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জারিংঘঘ রফশ্ব অটিজভ ঘেিনিা রিফ ২০২২ উিমান 

অটিরিক ভানুলঘিয েরিবায ঘফ বাচ্চ ব্যফায ও ভাঘজ িাঘিয পূর্ ব অংগ্রর্  রনরিঘি ফাংরাঘিঘয েরিশ্রুরি পূনব্যবক্ত কযঘরন 

যযাষ্ট্রভন্ত্রী ড. এ. প্রক. আব্দুর প্রভাঘভন এভর। 

 

রনউইয়কব, ০৭ এরের ২০২২: 

 

“রফঘশ্বয ৭৫ রভররয়ঘনযয প্রফর অটিরিক ভানুল মাঘি িাঘিয েরিবাঘক ঘফ বাত্তভবাঘফ কাঘজ রাগাঘি াঘয এফং ভাঘজ মাঘি পূর্ ববাঘফ 

অংগ্রর্ কযঘি াঘয িা রনরিঘি আভযা আভাঘিয েরিশ্রুরি পুন বব্যক্ত কযরি” -আজ জারিংঘ িযিপ্তঘয রফশ্ব অটিজভ ঘেিনিা রিফ ২০২২ 

উরঘে আঘয়ারজি এক বার্চ বয়ার ইঘবঘে উঘবাধনী ফক্তঘব্য একথা ফঘরন ফাংরাঘিঘয যযাষ্ট্রভন্ত্রী ড . এ. প্রক. আব্দুর প্রভাঘভন এভর। জারিংঘস্থ 

ফাংরাঘি ও কািায স্থায়ী রভন, রফশ্ব স্বাস্থয ংস্থা ও অটিজভ রিক্সস্ প্রমৌথবাঘফ ইঘবেটিয আঘয়াজন কঘয। 

 
 

  েিত্ত ফক্তৃিায় ড . প্রভাঘভন প্রকারবড -১৯ অরিভারযয ভঘয় অটিজভ আক্রান্ত রশু ও িাঘিয রযফাযফঘগ বয জন্য রফঘল ায়িা িঘে 

গ্রর্ ও িথ্য েযুরক্তয ব্যফায ফাংরাঘিঘয উত্তভ অনুীরনগুঘরা তুঘর ধঘযন। অরিভারযকাঘর রো ও রেরকৎা  প্রফা রফরিি ওয়ায পঘর 

াযারফঘশ্ব অটিজঘভয রকায রশুযা াভঞ্জস্যীনবাঘফ েরিগ্রস্ত ঘয়ঘি ভঘভ ব উঘেখ কঘযন রিরন।  যযাষ্ট্রভন্ত্রী ফঘরন , ফাংরাঘিঘ রফদ্যভান 

াভারজক ঘমারগিা ও রনযাত্তা ব্যফস্থা , রক্তারী িথ্য-েযুরক্ত অফকাঠাপ্রভা এফং রফস্তৃি করভউরনটি -রবরত্তক স্বাস্থয প্রফা অঘনক রযফাযঘক এই 

েযাঘরঞ্জ প্রভাকারফরায় াায্য কঘযঘি”। 

 

 ফাংরাঘিঘ অটিজভ রফলঘয় াভারজক ঘেিনিা বৃরিয উিাযর্ তুঘর রিরন ফঘরন , গি একিঘক ফাংরাঘিঘ অটিজভ ম্পঘকব 

ঘেিনিা রেনীয়বাঘফ বৃরি প্রঘয়ঘি। অটিজঘভয রকায ব্য রক্তফগ ব ও িাঘিয রযফায প্রম কর েযাঘরঞ্জ ও াভারজক গঞ্জনা প্রভাকারফরা কযঘি িা 

েরভি ও দূয কযঘি রফরবন্ন ভন্ত্রর্ারয় , রফবাগ, িপ্তয, ও ংরিষ্ট অংীজন একাঘথ কাজ কযঘি ”। েরিফন্ধী ব্য রক্তয অরধকায ও সুযো আইন 

২০১৩ ও রনউঘযা -প্রডঘবরঘভে েরিফন্ধী সুযো ট্রা ি আইন ২০১৩ ের্য়ন েরিফন্ধী ও অটিরিক ব্যরক্তফঘগ বয সুযোয় গৃীি রফরবন্ন যকারয 

িঘেঘয কথা উঘেখ কঘযন রিরন। যযাষ্ট্রভন্ত্রী ফঘরন , “রফরবন্ন ায়ক যঞ্জাভ ও েযুরক্তয সুরফধা গ্রর্ঘক ত্বযারিি কযঘি আভাঘিয যকায 

‘উদ্ভাফঘনয ংস্কৃরি ’য েোযঘক এরগ প্রয় রনঘে। িািাড়া ‘রডরজটার ফাংরাঘি ’ উঘদ্যাগ একটি নতুন যুঘগয সূেনা কঘযঘি মায ভাধ্যঘভ েরিফন্ধী ও 

অটিরিক ব্যরক্তফঘগ বয জন্য ই-প্রফা অন্যান্য ওঘয়ব ও আইরটি-রবরত্তক রযঘলফাগুঘরা ম্প্রারযি ঘয়ঘি”। 

 

ড. প্রভাঘভন আযও ফঘরন , জািীয় েঘেষ্টায াাার জারিংঘঘয উঘদ্যা প্রগ ২০০৭ াঘর শুরু ওয়া ‘রফশ্ব অটিজভ ঘেিনিা রিফ ’  

জারিংঘঘয অটিজভ ংক্রান্ত িঘেমূঘ ফাংরাঘি িাৎম বপূর্ ব অফিান প্রযঘখ েঘরঘি। ফাংরাঘি ২০১৩ াঘর ‘অটিজভ প্রিকট্রাভ রডঅড বায , 

রনউঘযাঘডঘবারঘভে রডঅড বায ংরিষ্ট েরিফন্ধীিায বাযা েরিগ্রস্থ ব্য রক্ত, রযফায ও ভাঘজয আথ ব-াভারজক োরিায ভাধান কযা ’ ীল বক 

াধাযর্-রযলি প্রযজুঘরন-৬৭/৮২ জারিংঘঘ প্র কঘয, মা ফ বম্মরিক্রঘভ গৃীি য়। 

 

যযাষ্ট্রভন্ত্রী ফাংরাঘিঘয রফঘল োরিা ম্পন্ন কর রশুঘক িাঘিয সুপ্ত েরিবা রফকা ও অঘিলঘর্য ভাধ্যঘভ মূরধাযায় আ নায রফলঘয় 

েধানভন্ত্রীয প্রখ ারনায রনঘি বনায কথা উঘেখ কঘযন। ফাংরাঘি ও িরের্ এরয়ায় অটিজভ রফলয়ক ঘেিনিা বৃরিয জন্য ফাংরাঘিঘয অ টিজভ 

রফলয়ক জািীয় উঘিষ্টা করভটিয প্রেয়াযাযন ও িরের্ -পূফ ব এরয়া অঞ্চঘরয রফশ্ব স্বাস্থয ংস্থায অটিজভ রফলয়ক শুঘবো দূি  রভজ্ ায়ভা প্রাঘন 

এয অাধাযর্ ভূরভকায েংা কঘযন রিরন। 

 

যযাষ্ট্রভন্ত্রী আা েকা কঘযন প্রম অটিরিক ব্যরক্তফঘগ বয ঘফ বাত্তভ জীফনমাঘনয সুঘমাগ কঘয রিঘি ভাজ আযও উিাযবাঘফ এরগঘয় 

আঘফ প্রমখাঘন অন্তবভূরক্তমূরক রডরজটার েযুরক্তয ব্যফায ব্যাক ভূরভকা যাখঘফ। 
 

 উঘবাধনী অংঘ ফাংরাঘিঘয যযাষ্ট্রভন্ত্রী িাড়াও আযও ফক্তব্য যাঘখন কািাঘযয াভারজক উন্নয়ন ও রযফায ভন্ত্রী রভজ্ ভরযয়ভ রফনঘি 

আরী রফন নাায আর -রভনাি, জারিংঘঘয প্রলাফার করভউরনঘকন রফবাঘগয আন্ডায প্রঘক্রটারয প্রজনাঘযর রভজ্ প্রভররস্া প্রেরভং , জারিংঘঘয 

প্রডা এয রযোরক রভজ্ ডযারনঘয়রা ব্যা এফং রফশ্ব স্বাস্থয ংস্থায রনউইয়কব অরপঘয রযোরক ওঘয়যনায ওফাযরভঘয়য। প্যাঘনর আঘরােনা ঘফ ব 

অংগ্রর্ কঘযন রফরবন্ন অঞ্চর প্রথঘক অটিজভ রফলয়ক রফঘলজ্ঞগর্। প্যাঘনর আঘরােনা িাড়াও অটিজঘভয রকায ব্যরক্তফঘগ বয রিাভািা ও 

রযফাঘযয িস্যগঘর্য জন্য একটি েঘনাত্তয ফ ব যাখা য় ইঘবেটিঘি। 

 

এিাড়া অটিজঘভয রকায ব্যরক্তফগ ব রফঘশ্বয রফরবন্ন োঘন্তয রফরবন্ন প্রায ভানুল বার্চ বয়ার এই ইঘবেটিঘি অংগ্রর্ কঘযন।  
 

*** 


