
উজি (Uji) একটি বহুভাজিক চ্াটবট যা মানুষির সাষে তাষের জনষির 
ভািায় কষোপকেষনর মাধ্ষম ককাজভড-১৯ সংক্ান্ত প্রষনের উত্তর কেয়। 
চ্াটবট এক ধরষনর কজপিউটার কপ্রাগ্াম যা কমষসজিং অ্াপ এবং জডভাইষস 
মানুষির মষতা কষোপকেন অনুকরণ কষর। এগুষ�া এমনভাষব কপ্রাগ্াম 
করা হয় যাষত একটা জনজেদি ষ্ট জবিষয় ব্বহারকার ীর প্রষনের তাৎক্ষজনক 
উত্তর জেষত পাষর। উজির মষতা চ্াটবটষক ব্বহারকার ীরা তাষের জনষির 
ভািায় প্রনে জিজ্াসা করষত পাষর এবং একই ভািায় উত্তর কপষত পাষর। 
এর পাশাপাজশ, এই ধরষনর চ্াটবট িনসাধারষণর কাষে মাজ টিজমজডয়া 
উপকরণ কপৌঁষে জেষত পাষর, জবষশিত যাষের পড়া ও ক�খার ক্ষমতা 
স ীজমত।
 
উজি বতদি মাষন গণতাজ্রিক কষ্া প্রিাতষ্রি আইএফআরজস (IFRC) এবং কষ্াজ�ি করড ক্স কসাসাইটির 
সাষে ককাজভড-১৯ কমাকাষব�ায় সহায়তা করষে। বতদি মাষন, উজি ফরাজস, কষ্াজ�ি কসায়াজহজ� এবং 
জ�্া�া ভািায় কো ব�ষত পাষর এবং আমরা শ ীঘ্রই আরও ভািা কযাগ করষবা।

ক�োভিড ক�ো�োবেলোয় চ্োটেট

উজি মানজবক কম মীষের কাষে মূ�্বান তে্ কপৌঁষে কেয়

উজি ব্বহার করা সহি এবং মিাোর

ব্বহারকার ীরা উজিষক কয প্রনেগুজ� জিজ্াসা কষর তার কেষক মানুষির ককাজভড-১৯ সপিষকদি  ককান 
ধরষনর তে্ প্রষয়ািন তা িানা যায়। এটা িানষত পারষ� মানজবক সংস্াগুজ� তাষের কযাগাষযাষগর 
প্রষচষ্টায় উপযুক্ত পজরবতদি ন এষন মানুষির কাষে প্রাসজ্ক তে্ কপৌঁষে জেষত পাষর। 

কসই সাষে উজি গুিষবর গজতপ্রকৃজতর জেষক �ক্ষ্ রাষখ, জকন্তু গুিব েড়াষনা বন্ধ করষত কসগুষ�া 
পুনরাবৃজত্ত কষর না। কযমন, ককানও ব্বহারকার ী যজে জিজ্াসা কষরন কয তার কপািা প্রাণ ী ককাজভড-
১৯ এ আক্ান্ত হষত পাষর জকনা তষব জতজন কস সপিষকদি ই ককব�মাত্র তে্ পাষবন। তারপষর ব্বহারকার ী 
ককাো কেষক ভু� তে্ কপষয়ষেন তা িানার িন্ উজি প্রনে জিজ্াসা করষত পাষর (“আপজন এটা 
ককাোয় শুষনষেন?”)।

উজি সুজনজেদি ষ্ট প্রনে জিজ্াসা কষর কবনাষম ব্বহারকার ীর তে্ সংগ্হ কষর এবং ককানও অষচনা ইনপুট 
কপষ� কসই ব্াপাষর সতকদি  কষর। আমাষের ে� বতদি মান তে্ সুরক্ষা জনয়মকানুন অনুসরণ কষর জনয়জমত 
এই তে্ষক করেজণবদ্ধ এবং জবষলেিণ কষর। ভািা প্রযুজক্তর আরও জবকাষশর িন্ আমরা এই তে্ ব্বহার 
করষবা, কযমন স্ান ীয় ভািার িন্ য্রি-অনুবাে (কমজশন ট্ান্সষ�শন)। এর মাধ্ষম সঙ্কটাপন্ন মানুিরা 
কয তে্ িানষত চান তা সরাসজর কপষত পারষবন এবং তাষের মতামত িানাষত পারষবন।

উজি কটজ�গ্াম এবং কহায়াটসঅ্াষপ চা� ুহষছে, তষব সামান্ পজরবতদি ন করষ� এসএমএস (SMS) ও 
অন্ান্ জবজভন্ন ধরষনর প্্াটফষমদি কাি করষত পাষর যাষত আরও কবজশ সংখ্ক মানুষির কাষে কপৌঁোষনা 
যায়। পষরর ধাষপ এষত এমন ববজশষ্ট্ কযাগ করা হষব যাষত ব্বহারকার ীরা শুধুমাত্র কণ্ঠস্বর ব্বহার 
কষর কষোপকেন করষত পারষবন।

বতদি মাষন কয প্্াটফমদিগুষ�া ককাজভড-১৯ সপিষকদি  জনভদি রষযাগ্ তে্ সরবরাহ করষে, উজি কসগুষ�ার 
পজরপূরক জহসাষব কাি করষত পাষর, কযমন জবশ্ব স্বাস্্ সংস্ার (WHO) স্বাস্্ সতকদি তা (কহ�ে 
অ্া�াটদি )। এই ধরষনর তে্ কসবায় সাধারণত ব্বহারকার ী তার কেষশর সরকাজর ভািায় ক�খা 
একটি কমন ুব্বহার কষর জনজেদি ষ্ট জকেু জবিয় সপিষকদি  জ�জখত তে্ কেখষত পাষরন। এর জবপর ীষত, 



উজি ব্বহারকার ীষের তাষের জনষির ভািায় এবং তাষের জনষির কোয় কষোপকেষনর সুষযাগ কেয়। 
ব্বহারকার ীষের জনষিষের তে্ খুঁষি জনষত হয় না; উজি তাষের িন্ কসটা খুঁষি কেয়।

টিডজলিউজব (ট্ান্সষ�টসদি উইোউট বডদি াসদি, TWB) তার অজভজ্তায় কেষখষে কয িনস্বাষস্্র িরুজর অবস্া বা 
অন্ান্ মানজবক সঙ্কষট কযাগাষযাগ তখজন সবষচষয় কাযদিকর হয় যখন প্রভাজবত ব্জক্তরা:

• তাষের জনজেদি ষ্ট প্রনেগুষ�ার উত্তর পায়
• তাষের পজরজস্জতর িন্ প্রাসজ্ক তে্ পায়
• তারা কয ভািা ও ফমদি্াট বুঝষত পাষর তাষত পজরজচত শব্দ ব্বহার কষর 

কযাগাষযাগ করষত পাষর
• তাষের এই আস্া োষক কয ত্রাণ সংস্াগুজ� তাষের মতামত সংগ্হ করষব এবং তাষত 

সাড়া কেষব।

• সাম্প্রজতক জবিয়বস্তু, নতুন কয জবিয়গুষ�া উষে আসষে তা অন্তভুদি ক্ত করষত জনয়জমত 
আপষডট করা হয়। 

• প্রষয়ািন ীয়, প্রাসজ্ক এবং সহি�ভ্ জবিয়বস্তু, যাষত স্ান ীয় ভািাগুজ�ষক প্রাধান্ 
কেয়া হয় 

• সাব� ী� ভািা যা ব্বহারকার ীর মষনাষযাগ ধষর রাষখ এবং আস� কষোপকেষনর 
মষতা মষন হয়।

এিন্ই আমরা উজি বতজর কষরজে। আমরা িাজন কয িনস্বাস্্ সপিষকদি  কো ব�া একটি গুরুতর জবিয়, 
জকন্তু উজি মিাোর কারণ এষত আষে:

উজি আপনার কমদিসূচ ীষত সহায়তা করষত পাষর
আমরা জডআরজস (DRC) িুষড় এবং অন্ান্ কেশ ও ভািায় উজির সুফ� েজড়ষয় জেষত আগ্হ ী। 
কসই সাষে, আমরা এই প্রযুজক্তষক অন্ান্ মানজবক ও উন্নয়ন সমস্ার কমাকাষব�ায় কাষি �াগাষনার 
পজরকল্পনা জনষয়জে। এই কাষি িজড়ত হষত বা আরও িানষত corona@translatorswithoutborders.org এ 
কযাগাষযাগ করুন।

উজি ইউজনষসফ, িাজতসংঘ জশশু তহজব�, যুক্তরাি্ সরকাষরর ইউষক এইড এবং প� জি. অ্াষ�ন ফ্াজমজ� ফাউষডেশষনর 
অেদিায়ষন বতজর করা হষয়ষে। এই প্রকাশনায় প্রকাজশত মতামতগুজ� ককাষনাভাষবই ইউজনষসফ, যুক্তরাি্ সরকার বা প� জি. 
অ্াষ�ন ফ্াজমজ� ফাউষডেশষনর আনুষ্াজনক মতামত জহষসষব জবষবজচত হষব না। এই প্রজতষবেষনর অন্তভুদি ক্ত তষে্র ককানও 
ধরষনর ব্বহাষরর িন্ ইউজনষসফ, যুক্তরাি্ সরকার এবং প� জি. অ্াষ�ন ফ্াজমজ� ফাউষডেশন োয়বদ্ধ নয়।

http://corona@translatorswithoutborders.org

