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ভ াভেড-19 অভিমারীর ফলে ভে অভনশ্চয়িা জলেলে এৈং ভৈশ্ব জু লে নানা ভ াষ্ঠী, অথথনীভি এৈং
জীৈনোত্রার প্রণােী ভে োলৈ ক্ষভিগ্রস্ত হলয়লে িার েয়াৈহ প্রোৈ পলেলে, ভৈলেষ লর, োরলির
উপর। সারা ভৈলশ্ব চভচথি ভনয়ম, নীভি ও পভরচােন পদ্ধভিগুভে ভেলহিু এল অপলরর সলে সংেুক্ত িাই
অভিমারী েখন এ মহাসৈথনালের রাে খু লে পৃ ভথৈীলি ভেলে ভদলয়লে িখন সমস্ত রাষ্ট্রই এ ধরলনর
সং ীণথ ও অন্তমুথখী রীভি গ্রহণ লরলে। এই সমলয় দাাঁভেলয়, আলরাল যর প্রভিয়ার থা মাথায় ভরলখ,
ভৈলেষি আভি ার ভদেগুভের সলে, োরলির ভেৌথোলৈ াজ রার সম্ভাৈনাল খুাঁটিলয় ভদখা অিযন্ত
প্রলয়াজন।
ভে জায় াগুভে সৈ ভচলয় ভেলষ ভ াভেড-19 োইরাস দ্বারা আিান্ত হলয়লে আভি া িালদর মলধয এ টি এৈং এই মহালদলে মৃ লির সংখযা ৩৫,০০০
হাজালরর ভৈভে। িলৈ অলন

ম সংখযায় সংিমণ ঘটার ফলে এই োইরালসর ভৈস্তার ভরাধ রার ভক্ষলত্র এভেয়া ৈা, এমনভ , ইউলরালপর ভচলয়ও ভৈভে

এভ লয় আলে আভি া। এর ারণ সম্ভৈি এই মহালদলের জনসংখযার এ টা ৈে অংে ৈয়লস িরুণ। িলৈ, অথথননভি ভদ ভথল ভদখলে, ইইউ, ইউএস,
চীন এৈং অনযানয ভদলের ৈাজালর আভি ালি বিভর ভজভনলসর চাভহদা লম োওয়ায় আভি ার আন্তঃৈাভণলজযর পভরমাণ অলন ভনলচ ভনলম ভ লে, োর
ফলে চাভহদা ও ভো ালনর েৃ ঙ্খলে ধাক্কা ভেল লে। ো এই ঘটনাল আলরা েীভিপ্রদ লর ভিালে িা হে ভে, এই ৈের সাহারা-ভনম্ন আভি া ৈা সাৈ সাহারান
আভি ার আদি মাথাভপেু স্থূে জািীে আয় ৈা ভজভডভপ -৫.৪ েিাংে হালর লম োওয়ার সম্ভাৈনা বিভর হলয়লে। িার উপলর, ৩০ ভমভেয়ন চা ভর উধাও
হলয় োওয়ার পাোপাভে নাইলজভরয়া, দভক্ষণ আভি া আর অযালোোর মি ৈৃ হত্তর অথথননভি ভ ন্দ্রগুভেলি, েথািলম, ২০২৩ আর ২০২৪ পেথন্ত, ভজভডভপর
এমন উলেখলো য উন্নভি হলৈ না ো িাল ভ াভেড-19 অভিমারীর আল র অৈস্থায় ভনলয় োলৈ। এোোও, ভ াভেড-19 এই সমস্ত অঞ্চলের সমাজ েযাণ
পভর ল্পনা এৈং স্বাস্থয পভর াঠালমার দুৈথেিাগুভেল সামলন এলন ভদলয়লে। আভি ার অলন ভদলেই প্রভি ভমভেয়ন মানুলষর জনয এ টি হাসপািাে এৈং
প্রভি দে হাজার মানুলষর জনয এ জন ডাক্তার ও এ টি ভৈোনা ৈরাদ্দ।
এই থা ৈোর পর ো ৈো প্রলয়াজন িা হে, আভি ার ভনিৃ স্থানীয় ৈযভক্ত, আভি ান ইউভনয়ন এৈং আভি া ভসন্টারস ফর ভডভজজ লরাে অযান্ড
ভপ্রলেনোলনর মলধয িু মুে পারস্পভর সহলোভ িার ারলণ অলন সংখয মানুলষর পরীক্ষার ৈযৈস্থা ও অনযানয প্রলয়াজনীয় সহায়িাল সহজেেয রা
সম্ভৈ হলয়লে এৈং আলরা ৈযাপ োলৈ এই োইরালসর েভেলয় পোল প্রভিলরাধ রা ভ লে। রাষ্ট্রীয় প্রলচষ্টার পাোপাভে আভি ার প্রভিটি ভদলের সাধারণ
না ভর লদর নানা সংস্থা এৈং িরুণ মীদলের সভিয় সহলোভ িার ারলণ সাহালেযর ভজা াে ও ভসগুভে ভৈিরণ রা, ভ াভেড-19 সম্পল থ সলচিনিা
েোন, এৈং এই অভিমারীর হাি এোলনার নানা উপায় ভৈর রা ইিযাভদ াজ অলন সহলজ রা ভ লে। আভি ার ভনজস্ব সংস্থাগুভের হালি এ লোল এই
সং লটর ভমা াভৈো রার উপায় থা লেও, এ ভৈষলয় ভ ান সলেহ ভনই ভে, ভৈভেন্ন বৈলদভে ৈহুপক্ষীয় সংস্থা, প্রভিষ্ঠান এৈং ৈযভক্তর সহায়িা আভি ার
প্রলচষ্টাল আলরা সুদৃঢ় রলৈ। উচ্চস্তলরর ভনিালদর মলধয ভনয়ভমি সাক্ষাৎ, কূটননভি পদলক্ষলপর ৈৃ ভদ্ধ, ভৈভেন্ন ভৈোল র মলধয বৈভচত্রপূণথ অংেগ্রহণ ও
সহলোভ িা, এৈং আভি া ভথল এলস োরলি ৈসৈাস রলেন এমন মানুষজলনর ভ াষ্ঠী ৈা োরলির প্রাণৈন্ত আভি ান ডায়ালস্পারার মলধয ভদলয় োরি-

আভি া সম্প থ সাম্প্রভি অিীি ভথল ই ভি ভপলয়লে। ৈিথ মালনর এই অেূ িপূৈথ সং লটর সমলয় সাহালেযর হাি ৈাভেলয় ভদলয় এৈং এই পারস্পভর
আ ষথলণর উপর ভেভত্ত লরই আভি া ও োরলির মলধয সম্প থ আলরা দৃঢ় হলি পালর।
ভ াভেড-19 অভিমারীর জনয সহায়িা এৈং এর প্রভিলষধল র উপর স লের নযয়সেি অভধ ার স্থাপলনর প্রলচষ্টার সলে সলে আভি ার স্বাস্থযৈযৈস্থার
সৈথােীণ উন্নভির মি ভৈষয়ল এই সহলোভ িার ভক্ষলত্র অগ্রাভধ ার ভদলি হলৈ। ইভিমলধযই, স্বাস্থযলক্ষলত্র োরি-আভি ার মলধয ভে সহলোভ িা িা ৈহুমাভত্র
ও সৈথােীণ। এোোও রাষ্ট্রীয়, রাজযল ন্দ্রী এৈং আঞ্চভে উলদযা গুভে এ লত্র আভি ার প্রাভিষ্ঠাভন ও ৈযভক্ত ি সামথথযল ৈাভেলয় ভিাোর উলদ্দলেয
াজ লর চলেলে। ম মূলেযর পণযনামহীন ওষুলধর রপ্তানী, স্বাস্থযপভর াঠালমাল েভক্তোেী রা, ভৈভেন্ন সাহােয প্রদান, প্রেুভক্ত ি সহায়িা এৈং ভ্রামযমাণ
ভচভ ৎস লদর আমন্ত্রণ জানান ইিযাভদ াজগুভে এই উলদযাল র মলধয পলে।
“ভৈলশ্বর ঔষধােয়” ভহসালৈ পভরভচি োরি ইভিমলধযই ভে আভি ার পাঁভচেটি ভদলে হাইড্রভিললালরাকুইনসহ অনযানয ওষুধ পাঠিলয়লে ভস থা মাথায় ভরলখ
ৈো ভেলি পালর ভে আভি ার ভ াভেড-19 আিান্ত অঞ্চেগুভেলি ম মুলেয ভ াভেড-19 ভরাল র প্রভিলষধ সরৈরালহর ভক্ষলত্র োরি এ জন গুরুত্বপূণথ
সহলো ীও হলয় উঠলি পালর। ভসরাম ইনভিটিউট অফ ইভন্ডয়ার (এসআইআই) পৃ ষ্ঠলপাষ িায় অলন প্রভিলষধ ভনলয় পরীক্ষাভনরীক্ষা চেলে এৈং িার
পাোপাভে োরি ৈালয়ালট এৈং ইভন্ডয়ান াউভিে অফ ভমভড যাে ভরসাচথ এ লত্র ভ ােযাভিনসহ অনযানয প্রভিলষধ বিভর রার াজও রলে। এলদর
মলধয জাইডাস যাভডোর বিভর জাইল াে-ভড প্রভিলষধ টির দামই সম্ভৈি সৈ ভচলয় ম হলৈ এৈং মধয ও ভনম্নআলয়র ভদেগুভেলি এটিল সরৈরাহ রা
হলৈ। এসআইআই ভৈৈৃ ভি ভদলয়লে ভে, এই সংস্থা হু-এর সাহােযপ্রাপ্ত ভ ােযাি উলদযাল প্রভিলষধ সরৈরাহ রলি শুরু রলৈ। এর সলে সলেই দভক্ষণ
আভি ার স্বাস্থযমন্ত্র ভনভশ্চিোলৈ জাভনলয়লে ভে, িারা এসআইআই-এর সলে এ টি চুভক্ত লরলে এৈং এই চুভক্ত অনুোয়ী আ ামী দুই মালসর মলধয এই
ভদে ১.৫ ভমভেয়ন েযাভিন পালৈ।
ওষুধপত্র সরৈরাহ োোও, আভি ার ওষুধ বিভর সামলথথযর উন্নভিসাধলনর ভক্ষলত্র োরলির ওষুধ ভ াম্পাভনগুভে ভৈলেষ েূ ভম া ভনলি পালর। আভি ার
অলন ভদেই োরি ভথল আমদানী রা ওষুধপলত্রর উপর ৈযাপ োলৈ ভনেথ রেীে। এোোও ৈহু োরিীয় ভ াম্পাভন ভ ভনয়া এৈং ইভথওভপয়ার মি ভদলে
েগ্নীর উপেুক্ত পভরলৈলের আ ষথলণ ভসখান ার স্থানীয় ওষুলধর ারৈারীলদর সলে েুগ্মোলৈ ৈযৈসার উলদযা ভনলয়লে। োরিীয় ভ াম্পাভনগুভে আভি ার
নানা ভদলের আেযন্তরীণ পভরসলর ৈযৈসালয় ভে সাফেয োে লরলে ভস থা ভচন্তা রলে ভৈাঝা োলৈ ভে, এর পাোপাভে, ঔষধ ভেলল্পর নানা ভ ৌেে ও জ্ঞান
রপ্তানী রার সুলো ও োরিীয় ভ াম্পাভনগুভের হালি আলে। ভপলটন্ট ভনওয়ার জটিে অভে ভেলি সঠি পদলক্ষপ ভনওয়ার ভৈষলয় এৈং ভনভদথ ষ্ট অঞ্চলে ভে
সংস্থাগুভে ইভিমলধযই সভিয় িালদর সলে ভ োলৈ অংেীদাভরলত্ব আসা োয় ভস সম্বলে পরামেথ ভদওয়া ইিযাভদ এই জািীয় ভ ৌেে ও জ্ঞালনর মলধয পলে।
ফামথাভসউটি যাে মযাভনউফযা চাভরং প্ল্যান ফর আভি া, ২০০৭ সালের এ টি ৈযৈসা পভর ল্পনা অনুোয়ী, ঔষধ প্রস্তুলির এ টি ৈভনয়াদ বিভর হলে আমদানী
রা ওষুলধর উপর আভি ার ভনেথ রেীেিা মলৈ এৈং ওষুধ পাওয়ার অভধ ালরর পাোপাভে ওষুলধর গুণমান, েেযিা ও অলথথর সাশ্রয়ও ৈােলৈ।
এ ই র মোলৈ, ২০২১ সালের পয়ো জানুয়াভর ভথল চােু হওয়া আভি ান ভন্টলনন্টাে ভি ভেড এভরয়া (এএফভসটিএ)-ও মূেি এই ভেলল্পর খভন্ডি
ৈাজারৈযৈস্থাল সুভৈনযস্ত লর আভি ার ওষুধ বিভরর ভক্ষত্রটিল আলরা উন্নি রলৈ। ৈিথ মালন, এই খভন্ডি ৈাজালরর ারলণই এই ভেলল্পর েগ্নী ারীরা
আভি ায় ভ ান র ম ভৈভনলয়াল উৎসাহী নন। এই মুহুলিথ ১.৩ ভৈভেয়ন এৈং ২০৫০ সালের মলধয ২.২ ভৈভেয়ন ভিিাসহ এই ৈাজার ভ ৈেমাত্র ওষুধ
প্রস্তুি ারী সংস্থাগুভেল ভৈলশ্বর ৈাজালর প্রভিলোভ িায় অংে ভনওয়ার ভো যিা ও সুলো ভদলৈ না, িার সলে সলে পরৈিী ৈহু প্রজলের মানুলষর চা রীর
ৈলোৈস্ত রলৈ, দক্ষিা ও াভর ভরভৈদযার োল ৌেলের হস্তান্তর সহজির হলৈ এৈং ৈিথ মালন এই ভেল্প সংিান্ত জ্ঞালনর মলধয ভে েূণযস্থান আলে ভসগুভের
পূরণ হলৈ। অনয ভদল , ভৈলদেী েভগ্ন ারীলদর ভে সুভৈধা ভদওয়া হয় ভসগুভে এৈং স্থানীয় ৈযৈসাগুভের অংেীদার হলে অনযানয ভে অভিভরক্ত সুভৈধাগুভে পাওয়া

োয় ভসগুভের ভপলে “ইভন্ডয়া আইএনভস.-ও উপ ৃ ি হলৈ। ওষুধ বিভর োোও, এর সলে সম্প থ েুক্ত অনযানয ভেল্প, ভেমন াাঁচামালের প্রলসভসং, পযাল ভজং
এৈং পলণযর পভরৈহন ইিযাভদ ভক্ষত্রগুভেও োরলির উলদযা পভি ৈযৈসায়ীলদর আয়লত্ত আসলৈ। এ োোও, ৈযভক্ত ি উলদযাল ইভিমলধযই োরলির
স্বাস্থযৈযৈস্থার এ টা িাৎপেথপূণথ উপভস্থভি আলে আভি ালি এৈং সম্প্রভি ভহেথ ভফডালরেন অফ ইভন্ডয়া (নযাটলহেথ) এৈং আভি া ভহেথ ভফডালরেন
(এএইচএফ)-এর মলধয সম্প্রভি সাক্ষভরি মউ চুভক্তর েক্ষযই হে স্বাস্থযলসৈার ভক্ষলত্র পারস্পভর ভনেথ রেীেিা বিভর রা, ভৈভনলয়া ৈাোন এৈং ভদে জু লে
ভেৌথ উলদযাল র সুলো বিভর রা। স্বাস্থযৈযৈস্থার ভক্ষলত্র, এই ৈভেষ্ঠ অংেীদাভরলত্বর ভে এ টি খাাঁটি ৈযৈসাভয় সম্ভাৈনা আলে িাল এই চুভক্ত স্বী ৃ ভি ভদয়।
স্বাস্থযৈযৈস্থার ভদ ভথল োরি-আভি া সহলোভ িাল প্রসাভরি রলি োরি সর ার মধযস্থিা ারীর েূ ভম া ভনলি পালর। এই েূ ভম ায় সর ার ভচভ ৎসার
সলে সংেুক্ত ভপোর মানুষলদর ভনলয় সভিয় দে ঠন রলি পালর। ওই দে ও আভি ার ভদেগুভের অনুরূপ মীলদর মলধয ভেভডও ৈা ভটভে নফালরলির
মাধযলম এই অভিমারীল দমন রার অভেজ্ঞিা ও িা ভথল িাাঁরা ভে ভেক্ষা ভপলয়লেন, প্রভিলষধ সরৈরাহ এৈং আলরা অলন ভৈষয় ভনলয় মিামি
আদানপ্রদালনর ৈযৈস্থা রা ভেলি পালর। ই-ভেভৈএভৈ-র অংে ভহসালৈ, ২০১৯ সালের অলটাৈর মালস চােু হওয়া ই-আলরা যোরিী প্র ল্পটি (ভটভে-ভমভডভসন)
হয়ি ভসভদল এল ানরই এ টি পদলক্ষপ। ই-ভৈদযাোরিী (ভটভে-এডু ল েন) োর এ টি অংে ভসই ই-ভেভৈএভৈ প্র ল্পটি সম্পূ ণে
থ ালৈই সর ারী অলথথ
পভরচাভেি। পযান-আভি া ই-ভনটওয়া থ ভপ্রালজলটর ভদওয়া সুভৈধাগুভের উপর সংলোজন লর এই প্র ল্পটি োরলির প্রধান প্রধান ভেক্ষাল লন্দ্র পোশুলনা
এৈং ভৈলেষজ্ঞ ভচভ ৎস লদর ালে ভচভ ৎসার সুলোল র প্রভিশ্রুভি ভদয়। পররাষ্ট্র মন্ত্র , স্বাস্থয ও পভরৈার েযাণ মন্ত্র , ভসন্টার ফর ভডলেেপলমন্ট অফ
অযাডোিড ভম্পউটিং ও অনযানয অংেীদাররা ভমভেিোলৈ এই পভরলষৈা ভদলয় থাল । িলৈ, েভদ এই পারস্পভর ভো ালো ও লথাপ থন আলরা স্বচ্ছ ও
জন লণর ালে সহজেেয হয় এৈং আলোচনাগুভেল অনোইলন িু লে ভদওয়া হয় োলি ভসগুভে ৈৃ হত্তর জনসমালজর ালে ভপৌাঁেয় িাহলে আলরা উপ ার
হলৈ।
অভিমারী পরৈিী সমলয় েখন োরি ও আভি া দুই অঞ্চেই িার প্রোৈ ভথল মুভক্ত পালৈ ভসই সময়টিলি স্বালস্থযর ভক্ষলত্র োরি-আভি ার এই
পারস্পভর সহলোভ িা স্বল্প, মধযম ও দীঘথ - সমস্ত ধরলনর ভময়াদ ালের জনযই গুরুত্বপূণথ হলয় উঠলৈ। আভি ার স্বাস্থয মীলদর জনয দীঘথলময়াদী প্রভেক্ষলণর
ৈযৈস্থা রলে িার ফোফে ভেমন আ ামী দে গুভে জু লে সুদূরপ্রসারী হলৈ, ভিমনই োরলির অসংখয স্বাস্থযল লন্দ্রর সহায়

মী, ভেক্ষানভৈে ধাত্রী,

লৈষণা ালরর মী এৈং অনযানয স্বাস্থয মীলদর জনয ভৈলেষ ভৈষয়ভেভত্ত স্বল্পলময়াদী প্রভেক্ষণ মথসূচীর ৈযৈস্থা রাও এ ই র ম গুরুত্বপূণথ। এ ভৈষলয় ভ েু
অসাধারণ ও উদ্ভাৈনী োৈনা ালজ ো ালনা োয় ভেগুভের জনয প্রচুর পভরমালন আভথথ মূেধনও প্রলয়াজন হয় না। উদাহরণ ভহসালৈ ৈো ভেলি পালর, োরি
ও আভি ার ডাক্তার ও অনযানয স্বাস্থয মীলদর মলধয পারস্পভর সহলোভ িা ও ভো ালো এৈং োরলির িরুণ ডাক্তারলদর জনয গ্রাময স্বাস্থযল লন্দ্র
ৈাধযিামূে প্রভেক্ষলণর ৈযৈস্থা রা, োলি আভি ার নানা ভদলের স্বাস্থযল লন্দ্র ভ লয় ভসই প্রভেক্ষণ িাাঁরা ালজ ো ালি পালরন। োরলি োাঁরা এই সৈ
ভক্ষলত্রর মথ িথ া িাাঁরা, হু এৈং ইউএলনর মি ৈহুপক্ষীয় প্রয়ালসর অংেীদাররা োলি আভি ার ভরা মুভক্তর জনয আলরা পদলক্ষপ ভনয়, ভসই প্রলচষ্টার সূচনা
লর, িার পুলরাোল থা লি পালরন। ৈো ভেলিই পালর ভে, োরলির উপর ভ াভেড-19 অভিমারীর এই সং লটর প্রোৈ অিযন্ত েীরোলৈ পলেলে এৈং
ভদলের অেযন্তরীণ সমসযাগুভের সমাধান রার সুভৈোে দাভয়ত্ব িারই মাথার উপর। ভ ন্তু ভে ৈাস্তৈিার উপর আমলদর স লের সমান অভধ ার িার এই
ঠিন সঙ্কট ালে আভি ার সলে ভজাট ভৈাঁলধ াজ রলে িা োরি-আভি ার ভে সংহভি ঐভিহাভস োলৈ সিয ভসই সংহভির মূেয ও মান আলরা অলন
ভৈভে ভৈলে োলৈ।

ভেদা বৈদযনাথন নয়া ভদভের ইনভিটু যট অফ চাইভনজ িাভডলজর এ জন লৈষ । িাাঁর ভস্পোোইলজেলনর ভৈষয় এভেয়া-আভি ার পারস্পভর সম্প থ । এোোও, ভিভন
পরমােথদািা ভহসালৈ হারালরর ভজম্বাৈুলয় এনোয়লরালমন্টাে অযালসাভসলয়েলনর সলে েুক্ত।

