
 

 

সংবাদ ববজ্ঞবি                                                                                                     ০৬ই এবিল, ২০২১ 

বিশ্ব স্বাস্থ্য বিিস  

কর ানা সংক্রমণ কমারে মারে কাজ ক রে ব্র্যারক  সামাজজক সহায়ো দল 

সাত জেলায় ১২ লাখেরও জিবি পবরিাখর স্বাস্থ্যবিবি সংক্রান্ত িাততা  

দদরে কর ানাভাই ারস আক্রারে  সংখ্যা বাড়রে িবেবদন। দ াগীরদ  বভড় সামাল বদরে স কাব  

এবং দবস কাব  হাসপাোলগুরলা  বহমবেম অবস্থা । এমন পব বস্থবেরে সীবমে সম্পদযুক্ত এবং 

স্বল্প দসবা িদারন সক্ষম সাস্থযরসবা দকন্দ্রগুরলা  জনয বন বজিন্নভারব িরয়াজনীয় দসবা িদারন 

িস্তুে থাকা  পাোপাবে কর ানাভাই াস সংক্রাে বববভন্ন সরেেনোমূলক বােতা জনগরণ  

দদা রগাড়ায় দপ ৌঁোরনা জরুব । 

এই বাস্তবোরক সামরন বনরয় কর ানাভাই ারস  সংক্রমণ দ াধ ক রে কবমউবনটিরক যুক্ত কর  

ঘর  ঘর  সরেেনো  বােতা দপ ৌঁোরে বন বজিন্নভারব কাজ ক রে ব্র্যাক।  

ব্র্যারক  স্বাস্থয, পুটি ও জনসংখ্যা কম তসূবে  সহরযাগী পব োলক দমারে তদা দে ধু ী জাবনরয়রেন, 

“সংক্রমণ দ াধ, ঘর  স্বাস্থয বযবস্থাপনা  উন্নবে এবং কর ানাভাই াস প ীক্ষা কায তক্ররম  

সুববধারথ ত হিস্পিগুরলারে ব্র্যাক অনয অংেীজনরদ  বনরয় কবমউবনটিরে সবহষু্ণো তে ীরে 

কাজ ক রব।”  

কর ানাভাই ারস  কা রণ ববরেষে বনম্ন এবং মধযববত্ত পব বা গুরলারে দয আবথ তক দু বস্থা  সৃটি 

হরয়রে, দসই ববষরয় বেবন বরলন নগদ অথবা অনয ধ রন  সহায়ো বদরল ো মানুরষ  

আে ণগে উন্নবেরে সহায়ো কর ।   

বেতমারন ৬টি দজলায় কবমউ্বনটি  অংেগ্রহণরক িাধানয বদরয় কাজ ক রে ব্র্যারক  স্বাস্থয, পুটি 

ও জনসংখ্যা কম তসূবে  অধীরন গটেে সামাজজক সহায়ো দল। যুক্ত াজয স কার   

ফর ন,কমনওরয়লথ অযান্ড দেরভলপরমন্ট অবফস (এফবসবেও) এ  অথ তায়রন “কবমউবনটি 

দমাববলাইরজেন এবং কবমউবনটি বিবনক েজক্তোলীক রণ  মাধযরম দকাবভে-১৯ দ সপন্স” 

নামক এই িকল্প বেতমারন কাজ ক রে বারগ হাি, দভালা, দে পু , না ায়ণগঞ্জ, বকরো গঞ্জ 

এবং বগুড়া  ৫১টি উপরজলায়। 

অনয একটি িকরল্প  আওোয় গাজীপুর   দুটি উপরজলায় স্বাস্থযবাে তা  মাধযরম মানুরষ  

আে ণগে পব বেতরন কাজ ক রেন ব্র্যারক  কবমউবনটি কমী া। “কবমউবনটি-দবজে দকাবভে-

১৯ দ সপন্স িরজক্ট” েীষ তক এই িকরল্প গে বে  দসরেম্ব  দথরকই গাজীপুর   কাবলগঞ্জ এবং 

কাপাবসয়া উপরজলায় বনজস্ব অথ তায়রন কাজ ক রে ব্র্যাক। 

িথরমাক্ত ৬ দজলায় িবে দুইজন কবমউবনটি সাস্থযরসবা কমী  মাধযরম একটি টিম গেন ক া 

হরয়রে। এই িকরল্প স কা ী কবমউবনটি সাস্থযরসবা কমীরদ  সারথ বনরয় ব্র্যাক কাজ ক রে। এই 

িীমগুরলা বাবড় বাবড় বগরয় পব বা গুরলা  সরে কথা বলরেন এবং নবজােক এবং বেশু স্বাস্থযসহ 

বববভন্ন সরেেনোমূলক বােতা দপ রে বদরিন। ওইসব পব বার  কর ানাভাই াস লক্ষণযুক্ত বযজক্ত 



 

 

আরে বকনা জানা  দেিা ক রেন ো াঁ া এবং থাকরল োরদ  উপরজলা স্বাস্থয দকরন্দ্র দসবা বনরে 

সুপাব ে ক রেন। 

এোড়াও গেন ক া হরি দকাবভে-১৯ িবের াধ কবমটি দযখ্ারন থাকরেন সংবিি গণযমানয 

বযাজক্ত এবং বববভন্ন দেবণ  িবেবনবধ। সাধা ণ মানুষরক সটেকভারব মাস্ক বযবহা , সামাজজক 

দ ূে্ব দমরন েলা এবং হাে দধায়া  েেতাসহ বববভন্ন সেকতবাে তা দপ ৌঁরে  বদরিন ো াঁ া। আক্রাে বা 

লক্ষণযুক্ত বযাজক্তরদ  স্বাস্থযরসবা বনজিরে পব বা  পব কল্পনা দকন্দ্র এবং কবমউবনটি 

বিবনকগুরলারে িবেক্ষণ এবং িরয়াজনীয় সুববধাবদ িদান ক া হরি ব্র্যারক  পক্ষ দথরক। 

এই িকরল্প  মাধযরম ৫১টি উপরজলায় এখ্ন পয তে ২৭ হাজা  লক্ষণযুক্ত বযাজক্তরক েনাক্ত ক া 

হরয়রে। এাঁরদ  িরেযকরকই দিবলরমবেবসন দসবা িদান ক া হরয়রে এবং ো াঁরদ  বাসায় বববভন্ন 

সুববধা দপ রে দদওয়া হরয়রে। এোড়া ১২ লাখ্ পব বার  হাে দধায়া  েেতা, কাবে দদওয়া  বেিাো , 

মারস্ক  বযবহা , সামাজজক দ ূত্ব বজায়  াখ্াসহ কর ানাভাই াস দ ারধ স্বাস্থযবববধ  বােতাগুরলা 

দপ ৌঁরে বদরয়রেন ব্র্যারক  সামাজজক সহায়ো দল। এোড়া িায় ১২ লাখ্ মাস্ক ববে ণ এবং ৫০ 

হাজা  হযান্ড ওয়াবেং দেেন তে ী কর  বদরয়রে।  

অনযবদরক গাজীপুর   দুটি উপরজলায় মানুষরক সরেেন ক া  মাধযরম সংক্রমণহা  কমারনা 

এবং লক্ষণযুক্ত দ াগীরক দ্রুে স্বাস্থযরসবা দকরন্দ্র পাোরনা  লরক্ষয কাজ ক রে এই িকল্প। বাজা , 

বাসেযান্ড, মসজজদ এবং দসলুন মূলে এই ৪টি স্থারন মানুরষ  আে ণ পয তরবক্ষণ কর ন 

কমী া।   

বাজা গুরলারে দদখ্া হয় দসখ্ারন মানুষ স্বাস্থযবববধ দমরন েলরে বকনা, আলাদা িরবে এবং বাবহ  

পথ আরে বকনা, পয তাি হাে দধায়া  বযবস্থা আরে বকনা, ববরক্রো া মাস্ক প রেন বকনা ইেযাবদ। 

দুই উপরজলা  বাস েযান্ডগুরলারে যাত্রীরদ  সামাজজক দ ূত্ব মানা  িবণো, হাে দধায়া  বযবস্থা 

এবং মাস্ক বযবহার   পাোপাবে বারস বেসইনরফক্ট বযবহা  হরি বকনা োও লক্ষ ক া হয়। 

মসজজদ্গুরলারে মানুষ মাস্ক প রে বকনা, বনরজ  জায়নামাজ বনরয় আসরে বকনা এবং দ ূত্ব 

মানরে বকনা ো দখ্য়াল কর ন ব্র্যারক  কমী া। 

দসলুরন নাবপে া মাস্ক প রেন বকনা, বসা  বযবস্থায় বেন ফুি দ ূত্ব আরে বকনা এবং িরবেপরথ 

সরেেনোমূলক বেকা  আরে বকনা ো পয তরবক্ষণ ক া হয়। 

এই দুই উপরজলায় ১ হাজা  ১৫৯ জন স্থানীয় অবধবাসী বনরয় গটেে হরয়রে ১৬০টি  “কবমউবনটি 

কর ানা িরিকেন কবমটি। সমারজ  দনেৃস্থানীয় ও িভাবোলী বযজক্তবগ ত এবং স্থানীয় সাধা ণ 

অবধবাসী বনরয় গটেে এসব কবমটি মানুষরক সরেেনোমূলক বােতা দপ ৌঁরে বদরি। বাবড় বাবড় 

বগরয় কর ানা  লক্ষণযুক্ত বযজক্ত আরেন বকনা ো দদখ্া এবং থাকরল োরদ রক  ক ণীয় বরল দদন 

কবমটি  সদসয া। লক্ষণযুক্ত বযজক্তরদ  স্বাস্থযরসবা দকরন্দ্র পাোরনা  সুপাব রে  পাোপাবে 

িবেবক্ষে দমবেকযাল অবফসা রদ  দ্বা া দিবলকাউরন্সবলংএ ও বযবস্থা ক রে এসব কবমটি। 

গাজীপুর ই ব্র্যারক  কবমউবনটি দল গে মাস  পয তে (মােত, ২০২১) সব তরমাি ৩ হাজা  ৮১২ জন 

বযজক্তরক ঝুাঁ বকপূণ ত বহরসরব বেবিে কর রে, যা  মাধযরম পর  ১ হাজা  ৭৫৬ জন কর ানা দ াগী 



 

 

বহরসরব েনাক্ত হরয়রেন। এাঁরদ  িরেযকরকই দিবলরমবেবসন দসবা িদান ক া হরয়রে এবং 

ো াঁরদ  বাসায় বববভন্ন সুববধা দপ রে দদওয়া হরয়রে। 

জনসরেেনো  অংে বহরসরব এখ্ন পয তে দুই ধারপ এই টিমগুরলা ৭৮ হাজা  মাস্ক ববে ণ 

কর রে যা ওইসব এলাকা  ৬০% পব বার   োবহদা দমিারে সক্ষম। এোড়া এলাকাগুরলারে 

মাইবকং এবং বববভন্ন জনসরেেনোমূলক উপক ণ ববে ণ ক রে ব্র্যাক। 

বাংলারদরে কর ানাভাই াস হানা দদয়া  প  মােত ২০২০ দথরক দফব্রুয়াব  ২০২১ সময়কারল 

ব্র্যারক  পক্ষ দথরক ৩ দকাটি ৭৫ লক্ষ পব বার  কর ানাভাই াস সংক্রাে সরেেনো  বােতা 

দপ রে দদয়া হরয়রে এবং ব্র্যারক  িসূবে দকরন্দ্র  অধীরন ১৩,৯৮৫ বন াপদ বেশু জন্মদান 

কায তক্রম সম্পন্ন হরয়রে। এোড়াও, ঢাকা উত্ত  বসটি করপ তার েরন ৬৫৯ এবং ঢাকা দবক্ষন বসটি 

করপ তার েরন ৭৭৩ কবমউবনটি সারপািত সদসয িবেক্ষণ সম্পন্ন কর রেন এবং কর ানা  ববরুরে 

সরেেনো তে ীরে কাজ কর রেন। একইসারথ, ব্র্যারক  কবমউবনটি স্বাস্থযরসবা কমী া 

স কা রক কর ানাভাই াস দকস সনাক্তক ণ এবং লক্ষনযুক্ত বযাজক্তরদ  বেবকৎসা  বনবমরত্ত 

স কাব  স্থাপনায় সুপাব ে কর রেন। 

 

ধনযবাদসহ 

মাহবুবুল আলম কবী  

বসবনয়  বমবেয়া মযারনজা , ব্র্যাক  
 


