
 
 

প্রেস রিরিজ 

ঢাকা, ৩১ আগষ্ট ২০২০। নাগরিক সামাজেি একটি প্লািফম ম রিজসজে োাংলাজেিশ হিল্থ ওয়াচ 

(রেএইচডারিউ) হকারিড মিামারি শুরুি প্রথম হথজকই রেরিন্ন রেষজয় গজেষণা এোং অ্যাডজিাজকরস 

কার্ মক্রম োস্তোয়ন কজি আসজে। এই ধািাোরিকতায় চলমান হকারিড-১৯ মিামারি হমাকজেলায় উন্নয়ন 

সাংস্থাসমূজিি েন সম্পৃক্ততা রেষয়ক অ্রিজ্ঞতা রেরনয়মজয়ি লজযয আে ৩১ আগস্ট ’২০ একটি ওজয়রেনাি 

সিা আজয়ােন কজি। উন্নয়ন সাংস্থাি মজধয অ্রিজ্ঞতা উপস্থাপন কজিন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট- এি পজয 

োাংলাজেশ কারি রডজিক্টি ড. েরেউল আলম মেমুোি, ব্র্যাক-এি পজয এজসারসজয়ি রডজিক্টি ডা. 

হমািজশো হচৌধুিী এোং সাজেো ফাউজেশন- এি পজয রসরনয়ি রডজিক্টি হমা. ফেলুল িক। ওজয়রেনািটি 

পরিচালনা কজিন োাংলাজেিশ হিল্থ ওয়াচ-এি কনজিনি ড. হমাশতাক হচৌধুিী। অ্নুষ্ঠাজন উপরস্থত 

রেজলন সিকারি কম মকতমা, উন্নয়ন সাংস্থাি হনতৃেৃন্দ, েনস্বাস্থ্্র্ রেজশষজ্ঞ, কজিানা রেষয়ক উজপেষ্টা 

করমটিি সেসযেৃন্দ, রশযারেে, সাাংোরেক, উন্নয়ন সিজর্াগী সাংস্থাি প্ররতরনরধেনৃ্দ এোং রেএইচডারিউ ‘ি 

সেসযেৃন্দ। 

ওজয়রেনাজি েক্তািা মিামারি প্ররতজিাজধ সিকাি, েন প্ররতরনরধ, হেসিকারি প্ররতষ্ঠান, এনজেও সকলজক 

একসাজথ কাে কিাি আহ্বান োনান। মিামারি হমাকাজেলায় েনসম্পৃক্তাি রেষজয় গুরুত্ব আজিাপ কজি 

সিকাি হক এই রেষজয় কার্ মকি িূরমকা হনওয়াি েনয এোং েনসম্পৃক্তা েজৃিি লজযয এই রেষজয় েয 

এনজেওজেি  প্রজয়ােনীয় আরথ মক সিজর্ারগতা প্রোজনি েনযও সিকাজিি প্ররত োেী োনাজনা িয়। এোড়াও 

এনজেওজেি কজিানা রেষয়ক স্বাস্থয রেরধ প্রচাজি আিও কার্ মকি উজেযগ হনওয়াি েনয এোং রমরডয়া কমীজেি 

কজিানা প্ররতজিাজধ েনসম্পৃক্ততাি রেষয়টিি গুরুত্ব তুজল ধজি খেি প্রচাজিি েনয আহ্বান োনাজনা িয়। 

েক্তািা আশা প্রকাশ কজিন রেরিন্ন োতা সাংস্থাও মিামািী প্ররতজিাজধ েনসম্পৃক্ত কার্ মক্রজম আিও দ্রতু এোং 

প্রজয়ােনীয় অ্থ ম সিায়তা প্রোন কিজেন। 

করিানা ভাইিাস-সহনশীি গ্রাম: সফিতা ও চ্যারিঞ্জ – রি হাঙ্গাি েরজস্ট 

২০১৯ সাজের দিজসম্বজরর শেষ দিজে চীজের উহাে েহজরর শোদিি-১৯ এর প্রথম সংক্রমণ ধরা পজে। 

সাধারজণর োজে েজরাোিাইরাস োজম পদরদচদি োি েরা এই িাইরাস পরবিীজি সারা দবজের েক্ষ েক্ষ 

মােুজষর মিৃয ু ঘটিজেজে। বাংোজিজেও প্রথম দিজে দবজিে শেরিজির যথাযথ শোোরাইদিে বুবস্থা ও দেেয  

হিস্পজি দেেন্ত্রণ েরজি বুথ থ হওোে েদমদউদেি ট্রান্সদমেজের মাধুজম এটি সারাজিজে েদেজে  পজেজে। 

‘পজেটিদিটি শরি’ বা আক্রাজির  হার শবেী হওোর োরজণ সারা শিজের মােষু এখে এই িাইরাজসর ঝুুঁ দেজি 

আজে। এখে পয থন্ত েজরাো িাইরাজসর শোজো স্বীেৃি দচদেৎসা শেই। এেটি োয থের িুােদসে েজব োগাি 

পাওো শযজি পাজর, শসটিও এখে পয থন্ত দেজিি েে। িাই আমাজিরজে অজেে দিে এই িাইরাজসর সজঙ্গ 

বসবাস েরজি হজব – েজরাো-িাইরাস সহেেীে হজি হজব –  বজে অজেে দবজেষজের ধারণা।  

এরেম এেটি পদরদস্থদিজি শিজের মােষুজে  এই িাইরাস শথজে সুরদক্ষি েরার েজক্ষু দি হাঙ্গার প্রজেক্ট 

মাজচথর শেষ দিে শথজে শিে েজুে 'েজরাোিাইরাস-সহেেীে গ্রাম' গজে শিাোর উজিুাগ হাজি দেজেজে। 

এটি দবজেন্দ্রীিূি এবং শস্বচ্ছাব্রিীজির শেিৃজে েদমউদেটি চাদেি এেটি উজিুাগ। এই উজিুাগ চারটি ধাজপ 

োে েরজে - প্রথমি, মােুজষর মজধু দেজেরা উজিুাগী হওোর শবাধ োগ্রি েরা; দিিীেিঃ , দবদি  স্বাস্থু 

দবদধ সম্পজেথ সজচিেিা তিদর েরা; িৃিীেিঃ আক্রান্ত বা েক্ষণ িৃেুমাে বুজিজির দচদিি ও স্বাস্থু শসবা 

প্রিাজে সহােিা েরা; এবং চিযথ থি, েজরাোিাইরাজসর েজে দবপ  মােুজষর িাদেো তিদর ও িাজির দবদি  

সহােিা প্রিাে েরা।  

সফলতা 



 
 

শস্বচ্ছাব্রিীজির শেিৃজে এবং পুজরা সমাজের সম্পৃিিাে পদরচাদেি এ োয থক্রম ইজিামজধু বুাপে সাো 

শেজেজে। বার েিাদধে গ্রাজম এ োয থক্রম শোরাজোিাজব এবং আরও দিে েিাদধে গ্রাজম এ োে শুরু 

হজেজে - প্রাে শিে হাোর গ্রাজম উজিুাগটি পদরচাদেি হজচ্ছ। এ উজিুাজগর সজঙ্গ েজেে সহস্র শস্বচ্ছাব্রিী 

েদেি। িারা এ পয থন্ত অজেে উজেজখযাগু সেেিা অেথে েজরজেে। শযমে িারা প্রাে ৩০ োখ বুজিজে 

সজচিে েজরজেে। েজরাোিাইরাস দেজে িযে ও অপিথু প্রদিহি েরজি ইমাম ও সমাজের গুরুেপূণ থ 

বুজিজির সহােিাে িারা প্রাে পাুঁচ হাোর প্রচারাদিযাে পদরচােো েজরজেে। েজে অেুােু গ্রাজমর 

িূেোে েজরাো-সহেেীে গ্রাজম সংক্রামণ ও ম ৃিয ুর হার িূেোমূেেিাজব েম। এ পয থন্ত িারা প্রাে চার 

শোটি িাো মূেুমাজের অথ থ, খািুসামগ্রী ও অেুােু উপেরণ সংগ্রহ েজর প্রাে এে োখ পদরবারজে 

সহােিা েজরজেে। িারা ৩৬ হাোর বুজিজে সরোদর সমাজেে দেরাপত্তা েম থসূদচর আওিাে আসজি 

সহােিা েজরজেে। প্রাে শপৌজে ৪ে' শস্বচ্ছাব্রিী েৃষেজির ৪২ এের েদমর ধাে শেজি দিজেজেে। 

চ্যাললঞ্জ 

১। েিৃথপজক্ষর অদিেথে ও  দবদি  দবভ্রাদন্তমূেে বিবু – শযমে, িাইরাস দবিাদেি হবার পজথ - 

মােুষজে িাইরাজসর প্রিাব সম্পজেথ সজচিে েরজি এবং িাজিরজে স্বাস্থুদবদধ শমজে চেজি 

প্রদিবন্ধেিা তিদর েরজে। মােুষ শবপজরাো হজে পজেজে। 

২। িীঘ থদিে ধজর স্থােীে সরোর প্রদিষ্ঠােগুজো উজপদক্ষি থাোে এই ধরজের িুজয থাগ শমাোদবোে িারা 

যজথষ্ট সামথ থু অেথে েরজি পাজরদে। েজে দেব থাদচি প্রদিদেদধজির শেিৃজে েদমউদেটিজে সম্পৃি 

েরা সম্ভব হেদে।  

৩। িাইরাসটি অদি সংক্রাদমি হওোে, আক্রান্তজির মজধু েক্ষে ো থাোে এবং পয থাপ্ত পরীক্ষার অিাজব 

ও পরীক্ষার েে দ্রিু ো পাওোর োরজণ দেেন্ত্রণহীেিাজব িাইরাসটি েোজচ্ছ। 

৪। িাইরাসটি সম্পজেথ দবদি  ধরজের গুেব, অপিথু ও ধজম থর অপবুাখুা মােষুজে দবভ্রান্ত েজরে এবং 

এটির শমাোদবো েরা িরূুহ হজে যাজচ্ছ।  

৫। প্রযুজিগি সীমাবদ্ধিার েরজণ শস্বচ্ছাব্রিীজির সজঙ্গ দেেদমি শযাগাজযাগ রক্ষা েরা এবং িাজিরজে 

িক্ষ েজর গজে শিাো িুসাধু হজে পজেজে।  

কারভড-১৯ প্রিসপন্সঃ স্বাস্থ্য, পুষ্টষ্ট ও জসংখ্যা কম মসূরচ্, ব্র্যাক 

হকারিড-১৯ (কজিানািাইিাস)- এি সাংক্রমণ এোং এি রেস্তাি হিাজধ এোং সাংক্ররমতজেি রচরকৎসায় 

োাংলাজেশ সিকাি ইরতমজধযই রেরিন্ন কম মসূরচ িাজত রনজয়জে। এিই অ্াংশ রিজসজে স্বাস্থয অ্রধেপ্তি ও পরিোি 

পরিকল্পনা অ্রধেপ্তজিি হর্ৌথ হনতৃজত্ব নতুন আজিকটি কম মসূরচ – ’করমটিউটি সাজপািম টিম’ (রসএসটি) শুরু 

িজয়জে।  

ব্র্যাজকি সজে অ্াংশীোি রিজসজে োরতসাংজেি খােয ও কৃরষ সাংস্থা (এফএও), ইউনাইজিড হনশনস পপুজলশন 

ফাে (ইউএনএফরপ), ইউরনজসফ, ওয়ার্ল্ম ফুড হপ্রাগ্রাম (ডারিউ এফ রপ) ও রেরিন্ন হস্বচ্ছাজসেী সাংগঠন এই 

উজেযাজগ র্ুক্ত আজে। তথয-প্রর্জুক্ত অ্াংশীোি রিজসজে থাকজে এিুআই এোং আইরসরডরডআি,রে। 

এই উজেযাজগি লযয িজলা, করমউরনটি পর্ মাজয় সাংক্রমজনি মাত্রা করমজয় আনা, র্াজত কজি 

িাসপাতালগুজলাি সযমতা েৃজিপায় এোং মতুৃযি ঝুুঁ রক কজম আজস। প্রধানত েটুি হকৌশজল এ কােটি কিা 

িয়। েনসাধািণজক মাস্ক েযেিাজি উৎসারিত কিা এোং সাংক্ররমত েযজক্ত এোং পরিোিগুজলাজক শনাক্ত কজি 

তাজেি োসায় থাকা রনজিত কিাি মাধযজম। 



 
 

স্বাস্থযকমী এোং হস্বচ্ছাজসোী েল শিজিি প্ররতটি োরড় ও পাড়া-মিল্লায় প্ররতজিাধমূলক সজচতনতা েৃজি, 

লযণরিরিক হিাগসনাক্তকিণ এোং আক্রান্তজেি র্জথাপর্ুক্ত হসো ও প্রজয়ােনীয় সিায়তা প্রোন কিাি 

লজযয কাে কজি র্াজচ্ছ। আক্রান্ত েযজক্তজক সনাক্ত কিাি পি করমউরনটি সাজপািম টিম করিড-১৯ হিাজগি 

গাইডলাইন অ্নুর্ায়ী োড়ীজত েযেস্থাপত্র প্রোন কজিন এোং সাে মযরণক তোিক কজিন। সনাক্ত িওয়া 

হিারগজেি ‘হিরিফাইড িাইিাস ফাইিাি’ রিজসজে রচরিত কজি তাজেি পিেতী ১৪ রেজনি েনয োসায় 

পুজিাপরুি আইজসাজলশজন থাকাি েনয উে্েিু কিা এোং তা রনজিত কিাি লজযয রনম্ন আয়ি পরিোিজেি 

ঔষধ ও খাোি সামগ্রী হোিজগাড়ায় হপৌৌঁজে রেজয় সিায়তা কিজে এই করমউরনটি সাজপািম টিম। আক্রান্তজেি 

লযণ রেজেচনায় এজন তাজেি সাে মযরণক হিরলজমরডরসজনি মাধযজম অ্রিজ্ঞ রচরকৎসকজেি সাজথ র্ুক্ত িাখা 

িয় এোং প্রজয়ােনজোজধ িাসপাতাজল হপ্রিজণি েযেস্থা হনওয়া িয়।  

২০২০ সাজলজিএরপ্রল মাজস এই রসএসটি উজেযাগটিি পিীামূলক োস্তোয়জনি পি েনু মাস হথক প্রকল্পটি  

পরিচারলত িজচ্ছ ঢাকা উিি রসটি কজপ মাজিশন-এি সেকটি ওয়াজডম (৫৪)। প্রকজল্পি অ্থ মায়ন এজসজে  রেশ্ব 

েযাাংক, ইউএসএইড ও ডরিউএফরপ হথজক এোং প্রকল্পটি োস্তোয়জন সিারসি েরড়ত আজে  

ইউএনএরফপএ, এফএও ও ব্র্যাক।   

এই পর্ মন্ত ৪৮৪ েন হস্বচ্ছাজসেক এফএও-এি মাধযজম প্ররশরযত কিা িজয়জে, র্াি মজধয ২৭৬ েন নািী 

এোং ২০৮ েন পুরুষ। হমাি ১৮৫টি রসএসটি েতমমাজন ঢাকা উিি রসটি কজপ মাজিশন- এি রেরিন্ন ওয়াজডম 

কাে কিজে। পর্ মায়ক্রজম রসএসটি সাংখযা ৪৮২ (৯৬৪ সেসয) হত উন্নীত িজে। রসএসটি-এি সেসয রিজসজে 

ব্র্যজকি স্বাস্থযকমীজেি সাজথ হর্াগ রেজয়জেন সিকািী ও রেরিন্ন  এরনেও সাংগঠজনি সেসযগণ।  

ঝুুঁ রক  সাংক্রান্ত হর্াজগাজর্াগ ও করমউরনটিি মানষুজেি সম্পৃক্তকিজণি হযত্র এই উজেযাজগ সিায়তা কিজে 

ইউরনজসফ। হপাস্টাি, রলফজলি, টষ্টকাি এোং স্থানীয় এলাকা ও মসজেজে মাইরকাং- এি েনয প্রজয়ােনীয় 

উপকিণ ইরতমজধয প্রস্তুত কিা িজয়জে এোং ইরতমজধয সেকটি ওয়াজডম মাইরকাং চলজে। উজেযাগ োস্তোয়জন 

সিায়তাি েনয সামাজেক গণমাধযজম এলাকারিরিরিক কযাজম্পইন শুরু কিা িজে র্া আক্রান্ত েযজক্তজেি 

োরড়জত থাকা ও প্রজয়ােজন সাির্য চাওয়াি রেষজয় হোি হেজে। এই র্ােত রসএসটি সেসযিা হমাি ২৮৭,০৮০ 

টি োরড় পরিেশ মন কজিজেন, ২১,৫৬৫ সম্ভােয িাইিাস ফাইিাি হক পিীযা কজিজেন, র্াি মজধয ৬, ০৮৩ 

েনজক ‘হিরিফাইড িাইিাস ফাইিাি’ রিজসজে রচরিত কিা িয় এোং রচরকৎসা, খােয ও অ্নযানয সিজর্ারগতা 

হেয়া িয়। 

এোড়া রসরডরস – োাংলাজেশ, ইউএস এমেযারসি মাধযজম রেল অ্যাে হমরলো হগিস ফাউজেশজনি আরথ মক 

সিায়তায় ব্র্যাক গাজেপুি শিজি একটি পিীযামূলক পরিচালনা কিজে র্াি প্রধান উজেশয িজচ্ছ এমন 

একটি কার্ মকি হর্াগাজর্াগ েযেস্থা গজড় হতালা র্াজত কজি মাজস্কি েযেিাি, িাত হধায়া ও সামাজেক েিূত্ব 

হমজন চলাি মত স্বাস্থযরেরধ হমজন চলাি প্রেনতা ততিী িয়। োাংলাজেশ হিড জক্রজসন্ট হসাসাইটিি 

হস্বচ্ছাজসেীগণ রেরিন্ন েনসমাগম পূণ ম এলাকায় (মসজেে, োস-স্টযাে, কাুঁচা-োোি, মাজকমি, সযালুন ও 

গািজমন্ট ফযাক্টরি) মানুজষি আচিণ পর্ মজেযণ কিজেন এোং স্বাস্থযরেরধ হমজন চলাি সটঠক রনয়ম ও এি 

উপকারিতা েুজঝজয় েলজেন।  

গােীপজুিি গ্রামঞ্চজল ব্র্যাক রনেস্ব অ্থ মায়জন হসজেম্বি এি শুরুজত আজিকটি পিীযামূলক প্রকল্প শুরু 

কজিজে এই করিড-১৯ হমাকাজেলা কিাি লযয রনজয়। গােীপুজিি েটুি উপজেলায় ‘করমউরনটি সাজপািম 

টিম’ গঠজনি পাশাপারশ একটি শজক্তশালী করমউরনটি হনিওয়াকম ততিী কিা িজে। প্ররতটি গ্রাজম এক একটি 

‘করমউরনটি কজিানা প্ররতজিাধ করমটি’ গটঠত িজয়জে র্াজেি োরয়ত্ব িজচ্ছ রসএসটিি মাধযজম লযণরিরিক 

হিাগসনাক্তকিণ এোং আক্রান্তজেি র্জথাপর্ুক্ত হসো প্রোন এোং হস্বচ্ছাজসেীগজণি মাধযজম েনসমাগম পূণ ম 
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এলাকায় স্বাস্থযরেরধ রনজিতকিণ । আক্রান্ত েযজক্তি অ্থ ম, খােয, ঔষধ, ো অ্নয হকান ধিজনি সিায়তা লাগজল 

‘করমউরনটি কজিানা প্ররতজিাধ করমটি’ি মাধযজম করমউরনটিি সজক্রয় অ্াংশগ্রিজণ তাি েযেস্থা কিা িজে।  

 সাংক্রমজণি শুরুি রেজক ব্র্যাজকি স্বাস্থয, পটুষ্ট ও েনসাংখযা কম মসূরচি তাৎযরণক লযয রেল েনগণজক 

সম্পৃক্ত কজি, মানুজষি অ্িযাস পরিেতমজনি মাধযজম িাইিাজসি রেস্তাি প্ররতজিাধ। কােগুজলা োস্তোয়জনি 

সময় ততিী িজয় র্ায় হকারডি-১৯ মিামারি হমাকাজেলাি এক রেশ্বমাজনি রনজেমশনা- এই রনজেমশনা অ্নুর্ায়ী 

স্বাস্থযরেরধ হমজন করমরনটি পর্ মাজয় মানুজষি োরড়জত োরড়জত রগজয় সজচতনতা গজড় তুজলজেন আমাজেি 

স্বাস্থযকমী এোং হস্বচ্ছাজসেকগণ। এখন পর্ মন্ত হেজশি প্রায় সাজড় ৮ হকাটিি কাোকারে মানুজষি কাজে 

সজচতনতাি োতমা রনজয় হপৌৌঁজেজেন আমাজেি রনজেরেতপ্রাণ ৫০,০০০ কমী এোং হস্বচ্ছাজসেক।   

সারজিা ফাউরেশন-এি অরভজ্ঞতা 

সাজেো ফাউজেশন চলমান হকারিড-১৯ মিামারিজত সমাজেি সে স্তজিি মানুষজক র্ুক্ত কজি সফলিাজে 

২৬ টি হেলায় মানুজষি পাজশ ো ুঁরড়জয়জে তাি অ্রিজ্ঞতা তুজল ধজি। হকারিড-১৯ মিামারি শুরু িজল 

সাজেো ফাউজেশন দ্রততাি সাজথ এ েুজর্ মাগ হমাকাজেলাি প্রস্তুরত গ্রিণ কজি। চলমান হকারিড-১৯ মিামারি 

হমাকাজেলায় শুরু হথজকই করমউরনটি এনজগেজমন্ট ো সমাজেি রেরিন্ন স্তজিি মানুজষি র্ুক্ততাি গুরুত্ব 

রেজশষিাজে অ্নুধােন কজি সমগ্র পরিকল্পনায় গণ সম্পৃক্ততাি ধািণাজক সামজন হিজখ এরগজয় হগজে। এ 

লজযয সাজেো ফাউজেশন প্ররতটি কাে সফলিাজে োস্তোয়জনি েনয ৩টি রেজশষ স্তজি সমান্তিাল 

কম মপরিকল্পনা প্রণয়ন কজি। ৩টি স্তজিি প্রথম ধাপটি রেল  করমউরনটি এনজগেজমন্ট ো কার্ মকি েন 

সমাে ততরিি ধাপ। এ লজযয সাজেো ফাউজেশন তাজেি আেজশ মি সাজথ সাংগরত হিজখ রনজেজেি রেরিন্ন 

কম মসূরচি কমী ও এলাকা রিরিক হস্বচ্ছাজসেী  পুল ো েল ততরি কজি এোং মিামারি ও কিণীয় রেষজয় তাজেি 

রেজশষিাজে প্ররশরযত কজি। রিতীয় ধাজপ তািা রপ্রজপয়াডমজনস ো প্রস্তুরতি অ্াংশ রিজসজে রেরিন্ন প্রজিাকল/ 

সুিযা নীরত প্রণয়ন কজি এোং পাশাপারশ পরিজষোি লজযয িাসপাতাল প্রস্তুতকিণ, স্বাস্থয অ্রধেপ্তিসি 

রেরিন্ন স্থানীয় সিকাজিি সাজথ পরিজষো প্রোন চুজক্ত ও প্রজয়ােনীয় েয েনেল রনজয়াগ কজি। এসজেি 

প্রজতযকটি কাজেই ‘েনগজণি েনয’ েন সম্পৃক্ততাি আেশ মজক সাজেো ফাউজেশন সামজন রনজয় আজস। 

তৃতীয় ধাজপ সাজেো ফাউজেশন দ্রতুতাি সাজথ িাসপাতাল পরিচালনা শুরু কজি । ৭৫ েন হকারিড 

হিারগজক আইরসইউ হসোসি ৫০২ েন হকারিড হিারগি রচরকৎসা, ৫৮৯ টি িযাে ওয়ারসাং রডিাইস স্থাপন, 

হকারিড মিামারি রেষজয় সজচতনতা সটৃষ্টি েনয প্রায় ১৫ লয েনজক হিরলজফাজন পিামশ ম ও রলফজলি 

রেতিণ, সামাজেক েিূত্ব হিজখ করমউরনটি রমটিাং, ৩,৩২,০০০ অ্রত েরিদ্রজেি মাজঝ খােয, স্বাস্থয সামগ্রী ও 

নগে সিায়তা প্রোন, ১৭৮১ েন কৃষজকি উৎপারেত পণয রনিাপজে হিাক্তাি কাজে হপৌৌঁোজনা, প্রায় ১০,০০০ 

েনজক িিলাইজন  স্বাস্থযজসো প্রোন ও মজনা-সামাজেক সিায়তা প্রিৃরত কাে অ্তযন্ত সফলিাজে োস্তেয়ন 

কজি। একইিাজে োতা সাংস্থা, েুজর্ মাজগ এরগজয় আসজত ইচু্ছক সে মানুজষি সাজথ সাজেো ফাউজেশন 

সমরিতিাজে কাে কজিজে। উজল্লখয, চলমান হকারিড-১৯ মিামারিজত সাজেো ফাউজেশন প্রায় ৩৫ লয 

মানুষজক প্রতযয ও পজিাযিাজে হসো প্রোন কজি। কার্ মকি করমউরনটি এনজগেজমন্ট প্রজক্রয়াি মাধযজমই 

এিা সম্ভে িজয়জে।    

এসে েরুিী কাে োন্তোয়জন রনম্ন আজয়ি মানুজষি মজধয কজিানা অ্রতমারি হমাকাজেলায় মাস্ক েযেিাি ও 

সামাজেক েুিত্ব রনজিতকিণ এোং তাজেি আজয়ি পথ সটৃষ্ট কিাই মূল চযাজলঞ্জ রিসাজে রেজেরচত িজয় 

আসজে। 
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