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ইকবাল মাসুদ: কররোনোভোইরোস স্বোযেখোরত খরচ বোিরনো ছোিো আর উপোে ডনই। ডিরির
স্বোযে পড়রকোঠোরমো ডকমন হওেো িরকোর, কররোনো-সঙ্কি তো ড়নরে ভোবনোড়চন্তই বিরল
ড়িরেরছ। অনেড়িরক কররোনো-সঙ্কি ও লকেোউরনর ফরল সরকোররর আে কমরছ। কররোনো ডে
ভোরব জীবরনর অংি হরে উঠরছ, তোরত জনস্বোযে ও ডিরির অর্নীড়তর
থ
সঙ্কি ডিখো ডিরব তো
অরনরক মরন কররন।

বোংলোরিরি কররোনোভোইরোরসর প্রর্ম সংক্রময সনোক্ত হরেরছ গত ৮ই মোচথ ২০২০ এর মোত্র
অল্প ড়কছুড়িরনর মরযেই বোংলোরিরির কররোনোভোইরোস সংক্রমরয পড়রড়যড়ত ডবি দ্রত বিলোরত
শুরু করররছ। কররোনোভোইরোস সৃষ্ট ডরোগ ডকোড়ভে ১৯ মোনরের শ্বোসতন্ত্ররক আক্রোন্ত করর ও
একিো পেোরে
থ শ্বোসতন্ত্ররক অকোেকর
থ করর ডিে। এজনে ড়বজ্ঞোনীরো বলরছন, শ্বোসতন্ত্ররক
রক্ষোর সতকথতো অবলম্বন করর সবোই এই ভোইরোসটির সংক্রময ও ড়বস্তোররর ঝুঁ ড়ক কড়মরে
আনরত পোরর। শ্বোসতরন্ত্রর অনেোনে অসযতোর মরতো এই ভোইরোরসর ডক্ষরত্রও সড়িথ, কোড়ি, গলো
বের্ো এবং জ্বরসহ অনেোনে লক্ষয ডিখো ড়িরত পোরর।
ড়চড়কৎসো ড়বজ্ঞোনীরো বলরছন, ড়কছু ড়কছু মোনরের জনে এই ভোইরোরসর সংক্রময মোরোত্মক
হরত পোরর। এর ফরল ড়নউরমোড়নেো, শ্বোসকষ্ট এবং অগোন
থ ড়বপেরের
থ
মরতো ঘিনোও ঘিরত
পোরর। ডেসব বেক্তক্তর ডকো-মড়বড়েটি
থ
অর্োৎ
থ অনে ডকোনও অসখ ররেরছ, ডসসকল বেক্তক্তর
কররোনোভোইরোস সংক্রময ডবিী হরত পোরর। এবং এসব বেক্তক্তরো আক্রোন্ত হরল তোুঁর মৃতুের
সম্ভোবনো অরনক ডবড়ি।
কররোনোভোইরোস সৃষ্ট ডরোগ ডকোভীে ১৯ প্রড়তররোযী বেবযোর অনেতম অঙ্গ হল শ্বোসতন্ত্র।
আমোরির িরীররর ফসফস শ্বোরসর সরঙ্গ ডে সব িূড়েত পিোর্ িরীরর
থ
প্ররবি করর তোরির
িরীর বোইরর ডবর করর ড়িরে ফসফসরক সচল রোখোর ডচষ্টো করর। এর ফলশ্রুড়তরত আমোরির
িরীর সয র্োরক। তোই স্বোভোড়বক ভোরব ফসফরসর কমক্ষমতো
থ
করম ডগরল ফসফরসর কোরজ
বেোঘোত ঘরি। আর কররোনোভোইরোরসর প্রযোন লক্ষেই হল ফসফস বো শ্বোসতন্ত্ররক অকোেকর
থ
করর ডিেো। কোরজই ডে ডকোন মূরলে প্ররতেক বেক্তক্তর এই কররোনোকোরল লক্ষে হওেো উড়চত
শ্বোসতন্ত্ররক সয রোখো।
ফসফসরক সয রোখোর ড়বেরে তোমোকজোতদ্ররবের বেবহোর ছোিোর একিো বি ভূ ড়মকো আরছ।
ড়বরিে করর েোরো যূমপোন কররত কররত ফসফস এমড়নই িূবলথ হরে ড়গরেরছ বো হোুঁপোড়নড়সওড়পড়ে জোতীে শ্বোরসর অসখ আরছ, তোুঁরির ডক্ষরত্র এই সমে ফসফরসর েরতœর কর্ো
মোর্োে ডররখ যূমপোন তেগ কররত হরব।
‘িে ড়নউ ইংলেোন্ড জোনোল
থ অব ডমড়েড়সন’-এ প্রকোড়িত সমীক্ষোে ডিখো েোে, অযূমপোেীরির
তু লনোে প্রোে ড়তন গুয সংখেক যূমপোেী জটিল অবযোে ক্তক্রটিকোল ডকেোর ইউড়নরি ভড়তথ
হরেরছন। তোরির কৃক্তত্রমভোরব শ্বোস-প্রশ্বোস চোলোরত হরেরছ। এরপরও তোরির ডবড়িরভোগই
মোরো ড়গরেরছন।
এছোিো ড়িটিি ডমড়েরকল জোনোরলর
থ
(ড়বএমরজ) এক গরবেযো বলরছ, ড়িরন একটি ড়সগোররি
ডখরলও হৃিররোরগর ঝুঁ ড়ক ৫০ িতোংি ডবরি েোে। ডরোক বো মক্তস্তরস্ক ক্ষররযর ঝুঁ ড়কও বোরি ৩০

িতোংি। নোরীরির ডক্ষরত্র এই ঝুঁ ড়ক আররো ডবড়ি, ৫৭ িতোংরির মত। ডকোভীে ১৯ কোররয
ড়কছু ডিরি অড়তড়রক্ত যূমপোেীরির মরযে যূমপোরনর মোত্রো কমোরনোর একটি প্রবযতো ডিখো
েোরে, তোরো মরন কররছন এরত তোরির ঝুঁ ড়ক কমরছ। ড়কন্তু ড়বরিেজ্ঞরো যূমপোন কমোরনো নে
যূমপোন একবোরর ডছরি ডিেোর পরোমি ড়িরেন।
থ
ড়চড়কৎসো ড়বজ্ঞোনীরির সোরর্ ড়বশ্বস্বোযে সংযোও সর ড়মড়লরে বলরছ, েোরো যূমপোন কররন তোরির
ডকোড়ভে ১৯ সংক্রমরযর ঝুঁ ড়ক ডবড়ি হবোর সম্ভোবনো আরছ। এবং তোরো আররো বরলরছ যূমপোন
করোর সমে হোরতর আঙুলগুরলো ডঠোুঁরির সংস্পরি আরস
থ
এবং এর ফরল হোরত বো ড়সগোরররির
গোরে ডলরগ র্োকো ভোইরোস মরখ চরল েোবোর সম্ভোবনো ডবিী র্োরক। এভোরব ড়বরশ্বর ড়বড়ভন্ন সংযো
কররোনোকোরলর প্রর্ম ডর্রকই যূমপোেীরির সতকথ করর চরলরছ।
ড়বরিেজ্ঞরির মরত, কররোনো প্রভোব অরনকিোই ড়নভথর করর সংড়িষ্ট বেক্তক্তর ডরোগ প্রড়তররোয
ক্ষমতোর উপর। সবরচরে ডবড়ি আক্রোরন্তর আিঙ্কো র্োরক প্রবীয এবং অনেনে অসরখর
ড়চড়কৎসো চলরছ এমন বেক্তক্তরির। কোরয, এরির ডরোগপ্রড়তররোয ক্ষমতো তু লনোে িবলথ হে।
তরব তরুযরির কররোনো-আক্রোরন্তর সম্ভোবনোও খোড়রজ করর ডিওেো েোে নো। যূমপোন ডরোগ
প্রড়তররোয ক্ষমতো কড়মরে ডিে, তোই ডরোগপ্রড়তররোয ক্ষমতো বৃক্তি জরুড়র। এজনে তোমোক ডসবন
ও যূমপোন কররোনো ডকন, অনে অসখও হরত পোরর।
এখন আমরো েড়ি ডিড়খ, বোংলোরিরি তোমোক বেবহোর জড়নত সমসে কতিকু বো এর ক্ষড়তর
পড়রমোন ড়ক তোহরল ডিখব Global Adult Tobacco Survey ২০১৭ ড়হসোব মরত বোংলোরিরি
বতথমোরন ৩৫.৩ িতোংি অর্োৎ
থ ৩ ডকোটি ৭৮ লক্ষ প্রোপ্তবেস্ক (১৫ বছর এবং তিূর্ধ্)থ মোনে
তোমোক ডসবন করর। নোরীরির মরযে এই হোর ২৫.২ িতোংি এবং পরুেরির মরযে ৪৬
িতোংি। ডিরি ডযোুঁেোড়বহীন তোমোক বো গুল, জিথো, সোিোপোতো ইতেোড়ি বেবহোর করর র্োরক নোরী
২৪.৮% এবং পরুে ১৬.২% েো ডমোরির ড়হরসরব ২০.৬ িতোংি এবং যূমপোেী ১৮ িতোংি এর
মরযে পরুে ৩৬.২%, নোরী ০.৮%।
ঐ পড়রসংখেন মরত ড়বরশ্বর তোমোক বেবহোরকোরী িিটি ডিরির মরযে বোংলোরিি এখরনো
অনেতম। তোমোরকর বেবহোর ও অনেোনে কোররয বোংলোরিরি অসংক্রোমক ডরোরগর প্ররকোপও
ড়িন ড়িন ডবরি চরলরছ। ড়বশ্ব স্বোযে সংযোর মরত হৃিররোরগ কোররয মৃতুের ৩০ িতোংরির,
কেোন্সোরর মৃতুের ৩৮ িতোংরির, ফসফরস েক্ষোর কোররয মৃতুের ৩৫ িতোংরির এবং অনেোনে
শ্বোসতন্ত্রজড়নত ডরোরগ মৃতুের ২০ িতোংরির জনে যূমপোন িোেী।
অনেরক্ষরত্র তোমোকজোত দ্রবে বেবহোররর কোররয ড়চড়কৎসো বেোে বহুগুরয ডবরি ডগরছ েো
ডিরির স্বোযে বেবযোে ড়বিোল ডবোঝো। এছোিো সোমোক্তজক ও অর্ননড়তক
থ
ভোরবও ডিি বেপক

ভোরব ক্ষড়তগ্রয। ইনড়িটিউি ফর ডহলর্ মেোটিক্স এন্ড ইভোলরেিন (আইএইচএমই) ২০১৩
গরবেনো অনসোরর, তোমোক বেবহোরজড়নত ডরোরগ ডিরি প্রড়তবছর প্রোে ১ লক্ষ ৬১ হোজোর
মোনে অকোলমৃতুে বরয করর। তোমোকখোত ডর্রক সরকোর ডে পড়রমোয রোজস্ব পোে তোমোক
বেবহোররর কোররয অসয ডরোগীর ড়চড়কৎসোে সরকোররক স্বোযেখোরত তোর ড়িগুয বেে কররত
হে। এভোরব প্রড়তবছর হোজোর হোজোর ডকোটি িোকো ক্ষড়তর সম্মখীন হরে ডিি।
ডিরি তোমোরকর এই ভেোবহতো প্রড়তররোরয ২০০৫ সোরল তোমোক ড়নেন্ত্রয আইন পোস হে এবং
২০১৩ সোরল আইনটি সংরিোযন করর আরও েরগোপরেোগী করো হে। এরই যোরোবোড়হকতোে
২০১৫ সোরল তোমোক ড়নেন্ত্রয আইরনর ড়বড়যমোলো পোস করো হরেরছ। এরতো ড়কছুর পররও
তোমোক ডকোম্পোড়নর ডকৌিরলর কোরছ তোমোক ড়নেন্ত্রয আইন ও নীড়তমোলোসহ সবড়কছুর
বোস্তবোেন ড়পড়ছরে পিরছ। আর এই কররোনোকোরল তোমোক ডকোম্পোড়নর অপ্রড়তররোযে
বোড়নক্তজেক ডকৌিল যূমপোেী বো তোমোকরসবীরির কররোনো আক্রোরন্তর ঝড়ক অরনকগুয বোড়িরে
ড়িরেরছ। আর এড়বেরে ড়বরিেজ্ঞরির মরযে মরতর ডকোন অড়মল ডনই। কররোনো ভোইরোস
ডেরহতু শ্বোসতন্ত্র বো ডরসড়পররিড়র ড়সরিমরক সরোসড়র আক্রময করর, তোই যূমপোেীরির ঝুঁ ড়ক
এরক্ষরত্র ডবড়িই।
এরই মরযে ডিরি ডগোষ্ঠী সংক্রময ডিখো ড়গরেরছ এবং কররোনোভোইরোস ডিরির সকল ডজলোে
ছড়িরে পরিরছ। তোই সরকোররর আরও সতকথ র্োকো উড়চত। এই মহোমোড়রকোলীন সমরে
তোমোকজোতদ্রবে ড়বপযন ও ড়বক্রে অবেোহত র্োকরল স্বোযেরসবো বেবযোর ওপর মোরোত্মকভোরব
বোিড়ত চোপ সৃটষ্ট কররব। এরত কররোনোভোইরোস সংকি আরও ঘনীভূ ত হরত পোরর। এই
পড়রড়যড়তরত মহোমোড়র চলোকোলীন জনস্বোযে সরক্ষো ড়নক্তিত কররত ড়সগোররি, ড়বড়ি, জিথো,
গুলসহ সকল তোমোকজোতদ্রবে ড়বপযন ও ড়বক্রে ড়নড়েি করোর জনে পিরক্ষপ গ্রহয কররত
সরকোররক অনররোয জোড়নরেরছ তোমোক ড়বররোযী সংগঠন গুরলো।
তোমোক ডকোম্পোড়নর প্রচোরযো ও কররোনো আবরহ যূমপোন ড়নরে অরনক ভ্রোন্ত যোরযো ডসোিেোল
ড়মড়েেোেসহ অনেোনে ড়মড়েেোে ঘরপোক খোরে। যূমপোন ড়নরে ডসইসব ভুল যোরযো আমল
ড়িরেন নো ড়বরিেজ্ঞরো। পড়রড়মত যূমপোন নে, যূমপোন তেোরগর পরোমিইথ ড়িরেন
পোলমরনোলক্তজিরো। যূমপোন তেোগকররল যীরর যীরর শ্বোসতন্ত্র বো ডরসড়পররিড়র কোেক্ষমতোর
থ
উন্নেন ঘিরব এবং কররোনোভোইরোস প্রড়তররোয করো সহজ হরব।
মোননীে প্রযোনমন্ত্রী সবোর সক্তম্মড়লত প্ররচষ্টোে ২০৪০ সোরলর মরযে বোংলোরিিরক তোমোকমক্ত
করো হরব বরল অঙ্গীকোর করররছন। ড়তড়ন আইরনর সফল ডপরত জনসরচতনতো বৃক্তি করো

জরুরী বরলও ড়বড়ভন্ন সমে বরলরছন। তোই সোড়বক
থ অবযো ড়বরবচনোে তোমোক জড়নত ক্ষেক্ষড়ত
ও মৃতুের হোর কমোরনোর জনে ডে ডকৌিল ড়নযোরয
থ করো হরেরছ তো বোস্তবোেন করো জরুরী।
এরক্ষরত্র আমরো সোযোরয ভোরব েো ডিড়খ তোহরলো তোমোক ডকোম্পোড়নগুরলো অরনক সমে
নীড়তড়নযোরকরির
থ
আনকলে ডপরে আসরছ। েো সস্পষ্ট ভোরব আইন বোস্তবোেরন িবলতোরক
থ
প্রকি করর তু লরছ। একড়িরক তোমোক ডকোম্পোড়নর ডবপররোেো মরনোভোব, তোমোকপরযের
সহজলভেতো, নোরী ও িড়রদ্র জনরগোটষ্ঠর জনে ড়বরিে কমরকৌিল
থ
নো র্োকো এবং তোমোক
ড়নেন্ত্রয জোতীে নীড়ত প্রযেন নো করো ইতেোড়ি ড়বেে গুরলো তোমোরকর কোেকর
থ ড়নেন্ত্রযরক
বেোহত করররছ।
বতথমোরন মহোমোড়রকোলীন সমরেও তোমোক ডকোম্পোড়নগুরলো নোনো ডকৌিরল ক্ষড়তকর তোমোরকর
বেবসো স¤প্রসোররযর প্ররচষ্টো চোড়লরে েোরে। লকেোউরনর মত অবযোে ডেখোরন সমস্তু অড়ফস
আিলত, কল-কোরখোনো বন্ধ, অর্নীড়তর
থ
চোকো অচল ডস অবযোরতও তোমোক ডকোম্পোড়নগুরলো
তোরির উৎপোিন ও ড়বপযন অবেহত ডররখরছ এবং তোরির এই আনকলে প্রিোন করররছ ড়কছু
সংখেক নীড়তড়নযোরক।
থ
েো সরকোররর জনস্বোযে নীড়তর ড়বপড়ররত অবযোন এবং জনস্বোযে
সরক্ষোে অন্তরোে। তোমোক ডকোম্পোড়নগুরলো কররোনো প্রোিভথোরবর সমেকোরল ড়বরিে অনমড়ত
সংগ্রহ করর উৎপোিন চোল ডররখরছ এবং ড়নরজরির কমচোরী
থ
এবং তোমোক শ্রড়মকরির
মোরোত্মক ঝুঁ ড়কর মরযে ডফরলরছ। কররোনোকোলীন সতকথতোর কর্ো ড়চন্তো করর ইরতোমরযে ভোরত,
িড়ক্ষয আড়িকো এবং বতরসোেোনো তোমোকজোতদ্রবে ড়বক্ররের ওপর সোমড়েক ড়নরেযোজ্ঞো
আররোপ করররছ।
এমতোবযোে, জনস্বোযে, পড়ররবি ও অর্নীড়তর
থ
উপর তোমোরকর ডনড়তবোচক প্রভোরবর কর্ো
ড়বরবচনো করর ড়বিেমোন আইরনর সটঠক বোস্তবোেন এবং সকল পেোরে
থ তোমোক ডকোম্পোড়নর
হস্তরক্ষরপ বরন্ধ কোেকর
থ বেবযো গ্রহয প্ররেোজন। ড়বশ্ব ডনতোরো এই মহুরতথ অর্নীড়তর
থ
ডচরে
মোনরের জীবন অরনক গুরুত্বপূয ড়বরবচনোে
থ
পৃড়র্বীর বহু ডিি এখন পেন্ত
থ জনস্বোযেরক
ডবড়ি গুরুত্ব¡ ড়িরে। অর্নীড়তর
থ
ড়বরবচনোে েোই ডহোক, এ মহূরতথ স্বোযে ঝুঁ ড়করক অগ্রোহে করো
েোরব নো। তোই মহোমোড়রর এই পড়রড়যড়তরত তোমোক ডকোম্পোড়নগুরলো উৎপোিন ও ড়বপযন বরন্ধ
সরকোররর িৃষ্টোন্তমূলক পিরক্ষপ গ্রহয জরুরী।
ললখক:
পড়রচোলক, স্বোযে ডসক্টর
ঢোকো আহ্ছোড়নেো ড়মিন।
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