
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

জীববকাজ্জে বাধাগ্রস্ত হওয়ায় এবং আয়-
যরাজগার কলম �াওয়ায় মােুষ ববপালক পল়েলে
জেগলণর কাে যথলক পাওয়া মতামত যথলক জাো যগলে, কৃষক, যজলে এবং গবাবেপশুপােলের 
সালথ জব়েত ব্যবসায়ীরা তালের ভববষ্যৎ জীববকা বেলয় বচবতিত। সরকাবরভালব অেেুাে বহলসলব 
�বেও ২০,০০,০০,০০০ টাকার কৃবষ প্রলণােো য�াষণা করা হলয়লে, বকন্তু তারা বলেলেে বত্জ মাে 
এই পবরবস্বতলত ঋণ বেলত তারা সাহস পালছেে ো। তারা জােলত যচলয়লেে আলগর মলতা বেলজলের 
ব্যবসালয় বিলর য�লত পারলবে বকো। প্রবরিয়াজাত খাবার (য�মে: ড্াই যকক, চাোচুর, মবু়ে, 
চােভাজা) বববরির সালথ জব়েত কু্দ্র ও মাঝাবর ব্যবসায়ীরা বলেলেে, বববভন্ন বশক্া প্রবতষ্ালের 
বশক্াথথীরাই হলছে তালের মেূ যরিতা; বকন্তু গত যবশ ক’মাস ধলর এইসব বশক্াপ্রবতষ্াে বন্ধ থাকায় 
তালের বববরি কলম যগলে। মতামত যথলক আরও উলে এলসলে, ব্যবসালয়র সলু�াগ কলম �াওয়ায় 
বকেু বকেু ি্যাক্টবর ইবতমলধ্যই তালের ব্যবসা গুটিলয় বেলত বাধ্য হলয়লে এবং বাবকরাও খবুই অল্প 
পবরসলর তালের কা�্জরিম পবরচােো করলে। অলটা-বরকশা চােকলের কাে যথলক পাওয়া মতামত 
যথলক জাো যগলে, মহামাবরর আলগ য�খালে প্রবতবেে তারা গল়ে ৫০০-৬০০ টাকা আয় করলতে, 
যসটি এখে কলম ২০০-৩০০ টাকায় যেলম এলসলে। তারা বলেলেে, েকডাউে বশবথে হলেও তারা 
আলগর মলতা �াত্ী পালছেে ো; িলে এই স্বল্প আলয় তালের দেেবদিে খরচ যমটালো কঠিে হলয় 
পল়েলে। তার উপর, এই চােকরা উললেখ কলরলেে, মহামাবরর কারলণ বেত্য প্রলয়াজেীয় দ্রলব্যর 
োম হুঁ  হুঁ  কলর বা়েলে, িলে চেমাে পবরবস্বত তালের জে্য আলরা েবুব্জষহ হলয় উলেলে।

কুব়েগ্রাম যজোর মােুষজলের কাে যথলক পাওয়া মতামত যথলক জাো �ায়, যকাবভড-১৯ এর 
প্রভালব �ারা ববপলে পল়েবেে, যসই মােুষগুলোই আবার সাম্প্রবতক বে্যায়ও ক্বতগ্রস্ত হলয়লেে। 
মােুষজে বলেলেে, য�লহতু েকডাউে চোকােীে এবং এর পর তারা আয়-যরাজগার করলত 
পালরেবে, িলে তারা তালের সবচিত সকে অথ্জই খরচ কলর যিলেলেে। তাই বে্যা শুরু হবার পর 
স্ােীয় ঋণোতালের কাে যথলক ধার যেয়া বা সহায়-সম্পবত্ত ববলশষ কলর, গবাবেপশুগুলো বববরি 
করা ো়ো তালের সামলে আর যকালো উপায় বেে ো। বে্যার কারলণ তালের গবাবেপশু বা মরুবগর 
আশােুরূপ োম ো যপলেও যসগুলো কম োলম বববরি করলত তারা বাধ্য হলছেে। মতামত যথলক 
আরও জাো যগলে, মহামাবর আর বে্যার কারলণ বেত্য প্রলয়াজেীয় দ্রব্য য�মে: শাকসববজর োম 
ববৃধি যপলয়লে। বকেু মােুষ উললেখ কলরবেলেে, তারা বেলে বতে যবো খাবার যজাটালত পারলেে ো। 
এজে্য তারা সতিােলের পষু্টির ববষয়টি বেলয় উববিগ্ন।

কলরাো যটলটের ভুয়া বরলপালট্জর খবলর 
উববিগ্ন মােুষ যটটে করালত আগ্রহী েয়
গাইবান্ধা ও োকুরগুঁাও যজোর মােষু জাবেলয়বেলেে, ডাক্তারলের মাধ্যলম এবং হাসপাতােগুলোলত 
কলরাোর যটলটের য� ভুয়া সাটি্জবিলকট যেয়া হলছে যস ব্যাপালর তারা উববিগ্ন। মতামত যথলক যবাঝা 
�ালছে, ভুয়া বরলপালট্জর কারলণই যকাবভড-১৯ যটলটের ববষয়টি ব্যাপকভালব সমালোবচত হলছে। 
মােুষজে বলেলেে, তারা যটটে করালত চাে ো; আবার যকউ যকউ বলেলেে, বেয়বমত বরিবিংলয় 
উপস্াবপত কলরাোভাইরালস আরিাতি যরাগীর সংখ্যা সম্পলক্জ  সরকার প্রেত্ত পবরসংখ্যােলক তারা 
ববশ্াস কলরে ো। তাই এই বরিবিং যেখা তারা বাে বেলয়লেে।

ইস্যু ০৭ আগস্ট ১২, ২০২০

বে্যার কারলণ কুব়েগ্রাম যজোর 

মােষুজে গবােীপশু বা মরুবগর 

আশােরুূপ োম ো যপলেও 

যসগুলো কম োলম বববরি 

করলত তারা বাধ্য হলছেে
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বহজ়ো জেলগাষ্ঠীর েগে অথ্জ 
এবং অে্যাে্য ত্াণ সহায়তার 
প্রলয়াজে �ালত কলর তারা অতিত 
তালের বাব়েভা়ো বা অে্যাে্য 
দেেবদিে প্রলয়াজে যমটালত পালরে

সামাবজক েরূলবের ক়োকব়ে মসবজেগুলোলত 
থাকলেও, বাজার বা গণপবরবহলে 
ো থাকায় মােষুজে অসন্তুষ্ট
োকুরগুঁাও, োেমবেরহাট এবং পচিগ়ে যজোর বকেু মােুষ জাবেলয়লেে, সামাবজক েরূবে যমলে 
কম সংখ্যক মােুষলক মসবজলে ঢুকলত যেয়ার কারলণ, প্রায়শই তারা োমালজর জামালত অংশ 
বেলত পালরে ো। অথচ সামাবজক েরূবে বজালয়র এই বেয়ম স্ােীয় বাজার বা গণপবরবহলে যেখলত 
পাওয়া �ালছে ো। গণপবরবহলে �াতায়ালতর সময় �াত্ীলের মধ্যকার েরূবে থালকো বেলেই চলে। 
আর এলক্লত্ গণপবরবহে ব্যবহারকারীলের বভতর েরূবে বজায় রাখার ববষয়টিও যকউ বেবচিত 
করলে ো। মােুষজে জােলত যচলয়লেে, য�লহতু যকালো জেসমাগমপণূ্জ স্ালে সামাবজক েরূবে 
বজায় রাখা হলছে ো, তাহলে শুধমুাত্ মসবজলের জে্যই যকলো এলতা বববধবেলষধ?

প্রাবতিক জেলগাষ্ঠীর কাে যথলক 
পাওয়া মতামত ও উলবিগ

হিজড়া জনগ�়াষ্ঠী

আয়-র�োজগো� নো থোকোয় ইতিমধ্যেই তনম্নমোধন� জীবনযোপন 
ক�ো তিজডো জনধগোষ্ঠী� জীবন আধ�ো তবপয্যস্ত

বহজ়ো জেলগাষ্ঠীর কাে যথলক পাওয়া মতামত যথলক জাো যগলে, কীভালব জীববকাবেব্জাহ করলব 
যস ববষয় বেলয় তারা বচবতিত। তারা বলেবেলেে, েকডাউে চোকােীে সমলয় তারা �লর থাকলত 
বাধ্য হলয়লেে এবং যকালো আয়-যরাজগার করলত পালরেবে। এমেবক েকডাউে বশবথে হবার 
পলরও, তারা স্বাভাববক সমলয়র যচলয় �লথষ্ট কম আয় করলেে। যকেো �ারা সাধারণত তালেরলক 
টাকা-পয়সা যেয় তারা বেলজরাই বত্জ মালে আবথ্জক সমস্যায় আলেে বা খবু যববশ আবথ্জক সাহা�্য 
করলত পারলেে ো। বববভন্ন কালজর সালথ জব়েত এমে বহজ়ো ব্যবক্তরা বলেলেে, যকাবভড-১৯ 
পবরবস্বতর কারলণ তারা তালের চাকবর হাবরলয়লেে। তারা জাবেলয়লেে, বহজ়োলের পলক্ যকালো 
চাকবর খুুঁলজ পাওয়াটা সবসময়ই কষ্টকর। তাই ভববষ্যলত কী হলব এবং পবরবস্বত স্বাভাববক হলেও 
যকালো চাকবর পাওয়া �ালব বকো যস ববষলয় তারা বচবতিত। মতামত যথলক জাো �ায়, প্রবতবেলের 
আবথ্জক সমস্যা এবং অবেবচিত ভববষ্যৎ উভয়ই এই বহজ়ো জেলগাষ্ঠীলক মােবসক চালপ যিেলে। 
তাই তালের েগে এবং অে্যাে্য ত্াণ সহায়তার প্রলয়াজে, �ালত কলর তারা অতিত বাব়েভা়ো বা 
অে্যাে্য দেেবদিে প্রলয়াজে যমটালত পালরে। টাঙ্াইে এবং িবরেপরু যজোয় বহজ়ো জেলগাষ্ঠীর 
মােুষজে বলেলেে, সরকাবরভালব তালের মাবসক ৬০০ টাকা ভাতা যেয়া হলেও, এটি প্রলয়াজলের 
তুেোয় খবুই সামাে্য। তারা মলে কলরে এই পবরবস্বত আলগর য�লকালো অবস্ার চাইলতও 
ভয়াবহ, তাই সরকালরর কালে তালের আহ্াে মাবসকভাতা বা়োলোর।

তিজডো জনধগোষ্ঠী তিতকৎসো, স্োস্থযে এবং স্োস্থযেতবত্ সংক্োন্ত তবষধয় শতকিি

মতামত যথলক উলে এলসলে, বহজ়ো জেলগাষ্ঠীর মােুষজে তালের জে্য বচবকৎসার ভালো ব্যবস্া 
যেই বলে উলবিগ প্রকাশ কলরলেে। কলরাোয় আরিাতি হলে �থা�থ স্বাস্্যলসবা যকাথায় পাওয়া 
�ালব, যসটি তারা জােলত যচলয়লেে। ববলশষত, বহজ়ো জেলগাষ্ঠীর মােষুলের জীবলের বববভন্ন 
সমলয় সমালজ োোে দবষলম্যর বশকার হবার অবভজ্ঞতা রলয়লে। তাই সাধারণ মােষুজেই য�খালে 
�থা�থ স্বাস্্যলসবা যপলত বহমবশম খালছে, যসখালে তারা যসটি আশা করলত পালরে ো বলে মত 
প্রকাশ কলরলেে।

মতামত যথলক আরও জাো �ালছে, বহজ়ো জেলগাষ্ঠীর মােুষ ২০ যথলক ২৫ জে বমলে একটা 
�লর যথলক। এই অবস্ায় সামাবজক েরূবে বজায় রাখার ববষলয় তারা বেলজলের শঙ্ার কথা 
বলেলেে। এো়োও, যগাসেখাো এবং টয়লেটগুলো অলেক মােুষ বমলে ব্যবহার কলরে; তাই 



কীভালব এগুলোলক জীবাণমুকু্ত রাখা �ায় যস ববষয়টি তারা জােলত যচলয়লেে। বেলজলের �বেষ্ 
সঙ্ীর সালথ বমবেত হবার সময় কলরাোভাইরাস যথলক বুঁাচলত কী কী ববষলয় সতক্জ  থাকা উবচত 
যস সম্পলক্জ ও তারা জােলত যচলয়লেে। �লরর বাইলর আয়-যরাজগালরর জলে্য �াওয়া তালের 
পবরবালরর মােুষলের বেলয় তালের েবুচিতিার কথা বলেলেে এবং �লরর বাইলর সংরিবমত হওয়ার 
হাত যথলক রক্া যপলত তারা কী করলত পালরে যসটিও জােলত যচলয়লেে।

য�ৌনকর্মী জনগ�়াষ্ঠী

রযৌনকমমী�ো জীতবকোতনব্যোধি� জনযে তবকল্প রপশো� সন্োন ক�ধেন

ঢাকা, চট্টগ্রাম, বসলেট, ময়মেবসংহ এবং টাঙ্াইে যজোর য�ৌেকমথীলের মতামত যথলক 
জাো �ায়, েকডাউলের শুরুলত সরকার, এেবজও এবং বববভন্ন ব্যবক্তর কাে যথলক ত্াণ 
সহায়তা যপলেও বত্জ মালে তা বন্ধ আলে। েকডাউে বশবথে হলেও, তালের গ্রাহক সংখ্যা 
ববৃধি পায়বে। িলে তালের মেূ উলবিগ এখে যবুঁলচ থাকার জে্য প�্জাপ্ত খাে্য। আর এই খাে্য 
সহায়তা তারা যকাথায় যপলত পালরে যসটি জােলত যচলয়লেে। যপশাগত কারলণই, সমালজর 
অে্যাে্য ঝুুঁবকপণূ্জ জেলগাষ্ঠীর মলতা তারা একই ধরলের সহায়তা পালবে ো বলে উলবিগ 
প্রকাশ যপলয়লে। য�ৌেকমথীরা বলেলেে, যকাবভড-১৯ পবরবস্বত পলুরাপবুর স্বাভাববক হলেও 
তারা পেুরায় কাজ শুরু করলত পারলবে বকো যস ববষলয় তারা শবঙ্ত। তাই তালের সহায়তায় 
কাজ করা বববভন্ন সংস্ার কালে তারা ববকল্প জীববকার ববষলয় জােলত যচলয়লেে। মতামত 
যথলক জাো �ালছে, য�ৌেকমথীরা এখে আর কেডম ব্যবহালর আগ্রহী েয় (�া বববভন্ন সংস্া 
যথলক তালেরলক ববোমলূে্য সরবরাহ করা হয়): তারা বলেবেলেে, য�ৌে স্বালস্্যর ব্যাপালর 
বত্জ মালে তারা যমালটও বচবতিত েে এবং কেডম ো়োই কাজ করলত প্রস্তুত, �ালত বকেু টাকা 
উপাজ্জে করলত পালরে।

রযৌনকমমীধে� প্রতি সতিংসিো বতৃধি রপধয়ধে

মতামত যথলক জাো �ালছে, রাস্তায় য�সব য�ৌেকমথীরা কাজ কলরে তারা পবুেশ, স্ােীয় 
মােুষজে এবং োোেলের কালে যথলক আশঙ্াজেক হালর শারীবরক োঞ্ছোর বশকার 
হলছেে। য�ৌেকমথীরা �খে কালজ বা গ্রাহলকর যখুঁালজ যবর হলছেে, তখে পবুেশ এবং স্ােীয় 
যোকজলের যরালষর মলুখ প়েলেে। বকেু বকেু যক্লত্, তারা মারলধালরর বশকারও হলয়লেে। 
‘োোে স্বামীর’ (�ারা বকেু কবমশলের বববেমলয় য�ৌেকমথীলের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্া কলর 
যেয়) সালথ থাকা কলয়কজে োরী য�ৌেকমথী বলেবেলেে, বত্জ মালে য�লহতু এই ‘োোে 
স্বামীরা’ যকালো কবমশে পালছে ো, তাই তারা তালের সালথ েবু্জ্যবহার করলে।

বহু রযৌনকমমী গিৃিীন িধয় পধডধেন

ঢাকা শহলরর ববস্তগুলোলত বসবাসরত য�ৌেকমথীরা জাবেলয়লেে য� ভা়ো বেলত ো পারায় 
তালের অলেলকই থাকার জায়গা হাবরলয়লেে। কলরাো পবরবস্বত শুরুর আলগ, গৃহহীে 
য�ৌেকমথীরা সাধারণত তালের কালজর যশলষ যগাসে, খাবার বা ববশ্ালমর জে্য ড্প-ইে যসন্ার 
বা অস্ায়ী আশ্য়লকন্দ্রগুলোলত য�লত পারলতা। বকন্তু বত্জ মালে যকাবভড-১৯ পবরবস্বতলত 
এই যসন্ারগুলোর সীবমত জায়গায় সামাবজক েরূবে বজায় রাখা সম্ভব েয় ববধায় এগুলো 
সামবয়কভালব বন্ধ আলে। তাই কতৃ্জ পক্ কলব আবার এই যসন্ারগুলো পেুরায় চাে ুকরলবে 
য�ৌেকমথীরা তা জােলত যচলয়লেে।

রযৌনকমমী�ো রকোতিড-১৯ রেধটে� বযেোপোধ�ও শতকিি

য�ৌেকমথীলের কাে যথলক পাওয়া মতামত যথলক জাো যগলে, সাম্প্রবতক সমলয় বরলজন্ 
হাসপাতালের ভুয়া কলরাোভাইরাস যটটে ববষয়ক প্রকাবশত খবর, তালের শবঙ্ত কলর 
তুলেলে। তাই কলরাোর উপসগ্জ যেখা বেলেও যটটে করালত �ালবে বকো, যস ববষলয় তারা 
বেবচিত হলত পারলেে ো। যসই সালথ তারা মলে করলেে, কলরাো যটলটের খরচ অলেক যববশ 
এবং যটটে করালত স্বাস্্যলকলন্দ্র �াওয়ার খরচও কম েয়। কলয়কজে য�ৌেকমথী জাবেলয়লেে, 
তারা প্রায় ে’ুমাস আলগ যটলটের েমেুা বেলয় আসলেও, এখলো তার যকালো িোিে পাে 
বে। তাই তারা ববোমলূে্য এবং স্বল্প সমলয় যকাবভড-১৯ যটটে যকাথায় করালো �ালব যসটি 
জােলত যচলয়লেে।

যপশাগত কারলণ সমালজর 
অে্যাে্য ঝুুঁবকপণূ্জ জেলগাষ্ঠীর 
মলতা তারা সহায়তা পালবে 
ো বলে য�ৌেকমথীরা উলবিগ 
প্রকাশ কলরলেে



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 ইঙ্কযা-থসযাশ্যাি থিঙ্িিপঙ্িন্ট অগ্মযািযাইঙ্জশি (ঠযাকুরগাযাও, িযািিমিরহযাট, পঞ্চগড় 
এিং িীিফযািযারী), িযামহঙ্েি �ুি সিযাজ কি্যাণ সমিমত (কুমড়গ্রযাি), এসঙ্কএস ফযাউঙ্ডেশি (গযাইিযান্যা), 
বেমিি্ম র িমহিযা উন্নয়ি সমিমত, িনু্ থসযাশ্যাি ওঙ্য়িঙ্ফয়যার থসযাসযাইটি, িযাইট হযাউজ, ে্ থিটওয়যাক্ম  অি 
মপএিএইচআইমি ইি িযাংিযাঙ্েশ এিং আশযার আঙ্িযা থসযাসযাইটি-এর কযাে থেঙ্ক।

বববববস বমবডয়া অ্যাকশে 
ট্ান্সলেটরস উইোউট বড্জ াস্জ এর 
সহল�াবগতায় ‘যহায়াট ম্যাটাস্জ’ 
বা �া জাো জরুবর োলম আরও 
একটি বেয়বমত বুলেটিে প্রকাশ 
কলর থালক, য�খালে কক্সবাজালর 
যরাবহঙ্া সঙ্লটর সালথ জব়েত 
জেলগাষ্ঠীর যকাবভড-১৯ সংরিাতি 
মতামত ও উলবিগগুলো ববললেষণ 
করা হয়। সংল�াগ-এর ওলয়বসাইলট 
এই বুলেটিেগুলো পাওয়া �ালব।

এইচআইভি আক়্ান্ত র়্ানুষ

এইিআইতি আক্োন্ত মোনুষজন িোসপোিোলগুধলোধি 
সো্ো�ণ তিতকৎসো রসবো� তবষধয় উতবিগ্ন

ঢাকা, চট্টগ্রাম, বসলেট, খেুো, রাজশাহী এবং রংপরু যজোর বববভন্ন এোকার মােষুলের 
কাে যথলক পাওয়া মতামত যথলক জাো যগলে, এইচআইবভ-যত আরিাতি মােুষজে 
হাসপাতােগুলোলত �থা�থ স্বাস্্যলসবা পালবে বকো যস ববষলয় শবঙ্ত। সামাবজক 
য�াগাল�াগ মাধ্যম, সংবােপত্ এবং যটবেবভশলে তারা যেলখলেে বকেু বকেু হাসপাতাে 
সাধারণ যরাগীলের ভবত্জ  করলে ো, আবার অলেক জায়গায় যেখা �ালছে য� ভবত্জ  হওয়া 
যরাগীলেরও �থা�থ স্বাস্্যলসবা যেয়া হলছে ো। এই পবরবস্বতলত এইচআইবভ আরিাতি 
মােুষজে বলেলেে, প্রলয়াজলে �লর বলসই কীভালব বচবকৎসালসবা পাওয়া য�লত পালর 
তারা যসটি জােলত চাে। যকেো সরকাবর হাসপাতােগুলোলত প্রাপ্ত বচবকৎসা সবুবধা 
বেলয় তারা বচবতিত। এো়োও, সরকাবর হাসপাতােগুলোলত যকাবভড-১৯ যরাগীলের 
বচবকৎসা যেয়া হলছে বলেও তারা বচবতিত। যকেো য�লকালো সাধারণ বচবকৎসা বা 
এইচআইবভ সংরিাতি স্বাস্্যলসবা যপলত তালের সরকাবর হাসপাতাে ো়ো অে্য যকাথাও 
�াওয়ার উপায় যেই। তাই এই পবরবস্বতলত, তালের কলরাোভাইরালস আরিাতি হওয়ার 
ঝুুঁবক রলয়লে।

রাজশাহী এবং রংপরু যজোর এইচআইবভ আরিাতি মােুষজে বলেবেলেে তারা 
অ্যাবন্লরলট্াভাইরাে যথরাবপ কীভালব পালবে যস ববষয়টি বেলয় শবঙ্ত। তারা 
জাবেলয়বেলেে, এই ওষধুগুলো তারা সাধারণত সরকারী হাসপাতােগুলো যথলকই 
বেয়বমত যপলতে, বকন্তু বত্জ মালে যকাবভড-১৯ পবরবস্বতলত হাসপাতােগুলো যকবেমাত্ 
যকাবভড-১৯ আরিাতি যরাগীলেরই বেলয়ই ব্যস্ত আলে। য� কারলণ তারা তালের প্রলয়াজেীয় 
বচবকৎসা যসবা পালছেে ো।

য্াবাে অ্যালিয়াস্জ কাোডা এবং ইউবেলসি-এর আবথ্জক 
সহায়তায় কলরাো কথা’র এই সংস্করণটি দতবর হলয়লে।
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