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আিিালামু আলাইকুম।  

হাম-রুবেলা ও প াললও টিকাদান কযাবেইন-এর উববাধন অনুষ্ঠাবন উ লিত িোইবক শুবভচ্ছা জানালচ্ছ।  

োাংলাবদে পেবক হাম দূরীকরণ, রুবেলা পরাগ লনয়ন্ত্রণ ও প াললও মুক্ত অেিা েজায় রাখা কার্ যক্রবমর 

লক্ষ্যমাত্রা অজযবন আমরা দৃঢ়প্রলতজ্ঞ।    

আলম লেশ্বাি কলর িকবলর আন্তলরক প্রবেষ্টায় ২০১৬ িাবলর মবে হাম ও রুবেলার টিকার হার েতকরা ৯৫ 

ভাবগ উন্নীত করা িম্ভে হবে। এর মােবম লেশুবদর হাম দূরীকরণ অেিা েজায় রাখা িম্ভে হবে এোং রুবেলা পরাবগর 

হার ২০১০ িাবলর তুলনায় েতকরা ৯০ ভাবগ কলমবয় আনা র্াবে।    

এই লক্ষ্যমাত্রা অজযবন ২৫ জানুয়ালর পেবক ১৩ পেব্রুয়ালর ২০১৪  র্ যন্ত লতন িপ্তাহব্যা ী এমআর কযাবেইন 

 াললত হবচ্ছ। এই কযাবেইবনর আওতায় প্রেম িপ্তাবহ িকল লেক্ষ্া প্রলতষ্ঠাবন ৯ মাি পেবক ১৫ েছবরর নীবের িকল 

লেশুবক ১ প াজ এমআর টিকা প্রদান করা হবে।   

লবতীয় ও তৃতীয় িপ্তাবহ ০১ পেবক ১৩ পেব্রুয়ালর  র্ যন্ত লনয়লমত টিকাদান পকবে িকাল ৮ টা পেবক লেকাল 

৩টা  র্ যন্ত এমআর টিকা পদওয়া হবে। একই িাবে ৫ েছবরর নীবে িকল লেশুবক ২ পেোঁটা প াললও টিকা খাওয়াবনা 

হবে।    

ইবতামবে ২১টি জাতীয় টিকা লদেি  ালন কবর আমরা োাংলাবদেবক প াললও মুক্ত কবরলছ। ২০০৬ িাবলর 

২২ নবভম্বর িে যবেষ প াললও পরাগী িনাক্ত হওয়ার  র আজ  র্ যন্ত পদবে আর পকান প াললও পরাগীর িন্ধান  াওয়া 

র্ায়লন।    

একলোংে েতাব্দীর েযাবলঞ্জ পমাকাবেলায় োাংলাবদে পেবক হাম দূরীকরণ ও রুবেলা লনয়ন্ত্রণ কবর এোং লেশু 

ও মাতৃমৃতুযর হার উবল্লখবর্াগ্য হাবর কলমবয় আনবত আমার িরকার েদ্ধ লরকর। পি লক্ষ্যবক িামবন পরবখ আমরা 

কাজ কবর র্ালচ্ছ।  

সুলধ,   

আজবকর লেশু আমাবদর ভলেষ্যত। তাবদর জন্য একটি সুন্দর োাংলাবদে গবে পতালার অঙ্গীকার লনবয় আমরা 

জনগবণর রায় লনবয় পুণরায় িরকার  লরোলনার দালয়ত্ব গ্রহণ কবরলছ।    

লেশুমৃতুযর হার কালিত লবক্ষ্য নালমবয় আনা অে যাৎ ২০১৫ িাবলর মবে এমল লজ-৪ অজযবন আমার িরকার 

লনরলিভাবে কাজ কবর র্াবচ্ছ। ইবতামবে ইল আই কম যসূলেবত গুরুত্বপূণ য ‘‘এমআর'' টিকা এোং হাবমর টিকার লবতীয় 

প াজ োলু করা হবয়বছ।    



খুে লেগলগরই আমরা আরও কবয়কটি মারাত্মক পরাগ প্রলতবরাধক টিকা োলু করবত র্ালচ্ছ। পর্মন: লেশুর 

লনউবমালনয়া পরাগজলনত মৃতুযহার কমাবনার জন্য লনউবমালনয়ার টিকা ইল আই কম যসূলেবত অন্তভযলক্তর  র্ যন্ত ইবতামবেই 

আমরা গ্রহণ কবরলছ।    

লেশুর পরাগ প্রলতবরাধ ক্ষ্মতা োোবনার িাবে িাবে লেশুমৃতুযর হার কমাবনার লবক্ষ্য ৬ মাি েয়ি পেবক 

লেশুবদর লভটালমন ‘এ' কযা সুল খাওয়াবনার কম যসূলে অব্যাহত আবছ।    

মাঠ  র্ যাবয় টিকাদান কমীর অভাে দূর করার জন্য গত ৫ েছবর ৬ হাজার ৩৫১ জন স্বািয িহকালর লনবয়াগ 

লদবয়লছ। র্ারেবল লেশুর টিকা প্রালপ্তর হার েহুলাাংবে বৃলদ্ধ প বয়বছ। পিই িাবে কবমবছ লেশুমৃতুযর হার।    

োাংলাবদবের এই িােল্য শুধুমাত্র প্রলতবেেী পদেগুবলার জন্যই ঈষ যণীয় নয়; এ িােল্য লেশ্বব্যা ী স্বীকৃলতও 

প বয়বছ। লেশু মৃতুযহার হ্রাবি উবল্লখবর্াগ্য অগ্রগলতর জন্য আমরা জালতিাংবঘর এমল লজ-৪ এোং স্বািবিো খাবত 

ল লজটাল প্রযুলক্ত ব্যেহাবরর স্বীকৃলত লহবিবে িাউে-িাউে অযাওয়া য প বয়লছ। ২০০৯ এোং ২০১২ িাবল োাংলাবদে 

টিকাদান কম যসূলেবত অনন্য িােল্য অজযবনর জন্য GAVI অযাওয়া য প বয়লছ।    

আলম জনগবণর  ক্ষ্ পেবক GAVI পক ধন্যোদ জানাই োাংলাবদবের প্রায় ৫ পকাটি ২০ লাখ লেশুবক 

এমআর টিকা প্রদাবনর িালে যক িহবর্ালগতার জন্য।    

আলম আরও ধন্যোদ জানাই লেশ্ব স্বািয িাংিা, ইউলনবিে, লায়নি ক্লাে ইন্টারন্যােনাল, পরাটালর 

ইন্টারন্যােনালিহ অন্যান্য িহবর্াগী িাংিা র্ারা আমাবদর এই টিকাদান কম যসূলে োস্তোয়বন িালে যক িহবর্ালগতা প্রদান 

করবছন।    

স্বািযবিো জনগবণর পদারবগাোয় প  ৌঁবছ পদওয়ার জন্য আমরা ইবতামবে প্রায় ১৩ হাজার কমুযলনটি লক্ললনক 

োলু কবরলছ। আ নারা জাবনন, ১৯৯৬-২০০১ পময়াবদ আমরা এই কমুযলনটি লক্ললনক িা ন শুরু কবরলছলাম। লকন্তু 

লেএনল -জামাত পজাট িরকার পিগুবলা েন্ধ কবর লদবয়লছল।   

আমরা গত ৫ েছবর ৬ হাজার ৫৯২ লেলকৎিক, ৫ হাজার ৮৪৭ নাি য লনবয়াগ কবরলছ। কমুযলনটি লক্ললনবক 

স্বািযবিো পদওয়ার জন্য ১২ হাজার ৭০০ কমুযলনটি পহল্ে পকয়ার পপ্রাভাই ার লনবয়াগ পদওয়া হবয়বছ। এছাোও নুতন 

লনবয়াগকৃত ৬ হাজার ৫০০ লেলকৎিক পর্াগদাবনর অব ক্ষ্ায় আবছন।  

পমল বকল কবলবজর জন্য ১ হাজার ৭৮৬ টি লেক্ষ্বকর এোং লেলভন্ন পেণীর ২ হাজার ৫৪৬টি নতুন  দ সৃলষ্ট 

করা হবয়বছ। নাি যবদর  দমর্ যদা তৃতীয় পেণী পেবক লবতীয় পেণীবত উন্নীত করা হবয়বছ।    

আমরা িরকালর হাি াতাবল লেলকৎিা পিোর মান বৃলদ্ধর জন্য উবযাগ লনবয়লছ। উ বজলা স্বািয 

কমবেক্সগুবলাবক ৩১ েয্যা পেবক ৫০ েয্যায় উন্নীত করার কাজ শুরু হবয়বছ। ইবতামবে দু'পোর পেলে স্বািয 

কমবেক্সগুবলাবক ৫০ েয্যায় উন্নীত করা হবয়বছ। আরও প্রায় ১০০টিবত েয্যা োোবনার কাজ েলবছ। ১৮টি পজলা 

হাি াতাল ২৫০ েয্যায় উন্নীত করা হবয়বছ।  র্ যায়ক্রবম িকল পজলা হাি াতালবক ২৫০ েয্যায় উন্নীত করা হবে।    

পেিরকালর  র্ যাবয় লতনটি নতুন পমল বকল কবলজ, একটি প ন্টাল কবলজ, লতনটি পহালমওপ্যালেক পমল বকল 

কবলজ এোং ৪০টির পেলে পমল বকল অযালিস্ট্যান্ট পেলনাং স্কুল ও ইনলস্ট্টিউট অে পহলে পটকবনাললজ প্রলতষ্ঠার 

অনুবমাদন আমরা লদবয়লছ।    

লক্ললনকগুবলার মােবম পটলল-পমল লিন সুলেধা প্রলতটি গ্রাবম প  ৌঁছাবনার ব্যেিা পনওয়া হবচ্ছ। ইউলনয়ন  র্ যাবয় 

৩ হাজার ৭৮০টি স্বািয ও  লরোর কল্যাণ পকে লনম যাণ করা হবয়বছ।  

উ বজলা  র্ যায়  র্ যন্ত িকল হাি াতাবল ওবয়ে কযাবমরা ও ইন্টারবনট িাংবর্াগ পদওয়া হবয়বছ। পমাোইল 

পোবনর মােবম ২৪-ঘণ্টা স্বািযবিো পদওয়ার সুবর্াগ সৃলষ্ট করা হবয়বছ। পগাটা স্বািয ব্যেিাবক ল লজটাল পনটওয়াবকয 

যুক্ত করার উবযাগ পনওয়া হবয়বছ।    



মা, লেশু ও প্রজনন স্বািয এোং  লরোর  লরকল্পনা লেষয়ক পিোর  লরলধ েহুগুবণ োলেবয়লছ। ৯৭টি মা ও 

লেশু কল্যাণ পকে, ৩ হাজার ৯০০টি ইউলনয়ন স্বািয  লরোর কল্যাণ পকে এোং ৩০ হাজার স্যাবটলাইট লক্ললনবকর 

মােবম এ পিো পদওয়া হবচ্ছ।  

আলম অলভভােকবদর আহোন জানাে আ নারা ৯ মাি পেবক ১৫ েছবরর প্রলতটি লেশুবক লতন িপ্তাহব্যাল  এই 

কযাবেইবন এমআর টিকা এোং ৫ েছবরর নীবের লেশুবক প াললও টিকা খাওয়ান। এ কম যসূলে িেল করবত আ নাবদর 

আন্তলরক িহবর্ালগতা প্রবয়াজন।  

আসুন আমরা হাম ও রুবেলা পরাগ প্রলতবরাধ কলর এোং প াললও মুক্ত অেিা েজায় রাখার পর্ িেলতা অজযন 

কবরলছ পিটা ধবর রাখার জন্য িলিললতভাবে কাজ কলর।  

িোইবক আোরও ধন্যোদ জালনবয় আলম এমআর টিকাদান কযাবেইবনর শুভ উববাধন পঘাষণা করলছ।   

পখাদা হাবেজ।  

জয় োাংলা, জয় েঙ্গে্ধু  

োাংলাবদে লেরজীেী পহাক।  

--- 


