
 

 

 

প্রেস রিরিজ 

কর োনোরক ঘির  জনমরন ব্যোপক আতরে  জন্ম হরেরে, অপব্োরে  িটনোও িটরে। আতে 

আ  অপব্োেরক মমোকোরব্লো নো কর  শুধু ঘিঘকৎসো আ  অর্ থননঘতক প্রর োেনো ঘেরে কর োনো 

মহোমোঘ রক মমোকোরব্লো েুরূহ হরে উঠরব্। ব্োাংলোরেরে  কর োনোরক ঘির  আতে  আ  

অপব্োরে  িঘ ত্রটটরক বু্ঝব্ো  জনয ইংল্যান্ডের সান্ডসক্স বিশ্ববিদ্যাল্ন্ডের ড. 

শাহাদু্জ্জামান এিং ইউবনভাবস িটি অি বল্িান্ডরল্ আিিস িাংল্ান্ডদ্ন্ডশর ড. সুমন 

রহমান য ৌথভান্ডি একটি সাংঘিপ্ত গরব্ষ ো কযরন্ডেন। গন্ডিষণাটি ব্োাংলোরেরে সুেীল 

সমোরজ  প্লোটফম থ ব্োাংলোরেে মহলর্ ওেোি এ  সহর োঘগতোে পঘ িোঘলত হে।  

তারা ব্োাংলোরেরে এই কর োনো মকন্দ্রিক ভে এব্াং  অপব্োরে  গঘতঘব্ঘধ খুুঁজরত ঘগরে েেটট 

ধোরপ এ  ঘব্কোে িটরত যদ্ন্ডেন্ডেন। প্রথম ধান্ডে একিা ভ্রান্ত বনরােত্তান্ডিাধ ততবর 

হে, কন্ডরানা  েন অনযানয যদ্ন্ডশ েড়ান্ডে। যদ্শিাবসর মন্ডধয এমন তিজ্ঞাবনক ও 

ধমীে অনুমান েবড়ন্ডে েন্ডড় য , এটি অনযন্ডদ্ন্ডশর যরাগ, তান্ডদ্র োোচার ও 

োদ্যাভযান্ডসর ফল্, আমান্ডদ্র এোন্ডন এমন হন্ডি না। আিার িল্া হে, এই গরম 

আিহাওোে কন্ডরানা জীিাণূ টিকন্ডত োরন্ডি না। ফন্ডল্, জনগণ এক ভ্রান্ত 

বনরােত্তার িােিীে চাদ্ন্ডর মুন্ডড় অপ্রস্তুত হন্ডে িন্ডস রইল্। বিতীে ধান্ডে যদ্বে, 

বিন্ডদ্শীরা আসন্ডে, তারা যকাোন্ডরন্টাইন এবড়ন্ডে যদ্ন্ডশর আনান্ডচ কানান্ডচ 

কন্ডরানাসহেবড়ন্ডে েড়ন্ডে। প্রসোেন মর্রক প্রব্োসীরে  ব্োঘিগুরলোরক পতোকো টোঘনরে ব্ো 

ঘব্রেষভোরব্ ঘিঘিত ক ো হে। তেন আমরা সমান্ডজ প্রিাসীন্ডকন্দ্রিক একিা আতংক 

ও বিগমা ততবর হন্ডত যদ্বে। েন্ডর কমুযবনটি সংক্রমণ ঘন্ডি যগন্ডল্ আতংক ক্রন্ডম 

সুবনবদ্িষ্ট যচহারা হাবরন্ডে যফন্ডল্।  

 

 

 



 

 

তেন প্রবতটি মানুষন্ডকই সম্ভািয কন্ডরানািাহক বহন্ডসন্ডি সন্ডেহ করিার েবরবিবত 

ততবর হে। এরই মন্ডধয  েন যিশ কন্ডেকটি বিশাল্ জমান্ডেত ঘন্ডি যগল্ নানান 

জােগাে, তান্ডত যিাঝা যগল্ তৃণমূল্ ে িান্ডে কন্ডরানা বিষন্ডে মানুন্ডষর যকান্ডনা 

মাথািযথাই যনই। যসটি সন্ডচতন মানুন্ডষর জনয আন্ডরা ভরে  কারণ হন্ডে এল্। 

অেিান্ডদ্র একিা ভেঙ্কর সংসৃ্কবত নানান এল্াকাে ততবর হন্ডত যদ্ো  ান্ডে। 

কন্ডরানা যরাগী এিং স্বািযকমীরা এেন এই অেিান্ডদ্র বশকার হন্ডেন। তান্ডদ্র 

িাবড়ঘন্ডর হামল্া করা হন্ডে, তাবড়ন্ডে যদ্ো হন্ডে। ফন্ডল্, মানুষ এেন কন্ডরানা-

আক্রান্ত হন্ডল্ও বচবকৎসা বনন্ডত ভে োন্ডে। স্বািযকমীরা বনরুৎসাবহত হন্ডেন। 

আক্রান্ত যরাগীন্ডক যফন্ডল্ োল্ান্ডে স্বজনরা, আক্রান্ত বনন্ডজই আইন্ডসান্ডল্শন 

যথন্ডক োবল্ন্ডে  ান্ডে। এসিই ঘিন্ডে সামান্দ্রজকভান্ডি বনগৃবহত হিার ভে যথন্ডক। 

ক্রমশ িযােক আকার ধারণ কন্ডরন্ডে এই ভে। এন্ডত কন্ডরানার সান্ডথ ল্ড়াইন্ডে 

আমরা ক্রমশ বেবেন্ডে েড়বে। 

 

এই মুহনূ্ডত ি জরুবরভান্ডি এই আতংক ও অেিান্ডদ্র সংসৃ্কবতন্ডক প্রবতন্ডরাধ করা 

দ্রকার। দ্রকার সমবিত েবরকল্পনা: জাতীে ে িান্ডে, কমুযবনটি ে িান্ডে এিং 

িযন্দ্রি ে িান্ডে। কন্ডরানা-আক্রান্ত িযন্দ্রিন্ডদ্র োন্ডশ দ্া াঁড়ান্ডত হন্ডি সিাইন্ডক। 

প্রশাসবনক সহােতাে একিা অেিাদ্ প্রবতন্ডরাধী দ্ল্ ততবর করন্ডত হন্ডি,  ান্ডত 

থাকন্ডিন রাজনীবতবিদ্, সমাজকমী, ধমীে যনতা এিং জনপ্রশাসক। গণমাধযন্ডম 

উে ুি তথয ও বনন্ডদ্িশনা বদ্ন্ডে সন্ডচতন করন্ডত হন্ডি মানুষন্ডক। েুি সতকিভান্ডি 

এই িাতিাগুন্ডল্া ততবর করন্ডত হন্ডি এিং েবড়ন্ডে বদ্ন্ডত হন্ডি। অিাধ তথয য মন 

বনন্দ্রিত করন্ডত হন্ডি, োশাোবশ গুজন্ডির িযাোন্ডরও ন্দ্রজন্ডরা িল্ান্ডরন্স থাকন্ডত 

হন্ডি। ঘরিেী মানুষ বিশাল্ অথ িননবতক ও মনস্তান্দ্রিক চান্ডের মন্ডধয আন্ডে।  

 



 

 

 

তান্ডদ্র সটিক িাতিাগুন্ডল্া জাবনন্ডে যদ্োর মাধযন্ডমই আমরা আতঙ্ক আর 

অেিান্ডদ্র মহামাবর যথন্ডক বনন্ডজন্ডদ্র িা াঁচান্ডত োবর। কাজটি জরুবর এিং এেুবন 

করা দ্রকার। 

 

 


