
বারডেম জেনাডরল হাসপাতাল-২, উডবাধন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

জেখ হাসসনা  

ইব্রাহীম সরণী, জসগুনবাসিচা, ঢাকা, বৃহস্পসতবার, ১৩ শ্রাবণ ১৪১৮, ২৮ জুলাই ২০১১  

 

সবসসমল্লাসহর রাহমাসনর রাসহম  

সভাপসত,  

বাাংলাডেে োয়াডবটিক সসমসতর সভাপসত,  

সহকমীবৃন্দ,  

সচসকৎসকবৃন্দ।  

আসসালামু আলাইকুম।  

বারডেম জেনাডরল হাসপাতাল-২ এর উডবাধন অনুষ্ঠাডন উপসিত সবাইডক আসম শুডভচ্ছা োনাসচ্ছ।  

মসহলা ও সেশু সবষয়ক মন্ত্রণালডয়র অর্ থায়ডন এবাং োয়াডবটিক সসমসতর পসরচালনায় এই ১০০-েয্যা সবসেষ্ট হাসপাতাডল 

শুধু মসহলা ও সেশুডের সচসকৎসা সুসবধা প্রোন করা হডব। োয়াডবটিক সসমসতর এই উডযাি সনিঃসডন্দডহ প্রোংসনীয়।  

বারডেম হাসপাতাডল অসাংখ্য জরািীর সভডে মসহলা ও সেশুরা অডনক সময় জসবা পাওয়া জর্ডক বসিত হয়। সেশু এবাং 

নারী উভয়ই সামাসেকভাডব দুব থল।  

সাংসাডরর কােকম থ জেডল েীর্ থক্ষণ অডপক্ষা করার ভডয় অডনক মা-জবানই সচসকৎসা সনডত আসডত চান না।  

আসম আো কসর বারডেম জেনাডরল হাসপাতাল-২ মসহলা ও সেশুডের সচসকৎসা জক্ষডে এক নতুনমাো জ াি করডব। 

অডপক্ষা করার সবেম্বনা এসেডয় তাঁরা সহডেই োয়াডবটিসসহ অন্যান্য জরাডির সচসকৎসা সনডত পারডবন এই হাসপাতাডল।  

মূল বারডেম হাসপাতালটির অবিান কাছাকাসছ হওয়ায় এ দুইটি হাসপাতাডলর মডে প্রডয়ােনীয় জ ািাড াি রক্ষা করাও 

সহে হডব।  

সুসধবৃন্দ,  

প্রখ্যাত সচসকৎসক োতীয় অোপক জমাহাম্মে ইব্রাহীডমর উডযাডি এডেডে োয়াডবটিক সসমসত িঠিত হয়। সব থকাডলর 

সব থডশ্রষ্ঠ বাঙাসল, োসতর সপতা বঙ্গবন্ধু জেখ মুসেবুর রহমান বারডেম হাসপাতাল সনম থাডণ প্রর্ম আসর্ থক সহড াসিতা জেন। 

জবসরকাসর সচসকৎসা ব্যবিায় সরকাসর সহায়তা প্রোডন জক্ষডে এটিই সছল প্রর্ম উডযাি। এ প্রকল্প বাস্তবায়ডনর মােডম জেডে 

সচসকৎসা জক্ষডে পাবসলক-প্রাইডভট পাট থনারেীপ বা সপসপসপ কা থক্রম শুরু হয়।  

একাগ্রতা, সততা, সনষ্ঠা এবাং সুসনসে থষ্ট লক্ষথ র্াকডল জ  জকান ভাল কাডে সােয অ অসনবা থ। বারডেমসহ োয়াডবটিক 

সসমসতর সবসভন্ন প্রকল্প তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।  

প্রার্সমকভাডব এই প্রসতষ্ঠাডনর কােকম থ শুরু হয় অতথন্ত সীসমত আকাডর একটি টিন জসডে। বতথমাডন োহবাডি বারডেম 

হাসপাতাডলর জ  কডলবর, এর সবকাডের সপছডনও োসতর সপতা বঙ্গবন্ধুর অনন্য ভূসমকা সছল।  

তারই ধারাবাসহকতায় বতথমান সরকার বাাংলাডেে োয়াডবটিক সসমসতর সবসভন্ন প্রকডল্প সহড াসিতা সেডয় আসডছ।  

আপনারা োডনন, সচসকৎসা জসবা পাওয়া প্রসতটি মানুডষর েন্মিত অসধকার। সচসকৎসা জসবা প্রসতটি মানুডষর জোরডিাোয় 

জপ ৌঁডছ সেডত বতথমান সরকার বদ্ধপসরকর।  

গ্রাডমর িরীব ও সাধারণ মানুডষর কাডছ সচসকৎসা জসবা জপ ৌঁডছ জেওয়ার েন্য ১৯৯৬-২০০১ জময়াডে আমরা কসমউসনটি 

সিসনক িাপডনর উডযাি জনই। জস সময় কডয়ক হাোর সিসনক িাপন কডরসছলাম। সকন্তু সবিত সবএনসপ-োমাত জোট সরকার 

জসই সিসনকগুডলা বন্ধ কডর জেয়।  

এবার সরকার পসরচালনার োসয়ত্ব সনডয় আমরা বন্ধ হডয়  াওয়া কসমউসনটি সিসনকগুডলা পুনরায় চালু কডরসছ। ইডতামডে 

প্রায় সাডে ১১ হাোর সিসনক চালু হডয়ডছ।  



আমরা সরকাসর হাসপাতাডল সচসকসা জসবার মান বৃসদ্ধর েন্য উডযাি সনডয়সছ। উপডেলা স্বািথ কমডেক্সগুডলাডক ৩১ 

েয্যা জর্ডক ৫০ েয্যায় উন্নীত করার কাে শুরু করা হডয়ডছ।  

ইডতামডে ২০৬টি স্বািথ কমডেক্স ৫০ েয্যায় উন্নীত হডয়ডছ। আরও ৯৭টিডত েয্যা বাোডনার কাে চলডছ।  

১৭টি জেলা হাসপাতাল ২৫০ েয্যায় উন্নীত করা হডয়ডছ। প থায়ক্রডম সকল জেলা হাসপাতালডক ২৫০ েয্যায় উন্নীত করা 

হডব।  

জমসেডকল কডলে হাসপাতাল, জেলা হাসপাতালসহ ৪২টি স্বািথ প্রসতষ্ঠাডন নতুন ভবন সনম থাণ করা হডচ্ছ।  ডোর 

জমসেডকল কডলেসহ স্বািথডসবা সবষয়ক ১৩টি নতুন প্রসতষ্ঠান কা থক্রম শুরু কডরডছ। আরও চারটি নতুন জমসেডকল কডলে এবাং 

৫টি ইন্সটিটিউট অে জহলর্ জটকডনালসে প্রসতষ্ঠার কা থক্রম আমরা হাডত সনডয়সছ।  

 জবসরকাসর প থাডয় সতনটি নতুন জমসেডকল কডলে, একটি জেন্টাল কডলে, সতনটি জহাসমওপ্যসর্ক জমসেডকল কডলে এবাং 

৪০টির জবসে জমসেডকল অথাসসস্ট্থান্ট জেসনাং স্কুল ও ইনসস্ট্টিউট অব জহলর্ জটকডনালসে প্রসতষ্ঠার অনুডমােন সেডয়সছ।  

নবসনসম থত ৩টি ইন্সটিটিউট অব জহলর্ জটকডনালসেডত সেক্ষা কা থক্রম শুরু হডয়ডছ। বন্ধ জটকডনালসে স্কুলগুডলা চালু করা 

হডয়ডছ।  

আমরা ইডতামডে ৫ হাোর সচসকৎসক সনডয়াি সেডয়সছ। সেিসিরই আরও ৫ েতাসধক সচসকৎসক এবাং ১৪ হাোর স্বািথ 

সহকাসর সনডয়াি জেওয়া হডব। সবসভন্ন জশ্রণীর দুই হাোর ৬৬৪টি নতুন পে সৃসষ্ট করা হডয়ডছ। ৫ হাোর নাডস থর পে সৃসষ্টর সবষয়টি 

প্রসক্রয়াধীন আডছ। নাস থডের পেম থাো তৃতীয় জশ্রণী জর্ডক সবতীয় জশ্রণীডত উন্নীত করা হডয়ডছ।  

সিসনকগুডলার মােডম জটসল-জমসেসসন সুসবধা প্রসতটি গ্রাডম জপ ৌঁছাডনা হডব। ইউসনয়ন প থাডয় ৩ হাোর ৭৮০টি স্বািথ ও 

পসরবার কয অাণ জকন্দ্র সনম থাণ করা হডয়ডছ।  

উপডেলা প থায় প থন্ত সকল হাসপাতাডল ওডয়ব কথাডমরা ও ইন্টারডনট সাংড াি জেওয়া হডয়ডছ। জমাবাইল জোডনর 

মােডম ২৪ র্ণ্টা স্বািথডসবা জেওয়ার সুড াি সৃসষ্ট করা হডয়ডছ। জিাটা স্বািথ ব্যবিাডক কসিউটার জনটওয়াডকথ যুক্ত রাখার উডযাি 

জনওয়া হডয়ডছ।  

সুসধবৃন্দ,  

আমরা সামাসেক সনরাপত্তা জবষ্টনীর আওতায় মাতৃস্বািথ ভাউচার সিম চালু কডরসছ। এডত েসরদ্র নারী ও নবোতডকর 

সনরাপে স্বািথডসবা সনসিত হডয়ডছ।  

সেশু মৃতুথ হার হ্রাডস উডল্লখড াগ্য অগ্রিসতর েন্য আমরা োসতসাংডর্র এমসেসে-৪ এওয়াে থ  জপডয়সছ।  

মা, সেশু ও প্রেনন স্বািথ এবাং পসরবার পসরকল্পনা সবষয়ক জসবার পসরসধ বহুগুডণ বাসেডয়সছ। ৯৭টি মা ও সেশু কয অাণ 

জকন্দ্র, ৩ হাোর ৯০০টি ইউসনয়ন স্বািথ পসরবার কয অাণ জকন্দ্র এবাং ৩০ হাোর স্যাডটলাইট সিসনডকর মােডম এ জসবা জেওয়া 

হডচ্ছ।  

আমরা স্বািথখাডত নতুন জসক্টর কম থসূসচ বাস্তবায়ডনর কাে হাডত সনডয়সছ। পাঁচ বছর জময়াসে এই কম থসূসচর আওতায় 

স্বািথ, েনসাংখ্যা ও পুসষ্ট উন্নয়ডন সমসিত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হডব।       

স্বািথডকন্দ্র ও হাসপাতাডল সচসকৎসক, নাস থ ও স্বািথডসবা কমীর সাংখ্যা আনুপাসতক হাডর বাোডনা হডব।  

োতীয় ঔষধনীসত হালনািাে করা হডয়ডছ। সচসকৎসা প্রসতষ্ঠানগুডলার জসবার মান সনসিত করার লডক্ষথ বাাংলাডেে 

জমসেডকল অথান্ড জেন্টাল কাউসন্সল অথাক্ট প্রণয়ন করা হডয়ডছ।  

সপ্রয় সচসকৎসকবৃন্দ,  

আপনারা মানবডসবার মহান োসয়ত্ব পালন করডছন। জরাডি আক্রান্ত হডয় একেন অসহায় মানুষ োরি হয় আপনাডের 

কাডছ। সচসকৎসা সবজ্ঞাডনর জ্ঞান এবাং আপনাডের আন্তসরক ব্যবহার একেন জরািীর জরাি  ন্ত্রণা লার্ব কডর সেডত পাডর।  

ধনী ব্যসক্তরা অডনক সময় টাকা-পয়সা খরচ কডর ভাল সচসকৎসা সনডত পাডর। সকন্তু মেসবত্ত এবাং িরীব মানুডষর পডক্ষ 

তা সম্ভব হয় না। েসরদ্রডের প্রসত আপনাডের আরও মনড ািী হওয়ার অনুডরাধ োনাসচ্ছ। তাঁডের েন্য উন্নত সচসকৎসা ব্যবিা এবাং 

স্বল্পমূডয অ ঔষধ সনসিত করডত হডব।  



পাোপাসে জরাি প্রসতকাডরর চাইডত জরাি প্রসতডরাডধর সেডক আমাডের নের সেডত হডব। সবডেষ কডর োয়াডবটিস 

সনয়ন্ত্রডণ বারডেম হাসপাতাডলর োসয়ত্ব অডনক জবসে। শুধু ঢাকা বা বে বে েহডর নয়, মেস্বডলও আপনাডের এ সুসবধা জপ ৌঁডছ 

সেডত হডব।  

কারণ, আডি ধারণা সছল োয়াডবটিস জকবল ধনীডের জরাি। সকন্তু জেখা  াডচ্ছ, ধনী-িরীব, সেশু-যুবক-বৃদ্ধ জকউই এ জরাি 

জর্ডক মুক্ত নয়। আর সঠিক পরামে থই এ জরাি সনয়ন্ত্রডণর মূল চাসবকাঠি।  

সপ্রয় সুধী,  

একটি উন্নত োসত িঠডনর েন্য প্রডয়ােন একটি জরািমুক্ত কম থক্ষম েনডিাষ্ঠী। সেশু ও মাতৃমৃতুথর হার হ্রাস, স্যাসনডটেন, 

ইম্মুনাইডেেনসহ জবে কডয়কটি জক্ষডে আমরা  ডর্ষ্ট অগ্রিসত অেথন কডরসছ। তডব এখাডনই জর্ডম র্াকডল চলডব না। আমাডের 

আরও এসিডয় জ ডত হডব।  

২০২১ সাডল স্বাধীনতার সুবণ থেয়ন্তীডত বাাংলাডেেডক আমরা ক্ষুধা, োসরদ্রথ, সনরক্ষরতা এবাং জরািমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ জেে 

সহডসডব জেখডত চাই। এেন্য সবাইডক একড াডি কাে করার উোত্ত আহবান োনাসচ্ছ।  

নারী ও সেশুডের েন্য বারডেম হাসপাতাল-২ চালু করার েন্য আসম োয়াডবটিক সসমসত ও মসহলা ও সেশু সবষয়ক 

মন্ত্রণালয়ডক আন্তসরক ধন্যবাে োনাসচ্ছ।  

সকলডক আবারও ধন্যবাে োসনডয় আসম বারডেম জেনাডরল হাসপাতাল-২-এর শুভ উডবাধন জর্াষণা করসছ।         

জখাো হাডেে।  

েয় বাাংলা, েয় বঙ্গবন্ধু।  

বাাংলাডেে সচরেীবী জহাক।  

...... 


