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সারসংক্ষেপ
ক োভিড-১৯ এর
কেণ

োরণে আণে কেণ

ভিদ্যমোন বিষময আরও েিীরতর হণে। ইদ্োভনিং োণের েণিষেো

কদ্খো যোয় কয, সোরো ভিণে^ই প্রভতিন্ধী িযক্তিণদ্র অভি োর ভিভিন্নিোণি খি হণয়ণে
ব
এিিং ক ভিড-

১৯ এর প্রিোণি তোরো স্বোস্থ্যেত, অেননভত
ব

ও সোমোক্তি িোণি ক্ষভতগ্রস্ত হণয়ণে।

এই েণিষেোর মূে উণেেয ভেে েণিষেোর আওতো কেণ

প্রোয়েই িোদ্ পড়ো প্রভতিন্ধীণদ্র অভিজ্ঞতো

এই ক্রমিিমোন
ব
ক োভিড-১৯ পভরভস্থ্ভতণত ক মন ভেে তো সম্পণ ব িোনো।
চো ু ভরপ্রতযোেী প্রভতিন্ধীরো এই পভরভস্থ্ভতণত ভ িোণি প্রিোভিত িো ক্ষভতগ্রস্ত হণয়ণে তো িোণেো ও
স্পষ্টিোণি কিোঝোর িনয িোিংেোণদ্ণে ইন ্ েুেন ওয়ো স
ব কপ্রোগ্রোণমর অিংে ভহণসণি এ টি ভিেদ্
ক োয়োভেটিটিি িো গুেেত েণিষেো পভরচোভেত হয়।
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পদ্ধতি
গক্ষেষণার পদ্ধতি তিক্ষসক্ষে তেশদ েণনামূ
ণ লক সাোৎকার পদ্ধতি ো নযাক্ষরটিভ ইন্টারতভউইং এপ্রচ
গ্রিন করা িয়। গল্প িক্ষে য াগাক্ষ াগ স্থাপক্ষনর একটি সিজাি এেং সেজনীন
ণ
মাধ্যম ার সািাক্ষ য
অংশগ্রিনকারী ো গল্পকথক তনক্ষজর অতভজ্ঞিাক্ষক অক্ষনযর কাক্ষে সিজক্ষোধ্য কক্ষর উপস্থাপন করক্ষি
পাক্ষরন এেং িার কাক্ষে মূলি যকান তেষয়টি গুরুত্বপূণ িা
ণ যোঝাক্ষি পাক্ষরন।
অগানাইক্ষজশনস
ণ
অে তপপল উইথ তিসএতেতলটিজ (ওতপতি) ো প্রতিেন্ধী েযক্তিক্ষদর দ্বারা গটিি সংস্থা
এেং সাইিক্ষসভাস-এর
ণ
সিক্ষ াগীিায় গক্ষেষণার জনয অংশগ্রিণকারীক্ষদরক্ষক তনোচন
ণ
করা িয়।
দশজন অংশগ্রিণকারীর মক্ষধ্য দুজন তেক্ষলন েুক্তদ্ধ প্রতিেন্ধী, দুজন শারীতরক প্রতিেন্ধী, দুজন দৃটি
প্রতিেন্ধী, দুজন অংশগ্রিনকারীর তেল একাতধ্ক প্রতিেন্ধীিা এেং দুজন অংশগ্রজনকারীক্ষক
“অনযানয” যেতণর অন্তভূ ি
ণ করা িক্ষয়তেল; “অনযোনয” কেভের অন্তিূ ি
ব ণদ্র মণিয এ িন ভেণেন
খিো ব ৃ ভত এিিং অনযিন কেভতণরোেগ্রস্ত ভেণেন।
ুিরাক্ষজযর গক্ষেষণা সংস্থা আইতিএস (IDS) এর সহণযোেীতোয় কদ্েীয় েণিষণ রো এই েণিষেোর িনয
প্রণয়োিনীয় সোক্ষোৎ োরগুণেো গ্রহন

ণরভেণেন।

মিামারী চলাকালীন সমক্ষয় সুরো েজায় রাখার জনয, সাোৎকারগুক্ষলা অনলাইক্ষন তকংো য াক্ষনর
মাধ্যক্ষম যনওয়া িক্ষয়তেল। সাোিকার প্রদাক্ষনর জনয অংশগ্রিনকারীর প্রক্ষয়াজনীয় েযয় (ইন্টারক্ষনি
যিিা পযাক্ষকর খরচ) এেং প্র ুক্তিগি সিায়িা প্রকল্প যথক্ষক যদওয়া িক্ষয়তেল। এোড়াও
অংশগ্রিনকারীর অতভগমযিা তনক্তিিকরণ এেং য াগাক্ষ াগ স্থাপক্ষনর জনয প্রক্ষয়াজনীয় সিক্ষ াগীিাও
প্রকল্প যথক্ষক যদওয়া িক্ষয়তেল।
প্রক্ষিযক অংশগ্রিণকারী কক্ষয়ক মাক্ষসর অন্তর দুইটি আলাদা সাোৎকাক্ষর অংশগ্রিণ করার সুক্ষ াগ
যপক্ষয়তেক্ষলন। এর

ক্ষল িারা আরও স্বােক্ষযয িাক্ষদর অতভজ্ঞিার কথা জানাক্ষি যপক্ষরক্ষেন এেং

ক্রমেধ্মান
ণ
মিামারীর যপ্রোপক্ষি িাক্ষদর অতভজ্ঞিাগুক্ষলা তকভাক্ষে পতরেতিণি িক্ষয়ক্ষে িা তু ণে িরণত
যপক্ষরক্ষেন। আইতিএস এেং যদশীয় গক্ষেষকক্ষদর সমন্বক্ষয় অনলাইক্ষন একটি তথমযাটিক তেক্ষেষণ
কা ক্রম
ণ
পতরচাতলি িক্ষয়তেল।
ফলাফল
"আতম জাতন না সেতকেু আোর কক্ষে স্বাভাতেক অেস্থায় ত ক্ষর াক্ষে. . . এর

ক্ষল আতম খুে

মানতসক চাক্ষপ আতে। কখনও কখনও আমার মক্ষন িয় এই চাপা কি তভিক্ষর তভিক্ষর আমাক্ষক
আিক্তিি কক্ষর রাখক্ষে” । (নোরী অিংেগ্রহন োরী, দৃ টি প্রভতিন্ধী, IWCOVBDA10)
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“খোিোণরর অিোণি অণন

সময়ই আমোণদ্র নো কখণয় েো ণত হণয়ণে। এখন আমরো

পুণরোপুভরিোণিই েরীি এিিং আমোণদ্র নোনোর ম অে সিং
ব
ণির মিয ভদ্ণয় কযণত হণে“ ( নোরী
অিংেগ্রহন োরী , েোরীভর

প্রভতিন্ধী, IWCOVBDA7)

এই েণিষেোয় অিংে কনওয়ো িোিংেোণদ্েী প্রভতিন্ধী এিিং তোণদ্র পভরিোণরর সদ্সযরো ে ডোউন এিিং এই
মহোমোরীর

োরণে প্রদ্ত্ত অনযোনয ভনণষিোজ্ঞোর

তোণদ্র দ্ভরদ্রতো আরও িোভড়ণয় ভদ্ণয়ণে।

োরণে আভে ব িোণি িীষে ক্ষভতগ্রস্ত হণয়ণেন; যো

োরে এই ে ডোউন এিিং অনযোনয ভনণষিোজ্ঞোর ফণে

অিংেগ্রহন োরী অেিো তোণদ্র পভরিোণরর সদ্সয যোণদ্র উপর তোরো ভনিবরেীে, হয় চো ভর হোভরণয়ণেন
নয়ণতো িযোিসো ও আণয়র অনযোনয পে হোভরণয়ণেন।
েণিষেোয় অিংেগ্রহন োরীরো সোক্ষোৎ োণরর সময় “খোদ্যগ্রহন সীভমত রে” এিিং “ক্ষুিো” এর

েো

উণেখ

ণরন; তোরো িোনোন, তোণদ্র ভনণিণদ্র এিিং পভরিোণরর িনয প্রণয়োিনীয় খোিোর ক নোর িো ো

তোণদ্র

োণে ভেেনো িণে এমন পভরভস্থ্ভত ঘণি এিিং এর ফণে তোণদ্র ক উ ক উ অনোহোণর েো োর

িণয়ও িীত ভেণেন।
মিামারী চলাকালীন সমক্ষয় খাোর এেং পতরেিক্ষনর খরচ যেক্ষড় াওয়ায় পতরতস্থতি আরও কটিন িক্ষয়
পক্ষড়। এই পতরতস্থতিক্ষি তচতকৎসার খরচ চালাক্ষিও মানুষক্ষক তিমতশম যখক্ষি িক্ষয়ক্ষে। সাোৎকাক্ষর
অংশগ্রিনকারীরা আরও জানান য , যসই সময় িারা এেং িাক্ষদর পতরোক্ষরর সদসযক্ষদর পক্ষে িাক্ষদর
তনিযতদক্ষনর চাতিদা যমিাক্ষনাই মুশতকল িক্ষয় পক্ষড়তেল; আর যসই কারক্ষণ িাক্ষদরক্ষক দুক্তিন্তা ও
মানতসক চাক্ষপর মধ্য তদক্ষয় য ক্ষি িক্ষয়ক্ষে।
গক্ষেষণা যথক্ষক প্রাপ্ত িথয মক্ষি, লকিাউন পতরতস্থতিক্ষি টিক্ষক থাকার জনয গক্ষেষণায়
অংশগ্রিনকারীক্ষদর অক্ষনক্ষকই িাক্ষদর পতরোক্ষরর োইক্ষরর যকউ ো েন্ধু-োন্ধক্ষের সািাক্ষ যর উপর তনভণর
কক্ষরক্ষেন, যকউ িাক্ষদর জমান অথ ো
ণ েযােসার পুক্তুঁ জ ভাতিক্ষয়ক্ষেন অথো যকউ যকউ ঋণ তনক্ষয়ক্ষেন।
িক্ষে, এই আতথক
ণ সংকক্ষির যমাকাক্ষেলা করার জনয এই ধ্রক্ষনর উপায় সোর তেল না; এেং প্রায়
যেক্ষেই িাক্ষদর পতরোক্ষরর অনযানয সদসয এেং েন্ধুরাও একই রকম কটিন পতরতস্থতির মক্ষধ্য তদক্ষয়
াক্তেক্ষলন িাই এই অেস্থায় এক্ষক অপরক্ষক সািা য করাও অক্ষনক যেক্ষে মুশতকল তেল।
োংলাক্ষদক্ষশর েহু প্রতিেন্ধী এই সিক্ষিও যকানও প্রাতিষ্ঠাতনক উৎস যথক্ষক যকানও ধ্রক্ষনর সিক্ষ াগীিা
পানতন; ার

ক্ষল এই সিিময় তপতরতস্থতিক্ষি টিক্ষক থাকা িাক্ষদর জনয খুে কটিন িক্ষয় পক্ষড়। েণিষেোয়
অিংেগ্রহন োরীণদ্র অণনণ ই মিামারী পতরতস্থতি চলাকালীন সময় সরকার কিৃক
ণ সামাক্তজক
তনরাপত্তা

মসূব চী ও ক োভিড- ১৯ এর িনয ভগ্রভহত িরুভর সহোয়তো

মসূব চীর আওতোয় প্রদ্ত্ত ক োন

সহোয়তোই পোনভন। অিংেগ্রহন োরীরো িোনোন কয, তোণদ্র মণিয ক উই ক োভিড- ১৯ এর িনয সর োরী
িরুভর সহোয়তো

মসূব চীর আওতোয় প্রদ্ত্ত ক োন সহোয়তোই পোনভন; তোরো আরও অভিণযোে
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ণরন কয,

প্রভতিন্ধীণদ্র িনয প্রদ্ত্ত ভনয়ভমত সর োরী সহণযোেীতোও তোণদ্র কমৌভে

চোভহদ্ো কমিোণনোর িনয

যণেষ্ট নয় এিিং ভনয়ভমিোণি িো সময় মত তোরো তো পোনও নো।
এই পতরতস্থতিক্ষি তকেু প্রতিেন্ধী েযক্তিক্ষক সিয়িার জনয এনক্তজও তেক্ষশষি ওতপতি একটি গুরুত্বপূণ ণ
ভূ তমকা পালন কক্ষরক্ষে। তকন্তু সংস্থাগুক্ষলার এই কাক্ষজর জনয ক্ষথি
সদসয ওতপতি

ান্ড তেলনা;

ক্ষল, মাে দুজন

াক্ষন্ডর আওিায় এই সিক্ষ াগীিা যপক্ষয়তেল। এধ্রক্ষনর অপ্রিু ল সিায়িা প্রদাক্ষনর জনয

গক্ষেষণায় অংশগ্রিনকারীরা িাক্ষদর িিাশা প্রকাশ কক্ষরন।
লকিাউক্ষন তিতনক েন্ধ থাকার কারক্ষণ তকেু প্রতিেন্ধী েযক্তির জনয স্বাস্থযক্ষসো পাওয়া কটিন িক্ষয়
পক্ষড়তেল; এই পতরতস্থতিক্ষি িারা প্রক্ষয়াজক্ষন িািার যদখান ো ওষুধ্ সংগ্রি করক্ষি পারতেক্ষলননা ার
ক্ষল যকউ যকউ মারাত্মক সমসযার সম্মুখীন িক্ষয়তেক্ষলন। যকাতভি- ১৯ যথক্ষক রো পাোর জনয
প্রক্ষয়াজনীয় সুরো সরঞ্জাক্ষমর অভাক্ষে যকান যকান তচতকৎসক প্রতিেন্ধী েযক্তিক্ষদর তচতকৎসায় অনাগ্রি
প্রকাশ কক্ষরন। লকিাউক্ষন আয় কক্ষম াওয়া ো পতরোক্ষর যজন্ডার ভূ তমকায় েযাঘাি ঘিার কারক্ষণ
পতরোরগুক্ষলাক্ষি উক্ষত্তজনা ো ঝগড়া-ঝাটির ঘিনা ঘিক্ষি শুরু কক্ষর; ার

ক্ষল োসা-োতড়ক্ষি

সতিংসিার ঘিনাও যেক্ষড়ক্ষে েক্ষল ধ্ারণা করা িক্ষে। এই পতরতস্থতিক্ষি সমাক্ষজ যজন্ডার তভতত্তক
সতিংসিা েৃক্তদ্ধর ঘিনাও একটি লেণীয় তেষয়।
িোিংেোণদ্ণের অণনণ ই প্রভতিন্ধীণদ্র প্রভত িীষে কনভতিোচ

িোরেো কপোষে

ণর এিিং প্রভতিন্ধীরো

প্রোয়ই ভিভিন্ন িরণনর বিষণমযর ভে োর হন। তণি এই েণিষেোয় কদ্খো যোয় কয, এই মহোমোরী চেো োেীন
সমণয় প্রভতিন্ধী িযক্তিণদ্র প্রভত বিষময িো অপমোন র আচরে আরও কিণড় কেণে। প্রভতিন্ধী
িযক্তিণদ্রণ

আণি-িোণি

েো িেো, উতযোি

রো, রোস্তো-ঘোণি হয়রোনীর ঘিনো কিণড় কেণে; ভিণেষত

দ্ৃটষ্ট প্রভতিন্ধীরো এ িরণনর ঘিনোর সম্মুখীন কিভে হণেন। বিষমযমূে
ভিভিন্ন িরণনর অি োঠোণমো িো যোনিোহণন অভিেমযতো ভনক্তিত
স্বোিোভি

িীিণনর আ ভি

দ্ৃটষ্টিভি প্রভতিন্ধীণদ্র িনয

রোর কক্ষণে এ টি িড় িোিো।

পভরিতবন ও তোর সোণে খোপ খোওয়োণত ভেণয় েণিষেোয়

অিংেগ্রহন োরীণদ্র অণনণ ই প্রচণ্ড চোণপর সম্মুখীন হণয়ণেন। স্বোিোভি
অভস্থ্ভতেীেতো সৃটষ্ট হিোর

িীিন যোপণন

োরণে প্রভতিন্ধী িযক্তি এিিং তোণদ্র পভরিোণরর সদ্সযণদ্র ভিতর এ

অভনিয়তো কদ্খো ভদ্ণয়ণে; এর এ িো িড়

োরে হে মহোমোরীর

িরণনর

োরণে প্রদ্ত্ত ভিভিন্ন ভিভি-ভনণষণির

ফণে মোনুষ এ ো হণয় পণড়ণে। তোণদ্র িীিন িোরণের িনয প্রণয়োিনীয় স্বোিোভি

সি উপোয়ই এই

সিং িময় পভরভস্থ্ভতণত ক্ষভতগ্রস্ত হণয়ণে যোর ফণে পভরভস্থ্ভতর সোণে খোপ খোওয়োণনো তোণদ্র িনয
আরও

টঠন হণয় পণড়। চরম সিং িময় সময়গুণেোণত মোনুষ িীষেিোণি ভনরোেো, হতোেো ও ভিষন্নতোয়

িুেভেে। এই পভরভস্থ্ভতণত িণমরব প্রভত ভিেস তোণদ্র েোভন্ত ভদ্ণয়ভেে; তোরো ভিেোস করণখভেণেন কয স্রষ্টো
অিেযই এই খোরোপ সময় োটিণয় উঠণত সোহোযয রণিন।
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ভিভি-ভনণষি ভ েুিো ভেভেে হওয়োয় েণিষেোয় অিংেগ্রহন োরী এিিং তোণদ্র পভরিোণরর সদ্সযরো িীণর
িীণর চো ভর িো

োি পোক্তেণেন; এর ফণে তোরো িীিন িোরণের িনয প্রণয়োিনীয় চোভহদ্ো কমিোণত

পোরভেণেন যোর ফণে

ণয় িন অিংেগ্রহন োরীর অিস্থ্োর ভ েুিো উন্নভত হণয়ভেে। কসই সময়

ক োভিড- ১৯ ভনণয় দ্ুক্তিন্তো

ণম যোওয়োয় অনযোনযরোও আণের কচণয় িোে কিোি

মণন আেোর সঞ্চোর হণয়ভেে। তণি ভনণষিোজ্ঞো তু ণে কনিোর পরও
টিণ

েো ো অতযন্ত

োরও

রভেণেন এিিং তোণদ্র

োরও িনয

টঠন ভেে। যভদ্ও সমণয়র সোণে সোণে সিং ণির তীব্রতো

োি পোওয়ো িো

ণমণে এিিং মোনুষও

িীণর িীণর অিযস্ত হণয় পণড়ণে তিুও এিো সভতয কয, মহোমোরী এখনও কেষ হণয় যোয়ভন এিিং মোনুণষর
িীিণনর অভনিয়তো এিিং সসমসযো এখনও ভিদ্যমোন।
উপসংহার
যকাতভি- ১৯ এেং এর জনয তগ্রতিি তেতভন্ন সরকারী পদক্ষেপ প্রতিেন্ধী জনক্ষগাটষ্ঠর জীেক্ষন ভয়ােি
েতিকর প্রভাে য ক্ষলক্ষে। এই কারক্ষণই এই মিামারী পতরতস্থতিক্ষি বেষমযিীনভাক্ষে প্রতিেন্ধীক্ষদর
অতধ্কার ও যমৌতলক স্বাধ্ীনিা তনক্তিি করার লক্ষেয প্রতিেন্ধী জনক্ষগাটষ্ঠক্ষক সাক্ষথ তনক্ষয়ই একটি
“তিসএতেতলটি ইনক্লুতসভ এপ্রচ” ো প্রতিেন্ধীক্ষদর জনয সমতন্বি পদক্ষেপ গ্রিন করক্ষি িক্ষে।
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তির্াহী
ব সারসংক্ষেপ – সহজ পঠিীয় - র্াংলা
• িোিংেোণদ্ণে িসিোসরত ১0 িন প্রভতিন্ধী িযক্তির

োে কেণ

ক োভিড- ১৯

চেো োেীন সমণয় তোণদ্র িীিন যোপন িো তোণদ্র অিস্থ্ো ক মন ভেে তো িোনণত
চোওয়ো হণয়ভেে। অিংেগ্রহন োরীণদ্র মণিয ক উ ভেণেন িুক্তি প্রভতিন্ধী, ক উ
েোরীভর

প্রভতিন্ধী, ক উ দ্ৃটষ্ট প্রভতিন্ধী এিিং

প্রভতিন্ধীতো। তোণদ্ণরণ

োরও

োরও ভেে এ োভি

তোণদ্র িীিন সম্পণ ব ক্তিজ্ঞোসো

রোর

োরে হে

অভি োিংে কক্ষণেই তোণদ্র িীিন সম্পণ ব ক উ িোনণত চোয়নো।
• প্রভতিন্ধী িনণেোটি সহ সিোর িীিণনই ক োভিড-১৯ মোরোত্ম

ক্ষভত র প্রিোি

কফণেণে।

আমরা কী জািক্ষি পপক্ষরতি
• যকাতভি- ১৯ যথক্ষক সুরতেি থাকার জনয যলাকজনক্ষক োসায় থাকার তনক্ষদণ শ
যদওয়া িয় যো লকিাউন নাক্ষম পতরতচি। এর

ক্ষল প্রতিেন্ধী েযক্তি ও িাক্ষদর

পতরোক্ষরর সদসযরা িাক্ষদর চাকতর িারায়; ার

ক্ষল যসই সময় প্রক্ষয়াজনীয় খাোর

ো ওষুধ্ যকনার মি ক্ষথি িাকা িাক্ষদর িাক্ষি তেলনা। এই অেস্থা িাক্ষদর মাক্ষঝ
এক ধ্রক্ষনর উক্ষদ্বগ সৃটি কক্ষর।
• এই পভরভস্থ্ভত কমো োণিেো

রোর িনয তোণদ্রণ

পভরিোণরর অনযোনয সদ্সয িো

িন্ধু-িোন্ধণির োে কেণ িো ো, খোিোর ইতযোভদ্ সোহোযয ভহণসণি ভনণত হণয়ভেে।
ক উ ক উ ভনণির সঞ্চয় কিণিভেে, ক উ গ্রোণম ভফণর ভেণয়ভেে অেিো ক উ
িো ো িোর

ণরভেে। ভ ন্তু এই পভরভস্থ্ভতণত

োউণ

সোহোযয

রো খুি

টঠন ভেে।

োরে প্রণতযণ ই সমসযোর মিয ভদ্ণয় যোক্তেণেন।
• সর োর, প্রভতিন্ধীণদ্র িনয েটঠত সিংস্থ্ো (ওভপভড) িো ভিভিন্ন দ্োতিয সিংস্থ্ো কেণ
ক উ ক উ ভ েু সহণযোেীতো কপণয়ভেণেন। ভ ন্তু আমরো যোণদ্র সোণে
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েো িণেভে

তোণদ্র ক উই মহোমোরী চেো োেীন সমণয়র এই ভিণেষ সিং ি পোর
সর োণরর

োে কেণ

রোর িনয

ক োনও অভতভরি আভে ব সহণযোেীতো পোনভন। এিিং

অভি োিংেই ক োনও িরণনর সহণযোেীতোই পোনভন।
• ক োভিড- ১৯ প্রণতযণ র িীিন পোণে ভদ্ণয়ণে। অণনণ র িনযই এটি ভেে
এ টি িড় িরণনর িোক্কো; তোণদ্র ভনণিণদ্র এিিং পভরিোণরর

ী হণি তো ভনণয়

তোরো অভনিয়তোয় িুেভেণেন। সোরোক্ষে িোসোয় িণস েো োয় মোনুষ হোাঁভপণয়
উণঠভেে। হোণত িো ো-পয়সো নো েো োয় পভরিোরগুণেোণত ঝেড়ো-ঝোটি কেণে
যোক্তেে। মোনুষ িীত-সন্ত্রস্ত ও হতোে হণয় পড়ভেে। তোণদ্র মণন হক্তেে, এই
পভরভস্থ্ভত টঠ

রোর ক োনও উপোয়ই কযন তোণদ্র হোণত কনই।

• ভ েুভদ্ন পর ক োভিড পভরভস্থ্ভত ভ েুিো ভনয়ন্ত্রণন এণে মোনুষ আিোর িোভড়র িোইণর
কযণত শুরু

ণর। এর ফণে ক উ ক উ তোণদ্র চো ভর ভফণর পোয় যোর ফণে তোরো

খোিোর সহ অনযোনয ভনতয প্রণয়োিনীয় ক্তিভনণসর িযয়িোর গ্রহন

রণত পোণর।

ফণে তোণদ্র ভিতর ভ েুিো স্বক্তস্ত ভফণর আণস। পভরভস্থ্ভতর সোণে অিযস্ত হণয়
যোওয়োয় মোনুণষর মোণঝ িয়-িীভত

ণম ভেণয়ভেে; যোর ফণে অনযরোও স্বক্তস্ত কিোি

রভেে।
• ভ ন্তু ভ েু কেোণ র

োি িো চো ভর নো েো োয় খোিোর িো অনযোনয প্রণয়োিনীয়

সমগ্রী ক নোর মত িো ো তোণদ্র হোণত ভেেনো; ফণে কসই সময়ও তোরো উভিগ্ন
ভেে।
• ক োভিড- ১৯ চেো োেীন সময় সর োর ও অনযোনয সিংস্থ্োর পক্ষ কেণ

প্রভতিন্ধী

িযক্তিণদ্র প্রভত সহণযোেীতোর হোত িোভড়ণয় কদ্ওয়ো অতযন্ত প্রণয়োিন। প্রভতিন্ধী
িযক্তিণদ্র

ী িরণনর এিিং ভ িোণি সহণযোেীতো

িযক্তিণদ্র

োে কেণ ই িোনণত হণি।
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