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IFRC, UNICEF & WHO এর য ৌথ গাইডলাইন অনু ায়ী প্রণীত 

 

য াভিড-১৯  এবং সামভি  কুসংস্কার বা যসাশ্যাল ভিগমা 

 াদের উদেদশ্য প্রণীত: সর ার, গণমাধ্যম এবং স্থানীয়/ আন্তিজাভত  সংভিষ্ট সংস্থাসমূহ  ারা য াভিড-১৯  ভনদয়  াি  রদেন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• য ান এ টি যরাদগ আক্রান্ত বা ববভিষ্টযপূণ জ ব্যভি বা ব্যভিবদগ জর প্রভত

যনভতবাচ ধারণা য াষণ  রা। য ান মহামারীর সময় যরাদগর সাদথ

সম্প জযুি মানুষদ পৃথ িাদব যেখা, ভনভে জষ্ট  দর যেয়া, ববষম্যমূল 

আচরণ  রা বা ম জাোহাভন  রা হল এর উোহরণ। এ ধরদণর আচরণ

যরাগাক্রান্ত ব্যভি, তার যসবাোন ারী,  ভরবার, বন্ধু ও সমাদির ও র

যনভতবাচ প্রিাব যেদল। এমনভ  ারা যসই যরাদগ আক্রান্ত হয়ভন ভ ন্তু

যরাদগর ববভিষ্টযগুদলাদ ধারণ  দর তারাও এর দ্বারা ক্ষভতগ্রস্থ হয়।

• সাম্প্রভত য াভিড-১৯ আউটদে িাভতগতিাদব এবং িাইরাদসর সংস্পদি জ

আসা মানুদষর প্রভত সামাভি কুসংস্কার ও ববষম্যমূল নানা আচরণদ 

উদস্ক ভেদে।

সামাভি কুসংস্কার

বা যসাশ্যাল ভিগমা

ভ ?

• য াভিড ১৯ ভনদয় এত ভিগমা বা কুসংস্কাদরর  ারণ হল:

• ১. এটি এ টি নতুন যরাগ এবং এ সম্পদ জ এখদনা অদন ভ ছুই

অিানা।

• ২. আমরা অদন সময় 'অিানা’ য ান ভ ছুর িদয় িীত থাভ ।

• ৩. এই িয়দ ‘অিানা’ এর সাদথ যমলাদনা সহি।

• এটি সহদিই যবাধগম্য য এই ভদ্বধা, িঙ্কা আর উদদ্বগ সাধারণ

মানুষদ আক্রান্ত  রদে। দুিজাগ্যিন িাদব এই ভবষয়গুদলা

যনভতবাচ ধারণাদ আরও উসদ ভেদে।

য ন য াভিড-১৯

ভনদয় এত

কুসংস্কার?

• এই সব কুসংস্কাদরর  ারদণ সামাভি আইদসাদলিন বাধাগ্রস্থ হদত

 াদর।  ার  ারদণ িাইরাসটির েভিদয়  িা বরং ত্বরাভিত  রদব। এর

েদল স্বাস্থয ঝুঁভ য মন বািদব যতমভন যরাগটি ভনয়ন্ত্রদণ আনা আরও

মুিভ ল হদব। কুসংস্কাদরর  ারদণ-

• - ববষম্যমূল আচরণ যথদ রক্ষা য দত মানুষ ভনদির যরাদগর  থা

যগা ন  রদব।

• - দ্রুত স্বাস্থয যসবা ভনদত বাধা যেদব।

• - স্বাস্থয র িীবনাচরণ যমদন চলদত ভনরুৎসাভহত  রদব।

এর েলােল ভ 

হদত  াদর?
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গদবষণা বলদে, িঙ্কা আর কুসংস্কার সংক্রাম  ব্যাভধদ  ভনয়ন্ত্রদণ আনদত বাধা যেয়। তাই  া  রদত হদব তা হল স্বাস্থয যসবা 

ও  রামদি জর প্রভত আস্থা গদি যতালা, আক্রান্ত ব্যভির প্রভত সহমভম জতা প্র াি  রা, যরাগ সম্পদ জ িাল িাদব িানা, যবাঝা 

এবং  া জ র বাস্তব  েদক্ষ  যনয়া য ন মানুষ ভনদিদ  ও ভনদির ভপ্রয়  ভরবারদ  ভনরা ে রাখদত  াদর।  

যরাগ ভনয়ন্ত্রদণ  া জ র  েদক্ষ  ভনদত এবং িীভত-কুসংস্কার দূর  রদত আমরা ভ িাদব য াভিড-১৯  ভনদয় য াগাদ াগ স্থা ন 

 রদবা তা এ টি িটিল ভবষয়। এদক্ষদে এমন এ টি  ভরদবি সৃভষ্ট  রদত হদব য ন মানুষ যরাগটি সম্পদ জ যখালা মদন, 

সততার সাদথ এবং  া জ রিাদব আদলাচনা  রদত  াদর। এখাদন তার ভ ছু ভনদে জিনা যেয়া হল:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িব্দ বাোই:   

 দরানা িাইরাস সম্পদ জ  থা বলার সময় ভ ছু িব্দ (য মন-সদেহিািন ব্যভি, আইদসাদলিন ইতযাভে) এবং ভ ছু িাষার 

ব্যবহার মানুষদ  যনভতবাচ  ধারণা  রদত ও কুসংস্কারােন্ন আচরণ  রদত উৎসাভহত  রদত  াদর। এগুদলা ভবদ্যমান 

যনভতবাচ  বাধাধরা ধারণা, যরাদগর সাদথ ভবভিন্ন ভবষদয়র ভুল সম্প জ স্থা ন, ব্যা   িয় িীভত সৃভষ্ট এবং যরাগাক্রান্তদের 

প্রভত অমানভব  আচরণদ  উৎসাভহত  রদত  াদর।  

এর েদল মানুষ ভিভনং এর আওতায় আসদত,  রীক্ষা  রদত ও য ায়ারানটাইন হওয়া যথদ  দূদর সদর য দত  াদর। আমরা 

গণমাধ্যম যথদ  শুরু  দর সব ধরদণর য াগাদ াগ মাধ্যদম এমন এ টি িনবান্ধব িাষা ব্যবহার  রদত চাই  া মানুষদ  

সম্মান ও ক্ষমতায়ন যেদব। গণমাধ্যদম ব্যবহৃত িব্দ ভবদিষিাদব গুরুত্বপূণ জ।  ারণ এটিই িনমানুদষর য াগাদ াদগর িাষাদ  

১.িব্দ বাোই:  দরানা িাইরাস ভবষদয়  থা বলার সময় লক্ষয

রাখাদত হদব য য ান ধরদণর িব্দ বা িাষা ব্যবহার  রা  াদব/

 রা  াদব না।

২.আ নার  রণীয় ভ :  দরানা িাইরাস সম্পভ জত কুসংস্কার দূর

 রদত সাধারণ আইভডয়া।

৩.য াগাদ াদগর টি স ও বাতজা।

ভ িাদব এই কুসংস্কার দূর  রা সম্ভব? 
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গদি তুলদব। যনভতবাচ  প্রভতদবেন য াভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যভি, তার  ভরবার বা  ভমউভনটির লব্ধ ধারণা ও অভিজ্ঞতাদ  

প্রিাভবত  রদত  াদর। 

এইচআইভি,  ক্ষা ও এইচ১এন১ সংক্রমদণর যক্ষদে কুসংস্কারমুি এবং আত্তীকৃত িব্দ/ িাষা ব্যবহাদরর যবি ভ ছু নমুনা 

অভিজ্ঞতার আদলাদ  যনয়া য দত  াদর।  

 

 

ভ   রদবন ভ   রদবন না 

য াভিড-১৯  সম্পদ জ  থা বলুন। 

 

এ ভবষদয়  থা বলার সময় িাভতগত, যগাষ্ঠীগত বা স্থান ভনদে জভিত য ান িব্দ 

ব্যবহার  রদবন না। এদ  ‘উহান িাইরাস’ ‘ চীনা িাইরাস’ বা ‘ এিীয় িাইরাস’ 

বদল সদবাধন  রা  াদব না। কুসংস্কার দূর  রদত োপ্তভর  িাদব এর নাম যেয়া 

হদয়দে য াভিড-১৯ ; য া মাদন  দরানা , ভি মাদন িাইরাস, ড মাদন যরাগ আর 

১৯  ারণ এটি ২০১৯ সাদল যেখা ভেদয়ভেল। 

এিাদব বলদবন- ‘য াভিড-১৯ সংক্রভমত ব্যভি’, ‘য াভিড-১৯ এর  ারদণ 

ভচভ ৎসা  াদেন এমন ব্যভি’, ‘য াভিড-১৯ যথদ  যসদর উদেদেন’ বা  য াভিড-

১৯  এর  ারদণ মৃতুযবরণ  দরদেন এমন ব্যভি।  

‘য াভিড-১৯  য স’, ‘য াভিড-১৯ এর ভি ার’-এমন িব্দ ব্যবহার  রদবন না।  

 

‘য াভিড-১৯ হদত  াদর এমন ব্যভি’ বা ‘য াভিড-১৯ এর ঝুঁভ  আদে এমন 

ব্যভি’ এিাদব বলুন 

‘য াভিড-১৯ এর সদেহিািন’ বা ‘সদেহিািন ব্যভি’ বলা  াদব না।  

 

‘য াভিড-১৯ সংক্রভমত’ বা ‘য াভিড-১৯ এর সংস্পদি জ আসা’ ব্যভি ভবষদয় 

বলুন।  

 

‘য াভিড-১৯ সংক্রমণ েিাদেন’, ‘য াভিড-১৯ এর ভবস্তার  রদেন’ বা 

‘য াভিড-১৯ সংক্রভমত  রদেন’ এিাদব বলদবন না। এদত ব্যভির ও র 

যোষাদরা   রা হয় এবং যস্বোয় সংক্রমণ েিাদনা হদে বদল মদন হয়। 

অ রাধমূল  ও অমানভব  িব্দ ব্যবহাদরর  ারদণ য উ মদন  রদত  াদরন য  

ভতভন যোষ বা অন্যায়  দরদেন অন্যের প্রভত। এদত  দর কুসংস্কার বািদব এবং 

স্বাস্থয যসবা যনবার, িীভনং এর আওতায় আসার বা  রীক্ষা  রার প্রভত অনীহা 

যেখা ভেদত  াদর।   

সব জদিষ ববজ্ঞাভন  তথ্য উ াত্ত ও স্বাস্থয সুরক্ষা  রামদি জর ভিভত্তদত য াভিড-১৯  

এর ঝুঁভ  ভবষদয় স্পষ্ট  থা বলুন।  

প্রভতদরাধমূল  ব্যবস্থা  া আমাদের সুরক্ষা ভেদত  াদর, এবং  া জ র  েদক্ষ  

য মন- িীভনং,  রীক্ষা  রা ও ভচভ ৎসা যনয়া ভবষয়   থা বলার ও র যিার 

ভেন।  

অববজ্ঞাভন  তথ্য ও গুিদবর ভিভত্তদত ভ ছু যিয়ার  রদবন না বা িীভত প্রেি জন 

 দর এমন িব্দ য মন- যেগ, রহস্যিন  ইতযাভে ব্যবহার  রদবন না।  

 

ইভতবাচ   থা বলুন। প্রভতদরাধ  ও সুরক্ষা ভবষয়  ব্যবস্থার  া জ াভরতার ও র 

যিার ভেন। যবভির িাগ মানুষ এই ভব  জয়  াটিদয় ওোর সক্ষমতা রাদখন। 

সাধারণ সহি ভ ছু  েদক্ষ  আমাদের ভনদিদের, ভপ্রয়িনদের ও ঝুঁভ পূণ জ 

ব্যভিদের সুরক্ষা ভেদত  াদর।  

যনভতবাচ  বাতজা, হুমভ  ইতযাভের ও র যিার যেদবন না। আমরা সবাই ভমদল 

এ সাদথ  াি  রদলই য বল সুরক্ষা য দত  াভর।   

 

 

 

 

 সঠি  তথ্য প্রচার  রুন:  

অজ্ঞতা কুসংস্কার বািায়। তাই আ নার রাষ্ট্র, সমাি ও  ভমউভনটিদত য াভিড-১৯  সংক্রমণ সম্পভ জত সমস্ত সঠি  

তথ্য সংগ্রহ  রুন ও প্রচার  রুন। য াথায় যগদল ভ  ভচভ ৎসা ভমলদব বা স্বাস্থয যসবা য দত য াথায় য দত হদব 

িাষা ব্যবহাদরর যক্ষদে ভ   রদবন এবং ভ    রদবন  না 

 

আ নার  রণীয় ভ ? 
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ইতযাভে সহি িাষায়, যমভডদ ল টাম জ  থাসম্ভি  ম ব্যবহার  দর প্রচার  রুন। সামাভি  য াগাদ াগ মাধ্যম এ 

যক্ষদে স্বল্প সমদয় ও স্বল্প খরদচ বৃহৎ িনদগাষ্ঠীর  াদে তথ্য য ৌুঁোদত  াদর।  

 

 প্রিাবিালী ব্যভিদের সম্পিৃ  রুন: 

সমাদির গুরুত্বপূণ জ ও প্রিাবিালী ব্যভিদের সম্পৃি  রুন। য মনঃ ধমীয় যনতা বা যসভলদেটিরা কুসংস্কার  মাদত 

ভূভম া রাখদত  াদরন। 

 

 যিারাদলা  ন্ঠ গদি তুলুন: 

 ারা য াভিড-১৯ এ সংক্রভমত হদয় যসদর উদেদেন বা িয়ী হদয়দেন বা  ারা তাদেরদ  সাদ াট জ  দরদেন তাদের 

 াভহনী, েভব প্রচার  রদত  াদরন। স্বাস্থয মী, যস্বোদসব  ও যসবাোন ারীদের ভনদয় ‘ ভহদরা  যাদম্পইন’  রা 

য দত  াদর।  

 

 স ল িাভতদগাষ্ঠীর প্রভতভনভধত্ব  রুন:  

প্রচারণার সময় য সব প্রতী , প্রভতকৃভত বা েরম্যাট ব্যবহার  রদবন তা য ন স ল িাভতদগাষ্ঠীদ  প্রভতভনভধত্ব  দর 

যসভেদ  লক্ষয রাখুন।  

 

 বনভত  সাংবাভে তাদ  উৎসাভহত  রুন: 

ভ ছু ভ ছু সংবাে ব্যভির আচরণগত  ভরবতজন বা  রণীয় সম্পদ জ অভতভরি োয় োভয়ত্ব চাভ দয় ভেদত  াদর। 

টি া বা ভচভ ৎসা সংক্রান্ত হতািাব্যঞ্জ  সংবাে মানুষদ  অসহায়  দর তুলদত  াদর।  খদনা যরাগীর  ভরচয় 

আভবস্কাদর বা য দিন্ট ভিদরা খু ুঁদি যবর  রার তৎ রতা যেখা  ায়। এগুদলা এভিদয় চলা উভচত। বরং  ীিাদব 

সংক্রমন প্রভতদরাধ  রা  ায়, ভ  ভ  উ সগ জ হদল সদচতন হওয়া উভচত এবং স্বাস্থয যসবা য দত য াথায় য দত হদব- 

এসব সংবাে প্রচার  রুন।  

 

 সামভষ্ট  য াগাদ াগ গদি তুলুন: 

কুসংস্কার ও িঙ্কা  মাদত সমাদি নানা ধরদণর উদদ্যাগ হয়দতা ইদতামদধ্যই শুরু হদয়দে। সবগুদলা উদদ্যাগদ  

এ সাদথ  দর বা ভলং   দর এ টা সামভষ্ট  আদোলন বা মুিদমন্ট এবং এ টি ইভতবাচ   ভরদবি গদি যতালার 

যচষ্টা  রুন।   

 

 

 

 

 

 

য াগাদ াদগর টি স ও বাতজা 
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ভুল বাতজা ও গুিব বা ইনদোদডভম  য াভিড-১৯ এর যচদয়ও দ্রুত েিাদে। এদত  দর কুসংস্কার ও ববষম্য েিাদে এবং যনভতবাচ  

প্রিাব  িদে। সঠি  ও সতয তথ্য প্রচার  দর সমািদ  সাদ াট জ  রার িন্য আমাদের এ মুহুদতজ ঐ য ের ার।  

 ভুল ধারণা দূর  রদত ভূভম া রাখুন। 

 প্রভতদরাধ, সুরক্ষা, িীভনং ও ভচভ ৎসা সহায়তার গুরুত্ব প্রচার  রুন। 

 য াভিড-১৯  দ্বারা সংক্রভমত ব্যভি বা যগাষ্ঠীর অভিজ্ঞতা,  াভহনী, বণ জনা সহমভম জতার সভহত যিয়ার  রুন। 

  ারা সম্মখু সাভরদত  াি  রদবন ( য মন- স্বাস্থয মী, যস্বোদসব ,  ভমউভনটি ভলডার প্রমুখ) তাদেরদ  সাদ াট জ  রুন ও 

উৎসাহ ভেন। 

 

িঙ্কা নয়, সতযই  াদর য াভিড-১৯  য  প্রভতদরাধ  রদত 

 তাই 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

  

সতয ও সঠি তথ্য

প্রচার  রুন

ভমথ ও গুিবদ 

চযাদলঞ্জ  রুন

সত জতার সাদথ িাষা

ব্যবহার  রুন।


