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INTRODUCTION

১. ভূনমকবা
েেস্বাস্্ সংকে বা েরুভর অবস্া হনিা এমে একসে পভরচস্ভত, �া শত 
শত বা হাোর হাোর, ক�েও ক�েও িান�া মােুষনক অসুস্ করনত এবং 
মতুৃ্ ঘোনত সক্ষম।

েেস্বাস্্ সংকনে গণমাধ্ম মােুনষর েঠীবে রক্ষা করনত পানর।

কা�্কর জ�াগান�াগ জরাগ ছচ়িনয প়িা কমানত বা বন্ধ করনত সাহা�্ 
করনত পানর এবং আক্ান্ত মােুনষর স্বাস্্ জসবা ও চিভকৎসা জপনত 
সহাযতা করনত পানর।

স্বাস্্ সংকনে গণমাধ্মকম্ঠীরা েশ্কশ্াতানক কঠীিানব সাহা�্ করনবে, 
জস ভবষনয এই ম্ােুযানি ভকছু পরামশ্ জেওযা হনযনছ।

ভবভবসস ভমচডযা অ্াকশনের িাইফিাইে ফ্্াডাকশে ম্ােুযাি, জ��ানে 
মােভবক ভবপ�্নয আক্ান্ত মােুনষর েঠীবে বাঁিানো ও জিাগাসন্ত কমানোর 
েে্ কঠীিানব মােুনষর সানে জ�াগান�াগ করনত হনব, জস ভবষনয সাধারণ 
পরামশ্গুনিা জেওযা আনছ, ওই ম্ােুযািসের সানে এই ম্ােুযািসে 
একসানে প়িা জ�নত পানর। 1

েেস্বাস্্ সংকে দ্রুত বা �ুব ধঠীনর শুরু হনত পানর। এই ি্যািযুারল িলূে 
যরসে পনরস্স্স্ে দ্রুে ছডায, যস নেষরয আরলাচিা করা হরযরছ।
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২. ক ীভবাটব গণমবাধথ্যম কবা�দে কর 
ভূনমকবা রবাখটে পবাটর
কনযকেে বা কনযকশ’ মােুষ আক্ান্ত হনব োভক হাোনরা বা িান�া 
মােুষ আক্ান্ত হনছে, এই পাে্ক্সে ততভর কনর জেয েেস্বাস্্ সংকনে 
তনে্র �ো�ে আোে-্োে।

োগভরক, ভবনশষজ্ঞ এবং েরুভর েুন�্াগ সহাযতাকারঠীনের �ুক্ত কনর 
গণমাধ্ম দ্রুত এবং ব্াপক মােুনষর কানছ জপৌনঁছ জ�নত পানর। জকাোয 
কঠী হনছে, কঠীিানব ভেনেনেরনক রক্ষা করনব এবং ক�ে ও কঠীিানব 
চিভকৎসা বা জসবা পানব, জস ভবষনয গণমাধ্মই ভেি্রন�াগ্ তে্ ভেনত 
পানর। জছাঁযানি জরাগ জ�ে ো ছ়িায, জস েে্ মােুষনক আিাো কনর 
রা�া হয, এমে পভরচস্ভতনত েেসনিতেতা ততভরর েে্ স্বাস্্কম্ঠী এবং 
কভমউভেসে সংগঠকনের বাইনর �াওযা হ্াস করার জক্ষশরেও গণমাধ্ম 
িূভমকা রা�নত পানর।

েেস্বাস্্ সংকনের ্িাব কমানো জগনি স্বাস্্নসবার ওপরও িাপ কমায, 
জসো আরও জবখশ মােুনষর েঠীবে বাঁিানত পানর।

েরুভর অবস্ায সভঠক ও ভেি্রন�াগ্ তনে্র অিানব গুেব এবং 
িুি তে্ ছ়িানত পানর, এর ফনি িঠীভত ও ভবশঙৃ্খিা ছ়িায, িুি িি্া 
মােুষনক আনরা জবখশ ঝঁুভকনত জফনি এবং/অেবা অসুস্ মােুনষর ্ভত 
িঠীভত ততভর হয। এই সবগুনিাই মােুনষর আক্ান্ত হওযা অেবা মতুৃ্র 
ঝঁুভক বাচ়িনয জেয। এই ভবপজ্জেক ও িুি তে্ জমাকানবিায সভঠক তে্ 
জেওযা ও িুি তে্ শুদ্ধ করার মাধ্নম গণমাধ্ম িূভমকা ভেনত পানর।

এো ্মাসণত, েেস্বাস্্ সংকনের সময বারবার আশ্বস্ত করার মাধ্নম 
এবং পভরচস্ভত জমাকানবিায মােুষনক শান্ত োকা ও সভঠক পেনক্ষপ 
জেওযার েে্ উৎসাচহত করনত গণমাধ্ম কা�্কর িূভমকা রা�নত 
পানর।2
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েেস্বাস্্ সংকে বা েরুভর পভরচস্ভত কঠী?

৬   ভবভবসস ভমচডযা অ্াকশে েেস্বাস্্ সংকনে গণমাধ্নমর জ�াগান�াগ ভেনে্খশকা

৩. জনস্বাস্থ্য সংকে ববা জরুনর 
পনরচস্চে ক ী?
েেস্বাস্্ সংকে বা েরুভর অবস্া হনিা এমে একসে পভরচস্ভত, �া ভবপুি 
পভরমাণ মােুষনক বা েেসং�্ার একো উনলে�ন�াগ্ অংশনক অসুস্ ও 
জরাগাক্ান্ত করনত পানর, অঙ্হাভে এবং/অেবা মতুৃ্র কারণ ঘোনত পানর।3

েেস্বাস্্ সংকে ব়ি আকানর জে�া ভেনি সরকার “েরুভর অবস্া” জঘাষণা 
করনত পানর, রাষ্ট্রীয সংস্াগুনিার কা�্ক্ম পভরবত্ে কনর েরুভর কা�্ক্ম 
িািু করনত পানর।4

েেস্বাস্্ সংকে বা েরুভর অবস্া হনত পানর জকানো দ্রুতবধ্েশীি সংকে, 
জ�মে জকানো উদ্াস্তু খশভবনর কনিরা ছচ়িনয প়িা, অেবা হনত পানর 
ধঠীনর ধঠীনর ছচ়িনয প়িা সমস্া, জ�মে অনেক জেনশই মােুনষর সূ্িতা এক 
ধরনের সংকে চহনসনব জে�া ভেনযনছ। জ�মেসে িূভমকানতই বিা হনযনছ, এই 
ম্ােুযাি মূিত দ্রুত ছচ়িনয প়িা েেস্বাস্্ সংকে ভেনয আনিািো করনব।

জরাগ ব়ি আকানর ছচ়িনয প়িনি স্বাস্্ জসবার ওপর অভতভরক্ত িাপ প়িনত 
পানর এবং স্বািাভবক েঠীবে�ারো ব্াহত হনত পানর এবং এর জকােও সাধারণ 
ওষুধ বা চিভকৎসা ো োকনত পানর। বত্মানে আন্তে্াভতক জ�াগান�ানগর 
ব্াপকতার কারনণ জকাোও জরাগ বা ব্াভধ ছ়িানি �ভে সমযমনতা, ভঠকঠাক 
এবং সমভবিত পেনক্ষপ জেওযা ো হয, তাহনি তা দ্রুত মহামাভরনত রূপান্তভরত 
হনত পানর।

জ�সব জরাগব্াভধগুনিা েেস্বাস্্ সংকনের কারণ হনত পানর, তার মনধ্ রনযনছ-

কটেরবা
েুন�্াজগর সময কনিরা একো ব়ি স্বাস্্ঝঁুভক হনয োঁ়িায। ২০১০ সানি 
হাইভতর িূভমকনপের ১০ মাস পর জস�ানে ৬ িা� মােুষ কনিরায আক্ান্ত হয 
এবং ২২ মানস ৭৪৩৬ েে মােুষ মারা �ায। হাইভতসহ ভবভিন্ন জেনশ কনিরা 
ছচ়িনয প়িার ্ধাে কারণ চছি- ঘেবসভত, পুসটির অিাব, ভবশুদ্ধ পাভের 
সংকে, পয়ঃভেষ্াশে ো োকা, চিভকৎসা জসবা সুিি ো হওযা এবং োভরদ্র।5
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ইনফু্টয়ঞ্বা

ইেফু্নযঞ্া সাধারণত শীনত হয, ভকন্তু �ো�ে ্ভতনরাধক ও সতক্ পেনক্ষপ 
ো ভেনি ইেফু্নযঞ্া মহামারঠী আকার ধারণ করনত পানর এবং অল্প কনযক 
বছনরর মনধ্ই কনযক িা� মােুনষর মতুৃ্র কারণ হনত পানর।6 ভবনশষ কনর 
�ানের জরাগ্ভতনরাধ ক্ষমতা কম, জ�মে- গি্বতঠী োরঠী, বযস্ক মােুষ এবং পাঁি 
বছনরর কম বযসঠী খশশুনের েে্ এো �ুবই ঝঁুভকপূণ্। ্িুর সং�্ক মােুষ 
আক্ান্ত হনয জগনি হাসপাতাি ও জসবানকন্দ্রগুনিার পাশাপাখশ পভরবার ও 
সমােও অভতভরক্ত িানপ পন়ি, ফনি �ারা অসুস্, বা �ানের জসবা ্নযােে, 
তারাও ঝঁুভকনত পন়ি �াে। জরাগ ছচ়িনয প়িনি জ�নহতু মােুষ কানে জ�নত বা 
সু্কনি জ�নত পানর ো, ফনি  অনেক জসক্টনরর অনেক মােুষনক মানসর পর মাস 
জিাগাসন্ত জপাহানত হয।

টেকবা-প্রচেটরবাধী যরবাটগর প্রটকবাপ

সেকা সপেনক্ িুি তে্, মােভবক ভবপ�্নয সেকাোে কম্সূচি বাধাগ্রস্ত 
হওযা এবং জ�সব এিাকায সেকা কম্সূচি েুব্ি, জস এিাকা জেনক মােুনষর 
ব্াপক বাস্তুিূ্ভত বা অভিবাসনের কারনণ হাম, পীতজ্বর [ইনযনিা ভফবার] 
বা জপালিও’র মনতা জরানগর ্ােুি্াব হনত পানর। ্ভতনষধনকর পভরমাণ ো 
বা়িানি এসব অসু�ও েেস্বাস্্ সংকনের সসৃটি করনত পানর। ২০১৮ সানি 
োইনেভরযা, আফগাভেস্তাে এবং পাভকস্তানে জপালিও ব্াপকিানব ছচ়িনয 
পন়ি। এমেভক জসামালিযা এবং সসভরযার মনতা জ�সব জেনশ জপালিও আনগই 
ভেম্ূি হনযনছ, জস�ানেও সম্প্রভত জপালিও ছচ়িনয প়িনত জে�া জগনছ। ইউনরানপ 
হানমর ্ােুি্ানবর কারণ িুি তনে্র কারনণ সেকা জেওযার হার কনম �াওযা।

ইটববােবা ভবাইরবাস

২০১৪-২০১৬ সানি পসচিম আসরেকার সসনযরা লিওে, িাইনবভরযা এবং 
খগভেনত ব্াপকিানব ইনবািা িাইরাস ছচ়িনয পন়ি এবং কনযক হাোর 
মােুনষর মতুৃ্ হয। �ভেও মূিত এই ভতেসে জেনশই জরাগসের ্ােুি্াব ঘনে, তনব 
আন্তে্াভতক ভ্রমনণর কারনণ মালি ও োইনেভরযার মনতা কনযকসে জেনশও 
জরাগসে ছ়িায। সসনযরা লিওে, িাইনবভরযা এবং খগভেনত ইনবািায আক্ান্ত 
হনয মতুৃ্র সানে সানে অে্াে্ অসুন� চিভকৎসা ো জপনযও অনেক মােুষ মারা 
�ায। হাসপাতািগুনিানত মােুনষর অভতভরক্ত িাপ এবং জসবা ো পাওযার 
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অসসু্েবা
জরাগ, ব্াভধ এবং শারঠীভরক অবস্াসহ জ� জকানো কারনণ জকউ �ভে িাি ো োনকে।

সংক্রমণ
িাইরাস, ব্াকনেভরযা এবং েঠীবাণুর মনতা জ�সব কারনণ অসুস্তা একেনের কাছ জেনক 
আনরকেনের মনধ্ ছ়িানত পানর।

যরবাগ
শরঠীনরর জকানো অংশ স্বািাভবকিানব কাে ো করার িক্ষণ। সংক্মণ, বংশগত, আিরণগত 
বা পভরনবনশর কারনণ জরাগ হনত পানর।

প্রবা্ভুদে বাব (আউেব্রেক)
জকানো েেনগাষ্ঠী, অঞ্চি বা ঋতুনত একসে জরানগ �ত মােুষ আক্ান্ত হওযার কো তার জেনক 
জবখশ মােুষ আক্ান্ত হওযা। ্ােুি্াব কনযকভেে, কনযক সপ্াহ বা কনযক বছর স্াযঠী হনত পানর।

মহবামবারী (এপপটেনমক)
��ে জকানো একসে সংক্ামক জরাগ অল্প সমনযর মনধ্ এক বা একাভধক জেশ বা েেনগাষ্ঠীর 
ভবপুি সং�্ক মােুনষর মনধ্ ছচ়িনয পন়ি তানক মহামাভর বিা হয।

ববটবিক মহবামবারী (পথ্যবানটেনমক)
��ে মহামারঠী আন্তে্াভতক সঠীমাো ছাচ়িনয অনেক এিাকােনু়ি বা পসৃেবঠীব্াপী ছচ়িনয পন়ি, 
তানক তবসশ্বক মহামারঠী বনি।

টেকবা-প্রচেটরবাধী যরবাগ
�ো�ে সেকা বা ্ভতনষধক ভেন� জসসব অসু� ্ভতনরাধ করা �ায।

যরবাগপ্রচেটরবাধ ক্ষমেবা
জরাগ ্ভতনরানধ শরঠীনরর সক্ষমতা।

করযকটট সংজ্া

৮   ভবভবসস ভমচডযা অ্াকশে েেস্বাস্্ সংকনে গণমাধ্নমর জ�াগান�াগ ভেনে্খশকা

েেস্বাস্্ সংকে বা েরুভর পভরচস্ভত কঠী?

পাশাপাখশ হাসপাতানি জগনি ইনবািা িাইরানস সংক্ভমত হওযার আশঙ্ায অনেক 
জক্ষশরে মােুষ হাসপাতাি ও স্বাস্্নকন্দ্রগুনিানত �াওযা বন্ধ কনর জেয। ইনবািার ব্াপক 
সংক্মনণর আনরা কনযকসে কারণ চছি। জ�মে- আক্ান্ত মােুনষর জশষকৃত্ অেুষ্ানে 
অনেক মােুনষর সমানবশ, ঘেবসভত এবং আক্ান্ত মােুনষর মুক্তিানব িিানফরা।



ভবভবসস ভমচডযা অ্াকশে েেস্বাস্্ সংকনে গণমাধ্নমর জ�াগান�াগ ভেনে্খশকা   ৯

েেস্বাস্্ সংকে বা েরুভর পভরচস্ভত কঠী?

জনস্বাস্থ্য সংকটে কবারবা সবটিটয় যবশি ঝঁুনকটে?
েেস্বাস্্ সংকনে অসুস্ হনয প়িার ঝঁুভক সবারই আনছ, ভকন্তু ভকছু মােুনষর 
অসুস্ হনয প়িার বা আরও �ারাপ ভকছু হওযার (মৃতু্ বা েঠীঘ্নমযােঠী 
সমস্া) ঝঁুভক একেু জবখশ। এর কারণ-

 • তানের কাে তানেরনক ঝঁুভকনত জফনি (জ�মে স্বাস্্কম্ঠী অেবা 
পভরবানরর জ� সেস্ অসুস্ ব্সক্তর �ত্ন ভেনছেে)

 • তানের জরাগ ্ভতনরাধ-ক্ষমতা পুনরাপুভর ততভর হযভে (জ�মে পাঁি 
বছনরর কম বযসঠী খশশু) অেবা �ানের ্ভতনরাধ-ক্ষমতা পভরচস্ভতর 
কারনণ েুব্ি হনয পন়িনছ (জ�মে গি্বতঠী োরঠী অেবা বযস্ক মােুষ 
�ানের বত্মাে স্বাস্্ই তানের ্ভতনরাধ-ক্ষমতানক েুব্ি কনর ভেনযনছ)

 • তারা উচ্চ ঝঁুভকপূণ্ এিাকা ত্ানগ অক্ষম (জ�মে �ানের িিানফরায 
শারঠীভরক বা মােসসক সমস্া আনছ)

 • লিঙ্ববখশনটি্র কারনণও তারা ঝঁুভকপূণ্ (জ�মে, সাধারণত োরঠীরা 
জরাগাক্ান্ত মােুনষর জসবা�ত্ন কনর, ফনি তানের সংক্ভমত হওযার ঝঁুভক 
জবখশ োনক)

ভেনির জেভবনি এমে কনযক ধরনের মােুনষর কো তুনি ধরা হনযনছ �ারা 
েেস্বাস্্ সংকনে সবনিনয জবখশ ক্ষভত বা অসুস্তার ঝঁুভকনত োনকে, জসই 
সানে জ� কারনণ তারা ঝঁুভকপূণ্ তাও তুনি ধরা হনযনছ। এসে পূণ্াঙ্ তালিকা 
েয, কারা সবনিনয জবখশ ঝঁুভকপূণ্ জসো েেস্বাস্্ সংকনের কারনণর ওপর 
ভেি্র কনর পভরবভত্ত হনত পানর। কারা, জকে এবং কঠীিানব সবনিনয জবখশ 
ঝঁুভকপূণ্, এো জবাঝার েে্ �নতা দ্রুত সম্ভব েরুভর সহাযতাকারঠীনের 
সানে কো বিুে, কারণ ঝঁুভকনত োকা মােুষনের েে্ই আপোনক মূিত 
কাে করনত হনব।



১০   ভবভবসস ভমচডযা অ্াকশে েেস্বাস্্ সংকনে গণমাধ্নমর জ�াগান�াগ ভেনে্খশকা

েেস্বাস্্ সংকে বা েরুভর পভরচস্ভত কঠী?

ঝঁুনকপণূদে িািরুষর উ্াহরণ যকি এেং কীভারে োরা ঝঁুনকপণূদে

 • স্বাস্্কম্ঠী

 • �ারা মােব-বে্্ ও 
আবে্ো পভরষ্ার কনরে

 • �ারা মৃতনেহ ভেনয কাে 
কনরে

 • �ারা অে্নের জসবা কনরে

��ে তারা সংক্াভমত বা অসুস্ মােুনষর কানছ আনসে, 
ত�ে তারাও অসুস্ হওযার ঝঁুভকনত োনকে। সশস্ত্র সংঘানত 
অনেক সময স্বাস্্ কম্ঠীনের িক্ষ্বস্তু করা হয এবং মােভবক 
ভবপ�্নযর সমনযও তারা ্াযই সবনিনয ভবপজ্জেক 
পভরনবনশ কাে কনর।

 • অসুস্ মােুষ, �ানের জরাগ-
্ভতনরাধ ক্ষমতা েুব্ি

 • বযস্ক মােুষ

 • গি্বতঠী োরঠী

 • খশশু, ভবনশষ কনর �ানের 
বযস পাঁি বছনরর কম 
এবং েুগ্ধনপাষ্

�ানের জরাগ ্ভতনরাধ ক্ষমতা েুব্ি, তারা সংক্মণ ও 
জরানগর ভবরুনদ্ধ �ুব জবখশ ্ভতনরাধ করনত পানর ো। ভকছু 
জক্ষশরে, স্বাস্্নসবা ো োকার কারনণ অসুস্ বা েুব্ি স্বানস্্র 
অে্ হনিা এই মােুষনের অসুস্ হওযার ও মৃতু্র ঝঁুভক অনেক 
জবখশ। পুসটি কনম �াওযাও (আন্ার ভেউখরিশে) এই গ্রুনপর 
েে্ আনরকসে ব়ি ঝঁুভক, কারণ খশশু, গি্বতঠী োরঠী এবং 
�ানের স্বাস্্ সমস্া আনছ, তানের জবঁনি োকার েে্ জবখশ 
পুসটিকর �াে্ েরকার। এর বাইনর, ভবনশষ কনর খশশুনের 
জক্ষশরে, �ারা ্াযশই ডাযভরযায জিানগ, তারাও েুব্ি হনয 
পন়ি, ফনি তানের জরাগ ্ভতনরাধ ক্ষমতাও কনম �ায।

 • খশশু

 • বযস্ক মােুষ

 • ্ভতবন্ধঠী ব্সক্ত

 • �ানের মােসসক অসুস্তা 
আনছ

 • োরঠী

এই মােুনষরা অনেকগুনিা অভতভরক্ত ি্ানিনঞ্র মুন�ামুখ� 
হয, জ�মে- স্বাস্্ ও অে্াে্ জসবা পাওযার জক্ষশরে 
অভিগম্তা, েেস্বাস্্ সংকনে আক্ান্ত জকানো এিাকা জছন়ি 
অে্ জকাোও �াওযা ইত্াভে।

 • �ারা অভেরাপে বাসস্ানে 
োনকে, জ�মে মােভবক 
ভবপ�্নয আ্য খশভবর

ভেনির ‘মােভবক ভবপ�্নয জরাগ এবং অসুস্তা’ অধ্াযসে 
জে�ুে
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মবাননবক নবপ�দেটয় যরবাগ এবং অসসু্েবা 
মােভবক সংকনে জরাগ এবং অসুস্তার �ুবই ব়ি ধরনের ঝঁুভক োনক, কারণ অনেক 
সময অবকাঠানমা ধ্ংস হনয �ায, অনেক সময মােুষনক এমে োযগায োকনত হয 
জ��ানে �ো�ে স্াভেনেশে ব্বস্া জেই। আ্য, �াে্, ভবশুদ্ধ পভে, স্বাস্্নসবা এবং 
পভরবার ও সমানের সহন�াখগতা মারাত্মকিানব ব্াহত হয। এই সবগুনিা ভবষযই 
স্বাস্্, েঠীবে�ারো এবং জরানগর ্ােুি্ানব মারাত্মক ্িাব জফনি।

মােভবক ভবপ�্নয জরাগ ও অসুস্তার জক্ষশরে জ� ভবষযগুনিা িূভমকা রান� তার মনধ্ 
রনযনছ-

পটুটি
�নেটি ও পুসটিকর �াবানরর স্বল্পতার কারনণ পুসটি-স্বল্পতা ততভর হয। এর ্েম খশকার 
সাধারণত েুগ্ধনপাষ্ এবং জছাে খশশুরা। পুসটির অিাব জ�মে-রক্তস্বল্পতা, ওযাখটেং 
[খশশুনের �ো�ে শারঠীভরক ওেে বচৃদ্ধ ো হওযা] এবং টোন্টং [খশশুনের �ো�ে 
শারঠীভরক উচ্চতা বৃচদ্ধ ো হওযা]- এ সব ভকছুই পুসটিস্বল্পতা পভরমানপ ব্বহৃত হয। 
পুসটিস্বল্পতা বা পুসটির অিাব জরাগ ্ভতনরাধ ক্ষমতানক েুব্ি কনর জেয, �ার ফনি 
শরঠীর সংক্মণ ও অসু� জঠকানত পানর ো। এর অে্, জ� অপুসটিনত িুগনছ তার 
অসুস্ হওযার সম্ভাবো জবখশ এবং কনিরা, পাভেশূে্তা (ডাযভরযা), ইেফু্নযঞ্া বা 
ভেউনমভেযার মনতা সংক্মনণ মৃতু্র ঝঁুভক জবখশ। ছযমানসর কম বযসঠী খশশুর জক্ষশরে 
মানযর েুধ �াওযানোই অপুসটি েূর করার ্ধাে উপায। ভকন্তু এো ভেসচিত করনত 
মানক প�্াপ্ পুসটি গ্রহণ করনত হনব। মা �ভে অপুসটিনত জিানগে, েুগ্ধনপাষ্ খশশুও 
অপুসটিনত িুগনব।

পবানন
ভবভিন্ন মােভবক ভবপ�্নয, পাভে-সরবরাহ ও স্াভেনেশে ব্বস্া জিনঙ্ পন়ি, 
অেবা মােুষনক এমে অস্াযঠী খশভবর বা আ্যনকনন্দ্র োকনত হয, জ��ানে 
পাভে-সরবরানহর অবকাঠানমা জেই। এই উিয জক্ষশরেই ভবশুদ্ধ পাভে, সাবাে এবং 
পভরছেন্নতা উপকরনণর সংকে জে�া জেয বা এনকবানরই োনক ো। বে্্ ব্বস্াপো 
জ�মে- মযিা জফিার ভেভে্টি োযগা, সু্যানরে িাইে এবং ফ্রেে ততভর হনত ভকছুো 
সময িানগ। এবং এনকবানরর শুরুর ভেনক স্বাস্্ জসবা বা ওষুধ একেমই পাওযা 
�ায ো বা পাওযা জগনিও তা �ুবই কম। এ ধরনের অপভরছেন্ন অবস্ায এবং িঙু্র 
স্াভেনেশে ব্বস্ায কনিরার ্ােুি্াব একো �ুবই সাধারণ ঝঁুভক।

েেস্বাস্্ সংকে বা েরুভর পভরচস্ভত কঠী?



ওপরর
ভবভবসস ভমচডযা অ্াকশে, 
বাংিানেশ জবতার এবং 
ইউভেনসফ জ�ৌেিানব 
একসে জরচডও আনিািো 
অেুষ্াে ততভর কনর, 
জ��ানে সাধারণ মােুষ 
স্ােঠীয কম্কত্ানের কানছ 
্শ্ন করনত পানর
স্বত্ব: ভবভবসস ভমচডযা অ্াকশে 
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সংক্রবামক যরবাগ
অস্াযঠী আ্যনকন্দ্রগুনিানত জেই ভবশুদ্ধ পাভে ও �ো�ে পয়ঃভেষ্াশে 
এবং এ�ানে সেকা বা জরাগ্ভতনরাধক সাধারণত �ুবই কম োনক, এমে 
োযগায অনেক মােুনষর গাোগাভে কনর োনক, ফনি এ�ানে সংক্ামক 
জরাগ �ুব দ্রুত ছচ়িন� পন়ি। এর মনধ্ রনযনছ পাভেশূে্তােভেত 
জরাগসমূহ (জ�মে কনিরা), সেকার মাধ্নম ্ভতনরাধন�াগ্ জরাগ (জ�মে 
জপালিও ও হাম) এবং ইেফু্নযঞ্া। ম্ানিভরযা বা জডঙু্র মনতা মশা, 
পতঙ্ বা পশুপাখ�র মাধ্নম ছ়িানো জরানগও অনেক মােুষ আক্ান্ত হয, 
কারণ পয়ঃভেষ্াশে ব্বস্া ো োকা মশা ্েেনের আেশ্ জক্ষরে।

য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য
অনেক মােভবক ভবপ�্নয জ�ৌে ও ্েেে স্বাস্্ জসবা পাওযা �ায ো। 
েন্মভেযন্ত্রণ পদ্ধভত ও েরুভর গি্ভেনরাধ উপকরণ সংকে সসৃটি হয, 
একই সানে মা ও েবোতনকর স্বাস্্নসবা, ্েেে স্বাস্্নসবা এবং 
এইিআইভি ও অে্াে্ জ�ৌেবাচহত জরাগ ্ভতনরাধ ও চিভকৎসার সংকে 
সৃসটি হয।

েেস্বাস্্ সংকে বা েরুভর পভরচস্ভত কঠী?
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শিশুস্বাস্থ্য
স্বাস্্নসবা ব্াহত হওযা মানে খশশুর স্বাস্্ পরঠীক্ষা, লপতামাতার েে্ ্নযােেঠীয সাহা�্ এবং 
খশশুর সেকাোনের মনতা স্বাস্্নসবাগুনিাও ব্াহত হওযা। পাঁি বছর বযস প�্ন্ত খশশুর জরাগ 
্ভতনরাধ ক্ষমতা ততভর হনত োনক। ফনি পাঁি বছনরর কমবযসঠী খশশুর দ্রুত অসুস্ হনয প়িার 
ঝঁুভক এবং জরানগর ্ােুি্াব বা অপুসটিনত মতুৃ্র ঝঁুভক জবখশ োনক।

সচহংসেবা
মােভবক ভবপ�্নয, পাভরবাভরক সচহংসতা জবন়ি �ায, �ানত োরঠী এবং খশশুরাই সাধারণত 
আক্ান্ত হয। ভবনশষ কনর োরঠী ও খশশুনের ধষ্ণ ও জ�ৌে ভেপী়িে জবন়ি �ায এবং এসব জক্ষশরে 
আঘানতর চিভকৎসা, সহােুিূভত ও মােসসক সহাযতা বা অপরানধর ভবিার- সবই কনম �ায।

মবানটসক স্বাস্থ্য
মােভবক ভবপ�্নযর জক্ষশরে োো ঘেোর মুন�ামুখ� হওযা অেবা ঘেো ্ত্ক্ষ করার কারনণ ভবপুি 
সং�্ক মােুষ মােসসকিানব অসুস্ হনয পন়িে। একইসানে ভেত্ভেনের সংকনের ধকি, স্বািাভবক 
েঠীবে�ারো ব্াহত হওযা, পভরবার ও সমাে জেনক ভবভছেন্ন হনয প়িা- এসব কারনণ মােসসক স্বাস্্ 
ঝঁুভকনত পন়ি �ায। এসব পভরচস্ভতনত লপসেএসচড (জপাটে রিমাসেক ফ্্রেস চডসঅড্ার), চডশ্শে, 
উনদ্গ এবং সাবটে্ান্স ভমসইউে এর মনতা মােসসক স্বাস্্ সমস্া ততভর হয।

আঘবাে
মােভবক ভবপ�্নযর ধরনের ওপর আঘানতর ধরে ভেি্র কনর। গিঠীর ক্ষত, পুন়ি �াওযা, হা়িিাঙ্া, 
ডুনব �াওযা, গুলির আঘাত, িাভঠর আঘাত ও শরঠীনরর জিতনর রক্তপাত, ছুভরকাঘাত, অঙ্হাভে 
ইত্াভে জক্ষশরে েরুভর ভিভতিনত ্ােভমক জসবার ্নযােে হয, অনেক জক্ষশরে ্নযােে হয ভেভব়ি 
ও েসেি অপানরশে। জকউ আহত হনি কঠী করনব, তাৎক্ষভেকিানব কঠী পেনক্ষপ ভেনত হনব 
ভকংবা কঠীিানব এবং জকাোয স্বাস্্নসবা পাওযা �ানব, এো জবখশরিাগ মােুষই োনে ো।

্রুবাটরবাগথ্য বথ্যবানধ ও প্রচেবনধিেবা
জছাঁযানি েয এমে অসুন� আক্ান্ত ব্সক্ত, েুরানরাগ্ ব্াভধনত আক্ান্ত ব্সক্ত বা ্ভতবন্ধঠী 
ব্সক্তনের জক্ষশরে ভেযভমত ওষুধ জসবে করার ্নযােে হনত পানর, �া মােভবক ভবপ�্নয 
হঠাৎ কনর অসম্ভব হনয পন়ি। এর অে্ �ারা ডাযানবসেস, ক্ান্সার, এইিআইভি, আে্াইসেস, 
এলপনিপসসনত িুগনছে বা �ানের িিানফরা, েসৃটিেভেত, ্বণ বা সৃ্ভতেভেত সমস্া রনযনছ, 
তানের জক্ষশরে জমৌলিক িাচহো �াে্, ভবশুদ্ধ পাভে, আ্য ও স্বাস্্নসবার বাইনরও আনরা ভকছু 
েরুভর ্নযােে আনছ।

েেস্বাস্্ সংকে বা েরুভর পভরচস্ভত কঠী?



ওপরর
কভমউভেসে-ভিভতিক 
সমাধােমূিক ভিচডও 
অেুষ্াে ‘আঁরার 
বাহােুর’-এর মাধ্নম 
জরাচহঙ্া উদ্াস্তুরা এনক 
অে্নক উৎসাচহত 
করনছে 
স্বত্ব: ভবভবসস ভমচডযা অ্াকশে 

GUIDELINES FOR COMMUNICATION
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৪. ক ীভবাটব জ ীবন ববাঁিবাটবন : 
য�বাগবাট�বাটগর গবাইেেবাইন 
সাংবাভেক, সপোেক বা অেুষ্াে-ভেম্াতা চহনসনব আপভে আপোর েশ্ক-
পাঠক-ফ্্াতার েে্ কঠী কনর সবনিনয িািিানব সাহা�্ করনত পানরে, এই 
অধ্ানয জস ভবষযগুনিাই জমাোোনগ আনিািো করা হনব। 

প্রস্তুচে
েেস্বাস্্ সংকনে গণমাধ্ম বা জ�াগান�াগ সহাযতাকারঠী চহনসনব সবনিনয 
কা�্কর িূভমকা রা�ার েে্ আপোনক কাে করনত হনব দ্রুত। আর দ্রুত কাে 
করনত হনি আপোনক ্স্তুভত ভেনত হনব িাি কনর। েরুভর জসবায ভেনযাভেত 
ব্সক্ত, স্বাস্্নসবা ্ভতষ্াে এবং ভবনশষজ্ঞনের সানে জ�াগান�াগ বা সপেক্ ততভর 
করুে, তারাই এ মুহূনত্র জসরা জ�াগান�াগসূরে। গণমাধ্ম এবং জ�াগান�াগ জ� 
েেস্বাস্্ সংকে জমাকানবিায একসে অভবনছেে্ অংশ এই সপেক্গুনিার িি্ার 
মধ্ ভেনযই তা ভেসচিত করা �ানব। এই ম্ােুযানি অে্ জ�সব পেনক্ষপগুনিার 
কো বিা হনছে তা বাস্তবাযে করার জক্ষশরেও এসে েরুভর। জকাোও জকাোও, 
জরডক্নসর মনতা সংগঠেগুনিা স্ােঠীয েেনগাষ্ঠীর সানে ভমনি ্স্তুভতর কােগুনিা 
কনর; জ�মে- জরাগ প�্নবক্ষণ ব্বস্া গন়ি জতািা এবং জরাগ ছচ়িনয প়িনি কঠী 
করা হনব, জসেে্ পভরকল্পো ্ণযে। এই সংগঠেগুনিার সানে আনিািো করুে 
আপভে কঠী কনর তানের কানে সনব্াচ্চ সহন�াখগতা করনত পানরে। 
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কঠীিানব েঠীবে বাঁিানবে : জ�াগান�ানগর গাইডিাইে

গটবষণবা করুন
েেস্বাস্্ সংকনে সাংবাভেকনের কনযকসে জমৌলিক তে্ োো েরুভর- এর ্ভতনরাধ, 
সংক্মণ এবং চিভকৎসা কঠী- �ভেও সাংবাভেক জকানো ভবনশষজ্ঞ েে। �ারা সভঠক তে্ ভেনত 
পানর এবং ভবষযসে সপেনক্ আপোনক জশ�ানত পানর, তানের �ঁুনে জবর করুে। 

েক্ষথ্য ননধদেবারণ করুন
েেস্বাস্্ সংকনের সময আপভে োো িানব আপোর েশ্ক-ফ্্াতা-পাঠকনক সাহা�্ 
করনত পানরে। আপভে কঠী করনত িাে, জসো �ভে আপভে পভরষ্ার হে, তাহনি আপোর 
কেনেন্টর উনদেশ্ সফি হনব। ভেনি জমাোোনগ কনযকো ভবষয উনলে� করা হনিা, জ�সব 
কােগুনিা েেস্বাস্্ সংকনের সময গণমাধ্ম করনত পানর।

য�ভবাটব ্িদেক-শ্বােবা-পবাঠকটক সবাহবা�থ্য করটবন:
 • কঠী হনছে এবং কঠীিানব এই সংকে ততভর হনযনছ এ ভবষনয তানেরনক সভঠক তে্ ভেে
 • এ অবস্ায কঠী পেনক্ষপ জেওযা হনযনছ এবং কঠীিানব সাহা�্ পাও�া �ানব তা ব্া�্া করুে
 • জরাগ ছ়িানো বনন্ধ করণীয কঠী এবং পভরবানরর কানরা মনধ্ িক্ষণ জে�া জগনি কঠী 

করনবে, জস ভবষযগুনিা োোে

স্াস্্য নেষরয নেরিষানযে সংস্াসিহূ: জমচডসসন্স সান্স রেন্টযাস্ (এমএসএফ), ভবশ্ব স্বাস্্ 
সংস্া, ইউভেনসফ, োভতসংঘ েেসং�্া তহভবি, স্ােঠীয স্বাস্্ মন্ত্রণািয, জরাগ ভেযন্ত্রণ ও 
্ভতনরাধ জকন্দ্র।

জােীয ও আন্তজদে াস্েক উন্নযি সংস্া (এিনজও): স্ােঠীয এেভেওসমূহ এবং জরড ক্স/জরড 
সক্নস্ট আন্ািে।

কনিউনিটট প্রস্েনিনধ: ধম্ঠীয জেতা, কভমউভেসে জেতা, �ুব সংগঠনের জেতা, স্ােঠীয সরকানরর 
্ভতভেভধ ্মু�।

সািরির সানরর প্রাথনিক ্ানযত্বিীল ে্যটতিরা (ফ্রন্টলাইি যরসপন্াসদে): স্বাস্্কম্ঠী, 
কভমউভেসে সংগঠক, পুলিশ এবং ক�েও ক�েও সামভরক বাচহেঠীর সেস্রা

ব়ি ধরনের েেস্বাস্্ সংকনের জক্ষশরে, ReliefWeb.int এবং humanitarianresponse.info 
জেনক জ�াগান�ানগর গুরুত্বপূণ্ সূরে ও তে্ পাওযা �ানব।

সম্াে্য েরথ্যর উৎস

https://reliefweb.int/
https://www.humanitarianresponse.info/
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মবানষু য� িথ্যবাটেটঞ্র মটুখবামখুখ েবা যমবাকবাটবেবায় ্িদেক-শ্বােবা-পবাঠকটক য�ভবাটব 
উজ্ীনবে করটবন:

 • জরাগ জমাকানবিা ও সুস্ হওযার ইভতবািক জটোভর ্িার কনর

 • েেস্বাস্্ সংকনে আক্ান্ত অে্নের অভিজ্ঞতা ও খশক্ষা সবাইনক োভেনয

 • মােুষনক সরাসভর তানের ি্ানিঞ্ জমাকানবিার অভিজ্ঞতা জশযার করনত এবং স্বাস্্ 
ভবনশষজ্ঞ বা সংকে জমাকানবিায োভযত্বশীি ব্সক্ত বা রােবেভতক জেতানেরনক সরাসভর 
্শ্ন করার েে্ গণমাধ্নম ভকছুো সময বরাদে করার মাধ্নম

 • আস্ািােে জকানো ব্সক্তত্বনক গণমাধ্নম এনে তার কাছ জেনক আশ্বাসবাণী ও করণীয 
োোনোর মাধ্নম

সংকটে আক্রবান্ত মবানটুষর প্রচে ভীচে/অবজ্বা [পটিগমবা] ্রূ করটে �বা করটবন:

 • কুসংস্কানরর পভরবনত্ সভঠক স্বাস্্ তনে্ ভবশ্বাস করুে, অন্ধভবশ্বাস েূর করনত সাহা�্ করুে

 • �ারা েেস্বাস্্ সংকনে আক্ান্ত তানের ্ভত সমমভম্তা [এমপ্াসে] ্েশ্ে করুে, জবাঝার 
জিটিা করুে তারা কঠী অবস্ার মধ্ ভেনয �ানছেে

 • জসসব মােুষনের সাহা�্ করনত উজ্জঠীভবত জহাে �ারা আক্ান্ত হনযনছে ভকন্তু আর জকােও 
ক্ষভত বা ঝঁুভক ততভর কনরেভে

স্াস্্য সংকট সম্পরকদে  নেপজ্জিক গুজে এেং ভুল ধারণার নেরুরধে যরভারে লডাই কররেি:

 • ভেি্রন�াগ্ ব্সক্তর কাছ জেনক পাওযা ্মাসণত তে্ সরবরানহর মাধ্ম

 • িুি ধারণা ও িুি তে্ চিচনিত করা এবং সংনশাধনের মাধ্নম

 • েশ্কশ্াতানের গণমাধ্নম আমন্ত্রণ কনর তানেরনক েেস্বাস্্ সংকে বা জরাগ সপেনক্ 
ভেি্রন�াগ্ ভবনশষনজ্ঞর কানছ সরাসভর ্শ্ন করার সুন�াগ জেওযার মাধ্নম

 • কনতােুকু করা সম্ভব আর কঠী করা সম্ভব েয, জস ভবষযসে ব্া�্া করা, এর ফনি 
পরবত্ঠীনত হতাশ ও কু্ষব্ধ হওযার আশঙ্া হ্াস পায

জনগণটক স্বাস্থ্য ও সহট�বাখগেবা যসববা যপটে য�ভবাটব সবাহবা�থ্য করটবন: 

 • জ�সব ভবষয বা জ� েেনগাষ্ঠীনত ্নযােেঠীয সাহা�্ জপৌনঁছভে, জস ভবষযগুনিানত 
মনোন�াগ আকষ্ণ কনর (এবং �ারা োভযত্বশীি তানেরনক োভযত্ব পািে ও সমস্া 
সমাধানের সুন�াগ কনর জেওযার মাধ্নম)

কঠীিানব েঠীবে বাঁিানবে : জ�াগান�ানগর গাইডিাইে
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কঠীিানব েঠীবে বাঁিানবে : জ�াগান�ানগর গাইডিাইে

 • §কঠী হনছে?

 • জকে?

 • জকাোয?

 • জক ঝঁুভকনত আনছ?

 • ভবপেগুনিা কঠী কঠী?

 • কঠী কনর আভম ভেনেনক এবং সমােনক বাঁিানত পাভর?

 • জকউ অসুস্ হনয প়িনি আভম কঠী করনবা?

 • কঠী ধরনের সাহা�্ ও চিভকৎসা আনছ এবং জকাোয, কঠীিানব আভম তা পানবা?

 • স্বাস্্নকনন্দ্র �াওযাো ভক ভেরাপে?

 • জকানো হেিাইে েম্বর আনছ? �ভে োনক, এর কাে কঠী?

 • জকাে জকাে সংস্া সাহা�্ করনছ? (তানের জিানগাসহ তানেরনক জিোর উপায এবং জকাে 
সংস্া কঠী সাহা�্ করনছ, তা োো)

 • বে্্ কঠীিানব ভেষ্াশে করনবা?

 • �ারা জবঁনি �ানব, তানের কঠী হনব?

 • আক্ান্ত হনযও �ারা জবঁনি জগনছ, তারা ভক আমানক এবং আমার পভরবারনক অসুস্ করনত পানর?

 • ভেরাপে োকার েে্ জকানো ি্াক্ক্সে বা সেকা আনছ ভক?

 • �ভে জকউ বাবা-মানক হারায, জসই খশশুনের জক জে�ানশাো করনব?

 • কতভেে এই েেস্বাস্্ সংকে িিনত পানর?

 • আমরা ভক আবার আনগর েঠীবে�াপে িি্ায ভফনর জ�নত পারনবা োভক আমানেরনক 
জকােও ্ভতনরাধক ব্বস্া ভেনত হনব?

 • এই েেস্বাস্্ সংকনের পনর ভক আনরকসে সংকে আসনত পানর? �ভে আনস, আমরা 
কঠীিানব তা ্ভতনরাধ করনবা?

 • ক�ে আবার অভফস/কম্নক্ষশরে/ভবে্ািয/শলপং জস্টানর ভফনর জ�নত পারনবা বা ক�ে 
আবার ভ্রমণ শুরু করনত পারনবা?

 • জকাোয আরও তে্ পানবা?

জরুনর েরথ্যর িিিুা



১৮   ভবভবসস ভমচডযা অ্াকশে েেস্বাস্্ সংকনে গণমাধ্নমর জ�াগান�াগ ভেনে্খশকা

সমন্বয় করুন
সমযমনতা, �ো�ে এবং ভেযভমতিানব সমভবিত তে্ 
আোে্োনের েে্ েেস্বাস্্ সংকনের সময গণমাধ্ম 
এবং স্বাস্্নসবাোেকারঠীনের একসানে কাে করনত 
হনব। কঠী হনছে, তা োেনত এবং স্বাস্্ সংকনে �ারা 
আক্ান্ত তানের েে্ েরুভর তে্ চিচনিত করনত অে্াে্ 
গণমাধ্ম, আন্তে্াভতক ও জেশীয সংস্া একই সানে 
সরকাভর ্ভতষ্ােগুনিার সানে লিযাঁনো কনর িিনত 
হনব। �ভে সমভবিত জ�াগান�াগ ব্বস্া ইভতমনধ্ই 
্ভতসষ্ত োনক, তাহনি জস�াে জেনক সনব্াচ্চ সুভবধা 
জেওযার জিটিা করুে, সন্হ কমানোর জিটিা করুে এবং 
এই কােগুনিা বার বার করুে।

ববাস্তবসম্মে ও ববাস্তববায়নট�বাগথ্য েেথ্য ন্ন
সাধারণিানব স্বাস্্ সংকনে গণমাধ্ম পভরচস্ভতর 
সাধারণ ভেকসে তুনি ধনর (জ�মে- েুন�্ানগর িযাবহতা 
বা মতুৃ্র সং�্া) এবং জেভতবািক ভবষযগুনিা সামনে 
আনে (জ�মে মােুষ কনতাো কটি করনছ, সরকার ও 
োভযত্বশীিরা কঠীিানব ব্ে্ ইত্াভে)। ভকন্তু এসব েুন�্ানগ 
জ��ানে মােুষ আক্ান্ত বা ঝঁুভকনত আনছ জস�ানে 
সবনিনয েরকার “এমে সংবাে �া মােুনষর কানে 
িাগনব”।

আপোর সংবাে ও অেুষ্ানে এমে বাস্তবসম্মত 
ভবষযগুনিা �ুক্ত করুে জ� তে্ মােুষ তার অবস্ার 
উন্নযনে কানে িাগানত পারনব, জ�মে- সংক্মণ 
্ভতনরাধ করার েে্ করণীয কঠী, জকউ অসুস্ হনয 
প়িনি কঠী করনব এবং আরও তে্ ও সহন�াখগতা 
জকাোয পানব- এ ধরনের সাধারণ ভকছু ভবষয। ভেসচিত 
করুে, �ারা আক্ান্ত তানের জি্য �বর ভেে, তানের 
নিরয �বর েয।

কঠীিানব েঠীবে বাঁিানবে : জ�াগান�ানগর গাইডিাইে

য ক স  টি বা ন ে

ননভদে রট�বাগথ্য কণ্ঠ
২০১২ সানি জসামালিযায 
জপালিওর ্ােুি্াব হনযচছি। 
ফ্্াতারা �ানত জেনেবুনঝ 
জপালিওর সেকা জবনছ ভেনত 
পানরে, জস েে্ ভবভবসস ভমচডযা 
অ্াকশে আমানের জরচডও 
অেুষ্ানে সেকাোেকারঠী এবং স্বাস্্ 
ভবনশষনজ্ঞর পাশাপাখশ কনযকেে 
কভবনকও ভেনয এনসচছি।

কভবরা জপালিও এবং ি্াকসসে 
সপেনক্ কভবতা রিো কনরে এবং 
অেুষ্ানে পন়ি জশাোে আর স্বাস্্ 
ভবনশষজ্ঞরা তে্ ভবশলেষণ কনরে 
এবং জপালিও সেকাোেকারঠীরা 
োোে, তারা জকে সেকা জেে - এ 
ভবষযসে কভমউভেসেনত �াওযার 
সময তানের আস্া ততভর 
কনরচছি।

ভবস্তাভরত জে�ুে: https://www.
bbc.co.uk/mediaaction/
where-we-work/africa/
somalia/polio-vaccination

https://www.bbc.co.uk/mediaaction/where-we-work/africa/somalia/polio-vaccination
https://www.bbc.co.uk/mediaaction/where-we-work/africa/somalia/polio-vaccination
https://www.bbc.co.uk/mediaaction/where-we-work/africa/somalia/polio-vaccination
https://www.bbc.co.uk/mediaaction/where-we-work/africa/somalia/polio-vaccination
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ননভদে রট�বাগথ্য বথ্যটতির কেবা বথ্যবহবার করুন
মােুষ শুধু তানের কো ও পরামশ্ই জশানে �ানের তারা ভবশ্বাস কনর। 
আর আপোর �বনরর ওপর ভবশ্বাস ও িরসা ভেি্র কনর �বরসে 
জকানথেনক এনসনছ তার ওপর। আপোর েশ্ক-ফ্্াতা-পাঠক আপোনক 
ত�েই ভবশ্বাস করনব ��ে আপভে আপোর �বনর ভবশ্বাসন�াগ্ 
মােুষনক (‘কণ্ঠ’) �ুক্ত কনরনছে। সামাভেক অবস্া ও ফ্্সক্ষনতর ওপর 
ভিভতি কনর এমে ভেি্রন�াগ্ কণ্ঠ হনত পানর জকােও সুপভরচিত ব্সক্তত্ব, 
কভমউভেসে লিডার, স্বাস্্ ভবনশষজ্ঞ এবং েেগনণর ‘ভেনের মনতা’ 
জকউ - অে্াৎ �ানের সানে মােুষ ভেনেনক সপেভক্ত করনত পানর, 
�ারা সভঠক পরামশ্ কানে িাখগনযনছে এবং তারা ভেনেনের স্বাস্্ 
রক্ষায সভঠক পেনক্ষপ ভেনযনছে এবং জকানো অেুনমাভেত স্বাস্্নকনন্দ্র 
চিভকৎসা ভেনযনছে।

সংকনে মােুনষর অভিজ্ঞতা এবং অেুিূভতনক স্বািাভবক করনত এবং ভেনেনক একা ো িাবনত 
এবং সবার মনধ্ সমমভম্তা ততভর করনত েেস্বাস্্ সংকনে �ারা সরাসভর বা পনরাক্ষিানব 
আক্ান্ত তানের ব্সক্তগত অভিজ্ঞতা �ুবই গুরুত্বপূণ্ হনত পানর। ব্সক্তগত অভিজ্ঞতা জেনক 
মােুষ বুঝনত পানর- এই সংকে শুধু জস একা জমাকানবিা করনছ ো, আরও অনেক মােুষ তার 
মনতাই অেুিব করনছ এবং একইিানব জমাকানবিা করনছ। ব্সক্তগত অভিজ্ঞতার মাধ্নম 
েশ্ক-ফ্্াতা-পাঠক োেনত পানর কঠীিানব মােুষ এই ি্ানিঞ্ জেনক মুক্ত হনযনছ এবং েতুে 
পভরচস্ভতনক মাভেনয ভেনযনছ। এো ভেসচিত করুে জ�, মােুনষর জ�সব ‘িনযস’ আপভে ভেনযনছে, 
তা জ�ে জসইসব কভমউভেসে জেনক হয, �ানেরনক আপভে োনগ্ে কনরনছে, জ�মে- �ারা বাচ়িনত 
জসবা ভেনছেে, বা জ�সব জবখশ অসহায (িািোনরবি) মােুষ জ�মে বযস্ক বা ্ভতবন্ধঠী ব্সক্ত, 
�ারা আ়িানি জেনক �ানছেে।

ে্যটতিগে অস্ভজ্ো
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কেবা বেনু
কা�্কর অেুষ্ানের জক্ষশরে েশ্ক-ফ্্াতার অংশগ্রহণ �ুবই েরুভর। 
একই সানে অেুষ্ােনক আকষ্ণীয ও সসক্য কনর তুিনত, এসে মােুষনক 
ঐক্বদ্ধ কনর এবং েেস্বাস্্ সংকে সপেনক্ জেনে পভরচস্ভত আরও 
�ারাপ হওযা ্ভতনরানধ পেনক্ষপ ভেনত ভেনেনের উজ্জঠীভবত করনত 
েশ্ক-ফ্্াতানক সাহা�্ কনর। 

্িদেক ইন্বারঅথ্যবাকিন-

 • মােুষনক তানের ্নযােে সপেনক্ মতামত ্কানশর সুন�াগ জেয 
এবং তারা তানের ্শ্ন বা উনদ্গগুনিা োোনত পানর

 • মােুষনক সমানের সানে ঐক্বদ্ধ োকার অেুিূভত ততভর কনর

 • গণমাধ্নমর সানে মােুনষর অংখশোভরত্ব জবাধনক শসক্তশািঠী কনর

 • সংকে জমাকানবিায পেনক্ষনপর ঘােভতগুনিা চিচনিত করনত এবং 
োভযত্বশীিনের েবাবভেচহ করনত সাহা�্ কনর

 • িুি তে্গুনিা চিচনিত করনত ও সংনশাধে করনত সাহা�্ কনর

 • ভবনশষজ্ঞ ও সাধারণ মােুনষর মনধ্ তনে্র আোে্োনের ্বাহ 
বৃচদ্ধ কনর

 • মােুষনক ভেনের জ্ঞাে ও খশক্ষা অে্নের োভেনয সভঠক পেনক্ষপ 
ভেনত সহন�াখগতা কনর

 • স্বাস্্ পভরচস্ভত সপেনক্ িঠীভত েূর কনর তানেরনক স্বািাভবক করনত 
এবং পারস্পভরক সমনঝাতা ও সমমভম্তা গন়ি তুিনত সহন�াখগতা 
কনর

 • আপোর অেুষ্ােসেনক আনরা মােভবক কনর জতানি এবং মােুষ জ� 
গুরুত্বপূণ্ এই জবাধ তানেরনক আনরা জবখশ সপেৃক্ত কনর

 • আপোনক আপোর েশ্ক-ফ্্াতা সপেনক্ আরও িাি কনর 
োেনত এবং আপোর তে্ ও কেনে্ট তানের সানে মাভেনয ভেনত 
সহন�াখগতা কনর।

কঠীিানব েঠীবে বাঁিানবে : জ�াগান�ানগর গাইডিাইে
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আপোর বত্মাে কম্নক্ষশরেই কঠীিানব েশ্ক-ফ্্াতার সানে ই্টারঅ্াকশে এবং সংন�াগ ততভর 
করনবে তা ভেনয িাবুে। এ�ানে কনযকো আইচডযা জেওযা হনিা-

 • কি-ইে জশা (অে্াৎ স্বাস্্ সংকে ভেনয জকানো ভবনশষনজ্ঞর সানে ্নশ্নাতির পব্)

 • জকানো ভবনশষনজ্ঞর সানে সামাভেক মাধ্নম (জ�মে জফসবুক) ্নশ্নাতির পব্

 • কুইে, জ��ানে েশ্ক-ফ্্াতারা জেক্সে জমনসে বা কনির মাধ্নম অংশগ্রহণ করনত পানর

 • েশ্কশ্াতানের ভেনের অভিজ্ঞতা ভবভেময

 • িক্সপপ

 • “োউে-হি” ধরনের জকােও িাইি আনিািো অেুষ্াে

 • েশ্কশ্াতানের সাক্ষাৎকার

িরি রাখরেি, স্াস্্য সংকট রন্ সংক্ািক হয এেং নিরাপত্া ঝঁুনক থারক, যসরষেত্ত্র 
িািষুরক একসারথ এক জাযগায আিরেি িা, সাষোৎকার ো ভক্সপপ নিরজ যিরেি 
িা। পভরবনত্, জফানে বা অেিাইনে (জ�মে- স্কাইপ বা জমনসভেং অ্াপ) ই্টারভিউ ভেে। জকানো 
সম্ভাব্ আক্ান্ত ব্সক্তর সানে জে�া করনত �াওযার আনগ ভবনশষনজ্ঞর পরামশ্ ভেে।

আরও মনে রা�ুে-

 • আপোর েশ্কশ্াতা সাধারণিানব জকাে ্�ুসক্ত (জ�মে- জফাে) ব্বহার কনরে �ার 
মাধ্নম তারা আপোর সানে সং�ুক্ত হনবে? সবার কানছই ভক জসই ্�ুসক্ত আনছ োভক শুধু 
ভবনশষ ভকছু মােুষ জসই ্�ুসক্ত ব্বহার করনছ (জ�মে- শুধু ধেঠীরা)?

 • েশ্কশ্াতারা �ভে সা়িা জেয, তানের ম্ানেে করার মনতা �নেটি সামে্্/্স্তুভত আপোর 
আনছ? েশ্নকর সানে ই্টারঅ্াকশে ্ম-সানপক্ষ ভবষয, জেলিনফাে ধরার েে্ জ�মে 
জিাক িাগনব আবার িক্সপপ আেনত আপোনক বাইনর জ�নত হনব।

 • কঠী কঠী ভেরাপতিা ঝঁুভক আপোনক মনে রা�নত হনব? (জ�মে েশ্কশ্াতানের বযস এবং 
তানের ভেনেনের ঝঁুভক, আবার আপোর সেনমর সেস্নের ভেরাপতিা ঝঁুভক)

 • �ারা ই্টারঅ্াকশে করনছ, তানের পভরিয জগাপে রা�ার ্নযােে আনছ?

 • জবখশ ঝঁুভকপূণ্ (িািোনরবি) মােুনষরাও (অে্াৎ বযস্ক, খশশু, ভকনশারঠী ও োরঠী, ্ভতবন্ধঠী 
ব্সক্ত) �ানত সপেৃক্ত হনত পানর, অেবা তারা �ানত আপোর অেুষ্ানে ম�্াোপূণ্িানব 
্ভতভেভধত্ব করনত পানর, তা ভেসচিত করার জকােও পদ্ধভত আনছ ভক?

কীভারে ্িদেরকর সারথ ইন্টারঅ্যাকিি কররেি
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সবটিটয় ঝঁুনকপণূদে  বথ্যটতিট্র কেবা মটন 
রবাখনু
�ানের স্বাস্্ সমস্া আনছ এবং �ারা ভেনেনের 
পুনরাপুভর �ত্ন ভেনেরা ভেনত সক্ষম েয, জ�নকােও 
েেস্বাস্্ সংকনে তারা সবনিনয জবখশ ঝঁুভকনত 
োনকে। তৃতঠীয অধ্ানয আমরা ব্া�্া কনরচছ, এই 
ঝঁুভকপূণ্ েনি আনছ খশশু, বযস্ক, ভকনশারঠী ও োরঠী 
(ভবনশষ কনর গি্বতঠী োরঠী), ্ভতবন্ধঠী ব্সক্ত এবং 
�ানের বত্মানে অসু� বা স্বাস্্ সমস্া আনছ।

আপোর অেুষ্াে পভরকল্পোয, এই েেনগাষ্ঠীর 
ভবনশষ ্নযােনের কো মনে রা�ুে। সাধারণত 
অে্নের জিনয জবখশ বা অে্রকম ্নযােে হনত 
পানর। তাই মনে রা�ুে-

 • তানের কঠী ্নযােে?

 • এই ্নযােেগুনিা কঠীিানব জমোনো হনব?

 • কঠী ধরনের ভেরাপতিা ও সহন�াখগতা তানের 
েরকার?

 • জক তানের জে�ানশাো করনব এবং এই 
জে�ানশাো করার েে্ কঠী সহন�াখগতা ্নযােে?

গুজব যমবাকবাটবেবা
সংক্মণে বা জরানগর মূি ভবষযগুনিা অে্াৎ 
এর কারণ, সংক্মণ, ্ভতনরাধ, চিভকৎসা ও 
েেগনণর মনধ্ িঠীভত ছ়িানোর মনতা ভমে ও িুি 
ধারণাগুনিানক সরাসভর ি্ানিঞ্ করুে।

স্চস্নিে করুি 
মােুনষর মুন� মুন� বা সামাভেক মাধ্নম দ্রুত ছচ়িনয 
প়িনত পানর এমে গুেব ও িুি তে্ �ঁুনে জবর করুে।

য ক স  টি বা ন ে 

ইন্বারঅথ্যবাকটেভ 
অনুষ্বান 
২০১৪-২০১৬ সানি পসচিম আসরেকার 
ইনবািা ্ােুি্ানবর সময, ভবভবসস 
ভমচডযা অ্াকশে একসে জরচডও 
আনিািো ও কি-ইে জশা ততভর 
কনর। স্বাস্্ ভবনশষজ্ঞ অভতসের সানে, 
ফ্্াতারা জরানগর ্ােুি্াব, ইনবািা 
ভবস্তার জরানধ সোতে অি্ানসর কঠী 
কঠী পভরবত্ে করা ্নযােে এবং 
তারা জ� গুেব শুনেচছি জস সপেনক্ 
জফানে ্শ্ন করনত পানর।

জ�সব ্নশ্নর উতির োো েরকার, 
মােুষ এ অেুষ্ানে জস ্নশ্নর উতির 
জপনযচছি, তারা তানের অভিজ্ঞতা 
োোয, ইনবািা িাইরাস ভেনয কঠী 
হনছে এসব ভবষনয পভরষ্ার হয এবং 
জকে সোতেঠী অি্াস বেিানত হনব, 
জস ভবষযসে বুঝনত পানর।

ভবস্তাভরত জে�ুে: 
https://www.bbc.co.uk/
mediaaction/where-we-
work/africa/sierra-leone/
sierra-leone-ebola-response

https://www.bbc.co.uk/mediaaction/where-we-work/africa/sierra-leone/sierra-leone-ebola-response
https://www.bbc.co.uk/mediaaction/where-we-work/africa/sierra-leone/sierra-leone-ebola-response
https://www.bbc.co.uk/mediaaction/where-we-work/africa/sierra-leone/sierra-leone-ebola-response
https://www.bbc.co.uk/mediaaction/where-we-work/africa/sierra-leone/sierra-leone-ebola-response
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 • রাচাই করুি 
জ� গুেব বা সন্হেেক তে্ ব্াপকিানব 
ছচ়িনয প়িনছ, তা জমাকানবিায এর সত্তা 
�ািাই করুে।

 • নেরেচিা করুি 
গুেনবর ্ভতসক্যা কঠী হনব? ্ত্ক্ষ বা 
পনরাক্ষিানব এসে জকানো ক্ষভতর কারণ হনত 
পানর?

 • সংরিাধি করুি 
�ভে জকানো গুেব ব্াপকিানব ছচ়িনয প়িনি 
ক্ষভতর কারণ হনত পানর, সভঠক তনে্র 
মাধ্নম এর জমাকানবিা করা আপোর 
োভযত্ব। ভমে বা িুি ধারণানক ি্ানিঞ্ 
করার জক্ষশরে এো জ� িুি তে্, শুধু এেুকু 
বিাই �নেটি েয। �ারা এই গুেব বা িুি 
তে্ ভবশলেষণ করনত পানরে এবং সভঠক 
তে্ সংনবেেশীি ও সম্মােেেকিানব 
ব্া�্া করনত পানরে, এমে ভেি্রন�াগ্ সূরে 
আপোর কানছ োকনত হনব। েশ্কশ্াতার 
সানে আনিািো করুে এবং তানেরনক ্শ্ন 
করার েে্ আমন্ত্রণ োোে, �ানত তারা 
িভবষ্নত শুধু সভঠক তে্োই ভবশ্বাস কনর 
এবং িুি তে্ শোক্ত করনত পানর।

গুেব জমাকানবিায আরও তনে্র েে্ 
সসচডএসস’র এই ম্ােুযািসে জে�ুে: http://
www.cdacnetwork.org/tools-and-
resources/i/20181010155329-iatm5 

য ক স  টি বা ন ে 

গুজব যমবাকবাটবেবা
জপালিও সেকা সপেনক্ ভমে্া 
গুেনব সাম্প্রভতক বছরগুলিনত 
আফগাভেস্তাজে জপালিওর ভবরুনদ্ধ 
ি়িাই বাধাগ্রস্ত হনযনছ। োভব করা 
হনযনছ জ� এসে অববধ, এসে ্াণীর 
মূরে জেনক ততভর এবং এসে খশশুনের 
ক্ষভত কনর, তানের ্েেে ক্ষমতা 
েটি কনর জেয। স্বাস্্নসবা কম্ঠী এবং 
কত্ৃপক্ষ স্ােঠীয ধম্ঠীয জেতানের সানে 
ভমনি মােুষনক জবাঝানত সক্ষম হয, 
এই সেকাগুনিা ভেরাপে। জপালিও’র 
সেকা জ� ইসিাম ধনম্ অববধ েয, এ 
ভবষযসে সন্নহ োকা বাবা-মা’জক 
জবাঝানোর েে্ ধম্ঠীয জেতারা 
ফনতাযা োভর কনরে এবং তা ল্্ট 
এবং ইনিক্ট্রভেক ভমচডযানত ্িার 
করা হয। 

ভবস্তাভরত জে�ুে: 
https://www.irinnews.
org/feature/2018/05/10/
afghanistan-battles-polio-
rumours-mistrust-and-
negotiating-taliban
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সনঠক য�বাগবাট�বাগ
আপোর জ�াগান�াগ ও অেুষ্াে অভিগম্, গঠেমূিক এবং কা�্কর করার েে্ ভেনির 
শত্গুনিা পূরণ করা েরুভর। 

 • যোধগি্য: োম্, সংসক্ষপ্ োম বা োরগে বে্ে করুে। েেগণ জ� িাষায বুঝনব জস 
িাষায কো বিুে। জ� োম্ বা বাক্াংশ েশ্কশ্াতা সানে সানে বুঝনত পারনব ো, 
তা সবসময ব্া�্া কনর বুভঝনয ভেে।

 • সনিক: ভঠক কো বিুে! আপেুনডে োকুে এবং ্াসভঙ্ক স্বাস্্ ভবষয ভেনয 
প়িানশাো করুে। ্ভতনরাধ ্নিটিানক বাধাগ্রস্ত কনর এমে জকােও ভমে বা িুি 
তে্ জেনবে ো। আপোর জেওযা তে্ িুি বা অপূণ্াঙ্ মনে হনি আপভে েশ্নকর 
আস্া হারানবে এবং এর ফনি িাির জেনক ক্ষভত জবখশ হনত পানর। জ� ওষুধ 
বা ি্াক্ক্সে কনযক সপ্াহ বা কনযক মানসও আসনব ো, আপভে আশ্বস্ত করনছে 
তা আগামঠীকািই আসনছ- এর ফনি কঠী হনত পানর কল্পো করুে। আপভে �ভে 
জকােও িুি তে্ ্োে কনরে, �নতা দ্রুত সম্ভব, তা সংনশাধে করুে এবং সংসলেটি 
কত্ৃপক্ষনক োোে, �ানত তারা এর ্ভতসক্যা জমাকানবিা করনত পানর।

 • আস্াভাজি: আস্ািােে জহাে। আপোর তে্ ভেি্রন�াগ্ এো ভেসচিত করার 
পাশাপাখশ আপভে আপোর েশ্নকর কি্ানণর কো িানবে এবং তানের সাহা�্ 
করনত িাে- এো ্কাশ করুে। গুরুত্বপূণ্ তে্ আোে্োনের জক্ষশরে সমানের 
সম্মােঠীয ব্সক্তনের সানে কাে করুে। জিাগাসন্তর গল্পনক জসেনসেশাোিাইে বা 
এক্সপ্লনযে করনবে ো।

 • ধারাোস্হক: আপভে জ� মােুষনক পরস্পরভবনরাধঠী তে্ ভেনছেে ো তা ভেসচিত 
করনত অে্ জ�াগান�াগকম্ঠী, জ�মে- স্ােঠীয কত্ৃপক্ষ এবং �ারা সামনে জেনক কাে 
করনছে, তানের সানে সমবিয বোয রা�ুে। �ভে তনে্র মনধ্ গরভমি োনক, তাহনি 
তা জকে হনিা তা �ঁুনে জবর করুে এবং জসোনক সংনশাধে করার জিটিা করুে।

 • সিাধািিলূক: মােুষনক এই সংকনের সমাধাে �ঁুেনত সহন�াখগতা করুে। 
এই জরানগর ্ভতনরাধ ও চিভকৎসায কঠী কঠী বাধা আনছ, তা স্বঠীকার করুে এবং 
জরানগর িক্ষণ আনছ এমে মােুনষর সপেনক্ ্িলিত িঠীভত ভেনয আনিািো 
করুে। মােুনষর িঠীভত ভেনয কো বিুে এবং সম্ভাব্ সমাধাে �ঁুনে জবর করুে, 
জ�মে- ঝঁুভকপূণ্ ঐভতহ্যবাহঠী আিরণ বা িি্াগুনিার ভবকল্প সামাভেক সমাধাে ভেনয 
আনিািো করুে।
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ওপরর
আক্ান্ত েেনগাষ্ঠীর েে্ 
অচডও পডকানটে ততভর 
করনত তানের কাছ জেনক 
েসৃটিিভঙ্, মতামত এবং ্শ্ন 
সংগ্রহ করা
স্বত্ব: ভবভবসস ভমচডযা অ্াকশে 
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 • োস্তেসম্মে: �ভে সমানের মােুনষর কানছ সাবাে ো োনক বা তারা 
এো জোগা়ি করনত সক্ষম ো হয, তাহনি মােুষনক সাবাে ভেনয হাত 
ধুনত বিনবে ো। �ঁুনে জবর করুে, তারা এর ভবকল্প কঠী ব্বহার কনর 
(জ�মে ছাই), তানেরনক জসোই ব্বহার করনত বিুে। সাধারণ এবং 
বাস্তবসম্মত সমাধাে কঠী হনত পানর �ানত মােুষ মনে কনর এই সংকনের 
ভেযন্ত্রণ তানের হানত আনছ?

 • োস্তোযিররাগ্য: স্বাস্্নসবা এবং েরুভর জসবা সহাযতার িাচহো ও 
বাস্তবাযে ব্বস্াপোয সহন�াখগতা করুে। �ঁুনে জবর করুে, কঠী কঠী 
জসবা পাওযা �ানছে (জ�মে- জহল্পিাইে, চিভকৎসানকন্দ্র, পরঠীক্ষানকন্দ্র) 
এবং ভেসচিত জহাে কঠী কনর মােুষ এই জসবাগুনিা জপনত পানর। জ�মে, 
ভেভে্টি ভকছু িক্ষনণর পরঠীক্ষা করানত খগনয মােুষ ভক উপকৃত হনছে োভক 
অে্ জকােও ভেভে্টি ঝঁুভকর মুন� প়িনছ, ভকংবা জহল্পিাইে ভক শুধুই 
অভফসোইনম জ�ািা োকনছ?
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 • সিিিদেী: আপোর কেনে্টনক মােভবক করুে। মােুনষর অেুিূভতনক ো়িা ভেে। 
তানেরনক ব্সক্তগত গল্প বিুে বা স্বাস্্ কম্ঠী, সনিতেতা কম্ঠীনের গল্প বিুে, �ারা 
স্বাস্্ সংকনে আক্ান্ত হনযনছ এবং �ারা এো কাসেনয উনঠনছে, তানের গল্প বিুে। 
অসুস্ হওযা অস্বসস্তকর এবং ক�নো ক�নো িযােক। সুস্ হনয ওঠাও ক�নো 
ক�নো িঠীভতকর হনত পানর, ভবনশষ কনর পভরবার ও সমাে কত্ৃক ্ত্া�্াত 
হওযার িঠীভত। একই কো স্বাস্্কম্ঠীনের জক্ষশরেও ্ন�াে্, �ারা েেস্বাস্্ সংকনে 
কাে করনত খগনয আক্ান্ত হনযনছে বা মারা জগনছে। মােুষনক তার িঠীভতর কো 
বিনত ভেে।

 • সংররাগ: আপোর অেুষ্ানে েশ্নকর মনোন�াগ োেুে এবং তানেরনক অংশ 
ভেনত বিুে। তারা ভেচিযই এরই মনধ্ স্বাস্্ ভবষযসে ভেনয হতাশায িুগনছ, ভবনশষ 
কনর জ�সব োযগা এ�নো আক্ান্ত হযভে ভকন্তু ঝঁুভক রনযনছ। মােুষ জ�ে জশানে 
এবং ভবষযসে ভেনয কো বনি, জস েে্ েতুে েতুে পদ্ধভত �ঁুনে জবর করুে, তনব 
উনতিেো ততভর কনর (জসেনসশোিাইভেং) বা িয জেখ�নয েয। (ভেনির ‘অে্ 
ফরম্ানে িাবুে’ অংশসে জে�ুে)

 • ইস্েোচক: স্বাস্্ সংকনে জেভতবািক ভবষযগুনিা ভেনয চডি ো করার জিটিা 
করুে। িঠীভত ততভর করা �ুবই সহে। �ভেও জ�াগান�াগ ভবনশষজ্ঞনের অনেনক 
বনিে, জ�াগান�াগ পদ্ধভত চহনসনব িঠীভত এবং শনকর ব্বহার কনর েেসনিতেতা 
বা়িানো �ায, ভকন্তু এো িঠীভত এবং ্ত্া�্াে আশঙ্াও বাচ়িনয জেয, ফনি স্বাস্্ 
সংকনে আিরনণর জ� পভরবত্ে েরকার, জসো বন্ধ হনয �ায।

অনথ্য ফরমথ্যবাে ভবাবনু
�বর জেওযার েে্ ফরম্াে বা জসগনম্ট ভেনয সেৃেশীি চিন্তা করুে। ধরুে, 
সংসক্ষপ্ ভবজ্ঞাপেধম্ঠী স্পনের মাধ্নম কনযকো সাধারণ তে্ ভেনয ভেনত পানরে, 
জ�মে- “এই িক্ষণগুনিা জে�নি এই েম্বনর জফাে করুে”। একই তে্ বারবার বনি 
মােুষনক মনে রা�ানোর িাি পদ্ধভত গাে।

কঠী করনত হনব বা জকে এবং কঠীিানব করনত হনব তা জবাঝার েে্ েঠীঘ্ জসগনম্টগুনিা 
�ুব কা�্কর। েসেি, সংনবেেশীি বা ভেভষদ্ধ (ে্াবু) ভবষযগুনিা আনিািোর জক্ষশরেও 
এো কা�্কর। সাক্ষাৎকার, আনিািো এবং োেনকর মনতা ফরম্ানে আপভে ভবষনযর 
ভবস্তাভরত তুনি ধরনত পানরে এবং স্বাস্্ সংকনে মােুনষর আক্ান্ত হওযা, সপৃেক্ত 
হওযা এবং সমাধাে হওযার ভবষযগুনিা মােভবকিানব উপস্াপে করনত পানরে।
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নঠক মবানষুটক নঠক প্রশ্নটে করুন
অনেক মােুনষর কানছ জপৌনঁছ �াওযা �ুবই শসক্তশািঠী উপায গণমাধ্ম, ভকন্তু 
এো জ�মে উপকাভর হনত পানর, জতমভে ক্ষভতকরও হনত পানর। আমানের 
গণমাধ্ম উপকানরর েে্ ব্বহৃত হনছে, এো ভেসচিত করা আমানের 
োভযত্ব। েেস্বানে্ সভঠক আনিািক �ঁুনে জবর করা আমানের জমৌলিক 
োভযত্ব। �ো�ে জ্ঞাে, ভবশ্বাসন�াগ্তা এবং ভবষয সপেনক্ বিার সামে্্ 
আনছ এমে মােুষ �ঁুনে জবর করুে। জকােও জকােও জক্ষশরে, একেে সসভেযর 
রােেঠীভতভবনের জিনয একেে কভমউভেসে স্বাস্্ কম্ঠী বা ভ�ভে জরাগ জেনক সুস্ 
হনয উঠনছে এমে জকউ জবখশ গুরুত্বপূণ্ হনত পানরে। জসই ্শ্নসেই করুে, 
�ার উতির জেনক পভরষ্ার পরামশ্ বা সমাধাে আসনব, মােুনষর জকানো 
কানে িাগনব ো এমে অনহতুক তে্ োোর জকােও েরকার জেই। 

ইেফু্নযঞ্া ্ােুি্ানবর সমনয ভবনশষজ্ঞনেরনক জ�সব ্শ্ন করা জ�নত পানর (অে্াে্ স্বাস্্ 
সংকনে ভবষযগুনিা জস অেুসানর বেনি ভেে):

 • ইেফু্নযঞ্া কঠী?

 • এো কঠীিানব ছ়িায?

 • কারও ইেফু্নযঞ্া হনযনছ, এো জস কঠীিানব বুঝনব?

 • জকউ ভেনে বা পভরচিত জকউ ইেফু্নযঞ্ায আক্ান্ত হনযনছ মনে করনি জস কঠী করনব?

 • �ভে জকউ মনে কনর জস ইেফু্নযঞ্ায আক্ান্ত, তাহনি জস জকাোয এবং কঠীিানব সাহা�্ 
পানব?

 • ইেফু্নযঞ্ার জকােও চিভকৎসা আনছ?

 • ইেফু্নযঞ্া ছ়িানো ্ভতনরানধ আভম কঠী করনত পাভর?

 • জকউ ইেফু্নযঞ্া জেনক জসনর উঠনি আভম কঠী কনর তানক সহন�াখগতা করনবা?

সাষোৎকাররর প্ররনের উ্াহরণ
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ক্ষচে করটবন নবা
েেস্বাস্্ সংকনে, গণমাধ্ম অনেক সময উপকার করনত খগনয জবখশ 
ক্ষভত কনর জফনি। তাই তনে্র সত্তা ভেসচিত করার পাশাপাখশ, আপভে 
কঠী তে্ ভেনত �ানছেে এবং এো কঠীিানব ব্া�্া করা হনত পানর, তাও 
ভবনবিো করা েরকার।

জ�মে ধরুে, জকােও সংকনে মােুনষর ভেরাপে পাভের ব্বস্া জেই, তাই 
একসে সাহা�্কারঠী সংস্া তানের মানঝ ফ্্াভরে ে্াবনিে ভবতরণ করনছ। 
মােুষনক বিা হনছে, জরাগ জেনক জবঁনি োকনত হনি তানেরনক এই ে্াবনিে 
ব্বহার করনত হনব। ভকন্তু জবশ কনযকসে োযগায জে�া জগনছ, কীভারে 
এই ে্াবনিে ব্বহার করনব, তা ব্া�্া ো করায, মােুষ ে্াবনিেসে 
পাভেনত ো ভমখশনয সরাসভর জ�নয জফিনছ, �া তার স্বানস্্র েে্ আরও 
ক্ষভতকর। অে্াৎ অসপূেণ্ তে্ উপকানরর জিনয ক্ষভত জবখশ কনর।

ভবভিন্ন োম্, বাক্াংশ বা তে্ কঠী কনর িুি ব্া�্া হনত পানর বা মােুনষর 
মনধ্ িঠীভত সসৃটিনত ব্বহৃত হনত পানর, জসো আপভে জবানঝে, এো ভেসচিত 
করুে এবং এগুনিা পভরহার করার জিটিা করুে। জ�মে, ভিকসেম (জরানগর 
খশকার) ো বনি আক্ান্ত ব্সক্ত বিুে। মােুষনক জরাগ “ছ়িানো”র েে্ 
জোষানরাপ করা পভরহার করুে। বরং “জরাগসের সংক্মণ”-এর মনতা িাষা 
ব্বহার করুে। জকােও একসে জগাষ্ঠীনক জরানগর কারণ বা জরাগ ছ়িানোর 
েে্ সপেভক্ত করনবে ো। কঠীিানব জরাগসে আক্মণ কনর এবং আক্ান্ত 
হনি িঠীভত ো ছচ়িনয বা ভবভছেন্ন ো হনয জকাে্ ধরনের এবং কনতােে মােুষ 
তার সানে জ�াগান�াগ করনত পারনব এই ভবষযসে মােুষ বুঝনত পানর, তা 
ভেসচিত করুে।

�ভে কারও ল্যেে জরানগ আক্ান্ত হয, সহােুিূভতশীি জহাে। জরাগমুসক্ত 
জহাক ভকংবা জরানগ মতুৃ্ জহাক, মােুষ এ সময শারঠীভরক ও মােসসকিানব 
ঝঁুভকপূণ্ অবস্ায োনক। এ অবস্ায করণীয সপেনক্ ভেনি বিা হনযনছ।
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বটৃতের ববাইটরও য্খনু
েেস্বাস্্ সংকে মােুনষর স্বাস্্ ছা়িাও আরও অনেক ভকছুনক আক্ান্ত কনর। মােুনষর েঠীবে�ারো, 
খশক্ষা, তেেচ্ে রুসেে, �াে্ ও ভেযভমত চিভকৎসা ্াপ্প্র মনতা ভবষযগুনিা এই পভরচস্ভতনত 
মারাত্মকিানব ক্ষভতগ্রস্ত হয। এই ভবষযগুনিাও অেুষ্ানে অন্তি্ুক্ত করার জিটিা করুে।

�ভে মােভবক ভবপ�্নযর সমনয স্বাস্্ সংকে জে�া জেয, তাহনি অনেকগুনিা স্বাস্্ সমস্া 
ভেনয কো বিনত হনব, এর বাইনরও আরও অনেক ভবষয আনছ, �া মােুষ ্ত্ক্ষ কনরনছ 
(জ�মে স্বেে, বসভত, েঠীবে�ারো হারানো, এবং রিমায আক্ান্ত হওযা)।

কঠীিানব েঠীবে বাঁিানবে : জ�াগান�ানগর গাইডিাইে

মবানটুষর সবাটে প্রেথ্যক্ষ ববা পটরবাক্ষভবাটব কেবা বেবার আটগ-
আপোর �ভে েেস্বাস্্ সংকনে সরাসভর আক্ান্ত জকােও ব্সক্তর সানে কো বিার 
পভরকল্পো োনক, ভেনেনক বা অে্ কাউনক ঝঁুভকনত জফিনবে ো। ্েনম কত্ৃপক্ষ এবং 
স্বাস্্ ভবনশষজ্ঞনের সানে কো বনি এ কানে ্নযােেঠীয ভেরাপতিা এবং আপোর কঠী কঠী 
্ভতনরাধমূিক ব্বস্া জেওযা েরকার, তা জেনে ভেে।

সাক্ষাৎকার আনযােনের সময, ভবষযগুনিা কঠী এবং েেস্বাস্্ সংকনে আক্ান্ত ব্সক্তসে কঠী 
ধরনের ি্ানিঞ্ জমাকানবিা করনছ এবং সাক্ষাৎকানরর সময তার সানে কঠীিানব কো বিনত 
হনব- এই ভবষযগুনিা আপোর সহন�াগী কম্ঠীনের সানে আিাপ কনর তানেরনক ্স্তুত করুে।

প্রবাক-সবাক্ষবাৎকবার
আিাপ শুরু করা আনগ ভেসচিত করুে, কঠী কঠী ভবষনয আনিািো হনব, জসো সাক্ষাৎকারোতা 
োনেে এবং এ ভবষনয কো বিনত তার আপভতি জেই।

সবাক্ষবাৎকবাটরর সময়
সাক্ষাৎকার শুরুর আনগ সাক্ষাৎকানরর ভবষয, জকাোয ক�ে ্িাভরত হনব সবভকছু ভবস্তাভরত 
োভেনয সাক্ষাৎকারোতার সম্মভত ভেে, �ানত জস োেনত পানর জকে তার সাক্ষাৎকার জেওযা 
হনছে এবং এই সাক্ষাৎকার জকাোয ব্বহার করা হনব। সাক্ষাৎকানরর সময মােসসক সহাযতার 
েে্ জস হযনতা কাউনক সানে রা�নত িাইনত পানর।

েেস্বাস্্ সংকনে আক্ান্ত কারও িাচহো সাক্ষাৎকার গ্রহণকারঠীর িাচহোর জিনয জবখশ 
গুরুত্বপূণ্। �ভে সাক্ষাৎকারোতা ্ান্ত বা অবসন্ন হনয পন়িে বা সাক্ষাৎকার জশষ কনর ভেনত 
িাে, তার ইছোনক সম্মাে ভেে।

আক্ান্ত ে্যটতির সাষোৎকার যকৌিল
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৫. আরও জবানটে েেথ্যসূত্র
The Health Communication Capacity Collaborative (HC3)
https://healthcommcapacity.org/
hc3-project-materials/?fwp_health_area=emergency-preparedness

World Health Organization
Emergency resources: 
http://www.who.int/emergencies/en/

Communicating in emergencies guidelines: 
https://www.who.int/risk-communication/guidance/download/en/

Médecins Sans Frontières (MSF)
https://www.msf.org.uk/issues

The Centers for Disease Control (CDC)
https://www.cdc.gov/

BBC Media Action guides on communication for health and other emergencies 
Lifeline: 
https://www.bbcmediaactionilearn.com/course/view.php?id=187

The Pulse: 
https://www.bbcmediaactionilearn.com/course/view.php?id=138

A synthesis of research findings on broadcasting in emergencies: 
https://www.bbc.co.uk/mediaaction/publications-and-resources/research/
reports/Humanitarian-broadcasting-in-emergencies-synthesis-report-2015

আরও োেনত তে্সূরে

https://healthcommcapacity.org/hc3-project-materials/?fwp_health_area=emergency-preparedness
https://healthcommcapacity.org/hc3-project-materials/?fwp_health_area=emergency-preparedness
http://www.who.int/emergencies/en/
https://www.who.int/risk-communication/guidance/download/en/
https://www.msf.org.uk/issues
https://www.cdc.gov/
https://www.bbcmediaactionilearn.com/course/view.php?id=187
https://www.bbcmediaactionilearn.com/course/view.php?id=138
https://www.bbc.co.uk/mediaaction/publications-and-resources/research/reports/Humanitarian-broadcast
https://www.bbc.co.uk/mediaaction/publications-and-resources/research/reports/Humanitarian-broadcast




আন্তে্াভতক জরড ক্স এবং জরড সক্নস্ট জসাসাইসে জফডানরশনের েে্ ভবভবসস ভমচডযা অ্াকশে 
এই ্কাশোসে ততভর কনরনছ। বু্নরা অব ফ্্াবাি জহিে, ইউএসএআইচড-এর লপআইও অেুোে 
ভেএইি-ভে-০০-০৮-০০০০৬ এবং এআইচড-ভেএইি-আইও-১৭-০০০০২ এর সহাযতায মাধ্নম 
এই ্কাশোসে বাস্তবাভযত হনযনছ। এ�ানে জ�সব মতামত ্কাখশত হনযনছ, তা সংসলেটি জি�নকর 
এবং তা ইউএসএআইচড’র েসৃটিিভঙ্র সানে ো-ও ভমিনত পানর।
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