ভারতের ক াভভড-19 অভেমারীর প্রথম কেউ-এর প্রভাব কে ভিক্ষা ভিতেতে
রাহুল লাত াটি
২ আগস্ট, ২০২১

ক োভিড-19 করোগের ভিতীয় কেউ িোরতগ ছোরখোর গর ভিগয়গছ এবং স্বোস্থ্যবযবস্থ্ো ধ্বগে পগেগছ। এমনভ , কে
তু লনোমূল িোগব উচ্চমধ্যভবত্ত কেণী আগে ভবশ্বমোগনর কবের োরী ভিভ ৎেোর েুগেোে কপগতন তোাঁরোও এই অবযবস্থ্োর
মুগখোমুভখ হগয়গছন। হোেপোতোগলর ভবছোনো, অভিগেন আর েীবনিোয়ী ওষুগধ্র মত প্রোথভম পভরগষবো েরবরোহ
মোরোত্ম িোগব গম ভেগয়ভছল। ের োরী ভহেোগব ভতন লোগখর কবভি মোনুষ এই েময় প্রোণ হোরোন, ভ ন্তু কবের োরী ভহেোব
অনুেোয়ী মৃ গতর েংখযো ভিি কথগ িভিি লোগখর মগধ্য। এই েময়, প্রধ্োনত স্বোস্থ্যবযবস্থ্োর ভিগ র েমস্ত কিগির

মগনোগেোে থো গলও, এ ই েগে, ভিতীয় কেউ-এর োরগণ ততভর হওয়ো অথথননভত ভবপেথগয়র ভিগ ও তো োগনো এবং
প্রথম কেউ-এর পর কে েং ট কিখো ভিগয়গছ তোর কথগ ভিক্ষো কনওয়ো প্রগয়োেন।
েত বছগর িোরগত ক োভিড-19 েংক্রমগণর কে প্রথম কেউ এগেভছল, স্বোগস্থ্যর কপ্রভক্ষগত তোর প্রিোব তু লনোমূল িোগব অগন টোই হোল্কো হগলও, ল ডোউন

এবং েংক্রমণ ছভেগয় পেো আট োগত কে পিগক্ষপগুভল কনওয়ো হগয়ভছল তোর ফলোফল ভহেোগব অথথননভত েং ট কিখো কিয়। ২০২০ েোগলর এভপ্রল কথগ কম
মোগের মগধ্য কে কিিগেোেো ল ডোউন িগল তোর ফগল িি ক োটি মী তোাঁগির েীভব ো হোরোন। ২০২০-র কিগষর ভিগ অথথনীভতভনিথ র োে মথ শুরু হগলও,
এই েং গটর প্রভতভক্রয়ো এতই তীব্র ভছল কে কিে ক োটি েভম

মথহীন অবস্থ্োয় কথগ েোন এবং েগমর বোেোর ও পোভরবোভর আগয়র কক্ষগি, অথথনীভত মোি

আংভি িোগব ঠি হয়। ২০২০ েোগলর অগটোবর মোগের মরশুমভিভত্ত পভরবতথ নিীল মোথোভপছু আয় ২০২০-র কফব্রুয়োরী মোগের কথগ কষোল িতোংি ম ভছল।
“কেট অফ ওয়োভ থ ং ইভিয়ো: ওয়োন ইয়োর অফ ক োভিড-19” নোগম আভেম কপ্রমেী ভবশ্বভবিযোলগয়র ২০২১ েোগলর কম মোগের ভববৃ ভতটিগত প্রথম কেউ-এর থো
মোথোয় করগখ িো রী, আয়, তবষময এবং িোভরগের উপর অভতমোরীর প্রিোব নভথিু ক্ত রো হয়। প্রথম কেউ-এর পর েোহোেয িোগনর েনয কে নীভত গ্রহণ রো
হগয়ভছল কেগুভলর োেথ োভরতোও এই ভববৃ ভতগত খভতগয় কিখো হয়। িোরতীয় অথথনীভত পেথগবক্ষণ ক ন্দ্র বো কেন্টোর ফর মভনটভরং ইভিয়োন ইগ োনভম (ভেএমআইই)এর িোরো পভরিোভলত মথেংস্থ্োন ও উপোেথগনর ভবষগয় েোতীয়স্তগর ভিন্ন ভিন্ন কেণীর প্রভতভনভধ্ত্বমূল পোভরবোভর েমীক্ষোর মোভে তোভল ো কথগ পোওয়ো তথয
এই ভববৃ ভতগত বযবহোর রো হগয়গছ। এছোেোও, প্রথম কেউ-এর পর েোহোেয কেোেোগনর েনয কনওয়ো উপোয়গুভলর প্রিোব ভনগয় োে গরগছ এমন আগরো দুটি
েমীক্ষোর েোহোেযও কনওয়ো হয়।

প্রথম কেউ-এর প্রিোব পুরুষ মীগির কিগয়ও কবভি তীব্রিোগব পগেগছ মভহলোগির মথেংস্থ্োগনর উপর। ২০২০-র ল ডোউন এবং তোর পরবতী মোেগুভলগত
এ ষট্টি িতোংি নোেভর ভনগেগির েীভব ো অেথগনর উপোয় বেোয় রোখগত কপগরগছন, আঠোি িতোংি মথহীন হগলও বছর কিষ হওয়োর আগেই আবোর োে
কপগয় ভেগয়গছন। েোত িতোংি োে হোরোগনোর পর এই বছগরর ভডগেম্বর মোে পেথন্ত আবোর োে পোন ভন। ল ডোউন িলো োলীন, এই এ ই েমগয়র মগধ্য, মোি
উভনি িতোংি মভহলো োগে টিাঁগ থো গত কপগরগছন, েোতিভিি িতোংি মভহলো স্থ্োয়ীিোগব মথহীন হন। তোাঁরো এমনভ ২০২০-র কিগষর ভিগ ও আর োগে
ভফরগত পোগরন ভন।
ন িা ১: পু রুতের েুলনাে মমরে মভ লাতির াজ ারাতনার এবং আবার াতজ ভিরতে না পারার সম্ভাবনা কবভি।

তথযেূিঃ কেট অফ ওয়োভ থ ং ইভিয়ো ২০২১

ক োভিড-19 অভতমোরীর প্রথম বছর িো রীর কক্ষগি অেংেঠিত রণ উগিখগেোেযিোগব কবগে েোয়। ২০২০ েোগলর কিগষর ভিগ েংেঠিত কক্ষগির কবতনিু ক
মীগির প্রোয় অগধ্থ , হয় স্বভনিথ র (ভিি িতোংি), অভনয়ভমত (িি িতোংি) বো অেংেঠিত কবতন উপোেথন োরী (নয় িতোংি) ভহেোগব অেংেঠিত োগের ভিগ
িগল েোন। েত বছর কিখো কেগছ কে, ৃ ভষ, ভনমথোণ এবং কছোট োরবোগরর মত বৃ ভত্তগুভল আগয়র গুরুত্বপূণথ ভব ল্প উপোয় ভহেোগব উগঠ এগেগছ। তগব ভিতীয় কেউ-

এর পর, এই কক্ষিগুভলও োে ও উপোেথগনর েনয মভরয়ো েভম গির আগর টি করোতগ স্থ্োন ভিগত অক্ষম হগয় পেগত পোগর।
অভতমোরীর ফগল, ভবগিষ গর িভরে পভরবোরগুভল, কবি গয় পো ভপভছগয় কেগছন। ক োভিড-19 পূবথবতী মোেগুভলর েগে তু লনো রগল কিখো েোগব কে, ২০২০
েোগলর মোিথ কথগ অগটোবগরর মগধ্য উপোেথন গম কেগছ এবং এই হ্রোগের পভরমোণ ক্রমি কবগে কেগছ। ভনগির পোগেথন্টোইগলর পভরবোরগুভলর কক্ষগি এই

উপোেথগনর হ্রোে অগন কবভি এবং উপগরর পোগেথন্টোইগলর পভরবোরগুভলর কক্ষগি তো খোভন টো ম। তগব, এাঁগির মগধ্য েব কিগয় উপগরর স্তগরর েোাঁরো আগছন
তোাঁগির কক্ষগি পগর তো েোমোনয কবগেগছ। ভনগির িি িতোংগির স্তগর অবস্থ্োন কে পভরবোগরর, এই েময় তোাঁরো ১৫,৭০০ টো ো হোভরগয়গছন। অথথোৎ, েোধ্োরণত দুই
মোগে তোাঁরো েো আয় গরন তোর কিগয়ও কবভি হোভরগয়গছন।
ন িা ২: িভরদ্র পভরবারগুভলর উপাজমনই েুলনামূ ল ভাতব কবভি তমতে

তথযেূি ও টী ো: মথরত িোরগতর অবস্থ্ো, এগুভল কগ্রোথ ইনভেগডন্স োিথ ে কেখোগন ক োভিড-19 অভতমোরীর আগের আট মোগে (েু লোই ২০১৯ - কফব্রুয়োভর ২০২০) প্রভতটি
পোগেথন্টোইগলর কে মরশুমভিভত্ত পভরবতথ নিীল আয় ভছল তোর েগে ক োভিড-19 আক্রমগণর প্রথম আট মোগের (মোিথ-অগটোবর ২০২০) আগয়র তু লনো রো কিখোগনো হগে।
ভবিগি েোনগত ভববৃ ভতর টী োর অংিটি কিখুন।

অভতমোরীর োরগণ, নূযনতম মেু ভরগত (গ্রোমোঞ্চগল মোথোভপছু ১০৭ টো ো এবং িহরোঞ্চগল মোথোভপছু ১২০ টো ো) োে গরন এমন েভমগ র েংখযো অগন টোই
কবগে কেগছ। প্রথম কেউ-এর েময় এই েংখযো কতইি ক োটি কবগেগছ। অভতমোরী নো ঘটগল এই ধ্রগনর েভমগ র েংখযো পোাঁি ক োটির কবভিই মত।
ন িা ৩: অভেমারী শুরু ওোর পর কথত িাভরদ্র প্রচণ্ড কবতে কেতে কিখা কগতে।

এই েং গটর েগে েুঝগত পভরবোরগুভল ভবভিন্ন উপোয় অবলম্বন রগছন। তোাঁরো তিভন খোগিযর পভরমোণ ভমগয় ভিগয়গছন, প্রগয়োেনীয় ভেভনেপি ও অনযোনয
েম্পি ভবভক্র গর ভিগেন আর বন্ধুবোন্ধব, আত্মীয় ও মহোেগনর োছ কথগ টো ো ধ্োর রগছন। আভেম কপ্রমেী ইউভনিোভেথটি ক োভিড লোইিভলহুড কফোন েোগিথ
এ টি িয়োবহ তথয েোভনগয়গছন। এই েোগিথ র ভববৃ ভত অনুেোয়ী, নব্বই িতোংি উত্তরিোতো েোভনগয়গছন কে, তোাঁগির খোবোগরর পভরমোণ মোগত হগয়গছ। আগরো
িয়ং র বযোপোর, কুভে িতোংি েোভনগয়গছন কে ল ডোউগনর ছয় মোে পরও তোাঁরো তোাঁগির খোগিযর পভরমোণ বোেোগত পোগরন ভন।
েভিও ক ন্দ্রীয় ও রোেয ের োর নোনো র ম েোহোেযিোগনর প্রভতশ্রুভত ভিগয়গছন, ভ ন্তু েোাঁগির েহোয়তোর প্রগয়োেন কেই অথথননভত িোগব দুবথল েনগেোষ্ঠীর এ টো
কছোট অংগির োগছ কেই েোহোেয ভেগয় কপ াঁগছগছ। েোহোেযিোগনর দুটি মুখয পিগক্ষপ ভছল, পোবভল ভডভিভবউিন ভেগেম (ভপভডএে) অধ্ীগন অভতভরক্ত
খোিযেোমগ্রী েরবরোহ রোর এবং কে মভহলোগির েন-ধ্ন অযো োউন্ট আগছ, ভতন মোে ধ্গর প্রভত মোগে তোাঁগির পোাঁিি টো ো গর কিওয়োর বযবস্থ্ো রো। কে টো ো
কিওয়ো হগয়ভছল তোর পভরমোণ খু বই অল্প োরণ, ভনগির স্তগরর ভডেোইগল কে পভরবোরগুভল আগছন তোাঁরো ২০২০-র মোিথ-অগটোবগরর মগধ্য ১৫,৭০০ টো ো

হোভরগয়গছন। এছোেোও, এই অথথিোন মথেূিীর পোিো খু বই েীভমত; আভথথ িোগব দুবথল পভরবোরগুভলর মগধ্য মোি পঞ্চোি িতোংগির এই োেথক্রগমর েনয ভনবথোভিত
হওয়োর কেোেযতো ভছল।
প্রথম কেউ-এর অনুেরণ গর উপভস্থ্ত হওয়ো ভিতীয় কেউ-এর ধ্োক্কো অথথননভত ভি কথগ আগরো কবভি ভবধ্বংেী হগব। প্রথমটির েময়ই অেংখয পভরবোগরর

েঞ্চয় এবং এই েং গটর কমো োভবলোর অনযোনয উপোগয় ক্ষয় ধ্গরগছ। এ বছগরর ম েমগয়র মগধ্যই আগরো এ টি অথথননভত ধ্োক্কোর আঘোত কথগ
পভরবোরগুভলগ বোাঁিোগত প্রগয়োেন ের োগরর োছ কথগ অভতভরক্ত েহোয়তো। ভববৃ ভতটিগত ভনম্নভলভখত েরুরী পিগক্ষপগুভল কনওয়োর পরোমিথ কিওয়ো হগয়গছ:
ভবনযোমূগলয খোিযেোমগ্রী িোগনর োেথক্রমটিগ অন্তত ২০২১-এর কিষ পেথন্ত িোভলগয় ভনগয় েোওয়ো (েো ইভতমগধ্যই আংভি িোগব শুরু কহোগয় কেগছ); েতগুভল
আভথথ িোগব দুবথল পভরবোরগ উপভস্থ্ত ভডভেটোল পভর োঠোগমোর আওতোয় আনো েম্ভব কেগুভলগ ভতন মোে ধ্গর প্রভতমোগে পোাঁি হোেোর টো ো গর অনুিোন

কিওয়ো; গ্রোমোঞ্চগল ভবভিন্ন উন্নয়নমূল

োগের কে ের োরী মথেূিী আগছ কেগুভলর েম্প্রেোরণ এবং এই ধ্রগনর োগের মেু ভর বোভেগয় রোগেযর নূযনতম মেু ভরর

হোগরর েমোন রো; িহরোঞ্চগলর েব কিগয় ক্ষভতগ্রস্ত েোয়েোগুভলগত এ টি গর পরীক্ষোমূল

মথেংস্থ্োন োেথক্রম িোলু রো। েম্ভব হগল এই োেথক্রগমর লক্ষয

হগবন মভহলো মীরো।
ঠি েমগয় পিগক্ষপ ভনগত বযথথ হওয়োয় ফগল বহু বছগরর প্রগিষ্টোয় িোভরগের ভনম্নতম ধ্োগপ কে অগ্রেভতটু কু অেথন রো কেভছল তোর পুগরোটোই নষ্ট হগয়গছ।
িোভরগের বৃ ভির পোিোপোভি েঞ্চয় ও উৎপোিনক্ষম েম্পগির কে ক্ষয়ক্ষভত হগয়গছ তোর ধ্োক্কোয় অেংখয পভরবোর প্রবল িোভরগের েোগল আট ো পগে কেগত পোগরন।
েোর ফলোফল পুভষ্ট ও ভিক্ষোয় ঘোটভত। এছোেোও, কেগহতু ভবিোল েংখয মভহলো মী ক্রমোেত েগমর বোেোর কথগ কবভরগয় েোগেন তোই, োগের েোয়েোয়
ইভতমগধ্যই কে ভলেনবষময কিখো েোয় তোর অবস্থ্ো আগরো খোরোপ হগয় িগলগছ। অল্পবয়েী মীরো গয় বছগরর োগের অভিজ্ঞতো েঞ্চগয়র েুগেোে হোরোগবন, েো
তোাঁগির উপোেথন ও েৃেনিীল উৎপোিন ক্ষমতোয় েুিীঘথ প্রিোব কফলগত পোগর। েহেিোগব বলগত কেগল, এই ধ্রগনর প্রোথভম ভনরোপত্তো েরবরোগহর বযবস্থ্ো িোলু

হগত েভি আগরো েময় লোগে তোহগল এই মুহূগতথ এই কিগির অভধ্ োংি মোনুষ কে ঠিন অবস্থ্োগ েয় রোর কিষ্টো রগছন বো হোর কমগন ভনগেন তো শুধ্ু আগরো
িীঘথোয়তই হগব নো। বরং এর ফলোফল ভহেোগব আগরো অেংখয কনভতবোি ঘটনোর েুদূর প্রেোরী কেউ কিখো কিগব।

রোহুল লোগহোটি ইটিএইি েু যভরগখর এ েন েগবষ এবং আভেম কপ্রমেী ভবশ্বভবিযোলগয়র ভিভেটিং ফযো োভি। “কেট অফ ওয়োভ থ ং ইভিয়ো” আভেম

কপ্রমেী ভবশ্বভবিযোলগয়র কেন্টোর ফর েোেগটগনবল এমপ্লয়গমন্ট-এর এ টি প্র োিনো। এই প্রবগন্ধ কে েগবষণোর থো আগলোিনো রো হগয়গছ তোগত
ভনম্নভলভখত েগবষ রো অংি ভনগয়গছন: অভমত বোগেোগল, ঐশ্বেথ েোওয়োভল, আনন্দ শ্রীবোস্তব, মৃ ণোভলনী ঝো, েু রিী ক ির, রোহুল লোগহোটি, এে. কনলেন
মযোগিলো এবং পভরগতোষ নোথ।

