
ভিভিও কনফারেভসিং এে মাধ্যরম ‘‘ভিশ্ব স্বাস্থ্য ভিিস ২০১৪’’ আনুষ্ঠাভনক উরবাধন 

 

িাষণ 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

 

শেখ হাভসনা 

 

মভন্ত্রপভেষি ভিিাগ, িািংলারিে সভিিালয়, ঢাকা, ২৪ চিত্র ১৪২০, ৭ এভপ্রল ২০১৪ 

 

ভিসভমল্লাভহে োহমাভনে োভহম 

 

সহকমীবৃন্দ, 

ভিশ্ব স্বাস্থ্য সিংস্থ্াে িািংলারিেস্থ্ প্রভিভনভধ, 

উপভস্থ্ি সুভধমন্ডলী, 

 

আসসালামু আলাইকুম। 

 

আজ ৭ এভপ্রল ভিশ্ব স্বাস্থ্য ভিিস। ভিরশ্বে অন্যান্য শিরেে ন্যায় িািংলারিরেও যথারযাগ্য ময যািা এিিং গুরুরেে সারথ 

ভিিসটি পালন কো হরে। এ িছরেে স্বাস্থ্য ভিিরসে প্রভিপাদ্য ‘‘Vector Borne Diseases’’ অথ যাৎ ‘‘মো-মাভছ দুরে 

োভখিঃ শোগ-িালাই মুক্ত থাভক’’। প্রভিপাদ্যটি অিযন্ত সমরয়াপরযাগী হরয়রছ িরল মরন কভে। 

সম্মাভনি সুভধবৃন্দ, 

স্বাস্থ্য মানুরষে শমৌভলক অভধকাে। জনগরণে শিােরগাড়ায় স্বাস্থ্য শসিা শপৌৌঁরছ শিয়াে প্রিযয় ভনরয় সেকাে ভনেলস 

িারি কাজ করে যারে। ইরিামরধ্য মা ও ও ভে স স্বাস্থ্য উনয়নয়রন অতপির্ি য সাফয অ অভজযি হরয়রছ। টিকািান কায যরমেরমে সাফয অ 

ভিশ্বব্যাপী প্রেিংভসি হরয়রছ।  

সম্মাভনি সুভধবৃন্দ, 

২০১০ সারল পৃভথিীরি িাহক িাভহি শোরগ ৬ লাখ ৬০ হাজাে মানুষ মাো য়ায়। এে মরধ্য শিেীে িাগই হরে ভে স। 

ভিশ্বব্যাপী ব্যিসা িাভনরজযে প্রসাে, যািায়াি বৃভি, অভনয়ভন্ত্রি নগোয়ন, কৃভষ ব্যিস্থ্াে পভেিিযন, িনাঞ্চল ধ্বিংস, পাভেপাভশ্বযক 

পভেরিরেে পভেিিযন ইিযাভি িাহক-িাভহি শোগসমূরহে ঝৌঁভক ও ভিস্তারেে অন্যিম কােণ। ভিরশ্ব ভিভিনয়ন সিংরমেমণ শোরগে 

মরধ্য ১৭ িাগই হরে িাহক িাভহি।  

উষ্ণ মন্ডলীয় শিে ভহরসরি িািংলারিরেও নানা ধেরণে িাহক-িাভহি শোগ ভিোজ কেরছ। কখরনা কখরনা এই 

শোগসমূহ ভিপুল সিংখ্যক শলারকে মরধ্য সিংরমেমণ ঘটায় িা মৃত্যযে কােণ হরয় িাঁড়ায়। নানাভিধ কায যরমেম গ্রহরণে ফরল এই 

শোগগুরলাে শকান শকানটি ভনয়ন্ত্ররণ এরসরছ অথিা ভনমূ যরলে পয যারয় ভগরয়রছ। ভিরেষ করে গি করয়ক িছরে িাহক িাভহি শোগ 

ভনয়ন্ত্ররণে শেরত্র ভিরেষ অগ্রগভি সাভধি হরয়রছ।  

িািংলারিরে িাহক-িাভহি শোগগুরলাে মরধ্য অন্যিম হরে-ম্যারলভেয়া, শিঙ্গু, কালাজ্বে, ফাইরলভেয়া, ভিকুনগুভনয়া 

এিিং জাপাভনজ এনরকফালাইটিজ। এছাড়া আমােয়, িায়ভেয়া ইিযাভি শোগও িাহরকে মাধ্যরম ছড়ারি পারে। 

সম্মাভনি সুভধবৃন্দ, 

২০০৮ সারল ম্যারলভেয়ায় ৮৪ হাজাে জন আরমোন্ত হয় এিিং ১৫৪ জন মাো যায়। ২০১৩ সারল আরমোন্ত ও মৃত্যযে 

সিংখ্যা করম িাঁড়ায় যথারমেরম ২৬ হাজাে ৮ে’ ৫১ এিিং ১৫ জরন। জনগরণে শিােরগাড়ায় শোগ সনাক্তকেণ ও ভিভকৎসা প্রিান 

এিিং কীটনােকযুক্ত মোেী ভিিেণ ও ব্যিহারেে ফরল ম্যারলভেয়া ভনয়ন্ত্ররণ উরল্লখরযাগ্য অগ্রগভি সাভধি হরয়রছ। 

 



 

সম্মাভনি সুভধবৃন্দ, 

স্বাস্থ্য অভধিপ্তে ভিভিনয়ন সিংস্থ্াে সারথ শযৌথিারি শিঙ্গু প্রভিরোরধ কায যরমেম পভেকল্পনা, িাস্তিায়ন ও মভনটভেিং কেরছ। 

ফরল, শিঙ্গুজ্বরে মৃত্যযে সিংখ্যা করম এরসরছ।  

িািংলারিরে ১৯টি শজলা ফাইরলাভেয়া শোগ প্রিণ ভছল। শমাট ১৫টি শজলায় প্রাথভমকিারি এ শোগ ভনমূ যল কো হরয়রছ। 

িাকী ৪টি শজলায় এ িছে ফাইরলাভেয়া ভনমূ যল হরি িরল আো কো  যায়। আমারিে সেকারেে কায যকে পিরেপ শনয়াে ফরল 

শিরে কালাজ্বরেে ভিস্তােও করম এরসরছ।  

িাহক-িাভহি শোগসমূহ ভনয়ন্ত্রণ ও ভনমূ যরল সি যাত্মক কায যরমেম গ্রহণ কোে ফরল িািংলারিে লেণীয় সাফয অ অজযন 

করেরছ। ভিশ্ব স্বাস্থ্য সিংস্থ্াসহ উনয়নয়ন সহরযাগী প্রভিষ্ঠানসমূহ এ কারজ আমারিে সহায়িা ভিরে।  

আসুন, ভিশ্ব স্বাস্থ্য ভিিরসে প্রভিপারদ্যে আরলারক সকরল ভমরল শিেব্যাপী িাহক-িাভহি শোগ প্রভিরোরধ কায যকেী ও 

সমভিি ব্যিস্থ্া শজােিাে ও জনগরণে মারে সরিিনিা বৃভিে মাধ্যরম িািংলারিেরক িাহক-িাভহি শোগ হরি মুক্ত োভখ। 

এটাই শহাক, ভিশ্ব স্বাস্থ্য ভিিস ২০১৪ এে অঙ্গীকাে। 

 

শখািা হারফজ। 

জয় িািংলা জয় িঙ্গিন্ধু 

িািংলারিে ভিেজীিী শহাক। 

... 


