
কিছু িথা- সময়িাল কিাকিড মহামারী 

 

২॰২॰  সাললর  কিাকিড -১৯  অকিমারী  কিছু  কেখাল  কি  মান ুষলি? এই  পৃকথবীরই  এি  অদৃেয  

অনুজীব  এই  পৃকথবীরই  উৎিৃষ্টিম  মানবজা কি ,  িার  অহংিার ,  স্বাথ থপরিা ,  আত্মসুখ ,  

আত্মিু ষ্টষ্টর  কনরাপদ  অলিদয  প্রাচীরলি  কে  িালসর  ঘলরর  মি  কিলে  কদলি  পালর  কসই  

অনুিব  কি  কদল  কিাকিলডর  অকিমারী  ? মান ুষ  কে  সব থময়  নয় ,  অনয  বহু  জীলবর  সলে  

প্রিৃ কির  সম্পদ  িাগ  িলর  কব েঁলচ  থািা  বাস্তুিলের  আর  এি  জীবমাত্র ,  এই  কবাল াদয়  কিছু টা  

কি  হল? এি  বৃহদািার  কসকরব্রাল  কহকমস্ফিয়ার  কনলয়  ঘুলর  কবড়ালনা  মান ুষ  বুঝল  কি  

প্রিৃ কিলি  জয়  িরা  োয়  না ,  এলি  সম্ভ্রম  িরলি  হয়৷  প্রিৃ কিলি  কদলখলছন  এই  লিডাউলনর  

মল য? কি  কনম থল  আিাে ,  পশু  পাখীর  কিমন  স্বস্ফির  কবচরণ৷  িখলনা  িখলনা  মলন  হলয়লছ  ,  

প্রিৃ কির  কনিঃশ্বালসর  জনয  মান ুলষর  মালঝমালঝ  লিডাউলন  চলল  োওয়া  উকচি ৷  

 

কেটা  বলকছলাম—  লিডাউন কঘাষণার সলে  সলে  পৃকথবীর  িম থচঞ্চলিার  চািা  হঠাৎ কেন 

থমলি  কগল  ৷ শুরু  হল  আমালদর গৃহবাসী  জীবন৷িালজর  সূচী  পাললট  কগল৷ সময়ও  হালি 

এল  কবে  কিছু টা ৷  সকিয  বললি  িী ,  এই অবসলর  মানসললালি  বুদব ুদ  িাটলি লাগল  কসই  

মান ুলষরা ,  কসইসব  অনুিূ কিগুললা  , োরা চাপা  পলড়কছল  িম থিালের  জগদ্দল  পাথলরর 

নীলচ৷  অনুিব  িরলাম  সারবত্তাহীন  িালজর  মালঝ  হাকরলয়  োওয়া আকমলি—   ‘  িম থ েখন 

প্রবল  আিার ,  গরস্ফজ  উষ্টঠয়া  ঢালি  চাকরপাে ,  হৃদয়  প্রালে কহ  জীবননাথ ,  োেচরলণ  এস |  ‘   

 

অনুিব  িরলাম ,  বাকড়লি থািলল  অলনি কবেী  িাজ  িরলি পাকর৷  অলনি কদলে  শুলনকছ ,  

work from home পছন্দ  িলর৷  কে  সমি  িাজ  বাকড়লি  বলসই  িরা  োয় ,  কসখালন  িা  

বাকড়লি  বলসই  িরা  হয়৷ িার  আবার  কিকব , স্ফত্রকব  সুকব া  আলছ৷  িলব  আমালদর  মি  

কদলে ,  েখন  িাকব এি টািা  পূলজায়  খরচ  না  িলর  সমালজর  উন্নকিলি  বযবহার  িরা  কেি ,  

িখন  আর  এিটা  িাবনা  মলন  উেঁকিঝুেঁ কি মারলি  থালি—কসটা  সম্ভব  নয় ,  িি কলালির  অথ থ 

সংস্থান  এই পূলজার  সলে  েুক্ত৷  ফলল  ১৩৩  কিাষ্টটর  এই  আকথ থি অসালমযর  কদলে ,  work 

from home অসম কচো৷ আর  সরিারী  কেক্ষাপ্রকিষ্ঠালন  অনলাইললর   িাবনা  প্রায় অমূলি৷   

 

এই লিডাউলন  অনলাইন  ক্লালসর  কবে  িাল  অকিজ্ঞিা  হল ,  পকরচয়  হল virtual reality র  

সলে৷  কিন্তু  েখন অপরা ীর  মি গলায়  িথা বললি শুনিাম কসই  ছাত্রছাত্রীলদর ,  োরা 

অনলাইল  ক্লালস কোগ  কদলি পারল  না ,  খারাপ লাগি৷  িার  অবেয  অলনি িারণ  থািলি  

পালর ,  কেমন কনরুৎসাহিা  বা  অনীহা৷  কিন্তু পে থাপ্ত  network data হালি না থািা ,  বা  

network কোগালোগ  না থািাও  অনযিম িারণ  হলি পালর  ৷ আর  লিডাউলনর বাজালর 



িি কলািজন  কে  িাজ  হারাল—প্রথাগি আয়  বন্ধ হলয়  োওয়ায় ,  িি মান ুষ  কবিল্প  আলয়র  

কখা েঁলজ  পলথ  কনলম এল  িার কহসাব  কনই৷ িার  মল য  আবার  আমপান— কি িয়াল িার  

প্রিাব৷  িাই  অনলাইন  ক্লালসর  কিকত্তলি evaluat ion? মন  বলল  ননব  ননব  চ  ৷ 

 

নিুন  সৃষ্টষ্টেীলিার  পকরচয়  পাওয়া কগল  এই এিাে  অবসলর৷  অনলাইলন  কদখলাম  

ছাত্রছাত্রীলদর  অকি সৃজনেীল  আর  সংলবদনেীল  অনুষ্ঠান৷  এই ইথারলনলটর  দু কনয়ায় ,  

ননিটযহীনিা  কি আলদৌ  সৃষ্টষ্টেীলিার  অেরায় ? আবার , এই এিলঘলয়কম  জীবলন কিছু টা 

স্বস্ফি  কদল  কবকিন্ন  সব  আপ৷ অকফলসর  কমষ্টটং  বা  বাকড়র  িাজ  কথলি  শুরু  িলর  কবলনাদন৷  

মুলখ  হাকস ফু ষ্টটলয়লছ  কহায়াটস  আলপর কদওয়ালল  ঘুলর  কবড়ান  কিছু  ছু টকি৷ কেমন  ,  এি  

উকিগ্ন  অকিিাবি  জানলি চাইলছ ,  িার  কছলল  সবই  প্রায় অনলাইলন  কেখলছ  , িলব  

সা েঁিারটা  কেখলি চায় ,  কসটা কিিালব  কেখলব  কসই  বযাপালর  কিউ  েকদ  সাহােয  িলর  ইিযা কদ৷  

 

িি িািরিা ,  আবার  িি মানকবি  মুখও  কদখা  কগল  এই আিালল৷  ‘ মান ুষ বড়  িা েঁদলছ , 

িু কম মান ুষ  হলয়  পালে  দা েঁড়াও  |  ‘   রািার  অনাহালর  কক্লষ্ট  পশু  বা  কনরুপায়  মান ুলষর  পালে 

দা েঁকড়লয়লছ মান ুষ৷  এমনকি  ছাত্রছাত্রীরা , এিলোলগ  কনলজলদর িাকগলদ স্বিিঃস্ফূ ি থ ইচ্ছায়  

একগলয়  কগলছ  দ ূগ থিলদর  সাহালেয৷আমপালন  পুরলনা  বলড়া  গাছ পলড়  োওয়ায়  প্রকিস্হাপি  

গালছর  চারা লাকগলয়  পালন িলরলছ  পকরলবে কদবস ৷ আবার  অনযকদলি ,  ে’কয়  ে’কয় 

শ্রকমি ,  পকরবার  কনলয়  পালয়  কহেঁ লট  ঘলর  কফলরলছ  কখলদর  িাড়নায়  মৃিু যলি  হালি কনলয়৷  

আমরা  লজ্জিি ,  কু্ষব্ধ ,  বযথ থ৷ আসলল ,  আমরা  কিা  মান ুষ  বানাবার িাকরগর—আমরা  কেক্ষি৷  

িাই  সামাস্ফজি  বযথ থিালি  আমরা  অনু াবন  িকর  কেক্ষলির  কচাখ  কদলয়  ৷ এই  কদোহারা 

অবস্থালিও  মান ুলষর  িু সংস্কার  চচথ া—  আমরা  কদকখ  কেক্ষালক্ষলত্রর  বযথ থিা  কহসালব৷  েখন  

কেকক্ষি  মান ুষলদর  কদকখ এি সিিথিা  সলেও  লিডাউলনর  মল য  চালয়র কদািালন  আড্ডা  

মারলছ ,  মুলখ  মাস্ক  কনই ,  social distancing এর  বালাই  কনই ,  থু িু  কফলার  কবরাম কনই—

িখন  কেকক্ষলির  সংজ্ঞা  কনলয়  সলন্দহ জালগ মলন৷ মলন  হয় ,  আমরা  অকেকক্ষিই  রলয়  

কগলাম—  কদোহীন  জনজাকি  ৷ 
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প্রাকণকবদযা  কবিাগ  ( কদবা ) 

 


