
যা জানা 
জরুরি
র�োহি�ো সংকটে মোনহিক সিোয়তো� 
রষেটরে পোওয়ো মতোমটত� িুটেটিন

ইস্যু ৩৩ × শুক্রবার, ২০ মার্চ  ২০১৯

সতূ্র: ২০২০ সালের ফেব্রুযারর মালস রিরিন্ন ক্ালপে (ক্াপে ১ই, 
১ডরলিউ, ২ই, ২ডরলিউ, ৩, ৪, ৫, ৮ই, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, 
২০ এক্সলেনশন, ২১, ২২, ২৬, ২৭, কুতুপােং আর.রস ও নযাপাডা 
আর.রস) অনুরঠিত ফ্াতা দলের আলোচনা ফেলক মতামত সংগ্রহ করা 
হলযলে। এই মতামতগুলো অ্াকশন এইড, ব্্াক, ফকযার িাংোলদশ, 
রড.আর.রস, আই.ও.এম এিং ইউ.এন.এইচ.রস.আর সংগ্রহ কলরলে। 
ফ্াতা দলের আলোচনা ফেলক পাওযা তলে্র সালে রকেু ক্ালপে (৬টি 
দেগত আলোচনা) এিং স্ানীয সম্প্রদালযর (৪টি দেগত আলোচনা) 
সালে আলযারিত FGD িা দেগত আলোচনা ফেলক পাওযা তে্ ফ�াগ 
করা হলযলে।

ফরারহঙ্ারা কীিালি িাইরাস ও 
ফরালগর ি্াপালর কো িলেন
রিস্াররত তৃতীয পঠৃিায

বিশেষ সংখ্যা

ফকারিড-১৯:
স্থানীয় ও র�থাহিঙ্থা সম্প্রদথাযয়� মথানযুে� এ ব্থাপথায� ধ্থানধথা�ণথা
ফ্াতা দলের আলোচনার প্াপ্ত তে্ ফেলক এই ধারনা পাওযা �ায ফ�, 
ফরারহঙ্া সম্প্রদায কলরানা িাইরাস সপেলককে  ফতমন সলচতন রেলেন না। 
২০২০ সালের ফেব্রুযাররলত রিরিন্ন সংস্ার আলযারিত ফমাে ৪০৭টি ফ্াতা 
দলের আলোচনা ফেলক তে্ সংগ্রহ করা হলযলে, �ার মলধ্ মাত্র ১.২% 
আলোচনায কলরানা িাইরালসর ি্াপালর কো িো হলযলে। �ারা ফেব্রুযারর 
মালস কলরানা িাইরাস রনলয উলবেগ প্কাশ কলররেলেন তালদর সকলেই 
ক্াপে ৮ই-র িারসন্া। তারা কলরানা িাইরাস, আক্ান্ত হলে তার েক্ষণ 
এিং কীিালি এই ফরালগর হাত ফেলক রনলিলদর রক্ষা করলিন ফসই সপেলককে  
রিস্াররত িানলত ফচলযরেলেন। রিরিরস রমরডযা অ্াকশন এিং টিডরলিউরি 
আরও গিীরিালি রিষযটি খরতলয ফদখার িন্ ফরারহঙ্া সম্প্রদালযর মলধ্ 
ফেলক প্ােরমক ফডো সংগ্রহ কলরলে (FGD িা দেগত আলোচনার মাধ্লম)। 
ফসই সালে আমরা স্ানীয সম্প্রদায কতো সলচতন ফসই ি্াপালর িানার 
িন্ও তালদর মলধ্ ফেলকও প্ােরমক ফডো সংগ্রহ করা হলযলে।

তশ্্র সূত্র: ররযাবিঙ্যা এিং স্যানীয়, উভয় সম্প্রদযাশয়রই পুরুষরযা 
কশরযানযা ভযাইরযাস সম্পশককে  নযারীশদর র্শক রিবে জযাশনন।

উিয সম্প্রদালযর মানুষই িানলতন ফ� রিলবের িহু ফদলশ কলরানা 
িাইরাস েরডলয পডলে । সাধারণ মানুষ রনযরমতিালি রিরিন্ন 
সতূ্র ফেলক কলরানা িাইরাস সপেলককে  অলনক রকেু শুলনরেলেন।

দেগত আলোচনায পরুুষরা 'কলরানা িাইরাস'-এর ি্াপালর 
উললেখ কলরলেন। তারা ইন্ারলনলে এিং িাংো ও িমমী 
সংিাদপলত্রর মাধ্লম এ সপেলককে  খির পলডলেন। তারা 
রিলশষিালি মােলযরশযা এিং ফসৌরদ আরলি িসিাসকারী ফরারহঙ্া 
সম্প্রদালযর ততরর করা ফেসিুক ফপি এিং ইউটিউি চ্ালনলের 
ি্াপালর উললেখ কলররেলেন। ক্ালপের ফরারহঙ্া সম্প্রদালযর মলধ্ 
িনরপ্য একটি ইউটিউি চ্ালনে, আর-রিসলনর (R-Vision), 
ফ�খান ফেলক তারা অলনক খিরাখির ফপলয োলকন িলে 
িারনলযলেন। পাশাপারশ তারা আরও িলেলেন ফ� মােলযরশযা 
এিং ফসৌরদ আরলি িসিাসকারী আত্ীয ও িনু্িান্িলদর 
ফেলকও তারা খিরাখির পালছেন, সরাসরর কেলপাকেন আেিা 
ফেসিুক ফপি এিং ফহাযােসঅ্াপ গ্রুলপর মাধ্লম। অলনলক 
আিার এ মাধমগুলো ফেলক পাওযা তে্ ক্ালপের মানুষলদর 
িারনলযলেন। রকেু ফরারহঙ্া পরুুষ িলেরেলেন ফ� তারা 
ক্ালপের চালযর ফদাকালন টিরি ফদলখ কলরানা িাইরাস সপেলককে  
িানলত ফপলরলেন। অন্ান্রা িাংোলদশী ফররডও এিং টিরি 
চ্ালনে ফেলক ি্াপারটি সপেলককে  িানলত ফপলররেলেন, সম্ভিত 
িাংোলদশ ফিতার িা রমযানমালরর ফররডও চ্ালনে ফেলক (�খন 
দেগত আলোচনার আলযািন করা হলযরেে ফসই সময প�কেন্ত 

ফেকনালের করমউরনটি ফররডও চ্ালনে ফররডও নাে 
ফেলক কলরানা িাইরাস সপেলককে  ফকানও অনুঠিান প্চার 
করা হযরন)।

স্ানীয সম্প্রদালযর পরুুষরা িারনলযলেন ফ� তারা টিরি, 
সংিাদপত্র এিং ফেসিুলকর মলতা রিরিন্ন সতূ্র ফেলক কলরানা 
িাইরাস সপেলককে  িানলত ফপলরলেন। তারা চালযর ফদাকালন 
আড্া ফদযার সমলয এই ি্াপালর আলোচনা কলরলেন িলেও 
িারনলযলেন। স্ানীয সম্প্রদালযর নারীরা িলেরেলেন ফ� তারা 
প্ধানত ফররডও শুলনই খিরাখির পান এিং শুলনলেন ফ� 
িাংোলদলশ কলরানা িাইরাস েরডলয পডলে

স্ানীয সম্প্রদায এিং ফরারহঙ্া, উিয সম্প্রদালযর মানুষই 
কলরানা িাইরাস সপেলককে  উলবেগ প্কাশ কলরলেন এিং এো 
কীিালি েডায ফসই সপেলককে  আরও িানলত ফচলযলেনতারা 
রনরদকে ষ্টিালি এো িানলত উৎসকু রেলেন ফ� রনলিলদর কীিালি 
এো ফেলক রক্ষা করলিন এিং িাইরালস আক্ান্ত হলে মানুলষর 
কী কী েক্ষণ ফদখা ফদয। তারা উললেখ কলররেলেন ফ� তারা 
িালনন না ফ� ফকাোয ফগলে রনলিলদর রকিালি রনরাপদ 
রাখলিন, , িাইরালস আক্ান্ত হলে েক্ষণগুলো রক রক আর 
কলরানা িাইরালস আক্ান্ত হলে কী করলত হলি এ সপেরককে ত 
তে্ পালিন।
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কীভযাশি ছডযায়, লক্ষণ এিং বিবকৎসযা

মানুলষর ধারণা ফ� কলরানা িাইরাস প্ধানত সংররক্ষত িা 
প্ালকেিাত খািার ফখলে, রকেু পশুর ফেলক এিং অলনক 
মানুষ একসালে ফেঁষালেঁরষ কলর িসিাস করলে েডায।

ফরারহঙ্া এিং স্ানীয, উিয সম্প্রদালযর পরুুষরা িলেলেন ফ� তারা মলন 
কলরন ফ� কলরানা িাইরাস হাওযা, হঁারচ, কারশ এিং স্পলশকের মাধ্লম েডায। 
নারীরা িারনলযলেন ফ� তারা মলন কলরন ফ� িাইরালস আক্ান্ত ফকানও 
মানুষলক স্পশকে করলে িা হাওযার মাধ্লম িাইরাস েডায। নারীলদর আরও 
রিবোস ফ� কলরানা িাইরালস আক্ান্ত মানুলষর সালে কো িেলে িা ফদখা 
সাক্ষাৎ করলেও এই িাইরাস েডালত পালর।

 আরম এখন ফ�িালি বোস োডরে [এইিালিই] �রদ িাইরালস 
আক্ান্ত ফকানও মানুষ বোস োলড তাহলে ফরাগ েডালি।"

– পরুুষ, ২৫, ফরারহঙ্া সম্প্রদায

অংশগ্রহণকারীরা িলেলেন ফ� তালদর রিবোস ব্যোর মগুমী আর রডম 
ফেলকও এ ফরাগ েডায, তারা নারক অন্ান্লদর এমনো আলোচনা করলত 
শুলনলেন। রকেু মানুষ িলেলেন ফ� তারা এই ি্াপারটি এনরিওগুরের কাে 
ফেলক িানলত ফপলরলেন। স্ানীয সম্প্রদালযর মানুষ আরও ফ�াগ কলরলেন 
ফ� সংররক্ষত িা প্ালকেিাত খািার ফ�মন মাে (রিলশষত ফতোরপযা 
মাে), েমকোরেলন সংররক্ষত শাকসিরি এিং ঠাণ্া খািার ফেলক কলরানা 
িাইরাস েডালত পালর। একিন ফরারহঙ্া নারী িারনলযলেন ফ� তার রিবোস 
ররিলি রাখা খািার ফেলক এ ফরাগ েডালত পালর।

উিয সম্প্রদালযর পরুুষরা রিবোস কলরন ফ� শকূর, কুকুর, সাপ, িাদডু আর 
িঁাদলরর সংস্পলশকে এলে িা এই পশুগুরে ফখলে ফোলক িাইরালস আক্ান্ত 
হলত পালর। স্ানীয সম্প্রদালযর নারীরা উললেখ কলরলেন ফ� িাদলুডর উরছেষ্ট 
খািার ফেলকও ফরাগ েডালত পালর।

 �রদ ফকউ িঁাদর, িাদডু, সাপ িা শূকলরর মাংস খায তাহলে তার 
এই ফরাগ হলি আর ফস ফসই িন্তুর মলতাই আচরণ করলি।"

– পরুুষ, ২৬+, ফরারহঙ্া সম্প্রদায

উিয সম্প্রদালযর পরুুষরা িালনন ফ� কলরানা িাইরালসর েক্ষণ হে জ্বর, 
কারশ আর হঁারচ। রকন্তু নারীরা শুধুমাত্র জ্বলরর কোই উললেখ কলরলেন। 
মরহো এিং পরুুষ, উিলযই িালনন না ফ� িাইরালস সংক্ারমত হওযার পলর 
েক্ষণ ফদখা রদলত কতরদন সময োলগ। একিন নারীর িলেলেন, কালরা 
এই ফরাগ হলে ফস ৯ েণ্ার মলধ্ মারা �ালি। এোডাও স্ানীয সম্প্রদালযর 
একিন পরুুষ িলেলেন ফ� তার রিবোস মানুলষর এ ফরাগ হলে তার জ্বর 
হলি আর তারপলর রখঁচুরন হলয ফস ২৪ েণ্ার মলধ্ মারা �ালি (ধডেড কলর 
মারা �ালি)।

রচরকৎসার ি্াপালর উিয সম্প্রদালযর মানুষ িলেলেন ফ� তালদর রিবোস এই 
ফরালগর ফকানও ওষধু িা রচরকৎসা ফনই। ফরারহঙ্া পরুুষরা িলেলেন ফ� তারা 
টিরিলত ফদলখলেন ফ� আগামী ১৮ িা ১৯ মালসর মলধ্ এর টিকা পাওযা 
�ালি। স্ানীয সম্প্রদালযর একিন নারী উললেখ কলরলেন ফ� রতরন িানলত 
ফপলরলেন ফ� িারলতর মাদ্ালি নারক রচরকৎসা করালনা �ায।

বকছু সশিতনতযা রেমন িযাত র�যায়যা এিং িযাবডঘর ও িযারপযাে পবরষ্যার রযাখযা মযানুষশক এইশরযাগ র্শক মুক্ত রযাখশত পযাশর ।

উিয সম্প্রদালযর পরুুষরা িলেলেন ফ� হাত ধুলে ও রনলিলক পররষ্ার 
পররছেন্ন রাখলে কলরানা িাইরালসর হাত ফেলক রনলিলক রক্ষা করা �ায। 
স্ানীয সম্প্রদালযর মানুষ টিরি, ফেসিুক এিং ইউটিউি ফেলক এ সপেলককে  
িানলত ফপলরলেন িলে িারনলযলেন।

ফরারহঙ্ারা উললেখ কলরলেন ফ� একটি এনরিও তালদর এই সািধানতাগুরের 
ি্াপালর িারনলযলে। এোডাও তারা িারনলযলেন ফ� তারা রনরাপদ োকার 
িন্ ফিরশ কলর সাোত ও ফদাযা পডলেন।

স্ানীয সম্প্রদালযর নারীরা উললেখ কলরলেন ফ�, রনলিলদর রক্ষা করার 
িন্ খািার খাওযার আলগ এিং িােরুলম �াওযার পলর হাত ফধাযা এিং 
রনলিলদর পররষ্ার পররছেন্ন রাখা প্লযািন। ফরারহঙ্া সম্প্রদালযর নারীরা 
িারনলযলেন ফ� তালদর একিন ডাক্ার রনলিলদর পররষ্ার পররছেন্ন 
রাখলত িলেলেন। তারা আরও উললেখ কলরলেন ফ� নামাি পডলে তালদর 
আর ফকানও ক্ষরত হলি না।

“ েহা
*সা
রা”
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রিরিরস রমরডযা অ্াকশন এিং ট্ান্সলেেসকে উইদাউে িডকে াসকে রমরেত িালি ফরারহঙ্া সংকলে ক্ষরতগ্রস্ 
িনসাধারলণর কাে ফেলক মতামত সংগ্রহ করা এিং ফসগুলো সংকরেত করার কাি করলে। এই 
সংরক্ষপ্ত প্রতলিদনটির উলদেশ্ হে রিরিন্ন রিিাগগুলোলক ফরারহঙ্া এিং আ্যদাতা (িাংোলদশী) 
সম্প্রদালযর ফেলক পাওযা রিরিন্ন মতামলতর একটি সংরক্ষপ্ত রিিরণ ফদওযা, �ালত তারা িনলগাঠিঠীগুলোর 
চারহদা এিং পেন্-অপেলন্র রিষযটি রিলিচনা কলর ত্রালণর কাি আরও িালোিালি পররকল্পনা 
এিং িাস্িাযন করলত পালর।

এই কািটি আই.ও.এম, িারতসংে অরিিাসন সংস্ার সহল�ারগতায করা হলছে এিং এটির িন্ 
অেকে সরিরাহ কলরলে ই.ইউ রহউম্ারনলেররযান এইড এিং ইউলক রডপােকেলমন্ ের ইন্ারন্াশনাে 
ফডলিেপলমন্।

'�া িানা িরুরর' সপেলককে  আপনার ফ�লকালনা মন্তি্, প্শ্ন অেিা মতামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিকানায ইলমইে কলর িানালত পালরন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যনক ককানোভানবই ইউন�াশিযাে ইউশেযনে� আেুষ্াশেক বক্তব্য শিনেনব, বা যুক্ত�ান্্য� ে�কান�� ে�কাশ� েীশত শিনেনব গণ্য ক�া উশিৎ েয।

ররযাবিঙ্যারযা কীভযাশি ভযাইরযাস ও ররযাশগর ি্যাপযাশর ক্যা িশলন
ফরারহঙ্া শরণােমীলদর কালে কা�কেকরিালি স্াস্্ সপেরককে ত িাতকে া ফপৌঁলে 
রদলত সঠিক শব্দ ি্িহার কলর িাইরাস কী এিং কীিালি ফসো েডায 
ফসো িুরিলয িো িরুরর। ফকারিড-১৯ িা কলরানা িাইরালসর ি্াপালর 
কা�কেকরিালি তে্ ফপৌঁলে ফদযার চারিকাঠি হে ফরারহঙ্ারা িাইরাস িা 
ফরালগর রিষযটি কীিালি ফিালিন ফসো িানা।

ক্ালপে িসিাসকারী ফরারহঙ্া পরুুষ ও নারীলদর সালে আলোচনায 
িানা ফগলে তালদর িাইরাস ও ফরালগর রিষলয ফিািা ও িানার রিন্ন 
পদ্ধরত রলযলে।

ফরারহঙ্া িাষায খিু ফিরশ ফেকরনক্াে শব্দ ফনই তাই ফরারহঙ্ারা 
অপরররচত ফকানও ধারণা িণকেনা করার িন্ প্াযশই তালদর শব্দিাণ্ালর 
ইরতমলধ্ োকা ফকানও শব্দই ি্িহার কলরন। ফ�মন তারা 'িাইরাস' 
(িাংো ও ইংলররিলত) িেলত 'ফপাকামাকড' ফিালিন।

ফরারহঙ্া িাষায 'িাইরাস'-ফক িো হয েুক �া প্কৃতপলক্ষ 'ফপাকামাকড' 
ফিািালত ি্িহৃত একটি সাধারণ রিলশষ্। 'িীিাণ'ু এিং 'ি্াকলেররযা' 
ফিািালতও এই একই শব্দ ি্িহার করা হয।

 ধুলোিারে/মযোয (ফহা*সারা) িাইরাস (েুক) োলক �ার 
ফেলক ফরাগিাোই (রিযারাম) হয।"

– ফরারহঙ্া পরুুষ, ২৫

সম্প্রদালযর সদস্রা মলন কলরন ফ� েুক (িাইরাস) ফেলক মানুলষর 
ফরাগিাোই (রিযারাম) হয। তারা িালনন ফ� ফকারিড-১৯, �ালক তারা 
সাধারণত কলরানা িাইরাস িলে োলকন, ফসো এক ধরলনর েুক। রকন্তু 
তালদর রিবোস িাইরাস ধুলোিারে/মযো (ফহা*সারা) ফেলক েডায আর 
মানুষ ধুলোিারে/মযো এিং আিিকেনার (েুরারর) সংস্পলশকে এলে িা 
তালত বোস রনলে তালদর িাইরালসর সংক্মণ হয।

 েলরর আলশপালশ মযো/আিিকেনা (েুরারর) োকলে, 
ধুলোিারে/মযোর (ফহা*সারা) গলন্র সালে মখু রদলয িাইরাস 
(েুক) আপনার শরীলর ঢুলক �ালি।"

– ফরারহঙ্া পরুুষ, ২৫

সম্প্রদালযর মলধ্ ফ� জ্ালনর অিাি রলযলে ও োকলত পালর তা রিলিচনা 
করলে এই ি্াপারটি স্পষ্ট হলয ওলঠ ফ� ফরারহঙ্া শরণােমীলদর সলঙ্ 
কোিাতকে া িোর সময সহি িাষা ি্িহার করা অত্ন্ত িরুরর, �ালত 
িাতকে াগুরে পররষ্ারিালি ফিািা �ায এিং ফকানও িাষাগত রিভ্ারন্তর সষৃ্টি 
না হয। এলক্ষলত্র সম্প্রদায ফ� ফ� ধারণা, িাক্ রিন্াস এিং পররিাষা 
িা শলব্দর সালে পরররচত, ফসগুরে ি্িহার করার কোও ফখযাে রাখা 
প্লযািন।

“ েহা
*সা
রা” “িবয়ারাম”

“ফুক”

আমযাশদর রে ররযাবিঙ্যা েব্দগুবল জযানযা জরুবর
বাংলা র�াহিঙ্া

িাইরাস, িীিাণ,ু ি্াকলেররযা, 
ফপাকামাকড

েুক

ফরাগ রিযারাম

ধুলোিারে/মযো ফহা*সারা
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