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সতূ্র: ক�োভিড-১৯ সম্পর�কে  স্োনীয় সম্প্রদোরয়র ধ্োনধোরণো বুঝরে 
ভবভবভস ভিভডয়ো অ্ো�শন ক�োরন ছয় জন পরুুষ ও ছয় জন নোরীর 
সোরে, কিোট ১২টি ভবশদ সোক্োৎ�োর (আইভডআই) ভনরয়রছ। 
সোক্োৎ�োর ৪ঠো কি ও ৮আই কি, ২০২০ েোভররে কনয়ো হরয়ভছল।

করোভহঙ্ো সম্প্রদোয়: 
এনভজওরদর উপভস্ভে 
�িোয় উরবেগ কবর়েরছ
ভবস্োভরে ভবেেীয় পষৃ্োয়

িোরকে  ও এভরিরল ক�োভিড-১৯ 
ভনরয় গুজব: এ�নজরর 
গভেরি�ৃভে
ভবস্োভরে েৃেীয় পষৃ্োয়

ক�োভিড-১৯ সম্পর�কে  
স্থানীয় সম্প্রদথাযয়র 
ধ্োনধোরণো  আভি টিভিরে সংবোদ কদরেই �ররোনো িোইরোস সম্পর�কে  

এসব েে্ কজরনভছ, েরব আিোরদর এলো�োয় িোইর� ক�োষণো 
কের�ও ভ�ছু েবর জোনরে কপররভছ।”

– নোরী, গৃভহণী, উভেয়ো

পরুুষরো বরলরছন কে েোরো রোরয়র কদো�োন, অন্োন্ কদো�োন, বোস 
স্্োন্ড, েোবোর ও সবভজর বোজোর এবং িসভজরদ ভনরজরদর িরধ্ 
ক�োভিড-১৯ ভনরয় আরলোরনো �ররন।

ফেসবুক ফেখে পুরুষখের ধারণা জখমেখে ফে চীখে ভাইরাখসর 
আববভ্াব ঘখেখে বা তৈবর করা হখ়েখে এবং ফসো অ-মুসবিমখের 
প্রবৈ আল্াহর শাবতি। ক�সবুর� কপোস্ পর়ে পরুুষরো বরলরছন কে 
েোরদর িরে িোইরোস রীন কের�ই ছভ়েরয়রছ। েোরদর কবভশরিোগই 
ভবশ্োস �ররন কে িসুভলি কদশগুরলোরে ছ়েোরব বরলই রীন এই 
িোইরোস তেভর �রররছ। েোরদর ভবশ্োস আল্োহর দয়োয় িোইরোস রীন 
ও অন্োন্ অ-িসুভলি কদরশ ছভ়েরয়রছ।

 িোনুরষর িরধ্ হোনোহোভনর �োররণ আল্োহ এই শোভস্ 
ভদরছেন। অ-িসুভলিরো সবসিয় িসুভলিরদর ওপর অে্োরোর 
�রর, েোই আল্োহ িোনরুষর িরধ্ এই িোইরোস কছর়েরছ। 
িসভজদ েরুল কদয়ো দর�োর েোরে িোনষু নোিোজ প়েরে পোরর 
আর আল্োহর �োরছ ক্িো রোইরে পোরর।”

– পরুুষ, �ৃষ�, উভেয়ো

পরুুষরদর িরে সর�োররর পরক্ এই সং�ট সোিলোরনো িশুভ�ল 
হরব, �োরণ সম্প্রদোরয়র িোনুষ েেটো ভশভক্ে নয় কে পভরভস্ভে 
�েটো িোরোত্ম� েো বুঝরব।

স্ােী়ে সম্প্রোখ়ের মােুষ কীভাখব 
ভাইরাস েডা়ে, ফসোর িক্ষণ কী কী 
এবং কীভাখব বেরাপে থাকখৈ হখব 
জােখিও, ৈাখের মখধযে বকেু ভ্ান্ত ধারণাও 
রখ়েখে

নোরী ও পরুুষ উিরয়ই বরলরছন কে িোনুরষর হা োভর-�োভশ 
কের� বোেোরসর িোধ্রি অেবো সংক্োভিে িোনুরষর স্পশকে কের� 
িোইরোস ছ়েোয়।

 ক�উ ক�োভিড-১৯ করোগীর সোরে এ�ই বোরস উঠরল, 
কসও িোইরোরস আক্োন্ত হরব।”

– নোরী, সিোজরসবী, কট�নো�

েোরো জোভনরয়রছন কে সংক্োভিে িোনুরষর শ্োস�ষ্ট হয় এবং 
েোরদর জ্বর ও গলো ব্েো হয়। েোরো ক�সবু�, টিভিরে েবর 
ও লোউডভস্প�োরর ক�োষণো কের� এই লক্ণগুরলো সম্পর�কে  
কজরনরছন। েোরো এও উরল্ে �রররছন কে িোইরোস অে্ন্ত কছা োয়োরর 
এবং সহরজই এ�জরনর কের� অন্রদর িরধ্ ছভ়েরয় পর়ে। 
েোরো জোরনন কে স্োনীয় ও করোভহঙ্ো সম্প্রদোরয়র বয়স্ক িোনুষরদর 
িোইরোরসর ঝুাভ� কবভশ। েোরদর ভবশ্োস অে্ন্ত ক�াষোর�াভষ �রর বোস 
�রোর �োররণ করোভহঙ্োরদর িরধ্ িোইরোস েবু দ্রুে ছভ়েরয় প়েরব। 
কসই সোরে েোরদর আশং�ো কে ভিয়োনিোর কের� নবোগে করোভহঙ্োরো 
িোইরোস ছ়েোরে পোররন। পোশোপোভশ েোরো এই উরবেগও জোভনরয়রছন 
কে করোভহঙ্ো সহোয়েোয় �িকেরে এনভজও �িমী ও ভবরদশীরো �্োরম্প 
িোইরোস বহন �রর আনরে পোররন। েোরদর আশঙ্ো কে এনভজও 
�িমীরো করোভহঙ্ো �্োম্প ও �ক্সবোজোররর িরধ্ েোেোয়োে �ররছন 

স্ােী়ে সম্প্রোখ়ের পুরুষ ও োরী, উভখ়েই প্রধােৈ 
ফসাশযোি বমবি়ো ও টিবভ ফথখক েবরােবর পাখছেে

আরলোরনোয় অংশগ্রহণ�োরীরো বরলরছন কে েোরো টিভির ভবভিন্ন সংবোদ 
র্োরনল এবং ক�সবু� কপইজ কের� ক�োভিড-১৯ সম্পর�কে  কজরনরছন। 
েোরো জোভনরয়রছন কে েোরো টিভির সংবোদ কের� সোবধোনেো, লক্ণ 
এবং বোংলোরদশ ও সোরো পভৃেবীরে বেকে িোন পভরভস্ভের ব্োপোরর জোনরে 
কপরররছন। পরুুষ ও নোরী উিরয়ই বরলরছন কে েোরো লোউডভস্প�োরর 
ক�োষণো শুরনও েে্ কজরনরছন। এছো়েোও পরুুষরো বোংলোরদশ সর�োর, 
আইআরভডভসআর ও বোংলোরদশ পভুলরশর কের� অরন� েে্ 
কজরনরছন বরল জোভনরয়রছন।

 অরন� ভদন হরয় কগল আিরো বোভ়েরেই আভছ েোই কসোশ্োল 
ভিভডয়ো, ক�সব�ু আর টিভি কের�ই েবরোেবর পোই।”

– পরুুষ, সিোজরসবী, উভেয়ো

1



েোরদর িোইরোরস আক্োন্ত হওয়োর এবং কসটো অন্রদর িরধ্ ছভ়েরয় 
কদয়োর ঝুাভ� েবু কবভশ।

অংশগ্রহণ�োরীরো িরন �ররন কে িোস্ক পররল, বোভ়ের কিেরর েো�রল 
আর বোর বোর হোে ধুরল িোইরোস কের� রক্ো পোওয়ো েোরব। েোরদর 
ভবশ্োস লোল রো, কলবু, গরি পোভন, স্োলোইন আর িধু কেরল এই করোগ 
কসরর েোরব। ভ�ছু িোনুষ বরলরছন কে েোরো জোনরে কপরররছন, রীন 
জোপোভন ওষধু ব্বহোর �রর অরন�র� সোভররয় েুরলরছ। অন্রো 

বরলরছন কে বোংলোরদরশ িেুৃ্হোর �ি হওয়োর �োরণ হল হোসপোেোরল 
কদয়ো ওষধু েবু িোরলো �োজ �ররছ।

ভ�ন্তু পরুুষ ও নোরী উিরয়ই জোভনরয়রছন কে েোরদর আরশপোরশ কে 
ভরভ�ৎসোর ব্বস্ো ররয়রছ েো ভনরয় েোরো সন্তুষ্ট নন। েোরো শুরনরছন 
কে উপরজলো স্োস্্ ক�র্রে আইরসোরলশন কসন্োর তেভর �রো হরয়রছ 
ভ�ন্তু কসেোরন শে্োর সংে্ো েবুই �ি। েোরো িরন �ররছন কে েবু 
সম্ভবে েোরদর ভরভ�ৎসোর জন্ �ক্সবোজোরর কেরে হরব।

 বোংলোরদরশ �ররোনো িোইরোরসর করোগী আর িরৃের সংে্ো 
অন্ কদরশর েুলনোয় �ি। আিোর িরন হয় এেোরন হোসপোেোরল 
কে ওষধু ব্বহোর �রো হরছে কসটো িোরলো �োজ �ররছ।”

– পরুুষ, ছুরেোর, উভেয়ো

ররথাহিঙ্থা সম্প্রদথায়: 
এনভজওরদর উপভস্ভে 
�িোয় উরবেগ কবর়েরছ

 �্োরম্প আিরো েোবোর আর গ্োস ভনরয় ভরন্তোয় আভছ। 
ভবেরণ বন্ধ হরয় কগরল আিোরদর �ী হরব? স্োস্্ ক�্রে এেরনো 
কেোলো আরছ ভ�ন্তু েবু কবভশ িোনুষ েোরছে নো, স�রল িয় 
পোরছে। �্োরম্প এনভজও'রো আসো বন্ধ �রর ভদরল �ী হরব?”

– করোভহঙ্ো নোরী, ২০-২৪, �্োম্প ১ডভলিউ

িোরকে  িোস কের� �্োরম্প িহোিোরীর �োররণ নেুন ভ�ছু ভনয়ি ও 
ভবভধভনরষধ রোল ু �রো হরয়রছ এবং করোরগর ঝুাভ�র ব্োপোরর ভরন্তো 
�রর বোংলোরদশ �েৃকে পক্ �্োরম্প এনভজও ও অন্োন্ কসবো 
সরবরোহ�োরীরদর রিরবশ সীভিে �রররছ। এর �রল শরণোেমীরদর 
িরন হরছে কে কসবো �ভিরয় কদয়ো হরয়রছ।

 আিরো ভনরোপদ কবোধ �রভছ নো। আিরো ভরন্তোয় আভছ কে 
আিোরদর �োররো �ররোনো িোইরোস হরল �ী হরব, �োরণ আিরো 
জোভন নো কে বোংলোরদশ সর�োর আিোরদর ভরভ�ৎসো �রোরব 
ভ�নো। আর এই পভরভস্ভে েবু কবভশ ভদন রলরল আিরো �ীিোরব 
বাোরব জোভননো, �ররোনো িোইরোস নো হরলও আিরো অনোহোররই 
িরর েোব।”

– পরুুষ করোভহঙ্ো কস্ছেোরসবী, ১৮, �ুেুপোলং �্োম্প

 এেন �্োরম্প েবু �ি কলো� আসরছ, শুধু এনভজও 
নো, ভসআইভস ও অন্োন্ সর�োভর �িকে�েকে োরদর আসোও �রি 
কগরছ। আিরো িভবষ্ৎ ভনরয় েবুই ভরভন্তে।”

– পরুুষ করোভহঙ্ো কস্ছেোরসবী, �ুেুপোলং �্োম্প

�িমীর সংে্ো �রি েোওয়োর �রল করোভহঙ্ো শরণোেমীরদর িরধ্ দভুচিন্তো 
ও অভনচিয়েো তেভর হরয়রছ। করোভহঙ্োরো বরলরছন কে েোরো এই িহূুরেকে  
ভনরোপদ কবোধ �ররছন নো। করোভহঙ্ো শরণোেমীরো জোরনন কে েোরো 
এেভন কসবো ও েরে্র জন্ এনভজও ও সংস্োর �িমীরদর ওপর েবু 
কবভশ ভনিকে র �ররন এবং জোনরে উৎস�ু কে �্োরম্প িোইরোস ছ়েোরল 
েোরো আর ক�োনও সহোয়েো পোরবন ভ�নো। ভরভ�ৎসো এবং েোবোর, 
কশল্োর, রোন্নোর গ্োস ও বোইররর সহোয়েো পোওয়ো েোরব ভ�নো এই 
ভনরয় েোরো দভুচিন্তোয় আরছন।

 আিরো �োজ ভনরয় ভরন্তোয় আভছ, িোইরোস... আিোরদর 
�র কেিন শক্তরপোক্ত নো ... আিরো েোবোর �ীিোরব পোরবো 
িোবভছ, আিোরদর �োরছ টো�ো কনই। ভনরোপদ কবোধ �রো ভ� 
সম্ভব?”

– পরুুষ, ২৬-২৯ বছর, �্োম্প ১ডভলিউ

 আিরো বেকে িোন পভরভস্ভে ভনরয় েবু ভরন্তোয় আভছ। �ী 
হরব আিরো ভ�ছু জোভন নো। আিরো বাোরব ভ�নো েোই জোভন নো।”

– নোরী, ২৪-২৬ বছর, �ুেুপোলং �্োম্প

করোভহঙ্ো সম্প্রদোরয়র িেোিরে কদেো কগরছ কে েোরো ভনরোপদ কবোধ 
�ররছন নো। ক�োভিড-১৯ সং�রট িভবষ্ৎ সম্পর�কে  েরে্র অিোবই 
েোরদর ভনরোপত্োহীনেোর িলূ �োরণ। েোরো ও েোরদর পভরবোর 
ক�োভিড-১৯ কের� রক্ো পোরবন ভ�নো জোরনন নো। ভরভ�ৎসো ভনরয় 
উরবেগ ও কসবো বন্ধ �রর কদয়ো হরব এই আশং�ো, এই দটুি ভবষয় 
ভনরয়ই েোরো সিোনিোরব ভরভন্তে। িেোিরে েোরো জরুভর ভিভ ত্রে 
এরপরর �ী �টরব কসই েে্ জোনরে কররয়রছন।

ভবরলেষরণ কদেো কগরছ কে করোভহঙ্োরো ক�োভিড-১৯ সম্পভ�কে ে �িকে�োণ্ড 
শুরু হওয়োর পর কের� কসবো �রি েোওয়োয় উভবেগ্ন। ভ�ছু িোনুরষর 
�োরছ কসবোর �োটভে িোইরোরসর কররয় �ি উরবেগজন� নয়। েোই 
�্োরম্প ক�োভিড-১৯ এর ক�োনও ক�স নো েো�রলও, এই িোইরোস 
�্োরম্পর বোভসন্োরদর জীবরন ইভেিরধ্ই ব়ে রিিোব ক�রলরছ।

 �্োরম্প এনভজওরো আসো বন্ধ �রর ভদরল আিোরদর �ী 
হরব? আিরো ভরন্তোয় আভছ কে েোবোর আর এলভপভজ-র ভবেরণ 
বন্ধ হরয় কগরল �ী হরব।”

– নোরী করোভহঙ্ো কস্ছেোরসবী, �্োম্প ১ডভলিউ

সতূ্র: গুজব ট্্োভ�ং কের� সংগৃহীে েে্ এবং কসই সোরে ২৮কশ 
এভরিল ও ৩রো কি েোভররে ১ই, ১ডভলিউ, ২ডভলিউ এবং �ুেুপোলং 
�্োরম্প আরয়োভজে সোক্োৎ�োরর রিোপ্ত েে্।
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িোরকে  ও এভরিরল 
ক�োভিড-১৯ ভনরয় 
গুজব: এ�নজরর 
গভেরি�ৃভে

সতূ্র: িোরকে  িোরসর িোঝোিোভঝ কের� �্োরম্পর �িমী ও কস্ছেোরসবীরো 
করোভহঙ্োরদর িরধ্ কে গুজবগুরলো ছ়েোরছে কসগুরলো সম্পর�কে  
জোনোরছেন। সিরয়র সোরে সোরে গুজরবর গভেরি�ৃভে ক�িন ভছল 
েো এই পভরিোণগে ভবরলেষরণ েুরল ধরো হরয়রছ। নীরর িোরকে  িোরসর 
সংে্ো ভদরয় ১৫ই কের� ৩১কশ িোরকে  পেকেন্ত এবং এভরিরলর সংে্ো 
ভদরয় পরুরো এভরিল িোস কবোঝোরনো হরয়রছ। এই সিরয়র িরধ্ কিোট 
২০০টি গুজরবর ব্োপোরর জোনোরনো হরয়রছ এবং কসগুভল নভেবদ্ধ 
�রো হরয়রছ। এর িরধ্ ১১৮টি ১৫-৩১ িোররকে র িরধ্ আরও ৮২টি 
এভরিরল জোনোরনো হরয়রছ।

প্রবৈখরাধ, বচবকৎসা ও প্রবৈকার

�ীিোরব ক�োভিড-১৯ কের� রক্ো পোওয়ো েোয় কসই ব্োপোরর 
সবরররয় কবভশ গুজব কশোনো কগরছ। উভল্ভেে সিরয়র শুরুরে 
এই সংক্োন্ত গুজরবর সংে্ো সবরররয় কবভশ ভছল এবং এভরিরল 
কসটো েোভন�টো �রিরছ, ভবরশষে ধিমীয় সরুক্ো সম্পর�কে  গুজব। 
িোরকে  িোরসর কশষোরধকে ধিমীয় সরুক্োর ব্োপোরর ৩৩টি গুজব কশোনো 
কগভছল কেেোরন এভরিরল ৯টি ধিকে সংক্োন্ত গুজব �োরন এরসরছ।

�ররোয়ো ভরভ�ৎসো ও অন্োন্ রিভে�োর সম্পভ�কে ে গুজব িোররকে র 
কশরষর ভদর�র েুলনোয় এভরিরল সোিোন্ �রিরছ। িোররকে  ক�োভিড-
১৯ এর ভরভ�ৎসো ও রিভেররোধ সম্পর�কে  ২৩টি গুজব কশোনো কগভছল 
কেেোরন এভরিরল িোত্র ১৮টিই কশোনো কগরছ। এইসব রিভে�োররর 
িরধ্ ররয়রছ আদো, রসনু বো �য়লো কিশোরনো গরি পোভন েোওয়ো 
এবং েোবোররর েোভল�োয় ভনভদকে ষ্ট ভ�ছু েোদ্ কেোগ �রো বো বোদ 
কদয়ো।

ফকউ এই ভাইরাখস আক্ান্ত হখ়েখে সখদেহ হখি কী 
ঘেখব ফসই সম্পবক্ৈ গুজব

িোইরোরসর উৎস এবং �ীিোরব েো ছ়েোয় কসই সম্পর�কে  িোররকে  ২০টি 
গুজরবর েুলনোয় এভরিরল িোত্র ১০টি গুজবই �োরন এরসরছ।

ভ�ন্তু েোরদর লক্ণ কদেো কদরব বো �ররোনো িোইরোস কটরস্র 
�লো�ল পভজটিি আসরব েোরদর সোরে ভ� �টরব কসই ভনরয় 
গুজরবর সংে্ো কবর়েরছ। কেেোরন িোররকে  এই ব্োপোরর ১৩টি 
গুজব কশোনো কগভছল কসেোরন এভরিরল ২৫টি কশোনো কগরছ। এই সব 
গুজরবর কবভশরিোরগই দোবী �রো হরয়রছ কে, �ররোনো িোইরোরসর 
সরন্হজন� বো ভনভচিে করোগীরদর �েৃকে পক্ ক�োনও অজ্োে 
জোয়গোয় ভনরয় েোরব আর েোরো সম্ভবে �েরনোই �্োরম্প ভ�রর 
আসরব নো।

এই গুজবও ব্োপ� িোরব ছভ়েরয়রছ কে �োররো কটস্ পভজটিি 
এরল হোসপোেোরল ভরভ�ৎসোর সিয় েোরদর কিরর ক�লো হরব, নয়ে 
�েৃকে পক্ েোরদর ক�োেোও ভনরয় ভগরয় কিরর ক�লরব। এই গুজবটি 
সম্পর�কে  িোরকে  িোরস ১৫ বোর ও এভরিরল সোে বোর জোনোরনো হরয়রছ। 
�ররোনো িোইরোরস আক্োন্ত হরল িেুৃ্ ভনভচিে - এই গুজবটি 
এভরিরল পাোরবোর জোনোরনো হরয়রছ, েভদও িোররকে  এই গুজবটি 
এ�বোরও উরল্ে �রো হয়ভন।

কযোখম্প কখরাো ভাইরাস েডাখোর বযোপাখর গুজব

করোভহঙ্ো �্োরম্প �ররোনো িোইরোরসর ক�োনও ভনভচিে ক�স নো 
েো�রলও, িোররকে  �্োরম্প ক�োভিড-১৯ এর সম্ভোব্ বো ভনভচিে ক�স 
সম্পর�কে  ১২টি এবং এভরিরল ভেনটি গুজব ছভ়েরয়রছ।

বকেু গুরুত্বপূণ্ ফরাবহঙ্া শব্দ

ক�োভিড-১৯ িহোিোরীর সংবোদ �্োরম্প কপৌঁছরনোর পর কের�ই 
করোভহঙ্োরো েোরদর কবোধগি্ িোষো ও �রি্োরট েে্ জোনোর আগ্রহ 
রি�োশ �রররছন।

ক�োভিড-১৯ সম্পভ�কে ে েে্ েোরে স�ল করোভহঙ্ো বুঝরে পোররন 
েো ভনভচিে �ররে, িোইরোস সংক্োন্ত েে্ ও রিরোর উপ�ররণ 
সম্প্রদোরয়র কবোধগি্ শব্োবলী ব্বহোর �রো জরুভর। কেিন 
ক�োভিড-১৯ শব্টি করোভহঙ্োরো সররোরর ব্বহোর �ররন নো, �োরণ 
েোরো এই িোইরোসর� �ররোনো িোইরোস নোরিই কররনন।

 সবোই ভরন্তোয় আরছ। ভ� হরব কস ব্োপোরর 
আিরো স্পষ্টিোরব ভ�ছু জোভন নো।”

– করোভহঙ্ো পরুুষ, ২৬-২৯, �্োম্প ১ডভলিউ।

এটো ভবরশষিোরব গুরুত্বপণূকে �োরণ আিরো কজরনভছ কে, সম্প্রদোরয়র 
এ�টো অংশ, ভবরশষে ভশশু ও বয়স্ক িোনুষরো ক�োভিড-১৯ 
সম্পর�কে  কে বোেকে োগুভল রিরোর �রো হরছে কসগুরলো বুঝরে পোররছন 
নো এবং েোরদর অরনর�ই সংক্িরণর ঝুাভ� এ়েোরনোর জন্ কদয়ো 
পরোিশকে িোনরছন নো। এ�ই সোরে জোনো কগরছ কে করোভহঙ্ো নোরীরো 
এই িোইরোস এবং �ীিোরব ভনরজরদর ও পভরবোরর� রক্ো �রো 
েোয় েো জোনরে অে্ন্ত উৎস�ু।

 রিভেরবশীরদর স�রল বলরছ আরও েে্ 
(িোইরোস সম্পর�কে ) ররয়রছ ভ�ন্তু লির�র অন্োন্ 
িভহলোরদর িরেো আভিও সবসিয় বোভ়েরে 
েোভ� আর কসই েে্ জোনরে পোভর নো।”

– করোভহঙ্ো নোরী, ২৬-২৯ বছর, �্োম্প ১ই



ভবভবভস ভিভডয়ো অ্ো�শন এবং ট্োন্সরলটসকে উইদোউট বডকে োসকে ভিভলে িোরব করোভহঙ্ো সং�রট ক্ভেগ্রস্ 
জনসোধোররণর �োছ কের� িেোিে সংগ্রহ �রো এবং কসগুরলো সং�ভলে �রোর �োজ �ররছ। এই 
সংভক্প্ত রিভেরবদনটির উরদেশ্ হল ভবভিন্ন ভবিোগগুরলোর� করোভহঙ্ো এবং আশ্রয়দোেো (বোংলোরদশী) 
সম্প্রদোরয়র কের� পোওয়ো ভবভিন্ন িেোিরের এ�টি সংভক্প্ত ভববরণ কদওয়ো, েোরে েোরো জনরগোষ্ঠীগুরলোর 
রোভহদো এবং পছন্-অপছরন্র ভবষয়টি ভবরবরনো �রর ত্রোরণর �োজ আরও িোরলোিোরব পভর�ল্পনো 
এবং বোস্বোয়ন �ররে পোরর।

এই �োজটির জন্ অেকে সরবরোহ �রররছ ই.ইউ ভহউি্োভনরটভরয়োন এইড এবং ইউর� ভডপোটকেরিন্ �র 
ইন্োরন্োশনোল কডরিলপরিন্।

‘েো জোনো জরুভর’ সম্পর�কে  আপনোর কের�োরনো িন্তব্, রিশ্ন অেবো িেোিে, info@cxbfeedback.org 
ঠি�োনোয় ইরিইল �রর জোনোরে পোররন।

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

এই কটভবরল সহোয়েো �োেকেক্রি ব্বহৃে ভ�ছু নেুন বোংলো / ইংররভজ শব্ এবং কসগুরলোর করোভহঙ্ো িোষোয় অনুবোদ কদয়ো হল। সিরয়র সোরে এগুরলোরে পভরবেকে ন হরে পোরর �োরণ এগুরলোর কবশ �রয়�টি 
রিেিবোর ব্বহোর �রো হরছে। টিডভলিউভব গ্লসোভররে সহোয়েো �োেকেক্রি ব্বহৃে আরও করোভহঙ্ো শব্ ররয়রছ (কটক্সট: https://glossaries.translatorswb.org/bangladesh_text/ অভডও িোসকেন: https://
glossaries.translatorswb.org/bangladesh/) এবং এই েো জোনো জরুভর বুরলটিরনর পরবেমী সংে্োয় ভনয়ভিে আপরডট রিদোন �রো হরব।

বথাংলথা (ইংযরহি) ররথাহিঙ্থা ররথাহিঙ্থা শব্থাবলীর বথাংলথায় আক্ষহরক অনুবথাদ

ক�োয়োররন্োইন (quarantine) mainshore alog gori rakon িোনুষর� আলোদো �রর রোেো

আইরসোরলশন (isolation) coronavirus oile sira gori rakon ক�উ �ররোনো িোইরোরস ভনভচিেিোরব আক্োন্ত 
হরয়রছ জোনো কগরল েোরদর আলোদো �রর রোেো

আইরসোরলশন ক�্রে (isolation center/facility) coronavirus oile sira gori rakibar zaga �ররোনো িোইরোরসর ভনভচিে করোগীরদর রোেোর জোয়গো

ভরভ�ৎসো ক�্রে (treatment center) dhath'tha-hana স্োস্্ ক�্রে / হোসপোেোল (medical 
centre / hospital)

িোরোত্ম�িোরব অসসু্ (terminally ill) mooti biaram িোরোত্ম�িোরব অসসু্ (terminally ill)
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