
‘‘আহ্ছানিয়া্নিশি্ক্যান্সার্এন্ড্জেিাররল্হসনিটাল’’্উরবাধি্অনুষ্ঠাি্ 

ভাষণ 

িািিীয়্প্রধািিন্ত্রী 

জশখ্হানসিা 

আহ্ছানিয়া্নিশি্ক্যান্সার্এন্ড্জেিাররল্হসনিটাল,্উত্তরা,্ঢাক্া,্বুধবার,্২৬্চৈত্র্১৪২০,্০৯্এনপ্রল্২০১৪ 

 

নবসনিল্লানহর্রাহিানির্রানহি 

 

সম্মানিত্সভািনত, 

সহক্িীবৃন্দ, 

ও্সুনধিন্ডলী। 

 

আসসালামু্আলাইকুি। 

 

উি-িহারেরশর্ প্রখ্যাত্ ছুফী্ সাধক্্ ও্ নশক্ষানবে্ হযরত্ খািবাহাদুর্ আহ্ছািউল্লা্ (রঃ)’র্ স্মৃনত্ নবেনিত্ আহ্ছানিয়া্

নিশি্ক্যান্সার্এন্ড্জেিাররল্হাসিাতাল-এর্উরবাধি্অনুষ্ঠারি্উিনিত্সবাইরক্্আনি্আন্তনরক্্শুরভচ্ছা্োিানচ্ছ। 

প্রনতষ্ঠার্ির্জেরক্ই্আহ্ছানিয়া্নিশি্নিরলসভারব্িািবরসবার্ক্াে্ক্রর্যারচ্ছ।্তারই্ধারাবানহক্তায়্আহ্ছানিয়া্

নিশরির্উরযারে্িবনিনি িত্এ্ক্যান্সার্হাসিাতালটি্জেরশর্বৃহত্তি্ক্যান্সার্হাসিাতাল্নহরসরব্ক্যান্সার্নৈনক্ৎসার্নবশাল্এক্্

সুরযাে্সৃনি্ক্রররছ।্ 

আে্ জেরক্্ আনুষ্ঠানিক্ভারব্ ৫০০্ শয্যার্ এ্ হাসিাতারল্ জরােীরের্ অতযাধুনিক্্ িদ্ধনতরত্ ডায়ােরিানসস,্ জক্রিা্ এবং্

জরনডওথ্যারানি’র্িাধ্যরি্ক্যান্সার্জরােীরের্নৈনক্ৎসার্ক্াে্শুরু্হরত্যারচ্ছ। 

আিরা্ যনে্ োনতর্ নিতার্ ‘অসিাপ্ত্ আত্মেীবিী’্ িনি,্ তাহরল্ জেখব,্ বাল্যক্াল্ জেরক্ই্ িানুরষর্ েন্য্ তাঁর্ নছল্

অিনরসীি্িিতা। 

আনুষ্ঠানিক্্ রােিীনতরত্ িোি িরণর্ অরিক্্ আরেই্ নতনি্ সিারের্ েন্য,্ দঃখী্ িানুরষর্ েন্য্ নিরেরক্্ উৎসে ি্

ক্ররনছরলি।্তাঁর্রােিীনতর্মূলিন্ত্র্নছল্িািবতা,্দঃখী্িানুরষর্জসবা। 

বঙ্গবন্ধুর্এই্িািবরপ্রিই্হরত্িারর্আিারের্সক্ল্ক্ারের্জপ্ররণার্উৎস। 

ঢাক্া্ আহ্ছানিয়া্ নিশি্ ক্র্তিিক্ষ্ েিেরণর্ অরে ি্ এ্ ধররণর্ এক্টি্ নবশাল্ প্রনতষ্ঠাি্ েরি্ তুলরত্ সক্ষি্ হরয়রছ।্ এ্

প্রনতষ্ঠািটি্চতনর্ক্ররত্যাঁরা্অকুণ্ঠনৈরত্ত্অে ি্সাহায্য্নেরয়রছি্আনি্তাঁরের্ধন্যবাে্োিানচ্ছ।্ 

িাশািানশ্ সিারের্ সািথ্যিবাি্ ব্যনিরের্ এ্ প্রনতষ্ঠািটিরক্্ ক্যান্সার্ নৈনক্ৎসার্ জক্ষরত্র্ এক্টি্ অতযাধুনিক্্ প্রনতষ্ঠাি্

নহরসরব্েরি্তুলরত্সাহারয্যর্হাত্বানিরয়্নেরত্অনুররাধ্ক্রনছ।্ 

এই্হাসিাতাল্ নিি িাণক্ারল্এর্অগ্রেনত্সম্পরক্ি্আনি্সবসিয়ই্জখাঁেখবর্জররখনছ্এবং্প্ররয়ােিীয়্ নেক্্নিরে িশিা্

নেরয়নছ। 

আনি্আশা্ক্নর,্সাধারণ্িানুষ্ নবরশষ্ক্রর্ক্যান্সার্ জরােীরা্যারত্অনত্সহরে্এবং্ক্ি্খররৈ্এখারি্ নৈনক্ৎসার্

সুরযাে্িায়্হাসিাতাল্ক্র্তিিক্ষ্জসনেরক্্সাব িক্ষনণক্্দৃনি্রাখরবি।্ 

ঢাক্া্ আহ্ছানিয়া্ নিশিরক্্ আহ্বাি্ োিানচ্ছ,্ েিেরণর্ অরে ি্ নিনি িত্ এ্ প্রনতষ্ঠািরক্্ আিিারা্ েিেরণর্ জসবায়্ উৎসে ি্

ক্রুি।্আোিীরত্এ্হাসিাতারলর্উন্নয়িমূলক্্ক্ি িক্ারন্ড্অতীরতর্িত্ সরক্াররর্িক্ষ্জেরক্্ সব্ধররণর্সাহায্য-সহরযানেতা্

অব্যাহত্োক্রব।্ 

ঢাক্া্আহ্ছানিয়া্নিশি্প্রনতষ্ঠালগ্ন্জেরক্্নশক্ষা,্স্বািয,্েীবি-েীনবক্া,্িািবানধক্ার্ও্সািানেক্্ন্যায়নবৈার্প্রনতষ্ঠার্

জক্ষরত্র্নবনভন্ন্ধররণর্ক্ি িসূনৈ্ৈানলরয়্যারচ্ছ।্ 



 

‘‘আহ্ছািউল্লা্নবজ্ঞাি্ও্প্রযুনি্নবশ্বনবযালয়’’্জেরশর্নশক্ষাঙ্গরি্এখি্এক্টি্িনরনৈত্িাি।্ 

আনি্জেরি্খুনশ্হরয়নছ্জয,্সম্প্রনত্িঞ্চেি্জেলায়্৬্জেরক্্৮্বছর্বয়সী্ভাসিাি্নশশুরের্নিরয়্‘‘আহ্ছানিয়া্নিশি্

নশশু্িেরী’’্েরি্জতালা্হরয়রছ।্জযখারি্িয িায়ক্ররি্১০্হাোর্িেনশশু্িার্তরেরহ্জবরি্ওঠার্প্ররয়ােিীয়্সুরযাে্িারব।্ 

সুধী, 

বতিিাি্ আওয়ািী্ লীে্ সরক্ার্ স্বািযরসবা্ নিনিত্ ক্ররত্ দৃঢ়প্রনতজ্ঞ।্ জেরশর্ প্রতযন্ত্ অঞ্চল্ িয িন্ত্ িানুষ্ যারত্

নৈনক্ৎসারসবা্িায়্তার্ব্যবিা্আিরা্গ্রহণ্ক্ররনছ।্র্তণমূল্িয িারয়র্সাধারণ্িানুষ্যারত্সহরে্নবরশষজ্ঞ্নৈনক্ৎসরক্র্িরািশ ি্

িায়,্তা্সুনিনিত্ক্রা্হরয়রছ।্ 

েত্জিয়ারে্৫্হাোরররও্জবনশ্এডহক্্নৈনক্ৎসরক্র্ৈাকুনর্িায়ী্ক্রা্হয়।্এডহক্্ও্নবনসএস্এর্িাধ্যরি্ ৫্হাোর্

৭৪৩্েি্নৈনক্ৎসক্্নিরয়াে্জেওয়া্হরয়রছ।্২্হাোর্২৮৩্েি্নৈনক্ৎসক্রক্্িরোন্ননত্জেওয়া্হয়।্১্হাোর্৯৫৮্টি্িতুি্িে্

সৃনি্ক্রা্হরয়রছ। 

িাস িরের্িেিয িাো্৩য়্জেণী্জেরক্্২য়্জেণীরত্উন্নীত্ক্ররনছ।্স্বািয্সহক্ানরর্নবনভন্ন্িরে্১৭্হাোর্ক্ি িৈানরসহ্প্রায়্

৭৫্হাোর্েিবল্নিরয়াে্জেওয়া্হরয়রছ। 

আিরা্এক্টি্যুরোিরযােী্োতীয়্স্বািযিীনত্প্রণয়ি্ক্ররনছ।্েন্মক্ারল্নশশু্মৃতুযহার্৬৫্জেরক্্৩৬-এ্জিরি্এরসরছ।্ 

িার্ত্ মৃতুযহারও্ যরেি্ হ্রাস্ জিরয়রছ।্ যক্ষা,্ ম্যারলনরয়া,্ ফাইরলনরয়া,্ এনভয়াি্ ইিফ্লুরয়ঞ্জা,্ অযািথ্রাক্স,্ নিিাহ,্ জডঙ্গুসহ্

অন্যান্য্সংক্রািক্্জরাে্নিয়ন্ত্ররণ্আিরা্যরেি্সাফল্য্অেিি্ক্ররনছ।্ 

ক্ালাজ্বরর্মৃরতর্সংখ্যা্এখি্শূরন্য্জিরি্এরসরছ।্জিানলও্জরাে্সম্পূণ িভারব্নিমূ িল্হরয়রছ।্ 

ক্যান্সার,্হৃেররােসহ্অসংক্রািক্্জরারের্উন্নত্নৈনক্ৎসা,্পুনি্ও্খায্নিরািত্তা্এবং্েীবিযাত্রার্িারিান্নয়রির্ক্াররণ্

িানুরষর্েি্আয়ু্বৃনদ্ধ্জিরয়্এখি্৬৮্বছর্হরয়রছ। 

আিরা্ ১৫্ হাোর্ ৫০০্ ক্নিউনিটি্ নিনিক্্ ও্ ইউনিয়ি্ স্বািযরক্ন্দ্র্ নিি িাণ্ ক্ররনছ।্ ১৩্ হাোর্ ৫০০্ েি্ ক্নিউনিটি্

জহলেরক্য়ার্প্রভাইডার্নিরয়াে্জেওয়া্হরয়রছ। 

ঢাক্ার্ কুনি িরটালায়্ এবং্ নখলোঁরয়্ ৫০০্ শয্যার্ জেিাররল্ হাসিাতাল,্ শ্যািলীরত্ ২৫০্ শয্যার্ টিনব্ হাসিাতাল,্

ফুলবানিয়ায়্ সরক্ানর্ ক্ি িৈানর্ হাসিাতাল,্ আোরোঁওরয়্ ন্যাশিাল্ ইিনিটিউট্ অব্ নিউররাসারয়ন্স্ এন্ড্ হাসিাতাল্ নিি িাণ্

ক্ররনছ।্সাভারর্জশখ্ফনেলাতুি্জিছা্মুনেব্নবরশষানয়ত্হাসিাতাল্নিি িাণ্ক্রা্হরয়রছ। 

হাসিাতারলর্ শয্যা্ সংখ্যা্ বহুগুরণ্ বৃনদ্ধ্ ক্রা্ হরয়রছ।্ আিরা্ ৫টি্ িতুি্ জিনডক্যাল্ ক্রলে,্ ৬টি্ জডন্টাল্ ক্রলে,্ ৫টি্

জহলে্জটক্রিালনে্ইিনিটিউট,্৭টি্িানস িং্ক্রলে্ও্১২টি্িানস িং্জেনিং্ইিনিটিউট্প্রনতষ্ঠা্ক্ররনছ। 

সক্ল্ জেলা্ এবং্ উিরেলা্ হাসিাতারল্ জিাবাইল্ জফারি্ স্বািযরসবা্ ক্ায িক্রি্ ৈালু্ ক্রা্ হরয়রছ।্ স্বািযখারত্ তথ্য-

প্রযুনির্ব্যবহাররক্্আিরা্নবরশষ্গুরুত্ব্নেরয়নছ।্সক্ল্উিরেলা্জহল্ে্ক্িরেরক্স্ক্নম্পউটার্ও্ইন্টাররিরটর্িাশািানশ্ওরয়ব্

ক্যাি্সরবরাহ্ক্রা্হরয়রছ।্ 

স্বািযখারত্ আিারের্ এসব্ ক্ায িক্রি্ োতীয়্ ও্ আন্তেিানতক্ভারব্ প্রশংনসত্ হরচ্ছ।্ এিনডনে্ পুরস্কার,্ সাউে-সাউে্

এযাওয়াড িসহ্আিরা্নবনভন্ন্আন্তেিানতক্্পুরস্কারর্ভূনষত্হরয়নছ।্ 

স্বািযখারত্সরক্াররর্অনেিত্সাফরল্যর্ধারাবানহক্তা্রক্ষা্ক্ররত্আনি্জবসরক্ানর্নৈনক্ৎসক্,্স্বািযক্িীসহ্সক্লরক্্

এনেরয়্আসার্আহ্বাি্োিাই। 

সুনধবৃন্দ, 

বাংলারেশ্ এখি্ অে িনিনতক্্ উন্নয়রির্ িরডল।্ বাংলারেশরক্্ েনক্ষণ্ এনশয়ার্ ‘িািবাহক্’্ নহরসরব্ নৈনিত্ ক্রা্ হয়।্

জেরশর্প্রনতটি্ইউনিয়ি্আে্তথ্য-প্রযুনির্নিনবি্জযাোরযারের্িরধ্য্এরসরছ।্ 

অে িনিনতক্্ উন্নয়রির্ িাশািানশ্ োনরদ্র্য্ নবরিাৈি্ ও্ সািানেক্্ উন্নয়রিও্ আিারের্ অেিি্ লক্ষণীয়।্ নশক্ষা,্ স্বািয্ ও্

স্যানিরটশি্খারত্ব্যািক্্অগ্রেনত্হরয়রছ।্োনররদ্র্যর্হার্২০১০্সারলর্৩১্েশনিক্্৫্শতাংশ্জেরক্্২০১৩্সারল্২৬্েশনিক্্৪্

শতাংরশ্জিরিরছ।্ 



 

বাংলারেরশ্বতিিারি্জিাবাইল্সীি্গ্রাহরক্র্সংখ্যা্১১্জক্াটি্৬্লাখ্এবং্ইন্টাররিট্গ্রাহরক্র্সংখ্যা্৪্জক্াটিরত্উন্নীত্

হরয়রছ।্জিাবাইরল্নথ্র-নে্ৈালু্ক্রা্হরয়রছ।্ 

েত্িাঁৈ্বৎসরর্নবদুযৎ্উৎিােরির্সক্ষিতা্১০্হাোর্২৬৪্জিোওয়ারট্জি ৌঁরছরছ।্েত্৩০্িাৈ ি্জরক্ড ি্৭্হাোর্৩৫৩্

জিোওয়াট্নবদুযৎ্উৎিানেত্হরয়রছ।্ 

আিারের্িাোনিছু্আয়্এখি্১০৪৪্িানক্িি্ডলার।্জেরশ্ক্ি িসংিাি্জবরিরছ।্এক্্জক্াটিরও্জবনশ্িানুরষর্ক্ি িসংিাি্

হরয়রছ।্প্রায়্৫্জক্াটি্িানুষ্েনরদ্র্্জেরক্্িধ্যনবরত্ত্উন্নীত্হরয়রছ।্ 

আিরা্রূিক্ল্প্২০২১্বাস্তবায়রির্লরক্ষয্নিরলস্ক্াে্ক্রনছ।্২০২১্সারলর্িরধ্য্আিরা্বাংলারেশরক্্িধ্যি্আরয়র্

জেরশ্িনরণত্ক্রব।্আর্২০৪১্সারলর্িরধ্য্বাংলারেশ্হরব্এক্টি্উন্নত,্সমৃদ্ধ্উচ্চআরয়র্জেশ।্ 

আসুি,্সব্জভোরভে্ভুরল্আিরা্িানুরষর্ক্ল্যারণর্েন্য্ক্াে্ক্নর।্বাংলারেশরক্্সািরির্নেক্্এনেরয়্নিরয়্যাই।্

বাংলারেশ্যারত্নবরশ্বর্বুরক্্িাো্উঁচু্ক্রর্োঁিারত্িারর্জস্লরক্ষয্ক্াে্ক্নর।্্ 

িনররশরষ্সবাইরক্্আবারও্ধন্যবাে্োনিরয়,্আনি্ঢাক্া্আহ্ছানিয়া্নিশি্প্রনতনষ্ঠত্্আহ্ছানিয়া্নিশি্ক্যান্সার্এন্ড্

জেিাররল্হাসিাতারলর্শুভ্উরবাধি্জ াষণা্ক্রনছ্এবং্এর্সাফল্য্ক্ািিা্ক্রনছ। 

 

্জখাো্হারফে। 

েয়্বাংলা,্েয়্বঙ্গবন্ধু 

বাংলারেশ্নৈরেীবী্জহাক্। 

... 


