুফেছা আরজু মর্ে মা ও র্শশু কল্যাণ স্টকফের 

র্ভর্িপ্রস্তর স্থাপে অনুষ্ঠাফে উপর্স্থি সকলফক আর্ম শুফভচ্ছা জাোই। 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িফফফন্সর সদস্যগণ গর্ি, স্টসবা ও িৈাফগর মফন্ত্র উজ্জীর্বি। জীবফের ঝুঁর্ক র্েফয় িাঁরা 

প্রাকৃর্িক ও মােবসৃষ্ট দুফ্ িাফগ অর্ি র্েব িাপণ ও উদ্ধার কাফজ অংশ স্টেয়। সাম্প্রর্িক সমফয় রাো প্লাজা ভবে ধ্বস; র্েমিলী, 

িাজরীে ফৈাশেসহ বসুন্ধরা শর্পং মফলর অর্িকান্ড দূর্ িটোয় এ সার্ভ িফসর সদস্যরা প্রশংসেীয় অবদাে স্টরফখফছ। এ জন্য আর্ম 

এ সার্ভ িফসর সকলফক ধন্যবাদ জাোই।  

পাশাপার্শ বাংলাফদশ স্টসোবার্হেী, র্বমাে বার্হেী, স্টেৌ বার্হেী, পুর্লশ, র ৈাব, র্বর্জর্বসহ সকল আইে শৃঙ্ক্ষলা 

রক্ষাকারী বার্হেীফকও আর্ম ধন্যবাদ জাোই স্ট্ স্টকাে দূর্ িটোয় সমর্িি উফযাগ গ্রহফণর জন্য। 

আজ হাজারীবাগবাসীর জন্য একটি আেফন্দর র্দে। একইসাফে দুটি স্টসবামূলক প্রর্িষ্ঠাফের ্াত্রা শুরু হল। ফায়ার 

সার্ভ িস স্টেশফের পাশাপার্শ হাজারীবাগবাসী মা ও র্শশু কল্যাফণ র্েফবর্দি একটি প্রর্িষ্ঠাে স্টপল। ১৯৭৫ সাফলর ১৫ আগফের 

শহীদ শামসুফেছা আরজু মর্ের োফম র্ের্ম িিব্য মা ও র্শশু কল্যাণ স্টকে স্টসবার মাধ্যফম এ মহীয়সীর অম্লাে স্মৃর্িফক ধারণ 

করফব - এ প্রিৈাশা করর্ছ।  

সুর্ধমন্ডলী, 

সব িকাফলর সব িফেষ্ঠ বাঙার্ল, জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু স্টশখ মুর্জবুর রহমাে সয স্বাধীে বাংলাফদফশর র্বর্ভে স্টসক্টর 

পুেগ িঠফের পাশাপার্শ ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িফফফন্সর উেয়ফেও োো পদফক্ষপ গ্রহণ কফরে। 

জার্ির র্পিা িাঁর সাফে র্িে বছফরর শাসোমফল ৬২টি েতুে ফায়ার স্টেশে র্েম িাণ কফরে এবং এগুফলা চালু কফরে। 

১৯৭৫ সাফলর ১৫ আগে জার্ির র্পিাফক সপর্রবাফর র্েম িমভাফব হিৈা করার পর অববধ সামর্রক সরকারগুফলা এ 

প্রর্িষ্ঠােটির উেয়ফে আর স্টকাে পদফক্ষপ স্টেয়র্ে। 

আমরা ১৯৯৬ সাফল সরকার গঠে কফর আবার জরুরী এ স্টসবাখাফির মাফোেয়ফে োো কম িসূর্চ গ্রহণ কর্র। ১৭টি 

ফায়ার স্টেশে র্েম িাণ কর্র। জেবল, অবকাঠাফমা উেয়ে, ্ােবাহে, আধুর্েক সাজ-সরঞ্জাম ও ্ন্ত্রপার্ি ক্রফয়র মাধ্যফম 

র্বএের্প-জামাি স্টজাট সরকাফরর অবফহর্লি এ প্রর্িষ্ঠােফক েতুে কফর স্টঢফল সাজাই। মানুষ ফায়ার সার্ভ িস স্টেফক আবার 

সার্ভ িস স্টপফি শুরু কফর। 

২০০১ সাফল র্বএের্প-জামাি স্টজাট ক্ষমিায় আসফল এ প্রর্িষ্ঠােটি আবারও মুখ থুবফে পফে। জেগফণর র্বপুল 

ম্যাফন্ডট র্েফয় আমরা ২০০৯ সাফল সরকার গঠে করার মাত্র ২ মাফসর মফধ্য এ প্রর্িষ্ঠােফক আবার স্টঢফল সাজাই। স্টদফশর 

প্রর্িটি উপফজলায় ন্যৈেিম একটি কফর ফায়ার স্টেশে র্েম িাণ করার র্সদ্ধান্ত স্টেই। এ র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ফে কাজ শুরু কর্র।  

আমরা ২০০৯ স্টেফক এ প্ িন্ত স্টদফশ ৮০টি েতুে ফায়ার স্টেশে র্েম িাণ ও চালু কফরর্ছ। স্টদশ ব্যাপী ২৮৫টি ফায়ার 

স্টেশফের কা্ িক্রম পর্রচার্লি হফচ্ছ। ৫৪৯টি ফায়ার স্টেশফের র্েম িাণ কাজ বাস্তবায়োধীে রফয়ফছ। ২০১৬ সাল োগাদ 

বাস্তবায়োধীে প্রকল্পসমূহ সমাপ্ত হফব। বিিমাফের ৮ হাজার ২৫৪ জে জেবল বৃর্দ্ধ স্টপফয় প্রায় ১৫ হাজাফর উেীি হফব। এরফফল 

স্টদফশর ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িফফন্স খাফি যুগান্তকারী পর্রবিিে আসফব বফল আমার র্বশ্বাস। 



 

েবর্ের্ম িি ২৮৬িম এই হাজারীবাগ ফায়ার স্টেশেটি উফবাধফের মাধ্যফম অত্র এলাকার দীর্ ির্দফের স্বপ্ন পুরণ হফি 

্াফচ্ছ। চলর্ি বছফর আরও ৫০টি ফায়ার স্টেশে চালু হফব বফল আমার প্রিৈাশা। 

সুর্ধবৃন্দ, 

আমরা ফায়ার সার্ভ িফসর আধুর্েক অর্ি র্েব িাপে ও উদ্ধার সরঞ্জাম ক্রয় এবং সামথ্য ি বৃর্দ্ধর জন্য ইফিামফধ্য ১৯৮ 

স্টকাটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ কফরর্ছ ্া বাস্তবায়ে করা হফচ্ছ। ফায়ার সার্ভ িস কমীফদর স্টদফশ ও র্বফদফশ উচ্চির প্রর্শক্ষফণর ব্যবস্থা 

স্টেওয়া হফয়ফছ। 

ভূর্মকফের মি দুফ্ িাগ স্টমাকাফবলায় রাজধােীসহ সারাফদফশর ঝুঁর্কপূণ ি ভবেগুফলা র্চর্িি করার উফযাগ স্টেওয়া 

হফয়ফছ। ফায়ার সার্ভ িফসর স্টপশাগি কমীফদর পাশাপার্শ ৬২ হাজার কর্মউর্েটি ভলার্িয়ার জ্ির্রর পর্রকল্পোও আমরা হাফি 

র্েফয়র্ছ। এ প্ িন্ত প্রায় ৩০ হাজার কর্মউর্েটি ভলার্িয়ারফদর অনুসন্ধাে, উদ্ধার, প্রাের্মক র্চর্কৎসা, অর্ি র্েব িাপেসহ দুফ্ িাগ 

ব্যবস্থাপো র্বষফয় প্রর্শর্ক্ষি করা হফয়ফছ।  

 আমাফদর সরকাফরর সমফয় প্রর্শর্ক্ষি এই ভলার্িয়ারগণ রাো প্লাজা ভবে ধ্বস, চট্টগ্রাফমর ভুর্মধ্বস এবং র্বএসইর্স 

ভবফে অর্ি র্েব িাপে কাফজ সাফফল্যর সাক্ষর স্টরফখফছ। িাঁফদর কাজ শুধু স্টদফশই েয় র্বফদফশও ব্যাপকভাফব প্রশংর্সি হফয়ফছ। 

এছাো এ অর্ধদপ্তফরর উেয়ফের জন্য ৭ম পঞ্চমবার্ষ িকী পর্রকল্পোয় আমরা আরও েতুে প্রকল্প হাফি র্েফয়র্ছ। এগুফলা 

হফচ্ছেঃ 

 গাফম িিস র্শল্প অধুৈর্ষি এলাকায় ০৯টি মিাণ ি ফায়ার স্টেশে স্থাপে প্রকল্প। 

 ডুবুরী ইউর্েট সম্প্রসারণ প্রকল্প। 

 ১০টি র্বফশষার্য়ি অর্ি র্েব িাপণ ও উদ্ধার ইউর্েট স্থাপে প্রকল্প। 

 ওয়ৈারফলস ও স্টটর্লকর্মউর্েফকশে ব্যবস্থা আধুর্েকায়ণ ও সম্প্রসারণ প্রকল্প। 

 ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িফফন্স অর্ধদপ্তর ভবে ও ঢাকা শহফর অবর্স্থি ১৪টি ফায়ার স্টেশে পুেেঃর্েম িাণ ও 

স্টরফরার্ফটিং প্রকল্প। 

 আধুর্েক প্রর্শক্ষণ  একাফির্ম র্েম িাণ প্রকল্প। 

 এ অর্ধদপ্তফরর সক্ষমিা বৃর্দ্ধ সেকীয় প্রকল্প। 

সুর্ধমন্ডলী, 

আপোরা জাফেে পূফব ি এ অর্ধদপ্তফরর কমীগণ োমমাত্র স্টরশে স্টপফিে। আমরা এ অর্ধদপ্তফরর সকল োফফদর পূণ িাঙ্গ 

স্টরশে প্রদাে করর্ছ। এখাফে আফগ স্টকাে ঝুঁর্ক ভািা র্ছল ো। আমরা ঝুঁর্কভািা চালু কফরর্ছ । কমীফদর ইউর্েফরম পর্রবিিে 

কফর আধুর্েক কফরর্ছ।  

এ অর্ধদপ্তফরর র্েজস্ব স্টকাে হাসপািাল বা বাে ি ইউর্েট র্ছল ো। আমরা ২০ শয্যার একটি বাে ি র্রটফমি হাসপািাল 

র্েম িাণ করর্ছ। এর কাজ চলমাে রফয়ফছ। ভর্বষ্যফি এ হাসপািালটিফক একটি স্টজোফরল হাসপািাফল রূপান্তর্রি করার 

পর্রকল্পোও আমাফদর রফয়ফছ। 

এ অর্ধদপ্তফরর কমীফদর সাহসীকিাপূণ ি কাফজর স্বীকৃর্ি স্বরূপ আমরা পদকসংখ্যা ৮টি স্টেফক ৫০টিফি উেীি কফরর্ছ। 

পদফকর সম্মােী ৫ হাজার টাকা ও ১০ হাজার টাকা স্টেফক বৃর্দ্ধ কফর ্োক্রফম ৫০ হাজার, ৭৫ হাজার এবং ১ লাখ টাকায় 

উেীি করা হফয়ফছ। এছাো মার্সক ভািা ৫০ টাকা ও ১০০ টাকার স্থফল ১০০০ টাকা ও ১৫০০ টাকা র্েধ িারণ করা হফয়ফছ। 

সীর্মি সেফদর মাফেও আমাফদর সরকার ফায়ার সার্ভ িফসর কল্যাণ ও উেয়ফের ধারা অব্যাহি রাখফি সফচষ্ট। 

আমার প্রিৈাশা, এ অর্ধদপ্তফরর প্রর্িটি কমী সফব িাচ্চ স্টপশাদার্রত্ব, র্েষ্ঠা ও আন্তর্রকিার সাফে দূর্ িটো কবর্লি জেগফণর জীবে 

রক্ষা ও উদ্ধার কাফজ র্েফবর্দি হফবে। প্রর্িষ্ঠােটির সফব িাচ্চ সফলিা র্ের্িি করফবে। 

সুর্ধবৃন্দ, 

মা ও র্শশুর স্বাস্থৈ রক্ষা আমাফদর সরকাফরর অন্যিম অঙ্গীকার। আমরা এ অঙ্গীকার পূরফণ গি সাফে ছয় বছফর 

সারাফদফশ ব্যাপক উেয়েমূলক কম িসূর্চ বাস্তবায়ে কফরর্ছ। 



 

আমরা মাতৃস্বাস্থৈ ভাউচার স্কীম এবং স্টলকফটটিং মাদার ভািা চালু কফরর্ছ। র্শশুফদর টিকাদাে র্ের্িি কফরর্ছ। 

অটির্েক র্শশুফদর র্চর্কৎসা ও স্টসবা স্টদয়ার সুফ্াগ সৃর্ষ্ট করা হফয়ফছ। সাধারণ মানুফষর খায ও পুর্ষ্ট র্েরাপিা র্ের্িি করা 

হফয়ফছ।  

আমরা র্মি ওয়াইফারী স্টকাস ি চালু কফরর্ছ। মাতৃত্বকালীে ুটটি ৪ মাস স্টেফক ৬ মাফস উেীি করা হফয়ফছ।  

এসব উফযাফগর ফফল র্শশুমৃতুৈ ও মাতৃমৃতুৈর হার উফল্লখফ্াগ্য হাফর কফমফছ। এজন্য বাংলাফদশ জার্িসংফর্র 

এমর্ির্জ এৈাওয়াি ি ও সাউে-সাউে এৈাওয়াি ি স্টপফয়ফছ। মানুফষর গে আয়ু ৭০ বছফর উেীি হফয়ফছ।  

বিিমাফে প্রায় ১৫ হাজার ৬০০টি কর্মউর্েটি র্ির্েক এবং ইউর্েয়ে স্বাস্থৈ ও পর্রবার কল্যাণ স্টকে স্টেফক গ্রামীণ র্শশু 

ও োরী-পুরুষ র্চর্কৎসা স্টসবা পাফচ্ছে। ৩০ রকফমর ঔষধ র্বো পয়সায় সরবরাহ করা হফচ্ছ।  

আমরা একটি যুফগাপফ্াগী স্বাস্থৈেীর্ি প্রণয়ে কফরর্ছ। উপফজলা, স্টজলা ও র্বভাগীয় হাসপািালগুফলার ব্যাপক উেয়ে 

করা হফয়ফছ। র্বগি সাফে ছয় বছফর সরকার্র হাসপািালগুফলাফি প্রায় ৮ হাজার স্টবি বাোফো হফয়ফছ। উেি ্ন্ত্রপার্ি ও 

অৈামু্বফলন্স সরবরাহ করা হফয়ফছ।  

ঢাকাসহ র্বর্ভে স্টজলায় ২৪টি সরকারী হাসপািাল র্েম িাণ করা হফয়ফছ। প্ িাপ্ত র্চর্কৎসক, োস ি ও স্বাস্থৈ সহকার্র 

র্েফয়াগ স্টদওয়া হফয়ফছ। 

বঙ্গবন্ধু স্টশখ মুর্জব স্টমর্িফকল র্বশ্বর্বযালয়ফক স্টসিার অফ এর্িফলন্স র্হফসফব গফে স্টিালা হফয়ফছ। আমরা ৫০-শয্যা 

র্বর্শষ্ট জািীয় চক্ষু র্বজ্ঞাে ইের্েটিউট ও হাসপািাল র্েম িাণ কফরর্ছ। ৫০-শয্যা র্বর্শষ্ট জািীয় কৈান্সার ইের্েটিউটফক ৩০০ 

শয্যায় উেীি কফরর্ছ। ৫০০-শয্যার ন্যাশোল ইের্েটিউট অব র্েউফরাসাফয়ন্স এন্ড হাসপািাল স্থাপে কফরর্ছ। সরকার্র 

কম িচার্রফদর জন্য ১৫০-শয্যার আধুর্েক হাসপািাল এবং জািীয় ইএেটি ইের্েটিউট র্েম িাণ কফরর্ছ। ঢাকা স্টমর্িফকল কফলজ 

হাসপািাফলর ২য় ইউর্েট চালু করা হফয়ফছ। 

ঢাকার কুর্ম িফটালায় ৫০০ শয্যার্বর্শষ্ট স্টজোফরল হাসপািাল এবং র্খলগাঁওফয় ১৫০০ শয্যার্বর্শষ্ট স্টজোফরল 

হাসপািাল চালু কফরর্ছ। ৫০০ শয্যার জািীয় বাে ি ও প্লার্েক সাজিার্র ইের্েটিউট স্থাপফের কাজ চলফছ। 

স্বাস্থৈ র্শক্ষা প্রসাফর সরকার্র ৫টি সহ ২০টি েতুে স্টমর্িকৈাল কফলজ, ১১টি স্টিিাল কফলজ, ৪৭টি ইের্েটিউট অব 

স্টহলে স্টটকফোলর্জ, ৭২টি স্টমর্িকৈাল এর্সসফটি স্টরর্েং স্কুল, ১০টি োর্স িং কফলজ এবং ৩১টি োর্স িং স্টরর্েং ইের্েটিউট স্থাপে 

করা হফয়ফছ। 

আর্ম আশা কর্র, শহীদ শামসুফেছা আরজু মর্ে মা ও র্শশু কল্যাণ স্টকে এ এলাকার মা ও র্শশুফদর স্বাস্থৈফসবায় 

িাৎপ্ িপূণ ি অবদাে রাখফব। 

সুর্ধমন্ডলী, 

বাংলাফদশ সকলফক্ষফত্র সামফের র্দফক এর্গফয় চলফছ। স্টদফশর সকল জেগণফক সাফে র্েফয় আমরা উেয়ে অগ্র্াত্রার 

এ ধারাবার্হকিা অব্যাহি রাখফি বদ্ধপর্রকর। সকফলর প্রর্ি আমার আহ্বাে, আসুে, দল-মি র্ের্ব িফশফষ স্টদফশর উেয়ফে 

একিাবদ্ধ হই। 

হাজারীবাফগর সব ি     জেগণসহ উপর্স্থি সকলফক আবারও ধন্যবাদ জার্েফয় আর্ম আমার বক্তব্য এখাফেই স্টশষ 

করর্ছ। 

স্টখাদা হাফফজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাফদশ র্চরজীবী স্টহাক। 

... 


