
নবনননম িত ১৫০ শয্যানবনশষ্ট সরকানর কম িচানর হাসপাতাল শুভ উদ্বাধন  

   

ভাষণ  

   

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

   

শশখ হানসনা  

   

সরকানর কম িচানর হাসপাতাল প্রাঙ্গন, ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা, ১৩ ভাদ্র ১৪২০, ২৮ আগস্ট ২০১৩  

 

   

নবসনমল্লানহর রাহমাননর রানহম  

সম্মানীত সভাপনত,  

সহকমীবৃন্দ,  

সংসদ সদস্যবৃন্দ,  

সরকানর কম িকতিা-কম িচানরবৃন্দ,  

সুনধবৃন্দ।  

আসসালামু আলাইকুম।  

সরকানর কম িকতিা-কম িচানরদ্দর জন্য নবনননম িত ১৫০ শয্যানবনশষ্ট সরকানর কম িচানর হাসপাতাদ্লর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন 

উপনিত সবাইদ্ক আন্তনরক শুদ্ভচ্ছা জানানচ্ছ।  

গত শময়াদ্দ আমরা দানয়ত্ব পালনকাদ্ল পুরাদ্না শরলওদ্য় হাসপাতালটিদ্ক আধুননক স্বািয সুদ্ াগ সুনবধাসম্পন্ন একটি 

হাসপাতাদ্ল রূপান্তদ্রর ননদ্দ িশ নদদ্য়নিলাম।  

নকন্তু দুভ িাগ্যজনক শ , ২০০১ সাদ্ল সরকার পনরবতিন হওয়ায় আমার এ প্রনতশ্রুনত আর বাস্তবায়ন হয়নন। এবার দানয়দ্ত্ব 

গ্রহদ্ণর পর আবার আনম একই ননদ্দ িশনা শদই। আজদ্ক এটি বাস্তদ্ব রূপ লাভ করদ্ি।  

সব িকাদ্লর সব িদ্েষ্ঠ বাঙানল, জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুনজবুর রহমাদ্নর শসানার বাংলা গড়ার অঙ্গীকার ননদ্য় বতিমান 

সরকার শদদ্শর স্বািযদ্সবার উন্নয়দ্ন ননরলসভাদ্ব কাজ কদ্র  ানচ্ছ।  

ননধ িানরত সমদ্য়র পূদ্ব িই সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অদ্নকগুদ্লা সূচক আমরা অজিন করদ্ত সমর্থ্ি হদ্য়নি।  

ইদ্তামদ্ে আমরা জাতীয় স্বািযনীনত-২০১১ প্রণয়ন কদ্রনি। ননব িাচনী অঙ্গীকার অনু ায়ী আমরা স্বািযখাদ্ত ব্যাপক 

উন্নয়ন কম িসূনচ বাস্তবায়ন করনি। এ হাসপাতালটিও আমাদ্দর অঙ্গীকার বাস্তবায়দ্ন সহায়ক ভূনমকা পালন করদ্ব।  

গত সাদ্ড় ৪ বিদ্র সারাদ্দদ্শ সরকানর হাসপাতালসমূদ্হ ৫ হাজাদ্ররও অনধক শয্যাসংখ্যা বৃনি করা হদ্য়দ্ি।  

গ্রামীণ জনদ্গাষ্ঠীর শদারদ্গাড়ায় প্রাথনমক স্বািযদ্সবা শপ ৌঁদ্ি শদওয়ার লদ্ক্ষ্য ১৩ হাজার ৫০০ জন কনমউননটি শহলথ 

শকয়ার প্রভাইডার ননদ্য়াগ শদওয়া হদ্য়দ্ি।  

স্বািয নবভাদ্গ ইদ্তামদ্ে আমরা এডহক নভনেদ্ত ৪ হাজার ১৩৩ জন সহকানর সাজিন এবং নবনসএস পরীক্ষ্ার মােদ্ম ১ 

হাজার ৯৪৫ জন নচনকৎসক ননদ্য়াগ নদদ্য়নি। এিাড়া ৬ হাজার ৩৯১ জন স্বািয সহকানর এবং ৫২১ জন নচনকৎসা সহকানর ননদ্য়াগ 

শদওয়া হদ্য়দ্ি।  

বতিমান সরকাদ্রর আমদ্ল শমাট ১ হাজার ৭৪৭ জন স্টাফ নাস ি ননদ্য়াগ শদওয়া হদ্য়দ্ি। পনরবার পনরকল্পনা অনধদপ্তদ্র 

নবনভন্ন প িাদ্য় প্রায় ৮ হাজার জনবল ননদ্য়াগ শদওয়া হদ্য়দ্ি। আরও প্রায় ৭ হাজার ডাক্তার, ৫ হাজার নাস ি ও ৩ হাজার 

নমডওয়াইফ ননদ্য়াগ প্রনিয়া চলমান রদ্য়দ্ি।  

 



নপ্রয় সরকানর কম িকতিাবৃন্দ,  

সরকানর কম িকতিা-কম িচানরদ্দর ক্াদ্ণ সরকার অতযন্ত আন্তনরক। এজন্য সরকার নবনভন্ন কা িিম বাস্তবায়ন কদ্র 

আসদ্ি।  

আমরা কম িচানরদ্দর অবসর গ্রহদ্ণর বয়সসীমা ৫৭ হদ্ত ৫৯ বিদ্র উন্নীত কদ্রনি। মুনক্তদ্ ািা গণকম িচারীদ্দর অবসদ্রর 

বয়স ৫৭ হদ্ত ৬০ বিদ্র উন্নীত করা হদ্য়দ্ি। মুনক্তদ্ ািাদ্দর সন্তানদ্দর জন্য সরকানর চাকুনরদ্ত শকাটা সংরক্ষ্ণ করা হদ্য়দ্ি। 

প্রনতবন্ধীদ্দর জন্য চাকুরীদ্ত ১% শকাটা সংরক্ষ্ণসহ তাঁদ্দর চাকুনরদ্ত প্রদ্বদ্শর বয়সসীমা ৩০ বিদ্রর পনরবদ্তি ৩২ বিদ্র উন্নীত 

করা হদ্য়দ্ি।  

মাতৃত্বকালীন ছুটির শময়াদ বৃনি শময়াদ ৪ মাস শথদ্ক বৃনি কদ্র ৬ মাদ্স উন্নীত করা হদ্য়দ্ি। সরকানর কম িচানরগণ 

চাকুনররত অবিায় মৃত্যযবরণ করদ্ল তাঁর পনরবার ৫ লাখ টাকা ও গুরুতর আহত হদ্য় িায়ীভাদ্ব অক্ষ্ম হদ্ল ২ লাখ টাকা অনুদান 

প্রদাদ্নর নসিান্ত গ্রহণ কদ্রদ্ি।  

সরকানর কম িচানরর দাফন/অদ্ন্তনষ্টনিয়ার জন্য অনুদাদ্নর পনরমাণ ৫ হাজার টাকা হদ্ত ২৫ হাজার টাকায় উন্নীত করা 

হদ্য়দ্ি। এিাড়াও, কম িচানরগদ্ণর শপাষ্যদ্দর মৃত্যযর কারদ্ণ তাঁর দাফন/অদ্ন্তনষ্টনিয়ার জন্য ৫ হাজার টাকা কদ্র অনুদান প্রদান করা 

হদ্চ্ছ।  

বতিমাদ্ন সরকানর কম িচানরদ্দর জটিল ও ব্যয়বহুল শরাদ্গর নচনকৎসার জন্য কম িচানর ক্াণ শবাড ি হদ্ত ১ লাখ টাকা 

প্রদান করা হয়। সাধারণ শরাদ্গর নচনকৎসার জন্য কম িচানরদ্দর ক্াণ তহনবল হদ্ত অনুদান প্রদান করা হদ্চ্ছ। এিাড়াও 

প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও ক্াণ তহনবল হদ্ত জটিল ও ব্যয়বহুল শরাদ্গর জন্য নবদ্শষ অথ ি বরাদ্দ করা হয়।  

সরকানর কম িকতিা-কম িচানরগণ চাকুরীরত অবিায় অথবা অবসদ্রর পর মৃত্যযবরণ করদ্ল তাঁদ্দর পনরবারদ্ক মানসক এক 

হাজার টাকা হাদ্র সদ্ব িাচ্চ ১৫ বির অথবা কম িকতিা-কম িচানরর বয়স ৬৭ বির  া আদ্গ আদ্স শস নভনেদ্ত ভাতা প্রদান করা হয়।  

বাংলাদ্দশ সরকানর কম িচানর ক্াণ শবাড ি হদ্ত সরকানর ৩য় ও ৪থ ি শেনণর কম িচানরদ্দর সন্তানদ্দর ৬ষ্ঠ শেণী হদ্ত 

উচ্চনশক্ষ্ার জন্য নশক্ষ্াবৃনে নহদ্সদ্ব অননধক দু'সন্তানদ্ক ননধ িানরত হাদ্র অনুদান শদওয়া হদ্চ্ছ।  

বতিমান সরকার জাতীয় শবতনদ্েল, ২০০৯ এ সকল সরকানর কম িকতিা-কম িচানরর জন্য সন্তান প্রনত ২০০/- টাকা হাদ্র 

এবং অননধক ২ সন্তাদ্নর জন্য মানসক সদ্ব িাচ্চ ৩০০/- টাকা হাদ্র নশক্ষ্া সহায়ক ভাতা প্রবতিন কদ্রদ্ি।  

নবগত আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৯ সাদ্ল কম িকতিা-কম িচানরদ্দর জন্য ৩ বির পর পর োনন্ত নবদ্নাদন ছুটি ও ভাতা 

প্রদাদ্নর ব্যবিা কদ্র।  

সরকানর, আধা-সরকানর ও স্বায়ত্বশানসত সংিায় কম িরত অধস্তন কম িচানর, শ মন সুইপার, ফরাস, মানল, ঝাড়ুদার 

ইতযানদ পদবী পনরবতিন কদ্র সম্মানজনক পদবী প্রদাদ্নর ব্যবিা করা হদ্চ্ছ।  

ঢাকার আনজমপুর ও মনতনঝল সরকানর কদ্লানীদ্ত সরকানর কম িকতিাদ্দর জন্য বহুতলনবনশষ্ট ভবন ননম িাণ প্রকল্প 

অনুদ্মাদদ্নর প িায় রদ্য়দ্ি। তািাড়া শসগুনবানগচা ও শমাহাম্মদপুদ্র সরকানর কম িকতিাদ্দর জন্য ১০ তলানবনশষ্ট আবানসক ভবন 

ননম িাদ্ণর কাজ চলদ্ি। জাতীয় সংসদ সনচবালদ্য়র কম িকতিা/কম িচানরদ্দর জন্য শশদ্রবাংলা নগদ্র বহুতল নবনশষ্ট ৪৪৮টি ফ্ল্যাট 

ননম িাদ্ণর কাজও চলদ্ি।  

সরকানর কম িকতিা-কম িচানরদ্দর অনফদ্স  াতায়াদ্তর জন্য ঢাকাসহ সকল নবভাগীয় শহর এবং শজলা প িাদ্য় রাঙ্গামাটিদ্ত 

স্টাফ বাস কম িসূনচ পনরচালনা করা হদ্চ্ছ।  

এ কম িসূনচর অধীদ্ন বাংলাদ্দশ সরকানর কম িচানর ক্াণ শবাদ্ড ির ননজস্ব ৭৫টি এবং নবআরটিনস'র ভাড়াকৃত ১১টি বাসসহ 

শমাট ৮৬টি বাদ্সর সমন্বদ্য় কম িসূনচ পনরচালনা কদ্র আসনিল।  

নকন্তু, গত ৫ শম ২০১৩ তানরদ্খ শহফাজদ্ত ইসলাদ্মর সমাদ্বশ চলাকাদ্ল উচৃ্ছঙ্খল দুস্কৃনতকারীরা বাংলাদ্দশ কম িচানর 

ক্াণ শবাদ্ড ির নদলকুশাি বাস নডদ্পাদ্ত সংরনক্ষ্ত এলাকায় অনি সংদ্ াগ ও ভাংচুর কদ্র সরকানর কম িচানরদ্দর  াতায়াদ্তর 

জন্য ব্যবহৃত শমাট ৫৩টি বাদ্সর ক্ষ্নতসাধন কদ্র।  

এরমদ্ে ২৮টি বাদ্স আগুন শদওয়া হয়। ১৬টি বাস পুদ্রাপুনর পুদ্ড় ধ্বংস হয় এবং ১২টি বাস আংনশক ক্ষ্নতগ্রস্ত হয়।  



সরকার তাৎক্ষ্নণকভাদ্ব কনতপয় বাস শমরামত কদ্র কম িচানরদ্দর  াতায়াদ্তর ব্যবিা কদ্রদ্ি এবং পুনড়দ্য় শদওয়া 

বাসগুদ্লা প্রনতিাপদ্নর জন্য প্রদ্য়াজনীয় ব্যবিা গ্রহণ কদ্রদ্ি।  

বাংলাদ্দশ কম িচানর ক্াণ শবাদ্ড ির িায়ী আদ্য়র উৎস সৃনষ্টর জন্য নদলকুশায় অবনিত জনমদ্ত সরকানর অথ িায়দ্ন ২৬৭ 

শকাটি ৭৩ লাখ টাকা ব্যদ্য় একটি প্রকদ্ল্পর অধীদ্ন ৩০তলা ভবন ননম িাদ্ণর কা িিম গ্রহণ করা হদ্য়দ্ি।  

ননম িাণ কাজ সমাপ্ত হদ্ল ক্াণ শবাদ্ড ির অনফস এখাদ্ন িানান্তনরত হদ্ব ও অনতনরক্ত শফ্ল্ার বানণনজযক নভনেদ্ত ভাড়া 

শদওয়া  াদ্ব। এদ্ত ক্াণ শবাদ্ড ির আয় বৃনি পাদ্ব এবং কম িচানরদ্দর ক্াদ্ণ আরও কম িসূনচ গ্রহণ করা সম্ভব হদ্ব।  

সনচবালয় এবং মাঠপ িাদ্য় শজলা প্রশাসদ্কর কা িালয়সহ নবনভন্ন দপ্তর/প্রনতষ্ঠাদ্নর কম িকতিা-কম িচানরদ্দর নবনভন্ন দাবী 

সরকার ইনতবাচকভাদ্ব প িাদ্লাচনা করদ্ি। ইদ্তামদ্ে অদ্নক দাবী বাস্তবায়ন করা হদ্য়দ্ি। অন্যান্য শ  নক্তক দাবীসমূহ অনবলদ্ে 

বাস্তবায়ন করার ব্যাপাদ্র সরকার আন্তনরকভাদ্ব কাজ করদ্ি।  

জনপ্রশাসনদ্ক অনধকতর কম িদক্ষ্, গনতশীল ও যুদ্গাপদ্ াগী করার লদ্ক্ষ্য সরকানর কম িচানর আইন, ২০১৩ প্রণয়দ্নর কাজ 

চূড়ান্ত প িাদ্য় রদ্য়দ্ি।  

সরকাদ্রর প্রানধকারপ্রাপ্ত সরকানর গানড়র পনরবদ্তি গাড়ী িদ্য়র জন্য সুদমুক্ত ২০ লাখ টাকা অনগ্রম প্রদান করা হদ্চ্ছ। 

িয়কৃত গানড়র জ্বালানন, চালদ্কর শবতন ও অন্যান্য ব্যয় ননব িাদ্হর জন্য মানসক ৩০ হাজার টাকা হাদ্র নবদ্শষ ভাতা শদওয়া হদ্চ্ছ।  

এ প িমত্ম শমাট ৪৬১ জন কম িকতিাদ্ক এ সুনবধা প্রদান করা হদ্য়দ্ি। চলনত ২০১৩-১৪ অথ িবিদ্র আরও ৩০০ জন 

কম িকতিাদ্ক অনগ্রম প্রদাদ্নর কা িিম চলদ্ি এবং এ কা িিম অব্যাহত থাকদ্ব।  

জাতীয় শবতনদ্েল, ২০০৯ এর মােদ্ম সরকানর কম িকতিা-কম িচানরদ্দর শবতন ভাতানদ বৃনি করা হদ্য়দ্ি। কযাডার ও নন-

কযাডারভুক্ত ১ম এবং ২য় শেনণর সকল কম িকতিাদ্দর ৫০% নসদ্লকশন শগ্রড প্রদাদ্নর পনরবদ্তি ১ জুলাই, ২০০৯ হদ্ত ১০০% 

নসদ্লকশন শগ্রড প্রদান করা হদ্য়দ্ি।  

সরকানর কম িকতিা-কম িচানরদ্দর শবতনভাতানদ বৃনির নবষদ্য় সুপানরশ প্রদাদ্নর জন্য একটি িায়ী শপ-কনমশন গঠদ্নর 

করার পনরকল্পনা রদ্য়দ্ি। জীবন াত্রার ব্যদ্য়র সাদ্থ সামঞ্জস্যতা আনার জন্য সরকার এ নবষয়টি গভীরভাদ্ব প িাদ্লাচনা করদ্ি। এ 

নবষদ্য় আপনারা নশগনগরই শুভ সংবাদ পাদ্বন।  

বতিমান সরকাদ্রর ননব িাচনী ইশদ্তহাদ্রর অন্যতম অঙ্গীকার সুশাসন প্রনতষ্ঠা করা। একটি গনতশীল, কা িকর ও দক্ষ্ 

জনপ্রশাসন গদ্ড় শতালার জন্য সরকার শমধা, শ াগ্যতা নবদ্বচনা কদ্র নবনভন্ন প িাদ্য় পদ্দান্ননত প্রদান করা হদ্য়দ্ি। পাশাপানশ 

সকল কযাডাদ্রর লাইনপদ্দ ননয়নমতভাদ্ব পদ্দান্ননত শদওয়া হদ্চ্ছ।  

নন-কযাডারভুক্ত সহকানর সনচব পদ্দ ১৬৬ জন কম িকতিাদ্ক পদ্দান্ননত প্রদান করা হদ্য়দ্ি। সরকাদ্রর গনতশীল প্রশাসন 

বাস্তবায়দ্নর লদ্ক্ষ্য সকল পদ্দর পদ্দান্ননতর এ প্রনিয়াও চলমান থাকদ্ব।  

প্রশাসদ্নর শূন্যপদ পূরদ্ণর জন্য বতিমান সরকাদ্রর সমদ্য় ৪টি (২৮তম, ২৯তম, ৩০তম, ৩১তম ও ৩২তম) নবনসএস 

পরীক্ষ্ার মােদ্ম নবনভন্ন কযাডাদ্র ননদ্য়াগ প্রদান করা হদ্য়দ্ি।  

জানুয়ানর, ২০০৯ হদ্ত মাচ ি, ২০১২ প িন্ত নবনভন্ন মন্ত্রণালয়/নবভাদ্গর জন্য প্রায় ৩ লাখ পদ সৃজদ্নর সম্মনত শদওয়া হদ্য়দ্ি 

এবং ১ হাজার ৮৫৪ জন উবৃে জনবল আত্মীকরণ করা হদ্য়দ্ি।  

জনগদ্ণর জন্য দ্রুত শসবা নননিত করার জন্য সকল সরকানর অনফদ্স নসটিদ্জন চাট িার প্রণয়ন ও প্রবতিন করা হদ্য়দ্ি। 

সকল সরকানর কা িিম ই-গভন্যিাদ্ের আওতাভূক্ত করা হদ্য়দ্ি। তৃণমূল প িাদ্য় হদ্ত সকল সরকানর গণকম িচানরদ্দর প্রনশক্ষ্ণ 

প্রদান করা হদ্য়দ্ি। ফলশ্রুনতদ্ত তৃণমূল প িাদ্য় শদদ্শর অপামর জনগণ এখন নডনজটাল কা িিদ্মর আওতায় সরকানর শসবা 

পাদ্চ্ছন।  

সরকানর কম িচানরদ্দর ক্াদ্ণ আমাদ্দর সরকাদ্রর কা িিম অব্যাহত থাকদ্ব। নবনননম িত এ হাসপাতালটি ১৬তলার নভত 

নদদ্য় নননম িত হদ্য়দ্ি। বতিমাদ্ন ৪থ ি তলা প িন্ত ননম িাণ কাজ শশষ হদ্য়দ্ি। ভনবষ্যদ্ত এটিদ্ক শমনডদ্কল কদ্লজসহ ৩০০ শয্যার 

হাসপাতাদ্ল সম্প্রসারণ কদ্র নবনভন্ন নবভাগ চালু করার পনরকল্পনা সরকাদ্রর রদ্য়দ্ি।  

এ হাসপাতাদ্লর মােদ্ম সরকানর কম িকতিা-কম িচানরগদ্ণর স্বািযদ্সবার পনরসর ও মানবৃনি করা সম্ভব হদ্ব বদ্ল আনম 

প্রতযাশা করনি।  



সুনধবৃন্দ,  

আপনারা জাদ্নন, নবশ্বব্যাপী অথ িনননতক মন্দা সদ্ত্বও বতিমান সরকাদ্রর সুষ্ঠু সামনষ্টক অথ িনননতক ব্যবিাপনার ফদ্ল 

আমাদ্দর নজনডনপ প্রবৃনি অব্যাহত রদ্য়দ্ি। গত কদ্য়ক বির ধদ্র আমাদ্দর গড় প্রবৃনির হার প্রায় ৬.৫ শতাংশ। মাথানপছু আয় 

বৃনি শপদ্য় প্রায় ৯৫০ মানকিন ডলাদ্র উন্নীত হদ্য়দ্ি। মূ্স্ফীনতর হার কদ্ম বতিমাদ্ন ৭% হদ্য়দ্ি।  

সরকাদ্রর সুদূরপ্রসারী কম িপনরকল্পনা ও সমদ্য়াপদ্ াগী নসিান্ত গ্রহণ এবং জনপ্রশাসদ্নর আন্তনরক ও উদ্যামী 

কম িতৎপরতার ফদ্ল ‘রূপকল্প ২০২১' এর লক্ষ্য অজিদ্ন উদ্ল্লখদ্ াগ্য অগ্রগনত সানধত হদ্য়দ্ি।  

সরকাদ্রর এ অঙ্গীকার বাস্তবায়ন ও কম িকাদ্ের সাদ্থ আপনারাও ওতদ্প্রাতভাদ্ব জনড়ত। শদদ্শর আথ ি-সামানজক 

অগ্রগনত আরও শবগবান হদ্ল ভনবষ্যদ্ত আপনাদ্দর সুদ্ াগ-সুনবধা আরও বৃনি করা সম্ভব হদ্ব। আনম আশা কনর, সরকানর 

কম িকতিা-কম িচানরগণ শদদ্শর সানব িক ক্াদ্ণ আরও একননষ্ঠ হদ্বন এবং শদদ্শর উন্নয়দ্ন ভূনমকা রাখদ্বন।  

আসুন, আমরা সকদ্ল নমদ্ল বাংলাদ্দশদ্ক একটি দানরদ্রয-ক্ষুধামুক্ত আধুননক শানন্তপূণ ি মেম আদ্য়র শদশ নহদ্সদ্ব প্রনতষ্ঠা 

কনর এবং জানতর নপতার স্বদ্ের শসানার বাংলা গদ্ড় শতালার স্বে বাস্তবায়ন কনর।  

আপনাদ্দর সকলদ্ক আবারও আমার আন্তনরক ধন্যবাদ ও শুদ্ভচ্ছা জাননদ্য় আমার বক্তব্য শশষ করনি।  

শখাদা হাদ্ফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদ্দশ নচরজীবী শহাক। 

--- 


