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সোরসংকষেপ: 
আজক�র সঙ্কট, আগোমীর ভবপকের কমো�োভবলো 
�রোর জন্য এ�টি আন্তজ্োভি� আকলোচ্যসূচী

তবল্ড ব্যজাক কফয়জারজার পন্জা অলবেষরকজারী নীতিতনিজ্াররকজারীলির 
কজালে কপৌেঁলনজার �লক্ষ্য এনতিতি কজজাট ককজাতিি-19 কেলক 
মতুতি এবং আলরজাগ্য�জালির জন্য এই আন্তজ্জাতিক এনতিতি 
আল�জাচ্যিচূী বিরী কলরলে। আমরজা উপ�তধি কলরতে কয 
এই অতিমজারী কেষ হলি বহু কিতর এবং এখলনজা পযন্্ত পজাওয়জা 
প্রতিতরিয়জা অপযজ্াপ্ত, যজা আন্তজ্জাতিক স্তলর ঐক্যিজািলন ব্যে্িজা 
এবং রিমবিম্জান ববষম্য প্রকজাে কলর। িজা িল্বেও, অতিমজারী 
তেক্ষজা গ্হলরর একটি িলুযজাগ কিয় এবং এটজা তনতচিি কলর কয 
উদ্জাবন, িংস্জান, এবং প্রযুততির যেজাযে প্রলয়জাগ অিংরিজামক 
ব্যজাতি (এনতিতি), কযগুত� পতৃেবীর িবলচলয় িজািজারর ব্যজাতি, যজা 
প্রতি বের 4 ককজাটির অতিক প্রজার ককল়ে কনয় এবং আনমুজাতনক 
10 ককজাটি মজানষুলক িজাতরলর্্যর মলি্য েঁুল়ে কিয়, িজালির িজালে 
কমজাকজাতব�জার কক্ষলরেও একটি রূপজান্তরকজারী প্রিজাব কফ�লি পজালর।

এনতিতির কজায্ক�জাপ এবং তবতনলয়জাগলক আর িংরিজামক 
ব্যজাতিগুত�র পচিজাৎতচন্তজা তহিজালব কিখল� এবং স্জাস্্য পতরলষবজার 
কিির উলপক্ষজা করল� চ�লব নজা, বরং এগুত�লক নমনীয়িজা, 
তনরজাপত্জা, ন্যজায়, এবং অে্ননতিক তস্তির তিতত্ তহিজালব কিখলি হলব। 
আন্তজ্োভি� অভিমোরী চুভতির আকলোচনো সহ, িভবষ্যি নীভি 
�োর�্লোপ দ্োরো এনভসভড উভলিভিি হকছে ভ�নো, িো অভিমোরী 
প্রভিভরিযোর �োর্�োভরিোর সোফল্য বো ব্যে্িো ভস্র �রকব।

ককজাতিি-19 এর কেলক মতুতি এবং আলরজাগ্য�জালির এই আন্তজ্জাতিক 
এনতিতি আল�জাচ্যিচূী িবজার জন্য তহিকর িমজািজান তনিজ্ারর 
কলর যজালি িমস্ত কিে আলরজা েততিেজা�ী রূলপ আলরজাগ্য�জাি 
করলি পজালর এবং একটি তনরজাপি, স্জাস্্যকর িতবষ্যিলক 
স্জাগি জজানজালি পজালর। এই পরজামে্গুত�র �ক্ষ্য হ� কনিজা এবং 
তিদ্জান্তগ্হরকজারীলির ন্যজায্য, িজাশ্রয়ী নীতি উন্নি করজা এবং আলরজা 
েততিেজা�ী জনস্জাস্্য এবং আলরজা মজবুি স্জাস্্য ব্যবস্জা গঠন করজার 
জন্য তবতনলয়জালগ িহজায়িজা করজা। এর মলি্য রলয়লে মন্ত্ররজা�য় এবং 
তবিজাগ তনরববিলেলষ কিলের িরকজালর েজাকজা তিদ্জান্তগ্হরকজারী, স্জাস্্য 
ব্যবস্জা, স্জাস্্যকমীমী , আন্তজ্জাতিক প্রতিষ্জান, িেুী� িমজাজ, গলবষরজা 
প্রতিষ্জান, জনতহনিষী, এবং স্জাস্্য ও স্জায়ী তবকজালের উন্নতিিজািলন 
কমর্ি কবিরকজাতর িংস্জা িহ িমস্ত জন পতরলষবজার কনিৃবনৃ্দ।

এই আকলোচ্যসচূীকি উভলিভিি 12 টি পরোমশ্ 
ভিনটি স্তকম্ভ ভবিতি �রো হকযকে:
এই আল�জাচ্যিচূী ন্যজালয়র নীতি, ি্বেজাবিজালনর গুরমজান, এবং মজানষুলক 
অগ্জাতিকজার কিওয়জার দ্বজারজা পতরচজাত�ি হয়। এনতিতি এবং নজাগতরক 
িমজাজ প্রতিষ্জানগুত�র িজালে বিবজািকজারী মজানষু িহ আন্তজ্জাতিক 
স্জাস্্য তবলেষজ্লির িক্ষিজা দ্বজারজা এই পরজামে্গুত� উদ্বদু্।

স্ী�ৃভি: এনতিতি আমজালির িক� িিি্য এবং আওয়জার তিউি, আওয়জার িলয়লিি ক্জাবজা� অ্যজািিজাইিজাতর কতমটিলক িজালির ম�ূ্যবজান 
মিজামলির জন্য িন্যবজাি জজানজায়। পেপ্রিে্ন এবং িহজায়িজার জন্য আমরজা তবলেষজ্ উপলিষ্জামন্ড�ীর কজালে কৃিজ্: বজাবজ্ালিজালি 
এলমতরটজাি প্যজান-আলমতরকজান কহ�ে অগ্জানজাইলজেলনর পতরচজা�ক জজ্ আল�ইন; িুইজজার�্যজালন্ডর িজালনজাতফর মজাট্িন বজানহজাট; 
রজাওয়জান্ডজার ইউতনিজারিবিটি অফ ক্জাবজা� কহ�ে ইকুইটির উপজাচজায্ অি্যজাপক আলনেি তবনজাগুয়জালহজা; ইউলক/িুইজজার�্যজালন্ডর তবশ্ব স্জাস্্য 
িংস্জা, ইউএইচ2030 এর তরচজাি্ কগ্গতর, এতিটি+, ব্জাতজল�র প�জা কজজান্স; িজালমজায়জা/তনউতজ�্যজালন্ডর এনতিতি চজাইলল্ডর কফ� অ্যজানু্ড 
ত�িজা; ইউএিএর িজাইলরক্ট তরত�লফর অ্যজান্ড ুকশ্রজািজার; তনউতজ�্যজান্ড/নরওলয়র ি্য ইতন্ডলপলন্ডন্ট প্যজালন� ফর প্যজালন্ডতমক তপ্রলপয়জাি্লনি 
এন্ড করস্পলন্সর িক্টর িিুিীর তিং। এেজা়েজাও, ইউতনলটইলির এতিম�জা ওতিগলবিনলক িজার পনুমূ�্্যজায়লনর জন্য িন্যবজাি।
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নীভি প্রসঙ্গ: 
ক�োভিড-19 এবংফ অসংরিোম� ব্যোভধগুভলর করৌে মহোমোরী

ককজাতিি-19 তবশ্বব্যজাপী স্জাস্্য ব্যবস্জা এবং অে্নীতির তিতত্ নজাত়েলয় তিলয়লে 
এবং একটি অতিমজারীর কমজাকজাতব�জার জন্য প্রস্তুি হলি কী কী প্রলয়জাজন িজার 
িজাররজা পলুরজাপলুরজা বিল� তিলয়লে। অতিমজারীর কমজাকজাতব�জায় িবলচলয় কবতে 
প্রস্তুি কিেগুত�র প্রতিতরিয়জা িব্ু� কলর কিয় এমন একটি তবপতত্ যজালক খজালটজা 
কলর কিতর কিখজা হলয়লে, যজালক আলগকজার স্জাস্্য িরুক্ষজা রিলম উলপক্ষজা করজা 
হলয়লে: অিংরিজামক ব্যজাতি (এনতিতি)। তনম্ন এবং উচ্চ আলয়র কিেগুত�লি 
একইরকমিজালব এনতিতিলি কিজাগজা মজানষুগুত� এই িংকলটর ককন্দ্রস্ল� 
রলয়লে। এনতিতিগুত�র ব্যজাপকিজা ককজাতিি-19 করজাগীলির কিির মৃিু্যর হজার 
এবং করজাগিংখ্যজা বজাত়েলয় তিলয়লে, কমজাট জনিংখ্যজার একটি তবরজাট অংেলক 
ঝঁুতকর মুলখ কফল� তিলয়লে এবং ফ�স্রূপ স্জাস্্য ব্যবস্জালক নত়েলয় তিলয়লে। 
একেজা স্ীকজার করলিই হলব কয িরকজার এবং আন্তজ্জাতিক প্রতিষ্জানগুত� 
একটি কযৌে মহজামজারীর িমু্খীন, কযখজালন এনতিতিগুত�র িীরস্্জায়ী অতিমজারী 
ককজাতিি-19 এর প্রব� অতিমজারীর প্রিজাব বহুগুলর বজাত়েলয় িু�লে।.01 

এই সং�কটর মহূুকি্, ভবভছেন্নিোকব �োজ নো �কর 
আমোকের এ�সোকে �োজ �রোর এই সকুরোগ ভনকি হকব 
রোকি এ�টি আকরো শভতিশোলী আরেথি� সহোযিোপ্রোপ্ত 

জনস্োস্্য ব্যবস্ো গক়ে কিোলো রোয করিোকন আমোকের স্োস্্য সংরিোন্ত 
ববষম্যগুভলর সোকে ল়েোই �রকি হকব এবং কমোটোমটুিিোকব স�কলর 
জন্য পষেপোিশনূ্য সমোজ গক়ে িুলকি হকব। এনভসভডর করোগীকের 
রেোরে রত্ন প্রেোনই উৎ�ৃষ্ট উপোয এবং বেকরর পর বের ধকর এই 
ব্যোভধগুভলর ভদ্গুণ প্রক�োকপর সোকে ল়েোই �রোর জন্য এক� স্স্্য 
ব্যবস্োর অন্তি্ুতি �রকি হকব। অভিমোরীর েে্ুশো স্োস্্য ব্যবস্োক� 
আসকলই ঝাোভ�কয ভেকযকে এবং িভবষ্যকি অভিমোরীর ঝুাভ� �মোকি 
নোগভর� সমোজ এবং জনস্োস্্য ভবিোগক� এ�সোকে �োজ �রকি হকব।” 
আওযোর ভিউস, আওযোর িকযকসস ক�োভিড-19 এবং ভবল্ড 
ব্যো� কবটোর �নসোলকটশন, ইভডিযোর অংশগ্রহণ�োরী।

অতিমজারীটির আলগ, কগজাটজা তবলশ্ব 20 টিরও কম কিে 2030 এর কিির 
এনতিতিলি অকজা�মিুৃ্যর িংখ্যজা এক-িৃিীয়জাংে কমজালনজার �লক্ষ্য যেজাযে 
কজাজ করতে�, অেচ 2015 কি ইউএন িীরস্্জায়ী উন্নয়ন �লক্ষ্যর অংে তহিজালব 
এই প্রতিশ্রুতিটি কনওয়জা হয় (এিতিতজ3.4)।02 িরকজালরর এনতিতি িংরিজান্ত 
িীরস্্জায়ী তনত্রিয়িজা ককজাতিি-19 এর মজানব এবং অে্ননতিক ব্যয় বহুগুলন 
বজাত়েলয় িুল�লে। আজ পযন্্ত �ক্ষজাতিক মজানষু যজারজা ককজাতিি-19 এ মজারজা কগলেন 
বজা গুরুির অিসু্ হলয়লেন, িজালির অতিকজাংলেরই অন্তরনবিতহি েজারীতরক িমি্যজা 
তে�, যজার কিির উচ্চ রতিচজাপ, হৃিলরজাগ এবং িজায়জালবটিি নয়লিজা। িমীক্ষজায় 
কিখজা কগলে কয ককজাতিি-19 এ মলৃির আনমুজাতনক 60-90% মজানষুই এক বজা 
একজাতিক এনতিতিলি িুগলিন।03 িরজািতর স্জালস্্যর ক্ষতি েজা়েজাও, ি্য ইউনজাইলটি 
কনেনি কিলি�পলমন্ট কপ্রজাগ্জাম আেংকজা কলর কয অতিমজারীটি আনমুজাতনক 20 
ককজাটির অতিক মজানষুলক 2030 এর কিির চূ়েজান্ত িজাতরলর্্যর মলি্য কঠল� কিলব।04 

ভনরেথিষ্ট জনকগোষ্ঠীর ভিির েইু করেণীর ব্যোভধ এ�করে 
�োজ �রকে-গুরুির িীব্র স্োস�কষ্টর লষেণরতুি 
ক�োকরোনোিোইরোস 2 (সোস-্ক�োি-2) এবং অসংরিোম� 

ব্যোভধসমহূ (এনভসভড)। আমোকের সমোকজর গিীকর ভনভহি ববষকম্যর 
প্যোটোন ্অনরুোযী ভবভিন্ন সোমোভজ� কগোষ্ঠীগুভলর কিির এই ব্যোভধগুভল 
েভ়েকয রকযকে। সোমোভজ� এবং অে্ননভি� ববষকম্যর পটিূভম�োয এই 
ব্যোভধগুভলর রুগ্ম প্রক�োপ প্রভিটি ব্যোভধর ভবভছেন্ন প্রক�োপক� বহুগুকণ 
বোভ়েকয িুকলকে। ক�োভিড-19 অভিমোরী নয। এটি এ�টি ভসকডিভম�।”
ডক্টর ভরচোড্ হট্ন, ে্য ল্যোনকসট05

এেজা়েজাও, কযলহিু ককজাতিি-19 কমজাকজাতব�জায় স্জাস্্যকমীমী  িহ স্জাস্্য ব্যবস্জার 
গুরুত্বপূর্ উপজািজানগুত�লক পনুঃতনলয়জাগ করজা হলয়লে, অপরতহহজায ্স্জাস্্য 
পতরলষবজা কিলে পল়েলে যজার ফল� এনতিতির করজাগীরজা অতিমজারীর আনুষতগিক 
ক্ষতির িম্খুীন হলছে।06 কট্জাক, কজারিবিওিজািকু�জার বজা তকিতনর অিুখগুত�র 
তচতকৎিজা স্তগি হলয় যজাওয়জা, ক্যজান্সজালরর তব�তবিি তনি্জারর, ইনিুত�লনর মি 
জীবনিজায়ী ওষুলির িজাপ্জাই কচইলন তবপয্য়, পনুবজ্ািন, উপেমকজারী পতরলষবজা 
এবং মজানতিক স্জাস্্য পতরলষবজা (কযগুত� কিলে পল়েলে বল� 93% কিে তবশ্ব 
স্জাস্্য িংস্জালক জজাতনলয়লে) এবং মলুখর স্জাস্্য পতরলষবজায় স্তগিজালিলের 
কজারলর তবপযয়্ এখলনজা বজা়েলে। তকন্তু এটি তনতচিি কয প্রলি্যক কিলের 
স্জালস্্যর ওপর িজামতগ্ক প্রিজাব িজাইরজালির তনলজর কচলয় বহুগুর কবেী।

ি্য ইনস্টিটিউট ফর কহ�ে কমট্রিক্স এন্ড ইি্যজা�ুলয়েলনর (আইএইচএমই) 
অনমুজান, 13ই কম, 2021 পযন্্ত অতিমজারীর কজারলর 71 �জাখ মিুৃ্য 
রলটলে।07 এই িংখ্যজাটি প্রকজাতেি 33 �জাখ ককজাতিি-19 মৃিু্যর 
তদ্বগুলররও কবতে। িংখ্যজাগি এই পজাে্ক্য তবতিন্ন কজারলর হলি পজালর, 
কযমন তব�তবিি স্জাস্্য পতরলষবজাজতনি অকজা�মিুৃ্য, মজানতিক করজালগর 
বতৃদ্ এবং বরিবিি মি্যপজান এবং ড্জাগ কনওয়জার ফল� অকজা�মিৃ্য, 
এমনতক কিইিব অকজা�মিৃ্য কযগুল�জা িম্ভবি তরলপজাট্ করজা হয়তন।

এনতিতির প্রলকজালপ তবতিন্ন কিলের অি্যন্তরীন এবং তবতিন্ন কিলের কিিলরর 
ববষম্য প্রতিফত�ি হয় এবং তবতিন্ন জনলগজাষ্ঠীর কিির ককজাতিি-19 জতনি 
ক্ষতির িজারিলম্যর দ্বজারজা িজা আরও স্পষ্ হয়। যজারজা বঞ্চনজা, কমি্ংস্জান, বয়ি, 
বর্ বজা জজাতিগি তিতত্লি প্রজাতন্তক এবং ববষলম্যর তেকজার, এনতিতি এবং  
ককজাতিি-19 উিয়ই িজালির িজামঞ্জি্যহীনিজালব আরিমর কলর। 08 



ককজাতিি-19 এর কেলক মুততি এবং আলরজাগ্য�জালির জন্য আন্তজ্জাতিক এনতিতি আল�জাচ্যিূচী | 5

িক� িমজালজর গিীলর কপ্রজাতেি অতবচজার এবং ববষম্যলক ককজাতিি-19 উনু্তি 
কলর তিলয়লে। বতঞ্চি িম্প্রিজালয়র মজানষুরজাই িবলচলয় কবতে অে্ননতিক 
িি্ুেজার িমু্খীন হলয়লে এবং চ�জালফরজা, কজাজ এবং িজামজাতজক কম�জালমেজায় 
তনলষিজাজ্জার কজারলর িজারজাই িবলচলয় কঠিন তিদ্জান্ত তনলি বজাি্য হলয়লে। 
পক্ষপজািেনূ্য ককজাতিি-19 প্রতিতরিয়জা, এমনতক ন্ূযনিম টিকজা তবিরলর িরকজার 
এবং আন্তজ্জাতিক িমরিজালয়র ব্যে্িজা এই ববষম্যগুত� আলরজা বজাত়েলয় 
িুল�লে। িবু�্িমলির অগ্জাতিকজার কিওয়জা এবং পক্ষপজািেনূ্য পতরলষবজার 
আন্তজ্জাতিক প্রতিশ্রুতি এই প্রতিতরিয়জায় এখলনজা অবতি প্রতিফত�ি হয়তন। 

ক�োভিড-19ই শুধ ুমোনষু মরকে নো, মোনষু মরকে 
বঞ্চনো, পভরকষবোর অিোব, গোকযর রঙ, জোভি, 
বো সোমোভজ� কগোষ্ঠীর ভিভতিকি বেকরর পর বের 
করোগ ভনরোমকয রেোরে পভরকষবোর অিোকব” 

ডক্টর মোই� রোযোন, ভবশ্ব স্োস্্য সংস্ো

ভচরে 1: আন্তজ্োভি� স্তকর প্র�োভশি এবং অি্যভধ� ক�োভিড-19 মিুৃ্য, 2020–2021, 13ই কম 2021 পরন্্ত।

i  আইএইচএমই: “অতিতরতি মৃিু্যর হজার অতিমজারী এবং িিজতনি িজামজাতজক িরূত্বতবতি িংরিজান্ত িবল্মজাট মিুৃ্যর েয়টি কজারর দ্বজারজা প্রিজাতবি। এই েয়টি কজারর হ�: ক) অতিতরতি ককজাতিি-19 
মিুৃ্যর হজার, অে্জাৎ, িক� মিুৃ্য িরজািতর ককজাতিি-19 িংরিমলরর িজালে িম্পরকবিি; খ) অতিমজারীর কজারলর প্রলয়জাজনীয় স্জাস্্য পতরলষবজা কিতর কলর পজাওয়জার বজা ম�ুিুতব েজাকজার কজারলর মিুৃ্যর হজার বতৃদ্; 
গ) তিলপ্রেন, অি্যতিক মি্যপজান, এবং অি্যতিক ওতপওইি কনওয়জার মি মজানতিক ব্যজাতির কজারলর মিুৃ্যর হজার বতৃদ্; র) িজামজাতজক িরূত্বতবতির কজারলর বজাইলর কবলরজালনজা কলম যজাওয়জায় আরজালির িংখ্যজা 
কলম যজাওয়জার ফল� মিুৃ্যর হজার হ্জাি; ে) অন্যজান্য িজাইরজাি কযমন ইনফু্লয়ঞ্জজা, করিতপলরটতর তিনতিটিয়জা� িজাইরজাি, এবং হজালমর িংরিমর কলম যজাওয়জার ফল� মিুৃ্যর হজার হ্জাি; এবং চ) িীরস্্জায়ী ব্যজাতি 
কযমন কজারিবিওিজািকু�জার তিতজজ, িীষস্্জায়ী করিতপলরটতর তিতজলজর ফল� মৃিু্যর হজার হ্জাি কজারর এই িমস্ত ব্যজাতির কজারলর কযিব িবু�্ মজানষু মজারজা কযলি পজারলিন িজারজা আলগই ককজাতিি-19 এ 
মজারজা কগলেন। অতিতরতি ককজাতিি-19 জতনি মৃিু্যর হজালরর িঠিক িজাররজা কপলি, অতিমজারীর শুরুর কেলক মিুৃ্যর হজালরর পতরবি্লনর এই কজাররগুত�র প্রলি্যকটিই আমজালির তবলবচনজা করলি হলব।”

ককজাতিি-19 জতনি অতিতরতি মিুৃ্যর হজালরর তহিজাব I ইনস্টিটিউট ফর কহ�ে কমট্রিক্স এন্ড ইি্যজা�লুয়েন (healthdata.org) i
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সুপোভরশ: 
ভস্ভিস্োপ�িো গঠন �রকি রূপোন্তর�োরী প্রোকযোভরটি, নীভি এবং 
জনস্োকে্ ব্যয
িরকজাতর এবগ আন্তজ্জাতিক প্রতিষ্জানগুত�র এনতিতি এবং ককজাতিি-19 এর 
কযৌে মহজামজারীর অনুরূপ কজাররগুত�র ওপর কজাজ করজার িলুযজাগ রলয়লে। পতৃেবীর 
কমজাট জনিংখ্যজার এক চিুে্জাংলের ওপর মজানষু এক বজা একজাতিক এনতিতিলি 
কিজালগ যজার ফল� িজালির ককজাতিি-19 এর ঝঁুতক কবতে।.09 িতবষ্যৎ স্জাস্্য িঙ্কলটর 
কমজাকজাতব�জা এবং প্রস্তুতিলি এটি আর অবলহ�জা করজা যজালব নজা। এনতিতিগুত� 
প্রতিলরজাি, তনিজ্ারর, পতরচজা�নজা, এবং তচতকৎিজা তনতচিি করজার মজাি্যলম 
জনস্জালস্্যর উন্নতিিজািন দ্রুি আলরজালগ্যর চজাতবকজাঠি। এর জন্য কিে এবং 

বয়ি তনরববিলেলষ ককজাতিি-19 এবং এনতিতি উিলয়র অন্তরনবিতহি কজাঠজালমজাগি 
িমি্যজাগুত�র (আে্-িজামজাতজক, পতরলবেগি, বজাতরতজ্যক, রজাজননতিক) 
িমজািজান করজা প্রলয়জাজন। এর মলি্য রলয়লে িজাতরর্্য এবং ববষম্য, উন্নি মজালনর 
স্জাস্্য পতরলষবজা �জালি বজািজা, এবং িজামজাক, িূরজা, এবং অতি-প্রতরিয়জাজজাি 
খজাবজার ও পজানীয়, এবং িষূরজতনি ক্ষতি যজা প্রতিলরজাি করজা িম্ভব।

এই আল�জাচ্যিূচী রূপজান্তরকজারী কজালজর জন্য তিনটি স্তলম্ভর অিীলন 
12টি নীতির িুপজাতরে কলর: পতরচজা�নজা, প্রতিলরজাি এবং স্জাস্্য ব্যবস্জা।

© Shutterstock
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স্তম্ভ 1 
পভরচোলনো: কী অগ্জাতিকজার পজালব িজা এবং 
ক্ষমিজা পুনরজায় িংজ্জাতয়ি করুন এবং 
গুরুত্বপূর্ তবষয়গুত� পতরমজাপ করুন
ককজাতিি-19 অতিমজারী িমস্ত মন্ত্ররজা�য়, িরকজাতর প্রতিষ্জান 
এবং তবিজাগগুত�র একলজজাট হলয় অতিমজারী কমজাকজাতব�জার 
গুরুত্ব স্পষ্ কলর তিলয়লে। এর ফল�, স্জাস্্য, িজামজাতজক 
পতরলষবজা, অে্নীতি, কমি্ংস্জান, তেক্ষজা, এবং বজাতরজ্য 
িহ িমস্ত কিক্টলর িরকজাতর কনিৃবনৃ্দ এবং িক� মন্ত্ররজা�য় 
এবং তবিজাগগুত�র িজাইরজািটি িমন করলি এবং িজার প্রিজাব 
প্রেতমি করলি একলজজাট হলয় পিলক্ষপ গ্হর অপতরহজায ্
হলয় পল়েলে। কজালজই, এখজালন উপস্জাতপি িপুজাতরলের 
প্রেম কিটটি তিদ্জান্ত-গ্হর এবং পতরচজা�নজায় তকিজালব 
উন্নতিিজািন করজা যজায় িজার উপর আল�জাকপজাি কলর।

সম্প্রেোযগুভলক� আকরো ভনরকপষে িোকব পভরকষবো ভেকি 
এবং সসু্ সমোজ প্রচোর �রকি এইসব সম্প্রেোযগুভলর 
সকঙ্গ, িোকের চোভহেো অনরুোযী সং�ট কমো�োভবলো 

�রোর ষেমিো গক়ে কিোলো আবশ্য�। ভনজ এলো�োর বোইকর 
সম্প্রেোযগুভলক� ভনকযোভজি নো �রকল ক�োকনো স্োস্্য ব্যবস্োয 
সং�ট কমো�োভবলো �রোর ষেমিো েো�কি পোকর নো।”
ে্য ইভডিকপকডিন্ট প্যোকনল ফর প্যোকডিভম� ভপ্রকপযোড্কনস এডি করস্পন্স10 

ক�োভিড কেক� আমরো রভে ভ�েু ভশকি 
েোভ�, িো হল জোিীয এবং আন্তজ্োভি� স্তকর 
সম্প্রেোয এবং নোগভর� সমোকজর িূভম�ো।”

হু অ্যোভসস্্যোন্ট ভডকরক্টর-কজনোকরল ফর ইমোকজ্ভন্স ভপ্রকপযোড্কনস, ডক্টর 
জোউযোে মোহজু্যর, 74িম ওযোল্্ড কহলে একসম্বভল সম্ভোষণ�োকল, কম 2021।
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পরোমশ্ #1

ককজাতিি-19 প্রতিতরিয়জা, আলরজাগ্য, এবং প্রস্তুতি 
পতরকল্পনজায় এনতিতিগুত� অন্তি্ুতি করুন
প্রতিতরিয়জা, আলরজাগ্য এবং প্রস্তুতির জজািীয় 
পতরকল্পনজাগুল�জা িজালির িম্প্রিজালয়র িবলচলয় 
জরুতর চজাতহিজা অনুযজায়ী করজা উতচি। 
ইউএন কজনজালর� এলিবিত�র 2020এর ককজাতিি-19 িংকলল্প, িরকজার 
প্রতিশ্রুতি কিয় “ইউতনিজািজ্া� কহ�ে কিজালরলজর (ইউএইচতি) অংে 
তহিজালব এনতিতি কমজাকজাতব�জায় আলরজা েততিেজা�ী প্রয়জালির, িজালে এও 
েনজাতি কলর কয এনতিতির করজাগীরজা এবং যজারজা ক্ষতির মুখ্য কজাররগুত�র 
প্রিজাবজািীন, িজালির কিির ককজাতিি-19 এর উপিগ্ কিখজা কিওয়জার ঝঁুতক 
অলনক কবতে এবং িজারজা অতিমজারী দ্বজারজা িবলচলয় কবতে ক্ষতিগ্স্ত”।11 
িৎিল্বেও, আজ পয্ন্ত ককব�মজারে 16টি কিে অপতরহজায ্স্জাস্্য 
পতরলষবজায় এনতিতি ব্যবস্জাপনজালক জজািীয় ককজাতিি-19 প্রতিতরিয়জা এবং 
আলরজাগ্য�জালির পতরকল্পনজার অন্তি্ুতি করজা হলয়লে বল� জজাতনলয়লে। 

িম্প্রিজালয়র িবলচলয় জরুতর স্জাস্্যিংরিজান্ত চজাতহিজা পরূর করজার জন্য 
প্রতিলরজািলযজাগ্য িিতিতরতি িি্ুেজা কমজালি, জরুতরতিতত্লি, এনতিতি 
এবং মজানতিক স্জাস্্য পতরলষবজাগুত� উন্নি করজার িলুযজাগ খুলঁজ চ�জা এবং 
িজা গ্হর করজা প্রলয়জাজন – যজার কিিলর রলয়লে প্রতিলরজাি, করজাগ তনর্জায়ক 
পরীক্ষজা, করজাগ তনর্য়, পুনবজ্ািন এবং উপেমকজারী কিবজা। করজাগ তনিজ্াররকজারী 
পরীক্ষজা এবং করজাগ তনর্য় িহ, এনতিতি পতরলষবজায় গুরুির তবেঙৃ্খ�জা 
অতিমজারীকজাল� মিুৃ্যর হজার উললেখলযজাগ্যিজালব বজাত়েলয় িু�লে। এই 
তবেঙৃ্খ�জার ফল� তচতকৎিজার জন্য অলপক্ষজারি িক�প্রকজার এনতিতি 
এবং মজানতিক ব্যজাতিলি আরিজান্ত মজানুলষর িংখ্যজা কবল়ে চল�লে।

কিইিব প্রজাতন্তক কগজাষ্ঠী এবং বতঞ্চি জনলগজাষ্ঠীর কেজা তবলেষিজালব িজাবজা 
প্রলয়জাজন কযখজালন িংরিজামক এবং এনতিতির ক্ষতির কজারর বহুগুলন কবল়ে যজায়। 
এর কিির তবশ্বব্যজাপী 6.8 ককজাটি মজানুষ রলয়লে যজারজা িংরষ ্এবং প্রজাকৃতিক 
তবপয্লয়র কজারলর স্জানচূ্যি হলয়, কযমন জ�বজায় ুপতরবি্লনর ফল� প্রব�িজালব 
ক্ষতিগ্স্ত িম্প্রিজায়, বি্মজালন জনতহিকর পতরলবলে বজাি করলে। এর িলগি 
রলয়লে এনতিতি কিবজা এবং মজানতিক স্জাস্্য পতরলষবজার জন্য বজা়েলি েজাকজা 
িজাতব যজা আলরজা বজা়েলব বল� অনমুজান করজা হলছে। এই পতরলবলে বিবজািকজারী 
এনতিতি করজাগীলির জজািীয় স্জান্্য ব্যবস্জার কিির প্রজােতমক স্জাস্্য পতরলষবজায় 
উন্নতিিজািলনর জন্য আন্তজ্জাতিক িহজায়িজার প্রলয়জাজন, যজার কিির রলয়লে 
স্জাস্্যকমীমী , িীরস্্জায়ী এনতিতি তনর্য়, িজার তচতকৎিজা এবং ওষলুির িহজ�ি্যিজা, 
পজােজাপজাতে তনরজাপি জীবনযজারেজা, পষু্টিকর খজাি্য এবং যেজাযে স্জাস্্যব্যবস্জা।

অনকুপ্ররণো প্রেোন�োরী উেোহরণসমূহ:

বোহকরইন জজািীয় আলরজাগ্য�জাি পতরকল্পনজায় এনতিতির কজাযজ্াব�ী যতুি করজার 
জন্য পতরতচি, আর িজাই স্জাস্্য মন্ত্ররজা�লয় এনতিতির অতিকি্জালক িজালির জজািীয় 
ককজাতিি-19 প্রতিতরিয়জা কতমটির িজালে যুতি হওয়জার জন্য িন্যবজাি জজানজালি হয়।

ঘোনোয, রজাষ্ট্রপতি ককজাতিি-19 এর উপর কটত�তিেলন িম্প্রচজাতরি িজাষরগুত� এনতিতি 
এবং ঝঁুতকর মুখ্য কজাররগুত� িম্পলক্ িলচিনিজা বৃতদ্র জন্য ব্যবহজার কলরন। 
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পরোমশ্ #2

তিদ্জান্ত-গ্হলর িম্প্রিজায়গুত�লক অন্তি্ুতি করুন
মজানুলষর চজাতহিজা বুঝলি কগল�,জজািীয় প্রতিতরিয়জা এবং 
আলরজাগ্য পতরকল্পনজায় এবং অতিমজারী চুততির গঠন 
এবং ফ�জাফল� িম্প্রিজায়গুল�জার অংেগ্হর িংরতক্ষি 
করলি হলব, কয কজারলর তিদ্জান্ত-গ্হরকজারীলির িব্জাতিক 
ঝঁুতকিম্পন্ন মজানুষগুত�লক অন্তি্ুতি করলি হলব।12

এর কিির রলয়লে এনতিতি, তবক�জাগিিজা, এইচআইতি, টিতব এবং ‘�ং ককজাতিি’ 
িহ িীরস্্জায়ী করজালগ আরিজান্ত মজানুলষরজা। তিদ্জান্ত-গ্হরকজারীলির িলচিনিজালব 
প্রজায়েই তপতেলয় েজাকজা কগজাষ্ঠীগুত�র তিলক হজাি বজাত়েলয় তিলি হলব: কযমন বয়স্ক 
মজানুষ, জজাতিগি এবং িংসৃ্কতিগি িংখ্যজা�র,ু আতিবজািী িম্প্রিজায়, েহুলর 
বতস্ত, গ্জাম বজা প্রি্যন্ত এ�জাকজায় বিবজািকজারী িম্প্রিজায়, দ্বীপ তনমজ্ারকজারী কেজাট 
রজাজ্যিমহূ, এবং এ�তজতবটি* এবং অন্যজান্য প্রজাতন্তক কগজাষ্ঠীিমূহ। তবলেষ কলর 
মতহ�জারজা অতিমজারীর অে্ননতিক তবপয্য় দ্বজারজা গুরুিরিজালব ক্ষতিগ্স্ত হলছে 
এবং �ক্ষজাতিক তেশু এবং িরুর িরুরী এনতিতিলি আরিজান্ত (উিজাহররস্রূপ, 
45 �জালখরও কবতে তেশু এবং িরুর িরুরী িজায়জালবটিলি আরিজান্ত13)। 
িম্প্রিজায়গুত�র অংেগ্হলর িজালির তবলেষিজালব তবলবচনজা করজা উতচি। 

ি্য ইতন্ডলপলন্ডন্ট প্যজালন� অন প্যজালন্ডতমক তপ্রলপয়জাি্লনি এন্ড করস্পলন্সর মলি 
িজারজাই িবলচলয় িফ�িজালব ককজাতিি-19 এর কমজাকজাতব�জা করলি কপলরলে 
যজারজা েততিেজা�ী স্জাস্্য ব্যবস্জা গল়ে কিজা�জার জন্য এবং িম্প্রিজায়গুত�র 
চজাতহিজা পূরর করলি পতরলষবজা প্রিজানকজারী, তিদ্জান্ত-গ্হরকজারী, এবং 
পতরচজা�কবগ্লক অবগি করজার জন্য স্জানীয় িম্প্রিজায়গুত�লক যুতি 
কলরলে।14 2019 এ ইউএইচতি কি অনুষ্ঠিি ইউএন উচ্চ-স্তলরর িিজায় 
তবতিন্ন িরকজার স্জাস্্য কক্ষলরে তিিজান্ত-গ্হলরর জন্য িজামজাতজক অংেগ্হর 
প্রতরিয়জা চজা�ু করজার অগিীকজার কলর।15 িজা িল্বেও, িম্প্রিজায় এবং 
নজাগতরক িমজাজগুত�র িংযুততি এখলনজা অপ্রিু�। বহু কিলে নজাগতরক 
িমজালজর পতরির কতমলয় আনজার িজাম্প্রতিক প্রবরিজা অতবশ্বজালির 
জন্য জতম বিরী কলর কিয়, যজা জনস্জালস্্যর জন্য তবপজ্জনক।

িম্প্রিজায় তনরববিলেলষ তবতবি কগজাষ্ঠীগুত�লক তনযুতি করজার মজাি্যলম নীতি 
প্রতিতরিয়জার গ্হরলযজাগ্যিজা বৃতদ্ পজালব এবং কিেগুত�র অি্যন্তরীর স্জাস্্য 
িংরিজান্ত ববষম্য হ্জাি পজালব, যজা আলরজাগ্য�জালির তিতত্ প্রস্তর তহিজালব কজাজ 
করলব। এই অতিমজারী জনিজািজারলরর তবশ্বজালির কী অপতরিীম গুরুত্ব িজা 
স্পষ্ কলর তিলয়লে। তবশ্বজালির অিজালব জনস্জাস্্য তনলি্েনজা অমজান্য করজার 
প্রবরিজা কিখজা কিয়, ি্যজাকতিন িজালনর কম্িূতচলি বজািজা পল়ে, এবং মজানুলষর 
মলি্য যেজািমলয় স্জাস্্য পতরলষবজা গ্হর নজা করজার মজানতিকিজা বিরী হয় যজার 
ফল� নীতি প্রতিতরিয়জা িবু্� হলয় পল়ে এবং ববষম্য বৃতদ্ পজায়। তিদ্জান্ত-গ্হলর 
িক� িপ্রিজালয়র অংেগ্হর তবশ্বজাি গল়ে কিজা�জার, িু� িলে্যর িজালে �়েজাই 
করজার, এবং িরকজাতর কি্ৃপক্ষ, স্জাস্্য ব্যবস্জা ও জনগলরর কিির উপতস্ি 
িরূত্ব কতমলয় আনজার অপতরহজায্ তিতত্ তহিজালব কজাজ কলর। এই ককজাতিি-19 
অতিমজারীলি, তবতিন্ন নজাগতরক িমজাজ প্রতিষ্জান (তিএিও) এবং স্জাস্্য কমীমী লির 
িংর কযখজালন জন পতরলষবজা উপ�ধি নয়, কিইিব জজায়গজায় বজাত়েলি ওষুি কপৌঁলে 
তিলয়, মজানুষলক হজািপজািজাল� কপৌঁলে তিলয় এবং জরুতর পরজামে্ ও িহজায়িজা 
কলর এনতিতি করজাগীলির িজাহজায্য করলি এতগলয় এলিলে। এলক্ষলরে েততিেজা�ী 
িংস্জালনর িহজায়িজা প্রলয়জাজন যজারজা প্রতিতরিয়জা এবং আলরজাগ্য পতরকল্পনজা বিরী 
এবং কজায্করী করলি িরকজালরর িজালে কজাজ করলব। 

অনকুপ্ররণো প্রেোন�োরী উেোহরণসমূহ:

এনতিতি নজাগতরক িমজাজ এবং করজাগীলির প্রতিতনতিভফভলভপকন্স, 
যজার কিির রলয়লে ক্যজান্সজার ওয়জাতরয়র তফত�তপন্স, যজারজা কমতিতিলনর 
জজািীয় উপলিষ্জা পতরষলি প্রতিতনতিত্ব কলরলে, এবং ককজাতিি-19 
কমজাকজাতব�জায় আপৎকজা�ীন িিজাগুল�জায় অংেগ্হর কলরলে।

িোরকি, ব্ু িজাক্� ফজাউলন্ডেন (কহ�তে ইতন্ডয়জা এ�জালয়ন্স এর 
িিি্য) িজায়জালবটিলির করজাগীলির িহজায়িজা প্রিজান কযমন, পরজামে্ 
গ্হলরর জন্য িতুনরিবিষ্ কহল্প�জাইন, বজা অি্যজাবে্যক ওষিু বজাত়েলি 
কপৌঁলে কিওয়জা তনতচিি করলি কস্ছেজালিবকলির তনলয়জাগ কলর।

রিন আমোকের স্োস্্য ব্যবস্ো সফল হয উন্নভিলোি 
�ভর; রিন িো ব্যে্ হয জীবন ভেকয আমোকের িোর 
মলূ্য ভেকি হয। স�ল স্োস্্য ব্যবস্োর ক�োভিড-19 

প্রভিভরিযো এবং ইউভনিোসো্ল কহলে �িোকরজ সহ রোবিীয স্োস্্য নীভি 
গঠন এবং প্রকযোকগর কষেকরে সংরিোম� এবং অসংরিোম� ব্যোভধকি 
আরিোন্ত করোগীকের অন্তি্ুভতিক� অগ্রোভধ�োর কেওযো উভচি।”
ক�ভনযোর আওযোর ভিউস, আওযোর িকযকসস ক্োবোল এডিোইসোভর �ভমটির সেস্য

#2

GLOBAL CHARTER

ক্োবোল চোরটোর অন ভমভনংফুল ইনিল্ভকমন্ট অফ ভপপল ভলভিং 
উইে এনভসভড, এনসিসিতে আক্রান্ত মরানষু এবং িম্প্রদরায়গুসিতে 
এনসিসি প্রসেসক্য়রার কেত্রে ররাখরার জন্য েেগুসি কমৌসিে নীসে এবং 
িরাধরারণ কেৌশতির েথরা বতি। আন্তজ্রাসেে, আঞ্চসিে, জরােীয় 
এবং স্রানীয় স্ততর স্রাস্্য এবং সবেরাতশর িক্্য পরূতণ এনসিসিতে 
আক্রান্ত মরানষু, সবসিন্ন িম্প্রদরাতয়র মরানষু এবং শসতিশরািী নরাগসরে 
িমরাতজর মরানষু প্রতে্যতেই অপসরহরার,্ আর েরাই সনধর্ারেতদর 
ক্রাবরাি চরার্রারতে িমথ্ন েররার জন্য উৎিরাহ কদওয়রা হতছে।

https://ourviewsourvoices.org/global-charter
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পরোমশ্ #3

তনরজাপত্জা এবং ন্যজায়লক গুরুত্ব তিলয় এনতিতিগুত�র 
তবতনলয়জাগ তবষয়টি তনলয় আবজার িজাবুন
ফজাইন্যজাতন্সং ি্য ক্জাবজা� কমন্স ফর প্যজালন্ডতমক তপ্রলপয়জাি্লনি 
এন্ড করস্পলন্সর ওপর ইতন্ডলপলন্ডন্ট প্যজালন� ফর প্যজালন্ডতমক 
তপ্রলপয়জাি্লনি এন্ড করস্পন্স এবং ি্য তজ20 হজাই-ক�লি� 
ইতন্ডলপলন্ডন্ট প্যজালনল�র মলি ককজাতিি-19 কমজাকজাতব�জায় 
অলনক কিতরলি িহতব� অে্ কযজাগজান কিওয়জা হয় এবং 
িজা “তবপজ্জনকিজালব অপয্জাপ্ত” তবশ্ব পর্য পতরলষবজা 
প্রিজান করজার কক্ষলরে অপ্রিু�।16 একই কেজা এনতিতির 
কক্ষলরেও ব�জা যজায়, যজা এখলনজা পয্ন্ত অকজা�মৃিু্য এবং 
তবক�জাগিিজা িবলেলক ব়ে কজারর, অেচ বি্মজালন তবশ্ব 
স্জাস্্য িহতবল�র 2% এর কম এই খজালি ব্যয় করজা হয়।17

এনতিতি এ�জালয়ন্স অতিমজারী কমজাকজাতব�জায় আন্তজ্জাতিক স্তলর প্রলয়জাজনীয় 
িহতব� তনলয়জাগ করজার তবষলয় প্যজালনল�র িপুজাতরে িমে্ন কলর, িজালে 
অতিমজারী কমজাকজাতব�জায় তনরিবিষ্ তবতনলয়জাগ যজালি একটি তনরিবিষ্ ব্যজাতির জন্য 
তবতছেন্ন ব্যবস্জা বিরী নজা কলর কি তবষলয়ও কজজার কিয়। একটি তবতছেন্ন পন্জা 
ববষম্য এবং অকমর্্যিজার ঝঁুতক আলরজা বজাত়েলয় কিজাল�। তবশ্ব স্জালস্্য িীরস্্জায়ী 
তবতছেন্ন ব্যবস্জায়, কযখজালন অে্ এবং স্জাস্্যকমীমী রজা তনরিবিষ্ ব্যজাতি কমজাকজাতব�জায় 
বজা তনরিবিষ্ জনলগজাষ্ঠীর কিবজায় তনলয়জাতজি, প্রজােতমক স্জাস্্য পতরলষবজা এবং 
এনতিতি প্রতিলরজালি তবতনলয়জালগর বহুমখুী উপকজাতরিজাগুত� িবিলধে িম্যক 
িজাররজা পজাওয়জা িম্ভব নয়। এই অতিমজারী কিতরলি হল�ও এই তেক্ষজা কিয় কয 
কযিব মজানুষ িংরিজামক ব্যজাতিলি আরিজান্ত িজালির এর বজাইলরও এনতিতি 
এবং মজানতিক স্জাস্্য িহ, আলরজা তবসৃ্তি স্জাস্্যিংরিজান্ত চজাতহিজা বি্মজান। 

অপতরহজায্ িম্পি তহিজালব িুস্, েততিেজা�ী এবং উৎপজািনক্ষম 
জনিজািজারলরর ম�ূ্য এবং এনতিতি ও িংরিজামক ব্যজাতির জন্য িতবষ্যি 
ব্যয় এ়েজালনজার কেজা তবলবচনজা কলর, িরকজাতর কনিৃবৃন্দ, অে্ মন্ত্ররজা�য় 
এবং আন্তজ্জাতিক প্রতিষ্জানগুত�র এনতিতিলক পতরকল্পনজার ককন্দ্রস্ল� 
রজাখজার জন্য তবতনলয়জাগ ককিটি পরীক্ষজা করলি হলব। তবতনলয়জাগ ককিটি 
স্জানীয় িংস্জান তনলয়জাগ, রজাজস্ নীতি, উন্নয়লন িহজায়িজা, এবং তনরিবিষ্ 
আন্তজ্জাতিক িংহতি কযমন কহ�ে তিলটেমি কজালনক্টর ক্জাবজা� ফজান্ড, ওয়জাল্্ড 
ব্যজাংক এবং হুলয়র িজালে একলরে এতিটি-এতক্সল�রজাটজালরর (ককজাতিি-19 
িরঞ্জজাম প্রজাতপ্তর উপজায়) মলি্য কজাজ কলর, এিব কক্ষলরে পে কিখজালব।18

এনতিতি এবং ককজাতিি-19 এর কযৌে মহজামজারীর অতিজ্িজার পলর, িরকজার 
এবং আন্তজ্জাতিক িজািজালির জনস্জাস্্য এবং এনতিতি নীতিগুত�র কক্ষলরে 
তবতনলয়জালগর ককিটিলি উললেখলযজাগ্যিজালব উচ্চ-ম�ূ্য িজায ্করজার তবষলয় 
একমি হলি হলব। কটে-কবতনতফট এনজাত�তিলি যজালি উন্নি তনরজাপত্জা ও িঙ্কট 
কমজাকজাতব�জার ক্ষমিজা, এবং ববষম্য হ্জালির ম�ূ্য িঠিকিজালব প্রতিফত�ি 
হয়, িজাই হু অনুলমজাতিি এনতিতির অংেগ্হর আলরজা েততিেজা�ী এবং 
প্রিজাতরি করলি হলব। বজাযু়িষূর কমজালি এবং মজানতিক স্জাস্্য উন্নি করলি 
অনলুমজাতিি নীতিিতু�র অন্তি্ুততির জন্য প্রিজারলরর কজাজ বহুতিন পল়ে 
আলে এবং কগজাষ্ঠীর মজানতিক স্জালস্্যর ওপর এবং িতূষি বজায়যুতুি স্জানগুত�লি 
গুরুির প্রিজাব �ক্ষ্য করজার পর িজা ত্বরজাতবেি করলি হলব। এনতিতি প্রতিকজার 
নীতিগুত�র (যজার কিিলর মজা এবং তেশুর স্জাস্্য, এবং এইচ আইতি, টিতব 
বজা ম্যজাল�তরয়জার ঝঁুতকিম্পন্ন মজানষু অগ্গর্য) তবতনলয়জাগ ককিটিলি আলরজা 
তবসৃ্তি আনষুতগিক স্জাস্্য িতুবিজা এবং জটি�িজা ও ককজা-মরতবতিটির 
প্রতিলরজাি যজা নজাটকীয়িজালব স্জাস্্য পতরলষবজা এবং িংরিজামক ব্যজাতিগুত�র 
ঝঁুতক বজাত়েলয় কিজাল�, এই তবষয়গুত�র তিলকও �ক্ষ্য রজাখলি হলব।.19

অনকুপ্ররণো প্রেোন�োরী উেোহরণসমূহ:

িুটোন এনতিতির ওপর একটি জজািীয় বহুতবিজাগীয় কম্ পতরকল্পনজা বিরী 
করলে, কযখজালন ককজাতিি-19 এ মৃিু্য এবং এনতিতির কিির কযজাগিরূে তচতনিি 
করজা হলয়লে এবং কজারিবিওিজািকু�জার ব্যজাতি এবং িজায়জালবটিলির ঝঁুতকর 
কজাররগুত� প্রতিহি করলি অে্ননতিক পিলক্ষপগুত� তবলবচনজা করজা হলয়লে।

ভফভলভপন্স ককজাতিি-19 অতিমজারীলি িজামজাকজজাি র্লব্যর ওপর কর 
বৃতদ্ অব্যজাহি করলখলে, যজার একটি অংে িতরর্িম িম্প্রিজায়গুত�লি 
কপৌঁেলনজার জন্য ইউএইচতির িজামে্্য বজা়েজালনজার জন্য িজায্ করজা হয়।

িোরিএ 1�জা এতপ্র� 2021 এ শুরু হওয়জা এই আরেবিক বেলরর বজালজলট 
জজািীয় স্জাস্্য পতরলষবজা এবং িসু্জালস্্যর জন্য ব্যয় তদ্বগুলররও কবতে বজাত়েলয় 
2.2 ট্রিত�য়ন টজাকজা (ইউএি $30.1 তবত�য়ন) কলর কিওয়জা হলয়লে। প্রজােতমক, 
আনষুতগিক, এবং তবলেষ স্জাস্্য পতরলষবজা প্রিজালনর িজামে্্য গল়ে িু�লি, 
ন্যজােনজা� কিন্টজার ফর তিতজজ কলট্জা�লক েততিেজা�ী করলি এবং 
স্জাস্্যতবিজান ও বজাযু়র গুরমজান উন্নি করজার খজালি এই অে্ ব্যয় করজা হলব।

#3



জোিীয আরেথি� সংস্োন এবং ইউভনিোসো্ল কহলে 
�িোকরজ অজ্কনর জন্য রেোরে ব্যবস্ো গক়ে কিোলোর 
কষেকরে সহোযিো বৃভধির অঙ্গী�োরক� আমরো স্োগি 

জোনোই। ইউএইচভস আসকলই অকন� েকূরর �োরণ এটি সমস্ত 
মোনকুষর �োকে কপৌােোয নো। অঙ্গী�োর এবং �োকজর কিির ফা ো� 
রকযকে, রিষেণ নো এই ফা ো� পরূণ �রো হকব, িিষেণ পৃভেবীক� 
এনভসভডকি মিৃ এবং ভব�লোঙ্গ হকয রোওযো মোনকুষর িোর বইকি হকব।”
নোইকজভরযোর আওযোর ভিউস, আওযোর িকযকসস 
ক্োবোল অ্যোডিোইসোভর �ভমটির সেস্য

স্োস্্য ব্যবস্োগুভলক� অভিমোরীর আকলোয পনুরোয 
ভবকলেষণ �রকি হকব […] এবং পবূো্িোস পোওযো (এবং 
অপ্রি্যোভশি) িভবষ্যৎ ভবপে ও ঝুাভ�র কমো�োভবলোয 

প্রস্তুি েো�কি এবং আকরো সসু্ ও শভতিশোলী সমোজ গক়ে িুলকি 
আকরো িোকলো পভরকষবো প্রেোন �রকি হকব। […] স্োস্্য ব্যবস্োক� 
নিুন �কর গক়ে কিোলোর অে্ িভবষ্যৎ ভবভনকযোগক� এইসমস্ত 
�োকজ সভরকয কনওযো এবং স্োস্্য সরুষেো ও স্োস্্য প্রচোর িোকি 
প্যোরোলোল ভবভনকযোগগুভলর আকরো িণ্ী�রণ প্রভিহি �রো।” 20 
এলোকযন্স ফর কহলে পভলভস এডি ভসকস্ম ভরসোচ্
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12 | ককজাতিি-19 এর কেলক মুততি এবং আলরজাগ্য�জালির জন্য আন্তজ্জাতিক এনতিতি আল�জাচ্যিূচী

পরোমশ্ #4

স্জাস্্য িুরক্ষজা এবং অতিমজারীর প্রস্তুতি তকিজালব 
পতরমজাপ করজা হলব িজা পুনরজায় িংজ্জাতয়ি করুন 
িজাি্ এবং মজাি্ মহজামজারীর মি, ককজাতিি-19 আলরজা 
একবজার কিতখলয় তিলয়লে কয কযলকজান স্জাস্্য িঙ্কলট 
এনতিতি করজাগীলির ঝঁুতক কবতে এবং একজাতিক 
এনতিতিলি আরিজান্ত মজানুলষর ঝঁুতক িবলচলয় কবতে। 
কযমন, তবতিন্ন েঙৃ্খ�জাবদ্ ম�ূ্যজায়ন এবং িে্য তবললেষর কেলক কিখজা কগলে 
কয অতিতরতি কমজাটজা মজানুষ যজালির উচ্চ রতিচজাপ ও িজায়জালবটিলির িজালে, 
কজারিবিওিজািকু�জার ও কমটজাবত�ক ব্যজাতি যতুি আলে, ককজাতিি-19 ও ইনফু্লয়ঞ্জজা 
িহ অন্যজান্য িজাইরজা� িরিমলর িজালির গুরুির অিসু্িজা, হজািপজািজাল� িরিবি 
হওয়জা এবং মিুৃ্যর ঝঁুতক িজাি গুর পয্ন্ত কবতে।21 22 একইিজালব, িজামজাক 
কিবনকজারীলির ক্যজান্সজার, কজারিবিওিজািকু�জার ব্যজাতি এবং ফুিফুলির ব্যজাতির মি 
একজাতিক এনতিতিলি আরিজান্ত হওয়জার ঝঁুতক অলনক কবতে, িজালে এও কিখজা 
কগলে কয ককজাতিি-19 এ এলির পতররতি িয়জাবহ হওয়জার িম্ভজাবনজাও অলনক কবতে। 
যজারজা মজাত়ের করজালগ কিজালগ ককজাতিি-19 এ িজালির পতররতিও িয়জানক হলি পজালর 
এবং এলির মিুৃ্যর ঝঁুতক নয় গুর পযন্্ত, ইনলটনতিি ককয়জার ইউতনলট িরিবির 
ঝঁুতক চজার গুর পয্ন্ত এবং এতিলটেি কিন্টিল�েলনর ঝঁুতক পঁজাচ গুর পযন্্ত কবতে।23 

আজ পয্ন্ত, হুলয়র কহ�ে ইমজালজ্তন্সর স্তম্ভ ইন্টজারন্যজােনজা� কহ�ে করগুল�েন্স 
এবং ক্জাবজা� কহ�ে তিতকউতরটি ইনলিক্স, এনতিতির প্রজািি্ুজাব জনলগজাষ্ঠী 
এবং িম্প্রিজায়গুত�লক কী পতরমজার অপ্রলয়জাজনীয় ঝঁুতকর মুলখ কঠল� কিয় 
িজা তবলবচনজা কলরতন। স্জাস্্য ব্যবস্জা েততিেজা�ী কলর কিজা�জার �লক্ষ্য, তবতিন্ন 
িরকজালরর কিির হয় একটি স্জাস্্য িরুক্ষজা পন্জা নয় ইউএইচতি পন্জা গ্হর 
করজার প্রবরিজা কিখজা কগলে, তকন্তু এই পন্জাগুত�লক কখলনজাই স্িন্ত্র তবকল্প 
তহিজালব কিখজা উতচি নয়।24 নীতিতনিজ্াররকজারীরজা ইউএইচতি প্রিজালনর দ্বজারজা, 
এনতিতি িহ অনুরূপ ঝঁুতকর কজাররগুত�র ওপর কজাজ কলর মহজামজারীর 
ঝঁুতক িজামজা� কিওয়জার এবং প্রেতমি করজার িলুযজাগ হজািেজা়েজা কলরলে। যতিও 
তবশ্ব ব্যজাংক এবং হু মজানব িম্পলির িজাররজায় জনস্জাস্্যলক অে্ননতিক 
িম্পি তহিজালব েনজাতি কলরলে, এটি এখলনজা রজাজননতিক মজানতিকিজায় 
বি� আনজার কক্ষলরে তবশ্বব্যজাপী কিমন জনতপ্রয়িজা �জাি কলরতন। 

কযলহিু িজািজারর ঝঁুতকর কজাররগুত� (িজামজাক ও মজািক কিবন, বজায়িুষূর, 
েজারীতরক তনত্রিয়িজা এবং অস্জাস্্যকর ও অতি-প্রতরিয়জাজজাি খজাবজার ও 
পজানীয় গ্হর) িরূ করজার মজাি্যলম প্রজায় অলিক্ এনতিতির প্রতিলরজাি িম্ভব, 
িরকজার, আন্তজ্জাতিক প্রতিষ্জান এবং প্রস্তুতি রিমলক কিইিব িম্প্রিজায়গুত�লক 
তচতনিি করলি হলব যজালির এইিক� ব্যজাতিলি আরিজান্ত হওয়জার ঝঁুতক, 
যজা িতবষ্যৎ মহজামজারীর িম্ভজাবনজা বজাত়েলয় কিজাল�, িবলচলয় কবতে। 

কজালজই, পযল্বক্ষর এবং জজািীয় অতিমজারীর প্রস্তুতি এবং কমজাকজাতব�জা 
করজার িজামলে্্যর তনয়তমি তপয়জার তরতিউলয় এনতিতি িূচকগুত�র 
অন্তি্ুততি অি্যজাবে্যক। ক্জাবজা� কহ�ে তিতকউতরটি ইনলিলক্স তকিজালব 
এনতিতিগুত�লক যতুি করজা হলব িজা ম�ূ্যজায়লনর কজাজ শুরু হলয়লে এবং 
এগুত�লক িম্ভজাব্য অতিমজারী চুততির পতরলপ্রতক্ষলি আল�জাতচি প্রস্তুতির 
আন্তজ্জাতিক ম�ূ্যজালররও অন্তি্ুতি করলি হলব। উিজাহররস্রূপ, এনতিতি 
আন্তজ্জাতিক পযল্বক্ষর কজাঠজালমজার অিীলন কয িে্য হুলক জজানজালনজা 
হলয়লে কিগুত� এই উলদেলে্য ব্যবহজার করজা কযলি পজালর। তিন্ন অবস্জার 
কক্ষলরেও, স্জাস্্য ব্যবস্জার উন্নতি এবং এনতিতি প্রতিলরজাি নীতি িংরিজান্ত 
তিদ্জান্তগুত� অবগি করলি এনতিতির প্রজািি্ুজাব এবং ঝঁুতকর কজারর 
িংরিজান্ত িে্য স্জাস্্য পতরচজা�ক িে্য ব্যবস্জার অন্তি্ুতি করলি হলব।

অনকুপ্ররণো প্রেোন�োরী উেোহরণসমূহ:

অতিতরতি কমি এবং ককজাতিি-19 এ জনিংখ্যজার ঝঁুতকর কিির কযজাগিূরে 
তচতনিি করজার ফল�, মোর�থিন রুতিরোক্রে সূ্�িজা িংরিজান্ত নিুন নীতি কজায্করী 
করজা হলয়লে। ইউলকলি, এক িৃিীয়জাংলেরও কবতে ককজাতিি-19 আরিজান্তলির 
কজািপজািজাল� িরিবির কজারর েজারীতরক কজাজকলম্র অিজাব এবং অতিতরতি ওজন 
বল� িলর কনওয়জা কযলি পজালর।25 
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পরোমশ্ #5

স্জালে্র দ্বন্দ্ব এবং ক্ষমিজার অিজামঞ্জলি্যর প্রতিকজার করুন
ক্ষমিজার িজারিজাম্যহীনিজা এবং িম্পলির ককন্দ্রীকরর 
কয তিদ্জান্ত-গ্হলর অন্যজায়িজালব প্রিজাব কফ�লি েজালক, 
অতিমজারীটির ফল� িজার েনজাতিকরর দ্রুিির হলয়লে। 
স্ল্পলময়জািী অে্ননতিক স্জাে্লক জনস্জালস্্যর কচলয় এতগলয় 
রজাখজার মূ�্য জীবন এবং জীতবকজা তিলয় তিলি হলয়লে।
কিে এবং িম্প্রিজায়, উিয় কক্ষলরেই, ককজাতিি-19 টিকজার পক্ষপজািিষু্ 
তবিরর অতিমজারী কমজাকজাতব�জায় তনরলপক্ষিজা তনতচিি করলি আলরজা 
েততিেজা�ী আন্তজ্জাতিক পতরচজা�ন ব্যবস্জার প্রলয়জাজনীয়িজা স্পষ্ কলর। 
উপরন্তু, পতরলবেগি ক্ষয় এবং িষূর অকু্ষণ্ণ েজাকল�, পতৃেবী জ�বজায়ু 
পতরবি্ন, জীবনবতচলরে্য িজােন, জলুনজাটিক ব্যজাতির িংরিমর এবং 
এন্টিমজাইলরিজাতবয়জা� প্রতিলরজািেততির মি পতরহজারলযজাগ্য স্জাস্্য িরুক্ষজা 
ঝঁুতকর িম্খুীন হলব। এলির মলি্য প্রলি্যকটিই মনষু্যত্ব-িংরিজান্ত এবং 
অে্ননতিক এমন িঙ্কট িষৃ্টি করলি িংকট যজার ব্যজাতপ্ত অিূিপব্ূ। 
একটি অতিমজারী চুততি স্জাস্্য িংরিজান্ত ঝঁুতক প্রেমন এবং তবশ্বব্যজাপী জন 
পলর্যর জন্য জজািীয় ও আন্তজ্জাতিক িংস্জানগুত�লক ব্যবহজার করলি 
উন্নি পতরচজা�নব্যবস্জার িলুযজাগ প্রিজান কলর। এরপলরও যজা হলছে িজাই 
হলি তিল� চ�লব নজা, স্জাস্্যলক িবলেলক কবতে গুরুত্ব তিলি হলব।

পতরচজা�নজা এবং প্জালনটজাতর কহ�ে িংরিজান্ত আলরজা তবসৃ্তি কজাঠজালমজাগি 
প্রশ্ন বজাতক রলয়লে। িমস্ত মহজালিে কেলক িংগতৃহি ককি টেজাতিগুত� স্পষ্ 
কলর িুল�লে কয স্জালস্্যর জন্য ক্ষতিকর এমন ইন্ডজাস্ট্রিগুত� - কযমন 
অতি-প্রতরিয়জাজজাি খজাি্য ও পজানীয়, মজািক, িজামজাক এবং িষূরকজারী পর্য 
- করিিজা এবং তিদ্জান্তগ্হরকজারীলির ওপর অতনষ্কর প্রিজাব কফ�লি এই 
অতিমজারীর িুলযজাগ তনলয়লে।26 ক্ষমিজার এইিক� ববষম্য প্রতিকজার করজা 
কয কিখজাতন জরুতর িজা অতিমজারী বুতঝলয় তিলয়লে এবং আলরজা িজাল�জািজালব 
জনগলরর স্জাে্ রক্ষজা করজা ও িজালির স্জাস্্য িংরিজান্ত িমি্যজা িমজািজান 
করজার জন্য জনিজািজারলরর িজালে কেজা ব�জার িলুযজাগ কলর তিলয়লে। 

কযিমস্ত ইন্ডজাস্ট্রি এবং ককজাম্পজাতনগুত�র কজাযপ্্ররজা�ী ও পর্য স্জালস্্যর জন্য 
ক্ষতিকর, িজালির রজাজননতিক প্রিজালবর ওপর নজর রজাখলি হলব এবং িজা 
কলঠজারিজালব িীতমি করলি হলব। আলরজা িজাল�জা পতরচজা�নব্যবস্জা দ্বজারজা 
িরকজারলক েততিেজা�ী কলর িু�লি হলব যজালি “করি ্টু ি্য বটম” নীতি 
প্রি্যজাহজার করজা যজায়, িীমজালন্ত কর িংরিজান্ত ফঁজাকগুত� বধে করজা যজায়, 
স্জালস্্যর পলক্ষ ক্ষতিকর পর্যগুত�র উপর কর বিজালনজা হয় ও স্জালস্্যর 
পলক্ষ ক্ষতিকজারক পর্যগুত� কেলক িি্ুতক িুল� কনওয়জা হয়, এর কিির 
আলে কিইিব পর্য কযগুত� িজামজাক, মজািক, অতি-প্রতরিয়জাজজাি খজাি্য 
ও পজানীয় এবং জীবজাশ্ম জ্জা�জাতন উপপজািন এবং তবরিীলি উৎিজাহিজান 
কলর। এলি যজা আয় ও িঞ্চয় হলব িজা িতবষ্যৎ অতিমজারীর তবপযল্য়র 
ঝঁুতক কমজালি এবং েততিেজা�ী স্জাস্্য ব্যবস্জা গল়ে িু�লি -স্জাস্্য িরুক্ষজা 
এবং স্জাস্্য রক্ষজাকজারী পর্য ও জনপতরলষবজার কজালজ �জাগজালি হলব।

অনকুপ্ররণো প্রেোন�োরী উেোহরণসমূহ:

এই অভিমোরীটি প্্যোকনটোভর স্োকস্্যর কষেকরে  
সমোধোনগুভলক� ত্বরোভবিি �করকে:

অতিমজারীর প্রিলগি প্রস্তজাব কিওয়জা হলয়লে কয, ইউকরোভপযোন ইউভনযন জ�বজাযু় 
িংরিজান্ত �ক্ষ্য পূরলরর জন্য একটি আইতন কজাযপ্্ররজা�ী গ্হর করলব এবং প্রেম 
কজাব্ন তনউট্জা� মহজালিে হলব, উললেখ করজা হয় কয “এই িেক িকল�র স্জাস্্য, 
ক�্যজার এবং িমৃতদ্র স্জালে্, প্যজাতরি এতগ্লমলন্ট করজা অগিীকজারগুত� বজাস্তবজাতয়ি 
করজার আিে্ িময়।27 ইউলরজাতপয়জান ইউতনয়ন ইনস্টিটিউেলন্সর অিৎ উপজালয় 
আইতন িলুযজাগ �জালির উলদেলে্য কযলকজালনজারকম কম্কজালন্ডর ওপর নজরিজাতর 
করজার জন্য ও িজা প্রকজাে করজার জন্য একটি ট্জান্সপজালরতন্স করতজটেজার আলে।28

প্যোভসভফ� আইল্যোকডি, রজাচতরি খজাি্যজাি্যজাি তফতরলয় আনজার এবং আমিজাতনকৃি 
অস্জাস্্যকর পর্য গ্হর কমজালনজার জন্য িীষরিজালব কচষ্জা করজা হলছে। ভফভজর 
মি একটি কিলে কযখজালন মূ�ি এনতিতিলি অকজা�মৃিু্যর কজারলর মজারে 16% 
মজানলুষর বয়ি 55 এর কবতে, িরকজার, উিজাহররস্রূপ, স্জাস্্যকর খজালি্যর িরবরজাহ 
তনতচিি করলি �কিজাউলন অতিবজািীলির কিির বীজ তবিরর কলর।

নোভম্বযো, জোভম্বযো, সোউে আভরি�ো এবং ভসকযরো ভলওকনকি পুষ্টিকর খজাি্য 
িরুক্ষজা এবং িজাহিী জীতবকজা প্রচজালরর উলদেলে্য, েহুলর বতস্তর বজাতিন্দজারজা 
স্জানীয় উি্যজানপজা�ন ও পজারমজাকজা�চজালর িহজায়িজা �জাি করলে।29 

কবোকগোটো, প্যোভরস এবং লডিকন, মজানষুজনলক িতরিয় রজাখলি এবং গরপতরবহলন 
তি়ে কমজালি কময়ররজা িরুতক্ষি বজাইিজাইলক� ক�লনর কনটওয়জালক্ তবতনলয়জাগ 
করলেন। এর একটি িুস্ পজাশ্্বপ্রতিতরিয়জা হ�, এলি এনতিতির পঁজাচটি মুখ্য ঝঁুতকর 
কজারলরর িইুটি- বজাযু়িষূর ও ব্যজায়জালমর অিজালবর তিলক নজর কিওয়জা হয়।

#5



© Shutterstock



ককজাতিি-19 এর কেলক মুততি এবং আলরজাগ্য�জালির জন্য আন্তজ্জাতিক এনতিতি আল�জাচ্যিূচী | 15

এনভসভডকি আরিোকন্তর ভবকশষিোকব ঝুাভ�প্রবণ। 
বহুকষেকরে এনভসভড ভনণ্য �রো রোযনো বকল এর সম্ণ্ূ 
ব্যোভপ্ত অজোনো েো�কি পোকর। �োকজই, ক�োভিড-19 

কমো�োভবলোয এনভসভড প্রভিকরোধ এবং ভনযন্ত্রকণর এ�টি অপভরহোর্ 
িূভম�ো রকযকে। ক�োভিড-19 প্রভিভরিযোক� রভে এনভসভড প্রভিকরোধ 
এবং পভরচোলনো অন্তি্ুতি �রোর উপকরোগী �কর কিোলো নো হয, আমরো 
অকন� মোনষুক� সং�কটর চরম সম্ভোবনোয সহোযিো �রকি ব্যে্ হকব।”33

ডক্টর হোন্স কহনভর ভপ কু্জ, হু ভরভজওনোল ভডকরক্টর ফর ইউকরোপ।

স্তম্ভ 2 
প্রভিকরোধ: প্রস্তুতির পে তহিজালব 
জনস্জাস্্যলক অগ্জাতিকজার তিন
িুস্ জনগর হ� িুরক্ষজা, িঙ্কলটর কমজাকজাতব�জা করজার ক্ষমিজা, 
স্জাস্্যিংরিজান্ত ঝঁুতকর প্রস্তুতি এবং অে্ননতিক তবকজালের মূ� 
তিতত্। কজালজই অতিমজারী কমজাকজাতব�জা, আলরজাগ্য এবং িতবষ্যৎ 
প্রস্তুতির অংে তহিজালব স্জাস্্য উন্নয়ন, এনতিতি প্রতিলরজাি, করজাগ 
তনি্জারক পরীক্ষজা এবং করজাগ তনর্লয় তবতনলয়জাগ করজা অি্যন্ত 
জরুতর। ঝঁুতকপ্রবর কগজাষ্ঠীগুত�র প্রতি অতিতরতি মলনজালযজাগ 
কিওয়জা এবং করজাগ তনর্জায়ক ফঁজাকগুত� পূরর করজা এমন উলপতক্ষি 
একটি তবষয় যজার ওপলর যি দ্রুি িম্ভব কজাজ শুরু করজা উতচি, 
কজারর েীগ্ করজাগ তনর্য় করলি পজারল� পরবিীমী  জটি�িজা ও 
ককজামরতবতিটি আটকজালনজা িম্ভব।30 উিজাহররস্রূপ, িজায়জালবটিলি 
আরিজান্ত অলি্লকর কবতে প্রজাপ্তবয়লস্কর করজাগ তনর্য় করজা হয়তন 
এমনতক উেয়িম্পন্ন কিেগুল�জালিও উচ্চরতিচজালপ আরিজান্ত 
প্রতি পঁজাচ জলন্য মজারে একজন তচতকৎিজািীন। উচ্চ রতিচজাপ, 
িজায়জালবটিি এবং/বজা িীষ্স্জায়ী তকিতনর করজালগ আংরিজালন্তরজা 
পতরলষবজা পজাওয়জার কক্ষলরে বজািজার িম্ুখীন হলয়লে এবং অতিমজারীর 
িমলয় িজালির উপিগ্গুত� আলরজা গুরুির হলয়লে, প্রজায়েই এর 
িজালে যুতি হলয়লে আয় এবং কম্িংস্জালন উললেখলযজাগ্য ক্ষতি 
এবং বজা়েলি েজাকজা স্জাস্্য ও অে্-িজামজাতজক ববষম্য।31 32
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পরোমশ্ #6

প্রতিলরজালির মুখ্য তবষয়
িতবষ্যি িঙ্কলটর ঝঁুতক কমজালনজার জন্য এবং েততিেজা�ী 
স্জাস্্য পতরলষবজা গঠলনর জন্য, অতিমজারী, নীতিগুত�র 
নিুন িষৃ্টিিতগি কেলক তবললেষর এবং আমূ� পতরবি্ন 
আবতে্যকিজা স্পষ্ কলর িুল�লে। ককজাতিি-19 এবং এনতিতি, 
উিয়ই, মজানুষ এবং কিেগুত�র িবলচলয় মূ�্যবজান িম্পি 
- িজালির মজানুলষর উদ্জাবনীক্ষমিজা, িৃজনেী�িজা এবং 
উৎপজািনক্ষমিজার তনতরলখ, তবধ্ংিী ক্ষতির প্রিীক।
কনিৃবনৃ্দলক অগ্জাতিকজার প্রজাপ্ত তবষয়গুত�র প্রলয়জাজলন পতরবি্ন করলি হলব, 
যজালি িসু্ির জনিংখ্যজা, িলগি ব্যজাতি প্রতিলরজালি িংস্জান এবং তবতনলয়জাগলযজাগ্য 
রজাজননতিক ম�ূিন অজ্ন করজা যজায়। আলরজাগ্য নীতিগুত�লি িমজাজ এবং 
পতরলবলের উন্নয়লনর স্জালে্র পতরবি্ন আলন্ত হলব যজা স্জাস্্য ও িসু্িজা উন্নি 
কলর। যজা িবলচলয় জরুতর িজা স্জাস্্য মন্ত্ররজা�লয়র আওিজার বজাইলর, এর িজালে 
অে্নীতি, বজাতরজ্য, পতরলবে, েততি, পতরবহন, নগলরজান্নয়ন, কৃতষ এবং খজাি্য 
ব্যবস্জা জত়েলয়, িজাই কনিৃত্বলক িরকজালর েীষস্্জানীয় হলি হলব। এর কিির 
রলয়লে আইন এবং তনয়লমর প্রলয়জাগ যজা তবতিন্ন এনতিতি প্রতিলরজালি িজাশ্রয়ী 
বল� প্রমজাতরি হলয়লে - প্রমজান-তিতত্ক হু দ্বজারজা অনলুমজাতিি হস্তলক্ষলপর কিট।34 

জনিজািজারলরর স্জাস্্য বজজায় রজাখজা এবং উন্নি করজার ফল� িতবষ্যলি 
স্জাস্্যিংরিজান্ত তবপি তনয়ন্ত্রর করজা যজালব এবং িতবষ্যি িঙ্কলটর ম�ূ্য হ্জাি 
পজালব। িজামজাক কিবন, অস্জাস্্যকর আহজার ও অপযজ্াপ্ত ব্যজায়জাম (অতিতরতি 
ওজন ও সূ্�িজা) এবং বজাযু়িষূলরর প্রলকজাপ িহ এনতিতির তবতিন্ন মুখ্য 
কজাররগুত� ককজাতিি-19 এ গুরুির অিসু্িজা এবং মররেী�িজার ঝঁুতক 
বজাত়েলয় কিজাল�। ব্যজাতির প্রজািি্ুজালব এনতিতি কিেগুত�লক অপ্রলয়জাজনীয় 
ঝঁুতকর মুলখ কঠল� তিলয়লে, তকন্তু অলনক এনতিতিই কজায্করিজালব প্রতিলরজাি 
করজা িম্ভব। িজামজাক, বজাযু়িষূর এবং আহজার-িংরিজান্ত এনতিতির কজারলর 
বি্মজালন প্রতি বের তবেরজলু়ে আনুমজাতনক প্রজায় আতে �জাখ অকজা�মিুৃ্য 
রলট, আলরজা তিতরে �ক্ষ মৃিু্য রলর মজািক কিবলনর কজারলর। ব্যয়বহু� 
জটি�িজা ও ককজামরতবতিটি িহ, এই মজানুষ-িংরিজান্ত ও অে্ননতিক খরলচর 
কবতেরিজাগটজাই পরীতক্ষি এবং প্রমজাতরি নীতি গ্হলরর মজাি্যলম এ়েজালনজা িম্ভব।35

তবতিন্ন কিলে, অতিমজারীটি গুরুত্বপর্ূ নীতি পতরবি্নগুল�জার কক্ষলরে 
অনরুটলকর কজাজ কলরলে; কযমন, অস্জাস্্যকর খজাবজালরর প্যজালকলটর িজামলন 
িজাবিজানবজারীর প্রবি্ন, েহরগুত�লি িতরিয় পতরবহলর িহজায়িজা, িজামজাক ও 
তচতনজজাি তমষ্টি পজানীলয়র ওপর কর প্রবি্ন, তেল্পজজাি ট্জান্স ফ্যজালটর ওপর 
িরকজাতর তনলষিজাজ্জা, খুচলরজা তবলরিিজালির মজািক তবতরির ওপর তবতিতনলষি, 
তবি্যজা�য়গুত�লি জজাঙ্ক ফুলির প্রচজার ও তবতরির ওপর িরকজাতর তনলষিজাজ্জা 
এবং বজাযু়িষূর রুখলি িঠিক পিলক্ষপ গ্হর। তকেু আন্তজ্জাতিক িংস্জা নিুন 
ওয়জান কহ�ে এন্ড প্্যজালনলটজাতর কহ�ে পন্জা বিরী করলে যজার কিির এনতিতি 
প্রতিলরজািকজারী নীতিগুত� রলয়লে; কযমন, হুজ ম্যজাতনলফলটেজা ফর এ কহ�তে 
তরকিজাতর36 এবং ি্য ইউলরজাতপয়জান ইউতনয়জান্স তবটিং ক্যজান্সজার প্্যজান।37

অনকুপ্ররণো প্রেোন�োরী উেোহরণসমূহ:

কযিব তেশু ও প্রজাপ্তবয়স্কলির ওজন মজারেজাতিতরতি কবতে িজালির কিির 
িজামঞ্জি্যহীনিজালব ককজাতিি-19 ককি পতর�তক্ষি হওয়জায়, কমভসি�োন কস্টস অফ 
ওসিো�ো এডি কটোবোক্ো 2020 কি ককজালনজা প্রজাপ্তবয়স্ক িলগি নজা েজাকল� 18 বেলরর 
কম বয়িীলির কজালে জজাঙ্ক ফুি ও তচতন কিওয়জা তমষ্টি পজানীলয়র তবতরির উপর 
িরকজাতর তনলষিজাগজা জজাতর কলরলে, এবং আলরজা কবতে রজাজ্য এই তনলষিজাজ্জা কমলন 
চ�জার পতরকল্পনজা করলে। কমভসিক�োকি প্যজালকলজর িজামলন িিক্বজাি্জা প্রিে্ন 
করজার একটি জজািীয় আইন, যজা ভচভলকি ইতিমলি্য প্ররীি আইলনর আিল� বিরী, 
2020 এর অক্টবলর কজায্করী হয়, কযখজালন কযিব খজাবজালর অতিতরতি তচতন, ফ্যজাট 
(িংপৃতি ও ট্জান্স ফ্যজাট), ক্যজাল�জাতর ও কিজাতিয়জাম যুতি আলে, িজালির প্যজালকলজ 
কজাল�জা েজামজালনজার তচনি েজাকজা আবে্যক। কজাল�জা েজামজালনজার তচনিযতুি ককজালনজাতকেু 
তবি্যজা�য়গুত�লি তবতরি বজা প্রচজার করজা যজালব নজা, যজা তেশুলির আলরজা িরুতক্ষি কলর।

�োকম্বোভডযো, এসওযোটিভন, জরজথিযো, জড্ন, মোযোনমোর, সোরভবযোওরেীলঙ্কোিজালির 
জজািীয় ককজাতিি-19 প্রতিতরিয়জা ও আলরজাগ্য পতরকল্পনজায় িজামজাক 
তনয়ন্ত্রর পিলক্ষলপর গুরুত্ব ও প্রজািতগিকিজা এবং/বজা কটজাবজালকজা কলট্জাল� 
করেমওয়জাক্ কনলিনেলনর প্রলয়জাগ তবলেষিজালব উললেখ কলরলে।
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পরোমশ্ #7

উন্নিির িজামজাতজক িুরক্ষজার মজাি্যলম 
ববষলম্যর তবরুলদ্ যুদ্ করুন 
ববষলম্যর কমজা়ে রুতরলয় কিওয়জার জন্য কনিৃত্ব প্রলয়জাজন। তবতিন্ন 
আে্-িজামজাতজক কগজাষ্ঠী ও িম্প্রিজায়গুত�লি ককজাতিি-19 এর 
পক্ষপজািিষু্ প্রিজাব স্জাস্্যলক্ষলরে প্রেস্ত ফঁজাকটজা িজামলন তনলয় 
এলিলে।38 প্রজাতন্তক ও বতঞ্চি কগজাষ্ঠীগুত�লি িুস্ আয়ুষ্জাল�র 
ফজারজাক এনতিতিজতনি ঝঁুতকর কজাররগুত�র িজামঞ্জি্যহীন 
প্রলকজাপ এবং স্জালস্্য কজাঠজালমজাগি বজািজা প্রকজাে কলর যজা 
ককজাতিি-19 ও এনতিতির কযৌে মহজামজারীলক চজাত�ি কলরলে।. 
ককজাতিি-19 ববষম্যগুত�লক িীব্ির কলর কিজাল� যজার ফল� তকেু মজানুষ কয 
ককজান িঙ্কলটই, িজা অতিমজারী, িংরষ্ বজা জ�বজায় ুপতরবি্লনর প্রিজাব যজাই 
কহজাক নজা ককন, উচ্চির ঝঁুতকর িম্খুীন হয়। এইচআইতি/এইিলির িজালে 
�়েজার চজার িেলকর অতিজ্িজা পে কিতখলয়লে: স্জাস্্যলক্ষলরে ফঁজাক পরূলরর 
জন্য নীতির প্রলয়জাগ, িম্প্রিজায় িহজায়িজা ও আন্তজ্জাতিক িহলযজাতগিজা এবং 
প্রলি্যকলক িমজান গুরুত্ব কিওয়জাই অতিমজারীর অবিজান রটজালনজার একমজারে পে।

িরকজার এবং আন্তজ্জাতিক স্জাস্্য ও উন্নয়ন কগজাষ্ঠীলক কিইিব ববষম্যগুত� 
েনজাতি করলি হলব কযগুত� কজারজা িসু্ পতরলবে, স্জাস্্য পতরলষবজা ও িজালির 
চজাতহিজা পরূরকজারী কিবজা পজায় এবং কিিব কেলক বতঞ্চি ও তপতেলয় রলয়লে িজা 
বহৃিজাংলে তনিজ্ারর কলর। প্রলি্যকলক আলরজালগ্যর জন্য এক জজায়গজায় তনলয় 
এলি, আইন, নীতি ও প্রলি্যকলক তনরজাপত্জা িজালনর জন্য পতরকতল্পিিজামজাতজক 
িরুক্ষজা কপ্রজাগ্জামগুত�র দ্বজারজা এইিব বজািজাগুত�লক িজােলি হলব। এর মলি্য 
আলে িজাতরর্্য, করতিজম, িক� প্রকজার অপুষ্টি (মজারেজাতিতরতি ওজন ও 
সূ্�িজা39 িহ), অিরুতক্ষি কমি্ংস্জান, িব্ু� তেক্ষজা ও বজািস্জান এবং 
তনরজাপত্জাহীন বজা িতূষি পতরলবে এমনতক স্জাস্্য পতরলষবজা �জালি বজািজা।

অনকুপ্ররণোমলূ� উেোহরণ:

ওকযলস সর�োর িজালির আলরজাগ্য পতরকল্পনজায় একটি পক্ষপজািেনূ্য 
ককন্দ্রস্� রজাখজায় মলনজাতনলবে কলরলে, ি্য ওলয়�ি কহ�ে ইকুইটি টে্যজাটজাি 
তরলপজাট্ উলি্যজাগ (িতব্উএইচইএিআরআই) কনওয়জার মজাি্যলম যজার 
নজাম: ক�োভিড-19 এর মজবতু প্রভতভরিযো ও আররোর্যের ক�ন্দ্রস্থরে স্োস্থযে 
ভিররেক্ষতো স্থোেি: ওরযেরে েবোর জিযে েমৃদ্ধ জীবি ্ঠি।40

করসব েকুবো্িলিোগুভল আমোকের ক�োভিড কমো�োভবলোয 
বোধো সষৃ্টি �করকে, কসগুকলো বোে ভেকয এ�টি সমোজ 
রূপোযকণ আমরো এ� মহূুি্ও নষ্ট �রকি পোরব নো।”

অধ্যোপ� স্যোকড্ো গোকল, কবোস্ন ইউভনিোরসথিটি ্ুল অফ পোবভল� কহলকের ভডন।
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স্তম্ভ 3 
স্োস্্য ব্যবস্ো: ন্যজায্য এবং িতবষ্যি 
উপলযজাগী
পূব্বিীমী  মহজামজারী তবলেষর কলর এই তিদ্জালন্ত আিজা যজায় কয 
কজায্করী জজািীয় স্জাস্্য ব্যবস্জাই প্রেম প্রতিলরজাি। স্জাস্্য ব্যবস্জায় 
করতিত�লয়ন্স এর িংজ্জা হ� "স্জাস্্য কমীমী , প্রতিষ্জান এবং 
জনিজািজারলরর িঙ্কলটর জন্য প্রস্তুি হওয়জা ও কজায্করীিজালব 
িঙ্কট কমজাকজাতব�জা করজার; িঙ্কট কিখজা তিল� মূ� কজাজগুত� 
জজাতর রজাখজার; এবং, িঙ্কটকজাল� প্রজাপ্ত তেক্ষজার দ্বজারজা অবগি 
েজাকজার, প্রলয়জাজলন পুনগ্ঠন করজার িজামে্্য"।41 যতিও এই িংজ্জা 
অপ্রি্যজাতেি ব্যজাতি এবং তবপয্য় প্রিলগি প্রলযজাজ্য, এনতিতির 
মহজামজারী িংরিজান্ত িংরিমর তবশ্বব্যজাপী মৃিু্য ও ব্যজাতির মূ� কজারর 
হলয় িঁজা়েজালছে। ককজাতিি-19 এর কজারলর তবশ্বব্যজাপী অি্যজাবে্যক 
এনতিতি পতরলষবজায় কয তবপু� তবপয্য় কিখজা তিলয়লে িজালি 
প্রমজার হয় কয আন্তজ্জাতিক কগজাষ্ঠীগুত� পূব্বিীমী  মহজামজারগুত� 
কেলক ককজান তেক্ষজাই কনয়তন বজা স্জাস্্য ব্যবস্জায় িরকজালরর 
জজািীয় তবতনলয়জালগ িজার ককজান প্রতিফ�নও কিখজা যজায়তন।
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ভচরে 2: করসব কেশ এনভসভড পভরকষবো কিকঙ প়েোর �েো জোনোকছে। 

িরূে: Who.int

িতবষ্যৎ স্জাস্্যিংরিজান্ত তবপিগুত�র জন্য প্রস্তুি েজাকলি হল� 
স্জাস্্য ব্যবস্জার বহৃৎ জনিংখ্যজার স্জাস্্য ঝঁুতকর মুলখ কঠল� নজা তিলয় 
কেউলয়র মি আিজা তবপ�ুিংখ্যক রটনজার দ্রুি কমজাকজাতব�জা করজার 
িজামে্্য েজাকজা আবে্যক। এটি চজা�ু করজার জন্য, অিীলি িবলক্ষলরে 
উলপতক্ষি এনতিতি িহ িব অবস্জার জন্য একটি িজামতগ্ক 
প্রজােতমক স্জাস্্যপতরলষবজার ওপর তিতত্ কলর, স্জাস্্য ব্যবস্জাগুত�লক 
আলরজা েততিেজা�ী ও তনরলপক্ষিজালব গল়ে িু�লি হলব।

ককজাতিি-19 ব্যবস্জা ও িজামে্্যগুত�র িগিরুিজা এবং এনতিতি 
অি্যজাবে্যকীয় পতরলষবজা, জনস্জাস্্য, ব্যজাতি প্রতিলরজাি ও স্জাস্্যলক্ষলরে 
উন্নয়লন িীরস্্জায়ী িংস্জালনর অিজাব স্পষ্ কলর িুল�লে। প্রজায় 
িমস্ত কিলে এনতিতি পতরলষবজাগুত�লি করতিত�লয়লন্সর অিজাব 
কিখজা কগলে, যজা অগি প্রতিস্জাপন বজা িজায়জাত�তিলির মি বিনতন্দন 
ও জীবনিজায়ী, উিয় কজালয্জাপ্রনজা�ীলিই গুরুির িজাগিলনর 
দ্বজারজা তচতনিি হলয়লে। যি দ্রুি িম্ভব পূর্ পতরলষবজা চজা� ুকরজা 
আবে্যক। িরকজারগুত�লক িতবষ্যৎ িঙ্কলটর ঝঁুতক কমজালি হলব 
ও কগজাষ্ঠী করতিত�লয়ন্স গঠন করলি হলব এবং স্জাস্্য উন্নয়ন, করজাগ 
তনর্য়কজারী পরীক্ষজা, করজাগ তনর্য়, পুনবজ্ািন এবং উপেমকজারী 
পতরলষবজা; িমস্ত কক্ষলরে প্রলয়জাজনযুজায়ী িজামে্্য বজা়েজালি হলব। এটি 
অজ্ন করজার জন্য, িরকজারগুল�জালক অবলেলষ স্জাস্্যলক্ষলরে 
অলে্র কযজাগজান, স্জাস্্য কমীমী  এবং আন্তজ্জাতিক স্জাস্্য কিজালরজ 

(ইউএইচতি) িংরিজান্ত পবূব্িীমী  প্রতিশ্রুতিগুত� পরূর করলি হলব 
এবং অতিমজারীর ফল� কবল়ে যজাওয়জা ববষম্য কমটজালি িজামজাতজক 
িরুক্ষজা অটুট আলে িজা তনতচিি করলি হলব। ইউএইচতি কেলক 
প্রজায়েই কযিব স্জাস্্য পতরলষবজাগুত� বজাি পল়ে যজায় কিগুত� 
স্জাস্্য ব্যবস্জার অন্তি্ুতি করলি হলব, এর কিিলর রলয়লে 
মজানতিক স্জাস্্য, িষৃ্টি, শ্রবর, এবং িঁজালির স্জাস্্য পতরলষবজা।

ককজাতিি-19 কমজাকজাতব�জার তবশ্বব্যজাপী প্রলচষ্জা িমস্ত অবস্জায় এবং 
কবঁলচ েজাকজার কযলকজান িময় আলরজা িজাল�জা স্জাস্্য ও তনরলপক্ষিজার 
জন্য িমবেলয়র একটি ম�ূ্যবজান িুলযজাগ প্রিজান কলর, যজালি মজানষু 
বেেলবর শুরু কেলক প্রজাপ্তবয়স্কিজার কযলকজান অবস্জায় অন্তি্ুতি 
হলি পজালর। কযলহিু জজািীয় স্জাস্্য ব্যবস্জা ও আন্তজ্জাতিক 
িম্প্রিজায়গুত�লক িজায়জাগনস্টিক, কেরজাতপউটিক্স, টিকজা ও 
অি্যজাবে্যক পর্য বিরী ও িরবরজাহ করজার কজালজ ব্যবহজার করজা হয়, 
িম্প্রিজালয়র স্জাস্্য চজাতহিজা পরূর করজার উলদেলে্য স্জাস্্য ব্যবস্জালক 
উপলযজাগী কলর কিজা�জার িীর্স্জায়ী িতুবিজাগুত� প্রিজালনর জন্য 
নিুন পন্জার আশ্রয় কনওয়জা কযলি পজালর। প্রজােতমক কিবজা প্যজালকলজ 
এনতিতি পতরলষবজা ও তচতকৎিজা অন্তি্ুতি নজা করজা হল� (কযমন 
অি্যজাবে্যক এনতিতি ব্যবস্জাপনজার হু 'কপন' প্যজালকজ) এবং যজালির 
কিবজা প্রলয়জাজন িজালির প্রলি্যলক এই আওিজায় নজা আিজা পযন্্ত 
স্জাস্্য ব্যবস্জাগুত� েততিেজা�ী বজা প্রতিতরিয়জােী� হলি পজালর নজা।

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-EHS-continuity-survey-2021.1
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পরোমশ্ #8

অতিমজারী প্রতিতরিয়জা এবং িিতরতিতরতি কক্ষলরে 
এনতিতি পতরলষবজাগুত� কযজাগ করুন
স্জাস্্য ব্যবস্জাগুত�লক পতরতচি এনতিতিলি আরিজান্তলির 
িংরিজামক ব্যজাতি ও িৎিংরিজান্ত জটি�িজার বরিবিি ঝঁুতক 
িজাম�জালনজার উপলযজাগী কলর িু�লি হলব। অতিমজারীর িমলয় 
বিরী িজাল�জা নীতিগুত� বজজায় রজাখলি হলব; কযমন, করজাগীলির 
ট্জায়জালজর মজাি্যলম স্জাস্্য পতরলষবজার িী়ে ও িংরিমলরর ঝঁুতক 
কমজালনজা, এপলয়ন্টলমন্ট কনিজা, িীর্জাতয়ি পতরলষবজা কজা� এবং 
িম্প্রিজায় স্জাস্্য ককন্দ্র িহ কবতে জজায়গজায় পরজামে্িজান।
কটত�স্জাস্্য পরজামলে্ উৎিজাহ িজালনর মজাি্যলম, িম্প্রিজায় স্জাস্্যকমীমী লির 
(মজানতিক ও মখুিংরিজান্ত স্জাস্্য িহ) করজাগীলির বজাত়ে যজাওয়জার মজাি্যলম, 
কলয়ক-মজালির কপ্রিতরিপেন কিওয়জার ও িহলজ কপ্রত্রিপেন আবজার 
প্রিজালনর মজাি্যলম, বজাত়েলি ওষিু িরবরজাহ এবং তনলজর যত্ন তনলি 
িহজায়িজার মজাি্যলম স্জাস্্যপতরলষবজা ককন্দ্রগুত�লি যজাওয়জার প্রলয়জাজ 
কমজালি উদ্জাবনগুত� স্জায়ী করলি হলব। বহু কিলে, এই পন্জাগুত� 
তনরজাপি, কজায্কর ও িীরত্িন িষুু্িজালব চ�জার মি প্রলয়জাজনীয় িংস্জান 
আলে িজা তনতচিি করলি আইতন কজাঠজালমজা প্রবি্লনর প্রলয়জাজন।

অতিমজারী প্রতিতরিয়জা অন্যজান্য িীরস্্জায়ী ব্যজাতির পজােজাপজাতে, এনতিতির দ্রুি 
নজলর আিজা, তনর্য় ও পতরলষবজার জন্য স্জাস্্য ব্যবস্জাগুত�র পনুগ্ঠলনর 
একটি িলুযজাগ প্রিজান কলর। িম্প্রিজায়গুত�রর িজালে বহু� িংলযজালগর 
প্রবি্ন িতুবিজািধেজানী ত্রিতনংলয় ব্যবহজার করজা কযলি পজালর যজা উচ্চরতিচজাপ, 
িজায়জালবটিি, িীষ্স্জায়ী ফুিফুলির অিখু, িীরস্্জায়ী তকিতনর ওষিু, মুখ 
িংরিজান্ত অিখু ও মজানতিক ব্যজাতির মি িজািজারর এনতিতিগুত�, এমনতক 
যক্ষজা ও তরউম্যজাটিক জ্লরর মি িংরিজামক ব্যজাতিগুত� তনর্লয়র ফঁজাকও 
পরূর করলি পজালর। এনতিতির বরিবিি ঝঁুতকলি েজাকজা মজানষুগুত�র মলি্য 
িলচিনিজা বতৃদ্ করলি ককজাতিি-19 পরীক্ষজা বজা টিকজাকরর কপ্রজাগ্জামগুত�লি 
এটি ব্যবহজার করজা কযলি পজালর, তবলেষ কলর িজামজাক ব্যবহজার ও সূ্�িজার মি 
িজািজারর ঝঁুতকর কজাররগুত� তবলবচনজা করজার পর। ককজাতিি-19 টিকজাকরর 
কপ্রজাগ্জামগুত�লক অন্যজান্য িজাইরজাি ও িংরিমলরর টিকজা প্রিজালনর িলুযজাগ 
তহিজালবও িরজা কযলি পজালর, কযমন তনরিবিষ্ জনগলরর জন্য ইনফু্লয়ঞ্জজা বজা 
তহউম্যজান প্যজাতপল�জানজািজাইরজালির টিকজাকরর। পলররটি িজারিবিকজা� ক্যজান্সজার 
িরূ করজার জন্য ক্জাবজা� ট্্যজালটতজলি তনরিবিষ্ মজানষুলির কিওয়জা হলব।42

অনকুপ্ররণো প্রেোন�োরী উেোহরণসমূহ:

বোংলোকেকশ, ককজাতিি-19 তনরীক্ষরকজারী কজ�জা স্জাস্্য িে্য িফটওয়্যজারলকই 
িজারিবিকজা� ক্যজান্সজার ত্রিতনং কপ্রজাগ্জাম ট্্যজাক করজার উপলযজাগী কলর কিজা�জা হলয়লে।43

�োনোডো এবং কসৌভে আরব িহ একজাতিক কিলে, জনস্জাস্্য এবং 
মজানতিক স্জালস্্যর ওপর নজর রজাখজার জন্য এপ্পত�লকেন িহ 
নজানজা িমীক্ষজা এবং িরঞ্জজাম ব্যবহজার করজা হলয়লে।.44 45 

অতিমজারীলি মজানতিক ব্যজাতির ঝঁুতকিম্পন্ন মজানুলষর কজালে তবলেষিজালব কপৌেঁজালনজা 
হলয়লে, এর কিির রলয়লে ভনউ ইয�্ ভসটিকি46 িীরস্্জায়ী ব্যজাতির কজারলর 
রলর েজাকজা মজানুষ বজা চীন, ভসঙ্গোপরু, জোপোন, ইিোভল, কসৌভে আরব এবং 
সুইজোরল্যোডি এর মি কিেগুত�লি প্রেম িজাতরলি েজাকজা স্জাস্্যকমীমী র ি�।47

অক্রেভলযোয, ককজাতিি-19 এর িময় গি্কজা�ীন িজায়জালবটিি 
তনর্জায়ক পরীক্ষজার জন্য নিুন তনলি্তেকজা বিরী করজা হলয়লে।48
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পরোমশ্ #9

িম্প্রিজায় স্তলর স্জাস্্য পতরলষবজা এবং প্রজােতমক কিবজা মজবুি করুন
অতিমজারী কেলক �ধি তেক্ষজা, প্রজােতমক পতরলষবজায় এনতিতি 
ব্যবস্জাপনজার হু49 কপন প্যজালকজ এবং স্ল্প-িংস্জান পতরলবলে 
প্রেম-স্তলরর হজািপজািজা�গুল�জায় কপন-প্জালির50 ওপর তিতত্ 
কলর, িংরিজামক ব্যজাতির কপ্রজাগ্জাম ও ইউএইচতি গুত�লি 
এনতিতির িংলযজাজলনর িজাতব আলরজা েততিেজা�ী কলর িুল�লে। 
আন্তজ্জাতিক স্জালস্্য িেুঙৃ্খ� ও আন্তজ্জাতিক স্িন্ত্র ব্যবস্জা কযগুত� বি্মজালন 
তনরিবিষ্ ব্যজাতি বজা জনলগজাষ্ঠীর ওপর মলনজাতনলবে করলে িজালির প্রজােতমক স্জাস্্য 
পতরলষবজার উপর তিতত্ কলর স্জাস্্য ব্যবস্জালক আলরজা প্রিজাতরি িজালব েততিেজা�ী 
কলর কিজা�জার কজালজ জরুতর তিতত্লি কজাজ করলি হলব।51 52 একিজালে 
িমস্ত তবিজাগ তনরববিলেলষ কজাজ করজার জন্য এনতিতি এ�জালয়ন্স ইউএইচতি 
ও ক্জাবজা� কহ�লের কজজালট কযজাগিজান কলরলে।53 তবশ্ব ব্যজালঙ্কর একটি নিুন 
প্রতিলবিন "ককজাতিি-19 এর মি িঙ্কলট কজাি্গুত�লক িমজান করজার জন্য" 
করজাগীলির চজাতহিজার তিতত্লি িমতবেি প্রজােতমক পতরলষবজার পতরকল্পনজা ও অলে্র 
কযজাগজান পুনগ্ঠন করজার জন্য িপুজাতরে কপে কলর ও িহজায়িজা প্রিজান কলর।54

অতিমজারী ম�ূ েহুলর ককন্দ্রস্� ও গগ্জামীর ও আতিবজািী িম্প্রিজায়গুল�জার 
কিির ফঁজাকগুত� প্রকজাে কলর, এর কিির িংগতৃহি অতিমজারী িম্পরকবিি 
মিুৃ্যিংখ্যজা রলয়লে। এর অে্ িি্ুেজার আি� তহিজাব কপলিএখলনজা 
বহু কিতর।55 বহুলিলে অতিমজারীর িময় পতরলষবজার তবলকন্দ্রীকরর 
উললেখলযজাগ্যিজালব এতগলয় কগলে এবং এলি আলরজা িহজায়িজা করজা উতচি। 
মজানুষ যজালি িময়মি পতরলষবজা কপলি পজালর কিইজন্য বজাত়েলি বজা স্জানীয় 
স্তলর পতরলষবজা করজাগী, পতরবজার ও িরকজালরর জন্য িবলচলয় কজাযক্র। 
স্জানীয়িজালব স্জাস্্য পতরলষবজা প্রিজান করজা হল�, বজাইলর চ�জাচল�র 
প্রলয়জাজনীয়িজা কলম যজালব, যজা িংরিজামক ব্যজাতিগুত�র িংরিমর িীতমি 
করলব, কয ব্যজাতিগুত�র ঝঁুতক এনতিতি করজাগীলির অলনক কবতে।

অনকুপ্ররণো প্রেোন�োরী উেোহরণসমূহ:

এনতিতি প্রতিলরজাি ও পতরলষবজা িহ, ক�ভনযো 2022 এর কিির 
ইউএইচতি অজ্ন করলি চজায়। কিেটি ইতিমলি্য িফ�িজালব 
একটি ইউএইচতি কপ্রজাগ্জালমর পতরকল্পনজা কলরলে।

তচতকৎিক েজা়েজা অন্যজান্য স্জাস্্যকমীমী লির প্রতেক্ষলর তবতনলয়জাগ িীরস্্জায়ী 
পতরলষবজার কক্ষলরে কজাযক্রী প্রমজাতরি হলয়লে; কযমন, রোওযোডিো, িোরি, 
এবং েোইল্যোকডির তিল�জ কহ�ে িল�ন্টিয়জার।56 স্জানীয় স্জাস্্যকমীমী লির 
উপর মজানলুষর তবশ্বজাি আলে, কয কজারলর িরকজারগুত�র এটজা তনতচিি করলি 
তবতনলয়জাগ করজা উতচি কয প্রজােতমক পতরলষবজা প্রিজান ও স্জানীয় জনস্জাস্্য 
তনরীক্ষর করজার িময় স্জাস্্যকমীমী রজা কযন িীরস্্জায়ী ব্যজাতির তনলজ তচতকৎিজা 
করজার অিতুবিজা িম্পলক্ িলচিনিজা বৃতদ্লি, জনস্জাস্্য তনলি্তেকজাগুত� কমলন 
চ�লি ও টিকজাকরর ক্যজালম্পইনগুত�লি টিকজা তনলি িহজায়িজা করলি পজালর।

ভবধ্ংসী জটিলিো এ়েোকি এনভসভড রোকি প্রভিকরোধ �রো 
করকি পোকর বো সমকয ভনণ্য �রো করকি পোকর কসইজন্য 
প্রোেভম� স্োস্্য পভরকষবোয আকরো অকে্র করোগোকনর জন্য 

আভম অনকুরোধ �রব। করকহিু মলূ শহরগুভলকি রোওযো কবভশরিোগ 
পভরবোকরর জন্য অে্ননভি� িোকব চোপ সষৃ্টি �কর, কসইজন্য মোনুষ রোকি 
িোকের স্োনীয এলো�োয ভচভ�ৎসো কপকি পোকর, িোই আভম কেশজুক়ে 
এনভসভড পভরকষবোর ভবিরণ ও ভবক�ভ্রিযরকণর অনকুরোধ জোনোই।” 
সুইজোরল্যোকডি আওযোর ভিউস, আওযোর িকযকসস ক�োভিড19 
এডি ভবল্ড ব্যো� কবটোকরর �নসোলট্যোন্ট করোগেোন�োরী
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পরোমশ্ #10

িে্য এবং তিতজটজা� প্রযুততিলি উদ্জাবলনর তিতত্ প্রিজান করুন
তনি্রলযজাগ্য িে্য েজা়েজা, জনস্জাস্্য ব্যবস্জাগুত�র িফ� 
ও কটকিই হওয়জার িম্ভজাবনজা খুব কম। বহু কিলে, এনতিতি 
করজাগীলির ককজাতিি-19 টীকজাগ্হলরর কযজাগ্যিজা প্রিে্লনর 
জন্য একটি কমতিক্যজা� করকি্ কপে করজার কেজা, 
তকন্তু প্রজায়েই িজালির কজালে কজাগজপরে েজালক নজা। 
তবপরীলি, কযিব কিলে জজািীয় স্জাস্্য বীমজা ব্যবস্জা স্জাস্্য িে্য পতরকজাঠজালমজা 
দ্বজারজা িমরেবিি, িজারজা িবু্� কগজাষ্ঠীগুত�র মলি্য তকিজালব িংরিমর ে়েজালছে িজা 
খুঁলজ বজার করজার, িংরিমলরর ও তনরজাপত্জা জজা�গুত�র জন্য অতিক প্রস্তুি 
বল� প্রমজার পজাওয়জা কগলে (এর মলি্য আলে তিলয়িনজাম, ককজাটেজা তরকজা এবং 
িজারিীয় রজাজ্য ককরজা�জা57)। ি্য আতরেকজা কিন্টজাি্ ফর তিতজজ কলট্জা� 
এন্ড তপ্রলিনেন (আতরেকজা তিতিতি) জজািীয় প্রতিতরিয়জালক অবতহি করজার 
উলদেলে্য, মহজালিেব্যজাপী একটি ককজাতিি-19 তনরীক্ষর ব্যবস্জা এবং বিতনক 
ি্যজােলবজাি্ চজা�ু কলরলে।58

গরহজালর ককজাতিি-19 পরীক্ষজা ও টিকজাকরর স্জাস্্য করকি্ ও জজািীয় 
িে্য আিতুনক করলি এবং এনতিতি-ইউএইচতি িচূক ও তনরীক্ষর 
আলরজা উন্নি করজার কক্ষলরে একটি ম�ূ্যবজান িুলযজাগ প্রিজান কলর। 
এনতিতির প্রজািি্ুজাব, ককজামরতবতিটি ও ঝঁুতকর কজাররগুত�র প্রলকজাপ 
িংরিজান্ত উচ্চমজালনর, তরলয়�-টজাইম িে্য কবতেরিজাগ কিলেই কনই, 
এবং প্রজায়েই িজা পজাওয়জা কগল�ও িজালি িমলয়র ফজারজাক উললেখলযজাগ্য। 
টিকজাকরর ট্্যজাককজারী তিতজটজা� প্্যজাটফমগ্ুত�লি অতিমজারী 
প্রতিতরিয়জার িলে্যর পজােজাপজাতে একই িমলয় িতুবিজািধেজানী ত্রিতনংএর 
ফ�জাফ� িংরিজান্ত িে্যও রজাখলি হলব, যজালি িতবষ্যৎ তিদ্জান্ত-গ্হরলক 
অবতহি করজা কযলি পজালর এবং পতরলষবজা জজাতর রজাখজা কযলি পজালর। 

অতিমজারীর িময় স্জাস্্যপতরলষবজায় কটত�স্জাস্্য তিতজট্যজা� িরঞ্জজামগুত� 
ব্যবহজালরর কক্ষলরে একটি ব়ে পিলক্ষপ কনওয়জা হলয়লে, এর কিির যজারজা 
স্জাস্্যকমীমী লির যেজাযে পতরলষবজা তিলি িহজায়িজা কলরলে এবং যজারজা 
িীরস্্জায়ী ব্যজাতির করজাগীলির তনলজলির কিখিজাল� িহজায়িজা কলরলে িজারজা 
রলয়লে।59 অতিমজারীর কমজাকজাতব�জা করলি কয িজামে্্য ও এতপ্লকেনগুত� 
বিরী করজা হলয়লে কিগুত� বজজায় রজাখলি হলব এবং করজাগীর িে্য ও 
কগজাপনীয়িজা িরুতক্ষি করলি আইতন পতরকজাঠজালমজা আিতুনক করলি হলব, 
উিজাহররস্রূপ কটত�স্জাস্্য পরজামলে্র জন্য ও ববি্ুযতিন কপ্রিতরিপেন 
পনুন্বীকরর করজার এপ। নীতিপ্ররয়নকজারী, স্জাস্্য ব্যবস্জা ও প্রযতুতি 
প্রিজানকজারীলির িজািল্বেও তিতজট্যজা� তবিজাগটিই কযন িব নজা হলয় ওলঠ কি 
তবষলয় িিক্ েজাকলি হলব - এবং তনতচিি করলি হলব কয যন্ত্র, কটত�লফজান 
ও ইন্টজারলনলটর িতুবিজা যজালির কজালে কনই িজারজাও কযন পতরলষবজা পজায়।

অনকুপ্ররণো প্রেোন�োরী উেোহরণসমূহ:

ক�ভনযো ও নোইভজভরযোয, ককজাতিি-19 কটত�লমতিতিলনর দ্রুি অগ্গতিলি 
অনুরটলকর কজাজ কলরলে, এর কিির রলয়লে তচতকৎিকলির িজালে অন�জাইন 
তিতিওলি পরজামে্ প্রহর, রলতি েক্রজার পতরমজার ও রতিচজাপ বজাত়েলি পতরমজাপ 
কলর িজা তচতকৎিকলির জজানজালনজার তনরীক্ষর ব্যবস্জা, স্জানীয়িজালব ববি্ুযতিন 
কপ্রিতরিপেন িংগ্হ করজা বজা িজা বজাত়েলি কপৌঁলে কিওয়জা এবং ককজাতিি-19 এমনতক 
এনতিতি ও অন্যজান্য করজালগর পরীক্ষজার জন্য ববি্ুযতিন এপলয়ন্টলমন্ট কনওয়জা।

বোংলোকেশ ও িোরকি উচ্চরতিচজাপ পতরচজা�নজা করজার জন্য প্রজািতগিক 
তিতজটজা� প্্যজাটফম্গুত� ব্যবস্জা কনওয়জা যজায় এমন তরলপজাট্িং চজা� ুকলরলে 
এবং করজাগীর পতরচজা�ন উন্নি কলরলে। িজাইটজা� ট্্যজালটতজলির একটি 
উলি্যজাগ তরি�ি টু কিি �জাইিি দ্বজারজা িমরেবিি একটি ির� এতপ্লকেলনর 
�ক্ষ্য হ� রতিচজাপ মজাপজা হয় এবং িজা তনয়ন্ত্রলর আলে এমন উচ্চরতিচজালপর 
করজাগীর িংখ্যজা নজাটকীয়িজালব বজাত়েলয় কিজা�জা। এখন প্রজায় 3000 জনস্জাস্্য 
পতরলষবজাগুত� এই এপটি ব্যবহজার কলর, যজার মলি্য কজ�জা হজািপজািজা� ও 
কিজাহজানীয় স্জাস্্য পতরলষবজা এবং 750,000 এরও কবেী িংখ্যক করজাগী রলয়লে।60 

#10

© Resolve to Save Lives



ককজাতিি-19 এর কেলক মুততি এবং আলরজাগ্য�জালির জন্য আন্তজ্জাতিক এনতিতি আল�জাচ্যিূচী | 23

পরোমশ্ #11

িজাপ্জাই কচইলনর বজািজাগুত� িরূ করুন 
অতিমজারীর শুরুর তিলকই ককজাতিি-19 কমজাকজাতব�জায়  
করজাগ তনর্য়, তচতকৎিজা, টিকজা এবং অি্যজাবেকীয় পলর্যর  
তবশ্বব্যজাপী তবিরলরর আন্তজ্জাতিক িমবেলয়র প্রলয়জাজনীয়িজা 
তচতনিি করজা হয়। G20 কনিৃবৃলন্দর একটি আহ্জান আন্তজ্জাতিক  
স্জাস্্য প্রতিষ্জান এবং িজািজালির একলিি টু ককজাতিি-19 টু�ি  
এতক্স�জালরটর (এতিটি-এ)ii গঠন করলি ঐক্যবদ্ কলর,  
েনজাতি করজা হয় কয প্রলি্যলক িুরতক্ষি নজা হয় পয্ন্ত  
িকল� িুরতক্ষি হলব নজা। 
এতিটি-এ িেলকর পর িেক িলর গল়ে ওঠজা পজারিরেবিিজার ওপর ির কলর বিরী হলয়লে 
- তবলেষ কলর এইচআইতি, টিতব এবং ম্যজাল�তরয়জা প্রতিতরিয়জা - এবং তনরলপক্ষিজার 
ওপর গুরুত্ব তিলয়, প্রলয়জাজনীয় পর্যগুত� িরবরজাহ করজার জন্য অলে্র নিুন 
কযজাগজান পদ্তি ও িরঞ্জজাম গল়ে কিজা�জা হলছে। স্জাস্্য ব্যবস্জাগুত�লক ব্যজাপকিজালব 
িীরত্িলনর জন্য েততিেজা�ী কলর কিজা�জার উপলযজাগী কলর উদ্জাবনগুত�র পতরকল্পনজা 
করলি হলব, যজালি করতিত�লয়ন্স ও প্রস্তুতির জন্য িীরল্ময়জািী িতুবিজা প্রিজান করজা 
যজায়। তবলেষি, এতিটি-এর কিির কহ�ে তিলটেম কজালনক্টলরর এখলনজা প্রলয়জাজনীয় 
িংস্জান কনই এবং এর িম্ভজাবনজা এখলনজা অজজানজা। কমজাকজাতব�জা এলগজালি েজাকল� 
স্জাস্্যব্যবস্জা েততিেজা�ী কলর কিজা�জািংরিজান্ত িমবেয়লক অগ্জাতিকজার তিলি হলব।

িহজ�ি্য, তনরলপক্ষ িজাপ্জাই কচইন কযগুত� িব কিে এবং িম্প্রিজায়গুত�র কজালে 
কপৌলঁে যজালছে কিগুত� আন্তজ্জাতিক জন পর্য তহিজালব তচতনিি করলি হলব এবং 
অতিমজারী কমজাকজাতব�জায় ও িজার পলর িক্জািীিিজালব িজালির অগ্জাতিকজার তিলি 
হলব। কযখজালন অকল্পনীয় গতিলি ককজাতিি-19 এর টিকজা উদ্জাবন হলছে, িজার 
ট্জায়জা� করজা হলছে ও উৎপজািন হলছে, িজাপ্জাই কচইলন কিই গতিলি উদ্জাবন হলছে নজা 
যজা কিে এবং িম্প্রিজায়গুত�লি তনরলপক্ষ পতরলষবজায় বজািজা তহিজালব প্রমজাতরি হলছে। 

অতিমজারীর পলূব,্ এ�এমআইতিগুত�র স্জাস্্য পতরলষবজা ককন্দ্রগুত�লি এনতিতির 
অি্যজাবে্যকীয় ওষিু এবং প্রযুততি (ইএমটিি) এমতনলিই অপ্রিু� তে�, কযখজালন 
এনতিতিলি মিৃ 85% এর বয়ি 30-70 এর মলি্য। এর ফল� তবলেষিজালব 
পজাবত�লক কিক্টর, গ্জামজাঞ্চ� ও পতরলষবজার নীচুস্তরগুত� ক্ষতিগ্স্ত হয়, কযখজালন 
এতকউট করজাগগুত�র িু�নজায় এনতিতি পর্য ককজান পজাওয়জা যজায়।61 2025 এর মলি্য 
পজাবত�ক এবং প্রজাইলিট কিক্টলর অি্যজাবেকীয় এনতিতি ওষুি এবং প্রযুততির 
�ি্যিজা 80 েিজাংে করজার হুলয়র �ক্ষ্য কেলক কবতেরিজাব এ�এমআইতিগুত� 
এখলনজা বহু িলূর। ককজাতিি-19 এর তনর্য়, তচতকৎিজা এবং টিকজার তবিরলর 
যগুজান্তকজারী অগ্গতি কজালজই এনতিতির কক্ষলরেও উললেখলযজাগ্য িম্ভজাবনজা প্রিজান 
কলর। এনতিতি তনর্য় এবং ককজাতিি-19 ও অন্যজান্য িংরিজামক ব্যজাতিগুত�র 
ঝঁুতকিম্পন্ন কগজাষ্ঠীগুত� িম্পলক্ িজাররজার মলি্যকজার ফঁজাক পরূর করলি করজাগ 
তনর্য়, পরীক্ষজা কপ্রজাগ্জাম ও িে্য িংগ্লহর কিির িমবেয় অলবেষর করলি হলব।

তবশ্বব্যজাপী টিকজাকরর কপ্রজাগ্জামগুত�র জন্য কয পতরিলর িজাপ্জাই কচইলনর প্রলয়জাজন, 
িজা িরকজার, আন্তজ্জাতিক প্রতিষ্জান ও নজাগতরক িমজান িংস্জা দ্বজারজা অনষু্ঠিি 
কপ্রজাগ্জাম এবং �তজস্টিকি ককজাম্পজাতনগুত�র মজালঝ পল়ে হজাতরলয় যজালছে বল� মলন 
হলছে। িজাপ্জাই কচইলনর বজািজা িরূ করলি এবং ককজাতিি-19 টিকজা যজালি িকল�র 
কজালে কপৌেঁজায় িজা তনতচিি করলি আন্তজ্জাতিক িংস্জান, িজামে্্য-গঠন এবং 
প্রযতুতিগি িহজায়িজার আশু প্রলয়জাজন। কনজা এম্পটি কিল্ভি উলি্যজাগ ইতিমলি্য 
িবু�্ িজাপ্জাই কচইন তকিজালব এ�এমআইতিগুত�লি এনতিতি পতরলষবজা �জালি ম�ূ 
বজািজা হলয় িঁজা়েজালছে িজা কিতখলয় তিলয়লে।62 িজায়জালবটিলির জন্য ইএমটি একটি 
উিজাহরর তহিজালব তনলয়, জজািীয় জনস্জাস্্য িজাপ্জাই কচইলন তবতিন্ন গুরুির বজািজা 
তচতনিি করজা কগলে: ইএমটিগুত�র জন্য পতরমজাপগি পব্ূজািজাি ও িজাপ্জাই পতরকল্পনজা 
প্রতরিয়জার, রিয় ক্ষমিজার উন্নতি, আলরজা কজাযক্রীিজালব রিয়ম�ূ্য তনলয় মি্যস্িজা 
করজা ও িজাপ্জাই কচইলন ম�ূ্যবতৃদ্ তনয়ন্ত্রর করজার জন্য িরকজাতর কি্ৃপক্ষলক 
িহজায়িজা এবং এনতিতি পর্যগুত�র িংর তহিজালব রিয় কিিরূ িম্ভব িজার িিন্ত। 

তবলেষ কলর, এতিটি-এ টিকজা স্তম্ভ চজা�ু হওয়জার িমি্যজা পতৃেবীর কবতেরিজাগ 
জজায়গজায় কজাযক্রী, িজাপমজারেজা-তনয়তন্ত্রি িজাপ্জাই কচইন, বজা ককজাল্ড কচইলনরঅিজাব 
কচজালখ আগি�ু তিলয় কিতখলয় তিলয়লে। এনতিতির জন্য আনষুতগিক-িুতবিজাগুত� 
প্রিজান করলি ককজাল্ড কচইলনর উন্নতির পতরকল্পনজা করলি হলব; উিজাহররস্রূপ, 
একটি িুরতক্ষি ও িতুনতচিি গুরমজালনর ইনিুত�ন িজাপ্জাই। যজাইলহজাক, 
ককজাল্ড কচইলনর প্রিজার িতরিয় করলি, জ�বজায়রু উপর েীি�কগুত�র 
উললেখলযজাগ্য প্রিজাব কমজালনজার ও প্রেতমি করজার মি উদ্জাবন প্রলয়জাজন। 

স্জানীয় চজাতহিজা পরূর তনতচিি করলি স্জানীয় িম্প্রিজায়গুত�লক অন্তি্ুতি করজার িজালে 
িজালে, িজাপ্জাই কচইলনর িীরত্িলনর বজািজা (তেশুলির অি্যজাবে্যকীয় ওষলুির িজাত�কজা 
িহ) িরূ করলি এতিটি-এতক্স�জালরটলরর িজালে কজজাট বজাস্তবজাতয়ি করজার মজাি্যলম 
এ�এমআইতিগুত�লি জনস্জাস্্য এবং স্জাস্্য ব্যবস্জার জন্য তবপ�ু �জাি করজা িম্ভব।

অনকুপ্ররণো প্রেোন�োরী উেোহরণসমূহ:

ঘোনো এবং রোওযোডিোকি, কযিব অঞ্চল� ি়েকপলে কপৌঁেজালি কিতর হয়, কিইিব 
জজায়গজায় িজা়েজািজাত়ে িরবরজালহর �লক্ষ্য, িজাম্প্রতিক বেরগুত�লি হজািপজািজা� 
ও স্জাস্্যলকন্দ্রগুত�লি জরুতর ওষিুগুত� চজাতহিজা-িজালপলক্ষ কপৌঁলে কিওয়জার 
জন্য আকজােপলের কিত�িজাতর িংরিজান্ত পরীক্ষজা তনরীক্ষজা চ�লে।63 

#11

ii এতিটি-এতক্স�জালরটর পজাট্নজারি: ি্য তব� এন্ড তমতিয়জা কগটি ফজাউলন্ডেন, তিইতপআই, ফজাইন্ড, গ্যজাতি, ি্য ক্জাবজা� ফজান্ড, ইউতনলটইি, ওলয়�কজাম, হু, ওয়জাল্্ড ব্যজাঙ্ক, িজালে ইউতনলিফ এবং পজালহজা টিকজার স্তম্ভ ককজাি্যজালক্সর কিত�িজাতর িহলযজাগী।

https://www.gatesfoundation.org/
https://cepi.net/
https://www.finddx.org/
https://www.gavi.org/
https://www.theglobalfund.org/en/
https://wellcome.ac.uk/
https://www.who.int/home
https://www.worldbank.org/
https://www.unicef.org/
https://www.paho.org/en/covax-americas
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পরোমশ্ #12

অপতরহজায্ এনতিতি ওষুিগুত�র স্জানীয় উৎপজািন 
িহজির করুন এবং এলি িহজায়িজা করুন
আন্তজ্জাতিক িজাপ্জাই কচইলন উদ্জাবলনর িজালে, ককজাতিি-19 
এ�এমআইতিগুত�লি ওষুি ও টিকজার স্জানীয় উৎপজািন 
তনলয় উচ্চস্তলরর আল�জাচনজা পুনরজায় জজাতগলয় িুল�লে। 
ওয়জাল্্ড কহ�ে এলিবিত� 2021 এর কম কি স্জানীয় উৎপজািলনর64 
একটি িংকল্প গ্হর কলর, যজার পলর উৎপজািন ক্ষমিজা 
প্রিজারর তনলয় রজাজননতিক আল�জাচনজা হয়। হুলয়র িজাকজা 
ওয়জাল্্ড ক�জাকজা� কপ্রজািজাকেন কফজারজালমর �ক্ষ্য হ� জজািীয়, 
স্জানীয় ও আন্তজ্জাতিক তনরজাপত্জা রক্ষজা করলি রক্ষজাকবচ 
তহিজালব স্জাস্্য পর্যগুত�র উৎপজািলন িমবেয় অজ্ন।65 
কযলহিু ি্যজাকতিন উৎপজািন খবুই কঠিন, এ�এমআইতিগুত�লি 
িু�নজামূ�কিজালব ির� অি্যজাবে্যকীয় ওষিুগুত� উৎপন্ন করজা কযলি পজালর 
বল� প্রস্তজাব কিওয়জা হলয়লে, কযগুত� স্জায়ী পতরকজাঠজালমজা, উৎপজািন ককন্দ্র, 
কমীমী  িক্ষিজা ও প্রলয়জাজনীয় আইতন কজাঠজালমজার পেপ্রিে্ক তহিজালব কজাজ 
করলব, এবং কযগুত� প্রলয়জাজন প়েল� িতবষ্যৎ মহজামজারী কমজাকজাতব�জায় 
ব্যবহজার করজা কযলি পজালর। ইন্সতু�ন, রলতি েক্রজার পতরমজার কমজালনজার 
ওষুি, ব্যেজা কমজালনজার জন্য ওতপওইি, উচ্চরতিচজালপর ওষুি, তরউম্যজাটিক 
হৃিলরজাগ প্রতিলরজালির ওষুি কবনজজাতেন কপতনতিত�ন তজ (তবতপতজ) ইি্যজাতির 
মি এনতিতির অি্যজাবে্যকীয় ওষিুগুত�র স্জানীয় চজাতহিজার তিতত্লি 
এ�এমআইতিগুত�লি উৎপজািন ক্ষমিজা গঠন িংরিজান্ত নমনীয়িজা এবং 
খরলচর কজায্কজাতরিজা যজাচজাই করজা উতচি। তনরজাপত্জা, গুরমজান এবং কজাযক্্ষমিজা 
তনতচিি করলি হলব। কেজাট দ্বীলপ উন্নয়নেী� কিে িহ, কু্ষর্ কিেগুত�লি এই 
িমজািজান কপৌঁলে তিলি স্জানীয় পন্জাগুত� অলবেষর করলি হলব। স্জানীয় িজাপ্জাই 
কচইন এবং প্রি্যন্ত এ�জাকজায় তবিরলরর জন্য িজামে্্য গঠলনর প্রলয়জাজন। 
প্রলয়জাজনীয় পতরকজাঠজালমজা ও িজামে্্যগুত� স্জাপন, উন্নি এবং তবস্তজার করজার 
জন্য িচূনজা তবন্দ ুতহিজালব এনতিতি ওষিু উৎপজািলন এ�এমআইতির িম্ভজাবনজা 
অতিমজারী চুততির জন্য মি্যস্িজা করজার িময় মজােজায় রজাখলি হলব।

অনকুপ্ররণোমলূ� উেোহরণসমূহ:

আতরেকজা কিন্টজার ফর তিতজজ কলট্জা� এন্ড তপ্রলিনেলনর িহজায়িজায়, 
সোউে আভরি�ো প্রেম কিে তহিজালব এমআরএনএ টিকজা উৎপজািলনর 
জন্য একটি প্রযতুতি স্জানজান্তরর ককন্দ্র করজার চুততি আিজায় কলরলে।

মোনব-ক�ভ্রি� নীভি সমকযর েোভব। […] এ�সোকে, 
আমোকের এনভসভডর ঝুাভ� �মোকি হকব এবং 
ভনভচিি �রকি হকব কর প্রকি্যক� করন উচ্চমোকনর 

পভরকষবো এবং ভচভ�ৎসো পোয রো ভনরকপষে, সবো্ঙ্গীণ এবং সস্তো। 
প্রকি্য�টি সকুরোগ গ্রহণ �রকি হকব, এবং প্রকি্য�টি উদ্োবন 
�োকজ লোগোকি হকব। ক�উ ভপেকন পক়ে েো�কল চলকব নো।”66 
ডক্টর পুনম কষেরেপোল, সোউে-ইস্ এভশযোয হুকযর ভরভজওনোল ভডকরক্টর
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