
Reclaiming comprehensive public health: A call to Action 
 

ক োভিড-১৯ মহোমোরীর কেক্ষোপটে সহট োভিতোর কক্ষত্র ততভর, জনিটের আস্থো অজজ ন এবং ফলেসূ  ো জক্রম বোস্তবোয়টনর 

ক স ল সুট োি নষ্ট হটয়টে এবং এর ফটল ভবশ্বজুটে ক  ক্ষয়ক্ষভত এবং অভি োর লঙ্ঘন হটয়টে কস ভবষটয় আমরো ভনম্ন 

স্বোক্ষর োরী বযভিরো ইভতমটিয উত্থোভপত উটেিগুটলোর পুনরোবৃভি  রভে ‘Reclaiming comprehensive public 

health,’ নোম  ভনবটে।  

 

আমরো জোভতসংঘ সোিোরে পভরষটের ক োভিড-১৯ ভবষয়  ভবটেষ অভিটবেটনর ভবভিন্ন রোষ্ট্র এবং সর োর েিোন এবং এই 

মহোমোরীর েভতভক্রয়ো ভহটসটব বযোপ  আ োটর, নযো যতোর ভিভিটত অংেগ্রহেমূল  জনস্বোস্থয ভবষয়  বযবস্থো গ্রহটের ভবষটয় 

 োরো  ুি ভেটলন, তোটের দৃভষ্ট আ ষজে  রভে। অতযোবেয িোটব এই বযবস্থোগুটলোর ভবভিন্ন ে োর উৎস, অনুষে এবং 

বযভিবটিজর  োে কেট  তেয এবং জ্ঞোন আহরে এবং বযবহোর  রো জরুরী এবং মোনবোভি োর রক্ষোয় িূভম ো পোলন উভিত 

এবং ক োভিড-১৯ মহোমোরী এবং িভবষযটত জনস্বোস্থয ভবষয়  জরুরী অবস্থো কমো োটবলোয় ভনম্নভলভিত নীভতমোলো এবং পদ্ধভত 

সমূটহর মোিযটম পভরিোভলত হওয়ো উভিত:   

 

১. বৃহৎ জনটিোষ্ঠীর স্বোস্থয ভবষয়  সুরক্ষো এবং সুভবিো ভনভিত রটের সবটিটয়  ো জ র ও নযোয়সঙ্গত ভিভি ভহটসটব দেশের 

আভ্যন্তরীণ এবং বহুজাতিক সহশ াতিিা, অংেীোতরত্ব, পতিতস ডায়িি, দ ািাশ াি এবং সংহতির তভ্তিশি 

সামতিকভ্াশব জনস্বাস্থ্য তবষয়ক কা যক্রশমর সমতিি উন্নয়ন এবং প্রশয়াি ঘটাশি হশব। 

 

২. মহামারী তনয়ন্ত্রণ এবং প্রেমশনর জনয অবস্থ্ার সাশে সঙ্গতিপূণয বযবস্থ্া তিতর এবং উন্নয়শন সহায়িা প্রোশনর 

জনয তবতভ্ন্ন দিাষ্ঠীর গুরুত্বপূণয অবোশনর স্বীকৃতি প্রোন করশি হশব। স্বাস্থ্যকমী এবং ফ্রন্টিাইন কমী, তনবযাতিি 

দনিৃবৃন্দ, সাধারণ নািতরক সমাজ এবং প্রতিতনতধত্বকারী প্রাসতঙ্গক অঙ্গসংিঠন সমূশহর অেযবহ এবং সতক্রয় 

অংেিহণ তনতিি করশি হশব  ো ভবভিন্ন কিোষ্ঠীর; ভবটেষত েোভি  অেবো অসুরভক্ষত এবং এিরটনর বযবস্থো গ্রহে এবং 

ভনয়ন্ত্রটের ফটল ঝুুঁ ভ পূেজ সম্প্রেোয়গুটলোর  েো বলোর সুট োি ততভর  রটব। 

 

৩. তবতভ্ন্ন িেযপ্রমাশণর উৎস দেশক সংিৃহীি সমশয়াপশ ািী, সঠিক, সুিভ্ এবং পৃেককৃি িেযাবিীর প্রাপযিা 

জনিশণর তনকট স্থ্ানীয় ভ্াষাগুশিায় তনতিি করশি হশব। মটডভলং, করোিোক্রোি হওয়োর হোর এবং মৃতুযহোর, 

হস্তটক্ষপমূল  বযবস্থো, সংস্থোন সমূটহর ভবস্তোর সম্পট জ  এবং স্বোস্থয এবং হস্তটক্ষপমূল   ো জক্রটমর েিোব সমূটহর ফলোফল 

এবং ভবনযোস সহজলিয  রটত হটব এবং জনসমু্মটি ভরটপোেজ   রটত হটব। িৃহীত বযবস্থোসমূটহর  ো জ োভরতো, নযো যতো, 

গ্রহেট োিযতো, অনুেীলন এবং স্থোনীয় মোভল োনোর উন্নয়ন  রোর লটক্ষয এই বযবস্থোসমূটহর পভর ল্পনো, ক োিোট োি এবং 

প জোটলোিনো  রোর  োটজ ভবভিন্ন অনুষে এবং নোনো কিোষ্ঠী ও েটয়োি োরী সংস্থো সমূটহর জ্ঞোন এবং তেযেমোেট  গুরুটের 

সোটে বযবহোর এবং েিোর  রটত হটব। আইনসিো এবং সোিোরে নোিভর  সমোটজর মোিযটম স্বোিীন এবং স্বচ্ছ প জোটলোিনো 

এবং প জটবক্ষটের ত্রুটি ভনরীক্ষে  রটত হটব।  
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৪. জনিশণর সবযজনীন এবং নযায়সঙ্গি স্বাস্থ্য এবং কিযাশণর জনয স্থ্ানীয় অবস্থ্ার পতরশপ্রতিশি পতরষ্কার িিয 

তনধযারণ করশি হশব,  ো ঝুুঁ ভ পূেজ জনটিোষ্ঠীর জনয কবসর োভর বযবস্থোয় কসবো সহ অনযোনয েটয়োজনীয় স্বোস্থয কসবোর 

িোরোবোভহ তো ভনভিত  রটব। ভবভিন্ন সম্প্রেোয়, েটয়োি োরী সংস্থো, সংিঠন এবং  তৃজ পটক্ষর মটিয আস্থো এবং অংেগ্রহে 

বৃভদ্ধ  টর, এমন বযবস্থো গ্রহটের মোিযটম স্থোনীয় বোস্তবতো, েোসভঙ্গ তো, তেয-েমোে, িোষো, ভবশ্বোস, সংসৃ্কভত এবং জ্ঞোটনর 

সোটে জনস্বোস্থয ভবষয়  ভনটেজ ভে োর (পোবভল  কহলে িোইটডন্স) সমন্বয়  রটত হটব। 

 

৫. জনস্বাস্থ্য তবষয়ক পেশিপ িহশণর দিশে সামতরক হস্তশিপ, তবষমযমূিক বযবস্থ্া অেবা, মানহাতন ঘটায় 

এমন কা যক্রম পতরহার করশি হশব এবং কফৌজেোভর আইন সহ অনযোনয জোতীয় আইন ভবষয়  নীভতমোলো এবং আইটনর 

বযবহোর ভনভিত  রটত হটব, আিজজ োভত  ও আঞ্চভল  মোনবোভি োর িুভি এবং আিজজ োভত  স্বোস্থয ভবষয়  নীভতমোলোর 

(ইন্টোরনযোেনোল কহলে করগুটলেনস) স্বী ৃভত েেোন  রটত হটব এবং কমটন িলটত হটব। মহোমোরী েভতটরোি, ভনয়ন্ত্রে ভ ংবো 

েেমটনর বযবস্থো গ্রহে  রোর মোিযটম ক োন ে োর ক্ষয়ক্ষভত  রো  োটব নো এবং উটচ্ছে, ভনভবজিোটর কগ্রফতোর, েণ্ড েেোন 

ভ ংবো উটেি জোিোটনো অেবো িীভত েেেজন ভ ংবো অনয ক োন পন্থোয় জনিটের মটিয তবষময, অপবোে কেওয়ো, হয়রোভন  রো 

ও বযভি স্বোিীনতোয় হস্তটক্ষপ  রো  োটব নো। 

 

৬. জনস্বোস্থয এবং ভনরোপিোর জনয ঝুুঁ ভ  ভনয়ন্ত্রটে েটয়োজন হটত পোটর এমন বযতিিি স্বাধীনিার উপর আশরাপ করা 

তবতধতনশষধ ক ন জোভতসংটঘর ভসরোকুজো ভেভন্সপযোলটসর সোটে সোমঞ্জসযপূেজ হয়, কসটি ভনভিত  রটত হটব। এিরটনর 

ভবভিভনটষিগুটলো অবেযই পভরষ্কোর, তবি, সোমঞ্জসযপূেজ এবং ভবজ্ঞোন ভিভি  হটত হটব। স ল ে োর েভতবে তোগুটলো 

সোমোভজ  অংেগ্রহটের মোিযটম ততভর  রো উভিত ও লক্ষযবস্তু ভহটসটব ভনবজোিটনর জনয নূযনতম সীমোবদ্ধতো,  ো জ র 

ভব টল্পর ভবষয়টি ভবটবিনো  রটত হটব এবং সত জ তোমূল  নীভতমোলোর উপর ভিভি  টর সীভমত সময়সীমোর জনয ততভর  রো 

উভিত, এ ইসোটে প জোটলোিনোর অিীন হটত হটব এবং মোনুটষর ম জোেোর েভত শ্রদ্ধো করটি েটয়োি  রো উভিত। 

 

৭. স্বাস্থ্য দসবা প্রোনকারী কমীবৃন্দ এবং অনযানয ফ্রন্টিাইন কমী এবং িাশের পতরবাশরর জনয প যাপ্ত সুরিা 

এবং সহায়িা তনতিি করশি হশব,  োর মটিয সোিোরে  মজিোরী, িুভিভিভি  এবং  ভমউভনটি স্বোস্থয  মীবৃন্দ অিিুজ ি 

েো টবন। ভনরোপে এবং আরোমেোয়   োটজর পভরটবে; পোরটসোনোল কেোটে টিি ইকুইপটমন্ট (ভপভপই) বো বযভিিত সুরক্ষো 

সরঞ্জোম এবং সংক্রমে ভনয়ন্ত্রটের সোমগ্রী; ভনিুজ ল এবং সময়মত তেয, ভনটেজ েনো এবং েভেক্ষে লোটির সুট োি; ভবনোমূটলয 

করোি ভনেজটয়র পরীক্ষো, ভিভ ৎসো, কসবো এবং মোনভস  সহোয়তো পোওয়োর সুট োি এবং  মজটক্ষটত্র আঘোতেোপ্ত হটল ভনভিত 

ক্ষভতপূরে এবং সোমোভজ  ভনরোপিো েেোন  রটত হটব।  

 

৮. সকি মানুষ, তবশেষি  ারা অতধক ঝুুঁ তকর মশধয আশেন, িারা দ ন মহামারী প্রতিশরাধ এবং তনয়ন্ত্রশণর জনয 

স্বাস্থ্য তবষয়ক জরুরী সামিী বযবহাশরর সুশ াি পায় এবং এ ইসোটে, ভপভপই, করোি ভনেজটয়র জনয পরীক্ষো, েভতভষ্ঠত 

এবং নতুন ওষুিপত্র, িযোভিন এবং েোসভঙ্গ  ে ুভি সমূহ বযবহোটরর সুট োিট  নযোয়সঙ্গত, তনভত , ভনরোপে এবং 



সবজজনীনিোটব তবভশ্ব  জনসোিোরটের বযবহো জ সোমগ্রী ভহটসটব  োটত সহজলিয হয় তো ভনভিত  রটত হটব। স্বোস্থয ভবষয়  

েিোরেো, করোি েভতটরোি এবং স্বোস্থয কসবো, এ ইসোটে জীভব ো, িোেয ভনরোপিো এবং সোমোভজ  সুরক্ষো ভনভিত  রোর লটক্ষয 

স্থোনীয় উৎপোেন এবং নোিভর -কনতৃেোিীন ে ুভি এবং ভসটেম উদ্ভোবটনর জনয েিোর, ভবভনটয়োি এবং সক্ষমতো কজোরেোর 

 রটত হটব এবং স্থোনীয় ভেক্ষো, মূলযোয়ন এবং নতুন উদ্ভোবটনর সুষু্ঠ ভবতরেট  সমেজন েেোন  রটত হটব। স টলর জনয 

ভবনোমূটলয মহোমোরী ভনয়ন্ত্রটের জনয ভডভজেোল ে ুভি বযবহোটরর সুট োি ততভর  রটত হটব, মোনবোভি োর এবং ভসরোকুজো 

ভেভন্সপযোলটসর সম্মোন রক্ষো এবং অনয ক োন উটেটেয এসটবর অপবযবহোর করোি  রো ভনভিত  রটত হটব। 

 

৯. ঝুুঁ তক এবং দুঘযটনা প্রবণিার সামাতজক এবং পতরশবেিি তনধযারক সমূহশক তিতিি করার জনয বহুমাতেক 

কা যপ্রণািী বাস্তবায়ন করশি হশব এবং দকাতভ্ড-১৯ মহামারী তনয়ন্ত্রশণ তবতভ্ন্ন কা যক্রশমর কারশণ দ সকি 

মানুশষর অতধকার এবং জীতবকা বাধািস্থ্ হশে িাশের সকশির জনয সামতিক সামাতজক এবং অেযননতিক 

সহশ াতিিা প্রোন করা,  োর মটিয আটে িোবোর, পোভন, সযোভনটেেন, বোসস্থোন, জীভব ো, ভেক্ষো, ে ুভি বযবহোর, করোি 

েভতটরোি এবং ভনরোময় সহ অনযোনয স্বোস্থয কসবোর বযবস্থো এবং মোনভস  স্বোস্থয ভবষয়  সমসযো, ভনিঃসঙ্গতো, ভলঙ্গ-ভিভি  

সভহংসতো এবং অনযোনয নোনোভবি ভন জোতটনর ভবষটয় সহট োভিতো পোওয়োর সুট োি ততভর  রো। এিরটনর  ো জক্রটমর েিোব 

প জটবক্ষে  রোর জনয, ক্ষভতগ্রস্ত বযভিটের  েো বলোর সুট োি ততভর  রোর লটক্ষয এবং ক িোটন ভনয়ন্ত্রে বযবস্থো আটরোপ  রো 

হটয়ভেল ভ ন্তু অটপক্ষো ৃত  ম বোিোেেোন মূল  বযবস্থো  ো জ রী, কসিোটন সোমভগ্র  অবস্থো ভনরীক্ষো  রো ও জনসমু্মটি 

ভরটপোেজ  েেোন  রোর জনয সোিোরে নোিভর টের অঙ্গসংিঠন, ভমভডয়ো এবং আইনসিো সমূহট  েস্তুত  রো উভিত। 

 

১০. সামতিকভ্াশব জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য দসবা এবং সামাতজক তনরাপিার জনয এবং িশবষণা ও উন্নয়নমূিক 

কমযকাশের জনয এবং ভবশ্ববযোভপ/আিজজ োভত িোটব, জোতীয় এবং েোভি  প জোটয় উপটরোি নীভতমোলো এবং পদ্ধভত 

সমূহট  সহোয়তো েেোন োরী সংস্থোগুটলোর জনয বভিজত, কে সই এবং নযোয়সঙ্গত অেজ বরোে ভনভিত  রটত হটব।  

 

এই নীভতমোলো এবং পদ্ধভত সমূহ সম্পট জ  জোতীয় ও আিজজ োভত  প জোটয় আইন ভবষয়  েভতষ্ঠোন, মোন ভনয়ন্ত্র  সংস্থো, 

ভবভিন্ন বযবস্থোপনো এবং  ো জক্রমগুটলোট  অবভহত  রো উভিত এবং ইন্টোরনযোেনোল কহলে করগুটলেনস এবং ভসরোকুজো 

ভেভন্সপযোলস িভবষযটত হোলনোিোে  রোর কক্ষটত্র গুরুে সহ োটর ভবটবিনো  রো উভিত। ভনটম্ন স্বোক্ষর োরী ভহটসটব আমোটের 

অবস্থোন কেট  আমরো এস ল নীভতমোলো ও পদ্ধভত সমূহ অনুিোবটনর ভবষটয় েভতজ্ঞোবদ্ধ এবং এই  োটজ সহোয়তোর হোত 

বোভেটয় ভেটত আমোটের সোটে  ুি হওয়োর আহ্বোন জোনোভচ্ছ:  

 

Email: RCPHcall@gmail.com 

NAME INDIVIDUAL and/or ORGANISATION, COUNTRY/REGION 


