
ভাইরাস সং মেণর সমেয় বািড়েত 
খাবার পৗঁেছ দওয়া 
কািভড১৯ স েক ভারতীয় িব ানীেদর িতেবদন  



আজকাল এই  অ েল কািতক একজন নায়েকর মেতা। ভার ছ'টায় উেঠ ান 
সের স বািড় বািড় দধু পৗঁছেত যায়। দেুধর প ােকট এক  ব ােগ ভের স 
বািড়র সদর দরজায় িকংবা দরজার সামেন মেঝেত রেখ দয়। দধু পৗঁেছ 
দওয়ার সময় যিদ বা সহেজই অেন র সে  শারীিরক দরূ  বজায় রেখ সুরি ত 
ভােব কাজ করা চেল িক  সে য় যখন কািতকেক খাবার পৗঁেছ িদেত হয় 
এলাকার বািড়েত বািড়েত, তখন তােক রীিতমেতা মাথা খাটােত হয়। 

কািতক খয়াল কেরেছ, গত এক স ােহর মেধ ই তার খে ররা যুি  ব বহাের 
দা ন পারদশ  হেয় উেঠেছন। বিশরভাগ বািড়র লােকরাই অনলাইেন 
িজিনসপে র দাম মটাে ন। আর যারা সটা পারেছন না, যােদরেক ক াশ 
ব বহার করেতই হে  তারা বািড়র বাইের এক  ব ােগ টাকা রাখেছন। একবার, 
তার এক তা কািতকেক অনেুরাধ করেলন তার বািড়র ভতের িগেয় টিবেলর 
ওপর খাবার রাখেত। স যখন বািড়র ভতের খাবার রাখেত গল, তখন সই 
পিরবােরর সকেল কািতেকর থেক এক হাত তফােত সের িগেয় এমন ভােব 
হাঁটেত লাগেলন, যন তারা চকাওয়ােজর মহড়া িদে ন!    



কািতক যােত তার কােজর সমেয় সুরি ত থােক সই ব াপাের তার ী দবী 
তােক সাহায  করেত চায়। তাই দবী কািতেকর জেন  এক  নতুন থেল সলাই 
কের িদেয়েছ, যােত তােদর থেক পাওয়া সম  টাকা পয়সা স এেত সং হ 
করেত পাের। সকােল কািতক কােজ বেরােনার আেগ দবী িল  ধের িমিলেয় 
নয়, কািতক মেন কের তার মেুখাশ পেরেছ িকনা, হ া  স ািনটাইজার আর 
দপুুেরর খাবােরর বা  ও চামচ সে  িনেয়েছ িকনা। 



কািতেকর িতেবশী লীলা ও রেমশ জানালা িদেয় উঁিক মের তােক স াষণ 
জানােলা। "এই লকডাউেনর সমেয়ও তুিম িদিব  বািড়র বাইের বেরােত পারেছা 
কািতকদা, কী সৗভাগ  গা তামার!" লীলা বলল। বািড়েত বেস থেক এবং 
খুব একটা কাজকম না থাকায় লীলা িবর  হেয় পেড়েছ। লীলা ও রেমশ 
দজুেনই কািতকেক দেখিছল, যখন িদেনর শেষ কািতক তার শষ খে রেক 
খাবার পৗঁেছ িদেয় িফের তার ু টার  পির ার করিছল। রেমশ ঠা া কের 
বলল য িডে ােসবল মাে র মধ  িদেয় কািতক এত চাপা গলায় কী য বলেছ 
তার িকছুই রেমশ বঝুেত পারেছ না। আজেকর মেতা বাইেরর কাজ শষ, এই 
ভেব কািতক খুব সাবধােন তার মেুখাশ  খুেল এক  ছাট মেগ রাখল। "ঐ 
মগ েত কী আেছ গা?" কৗতূহলী হেয় িজে স করল লীলা। উ ের দবী 
বলল, " কবল ি চ আর জল রেয়েছ মেগ, যােত মেুখাশ  ফেল দওয়ার আেগ 
তা পির ার কের নওয়া যায়। জােনা, আমার পুেরােনা সুিতর শািড় কেট 
কািতেকর জন  মেুখাশ সলাই কেরিছ িক  ও সটা পরেতই চায় না কারণ 
এেত ফুেলর ি  করা!" দবী বািড়র বাইের এেস তােদর কেথাপকথেন যাগ 
িদেয়িছল। 



কািতক বািড়েত ঢুেক তার পাশাক খুেল বালিতেত রাখল, দবী বালিতটা 
তােদর সাফার পােশ রেখ িদেয়েছ। কািতক িশগিগির কাপড় েলা সাবান িদেয় 
কেচ িনেয় বাইেরর দিড়েত মেল দেব। লীলা রেমেশর িদেক িফের বলল, 
" দেখা তা কািতকদা কত দািয় বান! স তার িনেজর কাপড় অবিধ 
ধায়!" " আের, এর জেন  এই কেরানা ভাইরাসেক ধন বাদ! কািতক য এখন 
কবল িনেজর কাপড়ই কােচ তাই নয়, তার ু টারটাও তা রাজ ধায়ােমাছা 
হয়!" ঠা ার ছেল হাসেত হাসেত বলল দবী। স বেল চলল, "এই সমেয় 
কািতেকর অেনক দািয় । তােক কােজ বেরােত হয় আর মানেুষর সে  
সা ােতর সময় তােক সতকও থাকেত হয়। স যিদ একবারও কােশ, তাহেলও 
আমার ভীষণ ভয় কের। যতটু  স ব সব ধরেণর সতকতা অবল ন কের 
চেলিছ আমরা।"



উৎফু  কে  লীলা বেল উঠল "িচ া করেব না িদিদ, িনরাপদ থাকেত 
কািতকদা খুব মেনােযাগ িদেয় সব িনেদশ মেন চলেছ। তার সাধ  মেতা 
মানষুেক সাহায  কের চেলেছ  কািতকদা, এখন তা সই আমােদর এই 
এলাকার একজন কৃত নায়ক!" 

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। 


