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শেজিকেল জবশ্বজবদ্যালকের ছাত্র-জেক্ষে, নাি ি, েে িেতিা-েে িচারী এবং 

উপজিত সুজধেন্ডলী, 

 

আিিালামু আলাইকুে। 

 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেজিকেল জবশ্বজবদ্যালকের নবজনজে িত আউটকিার েেকেকের উকবাধন অনুষ্ঠাকন উপজিত িবাইকে আজে 

আন্তজরে শুকভচ্ছা িানাজচ্ছ।  

২০১০ িাকলর জিকিম্বকর আজে এই আউটকিার েেকেকের জভজিপ্রস্তর িাপন েকরজছলাে। আি এর উকবাধন হকত যাকচ্ছ। আজে 

আো েজর এই েেকেে উকবাধকনর েধ্য জিকে শরাগীরা আরও উন্নত জচজেৎিাকিবা পাকবন। জচজেৎিেগণও উন্নত পজরকবকে শরাগীকির 

শিবা জিকত পারকবন। 

১৯৯৬ িাকল িরোর পজরচালনার িাজেতব জনকে আজে এেটা জবষে লক্ষয েজর। িাধারণ বা োজরগজর জবষকে উচ্চজেক্ষার িন্য 

অকনে জবশ্বজবদ্যালে আকছ। অথচ োনুকষর িবকচকে প্রকোিনীে শিবা জচজেৎিাকক্ষকত্র উচ্চতর জেক্ষালাকভর শোন জবশ্বজবদ্যালে শনই।  

জচজেৎিাকিবা শতা শুধু শরাগ জনরােকের েকধ্যই িীোবদ্ধ নে। এ শক্ষকত্র উৎেষ ি িাধকনর িন্য প্রকোিন উন্নত গকবষণা। এ 

জবষেগুকলা জচন্তা েকরই আেরা ১৯৯৮ িাকলর ৩০ এজপ্রল তৎোলীন জপজি হািপাতালকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেজিকেল জবশ্বজবদ্যালে 

জহকিকব প্রজতষ্ঠা েজর। আেরা িব িেেই দূরিেী জচন্তা েকর থাজে।  

শি িেে জবএনজপ-িাোতপন্থী জচজেৎিে-েে িচাজররা আোকির জিদ্ধাকন্তর শুধু জবকরাজধতাই েকরজন, তারা জবকরাজধতার নাকে 

িজহংি আকদালন পয িন্ত েকরকছ।  

জেন্তু, িেকের পজরক্রোে আি প্রোজণত হকেকছ আোকির জিদ্ধান্ত িঠিে জছল। জবশ্বজবদ্যালকে রূপান্তর হওোর পর এখানোর 

সুকযাগ-সুজবধা শযেন শবকেকছ, শতেজন উন্নত হকেকছ জচজেৎিা ব্যবিা। িকব িাপজর উপত ত হকচ্ছ আোকির শিকের িাধারণ োনুষ।  

জপজি হািপাতাল থাোোকল এখাকন িাধারণ োনুকষর এে রেে প্রকবেজধোরই জছল না। উচ্চজবি বা জবকেষ শেণীর োনুকষরা 

এখাকন জচজেৎিাকিবা গ্রহকণর সুকযাগ শপকতন। 

এ জবশ্বজবদ্যালকে বতিোকন শেজিকেল অজিিার শথকে অধ্যাপে পয িন্ত জচজেৎিকের িংখ্যা িাঁজেকেকছ প্রাে শিে হািার। 

েে িচাজরর িংখ্যাও জবগুণ হকেকছ। জবশ্বজবদ্যালে হওোর পর এখানোর শবি িংখ্যা ৭০০ শথকে বতিোকন ১৫০০-শত উন্নীত হকেকছ। চালু 

হকেকছ নতুন নতুন জবভাগ। শরাগ জনণ িকের িন্য অতযাধুজনে যন্ত্রপাজত িংকযাজিত হকেকছ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেজিকেল জবশ্বজবদ্যালকে 

জবশ্বোকনর জচজেৎিা সুজবধা পাওো যাকচ্ছ।  

আজে শিকন আনজদত শয, এখন আউটকিাকর দিজনে ৫ হািার শরাগী উন্নতোকনর শিবা গ্রহণ েরকছন। োত্র ৩০ টাোে এেটি 

টিজেট শেকট এেিন শরাগী িব ধরকণর জচজেৎিা সুজবধা পাকচছন।  

সুজধবৃদ, 

জচজেৎিাকিবা পাওো োনুকষর অন্যতে শেৌজলে অজধোর। এেিন সুি এবং জনকরাগ োনুষই শেবল পাকর িাজতগঠনমূলে 

োকি োয িের অবিান রাখকত।  

িব িোকলর িব িকেষ্ঠ বাঙাজল, িাজতর জপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহোকনর স্বপ্ন জছল একিকের িব োনুষ শখকে পকে সুিকিকহ 

জনজিকন্ত ঘুমুকত পারকবন।  
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এ জচন্তা শথকেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ িাকল শগাটা বাংলাকিে জুকে থানা স্বািয েেকেে গঠকনর উকদ্যাগ গ্রহণ েকরন। সুদূর 

গ্রাোঞ্চকলও িাজপত হে ৩১ েয্যার হািপাতাল।  

এরই ধারাবাজহেতাে আেরা স্বািযকিবাকে িনগকণর শিারকগাোে শপৌৌঁকছ শিওোর উকদ্যাগ গ্রহণ েজর। িারাকিকে প্রাে ১৩,৫০০ 

েজেউজনটি জিজনে এবং ১,৫০০ ইউজনেন স্বািয শেন্দ্র িাপন েকরজছ। এিব জিজনে শথকে জচজেৎিাকিবা শিওোর পাোপাজে 

অতযাবশ্যেীে ওষুধ জবনামূকে শিওোর ব্যবিা েকরজছ। গ্রাকের োনুষ এখন হাকতর োকছই প্রাথজেে জচজেৎিা এবং স্বািয িম্পজেিত 

প্রকোিনীে তথ্য ও পরােে ি পাকচছন। ইউজনেন স্বািয শেন্দ্রগুকলাকত শেজিকেল অজিিার জনকোগ শিওো হকেকছ।  

িারাকিকে উপকিলা ও জনম্ন পয িাকে ৪৬৭টি িরোজর হািপাতাকলর োধ্যকে স্বািযকিবা প্রিান েরা হকচ্ছ। এগুকলাকত শোট েয্যা 

িংখ্যা ১৮ হািার ৭৮০টি। শিলা শথকে িাতীে পয িাে পয িন্ত শোট ১২৬টি হািপাতাকলর োধ্যকে স্বািযকিবা প্রিান েরা হকচ্ছ। এিব 

হািপাতাকল শোট েয্যা িংখ্যা ২৬ হািার ৮৪১টি।  

Health Population Nutrition Sector Development Project-HPNSDP েে িসূজচর আওতাে ২০-

েয্যার ১৫টি নতুন হািপাতাল জনজে িত হকেকছ। ৭টির জনে িাণ োি চলোন রকেকছ। 

১৫৩টি উপকিলা হািপাতাল ৩১-েয্যা শথকে ৫০-েয্যাে উন্নীত েরা হকেকছ এবং এগুকলার িনবল বৃজদ্ধ েরা হকেকছ।  

জবজিএি পরীক্ষার োধ্যকে এ পয িন্ত ৮ হািার ৮৫৭ িন িহোজর িািিন এবং িহোজর শিন্টাল িািিন জনকোগ শিওো হকেকছ। 

এছাো এিহে জভজিকত ৪ হািার ১৩৩ িন িহোজর িািিন জনকোগ েরা হকেকছ।  

১৩টি শিলা হািপাতালকে ২৫০ েয্যাে উন্নীত েকর প্রকোিনীে িনবকলর পি সৃজি েরা হকেকছ। শিন্টাল েকলকির েয্যা 

িংখ্যা ২ হািার ৩৭০ শথকে বৃজদ্ধ েকর ৩ হািার ৩৪০ টিকত উন্নীত েরা হকেকছ।  

আেরা ঢাোর কুজে িকটালাে ৫০০ েয্যাজবজেি এেটি শিনাকরল হািপাতাল এবং জখলগাঁওকে আরও ১টি ৫০০ েয্যাজবজেি 

শিনাকরল হািপাতাল চালু েকরজছ। িেল শিলা ও উপকিলা হািপাতাকল শোবাইল শিাকন স্বািযকিবা চালু েরা হকেকছ। 

গ্রােীণ িনকগাষ্ঠী যাকত উন্নতোকনর স্বািযকিবা পাে শিিন্য ৮টি হািপাতাকল শটজলকেজিজিন শিবা চালু েরা হকেকছ। 

শিকে বতিোকন জবকেষাজেত হািপাতাকলর িংখ্যা ৭টি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেজিকেল জবশ্বজবদ্যালেকে শিন্টার অি এজেকলন্স 

জহকিকব গকে শতালা হকচ্ছ। এখাকন অটিজিে জেশুকির জচজেৎিার িন্য অটিিে শিন্টার এবং মৃতুয পথযাত্রী প্রাজন্তে শরাগীকির শিবার িন্য 

শপজলোটিভ শেোর (Palliative Care) ইউজনট িাপন েরা হকেকছ। নাজি িং জেক্ষাকে আরও আধুজনে েরার লকক্ষয এ জবশ্বজবদ্যালকে 

ইকতােকধ্য ব্যাকচলার শোি ি চালু েরা হকেকছ। 

শিকে বতিোকন ২৩টি িরোজর শেজিকেল েকলি আকছ। আরও ৫টি শেজিকেল েকলি চালু েরার প্রজক্রো চলকছ। ৬টি শিন্টাল 

েকলি, ৫টি শহলথ শটেকনালজি ইনজিটিউট, ৭টি নাজি িং েকলি ও ১২টি নাজি িং শেজনং ইনজিটিউট প্রজতষ্ঠা েকরজছ। 

এর িলািলও আেরা পাজচ্ছ। োতৃ-মৃতুয ও জেশুমৃতুযর হার উকল্লখকযাগ্য পজরোকণ েজেকে আনা িম্ভব হকেকছ। োনুকষর গে 

আয়ু ৭১ বছর হকেকছ। 

জপ্রে জচজেৎিেবৃদ, 

আপনারা গুণগত োনিম্পন্ন জচজেৎিে দতজরকত দৃশ্যোন িািে শরকখকছন। তকব, এ জবশ্বজবদ্যালে প্রজতষ্ঠার আকরেটা উকেশ্য 

উচ্চতর গকবষণার শক্ষকত্র আেরা এখনও বে ধরকণর দৃশ্যোন শোন িলািল পাইজন। আোকির শিকে শেধার শোন অভাব শনই। আোকির 

শছকলকেকেরা শিকের বাইকর জগকে অভাবনীে িািে পাকচছন। আেরা যজি তাঁকির িব ধরকণর সুকযাগ-সুজবধা জিকত পাজর তাহকল শিকেই 

তাঁরা িািে শিখাকত পারকবন।   

আজে িানকত শপকরজছ গকবষণাকে আন্তিিাজতে োকন উন্নীত েরার িন্য এই জবশ্বজবদ্যালকে Institutional Review 

Board (IRB) গঠন েরা হকেকছ। আজে আো েরব জচজেৎিা গকবষণার শক্ষকত্র আপনারা আরও েনকযাগী হকবন। জবকেষ েকর শরাগ 

প্রজতকরাধ এবং েে খরকচ জচজেৎিার নতুন নতুন পন্থা শবর েরকত হকব।   

আজে শুকন আনজদত শয, এবছর ভারতিহ ১০টি শিে শথকে ৫৩ িন জেক্ষাথী এ জবশ্বজবদ্যালকে Post Graduation েরকত 

একিকছ। আজে জবশ্বাি েজর আপনারা স্বকচি হকল আরও শবজে জবকিেী ছাত্র এখাকন উচ্চ জেক্ষা গ্রহণ েরকত আিকবন। পাোপাজে এখাকন 

জবকিেীরা জচজেৎিাকিবাও জনকত আিকবন। 

আোকির জচজেৎিা ব্যবিা উন্নত হওোে জবগত েকেে বছকর জবকিকে জচজেৎিা জনকত যাওো োনুকষর িংখ্যা 

উকল্লখকযাগ্যভাকব েকেকছ। 



 3 

জপ্রে জচজেৎিেবৃদ, 

শরাগাক্রান্ত জবপন্ন োনুকষর আপনারা িবকচকে বে বন্ধু। আপনাকির িাোন্য িহেজে িতা এেিন শরাগজিি োনুকষর দুঃখেি 

ভুজলকে জিকত পাকর। েকন রাখকবন শরাগীরা হািপাতাকলর অজতজথ। িকল আপনাকির শোন আচরকণ তাঁরা যাকত েকন শোন েি না পান - 

শিজিকে আপনাকির নির জিকত হকব।  

িবাইকে ধন্যবাি িাজনকে আজে নবজনজে িত আউটকিার েেকেকের শুভ উকবাধন শ াষণা েরজছ। 

 

শখািা হাকিি। 

িে বাংলা, িে বঙ্গবন্ধু 

বাংলাকিে জচরিীবী শহাে। 

... 


