
িশ া এক ষাকািরণীর কথা  
কািভড১৯ স েক ভারতীয় িব ানীেদর িতেবদন 
এক  ােসবী গা ী 



িশ া তার রমশাইেক িনেয় িচি ত। তার বশ র, সে  খুব কািশ। পিরবােরর 
সকেলই তার ক টা অনভুব করেত পারেছ। 

িশ ার মেয় সুম ুসদ  কনা থােমািমটারটা িদেয় িনয়িমত তার ঠা রদার শরীেরর 
তাপমা া দখেছ। মেনাজএর এ ধরেণর ফ াি  িজিনষ অ েয়াজেন কনার ইে  
িছল না। কপােল হাত রেখ আর নািড় দেখই তা িদিব  কাজ চালােনা যায়, 
মেনাজ বেলিছল। সুম ুিক  জার িদেয় বললঃ “এই দঃুসমেয়, থােমািমটার বািড়েত 
রাখা দরকার, কবল র হেয়েছ িকনা বাঝার জন ই নয়, শরীেরর স ক 
তাপমা া জানার জন ও। ডা ােরর সে  কথা বলার সময় আমােদর বলা চাই কত 
সমেয় তাপমা া কতখািন বেড়েছ।” সুম ু কমন কের ডা ার বাবরু সে  কথা 
বলিছল, যন স িনেজই ম  একটা কউ এসব বেল ছাট ভাই স  িদিদেক 
খপাি ল িক  িশ া তার ষাড়শী মেয়র দািয় শীলতা িনেয় গিবত।



িশ া ায় সবার থেক েন ইিতমেধ  বেুঝ গেছ য বেুড়া মানষু র স বত 
‘ সই কেরানা’ হেয়েছ, যার ফেল তােদর জীবনটা থমেক িগেয়েছ। িশ া লােকর 
বািড় পিরচািরকার কাজ কের, মেনাজ এক   কাপেড়র দাকােনর দরিজ। দু  
স ান, মেনাজএর বয়  বাবামা ক িনেয় তােদর সংসার অিত কে  চেল। 
ছ’জেন গাদাগািদ কের এক  ছাট বািড়েত থােক, তােত এক  বড় ঘর, রা ার 
িদেকর এক  ছাট ঘর, পছেন রা াঘর, ান করা, কাপড় কাচার জায়গা আর 
তার পছেন এক  শৗচাগাররা ার িদেকর ঘর থেক শৗচাগার  অবিধ 
কামরা েলা যন এক  স , সমেকাণ চতুভুেজর গি েত রেয়েছ পরপর। 
শৗচাগােরর ক পছেনই ানীয় খাল। নাহ, কউ বলেব না, খােলর জল বেয় 
চেলেছ, বরং বলা চেল এ  এক  ব  জলা, মশার বংশবিৃ র আদশ ান। এত 
অসুিবেধ সে ও িশ া ভাগ িবধাতার কােছ কৃত , তব ু তা তােদর িনজ  এক  
শৗচাগার রেয়েছ; তার ভাইেয়র পিরবারেক তা অন  িতন  পিরবােরর সে  
এক  শৗচাগার ভাগ কের িনেত হয়। 

এখন তােদর রাজগার ব , সামান  য কটা টাকা জমােনা িছল, জেলর মেতা 
খরচ হেয় চেলেছ সটু । ছ’  মেুখ খাবার জাগােনার ব ব া করেত হে । বৃ  
মানষু  অসু , ক জােন কেরানার জেন  ওষুধপ  িকনেত কত খরচ পড়েব। 
তােক হাসপাতােল ভিত করেত হেলই বা কী হেব? সরকারী হাসপাতােল িচিকৎসার 
খরচ িদেত হয়না কই িক  আনষুি ক নানা খরেচর কথা য সখােন যায় সই 
জােন।



হাসপাতােল তারা যােবই বা কী কের? িশ া েনেছ অ া ুেল ই নািক বািড় এেস 
গীেক িনেয় যায়। িক  তােদর মেতা গিরব রেবােদর িনেত িক অ া ুেল  

আসেব? িশ া ভেব চেল... স য বািড়েত কাজ করত, সখােন একজন বৃ ার 
া  িনেয় বািড়র সকেল িচি ত; অ া ুেল  িন য়ই সই বৃ ার জেন  আসেব। 
িশ ার বািড়র বৃ  মানষু েক যিদ অ া ুেল  িনেতও আেস, তাহেলও িক িচ ামু  
হওয়া যায়? হাসপাতােল বলায় বলায় খাবার িনেয় যােব কী কের িশ া, এখন 
য বাস চলাচল ব ? গীর িনয়িমত আহােরর দািয়ে  সরকারেক িক ভরসা 
করেত পাের স? হাসপাতােলর য অব া স দেখেছ তােত স িনঃসংশয় হেত 
পাের না। তাও ভােলা য তার শা িড় মা অসু  হেয় পেড়নিন, িতিন মজািজ 
মানষু, হাসপাতােলর ক াি েনর খাবার িতিন ছঁুেয়ও দখেতন না। 

িশ া মাথা থেক এসব িচ া ঝেড় ফেল। বৃ  মানষু  কেরানা আ া  হেয় 
থাকেত পাের, িক  এখন তাঁেক খািনকটা সু  দখাে । র, কািশএসব অসুখ 
বছের বার কেয়ক সকেলরই হেয় থােক। র ১০০র িকছু বশী। িশ া সই ভােলা 
ডা ার মতীর ফান ন র মেন কের রেখিছল ভািগ স, তাঁেক স এখন কল 
কের। ডঃ মতী তার কথা মন িদেয় শােনন আর বেলন য র মশাইেক 
পরী া করােত হেব কািভড (কেরানার আেরক  নাম!) এর জন । িক  
হাসপাতােল পরী া করােনার জেন  এখন অেনেকর িভড়, এখুিন হাসপাতােল ছাটার 
েয়াজন নই, স বরং আরও একটা িদন অেপ া কের দখেত পাের। ডঃ মতী 
বেলন, দেুটা ব াপার জ ির, মানষু র অসুখ কার থেক হেয়েছ স  খুেঁজ বর 
কের তাঁেক জানােত হেব এবং র ক আইেসােলশেন রাখেত হেব। অথাৎ 
বািড়েত অন েদর থেক আলাদা রাখার ব ব া করেত হেব। 



আইেসােলশেনর ব াপারটা বঝুেত একটু সময় লাগেলা িশ ার, িক  এখন তার 
কােছ িবষয়টা পির ার। স এ ব াপাের সুমুর সে  কথা বেলেছ, সুম ুএকটা 
কাগেজ এক এক কের িনেদশ েলা  কের িলখল। িশ া এই িনেদশ িল কাযকর 
করার ে  তার শা িড় মােয়র সমথন িনেয় িনল। িতিন এসব কতটা বঝুেত 
পারেছন সটা পির ার নয়, িক  বৃ ার িনেজর যৗবনকােল দখা বস  রােগর 
েকাপ, স সমেয় রাগীর বািড় সং মণ ঠকােত যসব ব ব া হণ করত
সসব িদন শা িড় মােয়র ৃিতেত আজও টাটকা। হয়েতা স জন ই িতিন 
এখনকার পিরি িতর  উপলি  করেত পারেছন।

মেনাজ ক তার বাবার সং েশ থেক তােক দখভােলর দািয়  দয়া হল। 
কবল এক জনই রাগীর কাছাকািছ থাকেত পারেব। িশ া ক বািড়র অেনেকর 
দখােশানা করেত হয়, সুমরু চুেল তল, চুল আঁচড়ােনা থেক শা িড় মা ক ওষুধ 
খাওয়ােনা, বািড়র সবার জেন  রা া করাএকা হােত সবই সামলােত হয় িশ া
ক। স তাই ষাকািরণীর দািয়  িনেত পাের না! যাই হাক, মেনাজ কই 
সাহােয র হাত বাড়ােত হেব, তারই তা বাবার অসুখ। সুমরু সাহােয  িশ া কামর 
বেঁধ লেগ পড়ল কােজ। মেনাজ আর তার বাবা যতই গজগজ ক ক, ছা  
বািড়  পা িরত করা হেলা।

১। মেনােজর বাবা ক সামেনর ছাট ক েত ানা িরত করা হেলা। এই ঘর  
িছল মেনাজ আর স র দখেল, িক  এই ব ব া করা ছাড়া আর কােনা উপায় 



নই। ছাট ঘর র এক কােণ এক  পাে  সাবান জল আর ভজা কাপড় রাখা 
হেলা, িজিনসপ  মাছার জেন । এর দািয়  মেনাজএর। বৃ  মানষু েক বলা 
হেয়েছ কবল নইু এর সাহােয  ঘেরর জানালা, দরজা খালার জেন । িতিন য 
জায়গাই শ করেবন, তা মেনাজ ক সাবান ও জল িদেয় মেুছ ফলেত হেব। 

২। মেনাজএর বাবা ক তার ঘের আলাদা ভােব থাকেত হেব, কবল শৗচাগার 
ব বহােরর সময় িতিন ঘেরর বাইের বরেবন। সুম ু য িনয়িমত তার ঠা রদার 
তাপমা া দখত, এবার স কাজটাও মেনাজ ক করেত হেব। স যখন এ কাজ 
করেব, বািড়র আর সকেল তার থেক িনরাপদ দরূে  থাকেব। স  একটা সাদা 
চক িদেয় মেঝেত দাগ কেট রাখল তার ঠা রদার যাওয়া আসার পথ িনিদ  
করেত। আর বািড়র অন রা কারা কাথায় থাকেব তার জন  চক িদেয় গাল 
কের দাগ িদল স। িশ া জােন ঐ দাগ কবল পর িদন মেঝ না মাছা অবিধ 
থাকেব, িক  তবওু এ কাজ সাহায  করেব, বািড়র সকেল এক িদেন এই নতুন 
অব ােনর সে  অভ  হেয় পড়েব। 

৩। মেনােজর বাবা শৗচাগার ব বহােরর সময় কান কান িজিনষ শ করেত 
পােরন এ িবষেয় বাবার সে  ছেলর িব ািরত এবং অত  অ ি কর এক  
আেলাচনা হেয়েছ। মেনাজ তার বাবা ক বিুঝেয় বেলেছ শৗচাগার ব বহােরর পর 
িতিন যা িকছু শ করেবন তা যন এরপর পির ার কের মেুছ নন। মেনাজ 
তারপর আরও একবার শৗচাগার পির ার কের, সব িজিনষ মেুছ নেব। 

৪। মেনাজ তার বাবার জেন  খাবার িনেয় আসেব তার ঘের। খাওয়ার পর বৃ েক 
পছন িদেক হাত ধায়ার জায়গায় িগেয় হাত মখু ধুেয় িনেত হেব আর তার 
খাওয়ার থালা বাসন িশ ার রাখা সাবান জেলর পাে র মেধ  নািমেয় রাখেত হেব। 
বৃ  ছঁুেয়েছন এমন কােনা চামচ বা ট মেনাজ ক আলাদা কের মাজেত হেব। 

৫। বািড়েত কােনা অিতিথর েবশ িনেষধ। িতেবশী কােবরী একবার এেসিছেলন, 
িক  তােক বাইের দাঁড়ােত অনেুরাধ কের িশ া িনেজই বিরেয় িগেয় তার সে  
কথা বেল নয়। 



পিরবােরর অন েদরও িকছু দািয়  দওয়া হেয়েছ। বািড়র অন ও অেনক িবষেয় 
খয়াল রাখা দরকারঃ

১। রা াঘেরর বাইের অন  এক  পাে  সাবান জল রাখা হেয়েছ, সে  রেয়েছ 
ভজা কাপড় যা িদেয় বািড়র অন  জায়গা মছুেত হেব। এর দািয়  স র। 

২। এক বালিত জেল কেয়ক ফাঁটা ীচ ও ডটল ঢেল সই জল িদেয় পুেরা বািড় 
িদেন দবুার মছুেত হেব সুমু ক। কবল বািড়র মেঝই নয়, তার সােথ মছুেত 
হেব ছাট টিবল, ফালিডং চয়ার েলাও। 

৩। তােদর সকেলরই িনজ  গামছা রেয়েছ, য েলা িতিদন রােদ কেনা হয়। 
িশ া তার েরর কাপড় আলাদা কের ধুেয়, কােনার ব ব া কের। 

৪। সুম ুবািড়র সকেলর জেন  ভাঁজ করা কাপেড়র মা  তির কেরেছ, যখনই 
তােদর ঠা রদার সং েশ কােরা যেত হয়, তখনই স িল ব বহার কের তারা। 

িশ া দীঘ াস ফেল। সময়টা দেুযাগপূণ, িক  পিরি িতর সে  লড়াই করেত স 
ত। কবল যিদ তার এবং মেনাজ এর িকছু অথ উপাজন করবার ব ব া 

হেতা...তাহেল হয়েতা স আরও ভােলা কের সব িদক সামাল িদেত পারেতা।  

দরকাির তথ  পিরেবশন করার জন  এবং স েলার াসি কতা বাঝােনার জন  এইসব কািহনী 
উদাহরণ প বণনা করা হেয়েছ। াভািবকভােবই এর জন  খািনকটা সরলীকরণ করেত হেয়েছ। 
ব ািনক তথ েলা যথাযথ জানার জন  আনষুি ক দিলল িল ওেয়বসাইটএ দেখ িনন। 


