
সার-সংক্ষেপ

ক�োভিড-১৯ অভিমোভিি স্বল্প ও দীর্ঘমমযোদী প্রিোব কেম� শুরু �মি 
জলবোয়ু পভিবি্ঘ ন কে স্বোস্থ্য ভনিোপত্োহীনিো বময আনমে িোি মধথ্য 
ভদময অে্ঘননভি�, সোমোভজ�, �োভিগভি ও পভিমবশগি পভিবি্ঘ ন 
ত্বিোভবিি �িোি এই ে়ুমগ স্বোস্থ্যবথ্যবস্োি িভবষথ্যৎ উম্োভিি হমছে। 
এমন িোঙ্গমনি গভিশীলিোি নোনো ভদ� উপলভধি �িোি—ও িভবষথ্যমি 
ক�োনভদম� েোমব িো গমে কদওযোি—ক�ন্দ্রভবন়্ুমি িমযমে ভডভজটোল 
রূপোন্তি, েোম� আমিো স্বোস্থ্যসহ জীবমনি স�ল কষেমরে ভডভজটোল 
প্রে়ুভতি ও প্থ্যোটফমম্ঘি সমভবিি�িমেি বহুম়ুখী প্রভরিযো ভহসোমব 
সংজ্োভযি �ভি। ভডভজটোল প্রে়ুভতিি ইন্োিমফস ও স্বোমস্থ্যি বি্ঘ মোন 
ভিভ�ৎসোগি প্রমোে-ভিভত্ি [এভিমডন্স কবস] মমধথ্য বে ফোঁ� িময 
েোওযোি �োিমে স্বোমস্থ্যি বথ্যবস্োপনোয সি�্ঘ , অভিলষেথ্য-ভিভত্� 
এবং মূলথ্যমবোধ-ভিভত্� দৃভটিিঙ্গী গ্রহে �িো অিথ্যন্ত গুরুত্বপূে্ঘ।

স্াক্থ্যের নতুন ননর্ারক নিক্সক্ে নিনিটাল রূপান্তর
বৃহত্ি িোজননভি�, সোমোভজ� ও অে্ঘননভি� প্রভরিযোি মমধথ্যই 
ভডভজটোল রূপোন্তি কপ্রোভেি ও ভরিযোশীল হয। কডটো এক্সট্থ্যো�শন, 
ষেমিোি ক�ন্দ্রীিবন, এবং ি়ু ল িেথ্য ও ভমেথ্যো িমেথ্যি িোইিোল 
ভবস্োমিি উপি ভিভত্ �মি তিভি বথ্যবসোভয� মমডল এখন ভডভজটোল 
রূপোন্তমিি বি্ঘ মোন পে্ঘোমযি ে়ুগভিহ্ন হময কগমে। কবসি�োভি ও 
সি�োভি উিয পমষেি জনথ্য, ভডভজটোল উপ�িে মোন়ুমষি তদনভন্ন 
জীবমন অন়ুপ্রমবমশি অিূিপূব্ঘ স়ুমেোগও তিভি �মিমে, এবং 
বহু কদমশ িো নজিদোভি ও িোজননভি� উমদেমশথ্য বথ্যবহোি �িো 
হমছে। ভডভজটোল রূপোন্তমিি এই বৃহত্ি প্রভরিযোি মমধথ্য, স্বোস্থ্য 
িমেথ্যি রিমবধ্ঘমোন অে্ঘননভি� প্রোসভঙ্গ�িো এবং স্বোস্থ্যমসবো খোমি 
ভডভজটোল সমোধোমনি রিমবধ্ঘমোন িোভহদোি �োিমে স্বোস্থ্য খোি 
দ্রুি এ�টি অিথ্যন্ত গুরুত্বপূে্ঘ কষেরে হময উঠমে।  ক�োভিড-১৯ 
অভিমোভিি �োিমে এই দুমটো কষেরেই আমিো গভি কপমযমে।

ভডভজটোল রূপোন্তি স্বোস্থ্য ও স্বোস্থ্যমসবোি নোনো কষেমরে দীর্ঘমমযোদী 
ভবপ়ুল স়ুমেোগ-স়ুভবধো ভনময আসোি আবোি এ�ইসোমে উমলেখমেোগথ্য 
ভবঘ্ন তিভি �িোি সম্োবনো িমযমে—প্র�ৃিপমষে, ভডভজটোল 
রূপোন্তমিি প্রিোব এি ভবসৃ্ি হমযমে কে এটি শীঘ্রই স়ুস্বোস্থ্য ও 
িোমলো েো�োি ভবষযটি ক�ো�ো ও এ সংভলিটি সমসথ্যো সমোধোমনি �োমজ 
প্রধোন ভনযোমম� পভিেি হমি পোমি। ভডভজটোল প্রে়ুভতি ইমিোমমধথ্যই 
প্রিথ্যষে (স্বোস্থ্য বথ্যবস্োয, স্বোস্থ্যমসবোয, এবং স্বোমস্থ্যি অবস্ো ও 
আিিমেি স্ব-িদোিভ�মি এি প্রমযোমগি মোধথ্যমম) ও পমিোষেিোমব 

(স্বোমস্থ্যি সোমোভজ�, বোভেভজথ্য� ও পভিমবশগি ভনধ্ঘোি�গুমলোি 
উপি এি প্রিোমবি মোধথ্যমম) স্বোস্থ্য কষেমরেি রূপোন্তি রটিময িমলমে। 
িোেোেো, স়ুস্বোস্থ্য ও িোমলো েো�ো নো েো�োি উপি ভডভজটোল প্রে়ুভতি 
বথ্যবহোি �িমি পোিো ও কস সম্পম�্ঘ  ধোিেো েো�ো কে প্রিোব িোখমি 
পোমি িোি �োিমে, আমিো ভবমবিনো �িমি পোভি কে ভডভজটোল 
বথ্যবস্ো রিমশ স্বোস্থ্য কষেমরেি গুরুত্বপূে্ঘ ভনধ্ঘোি� হময উঠমে।

সুস্াথ্যে ও ভাক্লা থাকা নননচিত করক্ত নিনিটাল 
উপাক্ে রূপান্তনরত সে্িনীন স্াথ্যে সুরষো
ভডভজটোল রূপোন্তি এখন জনস্বোস্থ্য ও সব্ঘজনীন স্বোস্থ্য স়ুিষেো 
(ইউএইিভস) ধোিেোগুমলোম� নি়ু নিোমব কবো�োি আহ্োন 
জোনোমছে, েো কেম� ধোিেো �িো েোয ভডভজটোল প্রে়ুভতি �ী 
মোরেোয স়ুস্বোস্থ্য ও �লথ্যোমেি ধোিেোম� বদমল ভদমছে এবং 
জনস্বোমস্থ্যি লষেথ্য অজ্ঘ মন নি়ু ন নি়ু ন হোভিযোি ভনময আসমে। 
িমব, এি অে্ঘ এই নয কে ভডভজটোল দুভনযোয সব্ঘজনীন স্বোস্থ্য 
স়ুিষেো অজ্ঘ ন ক�বল স্বোস্থ্যমসবো ও স্বোস্থ্য বথ্যবস্োয দ্রুিগভিমি 
নি়ু ন নি়ু ন প্রে়ুভতি গ্রহমেি উপিই ভনি্ঘ ি �িমব।

বিং, ভডভজটোল স্বোস্থ্য বথ্যবস্োয উদ্োবমনি জনথ্য নীভিভনধ্ঘোি�মদি 
এমন এ�টি লষেথ্য-ভিভত্� দৃভটিিভঙ্গ গ্রহে �িো গুরুত্বপূে্ঘ, েোি লষেথ্য 
হমলো ভডভজটোল স্বোস্থ্য প্রে়ুভতিি স়ুমেোগ-স়ুভবধোম� নথ্যোযসঙ্গিিোমব 
েভেময কদওযো, এগুমলোি বথ্যবহোি অে্ঘননভি�িোমব স়ুলি িোখো, 
এবং এগুমলোি ভনযন্ত্রেম� ভবম�ন্দ্রী�িে ও গেিন্ত্রোযন �িো। 
িোেোেো, ভডভজটোল রূপোন্তমিি আমলোম� জনস্বোস্থ্য ও সব্ঘজনীন 
স্বোস্থ্য স়ুিষেো ভবষময নি়ু ন ভিন্তো দোনো বোধোি অে্ঘ হমলো কেসব 
স্বোস্থ্যমসবো ভবদথ্যমোন স্বোস্থ্য বথ্যবস্োয প্রদোন �িো হয ও সি�োভি 
অে্ঘোযমনি সব্ঘজনীন স্বোস্থ্য স়ুিষেো পথ্যোম�মজ অন্তি়ু্ঘ তি কসগুমলোি 
পভিভধ প়ুনভব্ঘমবিনো �িো, েোমি �মি স়ুস্বোস্থ্য ও িোমলো েো�োি 
কসসব নি়ু ন মোরেোি আিও িোমলো প্রভিফলন রটোমনো েোয কেগুমলো 
ভডভজটোল প্রে়ুভতিি উপি প্রিথ্যষেিোমব ভনি্ঘ িশীল, এবং স্বোস্থ্য 
বথ্যবস্োি নি়ু ন ভনধ্ঘোি� ভহসোমব এমদি িূভম�োও উমঠ আমস।

নিশু ও যুোক্েরক্ক উক্েযোক্ের ককক্্রে রাখা
স্বোস্থ্য বথ্যবস্ো ও স্বোস্থ্যমসবোি ভডভজটোল রূপোন্তি কেম� সবোই 
েোমি উপ�ৃি হয িো ভনভচিি �িোি জনথ্য, ভডভজটোল স্বোস্থ্য 
ভবষময অগ্রোভধ�োমিি মমধথ্য জীবমনি প্রেম ভদম� স়ুস্বোস্থ্য ও 

েযে লযোনক্সট ও নিনানসিোল টাইমস কনমিন-এর প্রনতক্েেন  
স্াথ্যে েযেেথ্াপনার ভনেষযেৎ ২০৩০: নিনিটাল দুননোে কেক়্ে ওঠা



িোমলো েো�োি দৃঢ় ভিভত্ গমে কিোলোি ভদম� নজি কদওযো জরুভি। 
এই উমদেশথ্য বোস্বোযমনি জনথ্য, কেসব স্বোস্থ্যমসবো সব্ঘজনীন স্বোস্থ্য 
স়ুিষেোি অংশ ভহসোমব ভবমবভিি হময আসমে কসগুমলো েোমি 
নোনো বযস, জনমগোষ্ী ও ভডভজটোল সোষেিিোি স্ি কেম� আসো 
ভশশু ও ে়ুবোমদি িোভহদো ও অগ্রোভধ�োমিি প্রভিফলন রটোয 
কিমনিোমব মোনোনসই �মি ভনমি হমব। এই প্রমিটিোয ভশশু ও 
ে়ুবোমদিম� ক�মন্দ্র িোখোি জনথ্য কবশ �ময�টি �োিে িমযমে।

প্রেমি, এম�বোমি তশশমবই স্বোস্থ্য বথ্যবস্োি ভনধ্ঘোি� ভহমসমব 
ভডভজটোল প্রে়ুভতিি িূভম�োি প্রসঙ্গটি ি়ু মল ধিো পিবিতী জীবমন 
কিোমগি সোমোভজ� ও অে্ঘননভি� কবো�ো �মোমি অিথ্যন্ত গুরুত্বপূে্ঘ 
হমব। ভবিিীযি, ভশশু ও ে়ুবোমদি স়ুস্বোস্থ্য ও িোমলো েো�ো নো েো�ো 
আদমি ক�োমনো সমোমজি সব মোন়ুমষি জনথ্য সব্ঘজনীন স্বোস্থ্য স়ুিষেোি 
অন়ুকূমল ভডভজটোল রূপোন্তিম� �োমজ লোগোমনোি জনথ্য কসই সমোমজি 
সোমমে্ঘথ্যি এ�টি গুরুত্বপূে্ঘ পিীষেো ভহসোমব �োজ �িমি পোমি। 
িৃিীযি, েভদও ভডভজটোল দুভনযোয কবমে ওঠোি ক�োমনো সব্ঘজনীন 
অভিজ্িো কনই, সোধোিেিিোমব ভশশু ও ে়ুবোিো ভডভজটোল প্রে়ুভতিি 
সবমিময কবভশ বথ্যবহোমিি মধথ্য ভদময কবমে উমঠমে। প্র�ৃিপমষে, 
ভশশু ও ে়ুবোিো এ�ভদম� কেমন এগুমলো কেম� উদ়্ু ি সম্োবথ্য 
ষেভিি সম়্ুখীন হয, অনথ্যভদম� কিমভন িোিো ভডভজটোল স্বোস্থ্য 
ভবষয� সমোধোন তিভিমি সহেোরেী ভহসোমব এবং অংশগ্রহেমূল� 
গমবষেো ও ভসদ্োন্তগ্রহে প্রভরিযোয অংশ ভনময আগোমীি ইভিবোি� 
স্বোস্থ্য বথ্যবস্োপনো গমে কিোলোি কষেমরে অননথ্য অবস্োমন িমযমে।

আোমীর স্াথ্যে েযেেথ্াপনার িনযে একটি 
মূলযেক্োর-নভনতিক কাঠাক্মা
স্বোস্থ্য বথ্যবস্ো ও স্বোস্থ্যমসবোি ভডভজটোল রূপোন্তি কে ভবশোল িথ্যোমলঞ্জ 
ও স়ুমেোগ তিভি �মিমে িো বহু কষেমরে স়ুশোসমনি এ�টি কজোিোমলো 
আহ্োন তিভি �মিমে, েোি মূল ভিভত্ হমি হমব গেিন্ত্র, নথ্যোেথ্যিো, 
সংহভি, অন্তি়ু্ঘ ভতি ও মোনবোভধ�োমিি সবোি জনথ্য স্বোস্থ্য এই মূলথ্যমবোধ।

বথ্যবস্োপনোি মোধথ্যমম সবোি জনথ্য স্বোস্থ্য মূলথ্যমবোধটিম� সম়ুন্নি িোখো 
কগমল িো ভনভচিি �িমি সোহোেথ্য �িমব কে ভডভজটোল প্রে়ুভতি স্বোস্থ্য 
স়ুমেোগ-স়ুভবধো ভনময আসমব, েোি মমধথ্য েো�মব সব্ঘজনীন স্বোস্থ্য 
স়ুিষেোি ইভিবোি� রূপোন্তি, স্বোস্থ্যমসবো বথ্যবহোমিি স়ুমেোগ ও মোন 
বৃভদ্, এবং জনস্বোস্থ্য সং�মটি আিও �োে্ঘ�ি প্রভিমিোধ ও বথ্যবস্োপনো। 

িমব, আগোমীি স্বোস্থ্য বথ্যবস্োপনোি রূপ ক�মন হমব িো ভনধ্ঘোিমে এই 
মূলথ্যমবোধম� ম়ুখথ্য িূভম�ো পোলন �িমি হমল, এম� আিও কজোিদোি 
ও হোলনোগোদ �িমি হমব, েোমি ভডভজটোল রূপোন্তমিি কষেমরে এি 
স়ুভনভদ্ঘ টি প্রোসভঙ্গ�িো ও পোিস্পভি� আন্ততঃসংমেোগ প্রভিফভলি হয।

কটকসই স্াথ্যে েযেেথ্াপনার িনযে চারটি কাক্ির কষেত্র
স্বোস্থ্য বথ্যবস্ো ও স্বোস্থ্যমসবোয ভডভজটোল প্রে়ুভতিি বথ্যবস্োপনো অবশথ্যই 
জন�লথ্যোমেি আদশ্ঘ বিোিো িোভলি হমি হমব, বথ্যভতিগি ম়ুনোফোি 
বিোিো নয। এি প্রোেভম� লষেথ্য হমব ভডভজটোল রূপোন্তি কেসব ষেমিোি 
তবষমথ্য বোেোয কসগুমলোম� কমো�োমবলো �িো, ভডভজটোল স্বোস্থ্য বথ্যবস্োি 
উপি জনগমেি আস্ো বৃভদ্ �িো, এবং ভডভজটোল প্রে়ুভতি ও কডটো 
কেসব স়ুমেোগ তিভি �মিমে কসগুমলোম� জনস্বোস্থ্য ও সব্ঘজনীন 
স্বোস্থ্য স়ুিষেোি অভিলষেথ্যম� সোমমন কিমখ �োমজ লোগোমনো ভনভচিি 
�িো। এসব লষেথ্য অজ্ঘ মনি জনথ্য, আমিো িোিটি �োমজি কষেরে প্রস্োব 
�িভে, কেগুমলো ভডভজটোল দুভনযোয আগোমীি স্বোস্থ্য বথ্যবস্োপনো ক�মন 
হমব িো ভনধ্ঘোিমে ম়ুখথ্য িূভম�ো িোখমব বমল আমিো মমন �ভি।

প্রেমি, আমোমদি পিোমশ্ঘ হমছে কে নীভিভনধ্ঘোি�, স্বোস্থ্য কপশোজীবী 
ও গমবষম�িো ভডভজটোল প্রে়ুভতিম� স্বোস্থ্য কষেমরেি রিমশ গুরুত্বপূে্ঘ 
ভনধ্ঘোি� ভহসোমব গেথ্য �রুন এবং কস অন়ুেোযী বথ্যবস্ো গ্রহে �রুন। 
ভবিিীযি, আমিো এমন এ�টি বথ্যবস্োপনো �োঠোমমো তিভিি ওপি 
কজোিোমিোপ �ভি েো কিোগী ও �়ুঁ ভ�গ্রস্ জনমগোষ্ীগুমলোম� অভধ�োি 
প্রদোন, স্বোস্থ্য ও ভডভজটোল অভধ�োি ভনভচিি�িে ও ভডভজটোল স্বোস্থ্য 
বথ্যবস্োি ষেমিোবোন রিীেন�মদি ভনযন্ত্রমেি মোধথ্যমম ভডভজটোল 
স্বোস্থ্য বথ্যবস্োি প্রভি এ� ধিমনি আস্ো তিভি �মি। িৃিীযি, 
আমিো কডটো সংহভিি ধোিেোি উপি ভিভত্ �মি স্বোস্থ্য কডটো 
সংগ্রহ ও বথ্যবহোমিি এ�টি নি়ু ন দৃভটিিঙ্গী গ্রহমেি আহ্োন জোনোই, 
েোি লষেথ্য হমলো বথ্যভতিগি অভধ�োি িষেো �িোি পোশোপোভশ এ�ই 
সোমে এসব কডটোি জন�লথ্যোমেি সষেমিোম� প্রিোি �িো, এবং 
কডটো নথ্যোযভবিোি ও নথ্যোেথ্যিোি সংসৃ্ভি গমে কিোলো। পভিমশমষ, 
আমিো নীভিভনধ্ঘোি�মদি প্রভি আহ্োন জোনোই, েোিো স্বোস্থ্য বথ্যবস্োি 
ভডভজটোল রূপোন্তি সম্ব �মি ি়ু লমে িোমদি উপি ভবভনমযোগ �রুন। 
এ �োমজি জনথ্য প্রমযোজন ভডভজটোল স্বোস্থ্য �ম্ঘম�ৌশলগুমলোি 
উপি কদশীয মোভল�োনো এবং ভবভনমযোমগি স়ুস্পটি কিোডমথ্যোপ েো 
ভডভজটোল স্বোস্থ্য বথ্যবস্োয পভিপক্কিো আনযমনি ভবভিন্ন স্মি সবমিময 
দি�োভি প্রে়ুভতিগুমলোম� অগ্রোভধ�োি ভদমি সহোযিো �মি।

এই ভনবন্ধটি দথ্য লথ্যোনমসট ও ভফনোভন্সযোল টোইমস �ভমশন-�িৃ্ঘ � প্র�োভশি স্বোস্থ্য বথ্যবস্োপনোি িভবষথ্যৎ ২০৩০: ভডভজটোল দুভনযোয কবমে ওঠো-এি 
উপি ভিভত্ �মি প্রেীি। মূল প্রভিমবদনটি দথ্য লথ্যোনমসট-এ ২০২১ সোমলি ২৪ অম্োবি প্র�োভশি হয এবং িো অনলোইমন এই ঠি�োনোয পোওযো 
েোমব:  https://www.thelancet.com/commissions/governing-health-futures-2030।
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