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মটােবিক হওয়টার 
আব্জি মুখ্যমন্ত্রীর

সৎকার লিজে গণ্ডজগাজল মষোভ

লকট স�স্া বা অে্থি্রীলত িে, 
দ্রীপ জ্ালজত বলজলি ম�ালদ

�হারাষ্ট্রর সজগে পাল্া তাল�লিাড়ুর, একলদজি ই আক্ান্ত ১০২ 
িোলদলল্, ৩ এলরিল: সংক্রমণ রুখনে 
লকডটাউে সহ েটােটাে সেক্কেটামূলক 
পদনষেপ নেওয়টা হনয়নে। েটা সন্বেও 
বকেুনেই রটাশ টটােটা সম্ভি হনছে েটা। 
নদনশর বিবিন্ন প্টানতে ক্রমশ নিন়ে 
চনলনে আক্রটানতের সংখ্যটা। এর মন্্য 
সিনচনয় খটারটাপ অিস্টা মহটারটান্রের। 
নসখটানে কনরটােটা সংক্রমণ িয়টািহ 
আকটার ্টারণ কনরনে। আক্রটানতের 
সংখ্যটা ৪৯০। মটারটা বিনয়নেে ২৬ ্ে। 
সিনেনক নিবশ চচতেটা িটাচ়েনয়নে 
মুম্বইনয়র ্টারটাবি িবতিনে সংক্রমণ। 
নিটাটটা এলটাকটা বসল কনর নদওয়টা হনয়নে। 
বপচেনয় নেই েটাবমলেটাড়ুও। নসখটানে 
আক্রটাতে হনয়নেে ৪১১ ্ে। শু্ুমটাত্র 
িে ২৪ ঘণ্টায় েটাবমলেটাড়ুনে আক্রটাতে 
হনয়নেে ১০২ ্ে। নে দ্রুেেটার সনগে 
এরটান্্য সংক্রমণ ে়েটানছে, েটা বেনয় 
বেন্নদর উনবেি নিটাপে কনরেবে 
চচবকৎসক-বিনশষজ্ঞরটা। েটাঁরটা 
্টাবেনয়নেে, সটাম্প্রবেক এই 
পবরবস্বেনে নদনশ কনরটােটা সংক্রমনণর 
েয়টা হটস্পট হনয় উঠনে পটানর 
েটাবমলেটাড়ু। ক্রীিটানি এে দ্রুে সংক্রমণ 

ে়েটাল, েটা খবেনয় নদখনে বিনয় উনঠ 
এনসনে চটাঞ্চল্যকর েে্য। ্ টােটা বিনয়নে, 
সংক্রটাবমেনদর মন্্য ২৬০ ্ে বদবলির 
বে্টামুবদিনে েিবলি-ই-্টামটানের 
্মমীয় সিটায় হটাব্র চেনলে। এর ফনল 
এক ্টাক্টায় নদনশর নমটাট সংক্রমনণর 
সংখ্যটাও নিন়েনে অনেকটটাই। 

শুক্রিটার স্টাস্্যমন্তনকর েুগ্মসচচি লি 
আিরওয়টাল িনলে, িে দু’বদনে 
েিবলি-ই-্টামটানের সমটানিনশর সনগে 
সম্পক্ক েুক্ত ৬৪৭চট কনরটােটা সংক্রমনণর 
ঘটেটা সটামনে এনসনে। ১৪চট রটান্্য এর 
নেনক সংক্রমণ েচ়েনয়নে। কনরটােটায় 
আক্রটাতে হনয় এই সমটানিনশর সনগে েুক্ত 
অতেে ১২ ্নের মৃে্্য হনয়নে। েটাঁনদর 
মন্্য নিশ কনয়কচট মৃে্্য হনয়নে 
বদবলিনে। বদবলি িেকটাল ১৪১ ্ ে েে্ে 
আক্রটানতের নখটাঁ্ বমনলচেল। এবদে 
আরও ৯১ ্ে সংক্রমনণর বশকটার 
হনয়নেে িনল ্টােটা বিনয়নে। নমটাট 
আক্রটানতের সংখ্যটা নিন়ে হনয়নে ৩৮৬। 
িে ২৪ ঘণ্টায় বদবলিনে এক্নের মৃে্্য 
হনয়নে িনল ্টাবেনয়নেে মুখ্যমন্ত্রী 
অরবিন্দ নক্বরওয়টাল। 

বদবলিনে ক্রমশ িটা়েনে েটাকটা 
সংক্রমনণর প্সনগে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ 
নক্বরওয়টাল িনলে, ওই ি্যবক্ত 
েিবলি-ই-্টামটানের সমটানিনশর সনগে 
েুক্ত চেনলে। পটাশটাপটাবশ ৩৮ ্ে স্টাে্রীয় 
সংক্রমণ নেনক কনরটােটার আক্রটাতে 
হনয়নেে।

স্টাস্্যমন্তনকর সটাম্প্রবেক েে্য 
অেুেটায়্রী, নদনশ নমটাট কনরটােটা 
সংক্রটাবমনের সংখ্যটা ২ হটা্টার ৫৪৭। 
এর মন্্য ২ হটা্টার ৩২২ ্ে িে্কমটানে 
চচবকৎসটা্্রীে। িে ২৪ ঘণ্টায় আক্রটাতে 
হনয়নেে নমটাট ৪৭৮ ্ে। এখেও পেজিতে 
নমটাট ৬২ ্ে সংক্রটাবমনের মৃে্্য 

হনয়নে। সুস্ হনয় উনঠনেে নমটাট ১৬২ 
্ে। েবদও সংিটাদ সংস্টার েরনফ 
্টােটানেটা হনয়নে, িে্কমটানে নদনশ ৩ 
হটা্টার ৩৪ ্ ে কনরটােটায় আক্রটাতে। মৃে্্য 
হনয়নে ৯০ ্নের। সুস্ হনয় উনঠনেে 
২১১ ্ে।

সংক্রমনণর বেবরনখ মহটারটা্রে, 
েটাবমলেটাড়ু, বদবলির পনরই রনয়নে 
নেনলগেটােটা। এখেও পেজিতে এই রটান্্য 
২৯৯ ্ে আক্রটাতে হনয়নেে। েটারপর 
রনয়নে —নকরল (২৯৫),উত্তরপ্নদশ 
(১৭৪), রটা্স্টাে (১৬৬) এিং 
অন্ধ্রপ্নদশ (১৬১)।  মৃে্্যর চহনসনিও 
শ্রীনষজি রনয়নে মহটারটা্রে। এখেও পেজিতে 
নসখটানে ২৬ ্নের মৃে্্য হনয়নে। 
এরপরনই রনয়নে নেনলগেটােটা। নসরটান্্য 
মৃনের সংখ্যটা ১১। এরপনরই রনয়নে— 
গু্রটাে (৯), ম্্যপ্নদশ (৮), বদবলি 
(৫) ও পটাঞ্টাি (৫)।

এবদনক, উত্তরপ্নদনশর আবলিন়ে 
লকডটাউে উনপষেটা কনর রটাতিটায় েটামটায় 
২৫ ্েনক আটক কনরনে পুবলস। 
কনেৌন্ লকডটাউে েটা নমনে েটামটা্ 
পটানঠ িটা্টা বদনয় ্খম হে দুই 

পুবলসকমমী। অবিেুক্তনদর বিরুনধে ক়েটা 
পদনষেনপর হঁবশয়টাবর বদনয়নে প্শটাসে।

অে্যবদনক, েনরন্দ্র নমটাবদর ডটানক 
সটা়েটা বদনয় স্রটা্রে মন্তনকর আব্কটাবরক, 
কমমী ও নসন্টটাল পুবলস অিজিটােটাইন্শনের 
েরনফ একবদনের নিেে প্্টােমন্ত্রীর 
েহবিনল নদওয়টা হনি িনল ্টাবেনয়নেে 
নকন্দ্র্রীয় স্রটা্রেমন্ত্রী অবমে শটাহ। নমটাট 
২০৫ নকটাচট টটাকটা নদওয়টা হনি। অবমে 
শটাহ ট্্যইটটানর বলনখনেে, প্্টােমন্ত্রীর 
ডটানক সটা়েটা নদওয়টার ্ে্য মন্তনকর সি 
কমমীর কটানে কৃেজ্ঞ। প্্টােমন্ত্রী েনরন্দ্র 
নমটাবদও এই প্য়টাসনক অবিেন্দে 
্টাবেনয়নেে। এবদনক নকটায়টানরন্টাইে 
সংক্রটাতে সুনেটাি সুবি্টা ি়েনে 
রটা্্যগুবলনক ১১ হটা্টার ৯২ নকটাচটর 
েহবিনলর অেুনমটাদে বদনয়নে স্রটা্রে 
মন্তক। রটা্্যসিটার পষে নেনকও 
্টােটানেটা হনয়নে, কনরটােটা নমটাকটাবিলটায় 
৩৩৯ ্ে সটাংসদ এমবপ ল্যটাড নেনক 
৩৬৫ নকটাচট টটাকটা বদনয়নেে। এর মন্্য 
রটা্্যসিটার ৭৪ ও নলটাকসিটার ২৬৫ 
্ে রনয়নেে। 
 মুম্বইয়ে ত�োলো পিটিআইয়ের ছপি।

লি্স্ব রিলতলিলি, কলকাতা: কনরটােটায় মৃনেরটাও নেটা মটােুষ! ওনদর দটাহ করনে 
নদনিে েটা? শুক্রিটার েিটানন্ন এক সটাংিটাবদক সনমেলনে এই মটােবিক আনিদে 
রটাখনলে মুখ্যমন্ত্রী মমেটা িনন্দ্যটাপটা্্যটায়। বেবে িনলে, কনরটােটায় মৃেনদর শর্রীর 
নেনক এই সংক্রমণ ে়েটানেটার আশঙ্টা নেই। স্টাস্্যিিে বিষয়চট ্টানে। েটারপরও 
িহ ্টায়িটায় সৎকটানর সমস্যটা হনছে। মটােবিক হে। ওঁনদর সৎকটার করনে বদে। 

২ এবপ্ল রটান্্যর দুই স্টাস্্য অব্কে্কটার নেৌেিটানি ্টাবর করটা এক বিিৃবেনে 
স্পষ্টিটানি রটা ্ ্য ্ টােটায়, বেবদজিষ্ট বেয়ম নমনে নদহ বেনয় আসটা এিং নশষকৃে্য সম্পন্ন 
করটা হনল নেটানিল কনরটােটায় মৃনের শর্রীর নেনক সংক্রমনণর আশঙ্টা নেই। রটান্্যর 
স্টাস্্য অব্কে্কটা ডটাঃ অ্য় চক্রিেমী এিং স্টাস্্য অব্কে্কটা (বশষেটা) ডটাঃ নদিটাবশস 
িট্টাচটানেজির নেৌেিটানি ্ টাবর করটা এই বেনদজিনশ িলটা হনয়নে, ‘নকটাবিড ১৯’-এ মৃে 
ি্যবক্তর নশষকৃে্য সম্পন্ন বেনয় বিশ্ব স্টাস্্য সংস্টার ২৪ মটাচ্ক ২০২০-এ প্কটাবশে 
সুবেবদজিষ্ট িটাইডলটাইে রনয়নে। েটানে িলটা হনয়নে, এখেও পেজিতে নকটাবিনড মৃে 
ি্যবক্তর সংস্পনশজি আসটার ্ ে্য কটারও এই নরটানি সংক্রবমে হওয়টার খির নেই।

বেনদজিশেটামটায় আরও িলটা হনয়নে, মেৃ ি্যবক্তর অনতে্যবষ্ট বক্রয়টা সংক্রটাতে নকন্দ্র্রীয় 
স্টাস্্য মন্তনকর নে বেবদজিষ্ট িটাইডলটাইে রনয়নে, েটা নমনে চলনল এই নরটাি েচ়েনয় 
প়েটার নকটােও আশঙ্টা নেই। নকটাবিড-১৯ ে়েটায় হটাচঁচ-কটাবশর কণটা িটা ড্রপনলনটর 
মটা্্যনম। েটাই মেৃনদহ নেনক স্টাস্্যকমমী, নরটাি্রীর পবর্েনদর মন্্য িটা স্টাে্রীয় 
এলটাকটায় সংক্রমণ েচ়েনয় প়েটার আশঙ্টাও নেই। শু্ু েটাই েয়, ৮০০-১০০০ চডবরি 
নসলবসয়টাস েটাপমটাত্রটায় মেৃনদহ সৎকটার করটা হয়। এই প্চণ্ড েটাপমটাত্রটায় নকটােও 
িটাইরটানসর নিনঁচ েটাকটার আশঙ্টা েটানক েটা। সৎকটানরর সময় নিবরনয় আসটা ন্টঁায়টা 
নেনক কটারও কনরটােটা হনয়নে, এমে উদটাহরণও নেই। 

প্সগেে, রটান্্যর নকটাবিড ১৯ আক্রটাতে মৃেনদনহর নশষকেৃ্য বেনয় িে ক’বদে 
্নর েম্ুল হলস্লু চলনে। িু্ িটার সন্্যটায়ও মেৃনদর সৎকটানরর প্বক্রয়টা বঘনর ্ ুন্ম্টার 
িটান্। েখেকটার মনেটা পবরবস্বে পুবলস বেয়ন্তনণ আেনলও এেআরএস-এ কনরটােটা 
সংক্রমনণ মৃে েপে দটানসর সৎকটার ইসু্যনে রণনষেনত্রর নচহটারটা নেয় ্টাপটা ডটাবম্পং 
রিটাউন্ড সংলগ্ন এলটাকটা। এমেক্রী প্িবে ময়দটাে এিং সটানি্ক পটাক্ক েটােটার ওবসর িটাচ়ে 
িটাঙচর্ করটা হয়। ওই ঘটেটা নেনক বশষেটা বেনয় িহৃস্পবেিটার সন্্যটায় বিশটাল 
পুবলসকমমী নমটােটানয়ে কনর কনরটােটা সংক্রমনণ অপর দইু মেৃ সটা্ে সটা্খুটা ঁএিং 
রণব্ৎ কম্টার দটানসর নদহ ্টাপটা শ্মশটানে সৎকটার করটা হয়। রটান্্য কনরটােটায় প্েম 
মৃে্্য হওয়টা দমদনমর নসই নরলকমমীর নষেনত্রও নশষকেৃ্য করনে বিনয় চরম সমস্যটায় 
প়েনে হনয়চেল। সল্টনলক আমবর হটাসপটােটাল নেনক শ্মশটানে েটাওয়টার িটাচ়ে বদনেই 
অস্্রীকটার কনরচেল নিবশরিটাি শিিটাহ্রী েটাে নদওয়টার সংস্টা।

লি্স্ব রিলতলিলি, কলকাতা: কনরটােটা 
আক্রটাতেনদর মন্্য ১২ ্ে সুস্ ও 
িটাচ়ে বফনর েটাওয়টার ঘটেটায় সনতেটাষ 
প্কটাশ করনলে মুখ্যমন্ত্রী মমেটা 
িনন্দ্যটাপটা্্যটায়। মুখ্যমন্ত্রীর নসই 
সনতেটাষনক আরও এক্টাপ িটাচ়েনয় 
বদনয়নে নিনলঘটাটটা আইচড হটাসপটােটানল 
চচবকৎসটা্্রীে নরটাি্রীনদর শটার্রীবরক 
অিস্টার ক্রনমটান্নবে। শুক্রিটার বিনকনল 
েিটানন্ন এক সটাংিটাবদক সনমেলনে 
কনরটােটা িটাইরটাস বেনয় েটািে্রীয় 
উৎকণ্টার মটানেও আক্রটাতেনদর সুস্ 
হনয় িটাচ়ে েটাওয়টা এিং চচবকৎসটা্্রীেনদর 
সুস্ হনয় ওঠটার বিষয়চট ‘আশটার 
আনলটা’র মনেটা উত্টাপে কনরে 
মুখ্যমন্ত্রী বেন্ই। 

মমেটা িনলে, অে্য নকটােও নরটানি 
আক্রটাতে েে েটাঁরটা, েটাঁনদর অনেনকই 
চচবকৎসটার মন্্য বদনয় সুস্ হনয় 
উঠনেে। িটানলটা খির হল, সি বমবলনয় 
১২ ্ে কনরটােটা আক্রটাতে সুস্ হনয় 
িটাচ়ে বফরনলে। চচবকৎসটা কবরনয় এিং 
বেয়ম নমনে নকটায়টানরন্টাইনে নেনক 
েটাঁরটা সুস্ হনয় উনঠনেে। আনি 
বেে্ে িটাচ়ে বফনরচেনলে, এবদে 
বফনর েটানছেে আরও ে’্ে। দৃশ্যে 
আত্মেৃপ্ত মুখ্যমন্ত্রী িনলে, নিনলঘটাটটা 
আইচড হটাসপটােটাল নেনক নখটাঁ্খির 
বেনয় আপেটানদর সটামনে এলটাম। 
নসখটানে চচবকৎসটা্্রীে সমতি নরটাি্রী সুস্ 
আনেে। আবম খুি খুবশ, প্টােজিেটা কবর 
েটাঁরটা েটানে আরও দ্রুে সুস্ হনয় িটাচ়ে 
বফনর েটাে। 

কনরটােটা প্বেনরটা্ ল়েটাইনয় সটামনে 
নেনক নেেৃত্ব বদনছেে িটাংলটার মুখ্যমন্ত্রী। 
রটান্্যর মটােুষনক সুস্ রটাখটার ্ে্য েটা 
েটা করটা দরকটার, সিবকেুরই পবরচটালেটা 
করনেে বেবে বেন্। পটাশটাপটাবশ, 
দটাঁচ়েনয় েটানছেে সটা্টারণ, দবরদ্র 
মটােুনষর পটানশ। এবদেও প্ে্যয়্রী 

মমেটার পরটামশজি চেল, এই কচঠে 
সমনয় সিটাই িটাচ়েনে েটাক্ে। কটারণ, 
িটাচ়েটটাই সিনচনয় বেরটাপদ ্টায়িটা। 
আসুে, বেন্নদর ঘরিটাচ়ে আমরটা 
পবরষ্টার-পবরছেন্ন রটাবখ। এক ঘণ্টা 
অতের হটাে সটািটাে বদনয় িটানলটা কনর 
হটাে ্ুনয় বেে। অতেে ২০ নসনকন্ড 
সটািটাে বদনয় হটােটটা ঘষনিে। মুখ্যমন্ত্রীর 
সেক্কিটাে্কটা, ব্রনঙ্টাবেউনমটাবেয়টা, 
বকডবের সমস্যটা, অ্যটা্মটা, হটানট্কর 
সমস্যটা রনয়নে েটাঁনদর এিং েটাঁরটা 
ডটায়টানিচটক, নসবরব্রটানলর সম্ভটািেটা 
রনয়নে, েটাঁরটা এখে বেন্নদর প্বে 
একট্ নিবশ েত্ন বেে, সটাি্টানে েটাক্ে। 
মুখ্যমন্ত্রী িনলে, এবদে কনরটােটা 
পব্চটি চহনসনি আরও চটার্নের 
বরনপটাট্ক এনসনে। এই বেনয় রটান্্য 
কনরটােটা িটাইরটাস পব্চটনির সংখ্যটা 
এখে ৩৮। 

মুখ্যমন্ত্রী িনলে, বিনদশ নেনক 
রটান্্য বফনর আসটার ৫৪৯৬৫চট নকস 
সটামনে এনসচেল। েটাঁনদর সিটাই চেনলে 

নকটায়টানরন্টাইনে। নকটায়টানরন্টাইে নেনক 
এখে মুক্ত ২৯৩৬ ্ে। এখেও 
নকটায়টানরন্টাইনে রনয়নেে ৫২০২৯ 
্ে। পবরসংখ্যটাে বদনয় মমেটা িনলে, 
নমটাট ২০৬চট সরকটাবর নকটায়টানরন্টাইে 
নসন্টার হনয়নে। নসখটানে চেনলে নমটাট 
৫১১০ ্ে। েটার মন্্য েটা়েটা 
নপনয়নেে ৩২১৮ ্ে, এখেও 
রনয়নেে ১৮৯২ ্ে। নকটাবিড-১৯ 
িটাইরটাস চচবকৎসটার ্ে্য রটান্্য নমটাট 
৫৯চট হটাসপটােটাল িটােটাই করটা হনয়নে। 
মটারণ িটাইরটাস কনরটােটা প্বেনরটান্ 
বিবিন্ন এলটাকটায় হটাসপটােটাল িটােটাই 
করটা বেনয় েটােটা ভ্টাতে ও বমে্যটা প্চটার 
শুরু হনয়নে।

মমেটার কেটায়, নকটােও েটা নকটােও 
হটাসপটােটানল নরটাি্রী নেটা েটানিই। 
বিষয়চট মটােবিকিটানি নদখনে হনি। 
আ্ আবম সুস্ আচে, হনেই পটানর 
কটাল আক্রটাতে হলটাম, েটাহনল ক্রী 
চচবকৎসটা পটাি েটা! এসি নিনিই নেটা 
কনরটােটা চচবকৎসটার ্ে্য আলটাদটা 
হটাসপটােটাল করটা হনছে, নসখটানে শু্ু 
নসটটারই চচবকৎসটা হনি। এই প্সনগে 
মুখ্যমন্ত্রী ্টাবেনয় নদে, মহটােির্রীর 
েটািে্রীয় কনরটােটা চচবকৎসটা নিনলঘটাটটা 
আইচড’র সনগেই হনি এমআর িটাগেুর 
হটাসপটােটানল। এমআর িটাগেুর 
হটাসপটােটানলর সমতি নরটাি্রীনক বপব্, 
শম্ভ্েটাে পবণ্ডে এিং পুবলস 
হটাসপটােটানল স্টােটাতেবরে করটা হনি 
িনল নঘটাষণটা কনরে মমেটা। ষে্ব্ধ 
মুখ্যমন্ত্রী িনলে, নকউ নকউ িলনেে, 
সটাির দত্ত হটাসপটােটানল (কটামটারহটাচট) 
নকটােও চচবকৎসটা হনি েটা। আপবে 
নসটটা চঠক করনিে েটাবক! মহটামটার্রী 
প্বেনরটা্ আইে অেুেটায়্রী সরকটার 
নসটটা চঠক করনি। কনরটােটা নরটাি্রী নেটা 
েটানছে েটা, জ্বর, সবদজি, কটাবশ আক্রটাতেনদর 
চচবকৎসটা হনি নসখটানে।   

স�ৃদ্ধ দত্ত  িোলদলল্

৩ এলরিল: কনরটােটা িটাইরটানসর সঙ্টকটানল নিটাটটা নদশ একন্টাট 
রনয়নে, এই িটাে্কটা বদনয় কনরটােটানক চ্যটানলঞ্ ্টােটানেটার েে্ে 
পেবেনদজিশ কনরনেে প্্টােমন্ত্রী েনরন্দ্র নমটাবদ। ১৩০ নকটাচট 
মটােুনষর সবমেবলে লকডটাউে-েুধে নে এই অন্কটারটাছেন্ন 
সময়নক পরটাতি করনিই, এই মনেটািনলর প্মটাণ বদনে নমটাবদর 
আহ্টাে, আিটাম্রী রবিিটার ৫ এবপ্ল রটাে ৯ টটার সময় প্বেচট 
ঘনরর সি আনলটা বেবিনয় বদনয় িটারটান্দটা, ি্যটালকবে অেিটা 
্টােটালটায় এনস প্দ্রীপ, নমটামিটাবে, টচ্ক বকংিটা নমটািটাইনলর 
আনলটা জ্বটালটানে হনি। কেষেণ ্ নর নসসময়ও প্্টােমন্ত্রী িনল 
বদনয়নেে। ৯ বমবেট। কনরটােটা সঙ্টকটানল বিিে দু সপ্তটানহর মন্্য 
্টাবের উনদিনশ েটাঁর েৃে্রীয় িটাষনণ আ্ প্্টােমন্ত্রী েনরন্দ্র 
নমটাবদ িনলনেে, এই প্বক্রয়টা হেটাশটা দূর্রীকরনণরও এক উজ্জ্বল 
পন্টা। বেবে নদশিটাস্রীনক িনলনেে,আপেটারটা িটািনেে এই 
ল়েটাইনয়র নশষ কনি? িটািনেে এই বিপুল প্বেপনষের বিরুনধে 
আপেটারটা একটা ক্রীিটানি এই েুধে করনিে? মনে রটাখনিে 
আপেটারটা নকউ একটা েয়। নিটাটটা ১৩০ নকটাচট মটােুষ একন্টাট 
হনয় আ্ সংঘিধে এই ল়েটাইনয়। নমটাবদর কেটায়, ্েেটা 
্েটাদজিে। ্েেটাই অিেটাররূপ্রী ঈশ্বর। আর নসই ঐশ্ববরক 
শবক্তর প্কটাশ কনরই কনরটােটা িটাইরটাসনক চ্যটানলঞ্ করনে হনি। 
এর আনি ২২ মটাচ্ক ্ েেটা কটাফ্্ক নঘটাষণটা কনর নমটাবদ েটারই সনগে 
আহ্টাে কনরচেনলে, বিনকল পটাঁচটটার সময় নিটাটটা িটারে নেে 
একনেটানি িটারটান্দটায় এনস কটাঁসর, ঘন্টা, িটাসে িটাব্নয় কনরটােটা 
সঙ্নট অক্টাতে পবরনষিটা নদওয়টা মটােুষনদর প্বে কৃেজ্ঞেটা 
্টােটায়। প্্টােমন্ত্রীর নসই আনিদনে নদনশর বিবিন্ন প্টানতে অবে 

উৎসটাহ্রী মটােুষ রটাতিটায় রটাতিটায় ্মটানয়ে কনর বমচেনল পেজিতে 
অংশরিহণ কনরচেল। েটা বেনয় ে্মুল সমটানলটাচেটা হয়। আ্ 
নমটাবদ নসকেটা স্মরনণ নরনখ বিনশষ কনর আনিদে কনরনেে, 
নকউ নেে িটাইনর েটা নিনরটায়। বেবে িনলনেে, ঘনর েটাকনে হনি। 
শু্ু ৯ বমবেনটর ্ে্য সি আনলটা বেবিনয় বদনয় নমটামিটাবে, 
প্দ্রীপ, নমটািটাইল অেিটা টচ্ক জ্বটালটানে হনি। নমটাবদর এই আহ্টাে 
বেনয় আ্ পনষে বিপনষে ে্মুল চচ্কটা  ও বিেক্ক শুরু হনয়নে। 
একবদনক বিনরটা্্রীরটা িনলনে, এরকম এক সঙ্ট মুহূনে্ক 
প্্টােমন্ত্রী চটকদটাবর বসধেটাতে বেনছেে। এখে দরকটার চেল 
অনেক নিবশ কনরটােটা পর্রীষেটার বকট সটাপ্টাই করটা েটানে নদশ্ুন়ে 
পর্রীষেটার সংখ্যটা িৃবধে পটায়। অেজিে্রীবেনক সম্পূণজি ড্নি েটাওয়টা 
নেনক িটাঁচটানেটার নকটােও বিকল্প পন্টা বেনয় বসধেটাতে নঘটাষণটার 
প্নয়টা্ে চেল। লকডটাউে আরও করটার প্নয়টা্ে আনে বকেটা 
অেিটা সরকটার আরও কনঠটার ক্রী ক্রী ি্যিস্টা রিহণ করনে চটাইনে, 
নস বিষনয় আনলটাকপটাে করটা দরকটার চেল। অেচ প্্টােমন্ত্রী 
নসই রটাতিটায় েটােবে। পটাশটাপটাবশ নমটাবদর সমেজিকক্ল ও বিন্বপ 
অিশ্য স্টািে ্ টাবেনয় িনলনে, এই আেঙ্ আর সঙ্নটর সমনয় 
আত্মশবক্তর ্টারিে করটা, মটােুনষর মনেটািল িৃবধে করটা, নিটাটটা 
নদনশর একন্টাট েটাকটার িটাে্কটা নপ্রণ অনেক ্ রুবর। েটাই এই 
প্ে্রীক্রী কমজিসূচচ। সরকটানরর িক্তি্য, প্্টােমন্ত্রী িটারেিটাস্রীনক 
বেরটাশটার অন্কটার দূনর নঠনল উজ্জ্বল এক িবিষ্যনের 
আনলটাকনরখটার প্বে বিশ্বটাস েটা হটারটানেটার হটাবেয়টার চহনসনি এই 
কমজিসূচচ বেনে িনলনেে। েটাই আ্ সকটাল ৯টটায় নদশিটাস্রীনক 
িনলনেে, রবিিটার রটাে ৯টটায় ৯ বমবেনটর ্ ে্য আনলটার উৎসি 
করনে। নমটাবদর দটাওয়টাই, কনরটােটার অন্কটারটাছেন্ন হেটাশটার 
বিরুনধে মটােুনষর উজ্জ্বল সঙ্নল্পর প্বেনরটা্ িটাে্কটা! 

কাল রাত ৯টাে ৯ ল�লিট ৈাইজলি রিিাি�ন্ত্রী

নিোয়নে সোংিোপিক সয়মেলয়ন মুখ্যমন্ত্রী মম�ো িয়দ্্যোিোধ্যোয়ের সয়গে মুখ্যসটিি রোজ্রীি পসনহো ও মুখ্যমন্ত্রীর প্রধোন সটিি ত�ৌ�ম সোন্যোল।- পনজস্ব টিত্র

দূরদশজিনে 
েিম-বেটাদনশর 
ক্টাস নেনিে 

বশষেকরটা: পটােজি
লি্স্ব রিলতলিলি, কলকাতা: দূরদশজিনে 
শু্ু রটামটায়ণ, মহটািটারে িটা শবক্তমটাে 
নদখটাই েয়, প়েটানশটােটাও করনে হনি 
েটাত্রেটাত্র্রীনদর, এমে ইবগেে আনিই 
বদনয়চেনলে। শুক্রিটার সটাংিটাবদক বিঠক 
কনর বশষেটামন্ত্রী পটােজি চনট্টাপটা্্যটায় 
্টাবেনয়নেে, েিম নেনক একটাদশ 
নরেণ্রীর পড়ুয়টানদর ্ে্য বিনকল ৪নট 
নেনক ৫টটা পেজিতে দূরদশজিনে ক্টাস হনি। 
৭ নেনক ১৩ এবপ্ল এই ক্টাসগুবল 
চলনি। েটাম্রী বশষেকরটা নসখটানে 
প়েটানিে।

ক্টাস চলটাকটাল্রীে েটাত্রেটাত্র্রীরটা নফটাে, 
ইনমল, নহটায়টাটসঅ্যটাপ িটা নফসিুক 
নপন্র মটা্্যনম প্শ্নও করনে পটারনি। 
ক্টাস নশনষ মনডল অ্যটাবটিবিচট টটাস্ক 
নদওয়টা হনি, নসটটা নশষ কনর স্ক্ল 
নখটালটার পর বশষেকনদর হটানে েটা বদনে 
হনি। প্েম নেনক অষ্টম নরেণ্রীর ্ে্যও 
েটাকনি অ্যটাবটিবিচট টটাস্ক। প্েম 
সটানমচটি পর্রীষেটার পটাঠ্যসূচচ নেনক 
প্বেচট বিষনয় নসই টটাস্ক নদওয়টা হনি। 
১৪ এবপ্ল েটা নশষ কনর বশষেকনদর 
হটানে বদনে হনি। এটটা িটাংলটার বশষেটা 
নপটাট্কটানল ৬ এবপ্ল নেনক পেজিটায়ক্রনম 
পটাওয়টা েটানি িনল ্টাবেনয়নেে 
পটােজিিটািু। স্ক্নলর বশষেকরটা প্নয়টা্নে 
নসই মনডল অ্যটাবটিবিচট টটানস্ক 
পবরিে্কে আেনে পটানরে। বকন্তু েটা 
নহটায়টাটসঅ্যটাপ, ইনমল িটা অে্য নকটােও 
প্েুবক্তিে উপটানয় পড়ুয়টানদর মন্্য 
নপঁনে বদনে হনি। পড়ুয়টারটা িটাচ়ের 
িটাইনর নিরনি েটা। কনল্-
বিশ্ববিদ্যটালয়গুবলনে ইবেমন্্যই 
দূরবশষেটা পধেবেনে ক্টাস হনছে িনল 
্টােটাে বশষেটামন্ত্রী। নকটােটায় নকমে ক্টাস 
হনছে, নসই বরনপটাট্কও সংরিহ করটা 
হনছে। 

অে্যবদনক, বসবিএসই এিং 
পবচিমিগে সহ কনয়কচট রটান্্যর পনে 
নহঁনট প্নে প্েম নেনক অষ্টম নরেণ্রী 
পেজিতে পটাশনফল আপটােে ে্নল বদল 
বসআইএসবসই। কটাউবসিনলর অ্্রীে 
স্ক্লগুবল (চলবেিটানি আইবসএসই 
স্ক্ল িনল পবরচচে)-র পর্রীষেটা 
ইবেমন্্যই হনয় বিনয়নে। অেলটাইনে 
নর্টাল্ট বিেরনণর কটা্ চলনে। নসই 
পর্রীষেটানেই আর কটাউনক আটকটানেটা 
হনছে েটা িনল স্ক্লগুবলর েরনফ ্ টােটানেটা 
হনছে। বসআইএসবসই-র চচফ 
এিব্বকউচটি এিং নসনক্রটটাবর ন্বর 
আরটােুে শুক্রিটার স্ক্নলর অ্্যষেনদর নে 
চচচঠ পটাচঠনয়নেে, নসটটানক বেনদজিশ েয়, 
পরটামশজি চহনসনি রিহণ করনে িনলনেে। 
েনি এও িনলনেে, রটা্্য নেমে বসধেটাতে 
বেনছে, েটার সনগে নেে আইবসএসই 
স্ক্লগুবলও সটামঞ্স্য রটাখনে নচষ্টটা কনর।

লদলল্জত ২৪ ঘণ্াে আক্ান্ত ৯১

লকডোউয়ন িূষণমুক্ত জলন্ধর তেয়কই পিরল টহমোলে ির্শন। ছপি: পিটিআই

সংজষেজপ
কনরটােটা আক্রটাতে 
মুম্বই বিমটােিন্দনরর 
১১ বসআইএসএফ

বে্টামুবদিে: ্টাে্রীয় 
বেরটাপত্তটা আইনে 
এফআইআর দটানয়র

বিশ্ব্ুন়ে আক্রটাতে 
১০ লষে েটা়েটাল

�ুম্বই, ৩ এলরিল (লপটটআই): 
কনরটােটায় আক্রটাতে বসআইএসএনফর 
১১ ্ওয়টাে। েটাঁরটা সকনলই মুম্বই 
সংলগ্ন পটােনিল এলটাকটার খটারঘনর 
নমটােটানয়ে চেনলে। শুক্রিটার 
সরকটাবরিটানি ১১ ্নের আক্রটাতে 
হওয়টার খির ্টােটানেটা হয়। ্টােটা 
বিনয়নে, েটাঁনদর মন্্য পটাঁচ ্ওয়টানের 
শর্রীনর আনিই সংক্রমণ ্রটা পন়েচেল। 
১১ ্ে বসআইএসএফ কমমীই মুম্বই 
আতে্জিটাবেক বিমটােিন্দনর কে্কি্যরে 
চেনলে। নসখটাে নেনকই েটাঁনদর নদনহ 
সংক্রমণ েচ়েনয়নে িনল সনন্দহ করটা 
হনছে। এই বেনয় পটােনিল 
বমউবেবসপ্যটাল কনপজিটানরশে এলটাকটায় 
নমটাট ১৪ ্ে কনরটােটায় আক্রটাতে 
হনলে। প্সগেে, খটারঘর এলটাকটা 
পটােনিল বমউবেবসপটাল কনপজিটানরশনের 
আওেটায় প়েনে।

িটারনের নমটাট কনরটােটা িটাইরটাস 
সংক্রমনণর ২৮ শেটাংশই এনসনে 
েিবলি-ই-্টামটাে সদস্যনদর মটা্্যনম।  
প্ে্যষে নরটাি িহেকটার্রী অেিটা 
সংস্পনশজির মটা্্যনম কনরটােটা িটাইরটাস 
েচ়েনয় বদনয়নে এই সদস্যরটা। এই েে্য 
এিটার সটামনে এনসনে। এরইমন্্য, 
উত্তরপ্নদনশর িটাব্য়টািটানদর 
এমএমব্ হটাসপটােটানল আইনসটানলশে 
ওয়টানড্ক িবে্ক েটাকটা েিবলি-ই-
্টামটানের একেটাঁক কনরটােটা আক্রটানতের 
চরম দুিজি্যিহটানরর বিরুনধে আইবে ি্যিস্টা 
বেনয়নে পুবলশ। নেটাি্রী আবদে্যেটাে 
আ্ ে্যটাশেটাল বসবকউবরচট অ্যটাটি 
অেুেটায়্রী এঁনদর বিরুনধে এফআইআর 
দটানয়নরর বেনদজিশ বদনয়নেে।... িৃঃ ৩

পুবলনসর প্শংসটা
লি্স্ব রিলতলিলি, কলকাতা: কনরটােটা 
সংক্রমণ রুখনে পুবলনসর িূবমকটায় সন্তুষ্ট 
মুখ্যমন্ত্রী মমেটা িনন্দ্যটাপটা্্যটায়। শুক্রিটার 
েিটানন্নর সটাংিটাবদক বিঠনক পুবলনসর 
িূবমকটার প্শংসটা কনরে বেবে। িনলে, 
এরকম পুবলস নকটােটায় পটানিে, েটারটা 
আইে-শৃঙ্খলটা, বি়ে সটামলটানছেে, আিটার 
নরটাি্রীনদর প্নয়টা্নে রক্তদটাে করনেে। 
আমটানদর নরটা্ ে্যটালটানসবময়টা নরটাি্রীনদর 
্ে্য ১১০০ ইউবেট রক্ত প্নয়টা্ে। নসই 
রনক্তর প্নয়টা্ে নমটটানে কলকটােটা 
পুবলনসর ৫০ ্ে কনর রক্তদটাে করনেে। 
আর রটা্্য পুবলস ১২৪৯ ইউবেট রক্ত 
বদনছে। নমটাট ১৩০০ ইউবেট রক্তদটাে 
করনেে পুবলসকমমীরটা। রটা্নেবেক দল 
এিং অে্যরটা রক্তদটাে করনে আরিহ 
প্কটাশ কনরনে। বকন্তু আমরটা নসই 
রক্তদটানের অেুমবে এখে বদনে চটাইচে েটা। লকডোউন কোর্শকয়র উয়ি্যো�্রী কলকো�ো িুপলস। - পনজস্ব টিত্র

কনরটােটার েটাণ্ডি েটামটার নকটােও লষেণ 
নদখটা েটানছে েটা। প্বেবদেই লটাবফনয় 
িটা়েনে মৃে ও আক্রটানতের সংখ্যটা। 
শুক্রিটার পেজিতে নিটাটটা বিনশ্ব ১০ লনষের 
নিবশ মটােুষ এই মটারণ িটাইরটানস 
সংক্রটাবমে হনয়নেে। আর মৃনের সংখ্যটা 
নপবরনয়নে ৫৫ হটা্টানরর স্রীমটা। 
িৃহস্পবেিটার শু্ু মটাবক্কে েুক্তরটান্রেই 
হটা্টানরর নিবশ মটােুনষর মৃে্্য হনয়নে। 
একবদনে এে নিবশ সংখ্যক মটােুনষর 
মৃে্্যর ঘটেটা বিনশ্বর অে্য নকটােও নদনশ 
ঘনটবে।... িৃঃ ৭


