কেরানা েযাগ মাকােবলায় সমাজেসবা অিধদফতেরর চাই

হ লাইন ১০৯৮

বাংলােদশ চাই হ লাইন ১০৯৮ সাব িণকভােব িশ র ায় িনরলসভােব কাজ কের যাে ।
কেরানা ভাইরােসর বি ক সং মণজিনত পিরি িতেত বতমােন বাংলােদশ এক
িঁ ক ণ সময় অিতবািহত
করেছ।
থেকই চাই হ লাইন ১০৯৮ কেরানা সং মণজিনত িঁ কর িবষয় গভীরভােব পযেব ণ কের
যাে । পাশাপািশ বাংলােদেশ কেরানা ভাইরােসর মেতা ন ন এক ভাইরােসর সং মণ মাকােবলায় চাই
হ লাইেনর করণীয় িক হেত পাের- এ িবষয় আমােদর সাধারণ নাগিরকেদর র ায় উে াগী হেত তৎপর
কের তােল। তাই জাতীয় কম িচ পিরচালক, চাই হ লাইন ১০৯৮ র িনেদশনা অ যায়ী আমরা িতন
িবক কমপিরক না তির কেরিছ যা পিরি িত িবেবচনা েম বা বায়ন করা হেব। থেমই আমরা চাই
হ লাইন-১০৯৮ এর সােথ
সকল কম েক িব া সং ার গাইডলাইন অ যায়ী কেরানা ভাইরাস
মাকােবলায় করণীয় স েক সেচতন করা হেয়েছ।
বতমান সংকটময় পিরি িতেত িনভরেযা
হেত কেরানা ভাইরাস মাকােবলায় স ক ত
ত হােতর
কােছ পাওয়া অত
ণ এক িবষয়। কেরানা ভাইরােসর সং মণ স েক সাধারণ নাগিরকেদর মােঝ
অেনক
ও কৗ হল রেয়েছ। িবষয় িবেবচনায় চাই হ লাইন-১০৯৮ এর িশ
র া কায েমর
পাশাপািশ কেরানা ভাইরাস স েক নাগিরকেদর ে র যাবতীয় উ র দােনর উে াগ হণ কেরেছ।
সকল ণীর নারী- ষ এবং িশ রা চাই হ লাইন-১০৯৮ এর টাল ি হটলাইন ন ের কেরানা ভাইরাস
স েক িবিভ
ও কৗ হেলর উ র পেত ফান করেছন। মেন রাখেত হেব য , চাই হ লাইন ১০৯৮
হেত কেরানা ভাইরাস স েক কান িচিকৎসা সং া উপেদশ বা পরামশ দান করা হয় না, বরং কেরানা
ভাইরাস স েক সাধারণ ত লক উ র এবং িব া সং া িনেদিশত করণীয় ত েসবা দান করা হয়। এর
পাশাপািশ কেরানা ভাইরাস সং মেণর কারেণ মানিসকভােব চােপর িশকার নারী ও িশ েদর কাউি িলং এর
মা েম মেনাসামািজক পিরেষবা দান করা হে ।
চাই

হ লাইন ১০৯৮ হেত কেরানা মাকােবলায় দ

সবাস হঃ

 িব া সং া কতক িনেদিশত কেরানা ভাইরাস সং মণ িতেরােধর উপায় স েক ত
দান;
 কেরানা ভাইরােসর িচিকৎসা সং া িবিভ হটলাইন ন র স েক ত দান;
 কাউি িলং সবা দান;
 লকডাউন িপিরয়েড ঘের িশ েদর লালন ও পিরচযায় করণীয় স েক ত দান;
 সংি কতপে র সােথ সম য় সাধন;
 জ ির অ া ুেল সবা দান িবষেয় সম য় সাধন।
কেরানা মাকােবলায় চাই

হ লাইেনর সবা দােনর প িতঃ (২৫ মাচ ২০২০ থেক অ বিধ)

 ২৪ ঘ া জ ির সবা দােনর জ কেরানা পিরি িত াভািবক না হওয়া পয ৪ জন ফ ািসিলেটটর
িডউ রা ােরর িভি েত সাব িণকভােব চাই হ লাইন স াের অব ান করেছন;
 ১৬ জন ফ ািসিলেটটর ও কাউে লর বতমােন বাসায় অব ান কের সাব িণক এ সং া কল হণ
করেছন এবং কল ফরওয়ািডং প িতেত সবা দান করেছন;
 হ লাইন ােনজােরর মা েম সাব িণকভােব সবা দােনর িবষয় িনিবড়ভােব মিনটিরং করা
হে এবং েযাজ কল েলা বতমােন বাসা থেক সবা দানকারী ফ ািসিলেটটরেদর কােছ কল
ানা র করা হে ।
চাই
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হ লাইন ১০৯৮ এর ১০ িদেনর কল সং া পিরসং ান
(২৫ মাচ ২০২০ থেক ৩ মাচ ২০২০ পয )
তািরখ
২৫ মাচ ২০২০
২৬ মাচ ২০২০
২৭ মাচ ২০২০
২৮ মাচ ২০২০
২৯ মাচ ২০২০
৩০ মাচ ২০২০
৩১ মাচ ২০২০
০১ এি ল ২০২০
০২ এি ল ২০২০
০৩ এি ল ২০২০
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হ লাইন ফ ািসিলেটটর বাসায়
অব ান কের কল সং া সবা
দান করেছন

ক ীয় হ লাইন হেত কল সং া সবা দান করা হে ।

