
 

হাড ইিমউিনিট’র নােম িবিধ না মানা বাকািম 

মানেবশ সরকার 

 27 Aug 2020,  

ভারেত এখন িতিদন হাজার হাজার মানুষ নেভল কেরানাভাইরােস আ া  হে ন। 

িতিদন মৃেতর সংখ াও হাজােরর আশপােশ ওঠানামা করেছ। গা ী সং মণ হেয়েছ 

িক হয়িন, তাই িনেয় চলেছ িবতক। 
  

 
তীকী ছিব। 

ভারেত এখন িতিদন হাজার হাজার মানুষ নেভল কেরানাভাইরােস আ া  হে ন। িতিদন 

মৃেতর সংখ াও হাজােরর আশপােশ ওঠানামা করেছ। গা ী সং মণ হেয়েছ িক হয়িন, তাই িনেয় 



চলেছ িবতক। এরই মেধ  লক-ডাউেনর ি েত চচায় আসা একিট শ ব  'হাড ইিমউিনিট', 

বাংলা তজমায় ' গা ী িতেরাধ মতা', িনেয়ও আেলাচনা  হেয়েছ। অেনেক অবশ  আেগ 

থেকই িবি  ভােব হেলও বেল িগেয়েছন য, ' কািভড ১৯' িনেয় আলাদা কের িকছু ভাবার 

দরকার নই; এেক সােথ িনেয়ই চলেত হেব; 'হাড ইিমউিনিট'ই একমা  সমাধান। 

 

 

ি িটশ ধানম ী বিরস জনসন শ ব িট ব বহােরর পর ি েটেন অেনক হইচই হেলও ভারেত 

তমন কানও পিরি িত তির হয়িন। তেব এখন ' কািভড ১৯' মুি েময় িকছু মানুেষর মেধ  আর 

আটেক না থাকায় 'হাড ইিমউিনিট' িনেয় আেলাচনার াসি কতা বেড় িগেয়েছ। 'হাডইিমউিনিট'র 

ব ােদর ব ব , কেরানাভাইরােসর সং মণ শৃ ল িছ  করা আসেল অসাধ  সাধেনর চ া; 

তাই 'হাড ইিমউিনিট' ছাড়া গত র নই। 

 

'হাড ইিমউিনিট' গেড় উঠেত পাের দু'ভােব - বিশর ভাগ মানুষ সং িমত হওয়ার পর সু  হেয় 

ওঠার মাধ েম অথবা িটকা হেণর মাধ েম। এই দুইেয়র কানও এক প িতেত বিশর ভাগ 

মানুেষর শরীের রাগ িতেরাধ মতা তির হেল, বািকেদর তােত আ া  হওয়ার স াবনা কেম 

যায়। যেহতু ' কািভড ১৯' এর িটকা িনেয় এখনও িনি ত কের িকছু বলার সময় আেসিন, তাই 

'হাড ইিমউিনিট' গেড় ওঠার একমা  উপায় হল, বিশরভাগ মানুেষর কেরানায় আ া  হওয়া- 

িবেশষ েদর ব ব  অনুযায়ী, অ ত ৬০ শতাংশ মানুেষর আ া  হেয় সু  হওয়া। ভারেতর 

পিরে ি েত যার অথ দাঁড়ায়, ায় ৮০ কািট মানুেষর আ া  হওয়া- কানও সু  মানুেষর 

পে  যা মেন নওয়া কিঠন। 

 

তেকর খািতের যিদ মহারা , তািমলনাড়ু, কনাটক, জরাট বা পি মবে র মেতা বিশ সং িমত 

রাজ িলর কথাই ধু ধরা হয়, তাহেলও 'হাড ইিমউিনিট'র জন  েয়াজনীয় আ াে র সংখ াটা 

মেন নওয়া সহজ নয়। সবেচেয় বিশ িত  রাজ  মহারাে র জন  তা ৭.৫ কািটর মেতা, 

তািমলনাড়ু, কনাটক বা জরােটর মেতা রােজ র জন  তা ৪ কািটর আশপােশ, পি মবে র জন  

তা ৬ কািটর মেতা ইত ািদ। তেব এই সংখ া িল িব ত করেত পারত না, যিদ আশ াজনক 

রাগীর সংখ া নগণ  হত। শতাংেশর িহসােব কেরানায় আ া েদর মেধ  আশ াজনক রাগীর 

অনুপাত বিশ না হেলও (৫-৬ শতাংশ) ভারেতর মেতা দেশ মাট সংখ ার িহসােব তা কম হেব 

না। মহারাে র ে  এই সংখ াটা ৪০ লে র কাছাকািছ, তািমলনাড়ুর ে  ২০ লে র উপের 



বা পি মবে র ে  ৩০ লে র মেতা। উপযু  িচিকৎসার সুেযাগ না পেল যা বেড় যাওয়া 

অস ব নয়। আর কেরানার সােথ লড়াইেয় যারা শষ পয  হার ীকার করেবন তাঁেদর সংখ াটা 

সবিন  মৃতু হার ধের মহারাে র ে  দাঁড়ােত পাের ২ লে র উপর, পি মবে র ে  ২ 

লে র কাছাকািছ আর িদি র মেতা শহেরর ে  ৪০ হাজােরর উপর (িবিভ  দেশর সমী ার 

ফলাফল অনুযায়ী কেরানায় সং িমতেদর মৃতু হার ০.৩-১ শতাংশ)। সরকাির তেথ র 

সীমাব তােক মেনই বলা যায় য, বা ব অব াটা এখনও এই সংখ া িলর থেক অেনক দূের। 

 

 

এই লখা লখার সময় মহারা , পি মব  বা িদি েত মাট মৃেতর সংখ া যথা েম ২০,০৩৭, 

২,৪২৮ ও ৪,১৯৬। রাজ িলর র রস সমী ার ফলাফল থেক অনুমান করা যায় য, 'হাড 

ইিমউিনিট' অজেনর জন  এই রকম অেনক মৃতু  এখনও অেপ া কের আেছ। িব ােনর 

প াৎপদতার কারেণ মানুেষর কােছ যা একসময় িছল অিনবাযতা, িকছু মানুষ এখনও সটাই 

সমাধান ভাবেছন। এই সে  উে খ করা যেত পাের য, একিট সা িতক গেবষণায় দখা 

িগেয়েছ, কেরানায় আ া েদর মেধ  যাঁরা সু  হেয়েছন তাঁেদর বিশরভােগরই অিজত রাগ 

িতেরাধ মতা (অ াি বিড) িতন মােসর বিশ ায়ী হে  না, যা 'হাড ইিমউিনিট' অজেনর 

ে  ফুেটা চৗবা ায় জল ভরার আশ া তির করেছ। 

 

এখন 'হাড ইিমউিনিট'র িবপরীেত যিদ কেরানােক মাকািবলা করার ' 'র পরামশ িলেক িবচার 

করা হয়, তা হেল আমরা দখেত পাব য, ' 'র িকছু দুবলতা থাকেলও কেরানার সং মণ শৃ ল 

িছ  করার ভাবনােত জীবনহািনর স াবনা কম। মাে র ব বহার, সাবান জেল হাত ধাওয়া বা 

িতন ফুট দূর  িবিধসহ ব াপক মা ায় পরী া, আ া েদর িচিকৎসা এবং আ া েদর সং েশ 

আসা মানুষেদর খু ঁেজ বর কের িনভৃতবােসর য পরামশ ' ' িদেয়েছ, তােক  িদেয় কানও 

কানও দশ কেরানাভাইরােসর আ মণেক ভােলা ভােবই সামেল িদেয়েছ। 

 

৩০ জানুয়াির ভারেত যখন থম কেরানাভাইরােসর সং মণ ধরা পেড়, স সময় িচনেক বাদ 

িদেয় ১৮িট দেশ সং মেণর মাণ িমেলিছল। এই ১৮িট দেশর অন তম দু'িট দশ িভেয়তনাম 

এবং কে ািডয়ােত এই লখা লখার সময় পয  আ াে র সংখ া যথা েম ৯৫১ ও ২৭৩ এবং 

মৃেতর সংখ া যথা েম ২৩ ও শূন । এমনকী য দি ণ কািরয়ােত (এই ১৮িট দেশর অন তম) 

এক সময় কেরানার সং মণ ত বাড়িছল, সখােনও ব াপক মা ায় পরী ার নীিত অনুসরেণর 



ফেল তা িনয় েণ আনা স ব হেয়েছ। কেরানার উৎস ল িচেনর সাফেল র কথা না হয় 

অনােলািচতই রইল। 

 

িবপরীেত এই ১৮িট দেশর মেধ  য দশিট 'র পরামশ সবেচেয় বিশ অবেহলা কেরেছ সই 

আেমিরকােত ৩০ শ জানুয়াির আ াে র সংখ া িছল মা  ৫, যা বতমােন কেয়ক িমিলয়েন 

প েছেছ এবং মৃেতর সংখ া দড় ল  পিরেয় দু' লে র িদেক এেগাে । দখা যাে , য দশ 

যত বিশ 'র পরামশেক অবেহলা কেরেছ, স দশ কেরানার িবপদেক তত বিশ ত  

কেরেছ। েত ইতািল যিদ এই অবেহলার কৃ  উদাহরণ হয়, বতমােন আেমিরকা ও ািজেলর 

িপছেন ভারতও তার একিট উদাহরণ হেত চেলেছ। ভারত এখন িবে র তৃতীয় সবািধক কেরানায় 

আ া  দশ- আ া  ২.৫ িমিলয়ন ছািড়েয় িগেয়েছ এবং মৃতু  ৫০,০০০ হাজার ছািড়েয় িগেয়েছ। 

তাই কেরানােক মাকািবলার ে  রাে র অবেহলােক িবেরািধতা না কের 'হাড ইিমউিনিট'র 

ত েক গেয় বড়ােনার মেধ  রাে র দািয় হীন আচরণেকই স  দওয়া হয়। 

 

 

এটা িঠক য নেভল কেরানাভাইরাস স েক ব  িকছুই এখনও আমােদর অজানা, তাই এই 

স েক চূড়া  কথা বলার সময় এখনও আেসিন। তেব এই স েক িব ান এখনও পয  

যতটুকু আেলাকপাত করেত পেরেছ তার উপর দাঁিড়েয় এটা বলা যায় য ভারতেকও িক  

িভেয়তনাম বানােনা যত যিদ যথাসমেয় সিঠক পদে প িল নওয়া হত। ভারেতর অ রাজ  

করালা তার দৃ া ও তির কেরিছল। িক  ক ীয় সরকােরর চূড়া  অবেহলার কারেণ আমরা 

স সুেযাগ হািরেয়িছ। 

 

ক ীয় সরকার লকডাউন ঘাষণার জন  য উেদ াগ দিখেয়েছ তা যিদ েতই আ জািতক 

িবমান যা ীেদর বাধ তামূলক িনভৃতবাস, ব াপক মা ায় পরী ার মাধ েম আ া েদর িচি তকরণ 

ও তাঁেদর সং েশ আসা মানুষেদর খু ঁেজ বর করার জন  দখাত, তা হেল আজ হয়েতা আমরা 

এই সংকটময় পিরি িতর মেধ  পড়তাম না। আমরা নাগিরকরাও কউ কউ মেন কেরিছলাম য, 

য দেশ অপুি েক অবেহলা করা হয়, স দেশ কেরানারও অবেহলাই াপ ! ফেল আজ মানুষ 

যখন হাসপাতােল ভিত না হেত পের বা সময় মেতা িচিকৎসা না পেয় মারা যেত  

কেরেছন, বা াইেভট হাসপাতােল িচিকৎসা করােত িগেয় িনঃ  হেয় পড়েছন, তখন আতি ত 



হওয়া ছাড়া িবেশষ িকছুই করার থাকেছ না। মহামারী বা অিতমারী মাকািবলার জন  আমােদর 

দেশর িচিকৎসা পিরকাঠােমা য একবােরই অনুপযু , এ কথা িক  সকেলরই জানা িছল। 

 

 

পৃিথবীেত ব  রাগই আেছ যার ওষুধ বা িটকার আিব ার হয়িন। ডি  তার অন তম উদাহরণ। 

জন াে র নীিতই এই রাগ িলেক সামলােনার কৃত উপায়। কেরানার ে ও তাই জন াে র 

নীিত অনুসরণ কের 'র পরামশমেতা কেরানার সং মণ শৃ ল িছ  করা এবং সং মেণর 

স াবনােক কিমেয় আনার জন  নাগিরক সুেযাগ সুিবধার ে  আমূল পিরবতন ঘটােনার উেদ াগ 

নওয়াই িছল রাে র কতব । িক  এই কােজ অবেহলা কের ভারত রা  তার আ জািতক 

সেহাদরেদর সােথ হাত িমিলেয় পুঁিজর মুনাফার জন  িটকা/ওষুেধর ব বসার রা া খুেল িদেয়েছ। 

আতে র বাতাবরণ তির কের টিলিভশন এই কােজ সহায়ক হেয়েছ। দুঃখজনক হেলও এটা 

সিত  য আমােদর িকছু সহনাগিরকও 'হাড ইিমউিনিট'র ত  খাঁড়া কের কারা ের রা েকই 

মদত িদেয়েছ। 

 

লখক তীচী ইনি িটউট'এ কমরত। 

 

মতামত ব ি গত 

 


