অ্যান্িটবােয়ািটক িনেয় িবশ্বেক
সতর্ক করেলন প্রধানমন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা ‘অ্যান্িটমাইক্েরাবায়াল েরিজস্ট্যান্স’
ক্রমবর্ধমান হাের বৃদ্িধেত আশংকা প্রকাশ কের িবশ্বজুেড় সবার জন্য
নতুন প্রজন্েমর অ্যান্িটবােয়ািটেকর প্রাপ্যতা িনশ্িচত করেত
আন্তর্জািতকভােব সমন্িবত গেবষণা এবং িবিনেয়ােগর আহ্বান জািনেয়
বেলেছন,
অন্যথায়
িবশ্বেক
কেরানা
মহামারীর
েচেয়
মারাত্মক
স্বাস্থ্য ঝুঁিকেত পড়েত হেত পাের।

প্রধানমন্ত্রী
বেলন,
‘আমরা
লভ্য
অ্যান্িটবােয়ািটেকর
(অ্যান্িটমাইক্েরাবায়াল েরিজস্ট্যান্স) আওতার বাইের চেল যাচ্িছ
এবং যার ফেল িশগিগরই আেরকিট ৈবশ্িবক জরুির অবস্থার মুেখ পড়েত হেত
পাের, েযিট হেব বর্তমান েকািভড-১৯ মহামারীর েচেয়ও মারাত্মক।’

শুক্রবার
(২০
নেভম্বর)
গণভবন
েথেক
িভিডও
বার্তায়
‘অ্যান্িটমাইক্েরািবয়াল েরিজস্ট্যান্স’র ওয়ান েহলথ গ্েলাবাল
িলডার্স গ্রুপ’ এর উদ্েবাধনী অনুষ্ঠােন েদয়া ভাষেণ একথা বেলন।

েশখ হািসনা বেলন, ‘সন্েদহ েনই েয, অ্যান্িটমাইক্েরাবায়াল
েরিজস্ট্যান্স মানুষ এবং প্রাণী উভেয়র জন্য একিট িবশ্বস্বাস্থ্য
চ্যােলঞ্জ হেয় দাঁিড়েয়েছ। িবপজ্জনক খাদ্য উৎপাদন আমােদর িবপজ্জনক
ফেলর িদেক িনেয় যাচ্েছ।’

িতিন জনগেণর স্বাস্থ্য, প্রািণ এবং িনরাপদ খাদ্য ও ফসেলর উৎপাদন
এবং পুেরা পিরেবেশর জন্য ঝুঁিকর চ্যােলঞ্জ েমাকােবলার জন্য িবশ্ব
েনতৃবৃন্েদর প্রিত আহ্বান জানান।
বাংলােদেশর
প্রধানমন্ত্রী
এই
উদ্েযােগর
সহ-সভাপিত
িহেসেব,
অ্যান্িটমাইক্েরাবায়াল
েরিজস্ট্যান্স
সম্পর্িকত
আন্তঃসংস্থা
সমন্বয় গ্রুেপর সুপািরশগুেলা কার্যকরভােব বাস্তবায়েনর পক্েষ

সমর্থন, কািরগির এবং আর্িথক সহায়তা প্রদােনর মাধ্যেম সমেয়াপেযাগী
এই উদ্েযাগিটেক সফল করার জন্যও ৈবশ্িবক েনতােদর প্রিত আহ্বান
জানান।

িতিন আশা প্রকাশ কেরন েয, এই েনতৃবৃন্দ অ্যান্িটবােয়ািটেকর অশুভ
িবকােশর িবরুদ্েধ িবশ্বব্যাপী সংঘবদ্ধ লড়াইেয়র প্রেচষ্টায় অবদান
রাখার
সমস্ত
গুরুত্বপূর্ণ
বক্তৃতাগুেলােত
এই
গুরুত্বপূর্ণ
স্বাস্থ্য িবষয়িটেক মূলধারায় রাখেবন।

‘অ্যান্িটবােয়ািটেকর
অপ্রেয়াজনীয়
ব্যবহার,
ভুল
েডাজ
এবং
সামগ্িরকভােব দুর্বল সংক্রমণ প্রিতেরাধ ক্ষমতার ফেল মারাত্মক
পিরস্িথিত সৃষ্িট হচ্েছ’, উল্েলখ কের িতিন বেলন, ‘প্রিতকােরর
েচেয় প্রিতেরাধই উত্তম। আমােদর সবার জন্য নতুন প্রজন্েমর
অ্যান্িটবােয়ািটেকর
হেব।’

সাশ্রয়ী

মূল্েয

প্রাপ্যতাও

িনশ্িচত

করেত

প্রধানমন্ত্রী
বেলন,
২০১৫
সােল
িবশ্ব
স্বাস্থ্য
সংস্থা
(ডব্িলউএইচও)-র গ্েলাবাল অ্যাকশন প্ল্যান দ্বারা অনুপ্রািণত হেয়,
বাংলােদশ
‘অ্যান্িটমাইক্েরাবায়াল
েরিজস্ট্যান্স
২০১৭-২০২২’ এর জাতীয় কর্মপিরকল্পনা প্রণয়ন কেরেছ।

কনেটইনেমন্ট

িতিন আরও বেলন, এএমআর েমাকােবলায় সার্বজনীন স্বাস্থ্য িনশ্িচত
করার জন্য এিট বাংলােদেশর প্রেচষ্টার একিট গুরুত্বপূর্ণ উপাদান
িছল। প্রধানমন্ত্রী নতুন প্রজন্েমর এ্যান্িটবােয়ািটক আিবষ্কােরর
জন্য আরও গেবষণায় আন্তর্জািতকভােব সমন্িবত িবিনেয়াগ বাড়ােনার
আহ্বান জানান।

বাংলােদেশর প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ত্িরপক্ষীয় অংশীদারেদরিবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্িলউএইচও), খাদ্য ও কৃিষ সংস্থা
(এফএও) এবং পশু স্বাস্থ্যিবষয়ক িবশ্ব সংস্থা (ওআইই)েক এই সমন্িবত
গ্রুপিট
প্রিতষ্ঠার
উদ্েযাগ
এবং
অ্যান্িটমাইক্েরাবায়াল
প্রিতেরােধর গুরুতর সমস্যা সমাধােনর জন্য সম্িমিলত ৈবশ্িবক

উদ্েযােগর জন্যও ধন্যবাদ জানান ।

গ্রুেপর
সহ-সভাপিত
বার্বােডােসর
প্রধানমন্ত্রী
িময়া
আেমার
েমাটিল, সরকাির মন্ত্রীগণ, িবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্িলউএইচও)
মহাপিরচালক, খাদ্য ও কৃিষ সংস্থা (এফএও) এবং িবশ্ব স্বাস্থ্য
সংস্থা (ওআইই) এর পিরচালক, এবং েবসরকারী খাত এবং নাগিরক সমােজর
েনতৃবৃন্দ, ইেভন্েট েযাগদান কেরন।- বাসস

