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সতূ্র: এ বছর অর্থাৎ ২০২০ এর এপ্রিল থরকে থসকটেম্বর মথাস পর্ন্ত 
ে্থাম্প ১ ই, ১ ডপ্লিউ, ২ ই, ২ ডপ্লিউ, ৩, ৪, ৪ এক্সকেনশন, ৫,৬, ৭, ৮ 
ই, ৮ ডপ্লিউ, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬,১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৫, 
২৬, েুতুপথালং প্রপ্িউপ্ি ে্থাম্প থরকে থেযথার বথাংলথাকেশ, ড্থাপ্নশ 
প্রপ্িউপ্ি েথাউপ্সিল (প্ডআরপ্স), থসভ ে্ প্িলকরেন ইন্থারন্থাশনথাল 
এবং ইউনথাইকেড থনশনস হথাই েপ্মশনথার ির প্রপ্িউপ্িস – ে্ 
ইউএন প্রপ্িউপ্ি একিপ্সি (ইউএনএইিপ্সআর) েপ্মউপ্নটির এই 
মতথামতগুকলথা সংগ্রহ েকরকছ (থবস-২০০৬২: পরুুষ - ৬৪%, নথারী 
- ৩৬%)। এছথাডথা প্শশুকের প্শক্থা ও প্বকনথােন সম্পপ্ে্ত থরথাপ্হঙ্থা 
িনক�থাষ্ঠীর উকবে�গুকলথা সম্পকে্ আরও ভথাকলথাভথাকব িথানকত প্বপ্বপ্স 
প্মপ্ডযথা অ্থােশন �ত ২৫ এবং ২৭ অক্থাবর ২০২০ , থেপ্লকিথাকন 
১৫ িকনর সথাক্থাৎেথার প্নকযকছ। একের মক্্ পাথাি িন নথারী (২৭-৪৩ 
বছর বযসী), পাথাি িন পরুুষ (৩২-৪৪ বছর বযসী) এবং পাথাি িন 
প্শশু, রথারথা ে্থাম্প ২০ এর থেম্পরথাপ্র লথাপ্ন্ং থসন্থার বথা প্শশু বথান্ধব 
থেন্দ্রগুকলথাকত (টিএলপ্স/প্সএিএস) রথাওযথা আসথা েকর।

থেথাপ্ভড-১৯ এর প্বরুকধে টিেথােথান 
সম্পকে্ থরথাপ্হঙ্থাকের েষৃ্টিভপ্ঙ্
প্বস্থাপ্রত িতুর্ পষৃ্থায

থরথাপ্হঙ্থা েপ্মউপ্নটির মথানকুষরথা 
মকন েকরন লথাপ্ন্ং থসন্থারগুকলথা 
বন্ধ হওযথার েথারকে প্শশুকের 
প্বেথাশ বথা্থাগ্রস্থ হকছে এবং 
এটি প্নকয তথারথা উপ্বেগ্ন

িশ�েদর িশক্ষা অবকাঠােমা বা িশক্ষা েক��েলা স�েকর্  েরািহ�া জনেগা��র উে�গ
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েসে��র’২০
(েবস-১৩৬৯)

আগ�’২০
(েবস-১৪১১)

জলুাই’২০
(েবস-১৪৮৫)

জনু’২০
(েবস-৪৮১৪)

েম’২০
(েবস-৪৭৩০)

এি�ল’২০
(েবস-৬২৫৩)

থেথাপ্ভড ১৯ মহথামথারীর মথাকে �ত আে মথাকস থরথাপ্হঙ্থা িনক�থাষ্ঠীর মথানুকষরথা মলূত তথাকের িীবনরথাত্রথার পপ্রপ্স্থপ্ত এবং খথাবথার, 
আশ্রয ও খথাবথাকরর পথাশথাপথাপ্শ অন্থান্ ত্রথােসথামগ্রী েতেথা সহকি পথাওযথা রথাকব এ প্নকয থবপ্শ উপ্বেগ্ন প্ছকলন। তকব, ২০২০ এর 
আ�স্ট থরকে থরথাপ্হঙ্থা িনক�থাষ্ঠী, প্বকশষ েকর প্শশু সন্তথান আকছ এমন বথাবথা-মথাকযরথা, টিএলপ্স/প্সএিএস থেন্দ্রগুকলথা বন্ধ 
রথােথার েথারকে প্শশুকের পডথাকশথানথায েী ্রকনর রিভথাব পডকব থসটি প্নকয তথাকের উকবেক�র েরথা িথানথাকত শুরু েকরন। একক্কত্র 
েপ্মউপ্নটির েথাছ থরকে পথাওযথা মতথামতগুকলথা প্বকলেষে েকর থেখথা রথায, এখথানেথার মথানুষ িথান থরন প্শক্থা থেন্দ্রগুকলথা পনুরথায 
খকুল থেওযথা হয এবং তথারথা থরন তথাকের সন্তথানকের িন্ প্শক্থা উপেরেগুকলথা পথান। এছথাডথা সথামকনর মথাসগুকলথাকত থর এ ্রকনর 
উকবে� আরও বথাডকব মতথামকতর ্থারথাবথাপ্হেতথা বথা রিবেতথা থস ইপ্ঙ্তও থেয।
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সথাক্থাৎেথাকর অংশ থনযথা থরথাপ্হঙ্থা বথাবথা-মথাকযরথা বকলকছন, তথাকের 
সন্তথাকনরথা স্কু ল/টিএলপ্সকত রথা প্শকখকছ তথা এরই মক্্ ভুকল রথাকছে। 
এছথাডথা টিএলপ্স এবং প্সএিএস বন্ধ হওযথার পর থরকে প্শশুরথা 
পডথাকশথানথার থিকয থখলথা্ুলথা ও অন্থান্ েথাকিই সময থবপ্শ নষ্ট 
েরকছ। েথাকিই এ প্বষযগুকলকথা প্শশুকের প্বেথাশ ও তথাকের 
ভপ্বষ্কতর ওপর েী ্রকনর রিভথাব থিলকব থসটি প্নকয বথাবথা-
মথাকযরথা প্িপ্ন্তত। আবথার এই �কবষেথার অংশ থনযথা েকযেিন 
িথাপ্নকযকছন থর, তথাকের প্শশুকের আিরে বেকল থ�কছ। একক্কত্র 
উেথাহরে প্হকসকব প্শশুকের মকনথাকরথা� েকম রথাওযথা, বথাবথা-মথা প্েংবথা 
বডকের েরথা নথা থশথানথা এবং েখকনথা েখকনথা তথাকের অসম্থান 
েরথার প্বষযগুকলথাও উকে একসকছ। প্শশুরথা এখন আক�র থিকয 
থবপ্শ �থাপ্ল িথাতীয শব্দ ব্বহথার েরকছ এবং রথা প্শকখপ্ছল তথা 
ভুকল রথাকছে। ।

 স্কু ল বন্ধ রথােথায আমথাকের থছকল-থমকযরথা সথারথাপ্েনই 
থখলথা্ুলথা েকর। এটি তথাকের বুপ্ধেমত্থাকে ব্থাহত েরকব। 
ভপ্বষ্কত তথারথা থেথাকনথা িথােপ্রও পথাকব নথা।”

– থরথাপ্হঙ্থা মথা (৩০)

 স্কু ল বন্ধ রথােথায আমথাকের প্শশুরথা রথা রথা প্শকখপ্ছল 
সব ভুকল রথাকছে।”

–থরথাপ্হঙ্থা মথা (৪৩)

শিশুরা খেলছে খেশি, পড়ছে কম

অংশগ্রহেেথারীরথা আরও বকলকছন থর, প্শশুরথা এখন আক�র থিকয 
অকনে থবপ্শ থখলথা্ুলথা েরকছ। একক্কত্র পথাহথাডী অঞ্চকল প্শশুকের 
থেৌডথাকেৌপ্ড ও থখলথা্ুলথা প্নকয মথাকযরথা থবশ উপ্বেগ্ন। এছডথা প্শশুরথা 
প্সএিএকস থখলকত থরকত নথা পথারথায আক�র থিকয েরু্েনথাও থবপ্শ 
রেকছ। অন্প্েকে প্শশুকের বথাবথারথা উকবে� রিেথাশ েকরকছন থর, তথাকের 
থছকলরথা বথাবথা-মথা প্েংবথা অপ্ভভথাবেকের নথা িথাপ্নকযই রন রন রকরর 
বথাইকর রথাকছে, আক�র থিকয থবপ্শ থমথাবথাইল থিথান ব্বহথার েরকছ এবং 
বথািথার এলথােথায ‘খথারথাপ’ থলথাকেকের সংস্পকশ্ আসকছ, রথারথা তথাকের 
পকন্থাগ্রথাপ্ির সথাকর পপ্রিয েপ্রকয প্েকছে। তথাকের মক্্ েকযেিন 
আরও িথাপ্নকযকছন, থছকলরথা (১৬-১৮ বছর বযসী) থমথাবথাইল থিথাকন 
পকন্থাগ্রথাপ্ি থেখকছ এবং এই পপ্রপ্স্থপ্ত প্েন প্েন খথারথাকপর প্েকে 
রথাকছে।

অংশগ্রহেেথারীরথা বকলকছন, প্তন মথাস ্কর এই সপু্ব্থাগুকলথা (প্শক্থা 
থেন্দ্র) বন্ধ রথােথায, তথাকের প্শশুরথা মক্তকব রথাওযথা শুরু েরকছ (্মমীয 
প্শক্থা থেন্দ্র থরখথাকন েম বযসীরথা আরপ্ব প্শখকত পথাকর)। েকযেিন 
বথাবথা বকলকছন, তথাকের েপ্মউপ্নটিকত, থেথাপ্ভড-১৯ এর ভকয সব 
প্শশুরথা মক্তকব রথাকছে নথা। িকল থেথাপ্ভড-১৯ এর আক�র সমকযর 
তুলনথায প্শশুকের মক্তকব উপপ্স্থপ্তও এখন েম। এর মক্্ প্েছু 
পপ্রবথার তথাকের সন্তথানকের ইংকরপ্ি ও বথাপ্ম্ি পডথাকনথার িন্ প্শপ্ক্ত 
থরথাপ্হঙ্থা তরুেকের রিথাইকভে প্শক্ে প্হকসকব প্নকযথা� প্েকযকছন। তকব 
এভথাকব ব্প্ক্ত�ত প্শক্ে প্নকযথা� েরথার সথামর্্ সব পপ্রবথাকরর থনই। 

আবথার রথাকের সথামর্্ আকছ তথারথাও িথাপ্নকযকছন থর, সব সন্তথানকে 
রিথাইকভে প্শক্কের েথাকছ পডথাকনথার সথামর্্ থরকহতু তথাকের থনই, তথাই 
থেথান সন্তথানকে আক� পডথাকবন আর েথাকে পডথাকত পথারকবন নথা থসটি 
প্নকয তথাকের ভথাবকত হকছে।

 আমথাকের থছকলকমকযরথা থরন বথাসথায পডকত পথাকর থসিন্ 
তথাকের রিথাইকভে প্শক্ে েরেথার। প্েন্তু আপ্র্ে অবস্থথার েথারকে 
আমরথা রিথাইকভে প্শক্ে রথাখকত পথারপ্ছ নথা। ”

– থরথাপ্হঙ্থা মথা (৩০)

প্েছু পরুুষ অংশগ্রহেেথারী বকলকছন থর, রপ্েও থেথাপ্ভড-১৯ পপ্রপ্স্থপ্ত 
িলমথান প্েন্তু তথারথা সন্তথানকের বুপ্ধেবৃপ্ ত্ে প্বেথাশকে গুরুত্বপে্ূ মকন 
েরকছন। তথাকের থছকলরথা থরকহতু ‘খথারথাপ মথানুকষর’ সথাকর প্মকশ 
‘খথারথাপ’ হকয রথাকছে, তথাই তথারথা সন্তথানকের প্নযপ্মত মক্তকব পথােথাকছেন।

 প্সআইপ্স এবং সথাইে ম্থাকনিকমন্ থরকে আমথাকের বলথা 
হকযকছ, থেথাপ্ভড-১৯ এর েথারকে আমরথা থরকনথা সন্তথানকের বথাইকর 
থখলকত নথা থেই। রপ্েও থেথাপ্ভড-১৯ এর আক� তথারথা স্কু কল 
থখলকত পথারকতথা।”

– থরথাপ্হঙ্থা বথাবথা (৪৪)
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শিএফএি এেং টিএলশিছে খেছে না পারায় 
শিশুছের োরাপ লাছে এেং শিক্া উপকরণগুছলা 
খোোর করছেও োছের ঝাছমলা খপাহাছে হছছে

সথাক্থাৎেথাকর অংশ থনওযথা প্শশুরথা বকলকছ, প্সএিএস এবং টিএলপ্স 
পনুরথায িথাল ু থহথাে এেথাই তথাকের আশথা। থসই সথাকর থেথাপ্ভড-১৯ এর 
আক� তথারথা থরভথাকব পডথাকলখথা েরকত ও থখলকত পথারকতথা এখন থসগুকলথা 
েরকত নথা পথারথায তথাকের খথারথাপ লথা�কছ। থেউ থেউ বকলকছ, থখলকত 
থরকত নথা পথারথা, পডথাকশথানথা এবং বনু্ধকের সথাকর থেখথা েরকত নথা পথারথায 
তথাকের মন খথারথাপ হকছে।

 স্কু ল বন্ধ রথােথায আপ্ম স্কু কলর বনু্ধকের সথাকর থেখথা েরকত 
পথারপ্ছ নথা। আক�র মকতথা থখলকতও পথারপ্ছ নথা। এিন্ আমথার মন 
খথারথাপ রথাকে।”

– থরথাপ্হঙ্থা বথালে

 আপ্ম আক� থরসব প্বষকয পডথাকশথানথা েকরপ্ছ তথার প্েছু 
প্েছু আমথার মকন আকছ, আবথার প্েছু প্িপ্নস ভুকলও প্�কযপ্ছ। 
এটি আমথার খথারথাপ লথা�কছ।”

– থরথাপ্হঙ্থা বথালে

অল্প বযসী / তরুে অংশগ্রহেেথারীরথা বকলকছন, তথাকের প্শক্থা 
উপেরে, থরমন – বই, পডথার থেপ্বল এবং রকর বকস পডথাকশথানথা েরথার 
মকতথা এেটি িথায�থা রিকযথািন। এছথাডথা থলখথা ও আােথার িন্ থনথােবুে 
(আক�র থনথােবুেগুকলথা এরই মক্্ প্লকখ রিথায থশষ েকর থিকলকছ), 
থলখথা অনুশীলন েরকত থলেে, েলম, থপপ্সিল এবং আােথার িন্ 
রপ্িন থপপ্সিল েরেথার। বথাবথা-মথাকযকের মকত প্শশুকের থেওযথা বইগুকলথা 
(টিএলপ্স এবং মক্তব থরকে) প্ছঁকড থ�কছ এবং খথাতথার পষৃ্থাগুকলথা 
ইপ্তমক্্ই ভপ্ত্ হকয থ�কছ। থলেে এবং রপ্িন থপপ্সিল থেবল টিএলপ্স 
থরকেই সরবরথাহ েরথা হকতথা। িকল বথাপ্ডকত এগুকলথা নথা রথােথায প্শশুরথা 
এখন এসব িথাইকছ। তথাছথাডথা আক� থেওযথা েলম ও থপপ্সিলগুকলকথা 
হথাপ্রকয রথাওযথা বথা নষ্ট হওযথার েথারকে তথারথা িথায থরন ভপ্বষ্কত 
আরও থবপ্শ পপ্রমথাকে এগুকলথা থেওযথা হয। েকযে িন মথা বকলকছন, 
প্শশুকের েলম এবং থপপ্সিল থেনথার িন্ তথাকের মথাকে মথাকে ত্রথাে 
সথামগ্রীও প্বপ্রি েরকত হয। আবথার েকযে িন অল্প বযসী/তরুে 
অংশগ্রহেেথারী বকলকছন, তথারথা পডথার িন্ পপ্বত্র থেথারআন শরীি 
থপকত আগ্রহী।

 পডথাকশথানথা েরথার িন্ আমথার বই, খথাতথা, েলম, এেটি 
ব্থা� এবং থলেে েরেথার, থরগুকলথা আপ্ম আক� স্কু কল রথােকত 
ব্বহথার েকরপ্ছ।”

– থরথাপ্হঙ্থা বথালে

সথাক্থাৎেথাকর অংশ থনযথা েম বযসী থরথাপ্হঙ্থা থছকলরথা বকলকছ, িুেবল 
থখলথা তথাকের প্রিয হকলও থর বলগুকলথা প্েকয তথারথা থখলকতথা থসগুকলথা 
এখন নষ্ট হকয থ�কছ। তথারথা িথাপ্নকযকছ, তথাকের িুেবল, ব্থাে-বল, 
ে্থারম থবথাড্ ও লকুডথার মকতথা নতুন প্েছু থখলথার সথামগ্রী রিকযথািন। 
এছথাডথা থখলথার িন্ তুলনথামলূে থছথাে িথায�থা এবং থখলথার সময 
বযস্ পথাডথা রিপ্তকবপ্শকের প্বরক্ত হওযথার েরথাও তথারথা িথাপ্নকযকছ। 
অন্প্েকে থরথাপ্হঙ্থা থমকযরথাও তথাকের থখলথার িন্ আরও প্েছু 
সথামগ্রী থরমন: থখলনথা �থাপ্ড, রথান্থা েরথার পথাত্র, েপ্ড লথািথাকনথার েপ্ড 
এবং থেথালনথার মকতথা থখলথার সথামগ্রীর েরথা উকলেখ েকরকছ।

 আপ্ম আক�ও থখলতথাম, তকব থসেথা প্ছল স্কু কল। আর 
এখন আমরথা থরসব থখলথা থখপ্ল তথা আমথার পছন্দ নথা।”

– থরথাপ্হঙ্থা বথাপ্লেথা

 আপ্ম থখলথার িন্ থখলনথা �থাপ্ড, থখলনথা থরথাডথা, থখলনথা 
রথান্থার পথাত্র এবং এেটি থেথালনথা িথাই।”

–থরথাপ্হঙ্থা বথাপ্লেথা

সথাক্থাৎেথাকর অংশ থনওযথা এেিন মথা বকলকছন, থছকলকমকযরথা 
রকরর বথাইকর থখলকল থেথাপ্ভড-১৯ হকত পথাকর বকল প্তপ্ন আশঙ্থা 
েরকছন এবং এমনেথা হকল অন্রথা তথাকের �থালমন্দ েরকত পথাকর। 
েথাকিই প্শশুকের রপ্ে রকর বকস থখলথার মকতথা প্েছু থখলনথা থেওযথা 
হয তথাহকল থসটি খবু ভথাকলথা হকব বকল প্তপ্ন মকন েকরন।

থমথােথামটুিভথাকব থরথাপ্হঙ্থা বথাবথা-মথাকযরথা এেথাই িথান থর, তথাকের 
সন্তথাকনর প্শক্থা ও সথামথাপ্িে থমলথাকমশথার প্নরথাপে স্থথান প্হকসকব 
টিএলপ্স এবং প্সএিএসগুকলথা আবথারও খকুল থেওযথা থহথাে। 
এছথাডথা এই সপু্ব্থা বথা থসবথাগুকলথা েকব খলুকব থসটিও তথারথা িথানকত 
িথান।

অংশগ্রহেেথারীকের মক্্ েকযেিন, মথাপ্ে (থরথাপ্হঙ্থা থনতথা প্হসথাকব 
প্নরুক্ত ব্প্ক্ত) এবং প্শক্েকের সথাকর এ ব্থাপথাকর েরথা বকলপ্ছকলন। 
তকব এই সপু্ব্থাগুকলথা আবথার েকব িথাল ুহকব থস প্বষকয একের থেউই 
থসভথাকব প্েছু িথানথাকত পথাকরপ্ন । রপ্েও প্েছু অংশগ্রহেেথারীর 
বকলকছন, থেথাপ্ভড-১৯ মহথামথারী থশষ নথা হওযথা পর্ন্ত টিএলপ্স 
এবং প্সএিএসগুকলথা খলুকব নথা বকলই তথাকের ্থারেথা।

 এনপ্িওগুকলথা রপ্ে আমথাকের প্শশুকের িন্ প্শক্থা 
এবং রিীডথা সম্পপ্ে্ত তর্ সরবরথাহ েরকতথা তথাহকল খবু ভথাকলথা 
হকতথা।”

– থরথাপ্হঙ্থা বথাবথা (বযস ৩২)

এনপ্িওগুকলথা থরন একেেটি ে্থাকম্পর প্শশুকের থছথাে থছথাে েকল 
ভথা� েকর তথাকের িন্ রিথাইকভে প্শক্কের ব্বস্থথা েকর থেয থসই 
পরথামশ্ও প্েছু অংশগ্রহেেথারীর েথাছ থরকে একসকছ।
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সতূ্র: ে্থাকম্প থরথাপ্হঙ্থাকের বত্মথান েষৃ্টিভপ্ঙ্ এবং অপ্ভজ্ঞতথা থবথােথার িন্, 
প্বকশষত থেথাপ্ভড-১৯ সম্পকে্ তথারথা থেথান তর্গুপ্ল িথানকত িথাইকছন তথা িথানথার 
িন্ ট্থাসিকলেস্ উইেথাউে বড্থাস্ (টিডপ্লিউপ্ব) ে্থাকম্পর নয িন থরথাপ্হঙ্থা 
পরুুষ এবং নয িন থরথাপ্হঙ্থা নথারীর থিথাকনর মথা্্কম সথাক্থাৎেথার প্নকযপ্ছল। 
এই সথাক্থাৎেথার ২০২০ সথাকলর অক্থাবকরর মথােথামথাপ্ে থনযথা হকযপ্ছল।

থেথাপ্ভড-১৯ এর প্বরুকধে টিেথােথান 
সম্পকে্ থরথাপ্হঙ্থাকের েষৃ্টিভপ্ঙ্
থেথাপ্ভড-১৯ এর প্বরুকধে থেথানও টিেথা একল থরথাপ্হঙ্থারথা সম্ভবত থসেথা প্নকত রথাপ্ি হকব, রপ্ে তথাকের প্বপ্ভন্ সথামথাপ্িে ও 
সথাংস্কৃ প্তে প্বষযগুপ্ল প্বকবিনথায রথাখথা হয। প্বকশষত েক্সবথািথাকরর ে্থাকম্প অত্প্্ে রনবসপ্তর েথারকে থেথাপ্ভড-১৯ 
রিথােভ্ুথাকবর েুাপ্ে খবু থবপ্শ। রখন টিেথা আসকব তখন তথা েীভথাকব প্বতরে েরথা হকব তথা প্নকয ইপ্তমক্্ েক্সবথািথাকরর স্থাস্থ্ 
সংস্থথাগুপ্লর মক্্ আলথাপ-আকলথািনথা িলকছ। তকব সম্প্রেথায সমর্ন নথা েরকল এবং েম্সিূীর পপ্রেল্পনথায সম্ত নথা হকল, 
থেথানও টিেথােথান েম্সিূী সিল হকত পথাকর নথা। থসইিন্ টিডপ্লিউপ্ব সম্ভথাব্ টিেথা সম্পকে্ থরথাপ্হঙ্থাকের েষৃ্টিভপ্ঙ্ িথানথার িন্ 
ে্থাকম্পর থরকে ১৮ িন থরথাপ্হঙ্থার সথাক্থাৎেথার প্নকযকছ।

খরাশহঙ্ারা টিকা শনছে চান েছে 
োছের আরও েথ্য প্রছয়াজন

রথাকের সথাক্থাৎেথার থনওযথা হকযকছ তথাকের সেকলই মকন েকরন থর 
প্নকিকের এবং পপ্রবথারকে সরুপ্ক্ত রথাখকত থেথাপ্ভড-১৯ এর প্বরুকধে 
টিেথা থনযথা িরুপ্র। অকনকে আরও বকলকছন থর, ভথাইরথাকসর েথারকে 
ে্থাকম্পর বথাপ্সন্দথাকের থভতকর থর আতঙ্ ততপ্র হকযকছ, টিেথা থসেথাও 
েরূ েরকব। তকব একের মক্্ মথাত্র প্তনিনই বকলকছন থর থেথাপ্ভড-১৯ 
এর টিেথা সম্পকে্ তথারথা থেথানও তর্ থপকযকছন। তথাকের মক্্ েইু 
িকনর প্বশ্থাস থর, টিেথা ইপ্তমক্্ আপ্বষ্থার েরথা হকযকছ এবং 
তৃতীযিন বকলকছন থর, এখনও পর্ন্ত থেথানও টিেথা আপ্বষ্থার হযপ্ন।

 আপ্ম েকযেিন বনু্ধর েথাছ থরকে শুকনপ্ছ আর সংবথাকেও 
পকডপ্ছ থর েকরথানথাভথাইরথাকসর টিেথা আপ্বষ্থার েরথা হকযকছ।"

– থরথাপ্হঙ্থা পরুুষ (৩৩-৩৬)

 আপ্ম শুকনপ্ছ থর, বথাংলথাকেশী ডথাক্তথাররথা 
েকরথানথাভথাইরথাকসর টিেথা আপ্বষ্থার েকরকছন।"

– থরথাপ্হঙ্থা পরুুষ (৩০-৩৩)

 আপ্ম েকরথানথাভথাইরথাকসর টিেথা 
সম্পকে্ থেথানও তর্ পথাইপ্ন।"

– থরথাপ্হঙ্থা নথারী (৬০-৬৩)

মুছে োওয়ার টিকাই িেছচছয় 
ভাছলা, শেছিষে শিশুছের জন্য

সথাক্থাৎেথাকর নয িন মকুখ খথাওযথার টিেথা থবপ্শ 
পছন্দ বকল িথাপ্নকযকছন। ইনকিেশন প্নকয উকবে�ই 
এই পছকন্দর মলূ েথারে। প্বকশষত প্শশুকের িন্ 
মকুখ খথাওযথার টিেথাই থবপ্শরভথাক�র পছন্দ এবং 
এেিন সথাক্থাৎেথারেথাতথা বকলকছন থর েখকনথা 
েখকনথা ইনকিেশন প্েকল প্শশুরথা অসসু্থ হকয পকড। 
সথাক্থাৎেথাকর এেিন বকলকছন থর, প্তপ্ন থেবল মকুখ 
খথাওযথার টিেথাই থনকবন েথারে প্তপ্ন ইকজেেশকন ভয 
পথান। আকরেিন িথাপ্নকযকছন থর তথার মকুখ খথাওযথার 
টিেথাই পছন্দ, েথারে আক� তথার সন্তথানকে ইনকিেশন 
থেযথার পকর খথারথাপ রিপ্তপ্রিযথা থেখথা প্েকযপ্ছল। 
অন্থান্রথা ইনকিেশকনর েথারকে ব্রথার েরথা উকলেখ 
েকরকছন। একের মক্্ এেিন িথাপ্নকযকছন থর, 
সম্প্রেথাকযর মথানুষ ইনকিেশন প্নকত ভয পথাকছে েথারে 
তথাকের প্বশ্থাস হথাসপথাতথাকল রিথাযশই থলথাকে ইনকিেশন 
থেওযথার পকর মথারথা রথায।

একের মক্্ পাথািিন বকলকছন থর তথারথা ইনকিেশকনর 
মথা্্কম থেথাপ্ভড-১৯ এর টিেথা প্নকত িথান। তথাকের মকত, 
সইুকযর মথা্্কম টিেথা প্েকল থসেথা সপ্ত্ই শরীকরর মক্্ 
থ�কছ বকল মকন হয, এবং আরও দ্রুত েথাি েকর। 

তথাছথাডথা এই উকবে�ও রকযকছ থর প্েছু মথানুষ, প্বকশষত প্শশুরথা খথারথাপ স্থাকের 
েথারকে টিেথা মখু থরকে থিকল প্েকত পথাকর। বথাপ্ে িথারিন সথাক্থাৎেথারেথাতথা টিেথা 
থেযথার উভয পধেপ্তকতই রথাপ্ি আকছন। েিুন সথাক্থাৎেথারেথাতথার টিেথা প্নকয 
প্েছু ভ্থান্ত ্থারেথা রকযকছ। থরমন এেিন গুিব শুকনকছন থর টিেথা প্নকল শরীকর 
সথাপ, থেকন্থা বথা প্বকছর উপ্কি থেখথা থেকব।

 আমথার প্শশুকের ইকজেেশন প্েকত ভয পথাপ্ছে। আর আপ্ম প্নকিও 
মকুখ খথাওযথার ওষু্ই পছন্দ েপ্র।”

– থরথাপ্হঙ্থা নথারী (৩০-৩৩)

 আমথার সম্প্রেথাকযর মথানুষিন ইনকিেশন প্নকত ভয পথায েথারে 
আক� অকনকেই হথাসপথাতথাকল ইনকিেশন প্নকয মথারথা থ�কছ।"

– থরথাপ্হঙ্থা নথারী (২৭-২৯)

 রখন বথাংলথাকেকশ রিরম একসপ্ছলথাম তখন গুিব শুকনপ্ছলথাম থর, 
আমরথা টিেথা প্নকল আমথাকের শরীকর সথাপ, থেকন্থা বথা প্বকছর উপ্কি িুকে 
উেকব।"

– থরথাপ্হঙ্থা পরুুষ (২৭-২৯)
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প্বপ্বপ্স প্মপ্ডযথা অ্থােশন এবং ট্থাসিকলেস্ উইেথাউে বড্থাস্ প্মপ্লত ভথাকব থরথাপ্হঙ্থা সংেকে ক্প্তগ্রস্ 
িনসথা্থারকের েথাছ থরকে মতথামত সংগ্রহ েরথা এবং থসগুকলথা সংেপ্লত েরথার েথাি েরকছ। এই 
সংপ্ক্প্ত রিপ্তকবেনটির উকদেশ্ হল প্বপ্ভন্ প্বভথা�গুকলথাকে থরথাপ্হঙ্থা এবং আশ্রযেথাতথা (বথাংলথাকেশী) 
সম্প্রেথাকযর থরকে পথাওযথা প্বপ্ভন্ মতথামকতর এেটি সংপ্ক্প্ত প্ববরে থেওযথা, রথাকত তথারথা িনক�থাষ্ঠীগুকলথার 
িথাপ্হেথা এবং পছন্দ-অপছকন্দর প্বষযটি প্বকবিনথা েকর ত্রথাকের েথাি আরও ভথাকলথাভথাকব পপ্রেল্পনথা 
এবং বথাস্বথাযন েরকত পথাকর।

এই েথািটির িন্ অর্ সরবরথাহ েকরকছ ই.ইউ প্হউম্থাপ্নকেপ্রযথান এইড এবং ইউকে প্ডপথাে্কমন্ ির 
ইন্থারন্থাশনথাল থডকভলপকমন্।

‘রথা িথানথা িরুপ্র’ সম্পকে্ আপনথার থরকেথাকনথা মন্তব্, রিশ্ন অরবথা মতথামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিেথানথায ইকমইল েকর িথানথাকত পথাকরন।

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

মানুষ টিকার ওপর আস্া রােছে, 
শেছিষে েশে শেশ্বস্ত খকউ টিকা খেয়

সথাক্থাৎেথারেথাতথাকের সেকলই প্বশ্থাস েকরন থর ে্থাকম্প টিেথা থেযথা 
হকল তথা প্নরথাপে হকব এবং থসেথা আক� থরকে পরীক্থা েরথা হকব। ১৮ 
িন সথাক্থাৎেথারেথাতথার সেকলই বকলকছন ে্থাকম্প প্বনথামকূল্ টিেথা 
থেযথা হকল তথারথা প্নকিরথা এবং পপ্রবথাকরর প্শশুকের থসেথা থেকবন। 
১৮ িকনর মক্্ ১৬ িন বকলকছন থর তথাকের স্থাস্থ্ ব্বস্থথা এবং 
েত্ৃপকক্র রিপ্ত প্বশ্থাস রকযকছ থর ে্থাকম্প শু্ুমথাত্র অনুকমথাপ্েত 
টিেথাই থেযথা হকব। এেিন বকলকছন থর থরথাপ্হঙ্থারথা খ্ীস্টথানকের 
বথানথাকনথা টিেথাকে প্বশ্থাস েরকব নথা এবং মসুলমথানকের বথানথাকনথা 
টিেথার ওপর থবপ্শ আস্থথা রথাখকব।

 অকন্রথা নথা প্নকলও (টিেথা) আপ্ম আমথার পপ্রবথাকরর 
সেলকে টিেথা থেব।"

– থরথাপ্হঙ্থা পরুুষ (৬৬-৬৯)

 আপ্ম প্নকি টিেথা থনযথার থিষ্টথা েরব আর আমথার 
সন্তথানকেরও থেযথার থিষ্টথা েরকবথা, েথারে ে্থাকম্প প্িপ্েৎসথার 
ভথাকলথা ব্বস্থথা থনই। তথাই টিেথা প্নকল আমরথা এই মথারথাত্মে 
থরথাক�র থরকে প্নরথাপে রথােব।"

– থরথাপ্হঙ্থা নথারী (৪০-৪৩)

 আমথাকের সম্প্রেথায প্খ্ষ্টথানকের ততপ্র টিেথায প্বশ্থাস 
েরকব নথা, আমরথা মসুলমথানকের ততপ্র টিেথার ওপর থবপ্শ ভরসথা 
েরকবথা।"

– থরথাপ্হঙ্থা পরুুষ (৩৭-৩৯)

থবপ্শরভথা� সথাক্থাৎেথারেথাতথাই বকলকছন থর প্বপ্ভন্ এনপ্িও এবং 
েত্ৃপক্ টিেথা সম্পকে্ প্বশে তর্ িথানথাকল তথারথা থসেথার ওপর ভরসথা 
েরকবন। এছথাডথাও প্েছুিন বকলকছন থর এনপ্িও বথা প্সআইপ্স 
থস্ছেথাকসবীরথা মথানুকষর বথাপ্ড বথাপ্ড প্�কয টিেথা প্েকল, মথানুকষর প্বশ্থাস 
বথাডকব। আবথার থেউ-থেউ পরথামশ্ প্েকযকছন থর টিেথা প্নরথাপে তথা 
থেখথাকনথার িন্ স্থাস্থ্েমমী, প্সআইপ্স থস্ছেথাকসবে এবং মথাপ্েরথা 
(থরথাপ্হঙ্থা সম্প্রেথাকযর সেস্ রথাকের থনতথা প্হকসকব প্নরুক্ত েরথা 
হকযকছ) রিরকম টিেথা প্নকল মথানুষ প্নপ্চিন্ত হকব।

 টিেথা আপ্বষ্থাকরর পকর রপ্ে এনপ্িও’রথা ে্থাকম্প প্�কয 
টিেথার উপেথাপ্রতথা সম্পকে্ আমথাকের িথানথায তথাহকল টিেথার 
ওপর আমথার আস্থথা আরও বথাডকব।"

– থরথাপ্হঙ্থা পরুুষ (বযস ৫০-৫৩)

 রপ্ে এনপ্িও-র থস্ছেথাকসবেরথা আমথাকের টিেথা প্েকত 
আকস তকব আপ্ম প্নপ্ব্ে্থায টিেথা থনকবথা।"

– থরথাপ্হঙ্থা নথারী (৬০-৬৩)

 স্থাস্থ্েমমীরথা রপ্ে টিেথা আর তথার উপেথাপ্রতথার ব্থাপথাকর 
আমথাকের িথানথায, এবং তথারথা রপ্ে আক� থরকে েখন টিেথা 
প্নকত হকব িথানথায, তকব আপ্ম টিেথার রিপ্ত আস্থথা রথাখকবথা।"

– থরথাপ্হঙ্থা পরুুষ (৫০-৫৩)

থরথাপ্হঙ্থাকের টিেথােথান েম্সিূীর রিপ্ত থিথারেথার সমর্ন রকযকছ। 
তকব, টিেথা এবং তথার প্নরথাপত্থা সম্পকে্ মথানুষকে িথানথাকত এবং 
আশ্স্ েরকত সব্থাত্মে রিকিষ্টথা িথালথাকত হকব। এবং সব তর্ এমন 
ভথাষথা এবং িম্্থাকে প্েকত হকব রথা মথানুষ বুেকত পথাকর এবং তথার 
পথাশথাপথাপ্শ থসই তর্ এমন মথানুকষর মথা্্কম প্েকত হকব রথাকের তথারথা 
আস্থথা েকরন।
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