আইডিয়া ওনারদের নাম:
ঊদ্ভাবনী ধারণার ছ ক
১. উদ্ভাবনী উদযাদের ডিদরানামঃ

ববডিক মহামারী ককাডিি-১৯ এর সংক্রমণ কমাকাদবলায় কার্ যালদয় স্বাস্থ্য ডবডধ
কমদন চলার জন্য সদচতনতা বৃডি।

২. সমস্যার সংডিপ্ত ডববরণঃ
(ক) জনেদণর সদচতনার অিাব এবং ককাডিি-১৯ সংক্রমণ সম্পদকয র্থার্থ ধারণার অিাব।
(খ) মাস্ক না পরার সংস্কৃডত।
(ে) হাইডজন সম্পযদক অজ্ঞতা, কর্খাদন কসখাদন ক ফ, থুতু কফলা, অপডরচ্ছন্ন পডরদবি।
(ঘ) ডচডকৎসা পিডতর সীমাবিতা।
(ঙ) িযাকডসন আডবস্কার না হওয়া।
(চ) ককাডিি-১৯ এ র কেষ্ট ককাথায় হয়, কসই তথ্য না জানা।
(ছ) ককাডিদি আক্রান্ত হদল পরবতী করণীয় সম্পদকয ধারণার অিাব।
ডবযমান প্রদসস ম্যাপ
১। অডফদসর প্রদবিপদথ পর্যাপ্ত হাত কধায়ার ব্যবস্থ্া, হযান্ড ওয়াি এবং সাবাদনর ব্যবস্থ্া না থাকা।
২। মাস্ক পডরধান ব্যাতীত অডফস আোলত, মসডজে-মডির, বাজাদর প্রদবি।
৩। ককাডিি-১৯ সম্পযদক সদচতনার অিাব এবং হাইডজন সম্পযদক সদচতনতামূলক কার্ যক্রম না থাকা।
৪। ককাডিি-১৯ ডচডকৎসা পিডত এবং কেষ্ট ককাথায় করাদনা হ য় কস সম্পযদক প্রচারণা কার্ যক্রম না থাকা।
৫। সুডনডেষ্ট কমডিডসন ও িযাকডসন আডবস্কার না হওয়া।
৬। কর্ অডফসগুদলাদত কমডিদকল কসন্টার আদছ কসখাদন sample collection বুথ না থাকা।
৭। ককাডিদি আক্রান্ত হদল পরবতী করণীয়, আইদসাদলিন এবং ককায়াদরডন্টন সম্পদকয প্রচারণা কার্ যক্রম না থাকা।

আইডিয়া ওনারদের নাম:

৩. সমাধান
সমাধান প্রডক্রয়ার ডববরণ
১। মাস্ক পডরধান করদত হদব।
২। অডফস আোলত, মসডজে-মডির, বাজাদর সবাই কর্ন মাস্ক পডরধান কদর তা ডনডিত করদত হদব।
৩। সামাডজক দুরত্ব বজায় করদখ চলাচদলর ডবডধডনদেধ মানদত হদব এবং কর্খাদন কসখাদন ক ফ, থুতু কফলা র্াদবনা।
৪। সদচতনতা বাড়াদত হদব । প্রদয়াজদন সদচতনতা বাড়াদনার জন্য ডেকডনদে যিনা সম্বডলত ডলফদলে ডবডল এবং দৃশ্যমান স্থ্াদন
ব্যানার স্থ্াপন করদত হদব।
৫। মসডজে ও ধমীয় প্রডতষ্ঠানগুদলাদত ককাডিি-১৯ সদচতনতা বৃডির জন্য ডনয়ডমত আদলাচনার ব্যবস্থ্া করদত হদব।
প্রস্তাডবত প্রদসস ম্যাপ
১। ডবডিন্ন সিায় কর্মন- সমন্বয় সিায়, এডিডপ সিায়, ডপইডস সিায়, ডপআইডস সিায়, ফদলাআপ সিায় ইতযাডে এ
ডবেদয় আদলাচনা করদল সদচতনতা বৃডি পাদব।
২। অডফস কেদে সদচতনতা বৃডির জন্য মাস্ক ও ডলফদলে ডবতরণ করা কর্দত পাদর।
৩। মাস্ক পডরধান ব্যাতীত কাউদক অডফস আোলত, মসডজে-মডির, বাজাদর প্রদবি করদত না কেয়া। ককউ মাস্ক না পরদল তাদক সাডিযস কেয়া কথদক
ডবরত থাকা।
৪। সকল অডফস, রাস্তাঘাদে ককাডিি-১৯ সংক্রমণ সম্পদকয সদচতদনতা মূলক ব্যানার, কপাষ্টার ইতযাডে লাোদনা।
৫।ককাডিি-১৯ ডনদয় সদচতদনতা বৃডি ও প্রদয়াজনীয় কার্ যক্রম গ্রহদনর জন্য একটি কডমটি েঠন করা।
৬। ডপ্রন্ট ও ইদলডিক ডমডিয়াদত প্রচাদরর ব্যবস্থ্া করা।
৭। আইএমইডির কমডিদকল কসন্টাদর একটি sample collection বুথ স্থ্াপন করা কর্দত পাদর।
৮। ককাডিি-১৯ ডচডকৎসা পিডত এবং কেষ্ট ককাথায় করাদনা হ য় কস সম্পযদক প্রচারণা কার্ যক্রম পডরচালনা।
৯। ককাডিদি আক্রান্ত হদল পরবতী করণীয়, আইদসাদলিন এবং ককায়াদরডন্টন সম্পদকয প্রচারণা কার্ যক্রম পডরচালনা।

আইডিয়া ওনারদের নাম:

৪. কী ফলাফল বতডর হদব? (উপকরাদিােীর সংখ্যা/টিডসডি/অন্যান্য):
১। সদচতনতা বৃডি পাদব।
২। সংক্রমদণর হার কমদব।
৪। ককাথায় কেস্ট করাদনা র্াদব কস সম্পদকয ধারণা পাওয়া র্াদব।
৩। ককাথায় ডচডকৎসা পাওয়া র্াদব তার ধারণা পাদব।

৫.পাইলদের স্থ্ান

পডরকল্পনা কডমিন চত্বর।

৬. বাস্তাবয়নকালঃ

অদিাবর-নদিম্বর।

৭. টিম স েস্যঃ

আইএমইডির কমযকতযাবৃি।

৮.প্রদয়াজনীয় ডরদসাসয
(আডথযক/কাডরেডর/অন্যান্য)

৯.ডরদসাদসযর কর্াোন

আইএমইডি ( প্রিাসন অনুডবিাে এবং ইদনাদিিন ফান্ড)।

১০.কমযপডরকল্পনা

১। পডরকল্পনা মন্ত্রণালদয়র মসডজদে সদচতনতা বৃডির জন্য আদলাচনা ।
২। মাস্ক ডবতরণ।
৩। ডলফদলে ডবতরণ।
৪। দৃশ্যমান স্থ্াদন ব্যানার স্থ্াপন।
৫। ককাডিদি আক্রান্ত হদল পরবতী করণীয়, আইদসাদলিন এবং ককায়াদরডন্টন সম্পদকয প্রচারণা।
৬। ককাডিি-১৯ ডচডকৎসা পিডত এবং কেষ্ট ককাথায় করাদনা হ য় কস সম্পযদক প্রচারণা কার্ যক্রম পডরচালনা।

