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কেরানা মাকািবলার সরকাির পদে প িল যাই হাক না কন, শষ পয  মানুেষর রাগ িতেরাধ মতার উপরই সবিকছু 
িনভর করেব, এমন আশ া অমূলক নয় (ছিব- গেজ  যাদব) 

এবছর ৩০ জানুয়ারী, যিদন ভারেত থম নেভল কেরানা ভাইরােসর সং মেণর মাণ মেল, 

সিদনই িব  া  সং া ( ) এই সং মণেক ‘আ জািতকভােব উে গজনক জন াে র আপৎকালীন 

পিরি িত’ বেল ঘাষণা কের। এর দড় মাস বােদ ১৪ই মাচ ভারত সরকার কেরানােক ‘িবপযয়’ বেল 

ঘাষণা কের। ভারেত তখন  আ াে র সংখ া ৮২ এবং মৃত ২। দশ িদন বােদই ২৪ মাচ, দশেজাড়া 



লক-ডাউন ঘাষণার সময় আ াে র সংখ া বেড় দাঁড়ায় ৪৩৪ এবং মৃেতর সংখ া ৯। এই লখার 

সময়, দশেজাড়া লক-ডাউেনর ২৮তম িদেন, এই সংখ াদুিট দািঁড়েয়েছ যথা েম ১৮৬০১ ও ৫৯০। 

সং মেণর মা া আরও বিশ ধরা পড়ত, যিদ নমুনা পরী ায় সরকাির িনয়েমর গেরা িকছুটা কম 

থাকত। এই পিরি িতেত সরকার সং মণ খেত দশেক যতই ‘ রড’, ‘অের ’  এবং ‘ি ন’ জােন 

ভাগ ক ক না কন, লক-ডাউন উেঠ গেল কােনা ‘অের ’ জান য ‘ রড’ জােন বা ‘ি ন’ জান 

‘অের ’ জােন পিরবিতত হেব না, এমনটা বলা যায় না। ফেল কেরানা মাকািবলার সরকাির 

পদে প িল যাই হাক না কন, শষ পয  মানুেষর রাগ িতেরাধ মতার উপরই সবিকছু িনভর 

করেব, এমন আশ া অমূলক নয়। 

পুিঁজবােদর কবর খু ঁড়েতই যন কেরানাভাইরােসর আিবভাব 

অথচ এমনটা হওয়ার কথা িছল না। জানুয়ারীর শেষ ‘ ’ যখন ‘জন াে র আপৎকালীন পিরি িত’র 

কথা বেল, তখন কেরানা ভাইরােসর সংহারমূিত িচেনর বাইের আর কাথাওই কাশ পায় িন। িচেনর 

বাইের ১৮িট দেশ তখন ধুমা  সং মেণর মাণ িমেলিছল, ভারত যার অন তম। ভারেত কেরানা 

যােত অনু েবেশর র থেক িবেশষ এ েত না পাের, তার জন  আ জািতক িবমান যা ীেদর উপর 

তখন িকছু  িবিধিনেষধ জাির করা খুবই পূণ িছল। িক  ফ য়াির মাস জুেড় ধুমা  িচন ছাড়া 

আর কান দশ থেক আগত যা ীেদর জন  এই িবিধিনেষধ েযাজ  হেয়িছল না। 

৫ ফ য়াির একিট িনেদেশ িচন থেক আগত ভারতীয়েদর জন  ১৪ িদেনর কায়ারাি ন 

বাধ তামূলক করা হয় এবং সখান থেক কান িবেদিশ নাগিরেকর ভারেত আসার িভসা বািতল করা 

হয়। এর িতন স াহ বােদ দি ণ কািরয়া, ইরান এবং ইতািল থেক আগত িবমান যা ীেদর 

কায়ারাি েন রাখার স াবনার কথা বলা হেলও, তা বাধ তামূলক করা হয় না। অথচ স সময় দি ণ 

কািরয়া, ইরান এবং ইতািলেত কেরানা ভাইরাস ভােলাভােবই জাঁিকেয় বেসিছল। মােচর েত 

উে িখত দশ িল ও জাপান থেক আসা িবমান যা ীেদর জন  কায়ারাি ন বাধ তামূলক করা হয় 

এবং ঐ সম  দশ থেক ভারেত আসার িভসা বািতল করা হয়। 

১১ মাচ যিদন ’র মহািনেদশক নেভল কেরানা ভাইরাসেক একিট ‘িব ব াপী ব ািধ’ বেল ঘাষণা 

কেরন, সিদনই ক ীয় সরকার সম  িবেদিশ নাগিরকেদর ভারত আসার িভসা বািতল কের। িক  

আ যজনকভােব ১১ মােচর িনেদেশ মা  ৭িট দশ (িচন, দি ণ কািরয়া, ইরান, ইতািল, ন, া  

এবং জামান) থেক আগত িবমান যা ীেদর জন  কায়ারাি ন বাধ তামূলক করা হয়, যা ‘িবপযয়’ 

ঘাষণার পরও অপিরবিতত থােক। অথচ আেমিরকা বা ি েটেনর মত দশও তখন কেরানা 

ভাইরােসর থাবায়। এখােন মেন রাখেত হেব য, পি মবে  থম কেরানার সং মণ ধরা পেড় 



ি েটন থেক আসা এক ভারতীয় নাগিরেকর শরীের। এখােন এটাও উে খ করা দরকার য, 

িবমানব র িলেত স সময় য ‘থামাল ি িনং’ চলিছল, তা উপসগ নই এমন সং িমত ব ি েদর 

জন  অথহীন। 

ইি েত মাপা সামািজক দূর  

শষ পয  ‘িব ব াপী ব ািধ’ ঘাষণার এক স াহ বােদ িবেদশ থেক আসা য কান িবমান যা ীর 

জন  কায়ারাি ন বাধ তামূলক করা হয়, যিদও তার একিদন পের সম  আ জািতক উড়ান বে র 

িনেদশ জাির হয়। সুতরাং উপেরর আেলাচনা থেক এটা িনি ধায় বলা যেত পাের য, কেরানার 

অনু েবশ আটকােত আ জািতক িবমান যা ীেদর জন  যথাসমেয় িবিধিনেষধ িল চালু হেয়িছল না। 

ফেল ২৪ মাচ যখন দশেজাড়া লক-ডাউন ঘািষত হয়, তখন বা িবকই কেরানা িনঃশে  অেনক দূর 

ছিড়েয় পেড়েছ। আর এভােবই কেরানােক আটকােনার থম সুেযাগ আমরা হাতছাড়া কেরিছ। 

তেব কেরানার অনু েবশেক েখ দওয়ার াথিমক সুেযাগ হাতছাড়া হেলও, পযা  মা ায় 

সে হভাজনেদর নমুনা পরী া করার মাধ েম এই িবপদেক সামেল দওয়ার সুেযাগ িছল। উপসগযু  

ও উপসগহীন উভয় ধরেণর সে হভাজনেদর পরী া কের আ া েদর িচি ত করা, িচিকৎসা করা 

ও তাঁেদর সং েশ আসা ব ি েদর খু ঁেজ বার কের কায়ারাি েন পাঠােনা বা অন  ধরেণর পদে প 

হেণর মাধ েম তা করা যত। িবেশষ েদর মত অনুযায়ী এটাই কেরানার গা ী সং মণ 

আটকােনার উপায়। িক  আ যজনকভােব ক ীয় সরকার থম থেকই পযা  সংখ ায় নমুনা 

পরী া করার ব াপাের কান আ হ দখায় না। এমনিক ‘িবপযয়’ ঘাষণার পরও, ায় এক স াহ 

পয  উপসগহীন সে হভাজনেদর কােনা নমুনা পরী া করা হয় না। ধানম ীর ‘জনতা 

কাফু’ ঘাষণার পেরর িদনই থম উপসগহীন সে হভাজনেদর নমুনা পরী ার নীিত গৃহীত হয়। 

তেব সে ে ও কেরানা ধরা পেড়েছ এমন রাগীর ত  সং েশ আসা উপসগহীন ব ি  যিদ 

িবেশষ ঝুঁিকস  হন, তেবই তাঁর নমুনা পরী ার কথা বলা হয়। এই লখার সময় পয  এই ে  

নীিত িনধারক সং া আই.িস.এম.আর.-এর এটাই অব ান। এমনিক ভারেতর ৮০ শতাংশ সং মণ 

উপসগহীন বা অিতসামান  উপসগযু  বলার পরও আই.িস.এম.আর.-এর পদ  কতা, রামন 

গ ােখড়কর, এই নীিতেত কােনা পিরবতেনর েয়াজনীয়তা অ ীকার কেরন। উপসগযু  ব ি েদর 

ে ও, আই.িস.এম.আর.-এর নীিত অনুযায়ী, িকছু িনিদ  শত পূরণ হেল তেবই আর.িট.-িপ.িস.আর. 

টে র কথা বলা হেয়েছ। এর ফেল লক-ডাউেনর ি তীয় স ােহর েতও দখা যায় য, দেশ 

িত ১০ ল  মানুেষর মেধ  মা  ৩২ জেনর নমুনা পরী া করা হেয়েছ; লক-ডাউেনর ি তীয় 

পযােয়র েত যা বেড় দাঁড়ায় ১৯৮। 



মহামারীকােল দািয়  ভাগাভািগ 

অথচ এ িবষেয় দৃ া  াপনকারী দশ দি ণ কািরয়া একসময় িত ১০ ল  মানুেষ ৭,৭১০ জেনর 

নমুনা পরী া কেরেছ। এখােন উে খেযাগ  য পি মব  এিবষেয় দেশর বড় রাজ িলর মেধ  

সবেচেয় নীেচ – লক-ডাউেনর ি তীয় পযােয়র েত িত ১০ লে  ৩৯। কম মা ায় পরী ার 

কারণ িহেসেব ট  িকেটর অভাব বা ল াবেরটািরর অভাব িনেয় য চাপানউেতার, তা আসেল এই 

িবষেয় িতর অভােবর ল ণ। অথচ ’র আপৎকালীন পিরি িতর ঘাষণা ও কে র 

‘িবপযয়’ ঘাষণার মেধ  সমেয়র ব বধান দড় মাস, যা এই সং া  িত নওয়ার জন  যেথ  িছল। 

নমুনা পরী ার সমস া মটােত স িত ‘হট ট’ এলাকার জন  কম িনভরেযাগ  হেলও ‘র ািপড 

ট ’-এর কথা বলা হেয়েছ। তেব তা পিরি িত িনয় েণ আনেত কতটা সহায়ক হেব, তা দখার 

অেপ া রােখ। যাই হাক, সে হভাজনেদর পযা  মা ায় পরী া না করার ফেল, লক-ডাউেনর চতুথ 

স াহ শষ হওয়ার পরও বাঝা যাে  না য, আমরা বা েদর ূ েপর উপর বেস আিছ িকনা। 

পি মবে র জন  এ কথাটা আরও বিশ সত , কারণ এখােন িচ টা আরও বিশ অধরা। সং মেণর 

অব া স েক সম ক ধারণার অভােবই, গা ী সং মেণর আতে  ষড়য মূলক কায়দায় দশেজাড়া 

লক-ডাউন ঘাষণা করা হয়; যার ফেল পিরযায়ী িমকরা ভীষণ িবপেদর মেধ  পেড়ন। ল ানেসেটর 

একিট সা িতক স াদকীয়েত খুব সিঠকভােবই বলা হেয়েছ, ‘উহােন লক-ডাউন লা  করার সময় 

তা খুবই িনমম মেন হেলও এখন তা মামুিল ব াপার হেয় উঠেছ। অথচ ব  দশই কেরানােক আটেক 

রাখার জন  ব াপক মা ায় পরী া, কায়ারাি ন, আ া েদর সং েশ আসা মানুষেদর খাঁজ এবং 

সামািজক (পড়ুন শারীিরক) দূরে র মত ’র িনেদিশকা িল সিঠকভােব অনুসরণ করেছ না ।’  

ভারেতর মত অত  জনঘনে র দেশ যখােন ব  পিরবােরই সদস েদর এক ঘেরর মেধ  বাস 

করেত হয় বা যখােন ব  শ ের বি েতই েত ক পিরবােরর জন  আলাদা কের জল বা পায়খানার 

ব ব া নই, সরকম একিট দেশ কেরানার গা ী সং মেণর পিরণিত খুবই ভয়াবহ। িবপুল 

জনসংখ া িক  দুবল া  পিরকাঠােমা, এই ভয়াবহতােক আরও বািড়েয় তােল। ফেল গা ী 

সং মেণর নূ নতম স াবনােকও িনমূল কের ফলা এখােন বিশ পূণ। 

ি ন জান নয়, লকডাউন তুলেত েয়াজন ি ন কিমেগা ী গ ড় তালা 

িক  রাগ হওয়ার আেগই রাগেক আটকােনা – জন াে র এই নীিতর উপর অ ািধকার দওয়া 

হয়িন বেল, আমরা গা ী সং মণ আটকােনার ারি ক সুেযাগ েলা হাতছাড়া কেরিছ। এমনিক দুবল 

া  পিরকাঠােমার উপর দাঁিড়েয়ও যটুকু পিরেষবা দওয়া স ব, তােক সুরি ত করার যেথাপযু  

ব ব া নওয়া হয় িন। া  ম েকর পিরক নায়, ‘িফভার ি িনক’সহ িবিভ  াথিমক পেবর কােজ 



যু  ডা ার বা নাসেদর জন  ধুমা  এন-৯৫ মা  ও াভেসর কথা বলা হেয়েছ। িপ.িপ.ই.-র মত 

সুর া িকট ধুমা  ‘আইেসােলশন’ ওয়াড এবং ‘আই.িস.ইউ.’ বা ‘ি িটকাল কয়ার’-এ কমরত 

ডা ার ও নাসেদর জন  বলা হেয়েছ। া কমীেদর িত এই অবেহলার মেনাভাবেক হাততািল িদেয় 

আড়াল করার য চ া, তা মশ কািশত হেয় পড়েছ। হাওড়া জলা হাসপাতাল বা কলকাতা 

মিডক াল কেলজ হাসপাতােল া কমীেদর সং িমত হওয়ার ঘটনা তারই উদাহরণ। যিদও 

যু রা ীয় কাঠােমােক কােজ লািগেয় অ তুল া কমীেদর এই স দেক িকছুটা হেলও র া করা 

যায়। 

যাই হাক, এটা এখন িদেনর আেলার মত পির ার য ‘ ’-এর আপৎকালীন পিরি িতর সতকবাতােক 

ক ীয় সরকার যথাযথ  দয় িন। তাই উপযু  সমেয় কেরানােক মাকািবলা করার েয়াজনীয় 

িত না নওয়ার ফেল, দশ এখন এক কিঠন পিরি িতর মেধ  পেড়েছ। পযা  মা ায় 

সে হভাজনেদর নমুনা পরী ার ব ব া না কের, া কমীেদর েয়াজনীয় সুর ার ব ব া না কের, 

পিরযায়ী িমকেদর আগাম ঘের ফরার ব ব া না কের মানুেষর া  ও জীবন িনেয় রা  য চরম 

দািয় ানহীন আচরণ দিখেয়েছ, তােক আড়াল করার জন  তবিলিগ জামােতর ঘটনােক বা বাজার-

হােট মানুেষর জমােয়তেক সম  সমস ার উৎস বেল দখােনা হে । 

লক-ডাউেনর সময়সীমা বৃি  কেরানা মাকািবলায় য অ গিত দািব কের, তা দখেত পাওয়া যাে  

না বেল, এখন আ া  ও মৃতু র সংখ ার পিরবেত আ া  ও মৃতু র হার িনেয় আেলাচনা  

হেয়েছ। অে র এই খলােক কােজ লািগেয় পিরি িতর উ িত দািব করা হে । আসেল মুেখ না 

বলেলও, রা  হাড ইিমউিনিটর তে র উপরই ভরসা করেছ। মাঝখান থেক আরও িকছু মানুষ না 

খেত পেয় মারা যােবন। আর যাঁরা তা মানেত চাইেবন না, তাঁরা হয়ত বাঁচার জন  পিরযায়ী 

িমকেদর অভাবনীয় লং মােচর মত এমন িকছু করেবন, যা রা  ও সমােজর ক নার বাইের। 

কেরানা আতে র মেধ ও রশন িনেয়, াণ িনেয়, মজুির িনেয় য িবে াভ  হেয়েছ, তা সই 

অজানা ভিবষ েতরই ইি তবাহী। 

(মানেবশ সরকার তীচী ই িটটু েট কমরত, মতামত ব ি গত) 
 


