ভারতের েৃ েীয় ঢেউ-এর জন্য প্রস্তুতেিঃ অেীে ঢেতে ঢন্ওয়া তিক্ষা এবং ভতবষ্যতের পতরেল্পন্া

লক্ষ্মী গ োপোলোকৃষ্ণোন, শিপ্রো গরোভোর, অনুজো জোশন এবং বসুন্ধরো রঙ্গস্বোমী
২৭ গসপ্টেম্বর, ২০২১

২০২১ সোপ্টলর বসন্তকোপ্টলর শুরুপ্টে, যখন গলোবোল নপ্টথরে অপ্টনক গেিই
গকোশভড-19 গথপ্টক গসপ্টর উঠপ্টে শুরু কপ্টরপ্টে, গসই সময়ই ভোরপ্টে এই গরোপ্ট র
সবপ্টেপ্টয় মোরোত্মক গেউটি শুরু হয়, যোর ফপ্টল েুই গকোটি নেু ন সংক্রমণ এবং
আড়োই লোপ্টখর গবশি মৃেুুর ঘিনো ঘপ্টি। অপ্টনক ভোরেীয়র কোপ্টেই এই গেউ-এর
েীব্রেো এপ্টকবোপ্টরই অপ্রেুোশিে শেল। শব.1.617.2 বো গডল্টো নোপ্টমর একটি প্রবল
সংক্রোমক ভুোশরপ্টয়ন্ট শনপ্টয় শবপ্টিষজ্ঞপ্টের উপ্টে

থোকো সপ্টেও গেপ্টির

নো শরক, সরকোরী কমেোরী
ে
এবং রোজননশেক গনেোরো শনশ্চিন্ত হপ্টয়ই শেপ্টলন এবং গকোশভড শনপ্টয় জনস্বোপ্টযুর
শনরোপত্তোর জনু গনওয়ো সমস্ত পেপ্টেপ অবপ্টহলো কপ্টরপ্টেন। ২০২১-এর গম মোস আসপ্টে আসপ্টেই গেপ্টি
প্রশেশেন েোর লোখ পযন্ত
ে সংক্রমণ ঘিপ্টে শুরু কপ্টর। েয় শেপ্টনর মপ্টযুই শবপ্টের দেশনক সংক্রমপ্টণর শহসোপ্টবর
অপ্টযপ্টকর
ে
গবশিই শেল ভোরপ্টে আক্রোপ্টন্তর সংখুো। এর পপ্টর, শেেীয় সংক্রমপ্টণর গেউ-এর সময় যো ঘপ্টি েো বহু
ভোরেীপ্টয়র স্মৃশেপ্টেই বোরবোর শফপ্টর আসপ্টব।

একটি প্রোয় গভপ্টে পড়ো স্বোযুবুবযোর উপর শনভেরেোর কোরপ্টণ গ োিো গেপ্টি শেশকৎসোকমী, হোসপোেোপ্টল শবেোনো
এবং প্রপ্টয়োজনীয় যন্ত্রপোশের প্রবল অভোব গেখো গেয়। গকোশভপ্টডর শবরুপ্টে গকোন কোজ কপ্টর শকনো েো প্রমোণ
পযন্ত
ে হয় শন এমন ওষুয কোপ্টলো বোজোপ্টর শবশ্চক্র হপ্টয়প্টে, কোপ্টলো েত্রোক সংক্রমণ বো শমউকরমোইপ্টকোশসপ্টসর
েোপি গবপ্টড়প্টে। এই মুহপ্টূ েে, সরকোরী শহসোব অনুযোয়ী, ভোরপ্টে মৃেুুর সংখুো েোর লে একেশিি হোজোর।
অপ্টনপ্টকর মপ্টেই এই শহসোব আসল সংখুোর গথপ্টক লজ্জোজনকভোপ্টব কম এবং বোস্তপ্টব মৃপ্টের সংখুো সরকোরী
শহসোপ্টবর প্রোয় েিগুণ গবশি। শববৃশেপ্টে মৃেুুর, শবপ্টিষ কপ্টর, েূরবেী রোমোঞ্চপ্টলর ঘিনোগুশলর এই রকম
নোিকীয় ভোপ্টব কমকপ্টর গেখোপ্টনোর উপ্টেিু শেল ভোরপ্টের গকোশভড-19 অশেমোরীর পশরশযশের আসল

গুরুত্বপ্টক েোপো গেওয়ো। এই অবযোর পর গথপ্টক সরকোর যশেও টিকোেোন প্রশ্চক্রয়ো ও স্বোযুবুবযোর উন্নশে করোর
গেষ্টো করপ্টেন, েোহপ্টলও ভশবষুপ্টের সম্ভোবু গেউগুশল আিকোপ্টনোর জনু প্রস্তুে হপ্টে, এই অশেমোরীর
প্রশেশ্চক্রয়ো পুঙ্খোনুপুঙ্খ মূলুোয়ন প্রপ্টয়োজন।

সংক্রমণ পরীক্ষা এবং তিতিেেরতণর মতযয িলতে োো ববষ্ময
ভোরে যখন শেেীয় গেউ-এর প্রভোব গথপ্টক যীপ্টর যীপ্টর গবশরপ্টয় আসপ্টে, শবপ্টিষজ্ঞপ্টের উপ্টে েখনও কমপ্টে
নো এবং েোাঁরো ক্রমো ে পরবেী গেউ-এর ইশঙ্গপ্টের জনু সেকে হপ্টয় আপ্টেন। একটি সোম্প্রশেক গসপ্টরোসোপ্টভে
গথপ্টক জোনো গ প্টে গয টিকো হয় শন যোাঁপ্টের েোাঁপ্টের মপ্টযু বোষটি িেোংপ্টির গবশি বুশ্চিরই সোস-েগকোভ-2 গরোপ্ট র
অুোশন্টবশড আপ্টে। এর পরই, দবজ্ঞোশনকরো সমপ্টয়র আপ্ট ই শবপে গকপ্টি গ প্টে এবং গেি গ োষ্ঠী-সংক্রমণ
মুিেো বো হোডে-ইশমউশনটির শেপ্টক এপ্ট োপ্টে বপ্টল গঘোষণো করপ্টে সরকোরপ্টক শনপ্টষয কপ্টরপ্টেন। এই যরপ্টনর
অনুমোন শবপযয়ে গডপ্টক আনপ্টে পোপ্টর, কোরণ এই সংক্রমণ মুিেো কেশেন থোপ্টক েো এখপ্টনো স্পষ্ট নয়।
গকোশভড-19 গরোপ্ট র জীবোণুর শবস্তোর প্রোথশমকভোপ্টব অসমই রপ্টয় গ প্টে। যপ্টর গনওয়ো গযপ্টে পোপ্টর গয, গযসব
জোয় োয় টিকো, পরীেো এবং নজরেোশরর পশরমোণ কম গসগুশলই পরবেী গেউ-এর গকন্দ্র হপ্টয় উঠপ্টে পোপ্টর।

শেেীয় গেউ-এর পর গথপ্টকই ভোরপ্টে সংক্রমণ পরীেোর হোর েুই গুপ্টণর গেপ্টয়ও গবশি গবপ্টড়প্টে। এখন প্রশেশেন
প্রশে এক হোজোর বুশ্চিপ্টে ১.৪ জপ্টনর পরীেো হপ্টে। েপ্টব, শরভোস ে ট্র্ুোনশ্চিপিোন পশলমোপ্টরজ গেন
শরঅুোকিোন (আরটি-শপশসআর) নোপ্টমর বোশণশ্চজুক সংক্রমণ পরীেো পেশেটি গকবলমোত্র কপ্টয়কটি বোেোই
করো

প্টবষণো োপ্টরই পোওয়ো যোয় এবং েো গেপ্টির ষোি িেোংি রোমবোসীর নো োপ্টলর মপ্টযু নয়। সম্প্রশে

সংক্রমণ পরীেোর সংখুো গয সোমোনু গবপ্টড়প্টে েোর কোরণ রোমোঞ্চপ্টল পশরেোশলে রযযোশপড-অুোশন্টপ্টজন গিস্টস
(আরএটি) এবং পশরযোয়ী শ্রশমকপ্টের পযপ্টবেপ্টণর
ে
জনু েোশলে শবশভন্ন নমুনো সংরহ কপ্টর গসগুশলপ্টক একপ্টত্র
পরীেো বো পুলড গিশস্টং েোলনো করো। ভ্রোমুমোণ প্টবষণো োর দেশর করো, আরটি-শপশসআর ও আরএটি-র জনু
যোনীয় নমুনো সংরহপ্টকন্দ্র েোলু করোর পোিোপোশি কম খরপ্টে আপ্টরো শবসযেৃেভোপ্টব পুলড গিশস্টং-এর বুবযো
করো এবং লোলো ও কুলকুশের নমুনো সংরপ্টহর শবষয়টিপ্টক ভোপ্টলোভোপ্টব শবপ্টেষণ কপ্টর গেখোর উপর গজোর গেওয়ো
গযপ্টে পোপ্টর। এমন অপ্টনক অঞ্চলই আপ্টে যোপ্টের সংক্রমণ পরীেোর বপ্টদোবস্ত করোর গেমন সঙ্গশে গনই।
অশেমোরীপ্টে রোি িোনোর গয প্রপ্টেষ্টো েোলোন হপ্টে সোরো গেি জুপ্টড়, এই বুবযোগুশল ওই অঞ্চলগুশলপ্টে েোরই
পশরপূরক শহসোপ্টব কোজ করপ্টব। এই মুহপ্টূ েে, ভোরপ্টের নেু ন সংক্রমপ্টণর ঘিনোর অপ্টযকই
ে গকরোলোয় পোওয়ো
গ প্টে। েুশ্চিন্তোর শবষয় হল, পরীেো কপ্টর গেখো যোপ্টে গয এখোপ্টন সংক্রমণ পশরমোণ ক্রমি গবপ্টড় েপ্টলপ্টে। েপ্টব
সংক্রমণ পরীেোর লেুশযর রোখো এবং এমন একটি বহুস্তরীয় স্বোযুবুবযো শনমোপ্টণর
ে
উপর মপ্টনোপ্টযো গেওয়ো
যো গরো প্রশেপ্টরোয এবং শনরোময়প্টকশ্চন্দ্রক পশরপ্টষবোর উপর গজোর গেওয়োর মে েুটি পেপ্টেপ শনপ্টয় এই রোজু

অপ্টনক উপকৃে হপ্টয়প্টে। অনুোনু রোপ্টজু গযখোপ্টন শ্চত্রিটি সংক্রমপ্টণর মপ্টযু একটিপ্টক যরপ্টে পোপ্টর, গসখোপ্টন
গকরোলো প্রশে েুটি সংক্রমপ্টণর মপ্টযু একটিপ্টক শেশিে করপ্টে পোরপ্টে। এই কোরপ্টণ, বোশক রোজুগুশলর কোপ্টে
গকরোলো একটি আেি েশহসোপ্টব কোজ করপ্টে। েপ্টব গকরোলোপ্টে গযভোপ্টব যোরোবোশহকভোপ্টব উচ্চহোপ্টর সংক্রমণ
ঘিপ্টে েো গথপ্টক স্পষ্টেই মপ্টন হয় গয, সমপ্টয়র সোপ্টথ সোপ্টথ নেু ন ভুোশরপ্টয়ন্ট উপ্টঠ আসোর সম্ভোবনো আপ্টে।

আপ্টরো েীব্রের সংক্রমণ েড়োপ্টে বো গরো প্রশেপ্টরোয েমেোপ্টক এশড়প্টয় গযপ্টে সেম নেু ন ভুোশরপ্টয়প্টন্টর দেশর
হয় শকনো েোর শেপ্টক নজর রোখোর জনু একটি কোযকরী
ে
পন্থো হল শনয়শমেভোপ্টব শ্চজপ্টনোশমক সোপ্টভেপ্টলন্স
পশরেোলনো করো। যশেও নমুনো শবপ্টেষপ্টণর শনম্নেম সীমো পোাঁে িেোংি বপ্টল প্রস্তোশবে হপ্টলও, শডপ্টসম্বর মোস
গথপ্টক ভোরপ্টে সংক্রশমে নমুনোর মোত্র এক িেোংপ্টির শবপ্টেষণ করো হপ্টয়প্টে। শ্চজপ্টনোশমক সোপ্টভেপ্টলপ্টন্সর হোর
সীশমে হপ্টল শবশভন্ন নেু ন গেপ্টনর হোশরপ্টয় যোওয়োর শবপে আপ্টে। টিকোর প্রসোর ও উন্নয়প্টনর বুবযো শনযোরণ
ে ,
জীবোণুঘটিে গরোপ্ট র সম্প্রসোরণ ও ক্রমশবকোি সম্বপ্টন্ধ যোরণো দেশরর জনু এই যরপ্টনর পেপ্টেপ গনওয়ো
প্রপ্টয়োজন। আইএনএসএশসওশ্চজ নোপ্টমর গয গকন্দ্রীয় সংযো এই যরপ্টনর প্রপ্টেষ্টো পশরেোলনো কপ্টর েোরো সরকোরী
প্টবষণো োপ্টর নমুনো সটঠকভোপ্টব গশ্রণীবে করো, আঞ্চশলক

প্টবষণো োপ্টরর শসপ্টকোপ্টয়শ্চন্সং-এর সোমথুে ও

অনুোনু কোজ সুসম্পন্ন করোর জনু প্রপ্টয়োজনীয় শ্চজশনসপত্র আনো গনওয়োর পেশে আপ্টরো উন্নে করোর মে
প্রোথশমক শবষয়গুশলর উপর গজোর শেপ্টে।

টিো ঢন্ওয়ার হার বাড়তলও, সরবরাতহর সমসযা ও টিোর তবষ্তয় তিযার োরতণ ভারে এখতন্া
তবপজ্জন্ে অবস্থাতেই আতে
শেেীয় গেউ-এর পর গথপ্টকই ভোরে সটঠকভোপ্টবই, টিকোেোপ্টনর প্রয়োস দ্রুেের কপ্টর েু প্টলপ্টে। গম মোপ্টসর এক
েোশরখ গথপ্টক আ স্ট মোপ্টসর ২৮ েোশরপ্টখ এপ্টস গেখো যোপ্টে টিকোেোপ্টনর সোপ্তোশহক েলমোন ড় হোর ক্রমো ে
গবপ্টড় েপ্টলপ্টে। আপ্ট শেপ্টন কুশড় লোখ কপ্টর টিকোর েো বো গডোজ গেওয়ো হে, শকন্তু এখন এই হোর শেপ্টন প্রোয়
সত্তর লোখ। ইশেমপ্টযুই ষোি গকোটি ভোরেীয় অন্তে এক েো গকোশভড-19 টিকো গপপ্টয়প্টেন। অুোপ্টপক্স গকোপ্টিে র
শনপ্টেে ি অনুসরণ কপ্টর, গেপ্টির শভেপ্টর টিকো দেশর গজোরেোর করো এবং টিকোর বন্টন ও বুবযোপনোর শবষয়টির
গকন্দ্রীকরণ সরবরোহ িৃঙ্খল এবং বন্টন সংক্রোন্ত শকেু সমসুোর সমোযোন হপ্টয়প্টে।

সম্প্রশে, শকপ্টিোরবয়স্কপ্টের জনু শবপ্টের প্রথম শডএনএ টিকো অনুপ্টমোেন কপ্টর ভোরে েোর টিকোর ভোণ্ডোর
আপ্টরো গজোরোপ্টলো কপ্টর েু প্টলপ্টে। এই মুহপ্টূ েে গেপ্টি গমোি েয় যরপ্টনর টিকো গেওয়োর অনুপ্টমোেন গেওয়ো হপ্টয়প্টে।
এখন ভেবেী মশহলোরোও টিকো গনওয়োর জনু শনবোশেে
ে
হপ্টে পোপ্টরন। এই জোেীয় পেপ্টেপপ্টক স্বো ে জোনোন
হপ্টলও গয

শেপ্টে টিকো গেওয়ো হপ্টে েোপ্টে এখপ্টনো জনসংখুোর একিো সুশবিোল অংপ্টির টিকোকরণ বোশক।

শবপ্টিষজ্ঞপ্টের মপ্টে, গ োষ্ঠী-সংক্রমণ মুিেোর প্রস্তোশবে শনম্নেম সীমোয় গপ ৌঁেপ্টে ভোরেপ্টক েোর টিকোেোপ্টনর
হোর ত্বরোশিে কপ্টর প্রশে শেন অন্তে েি গকোটি বুশ্চিপ্টক টিকো শেপ্টে হপ্টব, গযমন ২০২১-এর ২৭ আ স্ট,
শুক্রবোর হপ্টয়শেল। ভোরপ্টের সফল টিকোকরণ কমসূে েী অনুোনু শনম্ন ও মযু আপ্টয়র গেিগুশলপ্টকও প্রভোশবে
করপ্টে। শবেবুোপী টিকো দেশরর গকন্দ্র এবং হু-এর গকোভুোক্স কোযক্রপ্টমর
ে
মুখু সরবরোহকোরী শহসোপ্টব ভোরপ্টে
টিকোর পশরমোণ বোড়প্টল শবেবুোপী টিকোর সরবরোহ অপ্টনক সহজ হপ্টয় যোপ্টব।

সরবরোহ সংক্রোন্ত নোনো সমসুোর পোিোপোশি, গেপ্টির শকেু অংপ্টি এখপ্টনো টিকো শনপ্টয় শেযো রপ্টয়প্টে যো গকোশভড19 সংক্রমণ-মুিেো প্রেোরকোপ্টয ে গুরুের শবপে গডপ্টক আনপ্টে। যশেও টিকো শনপ্টয় এই কুন্ঠো সম্বপ্টন্ধ গকোন
সরকোরী েথু গনই, শকন্তু শেশকৎসো পশরপ্টষবো প্রেোনকোরীপ্টের মপ্টযু পশরেোশলে একটি সোম্প্রশেক সমীেো গয
শবষয়গুশল সোমপ্টন এপ্টনপ্টে গসগুশল হল, শনরোপত্তো ও কোযকোশরেো
ে
শনপ্টয় শবেোপ্টসর অভোব, েোলু করোর আপ্ট
টিকোগুশলর কমেমেো
ে
পরীেোর জনু কম সময় গনওয়ো, এবং সরকোরী সংযোর প্রশে অশবেোস। টিকো শনপ্টল
বন্ধুোত্ব, এমনশক মৃেুু হওয়োরও সম্ভোবনো আপ্টে এমন জনশ্রুশে এবং টিকোর সম্ভোবু পোেপ্রশেশ্চ
ে
ক্রয়ো শনপ্টয় ভয়,
শবপ্টিষ কপ্টর, রোমোঞ্চপ্টল গেখো যোপ্টে। টিকোর উপর আযো বোড়োপ্টে, শবপ্টিষে েুবলেম
ে
জনপ্ট োষ্ঠীর মপ্টযু,
ভোরপ্টের উশেে েোর সুশবসযেৃে ফ্রন্টলোইন স্বোযুকমীেল, অনুোনু

ণ টিকোকরণ কমসূে শের অশভজ্ঞেো ও

েৃণমূল স্তপ্টর কমরে
ে অসংখু সংযোপ্টক বুবহোর করো।

তবধ্বস্ত অেন্ীতের
থ
োরতণ বাড়তে োো খাদ্য সংেি
শেশকৎসোর জনু অশেশরি খরে এবং বোরংবোর লকডোউন অসংখু পশরবোপ্টরর উপর গবোঝো হপ্টয় েোাঁশড়প্টয়প্টে।
েোাঁরো গবকোরত্ব, সঞ্চয় হ্রোস এবং খোপ্টেুর গজো োন ক্রমি আপ্টরো অশনশ্চিে হপ্টয় ওঠোর সপ্টঙ্গ ক্রমোিপ্টয় লড়োই
কপ্টর েপ্টলপ্টেন। এর ফপ্টল বেেমোন আথসোমোশ্চ
ে
জক শবভোজন আপ্টরো

ভীর কপ্টর েু প্টলপ্টে। ২০২০ সোপ্টলর

গকোশভড-19 অশেমোরী প্রপ্টণোশেে আশথক
ে মদো অশেশরি সোপ্টড় সোে গকোটি ভোরেীয়প্টক েোশরপ্টের মপ্টযু গঠপ্টল
শেপ্টয়প্টে। এর ফপ্টল, শবেবুোপী েোশরপ্টের হোর প্রোয় ষোি িেোংি গবপ্টড় গ প্টে। শেেীয় গেউ এই েুেেিো আপ্টরো
বোশড়প্টয় শেপ্টয়প্টে। এর ফপ্টল আপ্টরক প্রয গবকোরপ্টত্বর স্ফীশে ঘপ্টিপ্টে এবং সোে গকোটির গবশি েোকরী হোশরপ্টয়
গ প্টে। অথনীশের
ে
উপর অশেমোরীর প্রভোব রোমোঞ্চপ্টল, শবপ্টিষ কপ্টর মশহলোরো যোাঁরো সোযোরণে অসং টঠে
গেপ্টত্র বো কৃশষকোপ্টজ শনযুি হন েোাঁপ্টের উপরই সবপ্টেপ্টয় প্রকিভোপ্টব গেখো গ প্টে। যশেও শলঙ্গ শবভোজন শনপ্টয়
গকোন েথু পোওয়ো যোয় নো, শকন্তু ইউএন উওপ্টমপ্টনর শববৃশে অনুযোয়ী, অশেমোরীর কোরপ্টণ, পুরুষপ্টের গেপ্টয়
মশহলোরোই গবশি কপ্টর েোশরপ্টের সম্মুখীন হপ্টবন এবং গকোন কোপ্টজ আবোর শনযুি হওয়োর সম্ভোবনোও েোাঁপ্টের
অপ্টনক কম। শলঙ্গ-সংপ্টবেী পন্থো ও সমোযোপ্টনর টঠক কেিো প্রপ্টয়োজন এর গথপ্টক েো স্পষ্ট হয়।

ভোরপ্টের প্রলশম্বে ও অপশরকশিে লকডোউপ্টনর কোরপ্টণ কৃশষর গেপ্টত্র শ্রশমক সমসুো এবং সরবরোহ িৃঙ্খল
শবপযস্ত
ে হপ্টয় পপ্টড়প্টে। এর ফপ্টল, বুোপকহোপ্টর কোজ এবং আপ্টয়র হোর কপ্টম শ প্টয়প্টে ও ইশেমপ্টযুই দেশর হওয়ো
পুটষ্টজশনে সমসুো আপ্টরো গবপ্টড় শ প্টয়প্টে। অশেমোরীর আপ্ট ই, গষোলটি রোপ্টজু স্বোভোশবপ্টকর গেপ্টয় অপ্টনক কম
ওজপ্টনর ও প্রবলভোপ্টব েুবলে পোাঁে বেপ্টরর কম বয়সী শিশুপ্টের সংখুো গবপ্টড় গ শেল। গকোশভড-19 সংক্রোন্ত
লকডোউপ্টনর কোরপ্টণ প্রোপ্তবয়স্কপ্টের গেপ্টত্রও খোেু শনপ্টয় অশনিয়েো গবপ্টড় শ প্টয়প্টে। সরকোরী শবেুোলয় ও
অঙ্গনওয়োশড় গকন্দ্রগুশল অপ্রেুোশিেভোপ্টব বন্ধ হপ্টয় যোওয়োয় শিশুপ্টের েুপুপ্টরর খোবোর এবং েো গথপ্টক েোরো গয
পুটষ্ট পোয় েো প্রভোশবে হপ্টয়প্টে। গেি জুপ্টড় লে লে পশরবোপ্টরর কোপ্টে এই েুপুপ্টরর খোবোরই জীবনপ্টরখোর মে
শেল।

মহোত্মো

োন্ধী জোেীয় রোমীণ কমসংযোন
ে
শনিয়েো আইন বো মহোত্মো

োন্ধী নুোিোনোল রুরোল এমপ্লয়প্টমন্ট

ুোরোশন্ট শস্কম (এমশ্চজএনআরইশ্চজএস)-এর মোযুপ্টম কোপ্টজর সুপ্টযো গেওয়ো, বুোঙ্ক অুোকোউপ্টন্ট িোকো পোঠোন
এবং শবনোমূপ্টলু অশেশরি খোেুিসু গেওয়োর মে পেপ্টেপ শনপ্টয় গকন্দ্রসরকোর এই অথননশেক
ে
এবং খোেু
সংক্রোন্ত সমসুোর শকেুিো সমোযোন করোর গেষ্টো করপ্টেন। েপ্টব, কোপ্টজর সুপ্টযোপ্ট র অভোব, শনযুি শ্রশমকসংখুো
েরমসীমোয় গপ ৌঁপ্টে যোওয়োর ফপ্টল অশেশরি কমীপ্টের কোপ্টজ শনপ্টে নো পোরো, এবং পোবশলক শডশেশবউিোন
শসপ্টস্টম (শপশডএস)-গক শডশ্চজিোইজ করোর সময় আযোর কোপ্টডের প্রপ্টয়োজনীয়েোর মে নোনো আমলোেোশন্ত্রক
বোযোশবপশত্তর কোরপ্টণ এাঁরো এই জোেীয় পেপ্টেপ্টপর সম্পূণ ে সুশবযো সব সময় পোন নো। েপ্টব, মজুপ্টে থোকো
অশেশরি খোেুপ্টক েেেোর সপ্টঙ্গ কোপ্টজ লোশ প্টয় খোেু পোওয়োর সুপ্টযো

শনশ্চিে করপ্টব এমন শকেু কমসূে শে

দেশর হপ্টল এই েুবলে গ োষ্ঠীগুশল অপ্টনকিোই উপকৃে হপ্টবন। এমশ্চজএনআরএশ্চজএস-গক আপ্টরো িশ্চিিোলী
করো, জোেীয় ন র কমসংযোন
ে
কমসূে শে েোলু করো এবং গকোন রকম নশথ বো শডশ্চজিোল মপ্টঞ্চর উপর শনভেরিীল
নয় এমন আপ্টরো নমনীয় সোমোশ্চজক শনরোপত্তোর বুবযো করোর মে পেপ্টেপ শনপ্টয় সরকোর জীশবকো পুনরুেোর
করোপ্টক অরোশযকোর শেপ্টে পোপ্টরন।

ঢোতভড-19 অতেমারী োড়াও অন্যান্য তবপদ্
গকোশভড-19 অশেমোরীর আপ্টরকটি গেউ-এর সম্ভোবনো বো েীব্রেো শনপ্টয় অনুমোন করপ্টে নো পোরপ্টলও আমরো
অনুোনু আঞ্চশলকভোপ্টব েড়োন গরো

বো এনপ্টডশমক যো অসংখু জীবনহোশনর কোরণ, শবপ্টিষ কপ্টর প্রোশন্তক

মোনুপ্টষর, গসগুশল সম্বপ্টন্ধ সেকে থোকপ্টে পোশর। অশেমোরী শনয়ন্ত্রপ্টণর রীশেনীশে গকোশভড-19 গরোপ্ট র মেই
লেণ আপ্টে এমন সংক্রমপ্টণর জনু কোপ্টজ লোপ্ট শন। শবহোর ও উত্তর প্রপ্টেপ্টির মে রোপ্টজু গডঙ্গী, মুোপ্টলশরয়ো,
শেকুনগুশনয়ো আর গেোাঁয়োপ্টে সশেে জ্বর জোেীয় গরোপ্ট র প্রোেুভোে ব অপ্টনক গবপ্টড় গ প্টে। বষোকোপ্টল
ে
দেশর হওয়ো
বনুো পশরশযশের ফপ্টল মিোবোশহে এবং ডোয়োশরয়ো জোেীয় গরোপ্ট র সম্ভোবনো গবপ্টড় যোয়। জ্বর, োপ্টয় বুথো, মোথো

যরো, ডোয়োশরয়ো এবং কোশির মে লেণ এই গরো গুশলর প্রপ্টেুকটিপ্টেই গেখো যোয়। গযপ্টহেু এই অসুযেোগুশলর
শেশকৎসোর শনজস্ব প্রণোলীও আপ্টে, েোই ভোরপ্টের উশেে জটিল জ্বর জোেীয় গরোপ্ট র শেশকৎসোর জনু একটি
সমশিে প্রণোলী রহণ করো।

ফুসফুস বো েলপ্টপপ্টির যেো বো টিউবোরকুপ্টলোশসস (টিশব) গরোপ্ট

যোাঁরো নেু ন আক্রোন্ত হপ্টয়প্টেন েোাঁপ্টের

অসুযেোর লেণ ও গকোশভড-19-এর উপসপ্ট রে সোেৃিু খুব সহপ্টজই পোওয়ো যোয়। এেোড়োও, অশেমোরীর সময়
লকডোউন, সরবরোহ িৃঙ্খপ্টল সমসুো এবং শেশকৎসো পশরপ্টষবোর সপ্টঙ্গ যুি কমী ও গরো শনণয়ে ও শুশ্রূষোর জনু
প্রপ্টয়োজনীয় শ্চজশনসপত্র গকোশভড শেশকৎসোর জনু শনপ্টয়ো

করোর ফপ্টল যেো গরো শনণপ্টয়র
ে
কোজ বুোহে

হপ্টয়প্টে। ফলে, সপ্টবোচ্চ
ে যেোর হোরসহ গেিগুশলর মপ্টযু অনুেম ভোরে আপ্টে ২০২৫ সোপ্টলর মপ্টযু
যেোপ্টরো শনয়ন্ত্রপ্টণর লেু পূরণ করপ্টে পোরপ্টব শকনো সপ্টদহ আপ্টে।

অবপ্টিপ্টষ, কোশডেওভোসকুলোর এবং ডোয়োপ্টবটিপ্টসর মে অসংক্রোমক গরো , গযগুশলর কোরপ্টণ গকোশভড-19-এর
সংক্রমণ েীব্রের হয় বপ্টল জোনো গ প্টে, গসগুশল গকবলমোত্র িহরবোসী ও অশেশরি ওজপ্টনর বুশ্চিপ্টেরই হপ্টে
পোপ্টর বপ্টল গয কোশহনী প্রেশলে আপ্টে েো ভোেো েরকোর। কৃিকোয় বুশ্চিপ্টের মপ্টযু গয উচ্চহোপ্টর
কোরশডওভোসকুলোর গরো ও ডোয়োপ্টবটিপ্টসর প্রোেুভোে ব গেখো যোয় েো রোমোঞ্চপ্টল স্বীকোর করো হয় নো। শসকল গসল
অুোশনশময়ো ও েীঘযোয়ী
ে
শকডশনর গরোপ্ট র মে সমসুো, গযগুশল গকোশভড-19-এর েীব্রেো বোশড়প্টয় শেপ্টে পোপ্টর,
গসগুশলর েেোবযোন ও শনয়ন্ত্রপ্টণর প্রয়োস সরকোপ্টরর পে গথপ্টক আপ্টরো বোশড়প্টয় শেপ্টে হপ্টব। বোরংবোর শবপযপ্টয়র
ে
ঘিনো এড়োপ্টে মোস্ক বুবহোর, শনয়শমে হোে গযোয়ো, গভশন্টপ্টলিোন, পশরপ্টপ্রশেে বুপ্টঝ ও শনশেে ষ্ট জনপ্ট োষ্ঠীর প্রশে
সংপ্টবেনিীল গযো োপ্টযো যোপন, লেুশযর গরপ্টখ প্রোসশঙ্গকভোপ্টব পরীেো পশরেোলনোর বুবযো এবং
টিকোকরপ্টণর বপ্টদোবস্ত করো একোন্তই প্রপ্টয়োজন।

লক্ষ্মী গ োপোলোকৃষ্ণোন বোকেশলর কুোশলপ্টফোশনয়ো
ে শবেশবেুোলপ্টয়র একজন এমশপএইে-শপএইেশড প্রোথী।
শিপ্রো গরোভোর শনউ ইয়প্টকের ওপ্টয়ইল কপ্টনলে গমশডশসপ্টনর সহপ্টযো ী প্টবষক।
অনুজো জোশন অন্টোশরও, লন্ডপ্টনর ওপ্টয়স্টোন অন্টোশরও
ে
শবেশবেুোলপ্টয়র এমশপএইে প্রোথী।
বসুন্ধরো রঙ্গস্বোমী ভোরপ্টের একজন প্রোইমোশর গকয়োর শফশ্চজশিয়োন, রুরোল গহলথ গফপ্টলো এবং
মোইপ্টক্রোবোপ্টয়োলশ্চজস্ট।

গলখকরো ইশ্চন্ডয়ো গকোশভড এসওএস নোপ্টমর দবজ্ঞোশনক, শেশকৎসক, নীশেশনযোরক
ে , গ োষ্ঠী সং ঠকপ্টের শনপ্টয়
দেশর একটি আন্তজেোশেক নন-প্রশফি গস্বেোপ্টসবী সংযোর রোমীণ প্রশেশ্চক্রয়ো েপ্টলর সেসু। স্বি সম্পেযুি

পশরপ্টবপ্টি, বোশড়প্টেই গকোশভড-19 গরোপ্ট র মৃেু সংক্রমপ্টণর শেশকৎসো শক ভোপ্টব করো যোয় েো শনপ্টয় এই েলটি
একটি ইনপ্টফোরোশফকও দেশর কপ্টরপ্টেন। এই ইনপ্টফোরোশফকটি এখন েিটি ভোষোয় পোওয়ো যোপ্টে।

