
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

কলয়কটি যজোয় সাম্প্রবতক বে্যা 
মােলুষর যভাগাবতি আরও বাব়িলয়লে
কবমউবেটির কাে যথলক পাওয়া মতামত যথলক যবাঝা �ালছে, েকডাউলের কারলণ মােলুষর আয়-
যরাজগার এবং খাে্য সংক্াতি সমস্যাগুলো সাম্প্রবতক বে্যায় আরও ব্যাপক আকার ধারণ কলরলে। 
গাইবান্া যজোর মােুষজে জাবেলয়লেে তালের জবমলত যরাপণ করা শাকসববজ তালের আলয়র 
অে্যতম প্রধাে উৎস বেে; এবং বেলজলের উৎপাবেত এই ফসে সাধারণত তালের খাবালরর 
খরচলক অলেকাংলশই কবমলয় আেলতা। জেগলণর মতামত যথলক জাো �ালছে, যববশরভাগ যষেত 
বে্যার পাবেলত তবেলয় �াওয়ায় ফসলের ব্যাপক ষেবত হলয়লে। সববজ চাষী ও তালের পবরবালরর 
মােুষজে জাবেলয়লেে, ভববষ্যলত কীভালব দেেবদিে প্রলয়াজে ও খাবালরর খরচ যমটালবে তা তারা 
বঝুলত পারলেে ো।

কুব়িগ্রাম যজোয় োরী-প্রধাে পবরবালরর োরীরা, এই বে্যা পবরবস্বতলত তালের পবরবালরর যকালো 
আয়-যরাজগার ো থাকার কারলণ কীভালব তারা ত্াণ সহায়তা যপলত পালরে তা জােলত যচলয়লেে। 
তালের মলত, বেলরর এই সময়টিলত তারা সাধারণত বববভন্ন বাব়িলত গহৃস্বে কাজ করার  বববেমলয় 
অথ্থ উপাজ্থে করত। বকন্তু বে্যার কারলণ, বত্থ মালে যকউ তালের কাজ বেলত রাবজ হলছে ো।

কুব়িগ্রালমর মােুষজে যথলক পাওয়া মতামতগুলো যথলক আরও জাো যগলে, বে্যাকববেত 
অঞ্চেগুলোলত োরীলের প্রবত সবহংসতা যবল়িলে। োরীরা বলেলেে, আয়-যরাজগার ো থাকায় 
তালের স্ামীরা সবসময় ববরক্ত থালকে। �খে স্তীরা পবরবার এবং বশশুলের জে্য খাবার বা 
অে্যাে্য প্রলয়াজেীয় বজবেসপলত্র কথা বলেে, স্ামীরা বহংসাত্মক প্রবতবক্য়া যেখাে। অলেক 
যষেলত্, োরীরা শারীবরকভালব বে�্থাতলেরও বশকার হলয়লেে।

এো়িাও বববভন্ন মতামত যথলক জাো যগলে বে্যাকববেত এোকার েেকূপগুলো বে্যার পাবেলত 
তবেলয় �াওয়ার, মােুষজে বেরাপে খাবার পাবের সংকলট ভুগলেে। কলয়কজে োরী এটাও 
জাবেলয়লেে, েেকূপগুলো ব্যবহার উপল�াবগ ো হওয়ায়, তারা বেলজলের হাত যধায়ার কাজটিও 
বেয়বমতভালব করলত পারলেে ো। ফলে পবরবালরর ব়িরা এবং বশশুরা বেলজলের পবরষ্ার-
পবরছেন্ন রাখলত বহমবশম খালছে। এলত কলর বশশুরা কলরাোভাইরালস আক্াতি হওয়ার ঝঁুবকলত 
আলে বলে মােষুজে তালের েবুচিতিা প্রকাশ কলরলেে। োরীরা তালের সতিােলের বে্যার পাবের 
কারলণ ঠাণ্া োগা ও জ্বর হওয়ার সম্াবো বেলয়ও উলবেগ প্রকাশ কলরলেে।

কুব়িগ্রাম ও সেুামগলজের মােষুজে বত্থ মাে বে্যা পবরবস্বতলত সামাবজক েরূত্ব বজায় রাখার 
ববষলয় তালের উলবেলগর কথা জাবেলয়লেে। তারা বলেলেে, আশ্রয়লকন্দ্র বা স্কু লে (য�গুলো 
ইবতমলধ্য অস্ায়ী আশ্রয়লকলন্দ্র পবরণত হলয়লে) �াওয়ার পবরবলত্থ  বাব়িলত থাকলতই যববশ 
স্াছেদি্যলবাধ করলেে। কারণ বহলসলব তারা বলেলেে, এসব জায়গায় বববভন্ন ধরলের মােুষ বভ়ি 
কলরলে। তারা ভয় পাবছেলেে যসখালে যগলে তারা সামাবজক েরূত্ব বজায় রাখলত পারলবে ো এবং 
আশ্রয়লকলন্দ্র থাকা অে্যলের কাে যথলক কলরাোভাইরাস বোরা সংক্বমত হলত পালরে। তারা আরও 
জাবেলয়লেে, বে্যার কারলণ পবরবালরর সবাই বমলে গাোগাবে কলর উচুঁ মাচায় থাকার ফলে তালের 
পলষে বাব়িলতও সামাবজক েরূত্ব বজায় রাখলত সমস্যা হলছে। এই পবরবস্বতলত কলরােভাইরাস 
যথলক বাঁচলত কী করা য�লত পালর যসটি তারা জােলত যচলয়লেে।
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কুব়িগ্রাম ও সেুামগলজের 
মােষুজে আশ্রয়লকন্দ্র বা স্কু লে 
�াওয়ার পবরবলত্থ  বাব়িলত 
থাকলতই যববশ স্াছেদি্যলবাধ 
করলেে, কারণ যসখালে 
যগলে তারা সামাবজক েরূত্ব 
বজায় রাখলত পারলবে ো...
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বকেু মােষু তালের যপশা পবরবত্থ লের ববষলয় 
ভাবলে, অে্যরা উববেগ্ন ভববষ্যৎ জীববকা বেলয়
সেুামগজে যজোর োবপতরা জাবেলয়লেে, যকালো আয় ো থাকায় তারা েকডাউলের সময়টালত 
যবলঁচ থাকার তাবগলে বেলজলের সঞ্চলয়র পলুরাটাই যশষ কলর যফলেলেে।। েকডাউে বশবথে হওয়ার 
পলর যোকাে খেুলেও, তারা বলেলেে য� গ্রাহলকর সংখ্যা হ্াস যপলয়লে। ফেস্রূপ, বেলজলের 
থাকার ঘর এবং যোকােগুলোর ভা়িা যেওয়ার মলতা �লথষ্ট উপাজ্থে করলত পারলেে ো। ফলে 
তারা বত্থ মাে যপশা যেল়ি গ্রালম বফলর �াওয়ার কথা ভাবলেে। যসখালে যগলে তারা হয়লতা পকুুলর 
মালের চাষ শুরু করলত পারলবে এমেটা জাবেলয়লেে। সাতষেীরার আম ব্যবসায়ীরা জাবেলয়লেে, 
এ বের তারা আম রফতাবে বা যকােও োভ করলত ো পারায় পলরর বের যথলক তালের ব্যবসা 
পবরবত্থ ে করার কথা ভাবলেে। একই এোকার বচংব়ি ব্যবসায়ীরা জােলত যচলয়লেে আতিজ্থাবতক 
বাজার আবার কলব যথলক চাে ুহলব, �ালত তারা তালের পণ্য রফতাবে শুরু করলত পালরে।

সাতষেীরার কৃষক ও বেেমজরুরা বলেলেে, তারা কীভালব অথ্থ উপাজ্থে করলবে এবং বষ্থার পলর 
(আগস্ট-যসলটেম্বর) তালের পবরবারলক কী খাওয়ালবে তা বেলয় তারা উববেগ্ন; যকেো তারা জালেে 
বষ্থার পর জোবদ্ধতার কারলণ তালের এোকায় কালজর সলু�াগ কলম �ালব। তারা জাবেলয়লেে 
বেলরর এই সময়টিলত অথ্থ উপাজ্থলের জে্য তারা সাধারণত অে্য যজোয় কাজ করলত য�লতে। 
বকন্তু চেমাে মহামারীর কারলণ এই বের অে্যাে্য যজোগুলোলতও কম্থসংস্ালের সলু�াগ কম 
পাওয়া �ালব বলে তারা আশঙ্া করলেে। যসই সালথ এক যজো যথলক অে্য যজোয় �াওয়াটাও 
অলেক কঠিে হলব বলে তালের উলবেগ প্রকাশ যপলয়লে।

�থা�থ স্াস্্যলসবা ববষয়ক উলবেগ
কবমউবেটির মতামত যথলক জাো �ায় য�, সাধারণ এবং যকাবভড-১৯ উভয় যরাগীলের জে্যই 
হাসপাতােগুলোলত স্াস্্যলসবার অভাব সম্পলক্থ  মােুষজে যবশ বচবতিত। সেুামগলজের মােুষজে 
জাবেলয়লেে, উপলজো ও সের হাসপাতালে প�্থাপ্ত পবরমালণ অবসিলজে বসবেন্ার, যেবুোইজার 
এবং যটবস্টং বকট যেই। তারা বলেবেলেে য�, �থা�থ বচবকৎসা যসবা যপলত তালের বসলেলট য�লত 
হলয়বেে, এবং বসলেলটর হাসপাতােগুলোলত সপুাবরশ ো়িা যকালো যরাগী গ্রহণ করবেে ো। তারা 
আরও জাবেলয়লেে, যটবেবভশলে তারা যেলখবেলেে যকাবভড-১৯ যরাগীলের বচবকৎসা পাওয়ার 
জে্য যবশ যবগ যপলত হলছে। অলেক যষেলত্ হাসপাতােগুলো যরাগী ভবত্থ  বেলত অস্ীকার করলে 
এবং যরাগীলের ভবত্থ  করালত আত্মীয়স্জেলের এক হাসপাতাে যথলক অে্য হাসপাতালে েুটলত 
হলছে। প্রলয়াজলের সময় হাসপাতােগুলোলত বচবকৎসা পাওয়া �ালব বকো োবক, বচবকৎসা যসবার 
সন্াে করলত করলত রাস্ায়ই মারা �ালবে তা বেলয় মােুলষর বভতর আশঙ্া কাজ করলে।।

গাইবান্া ও সাতষেীরার মােুষজে উললেখ কলরলেে য� তারা উপলজো প�্থালয় যকাবভড-১৯ 
যটবস্টংলয়র সবুবধা চাে, �ালত কলর তালের যজো সের হাসপাতাে প�্থতি য�লত ো হয়। সাতষেীরার 
প্রত্যতি এোকায় বাস করা তরুণরা উললেখ কলরলেে, তালের এোকা যথলক সেলর যপৌঁোলোর 
একমাত্ উপায় হলছে যেৌকা; তাই যরাগীলের বচবকৎসার জে্য মেূ শহলর য�লত অসবুবধা হলছে। এই 
সমস্যা োঘলব তারা উপলজো প�্থালয় কবমউবেটি বলিবেক স্াপলের জে্য কাজ করলত আগ্রহী বলে 
জাবেলয়লেে। যসই সালথ প্রত্যতি অঞ্চলে সংক্বমত মােষুলের সের হাসপাতালে ো বেলয়ও �ালত 
সহায়তা যেয়া সম্ব হয়, যসজে্য কীভালব অবসিলজে বসবেন্ার পবরচােো করলত হয় যসটি তারা 
বশখলত যচলয়লেে।

গাইবান্া যজোর গভ্থ বতী োরীরা তালের সতিােলের স্ালস্্যর ববষলয় উলবেগ প্রকাশ কলরলেে। তারা 
জাবেলয়লেে স্াস্্যলকন্দ্রগুলো গভ্থ বতী োরীলের বেয়বমত যচকআপ পবরলষবা সরবরাহ করলে ো। 
যসই সালথ হাসপাতালের যগলটর সামলে সতিাে প্রসব করার মলতা সাম্প্রবতক কলয়কটি ঘটোর 
কথাও তারা উললেখ কলরলেে। ববেবম্বত প্রসলবর কারলণ সতিালের মতুৃ্য হলয়লে এমে মালয়লের কথা 
তারা শুলেলেে �া আসন্ন প্রসলবর ববষলয় তালের আরও উববেগ্ন কলর তুলেলে। তারা আরও আশঙ্া 
করলেে য� প্রসলবর সময় শরীলরর উচ্চ তাপমাত্া সাধারণ একটি ববষয় হলেও, স্াস্্যলকন্দ্রগুলো 
এই উচ্চ তাপমাত্ালক যকাবভড-১৯ এর উপসগ্থ বহলসলব সলদিহ করলত পালর, এবং গভ্থ বতী 
োরীলের এই প্রসবলবেোর সমলয়ও হাসপাতালে ভবত্থ  করলত রাবজ োও হলত পালর।

সাতষেীরার কৃষক ও বেেমজরুরা 
কীভালব অথ্থ উপাজ্থে করলবে 
এবং বষ্থার পলর পবরবারলক কী 
খাওয়ালবে তা বেলয় উববেগ্ন...

সাতষেীরার প্রত্যতি এোকায় বাস 
করা তরুণরা উপলজো প�্থালয় 
কবমউবেটি বলিবেক স্াপলের 
জে্য কাজ করলত আগ্রহী



ঢাকা যমল্াপবেটে এোকার মােলুষর মতামত যথলক জাো যগলে, মােষুজে আশঙ্া 
করলেে য� তারা জরুবর অবস্ায় হাসপাতালে বচবকৎসা যসবা োও যপলত পালরে। 
যোকজে বলেলেে যসই ভলয়ই তারা বাব়িলত অবসিলজে বসবেন্ার বকলেলেে। আবার 
য�সব পবরবালর হঁাপাবের যরাগী আলেে, তারা ববলশষত জােলত যচলয়লেে অবসিলজে 
বসবেন্ার যকাথায় বকেলত পাওয়া �ায়। আর �ারা ইবতমলধ্যই অবসিলজে বসবেন্ার 
বকলে যরলখলেে, তারা কীভালব ঘলর বলস যসটি পবরচােো করলবে তা জােলত 
যচলয়লেে। এো়িাও, যোকজে বাব়ির কাোকাবে যকাবভড-১৯ পরীষোর জে্য েমেুা 
সংগ্রহ করলব এবং বেভ্থ রল�াগ্য ফোফে যেলব এমে হাসপাতাে সম্পলক্থ  তালের কালে 
যকালো তথ্য যেই বলে জাবেলয়লেে। যসই সালথ, সামাবজক য�াগাল�াগ মাধ্যলম যেখা 
যকাবভড-১৯ যরাগীলের বচবকৎসায় ব্যবহার করা হলছে, এমে বকেু ওষলুধর কা�্থকাবরতা 
সম্পলক্থ ও মােুষ োোে প্রশ্ন কলরলেে। ঢাকা েগরীর বকেু মােুষ বলেবেলেে, তারা 
তালের এোকার ব্াড ব্যাংলক য�াগাল�ালগর েম্বর খুঁজলেে। অে্যবেলক বকেু মােুষ 
যকাবভড-১৯ আক্াতি যরাগীর জে্য রলক্তর প্াজমা খুঁজবেলেে।

বশশুলের মােবসক অবস্া বাবা-মালয়র 
জে্য আলরকটি উলবেলগর কারণ
কবমউবেটির মতামত যথলক জাো �ায় য� বপতামাতারা তালের সতিালের মােবসক 
অবস্া সম্পলক্থ  উববেগ্ন। গাইবান্া ও সেুামগলজের শহরাঞ্চলে বসবাসরত অবভভাবকরা 
বলেলেে য�, েকডাউলের সমলয় তালের সতিােরা যটবেবভশে যেলখ, েবব এঁলক বা গাে 
বশলখ সময় পার করবেে। বকন্তু সময় �লতা গব়িলয়লে তলতাই তারা এই ববষয়গুলোলত 
আগ্রহ হারালছে। বপতামাতালের মতামত অেসুালর, য� বশশুরা সপ্তম যশ্রবণ বা তার বেলচ 
প়িালশাো করলে তারা বনু্লের সালথ যেখা করলত স্কু লে য�লত চায়, তলব কলরােভাইরাস 
পবরবস্বতর কারলণ যসটি সম্ব হলছে ো। বপতামাতারা উললেখ কলরলেে, তালের বশশুরা 
স্কু লের পর ববলকলে মালঠ যখেত, তলব েকডাউলের কারলণ গত চার মালস তারা এটি 
করলত পালর বে। অবভভাবকরা আশঙ্া করলেে য� ববলোেে এবং সামাবজকভালব 
য�াগাল�ালগর এই অভাব, তালের সতিােলের মােবসক অবস্ালক প্রভাববত করলে। 
তালের মলত, বশশুরা আরও অশাতি হলয় উলঠলে এবং যরলস্ারঁায় �াওয়া বা তালের 
পেদিসই খাবালরর মলতা বববভন্ন ববষয় বেলয় যজে করলে। গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত 
অবভভাবকরা উলবেগ প্রকাশ কলরলেে য� তালের বশশুরা স্কু লে য�লত পারলে ো এবং 
প়িালশাোয় তারা বপবেলয় প়িলে। বশশুলের খাবালরর অভালবর ববষলয়ও গ্রামীণ 
অবভভাবকরা তালের উলবেগ প্রকাশ কলরলেে, তারা বলেলেে য� অলেক সময় অপ�্থাপ্ত 
খাবার বা পেলদির খাবার ো পাওয়ায় সতিােরা তালের সালথ েবু্থ্যবহার করলে।

ঢাকা েগরীলত বববভন্ন যপশায় বা়িলত 
থাকা অবেচিয়তা বা ঝঁুবক, েগে সহায়তা 
সম্পবক্থ ত চেমাে উলবেলগর অে্যতম কারণ
ঢাকা েগরীলত দেবেক আলয়র উপর বেভ্থ রশীে এবং ষুেদ্র ব্যবসালয় জব়িত মােুষজে 
বলেবেলেে, জীবেধারলণর জে্য দেেবদিে খরচ যমটালত তালের েগে সহায়তার 
প্রলয়াজে। উললেখল�াগ্য সংখ্যক অসহায় মােষু (য�মে: োবপত, কসাই, বভষুেক, তৃতীয় 
বেলগের মােুষ, বরকশাওয়াো, বেেমজরু এবং ষুেদ্র যোকাে ব্যবসায়ী) বলেবেলেে, 
তারা ববকাশ অ্যাকাউন্ট যখাোর মাধ্যলম বডবজটাে েগে সহায়তায় তাবেকাভুক্ত 
হলয়লেে। বকন্তু এই েগে সহায়তা কলব পাওয়া �ালব যসটা বেলয় তারা এখলো উববেগ্ন। 
বকেু মােুষ মলে করলেে, তারা তাবেকাভুক্ত হওয়ার য�াগ্য হলেও, েগে সহায়তার 
তাবেকায় বেলজলের োম যেখালত পালরে বে। এো়িাও, মােষুজে বলেলেে, বত্থ মালে 
তালের যকালো চাকবর যেই, তাই যবলঁচ থাকার জে্য এই যবকারলত্বর সময়টালত তালের 
ত্াণ সহায়তার প্রলয়াজে।



কবমউবেটি এলগেজলমন্ট ও অ্যাকউবন্টবববেটির জাতীয় প্্যাটফম্থ-‘সংল�াগ’ এর পষে যথলক বববববস 
বমবডয়া অ্যাকশে ও বাংোলেশ যরড বক্লসন্ট যসাসাইটি য�ৌথ উলে্যালগ এই বুলেটিেটি দতবর কলরলে। 
হটোইে, যমাবাইে যফাে সাষোৎকার, সরাসবর য�াগাল�াগ, আলোচো এবং যস্ছোলসবকলের কাে 
যথলক পাওয়া বববভন্ন মতামলতর বভব ত্তলত এই সংস্রণটির তথ্যগুলো সংল�াবজত হলয়লে। ববললেষণধমমী 
মতামতগুলো সংগ্রহ করা হলয়লে বববডআরবসএস, বভএআরবড (বসলেট), উলত্তারণ (খেুো), ঢাকা 
আহসাবেয়া বমশে (ঢাকা), যরবডও সারালবো (গাইবান্া), উইলমে উইথ বডজ্যাবববেটিজ ফাউলন্শে 
(কুবমলো), অগ্রেতূ প্রবতবন্ী উন্নয়ে সঞ্চয় সবমবত ও ঋণোে সমবায় সবমবত বে: (ময়মেবসংহ) এবং 
এএফএবড (কুব়িগ্রাম) এর কাে যথলক।

বববববস বমবডয়া অ্যাকশে 
্ান্সলেটরস উইোউট বড্থ াস্থ এর 
সহল�াবগতায় ‘যহায়াট ম্যাটাস্থ’ 
বা �া জাো জরুবর োলম আরও 
একটি বেয়বমত বুলেটিে প্রকাশ 
কলর থালক, য�খালে কসিবাজালর 
যরাবহগো সঙ্লটর সালথ জব়িত 
জেলগাষ্ঠীর যকাবভড-১৯ সংক্াতি 
মতামত ও উলবেগগুলো ববললেষণ 
করা হয়। সংল�াগ-এর ওলয়বসাইলট 
এই বুলেটিেগুলো পাওয়া �ালব।

কুমিল্লা জেললার প্রমিবন্ধী 
নলারধীদের আশঙ্লা
কুবমলোয় প্রবতবন্ী োরীলের বভতর �ারা গভ্থ বতী তারা জাবেলয়লেে, এএেবস 
কাড্থ  যপলত তালের অসবুবধা হলছে। এই কাড্থ টি তালের বেয়বমত যচকআপ 
এবং বস-যসকশলের মলতা প্রলয়াজেীয় যসবাগুলো ববোমলূে্য যপলত সাহা�্য 
কলর থালক। তারা বলেলেে য�, এএেবস কাড্থ  সরবরালহর োবয়লত্ব বেলয়াবজত 
কমমীরা যকাবভড-১৯ এর কালজ ব্যস্ আলেে, �া গভ্থ বতী োরীলের ঝালমোয় 
যফলেলে।

পাবরবাবরক পবরকল্পোর পদ্ধবত বহসালব গভ্থ বেলরাধক ইেলজকশে গ্রহণকারী 
প্রবতবন্ী োরীরা এই ইেলজকশেগুলো পাওয়া �ালছে ো বলে তালের 
উলবেগ প্রকাশ কলরলেে। তারা বলেলেে য�, বত্থ মাে মহামারীর কারলণ 
হাসপাতােগুলোলক আইলসালেশে যসন্টালর রূপাতিবরত করা হলয়লে এবং 
তালের এোকায় যরাগীর সংখ্যা ববৃদ্ধ পাওয়ায়, যসখােকার সবাই যকাবভড-১৯ 
যরাগীলের জে্য জরুবর পবরলষবা সরবরালহ ব্যস্।

প্রবতবন্ী বকলশারী যমলয়রা ঋতুস্ালবর স্াস্্যবববধ এবং স্যাবেটাবর ে্যাপবকে 
পাওয়ার ববষলয় তালের উলবেগ প্রকাশ কলরলেে। তারা বলেলেে য�, অলথ্থর 
অভালব তালের মালয়রা তালের জে্য স্যাবেটাবর ে্যাপবকে বকেলত পারলেে ো 
এবং এর পবরবলত্থ  তারা যমলয়লের কাপ়ি ব্যবহালরর পরামশ্থ বেলয়লেে। 
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