
ক োভিড-১৯ ভিশ্বমোভি কমো োভিলোতে টি ো ও িোাংলোতেশ 

মুশেো  ক োতেন 

ক োভিড-১৯ িো  তিোনোিোইিোতেি টি ো আভিষ্কোি আধুভন  ভিজ্ঞোতনি ইভে োতে এ  অনন্য ঘটনো। নতুন িোইিোতেি ভিনগে বিভশষ্ট্য 

েনোক্ত  িোি এ  িছি  ম েমতেি মতেই এি ভিরুতে টি ো আভিষ্কোি  তেতছ। েি বতশষ (২৫/০২/২২) খিি অনুযোেী ৯টি টি ো এ পয বন্ত 

মোনিতেত  প্রতেোতগ ভিশ্ব স্বোস্থ্য োংস্থ্ো অনুতমোেন ভেতেতছ। মোনিতেত  পিীক্ষো  তে ১৪৬টি টি ো, প্রোভিতেত  পিীক্ষো  তে ১৯৫টি টি ো। 

িোাংলোতেতশ ১টি টি ো প্রোভিতেত  পিীক্ষো কশতষ এখন মোনিতেত  পিীক্ষোি অতপক্ষোে িতেতছ। উতেখ্য, টি োগুতলো ক োভিড-১৯ োংক্রমি 

প্রভেতিোতে শেিোগ  োয ব ি নো  তলও িো কগোষ্ঠীগে প্রভেতিোে (পপুতলশন ইভমউভনটি) গতে নো তুলতলও েো ভনভিেিোতিই মোনুষত  

গুরুেি অসুস্থ্েো কেত  সুিক্ষো ভেতে।  

আভিষ্কৃে টি োগুতলোি উৎপোেন োিী কেশ, ভিশ্ব স্বোস্থ্য োংস্থ্ো, ভিভিন্ন আঞ্চভল  ও আন্তিবোভে  োংস্থ্ো যখন এত ি পি এ  

টি োি অনুতমোেন ভেতে েোত , েখন কেত ই িোাংলোতেশ টি ো আনোি প্রস্তুভে কনে। িোাংলোতেশ েি োি প্রেোনেঃ ভিশ্ব স্বোস্থ্য োংস্থ্োি 

েোতে কযোগোতযোগ  তি। ভিশ্ব স্বোস্থ্য োংস্থ্ো (ডোভিউএইচও) প্রেম কেত ই ভিশ্বব্যোপী টি োি েমিন্টতনি ওপি কিোি ভেতে আেভছল এিাং 

কে উতেতে বিভশ্ব  টি ো োংগ্র  ও ভিেিতিি িন্য ক োিযোক্স গঠন  তি। এি আতগ কেভপ (ক োেোভলশন ফি এভপতডভম  ভপ্রপ্যোিডতনে 

ইতনোতিশনে) এ উতযোগ শুরু  িতল িোাংলোতেশ শুরুতেই এতে চাঁেো প্রেোন  তি। কেভপ পতি ক োিযোতক্স যুক্ত  ে।  

শুরু কেত ই টি ো উদ্ভোিন োিী কেশগুতলোি কিশীি িোগই েোতেি িোভিভিয  স্বোে ব েযোগ  িতে িোভি ভছল নো। েতি অক্সতফোতড বি 

ভিজ্ঞোনীগি কঘোষিো কেন কয, েোিো েোতেি টি ো িোভিভিয িোতি ব্যি োি  িতি নো। শুধু েই নে, েোিো ভিতটন ছোেোও ইউতিোতপি অন্যোন্য 

কেতশ ও ইউতিোতপি িোইতি ভিভিন্ন কেতশ এি ভিভনব্যোল ট্রোেোল ও উৎপোেতনি অনুমভে কেে। েোিো মে ও ভনম্নআতেি কেশগুতলোতে আে 

অনুযোেী হ্রোেকৃে মূতে টি ো েিিিো   িতি িতল কঘোষিো কেে। এ েিতিি পভিভস্থ্ভেতে িোাংলোতেশ অন্যোন্য ভনম্নও মে আতেি কেতশি 

মেই অক্সতফোড ব-অযোস্ট্রোতিতনত োি টি ো োংগ্রত ি উতযোগ গ্র ি  তি। এ কক্ষতে িোাংলোতেতশি েিতচতে সুভিেো ভছল প্রভেতিশ কেশ 

িোিতে এ টি োি ভিোন যোল ট্রোেোল ও উৎপোেতনি সুতযোগ। িোিতেি কেিোম ইনভিটিউট ঝুঁভ  ভনতে টি োি তৃেীে পয বোতেি ভিভন যোল 

ট্রোেোল শুরু  তেই টি ো উৎপোেতন শুরু  তি। অন্যোন্য কেতশ টি ো উৎপোেতনি কক্ষতেও এ ই ঘটনো ঘতট। এি ফতল ভিভন যোল ট্রোেোল 

েফলিোতি েম্পন্ন  ওেো ও উপযুক্ত  তৃবপতক্ষি অনুতমোেতনি েোতে েোতে এটো মোনিতেত  প্রতেোতগি িন্য প্রস্তুে  তে যোে, দ্রুেেম 

েমতেি মতে পৃভেিীি মোনুষ এ টি োগুতলো ব্যি োতিি  সুতযোগ লোি  কি। যো ভছল বিজ্ঞোভন  আভিষ্কোতিি কক্ষতে এ টি যুগোন্ত োিী 

ঘটনো। 

  িোাংলোতেশ েি োি েিতচতে েোশ্রেী মূতে কেিোম ইনভিটিউট কেত  িোাংলোতেতশি ঔষে প্রস্তুে োিী প্রভেষ্ঠোন কিভক্সমত োি 

মোেতম টি ো োংগ্রত ি িন্য ব্যিস্থ্ো গ্র ি  তি। শুরুটো িোলই  তেভছল। ভ ন্তু িোিতে ক োভিড-১৯ ভিশ্বমোভি কডল্টোি িেোি  ভিস্তোতিি 

 োিতি িোিতেি ভনিস্ব চোভ েো পূিতিি প্রতেোিতন িোাংলোতেশ ে  অন্যোন্য কেতশ কেিোতমি টি ো েিিিো  স্থ্ভগে  তে যোে। েোিো ভিতশ্ব 

কডল্টোি প্রত োপ ভিস্তৃে  ে। ফতল ভি ল্প ক োতনো উৎে কেত  টি ো োংগ্র   িতে িোাংলোতেতশি ভ ছুটো েমে লোতগ। এিপি প্রেোনেঃ 

চীন কেত  িোাংলোতেতশ ভেতনোফোম ব ও ভেতনোিযোত ি টি ো েিিিো  শুরু  ে। এটোই এখন পয বন্ত িোাংলোতেতশ ক োভিড-১৯ টি োি েিতচতে 

িতেো উৎে। এিপি ভিশ্ব স্বোস্থ্য োংস্থ্োি ক োিযোক্স ও ভিভিন্ন কেশ কেত  পয বোেক্রতম অন্যোন্য েিতিি টি ো আেতে শুরু  তি। এ  পয বোতে 

কেিোম ইনভিটিউট কেত  পুনিোে টি ো েিিিো  শুরু  ে। এখন িোাংলোতেতশ টি োি প্রোভিতে ক োতনো েমস্যো কনই। েোিো ভিতশ্ব এখন 

চোভ েো অনুযোেী টি ো উৎপোেন  তেতছ, যভেও অন্তেঃ ২৫টি কেতশ এখতনো টি ো প্রেোতনি লক্ষযমোেো কেত  দূতি িতেতছ। প্রেোনেঃ 

প্রতেোিনীে েম্পতেি ঘোটভে, টি ো োংিক্ষতিি েমস্যো, প্রভশভক্ষে িনিতলি ঘোটভে ও প্রযুভক্তগে েমস্যোি  োিতি এ েি কেশ এখতনো 

ভপভছতে আতছ। 

আমিো এখন টি ো পোভে, ভ ন্তু  েটো ন্যোয্যেোি েোতে পোভে কেটো এখতনো অিোনোই কেত  যোতে ভিপোভক্ষ  ব্যিস্থ্োে োংগ্র   িো ক োতনো 

ক োতনো টি োি কক্ষতে। ক োিযোতক্সি মোেতম আমিো েোশ্রেী মূতে এিাং ভিভিন্ন কেশ কেত  অনুেোতনি মোেতম টি ো পোভে।  ে খিচ 

 তে কেটো িোনো যোতে। ভিশ্ব স্বোস্থ্য োংস্থ্ো ও ভিশ্ব িোভিিয োংস্থ্োি নীভেমোলো অনুযোেী অভে উচ্চ আতেি কেশগুতলো উচ্চমূতে, মেম 



আতেি কেশগুতলো মোঝোিী মূতে এিাং ভনম্নআতেি কেশগুতলো েি বভনম্নমূতে টি ো পোতে ক োিযোক্স কেত । ভ ন্তু ভিপোভক্ষ  চুভক্তি শেব 

অনুযোেী ক োতনো ক োতনো কেশ কেত  আনো টি োি মূেটো িোনো যোতে নো।  োিি োংভিষ্ট্ েিিিো  োিী কেশ েোতেি ভিতিচনো অনুযোেী 

এত  টি কেশত  এত   েোতম টি ো েিিিো   িতছ। এটো েোতেি িন্য স্পশ ব োেি কূটননভে  ভিষে। েতি ক োিযোক্স কেত  কয 

নীভেমোলো অনুযোেী কয েিতিি মূতে িোাংলোতেশ টি ো পোতে কে নীভেমোলো অনুসৃে  তলই িোল। 

পোিোতেযি কেশ কেত  আেো মডোন বো ও ফোইিোতিি টি ো অভে শীেল েোপমোেোে োংিক্ষি  িতে  ে, ভিতশষ  তি 

ফোইিোতিি টি ো -৭০ ভডগ্রী কেভন্টতগ্রড ও মডোন বোি টি ো -২০ ভডগ্রী কেভন্টতগ্রড েোপমোেোে োংিক্ষি  িতে  ে। এটো িোাংলোতেতশি িন্য 

এ টো চযোতলঞ্জ ভছল।  োিি  োতমি টি োি িন্য অভে শীেল েোপমোেোি (-২০ কেত  -৫০ ভডগ্রী কেভিতগ্রড) োংিক্ষিোগোি কিলো পয বোতে 

েো তলও কেটো ফোইিোি টি োি িন্য অেটো শীেল নে। শুধু োংিক্ষিই নে, ঢো োি অভে শীেল োংিক্ষিোগোি কেত  কিলো-উপতিলো 

পয বোতে পভিি তনি িন্যও অভে শীেল েোপমোেোি ভিিোিযুক্ত যোনিো ন েি োি। এতেতশি  তে টি ঔষে প্রস্তুে োি  প্রভেষ্ঠোন এ 

ব্যোপোতি েি োিত  ে োেেো  িতছ। আি ভিশ্ব স্বোস্থ্য োংস্থ্ো, ইউভনতেফ, ভিশ্ব ব্যোাং , এভডভি ে  ভিভিন্ন আন্তিবোভে  উন্নেন 

ে তযোগীতেি অব্যো ে ে তযোভগেো কেো িতেতছই। এ মুহুতেব িোাংলোতেতশ অভে শীেল েোপমোেোে টি ো োংিক্ষতিি কেমন িতেো ক োতনো 

েমস্যো কনই। কেতশি প্রভেটি কিলোতেই প্রোে ে ল ভশক্ষো প্রভেষ্ঠোতন িোতিো িছি কেত  আঠোতিো িছি িেেী ে লত  ফোইিোতিি টি ো 

কেেো  তে। ভিশ্ব স্বোস্থ্য োংস্থ্ো এখন পয বন্ত িোতিো িছি কেত  েতেি িছি িেেীতেিত  ক িলমোে ফোইিোতিি টি ো কেিোি বিজ্ঞোভন  

অনুতমোেন ভেতেতছ। 

টি ো প্রেোন শুরুি আতগ যখন এতেতশ টি ো এতে কপ ুঁতছভন, েখন মোনুতষি মতে িতেো েিতিি আগ্র  ভছল টি ো ভনতে। মোনুতষি 

মতে ভিজ্ঞোেো ভছল ক ন টি ো আনো যোতে নো! ভ ন্তু যখন টি ো এতে কপ ুঁছোল েখন টি োি চোভ েো  মতে শুরু  িল। এ  টি োি ভিরুতে 

আতি  প্রভেিন্দ্বী টি ো ক োম্পোনীি ভিরূপ প্রচোিিো, ভিজ্ঞোতন আস্থ্ো ীন িক্ষিশীল কগোষ্ঠীভিতশতষি অপপ্রচোি, কুেথ্য প্রচোি প্রভৃভে টি ো 

গ্র তি মোনুতষি িোটোি িন্য িহুলোাংতশ েোেী। এটো িলো েি োি কয, এ েি প্রচোি প্রেোনেঃ পোিোেয কেশগুতলো কেত  এতেতশ েোমোভি  

কযোগোতযোগ মোেতমি  েোতি কপ ুঁছোে। েতি কেতশি কিেতিও এেিতিি অপপ্রচোতিি উতযোগ ভছল। এ েিতিি িোটোি পভিভস্থ্ভেি মোতঝ 

কেিোম ইনভিটিউট কেত  টি ো েিিিো  স্থ্ভগে  ল কেখোতন ভিশ্বমোভি পভিভস্থ্ভে গুরুেি আ োি েোিি  িোতে। েখন আিোি চোভ েো 

িোেতে েো ল।  তে  মোে পতি িোাংলোতেশ টি ো োংগ্রত  েমে ব  ল। মোনুতষি চোভ েো ও আগ্রত  আি কেমন িোটো পতেভন। েতি 

প্রযুভক্তগে েীমোিেেোি  োিতিও প্রোভন্ত  িনতগোষ্ঠী টি ো গ্র তিি সুতযোগ ভনতে পোতিভন এ টি ভিতশষ পয বোে পয বন্ত। এ িন্য মোতঝ মোতঝই 

ভিতশষ টি ো অভিযোন পভিচোভলে  তেতছ, যখন মোনুষ ইতল ট্রভন  ভনিন্ধন ছোেোই েিোেভি টি ো ভেতে কপতিতছ। েখন মোনুতষি েীর্রঘ ব 

েোভি কেখো কগতছ টি ো ক ন্দ্রগুতলোতে। 

এ েিতিি েি বতশষ টি ো প্রেোতনি অভিযোন  তে কগল গে ২৬ কফব্রুযোভি ২০২২ শভনিোি। লক্ষযমোেো ভছল এ  ভেতন এ  ক োটি 

টি ো প্রেোতনি। মোনুতষি প্রচন্ড আগ্রত  কে লক্ষযমোেো ছোভেতে কগতছ। ঐ ভেন এ  ক োটিত  ছোভেতে আতিো প্রোে িোতিো লক্ষ মোনুষ টি ো 

ভনতেতছন। মোনুতষি আগ্র  ভিতিচনোে ভনতে েোিপতিও দু’ভেন ২৭ ও ২৮ কফব্রুেোভি টি ো অভিযোন অব্যো ে ভছল। টি োি প্রেম কডোি 

কেতশি েমগ্র িনোংখ্যোি ৭০ শেোাংশ অভেক্রম  তিতছ। এখন েোমতন চযোতলঞ্জ  তে টি োি ভিেীে কডোতিও ৭০ শেোাংশ অভেক্রম  িো। 

েতি এ ই েতে এটোও মতন িোখতে  তি, যভেও টি োগুতলো ক োভিড-১৯ োংক্রমি কঠ োতে শেিোগ  োয ব ি নে, ভ ন্তু গুরুেি 

অসুস্থ্েো কঠ োে, েোই টি ো  ম বসূচী আমোতেিত  চোভলতে কযতে  তি, যেক্ষি পয বন্ত আমিো োংক্রমি কঠ োতে শেিোগ  োয ব ি টি ো 

 োতে নো পোই। কে েম্ভোিনো বেভি  তে। ভিযমোন টি োগুতলোি মতে েিতচতে আধুভন  প্রযুভক্ত  তে কমতেতঞ্জোি আিএনএ। মডোন বো ও 

ফোইিোি এ প্রযুভক্ত ভেতে বেভি। ভিজ্ঞোনীগি এখন কচষ্ট্ো  িতছন এ প্রযুভক্তত   োতি লোভগতে এমন এ টি টি ো বেভি  িো কযন েো ভেতে 

ে ল েিতিি  তিোনোিোইিোতেি োংক্রমি কঠ োতনো যোে। এি মোেতম ক োভিড-১৯ এি িেতল যোওেো নোনো েিি (িযোভিেযোন্ট) ও 

উপেিিত ও (কযমনঃ আলফো, ভিটো, কডল্টো, ওতমক্রন, ওতমক্রন ভিএ২) কযন কঠ োতনো যোে কে কচষ্ট্ো চলতছ। এত  প্যোন  তিোনোিোইিোে 

িো প্যোন েোিভিত োিোইিোে টি ো িলো কযতে পোতি। 



ভিশ্ব স্বোস্থ্য োংস্থ্োি উতযোতগ েভক্ষি আভি োতে কমতেতঞ্জোি আিএনএ প্রযুভক্ত প্রতেোগ  তি টি ো উৎপোেতনি এ টি ক ন্দ্র স্থ্োপন 

 িো  তেতছ। ইভেমতে কেখোন কেত  আভি োি  তে টি কেশ এ প্রযুভক্ত প্রতেোগ টি ো উৎপোেতনি পতে এগোতে। িোাংলোতেশত ও এ ই 

েিতিি ে তযোভগেো  িো  তি িতল ভিশ্ব স্বোস্থ্য োংস্থ্ো ভেেোন্ত গ্র ি  তিতছ। 

িোাংলোতেতশ এ টি প্রভেষ্ঠোন কমতেতঞ্জোি আিএনএ প্রযুভক্ত ব্যি োি  তি টি ো বেভিি  োি চোভলতে যোতে। মোনিতেত  এ 

টি োি ভিভন যোল ট্রোেোল শুরু  িোি পতে। প্রস্তুে োিী প্রভেষ্ঠোন েোভি  তিতছ, েোেোিি ভিতিি ঠোন্ডোি েোপমোেোতেই (৪ ভডগ্রী কেভন্টতগ্রড) 

এটি োংিক্ষি  িো যোতি। এোট আমোতেি িন্য আশোি খিি। 

টি োি পোশোপভশ োংক্রমি প্রভেতিোতে স্বোস্থ্যভিভে অনুেিতি ক োতনো প্র োি ভশভেলেো কেখোতনো  তি ভিপেিন । ষোট িছতিি কিশী িেেী, 

শিীতিি ওিন কিশী, েীঘ বভেন েতি ডোেোতিটিে-উচ্চ িক্তচোপ- যোন্সোি-শ্বোে ষ্ট্-ভ ডনী প্রভৃভে েীঘ বতমেোেী অসুস্থ্েোে ভুগতছন ও এ কিোগ 

ভনেন্ত্রতি কনই, ক তমোতেিোভপ িো ডোেোলোইভেে চলতছ - শিীতিি কিোগ প্রভেতিোে ক্ষমেো দুি বল িতেতছ এমন অিস্থ্োে আতছন েোিো ক োভিড-

১৯ ে  অন্যোন্য কিোতগি িন্যও ঝভ পূি ব অিস্থ্োে আতছন। ঝুঁভ পূি ব ব্যভক্তে  েিোইত ই স্বোস্থ্যভিভে অনুেিি  িতে  তি।  োিি  ম 

ঝুঁভ পূি ব মোনুষ ক োভিড-১৯ িোইিোে ি ন  তি অভে ঝুঁভ পূি ব মোনুষত  োংক্রভমে  িতে পোতিন। যোিো এখন সুস্থ্ আতছন েোিো ভনেভমে 

শোিীভি  পভিশ্রম, ব্যোেোম ভিতশষ  তি শ্বোতেি ব্যোেোম  তি শিীিত  কিোগ প্রভেতিোেী  তি গতে তুলতে পোতিন। ভনেভমে শোিীভি  

পভিশ্রম ও স্বোস্থ্য ি খোযোিযোতেি মোেতম শিীতিি অভেভিক্ত ওিন  ভমতে কফলতে  তি। খোিোতি অভেভিক্ত ভচভন, লিি ও কেল িোে 

ভেতে  তি। ক োভিড-১৯ িোিো োংক্রভমে  িোি পতি ভিভিন্ন ভিটোভমন ঔষেো োতি কেিন  তি কিোগ প্রভেতিোে ব্যিস্থ্ো গতে তুলতে উেগ্রীি 

 ন ক উ ক উ, কযটো খুি এ টো  োতি কেে নো। কে আ োঙ্খো ক োভিড-১৯ িোিো োংক্রভমে  ওযোি আতগই পূিি  িো উভচে। েো তলই 

কেটো  োতি কেতি। েতি ভিটোভমন ঔষতেি মোেতম কেিন নো  তি খোিোতিি মোেতমই কেিন  িো উভচে। যোতেি শিীতি সুভনভে বষ্ট্ 

ভিটোভমতনি অিোি আতছ িতল েোিতিটভি পিীক্ষোে প্রমোভিে  তেতছ, ভচভ ৎেত ি পিোমতশ ব েোিো কে ভনভে বষ্ট্ ভিটোভমন কখতল  োতি 

কেতি। নতুিো েো অপচে ও ক োতনো কক্ষতে শিীতিি িন্য ক্ষভে ি। 

আমিো এ ভেন ক োভিড-১৯ ভিশ্বমোভি  োটিতে উঠতিো েতে  কনই। ভ ন্তু এ ভিশ্বমোভি কয ভশক্ষো আমোতেিত  ভেতে কগতছ কেটোত  অিেই 

 োতি লোগোতে  তি। কেটো  তে িনস্বোস্থ্যত  ক তন্দ্র কিতখ েি বিনীন স্বোস্থ্য সুিক্ষোি ভিভিতে িোেীে স্বোস্থ্য ব্যিস্থ্োত  ভি ভশে  িো। 

 ভমউভনটিভিভি  স্বোস্থ্য সুিক্ষো, কিোগ প্রভেতিোে ও স্বোস্থ্য উন্নেন ব্যিস্থ্ো  তি এি ক ন্দ্রভিন্দু। এ িন্য গ্রোমোঞ্চতলি মে িতেো িতেো শ তিও 

এলো োভিভি  ও প্রভেষ্ঠোন ভিভি   ভমউভনটি ভিভন  গতে তুলতে  তি। এিোতি আমিো যভে স্বোস্থ্যব্যিস্থ্োত  কঢতল েোিোই, েো তল 

িোাংলোতেতশ  তিোনো ভিশ্বমোভি কমো োতিলোে যেটুকু অপূি বেো কেখো কগতছ েো আমিো পূিি  িতে পোিতিো। িভিষ্যৎ ভিশ্বমোভি প্রভেতিোে 

ও ভনেন্ত্রি  িতে পোিতিো। 
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