দূর হ ২০২০।
অবেশেষ মু

পেত যা

২০২০ – এর কবল থেক। ক জানেতা এর

র িদেক যখন আমরা ওেক

হ ািপ িনউ ইয়ার বেল সাদর স াষণ জািনেয় িছলাম তখন িক বুঝেত পেরিছলাম ওর এই িবভৎস

প

আমরা দখেবা? পুেরা পৃিথবীটা যন ওলট-পালট কের িদেলা ২০২০। এই ২০২০-এ কেরানা নােমর এক
আযাব য নািক এেতাই

ু

যােক খািল চােখ পয

দখা যায় না স গাটা িব টােক আতংেকর

তরী কের ফলেলা। িবে র সাত শা কা ট মানুষ ওর ভেয় িনয়ত আতংিকত। এ যাবত
মানুেষর

াণ হরণ কেরেছ িব ব ািপ। আ

া

হেয়েছ

হ

ায় ১৮ ল

ায় আট কা ট মানুষ। পেথ বিসেয়েছ এর চার

থেক পাঁচ ন সংখ ক মানুষেক। সারা িবে র অথনীিতর

স নািমেয় ছেড়েছ। সামা জক, অথৈনিতক

এবং মানিসকভােব িবে র খুব কম মানুষই আেছ যােদরেক এই কািভড-১৯ কান না কান ভােব
কের িন কবল মা

সামান িন ার পেয়েছ আইল া বাসী যমন সেমায়া, ভানুয় াট, টােগা আর ওিদেক

িভেয়তনাম কে ািডয়ার মানুেষরা। তছনছ কের িদেয়েছ ইউেরাপ, আেমিরকা আর ইংল া েক।
ােতর পর ি তীয়

াত তারপর এখন চলেছ নতন

প থেক ভয়ংকর এবং ত
ু সং
কেরানা ভাইরাস ট

শ

থম সনা

মণ

মতা স

হয় ২০১৯ সােল িক

ইেনর অথাৎ তার নতন

থম

প যা িকনা পূেবর সব

।
মহামারী

প ধারণ কের ২০২০এর ফব্ য়ারী-

মােচ। ভাইরাস টর নামকরণ করা হয় কেরানা এবং এই ভাইরােসর কারেণ য রাগ বা অসুখ ট হয় িব
া

সং া তার নাম িদেয়েছ COVID -19 ( CO= Corona, VI= Virus, D= Disease Identified in 2019) ।

যত িকছই হাক যত বাহারী নাম হাক সবনাশ যা করার তােতা কেরই িদেয়েছ। তাই এখন সই গােনর
ভাষায় বলেত ইে

কের মার ঝাড়ু মার ঝাড়ু মের ঝঁ টেয় িবেদয় কর। দূর হ কািভড-১৯ দূর হ ২০২০।

ছাট এক ট দশ হেলও বাংলােদশ এর ছাবল থেক রহাই পায়িন। পাঁচ ল
সংখ ক মানুষ আ

া

হেয়েছ যখান থেক মৃেতর সংখ া এ যাবত ৭৮২৪ জন (২৭.১২.২০)। এটা

সরকারী িহসাব। বলেত পােরন সরকারী িহসােব কম দখােনা হে
িতন চার

ন ক ন তবু ১৮ কা ট মানুেষর মেধ

কান মৃত ই কান

। ঠক আেছ এটােক দুই ন না হয়

গাটা িবে র অন ান

া

দেশর তলনায় অেনক কম।

শাি র কথা নয় – মৃত র হার তূলনামূলকভােব কম বেল

কারণ নই – যার গেছ স জােন স িক হািরেয়েছ। আমােদর কম বশী
না কউ আ

আট হাজােরর একট বশী

র ঢঁ কুর তালার কান

ায় সবা্রই পিরবাের দেশ কউ

হেয়েছ নয় মৃত বরণ কেরেছ। যাঁেদরেক আ াহ িনেয় গেছন তাঁেদরেক

মা কের

জা াতবািস ক ন। এ িনমমতা আর চাই না। কতজনেক হািরেয় ফললাম এই ২০২০- ত। এই শহেরই
তা হািরেয় ফললাম

েকৗশলী মুকুল ভাইেক, সাংবািদক ফজলুল বািরর ছেল পু সম অমত , সািম

আজমল আর শাহাদ নামানীেক। আেরা হারালাম অধ াপক আিনসু
আলম, সােবক ডপু ট
সৗিম

ামান, এটন

জনােরল মাহবুেব

ীকার কেনল শওকত আলী, আলী জােকর, আবদুল কােদর, মা ান হীরা,

চে াপাধ ায়, মুতজা বিশর, কামাল লাহানী, সাহারা খাতন, মুহা দ নািসম, জািমলুর রজা

চৗধুরী, ঋিষ কাপুর, ইরফান খান, ম ারােডানা, কনী রজাস, শন কনরী, ফ জলাতে ছা বা ী, সা’দত
হসাইন, আজাদ রহমানসহ আেরা অেনেক যাঁেদর নাম এ মুহেূ ত মেন করেত পারিছ না। কান এক বছের
এেতা অিধক সংখ ক চনা জানা

ানী

নী মানুেষর অ ধান দখেত হয়িন যা ঘটেলা এই অপয়া

২০২০েত। তাই দূর হ ২০২০। তাড়াতািড় দূর হ।
নতন িকছ অিভ

তা এবং

ান লাভও হেয়েছ আমােদর। যমন ধ ন লকডাউন, সামা জক দূর ,

অনলাইন লখাপড়া, জুম িম টং, মা

পিরধান। আহা এই মা

পরা িনেয় কত রকম য জা

ও

বিরেয়েছ। একটা

েনিছলাম এমন –

ামী

ী বাজাের গেছ। দুজেনই মা

বলেছ এই জিনস েলা একট আমার পড়ার ঘের রেখ এেসা ি জ।

পরা। ঘের িফের ামী

ীেক

ী বলেছ পড়ার ঘর কাথায়? িক

বলেল তিম আমার পড়ার ঘর চেনা না? না িচিন না। কমেন িচনেবা আইজকাইেতা পরথম আইলাম এই
বাসায়। মােন? এবার কিথত

ী মা

খুেল বলেছ আিম তা ভল মাইনেসর সােথ চই

ামীের হারাইয়া ফলিছ। এই ছাতার মা
আিম িক জািন দেখন অন

পরেন িচনেত পাির নাই। আের তাহেল আমার

কান ব াডার লেগ হর বাসায় চই

া আইিছ। আমার
ী কাথায় গল?

া গেছ।

গত মাচ মাস থেক এ যাবত আর িব িবদ ালেয় যাইিন। যেত বারণ করা হেয়েছ। সব অনলাইন পড়ােত
হেব জুেমর মাধ েম। এবার জুেমর
হেব? ক

িনং নাও। িনলাম। লকচার নাহয় িদলাম িক

উটাের তা আর গাছ লাগােত পারেবা না জুম চাষও হেব না। তবু

াক টকােলর িক

াক টকাল করােত হেব।

এক কথা চা বার বলেত হেব। দিনক পাঁচ ঘ া কের লকচার করেত িগেয় সই য গলা ভা েলা আজ
অবিধ তা আর ঠক হেলা না। এমন নানান উপসগ
কােজর পিরমান দুই থেক িতন

ায় সবারই। বাড়ীেত থেক অিফস করেত িগেয়

ন বেড়েছ। এমনিক ডােমি

ক কাজও বেড় গেছ। ঐ য কথায়

বেল না ঘাড়া দখেল মানুষ নািক খাঁড়া হয়। ঘেরই আিছ তাই অ র মহল থেক ২৪ ঘ া ফুট ফরমাশ।
এই এটা একট কেরা ওটা একট ধেরা না। তাই বিল দূর হ ২০২০। এ
িমিডয়ায় অনু ান

ালা আর

ােণ সেহ না।

েলারও ধরণ বদেলেছ বা বদলােত হেয়েছ । কউ আর আসেত চায় না রকিডং এর

জন । তাই এখন অিধকাংশ অনু ান করেত হে

জুেম। দীঘিদন িবরিতর পর জ ভূ িম টিভেত

া েণর

দু ট অনু ান কেরিছ জুেম। আেরা দুেটা অনু ান কেরিছ জুেম 360 Events Centre এ। মানুেষর কােছ
এসব

শংিসত হেয়েছ। অথাৎ দশক মে র ভাল িহেসেব িনেলও দুেধর াদ ঘােল আর কতিদন? বড়সড়

িম টং আেলাচনা সভা িব জুেড় সবখােনই এখন জুেম। এটার সুিবধা থাকেলও চাকরী দাতারা ভাবেছ
এভােব অন লাইেন সব সারেত পারেল জনবল কিমেয় ফলাটাইেতা বু
ছাঁটাইেয়র িচ া করেছন এবং স

য়া এর মেধ

মােনর কাজ। তাই তাঁরা জনবল

হেয় গেছ সব । সবেচ’

িত

হেয়েছ

এডেকশন স র। আ জািতক ছা ছা ী না আসার কারেণ অিধকাংশ িব িবদ ালয়

েলা

ায় অচল

হেয় যাবার অব া। একেশা থেক ২০০ িমিলয়ন ডলার তােদর ডিফিসট। এ

বিল ছাট এবং

উ য়নশীল দশ হেলও আমােদর বাংলােদশ এমন এক ট দশ যখােন
লেভেলর সব িশি ই অৈবতিনক। উে

সে

াইমারী থেক িব িবদ ালয়

া আেরা কম বশী সব িশ াথ েক একটা ছাট অংেকর মািসক

াইেপ ও দয়া হয়। অথচ এ দেশ এবং িবে র সব উ ত দেশ য কানভােবই হাক পেকেটর পয়সা
িদেয়ই উ

মাধ িমক এবং টািসয়ারী লখাপড়া করেত হয়।

এই ২০২০-এ মানুষ বকার হেয়েছ সবেচ’ বশী। সবেচ বশী গৃহ-িববাদ এবং সবেচ’ বশী ভে েছ
সংসার। দূর হ ২০২০। দূর হ িবষিবষ। িবেষ িবষা

হেয় গেছ িবষিবষ (২০২০)।

িবষিবষ আর িবেষর কথা ওঠােত একটা গে র কথা মেন হেলা। ল েন বসবাসকারী এক বাঙািল
পিরবােরর নাতিন তার অসু
িক

দাদীেক সে

কের হাসপাতােল গেছ। দাদী মােটই ইংেরজী জােনন না

নাতিন টকটাক ম ােনজ করেত পাের। ইমােজ ীেত যাবার পর দাদী পেট হাত িদেয় খুব কাঁদেছন।

ডা ার এেস জে

স করেলন – May I help you – what’s your problem? নাতিন দাভাষীর ভাব িনেয়

িসেলট ভাষায় দাদীেক বলেলা ডা ার তামােক জে

স করেছ তামার িক হইেছ। তা দাদী বলেলন –

ফ ােডা িবষ। ডা ার বলেলন – পাডন? দাদী তবু বেলন ফ ােডা িবষ। ডা ার আবােরা বেলন – পাডন?
এবার নাতিন ডা ারেক ইংেরজীেত বলেলন – ই
আমােদর তা কবল ফ ােডা িবষ নয় - সবাে
িবষ ছিড়েয়েছ িবষিবষ (২০২০)। গাটা িব
থেক মু

।

মাক টেয়ি

(stomach twenty)।

অ ের িচ ায় মনেন ঘের বাইের

িত িদন

িত মুহেূ ত

অিত । সবার এক কথা কেব যােব এই িবষ কেব পােবা এর

কেরানার টকা বিরেয়েছ। ইিতমেধ মানুষও নানান িবক
িচিকৎসা এবং িব
িত িনে

উ াবন কেরেছ এর মাকেবলা করার।

ান সমেয়র কাছ থেক িশ া িনেয় আেরা অিভ

কািভড-১৯ ক

হে

উ ত হে

আর স িহেসেব

েখ দবার। তেব এর মােন এই নয় য আপদ িবদায় হেয় গেছ বা যােব।

আেদৗ িবদায় হেব িকনা ক জােন। হয়েতা আমােদরেক এই কািভড-১৯েক িনেয়ই চলেত হেব যমন ট
আমরা চলিছ

- ক িনেয়। এক সময় িব জুেড় এ্ই

-র চহারা িছেলা কািভড-১৯এর মতনই।

যটাই হাক এমন ২০২০ যন আমােদর জীবেন আর না আেস। আর যন এক বছের আমােদর এেতা
মানুষেক হারােত না হয়। আমরা এক ট নতন বছেরর
আমােদর দুঃখ

ািন অ

ত াশায়

হর

নিছ। য বছর মুেছ দেব

আর হতাশা। য বছর আমােদরেক দেব আশা দখােব নতন সব

দেব

নতন সূেযর আেলা। এেসা এেসা ২০২১। দূর হ ২০২০।

পুন

ঃ সারা িব জুেড় এই ২০২০েত আমরা যাঁেদরেক হািরেয়িছ পরম ক ণাময় আ াহতায়ালা যন

তাঁেদর

মা কের িদেয় জা ােত

ান কের িদন - আিমন।

