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জবসজেল্লাজহি িাহোজনি িাজহে 

অনুষ্ঠামনি সম্মাজনত প্রধান অজতজি,  

োলময়জেয়াি োননীয় প্রধানেন্ত্রী,  

দামতা শ্রী শোহাম্মদ নজিব জবন তুন আবদুল িািাে (Dato Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak),  

োননীয় প্রধানেন্ত্রীি সম্মাজনত সফিসঙ্গীবৃন্দ,  

আোি শছাট শবান এবং িাজতি জিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুি িহোন শেমোজিয়াল ট্রামেি ভাইস শপ্রজসমেন্ট শেখ শিহানা,  

সহেেীবৃন্দ,  

সুজধেন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুে।  

আি বহু প্রতযাজেত শেখ ফজিলাতুন শনছা মুজিব শেমোজিয়াল শেজিমি জবমেষাজয়ত হাসিাতাল এবং নাজস সং 

েমলমিি যাত্রা শুরু হমলা। িনগমণি স্বাস্থ্যমসবা জনজিমত এে নতুন োত্রা যুক্ত হমলা। এিন্য আজে অতযন্ত আনজন্দত ও গজব সত।  

বাংলামদমেি আিােি িনগমণি প্রতযাো এবং আোি ও আোি শবামনি বহুজদমনি লাজলত স্বমেি সফল বাস্তবায়মনি 

এই শুভ লমে আেিা দুিনই গভীি আমবমগ আপ্লুত। আেিা আি জবমেষভামব আনজন্দত এিন্য শয আোমদি োমে প্রধান 

অজতজি জহমসমব উিজস্থ্ত আমছন বন্ধুিাষ্ট্র োলময়জেয়াি োননীয় প্রধানেন্ত্রী। আজে তাঁমে আন্তজিে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা 

িানাজি। তাঁি উিজস্থ্জত বাংলামদে-োলময়জেয়া সম্পেস আিও সুদৃঢ় হমব।  

আেিা উভয়ই জবতীয় প্রিমেি প্রধানেন্ত্রী। তাঁি বাবা তুন আবদুল িািাে শহামসইন  (Tun Abdul Razak 

Hussein) যখন োলময়জেয়াি প্রধানেন্ত্রী তখন বঙ্গবন্ধুও বাংলামদমেি প্রধানেন্ত্রী।  

সুজধেন্ডলী,  

আিমেি এই জদমন আজে গভীি শ্রদ্ধাি সামি স্মিণ েিজছ সব সোমলি সব সমশ্রষ্ঠ বাঙাজল, িাজতি জিতা বঙ্গবন্ধু শেখ 

মুজিবুি িহোনমে। জযজন জনিীজিত, জনয সাজতত ও বজিত বাঙাজল িাজতমে স্বাধীনতাি স্বে শদখান। ২৪ বছমিি স্বাধীনতা 

সংগ্রামে বাঙাজল িাজতমে শনতৃত্ব শদন। বছমিি িি বছি োিাগামি োটান। ১৯৭১ সামলি ৭ই োর্ স মুজক্তযুমদ্ধি োে শদন। 

২৬শে োমর্ সি প্রিে প্রহমি স্বাধীনতাি শ াষণা শদন। যাঁি আহ্বামন সািা জদময় বাঙাজল িাজত নয় োস মুজক্তযুদ্ধ েমি জবিয় 

জছজনময় আমন।  

আজে গভীি শ্রদ্ধাি সামি স্মিণ েিজছ, আোি েেতােয়ী ো, িাজতি জিতাি জবোল িািননজতে েে সযমজ্ঞি প্রধান 

সহযাত্রী, েহীয়সী নািী, বঙ্গোতা শেখ ফজিলাতুন শনছা মুজিবমে। জযজন বাঙাজল িাজতি স্বাধীনতা সংগ্রামেি প্রজতটি স্তমি 

অনন্য অবদান শিমখমছন। িাজতি জিতামে সাহস ও শপ্রিণা যুজগময়মছন। িাজতি জিতা যখন োিাগামি িােমতন তখন 

বঙ্গোতা প্রর্াি-প্রর্ািণাি বাইমি শিমে আওয়ােী লীগ ও এি অঙ্গসংগঠন িজির্ালনা েিমতন। সােজিে োসে আইয়ুব 

জবমিাধী আমন্দালন, ৬-দফা, ১১-দফা আমন্দালমনি সেয় অলঙ্কাি জবজি েমি ছাত্রমদি অি স-সহায়তা জদময়মছন। ১৯৭১ সামল 

বঙ্গবন্ধুমে শগ্রফতামিি িি িিই সােজিে িান্তা বঙ্গোতামে শগ্রফতাি েমি। শদে েত্রুমুক্ত হবাি িি ১৯৭১ সামলি ১৭ই 

জেমসম্বি জতজন মুজক্ত িান। এই েহীয়সী নািীি অবদামনি প্রজত শ্রদ্ধাি জনদে সন জহমসমব এই হাসিাতামলি নােেিণ েিা 

হময়মছ।  

সুজধবৃন্দ,  

স্বাধীনতাি িি িাজতি জিতা যুদ্ধজবধ্বস্ত বাংলামদেমে ধ্বংসস্তুি শিমে শটমন শতামলন। জেন্তু স্বাধীনতাজবমিাধী 

অিেজক্ত ১৯৭৫ সামলি ১৫ আগে িাজতি জিতামে নৃেংসভামব হতযা েমি। তািা আোি ো, জতন ভাইসহ আোমদি 



িজিবামিি ১৮ িন সদস্যমে হতযা েমি। আোি শছাট শবান শেখ শিহানা এবং আজে জবমদমে িাোয় এই র্িে শোে বহন 

েিাি িন্য ৃথজিবীমত শিমে যাই। ৬ বছি প্রবামস িােমত বাধ্য হই। ১৯৮১ সামল শদমে জফমি আজস। এই অিেজক্ত তািিি 

শিমে অমনেবাি আোমে হতযাি শর্ষ্টা র্ালায়। শদমেি দুুঃখী োনুমষি মুমখ হাজস শফাটামনাি িাজতি জিতাি স্বে পূিমণি 

িন্যই হয়তুঃ আল্লাহ আোমদিমে বাঁজর্ময় শিমখমছন। শসখান শিমেই জদনিাত অক্লান্ত িজিশ্রে েিাি শপ্রিণা িাজি।  

িাজতি জিতাি স্বাধীনতা সংগ্রামেি লক্ষ্যই জছল গিীব োনুমষি ভামেি িজিবতসন েিা। োনুমষি িীবন-োন উন্নয়ন 

েিা। তাই গিীব িনমগাষ্ঠীি েল্যামণ ১৯৯৪ সামল িাজতি িনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুি িহোন শেমোজিয়াল ট্রাে গঠন েজি। 

আেিা উত্তিাজধোি সূমত্র প্রাপ্ত ধানেজন্ড ৩২ নম্বমিি বাজিসহ সব অি স-সম্পদ ট্রামেি হামত তুমল শদই।  

এই ট্রাে শিমে প্রায় ১৭০০ দজিদ্র ও প্রজতবন্ধী জেক্ষ্ািীমে বৃজত্ত শদয়া হমি। দুুঃস্থ্ আওয়ােী লীগ শনতা-েেীমদি 

সহায়তা শদয়া হমি। ২০০৪ সামলি ২১শে আগে শগ্রমনে হােলায় আহতমদি জর্জেৎসাি ব্যয় শেটামনা হমি। শদেব্যািী আই 

েযাম্প স্থ্ািনসহ গিীব শিাগীমদি জর্জেৎসা সুজবধা শদয়া হমি। জবজভন্ন জেক্ষ্া প্রজতষ্ঠামনি কৃজত জেক্ষ্ািীমদি বৃজত্ত শদয়া হমি। 

এই ট্রামেি সব সবৃহৎ িনেল্যাণমূলে িদমক্ষ্ি হমি এই শেখ ফজিলাতুন শনছা মুজিব শেমোজিয়াল শেজিমি জবমেষাজয়ত 

হাসিাতাল ও নাজস সং েমলি।  

২০১১ সামলি ১৪ িানুয়াজি এই হাসিাতামলি জভজত্তপ্রস্তি স্থ্ািন েজি। আি এি উমবাধন েিা হমলা। ৬ এেি িজেি 

উিি ২১৫ শোটি টাো ব্যময় জনজে সত ২৫০ েয্যাি এই হাসিাতামল শদমেি দজিদ্র িনমগাষ্ঠী অগ্রাজধোি িামব। িামে হাইওময়, 

জেল্প-েল-োিখানা, ইজিমিে এবং আমেিামে অমনে গামে সন্টস েেী বসবাস েমি। তািা উন্নত শসবা িামব। সব ধিমনি 

জর্জেৎসা শসবাি িাোিাজে নািী, জেশু এবং প্রজতবন্ধী জবমেষ েমি অটিিমে আিান্ত ব্যজক্তমদি জর্জেৎসাি সুমযাগ িােমব। 

উচ্চজেজক্ষ্ত নাস স ততজি হমব।  

এই আধুজনে হাসিাতামলি সাজব সে ব্যবস্থ্ািনাি দাজয়মত্ব িােমছ োলময়জেয়াি স্বাস্থ্যমসবা প্রদানোিী সংস্থ্া 

োেপুলান শিরুতান িহি (KPJ)। এ উমযাগ িাবজলে-প্রাইমভট-িাট সনািেীমিি শক্ষ্মত্র এে অনন্য দৃষ্টান্ত হময় িােমব।  

এি ফমল স্বল্পমূমল্য আন্তিসাজতে োমনি জর্জেৎসা শসবা জনজিত হমব। শদমেি স্বাস্থ্যমসবামূলে প্রজতষ্ঠানগুমলাি েমধ্য 

এেটি সুস্থ্ প্রজতমযাজগতাি িজিমবে সৃজষ্ট হমব। দক্ষ্ জর্জেৎসে গমি উঠমব। জর্জেৎসামসবাি োন বািমব। সাধািণ োনুষও 

উন্নত জর্জেৎসামসবা িামব। জবমদমে জর্জেৎসা গ্রহমণি প্রবণতা েেমব। তবমদজেে মুদ্রাি সাশ্রয় হমব।  

সুজধেন্ডলী,  

িাজতি জিতাি িদাঙ্ক অনুসিণ েমি ১৯৯৬ সামল আওয়ােী লীগ সিোি শদমেি সাধািণ োনুমষি উন্নয়মন 

জবজভন্নমুখী উমযাগ গ্রহণ েমি। গ্রােীণ িনমগাষ্ঠীি িন্য েজেউজনটি জক্লজনে স্থ্ািন েমি। ২০০১ সামল জবএনজি-িাোত শিাট 

জক্লজনেগুমলা বন্ধ েমি শদয়।  

আেিা এবাি সিোমি এমস জক্লজনেগুমলা র্ালু েজি। প্রায় ১৫ হািাি ৬০০টি েজেউজনটি জক্লজনে এবং ইউজনয়ন স্বাস্থ্য 

ও িজিবাি েল্যাণ শেন্দ্র শিমে গ্রােীণ জেশু ও নািী-পুরুষ জর্জেৎসা শসবা িামি। জবনামূমল্য ঔষধ িামি। প্রতযন্ত অিমলি 

স্বাস্থ্য েেমেক্সগুমলামে এেটি শনটওয়ামেসি আওতায় আনা হময়মছ। শটজলমেজেজসন ব্যবস্থ্াি োধ্যমে দজিদ্র িনমগাষ্ঠী গ্রামে 

শিমেই জবমেষজ্ঞ জর্জেৎসামসবা িামি।  

আেিা এেটি যুমগািমযাগী স্বাস্থ্যনীজত প্রণয়ন েমিজছ। উিমিলা, শিলা ও জবভাগীয় হাসিাতালগুমলাি ব্যািে উন্নয়ন 

েিা হময়মছ। শবমেি সংখ্যা ৭ হািাি ৬৮০টি বািামনা হময়মছ। উন্নত যন্ত্রিাজত ও অযামু্বমলন্স সিবিাহ েিা হময়মছ।  িটিল 

শিামগি জর্জেৎসায় নতুন নতুন জবভাগ শখালা হময়মছ। জেশু ও প্রজতবন্ধীমদি জর্জেৎসা সুজবধা সম্প্রসািণ েিা হময়মছ।  

ঢাো শেজেেযাল েমলি হাসিাতামলি বান স ইউজনমটি শবে সংখ্যা ১০০শত উন্নীত েিা হময়মছ। যজদও ৩০০-৪০০ 

শিাগীি জর্জেৎসা শদয়া হমি। র্ট্টগ্রামে বান স ইউজনট শখালা হময়মছ। প্রজতটি শিলা হাসিাতামল বান স ইউজনট শখালা হমব। ঢাোসহ 

জবজভন্ন শিলায় ২৪টি সিোিী হাসিাতাল জনে সাণ েিা হময়মছ। িয সাপ্ত জর্জেৎসে, নাস স ও স্বাস্থ্য সহোিী জনময়াগ শদয়া হময়মছ।  

স্বাস্থ্য জেক্ষ্াি প্রসামি সিোিী ৫টি সহ ২০টি নতুন শেজেেযাল েমলি, ১১টি শেন্টাল েমলি, ৪৭টি ইনজেটিউট অব 

শহলি শটেমনালিী, ৭২টি শেজেেযাল এজসসমটন্ট শট্রজনং স্কুল, ১০টি নাজস সং েমলি এবং ৩১টি নাজস সং শট্রজনং ইনজেটিউট স্থ্ািন 

েিা হময়মছ। জেে ওয়াইফািী শোস স র্ালু েিা হময়মছ। োতৃত্বোলীন ছুটি ৪ োস শিমে ৬ োমস উন্নীত েিা হময়মছ।  

আেিা োতৃস্বাস্থ্য ভাউর্াি স্কীে এবং শলেমটটিং োদাি ভাতা র্ালু েমিজছ। জেশুমদি টিোদান জনজিত েমিজছ। 

অটিজেে জেশুমদি জর্জেৎসা ও শসবা শদয়াি সুমযাগ সৃজষ্ট েিা হময়মছ। সাধািণ োনুমষি খায ও পুজষ্ট জনিািত্তা জনজিত েিা 

হময়মছ।  



এসব উমযামগি ফমল জেশুমৃতুয ও োতৃমৃতুযি হাি উমল্লখমযাে হামি েমেমছ। এিন্য বাংলামদে িাজতসংম ি 

এেজেজি এওয়াে স ও সাউি-সাউি এওয়াে স শিময়মছ। োনুমষি গি আয়ু ৬৯ বছমি উন্নীত হময়মছ।  

স্বাস্থ্যমসবাি িাোিাজে গত িাঁর্ বছমি জেক্ষ্া, কৃজষ, জেল্প-বাজণিয, শযাগামযাগ, িীিা প্রজতটি শক্ষ্মত্রই ব্যািে উন্নয়ন 

হময়মছ। তথ্যপ্রযুজক্ত শসবা  মি  মি শি ৌঁমছ জদময়জছ। অি সনীজতমত ৬ েতাংমেি শবেী প্রবৃজদ্ধ ধমি িাখমত সেি স হময়জছ। শদে দ্রুত 

আি স-সাোজিেভামব এজগময় যামি। জবজভন্ন শদে ও আন্তিসাজতে সংস্থ্া বাংলামদমেি এ অগ্রগজতি প্রেংসা েিমছ।  

সুজধবৃন্দ,  

দাজিদ্রয এ অিমলি প্রধান েত্রু। এই দাজিদ্রয দূি েমি এবং নতুন প্রিেমে জেজক্ষ্ত েিাি োধ্যমে আেিা এ অিমল 

োজন্ত প্রজতষ্ঠা েিমত র্াই। যামত সন্ত্রাস ও িঙ্গীবাদ োিার্ািা জদমত না িামি। এ লমক্ষ্য আজে আিজলে সহমযাজগতা োেনা 

েজি।  

শদমে আেিা ২০২১ সামলি েমধ্য িাজতি জিতাি স্বে অনুযায়ী ক্ষুধামুক্ত, দাজিদ্রযমুক্ত, সমৃদ্ধ, োজন্তপূণ স শসানাি বাংলা 

গমি তুলমবা। এ লক্ষ্য পূিমণ মুজক্তযুমদ্ধি আদমে স উবুদ্ধ হময় প্রজতটি নাগজিেমে অবদান িাখাি আহবান িানাই।  

সুজধেন্ডলী,  

োলময়জেয়া বাংলামদমেি িিে বন্ধু। বাজণিয-জবজনময়াগ সম্পেসও েজক্তোলী হমি। োলময়জেয়া বাংলামদমেি তৃতীয় 

েীষ স আেদাজন উৎস। আোমদি িণ্য িপ্তাজন অমনে েে হমলও উত্তমিাত্তি তা বািমছ। বাজণিয  াটজত েোমত োলময়জেয়াি 

োননীয় প্রধানেন্ত্রী আিও উমযাগ শনমবন বমল আজে আো েজি।  

োলময়জেয়া সিোমিি সহমযাজগতাি ফমল সব সেস্যা োটিময় বাংলামদে আবাি িনেজক্ত িপ্তাজন শুরু েিমত 

শিমিমছ। জি-টু-জি জভজত্তমত িনেজক্ত িপ্তাজন আিও শবগবান হমব বমল আজে আো েজি।  

োলময়জেয়াি জবজনময়াগোিীিা আইজসটি ও শটজলেজেউজনমেেন খামত জবজনময়াগ েমিমছ। খায প্রজিয়ািাতেিণসহ 

অন্যান্য খামত আিও জবজনময়াগ েিাি িন্য আজে তামদি প্রজত আহবান িানাই।  

িজিমেমষ এই হাসিাতামলি উমবাধনী অনুষ্ঠামন প্রধান অজতজি জহমসমব উিজস্থ্ত িাোি িন্য োলময়জেয়াি োননীয় 

প্রধানেন্ত্রীমে আবািও ধন্যবাদ িানাই। ধন্যবাদ িানাই, িাজতি িনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুি িহোন শেমোজিয়াল ট্রাে এি 

সেল সদস্যমে। ধন্যবাদ িানাই, সোি েল্যাণ েন্ত্রণালয়সহ এই হাসিাতাল জনে সামণি সামি সংজিষ্ট সেলমে।  

আিনািা সবাই ভাল িাকুন, সুস্থ্ িাকুন, এ োেনা েজি।  

শখাদা হামফি।  

িয় বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলামদে জর্িিীবী শহাে 


