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পৃ তি ীর অন্যোন্য অজন্ক বেজের মিই, ইউএে আর ভোরি বকোতভড-19 অতিমোরী প্রতিজরোজের লড়োইজি েোতমল
হজেজে। গি ের, তন্উ ইেজকে র মি অজন্ক েহরই অতিমোরীর ভেো হিম আক্রমজে আজদোতলি হতিল। এই
েজরর শুরুজি বকোতভজডর প্রোেঘোিী তিিীে বেউ ভোরজি আেজড় পজড়। বেজের রো্েোন্ী তেল্লীেহ, বেজের
অজন্ক অংেই িু মু ল অতিজ্জন্র ঘোটতির মু জিোমু তি হে। এমন্ একটো েমেও এজেজে যিন্ তএ বেজে একতেজন্
চোর লজের ব তে েংক্রমজের ঘটন্োও ঘজটজে।
েম্প্রতি, এই অতিমোরীর ত রুজে যু জে ইউএে এ ং ভোরি তন্জ্জের মজেয েহজযোতগিোর ভো দ্রুি োতড়জে িু জলজে। লেেীে ত ষে হল, োইজডন্
প্রেোেন্ যিন্ েোতেজে আজে, িিন্ অজন্জকরই েোরেো হজেতেল বয, ত জেষি ইউএজের প্রোক্তন্ রোষ্ট্রপতি বডোন্োল্ড ট্রোম্প ও ভোরজির প্রেোন্মন্ত্রী ন্জরন্দ্র
বমোেীর মজেয বয বেৌহোেে য তেল িোর পর, দুই বেজের েরকোজরর মজেয বয েম্পকে তেল িো ন্ষ্ট হজে যোজ । বেৌভোগযক্রজম, এই েরজন্র বকোন্ েমেযো তিতর
হে তন্।
সহর োভগিোর এ টি দীর্ঘ ইভিহোস
স্বোজযযর বেজে, দুই বেজের মজেয একটি েু েীঘে েহজযোতগিোপূ েে েম্পজকে র ইতিহোে আজে। ইউএেএআইতড, এইচএইচএে, তেতডতে, এফতডএ এ ং
এন্আইএইচ-এর মি েংযোগুতল গি েত্তর ের েজর “ভোরজির দু লে িম বগোষ্ঠীগুতলর স্বোজযযর উন্নতি এ ং এই বেজের ্ন্গজের তহজির ্ন্য ভোরিীে
কমেকিে োজের েজে একজযোজগ কো্ কজর চজলজে”। এেোড়ো আজে তভএতপ ো ইজডো-ইউএে ভযোতিন্ অযোকেোন্ বপ্রোগ্রোম যো তকন্ো এন্আইএইচ, ভোরিীে
ত্ প্রযু তক্ত ত ভোগ ো ইতডেোন্ তডপোটেজমন্ট অফ োজেোজটকজন্োলত্ (তডত টি) আর ভোরিীে তচতকৎেো গজ ষেো পতরষে ো ইতডেোন্ কোউতিল অফ
বমতডকযোল তরেোচে (আইতেএমআর)-এর পোরস্পতরক েহজযোতগিোে তেে েজরর ব তে েমে েজর চলো কমেেূচী।
২০২০ েোজলর বফব্রুেোতর মোজে ট্রোম্প যিন্ ভোরজি এজেতেজলন্, বেই েমে দুই বেে একটি যু গ্ম ত ৃ তি প্রকোে কজর। এই ত ৃ তিজি লো হে, “ত শ্ব যোপী
অতভন্ বকোতভড-19 েংক্রমজের মি অন্যোন্য বরোজগর প্রোদুভে োজ র প্রতিজরোে, েন্োক্তকরে এ ং প্রতিতক্রেো ্োন্োজন্োর বয প্রতক্রেো চলজে িোর েমিেজন্
প্রেোন্মন্ত্রী ন্জরন্দ্র বমোেী এ ং রোষ্ট্রপতি বডোন্োল্ড ট্রোম্প বরোজগর প্রজকোপ প্রতিজরোে, আগোম বরোগ েন্োক্তকরে এ ং দ্রুি প্রতিতক্রেো ্োন্োজন্োর বয েফল
প্রজচষ্টো শুরু কজরজেন্ িো চোতলজে যোওেোর প্রতি অেীকোর ে”। তকন্তু, প্রজেো্জন্র েমে বেিো বগল বয পতরতযতি আেজল এজক োজরই অন্য রকম এ ং
ভোরি েরকোর, বকন্দ্র এ ং রো্য দুই স্তজরই, অেিকে অ যোজিই রজে বগজে।
মজন্ রোিো েরকোর বয, তিিীে বেউ এই বেজে আেজড় পড়োর আজগই, “ভযোতিন্ তমেী” পতরকল্পন্োর পতরচোলন্োে ভোরি অন্যোন্য বেজে টিকো ের রোহ
করতেল। অজন্ক বেে এই কমেেূচীর িোরো উপকৃি হজলও পজর ভোরজিই টিকোর ঘোটতি শুরু হজল িো প্র ল েমোজলোচন্োর মু জিোমু তি হে।

২০২১-এর এতপ্রল মোজের বেজষর তেজক যিন্ েোরো ভোরজির হোেপোিোলগুতলজি অতিজ্জন্র িু মু ল ঘোটতি বেিো তেজেতেল িিন্ ইউএে প্রতিশ্রুতি বেে
বয, “আগোমী তেজন্ আমোজের অংেীেোর বেে ভোরিজক একে তমতলেন্ ডলোজরর প্রজেো্ন্ীে ত্তন্ে ের রোহ করো হজ ”। এর েজে েজে,
বকোজরোন্োভোইরোজের বেজে দুই বেজে েরকোরী স্তজর বযোগোজযোগ েোড়োও ভোরি ও ইউএজের মজেয েহজযোতগিোর আজরো ন্োন্ো পি আজে। বেগুতলর মজেয
একটি হল বকোেোড ( ো বকোেোতিলযোটোরোল তেতকউতরটি ডোেোলগ) যোর েজে অজেতলেো ও ্োপোন্ও ্তড়ি আজে।
২০২১-এর মোচে মোজে বকোেোজডর েেেয বেেগুতলর বন্িৃ ৃ দ একতেি হজে বকোজরোন্োভোইরোজের ত রুজে একেোজি কো্ করোর তেেোন্ত বন্ন্। িোাঁজের
কিোে, “আমোজের ্ন্গজের স্বোযয এ ং তন্রোপত্তোর প্রতি অত চতলি দৃতষ্ট রোিোর পোেোপোতে আমরো ু ঝজি পোরতে বয, যিতেন্ এই অতিমোরী েড়োজি
িোকজ িিতেন্ আমোজের মজেয বকউই তন্রোপে ন্ে। িোই আমরো ইজদো-পযোতেতফক অঞ্চজল টিকো পোওেোর উপোে েহ্ ও পেপোিেূ ন্য করোর য যো
অজভেয করোর ্ন্য পরস্পজরর েহজযোতগিো কর । এর ্ন্য ত শ্ব স্বোযয েংযো ো ওেোল্ডে বহলি অগেোন্োইজ্েোন্ ও বকোভযোজির েজেও ঘতন্ষ্ঠ বযোগোজযোগ
রোিো হজ ”। িজ , ত জেষভোজ উজল্লি করো বযজি পোজর বয, বকোজরোন্োভোইরোে অতিমোরীর েজে বয লড়োই চলজে িোজি বকোেোজডর েেেয বেেগুতল
তন্জ্রোই যজিষ্ট েতিগ্রস্ত।
এর মজেযই, ইউএজের ব েরকোরী েংযোগুতলও এই কঠিন্ েমজে েোহোজযযর হোি োতড়জে তেজেজে। ব োতেং এ ং মোস্টোরকোডে মি েংযো বযমন্ প্রজিযজক
েে তমতলেন্ ইউএে ডলোজরর আতিেক েহোেিোর পযোজকজ্র কিো বঘোষেো কজরজে, গুগল আজেজরো তমতলেন্ ইউএে ডলোজরর প্রতিশ্রুতি তেজেজে। ন্োন্ো
্োেগোে বকোতভড হোেপোিোল প্রতিষ্ঠো করজি এই অিে য হোর করো হজেজে । বযমন্, ব েোলু রুজি ব োইং-এর আতিেক েহোেিোে তিতর হোেপোিোল।
এেোড়োও, অযোমো্ন্ ভোরজির ত তভন্ন ্োেগোে হোেপোিোজলর েহোেিো এ ং অন্যোন্য বকোতভড-19 বরোজগর বে োজকন্দ্রগুতলর ্ন্য পোাঁচ তমতলেজন্র ব তে
মূ জলযর ্টিল তচতকৎেোর যন্ত্রপোতি পোঠিজেজে।
ইউএে বচম্বোেে অফ কমোজেের েজে ইউএে ইতডেো ত ্জন্ে কোউতিল ও ইউএে ইতডেো েযোজটত্ক অযোড পোটেন্োরতেপ বফোরোজমর মি ইউএজের
কজপেোজরট বেেও এই কোজ্ হোি লোতগজেজে। এজের লেয তেল, বকোতভড-19 অতিমোরীজক প্রতিজরোে করজি েমজ িভোজ "চতল্লে্ন্ েীষেযোন্ীে
তেএও একটি ত শ্ব যোপী ত জেষ কমীেল গেন্ করজ ন্ যো ত জেষ কজর ভোরি এ ং েোেোরেভোজ অন্যোন্য বেেজক েোহোযয করজ ”। ভোরিজক “্টিল
তচতকৎেোর যন্ত্রপোতি, টিকো, অতিজ্ন্ ও অন্যোন্য ্ী ন্েোেী েহোেিো”, বযমন্ অতিজ্ন্ কন্জেন্জট্রটর, অতিজ্ন্ তেতলডোর ও বটস্ট তকট ের রোহ
করোই িোাঁজের মূ ল উজেেয তেল।
োজটি ী সফল হরেরে?
স্পষ্টিই, বকোজরোন্োভোইরোজের ত রুজে এই লড়োইজি, ভোরি ও ইউএজের েহজযোতগিোর ত ষেটি শুরু হজি অজন্কটোই বেতর হজে বগজে। এই একজযোজগ
কো্ করোর পজি অজন্ক োেোত পতত্তও তিতর হজেতেল। প্রিমি, আজমতরকোে তিতর বয টিকোগুতল ভোরজি পোেোন্ হজি বেগুতলজক বকোন্রকম েেেতি
বিজক েু রতেি রোিোর ত ষেটি। ফোই্োর, মডোন্েো এ ং ্ন্েন্ অযোড ্ন্েজন্র মি ইউএজের টিকোপ্রস্তুিকোরী েংযোগুতল ভোরিেরকোজরর েজে এই
ত ষজে কিো োিে ো চোলোজলও এিজন্ো পযেন্ত এর বকোন্ েমোেোন্ হে তন্। তিিীেি, ভোরজির ওষুে প্রস্তুিকোরী েংযোগুতলর আেিন্ এ ং আজমতরকোর
েংযোগুতলর প্রযু তক্ত একেজে তমজল কো্ করোর মজেয প্রচুর েম্ভো ন্ো িোকজলও ত ষেটি এিজন্ো বিমন্ ্ন্তপ্রেিো পোে তন্। আতিকোর কজেকটি রোজষ্ট্রর মি
অন্য বযে বেে এিজন্ো টিকো পোে তন্ িোজের ্ন্য কমমূ জলযর টিকো তিতরর ্ন্য এই েহজযোতগিো কোজ্ লোগি। িৃ িীেি, এই েজরর শুরুর তেজক
ইউএে প্রতিরেো উৎপোেন্ আইন্ ো তডজফি বপ্রোডোকেোন্ অযোক্টজক িু জল েজর ভোরজি টিকোর কোাঁচোমোল ের রোহ করজি অন্ীহো প্রকোে কজর। এই
ঘটন্োটি তন্জে ব ে উজত্ত্ন্োর েৃ তষ্ট হে। িজ , পজর এই তন্জষেোজ্ঞো উঠিজেও বেওেো হে। এেোড়োও আজরো একটি েমেযো বেিো তগজেতেল। ভোরজির
অজন্ক ওষুে প্রস্তুিকোরী েংযোই চীন্ বিজক কোাঁচোমোল আমেোতন্ করি। চীন্-ভোরি েম্পকে উজিগ্ন্ক হজে উেজল এই পতরতযতিটি েজল যোে।

সম্মু খ পন্থো
এই মু হূজিে ন্িু ন্ তেল্লীর হোজি চোরটি অন্ুজমোতেি টিকো আজেেঃ বকোতভতেল্ড, বকোভযোতিন্ এ ং স্পুটতন্ক তভ। এেোড়োও, পতরতযতির গুরুে মোিোে বরজি,
ভোরিীে ওষু ে প্রস্তুিকোরী েংযো তকপলোজক মডোন্েো টিকো আমেোতন্ করজি অন্ু জমোেন্ বেওেো হজেজে।
অতিমোরীর েজে লড়োই করজি ভোরজির েজে ইউএে েহ অন্য ে বেজের আজরো ব তে েহজযোতগিো বয অিযন্ত প্রজেো্ন্ িো িু ই স্পষ্টভোজ ব োঝো
বগজে। বডল্টো ও বডল্টো প্লোজের মি বয ভযোতরজেন্টগুতল মোিোচোড়ো তেজি বেগুতল েহ এই ভেো হ অতিমোরীর েজে যু জে ্েী হজি এিজন্ো অজন্ক েমে
লোগজ । ইউএজের টিকোকরে বকৌেল বিজকও ভোরিজক অজন্ক তেেো তন্জি হজ । এই মু হুজিে ইউএজেজি প্রোপ্ত েস্ক মোন্ু ষজের মজেয প্রোে েোিষট্টি
েিোংে টিকোর অন্তি একটি বডো্ বপজেজেন্।
তন্উ ইেজকে র মি েহজরর কোে বিজকও ভোরি তকেু ত্তন্ে তেিজি পোজর। গি ের তন্উ ইেজকে র অ যো িু ই আেঙ্কো্ন্ক হজে উেজলও এিন্ িো
বমোটোমু টি স্বোভোত ক অ যোে তফজর এজেজে। তন্উ ইেকে ে োইজক কজেোরভোজ গৃ হ দী িোকোর তন্জেে ে ্োতর কজর এ ং ইউএজের অন্যোন্য েহজরর িু লন্োে
এই েহজরর য েো োতে্য অজন্ক ব তে তেন্ ন্ধ িোজক। তেল্লী েরকোজরর মি যোন্ীে প্রেোেন্ তন্উ ইেজকে র েজে যু গ্মভোজ বকোজরোন্োভোইরোে পতরতযতির
পতরচোলন্ো করজি ন্োন্ো েফল পন্থো গ্রহে করজি পোজর। বযজহিু অজন্ক ত জেষজ্ঞই ভোরজি একটি েম্ভো য িৃ িীে বেউ েম্পজকে েিকে করজেন্, িোই এই
তেেোগুতলজক স্টযোডোডে অপোজরটিং বপ্রোতেতডওর (এেওতপ) তহেোজ দ্রুি আত্ময করো প্রজেো্ন্।
ইউএে বিজক ভোরজি বয েমিেজন্র ব্োেোর শুরু হজেজে িো ে রো্নন্তিক তেত জরর েমস্ত ্োেগো ও তেক বিজকই আেজে। এই ্োিীে েমিেন্ আজগ
ই্রোজেজলর মি বেজের ্ন্যই েংরতেি িোকি। এই ি রজক তন্তিিভোজ ই স্বোগি ্োন্োজন্ো হজেজে কোরে দুই বেজের মজেয বকোতভড-19
ক্রম েেমোন্ েহজযোগ আেজল অন্যোন্য বেজেও েহজযোতগিো তিতরর ্ন্য দৃষ্টোন্ত তহেোজ কো্ করজে। িজ , এই েহজযোতগিোর মজন্োভো দৃেির হজে
ওেোর আজগই অজন্ক দুমূ েলয েমে ও ্ী ন্ ন্ষ্ট হজেজে। যিন্ িৃ িীে বেউ অন্ধকোজরর আড়োজল লু তকজে অজপেো করজে িিন্ ভত ষযজি এই ঘটন্োটি
বিজক আমোজের একটি কঠিন্ তেেো বন্ওেো উতচি। বযমন্ লো হজে িোজক, “যিেে পযেন্ত েকজলই েু রতেি হজিন্ িিেে পযেন্ত বকউই আেজল
েু রতেি ন্ে”।

রূপকজ্যোতি ব োরোহ ্োপোন্ বফোরোম ফর েযোজটত্ক স্টোতডজ্র তেতন্েোর তরেোচে বফজলো।

