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আমরয ষষ্ঠ শযরীররক সরিয়তয ও জনস্বযস্থ্্ রবষয়ক আন্তজজযরতক সভেল্ন এবাং International

Society for
Physical Activity and Health (ISPAH) এর রিবযরষজক সেযর প্ররতরনরি ও আভয়যজকবৃন্দ এবাং আগত
৭২ টি দেভশর প্ররতরনরি ও ISPAH সরমরতর সেস্বৃন্দ এই মভমজেঃ
a) স্বীকৃরত প্রেযন কররি দে শযরীররক সরিয়তয হভে সব িরভনর মযনবীয় গরতরবরি এবাং সরিয়
জীবনেযপন দেমনেঃ হযাঁটয, ব্যয়যম করয এবাং িীড়য কযেজিম। এগুভল্য মযনুভষর সহজযত স্বেযব এবাং
এভের উপকযররতয বহুরবি;
b) অনুভমযেন কররি দে জরুরী রেরিভত অসাংিযমক দরযগসমূহ দেমনেঃ হৃেভরযগ, টযইপ-২ ডযয়যভবটিস, রবরেন্ন
প্রকযভরর ক্যন্সযর, শ্বযসতভের দরযগ, রডভমনরশয়য এবাং মযনরসক অসুস্থ্তয প্ররতভরযি করয প্রভয়যজন। কযরণ এই
দরযগগুভল্য অকযল্ মৃতু্ এবাং শযরীররক অক্ষমতয বয প্ররতবন্ধীত্ব সৃরিভত রবভশষ েূরমকয রযভে এবাং পৃরথবীর
সকল্ দেভশ সযমযরজক ও অথজননরতক দবযঝযর সৃরি কভর;
c) পুনেঃরনরিত কররি দে শযরীররক রনরিয়তয অসাংিযমক দরযভগর একটি প্রিযন ঝুাঁরকপূণজ রকন্তু সাংভশযিনভেযগ্
আচরণ। রনয়রমত শযরীররক সরিয়তয অসাংিযমক দরযভগর দবযঝয কমযভনযর প্রিযন দকৌশল্ েয রবশ্ব স্বযস্থ্্
সাংস্থ্যর অসাংিযমক দরযগ প্ররতভরযি ও রনয়েণ পররকল্পনয ২০১৩-২০২০ এ সুস্পিেযভব উভেে করয হভয়ভি;
d) েৃরি আকষজণ কররি দে রবশ্বব্যপী উচ্চমযত্রযর শযরীররক রনরিয়তযর প্রযেুেজযব রভয়ভি। রবশ্ব স্বযস্থ্্ সাংস্থ্য
কতৃক সুপযররশকৃত প্রযত্রহক নূ্নতম শযরীররক সরিয়তযয় অাংশগ্রহভনর দক্ষভত্র রবরেন্ন িরভনর ববষম্
রবে্মযন েয মযনুভষর রল্ঙ্গ, শযরীররক অক্ষমতয, আঞ্চরল্ক ও আথজ-সযমযরজক অসযমঞ্জস্তযর সযভথ
রবভশষেযভব জরড়ত;
e) নজর দেয়যর আহ্বযন জযনযরে দে রবরেন্ন আন্তজজযরতক কমজভকৌশল্ ও পররকল্পনয দেমনেঃ রবশ্ব স্বযস্থ্্ সাংস্থ্যর
Commission on Ending Childhood Obesity (২০১৬), Decade of Action on Nutrition
(২০১৬-২০২৫), New Urban Health Agenda (Habitat III), Mobilizing Sustainable
Transport for Development (২০১৬), Every Woman Every Child (২০১০) এবাং আসন্ন রবশ্ব
স্বযস্থ্্ সাংস্থ্যর Global Action Plan on Dementia (েসড়য ২০১৫) বযস্তবযয়ভন শযরীররক রনরিয়তয
হ্রযস মূে্ েূরমকয পযল্ন করভত পযভর;
f)

গুরুত্ব আভরযপ কররি দে শযরীররক রনরিয়তয হ্রযভসর উপভেযগী পররভবশ সৃরি করভত পযরভল্ বহুরবি সহ-সুরবিয অজজন
করয সম্ভব। সহ-সুরবিযর মভি্ রভয়ভি স্বযস্থ্্ দসবযর উভেেভেযগ্ ব্য় হ্রযস, অথজননরতক কযেজক্ষমতয বৃরি এবাং
দেযগযভেযগ ও পেজটন েযভত ফল্প্রসূ রবরনভয়যগ;

g) েৃরিভগযচর কররি দে শযরীররক রনরিয়তযর প্রেযবক সমূহ সযমযরজক ও পররভবশগত পররবতজন দেমনেঃ
প্রেুরিগত উন্নয়ন, রবশ্বযয়ন ও নগরযয়ন এর সভঙ্গ ওতভপ্রযতেযভব জরড়ত। এই সযমযরজক ও পররভবশগত
রবষয়গুভল্য মযনুভষর জীবন, জীরবকয, দেযগযভেযগ এবাং অবসর েযপভনর িরণভকও বেভল্ রেভে এবাং এর ফভল্
মযনুভষর অল্স জীবনেযপভনর মযত্রযও দবভড় েযভে;
h) স্বীকযর কররি দে অসাংিযমক দরযগ রনয়েভনর দক্ষভত্র শযরীররক রনরিয়তয হ্রযভসর রবশযল্ অবেযন থযকভল্ও
এটি রনয়েভন আন্তজজযরতক প্রভচিয অপ্রতুল্। দসই জন্, জরুরীরেরিভত প্রমযন-রনেজর জযতীয় পররকল্পনয
প্রণয়ন, অগ্রযরিকযর রেরিভত অথজযয়ন ও বযস্তবযয়ন প্রভয়যজন, েযভত কভর পৃরথবীর সকল্ দেশসমূহ ২০২৫
সযভল্র মভি্ রশশু ও প্রযপ্তবয়স্কভের মযভঝ শযরীররক রনরিয়তযর মযত্রয ১০ েযগ (১০%) হ্রযস করভত পযভর েয
রবশ্ব স্বযস্থ্্ সাংস্থ্য কতৃক রনিজযররত।
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আমরয শযরীররক রনরিয়তয হ্রযভসর জন্ দবশ রকিু সুভেযগ সনযি কভররি। অগ্রযরিকযর রেরিভত এগুভল্য বযস্তবযয়ন
করয হভল্ ২০৩০ সযভল্র মভি্ দটকসই উন্নয়ন ল্ক্ষ্মযত্রযর রনভমযি সুরনরেজ ি ল্ক্ষ্গুভল্য অজজভন অবেযন রযেভবেঃ
•

SDG 3 স্বযস্থ্্কর জীবন ও মযনবীয় কল্্যন রনরিতকরনেঃ রবরেন্ন দক্ষভত্র নীরতরনিজযরণী কেজিভমর
মযি্ভম সমযভজ সকভল্র শযরীররক সরিয়তয বৃরি দপভল্ তয অসাংিযমক দরযভগর হযর হ্রযভস সহযয়ক হভব
(ল্ক্ষ্ ৩.৪১)। শযরীররক সরিয়তয উৎসযরহত করযর জন্ অবকযঠযভমযগত উন্নয়ন সব বয়ভসর মযনুভষর
জন্ রনরযপভে হযাঁটয, সযইভকল্ চযল্যভনয এবাং গনপররবহভনর ব্বহযরভক উৎসযরহত করভত পযভর। এই সকল্
পেভক্ষপসমূহ পথচযরী ও সযইভকল্ আভরযহী-সাংরিি সড়ক েূর্জটনয হ্রযভস সহযয়ক হভত পযভর (ল্ক্ষ্ ৩.৬)
এবাং একই সযভথ রযস্তযর্যভট েযরেক েযনবযহভনর ব্বহযর হ্রযস বযয়েূষণ কমযভত এবাং বযয়ুর মযন উন্নয়ভন
সহযয়ক হভত পযভর (ল্ক্ষ্ ৩.৯);

Action on Physical Activity
can contribute to achieving 8SDG

• SDG 4 গুনগত রশক্ষযেঃ প্রযক-রবে্যল্য় ও রবে্যল্য় দকরিক শযরীররক রশক্ষয এবাং শযরীররক সরিয়তয কযেজিম
পররচযল্নয এবাং এর জন্ উপেুি পররভবশ সৃরি ও তয বযস্তবযয়ভনর জন্ নীরত রনিজযরণ করয েয দিভল্দমভয় উেয়ভক শযরীররক রশক্ষযয় রশরক্ষত করভত সহযয়ক হভত পযভর। এর মযি্ভম শযরীররক রশক্ষয ও
দমৌরল্ক গরতরবরির েক্ষতয অজজন, জ্ঞযন, রচন্তযভচতনয, অে্যস এবাং শযরীররক সরিয়তয উপভেযগ করযর
প্রবণতয বতরী হভল্ রশশুভের প্রযথরমক রশক্ষযর জন্ উপভেযগী কভর গভড় দতযল্য সম্ভব (ল্ক্ষ্ ৪.২) েয রকনয
রশক্ষযর ফল্যফল্ উন্নয়ভন সহযয়ক হভত পযভর (ল্ক্ষ্ ৪.১);
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• SDG 5 রল্ঙ্গ সমতযেঃ শযরীররক সরিয়তয উৎসযরহত করযর জন্ এমন নীরত গ্রহন করয জরুরী েয দমভয়ভের
জীবভনর সকল্ পেজযভয় রনরযপে এবাং সযশ্রয়ী িীড়য ও অন্যন্ শযরীররক সরিয়তয কযেজিভমর
অরিক সুভেযগ সৃরি করভব, েয রবভশষ কভর প্রযরন্তক এবাং অনগ্রসর সম্প্রেযভয় রবে্মযন ববষম্
অবসযভন অবেযন রযেভত পযভর (ল্ক্ষ্ ৫.১১);
•

SDG 10 ববষম্ হ্রযসেঃ িীড়য ও অন্যন্ শযরীররক সরিয়তয কযেজিমসমুহ দেমনেঃ প্রচরল্ত দেল্যিুল্যর
সম্ভযব্ সঠিক সি্বহযভরর জন্ নীরতমযল্য প্রনয়ন েয ব্রিগত ববরশি্ রনরবজচযভর সবযর
অন্তেজু রি ও ক্ষমতযয়ভন সহযয়ক হভত পযভর। এই কযেজিমসমূহ সযমযরজক, অথজননরতক এবাং
রযজননরতক পররচয় রনরবজভশভষ সকভল্র অন্তেজু রি ও অাংশগ্রহভণ অবেযন রযেভত পযভর (ল্ক্ষ্
১০.২) এবাং সমযনযরিকযরভক উৎসযরহত করভত পযভর (ল্ক্ষ্ ১০.৩);

• SDG 11 সযবজজনীন, রনরযপে, প্রযভনযেল্ এবাং দটকসই নগর ও জনসম্প্রেযয়েঃ নগর ও পররবহন পররকল্পনযর
উন্নয়ন, বযস্তবযয়ন এবাং পেজভবক্ষন েয নগর ও তযর পযররপযরশ্বজক এল্যকযয় হযাঁটয, সযইভকল্ চযল্নয এবাং
উমুি জযয়গয ও রবভনযেনমূল্ক কযেজিভমর জন্ রনরযপে ও সযশ্রয়ী অবকযঠযভময রনরিত কভর। এই
পেভক্ষপসমূহ সকভল্র জন্ দটকসই পররবহন ব্বস্থ্য রনরিত করভত সহযয়তয করভত পযভর (ল্ক্ষ্
১১.২) েয রকনয সযবজজনীন ও দটকসই নগরযয়ভন কযেজকরী েূরমকয রযেভত পযভর (ল্ক্ষ্ ১১.৩) এবাং
দসই সযভথ পররভবভশর উপর নগরযয়ভনর দনরতবযচক প্রেযবভক হ্রযস করভত এবাং সকভল্র জন্
উমুি সবুজ এবাং সযবজজনীন আবযস রনরিত করভত সহযয়ক হভত পযভর (ল্ক্ষ্ ১১.৪);
• SDG 13 জল্বযয়ু পররবতজনেঃ েূরমর ব্বহযর ও পররবহন নীরতভক রযজস্ব, পররভবশ ও রশক্ষযেযভতর সভঙ্গ সাংগরতপূনজ
কভর এমন পররকল্পনয করয েয হযাঁটয, সযইভকল্ চযল্নয ও গনপররবহন ব্বস্থ্যর ব্বহযরভক উৎসযরহত করভব,
েয প্রকযরযন্তভর জ্বযল্যনী ব্বহযর হ্রযস ও জল্বযয়ু পররবতজভনর দনরতবযচক প্রেযবভক প্রশরমত করভত পযভর
(ল্ক্ষ্ ১৩.১)। এই পররকল্পনযসমূহ উন্নত রশক্ষয, সভচতনতয এবাং গন- ও প্রযরতষ্ঠযরনক-সযমথজ্ অনুেযয়ী
জল্বযয়ু পররবতজন প্রশমভন এবাং পররবরতজত পরররস্থ্রতভত অরেভেযজভন েূরমকয রযেভত সহযয়ক হভত পযভর
(ল্ক্ষ্ ১৩.২);
• SDG 15 েূরমর দটকসই ব্বহযরেঃ এমন নীরত গ্রহন করয েয রকনয রশশু ও প্রযপ্তবয়ষ্কভের শযরীররক সরিয়তয,
রচিরবভনযেন এবাং দেল্যিুল্যর জন্ উপেুি ব্বস্থ্য সৃরি কভর েয েূরম ও জীবনবরচভত্র্র (ল্ক্ষ্ ১৫.১)
এবাং জল্জ ও স্থ্ল্জ বযস্তুব্বস্থ্যর (ল্ক্ষ্ ১৫.৫) দটকসই ব্বহযর, েথযেথ মূল্্যয়ন, সাংরক্ষন ও
পুনরুিযর রনরিত করভত সহযয়ক হভত পযভর;
• SDG 16 ন্যয়, শযরন্ত পরযয়ন ও অন্তেজু রিমূল্ক সমযজব্বস্থ্যেঃ এমন নীরত গ্রহন করয েয িীড়যভক উৎসযরহত করযর
মযি্ভম ইরতবযচক সযমযরজক মূল্্ভবযি দেমনেঃ পযরষ্পররক সমযনভবযি ও সুরবচযর প্ররতরষ্ঠত কভর। এই
নীরতসমূহ বয়স, রল্ঙ্গ, আথজসযমযরজক অবস্থ্য, জযতীয়তয ও রযজননরতক রবশ্বযস রনরবজভশভষ মযনুষভক
ঐক্বি কভর সেযস ও রববযে (ল্ক্ষ্ ১৬.১) এবাং র্ুষ ও েূনীরত (ল্ক্ষ্ ১৬.৫) হ্রযস করভত সহযয়ক হভত পযভর
এবাং অনবষম্মূল্ক আইন ও নীরতরনিজযরণভক উৎসযরহত করভত পযভর (ল্ক্ষ্ ১৬. রব)।
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ব্যাংকক দর্যষণযর সযভথ একযত্ম এবাং দটকসই উন্নয়ভনর উভেরেত ল্ক্ষ্মযত্রয অজজভন গৃহীত প্রমযনরেরিক,
সযশ্রয়ী ও দটকসই রবরেন্ন পন্থয অবল্ম্বন করভল্ জযরত, সমযজ এবাং ব্রিপেজযভয় প্রযত্রহক শযরীররক সরিয়তয
বৃরি পযভব।
ষষ্ঠ শযরীররক সরিয়তয ও জনস্বযস্থ্্ রবষয়ক আন্তজজযরতক সভেল্ভন অাংশগ্রহনকযরী প্ররতরনরিবৃন্দ কতৃজক অনুভমযরেত
রবশ্ব স্বযস্থ্্ ও দটকসই উন্নয়ভন শযরীররক সরিয়তযর েূরমকয রবষয়ক ব্যাংকক দর্যষণয রবরেন্ন দেভশর সরকযর,
নীরতরনিজযরক, রবরেন্ন অাংশীেযর ও েযতযভগযরষ্ঠ দেমনেঃ রবশ্ব স্বযস্থ্্ সাংস্থ্য, জযরতসাংর্ এবাং সাংরিি অন্যন্ দবসরকযরী
সাংস্থ্্যগুভল্যভক এই মভমজ আহ্বযন জযনযভে দেেঃ
1. শযরীররক রনরিয়তয হ্রযস করযর মযি্ভম অসাংিযমক ব্যরির রবশ্বব্যপী দবযঝযভক হ্রযস এবাং ২০৩০-এর
আভল্যচ্ ল্ক্ষ্ (ল্ক্ষ্মযত্রযেঃ ৩, ৪, ৫, ১০, ১১, ১৩, ১৫ এবাং ১৬) বযস্তবযয়ভন রবরনভয়যভগর প্ররতশ্রুরত
নবযয়নেঃ শযরীররক রনরিয়তয হ্রযভসর জন্ প্রভয়যজন অগ্রযরিকযর রেরিভত বহুমুেী দনতৃত্ব, অাংশীেযররত্ব এবাং
রস্থ্রতশীল্ প্ররতশ্রুরত বজযয় রযেযর অঙ্গীকযর এবাং এর সযভথ সম্পভের েথযেথ বন্টন। স্বযস্থ্্ মেনযল্য় ও
সরকযরী অন্যন্ রবেযগ হভত রবরনভয়যগ বযড়যভত হভব েয প্রমযণ-রেরিক পন্থযয় জযতীয় ও আঞ্চরল্ক দক্ষভত্র
সযরবজক ব্বস্থ্যর উন্নয়ভন সহযয়ক হভব। এই পন্থযসমূহ আন্তেঃরবেযগীয় হভত হভব এবাং এভের পরররির আওতযয়
রবরেন্ন রযজননরতক ও অথজননরতক চযরল্কযশরিসমূহ দেমনেঃ কমজসাংস্থ্যন, পেজটন, নগর এবাং পররবহন
পররকল্পনয, রশক্ষয, স্বযস্থ্্, িীড়য এবাং সাংস্কৃ রতভক আনভত হভব;
2. জযতীয় পেজযভয় বহু-রবেযগীয় অাংশগ্রহণ ও কমজ-সমন্বয় কযঠযভময স্থ্যপনেঃ সকল্ দেভশ শযরীররক সরিয়তযর জন্
জযতীয় কমজ পররকল্পনয প্রনয়ন, সম্পে বন্টন এবাং বযস্তবযয়ন করয প্রভয়যজন। এই পররকল্পনয কযেজকরী
করযর জন্ েথযেথ সম্পে বন্টন এবাং দকৌশল্ অবল্ম্বন করভত হভব েয বহু-রবেযগীয় অাংশগ্রহণ এবাং
স্বযস্থ্্ রবেযভগর রেতভরর ও বযইভরর রবেযগসমূভহর দেযগেযন রনরিত করভব । রল্ঙ্গ, বয়স, জযরত/বণজ,
দেৌন অরেমুেীতয, আথজসযমযরজক অবস্থ্য ও প্ররতবরন্ধতয সাংিযন্ত স্বযস্থ্্ভসবযয় রবে্মযন ববষম্ হ্রযস
করযর জন্ েথযেথ এবাং রস্থ্রতশীল্ পেভক্ষপ গ্রহণ করভত হভব;
3. জনশরির সযমথজ্ উন্নয়নেঃ শযরীররক রনরিয়তয কযেজকরী মযত্রযয় হ্রযস করযর মূভল্ জনশরির প্ররশক্ষন ও উন্নয়ভনর
েূরমকয রভয়ভি। রবরেন্ন দপশয দেমনেঃ স্বযস্থ্্ ও সমযজ দসবক, নগর পররকল্পনযরবে, স্থ্পরত, রশক্ষক, িীড়য ও
সযাংস্কৃ রতক সাংগঠক, রশক্ষযসাংস্কযরক, নীরত রনিজযরক এবাং দবসরকযরী কমজকতজয ও কমজচযরী সকল্ভক
জনশরি উন্নয়ন প্ররিয়যয় অাংশগ্রহণ করভত হভব। স্নযতক ও স্নযতভকযির পেজযভয়র পযঠ্সূচীভত এই
রবষয়গুভল্য অন্তেজু ি করভত হভব এবাং দপশযজীরবভের এ রবষভয় চল্মযন প্ররশক্ষন রেভত হভব। একই সযভথ
দস্বেযভসবী এবাং রবরেন্ন এল্যকযর দনতৃত্বস্থ্যনীয় ব্রিবগজভকও এর আওতযয় আনভত হভব;
4. কযররগরী সহযয়তয বৃরি ও অরেজ্ঞতয বন্টনেঃ জযতীয় কমজনীরত প্রণয়ন, বযস্তবযয়ন ও মূল্্যয়ভন অভনক দেভশর
কযররগরী সহযয়তয ও রেকরনভেজ শনযর প্রভয়যজন। এভক্ষভত্র রবশ্বব্যপী জ্ঞযভনর পযরস্পররক বন্টন ও
দপশযেযরভের সমন্বয় সহযয়ক েূরমকয পযল্ন করভত পযভর। আন্তজজযরতক, আঞ্চরল্ক ও জযতীয় পেজযভয়
পযরস্পররক সহভেযরগতয বৃরি সকল্ দেভশ ২০২৫ সযভল্র মভি্ অসাংিযমক দরযগ প্ররতহত ও রনয়েভনর
ল্ক্ষ্ অজজভন এবাং ২০৩০ সযভল্র কমজপররকল্পনয বযস্তবযয়ভন সযহযে্ করভব;
5. পেজভবক্ষণ ও নজরেযরী বৃরিেঃ শযরীররক সরিয়তয ও তযর রনিজযরক এবাং এ সাংিযন্ত নীরতমযল্যর বযস্তবযয়ভনর জন্
রনয়রমত তেযররক ও রববরনী প্রকযশ করয সব দেভশর জন্ অত্যবশ্কীয় েযভত কভর উি দেশগুভল্য এর
সযভথ সাংরিি সাংস্থ্যসমূভহর প্ররতশ্রুরত পযল্ন তেযরকী করভত পযভর এবাং সম্পভের সুষ্ঠু বন্টন রনরিত করভত
পযভর। বতজমযভন রশশু, তরুন, বয়স্ক ও সাংে্যল্র্ু জনভগযরষ্ঠর মযভঝ শযরীররক সরিয়তয পেজভবক্ষভন রবপুল্
শুণ্তয রবরযজ করভি;
6. পযরস্পররক সহভেযরগতয, গভবষণয এবাং নীরতর মূল্্যয়নেঃ রচরকৎসয ও সযমযরজক গভবষণযয় অথজসাংস্থ্যনকযরী
প্ররতষ্ঠযনসহ গভবষক ও নীরতরনিজযরকভের মযভঝ পযরস্পররক সহভেযগীতয বৃরি করয প্রভয়যজন েয
বহুমূেী অথজননরতক পেজযভল্যচযনয, সবজসযিযরণ পেজযভয় গভবষণযর বযস্তবযয়ন এবাং নীরত ও কযেজিভমর
মূল্্যয়নসহ দেসব দক্ষভত্র জ্ঞযভনর অেযব রভয়ভি দসগুভল্যভক রচরিত করভত সহযয়তয করভব।
রবভশষ কভর রনম্ন ও মি্ আভয়র দেশগুভল্যভত রকেযভব শযরীররক রনরিয়তয হ্রযস করয েযয় তয রনভয়
সমরন্বতেযভব কযজ করয প্রভয়যজন।
আমরয রবশ্ব স্বযস্থ্্ সাংস্থ্য, জযরতসাংভর্র সাংস্থ্যসমূহ, রবশ্ব স্বযভস্থ্্র সকল্ সাংস্থ্য ও উভে্যিয, সেস্ দেশসমূহ, জযতীয়
ও স্থ্যনীয় সরকযরসমূহ এবাং নগর আরিকযররকভের আহ্বযন জযনযরে দেন তযাঁরয সুশীল্ সমযভজর রবরেন্ন শযেয
দেমনেঃ রশক্ষযবীে, দপশযজীরব সাংস্থ্য ও দবসরকযরী সাংস্থ্য, ব্রিমযরল্কযনযিীন সাংস্থ্য এবাং গনমযি্ভমর সযভথ
সরেরল্তেযভব কযজ কভরন। স্বযস্থ্্ ও রস্থ্রতশীল্ উন্নয়ভনর সযবজজনীন ল্ক্ষ্ অজজভন সাংস্থ্যগুভল্যভক তযাঁভের দেৌথ
সম্পভের সবজযরিক ব্বহযর রনরিত করভত হভব এবাং রবশ্ব স্বযস্থ্্ ও দটকসই উন্নয়ভন শযরীররক সরিয়তযর
েূরমকয রবষয়ক ব্যাংকক দর্যষণযর সকল্ িযরযর সযথজক বযস্তবযয়ভন দেযগ্ দনতৃত্ব রেভত হভব।
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