
 
তথ্যবিিরণী                                                                                
                                    নম্বর : ১৪৫৪ 

বিশ্ব স্বাস্থ্য বিিস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী  
ঢাকা, ২৩ চৈত্র ( ৬ এবিল) :   
 

 িধানমন্ত্রী শেখ হাবিনা আগামীকাল ৭ এপ্রিল ‘প্রিশ্ব স্বাস্থ্য প্রিিস -২০২২’ উপলক্ষ্যয বনক্ষ্নাক্ত িাণী িদান কক্ষ্রক্ষ্েন :   

“প্রিশ্বশ্বর অন্যান্য দিশ্বের ন্যায় িাাংলাশ্বিশ্বেও ৭ এপ্রিল ২০২২ ‘প্রিশ্ব স্বাস্থ্য প্রিিস’ পাপ্রলত হশ্বে দেশ্বন্ আপ্রি  আন্প্রিত। সাংপ্রিষ্ট সকলশ্বক আপ্রি শুশ্বেো 

ও অপ্রেন্িন্ োন্াপ্রে। এিাশ্বরর িপ্রতপািয ‘Our Planet, Our Health’ অর্থাৎ ‘সুরপ্রিত প্রিশ্ব, প্রন্প্রিত স্বাস্থ্য’ যর্ার্থ হশ্বয়শ্বে িশ্বল আপ্রি িশ্বন্ কপ্রর। 

সিথকাশ্বলর সিথশ্বেষ্ঠ িাঙাপ্রল, োপ্রতর প্রপতা িঙ্গিনু্ধ দেখ িুপ্রেিুর রহিান্ স্বাধীন্তার পর পরই দিশ্বের প্রিপ্রকৎসা িযিস্থ্ার উন্নয়শ্বন্ হাসপাতাল িপ্রতষ্ঠাসহ 

প্রিপ্রেন্ন কাযথক্রি গ্রহণ কশ্বরন্। োপ্রতর প্রপতার পিাঙ্ক অনু্সরণ কশ্বর েন্গশ্বণর দিারশ্বগাড়ায় স্বাস্থ্যশ্বসিা দপ ৌঁশ্বে প্রিশ্বত এিাং েন্সাধারণশ্বক সুলশ্বে িান্সম্মত স্বাস্থ্য, 

পুপ্রষ্ট ও পপ্ররিার কলযাণ (এইিএন্প্রপ) দসিা িিাশ্বন্র িাধযশ্বি একটি সুস্থ্, সিল ও কিথিি েন্শ্বগাষ্ঠী গশ্বড় দতালার লশ্বিয িতথ িান্ আওয়ািী লীগ সরকার িযাপক 

উন্নয়ন্ কাযথক্রি িাস্তিায়ন্ করশ্বে। আিরা একটি গণিুখী স্বাস্থ্যন্ীপ্রত িণয়ন্ কশ্বর যুশ্বগাপশ্বযাগী স্বাস্থ্যশ্বসিা প্রন্প্রিত করার লশ্বিয ন্তুন্ ন্তুন্ হাসপাতাল, ন্াপ্রসথাং 

ইন্প্রিটিউট িপ্রতষ্ঠাসহ ন্ান্া পিশ্বিপ গ্রহণ কশ্বরপ্রে। সারাশ্বিশ্বে হাসপাতালগুশ্বলার েযযা সাংখযা িৃপ্রিসহ প্রিপ্রকৎসক, ন্াসথ, সাশ্বপাটিথ াং িাশ্বের সাংখযা িৃপ্রি কশ্বরপ্রে। 

গ্রাি পযথাশ্বয় েন্গশ্বণর দিারশ্বগাড়ায় স্বাস্থ্যশ্বসিা দপ ৌঁশ্বে প্রিশ্বত সারাশ্বিশ্বে সাশ্বড় ১৮ হাোর কপ্রিউপ্রন্টি প্রিপ্রন্ক ও ইউপ্রন্য়ন্ স্বাস্থ্যশ্বকন্দ্র স্থ্াপন্ করা হশ্বয়শ্বে। এসি 

স্বাস্থ্য দকশ্বন্দ্রর িাধযশ্বি িাপ্রিক েন্শ্বগাষ্ঠীশ্বক প্রি স্বাস্থ্য, পপ্ররিার কলযাণ ও পুপ্রষ্টশ্বসিা িিান্ করা হশ্বে। দেলা ও উপশ্বেলা পযথাশ্বয়র হাসপাতাল দর্শ্বক দিািাইল 

দোন্ ও অন্লাইন্ প্ল্যাটেশ্বিথর িাধযশ্বি প্রিপ্রকৎসাশ্বসিা িালু করা হশ্বয়শ্বে। 

আওয়ািী লীগ সরকাশ্বরর দন্ওয়া প্রিপ্রেন্ন পিশ্বিশ্বপর কারশ্বণ গত ১৩ িেশ্বর স্বাস্থ্যখাশ্বত িোংসন্ীয় অগ্রগপ্রত অপ্রেথ ত হশ্বয়শ্বে। িানু্শ্বের গড় আয়ু িৃপ্রিসহ 

িাতৃিৃতুয, ন্িোতশ্বকর িৃতুয ও অনু্র্ধ্থ -৫ িের িয়সী প্রেশু িৃতুযহার, অপুপ্রষ্ট, খিথতা, কি-ওেন্ ইতযাপ্রি হ্রাশ্বস ক্রিাগত উন্নপ্রত হশ্বে। সম্পশ্বির সীিািিতা সশ্বেও 

িাাংলাশ্বিে স্বাস্থ্য সম্পপ্রকথ ত এিপ্রিপ্রে লিয অেথ শ্বন্ অসাধারণ সেলতা দিপ্রখশ্বয়শ্বে। ২০৩০ সাশ্বলর িশ্বধয দটকসই উন্নয়ন্ অেীষ্টসিূহ (এসপ্রিপ্রে) অেথ শ্বন্ আিরা 

কাে কশ্বর যাপ্রে। ৪র্থ স্বাস্থ্য, েন্সাংখযা ও পুপ্রষ্ট দসক্টর কিথসূপ্রি (৪র্থ এইিপ্রপএন্এসপ্রপ) এর দিাট ২৯টি অপাশ্বরেন্াল প্ল্যাশ্বন্র আওতায় ২০১৭-২০২২ দিয়াশ্বি দসক্টর 

ওয়াইি কাযথক্রি িাস্তিায়ন্ করা হশ্বে। উক্ত কিথসূপ্রির িাধযশ্বি িা ও প্রেশুর েন্য পুপ্রষ্ট ও স্বাস্থ্যশ্বসিা, সাংক্রািক ও অসাংক্রািক দরাগ এিাং েলিায়ু পপ্ররিতথ ন্েপ্রন্ত 

ন্তুন্ দরাগ প্রন্য়ন্ত্রণ, উন্নত ও িি ঔেধখাত এিাং প্রিপ্রকৎসকশ্বির িপ্রেিণ িিান্সহ িি িান্িসম্পি উন্নয়ন্ করা হশ্বে।  

দকাপ্রেি-১৯ অপ্রতিাপ্রর পপ্ররপ্রস্থ্প্রত দিািাপ্রিলায় আিরা কশ্বয়কটি কিথপন্থা ও দক েল অিলম্বন্ কপ্রর, যা প্রিশ্বিযাপী িোংপ্রসত হশ্বয়শ্বে। কশ্বরান্া েযাকপ্রসন্ 

িিাশ্বন্ও প্রিশ্বশ্বর ির্ি সাপ্ররর ২০টি দিশ্বের িশ্বধয িাাংলাশ্বিশ্বের অিস্থ্ান্। স্বাস্থ্যখাশ্বতর সােশ্বলযর স্বীকৃপ্রতস্বরূপ িাাংলাশ্বিে অেথ ন্ কশ্বরশ্বে এিপ্রিপ্রে অযাওয়ািথ , সাউর্ 

সাউর্ অযাওয়ািথ , গযাপ্রে অযাওয়ািথ  ও েযাকপ্রসন্ প্রহশ্বরা অযাওয়ািথ । 

দিশ্বের সকল িানু্শ্বের েন্য সহেলেয স্বাস্থ্যশ্বসিা প্রন্প্রিত করশ্বত সরকার িিপপ্ররকর। দিশ্বের িশ্বতযক ন্াগপ্ররশ্বকর েন্য স্বাস্থ্যকর েীিন্যাপশ্বন্র 

উপশ্বযাগী দূেণিুক্ত পপ্ররশ্বিে প্রন্িথাশ্বণর িাধযশ্বি একটি কলযাণিূলক সিাে ও রাষ্ট্র ততপ্রর করাই িতথ িান্ সরকাশ্বরর লিয। সকশ্বলর সপ্রম্মপ্রলত িশ্বিষ্টায় স্বাস্থ্যখাশ্বত 

‘রুপকল্প-২০৪১’ িাস্তিায়শ্বন্র িাধযশ্বি োপ্রতর প্রপতার স্বশ্বের ‘শ্বসান্ার িাাংলাশ্বিে’ গশ্বড় তুলশ্বিা – ইন্োল্লাহ। 

আপ্রি ‘প্রিশ্ব স্বাস্থ্য প্রিিস -২০২২’ উপলক্ষ্যয গৃহীত িকল কমমিূবৈর িাবিমক িাফলয কামনা করবে।   
  জয় িাাংলা, জয় িঙ্গিনু্ধ 

    িাাংলাক্ষ্দে বৈরজীিী শহাক।” 
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