
আসুনআমরা ক াভিড-১৯ এর৩টি
বৈভিষ্ট্য সম্পর্ ে কের্ন ভনই !

এর মাধ্যমম হয়ম াআমরা মানুমের ননত বাচক ধ্ারণাগুলম া

ভাঙম পারমবা
আতম নকাতভড-১৯

১



আমার ত নমে ববতিষ্ট্য বা
নচহারা আমে হা হা হা...

এই ভাইরামের একো ভীত কর বযাপার

হ এো ‘৩টি বৈির্ষ্ট্যর মাধ্যর্ম

সংক্রমণ’ ঘোয়।

আপতন তকজামননআমামেরঅজামেই

এই ববতিষ্ট্যগুলত আমামের প্রভাতব কমর

আমামের েকম রক্ষত করমে?

নকাতভড-১৯ নরাগটেআমামের চারপামি েতিময়
পিমে।



সংক্রমর্ণরএই৩টি বৈভিষ্ট্য এর্ 

অপর্ররসার্ে যুক্ত।
প্রেম বৈভিষ্ট্য 'অসুস্থতাা'

াৃাীয় বৈভিষ্ট্য হল
‘বৈষময'

ভিাীয় বৈভিষ্ট্য হল
'উর্িগ'

"ত নটে তেমকই নেয়া না রােম , আতমআমরা নবতি িক্তিিা ী হম থাকমবা..."
৩



প্রথম 'ববতিষ্ট্য' হ 

'অসুস্থতাা'।
আমরাজাতন নে েংক্রাতম বযক্তির
েংস্পমি েএম ভাইরােটে েিায়।

একবার েংক্রাতম হম জ্বর-কাতি

নথমকশুরুকমর  ীব্র শ্বাস-কষ্ট বা

তনউমমাতনয়া পে েে হম পামর।

েক েক

৪



িাইরাসটি ভিাীয় কয বৈভির্ষ্ট্যর মাধ্যর্ম ‘সংক্রমণ’ ঘিায়, াা হল

উর্িগ।

এই ভাইরােো নেো োয়না। এেমনা নকানও টেকা বা ওেুধ্আতবষ্কার করা

োয়তন।

নেমহ ু এেমনা পে েেআমামেরঅমনক তকেুই অজানা, আমরা েুব

উভিগ্নআরিীা নবাধ্ কতর, আরআমামের এই মানতেক ার েুমোগ

ননয়া েুব েহজ।

এই উমেগ আমামের মমধ্য বািম থামক ো আমার্ের কৈাঝার,

কিানারআর ভনর্ের্ের সাহাযয  রারক্ষমাাকতমময় নেয় ।আর এই

মানতেক অবস্থাও দ্রুত এবং অজান্তেই একজন নথমক অনযমের মামে

েতিময় পমি।

উমে-গ



ভাইরােটে নে  ৃ ীয় ববতিমষ্ট্যর মাধ্যমম

'েংক্রমণ' ঘোয়  া হ বৈষময।
ভাইরামের কারমণ নেভয়আরউমেগ বাভর
হয়াা মানুর্ষর কৈেঁর্ে ো ার াাভগের্ 
োভগর্য় কাার্ল ।

এই ভয়আরউমেমগর কারমণআমরা েম্ভাবয

েংক্রাতম মানুেআর নরামগর োমথ েুি েক মক

বেনক্তিনজীবন নথমক েমূর রাতে,  ামের তবরুমধে

ববেময কতর, মানুমের তবশ্বাে এবং োমাক্তজক

েম্পকেগুলম া ভাঙম থাতক।

প্রস্তু ?

োনুন!!

েক েককাতি

তনতেেষ্ট্ দেশ বা রাষ্ট্র



৭

আতম

অমনো

ব  াম ো

আমার ব া

টিক হয়তন,

তকন্তু...

নক জামন কেন
আমামক নকউ এই
একই কথা ব মব...
আমার তচো
হমে...

এই কেলািা
ভৈপজ্জন 

।

ওই কয কলা িা
 াির্ে, ওর
হয়া র্রানা
হর্য়র্ে। অমু কের্ির

মানুষগুর্লা

ভৈপজ্জন 

আে ি ররু

আমামের েৃটষ্ট্র

আিাম চম 

োয়।

এর ফম আে 

ি ররু বেম োয়।

ভাইরােই

আে ি ররু।

আমরা এমন এক ি ররুমক (ভাইরাে) 
তনময় িীা োমক আমরা নেেম পাক্তে না

এর ফর্ল েৃিযমান ভনভেেষ্ট্ ভ েুর্ 

িারু ৈাভনর্য় নেোর ওপর ঘৃণা প্রকাি
কতর

এই ঘৃণার লক্ষযৈস্তু যারা  ামের

তবরুমধে েমাম াচনা ও ববেময কমর

এবং  ামেরমক েমূর নরমে আমরা

খাভন িা ভনরাপে কৈাধ্  ভর

আমরা ক নঅনযর্ের সার্ে বৈষমযমূল আেরণ

 ভর?



৮

তকেু মানুে, এ াকা, 
এবং দেশার মানুষন্তক
'তবপজ্জনক' বা
'অস্বাস্থযকর' তহমেমব
েনািকরমণর
প্রবণ া ববেময ও
তবমেে েটৃষ্ট্ কমর।

কৈেঁর্ে
ো ার
াাভগে

সম্ভাবয হুমতকগুলত মক
েনােকরমণর নচষ্ট্া

সংক্রমণ ভনর্য়
িয় ও উর্িগ

আমার্ের
িাইরাস কের্ 
েরূ্র ো ার
মর্নািাৈ

ববেমমযর গােো

বািম থামক

আভম োইনা
স্বাস্থতযর্সৈা
 মীর্ের

সন্তানরা সু্কর্ল
যা 

আভমশুর্নভে
অমু 

হাসপাাালিা
ভৈপজ্জন 

আভম ভৈশ্বাস
 রর্া

পারভেনা কয
ওরা মাস্ক
ৈযৈহার
 র্রনা

অমু কেি
কের্ আসা

মানুষগুর্লা

ভৈপজ্জন 

ওই কলা িা
 াির্ে, 
হয়া
 র্রানা
হর্য়র্ে

অমু 
এলা ািা
ভৈপজ্জন 

গান্তের মনূ্তে: “প্রন্ত াজন”



"সংক্রমণ“ এর এই ৩টি বৈভিষ্ট্য  ীিার্ৈ পরস্পর্রর
সার্ে যুক্ত?

৯আমামের এই ননত বাচক তচোভাবনার কারমণ ভাইরােটেআমরা েতিময় পমর

৩. বৈষমযমূল আেরর্ণর ির্য়
আমরা জ্বরআর  াভি হর্লও

ডাক্তার কেখার্া ভিধ্া কৈাধ্  ভর, 
যার ফর্ল করাগিা আরও েভির্য়
পর্ি।

াৃাীয় সংক্রমণ

‘বৈষময’ মাননু্তষর দবেঁন্তে থাকার 
প্রবণতােমিহজনকমের
কাে নথমক েরূত্ব ব তর কমর
। 

ভিাীয় সংক্রমণ

'উর্িগ'

১. িাইরাসিা অেৃসয আর
এর সম্পর্ ে অর্ন ভ েুই
অোনা াাই িীষণ উর্িগ

বাভর হয়।

প্রেম সংক্রমণ

'অসুস্থতাা'



আমরা ভ িাইরাস সংভিষ্ট্ কনভাৈাে খৈরগুভলর

প্রভা কৈভি মর্নার্যাগ ভেচ্ছিৈা এ ভনর্য়আির্ের

মর্াা ভেন্তা  রভে না

"ঐ ন াকো কািমে, তনশ্চয়ইকমরানা হময়মে,  াইনা?" 

“ঐএ াকায় কমরানা েতিময় পরমে, েু রাং ওোন নথমকআর তকেু না

নকনাই ভা ...”

"আমারজ্বর হময়মে তকন্তুআতম কাউমক ব ব না, কারণআমার ভয়

করমে..."

এরকম তচো ওআচরমণর কারমণআমারা ভাইরােটেমকআরও েতিময়

পিম োহােয করতে।

আমরা ভ িার্ৈ এসৈ োমার্াপাভর?

১০

তক করা
োয়...।

হুমম



প্রেম বৈভির্ষ্ট্যর মাধ্যর্ম

'সংক্রমণ' করাধ্  রর্া

আমামের প্রম যকমক অবিযই স্বাস্থযতবতধ্ নমমন চ ম হমব।

"আপনার হাা ধ্ুর্য় ভনন"

" াভি-হােঁভের ভিষ্ট্াোর কমর্ন
েলুন"

*টিসুয ভের্য় কের্ অেৈা  নুইর্য়রিােঁর্ে

"ভিি এভির্য় েলুন" ই যাতে।

শুধ্ু তনমজর জনয নয়, আপনার আিপামির মানুেমের জনযও

ভাইরামের তবরুমধে  িাই করার জনয পেমক্ষপ ননওয়া গুলরুত্বপূণ ে।

েুব ভাম াভামব

হা ধু্ময় তনন

১১

টেেুয



ভিাীয় বৈভির্ষ্ট্যর মাধ্যর্ম ‘সংক্রমণ’ 
যার্াআমার্ের ভনয়ন্ত্রণ না  রর্াপার্র
কসেনয
উমেগ ও ভয়আমামের েুব ে কমর নেয় এবং নকান তকেু

কের্খ এবংশুর্ন াযাোইকরারক্ষম ামক
হ্রাে কমর নেয় ।

উমেগ এবং ভময়রঅনুভূত গুলত নেমন তনমজর েুরক্ষার

জনয প্রময়াজন, ন মতন এগুলম াইআমামের েুক্তিেুি

আচরণ না করার বযাপামর প্রভাতব করম পামর ।

১২



ভিাীয় বৈভির্ষ্ট্যর মাধ্যর্ম ‘সংক্রমণ’ িারা
ভনয়ভন্ত্রা হওয়া এিার্া
সর্োনাা ৈৃচ্ছি ুন।

আসুন শুুর্া ভনর্ের্ের প্রভা যত্নৈান হই

• বযস্ত ার মামে একেু তবিত তননআর

একো  ম্বা শ্বাে তনন। (গভীরভামব শ্বাে তনন
। এককাপ চা োওয়ার বযবস্থাও করম 
পামরন )
•ব েমান পতরতস্থত নবাোর নচষ্ট্া করুন।
• তবতভন্ন েৃটষ্ট্মকাণ নথমক তনমজর পতরতস্থত 

তবচার করুন । (মানতেক, অনুভূত , 
আচরণগ অনুভূত ই যাতেরআম ামক।)

১৩



ভিাীয় বৈভির্ষ্ট্যর মাধ্যর্ম ‘সংক্রমণ’ িারা

ভনয়ভন্ত্রা হওয়া এিার্াআর্রা ভাল াভালে
ভনর্ের্ োনুন এৈং শুনুন

আপতন তক নেমনো তেম ন  ার নথমক বেম নগমেন?

• আপতন তক শুধ্ু ভাইরাে েম্পমকে োরাপ েবরগুলম ার তেমকই নজর তেমেন?

• আপতন তক আেমন্নর মম া ভাইরামের োমথ েম্পতকে ক্তজতনেগুলম া তনময়ই নভমব

চম মেন?

• আপতন তক তনমজর িে আর কামের মানুেজন বা বনু্ধবান্ধবমের জনয েময় নেয়া

কতমময় তেময়মেন?

• আপনার প্রত তেমনর জীবনোত্রায় তক বযাঘা ঘেমে?

আপতন তক স্বাভাতবকভামব জীবনোপন করমেন? ১৪

বাতিম 

থাকম 

নপমর

েুতি

েবাই েুব

তচতে 

তকন্তুআতম বাইমর

নেম চাইনা

আতমআমার

বনু্ধমের োমথ নেো

করম চাই



াৃাীয় বৈভির্ষ্ট্যর মাধ্যর্ম ‘সংক্রমণ’ যার্াআপনার্ 
ভনয়ন্ত্রণ রর্া না পার্র কসেনয

ভনর্ের্ সহায়াা  রারক্ষমাা উো ুন

আপনার তনমজর েুরক্ষা এবং স্বামস্থযর জনয কী কী প্রময়াজন  া

নভমব নেেুন।

• ভাইরাে েম্পমকে  থয জানার তপেমন কম েময় তেন

এবং এর নথমকআ াোভামব তকেুো েময়কাোন।

• আপনার স্বাভাতবকজীবনোত্রাআর  ার েি বজায় রােুন।

• আরামোয়ক পতরমবি ব তর করুন।

•আপনার পমক্ষএই মুহমূ েকী করা েম্ভব  া নমমন তনন।

•ব েমান পতরতস্থত ম নে কাজগুলত করা েম্ভব, নেগুলত করারা নচষ্ট্া

করুন।

• তনভের করম পামরন এমনকারও োমথ নোগামোগ রােুন,কথা ব ুন। ১৫

বাতির আমিপামি জায়গা
থাকম তনয়তম একেু
হাোচ া করম পামরন



াৃাীয় বৈভির্ষ্ট্যর মাধ্যর্ম ‘সংক্রমণ’ করাধ্ রর্া

উমেগ বা ভয় ‘ববেময’ েটৃষ্ট্ কমর

• আেুনআমরা তনভেরমোগয  থয প্রচার কতর।

• ববেমযমূ কআচরণকরা নথমক তব র থাতক ।

১৬

েরূ হও হ োিা

কমরানা!

হযা াঁ, একেম টিক!



াৃাীয় বৈভির্ষ্ট্যর মাধ্যর্ম ‘সংক্রমণটি’ করাধ্  রর্া
আেুন, োরা এই পতরতস্থত কমা ার্ৈলা  রর্েন ামের েবাইমক ধ্নযৈােোনাই
এবংসম্মান ভর

• নে পতরবামর নোে নোে তিশু রময়মে

• বয়স্কমানুে

• োমের তচতকৎো চ মে এবং  ামের পতরবার

• োরা বাোয় রময়মেন

• স্বাস্থযকমী

• োরাআমামেরজীবনোত্রা এবং েমাজমক স্বাভাতবকভামব চ ম েহায় া করমেন

অবশযই, আমরা সকন্তেই এই েডাইন্ত  োতম এবং এন্তত োর োর জায়গা নথমকঅবোন রাখন্তত োরর ।
১৭



সংর্ক্ষর্প: ক াভিড-১৯ ক 
পরাস্ত রর্া
আসুন, আমরা সৈাই ভানটি
‘সংক্রমণ’  াটির্য়উটি
এ সার্ে

নকাতভড-১৯ বৈভির্ষ্ট্যর মাধ্যর্ম
"েংক্রমণ“ ঘটেময়আমামের জীবমন

প্রভাব নফ মে।

এই ভাইরামের তবরুমধে  িাই েীঘ েতেন

ধ্মর চা াম হম পামর।

আেুনআমরা েকম তমম তবতভন্ন

ননত বাচক ধ্ারণাগুলত নভমঙ নফত , 

একমত্র এই ভাইরােমক পরাক্তজ কতর

!

 ৃ ীয়

(ববেময)

১৮

আেুনআমরা
ননত বাচক

ধ্ারণাগুলম ামক
নভমঙ নফত !

তে ীয় (উমেগ)

প্রথম

(অেুস্থ া)

এক ে 



উর্েখ/সূত্র

• ইন্টারনযািনা নফডামরিন অফ নরডক্রে এবং নরড ক্তক্রমেন্ট নোোইটেে, োইমকা ক্তজকযা নেন্টার (২০১৪)
ইমবা া ভাইরাে নরামগর প্রােুভোবকাম মমনাোমাক্তজক েহায় া। এোমন পামবন: https://pscentre.org/wp-content/uploads/2018/03/20140814Ebola-briefing-

paper-on-psychosocial-support.pdf (েব েমিে অযামেে: ০৫/০৩/২০২০)।

• ইন্টারনযািনা নফডামরিন অফ নরড ক্রে এবং নরড ক্তক্রমেন্ট নোোইটেে, োইমকামোিযা নেন্টার (২০১৮)মনস্তাক্তিক প্রাথতমক তচতকৎোর একটে
েহাতয়কা। এোমন পামবন: https://pscentre.org/?resource=a-guide-to-psychological-first-aid-for-red-cross-red-crescent-societies (েব েমিে

অযামেে: ০৫/০৩/২০২০)।

•  ইন্টারনযািনা নফডামরিন অফ নরডক্রে অযান্ড নরড ক্তক্রমেন্ট নোোইটেে, োইমকামোিযা নেন্টার (২০২০) "ন ুন কমরানাভাইরামের (nCoV) 
প্রােুভোবকাম কমী, নস্বোমেবী এবং েম্প্রোময়র জনয মানতেক স্বাস্থয ও মমনাোমাক্তজক েহায় া (MHPSS) এোমন পামবন: 

https://pscentre.org/?resource=mhpss-ifrc-psc-covid-19-guidance-japanese (েব েমিে অযামেে: ২৩/০৩/২০২০)

• ইন্টারনযািনা নফডামরিন অফ নরড ক্রে এবং নরড ক্তক্রমেন্ট নোোইটেে, োইমকামোিযা নেন্টার, ইউতনমেফ, তবশ্ব স্বাস্থয েংস্থা (২০২০) নকাতভড-১৯
েম্পতকে োমাক্তজক ক ঙ্ক(েংস্করণ: ২৪/২/২০২০)। এোমন পামবন: https://pscentre.org/?resource=social-stigma-associated-with-covid-19

(েব েমিে অযামেে: ২০/০৩/২০২০)

•  ইন্টারনযািনা নফডামরিন অফ নরডক্রে এবং নরড ক্তক্রমেন্ট নোোইটেে, োইমকামোিযা নেন্টার, ইউতনমেফ, তবশ্ব স্বাস্থয েংস্থা (২০২০) আপনার
েম্প্রোয় কীভামব নকাতভড-১৯ এর তবস্তার নরাধ্ করম পামর এোমন পামবন: https://www.communityengagementhub.org/wp-

content/uploads/sites/2/2020/04/FINAL-Community-action-guide-COVID19-ENG-3103-v2.pdf (েব েমিে অযামেে: ২৭/০৪/২০২০)।

• জাপাতনজ নরডক্রে নোোইটে (২০২০) ন ুন কমরানাভাইরামে (নকাতভড-১৯) োিাোনকারী কমীমের জনয েহাতয়কা। (প্রথম েংস্করণ: ০১/০৩/২০২০)

• নমাতরতম ে,ু তরও (২০২০) ভাইরােজতন ত নটে েংক্রামক প্রভাব। জাপাতনজ নরডক্রে নোোইটে (২০২০) ন ুন কমরানাভাইরামে (নকাতভড-১৯) 
োিাোনকারী কমীমের জনয েহাতয়কা। (প্রথম েংস্করণ: ১০/০৩/২০২০), pp6 নথমক উেরধ্তৃ ।

https://pscentre.org/wp-content/uploads/2018/03/20140814Ebola-briefing-paper-on-psychosocial-support.pdf
https://pscentre.org/?resource=a-guide-to-psychological-first-aid-for-red-cross-red-crescent-societies
https://pscentre.org/?resource=mhpss-ifrc-psc-covid-19-guidance-japanese
https://pscentre.org/?resource=social-stigma-associated-with-covid-19
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/FINAL-Community-action-guide-COVID19-ENG-3103-v2.pdf


আসুন ক াভিড-১৯ এর ভানটি বৈভিষ্ট্য সম্পর্ ে কের্ন ভনই!
- এর মাধ্যমম হয়ম াআমরা মানুমের ননত বাচক ধ্ারণাগুলম া ভাঙম পাতর

–
- প্রকািনার  াতরে: ২৬নি মাচে ২০২০ প্রথম জাপাতন েংস্করণ / ১৪ই এতপ্র ২০২০ প্রথম ইংমরক্তজ েংস্করণ নি এতপ্র ২০২০ তে ীয়

মুদ্রণ
প্রকািক: জাপাতন নরড ক্রে নোোইটে, নমভ কমরানাভাইরাে ইনমফকিাে তডক্তজজ কমরা োস্ক নফাে ে

আমরা একটে ে !!

©Japanese Red Cross Society 2020

অনুমত োিা তবেয়বস্তু প্রকাি, পতরব েন, অনুত তপ এবং অনুবাে তনতেধে।

উেরধ্তৃ , মুদ্রণ এবং ইম ক্ট্রতনক মাধ্যমম তব রণকাম েয়া কমর েূত্র উমেে করমবন।

[প্রধ্ান েম্পােক]
েুওয়া নরডক্রে হেতপো তরও নমাতরতম েু
( াত কাভুিেেেয, ইন্টারনযািনা নফডামরিনঅব নরডক্রেঅযান্ড নরড ক্তক্রমেন্ট নোোইটেে, নরফামরন্স নেন্টার ফর

োইমকা ক্তজকযা োমপােে)

[েম্পােকএবং ন েক]
জাপাতন নরডক্রে নমতডকযা নেন্টার নকইমকাআতকয়ামা (তচত্রণ)

তকময়ামকা তময়ামমাম া

আইমে নরডক্রে হেতপো মাতর নাকাই

নহডমকায়ােোর, অযাডতমতনমেিন নেক্টর ওম াতহমকা নহাতর

তডজাস্টার মযামনজমমন্টঅযান্ড নোিযা ওময় মফয়ার তডপােেমমন্ট মাতরকা  ামকগুলতচ

ন ামমাকাজু ইয়ামাউতচ

ইন্টারনযািনা তডপােেমমন্ট ননাবুআতক োম া

মুেুতব ইয়া া

তডজাস্টার নমতডকযা মযামনজমমন্ট েুপারভাইজার ইময়াতিকাজু মারুয়ামা


