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পাওয়ার

েদৗেড়

কেরানাভাইরােসর ভ্যাকিসন পাওয়ার সময় যত ঘিনেয় আসেছ, এ িনেয় েদেশ
েদেশ উৎসাহ ও আগ্রহও বাড়েছ। সব েদেশর সরকার ও িবজ্ঞানীরা এ িনেয়
িদন-রাত জল্পনাকল্পনা করেছন। বাংলােদশও এর বাইের নয়। কার্যকর
ভ্যাকিসন কত দ্রুত েদেশ আনা যায়, তা িনেয় সরকার িবিভন্ন েদেশর
সঙ্েগ েযাগােযাগ রক্ষা করেছ। একইভােব েবসরকাির পর্যােয়ও চলেছ
প্রিতেযািগতা। েদেশর কেয়কিট েবসরকাির ওষুধ কম্পািন এরই মধ্েয এ
প্রিতেযািগতায়
েনেমেছ।
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পর্যেবক্ষণ করেছন সার্িবক পিরস্িথিত। কেরানাভাইরােসর গিত-প্রকৃিত
পিরবর্তেনর সঙ্েগ ভ্যাকিসেনর কার্যকািরতাজিনত কী ধরেনর প্রভাব
পড়েব, তা িনেয় কাজ করেছন অেনেক।

নাম প্রকােশ অিনচ্ছুক একিট ওষুধ কম্পািনর সূত্র জানায়, তারা
আেমিরকা ও ভারেতর একিট ভ্যাকিসন েপেত অেনক দূর অগ্রসর হেয়েছ।
অল্প সমেয়র মধ্েযই তারা আনুষ্ঠািনক প্রক্িরয়ায় যােব। আেরকিট
কম্পািনর সূত্র জানায়, তারাও অক্সেফার্ড ও চীেনর ভ্যাকিসন েপেত
অেনক দূর এিগেয়েছ। আর এরই মধ্েয েবক্িসমেকা ফার্মা ভারেতর িসরাম
ইনস্িটিটউেটর সঙ্েগ তােদর চুক্িতর িবষয়িট জািনেয়েছ। অন্য আেরকিট
কম্পািন রািশয়ার সঙ্েগ েযাগােযাগ অব্যাহত েরেখেছ।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালেয়র একািধক সূত্র জানায়, কেরানার ভ্যাকিসন
েপেত গত রিববারও রািশয়া ও ভারেতর সঙ্েগ েযাগােযাগ করা হেয়েছ। এ
িনেয় যেথষ্ট অগ্রগিত হেয়েছ বেলও জানায় সূত্রিট। আর চলিত সপ্তােহর
েশষ নাগাদ আইিসিডিডআরিবেত এেস েপৗঁছােনার কথা রেয়েছ চীেনর
িসেনাভ্যাক ভ্যাকিসেনর নমুনা। এরপর শুরু হেব সাতিট হাসপাতােল
িচিকৎসাকর্মীেদর ওপর ট্রায়ােলর কাজ।

স্বাস্থ্য অিধদপ্তেরর পিরচালক (িটকাদান কর্মসূিচ) ডা. সামসুল হক
কােলর কণ্ঠেক বেলন, ‘আিম যতদূর জািন, বাংলােদশ ভােলাভােবই িটকা
সংগ্রেহ সক্িরয় রেয়েছ। আশা করিছ আমরা িপিছেয় থাকব না।
আন্তর্জািতক একািধক সংস্থাও আমােদর সহায়তার জন্য প্রস্তুত
রেয়েছ।’
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েচয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সমীর কুমার সাহা কােলর কণ্ঠেক বেলন,
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আমােদরেক িবশ্বদরবাের নতুন কের িচিনেয়েছ। যত েদশ যত িজেনাম
িসেকােয়ন্িসং করেছ, আমরাও েসই কাতাের শািমল হেয়িছ। এখন অন্য
েদেশর িবজ্ঞানীরাও আমােদর িদেক তািকেয়, আমরাও তােদরটা েদখিছ।
েকাথায় কী ধরেনর পিরবর্তন হচ্েছ, েসটার কী প্রভাব—এসব িনেয় কাজ
চলেছ।’

এই িবজ্ঞানী আেরা বেলন, ‘ভ্যাকিসনগুেলা যখন ওেপন হেয় যােব, এটা
খুব সহেজ ধরা যােব েকানিটর েচেয় েকানিট েবিশ কার্যকর।
েযমন—েকােনা ভ্যাকিসেনর েভতের েদওয়া হচ্েছ মৃত ভাইরাস, আবার
েকােনািটর েভতের থাকেছ সক্িরয় ভাইরােসর অংশ, েকােনািটর েভতর
ভাইরাসসদৃশ অন্য উপাদান; যা কােরা শরীের েগেল অ্যান্িটবিড তা
প্রিতেরােধ সক্িরয় হেব।’

