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সতূ্র: ৩৯টি ফ�োকোস গ্রুপ আল�োচনোর মোধ্যলম কলরোনোভোইরোস 
বো ফকোভভড-১৯ পরীক্ো সম্পলককে  সম্প্রদোল়ের ফনতৃবনৃ্দ এবং 
অন্যোন্য শরণোর্থীলদর (পরুুষ, নোরী, বো�ক, বোভ�কো) ধোরণো 
সংগহৃীত হল়েলে। অ্যোকশন এইড বোং�োলদশ, ব্্যোক, টিএআই 
ও ইউএনএইচভসআর ২৪ফশ জনু ফর্লক ৩০ ফশ জলুনর মলধ্য 
ভনম্নভ�ভিত ক্যোম্পগুল�োলত এই আল�োচনোগুল�ো সম্পন্ন কলরলে: 
ক্যোম্প ১ই, ২ডভলিউ, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, 
২০ এক্সলেনশন, ২২, ২৬, ২৭, কুতুপো�ং ফরোভহঙ্ো ক্যোম্প এবং 
ন়েোপোডো ফরোভহঙ্ো ক্যোম্প। এই ৩৯টি ফ�োকোস দ� আল�োচনো়ে 
অংশগ্রহণকোরীলদর সংি্যো ৩৮১ (২২৯ জন পরুুষ এবং ১৫২ জন 
নোরী)। ফেলহতু ফ�োকোস দ� আল�োচনোগুল�োলত ম�ূত সম্প্রদোল়ের 
ফনতৃবনৃ্দ এবং মোভিলদর অন্তভুকে ক্ত করো হল়েলে তোই, সমস্যোগুল�ো 
আরও ভোল�োভোলব ফবোিোর জন্য ভবভবভস ভমভড়েো অ্যোকশন ভবভভন্ন 
ক্যোম্প ফর্লক শরণোর্থীলদর সোলর্ কর্ো বল�লে। ৯ ও ১০ই আগস্ট 
আমরো ক্যোম্প ১৩, ১৯ ও ২৪ ফর্লক ে়েটি ফেভ�ল�োন সোক্োৎকোর 
গ্রহণ কলরভে, এলদর মলধ্য ভতন জন পরুুষ এবং বোভক ভতন জন 
ফরোভহঙ্ো নোরী।

কর�োনোভোই�োস প�ীক্ো� ব্োপোর� 
র�োহিঙ্ো জনর�োষ্ঠী� প�োমর্শ

হিহকৎসো� রির়ে প্রহির�োধ উত্তম: প�ীক্ো সম্পরক্শ  পহ�ষ্ো� ধো�ণো এবং এরক্ররে সিো়েিো প্রদোন

ফ�োকোস দ� আল�োচনো (ম�ূত সম্প্রদোল়ের ফনতৃবৃন্দলক ভনল়ে) 
এবং ফরোভহঙ্ো জনলগোষ্ঠীর সদস্যলদর সোলর্ একক সোক্োৎকোর 
উভ়ে ফর্লকই জোনো েো়ে ফে, মোনুষ মলন কলর ফে কলরোনোভোইরোস বো 
ফকোভভড-১৯ সম্পলককে  তোলদর েলর্ষ্ট সলচতনতো রল়েলে। এর মলধ্য 
রল়েলে – পরীক্ো প্রভরি়েো সম্পলককে  ধোরণো, অর্কেোৎ ফকোর্ো়ে পরীক্ো 
করো েো়ে এবং ফকোভভড-১৯ এর জন্য পরীক্ো করো ফকন গুরুত্বপণূকে 
এ ধরলনর ভবষ়ে। এেোডোও এ ফরোলগর উপসগকে, কোরও মলধ্য 
উপসগকে ফদিো ভদল� বো কলরোনোভোইরোস শনোক্ত হল� করণী়ে এবং 
ফকোভভড-১৯ প্রভতলরোধম�ূক অন্যোন্য ভবষ়ে সম্পলককে  মোনুলষর মলধ্য 
ভোল�ো সলচতনতো রল়েলে বল� তোরো জোভনল়েলেন। তা োরো জোনোন 
ফে, এই ভবষ়েগুল�ো তোরো ফজলনলেন ভবভভন্ন সলচতনতোম�ূক 
সভো ফর্লক, ফরভডও শুলন, মোইলকর ফ�োষণো ফর্লক এবং এনভজও 
ফবেচ্োলসবীলদর কোে ফর্লক। ফরোভহঙ্ো জনলগোষ্ঠীর পরুুষলদর কোে 
ফর্লক জোনো েো়ে ফে, তোরো ফবভশরভোগ তর্্য ফপল়েলেন মসভজলদর 
ইমোমলদর কোে ফর্লক অর্বো ভবভভন্ন মোনভবক সহো়েতো সংস্ো কতৃকে ক 
আল়েোভজত সভো ফর্লক। তা োরো আরও জোনোন ফে ফমোবোইল� ফ�োন 
করোর সম়ে ফকোভভড-১৯ সংরিোন্ত তর্্য ফশোনো েো়ে েো তোলদর কোলজ 
এলসলে বল� তা োরো মলন কলরন। নোরীরো অভধকোংশ তর্্য তা োলদর 
বেোমীলদর কোলে ফর্লক ফপল়েলেন বল� জোভনল়েলেন। অভধকোংশ 
মোনুষ মলন কলরন ফে, জীবন বাোচোলত এবং সংরিমণ প্রভতলরোধ 
করোর জন্য ফকোভভড-১৯ এর পরীক্ো করো গুরুত্বপণূকে। তা োরো আরও 

জোনোন ফে, ফকোভভড-১৯ ভনল়ে তা োরো ভীত নন এবং েভদ 
সবোই ভন়েম ফমলন চল� তোহল� ভনরোপদ র্োকো সম্ভব।

সম্প্রদোল়ের ফনতৃবৃন্দ এবং ফরোভহঙ্ো জনলগোষ্ঠী ফর্লক অংশ 
ফনও়েো অন্যোন্য অংশগ্রহণকোরীলদর সকল�ই জোভনল়েলেন 
ফে, তোরো মলন কলরন কলরোনোভোইরোস দ্রুত েভডল়ে পলড বল� 
ফকোভভড-১৯ পরীক্ো করো গুরুত্বপণূকে। ফেলহতু তোরো জোলনন ফে 
এ ফরোগটি সংরিোমক এবং সহলজই এক ব্যভক্তর কোলে ফর্লক 
অন্য ব্যভক্তর কোলে ফরোগটি েডোলত পোলর তোই তোরো পরীক্ো করো 
গুরুত্বপণূকে বল� মলন কলরন। তোরো মলন কলরন কলরোনো়ে আরিোন্ত 
হও়েোর পলরও েভদ ফকোন ব্যভক্তর কলরোনো পরীক্ো নো করো হ়ে তোহল� 
উক্ত ব্যভক্ত আরও অলনক ফবভশ সংি্যক মোনুষলক আরিোন্ত করলত 
পোলরন। েভদ ফকোন ব্যভক্ত আরিোন্ত হও়েোর সোলর্ সোলর্ই শনোক্ত নো 
হন ফসেো ক্যোম্প এবং পলুরো জনলগোষ্ঠীর জন্য অত্যন্ত ভবপদজনক 
হলত পোলর। তোরো আরও জোনোন ফে, কলরোনোভোইরোস পরীক্ো নো 
করো হল� আরিোন্ত মোনুষলক ভবভচ্ন্ন করো েো়ে নো; পরীক্োর মোধ্যলমই 
আমরো জোনলত পোভর ফকোন ব্যভক্ত কলরোনোভোইরোলস আরিোন্ত ভক 
নো। অভধকোংশ ব্যভক্তই মলন কলরন ফে, উপসগকে ফদিো ফদও়েোর 
সোলর্ সোলর্ই উক্ত ব্যভক্তর কলরোনো পরীক্ো করো উভচত। এভোলবই 
ভনলজলদর ও সম্প্রদোল়ের মলধ্য ফকোভভড-১৯ এর েভডল়ে পডো ফরোধ 
করো সম্ভব। েভদও ফ�োকোস দ� আল�োচনো়ে অংশগ্রহণকোরীলদর 
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একটি কু্দ্র অংশ মলন কলর ফে, ৩-৫ ভদন ধলর উপসগকে ভবদ্যমোন 
র্োকল� �ুস�ুলসর পরীক্োর সোলর্ (ভনউলমোভন়েো পরীক্ো) একসোলর্ 
ফকোভভড-১৯ এর পরীক্ো করো উভচত। ফে উপসগকেগুল�ো ফদিো ভদল� 
পরীক্ো করোলত হলব বল� তোরো মলন কলরন তোর মলধ্য রল়েলে জ্বর, 
দবুকে�তো, ঠোণ্ো�োগো, অভতভরক্ত কোভশ, হা োভচ, সভদকে , শ্োসকষ্ট, তীব্ গ�ো 
ব্যর্ো, শ্োসতল্রের ভবভভন্ন সমস্যো, ঘ্োণ বো বেোদ নো পোও়েো (ভবলশষ 
কলর মোে বো মোংস িোও়েোর সম়ে)। ফ�োকোস দ� আল�োচনো়ে অংশ 
ফনও়েো ব্যভক্তলদর মলধ্য িবু অল্প সংি্যক ব্যভক্ত জোনোন ফে তোরো মলন 
কলরন ফচোলির সমস্যোও ফকোভভড-১৯ এর একটি উপসগকে।

ফ�োকোস দ� আল�োচনো়ে অংশ ফনও়েো ব্যভক্তলদর ফকউ ফকউ ভভন্ন 
ভকেু কোরলণও ফকোভভড-১৯ পরীক্ো করো গুরুত্বপণূকে বল� মলন কলরন। 
তোরো উললেি কলরন ফে অলনলকই ফকোভভড-১৯ এ আরিোন্ত হল়েলেন 
সলন্দহ ফর্লক মোনভসক চোলপ ফভোলগন, পরীক্ো করোর মোধ্যলম মোনুষ 
এ ধরলনর চোপ ফর্লক মভুক্ত পোলব। ফকউ ফকউ আবোর ফকোভভড-১৯ 
এ আরিোন্ত ব্যভক্তর সংস্পলশকে এসলেন ভক নো এ ধরলনর সলন্দহ ভনল়ে 
উভবিগ্ন র্োলকন, পরীক্ো করল� এ ধরলনর উলবিগ �ো�ব হলব।

ফ�োকোস দ� আল�োচনো এবং একক সোক্োৎকোর ফর্লক আরও 
ফবোিো েো়ে ফে, ভচভকৎসো এবং এ ভোইরোলস আরিোন্ত ব্যভক্তলদর েত্ন 
ভবষল়ে সকল�র েলর্ষ্ট জ্োন রল়েলে। ফরোভহঙ্ো জনলগোষ্ঠীর সদস্যরো 
ব্যোি্যো কলরন ফে, পরীক্োর �� জোনোর পলর তোরো ফস অনুেো়েী 
ব্যবস্ো ভনলত পোরলবন ফেমন – ফরোগীলক ১৪ ভদলনর জন্য ভবভচ্ন্ন 
করো, ভচভকৎসো শুরু করো এবং সোমোভজক দরূত্ব ফমলন চ�ো েোলত 
ক্যোলম্পর অন্যরো আরিোন্ত নো হ়ে। তোরো জোলনন ফে, এিন পেকেন্ত 
ফকোভভড-১৯ এর জন্য ফকোলনো ওষধু বো টিকো আভবষ্কৃ ত হ়ে ভন; 
তোলদর ফকউ ফকউ বল�ন ফে ফেলহতু ফকোভভড-১৯ একটি প্রোণ�োতী 
ফরোগ ফেিোলন সরোসভর �ুস�ুস ক্ভতগ্রস্ত হ়ে তোই আরিোন্ত ব্যভক্তলদর 
সহো়েতো করো গুরুত্বপণূকে।

পরীক্ো প্রভরি়েো সম্পলককে  মোনুলষর ধোরণো ফস তু�নো়ে ভমশ্র। ফ�োকোস 
দ� আল�োচনো়ে অংশ ফনও়েো অভধকোংশ ফরোভহঙ্োরো মলন কলরন 
ফে ফকোভভড-১৯ পরীক্োর জন্য রলক্তর নমনুো ভদলত হ়ে; একটি 
আল�োচনো ফর্লক জোনো েো়ে তোলদর ক্যোলম্প ফকোলনো পরীক্োর ব্যবস্ো 
ফনই এবং ক্যোলম্পর বোইলর ফকব�মোত্র ভবলশষোভ়েত হোসপোতোল�ই এ 
পরীক্ো করো সম্ভব। তোরো মলন কলরন আরও ফবভশ পরীক্ো হও়েো 
উভচত এবং দক্ ফ�োকলদর বিোরো পরীক্ো করো উভচত। অন্য একটি 
আল�োচনো়ে অংশগ্রহণকোরীরো জোনোন ফে েিনই উপসগকে ফদিো ভদক 
নো ফকলনো, কলরোনোভোইরোস পরীক্ো করো হলব এ ভসদ্োন্ত ফনও়েোর 
সোলর্ সোলর্ েত দ্রুত সম্ভব নমনুো সংগ্রহ করলত হ়ে।

রকোহভড-১৯ প�ীক্ো� রক্ররে বোধোসমিূ

ফ�োকোস দ� আল�োচনো়ে অংশগ্রহণকোরীরো উললেি কলরন ফে ফবশ 
ভকেু কোরলণ ভকেু মোনুলষর মলধ্য ফকোভভড-১৯ পরীক্ো করো ভনল়ে 
ভীভত রল়েলে। তোরো বল�ন ফে, েভদ পরীক্ো়ে কোরও কলরোনোভোইরোস 
পভজটিভ শনোক্ত হ়ে তোহল� তোলক পভরবোর ও বনু্-বোন্বলদর কোে 
ফর্লক দী�কে ভদন ভবভচ্ন্ন র্োকলত হলব বল� এ ভনল়ে মোনুলষর মলধ্য 
ভীভত রল়েলে। ফ�োকোস দ� আল�োচনো়ে অংশগ্রহণকোরীলদর মলধ্য 
অল্প সংি্যক ব্যভক্ত বল�ন ফে, কলরোনোভোইরোস পভজটিভ শনোক্ত হল� 
ডোক্তোর ও নোসকেরো আরিোন্ত ব্যভক্তলক ফগোপলন ভবষ প্রল়েোগ কলর হত্যো 
করলব এ ভনল়ে এিলনো ভকেু মোনুলষর মলধ্য উলবিগ রল়েলে। একক 
সোক্োৎকোর ফর্লক জোনো েো়ে ফে, েভদ তোরো পরীক্ো করোলত েো়ে 
তোহল� তোলদর গুভ� কলর হত্যো করো হলব এিলনো মোনুলষর মলধ্য এ 
ধোরণো রল়েলে। িবু অল্প সংি্যক মোনুষ বল�লেন ফে, ফকোভভড-১৯ 
পভজটিভ শনোক্ত হও়েো ব্যভক্তলদর সোলর্ অমোনভবক আচরণ করো 
এবং ভবভচ্ন্ন রোিো ভনল়ে তোরো উভবিগ্ন।

পভরবোর ফর্লক ভবভচ্ন্ন হও়েো এবং অন্যলদর সোলর্ ফম�োলমশো করলত 
নো পোরো ভনল়ে উলবিলগর চোইলত বড ভবষ়ে, ফকোলনো ফকোলনো ফরোভহঙ্ো 
মলন কলরন ফে েভদ তোলদর ফকোভভড-১৯ হল়েলে জোনো েো়ে তোহল� 
তোলদর সোমোভজক মেকেোদো নষ্ট হলব। ফ�োকোস দ� আল�োচনো়ে 
অংশগ্রহণকোরীলদর ফকউ ফকউ শুলনলেন ফে ক্যোলম্প ভকেু মোনষু 
ভবশ্োস কলর ফে ফকোভভড-১৯ ফকোলনো ফরোগ ন়ে বরং এটি একটি 
অভভশোপ, অন্যভদলক অন্যরো মলন কলর ফে এ ভোইরোসটি একটি 
কুসংস্োর মোত্র। ফকউ ফকউ বল�লেন ফে, েভদ তোরো ফকোভভড-১৯ এ 
আরিোন্ত হল়েলেন শনোক্ত হ়ে তোহল� তোলদর আশঙ্ো রল়েলে ফে তোরো 
সোমোভজকভোলব ফহ়ে প্রভতপন্ন হলবন এবং ববষলম্যর ভশকোর হলবন, এ 
কোরলণ তোরো পরীক্ো নো করোর ফচষ্টো কলরন। অন্যরো বল�ন ফে তোরো 
িোরোপ সংবোদ শুনলত ভ়ে পোন, আরিোন্ত হল়েলেন এ িবর শুনল� 
হ়েলতো তোরো আর কিলনোই এ ফরোগ ফর্লক ফসলর উঠলবন নো।

ফকোভভড-১৯ এর পরীক্ো গ্রহলণর প্রভরি়েো ভনল়েও স্পষ্ট উলবিগ 
রল়েলে। ফ�োকোস দ� আল�োচনো়ে অংশ ফনও়েো ভকেু মোনুষ বল�লেন 
ফে তোরো শুলনলেন নমনুো সংগ্রলহর সম়ে নমনুো প্রদোনকোরী বোলজ ভোলব 
আহত হলত পোলরন এবং এ কোরলণ তোলদর উলবিগ রল়েলে ফে পরীক্ো 
করলত ফগল� তোরো শোরীভরকভোলব কষ্ট পোলবন। ফকউ ফকউ বল�লেন 
ফে তোরো পরীক্োর িরচ ভনল়ে উভবিগ্ন এবং ফকউ ফকউ বল�লেন তোরো 
পরীক্োর জন্য দী�কে সোভরলত অলপক্ো করো ভনল়ে উভবিগ্ন। ভকেু মোনলুষর 
মলধ্য এমন উলবিগ রল়েলে ফে, সোধোরণ ফমৌসভুম জ্বর হও়েোর পলরও 
ডোক্তোররো তোলদর ফকোভভড-১৯ এ আরিোন্ত ফরোগী ভহলসলব ভচভকৎসো 
করলবন।

র�োহিঙ্োরদ� কোছ রেরক পোও়েো প�োমর্শসমিূ

ফ�োকোস দ� আল�োচনো এবং একক সোক্োৎকোর উভ়ে 
আল�োচনোলতই, ফরোভহঙ্োরো সঠিক তলর্্যর ওপর এবং সঠিক তর্্য ফে 
মোনলুষর জীবনো রক্ো করলত পোলর ফস ভবষল়ের ওপর গুরুত্ব ভদল়েলেন। 
তোরো মলন কলরন ফে প্রভতটি উপসগকে সম্পলককে  তর্্য েোডোও ফরোগটি 
কতেো গুরুতর, পরীক্োর পদ্ভত ভক, এবং ভকভোলব পরীক্ো করো হ়ে 
ফস সংরিোন্ত ভু� ধোরণো গুভ� দরূ করোর জন্য স্পষ্ট তর্্য প্রদোন করো 
উভচত। ভকেু মোনষু মলন কলর ফে পরীক্ো ভবষ়েক ফকব�মোত্র সঠিক 
তর্্যই প্রচোর করো উভচত এবং সম্ভব হল� ভু� তর্্যগুল�োও উললেি 
করো উভচত েোলত ভু� ধোরণোগুল�ো শুধলর ফনও়েো েো়ে।

 ক্যোলম্প এরকম একটি গুজব েভডল়েলে ফে েভদ ফকোলনো 
ব্যভক্ত কলরোনোভোইরোলস আরিোন্ত হন, তলব তোলক গুভ� কলর হত্যো 
করো হলব। এ কোরলণ মোনষু পরীক্ো করো ফর্লক ভবরত র্োলক। 
েভদ এ ভবষ়েটি [অর্কেোৎ এই গুজবটি] স্পষ্ট কলর ব্যোি্যো করো 
হ়ে, তোহল� সকল�ই পরীক্ো করোলব।”

– পরুুষ, ২৬, ক্যোম্প ১৯, 
ভবভবভস ভমভড়েো অ্যোকশন কতৃকে ক গৃহীত ফেভ�ল�োন সোক্োৎকোর

ফ�োকোস দ� আল�োচনো এবং একক সোক্োৎকোলর অংশগ্রহণকোরীলদর 
সকল�ই এেোডোও মলন কলরন ফে সরুক্োম�ূক তর্্য ফেমন – মোস্ 
পভরধোন করো, স্যোভনেোইজোর ভদল়ে হোত জীবোণমুকু্ত করো ও হোত ফধো়েো 
এবং সোমোভজক দরূত্ব বজো়ে রোিোর মলতো তর্্য প্রদোন গুরুত্বপণূকে। 
তোরো মলন কলর ফে প্রলত্যকটি মোনলুষর কোলে ের্োের্ তর্্য ফপৌলঁে 
ফদও়েোর জন্য উলদ্যোগ ভনলত হলব এবং ফকোভভড-১৯ ভবষল়ে মোনলুষর 
মলধ্য সলচতনতো বভৃদ্র এটিই একমোত্র উপো়ে।

ফ�োকোস দ� আল�োচনো়ে অংশগ্রহণকোরীরো (ম�ূত সম্প্রদোল়ের 
ফনতৃবনৃ্দ) মলন কলরন ফে ফকোভভড-১৯ ভবষ়েক সোধোরণ তর্্যসহ 
পরীক্ো সংরিোন্ত সক� তর্্য ভবশ্ বেোস্্য সংস্ো ফর্লক প্রচোর করো 
উভচত, কোরণ তোরো মলন কলরন ফকোভভড-১৯ ভবষ়েক সক� তর্্য 
সম্পলককে  ভবশ্ বেোস্্য সংস্ো সবলচল়ে ভোল�ো জোলন। কভমউভনটির 
ফনতৃবনৃ্দ েোডো অন্যোন্য অংশগ্রহণকোরীরো বল�ন ফে, এনভজওগুল�ো 
তর্্য পোও়েোর একটি গুরুত্বপণূকে উৎস ভকন্তু তোরো এ ব্যোপোলর ভবলশষ 
ফকোলনো সংস্োর প্রভত তোলদর আস্ো ফবভশ রল়েলে এমন ফকোলনো নোম 
উললেি কলর ভন। ফ�োকোস দ� আল�োচনো়ে অংশগ্রহণকোরীলদর মলধ্য 
ভকেু মোনষু বল�লেন ফে, ভবশ্ বেোস্্য সংস্োর উভচত অন্যোন্য সংস্োগুভ� 
কতৃকে ক প্রচোভরত তর্্যগুল�োর সত্যতো ও ের্োর্কেতো েোচোই করো।
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ভবভবভস ভমভড়েো অ্যোকশন এবং ট্োন্সল�েসকে উইদোউে বডকে োসকে ভমভ�ত ভোলব ফরোভহঙ্ো সংকলে ক্ভতগ্রস্ত 
জনসোধোরলণর কোে ফর্লক মতোমত সংগ্রহ করো এবং ফসগুল�ো সংকভ�ত করোর কোজ করলে। এই 
সংভক্প্ত প্রভতলবদনটির উলদেশ্য হ� ভবভভন্ন ভবভোগগুল�োলক ফরোভহঙ্ো এবং আশ্র়েদোতো (বোং�োলদশী) 
সম্প্রদোল়ের ফর্লক পোও়েো ভবভভন্ন মতোমলতর একটি সংভক্প্ত ভববরণ ফদও়েো, েোলত তোরো জনলগোষ্ঠীগুল�োর 
চোভহদো এবং পেন্দ-অপেলন্দর ভবষ়েটি ভবলবচনো কলর ত্রোলণর কোজ আরও ভোল�োভোলব পভরকল্পনো 
এবং বোস্তবো়েন করলত পোলর।

এই কোজটির জন্য অর্কে সরবরোহ কলরলে ই.ইউ ভহউম্যোভনলেভর়েোন এইড এবং ইউলক ভডপোেকেলমন্ট �র 
ইন্টোরন্যোশনো� ফডলভ�পলমন্ট।

‘েো জোনো জরুভর’ সম্পলককে  আপনোর ফেলকোলনো মন্তব্য, প্রশ্ন অর্বো মতোমত, info@cxbfeedback.org 
ঠিকোনো়ে ইলমই� কলর জোনোলত পোলরন।

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

ফ�োকোস দ� আল�োচনো ফর্লক আরও পরোমশকে ফদও়েো হ়ে ফে, 
হোসপোতো� ও পরীক্ো ফকন্দ্রগুল�োও পরীক্ো ভবষ়েক সঠিক 
তর্্য প্রচোর করলত পোলর; বেোস্্য ম্রেণো�়ে, ভসআইভসবনৃ্দ এবং 
এনভজওগুল�োর পোশোপোভশ কভমউভনটির ফনতৃবনৃ্দ, মোভি, ইমোম, 
লিলকর ফনতো এবং অন্যোন্য প্রভোবশো�ী ব্যভক্তবগকে সম্প্রদোল়ের 
মলধ্য সঠিক তর্্য প্রচোলর গুরুত্বপণূকে ভূভমকো পো�ন করলত পোলর। 
অপরভদলক, সরোসভর সোক্োৎকোরদোনকোরী ফরোভহঙ্োরো (ফ�োকোস দ� 
আল�োচনোর বোইলর)বল�লেন ফে তোরো মলন কলরন এনভজওগুল�োর 
উভচত সরোসভর সম্প্রদোল়ের সদস্যলদর কোলে তর্্য প্রচোর করো, এবং 
এলক্লত্র মোভি ও কভমউভনটির ফনতৃবনৃ্দলক সম্পকৃ্ত রোিো েোলত 
সম্প্রদোল়ের সক� স্তলর একই তর্্য প্রচোভরত হলত পোলর। ফ�োকোস 
দ� আল�োচনো়ে অংশগ্রহণকোরীলদর ফকউ ফকউ মলন কলরন ফে, 
সম্প্রদোল়ের ফবেচ্োলসবীলদরও উভচত বোভড বোভড ভগল়ে পরীক্ো 
সংরিোন্ত সঠিক তর্্য প্রদোলনর মোধ্যলম মোনষুলক সলচতন করো।

 েভদ এনভজওগুল�ো ক্যোলম্পর সক� মোভিলক তর্্য প্রদোন 
কলরন এবং প্রলত্যক মোভির আওতো়ে ক্যোম্পগুল�োলত কত 
মোনষু বোস কলর তো জোনো েো়ে, তোহল� মোভিরো প্রভতভদন পাোচ 
জন মোনষুলক পরীক্োর জন্য পোঠোলত পোলরন। এভোলব ক্যোলম্পর 
সক� মোনলুষর পরীক্ো সম্পন্ন করো েোলব।”

– পরুুষ, ২১, ক্যোম্প ২৪, 
ভবভবভস ভমভড়েো অ্যোকশন কতৃকে ক গহৃীত ফেভ�ল�োন সোক্োৎকোর

 েভদ তর্্য প্রচোলরর জন্য এনভজও ও সরকোর কতৃকে ক 
ফকোলনো ফকন্দ্র স্োপন করো হ়ে, তোহল� সম্প্রদোল়ের মোনুষ ফসিোন 
ফর্লক পরীক্ো সম্পলককে  সঠিক তর্্য ভনলত পোরলব।”

– নোরী, ৩৩, ক্যোম্প ২৪, 
ভবভবভস ভমভড়েো অ্যোকশন কতৃকে ক গহৃীত ফেভ�ল�োন সোক্োৎকোর

সম্প্রদোল়ের ফনতৃবৃন্দলদর ভনল়ে অনুভষ্ত ফ�োকোস দ� আল�োচনো়ে 
তর্্য প্রদোলনর সবলচল়ে উপলেোগী মোধ্যম ভহলসলব সম্প্রদোল়ের 
মোনুষলদর ভনল়ে আল়েোভজত সলচতনতোম�ূক অভধলবশন ও সভোলক 
উললেি করো হল়েলে, তোরো মলন কলরন এগুল�ো সম্প্রদোল়ের মোনষুলক 
পরীক্োর গুরুত্ব ফবোিোলনোর জন্য সবলচল়ে কোেকেকর পদ্ভত। এেোডো 
সম্প্রদোল়ের মোনুষলক ভভজ্ুয়েো� কনলেন্ট বো েভব প্রদশকেন এবং ভবশ্ 
বেোস্্য সংস্োর তর্্য ফকন্দ্রলকও সম্প্রদোল়ের ফনতৃবৃন্দ গুরুত্বপণূকে এবং 
সঠিক তর্্য প্রদোলনর ভোল�ো মোধ্যম ভহলসলব মলন কলরন। সম্প্রদোল়ের 
ফনতৃবৃলন্দর ফকউ ফকউ মলন কলরন ফে অস্ো়েী তর্্য ফকন্দ্র স্োপন এবং 
ভন়েভমত এবং �ন �ন তর্্য প্রচোর করোও পরীক্ো সংরিোন্ত ফবোধগম্যতো 
বৃভদ্র উপলেোগী পদ্ভত হলত পোলর। সম্প্রদোল়ের ফনতৃবৃন্দলদর ভনল়ে 
অনুভষ্ত দ�গত আল�োচনো়ে অংশগ্রহণকোরীরো আরও বল�ন ফে, 
েোরো সঠিক তর্্য ফপল়েলেন তোরো ভনজ ভনজ পভরবোর, বনু্বোন্ব, 
প্রভতলবশী এবং েোরো জোলনন নো তোলদর ফস ব্যোপোলর সলচতন করোর 
ফক্লত্র সোহোে্য করলত পোলর।

একক সোক্োৎকোলর, সম্প্রদোল়ের ফ�োলকর বল�লে ফে মোনভবক 
সহো়েতো সংস্োসমহূ ও সরকোলরর একসোলর্ কোজ করো উভচত এবং 
ক্যোলম্প সঠিক তর্্য প্রচোলরর জন্য অস্ো়েী তর্্য ফকন্দ্র স্োপন করো 
উভচত। সম্প্রদোল়ের ফনতৃবনৃ্দ ও সম্প্রদোল়ের সদস্যলদর সকল�ই 
বল�লে ফে ভ্োম্যমোন �োউডভস্পকোর এবং ফমগোল�োন সম্প্রদোল়ের 
মোনষুলদর মলধ্য সলচতনতো বভৃদ্লত এবং ভকভোলব ভনরোপদ র্োকলত 
হ়ে ফস ভবষ়েক তর্্য প্রচোলর গুরুত্বপণূকে ভূভমকো রোিলত পোলর।

ফ�োকোস দ� আল�োচনো়ে উললেি করো নো হল�ও, একক ভোলব 
সোক্োৎকোর প্রদোনকোরী ফরোভহঙ্োরো মোনষুলক সঠিকভোলব ভচভকৎসো 
প্রদোলনর জন্য ডোক্তোলরর প্রল়েোজলনর ওপর গুরুত্ব ভদল়েলেন। ফকউ 
ফকউ বল�লেন ফে, ডোক্তোররো সঠিকভোলব ভচভকৎসো প্রদোন করলেন 
নো। জ্বর, কোভশ বো সভদকের �ক্ণ ভনল়ে ফকোলনো ফরোগী ডোক্তোলরর কোলে 
আসল� তোলদর ভচভকৎসো নো ভদল়ে বোভড পোঠিল়ে ফদ়েো হলচ্। তোরো 
বল�লেন ফে এনভজওগুল�োর উভচত এই ডোক্তোরলদর নজরদোভর করো 
েোলত তোরো প্রলত্যকলক সঠিক ভচভকৎসো প্রদোন কলর।
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