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সতূ্র: ডিসসম্বর ২০১৯ থেসে জলুাই ২০২০ পর্যন্ত ডিডিন্ন ে্াসপে (১ই, ১িডলিউ, ২ই, ২িডলিউ, ৩, ৪, ৪ এক্সসেনশন, ৫, ৬, ৭, ৮ই, ৮িডলিউ, 
১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৫, ২৬, ২৭, েুতুপালং আরডস এিং নযাপাডা আরডস থেযার িাংলাসেশ, থিডনশ 
ডরডিউডজ োউডসিল, থসি ে্ ডিলসরেন ইন্ারন্াশনাল, সডলিাডরটি ইন্ারন্াশনাল এিং ইউএনএইিডসআর েডিউডনটির োছ থেসে 
এই িতািত সংগ্রহ েসরসছ। এই সিসয সি্যসিাে ৩৫,৪৩৮ জন তাসের িতািত প্রোন েসরসছন, রার িস্্ ৫৮ শতাংশ পরুুষ এিং ৪২ 
শতাংশ নারী। এই িতািসতর িস্্ ২ শতাংশ িানুষ িা ৬৫০ জন হাইডজন ডেে ডনসয তাসের উসবেসের েো িসলসছন। পরিততী সিসয 
ডিডিডস ডিডিযা অ্ােশন থরাডহঙ্া জনসোষ্ঠীর এই হাইডজন ডেে সংক্ান্ত সিস্া িা িতািত আসরা িাসলািাসি থিাঝার জন্ থিাে 
১২ জসনর থেডলসিান সাক্াৎোর গ্রহণ েসর। রাসের িস্্ ৫ জন থরাডহঙ্া নারী, ৫ জন থরাডহঙ্া পরুুষ এিং ২ জন ওযাশ সংক্ান্ত 
থসিাপ্রোনোরী। সাক্াৎোরগুসলা ২৯ আেস্ট থেসে ১ থসসটেম্বর ২০২০ এর িস্্ থনওযা হয।

ওযাশ সংক্ান্ত গুরুত্বপণূ্য 
শব্দ ও পডরিাষা
ডিস্াডরত তৃতীয পষৃ্ায

গুজি 
ডিসলেষণ
ডিস্াডরত িতুে্য পষৃ্ায

থরাডহঙ্া নারীসের 
আরও তে্ প্রসযাজন
ডিস্াডরত পঞ্চি পষৃ্ায

র�োহিঙ্ো ক্োম্পে পরুুষম্ে� তুলনোয় নো�ী�ো 
পহ�ষ্ো�-পহ�চ্ছন্নতো হনম্য় রেহি উম্বেগ প্রকোি 
কম্�ম্েন এেং এই উম্বেগগুম্লো মলূত সোেোন হনম্য়
েত েসযেিাস ্সর থরাডহঙ্া জনসোষ্ঠীর িানুসষরা তাসের হাইডজন 
ডেে সংক্ান্ত সিস্ার েো িারিার তুসল ্সরসছন। তসি আসের 
িাসগুসলার তুলনায পরিততী িাসগুসলাসত থোডিি-১৯ এর োরসণ 
তাসের এই সিস্া আরও থিসডসছ। িতািত থেসে পাওযা তে্ 
ডিসলেষণ েসর থেখা রায, ডিসসম্বর ২০১৯ থেসে িাি্য  ২০২০ পর্যন্ত 
িার িাসস েডিউডনটির োছ থেসে সংেৃহীত িতািসতর িাত্র ১ 
শতাংশ ডছল হাইডজন ডেে সপেডে্য ত। ডেন্তু পসরর িার িাস অে্যাৎ 
এডপ্রল থেসে জলুাই ২০২০ এ তা থিসড ো াডায ৭ শতাংসশ।

* আইএসডসডজ এর সহসরাডেতায, ওযাশ থসক্টর এিং ডিডপএইিই হাইডজন ডেে 
ডিতরসণর এেটি নূ্নতি আিডশ্ে শত্য  ডন্্যারণ েসরসছ। থসই অনুসাসর এই 
ডেেটিসত থোসসলর সািান (জনপ্রডত িাসস ২টি), লড্রি সািান (জন প্রডত িাসস 
১টি), থজডরে্ান (প্রডত েইু জসনর জন্ িছসর এে িার), িালডত (িছসর এে 
িার), অ্ালডুিডনযাসির েলডস (িছসর এে িার) এিং জে (িছসর এে িার) 
থেযা হসয োসে। https://www.humanitarianresponse.info/sites/www. 
humanitarianresponse.info/files/documents/files/200226_wash_ 
sector_hygiene_kit_minimum_requirements_final_endorsed.pdf

থোডিি-১৯ এর আসে ঠিেঠাে িসতা ডেে না থপসল িা থপসত 
সিস্া হসলই শু্ু থরাডহঙ্া েডিউডনটির িানুষজন তাসের হাইডজন 
ডেে সপেডে্য ত সিস্াগুসলা তুসল ্রসতন*। ডেছু ডেছু থক্সত্র, 
তারা অসনেডেন ্সর সািান না পাওযা িা তাসের পডরিাসরর জন্ 
রসেষ্ট পডরিাসণ সািান না পাওযার েো উসলেখ েসরসছন। তসি 
২০২০ সাসলর থিব্রুযাডর থেসে হাইডজন ডেে সপেডে্য ত েডিউডনটি 
িতািসতর থিডশরিােই সািাসনর প্রসযাজনীযতা ডনসয। থসই সাসে 
তারা থরাে েসরসছন থর, ডনডে্য ষ্ট এেো সিয ্সর তাসের অসনসে 

থোসনা সািানই পানডন। সা্ারণত, থরাডহঙ্া 
ে্াপেগুসলাসত নারীসের তুলনায পরুুষরাই খাে্, 
ত্রাণ, থশল্ার সািগ্রীর িসতা ডিডিন্ন ইসু্ সত ডনসজসের 
উসবেে থিডশ প্রোশ েসর োসেন। ডেন্তু, েডিউডনটির 
িতািত থেসে পাওযা তে্গুসলার লডজডস্টে ডরসগ্রশন 
থেসে থর ্ারণা পাওযা রায তাসত থেখা রায, পরুুষসের 
তুলনায হাইডজন ডেে সপেডে্য ত উসবেে প্রোসশর সম্ািনা 
নারীসের থক্সত্র ১.৪ গুণ থিডশ।
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িোইহিন হকম্ে থোকো হেহিন্ন সোমগ্ী� পহ�মোণ হনম্য় 
র�োহিঙ্ো িনসোধো�ণ উহবেগ্ন

থরাডহঙ্া জনসা্ারসণর সাসে আিাসের থর আসলািনাগুসলা 
হসযসছ, থসখাসন হাইডজন ডেে, ডিসশষত োপড থ্াযা ও থোসসলর 
সািান ডনসয তাসের সিস্ার েো িারিার উসঠ এসসসছ। িলূত 
থোডিি-১৯ পডরডথিডতসত ডিতরসণর ্রন ও সিসযর পডরিত্য ন এিং 
থসই সাসে জীডিোর সসুরাে েসি রাওযাসত এই সিস্াটি হসছে। 
তারা জাডনসযসছন, এখন এেটি পডরিার েসড প্রডত ডতন িাস পর 
পর এনডজওগুসলার োছ থেসে এেটি িালডতসত থিাে ৪৫টি োপড 
থ্াযা ও থোসসলর সািান পান অে্যাৎ প্রডত িাসসর জন্ তারা পান 
১৫টি সািান। রডেও থিডশরিাে িানুষই িসলসছন, থোডিি-১৯ এর 
আসে থরিন থপসতন এখসনা তারা থসই পডরিাণ সািানই পাসছেন, রা 
তাসের জন্ রসেষ্ট নয। তারা জানান, পডরষ্ার-পডরছেন্নতা িজায 
রাখসত তারা এখন থোসল ও হাত থ্াযার জন্ আসের থিসয ঘন 
ঘন সািান ি্িহার েসর োসেন। তাই তারা িসন েরসছন সািাসনর 
পডরিাসণ, ডিসশষ েসর থোসসলর সািাসনর পডরিাসণ ঘােডত রসযসছ।

 আডি ৩ িাস পর সািান থপসযডছ। ৩৫টি থোসসলর সািান 
এিং োপড োিার ১০টি সািান। এগুসলা আিার পডরিাসরর 
জন্ রসেষ্ট নয।”

– থরাডহঙ্া নারী, ২২, ে্াপে ১৪, 
ডিডিডস ডিডিযা অ্ােশন এর থনযা থিান সাক্াৎোর

থিডশরিাে থরাডহঙ্া পরুুষই িসন েসরন, হাইডজন ডেসে থর 
সািগ্রীগুসলা োসে এিং থর পডরিাসণ োসে তা অসনে পডরিাসরর 
জন্ রসেষ্ট হসলও থোসনা থোসনা পডরিাসরর জন্ তা রসেষ্ট নয। তাই 
তারা পরািশ্য থেন থর রডে প্রডতটি পডরিাসরর সেস্ সংখ্া অনুরাযী 
ডিডিন্ন সািগ্রীর পডরিাণ ডন্্যারণ ও ডিতরণ েরা হয তাহসল থসো 
আরও িাসলা হসি। এছাডা প্র্ােটিশনার িা এ ডিষযটি ডনসয োজ 
েরা ি্ডতিসের সাক্াৎোর থেসে জানা রায, ডেছু ডেছু সংথিা 
তাসের ডনজস্ব নীডতিালা অনুরাযী হাইডজন ডেসে িাডডত সািগ্রী 
সরিরাহ েসর োসে। আিার ডেছু িানুষ জাডনসযসছন, তারা েখসনা 
েখসনা িাডডত সািগ্রী ডহসসসি ডশশুসের থপাশাে, নারীসের থপাশাে, 
থরিন: থিারো এিং জতুা থপসযডছসলন।

সময়মম্তো িোইহিন আইম্েম হেত�ণ

থরাডহঙ্া ে্াসপের িানুসষরা তাসের প্রত্াডশত ও ডন্্যাডরত সিসযর 
িস্্ হাইডজন আইসেি না পাওযার ডিষসয উসবেে প্রোশ েসরসছন। 
তারা িসন েসরন, ডিতরসণর পিূ্যডন্্যাডরত সিযসিূীসত ডেছুো থেডর 
হসয রায। প্রডত েইু িা ডতন িাসস এেিার ডেে ডিতরসণর পডরিসত্য  
িানুষজন (ডিসশষত নারীরা) প্রডত িাসস এেিার হাইডজন ডেে 
থপসত আগ্রহী। েসযেজন নারী এিনোও িসলসছন থর, ঘােডত 
সািাল ডেসত তারা প্রাযই সািান েি েসর ি্িহার েসরন।

 থোডিি-১৯ পডরডথিডতসত, েসরানা িাইরাস থেসে 
িাািসত এিং স্বাথি্ডিড্ ও পডরষ্ার-পডরছেন্নতা িজায রাখসত, 
আিরা এখন আসের থিসয থিডশ সািান ি্িহার েরডছ। ডেন্তু, 
আিরা সিযিসতা সািান পাডছে না। তাই আিাসের আসরা থিডশ 
থোসসলর সািান প্রসযাজন।”

– থরাডহঙ্া পরুুষ, ৩০, ে্াপে ১৬, 
ডিডিডস ডিডিযা অ্ােশন এর থনযা থিান সাক্াৎোর

আসে থেন্দীয িাসি এেটি জাযো থেসে হাইডজন আইসেি ডিতরণ 
েরা হত। থসখাসন িানুষজন লাইন ্সর ো াডডসয আইসেিগুসলা 
সংগ্রহ েরসতা। এখন থসটি ঘসর ঘসর থপৌঁসছ থেযা হসছে।

থরাডহঙ্া ে্াসপের িানুসষরা জানান, থরসহতু লেিাউসনর োরসণ 
এনডজও েিতীরা ে্াসপে আসসছন না, তাই িত্য িাসন হাইডজন ডেসের 
ডিষসয তাসের উসবেসের েো তারা সরাসডর ত্রাণ সংথিাগুসলার োসছ 
তুসল ্ রসত পারসছন না। থরাডহঙ্া পরুুষরা িসলসছন, তারা সা্ারণত 
িাডঝসের োসছই অডিসরাে জানান িা িাডঝসে সাসে েসর সাইে 
ি্াসনজসিন্ অডিস, ডসআইডস িা এনডজও অডিসস রান। তসি 
থিডশরিাে থরাডহঙ্া নারীই িসলসছন (থোডিি-১৯ এর আসে িা 
পসরর উিয সিসযই) তারা জাসনন না থর োর োসছ তারা তাসের 
উসবেেগুসলার েো জানাসিন। এই নারীরা পরািশ্য ডেসযসছন, থোোয 
এিং েীিাসি অডিসরাে েরসত হয থসটি জানসত পারসল তাসের 
জন্ িাসলা হসতা। অন্ডেসে এেজন প্র্ােটিশনার িসলসছন, 
হাইডজন ডেে ডিষসয েডিউডনটির িানসষরা তাসের উসবেসের েো 
খিু এেো জানান না।

রকোহিড-১৯ চলোকোলীন িোইহিন আইম্েম েো 
পহ�ষ্ো�-পহ�চ্ছন্ন সোমগ্ী ক্রম্য়� সোমথথ্ হনম্য়ও উম্বেগ 
প্রকোি রপম্য়ম্ে

সাক্াৎোসর অংশ থনওযা থরাডহঙ্া িানুসষরা জাডনসযসছন, 
থোডিি-১৯ িহািারীর আসে তারা তাসের প্রডতডেসনর িজডুর থেসে 
পাওযা োোয িা ত্রাসণর খাসে্র ডেছুো ডিডক্ েসর পাওযা অে্য 
সািান, থলিি (থনইল োোসরর ডিেল্প), েুেব্াশ, েুেসপস্ট এিং 
েযলা (েুেসপসস্টর ডিেল্প) ডেনসত ি্িহার েরসতন। ডেন্তু তাসের 
িসত থোডিি-১৯ এর সিসয থিডশরিাে পরুুষ তাসের িােডর 
হাডরসযসছন এিং এ োরসণ প্রসযাজনীয ডজডনসপত্র ডেনসত পারসছন 
না। তাই এই পডরডথিডতসত তারা প্রডতসিশী িা আত্ীয-স্বজনসের 
োছ থেসে োো ্ার েসর অেিা ত্রাণ সািগ্রী (থরিন: িাল, িসরু 
িাল, থতল) ডিডক্ িা ডিডনিয েসর পডরষ্ার-পডরছেন্নতার জন্ 
প্রসযাজনীয সািগ্রীর িাডহো থিোসছেন।

 থোডিি-১৯ এর আসে আিার স্বািী শ্রডিে ডহসসসি 
োজ েরসতা এিং প্রডতডেন তার ৪০০-৫০০ োো আয ডছল। 
থসই োোয আিরা হাইডজন আইসেিগুসলা ডেনসত পারতাি। 
ডেন্তু িত্য িাসন, থোডিি-১৯ এর োরসণ তার থোসনা োজ 
থনই। তাই পডরষ্ার-পডরছেন্নতা িজায রাখসত আিাসের এখন 
্ার েরসত হসছে।”

– থরাডহঙ্া নারী, ৪০, ে্াপে ১৬, 
ডিডিডস ডিডিযা অ্ােশন এর থনযা থিান সাক্াৎোর
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ওয়োি সংক্রোন্ত গুরুত্বপূণথ িব্দ ও পহ�িোষো
ট্াসিসলেস্য উইোউে িি্য াস্য (টিিডলিউডি) ২০১৭ সাসল থরাডহঙ্া শরণােতীসের আেিসনর শুরু থেসেই থরাডহঙ্া সংেে থিাোসিলায িাষােত িা্া েরূ েরসত োজ েসর িসলসছ। এই উসদেসশ্ টিিডলিউডি এেটি 
শব্দসোষ (গ্লসাডর) ততডর েসরসছ, রা িাঠ েিতী এিং থোিাষীসের েক্সিাজার এলাোর থরাডহঙ্া শরণােতীসের সাসে োর্যেরিাসি থরাোসরাে েরসত সহাযতা েরসি। এই শব্দসোসষ থরাডহঙ্া, ইংসরডজ, িাংলা, 
িােোাইযা এিং িিতী - এই পাািটি িাষায ডলডখত ও অডিও অনুিাে রসযসছ। এসত পাডন, পয়ঃডনষ্াশন ও পডরছেন্নতা (ওযাশ) থসক্টসরর প্রায ২৫০টি গুরুত্বপণূ্য শব্দ রসযসছ। এই শব্দসোষ েডপেউোর, ে্ািসলে, 
অ্া্রিসযি িা iOS ডিিাইসস অনলাইন িা অিলাইসন ি্িহার েরা রায এিং ে্াসপের এিন এলাোসতও োজ েসর থরখাসন িাসলা ইন্ারসনে অ্াসক্সস থনই। এো নীসির থরসোসনা এেো ডলংে ি্িহার েসর 
অ্াসক্সস েরা রাসি -

অহডও� সোম্থ: https://glossaries.translatorswb.org/bangladesh/ অহডও েোডো: https://glossaries.translatorswb.org/bangladesh_text/

নীসির থেডিসল ওযাশ সংক্ান্ত ডেছু গুরুত্বপণূ্য শব্দ ও পডরিাষা রসযসছ

ইংসরডজ শব্দ সংজ্া িাংলা থরাডহঙ্া িােোাইযা িাযানিার

hygienic এিন অি্াস রা সথুি োেসত ও থরাে প্রডতসরা্ েরসত সহাযতা 
েসর, ডিসশষত পডরষ্ার-পডরছেন্ন োোর িা্্সি।

স্বাথি্ের
saaf-soyot
সাি-সযত

saaf
সাি

တစ််ကိုု�ယ််ရည််ကိုျန်း်�မာာရေးရ�
နှှင့််� ရေး�ျာ်ည်ီရေး�ာ

Hand washing 
facility

থরখাসন হাত থ্াযার জন্ রসেষ্ট পডরিাসণ পডরষ্ার  িহিান 
পাডন, সািান এিং এেিার ি্িহারসরাে্ ন্াপডেন (িা হাত 
শুোসনার জন্ হে এযার রোইং থিডশন) োসে।

হাত থ্াযার জাযো
haat duwar zaga
হাত েওুযার জাো

haat duiber zaga
হাত েইুসির জাো

�ကို်ရေး��ရန်း်အရေး�ာကို်
အပံ့့�ပံ့စ်စည််�

gloves

হাসতর আিরণ রাসত পাািো আঙুসলর জন্ পেৃে িাে োসে 
এিং রা সা্ারণত েিডজ িা তার ওপর পর্যন্ত থেসে রাসখ। 
স্বাথি্ েিতীরা থরােী ও ডনসজসের িযলা ও থরাে থেসে রক্া 
েরার জন্ ল্াসেক্স িা রািাসরর গ্লািস পসরন।

হাত-থিাজা
haat moza
হাত থিাজা

haat moza
হাত িজা �ကို်အုတ်မာျာ�

soap এেটি উপেরণ রা থ্াযা ও পডরষ্ার েরার 
জন্ পাডনর সাসে ি্িহার েরা হয।

সািান
sabun
সািুন

shabun
শািুন

�ပံ့်ပြာပံ့ာ

water container 
(amphora) পাডন রাখার পাত্র। এসে জেও িলা হয।

েলস / েলডস / 
ঘডা / পাডন রাখার 
পাত্র

ghoraa
ঘরা

thilla
টিলো

ရေးရ�ည််�စ်ရာ (ရေးရအု��)

bucket তরল রাখা ও িহন েরার জন্ ি্িহৃত হাতলরুতি ্াতু 
িা প্াডস্টসে ততডর নলাোর  থখালা পাত্র।

িালডত
balthi
িাডল্

balti
িাডতি

ရေးရပံ့�့�

distribution অসনে িানুষসে ডজডনসপত্র ডিডল েরার প্রডক্যা িা অসনে 
িানুসষর োসছ ডেছু থপৌঁসছ থেযা িা সরিরাহ েরার প্রডক্যা।

ডিতরণ
borat gori don
িরাত েডর েন

bilai don
ডিলাই েন ပြာ�န်း်�ပြာ�း�ပြာ�င့််�

mask থরাসের ডিস্ার থরাস্র জন্ নাে ও িখু থেসে 
রাখসত থর আিরণ ি্িহার েরা হয।

িসুখাশ
muk zafoni / maas
িেু জািডন / িা'স

mukosh
িেুশ

မာျကို်နှှာ��့�

3

https://glossaries.translatorswb.org/bangladesh/
https://glossaries.translatorswb.org/bangladesh_text/


গুজব 
ববশ্লেষণ

ডিডিডস ডিডিযা অ্ােশন আসরা েসযেটি সংথিার সহসরােীতায 
িাংলাসেসশ েসরানািাইরাস প্রােিু্য াসির শুরু থেসেই থরাডহঙ্া 
ে্াপেগুসলাসত ছডডসয পডা ডিডিন্ন গুজি সপেসে্য  তে্ সংগ্রহ ও 
ডিসলেষণ েসর আসসছ। প্রােডিেিাসি, থিডশরিাে গুজিই ডছল 
িলূত থোডিি-১৯ সপেডে্য ত। ডিসশষত, েসরানািাইরাসস আক্ান্ত 
হসল িানুষসে হত্া, গুডল, ডিষপ্রসযাে িা ে্াপে থেসে সডরসয থনওযা 
ডিষযে উসবেে এই সি গুজসির অন্তিু্য তি ডছল। এছাডাও, ্িতীয 
ডিশ্াস, ডনডে্য ষ্ট ডেছু োছ-োছডা িা খািার গ্রহণ, ডনডে্য ষ্ট ডেছু আিার 
অনুষ্ান েীিাসি িাইরাস থেসে তাসেরসে সরুডক্ত রাখসত পাসর 
ইত্াডে নানান গুজি ডনসয নানা সিসয থরাডহঙ্া ে্াসপের িানুষরা 
আসলািনা েসরসছন। তসি সাম্প্রডতে সিসয আসের ডিষযগুসলা 
থেসে সসর ডেসয গুজিগুসলা িলূত ত্রাণ পাওযা, প্রত্ািাসন, 
িাসানিসর থিানান্তর এিং ডিযানিাসরর আসন্ন ডনি্যািন ডিষসয থিাড 
ডনসযসছ।

শীঘ্রই তাসেরসে ডিযানিাসর ডিডরসয থনওযা হসি এিন এেটি 
গুজি ডনসয ে্াসপে িসিাসোরী িহু িানুষ আসলািনা েসরসছন। 
ঈেলু আজহার পসর িা ডিযানিার আসন্ন ডনি্যািসনর আসের 
থরসোসনা তাডরখসে এর জন্ সম্াি্ সিয ডহসসসি ্রা হসযডছল। 
িানুষজন এিনোও আসলািনা েসরসছন থর, তাসের ডিযানিাসরর 
ডনি্যািসন অংশ ডনসত থেওযা হসি এিং ডিযানিাসরর প্রডতডনড্রা 
থরাডহঙ্া জনেণসে অন্তিু্য তি েসর থিাোর তাডলো হালনাোে 
েরসত ে্াপেগুসলাসত এসস ঘসুর থেসছন। এছাডা আসরেটি গুজি 
হসলা ে্াপে ২ ই এিং ২ িডলিউ’থত িসিাসোরী থরাডহঙ্া জনসোষ্ঠী, 
রারা ২০১৬ সাসলর আসে এসসডছসলন, তাসের িাসানিসর থিানান্তর 
েরা হসি।

গুিে: থরাডহঙ্া জনেণ খিসর পাওযা তে্ থেসে থজসনডছল, 
িাংলাসেশ সরোর িডলিউএইিও, িীন এিং আসিডরোর োছ 
থেসে থোডিি-১৯ এর ডিডেৎসা পদ্ধডত থপসযসছ। তাই তারা 
িসন েসরডছল, িাইরাস সপেসে্য  তাসের ডিন্তার আর থোসনা 
োরণ থনই।

প্রহতহক্রয়ো: ডিডিন্ন থেসশ থোডিি-১৯ ি্ােডসন ততডরর 
২০টিরও থিডশ ডলিডনোল ট্াযাল প্রডক্যা িলিান রসযসছ। 
তসি এখসনা থোডিি-১৯ এর স্বীেৃত িা লাইসসসিেৃত থোসনা 
ি্ােডসন িাজাসর আসসডন। সরোর, জাডতসংসঘর সংথিা 
সিহূ এিং িানডিে অংশীোরেণ েসরানািাইরাসস আক্ান্ত 
িানুষসের থসিাোসনর জন্ ডিডিন্ন থসিাোনসেন্দ থিাপন 
েসরসছ। থোডিি-১৯ এর উপসে্য রসযসছ এিন িহু িানুষ, 
এইসি থসিাোনসেন্দ থেসে ডিডেৎসা ডনসয তাসের স্বািাডিে 
জীিসন ডিসর থরসত সক্ি হসযসছন। অন্ডেসে িডলিউএইিও 
এিং অন্ান্ অংশীোররা এখসনা ি্ােডসন ততডরর থিষ্টা 
িাডলসয রাসছে। েসরানা িহািারী এখসনা সারা ডিসশ্র িহু 
থেসশ থনডতিািে প্রিাি থিসল িসলসছ।

গুিে: প্রিুর িৃষ্টিপাত হসল, ে্াসপে েসরানা িাইরাসসর আর 
থোসনা ডিহ্নই োেসি না এিং িৃষ্টি েসরানা িাইরাস ্ুসয ডনসয 
রাসি। তাই েসরানািাইরাস ডনসয ডিন্তার ডেছু থনই।

প্রহতহক্রয়ো: েসরানািাইরাস িলূত সািনাসািডন িা খিু 
োছাোডছ থেসে এসের সাসে অসন্র থরাোসরাে এিং 
শ্াস-প্রশ্াসসর সিয ছডডসয পডা কু্দ্র েণার িা্্সি এে 
ি্ডতি থেসে অন্জসনর শরীসর সংক্ডিত হয। েিপসক্ ২০ 
থসসেন্ড ্সর সািান-পাডন ডেসয ডনযডিত হাত থ্াযা িা হ্ান্ড 
স্াডনোইজার ি্িহার, িাস্ক এিং সািাডজে েরূত্ব থিসন িলার 
িসতা প্রসযাজনীয ি্িথিাগুসলা গ্রহণ েরা থেসল এই িাইরাসস 
সংক্িসণর ঝুাডে অসনে েডিসয আনা সম্ি। এছাডাও, 
থেডস্টং এর িা্্সি আক্ান্ত ি্ডতিসে সনাতি েরা এিং তার 
জন্ আইসসাসলশসনর ি্িথিা েরা েসরানািাইরাস সংক্িণ 
হ্াস েরার োর্যের এেটি উপায। তাই আিহাওযা থরিনই 
থহাে না থেসনা, প্রসযাজনীয সি ্রসনর ি্িথিা গ্রহণ েরা 
জরুডর।

গুিে: ে্াপেগুসলাসত প্রিুর িানুসষর থিৌসিুী জ্বর এিং োডশ 
হয; তাই এই অসথুিতা ডনসয এসতা উডবেগ্ন হওযার ডেছু থনই।

প্রহতহক্রয়ো: জ্বর এিং োডশ রসযসছ এিন ি্ডতি ডনেেথি 
স্বাথি্সেসন্দ থরসত পারসিন এিং থসখাসন তার স্বাসথি্র অিথিা 
পরীক্া েরাসত পারসিন। থসখাসন ডতডন েসরানািাইরাস 
থেসস্টর জন্ পরািশ্য এিং থসই অনুসাসর সহাযতা পাসিন। 
এই থসিাগুসলা সপেূণ্য ডিনািসূল্ থেওযা হয। থোডিি-১৯ 
এ সংক্ডিত হসল েী েরা থরসত পাসর, থসই ডসদ্ধান্ত 
সপেসে্য  আসলািনা েরার সসুরােও থরােী পাসিন। এিনডে 
স্বাথি্েিতীসের পরীক্ায রডে থোডিি-১৯ ্রা নাও পসড, 
তারপরও থরােীর সহাযতার জন্ অন্ান্ প্রসযাজনীয থসিার 
ি্িথিা েরা হসি।

গুিে: ডেছু িানুষ ডিশ্াস েসরন থর, ে্াসপে েসরানািাইরাস 
পডজটিি এিন থোসনা থেস থনই। িলূত িাংলাসেশ সরোর 
এিং এনডজওগুসলা, োতাসের োছ থেসে তহডিল সংগ্রসহর 
জন্ িাইরাসসর অডস্ত্ব সপেসে্য  এই গুজি ছডাসছে।

প্রহতহক্রয়ো: েসরানািাইরাস এখসনা িাংলাসেশ সহ ডিসশ্র িহু 
থেসশ, এিনডে থিানীয েডিউডনটি ও থরাডহঙ্া ে্াপেগুসলাসতও 
ডিস্ার লাি েরসছ। ২০২০ সাসলর ৩১ আেস্ট পর্যন্ত, 
েক্সিাজাসর িসিাসরত ১০২ জন থরাডহঙ্া িানুসষর নাি 
থোডিি-১৯ থেসস্ট পডজটিি এসসসছ। এই িানুষসের 
থিডশরিােই থসসর উসঠসছন এিং পনুরায স্বািাডিে জীিন 
শুরু েসরসছন। িাংলাসেশ সরোর এিং িানডিে সংথিাগুসলা 
থরাডহঙ্া জনসোষ্ঠীর িানুষ রাসত ে্াপেগুসলাসতই তাসের 
প্রসযাজনীয এিং জীিন রক্াোরী থসিা থপসত পাসরন, 
থসজন্ সি ্রসনর সডুি্ার ি্িথিা েসরসছ।

ডিডিডস ডিডিযা অ্ােশন থরাডহঙ্া ে্াসপে োজ েরা 
এসজডসিগুসলা েতৃ্য ে সংেৃহীত গুজিগুসলাসে ডিসলেষণ 
েসর োসে। িডলিউএইিও থরাডহঙ্া ে্াপেগুসলাসত 
িত্য িান েসরানািাইরাস পডরডথিডত ডনসয ছডডসয 
পডা এিন এোড্ে গুজসির জিাি ডেসযসছ।
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র�োহিঙ্ো 
নো�ীদে� 

আ�ও তথ্য 
প্রদ়োজন

এই পুম্�ো সিোয়তো কমথকোম্ডে রেখো রগম্ে রে র�োহিঙ্ো 
নো�ী�ো রকোহিড-১৯ এ� ে্োপোম্� তুলনোমূলকিোম্ে কম 
তথ্ পোম্চ্ছন

থেখা থেসছ থর, সা্ারণত নারীসের থোডিি-১৯ সপেসে্য  তে্ পাওযার 
সসুরাে পরুুষসের তুলনায েি। ত্রাণ সংথিাগুডল সেসলর োসছ 
সিানিাসি তে্ থপৌঁসছ থেযার প্রসিষ্টা েরা সত্ত সত্বও এই সিস্া থেসে 
থেসছ। ১ই, ১িডলিউ এিং েুতুপালং ডনিডধিত ে্াসপে িসিাসোরী 
ডেছু থরাডহঙ্া নারীর সাসে থি িাসসর শুরু থেসে ডনযডিত সাক্াৎোসর 
জানা থেসছ থর, থরাডহঙ্া পরুুষরাই ডসদ্ধান্ত থনন থর এই গুরুত্বপণূ্য 
তসে্র থোনো নারীসের জানাসনা হসি আর থোনো জানাসনা হসি না, 
আর থসই োরসণ নারীরা অসনে তে্ই জানসত পারসছন না।

 আিার প্রডতসিশীসের সেসলই িলসছ আরও অসনে তে্ 
থপসযসছ, ডেন্তু এই লিসের অন্ান্ নারীসের িত আডিও সিসিয 
ঘসরই োডে তাই েী তে্ তা জাডন না।”

– থরাডহঙ্া নারী, ২৪-২৬ িছর, ে্াপে ১ই, ৩ থি ২০২০

 এখন প্রডতডেন প্রাণ িাািাসনাই েঠিন হসয উসঠসছ। েী থর 
হসি জাডন না।”

– থরাডহঙ্া নারী, ২০-২৩ িছর, ে্াপে ১িডলিউ, ২১ জনু ২০২০

 আিরা থরসহতু িাইসর রাডছে না আর োউসে ঘসরও 
আসসত ডেডছে না তাই থেসসর সংখ্া িাডসছ না েিসছ তা 
জানসত পারডছ না। িাসলা স্ীসির ইন্ারসনে োেসল থনসে ডেছু 
খির থেখসত পারতাি।”

– থরাডহঙ্া নারী, ২০-২৩ িছর, ে্াপে ১ই, ২১ জনু ২০২০
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ডিডিডস ডিডিযা অ্ােশন এিং ট্াসিসলেস্য উইোউে িি্য াস্য ডিডলত িাসি থরাডহঙ্া সংেসে ক্ডতগ্রস্ 
জনসা্ারসণর োছ থেসে িতািত সংগ্রহ েরা এিং থসগুসলা সংেডলত েরার োজ েরসছ। এই 
সংডক্প্ত প্রডতসিেনটির উসদেশ্ হল ডিডিন্ন ডিিােগুসলাসে থরাডহঙ্া এিং আশ্রযোতা (িাংলাসেশী) 
সম্প্রোসযর থেসে পাওযা ডিডিন্ন িতািসতর এেটি সংডক্প্ত ডিিরণ থেওযা, রাসত তারা জনসোষ্ঠীগুসলার 
িাডহো এিং পছন্দ-অপছসন্দর ডিষযটি ডিসিিনা েসর ত্রাসণর োজ আরও িাসলািাসি পডরেল্পনা 
এিং িাস্িাযন েরসত পাসর।

এই োজটির জন্ অে্য সরিরাহ েসরসছ ই.ইউ ডহউি্াডনসেডরযান এইি এিং ইউসে ডিপাে্যসিন্ ির 
ইন্ারন্াশনাল থিসিলপসিন্।

‘রা জানা জরুডর’ সপেসে্য  আপনার থরসোসনা িন্তি্, প্রশ্ন অেিা িতািত, info@cxbfeedback.org 
ঠিোনায ইসিইল েসর জানাসত পাসরন।

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

র�োহিঙ্ো নো�ী�ো রকোহিড-১৯ এ� ে্োপোম্� তথ্ িোনো� িন্ পহ�েোম্�� পুরুষ 
সেস্ম্ে� ওপ� হনিথ � কম্�ন

থোডিি-১৯ এর প্রােিু্য াি থেখা থেযার আসেও সাংস্ককৃ ডতে ্্ান্ারণা এিং ডনরাপত্া ডনসয উসবেসের 
োরসণ ে্াসপের িস্্ থরাডহঙ্া নারী ও থিসযসের িলাসিরার ওপর অসনে িা্াডনসষ্ ডছল। এই 
িহািারীর োরসণ ে্াসপে নারীসের িলাসিরা আরও সীডিত হসয পসডসছ, আর থসই োরসণ তাসের 
িাইরাসসর ি্াপাসর তে্ জানার সসুরােও েসি থেসছ। অন্ডেসে পরুুষরা এখসনা োজেি্য এিং 
প্রসযাজনীয থেনাোো েরসত িাডডর িাইসর রাসছেন। রার িসল নারীরা থেনাোোর িসতা িাইসরর 
োজ আর তসে্র জন্ পডরিাসরর পরুুষ সেস্সের ওপর আরও থিডশ ডনি্য রশীল হসয পসডসছন।

 নারীরা েি তে্ পাসছেন োরণ তাসের 
সেসলর োসছ [স্াে্য] থিান থনই আর তারা 
এখন িসডজে, িাজার, এিনডে থোোসনও 
রাসছেন না।”

– থরাডহঙ্া নারী, ২৪-২৬ িছর, 
েুতুপালং আরডস, ২৮ এডপ্রল ২০২০

 আিাসের ে্াসপের েইু জন 
এই িাইরাসস আক্ান্ত হসযসছ। তাসের 
আইসসাসলশন থসন্াসর ডনসয রাওযা 
হসযসছ। তাসের পডরিাসরর থলােসের ঘসরর 
ডিতসর োেসত িলা হসযসছ। আডি আিার 
স্বািীর োছ থেসে শুসনডছ। উডন িসডজসে 
শুসনসছন।”

– থরাডহঙ্া নারী, ২৪-২৬ িছর, 
ে্াপে ১ই, ১৭ থি ২০২০

 আডি সা্ারণত আিার স্বািী, থেওর 
আর শ্শুরসে িার িার ডজজ্াসা েডর। ডেন্তু 
তারা সিসিয আিার প্রসশ্নর জিাি থেয না। 
আিাসের গুজি রািাই েরার জন্ অন্ 
িাসলা থোনও ি্িথিা প্রসযাজন।”

– থরাডহঙ্া নারী, ২৪-২৬, 
ে্াপে ১ই, ৩ থি ২০২০

 সেসলই েসরানািাইরাস আর তার 
েী প্রিাি পডসি তা ডনসয ডিন্তায আসছ। 
নারীসের ডিন্তা থিডশ োরণ তাসের তে্ 
জানার সসুরাে েি।”

– থরাডহঙ্া নারী, ২৪-২৬ িছর, 
েুতুপালং আরডস, ২৮ এডপ্রল ২০২০

নো�ীম্ে� িন্ লোউডহপিকো� তম্থ্� এক হেশ্বস্ত ও গুরুত্বপূণথ উৎস

 এখন আিরা জাডন থর, হাত ্ুসল আর অন্ িানুষসের থেসে েসূর োেসল আিরা ডনসজসের 
থরাসের হাত থেসে রক্া েরসত পাডর। আিরা িাইসের (লাউিডস্োর) থঘাষণায এই ি্াপাসর 
শুসনডছ। এছাডা আডি থিসিুসে ডেছু থপাস্টারও থেসখডছ।”

– থরাডহঙ্া নারী, ২৪-২৬ িছর, েুতুপালং আরডস, ১১ থি ২০২০

 আডি শুসনডছলাি থর ে্াসপে সাইসলিান আসসত পাসর িা তার প্রিাি পডসত পাসর, থরিন িৃষ্টি 
িা থঝাসডা হাওযা। আিার িাই ডসডপডপ থস্বছোসসিী ডহসসসি োজ েসর। থস িসলসছ থর ওসের প্রডশক্ণ 
থেযা হসযসছ আর ে্াসপে সেলসে জানাসনার জন্ জরুডর িাত্য া থেযা হসযসছ। আডি জাডন থর এো 
িাইসেও থঘাষণা েরা হসযডছল, ডেন্তু আডি এো আিার িাই, থর এেজন ডসডপডপ থস্বছোসসিী, তার 
োছ থেসে থজসনডছ।”

– থরাডহঙ্া নারী, ২০-২৩ িছর, ে্াপে ১িডলিউ, ১৭ থি ২০২০

থরখাসন পডরিাসরর পরুুষ সেস্রা িাডডর িাইসর ডেসয থিানীয িাজার িা িসডজে থেসে তে্ জানসত পাসরন, 
থসখাসন থরাডহঙ্া নারীরা তসে্র জন্ ে্াসপে োডড থেসে লাউিডস্োসর েরা থঘাষণার ওপর ডনি্য র েসরন। 
এই অডিও িাত্য াগুসলাই নারীসের তে্ জানার সিসিসয সডুি্াজনে পদ্ধডত, োরণ তাসের িাডডর িাইসর 
রাওযার সসুরাে েি। থরসহতু ে্াসপের জনসংখ্ার অস্্যসের থিডশ নারী এিং তারা পডরিাসরর সেসলর 
থেখাশুনার থক্সত্র প্র্ান িূডিো পালন েসরন, তাই নারীসের তে্ জানাসনার জন্ সডুনডে্য ষ্ট পডরেল্পনা 
অেিা িাইসে থঘাষণার িসতা সেসলর োসছ সিানিাসি থপৌঁছায এিন পদ্ধডত ি্িহার েরা প্রসযাজন, নযত 
নারীসের পসক্ েীিাসি ডনসজসের আর পডরিাসরর িানুষসের েসরানািাইরাস থেসে রক্া েরসিন, থসই তে্ 
জানা েঠিন হসয উঠসি।
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