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কররানাভাইরাস স্বাস্থ্যখারে খরচ িাড়রনা ছাড়া আর উপায় মনই। মেরশর স্বাস্থ্য পবরকাঠারো 

মকেন হওয়া েরকার, কররানা-সঙ্কট ো বনরয় ভািনাবচন্তই িেরল বেরয়রছ। অনযবেরক 

কররানা-সঙ্কট ও লকডাউরনর ফরল সরকাররর আয় কেরছ। কররানা মেভারি জীিরনর অংশ 

হরয় উঠরছ, োরে জনস্বাস্থ্য ও মেরশর অর্ থনীবের সঙ্কট মেখা মেরি ো অরনরক েরন কররন। 

িাংলারেরশ কররানাভাইরারসর প্রর্ে সংক্রেণ সনাক্ত হরয়রছ গে ৮ই োচথ ২০২০-এর োত্র 

অল্প বকছুবেরনর েরযযই িাংলারেরশর কররানাভাইরাস সংক্রেরণ পবরবস্থ্বে মিশ দ্রেু িেলারে 

শুরু করররছ। কররানাভাইরাস সৃষ্ট মরাগ মকাবভড ১৯ োনুরের শ্বাসেন্ত্ররক আক্রান্ত করর ও 

একটা পে থারয় শ্বাসেন্ত্ররক অকাে থকর করর মেয়। এজনয বিজ্ঞানীরা িলরছন শ্বাসেন্ত্ররক 

রক্ষার সেকথো অিলম্বন করর সিাই এই ভাইরাসটটর সংক্রেণ ও বিস্তাররর ঝুুঁ বক কবেরয় 

আনরে পারর। 

শ্বাসেরন্ত্রর অনযানয অসুস্থ্োর েরো এই ভাইরারসর মক্ষরত্রও সবেথ, কাবশ, গলা িযর্া এিং 

জ্বরসহ অনযানয লক্ষণ মেখা বেরে পারর। বচবকৎসা বিজ্ঞানীরা িলরছন বকছু বকছু োনুরের 

জনয এই ভাইরারসর সংক্রেণ োরাত্মক হরে পারর। এর ফরল বনউরোবনয়া, শ্বাসকষ্ট এিং 

অগ থান বিপে থরয়র েরো ঘটনাও ঘটরে পারর। মেসি িযক্তক্তর মকা-েবি থবডটট অর্ থাৎ অনয মকানও 

অসুখ ররয়রছ, মসসকল িযক্তক্তর কররানাভাইরাস সংক্রেণ মিবশ হরে পারর। এিং এসি 

িযক্তক্তরা আক্রান্ত হরল োুঁর েৃেুযর সম্ভািনা অরনক মিবশ। 

কররানাভাইরাস সৃষ্ট মরাগ মকাবভড-১৯ প্রবেররাযী িযিস্থ্ার অনযেে অঙ্গ হল শ্বাসেন্ত্র। 

আোরের শরীররর ফুসফুস শ্বারসর সরঙ্গ মেসি েবূেে পোর্ থ শরীরর প্ররিশ করর োরের শরীর 

িাইরর মির করর বেরয় ফুসফুসরক সচল রাখার মচষ্টা করর। এর ফলশ্রুবেরে আোরের শরীর 

সুস্থ্ র্ারক। োই স্বাভাবিকভারি ফুসফুরসর কে থক্ষেো করে মগরল ফুসফুরসর কারজ িযাঘাে 
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ঘরট। আর কররানাভাইরারসর প্রযান লক্ষযই হরলা ফুসফুস িা শ্বাসেন্ত্ররক অকাে থকর করর 

মেয়া। কারজই মেরকান েূরলয প্ররেযক িযক্তক্তর এই কররানাকারল লক্ষয হওয়া উবচে 

শ্বাসেন্ত্ররক সুস্থ্ রাখা। 

ফুসফুসরক সুস্থ্ রাখার বিেরয় োোকজােদ্ররিযর িযিহার ছাড়ার একটা িড় ভূবেকা আরছ। 

বিরশে করর োরা যূেপান কররে কররে ফুসফুস এেবনই েিূ থল হরয় বগরয়রছ িা হা ুঁপাবন-

বসওবপবড জােীয় শ্বারসর অসুখ আরছ, োুঁরের মক্ষরত্র এই সেয় ফুসফুরসর েরেœর কর্া 

োর্ায় মররখ যূেপান েযগ কররে হরি। ‘েয বনউ ইংলযান্ড জান থাল অি মেবডবসন’-এ প্রকাবশে 

সেীক্ষায় মেখা োয়, অযূেপায়ীরের েুলনায় প্রায় বেনগুণ সংখযক যেূপায়ী জটটল অিস্থ্ায় 

ক্তক্রটটকাল মকয়ার ইউবনরট ভবেথ হরয়রছন। োরের কৃক্তত্রেভারি শ্বাস-প্রশ্বাস চালারে হরয়রছ। 

এরপরও োরের মিবশরভাগই োরা বগরয়রছন। এছাড়া বিটটশ মেবডরকল জান থারলর (বিএেরজ) 

এক গরিেণা িলরছ, বেরন একটট বসগাররট মখরলও হৃেররারগর ঝুুঁ বক ৫০ শোংশ মিরড় োয়। 

মরাক িা েক্তস্তরে ক্ষররণর ঝুুঁ বকও িারড় ৩০ শোংশ। নারীরের মক্ষরত্র এই ঝুুঁ বক আররা মিবশ, 

৫৭ শোংরশর েে। মকাভীড ১৯ কাররন বকছু মেরশ অবেবরক্ত যূেপায়ীরের েরযয যূেপারনর 

োত্রা কোরনার একটট প্রিণো মেখা োরে, োরা েরন কররছন এরে োরের ঝুুঁ বক কেরছ। 

বকন্তু বিরশেজ্ঞরা যূেপান কোরনা নয় যূেপান একিারর মছরড় মেয়ার পরােশ থ বেরেন। 

বচবকৎসা বিজ্ঞানীরের সারর্ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থ্াও সুর বেবলরয় িলরছ, োরা যূেপান কররন োরের 

মকাবভড-১৯ সংক্রেরণর ঝুুঁ বক মিবশ হিার সম্ভািনা আরছ। এিং োরা আররা িরলরছ যূেপান 

করার সেয় হারের আঙুলগুরলা মঠা ুঁরটর সংেরশ থ আরস এিং এর ফরল হারে িা বসগারররটর 

গারয় মলরগ র্াকা ভাইরাস েুরখ চরল োিার সম্ভািনা মিবশ র্ারক। এভারি বিরশ্বর বিবভন্ন সংস্থ্া 

কররানাকারলর প্রর্ে মর্রকই যূেপায়ীরের সেকথ করর চরলরছ। 

বিরশেজ্ঞরের েরে, কররানা প্রভাি অরনকটাই বনভথর করর সংবিষ্ট িযক্তক্তর মরাগ প্রবেররায 

ক্ষেোর ওপর। সিরচরয় মিবশ আক্রারন্তর আশঙ্কা র্ারক প্রিীণ এিং অনযনয অসুরখর 

বচবকৎসা চলরছ এেন িযক্তক্তরের। কারণ, এরের মরাগপ্রবেররায ক্ষেো েুলনায় েুি থল হয়। েরি 

েরুণরের কররানা-আক্রারন্তর সম্ভািনাও খাবরজ করর মেওয়া োয় না। যূেপান মরাগ প্রবেররায 

ক্ষেো কবেরয় মেয়, োই মরাগপ্রবেররায ক্ষেো িৃক্তি জরুবর। এজনয োোক মসিন ও যূেপান 

কররানা মকন, অনয অসুখও হরে পারর। 

এখন আেরা েবে মেবখ িাংলারেরশ োোক িযিহারজবনে সেসয কেটকুুু িা এর ক্ষবের 

পবরোন বক োহরল মেখি এেড়নযে অফুঁ েঃ ঞড়নযপপড় ঝুঁ ৎািু ২০১৭ বহসাি েরে 

িাংলারেরশ িেথোরন ৩৫.৩ শোংশ অর্ থাৎ ৩ মকাটট ৭৮ লক্ষ প্রাপ্তিয়ে (১৫ িছর এিং 

েেরূ্ধ্ থ) োনুে োোক মসিন করর। নারীরের েরযয এই হার ২৫.২ শোংশ এিং পুরুেরের 

েরযয ৪৬ শোংশ। মেরশ মযা ুঁয়াবিহীন োোক িা গুল, জেথা, সাোপাো ইেযাবে িযিহার করর 

র্ারক নারী ২৪.৮% এিং পুরুে ১৬.২% ো মোরটর বহরসরি ২০.৬ শোংশ এিং যূেপায়ী ১৮ 



শোংশ এর েরযয পুরুে ৩৬.২%, নারী ০.৮%। এ পবরসংখযন েরে বিরশ্বর োোক 

িযিহারকারী েশটট মেরশর েরযয িাংলারেশ এখরনা অনযেে। 

োোরকর িযিহার ও অনযানয কাররন িাংলারেরশ অসংক্রােক মরারগর প্ররকাপও বেন বেন 

মিরড় চরলরছ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্ার েরে হৃেররারগ কাররন েৃেুযর ৩০ শোংরশর, কযান্সারর 

েৃেুযর ৩৮ শোংরশর, ফুসফুরস েক্ষার কাররণ েৃেুযর ৩৫ শোংরশর এিং অনযানয 

শ্বাসেন্ত্রজবনে মরারগ েৃেুযর ২০ শোংরশর জনয যূেপান োয়ী। 

অনযরক্ষরত্র োোকজাে দ্রিয িযিহাররর কাররণ বচবকৎসা িযায় িহুগুরন মিরড় মগরছ ো 

মেরশর স্বাস্থ্য িযিস্থ্ায় বিশাল মিাঝা। এছাড়া সাোক্তজক ও অর্ থননবেকভারিও মেশ িযাপকভারি 

ক্ষবেগ্রস্থ্। ইনবিটটউট ফর মহলর্ েযাটিক্স এন্ড ইভালুরয়শন (আইএইচএেই) ২০১৩ গরিেণা 

অনুসারর োোক িযিহারজবনে মরারগ মেরশ প্রবেিছর প্রায় ১ লক্ষ ৬১ হাজার োনুে 

অকালেৃেুয িরণ করর। োোকখাে মর্রক সরকার মে পবরোণ রাজস্ব পায় োোক িযিহাররর 

কাররণ অসুস্থ্ মরাগীর বচবকৎসায় সরকাররক স্বাস্থ্যখারে োর বিগুণ িযয় কররে হয়। 

এভারি প্রবেিছর হাজার হাজার মকাটট টাকা ক্ষবের সমু্মখীন হরে মেশ। মেরশ োোরকর এই 

ভয়ািহো প্রবেররারয ২০০৫ সারল োোক বনয়ন্ত্রণ আইন পাস হয় এিং ২০১৩ সারল আইনটট 

সংরশাযন করর আরও েুরগাপরোগী করা হয়। এরই যারািাবহকোয় ২০১৫ সারল োোক 

বনয়ন্ত্রণ আইরনর বিবযোলা পাস করা হরয়রছ। এরো বকছুর পররও োোক মকাম্পাবনর 

মকৌশরলর কারছ োোক বনয়ন্ত্রণ আইন ও নীবেোলাসহ সিবকছুর িাস্তিায়ন বপবছরয় পড়রছ। 

আর এই কররানাকারল োোক মকাম্পাবনর অপ্রবেররাযয িাবণক্তজযক মকৌশল যেূপায়ী িা 

োোকরসিীরের কররানা আক্রারন্তর ঝুবক অরনকগুন িাবড়রয় বেরয়রছ। আর এবিেরয় 

বিরশেজ্ঞরের েরযয েরের মকানও অবেল মনই। কররানা ভাইরাস মেরহেু শ্বাসেন্ত্র িা 

মরসবপররটবর বসরিেরক সরাসবর আক্রেণ করর, োই যূেপায়ীরের ঝুুঁ বক এরক্ষরত্র মিবশই। 

এরই েরযয মেরশ মগাষ্ঠী সংক্রেণ মেখা বগরয়রছ এিং কররানাভাইরাস মেরশর সকল মজলায় 

ছবড়রয় পরড়রছ। োই সরকাররর আরও সেকথ র্াকা উবচে। এই েহাোবরকালীন সেরয় 

োোকজােদ্রিয বিপণন ও বিক্রয় অিযাহে র্াকরল স্বাস্থ্যরসিা িযিস্থ্ার ওপর োরাত্মকভারি 

িাড়বে চাপ সৃটষ্ট কররি। এরে কররানাভাইরাস সংকট আরও ঘনীভূে হরে পারর। এই 

পবরবস্থ্বেরে েহাোবর চলাকালীন জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বনক্তিে কররে বসগাররট, বিবড়, জেথা, 

গুলসহ সকল োোকজােদ্রিয বিপণন ও বিক্রয় বনবেি করার জনয পেরক্ষপ গ্রহণ কররে 

সরকাররক অনুররায জাবনরয়রছ োোক বিররাযী সংগঠনগুরলা। 

োোক মকাম্পাবনর প্রচারণা ও কররানা আিরহ যূেপান বনরয় অরনক ভ্রান্ত যারণা মসাশযাল 

বেবডয়ায়সহ অনযানয বেবডয়ায় ঘুরপাক খারে। যূেপান বনরয় মসইসি ভুল যারণা আেল 

বেরেন না বিরশেজ্ঞরা। পবরবেে যূেপান নয়, যূেপান েযারগর পরােশ থই বেরেন 



পালেরনালক্তজিরা। যূেপান েযাগকররল যীরর যীরর শ্বাসেন্ত্র িা মরসবপররটবর কাে থক্ষেোর 

উন্নয়ন ঘটরি এিং কররানাভাইরাস প্রবেররায করা সহজ হরি। 

োননীয় প্রযানেন্ত্রী সিার সক্তম্মবলে প্ররচষ্টায় ২০৪০ সারলর েরযয িাংলারেশরক োোকেুক্ত 

করা হরি িরল অবঙ্গকার করররছন। বেবন আইরনর সুফল মপরে জনসরচেনো িৃক্তি করা 

জরুবর িরলও বিবভন্ন সেয় িরলরছন। োই সাবি থক অিস্থ্া বিরিচনায় োোকজবনে ক্ষয়ক্ষবে ও 

েৃেুযর হার কোরনার জনয মে মকৌশল বনয থারণ করা হরয়রছ ো িাস্তিায়ন করা জরুবর। 

এরক্ষরত্র আেরা সাযারণভারি ো মেবখ োহরলা োোক মকাম্পাবনগুরলা অরনক সেয় 

নীবেবনয থারকরের আনুকলয মপরয় আসরছ। ো সুেষ্টভারি আইন িাস্তিায়রন েুি থলোরক 

প্রকট করর েুলরছ। একবেরক োোক মকাম্পাবনর মিপররায়া েরনাভাি, োোকপরণযর 

সহজলভযো, নারী ও েবরদ্র জনরগাটষ্ঠর জনয বিরশে কে থরকৌশল না র্াকা এিং োোক 

বনয়ন্ত্রণ জােীয় নীবে প্রণয়ন না করা ইেযাবে বিেয়গুরলা োোরকর কাে থকর বনয়ন্ত্রণরক িযাহে 

করররছ। 

িেথোরন েহাোবরকালীন সেরয়ও োোক মকাম্পাবনগুরলা নানা মকৌশরল ক্ষবেকর োোরকর 

িযিসা সম্প্রসাররণর প্ররচষ্টা চাবলরয় োরে। লকডাউরনর েরো অিস্থ্ায় মেখারন সেস্তু অবফস 

আোলে, কল-কারখানা িন্ধ, অর্ থনীবের চাকা অচল মস অিস্থ্ারেও োোক মকাম্পাবনগুরলা 

োরের উৎপােন ও বিপণন অিযহে মররখরছ। এিং োরের এই আনুকুলয প্রোন করররছ বকছু 

সংখযক নীবেবনয থারক। ো সরকাররর জনস্বাস্থ্য নীবের বিপবররে অিস্থ্ান এিং জনস্বাস্থ্য 

সুরক্ষায় অন্তরায়। োোক মকাম্পাবনগুরলা কররানা প্রােুভথারির সেয়কারল বিরশে অনুেবে 

সংগ্রহ করর উৎপােন চালু মররখরছ এিং বনরজরের কে থচারী এিং োোক শ্রবেকরের 

োরাত্মক ঝুুঁ বকর েরযয মফরলরছ। কররানাকালীন সেকথোর কর্া বচন্তা করর ইরোেরযয ভারে, 

েবক্ষণ আবিকা এিং িেরসায়ানা োোকজােদ্রিয বিক্ররয়র ওপর সােবয়ক বনরেযাজ্ঞা 

আররাপ করররছ। 

এেোিস্থ্ায়, জনস্বাস্থ্য, পবররিশ ও অর্ থনীবের ওপর োোরকর মনবেিাচক প্রভারির কর্া 

বিরিচনা করর বিেযোন আইরনর সটঠক িাস্তিায়ন এিং সকল পে থারয় োোক মকাম্পাবনর 

হস্তরক্ষরপ িরন্ধ কাে থকর িযিস্থ্া গ্রহণ প্ররয়াজন। বিশ্ব মনোরা এই েুহরূে থ অর্ থনীবের মচরয় 

োনুরের জীিন অরনক গুরুত্বপূণ থ বিরিচনায় পৃবর্িীর িহু মেশ এখন পে থন্ত জনস্বাস্থ্যরক মিবশ 

গুরুত্ব¡ বেরে। অর্ থনীবের বিরিচনায় োই মহাক, এ েুহরূে থ স্বাস্থ্য ঝুুঁ বকরক অগ্রাহয করা োরি 

না। োই েহাোবরর এই পবরবস্থ্বেরে োোক মকাম্পাবনগুরলা উৎপােন ও বিপণন িরন্ধ 

সরকাররর েৃষ্টান্তেূলক পেরক্ষপ গ্রহণ জরুবর। 

ইকবোে মোস দ, পক চোেক, স্বোযেরসক্ট , ঢোকো আহ্ছোকনয়ো কমশন। 
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