
ক োভিড অভিমোভি কেক  ক ো োস্ট কেগ - কেকেি সীমোনোক  কেখোয় বৃদ্ধোঙু্গভ , আমিো পোভি নো? 

কে ভবষ আমিো কেকনশুকন পোন  কিভি 

                              

ককিোনোি বোিকব ো এখন, ইভিহোকসিও। ক োভিড অভিমোভিি িোবনোয় আবোি সোইকলোন আমফোকনি অেভন-

ত্রোস।এবোি ক ো োস্ট কেগ, মরু-পঙ্গ পোক ি ে , প্রেনন-অনু ূ  আবহোওয়োয়, িোেস্থোন, উত্তিপ্রকেে, 
মধ্যপ্রকেে, মহোিোকে  হোনো ভেকয়কি, েঙ্কো বযোপ  েসয-ক্ষভিি।ভবশ্ব-কেোড়ো  কিোনো-ত্রোকসি মকধ্যই ফোাঁে 

পোিভিক ো  োেোখ সীমোকে ভিন-িোিি েুকদ্ধি আবহ। আমিো েোনিোম, মহোমোভি িোড়োও আমোকেি েকনয আকিো 

ট্র্যোকেভড ওাঁি কপকি আকি। আকিো িয়ং ি ঝড়, সমুদ্রস্তকিি েোমো  স্ফীভি,আকিো িয়ং ি বনযো, েকসযি বযোপ  

ক্ষয়-ক্ষভি, েীবেগকিি ও উদ্ভিে েগকিি সোমঞ্জসয ভবনোে, বোস্তু ভবনোে, এমভন সব আ দ্ভি  মহো-েুর্ ঘটনো 
সেোই কিোখ িোঙ ি্কয় আকি।এখোকনই কেষ নয়, আকি সোবধ্োনবোণী, আসকি ভনউভলয়োি েুদ্ধ, ভবশ্ব-
উষ্ণোয়ন।েোনক ও, আমোকেি  প্রস্তুভিকি কেক  েোকে খোমভি।   েোঙট সিয, শুধ্ু    োিোবোসী, 
পদ্ভিমবঙ্গবোসী নয়, এমনভ  আকমভি োবোসী, ভবশ্ববোসীি েকনযও।  

এিসব কেক  বো াঁিোি  ী  ী প্রস্তুভি কনকবো আমিো? ভন ট অিীি কেক  জ্ঞোন? ভিিীয়-ভবশ্বেুদ্ধ অভিক্রোে পৃভেবী 

কেকখভন এমন মহোমোভি। েন্ম-ইস্ত  পদ্ভিমবঙ্গ কেকখভন এমন সোইকলোন।এ োভধ্  েুগ ধ্কি িোিকিি এ োভধ্  িোেয 

কেকখভন এমন পঙ্গপোি্ -আক্রমণ। 

এই প্রেন্মক  আমিো  ী কেখোকবো? প্রভিঙট কেে ভেক্ষোয়, েনস্বোকস্থয উপেুক্ত িসে ভে , নকিৎ ভবশ্ব-বোেোকি কস 

কেখু   ো  হ ুে  োডঘ। মোনুকষি মঙ্গ - োমনো, নোভ  মঙ্গ -গ্রহ ক োনঙট আকগ?ভবিৎ-সমোকেি কসঙটও বুকঝ 

কনবোি েোয়।পঙ্গপোক িো কেে-সীমোনো বযভিকিক  অনু ূ  বোিোকস িুটকি। ক োভিড-অভিমোভিি অনু ূ  বোিোকস 

েন-স্বোকস্থযি নূযনিম ভনিয়িো ভনকয়, সীমোে- োঞ্ছনোহীন ভিভ ৎসো, ভিভ ৎসি্্ , প্রভিকষধ্ , ভনকয় শুধ্ুমোত্র 

মোনুকষি স্বোকে ঘ কেে-কনিোিো িুটকি, অভব কে িুদ্ভক্তবদ্ধ হকি পোকিন নো? ক োভিড অভিমোভি কেক  ক ো োস্ট কেগ-
কেকেি সীমোনোক  কেখোয় বৃদ্ধোঙু্গভ , আমিো পোভি নো? 

বোেোি অে ঘনীভিকি েনস্বোকস্থযি কিকয় কবভে গুরুত্ব পোয় অনয গ্রকহি েখ েোভি। িযো ভসন হোকি বভড-ক োেকনি  োকি। 

পুাঁদ্ভেবোেী ভনষি্ঠুিিো, অবোধ্ বোভণেযিীভিি িোংিো-কমোড়ক  আমিো নবযউেোিনীভিবোেী ভবশ্ববোেোকিি ক্রীড়ন মোত্র। 

বষীয়োন েোে ঘভন  িমভিি প্রভিদ্ভক্রয়ো, ক োভিড-প্রক োপ বোেোি অে ঘনীভিি িূড়োে বযে ঘিো।মোনুষ আবোি কিকব কেখকব, 
ভ  ি ম পৃভেবী িোিো িোয়।ক োভিকডি েন্মিূভম কেক  ভফকি সোিো ভবশ্বক  ‘েন-গণ-মন অভধ্নোয় ’ ডোক্তোি বি্রুস 

অযোভ ওয়োডঘ েোনোকেন, কেয়োি হযোস টু ভব অযোন অযোবকসোভ উটভ  ফোন্ডোকমণ্টো  কিঞ্জ ইন আওয়োি 

মোইন্ডকসট।একজনেরও অরক্ষিত স্বাস্থ্য সমগ্র মােবজাক্ষতর স্বানস্থ্যর ক্ষবপদ ডেনক আেনত পানর।২৫কে 

মোিঘ  ভবশ্ববোসীি  োকি আভপ  িোকখন, িোেপুকজ্ঞি প্রধ্োন অযোন্টভনও গুটোকিস ক োভিড-১৯ সমগ্র মোনবেোভিক  

িয় কেখোকে,  ক োন কেে এ ো নয়, সমগ্র মোনবেোভি তার ডমাকাক্ষবলায় জাক্ষত, ডেণী, অর্ থনেক্ষতক ববষময 

এবং অেয সব ক্ষবভাজে সক্ষরনয় মােবসমাজ ক্ষিনসনব আমানদর কাজ করনত িনব।   
গি বিকিি শুরুকি মোনবসমোেক  িমক  ভেকয় ভিকনি কিোবঙট -কেস-ক্রোফট িোঙ্গই-৪ সব ঘ-প্রেম িো াঁকেি 

অন্ধ োি ভে ঙটকি মসৃণ অবিিণ  কিকি। এ ই বিকি িোঙ্গই-৪ এি সোফ য আি উহোকনি বযে ঘিো মকন প্রশ্ন 

েোগোয়।শুধ্ুমোত্র েিীিী সম্পে বন্টকনই নয়, অেৃেয সম্পে বন্টকনও এেোবৎ  সব-কেে কেভখকয়কি 

বযে ঘিো।ক োভিড-অভিমোভি ভনকয় আমিো বযে ঘ হ োম,  োিণ, মোনুকষ মোনুকষ কেকে কেকে সম্প ঘ আমোকেি ননভি  

নয়, িোেননভি ।িোইিোস এই িোেনীভি কবোকঝ নো। ঝড় েোকন নো কস ক োন েনপে ধ্বংস  কি েোকে।প্র ৃভিি সোকে 

এই অসম  ড়োইকয় ভবধ্বস্ত মোনুকষি পোকে িবীন্দ্রনোে- ‘কেে ক ব  কিৌভম  নয়, কেে মোনভস । মোনুকষ মোনুকষ 



ভমভ কয় এই কেে..’ (মোনুকষি ধ্ম ঘ)।মহোমোভিি ইভিহোস-গকবষ -অধ্যোপ  কনোকডকনি বযোখযো— কিোনো-িোইিোস 

প্রোেুিঘোব ভবশ্ব-মোনবিোি আয়নো।মিামাক্ষরর ইক্ষতিাস ক্ষেনয় দীর্ থ গনবষণা কনরনেে আনমক্ষরকার ইনয়ল 

ক্ষবশ্বক্ষবদযালনয়র ইক্ষতিাস ও ডমক্ষেক্ষসনের ইক্ষতিানসর অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্ক ডনানেে।তাাঁর এক্ষপনেক্ষমকস ্ অযান্ড 

ডসাসাইট িঃফ্র্ম দয ব্ল্যাক ডের্  ু দয ডেনজন্ট বইট  গত  বের ২২নে অনটাবার ইনয়ল ডর্নক েকাক্ষেত িয়। 

বতথমানে কনরাো ভাইরানসর ডেক্ষিনত, (তখনো ডকাক্ষভে ১৯ োম ডর্াষো িয়ক্ষে) এ বের ৩রা মার্থ এক 

সািাতকানর দয ক্ষেউ ইয়কথানরর সাংবাক্ষদক আইজযাকনক ডনানেে জাোে-কনরাো ভাইরাস োদভুথানবর 

মনতা মিামাক্ষর ক্ষবশ্ব-মােবতার আয়ো, ডেখানে েক্ষতফক্ষলত িয় মােুনষর সানর্ মােুনষর বেক্ষতক সম্পকথ। 

ভবকশ্ব অভিমোভি কঠ োকনোি উপোয় ভনকয় এ ঙট বৃহেো োি ভসভমউক েন, ইকিন্ট ২০১,আকয়োদ্ভেি হয় ভনউ ইয়ক ঘ ১৮ই 

অকটোবোি, ২০১৯।েন হপভ ন্ি্্ কসন্টোি ফি কহ ে ভসভ উভিঙট, ওয়োর্ল্ঘ ই নভম  কফোিোম ও ভব  ও কমভ ন্ডো 

কগটসি্্ ফোউকন্ডেকনি কেৌে উকেযোকগ এই ভসভমউক েকন উকঠ আকস সি ঘবোিঘো- ভবকশ্ব অভিমোভি এক ো বক ।এ  

মোকসি বযবধ্োকন প্রেম  কিোনো আক্রোকেি খবি আকস ১৭ই নকিেি,২০১৯(সূত্রঃসোউে িোয়নো মভন ঘং কপোস্ট 

১৩ইমোিঘ,২০২০)।পদ্ভিকিিো মকন  কিন ২০০৯এ সোিসি্্ অভিমোভিি ভবেোকয়ি সোকে েভড়ি ভি  অেূি িভবষযকি 

 কিোনো িোইিোকসি ক োন নিুন ধ্িকনি প্রিযোবিঘন।পদ্ভিকিিো এও মকন  কিন,দ্রিুগভি ভসদ্ধোেই মহোমোভি 

কঠ োকনোি  কেষ  েো।আি এখোকনই আমিো বযে ঘ হ োম।ক োভিড িোইিোস ভনকয় ভবশ্বস্বোস্থযসংস্থো হু’ি েীর্ ঘসূত্রীিো প্রশ্ন 

িুক  ভে । 

গি ভডকসেি মোস েকুড় বযভিক্রমী ভনউকমোভনয়োি প্রক োপ বোকড় উহোকন, উহোন সোমুভদ্র খোেয িেো েীবে পশু 

পোই োভি বোেোকিি সকঙ্গ ক নো-কবিোয় েভড়ি সকেহেন  জ্বকি মোনুকষ-মোনুকষ সংক্রোভমিকেি, আক্রোেকেি  েো 

েোনো েোয় এ োভধ্ । অেি, আনুষ্ঠোভন  িেয বক , ভবশ্বস্বোস্থযসংস্থো হু ভিন-েোখো অেোনো  োিকণ ভনউকমোভনয়োি  েো 

প্রেম প্র োকেয আকন গি বিকিি কেষ ভেন।উৎসস্থ  সকেকহ উহোন কিেো বোেোি বন্ধ হয় িোিোিোভি। 

১৩ই েোনুয়োভি েোই যোকন্ড প্রেম  কিোনো-আক্রোে উহোন-আগি েোত্রী।২০কে িভড়কয় পকড় েোপোন, েভক্ষন ক োভিয়ো। 

মোনুকষ- মোনুকষ সংক্রমন ভনদ্ভিি  কি ভিন। ২২কে ভবশ্বস্বোস্থযসংস্থো হু িভড়র্ভড় নবঠ  ডোক , ভিধ্োগ্রস্থ হু-প্রধ্োন, 
ভসদ্ধোে স্থভগি। িখন ভিকন মৃিুয ১৭,আক্রোে ৫৮০।২৩কে, হু েোনোয় এঙট ভিকনি আপৎ ো ীন-অবস্থো, এখকনো 
পৃভেবীি কহ েি্্-এমোিকেদ্ভন্ নয়। আেেোভিঘ  েন-স্বোকস্থযি আপৎ ো ীন অবস্থো আক োিনো হকয়ও, কর্োষনো হয় 

নো।পোঠক িো ভনদ্রো েোকবন নো কেন। 

 আগুকনি ফু ি্্ভ ি মকিো সংক্রমণ িভড়কয় পড়োি খবি হকি েোক  ক্রমোন্বকয়-ভসঙ্গোপুি, ভিকয়িনোম, কনপো , 
অকেভ য়ো, ফ্রোন্,মোক ভসয়ো,  োনোডো,ক্রকম  োকেোভডয়ো, েোম ঘোভন, শ্রী ং ো,মধ্য-প্রোিয, 
ভফন যোন্ড,ভফভ ভপন্ি্,িোিি (ক িো ো) কেক । আভফ্র ো প্রস্তুভি ভনকি শুরু  কি। আবোি ভমঙটং,কেকষ৩০কে 

েোনুয়োভি হু’ি আেেঘোভি  েন-স্বোকস্থযি আপৎ ো ীন-অবস্থো কর্োষনো।আক্রোেিো িড়োকি েোক  বৃকটন, 
িোভেয়ো,সুইকডন,কেকন।ভিকনি বোইকি মৃিুয-ভফভ ভপকন্, িোবুন এ বোি, ভিন আকমভি োক  আশ্বস্ত  কি অেেো 

আিং  নয়,  কব? ৩িো কফবি্রুয়োভি, ২০২০। এবোি  োহোভনকম টুইস্ট। 

 ৭ই কফবি্রুয়োভি, প্রশ্নভিহ্ন হকয়  কিোনোয় আক্রোে হকয় মোিো েোন মহোমোভিি হুইস কলোয়োি িকু্ষভিভ ৎস  ভ  

ওকয় ভনয়োং। মহোমোভিি আগোম আিোস ভেকয় সহ মী ডোক্তোিকেি ও সমোেক  অেেো ভবভ্রোে  িোি অভিকেোকগ 

পুভ ভে কহনস্থো ও মুিক  ো ভেকি হয় ‘ভিনো  ভমউভনস্ট পোঙটঘি সেসয’ এই িরুন ডোক্তোিক ।বো -স্বোধ্ীনিো-সং ুভিি 

ভিকন, কবদ্ভেং-এ, উহোকন আপোমি েনগকণি মকধ্য ওকঠ প্রভিবোকেি ঝড়। েকয় েকয় মোনুষ হুইভস  বোদ্ভেকয় সম্মোন 

েোনোয়, ভ  ওকয় ভনয়োং-এি িৃভিকি।বো -স্বোধ্ীনিোি েকনয ও ভিনো সি োকিি ক্ষমো িোওয়োি েোভবকি কসোচ্চোি হকয় 

ওকঠ ভবিৎ-সমোে। উহোকন কসন্ট্রো  িোয়নো নিমযো  ইউভনিোভস ঘঙটি অধ্যোপ  িোং ইভমকঙ্গি প্রয়োকস অধ্যোপ কেি 

কখো ো ভিঙঠ ভবভ  হয়। 



  

প্রসঙ্গি, গি কম মোকস  কিোনোয় েেঘভিি আকমভি ো ওয়োভেংটকন ভিনো এমবযোভসি সোমকনি িোস্তোি নোম বেক ি 

প্রস্তোব আকন ডঃ ভ  ওকয় ভনয়োং-এি নোকম।িিভেকন িোমড়োি অেৃেয-বযভধ্ সোেো- োক ো িক ি ভববোে নোনোগোি 

কিকড় িোস্তোয় কনকম আকস প্রেম-ভবকশ্ব।।নৃেংসিোি বভ , েেঘ ফ্লকয়কডি নোকম কবদ্ভেং-এি আকমভি োন এমবযোভসি 

সোমকনি িোস্তোি নোম পোল্টোকনোি  েো কিোক  ভিন।িোিপি,ভপ্রয় পোঠক িো হোসকবন নো।    োিোি কহো ভি ভমন সিণীি 

গোকয় আকমভি োন  নসুক কটি অবস্থোন বুদ্ভঝকয় ভবশ্ব-কনিোকেি কখ ো কখ ো েুকদ্ধি সোমভয়  ইভি টোনো হয়। । 
  

কে  েো ব ভি োম, গি ১০ই কফবি্রুয়োভি হু-ভিন কেৌে-ভমেকনি আেেঘোভি  ভিভ ৎস ে  ডোক্তোি অযোভ ওয়োডঘ-
এি কনিৃকত্ব ভিন কপৌৌঁিক , ১১ই িোইিোকসি আনুষ্ঠোভন  নোম কর্োষনো হয় ক োভিড-১৯,মৃিুয িখন হোেোি িুাঁ কয়কি, 
এভেয়োি বোইকি মৃি্িুয ফ্রোকন্; সংক্রমকন মৃিুয উহোকনি ডোক্তোি ভ উ দ্ভঝভমং-এি। ইিোভ কি সংক্রমন সব ঘোভধ্ । 

আন্টোঙটঘ ো িোড়ো সব- ঙট মহোকেকে িভড়কয়কি  সংক্রমন।২৮কে কফবি্রুয়োভি, হু-আভধ্ োভি িো বক ন, অভিমোভি 

কর্োষনোি এখকনো সময় হয় ভন।এই পে ঘে পোঠক িো গ ো খো াঁভ কয় ক কে ভনন, ক ননো পকি আি ভনদ্ভিকে  োেো েোকব 

নো।  

ভবভিন্ন কেে কেক  প্রেম আক্রোকেি খবকিি ক্রমোন্বয় ভি  এইি মঃ ২৯কে কফবি্রুয়োভি, ই ুকয়ডি,  োিোি, 
কমোনোক ো,  ুকেেিবোগ ঘ, ৩০কে কি  প্রেোিন্ত্র, আইসি্্ যোন্ড, আকম ঘভনয়ো, ২িো মোিঘ ইকেোকনভেয়ো,কসকনগো , 
পিুঘগো ,    য়োকন্ডোিো,  োটভিয়ো, কেোডঘোন, মকিোককো, কসৌভে আিব, ঙটউভনভসয়ো, কপ্রস  নফোকিকন্ হুি 

হিোেোেন  বোিঘো, উই হযোি কনো িযো ভসন, কনো ঙট্র্টি্্কমন্ট, উই কডোন্ট আন্ডোিস্টযোন্ড ট্র্োন্ভমেন।৩িো মোিঘ ইউকক্রন, 
আকেঘভন্টনো, ভিভ , ৪ঠো  কপো যোন্ড, ৫ই  বসভনয়ো, হোেঘকগোভিনো, কলোকিভনয়ো, েভক্ষন আভফ্র ো, পযোক ভস্টন, 
৬ই কলোিোভ য়ো, িুটোন, কপরু, ক োস্টো ভি ো,   ভেয়ো,  যোকমরুন, কিোকগো, ৭ই মোল্টো, ম কডোিো, পযোিোগুকয়, 
মো কেভিস, ৮ই বু কগভিয়ো, বোং োকেে, ৯ই আ বোভনয়ো, সোইপ্রোস, বুিভ নো ফোকসো, পোনোমো, ১০ই বি্রুকনভয় 

েোরুসো োম,  ঙ্গ প্রেোিন্ত্র, বভ ভিয়ো, েযোমোই ো, মকঙ্গোভ য়ো। 

অবকেকষ, ১১ই মোিঘ িক্ষণেী িোি সকঙ্গ ক োভিড-১৯ অভিমোভি কর্োষনো হয়, েখন আক্রোে ১১৪ঙট কেে, 
১১৮০০০মোনুষ, মৃিুয সোিো ভবকশ্ব ৪২৯১।পকিি ভেকন হু’ি ভবজ্ঞভি, এঙট এ ঙট দ্রিু গদ্ভেকয় ওঠো পভিভস্থভি…উই ডু 

নট হযোি  োেোভি অব টোইম…। আি বুঝকিই পোিকিন, এই অধ্কমি প্রশ্নটো এখোকনই। ১৪ই মোিঘ িোিি কর্োষনো  কি 

ক োভিড-১৯ নভেিুক্ত ভবপে ঘয়;  কিোনো আক্রোে িখন৮৪, মৃিুয২, মৃিকেি পভিবোি ভপিু ৪  ক্ষ টো ো অনুেোন। 

  

ধ্ীকি ধ্ীকি শুরু হয়, পৃভেবী েকুড়  অিূিপূব ঘ ঐভিহোভস    ডোউন।ভবশ্ববযোপী অ ো  িুঙট। েহি    োিোি 

আ োকে ক োভ ক ি অভবিি ডো । িোইিোস আভিমোভি , ভবকশ্বি প্রোয় সব কেেক  অি  ভনস্তব্ধ  কি 

কেয়।বডঘোিক স িোইিোস স্বপ্ন কেখোয় কমভডভসন সযোনি্্সি্্ ফ্রভন্টয়োি, ডটিসি্্ উইেোউট বডঘোি, বডঘোিক স 

মোনবসমোকেি।পৃভেবীি গিীিিম অসুখ এখন, এই মন্ত্র  োকন কেন  ভব নয়, িোে। ইভিহোকসি বোিকব োয় বন্ধ হয় 

গুরু ভেকষযি আেোনপ্রেোন,িক্তকেি েকনয বন্ধ হয় মদ্ভেি, মসদ্ভেে, িোিঘ, েিগো, গুম্ফ। েোে ঘভন  নযইকিি 

েিোসি্েি্রুকেি পোগক ি প্র োপ প্রভিধ্বভনি হয়,গড ইে কডড। গড ভিকমন্ কডড।অযোন্ড উই হযোি ভ  ডি্্ 
ভহম।পোকেই কবক র্োটো আইভড হোসপোিো । িুকট েোকে অযোমবুক ন্, সোইকিকনি আওয়োে দ্ভত্রসন্ধযোি ভনস্তব্ধিো ফো ো 

ফো ো  কি ভেকে।ইভিহোস মকন  িোকে িসোকিি  োক ো মড়ক ি অভিজ্ঞিো, অযোন ইনভিভসব ি্্ ভেফ   ড কডে। 

গো িম িম  িকি আি মকন আসকি প  বোমোকিি উদ্ভক্ত : উই ভলপ অযোন্ড ইট উইে কডে -কস ভি  প্রেম ভবশ্ব-
মহোেুকদ্ধি কপ্রভক্ষকি কিমোক ঘি  ো েয়ী সৃঙেি অনবেয িোয়োিভব মোই কস্টোকনি পভিিো নোয়-অ  ক োয়োএট অন েয 

ওকয়স্টোিন ফ্রন্ট-(১৯৩০)। 
  

 কিোনো-িোইিোকস আক্রোে পৃভেবীকি আমিো স ক ই প্রশ্নিি, অপ্রস্তুি পিীক্ষোেী, উদ্ভ্রোে, েোনো কনই অকন  

উত্তি। ইভিহোকস পোঠ  কিভি, েুভিঘকক্ষি িোড়োয় গ্রোকমি মোনুষ েহকি ভিড়  িি আি েহকি অল্প েোয়গোি মকধ্য 



বো াঁিকি ভগকয় পকিোকক্ষ মহোমোভি কডক  আনি।  ইউকিোকপ, এভেয়োয় টোইফোস,  ুষ্ঠ, বসে, েদ্ভন্ডস এবং কেগ 

ইিযোভেি মড়  ক কগভি ।ভ ন্তু,কস কিো পোঠযবইকয়ি ইভিহোস।েযোভনে ফি্  ু,কসও কিো ১০০বিি আকগি র্টনো, িোি 

িয়োবহিো অনুমোকনি ঝুভ কি িোই অনোসন্ন, ভিকমোট।‘আভম মহোমোিী, আভম িীভি এ ধ্ভিত্রীি’-কসও েিোভধ্  বিি 

আকগি ক খো নেরুক ি ভবকদ্রোভহ  ভবিো েো হয়কিো পোকঠি মকধ্যই সীমোবদ্ধ কেক কি। 
  

কগোকয়েো কবযোমক ে ব কিন- অনুমোনই অকধ্ ঘ  সিয। বোস্তকব আমোকেি সমোধ্োকনি কিকয় সমসযোি অনুমোন কবেী 

 িকি হয়  োিণ, মোেোি কনিোি ডোস নট কডভ িোি প্রবক মস ইন আ কট ি্ সি্টবু  ওকয়-বক কিন প্রোবভন্ধ , 
সংখযোিত্বভবে, নোভসম িোক ব। ভিিীয় ভবশ্বেুকদ্ধি পিবিী সমকয় কে  ১২ঙট বই সবকিকয় কবভে প্রিোব কফক ভি  

ভিেোেগকি, সোকন্ড টোইমি্্স সোকিঘ অনুসোকি নোভসম িোক কবি ২০০৭-এ প্র োভেি ‘েয লযো  কসোয়োন-ইম্পোট অব েয 

হোইভ  ইম্প্রবোকব স’ িোি অনযিম।িোি ‘ োক ো-হো াঁস’ িত্ত্ব ইভঙ্গি  কি এমনই ভবি  অভনদ্ভিি র্টনো েো ভবশ্বক  

গ্রোস  কি এবং প্রিূি আভধ্পিয  োকয়ম  কি।ক োভিড অভিমোভি হকিই পোকি িোি জ্ব ে উেোহিন। নোভসম এ  

সোম্প্রভি  সোক্ষোি োকি উভড়কয় কেন এই িু নো। প্রশ্ন কিোক ন পুব ঘোিোস সকত্ত্বও এ ভবংে েিোব্দীি অিযোধ্ুভন  ভবশ্ব 

ভ  ক োভিড অভিমোভিি েকনয নিভি ভি ?নিভি ভি  ভ  ভিন? 
  

কমভড যো   যোবগুভ ি ভেক  িোভ কয় েোক  সোিো ভবশ্ব। কেকে কেকে ভিত্রোভপ ঘকিি মকিো িোভ কয় কেকখন 

ভবজ্ঞোনীিো,কেমন কেকখভিক ন কবো োকচ্চো  ইিোভ কি সোকড় িকেো বিি আকগ ইউকিোপ েকুড়  োক ো মড়ক ি কব োয় 

আক্রোেকেি, ডোভয়ং কমোি  োই  অযোভনমো সি্্ েযোন ভহউমযোন ভবভয়ংসি্্। িযো ভসকনি কখো াঁকে হোহো োি িক ।‘র্ুণগ্রস্ত 

এই েুগ মৃিুযজ্বকি  োাঁকপ হোকড় হোকড়’- গি েিোব্দীি িভিকেি েেক     োিোয়, অখি বোং োয় মুকখ মুকখ র্ুিকিো 

কেযোভিভিন্দ্র নমকত্রি ‘মধ্ুবংেীি গভ ’, েমি্িু ভমকত্রি অি্ননয  কে-‘অেুঘন অেুঘন আে  ক্ষ  ক্ষ েনগণমন’। কহ 

প্রয়োি  ভব, েব্দটো অেুঘন  ক কট িযো ভসন হক  আেও প্র োভেি হকিো ভবশ্ববোসীি আ ু  আ ুভি। 

ভিিীয়-ভবশ্বেুকদ্ধি পি অে ঘনীভিভবে সযোমুকয় সন পোভল  গুডি্্সি্্ বো গণ-পকনযি বযোখযো ভেকয়ভিক ন। অে ঘনীভিি 

লোসরুম কেক  বোি  কি একন সব ভডভসভেকনি পড়ুয়োকেি, ভেক্ষ কেি, সুেী সমোকেি আে িো বুকঝ কনবোি সময়। 

৪ঠো েনু এই প্রভিকবেন কেষ  িোি ভেন ভনউ ইয়ক ঘ কলোবো  িযো ভসন সোভমকট বোিঘো কেন িোেপুকঞ্জি প্রধ্োন গুটোকিস, 
িযো ভসন েভে নিভিও হকয় েোয় পৃভেবীি সমস্ত কেে ও মোনুকষি  োকি িোক  হকি হকব ‘ভবশ্ববোসীি গণ-পনয’ ও 

সহে িয। কসই অনভিেূি পৃভেবীকি অবো  ে পোকনি লোে, িৃষোিঘ পভে  এ টু েক ি েনয িোষোি েোগি্্ োভিকি 

হয়িোন হকব নো।অবো  পৃভেবীক  কস োম ঠুক  অ োক  ভবেোয় কনকব নো অভিমোনী  ভব।ভবকশ্বি সব ঙট কেেক  

সংর্বদ্ধ ও নমত্রীি বন্ধকন আসকিই হকব অেি  কিোনো-মুদ্ভক্তি েনয।প্র য় সৃঙে ভনকয় পুিু  কখ ো ি কবই, এই মৃিুয 

উপিয ো আমোি পৃভেবী, েভে কমকন ভনকিও হয়, িবু এি অেভন েোকনি পকিও, কেকন শুকন আমিো আি ভবষ পোন 

 িকবো নো। 

  

ডঃ অকেো  মুকখোপোধ্যোয় 

অধ্যক্ষ   

 


