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মারীর খেলাঘর। ইবোলায় মৃত মানুষবের গণকের। লাইবেররয়া, ২০১৫

‘আোর জন্য দেঁদো না। আোর 
চারপাদশ দে অসংখ্য োনুষ 
বিষাক্ত অসদুখ োরা োদছে 

তাঁদের েথা ভাদিা’— দরাোন সম্াট োরোস 
অবরলিয়াস আন্তবননাদসর দশষ অনুিন্ধ। ইউলজন 
দেিাদ্ায়ার বিখ্যাত ছবি আদছ, েৃত্্যশে্যায় 
সম্াট, পাদশ পতু্র েদোডাস ও সম্াদটর োশ্শবনে 
িনু্ধরা। অনুিদন্ধর োরণ এে েীর্শ েহাোরী, 
আন্তনাইন দলেগ (১৬৫-১৮০ বরিস্াব্দ)। 
সেসােবয়ে চচবেৎসে গ্যাদিদনর িণ্শনা অনুোয়ী 
দরাগটা আসদি িসন্ত। পারচথয়ান েুদ্ধ-দেরত 
দরাোন সসবনেদের িদয় আনা দে-েহাোরী দশষ 
পে্শন্ত রুণ ধবরদয় চেি দরাোন সাম্াদজ্যর লভদত। 

ইলতহাস দোড় বনি আর-এেভাদিও। দরাগা্ান্ত 
পবরত্যক্ত োনুদষর দসিায় হালজর হদিন, িবুেদয়, 
নত্ন এে োনিধদে্শর প্রচার েরা এেেি দিাে। 
দরাোন নাগবরেদের সদগে বরিস্ উপাসেদের 
আত্মিে সম্পে্শ  স্াপদনর দসই শুরুরই পবরণলত 
পাশ্াত্য সভ্যতার বরিস্ উপাসনায়। সং্ােে 
দরাগ ইলতহাদসর গলতপথ িহুিারই পািদটদছ। 
ইউদরাপীয়দের বনদয় োওয়া িসন্ত আর দলেদগ 
দরড ইলডিয়ান উপজালতরা েচে দেৌত না হদয় 
দেত অথিা উদ্াচেে দথদে তাবহলতর ইদয়দিা 
বেভাদর োিু সসন্যেিদে হাবরদয় দনদপালিয়ন 
েচে িইুলজয়ানা বিল্ েরদত িাধ্য না হদতন, 
আদেবরোর ইলতহাস হয়দতা অন্যরেে হত। 

োরী বনদয় রর েবর 
অ রু ণা ভ  দস ন গু প্ত

োনিসভ্যতার উপর 
দেউদয়র েদতা আছদড় 

পদড়দছ এোচধে োরীর 
প্রদোপ। চচরস্ায়ী 

ছাপ দরদখ দগদছ তার 
ইলতহাদস। দোলভড-১৯ 
এর ক্ষত েত গভীর, তা 
এখনও িিা োদছে না।

প্র ি ন্ধ
গেটি ইমেমে

স



 দেশ  ১৭ দে ২০২০ । ৮৫

িসন্ত, হাে, ে্যাদিবরয়া, দলেদগ অোিেৃত্্যদত 
িাদর িাদরই িেদিদছ নানা রাজশলক্তর উত্ান ও 
পতদনর গল্প, ো আধাবরত হদয়দছ পরস্পদরর 
হাত ধদর চিা েুলভ্শ ক্ষ, েুদ্ধ, আর েহাোরী বনদয় 
সাধারণ োনুদষর আরও এে িড় গদল্প। তার 
স্ৃলত দেেন আোদের সােবরিে দচতনায় আদছ, 
দতেনই আোদের শরীদরও, লজদনাদে, পরুদনা 
িড়াইদয়র চচহ্ন বনদয়, িংশগলতর বিিলত্শ ত বনদে্শ শ 
বনদয় হালজর আদছ। জানা উোহরণ, আবরিোর 
ে্যাদিবরয়া-প্রিণ অঞ্চদির বেছ্ অচধিাসীদের 
ে্যাদিবরয়া-প্রলতদরাধী দজদনচটে সিবশষ্্য। 
দে-দোনও দরাদগর, বিদশষত দগাষ্ী সং্েণ 
রটায় এেন দরাদগর, প্রেৃলত বনদয় দোনও 
ি্যাখ্যান তাই এেসদগে জীিবিজ্ান ও সাোলজে 
ইলতহাস। দেেন ভবিষ্যৎ েশ্শন, দতেনই অতীত 
স্রণ। আদিাচ্য বিনু্গুলি হদত পাদর দরাদগর 
ধাক্ায় সোজি্যিস্ার পবরিত্শ দনর দচহারা, 
সেসােবয়ে ইলতহাদসর সদগে সম্পে্শ , প্রচলিত 
চচবেৎসাশাদ্রের পবরোজ্শ ন। অথিা প্রদোপোদি 
আ্ান্ত জনসেচষ্র প্রলতল্য়া। েুশবেি হদছে, 
সি উত্তর োিবনভ্শ র। েহাোরীচট সাম্প্রলতে হদি 
েরোবর তথ্যগুদিার এেটা দোটােুচট সি্শজনরিাহ্য 
প্রলতষ্া পাওয়ার আদগ সচিেভাদি বেছ্ িিা 
েুশবেি, বিদশষ েদর এই উদদেশ্যপ্রদণাচেত 
‘সতবর’ সংিাদের েুদগ, োদত রাষ্ট্রি্যিস্া দথদে 
দশয়ার িাজাদর োে িাড়াদত চাওয়া িাচণলজ্যে 
প্রলতষ্ান, সিাই শাবেি। 

আদিাচনাটা তাই চার নম্বর বিনু্টা, সেচষ্গত 
প্রলতল্য়া দথদে শুরু েরা দেদত পাদর োরণ, 
দসটা েৃশ্যোন এিং সাম্প্রলতে অলভজ্তার েদধ্য। 
দসটা এেেথায় ভয় িা নানারেে ভদয়র সেচষ্। 
অেৃশ্য অণজুীদির দ্ারা বিনষ্ হিার ভয়। োরই 
এেটা বিোররিস্ত িবহঃপ্রোশ স্াস্্যেেমীদের 
এেরদর েরার দচষ্া। ‘ছঁ্দয় চেদিই জাত োদি’ 
এই িাে্যাংদশর েদধ্য িবুেদয় আদছ উত্তর-
পশ্শ্ে ভারদত আগত আে্শদের েলক্ষণ ও েধ্য 
ভারদতর আচে অচধিাসীদের ‘রদক্তর অন্তগ্শত 
অণজুীি’ দথদে সং্েদণর ভয়, এ ি্যাখ্যাটাও 
দেউ দেউ চেদয়দছন। জীিাণ-ুবিজ্াদনর জদমের 
আদগ দথদেই দছাঁয়াদচ অসদুখর ধারণাটা দে 
বিে্যোন বছি তার প্রোণ দেদি সি সভ্যতাদতই 
েৃতদেহ সৎোদরর নানা বনয়ে, অদশৌচ, শি 
ি্যিদছেে বনবষদ্ধ রাখা ইত্যাচে প্রথার েদধ্য, 
অথিা দলেগ িা িসদন্ত েৃদতর দেহ শত্রুবশবিদর 
দেিা আসার রটনায়। সেস্যা হি, ভদয়র সদগে 
খুি সহদজই বেদশ োয় অন্ধ বিশ্াস, েুসংস্ার। 
খুিই চচত্তােষ্শে দে-ভাদি রিাদসের ধে্শপ্রাণ 
রাজা বেলিদপর বনদয়ালজত দেবডে্যাি েবেশন 
তাঁদের অদ্াির ১৩৪৮-এর প্রলতদিেদন দলেদগর 
োরণসেূহদে আশু ও জাগলতে এিং েূরিতমী ও 
স্গগীয় এই েু’ভাদগ ভাগ েদর ধে্শ এিং বিজ্ানদে 
দেিািার দচষ্া েদরদছন। জাগলতে োরণ জি, 
িায়ু, পবরদিদশর েূবষত হওয়া। আর স্গগীয় োরণ 

১৩৪৫ সাদির ২০ োচ্শ  েধ্যাদহ্নর চিে এেরণ্া 
পদূি্শ েুম্ভ রাবশদত শবন, েগেি ও িৃহস্পলত 
লতনচট রিদহর এেত্র হওয়া। অন্ধোর েুদগ চাচ্শ  
ও বরিস্ধদে্শর দ্ারা সম্পণূ্শ আছেন্ন ইউদরাদপ এে 
পােুয়ািাসীর দলেদগর িণ্শনা, দেখাদন েৃত্্যভদয় 
স্ােী ্রেীদে দছদড় িা ্রেী স্ােীদে দছদড় চদি 
োদছেন, ড্যাবনদয়ি বডদোর দিখা ‘জান্শাি অে 
এ দলেগ ইয়ার’-এ (সেয়োি ১৬৬৫, প্রোশ 
১৭২২) বিলভন্ন জনপদের আতলকিত োনুষদের 
তাড়নায় েদয়েচট পবরিাদরর জগেদি িবুেদয় 
িবুেদয় িডিন দথদে েূদর োিার দচষ্ার িণ্শনা, 
িলকিদের ‘‘িসদন্তর িড় প্রােুভ্শ াি হইি। গদৃহ গদৃহ 
িসদন্ত েবরদত িাবগি। দে োহাদে জি দেয়, 
দে োহাদে স্পশ্শ েদর। দেহ োহার চচবেৎসা 
েদর না; দেহ োহাদে দেদখ না; েবরদি দেহ 
দেদি না” িা আহদেে আলির দিখায় ১৯১৮-র 
স্প্যাবনশ ফু্-র সেদয় চেললির পাড়ায় পাড়ায় শুধু 
োনুদষর োন্নার আওয়াজ, সৎোর েরার দিাে 
দনই, বহনু্রা দোনও্দে িাশ জ্ালিদয় চেদছে, 
েুসিোনদের অিস্া আরও দশাচনীয়, দগার 
দেিার জায়গা না দপদয় িাশ দেদি পািাদছে 
িাবড়র দিাে— এ সিই এেই ভদয়র িণ্শনা। 
ভয়টা দশওড়াগাছ দথদে দপবনি দনদে আসার 
ভয় নয় অিশ্য। ভয়টা রিােিাংিার অবশক্ষা ও 
অন্ধবিশ্াদসর বিরুদদ্ধ িড়াই েরা ‘পলডিত েশাই’ 
িৃন্ািদনর ভদয়র েদতা। দে ওিাওিার েড়া 
পবুড়দয় এদস সন্তাদনর েুদখর চেদে চাইদতই ভদয় 
েঁুেদড় োয়, দেিিই েদন হয় এই িুবি ‘সন্তাদনর 
দেদহ েরণ িীজ পবরি্যাপ্ত েবরয়া চেি’। আজদের 
সোদজও ওই এেই েরণিীজ পবরি্যাপ্ত হিার 
ভয় েদথষ্ ল্য়াশীি। েদথষ্ পবরোদণ দসই 
অজানার ভয় না থােদি খালি সিজ্াবনে োরদণ 
হয়দতা দেশ-দজাড়া তািা-িন্ধ অিস্া সম্ভি হত 
না। এবপদডবেেস অ্যা্ অে ইলডিয়া ১৮৯৭-এর 
োরণ দে-িদম্ব দলেগ, তার বনয়ন্ত্রদণ েড়ােবড় 
েরার জন্য সরোবর অচধেত্শ া বেঃ  র্যাডিদে 
গুলি েদর দেদরবছি পনুার চাদপোর ভাইরা। 
তদি েহাোরীদত আোদের দেশীয় সাোলজে 
প্রলতল্য়ার তথ্যবনভ্শ র এেটা উপেুক্ত িণ্শনা, োর 
শুরুটা দভৌদগালিে, ঐলতহালসে, রাজননলতে ও 
সিজ্াবনে োরদণ অষ্ােশ শতাব্দীর দশষ দথদেই 
হওয়া উচচত, তা বনে্শাণ দিশ েষ্সাধ্য ি্যাপার। 
তার োরণ তৎোদি প্রোবশত দিখার েুি্শভতা। 
িলকিে িাংিা ১১৭৬ িা ইংরালজ ১৭৭০-এর েথা 
িিদছন, িক্ষণীয় উবন এেসদগে চারচট সং্ােে 
দরাদগর েথা িদিদছন। জ্র, ওিাওিা, ক্ষয়, 
িসন্ত। জ্র োদন বে ইনফু্দয়ঞ্া, োিাজ্র, না 
ে্যাদিবরয়া? ওিাওিা িা েদিরার সং্েণচট 
১৮১৭-র েুখ্যাত এবশয়াচটে েদিরা েহাোরীর 
পিূ্শগােী দোনও রটনা িা তা অন্য দোনও দপদটর 
অসখু (ওিা অথ্শাৎ োস্ত, ওিা িেন)! েদিরা, 
দলেগ, ে্যাদিবরয়া ইত্যাচের প্রদোপ দিবশ হদয়দছ 
ঊনবিংশ শতাব্দীর বদ্তীয় েশে দথদে। দস জন্যই 

হয়দতা ো শীতিার েূলত্শ  িা েত্ন্র থােদিও 
েদিরা িা দলেদগর দোনও দেিতা দনই, েত্ন্র 
দনই (এে এদিাদেশী নারী বহসাদি বহনু্দের ওিা 
দেিী িা ওিাই চডিী িা েুসলিেদের ওিাবিবির 
েল্পনা বনতান্তই স্ানীয়, এেচট েত্ন্র বনে্শাদণর 
বপছদন এে দপটদরাগা সাদহদির িোন্যতার গল্প 
আদছ)। ‘চত্রগে’-দত দলেগ িা ‘পরুাতন ভৃত্য’-
দত িসন্ত দরাদগর েথা থােদিও দরাগটা দগৌণ, 
চবরত্র বনে্শাদণ সাহাে্যোরী। তারাশকির, িনেুি, 
বিভূলতভূষদণও তাই, েহাোরীর উপস্াপনা প্রায় 
দক্ষদত্রই পটভূবেদত। গদিষেদের তদথ্যর উৎস 
১৮৩০-এর পদর প্রোবশত নানা সাপ্তাবহে-
োলসে পবত্রোয় স্াস্্যবিষয়ে প্রিন্ধ, ‘চচবেৎসা 
সত্মিিনী’ িা ‘চচবেৎসা সোচার’ জাতীয় পবত্রো, 
আর ডাক্তাবর জান্শাি। দসখাদনও, এ প্রিদন্ধর 
দে েূি বিষয় ‘ইনফু্দয়ঞ্া জাতীয় অসখু’ 
(Influenza Like Illness, ILI) খুিই েে 
আদিাচচত। ১৯১৮দত এে ভয়ানে ফু্-দত দেড় 
দোচট ভারতীয়র েৃত্্যও এে পদুরাপবুর বিসৃ্ত 
অধ্যায়। এেনেী রিীন্দ্রনাথ িা গাঁধীলজ, েুই 
প্রত্যক্ষেশমী দেউই এই েহাোরীদে আদিাচনায় 
িা সাবহদত্য প্রাপ্য স্ান দেনবন। তদথ্যর খালতদর 
িিদত হয়, রিীন্দ্রনাদথর ইনফু্দয়ঞ্া হদয়বছি 
১৯২৪-এ (আদজ্শ ত্টিনায়), গাঁধীলজর ১৯৪৫-এ।

িত্শ োন SARS-CoV-2 ভাইরাসজবনত 
দোলভড-১৯ েহাোরীর গল্পটা এখনও অসোপ্ত 
হদিও, দিািাই োদছে এ এে দিনলজর রটনা। 
রটনাটা দিািার আদগ জীিাণ-ুোনুদষর সম্পদে্শ র 
জানা গল্পটার বেছ্ সারাৎসার স্ত্শ ি্য। সত্মিলিত 
িয়দস, সংখ্যায়, সজি পোদথ্শর ওজদন, এেনেী 
লজদনর সংখ্যায় ও সিচচদত্র জীিাণরুা সেরি 
োনি জালতর দথদে িহুগুদণ দিবশ দতা িদটই, 
োনিশরীদরই োনিদোদষর দথদে জীিাণদুোদষর 
সংখ্যা দিবশ। জীিাণদুের েদধ্য আদছ ‘ভাইরাস’ 
(ি্যাচটন শব্দ, বিষাক্ত অদথ্শ) ো শুধুোত্র বেছ্ 
দপ্রাচটন আর দজদনচটে সংদেদতর সেচষ্ এে 
আধা-জীি, োদের জীিনচ্ ও বিিত্শ দনর পণূ্শতা 
দপদত েরোর অন্য প্রাচণদোদষর রাসায়বনে 
েিদেৌশি। িক্ষ িছদরর সনেদট্যর সদূত্র 
োনিদেদহর প্রলতরক্ষা েপ্তদরর তথ্যভাডিাদর 
এদের অদনদের পবরচয় েজুত রদয়দছ। শত্রু 
বেত্র চচনদত ভ্ি হয় না। বেন্তু েূদরর িদন 
অরদণ্যর অপবরচচত জীিাণরুা অরণ্য ধ্ংস আর 
নগর বিস্তাদরর েদি ্েশ োনুদষর োছাোবছ 
আসদছ। এেটা সেদয় তাদের দেউ দেউ 
োনিদোদষ ে্দে তার সাহাদে্য সংখ্যািৃবদ্ধ েরদছ, 
এে োনুষ দথদে আরও োনুদষ ছবড়দয় পড়ার 
ক্ষেতা অজ্শ ন েদর দেিদছ। পশ্শ্ে আবরিোর 
বগবন-র এে িন-োটা িসদত িাবড়র সােদনর 
োদি গাদছর নীদচ দখিা েরত েু’-িছদরর এবেলি, 
দেখাদন পদড় থােত িদনর আশ্রয়হারা িােুদড়র 
আধ-খাওয়া েি। িােুদড়র শরীদর থাো োরামিে 
ইদিািা ভাইরাদসর সং্েদণ োরা দগি প্রথদে 
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এবেলি, ্েশ তার পবরিার, রিাে, দশষপে্শন্ত 
লতনচট দেশ জুদড় েদয়ে হাজার দিাে। বিলভন্ন 
ভাইরাদসর অসসু্ েরার ক্ষেতা এিং এেজন 
োনুষ ে’জন োনুষদে সং্াবেত েরদত পাদরন 
(সং্েণ সচূে িা R0 নম্বর চেদয় িিা হয়) 
আিাো। ইনফু্দয়ঞ্ার R0 ১.৪, দোলভড-১৯ 
এর R0 ২-৩, হাদের R0 ১০-১২। এ সি নি 
উদূ্ত জীিাণদুের দথদে অচচদরই আর এেটা 
েহাোরী অবনিাে্শ ধদর বনদয় সদন্হভাজনদের 
এেটা তালিোও প্রস্তুত েদরবছদিন বিজ্ানীরা, 
োর শীদষ্শ বছি নানা প্রজালতর দেদহ িাস েরা 
ইনফু্দয়ঞ্া A িংশীয় দোনও ভাইরাস (ি্যাচটন 
‘ইনফু্এনবশয়া’ শব্দ দথদে, োর োদন প্রভাি। 
এ দক্ষদত্র েূবষত িাতাদসর প্রভাি)। দেিি 
রাইদিাবনউবলিে অ্যালসড (আর এন এ) সেববিত 
ভাইরাসচটর শরীদরর উপর তদি থাো েু’চট 
গ্াইদোদপ্রাচটন, ১৮চট সাি টাইদপর বহে্যাগ্ুচটবনন 
(H), এিং ১১চট সাি টাইদপর বনউর্যাবেবনদডজ় 
(N), বিলভন্নভাদি েুক্ত হদয় সতবর েদর H1N1, 
H2N1, H2N2, H3N3, H5N1 ইত্যাচে ১৩৮ 
ধরদনর ইনফু্দয়ঞ্া। A ভাইরাস আিার ্োগত 
বনদজদের বেউদটট েদর নত্ন নত্ন িংশধারা 
সতবর েদর (দজদনচটে বরিেট), েদি িসন্ত 
িা হাদের েদতা ইনফু্দয়ঞ্ার বিরুদদ্ধ শরীদর 
চচরস্ায়ী প্রলতদরাধ ি্যিস্া গদড় উিদত পাদর 
না। চটোও প্রলতিছর আিাো েদর বনদত হয়। 
প্রলতিছর অদচনা রূদপ হালজর হদয় স্াভাবিে 
িছরগুলিদতই ইনফু্দয়ঞ্া ২৬০০০০-৫০০০০০ 
েৃত্্য রটায়। েখনও এোচধে ধারা এেই সদগে 
দোনও দেহদোদষ হালজর হদয় বনদজদের 
লজনগুলি দেওয়া-দনওয়া এিং পনুবি্শন্যাস েদর 
নত্ন ভাইরাদসর সচৃষ্ েদর (দজদনচটে বশেট)। 
২০০৯-এ দেেন চারচট বিলভন্ন িংশগলতর ধারা 
বেদি— তাদের েদধ্য েুদটা এদসবছি শেূদরর 
শরীর দথদে— সতবর হি নত্ন ভাইরাস 
H1N1pdm/09, ো ১৯১৮-র H1N1 দথদে 
আিাো। ইনফু্দয়ঞ্া জাতীয় জ্দরর প্রথে 
উদলিখ বরিস্পিূ্শ ৪১২ সাদি, বরিদস। ১৬৫০ 
দথদে নচথিদ্ধ প্রায় সি সং্েদণর উৎপলত্ত 
চচন অথিা চচন-সীোন্তিতমী রাবশয়া (১৭২৯, 
১৮৮৯) দথদে। ১৯১৮-র স্প্যাবনশ ফু্-র উৎপলত্ত 
বনদয়ও এেটা প্রচার আদছ দে, প্রথে েহােুদদ্ধর 
সেয় দে-িক্ষাচধে চচনা েজুরদে োনাডা 
হদয় ইউদরাদপ বনদয় োওয়া হদয়বছি তাদের 
োত্রাপথ ধদরই দরাগটা ছবড়দয়বছি। ২০০৯-এ 
দসায়াইন ফু্-র উৎপলত্তস্ি দেত্সিদো হদিও 
এে চচন-দেরত ি্যিসায়ীই প্রথে আ্ান্ত, এ 
রেে সদন্হ আদছ। এিাদরর দরাগটার উৎপলত্ত 
চচদনর উহান শহদর। ভাইরাসচট SARS CoV-
2, এেট্ আিাো িংশ ও দগাদত্রর। ইদিেট্রন 
োইদ্াদস্াদপ েুেুদটর (ি্যাচটন েদরানা) েদতা 
দেখদত িদি নাে েদরানাভাইরাস। এটাও আর 
এন এ ভাইরাস, দরাগ িক্ষদণও বেি আদছ, 

তাই ‘ইনফু্দয়ঞ্া জাতীয় অসখু’-এর েদধ্যই 
পদড়। আিো, বিটা, গাো, দডিটা, েূিত এই 
চার ধরদনর েদরানা ভাইরাদসর েদধ্য আিো 
এিং বিটা োনুদষর িা স্তন্যপায়ী প্রাণীর শরীদর 
সং্েণ রটায়, োদের আিার ৭চট প্রজালত আদছ। 
তাদের েদধ্য ৪চট সাধারণ সচে্শ -োবশ রটায়, তদি 
৩চট িড় সং্েণ রচটদয়দছ। প্রথে ২০০২-৩-এ 
সাস্শ েদরানা ভাইরাস (SARS CoV) দথদে 
লসলভয়ার দরসবপদরটবর লসনদ্রিাে। উৎপলত্ত চচদনর 
সদুন্ শহর, আ্ান্ত ৮০৩৪, েৃত ৭৭৪, েৃত্্যর 
হার ৯.২%। সং্েণ প্রশেদন েদয়েটা ি্যাপার 
সাহাে্য েদরবছি, দেেন, সং্বেত ি্যলক্তদের 
দ্রুত হাসপাতাদি উপবস্ত হওয়া; অসসু্ হওয়ারও 
৫/৭ চেন পর দরাগীদের সং্ােে হওয়া, আর 
২০০১-এ ৯/১১ হােিার জন্য চাি ুঅলতবরক্ত 
বনরাপত্তা ি্যিস্া। বদ্তীয় োরামিে দরাগ োস্শ 
(MERS) িা বেডি ইস্ দরসবপদরটবর লসনদ্রিাে। 
উৎপলত্ত দসৌচে আরদির দজড্া শহদর, প্রােুভ্শ াি 
২০১২, ২০১৫, ২০১৮য়। দোট আ্ান্ত ২৪৯৪, 
েৃত ৮৫৪, েৃত্্যর হার ৩৭%। দরাগচট োরামিে, 
বেন্তু োনুষ দথদে োনুদষ সং্েদণর হার খুি েে 
িদি রদক্ষ পাওয়া বগদয়দছ। তৃতীয়চটই SARS 
CoV-2 দথদে জাত িত্শ োন অসখু, দোলভড-১৯। 
সাদস্শর বদ্তীয় সংস্রণ হদিও এচট অদনেটাই 
অজানা, এিং ফু্-র ত্িনায় োরামিে। আদগই 
লিদখবছ, ফু্-র R0 ১.৪, েদরানার R0 ২-৩, 
ফু্-র দরাগী ২/৩ চেদনর েদধ্যই অসসু্ হদয় পদড়, 
েদরানা দরাগীর সং্েদণর পদরও উপসগ্শ 
দেখা চেদত ১৪ চেন পে্শন্ত দিদগ োয়। উপসগ্শ 
দেখা দেিার ৪৮-৭২ রণ্া আদগ দথদে এেজন 
সং্বেত ি্যলক্ত ভাইরাস ছড়াদত পাদর, ো 
সাদস্শর এদেিাদরই উদ্া। ফু্-র েৃত্্যর হার ০.১ 
শতাংশ, দোলভড-১৯ এর ২-৩ শতাংশ, ফু্-র 
বেছ্ ওষুধ ও ভ্যােলসন আদছ, দোলভড-১৯-এর 
বেছ্ই দনই। অদনে রটনার সদন্তাষজনে ি্যাখ্যাও 
পাওয়া োদছে না। বিলভন্ন দেদশ েৃত্্যর বিলভন্ন হার 
দেেন। খাে্যাভ্যাস, জালতগত সিবশষ্্য, জনরনত্ব, 
নগরায়ণ, অথ্শননলতে অিস্া, স্াস্্য ি্যিস্া 
দোনওটাদেই আিাো েরা োদছে না এেোত্র 
পে্শটদের হার ছাড়া। 

 তদি গত এেদশা িছদর ইনফু্দয়ঞ্া জাতীয় 
অসখুগুলি িা চারচট িড় েহাোরীর (১৯১৮, 
১৯৫৭, ১৯৬৮, এিং ২০০৯) গলতপ্রেৃলত দথদে 
েদয়েচট বিষয় স্পষ্। ১) দরাগ সং্েদণর 
বিস্তাদরর গলত ও আয়তন পে্শটদনর উপর 
বনভ্শ রশীি; ২) প্রদত্যেটা েহাোরী উপেু্শপবর 
দেউদয়র আোদর এদসদছ, অদনে সেদয় পদরর 
দেউটাই ত্িনায় তীব্রতর; ৩) সং্েদণর আোর 
িাড়দিও েৃত্্যর হার ্েশ েদেদছ; ৪) তরুণদের 
েদধ্য আ্ান্ত িা েৃত্্যর হার েে, এ সাধারণ 
ধারণাটা সিদক্ষদত্র প্রদোজ্য নয়। স্প্যাবনশ ফু্ 
এিং দসায়াইন ফু্, েুদটাদতই তরুণদের সিি 
প্রলতরক্ষা ি্যিস্ার দতািা িদড় উদ্া বিপলত্ত 
হদয়দছ; ৫) এই প্রদত্যেচট েহাোরী হদয়দছ 
এেটা নদভি িা োনিদেদহর অদচনা ভাইরাস 
দথদে। ১৯১৮-এর স্প্যাবনশ ফু্, ভাইরাস টাইপ 
H1N1, েৃত ৫ দথদে ১০ দোচট; ১৯৫৭-
র এবশয়ান ফু্, ভাইরাস টাইপ H2N2, েৃত 
২০ িক্ষ; ১৯৬৮-র হংেং ফু্, ভাইরাস টাইপ 
H3N2, েৃত ১০ িক্ষ; ২০০৯ দসায়াইন ফু্, 
ভাইরাস টাইপ H1N1/09, েৃত ২ িক্ষাচধে। 
১৯৬৮-র H3N2 ভাইরাসচট ১৯৫৭-র H2N2 
ভাইরাসচটরই িেদি োওয়া রূপ িদি দেেন 
ইবেউদনািলজে্যালি এদেিাদর অদচনা বছি না 
দতেনই লভদয়তনাে দেরত সসন্যরা দ্রুত ছবড়দয় 
চেদয়বছি দসাজা আদেবরোয়, ইউদরাপ দপবরদয়। 
১৯১৮-র স্প্যাবনশ ফু্-র দপ্রলক্ষত অিশ্য সম্পণূ্শ 
আিাো। ফ্্যাডিারদসর েে্শ োক্ত দনাংরা গ্যাস-
ভলত্শ  পবরখাগুলিদত িক্ষ িক্ষ অদধৌত অস্াত 
গা দরঁষাদরঁবষ েদর থাো সসন্যেদির শরীদর 
ভাইরাসরা দপদয় বগদয়বছি িংশিৃবদ্ধ ও েৃগয়ার 
অিাধ দক্ষত্র। খিরটা েুদ্ধরত দেশরা দচদপ 
দগদিও োঁস েদর দেয় েুদদ্ধ দোগ না দেওয়া 
দস্পদনর সংিােোধ্যে, দে-োরদণ স্প্যাবনশ 
ফু্-র নােেরণ। স্প্যাবনশ ফু্-দত দেড় দোচট েৃত্্য 
ছাড়া ভারতীয় উপেহাদেদশ ১৯৫৭, ১৯৬৮, 
২০০৯-এর ফু্ েহাোরীর প্রভাি ত্িনায় অদনে 
েে, বিদশষ েদর আোদের িাংিায় দেখাদন শুধু 
১৯৫৭-দত চার শতাচধে েৃত্্য ভারদত (১০৩৪) 
সি্শাচধে। সংখ্যার বহসাদি ভারদত ২০০৯-এর 
দসায়াইন ফু্-র (১,৮৩,২০৭ পরীক্ষা, ৪৩২৮৩ 
দরাগা্ান্ত, ২৪২৭ েৃত) প্রভািই সিদচদয় দিবশ। 
েদন রাখদত হদি, েৃত্্যর দরাবষত সংখ্যা সাধারণত 
িাস্তি সংখ্যার দথদে অদনে েে। সিার পরীক্ষা 
হয় না। অদনদেরই িাবড়দত েৃত্্য হয়। সচিে 
চচত্রটা জানদত সিজ্াবনেরা েম্ম্পউটার েদডলিং 
এিং নানা ধরদনর অপ্রত্যক্ষ প্রোদণর উপর 
বনভ্শ র েদরন। ২০০৯-এ পরীক্ষায় প্রোচণত 
েৃদতর সংখ্যা ১৮৫০০, আসি সংখ্যা ২ িক্ষ। 

আর-এেটা ইনফু্দয়ঞ্া েহাোরী অিধাবরত 
এিং তা সম্ভিত োরামিে H5N1 টাইপ, 
এেনটা ধদর বনদয় ২০০৯-দত বিশ্ স্াস্্য সংস্ার 
সহদোবগতায় প্রদত্যেটা দেশই বিস্তাবরত 

৮৬। দেশ  ১৭ দে ২০২০

নত্ন শলক্ত আহরণ েদর েচে 
আগােী অদ্ািদর ১৯১৮-
র েদতা বদ্তীয় দেউ আদস, 
অপবরেলল্পতভাদি এখনই 
সি শলক্ত দশষ েদর দেিদি 
তখন েী হদি? ভ্যােলসদনর 
ি্যাপাদরও অদনে বেন্তু আদছ।



প্র ি ন্ধ

‘ইনফু্দয়ঞ্া েহাোরী প্রলতদরাধ পবরেল্পনা’ 
সতবর েদরবছি। োর চারচট উপাোন: ১) 
চচবেৎসা সম্পবে্শ ত ি্যিস্া দেেন আইলসলসইউ, 
দভত্টিদিটর ইত্যাচে; দ্রুত দরাগ বনণ্শায়ে 
পরীক্ষার সরঞ্াে ও ভ্যােলসন সতবর; এিং 
পে্শাপ্ত ভাইরাস-প্রলতদরাধী ওষুধ েজুত; ২) 
স্াস্্যেেমীদের ি্যলক্তগত প্রলতদরাধ দপাশাে ও 
অন্যান্য ি্যিস্া; ৩) সং্াবেত ি্যলক্তদের চচলহ্নত 
এিং অন্তরীণ েরা, োতায়াত, সোদিশ বনয়ন্ত্রণ 
ইত্যাচে প্রশাসবনে ি্যিস্া; ৪) ি্যাপেভাদি 
জনসাধারদণর েদধ্য হাত দধায়া, েুখ োো, 
স্পশ্শ এড়াদনা এ সি অভ্যাদসর প্রচিন। নানা 
সম্ভাি্য পবরবস্লত েল্পনা েদর প্রলতচট দেশ 
আিাো পবরেল্পনা সতবর েরি। ধনী দেশরা 
দজার চেি পবরোিাদো সতবর, ওষুধ ও সরঞ্াে 
েজুত এিং দ্রুত ভ্যােলসন আবিষ্াদরর উপর। 
আদেবরোর প্রোবশত নচথদত (২০১৭) এটা 
স্পষ্ দে, েধ্যে তীব্রতার সং্েদণ েদয়ে িক্ষ 
দিাে োরা োদি ধদর বনদয়ও তারা োনুষদে 
তািািন্ধ েরার বিপদক্ষ। ইংি্যাদডি প্রায় লতন 
িক্ষ েৃত্্যর সম্ভািনা আদছ ধদরও ন্যাশনাি 
দহিথ সালভ্শ দসর প্রোবশত নীলত-নচথদত োজ 
েে্শ চালিদয় োিার (বিজদনস অ্যাজ় ইউজুয়াি) 
েথাই িিা হদয়দছ। বিশ্ স্াস্্য সংস্াও তাঁদের 
দশষ (২৯ দেব্রুয়াবর) পরােশ্শ িা বনদে্শ শনাোয় 
িদিবছি, ‘বিশ্ স্াস্্য সংস্া এখনও দোলভড 
আ্ান্ত দেশগুলিদে আন্তজ্শ ালতে ভ্রেণ ও ি্যিসা 
বনবষদ্ধ ও বনয়ন্ত্রণ না েরার পরােশ্শই দেদি।’ 
অনুোন েবর এ রেে বিশ্-িন্ ধ্  দিাধ েবর 
োরও পবরেল্পনাদতই বছি না, োরণ দথদে থাো 
পচৃথিীদত না দখদত দপদয় িা অন্য সি অসদুখর 
বিনা চচবেৎসায় দোট েৃদতর সংখ্যা েহাোরীদত 
েৃদতর সংখ্যার দচদয় দিবশও হদত পাদর। ত্িনায় 
দিবশ োে্য বছি সং্বেত ি্যলক্তদে দ্রুত চচলহ্নত 
েরা, সংস্পদশ্শ আসা সিাইদে অন্তরীণ েরা, ও 
সং্বেত জায়গাচটদে দরর-িত্ন্ রাখা। অিস্াটা 
পািদট চেি চচদনর এেটা দগাটা প্রদেশদে 
রর-িত্ন্ েদর সং্েণ বনয়ন্ত্রদণর েৃষ্ান্ত ও 
এই উপিবধি দে, এটা এেটা এতািৎ অজানা 
ভাইরাস, োর উদমেষোি এিং R0 আিাো, 
পরীক্ষাপদ্ধলত এিং প্রলতদষধে আবিষ্াদর সেয় 
িাগদি। এই সেদয়র েদধ্য স্াস্্য ি্যিস্াটাই দভদে 
পড়দত পাদর। উদলিখদোগ্য ি্যলত্ে সইুদডন, 
জাপাদনর েদতা দেশ, বনদজদের স্াস্্য ি্যিস্া 
এিং স্াভাবিে জালতগত শঙৃ্খিায় তারা ভরসা 
রাখদত দপদরবছি। রাষ্ট্রনায়েদের ি্যলক্তত্ব িা 
পিূ্শ-অলভজ্তা অনুসাদর দেদশ দেদশ েীভাদি 
নীলতগুদিা আিাো রং বনি তা বনবিড়ভাদি 
িক্ষণীয়। বশলক্ষত বিজ্ানী জাে্শাবনর োরদেদির 
এদেিাদরই উদ্া পদথ হাঁটদছন পিূ্শতন সােবরে 
আচধোবরে ব্রালজদির দিাসনুারু। দশষ পে্শন্ত 
দোন দেদশর েী হাি হদি তা িুিদত আরও 
বেছ্চেন সেয় িাগদি। ২০০৯-এর দসায়াইন 

ফু্-র অলভজ্তাই ভারতীয় ইনফু্দয়ঞ্া েহাোরীর 
প্রলতদরাধ পবরেল্পনার (পদুন লে্যান) লভলত্ত। গত 
েদয়ে িছদর তার নত্ন েী পে্শাদিাচনা হদয়দছ 
দস সম্বদন্ধ বিস্তাবরত েলিি িা বনদে্শ শনাো অন্য 
দেদশর েদতা জনসাধারদণর জ্াতদি্য সহজিভ্য 
নয়। েী হদত চদিদছ তার িৃত্তান্ত িা সরোদরর 
ভািনা-চচন্তা জাবনদয় জনগদণর আস্া অজ্শ ন 
েরা, ধাদপ ধাদপ পবরেল্পনাোবেে োজ েরা, 
এিং বিেল্প ি্যিস্া চাি ুরাখা রাদ্ষ্ট্রর েত্শ ি্য। 
ভারদত এর আদগ সি সেদয়ই প্রদোপ দিদড়দছ 
অদ্াির োদস, বদ্তীয় দেউদয়র সেয়। এিার 
েী হদি তা দিািা োদি েদরানাভাইরাস েলক্ষণ 
দগািাধ্শ ভ্রেণ দসদর নত্ন শলক্ত বনদয় অথিা 
শলক্ত হাবরদয় েী ভাদি বেদর আসদি তা দেখার 
পর। নত্ন শলক্ত আহরণ েদর েচে আগােী 
অদ্ািদর ১৯১৮-র েদতা আিার বদ্তীয় দেউ 
আদস, অপবরেলল্পতভাদি এখনই সি শলক্ত 
দশষ েদর দেিদি তখন েী হদি? ভ্যােলসদনর 
ি্যাপাদরও অদনেগুদিা বেন্তু আদছ। চিে সেদয় 
আসদি দতা! সাস্শ িা োস্শ, অন্য েুই েদরানার 
প্রলতদষধে বেন্তু সেদয় আদসবন। ভারত এর 
েতটা ভাগ পাদি? িাজার দথদে দেনার 
ি্যাপাদর পশ্শ্ো দেশগুলি আদগই িরাত চেদয় 
দরদখদছ। ভারত েচেও ভ্যােলসন বনদয় গদিষণার 
জন্য গচিত আন্তজ্শ ালতে সংস্ার (CEPI: 
Coalition for Epidemic Preparedeness 
Innovation) প্রলতষ্াতা-সেস্য, বেন্তু আবিষৃ্ত 
ভ্যােলসদনর স্ত্বাচধোর ও তার িণ্দনর 
বনয়েোনুন খুিই জচটি। দগাষ্ী প্রলতদরাধ-ক্ষেতা 
সতবর েরদত েদরানার সং্েণ সচূে (R0 ২-৩) 
অনুোয়ী প্রায় ৭০ শতাংশ োনুষদে ভ্যােলসন 
চেদত হদি, দেটা সহজ োজ নয়। িসন্ত, দপালিও 
ইত্যাচে ভ্যােলসন চেদয় বনেূ্শি েরা সম্ভি, োরণ 

এর ভাইরাসগুদিা োনুষ ছাড়া অন্য দোনও 
প্রাণীর দেদহ থােদত পাদর না। ইনফু্দয়ঞ্া িা 
েদরানাভাইরাদসর দক্ষদত্র চিে উদ্া। অন্য 
প্রজালতর েদধ্যই এদের িািনপািন এিং 
্োগত দচহারা পািদট োনিদেদহ সং্েণ। 
বনয়বেত ভ্যােলসন দনওয়াটাও আোদের জাতীয় 
চবরদত্রর েদধ্য পদড় না। দেখাদন দসায়াইন ফু্ 
বনদয় সিদচদয় দিবশ োজ হদয়দছ, দসই পদুনর 
স্াস্্যেেমীরাই দসায়াইন ফু্-র ভ্যােলসন দননবন। 

েী হদি? দেেন হদি েদরানা-উত্তর 
পচৃথিী? দেবর দশলির দিখা েহাোরীদত বিনষ্ 
পচৃথিীদত ‘ে্য িাস্ ে্যান’-এর গল্প, ‘র্যাটস, 
িাইস অ্যাডি বহল্রি’ (১৯৩৫) িইদত টাইোদসর 
চটো আবিষ্ারে হাসে লজসোদরর (Hans 
Zinsser) সতে্শ িাণী, ‘েতই এবগদয় োে 
সভ্যতা, ি্যােদটবরয়া, দপ্রাদটাদজায়া, চটে, িাইস, 
ভাইরাস, অগুনলত সং্ােে জীিাণ ুএিং তাদের 
িাহে দপাোোেড়রা দে-দোনও অসতে্শ  েুহূদত্শ  
আোদের উপর িাবেদয় পড়ার জন্য অদপক্ষা 
েরদছ’। তারই প্রলতধ্বন োেু্যর ‘ে্য দলেগ’-এ, 
‘দলেগ ি্যালসিাস েখনও েদর না, িবুেদয় থাদে 
সদুোদগর অদপক্ষায়’, এই ভদয় বে পািদট োদি 
পচৃথিী? হয় দতা, হয় দতা না। জুতা আবিষ্াদরর 
েদতা পচৃথিীটাদে োোর িেদি আেরা বনদজদের 
হয়দতা োেদত বশখি। ত্বরাববিত হদি পিনপািন 
ি্যিসা িাজারহাট েূর-চচবেৎসা, ো আদগই শুরু 
হদয়দছ, তার প্রেুলক্তর উন্নলত ও উদ্ািন। েচেও 
এেটা েুে্শ ান্ত ি্যাপার বেন্তু ইলতেদধ্য রদট দগদছ। 
এই প্রথে েত্ন্র-েসলজে-চাচ্শ  অত্যািশ্যেীয় 
পবরদষিার েদধ্য পদড় না িদি বিশ্-জুদড় 
তািািন্ধ হদয়দছ। সংগচিত প্রালতষ্াবনে ধে্শ 
ছ্চটদত। সচৃষ্েত্শ া িনাে ডারউইদনর িড়াইদত 
‘অ্যাডভানদটজ ডারউইন’?

 দেশ  ১৭ দে ২০২০ । ৮৭

গেটি ইমেমে
স

োতাসবকও রেশ্াস খনই। স্প্ারনশ ফু্ প্রততবরাবের আবয়াজন। ১৯১৯


