
বলুেটিলের তথ্য ববললেষণ ও 
প্রকাশোয় আমালের সালথ 
য�ৌথভালব কাজ করলত চাে 
এমে সংস্াগুলোর সালথ 
কাজ করলত আমরা আগ্রহী। 
আমালের কালজর সালথ �কু্ত 
হলত চাইলে বা োো মাধ্যম যথলক 
পাওয়া মতামতগুলো আমালের 
সালথ যশয়ার করলত চাইলে, 
েয়া কলর mahmuda.hoque@
bd.bbcmediaaction.org – এই 
ঠিকাোয় য�াগাল�াগ করুে।

এই বুলেটিনটি ক�োভিড-১৯ মহোমোভিলে আক্োন্ত বোংেোলেলেি নোনো করেনী কেেোি 
মোনুলেি মেোমলেি উেি ভি ভত্ত �লি তেভি �িো হল়েলে। যোি েক্ষ্য হলেো, মোনলুেি ধোিণো, 
আেঙ্ো এবং উলবেগগুলেোি এ�টি সোিসংলক্ষে তেিী �িো, যোলে স্োস্থ্য এবং মোনভব� 
সংগঠন বো সংস্থোগুলেো, মোনুলেি প্রল়েোজন মোথো়ে কিলে সমল়েোেলযোগী েভি�ল্পনো 
গ্রহণ �িলে েোলি এবং েো বোস্তবো়েলন েোলেি �োয্যক্ম েভিচোেনো �িলে েোলি।

বৈশ্বিক ককোশ্িড-১৯ 
মহোমোশ্িতে জনত�োষ্ঠী কেতক 
পোওয়ো মেোমতেি ৈতুেটিন

মানষু যথাযথ তথ্য জানতত 
বা যাচাই করতত চাতছে

মােষুজে �থা�থ তথ্য জােলত বা বববভন্ন সতূ্র যথলক য�সব 

পরামশ্শগুলো পালছে তার সত্যতা �াচাই করলত চালছে। 

সাধারণত য� অেুলরাধগুলো এলসলে তার মলধ্য কীভালব 

যকাবভড-১৯ প্রবতলরাধ করা �ায়, থােকুবে পাতার প্রবতলরাধ 

শবক্ত কতটুকু বা ধমূপায়ীলের আক্ান্ত হওয়ার ঝঁুবক যবল়েলে 

বকো এই সংক্ান্ত তথ্য জােলত চাওয়া যোলকর সংখ্যাই যববশ। 

এো়োও, মােুষজে হটোইে েম্বরগুলো এবং যরাগতত্ত্ব, 

যরাগ বেয়ন্ত্রণ ও গলবষণা ইেবটিটিউট (আইইবডবসআর), 

স্ােীয় ইউএেও, ডাক্তার, স্ােীয় প্রশাসবেক কম্শকতা এবং 

স্ােীয় যপ্রস ক্ালবর সালথ য�াগাল�ালগর উপায় জােলত চাইলে; 

এইসব জায়গা যথলক �থা�থ তথ্যটি জাো �ালব বলে তারা 

মলে করলে।

সংক্রমতের হার ববশি এমন স্ান বথতক 
আসা ব্যশতিতের সম্পতককে  মানষুজন তাতের 
উতবেগ উপস্াপতনর উপায় খুঁজতে

মােষুজে বলেলে যকাবভড-১৯ সংক্মলণর হার অলেক যববশ, 

ববলশষত ঢাকা ও োরায়ণগঞ্জ এর মলতা জায়গাগুলো যথলক 

তালের এোকায় প্রলবশ করা ব্যবক্তলের ব্যাপালর তারা শবকিত। 

স্ােীয় মােষুজে সম্প্রবত অে্য এোকা যথলক তালের এোকায় 

আসা মােষুলের ববরুলধে অবভল�াগ জাোলত বববভন্ন প্রবতষ্ালের 

য�াগাল�ালগর েম্বরগুলো জােলত যচলয়লে। এো়োও, শরীলর 

োো ধরলের উপসগ্শ থাকার পলরও যকায়ালরন্াইে বা 

েকডাউলের বেয়মগুলো মােলে ো এমে ব্যবক্তলের সম্পলক্শ ও 

তালের আশকিার কথা জাবেলয়লে, এবং বলেলে তারা �থা�থ 

কত্্শ পলষের েম্বর চাে �ালত কলর এই ব্যবক্তলের সম্পলক্শ  তারা 

অবভল�াগ করলত পালরে। আবার এই ধরলের অবভল�াগ 

উঠালে তার যগাপেীয়তা রষো করা হলব বকো যস সম্পলক্শ ও 

মােষুজে প্রশ্ন কলরলে। এবং বলেলে অবভল�াগ করার ফলে 

অবভ�কু্ত ব্যবক্তর কাে যথলক উল্া হয়রাবের সম্াবো তারা 

যেখলে। তাো়ো, মােুষজে ঠিক যকাে স্ালে সংক্মলণর 

ঘটো ঘলটলে যস তথ্যও জােলত যচলয়লে, �ালত কলর এসব 

এোকা এব়েলয় চলে তারা বেলজলের রষো করলত পালর।

ইসু্য ০২ বম ১০, ২০২০

শনম্ন ও মধ্যম আতয়র মানষুতের জন্য ঘতর থাকার 
বচতয় জীশবকাশনবকোহ করাই ববশি গুরুত্বপেূকে

দেবেক মজবুরর বভব ত্তলত কাজ কলর এমে মােষুজে েকডাউলের সময় 

বা়োলোলত তালের ব্যাপক সমস্যা হলছে বলে জাবেলয়লে। তারা বলেলে কালজর 

জে্য ঘলরর বাইলর ো য�লত পারা তালের যরাজগালরর উপর মারাত্মক প্রভাব 

যফেলে এবং তারা এখে আয় বা়োলোর ববকল্প উপায় খুঁজলে। মধ্যম আলয়র 

মােলুষরা জাবেলয়লে তালের আয় কলম যগলেও বেত্য প্রলয়াজেীয় বজবেলসর 

োম বেেবেে বা়েলে। যসই সালথ তারা জাবেলয়লে কালরা কালে সাহা�্য 

চাইলত তারা ববব্রতলবাধ করলে। সাম্প্রবতক েকডাউলে বেম্ন ও মধ্যয় আলয়র 

মােষুলের যরাজগার কলম �াওয়ার কারলণ তারা ঘলর থাকার যচলয়ও টাকা 

যরাজগার বেলয়ই যববশ বচবন্তত হলয় পল়েলে।

বেম্ন আলয়র মােুলষরা জাবেলয়লে য�লহতু খবুই স্বল্প বা যকালো রকলমর আয় 

যরাজগার ো়োই তালের চেলত হলছে, তাই এই মহূুলত্শ  তালের যমৌবেক চাবহো 

হলছে ত্রাণ। এই ত্রাণ তারা যকাথা যথলক এবং কীভালব যপলত পালর এবং 

কতবেে এই সবুবধা পাওয়া �ালব তাও তারা জােলত যচলয়লে। এো়োও, ত্রাণ 

ববতরলণ োো অবেয়ম সম্পলক্শ ও তালের অবভল�াগ জাবেলয়লে। ইউএেও-র 

মলতা যকালো সরকাবর কম্শকত্শ ার উপবস্বত, ত্রাণ ববতরলণ এই অবেয়ম বলধে 

সাহা�্য করলব বলে তারা পরামশ্শ বেলয়লে। মধ্যম আলয়র মােুলষরাও তালের 

জে্য ত্রালণর প্রলয়াজেীয়তার কথা জাবেলয়লে; বকন্তু েজ্া এবং ত্রাণ গ্রহণ 

করলে আলশপালশর মােষু কী ভাবলব এই যবাধ যথলক তারা জাবেলয়লে য�, 

যবোলম এই ত্রাণ সহায়তা যপলে তালের জে্য ভালো হয়।

চাকশর, বরাজগার এবং খাে্য সংক্রান্ত অশনশ্চয়তা, 
বসই সাতথ সংক্রশমত হওয়ার ভয়, মানতুষর 
মানশসক স্াতস্্যর উপর প্রভাব বেলতে

মােষুজে বলেলে তারা মােবসক চাপ ও েবুচিন্তায় ভুগলে এবং এই েীঘ্শসময় 

বাব়েলত থাকা তালেরলক মােবসকভালব হতাশ ও ববষণ্ন কলর তুলেলে। কীভালব 

এই মােবসক চাপ কাটিলয় ওঠা �ায় যস সম্পলক্শ  মােষু জােলত যচলয়লে। 

বকেু মােুষ জাবেলয়লে, এই চালপর কারলণ পরুুষরা বখটবখলট যমজালজর হলয় 

উলঠলে, �া প্রায়শই তালেরলক স্তীলের প্রবত সবহংস আচরলণ উদ্বুধে করলে। 

যকউ যকউ বলেলে বশশুরা তালের বাবা-মালয়র সবহংসতার বশকার হলছে; 

ববলশষত ঘলরর বাইলর যখেলত য�লত চাইলে তারা অবভভাবকলের মারধলরর 

বশকার হলছে। এই অবস্ায় অলেলকই বশশুলের মােবসক স্বাস্্য বেলয় েবুচিন্তার 

কথা জাবেলয়লে।
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কমিউমিটি এঙ্গেজঙ্িন্ট ও অ্যাকউমন্টমিমিটির জযাতীয় প্্যাটফি্ম - ‘সংঙ্�যাগ’ এর পক্ষ থেঙ্ক 
মিমিমস মিমিয়যা অ্যাকশি এই িুঙ্িটিিটি ততমর কঙ্রঙ্ে। থফযাি, হটিযাইি, এসএিএস, থরমিও 
থ্যাগ্যাঙ্ির থফযাি ইি এিং সযািযামজক থ�যাগযাঙ্�যাগ িযাধ্ি থেঙ্ক পযাওয়যা িযািযা িতযািঙ্তর মি মত্তঙ্ত ্েি 
সংস্করণটির তে্গুঙ্িযা সংঙ্�যামজত হঙ্য়ঙ্ে। এেযাডযা, মিঙ্লেষণধিমী িতযািতগুঙ্িযা সংগ্হ করযা হঙ্য়ঙ্ে 
থরমিও পদ্যা (রযাজশযাহী), থরমিও সযারযাঙ্িিযা (গযাইিযান্যা), কৃমষ থরমিও (িরগুিযা), থরমিও িযািতযা 
(সযাতক্ষীরযা), থরমিও মিক্রিপরু (িমুসিগঞ্জ), থরমিও থিঘিযা (থিযািযা), থরেমকং দ্ সযাইঙ্িসি (মিটিএস) 
এিং িিযান্টযামর অ্যাঙ্সযামসঙ্য়শি ফর রুরযাি থিঙ্িিপঙ্িন্ট (মিএআরমি)-এর কযাে থেঙ্ক।

বববববস বমবডয়া অ্যাকশে ট্ান্সলেটরস 
উইোউট বড্শ াস্শ এর সহল�াবগতায় 
‘যহায়াট ম্যাটাস্শ’ বা �া জাো জরুবর 
োলম আরও একটি বেয়বমত বুলেটিে 
প্রকাশ কলর থালক, য�খালে কক্সবাজালর 
যরাবহঙ্া সকিলটর সালথ জব়েত 
জেলগাষ্ঠীর যকাবভড-১৯ সংক্ান্ত 
মতামত ও উলদ্গগুলো ববললেষণ করা 
হয়। সংল�াগ-এর ওলয়বসাইলট এই 
বুলেটিেগুলো পাওয়া �ালব।

শনশেকেষ্ট শকেু মানষু সামাশজক েরূত্ব বজায় রাখতত পারতে না বতল শচশন্তত

েষ্্টি প্রবতবধেী ব্যবক্তরা অে্যলের কাে যথলক শারীবরক েরূত্ব বজায় রাখলত পারলে ো বলে তালের উলদ্লগর কথা জাবেলয়লে। শারীবরক 

প্রবতবধেকতার কারলণ সামাবজক েরূত্ব বজায় রাখা তালের জে্য কষ্টকর হলব এবং সহলজই তারা সংক্মলের বশকার হলত পালর বলে 

তালের ভয় হলছে। ফসে সংগ্রহ করা অবস্ায় ক্ষকরাও শারীবরক েরূত্ব বজায় রাখার কা�্শকাবরতা সম্পলক্শ  বেলজলের উলদ্লগর কথা 

জাবেলয়লে। তালের কালজর প্রক্বতর কারলণ অে্যাে্য ক্ষকলের যথলক প�্শাপ্ত েরূত্ব বজায় রাখা সম্ব েয় বলে তারা মলে করলে। এই 

শকিাটি ববলশষকলর সেুামগলঞ্জর হাওর এোকায় কম্শরত ক্ষকলের কাে যথলক উলঠ এলসলে।

সতর্ক তামলূর 
ব্যবস্া এবং 
স্াস্্যসসবা সম্পরর্ক ত 
তস্্যর ঘাটরত
সঠিকভালব হাত যধায়ার উপায় বা যকাবভড-১৯ 
যমাকাববোয় কী ধরলের মাস্ক পরা উবচত এই 
ধরলের বববভন্ন শকিার কথা ো়োও মােষুজে 
আলরা বকেু ববষলয় জােলত যচলয়লে:

 ® যকাবভড-১৯ আক্ান্ত ব্যবক্তর সালথ 
একই পকুুলর যগাসে করলে সংক্বমত 
হওয়ার সম্াবো রলয়লে বকো

 ® যকাবভড-১৯ আক্ান্ত যরাগী বশশুলক েধু 
খাওয়ালো চাবেলয় য�লত পারলব বকো

 ® টাকার অভালব পবরবালরর 
স্বাস্্য সরুষোয় সাবাে বা হ্যান্ড 
স্যাবেটাইজার যকো �ালছে ো

 ® যরালগর েষেণ যেখা বেলে বচবকৎসার জে্য 
যকাথায় �ালব, যসই সালথ বেজস্ব এোকায় 
যকাবভড-১৯ এর প্রলয়াজেীয় বচবকৎসা 
সহায়তা ো থাকা সংক্ান্ত েবুচিন্তা

 ® অে্য য�লকালো অসসু্তায় প্রলয়াজেীয় 
বচবকৎসা সহায়তা পাওয়া �ালব ো 
অেমুাে কলর যস সম্পবক্শ ত েবুচিন্তা

 ® এই েকডাউলের সমলয় কম্শষেম থাকা 
কষ্টকর হলয় পল়েলে ববধায় ডায়ালবটিস 
যরাগীলের জে্য ঘলর বলসই স্বাস্্য 
সরুষোয় প্রলয়াজেীয় োো পরামশ্শ

 ® েকডাউলের সময় পষু্টি 
চাবহো যমটালোর উপায়
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