‘বন্দী’ জীবন
মহামারীটির প্রভাব অনুসন্ধান করা

অক্টাবর ২০২০

ভূ মিকা
মহামারীর মক্যে জীবনযাপন করা অক্নক্কর কাক্ে একটি নতু ন এবং
উক্েগজনক অভভজ্ঞতা।

২০২০ সাক্ের মাক্চে দেশটি ‘েকডাউন’ এ চক্ে যায়। পভরক্েবাগুভে জরুভর
েরজাগুভে বেতীত সকক্ের কাক্ে তাক্ের েরজা বন্ধ কক্র ভেক্য়ক্ে এবং
দকাভভড -১৯ সংকক্ি সাডা দেওয়ার জনে মক্নাভনক্বশ করার প্রক্চষ্টা। বাভসন্দারা
তাক্ের বাভডক্ত সীমাবদ্ধ ভেে এবং এটি কাজ, ভশক্ষা এবং যক্ের েূরবতী
অোক্েক্স যক্েষ্ট পভরবতেন আনক্ত বাযে হক্য়ভেে। দকাভভড -১৯ সম্মুখ-োইন
অনুশীেনকারীক্ের, মোক্নজার এবং নীভতভনয ারকক্ের
ে
কাক্ে একটি অভূ তপূব ে
চোক্েঞ্জ উপস্থাপন কক্রক্ে।

আমরা স্থানীয় দোক্কর কাে দেক্ক দকাভভড -১৯ মহামারী এবং ‘বন্দী’ জীবন সম্পক্কে
তাক্ের অভভজ্ঞতা সম্পক্কে শুনক্ত দচক্য়ভেোম। উত্তরগুভে খু জ
ুঁ ক্ত, আমরা কোমক্ডক্ন
বসবাস করা দোক, কাজ করা বা পভরক্েবা বেবহার করা দোকক্ের দেক্ক অন্তেদে টষ্ট সংগ্রহ
করার জনে একটি ভে-অংশ প্রক্রিয়া গ্রহণ কক্রভে:

•

অনোইক্ন এবং দ াক্ন পভরচাভেত একটি প্রশ্নপত্র - ২২ এভপ্রে দেক্ক ৩১
জুোই পয ন্ত
ে চেভেে ।

•

েকডাউক্নর অযীক্ন জীবনযাপন এবং কীভাক্ব তারা দমাকাভবো
কক্রক্েন দস সম্পক্কে ৮ জন বাভসন্দার কাে দেক্ক ভবস্তাভরত
বেক্রিগত গল্প সংগ্রহ করার জনে িানা ৬ সপ্তাক্হর মক্যে গভীরতর
সাপ্তাভহক সাক্ষাত্কার ভনক্য়ক্েন ।

দোক্করা কীভাক্ব তাক্ের পভরোেনা করক্ত এবং তাক্ের ভাে রাখক্ত সহায়তা
করক্ত তেে দপক্ত োক্ক দস ভবেক্য় আমরা আগ্রহী ভেোম। আমরা নতু ন
অবস্থার অযীক্ন স্বাস্থে এবং যে পভরক্েবাগুভেক্ত অোক্েস করার
অভভজ্ঞতাগুভেক্ত এবং কীভাক্ব মানুক্ের স্বাস্থে এবং সুস্থতাক্ক প্রভাভবত করা
হক্ে তাক্ত আগ্রহী ভেোম।

প্রকক্ল্পর েক্ষে:
•

স্বাস্থে ও পভরচযার
ে পভরক্েবার মান এবং তেে / সহায়তার কাযকাভরতা
ে
দকাভভড - ১৯ -এর
সময় দোক্কর অভভজ্ঞতার প্রমাণগুভেক্ত যুি করুন।

•

সম্ভাবে ভভবেেক্তর দকাভভড -১৯ োক্কা বা অনোনে স্বাস্থে সঙ্কক্ির জনে প্রস্তুত হক্ত
সহায়তার াুঁক ভচভিত করুন।

•

দোক্কক্ের জীবক্ন দকাভভড -১৯ এর প্রভাব সম্পক্কে একটি আওয়াজ পাওয়ার
জনে একটি চোক্নে সরবরাহ করুন।

এই প্রভতক্বেক্ন দকাভভড – ১৯ এর প্রেম পয াক্য়
ে
১,৫৯০ জন দকমক্ডন
বাভসন্দাক্ের জীবক্নর অভভজ্ঞতা এবং েশ ক্নর
ে
েভেে রক্য়ক্ে।

আিরা মক পেয়েমি
পকামভড -১৯ সম্পমকিত তথ্য সন্ধান করা:

১. সমস্ত দগাষ্ঠী দিভেভভশক্ন সবক্চক্য় দবভশ ভনভের কক্র (বয়স, জাভতগত
দগাষ্ঠী বা অক্ষমতা ভনভব ক্শক্ে)
ে
। কাউক্রিে, দস্বোক্সবী সংস্থা বা যম েভবশ্বাস
দগাষ্ঠীগুভের কাে দেক্ক দকবেমাত্র অল্প সংখেকই তেে দপক্য়ক্েন বক্ে জানা
দগক্ে। সহায়তার ভবনোস গুভেক্ত তক্েের অভবক্রেন্ন প্রক্য়াজন ভেে (উোাঃ ভাো,
ভবএসএে, বড মুদ্রণ, সহজ পঠন) ।

২. যভেও ভডক্রজিাে বজেক্নর চোক্েঞ্জগুভে ভেে, তরুণ এবং প্রবীণক্ের োরা
দহায়ািসঅোপ দগ্রাপ গুভের বেবহার প্রযুক্রির মাযেক্ম দযাগাক্যাক্গর দক্ষক্ত্র বয়স্ক
বেক্রিক্ের প্রভতক্রাক্যর সম্পক্কে পূব ে যারণার চোক্েঞ্জগুভে।

৩. অক্নক দোক দকাভভড -১৯ ভবভ্রাভন্তকর এবং ভবপরীতমুখী সম্পভকেত তেে
সন্ধাক্নর ভরক্পািে কক্রক্ে। েীর্ ক্ময়ােী
ে
স্বাক্স্থের সমসো বা প্রভতবন্ধী বেক্রিরা তেে
দবাঝার দক্ষক্এ অসুভবযাজনক বক্ে প্রভতক্বেন বুঝার সম্ভাবনা দবভশ ভেে।

স্বাস্থ্য এবং যত্ন েমরযেবাগুমির অমভজ্ঞতা েমরবতিন:

৪. েূরবতী স্বাস্থে দসবার সুভবযাগুভে সংখোগভরষ্ঠক্ের োরা গ্রহণ করা হক্য়ভেে
(সমস্ত জাভতগত এবং বয়ক্সর মক্যে) । তক্ব জটিে এবং মানভসক স্বাক্স্থের
অবস্থা রক্য়ক্ে এমন গুভে সহ ভকেু দোক গুরুতর অসন্তুটষ্ট জাভনক্য়ক্েন।

৫. অক্নক দোক্কর এনএইচএস সরবরাহকারীক্ের সাক্ে েকডাউন শুরু হওয়ার
পক্র রুটিন বা েীর্ ে প্রতীভক্ষত অোপক্য়ন্টক্মন্ট ভেে যা বাভতে হক্য়ক্ে । দোক্করা
পরবতীকাক্ে দযাগাক্যাক্গর অভাক্বর কারক্ণ অক্নক গুভে অনুভূ ভত ভু ক্ে
ভগক্য়ভেে। অন্তব তী
ে পভরমাপ ভহসাক্ব দোক্করা দ ান কে বা েূরবতী
অোপক্য়ন্টক্মন্ট পেন্দ করত।

৬ দোক্করা ভবভভন্ন কারক্ণ তাক্ের প্রক্য়াজনীয় যক্ের অোক্েক্স ভবেম্ব কক্রক্ে।
যারা স্বাস্থে বা যে পভরক্েবা বেবহার কক্রন ভন তাক্ের মক্যে, পাুঁচ জক্নর
একজন আমাক্ের বক্েভেক্েন দয তাক্ের একটি পভরক্েবা প্রক্য়াজন ভকন্তু তারা
অনুভব কক্রক্েন দয সংকি গুভের মক্যে তাক্ের প্রক্য়াজন গুভে অক্পক্ষা করক্ত
পাক্র, এবং ১৩% দোক দকাভভড -১৯ আিাণতর ভক্য় যে ভনক্ত অোক্েস
করক্ত পেন্দ কক্রন ভন ।

‘িকডাউন’ চিাকািীন উযেগগুমি:

৭ কোমক্ডক্নর সমস্ত মানুক্ের মক্যে দকাভভড -১৯ ভনক্য় উক্েক্গর মাত্রা দবভশ
ভেে। তক্ব এভশয়ান সম্প্রোয় ভাইরাক্সর (৬৭ %) যরা পডার ভবেক্য়
উক্েখক্যাগেভাক্ব দবভশ ভচভন্তত ভেক্েন এবং সাো সম্প্রোয় (৫০%) তু েনায় কদ ষ্ণ
সম্প্রোয় (৫৭ %) দবভশ ভচভন্তত ভেক্েন ।

৮. কদ ষ্ণ সম্প্রোয়রা দহায়াইি (২২%), এভশয়ান (২০%) এবং অনোনে
উত্তরোতাক্ের (২৪%) তু েনায় চাকভরর সুরক্ষা (৩৩%) সম্পক্কে উক্েখক্যাগেভাক্ব
দবভশ উভেগ্ন ভেক্েন।

৯. ৬৫ বেক্রর কম বয়সীক্ের মক্যে দকাভভড -১৯ এর উচ্চ স্তক্রর ভাইরাস
যরা োডাও অনোনে উক্েক্গর কো জাভনক্য়ক্েন, ৬৫ বা তার দবভশ বয়সীক্ের
তু েনায়।

১০. প্রভতবন্ধী বেক্রিরা (৫ ৪ %) সাযারণ জনসংখোর (৩১%) তু েনায় একাকী
এবং ভবক্রেন্ন হওয়ার ভবেক্য় উক্েক্গর প্রভতক্বেন করক্ত পাক্র।

স্বাস্থ্য এবং সুস্থ্তার উের প্রভাব:

১১. দকাভভড -১৯ সংকক্ির তাত্ পয পূ
ে ণ ে দনভতবাচক প্রভাব এবং কোমক্ডক্নর
জনগক্ণর সুস্বাক্স্থের উপর েকডাউন করার শি প্রমাণ রক্য়ক্ে। আিেটি শতাংশ
মানুে মানভসক স্বাক্স্থের অবনভতর কো জাভনক্য়ক্েন। ২৫ দেক্ক ৩৪ বের
বয়সীক্ের মক্যে আিাভশ শতাংশ মানভসক স্বাক্স্থের উপর ক্ষভতকারক প্রভাক্বর
কো জাভনক্য়ক্েন।

১২. দকাভভড -১৯ শুরু হওয়ার আক্গ যারা প্রাক-ভবেেমান মানভসক স্বাস্থে
সমসো ভনক্য় জীবন যাপন করভেক্েন এবং যাক্ের মানভসক স্বাস্থে সমসোর
দকানও ইভতহাস ভেে না তাক্ের মানভসক স্বাক্স্থের অবনভত র্ক্িক্ে।

১৩ দখাো সবুজ জায়গাগুভের বভয ত
ে বেবহার, অনুশীেন, ভ্রমক্ণ হ্রাস এবং
স্থানীয় োকার ভবেয়টি সবই ইভতবাচক প্রভাব ভহসাক্ব ভচভিত করা হক্য়ভেে।
তক্ব, স্কু ে বয়সী বাচ্চাক্ের যে দনওয়ার সময় বাসা দেক্ক কাজ করা
ভপতামাতার চাক্পর একটি উক্েখক্যাগে কারণ ভেে।

‘িকডাউন’ এর বাইযর স্থ্ানান্তমরত হযে:

১৪. েশ জক্নর মক্যে চারজন অনুভব কক্রক্ে দয খুব শীঘ্রই েকডাউন
ভশভেে হক্ে বা এটি ভেতীয় স্পাইকটিক্ক টিগার করক্ব। অক্নক দোক কাজ,
স্কু ে এবং অনোনে ক্রিয়া কোক্প ভ ক্র আসার ভবেক্য় আত্মভবশ্বাক্সর অভাক্বর
কো জাভনক্য়ক্েন, তাক্ের মক্যে দকউ দকউ স্ব-ভবক্রেন্নতা অভবরত করার জনে
দবক্ে ভনক্রেক্েন।

১৫ চার জভরক্পর উত্তরোতাক্ের মক্যে একজন েকডাউন তু ক্ে দনয়ার জনে
আগ্রহী ভেক্েন।

১৬. কদ ষ্ণ সম্প্রোয় দের একটি উচ্চ শতাংশ অনোনে দগাষ্ঠীর তু েনায় েকডাউন
ভশভেক্ের (৫৩%) প্রতোশায় ভেে। ভবপরীক্ত, মাত্র ১৫ % এশীয় সম্প্রোয় রা বক্েক্েন দয
তারা েকডাউন ভশভেে করার প্রতোশায় ভেে।

পরবতী পেক্ক্ষপ
দকাভভড - ১৯ মহামারীর জাতীয় এবং স্থানীয় দপ্রক্ষাপি দ্রুত ভবকভশত হক্ে। এই
অনুসন্ধানগুভে যুিরাক্জের প্রভতক্রিয়ার প্রেম েয় মাক্সর সমক্য় একটি গুরুত্বপূণ ে
ভবেয় উপস্থাপন কক্র। জভরক্পর প্রভতক্রিয়াটির মাত্রা স্থানীয় দোকজন দকাভভড ১৯ মহামারী সম্পক্কে উক্েক্গর মাত্রা এবং সঙ্কক্ির মযে ভেক্য় স্বাস্থে এবং যে
পভরক্েবাগুভেক্ক সহায়তা করার তাক্ের আকাঙ্ক্ষার পভরচায়ক হক্ত পাক্র।

এই প্রভতক্বেক্নর শুরুক্ত উপস্থাভপত দোেটি মূে তেন্তগুভে ভভবেেক্ত মহামারী
সম্পক্কে প্রস্তুভত এবং প্রভতক্রিয়া জানাক্নার জনে স্বাস্থে ও যে বেবস্থার অন্তেদে টষ্ট
দেয়।
তারা কীভাক্ব ক্রজভনসগুভে আোো ভাক্ব এবং আরও ভাে ভাক্ব করা হক্ত পাক্র
তার জনে ভকেু পরামশ ে অবভহত কক্রন, বা যখন, কোমক্ডন ২০২০ সাক্ের
মাচে মাক্স দয সমসোর মুক্খামুভখ হক্য়ভেে । একই রকম পভরভস্থভতর মুক্খামুভখ

হন এটি কম ে ও ভবভনক্য়াক্গর জনে ভকেু পরবতী পেক্ক্ষপক্ক অবভহত কক্র যা
দোক্করা বাস করক্ত এবং কাজ করক্ত সক্ষম করক্ব কোমক্ডন ভভবেেক্ত
জনস্বাস্থে চোক্েক্ঞ্জর প্রভত আরও ভস্থভতশীে হক্বন।

২০২০ সাক্ের এভপ্রক্ে জভরক্পর সূচনা হওয়ার পক্র, দহেেওয়াচ কোমক্ডন
ভনয়ভমতভাক্ব দকাভভড -১৯ প্রভতক্রিয়ার সমন্বক্য়র জনে আবাভসক দোকক্ের
অভভজ্ঞতা ভবভভন্ন দেকক্হাল্ডাক্রর সাক্ে উেীয়মান অনুসন্ধানগুভে সক্রিয়ভাক্ব
ভাগ কক্র চক্েক্েন। উোহরণস্বরূপ, আমরা জুন ২০২০ এর স্বাস্থে এবং সুস্থতা
দবাক্ডে এবং দকমক্ডন কাউক্রিক্ের দকাভভড -১৯ এর অসামানে প্রভাব সম্পক্কে
ভব এ এম ই সম্প্রোয়গুভেক্ত তেক্ন্ত উেীয়মান অনুসন্ধানগুভে উপস্থাপন কক্রভে।
আমরা ১৬ টি ব্লগ প্রকাশ কক্রভে যা জভরক্পর প্রভতক্রিয়া গুভেক্ত আমরা যা
শুক্নভে তা সরাসভর অবভহত বা অনুপ্রাভণত হক্য়ভেে।

এভগক্য় যাওয়ার জনে, আমরা এই প্রভতক্বেক্নর অনুসন্ধানগুভে কোমক্ডন,
উত্তর মযে েন্ডন এবং এর বাইক্রও বোপকভাক্ব ভাগ কক্র দনওয়ার পভরকল্পনা
করভে যাক্ত এটির প্রভাক্বর সব াভযক
ে
সম্ভাবনা োক্ক। আমরা প্রভতটি
অংশীোরক্ের জনে একটি উপযুি এবং অননে কভার ভচটঠ ভেখব এবং
অন্তেদে টষ্ট এবং প্রাসভিক প্রস্তাভবত পরবতী পেক্ক্ষপ এবং উন্নভতগুভে ভাগ করব।

২০২১ সাক্ে আমরা একটি ‘প্রভাব ভরক্পািে ' প্রকাশ করব যা প্রভতটি অননে
কভার দেিার এবং প্রস্তাভবত পরবতী পেক্ক্ষক্পর দসি প্রেশ নে করক্ব, কীভাক্ব
এই প্রভতক্বেনটি পভরবতেন ও উন্নভতক্ত অনুক্প্ররণা জাভগক্য়ক্ে দস সম্পভকেত
একটি হােনাগাে সহ।

