
1 
 

 

 

৩ বৈশাখ ১৪২৭, ৈহৃস্পতিৈার | ১৬ এতিল ২০২০ 

পড়ে থাকডে ক্ষতবেক্ষত সমাজ 

পুনরজজৎ রায়ড ৌধুরী 

 

'ক াতিড-১৯'এর দরুণ সষৃ্টি হওয়া িয়াৈহ আতথ ি  মন্দার সঙ্গে, এই জনস্বাস্থ্য সঙ্কঙ্গের ফঙ্গল, 

আরও এ ষ্টে ঘেনা িায় অতনৈার্ ি— কসাশযাল  যাতিোল ৈা সামাজজ  ি ুঁজজর তৈি ল ক্ষয়। 

সামাজজ  ি ুঁজজ হল সমাঙ্গজর তৈতিন্ন ৈযজি ও ৈঙ্গগ ির মঙ্গযয সামাজজ  সম্পঙ্গ ির কনেওয়া ি, র্ার 

র্থার্থ  ার্ ি াতরিা এ ো কগাো সমাঙ্গজর স স্বাঙ্গস্থ্যর জনয অিযন্ত গুরুত্বিূণ ি। 
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অথ িনীতিতৈদঙ্গদর মঙ্গি, এই সামাজজ  ি ুঁজজ, শ্রম এৈং মূলযঙ্গনর মঙ্গিাই, এ ষ্টে কদঙ্গশর অথ িননতি  

ৈৃজি ও দীঘ িঙ্গময়াতদ উন্নয়ঙ্গনর জনয অিযন্ত গুরুত্বিূণ ি। মন্দার ফঙ্গল র্তদ সামাজজ  ি ুঁজজর ক্ষয় 

ঘঙ্গে, িা অথ িনীতির ওির মন্দার   িিাৈঙ্গ  আরও ি ে এৈং স দরূিসারী  ঙ্গর িুলঙ্গি ৈাযয। 

সামাজজ  ি ুঁজজর িযান স্তম্ভ দ ষ্টে— এ , মান ঙ্গের িতি মান ঙ্গের তৈশ্বাস; এৈং দ ই, সর াতর 

িতিষ্ঠানগুতলর িতি মান ঙ্গের আস্থ্া। কর্ সমাঙ্গজ এই দ ই যরঙ্গনর তৈশ্বাঙ্গসর মাত্রা র্ি কৈতশ, 

সামাজজ  ি ুঁজজর তনতরঙ্গখ কসই সমাঙ্গজর অৈস্থ্া িি উন্নি। ক াতিড-১৯’এর মঙ্গিা মহামাতর 

সামাজজ  ি ুঁজজর এই দ ষ্টে স্তম্ভঙ্গ  কিঙ্গে গুুঁ তিঙ্গয় তদঙ্গি িাঙ্গর।  

ক ন? ক াতিড-১৯’এর মঙ্গিা িীব্র সংক্রাম  করাগ কথঙ্গ  ৈা ুঁচঙ্গি আমরা তনঙ্গজঙ্গদর সমাজ কথঙ্গ  

র্ি দরূ সম্ভৈ তৈজিন্ন  তর। িায় সৈ র ম সামাজজ  কর্াগাঙ্গর্াগ ৈন্ধ  ঙ্গর তদই। অঙ্গচনা মান েঙ্গদর 

সঙ্গে কমলাঙ্গমশার কিা িশ্নই ওঙ্গে না। এর ফঙ্গল সমাঙ্গজ বিতর হয় গিীর সঙ্গন্দহ এৈং অতৈশ্বাঙ্গসর 

অস্বাস্থ্য র িতরঙ্গৈশ। এর ওির, আমরা র্তদ মঙ্গন  তর কর্ সর াতর িতিষ্ঠানগুতল এই সঙ্কঙ্গের 

কমা াতৈলায় র্ঙ্গথি সজক্রয় িূতম া িালন  রঙ্গে না— কর্মন, সর াঙ্গরর িরফ কথঙ্গ  র্ঙ্গথি 

কেতটং হঙ্গি না ৈঙ্গল মঙ্গন  তর— িঙ্গৈ কসই িতিষ্ঠানগুতলর ওিরও িীব্র কক্ষাি জমা হঙ্গি থাঙ্গ  

আমাঙ্গদর মঙ্গন। সমঙ্গয়র সঙ্গে সঙ্গে এই  ারণগুতলর জনযই ক্ষয় হঙ্গি শুরু  ঙ্গর সামাজজ  

ি ুঁজজর। 

১৯১৮-র কর্ ‘স্পযাতনশ ফ্ল ’-এর সঙ্গে ক াতিড-১৯ অতিমাতরর সাদৃশয িাওয়া র্াঙ্গি, কসই 

অতিমাতরষ্টে ইউঙ্গরাঙ্গির তৈতিন্ন কদঙ্গশর সামাজজ  ি ুঁজজর ওির  িো িিাৈ কফঙ্গলতেল, ইোতল 

কথঙ্গ  সম্প্রতি ি াতশি এ ষ্টে গঙ্গৈেণািঙ্গত্র িা তৈঙ্গেেণ  রা হঙ্গয়ঙ্গে। স্পযাতনশ ফ্ল  শুরু 

হঙ্গয়তেল ১৯১৮-র জান য়াতর মাঙ্গস ইউঙ্গরাঙ্গি। িায় দ ’ৈের যঙ্গর চলা এই মারণ ইনফ্ল ঙ্গয়নজ ায় সারা 

তৈঙ্গশ্ব আক্রান্ত হঙ্গয়তেঙ্গলন িায় ৫০ ক াষ্টে মান ে। মৃঙ্গির সংখযা িাুঁচ ক াষ্টে। 

কগাো িৃতথৈী এই মারণৈযাতযঙ্গ  সামাল তদঙ্গি তহমতশম কখঙ্গয় তগঙ্গয়তেল,  ারণ কর্ িাইরাসষ্টে 

স্পযাতনশ ফ্ল -এর জনয দায়ী তেল, কসই এইচ১এন১ িাইরাঙ্গসর ক ানও িতিঙ্গেয  ষ্টে া িখনও 

ির্ িন্ত আতৈষৃ্কি হয়তন। িা োিা, এই করাগ িতিঙ্গরাঙ্গযর জনয তৈতিন্ন কদঙ্গশ র্া র্া িদঙ্গক্ষি  রা 

হঙ্গয়তেল (কর্মন ক ায়রাতিন, ল ডাউন, মাঙ্গের ৈযৈহার), কসগুতলও ৈযথ ি হঙ্গয়তেল মহামাতরর 

দািে  মাঙ্গি। িয়াৈহ মৃিুযর হার এৈং অঙ্গিক্ষা ৃি  মৈয়তসরা কৈতশ আক্রান্ত হওয়ার ফঙ্গল এই 

মহামাতরঙ্গি তৈি ল িাঙ্গৈ ক্ষতিগ্রস্ত হঙ্গয়তেল আক্রান্ত কদশগুতলর সামাজজ   াোঙ্গমা। জনস্বাস্থ্য 

তৈতয, সর ার ও তমতডয়ার িরফ কথঙ্গ  লাগািার সামাজজ  কমলাঙ্গমশা ৈন্ধ রাখার অন ঙ্গরাঙ্গযর 
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িাশািাতশ তেল গুজৈ— এই ৈযাতয আসঙ্গল শি্রুিঙ্গক্ষর েিাঙ্গনা  বজতৈ  অস্ত্র। সৈ তমতলঙ্গয় 

সমাঙ্গজ বিতর হঙ্গয়তেল অতৈশ্বাস আর সঙ্গন্দঙ্গহর ৈািাৈরণ।   

এই মহামাতরর ফঙ্গল ইউঙ্গরাঙ্গির তৈতিন্ন কদঙ্গশ সামাজজ  ি ুঁজজর  িো ক্ষয় হঙ্গয়তেল? ইোতলর কর্ 

গঙ্গৈেণািত্রষ্টের  থা আঙ্গগ উঙ্গেখ  রলাম, িাঙ্গি ৈযৈহার  রা হঙ্গয়ঙ্গে মাত িন র্ িরাঙ্গের 

‘কজনাঙ্গরল কসাশযাল সাঙ্গিি’র িথয। কসই িথযিান্ডাঙ্গর আঙ্গে এই সাঙ্গিিঙ্গি অংশগ্রহণ ারী 

মান েঙ্গদর সাংেৃতি  বৈতশিয এৈং সামাজজ  মঙ্গনািাৈ সম্পত িি িথয। কর্মন, এই সমীক্ষাঙ্গি 

িাুঁঙ্গদর িশ্ন  রা হয়, িাুঁরা ত  মঙ্গন  ঙ্গরন কর্ সমাঙ্গজ অনযানয মান েঙ্গদর তৈশ্বাস  রা র্ায়? িাুঁঙ্গদর 

ত  সর াতর িতিষ্ঠানগুতলর িতি র্ঙ্গথি আস্থ্া আঙ্গে? িাুঁঙ্গদর িূৈ িি রুেরা  ঙ্গৈ, ক ান কদশ কথঙ্গ  

মাত িন র্ িরাঙ্গে অতিৈাসী তহঙ্গসঙ্গৈ এঙ্গসতেঙ্গলন, কসই িথযও  এর িাশািাতশ আঙ্গে। 

এই িঙ্গথযর তিতিঙ্গি গঙ্গৈে রা বিতর  রঙ্গলন মান ঙ্গের গি সামাজজ  িারস্পতর  তৈশ্বাস এৈং 

সামাজজ  িতিষ্ঠানগুতলর িতি আস্থ্ার সূচ — স্পযাতনশ ফ্ল -র আঙ্গগ এৈং িঙ্গর, দ ই সময় াঙ্গলর 

জনযই। কসই সূচঙ্গ  মাত িন নাগতর ঙ্গদর িাগ  ঙ্গর কনওয়া হল িাুঁঙ্গদর অতিৈাসঙ্গনর কদঙ্গশর 

তনতরঙ্গখ। গঙ্গৈেণায় কদখা র্াঙ্গি, িঙ্গিয ষ্টে কদঙ্গশর ৈংঙ্গশাদ্িূি মাত িন নাগতর ঙ্গদর কক্ষঙ্গত্রই, 

১৯১৮-র আঙ্গগর িুলনায়, ১৯১৮-র িঙ্গর মান ঙ্গের িারস্পতর  তৈশ্বাস এৈং সামাজজ  

িতিষ্ঠানগুতলর িতি আস্থ্া অঙ্গন ো হ্রাস কিঙ্গয়তেল। স্পযাতনশ ফ্ল -কি আক্রান্ত হঙ্গয় ইউঙ্গরাঙ্গির 

কর্ কদঙ্গশ র্ি কৈতশ মান ঙ্গের মৃিুয হঙ্গয়তেল, কসই কদঙ্গশর মান েঙ্গদর িরস্পঙ্গরর িতি তৈশ্বাস ও 

সামাজজ  িতিষ্ঠানগুতলর িতি আস্থ্াঙ্গিও িি কৈতশ ফােল যঙ্গরতেল।  

র্তদ যঙ্গর কনওয়া র্ায় কর্ এ ষ্টে সময় াঙ্গল এ ষ্টে কদঙ্গশর মান ঙ্গের গি সামাজজ  মঙ্গনািাৈ কসই 

সময় াঙ্গল কসই কদঙ্গশর সামাজজ  ি ুঁজজর র্থার্থ িতিফলন ঘোয়, িা হঙ্গল ৈলঙ্গি হয়, স্পযাতনশ 

ফ্ল -র ফঙ্গল সামাজজ  ি ুঁজজর িয়ান  ক্ষয় হঙ্গয়তেল। কর্ কদঙ্গশ মৃিুযর হার র্ি কৈতশ তেল, 

সামাজজ  ি জজর তনতরঙ্গখ কসই কদশ িি কৈতশ ক্ষতিগ্রস্ত হঙ্গয়তেল।  

ক াতিড-১৯’এর জনয তৈঙ্গশ্বর তৈতিন্ন কদঙ্গশ সামাজজ  ি ুঁজজর  িো ক্ষয় হঙ্গৈ, কসো সময়ই ৈলঙ্গৈ। 

ত ন্তু ইতিহাস কথঙ্গ  তশক্ষা তনঙ্গয় আমাঙ্গদর িস্তুি থা া উতচি এই অতিমাতরর িঙ্গর এ ো 

ক্ষিতৈক্ষি সমাঙ্গজর ম ঙ্গখাম তখ দা ুঁিাঙ্গনার জনয। সতিযই র্তদ ক াতিড-১৯’এর ফঙ্গল সামাজজ  

ি ুঁজজর তৈি ল ক্ষয় হয়, িা হঙ্গল আসন্ন অথ িননতি  সঙ্কঙ্গের আসল গিীরিা, ৈযাতি এৈং কময়াদ 

আমাঙ্গদর এখন ার অন মাঙ্গনর কচঙ্গয়ও কের কৈতশ হঙ্গি িাঙ্গর। আমাঙ্গদর মঙ্গিা কদঙ্গশ এর ফঙ্গল 

নানা র ম সামাজজ  বৈেময এৈং যমীয় অসতহষ্ণ িা মারাত্ম  কচহারা তনঙ্গি িাঙ্গর।   াঙ্গজই, বিতর 

থা ঙ্গি হঙ্গৈ । 
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অসমঙ্গয় দীিাৈতল িালন  রা ৈা ৈারান্দায় দা ুঁতিঙ্গয় থালা ৈাষ্টে ৈাজাঙ্গনা ইিযাতদ কসই বিতর থা ার 

মঙ্গযয িঙ্গি ত  না, এই িঙ্গশ্নর ষ্টে  উির কদওয়ার জনয অৈশয ক ানও ি রোর কনই।   

তশল্প-অথ িনীতি তৈিাগ, নষ্টেংহাম তৈশ্বতৈদযালয়, ইংলযান্ড 

 

 

 


