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পাঁচটি উপায় মানসিক স্াস্থ্যের ক্ষেস্রে COVID‑19 
বৈষমযে ৈাসিস্য় সিস্ছে

সনউ ইয়স্ককে র কৃষ্াঙ্গ এৈং ৈািাসম ৈস্ ক্ের িম্প্রিাস্য়র মানসু্ষরা জানাস্ছে ক্ে 
COVID‑19 িংকট তাস্ির মানসিক স্াস্থ্যের উপর ৈযোপক প্রভাৈ ক্েলস্ে। 

COVID‑19 িংক্ান্ত ৈ ক্েৈাস্ির এরূপ অসভজ্ঞতা মানসিক স্াস্থ্যের চাসিিা িসৃটি 
করস্ত পাস্র।

• এপ্রিল 2020 এর এক প�োপ্লংয়ের মোধ্যয়ম পেখো প্িয়েয়ে পে, কয়রোনোভোইরোয়ের কোরয়ে ল্যোটিয়নো (24%) এবং কৃষ্োঙ্গ 
(24%) পেতোঙ্গ আয়মপ্রকোনরো (17%) আয়মপ্রকোনয়ের পেয়ে পবপ্ে মোনপ্েক স্োয়থ্্যর উ�র বড় �প্রেয়র পনপ্তবোেক রিভোব 
পভোি কয়রয়ে (উৎে)

এমনপ্ক কয়রোনোভোইরোে মহোমোপ্রর আয়িও, প্নউ ইেক্ক  প্েটিয়ত মোনপ্েক স্োয়থ্্যর পষেয়রে ববষম্য প্বরোজমোন প্েল। কৃষ্োঙ্গ 
েম্প্রেোয়ের মোনয়ুষরো েবয়েয়ে পবপ্ে মোনপ্েক স্োয়থ্্যর েোপ্হেোর ময়ুখোমপু্খ হয়েয়েন েপ্েও তোয়ের ময়ধ্য কম েংখ্যক পলোয়কর 
পেবো রিোপ্তির েোয়ে েংয়েোি ঘয়েয়ে। COVID‑19 এ েকল ববষম্য বোপ্ড়য়ে প্েয়ছে।

• প্নউ ইেয়ক্ক র অধীবোেীয়ের উ�র �প্রেোপ্লত এপ্রিল 2020 এর এক জপ্রয়� পেখো প্িয়েয়ে পে, 25% এপ্েেোন-
আয়মপ্রকোনরো কয়রোনোভোইরোে পকপ্্রিক বে্কবোে, েপ্হংেতো বো হেরোপ্নর অপ্ভজ্ঞতোর কেো রিকোে কয়রয়েন (উৎে)

• প্নউ ইেক্ক  প্েটির ময়ধ্য, পে েকল বেস্করো বে্কবোয়ের অপ্ভজ্ঞতো লোভ কয়রয়ে তোয়ের মোনোপ্েক প্বষোে প্তন গুন পবপ্ে 
েো তোরো “ েব্কেো”, “রিেুর” বো “ প্কেু” (15%) অ�েয়ন উত্তরেোয়নর মোধ্যয়ম রিকোে প�য়েয়ে, েোর প্ব�রীয়ত বে্কবোয়ের 
অপ্ভজ্ঞতো লোভকোরী ব্যপ্তিয়ের মোনপ্েক প্বষোয়ের কোরে হয়েয়ে প্কনো তো প্নব্কোেয়ন “েোমোন্য” বো “আয়েৌ নো” পে েংখ্যক 
পবয়ে প্নয়েয়েন তো মোরে (5%) (উৎে)

NYC এর িম্সু্ের িাসরর কমমীরা ‑‑ োরা উচ্চ মারোর মানসিক চাপ, উস্বেগ এৈং 
PTSD (Post‑traumatic Stress Disorder, PTSD)-ক্ত ভুগস্েন ৈস্ল ভাৈা 
িয় ‑‑ তারা সনসৈকেচাস্র ৈ ক্ে িম্প্রিাস্য়র আস্মসরকানস্ির অন্তভুকে ক্ত।

• NYC এর কম্পয়্োলোয়রর অপ্িয়ের এক েোম্প্রপ্তক জপ্রয়� পেখো প্িয়েয়ে পে NYC এর 75% েম্ুয়খর েোপ্রর কমমীরো বে্ক 
েম্প্রেোয়ের (উৎে)

• অকল্পনীে রিমোে এেোয়কই প্নয়ে্কে কয়র পে, এই েকল রিয়েোজনীে কমমীরো তোয়ের েলমোন আক্োয়তের ঘেনোয়ক পক্রি কয়র 
তোয়ের মোপ্লয়কর কোে পেয়ক আকোেেুম্ী মোরেোর উয়বেি এবং হতোেোর অপ্ভজ্ঞতো লোভ করয়ে (উৎে; উৎে)। এমন-
পেোেখোে কোজ-প্নভ্ক র প্েদ্োতে নতুন কয়র উচ্চ মোরেোর ঝঁুপ্কয়ত �প্রেত হয়েয়ে, আর এয়ত মোনপ্েক স্োথ্্য েমে্যোর উদ্ভব 
ঘেয়ে, পেমন- উয়বেি, প্বষোে এবং PSTD (উৎে)
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https://www.kff.org/health-reform/report/kff-health-tracking-poll-early-april-2020/
https://sph.cuny.edu/research/covid-19-tracking-survey/week-5/
https://www.academia.edu/41537281/Social_Determinants_of_Mental_Health_among_New_York_City_Adults
https://comptroller.nyc.gov/reports/new-york-citys-frontline-workers/
https://www.talkspace.com/blog/coronavirus-essential-workers-mental-health-impact/
https://www.cnbc.com/2020/04/16/grocery-store-workers-need-for-mental-health-care-may-outlast-pandemic.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7184422/
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• প্নউ ইেয়ক্ক র অধীবোেীয়ের উ�র এপ্রিল 17 এবং এপ্রিল 19, 2020 তোপ্রয়খ �প্রেোপ্লত জপ্র� অনেুোেী, পবেতোঙ্গ 
আয়মপ্রকোনয়ের প্তনভোি (32%) েোকুপ্র হোরোয়নোর কেো বয়লয়েন, পেখোয়ন কৃষ্োঙ্গ প্নউ ইেক্ক োরয়ের পষেয়রে তো 35%, 
এপ্েেোন-আয়মপ্রকোনরো প্নউ ইেয়ক্ক র অধীবোেীয়ের পষেয়রে 40% এবং ল্যোটিয়নো প্নউ ইেয়ক্ক র অধীবোেীয়ের পষেয়রে তো 
44% (উৎে)

• প্নউ ইেয়ক্ক র অধীবোেীয়ের ময়ধ্য েোরো উয়লেখ কয়রয়েন পে তোয়ের বোপ্ড়র পকোয়নো েেে্য COVID‑19 েংকয়ের কোরয়ে 
িত েতিোয়হ েোকপ্র হোপ্রয়েয়েন, তোয়ের 82% স্ল্প পেয়ক েকল েময়ের জন্য উয়বেি অনভুব কয়রয়েন; 73% এয়কবোয়র 
পভয়ে �য়ড়য়েন এবং মোরে 11% ভপ্বষ্যয়তর জন্য আেোবোেী ( উৎে)

এই ৈ ক্ে িম্প্রিাস্য়র মানসু্ষরা সনসৈকেচাস্র চাকুসর িারাস্নার অসভজ্ঞতা লাভ করস্ে, 
ক্েটি সৈষাি এৈং িতাশার িাস্ে েকু্ত।

পাঁচটি উপায় মানসিক স্াস্থ্যের ক্ষেস্রে COVID‑19 
বৈষমযে ৈাসিস্য় সিস্ছে

সিটির কৃষ্াঙ্গ এৈং ৈািাসম িম্প্রিাস্য়র মানসু্ষরা COVID‑19 এর কারস্্ 
ৈযোপকিাস্র জীৈন িাসনর অসভজ্ঞতা লাভ কস্রস্ে।

• 27 এপ্রিল 2020 �ে্কতে, কৃষ্োঙ্গ প্নউ ইেয়ক্ক র অধীবোেীয়ের COVID েংক্োতে আক্োয়তের হোর 100,000 ব্যপ্তির মোয়ঝ 
209.4, ল্যোটিয়নো প্নউ ইেয়ক্ক র অধীবোেীয়ের পষেয়রে 100,000 ব্যপ্তির মোয়ঝ 195.3 প্কন্তু পবেতোঙ্গ প্নউ ইেক্ক োরয়ের 
পষেয়রে তো রিোে অয়ধ্কক েো 100,000-এ 107.7 (উৎে)

• COVID-পক পক্রি কয়র পে মতুৃ্যর ঘেনো, পেমন- হঠোৎ (উৎে) ICU-পত মতুৃ্য, (উৎে) এবং �োপ্রবোপ্রক পেোক 
(উৎে) পেোককোপ্রয়েরয়ক েীঘ্ক থ্োেী উচ্চ ঝঁুপ্কয়ত (উৎে) এবং/বো জটিল পেোক (উৎে), েো মোনপ্েক স্োয়থ্্য েীঘ্ক থ্োেী 
রিভোব পিলয়ত �োয়র
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https://sph.cuny.edu/research/covid-19-tracking-survey/week-6/
https://sph.cuny.edu/research/covid-19-tracking-survey/week-4/
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-deaths-race-ethnicity-04302020-1.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4119479/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2585673/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18840840/
https://psycnet.apa.org/record/2016-58415-006
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMcp1315618

