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মেঘলা বিচেল। এে োপ ধূোবয়ত  া বনচয় িাগাচন সচি আচয়শ েচর িচসবি, েলোতা মেচে 

িনু্ধর ম ান— “মশান, মেচশ এচল ভুচলও বনচজচে গচিষে িা সোজবিজ্ঞানী বিসাচি পবর য় বেবি 

না। মলাচে মতাচের ওপর মির্ি মেচপ আচি! এচেিাচর  া াঁো তুচল মপটাচি!” 

িযাপারটা েী িুঝচত পারলাে না। অিাে িচয় র্জচজ্ঞস েরলাে, মেন, েী িল িঠাৎ? 

“মেেবিস না েচরানা বনচয় যারা গচিষণা েরচি তারা েী সি ভুলভাল তেয বেচে! এে েল গচিষে 

িচলবিল মে োচস েচরানা বিোয় মনচি, এেন অিার অনয েল িলচি অচটাির। মোে বিশ্ব স্বাস্থ্য 



সংস্থ্ার েোই ধর না! এত বেন ধচর িচল এল েচরানা ভাইরাস িায়ুিাবিত মরাগ নয়। আর এেন 

এচেিাচর এেচশা আবশ বিবি ঘুচর িচল বেনা িাতাচস কু্ষদ্র েণার (ড্রপচলট) োধযচে েচরানা 

সংক্রেণ িড়াচলও িড়াচত পাচর! এটা বে োেচোিার্জ িচে? এেই বিষয় বনচয় সিাই গচিষণা 

েরচি, অে  এে জন সোচল যা িলচি, আর এে জন বিচেচল তার ঠঠে উচটা েো 

িলচি! পািবলেচে বিভ্রান্ত েরার এেচশা শতাংশ োবয়ত্ব বনচয় মরচেবিস নাবে মর মতারা?” িনু্ধর 

গলায় েপট রাগ। 

িনু্ধর েোগুচলা ময অসতয, তা মোচটই িলা যাচি না। সবতযই মতা, গত েচয়ে োচস েচরানা বনচয় 

নানা রেে তেয উচঠ এচসচি গচিষণায়, যার েচয়েঠট সমূ্পণ িত পরস্পরবিচরাধী। েচরানার 

প্রচোপ েো িা েচরানার বিোয় বনচয় জনস্বাস্থ্য গচিষেরা নানা রেে েচিল িযিিার েচর 

ভবিষযদ্বাণীও েচরচিন বিস্তর। েুুঃচের বিষয়, তার প্রায় মোনওটাই মেচলবন। এটা অিশযই ব ন্তার 

েো, োরণ এর  চল মেিল জনসাধারণ বিভ্রান্ত িচে তাই নয়, নীবত বনধ িারেরাও অচনে সেয় 

ভুল পচে পবর াবলত িচেন। বেন্তু ঠঠে মেন মোবভি-১৯ সংক্রান্ত গচিষণা বনচয় এত বিভ্রাবন্ত? 

গচিষে বিসাচি েচন িয়, এর বপিচন েু’ঠট োরণ আচি। প্রেেত, ময মোনও ধরচনর তেয-বভবিে 

গচিষণাই যচেষ্ট সেয়সাচপক্ষ। গচিষণায় প্রােবেে  লা ল অল্প সেচয়র েচধয পাওয়া 

মগচলও, তার পর নানা উপাচয় মসই  লা ল েতটা শক্তচপাক্ত তা বি ার েরার এেটা েীঘ ি প্রর্ক্রয়া 

আচি, যাচে গচিষণার পবরভাষায় ‘মরািাস্টচনস মটস্ট’ িলা িয়। মোনও গচিষণার প্রােবেে 

 লা ল যবে এই মরািাস্টচনস মটচস্ট না উতচরায়, তা িচল মসই  লা ল েতটা ঠঠে, মস বিষচয় 

গভীর সংশয় জন্মায়। মোবভি-১৯ সম্পবেিত মিবশর ভাগ গচিষণাপত্রই রব ত িচে অতযন্ত দ্রতু। 

গচিষেরা তাই তাাঁচের গচিষণায় েতটা মরািাস্টচনস মটচস্টর িযিিার েরচত পারচিন, মসটা বনচয় 

যচেষ্ট সচেি আচি।  লত, মসই সেস্ত গচিষণার  লা লসেূি সবতয সবতয েতটা ঠঠে, তা বনচয় 

সংশচয়র অিোশ মষাচলা আনার ওপর আঠাচরা আনা। 

বদ্বতীয় োরণটা আরও উচদ্বচগর। সোজবিজ্ঞান িা জনস্বাস্থ্য বিষয়ে   িায় ময মোনও গচিষণাই 

ো াঁবড়চয় োচে এোবধে ‘অযাজ াম্পশন’ িা অনুোচনর ওপর। মযেন ধরা যাে, অে িশাচে যেন 

আেরা োনুচষর অে িননবতে আ রণ বিচেষণ েবর, আেরা সাধারণত ধচর বনই ময োনুষ যুর্ক্তিােী 

এিং তাচের যা আয়, তারা মসটা িযিিার েচর বনচজচের সন্তুঠষ্ট যতটা সম্ভি িৃর্ি েরচত 

 ায়— পবরভাষায় িলচল, ইউঠটবলঠট েযার্িোইচজ শন। এই ধরচনর অনুোচনর ওপর বভবি েচর 

মগাটা গচিষণাটা িয় এিং গচিষণার  লা ল পাওয়া যায়। োচজই, গচিষণায় িযিহৃত 

অনুোনগুবল িওয়া উব ত এেই সচে বিশ্বাসচযাগয, যুর্ক্তসেত এিং িাস্তিবভবিে। বেন্তু েুুঃচের 

বিষয়, িিু গচিষণাচতই িযিহৃত িয় এেন সেস্ত অনুোন, যা এই বতনঠট োনেচের এেঠটও পূরণ 

েচর না। এিং েজার েো িল, মিবশর ভাগ মক্ষচত্রই এটা গচিষেরা েচর োচেন এেিাচর মজচন 

িুচঝ। তার োরণ সঠঠে ভাচি গচিষণা েরার পবরিচতি, েুভিাগযিশত, গচিষেচের অচনে সেয়ই 

লক্ষয িয় এচেিাচর সুবনবেিষ্ট,  াঞ্চলযের এিং তাে লাবগচয় মেওয়া  লা ল পাওয়া (মযেন 

েচরানা বিোয় মনচি মতইচশ শ্রািণ ঠঠে বিচেল  ারচট মিচজ বতন বেবনচট), যা অচযৌর্ক্তে এিং 



অবিশ্বাসয অনুোন িযিিার না েরচল বেলচত নাও পাচর। মোবভি-১৯’এর গচিষণাচতও মিবশর 

ভাগ মক্ষচত্র সম্ভিত এটাই িচয়চি। এিং তাই এই বিভ্রাবন্তর অবতোবর। 

িস্তুত, এই তাে লাবগচয় মেওয়া  লা ল পাওয়া এিং তার বভবিচত সংিােপচত্রর পৃষ্ঠায় িা 

সোজোধযচে নাে মতালার মলাচভ িিু গচিষেই ময প্রায়শই অচযৌর্ক্তে এিং অবিশ্বাসয অনুোন 

িযিিার েচর োচেন এিং তা েরাটা ময এচেিাচরই অনুব ত, মসটা আজ িিু িির যািৎ িচল 

আসচিন োবেিন যুক্তরাচের নে িওচয়স্টান ি বিশ্ববিেযালচয়র সোজবিজ্ঞাচনর প্রেযাত অধযাপে 

 াল িস েযান্সবে-সি মিশ বেিু সোজবিজ্ঞানী। এাঁচের িক্তিয েুি পবরষ্কার— অচযৌর্ক্তে এিং 

অবিশ্বাসয অনুোন িযিিার েরার  চল সুবনবেিষ্ট এিং  েেপ্রে  লা ল (িা ভবিষযদ্বাণী) পাওয়া 

মযচতই পাচর, বেন্তু তা ভ্রান্ত িওয়ার সম্ভািনা প্রিল। এই ধরচনর গচিষণার  লা ল তাই 

বনশ্চয়তার এে রেে বেেযা ধারণা মেয়— অধযাপে েযান্সবের ভাষায়, ‘আ  ল ্স মসন্স অি 

সাঠটিটুউি’। এই পচে না মিাঁচট গচিষেরা যবে বিশ্বাসচযাগয, যুর্ক্তসেত এিং িাস্তিবভবিে 

অনুোচনর বভবিচত তাাঁচের গচিষণা েচরন, তা িচল মসই গচিষণার  লা চল িয়চতা োবনেটা 

অবনশ্চয়তা োেচি, বেন্তু মসই  লা চল মোনও বিভ্রাবন্ত োেচি না। জনসাধারণ িা 

নীবতবনধ িারেরা যেন মসই  লা চলর বিষচয় অিগত িচিন, সচের অবনশ্চয়তাটুেু সম্বচন্ধও তাাঁরা 

ওয়াবেিিাল োেচিন। ভ্রান্ত  লা লচে এেচশা শতাংশ বনর্শ্চত িচল মভচি িচস োোর মেচে তা 

মের ভাল। 

মোবভি-১৯’এর পরিতী সেচয় অচনে বেিুর প্রবতই োনুচষর েৃঠষ্টভবের িেল ঘটচি িচল েচন 

িয়। গচিষেরাও গচিষণাপিবতর প্রবত তাাঁচের েৃঠষ্টভবের িেল ঘটাচিন বে? 

নঠটংিাে ইউবনভাবস িঠট বিজ চনস সু্কল, ইউ মে 

 


