
স্বাস্থ্য বথ্যবস্বাপনবার ভববষথ্যৎ ২০৩০:
দথ্য লথ্যবানসেট ও বিনবাবসিযবাল টবাইমে কবমশসনর প্বাপ্ত িলবািল ও 
েুপবাবরশমবালবা 

ডিডিটাল প্রযুডতি ও ডিটা স্াস্থ্য ডিষয়ক 
দৃডটিভডগির ও স্াস্থ্যিথ্যিস্ার গঠনকাঠাম�ার িদল 
ঘটামছে, ডকন্তু তার সমগি খাপ খাইময় িথ্যিস্াপনার 
�মিমল পডরিত্ত ন ঘমটডন। ফমল ডিশ্বিথ্যাপী অস� 
প্রভাি সৃডটি হময়মে, গণতন্ত্র ডিপন্ন হমছে, ডরাগীর 
ও কড�উডনটির এমিডসি সীড�ত হমছে এিং আস্া 
ও �ানিাডিকামরর প্রমনে আপস করমত হমছে। 

২০১৯ সামল, স্াস্থ্য িথ্যিস্াপনার ভডিষথ্যৎ 
২০৩০: ডিডিটাল দুডনয়ায় ডিম়ে ওঠা ডিষয়ক 
দথ্য লথ্যানমসট ও ডফনাডসিয়াল টাই�স কড�শন 
ততডর করা হয়। স্াস্থ্যখামতর ভডিষথ্যৎ উন্নত 
করমত কীভামি ডিডিটাল রূপান্তমরর সুডিিাডদ 
সিমেময় ভামলাভামি কামি লাগামনা যায় 
এিং সংডলিটি ঝঁুডক ক�ামনা যায়—ডিমশষত 
ডশশু ও যুিামদর িনথ্য যারা আিমকর প্রণীত 
িথ্যিস্াপনা �মিমলরই উত্তরাডিকারী হমি—তা 
অমবেষণ করার িনথ্য এটি প্রডতষ্া করা হয়।  

২০২১ েবাসলর অস্বাবসর প্কবাবশত কবমশসনর প্বতসবদসন স্বাস্থ্যখবাসত বিবিটবাল রূপবান্তসরর 
পদ্ধবত বনসয আমূল পুনবববিসবচনবার আহ্বান িবানবাসনবা হয।

েহবাযতবায:

এিনথ্য ডিডভন্ন খাত ও জ্ানশাম্রের উডনশিন 
কড�শনারমক একডরিত করা হয়; তাঁরা ড�মল 
একটি প্রডতমিদন ততডর কমর। ক্র�িি্ত�ান হামর 
ডিডিটাল হমত থাকা দুডনয়ায় স্াস্থ্য ও কলথ্যামণর 
ডষেমরি উন্নডত ঘটামনার িনথ্য ডযসি িথ্যিস্াপনা 
পদ্ধডত, তনডতক ডদকডনমদ্ত শনা ও প্রাডতষ্াডনক 
দায়দাডয়ত্ব ডিমিেনায় ডনওয়া আিশথ্যক তার 
সিই তারা ডিমিেনায় ডনন। অংশীদারমদর 
সমগি কড�শন ডনডি়েভামি কাি কমর যামত 
প্রিান প্রিান অংশীিমনর সমগি, যুিামদর সমগি 
অন্তভু্ত ডতি�ূলক সংলাপ করা সহি হয়, আর ডসই 
সামথ ডফনাডসিয়াল টাই�স আময়াডিত সমমেলমনর 
�ািথ্যম� ডিসরকাডর খামতর সামথ পরা�শ্ত করা হয়।

২০২১ সামলর অম্ািমর প্রকাডশত কড�শমনর 
প্রডতমিদমন স্াস্থ্যখামত ডিডিটাল রূপান্তমরর পদ্ধডত 
ডনময় আ�ূল পুনডি্তমিেনার আহ্ান িানামনা হয়।

এমন একটি বথ্যবস্বাপনবা কবাঠবাসমবা ততবর করুন যেখবাসন আস্বা 
ততবরসক উৎেবাবহত করবা হয

স্বাস্থ্য যিটবার বথ্যবস্বাপনবা এমনভবাসব করুন েবাসত এর মবান 
ববাস়ে

পদসষেপ গ্রহসের িনথ্য েুপবাবরশমবালবা

েবারবা িনস্বাসস্থ্যর বিবিটবাল রূপবান্তর েম্ভব কসর তুসল 
তবাসদর ওপর বববনসযবাগ করুন

অডিকাংশ রাষ্ট্র এখনও ডিটা 
সংহডত, ডিডিটাল আস্া, 
�ানিাডিকার, িিািডদডহতা এিং 
িনসািারমণর অংশগ্রহণ-ডভডত্তক 
ডকামনা পদ্ধডত গ্রহণ কমরডন। 
এগুমলা হমলা সাি্তিনীন স্াস্থ্য 
সুরষো অগ্রসর করার, তিষ�থ্য হ্াস 
করার এিং ডগাপনীয়তা সংক্রান্ত 
উমবেগ ডনরসমনর োডিকাঠি।

প্বাপ্ত িলবািল

আগবামীর স্বাস্থ্য বথ্যবস্বাপনবার 
িনথ্য একটি মূলথ্যসববাধ-বভবতিক 
কবাঠবাসমবা

স্ামস্থ্যর ডিটার ডষেমরি 
সংহডত�ূলক দৃডটিভডগি এিং স্ামস্থ্যর 
নতুন ডনি্তারক ডহমসমি ডিডিটাল 
রূপান্তরমক ডিমিেনায় ডনওয়া 
িনস্ামস্থ্যর ডষেমরি এটার গুরুত্বমক 
সিমেময় ভামলাভামি উপলডধির 
িনথ্য িরুডর। তমি, ডিডশরভাগ 
িথ্যিস্াপনা পদ্ধডতমত এসি ডিষয় 
অনুপডস্ত।

স্বাসস্থ্যর নতুন বনধবিবারক 
বহসেসব বিবিটবাল রূপবান্তরসক 
ববসবচনবায যনওযবা

বশশু ও েুববাসদরসক 
উসদথ্যবাসগর যকস্রে রবাখবা

স্াস্থ্য ও কলথ্যামণর িনথ্য ডিডিটাল 
রূপান্তর ডযসি সুডিিাডদ ডনময় 
এমসমে ডসসমির িথ্যাপামর 
যুিারা অতথ্যন্ত উচ্ছ্বডসত। ডকন্তু 
এর ঝঁুডকর ডিষময় তারা উডবেগ্ন। 
নীডত�ালা প্রণয়ন িা প্রযুডতির 
ডিকামশ যুিামদর �তা�ত ও 
োডহদামক খুি ক�ই অগ্রাডিকার 
ডদওয়া হয়।

স্বাসস্থ্যর বনধবিবারক বহসেসব বিবিটবাল প্েুবতির ভূবমকবা 
ববসবচনবায বনন

েমূ্েবি প্বতসবদনটি প়েুন আমবাসদর ওসযবেবাইসট:
www.governinghealthfutures2030.org


