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দবসদমল্লাদহর রাহমাদনর রাদহম  

সোদনি সভাপদি,  

সহকমীবৃন্দ,  

সারার্িশ শের্ক আগি ইউনানী-আয়ুর্ব েদিক দিদকৎসকবৃন্দ,  

উপদিি সুদধমন্ডলী।  

আসসালামু আলাইকুম।  

ইউনানী ও আয়ুর্ব েদিক দিদকৎসক সমার্বর্শর উর্বাধন অনুষ্ঠার্ন সবাইর্ক আন্তদরক শুর্ভচ্ছা র্ানাদচ্ছ। ঐদিহযবাহী এই 

দিদকৎসা শপশার সার্ে সংদিষ্ট সারার্ির্শর হার্ার হার্ার ববদ্য-হাকীম-কদবরার্র্ক আদম আপনার্ির মাধ্যর্ম শুর্ভচ্ছা র্ানাই।  

রসায়ন-দনভ ের ঔষধ আদবস্কার্রর পূর্ব ে লক্ষ লক্ষ বছর ধর্র মানুষ গাছপালা ব্যবহার কর্র অসুখ-দবসুখ ও শরাগ-ব্যাদধ 

দনরাময় করি। আধুদনক পদ্ধদির্ি ঔষধ বিদর হওয়ার পর ধীর্র ধীর্র শভষর্ ঔষর্ধর উপর মানুর্ষর দনভ েরিা কমর্ি োর্ক। দকন্তু 

কখনই এ দনভ েরিা এর্কবার্র শশষ হর্য় যায়দন। বরং সমর্য়র পদরক্রমায় মানুষ আবার নতুন কর্র প্রাকৃদিক শভষর্ ঔষধ-মুখী 

হর্ি শুরু কর্রর্ছ।  

বাঙাদলর কৃদষ্ট ও সংস্কৃদির অদবর্চ্ছদ্য অংশ দহর্সর্ব দু 'টি দিদকৎসা ধারা এ উপমহার্ির্শ যুগযুগ ধর্র িালু আর্ছ। এর 

একটি হর্চ্ছ মুসদলম মনীষীর্ির সাধনা, জ্ঞান-দবজ্ঞন ি েিা ও গর্বষণার মধ্য দির্য় আদবস্কৃি ইউনানী দিদকৎসা। অন্যটি হর্চ্ছ 

‘শবিশাস্ত্র' অনুসরর্ণ শভষর্ দিদকৎসা পদ্ধদি।  

মূলিঃ এই  দুইটি দিদকৎসা পদ্ধদির্ি ববদ্য-হাকীম-কদবরার্গণ দনর্স্ব নীদি-িশ েন অনুযায়ী উদিি, প্রাদণর্ ও খদনর্ 

উপািার্নর মাধ্যর্ম ঔষধ বিদর কর্র শরাগাক্রান্ত মানুর্ষর দিদকৎসার্সবা দির্য় যার্চ্ছন। গ্রার্মর িদরদ্র সাধারণ মানুর্ষর একটা 

দবরাট অংশ এখনও এসব শভষর্ ঔষর্ধর উপর দনভ েরশীল।  

আর্কাল শহুর্র উচ্চদবত্ত শেণীও প্রাকৃদিক উৎস শের্ক প্রাপ্ত শভষর্ ঔষর্ধর প্রদি আকৃষ্ট হর্চ্ছন। দবর্শষ কর্র শভষর্ 

প্রসাধনী ক্রমান্বর্য়ই র্নদপ্রয়িা পার্চ্ছ।  

সুদধবৃন্দ,  

স্বাধীনিার পর বঙ্গবন্ধু সরকার অন্যান্য আইর্নর সার্ে ১৯৬৫ সার্লর ইউনানী-আয়ুর্ব েদিক ও শহাদমওপ্যাদেক দিদকৎসা 

আইর্নর কায েকাদরিা বহাল রার্খন। শবার্ ে অব ইউনানী অযান্ড আয়ুর্ব েদিক দসর্েমস্ অব শমদর্দসন, বাংলার্িশ নার্ম ঢাকায় 

ইউনানী-আয়ুর্ব েদিক শবার্র্ ের সির িফির িাদপি হয় এবং িার কায েক্রম শুরু হয়।  

সব েকার্লর সব ের্েষ্ঠ বাঙাদল, র্াদির দপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুদর্বুর রহমার্নর দনর্ি ের্শ িৎকালীন সরকার ১৯৭৩ সার্ল 

িানীয় ঔষদধ উদির্ির সাহার্ে স্বািযখার্ি সয়ম্ভরিা অর্ের্নর উর্দ্যাগ গ্রহণ কর্র।  

র্ািীয় অধ্যাপক র্াঃ নূরুল ইসলার্মর শনতৃর্ে একটি কদমটি গঠন করা হয়। এই কদমটি এযার্লাপ্যাদে দিদকৎসার সার্ে 

সমন্বয় কর্র ইউনানী-আয়ুর্ব েদিক দিদকৎসা দশক্ষা, গর্বষণা ও ঔষর্ধর উন্নয়র্ন উর্দ্যাগ গ্রহণ কর্রন। দকন্তু ১৯৭৫ সার্লর ১৫ আগে 

র্াদির দপিার্ক সপদরবার্র দনম েমভার্ব হিযার মধ্য দির্য় এ উর্দ্যাগ আর বাস্তবাদয়ি হয়দন।  

বাংলার্িশ আওয়ামী লীগ শির্শর ঐদিহয, কৃদষ্ট এবং সংস্কৃদি লালন এবং রক্ষায় সব সময়ই িৎপর এবং অগ্রণী ভূদমকা 

পালন কর্র োর্ক।  

আপনার্ির স্মরণ আর্ছ ১৯৯৬ সার্ল সরকার গঠর্নর পর আমরা শির্শর ১৫টি শর্লা হাসপািার্ল ইউনানী-আয়ুর্ব েদিক 

এবং শহাদমওপ্যাদেক দিদকৎসক দনর্য়াগ দির্য় সমদন্বি দিদকৎসার ধারা িালু কদর।  



২০০০ সার্ল আমরা র্ািীয় স্বািয নীদির্ি ইউনানী-আয়ুর্ব েদিক দিদকৎসা, দশক্ষা, গর্বষণার উন্নয়র্নর দবষয়টি সম্পৃক্ত 

কদর। দকন্তু পরবিী সরকার ইউনানী-আয়ুর্ব েদিক দিদকৎসা পদ্ধদির উন্নয়র্ন শকান পির্ক্ষপ শনয়দন।  

দবগি র্ািীয় সংসি দনব োির্নর আর্গ আমার্ির দনব োিনী ইশর্িহার্র ‘‘ইউনানী ও আয়ুর্ব েদিক দশক্ষা, দিদকৎসা এবং 

এসব ওষুর্ধর মার্নান্নয়র্ন এবং স্বািযর্সবায় আত্ম-দনভ েরশীলিা অর্ের্নর লর্ক্ষয'' কায েকর ব্যবিা গ্রহর্ণর কো উর্ল্লখ কদর।  

আমরা শসই প্রদিশ্রুদি বাস্তবায়র্ন আন্তদরক। ইর্িামর্ধ্যই ইউনানী ও আয়ুর্ব েদিক শবার্র্ ের অনুিান বৃদদ্ধ করা হর্য়র্ছ। 

শির্শর ১৯টি শবসরকাদর ইউনানী ও আয়ুর্ব েদিক দর্র্লামা কর্লর্র্র অবকাঠার্মা উন্নয়র্ন অে ে বরাদ্দ করা হর্য়র্ছ। দসর্লট সরকাদর 

দিদিয়া কর্লর্ এবং ঢাকার সরকাদর ইউনানী ও আয়ুর্ব েদিক শমদর্কযাল কর্লর্র্ দশক্ষক-কম েকিো-কম েিাদর দনর্য়াগ প্রদক্রয়া শুরু 

হর্য়র্ছ।  

অবদশষ্ট শর্লাগুর্লার্ি স্নািকমার্নর ইউনানী-আয়ুর্ব েদিক দিদকৎসক দনর্য়ার্গর ব্যবিা করা হর্চ্ছ। উপর্র্লা স্বািয 

কমর্লক্স এবং ইউদনয়ন দিদনর্ক দর্র্লামা হাকীম-কদবরার্র্ির দনর্য়াগ প্রদক্রয়া চূড়ান্ত পয োর্য় রর্য়র্ছ।  

গাছ হর্চ্ছ আয়ুর্ব েি ঔষুর্ধর প্রধান উৎস। এর্ন্য আমরা রাষ্ট্রীয়ভার্ব র্ািীয় বৃক্ষ শরাপণ কম েসূদির্ি বনর্-ফলি এর 

পাশাপাদশ ঔষদধ বৃক্ষ শরাপর্ণর উপর গুরুে দির্য়দছ। কৃদষ কার্র্র অনুর্পার্যাগী র্দম, িা িার্ষর অনুর্পার্যাগী পাহাড়ী র্দম, রাস্তার 

দু'পার্শর এবং শরল লাইর্নর দু'পার্শর পদিি র্দম, বাড়ীর আদঙ্গনায় এমনদক অন্যান্য ফসর্লর সহর্যাগী ফসল দহর্সর্ব ঔষদধ 

উদির্ির িাষাবার্ি র্নগণর্ক উৎসাদহি করা হর্চ্ছ। শির্শর দবদভন্ন শর্লায় ইর্িামর্ধ্য বাদণদর্যকভার্ব ঔষদধ গার্ছর শবশ দকছু 

বাগান গর্ড় উর্ঠর্ছ।  

এসকল ঔষদধ উদির্ির সাহার্ে গ্রামীণ র্নগর্ণর স্বািযর্সবা দবর্শষ কর্র প্রােদমক স্বািযর্সবা স্বল্পমূর্ে এবং 

অর্নকাংর্শ দবনামূর্ে প্রিান করা সম্ভব হর্চ্ছ।  

বাংলার্িশ ছাড়াও ভারি, শ্রীলংকা, শনপাল, ভূটান ও িীনসহ িদক্ষণ এদশয়ার সকল শির্শ শেদর্শনাল শমদর্দসর্নর 

র্নদপ্রয়িা ও িাদহিা ব্যাপক। উন্নি দবর্ের শিশগুর্লার্িও বিেমার্ন শভষর্ দিদকৎসা ব্যাপকভার্ব র্নদপ্রয়িা অর্েন করর্ছ। 

পাশাপাদশ শভষর্ কসর্মটিকস ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর কিরও দিন দিন বাড়র্ছ।  

আবহাওয়ার্দনি কারর্ণ ইউর্রাপ-আর্মরদরকায় ঔষদধ উদির্ির উৎপািন কম হয়। ভারি, শ্রীলংকা, িীন, শনপাল এবং 

ভূটান শের্ক প্রচুর পদরমার্ণ শমদর্দসনাল লান্টস এবং হারবাল ইউনানী-আয়ুর্ব েদিক ঔষধ ও পণ্য সামগ্রী এসব শির্শ রপ্তাদন হয়।  

আমার্ির শির্শর মাটি, আবহাওয়া, পদরর্বশ সব দকছুই ঔষুদধ উদিি িাষাবার্ির অনুকূর্ল। ফর্ল অভযন্তরীণ িাদহিা 

শমটার্নার পাশাপাদশ দবর্ির্শ প্রচুর পদরমার্ণ শভষর্ উদিি এবং সামগ্রী রপ্তাদনর সুর্যাগ আমার্ির রর্য়র্ছ। এ ব্যাপার্র বাদণর্য 

মন্ত্রণালয়, বন ও পদরর্বশ মন্ত্রণালয়, কৃদষ মন্ত্রণালয়, স্বািয মন্ত্রণালয় কার্ কর্র যার্চ্ছ।  

আমার্ির শির্শর র্নগর্ণর আে ে-সামাদর্ক অবিার কো দবর্বিনা কর্র একটি শটকসই স্বািয কাঠার্মা গর্ড় শিালার 

লর্ক্ষয এযার্লাপ্যাদের পাশাপাদশ ইউনানী-আয়ুর্ব েদিক এবং শহাদমওপ্যাদেক দিদকৎসার উন্নয়র্ন শযসব পদরকল্পনা গ্রহণ করা হর্য়র্ছ 

িা যোযেভার্ব বাস্তবায়ন করর্ি িাই।  

আমরা যুর্গর সার্ে িাল দমদলর্য় ইউনানী-আয়ুর্ব েদিক দিদকৎসা দশক্ষা, স্বািযর্সবা এবং গর্বষণার উন্নয়ন করর্ি িাই। 

এর্ক্ষর্ে প্রদিটি দিদকৎসা পদ্ধদি দনর্স্ব জ্ঞান-দবজ্ঞান ও শমৌদলক নীদি-িশ েন বর্ায় শরর্খ আধুদনকায়ন করর্ি হর্ব।  

আদম শির্শর প্রর্িযক ইউনানী-আয়ুর্ব েদিক দিদকৎসকর্ক শিশাত্মর্বাধ, েম এবং দনর্স্ব শমধা ও জ্ঞানর্ক কার্র্ লাদগর্য় 

দিদকৎসা দবজ্ঞার্নর এ শাখার্ক সমৃদ্ধ করার আহ্বান র্ানাই।  

এ ব্যাপার্র ইউনানী-আয়ুর্ব েদিক শবার্র্ ের পক্ষ শের্ক পদরকল্পনা প্রস্তাব স্বািয মন্ত্রণালর্য় পাঠার্ল সরকার যোযে ব্যবিা 

গ্রহণ করর্ব।  

ইউনানী ও আয়ুর্ব েদিক দিদকৎসকবৃন্দ,  

আপনারা মূলিঃ গ্রামীণ র্নগর্ণর শসবা দির্য় োর্কন। আমার্ির সরকারও গ্রার্মর সাধারণ মানুর্ষর স্বািযর্সবা দনশ্চি 

করাসহ িাঁর্ির সাদব েক আে ে-সামাদর্ক উন্নয়র্ন কার্ কর্র যার্চ্ছ।  

আমরা িাদরদ্রয দবর্মািনর্ক সর্ব োচ্চ অগ্রাদধকার দির্য়দছ। এর্ন্য আমরা গ্রার্মর সাদব েক উন্নয়ন দনদশ্চি কর্রদছ। প্রদিটি 

গ্রাম উন্নয়র্নর শকন্দ্রদবন্দুর্ি পদরণি হর্য়র্ছ।  



ববদেক মন্দার কারর্ণ উন্নি শিশগুর্লা যখন অে েননদিক ব্যবিাপনায় দহমদসম খার্চ্ছ, বাংলার্ির্শ িখনও আমরা প্রায় 

সার্ড় ছয় শিাংশ হার্র প্রবৃদদ্ধ অর্েন কর্রদছ। আমার্ির রপ্তাদন আয়, শরদমর্টন্স ও ববর্িদশক মুদ্রার দরর্াভ ে ব্যাপকভার্ব বৃদদ্ধ 

শপর্য়র্ছ।  

গি সার্ড় ৪ বছর্র প্রায় ৫ শকাটি মানুষ িাদরদ্রয সীমার উপর্র উর্ঠ এর্সর্ছ। মাোদপছু আয় ও ক্রয়ক্ষমিা শবর্ড়র্ছ। দবদুযৎ 

উৎপািন ৩২০০ শমগাওয়াট শের্ক বৃদদ্ধ শপর্য় সার্ড় ৬ হার্ার শমগাওয়াট হর্য়র্ছ।  

সারার্ির্শ প্রায় ১৩ হার্ার কমুযদনটি দিদনক প্রদিষ্ঠার মাধ্যর্ম আমরা স্বািযর্সবা গ্রাম পয েন্ত দনদশ্চি কর্রদছ। ইউদনয়ন 

িথ্য ও শসবার্কর্ন্দ্রর মাধ্যর্ম গ্রার্মর র্নগণ িথ্যপ্রযুদক্ত শসবা দনর্ি পারর্ছন। আমরা দশক্ষা ও মানবসম্পি উন্নয়র্ন ব্যাপক 

কম েসূদি বাস্তবায়ন কর্রদছ।  

কৃদষখার্ির ব্যাপক উন্নয়র্নর ফর্ল শিশ আর্ খাদ্য উৎপাির্ন প্রায় স্বয়ং-সম্পূণ ে। দনম্নদবত্ত মানুর্ষর খাদ্য ও পুদষ্ট দনরাপত্তা 

দনদশ্চি কর্রদছ। র্লবায়ু পদরবিের্নর শনদিবািক প্রভাব শমাকার্বলায়ও আমরা উর্দ্যাগ দনর্য়দছ।  

আমার্ির লক্ষয ২০২১ সার্লর মর্ধ্য ক্ষুধামুক্ত, িাদরদ্রযমুক্ত, সমৃদ্ধ বাংলার্িশ গর্ড় শিালা। র্াদির দপিার স্বর্ের শসানার 

বাংলা প্রদিষ্ঠা করা। আপনারা ববদ্য-হাকীম-কদবরার্গণ বঙ্গবন্ধুর শসই শসানার বাংলা প্রদিষ্ঠায় বদলষ্ঠ ভূদমকা পালন করর্বন- এই 

আশাবাি ব্যক্ত করদছ।  

সকলর্ক আবারও ধন্যবাি।  

শখািা হার্ফর্।  

র্য় বাংলা  র্য় বঙ্গবন্ধু  

বাংলার্িশ দিরর্ীবী শহাক।  


