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সতূ্র: ক্যাম্পের মযানুষম্ের বর্ত মযান েষৃ্টিভঙ্গি ও অঙ্ভজ্ঞরযা, ঙ্বম্েষর ককযাঙ্ভড-১৯ সপেম্ক্ত  
রযাম্ের রম্্্র চযাঙ্িেযা কবযাঝযার জন্ ঙ্বঙ্বঙ্স ঙ্মঙ্ডযযা অ্যাকেন এবং ট্যান্সম্েটস্ত উইেযাউট 
বড্ত যাস্ত ক্যাম্পের করযাঙ্িগিযা সম্প্রেযাম্যর ৫ জন পরুুষ, ৪ জন নযারী, ৪ জন ইমযাম এবং ৩ জন 
মযাঙ্ঝর ক�যাম্ন সযাক্যাৎকযার ঙ্নম্যম্ে। সযাক্যাৎকযারগুঙ্ে ১৩ এবং ১৪ জেুযাই কনযযা িম্যঙ্েে।

বষ্তযার আগমম্নর সযাম্্ সযাম্্ 
করযাঙ্িগিযাম্ের কেল্যার ঙ্নম্য 
েঙু্চিন্যা কবম়্ে কগম্ে
ঙ্বস্যাঙ্রর রৃরীয পষৃ্যায

ক�োভিড-১৯ সম্পর�কে  তথ্য 
অরের�র �োরে ক�ৌরঁেরে, 
তরে স�রের �োরে েয়:

ধমমীয ও সম্প্রেযাম্যর 
কনরযাম্ের আম্রযা 
র্্ প্রম্যযাজন

করযাঙ্িগিযা জনসযাধযারণ, ইমযাম এবং মযাঙ্ঝম্ের সযাম্প্রঙ্রক মরযামর ক্ম্ক মম্ন িয কে ক্যাম্পের 
কবঙ্েরভযাগ মযানুষ কম্রযানযাভযাইরযাম্সর ঝঁুঙ্কর ব্যাপযাম্র সম্চরন। আমরযা েযাম্ের সযাক্যাৎকযার ঙ্নম্যঙ্ে 
রযাম্ের সকম্েই ভযাইরযাসটি সপেম্ক্ত  জযাম্নন এবং কবঙ্েরভযাগই ঙ্নম্জম্ের সরুঙ্ক্র রযাখম্র কী করম্র 
িম্ব কস ব্যাপযাম্র সম্চরন। রম্ব অম্নম্কই বম্েম্েন কে রযাম্ের কযাম্ে প্রম্যযাজনীয সব র্্ কনই।

কর�োনোভোই�োস ননর়ে উরবেগ এবং তর্যে� সূত্র

সযাক্যাৎকযাম্র কবঙ্েরভযাগ করযাঙ্িগিযা নযারীপরুুষ এবং ধমমীয ও সম্প্রেযাম্যর কনরযারযা জযাঙ্নম্যম্েন কে রযারযা 
কম্রযানযাভযাইরযাস পঙ্রঙ্থিঙ্র এবং রযাম্ের পঙ্রবযার ও সম্প্রেযাম্যর ওপর রযার প্রভযাব ঙ্নম্য ঙ্চঙ্ন্র। রম্ব বর্ত মযান 
পঙ্রঙ্থিঙ্র সপেম্ক্ত  করযাঙ্িগিযা পরুুষরযা খযাঙ্নকটযা ইঙ্রবযাচক েষৃ্টিভঙ্গি প্রকযাে কম্রম্েন এবং রযাম্ের পঁযাচ জম্নর মম্ধ্ 
চযার জন বম্েম্েন কে ক্যাম্পে কম্রযানযাভযাইরযাম্স আক্যাম্ন্র সংখ্যা কম িওযযায রযারযা খযাঙ্নকটযা আেযাবযােী। রম্ব 
সযাক্যাৎকযাম্র নযারীরযা সকম্েই বম্েম্েন কে কম্রযানযাভযাইরযাস পঙ্রঙ্থিঙ্র ঙ্নম্য রযারযা ভীর।

করযাঙ্িগিযা পরুুষরযা বম্েম্েন কে রযারযা এনঙ্জও, ইন্যারম্নট, চযাম্যর কেযাকযাম্ন আড্যা, করঙ্ডও, েযাউডঙ্পিকযার অ্বযা 
কমগযাম্�যাম্ন ক�যাষণযা ইর্যাঙ্ে ঙ্বঙ্ভন্ন সতূ্র ক্ম্ক র্্ পযাম্ছেন। নযারীম্ের মম্ধ্ ৩ জন বম্েম্েন কে রযারযা রযাম্ের 
কম্রযানযাভযাইরযাম্সর ব্যাপযাম্র র্্ জযানযার করমন কবঙ্ে উপযায কনই এবং রযারযা প্রধযানর েযাউডঙ্পিকযার ও কমগযাম্�যাম্ন 
ক�যাষণযা (রযাম্ের পেম্দের মযাধ্ম) এবং প্রঙ্রম্বেীম্ের কযাে ক্ম্কই এই ব্যাপযাম্র র্্ পযান। কেম্িরু অঙ্ডও বযার্ত যা 
সযাধযারণর এনঙ্জও-র মম্রযা প্রযাঙ্রষ্যাঙ্নক সতূ্র ক্ম্ক কেযযা িয, রযাই করযাঙ্িগিযারযা (এই গম্বষণযা এবং 'েযা জযানযা 
জরুঙ্র'র সংখ্যা ৩৯ ক্ম্ক) অন্যান্ সযাধযারণ সমূ্ত্রর রুেনযায কসই র্্ম্ক আরও সঠিক ও ঙ্বশ্যাসম্েযাগ্ মম্ন 
কম্রন।

সযাক্যাৎকযাম্র কেখযা কগম্ে ইমযাম, মযাঙ্ঝ, পরুুষ ও নযারী সকম্েই ককযাঙ্ভড-১৯ সংক্যান্ মেূ েব্দগুম্েযা ভযাম্েযাভযাম্ব 
বুঝম্র পযাম্রন। কেমন 'ককযাযযাম্রন্যাইন' (mainshore alog gori rakon), 'কসে�-ককযাযযাম্রন্যাইন' (nize baze 
alog oi takon), 'আইম্সযাম্েেন' (coronavirus oile sira gori rakon) এবং 'আইম্সযাম্েেন ককন্দ্র / �্যাঙ্সঙ্েটি' 
(coronavirus oile sira gori rakibar zaga) ইর্যাঙ্ে েম্ব্দর করযাঙ্িগিযা অনুবযাে রযারযা বুঝম্র পযাম্রন।
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মোনুষ তর্যে� জনযে ধমমী়ে এবং 
সম্প্রদোর়ে� ননতোরদ� বেো�স্থ হরছেন

 মযানুষ আমযাম্ক সযাধযারণর কম্রযানযাভযাইরযাম্সর েক্ণ আর 
সংক্মম্ণর ব্যাপযাম্র ঙ্জম্জ্ঞস কম্র।"

– মযাঙ্ঝ, ৪৪-৪৬, ক্যাপে ১

 সযাধযারণর অসথুি িম্েই মযানুষ আমযার কযাম্ে ঙ্বঙ্ভন্ন 
র্্ জযানম্র আম্স। রযারযা কম্রযানযাভযাইরযাম্সর েক্ণ আর ককউ 
আক্যান্ িম্ে কী করম্র িম্ব রযা জযানম্র চযায। আমযার মম্ন িয 
মযানুষজন ভযাইরযাম্সর ব্যাপযারটযাম্ক েম্্ষ্ট গুরুত্ব ঙ্েম্ছে। ভযাইরযাস 
ক্ম্ক কীভযাম্ব রক্যা পযাওযযা েযায রযা ঙ্নম্য রযারযা ঙ্চঙ্ন্র।"

– ইমযাম, ৪০-৪৩, ক্যাপে ১

 আমরযা কম্রযানযাভযাইরযাস সপেম্ক্ত  র্্ ঙ্েই। আমরযা 
মযানুম্ষর জমযাম্যর কেখম্ে অ্বযা মযানুষ মসঙ্জম্ে এম্ে 
র্্ ঙ্েই।"

– মযাঙ্ঝ, ৩৭-৩৯, ক্যাপে ১২

মযাঙ্ঝ এবং ইমযামরযা উম্লেখ কম্রম্েন কে ক্যাম্পের মযানুষ রযাম্ের 
কযাম্ে প্রযাযেই কম্রযানযাভযাইরযাস সংক্যান্ র্্ জযানম্র আসম্েন। 
রযারযা বম্েম্েন কে ঙ্বঙ্ভন্ন গুজব এবং অঙ্নচিযরযার মম্ধ্ মযানুষ 
ঙ্বম্েষর ভযাইরযাস কীভযাম্ব ে়েযায এবং রযার েক্ণ কী রযা জযানম্র 
চযাইম্ে। মযাঙ্ঝ এবং ইমযামরযা জযাঙ্নম্যম্েন কে রযারযা ঙ্বঙ্ভন্ন সতূ্র ক্ম্ক 
র্্ কপম্যম্েন, ঙ্বম্েষর এনঙ্জও এবং ঙ্সআইঙ্স-র কযাম্ে ক্ম্ক। 
রযাম্ের কবঙ্েরভযাগই বম্েম্েন কে রযারযা এম্ের কেযযা ঙ্নম্ে্তেনযা কমম্ন 
ঙ্নম্যম্েন এবং কসই র্্ কঙ্মউঙ্নটির মযানুষম্ক জযাঙ্নম্যম্েন। েঙ্েও 
একজন মযাঙ্ঝ সযাক্যাৎকযাম্র বম্েম্েন কে ঙ্রঙ্ন ঙ্বশ্যাস কম্রন নযা কে 
ক্যাম্পে ককউ ককযাঙ্ভড-১৯ এ আক্যান্ িম্যম্ে এবং স্যাথি্ কসক্টম্রর 
অন্রম প্রধযান এনঙ্জও-র কেযযা পরযামে্ত ঙ্নম্যও রযার মম্ন সম্দেি 
রম্যম্ে। একজন ইমযাম এই ভ্যান্ ধযারণযা জযাঙ্নম্যম্েন কে, সম্প্রঙ্র কে 
বৃষ্টি িম্যম্ে রযাম্র ক্যাপে ক্ম্ক ককযাঙ্ভড-১৯ ধুম্য কগম্ে।

 মযানুষ আমযাম্ক মেূর ঙ্জম্জ্ঞস কম্র কে আসম্ে 
কম্রযানযাভযাইরযাস বম্ে সঙ্র্ই ঙ্কেু আম্ে ঙ্কনযা, নযাঙ্ক এটযা 
আমযাম্ের ক্যাম্পে পযাকযাপযাঙ্কভযাম্ব আটম্ক রযাখযার জন্ 
বযাংেযাম্েে সরকযাম্রর একটযা পঙ্রকল্পনযা। ভযাইরযাম্স আক্যান্ 
িম্য এনঙ্জও িযাসপযারযাম্ে কগম্ে মযানুষম্ক কমম্র ক�েযা িম্ব — 
এই ধরম্ণর গুজব ঙ্নম্যও মযানুষ আমযাম্ক প্রশ্ন ঙ্জম্জ্ঞস কম্র।"

– মযাঙ্ঝ, বযস ৩৭-৩৯, ক্যাপে ১২

 আমযার মম্ন িয ক্যাম্পে কম্রযানযাভযাইরযাস কনই কযারণ 
বৃষ্টিম্র ভযাইরযাস ধুম্য চম্ে কগম্ে। আঙ্ম ক্যাম্পের কযাউম্ক 
কম্রযানযাভযাইরযাম্স আক্যান্ িম্র কেঙ্খঙ্ন।"

– ইমযাম, বযস ৫৪-৫৬, ক্যাপে ৩

 আঙ্ম মম্ন কঙ্র কম্রযানযাভযাইরযাম্স সংক্মম্ণর সম্যাবনযা 
এখন কম্ম আসম্ে। ক্যাম্পে ঙ্কেু ঙ্নঙ্চির ককম্সর ক্যা 
শুম্নঙ্েেযাম, ঙ্কন্তু এখন আর কনই।"

– ইমযাম, বযস ৩০-৩৩, ক্যাপে ১

 আমযার মম্ন িয ক্যাম্পে আমরযা কম্রযানযাভযাইরযাস ঙ্নম্য 
করমন ভয পযাঙ্ছে নযা। আঙ্ম ক্যাম্পে কযাউম্কই কম্রযানযাভযাইরযাম্স 
আক্যান্ িম্র কেঙ্খঙ্ন।"

– মযাঙ্ঝ, বযস ৩৭-৩৯, ক্যাপে ৪

কনমউননটি� তর্যে� চোনহদো নমটোরনো� জনযে মোনি ও 
ইমোমরদ� প্রর়েোজনী়ে ত্যে নদ়েো জরুন�

সযাক্যাৎকযার েযারযাম্ের সকম্ে সমযানভযাম্ব উঙ্বিগ্ন নযা িম্েও, রযাম্ের 
সকম্েই ঙ্নম্জম্ের ও কঙ্মউঙ্নটির ওপর কম্রযানযাভযাইরযাম্সর ঝঁুঙ্কর 
ব্যাপযাম্র সম্চরন ঙ্েম্েন। মযাঙ্ঝ ও ইমযামরযা বম্েম্েন কে করযাঙ্িগিযারযা 
ঙ্নযঙ্মরভযাম্ব রযাম্ের কযাম্ে ককযাঙ্ভড-১৯ সপেম্ক্ত  র্্ জযানম্র 
অ্বযা গুজম্বর সর্রযা েযাচযাইম্যর জন্ আসম্েন। রম্ব সব 
কনরযাম্ের ককযাঙ্ভড-১৯ সপেম্ক্ত  পরযামে্ত কেযযার জন্ প্রম্যযাজনীয 
জ্ঞযান ও পিষ্ট ধযারণযা কনই এবং রযাম্ের মম্ধ্ কবঙ্েরভযাগই আম্রযা 
ঙ্নযঙ্মর ও ঙ্বস্যাঙ্রর আপম্ডট কপম্র কচম্যম্েন। কঙ্মউঙ্নটিম্র 
র্্েযারযা ঙ্িম্সম্ব রযাম্ের কেযযা র্্ েযাম্র সগিঙ্রপণূ্ত এবং সঠিক 
িয রযা গুরুত্বপণূ্ত। এই কযাম্জ রযাম্ের সিযাযরযা করযার জন্ মযাঙ্ঝ ও 
ইমযামম্ের কীভযাম্ব কঙ্মউঙ্নটির রম্্্র চযাঙ্িেযা পরূণ করম্বন কসই 
ঙ্নম্ে্তেনযা এবং ককযাঙ্ভড-১৯ পঙ্রঙ্থিঙ্র সপেম্ক্ত  ঙ্নযঙ্মর আপম্ডট 
কেযযা জরুঙ্র।
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ঙ্বঙ্বঙ্স ঙ্মঙ্ডযযা অ্যাকেন এবং ট্যান্সম্েটস্ত উইেযাউট বড্ত যাস্ত ঙ্মঙ্ের ভযাম্ব করযাঙ্িগিযা সংকম্ট ক্ঙ্রগ্রস্ 
জনসযাধযারম্ণর কযাে ক্ম্ক মরযামর সংগ্রি করযা এবং কসগুম্েযা সংকঙ্ের করযার কযাজ করম্ে। এই 
সংঙ্ক্প্ত প্রঙ্রম্বেনটির উম্দেে্ িে ঙ্বঙ্ভন্ন ঙ্বভযাগগুম্েযাম্ক করযাঙ্িগিযা এবং আশ্রযেযারযা (বযাংেযাম্েেী) 
সম্প্রেযাম্যর ক্ম্ক পযাওযযা ঙ্বঙ্ভন্ন মরযামম্রর একটি সংঙ্ক্প্ত ঙ্ববরণ কেওযযা, েযাম্র রযারযা জনম্গযাষ্ঠীগুম্েযার 
চযাঙ্িেযা এবং পেদে-অপেম্দের ঙ্বষযটি ঙ্বম্বচনযা কম্র ত্রযাম্ণর কযাজ আরও ভযাম্েযাভযাম্ব পঙ্রকল্পনযা 
এবং বযাস্বযাযন করম্র পযাম্র।

এই কযাজটির জন্ অ ্্ত সরবরযাি কম্রম্ে ই.ইউ ঙ্িউম্যাঙ্নম্টঙ্রযযান এইড এবং ইউম্ক ঙ্ডপযাট্তম্মন্ �র 
ইন্যারন্যােনযাে কডম্ভেপম্মন্।

‘েযা জযানযা জরুঙ্র’ সপেম্ক্ত  আপনযার কেম্কযাম্নযা মন্ব্, প্রশ্ন অ্বযা মরযামর, info@cxbfeedback.org 
ঠিকযানযায ইম্মইে কম্র জযানযাম্র পযাম্রন।

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

সতূ্র: ২০২০ সযাম্ের এঙ্প্রে ও জনু মযাম্সর মম্ধ্ কসভ ে্ ঙ্চেম্রেন, 
ঙ্ডআরঙ্স এবং ইউএনএইচঙ্সআর করৃ্ত ক ১ই, ১ডঙ্লিউ, ২ই, 
২ডঙ্লিউ, ৩, ৪, ৪ এক্সম্টনেন, ৫, ৬, ৭, ৮ই, ৮ডঙ্লিউ, ১১, ১২, 
১৮, ২০, ২০ এক্সম্টনেন, ২৬, কুরুপযােং করঙ্জস্যাড্ত  ক্যাপে 
এবং নযযাপযা়েযা করঙ্জস্যাড্ত  ক্যাপে ক্ম্ক সংগৃিীর কঙ্মউঙ্নটির 
মরযামর (কবস: ১০,২৬১)। কে উম্বিগগুঙ্ে রুম্ে ধরযা িম্যঙ্েে 
রযা আম্রযা ভযােভযাম্ব বুঝম্র ঙ্বঙ্বঙ্স ঙ্মঙ্ডযযা অ্যাকেন ঙ্বঙ্ভন্ন 
ক্যাম্পের মযানুষম্ের সযাম্্ ক্যা বম্েম্ে। গর েইু সপ্তযাম্ি 
কটঙ্েম্�যাম্ন সযারটি সযাক্যাৎকযার কনযযা িম্যম্ে: করযাঙ্িগিযা 
পরুুষম্ের সযাম্্ ঙ্রনটি এবং নযারীম্ের সযাম্্ চযারটি।

েরকেোর আগমরের সোরথ সোরথ করোভিঙ্োরের 
কেল্োর ভেরয় েভুচিন্ো কের়ে কগরে

করযাঙ্িগিযারযা গর ২-৩ মযাম্স মেূর কযাগজপত্র সপেম্ক্ত  উম্বিগ প্রকযাে 
কম্রম্েন, রম্ব সম্প্রঙ্র রযারযা কেল্যাম্রর ব্যাপযাম্র আেংকযাও 
জযাঙ্নম্যম্েন।

গর ২-৩ মযাস ধম্র করযাঙ্িগিযারযা বেম্েন কে রযাম্ের কেল্যার ঙ্নম্য 
প্রচুর সমস্যার সম্ুখীন িম্র িম্ছে। সম্প্রেযাম্যর মরযামম্র কেখযা কগম্ে 
মযানুষ কেল্যার ও কেল্যার ঙ্নম্তযাম্ণর সযামগ্রী ঙ্নম্য ঙ্বঙ্ভন্ন ধরম্নর 
উম্বিম্গর ব্যাপযাম্র জযাঙ্নম্যম্েন। অম্নম্ক বম্েম্েন কে ভূঙ্মধ্বম্স 
রযাম্ের কেল্যাম্রর কেযযাে ও েযাে ক্ঙ্রগ্রস্ িম্যম্ে এবং রযারযা রযাম্ের 
কেল্যার থিযানযান্ম্রর জন্ সিযাযরযা কচম্যম্েন। ঙ্কেু মযানুষ বম্েম্েন 
কে রযাম্ের কেল্যার আংঙ্েকভযাম্ব ক্ঙ্রগ্রস্ িম্যম্ে এবং কমরযামম্রর 
জন্ কেল্যার কমরযামম্রর ঙ্কট, বঁযাে এবং/অ্বযা কররপে প্রম্যযাজন। 

কঙ্মউঙ্নটির মরযামম্রর কডটযায আরও কেখযা কগম্ে কে ৮ই, ৮ডঙ্লিউ 
এবং ১২ নম্বর ক্যাম্পের বযাঙ্সদেযাম্ের কেল্যার ঙ্নম্য উম্বিগ অন্ম্ের 
রুেনযায কবঙ্ে।

সমম্যর সযাম্্ সযাম্্ কযাগজপত্র এবং কেল্যার ঙ্নম্য উম্বিগ
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কটঙ্েম্�যাম্ন কেযযা সযাক্যাৎকযাম্র করযাঙ্িগিযা পরুুষ ও নযারী, উভযই 
কেল্যার ঙ্নম্য সমস্যার ক্যা জযাঙ্নম্যম্েন। রযারযা বম্েম্েন কে বষ্তযায 
রযাম্ের কেল্যাম্রর অবথিযা আরও খযারযাপ িম্য কগম্ে। অম্নম্কই 
বম্েম্েন কে আম্গ ক্ম্কই কররপে ও বঁযাে নষ্ট িম্য েযাওযযার �ম্ে 
অ্বযা কেল্যাম্রর চযারপযাম্ের ঢযাম্ের মযাটি ক্ম্য েযাওযযার কযারম্ণ 
কেল্যাম্রর অবথিযা খযারযাপ ঙ্েে, আর এখন বৃষ্টির পযাঙ্ন কেল্যাম্রর 
ঙ্ভরম্র ঢুম্ক েযাওযযায রযাম্ের কসখযাম্ন ্যাকযা কষ্টকর িম্য উম্েম্ে।

 বৃষ্টি িম্ে আমযাম্ের �ম্রর মম্ধ্ পযাঙ্ন পম়্ে। কেল্যার েযা 
ঙ্েম্য তরঙ্র রযা সব পরুম্নযা িম্য কগম্ে, কররপে ঙ্েঁম়্ে কগম্ে আর 
�ণু ধম্র বঁযাে নষ্ট িম্য কগম্ে। রযাই এখযাম্ন ্যাকযা কঠিন িম্য 
উম্েম্ে। অম্নক সময আমযাম্ের প্রঙ্রম্বেীর বযাঙ়্েম্র আশ্রয 
ঙ্নম্র িয।”

– নযারী, ক্যাপে ১ই, উঙ্খযযা

রযারযা আম্রযা বম্েম্েন কে, অম্নক ঙ্েন িম্য কগম্ে রযারযা কেল্যাম্রর 
ককযানও উপকরণ পযানঙ্ন। রযারযা উম্লেখ কম্রম্েন কে করৃ্ত পক্, 
কঙ্মউঙ্নটি কস্ছেযাম্সবক বযা মযাঙ্ঝম্েরম্ক কেল্যাম্রর জন্ নরুন 
উপকরম্ণর ব্যাপযাম্র জযাঙ্নম্যম্েন, রম্ব কম্রযানযাভযাইরযাস পঙ্রঙ্থিঙ্রর 
কযারম্ণ সমস্যার সমযাধযান িম্র অম্নক কেরী িম্ছে।

 কম্যকজন কস্ছেযাম্সবক আমযার সমস্যা জযানযার জন্ 
আমযার �ম্র এম্সঙ্েে। আঙ্ম রযাম্ক আমযার সমস্যা বম্েঙ্েেযাম 
আর কস কসগুম্েযা ঙ্েম্খ ঙ্নম্যঙ্েে। রযারপম্র অম্নক সময পযার 
িম্য কগম্ে ঙ্কন্তু আঙ্ম ককযানও সমযাধযান পযাইঙ্ন।”

– পরুুষ, ক্যাপে ২৭ (জযাঙ্েমরুযা), কটকনযা�

এেযা়েযাও পরুুষরযা কেল্যার ঙ্কম্টর উপকরণ ঙ্নম্যও উম্বিগ প্রকযাে 
কম্রম্েন। রযারযা বম্েম্েন রযারযা ৪০-৬০টি কেযাট বঁযাে, ২-৩টি ব়ে বঁযাে 
এবং ২টি কররপে কপম্যম্েন, ঙ্কন্তু রযাম্ের মম্র কেল্যার কমরযামম্রর 
জন্ রযা েম্্ষ্ট নয। রযারযা জযাঙ্নম্যম্েন কে রযাম্ের কেল্যার ঠিকভযাম্ব 
কমরযামম্রর জন্ ৭-৮টি ব়ে বঁযাে, আম্রযা কবঙ্ে কেযাট বঁযাম্ের টুকম্রযা 
এবং ঙ্কেু টযাকযার প্রম্যযাজন।
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