সংবাদ ববজ্ঞবি

০১ জুন ২০২১

কর োনো র োরে ব্র্যোকসহ অংশীদো রদ সম্মিলিত উরদযোগ ‘সোমোম্মিক দুগ’গ

৩৫ রিিোয় ১ রকোটি ৩০ িোখ মোস্ক লিত ণ শুরু
কর ানা সংক্রমরে উচ্চ ঝুুঁ বকরে থাকা ৩৫টি জজলায় মানুষরক সহায়ো উরদযাগ বনরয়রে
ব্র্যাক। উচ্চ ঝুুঁ বকপূে ণ জজলা বনবাচরন
ণ
জেরে স্বাস্থ্য অবিদি সহর াবগো ক রেন। কর ানা
সংক্রমে জমাকারবলায় এই প্রথম জবস কাব উন্নয়ন সংস্থ্া মািযরম একর ারগ এে ববস্েৃে
এলাকায় কাজ শুরু হরে। উরদযারগ শুরুরেই জজলাগুরলারে জমাি ১ জকাটি ৩০ লাখ মাস্ক
ববে ে শুরু হরে । এই কমসূণ চী মূল অথায়ন
ণ
আসরে জলাবাল অযারেয়াস ণ কানাডা' অনুদান
ও ব্র্যাক-এ বনজস্ব েহববল জথরক। এোড়াও বববিন্ন সহর াগী প্রবেষ্ঠান ও দাো সংস্থ্া এ সারথ
ুক্ত হরেন, ারদ মরিয অরেবলয়া স কা অনযেম।
কবমউবনটিরক সং ুক্তক্তক ে এবং স্থ্ানীয় প ারয়
ণ
স্বাস্থ্যরসবা খােরক শক্তক্তশালী ক রে স্বাস্থ্য
অবিদি , বাংলারদরশ বসবিল জসাসাইটি অ গানাইরজশানগুরলা সক্তিবলে মঞ্চ বসএসও
অযালারয়ন্স এবং জাবেসংরে সংস্থ্াগুরলারক বনরয় কাজ শুরু কর রে ো া। বনবাবচে
ণ
জজলাসমূরহ ৪১ টি স্থ্ানীয় জবস কাব উন্নয়ন সংস্থ্া এই উরদযারগ সহর াগী বহসারব অংশ বনরে।
আজ মঙ্গলবা (১লা জুন) সকারল এক বডক্তজিাল জপ্রস কনোর রন্স ব্র্যারক বনবাহী
ণ পব চালক
আবসে সারলহ এই জোষো জদন।
এ উরদযারগ মািযরম ওই ৩৫ জজলায় কাজ ক রবন ব্র্যারক ২৭ হাজা ৫০০ কমী। সবরচরয়
জববশ জজা জদওয়া হরব মাস্ক বযবহার
জেরে। ো োড়া কর ানা প্রবের ারি বনয়বমে সাবান
বদরয় হাে জিায়া, হাুঁবচ-কাবশ জদওয়া সময় থা থ সেকণো, সামাক্তজক দূ ত্ব বজায় াখা
প্রচা ো এবং িযাকবসন জ ক্তজরেশরন পাশাপাবশ সরচেনোমূলক বাে ণা েবড়রয় জদওয়া
পাশাপাবশ িুল েথয ও গুজব বন সরন উরদযাগ জনওয়া হরব।
উচ্চ ঝুুঁলকপূণ গ রিিোগুরিো হিঃ ময়মনবসংহ, জশ পু , বকরশা গঞ্জ, িাঙ্গাইল, জামালপু ,
গাজীপু , না ায়নগঞ্জ, ঢাকা, ক্তঝনাইদহ, বারগ হাি, সােেী া, রশা , চুয়াডাঙ্গা, নড়াইল,
খুলনা, মাগু া, ব্র্াহ্মেবাবড়য়া, কুবমল্লা, হববগঞ্জ, বসরলি, াজশাহী, চাুঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া,
জয়পু হাি, নারিা , জিালা, বব শাল, বদনাজপু , ংপু , লালমবন হাি, কক্সবাজা , চট্টগ্রাম,
জেনী, জনায়াখালী এবং চাুঁদপু । ব্র্যারক পে জথরক জানারনা হয়, পর এই উরদযাগ প্ররয়াজরন
বনব রখ প ায়ক্ররম
ণ
সা া জদরশ চালু ক া পব কল্পনাও রয়রে।
ব্র্যারক ঊর্ধ্েন
ণ
পব চালক জকএএম জমারশরদ
ণ
সঞ্চালনায় এই বডক্তজিাল জপ্রস কনোর রন্স
আ ও উপবস্থ্ে বেরলন ুক্ত ারে ইরয়ল ইউবনিাবসটি
ণ
অথনীবে
ণ
অিযাপক মুশবেক
জমাবা ক, ও মানুরষ জনয োউরেশরন বনবাহী
ণ পব চালক শাহীন আনাম। ব্র্যারক স্বাস্থ্য, পুটি
ও জনসংখযা কমসূণ বচ পব চালক ডাাঃ জমারশদা
ণ জচৌিু ী অনুষ্ঠারন এই উরদযারগ বববিন্ন বদক
েু রল ির ন।

কর ানািাই ারস সংক্রমে এবং মৃেুযহা জবরড় চলায় জকন্দ্রীয়িারব জমাকারবলা পাশাপাবশ
কবমউবনটি প ারয়
ণ
বববিন্ন প্রবের ািমূলক পদরেপ গ্রহে অেযাবশযক হরয় দাুঁবড়রয়রে।
ইবেমরিযই এই সংক্রমে বনরয় হাসপাোলগুবল
ীবেমরো চারপ
রয়রে। অনযবদরক
প্রবের ািমূলক বযবস্থ্া এবং স্বাস্থ্যবববি জমরন চলায় অরনরকই অনাগ্রহ জদখারেন। এই
পব বস্থ্বেরে ববরশষিারব আচ েগে পব বে ণন এবং কবমউবনটিরক এই প্রক্তক্রয়ায় জবড়ে ক া
জকারনা ববকল্প জনই।
এই উরদযারগ আনুষ্ঠাবনক জোষো প্রদানকারল ব্র্যোরক লনিোহী
গ পল চোিক আলসফ সোরিহ
বরলন, “কর ানা প্রবের ারি সামাক্তজক দূগ ণগড়রে চাই সমারজ সকল স্তর
মানুরষ সংর াগ ও
ৃ
সবদো, ববরশষে স্থ্ানীয় প ারয়
ণ
মানুরষ জনেত্ব। জদরশ সব মানুষ কর ানা টিকা অিীরন না
আসা প ন্ত,
ণ স্বাস্থ্যবববি জমরন চলা জকারনা ববকল্প জনই। আম া আমারদ সবশক্ত
ণ ক্ত বনরয় কারজ
ঝাুঁবপরয় পড়বে, পারশ জপরয়বে ৪১ টি সহর াগী উন্নয়ন সংস্থ্ারক। আশা কব বববিন্ন প ারয়
ণ
জনবপ্রয় ওবপবনয়ন বলডা অথাৎ
ণ
ারদ কথা মানুষ জশারনন, ো া আমারদ উরদযারগ সারথ
ুক্ত হরবন ও স্বাস্থ্যবববি সম্পরকণ সািা ে মানুরষ আচ রে পব বে ণন আনরে আমারদ
সহর াবগো ক রবন।"
ইরয়ি ইউলনভোলসটি
গ
অেযোপক মুশলফক রমোিো ক িরিন, “এ জদরশ ববরশষ কর
জনসমাগরম স্থ্ানগুরলারে মারস্ক বযবহা খুবই কম জদখা ায়। ইরয়ল ও স্ট্যানরোডণ
ইউবনিাবসটি
ণ
পে জথরক আম া বাংলারদরশ ৬০০ ইউবনয়রন একটি গরবষো কর বে। োরে
জদখা জগরে, অরনরক মারস্ক প্ররয়াজনীয়ো জবারঝ না, অরনরক আবা খ রচ কথা জিরব মাস্ক
পর না। আম া গরবষোরে আ ও জপরয়বে জ বেন স্তর
পুেবযবহা
ণ
র াগয সাক্তজক
ণ যাল মাস্ক
কম খ রচ এই জদরশই উৎপাদন সম্ভব। সা া জদরশ ববস্েৃে কমরেে,
ণ
ববশাল কমীবাবহনী থাকায়
ব্র্যাক এই উরদযারগ সেল হরব বরল আম া ববশ্বাস কব ।”
মোনুরে িনয ফোউরেশরন লনিোহী
গ
পল চোিক শোহীন আনোম িরিন, “মহামাব
এই
ক্রাবন্তকারল সামাক্তজক দায়বদ্ধো জথরকই ব্র্যারক সরঙ্গ আম া আ ও ৪১ টি উন্নয়ন সংস্থ্া এই
উরদযারগ জ াগ বদরয়বে। আমারদ মূল উরেশয, জনসািা েরক পব বস্থ্বে গুরুত্ব বুক্তঝরয়
োরদ দায়বদ্ধোরক বাবড়রয় জদওয়া। সমারজ ের ের সরচেনো আনরে পা রলই এই সংকি
জমাকারবলা সহজ হরয় ারব।”
এ আরগ, ব্র্যাক গে ৫ মাস কর ানািাই াস জমাকারবলায় ুক্ত াজয স কার
ের ন,
কমনওরয়লথ অযাে জডরিলপরমন্ট অবেস (এেবসবডও)-এ সরঙ্গ অংশীদা রত্ব মািযরম
বাংলারদরশ ৬টি জজলায় স্বাস্থ্য অবিদি (বডক্তজএইচএস) এবং কবমউবনটি বিবনক ট্রারস্ট্
সরঙ্গ জ ৌথ উরদযারগ একটি পাইলটিং কা ক্রম
ণ
পব চালনা কর রে। এই পাইলি প্রকরল্প
সােরলয উপ বিবি কর জ াগেত্ত্ব, জ াগ বনয়ন্ত্রে ও গরবষো প্রবেষ্ঠারন (আইইবডবসআ )
শনাক্তকৃে উচ্চ ঝুুঁ বকপূে ণ জজলায় সংক্রমে কমারে এবং স্বাস্থ্য বযবস্থ্া উন্নয়রন অংশীদা
প্রবেষ্ঠানগুরলা সরঙ্গ কাজ ক রব ব্র্যাক। উরদযাগটি পব চাবলে হরব ৩টি মূল স্তরম্ভ মািযরমপ্রবের াি, কর ানািাই াস জকস বযবস্থ্াপনায় জ সপন্স এবং কর ানা টিকা প্রচা ।
প্রলতর োে: ব্র্যারক
অবিজ্ঞোয় জদখা জগরে, মাস্ক এ
কম বযবহা
স াসব িারব
কর ানািাই ারস সংক্রমরে হা জবরড় াওয়া সরঙ্গ সম্পৃক্ত। োই প্রথম প ারয়ই
ণ
আচ েগে
পব বে ণরন উরেরশয ের ের সরচেনোমূলক বাে ণা মািযরম মাস্ক বযবহা , হাে জিায়া চচণ া,
এবং সামাক্তজক দূ ত্ব জমরন চলা বনক্তিে ক া হরব। এখারন কাজ ক রব বববিন্ন সামাক্তজক

সহায়ো দল। এোড়াও কর ানা হিস্পিগুরলা জ মন- মসক্তজদ, পব বহন জকন্দ্র, বাজা এবং
জদাকারন প্রবের ািমূলক আচ ে বনক্তিেক রে স্থ্ানীয় স কাব কমকে
ণ
ণা, জস্বোরসবক এবং
ৃ
সমারজ জনেস্থ্ানীয় বযক্তক্তরদ বনরয় কবমটি তেব ক া হরব। স্বাস্থ্যকমী এবং বববিন্ন িমীয় ও
সামাক্তজক জনোরদ মািযরম কর ানািাই াস সম্পরকণ সটিক বাে ণা প্রদান কর মানুষরক সরচেন
ক া হরব। সমরয় সমরয় এই কা ক্ররম
ণ
েলােল মূলযায়ন ক া হরব।
রকস িযিস্থোপনোয় র সপন্স: এ প ারয়
ণ ফ্রন্টলাইন কবমউবনটি স্বাস্থ্যরসবা কমীরদ জনেৃরত্ব
ের ের লেে ুক্ত বযক্তক্তরদ উপ নজ দাব বাড়ারনা হরব। এ কারজ ব্র্যারক প্রমাবেে
সামাক্তজক সহায়ো দল মরডলটিরক এই উরদযারগ অিীরন আর া প্রসাব ে ক া হরব। এই
কবমউবনটি সহায়ো টিমগুরলা বাবড় বাবড় বগরয় পব বা গুরলা সরঙ্গ আলারপ মািযরম পব বার
লেে ুক্ত বযক্তক্ত শনাক্তক রে জচিা ক রবন ারে কর োরদ ক্তিবনং ক ারনা ায়। বিবনকযাল
বমল পাওয়া জগরলই লেে বহরসরব ির , োরদ রক প বেী পদরেপ বহরসরব জিবলরমবডবসন
সহায়ো জদওয়া হরব। এোড়া পব বার
অনয সদসযরদ মরিয সংক্রমে প্রবের ারি উরেরশয
হালকা বা মাঝাব লেে ুক্ত বযাক্তক্তরদ ের স্বাস্থ্য বযবস্থ্াপনা, সম্ভাবয জ ো াল পরয়ন্ট এবং
জিবস্ট্ং জকরন্দ্র টিকানা, জকায়ার ন্টাইন প্ররিাকল এবং সরবািম
ণ
চচণ াগুরলা বনরয় েথয প্রদান ক া
হরব। জকায়ার ন্টাইন বনক্তিরে বনয়বমে েরলা-আপও ক া হরব।
টিকো প্রচো : কর ানািাই াস টিকা বনবন্ধন এবং জমাববলাইরজশন বনরয় স্থ্ানীয় স কার
অিীনস্থ্ স্বাস্থ্য অবেসগুরলারক ব্র্যাক এবং অংশীদা প্রবেষ্ঠানসমূহ সহায়ো ক রব। গুজরব
কা রে টিকা গ্রহে বনরয় কবমউবনটি প ারয়
ণ সংশয় জ ারি এোড়াও উক্ত জজলাগুরলারে টিকাদান
কা ক্ররম
ণ
প্রচার
জনয স্থ্ানীয় প ারয়
ণ
মাইবকং এবং জােীয় জিবলবিশন চযারনল, জ বডও,
পক্তেকা এবং সামাক্তজক জ াগার াগ মািযরম বববিন্ন বাে ণা প্রচা ক া হরব।
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