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কররোনো অতিমোরী জতনি লকডোউন পরবে ছোপোরনো পতিকোর বদরল আমরো পতিকোর ই-সংস্করণ প্রকোরের 
উরদযোগ তনরেতছ। এটি িোর সূচনো । 

১ম ই-সংস্করণ : ১-৩০ এপ্রিল , ২০২০ 

   

 

রাষ্ট্রপঞু্জ বলছে 
চলতি অর্েবরষে ভোররি বতৃির হোর 
নোমরি পোরর ৪.৮ েিোংরে। (১০ 
মোচে  পর্েন্ত িরর্যর  তভতিরি।) 
এমনটোই প্রোর্তমক পবূেোভোস।  

আরও ৫০ ক াটি দপ্ররদ্র ! 
অক্সফ্যোরমর তররপোটে  সিকে  

কররলো : এই মুহূরিে  দতরদ্র 
দদেগুতলর পোরে নো দোাঁডোরল তবরে 
আরও ৫০ দকোটির দবতে মোনষু 
অসহনীে দোতররদ্রর মুরে পডরবন।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                              

ইফটু-র আহ্বান:  

• শ্রমিকদের আত্মির্যাো উদবয তুদে ধরুন। 
• শ্রমিকদের অমধকার রক্ষা করুন।  
• সেদুেশ্য সদেও র্ারা মনদেদের সসবািেূক 

কাদের প্রচার করদেন তাদের উদেদশ্য।  
 পুররোটো পডোর জনয তিক করুন  

 

পুররোটো পডোর জনয তিক করুন  
 

বাতি জ্বালান ার চমনের 
প্রবরুছে ১০ তমত নের 

প্রতিবাদ 

সকাটি সকাটি গ্রামীণ অভুক্ত 
িানুষ, অসংগঠিত শ্রমিক চরি    

 

সঠি ভাছব পড়ছে 
গুগল কে-ছটার 
কেছ  অ্যাছ াব 
অ্যাছরাবযাট রী ার 

 াউনছলা   রুন।    

আমরো সকন্দ্র ও রােয সরকাদরর 
কাদে পর্যাপ্ত সাহাদর্যর োবীর 
পাশ্াপামশ্ মকেু প্রতযক্ষ সাহার্য 
করার মসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরমে। সিস্ত 
স্তদরর িানুদষর কাদে আদবেন 
আপনারা সাহাদর্যর হাত বামিদে 
মেন।  

পুররোটো পডোর জনয তিক করুন  
 

 

• সি মেবস মেন্দাবাে !  
• মবদের শ্রমিক সশ্রণীর সোমরন, মবপ্লবী পমরবতয নই  

একিাত্র রাস্তা ! 
• ভারতবদষযর শ্রমিকরা, এই সি মেবদস, িহািারীর 

পমরদপ্রমক্ষদত সকন্দ্রীে সরকাদরর মনিযি এবং শ্রমিক 
মবদরাধী পেদক্ষদপর মবরুদদ্ধ প্রমতবাদে সসাচ্চার সহান। 

 পুররোটো পডোর জনয তিক করুন  
 

মহামাতর আনরে পতৃিবীর 
প্রনবশদ্বার 

।।অরুন্ধিী রায়।। 
 পুররোটো পডোর জনয তিক করুন  

 

আই এম এফ বলছে 
 তবে অর্েনীতির বৃতির হোর 
নোমরি চরলরছ েূরনযর নীরচ। 
১৯৩০-এর মহোমন্দোর পর এবোরই 
তবেবযোপী সবরচরে ভেঙ্কর অবস্থো। 
১৭০টি দদরের মোর্োতপছু আে করম 
র্োওেোর আেঙ্কো।

  
 

পুররোটো পডোর জনয তিক করুন  
 

প্রদল্লীর পর মহারাছষ্ট্রর  
বান্দ্রা: তিনদর জ্বালায় 
ভাঙল লেডাউ , ভুখা 
শ্রতমক র উপর লাঠিচার্জ  

পপু্রলছের 

•   
 

পুররোটো পডোর জনয তিক করুন  
 

ল  াউন : টু ছরা েপ্রব 
▪ বন্ধক দরেন কোডে ও। 
▪ সংকরট জটু শ্রতমকরো। 
▪ লকডোউরনর জনয ফ্সল 

দবচরি নো দপরর আত্মঘোিী 
কণেোটরকর কৃষক। 

• জ গকণর পানশ দাাঁডা  
• সংেনে অতবচল থিনে 

সামাতজে দাতয়ত্ব পাল  
েরু । 

• ঐেযবদ্ধ বৃহত্তর সংগ্রানমর 
জ য তিরী থহা । 

 

 
 পুররোটো পডোর জনয তিক করুন  
 

https://www.youtube.com/embed/JEUqKNqnCqo?feature=oembed
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েনরা া অতিমারীর েঠি  
সমনয় ২২ এতপ্রল তসতপআই(এম-
এল) পার্টি  প্রতিষ্ঠা তদবস ও 
েমনরড থলত ন র থদডনশািম 
জন্মবাপ্রষজ ীছে প্রসপ্রপআই(এম-
এল) প্রনউ ক ছমাছরসীর আহ্বা        

• জ গকণর পানশ দাাঁডা । 

• সংেনে অতবচল থিনে 
সামাতজে দাতয়ত্ব পাল  
েরু । 

• ঐেযবদ্ধ বহৃত্তর সংগ্রানমর 
জ য তিরী থহা । 

 
 "এে থচি ার থে  জন্ম হয় 

সমাজ বদনলর িনর" 

 মছর  কলপ্রনছনর ১৫০-েম 
র্ন্মপ্রদছন োাঁছ  শ্রো র্ানাই। 

 

২২ এপ্রিল, ২০২০, হপ্ররছদবপরু, 
কবহালায়  মছর  কখা ন ভট্টাচার্জ 
সৃ্মপ্রে পাঠাগাছরর সামছন 
প্রসপ্রপআই(এম-এল) পাটিজ  িপ্রেষ্ঠা প্রদবস 
ও  মছর  কলপ্রনন র্ন্ম প্রদবস পালন।  

এবং র্নগছণর পাছে দাাঁড়াছনা, 
সামাপ্রর্  দাপ্রয়ত্ব পালন । 

প্রভেছরর পাোয় 

➢ মবদের শ্রমিক সশ্রণীর সোমরন, 
মবপ্লবী পমরবতয নই  একিাত্র 
রাস্তা!  
ইফ্টু জোিীে কতমটির সি 
মেবদসর আহ্বোন … … … ২ 

➢ শ্রতমকরদর আত্মমর্েোদো ঊরবে 
িুরল ধরুন … … … …৫ 

➢ বোতি জ্বোলোরনোর চমরকর 
তবরুরি প্রতিবোদ … … …৬ 

➢ শ্ারীমরক েরূে বোে 
রাখুন, সািামেক বন্ধন 
সোরোর করুন … … …৭ 

➢ সুরোট, বোন্দ্রো: শ্রতমক 
তবরষোভ … … … … …১৩ 

➢ লকডোউন: শ্রতমকরদর 
অবস্থোর টুকররো ছতব… …১৪ 

➢ কীভাদব এই কদরানা 
ভাইরাদসর সদে েিাই 
করদবন না … … … …১৫ 

➢ শ্রমিদকর আত্মহতযার েনয 
সকন্দ্রীে সরকার োেী …১৯ 

➢ সুরাদত সগ্রপ্তার হওো 
শ্রমিকদের ওপর সেদক 
অমভদর্াগ তুদে মনক 
গুেরাত সরকার! মনমিত 
করা সহাক ভাতা, সসম্মাদন 
বাাঁচদত সেওো সহাক… …২০ 

➢ েবরোেবর … … … …২১ 

➢ এই দদে, এই সমে:  
তবচোররর বোণী নীররব 
তনভৃরি কোাঁরদ … … … ২২ 

➢ আনন্দ দিলিুরের দমরেরদর 
দেোলো তচঠি… … … … ২৩ 

➢ িহািামর আদরক পমৃেবীর 
প্রদবশ্দ্বার  
।।অরুন্ধতী রাে।। … ২৪ 

প্রর্ম পৃষ্ঠোে র্োন 
 
 

 

এই সমছয়র দাপ্রবগুপ্রলছে কসাচ্চার কহান 

• পতরোয়ী শ্রতমেনদর জীব -জীতবোর 
দাতয়ত্ব থেন্দ্র সরোরনে ত নি হনব। 

• সরোতর িাদ য গুদানমর মজিু িাদ য 
থদশবাসীর মন্ য তবতল বন্ট  েরনি 
হনব। 

• লে ডাউন র আডানল NRC তবনরা্ী 
আনদাল োরীনদর উপর তমি যা 
মামলা চাপান া হল থে ? থমাতদ 
সরোর জবাব দাও। 

•  ছরা ার অজহুানি রাজ যবাসীনে 
অ া  য তচতেৎসা পতরনেবা থিনে 
বতিি েরা চলনব  া। 
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• থম তদবস তজদাবাদ !  

• তবনের শ্রতমে থশ্রণীর সামছন, তবপ্লবী পতরবিি  ই  এেমাত্র রাস্তা ! 

• ভারিবনেির শ্রতমেরা, এই থম তদবনস, মহামারীর পতরনপ্রতিনি থেন্দ্রীয় 
সরোনরর ত মিম এবং শ্রতমে তবনরা্ী পদনিনপর তবরুনদ্ধ প্রতিবানদ 
থসাচ্চার থহা  । 

 

কিদরডস , 

সি মেবস ২০২০ এিন এক সিে এদসদে র্খন,  
পৃমেবী শ্তবষয পূদবযর ১৯১৮-র িহািারীর পদর নদভে 
কদরানা  অমতিামরর সম্মখুীন। েক্ষ েক্ষ সোক অসুস্থ 
হদেদেন ও িারা র্াদেন, ওই শ্তবষয পূদবযর অবস্থা 
আদরাও ভোবহ মেে। েটুি ঘটনারই মপেদন রদেদে 
সোম্রােযবাে, এবাদরর বাহক হদে মবে বামণেয। সগাটা 
মবদের েনতা িনুাফাদোভী ধনিরের মশ্কার হদেন, 
মবেবযাপী সভদে পিা রাষ্ট্রীে েনস্বাস্থয বযবস্থা, স্বাস্থয 
পমরদষবাে সামবযকভোরব বযমক্তিামেকানার উপর এবং 
িুনাফার েদক্ষয গদবষণার ওপর সোর সেওোর িূেয  
মেদত হদে েনগণদক। ভারদতর সকন্দ্রীে সরকার এই 
ভাইরাদসর সংক্রিণদক রুখদত সগাটা মবদের িদধয 
সবদচদে কদ ার েকডাউন মবমধ োগু করে। এটা করা 
হদো র্খন তারা চূিান্ত অকিযণযতার পতরচে তদরেরছ ও 
মনরাপত্তার পদরাো না কদর মবদেশ্ সেদক আসা 
নাগমরকদের এ সেদশ্ পা রাখার অনুিমত মেদে সফদেদে। 
এই েকডাউন তারা োগু করে অদনক সেমর কদর, 
মবিাদন কদর আশ্া মবদেশ্ী নাগমরকদের আসা বন্ধ 
করল অদনক সেমর কদর। এোরদপাটয গুমেদক তারা অদনক 
সেমর কদর বন্ধ করদো। মবদেশ্ সেদক আসা র্াত্রীদের 
মবিানবন্দদরই পরীক্ষা করা হদো না, আবমশ্যক 
সকাোদরন্টাইদন রাখার বযবস্থা করা হদো না। র্মেও 
োনুোমরর সশ্ষ সেদকই ঠিক এই পদেই একটি সেশ্ 
সেদক আদরকটি সেদশ্ এই সরাগ সংক্রমিত হদত শুরু 
কদরমেে এবং এটা সসু্পষ্টভাদবই পমরেমক্ষত হমেে। ২৫ 
িাচয  সেদক এক মনিযি শ্রিেীবী েনতা মবদরাধী 
েকডাউন রাতারামত বেবৎ কদর সেশ্বযাপী েকডাউন 
লোগু করা হে। শ্হদর কিযরত মবপুে সংখযক পমরর্ােী 
শ্রমিকবাতহনীরক বন্দী কদর সফো হদো। এদের বসবাদসর 
েনয বরাে অপমরসর গৃহগুমেদত শ্ারীমরক েরূে বোে 
রাখার  প্রশ্নই ওদ  না। এদের সকাদনা খাদেযর সংস্থান 
রইে না, প্রাে সবারই সরশ্ন কাডয  সনই, সনই সকানও 

সরশ্ন, সনই সকান অেয বা সঞ্চে। এদের েনয রােয 
ও সকন্দ্র উভে তরফ সেদকই আোস সেো হদেও আেদপ 
সকান খােয ও বাসস্থাদনর বযবস্থা করো হে না। 
প্রধানিন্ত্রী মতন মতনবার োমতর উদেদশ্য ভাষণ মেদেন, 
মকন্তু বাস্তবত এই পমরর্ােী শ্রমিকদের মকেুই সহােতা 
েটুে না। প্রধানিন্ত্রী অতযন্ত মনমেযপ্তভাদব ধনীদের 
বেদেন এদের েনয োন করদত। আোেদতর ভূমিকাটা 
হে তারো শ্াসদকর অবস্থাদনর সিেযদন োাঁিাল। এইভাদব 
এই শ্রমিকরা হে সহাঁদট চদেদেন, নেদতা সচষ্টা করদেন, 
অন্তহীনভাদব এবং এখনও সগাটা সেশ্েদুি এরা 
অন্তহীনভাদব সহাঁদটই  চদেদেন ঘদর সফরার েনয। 
এইভাদব ৫০ েদনর সবমশ্ িানুষ িৃতুযর িুদখ ঢদে 
পদিদেন পদেই। 

MNC তােুক গুরগোাঁওরে একেন পমরর্ােী শ্রমিক 
আত্মহতযা কদরদেন। র্াদের পদেই আটদক সেো হদেদে 
বা র্ারা বামিদতই সেদক সগদেন, তারা ক্রদিই আদরা 
দুুঃসহ অবস্থার িদধয পিদেন। সর্ হাত সম্পে সমৃষ্ট 
কদর দসই হোরির অতধকোতরই এখন শ্হর সেদক শ্হদর 
সািানয োদনর আশ্াে েইু হাত সিদে োাঁমিদে আদে। 
তাও েটুদে হেদতা িাত্র এক সবোর খাবার। তাদের 
মনে রােয সরকার বা দর্েোরন িোরো কিযরত দসই 
রোরজযর সরকার উভদের কাদেই এরা অবামঞ্চত েনতা।  

সংগঠিত সক্ষদত্রর শ্রমিকদশ্রমণ এবং কিযচারীরা 
সবতন োাঁটাইদের সম্মুখীন। MNCগুদো োাঁটাইদের 
সঘাষণা কদর মেদেদে এবং সব সরকারগুদোই োদন সর্ 
শ্রম আইরন পতরবিে ন ঘটিদে সফোর ফদে বি বি  
প্রতিশ্রুতি সরেও সবতন না পাওো ব া ছোাঁটাই 
অবধামরত। একো সরকারও সেদন মগদেদে এবং 
অপ্রতযক্ষভাদব সিদন মনদেদে, র্খন সস সঘাষণা করদে 
সর্ শ্রমিকরা সর্ সেোে আটদক পদিদে, সসখানকার 
কতৃয পদক্ষর কাদে তাদের নাি নমেভুক্ত করদত হদব, 
র্াদত সস সসখাদনই কাে পাে। তাদের মক হদব র্ারা 
এই আদবেন আদগই কদরদে, তাদের মক সকাদনা িেমুর 
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সেওো হদব? আর একটি নতুন পমিকরদনর মবমধ 
শ্রমিদকর ওপর চাপাদনা হে- আর একবার নতুন কদর 
োইদন োাঁিাও। স্বাস্থযকিী, সাফাই কিী, প্রােমিক স্বাস্থয 
সকদন্দ্রর শ্রমিকরা(আশ্া) এই অমতিাতরর মবরুদদ্ধ র্ুদদ্ধ 
সািদনর সামরদত োাঁমিদে আদেন। এদের প্রতিররোধক 
দপোষোক সনই, অমত সািানয ঝুাঁ মকেমনত ভাতা এিনমক 
আোো োকার ও পমরবাদরর সেসযদের েনয 
সকাোদরন্টাইদনর বযবস্থা সনই। পােস সপামেওর েনয 
আশ্া কিীরা েনতার িদধয োদকন। স্বোস্থয সমীষোর 
জনয এদের পুমেশ্ টিি তদরে কোরজ পোঠোরনো হে, স্বাস্থয 
েপ্তদরর প্রশ্াসমনক আতধকোতরকরা বদস োদকন সুরমক্ষত 
কার্যালরে। এই কিীরা প্রােই েনতার দরোরধর িুদখািুমখ 
হন, মোনুষ ভুলবেি ভোরবন এরো এরসরছন NPR এর 
কোরজ। আসদে এই দরোরধর লষয তকন্তু সরে র্োকো ওই 
পুমেশ্ েে।  

সকন্দ্রীে সরকার একমেদক এই অমতিারীদক 
সাম্প্রোমেককরদণ উদেদশ্য পমরচামেত  করদত আরও 
সোর মেদে গণতামন্ত্রক অমধকাদরর েনয আদন্দােনরত 
কিীদের উপর আক্রিণগুমেদক আদরাও সোরোর করদে 
। BJP - RSS সরকার এই েকডাউন এর সুদর্াগদক 
বযবহার কদর CAA মবদরাধী অগ্রণী আদন্দােদনর 
সনতৃেদক সগ্রপ্তার করদে ও সংখযােঘুদের হােরান  করদে 
। অনযমেদক শ্রি আইনদক ভে  কদর, সকাড চাে ু
করদে , এবং ১২ ঘন্টা শ্রিমেবস োগু করার চক্রান্ত 
করদে । সেদশ্র অেয অমতিারী আক্রান্ত  েনগদণর 
িদধয মবতরণ না কদর কদপযাদরটদের ধনী কদর চদেদে। 
অমতিারীদত আভযন্তরীণ উৎপােদনর িাত্র ০.৭% মবতরণ 
করা হদে । অমতিারীর উদূ্ভত পমরমস্থমতদত ভারত 
সরকার এই তেযটি সগাপন করদে সর্ েনতার ক্রে 
শ্মক্ত কদি র্াওোর ফদে ভারদতর আমেযক সংকট আদগই 
ভোবহ হদে উদ মেে। কিযসংস্থান ও িেমুরর উপর 
আক্রিণ এবং  শ্রমিকদের অমধকাদরর ওপর হািো 
আদরা বািদব । সরকার খুব ভাে কদরই োদন সর্ 
এই েকডাউন র্া 30 এমপ্রে সশ্ষ হওোর কো তাদত 
এই পর্যাদে শ্রমিক সশ্রণীর সি মেবস উপেদক্ষ কণ্ঠস্বরদক 
আদরা সতেবান করদব এবং এই অমভবযমক্তদক সরাধ 
করদতই েকডাউন পর্যােদক আদরা প্রসামরত করা হদো। 

ভারতবদষযর শ্রমিক সশ্রণী ! ২০২০ সাদের সি 
মেবসদক --শ্রমিকদের উপর অতযাচার, সংখযােঘুদের 
উপর অতযাচার এবং অমধকাদরর ওপর আক্রিণগুমেদক  
সর্ভাদব কদরানার  অমতিারীর আবদহ শ্ামনত করা 
হদে- তার মবরুদদ্ধ প্রমতবাে মেবস মহদসদব পােন করুন 
। এই েকডাউনদক  সর্ভাদব সকন্দ্র ও রােয সরকার 
গুমে শ্রমিক মবদরাধী নীমত প্রদোদগ বযবহার করদে তার 

প্রমতবাে করুন। এই মেনটিদত েঢ়ৃ কদে এই োমবদত 
সসাচ্চার সহান সর্- 

১) অমতিারীর েনয ত্রাণকাদর্য GDP এর ১০% অেয 
বরাে করদত হদব । স্বাস্থয বাদেদট GDP-র  ৫% 
বরাে করদত হদব। িূেযবমৃদ্ধদক কার্যকরীভাদব মনেন্ত্রণ 
করদত হদব। প্রমতটি মনতযপ্রদোেনীে দ্রদবয সকন্দ্রীে 
সরকারদক ভতুয মক মেদত হদব। 

২) সকান োাঁটাই, েকআউট, সেঅফ  করা চেদব না। 
সিস্ত ধরদনর শ্রমিকদের িেমুর মেদত হদব প্রাইদভট 
কারখানাগুদোদত সকন্দ্রীে সরকার দ্বারা রােয সরকার 
গুমেদক এই কাদে পমরচামেত করদত হদব । এদক্ষদত্র 
রােয সরকার সকন্দ্র সেদক ঐ বরাে সংগ্রহ করদত 
পারদব । 

৩) শ্সযভান্ডার উন্মুক্ত করদত হদব । েরুরী মভমত্তদত 
সবাইদক সরশ্ন মেদত হদব। আগািী েে িাদসর েনয 
েরুমর মভমত্তদত শুকদনা সরশ্ন, ডাে, সভােয সতে, 
জ্বাোমন প্রমতটি ঘদর ঘদর সপ াঁদে মেদত হদব । 

8) সেশ্বযাপী সিস্ত মনিযাণ শ্রমিকদের, সরমেস্টাডয  বা 
সরমেস্টাডয  নে এমপ্রে িাস সেদক ত্রাণ নে, রােয 
সরকারগুমের সবাডয  মনধযামরত নযূনতি সবতন মেদত 
হদব। প্রমতটি ইউমনদট, সর্খাদন ১০০ বা কি সংখযক 
কিযরত মনেমিত ঠিকা এবং আউটদসাসযড মনেমিত 
শ্রমিক আদেন, সসদক্ষদত্র সরকারদক িামেক ও শ্রমিক 
উভেপদক্ষরই PF েিা মেদত হদব। অমবেদে সািামেক 
মনরাপত্তা মবমধ চােু করদত হদব।  

৫) সবযেনীন েনস্বাস্থয পমরদষবাদক শ্মক্তশ্ােী করদত 
হদব। সিস্ত বযমক্ত স্বাস্থয পমরদষবাগুমেদক অমধগ্রহণ 
করদত হদব। সিস্ত েনগদণর মনিঃশুল্ক এবং বযাপক 
কদরানা ভাইরাস পরীক্ষা করদত হদব, এদক্ষদত্র তাদের 
স্বাস্থয মবিা োকা বাধযতািূেক নে। সরকার দ্বারা 
সেদশ্র সিস্ত শ্রমিকদক মবনািূদেয িাস্ক মবতরণ করদত 
হদব, কারণ এই অমতিারীর প্রদকাপ সেদক বাাঁচদত এটিই 
একিাত্র র্ুমক্তর্ুক্ত পন্থা।  

৬) আশ্াশ্রমিক, অমনেমিত সাফাই শ্রমিক ইতযামেদের 
নূযনতি িেমুর মেদত হদব এবং এদের েনয PF অমবেদে 
োগু করদত হদব। এবং মনদোগকতয াদের েিা সেওোর 
অদেযর োমেে সরকারদকই মনদত হদব। সর্খাদন অনয 
সকানও সর্ােনা সনই সসই হাসপাতাে ও কদপযাদরশ্ন ও 
নগর মনগিগুমেদত সাফাই কিযচারীদের সকন্দ্রীে 
সরকাদরর িাধযদি একই পমরিাণ ভাতা মেদত হদব। 

৭) সর্ সব শ্রমিক কিযচারীরা মনেভূমিদত মফদর সর্দত 
চান তাদের ির্যাো সহকাদর সেদন বা বাদস মনরাপে 
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েরূদে বসাদনার বযবস্থা কদর এ কাে সম্পন্ন করদত 
হদব। োত্র ও ভক্তদের সতা এইভাদবই মনদে র্াওো 
হদে। এদের ঘদর র্াওো এবং কাদে সর্াগ সেওোর 
েনয সফরার বযে সরকারদক সিটাদত হদব।  

৮) শ্রি আইদন সকানও পমরবতয ন আনা চেদব না। 
অনুোদনর নাদি রাষ্ট্রােত্ত সংস্থার তৃতীে ও চতুেয সশ্রমণর 
শ্রমিক ও সরকামর কিযচারীদের সবতন সেদক 
বাধযতািূেক টাকা সকদট সনওো চেদব না।  

৯) অমবেদে সাম্প্রোমেক ষির্ন্ত্র বন্ধ করদত হদব। 

১০) অমবেদে সিস্ত রােবন্দীর িমুক্ত চাই। গণতামন্ত্রক 
অমধকাদরর উপর আক্রিণ বন্ধ কর। পমরর্ােী শ্রমিক 
ও প্রমতবােীদের উপর অমতিারী মবমধমনেদির অপপ্রদোগ 
বন্ধ কর।  

কিদরডস,  

সেদশ্র শ্ত শ্ত সোক ইমতিদধযই িারা সগদেন, 
মকন্তু েক্ষ েক্ষ িানুষ উপবাস, কু্ষধাে মেন কাটাদেন, 
গৃহচুযত হদে পদিদেন। আিরা ভারতবষয সহ সগাটা 
মবদের প্রমতটি শ্রমিক এবং সর্ সব শ্রমিকদশ্রমণ পমরবাদর 
িৃতুয ঘদটদে তাদের উদেদশ্ আিাদের আন্তমরক সিদবেনা 

োনাই। আিাদের কিদরডরা সেদশ্র মবমভন্ন প্রাদন্ত 
বঞ্চনা, সািামেক ির্যাোহামনর সম্মুখীন হদেন এবং প্রাণ 
হারাদেন, এর কারণ শ্াসকদশ্রমণ শ্রমিক 'সশ্রমণ'র 
মনরাপত্তা মনদে মকেুিাত্র মচমন্তত নে। সি মেবস এক 
নো পমৃেবী গদি তুেদত এক আশ্া, এক সংগ্রাদির 
মেবস। সি মেবস এক নতুন প্রতুযদষর শ্পে, এিন এক 
প্রতুযষ র্া আিরা ঘদর মনদে আসব। আসুন, সবাই 
একদত্র সসই প্রতুযষদক সসোি োনাই।  

এটি এিন এক সি মেবস সর্খাদন আিাদের 
সক্ষাভ, আিাদের োমবসিূহ বযক্ত করদত মকেু মভন্ন মভন্ন 
রূদপর অমভবযমক্তর প্রদোেন। আপনাদের সবাইদক 
আহ্বান োনাই, মনমিেতা নে,  আসনু সংগ্রাদির নতুন 
পন্থা আেত্ত কমর। আসনু আিরা উপর্ুক্ত সতকয তা মনদে 
সঠিক রূদপ মনদেদের কার্যক্রিদক এমগদে মনদে র্াই। 
শ্হীেদের সাোি োনাই, ঐকযবদ্ধ সংগ্রাি গদি তুদে 
নতুন উষার উদেদশ্ আগুোন হই! সবাইদক োনাই 
আিাদের ঊষ্ণ অমভনন্দন!  

-জািীয় েতমর্ট, ইতিয়া  থেডানরশ  অে থেড 
ইউত য় স 

  

CAA প্রবছরাধী আছদালছনর কনেৃছত্বর কেফোরীর প্রবরুছে থেৌি তববৃতি 
আিরা র্ারা এই মববৃমতদত সই কদরমে, আিরা একটি মবদশ্ষ গুরুেপূণয মবষদের প্রমত সকে সেশ্দপ্রিী গণতন্ত্রদপ্রিী ধিযমনরদপক্ষ 

সহনাগমরকদের  েমৃষ্ট আকষযণ করদত চাই। আপনারা সকদেই CAA মবদরাধী আদন্দােদনর কো োদনন। এ এক ঐমতহামসক আদন্দােন 
সর্খাদন োমিোর োত্ররা এবং সাধারণ নারীরা তাাঁদের সাংমবধামনক অমধকার রক্ষা করদত এমগদে এদসমেদেন। এই আদন্দােন সারা 
সেদশ্ এক গভীর সািা োমগদেমেে। 

র্খন সারা মবে েদুি কদরানা ভাইরাদসর িহািারী শুরু হে, শ্ামন্তপূণযভাদব এই আদন্দােনদক স্থমগত করা হে। এখন মেল্লী 
পুমেশ্ প্রমতমহংসার িদনাবৃমত্ত মনদে এই আদন্দােদনর সমক্রে কিীদের উপর আঘাত হানদত উেযত হদেদে। এই আদন্দােদনর েদেন্ট সকা-
অমডয দনশ্ন কমিটির মর্মন মিমডো সকা-অমডয দনটর শ্রীিতী সফুরা োরগরদক এবং সমক্রে সেসয িীরান হােোরদক উত্তরপূবয মেল্লীর 
গণহতযাে েমিত োকা ও অনযানয মিেযা অমভদর্াদগ সগ্রপ্তার করা হদেদে। সর্টা মবদশ্ষ উদদ্বদগর কো, তা হে শ্রীিতী সফুরা োরগার 
বতয িাদন সন্তানসম্ভবা এবং এিতাবস্থাে তাাঁর র্ত্ন ও মচমকৎসার আশু প্রদোেন। কদরানােমনত েকডাউদনর িদধয এ ধরদণর কাে 
তাাঁদের সাংমবধামনক অমধকাদরর উল্লঙ্ঘন। 

আিরা এই ঘৃণয কাদের তীব্র প্রমতবাে করমে, এবং োবী করমে সর্ শ্রীিতী সফুরা োরগার ও িীরান হােোদরর সাংমবধামনক 
অধকারদক ির্যাো মেদে তাাঁদের অমবেদে িুমক্ত মেদত হদব। 

স্বাক্ষরকারীগণ- 
1.    President, Federation of Central Universities Teachers’ Associations FEDCUTA 2.    President, Jawaharlal Nehru University Teachers’ Association JNUTA 
3.    Secretary, Jamia Teachers’ Association JTA    4.    Jamia Teachers’ Solidarity Association JTSA 
5.    Prof. Nandita Narain. Former President DUTA and FEDCUTA   6.    Progressive Democratic Student Union 
7. President/Secretary, All India Democratic Women’s Association AIDWA 8.    Annie Raja, General Secretary, National Federation of Indian Women NFIW 

9.    Rushda Siddiqui, Working President, National Federation of Indian Women NFIW, Delhi Unit  10.    Justice Seekers Group 
11.  Poonam Kaushik, General Secretary, Pragatisheel Mahila Sangathan, Delhi 12.    General Secretary, Indian Peoples’ Theatre Association IPTA 
13.   Safdar Hashmi Memorial Trust SAHMAT    14.    Jan Natya Manch JANAM 
15.    Secretary, Nishant Natya Manch    16.    General Secretary, All India Progressive Writers’ Association AIPWA 
17.    General Secretary, Janwadi Lekhak Sangh JLeS   18.    General Secretary, Jan Sanskriti Manch JSM 
19.    General Secretary, Kendari Punjabi Lekhak Sabha (Regd)  20.    President, People’s Union for Civil Liberties (PUCL), Delhi 
21.    President, Association for Rights, Punjab    22.    People’s Union for Civil Liberties (PUCL), Rajasthan 
23.    Citizens Against Hate     24.    Not In My Name Campaign 
25.    Karwan-e-Mohabbat     26.    ANHAD 

27.    Dr Vikas Bajpai, Progressive Medicos and Scientists Forum PMSF   28.    Dr. Soma KP, Researcher and Policy Analyst 
29.  Uma Chakravarti, Feminist Historian    30.  Pamela Philipose, Journalist, New Delhi 
31.  Dr. Anjali Mehta, Ophthalmologist, N.D.    32.  Shambhu Ghatak, Independent Researcher 
33.    Dr. Shaweta Anand, Researcher    34.    Padmini Kumar, Activist, NOIDA 
35.    Sherna Dastur, Independent Activist    36.    Vice President, Indian Society of Labour Economics 
37.    General Secretary, All India Union of Forest Working People  38.    Kalyani Menon-Sen, Feminist Learning Partnerships 
39.    Dr. N. Indira Rani, Researcher & Activist, হ্যদেরাবাে   40. Working Committee" NO NRC" MOVEME   
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শ্রমিকদের আত্মির্যাো উদবয  তুদে ধরুন। 

শ্রমিকদের অমধকার রক্ষা করুন।  

সদুদেশ্য সদেও র্ারা মনদেদের সসবািূেক কাদের প্রচার করদেন তাদের উদেদশ্য।  

 

র্খন হাোর হাোর পমরর্ােী শ্রমিক ভারতবদষযর রাস্তাে সহাঁদট খবদরর মশ্দরানাদি এদসদেন তখন সরকার তাদের 
মনদে সংবাে িাধযদি মবভ্রামন্তিূেক তেয পমরদবশ্ন করদেন। বো হদে পমরর্ােী শ্রমিকদের েনয শ্হর, িহানগর 
ও সেো সেদর আশ্রে মশ্মবর কদর সেওো হদেদে, তাদের েদুবো খাওোদনা হদে ও সেদশ্র অভাবগ্রস্তসের সরশ্ন 
সেওো হদে। র্মেও োতীে সংবােপত্রগুমে শ্রমিকদের গা সঘাঁষাদঘমষ কদর খাবাদরর েনয েীঘয োইদন োাঁিাদনার 
েমব সরাে োপদে। এটা মেমল্লর র্িনুা পাদির সহাক বা সচন্নাই শ্হদরর বযস্ত এোকার সহাক একই েমব ধরা পিদে 
সর্খাদন ভাইরাস এিাদত শ্ারীমরক েরূে বা িুদখ িাস্ক রাখা মকেুই িানা হদেনা।  

এিনমক সািামেক িাধযদিও সঠিক খবর আসদে না। সরকামর সনতারা, কিীরা বা আমধকামরকরা কযাদিরার 
সািদন মবষােগ্রস্তসের হাদত খাবাদরর পযাদকট তুদে মেদে, তারা কযাদিরাে িখু সেখাদত সবমশ্ উৎসোহী অনযমেদক 
মশ্শুরা িুদ ার িদধয একটি কো মনদে কযাদিরার মেদক অবাক মবস্মদে তামকদে আদে।  

এটা ঠিক দর্ সাধারণ িানষু, মকেু উোরপন্থী ধিীে প্রমতষ্ঠান ও সপশ্াোর সংগ ন কু্ষধাতয  িানুষদের খােয সরবরাহ 
করদে। র্মে সব পমরর্ােী শ্রমিক পুদরাপমুর সরকাদরর উপর মনভয রশ্ীে োকদতা তদব তাদের অদনকসকই কু্ষধাতয 
অবস্থাে োকদত হদতা। সরকার অদনক রাদেয অভাবীদের চাে মেদে মকন্তু তার সাদে ডাে, রান্নার সতে বা 
জ্বাোমন মেদে না। আবার অদনক অ-সরকামর সংস্থা সাহাদর্যর েমব তুদে রাখদে পরবতী সরকামর ফান্ড (তহমবে) 
পাওোর েনয। সরকাদরর শ্রমিক মবদরাধী নীমতগুমেই আে শ্রমিকদের েেুযশ্াগ্রস্ত ও কু্ষধাতয  কদর তুদেদে। শ্রমিক 
মবদরাধী নীমতর েনয সরকারদক একমেন সংঘদষযর িুদখািুমখ োাঁিাদত হদব। সর্ পমরর্ােী শ্রমিকরা আে রাস্তাে বা 
আশ্রে মশ্মবদর, সকউবা বমস্তদত এবং তাদের মশ্শুরা সক দটা হাদত খাবাদরর েনয মবশ্াে োইদন োাঁমিদে সসই 
শ্রমিকরা ে-ুসপ্তাহ আদগও সকউ মেদেন মনিযাণ শ্রমিক সকউ সোট কে কারখানাে কিযরত সকউ চুমক্তবদ্ধ বা ঠিকা 
শ্রমিক সকউ বা মেদেন সফরীওোো। তারা সরাে কঠিন পমরশ্রি কদর পমরবাদরর েনয সরােগার করদতা। সংগঠিত 
সক্ষদত্র শ্রমিদকর সংখযা মেন মেন কদি অসংগঠিত সক্ষদত্র ঠিকা শ্রমিক বািদে। সিাদের েনয র্ারা কাে কদরন 
আে তারা কিযহীন, কপেযকশ্ূনয, সািামেক মনরাপত্তাহীন। কদরানার েনয উৎপােন বন্ধ। সরােকার কিীদের কাে 
সনই।  

সেশ্ আে সেখদে, শ্রমিকরা োইদন োাঁমিদে হাত বামিদে খাবার মনদত বাধয হদে। সরকামর নীমত তাদের 
আত্মপমরচে, ির্যাো সব সকদি মনদেদে। সাহাদর্যর নাদি তাদের সর্ন মভক্ষা সেওো হদে।  

হযাাঁ, আেদক শ্রমিক ও তার পমরবার খাবাদরর েনয োইদন োাঁিাদত বাধয হদে, তাদের বো হদে অদপক্ষা করদত, 
মকন্তু সরকার বুঝদত পারদে না খােয পাওোটা তাদের অমধকার। সরকারদক এই সিে তার প্রমতশ্রুমত পােন 
করদত হদব। আিরা আদবেন করমে, হযাাঁ, এই সিে ভারতবদষযর সবযস্তদরর েনগণ আপনার খাবারটা তাদের সাদে 
ভাগ কদর মনন। এিনভাদব করুন র্াদত তাদের আত্মির্যাো ও মচমকৎসার সরুক্ষা েইুই রক্ষা পাে।  

শ্রমিকদের আত্মির্যাোদক উদবয তুদে ধরুন আর সরকারী মবভ্রামন্তিূেক প্রচার কযাদিরা বন্ধ করুন।  

অপণযা  
সভাপমত  
ইফটু (IFTU) ৭ এমপ্রে, ২০২০।        

প্রর্ম পৃষ্ঠোে র্োন 
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বাতি জ্বালান ার চমনের প্রবরুছে ১০ তমত নের প্রতিবাদ 
সকাটি সকাটি গ্রামীণ অভুক্ত িানুষ, অসংগঠিত শ্রমিক চরি েরুবস্থাে মেন গুেরান করদেন। সেদশ্র মচমকৎসা 
পমরকা াদিার সবহাে েশ্া। কদেক সকাটি পমরর্ােী শ্রমিক িতুৃ যর সদে র্ুদ্ধ করদে। সেদশ্র সরকার কখদনা ঘন্টা, 
কখদনা বা বামত জ্বাোবার মনোন মেদে। সেদশ্র িানুদষর সদে এ এক মনিযি রমসকতা। আসুন, সকদে মিদে বদে 
উঠি-  

• থদনশর সেল মা ুনের পেিাপ্ত িানদ যর ব যবস্থা সরোরনে েরনি হনব। 
• ডাক্তার, স্বাস্থ যেমী, সা্ারণ মা ুনের জ  য সরোতর দাতয়নত্ব তচতেৎসার ব যবস্থা েরনি হনব। 
• পতরোয়ী শ্রতমেনদর জীব  জীতবোর ত রাপত্তা সরোরনে তদনি হনব। 

 

এই োমবদত গি ৫ এতপ্রল, ২০২০-র প্রমতবাদের মকেু েমব। কেকাতাে, হুগেীদি, বধযিাদন। 
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শারীতরে দরূত্ব বজায় রািু , সামাতজে বন্ধ  থজারদার েরু  
কদরানা ভাইরাস েরূীকরদণ "সািামেক েরূে বজোে রোেো" ও "েক ডাউন"-এর কোররণ সৃষ্ট সেদশ্র সাম্প্রমতক 
পমরমস্থমতদত সব সেদক সবশ্ী সংকদট পদিদেন সেদশ্র সখদট খাওো গরীব িানুষ। র্ত মেন র্াদে সংকট তত 
বািদে। মনতয প্রদোেনীে মেমনদসর োি বািদে। সকন্দ্র সরকার নাি িাত্র সাহাদর্যর কো সঘাষণা কদরদে। রােয 
সরকাদরর সাহার্যও প্রদোেদনর তুেনাে কি। 

এিতাবস্থাে আমরো IFTU( Indian Fedaration of Trade Unions),  AIKMS( সারা ভারত কৃষক িেেরু 
সভা)  ও চা বাগান শ্রমিক কিযচারী ইউমনেদনর পক্ষ সেদক সকন্দ্র ও রােয সরকাদরর কাদে পর্যাপ্ত সাহাদর্যর 
োবীর পাশ্াপামশ্ মকেু পমরিাণ প্রতযক্ষ সাহার্য করার মসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরমে। েমক্ষণবদের গ্রািীণ ভূতমহীন কৃষক, 
সক্ষত িেরু, কেকাতার অসংগঠিত শ্রমিক, উত্তর বদের চা বাগান শ্রমিকরো খুবই খারাপ অবস্থার িদধয মেদে 
র্াদেন। ওই অংদশ্র িানুদষর পদক্ষ আিরা োাঁিাদত চাইমে সীমিত সািেযয মনদে। 

সিস্ত স্তদরর িানুদষর কাদে আিাদের আদবেন আপনারা সাহাদর্যর হাত বামিদে মেন। সাহার্য নগে ও বযাঙ্ক 
িারফৎ করদত পাদরন। 

বযানের তববরণ- 

অ্যা াউন্ট কহাল্ডাছরর  াম-  Kartick Chakraborty 

বযাছের নাম্-   State Bank Of India 

ব্রাছের নাম্-   Siriti-Muchipara Branch 

Account No.-   34306100756 

IFSC-    SBIN0011533 

 

থোগানোগ- 
--------------- 
েলোিা-  আশীে দাশগুপ্ত (9163541946) 

হুগলী-  সুজ  চক্রবিী (8697897182) 

বাাঁকুডা-  শুভ্াংশু মুিাতজি  (8158996418) 

তশতলগুতড-  পরাণ চদ (9434665882) 

অমূলয দাস (9832085874) 

জলপাইগুতড-  অমল রায় (9641776886) 

ব ি্মা -   ারায়ণ পাাঁজা (9800044256) 
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#সহরর্োতগিোর হোি 

#হুগলী#উিরপোডো#অসংগঠিি শ্রতমক#এতপ্রল ৫, ২০২০ 
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প্রদল্লীর পর মহারাছষ্ট্রর  বান্দ্রা: তিনদর জ্বালায় 
ভাঙল লেডাউ , ভুখা শ্রতমক র উপর 

লাঠিচার্জ  পপু্রলছের 

মেমল্লর পর এবার িহারাষ্ট্র৷ মখদের জ্বাোে েকডাউন সভদে বান্দ্রা 
সস্টশ্দন েিাদেত হরলন প্রাে মতন হাোর পমরর্ােী শ্রমিক৷ েকডাউন 
মবমধ ভে করার োদে কু্ষধািে  এই শ্রমিকদের মপটিদে তািাে িারা া 
পুমেশ্৷ প্রশ্াসদনর নাদকর ডগাে এই ঘটনো ঘটরলো। 

োনা মগদেদে, ১৪ এতপ্রল েপুুর সেদকই বান্দ্রা সস্টশ্দন হামের হদত 
োদকন পমরর্ােী শ্রমিকদের একাংশ্৷ তাাঁদের োমব, 
তাাঁরা আর সকানও ভাদবই োকদত পারদেন না। 
েীঘযমেন ধদর অনাহাদর রদেদেন তাাঁরা৷ পদকদট 
টাকা োকদেও মিেদে না পর্যাপ্ত খাবার৷ সনই 
আশ্রে৷ হয় প্রশাস  বাতড থেরার বযবস্থা 
েরুে,  ইনল িাাঁনদর থপে ভরান ার 
বযবস্থা েরা থহাে৷ এটুকুই দোতব িোাঁরদর। 
বান্দ্রা সস্টশ্দন হামের হদে প্রাে মতন হাোর 
শ্রমিক৷ তুেদত োদকন সলাগান- খাবার সনই, 
ঘদর মফরদত চাই৷ িোরিই দনরম আরস শ্াসদকর 
েন্ড৷ শ্রমিকদের িারদত িারদত এোকাোিা 
কদর পুমেদশ্র োঠিেোল  বামহনী৷ 

এর আরগ গুেরাদট খাবার ও সবতদনর োমবদত কাপি কোরখানার 
শ্রমিকরা রাস্তাে সনদি তীব্র মবদক্ষাভ সেখান।  

মতন সপ্তাদহর েকডাউদনর ফদে, আে হামরদেদেন দেমনক িেমুরদত 
কাে করা এই শ্রমিকরা। পমরবহন বযবস্থা বন্ধ োকার কারদণ তাাঁদের 
অদনদকই বামি মফরদত পাদরনমন। মবনািূদেয খাবার সেওোর প্রমতশ্রুমত 
মেদেদে সরকার, তারপদরও 
সবমেন েদুবো খাবার পানমন 
অদনদকই। তদল্লীর আনন্দ তবহোর 
বোস টোতমেনোস দর্রক শুরু করর 
বোন্দ্রো, সোমোতজক দরূত্ব সংরোন্ত 
তবতধতনরষধ অগ্রোহয করর ঘরর 
দফ্রোর জনয আকুল শ্রতমরকর তভড আসরল এই রোষ্ট্রবযবস্থোর প্রতি সোধোরণ 
দেরটেোওেো মোনুরষর চরম অনোস্থোরই প্রতিফ্লন। র্তদও সমর্ র্োকরি এরদর 
ঘরর দফ্রোর বযবস্থো করো দিো দরূরর কর্ো, দসই পরোমেেটুকুই দদে তন দর্ 
েোসক, দসই েোসকই আজ এই শ্রতমক-তবরষোরভর মরধয েুাঁরজ পোরে দদে 
তবররোধী চরোরন্তর গন্ধ। আজ র্েন করেকরেো মোইল পর্ পোরে দহাঁরটই ঘরর 
দফ্রোর জনয মরীেো শ্রতমকরো রোস্তোে দনরমরছন, িেন তবতভন্ন রোরজযর িোণ 
তেতবরর িোাঁরদর রোেোর বরন্দোবস্ত হরেরছ। চরম দদুেেোর মরধয তদন গুজরোণ 
কররছন িোণ তেতবরর আটরক র্োকো ২০ লষ শ্রতমক। 

সুরাছট শ্রপ্রম  প্রবছষাভ 

 ১৪ এতপ্রল সন্ধযোরিই তনজ 
রোরজয দফ্রোর দোতবরি দফ্র উিোল 
হরে ওরঠ সুরোটও। এর আরগর 
সপ্তোরহও তবরষোরভ সোতমল হরেতছরলন 
এই শ্রতমকরো। এতদন ভোরোেো 
এলোকোে জরডো হরে ঘরর দফ্রোর 
দোতবরি তবরষোভ দদেোরি শুরু কররন 
তভন্ রোজয দর্রক সুরোরট কোজ কররি 
আসো করেকরেো শ্রতমক। পরর 
পুতলরের বড কিে োরো তবেোল বোতহনী 
তনরে তগরে পতরতস্থতি সোমলোন। 

 সুরোরট আরছন কম করর ১২ 
লষ তভন্ রোরজযর শ্রতমক। 
দবতেরভোগই র্ুক্ত বস্ত্রতেরের সরে। 
এাঁরো প্রধোনি ওতডেোর গঞ্জোম দজলোর 
অতধবোসী। আশ্রে তেতবরর র্োকো এই 
শ্রতমকরদর অতভরর্োগ, ভররপট 
েোবোরটুকুও তমলরছ নো িোাঁরদর। 
িোাঁরদর দোতব সরকোতর বযবস্থোপনোে 
বোরস করর বোতড দফ্রোর বরন্দোবস্ত 
করো দহোক িোাঁরদর জনয।   

ত মিম দশৃয, শ্মশান র 
েলা কুতডনয় িানেন 

শ্রতমেরা 
শুকদনা েমিদত েমিদে 

রদেদে অসংখয পাকা কো। 
সকানওটা পুদরা পদচ মগদেদে। মকেু 
আবার ভাে অবস্থাদতও রদেদে। এই 
কোর সূ্তদপর পাদশ্ই বযাগ হাদত 
েদিা হদেদেন কদেকেন। েমিদে-
মেটিদে োকা কোর িদধয সেদক 
সবদে সবদে ভাে কদেকটা হাদতর 
বযাদগ ভদর মনদেন তাাঁরা। 
মেমল্লর মনগিদবাধ ঘাদটর কাদে 
একটি শ্মশ্াদন েমিদে-মেটিদে 
পদিমেে কোগুদো।অনুিান, সকানও 
সৎকাদরর কাদেই বযবহার করা 
হদেমেে ওগুদো। এমেন এই শ্শ্মাদন 
েদিা হওো সোদকদের সবমশ্রভাগই 
মভনরাদেযর শ্রমিক।  প্রর্ম পৃষ্ঠোে র্োন 

 তিিীে পৃষ্ঠোে র্োন 
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্ু থরশন  চাল আর গম থপনয় মা ুনের সংসার চলনে   া। গরীব, প্রাতিে মা ুেনে 
আতিিে সাহােয থদওয়া দরোর। ভারনির 40 থোর্ট তদ  আ া তদ  িাওয়া মা ুেনে 
মানস মািা তপেু 10 হাজার োো তদনি হনল 4 লি 

থোর্ট োো লাগনব ঠিেই, তেন্তু তহসাব থদিানে থে  
থদনশর 500 র্ট বড থোম্পাত  আর সনবিাচ্চ থবি  পাওয়া 
থোর্টপতি অতেসারনদর ওপর মাত্র 25 শিাংশ েনরা া-ের 
চাপানলই 100 লি থোর্ট োো উনে আসনি পানর। 2019 
সানল এে এের্ট থোম্পাত র ত ে মু াো তেল োনরা 38 
হাজার থোর্ট, োনরা 35 হাজার থোর্ট োো। থদনশর 
97 হাজার থবসরোতর থোম্পাত র অতেসার 1 
থোর্ট োোর থবতশ থবি  পা ।  লেডাউ জত ি 
অ াহার থিনে মা ুেনে বাাঁচান ার এোই এেমাত্র 
উপায়। এই তবেয়র্ট এি ও আনলাচ ায় আসনে  া। জ মি গনড িুলু । 

শু 

বন্ধ  করেন  া জ ও 
 দসোনো বন্ধক হে। মোনুষ 
অভোরব পরড বোতড-জতমও বন্ধক রোেরি 
বোধয হন। তকন্তু বন্ধক রোেো হে দরেন 
কোডে ও! 
 কররোনো দমোকোতবলোর্ সরকোর 
গরীব মোনুষরক তবনোমূরলয দরেন দদরব- 
এই দঘোষণোর পরই  পুরুতলেোর ঝোলদো 
র্োনোর সোরজমুোিু, ইচোগ সহ দবে 
করেকটি গ্রোরম দরেন কোডে  দফ্ররির 
আরবদন জোতনরে দমোট ১৪ জরনর 
স্বোষতরি তচঠি জমো পরডরছ প্রেোসরনর 
কোরছ। এরদর মরধয ইন্দ্রো কোতলন্দী নোরম 
এক মতহলো জোতনরেরছন, করেক বছর 
আরগ তবটির তবহোর সমে তিতন 
মহোজরনর কোরছ কজে  কররতছরলন ১০০০০ 
টোকো, মহোজরনর কোরছ পতরবোররর সবোর 
দরেন কোডে  বন্ধক দররে। িেন দর্রক 
কোডে গুরলো ওই মহোজরনর কোরছ, দরেরনর 
মোল দিোরল মহোজনই। ইন্দ্রো সহ এ গ্রোম 
দর্রক তভন্ রোরজয রোজতমস্ত্রীর কোরজ 
র্োওেো দবে তকছু মোনুষ িোাঁরদর কোডে  
বন্ধক তদরেরছন। কররোনোর কোররণ গ্রোরম 
তফ্রর িোাঁরদর অন্ন দজোটোরনোই কঠিন। 
কোডে  বন্ধকীর কোরবোতর এরকম এক 
মহোজন গুণো কুইতর বরলরছ আসলটো 
দফ্রৎ তদরল িরবই দস দফ্রৎ দদরব 
কোডে । হযোাঁ, এরোরজযর সোমন্তিোতেক 
দেোষরণর েন্ডতচি এটো। (সিূ: এই সমে, 
১০/০৪/২০২০) 
     

বাংলার জেু শ্রতমেনদর  
আওয়াজ 

কদরানা অমতিারীর পমরদপ্রমক্ষদত 
সেদশ্ সর্ কঠিন পমরমস্থমতর সৃমষ্ট হদেদে 
তাদত সিগ্র েনগন মনোরুণ সংকদটর 
িদধয পদিদেন। এই অবস্থাে এ রাদেযর 
শ্রমিকদশ্রণী অববণযনীে েিুঃখ কদষ্টর 
িুদখািুমখ। েকডাউদনর পর্যাদে বন্ধ সবশ্ 
মকেু েটুমিদের িামেদকরা শ্রমিকদের  
সকাদনা ধরদনর িেমুর মেদত অস্বীকার 
করদে। অনযমেদক ৬.১ সবে েটু 
উৎপামেত দ্রদবযর বাোদর চামহো োকা 
সদেও HDPE/PP বযাদগর বরাত 
সেওোর সকন্দ্রীে মনদেয মশ্কা োমর করা 
হদেদে, র্াদত পাটমশ্ল্প বংদসর মবপে 
সবদিদে। এই পমরমস্থমতদত আিরা োমব 
োনাই সর্- (১) লেডাউ  িিা োজ 
বন্ধ িাোোলী  সমগ্র পেিায় জনুড 
শ্রতমেনদর িাপয  মজতুর তদনি হনব। (২) 
এই পেিানয় শ্রতমেনদর সমস্ত প্রাপয 
শ্রমতবত্ েিা ই এস আই ইিযাতদ সচল 
রািনি হনব। (৩) শ্রতমে 
পতরবারগুপ্রলছ  পণুি তি থরশ  থদওয়ার 
বযবস্থা েরনি হনব। 

শ্ারীমরক েরূে বোে দররে ও  
সািামেক বন্ধন অটুট সরদখ েটু 
শ্রমিকদের সংগ্রািী ঐকয েঢ়ৃতর সহাক।  
-সুজ  চক্রবিী, রাজয সম্পাদে,   ইেেু, 
পতিম বঙ্গ, ১১ এতপ্রল, ২০২০. 
   

ল  াউছনর র্নয 
ফসল কবচছে না কপছর 
আত্মঘােী  ণজাটছ র 

 ৃষ । 
 লকডোউন। তনরজর দষরির 
ফ্সল দবচরি পোররছন নো। বযোঙ্ক ও 
স্থোনীে মহোজন সব তমরল দমোট ঋরণর 
অঙ্ক ৪৪০০০০ টোকো। জতমরি বসোরনো 
আরগর দটুি দবোরওরেলই েোরোপ হরে 
র্োওেোে তিতন ঋণ কররতছরলন নিুন 
দটুি দবোরওরেল বসোরনোর জনয। কম 
বৃতষ্টপোি ও জলস্তর দনরম র্োওেোর 
কোররণ এই দটুি তদরেও দসচ দদওেো 
দগল নো। দকোনও রকরম ফ্সল রষো 
দপল, তকন্তু লকডোউরনর তবতধ-
তনরষরধর কোররণ তবতর করো দগল নো। 
দভরবতছরলন ফ্সল দবরচ ঋণ দেোধ 
কররবন। দসই দেষ আেোটুকুও নষ্ট হরে 
র্োওেোে আত্মহিযোর পর্ দবরছ তনরলন 
কণেোটরকর িুমোকুরু দজলোর ৬০ বছর 
বেসী এই কৃষক। 
 এলোকোর তবধোেক গোছ দর্রক 
ঝুলন্ত মৃিরদরহর সোমরন দপোজ তদরে 
ছতব িুতলরে দপোস্ট করররছন দসোেোল 
তমতডেোে। এই আমোরদর দদে।       
(সূি- clarionindia.net) প্রর্ম পৃষ্ঠোে র্োন 

 তিিীে পৃষ্ঠোে র্োন 
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েীভানব এই েনরা া ভাইরানসর সনে লডাই েরনব   া। 

আসু  তশনি থ ওয়া োে থমাতদ সরোনরর োে থিনে। 

( র্মে আপনার হাদত  একিাত্র সিাধাদনর উপাে হে হাতুমি, তদব সব মকেুদকই  সপদরক িদন হদত োদক।) 

ভারদত কদরানা অমতিারীর রক্তচকু্ষ বতয িান  
আরএসএস-মবদেমপ সিামে সরকাদরর শ্াসননীমতর 
ভেঙ্কর ত্রুটিগুমেদক উন্মকু্ত কদর মেে। এই অমতিারী 
আে সকাটি সকাটি ভারতবাসীর সািদন প্রাণহামনর 
আশ্ঙ্কা মনদে এদস হামের হদেদে এবং এই সিস্ত অসহাে, 
বমঞ্চত িানুষগুমের সরুক্ষার েনয এই অমতিারীর 
শুরুদতই মকেু পেদক্ষপ করার েরকার মেে, র্াদত এই 
অমতিারীদক স কাদনা র্াে। সস মবষদে সঢাকার আদগ 
আসুন মকেু তেয সেদখ সনওো র্াক: 

ক) চীদন উহান  প্রদেদশ্ কদরানার প্রেি খবরটি প্রকাশ্ 
পাে ২০১৯ এর ১৭ নদভের। চীন সদে সদে সারা 
পৃমেবীদক মেদনািটির মবষদে অবমহত কদর র্াদত 
অনযানয সেশ্গুমে সিে োকদত পরীক্ষা-মনরীক্ষা শুরু 
করদত পাদর ও অমতিারী সিাকামবোে র্োর্ে বযবস্থা 
গ্রহণ করদত পাদর। 

খ) কদরানা েমিদেদে প্রাে সগাটা ইউদরাপ আদিমরকা 
েদুি, তার সাদে োপান, ইরান ও েমক্ষণ সকামরোে। 
মকন্তু ককয টক্রামন্ত সরখার নীদচ অবমস্থত সেশ্গুমেদত এর 
প্রদকাপ নািিাত্র । এর কারণ মনিেই  সিদের সাদে 
সাদে োনা র্াদব । উহাদনর সদে ইউদরাপ-আদিমরকার 
ঘমনষ্ঠ বামণেয সম্পকয ই প্রােমিক পর্যাদে ঐসব অঞ্চদে 
কদরানার দ্রুত প্রসাদরর কারণ । ভারত, আমিকা বা 
েমক্ষণ আদিমরকাে কদরানার প্রসার সর্ সেমরদত হদে 
ও আক্রাদন্তর সংখযাও সর্ তুেনাে কি তার কারণ 
সিাদটও এটা না সর্ এসব সেদশ্ নেরোমর খুব কিা, 
িানুষ এখাদন িানুদষর সোাঁো বাাঁমচদে খবু সতকয ভাদব 
চেদেন বা এসব সেদশ্ িানুদষর স্বাদস্থযর হাে খুব 
ভাদো। 

গ) চীন কদরানার আক্রিণ স কাদত প্রেদিই উহান 
শ্হরটিদক ও তারপর হুদবইদক  সব অদেয  বন্ধ কদর 
সেে এবং সিস্ত সেশ্ েদুি নানা বযবস্থা মনদে সফদে। 
কারখানাগুমের উৎপােদন বেে এদন সসগুমেদত িাস্ক, 
সযামনটাইোর, সরসমপদরটর এবং হাসপাতাদের েনয  
প্রদোেনীে দ্রবযামে মবপুে সংখযাে দতমর করদত শুরু 
কদর । েমক্ষণ সকামরো সিস্ত আক্রান্ত বযমক্তর ও তাদের 
সংস্পদশ্য র্ারা এদসদেন, সবার পরীক্ষার বযবস্থা কদর 
ও পাশ্াপামশ্ অনযানয েরুমর পেদক্ষপ গ্রহণ কদর । 

োপান প্রেি আক্রান্ত বযমক্তর সন্ধান পাওোিাত্র মবদেশ্ 
সেদক আসা প্রমতটি িানুষদক সকাোরান্টাইদন পা াে। 

ঘ) এই র্খন চীন, োপান,  েমক্ষণ সকামরোর 
সতকয তািূেক বযবস্থা গ্রহদণর েমব, তখন সিােী সরকার 
প্রেি ে'ুিাস, িাদচয র ৫ তামরখ পর্যন্ত মবষেটির গুরুে 
অস্বীকার কদর সগদে, িন্ত্রীরা এিনকী বযাপারটা মনদে 
 াট্টা তািাশ্াও কদরদেন। একিাত্র র্াাঁরা এই সরাগদক 
মবদেশ্ সেদক বদে আনদত পাদরন, তাাঁদের র্াতাোদতও 
সকাদনা মবমধমনদষধ আদরাপ করা হেমন। মবদেশ্ সেদক 
আসা বযমক্তদের সকাদনা পরীক্ষা-মনরীক্ষার বযবস্থাও করা 
হেমন । সেদশ্র মবমভন্ন এোরদপাদটয  না করা হে সকাদনা 
পরীক্ষার বযবস্থা, না করা হে মবদেশ্ সেদক  আসা 
র্াত্রীদের সকাোরান্টাইন করার সকাদনা মসদ্ধান্ত । সরকার 
মকন্তু খবু ভাদো কদরই োনত সর্,  এই িারণ 
ভাইরাস েিাে সকবে আন্তেয ামতক স্তদর ভ্রিণ কদরন 
সর্সব িানষুেন তাাঁদের িাধযদিই । এইসব 
িানুষেদনর অমধকাংশ্ই আবার সিাদের উাঁচু তোর 
বামসন্দা এবং উাঁচু তোর অমফসাদরর েে, র্াাঁদের 
সকাদনাভাদব একটু শ্ৃঙ্খোবদ্ধ  করার  সচষ্টা করদেই 
তাাঁদের প্রচুর মবরমক্ত উৎপামেত হে। সরকাদরর এই 
গাোিা িদনাভাদবর মপেদন আদে সবাধহে এই 
উচ্চদকাটির নাগমরকগণ। মবে স্বাস্থয সংস্থা  মকন্তু গত 
মডদসেদরই এই মবপদের কো সরকারদক োমনদেমেে । 

ে) ভারদত সরকাদরর নিাচিা তখনই সেখা সগে,  
র্খন পর্যটক ও মভআইমপদের সরাগ ধরা পিদত োগে 
। সদে সদে সরকার েকডাউন কদর,  কাফুয  োমর 
কদর , আর এই ভাইরাদসর ভোবহতা সম্পদকয  ভেঙ্কর 
প্রচার চামেদে একটা গণ মহমস্টমরো দতমর করে। 
উপরন্তু শুরু হে মনেদির কিাকমি িানদে না বদে 
সাধারণ িানুদষর উপর সোষাদরাপ । প্রধানিন্ত্রী বেদেন,  
সর্দহতু আপনারা এই েনতা কাফুয  িানদেন না, তাই 
আিরা এটা চামপদে সেব। ডাক্তার বা স্বাস্থয ও খােয 
েফতদরর আমধকামরকরা নন, 'স্বাদস্থযর' মবপর্যে 
সািোদত সবদেদক সবমশ্ োমেে হাদত তুদে মনদেন পুমেশ্ 
কিীরা । 

চ) ভাদো কদর সখোে করুন, র্ত সবমশ্ কদর ধরা 
পিদে সর্, মভআইমপরা প্রােমিক সুরক্ষা মবমধ ভে 
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করদেন তত সবমশ্ সবমশ্ সাধারণ িানুদষর উপর 
মবমধমনদষদধর সবাঝা চাপান হদে । র্মেও এখনও পর্যন্ত 
সরাগ েিাদনার সক্ষদত্র এইসব সাধারণ িানুদষর সকাদনা 
ভূমিকা সনই । ২৪ িাচয  পর্যন্ত সংসদের অমধদবশ্ন চেে, 
মভআইমপদের েিাদেতও বন্ধ হে না, বি বি সব 
সহাদটে সখাো রইে, পাটিয ও চেদত োকে, রাষ্ট্রপমতর 
সদে প্রাতরাশ্- তাও! িধযপ্রদেদশ্ িমন্ত্রসভা শ্পে গ্রহণ 
করে এবং িুখযিন্ত্রীর সর্াগোন সদিত ২৫ িাচয  পর্যন্ত 
রািোোর পুদোও হে- সবটাই িাস্ক োিা এবং 
সািামেক েরূে রক্ষা মবমধর সতাোক্কা না কদরই। 

মকন্তু সাধারণ িানুদষর েনয োমর হে 
েকডাউন- কেকারখানা, সোকানপাট, হাসপাতাে 
(প্রাে বন্ধ), পমরবহন, সরে - সবযত্র । এিনকী বামি 
সেদক সবর হদেই পুমেশ্ মনিযিভাদব সপটাদে, গামি 
আটক করদে,  এফআইআর োদের করদে,  র্াদত 
িানুষদক ঘদর ঢুমকদে সেওো র্াে । র্খন মভনরাদেয 
কাে করদত র্াওো অগুনমত শ্রমিদকর ঘদর সফরার 
েনয েরকার মেে সেদনর সংখযা বািাদনার, তখন 
সরদের র্াত্রী পমরবহন পমরদষবা পুদরাপমুর বন্ধ কদর 
সেওো হে । 

ে) গ্রাদি িানুদষর কাে সনই, সরােগার সনই, 
সোকানপাট বন্ধ, সকাদনা পমরদষবা সনই- েীবন স্তব্ধ । 
সবদেদক খারাপ অবস্থা বি শ্হরগুমেদত- সর্খাদন 
মভনরাদেয কাে করদত র্াওো শ্রমিদকর েে এদস েদিা 
হদেদেন, আে তাাঁরা কিযহীন । অস্বাস্থযকর অবস্থাে 
সঘাঁষাদঘাঁমষ কদর োকদে িহািারীর আতঙ্ক, িতুৃযভে। 
এই অদচনা িৃতুযুু উপতযকা পার হদে বহুেদূরর গ্রাদি, 
মনেভূদি স্বেদনর কাদে মফরদত চাইদেন তাাঁরা । সর্খাদন 
োকদত বাধয হদেন তাাঁরা, সসইরকি পমরদবদশ্ই সবদচদে 
দ্রুত েিাদত পাদর কদরানা। এাঁরা অসহাে- োকার 
সক্ষদত্রও, আর কদরানা সংক্রিদণর সম্ভাবনাদতও। র্মে 
সগাষ্ঠী সংক্রিদণর িাধযদি কদরানা িহািারীর আকার 
সনে, মনিঃসদন্দদহ তা শুরু হদব এইসব োেগা সেদকই। 

এর উপদর আদে সেেখানাগুমে। সুমপ্রি সকাটয  
েভুয াগযেনকভাদব একটা োেসারা মনদেয মশ্কা মেদে 

োমনদেদে সংদশ্াধনাগাদর মভি কিাদত হদব । মকন্তু 
কদবর িদধয? সকাদনা তামরদখর উদল্লখ সনই । আর 
এমেদক সোটখাদটা অপরাদধর েনয িানুষদক সগ্রফতার 
করারও মবরাি সনই। মভদি  াসা সেেগুমেদত সংক্রিণ 
আসদত পাদর একিাত্র বাইদর সেদকই। সািানয অপরাদধর 
েনয র্ারা সেেবমন্দ অনমতমবেদে তাদের সেদি মেদে 
র্াদের োিা হে আর র্ারা আটক রইে উভদেরই 
স্বাস্থয সরুক্ষার মবষেটি একটু ভাদো োেগাে সপ াঁোত। 

সেখা সগে েকডাউদনর সশ্ষ সক্ষত্রটি, ঘটনাচদক্র 
মবিান পমরদষবা । আর বযমক্তগত গামি সতা এখনও 
এর আওতাে আদসমন । 

ে ) কাগদে কেদি আপৎকােীন খােয ও স্বাস্থয 
পমরদষবা চােু আদে আর কিীমপেু সারা িাদসর খরচ 
বাবে িাদস িাত্র ১০০০ টাকা কদর সেওোর সঘাষণা 
করা হদেদে । সরকামর বযবস্থাপনাদতই বামি বামি 
খাবার সপ াঁদে র্াওোর কো। মকন্তু সসরকি 
পমরকা াদিাই সনই । এই চরি েেুযশ্াে িেতু দ্রদবযর 
ভাাঁিারও সুরাদত োকদব আর প্রদোেনীে পদণযর অভাব 
ও আতঙ্ক েইুই বৃমদ্ধ পাদব।  ইদকানমিক টাইিদস 
প্রকামশ্ত একটি প্রমতদবেন অনুর্ােী িাদচয র ২০-২২ 
তামরদখ সর্খাদন ৩৫% সক্রতা ই-কিাদসযর িাধযদি 
তাাঁদের প্রদোেনীে মেমনস মকনদত পারমেদেন না, 
সসখাদন ২৩-২৪ তামরদখ সসই মহসাবটা োফ মেদে সবদি 
োাঁমিদেদে ৭৯%। একই অবস্থা পাইকামর 
বাোদররও।দসখাদন প্রদোেনীে মেমনস মকনদত এদস তা 
না পাওো সক্রতার সংখযা ১৭% সেদক একোদফ সবদি 
হদে সগদে ৩২%। ইমতিদধযই মেমল্ল-নেডা সীিাদন্ত 
একমেন র্ানেট সেখা সেে সোর কদর গামি আটকাদনার 
কারদণ । আিরা একটা অভূতপূবয অবস্থার িদধয মেদে 
র্ামে এবং এই এই না পাওোর অবস্থা র্মে না সঘাদচ, 
তাহদে খুব সেত কারদণই বমঞ্চত িানুদষর সক্ষাদভর 
মবদফারণ ঘটদব । কদরানা সেদক সুরক্ষা বা সিামের 
পুমেদশ্র হাতুমির ঘা খাওোর ভদের সেদকও মনদেদের 
খােয ও মচমকৎসার প্রদোেন তখন অদনক সবমশ্ েরুমর 
হদে উ দব তাদের কাদে। 

 

েনরা ার েতডনয় পডা আেোনি েনয়ের্ট ত তদি ষ্ট তবেয় ও তবজ্ঞা সম্মি তেেু 
পরামশি মািায় রািা দরোর: 

কদরানা েিাে ড্রপদেদটর িাধযদি, বােুবামহত 
সরাগ মহদসদব নে। তার িাদন কদরানা আক্রান্ত বা 
ভাইরাসটির বাহক সকাদনা বযমক্তর সেহ সেদক সবদরাদনা 

ড্রপদেট র্মে অনয সকাদনা বযমক্তর সেহ পর্যন্ত সপ াঁোে 
তদবই সরাগটি একেদনর সেহ আর একেদনর সেদহ 
র্াদব । আক্রান্ত বা বাহক বযমক্ত র্মে হাাঁদচন তদব 
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সসই হাাঁমচর সদে সবমরদে আসা ড্রপদেট সবযামধক 
১মিটার েরূে পর্যন্ত সর্দত পাদর এবং এটি বােুদত 
বাাঁদচ িাত্রই ২ সেদক ৩ ঘন্টা । এই ড্রপদেদটর 
সিাকামবো করার েনয সবদচদে উপর্ুক্ত স্থান হে সর্ 
সকাদনা ফাাঁকা বা সখাো োেগা । সখাো োেগাে 
ড্রপদেট উদব র্াে তািাতামি আর সখাো বাতাদস 
ভাইরাদসর পমরিাণও দ্রুত হ্রাস সপদত োদক । এই 
ড্রপদেট হাত, সিাবাইে সফান বা অনয সকাদনা িাধযদি 
পিদে মকন্তু  ভাইরাস সসগুমে দ্বারা বামহত হদত পাদর 
এবং  সসদক্ষদত্র ১-২ মেন পর্যন্ত সবাঁদচ োকদত পাদর । 
একটা গুরুেপূণয মবষে হে, এটা সভদব আতমঙ্কত 
হওোর মকেু সনই সর্, একটি ভাইরাস শ্রীদর ঢুকদেই 
আিরা সরাগাক্রান্ত হদে পিব। প্রকৃতপদক্ষ তখনই 
আিরা আক্রান্ত হব র্খন আিাদের সেদহর স্বাভামবক 
প্রমতদরাধ ক্ষিতা দ্বারা র্তেরূ পর্যন্ত সংক্রিণ আিরা 
স কাদত পামর তার সচদে সবমশ্ িাত্রার সংক্রিণ 
আিাদের সেদহ ঢুকদব । সাধারণভাদব সর্সব অসসু্থ 
বযমক্তর শ্রীদর সরাগ প্রমতদরাধ ক্ষিতা কি এবং 
মবদশ্ষত র্াাঁরা হাদটয র অসুখ, ডাোদবটিস, উচ্চ রক্তচাপ 
বা হাাঁপামন োতীে অসুদখ ভুগদেন এবং বেস্ক 
িানুষদের আক্রান্ত হওোর সম্ভাবনা সবমশ্ । সবদচদে 
েরুমর কো হে, ভাইরাদসর সংক্রিণ প্রমতহত করার 
েনয পুমষ্টকর খােয অবশ্যই প্রদোেন র্া সেদহর 
স্বাভামবক সরাগ প্রমতদরাধ ক্ষিতাদক বামিদে সেে । 

 

সংক্রমণ থেোনি আর ো ো েরনি 
হনব: 
i) সাধারণ িানুদষর িদধয ১ মিটার েরূে ও 
সরাগী বা সরাগ হদে োকদত পাদর এিন বযমক্তর সেদক 
২মিটার পর্যন্ত েরূে বোে রাখা। 

ii) সকদের িাস্ক বযবহার করা। 

iii) প্রদতযদকর সক্ষদত্রই রাস্তা সেদক ঘদর এদস 
খাওোর আদগ ভাদো কদর ঘদষ ঘদষ অন্তত ২০ 
সসদকন্ড ধদর সাবান মেদে হাত সধাওো । 

iv) অসুখ হদে োকদত পাদর এিন িানুষ ও 
মবদশ্ষত বেস্ক িানষুদের পৃেক রাখার বযবস্থা করা। 

v) একটিিাত্র ঘদর বহু িানুদষর বাদসর বযবস্থা 
এবং সেেখানাে বহু িানষুদক আটক রাখার বযবস্থার 
সক্ষদত্র র্তেরূ সম্ভব মভি কমিদে সফোর েনয বযবস্থা 
গ্রহণ করা । 

vi) সেদশ্র সব িানুদষর পুমষ্টর র্ত্ন সনওো। 

এবং  

vii) সঠিক মচমকৎসা পমরদষবার বযবস্থা প্রস্তুত 
রাখা। 

 

এই অতিমারী থমাোতবলায় থে থে 
পতরেল্প া ত নি হনব: 
i) সবশ্ কদেক িাস সেদগ সর্দত পাদর এই 
অমতিারী সািাে মেদত ।  

ii) শুধুিাত্র মবত্তবানদের েনযই নে, সতকয তা 
অবেেন করদত হদব সগাটা সিাদের েনয  এবং 
নেরোমর করদত হদব র্াদত প্রদতযদক সসই 
সতকয তািূেক পেদক্ষপগুমে সিদন চদে।  

iii) িদন রাখদত হদব সেদশ্র অমধকাংশ্ িানুষই 
অল্প োেগাে গাোগামে কদর ঘুপমচ ঘদর বাস কদর। 
এবং 

iv) র্খন সমূ্পণয েনেীবন স্তব্ধ কদর সেওো হদব 
তখনও সর্ন খােয আশ্রে, েে, মচমকৎসা, িৃতুযদক 
েরুমর পমরদষবার িদধয সরদখ সেওো হে । 

 

সিেি িামূলে বযবস্থা থে রেম হনি 
পারনিা: 
i) আন্তেয ামতক স্তদর সংক্রিদণর অবস্থা আদগ 
সেদকই সেখদত সপদে মবদেমশ্ পর্যটকদের অনুপ্রদবশ্ 
সমূ্পণযভাদব বন্ধ কদর সেওো সর্ত। র্াাঁরা পর্যটক নন, 
প্রদোেদন আসদেন তাাঁদের পরীক্ষা কদর প্রদোেদন 
সকাোরান্টাইদন কদর রাখা সর্ত । এই কােটি করা 
উমচত মেে সফব্রুোমর িাস সেদকই র্খন ইউদরাপ 
েদুি ভাইরাসটি েিাদত শুরু কদরদে । 

ii) বমস্ত ও সেেখানাগুমেদত িানুদষর মভি 
র্োসম্ভব কমিদে সেওো সর্ত । র্াাঁরা মভনরাদেয কাে 
করদত সগদেন তাাঁদের েনয র্দেষ্ট সংখযাে সেদনর 
বযবস্থা কদর তাাঁদের ঘদর সফরার বদন্দাবস্ত কদর 
সেওোর প্রদোেন মেে । িানুষ র্াদত সেন না সপদে 
আতমঙ্কত না হদে পদিন পদিন সসই িদতা সেন 
চাোদনার বযবস্থা করারও েরকার মেে । বমস্তর 
িানুষদক সািমেকভাদব সকাদনা মনিীেিাণ বামিদত 
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আশ্রে সেওোর বযবস্থা কদর বমস্তর মভদির িাত্রা 
কিাদনা সর্ত । সিস্ত বৃদ্ধ ও অসুস্থ িানষুদক ঘদর 
োকার মনদেযশ্ সেওো সর্ত। র্র্দোপর্ুক্ত সুরক্ষার 
বযবস্থা কদর সিাদের প্রদোেদন কাদে োগাদনা সর্ত 
কিবেসীদের। আপৎকােীন অবস্থাে মবনািূদেয 
পমরবহদনর বযবস্থা করাও উমচত মেে ।  

iii) প্রমতটি গমরব িানুদষর েনয পুমষ্টগুণ সিৃদ্ধ 
খােয র্াদত মডি, িাংস, ডাদের িদতা সপ্রাটিন সিদৃ্ধ 
খাবার োকদব তার বযবস্থা করা বা অন্তত তাদের 
হাদত অমতমরক্ত টাকা তুদে সেওোর বযবস্থা করা 
েরকার মেে, র্াদত তারা প্রদোেনীে পুমষ্টগুণ সিদৃ্ধ 
খােয মকনদত পাদরন । প্রদোেন মেে জ্বাোমন ও 
েদের বযবস্থা করা। উৎপামেত শ্সয ও পণয সংগ্রদহর 
সুবযবস্থা ও তার বন্টদনর বদন্দাবস্ত করার েরকার 
মেে । এদত কদর ঐসব িানুদষর সহদর্ামগতার সক্ষদত্র 
ভরসাও বািাদনা সর্ত ।  

iv) প্রমতটি ব্লক বা গ্রাদি গ্রািীণ সগাষ্ঠীগুমেদক 
োমেে সেওো সর্ত িাস্ক, সাবান, সযামনটাইোর 
উৎপােদনর । গ্রাদির র্ুব সম্প্রোেদকই বামি বামি 
পা াদনা সর্ত এগুমে মবতরণ করার েনয- িাোমপেু 
েটুি কদর িাস্ক, প্রদতযক বামিদত সাবান ও 
সযামনটাইোর। এর সাদে তারা বামি বামি মগদে 
এগুমে বযবহাদরর প্রদোেনীেতা এবং শ্ারীমরক েরূে 
বোে রাখার গুরুে মবষদে সদচতনও কদর আসদত 
পারদতা গ্রািবাসীদের। র্ুদ্ধকােীন তৎপরতাে উৎপােন 
ও বন্টদনর েক্ষয হদে উ দতা শ্ারীমরক েরূে ও 
সািামেক বন্ধন মবষেক সদচতনতার প্রসার । 

v) র্মে সমতয সমতযই সগাষ্ঠী সংক্রিণ ঘদট তাহদে 
এই প্রমক্রো চাোদত হদব িাদসর পর িাস এবং তখন 
প্রদোেন হদব বহুসংখযক হাসপাতাে বা মচমকৎসা 
পমরদষবার সকন্দ্র। অতএব সরকাদরর উমচত ফাাঁকা 
সু্কেবামিগুমেদক আপৎকােীন হাসপাতাে মহসাদব দতমর 
রাখা । গ্রাদি আর বমস্তদত এই বযবস্থা োকদব । তার 
পাশ্াপামশ্ প্রদোেনীে প্রমশ্ক্ষণ মেদে ও র্ন্ত্রপামতর 
বযবহার মশ্মখদে দতমর কদর মনদত হদব মকেু িানুষদক। 

 

র্া র্া করা উমচত হেমন: 
i) প্রদোেনীে প্রস্তুমত না মনদেই েকডাউন কদর 
সেওো । এর িদধয মেদে র্োসিদে বযবস্থা মনদত বযেয 
হওো একটি সরকাদরর মকংকতয বযমবিঢ়ূ অবস্থারই 
বমহিঃপ্রকাশ্ ঘটে । ‘অোনা ‘ একটি ভদে ভীত হদে 

ইমতিদধযই  সরকার সাধারণ িানুদষর িদধয আতঙ্ক 
েিাদনা শুরু কদর মেদেদে । েনগণ এিমনদতই েঘনয 
পমরদষবা ও সুদর্াগসুমবধার েরুবস্থাে বীতশ্রদ্ধ । তার 
ওপর কাে না োকা আর বামি মফরদত না পারা 
তাদের আরও আতমঙ্কত কদর তুদেদে । এিনকী 
সরকামর আমধকামরকরা আর তার সাদে পুমেশ্ও 
িানুষদক ঘদর পা াদনার পাশ্াপামশ্ শ্মঙ্কতভাদব হাদত 
অযােদকাহে ঘষদে আর মেনরাত প্রােযনা কদর চদেদে। 
উমচত মেে এই আমধকামরক ও সাধারণ িানষু- 
উভেদকই সাহস সোগাদনা র্াদত তারা এই মবপদের 
সিে একদোট হদে েিদত পাদর ।  

ii) সরকার মনদের রােননমতক পমরকল্পনা 
অনুর্ােী গত ২২ িাচয  মবদকে ৫ টাে েনগণদক োো, 
শ্াাঁখ বামেদে একটি সািামেক অমভর্াদন সামিে হদত 
বেে । প্রকৃতপদক্ষ ‘ভাইরাস ভূত’ তািাদনার েনয এ 
সর্ন এক ওঝামগমরর উের্াপন । বাবা কািদেব মেদন 
ে’ুবার কদর সূর্যপ্রণাি চামেদে র্াদেন। আরএসএস 
এর মকেু সোক সগািূত্র পান করদে, মকেু সোক আবার 
মনরামিষাশ্ী হদত শুরু কদরদে । এই সবই মকন্তু 
আসদে আেত সর্ কারণ, অেযাৎ সরাগ আটকাদনা 
ও তার পাশ্াপামশ্ই খােয ও পমরদষবা সেওোর সক্ষদত্র 
সরকাদরর সর্ বযেযতা তার সেদক েনগদণর েমৃষ্ট 
সমরদে মেদত। সরকাদরর আসদে এ মবষদে সকানও 
পমরকল্পনাই মেে না তা িানুষদক বুঝদত সেওো র্াদব 
না। র্ত সংকট বািদব এইসবও ততই বািদত োকদব 
আর তার সাদেই চেদব িানুদষর প্রমতবাে নািক 
‘সপদরদকর’ িাোে পুমেশ্ী ‘হাতুমির’ বামি! 

 

ডা. আতশস তমত্তল 

তজএস, এআইনেএমএস 

এবং  

প্রাক্ত  থরতসনডন্ট ডক্টর  

তডপােি নমন্ট অে েতমউত র্ট থমতডতস   

অল ইতিয়া ই তির্টউে অে থমতডেযাল সানয়ন্সস  

ত উ তদতি । 

২৬|৩|২০২০ 

 

 

 

প্রর্ম পৃষ্ঠোে র্োন 

 তিিীে পৃষ্ঠোে র্োন 
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শ্রতমনের আত্মহিযার জ য থেন্দ্রীয় সরোর দায়ী 
#সাবিজ ী  গণ বন্ট  বযবস্থা অতবলনে চালু ের, প্রতির্ট ঘনর িাদয থপৌাঁনে দাও# 

 
পমরর্ােী শ্রমিকরা এক শ্হর সেদক আর এক 

শ্হর সহাঁদট চেদেন অেস্র মকদলোতমটোর পে সবদে। ওরা 
মনমিত কু্ষধার হাত সেদক পাোবার সচষ্টা করদেন মকন্তু 
পমরণমতদি হেতন কু্ষমন্নবমৃত্ত। ওরা কখদনা সহাঁদট চদেদেন 
হাোর হাোর সামরদত, র্মেও অমধকাংশ্ই গন্তদবয 
সপ াঁেদত পাদরমন। আর এই প্রদচষ্টার পদে ৪০ েদনরও 
সবমশ্ িারা সগদেন। এই 
শ্রমিকরা শ্ারীমরক েরূদের 
িাো মবভ্রিদক পমরহার কদর 
সংকীণয আবদ্ধ ঘদর গা 
সঘাঁষাদঘমষ কদর বাস করদেন। 
এই শ্রমিকরা শ্হর সেদক 
শ্হদর সামরবদ্ধ হদে ঘন্টার 
পর ঘন্টা ধদর োাঁমিদে 
আদেন। এক সবোে এক 
পযাদকট রান্না করা খাবাদরর 
আশ্াে, সর্ হাত সেদশ্র 
সম্পে দতমর কদর তারাই 
আে োাঁমিদে আদে 
মনিযিভাদব ত্রাণ মবমের 
আশ্াে। র্াদের হাদত কাডয  
আদে, e-মনেমন্ত্রত বমৃত্তপ্রাপ্ত 
র্ারা, সর্ শ্রমিকরা খাতাে 
কেদি নমেভুক্ত, সাবযেনীন 
গণ বন্টদনর আওতাে তারাই 
আদেন। র্ারা সম্পে দতমর কদরন তাদের প্রচন্ড েিুঃখ 
র্ন্ত্রণা, আে মবদফারদণর িুদখািুমখ। মবগত ১৭ এমপ্রে 
এই সবেনাোেক অমভবযমক্ত সেখা সগে সেদশ্র অগ্রণী 
MNC সকন্দ্র গুরুগ্রাি শ্হদরর সরস্বতীকুদি। একেন 
রংমিমি র্ার সািানয সঞ্চে মনিঃদশ্মষত হদে মগদেমেে 
র্ার উপর অক্ষি েশুর িী ও নাবােক সন্তাদনরা 
মনভয রশ্ীে মেে। মতমন সম্ভবতিঃ e-নমেভুক্ত মনিযাণ 
শ্রমিক নন (রং মিমিরা এই সশ্রণীভুক্ত)। এই পমরবারটি 
েশ্বের বা তারও আদগ মবহার সেদক পমরর্ােী হদে 
এখাদন এদসমেে। এতমেন গ্রািবাসীদের মবতরণ করা 
খাবাদরর উপরই মনভয রশ্ীে মেে। ওই শ্রমিকটি তার 
সফানটি মবমক্র কদর মেদে মকেু সরশ্ন ও একটি মসমেং 
ফযান সকদন, বামক অেয িীর হাদত তুদে সেে ও 
আত্মহতযা কদর (মহন্দু পমত্রকা ১৮ এমপ্রে)। এই িতুৃযর 

েনয মক অকিণযয ও মিেযা আোদসর বুমে সশ্খাদনা 
রাষ্ট্র োেী নে? সকান সদন্দহই সনই সর্ িদনাদরাগীদের 
উদেদশ্য প্রস্তামবত সমুপ্রি সকাদটয র রাে হেত এই 
শ্রমিকটিদক আত্মহতযা করা সেদক মবরত করদত পারত। 
মকন্তু পমরবারগুমের কু্ষধা সেদক রক্ষা করার সিাধান 
সক করদব? এই তীব্র িানমসক উৎপীিদন েেয মরত 

একিাত্র রুটি সোগাদনা 
িানুষটির কো সক বেদব? 
অভুক্ত পমরবারগুমের 
আশ্রেোতা হদে এ সিাদে 
সক োাঁিাদব র্খন 
গুোিগুমেদত খােযশ্সয উপদচ 
পিদে? এর উত্তর সক 
সেদব? এর েবাব সেবার 
োমেে সক সনদব? আিরা 
র্মে এর উত্তদরর োমেে 
না সনই তাহদে অনয 
সকউই এর োমেে 
সনদবনা। IFTU এই এোকার 
DM এর মবরুদদ্ধ সফ েোমর 
িািোর োমব োনাদে ও 
সরকামর খােযশ্সয মবতরদণর 
প্রমতশ্রুমত সদেও কু্ষধাতয 
পমরবারটির কাদে খােযশ্সয 
মবতরণ না করার েনয এই 

DM এর মবরুদদ্ধ কদ ার শ্ামস্তর োমব োনাদে।  

IFTU োমব োনাদে শ্রমিক কদোমনগুমেদত শুকদনা 
সরশ্ন, জ্বাোমন, রান্নার সতে সরবরাহ করদত হদব। 
এই িৃতুযর েনয সরকার শুধু প্রদরাচনা সেেমন বরং 
তারা অপরাধী।  

-অপণিা।  

-প্রদীপ।  

জািীয় েতমর্ট 

ইফটু 
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সুরানি থগ্রপ্তার হওয়া শ্রতমেনদর ওপর থিনে অতভনোগ িুনল ত ে 
গুজরাি সরোর! 

শ্রতমেনদর ভািা ত তিি েরা থহাে, িাাঁনদর সসম্মান  বাাঁচনি থদওয়া 
থহাে! 

শ্রমিকদের প্রমত সরকাদরর চূিান্ত নযক্কারেনক 
িদনাভাদবর ফেশ্রুমতদত সেখা সগে গত ১০ এমপ্রে রাদত 
হাোদর হাোদর পমরর্ােী শ্রমিক সুরাদতর রাস্তাে সনদি 
আসদত বাধয হদেদেন। তাাঁদের োমব মেদো সর্ তাাঁদের প্রাপয 
ভাতা ও তার সদে সম্মানেনকভাদব অন্তত খাবারটুকু 
সেওোর বযবস্থা করা সহাক। তার উত্তদর গুেরাত সরকার 
শ্রমিক ও সরকামর আমধকামরকদের পমরবদতয সিসযা 
সিাধাদনর োমেে তুদে মেে পুমেদশ্র হাদত। এবং ৮০ 
েদনরও সবমশ্ শ্রমিক সগ্রপ্তার হদেন। এই ঘটনা সেদকই 
পমরর্ােী শ্রমিক, র্াাঁদের ঘাদি-রদক্ত গুেরাদতর মশ্দল্প 
অগ্রগমত, তাাঁদের প্রকৃত সিসযার সিাধাদন গুেরাত সরকাদরর 
অক্ষিতা প্রকট হদে ওদ ।  

সকন্দ্রীে সরকাদরর অপমরকমল্পত েকডাউদনর মসদ্ধাদন্ত 
কিযহীন হদে পদিদেন এই শ্রমিদকরা। এাঁদের প্রাপয ভাতা 
প্রোদনর সরকামর সঘাষণা সর্ আসদে একটা ভাাঁওতাই মেদো 
বাস্তদব সসটা ইমতিদধয প্রিামণত। সরকার সুমপ্রি সকাটয দক 
োমনদেদে সর্খাদন শ্রমিদকর েে আশ্রে সপদেমেদেন সসখাদন 
তাাঁদের কত ভাদো সেখভাে হদেদে। বো হদো সর্ এই 
শ্রমিদকর েে সনহাতই সসাশ্যাে মিমডোর খবদর আতমঙ্কত 
হদে বামি সফরার উদেদশ্য পদে সনদিদেন। বাস্তদব সুরাদতর 
শ্রমিদকর েে পদে সনদিদেন ভাতা না সপদে। তাাঁদের 
অমভদর্াগ সর্ তাাঁদের মনদেদের কাদে সকানও সরশ্দনর 
বযবস্থাই না োকাে বাধয হদে তাাঁদের োাঁিাদত হদে খাবাদরর 
সন্ধাদন েীঘয োইদনর সশ্দষ। এই পমরর্ােী শ্রমিদকরা মকন্তু 
কারও েো োমক্ষণযর ওপর মনভয র কদর সপট চাোন না, 
বরং এাঁদের পমরশ্রদিই রােদকাষ ভদর। 

সরকাদরর চূিান্ত অপোেযতাদতই এাঁদের আে এই 
েশ্া। মবেমবেযােে, শ্হর বন্ধ কদর সেওো হদে বদে 
সরকার পিুোদের মনদেদের োেগাে মফমরদে আনার 
বদন্দাবস্ত করদত পাদর, মকন্তু শ্রমিকদের সবোে তার 
িদনাভাব মবিাতৃসুেভ। শ্রমিদকরাও োদনন সর্, তাাঁদের মবষদে 
সরকাদরর মবনু্দিাত্র িাো বযো সনই, তাাঁদের কপাদে ভাতা 
না পাওো, কু্ষধা আর অসম্মানই অদপক্ষা কদর রদেদে। তাই 
তাাঁরা উদেযাগ মনদেন পাদে সহাঁদটই বামি সফরার।  

সকন্দ্রীে সরকার, এই িানুষগুমের োমেে সনওোর 
কো আপনাদেরই। আপনারাই সঘাষণা কদরমেদেন - সর্ সব 

শ্রমিক তাাঁদের কাদের োেগাদতই সেদক র্াদবন তাাঁদের ভাতা, 
খােয, আশ্রদের োমেে সরকাদরর। সুরাদতর এই শ্রমিকদের 
ওপর সেদক সিস্ত িািো তুদে মনদত হদব, এাঁদের িুমক্ত মেদত 
হদব। গুেরাত সরকার র্াদত তাাঁদের প্রাপয ভাতা মেদে সেে 
সসটা মনমিত করদত হদব। শ্রমিদকরা সর্ সর্খাদন আদেন 
সসখাদনই সপ াঁদে মেদত হদব তাাঁদের সরশ্ন। সকানও অস্হােী 
োউমনদত র্মে তাাঁদের োকার বযবস্থা করা হে তাহদে 
সসখাদন সর্ন র্দেষ্ট পমরিাদণ খােযসািগ্রী তাাঁদের হাদত তুদে 
সেওো র্াে। মবনািদূেয সফান করার সুমবধা মেদত হদব র্াদত 
শ্রমিদকরা তাাঁদের বামির সোদকর সদে কো বেদত পাদরন। 
অেবা, র্মে গুেরাত সরকার তাদের সঘামষত প্রমতশ্রুমত 
পােদন অক্ষি হে, সসদক্ষদত্র এই সিস্ত শ্রমিক র্াদত সসম্মাদন 
সুরমক্ষত অবস্থাে বামি মফরদত পাদরন তার বযবস্থা কদর 
মেদত হদব। বো হদে, িানুদষর সুরক্ষার েদনযই এই 
েকডাউন, তাহদে সরকার সকান অমধকার বদে িানুদষরই 
এিন অবিাননা কদর?  

-অপণিা, প্রদীপ  
র্ােীয় েতমর্ট, ইেেু 

আরএসএস-প্রবছর্প্রপ-র র্ঘনয চরান্ত 
বযাোদোদর মতন র্ুবক মনদেদের িুসমেি পমরচে 

মেদে ও মনদেদের কদরানা আক্রান্ত োমব কদর পুমেদশ্র গাদে 
েুতু মেদত মগদে ধরা পদিদে। এই মতনেদনর নাি িদহশ্, 
অমভদষক ও শ্রীমনবাস, সকউই িসুমেি বা সংখযােঘ ু
সম্প্রোদের িানুষ নন। 

মবগত মকেু মেন ধদরই মবদেমপ ও RSS সিেযকরা 
ভুদো খবদরর িাধযদি এটাই প্রিান করার সচষ্টা চাোদে 
সর্ এই ভাইরাসটি ভারদত েমিদেদে শুধু িাত্র তবেীগ 
োিামতদের েনয। নানান পুদরাদনা িুসমেি েিাদেত বা 
মবমভন্ন সেদশ্র েমব মেদে ভারদতর বতয িান েমব বদে প্রচার 
করদে িোরো, তদব সতয ঘটনা তা নে।  

আসদে এই েকডাউদনর ফদে হাোর হাোর 
শ্রমিদকর িৃতুয মনমিত সেদনই পমরকমল্পতভাদব এই 
সাম্প্রোমেক প্রচার চাোদে মবদেমপ, র্াদত রুটি-রুমের ও 
সেদশ্র মবমভন্ন সিসযা সেদক িানুদষর সচাখ ঘুমরদে রাখা 
র্াে। 

আসুন এই সাম্প্রোমেক উস্কামনর ও ভুদো খবদরর 
মবরুদদ্ধ এক হদে রুটি রুমের েনয আওোে তুমে। 
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ESI হাসপািালগুতলনি চূডাি অবযবস্থা ও সম্প্রতি 
 ায়াপ্রলপ্রসস  া হওয়ায় থরাগী মৃিুযর প্রতিবানদ 
শ্রমমন্ত্রী ও স্বাস্থযমন্ত্রীনে IFTU র থডপনুেশ  👇🏽 

-  - -খবরাখবর- -  - 

সব শ্রপ্রমছ র  াছর্র দাবীছে র্টু 
শ্রপ্রম ছদর ধণজা 

কররোনো অতিমোতরর এই কঠিন সমরে ১৫ েিোংে 
কমী তনরে জটু তমলগুতল দেোলোর রোজয সরকোতর তসিোরন্তর 
তবররোতধিো করর, ১০০ েিোংে কমী তনরে কোজ শুরু করোর 
দোতবরি ১৮ এতপ্রল, ২০২০ তমলগুতলর দগরট তবরজতপ ও 
িৃণমূরলর ইউতনেন বোরদ ইফ্টু সহ ২১ টি জটু শ্রতমক 
ইউতনেন দর্ৌর্ভোরব আধঘন্টোর প্রিীতক ধণেোে বরসন। 

েোরীতরক দরূত্ব বজোে দররে, মোস্ক পরর জটু শ্রতমকরো 
পুররো দবিরন সকরলর কোজ, কোজ নো তদরে বতসরে রোেরল 
দসই শ্রতমরকর পুররো দবিরনর দোতব জোনোন।  

হুগতলর চোপদোতনরি ডোলরহৌতস জটু তমল  

 

হুগতলর ভরদ্রেরর দিরলতনপোডোে তভরটোতরেো জটু তমল 

েনরা া সংেনের মন্যই ভারিনে 
১২০০ থোর্ট োোর তমসাইল, েনপিনডা 

থবচনি চনলনে আনমতরো 
কদরানা সংক্রিদণ র্েন হাোর হাোর সোক 

িারা র্াদেন আদিমরকাে, ভোররি, দগোটো তবরে, িেন 
োম্প প্রশ্াসন মবজ্ঞমপ্ত মেদে োনাে, ভারতদক ১৫ সকাটি 
৫০ েক্ষ ডোর (প্রোে ১২০০রকোটি টোকো) মূরলযর হারপুন 
ব্লক টু মিসাইে ও োইট ওদেট টদপযদডা মবমক্র করদত 
চদেদে তারা। সপন্টাগন জোতনরেরছ, মনদের প্রমতরক্ষা 
শ্মক্তশ্ােী করার েনয ভারত সরকার তাদের কাদে ওই 
অিগুমে মকনদত সচদেমেে। 

এর মরধয ট্রোম্প দমোেীদক দফ্োন করর কররোনোর 
ওষুধ তহসোরব বযবহোররর জনয ে’ুসকাটি ৯০ েক্ষ সডাে 
হাইড্রমিদলাদরাকুইন সচদেমেদেন। িেন ভোররি 
হাইড্রমিদলাদরাকুইন রপ্তামনদত মনদষধাজ্ঞা চেমেে। 
রীতিমরিো হুমতকর ঢরে ট্রোম্প সাংবামেকদদর জোনোন 
“ভারত ওষুধ না পা াদে বেো সনওো হদব।” 

ট্রোম্প ভোরি দর্রক ওষুধ দপরে দগরছন। ভোরিও 
তকনরব তমসোইল-টরপেরডো। 
 

 

এ  ঝলছ  
তভন্ রোরজযর শ্রতমকরদর তনজভূরম দফ্রোর বযবস্থো 

কররি অনীহো দর্ দকন্দ্রীে সরকোররর, দসই সরকোরই আবোর 
অতি িৎপরিোে িীর্ে কররি তগরে লকডোউরনর কোররণ 
হতরিোরর আটরক পরো গুজরোটি িীর্ের্োিীরদর তফ্তররে আনোর 
জনয বযবস্থো কররলো ২৮ টি লোক্সোরী বোরসর! প্রর্ম পৃষ্ঠোে র্োন 

 তিিীে পৃষ্ঠোে র্োন 
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এই কদে, এই সময়:  প্রবচাছরর বাণী নীরছব প্রনভৃছে  াাঁছদ 
-েপন রায় 

এদেদশ্ মবচার বযবস্থা সক সাধারণ িানুষ পরি 
ভরসা স্থে মহদসদবই সেখদত অভযস্থ, অন্তত ভারতীে 
গণতদন্ত্রর িাহাত্ময প্রচার করদত মগদে এিনটাই বো হদে 
োদক। গণতদন্ত্রর সর্ কটি উপকরণ রদেদে তার িদধয 
মবচার বযবস্থা সকই সশ্ষ আশ্রে মহদসদব গণয করা হে। 
এদেদশ্ আোেত অবিাননা একটি ভেংকর শ্ব্দ। মবচার 
বযবস্থার মবরুদদ্ধ মকেু বো র্াদব না। বেদেই মনঘযাত 
সেে েমরিানা। তদব মবচার বযবস্থা রাদষ্ট্রর ঊরবে নে। 
এটি রাদষ্ট্ররই অনযতি একটি স্তম্ভ। ভারদতর সংমবধানদক 
এিনভাদব সাোদনা হদেদে, এিনভাদব সংদশ্াধন করা 
হদেদে র্াদত রাদষ্ট্রর অমস্তে কখনই মবপন্ন না হে। তবুও 
সংমবধাদন বাক স্বাধীনতা সহ সবশ্ মকেু সি মেক 
অমধকাদরর ধারা রদেদে সর্গুমেদক হামতোর কদর মবমভন্ন 
রাদেযর মবমভন্ন সকাটয , হাইদকাটয , সুপ্রীি সকাটয  সবশ্ মকেু 
ইমতবাচক রাে মেদেদে। স্মরণ োকদত পাদর সকরদে 
ইতঞ্জমনর্ামরং োত্র রােন হতযা িািোে সকরে সরকারদক 
োেী কদরমেে সকাটয  এবং তার সেদর সকরে সরকাদরর 
পতন ঘদট। এটা গত শ্তাব্দীর আদটর েশ্দকর প্রেি 
মেককার ঘটনা। আরও স্মরণ োকদত পাদর, সাদতর েশ্দক 
তৎকােীন প্রধানিন্ত্রী ইমন্দরা গান্ধীর মনবযাচন সক অনবধ 
বদে রাে মেদেমেে এোহাবাে হাইদকাটয । 

পরবতী কাদে মবমভন্ন িািোদত মবমভন্ন রাদেযর 
হাইদকাটয  বা সুপ্রীি সকাটয  অদনক ইমতবাচক রাে মেদেদে 
র্মেও খুব ভাদো ভাদব সেখদত সগদে সকানও রােই সস 
অদেয সরকাদরর পতদনর কারণ হদে োাঁিাে মন বরং 
অদনক সিদেই সকাটয  রাদষ্ট্রর রক্ষাকবদচর কাে কদরদে। 
সম্ভবত রাষ্ট্রও ইমন্দরা গান্ধীর মনবযাচন সংক্রান্ত িািো 
এবং সকরদের রােন হতযা িািোর রাে সেদক মশ্ক্ষা 
মনদেদে। মবচার বযবস্থার উপর রাদষ্ট্রর মনেন্ত্রণদক আদরা 
সপাক্ত করদত সচদেদে। 

বতয িাদন এই মনেন্ত্রণ সদবযাচ্চ পর্যাদে সপ াঁদেদে। 
এতটাই সর্ সাধারণ গণতন্ত্রমপ্রে িানুষ েন মবচার বযবস্থার 
প্রমত আর সসভাদব আস্থা রাখদত পারদেন না। মবচার 
প্রমক্রোে েীঘযসূিীতা বযেবৃমদ্ধ সাদে সাদে এর উপর রাদষ্ট্রর 
মনেন্ত্রণ তীব্র হদেদে। আরও র্া মচন্তার মবষে তা সহাে 
অদনক গুদো রােই পূবয মনধযামরত বদে িদন হে। আবার 
অদনক রাদের িদধযই মহন্দুদের প্রভাব অস্বীকার করা র্াে 
না। সাম্প্রমতককাদে বাবমর িসমেে িািোর রােটি 
মবস্মেকর। েীঘযকাে ধদর চো এই িািোে আইদনর উপর 
োাঁমিদে নে, মবচারপমতরা মবোদসর উপর োাঁমিদে রাে 
মেদেদেন এটা িদন করার র্দেষ্ট কারণ রদেদে। অদর্াধযার 
ওই মবতমকয ত েমিদত রাি েদন্মমেদেন কট্টর রািভক্ত 

ব্রাহ্মণযবােীদের রু্মক্তহীন এই মবোদসর িানযতা মেদেন 
িাননীে মবচারপমতরা! বাবমর িসমেে ভাোটা সফ েোমর 
অপরাধ বদেও র্ারা ভাোর েনয বা ভাোর িেত সেবার 
েনয প্রতযক্ষ ভাদব োেী সসই আেবামন কেযাণ মসং সহ 
মবদেমপ-আরএসএস-মবে মহন্দু পমরষদের সনতাদের মবরুদদ্ধ 
সকানও বযবস্থা সনবার কো বেদো না তৎকােীন প্রধান 
মবচারপমতর সনতৃদে গঠিত সুপ্রীি সকাদটয র মবচারক িন্ডেী। 
এর আদগ কাশ্মীদর ৩৭০ ধারা বামতদের মবষেটিও সুপ্রীি 
সকাদটয  ঝুদে রদেদে, একই অবস্থা এনআরমস সংক্রান্ত 
মবষেটিদতও। এখাদনও সকাটয  িািোর মবষেগুমে এিনমকেু 
গুরুেপূণয নয এই অেহুাদত শুনামন বন্ধ কদর সরদখদে। 
অেচ মবষেগুমে িানুদষর সি মেক অমধকার সম্পমকয ত। 

আদরা আদে। এর আদগ আমেবাসী বনবাসীদের 
কাে সেদক েেদের অমধকার সকদি সনে সুপ্রীি সকাটয । 
সম্প্রমত শ্াহবাদগর প্রমতবাদের উপর সগামে িারার হুকুি 
োমর কদর সকন্দ্রীে িন্ত্রী অনুরাগ  াকুর। সাম্প্রোমেক 
উদত্তেনা েিাে সোট বি মবদেমপ সনতারা। মেমল্ল 
হাইদকাদটয র মবচারপমত িুরমেধর অমবেদে মেমল্ল পুমেশ্ 
সক এদের মবরুদদ্ধ এফ আই আর করার মনদেযশ্ সেন। 
এফ আই আর হে মন বরং ঐ রাে োদনর পদর পদরই 
অস্বাভামবক দ্রুততার সাদে ঐ মবচারপমতদক পািাব 
হাইদকানটয  বেমে কদর সেওো হে। অনুরাগরা বহাে 
তমবেদত রদেদে। আর এমেদক রাদষ্ট্রর িনগিা ভীিা 
সকাদরগাাঁও িািোে ভারভারা রাও, সসািা সসনদের িতই 
বমন্দ করা সহাে মবমশ্ষ্ট িানবামধকার কিী আনন্দ 
সতেতুদে ও সগ তি নওেখাদক। সনার্াা়ি চিসমক সহ 
মবদের বহু বুমদ্ধেীবী এবং িানবামধকার কিী এর মবরুদদ্ধ 
সসাচ্চার। মকন্তু এদেদশ্র মবচার বযবস্থা সতেতুদেদের বক্তবয 
সক গুরুেই মেে না। এদের সগ্রফতার োতীে েজ্জা! 

সুপ্রীি সকাদটয র অবসরপ্রাপ্ত প্রধান মবচারপমত রিন 
গনগ অবসদরর পদর পদরই রাষ্ট্রপমত কতৃক রােযসভার 
সেসয মহদসদব িদনানীত হন। এটি বাবমর িসমেে িািোর 
রাদের পুরষ্কার বদে অদনদক িদন কদরন। রিন গনগ এর 
শ্পদের মেন রােয সভাদত মবদরাধীরা একদর্াদগ সশ্ি সশ্ি 
বমন সতাদেন এবং ওোকআউট কদরন র্া ভারতীে 
সংসদের ইমতহাদস সবনমের। 

এদেদশ্ এখন মবচাদরর বাণী সমতযই নীরদব মনভৃদত 
কাাঁদে!!  

প্রর্ম পৃষ্ঠোে র্োন 

 তিিীে পৃষ্ঠোে র্োন 
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“আমাছদর বাবা-মার কচাছখর প্রদছ  ো াছল শুধু র্ন্ত্রণাই কদখছে পাই” 
-আনদ কেলেুছের কমছয়ছদর কখালা প্রচঠি 

১৬ মোচে , ২০২০, সূপ্রীম দকোরটে র তবরচোরপতি অরুণ 
তমশ্র এবং মুরকে কুমোর রতসকভোই েোহর দবঞ্চ, নোগতরক 
অতধকোর রষো কমী দগৌিম নওলোেো এবং দলেক আনন্দ 
দিলিুরের আগোম জোতমরনর আরবদন েোতরজ করর তদরেরছ। 
পুরণ পুতলে ২০১৮ সোরলর জোনুেোতররি ভীমো-রকোররগোাঁও এর 
তহংসোত্মক ঘটনোে মোওবোদী দর্োগসিূ র্োকোর অতভরর্োরগ 
নওলোেো আর দিলিুরের তবরুরি UAPA দি মোমলো দোরের 
করর। সুপ্রীম দকোটে  নওলোেো আর দিলিুরেরক ৬ এতপ্রল 
সোররন্ডোর করোর তনরদেে দদে।  

১৬ মোচে  সুপ্রীম দকোরটে  আগোমী করেক বছররর জনয 
আমোরদর বোবোর ভোগয তনধেোতরি হল। রোষ্ট্র িোাঁরক ৬ এতপ্রল 
কোরোরুি করোর জনয অরপষো কররছ- এটি এমনই একটি 
তবষে, র্োর সম্পরকে  দকোনতদন দকোরনো কর্ো বলরি হরব বো 
তলেরি হরব বরল আমরো কেনই ভোতবতন। 

রোে দঘোষণোর পর দর্রকই মরন হরে, জীবন দর্ন 
র্মরক দগরছ; র্তদও প্রতিটো তদনই শুভোলুধযোেীরদর অজস্র 
দফ্োন আসরছ, অরনরকই দদেো কররি আসরছন, সহোনুভূতি ও 
সহমতমেিো জোনোরেন। তবতনদ্র রোতি র্োপন এেন দদনতন্দন 
তবষে। র্তদও আমোরদর পতরবোর প্রোণপণ দচষ্টো কররছ 
তবষেটির সরে মোতনরে তনরি, একটো হিোেো, অতস্থরিো আর 
অসহোেিো দচরপ বসরছ আমোরদর উপর। একজন তনরপরোধ 
মোনুষরক দগ্রফ্িোর করো ঠিক এভোরবই প্রভোব দফ্রল িোাঁর 
পতরবোর পতরজরনর উপর। 

তবষেটির সূচনো ২০১৮-র আগরস্টর একটি দপ্রস 
কনফ্োররন্স তদরে। একটি বোনোরনো তচঠি, র্োরি দলেো দ’ুটি 
েব্দ- “কমররড আনন্দ”- আর তকে ু নো- এইটুকু িুে 
প্রমোরণর তভতিরি বোবোর উপর এই দগ্রফ্িোতর পররোেোনো 
ঝুলরছ। পুররো ঘটনো প্রবোরহর তদরক তফ্রর িোকোরল দ’ুটি প্রশ্নই 
শুধু উরঠ আরস- প্রর্মি, কীভোরব আমোরদর বোবো ঘটনোর 
জনয সম্পূণেভোরব দোেী হরে দগরলন? শুধুমোি অপর একজরনর 
কোছ দর্রক পোওেো একটি তচঠিরি উতল্লতেি “আনন্দ” 
নোমটুকুর তভতিরি? শুধুমোি অপর একজরনর প্রর্ম নোরমর 
সরে িোর নোরমর সোর্ুজয আরছ বরলই “আনন্দ” আমোরদর 
বোবো আনন্দ দিলিুরে? তিিীেি, দর্টি আমোরদর হিোে 
করররছ িো হল UAPA-র প্ররেোগ। দকন একজন তনরপরোধ 
মোনুষ কোরোরুি হরবন জোতমরনর দকোরনো সুরর্োগ ছোডোই- 
র্োর তবরুরি দকোরনো সঠিক ির্যপ্রমোণই দনই? তবচোর 
চলোকোলীন আমোরদর বোবো এবং অপর অতভর্ুরক্তর সমস্ত 
সোংতবধোতনক অতধকোর এবং নোগতরক স্বোধীনিো রোষ্ট্র দকরড 
তনল- দর্ তবচোরর তনধেোতরি হরব আরদৌ িোরো অপরোধ 
করররছন তকনো! 

দসই ২০১৮-র আগস্ট দর্রক, র্েন দর্রক এই কঠিন 
পরীষো শুরু হরর্রছ, আইন দমরন চলো নোগতরক তহসোরব 
আমরো েোন্তপূণেভোরবই আমোরদর অনুপতস্থতিরিও বোতড িল্লোতে 

কররি তদরেতছ, আমোরদর বোবোরক দবুোর দবে করেক ঘন্টো 
ধরর দজরো করো হরেরছ এবং তিতনও িদন্তকোরীরদর কোরছ 
িোাঁর তবরুরি আনীি অতভরর্োরগর তবপরষ র্রর্ষ্ট প্রমোণ দোতেল 
করররছন। িবুও আমরো রোরষ্ট্রর দরোধ প্রিযষ করতছ, আর 
দসোেযোল তমতডেোে বহু মোনুরষর আমোরদর বোবো এবং অনয 
অতভর্ুক্তরক অকর্য অপমোন করর করো দপোরস্টর কর্ো নোই 
বো বললোম- এাঁরদর অরনরকই হেরিো র্োাঁরদর িোরো অপমোন 
কররছন িোাঁরদর কোজ সম্পরকে  তকছুই জোরনন নো।  

আমোরদর বোবো-মোর দচোরের তদরক িোকোরল শুধ ু
র্েণো দদেরি পোই। দজুরনই িোাঁরো পাঁেষতি ঊবে মোনষু। 
বোবোসোরহব ডুঃ তব আর আরেদকর আমোর মোরের প্রতপিোমহ। 
আমোর বোবো একজন অিযন্ত পতরশ্রমী মোনুষ, তর্তন প্রচুর 
পতরশ্রম করররছন একজন সফ্ল ছোি, স্কলোর এবং করপেররট 
দহভীওরেট হরে ওঠোর জনয। তিতন তনপীতডি মোনুরষর স্বোরর্ে 
দলেোতলতের কোজ দবরছ তনরেতছরলন, কোরণ তিতন সতিযই 
তবেোস কররিন, এইভোরব তিতন তনরজর দদরের মোনুরষর স্বোর্ে 
রষোরর্ে তকছু কররি পোররবন। তিতন দর্ অজস্র বই তলরেরছন 
এবং প্রকোে করররছন, দগোটো তবে দসগুতলর প্রেংসো করররছ- 
এই ঘটনো তক িোরই পুরস্কোর? দসগুতল তক রোরষ্ট্রর অস্বতস্তর 
কোরণ হরে উঠতছল?  

সোম্প্রতিককোরল দকোতভড-১৯  অতিমোতর তবেজরুড 
লষ লষ মোনুরষর জীবমরক িছনছ করর তদরে। আমোরদর 
কোরছ এর অর্ে হল এই- দগ্রফ্িোররর আরগ দর্ অে কটি 
মূলযবোন তদন আমরো আমোরদর পতরবোররর সরে কোটোরি 
পোরিোম, দর্ সমেটোরি আমোরদর বোবো-মোরের আমোরদর 
সবরর্রক দবতে দরকোর তছল, দস সমে আমরো ভোররি দর্রিই 
পোরতছ নো। আমোরদর জীবরনর সংকটমে মুহূিে গুতলরি আমরো 
বোবোরক সবসমে দপরেতছ, তকন্তু আজ আমরো িোাঁরক জতডরে 
ধররি পোরতছ নো- এ বড র্েণোর। আমরো বঝুরি পোরতছ 
নো কী অপরোধ তিতন কররলন, র্োর জনয এ র্েণো িোাঁরক 
সইতি হরে। িরব র্িই আমরো এই দকস তনরে এতগরেতছ, 
আসন্ন তনতিি র্ুরির জনয তনরজরদর প্রস্তুি কররতছ- 
আমোরদর পতরবোর, বনু্ধ, বোবোর কোরজর সমর্েক- সকরলই 
এই অতনতিি সমরে আমোরদর েক্ত র্োকরি সোহোর্য করররছন। 
এই র্েণোমে র্োিোপরর্ সবোর জনয আমোরদর একটি বক্তবয- 
মরন করুন আপনোর দকোরনো তপ্রেজন উপর্ুক্ত প্রমোণ ছোডোই 
দগ্রফ্িোর হরেরছন। উপর্ুক্ত েোদয, বস্ত্র, দেৌচোলে বযবস্থো, 
পতরেন্নিো, সোেন্দয- র্ো একজন মোনুরষর জীবরন অবেয 
প্ররেোজনীে, দসই সবতকছু বযতিরররক তিতন দজরল র্োকরি 
বোধয হরেন। এই অবস্থোটোই তক একজন মোনুরষর অতধকোর 
হরণ ও সম্মোন ষুণ্ণ করোর জনয র্রর্ষ্ট নে, র্োর জনয দস 
সরব হরব?  

(caravanmagazine ই-পতিকো দর্রক সংগহৃীি)  
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মহামাতর আনরে পতৃিবীর প্রনবশদ্বার 

।।অরুন্ধিী রায়।। 

অ ুবাদ: বীতি সপ্ততেি 

একটুও না সকাঁ দপ “ভাইরাে হদে সগদে” কোটি 
এখন সক বযবহার করদত পাদর? সক আর পাদর অেশৃ্য, 
উন্মুখ, মনষ্প্রাণ তন্তুগুমে সশ্াষক পযাদডর সাহাদর্য 
আিাদের ফুসফুদস আক্রিণ করার অদপক্ষাে রদেদে না 
সভদব েরোর হাতে, কাডয দবাদডয র কাটয ন, শ্াকসমির 
বযাগগুদোর মেদক স্বাভামবকভাদব তাকাদত? 

এদকবাদরই ভে না সপদে আগন্তুকদক চুি ু
খাওো, োফ মেদে বাদস ও া বা সন্তানদক সু্কদে 
পা াদনার কো সক ভাবদত পাদর? ঝুাঁ মকর পমরিান না 
সভদব সক পাদর মনতয আনদন্দর কো ভাবদত? আিাদের 
িদধয সক হাতুদি িহািামর 
মবদশ্ষজ্ঞ,  ভাইরাসমবে,  পমরসংখযানমবে বা 
ভমবষযতবক্তাে পমরণত হনমন?  সকান মবজ্ঞানী বা 
ডাক্তার সগাপদন সকানও অদে মকক ঘটনার েনয প্রােযনা 
কদরমন?  সকান পুদরামহত, অন্তত সগাপদন, মবজ্ঞাদনর 
িুখ সচদে বদস সনই?  

এিনমক র্খন এই ভাইরাসটি েমিদে 
পিে, শ্হরগুদোদত ঝাাঁক-বাাঁধা পামখর গান, োমফক 
ক্রমসংদে সনদচ সবিাদনা িেূর বা সুনসান আকাশ্ সেদখ 
সক সরািামঞ্চত হেমন?  

এই সপ্তাদহ মবেবযাপী কদরানাে আক্রাদন্তর সংখযা 
১০ োখ োমিদেদে। ইদতািদধয িারা সগদে 
৫০,০০০ এরও সবমশ্ সোক। বাস্তবতার মনমরদখ 
অনুিান করা র্াে এই সংখযা োখ োদখ পমরণত হদব। 
সক োদন হেদতা আরও সবমশ্! বামণেয ও আন্তেয ামতক 
পুাঁমেবাোদর অবাদধ মবচরদণর পে ধদর ভাইরাসটি সর্ 
ভোবহ অসুস্থতা এদনদে তা িানুষদক তাদের সেশ্, শ্হর 
ও ঘদর বমন্দ কদর সফদেদে।  

মকন্তু পুাঁমের প্রবাদহর বযমতক্রি,  এই ভাইরাস 
িুনাফা নে বরং মবসৃ্তমত োদভর সচষ্টা  কদর সগদে। 
ফদে মকেুটা সবদখোদে হদেও পুাঁমে প্রবাদহর গমতিখু 
উদে মেদেদে। এটি ইমিদগ্রশ্ন 
মনেন্ত্রণ, বাদোদিমেি, মডমেটাে নেরোমর এবং 
অনযানয সিস্ত ধরদণর তেয মবদেষণ প্রমক্রোর মবরাট 
রাষ্ট্রর্জ্ঞদক সচাদখর পেদক তুমি সিদর উমিদে 
মেদেদে।  মনষু্ঠর চদপটাঘাত কদরদে । এ সর্ন এক 
মনিযি মবদ্রুপ! সম্পদের পাহাি গদি সতাো 

িহাপরাক্রিশ্ােী সেশ্গুদোর  পুাঁমের ইমিন সশ্দব্দ 
েিদক সগদে। সম্ভবত ক্ষমণদকর েনয মকন্তু এই ইমিদনর 
কেকিাগুদোদক পরখ কদর সেখার েনয তা র্দেষ্ট 
সিে। এরপর আিাদের মসদ্ধান্ত মনদত হদব আিরা মক 
ধুাঁকদত োকা এই ইমিন সিরািত করব নামক নতুন 
ইমিদনর সখাাঁে করব। 

এই িহািামরটি সিাকামবোরত িযান্ডামরনরা 
(চীদনর উত্তর ও েমক্ষণ-পমিিাংদশ্র ভামষক েনদগাষ্ঠী, 
সাধারণত দচমনক োমত সবাঝাদনার েনয বযবহার করা 
হে- অনুবােক) র্ুদ্ধমপ্রে। ‘র্ুদ্ধ’ তাদের কাদে সকান 
রূপক নে, তারা আক্ষমরক অদেযই র্ুদ্ধ বুমঝদে 
োদক। মকন্তু এটা র্মে সমতযই ‘র্ুদ্ধ’ হত, তাহদে এই 
িুহুদতয  র্ুক্তরাদষ্ট্রর সচদে আর সক মনমিদ্র প্রস্তুত 
োকত?  িাস্ক-গ্লাভস না; অগ্রভাদগর দসমনকদের র্মে 
বন্দুক,  অতযাধমুনক সবািা,  বাঙ্কার 
বুস্টারস,  সাবদিমরন,  ফাইটার সেটস এবং 
পারিাণমবক সবািার প্রদোেন হত, তদব সসগুদোর 
সকান অভাব মক পিত?   

রাদতর পর রাত, মবদের এক প্রান্ত সেদক 
আদরক প্রাদন্ত,  আিরা অদনদকই মনউ ইেদকয র গভনযদরর 
সপ্রস মব্রমফং সর্ রুদ্ধোদস সেদখমে, তা বযাখযা করা 
কঠিন। আিরা পমরসংখযাদন নের সরদখমে। আক্রান্তদের 
সামরদে তুেদত িামকয ন র্ুক্তরাদষ্ট্র আবেয না মবন োইনার 
সেদক িাস্ক ও েীণয সরইনদকাট মেদে মপমপই বানাদনা 
অমকমঞ্চৎকর িেমুরর মবমনিদে  অিানুমষক খাটাখাটমন 
করা নাসযদের িমরো সচষ্টার গল্প শুদনমে। সভমন্টদেটদরর 
েনয এক রাদেযর সাদে আদরক রাদেযর প্রমতদর্ামগতা 
এবং সরাগীদের িদধয কাা্দের বাাঁচাদনা েরকার আর 
কাদের িৃতুযর হাদত সেদি সেো উমচত সম্পমকয ত মবহ্বে 
ডাক্তারদের খবরগুদো পদিমে। আর স্বদগামক্ত কদরমে, 
“হাে সখাো, এই তাহদে অযাদিমরকা!’’  

তাৎক্ষমণক,  বাস্তব ও িহাকাদবযর িদতা 
প্রেমেত এই েযাদেমড আিাদের সচাখ খদুে 
মেদেদে। মকন্তু এিন ঘটনা নতুন নে। এটি একটি 
সেদনর বংসস্তুপ র্া বেদরর পর বের ধদর সরেোইদনর 
ওপর কাত হদে পদি আদে। “সরাগী খাোস” এর 
সসই   মভমডওগুমে কার িদন সনই? হাসপাতাে-গাউন 
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গতদর চাপাদনা, পাো উোি, অসুস্থ িানুষগুদোদক 
রাস্তার সকাদণ সগাপদন সফদে রাখার সসই েশৃ্য! িামকয ন 
র্ুক্তরাদষ্ট্রর হতভাগয নাগমরকদের েনয হাসপাতাদের 
েরো প্রােশ্ই বন্ধ হদে র্াদে। তারা কতটা অসসু্থ বা 
কতটা সভাগামন্ত সপাহাদে তা মবদবচনা করা হদে না।  

অন্তত এখন পর্যন্ত না– কারণ এখন ভাইরাদসর 
র্ুদগ একেন গরীব িানুদষর অসুস্থতা সিাদের ধনী 
অংদশ্র স্বাদস্থযর উপর প্রভাব সফেদত পাদর। এত মকেুর 
পদরও, এিনমক এখদনা পর্যন্ত সবযেনীন স্বাস্থযদসবার েনয 
তারস্বদর সচাঁচাদত োকা মসদনটর বামনয সযান্ডাসয সহাোইট 
হাউদস সঢাকার টিমকট পাওোর সক্ষদত্র ব্রাতযই সেদক 
র্াদেন। এিনমক মনদের েদের কাদেও।  

তাহদে এবার সািন্ততন্ত্র ও ধিীে সি েবাে, 
োতপাত ও পুাঁমেবাদের র্াাঁতাকদে মপষ্ট; ডানপন্থী মহন্দ ু
োতীেতাবােীদের দ্বারা শ্ামসত, আিার সিৃদ্ধ অেচ 
েমরদ্র সেশ্ ইমন্ডোর খবর কী? 

মডদসেদর, উহাদন ভাইরাদসর প্রােভুয াদবর মবরুদদ্ধ 
চীন র্খন েিাই করমেে,  ভারত সরকার তখন 
সদবিাত্র সংসদে পাস হওো িুসমেি মবদরাধী ও 
দবষিযিূেক নাগমরকে আইদনর প্রমতবাদে হাোর হাোর 
নাগমরদকর গণ-আদন্দােনদক মনেযজ্জভাদব েিন 
করমেে।  

আিাদের প্রোতন্ত্র মেবস পযাদরদডর ‘সম্মামনত’ 
প্রধান অমতমে,  অযািােনদখদকা এবং সকামভড 
অস্বীকারকারী সেইর বেদসানাদরা মেমল্ল তযাগ করার 
ঠিক কদেকমেন পদরই ৩০ সশ্ োনেুামর ভারদত 
সকামভড -১৯ এর প্রেি আক্রাদন্তর খবর প্রকামশ্ত 
হে। মকন্তু সফব্রুোমরদত ভাইরাসদক আিদে সনোর 
সচদেও ‘অমধক গুরুেপূণয অগ্রামধকার’ ক্ষিতাসীন েদের 
কিযপমরকল্পনাে মেে। সসই িাদসর সশ্ষ সপ্তাদহ 
র্ুক্তরাদষ্ট্রর রাষ্ট্রপমত সডানাল্ড োদম্পর আনুষ্ঠামনক সফর 
মেে। গুেরাদটর একটি সস্টমডোদি ১০ োখ িানুষ 
েিাদেদতর িেূা ঝুমেদে তাদক প্রেুব্ধ করা 
হদেমেে। এসব আদোেন করদত প্রচুর টাকা ঢােদত 
হদেদে এবং সিে নষ্ট করদত হদেদে।   

তারপর মেমল্লর মবধানসভা মনবযাচদন মবদেমপ 
প্রতযামশ্ত হার আাঁচ করদত সপদর  তাদের 
মচরাচমরত ঘৃণয সখোে সিদত উ ে  এবং চরি 
সবপদরাো মহন্দু োতীেতাবােী প্রচারণাে 
‘মবোসঘাতক’সের প্রকাদশ্য গুমে কদর সিদর সফোর 
হুিমক মেদত োকে। 

র্াইদহাক, সশ্ষদিশ্ তারা হারেই। সুতরাং 
পরােদের ‘কেঙ্ক’ ঢাকদত িুসেিানদের বমের পাাঁ া 
সাবযস্ত করা হে। পুমেদশ্র প্রেন্ন ও প্রকাশ্য সিেযদন 
মহন্দুেবােী সশ্ি সন্ত্রাসীরা  উত্তর-পূবয মেমল্লর শ্রমিক 
অধুযমষত এোকাগুদোর িুসেিানদের উপর আক্রিণ 
করে। ঘরবামি, সোকানপাট, িসমেে ও সু্কে সস্রফ 
পুদি োই কদর সেো হদেমেে। আক্রিদণর েক্ষয 
িুসেিানরা সকান সকান সক্ষদত্র প্রমতদরাদধর সচষ্টা 
কদরমেে। িূেত িুসেিান এবং মকেু মহন্দু মিমেদে ৫০ 
েদনরও সবমশ্ িানুষ  মনহত হদেমেে।  

হাোর হাোর মনরুপাে িানুষ স্থানীে 
কবরস্থানদকই ‘শ্রণােী মশ্মবর’ বানাদত বাধয 
হদেমেে। মেন্নমবমেন্ন িৃতদেহগুদো সনাংরা পুাঁমতগন্ধিে 
সড্রন সেদক র্খন সবর করা হমেে, তখন সরকারী 
কিযকতয ারা সকামভড -১৯ মবষেক প্রেি সভা করমেদেন 
এবং সবমশ্রভাগ ভারতীে সসই প্রেি শুনদত সপে ‘হযান্ড 
সযামনটাইোর’ বেদত সকান বস্তুর অমস্তে আদে! 

সরকাদরর তরদফ িাচয ও র্দেষ্ট ‘বযস্ততা’র িাস 
মেে। প্রেি েইু সপ্তাহ  ভারদতর সকন্দ্রীে রােয িধয 
প্রদেদশ্ কংদগ্রস সরকাদরর পতন ঘটিদে সসখাদন 
মবদেমপর সরকার প্রমতষ্ঠা করার সপেদন বযে করা 
হদেমেে। ১১ িাচয  মবে স্বাস্থয সংস্থা সকামভড-১৯ 
সক  ‘দবমেক িহািামর’ মহদশ্দব সঘাষণা করে। এর 
ে‘ুমেন পদর, ১৩ িাচয , স্বাস্থয িন্ত্রণােে বদে বসে সর্ 
কদরানা “সকানও সহেে ইিাদেয মি নে”।অবদশ্দষ ১৯ 
সশ্ িাচয , ভারদতর প্রধানিন্ত্রী  োমতর উদেদশ্য ভাষণ 
মেদেন। এর েনয মতমন খবু সবমশ্ সহািওোকয ও কদরন 
মন। মতমন িাি এবং ইতামে সেদক ধার করা ভাো 
সরকডয টাই বাোদেন। মতমন আিাদের “সািামেক েরূে” 
ধারণাটি (োতপাদত মবভক্ত একটা সিাদের েনয সবশ্ 
তাৎপর্যপূণযই বদট!) সবাঝাদত সবশ্ কসরত করদেন 
এবং ২২  িাচয  একমেদনর েনয “েনতার কারমফউ” 
ডাকদেন। তাাঁর সরকার এই সংকট সিাকামবোে কী 
কী করদত র্াদে সস সম্পদকয  মতমন মকেুই বদেদেন না। 
মকন্তু স্বাস্থযকিীদের সযােটু োনাদত মতমন সবাইদক র্ার 
র্ার বারান্দা সেদক ঘন্টাবমন ও ঘটি-পামতে বাোদত 
বেদেন। 

সসই িুহুতয  পর্যন্ত মতমন ভারতবাসীদক ঘুণযাক্ষদরও 
োনদত সেনমন সর্,  স্বাস্থযকিী এবং হাসপাতােগুদোর 
েনয সুরক্ষা সরিািামে এবং োসপ্রোদসর র্ন্ত্রপামত 
মনমিত করার পমরবদতয সসগুদো রফতামন করা 
হদে।   
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অবাক হবার মকেু সনই সর্, নদরন্দ্র সিােীর 
সোটা-ঘমি বাোদনার অনদুরাধ মবপেু উেীপনাে রক্ষা 
করা হদেমেে। োো-বাটি বামেদে িাচয ,  কমিউমনটি 
ডাি এবং মিমেে অনুমষ্ঠত হদেমেে। সসক্ষদত্র ‘সািামেক 
েরূে’র সকান বাোই মেে না । পদরর 
মেনগুদোদত, ‘পমবত্র’ গরুর সগাবদরর মপপাে ঝাাঁপাঝাাঁমপ 
সেদক শুরু কদর,  মবদেমপ সিেযকদের সগা-িূত্র পাদনর 
পাটিয  সবই হদো। এখাদনই সশ্ষ নে! িসুমেি 
সংগ নগুদো সেদক ফদতাো োমর হদো সর্ একিাত্র 
সবযশ্মক্তিান সখাোই ভাইরাদসর চূিান্ত োওোই এবং 
িুমিনদের েদে েদে িসমেদে েদিা হওোর আহ্বান 
োনাদনা হে।  

২৪ িাচয , রাত ৮ টাে সিােী আবার টিমভর 
পেয াে হামের হদেন এবং সঘাষণা করদেন সর্, িধযরাত 
সেদক সগাটা ভারত েকডাউদন চদে র্াদব। বাোর বন্ধ 
োকদব। সিস্ত সরকারী-সবসরকারী পমরবহন চোচে 
বন্ধ োকদব।  

মতমন বদেমেদেন সর্ এই মসদ্ধান্তটি মতমন সকবে 
প্রধানিন্ত্রী মহসাদব নে, আিাদের পমরবাদরর ‘িুরুব্বী’ 
মহদশ্দব  মনদেন। নযূনতি প্রস্তুমত োিা ৪ ঘিার 
সনাটিদশ্ ১.৩৮ মবমেেন িানুষদক ‘েকডাউন’ করার 
এই মসন্ধাদন্তর ফদে সৃষ্ট মবপর্যে সিাকামবো করদত হদব 
র্াদের , সসই রােয সরকারগুদোর সাদে শ্োপরািশ্য 
োিাই এিন মসদ্ধান্ত ‘িুরুব্বী’ োিা আর সক-ই বা 
মনদত পাদর?  তার মসদ্ধান্ত সনোর পদ্ধমতগুদো 
সেদক  স্পষ্টতই প্রতীেিান হে সর্, ভারদতর প্রধানিন্ত্রী 
নাগমরকদের ‘শ্ত্রু’ জ্ঞান কদরন, র্াদের অতমকয দত 
অযািবুশ্ করা েরকার এবং কখদনাই মবোস করা উমচত 
নে।  

আিরা অবরুদ্ধ হোি। অদনক স্বাস্থযেীবী ও 
িহািামর মবদশ্ষজ্ঞরা এই পেদক্ষদপর প্রশ্ংসা করদেন। 
তামিকভাদব তারা হেদতা ঠিকই আদেন। মকন্তু 
মনমিতভাদবই তাদের সকউই মবদের সবদচদে মনিযি 
শ্ামস্তিূেক েকডাউদনর (আসে অদেযর ঠিক মবপরীত) 
মবপজ্জনক পমরকল্পনাহীনতা ও প্রস্তুমতহীনতা সকানভাদবই 
সিেযন করদত পারদবন না। 

মর্মন ‘তািাশ্া’ সেখদত পেন্দ কদরন , সসই 
মতমনই মনষু্ঠরতি ‘তািাশ্া’র েন্ম মেদেন।  

হতবাক মবে েজ্জা শ্রদির িাো খাওো 
ভারদতর মনদেদক উোি কদর সেো প্রতযক্ষ করে; 
পাশ্মবক,  কা াদিাগত, সািামেক এবং অেযননমতক 
দবষিয, েিুঃখ-েেুযশ্ার প্রমত তার মনিযি উোসীনতা। 

েকডাউনটি রাসােমনক পরীক্ষার িদতা কাে 
কদরমেে সর্টা এতমেনকার অন্ধকার সগাপন 
মেমনসগুমেদক আচিকাই উদন্মাচন কদর 
মেদেমেে। সোকান,  সরদস্তাাঁরা,  কারখানা এবং মনিযাণ 
মশ্ল্প বন্ধ হদে র্াওোর সাদে সাদে ধনী ও িধযমবত্ত 
সশ্রণী মনদেদেরদক কদোমনর সখাাঁোদি আবদ্ধ কদর 
সফেে, এতমেন আিাদের শ্হর ও সিগামসটিগুদোদক 
বাাঁমচদে রাখা সিহনমত িানুষ ও অমভবাসী শ্রমিকরা – 
িুহুদতয ই অর্ামচত ‘উপদ্রব’ আর ‘অপাংদক্তে’ বস্তুদত 
পমরণত হদে সগে। 

বহু সোক তাদের িামেক এবং ভূস্বািীদের 
তামিদে সেোর মশ্কার হদো। োখ 
োখ হতেমরদ্র,  কু্ষধাতয ,  তৃষ্ণাতয  
িানুষ,  আবােবৃদ্ধবমনতা,  অসুস্থ,  অন্ধ, প্রমতবন্ধী 
িানুষ সকান আশ্রে না সপদে,  সকান পাবমেক 
োিদপাটয  না োকাে গ্রাি অমভিুদখ েংিাচয  শুরু কদর 
মেদেতছল মেদনর পর তদন িোরো বোদোউন, আগ্রো, 
আজমগড, আেীগি, েখদন ,  সগারক্ষপুদরর মেদক- 
শ্ত শ্ত মকদোমিটার সহাঁদট সগদে। সকউ সকউ পদেই 
সেহতযাগ কদরদে। 

তারা োনদতন সর্ বামিদত র্াদেন কি সিে 
অনাহাদর োকার েনয। এিনমক সম্ভবত  এও 
োনদতন সর্ তারা সাদে কদর ভাইরাস বহন কদর 
োকদত পাদরন এবং গ্রাদি মফদর তাদের 
পমরবার,  বাবা-িা এবং োো-োমেদের  সংক্রমিত 
করদত পাদরন; মকন্তু ভাদোবাসা সতা বদটই,  এিনমক 
পমরবার-পমরেদনর সামন্নধয, ভরসা, ির্যাো এবং 
খাবাদরর েনয তারা উন্মখু মেদেন। 

র্ারা সক্রাদশ্র পর সক্রাশ্ হাাঁটমেদেন তাদের অদনকদকই, 
কারমফউ বেবৎ করার কিা মনদেযশ্প্রাপ্ত 
পুমেশ্ কতৃয ক মনর্যাতন ও োঞ্ছনার মশ্কার হদত 
হদেমেে। তরুণদের িহাসিদক হািাগুমি, বযাদের োফ 
মেদত হদেদে। সবমরমে শ্হদরর বাইদর,  একেে িানুষদক 
একসাদে েদিা কদর রাসােমনক সে িারা হদেমেে। 

মকেু মেন পদর, েমিদে পিা েনদগাষ্ঠী গ্রাদি 
ভাইরাস েিাদব এই শ্ঙ্কাে, সরকার এিনমক 
পেচারীদের েনযও রােয সীিানা বন্ধ কদর মেদেমেে। 
কদেকমেন ধদর হাাঁটা িানষুদের আবার োমিদে সেদি 
আসদত বাধয হওো শ্হদরর কযাদম্পই মফদর সর্দত বাধয 
করা হদেমেে। 

এই ঘটনা বদোবৃদ্ধদের িদধয ’৪৭ এর 
সেশ্ান্তদরর স্মৃমত উদস্ক মেদেদে, র্খন ভারত মবভক্ত 
হদে পামকস্তাদনর েন্ম হদেমেে। ’৪৭ এ সর্টা হদেমেে 
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ধদিযর মভমত্তদত, এবার সসটা হদো সশ্রণীর মভমত্তদত। 
এিনমক এরপদরও,  এই িানুদষরা ভারদতর েমরদ্রতি 
িানুষ নে। এদের অন্তত (এখন পর্যন্ত) শ্হদর কাে 
আদে এবং সফরার েনয ঘর আদে। সবকার,  বাস্তুহারা 
ও মেন্নিেূ িানুদষরা সর্খাদন মেদেন সসখাদনই রদে 
সগদেন; মক শ্হদর আর মক গ্রাদি , সর্খাদন এই 
েযাদেমডর বহু আদগই সঙ্কট ঘনীভূত হমেে। এইসব 
ভোে মেদনও স্বরাষ্ট্রিন্ত্রী অমিত শ্াহ সোকচকু্ষর 
অন্তরাদে সেদক সগদেন।  

মেমল্লদত র্খন িানুষ পেব্রদে শ্হর 
োিমেদেন,  তখন আমি প্রােই মেমখ এিন একটি 
িযাগামেদনর সপ্রস পাস বযবহার কদর গামি চামেদে মেমল্ল 
ও উত্তর প্রদেদশ্র সীিাদন্ত গােীপুর মগদেমেোি।  

সস এক িহা বাইদবমেক েশৃ্য! মকংবা সক োদন 
হেদতা তাও নে। এত মবপুে আকার বাইদবদের পদক্ষ 
কল্পনা করা সম্ভব মেে না। শ্ারীমরক েরূে মনমিত 
করদত েকডাউন প্রদোদগর মহদত মবপরীত হদেদে – 
অভাবনীে িাত্রাা্র গাোগামে  াসা ামস। এিনমক 
ভারদতর শ্হরগুদোদতও একই েশৃ্য! প্রধান প্রধান 
রাস্তাগুমে হেদতা ফাাঁকা,  মকন্তু বমস্ত এবং খুপমরদত 
গমরব েনদগাষ্ঠী অবরুদ্ধ হদে আদে।  

হন্টনরত র্াদের সাদেই আমি কো বদেমে 
প্রদতযদকই ভাইরাস মনদে উমদ্বগ্ন। মকন্তু সবকারে, 
অনাহার এবং পুমেমশ্ মনপীিদনর িুদখ ভাইরাস তাদের 
েীবদন অদপক্ষাকৃত কি বাস্তব, কি প্রাসতেক।  

আমি সসমেন র্ত িানুদষর সাদে  কো বদেমে 
তাদের িদধয একেে িুসমেি েমেয  মেে র্ারা িাত্র 
মকেুমেন আদগই সপ্তাহবযাপী িুসমেিমবদরাধী আক্রিণ 
সেদক সবাঁদচ মফদরদে।  একেদনর কো  আিাদক 
মবদশ্ষভাদব মবচমেত কদরমেে। রািমেৎ নাদির এক 
েুতারমিিী, সনপাে সীিাদন্তর মনকটবতী সগারষপুর পর্যন্ত 
পুদরাটা পে হাাঁটার পমরকল্পনা তার।  

সম্ভবত সিামেমে র্খন এই মসদ্ধান্ত সনন তখন 
সকউই তাদক আিাদের সম্পদকয  বদেমন। মতমন হেদতা 
আিাদের সম্পদকয  োদননই না! 

“আিাদের” িাদন প্রাে ৪৬০ মিমেেন িানুষ! 

ভারদত রােয সরকারগুদো (িামকয ন র্ুক্তরাদষ্ট্রর 
িদতাই) সংকদট তুেনািেূক সবমশ্ আন্তমরকতা ও 
আদক্কেপনা সেমখদেদে। সেড ইউমনেন, সবসরকারী 
নাগমরক এবং অনযানয সংগ ন খাবার ও অনযানয 
েরুরী ত্রাণসািগ্রী মবতরণ করদে। সকন্দ্রীে সরকাদরর 
িহািামরর প্রমতমক্রোে তহমবে সংগ্রদহ তাদের িমরো 

আদবেদনর প্রমতমক্রোে সবশ্ মঢদেমি মেে। বযাপারটা 
এিন োাঁমিদেদে সর্, প্রধানিন্ত্রীর োতীে ত্রাণ তহমবদে 
এই িুহুদতয  সকান নগে অেয প্রস্তুত সনই। বরং, 
শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রেত্ত অেয রহসযেনক নতুন ‘মপএি-
সকোর’(PM-CARES) তহমবদে ঢাো হদে। 
খাবাদরর সিািদক সিােীর সচহারার্ুক্ত খাবার আসা শুরু 
কদরদে । 

এোিাও, প্রধানিন্ত্রী তাাঁর  ইদোগা মনদ্রার 
মভমডও সশ্োর কদরদেন সর্খাদন সিােীসি মনদ্রারত এক 
অযামনদিদটড ‘মড্রিবমড’ সর্াগাসদনর  িাধযদি কী কদর 
েক-ডাউদনর সিদে সসল্ফ-আইদসাদেশ্দনর চাপ 
সিাকামবো করদত হদব সস সম্পদকয  েবক মেদে।  

এই আত্মরমত খুবই মবরমক্তকর। সর্াগাসদনর 
িদধয অন্তত একটি আসন ফরামস প্রধানিন্ত্রীর েনয 
োকদত পারত, সর্খাদন সিােী তাদক ৭.৮ মবমেেন 
ডোদরর ঝুাঁ মকপূণয রাফাদেে ফাইটার সেট চুমক্ত সেদক 
আিাদের সদর আসার অনুদরাধ করদত পারদতন এবং 
সসই টাকাে কদেক মিমেেন কু্ষধাতয  িানুষদক েরুমর 
খােয সহােতা সেোর বযবস্থা করা সর্ত। মনিেই 
ফরামসরা এই বযাপারটা বঝুদব।  

েকডাউদনর মদ্বতীে সপ্তাদহ সাপ্লাই সচইন সভদে 
পদিদে, ওষুধ ও প্রদোেনীে সরবরাহ কদি সগদে। 
কদেক  হাোর োক চােক এখনও র্ৎসািানয খাবার 
ও পামনসহ িহাসিদক এমতদির িদতা মেন অমতবামহত 
করদে। ফসে কাটার উপদর্াগী শ্সয ধীদর ধীদর পদচ 
র্াদে।  

অেযননমতক সংকট হামের। রােননমতক সঙ্কট 
সতা চেদেই। িূেধারার মিমডো ২৪/৭ সকামভডদক 
মবষাক্ত িুসমেি মবদদ্বষী প্রচারণাে পমরণত 
কদরদে। তাবমেগী োিাোত নাদি একটি সংগ ন 
েকডাউন সঘাষণার আদগ মেমল্লদত একটি সভা 
সডদকমেে, এটাদক এখন “সুপার সেডার” মহসাদব প্রচার 
করা হদে এবং তা িুসেিানদের কামেিামেপ্ত করা  ও 
োনব মহদশ্দব প্রচার করার কাদে বযবহৃত হদে। 
প্রচারনার ভমেটা এিন সর্ন িুসেিানরা এই ভাইরাস 
আমবষ্কার কদরদে এবং উদেশ্যপ্রদণামেতভাদব মেহাদের 
অি মহদশ্দব েমিদে মেদেদে। 

সকামভড-১৯ এর সংকট আসার এখদনা 
বামক। অেবা আর বামক সনই, আিরা ঠিক োমন 
না। র্মে তার মবসৃ্তমত ঘদট োদক,  তদব মনিেই 
আিাদের ধিয, বণয এবং সশ্রণী মনমবযদশ্দষ সিস্ত প্রচমেত 
পক্ষপাতিূেক আচরণ পমরতযাগ কদর এর সিাকামবো 
করদত হদব। 
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আে (২ এমপ্রে) ভারদত প্রাে ২,০০০ মনমিত 
আক্রান্ত এবং ৫৮ েন িারা সগদে। িাত্র অল্পমকেু 
পরীক্ষার উপর মভমত্ত কদর এ সংখযাগুদো অবশ্যই 
মবোসদর্াগয নে। সরকামর পমরসংখযান এবং মবদশ্ষদজ্ঞর 
িতািদত আকাশ্-পাতাে পােযকয। সকউ সকউ সতা 
কদেক োখ আক্রাদন্তর শ্ঙ্কা প্রকাশ্ করদেন, সকউ সকউ 
আবার িদন করদেন, আক্রাদন্তর সংখযা আদরা কি 
হদব। আিরা হেত কখদনাই সংকটটির আসে মচত্র 
সম্পদকয  োনদত পারব না, এিনমক আিরা আক্রান্ত 
হওোর পদরও। আিরা র্া োমন তা হে, 
হাসপাতােগুদোদত এখদনা িিক োদগমন। 

ভারদতর পাবমেক হাসপাতাে ও মলমনকগুদো- 
সর্গুদো প্রমত বের ডােমরো, অপুমষ্ট এবং অনযানয 
স্বাস্থয সম্পমকয ত সিসযাই সািাে মেদত পাদর না, প্রাে 
১০ োখ মশ্শু িারা র্াে। োখ োখ র্ক্ষ্মার সরাগী 
(মবদের এক চতুেযাংশ্), রক্তস্বল্পতা ও পমুষ্টহীনতার 
মশ্কার একটি মবশ্াে েনদগাষ্ঠী সর্ সকান সোটখাদটা 
শ্ারীমরক েটিেতাে পিদেও তাদের েীবন ঝুাঁ মকর 
সম্মুখীন হে। সসখাদন এিন একটি সংকট 
রাদষ্ট্রর  হাসপাতাে ও মলমনক সিাকামবো করদত সক্ষি 
হদব না, মবদশ্ষ কদর এখন ইউদরাপ ও িামকয ন র্ুক্তরাষ্ট্র 
সর্ভাদব এই পমরমস্থমত সািাে মেদে তা সেদক এটাই 
প্রতীেিান হে। 

কিদবমশ্ সকে হাসপাতাে ভাইরাস আক্রান্তদের 
সসবা সেোর কাদে বযস্ত হদে পিাে অনযানয সকে 
স্বাস্থযদসবা একপ্রকাদরর বন্ধই আদে । মেমল্লর মবখযাত 
অে ইমন্ডো ইনমস্টটিউট অফ সিমডদকে সাদেদিদসর 
েিা সসন্টারটি বন্ধ, ‘কযািার শ্রণােী’ মহদশ্দব পমরমচত 
শ্ত শ্ত কযািার সরাগীদক গবামে পশুর িদতা তামিদে 
সেোে তারা এই মবশ্াে হাসপাতাদের বাইদরর রাস্তাে 
অবস্থান করদত বাধয হদেদে।  

িানুষেন অসুস্থ হদে ঘদরই িারা র্াদব। আিরা 
কখনই তাদের কো োনদত পারব না। তারা এিনমক 
পমরসংখযাদনও োকদব না। আিরা সকবে আশ্া করদত 
পামর, সর্ গদবষণাগুদো বেদে সর্ এই ভাইরাদসর েনয 
 াণ্ডা আবহাওোর আনুকূেয েরকার, সসগুদো সতয সহাক 
(র্মেও অনযানয গদবষকরা এদত সদন্দহ প্রকাশ্ 
কদরদেন)।  সকান িানষু কখদনা এত বযাকুে হদে 
কা ফাটা, অমতষ্ঠ ভারতীে গ্রীদের েনয প্রতীক্ষাে 
োদকমন।  

আিাদের আসদে হদেদেটা কী? হযাাঁ, এটি একটি 
ভাইরাস। এবং এটি মনদের চমরত্র সম্পদকয  সতিন সকান 
ধারণা সেে না। মকন্তু আসে ঘটনা অবশ্যই ভাইরাদসর 

সচদে সবমশ্ মকেু। সকউ সকউ মবোস করদে সর্ 
আিাদের সমেত সফরাদনার েনয এটি একটি ঐেমরক 
পন্থা। অনযরা বেদে সর্ মবদের ওপর প্রভুে কাদেি 
করদত এ এক চাইমনে ষির্ন্ত্র। 

র্াই সহাক না সকন, কদরানাভাইরাস এিনভাদব 
প্রবে পরাক্রিদক হাাঁটু সগাঁদি বসদত এবং েমুনোদক েিদক 
সর্দত বাধয কদরদে র্া অনযমকেুই পাদরমন। আিাদের 
িন এখদনা েটফট করদে, “স্বাভামবক” েীবদন মফদর 
র্াওোর েনয আকুপাকু করদে, অতীত ও ভমবষযতদক 
একসুদতাে সগাঁদে মবদেেদক অস্বীকার করদত চাইদে। 
মকন্তু এই মবদেেই সতয। আত্মমবনাদশ্র সর্ কুদো আিরা 
খনন কদরমে তাদত মনদেদেরদক আদরকবার সেদখ সনোর 
সুদর্াগ কদর মেদে, এই বীভৎস দনরাদশ্যর 
বাতাবরণ। এই অস্বাভামবক ‘স্বাভামবকতা’ে মফদর 
আসার সচদে মনিযি আর মকেুই হদত পাদর না। 

ঐমতহামসকভাদব,  িহািামর িানুদষর অতীদতর 
সদে মবদেে এবং নতুন েমুনো কল্পনা করার অনুঘটদকর 
ভূমিকা পােন কদরদে। এবারও বযমতক্রি 
নে। এটি একটি প্রদবশ্দ্বার, এক পৃমেবী সেদক আদরক 
পৃমেবীর িধযবতী একটি সতারণ। 

আিরা আিাদের কুসংস্কার ও 
মবদদ্বষ, অেযমেপ্সা,  আিাদের সডটা বযাংক ও অসাি 
ধারণা, িৃত নেী ও সধাাঁোেন্ন আকাশ্ সপেদন সফদে 
সািদন এদগাদত পামর। মকংবা অনয একটি পৃমেবীর কো 
ভাবদত ভাবদত সোট্ট একটা বযাগ মনদে মনভয ার সহাঁদট 
সর্দত পামর। সসই পৃমেবীর েনয েিাইও করদত 
পামর…  

থ াে: েনরা া ভাইরানসর হুমতে, ইতিয়া ও তবনের 
েরণীয় সম্পনেি  ঔপ যাতসনের বয়া । এর্ট ৩ এতপ্রল 
ভারিীয় োগজ ‘োই যাতন্সয়াল োইমস’ এ প্রোতশি 
হয়। 

অনুবোদক- বীমে সপ্তমষয 

[সপশ্াে সাংবামেক। আগ্রহ ইমতহাস, সিকােীন রােনীমত, 
নারীবাে ও প্রত্নতদি। এোিা কাে কদরন নারী অমধকার 
মনদে।] 

(রলেোটি বোংলোরদরের পতিকো অরোজ-এর ই-সংস্করণ দর্রক 
সংগৃহীি) 
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