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আে ো যো িফ ব্রি 

বাাংলাদেশ (২০ জন) ও ননপাল (১৫ জন) সহ ন াট ৩৫ জন প্রতিবন্ধী বযক্তির কাছ নেদক 

নকাতিড-১৯  হা ারীর স য় িাদের জীবনযাত্রা নক ন তছল িা আ রা জানদি নেদয়তছলা । 

এসব বযক্তিরা তবতিন্ন ধরদনর প্রতিবতন্ধিার তশকার তছদলন, নয নঃ শ্রবণেৃষ্টি প্রতিবতন্ধিা, বুক্তি 

প্রতিবতন্ধিা,  ানতসক প্রতিবতন্ধিা। নযদহিু িাদের কাছ নেদক িাদের জীবন সম্পদকে নি ন 

জানদি োওয়া হয় না, তাই আ রা িাদের কাছ নেদক িাদের জীবন সম্পদকে জানদি 

নেদয়তছলা । এ নতক আ রা নযসব তপিা ািার প্রতিবন্ধী সন্তান রদয়দছ িাদের নেদকও 

জানদি নেদয়তছলা  িাদের অবস্থা সম্পদকে। 
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• নকাতিড-১৯ এর প্রােুিোব অনযানয বযক্তিদের  ি প্রতিবন্ধী  বযক্তিদের 

জীবনদকও েুঃসহ কদর িুদলদছ।  

• নকাতিড-১৯ নেদক তনরাপে োকদি সবাইদক লকডাউন বা ঘদর োকদি 

বলা হদয়তছল। যার পতরদপ্রতিদি তকছু প্রতিবন্ধী বযক্তিসহ িাদের 

পতরবাদরর সেসযদের কাজ হারাদি হদয়তছল, এছাড়াও িাদের কাদছ 

খাবার,ওষুধ সহ অনযানয প্রদয়াজনীয় ক্তজতনসপত্র নকনার জনয পয োপ্ত 

টাকা তছল না, যার ফদল িারা েুঃখী ও তেতন্তি হদয় পদড়তছল।  

• িারা িাদের পতরবাদরর অনযানয সেসযদের কাছ নেদক টাকা অেবা খাবার 

নেদয় তনদয় বা তনদজদের সা ানয জ াদনা টাকা তেদয় তকাংবা টাকা ধার 

কদর অেবা তনদজদের নকান ক্তজতনসপত্র তবক্তি কদর েলার নেিা 

কদরতছল। তকন্তু িাদের  দধয এ নও  ানষু তছল যারা নকান ধরদনর 

সাহাযয পায় তন অেবা নয সাহাযয নপদয়দছ নসটা অপ্রিুল তছল।  

• নকাতিড-১৯ এর প্রােুিোব তনদয় নয সকল িেয সরবারাহ করা হদয়তছল 

নসটা অদনদকর জনয সহজদবাধয তছল না, যার ফদল তনদজদের তনরাপে 

রাখার জনয তক করা উতেি িা বুঝা  শুতকল হদয় যাক্তিদলা এ নতক িারা 

এটাও বুঝদি পারতছদলন না নয তনরাপে োকার জনয নকন িাদের ঘদর 

োকা প্রদয়াজন। 

• একজন েৃষ্টি প্রতিবন্ধী বযক্তি সাধারণি স্পদশ ের সাহাদযয িার আদশ পাদশ 

যা তকছু আদছ িা বুঝার নেিা কদর। তকন্তু নকাতিড-১৯  হা ারীর স য় 

স্পশ ে করাটা অদনকটা অতনরাপে হদয় পদড় কারন েৃষ্টি প্রতিবন্ধী বযক্তিরা 

নযসব ক্তজতনস স্পশ ে করদব নসসব ক্তজতনদসর উপর  ানুষদক অসুস্থকারী 

এই  িাইরাদসর উপক্তিতি োকদি পাদর। এ নতক অনযানয  ানুষজন 

শ্রবণেৃষ্টি ও েৃষ্টি প্রতিবন্ধী  ানুষদের স্পশ ে করার  াধযদ  সাহাযয করদি 

োইদিা না। যার ফদল িাদের পদি স্বাধীন িাদব েলাদফরা করাটা অদনক 

কিকর হদয় পদড়। 

• নকাতিড-১৯  ানুদষর স্বািাতবক জীবন প্রক্তিয়া অদনক পতরবিেন কদর 

তেদয়তছল। এটা অদনক  ানুদষর জনয অদনক বড় ধাক্কা তছল এবাং এটা 

িাদের তনদজদের ও িাদের পতরবাদরর সাদে িতবষযদি তক হদব নসটা 

অতনক্তিি কদর িুদলতছল। সবস য় ঘদরর  দধয আবি োকা  ানুদষর 

জনয অদনক একদঘদয়ত পূণ ে হদয় তিদয়তছল এবাং এই তবষয়টা িাদের 

অসুখীও কদর িুদলতছল। অপরতেদক টাকা তনদয় েুক্তিন্তার কারদন 

পতরবাদরর  দধয কলহ সৃষ্টি হক্তিদলা।  ানষুজন িীিসন্ত্রি ও হিাশ হদয় 

পদড়তছল এবাং িাদের  দন হক্তিদলা নয পতরতস্থতি আবার স্বািাতবক কদর 



   

নিালার জনয িাদের হাদি আর তকছুই ননই।  ানুষজন িাদের 

বনু্ধবান্ধবদের অিাব অনুিব করতছল, যতেও তকছু  ানষ িাদের বনু্ধদের 

সাদে নফাদনর  াধযদ  নযািাদযাি রাখদি সি  তছল।   

• তকছু স য় পর লকডাউন িুদল তনদয় পুনরায় িাদের ঘর নেদক নবর 

হওয়ার অনু তি নেওয়া হয়। যার ফদল তকছু  ানুষ আবার িাদের োকতর 

তফদর নপদয়তছদলন এবাং অদনক খুতশ তছদলন করণ এখন িাদের কাদছ 

খাবার ও অনযানয দ্রবযসা গ্রীর নকনার  ি টাকা আদছ। অনযানয 

 ানুষজন নকাতিড-১৯ এর নিুন িযাকতসদনর জনয খুতশ তছদলা কারন 

িযাকতসন এখন নকাতিড-১৯ এর সাংি ণ ক াদি সাহাযয করদব।  

• যতেও তকছু  ানুষজদনর এখদনা নকাদনা ধরদনর কাজ তছদলা না এবাং 

খাবার তকদন খাওয়ার  ি টাকাও তছল না যার কারদন িারা খুবই েুঃখী ও 

তেতন্তি তছদলন। এ নতক িাদের কাদছ আর নকান টাকা অবতশি তছলনা 

এবাং যার ফদল মহামারী চলা ালীে সমনে কবেঁনচ থা ার জেয কে ঋণ 

ভেনেভিল কসই টাকা নফরি নেওয়া খুবই কষ্টিন হদয় পদড়তছল। নয 

সাংস্থাগুদলা পূব েবিী স দয় িাদের সহায়িা প্রোন কদরতছল িারাও সাহাযয 

করা বন্ধ কদর তেদয়তছল। 

• তবতিন্ন ধরদনর প্রতিবতন্ধিার তশকার বযক্তিিণ তবতিন্নিাদব স সযার 

সম্মুখীন হদয়তছদলন। তকছু  ানুদষর বিবয এ ন তছল নয অনযানয বযক্তিরা 

িাদের সাদে অদনক খারাপ আেরণ করদিা, কখদনা নযটা নকাতিড-১৯ 

এর আদির বযবহাদরর  ি তছল আবার অদনক নিদত্র নসটা আদির 

বযবহাদরর নেদক অদনক খারাপ তছল। 

• নকাতিড-১৯  হা ারীর  ি স দয় সরকারী ও অনযানয প্রতিষ্ঠাদনর জনয 

এটা খুবই  গুরুত্বপূণ ে যাদি িারা প্রতিবন্ধী বযক্তিদের সহায়িা প্রোন 

কদরন। িাদের উতেি প্রতিবন্ধী বযক্তিদেরদক িাদের প্রদয়াজন সম্পদকে 

ক্তজদেস করা এবাং তকিাদব িারা এ সহায়িা লাি করদি োয় নসই 

তবষদয়ও িাদের  িা ি ননওয়া। 

  



   

সো সংফেপিঃ  

নকাতিড-১৯  হা ারী তবেয ান ববষ যগুদলাদক আরও প্রকট কদর িুদলদছ। তনিযনিুন িদবষণা নেদক 

এ িেয পাওয়া যায় নয তবশ্ববযাপী প্রতিবন্ধী বযক্তিরা তবতিন্নিাদব িাদের অতধকার নেদক বক্তিি হদয়দছন 

এবাং  হা ারীর স্বাস্থযিি, অে েননতিক ও সা াক্তজক প্রিাব এবাং এর সাড়াোন ক েকাদের নিদত্রও 

অস িাদব িতিগ্রি হদয়দছন। এই িদবষণার উদেশয তছল বাাংলাদের ও ননপাদলর প্রতিবন্ধী বযক্তিরা 

যারা প্রায়ই তবতিন্ন ধরদনর িদবষণা নেদক বাে পদড় যায় িারা  এই নকাতিড-১৯ এর ফদল উে্িূি 

পতরতস্থতিদি তক ধরদনর অতিেিার সম্মুখীন হদয়দছন িা িুদল ধরা। এই পতরতস্থতি, সবদেদয় প্রাতন্তক 

জনদিাষ্ঠী নয নঃ প্রতিবন্ধী বযক্তিদের তকিাদব িতিগ্রি কদরদছ নস তবষদয় আরও িাদলা ধারণা লাি 

করার জনয এই িদবষণাদি তবশে গুনিি সািাৎকাদরর  াধযদ  িেয সাংগ্রহ করা হদয়দছ যাদি কদর 

বুক্তি,  ানতসক, শ্রবণেৃষ্টি প্রতিবতন্ধিা এবাং অনযানয তবতিন্ন ধরদনর প্রতিবতন্ধিার উপর গুরুত্ব নেওয়া 

যায়। 

 

পদ্ধব্রতিঃ 

  

এই িদবষণার জনয একষ্টট বণ েনা ূলক সািাৎকার ননওয়ার পিতি গ্রহণ করা হদয়দছ। িল্প বলা 

নযািাদযাদির স্বািাতবক এবাং সব েজনগ্রাহয একষ্টট পিতি এবাং এর  াধযদ  অাংশগ্রহণকারীরা 

তনদজদের অতিেিার কো সাবলীলিাদব বলদি পাদর। একই সাদে িাদের কাদছ নযটা প্রদয়াজনীয় 

নসই বযাপাদরও গুরুত্ব তেদি পাদর। প্রদিযক অাংশগ্রহণকারীদক তকছু সপ্তাদহর বযবধাদন েুইষ্টট 

সািাৎকাদর অাংশগ্রহণ করার জনয আ ন্ত্রণ জানাদনা হয়। যার ফদল অাংশগ্রহণকারীরা তনদজদের 

অতিেিাগুদলা খুব সহদজই বদল নফলদি  পারদিা এবাং িারা আরও িাদলািাদব  হা ারীর 

ঊর্ধ্ েিতির সাদে িাদের পতরবতিেি অবস্থা বুঝাদি পারি। অাংশগ্রহণকারীদের, প্রতিবন্ধী বযক্তিদের 

তনদয় কাজ কদর এ ন তবতিন্ন প্রতিষ্ঠান, তবতিন্ন আন্তজোতিক ও স্থানীয় এনক্তজও, ননপাল ও 

বাাংলাদেদশর  ানবিা ও অন্তিুেক্তি তনদয় কাজ কদর তবতিন্ন সাংস্থা, কেমেঃ এতডতড ইন্টারনযাশনাল এবাং 

নসন্টার ফর তডজযাতবতলষ্টট ইন নডদিলপদ ন্ট (তসতডতড) এর সহায়িায় বাছাই করা করা হদয়তছল ।   

নকাতিড-১৯  হা ারীর কারদন অাংশগ্রহণকারীদের তনরাপত্তার কো  াোয় নরদখ এবাং তবতিন্ন ধরদনর 

প্রযুক্তিিি সহায়িার  াধযদ  নবতশরিাি সািাৎকার নফাদন অেবা অনলাইদন ননওয়া হদয়তছল। 

এছাড়াও অাংশগ্রহণকারীদের অতিি যিা (Accessibility) এবাং নযািাদযাি সহায়ক সরঞ্জাদ র 

বযবস্থাও করা হদয়তছল। এছাড়াও আইতডএস এর একষ্টট েল, নেশীয় িদবষক েল, তকছু কনদসাষ্টটেয়াদ র 

সেসযিণ এবাং স্থানীয় ওতপতড প্রতিতনতধদের  াধযদ  তবষয়তিতত্তক সািাৎকারগুদলা অনলাইদনর 

ননওয়া হদয়তছল । 

সবদশদষ, সািাৎকাদর অাংশগ্রহণকারী সকল বযক্তি ও অনযানয প্রধান বযক্তিদের িদেযর শুিিা যাোই 

করার জনয িাদের একষ্টট অনলাইন ক েশালায় তন ন্ত্রণ করা হয়, নযখাদন ৩০ জদনর অতধক  ানুষ 

অাংশগ্রহণ কদরতছদলন, যাদের  দধয তছদলন অাংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী বযক্তিবি ে, িাদের সাহাযযকারী 

এবাং উিয় নেদশর এনক্তজও ও ওতপতড ক ীিণ। এর  াধযদ  অাংশগ্রহণকারীরা এদক অপদরর সাদে 

সরাসতর সািাৎ করদি নপদরতছদলন, তনদজদের অতিেিা তবতন য় করদি নপদরতছদলন, ফলাফদলর 

সার দ ের যোযেিা যাোই করদি নপদরতছদলন এবাং তনদজদের সুপাতরশস ূহ িুদল ধরদি 

নপদরতছদলন, যাদি িতবষযদি  হা ারীর বযবস্থাপনা ও প্রশ দনর নিদত্র প্রতিবন্ধী বযক্তিদের অন্তিুেি 

করা হয়। 

 



   

 

অংশগ্রহণিো ীগণিঃ  

৩৫ জন অাংশগ্রহণকারীর  দধয ১৯ জদনর শ্রবনেৃষ্টি প্রতিবতন্ধিাসহ একাতধক ধরদনর প্রতিবতন্ধিা 

তছল, ১১ জদনর বুক্তি প্রতিবতন্ধিা, ৩ জদনর  ানতসক প্রতিবতন্ধিা এবাং েুইজন তছদলন প্রতিবন্ধী তশশুর 

তপিা ািা। এদের  দধয ২০ জদনর সািাৎকার ননওয়া হদয়তছল বাাংলাদেদশ এবাং ১৫ জদনর ননপাদল। 

 

ফলোফলঃ  

 সস নলই ে ঃখ-ে েিোর মধ্য ভেনে তানের ভেে অভতবাভহত  নরনি”  (বাংলানেনের এ জে শ্রবণেৃষ্টি 

প্রভতবন্ধী প রুষ) 

সক াভিড-১৯  হা ারীর কারদণ স নলই  ে ঃখী ও ভচভিতস (কেপানলর এ জে মনোসামাক্তজ  

প্রতিবন্ধী নারী ) 

লকডাউন এবাং  হা ারী সম্পতকেি ভবভিন্ন তবতধ তনদষদধর ফদল শ্রবণেৃষ্টি প্রভতবন্ধী বযক্তি এবং তানের 

পভরবার গুরুতর অথ িনেভত  মন্দার সম্ম খীে হনেভিল োর ফনল অনেন রই/ তানের পভরবানরর 

সেসযনের  াজ, বযবসা অথবা আনের উৎস হারানত হনেভিল। নযসব পভরবানরর অন্তি একজন বযক্তি  

কাজ করতছদলন তারা তুলোমূল িানব ভ িুটা িানলা অবস্থাে ভিল কেনহতু তানের পভরবানরর আে 

তখেও চলমাে ভিল, অপরভেন  োরা আনে কথন ই কব ারনের  ারনে অথ িনেভত  সমসযার ভিতর 

ভেনে োক্তিল তারা সবনথন   ষ্টিে পতরতস্থতির সম্ম খীে হনেভিল। এমেভ  সািাৎকারীরা জাভেনেনি 

কে, ভেেভমত ভতেনবলা খাবার কোোড়  রনত ো পারার  ারনে তারা তানের খাবানরর পভরমাে  ভমনে 

ভেনেভিল এমেভ  অনে  সমে িুধািেও থা ত  এবং এই েঙ্কােও ভিল কে তানের পভরবারন  

অোহানর থা নত হনব।  হা ারী েলাকালীন স দয় খােয এবাং পতরবহন খরদের  লূযবৃক্তি পতরতস্থতিদক 

আরও কষ্টিন কদর িুদলতছল। এবাং তেতকৎসা খরে বহন করার জনয  ানুষদক  ষ্টিে পতরতস্থতির মধ্য 

ভেনে কেনত হনেভিল। আতে েক সাংকদটর কারদন নযদহিু িারা িাদের ন ৌতলক োতহোগুদলা পূরণ 

করদি পারতছল না, ফদল িারা প্রবল েুক্তিন্তা এবাং  ানতসক োদপর তিির তেদয় তিদয়তছল।  হা ারীর 

কারদন প্রেত্ত লকডাউদনর স য় নবেঁদে োকার জনয, অদনক সািাৎকারীদের িাদের পতরবাদরর 

অেযােয সেসযনের অথবা বন্ধ নের আভথ ি  সহােতার উপর ভেিির  রনত হনেভিল, জমানো টা া 

বযবহার, অথবা ঋণ ভেনত হনেভিল।  



   

সরকারী সা াক্তজক সুরিা ভবষে  সহায়িাগুনলা  প্রায়শই শুধু াত্র পূব ে কথন  তবেয ান নযসব 

প্রতিবন্ধী বযক্তিদের িাতল া র কেনি শুধু াত্র িাকেরই প্রোে  রা হনে থান , এবং অনে  প্রভতবন্ধী 

বযক্তিন  ক াে রাষ্ট্রীয় সহায়িা  (দকাতিড-19 তবতশি সহােতা এবাং পূব েবিী নপ্রাগ্রা , উিয় নিদত্রই)  

প্রোে  রা হেভে।  হা ারী েলাকালীন সমনে ভবভিন্ন আই/এে ক্তজও ভবনেষ  নর ওভপভডগুনলা 

প্রতিবন্ধী বযক্তিদের সহায়িা করার নিদত্র গুরুত্বপূণ ে িূত কা পালন   নরনি।  বাাংলাদেশ এবাং 

ননপাদলর প্রায় অদধ েক সািাৎকারীরা তবতিন্ন ওতপতড তকাংবা এনক্তজও নেদক তকছু পতর াদণ আতে েক বা 

অনযানয ধরদণর সহায়িা কপনেনি বনল জাভেনেনিে, ভবনেষ  নর কেসব সাংস্থার  সানথ তারা আনে 

নেদক জতড়ি তছদলন তানের কথন  এই সহােতাগুনলা কপনেভিনলে। এই ধরদনর আনুষ্ঠাতনক সহােতা 

অদনদকরই নবেঁদে োকার জনয গুরুত্বপূণ ে িূভম া পালে  নরনি , িব ও প্রেত্ত সহায়িা প্রায়শই িাদের 

পতরবাদরর প্রদয়াজদনর তুলোে েনথি তছল ো এবাং এ নতক অদনক প্রতিবন্ধী বযক্তিই নকাদনা 

আনুষ্ঠাতনক উৎস নেদক নকাদনা সহায়িা পানতন। তকছু ভ িু ওতপতড প্রতিবন্ধী বযক্তিদের জনয 

স্বাস্থযতবতধ কমনে চলার সরুিা সরঞ্জা  অেবা খােয সামগ্রী সরবরাহ কদরভিল , অপরতেদক অনযানয 

ওতপতডরা প্রতিবন্ধী বযক্তিদের অতধকার ভেক্তিত  রনত সনচতেতামূল   ে িক্রম চাভলনে ভেনেনি । 

সা াক্তজকীকরণ এবাং তবতিন্ন স সযা সম্পদকে আদলােনার  াধযদ  মােভস  স স্থতা বজাে রাখনত 

ওতপতডগুনলা গুরুত্বপূণ ে িূত কা পালন কদরকি। ভ ন্তু, ক াভিড-১৯  হা ারীর েরুন প্রেত্ত 

লকডাউদনর কারদণ প্রতিবন্ধী বযক্তিকের প্রনোজেীে স্বাস্থয এবাং তশিা কসবাে প্রনবেেমযতা 

(Accessibility) সীমাবদ্ধ ভিল, ফনল কসবা কেোর কেনে তারা আনে কথন ই কেসব বাধ্ার সম্ম খীে হনে 

আসভিল তার মনধ্য উি সমসযা সবার শীদষ ে তছল। তনব এই সমনে তানের জেয ক াে তথয কোোড় 

 রা সভতযই অনে   িসাধ্য তছল, এবং িুল িকথযর প্রোর কেপানল এ ষ্টট তবদশষ উদেদির কারণ 

ভিল।   

 

এই  হা ারীর স য়কাল শ্রবণেৃষ্টি ও েৃষ্টি প্রতিবন্ধী বযক্তিদের জনয তবদশষিাদব কিকর তছল, নযদহিু 

িারা স্পদশ ের উপর তবদশষিাদব তনিেরশীল, এবং ঐ সমনে িাইরাদসর সংক্রমণ  মানত  স্পে ি  রা 

কথন  ভবরত থা নত বলা হনেভিল। কেনহতু তানের স্পে িোিূভতর প্রনোজেীেতা স নলর দ্বারা 

কবাধ্েময ভিল ো, ফনল তানের স্বাধ্ীেতা অনে াংনেই কলাপ পাে এবং তানের এ া ী থা ার প্রবণতা 

বৃক্তদ্ধ পাে। মহামারীর শুরুর ভেন   শ্রবণ প্রভতবন্ধী বযক্তিনের তনথযর প্রনবেেমযতা খ বই সীভমত ভিল। 

এবং সীভমত  তনথযর প্রনবেেমযতার  ারনে শ্রবেেৃষ্টি প্রভতবন্ধী বযক্তিরা মহামারীর সমনে  

কোোনোনের কেনে অনে  বাধ্ার সম্ম খীে হনেভিল।ভ িু ভ িু  ব ক্তদ্ধবৃভি  প্রভতবন্ধী অথবা শ্রবেেৃষ্টি 

প্রভতবন্ধী বযক্তিনের পনে  নরাো িাইরাস  ী এবং ক ে এর সংক্রমণ  মানোর জেয বাসাে থা া 

প্রনোজে এটা ব ঝনত পারা কবে  ষ্টিে ভিল। এমেভ  বাংলানেনে ভবভিন্ন  ভমউভেষ্টটর মাে নষরা মনে 

 রত কে প্রভতবন্ধী বযক্তিনের দ্বারাই িাইরাস বহে  রার সম্ভাবো কবভে এবং অনে  সািাৎকারীরা 

এর কারদন তবতিন্ন ধরদনর উপহাস এবাং নহনিার তশকার হদয়তছল।  

 

নযদহিু িাদের স্বািাতবক জীবন এদকবাদরই  বযাহি হদয় তিদয়তছল, একইসাদে পরুাদনা স্বািাতবক 

জীবন এিানব ’হিাৎ  নর ভস্থর হনে োওো,  ারাত্মক পতরবিেন এবাং নিুন পতরতস্থতির সাদে  াতনদয় 

ননওয়ার কেনে অনে  সািাৎকারীই বড় ধরদনর িয় এবাং ধাক্কার সমু্মখীন হদয়তছল। িাদের 

স্বািাতবক জীবনধারার স্থায়ীত্ব নলাপ পাওয়ার  ারনে িাদের জীবন তবশৃঙ্খল হদয় ভেনেভিল এবাং িার 

পাশাপাতশ িাদের ও িাদের পতরবাদরর কী হদব িা তনদয় অতনিয়িাও বৃক্তি নপদয়তছল এবাং চলমাে 

তনদষধাোর কারদণ জীবন একদঘদয়ত পূণ ে এবাং অসুখী হদয় উনিভিল।  লকডাউন েলাকালীন স দয় 

িাদের স্বাধীনিা নলাপ পাওয়ার ফদল এবাং আতে েক সমসযার  ারনে স্বা ী-স্ত্রী এবাং পতরবাদরর অনযানয 

সেসযদের  দধয ে ক্তিিার পভরমাে অনে  গুে কবনড় ভেনেভিল। সং ট ালীে সমনে অনে  মাে ষই 

এ  ারনে অসহায় এবাং হিাশাগ্রি নবাধ করতছল।  

 



   

অপরভেন , নযদহিু তবতধতনদষধগুকলা তুনল কেো হদয়দছ এবাং সািাৎকারীরা বা িাদের পতরবাকরর 

সেনসযরা আবার কাজ খুেঁদজ কপনত সেম ভিল, কসনহতু ভ িু তকছু সািাৎকারীর জীবন আদির নেদক 

উন্নি হদি শুরু হকেভিল, কারণ এখে িারা িাদের পতরবাদরর প্রধ্াে োতহোগুনলা পূরণ  রনত সি  

তছল। এছাড়াও, িযাকতসদনর আতবষ্কাদরর ফদল অনযানয  ানুদষরাও আদির নেদক অনে  কবভে খ ভে 

এবাং আশাবােী তছল কারন তারা এখে আর ক াভিড-১৯ ভেনে অত কবভে ভচভিত ভিল ো। ভ ি, 

এখেও অনে  মাে ষ কাজ খুেঁদজ নপদি লড়াই  নর চলভিল এবং নবেঁদে োকার জনেয বা জীবন াে 

উন্নেনের জনয সাংগ্রা  করভিল। কেসব মাে ষ মাহামারী চলা ালীে সমনে কবেঁনচ থা ার জেয ঋণ 

ভেনেভিল অথবা তানের বযবসাভে  মূলধ্ে বযবহার  নরভিল, তানের স্বািাভব  জীবনে ভফনর আসার 

জেয তুলোম ল িানব কবে কপনত হনেভিল। এিাড়াও, প্রথম ল ডাউনের সমে কবেঁনচ থা ার জেয 

মাে নষরা ভবভিন্ন উৎস কথন  কে সহােতাগুনলা কপনেভিল, কসগুনলার চাভহো থা া সনেও আর চলমাে 

ভিল ো। এ ারনে, সম্ভাবয ভদ্বতীে ল ডাউনের সমে নবেঁদে োকার তবষদয় সবাই িিীরিানব ভচভিত 

ভিল,  ারে ইভতমনধ্য তানের ো সঞ্চে ভিল তা তারা প্রথম ল ডাউনের সমে বযবহার  নর 

কফনলভিল। েভেও মহামারীর প্রিাব এখেও কেষ হেভে এবং এন  ভিনর অভেিেতা এখেও চলমাে 

রনেনি, ভ ি তারপরও সাধ্ারণ মাে নষরা পতরতস্থতির সাদে মাভেনে ভেনে কিাোভির মাো  ভমনে 

আেনত সেম হনেনি।  

 

উপসংহোর  

নকাতিড-১৯  হা ারী এবাং এর প্রতি সরকাকরর ো পেনেপ ভিল তা ননপাল এবং বাাংলাদেদশর সব 

নেদক প্রাতন্তক নিাষ্ঠীর সেসয, কেমেঃ প্রতিবন্ধী বযক্তিদের উপর র্ধ্াংসাত্মক এবাং জীবন পতরবিেনকারী 

িতিকর প্রিাব নফদলদছ। এ  ারদন, মহামারী চলা ালীে সমনে প্রতিবন্ধী বযক্তিদের অতধকার এবাং 

ন ৌতলক স্বাধীনিা তনক্তিি  রার জেয ক াে প্র ার ববষময িাড়া স ল প্রভতবন্ধী বযক্তিনের উপভস্থভত 

ভেক্তিত  নর প্রতিবভন্ধিা অন্তিুেক্তি ূলক পদ্ধভতগুনলা বতভর  রনত হনব।  

 

 


