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Abstract: 
 

Human existence is always threatened by the attack by deadly virus. Human beings have the 

experience of fighting with different natural disasters and pandemic. During primeval days 

when science was not in an advanced stage, human beings had to die helplessly under such 

attacks. But with the advancement of science and technology, human civilization has 

shrugged off the adverse effects of such attacks. Virus attack and spread of deadly disease 

was a common phenomenon in medieval and old age. Such attacks and pandemic like 

situation influenced the normal flow of life in an immense way, halting the normal flow of 

social, economic and other functions of life. The total cultural phenomenon gets changed and 

people begin to think about in a new way leaving a deep imprint upon life. The medieval 

history of human civilization witnessed a large number of attacks by diseases like cholera and 

plague. People had no chance of surviving once attacked by such deadly diseases. The fear of 

people was such that people began to flee their homes and cities after hearing about the 

attack of plague or cholera in that place. The horror of such deadly diseases and pandemic 

like situation becomes over with the inventions of vaccine and effective medicines against 

such diseases. Human beings begin to think that such viruses will not be able to destroy 

human existence with its attacks. But the same old horrific pandemic like situation returns to 

human civilization with the attacks of Corona virus. Originated from China, this deadly virus 

has stalled the normal flow of human life with the return of phenomena like lock-down, 

social-distancing. The pride of human civilization upon the power and perfection of its 

science and technology has been hurt. People are scared of the onslaught of Corona virus. 

Nearly two years have passed with this situation. People are gradually trying to get back their 

lost momentum of life and step forward to the way to success. The present paper maps in 

detail the human struggle during this entire Corona period and the process of their 

overcoming this pandemic situation. The paper is also aimed at recording the effect of the 

attack of Corona virus upon the cultural spheres like literature, politics, business, religion 

etc. 
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াম্প্রতিও ওালর ভানফ বযিায আতিাল ভাযভঔুী এও বংওয ওলযানা বাআযালয উদ্ভফ ললে — িা 

এওান্তআ প্রিযাতি  ভভমাতন্তও এও চযভ অক্রভণ। প্রা দুআ ফেযওার তিক্রান্ত, িফু ভাভাযীয অিঙ্ক 

থেলও অজ াযা তফলেয ভানুললয ভুতি খলেতন। কি ২০২০ ালরয ৩যা থপব্রুাযী থেলওআ শুরু লতের 

ওলযানায প্রাদুবমাফ। এআ ভাভাযীয প্রেভ আংতকি এলতের চীন  তবলিনাভ থেলও।  
 

ওলযানা বাআযালয ংক্রভণ শুরু  প্রেভ চীলন ২০১৯ ালরয নলবম্বয ভাল। ৩১ থ তিলম্বয ২০১৯ 

চীলনয উান লযয স্বাস্থ্য থওন্দ্রগুতরলি বীড় জভলি শুরু ওযর তদম, ওাত  োওলে ধুুঁওলি োওা 

ভানুলজলন। জানুাযীয ভাঝাভাতঝ উান য িঔন বাআযালয িীব্র অক্রভলণ ওাফু। াািারগুতর ংঔয 

ভৃিলদলয স্তূল তযণি লি রাকর ক্রভ। তচতওৎও  স্বাস্থ্যওভমীযা প্রাণলণ ওলযানা থযাকীলদয তচতওৎা 

ওযলেন, তিও থআ স্বল্প ভলয ভলধয উালনয খলয খলয েতড়ল ড়র ওলযানা বাআযা। চীলনয প্রধানভন্ত্রী 

থখালণা ওযলরন — উালনয তযতস্থ্তি বংওয। মাআলাও, যফিমী ভল চীন তনলজয খয াভলর তনলর 

তওন্তু এআ বংওয ভাযণ থযাক ক্রলভ ক্রলভ াযা ৃতেফীলি েতড়ল ড়র। িলফ উান থেলও েতড়ল ড়ায 

িযিা তফলল ওতভলনয য ওতভন ফতল অজ মমন্ত িযিায থওান তিও তদ্ধান্ত জানা মাতন।  
 

মাআলাও, এঔন থেলও প্রা এওলা ফেয অলক ১৯১৮ ালর শুরু লতের এও বাফ তিভাযী মা 

‘স্প্যাতন ফ্লু’ নালভ তযতচি। এতে েতড়লতের াযা ৃতেফীলি। বাযলি এআ থযালক অক্রান্ত ল ভৃিুয 

লতের প্রা এও থওাতে ওুতড় রক্ষ ভানুললয। বাফলি ফাও রালক থম থআ ভল বাযলিয থভাে জনংঔযা 

তের প্রা থিতি থওাতে। েচ ফিমভালন বাআযা থযাকীয ভৃিুযয ায প্রতি দাজালয ১.৫ জলনয। থওাতবি 

ভাভাযীলি াধাযণি ফস্ক ভানুল থফত ওলয অক্রান্ত ললেন ; তওন্তু এওলা ফেয অলক ংখতেি 

‘স্প্যাতন ফ্ল’ুথি থফত ংঔযা অক্রান্ত লতের ওুতড় থেলও চতি ফেয ফস্ক ভানুললদয। শুধ ুিাআ ন, 

লনলযা িলও তফেলযা নােযওায থক্সতলযয জন্ম লতের ‘থেক’-থযালকয অফল। ওতফয জন্ম লতের 

থওাালযন্টাআলনয তযলফল। এয ফহুওার লয ১৯৬৬ ালর অভালদয থদলয বযন্তলয রুণাচর প্রলদল 

থদঔা তদলতের গুতে ফলন্তয প্রাদুবমাফ। গুতে ফলন্ত অক্রান্ত গ্রাভগুতরলও তখলয যাঔা লতের। িাযলয 

অতফষ্কৃি র েীওা। ফরাফাহুরয, এআ থওাালযন্টাআন দ্ধতি তওন্তু ফমওারীন। ফিমভালন ওলযানা বাআযা — 

মায প্রফতিমি ফহুজন তযতচি নাভ  ‘থওাতবি ১৯’।  
 

এোড়া অভযা তফতবন্ন ভল তফতবন্ন থরঔলওয থরঔা গ্রন্থ থেলও তফতবন্ন ভল খতেি নানা ভাভাযীয 

তফলল ফহু িেয জানলি াতয। থমভন ফতঙ্কভচন্দ্র চলটাাধযালয থরঔা ‘অনন্দভি’ উনযাল ‘ভড়ও’ -

ভাভাযীয দৃোলন্তয উলিঔ অলে। যৎচন্দ্র চলটাাধযালয  ‘শ্রীওান্ত’ উনযালয তিিীলফম থেক থযালকয 

উলিঔ অলে। যৎচন্দ্র যফিমী ফাংরা নযাতও িাযাংওয ফলন্দযাাধযালয ‘ধািীলদফিা’ উনযালয 

নাও তফনাে চতযি তচিলণ ভাভাযীয প্রলওালয দৃোন্ত াা মা। তফবূতিবূলণ ফলন্দযাাধযা যতচি 

‘অযণযও’ উনযাল উলিঔ অলে ভাভাযীয প্রলওাল ফহু ভানুললয প্রাণাতনয ওো।  
 

১৮৯৮ ালর থওারওািালি মঔন ফযাওবালফ থেক ভাভাযী থদঔা থদ িঔন তফলফওানলন্দয বূতভওা 

তের ঔুফআ প্রংনী। িাোড়া বতকনী তনলফতদিা ফাকফাজায থেলও ভাভাযীলি অক্রান্তলদয থফা ওালমম 

তনলজলও তনলাতজি ওলযতেলরন। এোড়া অভযা জানলি াতয যফীন্দ্রনালেয ‘চিুযঙ্গ’ উনযাল থেক 

ভাভাযীয উলিঔ অলে। উনযাল  উতিতঔি চতযি জযািাভাআলয ভৃিুয লতের থেক থযালক। এভনতও 

যফীন্দ্র থেধনয ওতফ লিযন্দ্রনাে দত্ত িাুঁয তফঔযাি ‘অভযা’ — ওতফিা ভন্বন্তলযয উলিঔ ওলয দৃঢ় তচলত্ত 
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তফধািায তনওে অতল ওাভনা ওলযলেন। তিতন ঐ ভন্বন্তলযয তফরুলদ্ধ মুদ্ধ ওলয ফাুঁচায ভন্ত্রধ্বতন উচ্চাযণ ওলয 

দলম থখালণা ওলয ফলরলেন, —  

‚ভন্বন্তলয ভতয তন অভযা ভাযী তনল খয ওতয,  

ফাুঁতচা তকলতে তফতধয অতল ভৃলিয েীওা তয।  

থদফিালয থভাযা অত্মী জাতন অওাল প্রদী জ্বাতর,  

অভালদতয এআ ওুেীলয থদলঔতে ভানুললয িাওুযাতর।‛  
 

এ োড়া আংরযালেয িযাতনলর তিলপালযয থরঔা ‘জানমার ফ দয থেক আায’ গ্রন্থ থেলও আংরযালে 

ংখতেি থেক জতনি ভাভাযী থযালকয িেয জানলি াতয। ১৬৬৫-৬৬ ‘তদ থগ্রে থেক ফ রন্ডন’, ভগ্র 

রন্ডনফাীলদয ভলন বাফ অিলঙ্কয বীতি জাতকল িুরর।  
 

িঔন মমন্ত রন্ডনফাীযা এআ বংওয ভাভাযীয ভূর যয ধযলি ালয তন। এয অলক অভযা 

ফলরতে, থক্সীলযয জন্মরলে ভাভাযীয ঔফয। ১৫৬৪ ালরয এতপ্রর ভাল থক্সীলযয জন্মরলে 

রন্ডলনয ফমি থেক-ভাভাযী েতড়ল লড়। িৎওারীন যওাযী িেয নুমাী রন্ডলনয এও লষ্াং ভানুললয 

ভৃিুয খলে। এও বাফনী ংওেূণম তযলফলয ভধয তদল থক্সীলযয জীফন কলড় উলিলে। অয এআ 

ওাযলণআ থক্সীলযয তফঔযাি থরঔা ‘থযাতভ যান্ড জুতরলে’ থেলও শুরু ওলয ‘েুলরপ্ ে নাআে’, ‘তওং 

তরয’  ‘ভযাও্ লফলেয’ নযা নােযাতলিয প্রবাফ লড়লে থেক থযালকয প্রাদুবমাফ। দীখম ভ ফযাী 

তেলোয ফন্ধ োলও। ওাযণ জনকণ ফুঝলি থলযতের জভালি থেলওআ এআ বাআযা জতনি থযাক দ্রুি েড়া। 

িত্ত্বতফদ গ্রযালন্টয থদা িেয নুমাী ঐ ভাভাযীলি ৬৮ াজায ৫৯৬ জন ভানুললয ভৃিুয খলে। এরূ 

তযতস্থ্তিলি থদলয প্রাও ফাআলয থেলও অা ভানুললদয থওাালযন্টাআলন ািালনায ওতিন তদ্ধান্ত গ্রণ 

ওলযন। ভৃলিয ংঔযা দ্রুি ফাড়লি োলও। থেক থযাকীলদয খয থেলও থফয ওলয এলন যাস্তা েুুঁলড় থপরা ি। 

মাআলাও, ফতওেুয থমভন শুরু অলে, থিভতন থল অলে। পরস্বরূ রন্ডন থেলও এআ থেক থযালকয 

বাফিা এওতদন াতযি লতের। 
 

মাআলাও, এফালযয বাআযা প্রলঙ্গ তপলয অা মাও। প্রঙ্গি ফরা থমলি ালয, ২০২০ - থি বাআযা 

থযাধ ওলল্প যওাযী স্বাস্থ্য তফবাক থেলও তনলদম থদা র — তনতভি ভাস্ক যা  তনতদমে দূযত্ব ফজা 

থযলঔ চরা। খন খন াফান তদল াি তযষ্কায যাঔা। এআ ভাযণ থযাক দ্রুি েতড়ল ড়া থওন্দ্রী যওায 

তনলদম তদলরন যাজয যওায গুতরলও ীতভি ভলয জনয রও্  িাউলনয ফযফস্থ্া ওযা। থআ নুমাী ফন্ধ 

র অন্তজমাতিও তফভান চরাচর, ফন্ধ র থেন  ফা চরাচর। তওন্তু তযমাী শ্রতভওযা থম মায তনলজয 

জাকা ফন্দী র। তপযলি াযর না তনজ কৃল। যওাযী প্রলচো িালদয তপতযল অনা র ফলে, তওন্তু 

তনবৃিফাল যাঔায থওান ফযফস্থ্াআ র না। মায পলর বাআযা দ্রুি েতড়ল ড়র। তফলল ওলয 

যাঞ্চরগুতরলি বাযলিয ফ যালজযআ ওভলফত েতড়ল ড়র এআ ভাযণ থযাক। থযালক অক্রান্ত ভানুললয 

ভৃিুযয ায ক্রভ ফাড়লি শুরু ওযর। স্বাস্থ্য তযললফা, তনতভি ভাস্ক যা  তনতদমে দূযত্ব ফজা থযলঔ চরা 

— ফআ জনকলণয উলেলয প্রচাতযি র তিওআ, তওন্তু তধওাং ভানুল এআ তফতধ না ভানা ওলযানায 

প্রাদুবমাফ হ্রা থর না। পলর যওাযী তনলদমল শুরু র রও্ িাউলনয ফম। পলর ওলওতদলনয ভলধযআ 

ওলযানায প্রবাফ তনম্নভুঔী লি শুরু ওযর। ভানুল বাফলি শুরু ওযর— এফায ফুতঝ ওলযানা ভুি লফ থদ।   
 



 

Volume- X, Issue-I                                                     October 2021           140 

এআবালফ এওো ফেয অভযা থতযল এরাভ তিওআ, তওন্তু নিুন ওলয ওলযানায তিিী থেউ ুনযা 

অেলড় ড়র াযা থদল। বংওয রূ ধাযণ ওযর ওলযানায অক্রভণ। িফু ভানুল অায অলরা 

থদঔলি থর। থওাতবলিয প্রতিললধও অতফষৃ্কি ললে। ২০২১ এয জানুাযী থেলও শুরু র েীওাওযলণয 

ওাজ। এতপ্রর থেলও শুরু র রও্ িাউন।  
 

অয ভাি দুআভা লযআ তফদা থনলফ ২০২১। তওন্তু এযআ অফল থানা মা  অনজনলদয 

াযালনায ক্রন্দনধ্বতন। েুলে চলরলে যামু্বরযান্স। ভৃিলদ ৎওালয ফযফস্থ্া, অফায ভৃিলদ থমঔালন 

থঔালন থপলর থদা ললে। তধওাং খলয ুস্থ্ ভানুললয বীড়। ওলযানায তিিী থেউলয তচিোআ 

নযযওভ। দাফানলরয ভলিা েতড়ল ড়লে তদলও তদলও। লনও অলকআ িওমিাভূরও ফযফস্থ্া গ্রণ ওযা 

উতচি তের। ওলযানায তিিী লফম ভাস্ক ফযফালযয গুরুত্ব তের না তংবাক ভানুললয। অফায মাযা ভাস্ক 

যর, িাযা তিও দ্ধতি নুযণ না ওলয ভালস্কয ফযফায ওযলি শুরু ওযর। াভাতজও দূযত্ব ফজা 

না থযলঔ উৎলফ থভলি উির ভানুল। ধভমী নুষ্ালন থভলি উির। এ োড়া ভাভাযীয লফম ওুম্ভলভরা 

রক্ষ রক্ষ ভানুললয বীলড় ভাভাযীয ংক্রভণ তি দ্রুি েতড়ল ড়র। এয পলর অক্রান্ত র রক্ষ রক্ষ 

ভানুল। থওাতবলিয তিিী থেউলয লফম থদঔা থকর ংক্রভণ ক্ষভিা লনও থফত। এয পলর প্রতিতদন 

থযাকীয ংঔযা দ্রুি ফাড়লি শুরু ওযর। থেস্ট তওলেয বালফ যীক্ষা ওযলি না াযায পলর জালন্ত ফহু 

অক্রান্ত থযাকী তচতওৎায বালফ ভৃিুযয ভুলঔ েলর ড়র। এ োড়া তক্সলজলনয প্রিুরিা থওাতবি 

থযাকীয ভৃিুযয নযিভ ওাযণ। ওলযানা তচতওৎায থক্ষলি থদঔা তদর ভযা। থম তযভাণ েীওা যফযালয 

ওো তের — ংস্থ্াগুতর িা প্রলাজন নুমাী যফযা ওযলি াযর না। ফললল থদলয ওর 

তধফাীলও েীওা প্রদান ওভমূচীয অিা অনা র। ফিমভালন ঐ ওভমূচী ফযাওবালফ ফাস্তফাতি লে।  

শুধু িাআ ন, এওআ লঙ্গ থদলয তফতবন্ন যালজয প্রলাজনী তওে  তফতবন্ন অতেমও যালওজ ািাফায 

ফযফস্থ্া ওলয থওন্দ্রী যওায। অক্রান্ত যাজযগুতরলি রও্ -িাউলনয পলর ংক্রভণ থফ তওেুো ওতভল 

যাঔা ম্ভফ ললে। িলফ এওআ ভল ৃতেফীয নযানয থদ থমভন - অলভতযওা, তব্রলেন, ফ্রান্স, আোরী, 

 ব্রাতজর প্রবৃতি থদগুতর তিও দাতত্ব ারলন ফযেম া — থঔানওায ভৃিুযয ায অভালদয থদলয 

িুরনা লনওোআ থফত। প্রঙ্গি ফরা মা থম, এআ তযওল্পনা গ্রলণয পলর থদলও েমননতিও 

তফমমলয াি থেলও ফাুঁচালনা থকলে লনওো। এআ ভল তযমাী শ্রতভওকণ রও্ -িাউলনয জনয 

তনলজলদয ওাজ াযালরন। পলর িাযা ওভমীন ল স্ববাফিঃ তনলজয ফাস্থ্ালন তপযলি চাআলরন। থওন্দ্রী 

যওায এআ তফলল গুরুত্ব তদল শ্রতভওলদয জনয ‘শ্রতভও থস্প্যার থেন’ চারনায ফযফস্থ্া ওযলরন। পলর 

থওযর, ভাযাষ্ট্র, গুজযাে, ওণমােও, িাতভরনাি,ু যাজস্থ্ান , তফায, উত্তযপ্রলদ  ন্ধ্রপ্রলদ প্রবৃতি 

যাজযগুতরয তযমাী শ্রতভলওযা উওৃি লরন। এওআ লঙ্গ াযা থদল থযন ফযফস্থ্ায ভাধযলভ ঔাদয 

যফযালয ফযফস্থ্া ওলয েমননতিওবালফ নগ্রয  ভানুললদয জনয মোম্ভফ াাময ওলযলেন থওন্দ্রী 

যওায। এআ প্রলঙ্গ WHO প্রধান থেি্ য অধানভ থকলব্রতা অভালদয থদলয বূী প্রংা 

ওলযলেন। এ োড়া াভাতজও দূযত্ব, নাও ভুঔ ফন্ধ ভাস্ক ফযফায, যাতনোআলজন — প্রবৃতি তফল গুতরয 

উয থওন্দ্রী স্বাস্থ্যভন্ত্রলওয ক্ষ থেলও ওলিায তনলদম ারলনয পলর থমাকযিায লঙ্গ অভযা ওলযানায 

থভাওাতফরা ওযলি ক্ষভ লতে। িাোড়া তনতদমে ভল থওাালযতন্টলন োওা — ওলযানা ংক্রভণ থযালধ 

লনওঔাতন াাময ওলযলে। তফললি ওলযানা ংক্রভলণয তিিী থেউ মঔন ভগ্র তফলে ভাভাযীয রূ 

তনললে, িঔন বাযি যওালযয পর নীতি গ্রলণয পলর ংক্রভলণয তিিী থেউ-এয প্রবাফলও 

লনওঔাতন তনলন্ত্রণ অনা থকলে। এআ তিিীফায ংক্রভণ ওালর দুতে বযাওতন াা জনকণ লনও 
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উওৃি ললেন। এওতে বযাওতন থেওলনারতজ োন্সপালযয ভাধযলভ ‘থওাতবতল্ড’  নযতে র থদী 

প্রমুতিলি বাযি ফালালেও-এয তিতয ‘থওাবযাওতন’। থদল ওলযানা থভাওাতফরা থভতিওযার ওভমীলদয 

ফমপ্রেভ েীওাওযলণয ফযফস্থ্া ওলযন। িাযয ুস্থ্  ফস্কলদয জনয েীওাওযলণ ওভমূচী কৃীি । এওআ 

লঙ্গ প্রতিলফী থদগুতর থমভন, থনার, ফাংরা থদ  শ্রীরংওালও বযাওতন থমাকান থদায ফযফস্থ্া ওলযন। 

ওলযানা তনন্ত্রলণয থক্ষলি বাযলিয এআ তফজ্ঞানতবতত্তও ওভমূচী গ্রলণয াপরয অকাভীতদলন আতিা তিতয 

লফ।   
 

ওলযানায তিিী থেউ-এয প্রলওাল জনকণ মঔন জজমতযি তিও িঔনআ নিুন এও প্রাণনালয জীফাণুয 

ঔফয তদলও তদলও েতড়ল ড়র। এআ জীফাণুয থওিাফী নাভ — ‘ব্ল্যাও পাঙ্গা’ মায তফজ্ঞাতনও নাভ ‘তভউওয 

ভাআলতে’ । এআ থযালকয প্রােতভও রক্ষণ র, নালওয থবিয ং ক্রভ ওালরা ল মালফ এফং এআ থযালক 

ংক্রতভি থযাকীয থচাঔ পুলর তকল ক্ষতিগ্রস্ত লি ালয। কলফলওলদয ভলি এআ পাঙ্গা অলক থেলও ভানফ 

থদলয বযন্তলয নীযফ ফস্থ্া ফস্থ্ান ওলয। মঔন ভানুললয প্রতিলযাধ ক্ষভিা ওলভ মা, িঔনআ এআ 

পাঙ্গা যীলয অক্রভণ ওলয। এআ বংওয বাআযা ওস্মাৎ জীফনখািী ল উিলি ালয। িলফ এ 

তনতিি ওলয ফরা থমলি ালয থম ওাযলণ ওলযানা বাআযা দ্রুি াুঁতচ তওংফা ওাতয ভাধযলভ দ্রুি েতড়ল 

লড় — থ লেম এ ধযলণয পাঙ্গা এবালফ েতড়ল লড় না। িলফ লনও তচতওৎওলদয ভি র, মালদয 

যীলয াআ ব্ল্ািুকায তওংফা িালফতে অলে িাুঁলদয লজ এআ থযাক অক্রভণ ওযলি ালয। অলর ব্ল্যাও 

পাঙ্গালয ংক্রভণ ওলযানা বাআযাল অক্রান্ত থযাকীলদয অনুলতঙ্গও থযাক তালফ থদঔা থদ। থওাতবি - ১৯ 

ভাভাযীলি এআ থযালকয প্রাদুবমাফ খলেলে ভূরি ওানািা, অলভতযওা, চীন   জাভমান থদগুতরলি। িলফ 

বাযলি থদঔা থকলে প্রা ৮০ বাক থওাতবি থযাকীলদয থদল এআ ‘তভউওয ভাআলতে’ থযালকয রক্ষণ থদঔা 

থকলে। তওন্তু এলদয লনলওআ থস্টযলি্  থননতন তওংফা িাালফতেলয থযাকী নন। অলর অভালদয থদল 

মঔন প্রতিলযাধ ক্ষভিা িীব্রবালফ হ্রা া ফলরআ এআ থযাক লজ অক্রভণ ওলয এফং ভানুল িায তফরুলদ্ধ 

প্রতিলযাধ কলড় িুরলি ালয না। িাোড়া থওাতবি - ১৯ থযাকী অআ.ত.আউ-থি োওাওারীন থফতযবাক 

থক্ষলি থম থওান থযালকয স্বাবাতফও কতিলি আনলপওন তিতয লি ালয। িলফ এআ পাঙ্গা থযাকতে িাআ ফলর 

ভাভাযীয অওায ধাযণ ওযলি াযলফ না।  

অভালদয থদল এ ধযলণয পাঙ্গা থযালকয দৃোন্ত অলে। এ তফলল অভালদয থদ িওমিা 

ফরম্বন ওলয ংতিে যাজযগুতরলও াফধানিা ফরম্বলনয তনলদমতওা জাতয ওলযলে। অকাভী তদলন 

ওলযানায িৃিী থেউলয ঔফয থানা মালে। অলর ফযাও েীওাওযলণয দ্রুি ফযফস্থ্া না ওযলর এআ 

থযাক ফালয ফালয তপলয অলি ালয। েীওাওযলণয থক্ষলি াভানয তেলরভী থদঔা মালে ফিমভালন ভল। 

এঔন থদলয থফ ওলওতে যাজয থমভন ঝাড়ঔে, ভতণুয, তভলজাযাভ, নাকারযাে প্রবৃতি যালজয ৬০ 

িাং ভানুল প্রতিললধলওয প্রেভ থিাজ ানতন। এআ ভস্ত যালজয েীওা থনায প্রলে ভানুললয ভলধয 

এঔন নীা যললে। যাজযগুতরলও থআ নীা দূয ওযলি লফ। েচ ভগ্র থদল াতফমওবালফ প্রেভ 

থিাজ প্রতিললধও থদায জািী কড় প্রা ৭২ িাং । এআ ভুূলিম থদল ংক্রভণ ওলভ এলর এঔন 

তফতবন্ন যালজয প্রা তিতেয থফী থজরা  ংক্রভলণয ায ৬ - ১০ িাংলয ভলধয যললে। এঔন 

ভাল থদড় থওাতে থিাজ তভরলে না। ওলযানায প্রেভ থেউ-এয প্রবাফ গ্রালভ লড়তন ফরলরআ চলর। িলফ 

স্বাস্থ্যভন্ত্রলওয তলফ নুমাী ২০২১ এয থভ মমন্ত ওলযানা অক্রান্ত ললে ২,৬৯,৪৮,৮০০ থযাকী এফং 

ভৃিুযয ংঔযা ৩,০৭,২৩১ — মা তফলেয ফমাতধও।   পরস্বরূ থওাতবি অক্রান্ত রক্ষ রক্ষ ভানুল তফদভুঔী 

ল প্রাণ াতযললে। এআ প্রলঙ্গ থনালফরজী েমনীতিতফদ ভিময থন এওতে ংফাদলি এআ প্রলঙ্গ 
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ভন্তফয ওযলি তকল ফলরতেলরন,— ‚তিভাযীয থভাওাতফরা ওযায লঙ্গ মুদ্ধ ওযায িুরনা চলর না। মুলদ্ধ 

াপরয অল মঔন দক্ষ থনাতিয অলদ য থেলও অল এফং প্রে না ওলয িা ারন ওযা । 

তওন্তু তিভাযীলি প্রলাজন ংগ্রণভূরও কণিন্ত্র (Participatory democracy) এফং ফমজনীন 

অলরাচনা (Public discussion) ‚। (থদ তিওা: ২যা ভাচম, ২০২১ ংঔযা)। 
 

থওাতবলিয তিিী থেউ-এয দাে তওেুো তনম্নভুঔী লর যওাযীবালফ থখালণা ওযা ললে থদল 

ওলযানায িৃিী থেউ-এয অকভনী ুয ফাজলি শুরু ওলযলে। তফললজ্ঞলদয ভি নুমাী এআ থেউ এয 

প্রলওা থফত ওলয েতড়ল ড়লফ গ্রাভাঞ্চলর। িৃিী ভাভাযীয প্রলওাল ংক্রতভি লফ তশুযা। েচ 

এঔন মমন্ত গ্রাভীণ স্বাস্থ্য তযওািালভা তিওবালফ কলড় লিতন। েচ তশুলদয জলনয েীওাওযলণয 

তযওল্পনা তিতয তন। িাআ অলকয থেলওআ তশুওলযানা থযাকীয তচতওৎা মালি থওান প্রওায ভযা না 

 — িায জনয থওন্দ্রী যওায  যাজয যওাযগুতর অকাভ তযওল্পনা গ্রলণ গ্রয ললে। ফলচল 

থজায থদা ললে ংক্রতভি তশু থযাকীলদয তচতওৎায তযওািালভা কলড় থিারায। থভতিওযালরয 

তশুতফবালকয তফবাকী প্রধানকণ তশুলদয তচতওৎায জনয নানা ‘থপ্রালোওর তিতয ওযায তযওল্পনা  গ্রণ 

ওলযলেন। লদযাজাি তশু থেলও ১২ ফেয মমন্ত ওলযানা ংক্রতভি তশুলদয ওো ভাো থযলঔ প্রস্তুি ওযা 

ললে ‘তও’ু এফং ‘তনওু’ — দুআতে আউতনে। ফরা ফাহুরয, িৃিী থেউ-এ ংক্রতভি ায অংওা থেলওআ 

অকাভ প্রস্তুতি থনা লে।  
 

িা লত্ত্ব ওলযানা থম ওিো বংওয লি ালয িা ফুঝলি থলযলে থদ। ওলযানায এআ তিিী থেউ-

এ জািী তশু তধওায ওতভন তযলালেম ফরা ললে — ১ রা এতপ্রর ২০২১ থেলও চরতি ফেলয জুলনয 

ভলধয নাে ললে ৩,৬২১ তে তশু। নযতদলও ভা তওংফা ফাফালও াতযললে ২৬ াজায ১৭৬ তে তশু। এআ 

ফ নাে তশুলদয থরঔা ড়া   বযণ থাললণয জনয অতেমও দাতত্ববায থনলফ থওন্দ্র। িফু জনভানল 

তশুলদয ংক্রভলণ বীতি দূয লে না ফলরআ জুলনয প্রেভ প্তাল তশুলদয তচতওৎা নিুন তনলদমতওা জাতয 

ওলযলে। তনলদমতওা ফরা ললে ১৮ ফেলযয ওভফী ওলযানা অক্রান্ত তশুলদয তচতওৎায থক্ষলি 

‘থযভলিততবালযয’ ভলিা লধু প্রলাক ওযা চরলফ না।  ওভ উকম মুি তশুলদয থক্ষলি থস্টযলি্  

জািী লধ প্রলাক না ওযাআ বালরা। এ থক্ষলি জ্বয  করা ফযো ১০-১৫ তভতরগ্রাভ যাযাতোভর ফযফায 

ওযা থমলি ালয।উকম থজাযালরা লর তশুয তক্সলজন থেযাতয প্রলাজন লি ালয। তশুয োওে 

শুরু লর কমান ালালেময প্রলাজন লি ালয। তশুয তক্সলজন খােতি োওলর ৬ তভতনলেয এওতে যীক্ষা 

ওতযল তনলি লফ। এলক্ষলি তশুয ফ ন্তিলক্ষ ১২ ফেয লি লফ।  তক্সতভোলযয তক্সলজলনয ভািা 

মতদ ৯৪  িাংলয ওভ  — িা লর ঐ তশুলও াািালর বতিম ওযালনাআ বার। তশুলদয এআ ংক্রভণ 

থযাধ ওযলি আতিভলধয ১২ থেলও ১৮ ফেয ফী তশুলদয জনয তিতনওযার োার শুরু ললে। বাযি 

ফালালেও্  এআ দাতত্ব তনল ওাজ শুরু ওলযলে। এ থক্ষলি প্রেভ থিাজ থনায ২৮ তদন লয তিিী  থিাজ 

তনলি লফ। 
 

২০২০ ালরয ািায তদন তিক্রভ ওলয ২০২১ ালর বযাওতন এল মাা, ওলযানা থেলও 

তওেুো ব থওলেলে। আতিভলধয থযাভ আনতস্টতেউে তিতয ওলযলে ‘থওাতবতল্ডবযাওতন’ এফং বাযি 

ফালালেও্  তিতয ওলযলে ‘থওা-বযাওতন’। বাযলি মা উৎাতদি ললে — িায ুলযাস্টও এঔন থওন্দ্রী 

যওালযয িত্ত্বাফধালন যললে। কি থপব্রুাযী ২০২১ থেলও থজায ওদলভ শুরু ললে েীওা ওযলণয ওাজ। 

প্রেভ দপা ৩ থওাতে  তিিী দপা ২৭ থওাতে নাকতযওলও েীওা থদায ওাজ শুরু ললে। ৫০ ফেলযয 
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ঊলদ্ধম প্রফীণ নাকতযওলদয গ্রাতধওায তবতত্তলি েীওা থদায ওাজ দ্রুি কতিলি চরলে। িলফ এওো তিও 

থম থদলয জনংঔযায িুরনা েীওায থমাকান িযন্ত ওভ। ফিমভালন প্রা ফ যালজযয ক্ষ থেলও থজাযালরা 

বালফ দাতফ থিারা ললে তফনাভূলরয চাতদা নুমাী েীওা যফযা ওযা থাও্ । 
 

অনলন্দয ংফাদ এআ থম, যাজযগুতরয দাতফ থভলন তনল ২১ থ জুন থেলও ১৮ ফেলযয ঊলদ্ধম থদলয 

নাকতযওলদয তফনাভূলরয বযাওতন থদায প্রতক্রা শুরু ওলযলে। থওন্দ্রী স্বাস্থ্যভন্ত্রও থেলও থখালণা ওযা 

ললে উৎাতদি থভাে বযাওতলনয ৭৫ িাং তওনলফ থওন্দ্র। ফাতও ২৫ িাং থফযওাযী াািার 

তওনলি াযলফ। থওাতবি - ১৯ ংক্রভণ ফযআ এআ িলওয ফলচল ভাযাত্মও তিভাযী। এআ ওলযানা 

বাআযা তিভাযীয ফান ওলফ লফ — িা ওলরযআ জানা। এআ তিভাযীয অখালি জজমতযি ভানুল 

ুনযা ‘অভপান’  ‘আা’ — নাভাতঙ্কি যয দুতে প্রাওৃতিও বানও ঝড়  জলরাোলয দালে 

তদলাযা ল লড়লে। ভানুললয জীফলন তিতয ললে কবীয ক্ষি — মায তনযাভ লিা ওলও দলও 

ম্ভফ লফ না। লিাফা এরূ তফযীি তযতস্থ্তিয অখাি লফম নিুন রূ ধাযণ ওলয জনজীফনলও তফমমস্ত 

ওলয িুরলফ এআ ভাভাযী। মাআলাও, এ মাফৎ ভাভাযীয ংওলে অভালদয থদলয জনজীফলন তফললিঃ 

তক্ষা, ওভমংস্থ্ান  েমনীতিলি থম ফযাও তফরূ প্রবাফ লড়লে — িা িযন্ত বানও। প্রতিতষ্ি ফযফাী 

প্রতিষ্ানগুতরলি চাওযীয ুলমাক দ্রুি হ্রালয তদলও। প্রতিষ্ালনয ওভমীয ংঔযা বাফনীবালফ ওভলি শুরু 

ওলযলে। ওলযানা ভাভাযীয প্রবালফ এও ফেলয ৮.৬ থওাতে থেলও ৬.৭ থওাতেলি থনলভ এললে ওভমচাযীয 

ংঔযা। ফরাফাহুরয, ংকতিি প্রতিষ্ানগুতরয ভাযপৎ জীতফওা তনফমা ওযি প্রা ৯০ িাং ওভমচাযী। এলদয 

চাওযীয থক্ষলি থওান প্রওায স্থ্াতলত্বয তনিিা তের না। এযা ওালজয ুলমাক থেলও ফতঞ্চি র। েচ 

স্বাবাতফও ভল এলদয িাযা থদলয উৎাদন ি প্রা ঞ্চা িাং। ক্ষতিগ্রস্ত ললে উৎাদন, ওলভ 

তকললে জািী অ। শ্রভজীতফলদয ংঔযা ওলভলে উলিঔলমাকযবালফ। থদলয থওাম্পানীগুতরয ওভমচাযীযা 

যাতয তপল তকল ওাজ ওযি। তওন্তু রওিাউলনয পলর খলয ফল নরাআলন ওাজ ওযলি লে। এ 

োড়া থফ তওেু ওভমচাযীলদয ওাজ থেলও োুঁোআ ওলযলে থওাম্পানী।   এ োড়া াপাআ ওভমী, থওায থেওায, 

ওযতণও, থালের ওভমী, তফভান ওভমচাযী ওাজ াতযল খলয ফল এওযওভ নাালয তদনমান ওযলে। 

থক্রিাকণ ফাতড়লি ফল নরাআলন তজতনি তওনলে। তংভরগুতর ফন্ধ ল মাা শ্রলভয চাতদা ওলভ 

মালে। মাআলাও না থওন, ওভমংস্থ্ালনয য ভাভাযীয প্রবাফ লড়লে থফত ওলয। যওায মতদ তিও 

তযওািালভা তিতয ওযলি ালয থমভন যাস্তাখাে তনভমাণ, ফন্দয তিতয, নিুন থযরে তিতয, তফদুযৎ উৎাদন 

আিযাতদয তযওল্পনা গ্রণ ওযলর — ওভমংস্থ্ান ফৃতদ্ধ ালফ। শুধু িাআ ন, তযওািালভা তিতয লর 

থফযওাযী তফতনলাক ফাড়লফ। তিভাযীয ওফর থেলও থযাআ থলি থকলর েমনীতিয উন্নন খোলি লফ। 

অয এয জনয প্রলাজন যওালযয ুতনতন্ত্রি দলক্ষ গ্রণ।  
 

তফললি এআ ভাভাযীয ওালর াযা তফে েমনীতিয স্বাবাতফও কতি মঔন েভলও থকলে, াযা তফলে 

এওো ভন্দায ফাজায চরলে — িঔন ম্পদ ফন্টলনয ু-নীতি গ্রণ ওযা যওালযয লক্ষ ম্পূণম ম্ভফ। 

থফযওাযী ুুঁতজ যওাযী ংস্থ্া মুি ল ড়লফ। পলর ফললল যওাযী তনন্ত্রণ ািোড়া লফ। জািী 

ম্পদ ফযাি লফ। এতদলও ৃতেফীয তধওাং থদল ফাজালয ুলদয ায ওভলে। জািী অলয এওো 

তফলল ং ধনফানলদয স্তকি লে। িাোড়া থদলয এআ ংওে ভুূলিম ফীভা থওাম্পানীগুতর তওংফা 

ফযাঙ্কগুলরায থফযওাযীওযণ লর — ওৃতললক্ষলি েফা ভালজ নুন্নি থশ্রণীয ভানুললযা অতেমও ংওলেয 

ম্মুঔীন লফ। িলফ ম্প্রতি ংফালদ প্রওাতি ললে অভালদয থদলয থওন্দ্রী যওায থফযওাযীওযলণয 
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তযওল্পনা স্থ্তকি থযলঔলে। কি িাব্দীয ভাভাযীলি ফযাও ংঔযা শ্রভজীতফলদয জীফনাতন লতের — 

িালি মলেে তযভাণ উৎাদন ওলভ মাায পলর জািী অ উলিঔলমাকয বালফ ওলভ তকলতের। তওন্তু 

ফিমভান ওলযানা ওালর অলকয ভি উৎাদলন ফযাখাি খলেতন। থওন্দ্রী যওায েমননতিও ওািালভালও যক্ষা 

ওযলি প্রেভ থেলওআ দৃঢ় দলক্ষ গ্রণ ওলয চলরলে। িলফ এআ তযওািালভালও তিও লে তনন্ত্রণ ওযলি 

মলেে ভ রাকলফ। 
 

ওলযানা বাআযা তিভাতযয দাে ওলফ থল লফ তওংফা প্রওৃিলক্ষ তফদা থনলফ তওনা — িা 

কলফলও থেলও শুরু ওলয অভযা াধাযণ জনকণ থওউআ জাতন না। প্রাতঙ্গওবালফ অয এও তবন্ন ভযা 

তনল অভযা তওেুআ জাতননা িা র, থওাতবি জীফাণু তভউলেলনয নীযফ কতিতফতধ। তক্ষও, অআনজীতফ, 

তফতবন্ন থফযওাযী থওাম্পানীলি ওভমযি ওভমীফৃন্দ, তফতবন্ন ফযফাী প্রতিষ্ালনয ওভমীকণ — ফাআ ফাতড়লি 

ফল ন রাআলন ওাজ ওযলেন। অকাভী তদলন ওলযানা থেলও ভুতি খেলফ তওনা? তক্ষা প্রতিষ্ালনয দযজা 

ুনযা উন্মুি ল োি-তক্ষও তফদযারলয িন-ািলনয ওাজ শুরু ওযলি াযলফ তওনা? ভাজ  

াংস্কৃতিও চচমায থক্ষলি নিুন উলদযালক জনকণ উলদযাকী লি াযলফ তওনা? — এ তফলল জনভানল থওান 

স্প্ে ধাযণা জন্মাতন।    
 

থওাতবি উত্তয লফম থদলয তক্ষা, স্বাস্থ্য, ওভমংস্থ্ান, ভাজ  ংস্কৃতিয উন্নলনয কতিে ত্বযাতন্বি না 

লর থদ চযভ ংওলেয ভুলঔাভুতঔ লফ। তক্ষা লচিনিা তওংফা ওাজ াযালনা ংকতিি স্তলযয ওভমীলদয 

তযললফা তফলল তি দ্রুি যওাযলও তজতেব তদ্ধান্ত গ্রণ ওযলিআ লফ। এআ তফমমস্ত তযতস্থ্তি থেলও 

ভানুল না ফাুঁচলর — থদ ফাুঁচলফ না। ফায উলয ভানুল িয-িাায উলয নাআ। 
 

ভানফিায য নাভ বালরাফাা। ভানুল ভানুললয াল ঐওযফদ্ধ প্রলচো  ঐওাতন্তও াধনায পলর 

ফ ভযা  ওর ন্ধওায দূয ল নফওলরফলয ূফম তদকলন্ত উিলফ নিুন ূমম। অলরাতওি নিুন ূলমময 

অলরা অফায তপলয অলফ নিুন ভাজ  ধীলয ধীলয কলড় উিলফ নিুন বযিা — কলড় উিলফ নফকতিি 

ভাজ  ংস্কৃতি। অকাভী তদলন তিতয লফ — এআ ভাংওেলও তখলয নিুন আতিা — মা যফিমী প্রজলন্ময 

ওালে ফল অনলফ নিুন তদাযী। িাআ ফতওেুয ঊলদ্ধম ঐওযফদ্ধ ভানুললয জকালন ভুঔতযি লফ ভগ্র বাযি। 

িাআ ভানুললয াল ভানুলআ থল ওো।  

িাআ ওতফয বালা ফতর, —  

‘ফায উলয ভানুল িয িাায উলয নাআ।’ 
 

াও গ্রন্থ: 

 ১। থদ তিওা, ২যা ভাচম, ২০২১ ংঔযা। 

 ২। তদতনও অনন্দ ফাজায তিওা, ওরওািা। 

 ৩। তদতনও এআ ভ, ওরওািা।  

 

 

 


