ননয়নভত াত ধধায়া ধ ানবড-১৯ ধভা ানফরায অন্যতভ উায়
ধভাাম্মদ ভামুদুর াান
প্রনতফছয নফশ্বব্যাী নফশ্ব াত ধধায়া নদফ (Global Handwashing Day) ১৫ অক্টাফয ারন যা য়। বিবিন্ন
ধযাক্েয নফস্তায ধযাক্ধ জনাধাযক্ণয ভক্ে াত ধধায়া নফলক্য় জনক্েতনতা ততনয ও উদ্বুদ্ধ যক্ণয জন্য এটি এ টি প্রোযণামূর
নদফ। সুইক্ডক্নয স্ট ক্াক্ভ ২০০৮ াক্র নফশ্ব ানন প্তা উদমান অনুষ্ঠাক্ন ধলাফার যান্ড ওয়ানিং ার্ টনাযনক্ র উদ্যোদ্গ
‘বিশ্ব াত ধধায়া বিিস’ উদমাক্নয নদ্ধান্ত য়। পদ্র জানতিংক্েয াধাযণ নযলদ প্রনতফছয ১৫ অক্টাফয নদনটি উদমাক্নয
নফলয়টি অনুক্ভাদন কদ্র। এযয ধথক্ নফক্শ্বয অন্যান্য ধদক্য ভক্তা ফািংরাক্দক্ও এই নদফটি ক্েতনতায াক্থ ারন যা
হয়। এ ফছয বিিসটির প্রনতাদ্য বনর্ ধোরণ করো হদ্য়দ্ে ‘Hand Hygiene for All’ মায ফািংরা বাফাথ ট যা ক্য়ক্ছ, ‘ ক্রয
াত সুযনিত থা ’।
াযা নফশ্ব মখন ক্যানা আক্রান্ত ধই ভয় াে ট ইনিন জায়ান্ট গুের াত ধধা য়ায গুরুত্ব তুক্র ধক্য এ টি নতুন ‘ডুডর’
প্র া ক্যক্ছ। গুেক্রয ধাভক্ক্জ প্র ানত এ নবনডও ’য ভােক্ভ াত ধধায়ায দ্ধনত ধদখাক্না ক্ে। ডুডরটিক্ত ধে ধফার্ন
োক্রই ৫০ ধক্ ক্ন্ডয অযাননক্ভক্নয ভােক্ভ ছয় ধাক্ ন বাক্ফ াত ধধায়া ধখাক্না ক্ে ধর্া ধদখা মায়। নফজ্ঞানীযা ফরক্ছন
াফান ও ানন নদ য়য় াত ধুক্র ক্যানাবাইযা ভক্য মা য়। ওয়য়র ভ ওক্ন নযাে ট াভ বয় ীক্ত প্র ানত এক েক্ফলণায
পরাপক্র য়িখো যোয় নদক্ন অন্তত ছয়ফায াত ধধায়োয ভােক্ভ বাইযাক্ আক্রান্ত ফায ম্ভাফনা অক্ন টো কদ্ে যোয়।
নফশ্বস্বাস্থ্য িংস্থ্া াত ধধায়ায উয ধজায তানেদ ও ননক্দ ট নদক্ে।
স্থ্ানীয় য ায নফবাক্েয আওতাধীন জনস্বাস্থ্য
প্রক্ ৌর অনধদপ্ত য অক্ন আক্ে ধথক্ ই াত ধধায়া নখাক্না য ভটসূনে ারন ক্য। মায পক্র এফায ধ ানবড -১৯ ধথক্
জনেক্ণয প্রাণ যিায় ায় ভূনভ া যাখক্ত িভ ক্য়ক্ছ। ১৯৩৬ াক্র সৃষ্ট এই পুযক্না অনধদপ্তয সৃনষ্টরগ্ন ধথক্ ই প্রনতফছয
স্কুর ক্রজ ও াধাযণ ভানুক্লয াত ধধায়া য জন্য ধনভনায , ম টা নর াভানজ ভট াণ্ড ক্য জনক্েতনতা বৃনদ্ধ ক্য
আক্ছ। াযাক্দক্ প্রনতফছয নফশ্ব াত ধধায়া নদফক্ প্রাথনভ ম টাক্য় স্কুরগুক্রাক্ত াত ধধায়া ভটসূনে ারন যা য়।
ক্যানা বাইযাক্য প্রাদুবটাফ শুরু ক্র য ায ইউননয়ন ম টাক্য় ক্যানাবাইযা প্রনতক্যাক্ধ প্রক্য়াজনীয় ব্যফস্থ্া ধনওয়ায
জন্য ৪৯২টি উক্জরা নযলক্দয ভােক্ভ ৫ ধ াটি র্া া নফক্ল ফযাদ্দ ধদওয়া য়। ধ ানবড-১৯ ধভা ানফরাক্ত জনস্বাস্থ্য
প্রক্ ৌর অনধদপ্তয ভাঠ ম টাক্য় াজ ক্য মাক্ে। জনস্বাস্থ্য প্রক্ ৌর অনধদপ্তয প্রনতটি নফবােীয় ক্য ৮টি, ধজরা ক্য ৫টি
এফিং প্রনতটি উক্জরায় ১টি ক্য াত ধধায়ায স্থ্ানা ননভটাণ ক্যক্ছ । ইউননক্ক্পয ক্মানেতায় জনস্বাস্থ্য প্রক্ ৌর
অনধদপ্তক্যয ভােক্ভ প্রনত ধজরায় নিনেিং াউডায ক্রয় ফাফদ ৫০ াজায র্া া, নরকূক্য খুেযা মন্ত্ািং ফাফদ ৩০ াজায র্া া
এফিং াফান ক্রয় ফাফদ ২০ াজায র্া া অথ টাৎ ধজরা প্রনত ১ রাখ র্া া অনুদান ধদওয়া ক্য়ক্ছ। গ্রাভীণ ানন যফযা ব্যফস্থ্া
ের যাখায জন্য প্রনত উক্জরায় নরকূক্য খুেযা মন্ত্ািং ক্রয় ফাফদ ৩০ াজায, নিনেিং াউডায ক্রয় ফাফদ ২০ াজায এফিং
াফান ক্রয় ফাফদ ৫ াজায র্া া অথ টাৎ উক্জরা প্রনত ৫৫ াজায র্া া অনুদান ধদওয়া ক্য়ক্ছ। এছাড়াও নফশ্বব্যািং জনস্বাস্থ্য
প্রক্ ৌর অনধদপ্তযক্ যান্ডওয়ানিং ধফনক্ন ব্যফাক্যয জন্য াফান , যান্ড স্যাননর্াইজায ক্রয় ফাফদ ২ ধ াটি র্া া অনুদান
নদক্য়ক্ছ।
ক্যানাবাইযা ধযাক্েয (ধ ানবড-১৯) নফস্তায নভক্য় আনক্ত এফিং ননক্জক্দয নযফাযক্ সুযনিত যাখক্ত নফশ্বজুক্ড়
ট া অফরম্বন যক্ছ। অক্ন নশু ইক্তাভক্ে
নফনবন্ন ম্প্রদাক্য়য ভানুল াযীনয দুযত্ব অনুীরন যা নফনব ন্ন ধযক্নয ত ত
ননক্জক্দয সুযিায জন্য বাক্রাবাক্ফ ও ননয়নভত াত ধধায়ায ভক্তা ফক্েক্য় গুরুত্বপূণ ট াজটি যক্ছ।
ফািংরাক্দক্য ক্সফাজাক্য ধযানঙ্গা যণাথী নশুক্দয জন্য ানন ফা স্যাননক্র্ন সুনফধানদ প্রথভ নদক্ ধতভন এ র্া
ট
নছর না ফরক্রই েক্র। ফক্ড়া ধযাক্েয প্রাদুবটাক্ফয ঝনুঁ এড়াক্নায জন্য ানন , স্যাননক্র্ন এফিং স্বাস্থ্যনফনধ (ওয়া) ম্পন ত
ধফামূ োলু ’য ব্যফস্থ্া যক্ত ফািংরাক্দ য াক্যয াাান ইউননক্প ও অন্যান্য অিংীদাযযা দ্রুততায াক্থ এনেক্য়
আক্। এছাড়াও , ২০১৯ াক্রয ধক্লয নদক্ ইউননক্প প্রায় ২,৫০০ নিাক্ ন্দ্র স্থ্ান ক্যনছর । প্রনতটি নিাক্ ক্ন্দ্র াত
ধধায়ায জায়ো নছর। াত ধধায়ায জায়োয় াফান ও নযস্কায ানন যফযা
যা ক্তা। মায পক্র ঠি বাক্ফ াত ধধায়ায
ট াঠ আক্েবাক্েই ক্য় াজায ধযানঙ্গা নশুয াক্ছ ধৌুঁছাক্না ম্ভফ ক্য়ক্ছ।
উায় সুস্বাস্থ্য এফিং স্বাস্থ্যনফনধ ম্পন ত
ইউননক্প তায ওয়া ভটসূনেয ভােক্ভ নিাক্ ন্দ্রগুক্রাক্ত প্রক্য়াজনীয় উ যণ নফতযণ অব্যাত ধযক্খক্ছ। এয ভা েক্ভ ২ রি
৪০ াজায যণাথীয অক্ধ টক্ যও ধফন নশুয জন্য ননযাদ ানন ও াফান যফযা যা ক্য়ক্ছ। অনবন্ন র্য়ক্রর্ , ধোরখানা ও
টিউফওক্য়ক্রয ভক্তা ানন , য়ঃননষ্কান ও াইনজন অফ াঠাক্ভাগুক্রা অক্নক্ নভক্র ব্যফায যায় জটিরতা ও েযাক্রিগুক্রা
অক্ন ধফক্ড় মায়। মথামথবাক্ফ নযষ্কায-নযেন্নতা ধভক্ন েরায ভে নদক্য় ধ ানবড-১৯ ধযাে প্রনতক্যাক্ধয সুক্মাে ততনয য়।

-২ভানুলক্ নযষ্কায-নযেন্নতায জন্য াফান নদক্য় াত ধধায়ায আওতায় ননক্য় আা এফিং ক্েতনতা বৃনদ্ধ যাই নফশ্ব
াত ধধায়া নদফক্য মূর রিয। মূরত স্কুক্রয নিাথীযাক্দয র্াক্ের্ট ক্য এ যাক্ম্পইন শুরু
ক্রও ক্য নফশ্বজুক্ড় ফ ফয়ন
ভানুক্লয ভক্ে াফান নদক্য় ঠি বাক্ফ াত ধধায়ায অবযা েক্ড় ধতারা এফিং ডায়নযয়া নফনবন্ন ধযাে -প্রনতক্যাক্ধয ভােক্ভ
নশুমৃতুযয ায নভক্য় আ নাই এ প্রোযণায অন্যতভ উক্দ্দশ্য । ঠি বাক্ফ াফান নদক্য় াত ধধায়ায অবযা যক্ত ক্ফ এফিং এ
ব্যাাক্য ক্েতন ধত ক্ফ। ইক্র ট্রনন ও নপ্রন্ট নভনডয়া এফিং াভানজ ধমাোক্মাে ভােক্ভ এগুক্রা প্রোয যক্ত ক্ফ।
ব্যনিেত নযষ্কায -নযেন্নতা ও াত ধধায়ায ওয ইদাননিং মক্থষ্ট গুরুত্বাক্যা যা ক্ে এফিং এয ক্ি ব্যা
প্রোয-প্রোযণাও েরক্ছ। আভযা নানায ভ নজনন াত দ্বাযা ধক্য থান , এক্ত নানা ধযাক্েয জীফাণু থা ক্ত াক্য। াত না ধুক্য়
না , মুখ স্পট যা ক্র এফ জীফাণু ক্জই না , মুখ ও াক্নয ভােক্ভ ধবতক্য প্রক্ফ ক্য ধদ ক্ নফনবন্ন ধযাক্ে আক্রান্ত
যক্ত াক্য।
াত ধধায়ায জন্য ননযাদ ানন দয ায। আভাক্দয াননপ্রানপ্তয উৎগুক্রা প্রনতননয়ত দূনলত ক্ে। ধ ফর নফশুদ্ধ ানন
ব্যফাক্যয ভােক্ভ দুননয়াজুক্ড় াননফানত ধযাক্ে মৃতুযঝনুঁ
অক্ন ািংক্ ভাক্না ধমক্ত াক্য। প্রনতফছয েযভ াক্রয শুরুক্ত
ঢা ায াাতারগুক্রাক্ত ডায়নযয়া ধযােীয িংখ্যা ধফক্ড় মায়। নেন ৎ ক্দয ভক্ত মূরত দূনলত ানন ান যায াযক্ণ এর্া
েক্র্। জানতিংে ফরক্ছ, ২০৩০ ার নাোদ ৩৫টি ধদক্ ানন দুরটব ক্য় ড়ক্ফ। নফশ্বস্বাস্থ্য িংস্থ্া ও ইউননক্ক্পয নযক্ার্ ট ভক্ত ,
২০১২ াক্র ১০০ ধ াটিয ধফন ভানুল ননযাদ াননয িং ক্র্ ভুক্েনছর। ২০ ফছয ক্য ফািংরাক্দক্য ১০ ধ াটি নফক্শ্বয
ভক্ি ৪০০ ধ াটি ভানুল নফশুদ্ধ াননয িং ক্র্ নননতত ক্ফ।
ধর্ ই উন্নয়ন অবীষ্ট ৬.২ এয রিয অজটক্ন জানতিংে ননযাদ স্যাননক্র্ন ব্যফস্থ্ানাক্ নফক্ল গুরুত্ব প্রদান
ক্যক্ছ।  ক্রয ধদাড়ক্োড়ায় স্যাননক্র্ন সুনফধা ধৌুঁক্ছ নদক্ত াইনজন প্রাক্যয জাতীয় ধ ৌরত্র-২০১২, ধটয উন্নয়ন
নয ল্পনা ২০১১-২৫  ফাস্তফমুখী নফনবন্ন ধ ৌরত্র ও নীনতভারা প্রণয়ন যা ক্য়ক্ছ। ক্যানা বাইযা (ধ ানবড-১৯)
িংক্রভণ ধথক্ সুযিায় ও এয নফস্তায ধযাক্ধয ফক্েক্য় জ, াশ্রয়ী ও াম ট য উায়গুক্রায এ টি ক্রা ননযাদ ানন ও
স্যাননক্র্ন স্বাস্থ্য সুযিায নফলয়গুক্রা ঠি বাক্ফ ধভক্ন েরা।
সুন্দয জীফন ও সুস্থ্তায জন্য প্রনতটি াক্জয ধিক্ত্র াফান নদক্য় াত ধধায়ায অবযা অতযন্ত জরুনয। ধ ানবড-১৯
ধভা ানফরায় আভাক্দয য াক্যয ভক্য়াক্মােী াম টক্রভ গ্রক্ণয পক্র স্বাস্থ্যক্েতনতা বৃনদ্ধ াওয়ায াাান ধ ানবড-১৯
এয িংক্রভণ অক্ন ািংক্ হ্রা যা ম্ভফ ক্য়ক্ছ।
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