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

ইস্যু ৫৩ × রবিিার, ২৫ জল্াই ২০২১

আগের ইসয্ুগে, আমরা মহামাররর কারগে মানগ্ের মগ্যু সা্ারে যে 
উগবেেগুগ�া রগ়েগে যসগুগ�া রনগ়ে কথা বগ�রে�াম। েগব এই ইসয্ুগে 
আমরা ম�ূে যকারিড-১৯ সম্পগককে  মানগ্ের ্ারো ও িু� ্ারোগুগ�ার 
ওপরই য�ার রিগ়েরে। েরিও যরারহঙ্া �নগোষ্ঠীর মাগে যকারিড-১৯ 
সম্পগককে  নানা রকম ্ারো রগ়েগে, োরপরও কযুাম্পগুগ�া ঘনবসরেপেূকে 
হও়ো়ে যেগকাগনা ্রগনর িু� ্ারো সহগ�ই ের়িগ়ে পগ়ি, ো মানগ্ের 
�ীবনোত্াগকও প্রিারবে কগর।

ক�োভিড-১৯ সম্পভ�কি ত সরুক্ো ব্যবস্োগুল�ো �ম 
কবভি স�ল�র জোনো থো�ল�ও এগুল�ো কমলন 
চ�োটো এ�টি চ্যোল�ঞ্জ হল়ে দা োভ়িল়েলে

‘পারগসপশন যডটা’ (মান্গের ্ারো সম্পরককে ে েথযু) এবং য�ান 
সাক্াৎকার – উি়ে যক্গত্ই যিখা যেগে যে যরারহঙ্া করমউরনটির 
মানগ্েরা যকারিড-১৯ এর প্ররেগরা্ম�ূক বযুবস্া, যেমন - মাস্ক পরা, 
সামার�ক িরূত্ব ব�া়ে রাখা, �ন-সমােম এর়িগ়ে চ�া এবং হাে 
য্া়োর মগো রবে়েগুগ�া সম্পগককে  �াগনন। এো়িা যকউ যকউ যকারিড-
১৯ এর িযুাকরসন এবং এই িযুাকরসন যে সংক্রমে যরা্ করগে পাগর যস 
সম্পগককে  �াগনন, সংক্ররমে বযুরতি যথগক যরােটি ে়িা়ে বগ� যকারিড-
১৯ আক্রান্ত বযুরতি যথগক িগূর থাকগে হগব যস সম্পগককে  �াগনন এবং 
যকারিড-১৯ এর �ক্েগুগ�াও শনাতি করগে পাগরন। েগব এসব রকেু 
�ানা থাকা সে্ত গত্বও অগনক মান্ে িাগবন যে ঢাকনা রিগ়ে ঢাকা ন়ে 
এমন যনাংরা বা অস্াস্যুকর খাবার খাও়ো, অ্কে রসদ্ধ মাংস খাও়ো এবং 
যম়োগিাত্ীেকে বা পঁচা খাবার যথগকও যকারিড-১৯ ে়িাগে পাগর।

‘করমউরনটি পারগসপশন যডটা’ যথগক যবাো ো়ে যে মান্ে অনযুগির 
কাে যথগক শারীররক িরূত্ব ব�া়ে যরগখ এবং বার়িগে য�রার পর 
২০ যসগকন্ড সম়ে ্গর হাে য্া়োর মগো স্াস্যুরবর্ মানার মা্যুগম 
রনগ�গির রনরাপি রাগখন। এো়িা য�াগন োরা সাক্াে্তকার রিগ়েগেন 

োরা উগলেখ কগরগেন যে, যকারিড-১৯ প্ররেগরাগ্ 
রনগ�গির পররষ্ার রাখা, রন়েরমে যোস� করা এবং 
হাে য্া়ো গুরুত্বপেূকে। এর মগ্যু নারীরা হাে য্া়োর গুরুত্ব 
সম্পগককে  �ানগ�ও হাে য্া়োর সঠিক রন়েম এবং কখন 
হাে য্া়ো উরচে যসটি ঠিকমগো �াগনন না। অনযুরিগক 
পর্ুেরা পররষ্ারিাগব হাে য্া়োর ্াপগুগ�া বেকেনা করগে 
যপগরগেন। নারী অংশগ্রহেকারীরা খাবাগরর আগে ও খাবার 
পগর, ট়েগ�ট যথগক আসার পর এবং সবর� কাটার আগে ও 
পগর হাে য্া়োর কথা উগলেখ কগরগেন।

 আমরা কারও বার়িগে োই না বা আগের মগো আড্া যিই 
না। োো়িা পারন আনগে যেগ�ও মান্ে খব্ একটা একসাগথ 
থাগক না বা �ট�া পাকা়ে না।”

– যরারহঙ্া নারী (৪০), কযুাম্প ৪

যরারহঙ্া �নগোষ্ঠীর মান্গেরা সামার�ক িরূত্ব ব�া়ে রাখার গুরুত্ব 
সম্পগককে  �ানগ�ও কযুাগম্পর পররগবগশ সামার�ক িরূত্ব ব�া়ে রাখাটা 
যবশ চযুাগ�র্জং। রবগশে কগর ত্াে রবেরে যকন্দ্র, বহু মান্গের �নযু 
বযুবহৃে ট়েগ�ট, যোস�খানা এবং পারন সংগ্রগহর �া়েোগুগ�ার মগো 
যেসব �া়েো়ে মান্গের রি়ি হ়ে যসসব �া়েো়ে োগিরগক প্রা়েই 
যেগে হ়ে।

 রডসট্রিরবউশন পগ়েন্ট ও যিাকাগনর মগো এমন অগনক 
�া়েো়েই আমাগির যেগে হ়ে যেখাগন মান্গের রি়ি থাগক। এসব 
�া়েো়ে যেগ� আমাগির এগক অপগরর খব্ কাোকারে থাকগে 
হ়ে বগ� আমাগির �নযু িরূত্ব ব�া়ে রাখাটা চযুাগ�র্জং হগ়ে ো়ে।”

– যরারহঙ্া পর্ুে (৩০), কযুাম্প ৮ ই

সতূ্: যকারিড-১৯ রনগ়ে যরারহঙ্া �নগোষ্ঠীর ্ারো 
ও উগবেে সম্পরককে ে এই েথযুগুগ�া অক্স�াম ম�ূে 
করমউরনটি রমটিং, বার়ি বার়ি যেগ়ে কথা ব�া, 
অনান্ষ্ারনক কগথাপকথন এবং প্র্ান প্র্ান 
েথযুিাোগির সাক্াৎকাগরর মা্যুগম সংগ্রহ কগরগে। আর 
২০২০ সাগ�র ��্াই যথগক ২০২১ সাগ�র যম মাস পেকেন্ত 
কযুাম্প ৩, ৪, ১২, ১৯, ২২, ২৬ এবং কযুাম্প ২৭ এর এই 
েথযুগুগ�া সংগ্রহ করা হগ়েগে হট�াইন ও যহা়োটসঅযুাপ 
গ্রুগপর আগ�াচনার মা্যুগম। এই ইসয্ুটিগে মাচকে  যথগক 
যম ২০২১ পেকেন্ত সংেৃহীে েগথযুর  (৯৮টি যকগসর উপর 
রিে্ত রে কগর) উপর য�ার যি়ো হগ়েগে [যনাট: এসব 
েগথযুর পাশাপারশ নারী ও পর্ুে, করমউরনটি র�ডার, 
রশক্ক এবং রশক্াথথীগির কাে যথগকও গ্রুপ যসশগনর 
মা্যুগম োগির ্ারো সম্পগককে  েথযু সংগ্রহ করা হগ়েরে�।] 
এো়িা এই রবে়েগুগ�া আরও িাগ�ািাগব যবাোর �নযু 
রবরবরস রমরড়ো অযুাকশন ২০২১ সাগ�র ২৮ ও ২৯ �ন্ 
১০টি যটর�গ�ান সাক্াৎকার রনগ়েগে, যেখাগন কযুাম্প ৪, 
৮ই, ২১, ২২ এবং কযুাম্প ২৬ এর ১৮-৩৯ বের ব়েসী ে়ে 
�ন এবং চরলেগশা্কে ৪ �ন বযুরতি অংশ রনগ়েগেন।

করমউরনটির মানগ্েরা �কডাউন 
সম্পগককে  োগির পেগদের �রমযুাগট 
এবং রবশ্বস্ত উৎস যথগক েথযু 
�ানগে চান
রবস্তাররে েৃেী়ে পষৃ্া়ে

1

ক�োভিড-১৯ সম্পভ�কি ত কে 
িুল ধোরণোগুললো এখনও 
রল়েলে কসগুলো সরুক্ো 
ব্যবস্ো অনসুরলণর কক্লরে 
কনভতবোচ�িোলব প্রিোব 
সষৃ্টি �লর



ধোরণো ও িু� ধোরণো:

ক�উ ক�উ এখনও ভবশ্োস �লরন 
কে ক�োভিড-১৯ ‘বোস্তব ন়ে’
যরারহঙ্া �নগোষ্ঠীর মগ্যু একটি িু� ্ারো হ� কযুাগম্প যকাগনা 
যকারিড-১৯ যনই; কারে োরা কাউগক অসস্্ বা সংক্ররমে হগে 
যিখগেন না। য�ান সাক্াৎকাগরর সম়ে অংশগ্রহেকারীরা বগ�গেন 
যে োরা এমন বযুরতিগির সম্পগককে  �াগনন োরা রবশ্বাস কগর না যে 
িাইরাসটির অরস্তত্ব রগ়েগে। অনযুরিগক যকউ যকউ বগ�গেন যে 
এনর�ও কমথীরা যকারিড-১৯ আগে বগ� যে েথযু �ানাগছেন যসটি 
আসগ� োগির সাগথ রমথযুা ব�া হগছে। এো়িা যকউ যকউ রবশ্বাস 
কগরন যে বাং�াগিরশ ডাতিার এবং বাং�াগিশ সরকার োগির সাগথ 
যকারিড-১৯ সম্পগককে  রমথযুা ব�গে।

েরিও য�ান সাক্াৎকাগর অংশগ্রহেকারীরা এটাও �ারনগ়েগেন 
যে যকারিড-১৯ এর অরস্তত্ব সম্পগককে  অরবশ্বাস স্ল্প রশরক্ে রকেু 
মান্গের মগ্যুই সীমাবদ্ধ।

 োরা অরশরক্ে এবং যকাগনা যরাগের রবেগ়েই পাত্া যিন 
না, শু্্ োরাই যকারিড-১৯ এর অরস্ত্ব সম্পগককে  সগদেহ প্রকাশ 
কগরন।”

– যরারহঙ্া পর্ুে (১৮), কযুাম্প ২৬।

 খব্ যবরশ সংখযুক মান্ে এখনও সংক্ররমে হ়েরন বগ� 
োরা মগন কগর যকারিড-১৯ হগ�া সা্ারে এক রকম জ্বর 
এবং যকারিড-১৯ যথগক রনগ�গক রনরাপি থাকগে োরা মাস্কও 
বযুবহার কগরন না।”

– যরারহঙ্া নারী (৩৫), কযুাম্প ২১।

‘পারগসপশন যডটা’ যথগক �ানা ো়ে, রকেু মান্ে মগন কগরন যে 
এনর�ও কমথীরাই এই িাইরাসটির �নযু িা়েী এবং কারও কারও 
মগে িাইরাসটি যহাস্ট করমউরনটি অথবা িারে, পারকস্তাগনর মগো 
অনযু যকাগনা যিশ যথগক এগসগে।

ক�উ ক�উ মলন �লরন ধোভমকি� হও়েো তোলদর 
ক�োভিড-১৯ কথল� রক্ো �রলব
‘পারগসপশন যডটা’়ে উগে এগসগে যে রকেু মান্ে রবশ্বাস কগরন যে 
মস্�মানরা পঁাচ ও়োতি নামা� প়িার কারগে োগির যকারিড-১৯ 
হগে পাগর না। বরং প্রাথকেনা কগর না এমন অমস্র�মরাই যকারিড-
১৯ এ আক্রান্ত হগে পাগর। য�ান সাক্াৎকাগর অংশগ্রহেকারীরা এ 
রবে়েটি উগলেখ করার পাশপারশ আরও বগ�গেন যে, োরা য�াক 
েকাগনার মগো কাগ� �র়িে এবং োরা অসহা়ে বা িররদ্র োরা 
যকারিড-১৯ আক্রান্ত হগে পাগর, ো আলোহ’র একটি অরিশাপ। 

একমাত্ আলোহই োগির রক্া করগে পাগরন (এ�নযুই রন়েম যমগন 
প্ররেরিন পঁাচ ও়োতি নামা� প়িাটা �রুরর)।

এো়িাও, য�ান সাক্াৎকাগর অংশ যনও়ো যবরশরিাে পর্ুে 
অংশগ্রহেকারী রবশ্বাস কগরন যে, োরা যেগহেু নামাগ�র আগে 
রনগ�গক পররষ্ার করার উগদেগশযু ও� ্কগরন োই োগির যকারিড-
১৯ হগব না।

উিাহরেস্রূপ একটি অনান্ষ্ারনক কগথাপকথগন এক�ন 
উত্রিাো �ানান যে, অনযুানযু যিগশ বসবাসকারী মান্ে এবং 
বাং�াগিগশর যহাস্ট করমউরনটি যকারিড-১৯ আক্রান্ত হগে পাগর, 
রকন্তু যরারহঙ্া করমউরনটিগে এটি সংক্ররমে হগব না।

ক�োভিড-১৯ ভ�িোলব ে়িো়ে কস সম্পল�কি  
মোনুলের মলধ্য এখনও িু� ধোরণো রল়েলে
যকউ যকউ রবশ্বাস কগরন যে, যকারিড-১৯ ্্�াবার�, ম়ে�া-
আব�কেনা, যনাংরা পারন এবং যনাংরা �া়েোর মা্যুগম ে়িা়ে। 
োরা মগন কগরন যকারিড-১৯ ম়ে�া-আব�কেনা যথগক অথবা যরেন 
ও প়ে:রনষ্াশগনর �াইন ঠিকিাগব কা� না করগ� যসখান যথগক 
ের়িগ়ে পগ়ি। যকউ যকউ রবশ্বাস কগরন �যুাট্রিনগুগ�া পররষ্ার না 
থাকগ� বা িাঙা থাকগ� অথবা এগুগ�া িগর যেগ�/উপগচ প়িগ� 
যসখান যথগক যকারিড-১৯ ে়িাগে পাগর। োরা এটাও মগন কগরন যে 
যকারিড-১৯ যনাংরা খাবার পারন যথগক ে়িাগে পাগর এবং শু্্মাত্ 
রবশুদ্ধ পারনই যকারিড-১৯ যথগক মত্ি। এো়িা যকউ যকউ বগ�গেন 
যে োণ্া পারন যখগ� যকারিড-১৯ ে়িাগে পাগর।

অনযুরিগক রকেু মান্ে বগ�গেন পারন সংগ্রগহর স্ানগুগ�া পররষ্ার 
থাকা উরচে এবং েিীর ন�কূপগুগ�ার রক্োগবক্গের অিাগব 
যকারিড-১৯ ে়িাগে পাগর।

‘পারগসপশন যডটা’ যথগক �ানা ো়ে যে, যকউ যকউ মগন কগরন 
যকারিড-১৯ ক্ক্র, হঁাস, মাে, যমৌমারে বা মশার মগো প্রােী যথগক 
এগসগে। কারও কারও মগে েরম আবহাও়ো়ে, আবার কারও মগে 
োণ্া আবহাও়ো়ে কগরানািাইরাস বঁাচগে পাগর না। অনযুরিগক রকেু 
মান্ে মগন কগরন যে এটি টাকা-প়েসার য�নগিগনর মা্যুগম ে়িাগে 
পাগর। য�ান সাক্াৎকাগর অংশ যন়ো প্রা়ে সব অংশগ্রহেকারীই 
োগির সন্তান (রশশুরা) যনাংরা �া়েো়ে যখ�ার কারগে সংক্ররমে 
হগে পাগর বগ� উগবেে প্রকাশ কগরগেন। মান্ে আরও মগন কগর যে 
‘শতিসামথকেযু’ েরুেরা সংক্ররমে হগব না, েগব ব়েস্ক ‘িব্কে�’ বযুরতিরা 
সহগ�ই সংক্ররমে হগে পাগরন।

একটি যক্গত্, মান্ে�ন বগ�গেন যে উোন ববেকগুগ�ার মা্যুগম 
যকারিড-১৯ ে়িাগনা সম্ভব না।

মোস্ক ব্যবহোর সম্পল�কি  পুরুে ও নোরীলদর দষৃ্টিিভগি 
কেমন ভিন্ন কতমভন তোলদর চ্যোল�ঞ্জও ভিন্ন
‘পারগসপশন যডটা’ যিখা ো়ে যে, অর্কাংশ মান্েই রবশ্বাস কগরন 
যে মাস্ক পরা যকারিড-১৯ এর রবস্তার যরা্ করগে এবং োগির 
সংক্ররমে হও়ো যথগক রক্া করগে পাগর। েগব প্ররেটি মাস্ক ১০ 
টাকা রিগ়ে যকনার সামথকেযু সব সম়ে োগির হ়ে না। যকউ যকউ 
বগ�গেন যে পররবাগরর সবার �নযু পেকোপ্ত মাস্ক োরা পানরন এবং 
োরা রনগ�গির �নযু কাপ়ি রিগ়ে মাস্ক বেরর কগর রনগ়েগেন।

‘পারগসপশন যডটা’ যথগক যিখা ো়ে যে, অগনগকই মগন কগরন 
যকারিড-১৯ না থাকা়ে োগির মাস্ক পরার প্রগ়ো�নও যনই। আর 
অনযুরা বগ�গেন যে োরা সংক্ররমে হগবন রক না যসটা আলোহর 
উপর রনিকে র কগর। যটর�গ�ান সাক্াৎকাগর অংশগ্রহেকারীরা 
বগ�গেন, োরা েরম আবহাও়োর কারগে মাস্ক পগরন না কারে এটি 
োগির মগ্খ ঘাম এবং িে্কেন্ধ সষৃ্টি কগর, অথবা নাক ও মখ্ িগ্টাই 
ঢাকা থাকার কারগে মাস্ক পগর শ্বাস-প্রশ্বাস রনগে সমসযুা হ়ে।

য�ান সাক্াৎকাগর অংশগ্রহেকারী প্রা়ে সক� পর্ুে ও নারীরাই 
বগ�গেন যে, নারীরা যেগহেু রনকাব (যবারখা) পগরন োই োগির 
মাস্ক পরার প্রগ়ো�ন যনই। োরা মগন কগরন, রনকাব ঠিক মাগস্কর 
মগোই কা� কগর, ো নাক-মখ্ িগ্টাই যঢগক রাগখ। েরিও অনযুরা 
উগলেখ কগরগেন যে রনকাব একটি পাে�া কাপ়ি, ো বাোগস 
উগ়ি োও়োর েঁ্রক থাগক। নারী অংশগ্রহেকারীরা �ানান, েরম 
আবহাও়ো়ে রনকাব এবং মাস্ক িগ্টাই একসাগথ পরা খব্ কঠিন। 
আবার এক�ন পর্ুে অংশগ্রহেকারীর মগে নারীরা যেগহেু খব্ 
কমই োগির ঘর যথগক যবর হন, োই োগির মাস্ক পরার প্রগ়ো�ন 
যনই।

নারীরা েখন হাসপাোগ� োন েখন হাসপাোগ� প্রগবগশর �নযু 
োরা মাস্ক পরগে বা্যু হন।

য�ান সাক্াৎকাগর অংশগ্রহেকারীরা এটিও উগলেখ কগরগেন যে 
মসর�গি নামাগ�র আগে োরা ও� ্ কগরন বগ� যসখাগন মাস্ক 
পরার প্রগ়ো�ন যনই। এো়িা মাস্ক পরগ� যসটি োগির নামা� 
কব্গ�ও বা্া সষৃ্টি করগে পাগর। এক�ন অংশগ্রহেকারী বগ�গেন, 
োগির মসর�গির ইমাম সাগহব নামাগ�র সম়ে মাস্ক পগরন না বগ� 
োরাও ইমামগক অন্সরে কগরন। যকউ যকউ বগ�গেন যকারিড-১৯ 
মসর�গি প্রগবশ করগে পাগর না।
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কযুাম্পগুগ�াগে বসবাসরে যরারহঙ্াগির �ীবন ও �ীরবকার ওপর �কডাউন 
গুরুত্বপেূকে প্রিাব য��গে। কযুাম্পগুগ�াগে যকারিড-১৯ সংক্রমে শুরুর এক বের 
পগরও, কযুাগম্প �কডাউগনর প্রিাব সম্পগককে  অগনক রকেু �ানার রগ়ে যেগে। 
কযুাম্পগুগ�াগে যরারহঙ্া শরোথথীগির �কডাউগনর অরিজ্ঞো এবং িষৃ্টিিরঙ্ 
�ানগে টিডরলিউরব চারটি কযুাগম্পর কগ়েক�ন বারসদোর সাগথ কথা বগ�গে।

ক�োভিড-১৯ ভনল়ে কবি দভুচিন্ো থো�ল�ও ধমমী়ে 
ভবশ্োস �োউল� �োউল� স্বভস্ত কদ়ে 

২২ �ন সাক্াৎকারিাোর মগ্যু ১৮ �ন �ারনগ়েগেন োরা যকারিড-১৯ রনগ়ে 
উরবেগ্ন। যে ৪ �ন এ রনগ়ে ির্চিন্তা কগরন না বগ� �ারনগ়েগেন, েঁারা রবশ্বাস কগরন 
নামা� এবং আলোহর উপর রবশ্বাস েঁাগিরগক িাইরাস যথগক রক্া করগব।

 আরম শুরন যে কগরানািাইরাস রবশ্ব�গ়্ি ের়িগ়ে প়িগে এবং মান্ে 
এগে আক্রান্ত হগছে। বাং�াগিগশও অগনক মান্ে আক্রান্ত হগছে এবং মারা 
োগছে। কযুাগম্পর রকেু মান্গের আক্রান্ত হও়োর কথাও আরম শুরন, এটা 
আমাগির �নযু আসগ�ই ির্চিন্তার কারে। আমার ি়ে হ়ে যে আমাগির কযুাম্প 
অগনক �নবহু� এবং অপররষ্ার হও়োর কারগে এখাগন কগরানািাইরাগসর 
প্রগকাপ বৃরদ্ধ পাগব এবং অগনক মান্ে এগে আক্রান্ত হগব।”

– যরারহঙ্া পর্ুে (৪৯), কযুাম্প ৮পঃ

 কগরানািাইরাস আমাগির কযুাগম্প ের়িগ়ে প়িগে বগ� আরম রবশ্বাস 
কররনা এবং আমার রবশ্বাস আলোহ েরি আমাগির ি়ো কগরন োহগ� আমরা 
িাইরাসটির বোরা আক্রান্ত হব না।”

– যরারহঙ্া নারী (৫৪), কযুাম্প ১পঃূ

এই মহামারীর সম়ে আমরা যে ্রগের �কডাউনগুগ�া যিগখরে এগুগ�া রবগশ্বর 
প্রা়ে সক� সম্প্রিাগ়ের মগোই যরারহঙ্া সম্প্রিাগ়ের কাগেও নেুন একটি ্ারো। 
যরারহঙ্া িাো়ে যেগহেু ইংগরর� “�কডাউন” শব্দটির যকাগনা সমাথকেক শব্দ যনই, 
োই ইংগরর� শব্দটিই যরারহঙ্া িাো়ে েৃহীে হগ়েগে। একইিাগব, রম়োনমাগর েখন 
কারর�উ �ারর করা হগ়েরে�, েখন ইংগরর� “কারর�উ” যথগক “কার�কে ” শব্দটি 
যরারহঙ্া িাো়ে অন্তিুকে তি হগ়েরে�। 

সতূ্: কযুাগম্পর বারসদোগির যকারিড-১৯ সংক্রান্ত বেকে মান 
িষৃ্টিিরঙ্ ও অরিজ্ঞো ব্োর উগদেগশযু ট্ান্সগ�টসকে 
উইিাউট বডকে াসকে (টিডরলিউরব) যটর�গ�াগন ১পঃূ, 
৮পঃ, ১৮ এবং ২৬ নম্বর কযুাগম্প  বসবাসরে যরারহঙ্া 
�নগোষ্ঠীর ১৩ �ন পর্ুে ও ৯ �ন নারীর সাক্াৎকার 
যন়ে। ২০২১ সাগ�র �গ্নর যশগে ও ��্াই-এর শুরুর 
রিগক সাক্াৎকারগুগ�া যনও়ো হগ়েরে�।

করোভহগিো জনল�োষ্ঠী 
ভবশ্স্ত সূত্র কথল� এবং 
পেন্দনী়ে মোধ্যলম 
(ফরম্যোলট) ��ডোউন 
সম্পল�কি  আরও তথ্য 
জোনলত চো়ে

কবিীরিো� মোনুেই ��ডোউলনর �োরণ বুঝলত 
পোরল�ও অপ্রতু� সহো়েতোর �োরলণ, ভবলিে 
�লর নোরীলদর মোলঝ এর প্রিোব কনভতবোচ�

যবশীরিাে (১৮ �ন) উত্রিাোই যবাগেন যে যকারিড-১৯ 
এর সংক্রমে ের়িগ়ে প়িা যথগক সম্প্রিা়েগক রক্ার �নযুই 
�কডাউন যি়ো হগছে, েগব অনযু ৪ �গনর কাগে এর কারে 
পররষ্ার ন়ে। বাগরা �ন উত্রিাো বগ�গেন েঁারা �কডাউন 
সমথকেন কগরন, িশ �ন (সাক্াৎকারিাো ৯ �ন নারীর 
মগ্যু ৭ �ন সহ) এটি সমথকেন কগরন না। সাক্াৎকারিাো 
৮ �ন নারী সহ যো� �ন বগ�গেন �কডাউন েঁাগির 
উপগর যনরেবাচক প্রিাব য�গ�গে। আ়ে কগম োও়ো এবং 
স্া্ীনিাগব চ�াগ�রা়ে বা্াই মান্গের �কডাউন সমথকেন না 
করার ম�ূ কারে বগ� মগন করা হগছে। ৬ �ন নারীসহ আট 
�ন উত্রিাো এটাও বগ�গেগন যে �কডাউগনর কারগে 
েঁাগির কযুাগম্প রবরিন্ন ্রগের পররগেবা যপগে সমসযুা হগছে।  
যবরশরিােই খাবার বরাদে যপগে (রবগশে কগর সম়েমগো না 
পাও়ো) এবং সা্ারেে মানরবক সংস্াগুগ�া যথগক সাহােযু 
যপগে সমসযুার কথা �ারনগ়েগেন। 

 আরম �কডাউন সমথকেন কররনা কারে আরম 
কযুাগম্পর বাইগর যেগে পাররেনা, এমনরক আমার 
পররবারগক সাহােযু করগে কা� করার �নযুও না।”

– যরারহঙ্া পর্ুে (৪৮), কযুাম্প ২৬

 আমরা ঘগর থাকগ� এবং বাইগর যেগে না পারগ� 
আমাগির কগরানািাইরাস হগব না।”

– যরারহঙ্া নারী (৩৫), কযুাম্প ১পঃূ

 আমরা আগের মগো খাবার পারছেনা। এখন 
আমরা এনর�ওগুগ�া যথগক খব্ অল্প খাবার পাই এবং 
যসটাও মাগস মাত্ একবার।”

– যরারহঙ্া নারী (৪৬), কযুাম্প ২৬
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রবরবরস রমরড়ো অযুাকশন এবং ট্ান্সগ�টসকে উইিাউট বডকে াসকে রমর�ে িাগব যরারহঙ্া সংকগট ক্রেগ্রস্ত 
�নসা্ারগের কাে যথগক মোমে সংগ্রহ করা এবং যসগুগ�া সংকর�ে করার কা� করগে। এই 
সংরক্প্ত প্ররেগবিনটির উগদেশযু হ� রবরিন্ন রবিােগুগ�াগক যরারহঙ্া এবং আশ্র়েিাো (বাং�াগিশী) 
সম্প্রিাগ়ের যথগক পাও়ো রবরিন্ন মোমগের একটি সংরক্প্ত রববরে যিও়ো, োগে োরা �নগোষ্ঠীগুগ�ার 
চারহিা এবং পেদে-অপেগদের রবে়েটি রবগবচনা কগর ত্াগের কা� আরও িাগ�ািাগব পররকল্পনা 
এবং বাস্তবা়েন করগে পাগর।

বেকে মাগন এই কমকেকাণ্টি ে্তিরাষ্ট্র সরকাগরর অথকো়েগন এবং ইন্টারনযুাশনা� যরসরকউ করমটির সহা়েো়ে 
পররচার�ে  হগছে।  ইইউ রহউমযুারনটারর়োন এইড এর অথকো়েগন এগে আরও সহা়েো করগে এরসএ�।

‘ো �ানা �রুরর’ সম্পগককে  আপনার যেগকাগনা মন্তবযু, প্রশ্ন অথবা মোমে, info@cxbfeedback.org 
ঠিকানা়ে ইগমই� কগর �ানাগে পাগরন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যনক ককানোভানবই আন্তর্াশতক কেসশকউ কশিটিে আেুষ্াশেক বক্তব্য শিনসনব, বা িাশক্ে যুক্তোষ্ট্র সেকানেে সেকাশে েীশত শিনসনব গণ্য কো উশিৎ েয়।

মোনুে ��ডোউন সম্পল�কি  তথ্য কপল�ও তোলদর আরও জোনো দর�োর 

সাক্াৎকারিাোরা রেনটি ম�ূ উৎস যথগক �কডাউন সম্পরককে ে েথযু পান: এনর�ও 
(এবং এনর�ওগুগ�ার যস্ছোগসবক), বন্্ধ-বান্ধব, এবং রসআইরস-েে। অগ্কেগকরও 
যবরশ উত্রিাো মগন কগরন েঁারা �কডাউন সম্পগককে  েগথষ্ট েথযু পান, েগব ৮ �ন (৯ 
�ন মরহ�াগির মগ্যু ৫ �ন সহ) মগন কগরন যে েঁারা েগথষ্ট েথযু পাগছেন না। মান্ে 
�কডাউগনর সম়ে এবং রন়েমকান্ন রনগ়ে েথযু পাগছেন, েগব যকউ যকউ ব�গেন 
এসব যকন হগছে, এগুগ�া কে সম়ে ্গর চ�গব, এবং এগুগ�া কগব বন্ধ হগব — 
এসব বযুাপাগর আরও �ানগে চান।

এনভজও অথবো ভসআইভস-�লণর �োে কথল� মোনুে �োউডভপি�োলর 
অথবো সোমনোসোমভন ��ডোউন সম্পভ�কি ত তথ্য কপলত চো়ে।

এনর�ওগুগ�া অথবা রসআইরস-েে হগ�া যরারহঙ্া সম্প্রিাগ়ের কাগে েগথযুর সবগচগ়ে 
রবশ্বস্ত িট্ি উৎস, সক� উত্রিাো োগির কাে যথগক েথযু যপগে চান। টিডরলিউরব 
এবং অনযুানযুগির আগের েগবেো়ে যেমনটি উগলেখ করা হগ়েরে�, যরারহঙ্া সম্প্রিা়ে 
অরডও �রমযুাট অথবা সামনাসামরন গুরুত্বপেূকে েথযু যপগে চা়ে। এক�ন ো়িা 
সক� উত্রিাোই �ারনগ়েগেন েঁারা �াউডরপিকাগরর মা্যুগম অথবা সামনাসামরন 
�কডাউন সম্পরককে ে েথযু যপগে চান, রবগশে কগর নারীরা সামনাসামরন েথযু যপগে 
চান। 

যরারহঙ্া সম্প্রিাগ়ে সামরগ্রকিাগব রশক্ার হার কম থাকা এবং নারীগির ঘগরর 
বাইগর সীমাবদ্ধ চ�াগ�রা েথযু যপৌঁগে যি়োর কা�গক কঠিন কগর যোগ�। সে্রাং, 
কযুাম্পগুগ�ার সগবকোচ্চ সংখযুক যরারহঙ্াগির কাগে েথযু যপৌঁগে যি়োর সবগচগ়ে 
কােকেকর পদ্ধরে হগ�া যরারহঙ্া িাো়ে অরডও �রমযুাট অথবা সামনাসামরন �ানাগনা।
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