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কর ানা িবির ারে সামাজিক দূর্ গ
ঝুঁ কিপূর্ ণ৩৮টি জেলায় অংশীদার এনজেওগুললালি কনলয়
িাে িরলে ব্র্যাি, জেো পালে ৫ জিাটি ৮০ লাখ মানষ
কর ানা সংক্রমরে উচ্চ ঝুঁ বকরি থাকা ৩৮টি জিলা মানষরদ সহায়িা উরদযার্ বনরয়রে ব্র্যাক।
কবমউবনটিরক সংযজিক ে এবং স্থানীয় পযারয়
গ
স্বাস্থযরসবা খািরক শজিশালী ক রি অংশীদা
জবস কাব উন্নয়ন সংস্থাগুরলারক বনরয় কারি নামরে িা া। আি বৃহস্পবিবা বাংলারদরশ বসবিল
জসাসাইটি অ র্ানাইরিশানগুরলা সজিবলি মঞ্চ বসএসও অযালারয়রে সরে িরুব ববঠরক এ বযাপার
বসদ্ধান্ত হয়। এরি নীবির্িিারব বসদ্ধান্ত হয় জয ‘কর ানা িবির ারে সামাজিক দূর্' গ নারম সা া বাংলারদরশ
এনজিও া একসরে সমন্বরয় মােযরম কাি ক রব।
আিরক িরুব সিায় সিািোন বেরলন বসএসও অযালারয়রে সমন্বয়ক ও িত্বাবোয়ক স কার
সারবক উপরদষ্টা ারশদা জক জ ৌেূ ী। আ ও উপবস্থি বেরলন বিপ ট্রারে অযার ামা দত্ত এমবপ,
আহোবনয়া বমশরন বনবাহী
গ পব ালক এহসানল হক, হাবসন িাহান, সলিানা কামাল, মারলকা বান,
আ বিআ এস জ য়া পা সন এসএন বকব , ওয়ািা এইরি ব জিওনাল বির ক্ট খায়রুল ইসলাম।
এ মােযরম ওই জিলাগুরলা ৫ জকাটি ৮০ লাখ বাবসন্দারদ কারে কর ানা িবির াে, মাস্ক বযবহার
জেরে কাি ক া এবং িযাকবসন জ জিরেশরন পাশাপাবশ সর িনিামূলক বািগা ও বমসইনফ রমশন
বন্ডরহাল্ডা স উজদযার্ জনওয়া হরব।
সংক্রমরে হা ১০ শিাংরশ জববশ থাকা এই উচ্চ ঝুঁ বকপূে গ জিলাগুরলা হলঃ ঢাকা, ট্টগ্রাম, াঙামাটি,
বসরলি, জমৌলিীবািা , মজের্ঞ্জ, ন বসংবদ, খলনা, না ায়ের্ঞ্জ, ািবাবি, জফনী, জনায়াখালী, াুঁদপ ,
শ ীয়িপ , লক্ষ্মীপ , কবমল্লা, বব শাল, ািশাহী, বগুিা, নিাইল, নীলফামা ী, র্ািীপ , ফব দপ ,
ব্র্াহ্মেবাবিয়া, যরশা , মাদাব প , নওর্াুঁ, ংপ , বকরশা র্ঞ্জ, নারিা , িাোইল, বপর ািপ , পিুয়াখালী,
জিালা, মাবনকর্ঞ্জ, র্াইবান্ধা, বদনািপ এবং ময়মনবসংহ।
কর ানািাই ারস সংক্রমে এবং মৃিুযহা জবরি লায় জকন্দ্রীয়িারব জমাকারবলা পাশাপাবশ কবমউবনটি
পযারয়
গ protirodhe বববিন্ন পদরেপ গ্রহে অিযাবশযক হরয় দাুঁবিরয়রে। ইবিমরেযই এই সংক্রমে বনরয়
ীবিমরিা ারপ রয়রে হাসপািালগুবল এবং একইসারথ রয়রে বনববি পব যাগ ইউবনরি (আইবসইউ)
িরয়ািরন িু লনায় শযযা সংকি।
একবদরক জ ার্ীরদ াপ সামাল বদরি লিাই ক রেন স্বাস্থযকমী া, অনযবদরক িবির ােমূলক বযবস্থা এবং
স্বাস্থযবববে জমরন লায় অরনরকই অনাগ্রহ জদখারেন। এই পব বস্থবিরি সংক্রবমি জকসগুরলারক
কবমউবনটি পযারয়
গ
বযবস্থাপনা স্বারথ গ ববরশষিারব আ ের্ি পব বিগন, মাস্ক পব োন এবং
কবমউবনটিরক এই িজক্রয়ায় িবিি ক া জকারনা ববকল্প জনই।
এ ববষরয় ব্র্যারক বনবাহী
গ পব ালক আবসফ সারলহ বরলন, ’কর ানা িবির ারে যদ্ধ দীর্রময়াদী।
গ
কবমউবনটি অংশীদা ত্ব োিা এিা িয় ক া সম্ভব নয়। সম্পরদ অিিু লিা থাকরলও আম া আমারদ
যা বকেু আরে, িা বনরয়ই এই সামাজিক দূর্ গ র্রি জিালা যরদ্ধ জনরম পরিবে। অল্প বযরয় এই কারি
সটঠকিারব অথায়ন
গ
হরল আম া আ ও দীর্রময়াদী
গ
সফল পাব আ স কার কর ানা িবির ারে কাি
আ ও র্বিময় হরব।‘

যি ািয স কার
ফর ন,কমনওরয়লথ অযান্ড জিরিলপরমন্ট অবফস (এফবসবিও)-এ সরে
অংশীদা রত্ব মােযরম ব্র্যাক র্ি ৫ মাস কর ানািাই াস জমাকারবলায় বাংলারদরশ ৬টি জিলায়
বিজিএই এস এবং কবমউবনটি বিবনক ট্রারে সরে জযৌথ উরদযারর্ একটি পাইলটিং কাযক্রম
গ
পব ালনা
কর রে। এই পাইলি িকরল্প সাফরলয উপ বিবত্ত কর জ ার্িত্ত্ব, জ ার্ বনয়ন্ত্রে ও র্রবষো িবিষ্ঠারন
(আইইবিবসআ ) শনািকৃি উ ্ ঝুঁ বকপূে গ জিলায় সংক্রমে কমারি এবং স্বাস্থয বযবস্থা উন্নয়রন
অংশীদাব িবিষ্ঠানগুরলা সরে কাি ক রব ব্র্যাক। উরদযার্টি পব াবলি হরব ৩টি মূল স্তরম্ভ মােযরমিবির াে, কর ানািাই াস জকস বযবস্থাপনায় জ সপে এবং কর ানা টিকা ি া ।
প্রকিলরাধ: আ ের্ি পব বিগরন উরেরশয র্র র্র সর িনিামূলক বািগা মােযরম মাস্ক বযবহা ,
হাি জোয়া
গা, এবং সামাজিক দূ ত্ব জমরন লা বনজিি ক রব এই জযৌথ উরদযার্। এখারন কাি ক রব
বববিন্ন সামাজিক সহায়িা দল। এোিাও কর ানা হিস্পিগুরলা জযমন- মসজিদ, পব বহন জকন্দ্র, বািা
এবং জদাকারন িবির ােমূলক আ ে বনজিিক রে স্থানীয় স কাব কমকিগ
গ া, জস্বোরসবক এবং
ৃ
সমারি জনিস্থানীয় বযজিরদ বনরয় কবমটি বিব আ স্বাস্থযকমী এবং বববিন্ন েমীয় ও সামাজিক
জনিারদ মােযরম কর ানািাই াস সম্পরকগ সটঠক বািগা িদান কর মানষরক সর িন ক া হরব। সমরয়
সমজয় এই উরদযারর্ ফলাফল মূলযায়ন ক া হরব। ব্র্যারক অবিজ্ঞিায় জদখা জর্রে, মাস্ক এ কম
বযবহা স াসব িারব কর ানািাই ারস সংক্রমরে হা জবরি যাওয়া সরে সম্পৃি।
জিে েযেস্থাপনায় জরেপন্স: এ পযারয়
গ ফ্রন্টলাইন কবমউবনটি স্বাস্থযরসবা কমীরদ জনিৃরত্ব র্র র্র
লেেযি বযজিরদ উপ নি দাব বািারনা হরব। এ কারি ব্র্যারক িমাবেি সামাজিক সহায়িা দল
মরিলটিরক এই উরদযারর্ অেীরন আর া িসাব ি ক া হরব। এই কবমউবনটি সহায়িা টিমগুরলা বাবি
বাবি বর্রয় পব বা গুরলা সরে আলারপ মােযরম পব বার লেেযি বযজি শনািক রে জ ষ্টা
ক রবন যারি কর িারদ জিবনং ক ারনা যায়। বিবনকযাল বমল পাওয়া জর্রলই লেে বহরসরব ের ,
িারদ রক প বিী পদরেপ বহরসরব জিবলরমবিবসন সহায়িা জদওয়া হরব। এোিাও, পব বার
অনয
সদসযরদ মরেয সংক্রমে িবির ারে উরেরশয হালকা বা মাঝাব লেেযি বযাজিরদ র্র স্বাস্থয
বযবস্থাপনা, সম্ভাবয জ ফা াল পরয়ন্ট এবং জিবেং জকরন্দ্র টঠকানা, জকায়ার ন্টাইন িরিাকল এবং
সরবাত্তম
গ
গাগুরলা বনরয় িথয িদান ক া হরব। জকায়ার ন্টাইন বনজিরি বনয়বমি ফরলা আপও ক া
হরব।
টিিার প্রচার: কর ানািাই াস টিকা বনবন্ধন এবং জমাববলাইরিশন বনরয় স্থানীয় স কার
অেীনস্থ
স্বাস্থয অবফসগুরলারক ব্র্যাক এবং অংশীদা িবিষ্ঠানসমূহ সহায়িা ক রব। গুিরব কা রে িীকা গ্রহে
বনরয় কবমউবনটি পযারয়
গ সংশয় জ ারে কাি ক রবন ব্র্যারক ৫০ হািা কবমউবনটি স্বাস্থযরসবা কমী এবং
জস্বোরসবক। এোিাও উি জিলাগুরলারি টিকাদান কাযক্ররম
গ
ি ার িনয স্থানীয় পযারয়
গ মাইবকং
এবং িািীয় জিবলবিশন যারনল, জ বিও, পজেকা এবং সামাজিক জযার্ারযার্ মােযরম বববিন্ন বািগা ি া
ক া হরব।

েনযবাদসহ
মাহববল আলম কবী
বসবনয় বমবিয়া মযারনিা , ব্র্যাক।

