ইউকে কোভিড-19 ইনকোয়েরির প্রারম্ভিক বিবৃতি

আমি 2021 সালের ডিসেম্বরে ইউকে কোভিড-19 পাবলিক
ইনকোয়েরির চেয়ার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলাম। জনগণ এবং
স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং নর্দ ার্ন আয়ারল্যান্ডের সরকারগুলোর
সাথে আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রী 28 জুন 2022 তারিখে
রেফারেন্সের শর্ত াবলী নির্ধারণ করেন। আমি আজ এই বিবৃতিটি ইনকোয়েরি শুরু করা এবং এটিকে
পরিচালনার জন্য আমার পদ্ধতি নির্ধারণ করার জন্য দিচ্ছি।

কোভিড 19 মহামারী আমাদের সবাইকে প্রভাবিত করেছে। কাউকে কাউকে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি।
লোকজন প্রিয়জনকে হারিয়েছে কিন্তু সঠিকভাবে শোক পালন করতে পারেননি। শিশু ও কিশোররা শিক্ষার
সুযোগ হারিয়েছে। ব্যবসা ব্যর্থ হয়েছে। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানুষ বিচ্ছিন্ন বোধ
করেছে। যদিও জীবন শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে শুরু করেছে, তবে মহামারীটি এখনও আমাদের
সাথে রয়েছে এবং অনেকে এখনও ভু গছেন। যারা সবচেয়ে বেশি ভু ক্তভোগী তারা জানতে চান তাদের দুর্ভ োগ
রোধ করা অথবা কমানোর জন্য কিছু করা যেত কিনা আর সেজন্যেই এই ইনকোয়েরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

আমি যখন বিচারক ছিলাম, আমি তখন তথ্য ও প্রমাণ নিয়ে কাজ করেছি। সুতরাং আমাকে মহামারী
সম্পর্কে তথ্য দিয়ে শুরু করতে দিন কেননা আমরা ইতিমধ্যেই সেগুলো সম্পর্কে জানি।

31 ডিসেম্বর 2019 তারিখে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে একটি অজানা কারণে
হওয়া নিউমোনিয়ার একটি ক্লাস্টারের ঘটনা সম্পর্কে জানানো হয়েছিল। পরবর্তীতে রোগীদের নমুনা থেকে
নভেল করোনাভাইরাস সনাক্ত করা হয়। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং 11 মার্চ 2020
তারিখের মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কোভিড-19 কে একটি মহামারী হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। 30 জানুয়ারি
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2020 তারিখে ইয়র্কে যুক্তরাজ্যের প্রথম দুই রোগীর মধ্যে করোনাভাইরাস ধরা পড়ে। ইউরোপে, মার্চ 2020
ভাইরাস থেকে হওয়া অসুস্থতা এবং মৃত্যুর নাটকীয় বৃদ্ধি দেখেছে। ইতালির মতো দেশে, মানুষের চলাচল
সীমাবদ্ধ করে কঠোর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল।

সেই বছরের বার্ষিক বাজেটের সাথে যুক্ত রেখে, তৎকালীন চ্যান্সেলর অফ দ্য এক্সচেকার যুক্তরাজ্যকে
ভাইরাসের প্রত্যাশিত প্রভাব মোকাবেলায় সহায়তা করার জন্য 11মার্চ 2020 তারিখে জরুরি সহায়তার £12
বিলিয়ন প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলেন। পাঁচ দিন পর, প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাজ্যের সবাইকে বাড়ি থেকে কাজ
করার, অন্যদের সাথে অপ্রয়োজনীয় যোগাযোগ বন্ধ করার, পাব এবং রেস্তোরাঁ এড়িয়ে চলার এবং মহামারী
মোকাবেলায় যুক্তরাজ্যকে সময় দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। 17 মার্চ , চ্যান্সেলর 330 বিলিয়ন পাউন্ড
সরকার সমর্থিত ঋণ এবং 20 বিলিয়ন পাউন্ড ট্যাক্স কাট এবং অনুদানের ঘোষণা করেছিলেন সেইসব
কোম্পানিগুলোর জন্য যেগুলো ধসে পড়ার হুমকিতে ছিল। 18 মার্চ , সরকার সেই সপ্তাহের শেষ থেকে
স্কু লগুলো বন্ধ ঘোষণা করেছিল। 20 মার্চ , চ্যান্সেলর ঘোষণা করেছিলেন যে সরকার অপ্রয়োজনীয় হওয়ার
ঝুঁ কিতে থাকা স্টাফদের মজুরির 80% পর্যন্ত প্রদান করবে।

23 শে মার্চ , প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাজ্যের প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনে কঠোর বিধিনিষেধের ঘোষণা করেছিলেন, যা
প্রথম জাতীয় লকডাউন হিসাবে পরিচিত হয়েছিল। লোকজনদের শুধুমাত্র খাবার কিনতে, ব্যায়াম করতে,
চিকিৎসার প্রয়োজনে অংশ নিতে অথবা কোনো দুর্বল ব্যক্তির যত্ন নেওয়ার জন্য অথবা বাড়ি থেকে কাজ
করা সম্ভব না হলে কাজে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) সংগ্রহ ও
সোর্সিং এবং সরবরাহ করা জাতীয় উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছিল।
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পরের মাসগুলোতে উল্লেখযোগ্য মৃত্যুর সংখ্যা দেখা গেছে (সরকারি পরিসংখ্যান উল্লেখ করে যে 9 মার্চ 2020
তারিখ থেকে কোভিড-19 এর সাথে জড়িত 180,000 টিরও বেশি মৃত্যু নিবন্ধন করা হয়েছে1), ব্যবসা এবং স্কু ল

বন্ধ ছিল, যারা পেরেছে তাদের জন্য হোম-ওয়ার্কি ং এবং হোম-স্কু লিংয়ের প্রবর্ত ন করা, সহায়তা প্রদানের জন্য
দেশটি বিপুল পরিমাণ অর্থ ধার করছে, ইভেন্টগুলো বাতিল অথবা স্থগিত করা হয়েছিল এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও
ধর্মীয় সার্ভি সগুলোতে উপস্থিতির উপর কঠোর বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা হয়েছিল। যুক্তরাজ্যের জীবনের
প্রতিটি ক্ষেত্রে যে বিধিনিষেধগুলো আরোপ করা হয়েছিল তা শান্তির সময়ে নজিরবিহীন ছিল।

লকডাউন ব্যবস্থা শিথিল করা হয়েছিল এবং কিছু কিছু বিধিনিষেধ সারা বছর ধরে এবং পরবর্তীতে আরোপ
করা হয়েছিল যার মধ্যে অক্টোবর 2020 এবং জানুয়ারি 2021 এর আরো দুইটি লকডাউন রয়েছে। 2020
সালের ডিসেম্বরে, প্রথম কোভিড-19 টিকা দেওয়া হয়েছিল এবং পরবর্তী মাস ও বছরগুলো ধরে একটি গণ
টিকাদান কর্মসূচি পালন করা হয়েছিল। 2022 সালের বসন্তের মধ্যে, যুক্তরাজ্যের চারটি দেশ জুড়ে জাতীয়
জীবনের উপর নিষেধাজ্ঞাগুলোকে শিথিল করা শুরু হয়েছিল। অবশ্যই আমরা আশা করি, কিন্তু নিশ্চিত হতে
পারি না যে, কোভিড-19 মহামারীর সবচেয়ে খারাপ প্রভাব আমরা পিছনে ফেলে এসেছি এবং আরেকটি
মহামারী ধারেকাছে নেই।

এই পটভূ মিতে এই ইনকোয়েরিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

ইংল্যান্ড, ওয়েলস, স্কটল্যান্ড এবং নর্দ ার্ন আয়ারল্যান্ডে মহামারীর প্রস্তুতি এবং তাতে সাড়া দেওয়াকে বিবেচনা
এবং রিপোর্ট করা আমার কাজ এবং এই ইনকোয়েরির উপর অর্পিত কাজ। রেফারেন্সের শর্ত াবলী - যা
প্রধানমন্ত্রী গত মাসে নির্ধারণ করেছিলেন -সমস্যাগুলোর বিশদ রূপরেখা সাপেক্ষে ইনকোয়েরি তদন্ত করবে।

1

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/de
athsregisteredweeklyinenglandandwalesprovisional/weekending1july2022
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এগুলো ব্যাপক, যেমনটি এই মাত্রার একটি ঘটনার তদন্তের জন্য উপযুক্ত হয়৷

তাই এটি একটি উল্লেখযোগ্য কাজ, যা সঠিকভাবে করতে হলে সময় লাগবে এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খরচ
হবে। ইনকোয়েরি প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত আমার ছিল না, কিন্তু এটি কিভাবে পরিচালিত হবে সেটির দায়িত্ব
আমার রয়েছে। আমি ইনকোয়েরির বিস্তৃ ত রেফারেন্সের শর্ত াবলী এবং তদন্ত প্রক্রিয়াটি কঠোর এবং ন্যায্য
হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে ইনকোয়েরিটি যথাসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং দক্ষতার সাথে
চালানোর জন্য বদ্ধপরিকর। এই বিস্তৃ ত পরিসরের জন্য আমাকে নির্মম হতে হবে। প্রতিটি ঘটনা, সমস্যা
অথবা প্রধান সিদ্ধান্তের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সাক্ষীকে ডাকা অসম্ভব হবে তাই ইনকোয়েরিকে মূল সমস্যাগুলোর
উপর মনোনিবেশ করতে হবে।

এই ইনকোয়েরির একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরো যুক্তরাজ্য জুড়ে যা ঘটেছিল তার একটি সত্যতা প্রতিপাদনমূলক
বর্ণনা দেওয়া। আরেকটি হচ্ছে যুক্তরাজ্যে ভবিষ্যৎ মহামারীগুলোর প্রস্তুতির ব্যাপারে অবহিত করার জন্য
শিক্ষা নেওয়া। আমি এই ইনকোয়েরির কাজটি যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করতে এবং শেষ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ
যাতে আরেকটি মহামারী আঘাত হানার আগে শিক্ষাগুলো নেওয়া যায়।

এটি একটি সংবিধিবদ্ধ তদন্ত, যা 2005 ইনকোয়েরি অ্যাক্টের অধীনে প্রতিষ্ঠিত। এর মানে হল এটি অবশ্যই
জনসমক্ষে ঘটতে হবে, জনস্বার্থের ক্ষতি এবং ক্ষতির ঝুঁ কি থেকে রক্ষা করার জন্য আরোপিত যেকোনো
বিধিনিষেধ সাপেক্ষে। আমি আমার বিধিবদ্ধ বাধ্যবাধকতা অনুসারে নিরপেক্ষভাবে এবং প্রকাশ্যে তদন্ত
পরিচালনা করব। আমি নিশ্চিত করব যে যারা এর কাজ এবং বৃহত্তর জনসাধারণের সাথে সবচেয়ে
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তারা যেন এর অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট পান।

আমার কাছে যুক্তরাজ্যের চারটি দেশ থেকে প্রমাণ পাওয়ার এবং নথিপত্র তৈরি করতে ও সাক্ষীদের উপস্থিত
হতে বাধ্য করার ক্ষমতা আছে। আমি সকল প্রমাণাদি ও সাক্ষীদের সাথে ন্যায্য আচরণ করব, যেমনটি
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আমার করার প্রয়োজন হয়, তবে একইভাবে আমি ইনকোয়েরির কাজ সম্পাদনের পথে বাধা প্রদানকারী
কোনো ব্যক্তি অথবা সংস্থা সম্পর্কে আমার মতামত স্পষ্ট করতে দ্বিধা করব না।

আমার কী ক্ষমতা নেই তা স্পষ্ট করাটাও গুরুত্বপূর্ণ। আমার ভূ মিকা হল ঘটনাগুলো অনুসন্ধান করা, কী ভু ল
হয়েছে (এবং কী ভাল হয়েছে) তা নিশ্চিত করা এবং মহামারী থেকে যুক্তরাজ্যকে কী শিখতে হবে সেই সম্পর্কে
সুপারিশ করা। কারো বিরুদ্ধে মামলা করার অথবা বিচার করার ক্ষমতা আমার নেই এমনকি তাদের
মহামারী সম্পর্কি ত কৃ তকর্ম অথবা করনীয় বাদ দেওয়ার ফলে লোকজনদের জরিমানা অথবা কারারুদ্ধ
করারও।

আমি এখন তথ্যের অন্যান্য উৎসগুলোতে যেতে চাই যা এই অনুসন্ধানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে; লোকজনদের
কাছ থেকে তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শুনে, গবেষণা ব্যবহার করে এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলে যতটা
সম্ভব বিস্তৃ ত দৃষ্টিভঙ্গি সংগ্রহ করা।

রেফারেন্সের শর্ত াবলীর জন্য ইনকোয়েরির প্রয়োজন শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং অন্যান্য যারা মহামারীর ফলে
কষ্ট অথবা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন তাদের অভিজ্ঞতাগুলো শোনা এবং মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করা।
এটি একটি তাৎপর্যময় এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ইনকোয়েরিটি বিভিন্ন উপায়ে এটি করবে, যার মধ্যে একটি
'লিসেনিং এক্সারসাইজ' রয়েছে যা এই বছরের শেষের দিকে শুরু হবে।

পুরো যুক্তরাজ্য থেকে মহামারীর অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করার মাধ্যমে এই লিসেনিং এক্সারসাইজ ইনকোয়েরির
জন্য বিশাল মূল্যবান হবে, এদের মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের এবং যাদের কণ্ঠ সবসময়
শোনা যায় না তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা অভিজ্ঞতা। এটি সাক্ষ্য প্রদান অথবা গণশুনানির
আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই লোকজনদের ইনকোয়েরিকে তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলার একটি সুযোগ প্রদান
করবে, যাতে প্রত্যেকে ইনকোয়েরিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়, যদি তারা চায়, এবং শোনাতে চায়।
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কিভাবে এটিকে যতটা সম্ভব সহজ করতে পারবে সেই ব্যাপারে আমার দল কাজ শুরু করেছে, যেমন
অনলাইনের পাশাপাশি যুক্তরাজ্য জুড়ে কথোপকথনের মাধ্যমে।

ইনকোয়েরির সাথে শেয়ার করা অভিজ্ঞতাগুলো এবং রিপোর্ট গুলোতে উৎপাদিত হওয়া হাইলাইট করা
উদীয়মান থিমগুলোকে বিশ্লেষণ করা হবে। লোকজন ইনকোয়েরিকে কী বলবে তাতে কোনো বাধানিষেধ
থাকবে না, যদিও তাদের ব্যক্তিগত ঘটনাগুলোকে তদন্ত করা যাবে না। এই উপায়ে আমরা শোকার্ত দের,
হেলথ এবং সোশ্যাল কেয়ার স্টাফ ও কেয়ারারদের, ব্যবসা, ওয়ার্ক ার, কেয়ারার, এবং জীবিকাগুলোর,
অপরাধমূলক বিচার ব্যবস্থার, শিশুদের, শিক্ষাগত অর্জ নের এবং চারটি দেশ জুড়ে থাকা কমিউনিটিগুলোর
উপর মহামারীর প্রভাব সম্পর্কে আরো বেশি জানতে পারব।

এছাড়া ইনকোয়েরি বিশ্বজুড়ে মহামারী সম্পর্কে বিদ্যমান গবেষণার পর্যালোচনা করবে যেখানে এটি মহামারী
সম্পর্কে যুক্তরাজ্যের প্রস্তুতি এবং সাড়া দেওয়াকে বুঝতে সাহায্য করবে এবং নতু ন অ্যাকাডেমিক বিশ্লেষণের
প্রয়োজন এমন এলাকায় নিজস্ব গবেষণা পরিচালনা করবে। ইনকোয়েরির দ্বারা বিবেচিত গবেষণাটি
যথাযথক্ষেত্রে এটির কার্যপ্রণালীতে প্রকাশ করা হবে এবং ইনকোয়েরির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে।

আমি বিভিন্ন বিষয় এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিসরকে আওতায় এনে ইনকোয়েরিকে এর কাজে সাহায্য করার জন্য
বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের একটি দল নিয়োগ করব। এটি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ হবে যে
ইনকোয়েরি উপলব্ধ দক্ষতা থেকে উপকৃ ত হয় এবং মহামারীর মূল বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলোর
উপরের দৃষ্টিভঙ্গির পরিসীমাকে বুঝতে পারে। ইনকোয়েরি একটি স্বাধীন সত্য অনুসন্ধানমূলক অনুশীলন।
এটি কোনো অনুমান করবে না, তবে প্রমাণ দ্বারা পরিচালিত হবে। বিশেষজ্ঞ দলগুলোকে যৌথ প্রতিবেদন
তৈরির কাজ দেওয়া হবে, যা প্রমাণে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেখানে তারা বিষয়গুলোর উপর একমত
এবং দ্বিমত পোষণ করে তা নির্ধারণ করে এর ভিত্তিতে তাদের সহায়তা করার জন্য নির্দে শ দেওয়া হয়।
এগুলোকে কতটা গুরুত্ব দিতে হবে তা ইনকোয়েরির চেয়ারম্যান হিসাবে আমার উপর নির্ভ র করবে।
15 জুলাই তারিখ পর্যন্ত আপডেট করা হয়েছে

আমাদের অনুসন্ধানী কাজের নেতৃ ত্বদানকারী দলগুলো ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি বিষয় চিহ্নিত করেছে যার
উপর আমরা গবেষণা পরিচালনা করব এবং বিশেষজ্ঞের পরামর্শ চাইব। আমি পুরো ইনকোয়েরি জুড়ে
গবেষণা এবং বিশেষজ্ঞ পরামর্শের জন্য আমাদের উদ্দেশ্যমূলক পদ্ধতির ব্যাপারে আরো বিস্তারিত প্রদান
করব। তদন্তের অনুসন্ধানমূলক কাজকে অবহিত এবং গণশুনানির জন্য প্রস্তুত করার জন্য আমরা এই
অভিজ্ঞতা, রিপোর্ট , তথ্য এবং গবেষণা সংগ্রহ করব।

যেমনটি আমি আগেই বলেছি, ইনকোয়েরির রেফারেন্সের শর্ত াদি বিস্তৃ ত এবং চাহিদা সম্পন্ন। আমরা কিভাবে
প্রমাণগুলোকে সর্বোত্তমভাবে একত্রিত ও যাচাই করতে পারি এবং ইনকোয়েরি যেন শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী এবং
ন্যায্য সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে সেই সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেছি।

রেফারেন্সের শর্ত াবলীর অধীনে থাকা মহামারীর বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করার জন্য, আমি এগুলোকে
মডিউলের ভিতরে গ্রুপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রত্যেকটিকে তদন্ত করার জন্য যুক্তরাজ্য জুড়ে, আমার
দলগুলো থাকবে। ইনকোয়েরির মূল অংশগ্রহণকারীদের নথিগুলো সরবরাহ করা হয়েছে এবং গণশুনানির
জন্য প্রস্তুত করতে সক্ষম তা নিশ্চিত করতে, তারা প্রমাণ সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করবেন। তারা মোটামুটি
সমান্তরালভাবে কাজ করবেন। তারপর আমি প্রতিটি মডিউলের জন্য একের পর এক গণশুনানি পরিচালনা
করব।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে প্রমাণের শুনানি এবং অনুসন্ধান ও সুপারিশ করতে আমাকে সহায়তা করার জন্য
তিনি দুইজন অতিরিক্ত প্যানেল সদস্য নিয়োগ করতে চান। তবে, আমি তাদের নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত কাজ
আটকে রাখতে চাই না, তাই আমি ইনকোয়েরি টিমকে মডিউল প্রস্তুত করে এগিয়ে যাওয়ার নির্দে শ দিয়েছি।
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মডিউল ঘোষণা করা এবং ক্রমানুসারে খোলা হবে, যারা তদন্তে একটি আনুষ্ঠানিক ভূ মিকা নিতে ইচ্ছুক
তাদেরকে সমগ্র ইনকোয়েরির পরিবর্তে প্রতিটি মডিউলের জন্য 'মূল অংশগ্রহণকারী' হওয়ার জন্য আবেদন
করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। যদিও আমি স্বীকার করি যে কিছু কিছু ব্যক্তি, দল এবং সংস্থা একাধিক
মডিউলে আবেদন করতে এবং মূল অংশগ্রহণকারী হতে পারে, ইনকোয়েরির কাজ ভাগ করা এবং সেগুলোকে
এইভাবে মনোনীত করা আমাকে নিশ্চিত করার অনুমতি দেবে যে প্রতিটি মডিউল যতটা সম্ভব
পরিচালনাযোগ্য এবং যতটা সম্ভব দক্ষতার সাথে পরিচালিত হয়। আমি আবেদনকারীদের নিজেদেরকে
অন্যদের সাথে একত্রিত করার জন্য আমন্ত্রণ জানাই যাদের একইরকম আগ্রহ রয়েছে, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে, মূল
অংশগ্রহণকারীর মর্যাদা খুজ
ঁ ছেন এমন সম্ভাব্য বিপুল সংখ্যক লোক এবং সংস্থাগুলোকে পরিচালনা করতে
সহায়তা করার জন্য।

2023 সালের বসন্তের শেষের দিকে শুরু হওয়া গুরুত্বপূর্ণ গণশুনানির সাথে, আমি প্রথম তিনটি মডিউল
খুলব এবং এই বছর প্রাথমিক শুনানিগুলোর ব্যবস্থা করব।

মডিউল 1 আজ খোলা হবে। এটি বিবেচনা করবে যে করোনাভাইরাস মহামারীর ঝুঁ কি কতটা সঠিকভাবে
চিহ্নিত এবং পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং যুক্তরাজ্য সেই ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল কিনা। মডিউলটি
রিসোর্সিং, ঝুঁ কি ব্যবস্থাপনা এবং মহামারী প্রস্তুতির সিস্টেমসহ, হোল-সিস্টেম সিভিল ইমারজেন্সিগুলোর জন্য
যুক্তরাজ্যের প্রস্তুতির দিকে নজর দেবে। এটি পরিকল্পনা সম্পর্কি ত সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টিকে
যাচাই-বাছাই করবে এবং পূর্ববর্তী ঘটনা ও সিমুলেশন এবং আন্তর্জ াতিক তু লনাগুলো থেকে লেসন সনাক্ত
করার চেষ্টা করবে।

আমি সেপ্টেম্বরে এই মডিউলে প্রথম প্রাথমিক শুনানি করার পরিকল্পনা করছি এবং মডিউল 1-এর সম্পূর্ণ
গণশুনানি পরের বছর বসন্তে শুরু হবে। এছাড়াও যারা মডিউল 1 এর মূল অংশগ্রহণকারী হিসাবে বিবেচিত
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হতে চান তাদের জন্য আবেদন প্রক্রিয়া আজ থেকে শুরু হচ্ছে। আবেদনের শেষ তারিখ 16 আগস্ট হবে।

মডিউল 2 কয়েক অংশে বিভক্ত হবে। প্রথম অংশটি যুক্তরাজ্যের জন্য মূল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক শাসন
এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে নজর দেবে। এটি কোভিড-19 মহামারীতে যুক্তরাজ্যের প্রাথমিক সাড়া দেওয়াকে
আওতায় আনবে এবং রাজনৈতিক ও সিভিল সার্ভি স কর্মক্ষমতা এবং স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং নর্দ ার্ন
আয়ারল্যান্ডের সরকারগুলোর সাথে সম্পর্কে র কার্যকারিতা, লোকাল অথোরিটি এবং স্বেচ্ছাসেবী/কমিউনিটি
খাতগুলো সহ কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে নিয়ে কাজ করবে। এটি নন-ফার্মাসিউটিক্যাল
হস্তক্ষেপগুলোর (অন্য কথায় লকডাউন এবং অন্যান্য সমস্ত বিধিনিষেধ এবং প্রয়োজনীয়তাগুলো) জন্য সিদ্ধান্ত
গ্রহণের দিকে নজর দেবে, এর পাশাপাশি আচরণগত বিজ্ঞান, বার্ত াপ্রেরণ এবং আস্থার রক্ষণাবেক্ষণ এবং
সংসদীয় তদারকি এবং নিয়ন্ত্রকমূলক নিয়ন্ত্রণ সহ, বৈজ্ঞানিক দক্ষতার ব্যবহার, তথ্য সংগ্রহ এবং মডেলিং,
সরকার এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কি ত যোগাযোগের উপরেও।

মডিউল 2, মডিউল 2A, 2B এবং 2C-এ যুক্তরাজ্য জুড়ে (এবং ইংরেজিও) দৃষ্টিকোণ থেকে ছবিটি বিবেচনা
করার পরে স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং নর্দ ার্ন আয়ারল্যান্ডের দৃষ্টিকোণ থেকে একই ওভারআর্চি ং এবং কৌশলগত
সমস্যাগুলোর দিকে নজর দেবে৷ মডিউল 2A, 2B এবং 2C যথাক্রমে স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং নর্দ ার্ন
আয়ারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হবে।

যদিও স্কটল্যান্ডে লেডি পুলের (Lady Poole) অধীনে ইনকোয়েরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা তার সরকারের কাছে
অর্পিত বিষয়গুলোকে দেখার জন্য (এবং এটির সম্ভাবনা রয়েছে যে ওয়েলস এবং নর্দ ার্ন আয়ারল্যান্ডে
ইনকোয়েরি প্রতিষ্ঠিত হবে), আমার ইনকোয়েরির রেমিট যুক্তরাজ্য জুড়ে। ইনকোয়েরি অ্যাক্ট 2005 এবং
আমার রেফারেন্সের শর্ত াবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এটি অবশ্যম্ভাবী যে আমাকে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে
যেগুলো সংরক্ষিত এবং বিকশিত উভয়ই যেখানে এগুলো ওভারল্যাপ করে। তবে, যখন ইনকোয়েরিটি
পরবর্তী মডিউলগুলোতে প্রতিটি বিবর্তি ত দেশগুলোর কাছে ফিরে আসে যেগুলো মডিউল 2A, 2B এবং 2C
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এর আওতায় ছিল না এমন বিষয়গুলোর মোকাবেলা করার জন্য, স্কটিশ বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমার
উদ্দেশ্য স্কটিশ ইনকোয়েরির কাছে যতগুলো সম্ভব বিকশিত বিষয়গুলো ছেড়ে দেওয়া।

এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে, আমার প্রাথমিক বিবেচনা হল যুক্তরাজ্য জুড়ে লোকজনদের কাছে স্পষ্ট হতে
হবে কোন বিশেষ সমস্যাগুলো দেখার জন্য ইনকোয়েরি দায়ী। আমাকে সেই সংস্থা এবং ব্যক্তিদের প্রতিও
বিবেচ্য হতে হবে যাদেরকে প্রমাণ দেওয়ার জন্য ডাকা হবে এবং তাদের আস্থা দিতে হবে যে বিভিন্ন
ইনকোয়েরির কাছ থেকে একই উপাদানের জন্য বারবার কল করা হবে না। যখন আমার ইনকোয়েরি
বিশেষভাবে স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং নর্দ ার্ন আয়ারল্যান্ড সম্পর্কি ত সমস্যাগুলোর তদন্ত করে, তখন আমি
তদন্ত, প্রমাণ সংগ্রহ, এবং সেই দেশগুলোতে সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যেকোনো ইনকোয়েরির রিপোর্ট করাকে
ডু প্লিকেট হওয়া থেকে কমানোর চেষ্টা করব।

গণশুনানির জন্য ইনকোয়েরির ভিত্তি লন্ডনে হবে, তবে এটি যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভু ক্ত চারটি দেশের প্রতিটিতে
মহামারীতে সাড়া দেওয়া এবং এর প্রভাব সম্পর্কে প্রমাণ শোনার জন্য সময় ব্যয় করবে।

ইনকোয়েরি এই বছরের আগস্টের শেষের দিকে মডিউল 2 খুলবে, শরতে প্রথম প্রাথমিক শুনানি অনুষ্ঠিত
হবে এবং এই মডিউলের জন্য গণশুনানি লন্ডনে 2023 সালের গ্রীষ্মে শুরু হবে। মডিউল 2A, 2B এবং 2C,
এর পরে অনুষ্ঠিত হবে।

মডিউল 3 স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাগুলো এবং রোগী, হাসপাতাল এবং অন্যান্য হেলথকেয়ার ওয়ার্ক ার ও স্টাফদের
উপর কোভিডের প্রভাব, এবং এটির জন্য সরকারী এবং সামাজিক প্রতিক্রিয়াগুলো পরীক্ষা করবে। অন্যান্য
বিষয়গুলোর মধ্যে, এটি হেলথকেয়ার ব্যবস্থা এবং প্রশাসন, হাসপাতাল, প্রাথমিক পরিচর্যা (জিপি এবং
ডেন্টিস্ট সহ), NHS ব্যাকলগ এবং নন-কোভিড চিকিৎসার উপর প্রভাব, টিকাদান কর্মসূচির হেলথকেয়ার
প্রবিধানের উপর প্রভাব এবং লং-কোভিড ডায়াগনোসিস এবং সহায়তাকে তদন্ত করবে।
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এগুলোই প্রথম মডিউল যা ইনকোয়েরি তদন্ত করবে এবং ইনকোয়েরি আগামী মাসগুলোতে পরবর্তী
মডিউলগুলো সম্পর্কে আরো তথ্য প্রকাশ করবে৷ খুব ব্যাপকভাবে, এটি সম্ভবত যুক্তরাজ্য জুড়ে 'ব্যবস্থা' এবং
'প্রভাব' উভয় সমস্যাগুলোকেই আওতায় নিয়ে আসবে, যার মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে: যুক্তরাজ্য জুড়ে টিকাদান,
থেরাপিউটিকস এবং অ্যান্টি-ভাইরাল চিকিৎসা, পরিচর্যা ক্ষেত্র, সরকারী সংগ্রহ এবং পিপিই, টেস্টিং অ্যান্ড
ট্রেসিং, যুক্তরাজ্য জুড়ে সরকারী ব্যবসা ও আর্থিক প্রতিক্রিয়া এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রের উপর প্রভাব, স্বাস্থ্য
সম্পর্কি ত বৈষম্য এবং কোভিড-19 এর প্রভাব, শিক্ষা এবং শিশু ও কিশোর এবং সরকারি সার্ভি স এবং
অন্যান্য সরকারি খাতে কোভিড-19 এর প্রভাব।

আমি রেফারেন্সের শর্ত াবলী থেকে আমার প্রতিশ্রুতি পুনরাবৃত্তি করছি যে এই সকল বিষয়গুলো তদন্ত করার
সময়, ইনকোয়েরির তদন্তে অসমতাগুলো অগ্রভাগে থাকবে।

আমি জানি অনেক লোক ভাববে যে আমার উপসংহার এবং সুপারিশগুলো শুনতে তাদের কতক্ষণ অপেক্ষা
করতে হবে। মডিউলের মাধ্যমে ইনকোয়েরি চালিয়ে, আমি নিয়মিত প্রতিবেদন তৈরি করতে সক্ষম হব।
আমি নিশ্চিত করতে চাই যে রিপোর্ট গুলোতে মূল বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান এবং সুপারিশগুলোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ
করা হয়েছে এবং তা সরল ভাষায় লেখা হয়েছে যাতে যে কেউ সেগুলো পড়তে ইচ্ছুক হলে তারা সহজেই
বুঝতে পারবে। যখন আমি ব্যক্তি অথবা সংস্থাকে সুপারিশ করি, তখন আমি আশা করি তারা বিবেচনা
করবেন এবং দ্রুত তাদের প্রতিক্রিয়া জানাবেন, এটি নিশ্চিত করতে যে পরবর্তী মহামারীতে সাড়া দিতে এবং
তার জনগণের জীবন রক্ষার জন্য যুক্তরাজ্য যতটা সম্ভব প্রস্তুত থাকবে। ইনকোয়েরি এটির জীবদ্দশায় করা
সুপারিশগুলোর বাস্তবায়ন করা পর্যবেক্ষণ করবে।

আমি যেখানে শুরু করেছি সেখানেই শেষ করতে চাই যা হল যারা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছেন তাদের জন্য
এই তদন্তের গুরুত্ব চিহ্নিত করছে। এই বছরের শুরুতে গণ আলোচনার সময়, যখন আমি এমন
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পরিবারগুলোর সাথে দেখা করেছি যারা মহামারী চলাকালীন সময়ে প্রিয়জনকে হারিয়েছিল, আমি তাদের
ক্ষতির বিধ্বংসী প্রকৃ তির দ্বারা আঘাত পেয়েছিলাম, যা তাদের শোক করার ক্ষমতার উপর সেই সময়ে থাকা
বিধিনিষেধের প্রভাবের দ্বারা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমি জানি যে মহামারীর ফলে অন্যরাও উল্লেখযোগ্য ক্ষতির
সম্মুখীন হয়েছেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই কিছু টা হলেও পরিবর্ত ন হয়েছে। আমার পক্ষ থেকে, আমি
এমনভাবে তদন্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব যা এই দুর্ভ োগকে স্বীকার করে এবং ভবিষ্যতে অন্যদেরও
একইভাবে ভু ক্তভোগী হওয়ার সুযোগকে কমাতে চায়।

আমার তদন্তের বিস্তৃ তির পরিপ্রেক্ষিতে, এটি কারও কারও তাদের পছন্দ অনুযায়ী দ্রুত সম্পন্ন হবে না। আমি
এর জন্য কোনো ক্ষমা চাইছি না। আমি নিশ্চিত করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ যে প্রয়োজনীয় প্রমাণগুলোতে
ইনকোয়েরির অ্যাক্সেস রয়েছে এবং সাক্ষীদের আমার সামনে উপস্থিত হওয়ার আগে সেই প্রমাণগুলো
সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার সময় আছে। আমি নিশ্চিত করার চেষ্টা করব যে মডিউলের ক্রম যেন অর্থপূর্ণ
হয় এবং মহামারীর একটি চিত্র তৈরি করে; সবাই সেই ক্রমের সাথে একমত হবেন না কিন্তু এটি আমাকে
প্রতিটি বিষয়কে পর্যাপ্ত গভীরতার সাথে দেখতে দেবে যেগুলো যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি
বিশ্বাস করি।

এই ইনকোয়েরি হল আমাদের যুক্তরাজ্যে মহামারীর সময় ঘটে যাওয়া সব কিছু কে প্রতিফলিত করার সুযোগ
– কী উন্নত করা যেতে পারে এবং কী ভাল করা হয়েছিল – যাতে আমরা ভবিষ্যতের যেকোনো মহামারীর
মোকাবেলা করার জন্য আরো ভালভাবে সজ্জিত হতে পারি।

এটি যুক্তরাজ্য জুড়ে লোকজনের উপর মহামারীর বিধ্বংসী প্রভাবের একটি দীর্ঘস্থায়ী রেকর্ড প্রদান করারও
একটি সুযোগ।
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অবশেষে, ইনকোয়েরি টিম এবং আমি সম্ভাব্য সবচেয়ে সম্মানজনক এবং উপযুক্ত উপায়ে যাদের আমরা
হারিয়েছি তাদের স্মরণ করার একটি উপায় খুজে
ঁ বের করার চেষ্টা করব।
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