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মবিমিল্লামহর রাহিামির রামহি 

িভাপমি, 

িহকিীবৃন্দ, 

পুরস্কারপ্রাপ্ত ক কিীবৃন্দ, 

সুমধবৃন্দ। 

আিিালামু আলাইকুি। 

জািীয় পর্ নাদ্য় শ্রেষ্ঠ কমিউমিটি মিমিক পুরস্কার মবিরণ এবং কমিউমিটি শ্রহলথ শ্রকয়ার প্রভাইডারদ্দর ই-লামি নং কার্ নক্রি 

উদ্বাধি অনুষ্ঠাদ্ি উপমিি িবাইদ্ক আন্তমরক শুদ্ভচ্ছা জািামচ্ছ। 

িানুদ্ের শ্রিৌমলক চামহদাগুদ্লার িদ্ে স্বািযদ্িবা অতম।িি। মকু আম আিাদ্দর শ্রদদ্ের াাদ্ির দমরদ্র িানুদ্েরা স্বািযদ্িবা 

শ্রথদ্ক আদ্গ বরাবরই বমিি মিদ্লি। কারণ, িাঁদ্দর পদ্ে টাকা খরচ কদ্র েহদ্র বা উপদ্জলা পর্ নাদ্য় মগদ্য় মচমকৎিা শ্রিওয়াটা 

িহজ মিল িা। মবদ্েে কদ্র াাদ্ির িা-শ্রবাি এবং মেশুদ্দর অসুখ-মবসুখ হদ্ল সুমচমকৎিার ব্যবিা কিই হি।  

এমদকটা মবদ্বচিা কদ্রই আিরা স্বািযদ্িবাদ্ক িানুদ্ের শ্রদারদ্গাড়ায় মিদ্য় র্াওয়ার মচন্তাভাবিা কমর। এিাড়া, কমিউমিটি 

মিমিদ্কর ধারণাটা আমি পাই িব নকাদ্লর িব নদ্েষ্ঠ বাঙামল, জামির মপিা বঙ্গবন্ধু শ্রেখ মুমজবুর রহিাদ্ির ডাদ্য়মর শ্রথদ্ক। মিমি 

িাধারণ িানুদ্ের শ্রদারদ্গাড়ায় অিযাবশ্যকীয় স্বািযদ্িবা শ্রপৌৌঁিাদ্িার পমরকল্পিার কথা মলদ্খ মগদ্য়মিদ্লি। মিমি স্বপ্ন শ্রদদ্খমিদ্লি 

একটি সুখী-িমৃদ্ধ, ক্ষুধা ও দামরদ্রযমুক্ত বাংলাদ্দে গড়ার।  

িাধারণ িানুদ্ের হাদ্ির িাগাদ্লর িদ্ে প্রাথমিক স্বািযদ্িবা শ্রপৌৌঁিাদ্িার লদ্েয ১৯৯৬ িাদ্ল  িরকার পমরচালিার দাময়ত্ব 

মিদ্য় আিরা কমিউমিটি মিমিক িাপদ্ির কাজ শুরু কমর।  

প্রমিটি ইউমিয়দ্ি জমি মকদ্ি মিমিক করদ্ি শ্রগদ্ল মবপুল পমরিাণ অদ্থ নর প্রদ্য়াজি। এই অথ ন িােয় করা প্রদ্য়াজি মিল। 

আবার এই মিমিকগুদ্লার িাদ্থ এলাকার িানুেদ্কও িম্পৃক্ত করা প্রদ্য়াজি। এজতম। আিরা মিদ্ধান্ত শ্রিই মিমিদ্কর জতম। 

এলাকাবািী জমি শ্রদদ্বি, আর িরকার শ্রিখাদ্ি অবকাঠাদ্িা মিি নাণ করদ্ব। 

১৯৯৬-২০০১ শ্রিয়াদ্দ ১৮ হাজার মিমিক িাপদ্ির লেযিা্া মিদ্য় আিরা কাজ শুরু কমর। আিাদ্দর শ্রিয়াদকাদ্ল ১০ 

হাজার ৭২৩টি মিমিক চালু হয়। ২০০১ িাদ্ল মবএিমপ-জািাি েিিায় এদ্ি মিমিকগুদ্লা বন্ধ কদ্র শ্রদয়। িাধারণ িানুে 

স্বািযদ্িবা পাওয়া শ্রথদ্ক বমিি হয়।  

২০০৯ িাদ্ল িরকার পমরচালিার দাময়ত্ব মিদ্য় আিরা আবার কমিউমিটি মিমিকগুদ্লা চালুর উদ্যাগ শ্রিই। এ পর্ নন্ত ১৩ 

হাজার ৫০০ মিমিক িাপি করা হদ্য়দ্ি। এগুদ্লার িদ্ে ১২ হাজার ৯০৬টি শ্রথদ্ক শ্রিবা প্রদাি করা হদ্চ্ছ। প্রমিটি কমিউমিটি 

মিমিক শ্রথদ্ক ৩০ ধরদ্ণর জরুমর ওষুধ মবিামূদ্ে শ্রদওয়া হয়। এদ্ককটি মিমিদ্কর জতম। বিদ্র ওষুদ্ধর বাদ্জট  ১ লাখ ১০ হাজার 

টাকা। 

আপিারা শ্রজদ্ি অবাক হদ্বি, কমিউমিটি মিমিকগুদ্লা মিি নাদ্ণর জতম। প্রদ্য়াজিীয় শ্রবমেরভাগ জমি দাি কদ্রদ্িি মিম্ন 

িেমবত্ত পমরবাদ্রর িদস্যগণ। এ শ্রেদ্্ িথাকমথি ধিী ব্যমক্তদ্দর িাহায খ ব ব একটা পাওয়া র্ায়মি। কমিউমিটি মিমিক িাপদ্ির 

জতম। জিগণ এ পর্ নন্ত প্রায় ৮০০ একদ্রর শ্রবমে জমি দাি কদ্রদ্িি।  

আিরা এখি পর্ নন্ত ১৩ হাজার ৭৮৪ জি শ্রহলথদ্কয়ার শ্রপ্রাভাইডার মিদ্য়াগ মদদ্য়মি। িাদ্দর প্রাথমিক এবং িাধারণ 

মচমকৎিা মবেদ্য় এক বিদ্রর প্রমেেণ শ্রদওয়া হদ্য়দ্ি।  



 

াািীণ জিদ্গাষ্ঠী মবদ্েে কদ্র দমরদ্র িা ও মেশুরা িাদ্দর ঘদ্রর কাদ্ি ওষুধিহ মবিামূদ্ে স্বািয, পমরবার পমরকল্পিা ও 

পুমি শ্রিবা পাদ্চ্ছি। এ পর্ নন্ত ৪০ শ্রকাটিরও শ্রবমে মভমজদ্টর িােদ্ি জিগণ কমিউমিটি মিমিক শ্রথদ্ক শ্রিবা াহণ কদ্রদ্িি। এর 

েিকরা ৮০ ভাদ্গরও শ্রবমে িারী ও মেশু। 

কমিউমিটি মিমিক জিগদ্ণর েিিায়দ্ির এক উজ্জ্বল দৃিান্ত। মিমিকগুদ্লা পমরচালিা ও শ্রদখভাল করদ্িি িািীয় 

জিগণ। িরকার ওষুধ এবং জিবল িরবরাহ করদ্ি। কমিউমিটি গ্রুপ ও িাদ্পাট ন গ্রুদ্পর িদস্যগণ কমিউমিটি মিমিদ্কর শ্রিাটখাট 

শ্রিরািি, রেণাদ্বেণ ও উন্নয়দ্ি কাজ করদ্িি। 

উপদ্জলা ও ইউমিয়ি পমরেদ িাদ্দর বাদ্জট শ্রথদ্ক কমিউমিটি মিমিদ্কর উন্নয়দ্ি পৃষ্ঠদ্পােকিা করদ্িি। আিরা জািীয় 

পর্ নাদ্য় কমিউমিটি মিমিদ্কর জতম। একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠি করার উদ্যাগ মিদ্য়মি। র্াদ্ি ভমবষ্যদ্ি অথ নাভাদ্ব এই কার্ নক্রি ব্যাহি 

িা হয়। 

কমিউমিটি মিমিক প্রকদ্ল্পর শ্রিয়াদ ইদ্িািদ্ে শ্রেে হদ্য়দ্ি। বিনিাদ্ি শ্রিক্টর কি নসূমচর আওিায় এ কার্ নক্রি বাস্তবাময়ি 

হদ্চ্ছ। এ কার্ নক্রি শ্রর্ি অিীদ্ির িি বন্ধ হদ্য় িা র্ায় শ্রি ব্যবিা আিরা মিদ্য়মি। কমিউমিটি মিমিদ্কর জিবলদ্ক একটি িায়ী 

কাঠাদ্িার আওিায় আিার উদ্যাগ শ্রিওয়া হদ্চ্ছ।  

আমি মবমভন্ন দািা িংিা, শ্রকাম্পামি, এিমজও, দািেীল ব্যমক্তদ্দর আহ্বাি জািাই আপিারা কমিউিটি মিমিদ্কর উন্নয়দ্ি 

এমগদ্য় আসুি। আিাদ্দর াাদ্ির দমরদ্র সুমবধাবমিি িানুেদ্দর জতম। িমিযকারভাদ্ব মকছু করুি। 

কমিউমিটি মিমিদ্কর কিী ভাইদ্বাদ্িরা, 

এ মিমিকগুদ্লা করা হদ্য়দ্ি াাদ্ির অবদ্হমলি দমরদ্র িানুদ্ের স্বািযদ্িবা মিমিি করার জতম।। আপিারা িাঁদ্দর 

শ্রিবাদাদ্ির িহৎ কাজ করদ্িি। 

 িদ্ব স্মরণ রাখদ্বি, জিগদ্ণর জতম। শ্রর্িব ওষুধ শ্রদওয়া হদ্চ্ছ, শ্রিগুদ্লা শ্রর্ি িিরূপ িা হয়। িানুে শ্রর্ি শ্রিবা মিদ্ি এদ্ি 

হয়রামির মেকার িা হি। িাঁরা শ্রর্ি এদ্ি িা শ্রদদ্খি, মিমিদ্কর িালা বন্ধ।  

আমি িদ্ি কমর প্রমিটি কমিউমিটি মিমিদ্কর শ্রদওয়াদ্ল কী কী শ্রিবা পাওয়া র্াদ্চ্ছ িা মলদ্খ রাখা দরকার। ওষুদ্ধর 

িামলকাও মলদ্খ রাখা শ্রর্দ্ি পাদ্র। জিগদ্ণর হদ্কর উপর শ্রকউ ভাগ বিাদ্বি িা। শ্রর্ শ্রকাি ধরদ্ণর দুিীমি এবং অমিয়দ্ির মবরুদ্দ্ধ 

আিরা কদ্ঠার ব্যবিা মিব। অমিয়িকারীদ্দর িাড় শ্রদওয়া হদ্ব িা। 

সুমধবৃন্দ, 

আিরা স্বািযদ্িবা ব্যবিাপিাদ্ক মডমজটালাইদ্জেদ্ির আওিায় এদ্িমি। এজতম। এখাদ্ি দে জিবল তিমরর ব্যবিা 

শ্রিওয়া হদ্য়দ্ি। এরই অংে মহদ্িদ্ব আজ কমিউমিটি শ্রহলথ শ্রকয়ার শ্রপ্রাভাইডারদ্দর ই-লামি নং কার্ নক্রি শুরু হদ্চ্ছ। ই-লামি নং এর 

িােদ্ি কমিউমিটি মিমিদ্ক শ্রিবাদািকারীদ্দর শ্রপোগি দেিা উন্নয়ি িম্ভব হদ্ব। িাঁরা িতুি িতুি কলাদ্কৌেল মেখদ্ি পারদ্বি 

এবং আরও উন্নিিাদ্ির শ্রিবা প্রদাদ্ি িেি হদ্বি। 

আজদ্ক র্াঁরা শ্রেষ্ঠ কমিউমিটি মিমিক পুরস্কার শ্রপদ্লি আমি িাঁদ্দরদ্ক অমভিন্দি জািাই। কমিউমিটি মিমিদ্ক শ্রিবার 

গুণগি িাি এবং পমরমধ শ্রর্ি উত্তদ্রাত্তর বৃমদ্ধ পায় শ্রি মবেদ্য় লেয রাখার আহ্বাি জািামচ্ছ।  

আিরা একটি যুদ্গাপদ্র্াগী স্বািযিীমি প্রণয়ি কদ্রমি। উপদ্জলা, শ্রজলা ও মবভাগীয় হািপািালগুদ্লার ব্যাপক উন্নয়ি করা 

হদ্য়দ্ি। মবগি িাদ্ড় ৬ বিদ্র িরকামর হািপািালগুদ্লাদ্ি ৮ হাজাদ্রর শ্রবমে েয খা বাড়াদ্িা হদ্য়দ্ি। উন্নি র্ন্ত্রপামি ও অযামু্বদ্লন্স 

িরবরাহ করা হদ্য়দ্ি।  

ঢাকািহ মবমভন্ন শ্রজলায় ২৪টি িরকামর হািপািাল মিি নাণ করা হদ্য়দ্ি। পর্ নাপ্ত ক মচমকৎিক, িাি ন ও স্বািয িহকামর মিদ্য়াগ 

শ্রদওয়া হদ্য়দ্ি। বঙ্গবন্ধু শ্রেখ মুমজব শ্রিমডদ্কল মবশ্বমবযালয়দ্ক শ্রিন্টার অব এমিদ্লন্স মহদ্িদ্ব গদ্ড় শ্রিালা হদ্চ্ছ। এর শ্রবড িংখ্যা 

৭০০ শ্রথদ্ক ১৫০০-শ্রি উন্নীি করা হদ্য়দ্ি। বমহমব নভাগ শ্রখালা হদ্য়দ্ি। 

আিরা ৫০-েয খা মবমেি জািীয় চক্ষু মবজ্ঞাি ইিমস্টটিউট ও হািপািাল িাপি কদ্রমি। ৫০-েয খা মবমেি জািীয় কযান্সার 

ইিমস্টটিউটদ্ক ৩০০ েয খায় উন্নীি করা হদ্য়দ্ি। ৫০০-েয খার তম।ােিাল ইিমস্টটিউট অব মিউদ্রািাদ্য়ন্স িাপি কদ্রমি। িরকামর 



 

কি নচামরদ্দর জতম। ১৫০-েয খার আধুমিক হািপািাল এবং জািীয় ইএিটি ইিমস্টটিউট িাপি কদ্রমি। ঢাকা শ্রিমডদ্কল কদ্লজ 

হািপািাদ্লর ২য় ইউমিট চালু করা হদ্য়দ্ি।   

ঢাকার কুমি নদ্টালায় ৫০০ েয খামবমেি শ্রজিাদ্রল হািপািাল এবং মখলগাঁওদ্য় ১৫০০ েয খামবমেি শ্রজিাদ্রল হািপািাল 

চালু কদ্রমি। ৩০০ েয খার জািীয় বাি ন ও প্লামস্টক িাজনামর ইন্সটিটিউট িাপদ্ির প্রোিমিক অনুদ্িাদি শ্রদওয়া হদ্য়দ্ি। িাভাদ্র শ্রেখ 

ফমজলাতুদ্ন্নিা মুমজব মবদ্েোময়ি হািপািাল এবং িামি নং কদ্লজ িাপি করা হদ্য়দ্ি। 

স্বািয মেোর প্রিাদ্র িরকামর ৫টিিহ ২০টি িতুি শ্রিমডকযাল কদ্লজ, ১১টি শ্রডন্টাল কদ্লজ, ৪৭টি ইিমস্টটিউট অব শ্রহলথ 

শ্রটকদ্িালমজ, ৭২টি শ্রিমডকযাল এমিিদ্টন্ট শ্রট্রমিং স্কুল, ১০টি িামি নং কদ্লজ এবং ৩১টি িামি নং শ্রট্রমিং ইিমস্টটিউট িাপি করা 

হদ্য়দ্ি। মিড ওয়াইফারী শ্রকাি ন চালু করা হদ্য়দ্ি। িাতৃত্বকালীি ছুটি ৪ িাি শ্রথদ্ক ৬ িাদ্ি উন্নীি করা হদ্য়দ্ি।  

আিরা িাতৃস্বািয ভাউচার স্কীি এবং শ্রলকদ্টটিং িাদার ভািা চালু কদ্রমি। মেশুদ্দর টিকাদাি মিমিি কদ্রমি। অটিমস্টক 

মেশুদ্দর মচমকৎিা ও শ্রিবা শ্রদওয়ার সুদ্র্াগ সৃমি করা হদ্য়দ্ি। িাধারণ িানুদ্ের খায ও পুমি মিরাপত্তা মিমিি করা হদ্য়দ্ি।  

এিব উদ্যাদ্গর ফদ্ল মেশুমৃতুয ও িাতৃমৃতুযর হার উদ্ল্লখদ্র্াগ্য হাদ্র কদ্িদ্ি। এজতম। বাংলাদ্দে জামিিংদ্ঘর এিমডমজ 

এওয়াড ন ও িাউথ-িাউথ এওয়াড ন শ্রপদ্য়দ্ি। িানুদ্ের গড় আয়ু ৭০.২ বিদ্র উন্নীি হদ্য়দ্ি।  

স্বািযদ্িবার পাোপামে গি পাঁচ বিদ্র মেো, কৃমে, মেল্প-বামণজয, শ্রর্াগাদ্র্াগ, ক্রীড়া প্রমিটি শ্রেদ্্ই ব্যাপক উন্নয়ি 

হদ্য়দ্ি। িথ্যপ্রযুমক্ত শ্রিবা ঘদ্র ঘদ্র শ্রপৌৌঁদ্ি মদদ্য়মি। আিরা মিম্ন িেি-আদ্য়র শ্রদদ্ের ির্ নাদা শ্রপদ্য়মি। আিাদ্দর লেয ২০২১ 

িাদ্লর িদ্ে িেি আদ্য়র এবং ২০৪১ িাদ্লর িদ্ে উচ্চ আদ্য়র শ্রদদ্ের িামরদ্ি উন্নি হওয়া। 

এটা অজনদ্ির জতম। একটি শ্ররাগমুক্ত, কি নেি জিদ্গামষ্ঠ প্রদ্য়াজি। আর এজতম।ই স্বািযদ্িবাদ্ক জিগদ্ণর শ্রদারদ্গাড়ায় 

শ্রপৌৌঁদ্ি শ্রদওয়ার আিাদ্দর এই প্রদ্চিা।   

কমিউমিটি মিমিক এখি জিগদ্ণর িম্পদ্দ পমরণি হদ্য়দ্ি। এটি আজ স্বািয ব্যবিার একটি অমবদ্চ্ছয অংে। কমিউমিটি 

মিমিকগুদ্লা াািীণ স্বািযদ্িবায় আরও গুরুত্বপূণ ন ভূমিকা রাখদ্ব এ আোবাদ ব্যক্ত কদ্র আমি কমিউমিটি শ্রহলথ শ্রকয়ার 

শ্রপ্রাভাইডারদ্দর ই-লামি নং কার্ নক্রদ্ির শুভ উদ্বাধি শ্রঘােণা করমি। 

শ্রখাদা হাদ্ফজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদ্দে মচরজীবী শ্রহাক। 
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