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নবেল কবরোনোেোইরোবের বিস্তোর প্রবিবরোধ করোর জনয, ২০২০ েোবলর
মোর্চ মোবের ২৪ িোবরখ প্রধোনমন্ত্রী নবরন্দ্র মমোদী েোরো েোরবি লকিোউন
ম োষণো কবরন। এর পরই, র্োর মোে ধবর শোবিনিোবগর মে মবে ঠোকুমো,
বদবদমো, বশশু, ছোত্রছোত্রী এিং উবিগ্ন নোগবরকরো েোরবির বিিবকচি
নোগবরকত্ব েংবশোধনী আইন িো বেটিবজনবশপ অ্যোবমন্ডবমন্ট অ্যোক্ট
এিং জোিীয় নোগবরক পঞ্জী িো নযোশনোল মরজজস্টোর অ্ফ বেটিবজনজএর প্রবিিোবদ একজত্রি িবয়বছবলন, মেই মে বদল্লী পুবলশ গুঁ বিবয় মদয়।
েোরো েোরবি নোগবরক আইবনর প্রবিিোবদ মে বিবষোে শুরু িবয়বছল িোর মকন্দ্র বছল শোবিনিোবগর
প্রবিিোদস্থল। পুবলবশর এই জোিীয় কবঠোর পদবষবপর একটি বিবশষত্ব বছল। প্রকোশযেোবি এর কোরণ বছল
মকোবেি-19 অ্বিমোরীর বিরুবে েিকচিো। এই েমবয় েোরবি ৫২৪ জন মকোবেবি আক্রোন্ত িবয়বছবলন। এই
বিবশষ মষবত্র, প্রবিিোদী কন্ঠস্বর মরোবধর জনয রোষ্ট্র অ্বিমোরীর িনোবক িযিিোর কবরবছ। অ্বনক রোবজযই
লকিোউন র্লোকোলীন পুবলশী িিরিোর
চ

িনো

বিবছ। বিবেন্ন বেবিবয়োর মোধযবম বমবিয়ো স্পষ্টেোবি িু বল

ধবরবছ বকেোবি বনরোপত্তোর বনয়মোিলী লঙ্ঘন করোর জনয অ্বনক মোনুষই পুবলবশর লোঞ্ছনোর মুবখোমুবখ
িবেন এিং এর ফবল অ্ন্তি পবনর জবনর মৃিুয িবয়বছ।
েবিয িলবি, েোরিই একমোত্র মদশ মে বিবষোেকোরী নোগবরকবদর বিরুবে কবঠোর পদবষপ বনবয়বছ এমন
নয়। মকবনয়ো, দবষণ আবিকো, বফবলপোইনও একই উপোয় অ্িলম্বন কবরবছল। িবি েমেযো িল,
বেবকউবরিোইবজশোন িো বনরোপত্তোকরবনর নোবম মে পদবষপগবল মনওয়ো িবয়বছ িোবি মেন “বিবের িৃিত্তম
গণিন্ত্র” বিেোবি পবরবর্ি েোরি িোর গণিোবন্ত্রক নীবি মেবক েবর মগবছ িবল মবন িবে এিং মেই

পদবষপগবলর বিরুবে মকোবনো প্রশ্নও ওবঠ বন।

মকোবেবির বিিীয় মেউ-এর েময়, এই

বেবকউবরিোইবজশোবনর জনযই, রোবষ্ট্রর েংগৃিীি েংক্রমবণর পবরেংখযোবনর মবধয অ্েঙ্গবি প্রকোবশয
এবনবছন মে েোংিোবদকরো, অ্েংখয ছোত্রছোত্রী এিং অ্নযোনয েজক্রয় প্রবিিোদীবদর মেপ্তোর করো িবয়বছ ও
বিবশষ্ট িুজেজীবিবদর হুমবক মদওয়ো িবয়বছ। মদখো েোবে, মে মকোন গণিোবন্ত্রক প্রজক্রয়োর উপর েোমোনযিম
িোধো ছোিোই র্িোও িওয়োর জনয রোষ্ট্র এই অ্বিমোরীবক তিবর অ্জুিোি বিেোবি িযিিোর করবছ। এ এমন
একটি িযবিক্রমী অ্িস্থো েখন, আপোিদৃটষ্টবি মবন িবে, মেন জনকলযোবণর জনযই এই ধরবনর পদবষপ
মনওয়ো অ্িযন্ত প্রবয়োজন।
সিসিউসরটাইস্থ্েশাস্থ্নর িংজ্ঞা
বেবকউবরিোইবজশোন এমন একটি প্রজক্রয়ো েোর মোধযবম একটি েমেযোবক অ্জস্তবত্বর েংকি বিেোবি বর্বিি
করো িয় ও িোবক বনরোপত্তোর পবষ বিপজ্জনক িবল ম োষণো করো িয়। এর ফবল, রোষ্ট্র এমন বকছু নীবি
প্রবয়োগ করবি শুরু কবর েো েোধোরণ গণিোবন্ত্রক শিচগবলবক উবপষো কবর। বনজিিেোবি, েোধোরণ মোনুষ
স্বোেোবিক েমবয় এই জোিীয় পদবষপ কখবনোই মমবন মনবিন নো। িযোবর িুজোন, ওবল ওবয়েোর এিং জোপ বি
উইল্ড িোুঁবদর েুবর্বন্তি বেবকউবরটিিঃ এ বনউ মিমওয়োকচ ফর অ্যোনোবলবেে বেবকউবরিোইবজশোন নোবমর
িইবি বেবকউবরিোইবজশোনবক এমন একটি বিপদ বিেোবি িযোখযো কবরবছন েো “রোজননবিক প্রজক্রয়োর
স্বোেোবিক েীমোনোর িোইবর িো কোেকলোপবক”
চ
িোধো মদয় এিং িোবক নযোেয িবল প্রবিষ্ঠো কবর।
রাস্থ্ের প্রসতক্রিো এবং স্বাস্থ্যের “সিসিউসরটাইস্থ্েশান”
মকন্দ্রেরকোবরর বনবদচ শ অ্নুেরণ কবর েোরো েোরবির রোবজয রোবজয স্বোস্থযবক বেবকউবরিোইজ করো িবে।
জনগবণর মবধয মকোবেি-19 মরোবগর বিস্তোর মরোধ করবি েোুঁরো বনবদচ বশকো লঙ্ঘন করবি িোুঁবদর বিবেন্ন
ধরবনর জবরমোনো করোর মি বনবষধোত্মক ও শোজস্তমূলক পন্থো বনবয়বছ। অ্ক্সবফোিচ বিেবিদযোলবয়র মকোবেি19 গেনবমন্ট
চ
মরেপন্স ট্র্যোকোর কবঠোরিোর েূর্বক েোরবির লকিোউন বিবের কটঠনিম লকিোউবনর
মবধয একটি িবল িযোখযো কবরবছ। রোবজযর পষ মেবক মুক্ত পবরেবর িবেযর েিজলেযিোর িযিস্থোপনোর
পোশোপোবশ মপ্রে ও বমবিয়োও গণিবন্ত্রর একটি প্রোেবমক স্তম্ভ। প্রশোেবনক বনবদচ শোিলী এিং অ্নযোনয
বনবদচ বশকো জনেোধোরবণর েোমবন আনোর জনয এুঁবদর েূ বমকো, বিবশষ কবর এরকম একটি স্বোস্থয েংক্রোন্ত
েংকবির েময়, অ্িযন্ত গরুত্বপূণ এিং
চ
প্রবয়োজনীয়।
লকিোউবনর েময় এিং িোর পবরও বমবিয়োর কন্ঠস্বরবক রোষ্ট্র মে রকম কবঠোরেোবি দমন কবরবছ, রোইিে
অ্যোন্ড বরস্কে অ্যোনোবলবেে গ্রুপ, বনউ বদল্লীর একটি মোনিোবধকোর প্রর্োরকোরী েংস্থো “ইজন্ডয়োিঃ বমবিয়ো’জ
ক্রযোকিোউন বিউবরং মকোবেি-19 লকিোউন” নোবমর উত্তপ্ত বিিৃবিবি িোর িীব্র েমোবলোর্নো কবরবছ।

মকোবেি-19 েম্পবকচ প্রবিবিদন মলখো ও বনবজর মিোমি প্রকোবশর স্বোধীনিো অ্নুশীলবনর জনয পেোন্নজন
েোংিোবদক আইনী মনোটিে মপবয়বছন, মেপ্তোর িবয়বছন আর এমনবক, লোঞ্ছনো ও েীবিপ্রদশবনরও
চ
মুবখোমুবখ
িবয়বছন।
েমস্ত অ্প্রবয়োজনীয় জনেমোবিশ প্রবিবরোবধর জনয অ্বনক রোজযই ঔপবনবিবশক েুবগর মিোমোরী মরোগ
আইন ১৮৯৭ িো এবপবিবমক বিজজবজজ অ্যোক্ট (ইবিএ) 1897 িু বল এবনবছ। এর মোধযবম মে
রোজযেরকোবরর আবধকোবরকরো ইবিএ অ্নুেোয়ী কোজ করবিন িোুঁবদর েম্পূণ চ েুরষো মদওয়ো িবে। ধোরো ৪
উবল্লখ কবর, “এই আইবনর অ্ধীবন েবদ মকোন কোজ েম্পন্ন িয় িো েরল বিেোবের েবঙ্গ মকোনও কোজ েম্পন্ন
করোর উবেশয েবদ মকোন িযজক্তর েোবক িোিবল িোুঁর বিরুবে মকোনও মোমলো িো অ্নযোনয আইনোনুগ িযিস্থো
েিণ করো েোবি নো”। ২০২০ েোবলর আগস্ট মোবের শুরুবি ঝোিখন্ড রোবজযর েরকোর ঝোিখন্ড েংক্রোমক
মরোগ আইন ২০২০ িো ঝোিখন্ড কবন্টজজয়োে বিজজজ অ্বিচনযোন্স 2020 র্োলু কবরন। এই আইন অ্নুেোয়ী,
বনরোপত্তো রষোর বনবদচ শোিলী মমবন নো র্লবল দুই িছর পেন্ত
চ কোরোদণ্ড এিং এক লোখ িোকো পেন্ত
চ জবরমোনো
িবি পোবর। মে মদবশ বিরোবশ শিোংশ কমষম
চ
মোনুষ অ্েংগটঠি মষবত্র কোজ কবরন, মেই মদবশ এই
ধরবনর শোজস্তমূলক পদবষবপর বিরূপ প্রেোি েরোেবর পবি টঠক িোুঁবদর উপর েোুঁবদর মকোন রকম
আেেোমোজজক
চ
রষোকির্ মনই।
২০২১ েোবলর এবপ্রল মোবে েোরবি “বিিীয় মেউ” শুরু িওয়োর পর প্রোয় েমস্ত রোজয জক্রবমনোল প্রবেবিওর
মকোবির ১৪৪ ধোরো অ্নুেোয়ী েোন্ধ্য আইন িো কোরবফউ জোবর কবর। এই কোরবফউ-এর েময়েীমোর মবধয
অ্েোমঞ্জেয বছল এিং অ্বনক েময়ই টঠক মকোনগবলবক অ্পবরিোে চপবরবষিো েংক্রোন্ত েোিোয়োি িবল ধরো
িবি মে বিষবয় বিভ্রোবন্তকর ও তিপরীিযপূণ চ বনবদচ শ মদওয়ো িজেল। এক রোজয মেবক আবরক রোবজয
েোিোয়োবির জনয অ্েংখয জটিল পরীষো এিং মকন্দ্র েরকোবরর আবরোগয মেিু স্মোিচ বফোন অ্যোপ ও প্রবিটি
রোজয, মজলো ও মপৌরেেোর বনজস্ব অ্যোপেি মট্র্বেং অ্যোবপর মোধযবম ছোিপত্র মপবি িবয়বছ। অ্বনক রোবজয
আিোর এক মজলো মেবক অ্নয মজলোয় আেযন্তরীণ েোিোয়োিও বনবষে বছল। নোগবরকবদর পুবলবশর কোছ
মেবক মকোবেি-19 েংক্রোন্ত বিবশষ বনরোপত্তোর ই-পোে মজোগোি করোর েবঙ্গ েবঙ্গ এমন বনবদচ শোিলীর েবঙ্গ
মমোকোবিলো করবি িবয়বছ মে ক্রমোন্ববয় িদলোন িজেল।
জনেোধোরবণর মোনবেক অ্িস্থো ও বর্ন্তোেোিনোর িত্ত্বোিধোন করো েরকোবরর একটি প্রোেবমক উবিগ িবয়
দোুঁবিবয়বছল। বিিীয় মেউ-এর েময় মকন্দ্র এিং রোজযেরকোর, বিবশষি উত্তর প্রবদবশ, শোজস্তদোন এিং আইনী
হুমবকর েোিোবেয জনগণবক মেোশযোল বমবিয়োবি বর্বকৎেো ও ওষুবধর আবিদন করবি বনরস্ত করোর মর্ষ্টো

কবরবছন। েরকোবরর দোবি বছল মে এই জোিীয় আবিদন মেবক অ্েেো েীবি তিবর িয় এিং রোবজযর েোিমূবিচ
নষ্ট িয়।
প্রর্ুক্রির মার্েস্থ্ম সনেেস্থ্ণর কিৌশল
মকোবেি-19 পবরবস্থবি বনয়ন্ত্রবণর জনয, স্থোনীয় আেেোমোজজক
চ
িোস্তিিোর কেো বির্োর নো কবরই,
রোজযেরকোরগবলও বিজজিোল প্রেুজক্ত এিং নজরদোবরর পন্থো অ্িলম্বন কবরবছ েো েোম্প্রবিক আইনগি
পবরকোঠোবমোবক উল্লঙ্ঘন কবর। এই বিজজিোল ট্র্যোবকং এিং মট্র্বেং-এর উপোয়গবলর মবধয একটি িল
তিদুযবিন এিং িেয প্রেুজক্ত মন্ত্রক িো বমবনবি অ্ফ ইবলকট্র্বনক্স অ্যোন্ড ইনফরবমশোন মিকবনোলজজর
অ্ধীবন জোিীয় িেযবিদযো মকন্দ্র িো নযোশনোল ইনফরবমটিক্স মেন্টোবরর তিবর আবরোগয মেিু স্মোিচ বফোন
অ্যোপ। অ্বনক রোজযই বনবজবদর িযিিোবরর জনয স্থোনীয় েোষোয় অ্যোপ তিবর কবরবছ। মিশ বকছু েোমোনয
পবরবর্ি মছোি মছোি মিেরকোরী আইটি েংস্থো কমপবষ িোষটিটি অ্যোপ তিবর কবরবছ মেগবলবক মকন্দ্র ও
রোজযেরকোর, েরকোর পবরর্োবলি স্বোস্থয পবরবষিোমূলক েংগঠন, মপৌরেেো কিৃত্ব
চ এিং পুবলশ িযিিোবরর
জনয র্োলু কবরবছ। বক েোবি িযজক্তগি মগোপনীয় িজোয় রোখো িবি িো এিং অ্যোবপর মোধযবম েংগৃিীি িেয
িযিিোর করো িবি মে বিষবয় মকোন স্পষ্ট বনবদচ বশকো এই অ্যোপগবলবি মনই। “মগোষ্ঠী পবরর্োবলি মছোুঁয়োর্
বর্বিিকরবণর অ্যোপ” বিেোবি প্রর্োবরি আবরোগয মেিু একজন িযিিোরকোরীর মেবক অ্নয িযিিোরকোরীর
মকোবেি-19 মরোবগর েংক্রোবমি িওয়োর েম্ভোিনো বিেোি করোর জনয বলঙ্গ, িয়ে এিং িযজক্তগি টঠকোনো
েংক্রোন্ত িেয েংেি কবর। এরপর এই িেয মকন্দ্রেরকোবরর অ্ধীনস্থ ইবন্টবেবিি িিস্পি অ্যোনোবলবেে
বেবস্টম নোবম অ্নয একটি পবরেবর বিবেষণ করো িয়। এিোর মকোন িযিিোরকোরীর নোম িযিিোর নো কবর এই
বিবেষবণর ফলোফল রোজয এিং মজলো কিৃপ
চ ষবক পোঠোন িয়। িবি, মেবিিু মছোুঁয়োর্ বর্বিিকরবণর জনয
অ্যোপ িযিিোরকোরীর মমোিোইল মফোবনর নম্বর কিৃপ
চ ষবক জোনোবি িয়, িোই মগোপনীয়িো রষো েম্ভি িয় নো
এিং পুবলশ, ইনবিবলবজন্স েংস্থো িো অ্েননবিক
চ
উবেবশয অ্নয মিেরকোরী েংগঠবনর কোবছ এই নম্বর
মপৌৌঁবছ মেবিই পোবর।
এখনও েোরবির িযজক্তগি িেয েুরষো এিং মগোপনীয়িো আইন িো পোরবেোনোল মিিো মপ্রোবিকশোন অ্যোন্ড
প্রোইবেবে ল-এর প্রর্লন িয় বন এিং আবরোগয মেিু অ্যোপ নোনো কোরবণ কবঠোর েমোবলোর্নোর মুবখোমুবখ
িবয়বছ। এই কোরণগবলর মবধয কবয়কটি িল, অ্যোপ প্রস্তুিকোরীবদর দোবয়ত্বজ্ঞোন (মেবিিু অ্যোপটি েরকোরী
ও মিেরকোরী েিবেোবগিোয় তিবর িবয়বছ এিং এটি িোবনবয়বছন মে মস্বেোবেিীরো িোুঁরো মকোন দবলর েবঙ্গ
েংেুক্ত িো জনেমবষ আনো িয় বন), বিমোন িো মরলেোত্রোর েময় িোধযিোমূলকেোবি এই অ্যোপটি ইনস্টল
করো, এিং অ্বিমোরী প্রশমবনর জনয মকোন িোস্তবিক ফলোফল ছোিোই অ্কোিবর অ্েিযয়
চ
করো।

েবদও েরকোবরর পষ মেবক আেোে মদওয়ো িবয়বছ মে অ্বিমোরীর পর এই অ্যোপ আর িযিিোর করো িবি নো,
বকন্তু জোিীয় স্তবর স্বোস্থয েম্পকীয় িেযবক বিজজিোইজ করোর জনয মে জোিীয় বিজজিোল স্বোস্থয িযিস্থো িো
নযোশনোল মিলে বিজজিোল বমশন প্রবিষ্ঠোর খেিো বিেোবি এই অ্যোপবক এবগবয় মদওয়ো িবি পোবর। এর েবঙ্গ
জবিি আবছ বর্বকৎেো েংক্রোন্ত পবরবষিো প্রদোন এিং িোর েুবেোগ পোওয়োর মপ্রবষবি নোনো ধরবনর
মগোপনীয়িো েংক্রোন্ত েমেযো এিং তনবিকিোর প্রশ্ন। বেবকউবরিোইবজশোন প্রজক্রয়োর আিোবল, উপেুক্ত
েুরষো এিং েিকচিো ছোিোই েরকোর জনগবণর স্বোস্থয বিষবয় মে বিশোল পবরমোবণ িেয েংেি করবছন, িো
েবিষযবি েোরিীয় গণিবন্ত্রর স্বোেোবিক অ্ঙ্গ িবয় দোুঁিোবি পোবর। এছোিোও মকোয়োবরন্টোইবনর বনবদচ শোিলী নো
মমবন েোুঁরো ম োরোবফরো করবছন িোুঁবদর বিষবয় েিকচ েোকোর জনয পুবলশ মরোন, বেবেটিবে ফুবিজ এিং
মফবেয়োল মরকগবনশোন েফিওয়যোবরর মি অ্নযোনয উপোবয়র মোধযবমও জনগবণর র্লোর্ল অ্নুেরণ
কবরন। দুিঃবখর বিষয়, এই স্বোস্থয েংকবির েময়, নূযনিম স্বেিো িো আইনী েুরষোর েুবেোগ ছোিোই
প্রেুজক্তগি েন্ত্রপোবি ও অ্নযোনয উপোবয়র মোধযবম রোবষ্ট্রর িোবি েোকো অ্পবরবময় ষমিোর অ্পিযিিোবরর
বিষয়টি মিবিই েোবে।
েোরবির মকোবেি-19 অ্বিমোরীর বিিীয় মেউ-এর েময়, অ্জক্সবজন, জীিনদোয়ী ওষুধপত্র এিং একটি
েিোঙ্গীণ
চ
েরকোরী স্বোস্থযিযিস্থোর অ্েোবি েোরো মদশ আষবরক অ্বেইচ ধুক
ুঁ বছ। এ কেো স্পষ্ট মে, প্রেম মেউ-এর
েময়, েখন বর্বকৎেো পবরবষিোর পবরকোঠোবমো মেবল েোজোবনোর েুবেোগ ও েময় দুইই মকন্দ্র ও
রোজযেরকোবরর িোবি বছল, িখন মেই কোজ করোর িদবল িোুঁরো স্বোস্থযিযিস্থোর বেবকউবরিোইবজশোন এিং
গণিবন্ত্রর কন্ঠবরোবধর কোবজ িযস্ত বছবলন। ঐবিিোবেকেোবি প্রবয়োজবনর িু লনোয় অ্বনক কম অ্নুদোন ও
কমীর উপর বনেচর কবর র্লবি েোকো েরকোরী স্বোস্থযিযিস্থো কখনই অ্েোবধকোর পোয় নো। এমন অ্িস্থোয়,
একটি প্রিল ষমিোশোলী মকন্দ্রেরকোবরর কোবছ মকোন বিষয়গবল েবিযই অ্েোবধকোর পোয় এিং েোরবির
মনিৃস্থোনীয় িযজক্তরো মকোন বিষয় মিবছ মনন, িোর মেবক এই অ্বিমোরীর উপর মে পবরকোঠোবমোগি এিং
েুদী চপ্রেোি পবি িোর ইবঙ্গি পোওয়ো েোয়িঃ গণিোবন্ত্রক নীবি পবরিোর কবর র্রম মকোন পন্থো েিণ করোবক
স্বোেোবিক ও তদনজিন র্র্চো কবর িু লবি বগবয় অ্গবণি নোগবরবকর জীিন বিপজ্জনক অ্িস্থোয় বনবয় েোওয়ো।

বিবিক এন. বি. িোয়দ্রোিোবদর মবিন্দ্রো বিেবিদযোলবয়র েিবেোগী অ্ধযোপক। বিবন পবলটিক্স অ্যোন্ড পোিবলক
পবলবে

