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এমে সংস্াগুলোর সালথ 
কাজ করলত আমরা আগ্রহী। 
আমালের কালজর সালথ �কু্ত 
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পাওয়া মতামতগুলো আমালের 
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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 সংক্ান্ত বববধবেলষধ এর কারলণ অলেক মােষু তালের চাকবর বা কাজ হাবরলয়লে বলে জাো 
বগলয়লে। এই মােুষগুলোর বত্ত মালে যকালো ধরলের আয়-যরাজগার ো থাকায় তারা প্রাত্যবহক খরচ 
যমটালত বহমবশম খালছে। �ার ফলে, েগে সহায়তা এবং যমৌবেক খাে্যদ্রলব্যর জে্য মােলুষর চাবহো যবল়েলে। 
যববশরভাগ মােষুই খাে্য এবং েগে সহায়তা সম্পবক্ত ত তালের উলবেলগর কথা জাবেলয়লেে।

জেলগাষ্ঠী বচবনিত েকডাউে চোকােীে শীষ্ত 
বতেটি চাবহো ও উলবেগ [যবইজ ১৩১]

উৎস: বববডআরবসএস-এর যেয়া মতামত এবং অবভল�াগগুলো সংগ্রহ করা হলয়বেে 
বববভন্ন হটোইে, ইলমইে, যফসবকু োইভ এবং ইে-যডপথ সাক্াৎকার যথলক। গত 
েইু মাস (এবপ্রে এবং যম ২০২০) �াবত ৩৭টি যজোর মােষুলের কাে যথলক এই 
মতামতগুলো সংগ্রহ করা হলয়লে। মতামতগুলোর ৭২ ভাগই এলসলে পরুুষলের কাে 
যথলক; �ালের সবার বয়সই ১৮ বেলরর উলধ্্ত।
* েগে সহায়তা বা খালে্যর সালথ সম্পবক্ত ত েয় এমে উলবেগগুলোলত অন্তভ্্ত ক্ত 
রলয়লে: জীবাণমুকু্তকরণ সহায়তা, ত্াণ ববতরলণ অসংগবত, খাে্য সংকট প্রবতলরালধ 
করণীয় সম্পবক্ত ত ধারণা, ব্যবক্তগত অেেুাে, যকাবভড-১৯ চোকােীে প্রবতবক্য়া 
পদ্ধবত

মােুষজে জাবেলয়লেে তারা েগে সহায়তা চাে যকেো েগে টাকা থাকলে প্রলয়াজে এবং অগ্রাবধকার 
অেসুালর খরচ করলত সবুবধা হয়। এো়োও, তারা জাবেলয়লেে অলেকক্ণ োইলে ো াব়েলয় যথলক সশরীলর 
ত্াণ সহায়তা সংগ্রহ করায় য� ঝুাবক, বডবজটাে ক্যাশ ট্ান্সফার ব্যবস্া চাে ুকরা যগলে তা কবমলয় আো 
সম্ভব। আর যমৌবেক খাে্যসামগ্রীর যবোয় তারা চাে, যতে, বচবে, েবণ এবং আটার কথা বলেলেে।

লকডাউনের পর, নেম্ন ও মধ্যম আন়ের মােষুনের রুটিরুনি সংক্ান্ত উনবেগ

জেলগাষ্ঠীর কাে যথলক পাওয়া মতামলতর বভব ত্তলত বো �ায় েকডাউে বশবথে হওয়ার পলরও কু্দ্র 
উলে্যাক্তারা তালের ব্যবসা চাবেলয় বেলত সমস্যার মলুখ প়েলেে। যোট যোকাে মাবেকরা বলেবেলেে, 
তালের যোকালের বভতর অল্প জায়গায় যক্তা-ববলক্তালের পলক্ সামাবজক েরূত্ব বজায় রাখা সম্ভব হলছে 
ো। এর ফলে গ্রাহকলের বভতর �ারা বেরাপত্তা সতক্ত তাগুলো যমলে চেলেে এবং �ারা �ারা বেরাপত্তার 
ববষলয় উোসীে – এই েইু পলক্র মলধ্য প্রায়শই ঝালমো হলছে। �ার ফেশ্রুবতলত, যোকাে মাবেকরা তালের 
বেয়বমত গ্রাহকলের হারালছেে।

‘যরড যজাে’ বহলসলব য�াবষত হওয়া রংপরু যজোর বকেু উলে্যাক্তা বলেবেলেে, েকডাউে যকব্রিক এই 
অবেশ্চয়তায় তারা ব্যবসালয় টাকা বববেলয়াগ করলত এবং বেেমজরু বহলসলব কাউলক বেলয়াগ বেলত ভয় 
পালছেে।
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এবেলক বেেমজরুলের কথায় উলে এলসলে য�, েকডাউলের সময় তালের এলকবালরই যকালো কাজ বেে 
ো, যসই সালথ যকালো ত্াণ সহায়তাও পাওয়া �ায় বে। যসই সমলয় যবালচ থাকার তাবগলে তারা বেলজলের 
গবাবেপশুর মলতা অে্যাে্য সহায় সম্পে বববক্ করলত বাধ্য হলয়লেে। �বেও এখে েকডাউে বশবথে 
হলয়লে, বকন্তু পবরবস্বত খবু একটা বেোয় বে। তারা বেলেে য�, কাজকম্ত পাওয়ার খবু একটা আশা 
যেখলেে ো আর যরাজগালরর ববকল্প যকাে পথও তালের জাো যেই। তালের কথা যথলক উলে এলসলে, তারা 
বেে বেে আলরা গরীব হলছেে।

‘ররড রিাে’ সংক্ান্ত সাম্প্রনিক র�াষণা নিষন়ে নিভ্ানন্ত

মােুষজে বলেলেে, তারা বঝুলত পারলেে ো এই ‘যরড যজাে’ ব্যাপারটা আসলে কী এবং তালেরলক 
যকলোইবা এর আওতায় আো হলয়লে। এো়োও, তারা জােলত যচলয়লেে, কতবেে প�্তন্ত এই ‘যরড 
যজাে’ ব্যাপারটা থাকলব। বকেু মােুষ বলেলেে, তারা মলে করলেে এই বসদ্ধান্ত মােুষজলের চোচলে 
বববধবেলষধ আলরালপর জে্য করা হলয়লে, বকন্তু তারা ভয় পালছেে এই পদ্ধবতটি হয়লতা খবু একটা কা�্তকর 
বকেু হলব ো। কারণ তারা মলে করলেে পলুরা একটি উপলজোলক েকডাউে কলর যফো খবুই কষ্টসাধ্য 
একটি ববষয়। যকেো একটি উপলজোর একাবধক প্রলবশ ও যবর হওয়ার পথ রলয়লে, য�গুলো সবসময় 
বেয়ন্ত্রলণ রাখা বো চলে েঃুসাধ্য ব্যাপার। সংক্মলণর হার কম এমে জায়গার মােষুজে জােলত চালছে, 
তালের উপলজোলক ‘যরড যজাে’ য�াষণা করা হলয়লে বকো বা ভববষ্যলত ‘যরড যজাে’ করা হলব বকো 
এবং সরকালরর পক্ যথলক পেুরায় েকডাউে যেয়া হলব বকো। বেম্ন ও মধ্য আলয়র মােষুজে আবারও 
েকডাউে যেয়া হলত পালর বকো এই ববষলয় তালের উলবেলগর কথা বলেলেে এবং জােলত যচলয়লেে �বে 
আবারও েকডাউে যেয়া হয় তলব কলতাবেে প�্তন্ত চেলব। মােুষজে তালের এই সংক্ান্ত েবুশ্চন্তার কথা 
জাবেলয়লেে, যকেো তারা বঝুলত পারলেে আবার েকডাউে যেয়া হলে তালের যরাজগার ও জীববকার 
উপর এর ব্যাপক প্রভাব প়েলব।

মাস্ক রকোর সামর্থ্য ও িার গুণগিমাে সম্পনকথ  মােষুিে নিনন্তি

সাম্প্রবতক সমলয় মাস্ক ো পরলে জবরমাো আলরাপ হলত পালর সংক্ান্ত সরকাবর য�াষণা আসার পর যথলক 
মােুষজে েবুশ্চন্তায় আলেে। তারা বলেলেে মাস্ক যকোর মলতা টাকা তালের যেই। োকুরগাাও যজোর 
গ্রামাঞ্চলের মােুষ উললেখ কলরলেে, মহামাবরর শুরুলত, বববভন্ন এেবজও’র পক্ যথলক তালের বকেু মাস্ক 
এবং গ্াভস যেয়া হলেও, বেে �ত গব়েলয়লে যসই সহায়তাও কলম এলসলে।

জেলগাষ্ঠীর কাে যথলক পাওয়া মতামত যথলক আলরা জাো �ালছে, সরকাবর এই সব বেলে্তশো কীভালব 
যমলে চো �ায় তার সম্পলক্ত  জেগণ যবশ উববেগ্ন সময় কাটালছে। মােুষজে জােলত যচলয়লে, একটি মাস্ক 
কয়বার ব্যবহার করা য�লত পালর, কীভালব যসটিলক ধলুত হলব এবং সলব্তাচ্চ কলতাবেে একটি মাস্ক ব্যবহার 
করা সম্ভব। বরগুোর প্রত্যন্ত এোকার তরুণরা বলেলেে, তারা সাধারণত য�সব মাস্ক ব্যবহার করলেে 
যসগুলোর মাে সম্পলক্ত  তারা সবদিহাে। সামাবজক য�াগাল�াগ মাধ্যম ও যটবেবভশে যথলক তারা যজলেলেে 
এে৯৫ মাস্ক হলছে সবলচলয় বেরাপে, বকন্তু যসটি তালের ক্য়ক্মতার বাইলর। তালের এোকায় সবাই টি-
শালট্তর কাপ়ে বেলয় বাোলো মাস্ক ব্যবহার করলেে এবং এটি আসলেই বেরাপে বকো তা তারা জােলত 
যচলয়লেে।

কনরাো ভাইরানসর উপসগথ-নিহীে সংক্মণ আনরক উনবেনগর কারণ

বত্ত মালে ত্েোমেূক কম সংক্বমত যজো চা াপাইেবাবগঞ্জ; এখােকার বেম্ন আলয়র মােুষলের একটি েে 
বলেলে; তারা আক্ান্ত হলয়লেে এমে অলেলকর কাে যথলক শুলেলে য� তালের শরীলর কলরাোভাইরালসর 
যকালো উপসগ্ত ো থাকার পলরও তালের যকাবভড-১৯ পবজটিভ এলসলে। এই �টো যসই এোকায় ববভ্াবন্তর 
সষৃ্টি কলরলে। বকেু মােষু বেলেে তারা ববশ্াস কলরে, য�লহত্ যকাবভড-১৯ আক্ান্তলের শরীলর যকালো 
উপসগ্ত যেখা �ালছে ো যসলহত্ হলত পালর পলুরা এোকার সবারই যকাবভড-১৯ হলয়লে, বকন্তু শরীলর যরাগ 
প্রবতলরাধ ক্মতা ভালো বলে যকালো উপসগ্ত যেখা �ালছে ো। আবার যকউ যকউ মলে করলেে, �ালের 
শরীলর যকালো উপসগ্ত ো়োই যকাবভড-১৯ পবজটিভ এলসলে তালের আসলে যকাবভড-১৯ হয়ইবে। যকেো 
�বে আসলেই যকাবভড-১৯ হলতা তাহলে সংক্বমতলের শরীলর অবশ্যই এর স্াভাববক উপসগ্তগুলো য�মে: 
জ্বর, সবে্ত -কাবশ, শ্াসকষ্ট এগুলোও যেখা য�ত।

ববরশাে যজোর শারীবরক প্রবতবন্ধকতা রলয়লে এমে বকেু মােষু যকাবভড-১৯ যটলটের পবরমাণ সম্পলক্ত  
তালের উলবেলগর কথা জাবেলয়লেে। তারা মলে করলেে, যটলটের পবরমাণ বা়োলো উবচত, কারণ যটটে করা 
ো়ো আসলে যবাঝার যকালো উপায় যেই য� তারা আসলেই আক্ান্ত বকো, ববলশষ কলর, �ালের শরীলর 
যকালো উপসগ্ত যেই। ববরশালে যকাবভড-১৯ যটলটের সলু�ালগ �াটবত রলয়লে বলে তারা েবুশ্চন্তায় আলেে।



োরীনের কাছ রর্নক পাও়ো উনবেগসমূহ

স্ামীলের বাজালর আড্া বেলত �লরর বাইলর �াওয়া বেলয় োরীরা তালের উলবেলগর কথা জাবেলয়লেে। তারা 
বলেলেে, তালের স্ামীরা সামাবজকতা রক্ার জে্য বাব়ের বাইলর �াে, বকন্তু এর ফলে তারা বেলজলের �লর 
সংক্মণ �টালত পালরে। োরীলের কাে যথলক পাওয়া মতামত অেসুালর, স্ামীর হালত মারধলরর বশকার 
হলত পালরে এই ভলয়, স্তীরা এববষলয় কথা বা়োলত চাে ো। কীভালব কলর তালের স্ামীলের �লরর বাইলর 
�াওয়া আটকালো �ায়, যস সম্পলক্ত  োরীরা জােলত যচলয়লেে।

য�সব োরীরা �লরর বাইলর বববভন্ন যপশায় জব়েত, তারা চ্লের মাধ্যলম ভাইরাস ে়োয় বকো জােলত 
যচলয়লেে। য�লহত্ তালের চ্ে যবশ েম্া তাই তারা এববষলয় উববেগ্ন। এো়োও, কালজর প্রলয়াজলে য�লহত্ 
তালের �লরর বাইলর য�লত হলছে, তাই তারা গণপবরবহলণ কীভালব সামাবজক েরূত্ব বজায় রাখা সম্ভব তা 
জােলত যচলয়লেে। তাো়ো, বাজার যথলক বেলয় আসা মাে, মাংস, শাকসববজ কীভালব বেরাপলে ধুলত হলব 
তাও তারা জােলত যচলয়লেে।

মালয়রা জােলত যচলয়লেে, সরকার কলব সামাবজক অেুষ্ােগুলোর উপর যথলক বেলষধাজ্া ত্লে বেলব, 
�ালত কলর তারা বেলজলের যমলয়লের ববলয় বেলত পালরে। তাো়ো, সে্য বববাবহত যমলয়লের মালয়রা তালের 
যমলয়লের স্ামীর বাব়ে পাোলত পারলবে বকো তা জােলত যচলয়লেে।

গুজব ও ভ্ে তথ্য
খাে্য সংক্ান্ত গুিি

বরগুো যজোয় একটি গুজব েব়েলয় পল়ে য�, এই সমলয় যতোবপয়া মাে এবং ফালম্তর মরুবগ যখলে 
মােলুষর শরীলর যকাবভড-১৯ এর সংক্মণ হলব। �ার ফলে অলেলকই বলেলেে তারা মরুবগ যকো বন্ধ 
কলর বেলয়লেে; এবং মরুবগর োম যকবজ প্রবত ৬০ টাকায় বগলয় যেলকলে।

সি্যিা যািাই: ২০২০ সালের মাচ্ত  মালস একটি অেোইে বেউজ যপাট্তালের কারলণ সামাবজক য�াগাল�াগ 
মাধ্যলম যতোবপয়া মাে বেলয় এই গুজব েব়েলয় পল়ে। বতে বের আলগ দেবেক প্রথম আলোলত োপালো 
একটি বরলপালট্তর বশলরাোমলক ববকৃত কলরই মেূত এই খবরটি পেুরায় োপালো হলয়বেে। যতোবপয়া মাে 
যথলক একটি ভাইরালসর েব়েলয় প়োর কথা বো থাকলেও, ‘কলরাোভাইরাস’ এর োম এই বরলপালট্তর 
যকাথাও উললেখ বেে ো। বরং যসখালে ‘যতোবপয়া যেক’ োলম একটি ভাইরালসর কথা উললেখ করা 
হলয়বেে।

ব্রয়োর মরুবগ বেলয় একটি গুজব ২০২০ সালের যফব্রুয়াবরলত ভারলতর মমু্াইলয় সামাবজক য�াগাল�াগ 
মাধ্যলম েব়েলয় পল়ে। পরবততীলত, যরাগাক্ান্ত মরুবগর েববসহ “যবঙ্ালোলর পাওয়া যগলে কলরাোভাইরালস 
আক্ান্ত মরুবগ” এই বশলরাোলম একটি বরলপাট্ত অেোইলে েব়েলয় পল়ে। �ার ফেশ্রুবতলত, হায়দ্রাবালে 
এই ববষয়গুলোর তত্তাবধালে থাকা যগ্রটার হায়াদ্রাবাে বমউবেবসপ্যাে কলপ্তালরশে (বজএইচএমবস)-
এর পশুবচবকৎসা ববভাগ, একটি যপ্রস বরবেজ প্রকাশ কলর। এই যপ্রস বরবেলজ বো হলয়লে, “ভারলতর 
যকাথাও কলরাোভাইরালস আক্ান্ত একটি মরুবগও পাওয়া �ায় বে। সামাবজক য�াগাল�াগ মাধ্যলম েব়েলয় 
প়ো েববলত য� মরুবগগুলোলক যেখা �ালছে যসগুলো আসলে রাণীলক্ত যরালগ আক্ান্ত (এটি মরুবগর জে্য 
ভয়ােক যো ায়ালচ এবং মরণ�াতী একটি যরাগ বহলসলব পবরবচত)। কলরাোভাইরাস সংক্ান্ত এই গুজব 
যপাব্রি এবং মাংস বশল্পলক ক্বতর মলুখ যফলেলে।”

ডবলিউএইচও-এর মলত, মহামাবর েব়েলয় পল়েলে এমে এোকায়, �বে সঠিকভালব রান্না করা হয় এবং 
রান্নার সময় বেরাপলে খাবারটিলক ো়োচা়ো করা হয়, তলব মাংসজাতীয় খাবার যখলত যকালো প্রকালরর 
বাধা যেই। প্রল্াত্তর (এফএবকউ) অংলশ পাওয়া পরামশ্ত অেসুালর, জেজ প্রাণীর শরীলর কলরাোভাইরাস 
বাসা বাাধলত পালর ো, তাই মাে খাওয়া সম্পণূ্ত বেরাপে। বাজার যথলক মাে বা মাংস যকোর সময় 
মােষুজেলক য� সতক্ত তাগুলো যমলে চেলত হলব তা হে – বাজার করার সময় কমপলক্ ৩ ফুট েরূত্ব বজায় 
রাখা; যচাখ, োক ও মলুখ হাত ো যেয়া; �লর যফরার পর এবং বাজার যথলক বকলে আো সামগ্রীলত হাত 
যেয়া এবং গুবেলয় রাখার পর েইু হাত ভালোভালব সাবাে-পাবে বেলয় ধলুয় যফো।



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। মিঙ্লেষণধিমী িতযািতগুঙ্িযা 
সংগ্রহ করযা হঙ্য়ঙ্ে িযাংিযাঙ্েশ থরি মরিঙ্সন্ট থসযাসযাইটি, ইঙ্কযা-থসযাশ্যাি থিঙ্িিপঙ্িন্ট অগ্মযািযাইঙ্জশি 
(ঠযাকুরগাযাও, িযািিমিরহযাট, পঞ্চগড় এিং িীিফযািযামর), কৃমষ থরমিও (আিতিী, িরগুিযা) থরমিও 
িহযািন্যা (চা যাপযাইিিযািগঞ্জ), িযাংিযাঙ্েশ প্রমতিন্ী উন্নয়ি সংস্যা (িমরশযাি) এিং থরেমকং ে্ সযাইঙ্িন্স 
(ঢযাকযা, সযাতক্ষীরযা, শ্ীিগেি) এর কযাে থেঙ্ক।

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

অে্য য� গুজবটি ববরশালে বহদি ুসম্প্রোলয়র বভতর েব়েলয় পল়েলে তা হলো, সকালে �মু যথলক ওোর 
পর কালরা সালথ যকালো কথা ো বলে �র যথলক যববরলয় প়েলত হলব। �লরর বাইলর কলয়ক কেম হা াটার 
পর সামাে্য খুা়েলে মাটির বেলচ কয়ো বা কয়ো জাতীয় একটি পোথ্ত পাওয়া �ালব। এই পোথ্তটি �বে 
খাওয়া �ায়, তলব কলরাোভাইরালসর সংক্মলণর হাত যথলক মবুক্ত বমেলব।

সি্যিা যািাই: বকেু বকেু পবশ্চমা, প্রচবেত বা �লরায়া প্রবতকার ব্যবস্া কলরাোভাইরালসর উপসগ্ত 
যথলক খাবেকটা উপশম বা আরাম বেলত পারলেও, কয়ো বা কয়োজাতীয় যকালো উপাোে এই যরালগর 
প্রবতকার বা প্রবতলরাধ করলব এমে যকালো প্রমাণ পাওয়া �ায়বে। যকাবভড-১৯ এর প্রবতলরাধ বা বেরামলয় 
অ্যাবটিবালয়াটিক সহ যকালো ধরলের ওষধু গ্রহলণর ববষলয় ববশ্ স্াস্্য সংস্া (ডবলিউএইচও) এখে প�্তন্ত 
যকালো পরামশ্ত যেয় বে। তলব পবশ্চমা ও প্রচবেত উভয় ধরলের ওষধু বেলয় যবশ কলয়কটি বলিবেক্যাে 
ট্ায়াে চেমাে রলয়লে।

গরম সম্পনকথ ি গুিি

বরগুো যজোর বেেমজরু ও কৃষকলের একটি েে বলেলেে, তারা ববশ্াস কলরে য� যখাো মালে 
সলূ�্তর আলোলত কাজ করলে তারা কলরাোভাইরালস আক্ান্ত হলবে ো। তারা মলে কলরে মেূত �ারা 
�লর থালক এই ভাইরাস তালেরলকই আক্মণ কলর এবং শহলরর মােুষলের যচলয়ও তালের শরীলর যরাগ 
প্রবতলরাধ ক্মতা যববশ। তারা যটবেবভশলে শুলেবেলেে য�, প্রবতবেে আধা �ণ্া কলর শরীলর যরাে 
োগালো স্ালস্্যর জে্য খবুই উপকাবর; তাই য�লহত্ তারা সারাবেেই যরালের বেলচ পবরশ্রম কলরে তাই 
তারা বেরাপে। মােষুজে আরও বলেলেে য�, যকাবভড-১৯ এ আক্ান্ত হলয় গরীব যকউ মারা যগলে, 
এমে বকেু এখে প�্তন্ত তারা যশালেে বে।

বাংোলেলশর উত্তরাঞ্চলের যজো গাইবান্ধায় গ্রীষ্মকালে ত্েোমেূক গরম যববশ পল়ে, তাই যসখােকার 
মােষুলের বভতর কলরাোভাইরাস গরলম বাাচলত পালর ো এমে অে্য একটি গুজব েব়েলয় পল়েলে।

সি্যিা যািাই: যরালের বেলচ বা উচ্চ তাপমাত্া ো া়োলো যকাবভড-১৯ প্রবতলরাধ কলর ো। �ত যরাে বা 
গরমই পড়ুক ো যকলো মােষুজে যকাবভড-১৯ বোরা আক্ান্ত হলত পালরে। গরম আবহাওয়ার রলয়লে এমে 
বহু যেলশ যকাবভড-১৯ এর সংক্মলণর খবর পাওয়া যগলে। তাই বেলজলক সরুবক্ত রাখলত, �ে �ে েইু হাত 
ভালোভালব পবরষ্ার করা এবং যচাখ, োক এবং মলুখ হাত যেয়া যথলক ববরত থাকার যকালো ববকল্প যেই।
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