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বিিবমল্লোবহর রোহমোবনর রোবহম  

িহকমীবৃন্দ,  

উপবিত বিবকৎিকবৃন্দ,  

সুবধমন্ডলী।  

আিিোলোমু আলোইকুম।  

িোাংলোদ্েে বিবকৎিো গদ্িষণো পবরষদ্ের নতুন ভিন উদ্বোধন অনুষ্ঠোদ্ন উপবিত িিোইদ্ক আমোর আন্তবরক শুদ্ভচ্ছো 

জোনোই।  

আবম আেো কবর এই ভিন বনম মোদ্ণর ফদ্ল বিবকৎিো বিজ্ঞোনীগণ আরও ভোলভোদ্ি তাঁদ্ের গদ্িষণো কোর্ মক্রম পবরিোলনো 

করদ্ত পোরদ্িন।  

আপনোরো জোদ্নন, বেশু ও মোতৃমৃতুুর হোর উদ্ল্লখদ্র্োগ্যভোদ্ি কমোদ্নোর ফদ্ল এিছর আমরো এমবিবজ অর্ মোৎ জোবতিাংঘ 

িহস্রোব্দ উন্নয়ন লক্ষ্ুমোত্রো পুরস্কোর শপদ্য়বছ। আমরো এ ধোরো অব্যোহত শরদ্খ ২০১৫ িোদ্লর মদ্ে এমবিবজর অন্যোন্য শক্ষ্দ্ত্রও িোফল্য 

অজমন করদ্ত িক্ষ্ম হি ইনেোআল্লোহ।  

এ িোফল্য অজমদ্ন জনগদ্ণর পোেোপোবে বিবকৎিক িমোদ্জর ভূবমকো িিদ্িদ্য় শিবে। এ জন্য আবম শেদ্ের িকল 

বিবকৎিকদ্ক আন্তবরক ধন্যিোে এিাং অবভনন্দন জোনোবচ্ছ।  

সুবধবৃন্দ,  

িি মকোদ্লর িি মদ্েষ্ঠ িোঙোবল, জোবতর জনক িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমোন স্বোধীন িোাংলোদ্েদ্ে বফদ্রই শেদ্ের অর্ মনীবত, 

অিকোঠোদ্মো এিাং কৃবষ ও বেল্পকোরখোনো পুনগ মঠদ্নর পোেোপোবে বিবকৎিো গদ্িষণোর বেদ্ক নজর বেদ্য়বছদ্লন।  

বতবন ১৯৭২ িোদ্ল িোাংলোদ্েে বিবকৎিো গদ্িষণো পবরষে িো বিএমআরবি প্রবতষ্ঠো কদ্রন। কোরণ বতবন জোনদ্তন জনগদ্ণর 

অর্ মননবতক মুবি আনদ্ত হদ্ল তাঁদ্ের স্বোিদ্িিোরও উন্নয়ন করদ্ত হদ্ি।  

িঙ্গিন্ধুর হোদ্ত গড়ো িোাংলোদ্েে আওয়োমী লীগ র্খনই শেে পবরিোলনোর েোবয়ত্ব গ্রহণ কদ্রদ্ছ তখনই িোধোরণ মোনুদ্ষর 

ভোদ্গ্যোন্নয়দ্নর জন্য িি মোত্মক প্রদ্িষ্টো বনদ্য়দ্ছ।  

বিগত ১৯৯৬-২০০১ শময়োদ্ে িরকোদ্র র্োকোকোলীন আমরো এদ্েদ্ের স্বোিু ব্যিিোর উন্নয়দ্ন অদ্নক গুরুত্বপূণ ম পেদ্ক্ষ্প 

বনদ্য়বছলোম। জনগণ তোর সুফলও শভোগ কদ্রবছল। স্বোিুখোদ্তর বিবভন্ন সূিদ্ক উদ্লখদ্র্োগ্য অগ্রগবত অবজমত হদ্য়বছল।  

উন্নত বিবকৎিোদ্িিো বনবিত করদ্ত এিাং সুষ্ঠুভোদ্ি গদ্িষণো কোর্ মক্রম পবরিোলনোর জন্য আমরো তৎকোলীন বপবজ 

হোিপোতোলদ্ক িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজি শমবিদ্কল বিিবিদ্যোলদ্য় রূপোন্তবরত কদ্র শেদ্ে িি মপ্রর্ম শমবিকুোল বিিবিদ্যোলয় প্রবতষ্ঠো 

কদ্রবছলোম।  



বিএনবপ-জোমোত শজোট িরকোদ্রর িমদ্য় অবনয়ম, দুনীবত আর অব্যিিোর কোরদ্ণ স্বোিু ব্যিিো শভদ্ঙ্গ পড়োর উপক্রম 

হদ্য়বছল।  

িিদ্িদ্য় শিেী ক্ষ্বতগ্রস্ত হদ্য়বছল শেদ্ের শমবিদ্কল বেক্ষ্ো ব্যিিো। প্রদ্য়োজনীয় অিকোঠোদ্মো এিাং বেক্ষ্দ্কর ব্যিিো নো 

কদ্র র্ত্রতত্র শপোস্ট গ্রোজুদ্য়ট শকোি ম শখোলো হদ্য়বছল। ভবতম করোদ্নো হদ্য়বছল েলীয় কুোিোরদ্ের। পড়োদ্েোনো নো কদ্র অদ্নদ্কই 

উচ্চতর বিবগ্র শপদ্য়দ্ছ। এিি বিবকৎিক জনগদ্ণর বিবকৎিোদ্িিোয় কতটুকু কোদ্জ লোগদ্ি তো আপনোরোই ভোল জোদ্নন।  

১৯৯৬-২০০১-শময়োদ্ে েোবয়ত্ব পোলনকোদ্ল আমরো িোধোরণ মোনুদ্ষর বিবকৎিো শিিোেোদ্নর জন্য ১৮ হোজোদ্ররও শিেী 

কমুুবনটি বিবনক িোপদ্নর পবরকল্পনো শনই। ৬ হোজোর বিবনক িোলু হদ্য়বছল। বকন্তু শুধুমোত্র রোজননবতক প্রবতবহাংিোর কোরদ্ণ তোরো 

শিগুদ্লো িন্ধ কদ্র শেয়।   

এিোর আমরো পুনরোয় িন্ধ কদ্র শেওয়ো কমুুবনটি বিবনকগুদ্লোর মদ্ে ৯ হোজোর ৭২২ টি িোলু  কদ্রবছ। এিি বিবনদ্ক ১৩ 

হোজোর ৫০০ কমুুবনটি শহলর্ শপ্রোভোইিোর বনদ্য়োদ্গর প্রবক্রয়ো িলদ্ছ।  

আমরো গ্রোমোঞ্চদ্লর প্রবত ৬ হোজোর মোনুদ্ষর জন্য একটি কদ্র কমুুবনটি বিবনক িোপদ্নর উদ্দ্যোগ বনদ্য়বছ। িলবত শময়োদ্ে 

আমরো আরও ৪ হোজোর বিবনক িোপন করি।  

বিবকৎিক িঙ্কট িমোধোদ্নর জন্য ইদ্তোমদ্েই আমরো এিহক বভবিদ্ত ৩ হোজোর ৫৫১ জন  বিবকৎিক বনদ্য়োগ বেদ্য়বছ। 

২৮তম বিবিএি পরীক্ষ্োর মোেদ্ম আরও ৮০০ বিবকৎিক বেগবগরই বনদ্য়োগ পোদ্ি।  

ইদ্তোমদ্ে ৬ হোজোর ৩৯১ জন স্বোিু িহকোবর এিাং ১ হোজোর ৪৪৫ জন নোি ম বনদ্য়োগ শেওয়ো হদ্য়দ্ছ এিাং আরও ৩০১ জন 

নোি ম বনদ্য়োদ্গ প্রবক্রয়ো চূড়োন্ত পর্ মোদ্য় রদ্য়দ্ছ।  

শেদ্ের িকল শমবিদ্কল কদ্লজ, হোিপোতোল এিাং বিবভল িোজমন কোর্ মোলদ্য় ৩৩ হোজোর তৃতীয় ও িতুর্ ম শেণীর কম মিোবর 

বনদ্য়োদ্গর প্রবক্রয়ো শুরু হদ্য়দ্ছ।  

আমরো আেো করবছ এিি বনদ্য়োগ প্রবক্রয়ো িম্পন্ন হদ্ল শেদ্ের িোবি মক স্বোিু ব্যিিোয় শমিবলক গুণগত পবরিতমন আিদ্ি।  

স্বোিুদ্িিোয় তথ্য প্রযুবি ব্যিহোর কদ্র প্রবতটি হোিপোতোদ্ল শিিোেোন কোর্ মক্রম শুরু হদ্য়দ্ছ। উপদ্জলো স্বোিু শকন্দ্র পর্ মোদ্য় 

কবম্পউটোর ও ইন্টোরদ্নট িাংদ্র্োগ এিাং শজলো হোিপোতোল পর্ মন্ত ওদ্য়ি কুোদ্মরো শেওয়ো হদ্য়দ্ছ। উপদ্জলো স্বোিু কমদ্পক্স ও শজলো 

হোিপোতোদ্ল শমোিোইল শফোদ্নর মোেদ্ম ‘শমোিোইল শফোন স্বোিুদ্িিো' প্রেোন করো হদ্চ্ছ।  

সুবধবৃন্দ,  

স্বোিুদ্িিো িম্প্রিোরদ্ণর পোেোপোবে এখন আমোদ্ের প্রদ্য়োজন শিিোর গুণগত মোদ্নোন্নয়ন করো। এজন্য স্বোিু খোদ্ত শমিবলক 

গদ্িষণো কোর্ মক্রম শজোরেোর করো প্রদ্য়োজন।  

বেক্ষ্োেোন ও গদ্িষণোয় র্র্োর্র্ গুরুত্ব বেদ্ল আমরো অদ্নক শরোদ্গর বিবকৎিো পদ্ধবত উন্নত করদ্ত পোবর। শরোগ হওয়োর পর 

বিবকৎিো শেওয়োর শিদ্য় শরোগ র্োদ্ত নো হয়, শিবেদ্ক শিবে নজর বেদ্ত হদ্ি। এ বিষদ্য় আমোদ্ের বিজ্ঞোনীদ্ের র্দ্র্ষ্ট অিেোন রোখোর 

সুদ্র্োগ রদ্য়দ্ছ।  

আমরো ইদ্তোমদ্েই গুটিিিন্ত, শপোবলও, কদ্লরোর মত মোরোত্মক শরোগ দূর করদ্ত িক্ষ্ম হদ্য়বছ।  

বকন্তু বকছু বকছু শরোগ আদ্ছ শর্গুদ্লো আমোদ্ের মত উন্নয়নেীল শেদ্েরই িমস্যো। এরমদ্ে কোলোজ্বর, ম্যোদ্লবরয়ো, 

ফোইদ্লবরয়ো, শিঙ্গু ইতুোবে শরোগ রদ্য়দ্ছ। এই শরোগগুদ্লো িম্পদ্কম গদ্িষণো উন্নত শেদ্ে হয় নো িলদ্লই িদ্ল। আমোদ্ের এগুদ্লোর 

বেদ্ক নজর বেদ্ত হদ্ি।  

গদ্িষণো শুধুমোত্র শরোগ বনণ ময় ও বিবকৎিো পদ্ধবত আবিস্কোর করোর মদ্েই িীমোিদ্ধ র্োকদ্ল িলদ্ি নো। বিবকৎিো ও স্বোিু 

ব্যিিো র্র্োর্র্ বিন্যোি, ব্যিহোর এিাং গদ্িষণোর বোরো উন্নত করো র্োয়।  

শকোন্ এলোকোয় কতজন স্বোিু কমী প্রদ্য়োজন, তোদ্ের কী কী েক্ষ্তো র্োকো প্রদ্য়োজন, কী কী শরোগ বনণ ময় পদ্ধবত ও 

ঔষধপত্র শেওয়ো প্রদ্য়োজন - এগুদ্লো গদ্িষণোর মোেদ্ম বনণ ময় কদ্র আমোদ্ের িীবমত িম্পদ্ের িদ্ি মোিম ব্যিহোর বনবিত করদ্ত 

হদ্ি। আমোদ্ের মত উন্নয়নেীল শেদ্ে এই ধরদ্নর গদ্িষণোর উপর শিবে গুরুত্ব বেদ্ত হদ্ি।  

আমোদ্ের অন্যোন্য খোদ্ত বিদ্েষ কদ্র কৃবষ খোদ্ত গদ্িষণো কোর্ মক্রম গি ম করোর মত হদ্লও স্বোিুখোদ্ত শিোদ্খ পড়োর মত 

শকোন গদ্িষণো ফলোফল আমোদ্ের হোদ্ত শনই। অর্ি িিদ্িদ্য় শমধোিী শছদ্লদ্মদ্য়রোই বিবকৎিো বিদ্যো পদ্ড়।  



আবম আজদ্ক এ মদ্ঞ্চ োঁবড়দ্য় িাংবেষ্ট িিোইদ্ক আহিোন জোনোি বিবকৎিো শক্ষ্দ্ত্র গদ্িষণো কোর্ মক্রম শজোরেোর করুন। 

িরকোর এ ব্যোপোদ্র প্রদ্য়োজনীয় িহোয়তো বেদ্ি। উন্নত শেেগুদ্লোদ্ত ওষুধ শকোম্পোবনগুদ্লো গদ্িষণো কোদ্জ প্রচুর অর্ ম িোহোয্য বেদ্য় 

র্োদ্ক। আমোদ্ের শেদ্ের শিিরকোবর প্রবতষ্ঠোন বিদ্েষ কদ্র বিবভন্ন ওষুধ শকোম্পোবনগুদ্লোদ্ক গদ্িষণো কোদ্জ িহোয়তো শেওয়োর জন্য 

আহিোন জোনোবচ্ছ।  

বপ্রয় বিবকৎিকবৃন্দ,  

আপনোদ্ের মদ্ন রোখদ্ত হদ্ি, এদ্েদ্ের শিবেরভোগ মোনুষ গরীি। তাঁরো গ্রোদ্ম িোি কদ্র। শিেী টোকো খরি কদ্র তাঁদ্ের 

পদ্ক্ষ্ বিবকৎিোদ্িিো শনওয়ো িম্ভি নয়। বিবকৎিোদ্িিো র্োদ্ত গরীি মোনুদ্ষর কোদ্ছ িহজলভু হয় , শি ব্যিিো আপনোদ্ের করদ্ত 

হদ্ি।  

মদ্ন রোখদ্িন, আপনোদ্ক একজন েক্ষ্ বিবকৎিক িোনোদ্ত শেদ্ের প্রবতটি মোনুদ্ষর ঘোমররো টোকো খরি হদ্য়দ্ছ। উন্নত ও 

র্র্োর্র্ শিিো বেদ্য় শি ঋণ পবরদ্েোধ করো আপনোর পবিত্র েোবয়ত্ব।   

আমোদ্ের বিবকৎিকগণ শমধোিী এিাং তাঁদ্ের উদ্ভোিনী েবির উপর আমোর অগোধ বিিোি আদ্ছ। র্র্োর্র্ সুদ্র্োগ শপদ্ল 

তাঁরোও বিবকৎিো বিজ্ঞোদ্নর উন্নবতদ্ত র্দ্র্ষ্ট অিেোন রোখদ্ত িক্ষ্ম হদ্িন।  

২০২১ িোদ্ল আমরো িোাংলোদ্েদ্ের স্বোধীনতোর সুিণ ম জয়ন্তী পোলন করদ্ত র্োবচ্ছ। ২০২১ িোদ্ল আমরো একটি ক্ষুধো, েোবরদ্র্ু 

ও বনরক্ষ্রতোমুি িোাংলোদ্েে গদ্ড় তুলদ্ত িোই। শর্খোদ্ন িিোর অন্ন, িস্ত্র, িোিিোন ও বিবকৎিোর বনবিয়তো র্োকদ্ি।  

আমোদ্ের লক্ষ্ু- ২০২১ িোদ্লর মদ্ে িকলপ্রকোর িাংক্রোমক ব্যোবধ বনমু মল করো। নোগবরকদ্ের মোনি্মতত পুবষ্টিোবহেো 

বনবিত করো।  

আমরো িোই, ২০২১ িোদ্লর মদ্ে বেশুমৃতুুর হোর িতমমোদ্নর হোজোদ্র ৫৪ শর্দ্ক ১৫ শত কবমদ্য় আনদ্ত। মোতৃমৃতুুর হোর 

৩.৮ েতোাংে শর্দ্ক ১.৫ েতোাংদ্ে কবমদ্য় আনদ্ত। গড় আয়ু ৭০ এর শকোঠোয় উন্নীত করদ্ত। এই লক্ষ্ু পূরদ্ণর জন্য আমোদ্ের 

িকলদ্ক বনষ্ঠোর িদ্ঙ্গ বনজ বনজ েোবয়ত্ব পোলন করদ্ত হদ্ি।  

আপনোদ্ের আিোরও ধন্যিোে জোবনদ্য়, িকদ্লর মঙ্গল কোমনো কদ্র আবম িোাংলোদ্েে বিবকৎিো গদ্িষণো পবরষদ্ের নতুন 

ভিদ্নর শুভ উদ্বোধন শঘোষণো করবছ।  

শখোেো হোদ্ফজ।  

জয় িোাংলো, জয় িঙ্গিন্ধু।  

িোাংলোদ্েে বিরজীিী শহোক।  

--- 


