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কিমউিন� সং�মণ বা সমােজর একজন �থেক আর একজেনর মেধ� কেরানা ভাইরাস স�বতঃ ছড়ােত 
�� কেরেছ- �যটােক ��জ ৩ সং�মণ বলা হে�। ��জ ২ এ এই সং�মণ আটেক রাখােত 
নানান দবু�লতা হেয়েছ – �যমন আ�জ� ািতক িবমান চলাচল আেরা আেগ ব� করা – বা �হাম 
�কায়ারা�াইন িনি�ত করেত আেরা কড়া ব�ব�া �নওয়া উিচৎ িছল আেরা আেগই। িক� 
তবওু একথা না �মেনও উপায় �নই �য সামািজক সং�মণ আমােদর �দেশ অবশ��াবী িছল। 
মানেুষর চলাচল আটেক এটা �ক ম�র করা যােব, িক� এেকবাের আটকােনা যােবনা।  

উে�েগর কথা �হাল �ক�ীয় সরকার মানষুেক কতজন �কািভড ১৯ আ�া� হেয়েছ �স িনেয় সীিমত 
তথ� িদে�। �রাগ িনণ�ায়ক পরী�া কম হে� বেল আ�াে�র সংখ�াও স�ক �বাঝা যাে�না। 
আমােদর �দেশ এমিনেত �য সরকারী ইন�ুেয়�া পয�েব�ন ব�ব�া রেয়েছ তা ইন�ুএ�া লাইক 
িস�টম (ILI) বা িসিভয়ার এিকউট �রসিপেরটরী ইলেনস (SARI) সং�া� তথ� সং�হ কের। 
এই পয�েব�ণ ব�ব�ায় ধরা পেড়েছ ইিতমেধ�ই এই জাতীয় �রােগর িস�টেম আ�াে�র সংখ�া 
মা�ািতির� শীেষ� �পৗঁেছেছ - ধের �নওয়া �যেত পাের তার অিধকাংশই �কািভড ১৯ এর 
আ�মন �হতু। সরকারী ভােব গত ২৩ �ফ�য়ারী এই সং�া� িরেপাট�  �শষ �কািশত হেয়েছ। 
স�বতঃ তথ� �চেপ রাখা র এক� কারন মানেুষর মেধ� আত� না ছড়ােনা। িক� এর খারাপ 
িদকটা হে� স�ক তথ� না পাওয়া �গেল �া�� ব�ব�া ভিবষ�েত �কািভড ১৯ এর সং�মণ 
ব�পকতর মহামারীর আকার িনেল তা �ঠকােনার ��িত িনেয় ঊঠেত পারেবনা। মানষু স�ক 
তথ� পাে�না বেল এক ধরেনর স�ি�েতও ভুেগ িস�টম িনেয় পরী�া করােনার জেন� িভড় 
করেছ যখন হাসপাতাল�িলেত – �সখােন অন�ান� �রাগীেদর সে� িমেশ িগেয় আ�া� করেছ 
তােদরও। হাসপাতােলর আউটেডাের স�াব� �রাগীেদর িচি�ত কের অন�ান� �রাগীেদর �থেক 
আলাদা করার ব�ব��া আগামী দ ুএক িদেনর মেধ�ই কের �ফলার �েয়াজন আেছ। �েয়াজন 
আেছ �জলা ওয়ারী তথ� �কাশ করার – ILI / SARI ও �কািভড ১৯ সং�া� দ ুধরেনর 
তথ�ই।  

সরকােরর কােছ আমােদর আেবদন-  

জনগনেক স�ক তথ� জানান। আত� যােত না ছড়ায় �স দািয়� আমরা �নেবা। সম� নাগিরক 
সংগঠন,িবেশষতঃ জন িব�ান সংগঠন, �িমক সংগঠন- সবাই িমেল আমরা �চ�া করেবা 
আতংক �ঠকােনার। �চ�া করেবা “আলাদা কেরা – পরী�া কেরা – িচিকৎসা কেরা (Isolate 
– Test – Treat), খুেঁজ বার কেরা (Trace)” – এবং সােথ “সামািজক দরূ� িনি�ত কেরা” 
এই নীিত সব�েতাভােব �পািয়ত করার। এ কাজ মানেুষর আ�া ও িব�াস ছাড়া করা স�ব নয়। 
�ধুই লকডাউন বা সামািজক দরূ� র মেতা ব�ব�া এেকবােরই সামিয়ক ও অস�ূণ�।  

এই স�ােহর �গাড়ায় িডিজ – আই িস এম আর �ঘাষণা কেরেছন স�ােহ ৬০০০০ কের পরী�ার ব�ব�া 
করা হেব। পরী�ার সংখ�া বাড়ােনার এই িস�া� �দরীেত �নওয়া হেলও আমরা �াগত জানাই। 

�য ভােব �কায়ারা�াইন বা সামািজক দরূ� লা� করা হে� �সই �ি�য়ার নানান ঘাটিত আমােদর 
গভীর উে�েগর কারন। মানবািধকার এর িবষয়�ও িচ�ার। অৈ�রাচারী শাসন ব�ব�ােতও 
এই পিরি�িতেত মানবািধকার লংঘন হেবই। তােক এড়ােত হেল এই িনেয় কাজ কের �য সম� 
সামািজক সংগঠন তােদর পরামশ� �নওয়া �েয়াজন। �েয়াজন �ধু �নিতক কারেনই নয়- 
�েয়াজন এই ব�ব�ার কায�কারীতা সুিনি�ত করার জেন�ও।  

িবি�� করন, সামািজক দরূ� বা বািড় �ত �কায়ারা�াইন সং�া� িবষয় �িল িনেয় নানা িনেদ� িশকা 
যােত সমােজর একদম িনেচর তলায় �পৗছয় তা সুিনি�ত করা �েয়াজন। 



আেরা উে�েগর কথা- �দশ �জাড়া লকডাউন এর ফেল এবং �া�� পিরকাঠােমার সম� অিভমখূ এক�ই 
মা� �রােগর িদেক ঘুের যাওয়ােত অত�াবশ�কীয় �া�� পিরেষবা – বিহঃ িচিকৎসা িবভাগ, 
�িব, এইচ আই িভ বা �সূিত িচিকৎসা র মেতা পিরেষবা ব�হত হবার স�াবনা আেছ।  

 

িব�ৃত জানার জন� �যাগােযাগ-  
 
T. Sundararaman – 9987438253 
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