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ইউকে কেোভিড-19 ইনকেোকেভি 

ড্রোফট টোর্ মস অফ কিফোকিকেি উপকি আক োচনো – 

প্রভিক্রিেোগুক োি সোিসংকেপ 

কর্ 2022 
 

র্ুখবন্ধ 
 

আমি 2021 সালের মিলসম্বলর ইউলে কোমিি -19 ইনলোলেমরর কেোর মিসালে মনযুক্ত িলেমিোি। 

আিার োজ িে ইনলোলেমর কযন এর উলেশ্য সলে বাত্তিিালে পূরণ েরলে পালর ো মনশ্চিে েরা - যা 

িে কোমিি-19 িিািারীর েযাপালর যুক্তরালজযর প্রস্তুমে পরীক্ষা েরা এেং প্রমেশ্চিো জানালনা এেং 

িমেষ্যলের জনয মশ্ক্ষা কনওো। 

 

ইনলোলেমর েী কেখলে োর পমরমি টাি বস অফ করফালরলের িলিয মনি বারণ েলর কেওো িলে। 

এগুলোর েযাপে পমরমি ইনলোলেমরলে যুক্তরালজযর িিািারী প্রমেশ্চিোর মেমিন্ন মেে েেন্ত েরার 

স্বািীনো কেে। িােব িালস প্রিানিন্ত্রীর োি কেলে আমি এেটট খসডা টাি বস অে করফালরে পাওোর 

পর, আিার অগ্রামিোর মিে এেটট গণ আলোেনা েরা যালে আমি মনশ্চিে েরলে পামর কয আিার 

োলজ যেটা সম্ভে জনসািারলণর উলেগগুলোলে প্রমেফমেে েরলে পামর। 

 

এই নমেটট ইনলোলেমরর কসই গণ আলোেনার স্বািীন মেলেষ্ণ েরালে মনি বারণ েলর কেে। জনগলণর 

অনুিূমের শ্শ্চক্তর উপর মিমত্ত েলর, আমি পরািশ্ ব মেশ্চি কয টাি বস অে করফালরেলে কযন প্রসামরে 

এেং পুনরাে কেি েরা িে।  

 

যুক্তরাজয জলুড এগালরাটট শ্িলরর কশ্াোিে পমরোরগুলোর সালে কেখা েরার কসৌিাগয আিার 

িলেমিে, যারা িিািারী েোোেীন সিলে োলের মপ্রেজনলে িারালনার অমিজ্ঞো কশ্োর 

েলরমিলেন। এিাডা আিরা গণ আলোেনাে 20,000 টটরও কেমশ্ প্রমেশ্চিো কপলেমিোি। জনগলণর 

গঠনিূেে িোিে িাডা টাি ব অে করফালরলে এিন স্পষ্ট, সুমনমেবষ্ট পমরেেবলনর জনয আমি সুপামরশ্ 

েরলে সক্ষি িোি না।  

 

প্রিানিন্ত্রী এখন আিার সপুামরশ্গুলোলে মেলেেনা েরলেন এেং আমি আশ্া েমর শ্ীঘ্রই েূডান্ত টাি বস 

অে করফালরে কপলে যাে, যালে ইনলোলেমর আন্তমরেোর সালে োজ েরা শুরু েরলে পালর। 

 

কশ্াোিে পমরোরগুলোর সালে েরা মিটটংগুলোলে আমি কয প্রমেশ্রুমে মেলেমিোি ো আমি পুনরাে 

মনশ্চিেিালে জানালে োই। িিািারী েোোেীন সিলে যারা সেলেলে কেমশ্ িুগলিন োরা 

ইনলোলেমরর োলজর কেন্দ্রমেন্দলুে োেলেন। আমি এটট মনশ্চিে েরলে প্রমেশ্রুমেেদ্ধ কয 

ইনলোলেমরটট কযন ইউলে-কে প্রলেযলের োলি অযালেসলযাগয িে, এেং ইউলে কসাসাইটটর সেগুলো 

মেলের উপর িিািারীর প্রিােলে যাোই েরে।  

 

আমি গিন বলিন্ট কেলে স্বেন্ত্রিালে ইনলোলেমরলে পমরোেনা েরার প্রমেশ্রুমে মেশ্চি, যা নযাযযো 

এেং উন্মুক্তোর নীমের োরা পমরোমেে িলে।  

 

েযালরালনস মিোর িযালেট (Baroness Heather Hallett)  
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সূচনো 
 

যুক্তরালজযর কোমিি-19 িিািারীর েযাপালর প্রস্তুমে পরীক্ষা েরলে এেং প্রমেশ্চিো জানালে, 

এেং িমেষ্যলের জনয কেসন মশ্খলে ইউলে কোমিি-19 ইনলোলেমর (The UK Covid-19 

Inquiry) প্রমেটিে িলি। 

 

েযালরালনস িযালেট (Baroness Hallett), আমপে কোলটবর এেজন প্রাক্তন জাজ, 2021 সালের 

মিলসম্বলর ইনলোলেমর এর কেোর মিসালে মনযুক্ত িন। মেমন ইনলোলেমর এর কনেৃত্ব কেলেন 

এেং োলে, সিােো েরার জনয েখন কেলে, এেটট ইনলোলেমর টটি তেমর েরলিন। 

 

এই ইনলোলেমরটট যুক্তরালজযর আলগর কযলোলনা সংমেমিেদ্ধ ইনলোলেমর কেলে আোো। 

এটট কোলনা এেটট এেে ঘটনা অেো এিনমে ঘটনাসিূলির এেটট মসমরজ, অেো এটট 

অেো এগুলো কেন ঘলটলি ো কেখলি না। পমরেলেব, এটট অনুসন্ধান েরলে মেিালে এেটট 

িিািারী পুলরা কেশ্লে আঘাে েলরলি (আসলে োরটট কেশ্), এেং মেিালে যুক্তরাজয 

সরোর, কিলিেপি অযািমিমনলেশ্নগুলো, কোোে গিন বলিন্ট এেং রালজযর অনযানয 

অলনেগুলো অংশ্ সাডা মেলেলি, োলের মসদ্ধান্ত গ্রিণ েরার এেং পােমেে ফাংশ্নগুলোর 

প্রাে সিগ্র পমরসর জলুড।  

 

এিন এেটট অিূেপূে ব সম্ভােনািে সুলযাগ সেযেিার েরলে, আিরা েী অনুসন্ধান েরে 

এেং মেিালে ো েরলে িলে কসই েযাপালর এই ইনলোলেমরলে যেটা সম্ভে স্পষ্ট িলে িলে। 

এটট আিালের 'টাি বস অফ করফালরে'-এ উচ্চ স্তলর মনি বারণ েরা িলে, যা পরীক্ষা েরার 

মেষ্েগুলোর সািমগ্রে আোর এেং সীিানা প্রোন েরলে। টাি বস অে করফালরে মনি বারলণর 

োমেত্ব প্রিানিন্ত্রীর। 

 

এেটট ইনলোলেমরর কোমিি-19 িিািারীর িলো এেটট মেস্েৃে মেষ্েলে অনুসন্ধান েরা, 

এটট টাি বস অফ করফালরে-এর জনয োস্তে সম্মে নে কয োজ েরলে িলে এিন প্রমেটট 

সিসযার জনয মেস্েৃে োমেো মনি বারণ েলর কেওো। আিালের োলজর এই প্রােমিে পয বালে 

আিালের যা যা পরীক্ষা েরলে িলে ো সনাক্ত েরা, অেো প্রেৃেপলক্ষ পরািশ্ বলযাগয েরা 

সম্ভে িলে না, এেং নেুন সিসযাগুলো মেমিে িলে কসগুমে পরীক্ষা েরার জনয আিালের 

নিনীেো েজাে রাখলে িলে োরণ এগুলো সংগ্রি েরা প্রিাণ কেলে মেমিে েরা িে। 

 

টাি বস অে করফালরে োই মেস্েৃে মেষ্েগুলোর এেটট মসমরজ মনি বারণ েলরলি, যা 

ইনলোলেমরর অগ্রগমের সালে সালে সিসযা এেং েেলন্তর এেটট মেশ্ে োমেো মিসালে তেমর 

েরা িলে। এেটট সিসযা আিরা কযন পরীক্ষা েলর কেখলে পামর কসইজনয এটটলে টাি বস অে 

করফালরলে স্পষ্টিালে োমেোিুক্ত েরার প্রলোজন কনই, যেক্ষণ পয বন্ত এটট কসই মেস্েৃে 

মেষ্েগুলোর িলিযর কযলোলনা এেটটর সালে মফট েরলি।  

 

ভেিোকব টোর্ মস অব কিফোকিে ভনর্ মোভিি হে? 



3 

 

েযালরালনস িযালেট এেং স্কটেযান্ড, ওলেেস এেং নেবান ব আোরেযালন্ডর কিলিেিি 

অযািমিমনলেশ্নগুলোর সালে পরািলশ্ বর পর, যুক্তরালজযর কোমিি-19 ইনলোলেমরর টাি বস 

অে করফালরলের এেটট খসডা প্রিানিন্ত্রী তেমর েলরমিলেন, এেং 9 িােব 2022 প্রোমশ্ে 

িলেমিে। প্রিানিন্ত্রী েযালরালনস িযালেটলে টাি বস অফ করফালরে মনলে এেটট গণ আলোেনা 

েরলে েলেমিলেন, যালে ইনলোলেমর কোন মেষ্েগুলোলে মেলেেনা েরলে জনসািারলণর 

সেসযরা ো কযন প্রিামেে েলর৷ 

 

11 িােব কেলে 7 এমপ্রে 2022 পয বন্ত, ইনলোলেমর েী পরীক্ষা েরলে এেং মেিালে আিালের 

োজ পমরোেনা েরলে িলে কসই সম্পলেব িোিে জানলে আিরা এেটট আলোেনা 

পমরোেনা েলরমি। এই আলোেনাটট সোর জনয উনু্মক্ত মিে, এেং জনসািারণ আিালের 

ওলেেসাইলট, ইলিইলের িািযলি অেো আিালের োলি কেখার িািযলি অেোন রাখলে 

পারলেন। এটট োরটট প্রশ্ন মনলে গটঠে িলেমিে: 

 

1. ইনলোলেমরর খসডা টাি বস অে করফালরে েী সিস্ত কক্ষত্রলে েিার েলর 

কযগুলোলে ইনলোলেমরর সুরািা েরা উমেে েলে আপমন িলন েলরন? এেং যমে না 

িে, োিলে কেন নে ো অনুগ্রি েলর েযাখযা েরুন। 

 

2. কোন সিসযা অেো মেষ্েগুলোলে ইনলোলেমরর প্রেলিই কেখা েরোর েলে আপমন 

িলন েলরন?  

 

3. আপমন মে িলন েলরন কয ইনলোলেমরলে গণ শুনামনর জনয এেটট পমরেমিে কশ্ষ্-

েরার-োমরখ মনি বারণ েরলে িলে, যালে সিেিে অনুসন্ধান এেং সুপামরশ্ েরা 

মনশ্চিে েরলে সিােো েরা যাে?  

 

4. কশ্াোিে েযশ্চক্তগণ অেো িিািারীর োরলণ যারা ক্ষমেগ্রস্ত অেো েলষ্টর মশ্োর 

িলেলিন োলের িোিে কশ্ানা িলেলি ো মনশ্চিে েরার জনয ইনলোলেমরটট মেিালে 

মিজাইন েরলে এেং পমরোেনা েরলে িলে? 

 

এই আলোেনা প্রশ্চিোর অংশ্ মিসালে, েযালরালনস িযালেট যুক্তরালজযর নানা শ্িলরর 

কশ্াোিে পমরোরগুলোর সালে কেখা েলরলিন খসডা টাি বস অে করফালরে সম্পলেব োলের 

িোিে সম্পলেব শুনলে।  

 

পাশ্াপামশ্, ইনলোলেমর টটিটট 'কগােলটমেে' আলোেনাগুলোলে 140 টটরও কেমশ্ সংস্থার 

প্রমেমনমিলের সালে কেখা েলরলি, যার িলিয ইেুোমেটট অযান্ড িাইিারমসটট, কিেেলেোর, 

মেজলনস, এেং এিুলেশ্ন এেং েরুণলের িলো মেষ্েগুলোলে আওোে আনা িলেলি। এই 

কগােলটমেে ইলিন্টগুলোর প্রমেটটর প্রমেমেমপ আিালের ওলেেসাইলট উপেব্ধ রলেলি।  
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আিরা আলোেনার সিলে কিাট 20,061টট প্রমেশ্চিো কপলেমি, যার িলিয 19,903 টট 

আিালের অনোইন েনসােলটশ্ন ফলি বর িািযলি গিৃীে িলেমিে৷ আিরা আেিা 

ইলোনমিে, এেটট স্বািীন গলেষ্ণা েনসাল্ট্যাশ্চেলে েমিশ্ন েলরমি, প্রমেশ্চিোগুলোর 

মেলেষ্ণ েরলে এেং এেটট মেস্েৃে স্বািীন মরলপাটব তেমর েরলে, উত্তরোোলের িোিে 

এেং পরািশ্ ব প্রশ্চিো কেলে উে্িূে িূে মেষ্েগুলোর সংমক্ষপ্তেরণ েরলে। কসই মরলপাটব 

আিালের ওলেেসাইলট আোোিালে পাওো যালে।  

 

ইনলোলেমরর কেোর েযালরালনস িযালেট আলোেনাোলে প্রাপ্ত সেে প্রিাণ মেলেেনা 

েলরলিন এেং এই উপসংিালর কপৌৌঁলিলিন কয উত্থামপে সিসযাগুলোর মেষ্লে সাডা মেলে 

টাি বস অে করফালরলে কেশ্ মেিু পমরেেবলনর প্রলোজন রলেলি। এই িেুলিন্টটট মেমিে িূে 

মেিগুলোলে মেলেেনা েলর এেং খসডা টাি বস অে করফালরলের পমরেেবনগুলো যা মেমন 

প্রিানিন্ত্রীর োলি সুপামরশ্ েরলিন কসগুলোলে মনি বারণ েলর। এই সংমক্ষপ্ত িেুলিন্টটটলে 

িলনালযাগ মিে টাি বস অে করফালরে মনলজরই, আলোেনার প্রশ্ন 1 সম্পলেব কয িোিেগুলো 

পাওো মগলেলি োর উপর। প্রশ্ন 2, 3 এেং 4 এ আিরা কয িোিে শুলনমি ো এেোর টাি বস 

অে করফালরলেল  েূডান্ত েরা িলে কগলে েযালরালনস িযালেট মেিালে েেন্ত পমরোেনা 

েরলেন কসই েযাপালর োর মেন্তািােনালে জানালে।  
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পিোর্র্ ম ভবকেষণ এবং ফ োফক ি সোিোংর্ 
 

এই মেিাগটট উত্তরোোলের োরা টাি বস অে করফালরলের সালে সম্পমেবে উত্থামপে িূে 

সিসযাগুলোলে অলেষ্ণ েলর৷ আিরা কয প্রিাণ কপলেমি কসগুলোর মেলেষ্লণর িািযলি 

এগুলো মেমিে েরা িলেমিে, যা আেিা ইলোনমিে োরা স্বািীনিালে পমরোমেে িলেমিে। 

 

মেিু মেিু কক্ষলত্র, উত্তরোোরা িিািারী প্রমেশ্চিোর মেশ্ে মেেগুলো সম্পলেব প্রশ্ন উত্থাপন 

েলরলিন কযগুলো ইমেিলিযই খসডা টাি বস অে করফালরলের মেস্েৃে পমরমির আওোে আনা 

িলেলি, এিনমে যমেও সিসযাগুলোর মেশ্েলে স্পষ্টিালে উলেখ েরা নাও িলে োলে। 

অনযানয কক্ষলত্র, উত্তরোোরা এিন সিসযাগুলো উত্থাপন েলরলিন কযগুলোলে খসডা টাি বস 

অে করফালরলের আওোে আনা িেমন, অেো কযলক্ষলত্র এগুলোর অন্তিুবশ্চক্তলে স্পষ্ট েরার 

জনয টাি বস অে করফালরেলে সংলশ্ািন েরা কযলে পালর৷  

 

প্রশ্ন 1: ইনকেোকেভিি খসডো টোর্ মস অব কিফোকিে েী সে  

কেত্রকে আওিোে ভনকে আকস কেগুক ো ইনকেোকেভিি 

আওিোিুক্ত েিো উভচৎ বক  আপভন র্কন েকিন? 

 

ভর্শু এবং িরুণকেি উপি র্হোর্োিীি প্রিোব 

 

আলোেনার সিে সেলেলে স্পষ্টিালে কয মেষ্েটটর উপর কজার কেওো িলেমিে ো িে 

ইনলোলেমরর উমেৎ মশ্শু এেং েরুণলের উপর িিািারীর মনমেবষ্ট প্রিাে মেলেেনা েরা। 

উত্তরোোরা পরািশ্ ব মেলেমিলেন কয মশ্শুরা প্রাপ্তেেস্কলের কেলে মিন্নিালে প্রিামেে 

িলেমিে, কোমিি-19 সংিিলণর োরলণ োলের শ্ারীমরে স্বালস্থযর প্রমে যলেষ্ট পমরিালণ েি 

ঝুুঁ মে োেলেও, োরা শ্ারীমরে, িানমসে এেং সািাশ্চজে মেোলশ্র জনয কেশ্ েীঘ বলিোেী 

ঝুুঁ মেলে রলেলি। 

 

খসডা টাি বস অে করফালরলে ইনলোলেমরর 'মশ্ক্ষা প্রমেিানগুলোলে উপমস্থমের উপর 

মেমিমনলষ্ি' সম্পমেবে িিািারীর প্রিাে পরীক্ষা েরার মেিান অন্তিুবক্ত মিে। যমেও এটট কসই 

মেমিমনলষ্িগুলো কেলে প্রোমিে িওো/আসা সিসযাগুলোলে েেলন্তর অনুিমে কেলে — 

কযিন মেনািূলেয সু্কলে খাোলরর েযেস্থা, ব্রিেযান্ড এেং েযাপটপ অযালেস েরালে োো 

তেষ্লিযর প্রিাে, অেো পরীক্ষার কোলিাটবগুলোর উপর প্রিাে — এটটও স্পষ্ট কয 

ইনলোলেমরলে মশ্ক্ষার োইলর মগলে আলরা মেস্েৃে পমরসলরর প্রিােলে েেন্ত েরলে সক্ষি 

িলে িলে। 

 

আিরা আলোেনা প্রশ্চিোর িািযলি মশ্শু এেং েরুণলের প্রিামেে েলর এিন সিসযাগুলো 

সম্পলেব শুলনমি যার িলিয রলেলি: 
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● আভ ম ইেোি প্রভিষ্ঠোন সরূ্হ — উত্তরোোরা টাি বস অে করলফলরেলে আরও 

স্পষ্টিালে  আমে ব ইোর প্রমেিান সিূি েযাখযা েরা অন্তিুবক্ত েরলে েলেলিন,  

অিেেসী মশ্শুলের সািাশ্চজে মেোলশ্র উপর এই সামিবসগুলোর উপর োো 

মেমিমনলষ্িগুলোর মনমেবষ্ট প্রিাে মনলে উলেগ সি।  

 

● চোইল্ড কপ্রোকটের্ন, কসফগোভডমং সোভিমসসরূ্হ, এবং ভচ কড্রন ইন কেেোি — 

মশ্শু সুরক্ষা এেং কসফগামিবং-এর সিসযাগুলো সম্পলেব উলেগ প্রােশ্ই উত্থামপে 

িলেমিে, েুে বে মশ্শুলের েৃশ্যিানো েলি যাওোলে উলেখ েরা অলনে প্রমেশ্চিোসি 

যখন সু্কে, শ্চজমপ এেং মশ্শু কেলন্দ্রর িলো সামিবসগুলো েি অেো েন্ধ মিে, আর 

এটট মশ্শুলের অেলিো এেং মনয বােন েরার উপর কয প্রিাে কফলেমিে। 

 

● র্োনভসে স্বোস্থ্য এবং সুস্থ্িো — উত্তরোোরা িিািারী েোোেীন সিলে েরুণলের 

িলিয উলেগ এেং এোেীলত্বর েশৃ্চদ্ধ পাওোলে েণ বনা েলরলিন এেং কসই োমিোগুলো 

পূরণ েরার জনয মেেলেন অযান্ড অযালিালোলসন্ট কিন্টাে কিেে সামিবলসলসর 

সক্ষিো মনলে প্রশ্ন েুলেলিন। অলনে প্রমেশ্চিোে শ্ারীমরে এেং সািাশ্চজে মেোলশ্র 

উপর িিািারীর ক্ষমেোরে প্রিােও উলেমখে িলেলি, অেসর এেং কখোর 

জােগাগুলো েন্ধ েরার েো উলেখ েলর কযিন কখোর িাঠগুলো এেটট োরণ 

মিসালে। 

 

● ভনিোপে আবোভসে এ োেোি ভর্শুিো — মেিু মেিু উত্তরোোরা আগ্রিী মিলেন কয 

ইনলোলেমর কযন মনরাপে মেেলেন'স কিািগুলোলে োো মশ্শুলের উপর িিািারীর 

প্রিাে মেলেেনা েলর, কযিনটট িা-োোর সালে েযশ্চক্তগে কযাগালযালগর অিালের 

প্রিাে। উত্তরোোরা আইমন প্রমেিানগুলোলে োো মশ্শুলের উপর প্রিাে সংিান্ত 

সিসযাগুলোও উত্থাপন েলরলিন, কযিন োলের রুলি েমি বে সিলের জনয েশ্চন্দ 

োোর, এেং মশ্ক্ষাে সীমিে প্রলেশ্ামিোলরর প্রিাে। 

 

● ভর্শু এবং র্যোটোিভনটট সোভিমস — মশ্শুলের উপর িিািারীর প্রিাে প্রােশ্ই েক্ষয 

েরা কগলি, উত্তরোোরা ইনলোোমরলে েযশ্চক্তগেিালে প্রসে-পরেেী মিিওোইফ 

এেং কিেে মিশ্চজলটর উপর মেমিমনলষ্লির প্রিাে, এেং েেিাউন েোোেীন সিলে 

োমডর োইলর সীমিে কযাগালযালগর োরলণ মশ্শুলের সািাশ্চজে এেং শ্ারীমরে 

মেোলশ্র উপর প্রিােলে মেলেেনা েরলে েলেলিন। উত্তরোোরা গিবােস্থাে েটঠন 

অমিজ্ঞোর িুলখািুমখ িওো িা-োোর উপর িানমসে স্বালস্থযর প্রিাে সম্পলেব উলেগ 

উত্থাপন েলরলিন — কযিন স্কযান েরালনার সিে উপমস্থে োো এেং পাটবনালরর 

উপমস্থে োো িাডাই সন্তালনর জন্ম কেওো। 

 

আলোেনা েোোেীন সিলের অমিিূেোরী িোিলের আলোলে, েযালরালনস িযালেট সম্মে 

িন কয খসডা টাি বস অে করফালরেলে সংলশ্ািন েরলে িলে যালে মশ্শু এেং েরুণলের 

উপর প্রিােলে মেস্েৃেিালে মেলেেনার জনয সসু্পষ্টিালে অনুিমে কেওো যাে। োই ভিভন 
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র্িমোব ী বো কিফোকিকে অনুসন্ধোকনি প্রথর্  কেযি র্কর্য ভবকবচনোে ভনম্নভ ভখি 

ভনভেমষ্ট কেত্রগুভ  সভিকবর্ েিোি সুপোভির্ েকিন: 

  

● ভর্শুকেি কসোর্যো  কেেোি, র্োনভসে স্বোস্থ্য এবং সুস্থ্িোসহ, ভর্শু এবং 

িরুণকেি উপি প্রিোব; 

● ভর্েো এবং আভ ম ইেোিগুক ো সংিোন্ত ভবর্োন; এবং 

● প্রসবপূব ম এবং প্রসকবোত্তি পভিচে মো। 

 

কেশ্ মেিু মনমেবষ্ট করফালরে মিে, কযগুলো টাি বস অে করফালরলে অন্তিুবক্ত েরার প্রলোজন 

মিে না (কযিন, মনরাপে আোসলনর মশ্শুলের উপর), োরণ প্রস্তামেে সংলযাজনগুলো 

ইনলোলেমরলে আলোেনা েোোেীন সিেোলে উত্থামপে উলেলগর মেষ্েগুলোলে 

সমূ্পণ বরূলপ েেন্ত েরার ক্ষিো কেলে৷ 

 

র্হোর্োিী চ োেো ীন সর্কে স্বোস্থ্য ও পভিচে মো খোকিি বযবস্থ্োপনো 

 

আলোেনার সিলে স্বাস্থয ও পমরেয বা খােগুলোর িলিয িিািারীর েযেস্থাপনার উপর 

েযাপেিালে কজার কেওোর মেি মিে। 'যুক্তরাজয জলুড স্বাস্থয ও পমরেয বার খালের প্রমেশ্চিো' 

সম্পমেবে উত্থামপে অলনে সিসযা ইমেিলিযই টাি বস অে করফালরলের মেিাগগুলো োরা 

েিার েরা িলে — কযিন, মপমপই এর মেিান, নন-কোমিি স্বাস্থযলসো প্রোলনর উপর প্রিাে, 

এেং কেোর কিালি গিৃীে েযেস্থার যোযেো সম্পমেবে উত্থামপে সিসযাগুলো।  

 

কেেোি কহোর্গুক োি বোইকি েত্ন প্রেোন েিো হকেকে 

 

আলোেনার প্রমেশ্চিোে প্রােশ্ই উলেখ েরা িলেলি কয 'অনযানয কেোর কসটটংগুলোর' 

আওোর িলিয যা আলি কসই েযাপালর খসডা টাি বস অে করফালরলে মেিালগর' কেোর 

কিািগুলো এেং অনযানয কেোর কসটটংগুলোর িিািারী েযেস্থাপনা' যলেষ্ট সুমনমেবষ্ট নে। 

 

উত্তরোোরা উলেখ েলরলিন কয মেপুে পমরিাণ পমরেয বা অবেেমনে পামরোমরে সেসয, 

েনু্ধোন্ধে অেো প্রমেলেশ্ীলের োরা সরেরাি েরা িে যারা এিন এেজন েুে বে েযশ্চক্তলে 

সিােো প্রোন েলরলিন মযমন সিােো িাডা েেলে পালরন না। কশ্াোিে পমরোরগুলোর 

সালে েরা মিটটংগুলোলে এই পলেন্টটট মেলশ্ষ্িালে কজার মেলে েরা িলেমিে। 2011 সালের 

আেিশুিামরলে যুক্তরালজয 6.5 মিমেেন অবেেমনে কেোরার মিে, মেন্তু কসই সংখযাটট েখন 

কেলে এেং মেলশ্ষ্ েলর িিািারী েোোেীন সিলে উলেখলযাগযিালে েশৃ্চদ্ধ কপলেলি েলে 

িলন েরা িে। উত্তরোোরা ইনলোলেমরলে অবেেমনে কেোরারলের উপর িিািারীটট েী 

প্রিাে কফলেলি কসই েযাপালর অনুসন্ধান েরার জনয েলেলিন, কসইসালে মপমপই-কে োলের 

অযালেস োোর িলো সিসযার েযাপালরও।  

 

েযালরালনস িযালেট সম্মি হন কে কসখোকন আকিো সুভনভেমষ্ট কিফোকিে থোেকব, আি িোই 

টোর্ মস অব কিফোকিকেি প্রথর্  কেয কেোগ েিোি সুপোভির্ েিো হকেকে: 
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● অববিভনে কেেোিোিকেি দ্বোিো প্রেোন েিো সহ, বোভডকি পভিচে মো; 

 

আলোেনার অনযানয উত্তরোোরা উলেখ েলরমিলেন কয োরা িলন েলরন কয 'অনযানয 

কেোর কসটটংগুলোলে' আোমসে কেোর কিািগুলোর োইলরর অনযানয কেোর সামিবসগুলো 

অন্তিুবক্ত রলেলি মেনা এটট স্পষ্ট নে — কযিন, সিােো মনলে জীেনযাপন েরার সামিবস, 

েমিউমনটট-মিমত্তে সামিবসগুলো এেং অেোশ্োেীন পমরেয বা। উত্তরোোরা অনুিে 

েলরমিলেন কয খসডা শ্লের িলিয সুস্পষ্টিালে েেস্ক েযশ্চক্তলের কেওো কেোর সামিবসগুলো 

অন্তিুবক্ত মিে মেন্তু েি বক্ষি-েেসী ঝুুঁ মেপূণ ব েযশ্চক্তলের প্রোন েরা িে এিন অনুপমস্থে 

পমরেয বার সামিবসগুলোর কক্ষলত্র ঝুুঁ মে মনলেলি। 

 

'অনযানয কেোর কসটটংগুলোর' করফালরেটট করমসলিশ্চেোে কেোর কিাি িাডাও কযলোলনা 

পমরলেলশ্ পরীক্ষা েরার অনুিমে কেওোর জনয যলেষ্ট মেস্েৃে িওোর উলেলশ্য েরা িলেলি। 

প্রমেটট সম্ভােয পমরেয বার কসটটংলে োমেোিুক্ত েরার কেষ্টা েরালে এেটট কসটটং োে 

কেওোর ঝুুঁ মে োেলে যা ইনলোলেমর পলর পরীক্ষা েরলে মসদ্ধান্ত মনলে পালর, মেন্তু এটট 

োমেোিুক্ত না েরার োরলণ সক্ষি িলে না। েযালরালনস িযালেট িোই পিোর্র্ ম কেন নো কে 

'অনযোনয কেেোি কসটটংস'-এি কিফোকিে পভিবিমন েিো হকেকে। 

 

আলোেনার সিে আিরা কোেজনলের োলের মনলজর োমডলে কেওো পযামেলেটটি কেোর 

েযেস্থা সম্পলেবও উলেগ শুলনমি। উত্তরোোরা িিািারী েোোেীন সিলে েযশ্চক্তগে োমডলে 

িৃেুয উলেখলযাগযিালে েশৃ্চদ্ধ পাওোলে উলেখ েলরলিন এেং উলেগ উত্থাপন েলরলিন কয 

েেিাউন েোোেীন সিলে অলনে সামিবস স্থমগে েরার অে ব িে পয বাপ্ত েযোর েযেস্থাপনা 

অেো েযশ্চক্তগে পমরেয বা িাডাই মেিু মেিু কোে িারা কগলিন। 

 

োমডলে অমেমরক্ত িৃেুযর েেন্ত খসডা টাি বস অে করফালরলের পমরমির অিীলন অন্তিুবক্ত েরা 

িলেলি, যা 'অ-কোমিি সম্পমেবে শ্েবােেী এেং োমিোগুলোর মেিালনর উপর িিািারীর 

ফোফেগুলোলে' মেলেেনা েরার িলিয। েযালরালনস িযালেট কসই সর্সযোটটকে প্রভিফভ ি 

েিোি জনয টোর্ মস অব কিফোকিেকে সংকর্োর্ন েিোি সুপোভির্ েকিন নো। 

 

 

NHS 111 এবং 999 সোভিমসগুক োি সোডো 

 

আলোেনার সিে আিরা উলেগগুলো সম্পলেব শুলনমি, মেলশ্ষ্ েলর কশ্াোিে কোেলের 

োি কেলে, NHS 111 সামিবসটট কয পমরিাণ েে গ্রিণ েরমিে োলে সাডা কেওোর সািে বয, 

এেং কটমেলফান এেং অনোইন 111 সামিবস উিলের িািযলি প্রেত্ত িাোগনমিে পরািলশ্ বর 

উপযুক্তো সম্পলেব। 
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উত্তরোোরা জরুরী অযামু্বলেে সামিবসগুলো পাওোর জনয প্রমেশ্চিো সিে, এেং অযামু্বলেে 

সামিবসগুলোও কোমিলির উপসগ ব রলেলি এিন োউলে িাসপাোলে িমেব েরলে মেনা কসই 

েযাপালর মসদ্ধান্ত কনওোর প্রশ্চিোে স্পষ্ট অসঙ্গমে মনলেও উলেগ উলেখ েলরলিন। 

 

েযালরালনস িযালেট সম্মি হন কে এই সর্সযোগুক ো টোর্ মস অব কিফোকিকে প্রভিফভ ি 

হকি হকব, এবং প্রথর্  কেযি র্কর্য ভনম্নভ ভখি কটক্সট কেোগ েিোি সুপোভির্ েকিন: 

 

● অভফভসেো  কহ থকেেোি অযোডিোইস সোভিমসগুক োি সোকথ প্রোথভর্ে 

কেোগোকেোগ কের্ন 111 এবং 999 

 

 

প্রোইর্োভি কেেোি কসটটংগুক ো 

 

অলনে উত্তরোো উলেখ েলরলিন কয প্রাইিামর কেোর কসটটংগুলো অন্তিুবক্ত মেনা ো 

খসডা টাি বস অে করফালরলে অস্পষ্ট মিে — কযিন কজনালরে প্রযােটটস, েমিউমনটট 

ফালি বমস, কিমন্টমে এেং অপলটালিটি — ইনলোলেমরর কস্কালপর িলিয অন্তিুবক্ত মিে। যমেও 

মেমন এগুলোলে 'যুক্তরাজয জলুড স্বাস্থয ও পমরেয বা খালের প্রমেশ্চিো, এলে অন্তিুবক্ত 

রলেলি…' মশ্লরানালির অিীলন অন্তিুবক্ত েরালে মেলেেনা েমর, েোমপ েযালরালনস 

িযালেটএের্ি হন কে এটট আকিো স্পষ্টিোকব উকেখ েিো কথকে উপেৃি হকব এবং 

কসই ভবিোকগ কেোগ েিোি সুপোভির্ েকিন: 

 

● প্রোইর্োভি কেেোি কসটটংগুক োি িূভর্েো কের্ন কজনোকি  প্রযোেটটস; 

 

কসোর্যো  কেেোি খোকি ের্ মচোভিবকগ মি পিীেো 

 

কিেেলেোর খালের খসডা টাি বস অে করফালরলের িলিয ওোেবলফাস ব পরীক্ষার মেলেেনার 

মেষ্েটট অন্তিুবক্ত েরা িলেলি, েলে এটট পমরেয বা খালের করফালরলের সালে অন্তিুবক্ত েরা 

িেমন। র্োিোবোভহেিো ভনক্রিি েিকি, বযোকিোকনস হযোক ট কে কটক্সট সংকর্োর্ন েিোি 

পিোর্র্ ম কেন িো হ : 

 

'সংির্ণ প্রভিকিোর্ এবং ভনেন্ত্রণ, বোভসন্দোকেি এে কহোর্ কথকে অনয কহোকর্ 

স্থ্োনোন্তি, বোভসন্দোকেি ভচভেৎসো এবং পভিচে মো, ভিক্রজট েিোে ভবভর্ভনকষর্, 

ওেোেমকফোকস মি পিীেো এবং পভিের্ মকন পভিবিমনসহ, কেেোি কহোর্ এবং 

অনযোনয পভিচে মোি পভিকবকর্ র্হোর্োিী বযবস্থ্োপনো;' 

 

সিেোকিি কেোগোকেোগ েিোি কেৌর্  এবং ভর্ভডেোি িূভর্েো 
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আলোেনার প্রমেশ্চিো কেলে পাওো এেটট িূে মেি মিে িিািারী েোোেীন সিলে সরোর 

কযিালে জনগলণর সালে কযাগালযাগ েলরমিে, এেং েেয এেং িুে েেয উিেই িমডলে মেলে 

কসাশ্যাে মিমিোসি, মিমিো কয িূমিো করলখমিে। 

 

সিেোভি বোিমো ভনকে কেোগোকেোগ েিো   

 

আলোেনার প্রমেশ্চিোগুলো কযিালে সরোরী মসদ্ধান্তগুলো জনসািারলণর োলি জানালনা 

িলেমিে ো মনলে প্রশ্ন েুলেলিন। কযিালে পমরসংখযান এেং কিটা সরোরী মসদ্ধান্তলে েযাখযা 

েরার জনয সরোরী মব্রমফং-এর িলিয েযেিার েরা িলেমিে, এেং কযিালে োয বেরিালে 

তেজ্ঞামনে অমনিেো এেং ঝুুঁ মের মেেগুলোলে জনসািারলণর োলি জানালনা িলেমিে 

উত্তরোোরা কসই েযাপালর ইনলোলেমরলে মেলেেনা েরলে েলেলিন।  

 

অলনে উত্তরোো ইনলোলেমরলে সরোলরর আেরণগে মেজ্ঞালনর েযেিার এেং োর 

পােমেে কিলসশ্চজংলের িলিয 'আলস্ত িাক্কা কেওোর' কেৌশ্ে, এই িারণার মিমত্তলে কয িলের 

উপর মিমত্ত েলর কযাগালযাগ েরার পদ্ধমের োরলণ জনসংখযার িানমসে স্বালস্থযর উপর 

কনমেোেে প্রিাে পলরমিে, কসটটও মেলেেনা েরালে কেলেমিলেন। এিাডাও িুে েেয এেং 

ষ্ডযলন্ত্রর প্রমেশ্চিোগুলোর েযাপালরও অসংখয উলেখ মিে। 

 

এগুলো িে কসই সেে সিসযা কযগুলোলে আিরা মেলেেনা েলরমি যা টাি বস অে 

করফালরলের আওোে আনা িলেলি, 'মেিালে মসদ্ধান্ত কনওো, কযাগালযাগ েরা এেং 

োস্তোমেে িলেমিে' মশ্লরানালির অিীলন। েযালরালনস িযালেট কসই সর্সযোগুক োকে 

প্রভিফভ ি েিোি জনয টোর্ মস অব কিফোকিেকে সংকর্োর্ন েিোি সুপোভির্ েকিন 

নো। 

 

ইনলোলেমরর সালে কশ্োর েরা অলনে প্রমেশ্চিো টটোোন প্রেলির উপর েৃটষ্ট মনেদ্ধ েলর। 

ইনলোলেমরর টটোোন প্রেিলে মেলেেনা েরার কক্ষলত্র, মেরূপ প্রমেশ্চিো এেং পার্শ্ ব-

প্রমেশ্চিোর পাশ্াপামশ্ এই িরলনর কক্ষলত্র ক্ষমেপূরণ েযেস্থার পয বাপ্তোসি, আিরা টটো 

প্রোলনর সেে ইমেোেে মেেগুলোলে মেলেেনা েরে। 

 

েযালরালনস িযালেট প্রভিফভ ি েিোি জনয টোর্ মস অব কিফোকিেকে সংকর্োর্ন েকি 

টটেোি প্রিোবকে ভবকবচনোে ভনকে প্রভিফভ ি েিোি পিোর্র্ ম কেন: 

 

● কথিোভপউটটেস এবং টটেোি উিেন, ভবিিণ এবং প্রিোব; 

 

সিেোকিি র্হোর্োিী ভবষেে প্রভিক্রিেো জোনোকি ভবকর্ষজ্ঞ, উপকেষ্টো, 

ভবজ্ঞোন এবং কডটোি িূভর্েো 

 

আলোেনা কেলে পাওো এেটট উলেখলযাগয মেি মিে সরোলরর মসদ্ধান্ত গ্রিলণ মেলশ্ষ্জ্ঞ ও 

উপলেষ্টালের িূমিো, এেং েযেহৃে কিটা এেং তেজ্ঞামনে প্রিালণর েমেিো। উত্তরোোরা 
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মেলশ্ষ্ েলর সালেমন্টমফে অযািিাইজমর গ্রুপ ফর ইিালজবশ্চে (এসএশ্চজই) এেং এর 

সােগ্রুপগুলো, কযিন সালেমন্টমফে পযালন্ডমিে ইনফ্েুলেঞ্জা গ্রুপ অন িলিমেং (এসমপআই-

এি) এর িূমিোলে উলেখ েলরলিন, কয িরলণর সিসযাগুলো উত্থাপন েলরলিন ো িে: 

 

● মেিালে সেসযলের েক্ষো এেং কিলিাগ্রামফে মেস্েৃমেসি, মেলশ্ষ্জ্ঞ এেং উপলেষ্টা 

মনে বােন েরা িলেমিে। 

● অেমিেেরণ েযেস্থাে তেজ্ঞামনে প্রিালণর েমেিো কযিন 'টু মিটার রুে' এেং 'রুে 

অফ মসে'। 

● এসএশ্চজই এেং এর সােগ্রুপগুলো োরা প্রেত্ত পরািশ্ ব েে ঘন ঘন উলপক্ষা েরা 

িলেমিে। 

 

উত্তরোোরা িিািারীলে গলেষ্ণার েমিউমনটটর গুরুত্বও উলেখ েলরলিন, এেং মেলশ্ষ্ েলর 

প্রমেশ্চিোর প্রােমিে পয বালে।  

 

যখন মেমন মেলেেনা েলরন কয এই মেিগুলো িে এিন সিসযাগুলোর জনয যা মেেযিান 

টাি বস অে করফালরলে অন্তিুবক্ত েরার উলেলশ্য মিে, এর সালে সালে েযালরালনস িযালেট 

পডোি জনয টোর্ মস অব কিফোকিকেি িোষোকে র্ক্রক্তর্ো ী েিোি প্রস্তোব েকিন: 

 

● িথয, গকবষণো এবং ভবকর্ষজ্ঞ প্রর্োকণি প্রোপযিো এবং বযবহোি 

 

স্বচ্ছিো এবং কিেডম িোখো 

 

পরািশ্ ব প্রশ্চিো েোোেীন সিলে আিরা সরোর েেৃবে গিৃীে মসদ্ধান্তগুলো মেিালে 

করেিব েরা িলি কসই সম্পলেব উলেগ শুলনমি, েযশ্চক্তগে ইলিইে অযাোউন্ট এেং 

কিাোটসঅযাপ কটেলটর িািযলি িন্ত্রী পয বালের মসদ্ধান্তগুলো কনওো িলি, এেং সরোরী 

মেিাগীে করেলিব নমেিুক্ত েরা িলি না এিন উলেগগুলোলে েেন্ত েরার জনয 

উত্তরোোরা ইনলোলেমরলে েলেলিন। 

 

খসডা টাি বস অে করফালরে 'মেিালে মসদ্ধান্ত কনওো, কযাগালযাগ েরা এেং োস্তোমেে 

িলেলি' কে অন্তিুবক্ত েলরলি। েযালরালনস িযালেট সম্মি হন কে কটক্সট সংকর্োর্ন েকি 

এটট েোে মেিিোকব সুস্পষ্ট েিো কেকি পোকি: 

 

● ভেিোকব ভসদ্ধোন্ত কনওেো, কেোগোকেোগ েিো, কিেডম েিো হকেভে  এবং 

বোস্তবোভেি হকেভে   

 

র্হোর্োিীি প্রিোব এবং র্োনভসে স্বোস্থ্য ও সসু্থ্িোি উপি এি প্রিোব  
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িিািারী িানমসে স্বালস্থযর উপর কয প্রিাে কফলেলি কসই েযাপালর আলোেনা প্রশ্চিোর 

িািযলি আিরা েযাপেিালে শুলনমি। আলোেনার িািযলি উলেখ েরা অন্তিুবক্ত মেিু মেিু 

সিসযা:  

 

● ভসদ্ধোন্ত কনওেোি কেকত্র র্োনভসে স্বোস্থ্য সম্পভেমি ভবকবচনোসরূ্হ — কযিন, 

নেুন মেমিমনলষ্ি প্রেেবলনর সিে িানমসে স্বালস্থযর উপর কয িাত্রার প্রিােলে 

মেলেেনা েরা িলেমিে, এেং মেমিমনলষ্ি োে ুিওোর আলগই িানমসে স্বাস্থযলে 

সালপাটব েরার জনয কয িাত্রার মেিান তেমর েরা িলেমিে। 

 

● র্হোর্োিী চ োেো ীন র্োনভসে স্বোস্থ্য সম্পভেমি সর্সযোি বৃক্রদ্ধ — কযিন, িিািারী 

েোোেীন সিলে উলেগ এেং এোেীলত্বর িাত্রালে কোঝা, এেং গ্রুপগুলো মেলশ্ষ্ 

েলর কয প্রিালের িুলখািমুখ কযিন েেস্ক, মিলজেে, এেং কেোর-মগিাররা। 

 

● পুনরুদ্ধোি পভিেল্পনোগুক োকি র্োনভসে স্বোস্থ্য সম্পভেমি সোভিমসগুক োি ভবর্োন 

— কযিন, িানমসে স্বাস্থয সম্পমেবে সামিবসগুলোর োমিোর কক্ষলত্র োো 

েযােেগগুলোলে মনলে োজ েরার পমরেিনাগুলোলে কোঝা। 

 

খসডা টাি বস অে করফালরলে সািারণিালে িানমসে স্বাস্থয সম্পমেবে এেটট সুস্পষ্ট করফালরে 

অন্তিুবক্ত মিে না, এেং যমেও িানমসে স্বাস্থয সম্পমেবে সামিবসগুলোর মেিানলে 'অ-কোমিি 

সংিান্ত শ্েবােেী এেং োমিোগুলোর মেিালনর উপর িিািারীর পমরণমেগুলোর' িলিয 

মেলেেনা েরা িলেমিে, এেং িানমসে স্বালস্থযর সিসযাটট সুমনমেবষ্ট কেণীর িানুলষ্র কপ্রক্ষাপলট 

আিলে কনওো িে, এটট িিািারীর েিৃত্তর িানমসে স্বাস্থযলে মেলেেনার েেলন্তর জনয 

স্পষ্টিালে অনুিমে মেে না যা সরাসমর সামিবসগুলোর মেিালনর সালে সম্পমেবে নে। 

 

বযোকিোকনস হযোক ট এের্ি কে টোর্ মস অব কিফোকিেকে ভবকর্ষ েকি র্হোর্োিীি 

র্োনভসে স্বোস্থ্য সম্পভেমি প্রিোবকে সোর্োিণিোকব ভবকবচনোি জনয এেটট কিফোকিে 

অন্তিুমক্ত েিকি হকব, এবং িোই কসগুক োকে অন্তিুমক্ত েিোি জনয সংকর্োর্ন েিোি 

সুপোভির্ েকিন: 

 

● জনগকণি র্োনভসে স্বোকস্থ্যি উপি প্রিোব, একি অন্তিুমক্ত িকেকে েোিো 

র্হোর্োিীি দ্বোিো উকেখকেোগযিোকব েভিগ্রস্ত হকেকে িোিোও ভেন্তু একিই 

সীর্োবদ্ধ নে; 

 

 

র্হোর্োিীি অথ মবনভিে বযে ও এি প্রভিক্রিেো এবং  েডোউন ও অনযোনয 

বকন্ধি ভসদ্ধোকন্ত েস্ট-কবভনভফট ভবকেষকণি িূভর্েো 
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আলোেনার সিে উত্থামপে েূডান্ত িূে মেিটট মিে িিািারীর অে ববনমেে প্রিাে, অে বনীমের 

মেলশ্ষ্ খােগুলোর উপর প্রিাে, এেং িিািারী প্রমেশ্চিোোলে প্রেমেবে নীমে এেং 

মেমিমনলষ্লির েি ও কেমনমফলটর মেলেষ্ণ উিেটটর পমরলপ্রমক্ষলে। 

 

খোি-ভিভত্তে ভবকেষণ 

 

আলোেনা প্রশ্চিো জলুড আিরা অে বনীমের মেমিন্ন খালের প্রমেমনমিত্বোরী মেস্েৃে 

গ্রুপগুলোর পাশ্াপামশ্ কসই খালের েমিেলের প্রমেমনমিত্বোরী কিি ইউমনেনগুলোর োি 

কেলেও শুলনমি। উত্তরোোলের িলিয, অলনলেই োলের খালে িিািারীর প্রিালের 'মিপ 

িাইি' মেলেষ্ণ েরলে, এেং মেিালে খালের পুনরুদ্ধারলে সলে বাত্তিিালে সিােো েরা 

কযলে পালর ো মেমিে েরার জনয ইনলোলেমরলে েলেমিলেন। 

 

কযিন, আমেলেেো কক্ষলত্রর উত্তরোোরা েলেলিন কয ইনলোোমর কযন োলের কক্ষত্রলে 

মেলশ্ষ্ েলর প্রিােোরী পেলক্ষপগুলোর প্রিােলে মেলেেনা েলর, কযিন 'পয বাপ্ত খাোর' 

মনেি, এেং টটোোন িযাটাস অেো েযালটরাে কলা প্রোি পরীক্ষার ফোফলের প্রিালণর 

মিমত্তলে কিনুযলে প্রলেলশ্র িলো মেষ্েগুলো। এেইিালে, ভ্রিণ ও পয বটন খালের 

উত্তরোোরা আগ্রিী মিলেন কয ইনলোলেমর কযন িিািারীর মেমিন্ন পয বালে আন্তজবামেে 

ভ্রিলণর উপর মেমিমনলষ্লির প্রিােলে েেন্ত েলর। আিরা েোেমেে 'মগগ ইলোনমি' এর 

িাফলের অমিজ্ঞো সম্পলেবও উলেগ শুলনমি — কযিন, মিনার, পালস বে েুমরোর এেং ফুি 

কটেওলে কিমেিামর োইিারগণ — উত্তরোোরা উলেখ েলরন কয মসে কপর অিাে সি, 

োলের েি বসংস্থালনর অমনশ্চিে এেং েি কেেলনর প্রেৃমে, প্রােশ্ই এটট কোঝাে কোমিি 

উপসলগ বর সম্মুখীন িাফরা কসেফ-আইলসালেট োোর সািে বয রালখন না। স্ব-মনলোশ্চজেলের 

উপর িিািারীর প্রিােও উত্থামপে িলেমিে, মেলশ্ষ্ েলর কয পমরিালণ োলেরলে আমে বে 

সিােো কেওো িে কসই সম্পলেব। 

 

সে কসক্টর জলুড আিরা েযেসার জনয জামর েরা মনলেবমশ্োগুলোর সিলোপলযাগীো এেং 

উপযুক্তো, এেং যুক্তরাজয সরোর, মিিেিি অযািমিমনলেশ্ন এেং স্বেন্ত্র কোোে 

অলোমরটটর িলিয মনলেবশ্নার োরেলিযর োরলণ সৃষ্ট অসুমেিাগুলো মনলে উলেগ শুলনমি। 

 

ইনলোলেমর এই সিসযাগুলো পরীক্ষা েরলে োে, মেমিন্ন কক্ষলত্রর অমিজ্ঞো কসইসালে 

'িিািারীর েযাপালর অে ববনমেে প্রমেশ্চিো' মশ্লরানালির অিীলন মেস্েৃে অে ববনমেে 

িস্তলক্ষলপর োয বোমরো। এটট 'িিািারী েোোেীন সিলে, কিেে ও কেোর কক্ষলত্রর 

েিীলের এেং অনযানয মে েিীলের অমিজ্ঞো এেং োলের উপর প্রিাে' মেলেেনার িািযলি 

মেমিন্ন কক্ষলত্রর েিীলের অমিজ্ঞোও মেলেেনা েরে। এই মেষ্লে অলনে আন্তমরে 

প্রমেশ্চিো জানালে কযিালে িিািারীর অে ববনমেে প্রিালের েেন্তলে আিরা মিজাইন এেং 

এশ্চেমেউট েমর।  
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যমেও েযালরালনস িযালেট মের্শ্াস েলরন কয েেবিান করফালরেগুলো এই সিসযাগুলোলে 

েেলন্তর অনুিমে কেলে, েোমপ মেমন সম্মে িন কয েিৃত্তর স্পষ্টোর প্রলোজন রলেলি এেং 

মেমন ভ্রিণ এেং পে মটনকে ভনক্রিি েিকি টোর্ মস অব কিফোকিকে েইুটট সংকেোজকনি 

সুপোভির্ েকিন, এবং স্ব-ভনেুক্ত বযক্রক্তকেি, ভবকর্ষিোকব ভবকবচনো েিো হে: 

 

● আমেলেেো, খুেরা, কখোিুো এেং অেসর এেং ভ্রিণ এেং পয বটন খাে, উপাসনার 

স্থানগুমে এেং সাংসৃ্কমেে প্রমেিানগুলো েন্ধ েরা এেং পুনরাে কখাো; 

● েকিোনোিোইিোস জব ভিকটনর্ন ভির্, কস ফ-এর্প্লেকর্ন্ট ইনেোর্ সোকপোটম 

ভির্, ক োন ভির্, বযবসোভেে হোকি েোড কেওেো এবং অনুেোনসহ, বযবসো, 

চোেভি এবং স্ব-ভনেুক্তকেি জনয সহোেিো; 

 

ভসদ্ধোন্ত গ্রহকণ েস্ট-কবভনভফট ভবকেষকণি িূভর্েো 

 

অলনে উত্তরোো প্রশ্ন েলরলিন সরোর িিািারীর প্রমেটট পয বালে প্রেমেবে েযেস্থার সালে 

সম্পমেবে েি এেং কেমনমফটগুলো সমূ্পণ বরূলপ িলিে েলরলি মেনা, যা সািারণে নেুন 

সরোরী নীমেগুলো মেলেেনা েরার সিে িলে োলে।  

 

যমেও এটট িূেে েেিাউলনর িলো অ-ফাি বামসউটটেযাে িস্তলক্ষপগুলো প্রেেবলনর কক্ষলত্র 

উত্থামপে িলেমিে, উত্তরোোরা আলরা প্রশ্ন েলরমিলেন কয অে ববনমেে েযেস্থাগুলোর 

কক্ষলত্রও এেই রেি মেলেষ্ণ েরা িলেমিে মেনা কযিন েলরানািাইরাস জে মরলটনশ্ন মস্কি 

('ফালে বা' মস্কি) এেং 'ইট আউট টু কিি আউট' েযালম্পইন। 

 

এই সিসযাগুলোলে আিালের েেন্তগুলোলে মেলেেনা েরা িলে, এেং 'মেিালে মসদ্ধান্ত 

কনওো, কযাগালযাগ েরা এেং োস্তোমেে িলেমিে' মশ্লরানালির অিীলন এটটলে টাি বস অে 

করফালরলের িলিয মনলে আসা িলেলি।  

 

আক োচনোি সর্ে উত্থোভপি অনযোনয সর্সযোসর্ূহ  

 

আলোেনার প্রমেশ্চিোগুলোর আেিা ইলোনমিে মেলেষ্লণ মেমিে িূে মেিগুলো িাডাও, 

আলরা কেশ্ মেিু সংখযে সিসযা উত্থামপে িে কসগুলো খসডা টাি ব অে করফালরলে কযিালে 

প্রমেফমেে িে যা মেলেেনার কযাগযো রালখ। 

 

ববষর্য 

 

অলনে উত্তরোো পরািশ্ ব মেলেলিন কয টাি ব অে করফালরলে জামে, মিলজমেমেটট এেং মেঙ্গ 

সম্পমেবে সিসযাগুলোলে মেলশ্ষ্িালে েুলে িরলে িলে, সুরমক্ষে তেমশ্ষ্টয সম্পমেবে েেবিান 

শ্োেলনর পাশ্াপামশ্, কসই গ্রুপগুলোলে প্রিামেে েলর এিন িূে সিসযাগুলো যালে োে না 

পলড ো মনশ্চিে েরলে৷ উলেগগুলোলে আলরা উত্থামপে িলেমিে কয সুরমক্ষে 
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তেমশ্ষ্টযগুলোর সালে সম্পমেবে েেবিান শ্োেন টাি বস অে করফালরলের কশ্লষ্র মেলে 

প্রেমশ্ বে িে, িলর কনওো িে এই িারণাটট িলি এেটট পরেেী-মেন্তা। 

 

উত্তরোোরা আলরা উলেখ েলরলিন কয শুিুিাত্র সুরমক্ষে তেমশ্ষ্টযগুলো উলেখ েলর, 

ইনলোলেমরর কসই সে তেষ্িয মেলেেনা েরলে েযে ব িওোর ঝুুঁ মে োেলে কযগুলো কযগুলো 

আইলন সুরমক্ষে তেমশ্ষ্টয নে, মেন্তু ো সলেও কসগুলো মেিালে মেমিন্ন কগািী িিািারী োরা 

প্রিামেে িলেমিে োর গুরুত্বপূণ ব মনোিে েলে িলন েরা িে — কযিন, আে এেং 

আোসলনর গুণিান। 

 

েযালরালনস িযালেট িোই সুিভেি ববভর্ষ্টয সম্পভেমি র্ব্দোেনকে সংকর্োর্ন েিোি 

সুপোভির্ েকিন কেন এটটকে ইনকেোকেভিি এেটট বৃহত্তি  েয ভহকসকব গকড কিো ো 

েোে, এবং ভবকর্ষিোকব সুিভেি ববভর্কষ্টযি বোইকি এি কফোেোস প্রসোভিি েিো েোে: 

 

● এি েোজ সম্পোেন েিকি ভগকে, ইনকেোকেভি ভবভিি কেণীি র্োনুকষি উপি 

র্হোর্োিীি প্রিোকব হওেো েৃর্যর্োন কেকেোকনো ববষর্যকে ভবকবচনো েিকব, 

ইেুেোভ টট অযোক্ট 2010 এি অর্ীকন সুিভেি ববভর্ষ্টয এবং নেমোন ম আেোি যোন্ড 

অযোক্ট 1998 এি অর্ীকন সর্িো ভবিোগসহ, ভেন্তু একি সীর্োবদ্ধ নে। 

 

মেমন আলরা প্রস্তাে েলরন কয এটটর গুরুত্বলে েুলে িরার জনয এটটর টাি বস অে করফালরলের 

িূমিো মেিালগ আসা উমেে। আিরা তেষ্িয সংিান্ত সিসযাগুলো পরীক্ষা েরে কযগুলো 

আিালের োলজ উে্িূে িে, এেং মেলেেনা েরে কোোে এোমিে তেষ্লিযর সম্মুখীন 

েযশ্চক্তলের জনয প্রিােটট আলরা কেমশ্। 

 

আিরা আলরা মনশ্চিে েরলে প্রমেশ্রুমেেদ্ধ কয আিরা এিনিালে আিালের োজ সম্পন্ন 

েরে যা সুমেিােশ্চিে এেং েি প্রমেমনমিত্ব েরা কগািীগুলোর োলি অযালেসলযাগয। খসডা 

টাি বস অে করফালরলের অযালেসলযাগযো এেং পরািলশ্ বর উপেরণগুলো যা আিরা 

আিালের ওলেেসাইলট প্রোশ্ েলরমি কসই সম্পলেব আিরা প্রমেশ্চিো কপলেমি, এেং 

ইনলোলেমর এেোর আনুিামনেিালে শুরু িলে কগলে আিরা কযিালে কযাগালযাগ েরমি 

োলে পমরেেবন আনে। এর িলিয অন্তিুবক্ত োেলে পালর ইনলোলেমর মরলপাটব এেং অনযানয 

িূে নমেগুলোলে অনযানয সািারণিালে েেয িাষ্াে অনুোে েরা এেং কসগুলোলে এোমিে 

অযালেসলযাগয ফরিযালট উপেব্ধ েরা। 

 

র্োনবোভর্েোি এবং নোগভিে স্বোর্ীনিো 

 

আলোেনা প্রশ্চিোর এেটট মেি মিে িানোমিোর এেং নাগমরে স্বািীনোর উপর িিািারীর 

প্রিাে। উত্তরোোরা মেস্েৃে পমরসলরর সিসযা উত্থাপন েলরলিন কযগুলো উপর 

ইউলরামপোন েনলিনশ্ন অন মিউিযান রাইটলসর অিীলন সুরমক্ষে অমিোরগুলোর উপর 

প্রিাে কফলে েলে িলন েরা িলেমিে, যার িলিয রলেলি: 
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● সরোলরর প্রারমম্ভে িিািারী প্রমেশ্চিো জীেন রক্ষার জনয যোযে প্রমেলরািিূেে 

েযেস্থা গ্রিলণর জনয রালের উপর আটটবলেে 2 েেবলেযর সালে সািঞ্জসযপূণ ব মিে 

মেনা;  

 

● মেিু মেিু কক্ষলত্র টটো কনওোর োিযোিেো, এেং আন্তজবামেে ভ্রিণ অযালেলসর 

জনয িযােমসন সাটটবমফলেশ্লনর প্রলোজনীেো। 

 

● িি ব পােলনর স্বািীনোর অমিোলরর সালে উপাসনােে েন্ধ েরার ইন্টারঅযােশ্ন; 

 

● সিালেলশ্র স্বািীনোর উপর কোমিি-সম্পমেবে মেমিমনলষ্ি প্রলোলগর প্রিাে, মেলশ্ষ্ 

েলর মেলক্ষালির কক্ষলত্র; 

 

● োে স্বািীনো, মেলশ্ষ্ েলর কসাশ্যাে মিমিোে লযামগং এেং মেষ্েেস্তু অপসারলণর 

কক্ষলত্র, এেং মেজ্ঞানীলের অনুিূে েিন মযমন কোমিি-সম্পমেবে মেমিমনলষ্লির 

প্রেমেে েৃটষ্টিমঙ্গলে েযালেঞ্জ েলরলি। 

 

এই প্রমেশ্চিোগুলোর অলনেগুলোই শ্চজলজ্ঞস েলরমিে কয ইনলোলেমরটট এটটর 

েেন্তগুলোলে এেটট সুমনমেবষ্ট িানোমিোর িলনালযাগ প্রলোগ েলর মেনা৷  

 

 

 

েযালরালনস িযালেট উলেগগুলো কোলঝন মেন্তু মের্শ্াস েলরন না কয এই সিসযার জনয টাি বস 

অে করফালরলের আর কোলনা সংলশ্ািলনর প্রলোজন রলেলি। কযলোলনা প্রাসমঙ্গে এেং 

প্রলযাজয িানোমিোলরর সুলযাগ এেং প্রিাে সমূ্পণ বরূলপ অলেষ্ণ েরা িলে কেননা কসগুলো 

আিালের োলজর িলিয উে্িূে িে, এই সিসযা সংিান্ত উলেলগর ওজনলে মেলেেনাে 

মনলে, মেমন এই মসদ্ধালন্ত কপৌৌঁলিলিন কয, আিালের োজ োমেলে কনোর জনয, আিরা 

অংশ্গ্রিণ, জোেমেমিো, তেষ্িযিীন, ক্ষিোেন এেং তেিোর 'মপএএনইএে' নীমেগুলো 

গ্রিণ েরে, কযিনটট ইনলোলেমরর নেশ্া মনলেবশ্ েরলে িানোমিোর েেলন্ত েযেহৃে িে।  

 

 ং কেোভিড 

 

েনসালল্ট্শ্ন প্রমেশ্চিোগুলো উলেগ প্রোশ্ েলরলি কয েং কোমিি (েখনও েখনও কপাি-

কোমিি েক্ষণ েো িে) ইনলোলেমরর েেলন্তর িলিয পয বাপ্তিালে মেলেেনা েরা িলে না।  

 

খসডা টাি বস অে করফালরে স্বাস্থযলসো কক্ষলত্রর 'যারা েং কোমিি-এর সম্মুখীন িলি োলের 

জনয মেিানলে' আওোে আলন। টাি ব অফ করফালরলের অনযানয অংলশ্র অিীলন েং 

কোমিলির সালে সম্পমেবে ঝুুঁ মেগুলোলে েেটা মেলেেনা েরা িলেমিে আিরা োও েেন্ত 

েরে — কযিন, 'মেিালে মসদ্ধান্ত কনওো, কযাগালযাগ েরা এেং োস্তোমেে িলেমিে' 
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মেলেেনার িলিয েেিাউন েযেস্থাগুলো োস্তোেলনর মসদ্ধালন্ত েং কোমিিলে েেটা সিলের 

জনয মেলেেনা েরা িলেমিে োর েেন্তলে অন্তিুবক্ত েরলে। 

 

েযালরালনস িযালেট িোই সুপোভির্ েকিন নো কে  ং কেোভিডকে পে মোপ্তিোকব কর্োেোকব ো 

েিো হকেকে িো ভনক্রিি েিকি টোর্ মস অব কিফোকিকে আকিো সংকর্োর্ন প্রকেোজন 

িকেকে। 

 

কর্োে এবং অকন্তযটষ্টক্রিেোি অভিজ্ঞিো  

 

আলোেনার সিে কশ্াোিে পমরোরগুলোলে কেওো সিােো সম্পমেবে উলেগগুলো প্রােশ্ই 

উত্থামপে িলেমিে। উত্তরোোরা শ্চজলজ্ঞস েলরমিলেন কয ইনলোলেমরটট িাসপাোে এেং 

কেোর কিালি িৃে আত্মীেলের সালে কেখা েরার মেমিমনলষ্লির এেং অলন্তযটষ্টশ্চিোে 

উপমস্থমের উপর মেমিমনলষ্লির ফলে িানমসে স্বালস্থযর উপর প্রিালের  মেষ্লে েেন্ত েলর — 

মেলশ্ষ্ েলর কযখালন সাংসৃ্কমেে অেো িিীে রীমেনীমে অনুসালর অলন্তযটষ্টশ্চিো অনুিান েরা 

যাে না। উত্তরোোরা কশ্াোিেলের জনয আমে বে আমে বে সিােোর অিাে এেং িৃে 

েযশ্চক্তলের কেমনমফট সংিান্ত অমেমরক্ত কপলিন্ট পুনরুদ্ধালরর িলো মেষ্েগুলো উত্থাপন 

েরার মেষ্লেও উলেখ েলরলিন।  

 

েযালরালনস িযালেট সম্মি হন কে এই ভবষেগুক োকে খসডো টোর্ মস অব কিফোকিকেি 

র্কর্য প্রভিফভ ি হকি হকব, এবং অভিভিক্ত কিফোকিে েো ইনকেোকেভিকে র্োনভসে 

স্বোস্থ্য ভনকে েোজ েিকি কেে, কের্নটট আকগ উকেখ েিো হকেকে, আর্োকেিকে কসই 

সুকেোগ কেকব। িকব, বৃহত্তি সুস্পষ্টিো ভনক্রিি েিোি জনয, ভিভন আকিো কেোগ েিোি 

পিোর্র্ ম কেন: 

 

● কর্োে-পিবিী সহোেিোসহ কর্োেোহিকেি র্োনভসে স্বোস্থ্য এবং সুস্থ্িোি উপি 

প্রিোব 

 

িিািারী োরলণ কশ্াোিে িওো িানুলষ্র োি কেলে পাওো অলনে শ্শ্চক্তশ্ােী এেং েেিান 

প্রমেশ্চিো িাডাও, আলোেনার সিে আিরা িেুবোমর এেং অলন্তযটষ্টশ্চিো খালে িিািারীর 

প্রিাে সম্পলেবও শুলনমি, উত্তরোোরা এোমিে গিন বলিন্ট মিপাটবলিলন্টর তেমর েরা 

মনলেবমশ্োর োরলণ কসক্টরলে প্রিামেে েলর এিন অসুমেিাগুলো, এেং যকু্তরাজয ও 

িস্তান্তমরে গিন বলিন্টগুলোর িলিযর পদ্ধমেলে অসঙ্গমে েক্ষয েলরন। কসক্টলরর িিযস্থ 

িাফলের উপলর পডা প্রিােও উত্থামপে িলেমিে - কযিন, পরীক্ষা এেং মপমপই অযালেলস 

অসুমেিার সম্মুখীন িওো অেো 'মে ওোেবার' মিসালে স্বীেৃে িওো। 

 

েযালরালনস িযালেট র্চুমেোভি এবং অকন্তযটষ্টক্রিেো কেত্র এবং এি স্টোফকেি উপি পডো 

প্রিোব খসডো টোর্ মস অব কিফোকিকেি র্কর্যই অন্তিুমক্ত িকেকে বক  ভবকবচনো েকিন, 

এবং িোই, আি কেোকনো সংকর্োর্কনি সুপোভির্ েকিন নো। 
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উপোসনো েিোি স্থ্োন 

 

আিরা উপাসনার স্থানগুলোলে প্রলযাজয মেমিমনলষ্ি এেং েমিউমনটট সালপালটবর উপর এটটর 

প্রিাে, মেোি এেং অলন্তযটষ্টশ্চিোর িলো জীেলনর ঘটনাগুলোর মেমিেেরণ, এেং িিীে 

উৎসে পােন সম্পলেব িি ব মের্শ্াসী কগািীগুলোর োি কেলে শুলনমি। 

 

আলোেনার প্রমেশ্চিো ইউলরাপীে েনলিনশ্ন অন মিউিযান রাইলটর অিীলন উপাসনােলের 

উপর আলরামপে মেমিমনলষ্ি ও িলি বর স্বািীনো এেং সিালেলশ্র স্বািীনোর অমিোলরর 

িিযোর ইন্টারঅযােশ্ন সম্পলেব আলরা উলেগ উত্থাপন েলরলি। 

 

োই েযালরালনস িযালেলটর সুপোভির্ েকিন কে টোর্ মস অব কিফোকিে সংকর্োর্ন েিো হে 

এগুভ  অন্তিুমক্ত েিোি জনয : 

 

● আভিকথেিো, খুচিো ভবকিিো, কখ োর্ু ো এবং অবসি এবং ভ্রর্ণ এবং পে মটন 

কেত্র, উপোসনোি স্থ্োন এবং সোংিৃভিে প্রভিষ্ঠোনগুক ো বন্ধ েিো এবং পুনিোে 

কখো ো 

 

 

 েডোউন ভবভর্ভনকষকর্ি প্রকেোগ 

 

আলোেনা প্রশ্চিো েোোেীন সিলে পুমেমশ্ং প্রমেশ্চিোর সািমগ্রে সরু এেং আনুপামেেো 

এেং মেমিন্ন পুমেশ্ োমিনীর িলিয পদ্ধমের পমরেেবনশ্ীেো মনলে উলেগ সি, কোমিি-

সম্পমেবে আইন ও প্রমেিালনর প্রলোগ মনলে ঘন ঘন উলেগ উত্থামপে িলেমিে। মেলক্ষাি এেং 

জনসিালেলশ্ পুমেমশ্ং, এেং এটট নাগমরে স্বািীনো এেং িানোমিোলরর উপর কয প্রিাে 

কফলেমিে, ইনলোলেমর কযন পরীক্ষা েলর কেলখ এিন এেটট সিসযা মিসালেও প্রস্তাে েরা 

িলেমিে।  

 

সংস্থাগুলো ইনলোলেমরলে মেলেেনা েরলে েলেলি কয মেএএিই েমিউমনটটগুলো পুমেমশ্ং 

প্রমেশ্চিো োরা অসিিালে প্রিামেে িলেলি মেনা — কযিন, োলের সেেব েরার পমরেলেব 

জমরিানা আোে েরা অসািঞ্জসযপূণ ব িওোর সম্ভােনা মিে মেনা, এেং েেিাউন সিেোলে 

'িপ অযান্ড সােব' ক্ষিোর েযেিার েশৃ্চদ্ধ পাওো মরলপাটব েরা িলেলি। 

 

খসডা টাি বস অে করফালরলের িলিয রলেলি 'কেশ্চজসলেটটি এেং করগুলেটমর েলরাে' 

পরীক্ষা েরা। যমেও এটট সে বোই কোমিি-সম্পমেবে আইন এেং প্রমেিানগুলো কযিালে 

প্রলোগ েরা িলেমিে ো মেলেেনাে কনওোর জনয পমরেিনা েরা িলেমিে, েোমপ 

েযালরালনস িযালেট সম্মি হন কে কটক্সট সংকর্োর্ন েকি এটট বযোখযো েিো কেকি পোকি: 

 

● ক ক্রজসক টটি এবং কিগুক টভি েকরো , এবং প্রকেোগ 
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গোহমস্থ্য ভনে মোিন 

 

খসডা টাি বস অে করফালরলের েেিাউন মেমিমনলষ্িগুলো গািবস্থয মনয বােলনর উপর কয 

প্রিাে কফলেমিে ো সুমনমেবষ্টিালে উলেখ েলরমন। গািবস্থয মনয বােলনর মশ্োরলের মনলে োজ 

েরা সংস্থাগুলোর োি কেলে আিরা শুলনমি কয িিািারী েোোেীন সিলে গািবস্থয 

মনয বােলনর িার এেং েীব্রো উিেই েশৃ্চদ্ধ কপলেলি, এেং মেলশ্ষ্ েলর েেিাউন সিেোলে। 

 

আিরা আলরা শুলনমি কয েেিাউন মেমিমনলষ্লির প্রেৃমে গািবস্থয মনয বােলনর মশ্োরলের জনয 

োেেয সংস্থা এেং েমিউমনটটর োি কেলে পাওো সিােোলে অযালেস েরা আলরা েটঠন 

েলর েুলেমিে, এেং এই সামিবসগুলো েেিাউন মেমিমনলষ্ি কশ্ষ্ িওোর পলর োমিো 

কিটালে সক্ষি েরার জনয পয বাপ্ত আমে বে সিােো পােমন৷  

 

েযালরালনস িযালেট সম্মি হন কে গোহমস্থ্য ভনে মোিকনি ভর্েোি বযক্রক্তকেি উপি  েডোউন 

ভবভর্ভনকষকর্ি প্রিোব টোর্ মস অব কিফোকিকেি ভবকবচনো েিকি হকব এবং কসগুক োকে 

অন্তিুমক্ত েিোি জনয সংকর্োর্ন েিোি সুপোভির্ েকিন: 

 

● গোহমস্থ্য ভনে মোিকনি ভর্েোিকেি জনয সুিেো এবং সহোেিো 

 

ক োেো  গিণ মকর্ন্ট এবং কস্বচ্ছোকসবী ও েভর্উভনটট কসক্টকিি িূভর্েো 

 

আলোেনার উত্তরোোরা অনুিে েলরলিন কয কোোে অলোমরটটর কনওো মসদ্ধান্ত এেং 

কেওো সামিবসলে খসডা টাি ব অে করফালরলে যলেষ্টিালে স্বীেৃমে কেওো িেমন — মেলশ্ষ্ 

েলর প্রাপ্তেেস্ক এেং মশ্শুলের কসাশ্যাে কেোলরর িলো কক্ষলত্র োলের প্রিান িূমিোর 

কক্ষলত্র। আিরা এিাডা ইউলে গিণ বলিন্ট এেং কোোে অলোমরটটর িলিয সিেলের 

োয বোমরো — কযিন, িিািারী েোোেীন সিলে গিৃিীনো এেং ঘলরর োইলর ঘুিালনার 

কিাোলেো েরা — আোর কোোে অলোমরটটর উপর 'আলরামপে' নীমেগুলোর মেষ্লে োো 

উলেগ উিে সম্পলেব ইমেোেে প্রমেফেন শুলনমি। 

 

আলোেনাে অলনে প্রমেশ্চিো উলেখ েলরলিন কয কস্বিালসেী এেং েমিউমনটট কসক্টলর 

োেেয সংস্থা এেং অোিজনে সংস্থাগুলোও সরোরী অগ্রামিোর কযিন িযােমসন 

করােআউলট সিােো েরার জনয কস্বিালসেেলের এেশ্চত্রে েরা এেং প্রামন্তে জনলগািীর 

িলিয আস্থা তেমর েরাসি, িিািারী প্রমেশ্চিোলে গুরুত্বপূণ ব িূমিো পােন েলরলি। উলেগ 

উত্থামপে িলেমিে, েলে, কসটট পমরেিনা ও মসদ্ধান্ত গ্রিলণ কসক্টলরর জমডে োোর 

িারাোমিেো ও সিলোপলযাগীো এেং খালের আমে বে সিােোর পমরিাণ এেং 

সিলোপলযাগীো মনলে মিে।  
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েযালরালনস িযালেট সম্মি হন কে ক োেো  গিন মকর্ন্ট এবং কস্বচ্ছোকসবী ও েভর্উভনটট 

কসক্টকিি িূভর্েো আকিো স্পষ্টিোকব টোর্ মস অব কিফোকিকেি র্কর্য প্রভিফভ ি হকি 

হকব, এবং কেোগ েিোি সুপোভির্ েিকব (প্রথর্ ভবিোকগ, ভসদ্ধোন্ত-গ্রহকণি উপি): 

 

● কসরো  গিন মকর্ন্ট, কডি িড অযোডভর্ভনকের্নসরূ্হ, ভিক্রজওনো  এবং 

ক োেো  অকথোভিটট, এবং কস্বচ্ছোকসবী ও েভর্উভনটট কসক্টকিি র্কর্য 

সহকেোভগিো; 

 

এবং, অথ মবনভিে প্রভিক্রিেো ভবিোকগ: 

 

● কস্বচ্ছোকসবী এবং েভর্উভনটট কসক্টকিি জনয অভিভিক্ত িহভব  

 

অনযোনয পভিবিমন 

 

বযোকিোকনস হযোক ট আকিো েকেেটট পভিবিমকনি সুপোভির্ েকিকেন। ইনকেোকেভিি 

উকেকর্যি ঊকব ম ভগকে িোি ববষকর্যি উপি আর্োকেি কফোেোকসি প্রোর্োনয এবং 

েৃর্যর্োনিো বোডোকনোি  কেয কনওেো ভসদ্ধোন্ত িোকে অনয সব ভবকবচনোি জনয এেই 

েোজ েিকি পভিচোভ ি েকি েো ইনকেোকেভিি েোকজি র্োর্যকর্ পভিচোভ ি হকব। 

িোই ভিভন ইনকেোকেভিি েইুটট উকেকর্যি আকগই ইনকেোকেভিি েোকজি র্র্য ভেকে 

পভিচোভ ি হওেো সে  ভবকবচনোি েথো উকেখ েিোি সুপোভির্ েকিন। অবকর্কষ, 

ভিভন কবর্ েকেেটট কেোট স্টোইভ র্ পভিবিমকনি সুপোভির্ েকিকেন। 
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প্রশ্ন 2: কেোন সর্সযো অথবো ভবষেগুক োকে ইনকেোকেভিি 

প্রথকর্ই কেখোি েিেোি িকেকে? 
 

আলোেনাে উত্তরোোরা ইনলোলেমরলে প্রেলি পরীক্ষা েরালে কেলেমিলেন এিন সেলেলে 

কজার কেওো মেিগুলো িে: 

 

● মশ্শু এেং েরুণলের উপর িিািারীর প্রিাে 

● স্বাস্থয এেং কসাশ্যাে কেোর কক্ষত্রগুমেলে প্রমেশ্চিোর েযেস্থাপনা 

● েেিাউলনর িলো অ-ফাি বামসউটটেযাে িস্তলক্ষলপর েযেিার 

● সরোলরর মসদ্ধালন্ত মেলশ্ষ্জ্ঞ এেং উপলেষ্টালের িূমিো এেং েেয ও মেজ্ঞালনর 

েযেিার 

 

আিয বজনেিালে, কোেজন কয কক্ষত্রগুলোর েযাপালর মেলশ্ষ্িালে উমেগ্ন মিে োলের 

কসগুলোলে অগ্রামিোর কেওোর প্রেণো মিে এেং ইনলোলেমর কযিালে পমরোেনা েরলে ো 

পমরেিনা এেং মেলেেনা েরার কক্ষলত্র, প্রেত্ত িোিেগুলো আিরা কয সিসযাগুলোলে 

মেলেেনা  যমেও েূডান্ত টাি ব অে করফালরলের উপর প্রিানিন্ত্রীর মসদ্ধান্ত কনওোর আলগ 

আিালের েেন্তগুলোর সটঠে িলির মেষ্লে মসদ্ধান্ত কনওোটা অসিেজমনে, েোমপ গ্রীলে 

আিরা কযিালে ইনলোলেমরলে পমরোেনা েরলে োই কসই সম্পলেব আিরা আলরা মেস্তামরে 

েণ বনা েরলে োই। আিরা মনেমিে আপলিট প্রোন েরে। 

 

প্রশ্ন 3: ইনকেোকেভিকে ভে িোি গণ শুনোভনি জনয এেটট 

পভিেভল্পি কর্ষ িোভিখ ভনর্ মোিণ েিকি হকব? 
 

আলোেনার উত্তরোোরা ইনলোলেমর কযন োর গণ শুনামনগুলোর কশ্ষ্ োমরখ মনি বারণ েলর 

েৃঢ়িালে কসই পলক্ষ। 

 

আলোেনার অনুিানগুলোলে এই প্রশ্নগুলোর আলোেনাে, উত্তরোোরা ইনলোলেমরর 

িিািারীর প্রমেটট এেে মেে ফলরনমসে মেস্তামরেিালে পরীক্ষা েরা, এেং ইনলোলেমরর 

সিেিে অনসুন্ধান েরলে সক্ষি িওোর িলিয অন্তমন বমিে উলত্তজনালে মেমিে েলরলিন। 

িারসািয েজাে রাখলে, উত্তরোোরা ইনলোলেমরর এেটট সুস্পষ্ট কস্কাপ এেং েলঠারিালে 

পমরেমিে সিেসূেী মনি বারণ েরার পলক্ষ মিলেন। উত্তরোোরা ইনলোলেমরর খসডা টাি বস 

অে করফালরলের প্রমেশ্রুমেলে স্বাগে জামনলেলিন এটট অগ্রসর িওোর সালে সালে অন্তে বেী 

মরলপাটবগুলো জামর েরলে, সুপামরশ্গুলোলে মেমিে েরলে এেং যে োডাোমড সম্ভে োজ 

েরা িলেলি ো মনশ্চিে েরলে সিােো েরার জনয। 

 

েলে, আিরা এই মরলপালটবর শুরুলে কযিনটট উলেখ েলরমি, ইনলোলেমরর েূডান্ত টাি বস অে 

করফালরে যাই কিাে না কেন, ইনলোলেমর কয সিসযাগুলো মেলেেনা েরলে োর কস্কে মেশ্াে, 
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এেং েেন্তগুলো পমরোেনার কক্ষলত্র অমনোয বিালে অপ্রেযামশ্ে সিসযা কেখা কেলে। আিরা 

সিলোপলযাগী এেং সুসংগটঠে পদ্ধমেলে আিালের োলি সাক্ষয প্রোনোরী সাক্ষীলের উপর 

েযাপেিালে মনিবর েরে। এই মনোিেগুলো সিেিে গণ শুনামন এেং, পরেেীোলে, 

ফোফে এেং মরলপাটব প্রোলনর েযালেঞ্জলে কযাগ েলর। 

 

আিরা মেিালে গণ শুনামনগুলোর জনয এেটট প্রস্তামেে কশ্ষ্ েরার োমরলখর মেষ্লে 

আলোেনা েমর ো সি, গ্রীলে ইনলোলেমরটট মেিালে পমরোমেে িলে কসই সম্পলেব আিরা 

আলরা েেয মেলে োই, কসলক্ষলত্র েূডান্ত টাি বস অে করফালরে জামর েরা িলেলি েলে িলর 

কনওো িলি।  

 

প্রশ্ন 4: কর্োেোহি বযক্রক্তগণ অথবো র্হোর্োিীি েোিকণ েোিো 

গুরুিিিোকব েভিগ্রস্ত অথবো েকষ্টি ভর্েোি হকেকেন িোকেি 

র্িোর্ি কর্োনো হকেকে িো ভনক্রিি েিোি জনয ইকনোকেোকেভিটট 

ভেিোকব ভডজোইন েিকি এবং পভিচো নো েিকি হকব? 

 

আিরা এই প্রলশ্নর উত্তলর মেনটট প্রিান মেি সম্পলেব শুলনমি: 

 

● েিটো সম্ভব ভবস্িৃি পভিসকিি ক োেজকনি েোে কথকে কডটো সংগ্রহ এবং 

জনসম্পৃক্তিো ভনক্রিি েিো — উত্তরোোরা মেস্েৃে অংশ্গ্রিণ মনশ্চিে েরার জনয 

ইনলোলেমরর মেমিন্ন পদ্ধমে েযেিার েরা কেলেমিলেন, কযিন উনু্মক্ত আলোেনার 

কফারাি, মেমখে প্রশ্নােেী এেং অনোইন সিীক্ষা। উত্তরোোরা যুক্তরাজয জলুড 

িানুলষ্র োি কেলে এেং কশ্াোেব পমরোরগুলোর সালে সরাসমর োজ েরা 

কপশ্াোরলের োি কেলে কশ্ানার গুরুত্বও উত্থাপন েলরলিন, কযিন NHS িাফ এেং 

অলন্তযটষ্টশ্চিো পমরোেেগণ। 

 

● কর্োেোহি বযক্রক্তকেি পোর্োপোভর্ ভবভিি উপোকে েভিগ্রস্তকেি অভিজ্ঞিো 

কর্োনোি উপি কজোি ভেন — উত্তরোোরা উলেখ েলরলিন কয িিািারীটট সোইলে 

প্রিামেে েলরলি এেং ইনলোলেমরলে মনশ্চিে েরলে িলে কয এটট এেটট মেস্েৃে 

পমরসলরর প্রিামেে কগািীর োি কেলে কশ্ালন, যালে মিলজেে েযশ্চক্ত, মশ্শুরা এেং 

েযেসা িারালনা েযশ্চক্তরা অন্তিুবক্ত মেন্তু এলেই সীিােদ্ধ নে। 

 

● অন্তিুমক্রক্তরূ্ ে এবং অযোকক্সসকেোগয উপোেগুক োি এেটট পভিসীর্োি প্রভবর্োন 

েোি র্োর্যকর্ র্োনুকষি বযক্রক্তগি অভিজ্ঞিোগুক োকে অন্তিুমক্ত েিো কেকি পোকি 

— উত্তরোোরা আগ্রিী মিলেন কয ইনলোলেমর কযন এেটট সািারণ গণ েেলন্তর 

শুনামনর কেলে েি আনিুামনে অেো আইমন পমরলেলশ্ েযশ্চক্তগে অমিজ্ঞোগুলোলে 

েযাপোর/িারণ েলর। প্রমেশ্চিোগুলো মেমিন্ন পটিূমির কোেজনলের োলি 

ইনলোলেমরলে অযালেসলযাগয িওোর গুরুত্বলেও মেমিে েলরলি, এেং অংশ্গ্রিলণর 



23 

জনয েযেিামরে োিাগুলো কিাোলেো েরার প্রলোজনীেো কযিন মশ্শু পমরেয বার 

খরে। 

 

আিরা স্বীোর েমর কয অলনে কোে ইনলোলেমরর আনুিামনে গণ শুনামনর প্রশ্চিোর সালে 

জমডে িলে োইলেন না, মেন্তু োরপলরও োলের েণ্ঠস্বর কযন কশ্ানা িে ো মনশ্চিে েরলে 

োইে। আিরা এেটট েযাপেিালে-মেস্েৃে মেলসমনং এোরসাইজ পমরোেনার জনয 

প্রমেশ্রুমেেদ্ধ যা িিািারী েোোেীন সিলের িুক্তলিাগী কোেজনলের অমিজ্ঞোর েো 

শুনলে। এর িলিয শুিু কশ্াোিে পমরোরগুলোই নে, অনযানয কগািীগুলোও অন্তিুবক্ত োেলে 

যারা ক্ষমেগ্রস্ত িলেলিন, কযিন মশ্ক্ষােী, েযেসার িামেে, এেং যারা নন-কোমিি শ্ারীমরে 

সিসযার জনয মেমেৎসা কেলে োে পলডলিন। আিরা সিগ্র ইউলে জলুড োো কোেজলনর 

োি কেলে শুনে, এেং মেলসমনং এোরসাইজলে সুমেিােশ্চিে কগািীর জনয অযালেসলযাগয 

েলর েুেে। 

 

আিরা এই োজ েরার পমরেিনার খুে প্রােমিে পয বালে আমি এেং গ্রীলে এর নেশ্াে 

িিািারী োরা প্রিামেে েযশ্চক্তলের জমডে েরে।  
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এিপকি েী হকব? 
 

েযালরালনস িযালেট এই িেুলিলন্ট মনি বারণ েলর কেওো টাি বস অে করফালরে পমরেেবলনর 

সুপামরশ্ েলর প্রিানিন্ত্রীলে মেটঠ মেলেলিন। এই ইনলোলেমরর পিৃলপাষ্েোোরী িন্ত্রী 

মিলসলে, েূডান্ত টাি বস অে করফালরলের মেষ্লে মসদ্ধান্ত কনলেন প্রিানিন্ত্রী। েযালরালনস 

িযালেট প্রিানিন্ত্রীলে োর পমরেেবনগুলোলে মেলেেনা েরলে এেং যে দ্রুে সম্ভে প্রমেশ্চিো 

জানালে েলেলিন, যালে ইনলোলেমর আনুিামনেিালে োর োজ শুরু েরলে পালর।  

 

আিরা এই মরলপালটবর শুরুলে কযিনটট মনি বারণ েলরমি, েূডান্ত টাি বস অে করফালরে 

ইনলোলেমরর মেস্েৃে পমরমিলে সংজ্ঞামেে েরলে, মেন্তু এর মনলে যা আলি ো এলের পর 

এে িওো সিসযালে মনি বারণ েরলে কযগুলোর আিরা আলরা ফলরনমসেিালে মেশ্লে েেন্ত 

েরে। মেমিে সিসযাসিিূ এেং কসগুলো কযিালে এেং িলি েেন্ত েরা িলেলি, ো 

ইনলোলেমর যখন আনুিামনেিালে শুরু িলে েখন মনি বারণ েরা িলে। আিরা আশ্া েমর এটট 

যে োডাোমড সম্ভে িলে।  

 

স্কটেযালন্ড িিািারীর প্রমেশ্চিো পরীক্ষা েরার জনয স্কটটশ্ সরোর এেটট পেৃে গণ েেন্তও 

প্রমেিা েলরলি। যখন েুইটট ইনলোলেমর োলের োজ শুরু েলর, েখন উিেটটই েেন্ত েরা, 

প্রিাণ সংগ্রি েরা এেং মরলপালটবর কযলোলনা অনুমেমপ েিালনার জনয প্রমেশ্রুমেেদ্ধ োলে। 

িিািারী সংিান্ত প্রমেশ্চিোর জটটেোর পমরলপ্রমক্ষলে, স্কটটশ্ সরোর এেং ইউলে 

সরোলরর োলি িস্তান্তমরে প্রমেশ্চিোর মেেগুলোর িলিয অমনোয বিালে মেিু মেিু 

ওিারেযাপ োেলে এেং এিন মেিু ঘটনা োেলে পালর কযখালন ইউলে ইনলোলেমরলে স্কটটশ্ 

ইনলোলেমরর িলো এেই মেষ্েগুলো মেলেেনা েরলে িলে, এিনমে এগুলো যমে িস্তান্তমরে 

সিসযাও িে। আিালের উলেশ্য িলে এই িরলনর সিসযাগুলোলে মেলেেনার িিানুসালর 

এেসালে োজ েরা। 

 

এেোর ইউলে ইনলোলেমর শুরু িলে কগলে, স্বেন্ত্র গণ শুনামন অনুটিে িওোর আলগ িূে 

সাক্ষী এেং িূে অংশ্গ্রিণোরীলের সনাক্ত েরা, প্রেুর পমরিালণ প্রিালণর অনুলরাি এেং 

পয বালোেনাসি, যলেষ্ট পমরিালণ প্রস্তুমেিূেে োজ েরলে িলে; ইনলোলেমরলে মেলশ্ষ্জ্ঞ 

এেং প্রযুশ্চক্তগে প্রিাণসি প্রোন েরলে মেলশ্ষ্জ্ঞ গলেষ্ণা এেং উপলেষ্টালের েমিশ্ন েরা, 

এেং যুক্তরাজয জলুড গণ শুনামন কেন্দ্রগুলোলে কসাস ব এেং প্রস্তুে েরা। এই পয বালে, েূডান্ত 

টাি বস অে করফালরের মেষ্েেস্তু না কজলন, টঠে েী জমডে এেং েেক্ষণ োগলে কসই 

েযাপালর সুমনমেবষ্ট িওো েটঠন। েলে, প্রিানিন্ত্রী েূডান্ত টাি বস অে করফালরে জামর েরার 

পলর েযালরালনস িযালেট যে োডাোমড সম্ভে এেটট উলোিনী মেেমৃে মেলে োন। মেমন েখন 

আিরা প্রেলি যা কেখে ো সি, আলরা মেস্তামরেিালে মনি বারণ েরলেন আিরা মেিালে 

আিালের োজ এেং আিালের েেন্তগুলোর সািমগ্রে আোরলে পমরোেনা েরে। 
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পভিভর্ষ্ট: সুপোভির্েৃি টোর্ মস অব কিফোকিে 
 

ইউলে কোমিি-19 ইনলোলেমর 

 োফট টাি বস অে করফালরে - কি 2022 

ইনলোলেমরটট ইংেযান্ড, ওলেেস, স্কটেযান্ড এেং নেবান ব আোরেযালন্ড িিািারীর প্রস্তুমে এেং 

প্রমেশ্চিোর মেষ্ে েেন্ত, মেলেেনা এেং মরলপাটব েরলে, ইনলোলেমরর আনুিামনে মনি বারলণর োমরখ 

পয বন্ত এেং সি, xx xxxx 2022  

 

ইনলোলেমর এটটর োজ সম্পােন েরার সিে, যা েরলে: 

a) ইউনাইলটি মেংিি জলুড সংরমক্ষে এেং িস্তান্তমরে মেষ্ে মেলেেনা েরুন, প্রলোজন অনুযােী, 

মেন্তু কিিেিি অযািমিমনলেশ্ন োরা প্রমেটিে অনয কযলোলনা পােমেে ইনলোলেমরর সালে 

েেন্ত, প্রিাণ সংগ্রি এেং মরলপাটটবং েরাে িুমিলেশ্ন েিালে োইলে; 

b) মেমিন্ন কেণীর িানুলষ্র উপর িিািারীর প্রিালে েৃশ্যিান কযলোলনা তেষ্িযলে মেলেেনা েরলে, 

ইেুোমেটট অযাক্ট 2010 এর অিীলন সুরমক্ষে তেমশ্ষ্টয এেং নেবান ব আোরেযান্ড অযাক্ট 1998 এর 

অিীলন সিো মেিাগসি, মেন্তু এলে সীিােদ্ধ নে; 

c) কশ্ােসন্তপ্ত পমরোর এেং অনযানয যারা িিািারীর ফলে েষ্ট অেো ক্ষমের সম্মখুীন িলেলিন 

োলের অমিজ্ঞোগুলো শুনুন এেং িলনালযাগ সিোলর মেলেেনা েরুন। যমেও ইনলোলেমর ক্ষমে 

অেো িৃেুযর পেৃে পেৃে কেসগুলোলে মেশ্েিালে মেলেেনা েরলে না, েলে এই মেেরণগুলো 

কশ্ানা িিািারীর প্রিাে এেং প্রমেশ্চিো এেং মশ্খলে িলে এিন কেসনগুলো সম্পলেব এটটর 

উপেমব্ধলে অেগে েরলে; 

d) কযখালন প্রস্তুমে কেলে মেমিে কেসন এেং িিািারীর প্রমেশ্চিো অনযানয জরুমর নাগমরে অেস্থার 

কক্ষলত্র প্রলযাজয িলে পালর ো উলেখ েরুন; 

e) প্রাসমঙ্গে আন্তজবামেে েুেনার প্রমে যুশ্চক্তসঙ্গে মেলেেনা রাখুন; এেং 

f) এর মরলপাটব (অন্তে বেীোেীন মরলপাটবসি) এেং কযলোলনা সুপামরশ্ সিেিে তেমর েরুন। 

ইনলোলেমরর উলেশ্যগুলো িে: 

1. ইং যোন্ড, ওকে স, িট যোন্ড এবং নেমোন ম আেোি যোকন্ড কেোভিড-19 এি প্রভিক্রিেো এবং 

র্হোর্োিীি প্রিোব পিীেো েরুন, এবং এেটট বোস্তব বণ মনোর্ূ ে ভববিণ বিভি েরুন, 

েোকি অন্তিুমক্ত থোেকব: 

 

a) যুক্তরাজয জলুড পােমেে কিেলের প্রমেশ্চিো, এলে অন্তিুবক্ত রলেলি: 

i) প্রস্তুমে এেং মস্থমেস্থাপেো; 

ii) মেিালে মসদ্ধান্ত কনওো, কযাগালযাগ েরা, করেিব েরা িলেমিে এেং োস্তোমেে িলেমিে 

iii) আন্তঃসরোমর মসদ্ধান্ত-গ্রিণ; 

iv) কসরাে গিন বলিন্ট, কিিেিি অযািমিমনলেশ্নসিিূ, মরশ্চজওনাে এেং কোোে অলোমরটট, 

এেং কস্বিালসেী ও েমিউমনটট কসক্টলরর িলিয সিলযামগো; 

v) েেয, গলেষ্ণা এেং মেলশ্ষ্জ্ঞ প্রিালণর প্রাপযো এেং েযেিার; 

vi) কেশ্চজসলেটটি এেং করগুলেটমর েলরাে, এেং প্রলোগ; 

vii) মশ্শ্চডং এেং মেমেৎসাগেিালে েুে বেলের সুরক্ষা; 

viii) েেিাউন এেং অনযানয 'নন-ফাি বামসউটটেযাে' িস্তলক্ষলপর েযেিার কযিন সািাশ্চজে েরূত্ব 

েজাে রাখা এেং কফস েিামরংলের েযেিার; 

ix) পরীক্ষা েরা, েন্টাক্ট কিমসং এেং আইলসালেশ্ন; 
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x) জনগলণর িানমসে স্বাস্থয এেং সসু্থোর উপর প্রিাে, এলে অন্তিুবক্ত রলেলি যারা িিািারীর 

োরা উলেখলযাগযিালে ক্ষমেগ্রস্ত িলেলি োরাও মেন্তু এলেই সীিােদ্ধ নে; 

xi) কশ্াে-পরেেী সিােোসি, কশ্াোিেলের িানমসে স্বাস্থয এেং সুস্থোর উপর প্রিাে; 

xii) স্বাস্থয ও পমরেয বা খালের িাফ এেং অনযানয মে ওোেবারলের উপর প্রিাে; 

xiii) মশ্শুলের কসাশ্যাে কেোর, িানমসে স্বাস্থয এেং সুস্থোসি, মশ্শু এেং েরুণলের উপর প্রিাে; 

xiv) মশ্ক্ষা এেং আমে ব ইোরগুলো সংিান্ত মেিান; 

xv) আমেলেেো, খুেরা মেিে, কখোিুো এেং অেসর এেং ভ্রিণ এেং পয বটন খাে, উপাসনােে 

এেং সাংসৃ্কমেে প্রমেিানগুলো েন্ধ েরা এেং পুনরাে কখাো; 

xvi)  আোসন এেং গিৃিীনো; 

xvii) গািবস্থয মনয বােলনর মশ্োরলের জনয সরুক্ষা এেং সিােো; 

xviii) োরাগার এেং আটে রাখার অনযানয স্থান; 

xix) মেোর েযেস্থা; 

xx) ভ্রিণ এেং সীিান্ত; এেং 

xxi) পােমেে ফালন্ডর সুরক্ষা এেং আমে বে ঝুুঁ মের েযেস্থাপনা।  

খ) ইউলে জলুড স্বাস্থয ও পমরেয বা খালের প্রমেশ্চিো, এলে অন্তিুবক্ত রলেলি: 

i) প্রস্তুমে, প্রােমিে সক্ষিো এেং সক্ষিো োডালনার সািে বয, এেং মস্থমেস্থাপেো; 

ii) অমফমসোে কিেেলেোর অযািিাইস সামিবসগুলোর সালে প্রােমিে কযাগালযাগ কযিন 111 

এেং 999; 

iii) প্রাইিামর কেোর কসটটংগুলোর িূমিো কযিন কজনালরে প্রযােটটস; 

iv) সংিিণ প্রমেলরাি এেং মনেন্ত্রণ, িালেজ, শ্চিটটেযাে কেোর েযাপামসটট, করাগীলের কিলড 

কেওো, 'িু নট অযালটম্পট মিওপােলিানামর মরসামসলটইশ্ন' (মিএলনমসমপআর) মসদ্ধালন্তর 

েযেিার, পযামেলেটটি কেোলরর মেলে অগ্রসর িওো, ওোেবলফাস ব পরীক্ষা েরা, পমরেশ্ বলনর 

পমরেেবন, এেং িাফলের ও িাফলের স্তলরর উপর প্রিােসি, িাসপাোলে িিািারী 

েযেস্থাপনা; 

v) সংিিণ প্রমেলরাি এেং মনেন্ত্রণ সি, োমসন্দালের এে কিাি কেলে অনয কিালি স্থানান্তর, 

োমসন্দালের মেমেৎসা এেং পমরেয বা, মিশ্চজট েরাে মেমিমনলষ্ি, ওোেবলফালস বর পরীক্ষা এেং 

পমরেশ্ বলন পমরেেবনসি, কেোর কিাি এেং অনযানয পমরেয বার পমরলেলশ্ িিািারী েযেস্থাপনা; 

vi) অবেেমনে কেোরারলের োরা কেওো সি, োমডলে পমরেয বা; 

vii) প্রসেপেূ ব এেং প্রসলোত্তর পমরেয বা; 

viii) মপমপই এেং কিমন্টলেটরসি, িূে সরঞ্জাি এেং সরেরালির সংগ্রি এেং মেেরণ; 

ix) কেরামপউটটেস এেং টটোর উন্নেন, মেেরণ এেং প্রিাে; 

x) অ-কোমিি সম্পমেবে অেস্থা এেং োমিোগুলোর প্রমেিালনর উপর িিািারীর ফোফে; এেং 

xi) যারা েং-কোমিি-এর সম্মখুীন িলিন োলের জনয েযেস্থা। 

c) িিািারী এেং এর প্রিালের অে ববনমেে প্রমেশ্চিো, সরোরী িস্তলক্ষলপর উপােগুলোসি: 

i) েলরানািাইরাস জে মরলটনশ্ন মস্কি, কসেফ-এিিেলিন্ট ইনোি সালপাটব মস্কি, কোন মস্কি, 

েযেসামেে িালর িাড কেওো এেং অনুোনসি, েযেসা, োেমর এেং স্ব-মনযুক্তলের জনয 

সিােো; 

ii) প্রাসমঙ্গে পােমেে সামিবসগুলোর জনয অমেমরক্ত অে বােন;  

iii) কস্বিালসেী এেং েমিউমনটট কসক্টলরর জনয অমেমরক্ত েিমেে; এেং 

iv) কেমনমফট এেং মসে কপ, এেং মেপন্ন কোলেলের জনয সিােো। 
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2. িভবষযকি র্হোর্োিীি জনয েুক্তিোকজযি প্রস্তুভি সম্পকেম অবভহি েিকি, 

উপকিিগুক ো কথকে ভর্খকি হকব এর্ন ক সনগুক ো ভচভিি েরুন। 

 

 

 

 

 

 

 


