
 

ক োভবড কভো োভফরোয় ব্লুভফোর্ গ স্বীকৃভি; স্বোস্থ্যখোতিয ক্ষভিো 

কভোোঃ ভোইদুর ইরোভ প্রধোন 

 

এই মুহুতিগ ভফতে  তযোনোয় কভোট মৃত্যয ২১ রোখ ৫৫ োজোতযযও কফভ। আক্রোন্ত ১০ ক োটি ২ রক্ষ ১৬ োজোতযযও কফভ। 

ক োভবড কভো োভফরোয় ব্যর্ গিোয কজতযই আতভভয োয় এফোতযয কপ্রভতডন্ট ভনফ গোচতন কডোনোল্ড ট্রোম্প কতয কর্তেন ফতরই অতনত য 

ধোযণো। ইউতযোতয অতন  কেতই ভিিীয় ফোতযয ভতিো র ডোউন চরতে। ভেন মিই মোতে, আতভভয ো-ইউতযো ভফতেয 

অতন  ভিধয কেতয অর্ গনীভিয  রুন ভচত্র িিই পৄতট উঠতে। োেগফিী কে োভ স্তোন, বোযতিয অফস্থ্োও খোযো। ফোাংরোতেত 

কভোট মৃত্যয ৮ োজোতযযও কফভ।  

 

ম্প্রভি আতভভয োয ডোটোভবভি  জনভপ্রয় ভভভডয়ো ব্লুভফোর্ গ  র্তগ   তযোনো কভো োভফরোয় ক্ষভিোয ভবভিতি ভফতেয 

কেগুভরয উয এ টি জভয চোভরতয়তে। জভযত োভ স্তোন ২৯িভ, মৄিযোজয ৩০িভ এফাং কখোে আতভভয োয অফস্থ্োন ৩৭িভ। 

কমখোতন বোযতিয অফস্থ্োন ৩৯িভ। এেোড়োও ফোাংরোতেতয নীতচ যতয়তে জোভ গোভন, ভোরতয়ভয়ো, যোভয়ো, সুইজোযল্যোন্ড, ভভয, 

সুইতডন, ইযোন, ইযো , ইতদোতনভয়ো কর্ত  অন্তি প্রোয় ১৮৫টিয ভতিো কে। আয ফোাংরোতে বোতরো অফস্থ্োতন র্ো ো কেগুভরয 

ভতে ২০িভ অফস্থ্োতন ওতঠ এততে। এয কর্ত ও ফতড়ো াংফোে তে এই জভযত ফোাংরোতে েভক্ষণ এভয়োয় ফ কেতয উতয 

অফস্থ্োন  যতে। কেতয ভোনুলতিো ফতটই কখোে ভফেফোীই অফো  তয়তে ক োভবড কভো োভফরোয় ফোাংরোতেতয এি ফড় োপল্য 

কেতখ। এভন নয় কম, ব্লুভফোর্ গ ক ফর ফোাংরোতেতয অর্ গননভি  উত্থোন কেতখই এই ম গোাং ভ াং  তযতে, ফযাং প্রভিষ্ঠোনটি জভয 

চোভরতয়তে অন্তি ক োভবতডয ১০টি কভভট্র  এয উয কমখোতন ভের ক োভবতড মৃত্যযোয, ক োভবড যীক্ষো সুভফধোভে, জনফর, 

স্বোস্থ্যতফো েোতনয ক্ষভিো, চরোতপযো ভনয়ন্ত্রতণ ক্ষভিোয ভতিো গুরুত্বপূণ গ ভফলয়োভে। এই  র গুরুত্বপূণ গ কভভট্র গুভর কর্ত  

ভফতেয  র কেতয ভতে ২০িভ অফস্থ্োন ও েভক্ষণ এভয়োয ভতে প্রর্ভ ওয়োটো ভনোঃতদত অতরৌভ   ক োতনো ঘটনোয় য়ভন।  

 

জনাংখ্যো, আয়িন ফো আভর্ গ  ক্ষভিো ভ াংফো জনফর,  োভযর্ভয সুতমোর্ সুভফধো কমভেত ই ফভরনো ক ন, ফোাংরোতে 

ত্যরনোমূর বোতফ উভিভখি ইউতযো-আতভভয োয় কেগুভরয নীতচ অফস্থ্োন  যতে। ফোাংরোতেতয জনাংখ্যো ১৬ ক োটি ৫৪ রোতখয 

ভতিো। কই ত্যরনোয় আতভভয োয ৩৩ ক োটি মো ফোাংরোতেতয কর্ত  ভিগুতনযও ভ ছুটো  ভ। অর্চ ক োভবড আক্রোতন্ত ফোাংরোতে 

কর্ত  প্রোয় ৪০ গুণ কফভ। ব্রোভজতরয জনাংখ্যো ২১ ক োটিয ভতিো, মো ফোাংরোতেতয কর্ত  োভোন্য কফভ অর্চ  তযোনোয় আক্রোন্ত 

ভফতফচনোয় ফোাংরোতে কর্ত  ১৫ গুণ কফভ। ইউতযোতয প্রোয় ফ কেতযই ফোাংরোতেতয কর্ত  জনাংখ্যো  ভ অর্চ আক্রোতন্ত ও 

মৃত্যযতি ফোাংরোতে কর্ত  ফহুগুণ কফভ িোতেয। মৄিযোতজয জনাংখ্যো ৬৭ ভভভরয়তনযও কফভ অর্চ ক োভবতড আক্রোন্ত ৩.৬৮ 

ভভভরয়তনযও কফভ। জনাংখ্যোয় মৄিযোজয ফোাংরোতেতয অতধ গত যও অতন   ভ। অর্চ ফোাংরোতে কর্ত   তযোনোয় মৃত্যযতি ১০ 

গুতণযও কফভ। োেগফিী কে বোযতিয জনাংখ্যো ১৩৮ ক োটি মো ফোাংরোতে কর্ত  প্রোয় ৭ বোর্ কফভ। বোযতি  তযোনোয় কভোট 

আক্রোন্ত ১ ক োটিযও কফভ, মৃত্যয তয়তে প্রোয় ১৫ রোখ ভোনুতলয। বোযতিয োতর্ আভোতেয আফোওয়োর্ি ভভর কর্ত  শুরু  তয 

ফভেত ই ভভর যতয়তে অর্চ বোযতি মৃত্যয ফোাংরোতেতয কর্ত  ২৯ গুণ কফভ। এখন প্রশ্ন তে, ফোাংরোতে ক োতনো জোদুভিফতর 

ভফতেয অর্ গননভি  ভিধয ও যোক্রভোরী কেগুভরত  কেতন কপতর ভফতেয দৃভি আ ল গণ  যতি ক্ষভ তরো? ক োভবতডয এই 

ভফম গতয় ভফতেয কভর্ো ভিধয কেগুভর কমখোতন অর্ গননভি বোতফ ভজতযো কর্ত  ভোইনো প্রবৃভিতি চতর মোতে, কখোতন 

ফোাংরোতেতয প্রবৃভি ৫ িোাংতযও কফভ। বফতেভ  কযভভতটতে এই ক োভবড ভোভোভযয ভতয় অভি আশ্চম গজন বোতফ তফ গোচ্চ 

এততে। 

 

 অফশ্যই এভভন এভভন ফো ক োতনো অদৃশ্য ভিফতর ফোাংরোতেতয এই অজগনটি ম্ভফ য়ভন। ফোাংরোতে এ টি 

ঘনফভিপূণ গ কে। এই কেত ক োভবতডয ভতিো এি ফতড়ো ভফম গয় োভরোতনো কভোতটও জ  োজ ভেরনো। অফশ্যই কেতয 

ভচভ ৎোখোি, কেতয প্রোন ও কেতয তফ গোচ্চ ভিোন্ত ঠি  ও ভতয়োতমোর্ী ভের।  

 

ভোতচ গ কেত  তযোনো বোইযো প্রর্ভ াংক্রভভি ফোয আতর্ কর্ত ই স্বোস্থ্যখোি ক োভবড কভো োভফরোয় ভচভ ৎো 

ব্যফস্থ্োনো র্োইডরোইন প্রস্তুি  তযভের এফাং এ ই োতর্ ফহুাংখ্য  ভচভ ৎ  ও নো গত  প্রভক্ষণ ভেতয়ভের। কেত র্ি ৮ ভোচ গ 

প্রর্ভ আক্রোন্ত ব্যভি নোি ফোয আতর্ই অর্ গোৎ ১ ভোচ গ ভোননীয় স্বোস্থ্যভন্ত্রীয বোভিতত্ব এ টি আন্তোঃভন্ত্রণোরয়  ভভটি র্ঠন  যো 

য়।  ভভটিতি ত্রোণ ও দুতম গোর্, ভফভোন, যযোষ্ট্র, জনপ্রোন, স্বযোি ভন্ত্রণোরয়, প্রধোনভন্ত্রীয  োম গোরতয়য মুখ্য ভচফ অন্যোন্য 

ভভনয়য ভচফ, ভচফ ম গোতয়য গুরুত্বপূণ গ ব্যভিতেয যোখো য়। এই  ভভটিয ভিোন্ত অনুমোয়ী অভি দ্রুি কেতয  র ভফবোর্ীয় 

 ভভনোয, কজরো প্রো , উতজরো ভনফ গোী  ভ গ িগোতেয কনর্ততত্ব ভফবোর্, কজরো ও উতজরো ম গোতয় ক োভবড 

কভো োভফরোয় অিযন্ত  োম গ য কফ ভ ছু  ভভটি র্ঠন  যো য়।  ভভটিগুভর ভফতে কপযি ও আইতোতরতন র্ো ো 

ব্যভিতেয চরোতপযো ভনয়ন্ত্রণ, ক োভবড তচিনিোয় প্রচোযণোয় ব্যো  োপল্য কেভখতয়তেন।  
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এবোতফ কেতয ফতচতয় খ্যোিনোভো ও অভবজ্ঞ ভচভ ৎ তেয ভন্বতয় এ টি জোিীয় ক োভবড যোভ গ   ভভটি 

ভতয় ভতয় মখন কম  ভভটি র্ঠন  যো প্রতয়োজন িো  যো তয়তে। এগুভর ক োভবড কভো োভফরোয়  োতজ করতর্তে। কেতয 

ভচভ ৎ তেয জীফন ফোভজ কযতখ ভচভ ৎো কেওয়ো কর্ত  শুরু  তয ভয়ভতিো োোিোতর য্যো প্রস্তুি যোখো, আইভইউ-এয 

য্যো াংখ্যো বৃভি, দ্রুি ১২৪টিয ভতিো কন্ট্রোর অভিতজন ব্যফস্থ্ো, োোিোরগুভরত  আতযো কফোমুখী  তযতে।  

 

ক োভবতডয উৎভি ভনতয় নোনো ভতন নোনো প্রশ্ন যতয় কর্তে। মূরিোঃ এয উৎভি ভ বোতফ তয়তে, ভোনুল নো অন্য ক োতনো 

প্রোণী কর্ত  কটি আজও ভফিভ গি ভফলয়। ক োভবতডয ভচভ ৎো ভনতয় শুরুয ভেত  ক ফর ফোাংরোতেই নো, ভফতেয ফহু কেই 

ভিোন্তীনিোয় ভের। ভচভ ৎ , নো গ ফ ভোনুলই উৎ ণ্ঠোয় ভেন  োটিতয়তে। য োয  তযোনো কভো োভফরোয় ২ োজোয জন 

( যোডোয) ও ২ োজোয জন (নন  যোডোয)  ৪ োজোয জন ডোিোয ভনতয়োর্ ভেতয়তে। এয োোোভ ৫ োজোয ৫ ি নো গও 

ভনতয়োর্ ভেতয়তে। কখোে ভফে স্বোস্থ্য াংস্থ্ো ক োভবড ট্রীটতভন্ট ভনতয় অন্তি ৮ ফোয ভিোন্ত ভযফিগন  তযতে। ফোাংরোতেত ক ভয় 

ক ফর আইভডভআয এয এ টি ভোত্র ক োভবড যীক্ষো কন্টোয ভের। ফিগভোতন কেত ১১৮টি ক োভবড যীক্ষো ক ন্দ্র, এয োতর্ 

ম গোপ্ত অযোভন্টতজন কটস্ট নোনোয ভ উতযোর্ কনয়ো তয়তে। ভফতেয ফহু কেই িোতেয ভনজ ভনজ কেতয োতর্ ভফভোন চরোচতর 

ভনতলধোজ্ঞো জোভয  যোয় ক োভবড যীক্ষো ক ন্দ্র বৃভি  যোয  োজটি এত ফোতযই জ  োজ ভের নো। যীক্ষোয জন্য  ীট াংগ্র 

 যোটোও এ ই  োযতণ  ঠিন ভের। ভোনুল ভোনুলত  বয় কতি শুরু  তযভের। ক োভবড আক্রোন্ত ব্যভিয ভযফোযত  োভোভজ বোতফ 

কয় প্রভিন্ন  যো তিো ক ভয়। বতয় ভোনুলজন ক োভবতড আক্রোন্ত তরও কর্োন  যতিো। িথ্য কর্োন  যোয় কেতয অন্তি 

১’তযো কফভ ভচভ ৎ  ভোযো কর্তেন।  

 

এভন দুোঃভতয় কেতয স্বোস্থ্যখোতিয োর ধযতরন কেতয প্রধোনভন্ত্রী ভনতজ। স্বোস্থ্যভন্ত্রীত  োত ভনতয় চযোতরঞ্জ 

কভো োভফরো  যতি র্ো তরন ভিভন। প্রোয় প্রভিভেনই স্বোস্থ্যভন্ত্রীত   যনীয় ঠি   তয ভেতরন। স্বোস্থ্যখোতিয জন্য ম গোপ্ত অর্ গ ফযোদ্দ 

 যতরন। এ ভেত   তযোনো কভো োভফরো  যতি র্ো তরন, অন্যভেত  কেতয অর্ গনীভিত  চোঙ্গো যোখতি কেতয ভল্প  র োযখোনো 

খুতর ভেতরন। অতনত ই অতন  ভোতরোচনো  যতরন।  োতযো  র্োয়  ণ গোি নো  তয কেতয অর্ গননভি  কভরুেণ্ডত  কোজো  তয 

ধতয যোখতরন ভিভন। কেতই প্রস্তুি তি র্ো তরো ভচভ ৎ , নো গতেয জন্য োত গোনোর প্রতট ন ইকুইতভন্ট (ভভই)। এিই 

ভভই কেত প্রস্তুি তরো কম, কগুভর কেতয চোভেো পূযণ  তয অভধ  রোতব ভফতেতও যপ্তোভন তি র্ো তরো। কোতটর, মুভে 

কেো োন, ব্যফো প্রভিষ্ঠোন কখোরো কযতখ কেতয  ভ গজীফী ভোনুলতেয আভর্ গ  অনটতন ড়তি  ভেতরন নো। ভফভোন চরোচর চোলু কযতখ 

ভফতেত জনফর োঠোতনো ও বফতেভ  আয় ক ফর ধতযই যোখতরন নো, তফ গোচ্চ কযভভতটে কতরো কে।  তযোনো োরীন ভোভোভযতি 

অর্ গনীভিতি মৄি তরো আতযো ৫ িোাং প্রবৃভি।  

 

বযো ভন াংগ্রতয ভে  ভেতয়ও ফোাংরোতে অতন  কেত ই চভত  ভেতি ক্ষভ তয়তে। ফোাংরোতে র্ি ৫ নতবম্বতয 

বোযতিয ভযোভ ইনভস্টটিউতটয োতর্ চুভি স্বোক্ষয  যোয় ধতয কনয়ো তে জোনুয়োভয-২০২১ অর্ফো কপব্রুয়োভযয শুরুতিই ফোাংরোতেত 

৩ ক োটি অিতপোড গ বযো ভন চতর আতফ। এই  োজটিই ভোরতয়ভয়ো, র্োইল্যোন্ড, শ্রীরঙ্কোয ভতিো কেগুভর  যতি োতযভন।   

 

কেতয ক োভবড ভনয়ন্ত্রতণ ফতচতয় কজোড়োতরো ভূভভ ো ভের োোিোর ভচভ ৎো ব্যফস্থ্োনো, কটভরতভভডভন কফো, 

ঠি বোতফ প্রচোযণো ও প্রোভন  েক্ষিো। আয অফশ্যই য োয প্রধোন প্রধোনভন্ত্রীয দূযেভ গিো। অন্য কেগুভর ক োভবডত  

অফতরো  তযতে। ক োভবডত  “চোয়নো-বোইযো” ফতর ত্যে-িোভেল্য  তযতে। ফোাংরোতে শুরু কর্ত ই েোভয়ত্ব ভনতয় ক োভবড 

কভো োভফরো  তযতে। কেতয স্বোস্থ্যখোিত  প্রস্তুি  তয কযতখতে। কেতয স্বল্প প ুঁভজ ভনতয় ঠি  ন্থোয়  যণীয় ঠি   তয কমবোতফ 

এই পৃভর্ফী  োভতয় কেওয়ো  তযোনো কভো োভফরো  তয মোতে, এটি ক ফর ভফযরই নয়; এটি ভিযই বভফষ্যি ফোাংরোতেতয জন্য 

এ  ভফযোট োওয়ো।  

# 

২৭.০১.২০২১                                              ভআইভড ভপচোয 

 

করখ  : ভভনয়য িথ্য অভপোয, স্বোস্থ্য ও ভযফোয  ল্যোণ ভন্ত্রণোরয়। 


