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সংস্থান দুর্ লভ শহুরে প্রেক্ষাপরে সঙ্কে কারর্ বা জরুেী েতিক্রিযা চর্াকার্ীন সমরয নজেদাতে, িরযেে সিেিা 

েতিপাতদি কো এবং সমতিি তনযন্ত্ররেে জনে েযুক্রি বেবহারে জতিি মূর্ সমসোগুরর্া তনরয ভারর্াভারব তবরবচনা 

কোে পে এই তবষয সংরক্ষপ প্রসো প্রেো অনুশীর্নগুরর্ারক উরেখ কো হরযরে। শহুরে প্রকাতভে-19 েতিক্রিযারি প্রেো 

সক্ষম েযুক্রিগুরর্ারক তকভারব বেবহাে কো হরযতের্ এবং িাে পাশাপাতশ মহামােীে সারপরক্ষ সাধােেি বেবহৃি 

বাস্তবাযরনে পদ্ধতিগুরর্া তকভারব েভাতবি হরয তের্ এই সমস্ত তকেু পেীক্ষা করে আমো অরনক অতভজ্ঞিা অজলন 

করেতে। স্মােল তসটে অয লাৎ আধুতনক শহে আতকলরেকচাে প্র ারি প্রিার্াে সময প্রো  তনযন্ত্রে হরে একটে দীর্ লকার্ স্থাযী 

তবরবচে তবষয, এবং িাে সারয মানতবক কম লকাণ্ডগুরর্া িমশ তেক্রজোইজে রুরপ পতেেি হরয চরর্রে। িরব প্রকাতভে-

19 সারপরক্ষ  ৃহীি েতিক্রিযা দরুে শহরেে কাঠারমা টঠক প্রকমন হওযা উতচি িা তনরয অরনক পেস্পে েতিদ্বন্দ্বী 

তবচােধাো ও মিামি সামরন এরসরে। যতদ অনোনে মানতবক েসরে বেবহৃি তবসিৃ্ি ধেরেে েযুক্রি-তভতিক 

েতিক্রিযাগুরর্ারক  েে কো হয িাহরর্ এো িাে খুবই স্বাভাতবক পতেেতি। এই কল্পনাগুরর্াে এক হারি েরযরে েযুক্রি 

চাতর্ি, প্রকন্দ্রীভূি ও নজেদাতেমুখী ন ে শাসন বেবস্থাে বাস্তবাযন কোে আকাঙ্খা এবং অপে হারি েরযরে সংস্থা, 

প্রভািারদে ও শহরেে সেকােরদে কিৃলক েস্তাতবি আেও ‘তমিবেযী উদ্ভাবন’। িরব এো মরন োখা তকন্তু অিেন্ত 

গুরুত্বপূে ল প্রয প্রেো ইরকাতসরেমগুরর্া তকন্তু োক তবদেমান তর্ে-তভতি এবং আয ল-োজননতিক ববষমে প্রযরক অনািমে 

নয এবং েযুি-তভতিক হস্তরক্ষরপে ফরর্ োক তবদেমান ববষমেগুরর্াে অবস্থা আেও খাোপ হরয প্রযরি পারে, 

তবরশষভারব জরুেী অবস্থাে প্রক্ষরে। সিুোং েযুক্রি চাতর্ি জনস্বাস্থে (PH) হস্তরক্ষপ দরুে এগুরর্াে তবষরয উরদ্বর ে 

সৃটি হরি পারে 1) প্রকান ধেরেে েযুক্রিগুরর্ারক উপযুি বরর্  েে কো হয, 2) িারদে বাস্তবাযরনে ফরর্ তক অয লননতিক 

ও সামাক্রজকভারব সুতবধাবক্রিি ন েবাসীরদে জনে অন্তভুলক্রিমূর্ক ফর্াফরর্ে সৃটি হয এবং 3) এক হারি নজেদাতে 

এবং তনযন্ত্রে এবং অপে হারি না তেকরদে স্বাযিশাসরনে মরধে ভােসমে বজায োখা।   

আমারদে ফর্াফর্ এবং সুপাতেশগুরর্ারক ভােিীয সেকারেে স্মােল তসটেজ েকরল্প জতিি নানান শহরেে প্রপৌে 

কিৃ লপক্ষরদে সরে বহু বেে ধরে প্রযৌয সহরযাত িায পতেচাতর্ি  রবষনাে উপে তভতি করে সেবোহ কো হরযরে। এরি 

অন্তভুলি তের্ প্রকাতভে-19 মহামােী শুরু হওযাে করযক মারস আর  এবং সমস্ত সব লজনীন প্রমর্ারমশা প্রোধকরল্প 

র্কোউরনে প্রর্াষো কোে জািীয তসদ্ধান্ত গ্রহরেে পে সমস্ত োসতেক শহে এবং জািীয কিৃলপক্ষরদে সরে কযাবািলা 

এবং িাে পাশাপাতশ েযম বাে তনযন্ত্রে হস্তরক্ষপগুরর্ারক বাস্তবাতযি কোে েয মাস পে শহরেে মূর্ প্রেকরহাল্ডাস লরদে 

সরে তবরেষোত্মক তবরবচনা। এই তবষয সংরক্ষপটে হরে প্রসই সমস্ত শহুরে কিৃলপক্ষরদে জনে অতভরেি যারদেরক 

মহামােী দরুে উপযুি েতিক্রিযা সম্পতকলি পদরক্ষপ গ্রহে কোে দাতযত্ব প্রদওযা হরযরে এবং প্রসইসরে এো প্রসই সমস্ত 

কতমউতনটে তভতিক প্র াষ্ঠীরদে জনে ও উক্রিি যাো প্রো , আয দবু লর্িা এবং আনুষ্ঠাতনক প্রেো কাঠারমাে োতন্তককেরেে 

ক্রেগুে ভাে বহন কেরেন। এরি প্রসই সমস্ত স্থানীয এবং জািীয কিৃলপক্ষরদে এবং কতমউতনটে তভতিক প্র াষ্ঠীরদে আগ্রহ 
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যাকরব যাো অনোনে মানতবক েসরে আধুতনক শহুরে েযুক্রিগুরর্ারক বেবহাে কেরে এবং িা োিা প্রসই সকর্ অনোনে 

PH প্রেকরহাল্ডােরদেও এরি আগ্রহ যাকরি পারে যাো এমন সমস্ত েসরে যুি েরযরে প্রযখারন প্রেোে 

অবকাঠারমাগুরর্া িযে এবং প্রযা ারযার  বেবস্থায ফা াঁক যাকাে কােরে বেয ল হরয দা াঁতিরযরে।    

সারসংক্ষেপ বিক্ষিচনা  

◼ প্রকাতভে-19 সারপরক্ষ গ্রহে েতিক্রিযা তকন্তু তেক্রজের্ েযুক্রি ও তেরযর্ োইম প্রেোে উপে অিেন্ত তনভলেশীর্ 

েরযরে। ভােরিে অতভজ্ঞিাে তভতিরি প্রদখা প্র রে প্রয স্থানীয পয লারয যাওযা অিেন্ত গুরুত্বপূে ল। িরব সমানরুরপ 

অোনার্  প্রেো তসরেম ও বজায োখা গুরুত্বপূে ল প্রযখারন উরিশে হওযা উতচি প্রসই সমস্ত োতন্তক জনর াষ্ঠী প্রক 

অন্তভুলি কো যারদে কারে তেক্রজোর্ তেভাইস, করনতিতভটে পয লন্ত অোরেস প্রনই এবং যাো তেক্রজোর্ভারব স্বাক্ষে 

নন অযবা অযবা একই সারয এমন প্রকানও এরজক্রি প্রক অন্তভুলি কো প্রয শহুরে অবকাঠারমাে পতেকল্পনা তকংবা 

বেবস্থাপনায জতিি েরযরে।  কিৃ লপক্ষরদে সরচিন যাকা উতচি প্রয স্থানীয প্রেো ইরকাতসরেরম তবতভন্ন ধেরেে 

দাতযত্ব এবং প্রেেো সহ একাতধক কাঠারমা এবং কম লকিলা জতিি েরযরে এবং িাে সরে জতিি েরযরে নানান সংস্থা, 

েযুক্রি, উপকেে এবং েক্রিযা প্রযখারন ঝুাঁ তকপূে ল প্র াষ্ঠীগুরর্া তবতভন্ন মাোয সোসতেভারব উপতস্থি েরযরে। সুিোং 

কাঠারমা ও কম লকিলা, সংস্থা এবং েযুক্রিে মরধে সংবদ্ধিা এবং স্পিিাে প্রকন্দ্রীয গুরুত্ব েরযরে।   

◼ জরুেী অবস্থায স্থানীয স্বাস্থে চাতহদাে প্রেতক্ষরি উপযুি পদরক্ষপ গ্রহে কোে জনে দীর্ ল সময ধরে জনস্বাস্থে 

অবকাঠারমারে তবরকন্দ্রীকেে, প্র াপনীযিা বৃক্রদ্ধ এবং অতধকাে সংেক্ষে প্রক বজায োখরি হরব এবং িাে জনে 

উপযুিভারব সংস্থান সেবোহ কেরি হরব। স্থানীয কিৃ লপক্ষরদে প্রসই ধেরেে প্রেো কাঠারমা তনরয তবরবচনা কো 

উতচি যা PH তবরকন্দ্রীকেে, এবং স্থানীযভারব উৎপন্ন প্রেোে প্র াপনীযিা এবং সুেক্ষা এমনভারব সময লন করে যারি 

স্থানীযভারব প্রেো এমন উৎস প্রযরক উৎপন্ন হয যা তনভুলর্িা এবং ধাোবাতহকিাে তদক প্রযরক িাে উপরযাত িা 

তচনরি পারে এবং এো এমন সকরর্ে জনে অোরেসরযা ে হওযা উতচি যাো স্থানীয চাতহরদে প্রেতক্ষরি িাে কায লকে 

উপরযাত িা বুঝরি পারে। বুক্রদ্ধমান তসরেরমে বাস্তবাযরনে জনে অতভজ্ঞ এবং উদ্ভাবনী প্রর্ারকে দেকাে যাো 

পদ্ধতিগুরর্ারক ভারর্াভারব প্রবারঝ এবং যাো িাে বাস্ততবক কায লকাতেিা সহরজ বুঝরি ও তচনরি পােরব। PH 

তবরকন্দ্রীকেরেে সময লন কোে জনে দেকাে েরযরে ওরপন-রসাস ল, স্থানীযভারব চর্মান, স্পি এবং তবশ্বাসরযা ে প্রেো 

প্রক সের্, স্পি এবং পুনরুৎপাদনরযা ে সেঞ্জারমে সারয প্রযৌযভারব বেবহাে কো যারি উন্নতিসাধন পতেমাপ কো 

প্রযরি পারে।     

◼ প্রকাতভে-19 সারপরক্ষ  ৃহীি েতিক্রিযারি অন্তভুলি োষ্ট্র- এবং না তেক চাতর্ি কম লকারণ্ডে সমিয, েচাে এবং 

িরযেে সিেিা েতিপাদরনে জনে েযুক্রিে কায লকে বেবহাে প্রক আনুষ্ঠাতনক এবং অনানুষ্ঠাতনক উৎস প্রযরক 

সেবোতহি প্রেো দ্বাো  ঠন কো হরযতের্। এমন সকর্ জািীয প্রেো নীতি যা েতমিকেরেে েচাে করে এবং 

স্থানীয উদ্ভাবন েরোতদি করে। প্রযরক্ষরে সংকেকারর্ে েতিক্রিযা প্রকরে যাওযাে পরেও উদ্ভাবনগুরর্া তবদেমান 

যারক প্রসরক্ষরে এই কযা তনক্রিি কো অিেন্ত গুরুত্বপূে ল প্রয ‘সমু্মখীন মুহরূিলে চারপ’ কো আপস-মীমাংসা প্রযন 

দীর্ লরমযাদী তস্থিাবস্থায পতেেি না হরয যায।  

◼ এমন সমস্ত উদ্ভাবরনে পদ্ধতিগুরর্ারক েরোতদি কো উতচি যা প্রযন উন্মুিিা, েসােে এবং একটে প্রযৌয ও সম্মি 

দৃটিরকাে তভতিক হয। এরি শুধুমাে ‘োন্ত েযুক্রিে’ উপে তনভলে কোে েরযাজন প্রনই বেং এরি ‘তমিবেযী’ ও 

জা তিক উদ্ভবন ও অন্তভুলি যাকরি পারে। প্রযরক্ষরে জীতবকা এবং সামাক্রজক-সাংসৃ্কতিক েসে উরপক্ষা কো 

হরযরে, প্রসরক্ষরে অসম্পেূ ল বা অকায লকে তসদ্ধান্ত গ্রহরেে কােরে তবরূপ ফর্াফর্ প্রদখা তদরযরে। এো অিেন্ত 

গুরুত্বপূে ল প্রয স্থানীয আধুতনক শহরেে হস্তরক্ষপগুরর্া সামতগ্রক কায লকাতেিা এবং দীর্ লাযু মূর্োযন কোে সময প্রযন 

প্রসই আধুতনক শহরেে সেকােী কমীরদে জরুি এবং িারদে মারঝ সমিয অজলরন বেবহৃি বদনক্রিন েযুক্রিগুরর্াে 

about:blank


স্মার্ট সিটর্জ এবং ক াসিড19:  িারত কেক  জ্ঞাত তকেের সিসিকত কডর্া ইক াসিকেমকের জন্ে সন্সিতাে ট  
প্রধান্ কেখ : জয়েীপ গুপ্ত  j.gupte@Ids.ac.uk  

3 

গুোগুে তনরয যত্নসহকারে তবরবচনা কো হয। েযুক্রিে অোরেসরযা ে ও উরিরশেে জনে উপযুি হওযা অপতেহায ল, 

এবং এোও গুরুত্বপূে ল প্রয িা প্রযন কায লকে এবং সব লবোপী সংস্থা দ্বাো সক্ষম হরয দা াঁিায এবং তনরজও এই 

সংস্থাগুরর্ারক সক্ষম করে প্রিারর্। প্রযখারন তমিবেযী উদ্ভাবরনে স্থাপনা কো হয প্রসখারন িাে পাশাপাতশ কায লকে 

জনস্বাস্থে সংস্থা যাকা জরুতে যা প্রযন বদনক্রিন প্রেো প্রশযাে কোে বাস্ততবিাে উপে তভতি কো হয।    

◼ তমতিি প্রেো পতেরবশগুরর্া (রযখারন আনুষ্ঠাতনক, না তেক প্রনিৃত্বাধীন, অনানুষ্ঠাতনক, তেক্রজোইজ কো এবং 

এনার্  প্রেো একসারয তবদেমান যারক) েকৃিপরক্ষ স্থানীয প্রেোে সাময লে, সামতগ্রকভারব েমাে-তভতিক নীতি 

তনধ লােে এবং স্থানীয সেকােী পতেচার্না প্রক আেও মজবুি করে প্রিার্াে জনে েচুে সরুযা  সেবোহ কেরি পারে, 

যা দরুে কতমউতনটে চাতহদাে েতি েতিক্রিযাশীর্িাে বৃক্রদ্ধ হরি পারে, তেরপাটেলং উন্নি হরি পারে এবং নীতি, 

কম লপতেকল্পনা, পতেকল্পনা ও েকল্পগুরর্াে েতি সহ-অতধকারেে ভাবনাে সৃটি উন্নি হরি পারে। সাময লে মজবিু 

করে প্রিার্াে তবতভন্ন কম লকাণ্ড তনরয তবরবচনা করুন, যাে মরধে অন্তভুলি েরযরে জািীয শহুরে তশক্ষে মি, যা তভন্ন 

প্রেেো কিৃ লক েরোতদি সমস্ত সেকােী স্তে ও তভন্ন কাঠারমা ও কম লকিলারদেরক একজেু কেরি পারে এবং 

িারদেরক প্রেো পতেরবরশে েতি তনরজে অবদান তদরি ও িাে সারয যুি হরি েরোতদি কেরি পারে। সাধােেি 

েতশক্ষে সম্পতকলি বেয ও পতেবিলরনে েতি েতিরোরধে মাো হ্রাস হয যখন এমন ধেরেে েযুক্রি বেবহাে কো হয 

যা প্রর্ারকো ইতিমরধে জারনন এবং যাে বেবহারে িাো সহজ প্রবাধ করেন।     

◼ স্থানীয প্রেো কম ল পতেকল্পনা এবং মাতি-রেকরহাল্ডাে প্রেো প্রজারেে মাধেরম জািীয প্রেো-পতেচার্নাে মান প্রক 

সময লন েদান কোে কযা তনরয তবরবচনা করুন িরব এো অিেন্ত গুরুত্বপূে ল প্রয এমন সকর্ পতেকল্পনা ও প্রজারে 

প্রযন কতমউতনটে তভতিক প্র াষ্ঠী এবং না তেক সমাজ প্রযরক সুস্পি উপস্থাপনা যারক। তবতভন্ন প্রপৌে তবভার ে মরধে 

সমিয স্থাপরনে জনে শহরেে প্রেো অতধকােী এবং িারদেরক টেমরক অপতেহায ল অংশ তহরসরব  েে কো উতচি, 

এবং েকৃিপরক্ষ িাো হরে জরুেী জনস্বাস্থে েতিক্রিযাে একটে মূর্ অংশ, যা আবাে তবস্িৃি মানতবক এবং দুরয লা  

েস্তুতিে প্রক্ষরে তনরজে অবদান তদরয যারক। িারদেরক পূব লানুমাতনি কোে জনে েতশতক্ষি কো উতচি প্রয সকর্ 

প্রেো তসরেরম িমবধ লমান বৃক্রদ্ধ হরব। িাো প্রেো েবিাে ভূতমকা অবর্ম্বন কেরি পারেন এবং কতমউতনটে ও বহু 

নীতি তনধ লােকরদেরক প্রেো তনভলেশীর্ তসদ্ধান্ত সময লন তসরেরম অন্তভুলি কেরি পারেন।   

◼ শহরেে না তেকরদে েকৃিপরক্ষ েযুক্রিগুরর্াে স্রিা, স্থপতি এবং সাতর্শকােী হওযা উতচি। নানান আন্তজলাতিক 

উদাহেে আরে, প্রযমন ধরুন বারস লরর্ানা, আমোেোম এবং প্রহর্তসক্রঙ্ক শহরে DECIDIM এবং DECODE েকল্প 

প্রযখারন শহরেে প্রেো ইরকাতসরেম এবং তেক্রজোর্ অবকাঠারমাে পতেকল্পনা এবং বাস্তবাযরন প্রসখানকাে 

না তেকরদে একটে অয লপূে ল ভূতমকা তের্। তবরশষভারব, DECODE েকল্প প্রেো ট্রাে এবং প্রেো কমরিে মিন নিুন 

তনযন্ত্ররেে মরের্ এবং নিুন তবরকন্দ্রীভূি এবং প্র াপনীযিা-উন্নিকেে সেঞ্জারমে পতেচার্না করেরে যা 

বেক্রিতবরশষরক প্রসই তনযন্ত্রে প্রদয যাে তভতিরি িাো তনব লাচন কেরি পারেন প্রয িাো িারদে বেক্রি ি প্রেো 

প্র াপনীয োখরি চান নাতক জন কর্োরেে উরিরশে িা প্রশযাে কেরি চান।    

প্রসঙ্গ এবং পদ্ধসত  

তনম্ন ও মধেম আরযে প্রদশগুরর্ারি একাতধক এবং মাোতিতেি দুরয লা  সম্পতকলি ক্ষতিগ্রস্তিা তকন্তু িারদে শহুরে 

জনসংখোরক িমবধ লমানভারব েভাতবি কেরি যারক।1 এই েসরে, তেক্রজোর্ েযুক্রি তকন্তু ‘আধুতনক না েবারদে’ 

েধান চার্ক েরযরে এবং শহুরে বাতসিারদে জীবরনে গুেমান এবং কর্োে উন্নি কোে উরিশে এই েযুক্রি িরযে 

গুরুত্বপূে ল ফা াঁকগুরর্ারক পূেে কোে জনে একটে নমনীয এবং েতিক্রিযাশীর্ মাধেম সেবোহ করেরে।2 জতিি 

কতমউতনটেগুরর্াে প্রনেওযাকল নমনীযিা এবং চাতহদা সম্পতকলি েভাবেবেিা দরুে তবতনরযার ে মাো বৃক্রদ্ধ হরযরে এবং 

নীতি সম্পতকলি অগ্রাতধকােগুরর্ারক পুনোয নিুনভারব  ঠন কো হরযরে যাে ফরর্ আধুতনক ন েবারদে বাস্তবাযন 

আেও দ্রুি  তিরি এত রয প্র রে।3 তবশ্ববোপী, স্মােল ন েবাদ েযুক্রিগুরর্ারক তিনটে তনতদলিভারব বেবহাে কো হরযরে – 
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তবদেমান নয এমন ধেরেে পতেরষবাগুরর্ারক সেবোহ কোে 

জনে, োক তবদেমান পতেরষবাগুরর্ারক উন্নি কো তকংবা 

িারদে মরধে একটে সূে স্থাপন কোে জনে, বা পূরব ল অোপে 

তহরসরব  েে ক্রিযাকর্াপগুরর্ারক পতেচাতর্ি কোে জনে। 

ফর্স্বরূপ, সামাক্রজক এবং আতয লক কর্োরেে মূর্ দায-দাতযত্ব 

এখন প্রবসেকােী খাি েযুক্রি সেবোহকােী, েরযা কােী 
এবং করপ লারেশরনে ( তন ম) কারে হস্তান্ততেি হরযরে যাো 

তনরজ িারদে প্রশযােরহাল্ডােরদে কারে দাযবদ্ধ আে িাে 

পাশাপাতশ এমন অোর্ তেদরমে কারে দাযবদ্ধ যা তনরজ 

কারো কারে দাযবদ্ধ নয, যতদও এই সিাগুরর্ারক জািীয 

অয লবেবস্থা (পাবতর্ক তফনাি) এবং োষ্ট্রীয েতিষ্ঠান কিৃলক 

উরেখরযা েভারব অয লর্তি প্রদওযা হরযরে। 4 এো তকন্তু 

এখনও স্পিভারব জানা প্রনই প্রয এই পতেবিলন দরুে তক 

আেও অন্তভুলক্রিমূর্ক ফর্াফর্ এবং তস্থতিস্থাপকিা প্রদখা তদরযরে নাতক োক তবদেমান ববষমেগুরর্াে অবস্থায আেও 

অবনতি প্রদখা প্র রে।    

প্রকাতভে-19 দরুে প্রদখা প্র রে প্রয PH (জনস্বাস্থে) সম্পতকলি জরুেী অবস্থায শহুরে এর্াকাগুরর্ারি তবদেমান  স্থাতনক 

এবং অবকাঠারমা ি ববষমেগুরর্াে গুরুত্ব উরেখরযা েভারব হ্রাস হরয যায। 4 মহামােী দরুে তেক্রজোর্ 

েতিক্রিযাগুরর্ারক পা াঁচটে তবতভন্ন খরণ্ড তবভি কো প্রযরি পারে:  

1. কায লকে ও দক্ষ কন্ট্োি প্রট্রতসংরযে জনে সমাধান, প্রো  সম্পতকলি িযে তেরপােল কোে তচোচতেি তসরেরমে িুর্নায 

সংিমরেে তবস্তাে প্রোধকরল্প আেও দ্রুি  তিরি ট্রোক কোে জনে উপযুি পদরক্ষরপে বাস্তবাযন;  

2. পেীক্ষা এবং দুরয লা  েতিক্রিযাশীর্ সাময লে যারি তচতকৎসামূর্ক সেঞ্জাম, পেীক্ষা এবং েতিেক্ষামূর্ক সেঞ্জাম উন্নি 

কো প্রযরি পারে, িাে অতভরজাতযি কো প্রযরি পারে তকংবা প্রযা ারনে উরিরশে িারি অয ল তবতনরযা  কো প্রযরি 

পারে;  

3. োক সিকলিা এবং নজেদাতেে তসরেম; মহামােী সম্পতকলি েক্রিযাে মানতবক তদরক প্রকাযারেন্ট্াইন এবং সামাক্রজক 

তনযন্ত্রে প্রক গুরুত্বপূে ল িত্ত্ব তহরসরব  েে কো; এবং  

4. টেকা, েশমন এবং তচতকৎসা সম্পতকলি প্র ারবষোয েযকু্রি ি উন্নতিসাধন।4  

ভােরিে অতভজ্ঞিাগুরর্া তকন্তু উপকােী পরযন্ট্ অব প্রেফারেি প্রকননা এগুরর্া একটে সংস্থান দুর্ লভ এবং অতনক্রিি 

অবকাঠারমা ি েসরে েযুক্রি প্রমািারযন কোে উদাহেে সেবোহ করে। এই সংতক্ষপ্ত তববেনী েস্তুিকরল্প, আমো 

ভােরিে চােটে শহরেে (রকাতচ, প্রচন্নাই, প্রভাপার্ ও সুোি) প্রেো প্রেকরহাল্ডাে এবং শহুরে স্থানীয কিৃ লপক্ষরদে 

বোপকভারব তনেীক্ষে করেতে।   

শিকরর ন্াম শিকরর জন্িংখো (জন্গণন্া 

2011) 

অবস্থান্  

প্রকাতচ  6,01,574 প্রকোর্া, দতক্ষে ভােি 

প্রচন্নাই  46,81,087 িাতমর্ নােু, দতক্ষে ভােি 

প্রভাপার্ 17,95,648 মধে েরদশ, মধে ভােি  

‘স্মােল আেবাতনজম’ হরে শহুরে স্থান, নিুন েযুক্রি এবং 

অবকাঠারমাে ভতবষরিে একটে নিুন ন ে নকশাে 

ইন্ট্ােরসকশন। ‘স্মােল তসটেগুরর্া’ স্থাতযত্ব, সুেক্ষা, দক্ষিা এবং 

সুতবধাে র্রক্ষে অবদান োখাে সম্ভাবনা সেবোহ করে। স্মােল 

তসটেে জনে বহু েতিদ্বন্দ্বী নকশাে পতেকল্পনা েরযরে। 

েযুক্রি িভারব উন্নি শহুরে শাসন বেবস্থা তকন্তু িৃেমূর্ স্তে এবং 

মানব-রকক্রন্দ্রি পদ্ধতি গ্রহে কেরি পারে যারি না তেকো 

তনযতন্ত্রি কেরি পারেন প্রয প্রকান প্রেো সংগ্রহ কো হরব, িা 

প্রকান উরিরশে সংগ্রহ কো হরব অযবা িাো একটে তভন্ন শাসন 

বেবস্থা গ্রহে করে নজেদাতে (সাতভলরর্ি) প্রক অগ্রাতধকাে তদরি 

পারেন প্রযখারন কৃক্রেম বুক্রদ্ধমিা তসরেমগুরর্া পুতর্রশে জনে  

‘পোনঅপটেক’ নজেদাতে সাময লে সেবোহ করে। গুরুত্বপূে ল কযা 

হরে প্রয, শহেগুরর্ারি তসদ্ধান্ত গ্রহেকরল্প বেবহৃি  প্রেোরি 

তকন্তু প্রসই শহেগুরর্ারি োক তবদেমান কাঠামা ি ববষমে প্রদখা 

তদরি পারে, এবং িাই এই প্রেোে বেবহারে গ্রহে তসধারন্তে ফরর্ 

দ্রুি  তি প্রি এবং বোপকভারব স্বযংক্রিয েক্রিযাগুরর্াে মাধেরম 

হযরিা আেও ববষমে প্রদখা তদরব। 
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সুোি  44,62,002 গুজোে, উিে পক্রিম ভােি  

কডর্া সবক ন্দ্রী রণ এবং স্থান্ীয় প্রসতষ্ঠাকন্র উপর সবশ্বাি 

শহরে তকন্তু ন েীয সংকেকার্ীন েতিক্রিযা গ্রহরেে জনে তবশ্বাস এবং পােস্পতেক তনভলেিাে প্রনেওযারকলে েরযাজন 

হয যাে তভতিরি স্থানীয সক্ষমিা সংহি কো প্রযরি পারে। 5 িরব, দ্রুি প্রবর  বদনক্রিন েযুক্রি প্রমািারযন কো দরুে 

তকন্তু মাোত্মক প্রেো-র াপনীযিা র্ঙ্ঘরনে র্েনা র্েরি পারে এবং ফর্স্বরূপ প্রেো, না তেক এবং োরজেে5 মরধে একটে 

নিুন সাময লে তভতিক অন্তঃসম্পরকলে শৃঙ্খর্া স্থাপন হরি পারে, যাে ফরর্ প্রেো এবং স্থানীয শাসন বেবস্থাে মাোত্মক 

প্রর্াকসান হরি পারে।5 সার্ 2010-এ হাইতিরি ভূতমকম্প হওযাে পে প্রযরক একটে মানতবক সঙ্করেে েতিক্রিযা তহসারব 

েযুক্রি স্থাপন কো – তকংবা ‘তেক্রজোর্ মানবিাবাদ’6 – জনতেযিা অজলন করেতের্। িােপে প্রযরক সংঙ্করেে েতিক্রিযা 

তকংবা দুরয লা  েস্তুতিে প্রক্ষরে প্রেো এবং তেক্রজোর্ কাঠারমারি আস্থা ও জবাবতদতহিাে নীতি েরযা  কো একটে মূর্ 

উরদ্বর ে কােে হরয দা াঁতিরযরে। একটে মূর্ উরদ্বর ে কােে হরে তবশার্ পতেমারে উৎপন্ন প্রেোে েক্রিযাজািকেে 

সম্পতকলি অক্ষমিা, প্রকননা সংকরেে সময সাধােেি প্রেো দুর্ লভ অিরর্ও তকন্তু েচুে পতেমারে নানান উৎস প্রযরক 

প্রেো েসােে হওযাে সম্ভাবনা যারক, উদাহেেস্বরূপ, সংকেকারর্ র্েনাস্থরর্ আহি বেক্রিরদে দ্বাো বেবহৃি শেল প্রমরসজ 

সাতভলস (SMS), না তেক, সাংবাতদক, এবং সহাযিা সংস্থারদে কিৃলক সেবোতহি প্রসাশোর্ তমতেযা প্রেোে কােরে তবশার্ 

মাোয প্রেোে তবরেষে কোে েরযাজন হরি পারে6। িরব িযে উৎপাদন ও উপরভা  কেরেন এমন সকর্ প্রর্াক তকংবা 

সংস্থাে সংযুি েকৃতিে কােরে তকন্তু এই ধেরেে প্রেো কাঠারমা অিেন্ত দুব লর্ হয, যা দরুে দ্রুি মাোত্মকভারব ত্রুটে ও 

বেয লিা প্রদখা তদরি পারে।7 সুিোং আিতর্ক েতিক্রিযাে জনে তকংবা উদাহেেস্বরূপ একটে েরযাজনীয পদরক্ষরপে 

বাস্তবাযনকরল্প েরযাজনীয স্থাতনক িরযেে যাচাইরযে জনে ট্রাে মোরনজরমন্ট্ তসরেমগুতর্রক অপতেহায ল বরর্  েে 

কো হয।  

িরব, সব লজনীন বেবহারেে জনে প্রকান ধেরেে প্রেো র্ভে যাকা উতচি এবং প্রসই প্রেো প্রক তকভারব বেবহাে, পুনোয 

বেবহাে, পুনোয প্রকানও নিুন উরিরশে বেবহাে, প্রশযাে বা তর্ঙ্ক কো উতচি িা সম্পতকলি প্রমৌতর্ক েশ্নগুরর্া এবং ট্রাে 

মোরনজরমন্ট্ তসরেম বাস্তবাযনকরল্প পতেচাতর্ি পদরক্ষপগুরর্া তকন্তু তনম্ন এবং মধে-আয প্রদশগুরর্াে েসরে খুবই 

কা াঁচা অবস্থায েরযরে।7  ইতিমরধে, তকন্তু সংকে েতিক্রিযা চর্াকার্ীন স্থানীয সেকাে প্রেো উরদো , এবং প্রেো 

কাঠামাগুরর্ারক ও প্রেো তসরেমগুরর্ারক আেও প্রবতশ সব লবোপী বানারনাে তচোচতেি আকাঙ্খাে মরধে একটে গুরুত্বপেূ ল 

পরোক্ষ সম্পকল েরযরে।   

স্বাস্থে অব াঠাকমাগুকোর সবক ন্দ্রী রণ  

ভােরি, প্রকোর্া তকন্তু প্রকস-োেহাতনে সবরচরয তনম্ন অনুপািগুরর্াে মরধে একটে তেরপােল করেরে। PH  (জনস্বাস্থে) 

অবকাঠামাগুরর্াে তবরকন্দ্রীকেে, অয লাৎ কতমউতনটে তভতিক স্বাস্থে প্র াষ্ঠী এবং োক-তবদেমান স্বাস্থে কমী এবং 

ভর্ানটেযাে প্রনেওযাকল সহ জািীয এবং উপ-জািীয কাঠারমা এবং কম লকিলারদে মরধে সমিয এবং প্রযৌয স্বাস্থে হস্তরক্ষপ 

সেবোহ, একটে মূর্ কােে হরয দা াঁতিরযরে যাে ফরর্ মহামােীে েযম িেে চর্াকার্ীন সমরয েভাব হ্রাস হরযতের্।7 

মহামােী আেম্ভ হওযাে আর  প্রকাতচ (রকোর্া) প্রি মূর্ প্রেো প্রেকরহাল্ডাস লরদে সরে পতেচাতর্ি প্রফাকাস গ্রুপ 

আরর্াচনায, এই কযা স্পিভারব প্রবাঝা প্র রে, প্রয শহুরে তবরকন্দ্রীকেরেে দীর্ ল এবং জটের্ ইতিহারসে কােরে শহুরে 

তবরকন্দ্রীকেে ইতিমরধে প্রেো েশাসতনক েক্রিযা এবং সংস্থাগুতর্রি জনসাধােরেে আস্থা বৃক্রদ্ধ করেতের্ (তচে-x)। 
কু্ষদ্রিম েশাসতনক স্তে প্রযরক  (ওযােল সভা তমটেং) শুরু করে প্রজর্া পতেকল্পনা কতমটেে স্তে পয লন্ত িৃেমরূ্ পয লারযে 

পতেকল্পনারক শক্রিশার্ী কোে জনে 1996 সারর্ প্রকোর্া তপপর্স প্ল্োন কোরম্পন আেম্ভ করেতের্। ফর্স্বরূপ, 

পতেকল্পনা িহতবরর্ে 25 প্রযরক 30 শিাংশ স্থানীয পয লারযে সংস্থাগুতর্রি পতেকল্পনা ও সংস্থান সংস্থাে জনে উপর্ব্ধ 
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কো হরযতের্। দাতেদ্রে তবরমাচন ও নােী ক্ষমিাযরনে জনে অতভরেি কুদমু্বশ্রী হরে,  েিাতন্ত্রক তবরকন্দ্রীকেরেে 

অনেিম তবখোি কৃতিত্ব। একই সময, োযতমক এবং মাধেতমক স্বাস্থে পতেরষবারক প্রর্াকোর্ প্রসল্ফ- ভান লরমন্ট্রদে 

 (এর্এসক্রজ’সমহূ) সোসতে আওিাধীন আনা হরযতের্। সম্প্রতি, স্বাস্থে পতেরষবা সেবোহ বেবস্থারক আেও দাযবদ্ধ 

বানারনাে জনে এবং অবকাঠারমা ও প্রেো েক্রিযাগুরর্ারক আেও ‘জনবান্ধব’ বানারনাে জনে প্রকোর্া আেদ্রম তমশন 

আেম্ভ করেরে।  

 

 

 

 

                                          প্রকোর্ায সামরয লেে তবরকন্দ্রীকেরেে োইমর্াইন8 

কডর্া যা স্থান্ীয় চাসিো িকবাধন্  কর  

োরজেে আতয লক ও োতিষ্ঠাতনক কাঠারমাগুরর্াে তবরকন্দ্রীকেে এবং েতিরবশী এবং সম্প্রদায তভতিক প্র াষ্ঠীরদে বদনক্রিন 

চাতহদা অনুযাযী স্পিভারব প্রেো কাঠারমাে ইন্ট্ােরফস প্র ারি প্রিার্াে একটে সমকার্ীন েরযাজন েরযরে। অিএব যতদ 

োরজেে েশাসতনক কায লাতদে তবরকন্দ্রীকেরে বেবহৃি তেক্রজোর্ েযুক্রিগুরর্া েকৃিপরক্ষ প্রসই তবরকন্দ্রীভূি প্রেো 

কাঠারমাগুরর্াে উপে জনসাধােরেে আস্থাে তভতি দুব লর্ করে প্রদয িাহরর্ িা তকন্তু উক্রিি উরিরশেে তবপেীি পতেক্রস্ততি 

প্র ারি িুর্রব। আেদ্রম তমশন হরে একটে গুরুত্বপূে ল উদাহেে প্রকননা এরি অন্তভুলি েরযরে প্রো ীে প্রেকেলগুরর্ারক 

পদ্ধতিবদ্ধ কো যারি প্রো ীে তচতকৎসা ি ইতিহারসে তভতিরি িারক আেও উপযুি তচতকৎসা সেবোহ কো প্রযরি 

পারে। যতদও এো প্রেো প্রশযাতেং তকংবা তবরেষরেে একটে তেক্রজোইজে তসরেম তের্ না িবুও সম্প্রদায তভতিক স্বাস্থে 

কমীরদে মাধেরম এই প্রেো তভতিক েক্রিযাগুরর্াে পতেচার্না ও বাস্তবাযন হরযতের্ যাো োযশই স্থানীয পিারযরিে 

তনব লাতচি েতিতনতধরদে সরে প্রযৌযভারব কাজ কেতেরর্ন। অিএব এই েকরল্প অন্তভুলি তের্ একটে পদ্ধতিবদ্ধ এবং 

প্রশযােে প্রেো কাঠারমা যাে বেবহারেে মাধেরম স্বাস্থে পতেরষবা প্রক আেও দক্ষ করে প্রিার্াে উরিরশেে বাস্তবাযন 

হরযরে। িদ্বেিীি, স্বাস্থে পতেরষবাগুরর্ারক  এবং অন্ততন লতহি প্রেো কাঠারমাগুরর্ারক আেও অোরেসরযা ে করে প্রিার্াে 

জনে আেদ্রম তমশরন তনতদলি েরচিা ও অন্তভুলি েরযরে।  এো কোে জনে স্থানীয ওযারেল জনসাধােরেে স্বাস্থে সম্পতকলি 

চাতহদাে সচূক ও এই চাতহদাগুরর্ারক েকৃিপরক্ষ কিো ভারর্াভারব পূেে কো হরে িাে িরযেে তভতিরি স্থানীয চাতহদা 

পূেে কোে জনে প্রেো প্রক কাঠারমাবদ্ধ কো হরযতের্। উদাহেেস্বরূপ, এই েকরল্পে মাধেরম সকর্ তবভা  এবং সেকােী 

হাসপািার্গুরর্ারক একীভূি করে একটে হাসপািার্ িযে ও  বেবস্থাপনা পদ্ধতি বিতে কো হরযরে যা হাই স্পস্পে মাতি-

প্রোরোকর্ প্রর্রবর্ সইুতচং (এমতপএর্এস) করনতিতভটেে উপে তনভলেশীর্ েরযরে, এবং এরি েরিেকটে কায লপতেচার্না 

প্রক ক্লাউে-তভতিক োরজে প্রেো প্রকরন্দ্র সিয কো হয। না তেকরদেরক ইরর্কট্রতনক তচতকৎসা ি প্রেকেলগুরর্াে সরে 

তর্ঙ্ক কো অননে আইতে তভতিক স্বাস্থে কােল সেবোহ কোরনা হরযতের্, যাে মাধেরম প্রো ীো সোসতেভারব িারদে প্রেকেল 

অোরেস কেরি প্রপরেরেন যাে জনে আর  িারদেরক একটে দীর্ ল েক্রিযা প্রপতেরয প্রযরি হরযতের্।  
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প্রচন্নাই শহরেে অতভজ্ঞিা দরুে প্রদখা প্র রে প্রয জািীয র্কোউরনে োযতমক তদনগুরর্ারি শহরেে তনতদলি দুব লর্ প্র াষ্ঠী 

 (উদা  অতভবাসী িতমক ে) সম্পরকল যা মাোয এবং  তিরি প্রেো উদ্ভূি হরযতের্ যা শুধুমাে শহরেে প্রেো কম লকিলাো 

তনরজ সামর্ারি পারেন তন এবং িারদে এনক্রজও এবং অনোনে ভর্াতন্ট্যাে সারপােল গ্রুপ্সরদে সরে প্রযৌযভারব কাজ 

কোে েরযাজন তের্।9 প্রেো তনতম লি হওযাে পে, প্রকাযারেন্ট্াইরন েরযরেন এমন সকর্ প্রর্াকরদেরক মতনোে কোে 

জনে শহে একটে তনরবতদি অোতপ্ল্রকশন বিতে করেতের্। ভর্াতন্ট্যােরদে সাহারযে, শহরেে কম লকিলাো তনক্রিি কোে 

প্রচিা করেতেরর্ন প্রয দবু লর্ প্রর্াক এবং প্রকাযারেন্ট্াইরনে েরযরেন এমন সকর্ প্রর্ারকে প্রদাের ািায প্রযন জরুতে 

ক্রজতনসপে সেবোতহি কো প্রযরি পারে।  

এই অতভজ্ঞিাগুরর্া উরেখ করে প্রয বাস্তরব শক্রি এবং দাতযত্ব নেস্ত ও হস্তান্ততেি কো হরযরে এমন সকর্ ক্ষমিাতযি 

স্থানীয সেকােো, সংকেকারর্ উদ্ভূি চোরর্ঞ্জগুরর্াে অয লপূে লভারব প্রমাকারবর্া কেরি পারে।  এই কযা বর্াে সরত্ত্বও 

তকন্তু মরন োখরি হরব প্রয অনোনে েসরে প্রকোর্াে উদাহেে অনুসেে কোে সময তকন্তু তবরশষ চোরর্রঞ্জে সম্মুখীন 

হওযা প্রযরি পারে।  আমো সুপাতেশ তদ প্রয তবরকন্দ্রীকেরে যতদ কায লকে স্থানীয কাঠারমা ও কম লকিলারদেরক যরযি সাময লে 

ও শক্রিে পাশাপাতশ যরযি সংস্থান ও সেবোে কো হয িাহরর্ জরুতে কারর্ গ্রহে েতিক্রিযাগুরর্া আেও কায লকে হরব। 

িদ্বেিীি, এই অতভজ্ঞিাগুরর্া প্রসই চাতহদা প্রক িুরর্ ধরে যাে আওিায স্মােল তসটে PH (জনস্বাস্থে) উরদোর ে মাধেরম 

তবরবতচি, কতল্পি ও বাস্তবাতযি েযুক্রি ি পতেবিলরনে উপে একটে োতিষ্ঠাতনক এবং আয লসামানে-োজননতিক তনযন্ত্রে 

োখাে েরযাজন েরযরে।   

“স্থান্ীয় কডর্া” িকে কডর্া, িংস্থান্ ও  ম ট তটা এবং োসয়কের এ টর্ জটর্ে কন্র্ওয়া ট  

শহুরে প্রেকরহাল্ডাস লরদে মরধে করযাপকযরন ‘স্থানীয প্রেো’ বাকোংশ বেবহাে করে এমন প্রেোরসে সরম্বাধন কো প্রযরি 

পারে প্রযগুরর্ারক প্রপৌেসভা, ওযােল বা েতিরবরশে মিন প্রোে স্থাতনক অিরর্ পৃযক কো প্রযরি পারে ( এোরক “সূক্ষ্ম” 

প্রেো নারমও সরম্বাধন কো হয), অযবা এে মাধেরম প্রসই প্রেো প্রকও সরম্বাধন কো প্রযরি পারে যা স্থানীযভারব 

না তেকরদে কিৃলক তকংবা ইনের্ কো প্রসিারেে মাধেরম উদ্ভূি হয এবং িাে পৃযক েকৃতিে কােরে এো োযশই 

‘বাস্তব সময তভতিক’ হয। ‘স্থানীয প্রেো’ বাকোংরশে সংজ্ঞা সম্পরকল একটে ঐকেমরিেে উত্থান হরে যা স্বীকাে করে 

প্রয এো োসতেক, সহরজ অোরেসরযা ে, সকরর্ে দ্বাো বেবহােরযা ে এবং পুনোয বেবহােরযা ে। 10,11 আমো র্ক্ষ 

করেতে প্রয েকৃিপরক্ষ, স্থানীয প্রেো প্রি অন্তভুলি েরযরে তেক্রজোর্ এবং অোনার্  প্রেো এবং তবতভন্ন দাযবদ্ধিা ও 

কম লকাণ্ড তভতিক সংস্থা ও কম লকিলা, েতিষ্ঠান, েযুক্রি, সেঞ্জাম ও েক্রিযা জতনি একটে জটের্ অবকাঠারমা যাে তবতভন্ন 

চার্ক েরযরে এবং যাে মরধে ঝুাঁ তকপূে ল প্র াষ্ঠীগুরর্া তবতভন্ন মাোয সোসতেভারব উপতস্থি েরযরে।   

স্থানীয প্রেোে জটের্ অবকাঠারমাে বে লনা কোে জনে্, আমো তনম্নতর্তখি সােেী প্রি প্রকাতচ, প্রচন্নাই, প্রভাপার্ এবং সুোি 

শহরে প্রকাতভে-19 সারপরক্ষ  ৃহীি প্রেো এবং েযুক্রি তভতিক কম লকাণ্ড এবং হস্তরক্ষরপে একটে সংতক্ষপ্তসাে েস্তুি 

করেতে। 10 সােেীে সাতেগুরর্ারি আমো, প্রেো প্রজনারেে করে, েক্রিযাজািকেে করে তকংবা প্রশযাে করে এমন সমস্ত 

কম লকাণ্ড বা হস্তরক্ষপগুরর্ারক তিনটে তবস্িৃি প্রিেীরি তবভি করেতে, যা হর্ দুরয লা  বেবস্থাপনা; প্রযা ারযা /সমিয; 

িরযেে েচাে; এবং েিেক্ষ সহাযিা বা োে। এই কম লকাণ্ডগুরর্ারক অযবা হস্তরক্ষপগুরর্ারক তিন ধেরেে শহে-তভতিক 

কাঠারমা ও কম লকিলারদে দ্বাো পতেচাতর্ি কো হরযতের্, টঠক প্রযমন করে িা কর্ামগুরর্ারক উরেখ কো হরযরে, এবং 

িারদে উপে তভন্ন মাোয দাযবদ্ধিা তের্ (রযগুরর্ারক তবতভন্ন েরেে তবি ুতদরয উরেখ কো হরযরে)। এো মরন োখা 

দেকাে, প্রয সােেী প্রি সনাি কম লকাণ্ডগুরর্া এবং হস্তরক্ষপগুরর্া তবতভন্ন ধেরেে প্রেো বেবহাে করে, যাে মরধে অন্তভুলি 

েরযরে প্রমৌতর্ক জনিাক্রত্ত্বক প্রেো; স্থানীয জনসংখোে আয ল-সামাক্রজক এবং স্বাস্থে সম্পতকলি প্রেো; স্বাস্থে এবং সামাক্রজক 

পতেরষবাে তবষরয প্রেো; স্থাতনক প্রেো; এবং প্রসাশোর্ তমতেযা প্রনেওযারকলে মাধেরম সেবোতহি প্রেো এবং না তেকরদে 
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দ্বাো সেবোতহি প্রেো। সবজু এবং নীর্ েরেে িীে আকারেে তচহ্নগুরর্া শহে বা জািীয স্তরে বেবহাতেক জ্ঞান হস্তান্তেে 

এবং সাময লে শক্রিশার্ীকেরেে সুরযা  ইতেি করে, যাে বোপারে আমো অনুবিী খরণ্ড আেও তবস্তাতেি বে লনা েদান 

করেতে।  

 

 

 

 

 

 

প্রকাতভে-19-এে স্থানীয েতিক্রিযারি অন্তভুলি প্রেো এবং েযুক্রিতভতিক কম লকাণ্ড ও হস্তরক্ষরপে তবষয সংরক্ষপ।  

বাবু এবং অনোনে 2021-এে উপে তভতি করে সেবোতহি।  

 

স্থান্ীয় কডর্া উকেোকগর শক্তিশােী রকণর মাধেকম সিকেম সস্থসতস্থাপ তা কগাকে কতাো   

মানতবক েতিক্রিযাে জনে প্রেো তসরেমগুরর্াে শক্রিশার্ীকেরেে জনে এখরনা প্রসো কম ল পদ্ধতি এবং অক্রজলি 

বেবহাতেক জ্ঞান প্রশযাে কো অিেন্ত গুরুত্বপূে ল বরর্  েে কো হয। িরব একটে সাময লে-, সংস্থান-, এবং সময-দুর্ লভ 

পতেরবরশ এো তকভারব বাস্তবাতযি কো প্রযরি পারে প্রযখারন দ্রুি প্রবর  হস্তরক্ষরপে েরযাজন েরযরে? একটে জটের্ 

অবকাঠারমারি স্থানীয প্রেোে উরদোর ে শক্রিশার্ীকেরেে জনে ভারর্াভারব তবরবতচি পদ্ধতিে েরযাজন েরযরে। 

তবরশষভারব তনতদলি কাঠারমা ও কম লকিলা, কম লকাণ্ড বা শাসন বেবস্থা স্তরেে চাতহদাে অনুরূপ নয এমন সব লবোপী 

পদ্ধতিগুরর্াে সাফর্ে অজলন কোে সম্ভাবনা অিেন্ত কম। 10 উি সােেীে মিন একটে সােেী একটে প্রোেমোপ সেবোহ 

কেরি পারে যাে সাহারযে উপযুিধেরেে সাময লে শক্রিশার্ীকেরেে কম লকাণ্ডগুরর্ারক সনাি কো প্রযরি পারে এবং িাে 

পাশাপাতশ জানা প্রযরি পারে প্রয প্রসগুরর্ারক তকভারব অগ্রাতধকাে প্রদওযা উতচি। উদাহেেস্বরূপ, উি সােেীরি 

সনািকৃি উরদো  এবং হস্তরক্ষরপ স্থানীয কাঠারমা ও কম লকিলাো কি তভন্ন মাোয অন্তভুলি েরযরে িাে তভতিরি 

বেবহাতেক জ্ঞান হস্তান্তেে এবং সাময লে শক্রিশার্ীকেে সম্পতকলি কম লকারণ্ডে চােটে মূর্ সুরযা  সামরন আরস: (1) 

শহরেে স্তরে, যারি প্রকাতভে-19 সারপরক্ষ  ৃহীি েক্রিযারি অন্তভুলি সকর্ শহরেে প্রেকরহাল্ডােরদে সরে 

অতভজ্ঞিাগুরর্ারক প্রশযাে কো প্রযরি পারে; (2) শহে জরুি একই ধেরেে কাঠারমা ও কম লকিলারদে মারঝ িা প্রশযাে কো 

প্রযরি পারে; (3) তবরশষভারব তনতদলি কম লকাণ্ড/হস্তরক্ষরপে উপে প্রকক্রন্দ্রি বোবহাতেক জ্ঞান হস্তান্তেে যাে মরধে নানান 

শহে জরুি তবতভন্ন ধেরেে কাঠারমা ও কম লকিলা অন্তভুলি েরযরেন; এবং (4) প্রযখারন স্থানীয কাঠারমা বা কম লকিলারদেরক 
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সনাি কো প্রযরি পারে তন অযবা িাো সক্রিয অবস্থায তেরর্ন না প্রসখারন এমন সকর্ সুরযার ে সৃটি প্রযখারন নিুন 

বেবহাতেক জ্ঞান তনরয আসাে জনে বাতহেক কাঠারমা এবং কম লকিলারদে েরযাজন তের্। (1) এবং (2) প্রক সােেীরি  াঢ় 

নীর্ েরেে তবিযুুি িীে আকারেে তচহ্ন তদরয ইতেি কো হরযরচহর্ (3) প্রক সবজু িীে আকারেে তচহ্ন তদরয ইতেি কো 

হরযরে এবং (4) প্রক কমর্াবে ল/ধূসে োযাযুি অংশ তদরয প্রদখারনা হরযরে।   

এই সম্ভাবনা েরযরে প্রয শহরেে স্তরে তকংবা প্রেকরহাল্ডােরদে প্র াষ্ঠীে মরধে সাময লে শক্রিশার্ীকেে এবং বেবহাতেক 

জ্ঞান হস্তান্তেেগুরর্া ইতিমরধে তবদেমান শহে বা প্রপশাজীবী প্রনেওযারকলে উপে তভতি করে (উদাহেেস্বরূপ স্বাস্থে বা 

প্রেো কম লকিলারদে প্রনেওযাকল বোপী) স্বাভাতবকভারব সমরবি হরি পারে। যতদ এমন প্রকানও ধেরেে প্রনোওযাকল 

আনুষ্ঠাতনকভারব েতিটষ্ঠি নাও যারক িবওু সাধােে ভাষা এবং তশক্ষা ি েতশক্ষরেে সাহারযে সাময লে শক্রিশার্ীকেে 

েরচিাে সমিয হরি পারে। উদাহেেস্বরূপ, সফর্ পতেচার্ন পদ্ধতিগুরর্ারক বেবহাে করে অযবা পতেচার্ন পদ্ধতি 

প্রযরক প্রযরক্ষরে অনুকূর্ ফর্াফর্ পাওযা যায তন প্রসখারন প্রকাযায-রকাযায ও কী-কী ভূর্ হরযরে িা তশরখ তনক্রিি কো 

প্রযরি পারে প্রয এমন প্রকানও ভূর্ প্রযন আবাে না র্রে।  

তবতভন্ন স্তরেে দাযবদ্ধিা েরযরে তকংবা প্রকানও কম লকারণ্ড বা হস্তরক্ষরপ অন্তভুলি হওযা আর্াদা-আর্াদা প্রেেো েরযরে 

এমন ধেরেে তবতভন্ন প্রেকরহাল্ডাে প্র াষ্ঠীরদে মরধে বেবহাতেক জ্ঞারনে হস্তান্তেে এবং সামরয লেে শক্রিশার্ীকেরেে 

েকরল্পে জনে জািীয তকংবা আিতর্ক সমিয মরিে েরযাজন হরব। উি সােেীরি এোরক সবুজ েরেে িীে আকারেে 

তচহ্ন তদরয প্রদখারনা হরযরে। উদাহেেস্বরূপ, প্রকাতভে-19 চর্াকার্ীন সময কন্ট্াি প্রট্রতসং এবং প্রেতেংরযে  দাতযত্ব প্রক 

প্রকাতচ শহরে েধানি সাম্প্রদাতযক স্তরে বহন কো হরযতের্, িরব প্রচন্নাই, প্রভাপার্ এবং সুোি শহেগুরর্ারি এই 

কম লকাণ্ডগুরর্ারক শহুরে স্থানীয কিৃ লপক্ষরদে দ্বাো পতেচাতর্ি কো হরযতের্। আমো সুোি শহরে ট্রোক অোন্ড প্রট্ররসে 

জনে প্রকানও সাম্প্রদাতযক স্তরেে দাতযত্ব সনাি কেরি পাতে তন। এো ইতেি করে প্রয ট্রোক অোন্ড প্রট্ররসে জনে 

শহেগুরর্া মূর্ি তবতভন্ন পন্থা বেবহাে করেতের্, সুিোং প্রেো েরযার ে উপে প্রকক্রন্দ্রি প্রকানও সাময লে শক্রিশার্ীকেরেে 

পদরক্ষরপে জনে একটে জািীয মরিে েরযাজন হরব যারি তবতভন্ন পন্থা গ্রহে করেরেন এমন সকর্ কাঠারমা ও 

কম লকিলারদে মারঝ একটে তশক্ষামূর্ক সমিয স্থাপন হরি পারে। এরি অবশেই অন্তভুলি েরযরে প্রকানও োজননতিক 

তকংবা েযুক্রি ি বাধাে সৎ মূর্োযন যা হযরিা সম্পতকলি শহরেে সংতেিরদে অংশগ্রহে প্রোধ কেরি পারে। োযশই, 

োতন্তক প্র াষ্ঠীরদে েতিতনতধত্ব কেরে এমন সকর্ না তেক সমারজে সংস্থারদে তনরজ েযুক্রি ি বাধাে সমু্মতখন হরি 

হয।   

তসরেরমে তস্থতিস্থাপকিা প্র ারি প্রিার্াে জনে, জািীয তশক্ষামূর্ক মিরদে অবশেই বেবহাতেক জ্ঞারন তবদেমান 

ফা াঁকগুরর্ারক পেূে কোে জনে উপযুি স্তরে উপযিু তবরশষজ্ঞিা তনরয আসাে প্রচিা কো উতচি। উদাহেেস্বরূপ, 

ইতন্ট্রগ্ররেে কমান্ড অোন্ড কররার্ প্রসন্ট্াে (আইতসতসতস) ‘ওযাে রুমগুরর্ারি’ আমো তকন্তু প্রেো প্রজনারেশান, 

েক্রিযাজািকেে বা প্রশযাতেং প্রকানও সাম্প্রদাতযক স্তরেে কাঠারমা বা কম লকিলারদেরক জতিি পাই তন। 10  েকৃিপরক্ষ, 

এো সাম্প্রদাতযক আওযারজে অনুপতস্থতি িুরর্ ধরে, এবং তবরশষভারব ভােরিে বাইরে অনোনে মানতবক েসরে 

তবস্িৃিভারব েযুক্রি প্রমািারযন কোে প্রক্ষরে েভাতবি জনসংখোে েতিতনতধরত্বে অভারবে উপে আরর্াক প্রফরর্। 

দুরয লা  বা সংকেকারর্ প্রকানও হস্তরক্ষরপে সাফর্ে তকন্তু জবাবতদতহিা এবং আস্থাে উপে তনভলে করে এবং স্থানীয 

গ্রহেরযা েিা তকন্তু সব সময তনক্রিিভারব ধরে প্রনওযা প্রযরি পারে না। 10 স্থানীয প্রেোে অবকাঠারমা তনম লাে কোে জনে 

বা িাে শক্রিশার্ীকেরেে জনে েযমি সাম্প্রদাতযক স্তরেে কাঠারমা ও কম লকিলারদে অনুপতস্থতিে সমসো প্রক সরম্বাধন 

কেরি হরব।  
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সমসিত কডর্া সিকেকমর শক্তিশােী রণ  

স্থানীয প্রেো অবকাঠারমারি োযশই তমতিি প্রেো েবাতহি হয প্রযখারন আনুষ্ঠাতনক (প্রকােবদ্ধ, োতিষ্ঠাতনক, বা সমান), 

অনানুষ্ঠাতনক (মানহীন, না তেক চাতর্ি, বা সমান), তেক্রজোইজে এবং অোনার্  িযে একসরে েভাতবি হয। িদ্বেিীি, 

প্রেো েবারহে একটে তদকতনরদলশ যারক, প্রকননা শাসন বেবস্থাে েতিষ্ঠান এবং প্রর্ারকো িাে মধেস্থিা করেন। যতদও 

িুর্নারযা েিা, প্রট্রসরযা েিা এবং প্রশষিা প্রেোে উপে আস্থা েরোতদি কোে জনে প্রেো অবকাঠারমাগুরর্ারক 

মারনাপরযা ী কোে েরচিাগুরর্া ভারর্াভারব স্থাতপি েরযরে িবুও এো অিেন্ত গুরুত্বপূে ল বরর্  েে কো হয প্রয 

মানীকেে প্রযন সংকে বা দুরয লা কার্ীন সমরয নিুনত্ব এবং অতভরযাজন গ্রহে কেরি পারে। প্রকাতচ শহরে প্রকাতভে-19 

কন্ট্াি প্রট্রতসং এবং প্রেতেংরয তমতিি প্রেো পতেরবরশে িযে-েমাে পাওযা প্র রে।    

নীরচে তচেটে প্রযমন ভারব উরেখ করে, প্রেতেং, প্রট্রতসং এবং আইরসারর্ে কোে প্রক্ষরে অন্তভুলি প্রেো/িরযেে েবাহ 

হরে অ-নেতখক, যাে আওিাধীন িযে বহু তদরক েবাতহি হয, এবং যাে মরধে েরযরে তবতভন্ন প্রোর ে তবচায ল প্রক্ষে পূেে 

কোে উরিরশে তসদ্ধান্ত গ্রহরে বহু পয লায। উদাহেেস্বরূপ, এক হারি প্রকোর্া শহরে আসরেন এমন সকর্ প্রর্াক এবং 

অপে পরক্ষ সম্প্রদারয ভাইোরসে তবস্তারেে ফরর্ সংিতমি প্রর্াকরদে প্রেে, প্রট্রস এবং আইরসারর্ে কোে জনে তবতভন্ন 

িযে েবারহে েরযাজন তের্ (যযািরম পতেতস্থতিo 1→10 এবং A→B)। িদ্বেিীি, এই তসরেম সফর্ হওযাে জনে 

সমকাতর্কভারব আনুষ্ঠাতনক এবং অনানুষ্ঠাতনক প্রেো েবারহে পতেচার্না কো অপতেহায ল তের্। আমো খুাঁরজ প্রপরযতে 

প্রয দ্রুি এবং নমনীয সমিরযে েরযাজন েরযরে এমন সমস্ত মূর্ পয লারয (ধূসে তবিযুুি প্রেখা দ্বাো ইতেি) অনানুষ্ঠাতনক 

প্রেো েবাহ (রহাযােসঅোপ-এে মাধেরম) তকন্তু েকৃিপরক্ষ আনুষ্ঠাতনক ‘জ োযা’ প্রেো প্রপােলারর্ উতেতখি প্রেো 

েবারহে (নীর্ তবিযুুি প্রেখা) পতেপূেক তহরসরব কাজ করেরে।   

প্রকাতচ, প্রকোর্া শহরে প্রেতেং, প্রট্রতসং ও আইরসারর্টেংরযে কারয ল অন্তভুলি প্রেো এবং িরযেে েবাহ।  

বাবু এবং অনোনে 2021-এে উপে তভতি করে সেবোতহি।  
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দেন্ক্তিন্ প্রযুক্তিিমূি   

মানতবক বা জরুতে পতেতস্থতি োযশই ‘তমিবেযী’ উদ্ভাবরনে সৃটি করে যারক – নূেনিম সংস্থানসমূহ বেবহাে করে আেও 

প্রবতশ মানুরষে জনে আেও দ্রুি, ভারর্া এবং সস্তা সমাধন বিতে কো। 10 উদাহেেস্বরূপ, মাতকলন যুিোরষ্ট্রে মিন একটে 

সংস্থান ধনী েসরেও তকন্তু জািীয সমিয েরচিাে সাহাযে কোে জনে একটে জািীয প্রকাতভে-19 দরুে হাসপািারর্ 

ভতিল প্রর্ারকে প্রেোরবস বিতে কোে উরিরশে সংর্ীয হাসপািারর্ে প্রেো-তসরেরমে (উদা , হাসপািারর্ েিারনা 

সংিমে ট্রোক কোে জনে বিতে একটে তসরেম) তকেু অংশগুরর্ারক একটে অস্থারয পদ্ধতি দ্বাো পতেচাতর্ি কেরি 

হরযতের্। হাসপািার্গুরর্া বা িারদে মধেস্থিাকােীো – প্রযমন ধরুন োষ্ট্রীয হাসপািার্ সমূহ – দ্রুি প্রবর  বাস্তবাতযি 

তবতভন্ন তসরেরমে মরধে প্রয প্রকানও একটেরক িারদে িযে প্রেষে কেরি পােি, এবং প্রশষি এই সমস্ত িযে প্রক একটে 

জািীয প্রেো তসরেরম অন্তভুলি করে প্রদওযা হি। 10 ভােরি, আমো প্রকাতভে-19 সারপরক্ষ  ৃহীি েতিক্রিযা, নজেদাতে 

এবং ট্রোক অোন্ড প্রট্রস সম্পতকলি কম লকাণ্ডগুরর্াে সমিরযে জনে বাে-বাে বেযবহুর্ এবং তবরশষজ্ঞ প্রেোরবস 

সফেওযোরেে পতেবরিল সাধােে বদনক্রিন সফেওযয়ারেে (উদা , এরের্) বেবহাে প্রদখরি প্রপরযতে। পূব লবিী প্রোর ে 

োদুভলারবে সময (উদা , সার্ 2018 প্রি প্রকোর্া শহরে তনপাহ ভাইোরসে োদুভলাব) স্থাতপি প্রোে (স্থানীয) তেরপাটেলং 

তসরেমগুরর্ারক পুনোয বেবহাে কো হরযরে এবং িযে প্রশযাে কো,  ভুর্ িযে প্রমাকারবর্া কো, জনসাধােরেে আস্থা 

অজলন কো এবং বোপক প্রেতেং বেবস্থাে অভারব োদুভলারবে বৃক্রদ্ধে নজেদাতে কোে জনে অোরেসরযা ে বদনক্রিন 

েযুক্রিগুরর্ারক (রযমন ধরুন প্রহাযােসঅোপ প্র াষ্ঠী) বেবহাে কো হরযরে।  

এই পন্থাগুরর্াে একটে স্পি উপকাে হরে সংস্থান দুর্ লভ েসরে সাধােেি বেবহৃি অতফস অোতপ্ল্রকশনগুরর্ারক 

বেবহাে কো বা পতেবতিলি কোে মাধেরম োপ্ত বেয কায লকাতেিা। োযশই এগুরর্া তবনামূরর্ে সেবোতহি হয অযবা 

এগুরর্া স্থানীয কু্ষদ্রিে েযুক্রি সেবোহকােীরদে সারয দীর্ লস্থাযী পতেরষবা চুক্রিে একটে অংশ হয। এই ধেরেে 

অোতপ্ল্রকশন তকংবা সফেওযোরেে সব লবোপী েকৃতি দ্রুি তবতভন্ন কাঠারমা ও কম লকিলারদে মরধে একটে সপুতেতচি ভাষা 

স্থাপন কেরি পারে এবং োতন্তক মানুষরক একটে অোরেসরযা ে পয সেবোতহি কেরি পারে িাে মাধেরম িাে িারদে 

অতধকােগুরর্াে পক্ষ সময লন কেরি পারে বা িা দাতব কেরি পারে। 10 ইতিমরধে মানুরষে পতেতচি এবং বেবহারে সহজ 

েযুক্রি প্রক বেবহাে কেরর্ িাে েতশক্ষে সম্পতকলি বেয হ্রাস হয এবং পতেবিলরনে েতিরোরধে মাোও হ্রাস হয।   

িবএ, আমো সিকলিা অবর্ম্বন কোে সুপাতেশ তদরয যাতক প্রকননা অস্থাযী প্রেো তসরেরমে ফরর্ তকন্তু বেযবহুর্ ত্রুটেে 

সৃটি হওযাে উচ্চ েবেিা আরে এবং এে ফরর্ প্রর্াকসানপূে ল ফর্াফরর্ে সৃটি ও হরি পারে। ইংর্োরন্ড, এরের্ জতনি 

একটে ত্রুটেে কােরে তকন্তু োয 16,000 করোনাভাইোরসে প্রকস তেরপাটেলংরযে আওিা প্রযরক বাদ চরর্ ত রযতের্। 10 

সমান ভারব, একটে স্থারন অতিতেি পতেমারে প্রেো প্রকক্রন্দ্রভূি হরি পারে যাে ফরর্ প্রর্াকসানপূে লভারব ভতবষেরিে ঝুাঁ তকে 

েতি দুব লর্িাে মাো বৃক্রদ্ধ প্রপরি পারে। 10  িদ্বেিীি, েযুক্রি ি পতেবিলরনে  তি, এবং তবরশষভারব প্রকাতভে-19 এে 

মিন একটে গুরুত্বপূে ল এবং অতি বোপক জরুতে অবস্থাে েসরে এই  তি, এমন সকর্ মানুষরক তপেরন প্রেরি তদরি 

পারে যাো তেক্রজোর্ এবং শহুরে মাক্রজলরন িারদে জীবন যাপন কেরেন।10  

স্থাসন্  সিদ্ধান্ত িমে টন্ সিকেকমর জন্ে ত্ত িাকপার্ট সিকেকমর জন্ে স্পষ্টতা, জ্ঞাপন্ এবং কযৌে েৃটষ্টক াণ   

দুব লর্িা এবং ঝুাঁ তকে আেও পতেপূে ল মরের্ েস্তুি কোে জনে প্রেোে মরধে অন্ততন লতহি প্রভৌর াতর্ক সম্পকলগুরর্ারক 

কারজ র্া ায এমন সকর্ তবতভন্ন ধেরেে স্থাতনক তসদ্ধান্ত সময লন তসরেম (অয লাৎ প্রস্পতশযার্ তেতসশন সরপােল তসরেম) 

 (এসতেএসএস) অোতপ্ল্রকশনগুরর্ারক জরুতে অবস্থা এবং দুরয লা কার্ীন েতিক্রিযা সম্পতকল তসদ্ধান্ত গ্রহে কোে জনে 

বেবহাে কো হরে।11 এসতেএসএস (SDSS) অোতপ্ল্রকশনগুরর্ারি তবতভন্ন ধেরেে স্থাতনক প্রেো প্রক একীভূি কো হরযরে 
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এবং এই ধেরেে তসরেমগুরর্ারি প্রসই প্রেোে উৎস এবং উপস্থাপনা উভয তকন্তু িাে পতেকল্পনাে একটে গুরুত্বপূে ল 

ববতশিে। অোর্ তেদম,  েনা এবং প্রযা ারযা  বেবস্থাে প্রক্ষরে অক্রজলি অগ্র তি এবং িাে পাশাপাতশ সহরজ র্ভে, ওরযব-

তভতিক এবং তিওযোে পোরকজ দরুন এসতেএসএস অোতপ্ল্রকশনগুরর্া তকন্তু অয লননতিকভারব বহনরযা ে, সুিোং 

শহুরে স্থানীয কিৃ লপক্ষরদে জনে এগুরর্া খুবই আকষ লক তবকল্প হরয দা াঁিায।  

িরব, এসতেএসএস অোতপ্ল্রকশনগুরর্াে কােরে জটের্ এবং অভূিপূব ল সমসো এরস দা াঁিায। 12 একটে মূর্ চোরর্ঞ্জ হরে 

তবস্িৃি তসদ্ধান্তগ্রহেকােীরদে কিৃলক  ৃহীি তসদ্ধান্তগুরর্ারক সবরচরয ভারর্াভারব তক করে সময লন সেবোহ কো প্রযরি 

পারে এবং ফর্স্বরূপ  ৃহীি তসদ্ধারন্ত প্র াষ্ঠীে আস্থা তকভারব উন্নি কো প্রযরি পারে। শহুরে তসদ্ধান্ত-গ্রহে েকৃযাে 

আওিায তবতভন্ন েকারেে সামাক্রজক এবং তশক্ষামূর্ক পৃষ্ঠভূতম প্রযরক প্রর্ারকরদে একীভূি কো উতচি এবং এই 

ববতচরেেে কােরেই তেজাইন এবং তবরেষরেে দৃটিরকাে প্রযরক সফেওযোরেব চোরর্রঞ্জে সৃটি হয। যিক্ষে পয লন্ত 

সম্প্রদায প্রক জতিি কো এবং সব লাতধক ঝুাঁ তকপূে ল েরযরেন এমন সকর্ প্রর্ারকে বদনক্রিন বাস্ততবকিাগুরর্ারক িারদে 

তেজাইরনে অন্তভুলি না কো হয িিক্ষে পয লন্ত তকন্তু, এসতেএসএস অোতপ্ল্রকশনগুরর্া অসংযুি ও অয লহীন ফর্াফর্ 

েস্তুি কেরি পারে, অযবা িাে প্রচরযও খাোপ হরব যতদ  ৃহীি তসদ্ধারন্তে মাধেরম স্থানীয দুব লর্িাে মান আেও বৃক্রদ্ধ পায।  

প্রেো’ে ‘স্থাতনকিা’ সম্পতকলি সম্পূে ল স্পিিা তকন্তু বাঞ্ছনীয িরব এো হরে দ্বরন্দ্বে একটে উৎস প্রকননা জাতি এবং 

সম্প্রদারযে তভতিরি তবভি েরযরে এমন সকর্ শহরেে অির্ প্রযরক উদ্ভূি প্রেো’ে েতি সেকারেো পায লকেমূর্ক 

েতিক্রিযা েকাশ করে। অিএব, ভাইোস প্রট্রস কোে জনে শরহ্রে তকেু স্থারন প্রমািারযন কো স্থাতনক প্রেো প্রক র্ক্ষেরকন্দ্র 

তহরসরব িুরর্ ধেরর্ তকন্তু ভুর্ ধােো বিতে হরি পারে, প্রযমন ধরুন ‘বক্রস্তগুরর্া’ হরে ‘প্রোর ে উৎপতিে স্থান’।   

এই তবষরযে একটে মূর্ উদাহেে হরে প্রকাতভে-19 ট্রোক অোন্ড প্রট্রস উরিশে বেবহৃি তেক্রজোর্ নজেদাতে। এমন 

নানান বাস্ততবক উরদ্ব  েরযরে প্রয প্রোর ে তনতদলি পয পতেমাপ কোে জনে সফর্ PH  (জনস্বাস্থে) উপাযগুরর্াে একটে 

মূর্ উপাংশ তকন্তু িাে উরিশে পূেে হওযাে পরেও তবদেমান যাকরি পারে এবং িাে মধেরম দীর্ লকার্বোপী কিা 

অনর্াইন নজেদাতে পদ্ধতিগুরর্ারক হযরিা স্বাভাতবক করে প্রিার্া প্রযরি পারে। 12  এে জনে একটে েযুক্রি ি-

োতিষ্ঠাতনক েতিক্রিযাে েরযাজন েরযরে প্রযখারন তবতভন্ন প্রেকরহাল্ডাস ল এবং িাে পাশাপাতশ েতিষ্ঠান এবং প্রেো 

েযুক্রি ি েক্ষক ও বেবহােকােীরদে মরধে একটে আস্থাতভতিক সম্পকল প্র ারি উঠরি পারে এবং িাে জনে প্রেোে িুর্না 

ও ত্রুটে পতেচার্নাে জনে প্রোরোকরর্ে েরযাজন েরযরে এবং িাে সরে প্রেো প্রি কী-কী, প্রকাযায এবং কাে দ্বাো 

পতেবিলন কো হরযরে িা ট্রোক কোে জনে তনেীক্ষরেে পরযে ও েরযাজন েরযরে।12  

স্থান্ীয় কডর্া প্রক্তিয়ার ক্ষমতায়কন্র জন্ে জাতীয় কডর্া ন্ীসতর প্রকয়াজন্ রকয়কে  

প্রকাতভে-19 সারপরক্ষ  ৃহীি েতিক্রিযাে অপূে ল তকন্তু গুরুত্বপূে ল প্রেো সম্পতকলি চাতহদা, এবং ক্রিযামূর্ক ও বারজোতে 

ক্রিযাকারণ্ড স্পিিা এবং জবাবতদতহিা তনক্রিি কোে জনে এো অিোবশেক প্রয শহরেে বা শহুরে স্থানীয সংস্থাে 

েশাসরনে জনে প্রযন একটে তনরবতদি সংস্থারনে উপস্থাপনা হয যাে উরিশে হরব প্রেোে প্রযা দারন প্রযন বৃক্রদ্ধ হয িা 

তনক্রিি কো এবং পতেচার্নাে কম লপতেকল্পনাে উন্নতি বাস্তবাতযি কো। স্থানীয স্তরে প্রেো-চাতর্ি েকল্পগুরর্াে সফর্ 

বাস্তবাযরনে জনে তকন্তু সামঞ্জসেপূে লভরব শাসন বেবস্থাে তবতভন্ন স্তরে তনতদলি ইনপরুেে েরযাজন েরযরে। এো স্পিভারব 

উরেখ কো অিেন্ত গুরুত্বপূে ল প্রয প্রক কী কেরব এবং িা প্রকান-রকান স্তরে পতেচাতর্ি কো হরব:12 

◼ প্রেো তসরেরমে তবরকন্দ্রীকেরে জািীয আমর্ারদে একটে উরেখরযা ে ভূতমকা েরযরে  এবং তবরকন্দ্রীভূি প্রেো 

তসরেমগুরর্াে সমিয কোে জনে িারদে অবোহিভারব উরেখরযা ে দায-দাতযত্ব যাকরব। জািীয প্রেো সম্পতকলি 

নীতিগুরর্া তনধ লাতেি কোে সময েযুক্রি ি দক্ষিা বেিীি অনোনে অতধকােীরদে মরনানযন অযবা তনব লাচরনে জনে 
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স্পি তদক-তনরদলশ অন্তভুলি কোে তবষরয তবরবচনা কো দেকাে যারি েযুক্রিে সীমাবদ্ধিাে পাশাপাতশ সাময লে 

সম্পতকলি সীমাবদ্ধিাগুরর্া ও প্রযন ভারর্াভারব জ্ঞাি যারক।  তবরকন্দ্রীভূি এবং প্র াপনীযিা-বৃক্রদ্ধমূর্ক 

েযুক্রিগুরর্াে বেবহাে সম্পরকল মানদণ্ড ও আস্থা এবং প্রেো-তশযাতেংরযে তভতিরি েশাসরনে মরের্গুরর্ারক 

েরোতদি কো উতচি।  রবষো সংস্থা, তশক্ষা েতিষ্ঠান, বহুপক্ষীয সংস্থারদে সারয সহরযাত িামূর্ক প্রযৌয েরচিা ও 

হরে মূর্ দক্ষিা।   

◼ স্থানীয প্রেো পুাঁক্রজি, েতিপাতদি এবং একীভূি কোে িাৎক্ষতেক দায-দাতযত্ব তকন্তু শহে বা শহুরে স্থানীয সংস্থাে 

কিৃ লপক্ষরদেরক বহন কেরি হয। অতভজ্ঞিাে তভতিরি প্রদখা প্র রে প্রয, এো অনানুষ্ঠাতনক প্রেো প্রশযাতেং 

তসরেমগুরর্াে সরে সামঞ্জসেপূে লভারব চরর্, প্রযখারন না তেক চাতর্ি উরদোর ে িিোই গুরুত্বপূে ল ভূতমকা 

েরযরে। না তেকরদে প্রেো সাব লরভৌমত্ব এবং িারদে প্র াপনীযিা সম্পতকলি অতধকাে সংেক্ষে কোে পাশাপাতশ 

ওরপন প্রেো কমি প্র ারি প্রিার্াে জনে স্থানীয প্রেোে চাতহদা পূেে কো এবং শহুরে, সামাক্রজক এবং পতেরবশ ি 

চোরর্ঞ্জগুরর্াে প্রমাকারবর্া কো অিেন্ত গুরুত্বপূে ল। িারদে তনজ-তনজ শহরেে মরধে সুেতশতক্ষি অতধকােীো 

সংস্থারনে প্রনেওযাকল হরি পারেন, এবং িাো আোও তবস্িৃি প্রভৌর াতর্ক অিরর্ও প্রনেওযাকল  ঠন কেরি পারে 

প্রযখারন িাো প্রেো চাতর্ি েশাসরনে উরিশে এবং প্রেোে েশাসন আরর্াচনা ও তবরবচনা কেরি পারে। বনতিক 

তেক্রজোর্ মানগুরর্ারক পাবতর্ক আসাদরন একীভূি কোে েক্রিযাটেরক প্রযভারব বারস লরর্ানা শহে দ্বাো পতেক্ষীি 

এবং তসটেজ প্রকাআতর্শন ফে তেক্রজোর্ োইেস দ্বাো  ৃহীি কো হরযরে টঠক প্রসইভারব যতদ প্রসোরক এখারন 

বাস্তবাতযি কো হয িরব প্রসো সেকাতে েশাসরনে সাময লে প্র ারি প্রিার্াে একটে ভারর্া উপায হরি পারে।13 

◼ প্রেো ও িযে সংগ্রহ এবং েতিপাতদি কোে জনে স্থানীয সেকারেে অংশগ্রহেমূর্ক পদ্ধতিে বেবহাে িমবধ লমান 

প্রবরি চরর্রে (উদাহেেস্বরূপ, SDG’গুরর্াে তবষরয তেরপােল কোে জনে ‘ভর্ান্ট্াতে স্থানীয পয লারর্াচনা’)। িরব, 

োযশই িারদে কারে বহুমাক্রেক, বহু উৎস তভতিক, তমতিি প্রেো সংগ্রহ কো, বেবতস্থি কো এবং তবরেষে কোে 

সাময লে যারক না। এই সমস্ত তবষরয প্রকক্রন্দ্রি স্থানীয তবশ্বতবদোর্য, তযংক েোংক এবং না তেক সমারজে প্র াষ্ঠীো 

সাহাযে কেরি পারে।    

মূে িংস্থান্  

কন্র্ওয়া ট  

◼ 10টে আতিকান প্রদরশ অনর্াইন প্রপৌে স্থান প্রখার্াে জনে সব লাতধক সাধােে কােরেে অবদান এবং িাে পাশাপাতশ 

অনর্াইন প্রপৌে স্থানগুরর্ারক বন্ধ কোে জনে বেবহৃি সব লাতধক সাধােে কায লপদ্ধতিগুরর্াে পয লারর্াচনা কোে জনে, 

আতিকা তেক্রজোর্ োইেস প্রনেওযাকল প্রদখুন https://www.africandigitalrightsnetwork.org/ 

◼ দে তসটেজ প্রকাঅতর্শন ফে তেক্রজোর্ োইেস হরে শহেগুরর্াে একটে প্রনেওযাকল যা পেস্পে প্রক তেক্রজোর্ 

অতধকাে তভতিক নীতিতনধ লােরেে প্রক্ষরে সহাযিা কেরে। প্রজােটে ন ে তভতিক কম লকারণ্ডে মাধেরম তেক্রজোর্ 

অতধকােগুরর্াে েচাে কো ও িা সুেতক্ষি োখাে েতি েতিবদ্ধ েরযরে, যারি সাধােে তেক্রজোর্ চোরর্ঞ্জগুরর্াে 

সমাধান কো প্রযরি পারে এবং তেক্রজোর্ পতেরবরশ মানবীয অতধকােগুরর্ারক উন্নি কোে জনে আইনী, বনতিক 

ও পতেচার্নাে কাঠামাগুরর্ারক প্র ারি প্রিার্া প্রযরি পারে। https://citiesfordigitalrights.org/  

◼ হাউতসং অোন্ড র্োন্ড োইে প্রনেওযাকল – সমস্ত প্রকাতভে-19 সম্পতকলি েতিক্রিযা ও তেকাভতে উপারয HLRN বতর্ষ্ঠ 

মানবাতধকাে তভতিক পদ্ধতিে পক্ষসময লন কেরে।  https://www.hlrn.org.in/COVID-19 
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◼ প্রকাতভে অোকশন প্রকার্োরবারেটেভ (CAC) – নানান সংস্থাে একটে সহরযাত িা যা প্রকাতভে-এে মিন মানবীয 

সংকে কারর্ সবরচরয দুব লর্ প্রর্াকরদেরক বা াঁচরি এবং জীবন যাপন কেরি সাহাযে কেরে 

https://www.hlrn.org.in/COVID-19 

কপ্রাগ্রাম এবং প্ল্োর্ফম ট  

◼ ইউএন – হোতবেোে প্রসফে তসটেজ প্রোগ্রাম: একটে সামতগ্রক, একীভূি, বহুস্তেীয সেকােী এবং বহু তবভা ীয পদ্ধতি 

যাে উরিশে হরে শহগুতর্ে জীতবকা এবং সকর্ শহুরে না তেকরদে জীবরনে গুেমান উন্নি কো এবং িারদে 

দৃঢ়রূরপ তবশ্বাস েরযরে প্রয প্রয ভার্ ন ে েশাসন, পতেকল্পনা এবং পতেচার্না তকন্তু েকৃিপরক্ষ পতেরবরশে সুেক্ষা 

উন্নি কেরি পারে।  https://unhabitat.org/safer-cities  

◼ দে নোশনার্ আব লন র্াতন লং প্ল্োেফম ল (NULP) - https://nulp.nuis.in  

◼ ইনরভে ইক্রন্ডযা তবজরনস ইতমউতনটে প্ল্োেফম ল – ইনরভে ইক্রন্ডযা তবজরনস ইতমউতনটে প্ল্েেফম ল হরে একটে বেপক 

সংস্থান প্রযোরক বেবসারদেরক এবং তবনীরযা কােীরদেরক সাহাযে কোে জনে বিতে কো হরযরে যারি িাো 

প্রকাতভে-19 এে েতি ভােরিে সক্রিয েতিক্রিযা সম্পরকল বাস্ততবক আপরেে প্রপরি পারে 

https://www.hlrn.org.in/COVID-19 

◼ নোসকম – প্রির্োনা সেকারেে জনে এন্ড েু এন্ড প্রকাতভে প্ল্োেফম ল https://nasscom.in/press/nasscom-

taskforce-develops-end-end-covid-19-platform-government-telangana 

রু্ে এবং রু্েস র্ 

◼ DECODE – এমন সকর্ েুর্ যা মানুরষে হারি তনযন্ত্রে প্রদয প্রয িাো িারদে বেক্রি ি প্রেো প্রক প্র াপনীয োখরি 

চান নাতক জন কর্োরেে উরিরশে িা প্রশযাে কেরি চান  https://www.decodeproject.eu    

◼ ইম্পোি তেক্রজোর্ েুর্তকরেে জনে GSMA AI: প্রমাবাইর্ প্রেো চাতর্ি সমাধানগুরর্ারক বাস্তবাতযি কোে জনে 

েরযাজনীয মূর্ উপাদারনে একটে তবসিৃ্ি তনরদলতশকা সেবোহ করে। https://aiforimpacttoolkit.gsma.com/  

 

স্বী ৃসত  

এই তববেেীটে সেয বাবু এম ক্রজ, প্রদবজাতন প্রর্াষ, এতেক কোসপে, তেযাঙ্কা প্রমহো ও আতসফ োজাে সরে জযদীপ গুপ্ত 

(J.Gupte@ids.ac.uk) কিৃলক প্রর্খা হরযরে।  

প্রয সমস্ত ভােিীয শহুরে স্থানীয কিৃ লপক্ষরদে সরে পোমশ ল: তমোে সুহাস এস, আইএএস, প্রজর্া কারর্িে, এেনাকুর্াম 

প্রজর্া; তমস প্রসৌতমনী বজন,  োিন প্রমযে, প্রকাতচন প্রপৌেতন ম; তমোে প্রমর্নায প্রেস্পি, আই এ এস, প্রজর্া েশাসক 

 (ওযাকলস এবং আে অোন্ড এফ), প্রগ্রোে প্রচন্নাই করপ লারেশন; তমোে ক্রজ াে এইচ পোরের্, সহকােী েরকৌশর্ী 

 (কস্পম্পউোে), ইনরফােরমশি তসরেমস তেপােলরমন্ট্, সুোি প্রপৌে তন ম; তমোে ক্রজরিন্দ্র তসং োরঠাে, সহকােী 

েরকৌশর্ী (আইটে), প্রভাপার্ স্মােল তসটে তেরভর্পরমন্ট্ করপ লারেশন তর্তমরেে; তমস তভশা সুজাযন, ASHA কমী, প্রকাতচন 

প্রপৌে তন ম  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


স্মার্ট সিটর্জ এবং ক াসিড19:  িারত কেক  জ্ঞাত তকেের সিসিকত কডর্া ইক াসিকেমকের জন্ে সন্সিতাে ট  
প্রধান্ কেখ : জয়েীপ গুপ্ত  j.gupte@Ids.ac.uk  

15 

প্রয সমস্ত ভােিীয জািীয প্রেকরহাল্ডাস লরদে সরে পোমশ ল কো হরযরে: তমোে কুনার্ কুমাে, আই এ এস, যুগ্ম সতচব, 

স্মােল তসটেজ তমশন  ৃহাযন ও ন ে তবষযক মন্ত্রক, নিুন তদতে; তমোে তহরিশ ববদে, পতেচার্ক, নোশনার্ ইনতেটেউে 

অব আেবান অোরফযাস ল, নিুন তদতে;  

আমো িোরিসকা তিযা, প্রোতন েবােলস, জ ন শাহ, পন্ট্াস ওরযেেব ল, এবং তশো নাোং সুতে কিৃ লক সেবোতহি 

তবরশষজ্ঞ ইনপুরেে জনেও িারদেরক ধনেবাদ জানারি চাই।   

কযাগাকযাগ  

যতদ প্রকাতভে-19 সারপরক্ষ  ৃহীি েতিক্রিযা সম্পরকল, একটে তববেেী, সেঞ্জাম, অতিতেি েযুক্রি ি তবরশষজ্ঞিা বা 

তেরমাে তবরেষে সম্পরকল আপনাে প্রকান েিেক্ষ অনুরোধ যারক অযবা আপতন যতদ চান প্রয পোমশ লদািারদে 

প্রনেওযারকল আপনাে নাম অন্তভুলি কোে তবষরয আমো তবরবচনা কতে িরব অনুগ্রহ করে অোতন প্রর্ােন 

(a.lowden@ids.ac.uk) বা (oliviatulloch@anthrologica.com) প্রক ইরমইর্ পাটঠরয প্রসাশোর্ সাইি ইন 

তহউমোতনরেতেযান অোকশন প্ল্োেফম ল-এে সরে প্রযা ারযা  করুন।  

মূর্ প্ল্োেফম ল সম্পতকলি প্রযা ারযা  পরযরন্ট্ অন্তভুলি েরযরে: UNICEF (nnaqvi@unicef.org); IFRC 

(ombretta.baggio@ifrc.org); এবং GOARN তেসাচল প্রসাশোর্ সাইি গ্রুপ (nina.gobat@phc.ox.ac.uk). 

 

 
 

   

দে প্রসাশোর্ সাইি ইন তহউমোতনরেতেযান অোকশন হরে ইনতেটেউে অব তেরভর্পরমন্ট্ োতেজ্, অোনররার্ক্রজকা 

এবং র্ন্ডন সু্কর্ অব হাইক্রজন অোন্ড ট্রতপকোর্ প্রমতেতসরনে মরধে একটে অংশীদাতেত্ব। এই কৃতিটেরক ইউরক ফরেন, 

কমনওরযর্য অোন্ড প্রেরভর্পরমন্ট্ এবং ওরযর্কাম গ্রান্ট্ নম্বে 219169/Z/19/Z এবং স্মােল প্রেো ফে ইনক্রু্তসভ 

তসটেজ েকল্প [ইউরোতপযান কতমশন CSO-LA/2017/154670-2/13] কিৃলক সমতয লি কো হরযরে। এরি েকাশ কো 

মিামিগুরর্া তকন্তু প্রর্খকরদে তনজস্ব মিামি এবং এরি িহতবর্ প্রযা ানকােীরদে মিামি অযবা এো আইতেএস 

(IDS), অোনররার্ক্রজকা বা এর্এসএইচটেএম-এে (LSHTM) মিামি বা নীতি অ িো েতিফতর্ি হয না।  

প্রস্তাসবত উে্ধৃসত: গুপ্ত, প্রজ , বাবু, এস এম ক্রজ., প্রর্াষ, তে , কোসপে, ই , প্রমহো, তপ  এবং োজা, এ (2021) স্মােল তসটেজ 

এবং প্রকাতভে-19: ভােি প্রযরক জ্ঞাি িরযেে তভতিরি প্রেো ইরকাতসরেমরদে জনে তনতহিায ল, তিতফং িাইেন: প্রসাশোর্ 

সাইি ইন তহউমোতনরেতেযান অোকশন (SSHAP) DOI: 10.19088/SSHAP.2021.035 

েকাতশি মাচল 2021 
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এটে একটে ওরপন অোরেস প্রপপাে যা ক্রিএটেভ কমি অোটট্রতবউশন 4 0 আন্তজলাতিক র্াইরসরিে 

(CC BY) তনযরমে আওিাধীন তবিেে কো হরযরে, যা অনুযাযী এোরক প্রয প্রকানও মাধেরম তনব লাধভারব 

বেবহাে, তবিেে এবং পুনোয েস্তুি কো প্রযরি পারে িরব মূর্ প্রর্খকগুরর্ারক এবং উৎস প্রক উপযুিভারব উরেখ কো 

এবং প্রয প্রকানও পতেবিলন তকংবা অতভরযাজনগুরর্ারক স্পিভারব ইতেি কোে অপতেহায ল বরর্  েে কো হয। 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode   
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