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সংকটকায়ল তথ্য প্রচায়রর 
প্রধান উপকরণ
নবস্ানরত নবিতীে পষৃ্াে

গুজব এবং সত্য মানুয়ের এ ননয়ে উয়বিগ রয়েয়ে সরকানরভায়ব লকডাউন ঘ�ােণা করার মায়ন হয়লা 
তারা বনু্বান্বয়্র সায়থ ঘ্খা করয়ত পারয়ব না এবং ত্াণ ও সহােতা ননয়ত পারয়ব 
না। একইসায়থ, তারা এ ননয়ে উনবিগ্ন ঘে ক্যায়পের ঘভতর অয়নক মানুে ঘ�ারা�নুর 
করয়ে োর কারয়ণ কয়রানাভাইরাস আরও ঘবনি েডায়ত পায়র।

নবশ্ব স্াস্থ্য সংস্থার ঘ্ওো তথ্য অনুোেী, ঘকানভড-১৯ এর সংক্রমণ প্রনতয়রাধ করয়ত 
িারীনরক ্রূত্ব ঘময়ন চলা, মাস্ক পরা, হাত ও শ্বাসতয়্রের স্াস্থ্যনবনধ ঘময়ন চলা এবং 
সরকার ননয় দ্ি নিত গণ স্াস্থ্যনবনধ ঘময়ন চলা জরুনর। ক্যায়পে ঘেয়হতু এখন ঘবি নকেু 
নননচিত আক্রায়তের �টনা �য়টয়ে, তাই এখন এগুয়লা আরও ঘবনি গুরুত্বপণূদি। নবশ্ব 
স্াস্থ্য সংস্থার পরামিদি হয়লা ক্যায়পের জন সাধারণ এবং আশ্রে্াতা জনয়গাষ্ঠীর 
জনয়গাষ্ঠীর ময়ধ্য িারীনরক ্ রূত্ব বজাে রাখয়ত হয়ব এবং সম্ভব হয়ল �য়র থাকয়ত হয়ব।

সাইট পনরচালনা ঘসক্টর মানুেয়ক স্াস্থ্য পরামিদি ঘময়ন চলয়ত উৎসানহত করয়ে 
এবং জরুনর প্রয়োজন োডা চলায়েরাে েতটা সম্ভব বাধা ন্য়ছে। েন্ও এখন 
ক্যাপেগুয়লায়ত ঘকায়না বাধ্যতামলূক লকডাউন ঘনই, তয়ব ঘকায়না ঘকায়না নসআইনস 
চাইয়ল নবয়িে কয়রা ব্লয়ক চলায়েরা ননে্রেয়ণর জন্য সামনেক লকডাউন ন্য়ত পায়রন। 
এ ধরয়নর ঘষেয়ত্ সাইট ম্যায়নজারয়্র পরামিদি হয়লা েন্ ঘরানহঙ্ায়্র কারও ঘকায়না 
প্রশ্ন থায়ক তাহয়ল তারা সায়থ সায়থ সাইট ম্যায়নজারয়্র জানায়বন।

আরআরআরনস ময়ন কয়র সাধারণভায়ব লকডাউন না থাকয়লও নসআইনসগণ 
প্রয়োজয়ন ননন দ্ি ষ্ট ঘষেয়ত্ নবনধননয়েধ আয়রাপ করয়ত পায়রন। ঘেমন – ঘকায়না এলাকাে 
েন্ কারও ঘকানভড ১৯ হয়েয়ে বয়ল সয়দেহ হে বা নননচিত আক্রায়তের �টনা �য়ট। 
আরআরআরনস ্ঢৃ়ভায়ব মানুেয়ক েতটা সম্ভব িারীনরক ্রূত্ব ঘময়ন চলয়ত উৎসাহ 
ন্য়ছে।

গুজব নচননিতকরয়ণর অংি নহয়সয়ব, সাতটি নভন্ন নভন্ন সংস্থার 
কাে ঘথয়ক নবনবনস নমনডো অ্যাকিন গুজব এবং উয়বিয়গর তথ্য 
ঘপয়ে থায়ক। সাম্প্রনতক নকেু গুজব ঘথয়ক সমায়জর মানুয়ের 
উয়বিগগুয়লার ময়ধ্য ক্যায়পে চলায়েরার ব্যাপায়র একটি নবয়িে 
প্রবণতা ঘ্খয়ত পাওো োে।

হাত ঘধাো এবং িরীয়রর তাপমাত্া 
পরীষোর পর মানুেয়কগ্যায়সর নসনলন্ার 
(এলনপনজ) নবতরণ ঘকয়্রে ঢুকয়ত ঘ্ো 
হয়ছে। তাপমাত্া মাপার নবেেটি মানুয়ের 
কায়ে নতুন এবং তারা ময়ন করয়ে ঘে এটা 
হেয়তা কয়রানাভাইরায়স আক্রাতে হওোর পরীষো। 
এই ননয়ে তায়্র উয়বিগ রয়েয়ে ঘে, েন্ ঘ্খা োে 
তায়্র জ্বর আয়ে তাহয়ল তায়্র অপনরনচত ঘকায়না 
জােগাে পাঠিয়ে ঘ্ওো হয়ব। মানুে জানয়ত চাে ঘে 
েন্ তায়্র গায়ে জ্বর থায়ক এবং ঘটয়টে পনজটিভ 
আয়স তাহয়ল নক করা হয়ব এবং তায়্র ঘকাথাে 
পাঠায়না হয়ব।

আয়ে নক না পরীষো করা আর ঘকানভড-১৯ এর 
পরীষো এক নজননস নে। অসংখ্য কারয়ণ জ্বর হয়ত 
পায়র এবং জ্বর হয়ল ডাক্ায়রর কায়ে োওো ভায়লা। 
নবশ্ব স্াস্থ্য সংস্থা বয়লয়ে ঘে, েন্ নবতরণ ঘকয়্রে ঘকায়না 
ব্যনক্র িরীয়র জ্বর আয়ে পাওো োে, তাহয়ল কমমীরা 
তায়ক নক হয়েয়ে ঠিকভায়ব জানার জন্য স্াস্থ্যয়কয়্রে 
োওোর পরামিদি ঘ্য়বন। স্াস্থ্যয়কয়্রে ঘগয়ল হেয়তা 
পরীষো করা লাগয়ত পায়র, তয়ব পরীষো করয়ত হয়ব 
নক না তা স্াস্থ্যয়ক্রে ঠিক করয়ব। ঘকানভড-১৯ ঘটটে 
করয়ত ঘবনি সমে লায়গ না এবং এয়ত িরীয়রর ঘকায়না 
ষেনত হে না।
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ক্যাপে ১৫ এর ঘলায়করা বয়লয়ে ঘে, তারা কয়রানাভাইরাস ননয়ে ঘতমন নচনতেত নে, তয়ব তারা কম খাবার 
পায়ছে এটা ননয়ে তারা উনবিগ্ন। নবয়িেকয়র তারা উয়লেখ কয়রয়েন ঘে তারা ময়ন কয়রন ঘে তারা পেদিাপ্ত চাল 
পায়ছে না। তারা বয়লন ঘে, তারা ময়ন কয়রনেয়লন নবশ্ব খা্্য কমদিসনূচ (ডনব্লউএেনপ) চায়লর ব্য়ল আটা 
নবতরণ করয়ব।

পয়ুরা জনু ও জলুাই মাস জয়ুড, নবশ্ব খা্্য কমদিসনূচ তায়্র সাধারণ খা্্য সহােতার অংি নহয়সয়ব, প্রয়ত্যক 
পনরবায়রর জন্য সপুার নসনরল নবতরণ করয়ব োয়ত ঘকানভড-১৯ মহামারীর সময়ে সকয়লর অনতনরক্ পষু্টির 
চানহ্া পরূণ হে। নবশ্ব খা্্য কমদিসনূচর ননেনমত েুড বায়স্কয়টর পািাপানি সপুার নসনরল প্র্ান করা হয়ব এবং 
চাল ও অন্যান্য খা্্যদ্রব্য নবতরণ চলমান থাকয়ব। সপুার নসনরল একটি নবয়িে ধরয়নর খাবার োর ময়ধ্য ভুট্া, 
আটা, সো, গুডা ্ধু, নচনন, ঘতল, নভটানমন ও নমনায়রল থায়ক; েয়ল এ ঘথয়ক অনতনরক্ পষু্টি ও িনক্ পাওো 
োে ো প্রয়ত্যকয়ক সসু্থ্য রাখয়ত সাহাে্য কয়র।

লাউডস্পিকার ও মেগাফ�ান:
সংকটকায়ল তথ্য প্রচায়রর প্রধান উপকরণ

বাংলায়্য়ি প্রথম কয়রানাভাইরাস িনায়ক্র পর ঘথয়কই, ঘরানহঙ্া 
জনয়গাষ্ঠী ক্যায়পে ভাইরায়সর ঘে প্রভাব পডয়ত পায়র তা ননয়ে ভীনত 
প্রকাি কয়রয়ে। এই ভয়ের সায়থ গুজব ঘোগ হয়ে ক্যায়পে মানুয়ের 
ময়ধ্য এ ননয়ে ভীনত আরও ঘবয়ডয়ে। এোডাও, ইন্ারয়নট ব্যবহায়রর 
ঘষেয়ত্ নবনধননয়েধ এবং ক্যায়পে মাননবক সহােতা কমমীয়্র ননেনমত 
প্রয়বয়ির ঘষেয়ত্ নবনধ ননয়েধ আয়রায়পর কারয়ণ ক্যায়পের মানুেয়্র 
সঠিক ও হালনাগা্ তথ্য প্রানপ্তর সয়ুোগ কয়ময়ে। এর েয়ল মানুে 
তথ্য সংগ্রয়হর ঘষেয়ত্ অন্যয়্র ময়ুখ ঘিানা কথার ওপর ননভদি র 
করয়ে।

তয়ব সম্প্রনত সংগৃহীত মতামত ঘথয়ক ঘ্খা োয়ছে ঘে, লাউডনপিকার 
অথবা “মাইনকংয়ের” মাধ্যয়ম প্রচানরত তথ্যয়ক জনয়গাষ্ঠীর মানুে 
নবশ্বাস করয়ে, এবং এ পদ্ধনতয়ত তথ্য ক্যায়পের প্রনতটি মানুয়ের 
কায়ে ঘপৌঁোয়না োে। হায়ত-ধরা ঘমগায়োন ব্যবহার কয়র, ননন দ্ি ষ্ট 
জােগা ঘথয়ক নপিকায়রর মাধ্যয়ম অথবা টমটয়ম নপিকার ননয়ে 
মাইনকং করা হে। ঘে ১০ জন সাষোৎকার ন্য়েয়েন তায়্র ৯ 
জনই বয়লয়েন ঘে তারা এভায়ব জরুনর তথ্য ঘপয়েয়েন। এ ধরয়নর 
পনরয়বয়ি ঘেখায়ন তয়থ্যর �াটনত রয়েয়ে ঘসখায়ন মাইনকং তয়থ্যর 
প্রধান উৎস নহয়সয়ব কাজ কয়র।

 ক্যায়পে ইন্ারয়নট বন্ কয়র ঘ্োর জন্য, আমরা 
কয়রানাভাইরাস সপেয়কদি  হালনাগ্ তথ্য পানছে না ক্যায়পে 
কমদিরত এননজওগুয়লা মাইনকংয়ের মাধ্যয়ম তথ্য প্রচার করয়ে 
এবং ঘরানহঙ্া ঘস্ছোয়সবয়করা মানুেয়ক কয়রানভাইরাস 
সপেয়কদি  সয়চতন করয়েন।”

– পরুুে, ৩০-৩৩ বের, ঘরানহঙ্া, ক্যাপে ১ই

 মাইনকং এবং ঘরনডও ঘথয়কই ঘকবল আমরা 
কয়রানাভাইরাস সপেনকদি ত তথ্য জানয়ত পারনে। আমায়্র 
[তয়থ্যর] আর ঘকায়না উৎস ঘনই।”

– পরুুে, ২৩-২৬ বের, ঘরানহঙ্া, ক্যাপে ১ডনব্লউ

নবগত মাসগুয়লায়ত ননঃসয়দেয়হ ঘকানভড-১৯ ক্যাপেগুয়লায়ত 
উয়বিয়গর প্রধান কারণ হয়ে া্ ানডয়েয়ে, তয়ব ক্যায়পে আয়গ ঘেসব 
প্রাত্যনহক সমস্যাগুয়লা নেয়লা ঘসগুয়লাও রয়েয়ে। ক্যায়পে প্রথম 
ঘকানভড-১৯ ঘরাগী িনাক্ হওোর এক সপ্তায়হর আয়গই বাংলায়্ি 
ও ভারয়তর পবূদিন্য়ক �নূণদিঝড আপোন আ�াত হায়ন।

�নূণদিঝডটি আ�াত করার আয়গর ন্ন এবং ঐ ন্ন সকায়ল 
সাষোৎকারগুয়লা ঘনওো হে, েখন অল্প নকেু সময়ের জন্য 
ময়নায়োগ ঘকানভড-১৯ ঘথয়ক �নূণদিঝয়ডর ন্য়ক চয়ল োে। প্রয়ত্যক 
সাষোৎকার্ানকারীই আসন্ন �নূণদিঝড ননয়ে উনবিগ্ন নেয়লন এবং 
প্রাে সবাইই �নূণদিঝডটিয়ত তায়্র রষো পায়ব নক না বা টিকয়ব নক না 
তা ননয়ে তীব্র উয়বিগ ব্যক্ কয়রন।

 আনম �নূণদিঝড ননয়ে নচনতেত কারণ আমায়্র �রটি 
ঘতমন মজবুত নে, �নূণদিঝয়ড �রটি ঘভয়ে পডার ঝুানক রয়েয়ে।”

– নারী, ২৩-২৬ বের, ঘরানহঙ্া, ক্যাপে ১ডনব্লউ

 আনম �নূণদিঝড নবেেক ঘকায়না প্রনিষেণ পাই নন তয়ব 
আনম ক্যাপে ঘথয়ক [লাউডনপিকায়র] এ নবেয়ে একটি ঘ�ােণা 
শুয়ননেলাম।”

– নারী, ঘরানহঙ্া, ১৫-১৯ বের, ক্যাপে ১ই

সাষোৎকার্ানকারীরা নননচিত কয়রন ঘে লাউডনপিকার এবং 
ঘমগায়োন ঘথয়ক আসন্ন �নূণদিঝড ও �নূণদিঝয়ডর প্রস্তুনত সপেয়কদি  

সতূ্: ক্যায়পের বতদি মান ঘপ্রষোপট এবং অনভজ্ঞতা ঘবাঝার লয়ষে্য, নবয়িে কয়র ঘকানভড-
১৯ এবং সাইয়্ান আপোন নবেেক তয়থ্যর চানহ্া জানার জন্য নবনবনস নমনডো অ্যাকিন 
এবং ট্ান্সয়লটসদি উই্াউট বডদি াসদি ঘোয়নর মাধ্যয়ম ঘরানহঙ্া জনয়গাষ্ঠীর ৫ জন পরুুে এবং ৫ 
জন নারীর পণূদি সাষোৎকার গ্রহণ কয়রয়ে। সাষোৎকারগুয়লা ১৯ ঘি এবং ২০ঘি ঘম, ২০২০ 
তানরয়খ গ্রহণ করা হে।

মতৃয়্হ নকভায়ব সৎকার করা হয়ব এবং মতৃয়্হয়ক ঘকাথাে কবর ঘ্ো হয়ব তা ননয়ে ঘরানহঙ্ায়্র 
ময়ধ্য কারও কারও ময়ধ্য উয়বিগ রয়েয়ে। পনরবারগুয়লার উয়বিগ ঘে মতৃয়্হ সৎকায়রর জন্য 
তায়্র ্ােনকারীয়্র টাকা ন্য়ত হয়ব নকন্তু তায়্র ঘস সঙ্নত ঘনই।

মাননবক সহােতা্ানকারী সংস্থাগুয়লা ননরাপ্ ও মেদিা্াপণূদিভায়ব মতৃয়্হ কবরস্থ করার জন্য 
কাজ কয়র োয়ছে। ঘে নজননসটি ময়ন রাখা সবয়চয়ে গুরুত্বপণূদি ঘসটি হয়লা মতৃয়্হয়ক ভে করার 
নকেু ঘনই। মতৃয়্হ ঘথয়ক ভাইরাস েডায়নার সম্ভাবনা খবুই কম এবং ঘকউ েন্ ঘকাভীড-১৯ এ 
আক্রাতে হয়ে মারা োন তাহয়ল তায়ক ক্যায়পের কবরস্থায়ন ্ ােন করা োয়ব। মতৃ ব্যনক্য়ক ্ ােন ও 
কবরস্থ করার জন্য পনরবারয়ক ঘকায়না খরচ করয়ত হয়ব না। সাইট ম্যায়নজয়মন্ এবং নসডনব্লউনস 
ওোনকদি ং গ্রুপ মলূ বাতদি া ততনর কয়রয়ে ঘেখায়ন ননরাপ্ ও মেদিা্াপণূদিভায়ব মতৃয়্হ কবরস্থ করা 
নবেয়ে নবস্ানরত প্রনক্রো বণদিনা করা হয়েয়ে।
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গুরুত্বপণূদি তথ্য প্রচার করা হয়েনেয়লা। এটা পিষ্ট ঘে তথ্য প্রচায়রর 
এ পদ্ধনতয়ত তথ্য মানুয়ের কায়ে ঘপৌঁোে। ঘেয়হতু ঘরানহঙ্া মলূত 
একটি ঘমৌনখক ভাো তাই অনডও ঘোগােয়োয়গর কােদিকানরতা 
আরও ঘবনি। তয়ব, ঘকবল মানুয়ের কায়ে তথ্য ঘপৌঁোয়লই হে না, 
তথ্য প্রচায়রর উয়দেি্য পরূণ হওোও প্রয়োজন। ঘকানভড-১৯ এর 
ঘষেয়ত্, মহামানরটি শুরুর ঘগাডা ঘথয়কই মানুে তথ্য পায়ছে না এ 
ধরয়নর অনভয়োগ পাওো োে না। বরং একটি সাধারণ অনভয়োগ 
হয়লা মানুে একই তথ্য (প্রয়োজনীে) বারবার পায়ছেন; অথচ 
ঘকাোয়রন্াইন, আইয়সায়লিন এবং বতদি মান ঘপ্রষোপয়ট স্াস্থ্যয়সবা 

প্রনক্রো সপেয়কদি  ননেনমত হালনাগা্ ঘে সব তথ্য তারা ঘপয়ত চান 
তা তারা পায়ছেন না। তারা জানয়ত চান ক্যায়পে েডায়না গুজবগুয়লা 
সত্য না নমথ্যা। বতদি মান মহামারীর ময়তা এ ধরয়নর সংকয়টর সমে 
কােদিকরভায়ব ও দ্রুততার সায়থ তথ্য প্রচার করা অত্যতে গুরুত্বপণূদি। 
সাম্প্রনতককায়ল গণতান্রেক কয়ঙ্া প্রজাতয়্রে ইয়বালা প্রা্ভুদি ায়বর 
সমে টিডনব্লউনব-র গয়বেণাে ঘ্খা োে ঘে, েন্ মানুয়ের প্রয়শ্নর 
উত্তর ঘ্ওো না হে তাহয়ল ব্যাপকভায়ব প্রচানরত তয়থ্যর ওপর 
মানুয়ের অনাস্থা বায়ড এবং গুজব েডায়ত থায়ক। টম-টম এবং 
ঘমগায়োয়নর মাধ্যয়ম দ্রুত বতদি মান উয়বিগগুয়লার হালনাগা্ উত্তর 

ঘ্ো ক্যাপেগুয়লায়ত তথ্য সংক্রাতে ঘে প্রনতবন্কতা রয়েয়ে তা ্রূ 
করার একটি উপাে হয়ত পায়র।

বতদি মান ঘপ্রষোপয়ট এই সাডা্ান কােদিক্রয়ম ব্যবহৃত গুরুত্বপণূদি নকেু 
বাংলা পনরভাো এবং ঘরানহঙ্া ভাোে এগুয়লার বতদি মান প্রনতিয়দের 
একটি তানলকা ঘ্ওো হয়েয়ে এই সারনণয়ত। নকেু নকেু পনরভাো 
সময়ের সায়থ ব্লায়ত পায়র। এই সাডা্ান কােদিক্রয়মর সায়থ 
সংনলিষ্ট আরও পনরভাো পাওো োয়ব ট্ান্সয়লটসদি উই্াউট বডদি ায়সদির 
(টিডনব্লউনব) িদেয়কায়ে, অথবা সরাসনর টিডনব্লউ-র কায়ে।

চিচিৎসা সংক্ান্ত / িাচিগচি শব্দ

এই সাডাদান 
িার্যক্মে ব্যবহৃত 
বাংলা শব্দ/ শব্দগুচ্ছ

রিাচিঙ্া (ইংমিচি অক্ষমি) রিাচিঙ্া (বাংলা অক্ষমি) এই ররেক্ষাপমে রিাচিঙ্া 
শব্দটিি আক্ষচিি 
বাংলা অনুবাদ

রিাচিঙ্া সোমি এই শব্দগুমলা ররভামব ব্যবহৃত িয় 
রস সংক্ান্ত েন্তব্য এবং অচতচিক্ত চববিণ

সরুষো সামগ্রী hefazot taibar samana ঘহোজত থাইবার সামানা ননরাপ্ থাকার জন্য 
ব্যবহৃত সামগ্রী

মেলা এবং ঘরাগবালাই ঘথয়ক সরুষো ও পনরছেন্নতার সায়থ সপেনকদি ত

প্রনতয়রাধ ব্যবস্থা biaram rukibar torika নবআরাম রুনকবার তনরকা নবনভন্ন ঘরাগ প্রনতয়রাধ ব্যবস্থা এর ময়ধ্য রয়েয়ে হাত ঘধাো, মাস্ক পরা, �লবানড পনরষ্ার-পনরছেন্ন রাখা, 
জনসমায়বি এনডয়ে চলা এবং ঘকউ অসসু্থ হয়ল তার কাে ঘথয়ক ্য়ূর থাকা।

পষৃ্তল Mainshottu dora zade 
chiz okkol, mesal- doroza, 
dorazar doroni, toros, 
siyar-thebil, hendhilla aro

মাইনিতু্ত ধরা জায়্ নসজ 
অক্কল, ঘমসাল- ্রজা, 
্রজার ধরনন, তরস, নসোর-
ঘটনবল, ঘহনন্লো আরও

ঘে নজননসগুয়লায়ত মানুয়ের 
হায়তর পিিদি লায়গ ঘেমন 
- ্রজা, ্রজার হাতল, 
ঘময়ঝ, আসবাবপত্, ইত্যান্।

ঘরানহঙ্া ভাোে এই িদেটি ঘবাঝায়নার জন্য ঘকায়না ননন দ্ি ষ্ট িদে ঘনই, ননয় দ্িিনা 
ঘবাঝায়নার জন্য তাই নবনভন্ন পষৃ্তয়লর উ্াহরণ ঘ্ওো গুরুত্বপণূদি।

স্াস্থ্যনবনধ aramiyotor niyom আরানমেতর ননেম স্াস্থ্য রষোর ননেমকানুন এর উয়দেি্য অসসু্থ না হওো বা সসু্থ থাকা

পনুবদি্যবহারয়োগ্য মাস্ক dubara estemal gori 
farede hendhilla maas

্বুারা এয়স্মাল গনর 
োয়রয়্ ঘহনন্লো মা'স

ঘে মাস্ক ্ইুবার 
ব্যবহার করা োে

এই মাস্কগুয়লা ধুয়ে ননয়ল আবার ব্যবহার করা োে। নকভায়ব ব্যবহার 
করয়ত হয়ব, নকভায়ব পরয়ত হয়ব ও খলুয়ত হয়ব এবং নকভায়ব 
ধুয়ত হয়ব ঘস নবেয়ে ননয় দ্িিনা ঘ্ওো েলপ্রস ূহয়ত পায়র।

অনসিয়জন oksizen অনসিয়জন অনসিয়জন উভে অনসিয়জনয়কই ঘবাঝাে (ঘে অনসিয়জন আমরা গাে ঘথয়ক গ্রহণ 
কনর এবং ঘে অনসিয়জন নচনকৎসার জন্য ব্যবহার করা হে)।

অনসিয়জন ট্যাংক oksizenor thangki অনসিয়জনর টাংনক অনসিয়জয়নর ট্যাংক অনধকাংি মানুে এই ে্রেগুয়লার কথা শুয়নয়ে এবং এগুনল নক 
কায়জ ব্যবহৃত হে ঘস সপেয়কদি  তায়্র ঘমাটামটুি ধারণা আয়ে। 
কখয়না কখয়না এয়ক গ্যায়সর ঘবাতল বা নসনলন্ারও বলা হে।
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নবনবনস নমনডো অ্যাকিন এবং ট্ান্সয়লটসদি উই্াউট বডদি াসদি নমনলত ভায়ব ঘরানহঙ্া সংকয়ট ষেনতগ্রস্ 
জনসাধারয়ণর কাে ঘথয়ক মতামত সংগ্রহ করা এবং ঘসগুয়লা সংকনলত করার কাজ করয়ে। এই 
সংনষেপ্ত প্রনতয়ব্নটির উয়দেি্য হল নবনভন্ন নবভাগগুয়লায়ক ঘরানহঙ্া এবং আশ্রে্াতা (বাংলায়্িী) 
সম্প্র্ায়ের ঘথয়ক পাওো নবনভন্ন মতাময়তর একটি সংনষেপ্ত নববরণ ঘ্ওো, োয়ত তারা জনয়গাষ্ঠীগুয়লার 
চানহ্া এবং পেদে-অপেয়দের নবেেটি নবয়বচনা কয়র ত্ায়ণর কাজ আরও ভায়লাভায়ব পনরকল্পনা 
এবং বাস্বােন করয়ত পায়র।

এই কাজটির জন্য অথদি সরবরাহ কয়রয়ে ই.ইউ নহউম্যাননয়টনরোন এইড এবং ইউয়ক নডপাটদিয়মন্ ের 
ইন্ারন্যািনাল ঘডয়ভলপয়মন্।

‘ো জানা জরুনর’ সপেয়কদি  আপনার ঘেয়কায়না মতেব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org 
ঠিকানাে ইয়মইল কয়র জানায়ত পায়রন।

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

িবি / িানািা

এই সাডাদান 
িার্যক্মে ব্যবহৃত 
বাংলা শব্দ/ শব্দগুচ্ছ

রিাচিঙ্া (ইংমিচি অক্ষমি) রিাচিঙ্া (বাংলা অক্ষমি) এই ররেক্ষাপমে রিাচিঙ্া 
শব্দটিি আক্ষচিি 
বাংলা অনুবাদ

রিাচিঙ্া সোমি এই শব্দগুমলা ররভামব ব্যবহৃত িয় 
রস সংক্ান্ত েন্তব্য এবং অচতচিক্ত চববিণ

লািয়ক ্ােয়নর 
জন্য প্রস্ত করা

murudare saf gori gusol-
asol gorai toyar gori don

মরুু্ায়র সাে গনর গুসল-
আসল গরাই তোর গনর ্ন

লািয়ক ঘগাসল ন্য়ে 
্ােয়নর জন্য প্রস্তুত করা

লািয়ক পানন ন্য়ে ঘগাসল করায়না, আতর বা ঘগালাপজল 
ঘ্ওো এবং কােয়নর কাপড পরায়না। লাি ঘে নলয়ঙ্র 
সমনলয়ঙ্র মানুে তায়ক ঘগাসল ন্য়বন।

তাোম্ুম Toyommum goron তেম্ুম গরন পানন োডা ওজ ুকরায়না পানন ন্য়ে ওজ ুনা কনরয়ে পাক-পনবত্ মাটি ব্যবহার কয়র তাোম্ুম করায়না। 
সাধারণত পাননর ঘকায়না ব্যবস্থা না থাকয়ল এই পদ্ধনত ব্যবহার করা হয়ে থায়ক।

লাি পিিদি না করা 
বা চুম ুনা খাওো

murudare doitto nodon 
ar summa dito nodon

মরুু্ায়র ্ইত্ত ন'্ন 
আর সমু্া ন্ত ন'্ন

লািয়ক পিিদি করয়ত বা 
চুম ুঘখয়ত না ঘ্ওো

ঘকবলমাত্ লািয়ক ঘগাসল করায়নার ্ানেয়ত্ব োরা 
থাকয়বন তারাই লািয়ক পিিদি করয়ত পারয়বন। 

ঘিাকাতদি  পনরবার পনরজন Ha*da-rada goroiya হা া্-রা্া গরইো োরা কান্নাকাটি কয়র মতৃব্যনক্র কায়ের আত্ীে-স্জনয়্র ঘবাঝায়না হে 
(পনরবার, আত্ীে, �ননষ্ বনু্০বান্ব)

লাি রাখার ব্যাগ muruda bori rakede bek মরুু্া ভনর রায়কয়্ ঘবক ঘে ব্যায়গ লাি রাখা হে ঘরানহঙ্ায়্র ময়ধ্য লািয়ক ব্যায়গ রাখার ননেম ঘনই। লাি 
রাখার ব্যাগ এবং কােন / কেন এক নজননস নে।

কােন kofon কেন কােন লািয়ক ঘগাসল করায়নার পয়র ঘে কাপড (সাধারণত 
সা্া কাপড) ন্য়ে লািয়ক ঘমাডায়না হে।

শুধুোত্র চলচিত সংস্কিণ: https://glossaries.translatorswb.org/bangladesh_text/  সম্পূণ্য অচিও সংস্কিণ: https://glossaries.translatorswb.org/bangladesh/

ো জানা জরুনর-র  বুয়লটিয়নও ননেনমত পনরভাোগত নবনভন্ন হালনাগা্ তথ্য প্রকাি করা হে।
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