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বূক্ষভকা
একটি ফড় দমে ব্রনম়ে বাযত  দব্রেণ আব্রিকা 2 অমটাফয ব্রফশ্ব ফাব্রণজ্য িংস্থামক (ডব্রিউটি) এই
ভমভে অনুমযাধ জ্াব্রনম়েমে মামত কর দদ অব্রতভাযীয ভ়েকামরয জ্নয, মতব্রদন না বফব্রশ্বক াডে
ইব্রভউব্রনটি অব্রজ্েত ়ে ততব্রদন দকাব্রবড-19 িংব্রিষ্ট ড্রাগ, বযাকব্রন, দযাগ ব্রনণে়ে  অনযানয প্রমুব্রিয
দমটন্ট  অনযানয দভধাম্পদ (আইব্র) ভঞ্জুয ফা কামেকয না কময।
এই ব্রিব্রপিং ডকুমভমন্টয উমেয মরা একটি প্রমনাত্তয  এই গুরুত্বূণে উন্ন়েন ম্পমকে আয ব্রফদ তথয
যফযা কযা; ব্রিব্রকত্া, বযাকব্রন এফিং দযাগ ব্রনণেম়ে প্রমফমমাগযতায দেমে আইব্র ফাধাগুব্ররয প্রবামফয
একটি িংব্রেপ্তায; দকাব্রবড-19 প্রমে আইব্র ফাধাগুব্রর যীো কময ব্রতনটি দক স্টাব্রড; এফিং অনুমেদ
IX ভকুমপয অতীত উদাযণ মা দভধাম্পমদয ফযফাব্র়েক দেেগুমরা ামথ ম্পৃি অব্রধকায িু ব্রিয
(টিআযআইব্রএ) অধীন প্রব্রফধানগুমরায ব্রনব্রযমে কযা ম়েমে।
প্রত্রনাত্তয
কী প্রস্তাফ কযা ত্রেত্রে?
2020 ামরয 2 অমটাফয দব্রেণ আব্রিকা  বাযত ডব্রিউটি-দত টিআযআইব্রএ কাউব্রিমরয কামে
একটি দমৌথ প্রস্তাফনা জ্ভা দদ়ে, মায ব্রমযানাভ ব্রের ‚দকাব্রবড-19 এয প্রব্রতমযাধ, ব্রন়েন্ত্রণ এফিং
ব্রিব্রকত্ায জ্নয টিআযআইব্রএ িু ব্রিয প্রব্রফধামনয োড়‛।
প্রস্তাফটিমত ডাব্লুটি-য দযমদযমক একটি ভকুপ ভঞ্জুয কযায জ্নয অনুমযাধ কযা ম়েমে মামত
তামদযমক টিআযআইব্রএ িু ব্রিয ব্রিতী়ে েমেয ধাযা 1 (কব্রযাইট এফিং িংব্রিষ্ট অব্রধকায), 4
(ইন্ডাব্রি়োর ব্রডজ্াইন), 5 (মমটন্ট) এফিং 7 (অপ্রকাব্রত তমথযয ুযো) এয অধীমন দকাব্রবড-19
ণয  প্রমুব্রিভূময ামথ িংব্রিষ্ট ব্রকেু ফাধযফাধকতা ফাস্তফা়েন, প্রম়োগ ফা কামেকয কযমত না ়ে।
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প্রস্তাব্রফত ভকুপ দকফর দকাব্রবড-19 এয জ্নয প্রমমাজ্য মফ। এমত টিআযআইব্রএ এয কর
ফাধযফাধকতা দথমক ভকুমপয যাভে দদ়ো ়েব্রন, ব্রকিংফা দকাব্রবড-19 প্রব্রতমযাধ, ব্রন়েন্ত্রণ এফিং
ব্রিব্রকত্ায জ্নয মা প্রম়োজ্ন তায দিম়ে দফব্র ভকুমপয যাভে দদ়ো ়েব্রন।
ভকুপ ভঞ্জুয ত্রর এয অথথ কী ত্রফ?
মব্রদ এই ভকুপটি ভঞ্জুয কযা ়ে, তমফ এটি ডাব্লুটি-য দয দদগুব্ররমক অব্রতভাযীয ভ়েকামরয জ্নয
ভস্ত দকাব্রবড-19 ড্রাগ, বযাকব্রন, দযাগ ব্রনণে়ে এফিং ভাস্ক  দবব্রন্টমরটয  অনযানয প্রমুব্রি
ম্পব্রকেত দমটন্ট এফিং অনযানয আইব্র না দদ়োয ফা প্রম়োগ না কযায স্বাধীনতা ব্রদমফ। এটি
দদগুমরামক গমফলণা  উন্ন়েন (আযএন্ডব্রড), উত্াদন, দস্কব্ররিং এফিং দকাব্রবড-19 যঞ্জাভ যফযাময
দেমে মমাব্রগতা কযায জ্নয প্রম়োজ্নী়ে নীব্রতভারায ুব্রফধা প্রদান কযমফ।
15-16 অত্রটাফয ডক্ষিউটি টিআযআইক্ষএ কাউক্ষিত্ররয বাটিয পরাপর কী ক্ষের?
দব্রেণ আব্রিকা  বাযত প্রস্তাব্রফত এই ভকুপ 16 অমটাফয তাব্রযমে ডাব্লুটি টিআযআইব্রএ
কাউব্রিমরয বা়ে উস্থান  আমরািনা কযা ম়েব্রের।i অব্রধমফন িরাকারীন দকব্রন়ো এফিং ই়োব্রতব্রন
দব্রেণ আব্রিকা এফিং বাযতমক এই প্রস্তামফয মে আনুষ্ঠাব্রনক -ৃষ্ঠমালক ব্রামফ দমাগ ব্রদম়েব্রের এফিং
প্রা়ে 100 টি দদ এই ভকুপমক াভব্রিকবামফ স্বাগত জ্াব্রনম়েমে এফিং ভথেন ব্রদম়েমে, ইইউ  ন়েটি
ডব্রিউটি দয এই প্রস্তাফটি ভথেন কমযব্রন।

ডব্রিউটি 15-16 অমটাফময অনুব্রষ্ঠত টিআযআইব্রএ কাউব্রিমরয আমরািনাটি াযিংমে কময একটি
ব্রফফৃব্রত প্রকা কমযমে।
16 অমটাফয অনুমা়েী টিআযআইব্রএ ভকুপ প্রস্তামফয ভথেক  ব্রফমযাধীমদয তাব্ররকা:
- -ৃষ্ঠমালকগণ: ই়োব্রতব্রন, বাযত, দকব্রন়ো, দব্রেণ আব্রিকা
- ূণে ভথেমন: আমজ্েব্রন্টনা, ফািংরামদ, ব্রভয, ইমদামনব্র়ো, ভাব্রর, ভব্রযা, দভাজ্াব্রম্বক, দনার,
ব্রনকাযাগু়ো, াব্রকস্তান, শ্রীরঙ্কা, ব্রতউব্রনব্র়ো, দবব্রনজ্ুম়েরা, ব্রর ী, ইউএনএইড, ডাব্লুএইি
- আয আমরািনায াধাযণ প্রম়োজ্নমক স্বাগত জ্াব্রনম়েমে  ভথেন কমযমে: িাদ (স্বমপান্নত দদ
(এরব্রডব্র) গ্রু), ব্রিব্রর, িীন, করব্রম্ব়ো, দকাস্টাব্রযকা, ইকুম়েডয, এর ারবামদায, জ্াভাইকা
(আব্রিকান, কযাব্রযব্রফ়োন  প্রান্ত ভাাগযী়ে দদভূ (এব্রব্র) গ্রু), নাইমজ্ব্রয়ো,
ব্রপব্ররাইন, দমনগার, তানজ্াব্রন়ো (আব্রিকা গ্রু), থাইরযান্ড, তু যস্ক
- ব্রফমযাব্রধতা ফা ভথেন কমযব্রন: অমিব্রর়ো, িাব্রজ্র, কানাডা, ইইউ, জ্াান, নযম়ে,
ুইজ্াযরযান্ড, মুিযাজ্য, ভাব্রকেন মুিযাষ্ট্র
একাব্রধক আন্তঃযকাযী  আন্তজ্োব্রতক নাগব্রযক ভাজ্ এফিং অনযানয িংস্থাগুব্রর টিআযআইব্রএ
কাউব্রিমরয বা়ে অথফা ডব্রিউটিয ফাইময টিআযআইব্রএ ভকুপ প্রস্তামফয মে ভথেন ব্রদম়েমে,
মামদয ভমধয আমে: আব্রিকান কব্রভন অফ ব্রউভযান অযান্ড ব্রর যাইট, অযাভমনব্রস্ট ইন্টাযনযানার,
ড্রাগ পয দনগমরকমটড ব্রডব্রজ্মজ্ইব্রনব্রম়েটিব(ব্রডএনব্রডআই), ব্রউভযান যাইট ়োি, এভএএপ,
ব্রর দরথ ভুবমভন্ট, াউথ দন্টায, থাডে ়োর্ল্ে দনট়োকে , জ্ম়েন্ট ইউনাইমটড দনন দপ্রািাভ অন
এইিআইব্রব/এইড (ইউএনএইড), ইউব্রনটম়েড, ভানফাব্রধকায ব্রফল়েক াই কব্রভনামযয ইউএন অব্রপময
ii

দব্রেণ আব্রিকায উমিাধনী এফিং ভানী ব্রফফৃব্রত এোমন া়ো মামফ; বাযমতয উমিাধনী ব্রফফৃব্রতটি এোমন া়ো

মামফ।
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ব্রফমলজ্ঞযা, এফিং ব্রফশ্ব স্বাস্থয িংস্থা (ডব্রিউএইি)। ব্রফশ্বফযাী 300 টিয দফব্র নাগব্রযক ভাজ্ িংস্থা
যকাযগুমরামক এই প্রস্তাফ ভথেন কযায আহ্বান জ্াব্রনম়েমে।
প্রক্ষিোটিয যফতী দত্রিগুক্ষর কী কী?
িরব্রত ফেমযয 20 নমবম্বয এফিং ব্রডমম্বমযয শুরুমত দজ্মনবা়ে আন্ন ডব্রিউটি টিআযআইব্রএ
কাউব্রিমরয বা়ে আমরািনা অফযাত থাকমফ।
এেন দথমক ব্রনম়ে ফেমযয দল অফব্রধ, দব্রেণ আব্রিকা এফিং বাযত ভকুমপয প্রস্তাফটিয জ্নয ডব্রিউটি
দযমদয ভথেন ফাড়ামত িাইমে। টিআযআইব্রএ কাউব্রিমরয আন্ন অব্রধমফনগুব্ররয ময, 16-17
ব্রডমম্বয ব্রনধোব্রযত াধাযণ কাউব্রির অব্রধমফমনয আমগ ডব্রিউটি দজ্নামযর কাউব্রির-এ একটি
প্রব্রতমফদন জ্ভা দদ়ো মফ। ধাযণা কযা মে দম, 16-17 ব্রডমম্বমযয এই বফঠককামর আয এক দপা
আমরািনা অনুব্রষ্ঠত মফ, এফিং প্রব্রি়োটি ম্ভাফযরূম 2021 ার মেন্ত অফযাত থাকমত াময।

টিআযআইক্ষএ িু ক্ষিয আতাে ফাধযফাধকতা কথত্রক ভকুত্রপয অনুত্রযাধ কযায আইক্ষন
বফধতা আত্রে ক্ষক?
যাাঁ। ডাব্লুটি-য (ডাব্লুটি িু ব্রি) প্রব্রতষ্ঠায ভাযামক িু ব্রিয অনুমেদ IX 3  4 এ ব্রনব্রিত কযা
ম়েমে দম, ফযব্রতিভী ব্রযব্রস্থব্রতমত ডব্রিউটি িু ব্রিয অধীমন ব্রকেু ব্রকেু ফাধযফাধকতা দমভন
টিআযআইব্রএ ভকুমপয ব্রদ্ধান্ত ডাব্লুটি-য ভব্রন্ত্রব্রযলদ মেরমন (মেরমনয ব্রফযব্রতকামর, ডব্রিউটি
দজ্নামযর কাউব্রির এই অনুষ্ঠানটি ম্পাদন কযমফ) গৃীত মত াময। ভকুপটিমত ফযব্রতিভী ব্রযব্রস্থব্রত,
তে াফরী এফিং ভকুমপয অফামনয ভম়েয ব্রবব্রত্তমত নযামযতা থাকমত মফ। এক ফেমযয দফব্র ভম়েয
ভকুপ ভাপ্ত ়ো অফব্রধ ভব্রন্ত্রব্রযলদ মেরন কতৃে ক মোমরািনাধীন যাো মফ।
ভকুত্রপয প্রস্তাফটি ক্ষক ককফর উন্নেনীর কদগুক্ষরত্রত প্রত্রমাজয?
না। প্রস্তাফটিমত কর ডাব্লুটি-য দযমদয জ্নয ভকুপ প্রমমাজ্য ়োয কথা ফরা ম়েমে - উন্নত,
উন্নত এফিং স্বপ-উন্নত দদগুব্রর (এরব্রডব্র) ।
ভকুত্রপয ক্ষফলত্রে ডাব্লুটি-কত কীবাত্রফ িূ ডান্ত ক্ষদ্ধান্ত কনো মাে?
ডব্রিউটি-য ব্রদ্ধান্ত িমণয ব্রন়েভ (ডাব্লুটি িু ব্রিয অনুমেদ IX) অনুমা়েী ভকুমপয জ্নয আমফদনটি
প্রথমভ টিআযআইব্রএ কাউব্রিমরয কামে জ্ভা ব্রদমত মফ এফিং তাযময ভব্রন্ত্রব্রযলদ মেরন ফা াধাযণ
ব্রযলমদ ব্রদ্ধান্ত ব্রনমত মফ।
ভকুমপয জ্নয আমফদন া়োয ময, টিআযআইব্রএ কাউব্রিরমক 90 ব্রদমনয ভমধয অফযই এটিমক
ব্রফমফিনা কযমত মফ এফিং তাযময ব্রদ্ধামন্তয জ্নয ভব্রন্ত্রব্রযলদ মেরমন - মা ব্রকনা কর ডব্রিউটি
দযমদয ব্রনম়ে গঠিত মফোচ্চ ব্রদ্ধান্ত িণকাযী কতৃে ে - দোমন একটি প্রব্রতমফদন জ্ভা ব্রদমত মফ।
ভব্রন্ত্রব্রযলদ মেরন প্রব্রত দু'ফেয যয অনুব্রষ্ঠত ়ে, মায যফতীটি 2021 ামরয জ্নয ব্রনধোব্রযত
আমে। অন্তফেতীকারীন ভম়ে, ডব্রিউটি-য দজ্নামযর কাউব্রির ভব্রন্ত্রব্রযলদ মেরমনয মে কাজ্ কময
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(ডব্রিউটি িু ব্রিয অনুমেদ IV. 2)। এমেমে 16-17 ব্রডমম্বয তাব্রযমেয ব্রনধোব্রযত দজ্নামযর কাউব্রির
অব্রধমফমনয আমগ ডাব্লুটি দজ্নামযর কাউব্রিমরয কামে একটি প্রব্রতমফদন জ্ভা দদ়ো মফ।
কর ডাব্লুটি দযমদয ঐকভমতযয ব্রবব্রত্তমত ভকুপ অনুমভাদমনয ব্রদ্ধান্ত িণ কযা মফ। মব্রদ ঐকভমতয
দৌাঁোমনা না মা়ে তমফ দবাট ব্রদম়ে ব্রদ্ধান্ত দন়ো দমমত াময। দবামটয ভাধযমভ ব্রদ্ধান্ত দন়োয জ্নয
ব্রতন-িতু থোিং িংেযাগব্রযষ্ঠতায প্রম়োজ্ন মফ।
অতীত্রত ক্ষক ভকুপ অনুত্রভাদত্রনয জনয ডাব্লুটি দযত্রদয ঐকযভতয াক্ষধত ত্রেক্ষের?
যাাঁ, অমনক ভকুপ ডাব্লুটি দযযা িণ কমযমেন।
উদাযণস্বরূ, 2003 ামর, ডব্রিউটি দযযাটিআযআইব্রএ িু ব্রি  জ্নস্বামস্থযয ব্রফলম়ে দদাায

দ ালণাযঅনুমেদ 6 ম্পব্রকেত এক ভকুমপয ব্রফলম়ে ঐকভমতয দৌাঁমেব্রেমরন। এই ভকুপটি ফাধযতাভূরক
রাইমমিয অধীমন দজ্মনব্রযক লুধ উত্াদনকাযী দদগুব্ররমক দইফ অনযানয দদম লুধ যফযাময
অনুভব্রত প্রদামনয জ্নয একটি ফযফস্থা প্রব্রতষ্ঠা কমযব্রের মামদয মে ব্রনজ্স্ব ফযফস্থা়ে লুধ উত্াদন কযায
প্রম়োজ্নী়ে েভতায ব্রের না।
স্বল্প-উন্নত কদগুক্ষরত্রত (এরক্ষডক্ষ) ভঞ্জুক্ষয প্রদাত্রনয অন্তফথ তীকার এফং ভকুপ:
এরব্রডব্রগুব্রর িু ব্রিয 66.1 অনুমেমদয ভাধযমভ টিআযআইব্রএ িু ব্রি ফাস্তফা়েন দথমক ব্রফমল ভকুপ
দম়েমে। এরব্রডব্র দযমদযমক টিআযআইব্রএ িু ব্রিয দকামনা ব্রফল়েই (3, 4 এফিং 5 অনুমেদ ফযতীত)
2021 ামরয জ্ুরাই মেন্ত প্রম়োগ কযমত মফ না। এই অন্তফেতীকারটি দল ়োয ামথ ামথ ডাব্লুটিয এরব্রডব্র গ্রু দকামনা দদ এরব্রব্রড অফস্থা়ে দথমক মা়ো অফব্রধ এফিং তাযা এরব্রব্রড দথমক উন্নব্রত
রামবয 12 ফেয য মেন্ত অব্রতব্রযি ভম়েয জ্নয দভ়োদ ফাড়ামনায জ্নয একটি অনুমযাধ জ্ভা
ব্রদম়েব্রের। এই অনুমযাধটি (আইব্র/ব্র/ডাব্লু/668) 15-16 অমটাফয টিআযআইব্রএ কাউব্রিমরয বা়ে
আমরাব্রিত ম়েব্রের এফিং যফতী অব্রধমফনগুব্ররমত এ ব্রনম়ে আমরািনা িরমফ। অনুমযাধটি কর দমযয
িাযা ভব্রথেত ়ো উব্রিত।
এোড়া, ব্রফমলত লুধ ণযগুব্ররয দেমে, এরব্রডব্রগুব্ররমক 1 জ্ানু়োযী 2033 ার মেন্ত
টিআযআইব্রএময ধাযা 5 (মমটন্ট ব্রফল়েক) এফিং ধাযা 7 (অজ্ঞাত তমথযয ুযোয ব্রফল়েক)
ফাস্তফা়েন, প্রম়োগ ফা কামেকয কযমত মফ না। এই ব্রদ্ধামন্তয ামথ ব্রভর দযমে, এরব্রডব্রগুব্ররমক

একমিটি়ো ব্রফণমনয অব্রধকায এফিং দভরফমেয ফাধযফাধকতা (টিআযআইব্রএ িু ব্রিয 70.8 
70.9) ম্পব্রকেত ডাব্লুটি িু ব্রিয IX অনুমেমদয অধীমন ভকুপ ভঞ্জুয কযা ম়েমে।
ভকুপ ক্ষক স্থােী?
দব্রেণ আব্রিকা এফিং বাযত কতৃে ক উত্থাব্রত প্রস্তাফটিমত ুাব্রয কযা ম়েমে দম, ব্রফমশ্বয দফব্রযবাগ
জ্নিংেযায মে কামেকয বযাকব্রমন অযামে না া়ো এফিং দকাব্রবড-19 প্রব্রতমযাধ েভতা উন্নত না
়ো অফব্রধ এই ভকুপটি ফার থাকা উব্রিত। ভকুমপয আর ভ়েকারটি অজ্ানা, তমফ এটি
দযমদয আমরািনায উয ব্রনবে য কযমফ এফিং ডাব্লুটি-য ব্রন়েভ অনুযমণ ভ়োফদ্ধ থাকমফ।
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অক্ষতভাযীয ঠিক এই ভেটিত্রত ভকুপ গুরুত্বূণথ ককন?
কামেকয লুধ, বযাকব্রন, দযাগ ব্রনণে়ে  অনযানয প্রম়োজ্নী়ে ব্রিব্রকত্া যঞ্জাভগুব্ররমত ভম়োমমাগী,
মোপ্ত এফিং াশ্র়েী ভূমরযয অব্রবগভযতা ব্রনব্রিত কযমত ফ যকাযই িযামরমঞ্জয ভুমোভুব্রে মে। তমফ এটি
অমনকগুব্রর উন্ন়েনীর দদ মাযা আইব্র ফাধাগুব্ররয কাযমণ উত্াদন েভতা ীব্রভতকযণ এফিং উন্ন়েন
াধমন ীভাফদ্ধতায ভুমোভুব্রে মে তামদয জ্নয ব্রফমলবামফ িযামরব্রঞ্জিং। আজ্ এই অদৃষ্টূফে ব্রযব্রস্থব্রতয
দাব্রফ মরা, ভস্ত আইব্র, জ্ঞান, প্রমুব্রি এফিং দকাব্রবড-19 িংব্রিষ্ট স্বাস্থয প্রমুব্রিয ম্পব্রকেত দডটা ব্রফমশ্বয
দমমকামনা উমুি দদ ফা উৎাদনকাযী কতৃে ক ব্রনযফব্রেন্ন উত্াদন  যফযা ব্রনব্রিত কযমত
প্রমতযমকযই ফযফায কযমত াযা উব্রিত। এটি অজ্েমন, আইব্র এফিং প্রমুব্রিগত ফাধা দভাকামফরায জ্নয
যকাযগুমরায দমৌথ দাব্র়েত্ব যম়েমে।
এই অব্রতভাযীটি শুরু ়োয ময, পাভোব্রউটিকযার কমোমযনগুব্রর তামদয ভাব্ররকানাধীন আইব্র
অব্রধকাযগুব্ররয উয কমঠায ব্রন়েন্ত্রণ ফজ্া়ে দযমে ফা দগানী়ে  একমিটি়ো ফাব্রণব্রজ্যক ফযফাম়েয
অনুযণ কময এফিং দকাব্রবড-19 িাযা প্রিেবামফ েব্রতিস্থ দদগুব্ররমক ফাদ ব্রদম়ে তামদয ‘গতানুগব্রতক
ফযফাম়েয উমমাগী’ দ্ধব্রতমত কাজ্ কযা িাব্ররম়ে মামে। াভব্রিকবামফ লুধ ব্রপমক ব্রফশ্বফযাী বাগাবাব্রগ
কযমত  দকাব্রবড-19 স্বাস্থয প্রমুব্রি উত্াদন  যফযাময ভাো ফৃব্রদ্ধমত া়েতা কযমত আইব্র,
প্রমুব্রি এফিং দডটায স্বপ্রমণাব্রদত অফদানমক উত্াব্রত কযায রমেয প্রণীত ডাব্লুএইি দকাব্রবড-19
দটকমনারব্রজ্ অযামে ুর (ব্র-টযা) উমদযামগয ামথ পাভোব্রউটিকযার ইন্ডাব্রষ্ট্রগুমরা জ্ব্রড়ত মত িাইমে
না।

দকাব্রবড-19 ব্রিব্রকত্ায জ্নয অনযতভ ম্ভাফয লুধ দযভব্রডব্রবায প্রস্তুমতয জ্নয কভমে 70.5
ব্রভব্রর়েন ভাব্রকেন ডরায যকাব্রয তব্রফর প্রাব্রপ্ত মে, পাভোব্রউটিকযার কমোমযন ব্রগব্রর়েড কম়েকটি
দজ্মনব্রযক দকাম্পাব্রনয ামথ দগান ব্রিাব্রেক িু ব্রি স্বােয কমযমে দমোমন ব্রফমশ্বয প্রা়ে অমধেক ভানুলমক
এয রাইমি প্রাযতায দেে দথমক ফাদ যাো ম়েমে।
পাভোব্রউটিকযার কমোমযনগুব্ররয াম্প্রব্রতক এই আিযণগুমরা দথমক দফাঝা মা়ে দম, তামদয একমিটি়ো
অব্রধকায  ীব্রভত দস্বোমফী কমভেয উয ব্রনবে য কময থাকাটা ব্রফশ্বজ্ুমড় িরা অব্রতভাযীযয ভাধান
ন়ে। যকাযগুমরামকই ভূর বূ ব্রভকা িণ কযমত মফ এফিং জ্নস্বাস্থয যোয এফিং ফায জ্নয লুমধয
ফযফস্থা ব্রনব্রিত কযায তামদয ভূর দাব্র়েত্ব ারন কযমত মফ। বাযত এফিং দব্রেণ আব্রিকায ভকুমপয
প্রস্তাফটি আন্তজ্োব্রতক স্তময একটি ফাস্তফেত দমে িমণয ভাধযমভ যকাযগুমরামক ঐকযফদ্ধ ম়ে
জ্নস্বাস্থয, ব্রফশ্ব িংব্রত, এফিং নযা়েেত অব্রবগভযতায মে দাাঁড়ামনায জ্নয একটি গুরুত্বূণে ুমমাগ এমন
ব্রদম়েমে মা আইব্র  প্রমুব্রিগত ভযাগুমরামক ব্রেব্ররত প্রমিষ্টা়ে ভাধামনয জ্নয একটি স্ব়েিংব্রি়ে 
দ্রুত ভাধান এমন ব্রদমত াময।
আভযা কীবাত্রফ জানফ কম, কভধাম্পত্রদয একত্রিটিো দখরত্রক যাবূত কযত্রর তা ক্ষিক্ষকত্া
যঞ্জাভগুক্ষরত্রত অক্ষবগভযতা ফাডাত্রত ােতা কযত্রফ? অতীত কথত্রক আভযা কী ক্ষখত্রত াক্ষয?
ব্রফ ফেয আমগ, দমটমন্টয একমিটি়ো দেমরয কাযমণই এইিআইব্রব ব্রিব্রকত্ায লুধগুমরায দাভ ব্রতনগুণ
দফমড় ব্রগম়ে এক ফেমযয জ্নয এক ফেমযয লুমধয জ্নয ভাথাব্রেু েযি দাাঁব্রড়ম়েব্রের 10,000 ডরায। এই
লুধগুব্ররয জ্নয দকাম্পাব্রনগুমরা ইোকৃ তবামফ দম িড়া দাভ যামে তায ফয়ে ফন কযমত না াযায
কাযমণ ব্রফশ্বজ্ুমড় অমনক ভানুল ভাযা দমমত াময। দব্রেণ আব্রিকা এফিং ব্রফমশ্বয অনযানয দদম, দযাগীমদয
কভেকাে, নাগব্রযক ভাজ্ এফিং স্বাস্থয-অব্রধকায দগাষ্ঠীগুব্রর  লুধ প্রাযতায আমদারন শুরু ম়েমে
দমোমন ফাাঁিায জ্নয মামদয লুধ দযকায দইফ দরাকজ্ন লুধ ব্রপ যকামযয ব্রনব্রি়েতায ব্রফমে
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দাাঁব্রড়ম়েব্রের। এমত কাজ্ ম়েমে। এই লুধগুব্রর ব্রনম়ে দকাম্পাব্রনগুমরা একমিটি়ো দেরদাব্রযত্ব যাবূ ত কময
এফিং দজ্মনব্রযক উত্াদন  প্রব্রতমমাব্রগতা গমড় দতারায ভাধযমভ, মযয দমক অযাব্রন্টমযমরাবাইযার
লুধগুব্ররয দাভ 99% কমভ ব্রগম়েব্রের, মা 2019 ামর এইিআইব্রবমত আিান্ত 25 ব্রভব্রর়েন দরামকয
ব্রিব্রকত্া ুব্রফধা ফৃব্রদ্ধ কমযব্রের।
দকাব্রবড-19 ভাভাযী ব্রনম়ে আজ্মকয ব্রযব্রস্থব্রত একই যকভ। অব্রতভাযী াভরামত দদগুব্রর মতই
প্রম়োজ্নী়ে ব্রিব্রকত্া যঞ্জাভগুব্ররমত অব্রবগভযতা ব্রনব্রিত কযায জ্নয ব্রভব্রভ োমে, আভযা
পাভোব্রউটিকযার ইন্ডাব্রষ্ট্রগুব্ররয ব্রদক দথমক ততই গতানুগব্রতক ফযফাব্র়েক ন্থা অফরম্বমনয নীব্রত দদেমত

াব্রে। মব্রদ টিআযআইব্রএ ভকুমপয প্রস্তাফ অনুমভাব্রদত ়ে, তমফ এটি দকাব্রবড-19 ব্রিব্রকত্া যঞ্জাভ
এফিং প্রমুব্রিগুব্ররমত অব্রবগভযতায অব্রত প্রম়োজ্নী়ে ধাযায ূিনা কময দকাব্রবড-19 অব্রতভাযীয প্রব্রত
দদগুব্ররয াড়া প্রদামনয দেমে একটি ফড় ধযমনয ইব্রতফািক িংমকত ব্রমমফ দদো ব্রদমত াময।
ককউ ককউ ফত্রর থাত্রকন কম, ককাক্ষবড-19 যঞ্জাত্রভয জনয আইক্ষ ককাত্রনা ভযা নে। একথা তয ত্রর
ভকুত্রপয প্রত্রোজন কী?
আভযা এই দাব্রফয ামথ একভত নই। অতীত অব্রবজ্ঞতা এফিং ফতে ভান কভেকাে উব়েটি ুস্পষ্টবামফ দদো
দগমে দম, বযাকব্রনগুব্রর  দকাব্রবড -19 এয প্রব্রত াড়া প্রদামনয জ্নয প্রম়োজ্নী়ে কামেকয
যঞ্জাভগুব্ররমত ব্রফশ্বফযাী ভতাূণে অব্রবগভযতা ব্রনব্রিত কযায দেমে আইব্র একটি িযামরঞ্জ ব্রমমফ দদো
দদ়ে।
গত কম়েকভাম ব্রিব্রকত্া দফা প্রদানকাযী এফিং যকাযগুব্রর লুধ, ভাস্ক, দবব্রন্টমরটয বারব এফিং
দটব্রস্টিং ব্রকমটয ব্রয-এমজ্মন্টয ব্রফলম়ে দেমে আইব্র ফাধায েুেীন ম়েমে। দদগুব্ররমত দযভব্রডব্রব্রবয িংকট
দদো ব্রদমে, মা ফযাকবামফ দমটন্ট কযা ম়েমে তমফ এভনবামফ রাইমি কযা ম়েমে দমোমন দকফরভাে
ীব্রভত িংেযক দদম দজ্মনব্রযক যফযাময অনুভব্রত দদ়ে ম়েমে। এোড়া, আব্রফষ্কামযয অমো়ে থাকা
দকাব্রবড-19 বযাকব্রমনয জ্নয একাব্রধক দমটন্ট দাব্রের কযা ম়েমে, উদাযণস্বরূ, বযাকব্রন আব্রফষ্কামযয
জ্নয দভাদযানা কতৃে ক ফযফহৃত mRNA প্রমুব্রিয জ্নয 100টিয দফব্র দমটন্ট দাব্রের কযা ম়েমে। মব্রদ
দভাদাযনা ম্প্রব্রত দ ালণা কমযমে দম, ভাভাযী িরাকারীন তাযা তামদয দমটন্টগুব্রর প্রম়োগ কযমফ না এটিই একভাে বযাকব্রন কমোমযন মাযা এতদূয মেন্ত োড় ব্রদম়েমে - একটি গুরুত্বূণে দমটন্ট ব্রফমযামধ
দময মা়োয ময এফিং তামদয mRNA বযাকব্রন এয দমটন্ট আমফদমনয দেমে প্রাপ্ত ভাব্রকেন মুিযাষ্ট্রী়ে
দপডামযর তব্রফমরয ব্রফল়েটি প্রকা কযমত ফযথে ়োয মযই দকাম্পাব্রনটি এই কাজ্ কমযমে। দমটন্ট
প্রম়োগ না কযায ূমফেয প্রব্রতশ্রুব্রত অনুযণ কযায াাাব্র দভাযদানা-দক অফযই প্রম়োজ্নী়ে প্রমুব্রি,
দডটা এফিং দনা-াউ  ভস্ত আইব্র দ়োয মফ, মামত অনযানয উৎাদনকাযীযা এই ম্ভাফয জ্ীফন
যোকাযী বযাকব্রনগুব্ররয উত্াদন ফাড়ামত াময। পাইজ্ায/ফাম়োএনমটক  অমনক দকাব্রবড-19
বযাকব্রন উন্ন়েনকাযী ব্রফশ্বফযাী উত্াদন েভতা ফৃব্রদ্ধ  যফযা েভ কযমত আইব্র-ুযব্রেত
প্রমুব্রিগুব্রর রাইমি ফা স্তান্তয কযায ব্রফলম়ে দকান দমে িণ কমযব্রন।

এভএএমপয একটি প্রব্রতমফদমন দদো দগমে দম, দমটন্টগুব্রর ব্রনউমভাকক্কার কনজ্ুমগট বযাকব্রন (ব্রব্রব্রব)

এফিং ব্রউভযান দব্রমরাভা বাইযা (এইিব্রব্রব) বযাকব্রমনয ভমতা নতু ন বযাকব্রনগুব্ররয াশ্র়েী ভূমরযয
িংস্কযণগুব্ররমত অব্রবগভযতায দেমে ভাযাত্মক হুভব্রক ৃব্রষ্ট কমযমে। প্রব্রতমফদমন বযাকব্রন ব্রমপয
অব্রতভাো়ে দমটব্রন্টিং দকৌর ম্পব্রকেত একটি িংব্রেপ্তায প্রদান কযা ম়েমে এফিং প্রাথব্রভক গমফলণা,
প্রাথব্রভক উকযণ, বযাকব্রমনয গঠমনাাদান  ণয িু ড়ান্তকযণ দথমক শুরু কময টিকাদামনয ভ়েূব্রি
টিকাদামনয দ্ধব্রত মেন্ত  বযাকব্রন আব্রফষ্কামযয ুমযা প্রব্রি়োজ্ুমড় িা়ো ম়েমে এভন দমটন্টগুব্রর
নাি কময দদব্রেম়েমে। এই ভাভাযীমত এই ধযমনয যীব্রতনীব্রত  অব্রবজ্ঞতাগুব্ররয ুনযাফৃব্রত্ত ়ো উব্রিত
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ন়ে কাযণ তামত বব্রফলযমত দকাব্রবড-19 বযাকব্রনগুব্ররয উরব্ধতা  ফেজ্নীন অব্রবগভযতা ব্রফরব্রম্বত
মফ।
কদগুক্ষর মখন জনস্বাত্রস্থযয কিত্রে ইক্ষতভত্রধযই টিআযআইক্ষএ নভনীেতা ফযফায কযত্রত াত্রয কত্রিত্রে
ভকুত্রপয দযকায কী?
ভকুপ এফিং ব্রফদযভান টিআযআইব্রএ নভনী়েতা াযস্পব্রযক একমিটি়ো ন়ে।
ব্রকেু আইব্র ব্রফধান ভকুপ কযায প্রস্তাফটি একটি তাত্েব্রণক, উন্মুি এফিং স্ব়েিংব্রি়ে বফব্রশ্বক ভাধান
প্রস্তাফ কময মা উত্াদন  যফযা উন্ন়েন  ফৃব্রদ্ধমত ব্রনযফব্রেন্ন মমাব্রগতায অনুমভাদন দদ়ে এফিং
ব্রেব্ররতবামফ কর দদময মে ব্রেব্ররতবামফ বফব্রশ্বক িযামরঞ্জমক যাব্রয দভাকামফরা কযা ম্ভফ ়ে।
দদগুমরায মে ফাধযতাভূরক রাইমি প্রদান এফিং একমিটি়ো অব্রধকামযয দেমে ফযব্রতিভীকযণ ফা
ীভাফদ্ধতা স্থান  জ্নস্বামস্থযয ুযোয জ্নয টিআযআইব্রএ নভনী়েতায ফযফায িাব্ররম়ে মা়ো
উব্রিত। তমফ, জ্াতী়ে মোম়ে আইব্র ফাধা দভাকামফরায জ্নয নভনী়েতা ফযফায কযায ভ়ে "মক ফাই
দক" ফা "মপ্রাডাট ফাই দাডাট" দ্ধব্রতয প্রম়োজ্নী়েতা ভাভাযীয ভ়ে ীভাফদ্ধ মত াময। ব্রকেু
ব্রকেু দদ তামদয জ্াতী়ে আইনগুব্ররয দেমে ীভাফদ্ধতায ভুমোভুব্রে ়ে, তামদয ফাব্রণজ্য অিংীদাযমদয
িাযা িাময েুেীন ়ে, ফা দ্রুত এফিং কামেকযবামফ ভাভাযী িরাকারীন টিআযআইব্রএ নভনী়েতা
প্রম়োগ কযায জ্নয ফযফাব্রযক এফিং প্রাব্রতষ্ঠাব্রনক েভতায

াটব্রত থামক।

এই াধাযণ িযামরঞ্জগুব্ররয ভুমে, এফিং ব্রফশ্বফযাী অব্রবগভযতায ুব্রফধা প্রদামনয মে পাভোব্রউটিকযার
ইন্ডাব্রষ্ট্রগুমরা দথমক ব্রন়েব্রভতবামফ ব্রফশ্বফযাী কবামযজ্  অ-একমিটি়ো রাইমি ব্রদমত অস্বীকৃ ব্রত জ্ঞামনয
দপ্রব্রেমত দদেমর যকাযগুমরায মে এই বফব্রশ্বক িংকট দভাকামফরা়ে ঠিক একই কাজ্ কযা জ্রুব্রয মা
তাযা কমযব্রের প্রা়ে 20 ফেয আমগ এইিআইব্রব/এইড ভাভাযীয ভম়ে টিআযআইব্রএ িু ব্রি 
জ্নস্বাস্থয ব্রফলম়ে দদাা দ ালণায আতা়ে এফিং বাযত  দব্রেণ আব্রিকায এই মুগান্তকাযী দমেমক
ভথেন কযা উব্রিত।
আইক্ষ ফাধায ভাধাত্রনয জনয "ত্রক ফাই কক" এফং "ত্রপ্রাডাট ফাই কপ্রাডাট" দ্ধক্ষতয উয
ক্ষনবথয কযায ীভাফদ্ধতা:
1. দকাব্রবড-19

ড্রাগ,

বযাকব্রন

দযাগ

ব্রনণে়ে

উন্ন়েন

দ্রুত

ব্রফকব্রত

মে

আয

তাই

রেযভাোয জ্নয একটি ফা দুটি ব্রনব্রদেষ্ট ণয ব্রনফোিন কযা দদগুব্ররয মে িযামরব্রঞ্জিং।
2. দদগুব্ররয ব্রতযকামযয বফব্রশ্বক প্রব্রতব্রি়ো অজ্েমনয জ্নয উত্াদন  যফযাময েভতামক
মমাব্রগতা এফিং দ়োয কযায ফযফাব্রযক প্রম়োজ্ন যম়েমে। মেন কাাঁিাভার, উাদান ফা
যামকব্রজ্িং উকযণ  দকান মণযয জ্নয প্রম়োজ্নী়ে দম দকান অিংময তাত্েব্রণক
উত্াদন েভতায অবাফ মট, তেন শুধুভাে একটি দদম দকামনা একটি মণযয আইব্র
ফাধা অাযণই মমথষ্ট মফ না। দম কর দদ প্রম়োজ্নী়ে উকযণ এফিং মন্ত্রািং উত্াদন
কযমত াময তামদয মে একমিটি়ো ভুি থাকায ব্রফল়েটি ব্রনব্রিত কযা দযকায মামত তাযা
প্রম়োজ্মনয ব্রবব্রত্তমত ব্রনেযিা়ে যপতাব্রন কময অনযানয দদগুব্ররমক ভথেন কযমত াময।
দতভব্রন, দমফ দদময মে ব্রপব্রনড দপ্রাডাট উৎাদমনয েভতা যম়েমে তামদয মে
ব্রনব্রিত কযা দযকায দম, প্রম়োজ্মন অনয দম দকান দদম তামদয ণয যপতাব্রন কযায
দেমে দকান ফাধা থাকমফ না। দকাব্রবড-19 এ কামেকযবামফ াড়া ব্রদমত একটি ব্রেব্ররত 
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বফব্রশ্বক ভাধান প্রম়োজ্ন মা জ্াতী়ে মোম়ে আইব্র ফাধা দভাকামফরায ীভাফদ্ধতা কাটিম়ে
উঠমফ মামত দদগুব্রর উত্াদন  যফযাময েভতাগুব্ররমত াযস্পাব্রযক মমাগীতা 
অফামধ দ়োয কযমত াময।
3. 31ফযফা়ে অনুমেমদয অধীমন ফাধযতাভূরক রাইমমিয ব্রফদযভান ফযফস্থাগুমরামত এফিং
টিআযআইব্রএ িু ব্রিয 31 অনুমেমদ আঞ্চব্ররক  দ্ধব্রতগত ব্রফব্রধব্রনমলধ যম়েমে দমোমন
দপ্রাডাট ফাই দপ্রাডাট ফাধযতাভূরক রাইমি প্রদামনয যীব্রত যম়েমে মা একটি জ্টির প্রব্রি়ো
এফিং দটিমত দদগুব্ররমক মমাব্রগতা কযা কঠিন ম়ে মড়।
a. 31 অনুমেমদ দক-ফাই-দক ব্রবব্রত্তমত ফাধযতাভূরক রাইমি জ্াব্রয কযা ম়েমে এফিং
ভূরত দদী়ে ফাজ্াময যফযাময জ্নয একেেবামফ ফযফহৃত ়ে, মায পমর
উত্াদনীর দদগুব্ররয প্রম়োজ্নভমতা যপতাব্রনয ীভাফদ্ধতা যম়েমে।
b. অনুমেদ 31ফযফা়ে অনুমা়েী এটি আফযক দম ফাধযতাভূরক রাইমমিয অধীমন
উত্াব্রদত  যপতাব্রন ়ো দম দকান ণয ব্রনব্রদেষ্ট যামকব্রজ্িং এফিং ব্রযভাণ ব্রদম়ে
ব্রিব্রিত কযা দমমত াময, মা দকাব্রবড-19 এয প্রমে অপ্রম়োজ্নী়ে ব্রফরমম্বয কাযণ
টামত াময দমোমন দদগুব্ররমক ব্রিব্রকত্া যঞ্জাভগুব্ররমত জ্রুব্রয অব্রবগভযতা
প্রম়োজ্ন।
এভএএমপয এই ফযফস্থায অধীমন লুধ দকনায দিষ্টা কযায অব্রবজ্ঞতা দথমক প্রভাব্রণত ম়েমে
দম ব্রন়েভগুব্রর ব্রনমযাধকবামফ জ্টির এফিং এমত ত্বযাব্রিত ফা বফব্রশ্বক ভাধামনয থ দনই।
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