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২০৪০ ালরয ভলধে ফাাংরালদলে তাভােভুক্ত েযলত প্রল াজন ভন্বিত দলে
bssnews.net/bangla

ঢাো , ৪ মভ, ২০১৯ (ফা ) : ঢাোয োভরীলত অনুন্বিত এে আলরাচনা বা ফক্তাযা ফলরলেন, ২০৪০ ালরয ভলধে
ফাাংরালদলে তাভােভুক্ত েযলত প্রল াজন ভন্বিত দলে। ঢাো আহ্োন্বন া ন্বভলনয মরথ মক্টলযয প্রন্বেণ েলে আজ
‚মধাোঁ ান্বফীন তাভােজাত দ্রলফেয ফেফায ও ২০৪০ ালরয ভলধে তাভােভুক্ত ফাাংরালদ গঠলন েযণী ‛ীলষে এ আলরাচনা বা
অনুন্বিত  । এলত বান্বিত েলযন ঢাো আহ্োন্বন া ন্বভলনয মরথ মক্টলযয ন্বযচারে ইেফার ভাুদ। নোনার ইন্সন্বটন্বটউট অফ
েোন্সায ন্বযষাচ এন্ড ন্বটার এয লমাগী অধোে ডা: ান্বফফুল্লা তারুেদায, জাতী তাভাে ন্বফলযাধী প্লাট পলভষয মো-অন্বডলনটয
ডা: ভাপুজুয যভান বূঞাোঁ প্রভুখ অনুিালন ফক্তফে যালখন। বা ফক্তযা ফলরন, মধাোঁ ান্বফীন তাভােজাত দ্রফে যীলযয জনে যান্বয
এেতবাগ েন্বতেয। তাভালেয েন্বত হ্রা েযলত প্রল াজন ভন্বিত দলে। ন্বভন্বড া এলেলে ন্বফযাট বূন্বভো ারন েযলত ালয।
তলফ ভাঠ মষাল ভানুললয োলে মমলত লফ এফাং তালদযলে মফাঝালত লফ উলল্লখ েলয তাযাফলরন, যোযলেও ের প্রোয
তাভােজাত দ্রফে ফেফায ন্বন ন্ত্রলণ ন্বফন্ববন্ন োমষেয দলে গ্রণ েযলত লফ। তালর২০৪০ ালরয ভলধে ফাাংরালদলে তাভােভুক্ত
েযা ম্ভফ। বা াও ায ল ন্ট প্রন্বতলফদন প্রদান েলযন ঢাো আহ্োন্বন া ন্বভন এয োযী ন্বযচারে ও তাভাে ন্বন ন্ত্রণ
প্রেলেয এয প্রেে ভি োযী মভা. মভাখলরেুয যভান ও তাভাে ন্বফলযাধী নাযী মজালটয ভি োযী াঈদা আক্তায।
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তাভােভুক্ত মদ গড়লত প্রল াজন ভন্বিত দলে
াান ভাাভুদ: যাইন্বজাংন্বফন্বড ডট েভ
প্রো: ২০১৯-০৫-০৪ ৭:৪৯:৩৬ ন্বএভ

||

আলডট: ২০১৯-০৫-০৪ ৭:৪৯:৩৬ ন্বএভ

ন্বনজস্ব প্রন্বতলফদে: ২০৪০ ালরয ভলধে ফাাংরালদলে তাভােভুক্ত েযলত ভন্বিত দলে প্রল াজন ফলর উলল্লখ েলযলেন ন্বফললজ্ঞযা।
ন্বনফায োভরীলত অফন্বিত ঢাো আহ্োন্বন া ন্বভলনয মরথ মক্টলযয প্রন্বেণ েলে ‘মধাোঁ ান্বফীন তাভােজাত দ্রলফেয ফেফায ও ২০৪০
ালরয ভলধে তাভােভুক্ত ফাাংরালদ গঠলন েযণী ’ ীলষে আলরাচনা বা তাযা এেথা উলল্লখ েলযন।বা ফক্তযা ফলরন, মধাোঁ ান্বফীন
তাভােজাত দ্রফে যীলযয জনে যান্বয তবাগ েন্বতেয। তাভালেয েন্বত হ্রা েযলত প্রল াজন ভন্বিত দলে। ন্বভন্বড া এলেলে ন্বফযাট
বূন্বভো ারন েযলত ালয। তলফ ভাঠ মষাল ভানুললয োলে মমলত লফ এফাং তালদযলে মফাঝালত লফ। অনেন্বদলে যো
যলেও মদল ের
প্রোয তাভােজাত লণেয ফেফায ন্বন ন্ত্রলণ ন্বফন্ববন্ন োমষেয দলে গ্রণ েযলত লফ। তালর২০৪০ ালরয ভলধে ফাাংরালদলে
তাভােভুক্ত েযা ম্ভফ লফ।অনুিালন বান্বিত েলযন ঢাো আহ্োন্বন া ন্বভলনয মরথ মক্টলযয ন্বযচারে ইেফার ভাুদ। উন্বিত
ন্বেলরন নোনার ইনন্বিন্বটউট অফ েোন্সায ন্বযাচষ এন্ড ন্বটালরয লমাগী অধোে ডা: ান্বফফুল্লা তারুেদায, জাতী তাভােন্বফলযাধী
প্লোটপলভষয মো-অন্বডষলনটয ডা: ভাপুজুয যভান বূোঁঞা, এ এ মটন্বরন্ববলনয অোাইনলভন্ট এন্বডটয এভ এভ ফাদা, তাভােন্বফলযাধী নাযী
মজালটয মো-অন্বডষলনটয স দা াঈদা আক্তায, গ্রাভ ফাাংরা উন্ন ন েন্বভন্বটয ন্বযচারে খন্দোয ন্বয াজ মালন, এইড পাউলন্ডলনয আব্দুর
োলদয যাজু এফাং তাভােন্বফলযাধী ন্বফন্ববন্ন াংগঠলনয প্রন্বতন্বনন্বধগণ ও স্বািে মক্টলযয ন্বফন্ববন্ন প্রেলেয েভষীযা।বা াও ায ল লন্ট
প্রন্বতলফদন উিান েলযন ঢাো আহ্োন্বন া ন্বভলনয োযী ন্বযচারে ও তাভাে ন্বন ন্ত্রণ প্রেলেয প্রেে ভি োযী মভা. মভাখলরেুয
যভান ও তাভােন্বফলযাধী নাযী মজালটয ভি োযী াঈদা আক্তায।৩৫ দন্বভে ৩ তাাং প্রাপ্তফ স্ক ভানুল (১৫ ফেয ও তদুর্ধ্ষ) তাভাে
ফেফায েলয মায ভলধে মধাোঁ ান্বফীন তাভাে ফেফাযোযী ২ মোন্বট ২০ রাখ, ালনয ালথ তাভাে (জদষা ও াদাাতা) মভাট প্রাপ্তফ স্ক
জনাংখোয ভলধে ১৮ দন্বভে ৭ তাাং (২ মোন্বট) (১৪ দন্বভে ৩ তাাং প্রাপ্তফ স্ক ুরুল ও ২৩ তাাং প্রাপ্তফ স্ক নাযী), গুর
ফেফালযয মেলে মভাট প্রাপ্তফ স্ক জনাংখোয ভলধে ৩ দন্বভে ৬ তাাং (৩৯ রে)(৩ দন্বভে ১ তাাং প্রাপ্তফ স্ক ুরুল এফাং ৪ দন্বভে
১ তাাং প্রাপ্তফ স্ক নাযী)।অনুিালন জানালনা  , নন-েন্বভউন্বনলেফর ন্বডন্বজজ ন্বযস্ক পোক্টয ালবষ, ফাাংরালদ ২০১০, তথেভলত
প্রাপ্তফ স্কলদয ভলধে জদষায মচল াদাাতা ফেফালযয ায সদন্বনে৭ দন্বভে ১ গুণ মফন্ব।অনুিালন মধাোঁ ান্বফীন তাভােজাত দ্রলফেয ফেফায
েভালত ন্বফন্ববন্ন উদোগ গ্রলণয ুান্বয েযা ল লে। এগুলরায ভলধে উলল্লখলমাগে লে- াদাাতা প্রস্তুতোযে মোম্পান্বনগুলরালে
মযন্বজলেলনয আওতা আনা, ফাজাযজাতেযলণ োলেন্বজাং এয ফেফিা েযা এফাং েয জালরয ভলধে ন্বনল আা। যোয ও াংন্বিষ্ট
প্রন্বতিানলে াদাাতা তাভােজাত দ্রফে ন্বললফ উলল্লখ েলয এয ফেফায ন্বন ন্ত্রলণ প্রল াজনী দলে গ্রণ েযা। মধাোঁ ান্বফীন তাভােজাত
দ্রলফেয োলেলট আইন অনুমা ী ন্বঠে ন্বচে তষেফাণী ভূদ্রলনয ফেফিা েযা এফাং তা মষলফেণ েযা। টোন্বযপ বোরু প্রথা ন্বফরুপ্তেলয
ন্বগালযট ও ন্বফন্বড়য ভত ‘খুচযা ভূলরেয’ ন্ববন্বিলত েযালযা েযা। আইন অনুমা ী, তাভােজাত দ্রফে ১৮ ফেলযয েভ োলযা োলে ন্বফন্বি না
েযা। ফতষভান আইন াংলাধন েলয ের প্রোয তাভােজাত দ্রফে ফেফালযয ওয ন্বফন্বধন্বনললধ আলযা েযা।
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২০৪০ ালরয ভলধে ফাাংরালদলে তাভােভুক্ত েযলত প্রল াজন ভন্বিত দলে
নতুন ফাতষা , ঢাো:
P u b l i s h e d : S a t u r d a y , 4 Ma y , 2 0 1 9 a t 4 :5 9 P M
৪ মভ, ন্বনফায, ঢাোয োভরীলত অফন্বিত ঢাো আহ্োন্বন া
ন্বভলনয মরথ মক্টলযয প্রন্বেণ েলে োর ১০টা
‚মধাোঁ ান্বফীন তাভােজাত দ্রলফেয ফেফায ও ২০৪০ ালরয
ভলধে তাভােভুক্ত ফাাংরালদ গঠলন েযণী ‛ীলষে আলরাচনা
বা অনুন্বিত  । বা ফক্তযা ফলরন, মধাোঁ ান্বফীন
তাভােজাত দ্রফে যীলযয জনে যান্বয এেতবাগ েন্বতেয।
তাভামেয েন্বত হ্রা েযলত প্রল াজন ভন্বিত দলে।
ন্বভন্বড া এলেলে ন্বফযাট বূন্বভো ারন েযলত ালয। তলফ ভাঠ মষাল ভানুললয োলে মমলত লফ এফাং তালদযলে মফাঝালত লফ।
অনেন্বদলে যোযলেও ের প্রোয তাভােজাত দ্রফে ফেফায ন্বন ন্ত্রলণ ন্বফন্ববন্ন োমষেয দলে গ্রণ েযলত মফ। তালর ২০৪০
ালরয ভলধে ফাাংরালদলে তাভােভুক্ত েযা ম্ভফ। অনুিানন্বট বান্বিত েলযন ঢাো আহ্োন্বন া ন্বভলনয মরথ মক্টলযয ন্বযচারে
ইেফার ভাুদ। অনুিালন আলযা উন্বিত ন্বেলরন, নোনার ইন্বন্সন্বটউট অফ েোন্সায ন্বযষাচ এন্ড ন্বটার এয লমাগী অধোে ডা:
ান্বফফুল্লা তারুেদায, জাতী তাভাে ন্বফলযাধী প্লাট পলভষয মো-অন্বডলনটয ডা: ভাপুজুয যভান বূঞাোঁ, এ এ মটন্বরন্ববলনয
এাইনলভন্ট এন্বডটয এভ এভ ফাদা, তাভাে ন্বফলযাধী নাযী মজালটয মো-অন্বডলনটয স দা াঈদা আক্তায, গ্রাভ ফাাংরা উন্ন ন
েন্বভন্বট ন্বযচারে খন্দোয ন্বয াজ মালন, এইড পাউলন্ডলনয আব্দুর োলদয যাজু  তাভাে ন্বফলযাধী ন্বফন্ববন্ন াংগঠলনয
প্রন্বতন্বনন্বধগণ ও স্বািে মক্টলযয ন্বফন্ববন্ন প্রেলেয েভষীগণ। এ বা াও ায ল ন্ট প্রন্বতলফদন প্রদান েলযন ঢাো আহ্োন্বন া ন্বভন
এয োযী ন্বযচারে ও তাভাে ন্বন ন্ত্রণ প্রেলেয এয প্রেে ভি োযী মভা. মভাখলরেুয যভান ও তাভাে ন্বফলযাধী নাযী মজালটয
ভি োযী াঈদা আক্তায। ৩৫.৩ তাাং প্রাপ্তফ স্ক ভানুল (১৫ ফেয ও তদুর্ধ্ষ) তাভাে ফেফায েলয মায ভলধে মধাোঁ ান্বফীন তাভাে
ফেফাযোযী ২ মোন্বট ২০ রে, ালনয ালথ তাভাে (জদষা ও াদাাতা) মভাট প্রাপ্তফ স্ক জনাংখোয ভলধে ১৮.৭% (২ মোন্বট)
(১৪.৩ % প্রাপ্ত ফ স্ক ুরুল ও ২৩.০% প্রাপ্ত ফ স্ক নাযী), গুর ফেফালযয মেলে মভাট প্রাপ্তফ স্ক জনাংখোয ভলধে ৩.৬% (৩৯
রে)(৩.১% প্রাপ্ত ফ স্ক ুরুল এফাং ৪.১% প্রাপ্ত ফ স্ক নাযী), Non
-Communicable
, Bangladesh
২০১০, তথেভলতDisease
প্রাপ্ত ফ ‹মদয
Riskভলধে
Factor
জদষাযSurvey
মচল াদাাতা
ফেফালযয ায সদন্বনে ৭.১ গুন মফন্ব । মধাোঁ ান্বফীন তাভােজাত দ্রফে ফেফায েভালত ন্বফন্ববন্ন উল্োগ গ্রণ েযা প্রল াজন। মমভন১. াদাাতা প্রস্তুতোযে মোম্পান্বনগুলরালে মযন্বজলেলনয আওতা আনা, ফাজাযজাতেযলণ োলেন্বজাং এয ফেফিা েযা, এফাং
েয জালরয ভলধে ন্বনল আা।২. যোয ও াংন্বিষ্ট প্রন্বতিানলে াদাাতা তাভােজাত দ্রফে ন্বললফ উলল্লখ েলয এয ফেফায
ন্বন ন্ত্রলণ প্রল াজনী দলে গ্রণ েযা। ৩. মধাোঁ ান্বফীন তাভােজাত দ্রলফেয োলেলট আইন অনুমা ী ন্বঠষে ন্বচে তষেফাণী
ভূদ্রলনয ফেফিা েযা এফাং তা ভন্বনটয েযা।৪. টোন্বযপ বোরু প্রথা ন্বফরুপ্ত েলয ন্বগালযট ও ন্বফন্বড়য নো ‘খুচযা ভূলরেয’ ন্ববন্বিলত
েযালযা েযা; ৫. আইন অনুমা ী, তাভােজাত দ্রফে ১৮ ফেলযয েভ োলযা োলে ন্বফন্বি না েযা; ৬. ফতষভালনয আইলনয
াংলাধন ূফষে ের প্রোয তাভােজাত দ্রলফেয ফেফালযয ওয ন্বফন্বধ ন্বনললধ আলযা েযা।
http://www.natun-barta.com/46142/102/২০৪০-সালের-মলযে-বাাংোলেশলে-তামােমুক্ত-েরলত-প্রল াজন-সমন্বিতপেলেপ
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ফাাংরালদলে তাভােভুক্ত েযলত প্রল াজন ভন্বিত উলদোগ
িাপ ন্বযলাটষায
ঢাো আহ্োন্বন া ন্বভলনয মরথ মক্টলযয উলদোলগ
‚মধাোঁ ান্বফীন তাভােজাত দ্রলফেয ফেফায ও ২০৪০
ালরয ভলধে তাভােভুক্ত ফাাংরালদ গঠলন েযণী
‛ীলষে আলরাচনা বা অনুন্বিত  । বা ফক্তযা
ফলরন, মধাোঁ ান্বফীন তাভােজাত দ্রফে যীলযয জনে
যান্বয এেতবাগ েন্বতেয। তাভালেয েন্বত হ্রা
েযলত প্রল াজন ভন্বিত দলে গ্রণ েযা প্রল াজন।
যোযলেও ের প্রোয তাভােজাত দ্রফে ফেফায
ন্বন ন্ত্রলণ ন্বফন্ববন্ন োমষেয দলে গ্রণ েযলত লফ। ন্বভন্বড া এলেলে ন্বফযাট ব’ন্বভো ারন েযলত ালয। তলফ ভাঠ মষাল ভানুললয
োলে মমলত লফ এফাং তালদযলে মফাঝামত লফ। তালর ২০৪০ ালরয ভলধে ফাাংরালদলে তাভােভুক্ত েযা ম্ভফ। ৪ মভ, ন্বনফায,
োর ১০টা ঢাোয োভরীলত ঢাো আহ্োন্বন া ন্বভলনয মরথ মক্টলযয প্রন্বেণ েলে আলরাচনা বা বান্বিত েলযন ঢাো
আহ্োন্বন া ন্বভলনয মরথ মক্টলযয ন্বযচারে ইেফার ভাুদ। অনুিালন আলযা উন্বিত ন্বেলরন, নোনার ইন্বন্সন্বটউট অফ েোন্সায
ন্বযষাচ এন্ড ন্বটার এয লমাগী অধোে ডা: ান্বফফুল্লা তারুেদায, জাতী তাভাে ন্বফলযাধী প্লাট পলভষয মো-অন্বডলনটয ডা:
ভাপুজুয যভান বূঞাোঁ, এ এ মটন্বরন্ববলনয এাইনলভন্ট এন্বডটয এভ এভ ফাদা, তাভাে ন্বফলযাধী নাযী মজালটয মো-অন্বডলনটয
স দা াঈদা আক্তায, গ্রাভ ফাাংরা উন্ন ন েন্বভন্বট ন্বযচারে খন্দোয ন্বয াজ মালন, এইড পাউলন্ডলনয আব্দুর োলদয যাজু 
তাভাে ন্বফলযাধী ন্বফন্ববন্ন াংগঠলনয প্রন্বতন্বনন্বধগণ ও স্বািে মক্টলযয ন্বফন্ববন্ন প্রেলেয েভষীগণ। এ বা াও ায ল ন্ট প্রন্বতলফদন
প্রদান েলযন ঢাো আহ্োন্বন া ন্বভন এয োযী ন্বযচারে ও তাভাে ন্বন ন্ত্রণ প্রেলেয এয প্রেে ভি োযী মভা. মভাখলরেুয
যভান ও তাভাে ন্বফলযাধী নাযী মজালটয ভি োযী াঈদা আক্তায তাভাে ন্বফলযাধী ন্বফন্ববন্ন াংগঠলনয েভষীযা উন্বিত ন্বেলরন।
https://thebdexpress.com/2019/05/04/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be
%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%95%e
0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%95%e0%a6%b0/
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২০৪০ ালরয ভলধে ফাাংরালদলে তাভােভুক্ত েযলত প্রল াজন ভন্বিত দলে
(এন্বটএভফাাংরা.ন্বটন্বব) : ঢাোয োভরীলত অনুন্বিত এে আলরাচনা বা ফক্তাযা ফলরলেন, ২০৪০ ালরয ভলধে ফাাংরালদলে
তাভােভুক্ত েযলত প্রল াজন ভন্বিত দলে। ঢাো আহ্োন্বন া ন্বভলনয মরথ মক্টলযয প্রন্বেণ েলে আজ ‚মধাোঁ ান্বফীন
তাভােজাত দ্রলফেয ফেফায ও ২০৪০ ালরয ভলধে তাভােভুক্ত ফাাংরালদ গঠলন েযণী ‛ীলষে এ আলরাচনা বা অনুন্বিত  ।
এলত বান্বিত েলযন ঢাো আহ্োন্বন া ন্বভলনয মরথ মক্টলযয ন্বযচারে ইেফার ভাুদ। নোনার ইন্সন্বটন্বটউট অফ েোন্সায
ন্বযষাচ এন্ড ন্বটার এয লমাগী অধোে ডা: ান্বফফুল্লা তারুেদায, জাতী তাভাে ন্বফলযাধী প্লাট পলভষয মো-অন্বডলনটয ডা:
ভাপুজুয যভান বূঞাোঁ প্রভুখ অনুিালন ফক্তফে যালখন। বা ফক্তযা ফলরন, মধাোঁ ান্বফীন তাভােজাত দ্রফে যীলযয জনে যান্বয
এেতবাগ েন্বতেয। তাভালেয েন্বত হ্রা েযলত প্রল াজন ভন্বিত দলে। ন্বভন্বড া এলেলে ন্বফযাট বূন্বভো ারন েযলত ালয।
তলফ ভাঠ মষাল ভানুললয োলে মমলত লফ এফাং তালদযলে মফাঝালত লফ উলল্লখ েলয তাযা ফলরন, যোযলেও ের প্রোয
তাভােজাত দ্রফে ফেফায ন্বন ন্ত্রলণ ন্বফন্ববন্ন োমষেয দলে গ্রণ েযলত লফ। তালর২০৪০ ালরয ভলধে ফাাংরালদলে তাভােভুক্ত
েযা ম্ভফ। বা াও ায ল ন্ট প্রন্বতলফদন প্রদান েলযন ঢাো আহ্োন্বন া ন্বভন এয োযী ন্বযচারে ও তাভাে ন্বন ন্ত্রণ
প্রেলেয এয প্রেে ভি োযী মভা. মভাখলরেুয যভান ও তাভাে ন্বফলযাধী নাযী মজালটয ভি োযী াঈদা আক্তায।-ফা
http://atmbangla.tv/2019/05/04/%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%AA%E0%A7%A6%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87/

