
 

 

 

ভারতের ক াভভড-19 সংক্রান্ত েথ্য এবং জনস্বাথ্থ  

গ ৌতম আই. গমনন 

৫ জুলাই, ২০২১ 

২০২১ সাললর গম মালস মাঝামাঝঝ সমলে ভারলত গ াঝভড-19 অঝতমারীর ঝিতীে গেউ তার সল্বাচ্চ 

সীমাে প্রাে গ ৌৌঁলে গ ঝেল। এই সমে প্রঝতঝিন গে ৪,১০,০০০ গ াঝভড জঝনত অসুস্থতার ঘটনা নঝিভুক্ত 

হঝিল তা ঝেল অঝতমারীর গেল ান সমলে  ৃঝি্ীর গেল ান গিলে েতজন গ াঝভড আক্রান্ত হলেলেন 

তার সল্বাচ্চ হার। অসুস্থতার ঘটনা গের ম দ্রুত ঝতলত ্াড়ঝেল তার ফলল, সর ারী ও গ্সর ারী, দুই 

ধরলনর স্বাস্থয  ঝরলে্া ্য্স্থার উ লরই গ্নঝজর চা   ড়ঝেল। এই সমে ভারলতর েহুলর অঞ্চললর 

 ঝরঝস্থঝত ঝনলেই ঝমঝডো ্যস্ত ঝেল, োর ফলল গ্রামাঞ্চলল গে মমবাঝন্ত  ঘটনা ঘলট চললঝেল তা ো া  লড় 

োে।       

অঝতমারী ঝ ভাল্ েঝড়লে  ড়লে তা গ্াঝার জনয অসুস্থ ্যঝক্তর সংখ্যা মািাে গরলখ্ এল ালত হল্। এ টি ঝনঝিব ষ্ট ঝিলন এ টি ঝনঝিব ষ্ট অঞ্চলল 

 তজন গ াঝভলড আক্রান্ত হলেলেন গসই ঝহসা্ই এই গরাল র ঝ্স্তালরর সূচ । গেমন, দিঝন  অসুস্থতার সংখ্যা গ্লড় চললল গসই উর্ধ্ব  ঝতই ঝ  

অঝতমারীল  ইঝিত  লর? এই ্ৃঝি ঝ  গসই ঝনঝিব ষ্ট অঞ্চললর ঝ্লেেত্ব না তার আলে ালের অঞ্চললও এ ই ঘটনা ঘটলে? এই গ্লড় চলা িামালত 

ঝ  জনস্বাস্থয  ঝরলে্ার িাঝেলত্ব োৌঁ রা আলেন তাৌঁ রা ঝ  হস্তলে   রলেন ্লল গিখ্া োলি?   

এই ধরলনর তিয সর ারী ওলে্সাইলট সহলজ  াওো োে না। ভারলত গ াঝভড-19 সম্পল ব  স্লচলে ঝ্শ্বাসলো য তিযভাণ্ডারটি গ ান র ম 

সর ারী সাহােয োড়াই জন লের সাহালেয দতঝর এ টি গডটাল্স এ্ং গস্বিালস্ীরা ঝ্না  াঝরশ্রঝমল  তা  ঝরচালনা  লরন। তল্ এই তিয গে 

ভারত সর ালরর আেলের  ঝরঝধলতই আলে তা ত ব াতীত। ইঝিোন  াউঝিল অফ গমঝড যাল ঝরসাচব  (আইঝসএমআর)-এর  ালে গ াঝভলডর প্রিম 

নঝিভুক্ত ঘটনার গিল  শুরু  লর  র্তী প্রঝতটি সংক্রমলের মূলয্ান তিয সংরঝেত আলে। সুসম্বি ঝ্লেেলের জনয এই তিয  খ্লনাই জনসমলে 

প্র াে  রা হে ঝন।          

ঝিতীে গেউ সল্বাচ্চ সীমাে গ ৌৌঁেলনার আল ই, এর ্যাখ্যা এ্ং  ার ঘালড় গিাে চা ালনা োে তার গখ্াৌঁ জ শুরু হলে োে। সর ালরর ্যিবতা ঝনলে 

আললাচনা চললত িাল । এই ্যিবতার উিাহরে ঝহসাল্ ্লা োে, গ ান এ  দুল্বাধয  ারলে, সর ার নতুন অঝিলজন প্ল্যান্ট দতঝরর জনয প্রলোজনীে 

ির লের আল্িন গ্রহে  রলত গিরী  লর। আললাচনার এ টি ঝ্েে ঝেল, সংক্রমলের ঘটনা েখ্ন দ্রুতহালর গ্লড় চলললে গসই সমে ্ড় ্ড় ধমীে 
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জমালেত এ্ং রাজননঝত  সমাল্লের অনুলমািন  রা সর ালরর উঝচত ঝেল ঝ না। আলর টি প্রসি ঝেল ভারতীে দ্জ্ঞাঝন রা সর ারল  

গ াঝভলডর ঝিতীে গেউ-এর ঝ্েলে সা্ধান  লর ঝিলত ্যিব হলেলেন।     

এঝপ্রললর ২৯ তাঝরখ্, ঝতনের গ্ঝে ভারতীে দ্জ্ঞাঝন  এ টি অভূত ূ্ব  িলে  গনন। তাৌঁ রা প্রধানমন্ত্রী গমািীর উলেলেয এ টি গখ্ালা ঝচঠি গললখ্ন। 

এই ঝচঠিলত ্লা হে গে, দ্জ্ঞাঝন লির “অঝতমারীর শুরু গিল  আইঝসএমআর গে  ুঙ্খানু ুঙ্খ তিয সংগ্রহ  লরলে তা ্য্হালরর অঝধ ার গনই”। 

এোড়াও “আইঝসএমআলরর তিযভাণ্ডার সর ালরর ্াইলরর, এমনঝ  সর ালরর মলধযই অলনল র  ালে অঝধ ময নে”। ঝচঠিলত আলরা ্লা হে গে, 

“ঝডএসটি এ্ং নীঝত আলো  ভারলতর অঝতমারী  ূ্বাভালসর নতুন মলডল দতঝর  রলত গে দ্জ্ঞাঝন লির ঝনেুক্ত  লরলেন তাৌঁ রা সহ অঝধ াংে 

দ্জ্ঞাঝনল র  ালেই এই তিযভাণ্ডার সুলভ নে”।   

ঝজলনাম-নজরিাঝর গিল   াওো তিয ও গ াঝভলডর  রীো ও ঝচঝ ৎসা সংক্রান্ত অনযানয তিযগুঝলল  সমেমত জনসমলে আনা এ্ং গসগুঝলল  

সহজলভয  রার  িাও ওই ঝচঠিটিলত ্লা হলেলে। হাস াতালল ভঝতব  িা া গরা ীলির গে ঝচঝ ৎসা চললে তার ফলাফল এ্ং টি া গনওোর  লর 

ভারতীেলির েরীলরর প্রঝতলরাধ েমতা ঝ ভাল্ প্রঝতঝক্রো  রলে গস ঝ্েলে আলরা তিয সংগ্রহ  লর গসগুঝলল  সুলভ  রার  িাও ঝচঠিলত গলখ্া 

হে।    

এই ধরলনর গখ্ালা আল্িন এল ্ালরই ঝ্রল, ঝ্লেেত এই ঝ্জ্ঞানীলির মলধয প্রাে প্রতযল ই সর াঝর অনুিানপ্রাপ্ত প্রঝতষ্ঠালন  মবরত। গনচার 

 ঝে া গেমন উলেখ্  লর গে, সাের ারীরা ঝনলজলির ঝচঝিত  লর এ টা ্ড় ঝুৌঁ ঝ  ঝনলেলেনঃ অতীলত  ল্ে রা সর ালরর গ ান নীঝত ঝ্েলে 

প্রশ্ন উত্থা ন  রলল তা গমািী সর ার খু্্ ভাললা গচালখ্ গিলখ্ন ঝন”।    

এই ঝচঠির ঝ েু  লরই সর ালরর মুখ্য ঝ্জ্ঞানঝ্েে   রামেবিাতা ্া ঝপ্রঝি াল সালেঝন্টঝফ  অযাডভাইসার (ঝ এসএ), গপ্রাফ. গ . ঝ্জে রাঘ্ে 

ঝচঠির ্ক্ত্য স্বী ার  লরন এ্ং ঝ্ঝভন্ন সূে গিল   াওো তিয ্ন্টলনর ঝ্েলে সর ালরর সিিব   িলেল র ইঝিত  লরন। আগ্রহী দ্জ্ঞাঝন রা 

োলত সং ৃহীত তিয ঝনলজলির  ল্েোর প্রলোজলন ্য্হার  রলত  ালরন, তার জনয তাৌঁ র  ােবালে গিল  এ টি ঝ্জ্ঞঝপ্ত গিওো হে োলত ঝনঝিব ষ্ট 

সর াঝর সংস্থার নালমর  াো াঝে গো ালোল র উ ালের তাঝল া গিওো হে।     

তল্, এই তিয  তঝিন  েবন্ত  াওো োল্ তার গ ান সমেসীমা গপ্রাফ. রাঘ্ে উলেখ্  লরন ঝন এ্ং েঝি গ ান ঝনঝিব ষ্ট সংস্থা এ টি েুঝক্তসম্মত 

আল্িন অগ্রাহয  লর তাহলল  ার সলি গো ালো   রলত হল্ গস ঝ্েলেও ওই সর াঝর ঝ্জ্ঞঝপ্তলত ঝ েু ্লা হে ঝন। এোড়াও, আলর টি মূল 

সমসযা ঝনলে গ ান আললাচনাই হে ঝনঃ তা হল, জনস্বালিব এই তিযগুঝলল  সহজলভয  রার  িলে  না ঝনলে এমন ্য্স্থা  রা হলেলে োলত, 

দ্জ্ঞাঝন লির গ ান তিয গ লত “আল্িন” জানালত হল্ এ্ং এই অনুলরাধগুঝল “মঞু্জর”  রা হল্। 

ভারতীে সাং্াঝি  এস. রুঝিেী ঝেঝন তিয ঝনলেই  াজ  লরন তাৌঁ র মলত, “[ভারলত] েঝি গ উ গ ান তিয চান তল্ তাৌঁ ল  তলিযর অঝধ ার আইন 

্া আরটিআই-এর সহােতা ঝনলতই হল্ এমন এ টি মলনাভা্ আলে।। এর ঠি  উলটাটাই হওো উঝচত। আল্িনঝনল্িন োড়াই আমালির তিয 

সর্রাহ  রা হ । তলিযর সহজলভযতা গে না ঝর  অঝধ ার এ্ং না  াওোই গে গসই অঝধ ার লঙ্ঘন গস ঝ্েলে সলচতন হওোর গ ান সংসৃ্কঝত 

আমরা দতঝর  লর উঠলত  াঝর ঝন”।  এ ই ভাল্, স্বাস্থযঝ্েে  সাং্াঝি  দমেী গ ালরচা সম্প্রঝত ্লললেন, “আইঝসএমআর ও 

আইএনএসএঝসওঝজ-র মত সংস্থাগুঝলর প্রতযাো গে দ্জ্ঞাঝন রা তাৌঁ লির  াে গিল  তিয  াওোর জনয গলখ্াঝলঝখ্  লর োল্ন। ঝ ন্তু ঝ  তিয 

সংরঝেত আলে তা না জানলল দ্জ্ঞাঝন রা ঠি  গ ান তিয চাইল্ন তা জানলত  ারল্ন না”।  



 

 

আইঝসএমআর-এ রঝেত সংক্রমে  রীোর তিযগুঝলল  ধরা ো । েঝি গ ান ্যঝক্তর গেলে, গ াঝভড  রীো েঝি অলন  ঝিন ্ালি ্ালি হে এ্ং 

তার ফলাফল ধারা্াঝহ ভাল্  ঝজটিভ আলস, তল্ তার  ারে হলত  ালর  ুনঃসংক্রমে। এই জাতীে তিয সা্ধালন ঝ্লেেে  রলল গ াঝভলডর 

 ুনঃসংক্রমলের সম্ভা্না গ্াঝা োল্। গ াঝভড-19 এমন এ টি গরাল র  ঝরেত হলেলে ো এ টি ঝ্লেে অঞ্চলল ্া জনল াষ্ঠীর মলধয গিখ্া োে তা 

গ্াঝার জনয  ুনঃসংক্রমলের সংখ্যাটি জানা প্রলোজন। টি া গনওো আলে এমন এ জলনর  লরানা  রীোর  ঝজটিভ ফলাফললর মলধয তুলনা 

 রলল তা গিল  ওই ্যঝক্তর টি া রলের  র আ্ার সংক্রাঝমত হওোর সম্ভা্না গ্াঝা োল্ (োল  “টি ার গে থ্রু ঘটনা” ্লা হলি)। সংক্রমে 

প্রিম ও ঝিতীে টি ার মালঝ ঘলটলে না ঝিতীে টি ার  লর (সঠি ভাল্  ঝরসংখ্যালনর সমন্বে  লর) তা ঝ্ল্চনা  লর গরা  প্রঝতলরালধ টি ার এ টি 

গডালজর তুলনামূল   ােব াঝরতা গ্াঝা গেত।   

টি ার গে থ্রু ঘটার  লর সংক্রমে হলল গসই সমলের গরা লেে  রীো  রলল, গ াঝভলডর তীেতা  মালত টি া ঠি   তটা সাহােয  রল্ তা 

গ্াঝা োল্। ঝনঝিব ষ্ট গভৌল াঝল  অঞ্চললর ঝজলনাঝম  ঝসকুলেঝিলের সলি  রীো ও টি ার তিয এ ে  লর এই গরাল র  ঝর্ঝতব ত রূ  ্া 

ভযাঝরলেলন্টর সম্ভা্য আঝ্ভব া্, স্থানীেভাল্  রীোর  ঝজটিভ ফলাফললর সংখ্যা ্ৃঝি এ্ং টি ার গে থ্রু ঘটনা গ্লড় োওোর মলধয  ারস্পঝর  

সম্প ব  ঝনলে অনুসন্ধান  রা োল্।   

এইর ম সুঝ্োল তিযভাণ্ডার হালত িা লল তল্ই দুটি গডালজর মলধয সমলের ্য্ধান ্িলানর প্রভা্ ঝ  হলত  ালর জাতীে আলরা স্পেব াতর 

প্রশ্ন  রা গেলত  ালর। এ্ং তা, টি ার দুই গডালজর মলধযর সমেসীমা ঝনলে সর াঝর নীঝত ্িলল হওোর ঘটনাটি ্য্হার  রার সুঝ্ধা গ ত। এগুঝল 

গডটা ঝ্লেেলের সহজ প্রশ্ন। খু্্ গোট আ ালর হললও, এই প্রলশ্নর মলধয  লে টির উের  াওো োে। এ টি হাস াতাল ্া ্ড় সংস্থার  মীলির 

ঝনেঝমত  রীো  রা হে ও গসগুঝল মািাে গরলখ্  র্তী  িলে  গনওো হে। তল্, এই জাতীে প্রঝতষ্ঠালনর  মীল াষ্ঠীর  ঠন আর আ ালরর 

 ারলে এই ধরলনর সমীো অলন  সমেই সীঝমত হলে  লড়।   

উিাহরে ঝহসাল্ ্লা োে, ঝসএসআইআলরর  মীল াষ্ঠী ঝনলে ভাললাভাল্ সমীো হলেলে। সাধারে জনতার মলধয গিল  এললালমললাভাল্ গে 

নমুনার সংগ্রহ দতঝর  রা হলেলে তার গিল  এই  মীল াষ্ঠী অলন  গ্ঝে না ঝর  ও ঝেঝেত। এর ঝ্ রীলত, আইএমঝসআর ও তার সহলো ী 

সংস্থাগুঝল গে তিয সংগ্রহ  লরলে তার ্যা  তা তুলনাহীন। ভারলতর সমস্ত প্রালন্তর, সমালজর প্রঝতটি অংলের, সমস্ত র ম আলের স্তর গিল , 

সমস্ত সম্ভা্য  ূ্ব-ঝ্িযমান অ্স্থার  িা মািাে গরলখ্ তল্ই এই সংস্থাগুঝল তিয সংগ্রহ  লরলে।       

তল্ এমন অলন  রন্ধ্র আলে ো সর ালর োৌঁ রা ্লস আলেন এ্ং জন  লের তলিযর অঝধ ারল  সীঝমত  রলত চাইলেন তাৌঁ লির সাহােয  লর। 

্যঝক্ত ত তলিযর গ া নীেতা রো সুঝনঝিত  রার ঝ্েেটি গসর মই এ টি ঝেদ্র। েঝি ্ঝহরা তলির হালত গেল ান তিয জানার েমতা িাল  

তাহলল গ া নীেতা রো  রা সম্ভ্ নে ্লল িাঝ্  রা হে। এোড়াও ্লা হে গে সর াঝর ্য্স্থার মলধযই এমন িে ্যঝক্ত আলেন োৌঁ রা ্াইলরর 

গ ান র ম সহােতা োড়াই তিয ঝ্লেেলের  ালজ েলিষ্ট  টু। ঝ েু তলিযর গেলে আ্ার জাতীে ঝনরা োর ঝ্েেটি তুলল ধরা হে।    

এই িাঝ্গুঝল অতযন্ত দু্বল। ্যঝক্ত ত তলিযর গ া নীেতার সলি গ ান র ম আ স না  লরই অনযানয তিয গ্র  লর আনার ্য্স্থা  রাই আধুঝন  

 মু্পযটার সালেি ও গডটা সালেলির গে অংেটি তলিযর গ া নীেতা ঝনলে  াজ  লর তার গ লে রলেলে। সর াঝর গেলে তিয ঝ্লেেলের িে 

্যঝক্ত িা া ঝনলে গ ান সলেহ গনই। ঝ ন্তু, আইঝসএমআর-এর গ ান ঝ্লেে  এখ্লনা  েবন্ত সামলন আলসন ঝন এ্ং তার ফলল, তাৌঁ র েমতা ও 

িেতার মূলযােনও সম্ভ্ হে ঝন।  



 

 

হলত  ালর, তিযগুঝলল  ঝভন্ন ঝভন্ন উ ালে নঝি্ি  রার  ারলে গসগুঝল ঝনলজরাই ত্রুটি ূেব এ্ং ফলতঃ, অল লজা। এই সম্ভা্নাটি েুঝক্তেুক্ত  ারে, 

ঝিতীে গেউ-এর চূড়ান্ত মুহুলতব   ল্েো ারগুঝলল  ঝ্োল সংখ্যাে  রীো  রার চা  গিওো হে। তল্, তলিযর গুেমান ঝ্চার  রা তখ্নই সম্ভ্ 

েখ্ন তা  রীো  রার জনয হালতর না ালল  াওো োল্। এ্ং ভুলল ভরা তিয গিল ও অন্তত ঝ েু ির াঝর ঝজঝনস গ্র  রার জনয সুঝচঝন্তত 

উ াে আলে।  

স্বলেে সমসযাটি হল, ভারলতর গ াঝভড-19 সংক্রান্ত তলিযর মাঝল ানা ঝ্ঝভন্ন প্রঝতষ্ঠালনর মলধয েঝড়লে আলে। গরা  রীো সংক্রান্ত তিয রলেলে 

আইঝসএমআলর। জাতীে গরা  ঝনেন্ত্রে গ ে ্া নযােনাল গসন্টার ফর ঝডঝজজ  লরাল (এনঝসঝডঝস)-র িাঝেত্ব গরাল র প্রাদুভব াল্র ঝনরীেে ও 

প্রঝতঝক্রো গিওো, স্বাস্থযমন্ত্র  হাস াতাল ও স্বাস্থয  ঝরলে্া সংক্রান্ত তিয এ ে  লর এ্ং গ াউইন ওলে্সাইলট আলে টি া সংক্রান্ত ঝ্ঝভন্ন তিয। 

ঝজনঝম  ঝসকুলেঝিলের  াজ  লর ইঝিোন সারস-গ াভ-2 ঝজলনাঝম   নসটিব ো (আইএনএসএঝসওঝজ) । 

এর ফলল, গে  ল্েোর জনয ঝ্ঝভন্ন তিযভাণ্ডার প্রলোজন তার জনয তিয সর্রাহ  রার আল  এতগুঝল সংস্থাল  আল  সহলোঝ তা  রার জনয 

ঐ যমত হলত হল্।  গেলহতু তালির ঝনজস্ব সংগ্রলহর তিয সর্রাহ  রার জনয প্রঝতটি সংস্থাল  আলািাভাল্ রাঝজ হলত হল্, গসলহতু ঝ এসএ গে 

 ন্থাটি ঝনলিব ে  লরলে তা এখ্লনা অসমূ্পেব অ্স্থালতই আলে। 

সংক্রমলের সংখ্যার ঝিল  এতগুঝল গচাখ্ তীক্ষ্ণ দৃঝষ্ট রাখ্লে এ্ং এই সংখ্যাল  ঝ্লেেলের জনয অসংখ্য দ্জ্ঞাঝন , রাঝেঝ্জ্ঞানী, মহামারীঝ্লেেজ্ঞ, 

তিয ঝ্জ্ঞানী এ্ং মলডলারলির িেতাল  এ ে  রা প্রলোজন। তাহলল হেত সংক্রমলের ঘটনা মারাত্ম ভাল্ গ্লড় োওোর আল ই, নতুন গেউ-

এর  ূ্বাভাস গিে এমন অস্বাভাঝ্  ন োল  ঝচঝিত  রা োল্। গরাল র প্রল া  ্াড়ার আল ই তার ইঝিত গ্াঝার জনয এই ধরলনর তিযল  সলি 

সলি ঝ ভাল্  রীো  রা োে, গসই প্রশ্নটিই ভঝ্েযলত স্লচলে গুরুত্ব ূেব হলে উঠল্।   

অঝতমারী গ ান সীমানা মালন না এ্ং এমনঝ , িীল র মত গিেগুঝলও ঝচর াললর জনয ঝনলজলির ্াঝ   ৃঝি্ী গিল  আলািা  লর রাখ্ার ঝুৌঁ ঝ  

ঝনলত  ালর না। অিবনীঝতল ঝে   াজ মব আ্ার আরম্ভ  রার অনুমঝত গিওোর  লরও  ৃঝি্ী জুলড় োলত সংক্রমলের সংখ্যা  লম গসই ্য্স্থা 

 রাই এখ্ন আশু প্রলোজন। এর ফলল নতুন ভযাঝরলেলন্টর আঝ্ভব াল্র সুলো  েতটা সম্ভ্  মল্।  

গে গডটা ভযাঝরলেন্ট প্রিম ভারলত গিখ্া ঝ লেঝেল তা এখ্ন সারা  ৃঝি্ীলত নব্বইটির গ্ঝে গিলে েঝড়লে গ লে। এ ঝ্েলে ভারত গে  ঝরমাে তিয 

সংগ্রহ  লরলে তার উ র ঝভঝে  লরই গডটা সহ অনযানয উলি জন  ভযাঝরলেলন্টর সলি লড়াই  রার জনয টি ার েমতা ঝনলে ঝ্স্তাঝরতভাল্ 

 রীো  রলত  ালর। োৌঁ রা এই তিযগুঝলল  নতুন নতুন রাস্তাে  রীোঝনরীো  লর গিখ্লত  ারল্ন তাৌঁ লির  ালে এই সুঝ্োল তিযভাণ্ডারল  

আলরা সহজলভয  লর ঝিলল তল্ই এ  অঝনঝিত ভঝ্েযলতর জনয গিেল  প্রস্তুত  রার ঝিল  ভারত প্রিম  িলে  ঝনলত  ারল্। 

গ ৌতম আই. গমনন গসাঝন লতর অলো া ঝ্শ্বঝ্িযালে এ্ং গচন্নাই-এর ইনঝিটুযট অফ মযালিলমটি যাল সালেলিলজর অধযা  ।  

gautam.menon@ashoka.edu.in-এর মাধযলম তাৌঁ র সালি গো ালো   রা োল্।    
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