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সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

 

অনুষ্ঠাদনর িিাপসত,  

িহকমীবৃন্দ,  

িংিে িেস্যগণ,  

জর্লা ও উপদর্লা পর্ জায়িহ িব জস্তদরর সৈসকৎিকবৃন্দ,  

উপসিত সুসধমন্ডলী,  

 

আিিালামু আলাইকুম।  

 

স্বািযদিবা গ্রাম-বাংলায় জপ ৌঁদে জেয়ার সুদর্াগ বৃসির লদযয আদয়াসর্ত অনুষ্ঠাদন উপসিত িবাইদক শুদিচ্ছা র্ানাসচ্ছ।  

মাৈ জ আমাদের মহান স্বাধীনতার মাি। িাতৈসল্লে জেদক একাত্তর। আমাদের মহা িংগ্রাদমর ইসতহাি। র্ার সূৈনা হয় িাষা 

আদন্দালন সেদয়। এদত আমাদের স্বার্াতযদবাদধর নব উদেষ ঘদে। িাষা আদন্দালন জেদক স্বায়ত্বোিন। স্বায়ত্বোিন জেদক 

স্বাসধকার আদন্দালন। স্বাসধকার জেদক স্বাধীনতায় উত্তরণ। দুই যুদগর জবসে রক্তযয়ী িংগ্রাম, িাধনা ও মুসক্তযুি। সৃসি হয় 

বাংলাদেে। আমরা পাই একটি স্বাধীন ভূখন্ড। একটি র্াতীয় পতাকা। একটি র্াতীয় িঙ্গীত।  

এই পুদরা আদন্দালন-িংগ্রাদমর জনতৃদত্ব সেদলন িব জকাদলর িব জদেষ্ঠ বাঙাসল, র্াসতর সপতা বঙ্গবন্ধু জেখ মুসর্বুর রহমান। 

সর্সন বাঙাসল র্াসতদক ধাদপ ধাদপ স্বাধীনতা ও িেস্ত্র িংগ্রাদম জপ ৌঁদে জেন। ৭ই মাদৈ জর মহাকাসিক িাষদণ তারই স্ফূরণ ঘদে। 

তাঁর দৃপ্ত জঘাষণা ‘রক্ত র্খন সেদয়সে, আদরা রক্ত জেদবা। এ জেদের মানুষদক মুক্ত কদর োিদবা ইনোল্লাহ।' আসম গিীর েিা ও 

কৃতজ্ঞতার িাদে স্মরণ করসে এই যণর্ো পুরুষ, সবশ্ব বদরণ্য জনতা, আমাদের পরম গব জ র্াসতর সপতা বঙ্গবন্ধু জেখ মুসর্বুর 

রহমানদক।  

স্মরণ করসে র্াতীয় ৈার জনতাদক। গিীর েিা র্ানাসচ্ছ বহু সৈসকৎিক িহ ৩০ লাখ েহীে এবং ২ লাখ সনর্ জাসতত মা-

জবানদক, র্াঁদের িদব জাচ্চ আত্মতযাদগ অসর্জত হদয়দে আমাদের মহান স্বাধীনতা।  

সুসধমন্ডলী,  

র্াসতর র্নক স্বাধীনতার পর পরই যুিাহত মুসক্তদর্ািাদের উন্নত সৈসকৎিার িবিা কদরন। যুিসবধ্বস্ত জেদের সৈসকৎিা 

িবিা জঢদল িার্াদনা শুরু কদরন। িংসবধাদন র্নগদণর র্ন্য অন্ন, বস্ত্র, আেয়, সেযার িংিাদনর পাোপাসে সৈসকৎিাদক রাদের 

অন্যতম জম সলক োসয়ত্ব সহদিদব সনধ জারণ কদরন। জেদের প্রসতটি োনায় ১০ েয্যা সবসেি োনা স্বািয কমদেক্স িাপন কদরন। 

স্বািযদিবাদক র্নগদণর কাদে জপ ৌঁদে জেন। সৈসকৎিকদের পেমর্ জাো প্রেম জেণীদত উন্নীত কদরন। সবদেষজ্ঞ প্রসেযদণ সনদয়াসর্ত 

োকা কাদল সৈসকৎিকদের র্ন্য নন-প্রাকটিসিং এলাউদন্সর িবিা কদরন। এিাদবই সতসন প্রসতটি খাদত জেেদক উন্নয়দনর পদে 



সনদয় র্াসচ্ছদলন। তখনই স্বাধীনতার সবপয েসক্তর ঘাতকরা র্াসতর সপতাদক িপসরবাদর হতযা কদর। জেে অন্ধকাদর সনমসিত 

হয়।   

 বঙ্গবন্ধুর আেদে জর েল আওয়ামী লীগ র্খনই যমতায় এদিদে তখনই র্নগণ সকছু জপদয়দে। আমরা সেয়ানব্বই িাদল 

জেদের হািপাতালগুদলাদত ৭ হার্ার েয্যা বৃসি কসর। প্রসত েয় হার্ার মানুদষর র্ন্য একটি কদর ১৮ হার্ার কসমউসনটি সিসনক 

িাপদনর উদযাগ  জনই। সবএনসপ-র্ামাত জর্াে িরকার এদি সিসনকগুদলা বন্ধ কদর জেয়। গ্রাদমর র্নগণ জবসিক স্বািযদিবা প্রাসপ্ত 

জেদকও বসিত হয়। র্নস্বািয রযা নয়, লুেপাে করাই সেল তাদের একমাত্র লযয।  

'৯৬ িমদয় ৈার হার্ার নবীন সৈসকৎিক ৈাকুরী পায়। দুই হার্াদরর জবসে সৈসকৎিক পদোন্নসত পায়। আমরা সৈসকৎিা 

র্ন্ত্রপাসতর উপর জেদক শুল্ক প্রতযাহার কসর। ফদল জবিরকাসর খাদত হািপাতাল ও সিসনক প্রসতষ্ঠার সুদর্াগ সৃসি হয়।  

সুসধমন্ডলী,  

এবার োসয়ত্ব গ্রহদণর পর আমরা আবার স্বািয খাতদক জঢদল িার্াদত শুরু কসর। প্রায় ১১ হার্ার কসমউসনটি সিসনক 

পুনরায় ৈালু কদরসে। এ র্ন্য কসিউোর জ্ঞানিিন্ন িাদি জতর হার্ার কসমউসনটি জহলেদকয়ার জপ্রািাইডার সনদয়াগ জেয়া হদচ্ছ। 

সিসনকগুদলার মাধ্যদম জেসল-জমসডসিন সুসবধা প্রসতটি গ্রাদম জপ ৌঁোদনা হদব। ইউসনয়ন পর্ জাদয় ৩,৭৮০টি স্বািয ও পসরবার কল্যাণ 

জকন্দ্র সনম জাণ করা হদয়দে।   

উপদর্লা পর্ জায় পর্ জন্ত িকল হািপাতাদল ওদয়ব কযাদমরা ও ইন্টারদনে িংদর্াগ জেয়া হদয়দে। জমাবাইল জফাদনর মাধ্যদম 

২৪ ঘণ্টা স্বািযদিবা জেয়ার সুদর্াগ সৃসি করা হদয়দে। ওদয়ব জবইর্ড িমসিত ডাোদবইদর্র মাধ্যদম স্বািয ও সৈসকৎিা তথ্য প্রাসপ্ত 

িহর্ করা হদয়দে। জগাো স্বািয িবিাদক কসিউোর জনেওয়াদকজ যুক্ত রাখার উদযাগ জনয়া হদয়দে।    

উপদর্লা স্বািয কমদেক্সগুদলাদক ৩১ েয্যা জেদক ৫০ েয্যায় উন্নীত করার কার্ শুরু কদরসে। ইদতামদধ্য ২০৬টি স্বািয 

কমদেক্স ৫০ েয্যায় উন্নীত হদয়দে। আদরা ৯৭টিদত েয্যা বািাদনার কার্ ৈলদে।  

১৭টি জর্লা হািপাতাল ২৫০ েয্যায় উন্নীত করা হদয়দে। পর্ জায়ক্রদম িকল জর্লা হািপাতালদক ২৫০ েয্যায় উন্নীত করা 

হদব।  

হািপাতালগুদলাদত ইমাদর্জসন্স জিবার মান বািাদনা হদয়দে। জমসডদকল কদলর্ ও সবদেষাসয়ত হািপাতালগুদলাদত 

ইউদরালসর্ সবিাগ জখালা হদয়দে। জর্লা পর্ জাদয় কদরানারী জকয়ার ইউসনে িাপন ও হাে জ িার্জারীর িবিা করা হদচ্ছ। জর্লা 

হািপাতালগুদলাদত জিবার মান বািাদনা হদচ্ছ।  

জমসডদকল কদলর্ হািপাতাল, জর্লা হািপাতাল িহ ৪২টি স্বািয প্রসতষ্ঠাদনর নুনন িবন সনম জাণ করা হদচ্ছ। র্দোর 

জমসডদকল কদলর্ িহ স্বািযদিবা সবষয়ক ১৩টি নুনন প্রসতষ্ঠান কার্ জক্রম শুরু কদরদে। আদরা ৪টি নুনন জমসডদকল কদলর্ এবং ৫টি 

ইন্সটিটিউে অফ জহলে জেকদনালসর্ প্রসতষ্ঠার কার্ জক্রম হাদত সনদয়সে।  

জবিরকারী পর্ জাদয় সতনটি নুনন জমসডদকল কদলর্, একটি জডন্টাল কদলর্, সতনটি জহাসমওপ্যাসেক জমসডদকল কদলর্ এবং 

৪০টির জবসে জমসডদকল অযাসিস্ট্যান্ট জেসনং স্কুল ও ইনসস্ট্টিউে অব জহলে জেকদনালসর্ প্রসতষ্ঠার অনুদমােন জেয়া হদয়দে।  

নাদি জর অিাব পূরদণ নবসনসম জত ১১টি নাসি জং ইন্সটিটিউে ৈালু করা হদয়দে। ৩টি নুনন নাসি জং কদলর্ সনম জাণ করা হদয়দে। 

৩টি নুনন নাসি জং ইন্সটিটিউেদক নাসি জং কদলদর্ রূপান্তর করা হদচ্ছ। সবএিসি-ইন-নাসি জং জকাি জ ৈালু করা হদয়দে। নাি জদের ৈাকুরী 

তৃতীয় জেণী জেদক সিতীয় জেণীদত উন্নীত করা হদয়দে।  

নবসনসম জত ৩টি ইন্সটিটিউে অব জহলে জেকদনালসর্দত সেযা কার্ জক্রম শুরু হদয়দে। বন্ধ জেকদনালসর্ স্কুলগুদলা ৈালু করা 

হদয়দে।  

স্বািযখাদত ইদতামদধ্য প্রায় ৫২ হার্ার র্নেসক্ত সনদয়াগ জেয়া হদয়দে। এর মদধ্য আদে পাঁৈ হার্ার সৈসকৎিক, ১,৭৪৭ র্ন 

নাি জ এবং ৬,৩৯১ র্ন স্বািয িহকারী। েীঘ্রই আদরা পাঁৈ েতাসধক সৈসকৎিক, পাঁৈ হার্ার নাি জ এবং ১৪ হার্ার স্বািয িহকারী 

সনদয়াগ জেয়া হদব। সবসিন্ন জেসণর ২,৬৬৪টি নুনন পে সৃসি করা হদয়দে।   

িাদি সতন হার্ার সৈসকৎিকদক পদোন্নসত জেয়া হদয়দে। একাদডসমক পদে পদোন্নসত পিসত িহর্ীকরণ করা হদচ্ছ। 

ইন্টাসন জ সৈসকৎিকদের িাতা ৬,৫০০ োকা জেদক ১০ হার্ার োকা করা হদয়দে।  



৩৩টি উপদর্লায় মাতৃস্বািয িাউৈার সিম ৈালু করা হদয়দে। এদত েসরদ্র নারীদের সনরাপে স্বািয জিবা সনসিত হদয়দে। 

এ পর্ জন্ত সত্রে হার্াদরর জবসে নারী এই িাউৈার সুসবধা জপদয়দেন।  

বঙ্গবন্ধু জেখ মুসর্ব জমসডদকল সবশ্বসবযালয়দক জিন্টার অফ এদক্সদলন্স সহদিদব গদি জতালা হদচ্ছ। এই র্ন্য ৪৮৫ জকাটি 

োকার একটি প্রকল্প জনয়া হদয়দে। িরকার ১২ সবঘা র্সম সেদয়দে। আপনারা গদবষণা করুন। জরাগীরা র্াদত কম খরদৈ সৈসকৎিা 

জপদত পাদর তার উপায় জবর করুন। জরাগ সনরামদয়র জৈদয় জরাগ র্াদত না হয় জিই লদযয কার্ করুন।  

সুসধমন্ডলী,  

এ দুই বেদর স্বািযখাদত আমাদের অর্জন অদনক। এ র্ন্য জেে-সবদেদে সুনাম অসর্জত হদয়দে। আমরা গত বের 

র্াসতিংঘ এমসডসর্ এওয়াড জ জপদয়সে। সেশু মৃুনয হার হ্রাি িংক্রান্ত এমসডসর্-৪ অর্জন করায় এ পেক জপদয়সে।  

আমরা এমসডসর্-৫ এবং এমসডসর্-৬ অর্জদনও র্াসতিংঘ পেক জপতাম। কারণ, আমরা মাতৃমৃুনযর হার হ্রাদি এমসডসর্-

৫ এর লদযযর জৈদয় অদনক এসগদয় আসে। র্যা, কুষ্ঠ, ম্যাদলসরয়া ও এইৈআইসি-এইডি েমদন এমসডসর্-৬ এর লদযযর জৈদয় 

এসগদয় আসে। সকন্তু আপনারা র্াদনন, র্াসতিংঘ একো জেেদক একোই পেক সেদয়দে। এখন আমাদের লযয নবর্াতক, সেশু ও 

মাতৃমৃুনযর হার উন্নত জেদের পর্ জাদয় সনদয় র্াওয়া। র্যা, কুষ্ঠ  ও ম্যাদলসরয়া সনমূ জল করা। এ র্ন্য সৈসকৎিক, নাি জ িহ প্রসতটি 

স্বািযকমীদক নুনন উযদম কার্ করদত হদব।  

আগামী জুলাই জেদক স্বািযখাদতর নুনন জিক্টর কম জসূৈী বাস্তবায়ন শুরু হদচ্ছ। পাঁৈ বের জময়াসে এই কম জসূসৈর আওতায় 

স্বািয, র্নিংখ্যা ও পুসি উন্নয়দন িমসিত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হদব।  

অপুসি িমস্যার িমাধাদন র্াতীয় পুসি কার্ জক্রমদক ১২৩টি উপদর্লায় িম্প্রিাসরত করা হদয়দে।  

আমরা সমডওয়াইফাসর িাসি জি ৈালু করদত র্াসচ্ছ। এদত গ্রামািদল মানিম্মত প্রসূসত জিবা সনসিত হদব। ইদতামদধ্য 

৩,০০০ সমডওয়াইফ চতসরর কার্ জক্রম শুরু হদয়দে।  

সৈসকৎিা প্রসতষ্ঠানগুদলার জিবার মান সনসিদতর লদযয বাংলাদেে জমসডদকল অযান্ড জডন্টাল কাউসন্সল অযাক্ট প্রণয়ন করা 

হদয়দে।   

মানিম্মত ঔষধ উৎপােন সনসিত করদত ঔষধ প্রোিনদক জঢদল িার্াদনা হদয়দে। ড্রাগ জেসস্ট্ং ল্যাবদরেরীদক 

আন্তর্জাসতক মাদন উন্নীত করার উদযাগ জনয়া হদয়দে।  

সুসধমন্ডলী,  

স্বািযদিবাদক অসধক কার্ জকর ও জেকিই করার লদযয আমরা সেযা ও িামাসর্ক খাতগুদলার উন্নয়নদক অগ্রাসধকার 

সেসচ্ছ। সেযা জযদত্র গুণগত পসরবতজন আনার র্ন্য একটি সবজ্ঞানিম্মত, যুদগাপদর্াগী সেযানীসত প্রণয়ন কদরসে।  

গ্রাম পর্ জায় পর্ জন্ত পানীয় র্ল ও স্যাসনদেেন সুসবধা সনসিত করার উদযাগ জনয়া হদয়দে। খায সনরাপত্তা সনসিদত 

হতেসরদ্র র্নদগাষ্ঠীর মদধ্য সবনামূদল্য ৈাল-গম সবতরণ করা হদচ্ছ। িামাসর্ক সনরাপত্তা জবিনীর আওতায় েসরদ্রয র্নদগাষ্ঠীর 

উন্নয়দন সিসর্সড, সিসর্এফ িহ ৮২টি খাদত িহায়তা জেয়া হদচ্ছ। এ িব কম জসূসৈর আওতায় আমরা উপকারদিাগীর িংখ্যা এবং 

িাহাদয্যর পসরমাণ দুদোই বাসিদয়সে। সনম্নআয়দিাগীদের সুসবধাদে জ ওএমএি, জফয়ার প্রাইি কাড জ ও জরেন পিসত ৈালু করা 

হদয়দে।  

জেদের উত্তরািল জেদক মঙ্গা সবতাসিত কদরসে। অসতেসরদ্রদের র্ন্য কম জসৃর্ন কম জসূসৈ গ্রহণ কদরসে। একটি বাসি একটি 

খামার কম জসূসৈর বাস্তবায়ন আবার শুরু কদরসে। প্রসত ইসি কৃসষ র্সম আবাে করাদক উৎিাসহত করসে।  

সিসিল িার্জন এবং জর্লা-উপদর্লা হািপাতালগুদলার প্রসতসনসধবৃন্দ,   

আর্ আপনাদের র্ন্য আনদন্দর সেন। িরকাদরর র্ন্যও সনব জাৈনী অঙ্গীকার পূরদণ এক ধাপ এসগদয় র্াওয়ার সেন। 

র্নগদণর স্বািযদিবা সনসিত করার লদযয সিসিল িার্জনদের র্ন্য গািী অতযন্ত প্রদয়ার্ন। আর্ এ প্রদয়ার্নো জমোদনা হদচ্ছ। আর্ 

জেদক জেদের ৬৪টি জর্লার সিসিল িার্জনই উপদর্লা ও গ্রাম পর্ জাদয় সৈসকৎিা িবিা প্রতযযিাদব পর্ জদবযণ করদত পারদবন। 

জিখাদন কম জরত সৈসকৎিকদের মদনাবল ৈাঙ্গা রাখদত পারদবন। আো কসর, এখন জেদক র্নগণ আর অসিদর্াগ করদবন না জর্, 

জর্লা, উপদর্লা বা ইউসনয়দন সৈসকৎিক অনুপসিত। তাহদল এর োয়-োসয়ত্ব িংসিি সিসিল িার্জনদকই সনদত হদব।  



আমরা দুই বেদর সবসিন্ন হািপাতাদল ২১৩টি এমু্বদলন্স সেদয়সে। আর্দকর আেটি এমু্বদলন্স এর অসতসরক্ত। েীঘ্রই আদরা 

৩৬টি এমু্বদলন্স জেয়া হদব। পর্ জায়ক্রদম জেদের িব িরকারী হািপাতাদল পর্ জাপ্ত এমু্বদলদন্সর িবিা করা হদব। এর মাধ্যদম গুরুতর 

অসুি জরাগীদের দ্রুত হািপাতাদল আনা সনসিত হদব। আমরা প্রেমবাদরর মত ১০টি জন  এমু্বদলন্স িরবরাদহর িবিা সনদয়সে।  

সৈসকৎিকবৃন্দ,  

সৈসকৎিা একটি মহৎ জপো। এখাদন মানসবক োসয়ত্ব অদনক জবসে। আসম র্াসন, আপনারা এ িাপাদর িদৈতন আদেন। 

বঙ্গবন্ধু জমদমাসরয়াল োদস্ট্র আহবাদন আপনারা জেদের প্রসতটি উপদর্লায় দুই মাদি ৮ লয জরাগীর সৈসকৎিা সেদয়দেন। এই র্ন্য 

আপনাদের প্রসত কৃতজ্ঞতা র্ানাই। আো কসর, এ ধরদনর জস্বচ্ছা র্নদিবা কার্ জক্রম অিাহত রাখদবন।   

আপনাদের কাদে মানুদষর প্রতযাো অদনক। িঙ্কোপন্ন অবিায় জরাগী বা তাদের আত্মীয়-স্বর্নরা আপনাদেরদক ত্রাতা 

মদন কদর। িদব জাচ্চ জপোগত সনষ্ঠা ও েযতার মাধ্যদমই জকবল জি েিার প্রসতোন িম্ভব। আপনারা আপনাদের জমধা ও েম সেদয় 

এ পর্ জাদয় এদিদেন। এদত আপনাদের অসিিাবকদের খরৈ আদে। তদব িবদৈদয় জবসে িয় কদরদে এ জেদের র্নগণ। তাই 

র্নগণদক জিবা জেয়াই আপনাদের প্রধান ব্রত হওয়া উসৈত।  

সুসধমন্ডলী,  

এ দুই বেদর আমরা সনব জাৈনী প্রসতশ্রুসত অনুর্ায়ী স্বািয, সেযা, সবদুযৎ, জর্াগাদর্াগ, কম জিংিান, ক্রীিা িহ প্রসতটি খাদতই 

িাপক িাফল্য অর্জন করদত িযম হদয়সে। এ পর্ জন্ত ২ লাখ ২১ হার্ার জবকাদরর কম জিংিান হদয়দে। মাধ্যসমক পর্ জন্ত সেযােীদের 

সবনামূদল্য পাঠ্যবই সবতরণ কদরসে। নুনন কদর ১৪০৩ জমগাওয়াে সবদুযৎ উৎপােন কদরসে। আদরা ৩৪টি নুনন সবদুযৎ জকন্দ্র 

সনম জাদণর কার্ ৈলদে। ৈট্টগ্রাদম কন জফুসল জিুন, বসরোদল েহীে জিরসনয়াবাত জিুন, ঢাকায় েহীে বুসির্ীবী জিুন এবং সুলতানা 

কামাল জিুন সনম জাণ করা হদয়দে। র্ানর্ে সনরিদন ঢাকায় একাসধক ফ্লাইওিার ও এসলদিদেড এক্সদপ্রিওদয় সনম জাদণর কার্ শুরু 

হদয়দে। ন্যােন্যাল িাসি জি কম জসূসৈর প্রেম পর্ জাদয় সতনটি জর্লায় ৩৫ হার্ার ৮৫২ র্দনর কম জিংিান হদয়দে। আমরা অতযন্ত 

িাফদল্যর িাদে সক্রদকে সবশ্বকাপ আদয়ার্ন কদরসে। আমাদের উদিাধনী অনুষ্ঠান সবদশ্ব অনন্য প্রেংিা কুসিদয়দে। যুিাপরাধীদের 

সবৈাদরর প্রসক্রয়াও দ্রুত এগুদচ্ছ।  

আমাদের স্বাধীনতার লযয সেল অে জননসতকিাদব একটি িমৃি জেে গদি জতালা। মুসক্তযুদির জৈতনায় উদ্ভাসিত একটি 

গণতাসন্ত্রক ও অিাম্প্রোসয়ক িমার্ সৃসি করা। র্া আদর্া পুদরাপুসর অসর্জত হয়সন। জিই লযয অর্জদন আমরা রূপকল্প-২০২১ 

বাস্তবায়ন করসে। আমরা ২০২১ িাদল স্বাধীনতার সুবণ জ র্য়ন্তী উের্াপন করদবা। আসুন, জিই লযয অর্জদন মুসক্তযুদির জৈতনায় 

ঐকযবি হদয় আত্মসনদয়াগ কসর। র্াদত বাংলাদেে ২০২১ িাদল একটি ক্ষুধা ও োসরদ্রযমুক্ত উন্নত িমৃি জেে সহদিদব আত্মপ্রকাে 

করদত পাদর। সবশ্বিিায় িম্মাদনর িাদে মাো উঁচু কদর োঁিাদত পাদর। আত্মিম্মান ও মর্ জাোদবাধ  সনদয় ৈলদত পাদর। এ প্রতযাো 

িক্ত কদর আমার বক্তি এখাদনই জেষ করসে।  

জখাো হাদফর্।  

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাদেে সৈরর্ীবী জহাক।  

...... 


