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Covid-19: করভউরনটি াপার্ ট

কপযানাবাইযাপয রফরুপে রড়াইপে যুফভাপজয াাপে দদপয রিরজর্ার ম্যা মৃেকযণ
ফাংরাপদপ কপযানাবাইযা (Covid-19) ংক্রভপণয ধাযা ম টাপরাচনা কপয দদখা মাপে দম ইপতাভপে দদপয রফরবন্ন স্থাপন বাইযাটি ছরড়পে
পড়পছ। দমপতু ংক্রভণ িরতপযাপধ দদজুপড় রকিাউন রযরস্থরত অব্যাত যপেপছ; তাপত দদপয িরতটি নাগরযপকয জন্য কপযানাবাইযাপ
আক্রান্ত দযাগী ও অন্যান্য দযাপগ আক্রান্ত দযাগীপদয রচরকৎা দকন্দ্র, পাপভটর, সুাযভাপকটর্, রনতয িপোজনীে পেয দদাকান, দভাফাইর দপান
রযচাজট ও কযা আউর্ পেন্টগুপরায অফস্থান এফং তাপদয দফাদাপনয ভেসূচী জানা থাকা অতযন্ত জরুরয। স্বাস্থযপফা রযকল্পনাকাযী এফং
ফ্রন্টরাইন থাকা কভীপদয জন্য যফতী আইপাপরন দন্টায এফং আইরইউগুপরা স্থাপনয রযকল্পনা কযায সুরফধাপথ ট এ ভস্ত তথ্য জানা থাকা
িপোজন। এছাড়াও, জরুরয খাদ্য ও ওষুধ যফযাপয কাপজ রনপোরজত এপজন্টপদয ফ যাস্তা বাপরা কপয জানা দযকায।
জনরিে গুগর ম্যা এফং ওপন রির্ ম্যাপ ফাংরাপদপয য অঞ্চরগুপরা অরধক িাধান্য দপেপছ। ম্যাপ দদপয গ্রাভাঞ্চপরয দফরযবাগ
স্থানাগুপরা রনরদ টষ্ট কযা েরন; এয পপর গ্রাভাঞ্চপরয নাগরযক, স্বাস্থযপফাে রনপোরজত ব্যরি এফং ই-কভা ট দিররবারয এপজন্টযা ম্যা দদপখ
ুঁ দফয কযপত ভস্যাে ড়পছন। এ রক্ষ্য ফাস্তফােপন গুগর ম্যা এফং ওপন রির্ ম্যা আপযা মৃে কযায ভােপভ ঘপয ফপ
রনরদ টষ্ট স্থান খপজ
থাকা দদপয যুফভাপজয ক্ষ্ভতােপনয জন্য আইরটি রফবাগ ও ভরিরযলদ রফবাগ-এয আওতাধীন এফং ইউএনরির এয ােতাে রযচাররত
এটুআই দিাগ্রাভ এফং গ্রাভীণপপান দমৌথবাপফ আজ দথপক শুরু কযপছ ‘ফাংরাপদ চযাপরঞ্জ’ কযাপেইন। চযাপরপঞ্জ অং রনপত আগ্রী দম দকানও
দস্বোপফক bangladeshchallenge.com এফং corona.gov.bd এ রনফন্ধন কযপত াপযন। এই কযাপেইন ৩০ এরির ২০২০ ম টন্ত চরপফ।
আজ ৮ এরির ২০২০ রবরিও কনপাপযরন্পংপেয ভােপভ এক ংফাদ পেরপন এই উপদ্যাপগয কথা জানান আইরটি রফবাপগয িরতভিী জনাফ
জুনাইদ আহপভদ রক এভর। আইরটি রফবাপগয িরতভিী জনাফ জুনাইদ আহপভদ রক এভর, অনরাইন প্ল্যার্পপভটয ভােপভ এয উপবাধপনয
ভে ফপরন, “কপযানাবাইযা ংক্রভপণয কাযপণ উদ্ভূত এই ংকর্ভে রযরস্থরত ম্পূণ ট কাটিপে ওঠায জন্য ফাংরাপদ যকায দক্ষ্তায াপথ
রনযর কাজ কপয মাপে। এই ংগ্রাপভ পর ওোয জন্য ফ টস্তপযয ভানুপলয পমারগতা একান্তবাপফ কাম্য। আরভ গ্রাভীণপপানপক ধন্যফাদ
জানাই পমারগতায াত ফারড়পে দদওোয জন্য এফং অন্যান্য কপটাপযর্ িরতষ্ঠানগুপরাপকও এরগপে আায জন্য আফান জানাই।” রতরন আযও
ফপরন দম, ক্রাউিপার টং এয ভােপভ গুগর ম্যা এফং ফাংরাপদপয ওপন রির্ ম্যা আযও মৃে পফ মা জরুরয রযরস্থরতপত দদপয
ুঁ দপত াাে কযপফ এফং কপযানাবাইযাপয কাযপণ িরতকূর রযরস্থরতপত করভরনটিগুপরাপক
জনগণপক রনকর্স্থ াাতার ও পাপভটর খপজ
গুরুত্বপূণ ট রোন্ত রনপত ােতা কযপফ।
এটুআই এয ররর অযািবাইজায জনাফ আরনয দচৌধুযী ফপরন, “কপযানাবাইযাপয কাযপণ উদ্ভূত রযরস্থরতপত গুগর ম্যা এফং ওপন রির্
ম্যাপক আযও মৃে কযায ভােপভ জরুরয কাপজ রনপোরজত নাগরযক, স্বাস্থযকভী এফং ই-কভা ট দিররবারয এপজন্টপদয পমারগতা কযায জন্য
আরভ দদপয উদ্যভী তরুণপদয আফান জানারে। তরুণযা তাপদয ফারড়পত ফপ রনযাদ াযীরযক দূযত্ব ফজাে দযপখই এই ম্যারং কাম টক্রপভ অং
রনপত াপযন। এই উপদ্যাপগ গ্রাভীণপপাপনয ভপতা িরতষ্ঠানপক াপ দপে আভযা রতযই কৃতজ্ঞ।”
গ্রাভীণপপান এয রইও জনাফ ইোরয আজভান ফপরন, “কপযানাবাইযাপয ংক্রভণ িরতপযাপধ ভগ্র পৃরথফী আজ একরিত পেপছ। আভযা
িপতযপকই, রফপল কপয তরুণযা, ফারড়পত ফপই মায মায অফস্থান দথপক বাইযাপয রফরুপে এই ংগ্রাপভ অং রনপত ারয। আভযা রফশ্বা করয,
মাযা অাে রযরস্থরতপত আপছন, তাপদয কাপছ দযকারয তথ্য দৌুঁপছ রদপত এই কাম টক্রভ গুরুত্বপূণ ট ভূরভকা যাখপফ। এই াভরগ্রক িপচষ্টাপত
ফাংরাপদ যকায, এটুআই এফং অন্যান্য পমাগী িরতষ্ঠাপনয াপথ অংীদায পত দপয আরভ গ্রাভীণপপাপনয ক্ষ্ দথপক আন্তরযকবাপফ
কৃতজ্ঞতা িকা কযরছ।”
ফাংরাপদ চযাপরঞ্জ কযাপেইন এভনবাপফ রিজাইন কযা পেপছ দমন িপতযপকই তাপদয ফারড় দথপক একটি ইনপযপভন িার্াপফজ ততরযপত অং
রনপত াপয এফং ফাই একই ভপে তা ব্যফায কযপত াপয। এর্া রনিঃপেপ নতুন িজপন্য জন্য াভপন এরগপে আায এফং দদপয দরাকার
ম্যাপয কাঠাপভাপক আযও রিারী কযায দারুণ সুপমাগ। পুপযা কযাপেইপনয ভপে ম্যারং এক্সার্ টযা দস্বোপফীপদয এই ব্যাাপয ফ
যকপভয পমারগতা কযপফ।
দি কনপাপযপন্প উরস্থত রছপরন তথ্য ও দমাগাপমাগ িযুরি রফবাপগয িরতভিী জনাফ জুনাইদ আপভদ রক, িধানভিীয কাম টারপেয িািন
এরিরজ রফলেক মুখ্য ভন্বেক ও ফাংরাপদ স্কাউর্ এয বারত জনাফ দভািঃ আবুর কারাভ আজাদ, এটুআই এয ররর অযািবাইজায জনাফ
আরনয দচৌধুযী, গ্রাভীণপপান এয রইও জনাফ ইোরয আজভান এফং দিরনউয ল্যাপফয িরতষ্ঠাতা ও রইও জনাফ আরযপ রনজারভ। এছাড়াও িাক
ও দর্ররপমাগাপমাগ রফবাগ, দিরনউয ল্যাফ, গুগর দিপবরায গ্রু, দরাকার গাইি ফাংরা, ফাংরাপদ স্কাউর্, ইেথ াফ রফরবন্ন পমাগী
িরতষ্ঠাপনয িরতরনরধগণ এফং রভরিোকভীগণ উি দি কনপাপযপন্প উরস্থত রছপরন।

