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জামেলা মকদম পােরিন। বািক িছল আর ৫০ িকেলািমটার পথ। ১০০ িকেলািমটার পথ েস পুিলেশর ভেয় মূল রাস্তা এিড়েয় 
জঙু্গেল পেথ পািড় িদেয়িছল েহঁেট – েতেলঙ্গানা েথেক ছিত্তশগেড়র িবজাপুেরর িনকটবতর্ী গৰ্ােমর বািড়েত েফরার জনয্। িকন্তু 
'মাতৰ্' ৫০ িকেলািমটার আেগ ১২ বছেরর বািলকার বা িশশু-শৰ্িমেকর জীবনদীপ িনেভ েগল। যথারীিত ময়নাতদন্ত হল। 
পৰ্শাসেনর পক্ষ েথেক জানােনা হল তার মৃতুয্ ঘেটেছ িডহাইেডৰ্শেনর ফেল। েতেলঙ্গানার লঙ্কােখেত শৰ্মক্ষমতা বয্য় কের 
েরাজগােরর পথ তার িচরতের বন্ধ হেয় েগল। 

পােরিন রণবীর িসং-ও। িদিল্লর েরেস্তাঁরায় কােজর মােঝ ২৪ মাচর্ গভীর রােত হঠাত্ কের লকডাউন! মিরয়া রণবীর ২৮ মাচর্ 
৩২৫ িকেলািমটার দূের মধয্পৰ্েদেশর গৰ্ােম েফরার জনয্ হাঁটা শুরু কেরিছল। ২০০ িকেলািমটার রাস্তা অিতকৰ্মও করল। িকন্তু 
রাস্তােতই হল তার মৃতুয্। ময়নাতদেন্ত জানা েগল তার হৃদযন্তৰ্ বন্ধ হেয় িগেয়িছল। 

বালা েলােগশ, ইনসাফ আিল, িকংবা এমন আরও অেনেকর 'কপাল' বড় মন্দ। েকউ পাঁচেশা, েকউ হাজার, এমনিক েকউ 
েদড় হাজার িকেলািমটার েহঁেট যাওয়ার মেতা অসম্ভব পথ েবেছ িনেয়িছল। েকউ জেলর অভােব, েকউ অসীম ক্লািন্তেত, েকউ 
েসৰ্ফ উপযুক্ত খাবােরর অভােব, েকউ বা হাইেরােড িনতান্তই গািড়র ধাক্কায় মের েগল। ১৩ এিপৰ্ল পযর্ন্ত সংখয্াটা নািক দুেশা 
িছল। এখন েবাধহয় তােদর আর েকউ গুনেছ না। কেরানা ভাইরােসর আকৰ্মেণ মৃত মানুেষর সংখয্ার ভীেড় তারা আপাতত 
চাপা পেড়েছ। 

এেদর মৃতুয্ েবাধহয় অিনবাযর্ িছল। মাইেলর পর মাইল হাঁটার সমেয় িটিভর পদর্ায় িকংবা সংবাদপেতৰ্র পাতায় তােদর 
অেনক ছিব ছাপা হেয়েছ। মাথায় িজিনসপেতৰ্র েবাঝা, েকােল ঘুমন্ত িশশু, নুয্  হতক্লান্ত েদহ – নারী-পুরুষ পিরযায়ী শৰ্িমকরা 
েহঁেট চেলেছ – েযন বা েদশভােগর সৃ্মিতর করুণতম দৃশয্কল্পনা – এমন তাজা খবর িদন দেশক ধের সংবাদমাধয্েম জীবন্ত 
হেয়িছল। লকডাউন অমানয্ কের, 'সামািজক দূরতব্' রক্ষা না কের িদিল্লর বাসস্টয্ােন্ড, িকংবা মুমব্াইেয়র বান্দৰ্ায়, িকংবা 
সুরােটর রাজপেথ ভীড় করার জনয্ তারা িটিভর পদর্ায় যেথচ্ছ িধকৃ্কত ও িতরষৃ্কত। 'এইসব মানুষগুিলর িক েকানও েবাধ 
েনই'? 'তােদর সেচতন করা হেচ্ছ না েকন'? 'পুিলশ-পৰ্শাসন কী করেছ' এমন পৰ্েশ্ন িটিভর সুেবশ-সুেবশী 
সঞ্চালক-সঞ্চািলকাবৃন্দ েসাচ্চার। তােদর সেঙ্গ একেশা ভাগ সহমত েমেটৰ্া শহর েথেক শহরতলীর অগিণত দশর্ক। েকউ বা 
িশহিরত হেয়েছ। উচ্চবেগর্র মানুেষর অনুদান-পুষ্ট এবং সংসদীয় রাজৈনিতক দেলর েসব্চ্ছােসবকরা গািড় িনেয় েদৗেড় েগেছ 
জেলর েবাতল বা খাবােরর পয্ােকট হােত। িটিভেত ছিব উেঠেছ। খুব শীঘৰ্ই উচ্চবগর্ নরনারী তা ভুেলও েগেছ। কী কের 
কেরানার কবল েথেক িনেজেক বাঁচােনা যায় তার জনয্ সয্ািনটাইজাের বারবার হাত ধুেয়েছ, মুখাবরণীেত নাকমুখ েঢেকেছ, 
গভীর দুিশ্চন্তায় মগ্ন হেয়েছ। তেব সংবাদমাধয্ম সিতয্ একটা কােজর কাজ কেরেছ। িমিডয়ােত এই মহািমিছেলর ছিব েদখেত 
না েপেল তারা হয়েতা জানেতও পারত না েদেশ এমন 'হতভাগা' কু্ষধাতর্ শৰ্মজীবী মানুেষর দঙ্গল আেছ যারা েসৰ্ফ িখেদর 
জব্ালায়, দুইেবলা দুমুেঠা খাবার েজাগাড় িকংবা বাঁচার 'জান্তব' চািহদায় (কেরানার ভেয় নয়) মাইেলর পর মাইল পিরকৰ্মায় 
েনেম পড়েত পাের।  

সরকাির পিরভাষায় এই লক্ষ লক্ষ মানুেষর পিরচয় হল পিরযায়ী শৰ্িমক। এরা তােদর অনুন্নত পৰ্েদশ েথেক তুলনায় উন্নত 



পৰ্েদেশ, পশ্চাত্পদ েজলা েথেক অেপক্ষাকৃত অগৰ্সর েজলায় কােজর েখাঁেজ পািড় েদন েকািটেত েকািটেত, লােখ লােখ। 
উচ্চবগর্ীয় উন্নািসকতা ও তািচ্ছেলয্র আবরণ সিরেয় েচাখ েমেল তাকােল তােদর েদখা যােব রাজধানী িদিল্ল শহেরর বৃহত্তর 
এলাকায় (নয্াশনাল কয্ািপটাল িরিজয়ন), হিরয়ানার ঝাঁ চকচেক িশল্পাঞ্চেল (মােনসর-গুরগাঁও), মহারােষ্টৰ্র িকংবা গুজরােটর 
অগুিন্ত কারখানার পােশ অিলেত গিলেত বিস্তেত, েচন্নাইেয়র উপকেণ্ঠ, বয্াঙ্গােলােরর হাই েটক অট্টািলকার পাদেদেশর 
ঝুপিড়েত, কলকাতা ও তার উপকেণ্ঠর বিস্তগুেলায় পাটকেলর কন্টৰ্াক্ট-কয্াজুয়াল-বদিল শৰ্িমক িহেসেব, পাঞ্জাব-হিরয়ানার 
কৃিষখামাের েখতমজুর িহেসেব, রাস্তাঘাট, বহুতল, শিপং কমেপ্লক্স, পাঁচতারা েহােটল-হাসপাতাল িনমর্ােণর শৰ্িমক িহেসেব – 
অথবা, বড়-েছাট শহরগুিলেত হকার বৃিত্তেত, রাস্তাধােরর অসংখয্ খুেদ খুেদ েদাকােন, িরক্সা-ভয্ান-অেটা-টয্ািক্স চালনায়, 
বােসর ডৰ্াইভার বা কন্ডাক্টিরেত, কুিল-মুেটর কােজ, বাবুেদর জামাপয্ান্ট ইিস্তিরর কােজ, কেলর বা ইেলকিটৰ্েকর িমিস্তিরর 
কােজ, ভদৰ্েলােকর বািড়েত কােজর েলাক, সাফাই কমর্ী, জঞ্জাল-কুড়ুিন সহ নানা জাতীয় 'নীচু' মােনর কাজ, ইতয্ািদ 
ইতয্ািদেত। এরা শহেরর আেলািকত সব্চ্ছল বাবুিবিবেদর পােশই িছল, তােদর ফাইফরমাশ েখেট িনেজেদর মুেখর খাবার 
েজাটাত। তারা মারুিত-িহেরা-েহান্ডা গািড় বানায়, িতরুপিত-েচন্নাই-িদিল্ল-বয্াঙ্গােলােরর অসংখয্ গােমর্ন্ট ফয্াক্টিরেত ফয্াশনদুরস্ত 
েদখনদাির েপাশাক বানায়; েনলপািলশ-মাস্কারা-গয়না বানােত লােগ েযসব খিনজ দৰ্বয্ তার খননকােযর্, ইঁটভাটায়, 
কয়লাখিনেত, িবদুয্ত্ উত্পাদেন, আরও হেরক রকম কােজ তারা িনেয়ািজত।  

২০১১ সােলর েসনসাস মেত েদেশ পিরযায়ী শৰ্িমেকর সংখয্া ১৩ েকািট ৯০ লক্ষ। (ওয়াল্ডর্ ইকনিমক েফারাম, ০১.১০.২০১৭) 
২০২০ সােল আনুমািনক ১৫ েকািট। এরা বছেরর পর বছর ধের হয় িদনমজুির কের, অথবা অস্থায়ী শৰ্িমক িহেসেব মাথার 
ঘাম পােয় েফেল। কাজ েপেল ভাল, না হেল বেস থােক – মােস পেনেরা-কুিড়িদেনর েবিশ কাজ েজােট না। সরকাির ভাষায় 
এেদর অেনেকই ইনফমর্াল েলবার। েকউ েকউ িনয়িমত শৰ্িমক এবং ফমর্াল। তেব েদেশর ৬৪.৯ শতাংশ িনয়িমত শৰ্িমেকর, 
৬৭.৮ শতাংশ কন্টৰ্াক্ট শৰ্িমেকর এবং ৯৫.৩ শতাংশ কয্াজুয়াল শৰ্িমকেদর সেঙ্গ মািলকেশৰ্িণর কাগেজ-কলেম েকানও চুিক্ত 
েনই। (Report of the 5th Employment-Unemployment Survey 2015-16, Vol 1, Ministry of Labour and 
Employment, GoI) অিধকাংশ পিরযায়ী শৰ্িমেকর েনই কােজর িনশ্চয়তা। েনই সব্াস্থয্, েপনশন, পৰ্িভেডন্ট ফান্ড, গৰ্য্াচুইিটর 
মেতা সুেযাগ-সুিবধা। কমর্েক্ষেতৰ্ ও কারখানায় কােজর এতই চাপ, কােজর পিরেবশ এতই জঘনয্ েয তা চালর্স িডেকেন্সর 
আমেলর ইংলয্ান্ডেকও লজ্জা েদেব। আইন েমাতােবক কােজর সময় ৮ ঘণ্টা। িকন্তু কন্টৰ্াক্ট-কয্াজুয়াল এমনিক বহু েক্ষেতৰ্ 
িনয়িমত শৰ্িমকেদরও কােজর ঘণ্টা অডর্ােরর সমতােল বাড়েত থােক। বাধয্তামূলক শৰ্ম। বহু েক্ষেতৰ্ ওভারটাইেমর মজুির 
েমেল না। েপাশাক ৈতিরর কারখানায় টানা ৩৬ ঘণ্টা কাজ করার দৃষ্টান্তও আেছ। এমনিক শৰ্িমকেদর টয়েলেট যাওয়ার 
সময়ও েমেল না। বহু স্থােন তারা জল কম খায় যােত টয়েলট না পায়। কারখানায় হাত চালােত হয় ঝেড়র েবেগ, দুপুেরর 
খাওয়ার সময়ও সীিমত। েমিশেনর গিতর সেঙ্গ তাল রাখেত না েপের আঙুল কাটা পড়ার ঘটনা আকছার। অবস্থাটা চািলর্ 
চয্াপিলেনর িসেনমা 'মডানর্ টাইমস'-এর মেতা।  

থাকার জায়গা বলেত কারখানার কােছ ঝুপিড়-বিস্ত-েঘেটা। এক-একটা ঘের দশ-বােরা জন গাদাগািদ কের থাকা। সকােল 
কােজর তাড়া থাকেলও গণ-টয়েলেট অন্তত কুিড়জেনর িপছেন লাইন। সাবান েমেখ আরামদায়ক স্নােনর সুেযাগ েনই। 
তারপর নােক-মুেখ িকছু গুঁেজ কারখানার গহব্ের আবার ঢুেক পড়া। সপ্তাহােন্ত বা মাসােন্ত যত্সামানয্ মজুির। খাওয়া-খরচ, 
বিস্তর ঘর ভাড়া, িবদুয্েতর ভাড়া, পিরবহেণর খরচ, বািড়েত টাকা পািঠেয় তােদর হােত আর িকছু থােক িকনা সেন্দহ। 
শহেরর শৰ্িমকেদর ৫৭ শতাংেশর মােস েরাজগার দশ হাজার টাকার কম; ৬০ শতাংশ কয্াজুয়াল শৰ্িমেকর েরাজগার মােস 
পাঁচ হাজারও নয়; ৮৪.৩ শতাংশ কয্াজুয়াল েলবার মােস সােড় সাত হাজার টাকাও পায় না। (িনউজিক্লক, ১১.০৪.২০) অপুিষ্ট 
ও অধর্াহার এেদর ও তােদর পিরবােরর িনতয্সঙ্গী। সংকৰ্ামক েরােগর পৰ্থম বিল হয় এরাই। ভারেত বছের ২ লক্ষ েলাক 
ময্ােলিরয়ায় মারা যায়, যােদর িসংহভাগ হল গিরব েমহনতী মানুষ। (লয্ানেসট, ১৯.০৩.১১) পৰ্িতিদন িটিব েরােগ মারা যায় 
১২০০ মানুষ। (ইিন্ডয়ান এক্সেপৰ্স, ১৬.০৪.২০) এছাড়া আেছ আিন্তৰ্ক, টাইফেয়ড, েডঙু্গ, ইতয্ািদ। মাির ও মৃতুয্ তােদর একান্ত 



জীবনসঙ্গী।  

খুব সংেক্ষেপ এরাই হল েকািট েকািট পিরযায়ী শৰ্িমকেদর একাংশ। এরা হল শৰ্িমকেশৰ্িণ। সমােজর বাবুিবিব-ভদৰ্েলাক, 
পুঁিজপিত-সম্পিত্তবান-সব্চ্ছল মানুেষর অ-েন-ক নীেচ তােদর অবস্থান। পৰ্ায় 'মনুেষয্তর' পৰ্ািণর মেতা এরা শহর-শহরতলীর 
আনােচ-কানােচ েকানও কৰ্েম েবঁেচবেতর্ আেছ। েক্লদাক্ত, েনাংরা, দুগর্ন্ধময় পিরেবেশ তােদর িনবাস। অথবা, বলা ভাল, 
তােদর এভােব েরেখ েদওয়া হেয়েছ পুঁিজপিতেদর সব্ােথর্। েকননা, এেদরই শৰ্মক্ষমতা িনংেড় অট্টািলকা-ইমারত িনমর্াণ, 
বািড়-গািড়, িবলাস-বয্সেনর ছড়াছিড়। এেদর শৰ্মক্ষমতার জনয্ এতটাই কম মজুির িনধর্ািরত হেয়েছ যােত তারা েকানও কৰ্েম 
িনেজেদর অিত পৰ্েয়াজনীয় বা েকানও কৰ্েম েবঁেচবেতর্ থাকার জনয্ খাবার-দাবার, মাথা েগাঁজার মেতা একটা কুঠুির, লজ্জা 
িনবারেণর জনয্ েপাশাক, িচিকত্সার খরচ, েছেলেমেয়েদর পড়ােশানা বাবদ খরচ েরাজগার করেত পাের। যত কম মজুির, 
যত কম বয্বস্থাপতৰ্, পুঁিজপিত েশৰ্িণর মুনাফা ও সম্পিত্ত ততটাই েবিশ। পুঁিজপিতেদর েশৰ্িণ-অনুগামী এবং েশৰ্িণ-েদাসর 
অনয্ানয্ বড়েলাক-িবত্তশালী-সম্ভৰ্ান্ত-অিভজাত সম্পৰ্দােয়র যাবতীয় মিহমা-গিরমা এেদরই ঘামরেক্ত িনিমর্ত। েকন্দৰ্-রাজয্ 
সরকাের েযসব কতর্াকতৰ্র্ীরা শাসন চালায় তারা এই উচ্চবগর্ীয় েশৰ্িণসব্ােথর্ই িনেবিদতপৰ্াণ। 

তাই ২৪ মাচর্ মাতৰ্ চার ঘণ্টার েনািটেশ লকডাউন েঘাষণার সময় নীচুতলার এই েকািট েকািট শৰ্মজীবীর কথা ভাবা হয়িন। 
অিতশৰ্ম, অপুিষ্ট, অধর্াহার, মাির ও মৃতুয্ যােদর িনতয্সঙ্গী তােদর কথা েকনই বা ভাবা হেব? লকডাউেনর সময় িদনমজুররা 
থাকেব েকাথায়, খােব কী, বািড় িফরেত চাইেল িফরেব কীভােব তা ভাবার অবকাশ বা ইচ্ছা শাসকবেগর্র েশৰ্িণসব্াথর্ অনুেমাদন 
কের না। তাই মিরয়া মানুষগুিলর রাস্তায় মারা পড়ােক ডাক্তাির পিরভাষায় িডহাইেডৰ্শেন বা হৃদেরােগ মৃতুয্ বলা হেব না িক 
বলা হেব রাষ্টৰ্ীয় হতয্া, েসটাই বড় পৰ্শ্ন।  

অথচ, কেরানা ভাইরাস েয তার মরণকামড় বসােত চেলেছ তার পূণর্ ইিঙ্গত িছল। ভারেত পৰ্থম কেরানা েকস হয় ৩০ 
জানুয়াির। ততিদেন কেরানা চীেন মহামাির। ইউেরােপ তার ভৰ্ূকুিট দৃশয্মান। িকন্তু েদেশর শাসকবগর্ তখন গভীরতর কােজ 
বয্স্ত। কীভােব িদিল্ল িনবর্াচেন সাম্পৰ্দািয়ক িবেষর িবস্তার ঘটােনা যায়, কীভােব িনবর্াচেন পরাজেয়র পর দাঙ্গা লাগােনা যায়, 
কীভােব মািকর্ন অিধপিত েডানাল্ড টৰ্াম্পেক সাদর অভয্থর্না কের ৩০০ েকািট ডলােরর মারণাস্তৰ্ েকনার চুিক্ত করা যায়, 
(ইিন্ডয়া টুেড, ২৫.০২.২০) কীভােব শািহনবােগর অবাধয্ দুিবর্নীত পৰ্িতবাদীেদর ঠান্ডা করা যায় এবং কীভােব মধয্পৰ্েদেশ 
েঘাড়া েকনােবচা কের িনবর্ািচত সরকারেক উেল্ট েদওয়া যায়, ইতয্ািদ 'অিত জরুির' কাজ তখন তােদর হােত িছল। কেরানা 
ভাইরাস হানা িদেল লক্ষ লক্ষ পিরযায়ী শৰ্িমকেদর কী অবস্থা হেব, িবদয্মান অকমর্ণয্ সব্াস্থয্বয্বস্থায় গিরব-গুেবর্ার িচিকত্সা 
কীভােব হেব তা িনেয় শাসককুল আেদৗ ভািবত িছল না। এমনিক হু পযর্ন্ত জািনেয়েছ তারা জানুয়ািরর েশষভােগ অয্ালামর্ 
েবল বাজােলও তােত অেনেকই কণর্পাত কেরিন। (কাউন্টারকােরন্টস, ২৮.০৪.২০) মােচর্র ১৩ তািরেখ হু অিতমাির েঘাষণা 
করেলও শাসকবগর্ তখন মধয্পৰ্েদশ তাস েখলায় মত্ত। এমনিক িবেদশাগত মূলত সম্পিত্তবান েশৰ্িণর সন্তানেদর েকায়ারািন্টেন 
পাঠােনার েক্ষেতৰ্ও তারা েচাখ বুেজ িছল। লকডাউন েঘাষণার আেগ জরুির েটৰ্েনর বেন্দাবস্ত কের পিরযায়ী শৰ্িমকেদর দৰ্ুত 
ঘের পাঠােনা, জনসংখয্ার এক-চতুথর্াংশ গিরেবর েথেকও গিরব জনসাধারেণর জনয্ পযর্াপ্ত খাদয্-িচিকত্সার আগাম বয্বস্থা 
করা, লকডাউন হেল মািলকেশৰ্িণেক শৰ্িমক-কমর্চারীর বরাদ্দ েবতন/মজুির িদেত বাধয্ করা, কেরানা েমাকািবলায় হাসপাতাল 
ও সব্াস্থয্বয্বস্থােক েঢেল সাজােনা, যেথাপযুক্ত েটস্ট-িকট, মাস্ক, িপিপই, সয্ািনটাইজােরর জনয্ আগাম পৰ্স্তুিত গৰ্হণ, ইতয্ািদ 
িছল তখনকার অিত পৰ্েয়াজনীয় চািহদা। অথচ, 'ভগবান িনদৰ্া না েগেলও' বয্স্ত িছেলন অনয্ানয্ কােজ। ফেল চার ঘণ্টার 
'পৰ্স্তুিতেত' লকডাউন জাির হেল একমাতৰ্ বড়েলাক, সম্পিত্তবান েশৰ্িণই েয তােদর গিচ্ছত সম্পদ, বয্াঙ্ক-বয্ােলন্স বয্বহার কের 
িনেজেদর পৰ্েয়াজন িমিটেয় িনেত পারেব তােত আর আশ্চেযর্র কী আেছ? 

েয েকানও পৰ্াকৃিতক িবপযর্য়, েযমন খরা, বনয্া, ঘূিণর্ঝড়, ভূিমকম্প, মহামাির, ইতয্ািদেত সবেচেয় আকৰ্ান্ত ও ক্ষিতগৰ্স্ত হয় 
সমােজর নীচুতলার গিরব শৰ্মজীবী মানুষ। েশৰ্িণ-িবভক্ত সমােজর এটাই িনয়ম। কাঁচা ঘর ভােঙ গিরব মানুেষর। ফসল নষ্ট 
হয় তােদর। দুিভর্েক্ষ আকৰ্ান্ত হয় তারাই। সবার আেগ তারাই মারা যায়। জনসব্াস্থয্ বয্বস্থা এতটাই অপৰ্তুল এবং 



সব্াস্থয্-বয্বসােয় েযভােব েবসরকাির পুঁিজর রমরমা, তার ফেল পৰ্াকৃিতক িবপযর্েয় সবেচেয় িবপেদ পেড় েদেশর নীচুতলার 
অিধকাংশ মানুষ। ২০১৭-১৮ সােল গৰ্ামীণ ভারেতর ৮৫ শতাংশ এবং শহুের ভারেতর ৮১ শতাংশ মানুেষর েকানও সব্াস্থয্িবমা 
িছল না। (লাইভিমন্ট, ৩০.০৩.২০) গৰ্ামীণ ভারেত পৰ্েয়াজনীয় পৰ্াথিমক সব্াস্থয্ েকন্দৰ্ ৩০ শতাংশ কম আেছ। সব্াস্থয্েকন্দৰ্গুিলর 
৬০ শতাংশ চেল মাতৰ্ ১ জন ডাক্তাের। ৫ শতাংশ সব্াস্থয্েকেন্দৰ্ েকানও ডাক্তার-ই েনই। (লাইভিমন্ট, ০৩.০৪.২০) সরকাির 
হাসপাতাল-শযয্ার সংখয্াও তৈথবচ। পৰ্িত ১০০০ জেন শযয্াসংখয্া মাতৰ্ ০.৭। অথচ জাপােন তা ১৩.৪, দিক্ষণ েকািরয়ােত 
১০.৩, জামর্ািনেত ৮.২, চীেন ৩.৮, এমনিক ইরােনও ১.৭। (িবজেনস স্টয্ান্ডাডর্, ১৫.০৩.২০) সারা ভারেত যত হাসপাতাল 
েবড আেছ তার মাতৰ্ ৫-৮ শতাংশ আইিসইউ। (ইিন্ডয়ান কালচারাল েফারাম, ২৭.০৩.২০) ভারেত পৰ্িত হাজার জেন ডাক্তার 
আেছ ০.৮ জন; জামর্ািনেত ৪.২, ইতািল ও েস্পেন ৪.১, ফৰ্ােন্স ৩.২, আেমিরকােত ২.৬, চীেন ১.৮, ইরােন ১.১। (িবজেনস 
স্টয্ান্ডাডর্, ১৫.০৩.২০) ২০১৮ সােল ভারেত জনসব্ােস্থয্ মাথািপছু বাত্সিরক খরচ িছল ১১১২ টাকা, অথর্াত্ িদেন মাতৰ্ ৩ টাকা 
৪ পয়সা। (ফাস্টর্েপাস্ট, ২১.০৬.১৮) সরকােরর কী িনমর্ম রিসকতা! কেরানা েকন, িটিব েথেক শুরু কের কয্ানসার, হৃদযেন্তৰ্র 
েগালেযাগ, িকডিন িবকল হওয়া, ময্ােলিরয়া, টাইফেয়ড, েডঙু্গ, ইতয্ািদ নানা েরােগ গিরব শৰ্মজীবী মানুেষর কােছ সুিচিকত্সা 
অেনক দূেরর বস্তু। সুতরাং অিতমািরর ফেল কারা সবার আেগ িবপন্ন হেব, কারা কীটাণুকীেটর মেতা হয় মারা যােব, অথবা 
সবর্সব্ান্ত হেব তা েতা অতয্ন্ত স্পষ্ট। 

ঘরমুেখা পিরযায়ী শৰ্িমকেদর পৰ্িত পুঁিজপিত-সম্পিত্তবান েশৰ্িণসব্ােথর্ পিরচািলত সরকারগুেলার ভূিমকাও মমর্ািন্তক। পুিলেশর 
ডান্ডা-মারেধার েতা আেছই। উত্তরপৰ্েদেশর েবিরিলেত পিরযায়ী শৰ্িমকেদর উপর জীবাণুনাশক রাসায়িনক েস্পৰ্ করার দৃশয্ও 
েদখা েগেছ। েযন তারা গরু-েভড়া-ছাগেলর মেতা মনুেষয্তর জীব! আগৰ্ােত েদখা েগেছ েকায়ারািন্টেন থাকা শৰ্িমকেদর পৰ্িত 
দূর েথেক খাবার-জল ছঁুেড় েদওয়ার দৃশয্। ২৭ মাচর্ েথেক করা এক সমীক্ষােত 'স্টৰ্য্ােন্ডড ওয়াকর্াসর্ অয্াকশন েনটওয়াকর্' 
জািনেয়েছ িবিভন্ন িশিবের বা স্থােন আটেক পড়া ৫০ শতাংশ শৰ্িমেকর কােছ মাতৰ্ ১ িদেনর েরশন অবিশষ্ট আেছ। ৯৬ 
শতাংশ জািনেয়েছ তারা সরকার েথেক েকানও েরশন পায়িন। ৭৪ শতাংশ বেলেছ একুশ িদেনর লকডাউেন চালােনার মেতা 
পৰ্াপ্ত মজুিরর অেধর্ক অবিশষ্ট আেছ। ৮৯ শতাংশ জািনেয়েছ তােদর িনেয়াগকতর্ারা লকডাউন সমেয়র জনয্ েকানও মজুির 
েদয়িন। (কাউন্টারকােরন্টস, ১৫.০৪.২০) সুিপৰ্ম েকাটর্ও আটেক থাকা শৰ্িমকেদর পৰ্িত দািয়তব্ পালেনর িনেদর্শ িদেত 
অসব্ীকার কেরেছ। তারা বেলেছ খাবার যখন েদওয়া হেচ্ছ, হােত টাকা েদওয়া িনষ্পৰ্েয়াজন! জানা েগেছ পিশ্চমবেঙ্গর 
চটকলগুিলর পৰ্ায় েকাথাও েবতন হয়িন। পুঁিজপিতেদর অনয্তম পৰ্ধান সংবাদপতৰ্ জািনেয়েছ ৭০-৮০ শতাংশ িশেল্প ১০ 
েথেক ১২ েকািট শৰ্িমেকর মজুির েদওয়া হয়িন। (ইকনিমক টাইমস, ২৮.০৪.২০) সব্য়ং েকন্দৰ্ীয় সরকার েদড় বছেরর জনয্ 
িডএ িফৰ্জ কের িদেয়েছ। েকরালা সরকার আগামী পাঁচ মােস কমর্চারীেদর ছয় িদেনর েবতন েকেট েনেব জািনেয়েছ। (দয্ 
িহনু্দ, ২২.০৪.২০) েখাদ শৰ্মিবষয়ক সংসদীয় কিমিট সম্পৰ্িত জািনেয় িদেয়েছ মািলকপক্ষ লকডাউন পযর্ােয় কমর্ীেদর েবতন 
িদেত বাধয্ নয়। (দয্ িহনু্দ, ২৩.০৪.২০) নামকরা পৰ্িতষ্ঠান িসএমআই তথয্-পিরসংখয্ান হািজর কের জািনেয়েছ এিপৰ্ল মােসর 
েশষ সপ্তাহ পযর্ন্ত েদেশ ১৪ েকািট শৰ্িমেকর কাজ চেল েগেছ। (আনন্দবাজার পিতৰ্কা ২৪.০৪.২০) ইিতমেধয্ গুজরাট, িহমাচল 
পৰ্েদশ, পাঞ্জাব, রাজস্থােন একই মজুিরর হাের (অথর্াত্ ওভারটাইেমর ডবল েরট নয়) ৮ ঘণ্টা কােজর িদেনর পিরবেতর্ ১২ 
ঘণ্টার কােজর িদন চালু করার বু্লিপৰ্ন্ট রিচত হেয় েগেছ। (দয্ ওয়য্ার, ২৭.০৪.২০) বলা বাহুলয্, মািলকেশৰ্িণ অেনকিদন ধেরই 
যা চাইিছল লকডাউেনর সুিবধা িনেয় তােকই কাযর্কর করা হেচ্ছ। সুতরাং কেরানার মেতা অিতমাির েয পৰ্কৃতপেক্ষ গিরব 
শৰ্মজীবী মানুেষর উপর িহংসৰ্ হানাদাির চালাবার এক জবরদস্ত হািতয়ার তা িনঃসেন্দেহ বলা যায়। 

েকন্দৰ্ীয় সরকার গিরব শৰ্মজীবী মানুেষর জেনয্ ১.৭০ লাখ েকািট টাকার দান-খয়রািতর বয্বস্থা কেরেছ। িকন্তু তা আেদৗ 
যেথষ্ট িক না, তা পুরেনা পৰ্কল্পগুেলােক নতুন নােম চালােনা হেচ্ছ িক না েসই সব অিভেযাগ িনেয় সংবাদমাধয্েম েলখােলিখ 
হেচ্ছ। এখােন তার পুনরাবৃিত্ত িনষ্পৰ্েয়াজন। (েযমন িতন মাস ধের গিরেবর হােত ৫০০ টাকা কের েদওয়ার পৰ্িতশৰ্ুিত। এর 
অথর্ হল পৰ্িত পিরবার িপছু িদেন ১৬.৬৬ টাকা; অথবা মাথািপছু িদেন ৪ টাকারও কম। (দয্ ওয়য্ার, ০২.০৪.২০) এই হল 



সরকাির বদানয্তা!) আসেল পবর্তপৰ্মাণ দুনর্ীিত, আমলাতািন্তৰ্ক দীঘর্সূিতৰ্তা, েমাড়ল-দাদা-েনতার মুরুিবব্য়ানার গিণ্ড েপিরেয় 
তৰ্াণ বা খয়রািত গিরেবর হােত েয পৰ্কৃত অেথর্ েপঁৗছােব না তা েয েকউ েচাখ বুেজ বেল েদেব। বাস্তবত েদখা যােচ্ছ বহু 
স্থােন েরশন ও খাদয্ বণ্টেনর দািবেত কু্ষধাতর্ মানুেষর েক্ষােভর পৰ্কাশ। সরকাির ভাঁড়াের েয চালগম মজুত আেছ তা নূয্নতম 
পিরমােণর িতনগুেণর েবিশ। (িবজেনস স্টয্ান্ডাডর্, ২১.০৪.২০) অথচ গিরব শৰ্মজীবীর কােছ তার েপঁৗছােনার উপযুক্ত বয্বস্থা 
েনই। অবশয্ বয্বস্থা েকানও কােলই িছল না। ২০১৭ সােল সরকাির সমীক্ষা (নয্াশনাল েহলথ সােভর্) জানায় েয, েদেশর ১৯ 
েকািটর েবিশ মানুষ অপুিষ্টেত েভােগ। পৰ্িতিদন নূয্নতম পেক্ষ ৭০০০ জন িখেদর জব্ালায় পৰ্াণ হারায়, পৰ্িত বছের ২৫ লাখ। 
আরও জানা যায়, কু্ষধা ও অপুিষ্টর কারেণ পৰ্িত বছর ৩ লাখ িশশু মারা যায়, পৰ্িতিদন ৪৫০০। (কাউন্টারিভউ, ২৪.০৪.২০) 
যারা অপুিষ্টেত েভােগ তারা সবেচেয় দৰ্ুত সংকৰ্ািমত হয় এ কথা েক না জােন! ফেল কেরানার গৰ্ােস পড়ার সম্ভাবনা 
সবেচেয় েবিশ কােদর তা অনুমান করা কিঠন নয়। তাত্পযর্পূণর্ হল, িবশব্ খাদয্ সংস্থার মেত এই েদেশ পৰ্িত বছের উপযুক্ত 
রক্ষণােবক্ষেণর অভােব ৪০ শতাংশ খাদয্ নষ্ট হয় বা পেচ যায়। (পূেবর্াক্ত) েদেশর পৰ্ায় অেধর্ক গিরব শৰ্মজীবী মানুেষর এই 
অবস্থা! সুতরাং পিরযায়ী শৰ্িমকেদর আশৰ্য় িশিবরগুিলর অবস্থা কতটা েশাচনীয় তা অনুমান করা খুব কিঠন নয়। হিরয়ানা 
সরকার েতা পিরযায়ী শৰ্িমকেদর আশৰ্য়স্থল িহেসেব একটা আস্ত েজলখানা বানােত চেলেছ! (জািস্টসিনউজ, ১০.০৪.২০) 
ইিন্ডয়ান এক্সেপৰ্েসর একিট েছাট্ট খবর েথেক জানা যােচ্ছ-- 

''(ঘের) পাখা চলেছ না, িবকল্প িবদুয্েতর েকানও বয্বস্থা েনই; টয়েলটগুিল জীবাণুমুক্ত করা হয় না বলেলই চেল; েবিশর ভাগ 
পিরযায়ী শৰ্িমক চেল েযেত চায় েকননা তােদর পিরবার বাঁচেব না; িনরাপত্তারক্ষীরা রূঢ় বয্বহার কের; খাবার অতয্ন্ত িনম্নমােনর; 
হাত েধায়া ও সয্ািনটাইজােরর েকানও বয্বস্থা েনই; টয়েলেট দুগর্ন্ধ; টয়েলেট জল সরবরাহ থােক েমােট সকাল ৭টা েথেক ১১টা; 
স্নােনর জনয্ একটা মাতৰ্ সাবান ও কাপড় কাচার েকানও সাবান েনই; মশার পৰ্াদুভর্াব।'' (২৮.০৪.২০) 

অবশয্ 'মনুেষয্তর' জীবেদর জনয্ এর েথেক আর েবিশ িক বরাদ্দ থাকেব? এমনিক লকডাউন েঘাষণার এক মাস পেরও 
সরকার পিরযায়ী শৰ্িমকেদর ঘের েফরােনার িবেশষ েকানও কাযর্করী বয্বস্থা েনয়িন। অথচ, তীথর্যাতৰ্ায় িগেয় আটেক থাকা 
েলাকজনেক িফিরেয় আনার জনয্ বাতানুকূল বােসর বেন্দাবস্ত হেয়েছ। রাজস্থােনর েকাটায় উচ্চিশক্ষার জনয্ পৰ্িশক্ষণরত 
সম্পিত্তবান ঘেরর সন্তানেদর পৰ্তয্াবতর্েনর জনয্ সরকার এখন তত্পর। েক েকান েশৰ্িণর, তা েদখেত হেব েতা!   

িকন্তু কেরানার মেতা অিতমাির ভারেত ছড়াল কীভােব? চীেনর উহান পৰ্েদেশ তার উত্পিত্ত। কীভােব তার উদ্ভব ঘটল তা 
অবশয্ই গুরুতব্পূণর্ এক আেলাচনা যা আমরা এই রচনার তৃতীয় অংেশ করব। িকন্তু তা িবশব্বয্াপী এবং িবেশষত ভারেত 
ছড়াল কীভােব তা অবশয্ই এক পৰ্াসিঙ্গক পৰ্শ্ন। অতীেত উপিনেবশকারীরা, তােদর ৈসিনকরা, বিণকরা, এক েদশ েথেক অনয্ 
েদেশ পিরযায়ী মানুষ েপ্লগ, স্মল পক্স, পীতজব্র, কেলরা, েসায়াইন ফু্ল, িসিফিলস বহন কের িনেয় েগেছ। সামৰ্াজয্বাদী 
িবশব্ায়েনর যুেগ এক েদশ েথেক অনয্ েদেশ বয্বসায়ী, সম্পিত্তবান, আন্তজর্ািতক ভৰ্মণকারী, িবেদেশ চাকুিররত ও িশক্ষারত 
পিরযায়ীরা িনরন্তর আসা-যাওয়া কের এবং ভাইরাস-বয্ােক্টিরয়া-জীবাণু পিরবহণ কের। অথর্াত্, িবশব্ায়েনর যুেগ পুঁিজবােদর 
অেমাঘ অবদান হল মহামাির ও অিতমাির। ভারেতর েক্ষেতৰ্ও তাই ঘেটেছ। েকেন্দৰ্র কয্ািবেনট সিচব জািনেয়েছন, ১৮ 
জানুয়াির েথেক ২৩ মাচর্ পযর্ন্ত ভারেত পৰ্ায় ১৫ লক্ষ েলাক িবেদশ েথেক িবমােন কের এেদেশ এেসেছ। (ইকনিমক টাইমস, 
২৭.০৩.২০) এই িবপুল জনতা – যার মেধয্ িবেদশী পযর্টকরাও আেছ – তারা অবােধ ঘুেরেছ, টয্ািক্স েচেপেছ, েরেস্তাঁরায় 
েখেয়েছ, শিপং মেল েকনাকাটা কেরেছ, মািল্টেপ্লেক্স িসেনমা েদেখেছ – ফেল এখানকার মানুষ, িবেশষত যারা পিরেষবা কমর্ী, 
তারা খুব সহেজই সংকৰ্ামক ভাইরােসর সংস্পেশর্ এেসেছ। আশ্চযর্জনক নয় েয, সরকার বাহাদুর েয তত্পরতার সেঙ্গ 
'েনাংরা' পিরযায়ী শৰ্িমকেদর গােয় জীবাণুনাশক রাসায়িনক েস্পৰ্ কের তােদর 'পিরশুদ্ধ' করেত েচেয়েছ (েযন বা গিরব, 
শৰ্মজীবীরাই যাবতীয় েরােগর ধারক-বাহক), েসই তত্পরতার ভগ্নাংশও তারা িবেদশাগত সম্পিত্তবান বা তােদর ঘেরর 
সন্তানেদর জনয্ েদখায়িন। শুধু তাই নয়, েনতা-মন্তৰ্ীরা পুঁিজবাদী সমােজর কুকীিতর্ আড়াল কের অিতমািরর দায় চাপােচ্ছ 
একিট িবেশষ সম্পৰ্দােয়র ঘােড়। িকংবা টৰ্ােম্পর মেতা চীেনর িদেক অঙু্গিলিনেদর্শ কের পুঁিজবাদী বয্বস্থােক ঢাকেত চাইেছ। 



তেব েস পৰ্সেঙ্গ আেলাচনা করব িদব্তীয় অংেশ। 

েমাদ্দা কথাটা হল, েকন্দৰ্ীয় ও রাজয্ সরকারগুেলার েনতা-মন্তৰ্ীরা তােদর নানা কাযর্কলােপ েযভােব পুঁিজপিতেশৰ্িণর সব্াথর্ বহন 
কের চেল, কেরানা অিতমািরর সময়ও তারা েসই েশৰ্িণসব্াথর্েকই অনুসরণ করেছ। ফেল পিরযায়ী শৰ্িমক সহ সমগৰ্ গিরব 
শৰ্মজীবী মানুেষর উপর কেরানা ভাইরােসর আকৰ্মণ পৰ্কারান্তের হেয় দাঁিড়েয়েছ পুঁিজপিতেশৰ্িণর হামলা। অবশয্, েশৰ্িণিবভক্ত 
সমােজ এর েথেক িভন্নতর িকছু হওয়া সম্ভব নয়।    

 

 

 


