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বিাবি
অধ্যাপক ডা. আবুল বাশাি ম াহাম্মদ খুিরশদ আল
হাপরিচালক, স্বাস্থ্য মেবা
স্বাস্থ্য মেবা ও পরিবাি কলযাণ ন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদদশ েিকাি

বিষয়: প্রাবিক জনগ াষ্ঠীগক টিকা প্রদান

হাপরিচালক দহাদয়,
মকারিড-১৯ এি িয়াবহ দুদ্াগ
য মেদক মদদশি জনগণদক িক্ষায় আপরন ম্ আন্তরিক প্রদচষ্টা
চারলদয়দেন মে জনয আ িা আপনাদক এবাং আপনাি প্ররতষ্ঠাদনি েকল েহক ীদক কৃতজ্ঞতা ও
ধ্নযবাদ জানাই। রবদেি এই অঞ্চদলি মদশগুদলাি দধ্য বাাংলাদদশ দ্রুতত ে দয় নাগরিকদদি
রবনা ূদলয টিকা প্রদাদনি উদদযাগ গ্রহণ কদিদে।
আপনাদদি এই হৎ উদদযাগদক েফল কিাি জনয আ িা রকেুরবষয় আপনাি নজদি আনদত চাই।
অনুগ্রহ কদি দদরনক প্রে আদলা ও মডইরি স্টাি পত্রিকায় প্রকারশত োং্ুক্ত প্ররতদবদন রতনটি মদখুন।
স্বাস্থ্য েুিক্ষায় নাগরিক ঞ্চ ’বাাংলাদদশ মহলে ওয়াচ’ ঢাকােহ মদদশি রবরিন্ন এলাকাি তেয রনদয়
প্রস্তুতকৃত এই অনুেন্ধানী ূলক োংবাদ প্ররতদবদন দতরিদত পৃষ্ঠদপাষকতা রদদয়দে। রবরিন্ন ধ্িদনি
প্রারন্তক জনদগাষ্ঠী, ্ািা োংক্র দণি উচ্চ ঝু ুঁ রকি দধ্য িদয়দে, ম্ ন, কবি খননকািী, পােি
উদতালনকািী, নগদিি পরিেন্নতাক ীদদি তেযরনদয় প্ররতদদনগুদলা দতরি কিা হদয়দে। প্ররতদবদদন
রনম্নরলরখত অস্বত্রিকি তেয প্রকারশত হদয়দে:
২০২১ োদলি মফব্রুয়ারি াদে টিকা রবষয়ক প্রচািণা শুরু হদলও োক্ষাৎকাি প্রদানকািীদদি দধ্য মকউ
মকউ টিকা প্রদাদনি রবষয়টি জাদনন না বদল উদেখ কদিদেন, ্রদও রকেু মক্ষদি তাদদি কাোকারে
এলকাদতও প্রচািণা চালাদনা হদয়দে। কািও কািও মক্ষদি এটি শুধ্ু তেয পাওয়াি রবষয় নয়, রনবন্ধন
কিাি মক্ষদিও তাদদি ে েযা রেল, কািণ তাদদি জাতীয় পরিচয়পি নম্বি, এ নরক জন্ম েনদও মনই।
এোড়াও ্াদদি স্মািয দফান আদে তািাও অদনদক কীিাদব রনবন্ধন কিদবন, তা জাদনন না।
ম্দহতু অল্প মবতদনি এইেকল ক ীিা রেটি কদপাদিশন
য
বা মপৌিেিাি স্থ্ায়ী চাকুিজীবী নয়, তাই তাদদি
রনদয়াগদাতা প্ররতষ্ঠানগুদলাও টিকাি রনবন্ধদন েহায়তা কিদত তারগদদবাধ্ কদি না। এ নরক স্থ্ায়ী

ক ীদদি মক্ষদিও পরিরস্থ্রত এিদচদয় িাল নয়। রকেু মক্ষদি টিকা মদওয়াি জনয তারলকা দতরি কিা হদলও
মশষ প্ন্ত
য তা আি কাদজ লাগাদনা হয়রন।
উপদি উদেরখত তদেযি আদলাদক আপনাি েদয় রবদবচনা ও বািবায়দনি জনয আ িা রকেু েুপারিশ
উদেখ কিদত চাইঃ
১. োংক্র দণি উচ্চ ঝু ুঁ রকদত িদয়দে উপদি উদেরখত এ ন রকেু মেরণি ানুদষি জনয আদগ মেদক
রনবন্ধদনি রনয়দ ি রবষয়টি োড় মদওয়া ম্দত পাদি, ্াদত তািা টিকা প্রদান মকদে এদে (জাতীয়
পরিচয়পি নম্বি োকুক বা না োকুক) েিােরি রনবন্ধন কিদত পাদি মে বযবস্থ্া কিা দিকাি।
২. গ্রা াঞ্চদল স্বাস্থ্য ও পরিবাি পরিকল্পনা রবিাদগি াঠক ী, রশক্ষক, াধ্যর ক ও উচ্চ াধ্যর ক প্াদয়ি
য
মজষ্ঠয রশক্ষােী, স্থ্ানীয় েিকাদিি েদেযগণ টিকাি উপকারিতা, প্রদয়াজনীয়তা রবষদয় পরিবাি প্াদয়
য
ানুষদদি প্রাের ক ধ্ািণা রদদত পাদি এবাং কািও দধ্য িয় বা শঙ্কা োকদল তা দূি কিদত পাদি। তািা
মলাকজনদক টিকা প্রদান মকদে রনদয় আেদত পাদি। ইরপআই টিকা প্রদাদনি জনয বযবহৃত হদয়দে এ ন
মকেগুরল এই টিকা প্রদাদনি জনয িাল হদব।
৩. টিকা গ্রহদণি জনয পিা শ যমদওয়াি পিও মকউ টিকা রনদত না আেদল তাদদিদক প্রদয়াজদন মফান
কদি বািবাি তাগাদা মদওয়া উরচৎ।
৪. শহদি রেটি কদপাদিশন
য
এবাং মপৌিেিাি পক্ষ মেদক অল্প মবতদনি ক ীদদি না তারলকািুক্ত কদি
জ া রদদত হদব, ্াদত টিকা মকে মেদক তাদদি মফান কদি টিকা রনদত আোি কো বলদত পাদি।
তারলকািুক্ত েকদলই টিকা গ্রহণ মশষ না হওয়া প্ন্ত
য তাদদিদক মফাদন তাগাদা রদদত হদব।
৫. আপনাি উপদি আস্থ্া মিদখ আ িা রবনীতিাদব অনুদিাধ্ কিরে ম্, প্রদতযদকি াস্ক পিা এবাং
পরিবাদিি বাইদিি ানুষদদি মেদক ক পদক্ষ েয়ফুি দূিত্ব বজায় িাখাি রবষয়টি ম দন চলদত
জনগণদক উৎোরহত কিাি জনয ্াদত েদবাচ্চ
য গুরুত্ব প্রচািণা চালাদনাি উদদযাগ রনদত হদব।
উদেরখত রবষদয় আপনাি আিও মকান ত্রজজ্ঞােয োকদল অনুগ্রহ কদি আ াদদি জানাদবন।
শুদিচ্ছাদন্ত,

আবু ম াহাম্মদ জারকি মহাোইন, এ রড, রপএউচরড

আ. ুশতাক িাজা মচৌধ্ুিী, রপএইচরড

প্রধ্ান, টিকা রবষয়ক রেদ টিক গ্রপ

আহবায়ক

বাাংলাদদশ মহলে ওয়াচ

বাাংলাদদশ মহলে ওয়াচ

অনুরলরপ, েদয় অবগরতি জনয:
১।

াননীয় ন্ত্রীি একান্ত েরচব, স্বাস্থ্য ও পরিবাি কলযাণ ন্ত্রণালয়, বাাংলাদদশ েরচবালয়

২। াননীয় েরচদবি একান্ত েরচব, স্বাস্থ্যদেবা রবিাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবাি কলযাণ
েরচবালয়, ঢাকা
৩. অধ্যাপক ডা. র িজাদী মেরিনা মলািা, অরতরিক্ত
রডত্রজএইচএে, হাখালী, ঢাকা

ন্ত্রণালয়, বাাংলাদদশ

হাপরিচালক, (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন),

৪. অধ্যাপক ডা. তাহর না রশরিন, পরিচালক, আইইরডরেআি, রডত্রজএইচএে, হাখালী, ঢাকা

