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সতূ্র: বাংলাদেদে ক�াভিড-১৯ এর প্ােি্ুাব কেখা কেযার সাদে সাদে ভবভবভস ভিভডযা অ্া�েন এই 
সাডাোন �ার্ক্রদি �ি্রত সংস্াগুদলাদ� �্াদপে তাদের �িমী ও কসবা সরবরাহ�ারীরা কর স�ল গুজব 
শুনদত পাদছেন, কসগুদলা কেযার �রদত অনুদরাধ জাভনদযভিল। গুজব �ীিাদব এবং ক�ন িডাদছে তা 
আরও িাদলািাদব কবাঝার জন্ ট্ান্সদলটস্ উইোউট বড্াস্ (টিডভলিউভব) করাভহঙ্া সম্প্রোদযর িানুষ 
এবং �্াদপে �ি্রত করাভহঙ্া কবেছোদসবীদের সাদে �ো বদলদি। গত েইু সপ্াদহ ১১টি সাক্াৎ�ার কনযা 
হদযদি: এর িদধ্ ভতনটি �্াদপের বাভসন্া, ভতনটি ভবভিন্ন এনভজও-র হদয �্াদপে �ি্রত কবেছোদসবী 

এবং পাাচটি িাঝীদের সাদে। আরও ভ�িু সপেভ�্ত ভবষয খভতদয কেখার জন্ ভবদলেষদে ক্াতা েদলর 
আদলাচনা কেদ� সংগৃহীত িতািত করাগ �রা হদযদি। এই িতািত ভবভিন্ন �্াপে কেদ� সংগ্রহ �রা 
হদযদি (�্াদপে ১ই, ১ডভলিউ, ২ই, ২ডভলিউ, ৪, ৫, ৮ই, ৮ডভলিউ, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ২১, 
২২, ২৬, ২৭) এবং এই তে্ ভডআরভস, ক�যার বাংলাদেে, ব্্া�, টিএআই, ইউএনএইচভসআর সংগ্রহ 
�দরদি।

মাঝীদের ক�াভিড-১৯ সম্পদ�কে  
আরও তথ্য জানাদনা প্রদ়াজন
ভবস্াভরত চতুে্ পষৃ্ায

ক�াভিড-১৯: ধর্মীয় ও সম্প্রদাযয়র 
নেতাযদর ভূমর্কা

ধমকে ও 'ভিভ�ৎসা'ক� ক�ন্দ্র �দর গুজব

করাভহঙ্ারা জাভনদযদিন কর �দরানা িাইরাস ভনদয তাদের উদবেগ 
ক্রিাগত বাডদি �ারে তারা প্ভতভেনই বাংলাদেদে সংক্রাভিত 
িানুদষর সংখ্া উত্তদরাত্তর বৃভধি পাদছে বদল খবর পাদছেন। গত 
েইু িাদস ক্াতা েদলর আদলাচনায বহু িানুষ �দরানা িাইরাস 
ভনদয উদবেগ প্�াে �দরদিন। করখাদন ২০২০ সাদলর কেব্রুযাভর 
িাদস িাত্র ১% �দরানািাইরাস সপেদ�্ আেং�া জাভনদযভিদলন, 
কসখাদন ২০২০ সাদলর িাচ্ িাদস কসটা কবদড ১০% হদযদি। িানুষ 
ভবদেষিাদব কর উদবেগগুদলা তুদল ধদরদিন তার িদধ্ রদযদি 
আরও সাবাদনর প্দযাজনীযতা, সংক্রাভিত িানুষদের ভচভ�ৎসার 
ব্াপাদর তে্ এবং ক�াভিড-১৯ এর ভচভ�ৎসার জন্ বোস্্ �িমী ও 
ডাক্ারদের সহাযতার প্দযাজনীযতা।

রা জানা জরুভর েদলর সাদে সরাসভর আদলাচনায 
অংেগ্রহে�ারীরা ক�াভিড-১৯ ভনদয েভুচিন্া ও উদবেগগুদলা 
জাভনদযভিদলন। তারা জাদনন কর সারা ভবদবে �দরানা িাইরাদস 
আক্রান্ করাগীর সংখ্া ক্রিাগত বাডদি এবং বাংলাদেদে 
প্ভতভেন পভরভস্ভত আরও খারাদপর ভেদ� রাদছে। তারা আতভকিত 
কর করদ�াদনা ভেন এই িাইরাস �্াদপে হানা কেদব।

ক�াভিড-১৯ সপেদ�্ তে্ কপদত �্াদপের িানুষ ভবভিন্ন গুজদব �ান 
ভেদছেন। িীভত আর অভনচিযতায ভেদেহারা �্াদপের বাভসন্ারা ধদি্র 
েরোপন্ন হদছেন; আর ভববোস �রদিন কর িুদযা ভচভ�ৎসা বা ওষধু 
তাদের �দরানা িাইরাস কেদ� রক্া �রদব।

ে�াতা দেলর আেলাচনায় উেঠ আসা কেরানা ভাইরাস
স�েকৰ্  েরািহ�ােদর �ধান �ধান উে�গ�িল
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খবু কবভে �াদন আসদি এিন ভ�িু গুজব:

 • িসুভলি হদল, িসভজদে কগদল আর ভনযভিত নািাজ পডদল িানুষ 
�দরানা িাইরাদস আক্রান্ হদব না।

 • করদহতু করাভহঙ্ারা ভনর্াভতত কগাষ্ঠী তাই আল্াহ তাদের সাদে 
রদযদিন এবং তাদের এই করাগ কেদ� রক্া �রদবন।

 • ভনভে্ষ্ট ভ�িু আচার-অনুষ্ান িানুষদ� ক�াভিড-১৯ কেদ� রক্া 
�রদত পাদর। করিন বাভডর বাইদর িাটিদত গত্ �রদল �যলা পাওযা 
রাদব এবং কসটা েুটিদয পাভন কখদত হদব। এিাডাও সাধারেিাদব 
িানুষ ভববোস �দর কর �যলা ক�াভিড-১৯ প্ভতদরাধ �রদত পাদর।

 • �লা, হলেু, আো, োন�ুভন পাতা কখদল আর আজান ভেদল 
(নািাজ পডদল) িানুদষর করাগ কসদর রাদব।

কবেছোদসবীদের সাদে �ো বদল জানা কগদি কর বহু িানুষই এই সব ভ্ান্ 
ধারোয ভববোস �রদিন। কবেছোদসবীরা িানুষদ� বলদত শুদনদিন কর 
করাভহঙ্ারা করদহতু িসুভলি এবং ভবদবের সবদচদয ভনর্াভতত সম্প্রোদযর 
এ�টি, তাই �্াদপে �দরানা িাইরাস হানা কেদব না। কবভেরিাগ 
করাভহঙ্ার ধারো কর আল্াহ ইভতিদধ্ই তাদের সম্প্রোযদ� ভবভিন্নিাদব 
োভস্ ভেদযদিন এবং তাই �দরানা িাইরাস আর �্াদপের িানুষদ� 
আক্রান্ �রদব না। ধি্ রক্া �রদব এই ভববোস ো�া সত্ত দবেও িানুষ 
িাইরাস ভনদয ভচন্ায আদিন, �ারে তারা শুদনদিন কর এই করাগ 
কিা াযাদচ আর ঘনবসভতপে্ূ �্াদপে করাগীদ� আলাো রাখার সদুরাগ 
কনই বলদলই চদল। কবেছোদসবীদের িদধ্ এ�জন উদল্খ �দরদিন কর 
�ুতুপালং-এর বাভসন্ারা ইভতিদধ্ই সদন্হ �রদিন কর বালখুাভলদত 
ভ�িু ক�াভিড-১৯ পভজটিি ক�স ধরা পদডদি, আর তাই তারা ভচন্ায 
আদিন।

এিাডাও ভ�িু িানুষ বদলদিন কর তারা িাঝী ও অন্ান্ করাভহঙ্াদের 
সাদে �ো বদল কজদনদিন কর �াদরা সংক্রিে হদল, ডাক্ার আসদব না 
আর তাদের ভনদজদেরই ভচভ�ৎসা �রদত হদব। এর পাোপাভে িানুষ িয 
পাদছেন কর বাংলাদেে সর�ার হযত �্াদপে ইন্ারদনট বন্ধ �দর কেদব।

গুজব ম�োকোববলো:
ক�াভিড-১৯ এর ভবভিন্ন ‘ভিভ�ৎসা’ সম্পদ�কে  করাভিঙ্া 
�্যাদম্পর জন্য ভবশ্ব স্াস্্য সংস্ার পরামরকে
নভষজ ও খাবার: বত্িান প্ােি্ুাদবর কক্দত্র, ভনভে্ষ্ট ক�ানও সবভজ, পাভন, িেলা বা িাি িানুষদ� �দরানা িাইরাস 
কেদ� রক্া �রদত পাদর বদল ক�ানও প্িাে পাওযা রাযভন। সষুি খাবার কখদল িানুদষর বোস্্ িাদলা োদ� ও করাগ 
প্ভতদরাধ ক্িতা বাদড। এর েদল তাদের েীঘ্দিযােী অসসু্তা ও সংক্রাি� করাদগ আক্রান্ হওযার ঝুাভ� �দি। তাই 
প্ভতভেন তাজা, প্া�ৃভত� ও পষু্টি�র খাবার খাওযা, পর্াপ্ পাভন পান �রা, কতল ও চভব্র পভরিাে সীভিত রাখা এবং 
ভচভন ও লবে খাওযা �িাদনা উভচৎ।

ভ�িু কিষজ বা ঘদরাযা ভচভ�ৎসা �ষ্ট লাঘব এবং লক্দের উপেি �রদলও, এিন ক�ানও প্িাে কনই কর কসগুদলা 
ক�াভিড-১৯ প্ভতদরাধ �রদত বা সারাদত পাদর। ক�াভিড-১৯ প্ভতদরাধ �রা বা সারাদনার জন্ ভববে বোস্্ সংস্া 
ক�ানও ওষধু বা ঘদরাযা ভচভ�ৎসার সপুাভরে �দর না। ভ�ন্তু অদন�গুভল ভলিভন�াল ট্াযাল চলদি রাদত পাচিাত্ 
ওষদুধর পাোপাভে সনাতন ভচভ�ৎসাও পরীক্া �দর কেখা হদছে। এই পরীক্ার েলােল প্�াে �রা হদল ভববে বোস্্ 
সংস্া সব্দেষ তে্ ভনদয হাভজর হদব।

মবযেষ আচার-অেুষ্াে: এিন ক�ানও আচার-অনুষ্ান কনই রা �দরানা িাইরাস কেদ� রক্া �রদত বা তা সারাদত 
পাদর। ভ�ন্তু ভ�িু সঅুি্াস রদযদি রা �দরানা িাইরাসদ� েদূর রাখদত পাদর, করিন বার বার সাবান ও পাভন ভেদয হাত 
কধাযা, হা াভচ-�াভের সিয �নুই িা াজ �দর বা টিসু্  ভেদয না� িখু কেদ� কনযা (আর ব্বহাদরর পদর টিসু্  তকু্ভন ো�া 
ডাস্টভবদন কেদল কেযা), ভিড ও জিাদযত এভডদয চলা এবং রতটা সম্ভব বাভডর বাইদর না রাওযা। �যলা েুটিদয তার 
পাভন কখদল �দরানা িাইরাদসর হাত কেদ� বাাচা রাদব না।

মচমকৎসা ও অ্ামটিবাযয়াটিযকর ব্বহার: এখন পর্ন্ ক�াভিড-১৯ প্ভতদরাধ বা সারাদনার জন্ ক�ানও টি�া 
বা ভনভে্ষ্ট ক�ানও অ্াভন্িাইরাল ওষধু আভবষ্ার �রা রাযভন। ভ�ন্তু করাগীদের লক্ে উপেদির জন্ ভচভ�ৎসা �রা 
প্দযাজন। গুরুতরিাদব অসসু্ করাগীদের হাসপাতাদল িভত্ �রদত হদব। কসবারত্ত দন কবভেরিাগ করাগীই কসদর ওদেন।

টি�া ও ভনভে্ষ্ট ওষধু আভবষ্াদরর জন্ গদবষো চলদি। কসগুদলা ভলিভন�াল ট্াযাদলর িাধ্দি পরীক্া �রা হদছে। 
ক�াভিড-১৯ প্ভতদরাধ ও সারাদনার জন্ টি�া ও ওষধু আভবষ্াদরর প্যাদস ভববে বোস্্ সংস্া কনতৃবে ভেদছে।

িাইরাদসর সংক্রিদে অ্াভন্বাদযাটি� �াজ �দর না। কসগুদলা ক�বলিাত্র ব্া�দটভরযাঘটিত সংক্রিদে �াজ �দর। 
ক�াভিড-১৯ এ�টি িাইরাসঘটিত করাগ আর তাই অ্াভন্বাদযাটি� �াজ �দর না। ক�াভিড-১৯ প্ভতদরাধ বা ভচভ�ৎসার 
জন্ অ্াভন্বাদযাটি� ব্বহার �রা উভচৎ নয। এ�িাত্র ডাক্াদরর পরািে্ অনুরাযী ব্া�দটভরযার সংক্রিদের 
ভচভ�ৎসার জদন্ই কসগুদলা ব্বহার �রা উভচৎ।
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তদথ্যর সূত্র এবং সম্প্রোদ়র প্রিাবরালী ব্যভতিদের (মাঝী ও ইমাম) িূভম�া

িানুদষর িদুখ িদুখ িডাদনা �ো �্াদপে তদে্র 
এ�টা প্ধান উৎস আর ক�াভিড-১৯ এর 
কক্দত্রও িানুষ কসই িাদবই খবরাখবর পাদছেন। 
�্াদপের িানুষ সাইট পভরচালনা েল, ভসআইভস 
অভেস এবং এনভজও �িমীদের কেদ� তে্ 
জানদত পারদিন। কসই সাদে, তারা ইন্ারদনট, 
ভবদেষত কসাে্াল ভিভডযা সাইট এবং বিমী ও 
ইংদরভজ ভলেদলট কেদ�ও তে্ প্াপ্ �দযদিন। 
ক�াভিড-১৯ এর ভবষদয তদে্র আদর�টি 
গুরুবেপে্ূ সতূ্র হল লাউডভপি�াদরর িাধ্দি 
কঘাষো।

সম্প্রোদযর িানুষ ও কবেছোদসবীরা আদলাচনায 
জাভনদযদিন কর ক�াভিড-১৯ সংক্রান্ তে্ 
প্চাদরর কক্দত্র িাঝী ও ইিািরা এ�টি গুরুবেপে্ূ 
িূভি�া পালন �রদিন। ভ�িু এলা�ায ইিািরা 
বাভডদতই নািাজ পডদত বলদিন। �দয�জন 
ইিাি ভসআইভস এবং এনভজও-কের �াি কেদ� 
কর কর তে্ জানদত পারদিন তা সম্প্রোদযর 
িানুষদ� জানাদছেন।

 [পভুলদের] িাদরর িদয কবভেরিাগ 
কলা� রাস্ার ধাদর িসভজদে নািাজ পডদত 
রাদছে না, তদব লিদ�র ভিতদর কর িসভজে 
আদি কসখাদন এখদনা অদন� কলা� রাদছে।"

– করাভহঙ্া কবেছোদসবী

িসভজদে নািাদজর কনতৃবে কেযার পাোপাভে 
ইিািরা সািাভজ� েরূবে বজায রাখা, বার বার 
হাত কধাযা আর িাস্ক পডার ব্াপাদরও তে্ 
জানাদছেন এবং কলাদ�র হা াভচ বা �াভে হদল 
বাভডর বাইদর না রাওযার পরািে্ ভেদছেন। রভেও 

এই ইিািদের সংখ্া খবু কবভে নয: কবভেরিাগ 
ইিাি এখদনা �দরানা িাইরাস কেদ� রক্া কপদত 
ভনযভিত নািাজ আর ক�ারান হাভেস পডার 
উপদেে ভেদছেন।

 ইিাি বদলদিন কর রাই কহা� না ক�ন, 
ভেদন পাাচ বার নািাজ পডদত হদব। ইিাি 
এ�োও বদলদিন কর ক�াভিড আল্াহর 
অভিোপ আর আিাদের এ�িাত্র উপায হল 
রক্া কপদত আল্াহর �াদি প্াে্না �রা।"

– পরুুষ, ৩৮, �্াপে ১ই।

�ভিউভনটির কবেছোদসবীদের িদত ক�াভিড-১৯ 
সপেভ�্ত তে্ প্চাদরর কক্দত্র িাঝীদের কতিন 
ক�ানও িূভি�া কনই। ভ�ন্তু সম্প্রোদযর িানুষ অন্ 
�ো বদলদিন, তারা জাভনদযদিন কর িাঝীরাই 
স�লদ� বাংলাদেে সর�াদরর ভনযি�ানুন কিদন 
চলদত বলদিন এবং ভবভিন্ন এনভজও-র প্চাভরত 
পরািে্ অনুসরে �রদত বলদিন।

 িাঝী স�লদ� সর�াদরর ভনযি কিদন 
চলদত আর এনভজও'রা �্াদপে কর তে্ 
প্চার �দরদি তা অনুসরে �রদত বলদিন, 
করিন হাত কধাযা এবং এদ� অদন্র সাদে 
অন্ত ৩ ভিটার েরূবে বজায রাখা। �াদরা 
ক�াভিড-১৯ এর লক্ে কেখা ভেদল �্াদপের 
বোস্্ ক�দ্রের ডাক্াদরর �াদি রাওযা। 
এিাডাও িানুষদ� কবভে কঘারাদেরা �রদত 
বারে �রা হদযদি।"

– পরুুষ, ২২, �্াপে ১ই

বোস্্দসবা ভনদয ভ্ান্ ধারো এবং 
�্াদপে �ির্ত এনভজও �িমীদের ভঘদর 
কনভতবাচ� িদনািাব কেখা ভেদছে।

অন্যান্ গুজব
�্াদপের বহু বাভসন্াই এখদনা িদন �দরন কর �দরানা িাইরাদস 
আক্রান্ হদল এবং ভচভ�ৎসার জন্ বোস্্ ক�দ্রে কগদল তাদের 
কিদর কেলা হদব, গুভল �রা হদব বা ভবষ খাওযাদনা হদব। িানুষ 
জাভনদযদিন কর তারা শুদনদিন কর লক্েসহ (�াভে ও হা াভচ) 
ভ�িু িানুষদ� ভবষ ভেদয কিদর কেলা হদযদি। ভ�িু িানুষ আরও 
বদলদিন কর করদহতু এই করাদগর ক�ানও ভচভ�ৎসা কনই তাই, তাদের 
ভববোস এই করাগ ভনদয বোস্্ ক�দ্রে কগদল তাদের �্াদপের বাইদর 
ভনদয ভগদয গুভল �দর কিদর কেলা হদব। ভ�িু িানুদষর ধারো কর 
এনভজও'রা আইদসাদলেন ক�্রে ততভর �রার পভর�ল্পনা �রদি 
করখাদন গুভল �রার আদগ িানুষদ� আটদ� রাখা হদব।

ক�উ ক�উ িদন �রদিন কর এনভজও �িমীরাই ক�াভিড-১৯ 
িডাদছেন। করদহতু এনভজও �িমীদের �ি্সদূত্র �্াদপের িদধ্ 
কঘারাদেরা �রদত হয, তাই অদনদ�ই িদন �রদিন কর তারাই 
�্াদপে িাইরাস বদয ভনদয আসদিন। ক�উ ক�উ বোস্্ �িমী এবং 
করৌন ও প্জনন বোস্্ প্চারো �িমীদের বাভডদত আসদত বারে 
�দরদিন �ারে তাদের িদন হদছে এই �িমীরাই হযত িাইরাস 
বহন �রদিন। এিাডাও ভ�িু িানুষ ভববোস �দরন কর �্াদপের 
ভন�দট বসবাস�ারী স্ানীয বাংলাদেেীরাই এই করাগ িডাদনার 
জন্ োযী।
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ভবভবভস ভিভডযা অ্া�েন এবং ট্ান্সদলটস্ উইোউট বড্াস্ ভিভলত িাদব করাভহঙ্া সং�দট ক্ভতগ্রস্ 
জনসাধারদের �াি কেদ� িতািত সংগ্রহ �রা এবং কসগুদলা সং�ভলত �রার �াজ �রদি। এই 
সংভক্প্ প্ভতদবেনটির উদদেে্ হল ভবভিন্ন ভবিাগগুদলাদ� করাভহঙ্া এবং আ্যোতা (বাংলাদেেী) 
সম্প্রোদযর কেদ� পাওযা ভবভিন্ন িতািদতর এ�টি সংভক্প্ ভববরে কেওযা, রাদত তারা জনদগাষ্ঠীগুদলার 
চাভহো এবং পিন্-অপিদন্র ভবষযটি ভবদবচনা �দর ত্রাদের �াজ আরও িাদলািাদব পভর�ল্পনা 
এবং বাস্বাযন �রদত পাদর।

এই �াজটির জন্ অে্ সরবরাহ �দরদি ই.ইউ ভহউি্াভনদটভরযান এইড এবং ইউদ� ভডপাট্দিন্ ের 
ইন্ারন্ােনাল কডদিলপদিন্।

‘রা জানা জরুভর’ সপেদ�্ আপনার করদ�াদনা িন্ব্, প্শ্ন অেবা িতািত, info@cxbfeedback.org 
ঠি�ানায ইদিইল �দর জানাদত পাদরন।

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

�োঝীবের মকোভিড–১৯ সম্পবককে  আরও তথ্য জোনোবনো প্রব়োজন
বাংলাদেদের করাভহঙ্া েরোেমীরা ক�াভিড-১৯ সপেদ�্ আরও তে্ 
জানদত চাইদিন ভ�ন্তু �্াদপে এই ব্াপাদর তে্ পাওযা সহজ নয। 
ইন্ারদনট ও ভিভডযার িাধ্দি খবর প্াভপ্র কতিন সদুরাগ না ো�ায 
িানুষ িাইরাস সপেদ�্ তদে্র জন্ অন্ান্ সদূত্রর কখাাজ �রদিন, 
করিন সম্প্রোদযর কনতাগে। করাভহঙ্ারা িাঝীদ� সম্ান �দরন 
আর তারাই সাধারেত সম্প্রোদযর িানুদষর �াদি করাভহঙ্া িাষায 
গুরুবেপে্ূ তে্ কপৌঁদি কেন, করিন বাংলাদেে �ত্ৃপদক্র পক্ কেদ� 
বাত্া ও সংবাে। ক�াভিড-১৯ সপেদ�্ �্াদপে ভবভিন্ন খবরাখবর 
গুজব িডাদত ো�ায, িানুষ এই িহািারী সপেদ�্ আরও তে্ 
জানদত িাঝীদের বোরস্ হদছেন। ভ�ন্তু িাঝীদেরও আরও তে্ 
প্দযাজন।

করাভিঙ্ারা ক�াভিড-১৯ এর ব্যাপাদর উভবিগ্ন

ক�াভিড-১৯ সপেদ�্ তে্ জানার জন্ সম্প্রোদযর িানুষ িাঝীদের 
�াদি রাদছেন বহু করাভহঙ্াই িয পাদছেন কর ক�াভিড-১৯ এ 
আক্রান্ হদল তাদের কজারপবূ্� ভিযানিাদর কেরত পাোদনা হদব। 
এই আেং�া �্াদপে উদত্তজনা ততভর �দরদি, �ারে িানুষ িয 
পাদছেন কর ভিযানিাদর কেরত কগদল তারা ভচভ�ৎসা পাদবন না। 
সাক্াৎ�াদর িাঝীরা উদল্খ �দরদিন কর করাভহঙ্ারা ভনযভিত তাদের 
�াদি িহািারী ভনদয উদবেগ প্�াে �রদিন এবং পরািে্ ও আরও 
তে্ জানদত চাইদিন। সম্প্রোদযর িানুষজন �ীিাদব করাগ কেদ� 
সরুভক্ত ো�া রায, �্াদপে িাইরাদসর সংক্রিে িডাদল ভ� হদব 
এবং তারা ক�াো কেদ� আরও তে্ পাদবন তা জানদত উৎস�ু। 
ভ�ন্তু িাঝীরা ততটু�ুই জানাদত পাদরন রতটু�ু তারা ভনদজরা 
জাদনন।

মাঝীদের �াদে ক�াভিড-১৯ 
সম্পদ�কে  সীভমত তথ্য রদ়দে

সাক্াৎ�াদর পাাচ জন িাঝীই বদলদিন কর তারা ভসআইভস, 
বাংলাদেে সর�াদরর �ি্�ত্া, এনভজও ও করভডও সম্প্রচার কেদ� 
ক�াভিড-১৯ সপেদ�্ খবরাখবর কপদযদিন। রভেও তারা জাদনন কর 
এই িাইরাস �তটা িারাত্ম� এবং সারা ভবদবে �তটা ব্াপ�িাদব 
িভডদয পদডদি, ভ�ন্তু �ক্সবাজার ও বাংলাদেদের অন্ান্ জাযগায 
িাইরাদসর �তটা প্ােি্ুাব ঘদটদি কসই ব্াপাদর তাদের �াদি 
কতিন তে্ কনই। সাক্াৎ�াদর কেখা কগদি কর স�ল িাঝীই এই 
িাইরাস সপেদ�্ কিাটািটুি জাদনন। তারা বারবার হাত কধাযা এবং 
সািাভজ� েরূবে বজায রাখার প্দযাজনীযতা সপেদ�্ সদচতন। 
ভ�ন্তু িানুষ বদলদিন কর িাঝীদের �াদি পরািে্ ভনদত কগদল তারা 
শুধুিাত্র সািাভজ� েরূবে ও পভরছেন্নতার ব্াপাদর সাধারে তে্ই 
ভেদত পাদরন।

ভতনজন িাঝী সহদজই িাইরাস িভডদয পডার ব্াপাদর েকিা প্�াে 
�দরদিন �ারে এই করাদগর ক�ানও টি�া বা ওষধু কনই। �ক্সবাজার 
কজলার অন্ান্ স্াদনও ক�াভিড-১৯ করাগী সনাক্ �রা হদযদি তা 
পাাচ জদনর িদধ্ িাত্র েইু জন িাঝী জানদলও, স�দলই এটা জাদনন 
কর বাংলাদেদের অন্ান্ জাযগায ও অন্ান্ কেদে সংক্রিে ও িতুৃ্ 
ঘটদি। িাঝীরা োবী �দরদিন কর ক�াভিড-১৯ সপেদ�্ অজ্ঞতার 
িলূ �ারে হল �্াদপে ইন্ারদনট না ো�া।

করাভিঙ্ারা িীত এবং আরও তথ্য জানদত আগ্রিী

এ�জন িাঝী বদলদিন কর করদহতু ভতভন ও তার সম্প্রোয আল্াহর 
ওপর ভববোস রাদখন তাই তাদের িয পাওযার ক�ানও �ারে কনই। 
ভ�ন্তু অন্ চার জন িাঝী জাভনদযদিন কর তারা ভনদজরা এবং 
তাদের সম্প্রোয িীত কর িাইরাস �্াদপে িভডদয পডদল ভ� হদব। 
ভসআইভস, এনভজও ও বাংলাদেে �ত্ৃপক্ ভ�িুটা তে্ ভেদযদিন 
এবং িাঝীরা করাভহঙ্াদের কসই বাত্াগুভল জাভনদযদিন। ভ�ন্তু িাঝীরা 
বদলদিন কর তারা কসই সতূ্রগুদলা কেদ� ভনযভিত তে্ পাদছেন না 
আর কর তে্ কপদযদিন তা কবভেরিাগই করাগ প্ভতদরাদধর সাধারে 
ভনদে্েনা। স�ল িাঝী জাভনদযদিন কর বাংলাদেে �ত্ৃপদক্র সাদে 
করাগাদরাদগর কক্দত্র তারা িাষাগত বাধার সম্ুখীন হদযদিন।

িাঝীদের �াদি তাদের ভনদজর িাষায ক�াভিড-১৯ সপেদ�্ 
পিষ্ট, সঠি� ও সহজদবাধ্ তে্ কপৌঁদি কেযা অত্ন্ জরুভর। তে্ 
প্াভপ্র সদুরাদগর অিাব �্াদপের বাভসন্াদের িদধ্ আতকি ততভর 
�রদি এবং গুজব ও িুল তে্ িভডদয পডা ও িানুদষর তা ভববোস 
�রার সদুরাগ ততভর �দর ভেদছে। িানুদষর িীভত েরূ �রদত এবং 
�্াদপের বাভসন্াদের ক�াভিড-১৯ এর জন্ প্স্তুত রাখদত িাঝী 
ও সম্প্রোদযর অন্ান্ ভববোসদরাগ্ সেস্ ও কনতাদের তে্ ভেদত 
হদব রাদত তারা িানুদষর প্দশ্নর জবাব এবং তাদের উদবেদগ সাডা 
ভেদত পাদরন।
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