
 

ভারতের ক াভভড-19 অভেমারীর ভিেীয় কেউ-এর প্রত াপ বৃভির ভবশ্ববযাপী প্রভাব 

ভপ্রয়া সম্পথকুমার 

১৬ আগস্ট, ২০২১ 

২০২১-এর মার্চ  মাসে ভারসে ক াভভড-19 অভেমারীর ভয়াবহ ভিেীয় কেউ শুরু হসয়ভিল। ২০২১-এর জুসের 

মসযেই এই করাসে ১.৯ ক াটির কবভি মােুষ আক্রান্ত হসয়সিে এবং ২৪০,০০০ জসের মৃেুে হসয়সি (ের ারী 

ভহোব অেুযায়ী) । অসে  ভবসিষজ্ঞই মসে  সরে কয, ভারসের ইভিসেসেড ভডভজজ োসভচ সলন্স করাোম 

(আইভডএেভি) যা েথ্ে িাওয়ার জেে োো লোবসরেভর এবং হােিাোসলর ভববৃভের উির ভেভচ র  সর, কেই 

 মচেূর্ীটি অেুস্থো ও মৃেুের ঘেোগুভলর েীব্রোস  অসে োই কিাে  সর কেসেসি। এই ঘেো ঘসেসি 

ভবসিষ  সর কেই েময় যেে ভিেীয় কেউ-এর রভাব েবসর্সয় কজারাসলা ভিল ও ভর্ভ ৎোর জায়োগুভল 

অভেভরক্ত করােীর র্াসি কবোমাল হসয় িসেভিল। এ ই েসে হােিাোসলর বাইসরও ররু্র মােুসষর মৃেুে 

হভিল। মৃেুের র ৃে েংেো ের ারী ভহোসবর কর্সয় ভেে কথ্স  েি গুণ কবভি বসল অেুমাে  রা হসয়সি।        

আমরা এেে জাভে কয কডল্টা ভোভরসয়িই অভেমারীর ভিেীয় কেউস  ইন্ধে যুভেসয়সি। ২০২০ োসলর ভডসেম্বর মাসে ক াভভড-19 করাসের ভোভরসয়িগুভলর 

উির েজরোভর ও কেগুভলস  আোম ভর্ভিে  রার জেে ইভিয়াে োেচ ক াভ-2 কজসোভম ে  েেটিচ য়াম (আইএেএেএভেওভজ) রভেষ্ঠা  রা হয়। ভ ন্তু 

ভারসে েংেৃহীে েমুোগুভলর মসযে েুব  ম েংেেস রই িরীক্ষা  রা হসয়সি এবং এই ভবসেষণ কথ্স  যা িাওয়া কেসি কেই েথ্ে বোি ভাসব রর্ার  রা 

হয় ভে। ভারেীয় ববজ্ঞাভে রা এই েেুে ভোভরসয়ি েম্পস চ  েে চ বােচ া কেওয়ার জেে মাসর্চ র কিষ িযচন্ত অসিক্ষা  সরে আর েেভেসে কডল্টা োরা ভারসে 

িভেসয় িসেসি।  

এই ভোভরসয়িরা ভ ভাসব উসে আসে এবং এসের গুরুত্ব ভ ? োেচ ক াভ-2 ভাইরাে যেে এ জে েেুে আশ্রয়োোর িরীসর কোস  েেে এই ভাইরাে 

ভেসজর রভেরূি বেভর  সর, অথ্চাৎ ভেসজস  অেু রসণ রভেিায়া বেভর  সর। এই রভেরূি বেভরর েময় কয ভুলগুভল হয় কেগুভলর  ারসণ এই 

ভাইরােগুভলর মসযে রূিান্তর ঘসে। এই রূিান্তরই েেুে ভাইরােগুভলস  োসের জে  কথ্স  আলাো  সর। আসরা কবভি েংেে  মােুসষর মসযে েংক্রমণ 

ঘোর েসে েসে এই রূিান্তরগুভল এ ভিে হসে থ্াস  ও ক্রমি ভভন্ন ভভন্ন আর্রণেহ আসরা েেুে েেুে ভোভরসয়সির েেে হয়। কযস াে েমসয় িে িে 

ভোভরসয়ি েভক্রয় থ্াস । কয িভরবেভক্তগুভলর  ারসণ োসের জে  ভাইরাে কথ্স  এগুভলর টিিঁস  থ্া ার ক্ষমো অসে  কবভি এবং অবসিসষ, অেোেে 

ভোভরসয়িসের হাভরসয় েবসর্সয় িভক্তিালী েভক্রয় ভাইরাে হসয় ওসে। কয ভোভরসয়ি েুব েহসজ িভেসয় িসে োর েংক্রমসণর েীব্রো অসে  কবভি। এগুভল 

টি া বা আসের েংক্রমসণর  ারসণ কয েুরক্ষা বর্ বেভর হয় ো এভেসয় যায়, ভর্ভ ৎোরণালী এর ভবরুসে  ম  াজ  সর বা এই করাসের লক্ষণ ভেণচসয়র 
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রর্ভলে উিায়গুভল এই ভাইরােস  েহসজ ভর্ভিে  রসে িাসর ো। এই যরসের ভাইরােস  ভোভরসয়ি অফ  েোেচ বসল কশ্রণীবে  রা হসয়সি। কডল্টা 

ভোভরসয়সির েংক্রমণ িভেসয় কেওয়ার ক্ষমো অসে  কবভি এবং কেই েংক্রমসণর েীব্রোও অসে  কবভি। টি া আর ভ িু কমাসোসলাোল অোভিবভড 

ভর্ভ ৎো এই ভাইরাসের ভবরুসে েুব  াযচ ারী েয়। এই  ারসণ, এ টি ভোভরসয়ি অফ  েোেচ বসল কশ্রণীবে  রার মাি াঠির অসে গুভলই এই 

ভোভরসয়িটি িূরণ  সর।     

 

আইএেএেএভেওভজ কথ্স  িাওয়া োম্প্রভে েম েথ্ে কথ্স  জাো যায় কয ভারসে ঘো ক াভভড-19 েংক্রমসণর িিঁর্ােব্বই িোংসিরই  ারণ কডল্টা 

ভোভরসয়ি। এই ভোভরসয়ি ক বলমাি ভারসের েমেো েয়। ৩০ জুে িযচন্ত ভিয়ােব্বইটি কেসি এই ভোভরসয়সির অভিত্ব েোক্ত  রা কেসি। ইউস , 

িেুচ োল, রাভিয়া, কেিাল এবং ইসদাসেভিয়ায় ক াভভড-19 েংক্রমসণর স্ফীভের ভিিসে আসি এই ভোভরসয়ি, যার ফসল েেুেভাসব ল ডাউে, িযচেসে 

ভেসষযাজ্ঞা বা মুসোি িরার ভেসেচ িাবলীর রর্ার শুরু হসয়সি। ২০২১-এর ৩১ জুে িযচন্ত, ইউএসের েংক্রমসণর েব্বই িোংসির  ারণ এই ভোভরসয়ি এবং 

ইউএসের কয অঞ্চসল টি া কেওয়ার হার  ম কেই েমি অঞ্চসল এর রস াি কেো কেসি। কডল্টার ভবরুসে েুরক্ষা ভেসে টি ার এ টি মািা বা কডাজ িযচাপ্ত 

েয়। দুটি কডাজ  ঠিে অেুস্থোর ভবরুসে ঠি ো  েুরক্ষা ভেসলও  ম েংক্রমসণর কক্ষসি েুব কবভি  াযচ র েয়।  াসজই, টি া কেওয়ার িসরও ক াে বেভক্তর 

েংক্রমসণর েম্ভাবো এবং অেেসের মসযেও িভেসয় ভেসে িাসরে। োর ফসল েেুেভাসব করাসের রাদুভচ াব শুরু হসে িাসর। ভবসিষ  সর, কয েমি কেসি টি া 

িাওয়ার েুসযাে  ম কেই কেিগুভল অসে  ভবিজ্জে  অবস্থায় আসি। এমেভ , েে  সয়  েপ্তাহ যসর ভারসে আক্রাসন্তর েংেো  মসলও, এেসো রভেভেে 

িঞ্চাি হাজাসরর  ািা াভি েেুে েংক্রমসণর ঘেো ঘেসি।    

 

ভ  ভাসব আমরা এই ভোভরসয়ি এবং ক াভভড-19 অভেমারীর ভেসয় বেভর কয ভীভে অবোহে আসি কেগুভলর মুসোমুভে হব? েংক্রমসণর ঘেো যে কবভি 

হসব, ভাইরােগুভলর মসযেও রূিান্তর ঘসে র্লসব এবং েসে েসে, েেুে ভোভরসয়ি বেভরর েম্ভাবোও কবসে র্লসব। োই, েবচি েংক্রমসণর ঘেোস  ভেয়ন্ত্রণ 

 রাই এই ভোভরসয়িগুভলস  ভেয়ন্ত্রণ  রার এ মাি উিায়। েংক্রমসণর েংেোর েঠি  েণো এবং েসথ্ের স্বিো ভেভিে  রসে যসথ্ষ্ট িরীক্ষা  রার 

রসয়াজে, যাসে জেেণ এবং স্বাস্থে িভরসষবার  েৃচ িক্ষ এই করাে রিমসের জেে িেসক্ষি ভেসে িাসরে।    

 

েেুে ভোভরসয়ি ভর্ভিে  রার জেে িৃভথ্বী জুসে ভজসোভম  োসভচ সলন্স র্াভলসয় যাওয়া অেোবিে । ববজ্ঞাভে সের মসে, ক াভভড আক্রান্ত করােীসের কয 

েমুো েংেহ  রা হসয়সি োর মসযে অন্তে িািঁ র্ িোংসির ভেস াসয়ন্স  রা রসয়াজে। এই মুহূসেচ  শুযুমাি ইউস  আর কডেমাস চ  এই হাসর ভেস াসয়ভন্সং 

েম্ভব হসয়সি। ভেস াসয়ন্স  রার জেে যেো বেয়বহুল এবং কয যরসের, যন্ত্রিাভে, ভব ার  এবং রযুভক্তেে জ্ঞাে রসয়াজে ো ভেম্ন ও মযেিসরর আসয়র 

কেসি েহজলভে েয়। যভেও, েে বিরই ভারসে আইএেএেএভেওভজ রভেভষ্ঠে হসয়সি, রসয়াজেীয় ভব ার  এবং েমুো েংেহ ও কেগুভলর রভক্রয়া রসণর 

জেে  মচর্ারীর অভাসবর  ারসণ েংেৃহীে োেচ-ক াভ-2 েমুোর মাি ০.০৯ িোংসির ভেস াসয়ভন্সং  রা কেসি। ভবভভন্ন কবের ারী েংস্থা এই অভাব িূরসণর 

কর্ষ্টা  সর র্সলসি এবং ভারে আর েভক্ষণ িূবচ এভিয়ার অেোেে অংসি ভেস াসয়ভন্সং-এর  াসজর েভে বাোসোর কর্ষ্টা  রসি।        

 

কিষ িযচন্ত টি া রণই ক াভভড-19 রভেসরাসযর এ মাি রািা ভহোসব বাভ  আসি। ভবভভন্ন যরসের ক াভভড-19 টি া আসি কযগুভল কডল্টা ভোভরসয়সির 

েংক্রমসণর ফসল গুরুের অেুস্থো ও মৃেুে কথ্স  েুরক্ষা ভেসে িাসর। েসব, ভারসে টি াোসের হার লক্ষণীয়ভাসব কবসে কেসলও, েমি জেেংেোর মসযে 

মাি েি িোংসির েমূ্পণচ টি া রণ হসয়সি। োরা িৃভথ্বীসে টি ার লভেোর মসযে েুমুল অোমে কেো যায়। ভবশ্ব জুসে টি ার কয ভেেি ক াটি কডাজ 



কেওয়ার বেবস্থা  রা হসয়সি োর রায় েত্তর িোংিই মাি িয়টি কেি কিসয়সি। ভেম্নআসয়র কেিগুভলসে ক বল ০.৩ িোংি টি ার কডাজ কি িঁসিসি। 

ভবসিষ  সর এই অোসমের েমাযাে  রার জেেই যেী েেেে কেি এবং ভ িু কবের ারী ও আন্তজচ াভে  েংস্থার আভথ্চ  েহায়োয় ২০২০ োসলর এভরল মাসে 

ক াভোক্স রভেষ্ঠা  রা হয়।  ক াভোসক্সর  াযচেূর্ী ভিল, মুেে টি া রস্তুে ার সের  াি কথ্স  ররু্র টি া আসে কথ্স  ভ সে রাো এবং কেগুভলস  

জেেংেোর ভভভত্তসে রভেটি কেসি েোযেভাসব বিে  রা হসব। অসে  িভরমাসণ টি া ভ সে রাোর এই  মচেূর্ীটির মাযেসম কয োসম বে কেিগুভল টি া 

ভ েসব কেই োসমই কিাে কেিগুভলও টি া ভ েসে িারসব। ক াভোসক্সর মাযেসম ভবসশ্বর েভরদ্রের কেিগুভলর ভবোমূসলে টি া িাওয়ার  থ্া। ভ ন্তু, েরবরাসহর 

েমেো ভেসয় ক াভোক্স অভস্থর হসয় আসি। অসে  যেী কেিই ভবসশ্ব যে টি া মজুে আসি োর কথ্স  ভেসজসের রসয়াজসের অভেভরক্ত িভরমাণ ভ সে 

করসেসি। ভেরাম ইেভিটিউে অফ ইভিয়া ক াভোসক্সর অেেেম রযাে েরবরাহ ারী ভিল। এই ইেভিটিউে এেে ভেসজসের মজুে টি ার িুসরাোই ভারসের 

ক াভভড-19 েমেো োমলাসে  াসজ লাোসি। ইউএসের মে যেী কেি বা ভারে ও র্ীসের মে কেি যাসের টি া বেভরর ক্ষমো আসি কেই কেিগুভলর 

ভবরুসে অভভসযাে উসেসি কয, টি ার েব কর্সয় রসয়াজে কয কেিগুভলর োসের বেসল এরা কবসি কবসি রাজনেভে  ভে  কথ্স  ভেসজসের ভমি কেিগুভলস  

টি া েরবরাসহর রিাব  রসি।    

 

কডল্টার মে ভবভভন্ন ভোভরসয়সির ভবসস্ফার  ভবিার কথ্স  স্পষ্ট হয় কয আমরা েভেেই এ টি ভবশ্বজেীে কয থ্। েংক্রাম  করাসের ভবষ কেসির েীমাো মাসে 

ো এবং যেক্ষণ ো িযচন্ত আমরা েবাই ভেরািে েেক্ষণ ক উই ভেরািে েয়। ইউএে, ইউস  আর ইজরাসয়সলর মে কেসি টি া রসণর হার অসে  কবভি, 

ভ ন্তু এেসো িযচন্ত এই কেিগুভল ভেরািে েয়  ারণ আসে কয ভাইরাে আসে েংক্রমণ িোভিল কেগুভলর বেসল যভে েেুে ভোভরসয়ি উসে আসে, োহসল 

আবার েেুে  সর ক াভভড-19 করাসের রস াি শুরু হসে িাসর। ক াভভড-19 অভেমারীর ফসল মৃেুের হার  মাসে এবং োমাভজ  ও অথ্চনেভে  েভক্রয়ো 

িুসরািুভর ভফভরসয় আেসে করােিরীক্ষা, ভর্ভ ৎো আর টি ার েোয়েেে বিসের বেবস্থা েম্ভব  রসে হসব। এবং এর জেে অবিেই রসয়াজে েমূ্পণচ 

আন্তজচ াভে  েহসযাভেো।  

 

ভরয়া েম্পথ্কুমার কমসয়া ভলভেস র ভক্রটি াল ক য়ার অোি ইেসফ িাে ভডভজজ ভবসিষজ্ঞ ও ইিাভেচি। 


