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

ইস্যু ৫৪ × শনিবার, ২১ আগস্ট ২০২১

জানুযারি থেকে জনু ২০২১ পর্যন্ত সংগৃহীত েরিউরনটি রিডব্াকে 
থর ব্াপািটি গুরুতি হকয উকেকে তা হক�া থিারহঙ্া েরিউরনটি 
আবািও, আসন্ন বর্যা থিৌসকুিি রবরকয উকবেগ প্রোশ েিকে 
(ডেুকিকটেশন এবং সাইট সম্পরে্য ত উকবেকগি পনুিাবৃ রত্ত োডাও)। 
এই উকবেগগুক�া আশঙ্াজনে হকয উকেকে – ২৬ থেকে ২৯থশ জ�ুাই 
পর্যন্ত রতনরিকনি এেটানা বর্যকে, েক্সবাজাকিি ে্াকম্প আেরমিে 
বন্া এবং ভূরিধকসি প্রভাব ১২,০০০ এিও থবরশ িানুর আক্ান্ত 
হকযকেন। আনুিারনে ২,৫০০ থশল্াি ক্ষরতগ্রস্ত বা ধ্ংস হকযকে।

থরখাকন পরুুরিা সিুক্ষা প্রাচীি এবং ভূরিধকসি 
সম্াবনা সম্পরে্য ত উকবেগ প্রোশ েকিকেন, তখন 
নািীিা পরুুরকিি তু�নায প্রায রতনগুে থবরশ 
উকবেগ প্রোশ েকিকেন বর্যা থিৌসকুি থশল্াি সংক্ান্ত 
আশঙ্াসিহূ, থরিন – থশল্াি িজবুত েিাি জন্ সিুক্ষা 
প্রাচীকিি প্রকযাজনীযতা; ভূরিধকসি সম্াবনা; থশল্াি 
থিিািকত সহকরারগতা ও সহাযতাি রবরকয; এবং িাস্তা ও 
রসঁরডি খািাপ অবস্া সম্পকে্য ।

দ্রষ্টব্: ঘরূে্যঝড সম্পরে্য ত উকবেকগি েো উকলেখ েকিকেন ২৮% নািী, রাি িকধ্ এে তৃতীযাংশ থশল্াি সংক্ান্ত সিস্া উত্াপন েকিকেন, 
অন্ ১১% নািী ঘরূে্যঝকডি প্রস্তুরতি েো বক�কেন।

সতূ্র: জানুযারি ২০১৮ থেকে, রবরবরস রিরডযা অ্ােশন রবরভন্ন 
সংস্াি বোিা সংগৃহীত েরিউরনটি রিডব্াে অ্ান্ড থিসপন্স 
থিোরনজি (রসএিআিএি) এবং রবরভন্ন ে্াকম্প সংগঠিত 
র�কসরনং গ্রুপ রডসোশন থেকে প্রাপ্ত েরিউরনটি রিডব্ােগুক�া 
এেরত্রত েিকে। গত বেি (জ�ুাই ২০২০) ‘রা জানা জরুরি’ি 
ইসু্ ৪১-এ প্রোরশত তে্ রবকলেরকে বর্যাোক� থশল্াি রনকয 
থিারহঙ্া েরিউরনটিি উকবেগ �ক্ষ্ েিা থগকে। আিও সাম্প্ররতে 
তকে্ থিখা থগকে এই উকবেগ নািীকিি িকধ্ আশঙ্াজনে 
(২০২১ সাক�ি জানুযারি-জনু পর্যন্ত প্রাপ্ত রিডব্াে, থবইজ 
– ২৫,২৪৩)। নািীকিি উকবেগকে আিও ভাক�াভাকব থবাঝাি 
জন্, রবরবরস রিরডযা অ্ােশন ২১-২২ জনু এবং ২৬ জ�ুাই 
তারিকখ ২২ ও ২৬ নং (অংশগ্রহেোিীকিি প্রাপ্তাি রভ রত্তকত) 
ে্াকম্প বসবাসোিী ১২ জন (বযস ১৮-৪০) এবং পঞ্াকশাধ্য 
িইুজন নািীি থটর�কিান সাক্ষাৎোি রনকযকে।

থিারহঙ্া ে্াকম্পগুক�াকত ৫৫ বেি বা তিধূ্্য 
বযসী িানুরকিি টিো সম্পকে্য  ধািো
রবস্তারিত তৃতীয পষৃ্ায

পুরুষ নারী 

ঘিূণর্ঝড় সং�া� উে�গেশ�ার সং�া� উে�গবষর্াকাল সং�া� উে�গ
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বরষ্াকষাল এবং ঘরূ্্ঝড় 
রিয়ে চলমষাি র�ষারিঙ্ষা 
উযবেগ



রতন বেি বা তািও থবরশ সিয ধকি ে্াকম্প বসবাস 
েিকেন বক�, থিারহঙ্া জনকগাষ্ঠী ঘরূে্যঝকডি প্রস্তুরতি 
জন্ সতে্য তা রহকসকব তাকিি প্রকযাজনীয ব্বস্া 
সম্পকে্য  সকচতন আকেন। সাক্ষাৎোিিাতািা শুেকনা 
খাবাি সংিক্ষে এবং পর�ব্াকগ ি্াচ ও পরিচযপত্র 
িাখাি প্রকযাজনীযতাি েো জারনকযকেন। তাোডাও, 
তািা জাকনন থর ঘরূে্যঝকডি সংকেত িাকন রশশু এবং 
বযস্ককিি অবশ্ই ঘকি রিকি আসকত হকব। এই বর্যা এবং 
ঘরূে্যঝড থিৌসকুি থশল্াি, সাইট সংক্ান্ত রবরযগুক�াি 
পাশাপারশ তািা স্াস্্কসবা সীরিত োোি ব্াপাকি 
তাকিি উকবেগ প্রোশ থপক�ও, পবূ্যপ্রস্তুরত সম্পকে্য  েি 
উকলেখ েকিকেন।

নারীরা তাদের ঘদরর অবস্া সুেঢৃ়/
উন্নত করদত শেল্ার উপকরণ চান

থিারহঙ্া েরিউরনটিি িানুর জারনকযকেন তাকিি 
ঘিগুক�াি সরিন অবস্াি িরুে ঝড, ভািী বৃষ্টি 
এবং ভূরিধকসি োিকে থসগুক�া সহকজই ক্ষরতগ্রস্ত 
হওযাি সম্াবনা িকযকে বক� তািা ভকয আকেন। 
সাক্ষাৎোিিাতািা জারনকযকেন, তািা ে্াকম্প আসাি 
পিপিই থশল্ািগুক�া ততরি হকযকে এবং এই ে’বেকি 
থসগুক�াি রকেষ্ট অবনরত ঘকটকে। তািা রনরি্য ষ্ট রেেু 
সিস্া, থরিন – বঁাকশি ক্ষযক্ষরত, রপ�াকিি ক্ষরত এবং 
রত্রপক�ি িুকটা হওযাি িকতা রবরযগুক�া তুক� ধকিকেন। 
আকগি বর্যাো�গুক�াকতও অকনে ঝাকি�া থপাহাকত 
হকযকে এবং তািা আশঙ্া প্রোশ েকিকেন আিও ভািী 
বৃষ্টিকত থশল্ািগুক�া বসবাকসি অকরাগ্ হকয উেকব। 
(উত্তিিাতাকিি পবূ্যানুিান অনুসাকি, এটি ঘকটকে।)

 ঘরূে্যঝড/তুিাকনি (ঝড) হক� সবসিযই 
আিিা আিাকিি থশল্াি থভকঙ্ পডাি ব্াপাকি 
উরবেগ্ন োরে।”

– থিারহঙ্া নািী (৩১), ে্াম্প ২২

সাক্ষাৎোিিাতািা উকলেখ েকিকেন থর রেেু থশল্াি 
তাকিি অবস্ান পাহাকডি ঢাক�, উপকি বা রনকচ হওযায 
রবকশরভাকব ঝঁুরেি িকুখ আকে। এোডাও, ভূরিধস, 
িিো হাওযা এবং সংেীে্য/আবদ্ধ হকয পডা না�াগুক�া 
রিকয সঠিেভাকব প্রবারহত হকত না পািা উপকচ পডা 
বৃষ্টিি পারন, থশল্ািগুক�াকে ভারসকয রনকত পাকি বক� 
তাকিি উকবেগ প্রোশ েকিকেন।

শবশেরভাগ মানুষ এনশিও’র সহায়তা পায়শন 
এবং শমরামদতর সামর্থ্য রাদেন না – বয়স্ক মানুষ 
এবং শবধবাদের িন্য একটি শবদেষ উদবেগ

সাক্ষাৎোকি অংশগ্রহেোিীিা জারনকযকেন, আসন্ন ঘরূে্যঝকডি 
আকগ তাকিি থশল্ািগুক�া থিিািকতি প্রকযাজন। ররিও, তহরবক�ি 
অভাকব খবু েি থ�ােই রনকজিা এই থিিািকতি োজ েিকত 
সক্ষি হকযকেন। অন্িা রিকপাট্য েকিকেন থর রবধবা এবং বযস্ককিি 
থশল্াি থিিািকতি উকদেকশ্ েরিউরনটিি িানুর, থোকনা এনরজওি 
হস্তকক্ষপ োডাই, রনকজকিি িকধ্ অে্য সংগ্রহ েকিই তহরব� গকড 
তুক�কে।

 রািা রবধবা, তািা িাকঝ িাকঝ রনকজকিি ত্রাে সািগ্রী 
রবরক্ েকি অেবা অন্ান্ থ�াকেিা রবধবাকিি থশল্াি থিিািত 
েিকত সাহার্ েিাি উকদেকশ্ অে্য সংগ্রহ েকি োকে।”

– থিারহঙ্া নািী (২৬), ে্াম্প ২৬

 বযস্ক ব্রতিকিি ভয – ে্াকম্প তুিান এক� তািা েী 
েিকব?”

– থিারহঙ্া নািী (৩১), ে্াম্প ২২

সাক্ষাৎোিিাতািা বক�কেন, এনরজও েিমীকিি োকে থশল্াি 
সংক্ান্ত সিস্াগুক�া উত্াপন েিা হক�ও, থোকনা সিাধান পাওযা 
রায রন। থরিনটা আকগও ব�া হকযকে, তািা রনজস্ থশল্াি 
থিিািত এবং একে অপিকে সাহার্ েিাি থচষ্টা চার�কয রাকছেন 
বক� জারনকযকেন, রেন্তু তাকিি োকে উপেিে থেনাি িকতা পর্যাপ্ত 
অে্য থনই। থেউ থেউ বক�কেন থর গত বেি সিোি এবং/অেবা 
এনরজও’ি পক্ষ হকত পবূ্য-প্রস্তুরতি�ূে সহাযতা প্রিান েিা হকযরে�, 
রেন্তু এই বেি, থোরভড-১৯ এি োিকে, এনরজও েিমীকিি থোন 
প্রস্তুরতি�ূে উকি্াগ রনকত থিখা রাযরন।

 থোরভড-১৯ এি োিকে, এনরজও েিমীিা আিাকিি 
থশল্ািগুক�া থিিািকতি জন্ ে্াকম্প আসকত পািকেন না।”

– থিারহঙ্া নািী (৩১), ে্াম্প ২২

সাক্ষাৎোকি অংশ থনযা িানুর বক�কেন, তািা স্াস্্ থসবাকেন্দ্র 
রাওযাি সিয ডাতিাি এবং নাস্যকিি োকেও রনকজকিি উকবেগ 
প্রোশ েকিকেন, রেন্তু তাকিিকে এনরজও েিমীকিি োকে থরকত 
ব�া হকযকে। এোডাও, এই সিস্াগুক�া তািা িারঝকিি (স্ানীয 
েরিউরনটি থনতা) সািকনও উত্াপন েকিকেন।

রাস্া, টয়দেট এবং শনষ্ােন ব্যবস্া শবষয়ক উদবেগ

সাইট ব্বস্াপনা রনকযও সাক্ষাৎোিিাতাগে তাকিি উকবেগ প্রোশ েকিকেন। 
উিাহিেস্রূপ, থরকহতু িাস্তাগুক�া ইকটি ততরি নয, বৃষ্টি হক�ই থসগুক�া োিা 
হকয রায এবং ে্াকম্প চ�াচ� েঠিন হকয পকড। রবকশর েকি, ঘরূে্যঝকডি 
সিয রনিাপি আশ্রয থখঁাজাি প্রকযাজন হকব এিন বযস্ক ব্রতিকিি জন্ এটি 
আিও িরূব্যরহ হকত পাকি। তাই তািা িকন েকিন, ে্াকম্পি সব িাস্তাই ইট 
ও রসকিটে রিকয ততরি েিা উরচত। সাক্ষাৎোিিাতািা আসন্ন বর্যা থিৌসকুিি 
প্রস্তুরত রহকসকব টযক�কটি োি ও থিযা�, থরেন, সিুক্ষা প্রাচীি এবং চ�াচক�ি 
রসঁরডগুক�া থিিািকতি প্রকযাজনীযতাি েোও উকলেখ েকিকেন।

 িাস্তাগুক�া (ে্াকম্পি) থরকহতু ইকটি ততরি নয, তাই ঝড হক�ই 
েি্যিাতি হকয রায এবং এই োিকে আিিা সহকজই অন্ জাযগায থরকত 
পারি না।”

– থিারহঙ্া নািী (২৬), ে্াম্প ২৬

 ঝড এক�ই আিাকিি টযক�টগুক�া ক্ষরতগ্রস্ত হকব, োিে থসগুক�া 
টিন এবং প্ারটিকেি ততরি।”

– থিারহঙ্া নািী (৩২), ে্াম্প ২২

সাক্ষাৎোিিাতািা ঘরূে্যঝকডি সিয রবিু্কতি খুঁটি (খাম্া) থভকি পডাি 
রবরকযও আশঙ্া প্রোশ েকিকেন।

 রখন ে্াকম্প ঝড শুরু হকব, হাসপাতা� থখা�া োেকব েী োেকব 
না, গাে, তবিু্রতে খুঁটি বা টযক�কটি চা� আিাকিি উপি পডকব রেনা 
রেংবা পাহাড থভকি আিাকিি থশল্ািগুক�া ধ্ংস হকয রাকব রেনা আিিা 
তা রনকয ভকয আরে।”

– থিারহঙ্া নািী (৩২), ে্াম্প ২২

েি্যিাতি িাস্তা ও রসঁরডি িকতা সাইট সম্পরে্য ত সিস্াগুক�াি োিকে, িানুর 
স্াস্্ সম্পরে্য ত পরিকরবাগুক�া থপকত অসরুবধাি িকুখ পডকে বক� সাক্ষাৎোকি 
অংশগ্রহেোিীিা তাকিি িত প্রোশ েকিকেন। থেউ থেউ রিকপাট্য েকিকেন থর 
তাকিি ব্লকেি ভ�ারটেযািিা, গভ্য বতী নািী এবং বযস্ক ব্রতিকিি স্াস্্কেকন্দ্র 
থরকত সাহার্ েকি োকে এবং এই ব্বস্াটি চা� ুোো তাকিি জন্ খবু জরুরি।

 িাস্তাগুক�াি অবস্া ভাক�া নয রবধায ঘরূে্যঝকডি সিয স্াস্্কেকন্দ্র 
রাওযা অসম্ব হকয পডকব। তাোডা, স্াস্্কেন্দ্র বন্ধও োেকত পাকি, আি 
থখা�া োেক�ও ব্াপািটা েষ্টেি হকব, োিে আিাকিি �াইকন অকপক্ষা 
েিকত হয।”

– থিারহঙ্া নািী (৩২), ে্াম্প ২২
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ভাইরাস ছশ়িদয় প়িা শনদয় শরাশহঙ্াদের 
উপেশধি তাদের শকাশভড-১৯ 
প্রশতদরাধমূেক পেদষেপদক প্রভাশবত কদর

অল্প েকযেজন েকিানাভাইিাস সংক্িে প্ররতকিাকধি 
রনকি্যশনা থিকন চ�া অেবা আলোহ্ ি উপি রবশ্াকসি 
োিকে থোরভড-১৯ রনকয রচরন্তত না হক�ও থবশীিভাগ 
উত্তিিাতাই ভাইিাসটি রনকয ক্িাগত উকবেগ প্রোশ 
েকিন। তকব সে� উত্তিিাতাই থোরভড-১৯ 
সংক্িকেি ঝঁুরে েিাকত িাস্ক পিা, সািারজে িিূত্ব 
বজায িাখা, এবং রনযরিত হাত থধাযা ও ঘি-বারড 
পরিষ্াি েিাি েো বক�কেন। স্াস্্রবরধি (হাত 
থধাযা এবং ঘি পরিষ্াি েিা) প্ররত িকনাকরাগ সম্বত 
ভাইিাস সম্পকে্য  থিারহঙ্াকিি ধািোি সাকে সম্পরে্য ত। 
থিারহঙ্াকিি ভারায ভাইিাস হ� িুে (থপাো), রা 
রবস্ততৃত অকে্য ব্ােকটরিযা, জীবাে ু এবং েৃরি (থরিন 
অক্রেি েৃরি) থবাঝায। থেউ িয�া (হাোিা) বা 
আবজ্যনা (িুিারি) স্পশ্য েিক� বা শ্াকসি সাকে গ্রহে 
েিক� িুে থেকে থিাগ (রবযািাি) হয বক� িকন 
েিা হয। থোরভড-১৯-থে এে ধিকনি িুে রহকসকব 
রবকবচনা েিা হয, তাই এি সংক্িে এডাকত পরিষ্াি 
োো এবং স্াস্্রবরধ ভা�ভাকব থিকন চ�া গুরুত্বপেূ্য।

 আিিা স্াস্্রবরধ থিকন চর�, থরিন প্রাযই 
হাত ধুই এবং ঘি ও পরিকবশ পরিষ্াি িারখ।"

— থিারহঙ্া নািী (৬৫), ে্াম্প ২পঃূ

 আিিা ঘন ঘন সাবান রিকয হাত ধুই, বাইকি 
থগক� িাস্ক পরি, থবরশ িানুকরি রভড এরডকয 
চর� এবং অন্ান্ স্াস্্রবরধ থিকন চর�। আিিা 
আিাকিি বারডকত এগুক�া অনুসিে েরি।"

— থিারহঙ্া পরুুর (৭৫), ে্াম্প ৫

সতূ্র: ে্াকম্পি বারসন্াকিি টিো সম্পরে্য ত বত্য িান িষৃ্টিভরঙ্ ও তকে্ি চারহিা 
থবাঝাি উকদেকশ্ ট্ান্সক�টি উইিাউট বড্য ািস (টিডরব্লউরব) থটর�কিাকন ১পঃ, 
২পঃূ, ৩, ৪, ৫ এবং ২৫ নম্ি ে্াকম্প বসবাসোিী ৯ জন িরহ�া, ৫ জন পরুুর 
এবং ৪ জন ইিাকিি সাক্ষাতোি রনকযরে�। ২০২১ সাক�ি আগটি িাকসি 
শুরুি রিকে সাক্ষাতোিগুক�া থনওযা হয।

শরাশহঙ্া ক্যাদপেগুদোদত ৫৫ 
বছর বা তেরূ্্থ বয়সী মানষুদের 
টিকা সপেদক্থ  ধারণা

থিারহঙ্া জনকগাষ্ঠীি ৫৫ বেি বা তিধূ্্য বযসীিা প্রেকি থোরভড-১৯ এি টিো 
পাকবন। টিো সম্পকে্য  ে্াকম্পি বযস্ক িানুরকিি িষৃ্টিভরঙ্ জানকত টিডরব্লউরব ৫৫ 
থেকে ৭৫ বেি বযসী বারসন্াকিি এেটি থোট িক�ি সাকে েো বক�রে�। ইিািগে 
সম্প্রিাকয তকে্ি রবশ্স্ত উৎস রহকসকব গুরুত্বপেূ্য ভূরিো পা�ন েকিন, তাই টিো 
সম্পকে্য  তঁাকিি িষৃ্টিভরঙ্ জানকত চাি জন ইিাকিি সাক্ষাতোি থনওযা হকযরে�। 
সাক্ষাতোিগুক�া থেকে ধািো পাওযা রায থর ে্াকম্পি এই বযকসি থবরশিভাগ 
বারসন্াই টিো গ্রহকেি জন্ প্রস্তুত এবং ইছুেে। তকব ে্াকম্প টিো প্রিান চা� ুহক� 
তা সম্পকে্য  আিও অকনে তকে্ি িিোি আকে। এোডাও, টিো রেভাকব োজ 
েকি, এবং বারসন্াকিি রনকজকিি ও রপ্রযজনকিি ঝঁুরে সম্পকে্য ও সাধািে তে্ এবং 
রশক্ষাি প্রকযাজন। ইিািকিি িকধ্ টিোি প্ররত থবশ সিে্যন থিখা থগক�ও টিোি 
প্রচািোি জন্ তঁাকিি োকে প্রকযাজনীয তকে্ি অভাব িকযকে।

মানুষ শবশ্াস কদর শে টিকা শনওয়া 
গুরুত্বপূণ্থ, তদব টিকা সপেদক্থ  আরও 
শেষোর প্রদয়ািন আদছ

সম্প্রিাকযি থচৌদেজন সিস্কিি িকধ্ ১৩ জন এবং ৪ জন 
ইিািই রবশ্াস েকিন থর টিো থনওযা গুরুত্বপেূ্য, রেন্তু টিোগুক�া 
রেভাকব োজ েকি তা রনকয থবরশিভাগ িানুরই রবভ্ান্ত। 
উত্তিিাতািা পকূব্যি রবরভন্ন টিো রনকয রনিকপক্ষ বা ইরতবাচে 
েো বক�কেন, তকব থেউ থেউ ভয েকিন থর টিো িতুৃ্ি োিে 
হকত পাকি। থবশীিভাগ উত্তিিাতাই বক�কেন তঁািা টিো সম্পকে্য  
জাকনন, তকব তঁাকিি রববিে ইরঙ্ত থিয থর টিো েী োজ েকি 
তা রনকয রবভ্ারন্ত আকে।

সে� উত্তিিাতা িকন েকিন থর টিো িানুরকে সসু্ িাকখ এবং 
থিাগবা�াই থেকে িতুি িাকখ, তকব সািরগ্রেভাকব টিোকে 
এেটি প্ররতকিাধি�ূে ব্বস্া রহকসকব না থিকখ এে ধিকেি 
রচরেৎসা রহকসকব থিখা হয। রতনজন টিো েী ব�কত পাকিনরন, 
অন্ রতনজন টিোকে 'ইনকজেশকনি' প্ররতশব্দ িকন েকিন, 
বারেিা ভাকবন থর টিো এিন এেটি রজরনস রা শিীকিি জীবাে ু
বা থিাগকে থিকি থিক�। থেউ থেউ টিোকে রবকশর অবস্ায 
প্ররতকিাধি�ূে ব্বস্া রহকসকব না থিকখ সাধািেত থিাগবা�াই 
থেকে সিুক্ষাি িাধ্ি রহকসবকও থিকখন, এবং অকনে উত্তিিাতা 
িকন েকিন থর অরধোংশ থক্ষকত্রই টিো শুধুিাত্র রশশুকিি জন্ 
প্রকরাজ্।

 টিো হ� এে ধিকনি ইনকজেশন রা সাধািেত 
আিাকিি থিকহি থিাগজীবাে ু ধ্ংস েিকত এবং 
আিাকিিকে রনিাপি িাখকত থিওযা হয।"

— থিারহঙ্া পরুুর (৭০), ে্াম্প ৫

 আপরন রখন টিো থনন তখন এটা আপনাি শিীকিি 
ভাইিাসকে ধ্ংস েকি।"

— ইিাি (৩২), ে্াম্প ৪
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রবরবরস রিরডযা অ্ােশন এবং ট্ান্সক�টস্য উইিাউট বড্য াস্য রির�ত ভাকব থিারহঙ্া সংেকট ক্ষরতগ্রস্ত 
জনসাধািকেি োে থেকে িতািত সংগ্রহ েিা এবং থসগুক�া সংের�ত েিাি োজ েিকে। এই 
সংরক্ষপ্ত প্ররতকবিনটিি উকদেশ্ হ� রবরভন্ন রবভাগগুক�াকে থিারহঙ্া এবং আশ্রযিাতা (বাং�াকিশী) 
সম্প্রিাকযি থেকে পাওযা রবরভন্ন িতািকতি এেটি সংরক্ষপ্ত রববিে থিওযা, রাকত তািা জনকগাষ্ঠীগুক�াি 
চারহিা এবং পেন্-অপেকন্ি রবরযটি রবকবচনা েকি ত্রাকেি োজ আিও ভাক�াভাকব পরিেল্পনা 
এবং বাস্তবাযন েিকত পাকি।

বত্য িাকন এই েি্যোণ্ডটি রুতিিাষ্ট্র সিোকিি অে্যাযকন এবং ইটোিন্াশনা� থিসরেউ েরিটিি সহাযতায 
পরিচার�ত  হকছে।  ইইউ রহউি্ারনটারিযান এইড এি অে্যাযকন একত আিও সহাযতা েিকে এরসএি।

‘রা জানা জরুরি’ সম্পকে্য  আপনাি থরকোকনা িন্তব্, প্রশ্ন অেবা িতািত, info@cxbfeedback.org 
ঠিোনায ইকিই� েকি জানাকত পাকিন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যনক ককানোভানবই যুক্তরাষ্ট্র সরকানরর আেুষ্াশেক বক্তব্য বা সরকাশর েীশত শিনসনব গণ্য করা উশিৎ েয়।

মানুষ শকাশভড-১৯ এর টিকা 
শেওয়ার উদদেে্য শবাদে এবং 
তারা টিকা শনদত চায়

টিো েী েকি তা রনকয রবভ্ারন্ত োেক�ও উত্তিিাতািা এটা থবাকঝন 
থর সম্প্রিাযকে সিুরক্ষত িাখা এবং তাকিি িাকঝ থোরভড-১৯ 
েরডকয পিা থিাধ েিাই থোরভড-১৯ টিোি উকদেশ্। রখন জানকত 
চাওযা হয থর তাকিি জন্ টিোি ব্বস্া েিা হক� তািা গ্রহন 
েিকবন রেনা, ৪ জন ইিাি এবং সম্প্রিাকযি ১৪ জন সিকস্ি 
িকধ্ ১৩ জন বক�কেন থর তািা টিো গ্রহে েিকবন। সাক্ষাতোকি 
সম্প্রিাকযি ১৪ জন সিকস্ি িকধ্ ১১ জন বক�কেন তািা রবশ্াস 
েকিন থর টিো রনিাপি। এেজন ব্রতি রররন টিো রনকত চান না, 
রতরন রবশ্াস েকিন থর এেিাত্র আলোহ-ই িানুরকে থিাগ থেকে 
সিুক্ষা রিকত এবং সসু্ েকি তু�কত পাকিন।

 এই টিোি উকদেশ্ হ� িানুরকে হঁাপারন এবং 
েকিানাভাইিাস থেকে িক্ষা েিা।"

— থিারহঙ্া নািী (৬৫), ে্াম্প ৫

 এেিাত্র আলোহ-ই থর থোকনা থিাগবা�াই থেকে 
আিাকিিকে সসু্ হকয উেকত সাহার্ েিকত পাকিন।"

— থিারহঙ্া নািী (৬০), ে্াম্প ২পবূ্য

টিকা সপেদক্থ  মানুদষর তর্য েরকার, 
শবদেষ কদর েেন তারা এটি গ্রহদনর িন্য 
শোগ্য হদবন

শুধুিাত্র িইুজন উত্তিিাতা (এেজন সম্প্রিাকযি সিস্ এবং 
এেজন ইিাি) জারনকযকেন থর তঁািা েখন থোরভড-১৯ টিোি 
জন্ থরাগ্ হকবন থস সম্পকে্য  তে্ থপকযকেন। সম্প্রিাকযি সিস্িা 
শুকনকেন থর টিো প্রকযাগ েিকত এনরজও থস্ছোকসবীিা তঁাকিি 
বারডকত আসকবন, রেন্তু েখন আসকবন তা তঁািা জাকনন না। ওই 
ইিাি শুকনকেন থর এনরজওগুক�া �াউডরস্পোকিি িাধ্কি টিো 
প্রিাকনি তে্ জানাকব। থোনও উত্তিিাতাি জাকনন না োিা প্রেকি 
টিো পাকবন। সাক্ষাতোি থনওযাি সিয সম্প্রিাকযি ১৪ জন 
সিস্কিি িাকঝ ৫ জন বক�রেক�ন থর থোরভড-১৯ এি টিো রনকয 
তঁাকিি উকবেগ িকযকে। ি�ূত তকে্ি ঘাটরত থেকেই এসব আশংোি 
উৎপরত্ত। েখন টিো পাকব, োিা টিো গ্রহকেি থরাগ্ (রবকশর েকি 
রশশুিা থরাগ্ রেনা), োকিিকে প্রেকি টিো থিওযা হকব, এটা 
েতটা রনিাপি এবং রবকশর েকি এটা রেভাকব োজ েকি — িানুর 
এসব তে্ জানকত চায।

 আরি জানকত চাই এই টিো রেভাকব িানবকিকহ োজ 
েিকব এবং এটা েতটা োর্যেি।"

— থিারহঙ্া নািী (৬৫), ে্াম্প ৫

 আিিা শুকনরে থর আিিা টিো পাব রেন্তু েখন ও 
রেভাকব পাব তা আিিা এখনও জারন না।"

— থিারহঙ্া নািী (৫৫), ে্াম্প ১পরচিি

ইমামগণ সম্প্রোদয়র সেস্যদেরদক টিকা 
শনদত উৎসাশহত করদবন, তদব টিকা 
সপেদক্থ  আরও তর্য েরকার

সাক্ষাতোিিাতাকিি িকত রেেু ইিািকিি োকে থোরভড-১৯ টিোি 
অগ্রগরত এবং ইউকিাপ ও অন্ান্ অঞ্ক� টিোিান েি্যসরূচি 
তে্ আকে, তঁািা ি�ূত পরিবাি ও বনু্ধবান্ধবকিি োে থেকে 
এসব তে্ পান। চািজন ইিাকিি িকধ্ ৩ জন জারনকযকেন টিো 
সম্পকে্য  তকে্ি জন্ সম্প্রিাকযি সিস্িা তঁাকিি সাকে থরাগাকরাগ 
েকিকে এবং তািা তাকিিকে খতুবা বা সিাসরি েকোপেেকনি 
িাধ্কি তাকিি োকে োো সীরিত তে্ জারনকযকেন। চািজন 
ইিািই বক�কেন তািা রবশ্াস েকিন থর টিোটি রনিাপি এবং তািা 
সম্প্রিাকযি সিস্কিিকে এটি রনকত উৎসারহত েিকবন।

ইিািকিি প্রিত্ত তকে্ি উপি রবশ্াস থবরশ: ২০১৮ সাক�ি এেটি 
গকবরোয থিখা থগকে থর গকবরোয অংশ থনওযা ে্াকম্পি 
বারসন্াকিি সেক�ই ইিািকিিকে রবশ্াস েকিন। টিোি জন্ 
ইিািকিি সিে্যন এবং সম্প্রিাকয তাকিি গ্রহেকরাগ্তা এবং প্রভাব 
রবকবচনায টিোিান েি্যসচূী থজািাক�া েিকত তাকিি ি�ূ ভূরিো 
পা�কনি সম্াবনা িকযকে। এনরজও এবং রসআইরস-গে উভযই 
তকে্ি অত্ন্ত রবশ্স্ত উৎস এবং থোরভড-১৯ টিোি তে্ প্রিাকন 
োর্যেি হকত পাকি। টিডরব্লউরব এবং অন্ অকনে সংস্াি অসংখ্ 
গকবরোয থিখা থগকে থর, সািনাসািরন অেবা �াউডরস্পোি বা 
িাইরেং হক�া ে্াকম্পি বারসন্াকিি তে্ প্রারপ্তি পেকন্ি িাধ্ি।
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