
ইউেক �কািভড-19 ইনেকােয়িরর �ারি�ক িববিৃত

আিম 2021 সােলর িডেস�ের ইউেক �কািভড-19 পাবিলক

ইনেকােয়িরর �চয়ার িহসােব িনযু� হেয়িছলাম। জনগণ এবং

�টল�া�, ওেয়লস এবং নদ� ান� আয়ারল�াে�র সরকার�েলার

সােথ আেলাচনার পর �ধানম�ী 28 জনু 2022 তািরেখ

�রফােরে�র শত� াবলী িনধ�ারণ কেরন। আিম আজ এই িববিৃত� ইনেকােয়ির �� করা এবং এ�েক

পিরচালনার জন� আমার প�িত িনধ�ারণ করার জন� িদি�।

�কািভড 19 মহামারী আমােদর সবাইেক �ভািবত কেরেছ। কাউেক কাউেক অন�েদর �চেয় অেনক �বিশ।

�লাকজন ি�য়জনেক হািরেয়েছ িক� স�কভােব �শাক পালন করেত পােরনিন। িশ� ও িকেশাররা িশ�ার

সুেযাগ হািরেয়েছ। ব�বসা ব�থ� হেয়েছ। শারীিরক ও মানিসক �া�� �িত�� হেয়েছ। মানষু িবি�� �বাধ

কেরেছ। যিদও জীবন �শষ পয�� �াভািবক অব�ায় িফরেত �� কেরেছ, তেব মহামারী� এখনও আমােদর

সােথ রেয়েছ এবং অেনেক এখনও ভুগেছন। যারা সবেচেয় �বিশ ভু�েভাগী তারা জানেত চান তােদর দেুভ� াগ

�রাধ করা অথবা কমােনার জন� িকছু করা �যত িকনা আর �সজেন�ই এই ইনেকােয়ির �িত�া করা হেয়েছ।

আিম যখন িবচারক িছলাম, আিম তখন তথ� ও �মাণ িনেয় কাজ কেরিছ। সুতরাং আমােক মহামারী

স�েক�  তথ� িদেয় �� করেত িদন �কননা আমরা ইিতমেধ�ই �স�েলা স�েক�  জািন।

31 িডেস�র 2019 তািরেখ, িব� �া�� সং�ােক চীেনর �েবই �েদেশর উহান শহের এক� অজানা কারেণ

হওয়া িনউেমািনয়ার এক� �া�ােরর ঘটনা স�েক�  জানােনা হেয়িছল। পরবত�েত �রাগীেদর নমনুা �থেক

নেভল কেরানাভাইরাস সনা� করা হয়। কেরানাভাইরােসর সং�মণ �ত ছিড়েয় পেড় এবং 11 মাচ�  2020

তািরেখর মেধ� িব� �া�� সং�া �কািভড-19 �ক এক� মহামারী িহসােব িচি�ত কেরিছল। 30 জানয়ুাির
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2020 তািরেখ ইয়েক�  যু�রােজ�র �থম দইু �রাগীর মেধ� কেরানাভাইরাস ধরা পেড়। ইউেরােপ, মাচ�  2020

ভাইরাস �থেক হওয়া অসু�তা এবং মতুৃ�র নাটকীয় বিৃ� �দেখেছ। ইতািলর মেতা �দেশ, মানেুষর চলাচল

সীমাব� কের কেঠার ব�ব�া চাল ুকরা হেয়িছল।

�সই বছেরর বািষ�ক বােজেটর সােথ যু� �রেখ, তৎকালীন চ�াে�লর অফ দ� এ�েচকার যু�রাজ�েক

ভাইরােসর �ত�ািশত �ভাব �মাকােবলায় সহায়তা করার জন� 11মাচ�  2020 তািরেখ জ�ির সহায়তার £12

িবিলয়ন প�ােকজ �ঘাষণা কেরিছেলন। পাঁচ িদন পর, �ধানম�ী যু�রােজ�র সবাইেক বািড় �থেক কাজ

করার, অন�েদর সােথ অ�েয়াজনীয় �যাগােযাগ ব� করার, পাব এবং �রে�ারাঁ এিড়েয় চলার এবং মহামারী

�মাকােবলায় যু�রাজ�েক সময় �দওয়ার আ�ান জািনেয়িছেলন। 17 মাচ� , চ�াে�লর 330 িবিলয়ন পাউ�

সরকার সমিথ�ত ঋণ এবং 20 িবিলয়ন পাউ� ট�া� কাট এবং অনদুােনর �ঘাষণা কেরিছেলন �সইসব

�কা�ািন�েলার জন� �য�েলা ধেস পড়ার �মিকেত িছল। 18 মাচ� , সরকার �সই স�ােহর �শষ �থেক

�ুল�েলা ব� �ঘাষণা কেরিছল। 20 মাচ� , চ�াে�লর �ঘাষণা কেরিছেলন �য সরকার অ�েয়াজনীয় হওয়ার

ঝঁুিকেত থাকা �াফেদর মজিুরর 80% পয�� �দান করেব।

23 �শ মাচ� , �ধানম�ী যু�রােজ�র �েত�েকর �দনি�ন জীবেন কেঠার িবিধিনেষেধর �ঘাষণা কেরিছেলন, যা

�থম জাতীয় লকডাউন িহসােব পিরিচত হেয়িছল। �লাকজনেদর �ধুমা� খাবার িকনেত, ব�ায়াম করেত,

িচিকৎসার �েয়াজেন অংশ িনেত অথবা �কােনা দবু�ল ব�ি�র য� �নওয়ার জন� অথবা বািড় �থেক কাজ

করা স�ব না হেল কােজ যাওয়ার অনমুিত �দওয়া হেয়িছল। ব�ি�গত সুর�ামলূক সর�াম (িপিপই) সং�হ ও

�সািস�ং এবং সরবরাহ করা জাতীয় উে�েগর িবষয় হেয় উেঠিছল।
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পেরর মাস�েলােত উে�খেযাগ� মতুৃ�র সংখ�া �দখা �গেছ (সরকাির পিরসংখ�ান উে�খ কের �য 9 মাচ�  2020

তািরখ �থেক �কািভড-19 এর সােথ জিড়ত 180,000 �রও �বিশ মতুৃ� িনব�ন করা হেয়েছ1), ব�বসা এবং �ুল

ব� িছল, যারা �পেরেছ তােদর জন� �হাম-ওয়ািক� ং এবং �হাম-�ুিলংেয়র �বত� ন করা, সহায়তা �দােনর জন�

�দশ� িবপুল পিরমাণ অথ� ধার করেছ, ইেভ��েলা বািতল অথবা �িগত করা হেয়িছল এবং অে��ি�ি�য়া ও

ধম�য় সািভ� স�েলােত উপি�িতর উপর কেঠার িবিধিনেষধ �েয়াগ করা হেয়িছল। যু�রােজ�র জীবেনর

�িত� ��ে� �য িবিধিনেষধ�েলা আেরাপ করা হেয়িছল তা শাি�র সমেয় নিজরিবহীন িছল।

লকডাউন ব�ব�া িশিথল করা হেয়িছল এবং িকছু িকছু িবিধিনেষধ সারা বছর ধের এবং পরবত�েত আেরাপ

করা হেয়িছল যার মেধ� অে�াবর 2020 এবং জানয়ুাির 2021 এর আেরা দইু� লকডাউন রেয়েছ। 2020

সােলর িডেস�ের, �থম �কািভড-19 �কা �দওয়া হেয়িছল এবং পরবত� মাস ও বছর�েলা ধের এক� গণ

�কাদান কম�সূিচ পালন করা হেয়িছল। 2022 সােলর বসে�র মেধ�, যু�রােজ�র চার� �দশ জেুড় জাতীয়

জীবেনর উপর িনেষধা�া�েলােক িশিথল করা �� হেয়িছল। অবশ�ই আমরা আশা কির, িক� িনি�ত হেত

পাির না �য, �কািভড-19 মহামারীর সবেচেয় খারাপ �ভাব আমরা িপছেন �ফেল এেসিছ এবং আেরক�

মহামারী ধােরকােছ �নই।

এই পটভূিমেত এই ইনেকােয়িরেক �িত�া করা হেয়িছল।

ইংল�া�, ওেয়লস, �টল�া� এবং নদ� ান� আয়ারল�াে� মহামারীর ��িত এবং তােত সাড়া �দওয়ােক িবেবচনা

এবং িরেপাট�  করা আমার কাজ এবং এই ইনেকােয়িরর উপর অিপ�ত কাজ। �রফােরে�র শত� াবলী - যা

�ধানম�ী গত মােস িনধ�ারণ কেরিছেলন -সমস�া�েলার িবশদ �পেরখা সােপে� ইনেকােয়ির তদ� করেব।

1

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/de
athsregisteredweeklyinenglandandwalesprovisional/weekending1july2022
-13 জলুাই 2022
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এ�েলা ব�াপক, �যমন� এই মা�ার এক� ঘটনার তদে�র জন� উপযু� হয়৷

তাই এ� এক� উে�খেযাগ� কাজ, যা স�কভােব করেত হেল সময় লাগেব এবং উে�খেযাগ� পিরমাণ খরচ

হেব। ইনেকােয়ির �িত�া করার িস�া� আমার িছল না, িক� এ� িকভােব পিরচািলত হেব �স�র দািয়�

আমার রেয়েছ। আিম ইনেকােয়িরর িব�ৃত �রফােরে�র শত� াবলী এবং তদ� �ি�য়া� কেঠার এবং ন�ায�

হওয়ার �েয়াজনীয়তার কথা মাথায় �রেখ ইনেকােয়ির� যথাস�ব পু�ানপুু�ভােব এবং দ�তার সােথ

চালােনার জন� ব�পিরকর। এই িব�ৃত পিরসেরর জন� আমােক িনম�ম হেত হেব। �িত� ঘটনা, সমস�া

অথবা �ধান িস�াে�র সােথ সংি�� সকল সা�ীেক ডাকা অস�ব হেব তাই ইনেকােয়িরেক মলূ সমস�া�েলার

উপর মেনািনেবশ করেত হেব।

এই ইনেকােয়িরর এক� উে�শ� হে� পুেরা যু�রাজ� জেুড় যা ঘেটিছল তার এক� সত�তা �িতপাদনমলূক

বণ�না �দওয়া। আেরক� হে� যু�রােজ� ভিবষ�ৎ মহামারী�েলার ��িতর ব�াপাের অবিহত করার জন�

িশ�া �নওয়া। আিম এই ইনেকােয়িরর কাজ� যত �ত স�ব স�� করেত এবং �শষ করেত দঢ়ৃ �িত�

যােত আেরক� মহামারী আঘাত হানার আেগ িশ�া�েলা �নওয়া যায়।

এ� এক� সংিবিধব� তদ�, যা 2005 ইনেকােয়ির অ�াে�র অধীেন �িতি�ত। এর মােন হল এ� অবশ�ই

জনসমে� ঘটেত হেব, জন�ােথ�র �িত এবং �িতর ঝঁুিক �থেক র�া করার জন� আেরািপত �যেকােনা

িবিধিনেষধ সােপে�। আিম আমার িবিধব� বাধ�বাধকতা অনসুাের িনরেপ�ভােব এবং �কােশ� তদ�

পিরচালনা করব। আিম িনি�ত করব �য যারা এর কাজ এবং বহৃ�র জনসাধারেণর সােথ সবেচেয়

ঘিন�ভােব জিড়ত তারা �যন এর অ�গিত স�েক�  িনয়িমত আপেডট পান।

আমার কােছ যু�রােজ�র চার� �দশ �থেক �মাণ পাওয়ার এবং নিথপ� �তির করেত ও সা�ীেদর উপি�ত

হেত বাধ� করার �মতা আেছ। আিম সকল �মাণািদ ও সা�ীেদর সােথ ন�ায� আচরণ করব, �যমন�
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আমার করার �েয়াজন হয়, তেব একইভােব আিম ইনেকােয়িরর কাজ স�াদেনর পেথ বাধা �দানকারী

�কােনা ব�ি� অথবা সং�া স�েক�  আমার মতামত �� করেত ি�ধা করব না।

আমার কী �মতা �নই তা �� করাটাও ���পূণ�। আমার ভূিমকা হল ঘটনা�েলা অনসু�ান করা, কী ভুল

হেয়েছ (এবং কী ভাল হেয়েছ) তা িনি�ত করা এবং মহামারী �থেক যু�রাজ�েক কী িশখেত হেব �সই স�েক�

সুপািরশ করা। কােরা িব�ে� মামলা করার অথবা িবচার করার �মতা আমার �নই এমনিক তােদর

মহামারী স�িক� ত কৃতকম� অথবা করনীয় বাদ �দওয়ার ফেল �লাকজনেদর জিরমানা অথবা কারা��

করারও।

আিম এখন তেথ�র অন�ান� উৎস�েলােত �যেত চাই যা এই অনসু�ােনর জন� ���পূণ� হেব; �লাকজনেদর

কাছ �থেক তােদর অিভ�তা স�েক�  �েন, গেবষণা ব�বহার কের এবং িবেশষ�েদর সােথ কথা বেল যতটা

স�ব িব�ৃত দিৃ�ভি� সং�হ করা।

�রফােরে�র শত� াবলীর জন� ইনেকােয়িরর �েয়াজন �শাকস�� পিরবার এবং অন�ান� যারা মহামারীর ফেল

ক� অথবা �িতর স�ুখীন হেয়েছন তােদর অিভ�তা�েলা �শানা এবং মেনােযাগ সহকাের িবেবচনা করা।

এ� এক� তাৎপয�ময় এবং ���পূণ� কাজ। ইনেকােয়ির� িবিভ� উপােয় এ� করেব, যার মেধ� এক�

'িলেসিনং এ�ারসাইজ' রেয়েছ যা এই বছেরর �শেষর িদেক �� হেব।

পুেরা যু�রাজ� �থেক মহামারীর অিভ�তা সং�হ করার মাধ�েম এই িলেসিনং এ�ারসাইজ ইনেকােয়িরর

জন� িবশাল মলূ�বান হেব, এেদর মেধ� অ�ভু� � রেয়েছ সবেচেয় �বিশ �িত��েদর এবং যােদর ক� সবসময়

�শানা যায় না তােদর কাছ �থেক সং�হ করা অিভ�তা। এ� সা�� �দান অথবা গণ�নািনর

আন�ুািনকতা ছাড়াই �লাকজনেদর ইনেকােয়িরেক তােদর অিভ�তা স�েক�  বলার এক� সুেযাগ �দান

করেব, যােত �েত�েক ইনেকােয়িরেত অবদান রাখেত স�ম হয়, যিদ তারা চায়, এবং �শানােত চায়।
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িকভােব এ�েক যতটা স�ব সহজ করেত পারেব �সই ব�াপাের আমার দল কাজ �� কেরেছ, �যমন

অনলাইেনর পাশাপািশ যু�রাজ� জেুড় কেথাপকথেনর মাধ�েম।

ইনেকােয়িরর সােথ �শয়ার করা অিভ�তা�েলা এবং িরেপাট� �েলােত উৎপািদত হওয়া হাইলাইট করা

উদীয়মান িথম�েলােক িবে�ষণ করা হেব। �লাকজন ইনেকােয়িরেক কী বলেব তােত �কােনা বাধািনেষধ

থাকেব না, যিদও তােদর ব�ি�গত ঘটনা�েলােক তদ� করা যােব না। এই উপােয় আমরা �শাকাত� েদর,

�হলথ এবং �সাশ�াল �কয়ার �াফ ও �কয়ারারেদর, ব�বসা, ওয়াক� ার, �কয়ারার, এবং জীিবকা�েলার,

অপরাধমলূক িবচার ব�ব�ার, িশ�েদর, িশ�াগত অজ� েনর এবং চার� �দশ জেুড় থাকা কিমউিন��েলার

উপর মহামারীর �ভাব স�েক�  আেরা �বিশ জানেত পারব।

এছাড়া ইনেকােয়ির িব�জেুড় মহামারী স�েক�  িবদ�মান গেবষণার পয�ােলাচনা করেব �যখােন এ� মহামারী

স�েক�  যু�রােজ�র ��িত এবং সাড়া �দওয়ােক বঝুেত সাহায� করেব এবং নতুন অ�াকােডিমক িবে�ষেণর

�েয়াজন এমন এলাকায় িনজ� গেবষণা পিরচালনা করেব। ইনেকােয়িরর �ারা িবেবিচত গেবষণা�

যথাযথে�ে� এ�র কায��ণালীেত �কাশ করা হেব এবং ইনেকােয়িরর ওেয়বসাইেট �কািশত হেব।

আিম িবিভ� িবষয় এবং দিৃ�ভি�র পিরসরেক আওতায় এেন ইনেকােয়িরেক এর কােজ সাহায� করার জন�

�ব�ািনক এবং অন�ান� িবেশষ�েদর এক� দল িনেয়াগ করব। এ� িনি�ত করা ���পূণ� হেব �য

ইনেকােয়ির উপল� দ�তা �থেক উপকৃত হয় এবং মহামারীর মলূ �ব�ািনক ও অথ�ৈনিতক িদক�েলার

উপেরর দিৃ�ভি�র পিরসীমােক বঝুেত পাের। ইনেকােয়ির এক� �াধীন সত� অনসু�ানমলূক অনশুীলন।

এ� �কােনা অনমুান করেব না, তেব �মাণ �ারা পিরচািলত হেব। িবেশষ� দল�েলােক �যৗথ �িতেবদন

�তিরর কাজ �দওয়া হেব, যা �মােণ ব�বহার করা �যেত পাের, �যখােন তারা িবষয়�েলার উপর একমত

এবং ি�মত �পাষণ কের তা িনধ�ারণ কের এর িভি�েত তােদর সহায়তা করার জন� িনেদ�শ �দওয়া হয়।

এ�েলােক কতটা ��� িদেত হেব তা ইনেকােয়িরর �চয়ারম�ান িহসােব আমার উপর িনভ� র করেব।
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আমােদর অনসু�ানী কােজর �নতৃ�দানকারী দল�েলা ইিতমেধ� �বশ কেয়ক� িবষয় িচি�ত কেরেছ যার

উপর আমরা গেবষণা পিরচালনা করব এবং িবেশষে�র পরামশ� চাইব। আিম পুেরা ইনেকােয়ির জেুড়

গেবষণা এবং িবেশষ� পরামেশ�র জন� আমােদর উে�শ�মলূক প�িতর ব�াপাের আেরা িব�ািরত �দান

করব। তদে�র অনসু�ানমলূক কাজেক অবিহত এবং গণ�নািনর জন� ��ত করার জন� আমরা এই

অিভ�তা, িরেপাট� , তথ� এবং গেবষণা সং�হ করব।

�যমন� আিম আেগই বেলিছ, ইনেকােয়িরর �রফােরে�র শত� ািদ িব�ৃত এবং চািহদা স��। আমরা িকভােব

�মাণ�েলােক সেব�া�মভােব একি�ত ও যাচাই করেত পাির এবং ইনেকােয়ির �যন �শষ পয�� শি�শালী এবং

ন�ায� িস�াে� �পৗঁছােত পাের �সই স�েক�  আমরা যেথ� িচ�াভাবনা কেরিছ।

�রফােরে�র শত� াবলীর অধীেন থাকা মহামারীর িবিভ� িদক িনেয় কাজ করার জন�, আিম এ�েলােক

মিডউেলর িভতের �প করার িস�া� িনেয়িছ। �েত�ক�েক তদ� করার জন� যু�রাজ� জেুড়, আমার

দল�েলা থাকেব। ইনেকােয়িরর মলূ অংশ�হণকারীেদর নিথ�েলা সরবরাহ করা হেয়েছ এবং গণ�নািনর

জন� ��ত করেত স�ম তা িনি�ত করেত, তারা �মাণ সং�হ এবং িবে�ষণ করেবন। তারা �মাটাম�ু

সমা�রালভােব কাজ করেবন। তারপর আিম �িত� মিডউেলর জন� এেকর পর এক গণ�নািন পিরচালনা

করব।

�ধানম�ী বেলেছন �য �মােণর �নািন এবং অনসু�ান ও সুপািরশ করেত আমােক সহায়তা করার জন�

িতিন দইুজন অিতির� প�ােনল সদস� িনেয়াগ করেত চান। তেব, আিম তােদর িনেয়াগ না হওয়া পয�� কাজ

আটেক রাখেত চাই না, তাই আিম ইনেকােয়ির �মেক মিডউল ��ত কের এিগেয় যাওয়ার িনেদ�শ িদেয়িছ।
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মিডউল �ঘাষণা করা এবং �মানসুাের �খালা হেব, যারা তদে� এক� আন�ুািনক ভূিমকা িনেত ই�কু

তােদরেক সম� ইনেকােয়িরর পিরবেত�  �িত� মিডউেলর জন� 'মলূ অংশ�হণকারী' হওয়ার জন� আেবদন

করার জন� আম�ণ জানােনা হেয়েছ। যিদও আিম �ীকার কির �য িকছু িকছু ব�ি�, দল এবং সং�া একািধক

মিডউেল আেবদন করেত এবং মলূ অংশ�হণকারী হেত পাের, ইনেকােয়িরর কাজ ভাগ করা এবং �স�েলােক

এইভােব মেনানীত করা আমােক িনি�ত করার অনমুিত �দেব �য �িত� মিডউল যতটা স�ব

পিরচালনােযাগ� এবং যতটা স�ব দ�তার সােথ পিরচািলত হয়। আিম আেবদনকারীেদর িনেজেদরেক

অন�েদর সােথ একি�ত করার জন� আম�ণ জানাই যােদর একইরকম আ�হ রেয়েছ, স�াব� ��ে�, মলূ

অংশ�হণকারীর ময�াদা খুজঁেছন এমন স�াব� িবপুল সংখ�ক �লাক এবং সং�া�েলােক পিরচালনা করেত

সহায়তা করার জন�।

2023 সােলর বসে�র �শেষর িদেক �� হওয়া ���পূণ� গণ�নািনর সােথ, আিম �থম িতন� মিডউল

খুলব এবং এই বছর �াথিমক �নািন�েলার ব�ব�া করব।

মিডউল 1 আজ �খালা হেব। এ� িবেবচনা করেব �য কেরানাভাইরাস মহামারীর ঝঁুিক কতটা স�কভােব

িচি�ত এবং পিরক�না করা হেয়িছল এবং যু�রাজ� �সই ঘটনার জন� ��ত িছল িকনা। মিডউল�

িরেসািস�ং, ঝঁুিক ব�ব�াপনা এবং মহামারী ��িতর িসে�মসহ, �হাল-িসে�ম িসিভল ইমারেজি��েলার জন�

যু�রােজ�র ��িতর িদেক নজর �দেব। এ� পিরক�না স�িক� ত সরকােরর িস�া� �হেণর িবষয়�েক

যাচাই-বাছাই করেব এবং পূব�বত� ঘটনা ও িসমেুলশন এবং আ�জ� ািতক তুলনা�েলা �থেক �লসন সনা�

করার �চ�া করেব।

আিম �সে��ের এই মিডউেল �থম �াথিমক �নািন করার পিরক�না করিছ এবং মিডউল 1-এর স�ূণ�

গণ�নািন পেরর বছর বসে� �� হেব। এছাড়াও যারা মিডউল 1 এর মলূ অংশ�হণকারী িহসােব িবেবিচত
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হেত চান তােদর জন� আেবদন �ি�য়া আজ �থেক �� হে�। আেবদেনর �শষ তািরখ 16 আগ� হেব।

মিডউল 2 কেয়ক অংেশ িবভ� হেব। �থম অংশ� যু�রােজ�র জন� মলূ রাজৈনিতক ও �শাসিনক শাসন

এবং িস�া� �হেণর িদেক নজর �দেব। এ� �কািভড-19 মহামারীেত যু�রােজ�র �াথিমক সাড়া �দওয়ােক

আওতায় আনেব এবং রাজৈনিতক ও িসিভল সািভ� স কম��মতা এবং �টল�া�, ওেয়লস এবং নদ� ান�

আয়ারল�াে�র সরকার�েলার সােথ স�েক� র কায�কািরতা, �লাকাল অেথাির� এবং ���ােসবী/কিমউিন�

খাত�েলা সহ �ক�ীয় সরকােরর িস�া� �হণেক িনেয় কাজ করেব। এ� নন-ফাম�ািসউ�ক�াল

হ�ে�প�েলার (অন� কথায় লকডাউন এবং অন�ান� সম� িবিধিনেষধ এবং �েয়াজনীয়তা�েলা) জন� িস�া�

�হেণর িদেক নজর �দেব, এর পাশাপািশ আচরণগত িব�ান, বাত� াে�রণ এবং আ�ার র�ণােব�ণ এবং

সংসদীয় তদারিক এবং িনয়�কমলূক িনয়�ণ সহ, �ব�ািনক দ�তার ব�বহার, তথ� সং�হ এবং মেডিলং,

সরকার এবং জন�া�� স�িক� ত �যাগােযােগর উপেরও।

মিডউল 2, মিডউল 2A, 2B এবং 2C-এ যু�রাজ� জেুড় (এবং ইংেরিজও) দিৃ�েকাণ �থেক ছিব� িবেবচনা

করার পের �টল�া�, ওেয়লস এবং নদ� ান� আয়ারল�াে�র দিৃ�েকাণ �থেক একই ওভারআিচ� ং এবং �কৗশলগত

সমস�া�েলার িদেক নজর �দেব৷ মিডউল 2A, 2B এবং 2C যথা�েম �টল�া�, ওেয়লস এবং নদ� ান�

আয়ারল�াে� অনিু�ত হেব।

যিদও �টল�াে� �লিড পুেলর (Lady Poole) অধীেন ইনেকােয়ির �িতি�ত হেয়েছ যা তার সরকােরর কােছ

অিপ�ত িবষয়�েলােক �দখার জন� (এবং এ�র স�াবনা রেয়েছ �য ওেয়লস এবং নদ� ান� আয়ারল�াে�

ইনেকােয়ির �িতি�ত হেব), আমার ইনেকােয়িরর �রিমট যু�রাজ� জেুড়। ইনেকােয়ির অ�া� 2005 এবং

আমার �রফােরে�র শত� াবলীর পিরে�ি�েত এ� অবশ��াবী �য আমােক িবষয়�েলা িবেবচনা করেত হেব

�য�েলা সংরি�ত এবং িবকিশত উভয়ই �যখােন এ�েলা ওভারল�াপ কের। তেব, যখন ইনেকােয়ির�

পরবত� মিডউল�েলােত �িত� িববিত� ত �দশ�েলার কােছ িফের আেস �য�েলা মিডউল 2A, 2B এবং 2C
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এর আওতায় িছল না এমন িবষয়�েলার �মাকােবলা করার জন�, ��শ িবষয়�েলার ব�াপাের আমার

উে�শ� ��শ ইনেকােয়িরর কােছ যত�েলা স�ব িবকিশত িবষয়�েলা �ছেড় �দওয়া।

এই প�িত� �হণ করার ��ে�, আমার �াথিমক িবেবচনা হল যু�রাজ� জেুড় �লাকজনেদর কােছ �� হেত

হেব �কান িবেশষ সমস�া�েলা �দখার জন� ইনেকােয়ির দায়ী। আমােক �সই সং�া এবং ব�ি�েদর �িতও

িবেবচ� হেত হেব যােদরেক �মাণ �দওয়ার জন� ডাকা হেব এবং তােদর আ�া িদেত হেব �য িবিভ�

ইনেকােয়িরর কাছ �থেক একই উপাদােনর জন� বারবার কল করা হেব না। যখন আমার ইনেকােয়ির

িবেশষভােব �টল�া�, ওেয়লস এবং নদ� ান� আয়ারল�া� স�িক� ত সমস�া�েলার তদ� কের, তখন আিম

তদ�, �মাণ সং�হ, এবং �সই �দশ�েলােত সরকার �ারা �িতি�ত �যেকােনা ইনেকােয়িরর িরেপাট�  করােক

ডুি�েকট হওয়া �থেক কমােনার �চ�া করব।

গণ�নািনর জন� ইনেকােয়িরর িভি� ল�েন হেব, তেব এ� যু�রােজ�র অ�ভু� � চার� �দেশর �িত�েত

মহামারীেত সাড়া �দওয়া এবং এর �ভাব স�েক�  �মাণ �শানার জন� সময় ব�য় করেব।

ইনেকােয়ির এই বছেরর আগে�র �শেষর িদেক মিডউল 2 খুলেব, শরেত �থম �াথিমক �নািন অনিু�ত

হেব এবং এই মিডউেলর জন� গণ�নািন ল�েন 2023 সােলর �ীে� �� হেব। মিডউল 2A, 2B এবং 2C,

এর পের অনিু�ত হেব।

মিডউল 3 �া��েসবা ব�ব�া�েলা এবং �রাগী, হাসপাতাল এবং অন�ান� �হলথেকয়ার ওয়াক� ার ও �াফেদর

উপর �কািভেডর �ভাব, এবং এ�র জন� সরকারী এবং সামািজক �িতি�য়া�েলা পরী�া করেব। অন�ান�

িবষয়�েলার মেধ�, এ� �হলথেকয়ার ব�ব�া এবং �শাসন, হাসপাতাল, �াথিমক পিরচয�া (িজিপ এবং

�ডি�� সহ), NHS ব�াকলগ এবং নন-�কািভড িচিকৎসার উপর �ভাব, �কাদান কম�সূিচর �হলথেকয়ার

�িবধােনর উপর �ভাব এবং লং-�কািভড ডায়াগেনািসস এবং সহায়তােক তদ� করেব।
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এ�েলাই �থম মিডউল যা ইনেকােয়ির তদ� করেব এবং ইনেকােয়ির আগামী মাস�েলােত পরবত�

মিডউল�েলা স�েক�  আেরা তথ� �কাশ করেব৷ খুব ব�াপকভােব, এ� স�বত যু�রাজ� জেুড় 'ব�ব�া' এবং

'�ভাব' উভয় সমস�া�েলােকই আওতায় িনেয় আসেব, যার মেধ� অ�ভু� � রেয়েছ: যু�রাজ� জেুড় �কাদান,

�থরািপউ�কস এবং অ�াি�-ভাইরাল িচিকৎসা, পিরচয�া ���, সরকারী সং�হ এবং িপিপই, �টি�ং অ�া�

��িসং, যু�রাজ� জেুড় সরকারী ব�বসা ও আিথ�ক �িতি�য়া এবং ব�বসািয়ক ��ে�র উপর �ভাব, �া��

স�িক� ত �বষম� এবং �কািভড-19 এর �ভাব, িশ�া এবং িশ� ও িকেশার এবং সরকাির সািভ� স এবং

অন�ান� সরকাির খােত �কািভড-19 এর �ভাব।

আিম �রফােরে�র শত� াবলী �থেক আমার �িত�িত পুনরাবিৃ� করিছ �য এই সকল িবষয়�েলা তদ� করার

সময়, ইনেকােয়িরর তদে� অসমতা�েলা অ�ভােগ থাকেব।

আিম জািন অেনক �লাক ভাবেব �য আমার উপসংহার এবং সুপািরশ�েলা �নেত তােদর কত�ণ অেপ�া

করেত হেব। মিডউেলর মাধ�েম ইনেকােয়ির চািলেয়, আিম িনয়িমত �িতেবদন �তির করেত স�ম হব।

আিম িনি�ত করেত চাই �য িরেপাট� �েলােত মলূ িবে�ষণ, অনসু�ান এবং সুপািরশ�েলার উপর দিৃ� িনব�

করা হেয়েছ এবং তা সরল ভাষায় �লখা হেয়েছ যােত �য �কউ �স�েলা পড়েত ই�কু হেল তারা সহেজই

বঝুেত পারেব। যখন আিম ব�ি� অথবা সং�ােক সুপািরশ কির, তখন আিম আশা কির তারা িবেবচনা

করেবন এবং �ত তােদর �িতি�য়া জানােবন, এ� িনি�ত করেত �য পরবত� মহামারীেত সাড়া িদেত এবং

তার জনগেণর জীবন র�ার জন� যু�রাজ� যতটা স�ব ��ত থাকেব। ইনেকােয়ির এ�র জীব�শায় করা

সুপািরশ�েলার বা�বায়ন করা পয�েব�ণ করেব।

আিম �যখােন �� কেরিছ �সখােনই �শষ করেত চাই যা হল যারা সবেচেয় �বিশ ক� �পেয়েছন তােদর জন�

এই তদে�র ��� িচি�ত করেছ। এই বছেরর ��েত গণ আেলাচনার সময়, যখন আিম এমন

15 জলুাই তািরখ পয�� আপেডট করা হেয়েছ



পিরবার�েলার সােথ �দখা কেরিছ যারা মহামারী চলাকালীন সমেয় ি�য়জনেক হািরেয়িছল, আিম তােদর

�িতর িব�ংসী �কৃিতর �ারা আঘাত �পেয়িছলাম, যা তােদর �শাক করার �মতার উপর �সই সমেয় থাকা

িবিধিনেষেধর �ভােবর �ারা বিৃ� �পেয়িছল। আিম জািন �য মহামারীর ফেল অন�রাও উে�খেযাগ� �িতর

স�ুখীন হেয়েছন এবং �েত�ক ব�ি�র জীবেনই িকছুটা হেলও পিরবত� ন হেয়েছ। আমার প� �থেক, আিম

এমনভােব তদ� করার জন� যথাসাধ� �চ�া করব যা এই দেুভ� াগেক �ীকার কের এবং ভিবষ�েত অন�েদরও

একইভােব ভু�েভাগী হওয়ার সুেযাগেক কমােত চায়।

আমার তদে�র িব�ৃিতর পিরে�ি�েত, এ� কারও কারও তােদর পছ� অনযুায়ী �ত স�� হেব না। আিম

এর জন� �কােনা �মা চাইিছ না। আিম িনি�ত করেত দঢ়ৃ সংক�ব� �য �েয়াজনীয় �মাণ�েলােত

ইনেকােয়িরর অ�াে�স রেয়েছ এবং সা�ীেদর আমার সামেন উপি�ত হওয়ার আেগ �সই �মাণ�েলা

স�কভােব িবে�ষণ করার সময় আেছ। আিম িনি�ত করার �চ�া করব �য মিডউেলর �ম �যন অথ�পূণ�

হয় এবং মহামারীর এক� িচ� �তির কের; সবাই �সই �েমর সােথ একমত হেবন না িক� এ� আমােক

�িত� িবষয়েক পয�া� গভীরতার সােথ �দখেত �দেব �য�েলা যাচাই-বাছাই করা �েয়াজন রেয়েছ বেল আিম

িব�াস কির।

এই ইনেকােয়ির হল আমােদর যু�রােজ� মহামারীর সময় ঘেট যাওয়া সব িকছুেক �িতফিলত করার সুেযাগ

– কী উ�ত করা �যেত পাের এবং কী ভাল করা হেয়িছল – যােত আমরা ভিবষ�েতর �যেকােনা মহামারীর

�মাকােবলা করার জন� আেরা ভালভােব সি�ত হেত পাির।

এ� যু�রাজ� জেুড় �লাকজেনর উপর মহামারীর িব�ংসী �ভােবর এক� দীঘ��ায়ী �রকড�  �দান করারও

এক� সুেযাগ।
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অবেশেষ, ইনেকােয়ির �ম এবং আিম স�াব� সবেচেয় স�ানজনক এবং উপযু� উপােয় যােদর আমরা

হািরেয়িছ তােদর �রণ করার এক� উপায় খুেঁজ �বর করার �চ�া করব।
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