ক োভিড-19 অভিমোরীর সময়ে মোনবোভি োর ও রাষ্ট্রনীতি ঃ জবোবভিভির ময়িেই নেোয়ের সন্ধোন
টি. সুন্দররামন
৭ জুন, ২০২১
ভারতি ক াতভড-19 অতিমারীর তিতিয় কেউ আছত়ে প়োর সতে সতে সারা
কেশ জুত়ে হাসপািাতে কেতডর জনয মানুতের হাহা ার এ েতে
কেত়ে কেতছ, অক্সিতজতনর আ াে কেখা তেতয়তছ, এমনত
তনতয় েযাপ ভাতে

তয় গুন

অিযােশয

ওেুধ

াতোোজাতরও শুরু হতয়তছ। সংবাদ ও বববিন্ন সামাজজক

মাধ্যমম শ্মশান গুতোতি মৃিতেতহর তভ়ে, েোয় মৃিতেতহর কভতস যাওয়ার মি
খের োর োর সামতন চতে আসতছ। এর সতে যুক্ত হতয়তছ তথ্য ববকৃত কমর
মৃতির সংখযা

তমতয় কেওয়ার মি ঘটনাও যা সারা কেতশর মানুতের মতধয এ

প্রতিক্সিয়া-স্বরূপ , দদমের বববিন্ন

েতভর চাঞ্চেযর সৃষ্টি

তরতছ।

হাই ক াতটে অতন গুতে তপষ্টটশন জমা পত়েতছ এেং িাতি রাজয ও

ক ক্সিয় সর াতরর তেতভন্ন তেভাে কয অতিমারীর অেস্থা আঁচ

তর উপযুক্ত প্রতিতরাতধর েযেস্থা তনতি পাতর

তন িা িু তে ধরা হতয়তছ।
অতিমারীর এই চূ ়োন্ত সং তট তচফ জাতিস কোেতের কনিৃতে সুপ্রীম ক াতটে র এ ষ্টট কেঞ্চ তসদ্ধান্ত কনয়
“ইউতনফম ে অডোর” ো “অতভন্ন আতেশ” জাতর
এেং ষ্টট া সরেরাহসংিান্ত মামোগুতেত

রার যাতি তেতভন্ন হাই ক াতটে অক্সিতজন, অিযােশয
তনতজর আয়তে তনতয় এতস এ তে তেচার

েোোহুেয, আইন ও তেচারেযেস্থার সতে জত়েি েযক্সক্তরা এই তসদ্ধাতন্তর িীব্র সমাতোচনা

ওেুধ

রতি পাতর।

তরতছন। তসতনয়র

অযাডতভাত ট এেং সুপ্রীম ক াটে োর অযাতসাতসতয়শতনর প্রাক্তন অধযক্ষ েুেযন্ত োতভ সরাসতর অতভতযাে
তরতছন কয ক িীয় সর াতরর অক্ষমিা ো া কেওয়ার জনযই সুপ্রীম ক াটে েষ্টিি কেঞ্চ এই তসদ্ধান্ত তনতে
, িেপতর “নােতর তের তনতয় যতে সতিযই সুপ্রীম ক াটে

এিই তচতন্তি িাহতে অতন

আতেই ক ন

স্বতিা প্রত াতেিভাতে ক াতভড আিান্ততের জনয যাতি যতেি পতরমাত হাসপািাতে কেড/শযযা, ষ্টট া, ওেুধ
আর অক্সিতজতনর েযােস্থা োত
পুতরা সময়টাই ঘুতমতয়ই

িার সাতেতস

াটাতো”।

রে না েুভাে েযেশি, সর াতরর মতিাই, সুপ্রীম ক াটে ও এই

এতপ্রে মাতসর ২৩ িাতরখ জাতিস কোেতে অেসর কনন। আতের েুই জন তেচার , এে. নাতেশ্বর রাও এেং
এস. রেীি ভাট সহ নিু ন কেতঞ্চর কনিৃতে আতছন জাতিস তড. ওয়াই. চিচূ ়ে। তাৎপর্পূ
য র্ িামব,
য
এই কেঞ্চ
পতরষ্কারভাতে জাতনতয়তছন কয, সুপ্রীম ক াটে ক ানভাতেই হাই ক াতটে র তপষ্টটশনগুতে েখতে কনওয়ার কচিা
রতে না। িতে, কযতহিু িার োতয়ে মধযস্থিা
যখন এ

রা, িাই এই কেঞ্চ জাতনতয়তছন কয, “অতিমারীর

ারত কেশ

‘জািীয় সং তটর’ মুতখামুতখ হতয়তছ কসসমতয় সুপ্রীম ক াটে এ জন নীরে েশ ে হতয় োঁত়েতয়

ো তি পাতর না। সংতেধাতনর িৃিীয় ভাতে তেেৃি নােতর তের কমৌতে
সাংতেধাতন

অতধ ার রক্ষাই ক াতটে র

িেেয”।

সুপ্রীম ক াতটে র তিন তেচারপতি িারা েষ্টিি কেঞ্চ অক্সিতজতনর সরেরাহ, অিযােশয
পতর ািাতমা, মানে সম্পে এেং ষ্টট া সংিান্ত নানা তেেয়ত
২৯ এতপ্রতেরর মতধয ক ি এেং রাজয-সর ারগুতোত

পরীক্ষা

ওেুধ, তচত ৎসার

তর কেখার জনয সনাক্ত

তর, এেং

এই তেেতয়র উপর েক্তেয রাখতি েো হয়।

এছা়োও, তেতশেি ষ্টট াোতনর নীতিতি কয েেে আনা হতয়তছ যা পতরর তেন (অোৎ
ে ৩০ কশ এতপ্রে) কেত ই
জাতর হতি চতেতছ, কসই তেেতয়ও কেঞ্চ ত ছু প্রশ্ন কিাতে। এতপ্রে মাতসর ৩০ িাতরতখ আোেি আোর
সমতেি হতে ক ি সহ কেশ
ু ত়েষ্টটরও কেতশ নােতর

তয় ষ্টট রাজযসর ার হেফনামা ো এতফতডতভট োতখে

সমাজ সংেিন ও েুক্সদ্ধজীেী েযক্সক্তরা সামতি

তর এেং িাঁর সতে

ভাতে কেঞ্চত

শুনাতনতি সাহাযয

রার জনয ইন্টারতোত উটাতর অযাতিত শান জমা কেয়।
কশেতমশ েি ৩০ এতপ্রে সুপ্রীম ক াটে দ াষর্া কমর ক াতভড-19 সংিান্ত সমস্ত মামোত
অতিিম

তর তনতজর এজিয়ামর তনতয় আসার, এেং অতিমারীর সমতয় রাজযসর ার কয গুরুেপূ ভূ
ে তম া

তনতে িাঁর সহায়

হতয় উিতি। তনতজতের ভূ তম াত

“তনয়তিি – পতর তিি পেতক্ষপ” েতে েযাখযা

সুপ্রীম ক াতটে স্বীকার কমরমে দর্ র্ুিরাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও আইনসভার
উতচি।

রাতজযর সীমানা

তর িারা ক েে সর াতরর

মপন্থার
ে
যুক্সক্তগুতোত

াতজ কজার

তর,

তর হস্ততক্ষপ না

রাই

মানোতধ াতরর কপ্রক্ষাপতট মূেযায়ন

রার

পতক্ষ যা সংতেধাতনর ধারা ২১ অনুযায়ী জীেতনর অতধ ার এেং ধারা ১৪ অনুযায়ী সমানাতধ াতরর
অতধ ারত

সুতনক্সিি

তর। এই তনতেেতশর ফতে, তেপযয়ে কমা াতেোয় নযাশনাে তডজািার মযাতনজতমন্ট

অযাক্ট অনুযায়ী ক ি ও রাজযসর ার েুইজতনর উপরই সমান োয় েিোয়। উপযুক্ত তচত ৎসার সুতেধা কপতি
অতধ াংশ নােতর

কয

তির মুতখামুতখ হতয়তছন িার সমাধাতনর োতয়ে তনতি এেং নীতি প্রতয়াতের সময়

ক ন রাজয ও কপৌরসভা-পঞ্ছাতয়ি গুতোত
খতিতয় কেখার

প্রতিেন্ধ িার সম্মুখীন হতি হতে িা ক িীয় সর ারত

তনতেেশ কেয়। ক ি-সর ার যতেয়

পতর ািাতমা তিতর

অক্সিতজন সরেরাহর অপযােিা
ে
এেং উপযুক্ত

রতি না পারার েযারেিার সমস্ত োয় রাজযসর াতরর উপর চাতপতয় তেতয়তছ। িতে

অক্সিতজন সরেরাতহর তেেতয় নানা রাতজযর আশু প্রতিক্সিয়ার জনয অতপক্ষা

রতি

রতিই সুপ্রীম ক াটে

রাজযগুতের অেস্থান সমেনে

তরতছ এেং প্রতিষ্টট রাতজযর তনতেেি োতে অনুযায়ী কসই রাতজয অক্সিতজতনর

কযাোন ো়োতি তনতেেশ তেতয়তছ।
িতে ষ্টট াোতনর প্রক্সিয়া তনতয়ই সুপ্রীম ক াটে সেতচতয়

তিার পেতক্ষপষ্টট তনতয়তছ। ক াতটে র েক্তেয,

ক িসর াতরর উতচি প্রতিষ্টট নােতরত র স্বাতস্থযর অতধ ার ও পতরচয় তনতেতশতে
ে
সমানাতধ াতরর সতে
সামঞ্জসয করতখ এই ষ্টট াোতনর প্রক্সিয়ার পতরমাজেনা

রা। এর আতে, ২৮ কফব্রুয়াতর কেত

চােু হওয়া

ষ্টট াোতনর প্রক্সিয়াষ্টট তছে এ ষ্টট ক িীভূ ি পদ্ধতির উপর তনভেরশীে। অোৎ
ে ক ি ষ্টট া সংিহ
প্রতিষ্টট রাতজযর জনয িা েরাদ্দ
মাধযতম কসগুতেত

েন্টন

রতে এেং রাতজযর োতয়ে সেসাধারত
ে
র জনয পতরচাতেি

রা। এই

তর

াযিতমর
ে

াযিতম
ে
সর ারী ও কেসর ারী েুই ধরতনর সংেিনই অংশ কনতে।

সর ারী সংস্থায় তেনামূতেয ষ্টট া পাওয়া যাতে আর কেসর ারীতি প্রতি কডাতজর জনয ২৫০ টা া (প্রায় তিন
ডোর) োম তেতি হতে। প্রেম পযাতয়
ে তচত ৎসা-পতরতেোর সতে যুক্ত
তেভােত

এই ষ্টট ার জনয তনোচন
ে

িাঁতের সোইত

পয়ো কম কেত

রা হয়। তারপর পয়ো এতপ্রতের কেত

ষ্টট ার আওিায় আনার

ষ্টট াোতনর েযেস্থা

মী, স্বাস্থয মীতের আতরা

রা হতে েতে ষ্টি

তয় ষ্টট

৪৫ ো িার কেতশ েয়স যাঁতের

ো েো হতয়তছে। সবমেমষ ১৮-৪৪ েছর েয়সীতের জনয

রা হতয়তছে।

জাতর হওয়া পতরেতিেি নীতি অনুযায়ী, দদমে কয পতরমাত ষ্টট া তিতর হতে ক ি িার কেত

পঞ্চাশ শিাংশর দকবল বকমন বণ্টন করমবোত
প্রতিষ্ঠানগুতে তনতজতের মতধয প্রতিতযাতেিা

পঞ্চাশ শিাংতশর জনয রাজযসর ার আর কেসর ারী

রতে এেং ষ্টট াতনমািাতের
ে
সতে তনতজরাই ষ্টট ার োম আর

কযাোতনর সময়সূতচ ইিযাতে তনতয় আতোচনা ও েরােতর
কেসর ারী সংস্থার কেত

তর কনতে। পঁয়িাতিশ েছতরর তনতচ যাঁতের েয়স,

িাঁতের ষ্টট া তনতি হতে এেং ষ্টট াতনমািা
ে ও কেসর ারী হাসপািাে কয োম ষ্টি

রতে কসই োমই তেতি হতে। এই শিে মানতে পঁয়িাতিশ েছতরর কেতশ েয়সীরাও কেসর ারী হাসপািাতে
ষ্টট া তনতি পারতেন। এই নীতির েযাখযা তহসাতে ক তির যুক্সক্ত হে, এইভাতে ষ্টট াতনমািারা
ে
িাঁতের
তেতনতয়াতের উপর অতন

কেতশ োভ

রতেন যার ফতে অতন

কেতশ ষ্টট া তিতর হতে। এছা়োও

রাজযসর ার ও কেসর ারী প্রতিষ্ঠানগুতের মতধয োজারতনভের প্রতিতযাতেিা শুরু হতে ষ্টট ার তেির
অতন

কেতশ েক্ষিার সাতে ও সাশ্রয়ীভাতে হতে। এখাতন উতিখ

রা যায় কয, কেতশর েৃহেম ষ্টট াতনমািা
ে

কসরাম ইনতিষ্টটউট অফ ইক্সিয়ার তসইও জনসমতক্ষ আনুষ্ঠাতন ভাতে জাতনতয়তছন কয ষ্টট াোতনর প্রেম
নীতিষ্টট যখন চােু তছে িখনই িাঁরা যতেি োভ

তরতছতেন - ত ন্তু িাঁতের েক্ষয তছে আতরা অতন

কেতশ

মুনাফা।
ত ন্তু সুপ্রীম ক াটে ষ্টট াোতনর এই পবরববতযত নীবত তনতয় প্রশ্ন িু তেতছ যা ষ্টি

সমতয়র মতধয সেজনীন
ে

ষ্টট াোতনর সামেযে এেং স তের ষ্টট া পাওয়ার নযাযয অতধ াতরর তভতেত ই অস্বী ার

তর। । িাছা়ো,

সর ার কযতহিু ষ্টট া তিতরর জনয ইতিমতধযই প্রচুর তেতনতয়াে
সামতন এর কেত

ভাতো শিে রাখা হে না িাও জানতি চাওয়া হতয়তছ। উতদ্দশযসাধতনর জনয এখন যাঁরা

ষ্টট া োনাতে কসই েুই সংস্থার পাশাপাতশ আতরা প্রতিষ্ঠানত
ো

তরতছন িাহতে ক ন েিেমান ষ্টট াতনমািার
ে

উৎপােতনর জনয োধযিামূে

ম্পােসাতর োইতসন্স কেওয়ার মি উপায় ক ন অেেম্বন

এছা়োও অিযােশয

ক্সজতনস তনতয়

অনুমতিপে

রা হে না ক াটে কস তেেতয়ও প্রশ্ন িু তেতছ।

াতোোজাতর হওয়া আট াতনা, স্বাস্থয মীতের অতধ ার ও তনরাপো

এেং অতিমারী তনতয় খের ও তেেৃতি কেওয়ার জনয সংোে মাধযতমর (তমতডয়ার) উপর খেরোতর তনতয়ও ক াটে
আতোচনা

তরতছ।

ক াটে এও েক্ষয
ত

তরতছ কয ক িসর াতরর জোতের অতন টা অংশই পতরতেোর ঘাটতি কমটাতি িাঁরা ত

পেতক্ষপ তনতয়তছন িারই েযাখযা। ষ্টট াোন নীতির প্রসতেই কযমন হিাৎ

োজারতভতে

পন্থা অেেম্বন

রা হে িার ক ান

তর ক ন এ ষ্টট

ার কেখান হয় তন। িার েেতে ক ি সুপ্রীম ক াটে ত

আশ্বাস তেতয়তছ কয রাজযসর ার কযতহিু রাতজযর সমস্ত নােতর ত ই তেনামূতেয ষ্টট া কেওয়ার প্রতিশ্রুতি
তেতয়তছ িাই ষ্টট ার কযাোন, েন্টন আর মূেযতনধারত
ে
র নীতিতি ক ান পতরেিেন সাধার মানুেত

প্রভাতেি

রতে না। এ ই ভাতে, ষ্টট ার কক্ষতে তনরতপক্ষিার তেেয়ষ্টটর উপরও মতনাতযাে কেওয়া হতে কস তেেতয়
ক াটে ত

তনক্সিি

রার জনয ক ি নক্সজর তহসাতে কেশ

তয় ষ্টট পতরেিেতনর

ো উতিখ

তরতছ।

কসগুতের মতধয এ ষ্টট হে, ষ্টট াতনমািারা
ে
ক িসর ার সহ সমস্ত রাজযসর াতরর জনয এ ই োম ধায ে
তরতছ। ত ন্তু এর মতধয ক ানটাই ক িসর াতরর প্রতিশ্রুতি নয়। এগুতে তনছ ই অনয অংশীোররা আতে
ত

তরতছন িার কেত

তিতর হওয়া প্রিযাশা ো ভতেেযতি ত

কপ্রতক্ষতি, ক ি সর ার কঘাে া

তরতছন কয নীতি প্র য়ন

রা হতে ো হতি পাতর িার পুনরােৃতে। এর
রা শাসন াজ পতরচাে তের তেতশে অতধ ার

এেং উপযুক্ত তেতশেজ্ঞতের পরামশ ে এেং অনযানয অংশীোরতের সতে আতোচনার সাতপতক্ষই এই
নীতিগুতে তিতর হতয়তছ। িাঁরা এও জাতনতয়তছন কয অতিউৎসাহীর মি এখাতন হস্ততক্ষপ
প্রশ্ন

রা তেচারতেভাতের

রা ো এই তেেতয়

াজ নয়।

দুিায গ্যক্রমম, পরবতী শুনানীর টিক আমগ্র বদনই দবমের প্রধ্ান পবরচালক দকাবিড-19 দরামগ্ আক্রান্ত হন
এবং মামলার বদন বপবেময় দদওয়া হয়। তমব, ১ জুন আবার দকািয শুরু হয় এবং দবে স্বীকার কমর দনয় দর্,
নীবত বনধ্ারমর্র
য
দেমে তাাঁরা োসনকার্ য পবরচালকমদর জ্ঞানমক প্রশ্ন করমত পামরন না। বকন্তু তারপমরও
দকািয তার বনজস্ব দাবয়মের উপর দজার দদয়, “বনবাবচত
য
কমপন্থা
য
র্ামত র্ুজির্ুিতার মামনর সমে সামঞ্জসয
দরমে চলমত পামর, সুস্পষ্ট দস্বচ্ছাচাবরতার ববমরাবধ্তা করমত সেম হয় এবং সকমলর জীবমনর অবধ্কার
রো করমত পামর তার জনয দকািয তার আইনগ্ত অবধ্কার প্রময়াগ্ করমব”।
এর আমগ্ও িারতীয় সুপ্রীম দকািয স্বাস্থ্য পবরমষবাক নাগ্বরকমদর দমৌবলক অবধ্কার বহসামব দদমেমে। তমব

এেন আইনী পমথ্ দহাঁ মি সরকারমক তার কতযবযপালমনর ববষময় জবাববদবহ করমত আহ্বান কমর এই
মামলাটি একটি নতু ন বদগ্ন্ত েুমল বদময়মে। সরকামরর কমপন্থা
য
বনিযর কমর আমে এমন একিা আদমেরয
উপমর দর্োমন টিকা ও টিকাদান, বা দস িামব বলমত দগ্মল, দকাবিড-19 অবতমারী সংক্রান্ত সমস্ত বচবকৎসা
পবরমষবাকই আসমল ববক্রয়মর্াগ্য পর্য, এবং দসোমন বাজারবনিযর প্রবতমর্াবগ্তা ও বযজিগ্ত মুনাফাই তার
মূল চাবলকােজি। দকামিয র চামপ দকন্দ্রীয় সরকামরর হলফনামায় বকেু বনরাপত্তার কথ্া দ াষর্া করা হময়মে
এবং জানান হময়মে দর্, তাাঁরাও নাগ্বরকমদর জীবন ও সামমযর অবধ্কামর ববশ্বাস রামেন। বকন্তু টিকাদামনর
নীবতর দেমে দকন্দ্র তার বাজারমুেী দ াাঁকই বজায় দরমেমে। বতযমান নীবত এবং তার ফলাফল পরীোর
দেমে দকািয র্ত গ্িীমর র্ামচ্ছ ততই এই ধ্রমনর বাজারমুেী পন্থা দর্ আসমল সংববধ্ামনর স্বাস্থ্য ও
মানবাবধ্কারমক লঙ্ঘনই করমে তা স্পষ্ট হময় উিমে। সম্ভবত, টিকা এবং টিকাদান পদ্ধবতমক
জনসাধ্ারমর্র সম্পবত্ত বহসামব দমমন বনময় দসই বহসামব নীবত প্রর্য়ন করমল তমবই দকামিয র এই পুঙ্খানুপুঙ্খ
আইনী বনরীোমক সন্তুষ্ট করা র্ামব। দকন্দ্রসরকার বক পারমব তার এেনকার বাজারমুেী পন্থামক বনময়
এবগ্ময় চলমত না দমৌবলক অবধ্কামরর ধ্ারর্া দর্ স্বাস্থ্যপবরমষবার জনয অপবরহার্ য দসই দৃটষ্টিেীটি জাবর
করমত সুপ্রীম দকািয সেম হমব? অদূর িববষযমত স্বাস্থ্য পবরমষবায় অবধ্কামরর প্রময়াজনীয়তা উপলবি
করার দেমে এই প্রমশ্নর উত্তমরর র্মথ্ষ্ট তাৎপর্ আমে।
য
টি. সুন্দররামন নযােনাল দহলথ্ বসমেমস বরমসাস দসন্টামরর
য
প্রািন এমেবকউটিি বডমরক্টর (অবধ্কতযা) এবং বতযমামন
বতবন বপপলস দহলথ্ মুিমমমন্টর দলাবাল দকাঅবডযমনির। এই ববষময় র্াাঁরা সুপ্রীম দকামিযর হস্তমেমপর জনয আমবদন
কমরমেন বতবন তাাঁমদর মমধ্য অনযতম।

