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সতূ্র: বাংলাদেদে ক�াভিড-১৯ এর প্ােি্ুাব কেখা 
কেযার সাদে সাদে ভবভবভস ভিভডযা অ্া�েন এই 
সাডাোন �ারক্্রদি �ির্ত সংস্াগুদলাদ� �্াদপে 
�ির্ত তাদের �িমী ও কসবা সরবরাহ�ারীরা কর 
গুজবগুদলা শুনদত পাদছেন, কসগুদলা কেযার �রদত 
অনদুরাধ জানায। গুজব �ীিাদব এবং ক�ন ছডাদছে 
তা আরও িাদলািাদব কবাঝার জন্ ট্ান্সদলটস ্
উইোউট বড্াস ্ (টি.ডভলিউ.ভব) করাভহঙ্া সম্প্রোদযর 
িানুষ এবং �্াদপে �ির্ত কবেছোদসবীদের সাদে 
�ো বদল।

এ উদদেদে্ আিরা আটটি সাক্াৎ�ার ভনদযভছ; 
এগুদলার চারটি �্াদপের বাভসন্াদের এবং চারটি 
ভবভিন্ন এনভজও-র হদয �্াদপে �াজ �রদছন 
এর�ি �ভিউভনটি কবেছোদসবীদের।

ক�াভিড-১৯:
ক্যাম্পে ছডযাম্�যা গুজব

রা জানা জরুভর-র এই সংস্করদে �ক্সবাজাদরর করাভহঙ্া 
�্াপেগুদলাদত ক�াভিড-১৯ ভনদয কর গুজবগুদলা ছডাদছে 
কসগুদলা তুদল ধরা হদযদছ। এই সংখ্ায বহুল প্চাভরত 
ভ�ছু গুজব সপেদ�্ আদলা�পাত �রা হদযদছ, গুজদবর 
উৎস এবং ফরি্াট ভনদয আদলাচনা �রা হদযদছ, গুজব 
ও করাগাদরাদগর ব্াপাদর সম্প্রোদযর ধারো তুদল ধরা 
হদযদছ এবং ভ�িাদব করাভহঙ্া জনদগাষ্ঠীদ� ক�াভিড-১৯ 
ভবষদয জানাদনা করদত করদত পাদর কস ভবষদয ভ�ছু পরািে্ 
কেওযা হদযদছ।

গুজব মযা�মু্ের আচরম্ের ওপর 
ন�তিবযাচক প্রভযাব নেলম্ি পযাম্র

ক�াভিড-১৯ কেদ� ভনদজদ� ও পভরবারদ� �ীিাদব রক্া �রদবন তা ভনদয 
�্াদপের বহু বাভসন্াই আতঙ্ক ও অভনশ্চযতায িুগদছন। তারা বুঝদত পারদছন 
না কর ক�ান তদে্ ভবশ্াস �রদবন আর ক�ানটায �রদবন না। রার ফদল, 
অদনদ�ই এ িাইরাদস আক্রান্ত হওযার লক্ে, �ীিাদব করাগ প্ভতদরাধ �রা 
রায এবং এই করাদগর ভচভ�ৎসা �ী কস ব্াপাদর অভনশ্চযতার িদধ্ রদযদছন।

এর�ি এ�টি উদবেগজন� ও ভিভ ত্তহীন গুজব হল কর এই িাইরাদস আক্রান্ত 
হদল িতুৃ্ অভনবার্। এই ধরদের গুজদবর �ারদে �্াদপের বহু বাভসন্া ভচভ�ৎসা 
�রাদত চান না।

খবু কবভে কোনা রায এর�ি ভ�ছু গুজব হদলা:

 ( িাইরাদসর প্ােি্ুাব খবু কবভে কবদড কগদল রাদের ভচভ�ৎসার জন্ �্াদপের 
বাইদর পাঠাদনা হদছে তাদের সর�ার গুভল �দর বা অন্ ক�ানও িাদব কিদর 
কফলদব। এর�ি গুজবও কোনা রাদছে কর এইিাদব েইুজন করাভহঙ্াদ� 
কিদর কফলা হদযদছ।

 ( এই করাগ প্ভতদরাদধর এ�িাত্র পে হদলা সংক্রভিত ব্ভতিদের কিদর কফলা।

 ( ক�াভিড-১৯ এর ক�ান ওষধু কনই, তাই ভচভ�ৎসা ভনদয ক�াদনা ফল হদব না।

 ( �্াদপের ক�উ রভে এ িাইরাদস আক্রান্ত হয তাহদল তাদ� ভনরাপত্তা 
বাভহনী বন্ী �দর রাখদব এবং তার সাদে েব্ু্বহার �রা হদব এিনভ� 
কিদরও কফলা হদত পাদর। কসই সাদে তাদের বাভড এবং লি�টি অবরুদ্ধ 
(োট ডাউন) �রা হদব।

এই ধরদনর গুজদবর �ারদে �ভিউভনটির িানষু িীত 
হদয পদডদছন এবং আতঙ্ক ও উদত্তজনার ঝঁুভ� কবদড 
কগদছ। আিরা করসব কবেছোদসবীদের সাক্াৎ�ার ভনদযভছ 
তাদের প্ায সবাই বদলদছন কর, এিন অদন� করাভহঙ্া 
রদযদছন রারা রভে সভত্ই তারা এ করাদগ আক্রান্ত হদয োদ�ন 
কসই িদয �দরানািাইরাদসর �ারদে কর উপসগ্গুদলা কেখা কেয 
কসই সব উপসগ্ কেখা কেওযার পদরও ক�াদনা বোস্্দ�দ্রে রায 
ভন। কবেছোদসবীদের �াছ কেদ� জানা রায কর প্ভতটি অভনবভধিত 
�্াদপেই হু হু �দর গুজব ছডাদছে।

�্াদপে কবে �দয� সপ্াহ ধদরই গুজব ছডাদছে। সাধারেত, চাদযর 
কো�াদন পরুুদষরা এই ববভশ্� িহািারী সপেদ�্ কর রা শুদনদছন তা 
ভনদয এদ� অদন্র সাদে আদলাচনা �দরন।

 গত সপ্াদহ আভি শুভন কর �ক্সবাজাদর রাদতর কবলা এ� 
অদ্ভুত ভেশু জন্ম ভনদযদছ এবং জদন্মর পরপরই িারা ভগদযদছ। 
ভেশুটি িারা রাওযার আদগ বদল কর রভে �দরানািাইরাস কেদ� 
বাঁচদত চাও তাহদল লাল চা কখদত হদব এবং ভনজ ভনজ বাভডর 
উঠাদন িাটি খুঁডদত হদব। িাটি খুঁডদল �যলা পাওযা রাদব; এই 
�যলা পাভনদত ভিভজদয করদখ ভ�ছু সিয পর কসই পাভন পান 
�রদত হদব। তাহদল আপভন �দরানািাইরাদসর হাত কেদ� রক্া 
পাওযা রাদব।”

– ২৪-২৬ বছর বযসী করাভহঙ্া নারী
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তবশ্যাসম্�যাগ্ এবং অতবশ্যাসম্�যাগ্ িথ্সূত্র

বাংলাদেদের েরোেমী �্াপেগুদলা কস তে্গুদলা িানদুষর িদুখ িদুখ প্চাভরত হদছে তার 
কবভেরিাগই সত্ নয। করাভহঙ্ারা ভবভিন্ন সতূ্র কেদ� �দরানািাইরাস সপেদ�্ তে্ পাদছেন, করিন 
– বধুিবাধিব, পভরবার ও প্ভতদবেী, কসনাবাভহনী ও পভুলে, �ভিউভনটির লি� ভিটিংগুদলা, খবদরর 
�াগজ, সািাভজ� করাগাদরাগ িাধ্ি, জনবোদে্ কটভলদফান ক�াপোভনগুদলার পাঠাদনা বেযংভক্রয 
ক�াষো, এনভজওগুদলার পভরচাভলত প্ভেক্ে কসেন এবং ভসএনভজ এবং টিটি কেদ� প্চাভরত 
িাইদ�র ক�াষো। ভবশ্াসদরাগ্ তে্ এবং অভবশ্াসদরাগ্ িুল তে্ এ েইু ধরদনর তে্ই নানা 
উৎস কেদ� পাওযা রাদছে, রার ফদল ভবভ্াভন্ত বতভর হদছে। অসংখ্ গুজদবর ভিদড প্�ৃত এবং 
ের�াভর তে্গুদলা চাপা পদড রাদছে।

সম্প্রোদযর ক�উ ক�উ ক�বলিাত্র ভনভে্ষ্ট ভ�ছু 
উৎস কেদ� পাওযা তে্ই ভবশ্াস �দরন। এই 
িাইরাসদ� �ীিাদব কিা�াভবলা �রদত হদব 
কস ব্াপাদর তারা সাধারেত কপোোর বোস্্ 
�িমী, এনভজও এবং �ত্ৃপক্দ�ই তদে্র 
ভনি্রদরাগ্ উৎস বদল িদন �দরন। এদক্দত্র 
ভসআইভস কর তে্গুদলা অনুদিােন �দরন 
বা প্চার �দরন কসগুদলাদ� ভবদেষিাদব 
ভনি্রদরাগ্ িদন �রা হয। সম্প্রোদযর 
এ�টি বড অংে িলূধারার খবদরর চ্াদনল 
(করাভহঙ্া চ্াদনলগুদলা সহ) এবং স্ানীয 
খবদরর �াগজগুদলাদ� ভবশ্াসদরাগ্ িদন 
�দরন। অদনদ�ই তে্ পাওযার জন্ এবং 
ক�াদনা তে্ সপেদ�্ ভনভশ্চত জন্ সম্াভনত 
ইিাি ও �ভিউভনটির কনতাদের (িাভঝ) সাদে 
আদলাচনা �দরন।

নরযাতিঙ্যা সম্প্রদযায় ন� সতূ্রগুম্লযাম্ক 
সরকযাতর উৎস বম্ল জযাম্� নসগুম্লযাই 
সবম্চম্য় নবতি তবশ্যাসম্�যাগ্

 আভি বোস্্�িমীরা 
কর তে্ কেন তা ছাডা 
অন্ �ারও কেযা তদে্ 
ভবশ্াস �ভর না।”

– করাভহঙ্া নারী, ২৪-২৬ বছর

�্াদপে ছডাদনা গুজব সপেদ�্ স্ানীয �ত্ৃপক্ অবগত এবং তারা িানুদষর �াদছ বস্তুভনষ্ 
তে্ কপৌদছ কেওযার কচষ্টা �দরন। করিন – ভবভবভস ভিভডযা অ্া�েদনর সাদে এ�টি সাম্প্রভত� 
সাক্াৎ�াদর অভতভরতি আরআরআরভস �াজী কিাজাদম্ল বদলন কর, �্াদপে রাদের ক�াভিড-১৯ 
এর লক্ে রদযদছ তারা সম্প্রোদযর কনতা (িাভঝ) অেবা ক�াদনা বোস্্ �িমীর �াছ কেদ� পরািে্ 
কনদবন। এছাডাও ভতভন বদলন কর, সদন্হিাজন �দরানা করাগীরা ভন�টস্ বোস্্ ক�দ্রে করদত 
পাদরন, ভসআইভস-র সাদে করাগাদরাগ �রদত পাদরন অেবা কসবা প্োন�ারীদের সাহার্ ভনদয 
হটলাইন নম্বদর (+৮৮০১৭০১২০২৫৯৭) কফান �রদত পাদরন। ভতভন উদলেখ �দরন কর, �্াদপের 
বোস্্ ক�্রেগুভল কখালা রদযদছ এছাডাও ডাতিাররা �দরানািাইরাদস আক্রান্ত করাগীদের ভচভ�ৎসা 
�রদবন না এ ধরদনর ধারনাদ� ভতভন অসত্ বদল উদলেখ �দরন। ভতভন িানুষদ� ক�াদনা তে্ 
কগাপন না �রার জন্ অনুদরাধ �দরন। ভবভবভস ভিভডযা অ্া�েন এই সাক্াৎ�াদরর অভডও 
ফাইলটি সহদরাগীদের সাদে কেযার �দরদছ রাদত সহদরাগীরা, িানুষ ভবশ্াস �দর এর�ি এ�টি 
উৎস কেদ� পাওযা এ তে্টি �্াদপে প্চার �রদত পাদর। এই অভডও বাত্াটি এবং ক�াভিড-১৯ 
ভবষদয ভনরবভছেন্নিাদব তে্ প্চার �রদত িানভব� সংস্াগুদলাদ� সাহার্ �রার জন্ কবে ভ�ছু 
প্চারো টুলস সংদরাগ ওদযবসাইদট পাওযা রাদব।

গুজব ম�োকোববলো: আইদসাদলেন, ক�াযাদরন্াইন এবং 
শ্াসতদ্রের অন্ান্ অসসু্তার ভচভ�ৎসা সপেভ�্ত ভবষদয 
করাভহঙ্া �্াদপের জন্ ভবশ্ বোস্্ সংস্ার পরািে্

আইস�োসলশন
এটি অসসু্ িানষুদের জন্ এর উদদেে্ হল লক্ে অনরুাযী ভচভ�ৎসা �রা (করিন 
প্ারাভসটািল, প্দযাজদন আইভি ফ্লু ভযড, অভক্সদজন ও পাোপাভে ব্া�দটভরযাল 
সংক্রিে কেখা ভেদল অ্াভন্বাদযাটি� কেওযা) এবং করাগীর �ষ্ট উপেি �রা। কসই 

সাদে তারা রাদত পভরবার ও সিাদজর অন্ান্দের সংক্রভিত �রদত না পাদরন এবং বোস্্ �িমীরা রাদত 
ব্ভতিগত সরুক্া সরঞ্াি ব্বহার �দর তাদের কেখাদোনা �রদত পাদরন তা ভনভশ্চত �রা জরুভর। ক�উ 
রভে শ্াসতদ্রের ক�াদনা অসসু্তার লক্ে ভনদয বোস্্ ক�দ্রে রায, তদব তাদ� পরীক্া �দর কেখা হদব কর 
তাদ� আইদসাদলেদন রাখার প্দযাজন আদছ ভ� না। রভে প্দযাজন হয, তাহদল তাদ� অ্াম্ববুদলদন্স �দর 
আইদসাদলেন ক�দ্রে ভনদয রাওযা হদব। বোস্্ �িমীরা তার কসবারত্দনর জন্ রোসাধ্ কচষ্টা �রদবন। 
িানুষ রাদত রোসম্ভব িাদলা কসবা-রত্ন লাি �দর তা ভনভশ্চত �রদত বোস্্ ক�্রেগুভল ক�ান ব্ভতির ভনজ 
�্াদপের বাইদর হদত পাদর, তদব �াউদ� �্াপে কেদ� বাইদর ভনদয রাওযা হদব না।

মকোযোসেন্োইন
ক�াভিড-১৯ এ আক্রান্ত হদযদছন বা আক্রান্ত বদল সদন্হ রদযদছ এিন ক�াদনা 
ব্ভতির সংস্পদে্ এদসদছন এিন ব্ভতিদের জন্ ক�াযাদরন্াইন প্দরাজ্; করিন – 
এ�ই স্াদন বাস�ারী পভরবাদরর সেস্রা। তাদের ভবদেষিাদব তাদের ভবদেষিাদব 

পরদ্বক্ে �রা হয রাদত শ্াসতদ্রের ক�ানও লক্ে কেখা ভেদল দ্রুত ভচভ�ৎসার ব্বস্া �রা রায। এই 
ক�ৌেদলর িাধ্দি নতুন �দর আক্রান্ত ব্ভতিদের িাধ্দি অন্দের সংক্রভিত হওযার ঝঁুভ�ও �িাদনা 
রায। �্াদপের িদধ্ই ক�ান এ�টি ক�দ্রে ক�াযাদরন্াইন �রার সম্ভাবনা সবচাইদত কবভে। কসখা স�ল 
প্�ার প্দযাজনীয সদুরাগ-সভুবধা করিন – খাবার, পাভন, পাযখানা এবং কগাসলখানার ব্বস্া ো�দব।

শ্ো�তস্রেে অন্োন্ অ�সু্থতো
ক�উ অসসু্ হদয পডদল, ভবদেষ �দর রভে শ্াস�ষ্ট োদ� তাহদল বোস্্দসবা প্োন�ারীরা শ্াস�ষ্ট 
লা�ব �রদত সাহার্ �রদত পাদরন। এছাডাও করাদগর দ্রুত ভবস্ার করাধ �রার জন্ শুরুদতই সংক্রভিত 
ব্ভতিদের ভচভনিত �রা গুরুত্বপে্ূ। এটা খবুই সম্ভব কর তাদের অসসু্তার সাদে ক�াভিড-১৯ এর ক�াদনা 
সপে�্ কনই, তারপদরও তাদের ভচভ�ৎসা প্দযাজন। তারপদরও রাদের �াভে, জ্বর বা গলা ব্ো রদযদছ 
তারা অন্দের কেদ� অন্তত এ� ভিটার েদূর ো�দবন, িাস্ক পরদবন, ভনযভিত হাত ধদুয কফলদবন, হঁাভচ-
�াভের ভেষ্টাচার কিদন চলদবন, করখাদন কসখাদন েতুু কফলদবন না এবং ডাতিাদরর পরািে্ কিদন চলদবন।
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িম্থ্র অ�্যা�্ উৎস

সম্প্রোদযর িানষু করখান কেদ� পারদছন তে্ 
জানার কচষ্টা �রদছন। রাদের সাক্াৎ�ার কনযা 
হদযদছ তাদের স�দলই বদলদছন কর তাদের 
�াদছ িাইরাদসর ব্াপাদর রদেষ্ট তে্ কনই। 
তারা জানদত চান কর, িাইরাস কেদ� বঁাচদত 
হাত কধাযা এবং িখু কেদ� রাখা ছাডা তারা 
আর �ী �রদত পাদরন। ভ�ছু িানষু িদন �দরন 
কর, ক�াদনা গুজব রত কবভে কোনা রায তার 
ভবশ্াসদরাগ্তা তত কবভে।

 আভি এই তে্ খাভন�টা ভবশ্াস 
�ভর �ারে অদনদ�ই এ �ো বলদছ, তদব 
আভি জাভন কর অদন� গুজবও ছডাদছে।"

– করাভহঙ্া পরুুষ, ৩৪-৩৬ বছর

ক�াভিড-১৯ এর ববভশ্� প্�ৃভত এবং ভবস্াদরর ফদল েত েত িাষায অসংখ্ সািাভজ� 
করাগাদরাগিাধ্দির কপাস্ট, ভিভডও, প্�ােনা, প্ভতদবেন, ভনবধি, ভিি এবং গল্প ছভডদয রদযদছ। এর 
কিতর কেদ� ক�ানটি সত্ আর ক�ানটি ভিে্া তা আলাো �রা �ষ্টসাধ্। �্াদপে �দরানািাইরাস 
সপেভ�্ত তে্গুদলা িলূত িদুখ িদুখ ছভডদয পদড। সাধারেত সািাভজ� করাগাদরাগিাধ্দির কপাস্ট 
কেদ� এবং কর সব বধুিবাধিব ও আত্ীয বেজন ভবদেদে রদযদছন তাদের সাদে �ো বলার িাধ্দি 
িানষু এই তে্গুদলা জানদত পাদরন। ক�াভিড-১৯ এর প্ভতভক্রযা ভহদসদব আদরাভপত ভবভধভনদষদধর 
�ারদে �্াদপে এনভজও �িমীদের সীভিত সংখ্� উপভস্ভতর �ারদে তদে্র জন্ ভবদেষ �দর 
কবসর�াভর এবং অভবশ্াসদরাগ্ উৎদসর ওপর িানদুষর ভনি্রতা কবদড ভগদযদছ।

ন�যাগযাম্�যাম্গর নষেম্ত্র নরযাতিঙ্যা সম্প্রদযাম্য়র তবম্িে চযাতিদযা রম্য়ম্ছ

ভবদেষ �দর অসহায জনসাধারদের জন্ 
সং�টজন� পভরভস্ভতদত �ার্�র করাগাদরাগ 
অপভরহার।্ সঠি� ফরি্াদট সঠি� তে্ 
কেওযার িাধ্দি জীবন রক্া �রা সম্ভব। 
�ভিউভনটির িাষা ও করাগাদরাদগর চাভহো 
এবং তার পাোপাভে তাদের পছন্-অপছন্ 
ভবদবচনা �দর পভরভস্ভতর কিা�াদবলা �রা 
অত্ন্ত জরুভর।

 লাউডভস্প�াদর কর তে্ প্চার �রা 
হয আভি তা ভবশ্াস �ভর। রভে এটা িুল 
হদতা, তাহদল সর�াভর �ি্�ত্ারা এটা 
প্চার �রদত ভেত না।”

– করাভহঙ্া পরুুষ, ২৪-২৬ বছর

করাভহঙ্া প্ধানত এ�টি কিৌভখ� িাষা। এ �ারদে, �্াদপে বাস�ারী অভধ�াংে করাভহঙ্া ক�বলিাত্র 
কিাভখ� বা অভডও িাধ্দি কেওযা তে্ই বঝুদত পাদরন। সম্প্রোদযর কর সেস্দের সাক্াৎ�ার 
কনওযা হদযদছ, তারা প্দত্দ�ই বদলদছন কর তারা ক�াভিড-১৯ ভবষয� তে্ অভডও ফরি্াদট 
কপদত চান, ভবদেষ �দর লাউডভস্প�াদর। �ভিউভনটির কবেছোদসবীরা এ ভবষযটি ভনভশ্চত �দরদছন। 
সাক্াৎ�ারোতারা িদন �দরন কর, তে্ প্চাদরর সবদচদয ভবশ্াসদরাগ্ িাধ্ি হদলা টি-টি এবং 
ভসএনভজদত �দর িাই� বা লাউডভস্প�াদরর িাধ্দি তে্ প্চার।

ধম্মমের সরুষেযা এবং নকযাতভড-১৯ এর অ�্যা�্ তচতকৎসযা

�্াদপে �ি্রত িানভব� সংস্াগুদলা কেওযা 
তে্ অনুরাযী কর সব গুজব ছডাদছে তার কবে 
ভ�ছু ধি্ সংক্রান্ত। করাভহঙ্াদের ক�উ ক�উ িদন 
�দরন কর তাদের ধদি্র �ারদে তাদের িাইরাস 
আক্রিে �রদত পারদব না, �ারে তারা 
ভনযভিত িসভজদে রান অেবা তারা ভনযভিত 
নািাজ পদডন।

আরও জানা রায কর, করাভহঙ্াদের ক�উ ক�উ 
িদন �দরন কর িাইরাসটি অিসুভলিদের 
জন্ আসা গজব বা োভস্ এবং এ �ারদে 
িসুলিানরা এ কেদ� ভনরাপে ো�দবন।

 অদনদ�ই িদন �দরন কর, করদহতু 
িানষু আলোহর আনগুত্ �রদছ না বা 
নািাজ পডদছ না, তাই আলোহ তার রাগ 
প্�াে �রদছন।”

 লন্ডদন এ�টি িযাবহ ধুভলঝড, 
কঝাদডা হাওযা ও তুষারপাত আ�াত 
কহদনদছ। িদন হদছে আিাদের পাদপর 
োভস্ কেওযার জন্ পভৃেবীর ধ্ংস 
হওযার ভেদ� রাদছে।"

ভ�ছু করাভহঙ্া ভবশ্াস �দরন কর, করদহতু তারা ভনরা্ভতত কগাষ্ঠী তাই আলোহ তাদের সাদে ো�দবন ও 
�দরানািাইরাস কেদ� তাদের রক্া �রদবন। করদহতু তারা ভনযভিত নািাজ পদডন এবং ওজ ু�দরন, 
তাই তারা এ িাইরাস বোরা সংক্রভিত হদবন না।

ধিমীয ভবশ্াস এবং আচরে ছাডাও ক�াভিড-১৯ এর ভচভ�ৎসা ভনদয নানা ধরদনর গুজব ছডাদছে। 
এর িদধ্ রদযদছ োন�ুভন পাতা (এ� ধরদনর কিষজ) এবং িাভিনা পাতা, গরি পাভন (রসনু ভেদয 
বা রসনু ছাডা), �লা, হলেু এবং ভততা ো�সবভজ। ক�উ ক�উ িদন �রদছন �াঠ�যলা - সম্ভবত 
পাভনদত গুভলদয - কখদল এই করাগ হদব না।

করাভহঙ্াদের ক�উ ক�উ এও িদন �দরন কর অ্াভন্বাদযাটি� ভেদয ক�াভিড-১৯ খবু িাদলািাদব 
সারাদনা রায। এটা সভত্ নয। রভেও ভবশ্ বোস্্ সংস্া পরািে্ ভেদযদছ কর, রভে ক�াদনা কক্দত্র 
ক�াভিড-১৯ এর সাদে সাদে ব্া�দটভরযার সংক্রিে োদ� তাহদল ব্া�দটভরযা �াদজ লাগদত 
পাদর।
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ভবভবভস ভিভডযা অ্া�েন এবং ট্ান্সদলটস্ উইোউট বড্াস্ ভিভলত িাদব করাভহঙ্া সং�দট ক্ভতগ্রস্ 
জনসাধারদের �াছ কেদ� িতািত সংগ্রহ �রা এবং কসগুদলা সং�ভলত �রার �াজ �রদছ। এই 
সংভক্প্ প্ভতদবেনটির উদদেে্ হল ভবভিন্ন ভবিাগগুদলাদ� করাভহঙ্া এবং আশ্রযোতা (বাংলাদেেী) 
সম্প্রোদযর কেদ� পাওযা ভবভিন্ন িতািদতর এ�টি সংভক্প্ ভববরে কেওযা, রাদত তারা জনদগাষ্ঠীগুদলার 
চাভহো এবং পছন্-অপছদন্র ভবষযটি ভবদবচনা �দর ত্রাদের �াজ আরও িাদলািাদব পভর�ল্পনা 
এবং বাস্বাযন �রদত পাদর।

এই �াজটির জন্ অে্ সরবরাহ �দরদছ ই.ইউ ভহউি্াভনদটভরযান এইড এবং ইউদ� ভডপাট্দিন্ ফর 
ইন্ারন্ােনাল কডদিলপদিন্।

‘রা জানা জরুভর’ সপেদ�্ আপনার করদ�াদনা িন্তব্, প্শ্ন অেবা িতািত, info@cxbfeedback.org 
ঠি�ানায ইদিইল �দর জানাদত পাদরন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যনক ককানোভানবই ইউন�াশিযাে ইউশেযনে� আেুষ্াশেক বক্তব্য শিনেনব, বা যুক্ত�ান্্য� ে�কান�� ে�কাশ� েীশত শিনেনব গণ্য ক�া উশিৎ েয।

ভচদনির �ার�্র ব্বহার
২০১৭ সাদলর কেদষর ভেদ� বাংলাদেদে আসার পর কেদ�, 
টি.ডভলিউ.ভব করাভহঙ্া িাষা এবং করাভহঙ্াদের সাদে �ীিাদব সবদচদয 
িাদলািাদব করাগাদরাগ �রা রায তা ভনদয ভনযভিত গদবষো �দর 
আসদছ। এ ধরদনর গদবষোর এ�টি হদলা - �্াদপে জরুভর কসবা ও 
সদুরাগ-সভুবধা ভনদে্ে� সংদ�ত বা ভচনি উন্নযদন সভচত্র করাগাদরাগ 
ভনদয টি.ডভলিউ.ভব-র ভবস্তৃত গদবষো। ক�াভিড-১৯ ভবষয� ববভশ্� 
সাডাোন �ারক্্রি আরও অদন� িাস ধদর চলদব বদল িদন হদছে। 
রার ফদল, ভবদেষ ভবদেষ কসবার জন্ সংদ�ত বা ভচনি ব্বহাদরর 
পাোপাভে ভবভিন্ন ফরি্াদট তে্ প্োন �রার চাভহো বতভর হদত 
পাদর। সভচত্র ফরি্াট ব্বহাদরর ফদল সম্প্রোদযর কর সব সেস্ 
পডদত বা ভলখদত জাদনন না তাদের সাদে করাগাদরাগ আরও সহজ 
হদব।

২০২০ সাদলর কফব্রুযাভরদত, �্াদপে ব্বহৃত ভচনি ও সংদ�তগুদলা 
�তটু�ু কবাধগি্ এবং তা �তটা �াদজ লাদগ তা রাচাই �রার জন্ 
টি.ডভলিউ.ভব ৪০০ জদনরও কবভে করাভহঙ্া েরোেমীর িদধ্ এ�টি 
জভরপ চালায। এই জভরদপ অংে কনযা পযষভটি েতাংে িানষু জানান 
কর, তারা �্াদপে ভবে্িান ভচনি ও সংদ�তগুদলা বঝুদত পাদরন না, 
৮৯% বদলদছন কর আরও িাদলা ভচনি ও সংদ�ত ব্বহার �রদল 

�্াদপে ভবভিন্ন কসবা খুঁদজ পাওযা সহজ হদব এবং ৯১% বদলদছন 
কর সংদ�ত ও ভচনিগুদলা উন্নত �রদল তাদের কসবা ব্বহাদরর 
সম্ভাবনা বৃভদ্ধ পাদব। জভরদপ অংেগ্রহে�ারীদের িদধ্ ৬১.৬% 
সবদচদয প্চভলত ভতনটি িাষার (বভি্, ইংদরভজ, বাংলা) এ�টিও 
পডদত পাদরন না। সম্প্রোযটির িদধ্ সবদচদয প্চভলত ভলভখত িাষা 
হদলা ইংদরভজ। রভেও জভরদপ অংেগ্রহে�ারীদের িদধ্ িাত্র ৩১% 
ইংদরভজ পডদত পাদরন, এবং এদের িদধ্ অদধ্� ক�বলিাত্র সংখ্া 
পডদত পাদরন ও বে্ কচদনন।

ছভব বতভরর সিয, িদন রাখা ের�ার কর ভিন্ন ভিন্ন িানষু এবং 
সংস্ককৃ ভতদত এ�ই ভজভনদসর অে্ ভিন্ন ভিন্ন হদত পাদর। ২০১৯ সাদল 
টি.ডভলিউ.ভব ১৮টি এফভজভড (FGD) বা েলগত আদলাচনার িাধ্দি 
জানার কচষ্টা �দর কর সম্প্রোদযর সেস্রা ভবভিন্ন আ�ার, রঙ, কলাদগা 
এবং ভচনি ক� ভ�িাদব ব্াখ্া �দরন এবং তা কেদ� ভ� ধরদনর অে্ 
�দর োদ�ন। এই আদলাচনা কেদ� করাভহঙ্া সম্প্রোদযর পছন্ এবং 
ধারনাগুদলা স্পষ্টিাদব ভচভনিত �রা সম্ভব হদযদছ করগুদলা অদন� 
কক্দত্রই কবে চি�প্ে। করিন, এই আদলাচনা কেদ� জানা রায কর 
করাভহঙ্া সিাদজ ইদিাভজর িদতা ছভবগুভলদ� সাধারেত িূত বদল 
িদন �রা হয। এছাডাও জানা রায কর, ভে� ভনদে্ে �রার জন্ 

তীরভচদনির চাইদত আঙুদলর ছভব িানষু কবভে পছন্ �দর। এই 
গদবষোয আরও জানা রায কর, করাভহঙ্ারা আই�ন বা ফদটার 
চাইদত হাদত আঁ�া ছভব কবভে পছন্ �দর। ২০১৯ সাদলর অদ্াবদর 
এ�টি সংদ�ত বা ভচদনির নিনুা পরীক্ায জভরপ�ৃত ব্ভতিদের 
৮৩% িানষু জানান কর, তাদের এিন ভচনি বা সংদ�ত পছন্ করখাদন 
এ�ই সাদে হাদত আঁ�া ভচত্র অেবা �াটুন্ ও কলখা োদ�। িাত্র ৩% 
িানষু ক�বলিাত্র কলখা রুতি ভচনি বা সংদ�ত পছন্ �দরদছন।

এ �ারদেই ২০২০ সাদলর কফব্রুযাভরদত ভবশ্ বোস্্ সংস্ার 
িহাপভরচাল� বদলন কর, “আিরা শুধ ুএ�টি িহািাভরর কিা�াভবলা 
�রভছ না; আিরা তদে্র িহািাভরর (ইনদফাদডভি�) কিা�াভবলা 
�রভছ”। বাংলাদেদে করাভহঙ্া সম্প্রোদযর ওপর ক�াভিড-১৯ এর 
প্িাব �িাদনার জন্ ভবশ্াসদরাগ্ তে্দ� �ার�্রিাদব প্চার 
�রা অত্ন্ত জরুভর। িাষা এবং করাগাদরাদগর কক্দত্র তাদের ভবদেষ 
চাভহো (ভিজু্ যাল, িাষাগত অেবা ভলভখত) এবং পছন্সিহূ 
কবাঝার িাধ্দি ভনভশ্চত �রা রাদব কর তারা এই সঙ্কট কিা�াভবলার 
জন্ সবদচদয িাদলািাদব প্স্তুত এবং িানভব� সাডাোন �ারক্্রিও 
তাদের সাহার্ �রার জন্ সবদচদয িাদলািাদব প্স্তুত।
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