
দ্য ল্যযানসেট অ্যযান্ড ফিনযাফসিযযাল টযাইমে 
কফমশন পফিফিফি

স্বাস্থ্য বথ্যবস্বাপনবার ভববষথ্যৎ ২০৩০: বিবিটবাল দুবনয়বায় 
ববড়ে ওঠবা (বিএইচবিউচবারস২০৩০) ববষয়ক এক 
প্রবিডবদডন বববভন্ন খবাি, ববডেষজ্ঞ জ্ঞবান, ও পটভূবি 
বেডক আগি কবিেনবাররবা িবঁাডদর বদকবনডদদে েনবা, 
বুবধিবৃবতিক িিবািি ও বচন্বাভবাবনবা প্রদবান করডেন।  
প্রবিডবদনটি ২০২১ সবাডল দথ্য লথ্যবানডসট-এ প্রকবাবেি হয়, 
এবং এডি বটকসই উন্নয়ন অভীডটের (এসবিবি) িৃিীয় 
অভীটে অিদে ডন সহবায়িবা করডি, ববডেষি আিডকর 
বেশু ও যুববা এবং আগবািী প্রিডমের উপর দৃবটে বনবধি 
বরডখ, সবাবদেিনীন স্বাস্থ্য সুরক্বার (ইউবনভবাসদেবাল বহলে 
কবাভবাডরি) সডগে বিবিটবাল স্বাস্থ্য, কৃবরিি বুবধিিতিবা 
(এআই) এবং অনথ্যবানথ্য অগ্রসর প্রযুবতির সিন্বয়ী যবারিবার 
অবভিুখ যবাচবাই করবা হয়। 

আিও িস্্যি জন্য দদখুন: 
www.governinghealthfutures2030.org

স্যাস্্য ব্যবস্যাপনযাি ভফবষ্যৎ ২০৩০ 
(ফজএইিফিউিযািে২০৩০) যুবযা দনটওযযাক্ক

বিবিটবাল প্রযুবতি ও বিটবা স্বাডস্থ্যর ববববিক িবানবচরি বদডল বদডছে। আর আিডকর 
এই বিবিটবাল দুবনয়বায় ববড়ে ওঠবার ববাস্তবিবা ববে, দে, এিনবক পবঁাচ বের আডগর 
বেডকও অডনক বভন্নির। বকবাবভি-১৯-কবাডল আডগর বযডকবাডনবা সিডয়র বচডয় 
স্পটেির হডয়ডে বয বিবিটবাল রূপবান্র ত্বরবাবন্বি হওয়বার প্রভবাব অনথ্যডদর বচডয় 
যুববাডদর ওপর অডনক বববে িবারিবায় পড়েডে, এবং িবারবাই স্বাস্থ্য বথ্যবস্বাপনবার ভববষথ্যৎ 
ববষয়ক ববববিক ও স্বানীয় আডলবাচনবায় পবরবিদে ডনর িূল বনয়বািক।

২০২১ সবাডল দথ্য লথ্যবানডসট ও বিনবাবসিয়বাল টবাইিস কবিেন-এর প্রবিডবদন 
স্বাস্থ্য বথ্যবস্বাপনবার ভববষথ্যৎ ২০৩০: বিবিটবাল দুবনয়বায় ববড়ে ওঠবা এর িবাধথ্যডি 
বিএইচবিউচবারস২০৩০ যুববা বনটওয়বাকদে  উড্বাধন করবা হয়, যবা ভববষথ্যৎ গডবষণবা, 
অথ্যবািডভবাডকবস ও প্রবিডবদনটির প্রচবাডর একডযবাডগ কবাি করবা ও বনিৃত্ব বদওয়বার 
একটি প্থ্যবাটিিদে বহডসডব কবাি করডব। 

এই বনটওয়বাডকদে  সবাবিল হডবন ৩০ বেডরর কি বয়সী বসসব বথ্যবতি যবারবা যুববাডদর 
স্বাস্থ্য ও কলথ্যবাডণ এবং স্বাস্থ্য বথ্যবস্বাপনবার ভববষথ্যৎ গড়ে বিবালবার কবাডি বনডয়বাবিি। 
বনটওয়বাকদে টির অভীটে হডলবা বেশু ও যুববাডদর চবাবহদবার ্বারবা উ্ুধি বিবিটবাল স্বাস্থ্য 
বথ্যবস্বাপনবা বিবরডি বনডববদি একটি আড্বালন গড়ে বিবালবা, যুববাডদর সডগে বনডয় 
এবং যুববাডদর িনথ্য সংলবাপ, অনুষ্বান ও কিদেকবাণ্ড আডয়বািন ও পবরচবালনবা করবা।

http://www.governinghealthfutures2030.org/


প্রধযান উসদেশ্যেমূহ

বিএইচবিউচবারস২০৩০ যুববা বনটওয়বাকদে  যবা যবা করডব:

• স্বাস্থ্য, প্রযুবতি, ও বিটবা সম্পবকদে ি নীবিিবালবা ও কিদেসূবচ প্রণয়ন ও ববাস্তববায়ডন 
যুববাডদর আরও সমৃ্পতি করবার িনথ্য সকল বভৌডগবাবলক ও জ্ঞবানেবাস্তীয় পবরসডরর 
যুববাডদর সবাডে কবাি করবা

• অন্ভুদে বতি, গণিন্ত্র, সংহবি, নথ্যবাযথ্যিবা, এবং িবানববাবধকবাডরর সবাধবারণ 
িূলথ্যডববাধ ্বারবা চবাবলি হডয় কবিেডনর অনুসন্বাডন প্রবাপ্ত িলবািল বকব্রিক 
অথ্যবািডভবাডকবস ও প্রচবাডর সহবায়িবা করবা

• নীবিবনধদেবারকডদর িনস্বাডস্থ্যর প্রবি দবায়বধিিবার এবং প্রযুবতি ও বিটবার 
নথ্যবায়সগেি ও দবাবয়ত্বেীল বথ্যবহবাডরর িনথ্য িবঁাডদরডক িববাববদবহ করবা

• স্বাস্থ্য বথ্যবস্বাপনবার ভববষথ্যৎ গ়েবার িনথ্য নীবিগি পবরবিদে ডন বনডয়বাবিি অনথ্যবানথ্য 
বনটওয়বাডকদে র সবাডে সহডযবাবগিবা করবা  

• যুববাডদর কণ্ঠস্র েব়েডয় বদওয়বা এবং বিবিটবাল দুবনয়বায় স্বাস্থ্য বথ্যবস্বাপনবার 
ভববষথ্যৎ ববষয়ক গডবষণবা, অথ্যবািডভবাডকবস ও প্রচবাডর একডযবাডগ কবাি করবা ও 
বনিৃত্ব বদওয়বার িনথ্য বনটওয়বাডকদে র সদসথ্যডদর পরবািেদে ও প্রবেক্ণ দবান।

যুবযা দল

কবিেডনর কবািডক ববসৃ্তি করডি এবং আগবািীর 
স্বাস্থ্য বথ্যবস্বাপনবার িনথ্য যুববাডদর সরবাসবর কিদেকবাণ্ড 
ও সংলবাডপ সমৃ্পতি করডি, ২০২০ সবাডল কবিেন 
সবচববালডয়র যুববা দল বিবর করবা হয়৷  

যুব দসলি লক্্য হসলযা:

• কবিেনবার ও যুববাডদর িডধথ্য আন্িদে বাবিক, 
আঞ্চবলক ও স্বানীয় পযদেবাডয় পরবািেদেিূলক প্রবরিয়বা 
ববগববান করবা যবাডি আন্তঃপ্রিমেিূলক পদডক্প 
এবং প্রবিডবদডনর সুপবাবরেিবালবার িবাবলকবানবা 
বনবচিি করবা যবায়

• স্বাস্থ্য বথ্যবস্বাপনবার ভববষথ্যৎ ববষডয় নিুন গডবষণবা ও 
সংলবাপ বকিন হডব িবার অবভিুখ ঠিক করবা 

• কবিেডনর প্রবিডবদডনর বযসব বদক যুববাডদর 
িনথ্য ববডেষ আগ্রডহর ববষয় বসসব বদডকর ওপর 
িডনবাডযবাগ বদওয়বা।

কীভযাসব দযযাগদযান কিযা যযাসব 

আিরবা এিন একটি বনটওয়বাকদে  গড়ে িুলডি চবাই যবা হডব বববিিুড়ে আিবাডদর প্রবিবনবধত্বকবারী যুববাডদর িডিবাই 
বববচরিথ্যিয় ও বহু-জ্ঞবানেবাস্তীয়, এবং যবা সব বভৌডগবাবলক পবরসর ও খবাি বেডক অংেগ্রহণডক উৎসবাবহি করডব 
বযবাগদবান করডি, অনুগ্রহ কডর এই এক বিবনডটর বেবাট গুগল িিদেটি পূরণ করুন৷

আি দকযাসনযা প্রশ্ন ্যাকসল, অনুগ্রহ কসি এই ঠিকযানযায দযযাগযাসযযাগ করুন  
youth.ghfutures2030@graduateinstitute.ch।

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMUP78XNckNUJdgKlGxU5N6iW6N_jDIsRObpmIDG1bPsW6pg/viewform
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