
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 করেণী কেেোি 
মোনুলেি মেোমলেি উেি ভিভ ত্ত �লি তেভি �িো হল়েলে। যোি েক্ষ্য হলেো, মোনলুেি ধোিণো, 
আেঙ্ো এবং উলবেগগুলেোি এ�টি সোিসংলক্ষে তেভি �িো, 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

যকাবভড-১৯, একটি ‘সবুি মােুলষর’ যরাগ

বাংোলেলশর গ্রামাঞ্চলের মােুষলের যকাবভড-১৯ এর সংক্রমণ ববষয়ক বেজস্ব ধারণা রলয়লে। তারা ববশ্াস কলরে যকাবভড-১৯ হলছে শহলর বা 
েগরাঞ্চলে বসবাসকারী ‘সবুি মােলুষর’ যরাগ। তালের মলত গ্রালমর কল�ার পবরশ্রমী মােুষলের এই যরালগ সংক্রবমত হওয়ার সলু�াগ যেই বেলেই 
চলে। তালের ববশ্াস য�লহতু ধমমীয় অেুশাসে যমলে প্রবতবেে পাাচ বার ও�ু কলর োমাজ পড়লেে এবং রমজাে মালস যরাজা রািলেে তাই তারা 
বেরাপলেই থাকলবে। এোড়া তালের মলত, েগরাঞ্চলে ববলশষ কলর অবধক ঘেবসবতপণূ্ণ ববতিলত থাকা মােলুষরাই যববশ ঝুাবকলত আলে; যসই 
বহলসলবও গ্রালমর মােুষলের সংক্রবমত হওয়ার সম্াবো কম। মেূত বরগুো যজোর উপকূেবতমী এোকায় বসবাসকারী মােষুলের কাে যথলক 
এই সমতি ধারণা সম্পলক্ণ  জাো যগলে। এই ধারণাগুলোর কারলণই, যসই অঞ্চলের মােুষজে প�্ণাপ্ত সতক্ণ তামেূক পেলষেপ অেুসরণ করলেে 
ো। কুবড়গ্রাম যজো যথলক পাওয়া মতামতগুলো যথলক আলরা একটি গুরুত্বপণূ্ণ ববষয় উল� এলসলে, গ্রামীণ সংস্কৃ বতর কারলণই যোকজলের পলষে 
এলক অলে্যর বাবড়লত �াওয়া-আসা বন্ধ করাটা কঠিে হলয় পলড়লে। বাংোলেলশর গ্রামীণ সংস্কৃ বতর অে্যতম গুরুত্বপণূ্ণ ববষয় হলো এই সামাবজক 
য�াগাল�াগ, তাই মােুষ চাইলেও তালের পলষে এটি পলুরাপবুর বন্ধ করা সম্ব েয়।

যকাবভড-১৯ এর প্রভাব ও শঙ্া

বিশুদ্ধ পাবির অভাি

গ্রামীণ এোকায় �ালের বেজস্ব েেকূপ বা পাবের অে্য যকালো উৎস যেই, তারা পােীয় জলের অভালব ভুগলেে বলে মতামত 
যথলক জাো যগলে। এর মেূ কারণ হলো, অতীলত পাবের প্রলয়াজলে মােুষজে তালের প্রবতলবশীলের েেকূপ বা পাবের অে্যাে্য 

উৎসগুলো ব্যবহার করলেও, বত্ণ মালে সংক্রবমত হওয়ার ভয় যথলক তারা এই সব েেকূপ বা জোধারগুলো ব্যবহালরর অেুমবত পালছেে ো।

বিরাপদ প্রসি বিষয়ক জটিলতা ও ভয়

গভ্ণ বতী োরীরা বেলেে, স্বাস্্যলকন্দ্রগুলোলত যগলে অে্য যরাগীর কাে যথলক সংক্রবমত হলত পালরে এই আশঙ্ায় তারা বাবড়লতই 
সন্াে প্রসলবর কথা ভাবলেে। তারা মলে কলরে, স্তীলরাগ ববষয়ক ওয়াড্ণ গুলোলত সবসময়ই যরাগীলের বভড় যেলগ থালক এবং 
যসিালে সংক্রবমত এোকা যথলক আসা যকালো যরাগী �বে যথলক থালক, তাহলে তালেরও সংক্রবমত হওয়ার ঝুাবক রলয়লে।

ম�ািাইল ম�ানি তথ্য মসিাস�হূ ি্যিহানর জটিলতা

বকেু মােুষ বলেলেে, যমাবাইে য�ালে স্বাস্্য তলথ্যর জে্য আইবভআর (ইন্ালরবটিভ ভলয়স যরসপন্স) পদ্ধবত ব্যবহার করলত 
বগলয় তারা বেলে্ণশোবেী ঠিক মলতা অেুসরণ করলত পারলেে ো। তারা জাবেলয়লেে, এই প্রবক্রয়ায় স্বাস্্য সহায়তা যপলত তারা 
স্বাছেন্দ্যলবাধ করলেে ো।

স্াস্থ্যনসিা পাওয়া সংক্ান্ত জটিলতা

মােষুজে বলেলেে, ইোেীং অে্য যকালো যরালগর উপসগ্ণ বা জটিেতায় ভুগলেও তারা স্বাস্্যলসবা বেলত �ালছেে ো। এর কারণ 
বহলসলব অলথ্ণর অভাব, �াতায়ালতর সমস্যা, বেজ এোকায় স্বাস্্যলসবার অপ্রতুেতা, বচবকৎসকলের কাে যথলক সঠিক যসবা ো 
পাওয়ার আশঙ্া বা অে্য যরাগী যথলক সংক্রবমত হওয়ার ভলয়র কথা তারা বলেলেে। বকেু মােষু বলেলেে, য� হটোইে েম্বরগুলোলত স্বাস্্যলসবা 
পাওয়া �ায় যসগুলো সম্পলক্ণ  তারা বকেুই জালেে ো।

ইস্যু ০৩ মে ২০, ২০২০
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আয় হ্াস, খাদ্য সংকট ও ক্�ির্ধ�াি অপরার

বত্ণ মাে বেলষধাজ্ার কারলণ মােুষজে বেলেে, তারা যকালো কাজ বা ব্যবসা করলত পারলেে ো, �লে তালের আয় যরাজগার 
বন্ধ হলয় পলড়লে। তারা আরও বলেলেে, এমেই সমস্যার মলুি পলড়লেে য� েরকাবর বজবেসটিও তারা বকেলত পারলেে ো। 

অোহালর আলেে বা িাবালর সষুম পষু্টি বেবচিত করলত পারলেে ো এমে বকেু মােুষ জাবেলয়লেে বত্ণ মালে তালের কালে িাে্য সংকটই সবলচলয় 
বড় শঙ্ার ববষয় হলয় ো াবড়লয়লে। মােষুজে জাবেলয়লেে, য� ত্াণ তারা যপলয়লেে যসটি �লথষ্ট েয়, অে্যবেলক বকেু মােষু বলেলেে তারা যকালো 
ত্াণ সহায়তাই পােবে। এই সমতি জটিেতায় যভাগা মােুলষরা বলেলেে, স্বাস্্যবববধ যমলে চো বা সামাবজক েরূত্ব বজায় রািা এই মহূুলত্ণ  তালের 
কালে মেূ ববলবচ্য ববষয় েয়। তারা বরং আয় যরাজগালরর উপায় িুাজলেে। এ কারলণই বত্ণ মালে ডাকাবতর মলতা অপরাধপ্রবণতা বাড়লে বলে 
অলেলক মলে করলেে।

বিক্া ি্যিস্থা ও বিক্াথথীনদর উপর প্রভাি

বত্ণ মাে বেলষধাজ্ার কারলণ বশষো ব্যবস্া ষেবতগ্রস্ হলয়লে। গ্রামাঞ্চলের মােষু বলেলেে, েবু্ণে ইন্ারলেট সংল�ালগর কারলণ 
বশষোথমীরা অেোইলের মাধ্যলম তালের ক্াস করা বা পড়ালশাো চাবেলয় বেলত পারলে ো। মােুষজে আরও বলেলেে, এ বের 
উচ্চ মাধ্যবমক (এইচএসবস) পরীষোয় য�সব বশষোথমীরা অংশ যেয়ার কথা বেে, তালের পরীষোগুলো আলেৌ হলব বকো এই অবেচিয়তায় 
বশষোথমীরা ব্যাপক হতাশায় ভুগলে।

বলঙ্গ বভব ত্তক সবহংসতা ও িারীনদর অপষু্টি

বকেু বকেু মােুষ মত বেলয়লেে য�, বত্ণ মাে েকডাউে পবরবস্বতর কারলণ বেঙ্গ বভব ত্তক সবহংসতার পবরমাণ যবলড়লে। কলয়কজে 
ঢাকায় ঘলট �াওয়া একটি আত্মহত্যার কথা উললেি কলরলেে। অে্যরা বলেলেে, ত্াণ সংগ্রহ করলত বগলয় অলেক োরী য�ৌে 
বেপীড়লের বশকার হলছেে।

বাংোলেলশর োরীরা (মেূত গ্রামীণ এোকায়), সাধারণত স্বামী এবং ঘলরর অে্যাে্য পরুুষ সেস্যলের শুরুলত িাবার পবরলবশে কলরে এবং তালের 
িাওয়া যশষ হওয়া প�্ণন্ অলপষো করার পর বাবক য� িাবারটি থালক যসটি বেলজরা িাে। কলয়কজে োরী জাবেলয়লেে, প্রায়শই যেিা �ায়, পরুুষ 
সেস্যরা িাবার গ্রহলণর পর তালের জে্য িবুই কম বা এলকবালরই যকালো িাবার অববশষ্ট থালক ো। এই পবরবস্বতলত বত্ণ মাে িাে্য ঘাটবতর কারলণ 
োরীরা অপষু্টির ঝুাবকলত পড়লবে বলে অলেক োরী মত বেলয়লেে।

িারীবরক দরূত্ব িজানয় প্রবতিন্ধকতা

গ্রামাঞ্চলে, ববলশষত বরগুোর উপকূেবতমী এোকাগুলোর বকেু মােুষ িবু কাোকাবে বসবাস কলরে। এই এোকার অবধকাংশ 
পবরবার জাবেলয়লে েবরদ্রতার কারলণ তালের বেজস্ব যকালো ে্যাট্রিে যেই; �লে অলেকগুলো পবরবার বমলে তারা বেবে্ণ ষ্ট একটি 
ে্যাট্রিে ব্যবহার কলরে। এ পবরবস্বতলত তালের পলষে যকলো শারীবরক েরূত্ব বজায় রািা অসম্ব, যসটি তালের কথায় উল� এলসলে। এোড়াও 
গ্রালমর বশশুরা ঘেঘে বাবড়র বাইলর অে্য বশশুলের সালথ যিেলত �ায় এবং এই বশশুলের শহুলর পবরবারগুলোর মলতা ঘলর আটলক রািা যকলো 
সম্ব েয় যস সম্পলক্ণ ও তারা বলেলেে। আর এ কারলণই তারা অেুমাে করলেে য� তালের বশশুরা সংক্রবমত হলত পালর।

প্রবতবন্ধী ব্যবক্তলের উলবেগ

আবথ্ধকভানি আরও ঝঁুবকর �নুখ
মােষুলের কাে যথলক পাওয়া মতামতগুলো যথলক জাো যগলে য� অবধকাংশ প্রবতবন্ধী ব্যবক্তই েবরদ্র বকংবা েবরদ্র পবরবার যথলক এলসলেে। কলয়কজে 
প্রবতবন্ধী ব্যবক্ত জাবেলয়লেে তালের অষেমতা ইবতমলধ্যই তালেরলক কাজ করলত বা আয় যরাজগালরর যষেলত্ োোে চ্যালেলজের মলুি য�লেলে এবং 
তার সালথ বত্ণ মালে �কু্ত হওয়া এই মহামারীর পবরবস্বত তালের অবস্ালক আরও োজকু কলর তুলেলে। মতামত প্রোেকারী অবধকাংশ প্রবতবন্ধী 
ব্যবক্তই চা, শাকসববজ, পাে-সপুাবরর যোকালের মলতা ষুেদ্র ব্যবসালয়র সালথ জবড়ত। যকউ যকউ আবার অে্যাে্য যোকাে ও গালম্ণন্স �্যাটিবরলত 
চাকবর কলরে, যকউ বরকশা চাোে অথবা বেেমজলুরর কাজ কলরে এবং কলয়কজে মেূত বভষো কলরই আয় যরাজগার কলরে। এোড়াও, অে্য 
কলয়কজে প্রবতবন্ধী ব্যবক্ত বলেলেে তালের কাজ করার সামথ্ণ্য যেই বলে তারা সমূ্পণ্ণভালবই পবরবালরর উপর বেভ্ণ রশীে। প্রবতবন্ধী এই ব্যবক্তরা 
জাবেলয়লেে, বত্ণ মাে এই বেলষধাজ্ার কারলণ যকালো ধরলের আয় যরাজগার ো থাকায় জীববকা উপাজ্ণলের উপায় যবর করলত তালের বহমবশম 
যিলত হলছে। �ারা গালম্ণন্স �্যাটিবরগুলোলত কাজ করলতে তারা বলেলেে, তারা যবতে পালছেে ো। তারা জাবেলয়লেে, পবরবালরর চাবহোর য�াগাে 
বেলত বগলয় বেত্য প্রলয়াজেীয় বজবেসপত্ যকো তালের পলষে কঠিে হলয় পলড়লে। কলয়কজে বলেলেে এই পবরবস্বতলত তালের মােবসক অবস্াও 
যশাচেীয়। তাই এই সংকট সামাে বেলত সংক্রমলণর ঝুাবক বেলয়ই তারা এিে যরাজগালরর উপায় িুাজলত ঘলরর বাইলর যবর হলছেে বলে জাবেলয়লেে।



কমিউমিটি এঙ্গেজঙ্িন্ট ও অ্যাকউমন্টমিমিটির জযাতীয় প্্যাটফি্ম-‘সংঙ্�যাগ’ এর পক্ষ থেঙ্ক মিমিমস 
মিমিয়যা অ্যাকশি ও িযাংিযাঙ্েশ থরি মরিঙ্সন্ট থসযাসযাইটি থ�ৌে উঙ্ে্যাঙ্গ এই িুঙ্িটিিটি ততমর কঙ্রঙ্ে। 
হটিযাইি, থিযািযাইি থফযাি সযাক্ষযাৎকযার, সরযাসমর থ�যাগযাঙ্�যাগ, আঙ্িযাচিযা এিং থবেচ্যাঙ্সিকঙ্ের কযাে 
থেঙ্ক পযাওয়যা মিমিন্ন িতযািঙ্তর মিত্মতঙ্ত এই সংস্করণটির তে্গুঙ্িযা সংঙ্�যামজত হঙ্য়ঙ্ে। এেযাডযাও, 
মিঙ্লেষণধিমী িতযািতগুঙ্িযা সংগ্রহ করযা হঙ্য়ঙ্ে অ্যাকঙ্সস িযাংিযাঙ্েশ ফযাউঙ্ডেশি (িযারযামরয়যা ইউমিয়ি, 
ধযািরযাই), শযারীমরক প্রমতিন্ী উন্নয়ি সংস্যা (টমগে মসটি কঙ্প্মযাঙ্রশি), শযারীমরক প্রমতিন্ী ইউমিয়ি সংঘ 
(গযাজীপরু), থসযাসযাইটি ফর এিুঙ্কশি অ্যাডে ইিক্লু শি অি ে্ মিজ্যািিি (ঢযাকযা), িযান্ি প্রমতিন্ী উন্নয়ি 
সংস্যা (খিুিযা), অ্যািযাঙ্য়ন্স অফ আরিযাি মিমপও (চট্টগ্রযাি), থসিযা প্রমতিন্ী িযারী পমরষে (িরমসংেী), 
থরেমকং ে্ সযাইঙ্িন্স (ঢযাকযা, সযাতক্ষীরযা, শ্ীিগেি), জযাঙ্গযা িযারী (িরগুিযা), িযামহঙ্েি �ুি সিযাজ কি্যাণ 
সমিমত (কুমডগ্রযাি), ইঙ্কযা-থসযাশ্যাি থিঙ্িিপঙ্িন্ট অগ্মযািযাইঙ্জশি (ঠযাকুরগাযাও, িযািিমিরহযাট, পঞ্চগড ও 
িীিফযািযামর) এিং েঃুস্ বেযাস্্ থকন্দ্র (িযাঙ্গরহযাট) এর কযাে থেঙ্ক।

বববববস বমবডয়া অ্যাকশে 
ট্ান্সলেটরস উইোউট বড্ণ াস্ণ এর 
সহল�াবগতায় ‘যহায়াট ম্যাটাস্ণ’ 
বা �া জাো জরুবর োলম আরও 
একটি বেয়বমত বুলেটিে প্রকাশ 
কলর থালক, য�িালে কক্সবাজালর 
যরাবহঙ্গা সঙ্লটর সালথ জবড়ত 
জেলগাষ্ঠীর যকাবভড-১৯ সংক্রান্ 
মতামত ও উলবেগগুলো ববললেষণ 
করা হয়। সংল�াগ-এর ওলয়বসাইলট 
এই বুলেটিেগুলো পাওয়া �ালব।

ত্াণ পাওয়া সংক্ান্ত বিড়ম্বিা

প্রবতবন্ধী ব্যবক্তরা উললেি কলরলেে য� তারা প�্ণাপ্ত ত্াণ সহায়তা পালছেে ো। তারা বলেলেে, �বেও সরকালরর পষে যথলক 
বেলে্ণশো আলে য� ত্াণ যেয়ার সময় প্রবতবন্ধী ব্যবক্তলের অগ্রাবধকার যেয়া হলব, বকন্তু বাতিলব তা সবসময় মাো হলছে ো। 

প্রবতবন্ধী ব্যবক্তলের সংস্াগুলো (বডবপওস) বলেলে যকালো একটি বেবে্ণ ষ্ট অঞ্চলের যকাে যকাে ব্যবক্তর সহায়তা পাওয়া উবচত তা বেধ্ণারলণর 
প্রবক্রয়ায় তালেরলক অন্ভু্ণ ক্ত করা হলছে ো। তারা মলে করলেে এভালব কলর প্রবতবন্ধী ব্যবক্তলের চাবহোগুলোলক এবড়লয় �াওয়া হলছে। যসই সালথ 
য�সব এোকায় বডবপওস যেই, যসিােকার প্রবতবন্ধী ব্যবক্তলের পষে যথলক কথা বোরও যকউ যেই; তাই যসসব এোকার পবরবস্বত য� আলরা 
িারাপ যসটি তারা অেমুাে করলেে।

বকেু এোকার প্রবতবন্ধী ব্যবক্তরা জাবেলয়লেে �ারা ইবতমলধ্যই সামাবজক বেরাপত্তা বেলয়র অধীলে ভাতা পাে বলে তালেরলক যকালো ধরলের ত্াণ 
সহায়তা যেয়া হলছে ো। এই বেয়লমর কারলণ ববপ�্ণতি মােুষজে জাবেলয়লেে, বত্ণ মাে ভাতা (বতে মালসর জে্য ৭৫০ টাকা) বেলয় তালের পলষে 
দেেবন্দে প্রলয়াজে যমটালো সম্ব েয়। তালের জে্য আেষুাবঙ্গক অে্যাে্য ত্াণ সহায়তার প্রলয়াজে বলে উললেি কলরলেে। এই প্রবতবন্ধী ব্যবক্তরা 
তালের পলষে ত্াণ ববতরণ যকলন্দ্র �াওয়া এবং বভলড়র বভতর যথলক ত্াণ সংগ্রহ করা কলতাটা কষ্টকর যস ববষলয়ও জাবেলয়লেে।

আবথ্ধক সহায়তার জি্য চাবহদা িাড়নে

মতামত যথলক জাো যগলে প্রবতবন্ধী ব্যবক্তরা আবথ্ণক সহায়তার পাশাপাবশ (বা পবরবলত্ণ ) অে্যাে্য বজবেসপত্ও ত্াণ বহলসলব 
যপলত আগ্রহী। তালের মলত ত্াণ সহায়তা বহলসলব য� িাে্য তালের যেয়া হলছে (য�মে: চাে, আে,ু ডাে) যসগুলো প�্ণাপ্ত েয়। 
তারা বলেলেে, এই িাবার রান্া করার জে্য অে্যাে্য য�সব বজবেসপত্ (য�মে: যতে, মশো ইত্যাবে) তারা বকেলত পারলেে ো। যসই সালথ 
িাে্যদ্রব্য োড়া অে্য প্রলয়াজেীয় সামগ্রী যকোর সামথ্ণ্যও তালের যেই। তারা বলেলেে তারা �বে অসসু্ হলয় পলড়ে, যসলষেলত্ ডাক্তার যেিালো বা 
ওষধু যকোর সামথ্ণ্য তালের যেই। বকেু মােুষ বলেলেে, মেূধলের অভালব তারা তালের পলুরালো ব্যবসা শুরু করলত পারলেে ো। যকেো বত্ণ মাে 
অবস্া সামাে বেলত বগলয় তালের সবঞ্চত সমতি অথ্ণ িরচ হলয় যগলে এবং এিে তারা ভববষ্যলতর বচন্ায় বেলশহারা হলয় পলড়লেে।

বিয়ব�ত বচবকৎসা গ্রহণও কষ্টসার্য

প্রবতবন্ধী কলয়কজে ব্যবক্ত, উোহরণসরূপ, �ারা পষোঘাতগ্রতি এবং বেয়বমত যথরাবপ যেে জাবেলয়লেে, তালের পবরবালরর 
পলষে এই সমলয় পবরবহলের অপ্রতুেতা, অথ্ণাভাব এবং বচবকৎসার িরচ ইত্যাবে ববলবচোয় যরলি তালেরলক যথরাবপ বেলত বেলয় 

�াওয়া সম্ব হলছে ো। আর এলের মলধ্য �ারা হাসপাতাে বা স্বাস্্যলকলন্দ্রগুলোলত য�লত যপলরবেলেে, তারা যসিালে প�্ণাপ্ত ডাক্তালরর অভাব বা 
ডাক্তারলের কালে যথলক যকালো রকম পরামশ্ণ বা বচবকৎসা যসবা ো পাওয়ার অবভজ্তার কথা বলেলেে। পষোঘাতগ্রতি কলয়কজে বলেলেে, এই 
ধরলের সমস্যার কারলণ তালের শারীবরক অবস্ার অবেবত ঘলটলে।

তনথ্যর অপ্রতুলতা

প্রবতবন্ধী ব্যবক্তরা জাবেলয়বেলেে, য�লহতু সলচতেতা ববৃদ্ধ সংক্রান্ প্রচার-প্রচারণার যববশরভাগই যটবেবভশে যকবন্দ্রক এবং 
তালের অবধকাংশ পবরবালররই বেজস্ব যটবেবভশে যেই, তাই তারা প�্ণাপ্ত তথ্য পালছেে ো। তারা বলেলেে, েকডাউলের কারলণ 
তারা প্রবতলবশীলের বাবড়লত বগলয়ও যটবেবভশে যেিলত পারলেে ো। তারা বলেলেে, সঠিক তলথ্যর ঘাটবত থাকার কারলণ কীভালব স্বাস্্যবববধ যমলে 
চেলত হলব যস সম্পলক্ণ  তারা িবুই কম জালেে এবং যকাে যকাে হটোইেগুলোলত য�াে করলে সহায়তা পাওয়া য�লত পালর তাও তারা বেলত 
পালরে ো।
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