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প্রাপ্ত মতরামতগুল�রা থেলে থেখরা যরায় থয, বিবিন্ন এলেবসি পবিচরাব�ত বিডি্রাে অ্রান্ড থিসপসি থমেরাবিেম 
(বসএিআিএম) এি মরাধ্লম উচ্চ ঝঁুবেলত েরােরা ি্বতি (EVI) িরা তরাি পবি িরালিি সেস্িরা তরালেি উলবেগগুল�রা 
তুল� ধলিলেি িরা িরাড়বত সহরায়তরাি েি্ অিুলিরাধ েলিলেি। এ ধিলিি উলবেলগি সংখ্রা তু�িরাম�ূে েম হল�ও 
গত িেি এটি থিলড়লে এিং বিলেষ েলি ে্রাম্প ৮ ই থত এ ধিলিি উলবেগ িৃবধি থপলয়লে। এেরাড়রা থেরাবিড-১৯ 
মহরামরাবিি েরািলে তরালেি েলুিভ রাগ থিলড়লে, যরা সরামলিি মরাসগুল�রালত আিও খরািরাপ হলত পরালি।

তরািরা থেল্রাি, স্রাস্্লসিরা, খরাে্ এিং সিুক্রা সহ বিবিন্ন বিষলয় উলবেগ প্েরাে েলিলেি।

সতূ্র: েবমউবিটি বিডি্রাে অ্রান্ড থিসপসি থমেরাবিেম (বসএিআিএম) এিং 
ব�লসবিং গ্রুলপি আল�রাচিরাি মরাধ্লম বিবিন্ন এলেবসি িরািরা সমলয় থিরাবহঙ্রা 
েিলগরাষ্ঠী ও থহরাস্ট েবমউবিটিি েরাে থেলে থয মতরামতগুল�রা সংগ্রহ েিলে, ২০১৮ 
এি েরািুয়রাবি থেলেই বিবিবস বমবডয়রা অ্রােেি থস মতরামতগুল�রা সমন্বয় েলি 
আসলে। তলি গত বতি িেি ধলি সংগৃবহত এই মতরামতগুল�রাি মলধ্ উচ্চ ঝঁুবেলত 
আলেি এমি মরািুষলেি (extremely vulnerable individuals িরা EVI), উলবেগ 
সম্পবেভ ত মতরামত১ বে� ১ েতরাংলেিও েম। ম�ূত িয়স্ক িরা িৃধি ি্বতি, গিভ িতী, 
বিধিরা িরািী, এবতম, প্বতিন্ী ি্বতি এিং িরািী িরা বেশু প্ধরাি পবিিরািগুল�রাই EVI 
িরা উচ্চ ঝঁুবেলত আলেি এমি থগরাষ্ঠী বহলসলি বিলিবচত হি। এই েল�ি অন্তি্ভ তি 
মরািুষলেি উলবেগগুল�রা আিও িরাল�রািরালি থিরাঝরাি েি্ বিবিবস বমবডয়রা অ্রােেি 
গত ২১ থেলে ২৬ এবপ্�, ২০২১ এি মলধ্ থমরাট িয়টি থটব�লিরাি সরাক্রাৎেরাি গ্রহে 
েলি। থটব�লিরাি সরাক্রাৎেরালি অংেগ্রহেেরািীলেি মলধ্ যরাি চরািেি িরািী (িয়স 
২০-৬০) এিং পঁরাচেি পরুুষ (িয়স ১৮-৬০) বেল�ি এিং এলেি মলধ্ িয়স্ক ি্বতি, 
পবিিরাি থেলে বিবছিন্ন িরা এেরা েরােরা বেশু এিং িরািী প্ধরাি পবিিরালিি সেস্িরা 
অন্তিুভ তি বেল�ি।

১  ২,১৭,১৪৯টি মন্তলি্ি (েবমউবিটি বিডি্রাে থডটরা) মলধ্ ০.৭% (১,৪২৮টি থেস)

িবগত িতন বছের উ� ঝঁুিকেত থাকা বয্ি�র সােপাটর্ সং�া� মতামেতর অনুপাত 
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২০২১ সাল (জানু-মাচর্ )২০২০ সাল২০১৯ সাল

০.৭%
০.৬%

১.০%দ্রষ্টি্: থগ� ে’িেলি ম�ূত ে্রাম্প ৫, ৮ ই, ১১, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৬ 
থেলে উচ্চ ঝঁুবেলত আলে এমি মরািুষ িরা ইবিআই সম্পবেভ ত উলবেগগুল�রা 
উলে এলসলে। এেরাড়রা মরালঝ মরালঝ অি্রাি্ ে্রাম্প থেলেও এ ধিলিি 
বেেু উলবেলগি েেরা থেরািরা থগলে। এি মলধ্ ২০২১ সরাল� সিলচলয় থিবে 
উলবেগ উত্রাবপত হলয়লে ে্রাম্প ৮ ই থেলে। এ থপ্ক্রাপলট ে্রাম্প ৮ ই এি 
অংেগ্রহেেরািীলেি সরাক্রাৎেরাি বিলত পরািল�ই সিলচলয় িরাল�রা হলতরা। বেন্তু 
সরাম্প্রবতে অবনিেরালডেি েরািলে ততবি হওয়রা িরািরা চ্রাল�লজেি েরািলে এই 
গলিষেরায় অংে থিওয়রা ি্বতিলেিলে ে্রাম্প ১৪ থেলে বিিভরাবচত েিরা হলয়লে।
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থিরাবহঙ্রা েবমউবিটিলত যরািরা 
উচ্চ ঝঁুবেলত আলেি এমি 
ি্বতিলেি উলবেগ



শেল্টার সম্পর ক্ি ত উদ্বেগ

েবমউবিটি বিডি্রাে ডরাটরা এিং থিরাি 
সরাক্রাৎেরাি, এই উিয় মরাধ্লমই উচ্চ 
ঝঁুবেপেূভ ি্বতিিরা (ইবিআই) িল�লেি 
থয সরাম্প্রবতে মরাসগুল�রালত তরালেি 
থেল্রালিি অিস্রাি আিও অিিবত 

ঘলটলে এিং এলেি থেউ থেউ তরালেি থেল্রািটি এে িেলিিও 
থিবে সময় ধলি খরািরাপ অিস্রায় িলয়লে িল� েরাবিলয়লেি। থিরাি 
সরাক্রাৎেরালি অংে থিওয়রা ি্বতিিরা িল�লেি, তরালেি থেল্রালিি ম�ূ 
উপেিে, থযমি – িঁরাে এিং বত্রপ� ঝড়, িৃষ্টিি পরােরাপরাবে পলুিরালিরা 
হলয় যরাওয়রাি েরািলে েীেভ আেরাি ধরািে েলিলে। তরাই িষভরা থমৌসমু 
ঘবিলয় আসরায় তরািরা তরালেি থেল্রালিি িবিষ্ত বিলয় বচবন্তত।

 সিভলেষ ঝড় এিং িরািী িৃষ্টিপরালত থেল্রালিি েরাউবি 
উলড় বগলয়বে� এিং থমলঝ থিলঙ্ পলড়বে� ... যরাি েরািলে 
ঘলিি থেয়রা�টিও বেি বেি আিও ক্বতগ্রস্ত হলছি।"

– থিরাবহঙ্রা িরািী (৫০)

েবমউবিটি বিডি্রাে থেলে েরািরা থগলে, ইবিআই এিং তরালেি 
পবিিরালিি সেস্িরা েম থিবে গত ১ থেলে ৩ িেি ধলি থেল্রাি 
বেট পরালছিি িরা। ‘যরা েরািরা েরুবি’ (থহরায়রাট ম্রাটরাসভ) এি পিূভিততী 
সংস্কিেগুল�রালত এই উলবেলগি বিষয়টি, বিলেষ েলি অস্রায়ী 
থেল্রালি িসিরাসিত অসংখ্ থিরাবহঙ্রালেি উলবেলগি েেরা তুল� ধিরা 
হলয়বে�। সরাক্রাৎেরালি থিবেিিরাগ অংেগ্রহেেরািীই িল�বেল�ি থয 
তরািরা যখি এখরালি এলসলেি শুধু থস সময়ই এেটি থেল্রাি বেট 
থপলয়বেল�ি এিং থসই থেলে এখি পযভন্ত অবতবিতি আি থেরালিরা 
থেল্রাি সরামগ্রী তরািরা পরািবি। তরািরা িল�লেি বিষয়টি বিলয় মরাবঝ, 
ে্রাম্প ইি চরােভ (বসআইবস), তে্ থেন্দ্র এিং সরাইট ম্রালিেলমন্ট 
অবিস েতৃভ পলক্ি েরালে বিয়বমতিরালি অবিলযরাগ েরািরাল�ও 
থেরালিরা েরাে হয়বি। এমিবে এ বিষলয় এিবেওগুল�রা সরাহরায্ 
েিরাি থচষ্টরা েলিলে িল�ও তরািরা উললেখ েলিি। এি মলধ্ এেেি 
অংেগ্রহেেরািীি ধরািেরা, থেল্রাি সম্পলেভ  অবিলযরাগ েলিলে এমি 
প্বত ১০টি পবিিরালিি মলধ্ িড়লেরাি েটুি পবিিরাি হয়লতরা থেল্রাি 
বেট থপলত পরালি। এসি থক্লত্র এিবেওগুল�রাও যখি সরাহরায্ েিলত 
পরালি িরা, তখি পবিিরািগুল�রা বিলেিরাই টরােরা ধরাি েলি তরালেি 
থেল্রাি থমিরামলতি থচষ্টরা েলি েরালে। আিরাি এিবেওগুল�রা থেলে 
তরালেি থেল্রালিি খরািরাপ অিস্রা পবিেেভি েিরাি পলিও পিিততী 
সমলয় থেরালিরা সহরায়তরা প্েরাি িরা েিরাি মলতরা উেরাহিেও েলয়েেি 
বেলয়লেি। এমিবে েখিও েখিও মরািুষেি এিবেও’ি েমতীলেি 
েরালে তরালেি থেল্রাি থমিরামলতি প্লয়রােিীয়তরাি েেরা থিরাঝরালত 
স্ককু � িরা মসবেলেও থেলেলেি।

রির্ৎসটা শসবটা সম্পর ক্ি ত উদ্বেগ

উচ্চ ঝঁুবেপেূভ ি্বতিলেি (ইবিআই) অি্তম 
প্ধরাি আলিেটি উলবেগ হল�রা বচবেৎসরা 
থসিরা। অংেগ্রহেেরািীলেি প্রায় সেল�ই 
িল�লেি থয তরািরা ে্রালম্পি থমবডলে� 
থসন্টরািগুল�রা থেলে সঠিে বচবেৎসরা থসিরা 
পরািবি। তরািরা েরাবিলয়লেি, স্রাস্্লেলন্দ্রি 
ডরাতিরািলেি স্রাস্্ সমস্রা সম্পলেভ  েরািরালিরাি 
পি তরালেি অবধেরাংে অবিলযরালগি থক্লত্রই 
এেই ওষধু (িরাপরা) খরাওয়রাি পিরামেভ থেওয়রা 
হলয়লে। বিলেষ েলি মহরামরাবিি েরািলে এই 
উলবেগটি আিও থিলড়লে।

থিরাি সরাক্রাৎেরালি পরুুষ ও িরািী উিলয়ই িল�লেি থয মহরামরাবিি 
সময়টিলত তরালেি েি্ হরাসপরাতরাল� যরাওয়রা েঠিি হলয় পলড়লে। 
এমিবে থচষ্টরা েলি থেরালিরা এেটি বচবেৎসরা থেলন্দ্র থযলত পরািল�ও 
তরালেি মলি হলয়লে, সবুিধরালিরাগী বহলসলি তরাব�েরািুতি হওয়রাি 
পলিও থসখরাি থেলে তরািরা প্লয়রােিীয় ওষধু িরা বচবেৎসরা থসিরা 
পরালছিি িরা। এেরাড়রা থেরাবিড-১৯ এি েরািলে স্রাস্্ থসিরােমতীিরা 
আলগি মলতরা িরাবড় িরাবড় থযলয় থসিরা থেওয়রাি পবিমরাে েবমলয় 
থেওয়রায় প্লয়রােিীয় বচবেৎসরা থসিরা িরা পরাওয়রাি ধরািেরাটি আিও 
িধিম�ূ হলয়লে।

বময়রািমরালি স্রামী হরািরালিরা এেেি িরািী অংেগ্রহেেরািী েরািরাি, 
পরাহরাড়ী অঞ্চল� েরালেি িল� তরাি পলক্ বচবেৎসরা থেলন্দ্র যরাওয়রাটরা 
থিে েষ্টেি। তলি এেরা এেরা যরাওয়রাটরা েষ্টেি হল�ও বতবি 
স্রাস্্লেলন্দ্র বগলয়বেল�ি এিং থসখরালি েীঘভ সময় অলপক্রাি পিও 
থেরালিরা বচবেৎসরা িরা পরাওয়রাি হতরােরা বিলয় ঘলি বিলিলেি। যবেও 
বিষয়টি বিলয় বতবি েরািও েরালে অবিলযরাগ েলিি বি। েরািে বতবি 
চরাি িরা বচবেৎসেিরা তরাি উপি িরাগরাবন্বত হি।

 আবম অলিেটরা সময় থহঁলট তরািপি হরাসপরাতরাল� 
থপৌঁলেবে�রাম এিং থসখরালি আমরালে বতি থেলে চরাি ঘণ্রািও 
থিবে সময় ধলি অলপক্রা েিলত হলয়বে�। বেন্তু ডরাতিরািিরা 
আমরালে বচবেৎসরা থেিবি, এমিবে তরালেি সরামলি থেঁলেও 
আবম থেলিরা ি� পরাইবি। পলি আবম বিলি এলসবে।”

– িরািী প্ধরাি পবিিরালিি থিরাবহঙ্রা িরািী (৫০)

অি্রাি্ অংেগ্রহেেরািীিরা েরাবিলয়লেি, তরািরা িহুিরাি বচবেৎসরা থসিরা 
পরাওয়রাি বিষলয় বসআইবস, মরাবঝ এিং সরাইট ম্রালিেলমলন্টি েরালে 
অবিলযরাগ েিল�ও থেরালিরা েরাে হয়বি। এলেি মলধ্ এেেি পরুুষ 
অংেগ্রহেেরািী েরািরাি, বতবি বসআইবস অবিলস অবিলযরাগ েিরাি 
পি তরালে বচবেৎসরাি েি্ ে্রালম্পি িরাইলি যরাওয়রাি পিরামেভ থেওয়রা 
হলয়বে�। পলি বতবি টরােরা ধরাি েলি বচবেৎসরাি েি্ চট্টগ্ররালম যরাি। 
মরািুষেি িল�লেি, তরালেি থিবেিিরালগিই থেরালিরা চরােবি িরা েরােরায় 
ে্রালম্পি িরাইলি বচবেৎসরা েিরাটরা তরালেি েি্ খিু েঠিি। বিলেষ 
েলি থয িরািীিরা স্রামী হরাবিলয়লেি িরা যরালেি পবিিরালি উপরােভি েিরাি 
মলতরা থেরালিরা সেস্ থিই তরালেি েি্ এটি আিও েঠিি।

 আবম বসআইবস অবিলস বগলয়বে�রাম এিং তরািরা 
আমরালে উন্নত বচবেৎসরা থপলত িরাইলি থযলত িল�বেল�ি। পলি 
আবম অি্ এেেলিি েরাে থেলে টরােরা ধরাি েলি েয় মরাস পি 
চট্টগ্ররালম বগলয়বে�রাম।”

– থিরাবহঙ্রা পরুুষ (৫১)

খাবার সম্পর ক্ি ত উদ্বেগ

েবমউবিটি বিডি্রালেি মরাধ্লম 
উত্রাবপত উলবেগগুল�রাি মলধ্ খরাে্ 
সংগ্রলহি েি্ প্লয়রােিীয় সহলযরাবগতরাি 
বিষয়টিও বে�। অি্বেলে থটব�লিরাি 
সরাক্রাৎেরালি অংে থিওয়রা ি্বতিিরা খরাে্ 
সংেলটি বিষয়টি উললেখ েলিি। তরািরা 
েরািরাি, আলগ তরালেি পযভরাপ্ত পবিমরাে 

খরািরাি সিিিরাহ েিরা হল�ও িতভ মরালি (এে িেলিিও থিবে সময় 
ধলি) পবিিরািলে খরাওয়রালিরাি মলতরা যলেষ্ট পবিমরাে খরািরাি থেওয়রা 
হয়িরা। অংেগ্রহেেরািীিরা িল�লেি, িরালত বিিরাপত্রা বিবচিত েিরাি 
েি্ এেেি তিেপ্হিীলে টরােরা থেওয়রা (অবনিেরালডেি ঘটিরাি 
পি থেলে), থেল্রাি বেট থেিরা এিং ে্রালম্পি িরাইলি বচবেৎসরা 
থিওয়রাি মলতরা বিবিন্ন খিচ থমটরালত তরালেিলে খরািরালিি বেেু 
অংে বিবরি েিলত হয়। অি্বেলে তরালেি থিবেিিরালগিই চরােবি 
িরা েরােরায় পবিিরালিি সেস্লেি েি্ তরািরা অবতবিতি খরািরািও 
বেিলত পরালিি িরা। সলিভরাপবি সে� অংেগ্রহেেরািীিরাই িল�লেি থয 
মহরামরাবিি সময়টিলত এিবেওগুল�রা পযভরাপ্ত খরািরাি সিিিরাহ েিলে 
িরা। অংেগ্রহেেরািীলেি মলধ্ এেরা েরালে এমি বেশু ও িরািী প্ধরাি 
পবিিরালিি িরািীিরা েরািরাি, পবিিরালিি েরািও থেরালিরা আয় িরা েরােরায় 
তরািরা মরাে িরা মরাংস বেিলত পরালিি িরা। এমিবে মহরামরাবিি সময়টিলত 
মরািুষ ইিতরাি (সন্্রায় থিরােরা িরাঙরা) এিং থসহবিি (থিরালিি বেলে 
থিরােরা শুরু েিরা) েি্ও পযভরাপ্ত খরািরাি পরািবি।
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 আলগ আবম আমরাি পবিিরালিি চরাি েলিি েি্ ১২ 
থেবে েলি চরা� থপতরাম এিং আমিরা সেল�ই প্রায় সমপবিমরাে 
িরাত থখতরাম। তলি এখি চরাল�ি পবিমরাে েলম থগলে। আি 
এেি্ প্বত মরালসই আমরালে অি্ েরািও েরাে থেলে সরাত 
থেবে চরা� ধরাি বিলত হয়।”

– থিরাবহঙ্রা িরািী (৫৫)

আগুন সম্পর ক্ি ত উদ্বেগ

সরাম্প্রবতে অবনিেরালডেি পলি সরাক্রাৎেরালি অংে 
থিওয়রা ি্বতি, বিলেষত িরািীলেি মলধ্ অি্তম 
প্ধরাি উলবেগ বে� আগুলিি িয়রািহতরা বিলয়। 
তরািরা গুেি শুলিবেল�ি থয, মরািুষেি িরাবে 
ইছিরােৃতিরালি ঘি-িরাবড়লত আগুি �রাবগলয় 

বেলছি। এেেি পরুুষ অংেগ্রহেেরািী েরািরাি, অবনিসংলযরাগ 
এড়রালত িরাবড় পরাহরাড়রা থেওয়রাি েি্ প্হিী িরাখলত প্বতটি পবিিরালিি 
২০০ টরােরািও থিবে প্লয়রােি হয়। আি িরািী প্ধরাি থযসি পবিিরালি 
উপরােভিেরািী থেরালিরা সেস্ থিই তরালেি েি্ এটি িরাড়বত চরাপ ততবি 
েলিলে।

সমস্টার সমটাধটান সম্পর ক্ি ত উদ্বেগ

অংেগ্রহেেরািীিরা েরাবিলয়লেি সমস্রা 
সমরাধরালিি েি্ তরািরা মরাবঝ, বসআইবস 
অবিস, সরাইট ম্রালিেলমন্ট িরা বিবিন্ন 
সংস্রা এিং তে্লেলন্দ্রি মলতরা বিবিন্ন স্রালি 
যরাি।

অংেগ্রহেেরািীলেি মলধ্ িরািী ও পুরুষ উিয়ই েরাবিলয়লেি থয 
মরাবঝিরা তরালেি সমস্রা ও অবিলযরাগলে সলিভরাচ্চ অগ্ররাবধেরাি বহসরালি 
বিলিচিরা েলিি িরা এিং থিবেিিরাগ থক্লত্রই তরািরা থেরালিরা সরাহরায্ 
েলিি িরা। এমিবে িরািরা ধিলিি থসিরা প্েরািেরািী এিং বসআইবস 
অবিলস থযরাগরালযরাগ েিল�ও এেই ি্রাপরাি ঘলট। 

তরািরা েীিরালি তরালেি সমস্রাগুল�রা েবমলয় আিলত পরালিি িরা 
সমরাধরালিি বিষয়টি বিবচিত েিলত পরালিি থস সম্পলেভ  েরািলত 

* https://www.who.int/countries/bgd/ [accessed on 11 May 2021]
** https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/bangladesh/bangladesh---rohingya-crisis---pdf-reports/sitreps/2021/who-cox-s-bazar-situation-report-8.pdf?sfvrsn=dd3a85b0_9
*** ibid
**** https://covid19.who.int/table [accessed on 11 May 2021]

চরাইল� এেেি অংেগ্রহেেরািী থিরাবহঙ্রা েবমউবিটিি মরািুষলেি 
বিলয় এেটি েবমটি গেলিি পিরামেভ থেি। এই েবমটি এিবেও 
িরা সংস্রাগুল�রাি েরালে তরালেি উলবেগগুল�রা তুল� ধিলি, যরািরা 
পিিততীলত এই বিষয়টিলে বসআইবসি িরা সরাইট ম্রালিেলমলন্টি 
েরালে বিলয় যরালি।

থটব�লিরাি সরাক্রাৎেরালি অংে থিওয়রা অবধেরাংে মরািুষই 
েরাবিলয়লেি থয বিবিন্ন েরায়গরায় তরালেি উলবেগ িহুিরাি উত্রাপি 
েলিও থেরালিরা �রাি হয়বি িল� তরািরা এখি মতরামত িরা অবিলযরালগি 
েেরা আি েরাউলে েরািরাি িরা। িিং তরািরা বিলেিরাই বিলেলেি 
সমস্রাগুল�রাি সমরাধরাি েিরাি থচষ্টরা েলিি এিং/অেিরা পবিবস্বতি 
সরালে মরাবিলয় থিওয়রাি থচষ্টরা েলিি। তলি বেেু অংেগ্রহেেরািী 
এমিটরাও েরাবিলয়লেি থয থেরােরায় এিং েীিরালি মতরামত িরা 
অবিলযরাগ েরািরালত হয় তরািরা থসটি েরালিি িরা।

 িরাি িরাি অবিলযরাগ েিরাি পলিও তরািরা (বসআইবস, মরাবঝ 
এিং অি্রাি্ সংস্রা) আমরালেি থেরালিরা বেেু থেয়বি িরা থেরালিরা 
সমরাধরাি েলিবি। তরাই এখি বিলেলেি সমস্রাগুল�রাি আমিরা 
বিলেিরাই সমরাধরাি েিরাি থচষ্টরা েিবে এিং সমরাধরাি েিলত িরা 
পরািল� সমস্রাি সরালে মরাবিলয় থিওয়রাি থচষ্টরা েিবে। এি িরাইলি 
আমিরা আি েী-ই িরা েিলত পরাবি।”

– থিরাবহঙ্রা পরুুষ (৫১)

গুজব, উদ্বেগ এবং প্রশ্ন

২০২১ সরাল�ি থিব্রুয়রাবি এিং মরাচভ  মরালস মরািবিে সহরায়তরা থেওয়রা 
সংস্রাগুল�রা থিরাবহঙ্রা েবমউবিটিি মরািষুলেি েরাে থেলে থেরাবিড-
১৯ সম্পবেভ ত গুেি ও প্শ্ন সংগ্রহ েলিবে�। েবমউবিলেেি উইে 
েবমউবিটিে (বসডবলিউবস) ওয়রাবেভ ং গ্রুলপি পক্ থেলে পবিচরাব�ত 
গুেি পযভরাল�রাচিরা েরাযভরিলমি অংে বহলসলি বিবিবস বমবডয়রা 
অ্রােেিলে এগুল�রা সিিিরাহ েিরা হলয়বে�। এই গুেি এিং 
সচিরাচি থয প্শ্নগুল�রা েিরা হয় থসগুল�রাি েেরা মরােরায় থিলখ ওয়রার্ভ  
থহ�ে অগভরািরাইলেেি (ডবলিউএইচও) প্লয়রােিীয় তে্ থেয় যরা 
থযরাগরালযরাগ উপেিে ততবিি সময় এিং থিরাবহঙ্রা েবমউবিটিি সরালে 
আল�রাচিরাি সময় মরািবিে সহরায়তরা থেওয়রা সংস্রাগুল�রা থসগুল�রা 
ি্িহরাি েিলত পরালি।

 µ “ক�োভিড-১৯ এর অভতিত্ব কেই”

থেরাবিড-১৯ িতুি েলিরািরািরাইিরাস বেরািরা 
সষৃ্ট এেটি থিরাগ। িরাং�রালেলেি সিেরাবি 
সতূ্র অিুযরায়ী ২০২০ সরাল�ি ৮ মরাচভ  থেলে 
২০ থম ২০২১ এি মলধ্ থেলে ৭,৭৩,৫১৩ 
টি থেরাবিড-১৯ থেস েিরাতি েিরা হলয়লে 
এিং এি মলধ্ েমপলক্ ১১,০০০ েি 
মরািুলষি মতুৃ্ হলয়লে।* েক্সিরােরাি 
থে�রায় এেেিরালি ৮,০১৩ টি থেলসি 
েেরা েরািরা থগলে, যরাি মলধ্ ৯৫ েি 
মতুৃ্িিে েলিলেি (থহরাস্ট এিং থিরাবহঙ্রা 
েবমউবিটি বমব�লয়)।** অি্বেলে থিরাবহঙ্রা 
ে্রাম্পগুল�রালত ২৯ এবপ্� ২০২১ পযভন্ত 
৫২৫ েলিি সংরিমে ও ১১ েলিি মতুৃ্ি 
খিি বিবচিত েিরা হলয়লে।***

 µ “ক�োভিড-১৯ মুসলমোেদের আক্োন্ত 
�দর েো।”

থেরাবিড-১৯ এি মলতরা থিরাগগুল�রা থেরালিরা 
ধমভ, থগরাত্র িরা েরাবতলে থিহরাই থেয় িরা। এই 
িরাইিরাসটি অত্ন্ত সংরিরামে এিং ধিী, 
গিীি, িরািী, পরুুষ, বেলেরাি-বেলেরািী, 
রিীড়রা ি্বতিত্ব, চ�বচ্চত্র তরািেরা, বেল্ী এিং 
ধমতীয় থিতরা থেলে শুরু েলি থয থেউই 
সংরিবমত হলত পরালিি। উেরাহিেস্রূপ 
থেরাবিড-১৯ মহরামরাবিলত আরিরান্ত েীষভ 
১০টি মসুব�ম থেলেি মলধ্ িলয়লে তুিস্ক, 
ইল্রালিবেয়রা, িরাং�রালেে, আিগরাবিস্তরাি, 
পরাবেস্তরাি, ইিরাি, ইিরাে, িরাহিরাইি, থসৌবে 
আিি ও েডভ রাি। ২০২১ সরাল�ি ১০ থম 
পযভন্ত, এই থেেগুল�রালত সি বমব�লয় ১৩.৫ 
বমব�য়লিিও থিবে মরািুষ আরিরান্ত হলয়লেি 
এিং ২,৩১,১১৮ েলিিও থিবে মরািুলষি 
মতুৃ্ি খিি পরাওয়রা থগলে।****
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 µ “ক�োভিড-১৯ এর ি্ো�ভসেগুদলো অ�োর্য�র।”

থেরাবিড-১৯ এি ি্রােবসিগুল�রা েীিি িঁরাচরায় এিং সে� েরাবত ও ধলমভি মরািুষলেি 
েি্ই এগুল�রা সমরািিরালি েরাযভেি। এই ি্রােবসিগুল�রা ি্রাপে গলিষেরাি ি� এিং 
ি্িহরালিি অিুলমরােি পরাওয়রাি আলগ এগুল�রাি প্বতটিই পঙু্রািুপঙু্িরালি পিীক্রা েিরা 
হয়। ি্রােবসিগুল�রা সংরিবমত হওয়রা থেলে আমরালেি িক্রা েলি এিং আমিরা যবে 
সংরিবমত হই তলি গুরুতি অসসু্তরা, হরাসপরাতরাল� িবতভ  ও মতুৃ্ প্বতলিরাধ েিলত পরালি। 
ডবলিউএইচও এি মলত, ি্রােবসিগুল�রা থেি� এেেি ি্বতিলেই িক্রা েলি িরা; িিং 
তরাি আলেপরালেি মরািুষলেও িক্রা েলি। েরাযভেি ি্রােবসি েমভসচূী চরা�রালছি এমি 
থেেগুল�রালত সংরিমলেি হরাি উললেখলযরাগ্িরালি হ্রাস থপলয়লে।

 µ “ি্ো�ভসেগুদলো মোরোত্ম� পোর্্য প্রভিভক্যো সৃষ্টি 
�রদি পোদর।”

থেরাবিড-১৯ এি ি্রােবসিগুল�রা খিু বিিরাপে। তলি অি্রাি্ ি্রােবসলিি মলতরা বেেু 
মরািুলষি থক্লত্র হরা�েরা থেলে মরাঝরাবি পরার্ভপ্বতবরিয়রা হলত পরালি, যরা খিু সরামরাি্ এিং 
অল্ সমলয়ি েি্ হয়। ডবলিউএইচও’ি মলত ি্রােবসি গ্রহলেি পি মরািুলষি হরা�েরা 
জ্বি, েঁরাপবুি, ক্রাবন্ত এিং মরােরাি্েরা িরা হরা�েরা ফ্কু  েরাতীয় �ক্ে থেখরা বেলত পরালি। 
তলি এগুল�রা হয়লতরা এে বেলিি মলতরা থেলে চল� যরায়। অি্বেলে েরািও মলধ্ যবে 
ি্রােবসি বিলয় থেরালিরা উলবেগ েরালে তরাহল� ি্রােবসি বিলয়লেি এমি েরািও সরালে েেরা 
ি�রাি পিরামেভ বেলয়লে ডবলিউএইচও।

থিরাবহঙ্রা েবমউবিটিলত যখি টিেরা প্েরাি েিরা হলি, তখি থযলেরালিরা প্লয়রােলি ে� 
েিরাি েি্ তরালেিলে এেটি থিরাি িম্বি থেওয়রা হলি। এেরাড়রা েরািও যবে থেরালিরা 
ধিলিি উলবেগ িরা প্শ্ন েরালে তলি তরািরা এেেি স্রাস্্েমতীি েরালেও িল�রাআপ েিলত 
পরািলিি।

 µ “ি্ো�ভসে কপদলও, আপভে ক�োভিড-১৯ আক্োন্ত 
হদি পোদরে।”

ডবলিউএইচও-ি মলত অবধেরাংে মরািুলষি থক্লত্রই এটি সঠিে িয়। ি্রােবসি থিওয়রাি 
িল� আমরালেি েিীলি অ্রাবন্টিবড ততবি হয়, যরা আমরালেি সিুক্রা থেয়। তলি পলুিরাপবুি 
সিুবক্ত হলত েলতরা সময় �রাগলি তরা ি্বতি বিলেলষ আ�রােরা হলত পরালি এিং িরাইিরাসটি 
আমরালেিলে অসসু্ িরা েিল�ও আমরালেি মরাধ্লম এি সংরিমে হলত পরালি। এেি্ 
টিেরা থিওয়রাি পলিও সংরিমে প্বতলিরালধ প্লয়রােিীয় েরােগুল�রা, থযমি – অি্ 
ি্বতি থেলে েমপলক্ এে বমটরাি েিূত্ব িেরায় িরাখরা, েইু হরাত ঘি ঘি পবিষ্রাি েিরা 
এিং মরাস্ক পবিধরাি েিরা, বিলেষ েলি িধি, িীড়যুতি িরা িরাতরাস চ�রাচল�ি অিুপলযরাগী 
েরায়গরাগুল�রালত মরাস্ক পিরা চরাব�লয় থযলত হলি। বিি� বেেু থক্লত্র থেরালিরা থেরালিরা ি্বতি 
পিুিরায় সংরিবমত হলত পরালিি। তলি এ িেম থক্লত্রও ি্রােবসি গুরুতি অসসু্তরা, 
হরাসপরাতরাল� িবতভ  হওয়রা ও মতুৃ্ প্বতলিরাধ েিলত পরালি।

 µ “িোরদি তিভর হওযো ি্ো�ভসেও �ী ভেরোপে?”

িরািত বিলর্ি অি্তম িৃহৎ ি্রােবসি প্স্তুতেরািী থেে। িরািলত উৎপরাবেত থেরাবিড-১৯ 
ি্রােবসি (িরা অি্ থেরােরাও উৎপরাবেত ি্রােবসি) খিুই বিিরাপে ও েরাযভেি।

িরাং�রালেে সিেরাি অক্সলিরাডভ –অ্রাস্টরালেলিেরাি থেরাবিড-১৯ ি্রােবসিটি ি্িহরাি 
েলিলে, যরা অক্সলিরাডভ  বির্বিে্রা�য় এিং অ্রাস্টরালেলিেরা িরালমি এেটি সংস্রা ততবি 
েলিলে। যবে এটি পরাওয়রা িরা যরায় তলি তরািরা হয়লতরা অি্ থেরালিরা বিমভরাতরা প্বতষ্রালিি 
েরাে থেলে ি্রােবসি আিরাি বসধিরান্ত বিলিি। তলি থযখরািেরাি িরা থয থেলেিই থহরাে িরা 
থেি, সি ি্রােবসিই েলেরাি মরাি বিয়ন্ত্রে এিং আন্তেভরাবতে ও েরাতীয় বিলেষজ্ঞলেি 
বেরািরা যরাচরাই েিরাি পি েিসরাধরািলেি ি্িহরালিি েি্ ততবি েিরা হয়।

 µ “ি্ো�ভসে এি দ্রুি �ীিোদে তিভর হদযদে?”

ডবলিউএইচও এি মলত সরাধরািেত এেটি টিেরা ততবি েিলত েলয়ে িেি সময় থ�লগ 
যরায়। যবেও থেরাবিড-১৯ এি ি্রােবসি অলিে দ্রুততম সমলয় ততবি েিরা হলয়লে, বেন্তু 
িতভ মরালি ি্িহরালিি েি্ অিুলমরাবেত সমস্ত ি্রােবসিই েিগলেি েরালে সহে�ি্ 
হওয়রাি আলগ েরাযভেি এিং বিিরাপে বে িরা তরা বিবচিত েিরাি েি্ পঙু্রািুপঙু্িরালি 
পিীক্রা েিরা হলয়লে।

আপবি যবে থেরালিরা গুেি িরা অি্ 
থেরালিরা বিষয় সম্পলেভ  েরািলত পরালিি, 

তরাহল� বিবিবস বমবডয়রা অ্রােেলিি সরালে 
থযরাগরালযরাগ েরুি, যরালত েলি আমিরা এই 

গুেিগুল�রা থমরােরালি�রা েিরাি েি্ সঠিে 
তে্ সিিিরাহ েিলত পরাবি।

এেি্ েয়রা েলি এই ঠিেরািরায় 
ইলমই� েরুি

cxbfeedback@ 
bd.bbcmediaaction.org
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ে্রালম্প 
িমেরাি 
উেযরাপি

বিলর্ি থেরাটি থেরাটি মসু�মরালিি মলতরা েক্সিরােরালিি �ক্ �ক্ 
মসু�মরািও িমেরাি উেযরাপি েলি। এই িমেরালি তরালেি অবিজ্ঞতরা 
ও চ্রাল�জেগুল�রা সম্পিেএ আিও িরাল�রািরালি থিরাঝরাি েি্, 
টিডবলিউবি সম্প্রেরালয়ি ১৯ েি সেলস্ি সরাক্রাৎেরাি গ্রহে েলি, 
যরালেি প্লত্লেই ইলতরামলধ্ েলয়ে সপ্তরাহ ধলি থিরােরা িরাখলেি। 
তরািরা আিও পষু্টিেি খরািরাি থপলত চরায় এিং েরািলত চরায় থয থিরােরা 
এিং ঈলেি সময় এই সি পষু্টিেি খরািরাি পরাওয়রা থক্লত্র থেরালিরা 
সহরায়তরা িলয়লে বে িরা।

মটানুষ রমজটাদ্নর সময় পরকিটাপ্ত 
পুষ্টি্র খটাবটার শপদ্ত িটান

পলুিরা এে মরাস সলূযভরােয় থেলে সযূভরাস্ত পযভন্ত পরািরাহরাি থেলে বিিত 
েরােল�, থিরােরাি িরাখরাি আলগ ও পলি (থসহবি ও ইিতরালি) পষু্টিেি 
খরাে্ খরাওয়রা েরুবি। সম্প্রেরালয়ি থয ১৯ েি সেলস্ি সরাক্রাৎেরাি 
থিওয়রা হলয়লে তরালেি মলধ্ ১৭ েি িল�লেি থয, থিরােরাি পলূিভ তরািরা 
যলেষ্ট পষু্টিেি খরাে্ থপলতি িরা। সরাক্রাৎেরািেরািেরািীিরা েরািরাি থয, 
পষু্টিেি খরালে্ি মলধ্ িলয়লে গরুি মরাংস, মিুবগি মরাংস, বডম, েধু 
এিং িরািরা িেলমি েরাে সিবে ও ি�ম�ভ থযমি টরাটেরা সিবে, 
তিমেু, আলপ� এিং আঙুি। সরাক্রাৎেরািেরািেরািীলেি মলধ্ 
থতি েি েরাবিলয়লেি থয িমেরালিি সময় তরািরা পষু্টিেি খরািরাি 
খরাওয়রাি সলুযরাগ পরাি বি, অপিবেলে িরাবে েয়েি িল�লেি থয 
তরািরা সীবমত পবিসলি পষু্টিেি খরািরাি খরাওয়রাি সলুযরাগ থপলয়লেি। 
যরালেি সরাক্রাৎেরাি থিওয়রা হলয়লে তরালেি থিবেি িরাগই থসহবিলত 
িরাত, েরােসবজি এিং ডরাল�ি সরালে মরালঝ মলধ্ বডম, শুটবে িরা 
মরাে থখলয়লেি। ইিতরালি তরািরা সরাধরািেত মবুড় ও থেরা�রা থখলয়লেি 
এিং থেউ থেউ িল�ি িস ও টরাটেরা ি� থখলয়লেি। ১৯ েি 
সরাক্রাৎেরািেরািেরািীলেি মলধ্, ১২ েি তরািরা থসহবি ও ইিতরালি থয 
খরািরাি থখলয়লেি তরা বিলয় সন্তুষ্ট িি; বেন্তু িরাবে সরাত েি এ বিলয় 
সন্তুষ্ট।

সম্প্রদটাদ্য়র অদ্নদ্্ শরটাজটা রটাখদ্ত 
সমস্টার মদু্খ পদ়্েদ্েন

১৯ েি সরাক্রাৎেরািেরািেরািীি মলধ্ ১৫ েি িল�লেি থয তরািরা 
তরালেি সরামেভ্ অিুযরায়ী থিরােরা িরাখলত িরাধরাি সম্ুখীি হলয়লেি। 
১২ েলিি থক্লত্র এই েরািেগুল�রাি েরািলে িমেরালিি ম�ূ আচিে 

থিরােরা িরাখরা িরাধরাগ্রস্ত হলয়লে। অবধেরাংেই িল�লেি থয, তরািরা 
সিলচলয় িড় থয িরাধরাি সম্ুখীি হলয়লেি তরা হল�রা খরািরালিি েরাম 
এিং প্লয়রােিীয় খরািরাি প্রাবপ্ত। এেেি েরাবিলয়লেি থয, বতবি 
ইিতরািি েি্ পরাবি েরাড়রা অি্ বেেু থেরাগরাড় েিলত পরালিি 
বি, অপি এেেি েরাবিলয়লেি বতবি ইিতরালি পরাবি এিং থেরা�রা 
থখলয়লেি; অি্বেলে অি্ি্রািরা িল�লেি থয তরািরা থেি�মরাত্র িরাত 
ও ডরা� থেরাগরাড় েিলত থপলিলেি। সরাক্রাৎেরািেরািেরািীলেি মলধ্ 
এেেি িরালে সেল�ই েরাবিলয়লেি থয তরািরা িমেরালিি সময় থযসি 
খরািরাি থখলত চরাি তরা পরাি বি। তরালেি অবধে পবিমরালে টরাটেরা মরাে, 
মরাংস ও ি�মলূ�ি চরাবহেরা বে�।

সরাম্প্রবতে েরািেরালহি েরািলেও সমস্রা সষৃ্টি হলয়লে, পযভরাপ্ত থসরা�রাি 
প্রালি� ও তিেু্ বতে পরাখরা িরা েরােরায় গিলম েষ্ট হলয়লে, বিলেষ 
েলি িরালত। থেরাবিড-১৯ �েডরাউলিি বিবধবিলষলধি েরািলে বেেু 
মরািুষ েরাে হরাবিলয় অবতবিতি আবেভে অসবুিধরাি সম্ুখীি হলয়লেি; 
অপিবেলে সিিিরাহ ি্িস্রায় সমস্রাি েরািলে অি্রাি্িরা খরািরাি 
পরাবি পরাওয়রাি থক্লত্র সমস্রাি মলুখরামবুখ হলয়লেি।

 আিহরাওয়রা খিু গিম েরােরাি েরািলে িরালত আমরালেি 
খিু েষ্ট হলয়লে এিং আমরালেি ঘলি ি্রাি থিই এিং থেরালিরা 
থেরালিরা সময় আমিরা ঠিেমলতরা িরামরাে পড়লত িরা থেরািআি 
বত�রাওয়রাত েিলত পরাবি বি।”

– থিরাবহঙ্রা িরািী, ৩০, ে্রাম্প ৪

 ে্রালম্প খিু গিম। থসখরালি থসরা�রাি প্রালি� িরা তিেু্ বতে 
পরাখরা থিই। বময়রািমরালি িমেরাি মরালস আমিরা সরাধরািেত থযসি 
খরািরাি থপতরাম এখরালি আমিরা থসসি খরািরাি খরাওয়রাি সলুযরাগ 
পরাই িরা।“

– থিরাবহঙ্রা পরুুষ, ে্রাম্প ১ ই

 িমেরালিি শুরু থেলেই আমরাি েরালে খরাওয়রাি েি্ 
যলেষ্ট খরািরাি বে� িরা। আবম ইিতরালি বেেু থখলত পরাবি বি। 
আমরাি েরালে ইিতরাি থেিরাি মলতরা টরােরা থিই। আবম ইিতরালি 
শুধু পরাবি থখলয়বে।”

– থিরাবহঙ্রা িরািী, ২৯, ে্রাম্প ১ডবলিউ।
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বিবিবস বমবডয়রা অ্রােেি এিং ট্রাসিল�টসভ উইেরাউট িডভ রাসভ বমব�ত িরালি থিরাবহঙ্রা সংেলট ক্বতগ্রস্ত 
েিসরাধরািলেি েরাে থেলে মতরামত সংগ্রহ েিরা এিং থসগুল�রা সংেব�ত েিরাি েরাে েিলে। এই 
সংবক্প্ত প্বতলিেিটিি উলদেে্ হ� বিবিন্ন বিিরাগগুল�রালে থিরাবহঙ্রা এিং আশ্রয়েরাতরা (িরাং�রালেেী) 
সম্প্রেরালয়ি থেলে পরাওয়রা বিবিন্ন মতরামলতি এেটি সংবক্প্ত বিিিে থেওয়রা, যরালত তরািরা েিলগরাষ্ঠীগুল�রাি 
চরাবহেরা এিং পে্-অপেল্ি বিষয়টি বিলিচিরা েলি ত্ররালেি েরাে আিও িরাল�রািরালি পবিেল্িরা 
এিং িরাস্তিরায়ি েিলত পরালি।

এই েরােটিি েি্ অেভ সিিিরাহ েলিলে ই.ইউ বহউম্রাবিলটবিয়রাি এইড এিং ইউলে বডপরাটভলমন্ট িি 
ইন্টরািি্রােিরা� থডলি�পলমন্ট।

‘যরা েরািরা েরুবি’ সম্পলেভ  আপিরাি থযলেরালিরা মন্তি্, প্শ্ন অেিরা মতরামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিেরািরায় ইলমই� েলি েরািরালত পরালিি।

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

মটানুষ খটাবটার ও ্টাপ়ে শ্নটার মটাধ্দ্ম ঈদলু 
রিতর উদরটাপদ্নর জন্ আর ক্ি্ সহটায়তটা িটায়

এিবেও, েতৃভ পক্, িরা সম্প্রেরালয়ি থিতরালেি েরাে থেলে িমেরাি 
িরা আসন্ন ঈে উপ�লক্ থেরালিরা প্েরাি সহরায়তরা প্রাবপ্তি েেরা 
থেরালিরা সরাক্রাৎেরািেরািেরািী েরািরাি বি। ১৯ েলিি মলধ্, ১৭ 
েি িল�লেি থয তরািরা িমেরালি থেরালিরা অবতবিতি সহরায়তরা িরা 
সরাহরায্ পরাি বি, অপিবেলে িরাবে েইুেি সরামরাি্ সরাহরায্ প্রাবপ্তি 
েেরা েরাবিলয়লেি; এলেি মলধ্ এেেি বিলেলে েরােরা এেেি 
পরাবিিরাবিে িনু্ি েরাে থেলে খরািরাি থেিরাি েি্ টরােরা থপলয়লেি, 
এিং অি্েি এেটি এিবেও থেলে বেেু থখেিু থপলয়লেি। থষরা� 
েি সরাক্রাৎেরািেরািেরািী েরািলত চরাি থয ঈলেি সময় তরালেি েি্ 
বে বে সহরায়তরা িলয়লে, তরালেি থিবেিিরাগই ঈে উেযরাপলিি েি্ 
বিলেষ েলি এিবেওি েরাে থেলে খরািরাি ও েরাপড় থেিরাি েি্ 
সরাহরায্ প্ত্রােরা েলিি। এেেি িরাং�রালেলে থেরাবিড-১৯ এি 
িতভ মরাি পবিবস্বত সম্লন্ আিও তে্ েরািলত থচলয়লেি, অি্ েেুি 
ি্বতি েরািলত থচলয়লেি ঈে উে্রাপলিি েি্ যরাতরায়লতি ওপি 
থেলে বিবধবিলষধ বেবে� েিরা হলি বেিরা।

 আবম েরািলত চরাই ঈে উপ�লক্ আমরালেি থেরালিরা 
সহরায়তরা থেওয়রা হলি বেিরা।”

– েনিে থিরাবহঙ্রা পরুুষ, ২২, ে্রাম্প ৩

 আবম েরািলত চরাই িরাবে থিরােরাগুল�রালত আমিরা ইিতরাি 
ও থসহবিি েি্ থেরালিরা খরািরাি পরালিরা বে িরা। আবম শুলিবে 
থয অি্ ে্রাম্পগুল�রালত অলিে থিরাবহঙ্রা বিবিন্ন উৎস থেলে 
সহরায়তরা থপলয়লে, আমিরা এখরালি এিেম থেরালিরা সরাহরায্ পরাবছি 
িরা থেলিরা থিলি অিরাে হবছি। আমরালেি সম্প্রেরালয়ি থ�রালেিরা 
এ বিলয় খিুই মমভরাহত।"

– েনিে থিরাবহঙ্রা িরািী, ৫০, ে্রাম্প ৩।

সম্প্রেরালয়ি এ সে� েষৃ্টিিঙ্ী থেলে থিরাঝরা যরালছি থয, িমেরালিি 
সময় মরািুষ স্রাছিল্্ থিরােরা িরাখরাি েি্ প্লয়রােিীয় পষু্টিেি 
খরািরাি প্রাবপ্তি থক্লত্র চ্রাল�লজেি সম্ুখীি হলয়লেি। আিও থিরাঝরা 
যরায় থয, থিরাবহঙ্রা মসুব�মলেি েি্ এই গুরুত্বপেূভ মরালস বে বে 
সহরায়তরা িলয়লে থস সম্পলেভ  সম্প্রেরালয়ি মরািুষ আিও েরািলত চরাি। 
বিলেষ েলি সম্প্রেরালয়ি থসইসি সেস্িরা, যরালেি েীিিধরািলেি 
েি্ িূিতম খরাে্ সংগ্রলহি ি্িস্রা থিই; তরালেি েি্ বে ধিলিি 
সহরায়তরা থেওয়রা হলত পরালি থস বিষলয় থযরাগরালযরালগি প্লয়রােিীয়তরা 
িলয়লে।
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