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"মা! ও মা!! বার লাগেছ য! এরপর আমরা কী করব? িমিম িজে স করেলা।
স আর তার ছােটা বান িম-র ল ব , তা আজ ায় িতন স াহ হেলা।
ব ু েদর সে দখা হে না, পােক খলেত যেত পারেছ না, শিপংেয় িকংবা
িসেনমা দখেত যাওয়া হে না তাই তারা বািড়েতই রাজ রাজ নতন কােনা
মজার এি িভ র খঁ ােজ থােক।
" মেয়রা, আিম এখন না তরী করেত যাি : তামরা চাইেল আমায় সাহায
করেত পােরা!" মালা বলল। মালার সব ব ু রাই অনুেযাগ করেছ বািড়েত
বা ােদর সামলােনার ব াপাের। মালা িক মেন মেন বশ খুিশ। এ সমেয় কাজ
থেক দূের, তার মেয়েদর সে সময় কাটােত পারেছ, এটা আসেল স
উপেভাগ করেছ।
"মা, আিম সাহায করেবা!" িম ব হেয় বলল। "িক মা' ক রা াঘের সাহায
করেত যাওয়ার আেগ তােক তা হাত ধুেত হেব", িমিম বানেক মেন করােলা।
"িক আমার হাত তা পির ার! আিম তা আর কাদায় খলিছলাম না!" িম
চঁ িচেয় বলল। মালা ল কেরিছল মেয়রা তােদর আট েজ করিছল
এত ন, তােদর দু হােত রং আর িচ ্ িচ ্ লেগ আেছ। " তামােদর হােত রং
আর িচ ্ িচ ্ লেগ আেছ দখেত পাি । আমরা তা আর রিঙন না খেত
চাই না! তামার ীজ হাত ধুেয় নাও।" মালা জার করেলা।

দু মেয়ই দৗেড় বাথ েম গেলা আর খুব িশগিগরই িফেরও এেলা। বড়
তাড়াতািড় হেয় গল তা ওেদর হাত ধায়া..২০ সক কের সময় িনেয় হাত
ধুেলা িক? মালা িচি ত।
এই সুেযােগ সাবান ও হাত ধায়ার
মেয়েদর ক বুিঝেয় বলেব ি র
করেলা মালা। " তামােদর হােত য িচ ্ িচ ্ লেগ নই আর, সটা আিম
দখেত পাি । িক জােনা, কেরানা ভাইরাস খুব খুব ছাট: তােদর তা
আমরা দখেত পাই না! যখন তামরা এমন কােনা িজিনেস হাত দাও, যােত
ভাইরাস রেয়েছ, তখন ভাইরাস তামােদর হােত লেগ যায়। তারপর যখন মুখ
িকংবা নােক হাত দাও তামরা, তখন তামােদর শরীের েবশ করেত পাের
ভাইরাস, আর তামােদর অসু কের তলেত পাের। সাবান ভাইরােসর বাইেরর
র ন কের দয়। তাই সাবান িদেয় ২০ সেক ধের হাত ধায়া জ ির, ক
যমন কের তামােদর বাবা িশিখেয়েছন," মালা বুিঝেয় বলেলা।
িম আবার হাত ধুেয় রা াঘের িগেয় তার ছা টলটার ওপর উেঠ দঁ াড়ােলা,
যােত স টিবেলর ওপর অবিধ নাগাল পায়। মালা- ক না তিরেত সাহায
করেত লাগেলা িম। িমিম িগেয় সাবান িদেয় হাত ধুেলা। স মেন মেন ক
করেলা হাত ধায়া, সাবান আর ভাইরাস িনেয় বাবার সে তােক
তর
আেলাচনা করেত হেব।

সই স ায়, িমিম তার নতন শখা ান িমর সে ভাগ কের নেব ভাবেলা।
"কী কের হাত ধুেত হয়, মন িদেয় শান। যখন হাত ঘেষ ঘেষ ধুিব, তখন মেন
কের অেনক ফনা করিব আর ২০ সক ধের , মােন ঐ 'হ ািপ বাথ ড'
গানটা দুবার গাইেত যত সময় লােগ তত ণ ধের সাবান লািগেয় তারপর হাত
ধুিব। এর ফেল সব ময়লা ধুেয় তা যােবই আর ভাইরাসও ন হেব। তারপর
গামছা বা তায়ােল িদেয় হাত মুেছ িনস।"
রােত খাবার সময় অবশ আেরা িকছ

করা হেলা।

"িক বাবা, মেন আেছ গতবার ীে যখন অেনক িদন ধের আমােদর কেল
জল আসিছল না, বািড়র সব জায়গায় আমােদর াম ভিত কের জল ভের
রাখেত হেয়িছল? আবারও তমনই িকছ হেল আমরা কী করেবা?" িম
িজে স করেলা।

িমর
েন বাবা বলল,"জল জিমেয় রাখেত হেল, দুেটা বা ব বহার করা
যায়, যােত জল ভের রাখা থাকেব। থম র জল িদেয় হাত ভজােব, তারপর
সাবান মাখেব, ২০ সেক ধের ঘেষ, সব শেষ, ি তীয় বা র জল িদেয় হাত
ধুেয় নেব। তারপর যমন তায়ােল িদেয় হাত মাছ তমিন মুছেব, বুঝেল িম
রানী?"
"মা জােনা, েল না আিম িপট াপ এর ব াপাের জানেত পেরিছ, যা থেক
ক জেলর কেলর মেতা কের জল পেড়। অজয় বলিছল তােদর ওখােন যখন
জল িছল না, তখন একজন এনিজও আি এেস নািক ওটা তােদর িবি ং
এর কমন ট ােপর পােশ লািগেয় িদেয় গেছন। ও বলিছল এটা িবি ংেয় সবার
জন িনরাপদ ভােব হাত ধায়ার একটা সুলভ ব ব া। আমােদর িবি ংেয়ও
হয়েতা ওটা লাগােনা যায়, তাই না?" িমিম
াব িদল।
পিরবােরর সকেল আেলাচনা করেলা কান কান সমেয় তারা হাত ধুেব। িমিম
তােদর পেরর আঁ কার িবষয়ব র ব াপাের একটা আইিডয়া পেয় গেলা-"বািড়র সকেলর জেন কখন হাত ধুেত হেব তার একটা িল বানােনা যাক!"

িমিম, িম িমেল এই িল
তরী করেলা:
কখন তামােক হাত ধুেত হেব?
খাবার তরী করার আেগ ও পের
খাওয়ার আেগ
বাথ ম ব বহােরর আেগ ও পের
হঁ ািচ, কািশ বা নাক ঝাড়ার পের
কােনা াণী ক ছঁ েল বা তার খাবার অথবা মলমূ ািদ ধরেল
আবজনা ছঁ েল
এমন কােনা িজিনস যােত অেন র ছঁ ায়া লেগ থাকেত পাের, তােত হাত
িদেল ( যমন, হাতল, দরজার হাতল, ডার বল, ডিলভাির প ােকজ, টাকা
পয়সা)
যখন হাত নাংরা হেব
বাইের থেক বািড়েত আসার পরই
"বাহ্ এই চকিল
তা অন েদরও কােজ লাগেব!" িল
দেখ মালা বলল,
"চল এর একটা ছিব তেল আমােদর ব ু ও পিরবােরর সকেলর সে ভাগ
কের িনই!"
দরকাির তথ পিরেবশন করার জন এবং স েলার াসি কতা বাঝােনার জন এইসব কািহনী উদাহরণ প
বণনা করা হেয়েছ। াভািবকভােবই এর জন খািনকটা সরলীকরণ করেত হেয়েছ। ব ািনক তথ েলা যথাযথ
জানার জন আনুষি ক দিলল িল ওেয়বসাইটএ দেখ িনন।

