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কঙ্রানা–শ্চত্র েুখ্যেন্ত্রী: এত
তাড়া ৈাংলার

ৈিনাে করঙ্ত!

মরড মজান ৩ ভাে

আসঙ্ে চতুে্থ 
িফা লকডাউন

৩

  æ	 মরড মজানঙ্ক শ্তন ভাে। মরড মজান ‘ এ’ –মত সৈ ৈন্ধ, মরড মজান ‘ শ্ৈ’ –মত 
সাোশ্জক দূরত্ব মেঙ্ন সাোন্য োড়। মরড মজান ‘ শ্স’ –মত কঙ্টেনঙ্েটে 
মজাঙ্নর ৈাইঙ্র প্ায় সৈ শ্কেঙু্ত োড়।

æ	 জুঙ্য়লাশ্র, ইঙ্লকরেশ্নক্স, ইঙ্লশ্্রিক ও খাৈাঙ্রর মিাকান ( মৈলা ১২টা মেঙ্ক 
সঙ্ন্ধ ৬টা) , রঙ্ের মিাকান, মোৈাইল শ্রচাঙ্জ্থর মিাকান মখালা।

æ	 ৈন্দঙ্রর কাজ শুরু।	আেিাশ্ন, রপ্াশ্ন চালু।

æ	 শ্ফল্ম এৈং মটশ্লশ্ভশন ইউশ্নঙ্ট এশ্ডটং, ডাশ্ৈং এৈং শ্েশ্ক্সংঙ্য়র কাজ শুরু।

æ	 শ্রিন মজাঙ্ন মজলার েঙ্ধ্য ৈাস, ট্যাশ্ক্স চলঙ্ৈ।

æ তাঁঙ্তর হাট, খাশ্ি ৈাজার, শ্ৈবে ৈাংলা হাট মখালা হল।

æ	 ১০০ শ্িঙ্নর কাঙ্জ ঘঙ্র মফরা শ্রশ্েকঙ্ির সুঙ্�াে।

ন তু ন  শ্ন মি্থ শ্শ কা

নৈাঙ্নে েুখ্যেন্ত্রী। েগেলৈার। েশ্ৈ: আজকাল

 শ্ৈজন মসতু
শ্তন শ্িন ৈন্ধ
 স্াস্্য পর্রীক্ার জন্য ১৫ 
মে মেঙ্ক ১৭ মে প�্থন্ত ৈন্ধ 
োকঙ্ৈ শ্ৈজন মসতু। মসতু 
ৈন্ধ োকার জন্য কসৈা ও 
ৈাশ্লেঞ্জোে্রী োশ্ড় চলাচঙ্লর 
পে ৈিল হঙ্য়ঙ্ে। সম্প্রশ্ত 
মকএেশ্ডএ ও পুশ্লশ শ্ৈভাঙ্ের 
এক বৈঠঙ্ক মসতুর স্াস্্য 
পর্রীক্ার শ্ৈষয়ট উঙ্ঠ আঙ্স। 
পঙ্র পশ্রিশ্থঙ্নর পর রোশ্ফক 
পুশ্লঙ্শর পক্ মেঙ্ক শ্সদ্ান্ত 
মনওয়া হঙ্য়ঙ্ে, েশ্ড়য়াহাট ও 
কাশ্লকাপুর শ্িঙ্য় োশ্ড় ঘুঙ্র 
�াতায়াত করঙ্ৈ।  

 স্াস্্য সশ্চৈ
 রাঙ্জ্যর নতুন স্াস্্য সশ্চৈ 
হঙ্লন নারায়ণস্রূপ শ্নেে। 
শ্তশ্ন শ্ৈঙ্ৈক কুোঙ্রর জায়োয় 
এঙ্লন। নারায়ণস্রূপ শ্নেে 
পশ্রৈহণ িপ্ঙ্রর সশ্চৈ শ্েঙ্লন। 
শ্ৈঙ্ৈক কুোর হঙ্লন পশ্রঙ্ৈশ 
িপ্ঙ্রর প্ধান সশ্চৈ। এই 
িপ্ঙ্রর প্ধান সশ্চৈ শ্েঙ্লন 
প্ভাতকুোর শ্েশ্র। শ্তশ্ন 
পশ্রৈহণ িপ্ঙ্রর প্ধান সশ্চঙ্ৈর 
পাশাপাশ্শ ডশ্লিউআরআই অ্যান্ড 
শ্ড এৈং এশ্ডএসআই প্কঙ্পের 
মপ্াঙ্জক্ট শ্ডঙ্রক্টঙ্রর িাশ্য়ত্ব 
সােলাঙ্ৈন।  

 ৈাশ্ড় শ্ফরঙ্লন
শ্িশ্লির এইম্ স হাসপাতাল 
মেঙ্ক সুস্ হঙ্য় ৈাশ্ড় শ্ফরঙ্লন 
প্াক্তন প্ধানেন্ত্রী েনঙ্োহন 
শ্সং। কঙ্রানা সংক্েঙ্ণর এই 
আৈঙ্হ তঁার হাসপাতাঙ্ল ভশ্ত্থ 
হওয়া শ্নঙ্য় উঙ্বেে েশ্ড়ঙ্য়শ্েল 
সারা মিঙ্শ। জানা মেঙ্ে, নতুন 
একট ওষুধ মখঙ্ত শুরু করার 
পর পাবে্থপ্শ্তশ্ক্য়া শ্হঙ্সঙ্ৈ 
শ্তশ্ন একটু অসুস্ হঙ্য় পঙ্ড়ন। 
জ্বর আঙ্স। তাই সাৈধানতা 
শ্হঙ্সঙ্ৈই, প�্থঙ্ৈক্ঙ্ণ রাখার 
জন্য তঁাঙ্ক সঙ্গে সঙ্গে এইম্ স–এ 
ভশ্ত্থ করা হয়।

 শ্হঙ্সৈ হঙ্ৈ
শ্পএে মকয়ার তহশ্ৈঙ্লর টাকা 
মকৈল কঙ্রানা–আক্ান্তঙ্ির 
সাহাঙ্�্যই খরচ করঙ্ত হঙ্ৈ। 
ক্রীভাঙ্ৈ টাকা খরচ হল, 
তার শ্নরঙ্পক্ অশ্ডট করাঙ্ত 
হঙ্ৈ শ্সএশ্জ–মক শ্িঙ্য়। িাশ্ৈ 
তুলঙ্লন কংঙ্রিঙ্সর েুখপাত্র, 
আইনজ্ঞ অশ্ভঙ্ষক েনু শ্সংশ্ভ। 
কঙ্রানা সংক্েঙ্ণর কারঙ্ণ 
ক্শ্তরিস্তঙ্ির জন্য মকন শ্পএে 
মকয়াঙ্রর টাকা খরচ হঙ্ছে না, 
মসই প্শ্ন অঙ্নক শ্িন ধঙ্রই 
তুলঙ্ে মিঙ্শর োনুষ, শ্ৈঙ্রাধ্রী 
িলগুশ্ল।

ি্রীপঙ্কর নন্দ্রী

বিধানসভা বনি্াচন এখনও দেবি আছে। আগামী িেি দম মাছস হছি। তাি আছগ 
িাংলাছে িেনাম েিাি এত তাড়াহুছড়া দেন?  এখন দেছে দেন ষড়যন্ত্র শুরু 
েছিছে বিছেবি?  বমছেযে েো িলা হছছে, কুৎসা েিা হছছে। িাংলাছে ভালিাসছত 
না িাছিন, িেনাম েিছিন না।

মঙ্গলিাি নিান্ন সভাঘছি দেলাশাসে ও িুবলশ সুিািছেি সছঙ্গ েছিানা িবিবথিবত 
বনছে বিস্াবিত আছলাচনা েিাি িি সাংিাবেেছেি এ েো িছলন মুখযেমন্ত্রী মমতা 
িযোনাবে্। বতবন িছলন, ‘ যবে আিনাছেি বিছিে োছে, তাহছল এেবেন িুঝছিন 
আিনািা ভুল েছিছেন। এই দুঃসমছে যাঁিা মানুছষি িাছশ োছেন না, তাঁছেি 
িােনীবত েিাি অবধোি আছে বে? ’  বিছেবি দনতাছেি উছদেছশ মমতা িছলন, 
‘ আমিা চাই িাইছি দেছে যাঁিা আসছেন, তাঁিা ভাল োকুন। এঁছেি বনছে শুধুই 
িােনীবত েিা হছছে। মানুষছে িাোছি িণযে বহছসছি দিচছিন না। দোবভড বনছে 
বহন্ু–মুসলমান েিছেন। আিনাছেি লজ্া েছি না?  আমিা দতা সেলছে সম্ান 
বেই। িুবধি যাঁছেি দনই, তাঁিা েিছিন বনি্াচন?  আছগ মানবিে দহান। মানুছষি মছতা 
মানুষ দহান। এই সমছে মানুছষি োছে আমিা খািাি দিৌঁছে বেবছে। বচবেৎসাি 
িযেিথিা েিবে। িুবলশ িক্তোন েিছে। আছগ দডবঙ্গ, মযোছলবিোে েত দলাে মািা 
দযছতন। বিছিাধী েছল োোি সমে আমিা মৃতুযে বনছে িােনীবত েবিবন। োঙ্গাি 
সমে এেমাত্র আবম েলোতাি িাস্াে িাস্াে ঘুছিবে। দসই সমে মাোি দেবিোি 
সছঙ্গ আমাি দেখাও হছেবেল।’ 

মমতা িছলন, ‘ বিছেবি দনতািা দোনও োে েিছেন না। িােযেছে সাহাযযে 
েিছেন না। িড় িড় ভাষণ বেছছেন। আিনািা িাস্াে দনছম ঝাড়ু বেন। বচবেৎসেছেি 
িাছশ োঁড়ান। তাঁছেি সাহাযযে েরুন। শুধু িুবলছশি দলােছে আক্রমণ েিছিন?  
িাছেযে বেন্তু আইন আছে। আইন আইছনি মছতা োে েিছে। এই সমে িােনীবত 
েিছত ইছছে েছি?  লেডাউন দভছে যািা োঙ্গা েিছে তাছেি েছ�াি শাবস্ 
দেওো হছি। আইন দেউ বনছেি হাছত তুছল দনছিন না। বিছেবি দনতািা বমছেযে 
েুইে েিছেন। বিছেবি–ি বসবনেি দনতািা এই সমে দেন এ সি েিছেন?  এো 
আবম প্রধানমন্ত্রীছেও দসামিাি িছলবে। মানুষ এি বিচাি েিছিন। যতই আক্রমণ 
েরুন িুবলশ বেন্তু িাবলছে যােবন। আমিা সি বহছসি দনি। মানুষছে উছতেবেত 
েিছিন না। বভন্ন িােযে দেছে যাঁিা আসছেন, তাঁছেি দেউ দেউ েছিানা বনছে 
আসছেন, িছি োিও শিীছি েছিানা ধিা িড়ছে। আমিা তাঁছেি ভালিাসবে, 
স্াগত োনাবে। তাঁছেি বচবেৎসাি োবেত্ব বেবছে। দরেছন েছি েছিানা বনছে বিিছেন। 
মালো, মুবশ্োিাছে দতা েছিানা হছে বগছেছে।

২০ লক্ মকাটর প্যাঙ্কজ মঘাষণা

শ্রনা ভট্াচা�্থ

এিাি দিড দোছনও বেেু োড় বেছত চছলছে িােযে। তছি েছটেনছমটে 
দোছন দোনও োড় দনই। েড়া বিবধবনছষধ োেছে। সি্ত্র লেডাউন 
েছ�ািভাছিই চলছি। তাি মছধযেই শত্সাছিছষে এই োড় দেওো 
হছছে। বনেম না মানছল িুবলশ আইনমাবিে িযেিথিা দনছি।

মঙ্গলিাি মুখযেমন্ত্রী মমতা িযোনাবে্ োবনছেছেন, দিড দোনছে 
এ, বি, বস— বতনভাছগ ভাগ েছি দনওো হছি। দেলাশাসে ও 
িুবলশ সুিািছেি বিছিাছে্ি বভবতেছত ঠিে েিা হছি দোোে েী েী 
দখালা যাছি। দেলা প্রশাসনছে বতনবেছনি মছধযে বিছিাে্ বেছত িলা 
হছেছে। ঠিে হছেছে, বতন েিাে দোোনিাে খুলছি। আে, িুধিাি 
দেছেই প্রেম েিাে োড় দেওো হছি। দোোে েী েী খুলছি তা 
থিানীে প্রশাসছনি তিছি োবনছে দেওো হছি। ববিতীে েিাে োড় 
িাওো যাছি ২১ দম দেছে। সিছশছষ বমলছি তৃতীে েিাি োড়। 
এই োড় েছি দেছে িাওো যাছি তা এখনও ঠিে হেবন। িােযে 
সিোছিি বসধিান্ত, দিড দোন ‘ এ’ –দত দোনও বেেু দখালা হছি 
না। দিড দোন ‘ বি’ –দত সামানযে বেেু োড় দেওো হছি। দিড দোন 
‘ বস’ –দত বিছিচনা েছি অছনেোই োড় দেওো হছি। বরিন দোছন 

আন্তুঃছেলাে িাস, েযোবসি চালাছনাি েো ভািা হছছে।
মঙ্গলিাি িাছেযেি সি দেলাশাসে ও িুবলশ সুিািছেি সছঙ্গ 

বি�ে েিাি িি নিাছন্ন মুখযেমন্ত্রী োবনছেছেন, েীঘ্বেন লেডাউছনি 
িছল িাছেযেি অে্নীবত দভছে িছড়ছে। দেছ্রেি োে দেছে ৫২ 
হাোি দোটি োো প্রািযে। মানুছষি হাছত োে দনই। বিছশষ েছি 
অসংগঠিত দষেত্রও মুখ েুিছড় িছড়ছে। েীিন–েীবিো িষো েিছতই 
বেেু বেেু দষেছত্র োড় দেওোি বসধিান্ত দনওো হছেছে। এেবেছে 
েছিানা সংক্রমণছে দ�োছত হছি, অনযেবেছে অে্নীবতছে চাঙ্গা 
েিছত হছি। িবিেল্পনা োড়াই দে্রে লেডাউন দঘাষণা েিাি 
িছল সমসযোে িড়ছত হছেছে।’ 

বিিয্ে োোছত িবিেল্পনা েছি এছগাছত চাইছেন মুখযেমন্ত্রী। 
‘ শে্ োম্’ , ‘ বমড োম্’  এিং ‘ লং োম্’  বতনভাছগ িবিেল্পনাছে ভাগ 
েছি এছগাছত চাইছে িােযে সিোি। প্রেছম বতন মাছসি েনযে শে্ 
োম্ িবিেল্পনা েছি এছগাছনাি বসধিান্ত বনছেছেন মুখযেমন্ত্রী। বতবন 
িছলন, ‘ িাোছিি মছধযে নে এমন দোোন দখালাি বসধিান্ত আছগই 
দনওো হছেছে। এিাি েুছেলাবি, ইছলব্রিে সিঞ্াম, ইছল্রিবনছসিি 
দোোন, দমািাইল চাছে্ি দোোন খুছল দেওো হছি।’ 

মুখযেমন্ত্রী োবনছেছেন, লেডাউন েছ�ািভাছিই চলছি। তাি 

মছধযেই শত্ সাছিছষে এই োড় দেওো হছছে। বনেম না মানছল িুবলশ 
আইনমাবিে িযেিথিা দনছি। দিছস্ািাঁ োড়া অনযোনযে খািাছিি দোোন 
দখালাি বসধিান্তও এবেন দঘাষণা েছিছেন মুখযেমন্ত্রী। বতবন িছলন, 
‘দিলা ১২ো দেছে সছধে ৬ো িয্ন্ত খািাছিি দোোন দখালা িাখা 
যাছি। তছি িছস খাওো যাছি না। খািাি বেছন িাবড় চছল দযছত হছি। 
চা এিং িাছনি দোোছনি দষেছত্র দয বনেম চালু েিা হছেবেল, দসই 
বনেমই োেছি। বভড় েিা যাছি না। আলুি চি, দিাছলি দোোন 
খুলুে। মানুছষি বেেু দিােগাি দতা হছি। দহাম দডবলভাবি আছগই 
চালু েিা হছেবেল। দসোই চালু োেছি। সোছলি বেছে খািাছিি 
দোোন দখালা োেছল দিবশ বভড় হছে যাছি।’ 

তাঁছতি োে িুধিাি দেছেই শুরু েছি দেওো যাছি। দখালা 
োেছি বিশ্ব িাংলা হাে ও খাবে িাোি। মুখযেমন্ত্রী িছলন, ‘ বিিয্ে 
দমাোবিলা েপ্তছিি প্রছোেনীে োমাোিড় তাঁবতিা িানান। ইবতমছধযেই 
৩ িেছিি অড্াি তাঁবতছেি দেওো হছেছে। দসই োে যাছত তাঁবতিা 
শুরু েিছত িাছি তাই এই বসধিান্ত দনওো হছেছে।’  িন্ছিি সছঙ্গ 
যুক্ত োেেম্ শুরু েছি দেওো হছেছে। আমোবন–িপ্তাবনি োেও 
শুরু েিা হছি। আবে্ে িবিবথিবতি উন্নবত হছি।

রাজ্রীৈ চক্ৈততী
শ্িশ্লি, ১২ মে

তালািবন্ চলছি ১৭ দম– ি িছিও। তছি, লেডাউন– ৪ হছি নতুন রূছি, নতুন 
বনেম বনছে। োবনছে বেছলন প্রধানমন্ত্রী নছি্রে দমাবে। িাশািাবশ োবনছে বেছলন, 
এিাি দেছশি সাবি্ে উন্নেছনি লষেযে হছি ‘ আত্মবনভ্ি ভািত’ । তাি েনযে মঙ্গলিাি 
দমাবে বিশ লষে দোটি োোি বিছশষ আবে্ে িযোছেে দঘাষণা েছিছেন।  এই োো 
েী েী খাছত েীভাছি খিচ েিা হছি তা অিশযে প্রধানমন্ত্রী োনানবন। িছলছেন, 
‘ আগাবমোল, িুধিাি দেছে েছেে বেন ধছি অে্মন্ত্রী ( বনম্লা সীতািামন)  এই 
িযোছেে ও আত্মবনভ্ি ভািত গ�ছনি বিষেটি িণ্না েিছিন।’  আিও োবনছেছেন, 
 এই িযোছেছে দেছশি কুটিিবশল্প, ষুেদ্র, দোে ও মাঝাবি বশল্প বিছশষভাছি উিেৃত 
হছি। এি আছগ দে্রেীে অে্মন্ত্রী ১ লষে দোটিি িযোছেে দঘাষণা েছিবেছলন। 
বিোভ্ িযোঙ্ক আিও ১ লষে দোটিি িযোছেে দঘাষণা েছিবেল। অে্াৎ, প্রধানমন্ত্রী 
প্রাে ১৮ লষে দোটি োোি নতুন িযোছেছেি েো িছলছেন। 

মঙ্গলিাি িাত ৮োে চতুে্ িাি োবতি উছদেছশ ভাষছণ প্রধানমন্ত্রী িছলছেন, 
‘ লেডাউন– ৪ হছি সম্পূণ্ নতুন। িােযেগুছলা দেছে দয খিি আসছে, তাি ওিি 
বভবতে েছি নতুন বনেছম, নিরূছি লেডাউন  চালু োেছি। ১৮ দম– ি আছগ দস 
সম্ছে্ োবনছে দেওো হছি।’  দসামিাি মুখযেমন্ত্রীছেি সছঙ্গ িঞ্চমিাি বভবডও–
 বি�ে েছিছেন প্রধানমন্ত্রী। বি�ছে বনেম 
বশবেল েছি ১৭ দম–ি িছি দিি এে েিা 
লেডাউন িাড়াছনাি ইবঙ্গত বেছেবেছলন 
দমাবে। তছি লেডাউছন দোন িাছেযে েতো 
োড় দেওো হছি তা শুক্রিাছিি মছধযে সি 
মুখযেমন্ত্রীছে বলবখতভাছি োনাছত হছি। 
দমাবে িছলন, ‘ দেছশ প্রেম যখন েছিানা 
োিা িসাে, তখন এেটিও বিবিই বেে 
বতবি হত না। আি আে দেছশ প্রবতবেন 
গছড় দ’  লষে বিবিই এিং দ’  লষে এন–৯ ৫ 
মাস্ক বতবি হছছে। োিণ, দেশ এই বিিেছে 
সুছযাছগ িবিণত েছিছে। এোই আত্মবনভ্ি 
ভািত।’ 

প্রধানমন্ত্রী িছলছেন, এি আছগ দে্রেীে 
সিোি এিং আিবিআইছেি দঘাষণা যুক্ত 
েিছল সি বমবলছে প্রাে ২০ লষে দোটিি িযোছেে হছি। যা দেছশি বেবডবি– ি ১০ 
শতাংশ। িযোছেেটিি িযোখযো বেছত বগছে প্রধানমন্ত্রী িছলছেন, ‘ এই িযোছেে মপূলত 
শ্রবমে, েৃষছেি েনযে, যাঁিা দেশিাসীি েনযে বেনিাত িবিশ্রম েছিন। এই িযোছেে 
মধযেবিছতেি েনযে, যাঁিা সততাি সছঙ্গ আেেি দেন। এই িযোছেে বশল্পেগছতি 
েনযে, যাঁিা দেছশি অরিগবতছত বিছশষ ভপূ বমো িালন েছি। এই িযোছেে দমে 
 ইন  ইবডিো প্রেল্পছে সিল েিছি। আত্মবনভ্িতা আত্মবিশ্বাস দেছে আছস। এই 
িযোছেছে দসই বিষেটি মাোে িাখা হছেছে।’  এ োড়া বতবন দেছশ থিানীেভাছি 
বতবি বেবনসিত্র দেনাি ওিি দোি বেছে িছলছেন, েছিানা দেবখছে বেছেছে 
থিানীে উৎিােনই আমাছেি িাঁবচছে িাছখ। থিানীে িণযে দেনাি েো দোি গলাে 
প্রচাছিি েোও িছলছেন বতবন। 

ভাষছণি শুরুছতই দমাবে িছলছেন, ‘ আমাছেি িাঁচছতও হছি। এছগাছতও হছি।’  
উছলেখ েছিন গুেিাছেি ভুছেি দসই ভোনে ভপূ বমেছম্ি অবভজ্ঞতাি েো। 
েছিানা  িছি্ এি আছগ বতনিাি োতীি উছদেছশ ভাষণ বেছেছেন প্রধানমন্ত্রী। এবেন 
বেল চতুে্িাি। আত্মবনভ্িতাি ওিি িািিাি গুরুত্ব বেছে প্রধানমন্ত্রী িছলছেন, ‘ এই 
আত্মবনভ্ি ভািছতি িাঁচটি স্ম্ভ হছি অে্নীবত, িবিো�াছমা, িযেিথিা ( বসছটেম) , 
েনবিনযোস এিং চাবহো।  অে্নীবতছত চাবহো ও দোগাছনি ভািসামযে িোে িাখছত 
চাবহো ও দোগাছনি শৃঙ্খলছে আিও মেিুত েিছত হছি।’ 

িােযেগুবলি 
ভাছগ েত?
োনা দগল না

মোশ্ির ভাষণ। েশ্ৈ: শ্পটআই

 আজকাঙ্লর প্শ্তঙ্ৈিন

‘ প্ধানেন্ত্রী নঙ্রন্দ্র মোশ্ি ২০ লক্ 
মকাট টাকার প্যাঙ্কজ মঘাষণায় 
রাজ্যগুশ্ল কত পাঙ্ৈ, তা মৈাঝা 
�ায়শ্ন। রাজ্যগুশ্ল ম�– িাশ্ৈ কঙ্রশ্েল, 
মস– ৈ্যাপাঙ্রও মকানও কো ৈলা 
হয়শ্ন। মোশ্ি মকানও বৈজ্ঞাশ্নক তে্য 
সােঙ্ন রাঙ্খনশ্ন। কঙ্রানা সোধাঙ্নর 
রাস্তা ক্রী, কঙ্রানার শ্চশ্কৎসা ক্রীভাঙ্ৈ 
হঙ্ৈ, মস– সৈ শ্নঙ্য়ও মোশ্ি সাঙ্হৈ 
মকানও জৈাৈ মিনশ্ন।’  েগেলৈার 
প্ধানেন্ত্রী নঙ্রন্দ্র মোশ্ির জাশ্তর 
উঙ্দেঙ্শ ভাষঙ্ণর পর এ কো 
ৈঙ্লঙ্েন তৃণেলূ সাংসি মসৌেত 
রায়। অন্য শ্িঙ্ক, পুর ও নেঙ্রানেয়ন 
েন্ত্রী শ্ফরহাি হাশ্কে ৈঙ্লঙ্েন, 
‘ এই আশ্ে্থক প্যাঙ্কজ মঘাষণা ৈহৃৎ 
রশ্সকতা আোঙ্ির মিঙ্শ। শ্তশ্ন 
পশ্রষ্ার কঙ্রনশ্ন, প্যাঙ্কজ ক্রীভাঙ্ৈ 
মিওয়া হঙ্ৈ। নাশ্ক শ্নঙ্জর প্চার 
কঙ্র মেঙ্লন? ’  সাংসি মসৌেত রায় 
মোশ্ির ভাষঙ্ণর সোঙ্লাচনা কঙ্র 
ৈঙ্লঙ্েন, ‘ উশ্ন ৈক্ততৃায় মৈশ শ্কে ু
আপ্ৈাক্য ৈঙ্লঙ্েন �া সকঙ্লই 
জাঙ্নন। শ্ৈঙ্িশ্শ শ্ৈশ্নঙ্য়াে ৈাড়াঙ্নার 
মক্ঙ্ত্র আত্মশ্নভ্থরতার কো এক 
সেয় ৈলঙ্লও এখন তা শ্নঙ্য় শ্কে ু
ৈঙ্লনশ্ন। খৈুই অসমূ্ণ্থ ভাষণ। উশ্ন 
ৈঙ্লঙ্েন, এখন মিঙ্শ শ্পশ্পই শ্কট 
এৈং এন৯৫ োস্ক প্শ্তশ্িন ২ লাখ 
কঙ্র বতশ্র হঙ্ছে। এগুঙ্লার সঙ্গে 
হাই–মটকঙ্নালশ্জর সম্ক্থ মনই। 
ডাক্তার, নাস্থ �ারঁা ভাইরাস শ্নঙ্য় কাজ 
করঙ্েন, তাঙঁ্ির উৎসাশ্হত করার 
ৈাত্থা মনই। পশ্র�ায়্রী শ্রশ্েকঙ্ির ঘঙ্র 
শ্ফরঙ্ত ম� অোনুশ্ষক পশ্রশ্রে করঙ্ত 
হঙ্ছে, মস ৈ্যাপাঙ্র শ্কেইু ৈঙ্লনশ্ন।’  
পুর ও নেঙ্রানেয়ন েন্ত্রী স্পষ্ট কঙ্র 
জাশ্নঙ্য়ঙ্েন, ‘ শ্তশ্ন ভাষঙ্ণ পশ্রষ্ার 
কঙ্রনশ্ন রাজ্য ক্রী পাঙ্ৈ।  আজ প�্থন্ত 
ম� সেস্ত প্শ্তশ্রুশ্ত শ্িঙ্য়ঙ্েন, তা 
পালন কঙ্রনশ্ন। রাজ্যঙ্ক ৈঞ্চনা 
কঙ্রঙ্েন ক্োেত। েখু্যেন্ত্রী েেতা 
ৈ্যানাশ্জ্থ মিখা কঙ্র রাঙ্জ্যর প্াপ্য 
টাকা মচঙ্য়শ্েঙ্লন। তাও মিওয়া 
হয়শ্ন। লকডাউন হঠকার্রী শ্সদ্ান্ত। 
শ্িশ্লির মটেশঙ্ন লক্ লক্ শ্রশ্েক জঙ্ড়া 
হঙ্লন। কঙ্রানা সংক্েণ েশ্ড়ঙ্য় 
পড়ল। 
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বুধবার
বজ্রববদ্যুৎ–সহ 
বৃবটির সম্ভাবনভা

আবহাওয়া

েঙ্গলবার
বিবরি সসলবসয়ভাস

সরববাচ্চ
সববনিম্ন

৩৭
২৭

সরববাচ্চ ৩৭.৪ (+  ২) 
সববনিম্ন ২৬. ১ (০)বৃনটি হয়নি

আরেনক্ষক 
আর্বতা ৯১% ৪৫%

➨

➨

বাংলায়  মগরা
সরববাচ্চ  
তভাপমভাত্ভা৩৮.০০

োশাোনশ

উেরনিচ

গতকারলর সোধাি

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

৭ ৮ ৯

১০

১১

১২ ১৩

ছক ৮ ১৪ ১৫ ১৬

১৭ ১৮ ১৯ ২০

২১ ২২

১ গব্ব ৪ বভামুন– পুত্ ৭ বুধপত্নী ৮ গৃহতযুভাগনী ফবকর ১০ 
মভানবসক দ্বন্দ্ব ১১ বভাঘ ১২ বফলসফভার ১৪ ক. পু. সদরদপ্তর 
১৭ অভয়মুদ্ভা ২০ বিহ্ন ২১ কভাববযু রং ২২ রবমি

২ সবতন

৩ ‘ – কঁভাবদ’ 

৪ পবরবত্ব স্ভাক্ষরকভারনী

৫ এক আসবভাব

৬ আলু

৯ পভারদঘটিত এক        
   কববরভাবি ওষুধ

১০ বিল্নীরভাক্ষস

১৩ নভাবিবয়

১৫ সনৌবকভার পভাল

১৬ িভারিত

১৮ মভাতগুড়

১৯ সেকনভা

১ ২ ৩ ৪ ৫

৬

৭ ৮

৯ ১০ ১১

১২ ১৩ ১৪

১৫

১৬ ১৭ ছক ৭
১৮ ১৯

িীহার দত্ত

  মভা  ম সদভা বভা বি  ম উ

  মভা   র দ ব দ ল

  ভভা সলভা  বভা সভা   ক 

  গ   ক র  মভা ল দভা

  সন    উ  ল  খভা লু  সস

   ৎ   ন ম স্ভা র

  িভা  খভা  প্র িভা খভা   দভা

  ন  ত  ল ন সে বন স

শব্দরঙ্গ ৮২৫৪

আজকারলর প্রনতরবদি

েঙ্গলবার োনলত হল 
আন্তজবানতক িাসব নদবস। 
কররািার কবরল মগাটা নবশ্ব। তাই 
ডাক্ার, স্াস্থ্যকেমী এবং িাসবরদর 
ভূনেকা অতথ্যন্ত গুরুত্বেূরব। তাই 
এ বছর িাসব নদবসও অতথ্যন্ত 
তাৎেরবেূরব। আধুনিক িানসবংরয়র 
প্রবতবক ম্াররন্স িাইটিরঙ্গরলর 
প্রনত শ্রদ্া জানিরয় প্রনত বছর 
তঁার জন্মনদিটি আন্তজবানতক িাসব 
নদবস নহরসরব োনলত হয়। এই 
নদি মদরশর সেস্ত মসনবকারদর 
অনভিন্দি জানিরয়রছি েুখথ্যেন্তী 
েেতা বথ্যািানজব। টুইরট নলরখরছি, 
‘কররািার নবরুরদ্ রুরদ্ গুরুত্বেূরব 
ভূনেকা নিরছেি িাসবরা। তঁারা 
নিরজর এবং েনরবাররর কথা 
িা মভরব সঙ্করটর নদরি মরাগীর 
মসবায় ঝঁানেরয় েরেরছি। 
প্ররতথ্যকরক সথ্যালুট।’

নভাস্ব বদববস
অবভনন্দন 
মমতভার

        আজ টিটিতে কী দেখতবন

•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ডান্স বাংলা ডান্স

লকিভাউবন আবভার নতুন কবর 
সদখভান হবছে পুরবনভা পব্বগুবল। 
নভাবির তভাবল মভাত করবছ খুবদরভা। 
ববিভারবকর আসবন বিশু সসনগুপ্ত, 
শ্ভাবন্নী ও অঙ্কুি। স্মবহমভায় 
আবছন ভুত খভাটিয়ভা কুমভার এবং 
তভার সঙ্নী ববলভাসবভাবু। প্রবত 
পবব্বই থভাকবছ দ্দ্বভান্ নভাবির 
ধুনু্মভার লড়ভাই।
নজ বাংলা:  সকাল ১০–৩০

           নসরিো ধারাবানহক
•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      নজ বাংলা নসরিো
সকভাল ৮–০০ জািালা, সকভাল 
৯–৩০ মগায়ান্দা মগারগাল, দ্পুর 
১২–০০ নকরশারকুোর জুনিয়ার, 
দ্পুর ৩–০০ সাথীহারা, সবন্ 
৬–০০ কেলার বিবাস, রভাত 
৯–০০ গুটি েল্ার, রভাত ১১–৩০ 
নেকনিক

•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      কালাসব বাংলা
বরো বউ

দ্পুর ২–০০
রভাত ৯–০০ িাচ িানগিী িাচ মর

•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      নজ বনলউড
সকভাল ১১–৩৭ তুফাি, দ্পুর ২–৪৭ 
নফর মহরা মফনর, সবন্ ৬–০৫ 
নদলওয়ারল, রভাত ৯–০০ আজুবা

•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      অথ্যান্ড নেকচাসব
সকভাল ১১–১৩ ওরয়লকাে, 
রাজা নহনু্দস্ািী

দ্পুর ২–১০
বববকল ৫–২৬ লাভরাত্ী, রভাত 
৮–০০ গদর: এক মপ্রেকথা

টেনপটজি
 নবশুদ্ নসদ্ান্ত: বুধবার, ৩০ 
ববশাখ ১৪২৭, ইং ১৩ মে 
২০২০, েুং ১৯ রেজাি ১৪৪১
সূররবাদয় ঘ ৫।১।১০
সূরবাস্ত ঘ ৬।৪।৪২
নতনথ–(  ববশাখ কৃষ্ণেক্ষ)   ষষ্ী দং 
২।২৭ প্রাতঃ ঘ ৬।০
িক্ষত্– শ্রবরা অরহারাত্

অিথ্য েনজিকা
বুধবার, ৩০ ববশাখ ১৪২৭, 
ইং ১৩ মে ২০২০, নহজনর ১৯ 
রেজাি ১৪৪১
ষষ্ী ঘ ৯।২৯।১৫

কনব সুকান্ত ভট্াচারবর েৃতুথ্যনদি। 

•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      েুনভজ ওরক
সকভাল ১১–২৫ খাট্ানেঠা, 
এেএস মধানি:  দথ্য আিরটালড ম্ানর

দ্পুর ২–৫০
সবন্ ৬–৫৫ কালা

•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      নব4 ইউ েুনভজ
দরার

দ্পুর ১২–০০
দ্পুর ৩–০০ মেলা, সবন্ ৬–০০ 
রুস্তে, রভাত ৯–০০ নকেত

আকাশ আট
েনররীতা

দুেুর ২–০৫

নবরশষ অিুষ্াি

প্রসঙ্গ:  মজথ্যানতনরন্দ্রিাথ
উনববংি িতভাব্নীর 
সিভাড়ভাসভাবঁকভা 
েভাকুর পবরবভার 
বছল প্রবতভভার 
আতুঁরঘর। 

পবরবভাবরর প্রভায় প্রবতটি সদসযুই 
বছবলন প্রবতভভাধর। বকন্তু রবনীন্দ্র 
প্রবতভভার আবলভাকবকরবে 
অনযুরভা ঢভাকভা পবড় বগবয়বছবলন। 
এরকমই এক প্রবতভভাবভান বযুবতি 
সিযুভাবতবরন্দ্রনভাথ েভাকুর। সদববন্দ্রনভাথ 
েভাকুবরর পঞ্চমপুত্। অনযুতম 
সসরভা নভােযুকভার, সঙ্নীতজ্ঞ, পবত্কভা 
সম্ভাদক, বিত্বিল্নী। সথবক সগবছন 
অন্রভাবল। ‘ সতভামভার কথভা সহথভা 
সকহ সতভা ববল নভা’  বিবরভানভাবম 
সিযুভাবতবরন্দ্রনভাথবক বনবয় একটি 
অনযুরকম অনষু্ভান। ।
নডনড বাংলা:  নবরকল ৪ –০৫

        প্রতয়াজন
লালবাজার করট্াল:  100, ট্ানফক:  1073

েনচিেবঙ্গ েনুলস : 2214 -5411-16
নস আইনড করট্াল : 2450-6100

নডনজ করট্াল : 2214-5087
নবধািিগর করট্াল : 4063-1111

হাওো করট্াল : 2641-5614
আসািরসাল করট্াল : 0341-2250347

বথ্যারাকেরু করট্াল :2593-2647
হাওো নজআরনে : 2641-3256

নশয়ালদা নজআরনে : 2350-3940
নিরখাজঁ সংক্ান্ত : 2450-6100
প্রবীর সরুক্ষা : 98300-88884

িারী সহায়তা:  1091
অথ্যাম্লুথ্যান্স 102

লাইফরকয়ার: 2475-4628
ইনন্ডয়াি মরডক্স: 2248-3636
মেনডকথ্যাল বথ্যাঙ্ক:  2554-0084
 রাসেনর নেশি: 2867-6031
েীরা মসবারকন্দ্র: 2411-8316

মসন্ট জন্ স অথ্যাম্লুথ্যান্স: 98300-23653
দেকল 101

করট্াল: 2241-4545
হাওো: 2666-8111

নশনলগুনে: 0353-2502222
রারতর ওষধু /  অনসিরজি

ধন্বন্তরী: 2454-7941
িন্দি মেনডকথ্যাল: 2358-1723

জীবিদীে: 2455-0926
সাউথ বথু্যররা: 2484-4322

ব্াড বথ্যাঙ্ক
মসট্াল ব্াড বথ্যাঙ্ক: 2351-0619
লাইফরকয়ার: 2284-6940/2298
অরশাক বথ্যাঙ্ক  : 2472-0333

মবলনভউ: 2287-2321/7473
মসবা প্রনতষ্াি: 2475-3639/3636

চকু্ষদাি
গরদেবর: 94330-31504

বনু্ কনিবয়া মকন্দ্র: 2663-4178
শববহি

সরুুনচ সঙ্ঘ, নিউ আনলেরু: 2400-9950
নহনু্দ সৎকার:  2241-3849/ 2050

শ্রীভূনে ম্াটিবং:  2534-0002
উদরয়র েরথ:  98301-73814

রাদবেুর োরচবন্টস: 2412-8165
নবনবধ

দূষর নিয়ন্তর:  2335-8161

আরলাক মসি ও বুদ্রদব দাস
বাঁকুো ও মেনদিীেুর, ১২ মে 

মঙ্লবভার সভভার ৫েভায় সবঙ্ভালুরু সথবক ১,২৪৭ িন শ্বমক এবং অনযুবদর বনবয় বববিষ 
সরেন এবস সপৌঁছল বভাঁকুড়ভা সটেিবন। আবগ সথবকই প্রস্তুত বছবলন সিলভা প্রিভাসন, 
পুবলি ও সিলভা স্ভাস্যু ববভভাবগর আবধকভাবরক ও কমমীরভা। সরলবটেিন িত্বর তখন বছল 
পুবলবির কড়ভা বনরভাপত্ভা বলবয়। সি ১,২৪৭ িন িভাত্নী ওই সরেবন আবসন তভাঁবদর 
মবধযু বছবলন এই রভাবিযুর ২০টি সিলভার মভানুষ। তভাঁরভা শুধু পবরিভায়নী শ্বমকই নন, 
অবনবকই বিবকৎসভার কভারবে সসখভাবন 
বগবয় আেবক পবড়বছবলন। 

িভাত্নীবদর মবধযু সববিবয় সববি 
বছবলন মুবি্বদভাবভাদ সিলভার। সমভাে 
১৭১ িন। এরপর বনীরভূবমর ১২৯, 
পূব্ব বধ্বমভাবনর ১২৬, মভালদভার ৯৫, 
দবক্ষে ২৪ পরগনভার ৯৫, নবদয়ভার ৮৮, 
পূব্ব সমবদননীপুবরর ৬০, িলপভাইগুবড়র 
৫৯, হভাওড়ভার ৫৬, সকভািববহভাবরর 
৪৫, দবক্ষে বদনভািপুবরর ৪২, উত্র 
বদনভািপুবরর ৩৩, বভাঁকুড়ভার ৩২, পবচিম 
সমবদননীপুবরর ২৩, কলকভাতভার ১২, 
আবলপুরদ্য়ভাবরর ১১, দভাবি্ববলবের ১০ 
এবং পুরুবলয়ভা সিলভার ৩ িন। তভাঁবদর 
পৃথক ৩টি িভায়গভায় বনবয় িভাওয়ভা হয় স্ভাস্যু পরনীক্ষভা এবং কবরভানভা পরনীক্ষভার িনযু 
লভালভারবসর নমুনভা সংরিহ করবত। সরলবটেিবনর একটি ঘবর বকছু সংখযুবকর স্ভাস্যু 
পরনীক্ষভা করভা হয়। বকছু সংখযুকবক বনবয় িভাওয়ভা হয় ওন্দভার সুপভারবপেিযুভাবলটি 
হভাসপভাতভাবল এবং অনযু বকছু সংখযুকবক বনবয় িভাওয়ভা হয় ধলিভােভার আরএমবস 
ভববন। স্ভাস্যু দপ্তবরর এক আবধকভাবরক িভানভান, প্রবতযুবকর স্ভাস্যু পরনীক্ষভা করভা 
হবয়বছ। বকন্তু কভাউবকই অসুস্ অবস্ভায় পভাওয়ভা িভায়বন। তবুও প্রবতযুবকর লভালভারবসর 

নমুনভা সংরিহ করভা হবয়বছ। এরপর ৪৭টি বভাবস তভঁাবদর বনি বনি বভাবড়বত 
পভাঠিবয় সদওয়ভা হবয়বছ। স্ভাস্যু দপ্তবরর ওই আবধকভাবরক িভানভান, প্রবতযুকবক 
সযুভাবনেভাইি করভা হবয়বছ ও তভঁাবদর প্রবতযুকবক সদওয়ভা হবয়বছ মভাস্। তভাঁবদর 
বনবদ্বি সদওয়ভা হবয়বছ বভাবড়বত ১৪ বদন সহভাম সকভায়ভাবরবটিবন থভাকবত। সসবক্ষবত্ 
কনী কনী বনয়ম সমবন িলবত হবব তভার ছভাপভাবনভা পুবতিকভা তভাঁবদর হভাবত তুবল 
সদওয়ভা হবয়বছ। প্রবতযুকবক সদওয়ভা হবয়বছ হভাইড্রবসিব্ভাবরভাকুইন। 

িভাত্নীবদর মবধযু বছবলন পূব্ব সমবদননীপুবরর বভাবলু গুছভাইত, বনীরভূবমর 
পভারবমতভা িযুভােভাবি্ব, নবদয়ভার নভারভায়ে মণ্ডল। এঁবদর মবধযু বিবকৎসভা করভাবত 

বগবয় আেবক পবড়বছবলন বভাবলুবভাবু 
এবং পভারবমতভাবদবনী। কভাি করবত 
বগবয় আেবক পবড়বছবলন নভারভায়েবভাবু। 
সকবলই িভানভাবলন, সসখভাবন খুব 
সমসযুভার মবধযু তভঁারভা পবড় বগবয়বছবলন। 
বভাবড়বত আসভার িনযু নভানভাভভাবব সিটিভা 
করবছবলন। একসময় তভাঁরভা ভভাববছবলন, 
হয়বতভা এখন আর বভাবড় বফবর সিবত 
পভারববন নভা। এই অবস্ভায় মুখযুমন্তনী 
মমতভা বযুভানভাবি্বর তৎপরতভায় বভাবড় 
বফরবত সপবর তভাঁরভা খুব খুবি। এবদন 
সটেিন িত্ববর প্রিভাসন, পুবলবির 
আবধকভাবরবকরভা ছভাড়ভাও উপবস্ত বছবলন 
সিলভা সভভাবধপবত মৃতুযুঞ্জয় মুমু্ব।

এবদবক, তভাবমলনভাড়ুর সভবলভার সথবক এ রভাবিযু বফরবলন ১,২০০ িন। এর 
মবধযু সিমন বিবকৎসভা করবত িভাওয়ভা সরভাগনী ও বভাবড়র সলভাকিন আবছন, সতমবন 
সসখভাবন কভাবি বগবয় লকিভাউবন আেবক–পড়ভা শ্বমবকরভা রবয়বছন। মঙ্লবভার 
দ্পুবর শ্বমক সপেিযুভাল সরেনটি বহিবল সটেিবন এবস সপৌঁছবল আইআরবসটিবস–র 
কমমীরভা রভান্ভা করভা খভাবভার সরবরভাহ কবরন। সরল কমমীরভা িভাত্নীবদর হভাবত িবলর 
সবভাতল তুবল সদন।

েখুথ্যেন্তীর তৎেরতায় খনুশ সকরল

মবঙ্গালরুু মথরক ১,২৪৭ শ্রনেকরক
নিরয় নবরশষ মট্ি এল বাঁকুোয়

মট্ি মথরক মিরে বারসর সােরি রাত্ীরা। ছনব: আরলাক মসি

নবভাস ভট্াচারব

আধখািা িয়, মখরত হরছে একটা মগাটা োনতরলব।ু শরীরর নভটানেি 
নস–র মজাগাি বাোরত রাজথ্য জুরে সেস্ত সংরশাধিাগারর আবানসকরদর 
োরত প্রনতনদি একটি করর আস্ত োনতরলব ুতুরল নদরছেি কারা– কতৃবেক্ষ। 
িজর রাখা হরছে আবানসক মসটি খারছেি নক িা। মসই সরঙ্গ বথ্যবহার 
কররত হরছে োস্ক। খাওয়া আর মশাওয়ার সেয়টা বাদ নদরয় নদরির েরুরা 
সেয়টা তারদর থাকরত হরছে োস্ক েরর।

রাজথ্য কারা দপ্তররর এক আনধকানরক জানিরয়রছি, কররািার এই 
েনরনস্নতরত শরীরর প্রনতররাধ বাোরিাটা খবু জরুনর। সনদব, কানশ বা ঠান্ডা 
লাগা মঠকারত নভটানেি নস–র জুনে মিই। মসজিথ্যই সংরশাধিাগাররর 
নচনকৎসকরদর েরােরশব এখি মরাজ একটি করর মগাটা োনতরলবু 
আবানসকরদর মদওয়া হরছে। অিথ্য সেয় আধখািা করর মদওয়া হত। 
কলকাতা–সহ দনক্ষরবঙ্গ ও উত্তরবরঙ্গর সব সংরশাধিাগাররই এই বথ্যবস্া 
চাল ুহরয়রছ।

সংরশাধিাগারর আবানসকরদর সপ্তারহ একনদি োছ, একনদি নডে, 
একনদি োঁঠা বা খানসর োংস, একনদি সয়ানবি এবং বানক নতি নদি 
িািা সবনজ মদওয়া হয়। এখি মররহতু খানস বা োঁঠার োংরসর মজাগাি 
কে, তাই বহু সংরশাধিাগারর সপ্তারহ দু’ নদি করর নডে মদওয়া হরছে।

একনদরক মরেি খাবাররর োধথ্যরে শরীরর প্রনতররাধ– ক্ষেতা বাোরিা 
হরছে, মসই সরঙ্গ ওয়ারডবর মভতররও রারত দূরত্ব বজায় রাখা হয়, মসই 
নবষয়টিও মদখা হরছে। বে ঘরর থাকার বরন্দাবস্ত করা হরয়রছ আবানসকরদর। 
উদাহরর নদরয় ওই কারা– কতবা জানিরয়রছি, মর– ঘরর ১০০ জিরক 
রাখা রায়, মসখারি এখি ৫০ জিরক রাখা হরছে। এেিকী খাওয়ার 
সেয় বা রারত মশাওয়ার সেরয়ও রারত সাোনজক দূরত্ব বজায় রাখা 
হয়, মস– নবষয়টি নিনচিত করা হরছে। সকারলও এক সরঙ্গ আবানসকরদর 
মবর করা হরছে িা। আলাদা করর ওয়াডব মথরক মবর করর এরি বাইরর 
নকছকু্ষর রাখার ের, মফর তারদর ঢুনকরয় আররকটি ওয়ারডবর দরজা 
মখালা হরছে। িতুি মকািও আবানসক এরল তারক ১৪ নদি আলাদা 
করর মররখ তার ের বানকরদর সরঙ্গ রাখা হরছে। আবানসক বা কারজ 

মরাগ নদরত আসা মজল– কেমী, নরনিই আসিু িা মকি, সংরশাধিাগারর 
মঢাকার আরগ নতনি আরগ জীবারুিাশক– মেশারিা জরল জুরতা–সহ ো 
ধরুছেি এবং হাত সাবাি নদরয় ধরুয় তার েররই সংরশাধিাগারর ঢুকরছি। 
মভতরর মঢাকার েররও তঁারক ঘি ঘি সাবাি নদরয় হাত ধরুত হরছে।

কররািার প্ররকাে শুরু হওয়ার ের সংরশাধিাগারর নভে কোরত 
ইনতেরধথ্যই েথ্যাররাল এবং আদালত মথরক জানেরির োধথ্যরে ছাো 
হরয়রছ মবশ নকছ ুআবানসকরক। ওই কারা– কতবা জানিরয়রছি, মগাটা 
রাজথ্য জুরে ৩ হাজার আবানসকরক ধারে ধারে ছাো হরয়রছ। রাবজ্ীবি 
সাজাপ্রাপ্ত মর–সেস্ত আবানসক ১০ বছর বা তার মবনশ সেয় ধরর 
সংরশাধিাগারর আরছ, তারদর এবং ৬০ বা ষারটার্ব আবানসকরদর ৩ 
োরসর জিথ্য েথ্যাররারল ছাো হরয়রছ। অিথ্য নদরক, মর– সব অেরারধ 
সাজা ১০ বছররর কে, মসই োেলায় অনভরকু্রদরও আদালত মথরক 
জানেি মদওয়া হরয়রছ। তরব এই তানলকা মথরক বাদ মদওয়া হরয়রছ 
খিু, ধষবর, জাল মিাট, োদক োচার, মদশরর্ানহতা ও নশশুরদর ওের 
অতথ্যাচাররর োেলায় অনভরুক্রদর। 

সগভােভা পভাবতবলবু, মভাস্, রভাখবত হবছে দূরত্বও

আজকারলর প্রনতরবদি

বন্ি বথ্যারঙ্কর গ্াহক মবরে ২ মকাটির সীো 
অনতক্ে করল। েঙ্গলবার ২০১৯– ২০ আনথবক 
বছররর চতুথব বত্োনসরকর আনথবক প্রনতরবদি 
প্রকাশ করর বন্ি বথ্যারঙ্কর তররফ এ খবর 
জািারিা হরয়রছ। মশষ হওয়া আনথবক বছরর 
তারদর আোিত ৩২. ০৪ শতাংশ মবরে হরয়রছ 
৫৭ হাজার ৮২ মকাটি টাকা। বথ্যারঙ্কর বথ্যবসাও 
মবরে এক লক্ষ ২৮ হাজার ৯২৮ মকাটি টাকা 
হরয়রছ। গ্াহক মবরে হরয়রছ ২. ০১ মকাটি। 

গত এক বছরর নিট েিুাফা ৫৪. ৯৬ শতাংশ 
মবরে হরয়রছ ৩ হাজার ২৪ মকাটি টাকা। মোট 
ঋর তথা অনগ্রের েনরোর ৭১ হাজার ৮৪৬ 
মকাটি টাকা। এিনেএ ০. ৫৮ শতাংশ। নসএআর 
মবরে হরয়রছ ২৭. ৪ শতাংশ। ২০১৫– ১৬ 
আনথবক বছরর বথ্যানঙ্কং অোররশি শুরু কররনছল 
বন্ি বথ্যাঙ্ক। সারে চার বছরর বন্ি বথ্যাঙ্ক মদরশ 
৪,৫৫৯টি বথ্যানঙ্কং আউটরলট খরুলরছ। মোট 
কেমী ৩৯ হাজার ৭৫০। 

আনথবক ফলাফল প্রকাশ করর বন্ি বথ্যারঙ্কর 
েথ্যারিনজং নডররক্টর ও নসইও চন্দ্ররশখর মঘাষ 

বরলি, ‘ অথবিীনতর েন্দার কাররর বথ্যানঙ্কং মক্ষত্ 
এ বছরটা খবুই চথ্যারলরজির েরধথ্য নদরয় মগরছ। 
তারেরও আেরা নিরজরদর আরও েজবুত ও 
দৃঢ় করর তুলরত মেররনছ। গ্াহকরা আোরদর 
ওের মর আস্া, নবশ্বাস মররখরছি তার জিথ্যই 
এই বনৃদ্ সম্ভব হরয়রছ। গত আনথবক বছররর 
মশষ দু’সপ্তারহ নবশ্ব জুরে মকানভড– ১৯ এর 
প্রভাব শুরু হরয় নগরয়নছল। তরব আোরদর 
বথ্যবসায় তার মকািও প্রভাব েরেনি। কেমীরদর 
োধথ্যরে গ্াহকরদর আরও ভাল ও নিরন্তর 
েনররষবা নদরত আেরা দায়বদ্।’  

 বন্ন  
বযুভাবকের 

রিভাহক সববড় 
২ সকভাটি

 নদ জজব 
মটনলগ্াফ ১০০
 নদ জজব মটনলগ্াফ মট্নিং ইিন্টিউট–
এর শতবষব ১৬ মে। প্রয়াত হনরেদ দত্ত 
১৯২০ সারলর ১৬ মে চাকনররকনন্দ্রক 
এই উৎকষব মকন্দ্রটি প্রনতষ্া কররি 
কলকাতার রাজাবাজারর। েরর এটি 
মবৌবাজারর ১৩৬, নবনেিনবহারী 
গাঙু্গনল ন্রিরটর কথ্যাম্ারস উরঠ আরস। 
লকডাউরির কাররর ওইনদরি হরছে 
িা মকািও অিুষ্াি। তরব স্মরর করা 
হরব শতবষবরক। নবস্তানরত তরথথ্যর জিথ্য 
মরাগাররাগ করা মররত োরর নদ জজব 
মটনলগ্াফ গ্রুরের েথ্যারিনজং নডররক্টর 
ও ট্ান্ সবু্রত দরত্তর মোবাইল িম্র 
৯৮৩০০ ৪৩৩০৫–মত, এবং সশুান্ত 
চন্দ্র ( মহড অফ োবনলরকশিস অথ্যান্ড 
করন্টন্ট মডরভলেরেন্ট) –এর মফাি 
িম্র ৮৭৭৭০ ২২৯২২ এবং ৯৮৩০৩ 
৬৪৪২৯–এ।  

 নছিতাই, ধৃত
সু্কটি চানলরয় নছিতাই কলকাতায়। 
দু’ নদি আরগ একটি কারলা ররের 
সু্কটি নছিতাই করর ওই সু্কটি নিরয়ই 
মোবাইল মফাি নছিতাই করর 
োলায় এক দুষ্ৃতী। মবরলঘাটা থািার 
েুনলশ ধরর েহম্মদ সাজ্াদ ওররফ 
োন্া িারে িাররকলডাোর এক 
রুবকরক। েঙ্গলবার সকারল সাজ্াদ 
ওই কারলা সু্কটি নিরয় মবররারতই 
তারক ধরা হয়। মজরায় মস স্ীকার 
করর । ওই সু্কটি এবং মোবাইল 
দুরটাই বারজয়াপ্ত করা হরয়রছ।   

বন্ি বথ্যারঙ্কর করবধার 
চন্দ্ররশখর মঘাষ

সাগনরকা দত্তরচৌধুনর

‘ সি সকভানও সমবয় লড়ভাইবয়র িনযু প্রস্তুত আমরভা। এই সপিভায় সিবদন সথবক এবসবছ, 
সসবদন সথবক সরভাগনীর সসবভাই আমভাবদর প্রধভান উবদেিযু।’ — মঙ্লবভার আন্িভাবত্বক নভাস্ব 
বদববস এই বভাত্বভাই বদবলন নভাস্বরভা। সকভাবভি িবুধে বিবকৎসকবদর পভািভাপভাবি নভাস্বরভাও 
বনরন্র লড়ভাই িভাবলবয় িভাবছেন। বববভন্ হভাসপভাতভাবল সরভাগনীবদর সুস্ কবর সতভালভার 
সপছবন নভাস্ববদর ভূবমকভা সি সকভানও অংবি কম নয় তভা এক বভাবকযু সমবন বনবয়বছন 
সরভাগনী সথবক বিবকৎসক সকবলই। সখভাদ মখুযুমন্তনী মমতভা বযুভানভাবি্বও নভাস্ববদর কভাবির 
প্রিংসভা কবরন এবদন। এস এস সক এম হভাসপভাতভাবল নভাস্ববদর ফুল ছবড়বয় িঙ্খধ্ববন 
বদবয় সংবধ্বনভা সদওয়ভা হয়। রেমভা সকয়ভার সসটিভাবরর সগবে ওবয়টে সবঙ্ল আইএনটিইউবস 
সসবভাদবলর সভভাপবত প্রবমভাদ পভাবডের উবদযুভাবগ।

এসএসবকএবমর নভাবস্বং সুপভাবরনবেনবিটি মননীষভা সঘভাষ ববলন, ‘আমভাবদর লড়ভাই িলবছ। 
আমরভা আবগও সসবভা বদতভাম, এখনও বদবছে। পবরবভার, সমভাি সকবলর সহবিভাবগতভা রবয়বছ। 
সেনিন, বরস্ বনবয় মভাথভা ঘভামভাই নভা, 
কভারে সিবদন সথবক নভাস্ব হবয়বছ সসবদন 
সথবক িভাবন সি, ঝুবঁকর মবধযুই কভাি 
করবত হবব। কবরভানভার বিউটির মবধযু 
ভবয়র বকছ ুসনই। িভাবতনীয় সুরক্ষভাবববধ 
সমবনই সসবভা করবছ। এক এক সমবয় 
এক একেভা মহভামভারনী আবস। তখনও 
আমরভা লড়ভাই কবরবছ।’  

এবদন সল্টবলক আমবর 
হভাসপভাতভাবল কবরভানভািয়নীর িন্মবদন 
পভালন কবর তভঁার হভাবত বভাথ্ববি কভাি্ব ও 
কবফ মগ তুবল বদবলন নভাস্বরভা। সকবল এক সুবর গভাইবলন ‘ হযুভাবপ বভাথ্ববি েু ইউ বিয়ভার’। 
 কবরভানভাবক িয় কবরবছন হভাওড়ভার বিবপুবরর ৬০ বছবরর এক সপ্রৌঢ়ভা। ২৮ এবপ্রল বতবন 
ভবত্ব হবয়বছবলন। বিবকৎসভার িনযু পবরবভাবরর কভারও সবঙ্ সিভাগভাবিভাগ হয়বন। িন্মবদবন 
মন খভারভাপ কবর ববসবছবলন। সিবষ সপ্রৌঢ়ভার মবুখ হভাবস সফভােভাবলন নভাস্বরভা। আইবসভাবলিন 
ওয়ভাবি্বই িকবলে সকক সকবে পভালন করবলন িন্মবদন। এবদনই তভারঁ হভাসপভাতভাল সথবক 
ছটুি হয়। ছটুির আবগ মন ভভাল করভা এই ঘেনভার সভাক্ষনী রইবলন ওয়ভাবি্বর অনযু সরভাগনীরভাও। 
এখন তভারঁ িভারনীবরক অবস্ভা বস্বতিনীল। সপ্রৌঢ়ভা মভাতবলন িন্মবদবনর আনবন্দ। সপ্রৌঢ়ভার 
সবঙ্ ভবত্ব হবয়বছবলন তভারঁ ৩৯ বছবরর সছবলও। তভঁারও বরবপভাে্ব পবিটিভ এবসবছল। 
গত সপ্তভাবহ সছবলবক ছটুি সদওয়ভা হবয়বছ। ববববে কবরভানভা–িবুধে সি সমতি নভাস্ব, স্ভাস্যুকমমী 
মভারভা সগবছন সমভামবভাবত জ্ভাবলবয় তভাবঁদর স্মরে কবরন কত্ববযুরত নভাস্বরভা।

কলকভাতভা সমবিকযুভাবলর নভাবস্বং কবলবির ভভারপ্রভাপ্ত অধযুক্ষ মভানসনী িভানভা ববলন, 
‘স্ভাবরন্স নভাইটিবঙ্বলর ২০০তম িন্মবভাবষ্বকনীবত এই বছরেভা ‘ ইয়ভার অফ বদ নভাস্ব অযুভাডে 
বদ বমিওয়ভাইভস’  বববে স্ভাস্যু সংস্ভা সঘভাষেভা কবরবছ। ’     ছবি: আজকাল

মকানভড মরাগীর
জন্মনদি োলি
কররলি িাসবরা

আজকারলর প্রনতরবদি

নফরহাদ হানকরের মিতৃরত্ব গঠিত কলকাতা েুরসভার প্রশাসকেণ্ডলীর ‘ তদারনক’র 
সেয়সীো আরও বানেরয় নদল কলকাতা হাইরকারটবর নডনভশি মবঞ্চ। ২০ জুলাই 
েরবন্ত এর মেয়াদ থাকরছ। ৭ মে নসঙ্গল মবঞ্চ এই প্রশাসনিক মবাডবরক কাজ করার 
অন্তববতমী নিরদবশ নদরয়নছরলি। ৪ সপ্তাহ ের শুিানির কথা নছল। মসই নিরদবরশর 
নবরুরদ্ নডনভশি মবরঞ্চ আরবদি করা হয়। তারই মপ্রনক্ষরত েঙ্গলবার কলকাতা 
হাইরকারটবর নডনভশি মবঞ্চ এই নিরদবশ মদয়। এনদি এ নিরয় প্রশ্ন করা হরল 
নফরহাদ হানকে বরলি, জিপ্রনতনিনধরা েুর এলাকাগুনল রতটা বুঝরত োররি, 
অনফসাররা তা োররি িা। তাঁরা হয়রতা কাজ ভাল মবারঝি, নকন্তু এলাকায় মকাথায় 
কী সেসথ্যা ররয়রছ, তা মবাঝা সম্ভব িয়। এখি আেরা একটা জরুনর অবস্ার েরধথ্য 
নদরয় রানছে। এই অবস্ায় েুরপ্রনতনিনধরদর নদরয়ই েুরসভা সােলারিা ভাল।

উরল্খথ্য, ৭ মে কলকাতা েুরসভার েুররবারডবর মেয়াদ মশষ হয়। কররািা–
নবেরবরয় লকডাউি চলায় এখিই নিববাচি করা সম্ভব িয় বরল রাজথ্য নিববাচি 
কনেশি আরগই জানিরয় নদরয়নছল। তাই কলকাতা েুরসভার েুরেনররষবা সচল 
রাখরত রাজথ্য সরকার প্রশাসকেণ্ডলী গঠরির নবজ্ঞনপ্ত জানর করর। প্রধাি প্রশাসক 
নহরসরব নফরহাদ হানকে এবং অিথ্য সদসথ্য নহরসরব নবদায়ী মডেুটি মেয়র–সহ 
অিথ্য মেয়র োনরষদরদর রাখা হয়। রাজথ্য সরকাররর এই নবজ্ঞনপ্তরক চথ্যারলজি 
করর হাইরকারটব োেলা কররনছরলি অরনবন্দ সরনরর বানসন্দা শরদকুোর নসং। 

২০ িুলভাই পি্বন্
প্রিভাসকমণ্ডলনী

আজকারলর প্রনতরবদি

ইনজিনিয়ানরং নবভারগর ফাইিাল 
মসরে্াররর েেয়ুারদর েলূথ্যায়রির মক্ষরত্ 
এিআইটি দুগবােরুরর েরডল অিসুরর 
কররত চাইরছ রাদবেুর নবশ্বনবদথ্যালয়। 
লকডাউি আরও বােরল এবং খাতায়–
কলরে েরীক্ষা মিওয়ার েনরনস্নত িা থাকরল 
এিআইটি দুগবােরুরর েরডরলই েরীক্ষা 
মিওয়া হরব। এিআইটি দুগবােুররর েরডল 
নিরয় প্রনতষ্ারির অনধকতবা অিুেে বসু 
বরলি, ‘ শুধ ুইনজিনিয়ানরং িয়, নবজ্ঞারির 
অরিক েেয়ুার চাকনররত মরাগ মদওয়ার 
নবষয়টি ররয়রছ। তাই ঠিক হরয়রছ, নেডটােব 
মসরে্ারর প্রাপ্ত িম্র মথরক ৫০ শতাংশ 
এবং আরগর মসরে্ার মথরক ২০ শতাংশ 
িম্র মদওয়া হরব। বানক ৩০ শতাংরশর জিথ্য 
প্রনতটি মেোর মথরক েেুয়ারদর নতিটি করর 
অথ্যাসাইিরেন্ট মদওয়া হরব। রা ছাত্ছাত্ীরা 
বানেরত বরস করর জো মদরব।’ 

েরডলটির উরল্খ করর 
ইনজিনিয়ানরংরয়র নবনভন্ নবভারগর 
প্রধািরদর ই–মেল োঠিরয়রছি নডি 
নশবনপ্রয় েখুানজব। েূলথ্যায়রির নবকল্প েথ 
নিরয় নিরজরদর েরধথ্য আরলাচিার অিরুরাধ 
করররছি নতনি। আগােী সপ্তারহ এ নিরয় 
ফথ্যাকানটি কাউনন্সরলর ববঠক হওয়ার কথা। 
ইনজিনিয়ানরংরয়র ফাইিাল মসরে্াররর 
েেয়ুারদর মভতর কথ্যাম্ানসংরয় রারঁা চাকনর 
মেরয়রছি তারঁদর ১ জুলাই মথরক মরাগ 
মদওয়ার কথা। ফরল ৩০ জুরির েরধথ্য 
েরীক্ষা নিরয় ফল প্রকাশ কররতই হরব। 
এই কারররই নচনন্তত কতৃবেক্ষ। আরলাচিায় 
মটনলরফারি ভাইভা বা মেৌনখক েরীক্ষা 
মিওয়া বা বানেরত অথ্যাসাইিরেন্ট মদওয়ার 
প্রস্তাব উরঠ এরসরছ।

সাধাররত, এনপ্রল েরবন্ত ক্াস হওয়ার 
ের মে োরস নবনভন্ নবভারগর ফাইিাল 
মসরে্াররর েরীক্ষা শুরু হয়। নকন্তু 
োরচবর মশষ মথরক লকডাউি শুরু 
হওয়ায় এক োস কে ক্াস হরয়রছ। 
নসরলবাসও মশষ হয়নি। নশক্ষকরদর 
একাংরশর বক্বথ্য, এভারব েূলথ্যায়রি 
ইনজিনিয়ানরংরয়র মর েেুয়ারা উচ্চনশক্ষায় 
মররত চাি তাঁরদর সেসথ্যা হরত োরর। 
নবজ্ঞারির নডিও খাতায়–কলরে েরীক্ষা 
মিওয়া িা মগরল কীভারব েূলথ্যায়ি সম্ভব 
তা নিরয় নবভাগীয় প্রধািরদর আরলাচিা 
কররত বরলরছি।  

িভাদবপুবর
মলূযুভায়বন 
এনআইটি 
মবিল? 
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দীপঙ্কর নন্ী

‘ এত বছর ধরর রাজনীতত করতছ। মকানওতদন বাতিরত এভারব 
থাতকতন। কষ্ট হরছে। বাধ্য হতছে থাকরত।’  কথা হতছেল 
বরানগররর তৃণেলূ তবধায়ক তাপস রারয়র সরগে। জানারলন, 
তনরজরক বাচঁারত, পতরবাররক বাচঁারত বাতিরত থাকরছন। 
পুররনা বাতি মবৌবাজাররই আবার চরল এরসরছন। 

তাপসবাব ুবরলন, ‘এভারব সেয় কাটারত হরব কখনও 
ভাতবতন।  দরলর কাজ, সাোতজক কাজ, োনুরের কাজ সতররয় 
রাখা কী মে েন্ত্রণার তা বঝুরত পারতছ। কাহঁাতক আর 
খবররর কাগজ, বই পরি, তসরনো মদরখ, গান শুরন একটা 
োনুে সেয় কাটারত পারর!  েতদ সারাক্ষণ এসব শুতন, মদতখ 
োনুে মতা পাগল হরয় োরব। আোর এখন দুরটা ম�ান। 
সব সেয় মটেশরনর এনরকায়্যাতরর েরতা বাজরছ। ত্াণ, 
ওেরুধর ব্যবস্া কররত হরছে। ম�ারনই সব কাজ করতছ। 

বরানগররর কেমীরদর সরগে তনয়তেত মোগারোগ রাখরত হরছে। 
আতে মতা এেতনই টিতভরত ম্াগ্াে মদতখ না। মখলা মদতখ। 
পুররনা তসরনো মদখারনা হরছে। উত্তে–সতুচত্া, সত্যতজরতর 
বই মদখতছ। সকারল ১ ঘণ্া মদতররত উঠতছ। মছরল থারক 
সানফ্াতসিসরকায়। স্তী ও মেরয় মরাজই ওর সরগে কথা বরল। 
তখন আোরও কথা বলা হরয় োয়। েন খবু ছট�ট কররছ 
বাইরর োওয়ার জন্য।’ 

তবধায়ক বরলন, ‘ আোর খাবাররর মকানও পতরবত্তন 
হয়তন। বাতিরত ো রান্া হয় তাই খাই। বাছতবচার মনই। 
সরধেয় চা– েতুি ভাল লারগ। শুরত রাত ্ায় ১টা হরয় োয়, 
আচেকাই ম�ান মবরজ উঠল। ম�ারনর ওপাশ মথরক একজন 
বলল, দাদা কাল সকারল বাতিরত োব?  আতে বললাে এখন 
বাতিরত আসা বধে। আোরদর সবাইরক সতক্ত থাকরত হরব 
এই সেয়। েতদ আেরা সাোতজক দূরত্ব মেরন চলরত পাতর 
তাহরল কররানার তবরুরধে জয় আোরদর হরবই।  

বাড়ি থেকে
থবক�াক�া� 

জ�্য
ছটফট 

ে�কছ� তাপস রায়

সাগতরকা দত্তরচৌধুতর

‘ এে আর বাঙুররর তচতকৎসা ব্যবস্া মদরখ েুগ্ধ। অতবশ্াস্য, এত ভাল পতররেবা ো বরল বা 
তলরখ ্কাশ কররত পারব না। আরেতরকারতও পাব না।’ — বক্তব্য কররানা মথরক সুস্ হরয় 
ওঠা এক মরাগীর। তততন আরও বরলন, ‘ কররানা ধরা পিার পর বাঙুরর আসতছ শুরন অরনক 
বধুেরা বরলতছল ওখারন মেও না। আর ত�রর আসরব না। আোর েরন ভয় ধরর তগরয়তছল।  আজ 
আতে সুস্। আোর ভাগতন, ভাগরন আরেতরকা মথরক আোর মখাঁজ তনরছে। আতে ওরদর বলব 
এইরকে পতররেবা আরেতরকারতও পাওয়া 
োরব না।’    দ্রুত এরকর পর এক কররানা 
মরাগীরক সুস্ করর বাতি পাঠিরয় নতজর 
তততর করররছ রারজ্যর অন্যতে মকাতভড 
হাসপাতাল এে আর বাঙুর।

দতক্ষণ চতবিশ পরগনার মজলা েুখ্য 
স্াস্্য আতধকাতরক ডাঃ মসােনাথ েুখাতজ্ত 
বরলন, ‘ সব রকে ্রয়াজরন পারশ 
ররয়রছ স্াস্্য দপ্তর। হাসপাতারলর সুপার, 
তচতকৎসক, নাস্ত, গ্রুপ তড মথরক সব স্াস্্য 
কেমী ও ্শাসরনর সবার সহরোতগতায় 
সম্ভব হরছে। মচষ্টা চালাতছে আরও ভাল 
জায়গায় তনরয় োওয়ার।’  হাসপাতারলর 
মরাগী কল্যাণ সতেততর মচয়ারে্যান ও 
রারজ্যর পূত্ত এবং ক্ীিা ও েুবকল্যাণ 
দপ্তররর েন্ত্রী অরূপ তবশ্াস তসতনরকর েরতা 
সব্তক্ষণ পারশ আরছন।  

এখারন মকাতভড ও নন–মকাতভড 
মরাগীরদর তচতকৎসা চরল পৃথক তবত্ডংরয়। 
এরত সংক্েণ ছিারনার আশঙ্কাও 
কে। দু টি জায়গারতই তচতকৎসক, নাস্ত, 
মটকতনতশয়ান, স্াস্্যকেমী ভাগ করা আরছ। ঠিক কী পধেতত মেরন চলরছ তচতকৎসা? এে আর 
বাঙুররর সুপার ডাঃ তশতশর নস্কর জাতনরয়রছন,  মকাতভড পতজটিভ মকউ এরল বা অন্য জায়গা 
মথরক মর�ার হরয় আসা মরাগীরদর সরাসতর ভতত্ত মনওয়া হয়। ইোরজ্ততসিরত আসা সব মরাগীরই 
মসায়ারবর নেুনা সংগ্হ করর মনওয়া হয়।  উপসগ্ত মদরখ আইরসারলশরন মররখ চরল ্াথতেক 
তচতকৎসা। োঁরদর ভতত্তর ্রয়াজন মনই তাঁরদর মহাে আইরসারলশরন থাকার পরােশ্ত মদওয়া 

হয়। ভতত্ত হওয়ারদর মসায়াব মনওয়ার পাশাপাতশ তখনই ইতসতজ, এক্স–মর কতররয় তনরয় রক্তও 
মনওয়া হরছে পরীক্ষার জন্য। এরত সেয় বাঁচার সরগে মরাগী হাইপাররটনশন, শুগার, তকডতনর 
অসুরখ ভুগরছন তকনা তা– ও দ্রুত জানা সম্ভব।

এখন সকাল ৭টা মথরক সরধে ৭টা পে্তন্ত মনওয়া হয় মসায়াব। বাতক পরীক্ষা ২৪ ঘণ্াই 
হয়। ২৪ ঘণ্ার েরধ্য তররপাট্তও চরল আসরছ। োঁরদর মকাতভড পতজটিভ তাঁরদর সরকাতর 
ম্ারটাকল মেরন চরল তচতকৎসা। আর োঁরদর মনরগটিভ দ্রুত তাঁরদর ছটুি মদওয়া বা ্রয়াজরন 
অন্য হাসপাতারল স্ানান্তর করা হয়। এরত মরাগীরক অরহতুক ওয়ারড্ত থাকার ্রয়াজন পিরছ 

না। বাতিরত পাঠারনা মরাগীরদর কারও 
পতজটিভ এরল মসটা স্াস্্য দপ্তর সরাসতর 
মদরখ। হাসপাতারলর ্শাসতনক কাজ 
ভাগ করর মনওয়ার জন্য তবধাননগর 
েহকুো হাসপাতারলর সুপার ডাঃ 
পাথ্ত্ততে গুহরক পাঠিরয়রছ স্াস্্য দপ্তর। 
মডড বতড ে্যারনজরেন্টও দ্রুত হরছে। 
সুপার বরলন, ‘ কারও েৃতু্য হরলও অরনক 
কাজ থারক। েৃরতর বাতির মলাকরক 
জানারনা, স্াস্্য দপ্তর, স্ানীয় ্শাসন, 
পুতলশ, পুরসভারক জাতনরয় সৎকারও দ্রুত 
গততরত করার ্তক্য়া চরল।’   

১১০০ শে্যার এে আর বাঙুররর 
তচতকৎসা েরডল অন্য মকাতভড 
হাসপাতারল অনুসরণ করার পতরকল্পনা 
চলরছ।

মরাগীর পতরজনরদর কথা বলার 
জন্য ররয়রছ তভতডও কতলংরয়র ব্যবস্া। 
মরাগীরাও মকানও সেস্যায় সরাসতর 
মহল্পরডরস্ক ম�ান কররন। ওয়ারড্ত টিতভ 
বসারনার পতরকল্পনাও করা হরছে। 

তচতকৎসক, কেমীরদর সুরক্ষায় তবরশে নজর মদওয়া হয়। কেমী ও মরাগীরদর েরনাবল োরত 
মভরঙ না পরি মসতদরক সুপার তনরজ নজর রাখরছন। তশতশরবাবু বরলন, োরচ্তর মশরে 
মকাতভড হাসপাতাল তহরসরব মঘােণার পর মকাতভড পতজটিভ ও সাতর ( তসতভয়র অ্যাতকউট 
মরসতপররটতর ইলরনস)  মকস তেতলরয় এখনও অবতধ ১৫০০– এর ওপর মরাগীরক ছুটি 
মদওয়া হরয়রছ।

বাঙুক�� মক�া পড়�কেবা আকমড়�োক�ও
পাওয়া যাকব �া, বলকল� থ�াগী ড়�কজই

এ পে্তন্ত ১৫০০ মরাগীর ছটুি

এে আর বাঙুর হাসপাতাল। ছতব: দীপক গুপ্ত

স�ল লিাই
শ্রেজীবীর,

ত�রল ২ তশশু
তেল্টন মসন
হুগতল, ১২ মে

েক�া�া– জয় েক� বাড়ি ড়ফ�ল দুই খুকে। ওয়ার্ল্ড �ারল্ড থে– � ড়ে� শ্রী�ামপু� শ্রমজীবী 
হারপা�াকল� েমমীকে� ��কফ থছাট্ট এেটি অ�ুষ্াক�� মাধ্যকম থছাট্ট দুজ�কে অড়ি�ন্দ� 
জা�াক�া হয়। চলড়� মাকর� ২ �াড়�খ েক�া�া রকন্দকহ েলো�া� ট্যাাং�া এলাো� 
দুই খুকে অড়�ড়জৎ হাজ�া (৭) এবাং উৎপল েত্তকে (৩) শ্রমজীবী হারপা�াকল িড়�ল্ড 
ে�া হয়। রকগে রকগেই ওই দুই খুকে� থরায়াব থটকটে� জক�্য পাঠাক�া হয়। ৩ �াড়�খ 
ড়বকেকল হারপা�াল ে�্ল্ডপকষে� হাক� দুজক��ই েক�া�া পড়জটিি ড়�কপাটল্ড থপৌঁকছায়। 
োঃ রুড়ম� �ালুেোক�� থ��্কবে শুরু হয় ড়চড়েৎরা। মাত্র েশ ড়েক�� মাোয় দুজক�ই 
একেবাক� রুস্থ হকয় ওকঠ। গ� েকয়ে ড়েক� রুস্থ হকয় বাড়ি থফ�া� এম� অক�ে 
ঘট�া ঘকটকছ ওই হারপা�াকল। 
�কব এই দুজক�� ড়বেয়টা ড়ছল 
হারপা�াকল� োকছ একেবাক�ই 
আলাো। ো�ণ অ�্যকে� থেকে 
এই দুই খুকে� থষেকত্র ড়বকশে 
র�েল্ড�া� প্রকয়াজ� ড়ছল। 
অবকশকে মাকয়� থোকল দুই 
ড়শশুকে ড়ফড়�কয় ড়েক� থপক� 
খুড়শ হারপা�াকল� ড়চড়েৎরে 
�ারল্ড থেকে ে�্ল্ডপষে রেকলই। 
প্রড়�ড়�য়� রাংক্রমকণ� আশঙ্া। 
�বুও িয়কে জয় ে�বা� অেম্য 
ইচ্া ড়�কয় ড়�ঃশকদে োজ 
েক�কছ শ্রমজীবী হারপা�াল। ৪ 
এড়প্রল থেকে �াজ্য র�োক�� 
��কফ শ্রী�ামপুক�� শ্রমজীবী 
হারপা�ালটিকে থোড়িে 
হারপা�াল ড়হরাকব থঘােণা 
ে�া হকয়কছ। �া� প� দ্রু��া� 
রকগে শুরু হয় োজ।

হারপা�াল রূকত্র জা�া 
থগকছ, প্রেম অবস্থায় শ্ারেষ্ট, 
জ্ব�– রহ েক�া�া� উপরগল্ড 
োেকল উত্ত�পািা, শ্রী�ামপু�, 
চন্দ��গ�, চুঁচুিা, আ�ামবাগ 
ই�্যাড়ে অঞ্চকল� থ�াগী আকর 
হারপা�াকল। ইড়�মকধ্যই 
প্রায় ২০০ মা�ুকে� ড়চড়েৎরা 
হকয়কছ। যড়েও �াঁকে� 
অড়ধোাংশ�ই শ�ীক� েক�া�া� অড়তিবে থমকলড়�। এখ� হারপা�াকল �কয়কছ� 
৬০ জ� থ�াগী। শ্রমজীবী হারপা�াকল� ড়চড়েৎরে ও র�োড়� ড়চড়েৎরকে�া 
ড়মড়ল� িাকব এখাক� ড়চড়েৎরা ে�কছ�। প্রায় ১০০ জ� হারপা�াকল� অ�্যা�্য 
োজেমল্ড রামলাকচ্�। মা�ড়রে িাকব যাক� থো�ও েমমী থিকঙ �া পকি�, 
হারপা�াকল� ��কফ থর– ব্যবস্থাও ে�া হকয়কছ। েমমীকে� মক�াবল বািাক� 
ড়চড়েৎরা� পাশাপাড়শ রপ্াকহ� ড়�ড়েল্ডষ্ট ড়েক� মক�াড়বে থমাড়হ� �ণেীকপ� 
উকে্যাকগ েক�া�া– আড্াও হকচ্। রম্প্রড়� হারপা�াকল� ছাকে পাল� ে�া 
হকয়কছ �বীন্দ্রজয়ন্ী।

হারপা�াকল� েমমী ড়শল্ী থঘাে জাড়�কয়কছ�, গ� এে মার ধক� অ�্য েমমীকে� 
রকগে ড়�ড়� হারপা�াকলই �কয়কছ�। রহেমমীকে� অক�কেই ড়ববাড়হ�। অক�কে�ই 
আবা� পড়�বাক� বাবা– মা িাই– থবা� স্ামী–রন্া� �কয়কছ। পড়চিমবকগে� প্রায় রব 
থজলা� মা�ুেই �কয়কছ এই হারপা�াকল। �কব অ�্য রমকয়� রকগে ব�ল্ডমাক�� 
এেটা বি ফা�াে আকছ। এ বি েঠি� রময়, প্রড়�ড়�য়� আশঙ্া ড়�কয় ঘ� ে�া। 

অতভবাদন। কররানাজয়ী দুই খরুদ 
অতরতজৎ হাজরা ও উৎপল দত্তরক। 

শ্রেজীবী হাসপাতারল। ছতব:  মসৌগত রায়

 �ে্ত ‘ তজ’ 
আগ্হ ্জ্াপরনর জন্য আেন্ত্রণ

[ ইনসলরভতসি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপতস ( ইনসলরভতসি মররজাতলউশন ম্ারসস �র করপ্তাররট পারসনস)  
মরগুরলশনস, ২০১৬–এর মরগুরলশন ৩৬এ( ১)  –এর অধীরন] 

দরকাতর তথ্যাবতল
১ েকপল্ডাক�ট ঋণগ্রহী�া� �াম মজট এয়ারওরয়জ ( ইতন্ডয়া)  তলতেরটড

২ েকপল্ডাক�ট ঋণগ্রহী�া� প্রড়�ষ্া� �াড়�খ ০১ এড়প্রল, ১৯৯২

৩ থয ে�্ল্ডপকষে� অধীক� এই েকপল্ডাক�ট ড়মড়�ড়্রি অফ েকপল্ডাক�ট অ্যাকফয়া�র, আ�ওড়র–মুম্বই
 ঋণগ্রহী�া প্রড়�ড়ষ্�/  ড়�বন্ীে্�

৪ েকপল্ডাক�ট ঋণগ্রহী�া� েকপল্ডাক�ট আইকেড়টিটি �ম্ব�/  L99999MH1992PLC066213 
 ড়লড়মকটে লায়াড়বড়লটি আইকেড়টিড়ফকেশ� �ম্ব�

৫ েকপল্ডাক�ট ঋণগ্রহী�া� থ�ড়জটোেল্ড অড়ফর এবাং ড়রক�ায়া থরটিা�, রাহা� এয়া�কপাটল্ড থ�াে, আকন্ড়� ( ইটে) , মুম্বই–৪০০ ০৯৯
 মুখ্য অড়ফর ( যড়ে োকে) –এ� ঠিো�া থ�ড়জটোেল্ড অড়ফর:
  মুখ্য অড়ফর:  থজট এয়া�ওকয়জ ( ইড়ডিয়া)  ড়লড়মকটে, থ্াবাল ওয়া�,
  চ�ুেল্ড �ল, ২৫২, এলড়বএর মাগল্ড, কু�লা ( ওকয়টে) , মুম্বই–৪০০ ০৭০

৬ েকপল্ডাক�ট ঋণগ্রহী�া� ই�রলকিড়সি শুরু� �াড়�খ ২০ জু�, ২০১৯

৭ আগ্রহ প্রজ্াপ� আমন্ত্রকণ� �াড়�খ ১৩ থম, ২০২০ ( �াউডি ৪) , রাংবােপকত্র ড়বজ্াপ� প্রোড়শ�
  এবাং থোম্াড়�� ওকয়বরাইটও হাল�াগাে ে�া হকয়কছ

৮.  উক্ত থোকে� ২৫( ২) ( এইচ)  ধা�াধীক� থ�কজাড়লউশ� www.jetairways.com  ওকয়বরাইকট উপলব্ধ ড়বশে এক্সকপ্রশ�
 আকবে�ো�ীকে� থযাগ্য�া এখাক� উপলব্ধ �কয়কছ: অফ ইটিাক�টে থপ্রাকরর েকুকমকটি থযাগ্য�ামা� উকলেখ ে�া আকছ অেবা
  fly.JetAirWays@in.gt.com    আইড়ে–থ� থমল পাঠিকয়  রাংগ্রহ ে�া যাকব।

৯.  ২৯এ �াং ধা�াধীক� প্রকযাজ্য অকযাগ্য�া� শ�ল্ডাবড়ল  আইড়বড়বআই–এ� ওকয়বরাইকট (https://ibbi.gov.in/
 এখাক� উপলব্ধ �কয়কছ: legal-framework /)  উপলব্ধ �কয়কছ অেবা  fly.JetAirWays@in.gt.com
  আইড়ে–থ� থমল পাঠিকয়  রাংগ্রহ ে�া যাকব।

১০.  আগ্রহ প্রজ্াপ� প্রাড়প্� থশে �াড়�খ ২৮ থম, ২০২০

১১.  রম্াব্য থ�কজাড়লউশ� আকবে�ো�ীকে� অস্থায়ী ০২ জু�, ২০২০
 �াড়লো জাড়�� �াড়�খ

১২.  অস্থায়ী �াড়লো� প্রড়� ড়বক�াড়ধ�া োড়খকল� থশে �াড়�খ ০৭ জু�, ২০২০

১৩.  রম্াব্য থ�কজাড়লউশ� আকবে�ো�ীকে� চূিান্ �াড়লো ১০ জু�, ২০২০
 জাড়�� �াড়�খ

১৪.  রম্াব্য থ�কজাড়লউশ� আকবে�ো�ীকে� প্রড়� ই�ফ�কমশ� ০২ জু�, ২০২০
 থমকমা�াডিাম, ইি্যালুকয়শ� ম্যাট্রিক্স এবাং ড়�কোকয়টে ফ�
 থ�কজাড়লউশ� প্্যা�র জাড়�� �াড়�খ

১৫.  ড়�কোকয়টে ফ� থ�কজাড়লউশ� প্্যা�, ইি্যালুকয়শ� ম্যাট্রিক্স রম্াব্য থযাগ্য থ�কজাড়লউশ� আকবে�ো�ীকে� োকছ
 এবাং ই�ফ�কমশ� থমকমা�াডিাম এবাং আ�ও �ে্যাবড়ল� ইকলেট্রড়�ে উপাকয় জাড়�কয় থেওয়া হকব।
 জ�্য অ�ুক�াধ োড়খকল� পদ্ধড়�

১৬.  থ�কজাড়লউশ� প্্যা� োড়খকল� থশে �াড়�খ ১১ জুলাই, ২০২০

১৭.  থ�কজাড়লউশ� থপ্রাকফশ�াকল� োকছ থ�কজাড়লউশ� থ�কজাড়লউশ� থপ্রাকফশ�াকল� োকছ মুখবন্ খাকম িক� োে মাধ্যকম
 প্্যা� োড়খকল� পদ্ধড়� বা হাক� েক� ড়োংবা থপ� ড্াইকি িক� ড়েড়জটাল পদ্ধড়�ক�।

১৮.  অ�ুকমােক�� জ�্য ড়বচা�ো�ী ে�্ল্ডপকষে� োকছ ২৩ জুলাই, ২০২০
 থ�কজাড়লউশ� প্্যা� োড়খকল� অ�ুড়ম� �াড়�খ

১৯.  থ�কজাড়লউশ� থপ্রাকফশ�াকল� �াম এবাং থ�ড়জক্রিশ� �ম্ব� আড়শর ছওছাড়�য়া
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২০.  এই থবাকেল্ড� োকছ ড়�বন্� অ�ুযায়ী থ�কজাড়লউশ� আড়শর ছওছাড়�য়া, ঠিো�া:   গ্র্যাটি ে�ল্ডট�, ১০ড়র, হাগো�কফােল্ড ড়্রিট,
 থপ্রাকফশ�াকল� �াম, ঠিো�া এবাং ই–থমল আইড়ে েলো�া–৭০০ ০১৭, ই–থমল:  ashish.chhawchharia@in.gt.com 

 ২১.  থ�কজাড়লউশ� থপ্রাকফশ�াকল� রকগে থযাগাকযাকগ� জ�্য থজট এয়া�ওকয়জ ( ইড়ডিয়া)  ড়লড়মকটে, থ্াবাল ওয়া�, চ�ুেল্ড �ল, ২৫২,   
 ব্যবহাযল্ড ঠিো�া এবাং ই–থমল আইড়ে এলড়বএর মাগল্ড, কু�লা ( ওকয়টে) , মুম্বই–৪০০ ০৭০, 
  ই–থমল:  fly.JetAirways@in.gt.com  

২২.  আ�ও ড়বশে �ে্যাবড়ল এখাক� ড়মলকব েকপল্ডাক�ট ঋণগ্রহী�া� www.jetairways.com  ওকয়বরাইকট ড়োংবা 
  fly.JetAirways@in.gt.com  আইড়ে–থ� ই–থমল পাঠিকয় রাংগ্রহ ে�া যাকব

২৩.  ফমল্ড ‘ ড়জ’  প্রোশ�া� �াড়�খ ১৩ থম, ২০২০ ( �াউডি ৪) 

  স্াঃ–
  আতশস ছওছাতরয়া
   ( IBBI/IPA- 001/IP-P00294/2017-18/10538 ) 
  মররজাতলউশন ম্ার�শনাল
  মজট এয়ারওরয়জ ( ইতন্ডয়া)  তলতেরটড–এর পরক্ষ
  ই–মেল:  RP.JetAirways@in.gt.com 
  আইড়বড়বআই–থ� ড়�বন্ীে্� থ�ড়জটোেল্ড ঠিো�া এবাং ই–থমল আইড়ে: 
�াড়�খ:  ১৩ থম, ২০২০  গ্র্যাটি ে�ল্ডট�, ১০ড়র, হাগো�কফােল্ড ড়্রিট, েলো�া–৭০০ ০১৭
স্থা�:  মুম্বই   ই–থমল:  ashish.chhawchharia@in.gt.com  

  এরডলতগরভর 
১০ মকাটি
কররানা েরুধে সোরজর গতরব ও 
মখরটখাওয়া োনুেরদর সহায়তায় 
এতগরয় এল এরডলতগভ �াউরন্ডশন। 
মবসরকাতর মে মস্ছোরসবী সংগঠনগুতল 
এই সঙ্করটর সেয় এই োনুেগুতলর 
পারশ এরস দাতঁিরয়রছ তারদর ১০ 
মকাটি টাকা অনুদারনর তবেরয় 
তসধোন্ত তনরয়রছ তারা। অততোরী 
কররানা েরুধের জন্য একটি মেৌথ 
েঞ্চ তততরর কারজ এতগরয় এরসরছন 
এরডলতগরভর তবদ্যা শা, অঘ্ত্যরের 
মরাতহণী তনরলকাতন, উইর্ার তরশাদ 
ম্েতজ, অক্স�াে ইতন্ডয়ার অতেতাভ 
মবহার এবং ম�াড্ত �াউরন্ডশন। এই 
েরুধে এরডলতগরভর সরগে শাতেল 
হরয়রছ মবসরকাতর মস্ছোরসবী সংগঠন 
সাোতরটান মহল্প তেশন (এসএইচএে)। 
হাওিা টিতকয়াপািায় কাজ কররছ 
তারা। বততিবাসী, তদতনক েজুর এবং 
তরকশাচালকরদর খাবাররর সরগে 
অথ্তসাহাে্যও কররছ তারা।

  থ্যাঙ্কস্  ো
োদাস্ত মড–মত সব োরয়রদর ধন্যবাদ 
জানারত টিকটক এরনরছ ইন–অ্যাপ 
ক্যারপেন— #থ্যাঙ্কস্  ো। এরত 
থাকরছ লাইভ মসশন, ম�ারটা 
মটেরলেট ও তকউরররটড মলে–তলটে। 
ম�ারটা মটেরলেট তকলাশ মখররর 
তবখ্যাত গান ‘োম্া’র তভতত্তরত তততর। 
ররয়রছ োদাস্ত তভতডও েন্তাজ। এ ছািা 
োদাস্ত মড মলে তলটে, োরত ব্যতক্তগত 
ছাপ রাখরত পাররবন টিকটক 
ইউজাররা। তভতডওয় ররয়রছন হংতসকা 
মোটওয়াতন, অতনতা হাসনন্াতন, করণ 
কুন্দা, তশবাণী কতপলা ও �য়জল 
তসতদিতকর েরতা মসতলতরিটিরা।

   ট্রিপল ইনরহলার
তসগেল ইনরহলার ট্রিপল মথরাতপ। দুরটা 
রিরঙ্কাডায়ারলটার এবং ইনরহরলশন 
কটি্তরকারটেররয়ড ফ্টুিকারসান 
্তপরয়ারনরটর সেন্বয়। বাজারর তনরয় 
এল মলেনোক্ত �াে্তাতসউটিক্যালস। 
এরত তসওতপতড মরাগীরদর একাতধক 
ইনরহলাররর দরকার হয় না। 
হাসপাতারল তনরয় োওয়ার ্রয়াজন 
কতেরয় মদয়। সেীক্ষায় জানা মগরছ, 
ভাররত তসওতপতড মরাগীরদর ওপর 
এই ইনরহলার ্রয়াগ করর ভাল �ল 
তেরলরছ। 

  অ্যাভন
সারা তবরশ্র ৫০টি ফ্ন্টলাইন সাতভ্তস 
ও চ্যাতরটি সংস্ারক সাহাে্য কররত 
অ্যাভন �াউরন্ডশন �র উওে্যারনর 
সরগে হাত তেতলরয় ১০ লক্ষ োতক্তন 
ডলাররর তহতবল গিরব অ্যাভন। 
ভাররত অ্যাভরনর মোট অনুদান ্ায় 
৯৪ লক্ষ টাকা। তবতহল কারজ লাগারনা 
হরব অ্যাভরনর #আইরসারলরটড নট 
অ্যারলান ক্যারপেরন। ভারত–সহ 
৩৭টি মদরশ লকডাউন চলাকালীন 
গাহ্তস্্য তহংসায় তবপন্ নারীরদর পারশ 
দাঁিারব অ্যাভন।

  হ্যারলা লাইভ
মদরশর অগ্ণী আঞ্চতলক মসাশ্যাল 
তেতডয়া লে্যাট�ে্ত ‘হ্যারলা’ তনরয় 
এল ‘হ্যারলা লাইভ মপ তেরলা’। 
এই লে্যাট�রে্ত থাকরব ১৫টি ভাোয় 
েরনারঞ্জক ও তশক্ষােলূক তবতভন্ 
তবেয়। এডুরটনরেন্ট ক্যাটাগতররত এটি 
্থে ইন–অ্যাপ ্পাটি্ত। এখারন 
ইউজাররা খাবারদাবার, করেতড, 
তেউতজক, এডুরকশন, ত�টরনস তবেরয় 
মসতলতরিটি ও তক্রয়টররদর সরগে মোগ 
তদরত পাররবন।   

 শতহদ মবতদ
ঔরগোবারদ ১৬ পতরোয়ী শ্রতেরকর 
েতুৃ্যরত মকন্দীয় সরকাররক দায়ী 
করর তবরক্ষাভ মদখায় তসতপএরের 
েবু সংগঠন। মসােবার রারত বারাসত 
মটেশন চত্বরর তসতপএরের েুব মনতা 
মগৌতে মঘারের মনতৃরত্ব অস্ায়ী শহীদ 
মবতদ বানারনার পর েতৃ ১৬ পতরোয়ী 
শ্রতেরকর স্মররণ ১৬টি েশাল জ্ালারনা 
হয়। মগৌতে মঘাে জানান ওই ১৬ 
পতরোয়ী শ্রতেরকর েৃতু্যর জন্য দায়ী 
মকন্দীয় সরকার। তাই এতদন তারা 
মকন্দীয় সরকাররর তবরুরধে ্ততবাদ 
কে্তসতূচ চালারনার পর বারাসত 
মটেশরন থাকা ভবঘরুর ও পথতশশুরদর 
রুটি সবতজও খাইরয়রছন।

 আজকারলর ্ততরবদন

আজ, বুধবা� থেকে েলো�ায় েকয়েটি রুকট বার চলাচল শুরু হকচ্।
১৩টি রুকট র�োড়� বার চালাকব �াজ্য পড়�বহণ ড়�গম। থবর�োড়� 

বারচালে�া যড়ে বার চালাক� চা�, থর ব্যাপাক� ড়�কজ�াই ঠিে ে�কব� 
েীিাকব চালাকব�। �কব থো�ও বাকরই ২০ জক�� থবড়শ যাত্রী থ�ওয়া 
যাকব �া।

মগেলবা� �বাকনে মুখ্যমন্ত্রী মম�া ব্যা�াড়জল্ড জাড়�কয়কছ�, ‘ েলো�া� 
েকয়েটি রুকট র�োড়� বার চালাক�া হকব। ২০ জ� যাত্রী ড়�কয় চলকব। 
যাঁ�া োজ ে�ক� যাকচ্�, �াঁ�া থ�া বার পাকচ্� �া। থবর�োড়� বার যাঁ�া 
চালাকব�, �াঁ�াই ঠিে ে�কব� েীিাকব চালাকব�। যড়ে যাত্রী পা� �াহকল 
চালাকব�, �া থপকল চালাকব� �া। এ ব্যাপাক� র�ো� হতিকষেপ ে�কব �া।’ 

েকটি�কমটি থজাক� থো�ও বার বা অ্যাপ ে্যাব চলকব �া। অ্যাপ ে্যাব 
চলকব ড়বধা��গ�, েলো�া, ব্যা�ােপু�, হাওিা ড়রটি পুড়লশ এলাোয়। 
�কব অ্যাপ ে্যাকব� থষেকত্র দু’ জক�� থবড়শ যাত্রী থ�ওয়া যাকব �া। চালকে� 
পাকশ থো�ও যাত্রী বরক� পা�কব� �া। থপছক�� আরক� দূ�বে থমক� দু’ জ� 
বরক� পা�কব�। �কব অ্যাপ ে্যাকব যা�ায়া� ে�ক� হকল ই–পার লাগকব। 
প্রড়�টি ে্যাকব োেকব মাস্ক, র্যাড়�টাইজা�, ্াির, থফর ড়শর্। এড়েকে, 
আজ, বুধবা� থেকে থয র�োড়� বারগুড়ল চলকব �া হল:  হাওিা থেকে 
ড়�উ টাউ� ( এর ১২) , হাওিা থেকে োমালগাড়জ ( এর ২৪) , হাওিা থেকে 
গড়িয়া ( এর ৭, এর ৫) , হাওিা থেকে ঠাকু�পুকু� ( এর ১২ড়ে) , হাওিা–
বারুইপু� ( ড়র ২৬) , এরপ্্যাক�ে থেকে আম�লা ( ড়র ৩৭) , ো�লপ থেকে 
বাড়লগঞ্জ ( এর ৯এ) , যােবপু�–েরুণাময়ী ( এর ৯) , থজাো–বা�ার� ( ড়র 
৮) , উক্াোঙা থেকে র্কলে ( এরটি ৭) , বা�ার� থেকে গড়িয়া ( এর 
৩৭) , টাড়লগঞ্জ েরুণাময়ী থেকে ড়�উ টাউ� ( এরটি ৬) ।

এড়েকে, উব্ � বাজাক� আ�ল ‘ উব্ � োক�ক্ট’  �াকম এেটি ��ু� অ্যাপ। 
েলো�া� এে প্রান্ থেকে অ�্য প্রাকন্ ড়জড়�রপত্র পাঠাক� পা�কব� বাড়রন্দা�া। 
এেটি টু–হুইলাক� ৫ থেড়জ ওজক�� মকধ্য থো�ও ড়জড়�রপত্র পাঠাক�া যাকব। 
�কব মে, ড্াগর বা থো�ও থবআইড়� ড়জড়�রপত্র পাঠাক�া যাকব �া।

�্�ীয় পযল্ডাকয় লেোউক�� থময়াে বািা� রমকয় পড়�বহকণ� থষেকত্র ড়েছু 
ছাি থেয় �াজ্য র�ো�। থরই অ�ুযায়ী বুধবা� থেকে বার, অ্যাপ ে্যাব রাড়িল্ডর 
চালু হকচ্।    ে্যাব পড়�কেবায় গাড়িক� ওঠা� রময় চালেকে ই–পার থেখাক�া 
আবড়শ্যে। যাত্রা� উকদেশ্য েী, �া� উপযুক্ত প্রমাণ োেক� হকব। চালে এবাং 
যাত্রী� আরক�� মাকে র�াক�া যায় এম� স্চ্ ড়��াপত্তামূলে পেল্ডা োেক� 
হকব। চালেকে আবড়শ্যেিাকব মাক্স, ্াির ব্যবহা� ে�ক� হকব। গাড়িক� 
ওঠা� আকগ �াঁকে� অবশ্যই র্যাড়�টাইজা� ড়েক� হকব। ড়চড়েৎরা রাংক্রান্ 
আপৎোলী� পড়�ড়স্থড়�ক�, ড়�ড়েল্ডষ্ট রমকয়� মকধ্য যড়ে োক্তা� থেখাক� হয়, 
স্াস্থ্য প�ীষো ( থযম�, থেকমাকে�াড়প, থ�ড়েকয়শ�, োয়াড়লড়রর বা রমকগাত্রীয় 
থো�ও ড়চড়েৎরা)  থষেকত্র অ্যাপ ে্যাব ব্যবহা� ে�া যাকব। 

 ১৩ রুরট আজ
মথরক সরকাতর

বাস, ক্যাব

    তপ তস চন্দ
খুরল মগল
পতচিেবগে ও তত্পুরায় তপ তস 
চন্দ জুরয়লাস্ত–এর ৬টি মশারুে 
খলুল। স্াস্্যতবতধ মেরন বাকঁুিা, 
পুরুতলয়া, দুগ্তাপুর, কারটায়া, 
বালরুঘাট, আগরতলায়ও মশারুে 
চাল ুহরয়রছ। মশারুরে ম�াকার 
পরথই ওয়াশরবতসরন হাত ধরুয় 
স্যাতনটাইজার তদরয় পতরষ্ার করর, 
থাে্তাল স্ক্যানার তদরয় পরীক্ষার পর 
তরবই গ্াহকরদর ম�াকারনা হরছে। 
বাধ্যতােলূক হরছে োস্ক, লোভস। 
তনয়তেত মশারুে পতরষ্ার করা হরছে। 
সকাল ১১টা মথরক তবরকল সারি ৫টা 
পে্তন্ত মদাকান মখালা থাকরছ। সংস্ার 
ে্যারনতজং তডররক্টর উদয়কুোর চন্দ 
তারঁদর কাতরগর, কেমীরদর সবরকে 
সহায়তার আশ্াস তদরয়রছন।

     সাগতরকা দত্তরচৌধুতর

‘ েক�া�া থেকে রসু্থ হকয় হারপা�াল থেকে ছটুি পাওয়া� রাংখ্যা ক্রমশ বািকছ। থ�াগী�া দ্রু� 
রসু্থ হকয় বাড়ি ড়ফ�কছ�। এটা খবুই িাল এেটা ড়েে।’  মগেলবা� �বাকনে রাাংবাড়েে ববঠকে 
এেো বকল� মখু্যমন্ত্রী মম�া ব্যা�াড়জল্ড। ড়�ড়� বকল�, এ �াকজ্য� মক�া থেে অড়েট েড়মটি, 
থের ড়হড়্রি অ�্য �াজ্যও অ�ুর�ণ ে�কছ। বাাংলা ে�কল রব িুল, অ�্য�া ে�কল ঠিে?

�াকজ্য ১৮টি ল্যাবক�টড়�ক� েক�া�া প�ীষো চলকছ। আ�ও ৫টি অ�ুকমাে� থপকয়কছ। 
খবু �ািা�াড়ি প�ীষো শুরু হকব বকল এড়ে� জাড়�কয়কছ� মখু্যমন্ত্রী। এড়ে� �বাকনে ড়ছকল� 
�াকজ্য� ��ু� স্াস্থ্যরড়চব �া�ায়ণ স্রূপ ড়�গম। মখু্যমন্ত্রী ��ু� স্াস্থ্যরড়চকব� রকগে রবা� 
পড়�চয় েড়�কয় থে�। এড়েকে গ� চড়বিশ ঘণ্ায় ��ু� েক� ১১৩ জ� েক�া�া রাংক্রমণ 
থেকে মকু্ত হকয়কছ�। �াকজ্য এখ�ও পযল্ডন্ েক�া�ামকু্ত হকয় হারপা�াল থেকে ছটুি 
থপকয়কছ� ৬১২ জ�। �াকজ্য েক�া�ায় রসু্থ�া� হা� ( ড়েরচাজল্ড থ�ট)  ২৮. ১৬ শ�াাংশ। 
��ু� েক� ১১০ জ� আক্রান্। �াকজ্য এখ�ও পযল্ডন্ েক�া�া আক্রাকন্� রাংখ্যা ২ হাজা� 
১৭৩ জ�। হারপা�াকল ড়চড়েৎরাধী� ১ হাজা� ৩৬৩ জ�। গ� চড়বিশ ঘণ্ায় এই রাংখ্যাটা 
অক�েটাই েকমকছ। হারপা�াল থেকে দ্রু� থ�াগীকে� ছটুি হকচ্। এড়ে� েক�া�া রাংক্রান্ 
�ে্য ড়েকয় �াকজ্য� স্�াষ্ট্ররড়চব আলাপ� বকন্দ্যাপাধ্যায় আ�ও জাড়�কয়কছ�, ��ু� েক� 
৮ জক�� ম�ু্্য হকয়কছ। �াকজ্য এখ�ও পযল্ডন্ মক্�� রাংখ্যা ১২৬। গ� ২৪ ঘণ্ায় �ম�ুা 
প�ীষো হকয়কছ ৫ হাজা� ৭টি। �াকজ্য এখ�ও পযল্ডন্ �ম�ুা প�ীষো� রাংখ্যা ৫২ হাজা� 
৬২২টি। র�োড়� থোয়াক�ড়টি� থরটিাক� �কয়কছ� ৬ হাজা� ৯৭৮ জ�। থোয়াক�ড়টি� 
থেকে ছািা থপকয়কছ� ২১ হাজা� ২২ জ�। থহাম থোয়াক�ড়টিক� �কয়কছ� ২৪ হাজা� 
২৯৬ জ�। থহাম থোয়াক�ড়টি� থেকে এখ�ও পযল্ডন্ মকু্ত হকয়কছ� ৬৮ হাজা� ১৯৯ জ�।

�াকজ্য� ড়চড়েৎরা ব্যবস্থা িাল বকলই অড়� দ্রু� থ�াগী�া রুস্থ হকয় বাড়ি ড়ফ�ক� 
পা�কছ� বকল মক� ে�কছ স্াস্থ্য েপ্�ও।

বী�িূকম� �ামপু�হাকট� বগটুই এলাো� বাড়রন্দা বছ� আকঠক�া� এে যুবে 
থবালপুক�� থবর�োড়� থোড়িে হারপা�াল থেকে ছটুি পা�। মগেলবা� �াক� যখ� 
ড়�ড়� বাড়ি থফক�� �খ� �া�ঁ পািায় ড়ছল �ীড়�মক�া উৎরকব� থমজাজ। পািা� যুবে�া 
বাড়জ ফাটিকয়, গলায় ফুকল� মালা পড়�কয় ওই যুবেকে অি্যেল্ড�া জা�া�। 

বাঘায�ীক�� ড়ে ব্লকে� বাড়রন্দা ড়বএরএ�একল� প্রাক্ত� েমমী� ম�ু্্য হয়। েক�া�া� 
রাংক্রমণ ড়�কয়ই ড়�ড়� এম আ� বাঙুক� িড়�ল্ড ড়ছকল�। েলো�ায় গাকেল্ড�ড়�চ ড়শপ ড়বর্াকরল্ড 
েমল্ড�� এে প্রাক্ত� ড়রআইএরএফ অড়ফরাক�� ম্�ু্য হয়।

লেোউ� চলাোলী� েলো�া থেকে থগাপাল�গক� গ্রাকম� বাড়িক� থফ�া� প� 
েক�া�া পড়জটিি ধ�া পকি এে শ্রড়মকে�। থে�ুগ্রাম ১�াং ব্লকে� বােশাড়হ থ�াে লাকগায়া 
���পুক� এে �রুণী� েক�া�া ধ�া পকিকছ। �াকঁে দুগল্ডাপুক�� র�ো থোড়িে হারপা�াকল 
িড়�ল্ড ে�া হয়। ওই �রুণী� রাংস্পকশল্ড আরা ২৩ জ�কে ড়চড়নি� েক�কছ স্াস্থ্য েপ্�। 
�াকঁে� থহাম থোয়াক�ড়টিক� �াখা হকব।  

পূবল্ড থমড়ে�ীপুক� থোলাঘাকট� প�মা�ন্দপু� গ্রাকম� ২২ বছক�� এে যুবকে� েক�া�া 
ধ�া পকিকছ, জাড়�কয়কছ� থজলা� মখু্য স্াস্থ্য আড়ধোড়�ে ড়��াইচন্দ্র মণ্ডল। জা�া থগকছ, ওই 
যুবে আড়লপুক�� এে থবর�োড়� হারপা�াকল� স্াস্থ্যেমমী। ৩০ এড়প্রল অরুস্থ হকয়ই বাড়ি 
ড়ফক�ড়ছকল�। পড়�বাক�� ড়�� রের্যকে চণ্ডীপু� হারপা�াকল িড়�ল্ড ে�া হয়।

সসু্ হওয়ার
সংখ্যা বািরছ
রারজ্য: েেতা
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সিনেমা হলের ব্ােকসের আিেটি উঁচু দলরর, গাঁলের কসিও নবসি খিালে হয়। নহামরা–নচামরা 
মােুষ ব্ােকসেলে বলি জীবলের বর্ণ–গন্ধ উদ্ যাপে কলরে। আমালদর প্রধােমন্তীও ব্ােকসে খুব 
পছন্দ কলরে। ব্ােকসেলে দাঁসিলয় যাঁরা থাো–ঘণ্া বাজাে, নমাম–প্রদীপ জ্াোে— প্রধােমন্তী 

োঁলদর জে্ িারাসদে ভালবে, সেে্েেুে ইলভলটের ব্বস্া কলরে। সবলদলি যাঁরা আেলক সছলেে, োঁলদর 
উসিলয় এলেলছে, ভাসিলয় এলেলছে। এবার েেুে নকােও ব্ােকসে–ইলভটে নদখলবে সেঘ্ণাে। ওঁরা অবি্ 
দস্তুরমলো সবমােভািা সদলয় সিরলছে, নকায়ালরসটেলের খরচও োঁরাই নদলবে। সকন্তু প্রচালরর িুলযাগ নমাসদ 
ছািলবে নকে, োম সদলয়লছে ‘ বলন্দ ভারে’ । িংবধ্ণোর আলয়াজে, হামলে–পিা সমসিয়ার ছসব নোো, 
েুইলে েুইলে মন্তীলদর সকসচরসমসচর— নযে ভারে সবশ্বকাপ সজলে সিরলছ। বস্তুে দুসেয়ার িব নদিই অে্ 
নদলি আেলক–পিা োগসরকলদর সিসরলয় সেলয় সগলয়লছ, আমালদর কেকাো নথলকও উিাে নছলিলছ— 
নকাথাও এমে ইলভটে নদখা যায়সে। অভূেপূব্ণ একটি িঙ্কেলকও এমে সবজ্াপেী নমািক নদওয়ার ভাবো 
যাঁলদর মাথায় আলি, ৪৬ সদে োঁরা পসরযায়ী শ্রসমকলদর কথা ভাবলেই ভুলে যাে। মলের কথা বলেে, 
ভাষরও নদে, প্রধােলিবক এঁলদর কথা নববাক ভুলে যাে। ভুলে যাে ন�াো কাঁলধ িসকর নিলজ সদসলির 
মিেলদ বলিসছলেে এঁলদরই নভাে সেলয়। মাইলের পর মাইে নেঁলে সিরলছে শ্রসমলকরা, ভ্রুলষেপ নেই। 
যা–ও বা নরেলের ব্বস্া হে, োর পর ভািা সেলয় সবশ্রী কুেকচাসে। রালজ্ রালজ্ �গিা বাসধলয় সদলয় নকন্দ্র 
োসে বাজালছে! নমাসদর মলে হলয়লছ আিে ভারলের অসধষ্াে বুস� ব্ােকসেলেই। আমরা আহে হলে 
পাসর, সকন্তু এক োমজাদা িাংবাসদলকর সহলিবমলো সবলজসপ ২০১৯ িালের নভালে ২৭০০০ নকাটি োকা 
খরচ  কলরসছে। অথ্ণাৎ নভােসপছু ১২০০ োকা। ২০২৪ িালে হয়লো ২৪০০ োকায় দাঁিালব। োই ব্ােকসে 
নথলক চাঁদা নোোর পাো এখে। গসরব মােুলষর জে্ ধলম্ণর সজসগর েুেলেই হলব।  

  ব্ােকসে

সঙ্কর্ষণ বন্দ্যাপযাধ্যায়

‘এেন একটযা অভূতপূব্ষ পরররথিরতনত আেরযা চলরি মে, খবু একটযা করযার রকি ুমনই। 
বলনত পযারর, বযার়িনত মেনকই আরে আেযার রুটিন মেনন চলরি, আনে মেেন চলতযাে। 
আরে এই কলকযাতযা শহনরই আরি। আেযার েনন হয়, এই কনরযানযার ভনয় সযারযানেনশর 
েনধ্ অননক মসফ আেযানের এই শহর।’ বলনলন অরভননতযা মটযাটযা রযায়নচৌধরুর।

‘আনে মেেন উঠতযাে, এখনও সকযাল সযান়ি িটযায় ঘেু মেনক উনঠ করফ রননয় 
খবনরর কযােজগুনলযা মেরখ। এখন আর কযােনজর ফ্রন্ট মপজ মেখনত ইনছে কনর 
নযা। এত ব্যাড রনউজ সবসেয়, এ েযারযা মেনি, কনরযানযায় েনৃতর সংখ্যা বযা়িনি, মসযা 
কলড এক্সপযাট্ষনের কচকচযারন। মসই কযারনণ ফ্রন্ট মপনজর মচনয় রহউে্যান ম্যাররগুনলযা 
টযানন মবরশ। তযার পর রনয়ে মেনন ব্যায়যাে করর, মরেকফযা্ করর। বযার়ির কযাজ প্রচুর 
আনি, মেগুনলযা করনত হয়। কযারণ, এখন মকযানও মডযানের্ক মহল্প আসনি নযা। 
আেরযাই নযা কনর রেনয়রি। বযার়িনত সবযাই কযাজ ভযাে কনর রননয়রি। আেযার েযারয়ত্ব 
ঘর পররষ্যার রযাখযার। ঘরনেযার সযাফ করনতই দুপুর ের়িনয় েযায়। রযান্যাঘনর ম�যাকযাটযা 
আেযার বযার়ির মলযানকরযা র্রিক্টরল বযারণ কনর রেনয়নি। আরে রযান্যা করনল নযারক 
মসখযানন মিযাটখযানটযা রডজযা্যার হনয় মেনত পযানর।’ বনল েযােনলন মটযাটযা। বলনলন, 
‘লকডযাউনন শুটিং বন্ধ েযাকনলও েযানে েযানে বযার়িনত বনসই মেযাবযাইনল শুট কনর 
পযাঠযানত হনছে। মেেন ‘শ্রীেয়ী’র রবীন্দ্রজয়ন্ীর অনুষ্যান, অনলযাইনন ‘মফলেুযা 
মফরত’–এর েযান রররলজ। মফসবকু লযাইনভও েযাকলযাে। বযার়িনত মেযাবযাইনল এই 
শুটিং করযাটযা মবশ কঠিন ব্যাপযার। বযার়ির কযাউনক ‘বযাবযানর–বযািযানর’ বনল মেযাবযাইল 
ধররনয় শুটিং করযা, সযাউন্ড ডযাব করযা, মটকননযালরজ ব্বহযার কনর েতটযা পযারযা েযায়, 
কররি। আেযার কযানি বই প়িযাটযা মরগুলযার রুটিন। এই লকডযাউননর রেনগুনলযানত 
নযানযা ধরননর বই প়িলযাে। রকি ুরকি ুপুরননযা বই নতুন কনর েযারলনয় রনলযাে। সঞ্ীব 
চন্যাপযাধ্যানয়র ‘েযাপযা হযারস চযাপযা কযান্যা’ র সব ক’টযা খণ্ড একসনগে প়িরি। সত্রজৎ 
রযানয়র প্রবন্ধ প়িলযাে। েযাইনকল মকইননর দু’খনণ্ড আত্মজীবনী প়িলযাে। প্রচুর 
রসননেযা মেখরি, ওনয়ব রসররজ মেখরি। পুরননযা বযাংলযা িরবর েনধ্ সত্রজৎ রযায়, 
তপন রসংহ, েৃণযাল মসন, উত্তেকুেযার, মসৌরেত্র চন্যাপযাধ্যানয়র িরবগুনলযা মেখলযাে 
নতুন কনর। আবযার বুেলযাে মে, রযানটর েশকনক মকন স্বণ্ষেুে বলযা হত! অরভনয়, 
সগেীত, পররচযালনযা, কযারহরন, রচত্রনযাট্ —সব রেক মেনক কতটযা এরেনয় রিল এবং 
েনুেযাপনেযােী রিল, আবযার নতুন কনর উপলরধি করলযাে। টিরভনত ‘মচযানখর বযারল’ 
রেনয়রিল। মেখনত মেখনত ১৫ বির আনে রফনর রেনয়রিলযাে। স্রৃতটযা জীবন্ হনয় 
মেল।’ জযানযানলন মটযাটযা রযায়নচৌধরুর।

রতরন বলনলন, ‘রননজনক খবু অসহযায় লযােনি, আবযার খবু রযােও হনছে। মেটযা 
ভযাল লযােনি নযা, তযা হল, ঘেুন্ শ্ররেকনের ওপর রেনয় মরেন চনল েযাওয়যার ঘটনযাটযা। 
কনয়কটযা অসহযায় েযানুর তঁযানের বযার়িনত রফরনত মচনয়রিনলন। সব রযাজননরতক েনলর 
মনতযানের বনস একটু আত্মসেযানলযাচনযা করযা উরচত। সবনেনক মবরশ গ্যারননবযাধ হয়, 
েখন মেরখ এই লকডযাউনন েনের মেযাকযানন রবশযাল লযাইন। আেরযা েহযােযারী কী, 
তযা বেুনত পযাররি নযা।  আেরযা নযারক সব রেক মেনক উন্রত কনররি! রকন্তু সযাধযারণ 
েযারয়ত্বনবযাধ েযানুনরর বতরর হয়রন। তযাই এই বর্দজীবনন আেযার েনতযা নেন্ নযােররনকর 
আনবেন, ‘আসনু, সবযাইনক রননয় আেরযা সবযাই রেনল বযঁারচ।’

বর্দ  জীবন
ঘর �াঁে, ব্ায়াম, বই

মটযাটযা রযায়নচৌধুরর 

সংবযাে সংথিযা
ওয়যারশংটন, ১২ মে

নযমে নেমেভালব েকিাউে করার েীসে একো 
সবরাে ভুে। চীে নযভালব নকাসভি–১৯ মহামারীর 
নমাকাসবো কলরলছ, নিসদলক যসদ খুঁটিলয় েজর 
সদে অে্ নদিগুসে, োহলে োরা অে্ভালব 
পদলষেপ করে। এমেোই মলে কলরে ২০১৩ িালে 
রিায়লে নোলবে পুরস্ারজয়ী সবজ্ােী মাইলকে 
নেসভে। োঁর মলে, েকিাউে একটি মধ্যুগীয় 
পন্া। নকাসভলির নমাকাসবো করলে 
হলে নদলির অথ্ণেীসেলক পুলরাপুসর 
অচে করার দরকার নেই। যা করা 
উসচে ো হে, িবাইলক নিি মাস্ ও 
হ্ান্ড ি্াসেোইজার ব্বহার করলে 
হলব। এবং বাইলরর নকােও সকছুলক 
স্পি্ণ করলে হয় ো এমে নেেলদলের 
ব্বস্া চােু করলে হলব (েগদ োকা বা 
নরেসিে কালি্ণর বদলে নিালে নেেলদে)। 
আর শুধুমাত্র বয়স্লদর আইলিালেিলে 
রাখলেই হলব। েকিাউে প্রিলগে োঁর 
সেদাে, একটি অঞ্চে বা িহরলক অে্ 
অঞ্চে নথলক আোদা কলর রাখা উসচে, 
সকন্তু নিই িহলরর নভেলর কাজকম্ণ, 
সু্ে–কলেজ চােু থাকলব। মােু্ষ 
িাধাররে কালজর নষেলত্র প্রসেসদে একই 
নোক বা নগাষ্ীর িলগে নেেলদে কলর। 
নিো চােু রাখাই উসচে। 

নোলবেজয়ী এই সবজ্ােী মলে 
কলরে, আগামী সদে নবা�া যালব, 
নকাসভলির নমাকাসবোয় জয়ীলদর মলধ্ থাকলব 
জাম্ণাসে ও িুইলিে। কারর ওই দুই নদি খুব নবসি 
েকিাউে কলরসে। এবং এমে িংখ্ক নোলকলদর 
িংরেসমে হলে সদলয়লছ যালে নগাষ্ী প্রসেলরাধ 
ষেমো তেসর হয়। এলে কলরাো িংরেমলরর সবিেীয় 
ধাক্া নথলক নবঁলচ যালব জাম্ণাসে ও িুইলিে। অথচ 
অস্রিয়া, অল্রিসেয়া, ইজরালয়লের মলো নদিগুসে 
িংরেসমলের িংখ্া অলেক নবসি হওয়ার আলগই 
কিা হালে েকিাউে কায্ণকর কলরলছ। এলে নগাষ্ী 
প্রসেলরাধ ষেমোও তেসর হয়সে, অথচ ব্াপক 
মাত্রায় িামাসজক ষেসে হলয়লছ। 

গে নিব্রুয়াসরলে চীলের হুলবই প্রলদলির 
িংরেমলরর ভসবষ্ৎ নচহারা নমালের ওপর সেভু্ণে 
অেুমাে কলরসছলেে নেসভে। েলব মালচ্ণ িারা 
পৃসথবীর মহামারীর সেরিে সেলয় নযরকম আিা 
প্রকাি কলরসছলেে, ো ঠিক ঘলেসে। পসরসস্সে 
আরও কঠিে হলয় ওলে। এই মুহূলে্ণ আয়ারে্ালন্ডর 

পসরসস্সে িম্পলক্ণ োঁর ভসবষ্বিারী, আগামী 
দু’ িপ্ালহর মলধ্ নিখালে িংরেমর মৃেু্র হার 
বািার ‘ দম িুসরলয়’  যালব। পসরিংখ্াে সবললেষলর 
সেসে েষে করলছে ইউলরালপর নদিগুসেলে স্াভাসবক 
মৃেু্র মাসিক িংখ্ার িলগে েুে্ নকাসভলি মাসিক 
মৃেু্র সহলিব। আয়ারে্ালন্ড ১০০০ মােুষ সপছু 
বাসষ্ণক মৃেু্র হার ৬, নযখালে ইোসেলে ১১, 
ইওলরালপ গি হার ৮। এই সদক নথলক আয়ারে্ান্ড 
িুসবধাজেক জায়গায় আলছ। আলরকো িুসবধার সদক, 
আয়ারে্ালন্ডর কর ব্বস্া। এর িলে এই নদলি 

অথ্ণনেসেক অিাম্ কম। আলমসরকায় এই অিাম্ 
নবসি। োই নবসি দুব্ণে মােুষ নবসি বসে হলছেে।

রিায়লে নোলবেজয়ী মাইলকে নেসভলের জন্ম 
দসষের আসরিকার সপ্রলোসরয়ায়। ১৫ বছর বয়লি 
োঁরা িপসরবালর চলে যাে ইংে্ালন্ড। ৭৩ বছলরর 
নেসভে এখে স্্ােলিাি্ণ সবশ্বসবদ্ােলয়র ্রিাকচারাে 
বালয়ােসজ সবভালগর প্রধাে। সেলজর সবষলয় সবলিষজ্ 
সহলিলব সেসে সবশ্ববসন্দে। নকাসভি ১৭ ভাইরাি 
সেলয় ২৮ জােুয়াসর নথলক গলবষরা চাসেলয যালছে 
নেসভে ে্াব গ্রুপ। এবং এখেও পয্ণন্ত এই ভাইরাি 
িংরোন্ত বহু েথ্ সবললেষর কলরলছে োঁরা। মােৃভূসম 
দসষের আসরিকালক নভালেেসে নেসভে। নপ্রসিলিটে 
সিসরে রামালিািার িরকার দসষের আসরিকায় নয 
ধরলের েকিাউে চােু কলরলছ নিো অথ্ণেীসের 
সেদারুর ষেসে করলছ। িলে নিলদলির সবলিষজ্লদর 
মে হে, যে দ্রুে রালমালিািা নেসভলের পরামি্ণ 
নেে েেই মগেে।

অে্ষনীরত স্তধি কনর  
লকডযাউন, ভুল নীরত

■ বযার়িনত ওনয়ব–মচক–ইন কনর আসনত হনব। 
■ আেযােী ৬ ঘণ্যার েনধ্ েযানের ফ্যাইট তযানঁেরই শুধু 
এয়যারনপযানট্ষ �ুকনত মেওয়যা হনব।
■ আইরড মচক করযা হনব নযা রবেযানব্দনরর মেনট।
■ েযাত্রীনের ররনপযাটি্ষং টযাইে আরও ২ ঘণ্যা বযার়িনয় 
মেওয়যা হনব, অে্ষযাৎ আরও দুই ঘণ্যা আনে আসনত হনব 
এয়যারনপযানট্ষ। 
■ হ্যান্ড–লযানেজ মনওয়যা েযানব নযা। একটযা মচক–ইন লযানেজ 
মনওয়যা েযানব ২০ মকরজর কে ওজননর। 
■ ৮০ বিনরর মবরশ বয়নসর নযােররকনের আপযাতত মলেনন 
উঠনত মেওয়যা হনব নযা। 
■ জ্বর েযাকনল েরে মকযানও েযাত্রীনক তযঁার রনরে্ষষ্ট রেনন মেনত 
নযা মেওয়যা হয়, রতরন রবনযাখরনচ অন্ রেন মেনত পযারনবন। 
■ আনরযাে্ মসতু অ্যাপ বযাধ্তযােলূক ভযানব ডযাউননলযাড 
করনত হনব। মসখযানন ররিন মেখযানলই রবেযানন উঠনত পযারনবন। 
■ মচক–ইন–কযাউন্টযার েযাত্রযা শুরুর ৩ ঘণ্যা আনে খলুনত 
হনব ও ৬০–৭৫ রেরনট আনে বন্ধ করনত হনব।

■ মবযারড্ষং শুরু হনব ফ্যাইট িযা়িযার এক ঘণ্যা আনে ও 
২০রেরনট আনেই মশর করনত হনব। 
■ েযানের মেটযাল রডনটক্টনর লযাল সনঙ্কত মেখযানছে, শুধু 
তযানেরই সযারযা শরীনরর তল্যারশ করযা হনব। 
■ আপযাতত টিরকনট ্্যাম্প েযারনব নযা রসআইএসএফ। 
■ মবযারড্ষংনয়র আনে মফর একবযার েযাত্রীনের শরীনরর 
তযাপেযাত্রযা মচক করযা হনব।
■ মকযানও ভযানব সংক্রেণ েযানত নযা ি়িযায়, একই পযাইলট 
ও মকরবন কেমীনের একসনগে মরযা্যার করযার রননে্ষশ মেওয়যা 
হনয়নি। 
■ খযাবযার মেওয়যা হনব নযা। তনব জল মেওয়যা হনব। 
■ মকযানও ে্যােযারজন, সংবযােপত্র মেওয়যা হনব নযা। 
রবেযাননর মশর রতনটি সযারর খযারল রযাখযা হনব। প্রনয়যাজনন 
ফ্যাইনটর েনধ্ আইনসযানলশন করনত হনল ওই রসটগুরল 
ব্বহযার করযা হনব। 
■ পে্ষযাপ্ত স্যারনটযাইজযার ও রপরপই সু্ট রযাখনত হনব রবেযানন।

আমেদাবাদ আন্তর্াতিক তবোনবন্দমে  
চলমে সাফাই। েতব: তিটিআই

েখন রবেযান চলনব
এবযার ধযানপ ধযানপ মেনশর েনধ্ রবেযান পররনরবযাও চযালু করনত চযায় মকন্দ্র।  তনব সম্পূণ্ষ বেনল েযানব রবেযানেযাত্রযার 
অরভজ্ঞতযা। রেডল রসট ফযাঁকযা রযাখযার মে প্রযােরেক প্রস্তযাব রিল, মসটি বেল কনরনি মকন্দ্র। 

মনযানবলজয়ী রবজ্ঞযানীর অরভেত 

েযাইনকল মলরভট

মুখ্মন্তী: এে োিা বাংোর বদোম করলে!
l ১ িািাে িে
রবনজরপ মনতযারযা রচরকৎসক, স্বযাথি্কেমীনের সহনেযারেতযা 
করুন। কনরযানযা মরযােীনক মিযাঁয়যািুঁরয় করব নযা, এটযা মেন 
নযা হয়। রবনজরপ মনতযানের জযারননয় রেনত চযাই, রচরকৎসযা 
ব্বথিযা েত ১০ বিনর বযাংলযায় মে জযায়েযায় মপৌঁনিনি, 
অন্ রযাজ্ মসই জযায়েযায় মপৌঁিনত পযানররন। এনকবযানর 
মকনন্দ্রর অসহনেযারেতযার জন্ কনরযানযা মবন়ি মেল। ২৫ 
শতযাংশ কনরযানযা মরযােী ভযাল হনয় রেনয়নিন। কনরযানযা 
রননয় মশর েুহূনত্ষ হযাসপযাতযানল এনলও আেযানের 

রচরকৎসনকরযা তযাঁনক বযাঁরচনয় রযাখযার মচষ্টযা করনিন।  
েুখ্েন্তী বনলন, ‘ এই সেয় মকযানও রবনভে নয়। 

ঐক্বদ্ধভযানব ল়িনত হনব। তযা নযা হনল কনরযানযার রবরুনদ্ধ 
ল়িনত পযারব নযা।’ 

মসযােবযার প্রধযানেন্তীর কযানি রযানজ্র জন্ অে্ষ 
চযাইনলন। মসখযানন প্রধযানেন্তী কী বলনলন?  সযাংবযারেক 
ববঠনকর মটরবনল রযাখযা রিল মলেট। দু’ হযানত মলেট তুনল 
েুখ্েন্তী বলনলন, ‘ শূন্। এই মলেট আেযােী রেনন আরও 
ব়ি েযালযা হনব। বুেনতই পযারনিন, আরে্ষক প্যানকজ 

কতটযা এনসনি। আেরযা চযাইরি, ওঁরযা রেনছেন নযা। েফযায় 
েফযায় শুধু রননে্ষরশকযা পযাঠযানছে। মসগুনলযা েযালযা কনর 
মেঁনে রযাখব।

এলযাকযার ক্যাবগুরলনক আনবেন কনর েুখ্েন্তী এরেন 
বনলন, ‘ আপনযারযা মেখনবন মকউ মেন েযাস্ক িযা়িযা রযাস্তযায় 
নযা মবনরযান। মকউ মেন আইন হযানত নযা তুনল মনন। 
প্রধযানেন্তীনক আরে বনলরি, রযাজ্নক রযানজ্র েনতযা কযাজ 
করনত মেওয়যা মহযাক। রযানজ্র ওপর বুলনডযাজযার চযালযাননযা 
হনছে। আেরযা এইসব বরেযাস্ত করব নযা।’

মরড মজযান
৩ ভযাে

l ১ িািাে িে
েসেউলির জে্ িুখবর। সিল্ম এবং নেসেসভিে ইউসেলের 
এসিটিং, সমস্সং এবং িাসবংলয়র কাজ শুরু করার নষেলত্র 
প্রলয়াজেীয় ছাি নদওয়ার সিদ্ান্ত সেলয়লছ রাজ্ িরকার। 
েলব িামাসজক দূরত্ব বজায় নরলখ কাজ করলে হলব। 
মুখ্মন্তী বলেে, ‘ চেসচত্র সিলপের িব ইউসেয়ে সমলে 
ঠিক কলরলছ শুটিংলয়র কাজ আরও সকছুসদে পর শুরু 
করা হলব।’ 

নজোর মলধ্ বাি, ে্াস্স চোচলে ছাি নদওয়া 
হলয়লছ। আন্ততঃলজোর নষেলত্র কীভালব বাি চেলব ো 
ঠিক করলব পসরবহর দপ্র। দু–একসদলের মলধ্ োলদর 
সিদ্ান্ত জাসেলয় নদলব। ১০০ সদলের কালজর ওপর নজার 
সদলে বো হলয়লছ। প্রলে্ক নজোলে ১০০ সদলের 
কালজ আরও নবসি কলর নোক সেলয়াগ করলে বো 
হলয়লছ। গ্ামীর এোকায় আেলক থাকা িব প্রকলপের 
কাজ শুরু করলে বো হলয়লছ।

মুখ্মন্তী বলেে, ‘ নজোিািকলদর সেসদ্ণষ্ট কলর বলে 
নদওয়া হলয়লছ নকাথায় নকাে প্রকলপের কাজ আেলক 
রলয়লছ। নকাথায় কীভালব ১০০ সদলের কাজ বািালো 
যালব। গ্ামীর িিক নযাজো, বাংো আবাি নযাজোর 
কাজ শুরু কলর সদলে বো হলয়লছ। জেস্াস্্ কাসরগসর, 
পূে্ণ, কৃসষ, নিচ, মৎি্, উদ্ােপােে, প্রারীিম্পদ উন্নয়ে 
দপ্লরর কাজ শুরু কলর সদলে বো হলয়লছ। এলে 
১০০ সদলের কাজ বািলব। মােুষ নবসি নবসি কলর 
কাজ পালবে। ঘলর নিরা শ্রসমলকরাও ১০০ সদলের 
কাজ চাইলে সদলে হলব। কাজ করলে যাঁরা আিলবে, 
োঁলদর পুসেি িবরকম িহলযাসগো করলব।’ 

মুখ্মন্তী বলেে, ‘ সেম্ণারকালজর নষেলত্র প্রলয়াজেীয় 
সজসেি নপলে যালে নকােও িমি্া ো হয়, ো 
নজোিািকলক নদখলে বো হলয়লছ।’ 

জেপ্রসেসেসধ, স্ােীয় ক্াব ও নস্ছোলিবী 
িংগেেগুসের কালছ মুখ্মন্তীর আলবদে, নরি নজাে 
নথলক যালে দ্রুে নবলরালো যায় োই িাধারর মােুলষর 
মলধ্ িলচেেো বািালে হলব। িবাই যালে মাস্ পলরে 
ো নদখলে হলব। নকউ সেলজর হালে আইে েুলে 
নেলবে ো। িমি্া হলে প্রিািেলক জাোলে হলব।

আজকযানলর প্ররতনবেন

সভে রালজ্ কাজ করলে যাওয়া এ রালজ্র শ্রসমকলদর কালছ 
মুখ্মন্তী মমো ব্াোসজ্ণর আলবদে আর অে্ রালজ্ কালজ যাওয়ার 
দরকার নেই। ঘলরর নছলেরা ঘলরই থাকুে। একেু িময় োগলেও 
এখালেই কাজ সমেলব। মগেেবার েবালন্ন মুখ্মন্তী বলেে, ‘ পসরযায়ী 
শ্রসমকলদরও ১০০ সদলের কালজ যুক্ত করা হলব। যাঁরা এই কাজ 
চাইলবে োঁলদরই িুলযাগ নদওয়া হলব।’ 

মুখ্মন্তী এসদে বলেে, ‘ যাঁরা দুসদ্ণলে োসিলয় নদয় োলদর িলগে 
িম্পক্ণ রাখার আর দরকার নেই। োঁরা যালে ষুেদ্র ও মা�াসর উলদ্াগ 
সিলপেও কাজ পাে োর জে্ িব ব্বস্া করলব রাজ্ িরকার। প্রলয়াজলে 
সবলিষ পসরকাোলমাও গলি নোো হলব।’ 

এসদে মুখ্মন্তী জাসেলয়লছে িব রাজ্ নথলক বাংোর শ্রসমকলদর 
সিসরলয় আোর জে্ ১০০টি নরেলের ব্বস্া করা হলয়লছ। েলব একিলগে 
েয়। ধালপ ধালপ োঁলদর সিসরলয় আো হলব। কলব নকাথা নথলক নকাে 
নরেে চেলব ো– ও ঠিক িমলয় জাসেলয় নদওয়া হলব। শ্রসমকলদর স্ালথ্ণ 
ও োঁলদর সেরাপত্ার জে্ই এই ব্বস্া করা হলয়লছ বলে মুখ্মন্তী 
জাসেলয়লছে।

মুখ্মন্তী বলেে, ‘ ইসেমলধ্ই বাংোয় ১ েলষের নবসি মােুষ অে্ 
রাজ্ নথলক সিলর এলিলছে। বালিই এলিলছে প্রায় ৯০ হাজার মােু্ষ। 
এছািাও অলেলক প্রাইলভে গাসি কলর এলিলছে, নেঁলে এলিলছে। 
যাঁরা বালি কলর আিলছে োঁলদর খবর আলগ নথলক জাো যালছে ো। 
িলে সকছু সকছু নষেলত্র োঁলদর িমি্ায় পিলে হলছে। সবলিষ কলর 
যাঁরা মধ্রালে রালজ্র িীমালন্ত এলি নপৌছলছেে, োঁলদর বাসি নিরার 
জে্ অলপষো করলে হলছে। মা�রালে স্রিসেং বা স্াস্্ পরীষোর 
ব্বস্া করা যালছে ো। োই যাঁরা বালি বা গাসি কলর রালজ্ ঢুকলে 
চাইলছে োঁরা আলগ নথলক জাোে। োহলে িমি্ায় পিলে হলব 
ো। নয িব রাজ্ নথলক োঁরা আিলছে, নিই রালজ্ স্ােীয় প্রিািে 
যসদ এ রালজ্র প্রিািেলক আগাম জাসেলয় নদয় োহলে োঁলদর ঘলর 
নিরালে িবরকম ব্বস্া রাখলব রাজ্ িরকার।’ 

মুখ্মন্তী এসদে অসভলযাগ কলরে, ‘ সদসলি, িুরাে– িহ সবসভন্ন রালজ্ 

শ্রসমকলদর ওপর োঠি চাোলো হলছে। ঠিকমলো থাকা– খাওয়ার 
ব্বস্া করা হলছে ো। অে্াচার করা হলছে। এগুলো ঠিক েয়। 
শুধু বাংোর মােুষই েে, এক রালজ্র মােুষ অে্ রালজ্ কালজর 
জে্ যাে। নকন্দ্রীয় িরকার পসরকপেো ো কলর েকিাউলের সিদ্ান্ত 
নেওয়ায় এই িমি্া তেসর হলয়লছ। সকন্তু বাংোয় সভে রালজ্র 
শ্রসমকলদর নকােও িমি্ায় পিলে হয়সে। নকউ ো নখলয় নেই। 
োই অে্ রালজ্র শ্রসমকরা বাংো নথলক নযলেও চাইলছে ো।’ 

এসদে মুখ্মন্তী আরও জাসেলয়লছে, এখেই গ্ামীর এোকায় 
সেম্ণারকাজ শুরু হলব। োই ১০০ সদলের কাজ অলেক নবলি 
যালব। িব নজোিািকলকই সেলদ্ণি নদওয়া হলয়লছ, যালে ১০০ 
সদলের কালজর পসরসধ বাসিলয় পসরযায়ী শ্রসমকলদরও নিই কালজ 
যুক্ত করা যায়। সেসে শ্রসমকলদর উলদেলি বলেে, ‘ একেু অলপষো 
করলে হলব। রাজ্ িরকারলক একেু িময় সদলে হলব। োহলে 
এই রালজ্ই কালজর িুলযাগ তেসর হলব। সভেরালজ্ কাউলকই 
নযলে হলব ো।’ 

মুখ্মন্তী এসদে পসরযায়ী শ্রসমকলদর সিসরলয় আোর দাসয়লত্ব 
থাকা আইএএি সপ সব নিসেমলক সেলদ্ণি নদে, বাইলর নথলক যাঁরা 
আিলছে, োঁরা নকাে কালজ দষে োর একো েথ্ তেসর করলে 
হলব। যালে নিই িব কালজ োঁলদর সেলয়াগ করা যায়। সেসে 
বলেে, ‘ বাংোর শ্রসমক সভেরালজ্ দষেোর িলগে কাজ কলর। নিই 
িৃসষ্টিীেো এবার এ রালজ্ প্রলয়াগ করা হলব। প্রলয়াজলে োঁলদর 
কালজ োগালে পসরকাোলমা তেসর করলব রাজ্ িরকার।’  সেসে 
জাোে, পসরযায়ী শ্রসমকলদর িলগে সভেরালজ্ থাকা পিুয়ারা সিলর 
এলিলছে। সচসকৎিা করালে যাঁরা সগলয়সছলেে, োঁরাও আিলছে। 
এলে রাজ্ িরকার খুসি। রাজ্ িরকার োঁলদর ধীলর ধীলর সিসরলয় 
আোর ব্বস্া করলে নচলয়লছ, যালে িংরেমর ছসিলয় ো পলি। 
মােদা, মুসি্ণদাবাদ, বীরভূম, উত্র সদোজপুর নজোয় বাইলর নথলক 
বহু মােুষ আিায় কলরাো িংরেমর নদখা সদলয়লছ। এই নজোগুসে 
সগ্ে নথলক অলরঞ্জ নজালে চলে নগলছ। োই বলে সচন্তার নকােও 
কারর নেই। ঘলরর মােুষ ঘলর নো সিরলবেই। নপ্রালোকে নমলে 
সিরলে হলব। 

রযানজ্ই কযাজ রেলনব
ঘরনফরত শ্ররেকনের

আজকযানলর প্ররতনবেন

নয িমস্ত কৃষলক সকিাে নরেসিে কাি্ণ নেই, োঁলদর প্রলে্কলকই দ্রুে কাি্ণ 
বাসেলয় নদলব রাজ্ িরকার। রালজ্ প্রায় ১১ েষে কৃষক এই কাি্ণ পােসে। 
োঁলদর িি্সবমার আওোয় আেলে নজো প্রিািে েয়, কৃসষ দপ্রই এই 
কাি্ণ তেসর কলর নদলব। মুখ্মন্তী মমো ব্াোসজ্ণ মগেেবার েবালন্ন বলেে, 
‘প্রাকৃসেক দুলয্ণালগ িিলের ষেসে হলে কৃষকরা যালে দ্রুে ষেসেপূরর পাে 
োই এই ব্বস্া। িি্সবমার সপ্রসময়াম পুলরাোই রাজ্ িরকার নদয়। নকন্দ্রীয় 
িরকালরর কাছ নথলক নকােও োকা নেওয়া হয় ো। যাঁরা এখেও সকিাে 
নরেসিে পােসে োঁরা কাি্ণ তেসর করলে নগলে নজো প্রিািে এখে িমি্ায় 
পিলে পালর। োই কৃসষ দপ্র নথলক এই কাি্ণ সদলয় নদওয়া হলব। খসরি 
মরশুলম কৃষকরা চাষ করলে নগলে োঁরা যালে আসথ্ণক িমি্ায় ো পলিে, 
োই ‘ কৃষকবন্ধু’  প্রকলপের আিাই হাজার োকা োঁলদর ব্াঙ্ক অ্াকাউলটে ২০ 
নম–র মলধ্ নপৌঁলছ যালব বলে মুখ্মন্তী জাসেলয়লছে। রাজ্ িরকালরর িমস্ত 
ধরলের িামসজক িুরষো ভাো জুে–জুোই একিলগে সদলয় নদওয়ার সিদ্ান্ত 
সেলয়লছ রাজ্ িরকার। েকিাউলের নজলর ভাোপ্রাপলকরা যালে িমি্ায় 
ো পলিে োর জে্ এসপ্রে–নম মালির োকাও একিলগে নদওয়া হলয়লছ। 
এই ভাো ১,০০০ োকা কলর প্রসে মালি নদওয়া হয়।

যাঁলদর সিসজোে নরিে কাি্ণ নেই, অথচ পুরলো িাদা নরিে কাি্ণ আলছ 
োঁরাও এবার নথলক নরিে পালবে। েলব োঁলদর সবসিও–র কালছ সগলয় পুরলো 
িাদা নরিে কাি্ণ এবং পসরচয়পত্র নদসখলয় কুপে সেলে হলব। এই ব্বস্া 
৩ মালির জে্ চােু থাকলব। োর মলধ্ প্রলে্কলকই সিসজোে নরিে কাি্ণ 
করালে হলব। পসরসস্সে একেু স্াভাসবক হলে এর জে্ খাদ্ দপ্র নথলক 
আোদা কলর ক্াম্প করা হলব। 

১১ লক্ষ রকসযান
কযাড্ষ মেওয়যা হনব

আজকযানলর প্ররতনবেন

ব়িবযাজযানরর ব্বসযায়ীনের সনগে ববঠক করনলন 
কলকযাতযা পুরসভযার পুর প্রশযাসকেণ্ডলীর 
প্রধযান প্রশযাসক রফরহযাে হযারকে। েগেলবযার এই 
ববঠনক রতরন ব়িবযাজযানরর রভ়ি কেযানত মকযানযা 
এক্সনপ্রসওনয়র কযানি সযাঁতরযােযারি রেযাক টযারে্ষনযানল 
লরর আননলযাড করযার ভযাবনযা–রচন্যার কেযা বনলন। 
ওখযানন ফলপট্টিও সররনয় রননয় েযাওয়যার ভযাবনযা 
হনছে। 

পুরসভযা সূনত্র জযানযা মেনি, রযাস্তযা আটনক 
মকযানওভযানবই খুচনরযা ফনলর েযা়িযাই–বযািযাই 
করনত রেনত রযারজ নয় প্রশযাসন। ববঠনক রসদ্ধযান্ 
হনয়নি, রযানজ্র অভ্ন্র রকংবযা রভনরযাজ্ মেনক 
রেযানক কনর শহনর ফল ম�যানক। এবযার মেনক মখযালযা 
নয়, সেস্ত ফল প্যারকং অবথিযানতই ফলপট্টিনত 
রননয় আসনত হনব। এক একটি লরর মলযারডং, 
আননলযারডংনয়র জন্ ২ মেনক ৩ ঘণ্যার মবরশ 
সেয় মনওয়যা চলনব নযা। প্ররতরেন সনন্ধ ৭টযা মেনক 
মভযার ৫টযা পে্ষন্ চলনব মসই কযাজ। েযাস্ক ব্বহযার 
এবং সযােযারজক দূরত্ব বজযায় মরনখ ব্বসযা চযালযানত 
রননে্ষশ মেওয়যা হনয়নি। আেযােী মসযােবযার পে্ষন্ 
সেয় মেওয়যা হনয়নি। তনব এরেন রফরহযাে হযারকে 
পররষ্যার জযারননয় রেনয়নিন, ব্বসযায়ীনের লকডযাউন 
রবরধ মেনন চলনত হনব। ব়িবযাজযার এলযাকযায় 
অননকগুরল বযাজযার রনয়নি। মসখযানন সযােযারজক 
দূরত্ব বজযায় রযাখনত বযা়িরত নজর মেওয়যার রননে্ষশ 
মেওয়যা হনয়নি। মপযাস্তযা, রযাজযাকযাটরযা, ডযালপট্টি, 
মেিযু়যা, দুধবযাজযানরর রেনকও নজর রেনত হনব। 
কনন্টননেন্ট মজযানগুরলনত পুরলরশ নজরেযারর বযা়িযানত 
হনব। পযাশযাপযারশ রতরন বনলন, প্ররতটি বযাজযানর 
১০ জন মস্বছেযানসবক রযাখযা হনছে। ব়িবযাজযার–সহ 
১৪৪টি ওয়যানড্ষই একই সনগে কনরযানযার পযাশযাপযারশ 
মডরগে রননয় সনচতনতযা প্রচযার চযালযাননযার রননে্ষশ 
রেনয়নিন। 

বিবাজার
সেলয় তবেক

রযাজ্গুরলর ভযানে কত?
l ১ িািাে িে
মখু্মন্তী মমো ব্াোসজ্ণর পরামি্ণ সেলেে ো। েকিাউলের িে পাওয়া যালছে 
ো নদলখই এই প্ালকজ নঘাষরা। নয প্ালকজ নঘাষরা করা হলয়লছ, ো নকাথা 
নথলক নেওয়া হলব, সরজাভ্ণ ব্াঙ্ক নথলক?  োও বো হয়সে।’ 

অথ্ণেীসেসবদলদর একাংি প্রশ্ন েুলেলছে রাজ্গুসের বরাদে কে?  নকাে 
নকাে খালেই বা ওই অথ্ণ বণ্ে করা হলব?  কলপ্ণালরেলদর ছাি সদলে কে 
োকা নদওয়া হলব? 
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েুখ�াখেই অভিজ্ান। ভিভলিখত 
এক পুভলেকেমী। ছভব: ভপটিআই

নজরকাড়া

সেীর মি
ঢাকা, ১২ মে

কখরানািাইরাখসর সংক্রেখে বাংলাখিখে প্রথে েৃতুযুর পর দু’ োস পার 
হওয়ার আখেই েৃখতর সং�যুা ২৫০– য় মপৌঁখছাল। েঙ্গলবার সকাল 
পর্যন্ত মিখে েনাক্ত মরােীর সং�যুা মবখে হখয়খছ ১৬,৬৬০ জন। আর 
আক্রান্তখির েখধযু আরও ১১ জন েত এক ভিখন োরা মেখছন।

এভিখক েত ১০ মে মথখক সারা মিখে বাজার– মিাকান �ুখল 
মিওয়া হখয়খছ। রভিও ঢাকা েহখরর বে েভপং েলগুখলা বন্ধ। তখব 
মছাট বাজারগুভল �ুখল মিওয়ায় রাস্ায় এ�ন োনুষ আর োনুষ। 
প্রভতভিনই আক্রাখন্তর সং�যুা বােখছ। তবুও লকডাউন বখল ভকছ ু
মনই। সরকাভর ছটুি আপাতত ১৬ মে পর্যন্ত রখয়খছ। আোেী ইি 
পর্যন্ত এই ছটুি বাোখনার ইভঙ্গত ভিখয়খছন জনপ্রোসন েন্তী ফরহাি 
মহাখসন।

কখরানার মকানও ধরখনর উপসে্য থাক আর না– থাক, মনখেটিি 
ভরখপাট্য ছাো মরােীখক মি�খছন না মকানও হাসপাতাখলর 
ভিভকৎসখকরা। আর পভজটিি ভরখপাট্য ছাো কখরানার জনযু ভনধ্যাভরত 

হাসপাতালগুভল িভত্য করখছ না। ফখল কখরানা পরীক্া করাখনার 
আখেই হাসপাতাখল ঘুরখত ঘুরখত োরা রাখছেন মরােীরা। কখরানা 
পরীক্ার মক্খরেও ভবোল জটিলতা। মকাথায় মেখল পরীক্া হখব, 
অখনখকই জাখনন না। আবার িীঘ্যক্ে লাইখন িঁাোখনার পর বলা 
হখছে, আজ হখব না। মকউ পরীক্ার সুখরাে মপখলও, ভরখপাট্য মপখত 
লােখছ ৫/৬ ভিন। ফখল ভরখপাট্য আসার আখেই োরা রাখছেন ভবনা 
ভিভকৎসায়। সব্যখেষ অন্তত ২০টি হাসপাতাল ঘুখর ভিভকৎসা না 
মপখয় োরা মেখছন �ািযু েন্তোলখয়র অভতভরক্ত সভিব মেৌতে আইি 
সরকার। তঁার মেখয় ডা. সুভমিতা আইি বখলন, শ্াসকষ্ট থাকায় মকানও 
হাসপাতাল িভত্য কখরভন তঁার বাবাখক। কখরানার জনযু ভনধ্যাভরত 
সরকাভর হটলাইখন মসবা ভিখয় রাওয়া এই ভিভকৎসক জাভনখয়খছন, 
ভনখজ ডাক্তার হখয়ও বাবার মকানও ভিভকৎসা ভতভন করখত পারখলন 
না। অথি তাঁর বাবা ভছখলন ভকডভনর মরােী।

স্াস্যু অভধিপ্তখরর ভনয়ভেত বুখলটিখন অভতভরক্ত েহাপভরিালক 
নাভসো সলুতানা বখলন, বাংলাখিখে কখরানা– আক্রান্ত প্রথে মরােীর 
ম�াঁজ মেখল ৮ োি্য। তার ১০ ভিখনর োথায়, ১৮ োি্য ঘখট প্রথে েতুৃযু। 
েতুৃযুর দু’োস পূে্য হওয়ার ৬ ভিন আখেই েতুৃযু– সং�যুা ২৫০ ছুলঁ।

২৫০ মৃত্যু
বাংলাদেদে,

বাজার–দোকান
খ্লদতই ঢল
নামল ঢাকায় �ুখলখছ মিাকানপাট। িলখছ জীবােুেুভক্তর কাজ। ছভব: এএফভপ

আবু হায়াত ভবশ্াস
ভিভলি, ১২ মে

দরদলর পূব্ব দ�াষণা অন্যায়়ী মঙ্গলবার ৮টি যাত্রিবাহ়ী ত্বদেষ 
দরেন ত্নত্ে্বষ্ট সমদয় রওনা  হল। এইগুত্ল হল ত্েত্লি–ত্বলাসপ্র, 
হাওডা–নয়াত্েত্লি, পাটনা–নয়াত্েত্লি, নয়াত্েত্লি–ত্িব্রুগড, 
নয়াত্েত্লি–দবঙ্গাল্রু, দবঙ্গাল্রু–নয়াত্েত্লি, ম্ম্বই দসন্টাল–
নয়াত্েত্লি ও আদমোবাে–নয়াত্েত্লি ত্বদেষ দরেন। দরল সূদরির 
খবর, ত্বদেষ দরেনগুত্লদত আগাম়ী ৭ ত্েদনর জনযু এখনও 
পয্বন্ত ১৬ দকাটি ১৫ লক্ষ টাকার দবত্ে টিত্কট ত্বত্রি হদয়দে। 
দসামবার সদধে ৬টা দেদক টিত্কট ত্বত্রি শুরু হওয়ার ত্মত্নট 
েদেদকর মদ্যু অত্্কাংে দরেদনর টিত্কট ব্ক হদয় যায়। আগাম়ী 
কদয়ক ত্েদন ১৫ দজাডা ত্বদেষ দরেদন ৮২,৩১৭ জন যারি়ী 
ত্নদজদের গন্তদবযু রওনা দেদবন।

এত্েন ত্বদকল দপৌদন ৪দট নাগাে ত্নউ ত্েত্লি দরলদটেেন 
দেদক ত্বলাসপ্দরর উদদেদে যাত্রিবাহ়ী ত্বদেষ দরেন োদড। দরেন 

োডার ত্নত্ে্বষ্ট সমদয়র অদনক আদগই যারি়ীরা দরলদটেেদনর 
সামদন ত্িড জমান। তদব, রাস্ায় যদেষ্ট পত্রমাদণ গাত্ড না 
োকায় দরেন ্ রদত আসা যারি়ীদের অদনদকই দুদি্বাদগ পদডদেন। 
অদনদক দেঁদটই দরলদটেেদন দপৌঁেন। দটেেদন স্াস্যুত্বত্্ দমদন 
ত্্রিত্নং করা হয়। এত্েন দরলমন্ত়ী প়ীযূষ দগাদয়ল জানান, 
‘ দটেেদন প্রদবে দেদক যারিাপদে সামাত্জক দূরত্ব বজায় রাখা, 
ত্্রিত্নং–সহ সব ্রদনর সতক্বতা অবলম্বন করা হদছে। সব 
যারি়ীর স্রক্ষা ত্নত্চিত করদত প্রদয়াজন়ীয় সমস্ পেদক্ষপ করা 
হদয়দে।’  আরত্পএদের ত্িত্জ অরুণ কুমার জাত্নদয়দেন, ত্বদেষ 
দরেদন যারি়ীদের ত্নরাপত্ার জনযু প্রদয়াজন়ীয় সমস্ পেদক্ষপ 
করা হদয়দে। সঠিকিাদব স্াস্যু পর়ীক্ষার জনযু যারি়ীদের দরেন 
োডার দেড �ণ্া আদগ দটেেদন আসার জনযু আদবেন জানান 
ত্তত্ন। প্যুাটেম্ব টিত্কট আপাতত দনই।

এত্েদক, ত্বদেষ দরেদনর যারি়ীদের আদরাগযু দসত্ অযুাপ 
িাউনদলাি করার ত্নদে্বে ত্েদয়দে দরল মন্তক। দটেেদন 
দপৌঁেদনার পরও যত্ে দেখা যায় দকানও যারি়ীর আদরাগযু 
দসত্ অযুাপ দনই, তাহদল তাঁর দমাবাইদল তৎক্ষণাৎ আদরাগযু 
অযুাপ িাউনদলাি কদর দেওয়া হদব। দসামবার দরল মন্তক 
ট্ইট কদর জানায়, ‘ দরল যারিা শুরু হওয়ার আদগ যারি়ীদের 
দমাবাইদল বা্যুতামূলকিাদব আদরাগযু দসত্ অযুাপ িাউনদলাি 
করদত হদব।’  সবার হাদত ত্ক স্াট্ব দোন রদয়দে, দয ওই 
অযুাপ িাউনদলাি করদব? এই প্রদনের জবাদব দরদলর এক 
আত্্কাত্রক জানান, দতমন হদল প্রদতযুদকর ত্বষয়টি দেদখ 
ত্সদ্ান্ত দনওয়া হদব। তদব, রাজ্ান়ী এক্সদপ্রদসর মদতা ত্প্রত্ময়াম 
দরেদন যারিা করদেন, অেচ দোন দনই এমন দলাক কমই 
ত্মলদব। ওই আত্্কাত্রক জানান, শ্রত্মক দপেেযুাল দরেদন 
আদরাগযু দসত্ অযুাপ বা্যুতামূলক করা হয়ত্ন।

দরল মন্তক সূদরি জানা দগদে, পয়লা দম দেদক এখনও 
পয্বন্ত দেদে ৫৭৫টি শ্রত্মক দপেেযুাল দরেন চালাদনা হদছে। 

৪৬৩টি দরেন ইত্তমদ্যুই ত্নদজর গন্তদবযু দপৌঁদে ত্গদয়দে। 
১১২টি দরেন গন্তদবযুর পদে। সবদচদয় দবত্ে দরেদনর আদবেন 
কদর উত্রপ্রদেে, ত্বহার ও ম্যুপ্রদেে। উত্রপ্রদেে ২২১টি, 
ত্বহার ১১৭টি, ম্যুপ্রদেে ৩৮টি, ওত্িো ২৯টি ও ঝাডখণ্ড ২৭টি 
শ্রত্মক দপেেযুাল দরেন দপদয়দে। গতকালই এক ত্নদে্বত্েকায় 
দরল জাত্নদয়দে, শ্রত্মক দপেেযুাল দরেদনর প্রদতযুক কামরায় 
যতগুত্ল বাে্ব রদয়দে, ঠিক তত সংখযুক যারি়ীদকই দতালা 
হদব। ত্বষয়টি ত্নদয় সরব হদয়দেন ত্বহাদরর আরদজত্ি 
দনতা দতজস়্ী যােব। ত্তত্ন ট্ইদট ত্লদখদেন, দরদলর তরদে 
বলা হদয়দে ত্বদেষ দরেদন ১,২০০ জদনর পত্রবদত্ব সব ক’ টি 
বাদে্ব যারি়ী বহন করদব। অে্বাৎ, এবার সামাত্জক দূরত্ব মানা 
হদছে না। এর েদল ত্ক কদরানা সংরিমণ বাডার সম্াবনা 
দবত্ে হদব না? 

১৬ মকাটির টিভকট
ভবভক্র কখরখছ মরল

ভিভলি মথখক মরেন ছাোর আখে। েঙ্গলবার। ছভব: ভপটিআই

    ভপটিআই
ওয়াভেংটন, ১২ মে

সংরিমণ এবং মৃত্যুর হার দু ’ ত্েক দেদকই ত্বদবে একনম্বর। অবস্া 
এখনও উদবেগজনক। তা সদ্বেও মাত্ক্বন দপ্রত্সদিন্ট দিানাল্ড 
রোদপের োত্ব, তাঁর দেে নাত্ক কদরানা– য্দদ্ ত্জদতদে!  হাজার 
হাজার মান্দষর প্রাণ বাঁচাদতও সক্ষম হদয়দে। এক সাংবাত্েক 
সদমেলদন রোপে জাত্নদয়দেন, হাজার 
হাজার মান্দষর প্রাণ বাঁত্চদয়দে তাঁর 
প্রোসন। আদমত্রকার ওপর দয ত্বরাট 
িার ত্েল, তা সপেন্ন করা সম্ব 
হদয়দে। তাই ত্নদয় ট্ইটার দুত্নয়া 
দোরদগাল। ২০০৩ সাদল জজ্ব 
িত্লিউ ব্দের অত্ত ত্বখযুাত ‘ ত্মেন 
অযুাকমত্প্েি’  দ্াগাদনর সদঙ্গ চলদে 
ত্লনা। ইরাক অত্িযাদনর ‘ সােদলযুর’  
বডাই কদরত্েদলন ব্ে। যত্েও তার 
পদরর কদয়ক বের ্ দর ব্ে সরকারদক 
ি্ত্গদয়দে ইরাক য্দ্।

আদমত্রকার জন হপত্কন্স 
ত্ববেত্বেযুালদয়র তেযু অন্যায়়ী, 
আদমত্রকার আরিাদন্তর সংখযুা 
এখন ১৩,৪৭,৩৮৮। মৃত ৮০,৩৯৭। 
এোডা দখাে দহায়াইট হাউস যাদের 
ওপর িরসা কদর দসই ‘ ওয়াত্েংটন 
ইনত্টেটিউট ের দহলে মযুাট্রিক্স অযুান্ড 
অযুাদসসদমন্ট’– এর পত্রসংখযুান 
অন্যায়়ী, আগদটের দগাডার ত্েদক আদমত্রকার মৃত্যু সংখযুা 
১,৩৭,০০০ দোঁদব। দস প্রসদঙ্গ রোদপের উত্তি, ‘ ওদের অদনক 
মদিলই ি্লিাল। সারা দেদে মৃত্যুর হার উদলিখদযাগযুিাদব 
কমদে।’  দেত্নক মৃত্যুর হার ত্কে্ কদমদে ঠিকই। ওয়াত্েংটন 

ত্ববেত্বেযুালয়ও আোবাে়ী দয আগদটের দেদষ মৃত্যুর হার কমদব। 
তদব ত্চন্তা রাখদে সংরিমণ বৃত্দ্র হার। শু্্ রত্ববারই ২০ 
হাজার মান্্ষ নত্ন কদর আরিান্ত হদয়দেন।

গত সপ্াদহ ১ দকাটি পর়ীক্ষা হদয়দে আদমত্রকায়। রোদপের 
বাগাডম্বর, এত পর়ীক্ষা দকানও দেদে হয়ত্ন। যত্েও পত্রসংখযুান 
বলদে, আদমত্রকার দচদয় দবত্ে পর়ীক্ষা হদয়দে ইতাত্ল, জাম্বাত্ন, 
কানািায়। রোপে বারবার বলদেন, মাত্ক্বত্নরা চাইদলই পর়ীক্ষা 

করাদত পাদরন। বাস্ব ত্চরি হল, মারি 
৩ েতাংে মাত্ক্বত্নরই পর়ীক্ষা হদয়দে। 
এবং উপসগ্ব দেখা ত্েদয়দে, এমন 
মান্দষরই পর়ীক্ষা হদয়দে। 

সবদচদয় দবত্ে মৃত্যুর হার ত্নউ 
ইয়দক্ব। জ্ন অবত্্ দসখাদন লকিাউন 
বলবৎ রাখার ত্সদ্ান্ত ত্নদয়দেন েহদরর 
দময়র ত্বল েযু লিাত্সও। যত্ে ত্নউ ইয়ক্ব 
রাদজযুর ত্তনটি অঞ্চল দখালা োকদব। 

মহামার়ীদত ২৬ হাজার সহ–
 নাগত্রকদক হাত্রদয় ত্নউ ইয়ক্ববাস়ী 
ক্্ষব্ধ। েহদরর ত্বখযুাত টাইমস 
দ্ায়যুাদর একটি ত্বলদবাি্ব বদসদে। 
তাদত আদমত্রকার দসই সব হতিাগযু 
কদরানা দরাগ়ীর সংখযুা দেখাদনা হদছে, 
যাঁদের মৃত্যু হদয়দে, অেচ দচষ্টা 
করদল বাঁচাদনা দযত। ত্বলদবাদি্বর 
স্রষ্টা, চলত্চিরি ত্নম্বাতা ইউদজত্ন 
জাদরত্কর বতিবযু, দপ্রত্সদিন্ট দিানাল্ড 
রোপে দ্রুত বযুবস্া ত্নদল ওই দরাগ়ীরা 

হয়দতা বাঁচদতন। ওই ত্বলদবাদি্বর নাম দেওয়া হদয়দে ‘ রোপে 
দিে ক্লক’ । গতকাল ওই ত্বলদবাদি্ব বয়ান ত্েল, কদরানায় 
আদমত্রকায় ৮০,০০০-এর দবত্ে  মৃদতর মদ্যু ৪৮,০০০-এর 
দবত্ে দরাগ়ীদক দচষ্টা করদলই বাঁচাদনা দযত। 

কখরানা– রখুধে জয়ী আখেভরকা!  
ভনখজর ভপঠ িাপোখলন রোম্প

আজকাখলর প্রভতখবিন 
ভিভলি, ১২ মে

কদরানার গত্তত্বত্্ ও বযুাপকতা ব্ঝদত দেদের ত্নব্বাত্চত 
ত্কে্ দজলায় জনসংখযুাত্িত্ত্ক দসদরা সাদি্ব করদব দকন্দ়ীয় 
স্াস্যু মন্তক। দসামবার এই ত্সদ্ান্ত গৃহ়ীত হদয়দে। দজলা স্দর 
কদরানার প্রিাব সপেদক্ব স্পেষ্ট ্ারণা দপদত ম্খ বা নাক 
দেদক নম্না সংগ্রহ কদর আরটি– ত্পত্সআর দটটে করা হদব। 
এিাদব ের়ীদর অযুাত্ন্টবত্ি আদে ত্কনা 
তা দবাঝা যায়। শু্্ তাঁদের ের়ীদরই 
অযুাত্ন্টবত্ি োদক যাঁরা কদরানায় 
আরিান্ত হদয়ত্েদলন বা হদয়দেন। 
দযৌেিাদব এই সম়ীক্ষা চালাদব 
দুই দকন্দ়ীয় সংস্া আইত্সএমআর 
ও এনত্সত্িত্স। মন্তক জাত্নদয়দে, 
কদরানা দরাগ়ী ত্চত্নিত করদত ত্নয়ত্মত 
দটত্টেংদয়র পাোপাত্ে বাোই করা 
ত্কে্ দজলায় দসদরালত্জকযুাল 
দটত্টেংদয়র মা্যুদম এই অত্তত্রতি 
সম়ীক্ষা চালাদনা হদব। বলা হদয়দে, 
দেদের প্রত্তটি দজলায় পদ্ত্তগত 
পয্বদবক্ষদণর প্রদয়াজন রদয়দে। দজান অন্যায়়ী নম্নার সংখযুা 
ত্ন্্বারণ করা হদব।

এত্েদক, লকিাউন চলাকাল়ীন দেদে হু–হু কদর বাডদে 
কদরানা–আরিাদন্তর সংখযুা। তদব ়্ীদর ়্ীদর বাডদে স্স্ 
হওয়ার হারও। মঙ্গলবাদরর ত্হদসব অন্যায়়ী, দেদে কদরানা 
দেদক সদর ওঠার হার ৩১ েতাংদের দবত্ে। দগাটা দেদে দমাট 

আরিাদন্তর সংখযুা ৭০ হাজাদরর গত্ণ্ড োত্ডদয়দে। দকন্দ়ীয় 
স্াস্যু মন্তক জাত্নদয়দে, দমাট আরিাদন্তর সংখযুা ৭০,৭৫৬ জন। 
তদব দমাট আরিান্ত বাডদলও দসামবাদরর ত্লনায় পরবততী 
২৪ �ণ্ায় সংখযুাটা ত্কে্টা কদমদে। দসামবার ৪,২১৩ জন 
আরিান্ত হদয়ত্েদলন, যা ত্েল এ যাবৎ সব্বাত্্ক। তারপর 
গত ২৪ �ণ্ায় সংখযুাটা ত্কে্টা কদম হদয়দে ৩,৬০৪। তদব 
লকিাউন চলাকাল়ীন দয হাদর আরিাদন্তর সংখযুাবৃত্দ্ হদছে, 
তারপর লকিাউদনর কডাকত্ড যত্ে ত্েত্েল করা হয় দসদক্ষদরি 

পত্রত্স্ত্ত িয়াবহ হদত পাদর বদল 
আন্াজ করদেন অদনদকই। এখনও 
পয্বন্ত দগাটা দেদে কদরানা সংরিমদণ 
মৃত্যু হদয়দে ২,২৯৩ জদনর। গত ২৪ 
�ণ্ায় মারা দগদেন ৮৭ জন। ওত্েদক, 
দকন্দ়ীয় স্াস্যু মন্তক জাত্নদয়দে, এখন 
পয্বন্ত দগাটা দেদে স্স্ হদয় বাত্ড 
ত্েদরদেন ২২,৪৫৫ জন কদরানা 
দরাগ়ী। দেষ একত্েদন বাত্ড ত্েদরদেন 
১,৫৩৮ জন। স্স্তার হার এখন 
৩১ েতাংদের দবত্ে।

এত্েদক, দেদের মদ্যু কদরানায় 
আরিান্ত ও মৃত্যুর পত্রসংখযুাদন প্রেম 

স্াদন োকা মহারাদ্রে আরিাদন্তর সংখযুা ২৩,৪০১। মারা দগদেন 
৮৬৮ জন। স্স্ হদয়দেন ৪,৭৮৬ জন। মহারাদ্রের পদরই 
রদয়দে গুজরাট। দসখাদন আরিাদন্তর সংখযুা ৮,৫৪১, মৃত 
৫১৩ জন। তৃত়ীয় স্াদন রদয়দে তাত্মলনাড্। দসখাদন আরিান্ত 
৮,০০২ জন। মৃত্যু হদয়দে ৫৩ জদনর। চত্ে্ব স্াদন রদয়দে 
রাজ্ান়ী ত্েত্লি। এখাদন আরিান্ত ৭,২৩৩। মৃত ৭৩ জন। 

কখরানার প্রখকাপ বঝুখত 
শুরু হখছে মসখরা সাখি্য

মসখরালভজকযুাল মটভ্টংখয়র 
োধযুখে েরীখর অযুাভটিবভড 
আখছ ভকনা তা মবাঝা রায়। 

শুধু তাঁখির েরীখরই অযুাভটিবভড 
থাখক, রাঁরা কখরানায় আক্রান্ত 
হখয়ভছখলন বা হখয়খছন। েু� 
বা নাক মথখক লালারস সংগ্রহ 

কখর এই মট্ট করা হয়।   

মহায়াইট হাউখস মডানাল্ড রোম্প। 
েঙ্গলবার। ছভব: ভপটিআই

সংবাি সংস্া
ভিভলি, ১২ মে

ত্বদবের অদনক দেদের ত্লনায় িারত 
দকাত্িি– ১৯ িাইরাদসর সংরিমণ িাল 
সামদলদে। আরিাদন্তর সংখযুা এবং 
মৃত্যু কম রাখদত দপদরদে। বলদলন 
ত্ববে স্াস্যু সংস্া হু–র ম্খযু ত্বজ্ান়ী 
দসৌমযুা স্াম়ীনােন। কদরানািাইরাদসর 
প্রত্তদষ্ক আত্বষ্াদরও দয িারত এক 
গুরুত্বপূণ্ব িূত্মকা দনদব, এ বযুাপাদরও 
ত্তত্ন আোবাে়ী। তদব ত্তত্ন সতক্ব 
কদরদেন, এখনও অদনক মাস, সম্বত 
দবে ত্কে্ বের কদরানা সংরিমদণর 
আেঙ্ার দমাকাত্বলা কদর দযদত হদব। 

কারণ প্রত্তদষ্ক আত্বষ্ার বা সেল 
পর়ীক্ষাই যদেষ্ট নয়, দসই ওষ্্ দতত্র 
করা, ত্বত্িন্ন দেদের পদক্ষ দস ওষ্্ 
দজাগাড করা, স্াস্যু বযুবস্ার মা্যুদম 
মান্ষদক দসই প্রত্তদষ্ক দেওয়া— 

প্দরা বযুাপারটাই সময়সাদপক্ষ।
১১ দম জাত়ীয় প্রয্ত্তি ত্েবস উপলদক্ষ 

এক অনলাইন িাষদণ আইত্সএমআর–
এর প্রাতিন প্র্ান দসৌমযুা স্াম়ীনােন 
বদলন, ‘ আত্ম িারদতর ( ত্বজ্ান ও 
প্রয্ত্তি)  মন্ত়ী এবং তঁার সহকমতীদের 
অত্িনন্ন জানাদত চাই। তঁারা সেল 
িাদব িারদত কদরানা–সংরিমণদক 
ত্নয়ন্তদণ রাখদত দপদরদেন। সংরিমদণর 
হার এবং মৃত্যু, দুই– ই অনযুানযু দেদের 
ত্লনায় কম। তদব আমরা সবাই জাত্ন 
দয, এটা একটা মযুারােন দেৌদডর মদতা। 
আরও অদনক মাস, সম্বত আরও অদনক 
বের ্ দর আমাদের কদরানা– সংরিমদণর 
দমাকাত্বলা কদর দযদত হদব।’    

আোর
আখলা 

িারতই! 

আজকাখলর প্রভতখবিন 
ভিভলি, ১২ মে 

কখরানা সংক্রেে রু�খত লকডাউন 
বাোখনা উভিত, নাভক এবার সেয় 
এখসখছ প্রতযুাহাখরর?   এই ভবষখয় 
রাজধানীর োনুষ কী িাবখছন, 
তা বঝুখত তাখঁির েতােত 
িাইখলন ভিভলির েু�যুেন্তী অরভবন্দ 
মকজভরওয়াল। কাল, বধুবার ভবখকল 
পািঁটার েখধযু রাজযুবাসীখক েতােত 
পাঠাখনার জনযু আখবিন কখরখছন 
মকজভরওয়াল। এজনযু িাল ুকখরখছন 
একটি মটাল ভরি নম্বর, মহায়াটসঅযুাপ 
নম্বর এবং মেল আইভড।

েতকালই প্রধানেন্তী নখরন্দ্র 
মোভি ভবভিন্ন রাখজযুর ে�ুযুেন্তীখির 
সখঙ্গ কখরানা পভরভস্ভত ভনখয় ভিভডও 
কনফাখরন্স কখরন। ওই ববঠখক মবে 
কখয়কটি রাজযু লকডাউন িাল ুরা�ার 
পখক্ েত প্রকাে কখর। আবার মবে 
ভকছ ুরাজযু লকডাউন ভেভথল করার 
িাভব জানায়। রাজযুগুভলখক ১৫ 
মে– র েখধযু বক্তবযু জানাখত বখলন 
মোভি। প্রধানেন্তীখক ভনখজর ভসধোন্ত 
জানাখনার আখে ভিভলিবাসীর েতােত 
জানখত িাইখলন মকজভরওয়াল। 
রাজধানীখত অবেযু কখরানা সংক্রেে 
মবখেই িখলখছ। এেন পভরভস্ভতখত 
েত কখয়কভিখন মকজভরওয়াল 
একাভধকবার বখলখছন, ‘ কখরানাখক 
সখঙ্গ ভনখয়ই বািঁখত হখব।’  এেনকী 
প্রধানেন্তীর সখঙ্গ ভিভডও কনফাখরখন্স 
ভিভলির কখটিনখেটি মজানগুভল বাখি 
বাভক জায়োয় মিাকানপাট �খুল 
বযুবসা– বাভেজযু শুরুর আখবিন 
জানান মকজভরওয়াল। এভিখক,  
ভিভলিখত কখরানা আক্রাখন্তর সং�যুা 
িাভঁেখয়খছ ৭,৬৩৯। েত ২৪ ঘণ্ায় 
আক্রান্ত হখয়খছন ৪০৬ জন। েতুৃযু 
হখয়খছ ১৩ জখনর। সব ভেভলখয় 
ভিভলিখত েখৃতর সং�যুা িাভঁেখয়খছ ৮৬। 
এ�নও পর্যন্ত সসু্ ২,৫১২ জন। 

মানদ্ষর
মত চান
দকজত্র

 িাইখল ভডভলট
আখরােযু মসতু
কখরানা কটিযুাক্ট মরেভসংখয়র জনযু 
বাধযুতােূলক ‘ আখরােযু মসতু’  
অযুাপ িাইখল ভডভলট কখর ভিখত 
পাখরন। অযুাপটির োধযুখে আভে 
পাতার অভিখরাখের েুখ� পখে 
জানাল মকন্দ্র। কখরানা পভজটিি 
বযুভক্তর মলাখকেন এই অযুাপ 
জাভনখয় মিয় বখল িাভব কখরন এক 
ফরাভস হযুাকার। িারখত ভবখরাধীরা 
অভিখরাে মতাখল, সরকার 
নােভরকখির েভতভবভধ নজরবভন্দ 
রা�খতই এই অযুাপ এখনখছ। 
সরকাভর মপ্রাখটাকলও বলখছ, এই 
অযুাখপ রভক্ত তথযু ভনয়ভেত ৩০ 
ভিখনর বিখল ১৮০ ভিন জভেখয় 
রা�া হখব। কখরানার মোকাভবলার 
প্রখয়াজখন।

 অববধ ভনখি্যে
‘ আখরােযু মসতু’  অযুাপ ভনখয় 
মকন্দ্রখক আক্রেে েহুয়া বেখরের। 
আজ মথখক ভবখেষ রাভরেবাহী 
মরেন পভরখষবা িালু হখছে। তার 
জনযু রারেীখির আখরােযু মসতু 
অযুাপ ডাউনখলাড বাধযুতােূলক 
বখল  জাভনখয়খছ মরল েন্তক। 
কৃষ্ণনেখরর তৃেেূল সাংসখির 
টুইট:  এটা অববধ। মকানও আইখন 
অযুাপ বাধযুতােূলক করার কথা 
বলা মনই। ওই অযুাপ ডাউনখলাড 
না করখল মজল বা জভরোনার 
প্রস্াব মবআইভন। আিালখত 
িযুাখলঞ্জ করা উভিত।

 মিখের ছভব
সংবািোধযুখে, মসােযুাল ভেভডয়ায় 
িাইরাল ছভবটি। এক হাখত িভে 
ধখর রোখক িোর মিষ্টা করখছন এক 
রুবক। তঁার আখরক হাখত ঝুলখছ 
মছাট্ট এক ভেশু। নীখি িঁাভেখয় 
হাত তুখল ভেশুটির পখে রাওয়া 
আটকাখনার মিষ্টা করখছন এক 
েভহলা। মতখলঙ্গানায় আটখক– পো 
ঝাে�খডের শ্রভেক সবাই। বাভে 
ভফরখত েভরয়া। শ্রভেক মপেেযুাল 
মরেন ভনখয় ভকছইু জাখনন না এঁরা। 
ভবখেষ বাখসর বযুবস্াও হয়ভন ওঁখির 
জনযু।

 পখথই মেষ
পুখে–প্রয়ােরাজ শ্রভেক 
মপেেযুাখল বাভে ভফরভছখলন 
৩৪ বছখরর অভিবাসী শ্রভেক 
অভ�খলে কুোর। মরেখনই 
অসুস্ হখয় োরা মেখলন ভতভন। 
উত্তরপ্রখিখের মোন্ার বাভসন্দা 
অভ�খলে পুখনখত এক মহাখটখল 
কাজ করখতন। তঁার েরখিহ 
েধযুপ্রখিে পুভলে ভনখয় মেখছ 
েয়নাতিখন্তর জনযু। ভতভন 
মকাভিড পভজটিি ভছখলন ভক না, 
জানা রায়ভন। ভকন্তু তঁার সফরসঙ্গী 
শ্রভেকখির জনযু উখবেে মবখেখছ।

 ভেক্ােূলক
সরকাখর থাকার সুভবখধ ভনখয় 
গুজরাখটর মধালকা ভবধানসিা 
মকখন্দ্রর ৪২৯টি মপা্টাল বযুালট 
বাভতল কভরখয়ভছল ভবখজভপ। ৩২৭ 
মিাখট ভজখতভছখলন ভবখজভপ প্রাথমী, 
এ�ন গুজরাখটর ভেক্ােন্তী িূখপন্দ্র 
ভসং িূোসাো। মবভনয়খের অভিখরাে 
তুখল আিালখত রান পরাভজত 
কংখগ্রস প্রাথমী অভশ্ন রাখঠার। তঁার 
পখক্ই মেল গুজরাট হাইখকাখট্যর 
রায়। বাভতল হল মধালকার মিাট। 
ভবপাখক পেখলন ভেক্ােন্তী।

 কখরানা ছাে
কখরানা– পভরভস্ভতর ভবিাখর 
েহারাখ্রের ভবভিন্ন মজখল আটক 
বভন্দখির ৫০ েতাংেখক জাভেখন 
বা পযুাখরাখল েুভক্ত মিওয়ার ভসধোন্ত 
ভনল রাজযু সরকাখরর এক উচ্চ 
পর্যাখয়র কভেটি। কত ভিখনর েখধযু 
ভসধোন্ত কার্যকর হখব না– জানাখলও 
বলা হখয়খছ, রা্রেখ্াভহতা, 
কাখলা টাকা মধালাই বা সংেঠিত 
অপরাধ– িক্র িেখন আনা আইখনর 
আওতায় রারা বভন্দ, তাখির মরহাই 
মিওয়া হখব না।

ভপ্রয়িেমী বখন্দযুাপাধযুায় 

মকউ আত্ীখয়র বাভেখত এখস আটখক পখেভছখলন, মকউ– বা বযুবসার কাখজ 
এখস আটখক পখেভছখলন এ রাখজযু। মকউ মকউ আবার অভফখসর কাখজ 
এখস প্রায় দু’ োস আটখক ভছখলন কলকাতায়। িীঘ্য ভিন পভরবার মথখক 
ভবভছেন্ন। অবখেখষ হাওো মথখক ভিভলিোেী মরেখন বাভের পখথ রারো করখত 
মপখর মবজায় �ুভে তঁারা। েঙ্গলবার ভবখকল ৫টা ৫ ভেভনখট হাওো ম্টেখনর 
ওল্ড কেখলেখসের ৯ নম্বর লেযুাটফে্য মথখক ভিভলিোেী ভবখেষ রাভরেবাহী ওই 
বাতানুকূল মরেনটি মছখে রায়। ভকন্তু রারেীরা মরেন ছাোর ভনধ্যাভরত সেখয়র প্রায় 
৩ ঘণ্া আখেই ম্টেখন িখল আখসন। আবার অখনক রারেীখক সকাল ১১টার 
আখেই হাওো ম্টেখন মপৌঁখছ মরখতও মি�া রায়। 

এভিন ম্টেখনর মিতর 
কযুাবওখয় ভিখয় োভে মঢাকাখনা 
বন্ধ কখর মিওয়া হয়। দূরত্বভবভধ 
মেখন সাভরবধে িাখব মেঁখট 
ম্টেখন ঢুকখত হয়। ৮ ও ৯ 
নম্বর ম্টেখনর োখঝ কযুাবওখয় 
মরাখডর মেট ভিখয় প্রখবে করাখনা 
হয় রারেীখির। মস�াখনই স্াস্যু 
পরীক্া ও থাে্যাল ভ্রিভনং করা 
হয়। মোট ১,০২৮ জন রারেীখক 
মরেখন মতালা হয়। মরেখন ওঠার 
আখে সুেন ভতওয়াভর নাখে 
এক রারেী বলখলন, ‘অভফখসর 
মরেভনংখয় কলকাতায় এখসভছলাে। 
আিেকা লকডাউখন আটখক 
পভে। ফ্াইট বাভতল হয়। মরেন 
িালুর �বর মপখয়ই এক েুহূত্য 
মিভর না কখর টিভকট কাটি।’ নীতু 
ভসং নাখে আখরক রারেী বলখলন, 
‘ভিভির বাভে মবোখত এখস 
কলকাতায় আটখক পখেভছলাে। 
মরেন িালুর �বর মপখয়ই তভেঘভে মফরার টিভকট মকখট মফভল।’ ওই মরেখনর 
অনযু রারেী েনীষা বজন বলখলন, ‘ আত্ীখয়র েৃতুযুর �বখর হাওোয় এখস  োস 
দুই আটখক পখেভছলাে। মেষখেে মরেন িালু হওয়ায় স্ােী, মছখলর কাখছ 
ভফখর মরখত বাধযু হভছে।’  এসএন বসু নাখে আখরক রারেী বযুবসার কাখজ এখস 
কলকাতায় আটখক ভছখলন। ভতভনও ভিভলিখত ভনখজর বাভেখত ভফখর রাখছেন। 
িন্দ্রকান্ত িাট নাখে মরেখনর আখরক রারেী অবেযু মকানও রকে দূরত্বভবভধ না 
মেখন ভসট বুভকং করায় মক্াি প্রকাে কখরখছন। ভতভন বখলন, ‘এভস ভরি– টিয়ার 
কােরায় একটি কুখপর েখধযুই ৬ জনখক পাোপাভে বসখত হখছে। এত িীঘ্য 
সফখর এত মঘঁষাখঘঁভষ কখর মকন বসার বযুবস্া?’ এভিখক, মরেন ছাোর আখে 
সকাখল পুখরা হাওো ম্টেন ও প্রভতটি লেযুাটফে্য িাল িাখব জীবােুেুক্ত করা 

হয়। মরেখনর প্রভতটি কােরাও জীবােুেুক্ত কখরন মরলকেমীরা। মরেন ছাোর 
অখনকক্ে আখেই হাওো ম্টেখন এখস সেস্ কাখজর তিারভক কখরন 
ভডআরএে ইোক �ান।

ওভিখক মিখলার মথখক ১১২৬ জনখক ভনখয় হাওোয় এল ভবখেষ 
শ্রভেক মপেেযুাল মরেন। েঙ্গলবার ভবখকল ৫টা নাোি হাওো ম্টেখনর ভনউ 
কেখলেখসের ২৩ নম্বর লেযুাটফখে্য মপৌঁখছায় মরেনটি। ভছখলন সেবায়েন্তী অরূপ 
রায়, হাওো মজলা কংখগ্রস মনতা শুভ্রখজযুাভত িাস প্রেু�। ভছল হাওো, 
উত্তর ২৪ পরেনা, নভিয়া এবং পূব্য ও পভচিে বধ্যোন মজলার কযুাম্প। 
মস�াখনই সংভলিষ্ট মজলার োনুষখির স্াস্যু পরীক্া ও থাে্যাল ভ্রিভনং করা 
হয়। প্রখতযুখকর হাখত প্রোসন তুখল মিয় ভেভষ্টর পযুাখকট, পানীয় জখলর 
মবাতল। প্রখতযুখকর স্াস্যু পরীক্ার পর হাওো ম্টেন মথখকই বাখস কখর 

তাঁখির ভনখজখির মজলায় মপৌঁখছ 
মিওয়া হয়। হাওোয় ভফখর এখস 
রারেীরা বলখলন, ‘মরেখনর টিভকট 
এেনকী �াবাখরর মকানও টাকাও 
আোখির ভিখত হয়ভন।’ 

অনযু ভিখক, মিন্নাই ও 
ওভডোয় বাখলশ্র মথখক বখম্ব 
মরাড ধখর মেঁখট বাভে– মফরা 
পভররায়ী শ্রভেকখির বনেন্তী 
রাজীব বযুানাভজ্যর উখিযুাখে 
োভেখত কখর বাভেখত মপৌঁখছ 
মিওয়া হখয়খছ। েঙ্গলবার 
মডােজুখের সলপ ১ নম্বর 
পঞ্াখয়ত এলাকার ঘটনা। 
মিন্নাই ও ওভডো মথখক মেঁখট 
বাভে ভফরভছখলন এ রাখজযুর 
৩৯ জন পভররায়ী শ্রভেক। এভিন 
সলখপর কাখছ তাঁরা আসখতই 
স্ানীয় পঞ্াখয়ত সিসযুরা তাঁখির 
মি�খত পান। ভবষয়টি জানখত 
পাখরন স্ানীয় ভবধায়ক ও বনেন্তী 

রাজীব বযুানাভজ্য। ভতভন তক্ুভন স্ানীয় পঞ্াখয়ত– প্রধান িীপাভল পভডেতখক 
বখল পভররায়ী শ্রভেকখির বভসখয় �াওয়ািাওয়ার বযুবস্া কখরন। তৃেেূখলর 
সলপ ১ নম্বর পঞ্াখয়ত সিাপভত ভবশ্ভজৎ পভডেত জানান, ‘েন্তীর ভনখি্যে 
মপখয়ই আেরা ওখির টিভফন ও দুপুখর িাত �াওয়াখনার বযুবস্া কভর। প্রথখে 
পাউরুটি, কলা ও ভডেখসধে মিওয়া হয়। দুপুখর সবাইখক বভসখয় োংস–িাত 
�াওয়াখনা হয়। এর পর থাে্যাল োন ভিখয় পঞ্াখয়খতর তরখফ প্রখতযুখকর 
স্াস্যু পরীক্া করা হয়। ভবখকখল দুটি োভেখত তুখল ভিখয় তাঁখির বধ্যোখনর 
মেোভর ও জাোলপুখরর বাভেখত মপৌঁখছ মিওয়ার বযুবস্া করা হয়।’ এ রাখজযু 
এরকে বযুবস্া মিখ� আপ্লুত পভররায়ী শ্রভেখকরা বলখলন, ‘সলখপর োনুষ 
মরিাখব আোখির সাহাখরযু এভেখয় এখসখছ তা সভতযুই অকল্পনীয়।’   

 হাওডায় দরেন এল, দগল ত্েত্লিদত

হাওো মথখক ভিভলির পখথ। েঙ্গলবার। ছভব: মকৌভেক মকাখল



রাজ্য

দীপেন গুপ্ত
েুরুলিয়া, ১২ মে

কর�োনো ম�োকোবিলোয় পুরুবলয়ো মেলো প্রশোসরন� 
আবিকোব�রক�ো একটি দল গরে কোে ক�রেন। মসই দরল 
বিরশষ ভূব�কোয় আরেন প্রবিটি ব্লরক� বিবিও। মেলো� 
ঝোেখণ্ড মেঁষো ব্লক পুরুবলয়ো� সোঁিুবে। এখোনকো� বিবিও 
হরয় এরসরেন �হো�োর্রে� পুরন� িোবসন্ো ( আইএএস )  পীযূষ 
ভগিোন�োও সোলুরকে। পীযূষ মদৌরে মিেোরছেন এক গ্ো� 
মেরক আর�ক গ্ো�। এলোকো� িোবসন্ো�ো িরলরেন, ক� 
িয়বস এই বিবিও িোঁরদ� আগরল ম�রখরেন অবভভোিরক� 
�রিো। পীযূষ ২০১৮–� ি্োরে� আইএএস। পোশ ক�ো� প� 
সোঁিুবেরিই প্রে� মপোব্টিং। যবদও এসবিও বহরসরি িঁো� 
কোরে মযোগ মদওয়ো� কেো বেল। বকন্তু কোে মশখো� েন্ 
বিবন প্রের� বিবিও হরি েোন। িোবেরি আরেন িোিো–�ো 
ও মেোট মিোন। 

ম�শন মেরক ভোিো, স�কোব� সুরযোগ– সুবিরি �োনুষ 
পোরছেন বকনো মদখরি বিবন ময�ন গ্োর� গ্োর� েু�রেন, 
মি�নই কর�োনো� সিংক্র�ণ এেোরি �োনুরষ� কোরে মপৌঁরে 
বদরছেন �োস্ক ও স্োবনটোইেো�। এক দণ্ড বনস্ো� মনই। 
েুরট মিেোরছেন ে�বক� �রিো। কর�োনো� মের� সো�ো 
মদশি্োপী েলরে লকিোউন। আ� লকিোউরন গৃহিবন্ 

�োনুরষ� েীিনযোপরনও অবনশ্চয়িো তিব� হরয়রে। �োনুষ 
যোরি অনোহোর� নো েোরক, িোই �োে্ স�কো� মিশ বকেু 
প্রকল্প এরনরে। মসই সি স�কোব� প্রকরল্প� সোহোয্ �োনুরষ� 
কোরে ঠিকঠোক মপৌঁেরছে বকনো  িো বনরয় সেোগ দৃবটি পীযূরষ�। 
এ� পোশোপোবশ �রয়রে ব্লরক� অন্ আবিকোব�করদ� সরগে 
ব�টিিং, মেলো প্রশোসরন� সরগে বভবিও কনফোর�ন্স, ব্লরক� 
পঞ্োরয়রি� প্রিোনরদ� সরগে স�ন্বয়। 

এলোকোয় পব�দশ্শরন বগরয় বিবন মখোঁে বনরছেন মকউ 
স�কোব� সোহোয্ মেরক িবঞ্ি �রয়রেন বকনো। ম�শন 
িণ্টন এিিং অগেনওয়োবে ক�মী�ো পব��োণ �রিো খোদ্সো�গ্ী 
বদরছেন বকনো িো েোনরি েোইরেন। মকউ লকিোউন অ�োন্ 
ক�রেন বকনো িো মদখরি মিব�রয় পেরেন। পীযূরষ� কেোয়, 
‘ সো�ো মেলো� বেবকৎসক, নোস্শ–সহ বিবভন্ন স্োস্্ক�মী, 
ি্োকেক�মী, পুবলশক�মী এিিং সোিো�ণ �োনুরষ� েন্ স্বনভ্শ� 
মগোষ্ী� �বহলো�ো তিব� ক�রেন �োস্ক ও মফসবশল্ড। স্বনভ্শ� 
মগোষ্ী� সদস্োরদ� বন�লস ক�্শ প্ররেটিোয় সোঁিুবে কৃষক 
িোেোর� তিব� হরছে এই মফসবশল্ড এিিং �োস্ক। িোঁ�ো 
ভোল কোে ক�রেন। সিোইরক বনরয় কোে ক�ো� একটো 
আনন্ আরে।’  পুরুবলয়ো� মেলোশোসক �োহুল �েু�দো� 
িরলরেন,  মফসবশল্ড এিিং �োস্ক তিব�� বিরশষ দোবয়রবে 
�রয়রেন সোঁিুবে� বিবিও। িোঁ�ো প্রবিবদন প্রোয় ১০০টি 
মফসবশল্ড ও ৫০০টি �োস্ক তিব� ক�রেন। 
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 মেরাপনা হি লিন 
রাপ্যের শ্রলেকপদর
িকডাউপনর কারপে লবলিন্ন রা্যে 
মেপক আসা মোট ২২ ্ন শ্রলেক 
দীর্ঘলদন ধপর আটপক রপয়পেন 
হাবড়া োনার েূব্ঘ ডহরেুবা এিাকার 
একটি চানাচুর ততলরর কারখানায়। 
তাঁরা বহুলদন ধপরই কা্ কপরন 
এই কারখানায়। তপব িকডাউপনর 
কারপে এই শ্রলেকপদর আটপক 
েড়ার খবর মেপয় মসােবার রাপত 
চানাচুর কারখানার োলিপকর 
বালড়পত হাল্র হন হাবড়া োনার 
আইলস ম�ৌতে লেত্র এবং হাবড়া 
১ নম্বর ব্লপকর লবলডও শুভ্র নন্ী। 
শ্রলেপকরা ্ানান, তাঁরা বালড় লেরপত 
চান। প্রশাসন তাঁপদর মেরাপনার 
বযেবস্া কপরন। 

 লবনােূপিযে বা্ার
লবনা েয়সার সবল্ বা্াপর সকাি 
মেপকই োনুপের িাইন। িকডাউপন 
বহু োনুে মরা্�ারহীন হপয় 
েপড়পেন। মরশপন ের্ঘাপ্ত চাি, আটা 
মেপিও সবল্–সহ রান্নার অনযোনযে 
সােগ্ী ম্া�াড় করা এখন কঠিন 
হপয় েপড়পে। এ কো োোয় মরপখ 
বলসরহাপট কপয়কটি ওয়াপড্ঘ লরি 
সবল্ বা্ার খুপি এিাকাবাসীপদর 
হাপত লবনােূপিযে টাটকা সবল্ তুপি 
লদপছে তৃেেূি কেমীরা। 

 েরা োে
সাতসকাপিই েুরুলিয়ার ্াতীয় 
সপরাবর সাপহববাঁপধ প্রচুর 
মোট–বড় েরা োে মিপস উঠি। 
ম�াটা সাপহববাঁধ প্রায় সাপড় লতন 
লকপিালেটার চালরলদক। েঙ্গিবার 
সকাপি মদখা রায় ম�াটা 
এিাকা ্ুপড়ই োে বাঁপধর োপড় 
মিপস ওপঠ। প্রাতভ্র্ঘেপে আসা 
োনুে্ন লবলমিত। কারে ্ানার 
মচষ্া চিপে।

 লবনােূপিযে ১০ লদন
েঙ্গিবার মেপক শুরু হি 
লবনােূপিযের বা্ার। চিপব ১০ 
লদন। কিযোেী েুরসিা ১৪ নম্বর 
ওয়াড্ঘ রুপর রুপর এই বা্ার 
চিপব। কিযোেীর তৃেেূপির শহর 
সিােলত অরূে েুখাল্্ঘ ্ানান, 
এতলদন চাি–ডাি–মতি মদওয়া 
হপয়পে। এখনও তা মদওয়া হপছে। 
অিাব েড়লেি সবল্র। তাই 
আ্ মেপক লবনােূপিযের সবল্ 
বা্ার শুরু হি।

 দু’ িালখ িাড়া
২ িক্ষ ২৪ হা্ার টাকা 
খরচ কপর মচন্নাই মেপক 
বালড় লেরপিন নন্ীগ্াে ও 
চণ্ীেুপরর ২৮ ্ন েলররায়ী 
শ্রলেক। ্নলেেু ৮ হা্ার টাকা 
বাস িাড়া লদপয় েঙ্গিবার সকাপি 
মেপচদা এপস মেৌঁেন ওই ২৮ ্ন 
শ্রলেক। স্াস্যে েরীক্ষা করাপনা হয় 
মসখাপন। এরেরই বালড় রওনা 
মদন তাঁরা।

 মসলবকাপদর সযোিটু 
কাপিাল্পর, মদশিাই কাঠি 
আর েুসুর ডাি লদপয় মোস্ার 
বালনপয় আন্ত ্্ঘালতক নাস্ঘ লদবপস 
ম�াটা দুলনয়ার মসলবকাপদর 
সযোিুট ্ানাপিন মেলদনীেুপরর 
লশল্ী নরলসংহ দাস। তাঁর ততলর 
মোস্াপর একলদপক রপয়পে 
েৃলেবীর েলব, অনযেলদপক মসই 
েৃলেবী রক্ষার দালয়পবে মদখা 
রাপছে ইউলনেে্ঘ েলরলহত 
কত্ঘবযেরত এক নাস্ঘ।  

 স্াস্যেই সম্পদ
িকডাউপনর ম্পর শরীরচচ্ঘা বন্ধ। 
এর ্নযে বরাদ্দ টাকায় দুুঃস্পদর দুধ, 
মহিে লরিঙ্কস, খাদযেসােগ্ী তুপি 
লদপিন মেলদনীেুর োওয়ার লিেটিং 
অযোপসালসপয়শপনর সদসযেরা। 
সম্পাদক লেনু্ দাস ্ানান, 
েঙ্গিবার তাঁরা ২৩৫ ্পনর হাপত 
এ সব তুপি লদপয়পেন।

েুরুলিয়ার সাপহববাঁধ মেপক 
েরা োে তুপি মেিা হপছে। 

েলব:  দীপেন গুপ্ত

নজরকাড়া

বিরেবপ সোিংসরদ� নো� বিবপএল 
িোবলকোয়, ম�শন মিোলো� অবভরযোগ

েলবত্র মোহান্ত
বািুররাট, ১২ মে
বািুররাপটর লবপ্লে সাংসপদর নাে লবলেএি 
তালিকায়!  লবলেএি না হওয়া সপ্বেও লবলেএি 
সেের্ঘাদার কাড্ঘ রাখার অলিপরাপ� সাংসপদর লবরুপধে 
সরব হপয়পে তৃেেূি। লনপ্ মরশন না তুিপিও তঁার 
বালড়র েলরচালরকা লনয়লেত ওই কাপড্ঘ মরশন তুিপতন 
বপি অলিপরা�। 

তৃেেূপির আই টি মসপির তরপে মসাশযোি 
লেলডয়ায় এই অলিপরা� প্রকাপশযে আনার ের 
লদপশহারা লবপ্লে। রলদও সাংসদ সুকান্ত ে্ুেদার 
লবেয়টির দায় খাদযে দপ্তপরর রাপড় চালেপয়পেন। লতলন 
্ানান, লনপ্ মরশন মতাপিন না বপি লবেয়টি ্ানা 
লেি না। ন্পর আসার সপঙ্গ সপঙ্গই লতলন লনপ্ই অনিাইপন িুি 
মরশন কাড্ঘ বালতি কপর সঠিক মরশন কাড্ঘ মদওয়ার  
আপবদন ্ালনপয়পেন। 

এ প্রসপঙ্গ ম্িা তৃেেূপির কার্ঘকরী সিােলত মদবালশস ে্ুেদার 

বপিন, ‘ সুকান্তবাবু লনপ্ এক্ন সাংসদ ও অধযোেক, 
স্তী লশলক্ষকা, বাবা–ো অবসরপ্রাপ্ত সরকালর কে্ঘচারী, 
তবুও লবলেএি তালিকায় নাে বা লবলেএি সেের্ঘাদার 
এসলেএসএপসর আওতায় দীর্ঘলদন মরশন লনপছেন 
মকন?’  সাংসদ ্ানপতন না বপি রা বিা হপছে তা 
কখনই লবশ্াসপরা�যে নয় বপি লতলন ্ানান। এ লনপয় 
প্রশাসলনক তদন্ত দালব কপরপে তৃেেূি। 

সুকান্ত ে্ুেদার বপিন, ‘ তৃেেূপির ম�াপয়ন্াল�লর 
করার দরকার মনই। আোপদর আপ� এলেএি 
কাড্ঘই লেি। বের কপয়ক আপ� খাদযে দপ্তর মেপক 
িুি কপর এসলেএইচএইচ কাড্ঘ কপর লদপয়লেি। 
আলে দীর্ঘ কপয়ক বের ধপর কে্ঘসূপত্র বাইপর োকতাে। 
আোর মরশন কাপড্ঘর কখনও দরকারই েপড়লন। 

তপব আোর বাবা–ো ওই কাড্ঘ সংপশাধপনর ্নযে বহুবার খাদযে দপ্তপর 
মরারারুলর কপরও আপবদনেত্র ্ো ের্ঘন্ত করাপত োপরনলন। এরের 
মেপক ওই কাড্ঘ লদপয় বালড়র কাপ্র েলহিা ও কিলেলস্ত োিা  
কপর মরশন তুিত।’ 

েুখযেেন্তীর লবকৃত 
েলব মসাশযোি 

লেলডয়ায়, ধৃত  ২
অম্ানপ্যোলত মরাে
আলিেুরদুয়ার, ১২ মে
�খু্�ন্তী� বিকৃি েবি মসোশ্োল ব�বিয়োয় মশয়ো� কর� ফোলোকোটোয় 
মগ্প্ো� হরলন দু’ েন। িিৃ দুই ি্িসোয়ী� নো� �ো�কৃষ্ণ সোহো ও 
েন্ন সোহো। মফসিরুক মনোিং�ো মপো্টটি মদরখই ফোলোকোটো েোনোয় 
স�োসব� অবভরযোগ দোরয়� কর�ন যুি িৃণ�লূ মনিো গদোই মদ। 
িো�ঁ অবভরযোরগ� বভবতিরি এবদন দু’ েনরক মগ্প্ো� কর� পুবলশ। 

প্রোেব�কভোরি িদরতে মনর� পুবলশ েোনরি মপর�রে, 
অসর�� গুয়োহোটি� িোবসন্ো �িীন্দ্র �োরয়� ক�ো একটি  কুৎবসি 
মপো্ট মশয়ো� কর�বেরলন দুই ি্িসোয়ী� একেন। অন্ ি্িসোয়ী 
িোরি �তেি্ কর�বেরলন। 

েয়গোঁ� অবিব�ক্ত পুবলশ সুপো� কুতেল ি্োনোবে্শ িরলন, 
‘ আগোব�কোল দু’ েনরকই আবলপু�দুয়ো� আদোলরি মিোলো হরি। 
মগোটো েটনো� মপেরন ঠিক কী উরদেশ্ বেল িো িদতে কর� 
মদখো হরছে। সকরল� কোরে আ�োরদ� আরিদন সরেিনভোরি 
মসোশ্োল ব�বিয়োয় েোকুন।’  

গদোই মদ িরলন, ‘ মকোনও সভ্ স�োরে মকউ এ�ন কোে 
ক�রি পোর� িরল �রন হয় নো।’  িৃণ�ূরল� আবলপু�দুয়ো� 
মেলো সভোপবি �ৃদুল মগোস্ো�ী িরলন, ‘ এরদ� �োনুষ িলরিও 
আ�ো� আত্মসম্োরন িোরি। �ুখ্�ন্তী একেন �বহলো িোও ভুরল 
মগরে এ�ো। আইটি আইরন ময সরি্শোচ্চ শোবস্ �রয়রে মসটোই 
েোইবে আ��ো।’  েোনো মগরে, অবভযুক্তরদ� অপ�োি প্র�োবণি 
হরল আইরন সরি্শোচ্চ ৭ িে� কো�োদণ্ড হরি পোর�। উরলেখ্, 
লকিোউরন� �রি্ গুেি েবেরয় ইবি�রি্ই আবলপু�দুয়ো� 
মেলো সদর� এক অিস�প্রোপ্ �বহলো স্োস্্ক�মী মগ্প্ো� 
হরয়বেরলন। িী�পোেো লোরগোয়ো এরেলিোবে মেরক এক 
ি্িসোয়ীও মগ্প্ো� হন। 

��িো� বিরুরধে 
কুরুবেক� �তেি্, 

মগ্প্ো� যুিক
আপিাক মসন
 বাঁকুড়া, ১২ মে
েুখযেেন্তী েেতা বযোনাল্্ঘ, রুব তৃেেূি সিােলত ও 
সাংসদ অলিপেক বযোনাল্্ঘ ও তৃেেূি মনতা মদবাংশু 
িট্াচাপর্ঘর নাপে কুরুলচকর েন্তবযে করার অলিপরাপ� েুলিশ 
এক বযেলতিপক মগ্প্তার কপরপে। নাে বিরাে প্রাোলেক। 
বালড় বড়প্াড়া োনার েখন্না গ্াপে। মসােবার বড়প্াড়া 
োনায় তার লবরুপধে দুটি অলিপরা� ্ো েপড়। প্রেে 
অলিপরা�টি কপরন বড়প্াড়া ব্লক তৃেেূি সিােলত 
অপিাক েুখাল্্ঘ। 

লতলন অলিপরাপ� বপিপেন, ওই বযেলতি কুরুলচকর 
েন্তবযে োড়াও কুৎসা, অেপ্রচার েড়াপনার ্নযে মেসবুপক 
একটি লিলডও আেপিাড কপরন রা অতযেন্ত আেলতিকর। 
লতলন ওই বযেলতির দৃষ্ান্তেূিক শালতি দালব কপরপেন। 
ওই বযেলতির লবরুপধে আরও একটি অলিপরা� বড়প্াড়া 
োনায় ্ো মদন তৃেেূি মনতা ও ম্িা েলরেদ সদসযে 
সুপখন লবদ। তাঁর অলিপরা�, ওই বযেলতি এেন সব েন্তবযে 
কপরপেন রা োনুপের েপধযে লবপিদ সৃলষ্ করপত োপর ও 
সোপ্ অশালন্ত েড়াপত োপর। হপত োপর আইনশৃঙ্খিার 
অবনলতও। তাই লতলনও ওই বযেলতির লবরুপধে কঠিন শালতির 
দালব ্ালনপয়পেন। েুলিশ এই অলিপরাপ�র মপ্রলক্ষপত 
মসােবার রাপতই বিরােপক মগ্প্তার কপর। অপিাকবাবু 
বপিন, ওই বযেলতি একটি লবপশে রা্ননলতক দপির 
আইটি মসপির কেমী বপি লতলন শুপনপেন। এই লবেয়টি 
লতলন ্ানপত োপরন এবং তৎক্ষোৎ বড়প্াড়া োনায় 
অলিপরা� দাপয়র কপরপেন। লতলন আশাবাদী, ওই বযেলতি 
দৃষ্ান্তেূিক শালতি োপব।  

সাঁতুলড়পক বুপক আ�পি 
মরপখপেন তরুে লবলডও

োস্ক ততলর মদখপেন সাঁতুলড়র লবলডও েীরূে ি�বানরাও সািুপঙ্ক। েলব:   প্রলতবদক

মক�ল মেরক 
মিো�করল এল
শ্রব�রক� মদহ 

প্রদীে মদ
বহরেেুর, ১২ মে 
বালড় লেরপত মচপয় হাহুতাশ কপর 
মডােকপির শ্রলেক ২২ বেপরর 
আলশক ইকবাি েণ্ি মকরপিই 
�িায় দলড় লদপয়লেপিন। মসই 
আলশক বালড় লেরপিন, তপব 
কলেপন ঢাকা প্রােহীন মদহ 
হপয়। েঙ্গিবার দুেুপর দাদার 
েৃতপদহ লনপয় বালড় লেরপিন িাই 
আপনায়ার। আপনায়ারও দাদার 
সপঙ্গ মকরপি ইটিাটায় কা্ 
করপতন। মকরপির এন্ঘাকুিাে 
ম্িার কডনপর ৪ োস আপ� 
মডােকি, রালনন�পরর ৩৪ ্ন 
শ্রলেক কা্ করপত রান। লকন্তু 
িকডাউপন আটপক েপড়ন। কা্ 
বন্ধ। হাপতর টাকা মশে। দু’ দুবার 
মেরার টিলকট মকপটও মরেপন 
উঠপত োপরনলন। মদপখন মচাপখর 
সােপন লদপয়ই এিাকার মিাক্ন 
বালড় চপি ম�পিন। চরে হতাশায়  
শলনবার �াপে �িায় দলড় লদপয় 
আত্মরাতী হন আলশক। 

মকরি মেপক মডােকপি 
েৃতপদহ কীিাপব আনা রাপব তা 
লনপয় লচন্তায় েপড় রায় েৃপতর 
েলরবার। এেতাবস্ায় এল�পয় 
আপস েুলশ্ঘদাবাদ ম্িা প্রশাসন। 
রলববার আলশপকর েৃতপদহ লনপয় 
রওনা মদন েৃপতর িাই আপনায়ার। 
আপনায়ার বপিন, ‘ দাদা বালড় এি, 
লকন্তু কলেনবলন্ হপয়। আলেও 
বালড় লেরিাে দাদার েৃতপদহ 
লনপয়। এর মেপক কষ্ আর কী 
হপত োপর।’  মডােকপির তৃেেূি 
মনতৃবে েৃপতর েলরবাপরর োপশ 
োকার কো বপিপে। ব্লক মনতা 
কােরুজ্াোন বপিপেন, ‘ মর 
মকানও ধরপনর সাহারযে করপত 
আেরা প্রস্তুত।’  েঙ্গিবারই কবর 
মদওয়া হয় আলশকপক।  

শ্রলেক দম্পলতপক উধোর 
কপর বালড় মেরাি প্রশাসন 

লনরুেে সাহা 
হাবড়া, ১২ মে

ম�ললোইন ির� মেঁরট িোবে মফ�ো� পরে অসুস্ পব�যোয়ী শ্রব�ক দম্পবিরক উধেো� কর� 
সুস্ কর� এক�োরস� খোিো� বদরয় িোরঁদ� গোবে কর� িোবেরি মপৌঁরে মদওয়ো� ি্িস্ো 
ক�ল হোিেো প্রশোসন। িো�োসরি� িো�নগোবে এলোকো� িোবসন্ো অরুণোভ েোনো এিিং 
িো�ঁ স্তী ব�নবি েোনো একটি সিংস্ো� হরয় �োরে্� বিবভন্ন মেলোয় �রে� কোে কর�ন। 
�োস েোর�ক আরগ িোবে মেরক মিব�রয় এই দম্পবি বিবভন্ন মেলোয় কোে কর� মশরষ 
গোইেোটো� েোদঁপোেো এলোকোয় কোে শুরু কর�ন। আ� িো� েো�বদন পর�ই লকিোউন 
শুরু হরয় যোয়। ফরল মসখোরনই আটরক পরেন এই দম্পবি। এই অিস্োয় মসো�িো� 
সকোরল িনগো–ঁবশয়োলদো ম�ললোইন ির� হোঁটরি শুরু কর�ন। সরধে� প� িোঁ�ো হোিেো 
েোনো এলোকো� মগোয়োলিোটি এলোকোয় এরস অসুস্ হরয় ম�ললোইরন� ওপর� শুরয় 
পরেন। েটনোস্রল মপৌঁেয় হোিেো েোনো� পুবলশ। শ্রব�ক দম্পবিরক বনরয় যোওয়ো হয় 
হোি�ো হোসপোিোরল। বকেটুো সুস্ মিোি ক�রল িোঁরদ� খোিো� মদওয়ো হয়।

সুকান্ত ে্ুেদার। োইি েলব

িকডাউন িঙ্গকারীপদর
লদপয়ই প্রচার সপচতনতার

চন্দ্রনাে েুপখাোধযোয়
েপন্তশ্র, ১২ মে

অবভনি ‘শোবস্’ �রতেশ্বর�� পুবলরশ�। লকিোউন ভগেকো�ীরদ� বদরয় প্রেো� 
লকিোউন সরেিনিো�। এ�ন সিক মশখোরনো� বিিোরন একবদরক এলোকো� 
�োনুরষ� সোিুিোদ েুটরে। অন্বদরক লকিোউন অ�োন্কো�ী�ো এই শোবস্রি আ� 
লকিোউন নো– ভোেো� শপে বনরছেন। 

ম�োে �রতেশ্ব� েোনো এলোকো� বিবভন্ন গুরুবেপূণ্শ ম�োরে পুবলশ ম�োিোরয়ন 
েোকরে। কর�োনো সিংক্র�ণ রুখরি িো�োিোবহক সরেিনিো প্রেো� সর্বেও যোঁ�ো 
বিবি মভরে �োস্ক নো পর� মির�োরছেন, ম�োট�িোইরক গোদোগোবদ কর� েেরেন, 
সো�োবেক দূ�বেরক মেোেোই মকয়ো� ক�রেন, িোঁরদ� বদরয়ই ঠোয় ম�োরদ দোঁে কব�রয় 
লকিোউরন� শি্শ �োনো� েন্ সরেিনিো প্রেো� ক�োরছে পুবলশ। পুবলরশ� এরহন 
অবভনি শোবস্� কিরল পেো �োউিগ্োর�� যুিক সঞ্জয় দোস িরলন, ‘ বিনেরন 
ব�রল ম�োট�িোইরক যোবছেলো�। ঠিক কব�বন। এটো ঠিক নয়, মসই প্রেো�ই ক�লো�। 
পুবলশক�মী�ো মযভোরি বদরন� প� বদন ম�োরদ দোঁবেরয় প্রেো� ক�রেন, িো একবদন 
কর� মদখলো� কিখোবন কটি সহ্ ক�রেন িোঁ�ো। এিো� মেরক আব�ও এলোকোয় 
লকিোউরন� শি্শ �োনো� ি্োপোর� প্রেো� ক�ি।’ �রতেশ্বর�� ওবস তসকি �ণ্ডল 
িরলন, ‘বনরে� ভোল� েন্ই লকিোউরন� বিবি �োনরি হরি। এটোই েনগণরক 
িো�িো� মিোঝোবছে।’ শুিু মিোঝোরনোই নয় তসকিিোিু� মনিৃরবে পুবলশক�মী�ো 
লকিোউরন ে�িবন্ দুুঃস্রদ� েন্ খোিো� বিবল ক�রেন। যোঁরদ� ম�শন কোি্শ 
মনই িো ফুি কুপন মেোরটবন, িোঁরদ� েন্ ম�শরন� ি্িস্ো কর�রেন। দ্রুি যোরি 
ম�শন কোি্শ পোন, িো� প্রবক্রয়োরিও সোহোয্ ক�রেন। েো� মদওয়োরল িধে বশশুরদ� 
বিরনোদরন� েন্ অনলোইরন েবি আঁকো� প্রবিরযোবগিো� আরয়োেন কর�রেন। 
মলোভনীয় উপহো� বদরয়রেন। এভোরিই ন�র�– গ�র� কর�োনোরক কোিু ক�রি 
িৎপ� �রতেশ্বর�� পুবলশক�মী�ো। 

কপরানা িয় সলরপয় োনলবক ডাতিার
আ্কাপির প্রলতপবদন
আলিেুরদুয়ার, ১২ মে
বেবকৎসক বহরসরি সো�রন� সোব�রি মেরক কর�োনো� ম�োকোবিলো 
মিো ক�বেরলনই, বকন্তু মসটো যবদ হয় মপশোগি দোয় িরি অভুক্ত 
শ্রব�করদ� �রুখ খোিো� িুরল মদওয়োটো অিশ্ই �োনবিকিো� টোরন। 
মপশো� মেরকও প�প� মি�নই দুটি েটনো� সোক্ী আবলপু�দুয়ো�। 
দুটি মক্ররে বেবকৎসক একেনই। আবলপু�দুয়ো� ১ নম্ব� ব্লরক� 
বিএ�ওএইে ভোস্ক� মসন। 

প্রে� েটনো ৪ ম�–�। মসবদন একটি মকোয়োর�বটিন মসটিো� 
পব�দশ্শরন বগরয় �োরে ৩ িের�� একটি ম�রয়রক বনরে� আিোসরন 
এরন বনরে �োন্নো কর� খোইরয়বেরলন। মসবদন �োরি মকোয়োর�বটিন 
মসটিোর� বশশুকন্োরক বনবদ্শটি খোিো� মদওয়ো হরয়বেল। িরি িোক্তো�িোিু 
িরুঝবেরলন ম�রয়টি িো মখরি পো�বেল নো। িোই এবগরয় আরসন 
বিবন। পর�� েটনোটি মসো�িো� �োরি�। বশবলগুবে মেরক  মেঁরটই 

অসর� �ওনো মদয় ৯ েন শ্রব�রক� একটি দল। আবলপু�দুয়োর�� 
পলোশিোবেরি িোরঁদ� আটকোয় পুবলশ। সকরলই অভুক্ত বেরলন। 
খি�টো শুরনই বনরে� বিউটি মশষ কর�ই েরুটবেরলন ভোস্ক�িোি।ু 
কর�োনো� �রিো একটি সিংক্র�ক ভোই�োরস� বিরুরধে লেোইরয় 
বেবকৎসকরদ� মযখোরন ে�� সিক্শ েোকরি হরছে, মসখোরন বনরে� 
কেো বেতেো নো কর� �োনরুষ� পোরশ বগরয় দোবঁেরয়রেন বিবন। িঁোরদ� 
খোিোর�� ি্িস্ো কর�রেন। আবলপু�দুয়োর�� �খু্ স্োস্্ আবিকোব�ক 
পূ�ণ কু�ো� শ�্শো, উপ �ুখ্ স্োস্্ আবিকোব�ক সুিণ্শ মগোস্ো�ী দু’ েরনই 
এবদন প্রশিংসো কর�রেন ভোস্ক�িোি�ু। 

এবদরক, আবলপু�দুয়ো� মেলো� �খু্ স্োস্্ আবিকোব�ক পূ�ণকু�ো� 
শ�্শো েোনোন, আবলপু�দুয়ো� মেলো� মভি� সিংগ্হ ক�ো লোলো�রস� 
প�ীক্ো মেলোরিই হরি। ফোলোকোটো সুপো� মপেশ্োবলটি হোসপোিোরল 
টু্নোট ম�বশন ইন্টল ক�ো হরয়রে। ম�বশন অপোর�ট ক�ো� েন্ 
ইবি�রি্ই মিশ করয়কেনরক প্রবশক্ণ মদওয়ো হরয়রে।

অনুেে বপন্যোোধযোয়
লসউলড়, ১২ মে 

বালড়পত রপয়পে ২ লশশুেতু্র। লকন্তু লনপ্র লশশুেুত্রপদর সরুক্ষার কো 
মিপব কপরানার সপঙ্গ আেস করপত লতলন নারা্। কপরানার লবরুপধে 
রপুধে এপকবাপর সােপন মেপক িড়পেন লতলন। আেসহীন োনলসক 
শলতিপক অবিম্বন কপরই লতলন এই কঠিন রুপধে ্য়ী হওয়ার স্প্ন 
মদপখন। আর সাহস ্ুল�পয় উদ্ধুে কপরন আইপসাপিশন ওয়াপড্ঘ 
কত্ঘবযেরত সহকেমীপদরও। কপরানার লবরুপধে ্য় আসপবই। েঙ্গিবার 
লবশ্ নাস্ঘ লদবপস লসউলড় সেুার মপেশযোলিটি হাসোতাপি কপরানার 
আইপসাপিশন ওয়াপড্ঘর দালয়পবে োকা হাসোতাপির মডেটুি নালস্ঘং 
সেুার ্য়শ্রী মরাপের কোয় েুপট উঠি এেনই হার– না–  োনা প্রতযেয়।

সরকালর আবাসপন েলরচালরকার ল্ম্ায় ২ লশশুেুত্রপক মরপখ  মদড় 
োস ধপর হাসোতাপি মরা্  আইপসাপিশন ওয়াপড্ঘ ৮–৯ রণ্া লডউটি 
করপেন লতলন। তারঁ এক লশশুেুপত্রর বয়স োত্র ১ বের ১ োস। আর 
বড় েপুত্রর ৮ বের। স্ােী ডাুঃ েঙ্ক্ মরাে বাকঁুড়া সলম্িনী মেলডকযোি কপি্ হাসোতাপির মেলডলসন 
লবপশেজ্ঞ লচলকৎসক। লসউলড়র সরকালর আবাসপন ২ লশশুেুত্রপক লনপয় ্য়শ্রী একাই োপকন। 

হাসোতাপি আইপসাপিশন ওয়াপড্ঘ এতক্ষে লডউটি কপর বালড় 
মেরার ের দুপধর লশশুপক মকাপি তুপি লনপত িয় িাপ� না? ্য়শ্রীর 
উতির, 'আেরা এটাপক মেপন লনপয়লে। কপরানার লবরুপধে িড়াই 
আোপদর এখন চালিপয় মরপত হপব। মকানও রকে িয় মেপি হপব 
না।’  ্য়শ্রী ্ানাপিন, ‘ হাসোতাি মেপক বালড় মেরার ের ১ বেপরর 
লশশুেতু্র মকাপি ওঠার ্নযে চঞ্চি হপয় ওপঠ। লকন্তু বালড় লেপর লতলন 
মসা্া চপি রান বােরুপে। মসখাপন এক মদড় রণ্া হযোন্ডওয়াশ, 
সাবান, শযোম্প ুলদপয় স্ান কপর লশশুেতু্রপক মকাপি তুপি মনন। ্য়শ্রীর 
কোয়, ‘ আলে এটা মিপব েপন শলতি োই মর, আলে একা নই। আরও 
অপনক নাস্ঘ আপেন, রাপঁদর বাচ্া োকা সপ্বেও এই কপরানা– রপুধে 
সােপন মেপক িড়াই করপেন। তপব খবু মোট বাচ্া আপে, এেন 
নাস্ঘপক আেরা সাধারেত আইপসাপিশন ওয়াপড্ঘ লডউটি লদপত চাই না। 
লকন্তু আলে লনপ্ মরপহতু মডেটুি নালস্ঘং সেুার, তাই আোপক লডউটি 
করপত হয়। আেরা কা্ করপি অনযে সহকেমীরা সাহস োপবন, এটা 
মিপবই আলে একটানা লডউটি কপর রালছে। আোর সাহপসর কো বপি 

আইপসাপিশন ওয়াপড্ঘর ১৩ ্ন সহকেমীপক োনলসকিাপব চাঙ্গা রাখার মচষ্া কলর। আলে েপন কলর, 
আোপদর এই িড়াইপয় োনলসক শলতিটাই সব মেপক বড়।’ 

দুই বশশুপুরে সো�রল কর�োনো– যুরধে বনভমীক নোস্শ

দুই লশশুসন্তানপক লনপয় নাস্ঘ ্য়শ্রী মরাে। েলব:  প্রলতপবদক
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NOTICE INVITING TENDER NO. 01/K.C. Sub-Division No.- XVI/2020-21
Sealed Tender papers are being invited by The Sub 
Divisional Officer, Kangsabati Canals Sub-Division No.-XVI. 
Ramjibanpur, Paschim Medinipur for 12 (Twelve) nos works 
from eligible and resourceful contractors bearing NIT No. 
01/K.C. Sub-Division No. XVI/2020-21 and Circulated Vide 
T.O. No. 82 Dated- 06/05/2020. For details see Website "http://
www.wbiwd.gov.in/tender_notice.php.

Sd/- P.R. Karmakar
Sub Divisional Officer,

K. C. Sub-Division No-XVI,
Ramjibanpur, Paschim Medinipur. 

e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Executive Engineer, Hooghly 
Highway Division No. I. P.W. (Roads) on behalf of Governor of 
West Bengal, percentage rate basis for 8 Nos. Different works 
vide Tender No. 01 of 2020-21 dated 12/05/2020 (Tender ID 
2020_SH_282773_1 to 2020_SH_282773_8). Last date of 
submission of bid online only is 01/06/2020 upto 5.00 PM. 
All documents can be seen/obtained from the website https://
wbtenders.gov.in and office Notice Board at Vivekananda 
Road, Pipulpati, Hooghly- 712103.

Sd/-
Executive Engineer,

Hooghly Highway Division No. I  

 e-Tender of NIT No. 01 of 2020-2021
by the E.E./Diamond Harbour Highway Division.

EE, Diamond Harbour Hwy Div, Dakshin Hazipur, Diamond 
Harbour-743331 invites on line percentage rate e-tender 
whose ID No. 2020_SH_282777_1 to 4. The details can be 
obtained from the website https://wbtenders.gov.in & office 
notice board. Corrigendum or Addendum if issued will be 
published only on website previously mentioned. Documents 
download end date (online) & Bid submission end date (online) 
will be 27.05.2020 upto 18:00 Hrs. E.E./DHHD,PW(R) Dte. 

Sd/- (S.SARKAR)
Executive Engineer

Diamond Harbuur Highway Division
P.W. (Roads) Directorate 

 NIeT No. 01(Sl No. 1 to 6) 
of 2020-21 of Executive 
Engineer, Birbhum Highway 
Division-I
The Executive Engineer,  
Birbhum Highway 
Division-I, P.W. (Roads) Dte, 
Sarakbhaban, Lambodarpur, 
Suri, Birbhum-731101 invtes 
online e-Tender from outside 
contractors for 6 (six) No. 
work of:- (i) Rs. 3045663.87 
whose ID No. is 2020_
WBPWD_282788_1 (ii) Rs. 
683689.83 whose ID No. is 
2020_WBPWD_282788_2 (iii) 
Rs. 3292746.43 whose ID No. 
is 2020_WBPWD_282788_3 
(iv) Rs. 1243069.62 
whose ID No. is 2020_
WBPWD_282788_4 (v) Rs. 
3092156.47 whose ID No. is 
2020_WBPWD_282788_5
(vi) Rs. 526599.42 
whose ID No. is 2020_
WBPWD_282788_6 The 
details can be obtained from 
the website https://etender.
wb.nic.in and the Office 
Notice Board. Corrigendum 
or Addendum. if issued, 
will be published only on 
ht tps: / /etender,wb.nic. in. 
Bid submission closing date 
(online):- 28-05-2020 upto 
2.00 PM 

  ববজ্ঞবতি
পশ্চিমবঙ্গ সরকাররর খাদ্য প্রশ্রিয়াকরণ শ্িল্প ও উদ্যান পালন দপ্তর ( পশ্চিম মমশ্দনীপুর) – এর পক্ষ মেরক মটেট মেরেলপরমন্ট শ্কিরমর 
অন্তর্গত শ্বশ্েন্ন ধররনর ফল চারা মরাপণ করর বারান ততশ্রর মাধ্যরম ফল চারের এলাকা সম্প্রসাররণর ( ২০২০– ২০২১)  জন্য সমস্ত 
ব্লরকর কৃেকরদর আহ্ান জানারনা হরছে। সম্পূণ্গ শ্বমামপূরল্য উৎকৃষ্ট মারনর শ্বশ্েন্ন ধররনর ফল চারা ও তার পরবততীরত মেঁরচাসার, 
উশ্ভিদ হররমান ও অনুখাদ্য মদওয়া হরব। আরবদন করার জন্য কৃেকরদর সব্গশ্নম্ন ২০ মেশ্সরমল জশ্ম োকরত হরব।
বারান ততশ্রর জন্য রত্গ খনরন আগ্রহী কৃেক শ্নরজ কররত পাররন অেবা সংশ্লিষ্ট Block  অশ্ফরস/ গ্রাম পঞ্ারয়ত অশ্ফরস MGNREGA  
প্রকরল্পর মাধ্যরম কররত পাররন। শ্বিদ জানরত সংশ্লিষ্ট ব্লক অশ্ফরস হাট্গশ্কলার শ্ফল্ড কনসালট্যান্ট ম�ারার�ার কররত বলা হরছে।
শ্নরম্ন শ্ক শ্ক ফল চারা কত দূররবে ও প্রশ্ত শ্বঘারত কত সংখ্যক ফল চারা লারারনা �ারব তা উরলেখ করা হল: —

 ক্রবেক নং ফল দূরত্ব চারার সংখ্া

 ১ আম ৫ শ্ম. ×৫ শ্ম. ৫৩

 ২ মপয়ারা ৬ শ্ম. × ৬ শ্ম.  ৩৭

 ৩ মলবু ৪ শ্ম. × ৪. ৫ শ্ম.  ৭৪

 ৪ মমাসাম্ী ৬ শ্ম. × ৬ শ্ম.  ৩৭

 ৫ োশ্লম ৫ শ্ম. × ৫ শ্ম.  ৫৩

 ৬ আতা ৩. ৫ শ্ম. × ৩. ৫ শ্ম.  ১০৬

 ৭ কুল ৬ শ্ম. × ৬ শ্ম.  ৩৭

 ৮ কলা ১. ৮ শ্ম. × ১. ৮ শ্ম.  ৪১০

 ৯ মপঁরপ ঐ ৪১০

 ১০ কাজুবাদাম ৬ শ্ম. × ৬ শ্ম.  ৩৭

প্রশ্তটি Block  অশ্ফরস একটি করর করন্টনার োকরব, প্রশ্তটি আরবদনপত্র ওই করন্টনারর জমা কররবন ২৯. ০৫. ২০২০– এর মরধ্য।

জনস্ার্থে প্রচাবরত
খাদ্ প্রবক্রয়াকরণ বিল্প ও উদ্ানপালন ববভাগ

পবচিে মেবদনীপুর
মফান নং– ০৩২২২– ২৬৩৯৫৫   

 NIQ No. 
01: Providing 29 (Twenty 
Nine) nos. of Privet Security 
guard for guarding the 
different offices & godown 
under Cooch Behar Div., 
PWD for 1 (One) year. (2nd 
call of NIQ-04 of 2019-
20. Last date of document 
download & submission of 
tenders 

06.05.2020 06:00 PM. 
For More details visit to 
website http://etender wb.nic.
in or contact this office during 
working hours. 

Short NIQ No.
02. Emergent covering the 
vacant room with GCI sheet 
and wooden batten, View 
cutter, boundary fencing with 
under Cooch Behar Sub Divn 
No-1 during the year 2020-21. 
(Non-Scheduled Item). 
Last date of document 
submission of tenders

14.05.2020 02:00 PM. 
From more details visit to 
website http://wbpwd.gov.in 
or contact this office during 
working hours.  

১)  মচতলায় লালারস পরীক্ার তদারবকরত পুরসভার প্রিাসক 
বফরহাদ হাবকে। ২)  েুখ্েন্তী েেতা ব্ানাবজথের অবভনব প্রয়াস 
‘ ভ্াে্োণ রক্তদান বিববর’ । েঙ্গলবার এই বিববররর আরয়াজন 

কররন েন্তী অরূপ ববশ্াস। সরঙ্গ বিরলন বববিষ্ট প্রাববধিক
ডঃ নৃবসংহপ্রসাদ ভাদুডী। যাদবপুররর সর্াষপুরর এই বিববরর 

রক্তদান কররন ১০৩ নং ব্লরকর তৃণেূল কেমীরা। 
৩)  োবনকতলায় তৃণেূল েবহলা কংররেরসর রক্তদান বিববরর চব্রিো 
ভট্াচাযথে ও উত্তর কলকাতা তৃণেূল কংররেরসর সভাপবত মসাবহনী 

েুখাবজথে। ৪)  নারায়ণপুর ্ানারক অ্াম্ুল্ান্স উপহার বদরলন 
ববধাননগর পুরবনগরের মডপুটি মেয়র তাপস চ্াটাবজথে। ররয়রিন 

ডাঃ কুণাল সরকার। িবব:  অবভবজৎ েণ্ডল, আজকাল

১

৩

২

৪

আজকারলর প্রবতরবদন

সারা বছর পড়ারিানা, পরীক্ষা আর নানা ইরেরন্ট রমরম করর 
মটকরনা ইন্টারন্যািনাল, শ্নউ টাউরনর ক্যাম্াস। মকউ শ্ক োবরত 
মপররশ্ছল হঠাৎ বদরল �ারব সব শ্কছু!  প্রেরম োবা শ্ররয়শ্ছল, খুব 
মবশ্ি হরল মাসখারনক চলরব এই অচলাবস্া, তারপর আবার আররর 
মরতাই প্রাণ শ্ফরর পারব ক্াসরুমগুরলা, মছরলরমরয়রদর মকালাহরল 
মুখর হরয় উঠরব চারপাি। তা �খন হওয়ার নয় মবাঝা মরল, খুব 
দ্রুততার সরঙ্গ মেরব শ্নরত হল অনলাইন শ্িক্ষণ পদ্ধশ্তটা ঠিক 
মকমন হরব। অ্যাকারেশ্মক ক্যারলন্ারটাই বা কীোরব মেরল সাজারনা 
হরব!  প্রায় ৩,০০০ ছাত্রছাত্রী �ারত তেযপ্র�ুশ্তির 
পপূণ্গ সদ্্যবহার কররত পারর, মসই শ্বেয়টি মাোয় 
রাখরত হরয়রছ। আমরা সবাই জাশ্ন, আরামী শ্দরন 
শ্েশ্জটাল শ্িক্ষা পদ্ধশ্ত ছাড়া রশ্ত মনই। লকোউন মসই 
সম্াবনারকই বেরাশ্বিত করল। মারচ্গর তৃতীয় সপ্তাহ 
মেরক করলরজর ৮টি শ্বোর প্রশ্তশ্দন ১৫০–রও 
মবশ্ি োচু্গয়াল ক্াস আর শ্েশ্েও মলকচার আরয়াজন 
কররছ। ২,০০০– এরও মবশ্ি অনলাইন ক্াস হরয়রছ 
এ প�্গন্ত। ইন্টারঅ্যাশ্টিে মসিরনর সংখ্যাও কম নয়। 
সবরচরয় বড় কো, ছাত্রছাত্রীরদর প্রবল উৎসাহ এই 
নতুন শ্িক্ষা পদ্ধশ্তরক একরিা িতাংি সফল করর 
তুরলরছ। মটকরনা ইন্টারন্যািনাল, শ্নউ টাউরনর বহু 
ছাত্রছাত্রী প্রত্যন্ত অঞ্রল োরক, ম�খারন ইন্টাররনট 
সংর�ার খুব একটা োল নয়। তা সর্বেও অনলাইন 
ক্ারস ররড় ৮৫ িতাংি উপশ্স্শ্ত শ্িক্ষকরদর শ্বশ্মিত 
করররছ। এরদর কো মেরব অনলাইরন আপরলাে করা 
হরছে মলকচার আর লাশ্ন্গং ম্যারনজরমন্ট শ্সরটেরমর 
মাধ্যরম মনাট মদওয়া হরছে। এর ফরল তারা সুশ্বধামরতা 
মসগুশ্ল োউনরলাে করর পড়ারিানা কররত পাররছ।

কররানা–সঙ্করটর এই দুঃসমরয় ম�োরব অনলাইন 
পড়ারিানা সংরিান্ত রক্ষণিীলতা কাটিরয় ওঠা মররছ, তা নতুন 
আিা জাশ্ররয়রছ। নানা অ্যারপর মাধ্যরম চলরছ োচু্গয়াল ক্াসরুম। 
মাইররিাসফট টিমস, জুম, শ্বরব্লুবাটন, ইউটিউব লাইে, কিাইপ মাধ্যরম 
দ্রুত অে্যস্ত হরয় উরঠরছন ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপরকরা। অনলাইরন 
পাঠ্য শ্বেয় মিয়ার করা, আরলাচনা ও মপূল্যায়রনর জন্য মুেল বা 
কুিলশ্জ জাতীয় প্্যাটফম্গ সাবলীলোরব ব্যবহার কররছন সবাই। 
করলরজর অধ্যাপরকরা ছাত্রছাত্রীরদর সুশ্বধারে্গ শ্বশ্েন্ন ই– লাশ্ন্গং 
প্্যাটফম্গরক মেরল সাশ্জরয়রছন। সবসময় মখয়াল রাখরত হরছে �ারত 
িত প্রশ্তকূলতার মারঝও মকানওোরব পঠনপাঠন শ্পশ্ছরয় না �ায়। 

ক্াসরুম মেরক চ্যাটরুম— এই বাধ্যতামপূলক শ্ববত্গরন শ্িক্ষক ও 
ছাত্র কারওরই ম�ন এতটুকু অসুশ্বধা না হয়, মসশ্দরক কড়া নজর 
ররয়রছ কতৃ্গপরক্ষর।

নবীন প্রজরমের উভিাবনীিশ্তির ওপর আস্া মররখ মটকরনা 
ইন্টারন্যািনাল, শ্নউ টাউন আরয়াজন কররশ্ছল মকাশ্েোম প্রশ্তর�াশ্রতা। 
কররানা মমাকাশ্বলায় নতুন নতুন প্র�ুশ্তি কারজ লারারনার প্রচুর 
প্রস্তাব এরসরছ ছাত্রছাত্রীরদর কাছ মেরক। তারত প্রশ্তফশ্লত হরয়রছ 
তারদর সামাশ্জক দায়বদ্ধতা। ম�মন, মমকাশ্নক্যাল ইশ্জিশ্নয়াশ্রংরয়র 
তৃতীয় বরে্গর এক ছাত্র ততশ্র করররছ কম খররচর মেশ্ন্টরলিন মবে। 
এই প্ররজটি জমা মদওয়া হরয়রছ সরকাশ্র মপাট্গারল। এর পািাপাশ্ি 

মরেশ্নং অ্যান্ মপ্সরমন্ট শ্বোর সব শ্্রিরমর শ্প্র– ফাইনাল ইয়াররর 
ছাত্রছাত্রীরদর মকাশ্েংরয় প্রশ্িক্ষণ শ্দরছে। এজন্য প্রশ্ত সপ্তারহ মকারজান 
অ্যারপ ল্যাব কা�্গরিম চলরছ। এই প্রশ্িক্ষণ েশ্বে্যরত চাকশ্র মক্ষরত্র 
অত্যন্ত গুরুবেপপূণ্গ।

মটকরনা ইন্টারন্যািনাল, শ্নউ টাউরনর শ্বরিেবে হল, ওরপন 
লাশ্ন্গং। শ্বরবের শ্বশ্েন্ন নামী শ্ববেশ্বদ্যালয় ও সংস্া পশ্রচাশ্লত প্রায় 
৩,৮০০টি অনলাইন মকাস্গ শ্বনামপূরল্য করার সুর�ার পায় ছাত্রছাত্রীরা। 
এরত বরাবরই ব্যাপক সাড়া পাওয়া �ায়। এক একজন ছাত্র দটি 
করর মকাস্গ জুলাইরয়র মেতর মিে করর মফলরছ এমন উদাহরণও 

আরছ। মরট বা অন্যান্য প্রশ্তর�াশ্রতামপূলক পরীক্ষার প্রস্তুশ্তও তারা 
মনয় অনলাইরন। এ ছাড়া এই লকোউন পশ্রশ্স্শ্তরত ওরয়শ্বনার 
মসিরন শ্নয়শ্মত আমন্ত্রণ জানারনা হরছে শ্িল্পরক্ষরত্রর শ্বশ্িষ্টজরনরদর। 
তঁারা তঁারদর অশ্েজ্ঞতা োর করর শ্নরছেন ছাত্রছাত্রীরদর সরঙ্গ, তাঁরা 
জানরত পাররছন আরামী শ্দরন কী ধররনর প্র�ুশ্তি বা মানবসম্রদর 
চাশ্হদা ততশ্র হরত পারর চাকশ্রর বাজারর। রতানুরশ্তক পড়ার বাইরর 
এই ধররনর মসিন মছরলরমরয়রদর আগ্রহ বাশ্ড়রয় মতারল। মসজন্য 
সারা বছর মটকরনা ইন্টারন্যািনাল, শ্নউ টাউন এই ধররনর মসশ্মনার 
আরয়াজন করর ক্যাম্ারস। এখন পশ্রবশ্ত্গত পশ্রশ্স্শ্তরত অবি্য 
সবটাই োচু্গয়াল প্্যাটফরম্গ। মেরম মনই ইন্টান্গশ্িরপর সুর�ারও। 

ইন্টান্গিালা প্্যাটফরম্গ ওয়াক্গ ফ্রম মহাম মরেরল 
শ্িক্ষানশ্বশ্ি কররছ মছরলরমরয়রা। পঁাচ হাজারররও 
মবশ্ি শ্বকল্প মেরক তারা শ্নরজরদর শ্্রিম ও ইয়ার 
অনু�ায়ী মবরছ শ্নরছে। ইন্টান্গশ্িপ মিরে শ্মলরছ 
সাটি্গশ্ফরকট আর টোইরপন্।

কমবয়শ্সরা ম� ঘরবশ্দি হরয় কতখাশ্ন হতাি, 
মসটা সবাই জারনন। একরঘরয়শ্ম কাটারত তাই নানা 
পশ্রকল্পনা শ্নরয়রছ মটকরনা ইন্টারন্যািনাল, শ্নউ 
টাউরনর হশ্ব ক্াবগুশ্ল। শুধুমাত্র সদস্যরা নয়, ম� 
মকউ এখন ম� মকানও ক্ারবর মপ্রাগ্রারম অংি শ্নরত 
পারর। শ্মউশ্জক ক্াব, শ্ফল্ম ক্াব, মফারটাগ্রাশ্ফ ক্াব, 
শ্লটাররশ্র ক্াব, আট্গ ক্াব, কন্যাশ্রী ক্াব দারুণ সশ্রিয় 
উরঠ উরঠরছ। অনলাইরন শ্নয়শ্মত হরছে কুইজ, রল্প 
বলার আসর, চলশ্চিত্র সমারলাচনা। ম্যাকাউট– এর 
শ্নরদ্গি মমরন বাশ্ড়রত বরসই কী কররছ ছাত্রছাত্রীরা, 
তা আপরলাে কররত হরছে মসাি্যাল শ্মশ্েয়ারত— মস 
রান্নাই মহাক শ্ক বয়কি মানুরের মসবা। শুধু ম� পরয়ন্ট 
পাওয়ার তাশ্রদ তা নয়, মছরলরমরয়রা সামাশ্জক 
দাশ্য়রবেরও পশ্রচয় শ্দরছে এ সরবর মাধ্যরম।

অবরুদ্ধ পৃশ্েবী। তবু মেরম মনই ইন্টারন্যািনাল 
শ্ররলিনস অ্যান্ আউটশ্রচ শ্বোররর কম্গকাণ্ড। মাশ্ক্গন দূতাবারসর 
সরঙ্গ ম�ারার�ার মররখ ররবেণার নানা মক্ষরত্র পশ্রকল্পনা চলরছ। 
তাছাড়া শ্সটোর শ্নরবশ্দতা ইউশ্নোশ্স্গটির কুিল অফ ইন্টারন্যািনাল 
ল্যাঙ্গুরয়রজস– এর সরঙ্গ সমবিয় মররখ শ্বরদশ্ি োো শ্িক্ষার োচু্গয়াল 
ক্াস শুরু হরয়রছ।

মানবসম্দ উন্নয়ন মন্ত্রক ও এআইশ্সটিই– র সহর�াশ্রতায় মটকরনা 
ইন্টারন্যািনাল, শ্নউ টাউন আরামী শ্দরনর শ্নউ নম্গাল পৃশ্েবীর জন্য 
শ্িক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরদর ততশ্র কররছ। আজরকর এই লড়াই তারদর 
ঋদ্ধ কররছ েশ্বে্যরতর সাফরল্যর লরক্ষ্য।  

পডা ম্রক ইন্ানথেবিপ সব অনলাইরন

বনউ টাউরনর মটকরনা ইন্ারন্ািনারল চলরি অনলাইন ক্াস।

মযেন দূরর ্ারক মিাঁয়া, ্ারক স্পিথে

মগৌতে চক্রবতমী

করন্টনরমন্ট মজান রণরক্ষত্র। চারয়র মদাকারন ৬০–৭০ জন 
মানুরের শ্েড়। টহলরত পুশ্লি চারয়র মদাকান বন্ধ করর 
সামাশ্জক দূরবে মমরন শ্েড় সরারত বলরল পুশ্লরির ওপর 
চরল হামলা। তারত ৫ পুশ্লিকমতী জখম হয়। পুশ্লরির 
রাশ্ড় োঙচুর হয়। বারুইপুররর মশ্লেকপুর পঞ্ারয়রতর 
পাঁচঘড়া এলাকার ঘটনা। এই ঘটনারক শ্ঘরর মঙ্গলবার 
দপুরর রণরক্ষরত্রর মচহারা মনয় পাঁচঘড়া। করয়করিা মানুে 
পুশ্লিরক লাঠি ও মসাোর মবাতল শ্নরয় তাড়া করর। গ্রারমর 
বাশ্ড়রত েুরক আশ্রয় মনয় পুশ্লি। পরর শ্বিাল পুশ্লি 
বাশ্হনী শ্ররয় ওই এলাকা মেরক ১৮ জন হামলাকারীরক 
মগ্রপ্তার করররছ। করয়ক শ্দন আররই এখারন এক কররানা 
আরিারন্তর হশ্দি শ্মরলরছ। ৫৫ বছররর ওই ব্যশ্তি কলকাতার 
হাসপাতারল শ্চশ্কৎসাধীন। পঞ্ারয়ত ও পুশ্লরির পক্ষ 
মেরক ওই এলাকা করন্টনরমন্ট মজান মঘােণা করা হয়। 
এলাকা শ্সল করর মদওয়া হরয়রছ। এরপররই মঙ্গলবার 

সকাল সারড় ১০টার পরর রীশ্তমরতা লকোউন উরপক্ষা 
করর চারয়র মদাকান খুরল আড্া বশ্সরয়শ্ছল শ্কছু �ুবক। 
এই জমারয়ত সশ্ররয় চারয়র মদাকান বন্ধ কররত বরল 
টহলরত বারুইপুর োনার পুশ্লি। অশ্ের�ার, এরপররই 
পুশ্লরির সরঙ্গ বচসায় জশ্ড়রয় পরড়ন এলাকার মলাকজন। 
পুশ্লরির ওপর হামলা চালারনা হয়। পুশ্লরির রাশ্ড় আটরক 
শ্ঘরর ধরর ব্যাপক ইটবৃশ্ষ্ট শুরু হয়। রাশ্ড় োঙচুর করা 
হয়। এমনকী পুশ্লিরক রাস্তায় মফরল মারধর করা হয়। 
পুশ্লরির ওপর মসাোর মবাতল, আমকাঠ শ্নরয় আরিমণ 
করা হয়। এসআই ধনজিয় মুরখাপাধ্যায়–সহ ৫ শ্সশ্েক 
পুশ্লিকমতী গুরতর আহত হন। তাঁরদর কারওর মাো ফারট, 
কারএর পারয়, হারত মচাট লারর। প্রসঙ্গত, মসামবারও 
সকারল কাশ্জপাড়ায় পঞ্ারয়রতর মবেছোরসবকরা মদাকান 
বন্ধ কররত বলায় তারদর তাড়া করা হয়। পুশ্লি মররল 
শ্বরক্ষাে মদখারনা হয়। তার আরর মশ্লেকপুররই জমারয়ত 
বন্ধ কররত শ্ররয় আরিান্ত হরয়শ্ছরলন বারুইপুর শ্বশ্েও 
ও জরয়ন্ট শ্বশ্েও। 

 করন্নরেন্ মজান ম্রক বভড 
সরারত বগরয় আক্রা্ পুবলি

   তবলরয় ২ ভাই
মিাট ভাইরক বাচঁারত বগরয় বডভাইও 
গঙ্গায় তবলরয় মগল। েঙ্গলবার 
মভারর। ঘটনাস্থরল পুবলি বগরয় প্রায় 
৪ ঘন্া ধরর তল্াবি চাবলরয় েতৃরদহ 
দুটি গঙ্গা ম্রক উদ্ার করর বজবজ 
হাসপাতারল পাঠায়। জানা মগরি, েতৃ 
দুই ভাই েরহিতলা পুরসভার ৩১ 
নম্র ওয়ারডথের সাররঙ্গাবারদর ি্ােপুর 
বটতলা গভনথেরেন্ মকায়াটথোরর ভাডা 
্ারক। তারা জ্াঠতুরতা– খডুতুরতা 
ভাই।  দাদা নবরের িাত্র। নাে পীযষূ 
কুোর মতওয়াবর বয়স ১৮। ভাই 
আেনকুোর মতওয়াবর সতিরের িাত্র, 
বয়স ১৫। দুজরনই বজবরজর মসন্ 
্োস সু্রলর িাত্র। 

  পডুয়ারদর পারি
লকডাউন পবরবস্থবতরত পডুয়ারদর 
স্বনভথের হওয়ার পরােিথে বদরত এবগরয় 
এরলন ব্ারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সরুর্রিনা্ 
করলরজর অধ্াপকরা। অধ্াপক 
সন্ীপ মদ এবং ড.  বপ্রয়দিমী েজুেদার 
জাবনরয়রিন, বাবডরত বরস না ম্রক 
প্রবিক্রণর োধ্রে এই সেয়রক কারজ 
লাগারত পারর। যারা ইরলকট্রবনকস 
বা কেবপউটর সারয়রন্স আরেহী 
তারা অধ্াপকরদর সরঙ্গ বভবডও 
কনফারররন্সর োধ্রে ইরলকট্রবনকস 
বজবনস বা কররানা মোকাববলা সংক্রা্ 
মযেন স্াবনটাইজার, তাপ পবরোপক 
যন্ত, খাতা, প্রশ্নপত্র মটেবরলাইরজিরনর 
জন্ োইরক্রাওরয়ভ মটেবরলাইজ যন্ত 
ইত্াবদ ততবর কররত পারর। অত্্ 
সেরয়াপরযাগী এই সব সােরেী ততবর 
করর স্বনভথের হরয় উঠরত পারর তারা।
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হৃদ্ র�োরে আক্োন্ত
মঙ্গলবো� হৃদ্ র�োরে আক্োন্ত হরলন 
হকিরে কেনবোর�� অকলকপিরি 
স�োনোজয়ী বলবী� ক�ং ক�কনয়�। 
কববৃকেরে জোকনরয়রেন েোঁ� নোকে 
িকব�। কলরেরেন, অবস্ো� �োমোন্য 
উন্নকে হরয়রে। েরব হরলও এেনও 
কেকন �ঙ্কটজনি। আেোমী ২৪–৪৮ 
ঘণ্ো ডোক্ো��ো েোঁরি প্রকেকনয়ে 
প�ীক্ো ি�রবন।’ 

�রদেশ, বোলো
অজ্জুন সেেোরব� জন্য ভো�েীয় 
প্রুষ ও মকহলো দরল� দুই 
ফ্টবলো� যথোক্রম �রদেশ কিঙ্গোন 
ও বোলো সদবী� নোম প্রস্োব ি�ল 
এআইএফএফ। সফডোর�শন �কিব 
কুশল দো� জোনোন, ‘ এই দু’জরন� 
পো�ফ�রমরসে� ধো�োবোকহিেো� িথো 
মোথোয় স�রেই এই �্পোক�শ ি�ো 
হরয়রে ��িোর�� িোরে।’ 

সমক�� দোন
সপেরন� প� এবো� কনরজ� 
সদশ আরজজুকটিনোরি আকথজুি 
�োহোয্য ি�রলন কলওরনল সমক�। 
ির�োনোভোই�োর�� কবরুরধে লড়োই 
ি�রে ‘ ট্রেদো� ফ� আরজজুটিোইন 
সহল্ থ’  ি্যোরপিরন� অংশ হরয় ে’ টি 
হো�পোেোলরি সমোট ৫ লক্ ইউর�ো 
দোন ির�রেন সমক�। ওই টোিোয় 
কিকিৎ�ো� ��ঞ্োম এবং অন্যোন্য 
প্ররয়োজনীয় কজকন� সিনো হরব।

সবেন িোটো হরছে
সিোি ল্যোসে ক্্জনোর�� সম মোর�� 
২৫ শেোংশ সবেন সিরট কনরছে 
আফেোকনস্োন কক্রিট সবোডজু। আ� 
জ্ন মোর�� সবেন িোটো হরব ৫০ 
শেোংশ। অন্যোন্য �োরপোটজু স্োফরদ�ও 
সবেন সিরট সনওয়ো হরছে। 
জ্রন কজম্োরবোরয় �ফ� বোকেল 
হওয়োয় আকথজুি �ম�্যোয় পরড়রে 
আফেোকনস্োন কক্রিট সবোডজু।

প্রয়োে মনমীে
মো�ো সেরলন প্রোক্ন জোেীয় সটকবল 
সটকন� ি্যোকপিয়ন মনমীে ক�ং 
ওয়োকলয়ো। বয়� হরয়কেল ৫৮ বে�। 
প্রোয় দু’ বে� ধর� অ�্স্ কেরলন। 
িোনোডো� মক্রিরল কেকন মো�ো যোন। 
১৯৮৯ �োরল এ� শ্রী�োমরি হোক�রয় 
মনমীে ক�ং জোেীয় ি্যোকপিয়ন 
হরয়কেরলন। কবকভন্ন �মরয় সদরশ� 
হরয় প্রকেকনকধত্ব ির�কেরলন।

আরবদন িোন্�
কবরদকশ সট্ংথ ও িকডিশকনং 
সিোরি� জন্য �োইরয়� িোরে 
আরবদন জোনোরলন ভোর�োর্োলি 
মী�োবোই িোন্। ২৫ বে� বয়ক�  
এই প্রোক্ন কবশ্বি্যোকপিয়ন ২০১৮ 
সেোল্ড সিোস্ িমনওরয়লথ  
সেমর�� প� সিোট সপরয়কেরলন। 
সিোরট� জন্য ২০১৮–সে একশয়োন 
সেম� ও কবশ্বি্যোকপিয়নকশরপ 
নোমরে পোর�নকন।  

��িোর�� ভোবনো
ির�োনো ভোই�োর�� জন্য মোরিজু ক�ক�জ 
িলোিোলীন স্কেে হরয় যোয়। আবো� 
ক�ক�জ শুরু ি�ো� কিন্তোভোবনো 
ি�রে অরট্কলয়ো ও কনউকজল্যোডি 
কক্রিট সবোডজু। যোেোয়োরে� জন্য 
সিোয়োর�কটিনমক্্ এলোিো কহর�রব 
�ীমোন্ত ের্ল সদওয়ো� পক�িল্পনো দুই 
সদরশ� ��িোর��।

  �ব্জ �রঙ্কে
প্রেীক্ো� অব�োন। জ্রন� কবিেীয় 
�প্োরহই আবো� শুরু হরব ইংকলশ 
কপ্রকময়ো� কলে। �ব্জ �রঙ্কে কদরয়রে 
করিটিশ ��িো�। কলে শুরু হরলও 
�োমোকজি দূ�ত্ব এড়োরে দশজুিরদ� 
মোরে প্ররবশ কনকষধে থোিরব। �ব 
ম্যোি ��ো�ক� �ম্প্রিো� ি�ো হরব।

খেলার
েচুররাসদবোকশ� দ্

 অরট্কলয়ো িোইরে ৫ সটরস্� ক�ক�জ সেলরে। ভো�েীয় সবোডজু এই অন্র�োধ �োেরে পো�রব? 
স�ৌ�ভ েোঙ্গ্কল:  মনে হয় ো ৫ টেনটের সিসরজ টেলনে পারব। টেটে সিসরনজর িনগে ওয়াে টে 

ম্াচও টো থাকনব। িময় টকাথায়? 
 শুরু� �ময় ১৪ কদরন� সিোয়োর�কটিন। েো� মোরন লম্ো �ফ�। দীঘজু �ফর� পক�বো�, বোন্ধবীরদ�ও 

যোওয়ো� অন্মকে সদওয়ো দ�িো�। নইরল সহোরটল সথরি মোে। মোে সথরি সহোরটল। সজলবকদে 
িরয়কদরদ� মরেো ।

স�ৌ�ভ:  কথা বলনে হনব সবরােনের িনগে। টেসর আনে টো । এমে ঘেো টো আনে ঘনেসে। 
োই অনেক কঠিে সিদ্ান্ত সেনে হনব। আবার মােসবকও হনে হনব। এেে যা িময়, োনে 
ভারিাম্ বজায় টরনে িব সিদ্ান্ত টেওয়া জরুসর।

 দকক্ণ আকরিিো� দোকব, আেরস্ ৩টি এিকদরন� ম্যোি সেলো� জন্য আপনো� �রঙ্গ সরেম কমিরথ� 
িথো হরয়রে।  দশজুিশূন্য ে্যোলোক�রে সেলো� আিষজুণ িরম যোরব নো? 

স�ৌ�ভ:  হ্যঁা। সবরােনের েসষিণ আসরিকা িফ সেনয় সমিনথর িনগে কথা হনয়সেল। েনব ো 
লকোউনের আনে। ওনেনে টযনে হনল সবমাে চালু হনে হনব। পসরসথিসে টেনে সিদ্ান্ত টেনব দুই 
টবাে্ড। েে্ডক ো থাকনল আকর্ডণ কমনব টো বনেই। আমরা এসেয়াে টেটে চ্াসপিয়েসেপ ফাইোল 
টেনলসেলাম ইনেনে েে্ডকেূে্ ে্ালাসরনে। উনতেজোর সেনেনফাযঁোও সেল ো। হয়নো শুরুর সেনক 
ে্ালাসর ফযঁাকা থাকনব। পনর উনে্াক্ারা হয়নো েে্ডকনের মানে ট�াকার িুনযাে কনর টেনবে। 
িমি্াো জটিল। ি্াসেোইজার, মাস্ক, ফযঁাকা ফযঁাকা কনর েে্ডকনের বিনে সেনে হনব। মাে টথনক 
টবনরানোর িময় টজাে অেুযায়ী টবর করার পসরকল্পো চালু হনে পানর।

 সশন ওয়োনজু বলরেন বরল� এি কদি ভো�ী ি�রে। হ�ভজন বলরেন, ৪৫ ওভো� প� নে্ন 
বরল সেলো শুরু ি�রে। আপনো� মেোমে? 

স�ৌ�ভ:  োক্ারনের কানে জােনে চাওয়া হনয়নে, থুেু বা ঘাম লাসেনয় বল পাসলে করা যানব 
সকো। ওই সরনপাে্ড হানে ো পাওয়া পয্ডন্ত মোমে সেই কী কনর?  এেে যা হনব, িব সলসেেপসিে। 
আনবনের জায়ো ক্রমে কনম আিনে।

 টি ২০ কবশ্বিোরপ� �মরয় নোকি আইকপএল হরে পোর�। কবকভন্ন সদরশ� শীষজুস্োনীয় কক্রিটো��োও 
িোইরেন। 

স�ৌ�ভ:  টি২০ সবশ্বকাপ টো বাসেল হয়সে এেেও। আইসিসি চাইনব এে বি একো েুে্ডানমন্ট 
বাসেল করনে?  আইসপএনলর জে্ সবশ্বকাপ বাসেল করার োসব টকােও সক্রনকোর জাোয়সে।  

 েোহরল আইকপএরল� ভকবষ্যৎ অন্ধিো�?  কব�োটরদ�ও কি এবো� সবেন িোটো হরব?  
স�ৌ�ভ:  আইসপএনলর ভসবর্ৎ অন্ধকার বলসে ো। েনব উইন্া পাওয়া কঠিে। িুনযাে 

তেসর হনল হনব। আর সবরােনের টবেে সেনয় বসল, টেেনে হনব টকারাোনর কে োকা আনে। 
আইসপএল হনল হয়নো োকা কাোর প্রনয়াজে হনব ো। ম্ানেজ কনর টেওয়া যানব। িবাইনক 
সেনয় সক্রনকে টেলানক এসেনয় সেনয় টযনে হনব। এ মানির টের িপ্ানহ আইসিসি টবানে্ডর িভা 
রনয়নে। টিো েুব জরুসর সমটিিং। অনেক প্রিগে সেনয় টোলােুসল আনলাচো হনব।

আইকপএল নো হরল কব�োটরদ� 
সবেন িোটো� ইকঙ্গে কদরলন স�ৌ�ভ

ফাইল ছবি

 �ংবোদ �ংস্ো, কদকলি, ১২ সম:
আইকপএল �কে্যই নো হরল কব�োট 
ক্কে� ম্রে পড়রব ভো�েীয় সবোডজু। 
সিোষোধ্যক্ অরুণ ধ্মল জোকনরয়রেন, 
সবোরডজু� ৪০০০ সিোটি টোিো�ও সবকশ 
ক্কে হরে পোর�। বরলরেন, ‘ এেনও 
কনকচিে নই এ বে� আইকপএল হরব 
কিনো। ঠিি িেগুকল ম্যোি হরব নো 
জোনরে পো�রল আম�ো ক্কে� �ঠিি 
অঙ্ক জোনরে পো�ব।’  জোনো কেরয়রে, 
স্ো� ইকডিয়ো� ক্কে ৩২৬০ সিোটি 
টোিো� মরেো। েরব কবপ্ল আকথজুি 
ক্কে� মরধ্য কক্রিটো�রদ� সবেন 
িোটো� িথো ভোবো হরছে নো। ধ্মল 
বরলরেন, ‘ সিোনও উপোয় নো থোিরল 
হয়রেো সবেন িমোরেই হরব। েরব 
স�টো �বো� সশরষ।’  সিোষোধ্যক্ 
এ–ও জোকনরয়রেন, পক�কস্কে� 
উন্নকে নো হরল জ্রন শ্রীলঙ্কো �ফ� 
বোকেল হরে পোর�। একদরি, শুধ্ 
ভো�েীয়রদ� কনরয় আইকপএরল েীরি 
আপক্ জোকনরয়রেন সিন্নোই �্পো� 
কিং�। এি শীষজুিেজুো বরলরেন, ‘ ওটো 
স�য়দ ম্স্োি আকল ট্রকফ� মরেো হরয় 
যোরব। পক�কস্কে� উন্নকে হয়কন বরল 
সবোরডজু� �রঙ্গও সযোেোরযোে িক�কন।’ 

আজিোরল� প্রকেরবদন: ভো�রে অন্কঠিে হরে িলো অনূর্জু ১৭ মকহলো কবশ্বিোপ কপকেরয় সেল। 
িলকে বের�� সশরষ� কদরি প্রকেরযোকেেোটি হওয়ো� িথো কেল। মঙ্গলবো� কফফো� পক্ সথরি 
��িোক� কববৃকে কদরয় জোকনরয় সদওয়ো হরয়রে, �োমরন� বে� ১৭ সফব্রুয়োক� সথরি ৭ মোিজু ভো�রে� 
মোটিরে ব�রে িরলরে অনূর্জু ১৭ মকহলো কবশ্বিোপ। সিোকভড–১৯ প্ররিোরপই কবশ্বিোপ কপকেরয় 
কদরে বোধ্য হরয়রে কফফো� ব্্যর�ো িোউকসেল। েরব বেজুমোন পক�কস্কে� কদরি নজ� �োেো হরব।

মো�েোরনি আরে কফফো� প্রকেকনকধ�ো অনলোইরন� মোধ্যরম কমটিংরয় �োমকরেি পক�কস্কে 
কবিো� ি�ো� জন্য কবরশষ ব্্যর�ো� হোরে দোকয়ত্ব ে্রল কদরয়কেল। সিোকভড–১৯ পক�রপ্রকক্রে �ব 
কিে ্কবিো� ির� কফফো এই িূড়োন্ত ক�ধেোরন্ত সপৌঁরেরে। এেনও পযজুন্ত একশয়োন দল কহর�রব এই 
প্রকেরযোকেেোয় সযোে্যেো অজজুন ির�রে জোপোন ও উ্� সিোক�য়ো। পোশোপোকশ একদন কফফো� পক্ 
সথরি জোকনরয় সদওয়ো হরয়রে, িলকে বের�ই ভো�রে� ল্কধয়োনোয় অন্কঠিে হওয়ো� িথো কেল 
কফফো ফ্ট�ল কবশ্বিোপ। স�ই প্রকেরযোকেেোও কপকেরয় সদওয়ো হল। ২০২১ �োরল� ১২ স�রটেম্� 
সথরি ৩ অর্োব� প্রকেরযোকেেো হরব। এ েোড়ো কফফো জোকনরয়রে, সিোকভড–১৯ সজর� ৭০েম 
কফফো িংররে� এবো� হরব আকদি� আদোবোয় ১৮ স�রটেম্�। কিন্তু স�টি অনলোইরন হরব। 

�ংবোদ �ংস্ো, দুবোই, ১২ সম: ২০২১ মকহলোরদ� কবশ্বিোপ এবং ২০২২ প্রুষরদ� অনূর্জু ১৯ 
কবশ্বিোরপ� সিোয়োকলফোয়ো� স্কেে �োেল আইক�ক�। সিোকভড–১৯ মহোমো�ী� সজর�ই এই ক�ধেোন্ত। 
দুই প্রকেরযোকেেোই হওয়ো� িথো কেল জ্লোইরয়। শ্রীলঙ্কোয় ৩–১৯ জ্লোই অন্রঠিয় প্রকেরযোকেেোয় 
আরয়োজি সদশ েোড়োও অংশ কনে বোংলোরদশ, আয়ো�ল্যোডি, হল্যোডি, পোকিস্োন, পোপ্য়ো কনউ কেকন, 
থোইল্যোডি, আরমক�িো, ওরয়স্ ইকডিজ এবং কজম্োরবোরয়। এই দশ দরল� মরধ্য সথরি কেন দল 
সেলো� �্রযোে পোরব মকহলো কবশ্বিোরপ। যো হওয়ো� িথো আেোমী বে� কনউকজল্যোরডি।

আইক�ক� জোকনরয়রে, ‘ �দ�্য সদশ, েোরদ� ��িো�, স্োস্্য আকধিোক�িরদ� �রঙ্গ িথো বলো� 
প�ই স্কেে �োেো� ক�ধেোন্ত সনওয়ো হরয়রে।’  অনূর্জু ১৯ কবশ্বিোরপ� ইওর�োকপয়োন অঞ্চরল� 
সিোয়োকলফোয়ো� হওয়ো� িথো কেল সডনমোরিজু, ২৪–৩০ জ্লোই। আইক�ক� জোকনরয়রে, স্কেে 
প্রকেরযোকেেোগুরলো িরব আরয়োজন ি�ো যোয়, েো কনরয় �দ�্য সদশগুরলো� �রঙ্গ েো�ো আরলোিনো 
ি�রব। সলেয়ো� সথরি সিোি, িেজুো সথরি দশজুি, প্ররে্যরি� ভোল �োেো� জরন্যই এই প্রকেরযোকেেো 
আপোেে বন্ধ �োেো� ক�ধেোন্ত কনরয়রে আইক�ক�। অনূর্জু ১৯ কবশ্বিোরপ� অন্য দুটি অঞ্চরল� 
সিোয়োকলফোয়ো� কনরয় এেনও ক�ধেোন্ত সনয়কন আইক�ক�। 

 আজিোরল� প্রকেরবদন

টম মানির মাইনে ো টেওয়ায় টকাচ–  ফুেবলারনের িনগে 
ইসেমন্্ই িঙ্ানে সেনয়নে টকানয়ি ইটেনবগেল। এবার 
বনকয়া মাইনের জে্ টমাহেবাোে কে্ডানের কানে সচঠি 
সেনলে ফুেবলাররা। অস্কািংনের সেে মানির মাইনে বাসক। 
বাবা সেওয়ারা োিা অে্ সবনেসে ফুেবলারনেরও এক বা 
দু’ মাি কনর বাসক।

সচঠিনে বাোনের টেসে ফুেবলাররা টিম ম্ানেজনমন্টনক 
সলনেনেে, ‘লকোউনে আসথ্ডক িমি্ায় আসে। মাইনে সেনয় 
এেসেে টকােও টজারাজুসর ো 
করনলও এেে আমানের অবথিা 
টোচেীয়। আো কনরসেলাম 
এসপ্রনলর টেনর বনকয়া 
মাইনের একো অিংে টপনয় 
যাব। কে্ডানের কানে অেুনরা্, 
োযঁরা ১৫ টম– র মন্্ অন্তে 
একমানির মাইনে টমোে, 
বাসকো মানির টেনর বা োরপনর 
যে োিাোসি িম্ভব। আই সলে 
টজোর টবাোনির োকাও কনব পাওয়া যানব, এোও জাোনো 
টহাক।’  সচঠিনে একো প্রচ্ছন্ন হুমসকও টেওয়া হনয়নে টয, 
মাইনে কনব টেওয়া হনব সেসচিেভানব ো জাোনল ফুেবলাররা 
বা্্ হনবে টফোনরেনের কানে োসলে জাোনে। 

সচঠির প্রাসপ্স্ীকার কনর বাোনের অথ্ড–িসচব টেবাসেি 
েতে বনলনেে,  ‘ ফুেবলারনের আমরা উতের সেনয়সে। এো ঠিক 
টকােও টকােও টেসে ফুেবলানরর দু’–সেেমানির মাইনে 
বাসক। সবনেসেনের কারও কারও এক টথনক দু’ মাি। এসপ্রল 
পয্ডন্ত থাকা চুসক্ অেুযায়ী এযঁরা পুনরা মাইনেই টপনয় যানবে। 
আমানের স্পেিররা মুম্বইনয় অসেমাসরর জে্ আেনক পিায় 
ফা্ েুলনে পানরেসে। টিো এনি টেনল মাইনে টমোনো 
হনব। োর আনে এ মানির টভের সকেু োকা টেওয়া হনব। 
টবাোনির োকা টেওয়া হনব টফোনরেে প্রাইজ মাসে সেনলই।’

�ংবোদ �ংস্ো, ম্ম্ই, ১২ সম: মরহন্দ্র ক�ং সধোকন� নোম উচ্োক�ে হরল 
‘ ি্যোরটেন কুল’  েিমোটো এর�ই পরড়। কিন্তু মোকহ�ও মোথো ে�ম হয়। 
কেকনও সমজোজ হো�োন। জোনোরলন সধোকন� প্রোক্ন দুই �েীথজু সেৌেম 
েম্ী� এবং ই�ফোন পোেোন।

িরয়ি কদন আরেই ভো�রে� িোয়নোম্যোন সবোলো� কুলদীপ যোদব 
সধোকন� িোরে কে�সৃ্ে হওয়ো� ঘটনো বরলকেরলন। স�কদন প্রিণ্ড স�রে 
কেরয়কেরলন সধোকন। পোশোপোকশ েে বে� আইকপএরল �োজস্োন �য়্যোলর�� 
কবরুরধে ম্যোরি আপিোয়োর�� ক�ধেোরন্ত অ�ন্তুষ্ট ক�এ�রি অকধনোয়ি সধোকন 
মোরে ঢ্রি বি�োয় জকড়রয়কেরলন। যো অবোি ির�কেল। স্ো� সপেোটজুর�� 
অন্ঠিোরন েম্ী� বরলরেন, ‘ �বোই বরল ওরি ( সধোকনরি)  সিউ সমজোজ 
হো�োরে সদরেকন। আকম সদরেকে দু’ বো�। ২০০৭ কবশ্বিোরপ এবং আ� এিটো 
কবশ্বিোরপ। দু’ বো�ই আম�ো ভোল সেলরে পোক�কন।’  েোঁ� �ংরযোজন, ‘ ও সেো 
মোন্ষ। েোই এমন প্রকেকক্য়ো স্োভোকবি। এমনিী ক�এ�রি–� সেলোরেও 
সিউ কফকল্ডং কম� বো ি্যোি সফলরল ওরি সদরেকে সমজোজ হো�োরে।’  আ� 
ই�ফোরন� মরন পড়রে ২০০৬–০৭ �োরল এিবো� ওয়োমজুআরপ� �ময় 
আউট হরয় ব্যোট ের্ড় সফরলকেরলন সধোকন।  

�ংবোদ �ংস্ো, কদকলি, ১২ সম: কব�োট সিোহকল� স্োভোকবি প্রকেভো েোঁরি 
কক্রিরট� �জো� সফরড�ো� ির� ে্রলরে। �ম্প্রকে কজম্োরবোরয়� প্রোক্ন 
সপ�ো� পকম এমবোংওয়ো� �রঙ্গ ইনস্োরেোম ি্যোরট এমনটোই জোকনরয়রেন 
একব কডকভকলয়ো�জু।

এই ম্হূরেজু কক্রিরট দুই স��ো ব্যোট�ম্যোন কব�োট ও কস্ভ কমিরথ� 
প্র�রঙ্গ কডকভকলয়ো�জু বরলরেন, ‘ দু’ জরন� ধ�ন আলোদো। কব�োট কনকচিেভোরব 
অরনি �হজোে ভকঙ্গরে কক্রিট সেরল। এ কবষরয় সিোনও �ংশয় সনই। 
সটকনর�� ভোষোয় আকম ওরি �জো� সফরড�ো� বলব। আ� কমিথ অরনিটো 
�োফোরয়ল নোদোরল� মরেো।’ সিন এই ে্লনো ির�রেন েো� ব্যোে্যো কদরয় 
কডকভকলয়ো�জু বরলরেন, ‘কমিথ মোনক�িভোরব অরনি শকক্শোলী। সয সিোনও 
উপোরয় �োন ি�ো� �োস্ো সব� ির� সনয়। ওরি সদরে িেনও স্োভোকবি 
প্রকেভোবোন মরন নো হরলও কক্রজ থোিো মোরন �োন ি�রবই। কমিরথ� মরেো 
মোনক�িেো ে্ব িম কক্রিটোর�� সদরেকে। কব�োট কবরশ্ব� �ব প্রোরন্ত �োন 
ির�রে। িোরপ� ম্রেও দলরি কজকেরয়রে।’ 

�ংবোদ �ংস্ো
কদকলি, ১২ সম

োযঁর বস্সিং সরিংনয় প্রে্াবে্ডনের কথা জাো সেনয়সেল আনেই। 
এবার টিই জল্পো আরও উিনক সেনলে মাইক োইিে। 
টহসভওনয়ে বস্সিংনয়র প্রাক্ে সবশ্ব চ্াসপিয়ে েে িপ্ানহ 
সেনজর টরেসেিংনয়র একটি সভসেও ইেটোগ্ানম টপাটে কনরসেনলে। 
যা টেনে টবজায় উচ্ছাি প্রকাে কনরসেনলে আনমসরকার 
টপ্রসিনেন্ট টোোল্ড রোপি। এবার টিাে্াল সমসেয়ায় টরেসেিংনয়র 
আরও একটি সভসেও টপাটে কনর োইিে সলনেনেে, ‘আই 

অ্াম ব্াক’ । প্রে্াবে্ডনের 
ইসগেে সেনয় টিিময় োইিে 
বনলসেনলে, চ্াসরটির অথ্ড 
িিংগ্নহর জে্ সেসে সকেু প্রেে্ডেী 
লিাইনয় অিংে সেনে চাে।

আর এবানরর টপাটে করা 
েেুে সভসেওয় োইিনের 
ওয়াক্ডআউে, টরেসেিং টেনে োযঁর 
প্রে্াবে্ডনের জল্পো েীব্র মাত্া 
টপনয়নে। োইিনের সবরুনদ্ 

লিার ব্াপানর এসেনয় রনয়নেে সেউসজল্ান্র প্রাক্ে রােসব 
টলেয়ার এবিং অ্ুো ব্সার িসে সবল উইসলয়ামি। পাোপাসে 
রনয়নেে অন্রেসলয়ার আনরক বস্সিং মহাোরকা পল ে্ানলে।

েনব িম্ভাবো এোনেই টের হনয় যায়সে। টোো যানচ্ছ, 
এভা্ার টহাসলসফনল্ডর সবরুনদ্ োমনে পানরে োইিে। 
এই টহাসলসফনল্ডর সবরুনদ্ টপোোর টকসরয়ানর একাস্ক 
দুরন্ত লিাই উপহার সেনয়নেে োইিে। ২০০৫–এ টকসভে 
ম্াকব্রাইনের সবরুনদ্ হানরর পর অবির সেনয়সেনলে 
োইিে। সকন্তু ফ্লনয়ে টমওনয়োর বা মাসে পাসকয়াওনক 
অেুিরণ কনরই অবির টভনে টফরার িম্ভাবো ক্রমে 
উজ্জ্বল করনেে। উনলেে্, ১৯৮৬ িানল মাত্ ২০ বের 
বয়নি টরেভর বারসবকনক হাসরনয় েরুণেম টহসভওনয়ে 
চ্াসপিয়ে হনয়সেনলে োইিে।

 �ংবোদ �ংস্ো, কদকলি, ১২ সম: স�ৌ�ভ েোঙ্গ্কল এবং শিীন সেড্িলিোর�� জ্টিরি মরন ি�োল 
আইক�ক�। সিক�য়োর� এই দু’ জরন� অনবদ্য পোটজুনো�কশপ কনরয় মঙ্গলবো� এিটি ট্ইট ির� েো�ো। 
যো কনরয় মজোয় মোেরলন দুই কক্রিট কিংবদকন্ত।

আইক�ক� েোরদ� ট্ইরট কলরেকেল, ‘ ওয়োন সড ম্যোরি শিীন সেড্িলিো� +  স�ৌ�ভ েোঙ্গ্কল:  
পোটজুনো�কশপ ১৭৬, �োন ৮২২৭, েড় ৪৭. ৫৫। ওয়োন সড–সে আ� সিোনও জ্টিই এেনও পযজুন্ত 
৬০০০ �োন সপর�োরে পোর�কন।’  �রঙ্গ দু’ জরন� এিটি েকবও সপোস্ ির� আইক�ক�। সেড্িলিো� 
েোঁ� উ্র� আইক�ক�–� নে্ন কনয়মরি কিেট্ো িটোক্ ির�রেন। ট্ইট ির�রেন, ‘ দোকদ, স�ই 
অ�োধো�ণ মিৃকেগুরলো আবো� মরন পরড় সেল। যকদ দুরটো নে্ন বল এবং ক�ংরয়� বোইর� ৪ জন 

কফল্ডোর�� কনয়ম থোিে, েোহরল আ�ও িে �োন ি�রে পো�েোম বরল সেোমো� মরন হয়? ’  ট্ইরট� 
�রঙ্গ স�ৌ�রভ� নোমও ট্যোে ির� সদন শিীন।

পোল্ো মজোদো� উ্� কদরয়রেন স�ৌ�ভও। কলরেরেন, ‘ আ�ও অন্তে ৪০০০ �োরন� মরেো। 
দুরটো নে্ন বল!  দোরুণ ব্যোপো�। শুরন মরন হরছে কদরন� প্রথম ওভোর�ই িভো� ড্োইভ সমর� বল 
বোউডিোক�� বোইর� পোেোকছে। বোকি ৫০ ওভোর� সেো. . . ।’ কলরেই দুটি ইরমোকজ কদরয়রেন স�ৌ�ভ।

স�ৌ�ভ এবং শিীন সয �ময় সেরলরেন েেনও নে্ন কনয়ম িোল্ ির�কন আইক�ক�। েো� 
মরধ্যই প্রশ্োেীে �োফল্য সপরয়রেন এই জ্টি। �োদো বরল� কক্রিরট সেোটো কবরশ্ব� িোরে �ীকেমরেো 
ত্ো� হরয় উরেকেরলন েোঁ�ো। একদরন� ট্ইট ভক্রদ� মরনও প্�রনো কদরন� আরবে উরস্ কদল।

৪ হাজার 
টকাটি োকার 
টবসে ষিসে

আমরা আরও ৪ হাজার রাে করোম, েচীেনক েুইে টিৌরনভর 

সেোটরদ� কবশ্বিোপ �মোিো�

েো�িো� সিোরে মহোেো�িো

মসহলানের অেরূ্্ড ১৭–র িূসচ চূিান্ত বাসেল টেনলনের টকায়াসলফায়ার

বরিয়ো� দোকবরে 
বোেোন ফ্টবলো��ো

আই অ্যোম ব্যোি, 
হুঙ্কো� টোই�রন�‘টরনে ব্াে েনুিসেল ট্াসে’

‘ সবরাে সক্রনকনের টফনেরার’

েথ্য: মন্োল ির্োপোধ্যোয় ও স�ৌকমত্ কুমো� �োয়

 ি্নীদো� �োজিীয় সমজোজ? 
�্ভোষ সভৌকমি: ি্নীদো ঈশ্বর�� 
ব�প্ত্। যেন যো সিরয়রেন 
সপরয়রেন। সশষ ইছেোট্কুও পূ�ণ 
হরয়রে। সেরল ব্বকলরি (�্দীপ্ 
সেোস্োমী)  বরলকেরলন, আকম 
মো�ো সেরল বোকড় সথরি স�োজো 
শ্মশোরন কনরয় যোকব। �বীন্দ্র�দন, 
সমোহনবোেোন মোে বো এেোরন 
ওেোরন সঘো�োকব নো। আমোরি 
শ্মশোরন েোড়ো সিোথোও মোটিরে 
নোমোকব নো। স� ইছেোও পূ�ণ হল। 

 ি্নীদো� জীবন উপরভোে? 
�্ভোষ: ৯৪– এ �রন্তোষরমোহন 
সদরব� উরদ্যোরে কশলির� প্রোক্ন 
েো�িোরদ� কনরয় প্রীকে ম্যোরি 
আমক্রিে ফ্টবলো�রদ� মরধ্য 
ি্নীদো, প্রদীপদো� �রঙ্গ আকমও 
কেলোম। �রঙ্গ ভোল পোনীরয়� 
সবোেল আরে সজরন আমোরি 
রুমরমট ি�ো� জন্য দুজরন�ই 
কব�োট আরেহ। েরব আমো� 
সভোটটো প্রদীপদো� কদরিই 
পরড়কেল। ম্যোরি ি্নীদো এমন 
এিটো বল কদরলন, সযেোন সথরি 
সেোল নো ি�ো অপ�োধ। এিট্ 
পর� ি্নীদো অরপোরনটিরি কড্বল 
ির� আমোরি বল বোকড়রয় এমন 
জোয়েো কনরলন, সযেোরন আমো�ও 
েোঁরি বল সদওয়ো েোড়ো উপোয় 
সনই। ি্নীদো সেোলটো ির� মোে 
সথরি �োজক�ি ভকঙ্গরে সবক�রয় 
সেরলন। সহোরটরল কফর� সদকে 
ি্নীদো লোউরঞ্ বর�। বলরলন, 
সেোলটো ি�োলোম। সবোেলটো কনরয় 
আয়। বললোম, আপকন আ�্ন 
আমোরদ� ঘর�। কশলির�� ওই 
�রন্ধটো আজও ভ্কলকন।

 আ� জোদুি� ি্নী? 
�্ভোষ: ৬৩ �োরল� ডোকবজুরে 
ি্নীদোরি আটিোরে ইস্রবঙ্গল 
ডোবল মোকিজুং স�রেকেল। েোরেও 
আটিোরনো যোয়কন। এেন যো�ো 
লোইটকনং কপেড, দু�ন্ত কড্বরল� 
িথো বরল, েো�ো ি্নীদোরি 
সদেরল �র্োকহে হরয় সযে। 
সমক� ম্যোরি� প্রথম ৫–৭ কমকনট 
উদো�ীনভোরব মোরে কবি�ণ 
ির�। ি্নীদোও ঘ্র� সবড়োরেন 
�োজিীয় িোরল। সমক�� মরেোই 
হেোৎ বল ধর� কবপক্রি েেনে 
ির� সেোরল� �োমরন সপৌঁরে 
সযরেন। ওই ম্যোরি এিটো 
বল ক�ক�ভ ির� ি্নীদো এমন 
ইন�োইড, আউট�োইড ডজ ির� 
সবক�রয়কেরলন, দু’ কদি সথরি 
আ�ো দুই মোিজুোর�� কনরজরদ� 
মরধ্য মোথো ে্রি কেরয়কেল। 
এমন কপেরড কড্বল ি�রেন, ধ�ো 
সযে নো। কডরফডিো��ো সজো�োরলো 
ট্যোিল ির�ও আটিোরে পো�ে 
নো। ি্নীদো� দোদো মোকনিদো 
এিবো� আমোয় বরলকেরলন, 
সেোমো� মরধ্য ি্নীরি অন্��ণ 
ির� সেলো� প্রবণেো সদেকে। 
ওটো নো ির� কনরজ� মরেো 
সেরলো। ও� মরেো হরে সেরল 
কনরজ� সেলোটো সঘঁরট সফলরব। 

 আ� ি্নীদো� শৃঙ্খলোরবোধ? 
�্ভোষ: �পক�বোর� দোকজজুকলং 
সবড়োরে কেরয়কে। �িোরল সদকে, 
লরন এিজন আপনমরন জকেং 
ি�রেন। সদকে ি্নীদো। বললোম, 
এই বয়র� এে সদৌড়োরদৌকড় সিন?  
ি্নীদো বলরলন, ভোয়ো জীবনটো 
সশষকদন পযজুন্ত উপরভোে ি�রে 
হরল শ�ী�টো ঠিি �োেরে হরব।

 আপনো� জীবরন কপ সি 
ব্যোনোকজজু� অবদোন সিোথোয়?
শ্যোম থোপো: কবশোল অবদোন। 
প্রদীপদো নো থোিরল আকম শ্যোম 
থোপো হরে পো�েোম নো। বোবো–
মোরয়� প� জীবরন এিজনরিই 
গুরু মোনেোম—প্রদীপ ব্যোনোকজজু। 
আমোরি হোরে ধর� অরনি কিে ্
কশকেরয়রেন। সয বোই�োইরিল 
কিরি� জন্য কবে্যোে কেলোম, 
স�টো �প্ ি�রেও ওঁ� কব�োট 
ভূকমিো কেল। স�োজ বলরেন, 
‘শ্যোম, বোই�োইরিল কিি 
অন্শীলন ির�ো। ম্যোরি 
বোই�োইরিল কিরি সেোল ি�রল 
সেোমোরি উপহো� সদব।’

 ১৯৭৮ �োরল কলরে� বড় ম্যোরি 
বোই�োইরিল কিরি সেোরল� প� 
িী বরলকেরলন আপনো� গুরু?
শ্যোম: ে্ব ে্কশ হরয়কেরলন। 
ওই সেোলটো আমো� সিক�য়োর�� 
অন্যেম স��ো ম্হূেজু। জীবরন 
সিোনওকদন ভ্লরে পো�ব নো। 
এেনও মোরিমরধ্য টিকভরে 
সিোনও ফ্টবলোর�� ব্যোিভকলরে 
সেোল সদেরল প্�রনো কদনগুরলো 
সিোরে� �োমরন সভর� ওরে। 
সেোরল� প� এিকদন বোকড়রে 
সডরি দুপ্র� েোইরয়কেরলন। 
বরলকেরলন, ‘সেোমো� সথরি সযটো 
িোইকেলোম, ে্কম আমোরি স�টো 
সদওয়োয় েৃপ্ হরয়কে।’

 গুরু� সভোিোল টকনরি� 
সিোনও মিৃকে?
শ্যোম: আমোরি ইস্রবঙ্গরল �ই 
ি�োরনো� সক্রত্ সয সভোিোল 
টকনিটো কদরয়কেরলন, স�টো 
�ো�োজীবন মরন থোিরব। �োলটো 
১৯৭৪। ম্ম্ইরয়� মফেলোরল 
সেলকে। প্রদীপদো ডোিরলন 
ইস্রবঙ্গরল। প্রথরম কবিধোয় 
কেলোম। স�টো উকন ব্িরে 
সপর�কেরলন। িূড়োন্ত ক�ধেোন্ত 
জোনোরনো� জন্য িরয়িকদন �ময় 
কদরলন। েো�প� আবো� সফোন 
ির� বলরলন, ‘এবো� ইস্রবঙ্গল 
কলে কজেরল টোনো ে’বো�  নে্ন 
স�িডজু হরব আমো� সিোকিংরয়। 
সেোমোরি আ�রেই হরব।’ 
প্রদীপদো� এই িথো� প� �ই 
িক� ইস্রবঙ্গরল।

 ঐকেহোক�ি পঁোি সেোরল 
সজেো� ম্যোরি� আরে সড্ক�ংরুরম 
িী বরলকেরলন?
শ্যোম: বরলকেরলন ‘শ্যোম, 
ে্কম আমো� কহর�ো। যো ি�ো� 
সেোমোরিই ি�রে হরব।’ শুরন 
সেরে কেরয়কেলোম। সিোন 
ফ্টবলো�রি িী বরল উজ্ীকবে 
ি�রে হরব দোরুণ ব্িরেন। 
আ�ও এিটো েল্প বকল। মোে 
সেরে পেদে ি�েোম নো। প্রদীপদো 
এিকদন কনরজ� বোকড়রে কনরয় 
কেরয় সবৌকদ� হোরে �োন্নো ি�ো মোে 
েোইরয়কেরলন। অে্লনীয় স্োদ।

 আপনোরি সিোকিংরয়ও 
এরনকেরলন কপ সি ব্যোনোকজজু।
শ্যোম: ১৯৮৫ �োরল ইস্রবঙ্গরল 
ওঁ� �হিো�ী হই। সবঙ্গোল্রুরে 
এিটো ট্নজুোরমটি সেলরে কেরয় 
প্ররে্যিকদন �োরে আমোরি কনরয় 
ব�রেন। সিোকিংরয়� নোনো কবষয় 
কনরয় আরলোিনো ি�রেন। সিোকিং 
�ংক্োন্ত অরনি বই কদরয়কেরলন। 
বরলকেরলন, ‘এিজন সিোরি� 
উকিে সলেয়ো�রদ� �োইরিোলকজ 
উপলকধি ি�ো।’  

�ভ্োষ সভৌকমি শ্যোম থোপো

ফাইল ছবি

 ৪১ কদরন� ব্যবধোরন অস্কমে ভো�েীয় ফ্টবরল� দুই �যূজু।  
কপ সি ব্যোনোকজজু ও ি্নী সেোস্োমী। েোঁরদ� পক�কিেরদ� 
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