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জানুয়ািরর শষ তািরেখ িভেয়তনােমর হ ানয় প েছাই। িঠক এক স াহ আেগই স- দেশ কািভড-

১৯’এর থম দু’জন রাগী শনা  হন। মা  তেরােশা িকেলািমটার দূের িচেনর উহােন তত িদেন 

আ াে র সংখ া সাত হাজার ছািড়েয়েছ, মৃত ১৭০। রওনা িদেয়িছলাম িকছুটা আশ া িনেয়ই। পাঁচ 

িদন ধের হ ানয় ঘুের বড়ালাম, নানা িমউিজ়য়ম, পাক, এমনিক জেল পুতুল-নাটক পয  দখা হল— 

অবােধ। শহর নয়, পির তার চল  নমুনা। িতিট মানুষ যন পির তার বাধ তুেল ধরেত ব । 

ইিতমেধ , ৫ ফ য়াির পয  িভেয়তনােম কািভড ১৯-এ আ াে র সংখ া বেড় হেয়েছ ১০। সই 

রােত আমােদর ঘেরর বল বাজল। এক জন লাক হােত একটা িলফেলট ধিরেয় অেনক ণ ব ৃ তা 

করেলন, ধু ‘কেরানাভাইরাস’ ছাড়া িকছুই বুঝলাম না। ব াপার কী? িভেয়তনাম ছেড় চেল যেত 

বলেছ? িলফেলট িতেয়ং িভেয়ত— িভেয়তনািম— ভাষায়, িক  হরফটা রামান-িভি ক। গেলর 



সাহায  িনেয় যটুকু বুঝলাম, নােভল কেরানাভাইরােসর আ মণ ঠকােনার জন  কী কী করণীয়, স 

িবষেয় বলা আেছ তােত। বুঝলাম, িযিন িলফেলট িদেয় গেলন, তাঁর ব ৃ তার িবষয়ব ও তা-ই িছল। 

িভেয়তনােমর লাকসংখ া কম না, দশ কািটর কাছাকািছ। িত বািড়েত িগেয় এ ভােব চার চালােনা 

সহজ নয়। িক  কেরানা িতেরােধ িভেয়তনাম া  দফতর যা যা কাজ কেরিছল, তার মেধ  ধু 

িব াপন নয়, সরাসির মানুেষর সে  যাগােযাগ করাটা িছল অন তম।  

পর িদন, ৬ মাচ যাওয়ার িছল ক াট-বা, সখান থেক হলং ব। বাস ছাড়ল। একেরর পর একর সদ  

পাঁতা ধানচারা, কলার খত, পেথ আ য পির  শৗচাগার, খাবােরর দাকান। স-সব ছািড়েয় বাস 

প ছল বন ফা গট জাহাজঘাটায়, ফির কের আবার বােস উঠেত হেব। িবপি  ওখােনই। বশ 

খািনক ণ দাঁড় কিরেয় রেখ ক া র জানােলন, কতৃপে র িনেদশ, ছাি শিট দেশর নাগিরকেক 

ক াট-বা যেত দওয়া হেব না। এই দশ েলায় কেরানা-আ া  মানুেষর খাঁজ পাওয়া িগেয়েছ। এক 

জন ছাড়া বািক সবাইেক িফিরেয় িদল পুিলশ— িতিন ডনমােকর বািস া, তখনও তাঁর দশ কেরানা-

তািলকায় আেসিন। পুিলশ আমােদর িফিরেয় িদল বেট, িক  আচরণ খুবই ভ , রাগ করা গল না।  

ফরার িটিকট দু’িদন পর। িঠক করা গল, হ ানেয়র আরও িকছু িমউিজ়য়ম, ইউিনভািসিট, এই সব 

দখব। হা হেতাি ! িমউিজ়য়ম, ইউিনভািসিট, ব । দাকান-বাজার অবশ  খালা। জানেত পারলাম, 

কেয়কটা িদেনর মেধ ই িভেয়তনাম া  দফতর কেরানার িব ে  যু িত সের িনেয়েছ। 

এমিনেত িভেয়তনােম িতিট মানুেষর জন  মানিবক মানস  পিরচযামূলক িচিকৎসার সুব ব া 

আেছ, জন া  ব ব াও খুব উ ত। তাই রাগ িতেরাধ, রাগ হেল মৃতু ও আটকােনা সহজ হয়। 

এই লখার সময় (৬ এি ল) অবিধ দশ কািট জনসংখ ার দেশ কািভড-১৯’এর আ মেণ মৃতু র 

ঘটনা ঘেটিন। আ াে র সংখ া আড়াইেশার কম। 

িক  কেরানা িতেরােধর জন  আরও িকছু দরকার হয়। তাই সরকাির িনেদেশ িশ া িত ান ও 

জনব ল জায়গা ব  কের দওয়ার পাশাপািশ সে হজনক সবাইেক খু ঁেজ খু ঁেজ পরী া করা হে । 

পরী ার জন  িভেয়তনাম একটা সহজ, কম খরেচর িকটও বািনেয় ফেলেছ, অন  দশ েলা সই 

িকট িকনেত  কেরেছ। মােচর শষ অবিধ িহেসব— িত ল  জনসংখ ায় ায় ১৬ জনেক 

পরী া করা হেয়েছ (আমােদর দেশ তুলনীয় সমেয় সংখ াটা িত লে  ২-এর নীেচ!)। তা সে ও 

আিথক মতা সীিমত হওয়ার কারেণ যত পরী া হওয়া দরকার িছল তত কের ওঠা যাে  না, তাই 

জার দওয়া হে  সং িমতেদর খু ঁেজ বার করার এবং ানীয় ের িনবািচত িনয়ি ত লকডাউেনর 

ওপর। এবং কায়রাি ন। ব ব াটা এমনই, কায়রাি েন কাটােনা এক ি িটশ নাগিরেকর ভাষায়, 

‘থাকার জন  এত া  বাধ হয় আমার বািড়েতও নই।’   



সব দেশই িকছু বয়াড়া ধনী থােক। িভেয়তনািম এক ধনবতী ইউেরােপর িতনিট দশ ঘুের ল ন 

হেয় দেশ ফেরন ২ মাচ। বেল রাখা ভাল, মােচর থম স ােহও ল েনর িহথেরা এয়ারেপােট 

কানও পরী া করা হি ল না। এও মেন কিরেয় দওয়া ভাল, আেমিরকায় ৯ মাচ তািরেখও ডানা  

াে র সদপ ঘাষণা িছল, ‘গত বছেরও ৩৭,০০০ আেমিরকান ু - ত মারা গেছন, গেড় িত বছর 

২৭,০০০ থেক ৭০,০০০ ওেতই মারা যান। কেরানা িনেয় কথা বলবার আেগ একটু ভেব দখুন!’ 

সই ধনী— এবং মূঢ়— িভেয়তনািম িবমানব ের পরী কেদর ফাঁিক িদেয় কেট পেড়ন। িতিন িছেলন 

স দেশর ১৭ ন র কেরানা আ া । তাঁেক খু ঁেজ পাকড়াও করা হয়। িতিন য িবমােন এেসিছেলন, 

তার সব যা ীেক কায়রাি েন রাখা হয়। িতিন য রা া িদেয় িগেয়িছেলন, সই রা া জীবাণুমু  করা 

হয়, সই পেথর ধাের বাস করা েত কেক পরী া করা হয়। নােভল কেরানাভাইরােসর ছিড়েয় 

পড়ার মতা এতটাই বিশ য, এত সতকতার পরও সামান  ফাঁক গেল, মােচর শষ কেয়ক িদেন 

এর েকাপ বেড় আ াে র সংখ া ায় দু’ শায় প েছ যায়। জন া  িবেশষ েদর আশ া, ওই 

১৭ ন র আ াে র পরী া ফাঁিক িদেয় পািলেয় যাওয়ার সে  এই েকাপ বৃি র যাগ আেছ। 

জনেগা ীর মেধ  এক বার িমেশ গেল তােক িবি  করা কিঠন। িক  সে হভাজনেদর পরী া, 

কায়রাি ন, ু ল-কেলজ ব  এবং সু-উ ত িচিকৎসা— িভেয়তনােমর গেড় তালা এই স ূণ া  

িতর ার পে  হের যাওয়াটাই বরং কিঠন। এখনও িচন বা দি ণ কািরয়ার তুলনায় অেনক দির  

হওয়া সে ও, তােদর সে  পা া িদেয় কািভড-১৯’এর িব ে  য লড়াইেয়র িনদশন িভেয়তনাম 

রেখ চেলেছ, িবে র কােছ সটা একটা িশ ণীয় ব াপার।  

১০ ফ য়াির কলকাতা িফরলাম। ৩১ জানুয়ািরেতই ভারেত কেরানা আ াে র খবর পাওয়া 

িগেয়িছল। ভেবিছলাম, এয়ারেপােট খুব পরী ািনরী া হেব, ছাড় পেত দির হেব। কাথায় কী! 

গটগট কের বিরেয় এলাম, অবােধ। হােত চুর সময় িছল, িক  ভারত সরকার তখন শািহন বােগর 

িতবাদীেদর িব ে  যুে  ব ! ভারেতর া  পিরচযার কাঠােমা দুবল, সবাই জােন। িক , হােত 

যা সময় িছল, দেশর িব ানীেদর সে  পরামশ কের এেগােল অেনক কম খরেচ কািভড-১৯’এর 

মাকািবলায় একটা মেডল গেড় তালা সহেজই স ব হত। সরকার স পেথ হাঁেটিন— িব ান এবং 

পরামশ, দু’ টা ব াপােরই তার ঘার আপি । বরং তার কােছ লকডাউন সবেচেয় সহজ পথ। তােত 

যাঁরা মারা যােবন, তাঁরা দেশর সবেচেয় অসহায়, িদন-আিন-িদন খাই লােকরা। ভাইরােসর আ মণ 

থেক তাঁরা কতটা বাঁচেত পারেবন তা জানা নই, িক  ু ধার আ মেণ য দেশর িবপুল মানুেষর 

াণ যােব, তা হলফ কের বলা যায়।  

কতৃপ  মেন রােখিন, িচন কবল লকডাউন কেরই পিরি িত িনয় েণ আেনিন, আনা যায় না। 

লকডাউেনর সে  অিত উ ত মােনর া  পিরকাঠােমাও স দেশ আেছ। ইউেরােপর য-সব দশ 



লকডাউন কেরেছ, তােদর বিশর ভােগর িচিকৎসা পিরকাঠােমা মজবুত, তাই ইটািল ও ন বাদ 

িদেল বিশর ভাগ ইউেরাপীয় দেশই মৃতু হার এক শতাংেশর আেশপােশ। এক িদেন িচিকৎসা 

পিরকাঠােমা গেড় তালা যায় না, িক  স টকােল নতুন িকছু িনমাণ করা সহজ। গাটা িব  দখেছ 

বসরকাির িচিকৎসার আরাধনা কতটা িবফেল িগেয়েছ, য দশ যত াইেভট-িনভর, স- দশ তত 

িবপেদ পেড়েছ। ভারত সরকার এই স টমুহূেত একটা মজবুত সরকার- পািষত া  ব ব া গেড় 

তুলেত পারত। ধু তা-ই নয়, তুলনায় অেনক কম খরচ কের অদূর ভিবষ েত অেনক বিশ লাভবান 

হেত পারত, িব  জুেড় য উৎপাদন স ট নেম এেসেছ, ভারত সহেজই তা থেক িনেজেক র া 

কের আিথক ভােব িবপুল লাভবান হেত পারত। কতারা গিড়মিস কের গেলন। এখন এক িদেক 

ভাইরােসর মার, অন  িদেক মৃতু র দারেগাড়ায় দাঁিড়েয় কািট কািট মানুেষর আত িচৎকার। 

দুভােগ র শষ থােক, িক  ডেক আনা সবনােশর িব ার অসীম। 

 


