
  

 

বাাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ এর হ াভিড-১৯ ইন বাাংলাদেশ: েয ফাস্ট 

টু ইয়ারস অ্যান্ড লুভ াং অ্যাদেড‘ প্রভিদবেন প্র াশ 

আজ মঙ্গলবার বাাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ তাদের অষ্টম প্রততদবেন,‘হ াতিড-১৯ ইন বাাংলাদেশ: েয ফাস্ট 

টু ইয়ারস অযান্ড লুত াং অযাদেড‘ (বাাংলাদেদশ হ াতিড-১৯: প্রথম েইু বছর ও সামদনর তেনগুদলা 

)প্র াশ  দরদছ ।  এই প্রততদবেনটটর উদবাধন অনুটিত েয় আজ ৩ টায় রাজধানীর ব্র্যা  হসন্টার ইন 

এর অতডদটাতরয়াম এ।   

অনুিাদন উপতিত তছদলন ড. আেদমে মুশতা  রাজা হচৌধুরী, তবএইচডতিউ-এর আহ্বায় , অধযাপ  

ডাাঃ হব-নাজজর আেদমে, তডজজএইচএস হরাগ তনয়ন্ত্রদের প্রাক্তন পতরচাল , ড. হমাোম্মে মুস্তা  

েুসাইন, উপদেষ্টা আইইতডতসআর, ড. হমাদশ েো হচৌধুরী, পতরচাল  এইচএনতপতপ, ব্র্যা , ডাাঃ হমাাঃ 

শরফুজিন আেদমে, িাইস-চযাদেলর তবএসএমএমইউ, এবাং অধযাপ  ড. রওনা  জাোন, আহ্বায় , 

উপদেষ্টা গরু প, তবএইচডতিউ।  

এই প্রততদবেদন হ াতিড-১৯ এর শুুর তেদ  এর হমা াদবলায় বাাংলাদেশ সর ার ও অনযানয 

অাংশীজনদের গ্রেে  রা বযবিার  থা তুদল ধরা েদয়দছ, এবাং এর িুলগুদলা খুুঁদজ হবর  রা েদয়দছ ও 

িুল হথদ   ী তশক্ষা পাওয়া হগল হস  থাও বলা েদয়দছ। অেরূ িতবষ্যদত মোমাতর হমা াদবলায় পূদব ের 

িুল হথদ  প্রাপ্ত তশক্ষার আদলাদ  স্বািযখাত সাংস্কাদর  রেীয় তবষ্য়গুদলার  থা তুদল ধরা েদয়দছ এই 

প্রততদবেদন । 

অনুিাদনর শুুদত বাাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ এর আেবায়  , ড. আেদমে মুশতা  রাজা হচৌধুরী,  স্বাগত 

বক্তবয হেন "আমাদের স্বািযখাদত মদনাদ াগ অদন   ম। তাই প্রতত বছর বাদজট এ এর বরাদ্ধ 

অদন   ম হেখা  ায়" 

তততন আদরা বদলন হ  আমাদের সব েজনীন স্বািয হসবা তনদয় মদনাদ াগী েওয়া উতচত। 

আদলাচ  হবনজজর বদলন, “এই বইটট আমাদের জনয িাল এ টট তরদসাস ে বই তেসাদব  াজ  রদব, 

তবদশষ্  দর  ারা জনস্বািয তনদয়  াজ  দরন ।“ 

তততন আদরা বদলন হ  উন্নয়ন ও স্বািয সমাথ ে , উন্নয়ন স্বািযদ  বাে তেদয়  রা  াদবনা। 

প্রদফসর হবনজজর প্রততদবেনটটর প্রদতয টট অধযায়এর তবদেষ্ে  দরন এবাং বাাংলাদেদশর 

জনস্বািযদ  মূলধারার আওতায় আনার জনয তততন হজার হেন। 

আদলাচ  ড. হমাোম্মে মুস্তা  েুসাইন বদলন হ , আমাদের  দরানা ালীন প্রস্তুতি অনেক ভাল তিল এবং 

এই কারনেই আমানের মৃিয ুহার অনেক কম দেখা তিনেনি অেুােু উন্নি দেশগুনলার িয লোে । তিতে বনলে দে 

বাংলানেনশ “পাতিক দহল  থ অতিেপ্তর প্রতিষ্ঠা করনি হনব।“  

 



  

উপতিত অনুিাদন প্রধান অতততথ ড. শরফুিুন আেদমে বদলন , “ আমাদের হেদশর  দরানা ালীন 

বযবিাপনা অদন  িাদলা তছল।  দরানা আমাদের অদন  ত ছু তশতখদয়দছ। এই  দরানায় অদন  

ডাক্তার তনদয়াগ েদয়দছ।“ 

অনুিানটটর সিাপততত্ব  দরন ড রওন  জাোন । বাাংলাদেশ  হেলথ ওয়াচ এর পবূ েবতী প্রততদবেন 

এর আদলাদ  তবদেষ্ন  দর তততন বদলন, “হেলর থ ওয়াচ এর আদগর প্রততদবেনগুদলার তর দমদন্ডশন 

গুদলার হ ান প্রততফলন আমরা বাস্তদব হেখদত হেখদত পাইনা। সুতরাাং আমাদের  মতনটতরাং  রা 

প্রদয়াজন ।“ 

তততন আদরা বদলন হ  প্রতত বছর স্বািযখাদত হ  বাদজট ধরা েয় তা পুদরাটা বযয় েয় না হ খাদন 

অনযসব খাদত বরাি বাদজট বযয় েদয়  ায়।  

 

 

 

 

 

 


