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 অফররল অতীরতয ভরতো এফোয োরর োসন চররো নো গুজফ। চকোন গুজরফই কোজ ররো নো। 

অপ্র োযকোযীরদয মুরে ছোই সদরয় চদর প্রোথসভক ম যোরয় করযোনো টিকো গ্রণকোযী ৫৭৭ জরনয ফোই এেন ম যন্ত সুস্থ 

 বোররো আরছন। সনয়সভত ভসনটসযিংরয়য ভোধ্যরভ তোরদয প্ররতরকযয োযীসযক অফস্থো  ম যরফিরণ যোেো রয়রছ ফরর 

জোসনরয়রছ স্বোস্থয অসধদপতয। টিকো চনয়োয দুই চথরক সতনসদরনয ভরধ্য তোরদয ভরধ্য চকোরনো ধযরনয োর্শ্য প্রসতসিয়োয 

েফয োয়ো মোয়সন ফরর জোনো চেরছ।  

 

২৭ জোনুয়োসয চদর প্রথভ করযোনোয টিকো সনরয়রছন যোজধোনীয কুসভ যরটোরো চজনোরযর োোতোররয 

ডোয়োরোইস ইউসনরটয ইন োজয  সসনয়য স্টোপ নো য রুনু চবরযোসনকো কস্তো। েণভোধ্যরভয ফযোরত জোনো চের , টিকো 

সনরয় ম্পূণ য সুস্থ আরছন সতসন। ফোোয় চকোরনো কোরজয চরোক চনই। ফোোয ফকোজ তাঁরকই কযরত য়। টিকো চনয়োয 

য সতসন োভরোরেন অসপ  ঘয দুরটোই। ঐসদনই পুসর দস্যরদয ভরধ্য  প্রথভ টিকো সনরয়রছন ট্রোসপক পুসররয 

ভসতসঝর সফবোরেয কভ যকতযো সদদোরুর ইরোভ। আরেয ভরতোই স্বোবোসফক জীফন মোন কযরছন ফরর জোনোন সতসন। 

টিকো সনরয় যোরত জোসন য করয  ট্টগ্রোভ সেরয়রছন ডোাঃ পযোদ উসিন োোন চ ৌদৄযী। ঢোকো চভসডকযোর কররজ 

োোতোররয স সকৎক  কভীরদয ভরধ্য  সতসন প্রথভ টিকো সনরয়রছন। যসদন কোরর  ট্টগ্রোরভয চ ম্বোরয চযোেী 

চদরেরছন এফিং ফঙ্গফন্ধু চে মুসজফ চভসডকযোর সফর্শ্সফদ্যোররয়য স সকৎক দম্পসত ডোাঃ ভোমুন আর ভোতোফ স্বপ্নীর -

অধ্যোক ডোাঃ নুজোত চ ৌদৄযী টিকো সনরয়রছন। ডোক্তোয , নো য, পুসর এফিং স সকৎক দম্পসত কররই এ কভত প্রকো 

করযরছন চম তোরদয অন্য চকোরনো োর্শ্যপ্রসতসিয়ো চদেো চদয়সন।   

 

 ফ ঙ্কো চঝরে চপরর সদরয় ফোিংরোয ভোনুল এেন অধীয আগ্রর অরিো কযরছন , কত দ্রুত বযোকসন সনরয় 

তাঁযো করযোনো চথরক মুক্ত থোকরত োযরফন চই ভরয়য জন্য। বফজ্ঞোসনকবোরফ এটো প্রভোসণত চম , টিকো ছোেো চকোসবড-

১৯ চথরক মুসক্ত চনই। অথ যোৎ প্ররতযক ভোনুলরক টিকো সনরত রফ। জন সকন্স সফর্শ্সফদ্যোররয়য তোসরকোয় সফরর্শ্ নোক্ত 

চযোেীয সদক চথরক ৩১তভ স্থোরন আরছ ফোিংরোরদ। আয মৃত্যযয িংখ্যোয় যরয়রছ ৩৮তভ অফস্থোন। 

 

 প্রধোনভন্ত্রী চে োসনো চম টিকোদোরনয শুবসূ নো করযরছন ফোিংরোচদর, চই টিকোয পর্ম যরো বতসয করযরছন 

বৃরটরনয অক্সরপোড য সফর্শ্সফদ্যোররয়য স সকৎোসফজ্ঞোনীযো। চদর চম বযোকসন এররছ চটো অক্সরপোড য-অযোস্ট্রোরজরনকোয 

বযোকসন। বোযরতয চযোভ ইনসস্টটিউট প্রস্তুতকোযক ভোত্র। চযোভ ইনসস্টটিউট পৃসথফীয ফরেো বযোকসন প্রস্তুতকোযক; 

মোযো প্রসতভোর প্রোয় ১০ চকোটি টিকো বতসয করয। শ্রীরিংকো, আপেোসনস্তোন, ভসযো  ব্রোসজরর ফোসণসজযক চুসক্তয 

আতোয় এ টিকো োঠোরনো রফ। চকোসবসল্ড চদয়ো রর ভোনফরদরয চযোে প্রসতরযোধ ব্যফস্থো অযোসিফসড বতসয কযরত 

শুরু করয এফিং চম চকোরনো যকভ করযোনোবোইযো চদর ঢুরক েরর, তোরক আিভণ কযরত সরে মোয়।  

 

 সতয ফররত অক্সরপোড য-অযোস্ট্রোরজরনকোয বযোকসরনয এরতো সফোর প্রডোকন এই মুহুরতয চযোভ ছোেো অন্য 

চকউ এরতো স্বল্প র্মরে   সদরত োযরফ নো। বোযরতয চযোভ ইনসস্টটিউট ঞ্চো ফছরযয অসধক ভয় ধরয বযোকসন 

উৎোদন করয আরছ। তোযো দুসনয়োয  ফ োইরত ফরেো বযোকসন উৎোদনকোযী ফোসণসজযক প্রসতষ্ঠোন। চযোভ প্রসতসদন 

চতই রি করযোনো বযোকসন উৎোদরন িভ। ভোর ঞ্চো সভসরয়ন। তোরদয টোরে যট এক সফসরয়ন চডোজ বযোকসন 

উৎোদন মো আনুভোসনক ৪০টি চদর যপ্তোসন কযরফ। এই মুহুরতয একভোত্র তোযোই  এরতো বৃৎ চেরর অক্স চপোরড যয 

পর্ম যরোয়  বযোকসন উৎোদরন িভ।  

 

 মোযো ফোিংরোরদর আো বযোকসন সনরয় গুজফ যটোরে তোযো চফোধয় জোরনন নো , চোটোইটি সফ , সফসসজ, 

চোয়োইন ফ্লু বযোকসন , ইনফ্লুরয়ঞ্জো, োরয কোভরেয প্রসতরলধক ফহু ফহু বযোকসন চযোরভয বতসয। আরযো ফরর 

যোসে, এটো পোইজোরযয বতসয টিকোয ভরতোই কোম যকয এফিং এয  োসদো এেন সফর্শ্ব্যোী। পোইজোয তোরদয টিকো বতসয 

করয  োসদো কুসররয় উঠরত োযরছ নো। তোই সব্ররটরন পোইজোরযয টিকোয রঙ্গ অক্সরপোরড যয টিকো চদয়ো রে।  

  



-২- 

 

 যকোরযয ফ োপেরক ম্লোন করয চদয়োয অতৎযতো য় ব্যস্ত থোকো ভর ফযোফরযয ভরতো করযোনো 

চভোকোসফরোয় যকোরযয পরতোরক নস্যোৎ কযরতই ভোরঠ চনরভসছর নোনো ধযরনয অর্মরক  অবফজ্ঞোসনক ঙ্কোয গুজফ 

ছসেরয়। আভোরদয ভরন যোেরত রফ , করযোনোয কোযরণ অথ যবনসতক িংকট চভোকোসফরোয় যকোয ইরতোভরধ্য ২৩টি 

প্ররণোদনো প্যোরকজ চঘোলণো করযরছ , মোয চভোট আসথ যক সযভোণ এক রোে ২৪ োজোয ৫৩ চকোটি টোকো (সজসডসয ৪ 

দসভক ৪৪ তোিং)। করযোনোবোইযো চভোকোসফরোয়  ভক চদসেরয়রছ ফোিংরোরদ। ভোসকযন িংফোদ ভোধ্যভ ব্লুভফোে য 

প্রকোসত ‘চকোসবড চযসজসররয়ন্স ম যোিংভসকিং’ অনুমোয়ী প্রোণঘোতী এই বোইযো চভোকোসফরোয় দসিণ এসয়োয় ফোিংরোরদরয 

অফস্থোন ীরল য। এছোেো সফর্শ্ ম যোিংভ সকিংরয় করযোনোবোইযো চভোকোসফরোয় যুক্তযোষ্ট্র , যুক্তযোজয, ইতোসর, চৌসদ আযরফয 

ভরতো চদগুররোয চ রয় এসেরয় যরয়রছ ফোিংরোরদ। সফর্শ্ তোসরকোয়  ফোিংরোরদরয অফস্থোন ২০তভ।  

 

 করযোনোবোইযো সনয়ন্ত্ররণ আভোরদয চম পরতো , তোরত স সকৎক -নো য-স্বোস্থযকভী েণভোধ্যভকভীরদয 

সফোর ভূসভকো আরছ। েণভোধ্যভকভীযো সফসবন্ন সফলরয় িংফোদ িংগ্র করযরছন এফিং একইরঙ্গ জনেরণয কোরছ সফর্শ্ 

স্বোস্থয িংস্থো  যকোরযয র তনতোর্মরক ফোতযোগুররো চৌৌঁরছ সদরয়রছন। এছোেো প্রোন , পুসর অন্যোন্য 

সফবোরেয ফোই োোয্য করযরছন। ফরো মোয় , চেোটো জোসতই একটো সফোর ভূসভকো চযরেরছ করযোনো সনয়ন্ত্ররণ। পুরযো 

জোসতয োপেরক দৄসরোৎ কযরত বযোকসন সনরয় গুজফ ছেোরনো রয়সছর , মো পুরযোপুসয ব্যথ য রয় চেররো। 

 

 ২৭ জোনুয়োসয ফহুকোসিত এই টিকোদোন কোম যিভ উরবোধন কযোয সদরন স সকৎক , স্বোস্থযকভী, ফীয মুসক্তরমোদ্ধো, 

সিক, োিংফোসদক আয ২৫ জন টিকো সনরয়রছন। যসদন ২৮ জোনুয়োসয ফঙ্গফন্ধু চে মুসজফ চভসডকযোর 

সফর্শ্সফদ্যোরয়, ঢোকো চভসডকযোর কররজ  োোতোর , কুসভ যরটোরো চজনোরযর োোতোর , মুেদো চভসডকযোর কররজ  

োোতোর এফিং কুরয়ত বভত্রী োোতোরর স সকৎক -নো য, স্বোস্থযকভী সফসবন্ন চেসণ -চোয আয াঁ  তোসধক 

ভোনুল টিকো গ্রণ করযন। টিকোদোরনয য এফ ব্যসক্তরক এক প্তো ম যরফিণ কযো রয়রছ। চদেো চেরছ , তাঁরদয 

অসধকোিংই বোররো আরছন। চকোরনো ধযরনয োর্শ্য প্রসতসিয়োয েফয োয়ো মোয়সন।   

 

 করযোনোয অসবো চথরক মুসক্ত চরত চম বযোকসরন য স্বপ্ন চদেত সফর্শ্ফোী তো এেন আভোরদয োরত।  এটি 

প্রধোনভন্ত্রী ফঙ্গফন্ধুকন্যো চে োসনোয দূযদী , যোজবনসতক, প্রোসনক এফিং কূটবনসতক পরতো। প্রধোনভন্ত্রী অকল্পনীয় 

দ্রুততোয রঙ্গ ফোিংরোরদর বযোকসন এরন সদরয়রছন। মোয সুপর ফোিংরোরদরয ভোনুল চরত শুরু করযরছ। বোয চতয 

প্রধোনভন্ত্রী েত ১৭ সডরম্বয ফোিংরোরদরয প্রধোনভন্ত্রীয রঙ্গ এক বোচু যয়োর সভটিিং -এ কথো সদরয়সছররন চম , বোযরতয 

ভোনুল মেন বযোকসন োরফ ফোিংরোরদরয ভোনুল তেন োরফ। সতসন তাঁয কথো চযরেরছন। ২১ জোনুয়োসয অক্সরপোড য-

এযোস্ট্রোরজরনকোয ২০ রোে চডোজ বযোকসন বোযরতয উো য সররফ ঢোকোয় চৌৌঁরছরছ। োোোস ভুটোরন চদে রোে , 

চনোরর ১০ রোে, ভোরবীর ১ রোে চডোজ বযোকসন ফন্ধুরেয সনদ যনস্বরূ োঠিরয়রছ বোযত। চুসক্ত চভোতোরফক চযোভ 

ইনসস্টটিউট ইসিয়ো ২৫ জোনুয়োসয প্রথভ  োরোন সররফ ৫০ রোে চডোজ োঠিরয় সদরয়রছ। এযয োযোরদর েণটিকোদোন 

কোম যিভ শুরু রফ ৭ চপব্রুয়োসয চথরক। প্রসতসদন দুই রোে ভোনুল টিকো োরফন। এ সররফ প্রথভ দুই ভো প্রসত ভোর ৬০ 

রোে ভোনুল টিকোদোরনয আতোয় আরফ। করযোনোবোইযোরয টিকো চরত সনফন্ধন কযরত রফ ‘সুযিো’ নোরভ একটি 

অযোচ। তথ্য  চমোেোরমোে প্রযুসক্ত সফবোে এই এযোটি বতসয  করয ২৫ জোনুয়োসয স্বোস্থয অসধদপতরযয কোরছ স্তোন্তয 

করযরছ। ২৭ জোনুয়োসয চথরক এই অযোচয ভোধ্যরভ সনফন্ধন শুরু রয়রছ। এয রয়ফোইট রে 

www.surokkha.gov.bd।  
 

 রযয ভোগুররোরত প্রসতভোর ৫০ রোে চডোজ চদয়ো রফ। জোতীয়বোরফ চকোসবড -১৯ টিকো সফতযণ  প্রস্তুসতয 

সযকল্পনো অনুমোয়ী োযোরদর োরে ছয় োজোয চকরে করযোনোবোইযোরয টিকো সফতযণ কযো রফ। এয ভরধ্য  োয 

োজোয ৬০০টি ইউসনয়ন সযলদ কোম যোরয় , উরজরো স্বোস্থয কভরেক্স এফিং ১০  ২০ য্যোয োোতোরর ৬০০ চকে, 

চজরো দয োোতোর , চজনোরযর োোতোর , সফরলোসয়ত োোতোর , যকোসয-চফযকোসয চভসডকযোর কররজ  

োোতোর এফিং িংিোভক ব্যোসধ োোতোর সভরর আয ৪০০, সটি কর যোরযন এরোকোয সফরলোসয়ত োোতোর , 

চভসডকযোর কররজ , য়োড য কোউসন্সররযয কোম যোরয় , নেয প্রোথসভক স্বোস্থযরফো প্রসতষ্ঠোরন ৮০০, সিসরত োভসযক  
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োোতোর, পুসর োোতোর , স ফোরয় স্বোস্থযরকে এফিং িংদ স ফোরয় স্বোস্থযরকে সভরর আয ১০০ টিকোদোন 

চকে থোকরফ। শুরুয সদরক চভসডকযোর কররজ  োোতোর , সফরলোসয়ত োোতোর , চজরো দয োোতোর  

উরজরো স্বোস্থয কভরেরক্সয চকরে টিকোদোন কোম যিভ  ররফ। ২০ োজোয ৮০০ স্বোস্থযকভী টিকো প্ররয়োরে যোসয 

ম্পৃক্ত থোকরফন। তোরদয োয়তোয জন্য ৪১ োজোয ৬০০ চস্বেরফক থোকরফন। োযোরদরয চজরো , উরজরো, 

চৌযবো, সটি কর যোরযন এরোকোয় টিকো ফরন াঁ  োজোয ৪৬৯ জন ফনকোযী এফিং আট োজোয ৮৬৯ জন 

সুোযবোইজোয থোকরফন।  

 

 অযোরয ভোধ্যচভ মোযো সনফন্ধন কযরত োযরফন নো তোরদয জন্য সফকল্প ব্যফস্থো যোেো রয়রছ। এযোর 

সনফন্ধন নো কযোয য চকউ টিকোরকরে চেরর স্বোস্থয সফবোরেয কভীযো তোরদয োয়তো কযরফন। এজন্য প্ররতযকটি 

টিকোদোন চকরে পৃথক টিভ কোজ কযরফ।  

 

 টিকো িংগ্রর ফোিংরোরদ সফরর্শ্ সুসফ ধোজনক অফস্থোরন আরছ । চকোবযোক্স (চকোসবড-১৯ বযোকসন চলোফোর 

এরক্স পযোসসরটি ) চথরক ফোিংরোরদ আেোভী জুন নোেোদ ৬ চকোটি ৮০ রোে চডোজ বযোকসন োয়োয প্রসতশ্রুসত 

চরয়রছ। এয ভরধ্য চকোবযোক্স ফোিংরোরদরক ৮ রোে চডোজ পোইজোরযয বযোকসন সদরত চ রয়রছ। ফোিংরোরদ িসত 

প্রদোন করয িংগ্ররয প্রস্তুসত সনরে।  

 

 ফোিংরোরদ যকোয সনরজরদয প্রর ষ্টোয় এফিং চফযকোসয প্রসতষ্ঠোন বোযো দ্রুত বোযত চথরক এই টিকো আনোয 

ব্যফস্থো করয কতটো বোররো কোজ করযরছ , তো চফোঝো মোয় এই বযোকসন সনরয় োযোসফরর্শ্ চম যোজনীসত শুরু রয়রছ তো 

চদরে। অযোভরনসস্ট ইিোযন্যো নোর  অক্সপোভ ইরতোভরধ্য অসবরমোে ত্যরররছ , ধনী চদগুররো তোরদয প্ররয়োজরনয 

অসতসযক্ত বযোকসন সকরন সনরয় ভজুদ কযোয ব্যফস্থো করযরছ।  সনজ চদরয ফোেসত প্ররয়োজন চভটোরনো , ফোজোরয টিকোয 

কৃসত্রভ অবোফ সৃসষ্ট কযো এফিং উচ্চর্মরে বসফষ্যরত তো সফসি করয মুনোপো অজযন এই ভজুরদয উরি শ্য।  অক্সপোভ 

আঙ্কো কযরছ , পোইজোয  অক্সরপোড য মত টিকোই বতসয করুক , ধনী চদগুররো তো সকরন ভজুদ করয সেসেযই সফরর্শ্ 

টিকো িংকট সৃসষ্ট কযরফ। এসদক চথরক বোযরত উৎোসদত অক্সরপোরড যয টিকো মথোভরয় িংগ্ররয ব্যফস্থো করয যকোয 

দূযদৃসষ্টয প্রভোণ সদরয়রছ। অন্য অরনক দুরম যোরেয  ভরতো করযোনো ফোিংরোরদ মুসন্সয়োনোয োরথ চভোকোসফরো কযরত 

োযরছ। এরিরত্র ফোিংরোরদরয প্রিংোয় সফসবন্ন চদ যফ।  

 

 পৃসথফীয চযো চযো সকছু ভোথো করযোনোয বযোকসন বতসয করযরছ, গ্রণ কযরছ দুসনয়োয চকোটি চকোটি ভোনুল। 

গ্রণ কযরছ কোযণ, ফতযভোন যুে সফজ্ঞোরনয যুে অমথো ঘৃণো সকিংফো সভথ্যো তরথ্যয যুে নয়। িুেোসযয চমোদ্ধো ভন্ত্রী, 

স ফ, সফসবন্ন দপ্তরযয প্রধোনরদয টিকোগ্রণ অবয় সদরে োধোযণ ভোনুলরক, সবধো িংয় কোটিরয় ফোেরছ আগ্র। টিকো 

সনরয় ফোয প্রতযোো, অপ্র োরয সফভ্রোসন্ত নয়, ফযিং সফজ্ঞোরনয োত ধরযই ভোভোসযয চছোফর চথরক ফাঁ রফ চদ, ফাঁ রফ 

ভোনুল ফরর ভরন কযরছন সফরলজ্ঞযো।  

 

 অতএফ, চপবুরকয গুজরফ নয়, পুণ য তরথ্য বযো যোখুন। সফজ্ঞোরন আস্থো করুন। বযোকসরনই সনসিন্ত থোকুন।  

 

# 

০৪.০২.২০২১                সআইসড সপ োয 
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