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বাাংলা থবভাগ আল াথজত আন্তঃকললজ কলরানা থবষ ক সলেতনতামূলক 
সাাংসৃ্কথতক প্রথতল াথগতা  থনবলাথেত কথবতা, প্রবন্ধ, গল্প, থবজ্ঞাপন, থেলের 
সাংকলন।  
 
সম্পাদক মণ্ডলী : অধ্যাথপকা পাথপ া বযানাথজল 
     অধ্যাথপকা গীতা মণ্ডল 
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     অধ্যাথপকা সুতপা মুল াপাধ্যা  
     অধ্যাপক থেরথিত ঘ াষ 
     অধ্যাপক থবদুযৎ মণ্ডল 
     অধ্যাপক ঘদবাথিষ মণ্ডল  
 
প্রকািক : ড. ঘহনা থসন হা 
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সুথেপে 
 

শুলভচ্ছাবাতলা ৯ 
শ্রীমৃণালকাথন্ত েক্রবতলী 

সভাপথত, পথরোলন সথমথত 
শুলভচ্ছাবাতলা ১০ 
ড. ঘহনা থসন হা 

অধ্যক্ষ, বহরমপুর গাললস কললজ 
ভূথমকা ১১ 

ড. সুতপা মুল াপাধ্যা  
সহকাথর অধ্যাপক, থবভাগী  প্রধ্ান, বাাংলা থবভাগ 

 
কথবতা প্রথতল াথগতা :  

প্রিম  
কলরানা আবলহ করুণ সমাজ  ১৪ 

থিপ্রা সরকার 
থবভাগ—বাাংলা, েতুিল ঘসথমস্টার 

থিতী   
লকডাউন  ১৬ 

ঘে া থসন হা 
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কলরানা ভাইরাস   ২০ 
থনলকতাসরকার 

থবভাগ—বাাংলা, থিতী লসথমস্টার 
পঞ্চম 

অথভিপ্ত দুই হাজার কুথি  ২১  
থরফাতসুলতানা 
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প্রবন্ধ প্রথতল াথগতা :  

প্রিম 
স্বাস্থ্যইযই সম্পদ ২৪  
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থিতী   
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সুলেতনা : গৃহবন্দীদিা  ৩৫ 

 ঘে া থসন হা  
থবভাগ—বাাংলা, তৃতী  ঘসথমস্টার 

তৃতী  
ঘকাথভড-১৯ এবাং...  ৩৮ 

অন্তললীনা রা  
থবভাগ—ইাংলরথজ, েতুিল ঘসথমস্টার (স্নাতলকাত্তর)  

আমরা করব জ   ৪১ 
রুমথক হালদার  

থবভাগ—অিলনীথত, থিতী  ঘসথমস্টার 
থনভৃত বথন্দ  ৪৫ 
থজথন া পাল ঘেৌধু্রী 

থবভাগ—বাাংলা, েতুিল ঘসথমস্টার 
লকডাউন  ৪৭ 

ঘমৌথরমা পাল 
থবভাগ—অিলনীথত 

কলরানা : মবথশ্বক মহামারী   ৪৯     
ঘসামা মণ্ডল 
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থবভাগ—বাাংলা, েতুিল ঘসথমস্টার 
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থবিা া গণাই 

থবভাগ—বাাংলা, েতুিল ঘসথমস্টার 
থিতী  

ঘব-আইনী  ৫৪ 
ঈপ্সা সরল ল 

থবভাগ—বাাংলা, েতুিল ঘসথমস্টার 
তৃতী  

স্বপ্ন  ৫৫ 
সমাথপ্ত ঘ াষ 

থবভাগ—বাাংলা, েতুিল ঘসথমস্টার  
েতুিল  

আথম  ৫৬ 
ঘদবলীনা মু াজলী  

থবভাগ—বাাংলা, েতুিল ঘসথমস্টার  
পঞ্চম  

বনু্ধ মক ৫৭  
ঊষা থবশ্বাস 
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থেোঙ্কন প্রথতল াথগতা :  

প্রিম  

  
িূথেথিতা সাহা ৬০ 

থবভাগ—পদািলথবদযা, েতুিল ঘসথমস্টার  
থিতী   

 
নাসথরন ফারহানা  ৬১ 

থবভাগ—পদািলথবদযা, পঞ্চম ঘসথমস্টার  
তৃতী   

 
তসথলমা নাসথরন  ৬২ 
থবভাগ—দিলন, প্রিম বষল  

তৃতী   
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িবনম বানু ৬৩ 
থবভাগ—সাংসৃ্কত, তৃতী  বষল  

েতুিল 

 
থনলকতা সরকার   ৬৪ 

থবভাগ—বাাংলা, থিতী  ঘসথমস্টার  
 

থবজ্ঞাপন প্রথতল াথগতা :  

প্রিম 
‘কলরানালক জব্দ করার ঘভষজ উপা !’  ৬৬ 

অনুরাধ্া মমে  
থবভাগ—বাাংলা, েতুিল ঘসথমস্টার  

থিতী   
‘পালি আথি’ ৬৭ 

অন্তললীনা রা   
থবভাগ—ইাংলরথজ, েতুিল ঘসথমস্টার (স্নাতলকাত্তর)  

তৃতী   
‘কলরানা আবলহ বতলমান পথরথস্থ্যইথত’  ৬৮ 

সমাথপ্ত ঘ াষ 
থবভাগ—বাাংলা, েতুিল ঘসথমস্টার 
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শুলভচ্ছাবাতলা 

 
বতলমান কলরানা সাংকট এবাং তার প্রথতলরালধ্ প্রিাসথনক ও সামাথজক থবথধ্ ও থনলষধ্ 
ঘিলক উদূ্ভত পথরথস্থ্যইথতলত সমালজর সব ঘক্ষলেই আিঙ্কাজনকভালব প্রা  অেলাবস্থ্যইা 
সৃথি হল লি। থিক্ষাপ্রথতষ্ঠানগুথলর সমসযা আরও জথটল। ঘস ালন থিশু তরুণ  ও 
 ুবকলদর মলনর ভারসাময প্রা  থবধ্বস্ত।  
   এই অবস্থ্যইা  বহরমপুর গাললস কলললজর বাাংলা থবভাগ থিক্ষক ও অথভভাবক সুলভ 
দাথ লে িােীলদর মানথসক সাংকট ঘমােলন ‘covid-19 সলেতনতামূলক’ একথট 
আন্তঃকললজ সাাংসৃ্কথতক প্রথতল াথগতার আল াজন কলরথিল।  
    ঘসই পি থনলদলিক আললােনাগুথলর একথট স্থ্যইা ীরূপ ঘদও া হল লি e-Journal 
এর মাধ্যলম। অধ্যক্ষ, বাাংলা থবভাগ তিা কলললজর সুথেথন্তত উলদযাগলক আথম 
অথভনন্দন জানাথচ্ছ।  

 
শ্রীমৃণালকাথন্ত েক্রবতলী 

সভাপথত, পথরোলন সথমথত 
বহরমপুর গাললস কললজ  
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শুলভচ্ছাবাতলা 

 
 ুব আনলন্দর থবষ  বহরমপুর গাললস কললজ বাাংলা থবভাগ Covid-19 সলেতনামূলক 
প্রবন্ধ, অণুগল্প, কথবতা, থবজ্ঞাপন, অঙ্কনথিল্প প্রভৃথত থনল  একথট সাাংসৃ্কথতক 
প্রথতল াথগতার আল াজন কলরথিল। স্থ্যইানাথধ্কারী ঘল া ও আঁকা ঘসই থবষ  থনল  
একথট e-Journal প্রকাথিত হলত েলললি। এই শুভ প্রলেিালক সাধু্বাদ জানাই। 
 

ড. ঘহনা থসন হা 
অধ্যক্ষ 

বহরমপুর গাললস কললজ 
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ভূথমকা 
 
সম টা থিল গতবির, ২০২০। সমগ্র থবশ্ব এক নতুন অথতমাথরলত ঘকঁলপ উঠল। 
জানা ঘগল covid-19 ভাইরালসর কিা। এই অথতমাথরর ভাবনা থনল  বহরমপুর 
গাললস কলললজর বাাংলা থবভাগ ‘covid-19 সলেতনতামূলক’ একথট আন্তঃকললজ 
সাাংসৃ্কথতক প্রথতল াথগতার আল াজন কলরথিল।  
    সমগ্র কললজ বযাপী অজস্র িােীলদর আগ্রহ প্রকাি আমালদর ঘপ্ররণা। আমরা 
ঘেিা কলরথি প্রথতল াথগতা  স্থ্যইানাথধ্কারীর থেন্তাভাবনাগুথললক একথট e-Journal রূলপ 
প্রকাি করলত। থবষ  থনবলােলন বাাংলা থবভাগ  িাসম্ভব ঘেিা কলরলি থনলজর পলি 
েললত। তবু ঘকালনা ভুল-ত্রুথট হলল ঘস দাথ ে একান্তই বাাংলা থবভালগর। থনজগুলণ 
মাজলনার অনুলরাধ্ রইল।  
    বহরমপুর গাললস কললজ পথরোলন সথমথতর সভাপথত, সম্মাথনত মৃণালকাথন্ত 
েক্রবতলী মহাি লক েদ্ধা জানাই বাাংলা থবভালগর পক্ষ ঘিলক। মাননী  অধ্যক্ষ ড. 
ঘহনা থসন হা মহাি ার সবসম  সৃথিম  ভাবনা সহৃদ তা বাাংলা থবভালগর অনুলপ্ররণা। 
বাাংলা থবভালগর সমস্ত অধ্যাপকবৃন্দ এই প্রথতল াথগতা ও পথেকা প্রকালির প্রথতপলবল 
গভীরভালব  ুক্ত। অধ্যাপক থবদুযৎ মণ্ডললক ধ্নযবাদ। তাঁর সলেি সহা তা এই 
ঘল াগুথললক e-Journal-এর রূপ থদলত সাহা য কলরলি। এই প্রসলে িরণ কথর 
বাাংলা থবভালগর অধ্যাপক িথক্তনাি ঝাঁ, অধ্যাপক সমীরবরণ দত্ত এবাং অধ্যাপক 
আথনসুর রহমান মহাি লক।  
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   সবললিলষ বথল িােীরা তালদর থবজ্ঞান ঘেতনা ও সামাথজক ঘবাধ্লক ঘকন্দ্র কলর 
থেন্তার মবথিিয ও থবলেষণ তুলল ধ্লরলি—প্রবন্ধ, অণুগল্প, কথবতা, থবজ্ঞাপন, থেে 
অঙ্কন প্রভৃথত ধ্ারালত।  া এই পথেকার মূল সম্পদ।  

 
ধ্নযবাদালন্ত 

ড. সুতপা মুল াপাধ্যা  
সহকাথর অধ্যাপক 
থবভাগী  প্রধ্ান 
বাাংলা থবভাগ 
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কথবতা 
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কলরানা আবলহ করুণ সমাজ  
থিপ্রা সরকার 

থবভাগ—বাাংলা, েতুিল ঘসথমস্টার  

 
কলরানা আথসল থবশ্বমালঝ 
কথরল োলসর সঞ্চার, 
এ ঘকান সথন্ধক্ষলণ মানবজাথত 
 ুথঝলি থনরন্তর? 
‘২০১৯’ সাললর মাস থডলসম্বর 
অলনলক ভালব এই ভাইরাস থেলনর আথবষ্কার, 
মুল  মাস্ক, হালত ঘমল  সযাথনটাইজার 
সবাইলক েললত হলচ্ছ থনলজলক ঘরল  পথরষ্কার। 
মানলত হলচ্ছ সামাথজক দূরে 
তবুও ন  এই ভাইরাস পরা ে, 
থবশ্বজুলি আক্রান্ত বাথিলি থদন থদন 
ঘসই সলে োথরথদলক েথললি মৃতুয থমথিল।  
ঘবি থকিুকাল  াবৎ েথলল লকডাউন 
মানুষ হইল গৃহবন্দী, 
অবস্থ্যইা তালদর বলিাই করুণ 
তবুও ভাইরালসর সালি কথরলব নালকা সথন্ধ। 
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তাই ঘতা মানুষ নালিাি বান্দা। 
কথরলত আথবষ্কার ভযাকথসন, 
িাথিলি নালকা হার 
প্রাণপলণ ঘেিা কথরলি থদন থদন। 
ডাক্তার, নাসল লিাই কথরলি মানব রক্ষা  
লিাই কথরলি সাধ্ারণ মানুষ বাঁোর আিা , 
থমথড া কথরলতলি প্রোর সবলদা সামাথজক দূরে বজা  ঘরল  েলার 
দূলরর দূরেটাই ঘ ন আজ আমালদর সবলেল  ঘবথি ভরসার।। 
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লকডাউন  
ঘে া থসন হা 

থবভাগ—বাাংলা, তৃতী  ঘসথমস্টার    

 
সকাল ঘিলক বযস্ত সবাই 
সু্কল, কললজ আর অথফস 
থনতযথদলনর েলালফরা— 
কলরানা কলর থদল হাথপি। 
লকডাউলন সবাই এ ন— 
ঘকা ালরনটাইলন িালক। 
বন্দী জীবন কলব  ালব? 
সবাই এমন ভালব। 
মৃতুয ঘদল  সবার এ ন  
বুলকর ঘভতর কাঁলপ, 
কার কপালল থক ঘ  আলি 
এইসব থনল ই ভালব। 
ভযাকথসনটা ঘবলরালব কলব? 
মানুষ তলব থনথিত হলব। 
কলরানালক রু লত হলব 
তলবই সবাই রক্ষা পালব। 
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তাই ঘতা বথল, কি কলর— 
িাকব আমরা আর কটা থদন। 
ভযাকথসনটা ঘবথরল  ঘগলল— 
থনথিলন্ত কাটলব থদন। 
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আজ কাল  

সঞ্চারী ভট্টাো ল 
থবভাগ—পদািলথবদযা, থিতী  ঘসথমস্টার 

 
কালও  া থিল ঘস্নলহর পরি 
হালতর ঘিাঁ া  আিীবলাদ, 
এ ন ঘসটাই থবপলদর কারণ 
োথরথদলক শুধু্ই আতলনাদ। 
কালও ঘ  ালন অলপক্ষা থিল 
টান থিল কালি আসার,  
আজ ঘস ালন দূলরর দূরেটাই 
সবোইলত ঘবথি ভরসার। 
কালও ঘ  ালন কালজর বযস্ততা থিল 
আজ বাইলর  াও া বারণ,  
 লর বলস অন্তজলাললই েললব কাজ 
সারা থবশ্বজুলি ঘ  লকডাউন। 
কালও ঘ  মুল  প্রসাধ্ন থিল 
থিল থমথি হাথসর ঘর া, 
এ ন ঘস মুল  উলিগ আর ভ  
ঘস মু  আজ মুল ালি ঢাকা। 



অবাক পৃথিবী 
 

 

 
কালও ঘ  হাত সমস্ত কাজ 
কলরলি অবালধ্, থনথিলধ্া , 
ঘসই হাতই আজ ভাইরাস বাহক 
সযাথনটাইজার থবনা আর ভরসা নাই। 
কাল ঘ  ালন ঘরাজগার থিল 
এ ন ঘস ালন অভাবী সাংসার, 
গথরলবর  লর োল-ডাল বািন্ত 
োথরথদলক শুধু্ই হাকাকার। 
োথরথদলক এত সাবধ্ানতা  
ঘললগলি দরজা  থ ল, 
তবু প্রথতথদন ভরলি হাসপাতাল  
থবশ্বজুলি জাথর মৃতুয থমথিল। 
মাে কল কটা মাস আলগ 
 লটলি এক কু্ষদ্র িত্রুর আগমন, 
তারই কালি থহাংসা ঘিষ ভুলল  
মানুলষর অসহা  আত্মসমপলণ। 
সুস্থ্যই সলতজ পৃথিবীর আিা  
সারা থবশ্ব গুনলি থদন, 
সমস্ত গলবষণা জব্দ  ার কালি 
ঘসই আতলঙ্কর নাম COVID-19। 
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কলরানা ভাইরাস  
থনলকতা সরকার 

থবভাগ—বাাংলা, থিতী  ঘসথমস্টার 
 

আথম ভাইরাস কলরানা, 
 বরদার! আমালকর ভুললানা। 
েীন আমার জন্মদােী, 
ধ্বাংস করব এই ধ্থরেী। 
আলমথরকা-ইতাথল থদল থি কাঁথপল , 
অবলিলষ পলিথি ভারলত ঝাথঁপল । 
মাস্ক ঘতা সবাই পলর না, 
আমার তাই ভ  কলর না। 
 াবার আলগ ধু্ল ানা হাত, 
তাহলল আমার  ালব জাত। 
ঘমলনানা ঘকালনা সামাথজক দূরে, 
নাহলল লুপ্ত হলব আমার প্রভুে। 
মানুষ মারার; আথম কলরথি ফথন্দ, 
ভ  ঘপল  সবাই আজ  রবথন্দ। 
শুনথিন নাথক ভযাকথসন আথবষ্কার হলব, 
এভালব থক আম  মারলত পারলব?  
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অথভিপ্ত দুই হাজার কুথি  

থরফাত সুলতানা 
থবভাগ—ইাংলরথজ, তৃতী বষল 

 
সালটা দুই হাজার কুথি, 
পৃথিবীর আকালি বাতালস ঘিল  ঘগল এক থবধ্বাংসী মহামারী।  
ঘবঁলে িাকার জনয  ালদর প্রথতক্ষণ লিলত হ , 
ঘসই গথরবরাই দথরদ্রতার জনয প্রাণ হারালচ্ছ িল  ি ।  
দুমুলঠা অন্ন  ালদর কলরলি একদা  র িূনয, 
তারা িুলট থফলর মা ার বলিলত থদকভ্রি হলনয।।  
তবু হা ! িাসলকর িালর এলদর ঘমললথন ঘকালনা ঠা , 
আজও থটলক আলি এরা, হানলত ঘিল থন কভু তাই। 
পাল র ঘজালরলত পার কলরলি কল কি ঘক্রাি রাস্তা, 
হ লতা তাও নথসব ফাঁটা ঘদ লব থিশুর লািটা। 
মলন পলি, থবহালরর ঘস্টিলন পলি িাকা ঘসই বির থতলনর থিশুথটর কিা, 
থ লদর জ্বালা  ঘস তার মৃত মাল র আঁেল ঘটলনলি ঘসিা। 
আজ পৃথিবী িন্দ হাথরল  বন্দী এক গভীর অসুল ,  
ভাললাবাসা তবু ঘবঁলে িাক দূরলের থনথরল । 
সামাথজক দূরে ঘমলনই করলত হলব জ ,  
মাস্ক, সযাথনটাইজার বযবহার না করলল থনথিত পরাজ ।  
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থবলশ্বর থবষ ঘহাক ক্ষ , 
এই কামনা  সমস্ত থবশ্বম ।  
 থদ ঘফরা  া  অতীলতর পলি 
 থদ ঘজািা  া  ঘকলট  াও া  ুথি, 
ঘজলন ঘরল া মুলি ঘদলবা থেরতলর  
থবষাক্ত দুই হাজার কুথি।।  
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প্রবন্ধ 
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স্বাস্থ্যইযই সম্পদ  
অসীমা কাথদ া 

থবভাগ—প্রাণীথবদযা, েতুিল ঘসথমস্টার 

 
আমালদর স্বাস্থ্যইযই আমালদর সলবলাত্তম সম্পদ। থকন্তু বতলমালন এক অদৃিয িত্রু তিা 
এই িতাব্দীর ন া আতঙ্ক ‘কলরানা ভাইরাস’ বা ‘ঘকাথভড-১৯’ মানবজাথতলক এক 
েরম সঙ্কলটর মুল  দাঁি কথরল লি। ২০-র দিলক এই ভাইরাসথটর সলে থবশ্ববাসীর 
প্রিম পথরে   লট।  
   ২০১৯-এর থডলসম্বলর থেলনর উহান িহলর ঘরাগথট প্রিম ধ্রা পলি, তারপর 
ভাইরাসথটর ভ াবহতা ক্রমাগত বৃথদ্ধর ফলল ২০২০-এর ১১ মােল থবশ্ব স্বাস্থ্যইয সাংস্থ্যইা 
ঘরাগথটলক ‘অথতমারী’ বলল ঘ াষণা কলর।  
    ইললকট্রন মাইলক্রালস্কালপ ঘদ া ঘগলি ভাইরাসথট একথট ‘মুকুট’ গঠনথবথিি। তাই 
এর নাম কলরানা কারণ লযাথটন ভাষা  ‘কলরানা’ িলব্দর অিল ‘মুকুট’। আবার 
ভাইরাসথট ২০১৯ এ প্রিম ধ্রা পলি তাই, এর নাম ‘ঘকাথভড-১৯’। তলব এর 
থেথকৎসািাস্ত্রী  নাম ‘সারস্ অযাকুউট ঘরসথপলরটথর থসলরাম টুয’।  
    ভাইরাসথট ঘরাগীর িরীলর প্রথবি হল  ঘরাগ প্রথতলরাধ্ ক্ষমতালক নি কলর ঘদ । 
সাংক্রাথমত বযথক্তর মলধ্য প্রকাথিত ঘরাগলক্ষণগুথল থনম্নরূপ— 
প্রািথমক উপসগল : 

১. শুকলনা কাথি 
২. জ্বর 
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৩. ক্লাথন্তভাব ইতযাথদ।  
সাধ্ারণ উপসগল :  

১. ডাইথর া 
২. কনজাাংথটভাইথটস 
৩. গলাবযিা ইতযাথদ।  

আিঙ্কাজনক উপসগল :  
১. শ্বাসকি  
২. বুলক  ন্ত্রণা ইতযাথদ। 

তলব ইদানীাং উপসগলহীনভালবও ঘরালগর সাংক্রমণ ধ্রা পিলি।  
    থবশ্ব স্বাস্থ্যইয সাংস্থ্যইার (WHO) প্রথতলবদন অনু া ী প্রা  ২০৬থট ঘদি এই ঘরালগর 
কবলল। পৃথিবীজুলি ঘমাট আক্রালন্তর সাং যা ১৯.৩ থমথল ন। ইথতমলধ্য ৭১৮০০০ জন 
ঘলাক ভ াবহ ঘরাগ ন্ত্রণা ঘভাগ কলর পরললাক গমন কলরলিন, ০৭/০৮/২০২০ 
তাথর  প লন্ত ভারলত ঘমাট আক্রালন্তর সাং যা ২০ ললক্ষর ঘবথি। মারা ঘগলিন ৪১৫০৫ 
জন। 
     এথট একথট নতুন ভাইরাস হও া  ভাইরাসথটর সম্পলকল আমরা  ুব ঘবথি 
অবগত নই। ভাইরাসথট প্রধ্ানত শ্বাস লন্ত্র সাংক্রমণ  টা । ঘরাগীর হাঁথে, কাথি 
এমনথক স্পলিলর মাধ্যলমও সাংক্রমণ  টলত পার।  
    গলবষণা  ঘদ া ঘগলি ভাইরাসথট থবথভন্ন বস্তুর ওপর থবথভন্ন সম  প লন্ত ঘবঁলে 
িাকলত পালর। ঘ মন— 

 তামা—৪  ণ্টা 
 থপেলবাডল—২৪  ণ্টা 
 প্লাথস্টক ও ঘস্টনললসস্টীল—২-৩ থদন। 
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প্রািথমক ঘরাগলক্ষণগুথল সাধ্ারণ হও া  ঘরাগীলক িনাক্ত করা অলনকলক্ষলে দুরূহ 
হল  পলি। ঘরাগ ধ্রা পিার পর ঘরাগীলক আর পাঁেজলনর সাংস্রব ঘিলক আলাদা করা 
হ । ত ন ঘসই একাথকে ঘরাগীর মানথসক অবসালদর কারণ হল  দাঁিা ।  
    ভাইরালসর হু হু কলর িথিল  পিা রু লত থবথভন্ন ঘদলি লকডাউন পলবলর সূেনা 
হ ।  ার ফলল সু্কল-কললজ, অথফস-আদালত বন্ধ হল   া । ফলস্বরূপ অিলননথতক 
পথরকাঠালমা দারুণভালব ক্ষথতগ্রস্ত হ ।  
   কলরানা ভাইরাস সাংক্রমলণর কারণ, ঘরালগর ভ াবহতা, ঘরাগ প্রথতলরাধ্ থবষল  
বযাপক প্রোরাথভ ান শুরু হল লি।  
   ঘরাগপ্রথতলরালধ্র জনয থবশ্ব স্বাস্থ্যইয সাংস্থ্যইা প্রদত্ত ঘ  সমস্ত থন মনীথত জনগণলক 
ঘমলন েললত বলা হলচ্ছ তা থনম্নরূপ :  

 থন থমত হালত সাবান ঘদও া (কম পলক্ষ ২০ ঘসলকণ্ড) 
 মাস্ক বযবহার 
 দূরে বজা  রা া  
 সযাথনটাইলজিন 
 সাংক্রাথমত বযথক্তলক বাথির বাথক ঘলালকলদর ঘিলক দূলর রা া ইতযাথদ।  

    থবজ্ঞানীরা থনরলস প্রলেিা কলর েলললিন কলরানা সাংক্রমণ প্রথতলরাধ্ী সথঠক থটকা 
বা আলরাগযকারী ওষুধ্ আথবষ্কালরর জনয।  ালত কলর ভ াবহ প্রাণ াতী িত্রুর করাল 
িাবা ঘিলক থবশ্ববযাপী অবযাহতী পা । মানুষ আিাবাদী, তাই আিা করা  া  
পৃথিবীলত বহু উন্নতমালনর গলবষণাগালর েললি থবরামহীন সাধ্না—একথদন থনথিত 
সাফলয আসলব।  
    সব  ারালপর থকিু ভাললা থদক িালক। কলরানা ভাইরাস েলমান দিলকর ন া 
আতঙ্ক হল  থবশ্ববাসীর কালি হাহাকালরর কারণ হল  দাঁথিল লি থঠকই। অনযথদলক 
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‘নাসা; (নযািনাল অযালরালনউথটকস্ অযাণ্ড ঘস্পস অযাথডথমথনসলট্রিন) জাথনল লি 
ইথতমলধ্য ২২%-৩৩% বাতাস দূষণমুক্ত হল লি। পৃথিবীম  মানবজাথতর নগলরান্নযলনর 
ঘেিা  ঘবলি েলা দূষণ ঘিলক প্রকৃথত ঘ ন থনলজই থনলজলক রক্ষা করলি। 
    পৃথিবী আবার তার সুস্থ্যই স্বাভাথবক িলন্দ থফলর আসুক এই আিা থনল  কথব 
জীবনানন্দ দালসর কিা  বথল— 

“আমালদর ঘদ া ঘহাক মহামারী ঘিলষ, 
আমালদর ঘদ া ঘহাক থজলত থফলর এলস। 
আমালদর ঘদ া ঘহাক জীবানু  ুমালল, 
আমালদর ঘদ া ঘহাক সবুজ সকালল।”  

(িঙ্খথেল) 
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কলরানা : মন্বন্তলর মথরথন আমরা   
নবনীতা পাল  

থবভাগ—রসা ন, পঞ্চম ঘসথমস্টার  

 
‘প্রকৃথত রহসযম ী নাই তার কল, 

মানুষ তাহার হালত ঘ লার পুতুল।।’ 
থবশ্বব্রহ্মাণ্ড মালঝ  া থকিু  লট তার সবলম  কতলা ব্রহ্মা। লীলামল র লীলা অন্তহীন, 
সৃথির আনলন্দ ক নও উদ লবল আবার ধ্বাংলসর মারণ লজ্ঞ থতথনই সবলম  মন্ত্রী তাই—
‘ঘদবাঃ ন জানথন্ত কুলতা মুনুষয।’ প্রকৃথতর থভন্ন রূলপর মালঝ মানুষ েলললি নদীর 
উদ্দাম তরলে আিলি পিা আ ালতর পর আ াত ঘ লত ঘ লত। উন্ন লণর পলি এক 
অন্তরা  হল থবপ ল , থঠক ঘ মন ঘকাথভড-১৯।  
    ‘spit spreads death’…১৯২০ সাললর ঘসই প্রবেন আবার থফলর এলসলি, 
৭৫থট ঘদলির প্রা  এক লা  মানুষলক আক্রান্ত কলর মদতযরূপ থনল  ভারলত প্রলবি 
কলরলি ঘকাথভড-১৯ বা কলরানা ভাইরাস সুদূর থেলনর উহান প্রলদি ঘিলক সৃথি হল  
শুধু্ অযাণ্টাথটলকা িািা থবলশ্বর অলনকাাংি আজ মারণ ভাইরালসর গ্রালস, WHO বা থবশ্ব 
স্বাস্থ্যইয সাংস্থ্যইা এই ভাইরাসলক মহামাথর ও Public Health Emergency of 
International Concern’ বলল নামাথঙ্কত কলরলি।  
    হাঁথে, কাথির মাধ্যলম, শ্বাস গ্রহণকালল থকাংবা দরজার হাতল, থটথকট কাউণ্টার, 
ঘরলস্তারার মলতা জা গা ঘিলক িিালচ্ছ সাংক্রমণ, আক্রান্ত বযথক্তর সলে কিা, 
আলিপালি ঘকউ হাঁটলল বা কািলল আক্রান্ত বযথক্তলক স্পিল করলল বা সদয ইতাথল, 
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থেন ঘিলক অিলাৎ থবলদি ঘিলক ভারলত এলসলিন এমন বযথক্তও এই ঘরালগর বাহক 
হলত পালরন।  
    মানুষ ঘিলক মানুলষ সাংক্রথমত হ  বা ুবাথহত জীবাণুর িারা, জ্বর, শ্বাসজথনত 
সমসযা, শুকলনা কফ, কাথি, গলা বযিা, ক্লাথন্ত এর লক্ষণ।  
ঘরাগমথট মারণলরাগ তাই থনঃসলন্দলহ মানুলষর মলন ভ্রাথন্ত বাসা বাঁধ্লব তা স্বাভাথবক, 
ঘ মন  

 মুরথগর মাাংস, মাি, সামুথদ্রক  াদযলপা ী প্রাণী ঘিলক ভাইরাস িিা , থকন্তু 
বাস্তব অনয কিা বলল, এই ভাইরাস িিালত পালর ঘকবলমাে মানুলষর 
ঘিলকই অিলাৎ Human to Human. এমনথক FSSAi Chief বললন রান্নার 
সম  সাধ্ারণ পথরচ্ছন্নতা অবলম্বন করলল ভল র ঘকালনা কারণ ঘনই। 

 অনলাইলন ঘকালনা পালসলল এলল তা থনল  ভীত হও া অল ৌথক্তক কারণ 
কলরানা ভাইরাস ঘকালনা বস্তুর উপর ১২  ণ্টার ঘবথি বাঁলে না।  

 থন লমাথন ার ভযাকথসন এলক্ষলে উপকারী হলব, এথট সমূ্পণল ভুলন কারণ 
একথট ভাইরাস, অপরথট বযাকলটথর া তাই ঘকালনারূপ সাহা য হলব না। 

 মাস্ক ও তার বযবহার থনল  অলনক ভ্রান্ত ধ্ারণা জলন্মলি, ঘরালগর হাত ঘিলক 
বাঁেলত মাস্ক পরলত বলললও আসল সতয হল  ারা জ্বর, কাথি বা শ্বাসজথনত 
সমসযা  ভুগলিন বা আক্রান্ত মাস্ক তালদর জনয,  ালত তালদর ঘিলক 
সাংক্রমণ না িিা। 

    ‘State at Home’ Its never been esier to save lives. আবার থফলর  া  
উথনি িতলক এই ঘসই সলেতন বাণী  া আজ আবার বীথভথষকা হল  প্রকালিয 
এলসলি, তাই ‘Isolation’, ‘Quarentine’ ইতযাথদ িব্দগুললা ঘ ন আমালদর 
জপমালার মলতা শুনলত হলচ্ছ, ঘতমন মানলতই হলব, কারণ ‘আমরা  লর—কলরানা 
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দূলর’। তাই অ িা বনু্ধরা থমলল ঘবিালনা, উৎসব ও অনুষ্ঠানাথদ ঘিলক থনলজ ও থনলজর 
পথরবারলক থবরত রা লত হলব।  
    প্রকৃথত ঘ ভালব কলঠার ও অনমনী  এমতাবস্থ্যইা  লকডাউন জাথর করা বাঞ্ছনী , 
সরকাথর তরলফ বন্ধ করা হলচ্ছ  ান েলােল, ঘরলস্তারা, ঘদাকান, অনুষ্ঠানগৃহ,  ালত 
পুথললির ভূথমকা প্রিাংসনী । আজ গৃহবন্দী জীবলন প্রাণ ওষ্ঠাগত তাই মনলক িান্ত 
করলত দরকার পথরবারলক সম  ঘদও া, পিলন্দর থবষল র েেলা, ঘ াগাসন করা 
থন থমত।  
    সব মানুলষর উথেত বাজার ঘিলক ঘ  ঘকালনা ভাললা সযাথনটাইজার এলন তা 
 িা িভালব বযবহার করা।  থদ ঘকালনা কারলণ সরবরাহ না ঘিক তলব ওষুলদর 
ঘদাকান ঘিলক ‘Doctor’s Spirit’ এলন তার সলে সমমাো  জল থমথিল  বানালনা 
 ালব সযাথনটাইজার।  াই ঘহাক না ঘকন থনলজলক ও বাথির বযবহৃত থজথনস ঘ মন 
আসবাব, বইপে, বাথললির কভার, ঘবাতল ইতযাথদর সযাথনটাইলজিন বা জীবাণুমুক্ত 
করালনা আবিযক।  
    সাবান জল থদল  ২০ ঘসলকণ্ড ধ্লর হাত ঘধ্া া, হাঁথে কাথির সম  মু  ঢাকা, 
প লাপ্ত জল  াও া এমনথক  ন  ন গরম জল  াও া, হাত ঘমলালনা ন , নমস্কার 
করা, সযাথনটাইজালরর একাথধ্কবার প্রল াগ করা ইতযাথদর মাধ্যলম কলরানা ঘরাধ্ করা 
ঘ লত পালর।  
    এ নও থেথকৎসক মহলল রল লি অসাংগথত, অন্ধকারাচ্ছনতা, অক্সলফাডল 
থবশ্বথবদযালল র থবজ্ঞানীরা ঘ  ভযাকথসন আনলত েলললিন বা এলনলিন তার সতযতা 
এ নও জনসমলক্ষ আলসথন ঘ  ঘসথট উপ ুক্ত ব্রহ্মাস্ত্র হলব থকনা! তলব থনি  আমরা 
অদূর ভথবষযলত আিার আললা ঘদ লত পালবা।  
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    আধু্থনক থেথকৎসা থবজ্ঞান আিার আললা না থদললও আ ুলবলদিাস্ত্র এলক আ লত্ত 
আনার থদিা ঘদ ালি। তাই থবজ্ঞান ও আ ুলবলদ এক হল  কাজ করলি, আজ মৃতুযমু  
ঘিলক থফরলি বহু আক্রান্ত। আ ুলবলদ মলত, লাাং ানাম্ পরমাং ঔষধ্ম্ অিলাৎ উপবাস 
মলহৌষধ্, কারণ এলত আমালদর িরীলরর প্রাণিথক্ত ভাইরালসর সলে লিাই করলত 
পালর। তাই প্রেুর জলপান, কপালভাথত, অনুললাম থবললাম অলভযস, বাথির  াবার 
ঘ মন থ েুথি, মরসুথম ফল  াও া আবিযক। প্রােীনকাল ঘিলক জানা  া , সূ লরথি 
ঘ  ঘকালনা ঘরালগর  ম, তাই মদথনক ২০ থমথনট কলর সকালল সূল লর আললা  সম  
কাটালনা ভাললা।  
   ভাইরালসর মটলাথলথট ঘরট ৩.৪% অিলাৎ প্রথত ১০০ জলন মৃত ৩.৪ জন, আর দুবলল 
অনাআক্রমযতা বা immune system হল এই ঘরাগাক্রালন্তর মূল কারণ তাই অ িা 
ভীত না হল  ইথমউথনথট বধ্লক  াবার হলুদ, ফল ইতযাথদ পলিযর অাংি করলত হলব। 

পথরলিলষ সলেতনতা থবস্তালর ঘদলির রক্ষাকমলী, ডাক্তার, নাসল— ারা থদলনর পর থদন 
ঘসবা কলর েলললি তালদর কালি আমরা কৃতজ্ঞ।  
    সকললর কালি অনুলরাধ্ আক্রান্ত বযথক্তর ঘিলক দূরে বজা  রা া, মাস্ক প্রদান 
করা, থেথকৎসা অনুদান ঘপল  তালক বাথিলত িাকার পরামিল দান করা।  
    ২৭থট রাজয ও ঘকন্দ্রিাথসত অঞ্চল জুলি ১০৬ থট সরকার অনুলমাথদত ঘকন্দ্র 
VDRL-এ থেথকৎসা লালভর সুল াগ রল লি—ঘসই সম্পলকল সবার উথেত ও াথকবহাল 
িাকা।  
    ‘মন্বন্তলর মথরথন আমরা, মাথর থনল   র কথর’ ক নও প্রকৃথতর থনমলল ঘসৌন্দ লরূপ 
দিললন মানব হৃদ  পুলথকত হ , ক নও বা রূদ্ররূপ প্রতযক্ষ কলর প্রাণ ভল  ভীত 
হ —এ ালনই রল লি থবশ্বথপতার অদৃিয িথক্তর মাহাত্ময। তাই থবপ লল  কাতর ন , 
উথেত নতুন কলর  াো শুরু করা, হৃদল  িাক স্বলতাৎসাথরত িথক্ত। অ িা আতথঙ্কত 
না হল  আজ আমালদর মন্ত্র হও া উথেত ‘সকললর তলর সকলল আমরা, প্রলতযলক 
আমরা পলরর তলর’।   
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 ঘকাথভড-১৯ : সাংথক্ষপ্ত রূপলর া  

অনুরাধ্া মমে 
থবভাগ—বাাংলা, েতুিল ঘসথমস্টার  

 
ঘকাথভড-১৯  া সাম্প্রথতক সমল  গণমাধ্যলমর থিরনালম প্রাধ্ানয থবস্তার কলরলি ঘসই 
ঘকাথভড-১৯ থনল ই আজ একথট সাংথক্ষপ্ত আললােনা করব।  
    ২০১৯ সালল থেলনর উহান প্রলদলি একথট নতু কলরানা ভাইরাস িনাক্ত করা 
হল থি। এথট একথট নতুন কলরানা ভাইরাস  া আলগ ক লনা মানুলষর মলধ্য ঘদ া 
 া থন। তাই এই ভাইরাসথটর অপর নাম ২০১৯ এনথসওথভ বা নলভল কলরানা 
ভাইরাস (নলভল অিলাৎ প্রিম)। এই কলরানা ভাইরালস হও া ঘরালগর নতুন নাম 
‘ঘকাথভড-১৯’। নতুন এই ঘরাগথটলক প্রিমথদলক থবথভন্ন নালম (ল মন—ো না ভাইরাস, 
নতুন ভাইরাস, রহসয ভাইরাস ইতযাথদ) ডাকা হললও ২০২০ সাললর ঘফব্রু াথর মালসর 
থিতী  সপ্তালহ থবশ্ব  স্বাস্থ্যইয সাংস্থ্যইা ঘরাগথটর আনুষ্ঠাথনক নাম ঘদ  COVID-19  া 
‘corona Virus Disease 2019’ এর সাংথক্ষপ্ত রূপ।  
    ঘকাথভড-১৯ হল Pandemic ঘরাগ। এ প্রসলে বলল রাথ , Pandemic িব্দথটর 
Pan অিলাৎ সব; আর demic িব্দথট এলসলি Demos ঘিলক  ার অিল মানুষ। 
তাহলল প্রশ্ন হল Pandemic ঘরাগ কী? বলা  া , Pandemic ঘরাগ হল ঘসটাই  া 
রাজয বা ঘদলির সীমা অথতক্রম কলর থবলদলিও পাথি ঘদ  এবাং সকল মানুষলক 
আক্রমণ কলর ও বহু সাং যক মানুলষর মৃতুয  টা । থিক ঘ মনভালব সারা থবশ্ব এ ন 
ঘকাথভদ-১৯ মহামারীর এই ঘরাগথটলক থবশ্ব স্বাস্থ্যইয সাংস্থ্যইা এ ন থবশ্ব মহামারী ঘ াষণা 
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কলরলি। সলে থনরন্তর লিাই োথলল   ালচ্ছ। প্রথতথট মানুলষর জীবন  াজ সাংকটাপন্ন। 
২০১৯ সাললর নলভম্বর/ থডলসম্বর মাস নাগাদ এই ভাইরাসথট ভারলত এলসলি।  থদও 
প্রথত একলিা বির অন্তরই এ জাতী  বহু মহামারী থফলর থফলর এলসলি থবশ্ব তিা 
বাাংলার দরবার। স্ব াং থবশ্বকথব রবীন্দ্রনাি ঠাকুর তাঁর জীবদ্দিা  মযাথলথর া, 
গুথটবসন্ত, ঘপ্ললগর মলতা মহামারীলক  ুব  ালি ঘিলক প্রতযক্ষ কলরলিন।  থদও 
বতলমালনর কলরানা থবপ লনয আমালদর এমন এক অপ্রতযাথিত পথরথস্থ্যইথতর সমু্ম ীন 
কলরলি  ালত মদনথন্দন জনজীবন বযাহত হলচ্ছ। মানুষ সামাথজক জীব। ঘ  ান 
সাং বদ্ধতাই মানুলষর ধ্মল ঘস ালন সামাথজক দূরে তিা থবথচ্ছন্নতাই এ সমল  
সবলেল  গুরুেপূণল। ‘ থদ এই নতুলনর সথহত আমরা ঘকালনাথদন সামিসয কথর া 
লইলত না পাথর তলব আমাথদগলক মথরলতই হইলব’—রবীন্দ্রনালির এই সাবধ্ানবাণী 
বতলমান সমল ও প্রাসথেক হল  উলঠলি।  
    ভাইরাসথট ফুসফুলস আক্রমণ কলর। ঘরসথপলরটথর লক্ষণ িািাও জ্বর, কাথি, 
স্বাস-প্রশ্বালসর সমসযাই মূলত প্রধ্ান লক্ষণ। সাধ্ারলণা শুষ্ক কাথি ও জ্বলরর মাধ্যলমই 
শুরু হ  উপসগল, পলর শ্বাস-প্রশ্বালস সমসযা ঘদ া ঘদ । সাধ্ারণত ঘরালগর উপসগুলললা 
প্রকাি ঘপলত সম  ঘন  গলি পাঁে থদন।  থদও বতলমালন উপসগলহীন অলনক 
ঘরাগীলকই িনাক্ত করা ঘগলি। থবশ্ব স্বাস্থ্যইয সাংস্থ্যইার মলত, ভাইরাসথটর ইনথকউলবিন 
থপথর ড ১৪ থদন প লন্ত স্থ্যইা ী িালক। তলব থকিু থকিু গলবষলকর মলত এর স্থ্যইাথ ে ২৪ 
থদন প লন্ত িাকলত পালর। কলরানা ভাইরালস আক্রান্ত হল লি হাজার হাজার মানুষ। 
এই ঘরালগর ঘকালনা আলরাগয ঘনই, ঘনই ঘকালনা প্রথতলষধ্ক। তাই এলক্ষলে এই 
ঘরাগলক জ  করার একমাে উপা  হল থপ্রলভনিন অিলাৎ ঘরালগর প্রথতকূল পথরলবষ 
সৃথি করা। এই থবষল  জনস্বাস্থ্যইয থবলিষজ্ঞরা থবস্তর তিয ও উপলদি থদল লিন। 
তাঁলদর মলত ঘবি থকিু স্বাস্থ্যইযথবথধ্ (ল মন—বার বার হাত-পা-মু  সযাথনটাইজ করা, 
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হাথে এবাং কাথির জনয থটসু বযবহার করা, অিবা মু  স্পিল না করা, মাস্ক বযবহার 
করা ইতযাথদ) পাললনর মাধ্যলমই কলরানা ভাইরালসর সাংক্রমণ িথিল  পিা ঘঠকালনা 
সম্ভব। তলব প্র ুথক্তর উন্ন লন থবলশ্বর থবথভন্ন ঘদলির সরকালরর দ্রুত উলদযালগর ফলল 
দ্রুততার সালি এই ভাইরালসর প্রথতলষধ্ক মতথরর উলদযাগ ঘনও া সম্ভব হল লি। 
মহামারী ঘিলক আমরা সকললই উত্তরণ োই। তাই আিা রা ব,  ুব িীঘ্রই এই 
কলরানা পথরথস্থ্যইথত অথতক্রম কলর আবার সুস্থ্যই স্বাভাথবক সুন্দর জীবলনর পলি থফরব।   
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সুলেতনা : গৃহবন্দীদিা 

ঘে া থসন হা 
থবভাগ—বাাংলা, তৃতী  ঘসথমস্টার 

 
“হৃদ  আমার োলেলর আথজলক ম ূলরর মলতা নালে ঘর।” 
হৃদল র এই আনলন্দ ঘনলে ওঠার গল্প ঘ  কলব ঘিষ হল থিল, তাই আজ থঠক মলন 
করলত পারথি না। আমার  তদূর মলন পলি, লকডাউন ঘ াষণার আলগর থদন সন্ধযা  
রবীন্দ্রসদলন একথট গালনর অনুষ্ঠালন আনলন্দর সলে ঘ াগদান কলরথিলাম। ঘসথদন 
সকললর সলে গলা থমথলল  ঘগল থিলাম উলিাধ্নী সেীত ‘ওলর ভাই ফাগুন ঘললগলি 
বলন বলন’ গানথট। ঘসথদন গানথট গাইলত গাইলত আমার হৃদল র মলধ্য ঘ ন অজস্র 
ম ূর ঘনলে উলঠথিল বসলন্তর সূেনার আনলন্দ। থকন্তু, তারপলরর থদন ঘিলকই হৃদ টা 
ঘকমন ঘ ন থববণল হল  ঘগল। হৃদল র মলধ্য ঘনলে ওঠা অজস্র ম ূরগুললা ঘ ন আমার 
মুথক্তর সমস্ত আনন্দটালক গ্রাস কলর থনলমলষর মলধ্য অদৃিয হল  ঘগল। মহামারীর 
ঘকালপ থবশ্বজুলি শুরু হল লকডাউন। আর আজ আমরা সকললই গৃহবন্দী। কলরানার 
প্রভালব ঘগাটা থবলশ্বর মানুষ আজ ভীতসন্ত্রস্ত হল  পলিলি। প্রলতযকথদন লক্ষ লক্ষ 
মানুষ কলরানা  আক্রান্ত হলচ্ছ। তালদর মলধ্য অলনলকই এই কলরানা ুলদ্ধ পরাথজত 
হল  মৃতুযলক বরণ কলর থনলচ্ছ। কলরানার সলে লিাই করার সম  ঘ ন তালদর 
একথটই আথতল—“মথরলত োথহ না আথম এই সুন্দর ভুবলন। মানলবর মালঝ আথম 
বাঁথেবার োই।” মৃতুযর  বর শুনলত শুনলত আমালদর হৃদল  ঘ ন সবলদা মন ারালপর 
ঘলি ঘললগই রল লি। সবলক্ষণ শুধু্ একটা কিাই মলন হলচ্ছ, জগৎটা আবার ঘ ন 
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আলগর মলতাই সুস্থ্যই ও সুন্দর হল   া , আবার ঘ ন অতীলত কাটালনা আনলন্দর 
মুহূতলগুললা বতলমালন থফলর পাই। এই ভাবনাগুললা কলব বাস্তবতার রূপ পালব এটা 
ভাবললই ঘ ন এই হৃদল র  াঁো ঘিলক সমস্ত পাথ গুললা ডানা ঘমলল উিলত োই, 
উিলত োই ওই নীললর মালঝ লুথকল  িাকা মুথক্তর অনন্ততা ।  
    তাই, বাস্তলব এই গৃহবন্দীদিা ঘিলক আমরা মুক্ত হলত না পারললও আমালদর 
হৃদ াথঙ্কত কল্পনার িথবই ঘ ন আমালদরলক ঘপৌঁলি ঘদ  আকালির ওই মুথক্তর 
আললা । আজ এই বন্দীদিার মালঝ রথবঠাকুলরর ঘসই মুথক্তর আনন্দবীণাই সকললর 
মুল  ধ্বথনত ঘহাক—“এই আকালি আমার মুথক্ত আললা  আললা ।” একথবাংি 
িতলকর এই মিলকর মালঝ দাঁথিল  থবশ্বকথবর ঘদও া একথট সান্ত্বনাই আমালদর 
ভাললা িাকলত ঘি া , দুঃ লক সেী কলর বাঁেলত ঘি া —“আলি দুঃ , আলি মৃতুয, 
থবরহদহন লালগ/ তবুও িাথন্ত, তবুও আনন্দ, তবুও অনন্ত জালগ।” থকন্তু, এত 
সান্ত্বনার মালঝও আজ আমরা বড্ড অসহা । োথরথদলক মানুলষর তীব্র আতলনাদ 
আমালদর হৃদল  তীক্ষ্ণ ধ্ারাললা অলস্ত্রর মলতা থবঁধ্লি। ঘনালভল কলরানা ভাইরাস আজ 
আগুন ঘজ্বলললি ঘদলির প্রথতথট ঘকাণা  আর তারই প্রভালব পুিলি ঘদলির লক্ষ লক্ষ 
মানুি। এইসবই কী তলব মানুলষর কৃতকলমলর ফল? বিলরর পর বির মানুষ ঘ ভালব 
থনথবলকালর অরণয থনধ্ন কলর েলললি, দূথষত হলচ্ছ জল, দূথষত হলচ্ছ বা ু। আর 
ঘসইজনযই কী প্রকৃথত ঘনালভল কলরানালক হাথত ার থহলসলব বযবহার কলর মানুলষর 
ওপর থনমলমভালব প্রথতলিাঢ থনলচ্ছ? কলরানার দাপলট প্রলতযকথট ঘদলির মানুষ আজ 
থদিাহারা। ঘনালভল কলরানা ভাইরালসর সাংক্রমণ রু লতই আজ আমরা সকলল 
গৃহবন্দী। আজ এই সমল  দাঁথিল  এক পি, এক মত ও একতার বলিা দরকার, 
সভযতালক বাঁোলত, ঘদলির মানুষলক বােঁালত আজ আমালদর বলিা দরকার 
নজরুললক, ঘ  কাণ্ডারীর মলতা আমালদর ঘদ ালব—“ডুথবলি মানুষ সন্তান ঘমার মার, 
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ঘক আি ঘজা ান হও আগু ান, হাঁথকলি ভথবষযত।” আজ রথবঠাকুলরর কলে ঘসই 
গীত আলরাও একবার ধ্বথনত ঘহাক “ওলগা আজ ঘতারা  াস ঘন ঘগা  াস ঘন  লরর 
বাথহলর।” 
    থনলজলদরলক সুস্থ্যই রা লত প্রথত মুহূলতল আমালদর ঘমলন েললত হলব সরকালরর 
ঘদও া ফরমান। আজ সকললক একথেত হল  অেীকারবদ্ধ হলত হলব ঘ —লকডাইলন 
আমরা ঘকউ  র ঘিলক বাইলর ঘবলরাব না। সুকালন্তর ঘসই কথবভাবনাই আজ সতয 
বলল প্রমাথণত ঘহাক—“কু্ষধ্ার রালজয পৃথিবী ঘ ন গদযম / পূথণলমার োঁদ ঘ ন না হ  
ঝলসালনা রুথট।”  
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ঘকাথভড-১৯ এবাং...  

অন্তললীনা রা  
থবভাগ—ইাংলরথজ, েতুিল ঘসথমস্টার (স্নাতলকাত্তর)  

 
২০২০ সাললর মােল ,আলস ভারলপ্ত আিলি পলি অথতমারী ‘ঘকাথভড-১৯’। এই 
অথতমাথরর অথস্তে প্রিম পাও া  া  েীনলদলির উহালন ২০১৯ সাললর নলভম্বর 
মালস। অথতমাথর বলার কারণ এর ক্ষমতা এত ঘবথি ঘ  একথট থনথদলি অঞ্চলল 
সীমাবদ্ধ না ঘিলক  ুব দ্রুত িথিল  পলি থবথভন্ন অঞ্চলল এবাং  ুব দ্রুত মানুষলক 
আক্রান্ত কলর।  ার ফল ঘকালনা একটা ঘদি ন  ঘগাটা থবশ্ব আক্রান্ত হ । প্রা  
একলিা বির আলগ পৃথিবীলত হল থিল ‘স্পযাথনি ফু্ল’ নালম এক অথতমাথর।  ার 
প্রভালব প্রা  ৫ ঘকাথট মানুষ প্রাণ হারান।  
    কলরানা ভাইরাসথট নতুন হও া  এর নাম ‘ঘনালভল কলরানা ভাইরাস’।  থদও 
ঘবি থকিু বির আলগ মাসল ও সাসল ভাইরাসও থকিুটা এরকমই থিল। এই কলরানা 
ভাইরাসলক সাসল ঘকাভ-২ ও বলা হলচ্ছ।  
    থবলশ্বর প্রথতথট ঘদিই কলরানা কবথলত অল্প-থবস্তর। রাথি া, আলমথরকা, 
ইাংলযালণ্ডর অক্সলফাডল থবশ্বথবদযাল , থেন, ভারত—প্রথতথট ঘদিই থনলজলদর মলতা কলর 
পরীক্ষা-থনরীক্ষা োলালচ্ছ প্রথতলিষক আথবষ্কালরর জনয। এর মলধ্য রাথি া থটকা 
আথবষ্কার কলরলি বলল সম্প্রথত দাথব কলরলি।  
    কলরানা ভাইরাস এিালত মাস্ক, ঘফসথিল্ড, হযাণ্ড সযাথনটাইজালরর বযবহার ও 
সামাথজক দূরে আমালদর প্রাতযথহক জীবলনর অে হল  ঘগলি।  
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    গণমাধ্যম এই সম  জরুথর ভূথমকা থনল লি।  বলরর কাগজ, েযালনল ও ঘফালন 
কলরানা সম্পথকলত সাবধ্ানবাণী প্রোর করা হলচ্ছ। বাাংলা থসথর াললর েথরেরা মাস্ক 
পলর অথভন  করলি  া দিলকলদর সলেতন করলি। তািািা কলরানা ভাইরালসর 
সাংক্রমণ রু লত ঘ  প্রধ্ান এবাং কথঠন পদলক্ষপ ঘনও া হল লি তা হল লকডাউন বা 
গৃহবথন্দ,  া আমালদর অথভধ্ালন নতুন একথট িব্দ। ভারত সহ প্রা  প্রথতথট ঘদিই 
(ইউলরালপর সুইলডন বালদ) লকডাউনলক থনরাপদ মলন কলরলি। এই লকডাউলন 
থবমান, ঘরল (থবলিষ ঘট্রন ও থবমান িািা) সমস্ত রকম গণপথরবহন বন্ধ রা া 
হল লি। থিক্ষােন, কলকার ানা, বযবসা-বাথণজয, ধ্মলী  স্থ্যইান, প লটনলকন্দ্র, ঘহালটল-
ঘরলস্তারা, িথপাংমল, থসলনমাহল, পাকল, থজম সমস্ত থকিুই বন্ধ রা া হল থিল। এ ন 
আনলক পলবল থকিু থকিু জা গা থবথধ্থনলষধ্ ঘমলন ঘ ালা হল লি। ঘবসরকাথর সাংস্থ্যইার 
ঘক্ষলে ‘ও াকল ফ্রম ঘহাম’ োলু হল লি।  
    ঘবথিরভাগ পিু া (নাসলাথর ঘিলক গলবষক) অনলাইন পিালিানা  অভযস্ত হলচ্ছ। 
থিক্ষকরাও এই পদ্ধথত অবলম্বন করলত বাধ্য হলচ্ছন। ওল থবনালরর মাধ্যলম ঘদি-
থবলদলির থিক্ষকলদর সলে ঘ াগাল াগ করা  ালচ্ছ। এই হল আমালদর ‘থনউ নমলযাল’ 
জীবন। ‘থনউ নমলযাল’ জীবলনর সমসযা হল—লকডাউলনর ফলল অিলনীথতলত ঘজার 
ধ্াক্কা ঘললগলি। ১.৮ ঘকাথট মানুষ কমলহীন হল  পলিলি (১৯/০৮/২০ এর তিয 
অনু া ী) ঘসানার দাম উদ্ধলমু ী। সরকাথর ঘকাষাগার দুবলল হল  পলিলি। অবিয 
অনলাইলন ঘকনাকাটার মাধ্যলম ঘরাজগার হলচ্ছ।  
   দুবলল ঘনটও াকল বা িাটললফালনর অভালব অলনক পিু া পিালিানা করলত পারলি 
না। থিক্ষকলদর সলে পিু ালদর স্বাভাথবক সম্পকল বযাহত হলচ্ছ। থবদযাল  বন্ধ িাকার 
জনয বাচ্চারা বনু্ধলদর সাথন্নধ্য না পাও া  অবসালদ ভুগলি। পিালিানা  অনীহা ঘদ া 
 ালচ্ছ।  
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    থবথভন্ন উৎসব অনুষ্ঠান অনািম্বরভালব পাথলত হও া  সব মানুষই কমলবথি 
অবসালদর থিকার হলচ্ছ। গাহলস্থ্যইয থহাংসাও বািলি।  থদও মলনাথবদরা সবসম  
আমালদর পালি আলিন।  
    ঘকাথভড ঘরাগীলদর থেথকৎসার জনয আলাদা কলর ঘকাথভড হাসপাতাল মতথর করা 
হলচ্ছ। এই সম  ডাক্তার, নাসল, পুথলি, প্রিাসথনক কতলা, আিাকমলী, ঝািুদারলদর 
মলতা প্রিম সাথরর অলনক ঘ াদ্ধালদর প্রথত আমরা কৃতজ্ঞ। থকন্তু দুভলালগযর থবষ  ওঁরা 
নানাভালব ঘহনস্থ্যইার থিকার হলচ্ছন। কলরানা আক্রান্ত ঘরাগীরাও সমালজ নানাভালব 
থবপ লস্ত হলচ্ছন। পথিমবলে কুথি জন ডাক্তার, কল কজন পুথলিকমলী, ঘডপুথট 
মযাথজলেট অলনলকই কলরানা  আক্রান্ত হল  মারা ঘগলিন।  
     লকডাউলনর সম  থন থমত বৃথিপালতর জনয পথরলবলির উষ্ণতা হ্রাস ঘপল লি। 

সুস্থ্যই পথরলবলির কারলণ কলকাতাসহ বি বি িহলর রাস্তা  ম ূর, বাইসন, হাথত 
এমনথক বা ও ঘদ া ঘগলি।  
    আলগও   ন মানুষ মহামাথর, অথতমাথরর প্রভাব কাটালত ঘপলরথিল ঘতমথন 
এ নও পারলব এই আিা রাথ । আমরা প্রলতযকই সহমমলী হই। ঘকাথভড ঘ াদ্ধালদর 
পালি দাঁিাই ও সম্মান জানাই এবাং এই ঘরাগ ঘিলক বাঁেলত থন মাবলী ঘমলন েথল 
তাহললই এই ঘরাগলক আমরা হারালত পারব এই থবশ্বাস রাথ ।      
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আমরা করব জ   
রুমথক হালদার  

থবভাগ—অিলনীথত, থিতী  ঘসথমস্টার 

 
জীবন মালন একথট লিাই,  ালক জীবন ুদ্ধও বলা হ । আর এই জীবন ুদ্ধ শুরু হল  
জন্ম ঘিলকই বতলমালন থেন ঘদলির উহান িহর ঘিলক উৎপন্ন কলরানা ভাইরাস ঘ ন 
এই জীবন ুদ্ধলক আরও িতগুলণ বৃথদ্ধ কলরলি। কলরানা ভাইরালসর আর এক নাম 
Covid-19,  ার পুলরা কিা China Originated Virun in December-19। 

ভাইরাসথট অনুবীক্ষণ  লন্ত্রর মাধ্যলম ঘদ লল Crown-এর মলতা লালগ। রাজা-রানীর 
 ুলগ রাজারা Royal Crown পলর ঘ মন প্রজালদর ওপর রাজে করত, থঠক ঘতমথন 
বতলমালন কলরানা ভাইরাস ঘ ন ঘগাটা থবশ্ববাসীর ওপর রাজে করলি। রাজে করার 
জনয ঘবলি থনলচ্ছ মানবলদলহর ফুসফুস অেথটলক।  ার ফলস্বরূপ মানুষলক জ্বর সহ 
শ্বাসকি জথনত েরম দুদলিা  ভুগলত হলচ্ছ এবাং অবলিষ রূলপ মৃতুয। থবলিষত ১২ 
বিলরর নীলে থিশুলদর এবাং ৫৫ বিলরর ওপলরর ব স্কলদর উপর কলরানা আক্রমলণর 
প্রভাব ঘবথি। ভাইরাসথট মহামারীর রূপ ধ্ারণ কলরলি  ার ভ াংকর গুলণ ঘগাটা থবশ্ব 
আজ মমলাথহত, দুথিন্তাগ্রস্ত, ঘিাকাহস্ত। এমনথট ইতাথল, ঘস্পন, ফ্রান্স, ব্রাথজল, রাথি া 
ঘপরু, আলমথরকা ইতযাথদর মলতা উন্নতলদিগুথল আজ জনাকীণলতাগ্রন্ত।  
    বতলমান ভারলতর পথরথস্থ্যইথতও  ুব একটা সুথবধ্াজনক ন । কলরানা পথজথটভ 
ক্রমি ঘবলিই েলললি, ঘসই সালি বািলি মৃতুযর সাং যাও। কলরানা ঘ ন ঘগাটা থবশ্বলক 
রাজে করার সালি সালি ভ ও ঘদ ালচ্ছ। ঘস ভ  হল মৃতুয ভ । থকন্তু আমরা মানুষ, 
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মান + উষ বযথক্তে সম্পন্ন, পৃথিবীর ঘেষ্ঠতম জীব। মানুষক ক নও ভ  ঘপল  
থপথিল  িালকথন এবাং বতলমান পথরথস্থ্যইথতলতও থপথিল  ঘনই। মানুষ অবস্থ্যইা বুলঝ বযবস্থ্যইা 
থনলত সুজ্ঞাত,  ার প্রিম পদলক্ষপ হল ‘লকডাউন’। ভারলত প্রিম লকডাউন ঘ াষণা 
করা হ  মাননী  প্রধ্ানমন্ত্রী নলরন্দ্র ঘমাথদজীর থনলদলিনা  রাজস্থ্যইালন। কলরানা 
আটকালত লকডাউন-এর ভূথমকা  ুবই গুরুেপূণল। কলরানা ভাইরাস একজন ঘিলক 
আলরকজলনর মলধ্য প্রলবলির মাধ্যলম তালদর বাংিবৃথদ্ধ কলর। ফলল সামাথজক দূরে 
বজা  রা ার উদ্দীলিযই লকডাউন োলু করা হ ।  
    অবস্থ্যইা বুলঝ বযবস্থ্যইা ঘনও ার ফলস্বরূপ দুথট থদক পাও া  া ,  ার একথট 
পথজথটভ থদক এবাং অনযথট ঘনলগথটভ থদক। পথজথটভ থদক হল কলরানা সাংক্রমণ 
থবস্তার ঘরাধ্, ঘ টা একান্তই জরুথর। ঘনলগথটভ থদক হল ঘগাটা থবশ্ব অিলনীথতর 
মন্দাবস্থ্যইা, থিক্ষাবযবস্থ্যইার স্থ্যইথগতকরণ, ঘদি পথরোলনার মূল োথবকাথঠ হল অিল। 
উন্নতিীল ঘদি তিা ভারলতর মলতা অনুন্নত ঘদি আজ অলিলর েরম সাংকলটর মুল । 
লকডাউন পথরথস্থ্যইথতলত অনলাইন ক্লাস ঘ  Something is better than nothing-
এর মলতা। অনলাইন ক্লালসর মাধ্যলম থিক্ষাবযবস্থ্যইা এলগাললও থিক্ষািলীলদর ওপর 
ইথতবােক প্রভাব  ুবই ক্ষীণ। থিক্ষা বযবস্থ্যইা ঘ ন এক প্রকালর স্থ্যইথগত হল  রল লি। 
    এিািা, আর এক থবরাট সমসযা হল লকডাউলনর ফলল গৃহবথন্দদিা, দথরদ্র 
মানুলষর অিল ঘরাজগালরর অেল অবস্থ্যইা ঘ ন জীবলন ঘবঁলে িাকার জনয প্রল াজনী  
থতন মূল থভথত্ত অন্ন, বস্ত্র এবাং বাসস্থ্যইালনর মলধ্য প্রিম থভথত্ত ‘অন্ন’-এর েরম সাংকট 
ঘদ া  া । লকডাউন কলরানা থবস্তার ঘরালধ্ সফল থকন্তু নুন আনলত পান্তা ফুলরানা 
ঘিলক শুরু কলর ঘকালনা জীবন্ত জীলবরই কু্ষধ্ার জ্বালা ঘমটালত সফল ন । তলব এই 
সমসযার সমাধ্ান  ুব সহলজই ঘরিনাথর বযবস্থ্যইার মাধ্যলম ঘমটালনা ঘগলি। এমনথট 
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অলনক দ ালু এবাং দাথন মানুষ তালদর অদময সলেিা  প্রেুর মানুষ সহ পশুর কু্ষধ্ার 
জ্বালা ঘমটালত সফল হল লি।  
    কলরানা পথরথস্থ্যইথত ঘমাকাথবলা  গণমাধ্যম থহলসলব ঘসািযাল থমথড া, থটথভ-র 
গুরুেও অপথরসীম। সমসযা িাকলল সমাধ্ান িাকলবই। বতলমান পথরথস্থ্যইথতর সমসযা 
ঘমাকাথবলার পি  ঁুজলত থকিুটা হললও সক্ষম থবজ্ঞানী ও থেথকৎসকলদর পরামিল 
সাধ্ারণ মানুলষর কালি ঘপৌঁলিালত গণমাধ্যম থবরাট ভূথমকা পালন কলর। কলরানা 
ঘমাকাথবলা করলত পরামিল ঘদও া হ  সযাথনটাইজালরর বযবহার, সামাথজক দূরে 
বজা  রা া, মাস্ক-এর বযবহার এবাং পথরষ্কার পথরচ্ছন্ন িাকা, এবাং  তটা সম্ভব 
গৃহবথন্দদিা গ্রহণ করা।  
    লকডাউন ঘিলক শুরু কলর আনলক প লন্ত এই গত এবাং আগত সম  কলরানা 
আক্রানত বযথক্তলদর ডাক্তার ও নাসলরা তালদর জীবলনর ঝুঁথক থনল  ঘ ভালব ঘরাগীলদর 
ঘসবা কলর  ালচ্ছ তা বলার অলপক্ষা রাল  না, এমনথক ঘসটা ভাষা  প্রকাি করার 
ঊলধ্বল।  
    অনুন্নত তিা উন্নত ঘকালনা ঘদলির পলক্ষই থেরস্থ্যইা ী লকডাউন সম্ভব ন । এর 
ফলল অভুক্তজথনত মৃতুয এবাং থবনা থেথকৎসাজথনত মৃতুযহার বৃথদ্ধ পালব। মদনথন্দন 
জীবলন ঘবঁলে িাকার অলনক লিাই-এর মলধ্য কলরানা ভাইরাস এক অথতথরক্ত লিাই। 
মদনথন্দন জীবলনর লিাই-এর সালিই কলরানা সতকলতা অবলম্বন কলর আমালদর 
থবশ্ববাসীলদর এথগল  ঘ লত হলব।  
    কলরানা ভাইরাস ঘিলক ঘগাটা থবশ্ব মুথক্ত পালব  তক্ষণ না তালক সমূ্পণলরূলপ 
থনমূলল করা  ালব। এবাং এর প্রধ্ান উপা  হল ভযাকথসন বা থটকা। ভারতসহ সমস্ত 
পৃথিবীর থবজ্ঞানীরা ঘেিা োথলল   ালচ্ছ কলরানা প্রথতলরাধ্ী ভযাকথসন মতথরলত। 
বতলমালন ভারতী  থবজ্ঞানীরা ভযাকথসন মতথরলত সক্ষম হল লিন। তলব ঘসগুথল ট্রা ালল 
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আলি। বন্ধ পলি িাকা  থি ঘ মন থদলন দু বার সথঠক সম  ঘদ া , থঠক ঘতমথন 
থবজ্ঞানীলদর মতথর ভযাকথসনও সথঠক থদক  ঁুলজ পালব। ঘসই সালি আমালদর 
থবশ্ববাসীলকও সতকলতা অবলম্বন কলর কলরানার সালি লিাই-এর মাধ্যলম এথগল  
েললত হলব। আর দৃঢ় থবশ্বালসর সালি থনম্নথলথ ত গানথট ঘগল  ঘ লত হলব— 

“আমরা করব জ , আমরা কবর জ  
আমরা করব জ  থনি । 

আহা বুলকর গভীর, আলি প্রতয  
আমরা করব জ  থনি ।” 
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থনভৃত বথন্দ  
থজথন া পাল ঘেৌধু্রী 

থবভাগ—বাাংলা, েতুিল ঘসথমস্টার 

 
‘ভ -ভুল-মৃতুয-গ্লাথন-সমাচ্ছন্ন পৃথিবীলত আজ 

থদন ঘিষ হল   া —রাথে আলস—’ 
১৮৮৫ সালল রথেত জীবনানন্দী  এই কথবতার সলে বতলমান পথরথস্থ্যইথত  িািলরূলপ 
প্রাসথেক হল  উলঠলি। এই কলরানা  অগথণত মানুলষর মৃতুযলত মানুষ আজ ভল  
সমাচ্ছন্ন। ঘ ভালব সুল র থদন ঢললত ঢললত তমসা ঘনলম আসলি তালত মানুলষর 
অথস্তে বজা  রা াটাই হল  পিলি সমসযার।  থবভীথষকাম  এই কলরানা থবলিষ 
একথট মবলদথিক প্রলদি ঘিলক এলস আমালদর ঘদি সহ প্রা  সমগ্র পৃথিবীলত সৃথি 
কলরলি অথতমারী। মানুষলক বাঁোলনার জনয ঘ  পি প্রািথমক রূলপ ঘবলি ঘনও া 
হল লি তা হল লকডাউন। তাই আমরা আজ প্রা  সকললই গৃহবথন্দ। লকডাউলনর 
সলে আমরা ঘকানথদনই পথরথেত থিলাম না। প্রিলম আমরা সবাই ভ  ঘপ থিলাম ঘ  
বাথিলত এই পথরথস্থ্যইথতলত বথন্দ হল  আমরা কী কলর িাকব? থকন্তু মানুষলক আজ 
গৃহবথন্দ করা হল লি  ালত মানুষ বাঁেলত পালর। মানুষ আজ গৃহবথন্দ আলে বলল 
ঘসরকমভালব ঘকািাও  াতা ালতর সুল াগ পালচ্ছ না, ঘ মন—সু্কল, কললজ, 
থবশ্বথবদযাল  এ নও বন্ধ থকন্তু অনলাইন প্র ুথক্তর মাধ্যলম বহু থিক্ষািলীরা থন থমত 
ক্লাস করলত পারলি বাথিলত ঘিলকই, থিক্ষক-থিথক্ষকারা  ুব  ত্ন সহকালর বাথিলত 
ঘিলকই পিালচ্ছন। এিািা মানুলষর বহুমু ী প্রথতভার নতুন কলর থবকাি  টলি। 
এ ন প্র ুথক্তসবলস্ব  ুলগ মানুষ ঘমাবাইললর মলধ্য  ুব গভীরভালব বদ্ধ হল  পলিথিল, 
ঘকালনা সৃজনিীল কাজ করার ঘসরকম ইচ্ছা হত না। থকন্তু কলরানা মানুষলক অবসর 
থদল লি সব কাজ করার, মানুষ আলগ ঘ মন সারাথদলনর প্রথরেলমর জনয থনলজর 
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িল র কাজগুললা করার সম  ঘপত না, থকন্তু এ ন মানুষ এই গৃহবথন্দ সমল  তালদর 
আনন্দ উপলভাগ করলত পারলি থনলজলদর ি  পূরলণর মাধ্যলম। ঘকউ িথব আঁকলি, 
ঘকউ বাথিলত হারলমাথন াম বাথজল  গান গাইলি, ঘকউ ঘকউ অলনকরকম রান্নাবান্না 
কলর সবাইলক  ুথি করলি, থনলজও  ুথি হলচ্ছ, ঘকউ ঘকউ আবার বাথিলত ঘিলকই 
থবথভন্ন প্রকার গ না থবথক্র করলি অনলাইন প্র ুথক্তর মাধ্যলম। আলরকথট থজথনস এ ন 
 ুব লক্ষণী  ঘসথট প্রা ই বহু স্থ্যইালন লুপ্ত হল  ঘ লত বলসথিল, ঘসথট হলচ্ছ  ুথি 
ওিালনা, মানুলষর  ুথি ওিালনার ি  বহুথদন ঘিলক থকন্তু কালজর কারলন ঘসথত হল  
উঠত না। থকন্তু এ ন  ুথি ওিালনার মাধ্যলম তারা আনন্দ পালচ্ছ। নতুন কলর এই 
 ুথি ওিালনা আমরা ঘোল র সামলন অলনক ঘবথি ঘবথি কলর ঘদ লত পাথচ্ছ। ঘকউ 
ঘকউ ঘল াললথ র থদলকও মন থদল লি। ঘকউ বই পিলি, বাথিলক থনতযনতুনভালব 
সাজালচ্ছ ইতযাথদ। তলব অধু্না গৃহবথন্দ ঘিলক মানুষ হাঁথফল ও উঠলি। তলব এর ফলল 
একথদলক অসুথবধ্াও ঘবলিলি ঘ মন—ঘবকারত্ন, কমলহীনতা, ঘবহাল অিলনীথত, 
মলনালরাগ ইতযাথদ। সামাথজক দূরে পালন করলত হলচ্ছ বলল মানুলষর মলধ্য আজ 
ঘসই আলগর মলতা ঐকয ঘদ া  ালচ্ছ না। থকন্তু আলগর মলতা ঘ ৌিভালব িাকলত হলল, 
বনু্ধ-বান্ধবলদর ঘসই আড্ডালক একথদন সথক্র  করলত হলল গৃহবথন্দ ঘিলক লকডাউন 
প্রথক্র ালক পালন করলতই হলব। সম্প্রথত রাথি া কলরানার ভযাকথসন আথবষ্কার 
কলরলি, ভারতসহ অলনক ঘদিই স্ব স্ব উলদযালগ ভযাকথসন আথবষ্কালর মগ্ন। এই 
ভযাকথসন আিা কথর  ুব তািাতাথি আমালদর কালি আসব এবাং পৃথিবী কলরানা 
ঘিলক পালব থেরমুথক্ত। সবলালন্ত এই ঘরালগ প্র াতজলনর পথরবালরর প্রথত সমলবদনা 
এবাং সকল থনভলীক-অকুলতাভ  কলরানা ঘ াদ্ধালদর প্রথত জানাই আমার সকৃতজ্ঞ 
প্রণাম।  
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 লকডাউন  
ঘমৌথরমা পাল 

থবভাগ—অিলনীথত 
 

আমরা সবাই জাথন কলরানা ভাইরালসর জনয আমালদর এই লকডাউন। লকডাউন 
আমালদর অলনক থকিু বুথঝল  থদল লি। অলনক থকিু ঘকলি থনল লি আবার অলনক 
থকিু থদল লি। লকডাউন   ন পিল ত ন তা মাে ১৫ থদলনর থিল। আমরা সবাই 
এত কাজ কমল-এর পর একটা ঘিালটা দুথট োই। ঘতা ঘ টা ঘপল  আমরা সবাই 
আনথন্দত। থকন্তু আমরা ঘকউ জানতাম না ঘ  এই লকডাউলনর থদলনর সাং যা থদন 
থদন ঘবলি েললব।  া আমালদর অপুরণী  থকিু ক্ষথত করলব। আলস্ত আলস্ত ১৫ থদন 
ঘিলক ৩০ থদন। তারপর মালসর পর মাস লকডাউন েললি। আমরা ঘকউই এই 
লকডাউনটালক ঘমলন থনলত পারথি না। থবলিষ কলর আমরা িাে-িােীরা প্রা  সকাল 
ঘিলক থবলকল প লন্ত পিালিানা, থটউিন, সু্কল, কললজ, বনু্ধ-বান্ধবী থনল  নানা 
বযবস্ততার মলধ্য কাথটল  থদই। আর  ারা কালজর জনয প্রা  থদলনর অলনকটা সম  
বাইলর কাথটল  ঘদ । ঘকউই ঘমলন থনলত পারথি না।  
    এই লকডাউন অলনলকর অলনক লুথকল  িাকা প্রথতভালক ঘবর কলর এলনলি। 
ঘকউ  ুব সুন্দর আঁকলি। ঘকউ নাে করলি, ঘকউ গান করলি, অলনলক youtube 
channel-ও  ুলললি। ঘকউ বযবসা করলি, ঘকউ ঘকউ নতুন কলর রান্না থি লি। থকন্তু 
অলনলকই আলে  ারা থডলপ্রিলন ভুগলি নানা কারলণ। কারণ তারা সারাথদন সু্কল, 
কললজ বা নানান কাজ কলমলর মলধ্য থদল  থনলজলদর বযস্ত রাল ।  া তারা পারলি না। 
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    আমালদর পথরলবি দূষণ ও অলনকটা কলম ঘগলি। প্রথতথন ত হলত িাকা Crime, 
Accident কলম এলসলি। এই লকডাউন আমালদর অিলনীথতলক থবপুলভালব ক্ষথত 
করলি।  া পুনরুদ্ধার করলত হ লতা অলনকগুললা বির ঘললগ  ালব  া এক থবপুল 
ক্ষথত। কারণ এই কলরানা ভাইরালসর জনয থজথনসপে supply থদলত পারলি না বা 
অলনকটা ঘদথর হলচ্ছ আবার ঘসটা বাধ্য হল  cancel করলত হলচ্ছ।  
    এই লকডাউন মানুষলদর  রবথন্দ কলর পশুলদর মুক্তভালব থনরাপদভালব থবেরণ 
করার সুল াগ কলর থদল লি।  
    এই লকডাউন আমরা কলব কাথটল  উঠলত পারব আমরা ঘকউ জাথন না। প্রািলনা 
কথর এই পৃথিবী ঘ ন তািাতাথি কলরানা ভাইরাস মুক্ত হ । আর আমরা লকডাউন 
কাথটল  আমালদর আবার সাধ্ারণ জীবলন থফরলত পাথর।   
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কলরানা : মবথশ্বক মহামারী  

ঘসামা মণ্ডল 
থবভাগ—বাাংলা, েতুিল ঘসথমস্টার 

 
আন্তজলাথতক সীমানা অথতক্রম কলর থবশ্ববযাপী মানুষলক প্রভাথবত কলর ঘ  মহামারী 
তালক মবথশ্বক মহামারী বলল। তলব মবথশ্বক মহামারীলক অবিযই সাংক্রামক হলত হলব। 
সমগ্র মানব ইথতহালস গুথটবসন্ত, কললরা, মযাললথর া,  ক্ষ্মার মলতা অলনকগুথল 
মহামারী ঘদ া থদল লি। তলব ধ্বাংসাত্মক মহামারীগুললার মলধ্য একথট থিল ব্ল্যাক ঘডি 
বা ঘপ্লগ। এিািাও অনযানয উলে ল াগয মহামারীর মলধ্য রল লি ১২১৮ সাললর 
স্পযাথনি ফু্ল এবাং ২০০৯ সাললর ইনফু্লল িা মহামারী বা H1N1, বতলমালন HIV, 
কযান্সার এগুথলও মহামারীর অন্তভুলক্ত। বতলমান পথরথস্থ্যইথতলত গণমাধ্যলমর থিরনালম 
প্রাধ্ানয থবস্তার করলি ঘকাথভড-১৯,  া কলরানা ভাইরাস নালম পথরথেত। গঠনগতভালব 
কলরানা ভাইরাস RNA ভাইরাস ঘগাষ্ঠীর নতুন প্রজাথত। ‘ক্রাউন’ িব্দ ঘিলক কলরানা 
িব্দথট এলসলি,  ার আক্ষথরক অিল ‘রাজমুকুট’। এই বযাথধ্থত একথট থবলিষ 
ভাইরালসর কারলণ সাং থটত হ   ার নাম ‘থসথভ ার অযাথকউট ঘরথস্পলরটাথর থসনলরাম 
কলরানা ভাইরাস২’ সাংলক্ষলপ SARS-COV-2। ঘরাগথটর প্রিম প্রাদুভলাব ঘদ া থদল লি 
২০১৯-এর থডলসম্বলরর ঘিষথদলক থেলনর হুলপই প্রলদলির উহান নহলর। ২০২০-এর 
৩০ জানু াথর থবশ্ব স্বাস্থ্যইয সাংস্থ্যইা এই ঘরালগর অথফথস াথল নাম প্রদান কলরন COVID-
19 ১১ মােল বুধ্বার থবশ্ব স্বাস্থ্যইয সাংস্থ্যইার প্রধ্ান ড. ঘটডরস আধ্ানম ঘগগ্রল সুস এই 
ঘরাগথটলক মবথশ্বক মহামারী থহলসলব স্বীকৃথত ঘদন।  
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    এথপলডমাইওলথজস্টালদর মতানু া ী কলরানা ভাইরাস এথপলডথমলকর গথণ্ড 
অথতক্রম কলর পযানলডথমক থহলসলব থবলবথেত হ । এই ঘরালগ আক্রান্ত বযথক্তর হাঁথে, 
কাথি, শ্বাস-প্রশ্বালসর ফলল বাতালস থবথক্ষপ্ত অথতকু্ষদ্র ঘেষ্মাকণা থনকটবতলী অপর 
ঘকালনা বযথক্তর শ্বাস-প্রশ্বালসর মাধ্যলম ঘদলহ ভাইরাসথট সাংক্রথমত হলত প্রাএ। 
এিািাও আক্রান্ত বযথক্তর স্পলিলর মাধ্যলম উপাদান ঘভলদ স্থ্যইালন এই ভাইরাস কল ক 
 ণ্টা বা কল কথদন ঘললগ িাকলত পালর, এবাং অপর বযথক্তর স্পলিল এই ভাইরাস 
নাক-মু  ঘো  থদল  ঘদলহ প্রলবি কলর ঐ বযথক্তলক সাংক্রথমত কলর। শ্বাস লন্ত্রর 
অনযানয অসুস্থ্যইতার মলতা এই ভাইরালসর ঘক্ষলেও সথদল কাথি, গলা, বযিা এবাং জ্বর 
সহ হালকা লক্ষণ ঘদ া থদলত পালর। থকিু মানুলষর জনয এই ভাইরালসর সাংক্রমণ 
মারাত্মক হলত পালর। এর ফলল থনউলমাথন া, শ্বাসকি এবাং অগলান থবপ লল র মলতা 
 টনাও  টলত পালর, তলব  ুব কম ঘক্ষলেই এই ঘরাগ মারাত্মক হ । কলরানা 
ভাইরাস সাংক্রলমর ফলল ব স্ক ও অসুস্থ্যই বযথক্তলদর মারাত্মকভালব সাংক্রথমত হও ার 
সম্ভাবনা িালক। বতলমান পথরথস্থ্যইথতলত থমথড ার থরলপাটল অনু া ী প্রা  ২০০ থটর ঘবথি 
ঘদি ঘকাথভড-১৯ িারা প্রভাথবত। থকন্তু এ লনা প লন্ত থবলশ্বর ঘকালনা ঘদলি এই 
বযাথধ্র জনয ঘকালনা প্রথতলষধ্ক টীকা বা থকাংবা থবলিষভালব কা লকরী ঘকালনা ভাইরাল 
থনলরাধ্ক ওষধ্ এ লনা প লন্ত আথবষ্কার হ থন। এই পথরথস্থ্যইথতলত কলরানা ভাইরালসর 
থেথকৎসালত মূলত উপসগলসমূলহর উপিম করা হ  এবাং সহা ক থেথকৎসা প্রদালনর 
মাধ্যলম ঘরাগীলক থনলজ ঘিলকই সুস্থ্যই হল  উিলত সাহা য করা হ । এিািাও ঘবি 
থকিু সাধ্ারণ সতকলতা অবলম্বন কলর এই ভাইরাসথটর সাংক্রমণ ও থবস্তালরর ঝুঁথক 
কথমল  আনার প্রলেিা োলালনা হলচ্ছ। WHO এর মলত কলরানা ভাইরালসর মহামারী 
থবস্তার ঘরালধ্র সবললেষ্ঠ পন্থা হল সাংক্রথমত বযথক্তলদর িনাক্ত কলর সম্প্রদা  ঘিলক 
অথতদ্রুত স্থ্যইানান্তথরর করা। এই কমলসূথে সম্পাদনা করা অতযাবিযক। ঘ  সমস্ত 
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বযথক্তলদর ঘদলহ কলরানা ভাইরালসর উপথস্থ্যইথত থনথিত ঘসই সমস্ত বযথক্তলদর 
স্বাস্থ্যইযলকলন্দ্রর থবলিষ থবভালগ আলাদা (আইলসাললিন) কলর রা ার দরকার। এমনথক 
 ালদর মলধ্য একাথধ্ক উপসগল প ললব ণ করা হল লি তালদরলক ঝুঁথকপূণল বযথক্ত 
থহলসলব থবলিষ ভবলন বা থনজ বাসভবলন সেথনলরাধ্ (লকারালরথণ্টন) অবস্থ্যইা  িাকলত 
থনলদলি ঘদও া হ । বযাপকভালব সাংক্রথমত এলাকা  অবরুদ্ধকরণ (লকডাউন) বযবস্থ্যইা 
জাথরও বলবৎ করা হ । এিািাও সযাথনটাইজার, সযাথনটাইলজিন, মাস্ক বযবহার, 
সামাথজক দূরে বজা  রা া প্রভৃথত বযবস্থ্যইাপনা অবলম্বন করা।  
    কলরানা ভাইরাস মহামারী বতলমান থবলশ্ব একথট অভূতপূবল পথরথস্থ্যইথতর জন্ম 
থদল লি। থবলশ্বর ঘবথিরভাগ ঘদিগুললা এই সাংক্রমলণর হাত ঘিক রক্ষার জনয 
সাধ্ারণ সতকলতা অবলম্বলনর পািাপাথি এলক এলক বন্ধ কলর থদল লি  াবতী  
কা লক্রম, ফলল বাথতল হল  থগল লি  াবতী  কা লক্রম, ফলল বাথতল হল  থগল লি 
অথলথম্পক, আই থপ এল-এর মলতা বি বি আন্তজলাথতক অনুষ্ঠানগুললা। ঘি ার 
মালকলটগুললা ধ্লস পলিলি, ফলল পৃথিবী পিলত  ালচ্ছ আর একথট অিলননথতক 
মহামন্দার কবলল। এই মবথশ্বক মহামারীর কারলণ আজ সারা থবলশ্বর আিল-সামাথজক 
কমলকাণ্ড বযাহত হও ার পািাপাথি িােিােীলদর জীবলন এই মহামারীর বযাপক প্রভাব 
পলিলি।   ন ঘকালনা মহামারীর কারলণ মানব সম্পলদর হাথন  টার পািাপাথি 
থবলশ্বর অিলননথতক-রাজননথতক-সামাথজক অবস্থ্যইার অবনথত  লট ত ম মহামারী 
অথতমারী বা মবথশ্বক মহামারীর রূপ ধ্ারণ কলর। বতলমান পথরথস্থ্যইথতলত থবশ্ব কলরানা 

ভাইরাস জথনত মবথশ্বক মহামারীর অধ্ীন।  
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অণুগল্প 
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লীন  
থবিা া গণাই 

থবভাগ—বাাংলা, েতুিল ঘসথমস্টার 
 
ধু্র! কতথদন হল ঘকা ালরন্টাইলন আথি। আজকাল ঘতা থদন-রাতটাও বুথঝ না। 
আমার থনঃশ্বাস আমার মুল  আিাি মালর।  
এথক, মা! তুথম? আমা  থনল  ঘ লত এলসি? সথতয? 
ঘদল া মা—এবার বাথি থফলর আথম আর ঘতামার অবাধ্য হ  বাইলর ঘবলরাবা না। 
ও মা, কাঁদি ঘকন? আথম ঘতা ভাললা হল  ঘগথি। কী...কী হল? েলল  াচ্ছ ঘ ! শুধু্ 
ফুলটা রা লত এলসথিলল? থনল   ালব না??? 
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ঘব-আইনী  
ঈপ্সা সরল ল 

থবভাগ—বাাংলা, েতুিল ঘসথমস্টার 
 
লকডাউলনর আজ িুথট। রতনদার থটমথতলম ঘদাকালন ওলঠথন মাস্ক, সযাথনটাইজার 
থকিুই। 
—দাদা, সযাথনটাইজার হলব? 
—না, ওটা...লনই। 
    ঘদাকান সাজল রথিন সযাথনটাইজালর, সামলন ঘঝালালনা রকমাথর মাস্ক, ঘবলা 
পিলতই হানা থদল পুথলি, জাল সযাথনটাইজার থবথক্রর অথভল ালগ ঘগ্রফতার হল 
রতনদা। 
—সযার আথম কার ানা ঘিলক...আপথন একবার ও ালন... 
    না ওরা ঘিালনথন ঘকালনা কিা। মািা থনেু, থভলজ ঘোল  থঠকলর পিলি জীবন-
জীথবকার ঘ ঁলট  াও া সমীকরণ।  
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স্বপ্ন  

সমাথপ্ত ঘ াষ 
থবভাগ—বাাংলা, েতুিল ঘসথমস্টার  

 
    মাধ্বপুর গ্রালমর মধ্যথবত্ত পথরবালরর ঘমল  পুরবী। তার স্বপ্ন িহলরর বি কলললজ 
ঘল াপিা করার। পথরবার বি বাধ্া, বালযথববাহ থনল  বযস্ত। সমস্ত বাধ্া অথতক্রম 
কলর ঘস কলললজ ভথতল হ । পিালিানা, অধ্যাথপকালদর ভাললাবাসা সব থমথলল  এই 
প্রিম ঘস ভাললা িাকলত শুরু কলরথিল। 
    হঠাৎ কলরানা ভাইরালস গৃহবন্দী সকলল। পুরবীও সমস্তথকিু ঘফলল গ্রামা আে  
ঘন । পুনরা  শুরু হ  মানথসক অতযাোর।  
    থকন্তু ঘস ঘতা ঘহলর  ালব না। লিাই কলর ঘবলি ওঠা। তার থবশ্বাস এই দুল লাগ 
সলর  ালব। মানথসক িথক্ত পুরবীলক এত দূর এলনলি। তাই ঘস আবার স্বপ্ন ঘদ লব।  
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আথম  

ঘদবলীনা মু াজলী  
থবভাগ—বাাংলা, েতুিল ঘসথমস্টার  

 
    আথম একজন পথর া ী েথমক। সারা ঘদলি লকডাউন শুরু হল। থফলর এলাম, 
থকন্তু থনল  এলাম একথট ঘরাগ  ার নাম কলরানা। প্রিলম  ুব ভ  হল থিল, থকন্তু 
কল কথদন পর বুঝলাম আর  াই ঘহাক এ মারণ ঘরাগ ন । আতথঙ্কত হও ার থকিু 
ঘনই। সতকল িাকলত হলব। সাবধ্ালন িাকলত হলব। আজ আথম সমালজর মূল ঘস্রালত 
থফলর এলসথি। আথম একজন কলরানা জ ী। আজ অনয কলরানা ঘরাগীলদর ঘসবা  
থনল াথজত।  
  



অবাক পৃথিবী 
 

 

 

বনু্ধ মক  
ঊষা থবশ্বাস 

থবভাগ—বাাংলা, থিতী  ঘসথমস্টার 
 
    ২০২২ সাললর ১লা জানু াথর, স্বাভাথবকভালবই ইাংলরথজ বিলরর প্রিন থদন। 
আনন্দ, মহ-হুলোলি নতুন বিরলক বরণ করার থদন। বাপ্পালক থনল  ঘবথরল থি, সলে 
আলি ওর বাবা কুমার। বাপ্পালক মালঝ থনল  ঝুলন্ত থব্রজটা পার কলর ঘপৌঁলি ঘগলাম 
সুভাষ পালকল। ভ  হথচ্ছল ওর, হাঁলটথন ঘতা অলনকথদন, তার উপর থব্রজটা দুললি। 
সবার মুল  মাস্ক, বযালগ সযাথনটাইজালরর ঘবাতল। হঠাৎই লক্ষ করলাম বাপ্পা প্রা  
দু’বির পর বাইলর ঘবথরল  শুধু্ এথদক-ওথদলক তাকালচ্ছ। বুঝলাম মাস্ক পথরথহত 
বনু্ধলদর থেনলত পারলি না ও।  
    কাঁেুমােু আর নীেু গলা  বাপ্পা হঠাৎই বলল উঠল মাম! আমার বনু্ধরা ঘকািা , 
গনটু, ঘভামলা, নীতু, থনললি ওরা সব ঘকািা ? আথম ওর ঘকৌতূহল থমথটল  
বললাম—ওরা মুল  মাস্ক পলর আলি, তাই থেনলত পারি না। ও বলল—ঘকন, মাস্ক 
ঘকন? আথম আবার বললাম— ালত কলরানা নামক ভাইরাস না িিা । আর থবস্তাথরত 
না বলল নতুন বিলর আনন্দ উপলভাগ করলত লাগলাম।  
    বাথি এলস ঘদ লাম বাবু আমার ঘসাফা  ধ্পাস কলর বলস পিল। তার ঘোল র 
ঘকাণা  জল। বুঝলত পারলাম কলরানা ভাইরাস গত দু’বিলর শুধু্ প্রাণই কালিথন, 
থিন্ন কলরলি পরস্পলরর সম্পকললক। বাপ্পার কিাটা ঘকািা  ঘ ন আ াত করল—মাম! 
আমার আর ঘকালনা বনু্ধ িাকল না বললা! থনঃসেতার জীবলন বাপ্পা আলরা থনঃসে 
হল  পিল। 



অবাক পৃথিবী 
 

 

    কুমার ওর মািা  বুথলল  থদল। আর দী লশ্বাস ঘফলল ওলক জথিল  ধ্লর 
বললাম—‘আমরা আথি ঘতা বাবু’, পুলরা বাবার মলতা হল লি। ঘোল র ঘকাণার জল 
আঁেলল আে  থনল।  
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থেোঙ্কন 
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িূথেথিতা সাহা 
থবভাগ—পদািলথবদযা, েতুিল ঘসথমস্টার  

 

 
  



অবাক পৃথিবী 
 

 

 
নাসথরন ফারহানা 

থবভাগ—পদািলথবদযা, পঞ্চম ঘসথমস্টার  
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তসথলমা নাসথরন  

থবভাগ—দিলন, প্রিম বষল  
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িবনম বানু 
থবভাগ—সাংসৃ্কত, তৃতী  বষল  
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থনলকতা সরকার 

থবভাগ—বাাংলা, থিতী  ঘসথমস্টার 
 
 

  
  



অবাক পৃথিবী 
 

 

 

 

 

 

 

 

থবজ্ঞাপন 
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‘কলরানালক জব্দ করার ঘভষজ উপা !’  
অনুরাধ্া মমে  

থবভাগ—বাাংলা, েতুিল ঘসথমস্টার  

 

কলরানালক জব্দ করার ঘভষজ উপা  

থগল ! থগল ! থগল !  

 সলবলাত্তম প্রথতলরাধ্ ক্ষমতািালী ঘভিজ। 
 প্রথতলরাধ্ ক্ষমতা বািা ।  
 ওজন কমা ।  
 ঘডথে, ডা ালবথটস, আিলারাইথটস, অযাজমা, আলসার, 

ঘকাললস্টরললর জনযও মলহৌষধ্।    

  

গহৃবন্দি অবস্থাতেও 

ওজনতে ননয়ন্ত্রতে 

রাখার সুবে ণ সুত াগ   
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 ‘পালি আথি’ 
অন্তললীনা রা   

থবভাগ—ইাংলরথজ, েতুিল ঘসথমস্টার (স্নাতলকাত্তর)  
 

‘পালি আথি’ ক্লাব থমথঠপুলরর সমস্ত ব স্ক একা মানুলষর জনয এলনলি এক গুচ্ছ 
সুথবধ্া : 

 বাজার ও থনতযপ্রল াজনী  থজথনস থকলন ঘদও া।  
 থবদুযলতর থবল জমা ঘদও া।  
 ঔষুধ্ থকলন ঘদও া।  
 ইললকথট্রথি ান ও প্লাম্বালরর সলে ঘ াগাল াগ কথরল  ঘদও া।  
 
থব: দ্র: এ ালন পালবন শুধু্মাে ৭৫/- এ  

 মাস্ক দুথট 
 সযাথনটাইজার একথট 
 হযাণ্ডও াি একথট  

 
ঘ াগাল াগ : ০১২৩৫৪৮৭২৪, ২৪৫৮৭৯৬৩৫৭ 
 
স্থ্যইান : থমথঠপুর বাসস্টযালণ্ডর উলটাথদলক।  
  



অবাক পৃথিবী 
 

 

  
‘কলরানা আবলহ বতলমান পথরথস্থ্যইথত’ 

সমাথপ্ত ঘ াষ 
থবভাগ—বাাংলা, েতুিল ঘসথমস্টার  

  
ভ ঙ্কর অথতমাথরর কবলল সারাথবশ্ব জজলথরত। প্রকৃথতর অদু্ভত অথভিালপ 
মনুষযজাথতর স্বাভাথবক জীবন াো িমলক ঘগলি। মানুলষর মলন ঘনই 
িাথন্ত। োথরথদলক মৃতুযথমথিল, হাহাকার,  াদযাভাব, ঘনই হাসপাতালল ঘবড, 
অথক্সলজন।  
   অকারলণ বাইলর  ালবন না, প্রল াজলন বাইলর ঘগলল সামাথজক দূরে 
বজা  রা ুন। অবিযই মাস্ক পরলবন, সযাথনটাইজার বযবহার করুন, 
বারবার হাত-মু  পথরষ্কার করুন। ঐকযবদ্ধ ঘেিা আর ঈশ্বলরর আথিবলালদ 
পৃথিবী  ুব িীঘ্রই সুস্থ্যই হল  উঠলব।  
 
‘ লর িাকুন সুস্থ্যই িাকুন 
অ িা আতঙ্ক িিালবন না।’ 
  

    কলরানা সলেতনা   
‘নন্দনপুর ব্রজলগাপাল ধ্াম’ 


