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মবেমিল্লামহর রাহিামির রামহি  

েম্মামিত েিাপমত,  

েহকিীবৃন্দ ও  

সুমধিন্ডলী,  

আেোলামু আলাইকুি।  

জাতীয় পর্ যায়য় শ্রেষ্ঠ কমিউমিটি মিমিকয়ক পুরস্কার প্রদাি এবং কমিউমিটি মিমিয়ক ওয়য়ব মিমিক স্বাস্থ্য শ্রেবা ও তথ্য 

ব্যবস্থ্াপিা েম্প্রোরণ কি যসূমির উয়বাধি অনুষ্ঠায়ি উপমস্থ্ত েকলয়ক আিার শুয়িচ্ছা জািাই।  

েব যকায়লর েব যয়েষ্ঠ বাঙামল, জামতর মপতা বঙ্গবন্ধু শ্রেখ মুমজবুর রহিাি স্বাধীিতার পর যুদ্ধ মবধ্বস্ত বাংলায়দয়ের 

পূির্ যঠয়ি শ্রর্ েকল শ্রেক্টরয়ক মবয়েষ গুরুত্ব মদয়য়মিয়লি স্বাস্থ্য খাত তার িয়ে অন্যতি। গ্রািীণ স্বাস্থ্যয়েবা মিম ত করয়ত আজ 

আিরা শ্রদেব্যাপী শ্রর্ কমিউমিটি মিমিক র্য়ে তুয়লমি তার ধারণা জামতর মপতার ডায়য়মর শ্রেয়কই প্রাপ্ত। জামতর মপতা েংমবধায়ি 

স্বাস্থ্যয়ক শ্রিৌমলক অমধকার মহোয়ব অন্তর্ভ যক্ত কয়রি। মতমি স্বাস্থ্য খায়তর শ্রর্ বুমিয়াদ ততরী কয়রমিয়লি তা আজও অিন্য দৃষ্টান্ত 

মহয়েয়ব প্রেংমেত।  

সুমধিন্ডলী,  

জামতর মপতার স্বপ্ন বাস্তবায়য়ির লয়যয ১৯৯৬ োয়লর আওয়ািী লীর্ েরকায়রর েিয়য় আিরা প্রমত ৬ হাজার জিয়র্াষ্ঠীর 

জন্য একটি কয়র শ্রদেব্যাপী ১৮ হাজার কমিউমিটি মিমিক স্থ্াপয়ির মেদ্ধান্ত শ্রিই। এর িয়ে ১০ হাজার ৭২৩ টি কমিউমিটি মিমিক 

িালু কমর।  

২০০১ োয়ল মবএিমপ-জািাত শ্রজাট এ মিমিকগুয়লা বন্ধ কয়র শ্রদয়। অপরাধ এ মিমিকগুয়লা আওয়ািী লীর্ েরকার ততরী 

কয়রমিল। এ েকল মিমিক শ্রেয়ক হতদমরদ্র িানুষ মবয়েষ কয়র গ্রািীণ িা ও মেশুরা স্বাস্থ্য শ্রেবা শ্রপত। মবএিমপ জািাত শ্রজায়টর এ 

হটকারী মেদ্ধায়ন্তর ফয়ল গ্রািীণ স্বাস্থ্যয়েবা শ্রিয়ঙ্গ পয়ে। দীর্ য ৮ বির েরকামর এ মিমিকগুয়লায়ত শ্রকাি তদারমক িা োকায় িদী 

িাঙ্গি ও অন্যান্য কারয়ণ ৯৯ টি মিমিক েম্পূণ য ধ্বংে হয়য় র্ায়।  

আিরা এবার েরকায়রর দাময়ত্ব গ্রহয়ণর পর ২০০৯ োয়ল ‘‘মরিাইটালাইয়জেি অব কমিউমিটি শ্রহলে শ্রকয়ার 

ইমিমেয়য়টিি ইি বাংলায়দে'' প্রকল্প গ্রহণ কমর এবং মবদ্যিাি ১০ হাজার ৬২৪টি কমিউমিটি মিমিক পুিরায় িালু কমর। িতুি কয়র 

কয়য়ক হাজার কমিউমিটি মিমিক ও ইউমিয়ি স্বাস্থ্য শ্রকন্দ্র স্থ্াপি কমর। গ্রায়ির িানুয়ষর স্বাস্থ্যয়েবা মিম য়ত এ পর্ যন্ত প্রায় ১৫ 

হাজার কমিউমিটি মিমিক ও স্বাস্থ্যয়কন্দ্র িালু করা হয়য়য়ি।  

আিরা ১৩ হাজার ২৪০ জি কমিউমিটি শ্রহলে শ্রকয়ার শ্রপ্রািাইডার মিয়য়ার্ মদয়য়মি। তায়দর প্রয়তযকয়ক মতিিাে কয়র 

প্রমেযণ শ্রদওয়া হয়য়য়ি র্ায়ত তারা প্রােমিক স্বাস্থ্য শ্রেবা মদয়ত পায়র। ২০০৯ োল শ্রেয়ক এ পর্ যন্ত ১৭ শ্রকাটির অমধক িানুষ 

কমিউমিটি মিমিক শ্রেয়ক শ্রেবা গ্রহণ কয়রয়িি।  

 

 



সুমধবৃন্দ,  

একজি সুস্থ্ িা সুস্থ্ মেশুর জন্ম শ্রদয়। কমিউমিটি মিমিক র্ি যকালীি ও পরবতী েিয়য় িায়য়য়দর স্বাস্থ্য মবষয়ক পরািে য 

মদয়চ্ছ। প্রয়য়াজয়ি উপয়জলা হােপাতাল শ্রেয়কও মিমকৎেকর্ণ কমিউমিটি মিমিয়ক র্ায়চ্ছি। পরািে য মদয়চ্ছি। বতযিায়ি ২২৪টি 

কমিউমিটি মিমিয়ক স্বািামবক প্রেয়বর ব্যবস্থ্া িালু আয়ি। এেব মিমিয়ক প্রায় ২ হাজার ৫০০ স্বািামবক প্রেব হয়য়য়ি। র্য়রর 

পায়েই এখি একজি র্ি যবতী িা এেকল শ্রেবা পায়চ্ছি র্া বাংলায়দয়ের ইমতহায়ে মবরল উদাহরণ।  

িা ও মেশুর স্বাস্থ্য শ্রেবার পাোপামে এ মিমিকগুয়লায়ত তেেবকালীি অসুস্থ্তার জন্য েিমিত ব্যবস্থ্াপিা, প্রজিি স্বাস্থ্য 

ও পমরবার পমরকল্পিা শ্রেবা, স্বাস্থ্য ও পমরবার পমরকল্পিা মেযা ও কাউয়েমলং; ইমপআই, ম্যায়লমরয়া, মিউয়িামিয়া, ইিফ্লুয়য়ঞ্জােহ 

মবমিন্ন জটিল শ্ররার্ েিাক্তকরণ; উচ্চতর মিমকৎোয়েবার জন্য শ্ররফার করােহ মবমিন্ন ধরয়ির শ্রেবা প্রদাি করা হয়চ্ছ। এরফয়ল 

মিরাপদ িাতৃত্ব মিম ত হয়য়য়ি। িাতৃ ও মেশু স্বায়স্থ্যর উন্নমত হয়য়য়ি। ২০০১ োয়ল িাতৃমৃতুয প্রমত লায়খ মিল ৩২০ র্া ২০১০ 

োয়লর জমরয়প ১৯৪-এ শ্রিয়ি এয়েয়ি ।  

সুমধিন্ডলী,  

কমিউমিটি মিমিয়ক ওয়য়ব মিমিক স্বাস্থ্য শ্রেবা ও তথ্য ব্যবস্থ্াপিা েম্প্রোরণ কি যসূমির িােয়ি আিরা মডমজটাল 

বাংলায়দে প্রমতষ্ঠায় আরও একধাপ এমর্য়য় র্ামচ্ছ। এই শ্রেবার িােয়ি ইন্টারয়িট এবং ওয়য়ব শ্রপজ ব্যবহার কয়র র্য়র বয়েই 

মিমকৎোয়েবার মবমিন্ন মবষয়য় আপিারা জািয়ত পারয়বি এবং শ্রেবা গ্রহণ করয়ত পারয়বি।  

কমিউমিটি মিমিকগুয়লায়ত আিরা ল্যাপটপ েরবরায়হর কাজ শুরু কয়রমি। প্রয়তযকটি কমিউমিটি মিমিয়ক পর্ যায়ক্রয়ি 

ল্যাপটপ েরবরাহ করা হয়ব। িমবষ্যয়ত কমিউমিটি মিমিকগুয়লাই হয়ব ঐ এলাকার তথ্য িান্ডার। িা ও মেশুেহ েব শ্ররার্ীর তথ্য 

োকয়ব কমিউটায়র। েব ধরয়ির মরয়পাটি যং হয়ব ইন্টারয়িয়টর িােয়ি। ফয়ল দ্রুততি েিয়য় প্রয়য়াজিীয় শ্রেবা পাওয়া র্ায়ব।  

আপিারা জায়িি, কমিউমিটি মিমিকগুয়লা েরকার ও জির্য়ণর শ্রর্ৌে অংেীদামরয়ত্ব পমরিামলত হয়। এখায়ি আিরা 

মবমডং ততরী কয়র মদয়য়মি। কমিউমিটি শ্রহলে শ্রকয়ার শ্রপ্রািাইডার, স্বাস্থ্য েহকামর, পমরবার কল্যাণ েহকামর মিয়য়ার্ মদয়য়মি। 

উপয়জলা হােপাতাল শ্রেয়ক মিমকৎেক আোর সুয়র্ার্ কয়র মদয়য়মি। ঔষধ েরবরাহ করমি। মবমিন্ন শ্ররায়র্র প্রমতকার ও প্রমতয়রাধ 

মবষয়ক তথ্য েহায়তা মদমচ্ছ। জির্ণ মিমিয়কর জায়র্া মদয়য়য়ি। তাঁরা কমিউমিটি গ্রুপ এবং কমিউমিটি োয়পাট য গ্রুপ ততরী কয়র 

জিেিৃক্ততা বৃমদ্ধ কয়রয়ি। মিমিকগুয়লা র্ায়ত সুন্দরিায়ব পমরিামলত হয় শ্রে মবষয়য় েহায়তা করয়ি। আসুি, েকয়ল মিয়ল গ্রািীণ 

স্বাস্থ্যয়েবার এ অিন্য প্রমতষ্ঠািগুয়লায়ক রযা কমর। শ্রদয়ের স্বাস্থ্য খায়তর উন্নয়য়ি ভূমিকা রামখ।  

সুমধবৃন্দ,  

শুধু কমিউমিটি মিমিকই িয় এবার েরকায়রর দাময়ত্ব গ্রহণ কয়র আিরা শ্রদয়ের স্বাস্থ্যখায়তর উন্নয়য়ি আমূল পমরবতযি 

োধি কয়রমি। স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্ায়ক র্মতেীল ও যুয়র্াপয়র্ার্ী করার লয়যয আিরা জাতীয় স্বাস্থ্যিীমত ২০১১ প্রণয়ি কয়রমি। মতি স্তর 

মবমেষ্ট উপয়জলা স্বাস্থ্যয়েবা কাঠায়িা র্য়ে তুলয়ত কমিউমিটি পর্ যায়য় কমিউমিটি মিমিক, ইউমিয়ি পর্ যায়য় ইউমিয়ি স্বাস্থ্য ও 

পমরবার কল্যাণ শ্রকন্দ্র এবং উপয়জলা পর্ যায়য় উপয়জলা স্বাস্থ্য কিয়্স শ েমক্তোলী কয়রমি। েকল উপয়জলা স্বাস্থ্য কিয়্স শয়ক ৫০ 

েয্যায় এবং েকল শ্রজলা হােপাতাল ২৫০ েয্যায় উন্নীত কয়রমি। েরকামর হােপাতায়লর েংখ্যা ৫৬৮ শ্রেয়ক ৫৯২-এ উন্নীত 

কয়রমি। শ্রবেরকামর হােপাতাল ২ হাজার ১৫৫ শ্রেয়ক ৩ হাজার ১৯০-এ উন্নীত হয়য়য়ি।  

মবয়েষাময়ত হােপাতাল এবং মবয়েষাময়ত মিমকৎো ব্যবস্থ্ার উন্নয়য়ি আিরা মবয়েষ গুরুত্ব মদয়য়মি। আর্ারর্াঁও-এ ৩০০ 

েয্যা মবমেষ্ট ইিমিটিউট অফ মিউয়রাোয়য়ে ও হােপাতাল মিি যাণ করা হয়য়য়ি। খুলিায় শ্রেখ িায়ের মবয়েষাময়ত হােপাতাল িালু 

কয়রমি। শ্রর্াপালর্য়ঞ্জ আধুমিক র্ন্ত্রপামতর েিিয়য় মব্বমিায়ির ি্ষু হােপতাল স্থ্াপি কয়রমি। আিরা িমহলা ও মেশু ডায়ায়বটিক 

হােপাতাল প্রমতষ্ঠা কয়রমি। মবমিন্ন শ্রিমডয়কল কয়লজ হােপাতায়ল হৃদয়রার্, কযাোর, মকডিীেহ জটিল শ্ররায়র্র মিমকৎো ব্যবস্থ্া 

উন্নত করা হয়য়য়ি। কুমি যয়টালা ও মখলর্াঁও-এ ৫০০ েয্যা মবমেষ্ট শ্রজিায়রল হােপাতাল মিি যাণ করা হয়য়য়ি। বঙ্গবন্ধু শ্রেখ মুমজব 

শ্রিমডকযাল মব্বমমবদ্যালয়য়ক শ্রেন্টার অব একমেয়লয়ে পমরণত করা হয়য়য়ি।  

আিরা ‘িাতৃস্বাস্থ্য িাউিার স্কীি' ও ‘শ্রলকয়টটিং িাদার িাতা' িালু কয়রমি। বােীয়ত মিরাপদ প্রেব মিম ত করা ও জটিল 

র্ি যবতীয়দর মিমিত কয়র দ্রুত হােপাতায়ল শ্রপ্ররয়ণর লয়যয কমিউমিটি মিমিক ‘মস্কল বাে য এয়টিয়ডন্ট' প্রমেযণ কি যসূমি গ্রহণ 



কয়রমি। এ পর্ যন্ত ৬ হাজার ৫০০ এর শ্রবেী এয়টিয়ডন্টয়ক প্রমেযণ শ্রদওয়া হয়য়য়ি। আিরা মতি বৎের শ্রিয়াদী মিড ওয়াইকারী 

শ্রকাে য িালু কয়রমি।  স্বাস্থ্যখায়ত উন্নয়য়ির স্বীকৃমত স্বরূপ আিরা আন্তজযামতকিায়ব পুরকৃত ত হয়য়মি।  

সুমধিন্ডলী,  

আিরা শ্রদয়ের প্রমতটি শ্রেক্টয়র সুষি উন্নয়ি মিম ত কয়রমি। আে য-োিামজক উন্নয়য়ি বাংলায়দে আজ মবয়্বমর বুয়ক শ্ররাল 

িয়ডল। আিায়দর রপ্তামি বােয়ি। শ্ররমিয়ন্টে বােয়ি। িানুয়ষর ক্রয় যিতা শ্রবয়েয়ি। প্রায় ৬.৫ িার্ প্রবৃমদ্ধ অমজযত হয়য়য়ি। স্বাস্থ্যেহ 

অন্ন, বস্ত্র, বােস্থ্াি, মেযা প্রমতটি শ্রযয়েই জির্য়ণর শ্রিৌমলক অমধকার পূরয়ণর লয়যয আিরা কাজ করমি। আিরা এমর্য়য় র্ামচ্ছ। 

আমি আো কমর, আিায়দর িহাি স্বাধীিতার সুবণ যজয়ন্তীর বির ২০২১ োয়লর িয়ে আিরা বাংলায়দেয়ক একটি িেি আয়য়র 

শ্রদয়ে পমরণত করয়ত েযি হব।  

এ শ্রদেটি আিায়দর েকয়লর। আসুি, েকয়ল মিয়ল এ শ্রদেয়ক মবয়্বমর বুয়ক ির্ যাদাপূণ য আেয়ি তুয়ল ধমর। জামতর মপতার 

অেিাপ্ত কাজ বাস্তবায়য়ির িােয়ি তাঁর স্বয়প্নর শ্রোিার বাংলা প্রমতষ্ঠা কমর।  

শ্রর্ েকল কমিউমিটি মিমিক আজ জাতীয় পর্ যায়য় শ্রেষ্ঠ হওয়ার শ্রর্ৌরব অজযি কয়রয়ি এর োয়ে েংমিষ্ট েকলয়ক আমি 

অমিিন্দি জািাই। েকলয়ক আবারও ধন্যবাদ জামিয়য় আমি কমিউমিটি মিমিয়ক ওয়য়ব মিমিক স্বাস্থ্যয়েবা ও তথ্য ব্যবস্থ্াপিা 

েম্প্রোরণ কি যসূমির উয়বাধি শ্রর্াষণা করমি।  

শ্রখাদা হায়ফজ।  

জয় বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধু  

বাংলায়দে মিরজীবী শ্রহাক।  

 


