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প্রে রযররজ 
 

বফশ্বিক ব্যফস্থানায ভাধ্যমভ প্রকারবড বযাকশ্বন উৎাদমনয প্রযুশ্বি ও জ্ঞান বাগ কময প্রনওয়ায াঅহ্বান 

জানালরন যযাষ্ট্রভন্ত্রী ড. এ. কক. াঅব্দুর কভামভন। 

 

শ্বনউাআয়কক, ২৫ কপব্রুয়াশ্বয ২০২২: 

 

  "ককাশ্ববড-১৯ বযাকশ্ব প্রনয উৎাদন প্রযুশ্বি ও জ্ঞান াশ্বফরমে একটি বফশ্বিক ব্যফস্থা নায ভাধ্যমভ রফরনভয় কলয প্রনওয়া উরিত মামে 

ফাাংরামদময ভমো ঔলধ উৎাদলনয ক্ষভোম্পন্ন কদগু প্ররা ব্যাকাময বযাকশ্বন উৎাদন ও শ্বফেযণ কযমে াময ”–আজ রনউইয়ককস্থ 

জারতংঘ দযদপ্তলযয াধাযণ রযলদ লর ‘গ্যারবানাাআশ্বজাং কভামভন্টাভ পয াআউশ্বনবা কার বযাকশ্বমনন ’ ীল কক উচ্চ ম কা প্রয়য এক রথলভটিক 

রফতলকক েদত্ত ফক্তলে একথা ফলরন ফাংরালদলয যযাষ্ট্রভন্ত্রী ড. এ. কক. াঅফদুর কভামভন এভশ্ব। উচ্চ-ম কাপ্রয়য এই াআমবন্টটি আহ্বান কলযন 

জাশ্বোংঘ াধাযণ শ্বযলমদয বাশ্বে আব্দুল্লা ারদ। এলত, কফ কপ্রয়কটি প্রদলয যাষ্ট্র ও যকায  প্রধানগণ, জাশ্বোংঘ ভাশ্বিফ, শ্বফি স্বাস্থয 

াংস্থায ভাশ্বযিারক এফাং জাশ্বোংমঘয দস্য কদগুমরায ভন্ত্রী ও শ্বশ্বনয়য যাজননশ্বেক কনতৃবৃন্দ অংগ্রণ কলযন। 

ককাশ্ববড বযাকশ্বনমক " াফ কজনীন রফশ্ব ম্পদ" শ্বামফ শ্বফমফিনা কযায জন্য প্রধানভন্ত্রী কখ াশ্বনায াঅহ্বামনয কথা উমেখ কময 

যযাষ্ট্রভন্ত্রী ফমরন , উন্নে কদ এফাং উৎাদনকাযীলদয াফশ্যাআ ভতায শ্ববশ্বিমে প্রকাবযাক্স পযারররটিয ভাধ্যলভ প্রকারবড-১৯ এয টিকায 

বফরশ্বক যফযা শ্বনশ্বিে কযমে মফ। রতরন ফলরন, রফশ্বোী টিকায িারদা প্রভটালত এয উৎাদন আযও ফাড়ালত মফ এফাং শ্বফমকন্দ্রীকযণ 

কযমে মফ। এছাড়া শ্বফি ম্প্রদায়লক টিকা রফলয়ক ভুর তথ্য এফাং টিকা জাতীয়কযলণয শ্বফরুমে রড়াইলয় অফশ্যই একতাফদ্ধ লত লফ। 

ফাাংরামদম ককাশ্ববড কভাকাশ্বফরা ও এয ব্যফস্থানা য় যকায ভলয়ালমাগী প্রম কর দলে ফাস্তফায়ন কলযলছ তা তুলর ধলযন 

যযাষ্ট্রভন্ত্রী। এলেলে রতরন তৃণমূর ম কায় ম কন্ত স্বাস্থযমফা শ্বিারী কযা এফাং নাজুক জনলগাষ্ঠীলক যাশ্বয নগদ অথ ক ও ান্যান্য ায়ো 

েদালনয ভাধ্যলভ তালদয জীফন ও জীরফকায ভলধ্য গুরুত্বপূণ ক বাযাম্য রনরিত কযা ংরিষ্ট রফলয়গুলরা রফস্তারযতবালফ তুলর ধলযন। 

যযাষ্ট্রভন্ত্রী ফলরন, “২০২২ ামরয কপব্রু য়ারযয ভাঝাভাশ্বঝ ম কন্ত , ১০১ রভররয়লনযও প্রফর ভানুল ককাশ্ববড-১৯ এয  টিকায ান্তে একটি কডাজ 

গ্রণ কমযমে ন। প্রকারবড অরতভারযয কাম ককয কভাকামফরা য় আভযা মে তাড়াতারড় ম্ভফ াঅভামদয জনাংখ্যায ান্তে ৮০% (প্রায় ১৩২ 

রভররয়ন) প্রক টিকা কদওয়ায শ্বযকল্পনা ালত রনলয়রছ”। 

যযাষ্ট্রভন্ত্রী ফলরন, শ্বফি ম্প্রদায়লক াফশ্যাআ উরশ্বি কযমে মফ কম ফাাআ শ্বনযাদ না ও য়া ম কন্ত ককউ শ্বনযাদ নয়। ফ কজনীন 

টিকা শ্বনশ্বিে কযমে এফাং ভানুমলয জীফন ও শ্বফমিয ার্ কনীশ্বেমক ফাঁিামে াঅন্তজকাশ্বেক ম্প্রদা য়লক এক তাফদ্ধ ওয়ায াঅহ্বান জানান 

রতরন। 

একাআ শ্বদমন জারতংঘ দযদপ্তলযয ইলন্দালনরয়া রাউলে ফাাংরামদময যযাষ্ট্রভন্ত্রী এফাং কানাডায াঅন্তজকাশ্বেক উন্নয়ন ভন্ত্রীয ভমধ্য এক 

শ্বিাশ্বক্ষক বফঠক ানুশ্বিে  য়। যযাষ্ট্রভন্ত্রী ডাাঃ এ কক াঅব্দুর কভামভন কানাডায ভন্ত্রী াযশ্বজে জ্জনমক কযাশ্বঙ্গা ভস্যায িরভান শ্বযশ্বস্থশ্বে 

ম্পমকক রফস্তারযত উলল্লখ কলযন এফাং কযাশ্বঙ্গামদয প্রেযাফামন কানাডায মমাশ্বগো েতযাা কলযন। জনাফ জ্জন কযাশ্বঙ্গামদয প্রেযাফামন 

কানাডায ভর্ কমনয াঅিা কদন এফাং ফাস্তুচ্যযত কযাশ্বঙ্গা জনমগািীমক াঅশ্র য় ও ভানশ্বফক া য়তা প্রদামন ফাাংরামদময উদাযোয প্রাংা কমযন। 

কানাডায় রােক জাশ্বেয শ্বোয ফঙ্গফন্ধু প্রখ মুরজবুয যভালনয ান্যেভ খুশ্বন নূয কিৌধুযীমক কদম শ্বপশ্বয প্রয় াঅনায শ্বফল প্রয়ও কানাডা যকামযয 

দৃশ্বি াঅকল কণ কমযন যযাষ্ট্রভন্ত্রী ড. এ. প্রক. আব্দুর প্রভালভন। রতরন কানাডায ভন্ত্রীমক ফাাংরামদ পমযয াঅভন্ত্রণ জানান। কানাডায ভন্ত্রী াঅভন্ত্রণ 

গ্রণ কমযন এফং অরিলযই ফাাংরামদ পয কযমফন ভলভ ক জানান। 

যযাষ্ট্রভন্ত্রী ফতকভালন যকারয পলয রনউইয়কক অফস্থান কযলছন। লরা ভাি ক রতরন জারতংলঘয ভীলাান ীভা রফলয়ক 

করভলন (রএররএ) ফাংরালদলয এ ংক্রান্ত ংলারধত তথ্যারদ উস্থান কযলফন। 

 

*** 


