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ব্র্যাক জেপিজেএসপিএইচ এবং পবএইচডপিউ কর্তকৃ িপিচাপির্ জকাপিড-১৯ 

পবষয়ক গববষণা ফিাফি 

 

িাাংলাশেে যহলথ ওয়াচ এিাং ব্র যাক যজেস বি গ্রান্ট সু্কল অফ িািবলক যহলথ, ব্র যাক বিশ্ববিেযালয় 

িাাাংলাশেশে  বিবশ্বক েহাোরী কশরান্া ভইরাশসর িে মতান্ িবরবিবত এিাাং জন্জীিশন্র বিবভন্ন যেশে 

এর প্রভাি বন্শয় য ৌথভাশি ছয়টি িৃথক গশিষণার ফলাফল প্রকাে কশরশছ। য  গশিষণাগুশলাশত 

কশরান্াভাইরাস ছবিশয় িিায় িাাংলাশেশের িহৃৎ জন্শগাষ্ঠী , গাশে মন্টস কেী, ফ্রন্টলাইন্ স্বািযকেী ও 

বহজিা জন্শগাষ্ঠীসহ প্রাবিক জন্শগাষ্ঠীর োন্ুষশের  োরীবরক ও োন্বসক স্বািযগত প্রভাি যেখা 

হশয়শছ। গত ১৮.০৪.২০২০ তাবরশখ আশয়াজজত এক ভাচচ ময়াল সাংিাে সশেলশন্র োধ্যশে এই ফলাফল 

তচ শল ধ্রা হয়। 

 

িতমোন্ িবরবিবতর ওির বভবি কশর িবরচাবলত গশিষণায় হঠাৎ কশর ছবিশয় িিা কশরান্া ভাইরাশসর 

প্রভাি যোকাশিলায় বিবভন্ন স্তশরর োন্শুষর সাংগ্রাশের একটি উশেগজন্ক বচে ফুশি উশঠশছ। এশের 

েশধ্য রশয়শছ কশরান্া যরাগী িযািিািন্ার সাশথ  ারা সরাসবর জবিত অথ মাৎ ফ্রন্ট লাইন্ স্বািযকেী তথা 

বচবকৎসক ও যসবিকা, গাশে মন্টস কেী এিাং েহশর িজস্তগুশলাশত িসিাসরত েবরদ্র জন্শগাষ্ঠী।  

  

স্বল্প সেশয় িবরচাবলত যকস স্টাবিশত যেখা যগশছ, ঢাকা েহশরর েবরদ্র জন্শগাষ্ঠী ও বহজিা 

জন্শগাষ্ঠীশের োশে কশরান্া ভাইরাস বন্শয় িযজিগত ি মাশয় উচ্চ োোর ভয় ও আতাংক বিরাজ 

করশছ। অবধ্কাাংে যেশেই কশরান্ার লেণগুশলা প্রায় অস্পষ্ট হওয়ায় এই জন্শগাষ্ঠীগুশলার প্রবত, 

সাোজজক বিষেয, যহয় প্রবতিন্ন, ন্জরোবর ও হয়রাবন্ অশন্কাাংশে িজৃি যিশয়শছ।  

 

যোিাইল যফাশন্র োধ্যশে আশরকটি গশিষণায় যকাবভি-১৯ িযিিািন্ার সাশথ  ারা  ুি রশয়শছন্, 

এেন্ ৬০ জন্ ফ্রন্টলাইন্ স্বািযকেীর সাোৎকার গ্রহণ করা হয়। এশত  ফ্রন্টলাইন্ স্বািযকেীরা জরুরী  

বভবিশত োন্সম্পন্ন বিবিইর প্রশয়াজন্ীয়তার কথা উশেখ কশরন্। এেশে তারা সম্প্রবত প্রধ্ান্েন্ত্রী 

কতৃমক য াবষত আবথ মক প্রশণােন্ার চাইশতও োন্সম্পন্ন বিবিইর প্রবত অবধ্ক গুরুত্ব আশরাি কশরন্। 

সেীোয় আশরা উশঠ এসশছ য , তারা শুধু্ োরীবরকভাশিই িবরশ্রাি ন্ন্ িরাং তাশের োধ্যশে িবরিাশরর 

অন্যান্য সেসযশের আক্রাি হওয়ার য  েুুঁ বক রশয়শছ যসই ভশয়ও তারা তীব্র োন্বসক চাশির েশধ্য 

রশয়শছন্। 
 

 

জেপিজেএসপিএস পিপিন্ন ির্ যায়ে মানুয়ের উিােযন, িষু্টি, পিঙ্গ, মানপসক স্বাস্থ্য ইত্যাপির 

উির  জকাপিড-১৯ এর প্রিাি োনার েনয একষ্টি িহুস্তরীে জিপিয় াপনক েপরি িপরচািনা করয়ে । 

প্রথম ধায়ি, এপপ্রি ৬-১৩ ত্াপরখ ির্ যন্ত সময়ে, ১৩০৯ েন মানুয়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েয়ে। 

মানপসক অিস্থ্া পিচায়র জিখা জেয়ে জর্, আাংবেক উিাজমন্ (২৯ েতাাংে) বকাংিা  াশের (১৩ 

েতাাংে) উিাজমশন্ কশরান্ার যকান্ প্রভাি যন্ই তাশের তচলন্ায় এশকিাশরই  াশের উিাজমন্ যন্ই (৫৮ 

েতাাংে) িবরিাশরর েশধ্য অবধ্ক োন্বসক চাি লেয্ করা  ায়। 
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একইিায়ি ৩৭ িাে েৃহস্থ্াপি হয়ত্ িাওো ত্থযানরু্ােী জখা র্াে, চলোন্ এই সেয় ত্ারা প্রধানত্ িাত্, 

ডাি, এিং আিু জখয়ে েীিনধারণ কয়র। িুষ্টিেত্ পিক পিচায়র িাধযহয়ে র্ারা এইরকম বিপচত্র্যহীন খািার 

জখয়ে জিেঁয়চ আয়ে ত্ায়ির মায়ে অপধক মানপসক চাি িক্ষ করা জেয়ে।  

 

অনয একষ্টি সমীক্ষাে জকাপিড-১৯ সম্পপকযত্ েনসয়চত্নত্া এিং জ্ঞায়নর সাপি যক অিস্থ্ার এক িোনক 

পচত্র্ উয়ে এয়সয়ে। গ্রায়ম িসিাসকারী এিং নারী ত্থযিাত্ারা মূিত্ শহর এিং িুরুে ত্থযিাত্ায়ির 

তু্িনাে কয়রানা িাইরাস পকিায়ি েড়াে ত্ার মাধযমগুয়িা সম্পয়কয অয়িক্ষাকৃত্ কম োয়ন িয়ি জিখা 

র্াে। ত্য়ি, জকিিমাত্র্ ৩৮ িাে ত্থযিাত্া একেন আয়রকেন জথয়ক ৩  ুি িরূত্ব জময়ন চিার কথা 

উয়েখ কয়রয়েন। িাইরায়সর কারয়ণ সামাজেকিায়ি জর্ জহে প্রপত্িন্ন হওো এিং মতুৃ্যিে রয়েয়ে ত্ার 

একষ্টি সুিরূপ্রসারী িযিকত্া িক্ষ করা র্াে।   

 

এই েেষ্টি েয়িেণা  মূিত্ পকেু গুরুত্বিূণ য সুিাপরশমািা সাময়ন পনয়ে আয়স জর্গুয়িা িাস্তিাপেত্ হয়ি 

ফ্রন্টিাইন স্বাস্থ্যয়সিাপ্রিানকারী, নেয়রর িপরদ্র েনয়োষ্ঠী এিং অনযানয প্রাপন্তক মানুেেয়নর উির 

এই   মহামারীর  প্রিাি কমায়ত্ সাহার্য করয়ি।  

এগুয়িা হয়ে, ফ্রন্টিাইন স্বাস্থ্যয়সিাপ্রিানকারী র্ারা মূিত্ প্রত্যক্ষ এিং িয়রাক্ষিায়ি জকাপিড-১৯ এ 

আক্রান্ত জরােীয়ির পচপকৎসা িযিস্থ্ািনার সায়থ েপড়ত্ ত্ায়ির েনয ির্ যাপ্ত িপরমায়ণ সষ্টেক 

এিং  মানসম্মত্ পিপিই সরিরাহ করা,   

ফ্রন্টিাইন স্বাস্থ্যয়সিাপ্রিানকারীয়ির িুজিন্তা কমায়নার েনয ত্ায়ির কম যয়ক্ষয়ত্র্র কাোকাপে িাসস্থ্ায়নর 

িযিস্থ্া কয়র জিো, এিং চােনার উহায়ন অনুসরণকৃত্ ৭/১৪ ময়ডি (৭ পিন িাপেত্ব িািয়নর ির ১৪ পিন 

জকাোয়রন্টাইন িািন) অনুসায়র আমায়ির  ফ্রন্টিাইন স্বাস্থ্যয়সিা প্রিানকারীয়ির ির্ যােজক্রমক িাপেত্ব 

িন্টণ এিং ত্ায়ির িাধযত্ামুিক ১৪ পিয়নর জকাোয়রন্টাইন পনজিত্করণ। 

বন্ম্ন আশয়র যলাকশের খািার ও আবথ মক সহায়তা িৃজি করা এিাং ভচল তথয, গুজি ও সাোজজক 

বন্ন্দােূলক  বিষয়গুশলা উশেখ কশর সশচতন্তা িজৃিেূলক প্রচারণার আরও সুশ াগ রশয়শছ। এই জাতীয় 

প্রচারণাগুশলা আশরা কা মকরী করার জন্য বন্বেমষ্ট যগাষ্ঠী বভবিক সহজশিাধ্য প্রচারণােূলক কা মক্রে    

চালাশত হশি।   

 

 
 

 

 


