
র�োহিঙ্ো�ো র�োহিড-১৯ এ� প�ীক্ো এবং 
হিহ�ৎসো সম্পর�কে  আ�ও জোনরে িোয়
হবস্োহ�ে েৃেীয় পষৃ্োয়

যা জানা 
জরুরি
র�োহি�ো সংকটে মোনহিক সিোয়তো� 
রষেটরে পোওয়ো মতোমটত� িুটেটিন

ইস্যু ৪৮ × ব্ধবার, ২৭ জান্য়ারী ২০২১র�োহিঙ্ো কহিউহিটি� সদ্যস�ো, হিশেষত ক্যোম্প ১৪ 
এ� িোহসন্ো�ো আহ থ্িক সংকশে� িশুে পড়শেি
২০২০ এ� মোিকে  রের� অর্োব� মোরস� মর্যে �হমউহনটি� সদসযে�ো মলূে হবহিন্ন ত্োণ সোমগ্ী� প্োপযেেো এবং েোরদ� জীবনযোত্ো� মোন হনরয়ই রবহি 
উহবিগ্ন হিরলন। এ� মর্যে প্রয়োজনীয় ও বযেহতিগে েেযে নহেিুতি��ণ, রিল্ো� বো রিল্ো� সোমগ্ী, খোদযে ও খোদযে বযেহেে অনযেোনযে ত্োণ সোমগ্ী এবং 
সোইট উন্নয়রন� মরেো প্রয়োজনীয়েোগুরলো� �েো উরে এরসহিল। েরব জলুোই মোস রের� আহেকে� হবষয়, হবরিষ �র� নগদ অেকে আরয়� উপোয় হনরয় 
�হমউহনটি� উরবিগ বোড়রে েোর�। রযখোরন জলুোই রের� অর্োব� মোরস �হমউহনটি রের� প্োপ্ত মেোমরে� িে��ো ৮ িোগ হিল নগদ অেকে আরয়� 
উপোয় ও এ� প্রয়োজনীয়েো সম্পহ�কে ে; রসখোরন এ� আরগ� িো� মোস, অেকেোৎ মোিকে  রের� জনু পযকেন্ত এ ্�রন� মেোমে হিল িে��ো মোত্ ১ িোগ।

�যেোম্প ১৪’� রপ্ক্োপরট যহদ হবষয়টি আ�ও সহুনহদকে ষ্ট �র� বলো িয় েোিরল রদখো 
যোয়, এখোরন জলুোই রের� অর্োব� মোরস িে��ো ২৬ িোগ মোনষু আহেকে� বো 
নগদ অেকে আরয়� হবষয়টির� প্্োন উরবিগ হিরসরব উরলেখ �র�রিন। অেি এ� 
আরগ� িো� মোস অেকেোৎ মোিকে  রের� জনু মোরস এ ্�রন� উরবিরগ� িো� হিল 
িে��ো ৮ িোগ।

এ হবষয়টি হনরয় আম�ো �যেোম্প ১৪’� বসবোস�ো�ীরদ� �োি রের� আ�ও 
হবস্োহ�ে জোনো� রিষ্টো �হ�। এ� মর্যে যো�ো এই হ�রপোটকেটি� জনযে সোক্োৎ�োর� 
অংি হনরয়হিরলন েো�ো জোহনরয়রিন, মিোমো�ী� �ো�রণ িলোিরল� ওপ� 
হবহ্হনরষ্ ও নোনো ্�রন� স�ুক্ো বযেবস্ো� �ো�রণ �োজ খুঁরজ পোওয়োটো েোরদ� 
জনযে �ঠিন িরয় পরড়হিল। এমনহ� এরদ� �ো�ও �ো�ও রক্রত্ নগদ আয় 
পরু�োপহু� বন্ধও িরয় হগরয়হিল।

সতূ্: ২০২০ এ� মোিকে  রের� অর্োব� মোরস� মর্যে 
র�য়ো� বোংলোরদি, রডহনি হ�হিউহজ �োউহসিল 
(হডআ�হস), রসি দযে হিলররেন ইন্ো�নযেোিনোল এবং 
ইউএনএইিহসআ� রমোট ৩৪টি �যেোম্প রের� �হমউহনটি� 
এই মেোমেগুরলো সংগ্ি �র�রি (রবস: ৩৩,৬৯৫, 
রযখোরন পরুুষ ৬০% এবং নো�ী ৪০%)। �হমউহনটি 
মেোমে রের� পোওয়ো েেযে হবরলেষরণ রদখো যোয়, 
র�োহিঙ্ো �হমউহনটি� সদসযে�ো, হবরিষে �যেোম্প ১৪ রে 
বসবোস�ো�ীরদ� আহেকে� এবং �োরজ� সোরে সম্পহ�কে ে 
উরবিগ রবরড়রি। এই উরবিগগুরলো সম্পর�কে  আ�ও 
িোরলোিোরব বুঝরে হবহবহস হমহডয়ো অযেো�িন �যেোম্প ১৪-
রে ২০২০ সোরল� ৩০ নরিম্ব� এবং ২০ হডরসম্ব� রমোট 
১০ জরন� রটহলরিোন সোক্োৎ�ো� হনরয়রি। এরদ� মর্যে 
পঁোি জন নো�ী (২০-৬০ বি� বয়সী) এবং পঁোিজন পরুুষ 
(২৫-৬৩ বি� বয়সী)। অংিগ্িণ�ো�ীরদ� রবহি�িোগ 
পরুুষপ্্োন পহ�বোর�� িরলও হ�িু নো�ী বো হিশুপ্্োন 
পহ�বোর�� অংিগ্িণ�ো�ীও হিরলন। সহুনহদকে ষ্ট িোরব 
বলরল সোক্োৎ�োর� অংি রনওয়ো সদসযেরদ� মর্যে এ�টি 
পহ�বো� বযেেীে অনযে সব পহ�বোর�ই উপোজকেন�ো�ী মলূে 
পরুুষ। এই এ�টি পহ�বো� েোরদ� এ� নোহে� অনোে 
আশ্রম রের� প্োপ্ত আহেকে� সিোয়েোয় িরল।

খরেচর েবাঝা/আিথর্ক সংকট বাড়া িনেয় েরািহ�া কিমউিন�র উে�গ

সিুবধােভাগীেদর শতকরা হার ০%

জলুাই-অে�াবর
(েবইজ-৩৪৭৮)

মাচর্ -জনু
(েবইজ-৩১৫১)

জলুাই-অে�াবর
(েবইজ-১২৩৮৪)

মাচর্ -জনু
(েবইজ-২১৩১১)
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(দ্রষ্টবযে: খোদযে ও আশ্রয় (রিল্ো�) এ� 
মরেো রমৌহল� প্রয়োজনগুরলো রমটোরনো� 
জনযে র�োহিঙ্ো �হমউহনটির� ত্োণ রদওয়ো িয়। 
েরব আনুষ্োহন� বো প্োহেষ্োহন� অেকেননহে� 
�োেোরমোরে �োরজ� অনুমহে েোরদ� রনই। এহদর� 
�হমউহনটি� সদসযে�ো মরন �র�ন, পড়োরিোনো ও 
হিহ�ৎসো� মরেো হ�িু খ�ি রযোগোন রদওয়ো� জনযে 
েোরদ� আরয়� এ�টি উৎস প্রয়োজন। এিোড়ো প্হে 
মোরস অহেহ�তি খ�রি� খোরে �োপড় র�নো, িো, পোন বো 
নোস্ো খোওয়ো এবং �সরমটিক্স র�নো� মরেো খ�িগুরলোও 
েো�ো রযোগ �র�ন।)

 �র�োনোিোই�োস আসো� প� রের� আমোরদ� জীবন 
এরলোরমরলো িরয় রগরি। আহম িো�হ� িোহ�রয় �মকেিীন িরয় 
পরড়হি এবং এখন আমো� হ�িুই ��ো� রনই।”

– র�োহিঙ্ো পরুুষ, �মকেিীন, বয়স ২৭, �যেোম্প ১৪
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কাজের সীমিত সুজ�াগ

িলোহন্য়ো� (রবেচ্োরসবী) এবং মসহজরদ� ইমোম�ো (ইসলোহম� 
রনেো) েোরদ� �োজ ্র� �োখরে রপর�রিন বরল জোহনরয়রিন। েরব 
যো�ো হদনমজ�ু, হনমকেোণ শ্রহম�, �ুহল বো দহজকে� মরেো নোনো ্�রন� 
অনোনুষ্োহন� বো অস্োয়ী �োরজ� সোরে যুতি হিরলন েোরদ� অেবো 
েোরদ� স্তীরদ� সোরে �েো বরল জোনো যোয় রয এরদ� অরনর�ই 
বেকে মোরন �োজ িোহ�রয়রিন। এিোড়ো সোমহগ্�িোরব �োরজ� 
সরুযোগ �রমরি এবং এই �োজগুরলো� মর্যে রিোস্ট �হমউহনটি� 
ম্যে�ো� �োজ, রযমন: িোষোবোদ ও রমৌসহুম িসল �োটো, হদনমজ�ু, 
�ুহল বো সপুোহ� সংগ্রি� মরেো �োজগুরলোও �রয়রি। এ�জন 
অংিগ্িণ�ো�ী বরলরিন, হেহন েো� সন্তোনরদ� প্োইরিট টিউিরন� 
হি বো খ�িও �হমরয় এরনরিন। েো� মরে, গৃিহিক্�ও এ প্স্োরব 
(�ম টো�োয় পড়োরনো) �োহজ িরয়রিন, র�ননো হিক্োেথী �রম যোওয়োয় 
হেহনও পহড়রয় আ� আরগ� মরেো আয় ��রে পো�রিন নো।

 আমো� বেোমী রিোস্ট �হমউহনটিরে এ�জন হদনমজ�ু 
হিরসরব �োজ ��রেন। হ�ন্তু এখন হেহন র�োরনো �োজ 
খুঁরজ পোরচ্ন নো। আবো� র�োরনোিোরব হ�িু �োজ পোওয়ো 
রগরলও রসখোরন মজহু� খবু �ম। এ� �ো�ণ এখন সবোই 
�র�োনোিোই�োরস� িুতিরিোগী এবং েোরদ� পরক্ও (যো�ো �োজ 
হদরেন) এ� রিরয় রবহি টো�ো বো আরগ� মরেো টো�ো রদওয়ো 
সম্ভব নো।”

– র�োহিঙ্ো নো�ী, গৃহিণী, বয়স ২৫, �যেোম্প ১৪

 আহম আরগ যো আয় ��েোম এখন েো অরন�টোই 
�রম রগরি। আহম এখন �ম আয় ��হি। �র�োনোিোই�োরস� 
�ো�রণ মোনুরষ� সোরে রদখো-সোক্োরে� সরুযোগ রনই। আ� 
আপনো� সোরে যহদ অনযেরদ� রযোগোরযোগই নো েোর�, েোিরল 
আয় উপোজকেনই বো হ�িোরব িরব?”

– র�োহিঙ্ো পরুুষ, ইমোম, বয়স ৩৮, �যেোম্প ১৪

আম থ্িক অনটন এবং মিাকামবলা করার 
পদ্ধমত (মকামপং মিকামনেি)

স�ল অংিগ্িণ�ো�ীই বরলরিন রয, িোরে নগদ টো�ো নো েো�োয় 
ক্ররমই সমসযেো বোড়রি এবং এগুরলো� সোরে মোহনরয় হনরে েোরদ�র� 
হনেযে নেুন উপোরয়� �েোও িোবরে িরচ্। েোরদ� মরে, পড়োরিোনো� 
খ�রি� মরেো বোড়হে হ�িু খ�ি রমটোরনো� জনযে নগদ অেকে খবুই 
প্রয়োজন। নগদ অরেকে� জনযে এমনহ� মিোমো�ী� আরগও হ�িু 
পহ�বো� ত্োণ সোমগ্ী হবহক্র �র� হদরেন। আ� বেকে মোরন যখন �োরজ� 
সরুযোগ �রম রগরি বো প্োয় রনই বলরলই িরল, েখন আ�ও রবহি 
�র� ত্োণ সোমগ্ী হবহক্র ��ো িোড়ো র�োরনো উপোয় রনই বরলই েো�ো 
মরন �র�ন। এিোড়ো জরুহ� প্রয়োজরন বো বোড়হে খ�ি রমটোরনো� 
জনযে আত্ীয় বো প্হেরবহি� �োি রের� টো�ো ্ো� ��ো� �েোও 
েো�ো বরলরিন।

 ত্োণ হিরসরব পোওয়ো সব মস�ু ডোলই আহম হবহক্র �র� 
রদই এবং এিোরব প্হে মোরস ৫০০ টো�ো পোই। হ�ন্তু িোরে র�োরনো 
�োজ নো েো�োয়, এই টো�োও যরেষ্ট নো। েোই আমোর� বনু্ধবোন্ধব, 
প্হেরবিী এবং আত্ীয়রদ� �োি রের� ্ ো��জকে ��রেই িয়।”

– র�োহিঙ্ো পরুুষ, �মকেিীন, বয়স ২৫, �যেোম্প ১৪

 প্হেহদরন� খ�ি রমটোরনো� মরেো পযকেোপ্ত টো�ো আমো� 
�োরি রনই। ত্োণ সোমগ্ী এবং অনযেোনযে হজহনস হবহক্র �র� আহম 
রয টো�ো পোই রসটোই আমোর� প্হেহদরন� খ�ি রমটোরে সোিোযযে 
�র�। েোই আমো� �ষ্ট িয় এবং আলেোি� �োরি সোিোযযে িোই।”

– র�োহিঙ্ো পরুুষ, �মকেিীন, বয়স ৬৩, �যেোম্প ১৪

�োরজ� সরুযোগ/নগদ আরয়� সহুব্ো �মো� পোিোপোহি, র�োহিড-১৯ 
মিোমো�ী� প� রের� স�ব�োি�ৃে ত্োরণ� পহ�মোণও �রম রগরি বরল 
অংিগ্িণ�ো�ী�ো জোহনরয়রিন। সোক্োৎ�ো�দোেোরদ� �রয়�জন 
জোহনরয়রিন, েো�ো িোল, ডোল, মহ�ি, রপঁয়োজ, আদো, �সনু এবং 
রেল জোেীয় দ্রবযে সোমগ্ী আরগ� রিরয় �ম পহ�মোরণ পোরচ্ন। 
িরল মোি, মোংস ও মিলো� এখন এ ্�রন� হ�িু হজহনসও েোরদ� 
হ�নরে িরচ্। সব অংিগ্িণ�ো�ী�োই এ সম্পর�কে  েোরদ� অসন্তুষ্টি 
প্�োি �র�রিন। এমনহ� র�উ র�উ এমনও বরলরিন রয এসরব� 
�ো�রণ েোরদ� আরগ� েুলনোয় �ম খোবো� রখরে িরচ্। এিোড়ো হ�িু 
অংিগ্িণ�ো�ী খোবোর�� মোন (রযমন: েোরদ�র� রদওয়ো শু�রনো 
মোি) হনরয়ও অহিরযোগ �র�রিন। অনযে�ো উরলেখ �র�রিন, েো�ো 
সো্ো�ণে মসরু�� ডোল হবহক্র �র� রদন যো েোরদ� খোদযে েোহল�ো� 
অংি নয়।

 আমো� পহ�বোর�� জনযে এই অল্প পহ�মোণ িোল এবং 
অনযেোনযে সোমগ্ী যরেষ্ট নয়। এিোড়ো [আমো� পহ�বোর�] র�োরনো 
উপোজকেন�ো�ী সদসযে নো েো�োয়, রয খোবো� আরি েো হদরয় সবো� 
জনযে খোওয়ো� বযেবস্ো ��রে এখন �ম �ম রখরে িরচ্।”

– র�োহিঙ্ো নো�ী, গৃহিণী, বয়স ২৭, �যেোম্প ১৪

 অনযেোনযে হজহনস হ�নরে রগরল আমোরদ� হ�িু ত্োণ 
সোমগ্ী হবহক্র ��রেই িয়। রযমন: হিশু�ো শু�রনো মোি এবং 
হডম খোয় নো বরল আহম এই হজহনসগুরলো হবহক্র �র� হদই।”

– র�োহিঙ্ো নো�ী, গৃহিণী, ৫০ বি�, �যেোম্প ১৪

মিোমো�ী িলো�োলীন সমরয় হ�িু অংিগ্িণ�ো�ী নগদ অরেকে� হব�ল্প 
উৎরস� সন্ধোন রপরয়রিন। এ�জন প্বীণ নো�ী অংিগ্িণ�ো�ী 
জোহনরয়রিন, েো� এহেম নোহে হনরজ� খ�ি রমটোরনো� জনযে 
এ�টি এহেমখোনো রের� হ�িু মোহস� বৃহ ত্ত পোয়। রস এই অেকে এবং 
প্হেরবিীরদ� �োি রের� পোওয়ো অনযেোনযে অেকে পহ�বোর�� জনযে 
খ�ি �র�। আর��জন পরুুষ অংিগ্িণ�ো�ী জোহনরয়রিন, েো� 
স্তী ঘর�� পোরি� পহেে জহমরে লোগোরনো পোলং িো� এবং লোউ 
হবহক্র �র�ন।
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হবহবহস হমহডয়ো অযেো�িন এবং ট্োসিরলটসকে উইদোউট বডকে োসকে হমহলে িোরব র�োহিঙ্ো সং�রট ক্হেগ্স্ 
জনসো্ো�রণ� �োি রের� মেোমে সংগ্ি ��ো এবং রসগুরলো সং�হলে ��ো� �োজ ��রি। এই 
সংহক্প্ত প্হেরবদনটি� উরদেিযে িল হবহিন্ন হবিোগগুরলোর� র�োহিঙ্ো এবং আশ্রয়দোেো (বোংলোরদিী) 
সম্প্রদোরয়� রের� পোওয়ো হবহিন্ন মেোমরে� এ�টি সংহক্প্ত হবব�ণ রদওয়ো, যোরে েো�ো জনরগোষ্ঠীগুরলো� 
িোহিদো এবং পিন্দ-অপিরন্দ� হবষয়টি হবরবিনো �র� ত্োরণ� �োজ আ�ও িোরলোিোরব পহ��ল্পনো 
এবং বোস্বোয়ন ��রে পোর�।

এই �োজটি� জনযে অেকে স�ব�োি �র�রি ই.ইউ হিউমযেোহনরটহ�য়োন এইড এবং ইউর� হডপোটকেরমন্ ি� 
ইন্ো�নযেোিনোল রডরিলপরমন্।

‘যো জোনো জরুহ�’ সম্পর�কে  আপনো� রযর�োরনো মন্তবযে, প্শ্ন অেবো মেোমে, info@cxbfeedback.org 
ঠি�োনোয় ইরমইল �র� জোনোরে পোর�ন।

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

র�োহিঙ্ো�ো রকোহিড-১৯ 
এ� প�ীক্ো এিং হিহকৎসো 
সম্পশকথি  আ�ও জোিশত িোয়

হবহিন্ন সংস্ো, এরজহসি এবং �ক্সবোজো� �েৃকে পক্ র�োহিঙ্ো�ো 
রযসব েেযে জোনরে িোয় রসগুরলো স�ব�োি ��ো� রক্রত্ দোরুণ 
পদরক্প গ্িণ �র�রি। েো�পর�ও, র�োহিঙ্ো জনরগোষ্ঠী� 
অরনর�ই র�োহিড-১৯ সংক্রোন্ত অরন� গুরুত্বপণূকে েেযে জোরনন 
নো। র�োহিঙ্োরদ� অরনর�ই এখরনো জোরনন নো র�োেো রের� 
র�োহিড-১৯ এ� প�ীক্ো ��োরে িরব, হ�িোরব প�ীক্ো ��ো িয় 
এবং প�ীক্োয় যহদ �ো�ও ি�ীর� �র�োনোিোই�োরস� উপহস্হে 
পোওয়ো যোয় েোিরল হ� িরব।

র�োহিঙ্ো �যেোরম্প িোই�োসটি� হবস্ো� র�ো্ ��রে র�োহিড-১৯ 
প�ীক্ো ��ো অপহ�িোযকে। প�ীক্ো ��ো� মো্যেরম বেোস্যে �েৃকে পক্ 
আক্রোন্ত বযেহতিরদ� িনোতি, সঙ্হনর�ো্/আইরসোরলিন এবং 
হিহ�ৎসো ��রে পোর�, এিোরব জনরগোষ্ঠী� মর্যে ঝঁুহ� হ্োস 
পোয়। �যেোরম্প বসবোস�ো�ী ১৮ জন বযেহতি� সোরে �েো বরল 
আম�ো র�োহিড-১৯ এ� প�ীক্ো সম্পর�কে  েোরদ� জ্োন এবং 
�যেোরম্প র�োহিড-১৯ এ� প�ীক্ো সম্পর�কে  েোরদ� অহিজ্েো 
জোনো� রিষ্টো �হ�।

 �যেোম্প ১২ রে আমো� এ�জন আত্ীয় 
�র�োনোিোই�োরস আক্রোন্ত িরয়রি বরল সরন্দি ��ো 
যোয় �ো�ণ েো� েোণ্ো লোগো, জ্ব�, মোেোবযেেো এবং 
গলোবযেেো িরয়রি। েো� ি�ীর� �র�োনোিোই�োস 
আরি হ� নো প�ীক্ো� জনযে েোর� আইওএম 
িোসপোেোরল হনরয় যোওয়ো িয়। দইুহদন পর� েো� 
প�ীক্ো� িল পহজটিি আরস এবং েো�প� েোর� 
িোসপোেোরল হনরয় যোওয়ো িয় এবং রসখোরনই র�রখ 
রদওয়ো িয়।”

– র�োহিঙ্ো পরুুষ, ৩৫ বি�, �যেোম্প ৯

 আহম প�ীক্ো ��ো হনরয় এ�টু হিহন্তে 
�ো�ণ আহম শুরনহি রয যহদ �ো�ও জ্ব� বো 
�র�োনোিোই�োরস� অনযে র�োরনো লক্ণ রদখো রদয় 
েোিরল েোর� �ক্সবোজোর� হনরয় যোওয়ো িয় এবং 
এ�পর� বোহড় হির� আসরে অরন� সময় রলরগ 
যোয়। আহম এটো হনরয় খবু িীে।”

– র�োহিঙ্ো নো�ী, ৩৫ বি�, �যেোম্প ১২

 আহম িোই এনহজও�ো আমোরদ� ঠি�িোরব 
জোনোরব রয �র�োনোিোই�োরস� প�ীক্ো ��োরে বো 
হিহ�ৎসো� জনযে আমোরদ� র�োন র�োন িোসপোেোল 
বো হলিহনর� রযরে িরব।”

– র�োহিঙ্ো পরুুষ, ৩২, �যেোম্প ৩

 আহম জোনরে িোই রয র�োেো রের� প�ীক্ো 
��োরনো যোয় এবং র�রনো এনহজওগুরলো আমোরদ� 
এ সম্পর�কে  বরল নো।”

– র�োহিঙ্ো নো�ী, ৩৫ বি�, �যেোম্প ১২

রকোহিড-১৯ প�ীক্ো: েুি রিহে িোিুষ এ হিষশয় হিস্োহ�ত জোশি িো

র�োহিঙ্ো জনরগোষ্ঠী� অহ্�োংি মোনুষ র�োহিড-১৯ এ� হবপদ সম্পর�কে  অবগে এবং 
েো�ো েোরদ� সরবকেোচ্চ রিষ্টো ��রি যোরে েো�ো এ িোই�োরস আক্রোন্ত নো িয়। েো�পর�ও 
প�ীক্ো ��ো� বযেোপোর� সরিেনেো এবং সমোরজ িোই�োসটি� হবস্ো� র�ো্ ��ো� 
বযেোপোর� সরিেনেো �ম। র�োহিড-১৯ এ� প�ীক্ো হনরয় আরলোিনো ��ো� সময়, 
অরনর�ই এর� �র�োনোিোই�োরস আক্রোন্ত িওয়ো� লক্রণ� সোরে হমহলরয় রিরলন 
এবং মরন �র�ন রয প�ীক্ো অেকে ডোতিো� র�োহিড-১৯-এ� উপসগকে সম্পর�কে  রয সব 
প্শ্ন হজজ্োসো �র�ন রসগুরলো। েো�পর�ও, যোরদ� সোক্োৎ�ো� রনওয়ো িরয়রি েোরদ� 
অহ্�োংিই জোরনন রয, যোরদ� জ্ব�, �োহি বো মোেোবযেেো� মরেো উসপগকে �রয়রি েোরদ� 
ডোতিোর�� �োরি যোওয়ো উহিে। অরনর� িীরে� সময় র�োহিড-১৯ এ আক্রোন্ত র�োগী� 
সংখযেো রবরড় যোওয়ো� সম্ভোবনো হনরয়ও উরবিগ প্�োি �র�ন। অরনর� আবো� উরলেখ 
�র�ন রয, র�োহিড-১৯ এ আক্রোন্ত নো িরয়ও িীে�োরল এই ্�রণ� উপসগকে রদখো 
হদরে পোর�। যোইরিো�, এটো স্পষ্ট রয সম্প্রদোরয়� মোনুরষ� জনযে র�োহিড-১৯ এ� 
প�ীক্ো হবষরয় আ�ও হনহদকে ষ্ট েেযে জোনো প্রয়োজন।

রয ১৮ জন বযেহতি� সোক্োৎ�ো� রনওয়ো িরয়রি েো� মর্যে পঁোিজন র�োহিড-১৯ 
প�ীক্ো� �েো শুরনরিন হ�ন্তু েো�ো এ হবষরয় হবস্োহ�ে জোরনন নো।

েো�ো হনর্োতি হবষয়গুরলো সম্পর�কে  আ�ও েেযে জোনরে িোন:
• র�োরগ� উপসগকে রদখো হদরল র�োেোয় রযরে িরব?
• �যেোরম্প� র�োন িোসপোেোল বো হলিহনর� প�ীক্ো ��োরনো যোয়?
• যোরদ� ি�ীর� �র�োনিোই�োস পোওয়ো যোরব েোরদ� হ� িরব?
• েোরদ� �েহদন �ক্সবোজোর� বো আইরসোরলিন রসন্োর� েো�রে িরব?
• েোরদ� হ� ্�রন� হিহ�ৎসো রদওয়ো িরব?
• হিহ�ৎসো হনরে �ে সময় লোরগ?

�হমউহনটি� অরনর�ই র�োহিড-১৯ এ� প�ীক্ো এবং হিহ�ৎসো সংক্রোন্ত েরেযে� 
ঘোটহে� �ো�রণ প�ীক্ো ��োরে িয় পোন। েোরদ� িয় দ�ূ ��রে এবং মোনুষর� 
প�ীক্ো ��োরে উৎসোহিে ��রে িরল েোরদ�র� আ�ও েেযে স�ব�োি ��রে িরব 
যোরে েো�ো সজ্োরন হসদ্োন্ত হনরে পোর�।

সতূ্: �যেোরম্প র�োহিঙ্োরদ� বেকে মোন হিন্তোিোবনো এবং 
অহিজ্েো, হবরিষ �র� র�োহিড-১৯ সংক্রোন্ত েেযে সম্পর�কে  
েোরদ� িোহিদো জোনো� জনযে ট্োসিরলটসকে উইদোউট বডকে োসকে 
র�োহিঙ্ো জনরগোষ্ঠী ম্যে রের� ৯ জন পরুুষ এবং ৯ জন 
নো�ী� রটহলরিোরন সোক্োৎ�ো� গ্িণ �র�। সোক্োৎ�ো�গুহল 
হডরসম্ব� ২০২০-এ� শুরু� হদর� গ্িণ ��ো িরয়রি।
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