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বিশ্ব জরুে অভািনীয় এক সংক্রমণ সন্ত্রাস চলরে। বজবি হরয় পরেরে পথৃিী নামক এই গ্রহ। 

সন্ত্রাসী অবি কু্ষদ্র একবি ভাই াস যা  নবথভূক্ত নাম ককাবভড-১৯। িারগেি এই গ্ররহ  সিরচরয় িুবেমান 
প্রানী, আশ াফুল মাখলকুাি, কহারমা সযাবপরয়ন্স িা মানুষ। জল-স্থল জয় কর  মানুষ িিেমারন আকাশ 
বিজরয় যারে। িা া বনরজরে  অপ্রবির াধ্য ভািরি শুরু কর বেরলা। অথচ কচারখ কেখা যায় না, এমনবক 
সাধ্া ণ অনুিীক্ষনযরন্ত্রও কেখা যায় না, এি কু্ষদ্র একবি ভাই ারস  আক্রমণ িারে  থাবমরয় বেরয়রে।িা া 
বেরশহা া হরয় কসই আকারশ  কারে আত্মসমপেণ ক রে। শুধ্ ু ধ্মেীয় কনিা া নন, করয়কবেন আরগ 
ইিাবল  প্রধ্ানমন্ত্রী িরলরেন, পবৃথিী  সমস্ত সমাধ্ান কশষ হরয় কগরে, এখন একমাত্র সমাধ্ান আকারশ  
কারে। িরি িাংলারেরশ  মানুষ এখরনা মরন কর  না পাবথেি সি সমাধ্ান কশষ হরয় কগরে। আমারে  
প্রধ্ানমন্ত্রী িরলরেন যেু ক রি হরি। সমাধ্ান খুুঁরজ কি  ক রি হরি, িাই ভািরি িরসবে। আমা  মরন 
হয়, প্রথরমই যরুে  সবিক রূপকল্প ে কা । এখন ককাথায় আবে, আগামী েয় মাস প  ককাথায় থাকরিা, 
েীর্ে কময়ােী  ণ-ককৌশল ে কা । একাত্তর   সািই মারচে প্ররিযক র্র  র্র  েূর্ে গরে কিালা  কয 
বনরেেশনা বেল, িিেমান যরুে িা বকভারি প্ররয়াগ ক া যায় িা অনুধ্ািন ক া ে কা ।  

 
বিরশ্ব  কিশ করয়কবি কেরশ কফব্রুয়া ী কথরকই ককাবভড-১৯ সংক্রমণ মা াত্মক আকা  ধ্া ণ 

কর । িাংলারেরশ ৮ মাচে প্রথম ইিালী কফ ি দুই প্রিাসী এই ক ারগ আক্রান্ত হওয়া  খি  জানা যায়। 
১৪ মাচে জানা যায় প্রথম মিুৃয  সংিাে। ২৩ মাচে জািীয় ক াগিত্ত্ব, ক াগ বনয়ন্ত্রণ ও গরিষণা প্রবিষ্ঠান 
(আইইবডবসআ ) জানায় ক াগবি এখন আ  বিরেশ কফ ি প্রিাসীরে  মরধ্য সীবমি কনই, কবমউবনবি 
সংক্রমণ হরে। এ  প  ২৬ মাচে জাবি  উরেরশয ভাষরন মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী এই সংক্রমণ সন্ত্রারস  
বিরুরে যেু কর্াষণা কর ন। সিাইরক র্র  থাকরি িলা হয়, শুরু হয় কেশ িযাপী লক ডাউন। িরি স্বল্প 
আরয়  কখরি খাওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষ র্র  না কথরক  ওনা হরয় যান বনজ বনজ এলাকা  উরেরশয। বকেু 
বিরশষজ্ঞ এরি শংকা প্রকাশ কর ন, কযরহিু কবমউবনবি সংক্রমণ হরে, িাহরল বক এই র্ মখুী মানুষগুরলা 
প্রাণর্াবি ভাই াসবিও সারথ বনরয় কগল! এ  প  সা া কেশ িযাপী বিবেন্ন সংক্রমরণ  সংিাে পাওয়া 
যারে, িরি প ীক্ষা  পযোপ্ত স ঞ্জাম না থাকায় প্রবিবেন বিক কি কলাক আক্রান্ত হরেন, কসিা কিাঝা 
যারে না। আগামী ৪ এবপ্রল পযেন্ত অবফস আোলি, যানিাহন সি িন্ধ কযবি ১১ এবপ্রল পযেন্ত িাোরনা 
হরয়রে। 

 
সিাই শংবকি, ১১ এবপ্ররল  প  ঢাকা পব ণি হরি পার  সিেিহৃি  ণাঙ্গরন, যখন স্বল্প আরয়  

লক্ষ লক্ষ প্রাবন্তক মানুষ  াজধ্ানীরি বফ রিন। যানিাহন চলাচল শুরু হরি, অবফস আোলি কল-কা খানা 
চাল ুহরি। কবমউবনবি সংক্রমণ আর া প্রকারশয আসরি। নীবি বনধ্ো করে  ও স্বাস্থয বিরশষজ্ঞরে  হারি 
১১ এবপ্রল পযেন্ত সময় থাকরলও এখন পযেন্ত ভাই াস বির াধ্ী যরুে  েীর্ে কময়াবে ককান পব কল্পনা 
প্রিীয়মান হরে না। বপবসআ  কিস্ট কসন্িা  আর া িাোরনা হরে, িরি বিশাল জনসংখযা  িুলনায় িা 
অপ্রিুল। ককিল মাস্ক প া, সািান বেরয় হাি কধ্ায়া, সামাবজক েূ ত্ব িজায়  াখা  প্রচা ণা িা িা  কভরস 
উিরে কিবলবভশরন, কসযাসাল বমবডয়ায়। ওবেরক অবধ্কাংশ কখরি খাওয়া মানুরষ  সামান্য সঞ্চয় ফুব রয় 



 

২৩ জলুাই, ২০২০ 

কর ানা যুরে  রূপকল্প/ Page-2 

যারে। িাুঁ া অধ্ী  আগ্ররহ সিবকেু সচল হিা  অরপক্ষায় আরেন।  
 
শুরুরিই কেখা যাক ককাবভড-১৯ ভাই াসবি  আকৃবি ও গিন সম্পবকেি বকেু িথয যা যরুে 

কজিা  জন্য সহায়ক। মকুুি আকৃবি  এই আ এনএ ভাই াস একবি তিলাক্ত (বলবপড) আি রণ কমাোরনা, 
কয কা রণ সািান বেরয় হাি ধ্রুল ভাই াসবিরক ধ্রুয় কফলা যায়। তিলাক্ত পোথে, কযমন না রকল কিল, 
শীিকারল (িান্ডায়) জরম যায় যা িাপ বেরয় গলারনা যায়। এই ভাই াসবি  তিলাক্ত আি ণ কিমবন গ ম 
আিহাওয়া গরল না কগরলও দুিেল হরয় পরে। জাপারন ইোবনং গ ম পেবেল। িরি ২৮ মাচে  বিিা  
একবি বনম্নচাপ সবৃি হিা  ফরল কিাবকওরি অসমরয় হিাৎ িুষা পাি র্রি, শীি পরে। ঐ বেন কিাবকওরি 
৬৮ জন কর ানা ভাই ারস আক্রান্ত হয়, যা এ পযেন্ত একবেরন সিরচরয় কিবশ সংখযক আক্রারন্ত  সংখযা। 
এই র্িনা ইবঙ্গি কর  ভাই াসবি শীরি শবক্তশালী। বিশ্ব স্বাস্থয সংস্থা অিশয সিকে কর রে, িান্ডা বকংিা 
গ ম দুই আিহাওয়ারিই ভাই াসবি েবেরয় পো  ক্ষমিা  ারখ। েবেরয় পো  অথে প্রকৃবিরি বকংিা 
মানিরেরহ সবক্রয় থাকা  ক্ষমিা। জানা কগরে, প্রকৃবিরি এিা করয়ক র্ন্িা কথরক করয়ক বেন কিুঁরচ 
থারক। মানুরষ  শ ীর  প্ররিরশ  প  ক ারগ  ককান লক্ষন িা উপসগে না থাকরলও এই ভাই াস িার া 
বেন পযেন্ত কিুঁরচ থাকরি পার । এিাই সিরচরয় বনভে রযাগয অনুমান, কা ণ এই সংখযা  সারথ আর া 
দুইবেন কযাগ কর , ১৪ বেরন  ককায়ার বন্িন ধ্াযে ক া হরয়রে। 

 
বিশ্ব স্বাস্থয সংস্থা  এক জনস্বাস্থয বিশা ে পিূোভাস বেরয়রেন, কর ানা বিপযেয় কািারি পরু া 

গ্রীস্মকাল িা আর া কিশী সময় লাগরি পার । এই িক্তিয আমরল বনরয়, আম া স্বরেরশ কর ানা 
কমাকাবিলা ক া  সময় সীমা সম্পরকে একিা বহসাি োুঁে ক ারি পাব । কেরশ নরভম্ব  মাস পযেন্ত গ ম 
পরে। বকেুিা কাকিালীয় হরলও বিষয়িা িাহরল বক োুঁোরলা? স্বাধ্ীনিা বেিরস মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী 
জাবি  উরেরশয ভাষরণ মবুক্তযরুে  ইবিহাস িুরল ধ্র  িরলরেন কর ানা সংকি কথরক মবুক্ত  জন্য যেু 
ক রি হরি। আ  সমরয়  বহসারি মহান মবুক্তযরুে   মরিাই নয় মারস, অথোৎ আগামী শীরি ভাই াসবি 
আিা  শবক্ত সঞ্চয় ক া  আরগ, এই শত্রু  কিল কথরক কেশরক মকু্ত ক ি হরি। কসই অরথে এবি 
আমারে  জন্য আ  একবি মবুক্তযেু । মবুজি জন্মশিিরষেই আমারে  বিজয় বনবিি ক রি হরি।  

 
প্রস্তুবি  জন্য শত্রু  আক্রমণ ক্ষমিা বনরয় প্ররয়াজনীয় বকেু িথয কজরন  াখা ে কা । কর ানা 

ভাই াস িলরি একবি কেণীরক কিাঝায় যা  অরনকগুরলা প্রজাবি  রয়রে। িা  একবি হরে িিেমান শত্রু, 
ককাবভড-১৯। বকেু বকেু কর ানা ভাই াস মানিরেরহ  শ্বাসযরন্ত্র  উপর   বেক অথোৎ শ্বাসনালী িা গলা 
বেরয় ঢুরক সা ারেরহ েবেরয় পরে। িরি ককাবভড-১৯ সাধ্া ণি শ ীর  কঢারক শ্বাসযরন্ত্র  নীরচ  বেক 
অথোৎ ফুসফুস বেরয়। আমারে  বনশ্বারস  সারথ, ভাই াসবি বক স াসব  ফুসফুরস চরল যায়? অবধ্কাংশ 
কক্ষরত্রই যায় না। নাক বেরয় ঢুরক, শ্বাসনালী বেরয় প্রিাবহি হরয় ফুসফুস পযেন্ত িািাস কপৌুঁোিা  পথবি 
কসাজা নয়, িাুঁকারনা। অথোৎ বনশ্বারস  সারথ নাক িা মখু বেরয় ভাই াস ঢুকরলও িা  অবধ্কাংশ ফুসফুস 
পযেন্ত কপৌুঁোিা  আরগই আিকা পরে শ্বাসনালীরি। আর া বনবেেি কর  িলা যায়, শাসনালী ও খােযনালী  
সংরযাগ স্থান কযিারক আম া গলা িবল, কসখারন। নাক, মখু বকংিা কচাখ কযবেরক বেরয়ই ভাই াস ঢুকুক 
না ককন, গলা বেরয় কযরি হরি।  
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স্বল্প জনসংখযা  কেশ আইসলযান্ড, সকল কেশিাসী  উপ  কর ানা কিস্ট ক া  বসোন্ত 
বনরয়রে। করাি কসায়াি অথোৎ গলা  কভির   বেক কথরক সংগ্রহ ক া কেষ্মা  নমনুা বনরয় কসই প ীক্ষা 
ক া হয়। এ পযেন্ত কস কেরশ ২১৮ জন কর ানা পরজবিভ ককস পাওয়া কগরে যা  অরধ্েরক  ক ারগ  ককারনা 
লক্ষণ িা উপসগে বেল না। জাপারন  ইরয়ারকাহামা িন্দর  ককায়ার বন্িন কর   াখা প্ররমাে ি ী ডায়মন্ড 
বপ্ররন্সস এ  কক্ষরত্রও কেখা কগরে করাি কসায়াি পরজবিভ ককস এ  একিা উল্লরখরযাগয অংরশ  ককারনা 
লক্ষণ িা উপসগে বেলনা। মারন বক োুঁোরলা? গলায় কর ানা ভাই াস বনরয় আপাি েবৃিরি সুস্থ বকেু কলাক 
সমারজ অিারধ্ র্রু  কিোরি বকনু্ত শনাক্ত হরি না। অথচ িারে  সংস্পরশে যা া আসরি িারে  মরধ্য 
অরধ্েক কলাক ক ারগ আক্রান্ত হরি আিা  িাকী অরধ্েক আপাি েবৃিরি সুস্থ অিস্থায় গলায় কর ানা ভাই াস 
বনরয় র্রু  কিোরি। কিাঝা যারি না, কা  সংস্পরশে আসা  কা রণ সংক্রমণ র্িরলা। এিাই কবমউবনবি 
ট্রান্সবমশরন  স্বরূপ। প ীক্ষা না ক া পযেন্ত কিাঝা যারি না কক কর ানা ভাই াস মকু্ত, কক আপাি েবৃিরি 
সুস্থ কযাব য়া  আ  কক প্রকৃি ক াগী। 

 
বিরশ্ব  স্বনামধ্ন্য ক াগিত্ত্ববিে া িলরেন ককাবভড-১৯ এি কোয়ারে কয কমপরক্ষ পবৃথিী  

৬০% মানুষ এই ক ারগ আক্রান্ত হরি। িরি কযসি কেরশ পযোপ্ত প ীক্ষা  িযিস্থা কনই অথোৎ ভাই াস মকু্ত 
মানুষ, কযাব য়া  ও ক াগীরে  প ীক্ষা মাধ্যরম শনাক্ত কর  আলাো ক া  সুিযিস্থা কনই, কস সি কেরশ 
আক্রান্ত হরি ৮০% মানুষ। অিযন্ত র্ণিসবি হওয়ায়, আমারে  কেরশ প্রায় সিাইরকই ককান না ককান 
এক সমরয় আক্রান্ত হিা  মরিা অিস্থা  বভি  বেরয় কযরি হরি। িরি আশা  কথা, আক্রান্ত জনসংখযা  
অবধ্কাংশ েশৃযিঃ সুস্থ থাকরিন। 

 
িরি কক আক্রান্ত হরয়ও েশৃযিঃ সুস্থ থাকরিন আ  কক শযযাশায়ী হরিন, িা বনভে  ক রি কেরহ  

প্রবির াধ্ ক্ষমিা  উপ । এক কথায় যারক িলা হয় অনাক্রমযিা িা ইবমউবনবি। ককাবভড-১৯ এ  সংক্রমণ 
প্রির াধ্ ক রি আমারে  কেরহ করয়ক স্তর   ইবমউবনবি িযিস্থাপনা  রয়রে। এ  বকেু অরফন্স ও বকেু 
বডরফন্স বভবত্তক। মানিরেরহ ইবমউবনবি  প্রধ্ান োবয়ত্ব পালন কর   রক্ত  কশ্বি কবণকা সমরূহ  একবি 
বিরশষ ককাষ যা  নাম বলরফাসাইি। কমািা োরগ এই বলরফাসাইি দুই কগারত্র  হয়, বি-বলরফাসাইি ও 
বি-বলরফাসাইি। দুই কগাত্র দুই ধ্ রণ  প্রির াধ্ বনবিি কর । বি-বলরফাসাইি স াসব  ভাই াসগুরলা 
কমর  কফলা  যরুে অিিীণে হয়, একই সারথ বি-বলরফাসাইিরক সাহাযয কর । অপ বেরক বি-
বলরফাসাইিগুরলা স াসব  যরুে অিিীনে না হরয় বিবভন্ন প্রবি বক্ষকা িা অযাবন্িিবড বনঃস ণ কর , কয 
গুরলা কক্ষত্র বিরশরষ অরফন্স বকংিা বডরফন্স এ  োবয়ত্ব পালন কর । বি-বলরফাসাইি পাুঁচ ধ্ রণ  
অযাবন্িিবড বনঃস ণ ক রি পার , কযগুরলা  নাম- আইবজ-এ, আইবজ-এম, আইবজ-বজ, আইবজ-ই এিং 
আইবজ-বড। ককাবভড-১৯ প্রির ারধ্ এই পাুঁচ ধ্ রণ  অযাবন্িিবড  মরধ্য বিনবি গুরুত্বপণূে ভূবমকা পালন 
কর । কস বিনবি, আইবজ-এ, আইবজ-এম এিং আইবজ-বজ। কয ককান ভাই াস কেরহ সংক্রমণ র্িারল 
বলরফাসাইরি  সংখযা করম যায়, কা ণ ভাই াস মাত্রই জারন কয মানি কেরহ  বভির  সংক্রমরণ  প্রধ্ান 
অন্ত ায় বলরফাসাইি।  

 
আগে বগেছিোম অছিকাাংশ ক্ষেগে ককাবভড-১৯ প্রথরম গলায় আিরক যায়। িস্তুি ভাই ারস  

বিরুরে মানি কেহযরন্ত্র  যেু এখান কথরকই শুরু। আমারে  শ ীর   িাইর   আি ণ হরে ত্বক িা 
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চামো। আ  নাক-মখু, কচারখ  পািা  বভির   বেক, শ্বাসনালী, খােযনালী অথোৎ গলা  বভির   
আি ণরক িলা হয় তশবষ্মক বঝবল্ল িা বমউকাস কমমরেন। বমউকাস কমমরেন সাধ্া ণ অিস্থায় আদ্র থারক 
কা ণ, বমউকাস কমমরেরন  বকেু ককাষ ক্রমাগি বমউকাস িা বপবেল কেষ্মা বনঃস ণ কর  কমমরেরন  
উপর  একিা পািলা আি ণ তি ী কর । এই  ক্ষক আি রণ আইবজ-এ অযাবন্িিবড বমবেি অিস্থায় 
থারক। প্রাথবমক পযোরয় আইবজ-এ গুবল ককাবভড-১৯ এ  জন্য সুবনবেেি না হরলও এ  উপবস্থবি ভাই াস 
িা িযারেব য়া  বিরূরে তি ী পব রিশ তি ী কর   ারখ। ককাবভড-১৯ প্রবিহি ক া  জন্য আমারে  
বনবিি ক রি হরি বমউকাস কমমরেে্রন  উপর   বপবেল আি ণ কযন আদ্র ও অিুি থারক। কস জন্য 
পযোপ্ত পাবন িা ি ল পোথে পান ক া আিশযক। িরি খিু কিশী গ ম িা িান্ডা পানীয় িজেনীয়। কসই 
সারথ কেরহ  ইবমউবনবিরক শবক্তশাবল  াখরি খােযাভারস ভা সাময িজায়  াখরি হরি। আবমষ, অযাাবন্ি-
অবিরডন্ি ও বভিাবমন সমেৃ খািা রক প্রাধ্ান্য বেরি হরি। কযমন কলিু, আমলকী, কমলা, সিুজ মব চ, 
গাজ , পালংশাক, বডম, বচনািাোম ইিযাবে। জীিন যাপরন বনয়ম ও ভা সময আনরি হরি। আহা -
বনদ্রা-বিোম বনবিি ক রি হরি। সরিোপব  মানবসক চাপ িা কেস কমারি হরি। কেস কেরহ  ইবমউন 
বসরস্টমরক দুিেল কর  কেয়।  

 
আম া এখন মাস্ক প বে, বনয়বমি সািান বেরয় হাি ধ্বুে ও সামাবজক েূ ত্ব িজায়  াখবে। 

এগুরলা ভাই ারস  বিরুরে এক ধ্ রণ  আত্ম ক্ষামলূক চচো িা বিল। এই চচো  ফরল সামান্য বকেু কর ানা 
ভাই াস নাক-মখু বেরয় ঢুকরলও, সম্ভিি স্থানীয় ইবমউন বসরস্টম দ্বা া প্রবির ারধ্  সিখুীন হরি, ফুসফুস 
পযেন্ত কযরি পা রি না। এ  সারথ আর া দুরিা বিল কযাগ ক া কযরি পার । প্রথমি, প্রবিবেন সকাল-
সন্ধযা র্র   িাপমাত্রায়  াখা পাবনরি এক বচমবি লিন গুবলরয় গেগো ক া। বদ্বিীয়ি, সকারল র্মু কথরক 
উরি েশ বমবনি শ্বাস-প্রশ্বারস  িযায়াম িা ব েবমক বেবেং এিা সাইজ ক া। আ াম কর  িরস িা োুঁবেরয় 
এক কথরক পাুঁচ পযেন্ত গুনরি গুনরি গভী  ভারি বনঃশ্বাস বনরয় গভী  ভারি শ্বাস োেরি হরি। এরি 
ফুসফুরস  ক্ত চলাচল িােরি, শ্বাসনালী  বনরচ  বেরক কয কেষ্মা বনঃস ণ হরি থারক িা উপর   বেরক 
অথোৎ গলা  বেরক উরি আসা  হালকা প্রিাহ তি ী হরি। গলা কথরক কয ককান ক াগজীিানু নীরচ  বেরক, 
ফুসফুরস নামরি িাধ্াপ্রাপ্ত হরি। মরুখ  লালা, নারক  পাবন, কচারখ  পাবন িা শ্বাসনালী  কেষ্মা, সিই 
বকনু্ত আজারন্ত খােযনালী বেরয় পাকস্থলীরি চরল যায়। বকেুবকেু কক্ষরত্র ককাবভড-১৯ পাকস্থলী বেরয়ও 
আক্রমণ চালারি পার , িরি এ  মলূ িারগেি কযরহিু ফুসফুস, িাই এই শ্বাস-প্রশ্বারস  িযায়ামবি 
ফুসফুরস  বক্রয়ারক শবক্তশাবল  াখরি যা কর ানা যরুে সহায়ক। এই বিল, সামাবজক এিং প্রাবিষ্ঠাবনক 
ভারিও চাল ুক া যায়। জাপারন  অরনক অবফরস সকারল কাজ শুরু ক া  আরগ সিাই এধ্ রন  হালকা 
বেবেং এিা সাইজ কর  কনয়। সামাবজক মাধ্যম, কযমন কিবলবভশরনও বিলবি চাল ুক া কযরি পার । 

 
ইবমউন বসরস্টম িা ফুসফুস শবক্তশাবল ক া বকনু্ত র্র  র্র  দুগে গরে কিালা  প্রাক-প্রস্তুবি। 

আক্রমণ প্রবিহি ক া  জন্য প্রথরম কেরহ কেরহ দুগে গরে কিালা। িিুও এই কেহ-দুরগে  ককান দুিেলিা  
সুরযাগ বনরয়, ফুসফস আক্রমণ ক া  কচিা ক রি ককাবভড-১৯, যা িৎক্ষনাি কমাকাবিলা ক রি কেরহ  
ইবমউবনবি িযিস্থা। বি-বলরফাসাইি স াসব  ভাই াস খিম ক া  লোইরয় (অরফন্স) অিিীণে হরি। আ  
বি-বলরফাসাইি ককাবভড-১৯ কমর  কফলা  জন্য এিার  সুবনবেেি বিবনবি অযাবন্িিবড বনঃস ণ শুরু ক রি, 
আইবজ-এ, আইবজ-এম এিং আইবজ-বজ। ফুসফুস আক্রান্ত হিা  পাুঁচবেরন  মাথায় শুরু হরি সুবনবেেি 
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আইবজ-এ, আইবজ-এম বনঃস ণ। এ  মরধ্য অবধ্কাংশ পব মান আইবজ-এ  ক্ত সঞ্চালন কথরক কি  হরয় 
চরল যারি গলা সহ শ ীর   বভির   বিবভন্ন স্থারন  বমউকাস কমমরেন  উপর   আি রণ। এগুরলা 
সুবনবেেি আইবজ-এ িাই স াসব  ককাবভড-১৯রক আক্রমণ ক রি।  

 
সুবনবেেি আইবজ-এ বমউকাস কমমরেরন চরল কগরলও বি-বলরফাসাইি কথরক বনসিৃ হওয়া 

সুবনবেেি আইবজ-এম  রক্তই কথরক যারি। ফুসফুস অসংখয কু্ষদ্র িায়থুবল বেরয় গবিি যা  গারয়  রয়রে 
অবিসুক্ষ ককৌবশকনালী  জাবলকা। এই জাবলকা বেরয়  ক্ত চলাচল কর । জাবলকা   ক্ত প্রিারহ অিস্থান 
কনওয়া আইবজ-এম  ক্তপ্রিারহ ককাবভড-১৯ ঢুকরলই কসগুরলারক আক্রমণ ক রি, এিা হরি আ  এক 
 ণাঙ্গন। মানব ক্ষেহযন্ত্র ক্ষ া োড়ীর ইছিগনর মগ া। োড়ী স্টার্ট ছেগে হাই স্পীগে যাওো পযটন্ত ছকিুর্া 
সমে োগে। ইছিগনর যছে র্াগবটা সাগপার্ট থাগক  াহগে ছনগমগে োড়ী হাই স্পীগে উগে যাে। ছকিু ছকিু 
ক্ষেগে মানব ক্ষেহযগন্ত্রর জন্যও এই র্াগবটা সাগপার্টর প্রগোজন পগড়। ক্ষযমন ককাবভড-১৯ এ  িবডৎ 
আক্রমণ। এই শত্রুর ছবরুগে যগুের জন্য ক্ষেহগক ছনগমগে হাই স্পীগে প্রছ গরাি েগড়  ুেগ  হগব। আর 
দ্রু  স্পীে উোগনার েম া ছনর্টর করগব ক্ষেগহর সাছবটক প্রস্তুছ র উপর। ক্ষেহযন্ত্র প্রস্তু  থাকগে পঞ্চম ছেন 
ক্ষথগকই ককাবভড-১৯ যরুে হা রি থাকরি, যা  ফরল সংক্রমরণ  উপসগে হরি যৎসামান্য। িা আপাি সুস্থ 
কযাব য়ার   কক্ষরত্র আরেৌ ককান উপসগে কেখা কেরি না।  

 
আক্রান্ত হিা  কচৌেবেরন  মাথায় ককাবভড-১৯ প্রবিহি ক া  জন্য বি-বলরফাসাইি সুবনবেেি 

িিৃীয় অযাবন্িিবড, আইবজ-বজ  রক্ত বনঃস ণ ক া শুরু ক রি। ককাবভড-১৯ সংক্রমণ েীর্েরময়াবে িা 
ক্রবনক হয় না। আইবজ-বজ বনঃস ণ িবৃে  সারথ সারথ আক্রান্ত িযবক্ত ধ্ীর  ধ্ীর  সুস্থ হরয় উিরিন। আিা  
আইবজ-বজ বনঃস ণ িবৃে  সারথ সঙ্গবি ক রখ আইবজ-এম কমরি কমরি বনঃরশষ হরয় যারি। আইবজ-বজ 
অরনক বেন  ক্ত প্রিারহ কথরক যারি। কয বি-বলরফাসাইিগুরলা সুবনবেেি আইবজ-বজ বনঃস ণ কর বেল, 
কসগুরলা প্রবক্রয়াবি িারে  কমম ীরি ক রখ কেরি। কস কা রণই ককান িযবক্ত একিা  ককাবভড-১৯ এ 
আক্রান্ত হরল বদ্বিীয়িা  আক্রান্ত হরিন না। এরক িলা যায় সংক্রমরণ  কা রণ, ‘অবজেি সবক্রয় ইবমউবনবি’
। িরি ককান ককান ভাই ারস  কক্ষরত্র এ বনয়রম  িযবিক্রম আরে, কযমন ক্রবনক কহপািাইবিস বস। 
ককাবভড-১৯ সংক্রমরণ  কক্ষরত্র এমনবক যা া আক্রান্ত অথচ উপসগেহীন িারে   রক্তও কচৌেবেন পর  
সুবনবেেি আইবজ-বজ বনসিৃ হরি, ফরল বিবনও ভাই াস মকু্ত হরিন এিং অবজেি সবক্রয় ইবমউবনবি দ্বা া 
সু বক্ষি থাকরিন। যা া মবুিরময় ভাগযিান, িিেমারন ককাবভড-১৯ এ এরকিার ই সংক্রবমি হরিন না, 
প িিেীরি বিকা আবিষৃ্কি হরল, কসই বিকা বনরয় িা া একই ভারি  রক্ত তি ী হওয়া আইবজ-বজ কথক 
সু ক্ষা পারিন। কসরক্ষরত্র অবজেি িলা যারিনা, কসিা ‘আর াবপি সবক্রয় ইবমউবনবি’। 

 
ককাবভড-১৯ সংক্রমণ কথরক কসর  ওিা  কক্ষরত্র কেহজাি এই প্রবির ারধ্  িাইর  কাযেক  

কিমন ককারনা ওষধু্ কনই। হােকা র্াগব আক্রান্ত হগে ক্ষহাম আইগসাগেশগন ক্ষরগে ক্ষসবা-শুশ্রো করগ  
হগব। উপসগে বভবত্তক বচবকৎসা কেওয়া কযরি পার । জ্ব  ও গলািযাথা  জন্য অযাাবন্ি-পাইর বিক (কযমন 
নাপা এইস িযািরলি) ও অযাাবন্ি-বহস্টাবমন (কযমন এলাট্রল) গ্রুরপ  ওষধু্। কিশী জ্ব  (১০২ বডগ্রী িা 
অবধ্ক) উিরল সারথ প্রচণ্ড শ্বাসকি শুরু হরল দ্রুি বনকিস্থ কয হাসপািারল ককাবভড-১৯ আক্রান্ত রুগী 
ভবিে কনয় কসখারন কযরি হরি। আ  সাংস্পগশট আশা সবাইগক ক্ষহাম ককায়ার বন্িক্ষন থাকগ  হগব। 
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বিশ্ব সাস্থয সংস্থা  বহসাি অনুযায়ী ককাবভড-১৯ এ আক্রান্তরে  তিবশ্বক মিুৃয  হা  ৩.৪%, 

যবেও ক াগী বহসারি যারে  িাবলকায় অন্তভুেক্ত ক া হরয়রে, এিা িারে  বহসাি। হালকা উপসগে বনরয় 
কসর  ওিা ক াগী িা উপসগেহীন কযাব য়া  যা া ক াগী  বহসারি িাবলকায় বনরজরে  অন্তভূেক্ত কর ন বন, 
িা া এ বহসারি  িাইর । বিশ্ব সাস্থয সংস্থা  তিবশ্বক মিুৃয  হা  আিা  কেশ কভরে বভন্ন। উন্নি কেরশ 
ক াগ বনণেয় ও বচবকৎসা  সুিযিস্থা আরে বিধ্ায় কস সি কেরশ মিুৃয  হা  িুলনামলূক বিচার  কম হওয়া  
কথা। িরি ককাবভড-১৯ দ্রুি গবিরি আক্রমণ কর  এিং িয়স্করে  কেহযরন্ত্র িারিো ক্ষমিা সীবমি থাকায় 
িা া অবধ্ক ঝুুঁবকরি থারকন। সমরয়াবচি সবিক বসোন্ত না কনওয়ায় অরনক উন্নি কেরশও কর ানা 
মহামাব  শুরু হরয়রে। কযমন, ইিাবলরি ককাবভড-১৯ এ আক্রান্তরে  মিুৃয  হা  ১০% যা আর া িাো  
আশংকা আরে। আমারে  কেরশ  প্রকৃি অিস্থা বক কসিা িিেমান কেশিযাপী লকডাউরন  মরধ্য িলা 
মশুবকল। িরি ক াগবি িিেমারন কবমউবনবি সংক্রমণ পযোরয় আরে, সমরয়াবচি সবিক পেরক্ষপ বনরল 
প িিেী ভয়ািহ স্ত , মহামাব  িা মেক কিকারনা যারি। আমারে  জন্য সবিক পেরক্ষপ বক, কসিা বনরয় 
আরলাচনায় যািা  আরগ বিরশ্ব  বিবভন্ন কেরশ কয বিন ধ্ রণ  পেরক্ষপ কনওয়া হরে কস বিষরয় বকেু 
িথয। 

 
চাইবনজ লকডাউন শুরু হয় ২৩ জানুয়াব  কথরক হুরিই প্ররেরশ  উহান সহ ১৬বি শহর  কযখারন 

ককাবভড-১৯ মাহামাব  আকা  ধ্া ণ কর বেরলা। বডরসম্ব  কথরক উহান শহ  কথরক ককাবভড-১৯ সংক্রমণ 
শুরু হরল চীন প্রথরম ককস আইরসারলশন/বট্রিরমন্ি ও কন্িাে কট্রবসং/ককায়ার বন্িন পেবি শুরু ক রলও 
পব বস্থবি বনয়ন্ত্ররণ  িাইর  চরল কযরি থারক। লকডাউন োো উপায় থরকবন। লকডাউরন  ফরল পব বস্থবি 
বনয়ন্ত্ররণ চরল এরসরে এিং ৮ এবপ্রল কথরক উহান শহর  আংবশকভারি লকডাউন উরি যারে। িরি উহান 
কথরক ককাবভড-১৯ সংক্রমণ চীন সহ সা া বিশ্ব েবেরয় পেরলও  াজধ্ানী কিইবজং বকংিা অথেননবিক 
 াজধ্ানী সাংহাই লকডাউন ক া  মি পব বস্থবি কখরনা সবৃি হয়বন। 

 
েবক্ষন ককাব য়ান কট্রস-কিস্ট-বট্রি, কযখারন সুস্থ বকংিা আক্রান্ত, সিাইরক িযাপক ভারি শনাক্ত, 

প ীক্ষা ও বচবকৎসা কর  পব বস্থবি বনয়ন্ত্ররণ  াখা কগরে। এখন পযেন্ত কেশবি ৩ লারখ  কিবশ মানুষরক 
প ীক্ষা কর রে, প্রবিবেন বিনামরূলয ১৫ হাজা  কলারক  প ীক্ষা চাবলরয় যারে। িা া এিা কপর রে, কা ণ 
২০১৫ সারল বিশ্বিযাপী আ  এক কর ানা ভাই াস, বমডলইস্ট ক সবপর িব  বসরন্িাম (মাসে) েবেরয় 
পেরল েবক্ষন ককাব য়ায় সািরশা ও কিবশ সু্কল িন্ধ কর  বেরি হয়, িযাপক আবথেক ক্ষবি হয়। কস সমরয় 
েয়বি িাবণবজযক প্রবিষ্ঠানরক ব য়যাল-িাইম ব ভাসে-ট্রান্সবক্রপশন পবলরমর জ কচইন ব অযাকশন (আ -
আ বিবপবসআ ) প ীক্ষা  বভবত্তরি আ এনএ ভাই াস শনাক্তক ণ বকি তিব  ক া  অনুমবি কেওয়া হয়। 
কসই কপ্রক্ষাপরি ককাবভড-১৯ শনাক্ত ক া  কক্ষরত্র েবক্ষন ককাব য়া অরনক এবগরয় আরে এিং লকডাউন 
এোরি পা রে।  

 
িবৃিশ হাডে (HERD) ইবমউবনবি (ধ্ীর  চরলা) ককৌশল। প্ররথম কজরন কনই হাডে ইবমউবনবি বক। 

একিু আরগ, ইবমউবনবি িযাখযা কর বেলাম। ককান জনরগাষ্ঠী  ৬০% মানুরষ  যখন ককান সংক্রামক 
ক ারগ  বিরুরে সবক্রয় ইবমউবনবি থারক িখন কসিারক হাডে ইবমউবনবি িলা হয়। ভাই ারস  বিরুরে 
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৬০% মানুষরক বিকা প্রোন ক রল কসিা হরি আর াবপি সবক্রয় হাডে ইবমউবনবি। িরি, ককাবভড-১৯এ  
বিকা এখরনা তি ী হয়বন (কচিা চলরে)। িাই িরৃিন প্রথরম কিরে বনরয়বেরলা অবজেি সবক্রয় হাডে 
ইবমউবনবি  পথ। অথোৎ একিা সময় পযেন্ত বিক্ষপ্ত সংক্রমণ চলরি থাকরি, এভারি পযোয়ক্ররম কেরশ  
৬০% মানুষ সংক্রবমি হরল অবজেি সবক্রয় ইবমউবনবি  মাধ্যরম হাডে ইবমউবনবি বনবিি হরি। শীি প্রধ্ান 
কেশ কযমন িরৃিন, ইউর াবপয় কেশ সমহূ িা যকু্ত ারে, শীিকারল ইনফু্লরয়ঞ্জা ভাই াস সংক্রমণ েবেরয় 
পরে। ইনফু্লরয়ঞ্জাও আ এনএ ভাই াস (যবেও কর ানা কগাত্রীয় নয়)। এিা অরনক সময় জনজীিন 
বিপযেস্ত কর , সু্কল-করলজ িন্ধ ক ায়। িরি, গ ম পেরল এিা করম যায়, আ  ইনফু্লরয়ঞ্জায় আক্রান্তরে  
মাত্র ০.১% মা  যায়। উহান কথরক যখন ককাবভড-১৯ সা া বিরশ্ব েবেরয় পো শুরু কর , িখন ইউর াপ-
আরমব কা  ক াগিত্ত্ব বিশা ে া কসিারক ইনফু্লরয়ঞ্জা  মরিাই হালকা ভারি বনরয়বেরলন। ফরল, সিাই 
মাস্ক প া িা সামাবজিক েূ ত্ব িজায়  াখা  বনয়ম না কমরন, পানশালায়-কবফ শরপ বগরয় মে-গাুঁজা 
কখরয়রে। কনো লযারন্ড গাুঁজা বনবষে নয় বিধ্ায় কবফ শরপ গাুঁজা বিবক্র হয় এিং এই কেশবিও প্রথরম 
অবজেি সবক্রয় হাডে ইবমউবনবি অজেন ক া  পথ কিরে বনরয় এখন সমসযায় পরেরে। ভয়ংক  কোুঁয়ারচ 
এিং িয়স্করে  জন্য মা াত্মক ককাবভড-১৯ ইিাবল, কস্পইনরক ধ্ াশায়ী ক া  প  ক াগিত্ত্ব বিশা েরে  
িনক নরে। িিবেরন কবফরন  বমবেল েীর্ে কথরক েীর্েি  হরয়রে, অথেনীবি কেউবলয়া হিা  প্রারন্ত। 
অিরশরষ যকু্ত াজয, যকু্ত াে লকডাউন শুরু কর রে, ইউর ারপ  অন্যান্য কেশও পরূিে  ককৌশল পাল্টারে। 
শুধ্ ুিাই নয়, উহারন যখন ভাই াসবি েবেরয় পরে, িখন সাপ-িাদুে কখরকা চীনারে  বনরয় কযাব রকচার  
ভর  বগরয়বেরলা বিজ্ঞান-প্রযবুক্ত-সম্পরে এবগরয় থাকা ইউর াপ-আরমব কা  কসযাসাল বমবডয়া। কযই চীন 
ধ্াক্কা কাবিরয় উিরে এখন কসই কসযাসাল বমবডয়া নানা ষেযন্ত্র িরত্ত্ব সয়লাি।  

 
আবম সামান্য মানুষ, প্রিাসী গরিষক, বচবকৎসক ও সমাজ সংগিক। নব্বই ও িা  পর   েশরক, 

কিাবকও  বনহন বিশ্ববিোলয় ও িংগিনু্ধ কশখ মবুজি কমবডরকল বিশ্ববিেযালরয়  সমরঝািা স্মা রক  
বভবত্তরি িাংলারেরশ ভাই াল কহপািাইবিস এ  ক াগিত্ত্ব বনরয় কাজ কর বে স্বনামধ্ন্য গযারো-
এন্িার ালবজস্ট, অধ্যাপক মাহমেু হাসান সযার র  সারথ। ঢাকা কথরক নমনুা সংগ্রহ ক রি হরয়রে। 
আ এনএ আইরসারলসন, আ বি বপবসআ , ইন-সাইিু হাইবেডাইরজশন কথরক শুরু কর  ইবমউরনা 
বহরস্টারকবমবে কিকবনক বশখরি হরয়রে, বনরজ ক রি হরয়রে। জানোরল পািবলরকশন আরে। নব্বইরয়  
েশরক বপবসআ  বকি কিমন পাওয়া কযি না, োম বেল অরনক। প্রাইমা /কপ্রারি  বডজাইন বনরজরে  
ক রি হরিা। সংক্রামক ক াগ বনরয় কাজ ক া  প  িিেমারন িাংলারেরশ অসংক্রামক ক াগ বনরয় কাজ 
ক বে। স্থায়ী বনিাস কিাবকও িরি মািা িােী বিদুযৎ প্রকরল্প  কহলথরকয়া  মযারনজরমরন্িএ  জন্য 
িিেমারন ঢাকায় আবে। আজ (২ এবপ্রল) একবি চািো  বিমান ঢাকা এরস অবধ্কাংশ জাপানী ও আমা  
মরিা জাপান প্রিাসীরে  কিাবকওরি বফব রয় বনরে। আবমও বফর  যািা  আহিান কপরয়বে। বকনু্ত 
মািা িােী বিদুযৎ প্রকরল্প  কাজ চলমান  রয়রে, কসখারন জাপানী া সহ অরনরক বিরেশী  রয় কগরেন। 
িাই কিাবকওরি বফর  কযরি মন চাইরলও কিেরিয  প্ররয়াজরন ঢাকারিই কথরক যাবে। বনরজ  বক হরি 
জাবন না, িরি আল্লাহ না করুক মািা িাবেরি যবে ককান ককস শনাক্ত হয়, বিরেশীরে  জন্য স কা  
আলাো বক িযিস্থা বনরয়রে কসিা জানা  জন্য এখারন ওখারন কযাগারযাগ কচিা কর ও এরগারি পা বে না। 
অগিযা এই কলখািা বনরয় িরসবে, যিই বলখবে কশষ হরে না, েীর্ে হরয় যারে।  
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প্রসরঙ্গ আবস, আমারে  জন্য সবিক পেরক্ষপ। আর া বনবেেি কর  িলা যায়, কয বিন ধ্ রণ  
পেরক্ষরপ  বিষরয় এিক্ষন আরলাচনা ক লাম, কেরশ  কপ্রক্ষাপরি িা  ককানিা প্ররযাজয। আমা  মরি 
বিনবি পেরক্ষপই জরু ী, িরি িা  জন্য একিা রূপকল্প থাকরি হরি। একিা উন্নয়নশীল কেরশ লাগািা  
লকডাউন ককান কিকসই সমাধ্ান নয়, আিা  এিারক িাবিলও ক া যারি না। লকডাউন চলরি, িরি িা 
বনবেেি কভৌগবলক সীমানা ও সমরয়  েরক কিুঁরধ্ বনরয় খন্ডখন্ড ভারি। যেু একিাই,  ণাঙ্গন অরনক ও 
আকবস্মক ক রি হরি, মবুক্তযরুে  কগব লা অপার শরন  মরিা। কযখারন শত্রু কসখারনই আর্াি, কহাম 
আইরসারলশন, ককায়ার বন্িন, অল্প বকেুবেন প  লকডাউন প্রিযাহা । প্রশ্ন উিরি সুবনবেেি কিস্ট োো 
কর ানা ককস বকভারি শনাক্ত হরি। প্রাথবমক ভারি বনবিি হওয়া যারি না, িরি কন্িাে কিবসং ও প্রধ্ান 
উপসগেগুরলা  উপর  বভবত্ত কর  কচিা ক রি হরি, কসই ঐবিহাবসক বনরেেশনা অনুযায়ী, যা  যা আরে 
িাই বনরয় কচিা ক রি হরি। কযমন, ক াগী  সংস্পরশে আসা, জ্বর   মাত্রা, শুকরনা কাবশ, শ্বাস-কি এিং 
অন্য ককান উপসগে আরে বকনা এধ্ রণ  প্রশ্নমালা  সারথ সমন্বয় কর  কমািাইল এযাপ্ তি ী  ক া কযরি 
পার । েবক্ষন ককাব য়া কট্রবসং এ  িযাপার  খিুই আগ্রাসী পেবি অিলম্বন ক রে। বসবস কযারম া ফুরিজ, 
কমািাইল ও গােী  বজবপএস ট্রাবকং, কযাশ/কক্রবডি কারডে  কলন-কেন সিই নজ োব  ক রে। িযবক্তগি 
মানিাবধ্কা  লঙ্ঘণ িরল আপবত্ত উিরলও সংকরি  ভয়ািহিা উপলবি কর  এগুরলা থামারনা হয় বন।  

 
আমারে  এখারন স কাব  বহসারিই, গি দুই মারস চীন-ইিাবল সহ ইউর াপ এিং মধ্যপ্রারচয  

কেশগুরলা কথরক সারে েয় লারখ  মরিা প্রিাসী কেরশ এরসরেন। িারে  অরনরক ককারনা প ীক্ষা োোই 
ঢাকায় বিমানিন্দ  পা  হরয় কগরেন। এরে  বনবিে ভারি কট্রবসং ক া যায় বকনা কভরি কেখরি হরি। 
পাশাপাবশ র্র  িরস কাজ চাবলরয় বনরি হরি। র্র  িরস হয়রিা গারমেন্িস ফযােব   উৎপােন িাোরনা 
যারি না, িরি সু্কল করলরজ  পোশুনা িা অবফরস  নবথ বভবত্তক কাজগুরলা অিশযই ক া যারি। বডবজিাল 
িাংলারেরশ এ িযাপার  বনশচয়ই স কা  সি ধ্ রণ  সহায়িা প্রোন ক রি। ককস শনাক্ত ক া  জন্য 
স কা  এগার াবি িা িা  কিবশ কিস্ট কসন্িা  দ্রুি স্থাপন ক া  বসোন্ত বনরয়রে। এ সি কসন্িার  
বপবসআ  প ীক্ষা  মাধ্যরম ভাই াস শনাক্ত ক া হরি। এ  সারথ স্বল্প মরূলয, সহরজ এিং দ্রুি ক া যায় 
এমন অযাবন্িিবড শনাক্তক ণ পেবি যকু্ত ক া যায়। কস প্রসরঙ্গ পর  আসবে।  

 
েবক্ষন ককাব য়ান কট্রস-কিস্ট-বট্রি পেবি্  প্রথম ধ্াপ, কট্রস ক া  িযাপার  আরগই িরলবে। 

আমারে  সিরচরয় িে দুিেলিা কিস্ট। বপবসআ  বকি থাকরলও ক াগী  কাে কথরক নমনুা বিকমরিা সংগ্রহ 
কর , িা কথরক আ এনএ কি  কর  আনা স্পশেকাি  বিষয়। আবম যিেূ  জাবন, নারক  িা গলা  নমনুা 
কথরক স্বয়ংবক্রয় পেবিরি আ এনএ কি  কর  আনা কবিন কাজ, অবধ্কাংশ কক্ষরত্র এিা মযানুয়াবল অথোৎ 
হারি ধ্র  ক রি হয়। নমনুা যি িােরি, িারয়া কসফবি সমসযা  সারথ কন্িাবমরনশন (দুষণ) ও কডিা 
এে্নালাইবসস মাথািযাথা হরয় োুঁোরি। আিার া ককাবি কলারক  কেরশ আইইবডবসআ  কয়বি কিস্ট কর  
বক িলরে, িা বনরয় অরনরক কসাচ্চা  হরলও কিস্ট এ  ক জাল্ট এখন পযেন্ত প্রশ্নবিে হয়বন। িরি আর া 
এগার াবি িা িা  কিবশ কিস্ট কসন্িা  দ্রুি স্থাপন কর , মবলকুলা  িারয়ালবজ  কিকবনরক অভযস্ত নয়, 
এমন কলাকজনরক িাোহুরো কর  কিবনং বেরয় কসন্িা  চাল ুক রল ক জাল্ট প্রশ্নবিে হরয় পেরি পার । 
ইিমরধ্য চায়নীজ কিস্ট বকি এ  ক জাল্ট প্রশ্নবিে হরয় পরেরে। িিুও কিস্ট কসন্িা  দ্রুি িাোরি হরি। 
ভুল হরি পার , মানুষ মাত্রই ভুল কর , িা িরল হাি গুবিরয় িরস থাকরল চলরি না।  
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অিরশরষ হাডে ইবমউবনবি অজেন, যা  ককান বিকল্প কনই। কযরহিু বিকা আবিষৃ্কি হয়বন, িাই 

িরৃিন প্রথরম কিরে বনরয়বেরল অবজেি সবক্রয় হাডে ইবমউবনবি পেবি। িা  অথে এই নয় কয আমারে ও 
কসলফ কপ্রারিকশরন োে বেরয় কস্বোয় সংক্রবমি হরি হরি। পবৃথিীিযাপী কর ানা  কয দুিো  গবি, 
র্নিসবিপণূে এই কেরশ অজারন্তই এিা দ্রুি েবেরয় পেরি। চীরন কর ানা সংক্রমরণ  গবিপ্রকৃবি  
ধ্া ণায়, ৮০% কক্ষরত্র সংক্রমরণ  ককান উপসগে থাকরি না। থাকরলও হাল্কা হরি, কিশী  ভাগ আক্রান্ত া 
িুঝরিই পা রিন না কয ওিা ভয়াল িযাবধ্ কর ানা বেল। ১৫% আক্রান্ত হরয় শযযাশায়ী হরলও ক্ষহাম 
আইগসাগেশগন ক্ষথগক ক্ষসবা-শুশ্রো ক্ষপগে সুস্থ হগে উেগবন।  গব ৫% এর অবস্থা হগব সাংকর্জনক। এই 
ক্ষপ্রোপগর্ হােট ইছমউছনছর্র েছ -প্রকৃছ  জানা শুি ুছিছকৎসক নে, নীছ  ছনিটারকগের জগন্যও গুরুত্বপরূ্ট।  

 
সম্প্রবি একবি জািীয় পবত্রকায় প্রকাবশি একবি সংিাে কশয়া  কব । কর ানা ভাই াস 

আিংরক ঢাকা কথরক  ংপরু  বফ বেরলন এক েমজীবি িযবক্ত। পরথ শুরু হয় শ্বাসকি ও কাবশ। কর ানা 
ভাই াস আিরে কভা  ারি িাুঁরক ট্রাক কথরক কফরল ক রখ যাওয়া হয় িগুো  বশিগরঞ্জ  মহাস্থান 
িাসস্টযারন্ড। কা া কফরল ক রখ যান জানা যায় বন। িরি লকডাউন কশষ হরল িা া সিাই ঢাকায় বফ রিন 
জীবিকা  প্ররয়াজরন।  ংপ ু কথরকই সাভা , গাজীপরু   গারমেন্িস ফযােব গুলরি বফ রিন করয়ক লক্ষ 
েমজীবি মানুষ। এ া ফযােব   আরশপারশ  এলাকাগুরলারি কমস কর  থারকন, এক রূরম গাোগাবে কর  
অরনকজন বমরল।  

 
এিা , ঐ র্িানািা অন্যভারি কেখা  কচস্টা কব । ধ্ া যাক, েমজীবি স্বল্প আরয়  ঐ কফরল 

কেওয়া মানুষবি ঢাকায় িা  এলাকা  করয়কজরন  সারথ কমস কর  থারকন, রূম প্রবি চা জন কর । 
কর ানা ভাই ারস  ভরয় চা  রূমরমি একসারথ ট্রারক কর   ংপ ু  ওনা হন। পরথ একজরন  শ্বাসকি 
শুরু হরলা, অনি ি কাশরেন। বনর্োি কর ানা, স্বয়ং মিৃযেূি! কিশী কে ী ক রল িাুঁচা  উপায় থাকরি 
না। িারক কফরল িাকী বিন জন  ংপ ু চরল কগরলন। যবে এমন হরিা কয,  ংপ ু চরল যাওয়া বিনজরন  
অিস্থা বেল বিন  কম। একজন ভাই াস মকু্ত সুস্থ, একজন িিেমারন আক্রান্ত িরি িাুঁ  ককান উপসগে 
কেখা কেয়বন এিং িিৃীয় জন দুই সপ্তাহ আরগ আক্রান্ত হরয়বেরলন কসর  উরিরেন, ককান উপসগে বেলনা 
িরল বিবন িুঝরিই পার ন বন। যবে এই চা জন ককান উপারয় আরগ কথরক িারে  শাব  ীক অিস্থা 
জানরি পা রিন, িাহরল বক ক রিন? িিৃীয়জন কসর  উরিরেন, িা  অবজেি সবক্রয় ইবমউবনবি আরে, 
বিন বদ্বিীয়িা  আক্রন্ত হরিন না কজরন ঢাকারি আক্রান্ত িাকী দুই জনরক বনরয় কথরক কযরিন, িারে  
কেখ-ভাল ক রিন। এিং বযবন ভাই াস মকু্ত, িাুঁরক  ংপরু  চরল কযরি িলরিন। িাস্তরি এ কম হরল, 
আমারে  আ  কচাখ ঝাপসা হরয় আসা ঐ হৃেয় বিো ক সংিােবি পেরি হরিা না। িাস্তরি এিা বকনু্ত 
কচিা ক রল সম্ভি।  

 
ইউর াপ আরমব কায় হাডে ইবমউবনবি বনরয় হইচই হরে, আম াও সিাই দুচা  কথা িরল 

অরপক্ষায় িরস আবে, করি কসই হাডে ইবমউবনবি আসরি। িরস না কথরক, আমারে  হাডে ইবমউবনবি সারভে  
ক া ে কা । গণস্বাস্থযরকন্দ্র সরূত্র জানা যারে, ব্লাড গ্রুপ কয পেবিরি বচবিি ক া যায় কস  কম একিা 
পেবি িা া উদ্ভািন কর রেন, ১৫ বমবনরি মাত্র ৩৫০ িাকায়। কিাঝা যায় এ  মরূল  রয়রে আইবজ-
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এম/আইবজ-বজ অযাবন্িিবড শণাক্তক ণ পেবি। বিরশ্ব  অরনক কেশই এ ধ্ রণ  দ্রুি অযাবন্িিবড 
শণাক্তক ণ বকি তি ী কর রে। িরি অন্যরে  অরপক্ষায় না কথরক আমারে  যা বকেু আরে িাই বনরয় 
প্রস্তুি হরি হরি। অযাবন্িিবড শণাক্তক ণ পেবি, বপবসআ  প ীক্ষা  মরিা বনভুেল ফলাফল কেরি না আ  
বনভুেল ফলাফল না বেরল বিশ্ব স্বাস্থয সংস্থা িা  িযিহা  অনুরমােন ক রি না। িরি কসই অনুরমােরন  
আশায় িরস থাকা করিাি যবুক্তসঙ্গি কসিাও প্রশ্ন সারপক্ষ। বকেুবেন আরগ কেখলাম, যকু্ত ারে ককান 
ট্রায়াল োোই স াসব  মানি কেরহ প্ররয়াগ কর  ককাবভড-১৯ এ  বিকা তি ী  কচিা চলরে। কসই 
কপ্রক্ষাপরি অযাবন্িিবড শণাক্তক ণ পেবি বনভুেরল  কাোকাবে ফলাফল বেরলও িা িিেমান সংকি উত্ত রণ 
িযিহা  ক া যায়। এ  আরগ গণস্বাস্থযরকন্দ্র অন্য একবি কর ানা ভাই াস শনাক্ত ক া  বকি উদ্ভািন 
কর রে, কযবি িযিহা  ক া হরয়রে। কেরশ  আর া করয়কবি প্রবিষ্ঠারন  এ ধ্ রণ  অযাবন্িিবড শণাক্তক ণ 
বকি উদ্ভািন ক া  পরথ। সরিোপব  এ  মলূ উরেশয কবমউবনবি কসর ালবজকযাল সারভে, ফাইনাল 
ডায়ানগবসস নয়। প্ররয়াজরন এক সপ্তাহ প  কিস্ট ব বপি ক া কযরি পার । ফলাফল বনরয় যারি ককান 
হইচই না হয়, কস জন্য এিা সম্পণূে স কাব  বনয়ন্ত্ররন ক রখ িযিহা  ক া যায়।  
 

এই কবমউবনি সারভে প্রাবন্তক পযোরয় কচৌে হাজা  কবমউবনবি বিবনক ও শহর   আ িান 
প্রাইমাব  কহলথরকয়া  কসন্িার   মাধ্যরম শুরু ক া যায়। কবমউবনবি বিবনরক  বসএইচবসবপ া ডায়ারিবিস 
ক াগীরে   ক্ত প ীক্ষা কর ন, এধ্ রণ  প ীক্ষা অনায়ারস বশরখ বনরি পা রিন। সম্প্রসাব ি বিকা োন 
কমেসবূচরি িাংলারেশ অরনক এবগরয় আরে। আিাল-িেৃ-িবনিা সিাই জারনন বিকা বক। সিাইরক 
কিাঝারনা যারি কয অেূ  ভবিষযরি কর ানা ভাই ারস  বিকা তি ী হরল, প্ররয়াজরন িা বিকাোন 
কমেসবূচরি অন্তভূেক্ত ক া যারি। সারভে ক া প্ররয়াজন, কা ণ যারে  অবজেি সবক্রয় ইবমউবনবি আরে 
িারে  বিকা কনওয়া  প্ররয়াজন পেরি না, অন্যরে  বিকা  মাধ্যরম আর াবপি সবক্রয় ইবমউবনবি তি ী 
কর  কেওয়া হরি। সরিোপব , সমগ্র জনসংখযা  ৬০% ককাবভড-১৯ এ  বিরুরে হাডে ইবমউবনবি অজেন 
না ক া পযেন্ত, কবমউবনি সারভে পাবক্ষক অথিা মাবসক কাযেক্রম বহসারি চলমান  াখরি হরি। কেরশ  
প্রাবন্তক স্বাস্থযরসিা িযিস্থা সবক্রয় কর , িণৃমলূ জনরগাবষ্ঠরক এই যরুে সম্পকৃ্ত ক রি হরি। একাত্তর   
প্রবশক্ষন হৃেরয় ধ্া ণ কর   ণ-ককৌশল প্রণয়ন ক রি হরি। বফব রয় আনরি হরি আিংবকি পলায়নপ  
মানুরষ  সাহস। 

 
কবমউবনবি সারভে  মাধ্যরম যা া িুঝরি পা রিন বনরজরে  অবজেি সবক্রয় ইবমউবনবি আরে, 

িারে  ভয় ককরি যারি। িা া আরশপারশ ভাই ারস আক্রান্ত ক্ষহাম আইগসাগেশগন থাকা ক্ষরােীগের 
সাহাগযে এছেগে আসগবন। গুরু র অসুস্থ ক্ষরােীগের সম্ভাবে ব্লাড-প্লাজমা কথ াবপরি িা া প্লাজমা কডানা  
হরি পা রিন।  ািাড়া হাডে ইবমউবনবি সারভে  ফলফরল  বভবত্তরি কভৌগবলক সীমানা ও সমরয়  েরক 
লকডাউন সহরজ বনয়ন্ত্রণ ক া যারি। হাডে ইবমউবনবি পযেরিরক্ষরন  এই মরডলবি আংবশকভারি হরলও 
প্ররয়াগ ক রি পা রল বিশ্ব-ে িার  িাংলারেশ সংক্রামক ক াগ কমাকাবিলায় এক নিুন ক াল মরডল 
বহসারি পব বচবি পারি। 

 
কলখায় কিকবনকযাল বিষয়গুবলরক স বলক ণ ক রি হরয়রে, যারি সাধ্া ণ পািক িুঝরি 

পার ন। স্বাধ্ীনিা বেিরস স্বয়ং প্রধ্ানমন্ত্রী যরুে  কর্াষণা বেরয়রেন। এখন আরলাচনা সমারলাচন চলরে, 
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বিবভন্ন  ণাঙ্গন বনরয় বিবেন্ন অরনক কথা কশানা যারে। বকনু্ত বিজরয়  পণূোঙ্গ রূপকল্প েবৃিরগাচ  হরে 
না। করি নাগাে বিজয় অবজেি হরি পার , কস ধ্া নাও অস্পি। যবেও যেুিা আমারে  নয় মারস, অথোৎ 
আগামী শীিকারল  আরগই বজিরি হরি। আশা ক া যায়, শীঘ্রই হয়রিা ককান বিকা িা ঔষধ্ আবিষৃ্কি 
হরি। যবে নাও হয়, সুপব কবল্পি ভারি এবগরয় কগরল আগামী ১৬ বডরসম্বর  মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী বিজরয়  
কর্াষনা কেরিন, ইনশাআল্লাহ।  
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