কররোনো ননয়ন্ত্রণ ও অর্ থনননিক অগ্রগনি প্ররে ব্লুমবোরগরথ নরর োর্ থ প্রে
মমোিোোর মোরন

(R)

ববনিক মোমোনর কররোনোভোইরো ননরয় পুররো নবিই আিনিি। এই ভোইরোরর নবরুরে বোাংোরেল পুররো নবিই এক
অরঘোনি মৄরে নপ্ত। প্রনিনেন অাংখ্য মোনু মররে মরোরগ ,আক্রোন্ত রে নবপু মোনু। নবরির মকোরনো মকোরনো রোরে কররোনো
ভযোকনন ীনমি াংখ্যক আরও এর কোয থকনর িো ননরয় নননিি করর নকছু বো যোরেনো। এনর মরে কররোনো নকছুর্ো ননয়ন্ত্রণ
ির্ো নকছুর্ো মমোকোনবো কররি মর্ থ রয়রে এমন লী থ ২০ মেরলর িোনকো ম্বনি একটি নরর োর্ থ প্রকোল করররে মৄক্তরোরের
প্রভোবলোী াংবোে াংস্থো ব্লুমবোগ।থ মরন ব্যোনি কররোনো ননয়ন্ত্রণ করর মোনু মর জন্য নলী নররবল সৃনিরি আর্ থোমোনজক
উন্ননি ববো উ রযোগী ননরো ে লী থ ২০ মেরলর িোনকোয় স্থোন ম রয়রে বোাংোরেল। এই খবর ননিঃরের আমোরের জন্য ,
বোাংোরেরলর জন্য, প্রিোনমন্ত্রী মলখ োননো রকোররর জন্য আলোব্যঞ্জক। বেবন্ধু কন্যো প্রিোনমন্ত্রী মলখ োন নোর দূরেলী মনতৃত্ব,
কযোনরলরমটিক নডোরনল , প্রজ্ঞো, মেলরপ্রম, মোনব মপ্রম রব থো নর ময় উ রযোগী েরে নবরল করর মোনুরর জীবন রেো ও
জীনবকোর চোকো চ রোখরি “অর্ থনননিক প্ররণোেনো প্যোরকজ” ইনিবোচক ভূনমকো মররখরে।
কররোনোর শুরুরি প্রর্ম নকনিরি এক োখ ২০ োজোর মকোটি ও নিিীয় নকনিরি আররো ৭ োজোর মকোটি র্োকোর প্ররণোেনো
প্যোরকরজই মেরলর মোনুরক কররোনো মর্রক সুরেো ,নচনকৎোর োলো োনল মোনুরর জীনবকোর চোকো চ এবাং নলল্পোকোরখোনোর
উৎ োেন অব্যি রোখরি োয়ক ভূনমকো োন করররে। প্রিোনমন্ত্রী ইরিোমরে চমোন কররোনোর নিিীয় মেউ
োমো নেরি
প্রোর্নমকভোরব ১০ োজোর মকোটি র্োকোর প্ররণোেনো মেওয়োর ননরে থল নেরয়রেন। শুধু িোই নয় প্ররয়োজরন এই বরোদ্দ আররো বোড়োরনো
রব মরমথও মঘোণো করররেন নিনন। মূি : মোনুরর জীবন রেো ও জীনবকোর চোকো চ রোখরি প্রিোনমন্ত্রী মঘোনি প্ররণোেনো
প্যোরকজ বোিবোয়রনর কোররণই ঘুরর োঁড়োয় মেরলর অর্ থনীনি ও ব্যবো -বোনণজয। আর এর ফর নবিব্যোাংক , আইএমএফ, এলীয়
উন্নয়ন ব্যোাংক আন্তজথোনিক নবনভন্ন াংস্থো ইরিোপূরব থ িোরের নরর োরর্ থ বোাংোরেরলর প্রলাংো করররে।
মৄক্তরোরের াংবোে াংস্থো ব্লুমবোরগরথ প্রকোনলি নরর োরর্ থ ববনিক কররোনো নরনস্থ নি নলী ও ননয়ন্ত্রণ রোখরি েম
লী থ ২০ মেরলর িোনকোর লীর থ ররয়রে ননউনজল্যোন্ড। এর র য থোয়ক্ররম িোইওয়োন , অরেনয়ো, নরওরয়, নেোপুর, নফনল্যোন্ড,
জো োন, েনেণ মকোনরয়ো , চীন, মডনমোকথ, কোনোডো, নভরয়িনোম, াংকাং, র্োইল্যোন্ড, আয়োরল্যোন্ড, াংমৄক্ত আরব আনম রোি,
ইরোরয়, রোনলয়ো ও মনেোরল্যোন্ডরর র বোাংোরেল এই িোনকোয় স্থোন ম রয়রে। মৄক্তরোে , মৄক্তরোজয, ফ্রোন্স, জোমথোনন, ইিোনর
মরিো লী থ অর্ থনীনির মেলগুরোও দ্য প্রকোনলি এ িোনকোয় বোাংোরেরলর ম েরন অবস্থোন কররে। এমননক প্রনিরবলী ভোরি
েনেণ-পূব থ এনলয়োর  ব মেরলর ও রর ররয়রে বোাংোরেল। মকোনভড নলীিো য থো নকাং লী থক িোনকো অনুোরর নজনডন
প্রবৃনেরি বোাংোরেল ব মেরলর মরে লী থস্থোরন ররয়রে। বোাংোরেরলর র য থোয়ক্ররম ররয়রে নমর
, চীন ও নভরয়িনোম।
মৄক্তরোে, মৄক্তরোজয, রোনলয়ো, জোমথোনন, ফ্রোন্স অন্য মেলগুমোর নজনডন প্রবৃনের োর মোইনো (ঋণোত্মক)। ব্লুমবোগ থ বরে, আক্রোন্ত
এবাং মৃত্যযোর ননয়ন্ত্ররণও বোাংোরেল ফ। অবশ্য কররোনো নরনস্থনি মমোকোনবো করর নজনডন িরর রোখোর ঘর্নোরক
বোাংোরেরলর রকোররর োফল্য বর মরন কররন মেরলর নবরলজ্ঞরোও। িোরের অনভমি , কররোনো নরনস্থনি র শুরুরি োিোরণ
ছুটি মঘোণোর র অনফ -আেোি বন্ধ রয় যোয়। কমথাংস্থোন বন্ধ র্োকোয় অরনরক আনর্ থক াংকরর্ রড়নে। োনব থক অবস্থো
নবরবচনো করর প্রিোনমন্ত্রী মলখ োননো োিোরণ ছুটি বোনি কররন। িোর ওই োী নেোরন্তর কোররণ পুনরোয় অনফ -আেোি
চোলু য়। মোনু কোরজ মফরর। একই রে নবনভন্ন খোরি প্ররণোেনো স্বল্প সুরে ঋণেোরনর কোররণ ব্যবো -বোনণজয চোেো য়।
এজন্যই নজনডন প্রবৃনের সূচরক বোাংোরেল ভোরো অবস্থোরন ররয়রে।
উরেখ্য, নবিব্যো ী কররোনোভোইরো াংক্রমণ শুরুর র মর্রক ৫৩টি মেরলর োমোনজক ও অর্ থনননিক ১০টি সূচরকর
ও র নভনি করর য থোা্ নকাং প্রকোল করররে ব্লুমবোগ।থ প্রনি োরখ আক্রোন্ত , এক মোর মৃত্যয , োমনগ্রক মৃত্যযোর , নজটিভ রীেোর
োর, কনভড ভযোকনন প্রোনপ্তর েমিো , কডোউন নরনস্থনি , কররোনোকোর জনগরণর চোচ , নজনডন প্রবৃনের পূব থোভো ,
ব থজনীন স্বোস্থয সুরেো এবাং মোনব উন্নয়ন সূচক - এই য থোা্ নকাংরয়র মেরে নবরবচনোয় মনয়ো য়। এরি ৮৫ েলনমক ৬ মকোর করর
লী থস্থোরন ররয়রে ননউনজল্যোন্ড। এর র য থোয়ক্ররম িোইওয়োন ৮২ েলনমক ৪, অরেনয়ো ৮১, নরওরয় ৭৭, নেোপুর ৭৬ েলনমক
২, নফনল্যোন্ড ৭৫ েলনমক ৮, জো োন ৭৪ েলনমক ৫, েনেণ মকোনরয়ো ৭৩ েলনমক ৩, চীন ৭২, মডনমোকথ ৭০ েলনমক ৮, কোনোডো
৭০, নভরয়িনোম ৬৯ েলনমক ৭, াংকাং ৬৮ েলনমক ৫, র্োইল্যোন্ড ৬৮ েলনমক ৫, আয়োরল্যোন্ড ৬৭ েলনমক ৩, াংমৄক্ত আরব
আনমরোি ৬৫ েলনমক ৬, ইরোরয় ৬২ েলনমক ৪, রোনলয়ো ৬১ েলনমক ৭, মনেোরল্যোন্ড ৬১ েলনমক ৩ এবাং বোাংোরেরলর
মকোর ৫৯ েলনমক ২। একই মকোর ননরয় বোাংোরেরলর রই ররয়রে জোমথোনন।নবরির বরচরয় প্রভোবলোী মেল মৄক্তরোে
৫১
েলনমক ২ মকোর ননরয় ৩৭িম স্থোরন অবস্থোন কররে। ৩০িম স্থোরন র্োকো মৄক্তরোরজযর মকোর ৫৪ েলনমক ৬, ৫২ েলনমক ৪ মকোর
ননরয় ফ্রোন্স ৩৪ নম্বরর অবস্থোন কররে। ৪৫ েলনমক ৮ মকোর ননরয় ৪৯িম স্থোরন ররয়রে ইিোন। ৫০ েলনমক ৬ মকোর ননরয়
প্রনিরবলী ভোরি ররয়রে ৩৯িম স্থোরন।

-২অর্ থনননিক প্রবৃনে নবনভন্ন সূচরক লীর থ র্োকো ননউনজল্যোরন্ড এক মোর প্রনি োরখ ২ জন করর আক্রোন্ত রয়রেন। এক
মোর ননউনজল্যোরন্ড কররোনোয় একজনও মোরো যোননন । ১০ োরখ ৫ জরনর মৃত্যয রয়রে। নমুনো রীেোর নব রীরি লনোরক্তর োর
শূন্য েলনমক ১ লিোাংল। মেলটিরি কনভড প্রনিররোিী টিকো প্রোনপ্তর ম্ভোবনো ২৪৬ েলনমক ৮ লিোাংল। কডোউন নরনস্থনি
মমোকোনবোয় মেলটির মকোর ২২। জনগরণর চোচর ৪ েলনমক ৪ লিোাংল, নজনডন প্রবৃনে পূব থোভো মোইনো ৬ েলনমক ১
লিোাংল, ব থজনীন স্বোস্থয সুরেোয় ৮৩ এবাং মোনব উন্নয়ন সূচরক মকোর শূন্য েলনমক ৯৩ ম রয়রে ননউনজল্যোন্ড।নিিীয় স্থোরন
র্োকো িোইওয়োরনর মকোর ৮২ েলনমক ৪। এক মোর মেলটিরি কররোনোয় কোরও মৃত্যয য়নন এবাং প্রনি ১০ োরখ মৃত্যয শূন্য।
কররোনো নজটিভ োর শূন্য েলনমক ৭ লিোাংল। মেলটিরি কনভড টিকো প্রোনপ্তর ম্ভোব্যিো ২৬ েলনমক ২ লিোাংল। নজনডন প্রবৃনে
শূন্য লিোাংল , ব থজনীন স্বোস্থয সুরেোয় ৭৯ এবাং মোনব উন্নয়ন সূচক শূন্য েলনমক ৯১ ররয়রে মেলটির। লী থ ২০-এ র্োকো
বোাংোরেরল এক মোর প্রনি োরখ ৩৪ জন করর কররোনোয় আক্রোন্ত রয়রেন। এক মোর প্রোণোনন ১ েলনমক ৬ লিোাংল এবাং প্রনি
১০ োরখ মৃত্যয ৪৪ জন। নমুনো রীেোর নব রীরি লনোরক্তর োর ১০ েলনমক ২ লিোাংল। বোাংোরেরল কনভড টিকো প্রোনপ্তর
ম্ভোব্যিো ৫ লিোাংল। কর োর কডোউরন মকোর ৮০। জনগরণর চোচর ১ েলনমক ৪ লিোাংল। নজন নড প্রবৃনের পূব থো ভো ৩
েলনমক ৮ লিোাংল। ব থজনীন স্বোস্থয সুরেোয় মকোর ৫৪। মোনব উন্নয়ন সূচরক মকোর শূন্য েলনমক ৭৮।
আন্তজথোনিক াংবোে াংস্থোটির প্রনিরবেন অনুযোয়ী অরনক সূচরক বোাংোরেল প্রভোবলোী মেলগুরোর ত্যনোয় ভোরো
অবস্থোরন ররয়রে। নবরল করর আক্রোন্ত ও মৃত্যযোররর োলো োনল নজনডন প্রবৃনের নেক মর্রক বোাংোরেল ভোরো অবস্থোরন ররয়রে।
প্রিোনমন্ত্রী মলখ োননো োী নেোন্ত গ্রণ করর োিোরণ ছুটি প্রিযোোর নো করর নরনস্থনি য়রিো অন্য রকম রি োরি।
কোরণ র্োনো নিন মো ছুটির কোররণ েনরদ্র ও শ্রমজীবী মোনু জীবন
-জীনবকোর াংকরর্ রড়নে । ব্যবো-বোনণজয োনব থক
অর্ থনীনি স্থনবর রয় রড়। নকন্তু প্রিোনমন্ত্রী োী নেোন্ত ননরয় ছুটি বোনি করর বনকছু খুর মেন। এর র ব্যবো -বোনণরজয গনি
মফরোরি প্ররণোেনো ও খোিনভনিক ঋণ সুনবিো প্রেোন কররন। যো অর্ থনীনির চোকোরক চ কররি োয়ক ভূনমকো োন করর।
সুিরোাং এ োফল্য রকোররর আর এ োফল্য িরর মররখ কররোনো নরনস্থনি ননয়ন্ত্রণ ও প্রনিররোরি চমোন কোয থক্রম অব্যোি
রোখরি রব।
ব্লুমবোরগরথ প্রনিরবেন প্রমোণ করর, কররোনো মমোকোনবোয় আমোরের স্বোস্থয নবভোগ শুরু মর্রক ঠিক রর্ই নে। মটি নো
র নরনস্থনি অন্য রকম র্োকি। প্র িোনমন্ত্রী মলখ োননোর মনতৃরত্ব রকোর মেরলর উন্নয়রন কোজ করোর োলো োনল প্রোণঘোিী
ববনিক কররোনোভোইরো মমোকোনবো কররে। একই রে অর্ থনীনির গনি স্বোভোনবক রোখরে। স্বোস্থয ব্যবস্থো নো ভোরো নো র
কররোনো নরনস্থনি আরও ভয়োব রিো। োিোরণ ছুটি প্রিযোোর করর বনকছু স্বোভোনবক করো ম্ভব রিো নো। অবশ্য রকোনর
ম বর আরেন , ব মোনু যখন ঘরবনে নেরন , িখন নচনকৎক , নো থ ও স্বোস্থযকমীরো ো োিোর মর্রক কররোনো
মরোগীরের নচনকৎো অব্যোি মররখরেন। আক্রোন্তরের সুস্থ করর িোরো মৃত্যযোর কনমরয় এরনরেন। সুিরোাং কররোনো নরনস্থনি
মমোকোনবোর মূ কৃনিত্ব িোরের প্রোপ্য। েনরদ্রয নেনমজুর ,অোয় মোনুরর োয়িোয় রকোনর েোণ ,অর্ থয়োিো অব্যোি রোখো
রব আগোমীরিও। আলো করনে কররোনো প্রনিররোিী টিকো োওয়োর মেরেও বোাংোরেল ন নেরয় র্োকরব নো বর আলো করো যোয়।
রকোনর ভোষ্যমরি, জোনুয়োনরর মল অর্বো মফব্রু য়োনরর শুরুরি অক্সরফোড থ-অযোেোরজরনকোর টিকো চর আরব। এর র
টিকোর মজোর্ গ্যোনভ মর্রক আরও টিকো আরব। ব নমনরয় প্রোয় ১০ মকোটির মরিো টিকো োরি োওয়ো যোরব। এব রেও
মবরকোনর খোরি টিকো আমেোননর নবরয় নচন্তোভোবনো ও নরকল্পনো রোখো েরকোর। আমোরের প্রিযোলো শুধু কররো নো ননয়ন্ত্রণ নয় ,
মোনুরর জীনবকো ির্ো অর্ থনীনির চোকো চ , গনিলী রোখরি ব রকম প্ররচিো অব্যোি রোখো রব নবগি নেরনর মরিোই।
কোরণ কররোনো ননয়ন্ত্রণ ও অর্ থনননিক এই অগ্রগনি আগোমী নেরনও িরর রোখোই রব রকোররর জন্য বরড়ো চযোরঞ্জ।
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মখক : োাংবোনেক, োিোরণ ম্পোেক-বোাংোরেল ক্লোইরমর্ মচঞ্জো জোন থোনস্ট মফোরোম।
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