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অরনরকয ভরেই ধোযণো আরছ করযোনো বোইযোর আক্রোন্ত ররই মৃত্যু, এ ধোযণোটি একদভ ভুর। আজরক োযোফফরে 

করযোনো বোইযো (কফবড-১৯) এক ফফে ভোভোফযরে রূোন্তফযে রয়রছ মো এয আরে পৃফিফীয ভোনুল ফনকট অেীরে দদরেফন। আজ 

দিরক প্রোয় ১০০ ফছয আরে স্প্ুোফন ফ্লু এরফছর মোরে প্রোয় ৫ দকোটি ভোনুরলয মৃত্যু রয়ফছর। এয আরেও দেে গুটিফন্ত ও 

অন্যোন্য ভোভোফযদে পৃফিফীয ফফফবন্ন এরোকোয় ফহু ভোনুরলয প্রোণোনী রয়রছ। করযোনো বোইযোরয ফফরুরে মৄে করয দেঁরচ িোকরে 

রর দভৌফরক কেগুররো সুফনফদ িষ্ট েফে অনুযণ কযরে রফ। ফফেস্বোস্থ্ু ংস্থ্োয ফনরদ িফে স্বোস্থ্ু ফফফধ দভরন চররে রফ। প্রিভ 

অফস্থ্োয় োযোফফরেয ভোনুল আেঙ্কগ্রস্ত রয় ড়ররও ফেিভোরন ভোনুল দই অফস্থ্ো দিরক দফফযরয় আরে ক্ষভ রয়রছ। এেন 

আেফঙ্কে নো রয়  রচেনেো ও প্রফেরযোধমূরক ব্যফস্থ্ো গ্রণ কযরে রফ। 

 

আরেই উরেে কযো রয়রছ দম, অেীরে পৃফিফীরে ভোনুল অরনক ফরড়ো ফরড়ো ভোভোফযয মু্মেীন রয়রছ আফোয দটোরক 

জয় কযরেও ক্ষভ রয়রছ। কোরজই আভোরদয ভরনোফর বোঙরর চররফ নো। ফফরে উন্নে দদগুফররেও করযোনো বোইযোর আক্রোন্ত 

রয় রক্ষ রক্ষ ভোনুল মৃত্যুফযণ করযরছ এটো আভযো ফোই জোফন। ফ িরল েথ্য অনুমোয়ী োযোফফদে দকোফবড-১৯ করযোনো বোইযোর 

ফফদে ২.৫ দকোটিযও দফফ ভোনুল আক্তোন্ত রয়রছ এফং এ ম িন্ত ৮ রোে ৫০ োজোরযয অফধক ভোনুল মৃত্যুফযণ করযরছ কোরজই 

পৃফিফীয অন্যোন্য দদরয দিরক ফক্ষো রোব করয ফোংরোরদও করযোনোয ফফরুরে রড়োই কযরছ ফ িোত্মকবোরফ। 

 

করযোনো ভোরনই মৃত্যু নয়। করযোনো মৄরে নোভোয অরে একজন ভোনুল ফররফ আনোয কযণীয় াঁচটি ধো ভরন যোেরে 

রফ। ভরনোফর ঠিক যোেো, ফযফোরযয অন্যরদয সুস্থ্ যোেো, ফনরজ সুস্থ্ িোকো (রক্ষণ দবরদ ফচফকৎো), েোযো ওয়োয রক্ষণগুররো 

দেয়োর যোেো এফং ফনয়ভেোফিক জীফন মোন। 

 

এছোড়ো করযোনোয রক্ষণগুররোরক ফেনধোর ফফচোয কযো মোয় দমভন- প্রিভ ফেনফদন েরো খুখু কযো, োরকো োফচ, ফদ ি 

কোফ োরকো জ্বয অনুভূে রে োরয। ফিেীয় ফেনফদন জ্বরযয ভোত্রো একটু দফফ এফং োরি কোফ ও েোকষ্ট রে োরয। এযয 

তৃেীয় ফেনফদন আনোয জন্য ফরচরয় গুরুত্বপূণ ি ভয় কোরজই এেন আনোরক খুফই েকি রে রফ। মফদ খুফরফফ েোকষ্ট নো 

য় েোরর োধোযণ ফচফকৎোয় আফন ম্পূণ ি সুস্থ্ রয় উঠরে োরযন। এযযও মফদ আনোয েোকষ্ট, জ্বয, োেরো োয়েোনো 

ইেুোফদ নোনো যকভ উে ি দদেো দদয় েোররই ডোক্তোরযয যোভ ি অনুমোয়ী োোেোরর বফেি ওয়ো প্ররয়োজন। করযোনো রজটিব 

রর আফন কেরনোই অফেফযক্ত দুঃফিন্তোগ্রস্ত রফন নো েোরে আনোয ভরনোফর দবরঙ দমরে োরয। যীরয দযোে প্রফেরযোধ ক্ষভেো 

ঠিক যোেরে রফ করযোনো আক্তোন্তরদয সুস্থ্েোয় ভোনফক ফক্ত খুফই জরুফয। অরনক ভয় দকোরনো যকভ রক্ষণ ছোড়োই করযোনো 

রে োরয। 

 

দকোফবড ১৯ ফো করযোনো প্রফেরযোরধ পুফষ্টকয েোফোয একটি জরুফয ফফলয়। দযোে প্রফেরযোধ ক্ষভেো বৃফেয জন্য ফবটোফভন 

ফ, ফড ও ফজংক মৃে েোফোয েোওয়ো প্ররমোজন। দরবু, আভরফক এফং টক জোেীয় পরর প্রচুয ফযভোণ ফবটোফভন ফ িোরক। এছোড়ো 

দধ, ফডভ, ভোছ, ভোং ম িোপ্ত ফযভোদণ েোওয়ো প্ররয়োজন। এছোড়ো যীরয দেোরো োওয়োয় দযোরদ অফস্থ্োন কযরর ফবটোফভন ফড এয  

অবোফ পূযণ য়। করযোনো আক্রোন্ত দযোেী আফ দিরক পঁচোফ বোে ফোোয় ফচফকৎো ফনরয় দই দিরক ফেন প্তোরয ভরেই সুস্থ্ রয় 

উঠরছন। আয াঁচ বোে োোেোরর ফচফকৎো ফনরয় ফোোয় সুস্থ্ রয় ফপযরছন। ফোফক াঁচ বোে দযোেী আইফইউ অিফো 

দবফিরররন ফচফকৎো ফনরে য়। এরদয ভরে মোরদয যীরয আরে দিরকই অন্যোন্য ক্রফনক অসুরেয জটিরেো আরছ েোরদয মৃত্যু 

আঙ্কো দফফ। আয মোরদয যীরয প্রফেরযোধ ক্ষভেো দফফ িোরক এফং ক্রফনক দকোদনো দযোে নোই েোযো ত্যরনোমূরক ফনযোদ। 

এছোড়ো দকোদনো রক্ষণ ছোড়োও একজন ভোনুল করযোনো বোইযোর আক্রোন্ত রে োরয। এ ধযরনয দযোেীযো ফযফোয ও ভোরজ অন্যোন্য 

ভোনুলরক করযোনো ংক্রফভে কযরে োরয। 

 

করযোনো বোইযো কেটো বয়ঙ্কয দ ফফলরয় ফকছু আররোকোে কযো মোক। েোেরিয অন্যোন্য অসুস্থ্েোয ভরেোই 

বোইযোরয মরিষ্ঠ ফভর খু ুঁরজ োওয়ো মোয়। দমভন ফদ ি, কোফ, েরো ব্যোিো, এফং জ্বয নোনোযকভ উে ি দদেো ফদরে োরয এয 

পরর ফনউরভোফনয়ো, েোকষ্ট এফং যীরযয ফফফবন্ন অে িোন ফফকর ওয়োয ভরেো ঘটনো ঘটরে োরয। েরফ খুফ কভ দক্ষরত্রই এই 

যকভ ফযফস্থ্ফেয সৃফষ্ট য়। মোযো আরে দিরকই ফকডফন. ফরবোয. োট ি ও অন্যোন্য দযোরে আক্রোন্ত িোরক েোরদয জন্য করযোনো 

বোইযো অরনক ফফজ্জনক ও ঝুঁফকয কোযণ রে োরয। 

 

করযোনো প্রফেরযোরধ আভোরদয ফক কযণীয় এই জরুফয ফফলয়টি ফনরয় আররোকোে কযরে দেরর  প্রিরভই করযোনো 

বোইযো খুফই ংক্রোভক একটি দযোে ফফলয়টি অফে গুরুরত্বয োরি ফফরফচনোয় আনরে রফ। োযোফফরে করযোনো প্রফেরযোরধ ফফফবন্ন 

যকভ েফে অফরম্বন কযো রয়রছ। WHO ফো ওয়োর্ল্ি দরি অে িোনোইরজন এয ফনরদ িফকো অনুমোয়ী পৃফিফীয প্রোয় প্রফেটি দদ 

এই ফনয়ভগুররো দভরন চরফোয দচষ্টো কযরছ। েোয ভরে ভোস্ক যো অন্যেভ প্রধোন ও গুরুত্বপূণ ি একটি কোজ। ঘরযয ফোফরয দেরর 

দছোদটো, ফরড়ো প্রফেটি ভোনুরলয ফফরলেুঃ ১২ ফছরযয ওরয কর ভোনুরলয ভোস্ক ব্যোফোয কযো উফচে। WHO ফো ওয়োর্ল্ি দরি 

অে িোনোইরজন এয ফনরদ িফকো অনুমোয়ী ভোস্ক যো অফে উত্তভ। ফোংরোরদরয ভোনুরলয ভরে ভোস্ক যোয ব্যোোরয রচেনেোয 

অবোফ মরিষ্ঠ ফযভোদণ ফযরফক্ষে ররও ফেিভোন যকোরযয নোনোমুেী প্রচোযণোমূরক উরযোে দনয়োয পরর  ভোস্ক যোয প্রফে 

ভোনুল আরেয ত্যরনোয় অরনক দফফ রচেন।  



-২- 

 

ফেিভোন যকোরযয দভোটিরবনোর দপ্রোগ্রোভ এয কোযরণ এেন োধোযণ ভোনুল আরেয ত্যরনোয় অরনক রচেন। পৃফিফীয 

অন্যোন্য উন্নে দদগুররো দমেোরন করযোনো প্রফেরযোরধ ফভফভ েোরে দেোরন ফোংরোরদ অরনকোংর পরেো অজিন করযরছ 

একিো ফনুঃরের ফরো মোয়। করযোনো দভোকোফফরোয় ভোননীয় প্রধোনভিী দে োফনো ৩১ দপো ফনরদ িনো প্রদোন করযরছন। উক্ত 

ফনরদ িনোয ভরে ভোননীয় প্রধোনভিী ফনয়ফভে োে দধোয়ো, ভোস্ক ব্যফোয ও োভোফজক দযত্ব ফজোয় যোেো ও স্বোস্থ্ু ফফফধ দভরন চরোয 

কিো ফরররছন, এছোড়ো করযোনো উে ি দদেো ফদরর ডোক্তোরযয স্মযণোন্ন রে রফ। 

 

করযোনোরক প্রফেে কযরে দদরয আোভয প্রফেটি ভোনুরলরক রচেন রে রফ আরযো দফফ। অরনরকয ভরেই 

করযোনো ফনরয় অরনক ভুর ধোযণো আরছ দ ফফলয়গুররো আরযো দফফ কোউরেফরং ও দভোটিরবন দপ্রোগ্রোরভয ভোেরভ ভোনুলরক 

রচেন কযোও করযোনো প্রফেরযোরধ োয়েো কযরফ। আোয ফোণী ররো পৃফিফীয করয়কটি দদর করযোনো বুোকফন ফনরয় 

েরফলণোয় প্রোয় োপরেয িোযপ্রোরন্ত দৌুঁদছ দেরছ। ইরেোভরে ফফদেয ফফফবন্ন দদর ১৫০ প্রফেষ্ঠোন করযোনো বুোকফন তেফযয কোজ 

কযরছ। চীদনয ফরনোপোভ ি ৩টি প্রফেষ্ঠোন, ইংেোরেয অুোস্ট্রোরজরনকো, ইফিফযয়োর কররজ আরভফযকোয দনোবোবুোক্স ও ভড িোনো, 

জোভ িোফনয ফোরয়োএরটক, পোইজোয ফফফবন্ন প্রফেষ্ঠোন দপজ ২ দপজ৩ ও অনুরভোদন ম িোরয় যরয়রছ। ইরেোভরে ফচরনয প্রফেষ্ঠোন, 

ফিফনকুোর ট্রোয়োররয জন্য ফোংরোরদরক দফরছ ফনরয়রছ। আোয কিো এই দম, ফোংরোরদ বুোকফন োওয়োয জন্য ফফদেয 

নোফভদোভী প্রফেষ্ঠোরনয োরি দমোেোরমোে অব্যোে দযরেরছ।  

 

করযোনো ভোরনই মৃত্যু নয় এ প্ররঙ্গ বোযরেয ফিভফরঙ্গয দলোফোর অুোডবোইজোফয দফোরড িয প্রধোন দনোরফর ফফজয়ী 

অি িনীফেফফদ অফবফজে ফফনোয়ক ফরেোোেোয় ফরররছন. করযোনো ভোরনই মৃত্যু নয়।” এক ফবফডও ফোেিোয় অফবফজৎ ফরররছন 

উে ি দেভন নো িোকরর ফোফড়রে ফো যকোফয ফচফকৎো দকরে ফো োোেোর দিরক ফচফকৎো দনয়ো বোররো। ফেফন ফররন, করযোনো 

মৄরে আভোরদয জয় ফনফিে দম ফফজ্ঞোনফবফত্তক ফচন্তো ও উদোয ভোনফকেোয জন্য ফোংরোয ভোনুল ফফেনফেে, দটো োযোরর চররফ 

নো। 

 

ফফকছু ম িোররোচনো কযরর এটো ফররেই য় করযোনো ভোরনই মৃত্যু নয় ফো দযোেটি ফনরয় আেরঙ্কযও ফকছু দনই; েরফ 

আভোরদয োফধোনেোয জন্য ফকছু ফনয়ভ অফশ্যই দভরন চররে রফ। েণফযফন ফো বোড়োচোফরে মোনফোন মেদূয ম্ভফ এফড়রয় 

চররে োযরর বোদরো। াঁফচ, কোফ ফদরর টিসুু ব্যফোয কযরে রফ এফং এ টিসুু পুনযোয় ব্যফোয কযো মোরফনো। দকউ মফদ রুভোর 

ব্যফোয করযন েোরর দই রুভোর ও োে োফোন ফদরয় বোররোবোরফ ধুরয় ফনরে রফ। ফোইরয দিরক ঘরয ঢুরক োফোন ফদরয় অন্তে 

২০ দরকে ধরয োে ধুরয় ফনরে রফ। কযভদ িন ফো দকোরোকুফর দিরক ম্পূণ ি ফফযে িোকরে রফ। জনভোেভ এফড়রয় চররে 

রফ। মিোম্ভফ ফোফড়দে িোকরে োযরর বোর। খুফ দফফ প্ররয়োজন ছোড়ো ঘরযয ফোইরয নো মোওয়ো বোররো। দদর দযোে প্রফেরযোধ 

ক্ষভেো ফোড়োরনোয জন্য প্রফেফদন সুলভ েোফোয, টোটকো োক ফফজ ও পরমূর দেরে রফ এফং ফনয়ফভে োরকো ব্যোয়োভ কযো দমরে 

োরয। ধুভোন ও ভযোন ম্পূণ ি ফযোয কযরে রফ। েোফোয বোররোবোরফ দে করয দেরে রফ। দমেোরন দেোরন কপ, থুত্য 

দপরো মোরফ নো।  

 

ফযররল একিো ফরোই মোয় োধোযণ ভোনুরলয োফফ িক রচেনেো ও রমোফেেো িোকরর ফোংরোরদ োযোফফেই 

করযোনোরক জয় কযরে োযরফ। রচেনেোয় িোকরফ দদ, করযোনো রফ ফনরুরে। 
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