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যহিও র�োহিড-১৯ হনগয় র�োহি�ো জনসোধো�গে� মগধযে 
অগন� আগ�োচনো িগছে, বয়স্ক নো�ী ও পুরুষ�ো অনযেগি� 
মগ�ো এ হনগয় র�মন হ�ছু জোগনন নো। সম্প্রিোগয়� 
বয়স্ক র�োগ��ো বগ�গছন রয �ো�ো িোই�োস এবং 
র�ো�টি সম্পগ�কে  আ�ও হবস্োহ�� �থযে জোনগ� চোন।

আদলযাচিযা� সময়, িযা�ী ও পরুুষদে� সকদলই বদলদছি তে মলূে 
অি্দে� কযাছ তেদক েযা�যা তকযাহিড-১৯ সম্পদক্ণ  শুদিদছি। বয়স্ক 
তলযাকজি বদলদছি তে েযা�যা এ সম্পদক্ণ  এিহজও কমমীদে� কযাদছ 
তেদক শুদিদছি। এছযাডযা চযাদয়� তেযাকযাি, বযাজযা�সি এ�কম হবহিন্ন 
স্যাদি ত�যাহিঙ্যা ও আশ্রয়েযােযা জিদগযাষ্ঠী� মযািুষদে� কযাছ তেদকও 
শুদিদছি। পরুুদষ�যা আ�ও তেসব উৎস তেদক েে্ তপদয়দছি 
তসগুদলযা� মদ্্ �দয়দছ ত�হডও (বযাহম্ণজ ত�হডও তটেশি), বয়়ঃবযান্ধব 
স্যাি, আশ্রয়েযােযা জিদগযাষ্ঠী� তেহলহিশি তেদক এবং কখদিযা কখদিযা 
বযাজযা� বযা চযাদয়� তেযাকযাদি� আশ্রয়েযােযা জিদগযাষ্ঠী� মযািুদষদে� 
সংবযােপত্র পডযা তেদক। পরুুষ ও িযা�ী সকদলই বদলদছি তে কীিযাদব 
হিদজদে� হি�যাপদে �যাখদে িদব তস সম্পদক্ণ  েযা�যা মসহজদে� 
লযাউডহপিকযাদ�� ত�যাষণযা (মযাইহকং) তেদক তজদিদছি। হকছু িযা�ী 

বদলদছি তে েযা�যা েযাদে� পহ�বযাদ�� পরুুষ সেস্দে� কযাছ তেদক 
েে্ তপদয়দছি এবং পরুুদষ�যা এই েে্গুদলযা তপদয়দছি তমযাবযাইল 
ত�যাি বযা ত�হডও তেদক অেবযা �দ�� বযাইদ� তেদক তেমি - চযাদয়� 
তেযাকযাি, বযাজযা� বযা মসহজে।

র�োহি�ো জনগ�োষ্ঠী� বয়স্ক নো�ী�ো র�োহিড-১৯ 
সম্পগ�কে  খবু অল্প �থযেই রপগয় থোগ�ন।

িযা�ী�যা বদলদছি তে েযাদে� েে্ লযাদি� সদুেযাগ সীহমে এবং েে্ 
পযাওয়যা� তষেদত্র পহ�বযাদ�� পরুুষ সেস্�যাই েযাদে� একমযাত্র উৎস। 
েযা�যা আ�ও বদলদছি তে, তকযািও তকযািও তষেদত্র পরুুদষ�যা খবু তবহশ 
েে্ জযািযায় িযা, েযা� অে্ণ বয়স্ক িযা�ীদে� কযাদছ েে্গুদলযা অজযািযাই 
তেদক েযায়। িযা�ী�যা বদলদছি তে েযা�যা এক ্�দি� িযাই�যাদস� 
(কদ�যািযািযাই�যাস) িযাম শুদিদছি এবং েযা�যা জযাদিি তে ঠিকমদেযা 
িযাে ্ুদল এবং চযা�পযাশ (��বযাহড ও েয়দলে) পহ�ষ্যা� �যাখদল 
এ� তেদক হিদজদে� স�ুহষেে �যাখযা েযায়। েদব ত�যাগটি� লষেণযাহে, 
হিদজদে� স�ুহষেে �যাখযা� জি্ েযা�যা হক ক�দবি, কযা� কযাদছ 
েযা�যা েে্ জযািদে পযা�দবি, েহে লষেণ তেখযা তেয় েযািদল তকযােযায় 
তেদে িদব অেবযা কযাদে� কযাদছ সযািযাে্ চযাইদে িদব এ হবষয়গুদলযা 
সম্পদক্ণ  েযাদে� খবুই কম ্যা�ণযা �দয়দছ। হকছু িযা�ী বদলদছি তে 
েযা�যা লযাউডহপিকযাদ� ত�যাষণযা শুদিদছি হকন্তু হক বলযা িদয়দছ েযা 

িযাদলযািযাদব বুঝদে পযাদ�ি হি। এ� বযাইদ�, েযা�যা 
স�যাসহ� তকযাি েে্ তেদখিহি বযা তশযাদিিহি।

 িযাই�যাস হিদয় আমযাদে� পবূ্ণ অহিজ্ঞেযা তেদক 
আম�যা জযাহি, েহে তকউ িযাই�যাদস আক্যান্ত িি েযািদল 
ফ্লু , সহে্ণ  বযা জ্ব� তেখযা হেদে পযাদ�।"

– িযা�ী, ৫০

লকোভিড-১৯ সংক্রমণ এবং �ক্ষণ

রযিোগব র�োহিড-১৯ সংক্রহম� িয়, এ� �ক্ষে 
এবং �ীিোগব এ র�ো� রথগ� স�ুহক্ষ� থো�ো যোয় 
রস সম্পগ�কে  পরুুষ ও নো�ী উিয়গি�ই জোনোগ�োনো 
সীহম�। �ো�পগ�ও র�উ র�উ রবোগেন রয 
হনগজগি� স�ুক্ষো� জনযে �ী ��গ� িগব।

বয়স্ক ব্হতি�যা বদলি তে েযা�যা মদি কদ�হছদলি শীদে� সময় 
কদ�যািযািযাই�যাস বযােযাদস� মযা ্্দম ছডযাদে পযাদ�। বয়স্ক িযা�ী�যা 
উদলেখ কদ�দছি তে েযা�যা ্যা�িযা কদ�হছদলি আক্যান্ত ব্হতিদক 
পিশ্ণ ক�যা� মযা্্দম অেবযা এ ত�যাদগ আক্যান্ত তকযাি ব্হতি� সযাদে 
মদুখযামহুখ কেযা বলযা� মযা্্দম বযা িা যাহচ� মযা্্দম তকউ এই িযাই�যাদস 
আক্যান্ত িদে পযাদ�।

অল্প হকছু ব্হতি বদলদছি তে েযা�যা বুঝদে তপদ�দছি তে তকযাহিড-১৯ 
এ� লষেণ িদছে জ্ব�, কযাহশ এবং িা যাহচ িযা�ী�যা উদলেখ কদ�দছি 
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তে কযাহশ, মখু হেদয় �তি পডযা এবং মযােযা ব্েযা এ 
ত�যাদগ� লষেণ িদে পযাদ�।

 িা যাহচ, কযাহশ অেবযা জ্ব� 
কদ�যািযািযাই�যাদস� লষেণ, েদব এগুদলযা� 
মযা্্দম এ িযাই�যাস ছডযায় িযা।”

– পরুুষ, ৬৫

হকছু বয়স্ক পরুুষ-িযা�ী উদলেখ কদ�দছি তে েযা�যা 
মদি কদ�ি ব্রয়লযা� ম�ুহগ তখদল এ ত�যাগ ছডযাদে 
পযাদ�, েযা�যা বদলি তে েযা�যা মযািুষদক এ হিদয় কেযা 
বলদে শুিদছি। পরুুদষ�যা আ�ও মদি কদ�ি তে 
শুক�, গরু বযা ম�ুহগ ্�দল এবং তখদল মযািুষ এ 
িযাই�যাদস আক্যান্ত িদে পযাদ�।

বয়স্ক পরুুদষ�যা বদলদছি তে বযা�বযা� সযাবযাি হেদয় 
িযাে ত্যায়যা, হিদজদে� এবং চযা�পযাশ পহ�ষ্যা�-
পহ�ছেন্ন �যাখযা, মযাস্ক প�যা, হিড এহডদয় চলযা এবং 
িা যাহচ তেওয়যা� সময় িযাে বযা টিসু্ বযা রুমযাল ব্বিযা� 
ক�যা� মযা্্দম েযা�যা হিদজদে�দক কদ�যািযািযাই�যাস 
তেদক স�ুহষেে �যাখদে পযা�দব। বয়স্ক িযা�ী�যা 
বদলদছি তে হসআইহস-� কযাছ তেদক অেবযা 
মসহজদে� ত�যাষণযা তেদক শুদিদছি তে হিদজদে� 
স�ুষেযা� জি্ প্রদে্কদক পহ�ষ্যা� েযাকদে িদব 
এবং েযাদে� তছদলদমদয়দে�ও পহ�ষ্যা� পহ�ছন্ন 
�যাখদে িদব।

অদিদকই বদলদছি তে হি�যাপে েযাকযা� জি্ েযা�যা 
তবহশ তবহশ প্রযাে্ণিযা ক�দছি এবং একটি হবদশষ 
তেযায়যা ক�দছি। িযা�ী�যা মদি কদ�ি এই িযাই�যাস 
তেদক মহুতি তপদে সবযা�ই তবহশ তবহশ প্রযাে্ণিযা 
ক�যা উহচে। পরুুদষ�যা বদলি তে েযা�যা িযাই�যাসটি 
সম্পদক্ণ  আ�ও জযািযা� জি্ মসহজদে েযাদছেি 
এবং েযা�যা মদি কদ�ি েযাদে� মসহজদে েযাওয়যা� 
এবং িযামযাজ পডযা� অি্যাস আ�ও তবহশ কদ� ক�যা 
উহচে।

বয়ষ্ ত�যাহিঙ্যা পরুুষ�যা উদলেখ কদ�দছি তে 
এিহজওগুদলযা েযাদে� সেক্ণ েযামলূক ব্বস্যা 
সম্পদক্ণ  জযাহিদয়দছ, েহেও বয়স্ক িযা�ী�যা বদলদছি 
তে েযা�যা এিহজও বযা ত্রযাণকমমীদে� কযাছ তেদক তকযাি 
েে্ পযাি হি। েযা�যা বদলি তে এিহজওগুদলযা তেদক 
হকছু স্যাস্্কমমী হবহিন্ন ব্লক হিহজে কদ�দছি এবং 
েযাদে� বদলদছি প্রহেহেি িযাে ্ুদে ও হিদজদে� 
পহ�ষ্যা� পহ�ছেন্ন �যাখদে, েদব েযা�যা বদলদছি তে 
এিহজও কমমী�যা েযাদে� ত�যাগটি সম্পদক্ণ  স�যাসহ� 
হকছু বদলি হি।

ভিভকৎসো

হচহকৎসযা� তষেদত্র, বয়ষ্ তলযাদক�যা বদলদছি তে 
েযা�যা হবহিন্ন উৎস তেদক শুদিদছি তে এ ত�যাদগ� 
তকযাদিযা ওষু্ বযা হচহকৎসযা তিই। বয়স্ক পরুুদষ�যা 
বদলদছি তে েযা�যা হময়যািমযাদ�� একটি ত�হডও 
তটেশি তেদক শুদিদছি তে প�বেমী ১৬ বযা ১৮ 
মযাদস� মদ্্ একটি টিকযা বযা ি্যাকহসি আসদে 
পযাদ�। িযা�ী�যা বদলদছি তে েযা�যা শুদিদছি তে এই 
িযাই�যাদস� তকযাদিযা টীকযা বযা ওষু্ তিই, েদব েযা�যা এ 
ব্যাপযাদ� পদু�যাপহু� হিহচিে িি কযা�ণ েযা�যা স�যাসহ� 
তকযাদিযা স্যাস্্কমমী� কযাছ তেদক হকছু তশযাদিি হি।

অসহোয় ল�োষ্ঠী

হকছু বয়স্ক পরুুষ উদলেখ কদ�দছি তে েযাদে� 
বয়স ৬০ এ� তবহশ এবং েযাদে� ডযায়যাদবটিস, 
উচ্চ �তিচযাপ, কযাহশ এবং অ্যাজমযা �দয়দছ েযা�যা 
কদ�যািযািযাই�যাদস আক্যান্ত িওয়যা� তবহশ ঝুাহকদে 
�দয়দছি। েযা�যা বদলদছি তে অি্যাি্ ত�যাহিঙ্যাদে� 
কযাছ তেদক এবং হময়যািমযা� তেদক সম্প্রচযাহ�ে 
একটি ত�হডও চ্যাদিল তেদক েযা�যা এ সম্পদক্ণ  
তজদিদছি। তকযাি মযািুষগুদলযা অহ্কে� ঝুাহকগ্রস্ 
এ সম্পদক্ণ  বয়স্ক িযা�ীদে� তকযাদিযা ্যা�িযা তিই।

িু� ধোরনো:

বয়স্ক পরুুষ ও িযা�ীদে� মযা্্দম তবশ হকছু িুল ্যা�িযা ছহডদয় পদডদছ, এ� মদ্্ �দয়দছ।

 ■ পরুুদষ�যা বদলদছি তে, তকউ েহে তকযাহিড-১৯ এ আক্যান্ত িদয় মযা�যা েযায়, েযািদল 
েযাদে� মেৃদেি বযা মদৃে� পহ�বযা�দক তেখদে েযাওয়যা উহচে িয়।

 ■ পরুুদষ�যা বদলদছি তে েযা�যা হবশ্যাস কদ�ি তে তকযাহিড-১৯ িদলযা চীদি� জি্ আলেযাি� 
পযাঠযাদিযা গজব, কযা�ণ চীিযা�যা অেীদে মসুলমযািদে� অদিক হিে্ণযােি কদ�দছ।

 ■ পরুুষদে� হবশ্যাস তে েযাদে� মসহজদে েযাওয়যা উহচে, েহেও েযাদে� এক জযায়গযায় 
অদিক মযািুদষ� সমযাদবশ এহডদয় তেদে বলযা িদয়হছল। েযা�যা মদি কদ�ি তে আলেযাি� 
কযাছ তেদক সযািযাে্ পযাওয়যা� জি্ প্রযাে্ণিযা ক�যা� একমযাত্র জযায়গযা িদলযা মসহজে।

 ■ পরুুদষ�যা আ�ও বদলদছি তে েযা�যা তকযািও তকযািও ত�যাহিঙ্যাদে� কযাছ তেদক শুদিদছি 
তে কদ�যািযািযাই�যাদস আক্যান্ত ব্হতিদে� একটি অজযািযা জযায়গযায় হিদয় েযাওয়যা িয় এবং 
এ�প� েযাদে� আ� খুাদজ পযাওয়যা েযায় িযা।

 েহে আমযাদে� এই িযাই�যাদস আক্মণ কদ� (এ� িযাম হক েযা আম�যা সঠিকিযাদব 
জযাহি িযা) এবং আম�যা িযাসপযােযাদল বযা ডযাতিযাদ�� কযাদছ েযাই েযািদল েযা�যা আমযাদে� 
গুহল কদ� তমদ� ত�লদব কযা�ণ তে তকযাি আক্যান্ত ব্হতি� কযাদছ তে কযা�ও এ ত�যাগটি 
িদে পযাদ�, আম�যা আমযাদে� প্রহেদবশীদে� কযাছ তেদক এেযা শুদি তবহশ উহবেগ্ন।”

– একজি বয়স্ক িযা�ী

 ■ সযা্যা�ণে িযা�ী�যা তবহশ বদলদছি তে েযা�যা িয় তপদয়দছি এবং েযাদে� মদ্্ এ ত�যাদগ� 
লষেণ তেখযা হেদলও েযা�যা কযাউদক বলদবি িযা।

 ■ হকছু িযা�ী মদি কদ�ি তে আসদল তকযাি িযাই�যাস তিই, কযা�ণ েযা�যা তকবল এ সম্পদক্ণ  
শুদিদছি হকন্তু কযাউদক এই িযাই�যাদস আক্যান্ত িদে তেদখি হি।

 ■ িযা�ী�যা বদলদছি তে েযা�যা শুদিদছি েহে ক্যাদম্প িযাই�যাসটি ছহডদয় পডদে শুরু কদ� 
বযা েহে স�কযা� হিয়ন্ত্রণ আদ�যাপ কদ� েযািদল তকযািও এিহজও ক্যাদম্প আসদব িযা। 
এই ্�দি� পহ�হস্হে েযা�যা কীিযাদব সযামলযাদব েযা হিদয় েযা�যা হচহন্তে।

 আম�যা আমযাদে� সম্প্রেযাদয়� বয়স্ক তগযাষ্ঠী; এ সমদয় আম�যা হিদজদে� হিদয় 
িযাবহছ িযা, কযা�ণ আম�যা শীঘ্রই মযা�যা েযাব। হকন্তু, আমযাদে� পহ�বযা� এবং আত্ীয় 
স্জিদে� হিদয় আম�যা হচহন্তে।”

– িযা�ী, ৫২
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র�োহি�ো জনগ�োষ্ঠী� সোগথ র�োহিড-১৯ হনগয় আগ�োচনো� জনযে গুরুত্বপেূকে িোষো
তে তকযাি সংকদে হবদশষ কদ� এমি একটি িযাষযায় তেযাগযাদেযাগ ক�দে িয় তেটি 
পিষ্ট, সঠিক এবং তবযা্গম্। তকযাহিড-১৯ ববহশ্ক মিযামযা�ীদে, কক্সবযাজযাদ�� 
ত�যাহিঙ্যা শ�ণযােমীদে� কযাদছ আম�যা কীিযাদব েে্ তপৌঁছযাব েযা খবুই গুরুত্বপণূ্ণ এবং 
এ� মযা্্দম খবু সম্ভবে জীবি �ষেযা ক�যা সম্ভব িদব।

হিদচ� সযা�হণদে ত�যাহিঙ্যা িযাষযায় তকযাহিড-১৯ (ত�যাহিঙ্যা�যা েযাদক কদ�যািযািযাই�যাস 
বদল েযাদক) সম্পহক্ণ ে শব্দ এবং শব্দগুদছে� অিুবযাে এবং েযাদে� আষেহ�ক 
ইংদ�হজ অিুবযাে তেওয়যা িদলযা।

আম�যা েলগে আদলযাচিযায় বয়স্ক পরুুষ ও িযা�ীদে� 
উপহ�উতি শব্দগুছে সম্পদক্ণ  েযাদে� তবযা্গম্েযা এবং ব্যাখ্যা 
জযািদে তচদয়হছ। অংশগ্রিণকযা�ীদে� বয়স ৪৫ তেদক ৬৮ 
এ� মদ্্। আমযাদে� প্রযাপ্ত �লযা�ল হিম্নরূপ।

িোইরোস (ফুক/ভবয়োরোদমোর ফুক): ত�যাহিঙ্যা�যা সযা্যা�ণিযাদব 
সব ্�দি� িযাই�যাস তবযাঝযাদে �ুক শব্দটি ব্বিযা� কদ�ি। 
আম�যা তেদখহছ তে অদিক িযা�ী-পরুুষ ইংদ�হজ শব্দ 
“িযাই�যাস” বুঝদে পযাদ�ি হবদশষ কদ� কদ�যািযািযাই�যাদস� 
তষেদত্র েযা�যা শব্দটি বুঝদে পযাদ�ি। ত�যাহিঙ্যা িযাষযায় তকযাহিড-
১৯ তবযাঝযাদে “কদ�যািযািযাই�যাস” শব্দটি সবযাই বুঝদে পযাদ�ি।

ববভবিক মহোমোরী (েভুনয়োত আ�োগুরো ওদে আবো 
ভবয়োরোম): আম�যা তে সব পরুুষদে� সযাদে কেযা বদলহছ 
েযাদে� সবযাই “েহুিয়যাে আগযাগু�যা ওদে আবযা হবয়যা�যাম 
শব্দগুছেটি বুঝদে পযাদ�ি।। িযা�ী�যা আ�ও েে্ জযািদে 
চযাি, তেমি েযা�যা বদলি তে “এটি একটি মযা�যাত্বক ত�যাগ েযা 
সযা�যা হবদশ্� হবহিন্ন তেদশ ছহডদয় পডদছ”। তকউ ইংদ�হজ 
শব্দ “প্যািদডহমক” এ� সদঙ্ পহ�হচে িি।

মহোমোরী (আবো ভবয়োরোম/�রম ভবয়োরোম): পরুুদষ�যা আবযা 
হবয়যা�যাম এবং গ�ম হবয়যা�যাম উিয় শব্দই বুঝদে পযাদ�ি, 
অি্হেদক িযা�ীদে� কযাদছ উিয় শদব্দ� অে্ণ “ডযায়হ�য়যা”। 
িযা�ী�যা বদলদছি তে েযা�যা এ সম্পদক্ণ  হবস্যাহ�ে জযািদে চযাি। 
তকউ ইংদ�হজ শব্দ “এহপদডহমক” এ� সযাদে পহ�হচে িি।

ছডোদনো/সংক্রমণ (ভবয়োরোম ফোরন), সোমোভজক েরূত্ব 
বজোয় রোকো (এক জন আদরকজন �ই েরুোেভুর �ভর 
তোকন), লস�ফ-আইদসোদ�েন (ভনদজ বোদজ এদক�ো 
ভসরো ওই তোকন), লকোয়োদরন্োইন (এদক�ো ভসরো �ভর 
রোকন), লস�ফ-লকোয়োদরন্োইন (ভনদজ বোদজ এদক�ো 
ভসরো ওই তোকন): ত�যাকযাস গ্রুদপ� সকল পরুুষ ও িযা�ী 
এই পহ�িযাষযাগুদলযা� জি্ ব্বহৃে প্রদে্কটি ত�যাহিঙ্যা শব্দ 
বুঝদে তপদ�দছি।

লকোভিড-১৯: তকউ এই শব্দটি� সযাদে পহ�হচে িি। েযা�যা 
বদলি সবযাই িয়যা িযাই�যাস শব্দটি (িেুি িযাই�যাস) বুঝদে 
পযা�দবি।

কদরোনোিোইরোস: অহ্কযাংশ পরুুষ এবং িযা�ী 
কদ�যািযািযাই�যাস শব্দটি শুদিদছি, হকন্তু িযা�ী�যা পরুুষদে� 
তচদয় এ� অে্ণ সম্পদক্ণ  তবহশ অহিহচিে।

লছো োয়োদি লরো� (লহোদনো ভকসু্যর জভরয়ো ওদে ভবয়োরোম): 
পরুুষ ও িযা�ী উিদয়�যাই শব্দটি� ত�যাহিঙ্যা প্রহেশব্দটি বুঝদে 
তপদ�দছি।

সংক্রোমক লরো� (ফোরো লে ভবয়োরোম): পরুুষ ও িযা�ী 
উিদয়�যাই শব্দটি� ত�যাহিঙ্যা প্রহেশব্দটি বুঝদে তপদ�দছি।

ড্রপদ�ট বো ্ুতুর ভছটো(গুভর গুভর লসফর ইয়োদতো ফোভনর 
ফুরো): শব্দটি� ত�যাহিঙ্যা প্রহেশব্দ পরুুষ বযা িযা�ীদে� তকউই 
বুঝদে পযাদ�ি হি। উিয় েল বদলদছি তে তস�� �ু�যা 
(বযাংলযায় "েেুু") আ�ও িযাদলযা তবযাঝযা েযাদব।

হ্যোন্ড স্যোভনটোইজোর: ত�যাকযাস গ্রুদপ� তকউ এই শব্দটি 
বুঝদে পযাদ�ি হি। অহ্কযাংশ মযািুষ সযাবযাি বযা িযাে ত্যায়যা� 
সযাবযাি এ জযােীয় শব্দগুদলযা তবযাদঝি।

সম্প্রেযাদয়� সেস্দে� সযাদে এই আদলযাচিযাগুদলযা তেদক তেখযা 
েযায় তে সম্প্রেযাদয়� সেস্�যা তকযাহিড-১৯ এবং তমযােযামটুি 
ত�যাগ সম্পহক্ণ ে শব্দগুহল প্রযায় সবযাই বুঝদে পযাদ�ি। েদব 
েযা�যা কী জযাদিি িযা েযা হচহনিে ক�দে পযাদ�ি। আম�যা তে সব 
িযা�ীদে� সযাদে কেযা বদলহছ েযা�যা চযাি তে কযাহ�গহ� ডযাতিযাহ� 
শব্দগুদলযা সম্পদক্ণ  আ�ও হবস্যাহ�ে এবং আষেহ�ক সংজ্ঞযা 
জযািদে চযাি।

সকল সংস্যা� উহচে তকযাহিড-১৯ সম্পহক্ণ ে েযাদে� বযাে্ণ যা 
এবং তেযাগেযাদেযাদগ এই সযা�হণদে অন্তিু্ণ তি এবং এখযাদি 
আদলযাহচে পহ�িযাষযা ও শব্দগুহল ব্বিযা� ক�যা। সম্প্রেযায়টি� 
কযাদছ পিষ্ট, েেযােে ও ে�কযাহ� েে্ তেওয়যা এবং ক্যাদম্প 
িযাই�যাদস� সম্ভযাব্ প্রিযাব কমযাদিযা� তষেদত্র এটি অপহ�িযাে্ণ।

ইংদরভজ লরোভহঙ্ো আক্ষভরক ইংদরভজ অনুবোে

িযাই�যাস �ুক/হবয়যা�যাদমযা� �ুক জীবযাণ/ুত�যাদগ� জীবযাণু

ববহশ্ক মিযামযা�ী েহুিয়যাে আগযাগু�যা 
ওদে আবযা হবয়যা�যাম সযা�যা হবদশ্ ছহডদয় পডযা ত�যাগ

মিযামযা�ী আবযা হবয়যা�যাম/
গ�ম হবয়যা�যাম অদ্ভুে ত�যাগ/গ�ম ত�যাগ

সযামযাহজক ে�ুত্ব এক জি আদ�কজি লই 
ে�ুযােহু� গহ� েযাকি

এদক অপদ�� কযাছ 
তেদক েদূ� েদূ� েযাকযা

হিদজ হিদজ এক�দ� িওয়যা 
(তসল� আইদসযাদলশি) 

হিদজ বযাদজ এদকলযা 
হস�যা ওই েযাকি আলযােযািযাদব একযা েযাকযা

��বন্ী বযা তকযায়যাদ�ন্যাইি এদকলযা হস�যা গহ� �যাকি আলযােযা এবং একযাকী 
কদ� �যাখযা

হিদজ হিদজ ��বন্ী িওয়যা 
বযা তসল�-তকযায়যাদ�ন্যাইি

হিদজ বযাদজ এদকলযা 
হস�যা ওই েযাকি আলযােযািযাদব একযা েযাকযা

ছডযাদিযা বযা সংক্হমে ক�যা হবয়যা�যাম �যা�ি ত�যাগ ছডযাদিযা বযা 
সংক্হমে ক�যা

তকযাহিড-১৯/
কদ�যািযািযাই�যাস কদ�যািযািযাই�যাস/িযাই�যাস কদ�যািযািযাই�যাস/িযাই�যাস

সংক্যামক ত�যাগ তিযাদিযা হকসু্� জহ�য়্যা 
ওদে হবয়যা�যাম

তকযাদিযা হকছু� কযা�দণ 
অসসু্ িওয়যা

তছা যায়যাদচ ত�যাগ �যা�যাদে হবয়যা�যাম তে ত�যাগ সংক্হমে িয়

ড্রপদলে গুহ� গুহ� তস�� 
ইয়যাদেযা �যাহি� �ু�যা েেুু বযা পযাহি� ত�যােযা

ি্যান্ড স্যাহিেযাইজযা�
আে েইুবল্যা �যাহি 
আ� সযাবুদিযা� বদেযাইল্যা 
এসদেমযাল গদ�দে হজহিশ

(ত�যাহিঙ্যা িযাষযায় ‘ি্যান্ড 
স্যাহিেযাইজযা�’ তবযাঝযাদিযা� 
জি্ তকযাি শব্দ তিই)
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হবহবহস হমহডয়যা অ্যাকশি এবং ট্যান্সদলেস্ণ উইেযাউে বড্ণ যাস্ণ হমহলে িযাদব ত�যাহিঙ্যা সংকদে ষেহেগ্রস্ 
জিসযা্যা�দণ� কযাছ তেদক মেযামে সংগ্রি ক�যা এবং তসগুদলযা সংকহলে ক�যা� কযাজ ক�দছ। এই 
সংহষেপ্ত প্রহেদবেিটি� উদদেশ্ িল হবহিন্ন হবিযাগগুদলযাদক ত�যাহিঙ্যা এবং আশ্রয়েযােযা (বযাংলযাদেশী) 
সম্প্রেযাদয়� তেদক পযাওয়যা হবহিন্ন মেযামদে� একটি সংহষেপ্ত হবব�ণ তেওয়যা, েযাদে েযা�যা জিদগযাষ্ঠীগুদলযা� 
চযাহিেযা এবং পছন্-অপছদন্� হবষয়টি হবদবচিযা কদ� ত্রযাদণ� কযাজ আ�ও িযাদলযািযাদব পহ�কল্পিযা 
এবং বযাস্বযায়ি ক�দে পযাদ�।

এই কযাজটি� জি্ অে্ণ স�ব�যাি কদ�দছ ই.ইউ হিউম্যাহিদেহ�য়যাি এইড এবং ইউদক হডপযাে্ণদমন্ �� 
ইন্যা�ি্যাশিযাল তডদিলপদমন্।

‘েযা জযািযা জরুহ�’ সম্পদক্ণ  আপিযা� তেদকযাদিযা মন্তব্, প্রশ্ন অেবযা মেযামে, info@cxbfeedback.org 
ঠিকযািযায় ইদমইল কদ� জযািযাদে পযাদ�ি।

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

ধমকে: হনহচিন্ত রবোধ ��ো� এ�টি অনযে�ম �ো�ে
ক্যাদম্প� বযাহসন্যাদে� তকযাহিড-১৯ এ� হুমহক তেদক েদূ� �যাখযা� 
জি্ তে হবশ্যাস এবং জ্ঞযাদি� হিহ ত্তদে ত�যাহিঙ্যা জিদগযাষ্ঠী ত�যাগটি 
সম্পহক্ণ ে বযাে্ণ যা এবং েে্ ব্যাখ্যা কদ� েযাদক েযা বুঝদে িদব। ত�যাহিঙ্যা 
জিদগযাষ্ঠী� তে সকল সেস্দে� সযাদে আম�যা কেযা বদলহছ েযাদে� 
মদ্্ অদিদক� কযাদছই, তকযাহিড-১৯, বযা ত�যাহিঙ্যা জিদগযাষ্ঠী� িযাষযায় 
কদ�যািযািযাই�যাস সম্পদক্ণ  তবযাঝযা� তষেদত্র ্ম্ণ সবদচদয় গুরুত্বপণূ্ণ 
হবষয়। ক্যাদম্প� মযািুদষ�যা ত�যাগটি ছহডদয় পডযা ত�যা্ ক�দে ্ম্ণ 
এবং হবদশষ কদ� প্রযাে্ণিযা বযা িযামযাজ পডযা� ওপ� হিি্ণ � ক�দছি। 
েযা�যা আ�ও তেযায়যা কদ�ি তে বযাংলযাদেশ এবং হবদেদশ অবস্যাি�ে 
েযাদে� অি্যাি্ হপ্রয়জিদে�ও আলেযাি �ষেযা ক�দবি। েহে িযাই�যাসটি 
েযাদে� কযাদছ তপৌঁদছ েযায় েদব েযা�যা হিদজদে� এবং ক্যাদম্প� 
অহ্বযাসীদে� জি্ তেযায়যা ক�দবি। হবদশষ কদ� পরুুষদে� িযামযাজ 
পডযা� জি্ আ�ও তবহশ তবহশ মসহজদে েযাওয়যা� জি্ উৎসযাহিে 
ক�যা িদছে - এছযাডযা মসহজে তেদক কদ�যািযািযাই�যাস সংক্যান্ত েে্ 
পযাওয়যাও মসহজদে �ি �ি েযাওয়যা� একটি কযা�ণ। সম্প্রেযাদয়� 
সেস্�যা উদলেখ কদ�দছি তে ব্যাপক িযাদব তেযাকযাি ও বযাজযা� বন্ধ 
কদ� তেওয়যা� কযা�দণ ক্যাদম্প� বযাইদ� কী �েদছ তস সম্পদক্ণ  জযািযা� 
জি্ মযািুদষ� একটি গুরুত্বপণূ্ণ েদে্� উৎস বন্ধ িদয় েযাদব, কযা�ণ 

একমযাত্র এখযাি তেদকই মযািুষ তেহলহিশি ও স্যাে্ণদ�যাি তেদক েে্ 
জযািদে পযাদ�। এখি েযা�যা এই সব প্রেুহতি ও েে্ পযাওয়যা� জি্ 
মসহজদে েযাদছেি।

বে্ণ মযাদি, অদিক ত�যাহিঙ্যা তকযাহিড-১৯ তে অিযাবিীয় অহিচিয়েযা 
সষৃ্টি কদ�দছ েযা� হবপ�ীদে আলেযাি-েযায়যালযা� স�ুষেযা তেওয়যা� 
ষেমেযা� প্রহে হবশ্যাদস� কযা�দণ হিহচিন্ত তবযা্ ক�দছি।

 গেবছ� বযাংলযাদেদশ� তডঙ্ ু প্রযােিু্ণ যাব তেদক 
আলেযাি আমযাদে� �ষেযা কদ�দছি, কযাদজই হেহি আমযাদে� 
কদ�যািযািযাই�যাস তেদক �ষেযা ক�দবি।”

– িযা�ী, ম্্ ৫০

িযাই�যাসটি� উৎহপ ত্ত� কযা�ণ সম্পহক্ণ ে েে্গুদলযা হকিযাদব মযািুষ 
হবদলেষণ ক�দব েযা� ওপ�ও ্ম্ণ প্রিযাব ত�দল। েলগে আদলযাচিযা� 
একটি উদলেখদেযাগ্ সংখ্ক অংশগ্রিণকযা�ী�যা বদলদছি তে েযা�যা 
হবদেদশ অবস্যাি�ে আত্ীয়-স্জি ও বনু্ধবযান্ধবদে� কযাছ তেদক 

েে্ সংগ্রি কদ�দছি। এই সকল উৎস তেদক পযাওয়যা িুল েে্ তেদক 
অেবযা তে সীহমে েে্ েযা�যা তপদয়দছি েযা তেদক চ�ম বযা অেযাহচে 
হসদ্যান্ত গ্রিদণ� কযা�দণ, তকউ তকউ এই ্যা�িযা তপযাষণ ক�দছি তে 
এই িযাই�যাসটি আলেযাি েযায়যালযা� পযাঠযাদিযা গজব বযা শযাহস্।

 চীদি মসুলমযািদে� ওপ� হিে্ণযােি চযালযাদিযায় চীিদক 
হশষেযা হেদে আলেযাি� কযাছ তেদক আসযা গজব এই িযাই�যাসটি। 
এ কযা�দণ চীদি� তকযািও মসুলমযাি এই িযাই�যাদস আক্যান্ত 
িয়হি।”

– িযা�ী, ম্্ ৩০

ত�যাহিঙ্যা জিদগযাষ্ঠী� সযাদে তেযাগযাদেযাদগ� সময়, আমযাদে� অবশ্ই 
েযাদে� েঢৃ় হবশ্যাস এবং হবশ্যাস-প্রসেূ মেযামেগুদলযাদক স্ীকযা� 
ক�দে িদব এবং সম্যাি প্রেশ্ণি ক�দে িদব। একই সযাদে, ববজ্ঞযাহিক 
প্রমযাদণ� হিহ ত্তদে েযাদে�দক পিষ্ট েে্ও হেদে িদব এবং এমিিযাদব 
এগুদলযা উপস্যাপি ক�দে িদব েযাদে েযাদে� সম্প্রেযাদয় ্দম্ণ� িূহমকযা 
এবং গুরুদত্ব� প্রহে েত্ন এবং সম্যাি তেখযাদিযা িয়।

4


