
উজি (Uji) একটি বহভুাষিক চয্াটবট যা মানষুের সাথে তাদের নিজের 

ভাষায় কথোপকথনের মাধয্মে কোভিড-১৯ সংকর্ানত্ পর্শন্ের উতত্র 

দেয়। চয্াটবট এক ধরনের কমপ্ি উটার পর্োগর্াম যা মেসেজিং অয্াপ এবং 

ডিভাইসে মানষুের মতো কথোপকথন অনকুরণ করে। এগলুো এমনভাবে 

পর্োগর্াম করা হয় যাতে একটা নিরদ্িষট্ বিষয়ে বয্বহারকার ীর পর্শন্ের 

তাৎকষ্নিক উতত্র দিতে পারে। উজির মতো চয্াটবটকে বয্বহারকার ীরা 

তাদের নিজের ভাষায় পর্শন্ জিজঞ্াসা করতে পারে এবং একই ভাষায় 

উতত্র পেতে পারে। এর পাশাপাশি, এই ধরনের চয্াটবট জনসাধারণের কাছে 

মালট্িমিডিয়া উপকরণ পৌ ঁছে দিতে পারে, বিশেষত যাদের পড়া ও লেখার কষ্মতা স ীমিত।. 

উজি বরত্মানে গণতানত্র্িক কঙগ্ো পর্জাতনত্র্ে আইএফআরসি (IFRC) এবং কঙগ্োলিজ রেড কর্স 

সোসাইটির সাথে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সহায়তা করছে। বরত্মানে, উজি ফরাসি, কঙগ্োলিজ 

সোযা়হিলি এবং লিঙগ্ালা ভাষায় কথা বলতে পারে এবং আমরা শ ীঘর্ই আরও ভাষা যোগ করবো।.

কোভিড মোকাবেলায় চয্াটবট

উজি মানবিক করম্ ীদের কাছে মলূয্বান তথয্ পৌ ঁছে দেয়

উজি বয্বহার করা সহজ এবং মজাদার

উজি টেলিগর্াম এবং হোযা়টসঅয্াপে চাল ু হচছ্ে, তবে সামানয্ পরিবরত্ন করলে এসএমএস (SMS) 

ও অনয্ানয্ বিভিনন্ ধরনের পল্য্াটফরম্ে কাজ করতে পারে যাতে আরও বেশি সংখয্ক মানষুের কাছে 

পৌ ঁছানো যায়। পরের ধাপে এতে এমন বৈশিষট্য্ যোগ করা হবে যাতে বয্বহারকার ীরা শধুমুাতর্ 

কণঠ্সব্র বয্বহার করে কথোপকথন করতে পারবেন।.

বয্বহারকার ীরা উজিকে যে পর্শন্গলুি জিজঞ্াসা করে তার থেকে মানষুের কোভিড-১৯ সমপ্রক্ে কোন 

ধরনের তথয্ পর্য়োজন তা জানা যায়। এটা জানতে পারলে মানবিক সংসথ্াগলুি তাদের যোগাযোগের 

পর্চেষট্ায় উপযকুত্ পরিবরত্ন এনে মানষুের কাছে পর্াসঙগ্িক তথয্ পৌ ঁছে দিতে পারে।. 

সেই সাথে উজি গজুবের গতিপর্কতৃির দিকে লকষ্য্ রাখে, কিনত্ ু গজুব ছড়ানো বনধ্ করতে সেগলুো 

পনুরাবতৃত্ি করে না। যেমন, কোনও বয্বহারকার ী যদি জিজঞ্াসা করেন যে তার পোষা পর্াণ ী কোভিড-

১৯ এ আকর্ানত্ হতে পারে কিনা তবে তিনি সে সমপ্রক্েই কেবলমাতর্ তথয্ পাবেন। তারপরে বয্বহারকার ী 

কোথা থেকে ভলু তথয্ পেয়েছেন তা জানার জনয্ উজি পর্শন্ জিজঞ্াসা করতে পারে   (আপনি এটা কোথায় 

শনুেছেন?).

উজি সনুিরদ্িষট্ পর্শন্ জিজঞ্াসা করে বেনামে বয্বহারকার ীর তথয্ সংগর্হ করে এবং কোনও অচেনা 

ইনপটু পেলে সেই বয্াপারে সতরক্ করে। আমাদের দল বরত্মান তথয্ সরুকষ্া নিয়মকাননু অনসুরণ করে 

নিয়মিত এই তথয্কে শর্েণিবদধ্ এবং বিশল্েষণ করে। ভাষা পর্যকুত্ির আরও বিকাশের জনয্ আমরা এই 

তথয্ বয্বহার করবো, যেমন সথ্ান ীয় ভাষার জনয্ যনত্র্-অনবুাদ (মেশিন টর্ানস্লেশন)। এর মাধয্মে 

সঙক্টাপনন্ মানষুরা যে তথয্ জানতে চান তা সরাসরি পেতে পারবেন এবং তাদের মতামত জানাতে 

পারবেন।



বরত্মানে যে পল্য্াটফরম্গলুো কোভিড-১৯ সমপ্রক্ে নিরভ্রযোগয্ তথয্ সরবরাহ করছে, উজি 

সেগলুোর পরিপরূক হিসাবে কাজ করতে পারে, যেমন বিশব্ সব্াসথ্য্ সংসথ্ার (WHO) সব্াসথ্য্ সতরক্তা 

(হেলথ অয্ালারট্)। এই ধরনের তথয্ সেবায় সাধারণত বয্বহারকার ী তার দেশের সরকারি ভাষায় লেখা 

একটি মেন ু বয্বহার করে নিরদ্িষট্ কিছ ু বিষয় সমপ্রক্ে লিখিত তথয্ দেখতে পারেন। এর বিপর ীতে, 

উজি বয্বহারকার ীদের তাদের নিজের ভাষায় এবং তাদের নিজের কথায় কথোপকথনের সযুোগ দেয়। 

বয্বহারকার ীদের নিজেদের তথয্ খ ু ঁজে নিতে হয় না; উজি তাদের জনয্ সেটা খ ু ঁজে দেয়।.

টিডবল্ি উবি (টর্ানস্লেটরস্ উইদাউট বরড্ারস্, TWB) তার অভিজঞ্তায় দেখেছে যে জনসব্াসথ্য্ের জররুি 

অবসথ্া বা অনয্ানয্ মানবিক সঙক্টে যোগাযোগ তখনি সবচেয়ে কারয্কর হয় যখন পর্ভাবিত বয্কত্িরা:

এজনয্ই আমরা উজি তৈরি করেছি। আমরা জানি যে জনসব্াসথ্য্ সমপ্রক্ে কথা বলা একটি গরুতুর বিষয়, 

কিনত্ ু উজি মজাদার কারণ এতে আছে:

• তাদের নিরদ্িষট্ পর্শন্গলুোর উতত্র পায়.

• তাদের পরিসথ্িতির জনয্ পর্াসঙগ্িক তথয্ পায়.

• তারা যে ভাষা ও ফরম্য্াট বঝুতে পারে তাতে পরিচিত শবদ্ বয্বহার করে যোগাযোগ করতে 

পারে.

• তাদের এই আসথ্া থাকে যে তর্াণ সংসথ্াগলুি তাদের মতামত সংগর্হ করবে এবং তাতে সাড়া 

দেবে।

• সামপ্্রতিক বিষয়বসত্ ু, নতনু যে বিষয়গলুো উঠে আসছে তা অনত্রভ্কুত্ করতে নিয়মিত 

আপডেট করা হয়।.

• প্রয়োজন ীয়, পর্াসঙগ্িক এবং সহজলভয্ বিষয়বসত্ ু, যাতে সথ্ান ীয় ভাষাগলুিকে পর্াধানয্ 

দেয়া হয়.

• সাবল ীল ভাষা যা বয্বহারকার ীর মনোযোগ ধরে রাখে এবং আসল কথোপকথনের মতো 

মনে হয়।.

উজি আপনার করম্সচূ ীতে সহায়তা করতে পারে

আমরা ডিআরসি (DRC) জডুে় এবং অনয্ানয্ দেশ ও ভাষায় উজির সফুল ছড়িয়ে দিতে আগর্হ ী। সেই 

সাথে, আমরা এই পর্যকুত্িকে অনয্ানয্ মানবিক ও উনন্য়ন সমসয্ার মোকাবেলায় কাজে লাগানোর 

পরিকলপ্না নিয়েছি। এই কাজে জড়িত হতে বা আরও জানতে corona@translatorswithoutborders.org এ 

যোগাযোগ করনু।

উজি ইউনিসেফ, জাতিসংঘ শিশ ু তহবিল, যকুত্রাজয্ সরকারের ইউকে এইড এবং পল জি. অয্ালেন ফয্ামিলি ফাউনড্েশনের 

অরথ্ায়নে তৈরি করা হয়েছে। এই পর্কাশনায় পর্কাশিত মতামতগলুি কোনোভাবেই ইউনিসেফ, যকুত্রাজয্ সরকার বা পল 

জি. অয্ালেন ফয্ামিলি ফাউনড্েশনের আনষুঠ্ানিক মতামত হিসেবে বিবেচিত হবে না। এই পর্তিবেদনের অনত্রভ্কুত্ তথয্ের 

কোনও ধরনের বয্বহারের জনয্ ইউনিসেফ, যকুত্রাজয্ সরকার এবং পল জি. অয্ালেন ফয্ামিলি ফাউনড্েশন দায়বদধ্ নয়। 

http://corona@translatorswithoutborders.org

