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ফায়ারসাইড চ্যাট টু লকিট
Fireside Chat (আগুন প�োহাতে প�োহাতে আড্ডা) বলতে কী ব�োঝায়? Fireside Chat একটি অনানুষ্ঠানিক অথচ কাঠাম�োভিত্তিক সাক্ষাৎকার
যা শ্রোতাদের কাছে ব্যক্তিগত স্পর্শ সহ তথ্য নিয়ে আসে। এটি গ�োষ্ঠীর বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের COVID-19 টিকা সম্পর্কে সৎ কথ�োপকথনের স্থান প্রদান করে।
এই কথা গ�োষ্ঠীর আরও সদস্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে, আমরা এই টু লকিট'টি তৈরি করেছি যাতে আপনি আপনার নিজস্ব, ভার্চুয়াল Fireside Chat পরিচালনা
করতে পারেন। নিউ ইয়র্ক এর আনুমানিক 75 থেকে 85 শতাংশ বাসিন্দার টিকা নেওয়া উচিত যাতে সমগ্র নিউ ইয়র্ক সুরক্ষিত থাকে। নিউ ইয়র্ক এর অনেক
বাসিন্দাই টিকা নিতে দ্বিধা ব�োধ করছেন। তদুপরি, টিকাগুলি সম্পর্কে প্রচু র ভু ল তথ্য রয়েছে। আপনি নিউ ইয়র্ক বাসীদের শিক্ষিত করতে এবং তথ্য দিতে
সাহায্য করতে পারেন যাতে তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানে প্রবেশাধিকার পাওয়া নিশ্চিত হয়। আপনার গ�োষ্ঠী এবং তার বাইরেও তথ্য প�ৌঁছ�োন�োর জন্য আপনার
মতামত অপরিহার্য। আপনার এটি করার একটি উপায় হ'ল আস্থা নির্মাণ, জনগ�োষ্ঠীর শিক্ষা এবং COVID-19 টিকা সম্পর্কে নিউ ইয়র্ক বাসীরা যাতে তথ্য
সম্পর্কে অবহিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে আপনার নিজস্ব Fireside Chat পরিচালনা করা।

পরিকল্পনার পর্ যায়
অ্যাজেণ্ডা সংক্রান্ত খসড়া।
সহায়ক সূত্র: ভেবে দেখুন:
• আপনি ক�োন্ প্রধান বার্তাগুলির প্রতি নজর দিতে চান?
• এই Fireside Chat ক�োন্ শ্রোতাদের জন্য এবং তারা COVID-19 টিকা সম্পর্কে কেমন অনুভব করছেন?
• এটি যে শ্রোতাদের শ�োনান�ো আপনার অভিপ্রায়, তাঁদের মধ্যে কি এই টিকা বিষয়ে নির্দি ষ্ট কাল্পনিক কাহিনী অথবা ভু ল তথ্য আছে?
• COVID-19 টিকা সম্পর্কে তথ্যের আদানপ্রদানের উদ্দেশ্য আমরা সবচেয়ে ভাল�োভাবে কীভাবে পূরণ করতে পারি?
সহায়ক সূত্র: 	সময়সূচি বিবেচনা করুন। অনুসরণ করার জন্য একটি দুর্দান্ত কাঠাম�ো হ'ল: স্বাগত সম্ভাষণ এবং তত্ত্বাবধানের জন্য
5 মিনিট, সূচনার মন্তব্যের জন্য 5 মিনিট, আল�োচনা/প্রশ্নোত্তরের জন্য 45 মিনিট এবং উপসংহারমূলক বিবৃতির
জন্য 5 মিনিট।
বক্তাদের সনাক্ত করুন।
সহায়ক সূত্র: বিবেচনা করুন:
• আপনি যে ক্ষেত্রগুলির ওপর নজর দিতে চান, সেগুলির উপস্থাপনার জন্য কে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে আছেন?
• NYS COVID-19 ভ্যাকসিন ইক্যুইটি টাস্ক ফ�োর্স (Vaccine Equity Task Force) এর সদস্য এবং রাষ্ট্রদূতগণ বক্তা শনাক্ত করার
জন্য একটি দুর্দান্ত সূচনা বিন্দু!
সহায়ক সূত্র: 	সেরা সাফল্যের জন্য বিশ্বস্ত কণ্ঠস্বর এবং গ�োষ্ঠীর নেতাদের দিকে দৃষ্টি দিন যাঁরা অভিপ্রেত দর্শকদের অভিজ্ঞতা এবং
উদ্বেগ ব�োঝেন।
আগেই আপনার বক্তাদের দিতে পারেন এমন প্রশ্ন তৈরি করুন। এছাড়াও শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রশ্ন আহ্বানের বিষয়টি বিবেচনা করুন,
কিন্তু তৎক্ষণাৎ ব্যবহার করা যাবে এমন তৈরি প্রশ্ন পেলে সব সময় সুবিধা হয়। (পরিশিষ্ট 1 দেখুন: তৈরি করা প্রশ্নগুলির ব্যাংক)
স্লাইডগুলি তৈরি করুন (তবে এগুলি ন্যূনতম রাখুন)। তত্ত্বাবধানের উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন (উদাহরণস্বরূপ, প্ল্যাটফর্মের বেসিক মিউটিং/আনমিউটিং, ইণ্টারঅ্যাক্টিভিটি), সম্ভাব্য আল�োচনার প্রশ্নগুলি যা আল�োচনার উৎস হতে পারে।
সহায়ক সূত্র: 	কথ�োপকথনটি শুরু করতে পাঁচ থেকে দশটি আল�োচনার প্রশ্ন প্রস্তুত করুন। এটি মডারেটরকে আল�োচনায় দিকনির্দেশনা
এবং দর্শকদের জন্য সুর নির্ধারণে সহায়তা করবে। তৈরি প্রশ্নগুলি তাদের প্রস্তুত করতে সহায়তা করার জন্য বক্তা/
প্যানেলিস্টদের আগাম পাঠান�ো যেতে পারে।
আপনার আল�োচনার জন্য আপনি ক�োন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করবেন তা স্থির করুন (যেমন Zoom, YouTube, WebEx, FB live, IG Live,
ইত্যাদি)।
সহায়ক সূত্র: 	প্রতিটি নির্বাচিত প্ল্যাটফর্মের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে এবং প্রত্যেকটির জন্য বিভিন্ন লাইসেন্স আছে। এটা অবশ্যই
জিজ্ঞাসা করবেন যে সর্বাধিক কত সংখ্যক অংশগ্রহণকারীকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। অংশীদারিত্ব এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হবে!
সহায়ক সূত্র: Zoom সহায়তা কেন্দ্র
সহায়ক সূত্র: WebEx বেসিকস্
সহায়ক সূত্র: Facebook-এ একটি ইভেণ্ট লাইভ স্ট্রিম করুন
সহায়ক সূত্র: YouTube-এ কীভাবে লাইভ স্ট্রিম করা যাবে

আসুন #VaccinateNY!
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আপনি কীভাবে নিবন্ধীকরণ পরিচালনা করবেন তা স্থির করুন। প্রাক-নিবন্ধীকরণ আপনাকে কতজনের উপস্থিতি আশা করবেন তা
জানতে সহায়তা করতে পারে।
সহায়ক সূত্র: কীভাবে Eventbrite-এ একটি ইভেন্ট তৈরি করবেন
সহায়ক সূত্র: অনলাইন বুকিং পদ্ধতি এবং রিজার্ভেশন সফটওয়্যার | Bookwhen
সহায়ক সূত্র: Ticket Tailor
প্রয়োজনে ভাষা প্রবেশাধিকার পরিষেবা এবং ASL এর জন্য প্রস্তুতি নিন। Fireside Chat বক্তা এবং উপস্থিত ব্যক্তিগণের প্রধান
ভাষাতে পরিচালনা করা উচিত।
সহায়ক সূত্র: প্রত্যয়িত যুক্তরাষ্ট্রীয় মূক-বধিরদের ভাষার (American Sign Language, ASL) দ�োভাষী
সহায়ক সূত্র: ক্লোজ্ড ক্যাপশনিং এবং লাইভ ট্রান্সক্রিপশন - Zoom
সহায়ক সূত্র: সভা এবং ওয়েবিনারগুলিতে ভাষার দ�োভাষী পরিষেবা - Zoom
আপনার দল তৈরি করা - একটি সফল ভার্চুয়াল Fireside Chat ইভেন্ট তৈরি করতে এমন একটি দল লাগে যা অনেকগুলি মূল ভূমিকা
ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ে গঠিত। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি আপনার Fireside Chat এর হ�োস্টিংয়ের জন্য Zoom-কে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম
হিসাবে বেছে নেন, তবে নিম্নলিখিত মূল ভূমিকাগুলি সাফল্য অর্জনে সহায়ক হবে: একজন প্ল্যাটফর্ম হ�োস্ট, একজন ক�ো-হ�োস্ট, একজন
চ্যাট-বক্স মডারেটর, একজন স্ক্রিন শেয়ারার, একজন প্যানেল/আল�োচনা মডারেটর এবং একজন ন�োটগ্রাহক।
সহায়ক সূত্র: 	আপনার মডারেটরকে তাড়াতাড়ি সনাক্ত করুন এবং ইভেন্টটি তৈরি করতে সহায়তার জন্য তাদের বক্তার সঙ্গে পরিচয়
করিয়ে দিন।
সহায়ক সূত্র: প্রবাহ অনুশীলন করতে এবং ইভেন্ট প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য ব�োধ করার জন্য আগে থেকেই সাক্ষাৎগুলি সেট আপ করুন।
সহায়ক সূত্র: প্রতিটি ভূমিকার জন্য দায়িত্বগুলির রূপরেখা তৈরি করুন।
সহায়ক সূত্র: 	প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা বিবেচনা করুন। নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন কে প্ল্যাটফর্মটি পরিচালনা করবেন,
স্লাইডগুলির আদানপ্রদান করবেন, চ্যাটটির উপর নজর রাখবেন এবং আরও অনেক কিছু !
ইভেন্টটি প্রচার করতে আপনার Fireside Chat এর মূল বিবরণ ভাগ করে এমন একটি “Save the Date” ("তারিখ সংরক্ষণ করুন")
ফ্লায়ার বা ঘ�োষণা তৈরি করুন
সহায়ক সূত্র: ফ্লায়ার টেম্পলেট (office.com)
সহায়ক সূত্র: ফ্লায়ার্স - ইভেণ্টস্| Smilebox

বাস্তবায়ন পর্ যায়
ইভেন্টটি প্রচার করুন।
• 'তারিখটি সংরক্ষণ করুন' এর আদানপ্রদান করুন এবং কথাটির সম্প্রচার করুন।
• কথাটি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য স�োশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করুন।
• কমিউনিটি নেটওয়ার্ক গুলিকে কাজে লাগান, যেমন ধর্ম সম্প্রদায়, সমর্থন গ�োষ্ঠী এবং অন্যান্য গ�োষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠান
• অন্যান্য COVID-19 ভ্যাকসিন ইক্যুইটি টাস্ক ফ�োর্স এর সদস্য, রাষ্ট্রদূত এবং অন্যান্য গ�োষ্ঠী অংশীদারদের সঙ্গে আদানপ্রদান করুন।
• আসন্ন ইভেন্ট সম্পর্কে নিবন্ধীকৃ তদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়মিত ঘ�োষণা সেট আপ করুন।
• আপনার বক্তা, প্যানেলিস্ট এবং অন্যান্য মডারেটরদের তাদের ব্যক্তিগত চ্যানেলে ইভেন্টটির প্রচার করতে বলুন।
আপনি ইভেন্টের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় নিবন্ধীকৃতদের প্রশ্নের উত্তর দিন।
ইভেণ্ট এর বিস্তারিত সময়সূচি তৈরি করুন।
• দল এবং বক্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ/চেক ইন করা চালিয়ে যান।
• আপনার ইভেন্ট প্রবাহের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়, বক্তার নাম, কর্মীদের ভূ মিকা, বক্তা/মডারেটরদের জন্য ন�োট, প্রযুক্তি-নির্দি ষ্ট অনুর�োধগুলি
(যেমন, শেয়ার স্লাইড, রেকর্ডিং, ASL, ক্লোজড ক্যাপশনিং) এবং অন্য যে ক�োনও কিছু যা আপনার ইভেন্টটি সুচারুভাবে চালান�োর জন্য গুরুত্বপূর্ণ
হয়ে উঠবে তার রূপরেখা তৈরি করুন!
• আপনার ইভেন্ট চলাকালীন ইন্টারঅ্যাক্টিভিটির বিষয়টি বিবেচনা করুন:
• সাক্ষাতের জন্য প�োলিং - Zoom
• অ-ম�ৌখিক মতামত এবং প্রতিক্রিয়া - Zoom
• সভা-পরবর্তী মতামত সমীক্ষা - Zoom
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প্রতিবেদন পাঠান�ো এবং অনুসরণমূলক পর্ব
স�োশ্যাল মিডিয়া এবং আপনার গ�োষ্ঠীতে কথ�োপকথন চালিয়ে যান!
আপনার ইভেন্ট এর ব্যাপারে COVID19VaccineEquity@health.ny.gov-এ জানান যাতে আমরা টাস্ক ফ�োর্স এর মাধ্যমে ইভেন্টটিকে
আরও প্রশস্ত করতে পারি!
আপনার ইভেণ্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানাতে অনুগ্রহ করে এই সমীক্ষাটি সম্পূর্ণ করুন!
সহায়ক সূত্র: সমীক্ষাটি সম্পূর্ণ করার জন্য আপনার যেসব তথ্য প্রয়োজন:
• আপনার ইভেণ্টটির নাম
• আপনার ইভেণ্ট এর তারিখ
• নিবন্ধিত এবং যাঁরা ইভেণ্ট-এ উপস্থিত ছিলেন এমন উপস্থিত ব্যক্তিদের সংখ্যা
• আপনি ইভেন্টটির জন্য ক�োন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেছেন
• আপনার প্রচারমূলক ক্রিয়াকলাপ
• আপনার শ্রোতা (যেমন, সকলের জন্য উন্মুক্ত, আঞ্চলিক, নির্দি ষ্ট প্রতিষ্ঠানভিত্তিক)
• অন্য একটি গ�োষ্ঠীর ফ�োরাম-এ কাজ করতে আগ্রহী
• যে গুরুত্বপূর্ণ পাঠগুলি শেখা গেছে অথবা অন্যান্য বিষয় যা টাস্ক ফ�োর্স এর জানা উচিত

পরিশিষ্ট 1 - তৈরি করা প্রশ্নগুলির ব্যাংক
টিকা সংক্রান্ত সাধারণ প্রশ্নাবলী
1. জরুরি অবস্থায় ব্যবহারের জন্য টিকাগুলির বিকাশ এবং অনুম�োদনের বিষয়ে জনগণের মধ্যে অনেক উদ্বেগ ছিল। আমরা কীভাবে বিশ্বাস করতে
পারি যে টিকাগুলি নিরাপদ এবং কার্যকর তা নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল?
2. বর্তমানে যখন টিকাগুলির ব্যবহার চালু হচ্ছে, তখনও কি মানুষদের মুখ�োশ পরা চালিয়ে যাওয়া, সামাজিক দূরত্ব অনুশীলন করা, COVID-19 এর
পরীক্ষা করান�ো এবং হাত ধ�োওয়া চালিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ? কেন?
3. টিকাগুলি কীভাবে কাজ করে? আমার কি COVID-19 টিকা থেকে COVID-19 হতে পারে?
4. টিকাগুলি কতটা কার্যকর?
5. টিকা গ্রহণের পরে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি সম্পর্কে অনেক উদ্বেগ রয়েছে। আসুন এগুলি কী তা দেখা যাক এবং একসঙ্গে তার সমাধান করা যাক।
6. টিকাটি কি নিরাপদ?
7. টিকাগুলি কতদিন কার্যকর থাকবে? প্রাথমিক টিকা দেওয়ার পরে, মানুষকে কি COVID-19 এর বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য বুস্টার শটগুলি নিতে হবে?
8. জরুরি ব্যবহারের জন্য বর্তমানে মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে দুটি টিকা দেওয়া হচ্ছে। এই দুটির মধ্যে পার্থক্য কী? একটি কি অপরটির চেয়ে বেশি কার্যকর?
9. যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে COVID-19-এর আরও সংক্রামক রূপগুলি সনাক্ত করা হয়েছে। পরিবর্তি ত রূপগুলি থেকে ব্যক্তিকে
সুরক্ষা দেওয়ার জন্য টিকাগুলি কতটা কার্যকর?
10. কেন আরও বেশি ল�োকের পক্ষে এই টিকাকে সমর্থন করা এবং গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ?
11. যখন আমরা COVID-19 টিকার বিষয়ে কথা বলি, তখন দুটি বিষয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে - সুরক্ষা এবং কার্যকারিতা। আসুন এগুলি কী তা
দেখা যাক এবং একসঙ্গে তার সমাধান করা যাক।
• টিকাটি কি নিরাপদ?
• যাঁদের শরীরে র�োগ প্রতির�োধ ব্যবস্থা সংকটাপন্ন, সেই সব ব্যক্তিদের জন্য কি টিকাটি নিরাপদ?
12. অনেকগুলি বিভিন্ন ধরণের বা ব্র্যান্ডের টিকা আছে (Moderna, Pfizer, J&J)। তাদের মধ্যে পার্থক্য কী? কতগুলি কী অন্যগুলির থেকে ভাল? আমি
ক�োনটি পাব তা কি বেছে নিতে পারব?
13. আরও কয়েকটি গুরুতর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কী জানা যায় - আমরা মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত (বেলস্ পলজি্) অথবা বন্ধ্যাত্বের সমস্যার কথা শুনেছি।
আপনি এই উদ্বেগের সমাধান করতে পারেন?
14. যে ব্যক্তিদের COVID-19 অ্যান্টিবডিগুলির পরীক্ষায় পজিটিভ পরিণাম এসেছে, তাঁদেরও কি COVID-19 টিকা গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত?
15. গর্ভ বতীদের ক্ষেত্রে টিকার নিরাপত্তা সম্পর্কে সেণ্টার্স ফর ডিজিজ্ কন্ট্রোল অ্যাণ্ড প্রিভেনশন (Centers for Disease Control and Prevention,
CDC) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সম্পর্কে মতামত আসতে শুরু করেছে এবং বিপরীত মতামতও আসছে। বর্তমান চিন্তাভাবনাগুলি কী এবং এখন পর্যন্ত
আমরা কী জানি?
16. আমি দ্বিতীয় টিকাটি না নিলে কী হবে? কেন উভয় টিকা গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ?
17. আমি কীভাবে টিকার জন্য নাম লেখাব?
18. আমি টিকাটি পাওয়ার পরিকল্পনা করছি, তবে আমার গ�োষ্ঠীর অন্যান্যরা সন্দেহ প�োষণ করছেন। আমি কীভাবে তাদের সাহায্য করতে পারি?
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আস্থা গড়ে ত�োলা
19. কীভাবে গ�োষ্ঠীগুলি কঠিন সময় পেরিয়ে যেতে তৃ ণমূলের সমর্থন তৈরি করেছে?
20. ব্যক্তির জন্য কেন একটি COVID-19 টিকা নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষত অশ্বেতাঙ্গ মানুষদের জন্য এর তাৎপর্য কী?
21. যখন টিকাটি জনসাধারণের কাছে আরও সহজলভ্য হবে, তখন এটি অনিবন্ধিত অভিবাসীদের টিকা পাওয়া সম্পর্কি ত হওয়ায় আপনি কি ক�োনও
বাধার আশঙ্কা করেন, বিশেষত আইনি পদক্ষেপের কারণে?
22. HIV/AIDS নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষদের জন্য কি COVID-19 টিকা নিরাপদ?
সামঞ্জস্যহীন প্রভাব এবং ইতিহাসকে স্বীকার করা
23. সরকার অতীতে অশ্বেতাঙ্গ গ�োষ্ঠীর বিষয়ে যেমন Tuskegee, পুয়ের্তো রিক�ো'র মহিলাদের নির্বীজন এবং অ্যামেরিকান ইণ্ডিয়ান টার্মিনেশন পলিসি
(American Indian Termination Policy) এর মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনুম�োদন করেছে। COVID-19 টিকা CDC-র সমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও,
ঐতিহাসিক আঘাতজনিত কারণে, অনেক প্রান্তিক জনগ�োষ্ঠী জরুরি ব্যবহারের জন্য টিকাগুলির কার্যকারিতা এবং র�োলআউট সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত, উদ্বিগ্ন
এবং/অথবা তা খারিজ করেছেন। প্রান্তিক জনগ�োষ্ঠী যে বৈধ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে তার সমাধানের জন্য চিকিৎসক সম্প্রদায় যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ
করছে তার কতগুলি কী কী?
24. কম প্রতিনিধিত্ব আছে এমন গ�োষ্ঠীভু ক্ত বিভিন্ন জাতি এবং জাতিগ�োষ্ঠীর পটভূ মির মানুষেরা বিষমানুপাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ার ঝুঁ কিতে পড়ে এবং
COVID-19 এর কারণে মারা যায়। এটি কীভাবে টিকাগুলির ন্যায়সঙ্গত বন্টনকে প্রভাবিত করে?
25. CDC-র মতে, অন্য গ�োষ্ঠীর তু লনায় কম প্রতিনিধিত্ব সম্পন্ন জনগ�োষ্ঠীর মানুষদের COVID-19 থেকে মারা যাওয়ার ঝুঁ কি সামঞ্জস্যহীনভাবে বেশি।
COVID-19 এর ব�োঝা কমাতে ক�োন নির্দিষ্ট বার্তা বা হস্তক্ষেপগুলি কম প্রতিনিধিত্ব সম্পন্ন জনগ�োষ্ঠীকে লক্ষ্য করে করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?
26. LGBTQ গ�োষ্ঠী সাম্প্রতিক স্বাস্থ্য সঙ্কটের (HIV/AIDS) অভিজ্ঞতা অর্জ ন করেছে যা COVID-19 সঙ্কটের মত�ো একই তীব্রতা এবং দ্রুততার সঙ্গে
ম�োকাবিলা করা হয়নি। নির্দি ষ্ট LGBTQ গ�োষ্ঠীর সদস্যদের নেতারা কীভাবে টিকা র�োল-আউট-এ অন্তর্ভুক্ত করছেন?
ক্লিনিশিয়ানদের জন্য প্রশ্ন
27. চিকিৎসা সরবরাহকারী হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে টিকা গ্রহণ অথবা সমর্থন সম্পর্কে আপনার ক�োনও উদ্বেগ বা দ্বিধা আছে কি? যদি তা হয় তবে আপনি
কীভাবে তাদের পরাভূ ত করলেন?
28. আপনার র�োগীদের সঙ্গে টিকা সুরক্ষা/কার্যকারিতা নিয়ে আল�োচনা করার ক্ষেত্রে আপনার ক�োনও সাফল্য আছে? আপনার র�োগীদের ক্ষেত্রে ক�োন্
বার্তাগুলি অনুরণিত হয়েছে?
29. COVID-19 টিকা CDC-র সমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও, ঐতিহাসিক আঘাত এবং চিকিৎসার ব্যাপারে আস্থার অভাবজনিত কারণে, অনেক প্রান্তিক জনগ�োষ্ঠী
জরুরি ব্যবহারের জন্য টিকাগুলির কার্যকারিতা এবং র�োল-আউট সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত, উদ্বিগ্ন এবং/অথবা তা খারিজ করেছেন। প্রান্তিক জনগ�োষ্ঠী যে
বৈধ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে তার সমাধানের জন্য চিকিৎসক সম্প্রদায় ক�োন্ পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করছে?
ধর্মীয় নেতাদের জন্য প্রশ্ন
30. COVID-19 কীভাবে আপনার জনসমাবেশ, অন্যান্য জনসমাবেশ এবং আপনি যে গ�োষ্ঠীগুলির সঙ্গে আদানপ্রদান করেন তাদের ওপর প্রভাব ফেলেছে?
31. একজন ধর্মীয় নেতা হিসাবে আপনি নিউ ইয়র্ক রাজ্যের টিকা দেওয়ার প্রচেষ্টাতে আপনার ভূ মিকাকে কী হিসাবে দেখছেন?
32. আপনি টিকা সম্পর্কে ক�োনও ধর্মোপদেশ তৈরি করেছেন অথবা আপনার জনসমাবেশের সঙ্গে বৈঠক করেছেন? যদি তা হয় তাহলে টিকা সম্পর্কে তথ্য
সংগ্রহের জন্য অথবা জনসমাবেশ এবং আশপাশের গ�োষ্ঠীগুলিকে টিকা দেওয়ার ব্যাপারে ধর্মীয় স্থানে কী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে?
33. আপনি আপনার জনসমাবেশকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বার্তাটি দিয়েছেন সেটি কী? কেন?
34. ধর্মীয় নেতারা তাদের বার্তাপ্রদান/উপদেশগুলিতে কীভাবে বিজ্ঞান এবং টিকাগুলির কার্যকারিতা সংযুক্ত করছেন যা COVID-19 মহামারীকে কেন্দ্র
করে প্রদত্ত?
35. ঐতিহাসিক আঘাত এবং চিকিৎসার ব্যাপারে আস্থার অভাবজনিত কারণে, অনেক প্রান্তিক জনগ�োষ্ঠী জরুরি ব্যবহারের জন্য টিকাগুলির কার্যকারিতা
এবং র�োল-আউট সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত, উদ্বিগ্ন এবং/অথবা তা খারিজ করেছেন। টিকা সম্পর্কে আপনার সদস্যদের কাছ থেকে আপনি কী উদ্বেগ শুনেছেন
এবং আপনি কীভাবে তার উত্তর জানিয়েছেন?
36. ধর্মীয় বিশ্বাসভিত্তিক গ�োষ্ঠী এই অনাস্থার সমাধান করতে এবং তাদের গ�োষ্ঠীগুলিকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে সাহায্য করতে কী পদক্ষেপ নিতে পারে?
37. ঐতিহাসিকভাবে, কৃ ষ্ণাঙ্গ, আদিবাসী এবং অশ্বেতাঙ্গ মানুষের (Black, Indigenous and People of Color, BIPOC) গ�োষ্ঠীর মধ্যে, বিশ্বাসভিত্তিক সংগঠনগুলি আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা, সংস্থান এবং সংবেদনশীল সহায়তার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্বেতাঙ্গদের তু লনায় BIPOC গ�োষ্ঠীগুলির
COVID-19 সংক্রমণ হওয়া এবং COVID-19 থেকে মারা যাওয়ার ঝুঁ কি তু লনামূলকভাবে অধিকতর, বিশ্বাস ভিত্তিক সংস্থাগুলি কী ধরণের
দিকনির্দেশনা (অথবা সংস্থান) দিতে পারে?

