
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

পবরষ্ার-পবরচ্ছন্নতার সালথ সম্পবককি ত সামগ্রী 
ক্রয় এবং স্াস্্যবববধ যমলে চো ববষয়ক উলবেগ

সীতাকুণ্ড, কুব়িগ্রাম এবং বালগরহালে কবমউবেটির মতামত অেুসালর, 
স্ােীয়রা পবরষ্ার-পবরচ্ছন্নতার বববভন্ন সামগ্রী য�মে মাস্ক, সাবাে এবং হ্যান্ড 
স্যাবেোইজার বেলয় যবশ বচবতিত। কুব়িগ্রাম ও বালগরহালের মােষুজে জাোে, 
তালের এোকায় বকছু মােুষ এই ধরলের সামগ্রীগুলো এেবজও-যের কাছ যথলক 
ববোমলূে্য যপলয়বছে বকন্তু অে্যরা পায়বে। মাস্ক, সাবাে এবং হ্যান্ড স্যাবেোইজার 
যকোর সামথকি্য তালের যেই। তাই তারা জােলত চায় কীভালব এগুলো ববোমলূে্য 
পাওয়া য�লত পালর। এছা়িাও, তারা জােলত চায়, সরকালরর কাছ যথলক এই 
সব সামগ্রী পাওয়া �ালব বকো। বকছু মােষু জাবেলয়লছে, বতকি মালে সাবাে বেলয় 
ঘেঘে হাত যধায়ার কারলণ সাবালের ব্যবহার যববশ হলচ্ছ, তাই সাবাে যকোো 
তালের জে্য আবথকিক যবাঝা হলয় ো া়িালচ্ছ।

কুব়িগ্রালমর েবরদ্র মােুষ এবং কৃষকরা উললেখ কলরলছে, তারা বেলজর পলকলের 
পয়সা খরচ কলর মাস্ক বকেলত রাবজ েে, কারণ একো মালস্কর োম ১৫ োকা – 
�া বেলয় এক যকবজ আে ুযকো সম্ভব। এই এোকার তরুণরা তালের বাবালের 
ঘলরর বাইলর বগলয় বা ফসলের জবমলত, কাজ করা বেলয় বচবতিত। তাই তারা 
ববোমলূে্য মাস্ক, হ্যান্ড স্যাবেোইজার, সাবাে যকাথায় পাওয়া �ালব তা জােলত 
যচলয়লছে।

বগু়িার মােুষজেও পবরষ্ার-পবরচ্ছন্নতা বেলয় তালের উলবেলগর কথা জাবেলয়লছে। তালের 
মলত, বে্যার কারলণ স্াস্্যবববধ যমলে চো কঠিে হলয় পল়িলছ। য�লহতু পবরষ্ার-পবরচ্ছন্ন থাকা 
কলরাোভাইরাস যথলক বাাচার অে্যতম উপায় তাই, বে্যার এই সময়টিলত কীভালব বেলজলের 
পবরষ্ার রাখলত পালরে, যসটি তারা জােলত যচলয়লছে। এছা়িাও, বেলজলের সতিােলের ব্যাপালরও 
তালের কথায় উলবেগ ফুলে উলেলছ। বে্যার পাবে যথলক বশশুরা োণ্ডা বা জ্বর বাাধালত পালর, এমেবক 
কলরাোলতও আক্রাতি হলত পালর বলে তারা মলে করলছে। তাই চেমাে বে্যা পবরবস্বতলত বশশুলের 
�ত্ন কীভালব বেলবে যসটি তালের কথায় উলে এলসলছ।

বালগরহালের বকলশারী যমলয়লের মতামত যথলক জাো যগলছ, স্যাবেোবর ে্যাপবকলের ব্যবস্া করা 
তালের জে্য কঠিে হলয় �ালচ্ছ, �ার ফলে মাবসলকর সমলয় তালের কাপ়ি ব্যবহার করলত হলচ্ছ। 
পাবরবাবরক আয়-যরাজগার কলম �াওয়ায়, মালয়রা তালের যমলয়র জে্য আলগর মলতা স্যাবেোবর 
প্যাড যকোর োকা জমালত পারলছে ো। এক প্যালকে স্যাবেোবর প্যাড বকেলত ১০০ োকারও যববশ 
খরচ হয়, �া বেলয় পবরবালরর জে্য ২ যথলক ৩ যকবজ চাে যকো সম্ভব বলে তারা জাবেলয়লছে। 
তাছা়িা, আলগ বকছু এেবজও বাব়ি বাব়ি বগলয় স্ল্প োলম স্যাবেোবর প্যাড সরবরাহ করলতা, বকন্তু 
যকাবভড-১৯ পবরবস্বতর কারলণ এেবজও কমমীরাও এখে তা করলত পারলছে ো।

ইস্যু ০৬ জল্াই ২৯, ২০২০

একো মালস্কর োম ১৫ 

োকা – �া বেলয় এক 

যকবজ আে ুযকো �ায়

এক প্যালকে স্যাবেোবর প্যাড 

বকেলত ১০০ োকারও যববশ খরচ 

হয়, �া বেলয় পবরবালরর জে্য ২ 

যথলক ৩ যকবজ চাে যকো �ায়
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ক্ড়িগ্ামে বালযু ডবম়ে ববম়িমে
কুব়িগ্রালমর সাধারণ মােুষলের কাছ যথলক পাওয়া তথ্য যথলক জাো �ালচ্ছ, 
চেমাে এই মহামারীর সমলয় তালের এোকায় বাে্য ববলয়র সংখ্যা যবল়িলছ। য�সব 
পবরবার তালের আয়-যরাজগালরর সলু�াগ হাবরলয়লছ, তারা পবরবালরর সেস্যলের 
ভরণলপাষলণর খরচ যমোলত বহমবশম খালচ্ছ এবং তালের যমলয়লের ববলয় বেলয় 
বেলচ্ছ। মহামারীর এই সমলয় য�লহতু কম যোকলক বেমন্ত্রণ করা োগলছ, তাই 
ববলয়র অেুষ্ালের খরচও তুোমেূকভালব কম হলচ্ছ। মােষুজে জাবেলয়বছলেে, 
ববলয়র অেষু্ালে যবালচ �াওয়া োকা বেলয় তারা আরও যববশ পবরমালণ য�ৌতুক বেলত 
পারলছে। বরপক্ষরাও ববলয়র ব্যাপালর যবশ আগ্রহী হলয় উলেলছ, কারণ তারা মলে 
করলছ য�, য�ৌতুলকর োকা এই সমলয় তালের যবশ কালজ বেলব। যকাবভড-১৯ এর 
কারলণ বাে্য ববলয় বেলয় কাজ কলর এই ধরলের এেবজওগুলোর কা�কিক্রম বন্ধ 
থাকায়, অবভভাবকরা এই সলু�াগো বেলচ্ছ বলে অলেলকই মলে করলছে।

স্ামীলের উপর চাপ বা়িলছ এবং 
তারা খবু সহলজই যরলগ �ালচ্ছে, 
এমেবক স্তীলের প্রবত কখলো 
কখলো সবহংস আচরণও করলছে

গভকি বতী োরীরা প্রসবকােীে যসবা যপলত 
এবং কমকিজীবী োরীরা চাকবর ও যরাজগালরর 
যক্ষলরে অসবুবধার মলুখ প়িলছে
যভাো এবং বরগুো যজোর গভকি বতী োরীরা বলেলছে, স্ােীয় স্াস্্য 
কমললেলসে বচবকৎসক ো থাকায়, তালের পলক্ষ বেয়বমত প্রসবকােীে 
যচকআপ করা কঠিে হলয় পল়িলছ। বশশুলের স্ালস্্যর ববষলয়ও তারা 
বচবতিত এবং যকাবভড-১৯ এর সংক্রমণ যথলক কীভালব বশশুলের 
রক্ষা করা �ায় যসটিও তারা জােলত চাে। বেলজরা ভাইরালস 
আক্রাতি হলে তালের বশশুও সংক্রবমত হলব বকো এবং যকাবভড-১৯ 
এ আক্রাতি হলে তারা েবজাতকলক বলুকর েধু খাওয়ালত পারলবে 
বকো যস ববষলয় জােলতও তারা আগ্রহী।

বরগুো যজোর কমকিজীবী োরীরা বলেলছে, কমকিলক্ষলরে পরুুষলের 
তুেোয় োরী কমমীরা যববশ চাকবর হারালচ্ছে এবং ভববষ্যলত চাকবর 
পাওয়ার অবেশ্চয়তা বেলয় তারা তালের উলবেগ প্রকাশ কলরলছে। 
তারা বলেলছে, চাকবর হারালোর পলর এখে স্ামীরাই পবরবালরর 
একমারে উপাজকিেক্ষম ব্যবক্ত হওয়ায়, তারা স্ামীর উপর পলুরাপবুর 
বেভকি রশীে হলয় পল়িলছে। পাবরবাবরক আয় হ্াস পাওয়ায় স্ামীলের 
উপর চাপ বা়িলছ এবং তারা খবু সহলজই যরলগ �ালচ্ছে, এমেবক 
স্তীলের প্রবত কখলো কখলো সবহংস আচরণও করলছে। প্রত্যতি 
অঞ্চলে বসবাসকারী কলয়কজে েবরদ্র োরী বলেলছে য�, তালের 
স্ামীরা তালেরলক মারলধালরর পর যজারপবূকিক বাব়ি যথলক যবর কলর 
বেলয়লছে। বকন্তু চেমাে যকাবভড-১৯ পবরবস্বতর কারলণ আোেত 
বন্ধ থাকায়, তারা অবভল�াগ োলয়র করলত বা ববচার চাইলত 
পারলছে ো।

কুব়িগ্রালমর োরীরা বলেবছলেে য�, েপুরু বা ববলকলের সময়োলত প্রবতলবশী োরীরা বমলে 
বাব়ির উোলে যসোই করলত করলত আড্া যেয়াোই তালের প্রচবেত রীবত। একো সময় বছে 
�খে োরীরা সবাই বমলে একসালথ কা াথা যসোই করলতে এবং তা যথলক বকছু োকাও আসলতা। 
বকন্তু বতকি মালে সামাবজক েরূত্ব যমলে চোর কারলণ তারা যসটি করলত পারলছে ো। ফলে তালের 
আয়-উপাজকিলের পথ বন্ধ হলয় যগলছ। আবার কলব সববকছু স্াভাববক হলব এবং তারা আলগর 
জীবে�ারোয় বফলর য�লত পারলবে যস ববষলয় োরীরা জােলত যচলয়লছে।



জনগ�োষ্ঠীর তগ্যের চোহিদো
ক�োহিড-১৯ হচহ�ৎসোয় িযেো�হসন এবং ওষধু

মােুলষর মতামত যথলক জাো যগলছ, যকাবভড-১৯ যমাকাববোয় ভ্যাকবসে বা প্রবতলষধক 
ততবরর অগ্রগবত সম্পলককি  তারা জােলত চাে। সামাবজক য�াগাল�াগ মাধ্যম, সংবােপরে, যরবডও 
এবং যেবেবভশলে তারা শুলেলছে য�, চীে এবং ভারত যকাবভড-১৯ যমাকাববোয় প্রবতলষধক 
ততবরর যচষ্া করলছ। তাই তারা জােলত চালচ্ছে বাংোলেলশ সরকার এই ভ্যাকবসেগুলো 
আমোবে করলব বকো বা বাংোলেশী যকালো প্রবতষ্াে প্রবতলষধক ততবরর কাজ করলছ বকো। 
প্রবতলষধলকর োম কত হলত পালর এবং তা সাধারণ মােুলষর োগালে থাকলব বকো যসটিও 
তারা বজজ্াসা কলরলছে। মােষুজে যকাবভড-১৯ যরাগীলের বচবকৎসায় ব্যবহৃত বকছু ওষলুধর 
কথা শুলেলছে, তাই তারা যসই তলথ্যর সত্যতা এবং ওষধুগুলোর কা�কিকাবরতা সম্পলককি  জােলত 
যচলয়লছে। যকাবভড-১৯ যরাগীর বচবকৎসায় যকালো প্রকালরর যহাবমওপ্যাবথক ওষধু কালজ বেলব 
বকো যসটিও তারা জােলত যচলয়লছে।

ক�োহিড-১৯ কেগটের সুহবধো

যভাো যজোর মােষুজে তালের এোকায় যেলটের সবুবধা সম্পলককি  উলবেগ প্রকাশ কলরলছে। 
তারা জােলত যচলয়লছে, সের হাসপাতােগুলোলত যেবটেং বকে যকলো যেই। তারা বলেলছে, 
হাসপাতাে যথলক েমেুা সংগ্রলহর পর যসটি পরীক্ষার জে্য ববরশাে বা ঢাকায় পাোলো হয়, 
এবং যসই যেলটের ফোফে যপলত ১৫ যথলক ১৬ বেে যেলগ �ায়। যেলটের ফোফে আসার 
আলগ যরাগাক্রাতি ব্যবক্ত অে্যলের সংক্রবমত করলত পালরে; এমেবক �থা�থ বচবকৎসা যসবার 
অভালব যরাগী মতুৃ্যবরণ করলত পালরে বলে মােষুজে তালের আশঙ্া প্রকাশ কলরলছে।

ক�োহিড-১৯ এ পনুরোয় সংক্রমগের সম্োবনো

রাজশাহী যজোর অলেক মােষু ববেতীয়বালরর মলতা কলরােভাইরাস বোরা আক্রাতি হওয়ার 
সম্ভাবো আলছ বকো তা জােলত যচলয়লছে। �বে যকালো ব্যবক্ত পেুরায় সংক্রমলণর বশকার হে, 
তা হলে যরালগর উপসলগকি কী যকালো পবরবতকি ে হলত পালর বকো, যসটিও তারা জােলত যচলয়লছে। 
এছা়িা, েকডাউে বশবথে কলর যেয়ার পলরও সামাবজক েরূত্ব বজায় রাখা এখলো যকলো 
জরুবর যসটিও তারা জােলত যচলয়লছে।

ক�োহিড-১৯ এর সংক্রমে এডোগত হনরোপত্ো ও সরুক্ো

রাজশাহী এবং সীতাকুণ্ড এোকার বকছু মােুষ বলেলছে, েকডাউে স্াভাববক হওয়ার পর তারা 
প্রবতবেে কমকিস্লে �াতায়াত শুরু কলরলছে। তাই তারা জােলত যচলয়লছে, কালজর প্রলয়াজলে 
ঘলরর বাইলর �াওয়ার সময় তালের কী ধরলের সতককি তা অবেম্বে করা উবচত এবং তালের 
কমকিস্লের বেরাপত্া বেবশ্চত করলত কী করা য�লত পালর।

কুব়িগ্রালমর মােষুজে জােলত যচলয়লছে য�, য�লহতু তারা যছাে যছাে বাব়িলত য�ৌথ পবরবার 
বহলসলব বাস করলছে, তাই তালের যকউ �বে কলরাোভাইরালস আক্রাতি হে, তলব তার জে্য 
আইলসালেশে বেবশ্চত করলত কী করলত হলব। আইলসালেশলের ববকল্প যকালো ব্যবস্া 
আলছ বকো যসটিও তারা জােলত যচলয়লছে। এছা়িাও, শুধুমারে মাস্ক ব্যবহারই কী তালের 
কলরাোভাইরালস সংক্রমলণর হাত যথলক বাাচালত পারলব বকো যসটি তারা বজলজ্স কলরলছে। 
একটি সাবজকিক্যাে মাস্ক কয়বার ব্যবহার করা �ালব যসটিও জােলত যচলয়লছে, যকেো তালের 
এোকায় সাবজকিক্যাে মাস্ক পাওয়াো তালের জে্য একইসালথ কষ্সাধ্য এবং ব্যয়বহুে।

করো� প্রহতগরোধ ক্মতো বোডোগত খোবোর

রাজশাহী এবং সীতাকুলণ্ডর মােষুজে যকাবভড-১৯ যথলক যরাগ প্রবতলরাধ ক্ষমতা বা়িালত কী 
ধরলের খাবার তালের সাহা�্য করলত পালর তা জােলত যচলয়লছে। সীতাকুলণ্ডর বরেপরুা েলৃগাষ্ঠীর 
মােুষজে বজজ্াসা কলরবছলেে য�, তালের কী ধরলের খাবার যখলত হলব এবং এমে যকালো 
খাবার কী আলছ, য�টি যকাবভড-১৯ আক্রাতি যরাগীর খাওয়া উবচত েয়?

বরেপরুা েলৃগাষ্ঠীর মােষুজে 
জােলত চাে, য�লহতু তালের 
জীববকা বেবকিালহর জে্য কাে 
সংগ্রলহর কালজ বাইলর য�লত 
হয়, তাই স্াস্্য ঠিক রাখার 
জে্য এবং যকাবভড-১৯ 
প্রবতলরালধর জে্য তালের বক বক 
স্াস্্যবববধ যমলে চেলত হলব



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 ও আঙ্িযাচিযা এিং থবেচ্যাঙ্সিকঙ্ের কযাে 
থেঙ্ক পযাওয়যা মিমিন্ন িতযািঙ্তর মিত্মতঙ্ত এই সংস্করণটির তে্গুঙ্িযা সংঙ্�যামজত হঙ্য়ঙ্ে। মিঙ্লেষণধিমী 
িতযািতগুঙ্িযা সংগ্রহ করযা হঙ্য়ঙ্ে থরমিও মচিিযারী (কুম়িগ্রযাি), থরমিও িমুতি (িগু়িযা), থরমিও সযাগর 
দ্ীপ (হযামতয়যা, থিযায়যাখযািী), থরমিও সযাগর মগমর (সীতযাকুণ্ড, চট্টগ্রযাি), থরমিও পদ্যা (রযাজশযাহী), থরমিও 
থিঘিযা (চরফ্যাশি, থিযািযা), জযাঙ্গযা িযারী (িরগুিযা), েঃুস্থ বেযাস্থ্ থকন্দ্র (িযাঙ্গরহযাট) এিং সংগ্রযািী প্রমতিন্ী 
উন্নয়ি সংস্থযা (চা যাপযাইিিযািগঞ্জ) এর কযাে থেঙ্ক।

বববববস বমবডয়া অ্যাকশে 
ট্ান্সলেেরস উইোউে বডকি াসকি এর 
সহল�াবগতায় ‘যহায়াে ম্যাোসকি’ 
বা �া জাো জরুবর োলম আরও 
একটি বেয়বমত বুলেটিে প্রকাশ 
কলর থালক, য�খালে কসেবাজালর 
যরাবহঙ্া সঙ্লের সালথ জব়িত 
জেলগাষ্ঠীর যকাবভড-১৯ সংক্রাতি 
মতামত ও উলবেগগুলো ববললেষণ 
করা হয়। সংল�াগ-এর ওলয়বসাইলে 
এই বুলেটিেগুলো পাওয়া �ালব।

বশক্ষাথমীরা তালের বশক্ষা জীবলের 
পরবতমী ধাপ বেলয় বচবতিত
হাবতয়া এবং কুব়িগ্রালমর এইচএসবস পরীক্ষাথমী এবং তালের অবভভাবকরা 
জােলত যচলয়লছে য� এই বছর পরীক্ষা হলব বকো, আর হলেও যসো কলব হলব 
এবং এই ববষলয় সরকালরর পক্ষ যথলক ববকল্প যকালো পবরকল্পো আলছ বকো। 
ববলশষ কলর তারা জােলত যচলয়লছে, �বে এই বছর পরীক্ষা অেুবষ্ত ো হয়, 
যসলক্ষলরে এই বশক্ষাথমীরা �খে ববশ্বববে্যােয়গুলোলত ভবতকি র জে্য �ালবে তখে 
তালের বশক্ষাবষকি বহলসলব যকােটিলক ধরা হলব। (য�সব বশক্ষাথমীর ২০২০ সালে 
এইচএসবস পরীক্ষা যেয়ার কথা, তালের বশক্ষাবষকি হলো ২০২০-২১; বকন্তু 
�বে তালের পরীক্ষা ২০২১ সাে প�কিতি স্বগত রাখা হয়, যসলক্ষলরে বশক্ষাথমীরা 
জােলত যচলয়লছে, তালেরলক ২০২১-২২ সালের বশক্ষাবলষকির বশক্ষাথমীলের 
যথলক কীভালব আোো করা হলব।) য�সব বশক্ষাথমীরা সম্প্রবত এসএসবস পাস 
কলরলছ তারা কলব কলেলজ ভবতকি  হলত পারলব যস ববষয়টি য�মে অবেবশ্চত, 
যতমবে ভবতকি র প্রবক্রয়া যকমে হলব যস ব্যাপালরও স্পষ্তার অভাব রলয়লছ 
বলে বশক্ষাথমীরা মলে করলছে। য�সব বশক্ষাথমী সাধারণত ঢাকাসহ অে্যাে্য 
শহরগুলোলত প়িলছ, বকন্তু বতকি মালে বশক্ষা প্রবতষ্াে বন্ধ থাকায় গ্রালম চলে 
যগলছে, তারা অেোইলে শুরু হওয়া ক্ালসর ববষলয় বেলজলের উলবেগ প্রকাশ 
কলরলছে। তারা বলেলছে, ববে্ুযলতর অভাব এবং েবুকিে ইন্ারলেলের কারলণ 
তারা অেোইলে ক্াস করলত বহমবশম খালচ্ছে।

শহর যথলক গ্রালম বফলর আসা 
মােষুলের মাবেলয় বেলত সমস্যা হলচ্ছ
চাকবর হাবরলয় বা ব্যবসাবয়ক যোকসাে যগাোর পর, ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং 
খেুো শহলর বসবাসকারী বকছু মােুষ তালের বেজ বেজ গ্রালম বফলর বগলয়লছে 
এবং গ্রালম তালের য�ৌথ পবরবালরর সেস্যলের সালথ থাকলছে। গ্রালম 
কীভালব আয়-যরাজগার শুরু করলত পালরে এবং তালের আলগর যপশায় 
বা জীবে�ারোয় আলেৌ বফলর য�লত পারলবে বকো যস ববষলয় তারা উববেগ্ন। 
অে্যবেলক, য� পবরবারগুলোলত তারা থাকলছে, যসই পবরবারগুলোও উববেগ্ন 
কারণ বা়িবত মােষু থাকার কারলণ তালের খরচ যবল়ি বগলয়লছ। এই পবরবস্বত 
আর কলতাবেে চেলব এবং তালের পবরবালরর সেস্যরা শীঘ্রই শহলর বফলর 
য�লত পারলবে বকো, তা বেলয় তালের উলবেগ যেখা যগলছ।
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