ব্যার ারেস হ্যারেট (Baroness Hallett)
ইউরে কোভিড-19 ইেরোরেভ -এ কেো

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,
ইউকে কোভিড-19 ইনকোকয়ভি - টামসম অব কিফাকিকেি সুপাভিশমালা
আপভন যখন আমাকে ভনকয়াগ েকিভিকলন, তখন আপভন আমাকে খসডা টামসম অব কিফাকিকেি ভবষকয়
জনসাধািকেি সাকে পিামশ মেিকত বকলভিকলন এবং আপভন 10 মার্ম আমাকে কসগুকলা সিবিাহ েকিভিকলন।
11 মার্ম আভম কসই প্রক্রিয়াটট শুরু েভি এবং আমাি টটম ও আভম এখন আমাকেি ভবকেষে সম্পূে েকিভি।
ম
আভম আমাি প্রস্তাভবত টামসম অব কিফাকিে সংযুক্ত েিভি, যা ইনকোকয়ভিি আকলার্নাি প্রভতক্রিয়াগুকলাি
ভবকেষকেি ভিভিকত সংকশাধন েিা হকয়কি।
20,000 এিও কবভশ বযক্রক্ত এবং সংস্থা আকলার্নায় সাডা ভেকয়কিন। র্াি সপ্তাকহি আকলার্না র্লাোলীন সমকয়,
আভম 150 টটিও কবভশ কশাোহত পভিবাি এবং সংস্থাি সাকে ভমটটং েকিভি যািা যুক্তিাকজযি ভবভিন্ন শহকি ভবভিন্ন
কসক্টকিি প্রভতভনভধত্ব েকি। আভম সিাসভি শুভন যুক্তিাকজযি েকিানািাইিাস মহামািীকে পভির্ালনাি ভবষকয়
পুঙ্খানুপুঙ্খ তেন্ত েতটা গুরুত্বপূে।ম এই প্রক্রিয়াটট আমাকে খসডা টামসম অব কিফাকিকেি এেটট তেযপূে ম
এবং গঠনমূলে সমাকলার্না প্রোন েকিকি। এটট ইনকোকয়ভিি অংশ হওয়াি জনয কলাকেকেি আকবগ প্রেশনম
েকিকি এবং মূলযবান ভশক্ষা কনওয়াকে ভনক্রিত েিকত আমাি সাকে োজ েিাি ইচ্ছাকে প্রোশ েকিকি।
আকলার্নাটট এমন কক্ষত্রগুকলাকে প্রোশ েকিকি কযখাকন টামসম অব কিফাকিকেি উন্নভত েিা কযকত পাকি।
আভম ভশশু এবং তরুে, যুক্তিাকজযি জনসংখযাি মানভসে স্বাস্থয ও সুস্থতা এবং ভিক্রজওনাল, কডিলিড এবং
নযাশনাল গিনকমন্ট
ম
এবং কস্বচ্ছাকসবী ও েভমউভনটটি মকধয সহকযাভগতাি উপি কফাোস েিাি জনয
বাধযতামূলে যুক্রক্তগুকলা শুকনভি। তাই আভম আপনাকে এই সমসযাগুকলাকে অন্তিভক্ত
ম েিাি জনয টামসম অব
কিফাকিেকে ভবস্তৃত েিকত অনুকিাধ েিভি।
মহামািীি অসম প্রিাব ভিল এেটট ভেম যা আকলার্নাি প্রভতক্রিয়ায় েৃঢ়িাকব একসভিল। তাই আভম সুপাভিশ
েিভি কয সম্ভাবয ববষমযগুকলাকে সামকন িাখাি জনয টামসম অব কিফাকিেকে পুনভবনযাস
ম
েিা কহাে যাকত
মহামািীি কযকোকনা অসম প্রিাকবি তেন্ত পুকিা ইনকোকয়ভিি মাধযকম পভির্াভলত হয়। এই গুরুত্বপূে ম
সুপাভিশটট ভনক্রিত েিকব কয ইনকোকয়ভিটট এি পদ্ধভতি মকধযই অন্তিভক্ত
ম ।
পভিকশকষ, আভম আমাকেি কফাোসকে তীক্ষ্ণ েিাি জনয আকিা কবশ ভেিভ পভিবতমকনি প্রস্তাব েিভি। বাভডকত
পভির্যা,ম কিগুকলটভি েকরাল, গাহমস্থয ভনযাতকনি
ম
ভশোিকেি জনয সহায়তা এবং 111 ও 999 সাভিমসগুকলাসহ
NHS-এি সাকে প্রেকমই কযাগাকযাগ েিাসহ, এই পভিবতমনগুকলা কবশ ভেিভ গুরুত্বপূে কক্ষকত্রি
ম
সাকে সম্পভেমত।
আভম ভবশ্বাস েভি এই পভিবতমনগুকলা ভনক্রিত েিকব কয কোভিড-19 মহামািীি বযাপাকি যুক্তিাকজযি প্রস্তুভত
এবং প্রভতক্রিয়াকে পিীক্ষা েিা, এবং িভবষযকতি জনয ভশক্ষা কনওয়াি জনয ইনকোকয়ভি কযন এি উকেশয
সকবািমিাকব
ম
পূিে েিকত পাকি।
আভম আশা েভি কয আপভন আমাি সুপাভিশগুকলাকে সম্পূেরূকপ
ম
গ্রহে েিকবন। এটট েিা তাকেি সেকলি
গুরুত্বপূে অবোনকে
ম
স্বীেৃভত কেকব যািা ইনকোকয়ভিি পাবভলে েনসাকেশকন অংশ ভনকয়ভিল এবং এটট দ্রুত
েিা ভনক্রিত েিকব কয ইনকোকয়ভিি ভবলম্ব না েকি এি আনুষ্ঠাভনে োজ শুরু েিকত পাকি ।
আপনাি এোন্ত অনুগত,

The Rt Hon Baroness Hallett DBE PC
সংযুক্রক্ত: টামসম অব কিফাকিকেি প্রস্তাভবত সংকশাধনী

