
যা জানা 
জরুরি
র�োহি�ো সংকটে মোনহিক সিোয়তো� 
রষেটরে পোওয়ো মতোমটত� িুটেটিন

ইস্যু ৪০ × সসোমবোর, ২৯ জন্ ২০২০

সতূ্র: এপ্রিল ও মে ২০২০ সেয়কালল ম�াপ্িঙ্া জনল�াষ্ঠী 
মেলক সং�ৃিীত েতােত প্িআ�প্স এবং মসভ দ্য প্িললরেন 
এই উপাত্তগুললা মে ক্যাম্পগুললা মেলক সংগ্রি কল�লে: ১ই, 
১িপ্লিউ, ২ই, ২িপ্লিউ, ৩, ৪, ৪এক্স, ৫, ৬, ৭, ৮িপ্লিউ, ৮ই, 
১১, ১২, ১৮, ২০ এবং কুতুপালং ম�াপ্িঙ্া ক্যাম্প। বত্ত োন 
উলবে�গুললা আ�ও ভাললাভালব মবাঝা� জন্য, প্বপ্বপ্স প্েপ্িয়া 
অ্যাকশন এই েতােতগুললা সংগ্রিকা�ী োনপ্বক সিায়তা কেমী, 
মবেচ্ালসবক, োপ্ঝ এবং জনল�াষ্ঠী� োনুষলদ� সালে কো 
বলললে। এই পক্ষকালল আে�া আটটি মটপ্লল�ান সাক্ষাৎকা� 
গ্রিণ কল�প্ে এ� েল্্য প্তনজন োনপ্বক সিায়তা কেমী, দইুজন 
মবেচ্ালসবক, একজন োপ্ঝ এবং দইু জন জনল�াষ্ঠী� সদস্য।

ম�াপ্িঙ্া জনল�াষ্ঠী তে্য, দ্রব্যসােগ্রী 
এবং মসবাসেলূি� অভাব প্নলয় উপ্বেগ্ন
প্বস্াপ্�ত তৃতীয় পষৃ্ায়

মকাপ্ভি-১৯ সংক্ান্ত 
িালনা�াদকৃত পপ্�ভাষা
প্বস্াপ্�ত িতুে্ত পষৃ্ায়

ম�াপ্িঙ্া জনল�াষ্ঠীলত নপ্ে বা 
কা�জপত্র সংক্ান্ত সেস্যা

এি�ল ও েম মােসর েরািহ�া জনেগা��র উে�গসমূহ (িভ িত্ত - ৮৫৫৪)
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েপ্দও ম�াপ্িঙ্ালদ� োলঝ ক্েশ মকাপ্ভি-১৯ প্নলয় উলবে� বাড়লে, তলব মসইসালে তালদ� জীবলন আল� মে সেস্যাগুললা প্েল মসগুললা 
এখলনা প্বদ্যোন। কপ্েউপ্নটি মেলক রিাপ্ত েতােত মেলক মবাঝা োয় ম�াপ্িঙ্ালদ� মবপ্শ�ভা�ই বত্ত োলন কা�জপত্র প্নলয় সেস্যায় পড়লেন। 
তা�া বললন মে তালদ� ভাউিাল�� মেয়াদ মশষ িলয় োওয়ায় তা�া মটালকন ও কালি্ত � জন্য আলবদন কল�লেন প্কন্তু এখলনা কাি্ত  বা মটালকন 
পান প্ন। কাি্ত  সংক্ান্ত সেস্যা� েল্্য �লয়লে কাি্ত  িাপ্�লয় ম�লা, নতুন কালি্ত � রিলয়াজনীয়তা, কালি্ত  পপ্�বাল�� তে্য িালনা�াদ ক�া মেেন 
েতুৃ্য বা প্বলয়� কা�লণ পপ্�বাল� একজন নতুন সদস্যলক েুক্ত ক�া বা বাদ মদওয়া। প্কেু োনুষ আ�ও বলললেন মে কালি্ত � সালে তালদ� 
আঙুলল� োপ প্েললে না বা কাি্ত  ঠিকেলতা কাজ ক�লে না। ো�া এক ক্যাম্প মেলক অন্য ক্যালম্প এলস বাস ক�লেন তা�া বললন মে, তালদ� 
প্কেু কাি্ত  িালনা�াদ ক�া িয় প্ন �লল কাি্ত  োকা� পল�ও তা�া মকালনা ত্রাণ পান না।
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কয্াে� কাগজপ� সং�া� সমসয্া (িভ িত্ত - ৭৩৯৯)
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কপ্েউপ্নটি মেলক পাওয়া েতােত মিটা মেলকও মদখা োয় মে 
ক্যাম্প ৩ এবং ক্যাম্প ৪ এ� অপ্্বাসী�া অন্য মে মকালনা ক্যালম্প� 
োনুষলদ� মেলক মবপ্শ সেস্যায় �লয়লেন। েতােত মেলক রিাপ্ত তলে্য, 
ক্যাম্প ৩ ও ক্যাম্প ৪ এ� মে সেস্যাগুললা� কো মতালা িলয়লে 
তা� ১৭% কা�জপত্র সংক্ান্ত। উপল�� গ্রাল� প্বপ্ভন্ন ক্যালম্প 
কা�জপত্র সংক্ান্ত সেস্যা� িা� মদখালনা িল।

বত্ত োন মকাপ্ভি-১৯ পপ্�প্থিপ্ত অনুোয়ী োনপ্বক সিায়তা 
সংথিাগুললালক ক্যালম্প তালদ� বত্ত োন কে্তক্লে পপ্�বত্ত ন আনলত 
িলব। ক্যালম্প রিদত্ত প্বপ্ভন্ন মসবা� ওপ� এটি কতটা রিভাব ম�লললে 
তা ত্রাণকেমী�া প্নপ্চিত কল�লেন। ত্রাণকেমী�া েলন কল�ন ত্রাণ 
রিদালন� পদ্ধপ্তলত সম্প্রপ্ত মে পপ্�বত্ত ন আনা িলয়লে তা িয়লতা 
শ�ণােমীলদ� বো�া উত্াপ্পত কা�জপত্র সংক্ান্ত এই সেস্যাগুললা� 
জন্য দায়ী (মেেন – ই-ভাউিা� ব্যবিা� কল� প্বত�ণ কাে্তক্ে িাল ু
ক�া এবং ম্াপ (SCOPE) এবং ইউএনএইিপ্সআল�� প্নবন্ধন 
রিপ্ক্য়া� পাে্তক্য)

ম�াপ্িঙ্া, মবেচ্ালসবক এবং োপ্ঝ�া এোড়া কা�জপত্র সংক্ান্ত 
অন্যান্য সেস্যা� কোও বলললেন। তা�া বললন মে ক্যালম্প প্কেু 
পপ্�বাল�� এই ্�লন� সেস্যা �লয়লে। এ�কে একটি উদাি�ণ 
িললা – আটজন সদলস্য� একটি পপ্�বা� োত্র পাািজন সদলস্য� 
সেপপ্�োণ খাবা� পালচ্ন, কা�ণ কা�জপলত্র পপ্�বা�টি� সদস্য 
সংখ্যা ৫ জন। উত্ত�দানকা�ী�া জানান মে এই সেস্যাগুললা প্ব�ত 
কলয়ক োস ্ল�ই িলল আসলে এবং তা�া এ প্বষলয় তালদ� উলবে� 
সাইট ে্যালনজলেন্ট এবং সংপ্লিষ্ট অন্যান্যলদ� জাপ্নলয়লেন প্কন্তু 
এখলনা এ� মকালনা সো্ান িয় প্ন। োনুষ আ�ও েলন কল� মে 
কল�ানাভাই�ালস� কা�লন বত্ত োলন মে প্বপ্্প্নলষ্ �লয়লে তালত 
অবথিা আ�ও খা�াপ িলচ্।

পপ্�োলণ কে খাবা� পালচ্ এ�কে প্কেু পপ্�বাল�� কাে মেলক 
জানা োয়, তা�া খাওয়া� পপ্�োণ কপ্েলয় প্দলয়লেন অেবা আত্ীয়-
বেজন ও রিপ্তলবশীলদ� কাে মেলক টাকাপয়সা ্া� কল� রিলয়াজন 
মেটালচ্ন। মকউ মকউ বলললেন মে, তা�া আল� ক্যালম্প� বাইল� 

কাজ কল� টাকা আয় ক�লতন প্কন্তু বত্ত োলন কল�ানাভাই�ালস� 
রিাদভু্ত াব এবং িলাল��া� প্বপ্্প্নলষল্� কা�লণ তালদ� পলক্ষ 
কালজ� জন্য ক্যালম্প� বাইল� োওয়া কঠিন িলয় পড়লে।

 মবশ অলনকপ্দন িললা আে�া এই সেস্যা� েল্্য �লয়লে। 
কল�ানাভাই�ালস� কা�লণই িয়লতা সেস্যাটি এখলনা সো্ান 
িয় প্ন। আে�া ক্যালম্প কাজ কল� এ�কে প্বপ্ভন্ন অপ্�সা�লক 
বললপ্ে, প্কন্তু মকান সো্ান পাই প্ন।”

– োপ্ঝ, ক্যাম্প ৮িপ্লিউ

 কলয়ক োস িলয় ম�ললা আো� সেস্যাগুললা সাইট 
ে্যালনজলেন্ট ও প্সএ�আ�এে অপ্�সা�লদ� জাপ্নলয়প্ে। 
আপ্ে আত্ীয়বেজন ও রিপ্তলবশীলদ� কালে মেলক টাকা ্া� 
ক�প্ে এবং এ� সো্ালন� জন্য অলপক্ষা ক�প্ে।”

– ম�াপ্িঙ্া উত্ত�দানকা�ী, ক্যাম্প ১১
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ম�াপ্িঙ্া জনল�াষ্ঠী তে্য, দ্রব্যসােগ্রী এবং 
মসবাসেলূি� অভাব প্নলয় উপ্বেগ্ন

সতূ্র: বত্ত োন পপ্�প্থিপ্তলত ক্যালম্প োনুলষ� অবথিা ও অপ্ভজ্ঞতা সম্পলক্ত  আ�ও 
ভাললাভালব বুঝলত, প্বলশষ কল� মকাপ্ভি-১৯ পপ্�প্থিপ্তলত তে্য�ত িাপ্িদা প্ক তা 
মবাঝা� ললক্ষ্য, প্বপ্বপ্স প্েপ্িয়া অ্যাকশন এবং ট্ান্সললটস্ত উইদাউট বি্ত াস্ত কতৃ্ত ক 
মটপ্লল�ালন �ৃিীত ম�াপ্িঙ্া জনল�াষ্ঠী মেলক ৭ জন পরুুষ এবং ৭ জন না�ী� 
সাক্ষাৎকা�। সাক্ষাৎকা�গুললা মনয়া িয় ১৮ ও ২১ জনু, ২০২০।

ক্যালম্প� অপ্্বাসীলদ� অসংখ্যা সেস্যা� 
েল্্য মকাপ্ভি-১৯ আ�ও একটি সেস্যা োত্র। 
পলু�ালনা সেস্যাগুললা প্নলয় রিপ্তপ্দন তালদ� মে 
রিপ্তবন্ধকতাগুললা মপািালত িয়, �ত োলস ম�া�টি 
এখালন আসালত মসই সেস্যাগুললা� সালে আ�ও 
একটি নতুন সেস্যা েুক্ত িললা োত্র। ক্যালম্প রিলবশ 
এবং কাে্তক্ে পপ্�িালনা� মক্ষলত্র প্নলষ্াজ্ঞা 
ক্যালম্প� অপ্্বাসীলদ� জন্য আ�ও বড় ি্যাললঞ্জ 
ততপ্� কল�লে।

 এখন আপ্ে মকাপ্ভি-১৯ প্নলয় খবু 
উপ্বেগ্ন। বাংলালদলশ বষ্তাকাল শুরু িওয়ায়, 
ক্যালম্প� অলনক মশল্া� এখন উচ্চ ঝুাপ্কলত 
�লয়লে। এোড়াও আে�া পে্তাপ্ত প্িপ্কৎসা মসবা 
পাপ্চ্ না, েপ্দও আোলদ� মকাপ্ভি-১৯ িয় প্ন। 
িাসপাতালল� প্সপ্কউপ্�টি �াি্ত �া আোলদ� 
সালে দবু্ত্যবিা� কল�।”

– ম�াপ্িঙ্া না�ী, ২৯, ক্যাম্প ৫

 কল�ানাভাই�াস েপ্ড়লয় পড়া� কা�লণ 
আে�া মদপ্�লত ম�শন পাপ্চ্। বৃষ্টি িলল িাল 
মেলক পাপ্ন পড়লে। পাপ্ন প্নষ্াশন ব্যবথিা� 
অবথিাও সপ্ঙ্ন। �াস্ায় েয়লা-আবজ্তনা মভলস 
মবড়ালচ্।”

– ম�াপ্িঙ্া পরুুষ, ৩১, ক্যাম্প ১ই

ক্যালম্প মকাপ্ভি-১৯ েপ্ড়লয় পড়া ম�া্ ক�া� জন্য 
মেসব ব্যবথিা গ্রিণ ক�া িলয়লে তা� �লল, ক্যালম্প 
গুরুত্বপণূ্ত মসবা রিদান বা্াগ্রস্ িলয়লে এবং এ 
কা�লণ কপ্েউপ্নটি� োনুলষ� েল্্য উলবে� ততপ্� িলচ্। 
সম্প্রপ্ত োলদ� সাক্ষাৎকা� গ্রিণ ক�া িলয়লে তা�া 
আল� মেসব মসবা ও সম্পদ তা�া মপলতন তা কপ্েলয় 

মদওয়া বা তালত পপ্�বত্ত লন� কা�লণ তালদ� িতাশা 
রিকাশ কল�লেন। তা�া বললন মে ম�শন অপ্নয়প্েত 
িলয় পলড়লে এবং মশল্া�, মরেন বা পাপ্ন প্নষ্াশন 
নালা �ক্ষণালবক্ষণ এবং েয়লা সংগ্রি ক�া� েলতা 
মসবাগুললা বন্ধ িলয় ম�লে বা মসবাগুললা মপলত মদপ্� 
িলচ্। সাম্প্রপ্তক সাইল্ান এবং তা� প�প�ই মে 
ভা�ী বৃষ্টি ও বন্যা িললা তালত তালদ� ঘ�গুললা এই 
প্নয়প্েত প্বরূপ আবিাওয়া� মোকাপ্বলা কল� টিলক 
োকলত পা�লব প্কনা তা প্নলয় অপ্্বাসীলদ� েল্্য 
উলবে� �লয়লে। সাম্প্রপ্তক সপ্তািগুললালত ক্যালম্প� 
অপ্্বাসীলদ� অলনলক তালদ� ঘ�বাপ্ড়� নড়বলড় 
ও খা�াপ অবথিা সম্পলক্ত  উলবে� রিকাশ কল�লেন। 
এোড়াও তা�া জাপ্নলয়লেন মে বোথি্য মকন্দ্র, ক্ু ল 
এবং েসপ্জলদ� গুরুত্বপণূ্ত কাে্তক্েগুললা� ওপ� 
সােপ্য়ক প্নলষ্াজ্ঞা আল�াপ ক�া� কা�লণ, প্শক্ষা, 
তে্য, প্িপ্কৎসা এবং সিায়তা রিাপ্প্ত� েলতা গুরুত্বপণূ্ত 
মসবাগুললা মেলক কপ্েউপ্নটি� োনুষ বপ্চিত িলচ্।

 ভাপ্�্যস আোলদ� আলশপালশ এখলনা 
মকউ কল�ানাভাই�ালস আক্ান্ত িয় প্ন; প্কন্তু 
তা�পল�ও বোথি্যলকন্দ্রগুললা কল�ানাভাই�াস 
সংক্েলণ� কা�লণ এই কলয়ক োস ্ল� বন্ধ 
�লয়লে, �লল মোটখালটা অসলুখও োনুষ 
প্িপ্কৎসা পালচ্ না।”

– ম�াপ্িঙ্া পরুুষ, ৩২, ক্যাম্প ১ই

 ক্ু ল এবং েসপ্জদ �ত প্তন োস ্ল� 
বন্ধ। আে�া আোলদ� মেলললেলয়লদ� ভপ্বষ্যৎ 
প্নলয় প্িপ্ন্তত। তা�া পড়াললখা িাপ্ললয় মেলত 
পা�লে না।”

– ম�াপ্িঙ্া না�ী, ৩৮, ক্যাম্প ৩

তথ্য এবং সুরক্ষা

 আপ্ে শুলনপ্ে ম�াপ্িঙ্া ক্যালম্প প্কেু োনুষ আক্ান্ত িলয়লে এবং মেলিতু োনুষ এ 
প্বষলয় [মকাপ্ভি-১৯] জালন না তাই আ�ও অলনক োনুষ আক্ান্ত িলব বলল েলন িয়। 
এনপ্জওগুললা এ সম্পলক্ত  প্কেু তে্য প্দলচ্, প্কন্তু খবু অল্প োনুষই মসগুললা জানলত 
পা�লে।”

– ম�াপ্িঙ্া পরুুষ, ২৮, ক্যাম্প ১ িপ্লিউ

 শুলনপ্ে মে ম�াপ্িঙ্ালদ� মকউ মকউ আক্ান্ত িলয়লে [মকাপ্ভি-১৯ এ] প্কন্তু আপ্ে 
এ প্নলয় মতেন প্িপ্ন্তত নই কা�ণ ক্যালম্প োনুলষ� সংখ্যা অলনক মবপ্শ। এোড়া আোলদ� 
েতটা তে্য পাওয়া� কো আে�া ততটা পাপ্চ্ না। তাোড়া কল�ানাভাই�াস মেলক বাািলত 
আপ্ে এনপ্জওগুললা� কাে মেলক ো্, ম্াভস ইত্যাপ্দ মকালনা প্কেুই পাপ্চ্ না।”

– ম�াপ্িঙ্া পরুুষ, ৩৫, ক্যাম্প ১িপ্লিউ

কপ্েউপ্নটি� সদস্য�া প্নলজলদ� এবং প্নজ প্নজ পপ্�বা�লক ভাই�াস মেলক স�ুপ্ক্ষত �াখা� 
জন্য মেসব স�ুক্ষা দ্রব্য দ�কা� মসগুললা না পাওয়া োড়াও মকাপ্ভি-১৯ সংক্ান্ত গুরুত্বপণূ্ত 
তে্য না পাওয়া� কোও জাপ্নলয়লেন। োনুষ ক্যালম্প মকাপ্ভি-১৯ এ� ঝুাপ্ক সম্পলক্ত  সলিতন 
এবং তা�া এ প্নলয় উপ্বেগ্ন, এোড়াও তালদ� এ প্নলয় আশঙ্া �লয়লে মে তে্য ঘাটপ্ত� কা�লণ 
সংক্েণটি ব্যাপকভালব েপ্ড়লয় পড়লত পাল�। এোড়াও তা�া ভাই�াস মেলক স�ুক্ষা মপলত ো্, 
ম্াভস এবং সাবালন� েত রিলয়াজনীয় দ্রলব্য� অরিতুলতা সম্পলক্ত  জাপ্নলয়লে।

 আে�া বাইল� মেলত পাপ্� না, আোলদ� সবসেয় োত্র একটি রুলে� েল্্য োকলত 
িয়। আোলদ� কালে েলেষ্ট ো্ এবং িালত প�া� ম্াভস, সাবান ও ি্যান্ড স্যাপ্নটাইজা� 
মনই, প্কন্তু বাইল� লকিাউন োকা� কা�লণ আে�া বাজা� মেলক এগুললা প্কলনও আনলত 
পাপ্� না।”

– ম�াপ্িঙ্া না�ী, ২২, ক্যাম্প ১িপ্লিউ

মকাপ্ভি-১৯ এ� হুেপ্ক মোকাপ্বলা ক�া� জন্য আ�ও তে্য এবং রিলয়াজনীয় দ্রব্যসােগ্রী 
দ�কা� বলল ম�াপ্িঙ্া কপ্েউপ্নটি� সদস্য�া েলন কল�ন। এোড়াও তালদ� তদনপ্দিন িাপ্িদাগুললা 
প�ূলণ� জন্য জরুপ্� বোথি্য, প্শক্ষা, দ্রব্যসােগ্রী এবং অবকাঠালো�ত সিায়তগুললা িাল ু�াখা 
রিলয়াজন।
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মকাপ্ভি-১৯ সংক্ান্ত িালনা�াদকৃত পপ্�ভাষা
মকাপ্ভি-১৯ সাড়াদান কাে্তক্লে ব্যবহৃত অলনক শব্দই ম�াপ্িঙ্া ভাষালত নতুন অেবা এগুললা আল� ততটা রিিপ্লত প্েল না। একা�লণ ট্ান্সললটস্ত উইদাউট বি্ত াস্ত প্নয়প্েত ভাষা প্বষয়ক �লবষণা পপ্�িালনা ক�া� 
ো্্যলে জানা� মিষ্টা কল� মে ম�াপ্িঙ্া কপ্েউপ্নটিলত োনুষ শব্দগুললা বো�া প্ক বুলঝ োলক এবং তা�া প্কভালব শব্দগুললা ব্যবিা� কল�। এখালন এই সাড়াদালন ব্যবহৃত গুরুত্বপণূ্ত প্কেু বাংলা শব্দ এবং ম�াপ্িঙ্া ভাষায় 
মসগুললা মেভালব ব্যবহৃত িয় তা� একটি তাপ্লকা মদওয়া িললা। প্কেু প্কেু শব্দ ম�াপ্িঙ্া ভাষায় নতুন, �লল সেলয়� সালে এই শব্দগুললা প্কেুটা বদলল মেলত পাল�। এই সাড়াদান কাে্তক্লে� মক্ষলত্র রিাসপ্ঙ্ক এ�কে 
আ�ও ম�াপ্িঙ্া শলব্দ� জন্য ট্ান্সললটস্ত উইদাউট বি্ত ালস্ত� ( টিিপ্লিউপ্ব) শব্দলকাষ মদখনু অেবা স�াসপ্� টিিপ্লিউপ্ব� সালে মো�ালো� করুন।

বষাংলষা ররষাহিঙ্ষা (বষাংলষা হলহি) ররষাহিঙ্ষা সমষাজে এই শব্দগুজলষা রেভষাজব ব্যবহৃত িয় রস সংক্ষান্ত মন্তব্য এবং অহতহরক্ত হববরণ

দপূ্ষত মিাসা�া �ইজ্া অেবা না�াক মকালনা প্কেু "মনাং�া" বা "অপপ্বত্র" িওয়া� মবাঝালত

শ্াসকষ্ট প্নয়াশ োইনলত মোশপ্কল শ্াসকষ্ট িওয়া বা প্নঃশ্াস প্নলত সেস্যা িওয়া

উপস�্ত আলােত কপ্েউপ্নটি� সদস্য�া এই শব্দটি বো�া জ্ব�, কাপ্শ এই উপস�্তগুপ্ল বুপ্ঝলয় োলক

টিকাদান কাকুপ্শ ো�ন ইলঞ্জকশন মদওয়া মবাঝালত

সপু্প্তকাল বা 
ইনপ্কউলবশন প্পপ্�য়ি

প্বয়া�াে� আলােত িািা জাইলত লাল�লদ োইে
এখালন পপ্�ভাষাটি� সংজ্ঞা মদওয়া িলয়লে (আক্ান্ত িওয়া 
এবং উপস�্ত মদখা মদওয়া� ে্্যবতমী সেয়)

দীঘ্তথিায়ী বোথি্য�ত সেস্যা
আল� লপ্ত আলসলদ প্বয়া�াে অেবা 
বুলতাল� বুলতাল� োল�লদে প্বয়া�াে

প্বলশষ কল� মেসব মলাক দীঘ্তপ্দন ্ল� মকালনা ম�াল� ভু�লেন তালদ� মবাঝালত

সংক্েণ �া�ন (প্বয়া�াে) ম�া� েপ্ড়লয় পড়া মবাঝালত

সংক্ােক প্বয়া�ন �াল�ান মো ায়ালি ম�া� বুঝালত
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প্বপ্বপ্স প্েপ্িয়া অ্যাকশন এবং ট্ান্সললটস্ত উইদাউট বি্ত াস্ত প্েপ্লত ভালব ম�াপ্িঙ্া সংকলট ক্ষপ্তগ্রস্ 
জনসা্া�লণ� কাে মেলক েতােত সংগ্রি ক�া এবং মসগুললা সংকপ্লত ক�া� কাজ ক�লে। এই 
সংপ্ক্ষপ্ত রিপ্তলবদনটি� উলদেশ্য িল প্বপ্ভন্ন প্বভা�গুললালক ম�াপ্িঙ্া এবং আশ্রয়দাতা (বাংলালদশী) 
সম্প্রদালয়� মেলক পাওয়া প্বপ্ভন্ন েতােলত� একটি সংপ্ক্ষপ্ত প্বব�ণ মদওয়া, োলত তা�া জনল�াষ্ঠীগুললা� 
িাপ্িদা এবং পেদি-অপেলদি� প্বষয়টি প্বলবিনা কল� ত্রালণ� কাজ আ�ও ভাললাভালব পপ্�কল্পনা 
এবং বাস্বায়ন ক�লত পাল�।

এই কাজটি� জন্য অে্ত স�ব�াি কল�লে ই.ইউ প্িউে্যাপ্নলটপ্�য়ান এইি এবং ইউলক প্িপাট্তলেন্ট �� 
ইন্টা�ন্যাশনাল মিলভলপলেন্ট।

‘ো জানা জরুপ্�’ সম্পলক্ত  আপনা� মেলকালনা েন্তব্য, রিশ্ন অেবা েতােত, info@cxbfeedback.org 
ঠিকানায় ইলেইল কল� জানালত পাল�ন।

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

বষাংলষা ররষাহিঙ্ষা (বষাংলষা হলহি) ররষাহিঙ্ষা সমষাজে এই শব্দগুজলষা রেভষাজব ব্যবহৃত িয় রস সংক্ষান্ত মন্তব্য এবং অহতহরক্ত হববরণ

ভুল তে্য �লত িলবা�া-িলবা� অেবা প্েসা িলবা�া-িলবা� ভুল বা প্েে্যা তে্য বুঝালত

আইপ্সইউ / প্নপ্বড় 
পপ্�িে্তা মকন্দ্র

ঢাে-্ো-িানাত মবপ্শ মক�েস �ল�লদ 
কাো�া অেবা অপ্ক্সলজন কাো�া

বহুল রিিপ্লত “আইপ্সইউ” শব্দটি মবপ্শ�ভা� ম�াপ্িঙ্া বুঝলত পাল�ন না। 
রিেে অনুবাদটিলত আক্ষপ্�ক অলে্ত প্নপ্বড় পপ্�িে্তা মকন্দ্র মবাঝালনা িলয়লে (ঢাে-্
ো-িানাত মবপ্শ মক�েস �ল�লদ কাো�া)। প্বেতীয় অনুবালদ� অে্ত িললা “অপ্ক্সলজন 
কক্ষ” (িাসপাতালল� মে কলক্ষ শ্াসকলষ্ট� ম�া�ীলদ� জন্য অপ্ক্সলজন ট্যাংলক� ব্যবথিা 
োলক), প্বলশষ কল� মকাপ্ভি-১৯ এ� প্িপ্কৎসায় এটি রিাসপ্ঙ্ক একটি পপ্�ভাষা।

কপ্েউপ্নটি সংক্েণ
সোজত একজলনাতু্ত আল�কজন� 
মিল� প্বয়া�াে �া�ন

অে্তাৎ সোলজ� একজন োনুলষ� কাে মেলক অন্যলদ� আক্ান্ত িওয়া

দবু্তল ম�া� রিপ্তল�া্-
ক্ষেতা োকা োনুষ

�া� প্বয়া�াে রুলকলদ তাকত ব�বাদ জন �ই
‘সংক্েণ বা সংক্ােক ম�াল� আক্ান্ত িওয়া� মবপ্শ ঝুাপ্ক 
�লয়লে এেন ব্যপ্ক্ত’ এ� আক্ষপ্�ক অনুবাদ

কন্ট্যাক্ট মট্প্সং
প্বয়া�াইম্া োইনলশা� ্ালক-্াইক্া 
আইশ’প্শলল মন তুআই মনলন

ম�া�ী কালদ� সংস্পলশ্ত এলসপ্েললা তা প্িপ্নিত ক�া

শুধুমাত্র লিলিত সংস্করণ: https://glossaries.translatorswb.org/bangladesh_text/  সম্পূণ্ণ অলিও সংস্করণ: https://glossaries.translatorswb.org/bangladesh/

ো জানা জরুপ্�-� প�বতমী সংখ্যাগুপ্ললত প্নয়প্েত িালনা�াদকৃত পপ্�ভাষা রিকাশ ক�া িলব।
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