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সংকট কােজ লািগেয় সুেযাগ সৃ�� �সে� 

ড. সা�াদ জিহর 

বহ�  বছর আেগ নাইলস এল��েজর �লখা দ� প�াটান �স অব ইভলু�শন (িববত�েনর ধরন) বই�ট 

পেড়িছলাম। ডারউইেনর িববত�নবাদ তে�র িকছ�  পিরবধ �ন �সখােন ��াবনা আকাের আেলাচনা 

করা হেয়িছল। মুখ� এক�ট ��াবনার সে� সংকটতে�র অেনক সাদৃশ� রেয়েছ, যা চলমান 

কেরানা জীবাণু (ভাইরাস) সং�মণকােল খুবই �াসি�ক। এক�ট দৃ�া� উে�খ কের নাইলস 

�দিখেয়িছেলন, আক��ক অি�কাে�র পর জ�েলর একাংশ পুেড় �গেল �সই এলাকা (শূন�তা) 

দখেলর (পূরেণর) জন� আশপােশর িবিভ� �জািতর ঊ��েদর মােঝ �িতেযািগতা �� হয় এবং 

�কবল �যাগ� �জািত �সই এলাকায় িব�ারলাভ করেত স�ম হয়। কিভড-১৯ মহামারী �প �নয়ার 

���য়ায় সমাজ ও অথ �নীিতর অেনক অ�েনই সনাতনী ব�ব�াপনা �ভেঙ পেড়েছ এবং একিদেক 

�যমন জীবাণুিবেরাধী লড়াইেয় �যু�� ব�ব�াপনায় নত� ন উেদ�াগ ল�ণীয়, �তমিন বহ�  �াথ �াে�ষী 

�গা��, সং�া ও �দশ িবিভ� উ�ু� অ�ন দখেলর �িতেযািগতায় �নেমেছ। �ধু ব��� বা �িত�ানই 

নয়, কম �প�িতর পিরবত�নও ল�ণীয়। এ িনবে� �সই জাতীয় িকছ�  �বণতার উে�খ কের 

বাংলােদেশ করণীয় স�েক� মত �দয়া হেয়েছ। 

িকছ� িদন আেগ িদি� পিলিস গ্�প (িডিপ�জ) �কািশত চায়না মিনটর �কাশনায় কিভড-১৯ 

�মাকােবলায় িনে�া� িতন�ট চীনা �কৗশেলর উে�খ করা হয়, যা বাংলােদেশর জন�ও িশ�ণীয়। 

(১) পণ� সরবরাহ িন��ত কের জনগেণর কােছ চাল-সব�জ (িপপলস রাইস ব�াগ অ�া� 

�ভ�জেটবল বাে�ট) �পৗ�েছ �দয়া এবং িনত��েয়াজনীয় �ভাগ�পেণ�র মান ও দাম ি�িতশীল রাখা। 

এ উেদ�ােগর সহজ-সরল যু�� হেলা, মানুেষর হােতর নাগােল পয �া� খাদ� থাকেল তারা স�� হেব 

না এবং মহামারীর িব�ে� লড়াইেয় অিধকতর স��য় ভূিমকা রাখেব। 

(২) িকছ�  �ক�ীয় �িত�ান (�পে�ািলয়াম ও �পে�ােকিমক�াল �কা�ািন, পাওয়ার ি�ড ও পাওয়ার 

উৎপাদনকারী �কা�ািন, �লাহা ও ি�ল উৎপাদক) এবং িবেশষ িবেশষ �সবা খাত 

�িত�ান�েলােক জ�ির িভি�েত উৎপাদন চালুর িনেদ�শ �দয়া হয়, �যন কম �সং�ান ব�াহত না হয় 

এবং �বি�ক সরবরাহ �চইেন চীেনর আিধপত� বজায় থােক। 

(৩) সংকটেক সুেযােগ �পা�েরর সেচতন �য়াস �� �থেকই ল�ণীয়। িবেশষত চীেনর িশ� 

কাঠােমা অধুনাকরণ, সরবরাহ ব�ব�ায় সং�ার �জারদার, উ�ত �যু�� ব�বহার কের িশ� খােতর 

পুনিব �ন�াস, সেব �াপির, িবগ ডাটা (িবশাল তথ�ভা�ার) ও কৃ��ম বু��ম�ার (এআই বা 

আ�ট�িফিসয়াল ইে�িলেজ�) ব�াপকতর ব�বহােরর মাধ�েম মানব�মমু� উৎপাদন খাত ও 

�সবািশে�র িব�াের সহায়তা �দান। অিধক� সংগিনেরাধ (�কায়ারা�াইন) থাকাকালীন দুঃসহতা 



�শমন করেত �াটফম � ইেকানিম, �শয়ািরং ইেকানিম ও িড�জটাল ইেকানিমেক উৎসািহত করা 

হে�।  

মহামারী পিরি�িত �মাকােবলায় িনেয়া�জত �যেকােনা সরকােরর জন� উি�িখত িতন�ট চীনা 

পদে�প �থেক িশ�া �নয়ার আেছ। আমােদর সরকারেক �সসব �হেণর পরামেশ �র পাশাপািশ 

তৃতীয় িবষয়�টেত আেরা িকছ�  �যাগ করব। ঐিতহািসকভােব চীনা �নতৃ� উ�য়ন পেথর উভয় বাম 

ও ডান িবচ� �িত উ�য়ন ���য়ার �াভািবক (অিবে�দ�) ধাপ িহেসেব গণ� কেরেছ এবং 

পরবত�কােলর অ�গিত সংহত করার জন� �িত�ট সংকটেক কােজ লাগােত সেচ� হেয়েছ। 

উহােন �রাগ �িতেরাধকােল ৫�জ-িনভ�র বহ�  ধরেনর গ�ােজেটর (ই�ারেনট অব িথংগস) 

ব�াপকতর ব�বহার আমরা ল� কেরিছ। �সই সে� অনলাইন িশ�ার িব�ার এবং শহর অবেরাধ 

(কড�ন) ও চলাচল ব�ব�াপনায় জনেগা��েক অভ�� করা �কােনাভােবই এক�ট ‘সাং�ৃিতক িব�ব’-

এর �চেয় কম নয়। সম� ���য়া �দেখ মেন হয় �যন চীনা জনগণেক চত� থ � িশ�িব�ব-উ�র 

সমােজর জন� ��ত করা হে�। 

এে�ে� ইতািলেত জীবাণু সং�মেণর গিত ও ব�াি� মেন �হাচঁট জাগায়। �দশ�টর অ�াংশ, বয়� 

জনেগা��র উ�তর অনুপাত, ধম�য় সমােবেশর সং�ৃিত এবং ট� �ির�েদর আিধক� �দশ�টেত 

�াণঘাতী জীবাণুর িব�ােরর কারণ িহেসেব অেনেকই উে�খ কেরন। তেব ষড়যে�র গ� যারা 

�খােঁজন, তারা বাড়িত িকছ�  �� কেরন। ইউেরােপর মা�টেত ৫�জ-িনভ�র আইও�টর এবং অন�ান� 

�যু��র অিধকতর ব�বহােরর ��� �তির করেত ইতািলর বত�মান সংকট িক সুেযােগ �পা�র করা 

হেব? অথ �াৎ বত�মান সংকট কা�টেয় ওঠার পর �সখানকার সমাজ ও অথ �নীিত িক অিধকতর 

�যু��িনভ�র হেব? একইসে� অেনেকই শ��ত �য, �কায়ারা�াইন এবং শহর ও জনেগা�� অব�� 

রাখার সং�মণিবেরাধী �েচ�া, ‘অনাকা��ত’ �গা��েক িচি�ত ও িব��� করার জন� 

অপব�বহার হেব িকনা? দুভ�াগ��েম ইতািলর �িতেরাধিবষয়ক উেদ�াগ স�েক� গণমাধ�েম খুব 

কমই জানা যায়। সামা�জক �যাগােযাগ মাধ�েম �কািশত তথ� �থেক �য িচ� পাই, তা মানব 

অ�গিতর সব �� চ�রমার কের �দয়। অবশ� সং�িমত �লাকজেনর িচিকৎসা �জাগােত এক�ট 

চীনা �মিডেকল �টেমর ইতািলর মা�টেত �পৗ�ছােনা এবং িনেজেদর জীবন বা�জ �রেখ বাংলােদশী 

���ােসবকেদর ইতািলর নাগিরকেদর সহায়তায় কাজ করার কথা �শানা সিত�ই মেন নত� ন আশার 

স�ার ঘটায়। 

এিদেক যু�রা� ও চীেনর মধ�কার বাকযু� িব�পিরসের িবেনাদেনর িবষেয় পিরণত হেয়েছ। 

পার�িরক �দাষােরােপর �খলা স�িত নত� ন ভারসাম� অব�ায় �পৗ�েছেছ, যখন উহােন মািক�ন 

সামিরক কম �কত�ােদর সফর এবং ওই শহের কিভড-১৯ িব�ােরর মেধ� স�াব� সংেযােগর ইি�ত 

চীনােদর প� �থেক এেসেছ। এরই মেধ� যু�রা� ইউেরাপীয় �দশ�েলার সে� িবমান 

�যাগােযােগর ওপর িনেষধা�া আেরাপ কেরেছ, যা যেথ� তাত্পয � বহন কের। এ�ট স�ব �য 

ইউেরাপীয় �পাট��েলায় সীিমত ল�জি�কস থাকায় এ ধরেনর এক�ট িস�া� িনেত যু�রা� বাধ� 

হেয়েছ। অথবা যু�রা�মুখী যা�ীেদর িভনেদেশর ব�ের পরী�া-িনরী�া ও সং�মণ যাচাইেয়র 

পুরেনা ব�ব�া আজেকর পিরি�িতেত অন� �দেশর পে� �মেন �নয়া দু�হ! সংশয়বাদীরা �থেম 

মেন কেরিছল, ����ট-পরবত� �া� আটলাি�ক অ�েলর সরবরাহ �চইন (িনগেড়) শ��শালী 

করার উে�েশ� �থেম িনেষধা�া �থেক যু�রাজ�েক বাদ রাখা হেয়িছল, সং�মেণর তী�তার 

কারেণ যা �থেক পরবত� সমেয় িপিছেয় আসেত হয়। তেব িনেজেদর আিধপত� পুনঃ�িত�ায় 



চীনােদর �তু পদে�প �নয়ার আেগ �বি�ক সরবরাহ �চইন (িনগেড়) �পে� পুনিব �ন�াস করেত 

যু�রাে�র িদক �থেক স�বত আেরা অেনক পদে�প আগামীেত �দখা যােব। জীবাণু সং�মণ 

ব� হওয়ার পরও আ�জ�ািতক অ�েন অথ �ৈনিতক �িতেযািগতার �কৗশলগত �খলা অব�াহত 

থাকেব। �যমন�ট আমরা এরই মেধ� কিভড-১৯ �িতেষধক ওষুেধর �� িনেয় জাম �ািন-যু�রাে�র 

িবেরাধ ল� করিছ। তেব সািব �কভােব মেন হয়, মলূ ভূখে�র ইউেরাপীয় �দশ�েলার সে� চীেনর 

ব�ন আগামীেত বাড়েব। সবেচেয় আ�েয �র িবষয়, কিভড-১৯ সং�মণসং�া� তথ�ািদ 

জনসমে� পিরেবশনায় চীনাসূে�র যতখািন উদারতা ল� করা যায়, যু�রাে� বা উপমহােদেশ 

তার সহেযাগী �দশ�েলার মােঝ তার িবপরীত�টই ল�ণীয়। হয়েতা �া�� খােতর িবপয �য় 

�মাকােবলায় চীনা সরকাির ব�ব�াপনা যতখািন কায �করী, তথাকিথত গণতে�র �লবাসধারী 

বাজােরর �মতাধরেদর �াথ �র�াকারী শাসন ব�ব�া ততখািনই অকায �কর। 

সনাতনী িব� ব�ব�াপনার অধীেন যারা আেছন, তারা আজও সহজ শেত� অথ �ায়নেকই সংকট 

উ�রেণর পথ িহেসেব গণ� কেরন। �সই সূ� ধের, উ�য়নশীল িব� বা বলা উিচত, িন�মধ�ম আেয়র 

�দশ�েলা কেরানাভাইরােসর অধীেন স�বত সহায়তা বা ঋণ �পেত পাের। ইউএস এইড ২৫�ট 

�দেশর জন� ৩৭ িমিলয়ন ডলার সহায়তা �দয়ার �িত�িত িদেয়েছ, যার মেধ� বাংলােদেশর জন� 

২ দশিমক ৫ িমিলয়ন ডলার। �টি�ং ল�াব �াপন এবং কেরানাভাইরাস �খেত অন� িচিকৎসা 

সর�ােমর জন� িব� �া�� সং�ােক প�ৃেপাষকতা �দয়ার উে�েশ�ই এ অথ �ায়ন। স�বত একই 

সূ� ধের, সাক�ভ� � �দশ�েলার সদ�সমা� ই�ারেনট সে�লেন অথ � তহিবল (ফা�) গঠনই িছল 

ভারতীয় �ধানম�ীর মখু� ��াবনা। এসেবর �চেয় �যাগ� �িতিনিধেদর িনেয় তথ�িবিনময় ও 

�যৗথভােব িব�ানিভি�ক গেবষণা পিরচালনার উেদ�াগ �দখেল আশাি�ত হতাম। 

এসব যখন ঘটেছ, তখন �িতেবশীেদর সে� পরামশ � না কেরই ভারত ‘���া-আইেসােলশেনর’ 

িস�া� �নয়, যা অেনকেক অবাক কেরেছ। �দশ�টর উ�র-পূব �া�লীয় রাজ� সরকার�েলার 

�না�টস �নেল আমােদর উে�েগর যেথ� কারণ আেছ। িনকটবত� ��পুরার ঘটনা উে�খ করা যায়। 

তথ� দমেনর পাশাপািশ, �সখােন কিভড-সং�িমত দািব কের িনিদ�� জনেগা��েক সমাজিব��� 

বা �দশা�েরর �চ�া আজ ল� করা যায়। যখন সীমা� �পিড়েয় সহেযািগতার হাত �সািরত হওয়া 

জ�ির, �স সময় তথাকিথত ‘বাংলােদশ �থেক আগত অিভবাসী’�দর িব�ে� অযথা হয়রািন 

ব�ুে�র পিরচয় �দয় না। দুভ�াগ��েম, িন��য়তার আবেত� পেড় রাজনীিত মেন হয় বা�ব জগেতর 

�পছেন পেড় �গেছ এবং কিভেড মৃত� � যখন দরজায় কড়া নাড়েছ, �সসময় নাগিরক� ইসু� িঘের 

বাচালতা িনতা�ই অব �াচীনতার ল�ণ নািক হীন�ােথ � সংকটকালীন সমেয়র অপব�বহার? 

সংকট পিরি�িতেক কােজ লািগেয় সমােজ অ�গিত আনার স��য় উেদ�াগ বাংলােদেশ এখেনা 

দৃশ�মান নয়। বরং এ জাতীয় জ�ির অব�া �মাকােবলায় রাে�র রাজৈনিতক ও �শাসিনক 

ব�ব�াপনায় চরম দুব �লতা �কাশ �পেয়েছ। আস� সংকেটর ভয়াবহতা �ীকাের সরকােরর �বশ 

সময় �লেগেছ। দীঘ � পিরকি�ত ব�ব�ুর জ�শতবািষ �কী উদযাপেনর কারেণ জনসমে� তথ� 

সরবরােহ িবল� হয়েতা �বাধগম� এবং জনসাধারণ �মাসু�র দৃ��েত �দখেবন। তেব ‘আমরা 

গভীরভােব পয �েব�ণ করিছ, উ�পয �ােয় ভাবিছ এবং সময়মেতা িস�া� �নয়া হেব’—এ জাতীয় 

ভাবসুলভ ব�ব� অিন�য়তার মুেখামুিখ নাগিরকেদর মেন অনা�া জাগােব। �া��জিনত জ�ির 

অব�ায় সামা�জক ও সরকাির �সবা �দােন িবেশষািয়ত �ােনর কম� বািহনীেক স�ুখ সািরেত �ান 

�দয়া �েয়াজন। �কবল বক্তৃতা বা দলীয় কম� জেড়া করেত পারদশ� দলীয় �নতাকম�েদর িদেয় 



এ�ট �মাকােবলার ধারণা িনতা�ই িশ�সুলভ। উহােনর অিভ�তা এে�ে� িবেশষভােব উে�খ�। 

সামা�জক �নটওয়ােক�র মাধ�েম এবং িবিভ� িনব� ও িভিডও �দেখ জানা যায়, সমােজ �ণগত 

পিরবত�ন আনেত রা� সমিথ �ত (অেনক ��ে� কিমউিন�টিভি�ক) উেদ�াগ �নয়া হেয়েছ। দুই মাস 

অ�া� পির�েমর পর সং�মেণর হার িনয়�েণ এেন তােদর অিভ�তার সারসংে�প কেয়কজন 

কম� িন��প ব�� কেরন: (১) সব ধরেনর স�দ জেড়া করা, �ধ ুডা�ার নয়, সমাজকম�, িনম �াণ 

কম�, প�াথল�জ�, �দেশ-িবেদেশ অবি�ত িব�ানী, সবাইেকই �েয়াজন। (২) �ব�ািনক 

প�িতেত জীবাণুর �বিশ�� িনধ �ারণ জ�ির িছল এবং িব� পয �ােয় �ানিবিনময় উ�ু� থাকায় তারা 

�স কাজ�ট �তু করেত �পেরেছ। এটাও জানা যায়, িব� �া�� সং�ার সে� মতিবিনমেয় অ��েজন 

�থরািপর কায �কািরতা উপলি� স�ব হেয়েছ। (৩) তথ� সরবরােহ ��তা জনমেন আ�া অজ�েন 

সহায়ক হেয়েছ। ফেল �ােয়ািগক ��ে� অেনক কাজই সহজ হেয়েছ। 

বাংলােদেশ তৃতীয়�টর অভাব িনদা�ণ, যা খােনকাংেশ অেযাগ� ব��� বা �গা��র হােত কম �িস�া� 

�নয়ার কতৃ�� থাকার কারেণ। এসব �দেন�র মােঝই আশা করব, সেব �া� রাজৈনিতক �নতৃ� এবং 

নীিতিনধ �ারকরা বত�মান সংকট কােজ লািগেয় বহৃ�র সমাজেক স��ৃ কের আমােদর �া��চচ�ায় 

আমূল পিরবত�ন আনেত সেচ� হেবন। �দেশ �া��-স�িক�ত গেবষণায় এক�ট �িনভ�র-সাব �েভৗম 

পিরসর �িত�া জ�ির। আ�জ�ািতক ও আ�িলক সেযািগতায় অংশ �নয়ার �েয়াজনীয়তা 

অন�ীকায �। িক� অ�ভােব িনরী�ণ (মিনটিরং) ও যাি�কভােব িচিকৎসা �সবার �েটাকল 

অনুসরণ না কের �ানীয় বা�বতার আেলােক �েটাকল�েলা পুনিব �েবচনা করা �েয়াজন। ি�তীয় 

���পূণ � ��� হেলা িশ�া। সং�মণ �রােধ সামা�জক �ত�� �যাগােযাগ সংকুিচত করা 

আবিশ�ক এবং �দিরেত হেলও �ুল-কেলজ বে�র সরকাির িস�া� এেসেছ। একিদেক �যমন আশা 

করব গরেমর আগমেন সং�মণ-স�াবনা দরূীভূত হেব, �তমিন অিন��তকােলর জন� �ুল বে�র 

স�াবনা নাকচ করা উিচত নয়। �সই জাতীয় পিরেবেশ �ুলিভি�ক �েচ�ােক সহেযািগতার জন� 

অনলাইন িশ�া সুিবধা �জারদার করা �েয়াজন। �যখােন উপযু� উপিরকাঠােমা �নই, �সসব 

জায়গায় ��িভি�ক িশ�া বা �মাবাইলিভি�ক উ�াবনী ব�ব�া �বত�েনর সুেযাগ সৃ��র সহায়ক 

পিরেবশ গড়া সবার দািয়�। সরকাির �সবা �দােনও �ণগত পিরবত�ন আনা জ�ির। রাজৈনিতক 

সিদ�া থাকেল সংকট পিরি�িতেত িড�জটাইেজশেনর �িতব�কতা দরূ কের সরকাির �সবা 

�দােন ��তা ব�াপকভােব আনা স�ব।  

অেনক পিরবত�ন জনেগা�� ও ব�বসািয়ক সংগঠনেক স��ৃ কের এবং আই�ট সমিথ �ত �সবা 

খাতেক প�ৃেপাষকতা জিুগেয় ভােলাভােব সামলােনা �যেত পাের। উ�াবেন িবপুলসংখ�ক 

ত�ণেক উদ্বু� করেত হেব, �যসব উ�াবন হেব �ানীয়ভােব িশকড় িবস্তৃত এবং �স�েলা 

সাম��ক কল�ােণর জন� ত�ণেদর আেরা যেথাপযু� পেথর িদশা �দেব। তেব �স�েলা উপলি� 

করেত হেল সরকারেক দলেক��ক সামা�জক স��ৃতা �থেক �বিরেয় আসেত হেব। হােয়নােদর 

মেতা অেনক �াথ �াে�ষী সুেযাগস�ানী এ সংকটকােল হা�জর হেব, যােদর কাছ �থেক জন�াথ � 

সুর�া জ�ির। সংে�েপ বলেত �গেল, সংকট �ারা নত� ন পিরসর সৃ�� হে� এবং �সসব ��� 

িশকড়িবহীন �লাভী ব��� বা �িত�ােনর কােছ িব�� না কের �ানীয়ভােব গভীর িশকড়ব� 

এেজ��র কম �পিরসর �সাের �েয়াজনীয় পদে�প িনেত হেব। অন�থায় সংকট �মাকােবলায় এবং 

সংকটেক সুেযােগ �পা�িরত করেত রাজৈনিতক �নতৃ� চরম ব�থ �তার পিরচয় �দেব।  



(একই িবষয়ব� িনেয় দ� িফন�া��য়াল এ�ে�স প��কায় �লখেকর এক�ট িনব� ১৬ মাচ� �কািশত 

হেয়েছ। এ িনবে� উপ�ািপত ব�ব� �লখেকর িনজ�, যার সে� ইআর�জর �কােনা সংি��তা 

�নই।) 
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