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স্যাপ প্রব্রতয় াব্রিতাে নিো দয়শ আওলাদ োব্রকয়বে ‘নিল্ফ হ্যা্ড’
ব্রিব্রিশ কাউব্রিল আয় াব্রিত Active Citizens Covid-19 Response:
Social Action Innovation Ideas’ competition এ অংশ ব্রিয় ই থু
এব্র্ডং হাঙ্গায়েে ব্রিব্রি ে ই থু ব্রলডাে এবং একব্রিভ ব্রিব্রিয়িিি ই থু ব্রলডাে
আওলাদ োব্রকয়বে নিতৃয়ে পব্রেচাব্রলত নিাশ্যাল অযাকশি প্রয়িক্ট ‘নিল্ফ হ্যা্ড’
প্রথম বাছাইয় নিো দয়শ উত্তীর্ণ হয় য়ছ। ব্রিতী ধায়পে প্রব্রতয় াব্রিতা ব্রবি ী
হও াে ব্রবষ ব্রি ব্রিভণে কেয়ছ নেিবুয়ক প্রদত্ত লাইয়কে উপে। ব্রিব্রিশ
কাউব্রিয়লে
নেিবুক
নপইয়িে
নপায়ে
(https://www.facebook.com/BritishCouncilBangladesh)

লাইক নদও াে মাধযয়ম নভাি নদও া ায়ব। একব্রি লাইক, একব্রি নভাি ব্রহয়িয়ব
মূলযাব্র ত হয়ব এবং িয়বণাচ্চ লাইয়কেব্রভব্রত্তয়ত নিো স্যাপ ব্রিবণাব্রচত হয়ব।
আিামী ৩০ আিে ব্রবকাল ব্রতিিা প ণন্ত লাইক নদও া ায়ব।
বরিশাল মহানগরিি ১০ নম্বি ওয়ারডেি ঘনবসরিপূর্ে এলাকা ভাটািখাল।
এখারনই শুরু হরয়রে এক অনন্য উর্যাগ ‘সসলফ হ্যান্ড’। করিানাভাইিারসি
আগ্রাসন সেরক এলাকাবাসীি সুিক্ষায় ইয়ুে এরন্ডিং হাঙ্গারিি সারবক সনিা এবিং
একজন রনরবর্ি অযাকরটভ রসরটরজনস ইয়ুে রলডাি আওলা্ সহারসন িারকব
পুিরনা একরটভ রসরটরজনস ইয়ুে রলডাির্ি এলামনাই রহরসরব সিংগরিি করি
শুরু করিরেন এই উর্যাগ।

এলামনাই স্স্যিা এলাকায় ‘সকারভড-১৯ এি সিংক্রমর্ সেরক বাাঁচরি কির্ীয়’
শীষণক দুইরট মিরবরনময় সভা করিন, যারি এলাকাবাসীি সারে ওয়াডে
কাউরিলিও অিংশগ্রহর্ করিন। এলাকাি পরিরিরি অনুধাবন এবিং কির্ীয়
রনধোিরনি জন্য িানীয় িরুর্র্ি অিংশগ্রহরর্ সামারজক মানরচত্র অঙ্কন কিা
হয়। মািব্রচত্র অঙ্কি এবং পেবতণীয়ত ঘয়ে ঘয়ে িব্রেয়পে মাধযয়ম এলাকাি
মানুষর্ি সরচিনিা, সপশা, ্ারিদ্র্য ইিযার্ি িেয সবরিরয় আরস। স্খা যায়,
প্রায় শিভাগ মানুষ করিনাভাইিাস সম্পরকে অসরচিন, ৬৭রট পরিবারিি ১০৩
উপাজেনশীল বযরিি প্রায় সকরলই সপশায় র্নমজুি অথবা রিকশাচালক,
প্ররিরট পরিবারিি আয় ্ারিদ্র্যসীমাি রনরচ।
িারকবর্ি সনিৃরে এলাকাি িরুর্র্ি রনরয় ‘সসলফ’ এবং একব্রিভ
ব্রিব্রিয়িিিয়দে ব্রিয় ‘হ্যা্ড’ িায়ম দুইরট রটম গিন কিা হয়। ‘ সসলফ’ রটম

শুরুরি প্ররিরট পরিবারি সকারভড-১৯ সমাকারবলাি জন্য একজন করি ‘সকারভড
ফাইটাি’ তিরি করি, যািা িার্ি পরিবারি স্বািযরবরধ সমরন চলা রনরিি
করিন। এই রটম প্রেমি, প্ররিরট বারিরি এবিং এলাকায় হাি সধায়া, গ্লাভস
পিা, মাস্ক পিা, শািীরিক ্ূিে বজায় িাখাসহ স্বািযরবরধ সমরন চলাি জন্য
সরচিনিা সৃরি করি, যাি লক্ষয হরলা মানুরষি অভযাস ও আচিরর্ পরিবিেন
আনা এবিং রনরজি সুিক্ষাি ্ারয়ে রনরজ সনওয়া। ‘সসলফ’ রটম প্ররির্ন
জীবার্ুনাশক এলাকাি রবরভন্ন জায়গায় ওষুধ রেটায়। রিিীয়ি, ভাইিারসি লক্ষর্
্ৃশ্যমান-এমন বযরির্ি পৃেক োকরি এবিং স্বািযরসবা সপরি ‘হ্যান্ড’ ব্রিময়ক
অবগি কিা এবিং িৃিীয়ি, এমন বযরি ও পরিবাি, যািা উপাজেনহীন হরয়
খা্যসিংকরট আরে, িার্ি িারলকা প্রর্য়ন করি ‘হ্যান্ড’ রটরমি কারে িারলকা
পািায়। িারলকায় অগ্রারধকাি পায় নািীপ্রধান পরিবাি এবিং রশশু ও প্ররিবন্ধী
স্স্য িরয়রে-এমন পরিবাি।
‘হ্যান্ড’ রটরমি কাজ হরে পুরিা কাযেক্রমরট সমন্বয়কিা এবিং ‘করমউরনরট
রফলানথ্ররপ’ অেোৎ এলাকাি মানুরষি সহায়িা রনরয় অেে, খা্যদ্র্বয,
আইরসারলশরনি বযবিা, স্বািয সসবাি বযবিাসহ অন্যান্য অিযাবশ্যক সামগ্রী
সহায়িা রহরসরব প্র্ান কিা। ‘সসলফ হ্যান্ড’-এি এই উর্যারগ এখন পযেন্ত
বাটািখাল করিনাভাইিাস সিংক্রমর্ সেরক মুি আরে। ‘আমাি স্বািয, আমাি
্ারয়ে’-এই সচিনা সেরক প্ররিরট পরিবারি একজন করি ‘সকারভড ফাইটাি’
কাজ কিরেন।
ভাটািখাল এলাকাি
নািীর্িরক পারবারিক
সরহিংসিা সেরক মুি
িাখাি
বযাপারি
নজি্ারি কিরেন
‘সসল’
রটরমি
স্স্যিা। এোিাও
িািা এলাকাি মানুষর্ি জন্য সিকারি সুরযাগসুরবধা ও অরধকাি রবষরয়
জনগর্রক িেয র্রয় সহায়িা কিরেন। রবধবাভািা, বয়স্কভািাসহ অন্যান্য
সুরযাগ-সুরবধা যোযেভারব বণ্টরনি জন্য ‘হ্যান্ড’ রটম িানীয় সিকারিি সারে
সযাগারযাগ সিরখ কাজ কিরে। পাশাপারশ িািা অরি্রিদ্র্ পরিবারিি সবকাি
িরুর্র্ি রবনামূরলয কারিগরি রশক্ষা গ্রহরর্ি জন্য সহায়িা কিরে।
‘সসলফ হ্যান্ড’ উর্যারগি মাধযরম ৬৭রট পরিবারিি জন্য ৬৭ জনরক
কাউরিরলিং-এি মাধরম সরচিন কিা হরয়রে, ২০রট পরিবািরক স্বািযরসবা
প্র্ান কিা হরয়রে, অিলাইি স্বাস্থ্যয়িবাে িন্য প্ররিরট পরিবারি রচরকৎসকর্ি
সমাবাইল নম্বি স্ওয়া হরয়রে। এলামনাই রটরমি সমন্বয়ক আওলা্ সহারসন
িারকরবি বযরিগি উর্যারগ ৩৬রট পরিবারি খা্য সহায়িা প্র্ান কিা হরয়রে।
এই উয়দযায়ি ুক্ত আয়ছি ই থু এব্র্ডং হাঙ্গায়েে িায়বক নিতা এবং একব্রিভ
ব্রিব্রিয়িি ই থু ব্রলডাে সাইফুল, িারি, িানভীি, সমরেন প্রমুখ।

