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শ্ডরসম্বর, ২০১৯ থথরক থফব্রুয়াশ্র, ২০২১ পর্ষন্ত পশ্চিমবঙ্গ-এর 
তত্রমাশ্সক সংখ্যাগুশ্ি একরত্র শ্বরেষ সংখ্যা শ্হসারব প্রকাশ্েত হি। 



ব্যশ্ষ্ ও সমশ্ষ্র উন্নয়ন এবং নানা প্ররয়াজনমুখী প্রকরল্পর মরি্য শ্দরয় এশ্েরয় িরিরছ 
রারজ্যর উন্নয়ন। শ্বেত প্রায় ১০ বছর িরর প্রাশ্ন্তক মানুরষর উন্নয়নই অন্যতম প্রিান 
িষে্য থর সরকাররর, থসই সরকাররক অতন্দ্র প্রহরীর ভূশ্মকা শ্নরত হয়। তবশ্িরত্র্যর বাংিায় 
প্ররয়াজরনর িশ্রত্রও শ্বশ্িত্র। প্ররয়াজরনর শ্বশ্ভন্নতাও থিাখ োরন। তাই প্রকল্প ততশ্ররতও 
িারে আন্তশ্রকতা ও মরনাররাে। প্রকরল্পর রথারথ রূপায়ণ আরও কশ্িন।

দীর্ষ প্রায় দে বছররর অশ্ভজ্ঞতায় বত্ষমান রাজ্য সরকার এখন অরনক সমকৃদ্ধ। রারঁদর 
জন্য সরকার প্রকরল্পর মাি্যরম সরকাশ্র সুররাে-সুশ্বিা প্রদারনর ব্যবস্া করররছ, তাঁরদর 
কারছ থসো থপঁরছ থদওয়া সবরিরয় বরড়া কাজ—এই উপিশ্ধিরত সরকার ঋদ্ধ হরয়রছ।

কররানা-অশ্তমাশ্রর কাররণ রারজ্য থর শ্বপর্ষয় থনরম এরসশ্ছি, প্রকরল্পর হাত িররই এর 
সমািান খুঁরজরছ রাজ্য সরকার। বাস্বতার পশ্ররপ্রশ্ষেরত নতুন নতুন প্রকরল্পর শুিু সূিনা 
হয়শ্ন, এর সুররাে-সুশ্বিাও রারত সকরি শ্নরত পারর থসই জন্যও দুয়ারর সরকার বা 
পাড়ায় পাড়ায় সমািান নারম প্রকল্প ততশ্র হরয়রছ।

এখন থসই কারজ শ্বরেষ উরদ্যাে শ্নরয়রছ সরকার। থকানও ফাঁক-থফাকর শ্দরয় রারত 
উন্নয়রনর প্ররয়াজনীয় উরদ্যাে ও অথ্ষ েরি না রায়, অকারণ অপিয় না হয় থস ব্যাপারর 
সতক্ষ প্রহরীর ভূশ্মকায় অবতীণ্ষ সরকার। উরদেে্য, প্রকরল্পর হাত িররই সামশ্রিক 
উন্নয়রনর থষেত্র রথারথভারব প্রস্তুত থহাক।

উন্নয়রনর জন্য থর সব প্রকল্প রূপাশ্য়ত হরয় িরিরছ, থসই সাফি্যও িরা পরড়রছ থজিায় 
থজিায়। ততশ্র হরয়রছ রাস্ারাে, থসতু, হাসপাতাি, সু্ি, করিজ, শ্বশ্বশ্বদ্যািয়, অঙ্গনওয়াশ্র 
থকন্দ্র, সংরোিনাোর, শ্বশ্ভন্ন সরকাশ্র কার্ষািয়, ককৃ ষক বাজার, কম্ষতীথ্ষ। থসরজ উরিরছ 
নতুন নতুন পর্ষেন থকন্দ্র। পর্ষেরনর নতুন নতুন িারায় আরিাশ্কত হরচ্ছ থজিার প্রাশ্ন্তক 
অঞ্চিও। সরঙ্গ িরিরছ পশ্ররবে ও জি সংরষেরণর থষেরত্র নানা উরদ্যারের মাি্যরম 
ভারসাম্যমূিক উন্নয়রনর কাজ। 

দপ্তরকথা শ্বভারে কররানা-সংক্রান্ত তথ্য ও প্রশ্তরবদন প্রকাশ্েত হি।

শ্নবন্ধ থিখরকর মতামত শ্নজস্। অশ্নচ্ছাককৃ ত থর থকানও ত্রুশ্ে মাজ্ষনীয়।
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আন্তশ্রকতার থছাঁয়ায় উন্নয়ন সফি হয়
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স্বামীশ্ির আদর্শে দদ্রে এশ্িরে শ্িরে দেরে হরব : 
মুখ্যমন্তী

১১ িবািুেবাশ্র, ২০২১ েবাশ্ররখ ববাবুঘবারে িঙ্গবাসবািররর 
দমলবার শ্্শ্বরর এরস মুখ্যমন্তী শ্বরবেবািরদের ছশ্বরে 
ফুল ও মবালবা দদি। এশ্দি ববাবুঘবারের িঙ্গবাসবািররর 
শ্্শ্বর দেরেই মুখ্যমন্তী েবা্ীপুর এবং িঙ্গবাসবাির 
অশ্নিশ্িবশেবাপণ দের্রের উদ্রববাধি েররি।

এ শ্দি শ্েশ্ি বরলি, শ্হদুে ধমশে েী এবং এই ধরমশের 
সরঙ্গ অি্য ধরমশের শ্মল দেবােবাে এই শ্িরে শ্্েবারিবারে 
বক্তৃ েবা শ্দরেশ্ছরলি স্বামীশ্ি। উশ্ি প্রেম ব্যশ্ক্ শ্েশ্ি 
আরমশ্রেবাে শ্িরে শ্হদুেস্বারির মবােবা উঁচু েররশ্ছরলি। 
শ্বরবেবািদে েবারও এেবার িি, শ্েশ্ি আমবারদর 
সেরলর। শ্বরবেবািদেই হরলি দদর্র প্রেতৃ ে দিেবা। 
েঁবার আদ্শে শ্িরেই দদ্রে এশ্িরে শ্িরে দেরে হরব।

বহু সমস্যবার মুরখ পরেরছ আমবারদর দদ্। দসই 
পশ্রশ্স্শ্ে অশ্েক্রমও েরর এরসশ্ছ। েবু দদ্রে 
ভবাঙরে পবাররশ্ি দেউ। এ দদ্রে ভবাঙরে দদব িবা। 
দদর্র িবািবা সমস্যবা েবােরে পবারর। শ্েন্তু দদখরে হরব 
মবািুরের মরধ্য দেি দেবািও শ্বভবািি িবা েবারে। দদ্রে 
এে রবাখবার িি্য আমবারদর সেলরে এেসরঙ্গ েবাি 
েররে হরব। ভবাররের মিীেীরবা েবারও এেবার সম্পশ্তি 
িি। েবঁারবা সেরলর। েবঁারবা শ্বশ্ভন্ন দষেররে দদর্র িবাম 
উজ্জ্বল েরররছি। েবঁারবা দেবািও িবাশ্ে ববা ধমশেরে দছবাে 
েরর দদরখিশ্ি। সেলরে শ্িরে চলরে শ্্শ্খরেরছি।

িঙ্গবাসবাির দমলবার সরঙ্গ মবািুরের ভবাববারবি িশ্েে। 
পশ্রশ্স্শ্ের প্ররেবািরি দছবারেবা েররই দমলবার পষেপবােী, 

শ্েন্তু বন্ধ েরবা েবারব িবা েবারণ এেবা আমবারদর 
দসশ্টিরমটি। সবরচরে েশ্িি িঙ্গবাসবাির েবাওেবা। েবারণ 
েুম্ভরমলবাে েবাওেবারও দরলপে আরছ। শুধু িঙ্গবাসবাির 
িল দপশ্ররে দেরে হে। িঙ্গবাসবািরর এখি পশ্ররেববার 
উন্নশ্ে হরেরছ। েবাই িঙ্গবাসবািরর এখি ববারববার েবাওেবা 
েবাে। প্রবাে ৫০ লষে মবািুে আরসি দদর্র শ্বশ্ভন্ন 
প্রবান্ত দেরে। আরি িঙ্গবাসবাির দেরে হরল ে্যবাক্স শ্দরে 
হে, আমরবা বন্ধ েররশ্ছ।

১২ িবািুেবাশ্র-১৭ িবািুেবাশ্র েবাশ্ররখর মরধ্য দেবািও 
দুঘশেেিবা হরল (দেি িবা হে) প্ররে্যরে ৫ লষে েবােবা 
েরর শ্বমবা পবারবি। আমবারদর মন্তীরবা ওখবারি েবােরবি 
েবারে মবািুরের দেবািও অসুশ্বধবা িবা হে। আমবাে 
ঘণ্বাে ঘণ্বাে েঁবারবা শ্ররপবােশে দদরবি। েবােবাহুরেবা 
েররবি িবা, পুশ্লর্র শ্সরটেম ফরলবা েরুি। আমরবা 
ওখবারি েবােবার ব্যবস্বা, হবাসপবােবাল, অ্যবামু্রলন্স-এর 
ব্যবস্বা েররশ্ছ। ই-স্বারিরও ব্যবস্বা হরেরছ।

অিলবাইি পেবার্বািবা : প্ররে্যে দ্বাদ্ দরেশ্ণর পেুেবা দপল 
১০ হবািবার েবােবা

২১ িবািুেবাশ্র, ২০২১ েবাশ্ররখ িববারন্ন ভবাচুশেেবাল 
ববিরে মুখ্যমন্তী িবািবাি, আিবামী ৭ শ্দরির মরধ্য 
শ্িরিরদর ব্যবাঙ্ক অ্যবােবাউরটি ১০,০০০ েবােবা পবারব 
দ্বাদ্ দরেশ্ণর পেুেবারবা। ওইশ্দি দেরেই উচ্চ 
মবাধ্যশ্মে এবং মবাদ্বাসবা দ্বাদ্ দরেশ্ণর পেুেবারদর িি্য 
েবােবা পবািবারিবার েবাি শুরু হরেরছ।

মুখ্যমন্তী বরলি, আিবামী সবােশ্দরির মরধ্য রবারি্যর 
৯ লষে পেুেবার ব্যবাঙ্ক অ্যবােবাউরটি এই েবােবা দপঁরছ 
েবারব। ববািবারর এেসরঙ্গ ি’লবাখ ে্যবাব ববা স্বােশেরফবাি 
পবাওেবা েবারছে িবা। দসিি্য পেুেবারদর অ্যবােবাউরটি 
সরবাসশ্র েবােবা পবািবারিবা হরছে। েবাহরল পেুেবারবা 
শ্িরিরদর পছদেমরেবা শ্িভবাইস (ে্যবাব ববা স্বােশেরফবাি) 
শ্েরি অিলবাইরি পেবার্বািবা েররে পবাররব। সব 
পেুেবারদর আমবার অরিে শুরভছেবা ও অশ্ভিদেি। েবারবা 
েবারবা উপশ্স্ে, প্ররে্যেরে ব্যশ্ক্িেভবারব শ্চশ্ি দদওেবা 
হরব। ছবারেরদর দেউ মবােবা িে েররে পবারর িবা, 
ছবারেরবা স্ছে ও পশ্বরে হে, ১৮ বছর দেবািও ববাধবা 
মবারি িবা। দে দেখবারিই েবাই িবা দেি, আমবারদর 
অশ্তিত্ব মরি রবাখরে হরব। দেবািওরেম সবাহবারে্য 
লবািরে পবাররল, আিবামীশ্দরি আরও ভবাবব। ভশ্বে্যরে 
দেখবারিই েবােরবি, মবােতৃ ভূশ্মরে ভুলরবি িবা।

উন্নেরির অশ্ভমুখ
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‘দুেবারর সরেবার’-এর সবাফরল্য মুখ্যমন্তীর শুরভছেবা

ববাংলবার মুেুরে আরও এেশ্ে পবালে িুেল। 
মবারে দদে মবারসর মরধ্য রবারি্যর ২ দেবাশ্ে মবািুরের 
েবারছ পশ্ররেববা দপঁরছ দদওেবার দরেিশে িেল 
‘দুেবারর সরেবার’ েমশেসূশ্চ। ৯ িবািুেবাশ্র, ২০২১ 
েবাশ্ররখ িশ্িরশ্বহীি সবাফল্য েুইে েরর রবাি্যববাসীরে 
িবাশ্িরেরছি মুখ্যমন্তী মমেবা বরদে্যবাপবাধ্যবাে। দসইসরঙ্গ 
রবাি্যববাসীরে ধি্যববাদ িবাশ্িরেরছি মুখ্যমন্তী। রবারি্যর 
১১শ্ে িিদরদী প্রেরপের মরধ্য ‘স্বাস্্যসবােী’ প্রেরপের 
গ্বাহরের সংখ্যবা সবশেবাশ্ধে। এই ‘দুেবারর সরেবার’ 
শ্্শ্বরগুশ্ল দেরে দেবাি সরেবাশ্র প্রেরপে েেিি 
সুশ্বধবা দপরেরছি েবার পশ্রসংখ্যবাি শ্দরেরছি মুখ্যমন্তী। 
িে শ্িরসম্র মবারসর ১ েবাশ্রখ দেরে শুরু হরেরছ 
রবারি্যর ‘দুেবারর সরেবার’ েমশেসূশ্চ। চলল ৮ দফব্রুেবাশ্র 
পেশেন্ত। ২ মবাস ধরর রবারি্যর সবশেরে সরেবাশ্র ে্যবাম্প 

েরর এেবাশ্ধে িিদরদী প্রেরপের সুশ্বধবা শ্দরে এই 
পশ্ররেববা দদওেবা হরছে।

েি্যবাশ্রী, রূপশ্রী, শ্্ষেবাশ্রী, ঐে্যশ্রী দেরে 
শুরু েরর স্বাস্্যসবােী, েতৃ েে বনু্ধ, িে িহর-
সহ ১১শ্ে প্রেরপের সুশ্বধবা পবারবি রবারি্যর 
সবাধবারণ মবািুে। শ্্শ্বরর শ্িরেই হবারে হবারে 
পশ্ররেববা পবারছেি সবাধবারণ মবািুে। মুখ্যমন্তী েুইরে 
িবাশ্িরেরছি, শুধুমবারে স্বাস্্যসবােী প্রেরপেই পশ্ররেববা 
দপরেরছি ৬২ লষে মবািুে। েফশ্সশ্ল বনু্ধ প্রেরপে  
৭ লষে, েতৃ েে বনু্ধ প্রেরপে ৪ লষে মবািুে, এছবােবাও 
েি্যবাশ্রী, শ্্ষেবাশ্রী, ঐে্যশ্রী, আশ্দববাসীরদর িি্য িে 
িহর প্রেরপের সুশ্বধবাও অরিরে দপরেরছি। এে 
অপে সমরের মরধ্য এই েমশেসূশ্চ শ্ব্বাল সবাফরল্যর 
মুখ দদখবাে এর সরঙ্গ িশ্েে প্ররে্যে সরেবাশ্র 
আশ্ধেবাশ্রে-েমশেীরে ধি্যববাদ িবাশ্িরেরছি মুখ্যমন্তী।
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আশ্দববাসী, েপশ্্শ্লরদর দ্রুে সবাশ্েশেশ্ফরেে প্রদবাি, ‘দুেবারর 
সরেবারর’র সবাফরল্য েুইে মুখ্যমন্তীর

েমশেসূশ্চ দ্ে হওেবার ১৫ শ্দি আরিই েবারিশেে 
পূররণ দরেিশে িরে চরলরছ রবাি্য প্র্বাসরির ‘দুেবারর 
সরেবার’ েমশেসূশ্চ। ১৫ িবািুেবাশ্র, ২০২১ েুইে েরর 
দফর দসই সবাফরল্যর েেবা িবািবারলি মুখ্যমন্তী শ্িরিই। 
েুইরে শ্েশ্ি দলরখি, ১ মবারসরও েম সমরে, রবারি্যর 

েপশ্্শ্ল, আশ্দববাসী এবং অি্যবাি্য অিগ্সর 

সম্প্রদবােভুক্ মবািুেরদর মরধ্য ১০ লরষেরও 

দবশ্্ SC/ST/OBC সবাশ্েশেশ্ফরেে শ্বেরণ েরবা 

হরেরছ। এরপর শ্েশ্ি েমশেসূশ্চর সরঙ্গ েুক্ 

সেলরে আন্তশ্রে ধি্যববাদ িবাশ্িরেরছি।

রবাি্যববাসীর এরেববারর দদবাররিবােবাে সরেবাশ্র 

প্রেপেগুশ্লর সুশ্বধবা দপঁরছ শ্দরে শ্িরসম্র 

মবাস দেরে দু’মবাস ব্যবাপী এই প্রেরপের সূচিবা 

হরেরছ। দদে মবারসর মরধ্য ২ লষে মবািুে এই 

শ্্শ্বরর এরস সুশ্বধবা দপরেরছি। েবারদর িবািবা 

সমস্যবার সমবাধবাি হরেরছ। ‘দুেবারর সরেবার’ 

েমশেসূশ্চর মবাধ্যরমই েবারে রবারি্যর প্ররে্যে 

আশ্দববাসী, েপশ্্শ্ল িবাশ্ে ও উপিবাশ্েভুক্ সম্প্রদবারের 

মবািুরের েবারছ এই সবাশ্েশেশ্ফরেে দপঁরছ েবাে, দসই 

শ্িরদশে্ও শ্দরেশ্ছরলি শ্েশ্ি। মুখ্যমন্তীর শ্িরদশে্ অষেরর 

অষেরর দমরি েবাি দ্রুেই হরছে। এে মবারসরও েম 

সমরে ১০ লষে এসশ্স, এসশ্ে, ওশ্বশ্সরদর হবারে 

এরসরছ িবাশ্েিে ্ংসবাপরে।
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৪ জানুয়াশ্ি, ২০২১
চ�াখেি আখ�াি সূ�না কিখ�ন মুে্যমন্ত্রী

নবান্ন সভাঘখি ৫ বছিব্যাপ্রী প্রকল্প ‘চ�াখেি 
আখ�া’-ি সূ�না কিখ�ন মুে্যমন্ত্রী মমতা বখ্দ্যাপাধ্যায়। 
এই প্রকখল্পি প্রধান �ক্্য হ�, বয়স্কখেি ছাশ্ন অপাখিশন 
কিা এবং নব্রীন চেখক প্রব্রীণ অে্াৎ নবজাতক চেখক 
বৃদ্ধ সকখ�ি চ�াখেি শ্�শ্কৎসা ও অন্ধত্ব প্রশ্তখিাধ 
কিা। মুে্যমন্ত্রী জাশ্নখয়খছন, ৫ বছি িাজ্য জুখে সমূ্ণ্ 
শ্বনামূখ�্য ২০ �ক্ মানুখেি ছাশ্ন অপাখিশন কিা হখব। 
এবং শ্বনামূখ�্য চেওয়া হখব ৮ �ক্ ২৫ হাজাি �শমা। 
এছাো সিকাশ্ি সু্কখ�ি পেুয়াখেি শ্বনামূখ�্য �কু্ পি্রীক্া 
কিা হখব। প্রখয়াজখন শ্বনামূখ�্য �শমা চেওয়া হখব। 
িাখজ্যি প্রায় ৪ �ক্ পেুয়াি �কু্ পি্রীক্া কিা হখব। 
অঙ্গনওয়াশ্ে চকখ্রেও শ্শশুখেি �কু্ পি্রীক্াি ব্যবস্া হখব। 

২০২৫-এি মখধ্য সকখ�ি �কু্ পি্রীক্াি ব্যবস্া হখব। 
এমনক্রী চেসব শ্শশু অঙ্গনওয়াশ্ে চকখ্রে োয় তাখেি 
সকখ�ি চ�াে পি্রীক্া কিা হখব এই প্রকখল্প।

প্রেম পে্াখয় ৫ জানুয়াশ্ি চেখক ১২০০শ্ি গ্াম 
পঞ্াখয়ত ও শহখিি ১২০শ্ি প্রােশ্মক স্াস্্যখকখ্রে এই 
প্রকল্পশ্ি �া�ু হখব। পখি সমস্ত গ্াম পঞ্াখয়ত ও শহিখক 
এই প্রকখল্পি আওতায় আনা হখব।

এই প্রকখল্পি নামকিণ কখিখছন চোে মুে্যমন্ত্রী। 
চ�াখ�ািাও কখিখছন শ্তশ্ন। ৩০০-ি চবশ্শ চ�াখেি 
সাখজ্ন ও প্রায় ৪০০ জন অপখিাখমশ্রিস্ট এই কাখজ েুক্ত 
োকখবন। এশ্েন উত্তিবঙ্গ চমশ্িক্যাখ� রিমা চকয়াখিি 
উদ্খবাধন কখিন মুে্যমন্ত্রী। এশ্ি ততশ্ি কিখত েি� 
হখয়খছ ১০ চকাশ্ি িাকা। এখত উপকৃত হখবন োশ্জ্শ্�ং, 
কাশ্�ম্ং, জ�পাইগুশ্ে, আশ্�পুিেুয়াি, চকা�শ্বহাি, উত্তি 
শ্েনাজপুি-সহ সািা উত্তিবখঙ্গি মানুে।
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১৮ জানুয়াশ্ি, ২০২১
কখিানা পশ্িশ্স্শ্তখত ভা� পশ্িখেবাি জন্য 
‘স্ক� অ্যাওয়াি্’ চপ� বাং�া

চকাশ্ভি চমাকাশ্ব�া এবং জনপশ্িখেবায় অসাধািণ 
কাখজি সুবাখে আিও একবাি জাত্রীয় স্তখি পুিসৃ্কত 
বাং�াি সিকাি। এই েুই শ্বভাখ� ‘স্ক� চ�াখডেন 
অ্যাওয়াি্’ চপ� বাং�া।

১৬ জানুয়াশ্ি পুিস্কাি প্রাপকখেি নাম চঘােণা 
হখয়খছ আি চসোখনই কখিানাকাখ� েশ্ক্ণবঙ্গ িাষ্ট্রীয় 
পশ্িবহণ সংস্া েুব ভা� কাজ কিাি স্্রীকৃশ্ত শ্হখসখব 
এই পুিস্কাি শ্জখত শ্নখয়খছ। এছাো োনজি শ্নয়ন্তখণও 

প্রশংসন্রীয় কাজ কখিখছ িাজ্য সিকাখিি পশ্িবহণ 
সংস্া। এি আখ�ও না�শ্িক পশ্িখেবাি শ্বশ্ভন্ন 
চক্খরে ‘স্ক� অ্যাওয়াি্’ চপখয়খছ মমতা বখ্দ্যাপাধ্যাখয়ি  
সিকাি। এবাি চসই মুকুখি চো� হ� আখিক পা�ক। 
চকাশ্ভি পশ্িশ্স্শ্তখত ও �কিাউন পখব্ জরুশ্ি  
শ্ভশ্ত্তখত পশ্িবহণ ব্যবস্া ক্রীভাখব শ্নয়ন্তণ কিা 
হখয়খছ তা শ্নখয়ও একশ্ি চপ্রখজখটেশন চেওয়া হয়।  
স্াস্্যকম্্রী, পশ্িোয়্রী শ্রশ্মকখেি জন্য পশ্িবহখণি  
ব্যবস্া কিা তাি মখধ্য অন্যতম। জনপশ্িখেবাি জন্য 
বাং�া ‘স্ক� অি্াি অফ ে্য চমশ্িি’ পুিস্কাি �াভ  
কখিখছ এবং SBSTC-ি মাোয় উখেখছ ‘স্ক� চ�াখডেন 
অ্যাওয়াি্’।

২১ জানুয়াশ্ি, ২০২১
১৫ �ক্ শ্বধবা ভাতা ও চপনশখনি আখবেখন
অনুখমােন শ্ে� িাজ্য সিকাি

নবাখন্ন সাংবাশ্েক তবেক কখিন মুে্যমন্ত্রী মমতা 
বখ্দ্যাপাধ্যায়। এশ্েন শ্তশ্ন জানান, উদ্াস্তুখেি চো�্য 
মে্াো চেওয়া হখব। পাশাপাশ্শ চঘােণা কিা হখয়খছ, 
িাখজ্যি সব নাশ্স্ংখহাম এবং হাসপাতা� আবশ্শ্যকভাখব 
স্াস্্যসাে্রী প্রকখল্পি আওতায় আনা হখব। এছাো, ১৫ 
�াে শ্বধবা ভাতা ও চপনশখনি আখবেখন অনুখমােন 
চেওয়া হখয়খছ। এশ্েন মুে্যমন্ত্রী বখ�ন, উত্তি শ্েনাজপুখিি 
কাশ্�য়া�খজে ৬০ চবখিি হাসপাতা� শ্ছ�, চবি সংে্যা 

বাশ্েখয় ২৫০ কিা হখছে। আ�াম্রী ২৫ জানুয়াশ্ি পে্ন্ত 
েুয়াখি সিকাখিি �তুে্ পে্ায় ��খব। শ্কন্তু মানুখেি 
আিও আগ্হ, ইছোপ্রকাশ চেখে এবং োিা চেশ্িখত এই 
প্রকখল্পি শ্বেখয় জানখত চপখিখছন, তঁাখেি কো মাোয় 
চিখে আিও এক েফায় এই কম্সূশ্� ��খব। আ�াম্রী ২৭ 
জানুয়াশ্ি চেখক ৮ চফব্রুয়াশ্ি পে্ন্ত েুয়াখি সিকাখিি ৫ম 
পে্াখয়ি কম্সূশ্� ��খব।

এেনও পে্ন্ত ২ চকাশ্িি চবশ্শ মানুে েুয়াখি সিকাখিি 
শ্শশ্বখি হাশ্জি হখয়খছন। ৭৫ শতাংশ চক্খরেই আখবেখনি 
কাজ হখয় শ্�খয়খছ অে্াৎ ৭৫ শতাংশ মানুে পশ্িখেবা 
চপখয়খছন। শ্বধবা ভাতা এবং চপনশখনি জন্য ১৫ �াে 
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আখবেন জমা পখেশ্ছ�। ১০০ শতাংশ আখবেখনই 
অনুখমােন শ্ে� িাজ্য সিকাি। আ�াম্রীকা� চসই সংক্ান্ত 
প্রশ্ক্য়া শুরু হখব। কো শ্েখয়শ্ছ�াম উদ্াস্তুখেি চো�্য 
মে্াো চেব। আমিা িাখজ্যি শ্বশ্ভন্ন জায়�া ধখি সাখভ ্
কখি প্রশ্তশ্ি কখ�াশ্নখক স্্রীকৃশ্ত শ্েশ্ছে। �ত েু-বছখি 
২১৩ উদ্াস্তু কখ�াশ্নখক ছােপরে চেওয়া হখয়খছ। চকানও 
উদ্াস্তু বাে োখবন না। ৩০ হাজাি পাট্া শ্েখয় শ্েখয়শ্ছ। 
১২০০০ ততশ্ি আখছ, চে চকানও সময় শ্বশ্� কিা হখব। 
আিও ৩১শ্ি কখ�াশ্নখক অনুখমােন শ্ে�াম। ৩৮৪০ জন 
পাট্া পাখব। অতএব ইশ্তমখধ্যই চমাি ২ �ক্ ৭৯ হাজাি 
পাট্া ইসু্য হখয়খছ। মতুয়ািাও পাট্া পাখবন, ইশ্তমখধ্যই 
অখনখক চপখয়খছন।

মাধ্যশ্মক এবং উচ্চমাধ্যশ্মক স্তখি উন্ন্রীত হখয়খছ 
প্রায় ২১ হাজাি সু্ক�। অষ্টম চশ্রশ্ণ পে্ন্ত ছারে-ছারে্রীখেি 
শ্বনামূূখ�্য সু্ক� ব্যা�, বই জুখতা চেওয়া হয়। ১০০ 
শতাংশ সু্কখ� শ্মি চি শ্ম� �া�ু ো চকাশ্ভখিি সমখয়ও 
বন্ধ হয়শ্ন। সু্ক�ছুখিি হাি চমাি ৯%। িাখজ্য ৪২২শ্ি 
সঁাওতাশ্� শ্মশ্িয়াম সু্ক�, ১৫৬১শ্ি শ্হশ্্দ শ্মশ্িয়াম সু্ক�, 
৪৮২শ্ি উেু্ শ্মশ্িয়াম সু্ক�, ৩৬৭শ্ি চনপাশ্� শ্মশ্িয়াম 
সু্ক�, ৩৪শ্ি ওশ্েয়া শ্মশ্িয়াম সু্ক�, ২৫শ্ি চত�ুগু শ্মশ্িয়াম 
সু্ক� আখছ। �ত ২ বছখি ১২১শ্ি ইংখিশ্জ মাধ্যম সু্ক� 
ততশ্ি হখয়খছ। এ-িাখজ্য চমাি ৭৫০শ্ি ইংখিশ্জ মাধ্যম 
সু্ক� আখছ, আ�াম্রীশ্েখন আিও হখব। িাখজ্য ততশ্ি 
হখয়খছ ৩০শ্ি নতুন শ্বশ্বশ্বে্যা�য়, ১৪শ্ি নতুন চমশ্িক্যা� 
কখ�জ, ৫১শ্ি নতুন কখ�জ, ৭ হাজাি নতুন সু্ক�, 
২৭২শ্ি আইশ্িআই এবং ১৭৬শ্ি পশ্�খিকশ্নক কখ�জ।

ঐক্যশ্রী প্রকখল্পি সুশ্বধা চপখয়খছ ২.৪০ চকাশ্ি ছারে-
ছারে্রী। শ্শক্াশ্রী প্রকখল্পি সুশ্বধা চপখয়খছ ৯০ �ক্ 
তপশ্শশ্� ও আশ্েবাস্রী ছারেছারে্রী। স্াম্রী শ্বখবকান্দ 
চমশ্িি স্ক�ািশ্শপ চপখয়খছ ৫.৫০ �ক্। কন্যাশ্রী প্রকখল্পি 
আওতায় ৭০ �ক্ ছারে্রী। শ্সশ্�কন ভ্যাশ্�ি জন্য অল্প 
মূখ�্য শ্নউিাউখন জশ্ম চেওয়া হখয়খছ।

স্াস্্যসাে্রী কাখি্ নতুন চিি কিখত ব�া  
হখয়খছ। একিা কশ্মশ্ি �েন কিা হখয়খছ। তািা শ্বেয়শ্ি 
েশ্তখয় চেেখব। চিি চলেশ্সিব� কিা হখব, োখত  
সকখ�ই সুশ্বধা পান। নাশ্স্ংখহাম এবং হাসপাতা�গুশ্�খক 
অনুখিাধ কিব সামাশ্জক সুিক্া শ্েখত। অখনখক  
সুশ্বধা পাখছেন, আশ্রীব্াে কিখছন। এই প্রসখঙ্গই 
িাখজ্যি মুে্যসশ্�ব আ�াপন বখ্দ্যাপাধ্যায় চঘােণা  
কখিন, সক� নাশ্স্ংখহাম এবং হাসপাতা� স্াস্্যসাে্রী 
প্রকখল্পি আওতায় আবশ্শ্যকভাখব োকখব। েত েি� 
হখব তাি জন্য োখত অশ্তশ্িক্ত িাকা বিাদ্দ োখক চস 
ব্যাপাখি ন্রীশ্ত�ত শ্সদ্ধান্ত শ্নখয়খছ মশ্ন্তসভা। পে্াখ�া�না  
কিখব কশ্মশ্ি।

২০ জানুয়াশ্ি, ২০২১
ধূপগুশ্েি েুঘ্িনায় মৃতখেি পশ্িবািখক 
অাশ্ে্ক সহায়তা িাজ্য সিকাখিি

ধূপগুশ্েখত মম্াশ্ন্তক পেেুঘ্িনায় মৃত ১৪ জখনি 
পশ্িবািখক আোই �ক্ িাকা আশ্ে্ক ক্শ্তপূিণ চেওয়াি 
কো চঘােণা কিখ�ন মুে্যমন্ত্রী মমতা বখ্দ্যাপাধ্যায়। 
পাশাপাশ্শ েুঘ্িনায় োিা গুরুতি আহত হখয়খছন তাখেি 
৫০ হাজাি ও োিা অল্পশ্বস্তি জেম হখয়খছন তাখেি ২৫ 
হাজাি িাকা কখি চেখব িাজ্য সিকাি।

বুধবাি পুরুশ্�য়ায় নতুন প্রকখল্পি উদ্খবাধখনি 
অনুষ্ানমঞ্ চেখক এই চঘােণা কখি মুে্যমন্ত্রী বখ�ন, েুবই 
মম্াশ্ন্তক ঘিনা। �তকা� িাখতই আশ্ম েবি চপখয়শ্ছ। 
অরূপ শ্বশ্বাসখক পাশ্েখয়শ্ছ। চ�ৌতম চেব োখছেন। মৃতু্যি 
চকানও শ্বকল্প হয় না। সবাইখক ব�ব, এই শ্রীতকাখ� 
কুয়াশা োকাি সময় সাবধাখন �াশ্ে �া�াখনা উশ্�ত। আি 
তাোহুখো কখি জ্রীবন না শ্েখয়, একিু সময় �াখ� �াগুক, 
ধ্রীখি �াশ্ে �া�ান।

২০ জানুয়াশ্ি, ২০২১
সাংবাশ্েকখেি জন্য আ�াো প্রশ্তষ্ান বা
শ্বশ্বশ্বে্যা�য় ততশ্ি চহাক, �ান মুে্যমন্ত্রী

পূব্ ক�কাতা বাইপাস সং�গ্ন বরুণ চসনগুপ্ত 
সংগ্হশা�াি উদ্খবাধখন উপশ্স্ত শ্ছখ�ন মুে্যমন্ত্রী মমতা 
বখ্দ্যাপাধ্যায়। প্রশ্েতেশা সাংবাশ্েক তো ‘বত্মান’-
এি প্রশ্তষ্াতা প্রয়াত বরুণ চসনগুখপ্তি স্মিখণ �খে 
উখেখছ এই শ্মউশ্জয়াম। ক�কাতা পুিসভাি এবং িাজ্য 
সিকাখিি চেৌে উখে্যাখ� প্রায় ৬ চকাশ্ি িাকা ব্যখয় শ্নশ্ম্ত 
সংগ্হশা�াশ্ি শ্তনত�া। এোখন িখয়খছ েুশ্ি আক্াইভ, 
একশ্ি চসশ্মনাি হ� এবং একশ্ি অশ্িখিাশ্িয়াম। এশ্েখনি 
অনুষ্াখন মুে্যমন্ত্রী বত্মান েুখ� সংবাে মাধ্যখমি গুরুখত্বি 
কো তুখ� ধখিন।

এশ্েন শ্তশ্ন বখ�ন, ১৯৯৩ সাখ� ২১ জু�াইখয়ি 
ঘিনাি পি বরুণোি পিামখশ্ একশ্ি শ্বখশে ফান্ড ততশ্ি 
কখিশ্ছ�াম। চসই িাকায় একুখশ জু�াইখয়ি আহত এবং 
শ্নহতখেি পশ্িবািব�্খক সাহাে্য কিা হয়। শ্কছু িাকা 
ভূশ্মকখম্ি জন্য োন কিা হখয়শ্ছ�। মাো শ্বশ্ক্ কখি 
সাংবাশ্েকতা হয় না। বরুণো চসই শ্নভ্্রীক সাংবাশ্েকতাি 
েৃষ্টান্ত প্রশ্তষ্া কখিখছন।

সংবােমাধ্যখমি শ্নিখপক্ এবং শ্নভ্্রীক হওয়াি 
প্রখয়াজন িখয়খছ। মাো নত না কখি সাংবাশ্েকতা �াশ্�খয় 
চেখত হখব। েশ্ে সংবােপরেখক অবাখধ চ�োি অনুমশ্ত না 
চেওয়া হয় তখব শ্ক চকানও �ণতন্ত প্রত্যাশা অনুোয়্রী কাজ 
কিখত পাখি ? �ণমাধ্যখমি স্াধ্রীনতাি ওপি হস্তখক্প 
কিা োয় না। আশ্ম �াই আ�াম্রী শ্েখন সাংবাশ্েকখেি জন্য 
ইনশ্স্টশ্িউশন বা শ্বশ্বশ্বে্যা�য় ততশ্ি চহাক।
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২০২০ সালের ২০ মম ওশ্িশা 
আর পশ্চিমবলঙ্গর উপকূলে আছলি 
পলি জনজীবনলক প্রভূত ক্ষশ্তর 
মুলে মেলেশ্ছে আমোন। আমোন 
একশ্ি থাই শব্দ, যার অথ্থ আকাশ। 
পশ্চিমবলঙ্গ এই ঝলির প্রভালব ব্াপক 
ক্ষয়ক্ষশ্ত হয়। গত এক দশলকর 
মবশ্শ সময় ধলর এ-রালজ্  যত ঝি 
আছলি পলিলছ, আমোন তার মলধ্ 
সবলথলক মবশ্শ শশ্তিশােী। উপকূলে 
বাতালসর মবগ প্রশ্ত ঘণ্ায় ১৫০-
১৬০ শ্কলোশ্মিার পয্থন্ত পশ্রমাপ করা 
হলয়শ্ছে। কমপলক্ষ বহু মানুলের মৃতু্ 
হয় এ-রালজ্। তার মলধ্ কেকাতারই 

নবান্ন কলট্ােরুলম মুে্মন্তী

আমোন মমাকাশ্বোয় দুগ্থতলদর পালশ রাজ্ সরকার

প্রায় ১৫ জন। শুধু দশ্ক্ষণ চশ্বিশ পরগনা 
মজোলতই শলয় শলয় বাশ্ি মভলে পলি। 
বঁাধ মভলে গ্ালমর পর গ্াম বন্ার জলে 
মভলস যায়।

২০০৯ সালে আয়োর মথলকও মবশ্শ 
ক্ষয়ক্ষশ্ত হলয়লছ আমোলনর দাপলি। 
শুধুমাত্র কেকাতালতই প্রায় ৫০০০ গাছ 
নষ্ট হলয়লছ ঝলি। শ্শবপুর মবািাশ্নক্াে 
গাল্্থলন ২৭০ বছলরর পুরলনা মসই 
বিবৃলক্ষরও মারাত্মক ক্ষশ্ত হয়।

পশ্রশ্স্থশ্তর মমাকাশ্বোয় মুে্মন্তী মমতা 
বল্দ্াপাধ্ায় ১০০০ মকাশ্ি িাকার তহশ্বে 
গঠন কলরন। মৃতলদর পশ্রবারলক উপযুতি 
ক্ষশ্তপূরণ প্রদালনর ব্বস্থা করা হয়।
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সূচনা ‘পথশ্রী’ অশ্িযাননর 
সারাই হনব ১২ হাজার শ্িন�াশ্মটার রাস্া

রাস্াঘানটর হা� ফেরানে নেুন প্রিল্প ফঘাষণা িরন�ন 
মুখ্যমন্ত্রী মমো বন্দ্যাপাধ্যায়। ১ অন্াবর, ২০২০ োশ্রখ 
বৃহস্পশ্েবার উত্তরবঙ্গ ফথনিই ‘পথশ্রী অশ্িযান’ নানম এই 
প্রিনল্পর সূচনার িথা শ্েশ্ন ফঘাষণা িনরনেন। ফ�াটা রানজ্য 
ফমাট ১২ হাজার শ্িন�াশ্মটার রাস্া এই প্রিনল্পর আওোয় 
ফমরামে িরা হনব বন� মুখ্যমন্ত্রী টুইটানরও জাশ্ননয়নেন। 
রানজ্যর শ্বশ্িন্ন প্রানতে ফবহা� হনয় থািা রাস্াগুশ্�নি 
এিশ্ট অশ্িন্ন প্রিনল্পর োোর ে�ায় এনন সাশ্রনয় ফে�ার 
উন্্যা� এই প্রথম।

পথশ্রী প্রিনল্পর সূচনার িথা মুখ্যমন্ত্রী ফযমন টুইটানর 
জাশ্ননয়নেন, ফেমনই নবানন্নর েরে ফথনি ফপ্রস শ্বজ্ঞশ্তি 
জাশ্র িনর এই প্রিনল্পর শ্বষনয় শ্বশন্ জানাননা হনয়নে। 
পথশ্রীর আওোয় ফমরামশ্ের জন্য ৭ হাজার রাস্ানি 
শ্চশ্নিে িরা হনয়নে বন� মুখ্যমন্ত্রী জাশ্ননয়নেন। ফমরামশ্ের 
ফমাট দ্ঘ্ঘ্য হনব ১২ হাজার শ্িন�াশ্মটার। রানজ্যর নানা 
প্রাতে ফথনি রাস্া সংক্াতে ফয সব অশ্িনযা� মুখ্যমন্ত্রীর 

িানে ফপঁনেশ্ে�, োর শ্িশ্ত্তনেই ফমরামশ্ের োশ্�িা দেশ্র 
িরা হনয়নে।

নানা ধরননর প্রিনল্পর মাধ্যনম না�শ্রিন্র অিাব-
অশ্িনযা� ফজনন ফনওয়ার ফচষ্া িনয়ি বের ফথনিই শুরু 
হনয়শ্ে�। শ্সএমও-র (মুখ্যমন্ত্রীর ্েের) েরনেও এিশ্ট 
‘শ্রিিান্স শ্রনরেসা� ফস�’ (অশ্িনযা� প্রশ্েশ্বধান শ্বিা�) 
খুন� রাজ্যবাস্রীর অিাব-অশ্িনযা� ফজনন ফনওয়ার ব্যবস্া 
হনয়শ্ে�। মুখ্যমন্ত্রীর জন অশ্িনযা� ্ তির-সহ শ্বশ্িন্ন জায়�ায় 
রাস্া সংক্াতে ফয সব অশ্িনযা� জমা পন়েশ্ে�, োর শ্িশ্ত্তনেই  
১২ হাজার শ্িন�াশ্মটার রাস্ানি ফমরামশ্ের জন্য শ্চশ্নিে 
িরা হনয়নে।

স়েি ফযা�ানযা� মসৃণ িনর ফো�া এবং 
বহু নেুন নেুন রাস্া দেশ্র িরা বরাবরই  
মমো বন্দ্যাপাধ্যানয়র সরিানরর অরিাশ্ধিানরর োশ্�িায় 
ফথনিনে। োঁর শ্ব�ে ৯ বেনরর শাসনিান� অননি নেুন 
রাস্া রানজ্য দেশ্রও হনয়নে। নবানন্নর েরনে বৃহস্পশ্েবার 
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ফয ফপ্রস শ্বজ্ঞশ্তি প্রিাশ িরা হনয়নে, োর শ্হনসব অনুযায়্রী 
পূব্ঘবে্ঘ্রী সরিার ৯২ হাজার ২৩ শ্িন�াশ্মটার রাস্া দেশ্র 
িনরশ্ে�। আর পশ্চিমবনঙ্গ এখন রাস্ার ফমাট দ্ঘ্ঘ্য ৩ �ক্ষ 
১৬ হাজার ৭৩০ শ্িন�াশ্মটার। বে্ঘমান সরিানরর অধ্রীনন 

স়েি পশ্রিাঠানমা ২৪৪ শোংশ বৃশ্ধি 
ফপনয়নে বন�ও ওই শ্বজ্ঞশ্তিনে জানাননা 
হনয়নে। েনব শুধু নেুন স়েি দেশ্র 
িরা নয়, দেশ্র হনয় থািা স়েিগুশ্� 
মসৃণ রাখার শ্বষনয়ও ফয সরিার সমান 
যত্নশ্রী�, পথশ্রী অশ্িযাননর সূচনা িনর 
মুখ্যমন্ত্রী ফসই বাে্ঘাই শ্্নে ফচনয়নেন।

মমো মনন িনরন, উন্নয়ননর শ্িে 
হ� িা� স়েি পশ্রিাঠানমা। োই 
২০২০-২১ সান�র বানজনটও স়েি খানে 
প্রায় ৫ হাজার ৭৪৭ ফিাশ্ট টািা বরাদ্দ 
িরা হনয়নে। েনব পথশ্রী অশ্িযানন 
সরিাশ্র উন্্যান�র পাশাপাশ্শ সাধারণ 
না�শ্রিন্র অংশরিহনণও ফজার ফ্ওয়া 
হনয়নে। সাধারণ না�শ্রিরা ি্রী িানব 
এই প্রিনল্প শাশ্ম� হনবন, ো ফ্খার 
্াশ্য়ত্ব ফ্ওয়া হনয়নে সংশ্লিষ্ এ�ািার 
শ্বধায়িন্র উপনর। রাস্া সারাই হ� শ্ি 

না, ো সরাসশ্র মুখ্যমন্ত্রীনিই জানাননা যানব। ফমরামে 
হওয়া বা না হওয়া, ্ু’ফক্ষনরেই রাস্ার েশ্ব মুখ্যমন্ত্রীর িানে 
পাঠাননার ব্যবস্া রাখা হনছে।
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দশ্িদ্র মানুষেি জন্য িাজ্য সাকাষিি উষদ্যাষে 
প্রশ্িশ্দন সুলষে দুপুিষবলাি অন্নসংস্ান। ‘‘মা’’ 
প্রকল্প শুরু কিষলন মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানাজ্্রী, ১৫ 
ফেব্রুয়াশ্ি, ২০২১। িাষজ্যি শহি ও মেঃস্বল 
এলাকাি মানুষেি জন্য িাজ্য সিকাষিি এই 
উষদ্যাে অি্যন্ত মানশ্বক এবং অনন্য। জনদিশ্দ 
এই প্রকল্প ক্রীোষব রূপাশ্য়ি কিষে িাজ্য সিকাি, 
িা ফদখষি হাশ্জি শ্েষলন শ্রিশ্িশ ফেপুশ্ি হাই 
কশ্মশনাি শ্নকষলা, শ্রিশ্িশ কাউশ্সিষলি পূব ্ ও 
উত্তি-পূব ্ োিষিি শ্েষিক্টি ফদবাঞ্জন চক্রবি্্রী 
প্রমুখ। শ্েষলন পঞ্াষয়ি ও গ্াষমান্নয়ন মন্ত্রী সুিি 
মুখাজ্্রী ও পুি ও নেষিান্নয়ন দপ্তষিি মন্ত্রী শ্েিাদ 
হাশ্কম প্রমুখ।

এশ্দন মুখ্যমন্ত্রী, ফেখাষন ফেখাষন কশ্মশ্উশ্নশ্ি 
শ্কষচন হষছে, ফসখানকাি কম্্রীষদি সষঙ্গ শ্েশ্েও কনোষিসি 
কষি কথা বষলন। পশ্িস্াি-পশ্িছেন্নিাি শ্দষক বািবাি 
নজি শ্দষি বষল মুক্যমন্ত্রী জানাল, ‘মা’ এমন একশ্ি শব্দ, 
োি মষ্্য মমিা িষয়ষে। িাই প্রকষল্পি নাম ‘মা’ ফদওয়া 
হষয়ষে। অ্যচষল শ্বনামূষল্য ফিশন ফদওয়া হষলও অষনষকই 
বাইষি খান। িঁাষদি িান্না কিা খাবাি হষল সুশ্বষ্। িাই 

এশ্ি চালু হল। েশ্িব মানুষেি জন্য এশ্ি কিা হষলও ফে 
ফকউ ৫ িাকা শ্দষয় দুপুষি ফপি েিশ্ি োি,  সবশ্জ, 
োল, শ্েম ফখষি পািষবন। সিকাি প্রশ্ি ফলেি খাবাষি 
১৫ িাকা েিিুশ্ক শ্দষছে। স্বশ্নে্ি ফোষ্্রীি ফেষলষমষয়িা 
এই প্রকষল্প কাজ কিষবন। ক্রষম সািা িাজ্য জুষে এই 
প্রকষল্পি মা্্যষম অি্যন্ত কমদাষম স্বাস্্যকি খাবাি পাওয়া 
োষব। আশ্থ্কোষবও বহু মানুে স্বাবলম্্রী হষয় উঠষবন।

মা প্রকল্প
৫ িাকায় েশ্িষবি পাষি এবাি শ্েম-োি
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প্রকল্পের হাত ধল্র

শ্বল্েষ প্রশ্তল্বদন

অশ্তমারীর শ্বশ্ব সব ছকই পাল্টে শ্দল্েশ্ছল। স্তব্ধ 
জীবনযাত্ার অনভ্যস্ত অভ্যাল্সর সল্ঙ্গ চলশ্ছল জীবন-মৃত্্যর 
হাড্াহাশ্ড্ লড়াই।

শ্বশ্বমানল্বর এই চরম সংকল্ে শ্দোহারা মাবনসভ্যতা। 
কল্রানার আপাতঅদৃে্য ভাইরাস শুধ্ আতঙ্ক ছড়ােশ্ন। 
শ্কছ্ প্রাণ শ্নল্েও চল্ল গেল।

উন্নত গদেগুল্লাও পাল্রশ্ন কল্রানার মৃত্্যেশ্ত থাশ্মল্ে 
শ্দল্ত। অসহােভাল্ব আত্মসমপ্পণ করল্ত হল্েল্ছ কল্রানার 
কাল্ছ। অথচ প্রোস চল্লল্ছ। অহরহ। শ্বশ্বজ্ল্ড়। শ্ক কল্র 
ওই অদৃে্য ভাইরাল্সর হাত গথল্ক বাঁচাল্না যাে মানব 
জাশ্তল্ক। আবার মান্ষ ছল্দে শ্িরল্ছ। সল্ঙ্গ রল্েল্ছ 
কল্রানার গছাবল। গসই চরম শ্বপল্দর মল্ধ্যও চল্লল্ছ 
গমাকাশ্বলার দ ৃঢ় পদল্ষেপ।

গথল্ম থাল্কশ্ন পশ্চিমবঙ্গ।

প্রাণহাশ্নর সংখ্যাল্ক যল্তা কম রাখা যাে, আক্াল্তের 
সংখ্যা যল্তা কম থাল্ক, আক্াতে ব্যশ্তিল্ক যল্তা গবশ্ে 
সমেমল্তা পশ্রল্ষবা শ্দল্ে বাঁচাল্না ও স্স্থ করা যাে তার 
গচষ্া চল্লল্ছ।

স্াস্থ্যসাথী হল্ে দ্োল্র সরকার

পশ্চিমবঙ্গ। ২০১১ গত এর নবশ্নম্পাল্ণর কাজ শুরু 
কল্রশ্ছল্লন মমতা বল্দে্যাপাধ্যাে। অশ্তমাশ্রল্ত শ্কছ্ো 
ব্যাহত হল্েল্ছ উন্নেল্নর স্প্ন গছাঁোর কাজ।

শ্কন্তু গযো জরুশ্র শ্ছল গসই কাল্জ বাংলার সরকার 

সািল্য ছ্ঁল্লা অনাোল্স। গভল্ে পড়া অথ্পনীশ্তর ঝাপোল্ক 
সামলাল্লা। সমাল্জর সব স্তল্রর মান্ল্ষর ঘল্র গপঁল্ছ 
গেল শ্দনযাপল্নর স্শ্বধা। 

হ্যাঁ। শ্িকই। শ্বশ্ভন্ন প্রকল্পের স্শ্বধা। কল্রানা-পূব্প 
সমল্েই  চলশ্ছল এল্কর পর এক প্রকপে গঘাষণা ও 
রূপােল্ণর কাজ। গসই কাজ গতা চলল্ছই। তার সল্ঙ্গ 
য্তি হল্ছে প্রল্োজন অন্যােী নানা প্রকপে। লকডাউল্নর 
মল্ধ্যও শ্নরলসভাল্ব এইসব সরকাশ্র প্রকল্পের স্শ্বধা 
গপঁল্ছ গদওো হল্েল্ছ প্রাশ্তেক মান্ষল্দর কাল্ছও। তাই 
প্রশ্তল্রাধ করা গেল্ছ অনাহার-মৃত্্য।

শ্বশ্বজ্ল্ড় তছনছ হল্ে যাওো জনজীবন গুশ্ছল্ে 
শ্নল্ত গয সমে লােল্ব গসো শ্বল্েষজ্ঞল্দর শ্বচায্প শ্বষে।  
এ ব্যাপাল্র মতেব্য শ্নষ্প্রল্োজন। শ্কন্তু জনেল্ণর দ্ম্ল্িা 
খাবাল্রর দাে যখন সরকারল্ক শ্নল্ত হে গস বল্ড়া 
সহজ কাজ নে। খাদ্যসাথী প্রকল্পের সল্ঙ্গ জ্ল্ড় আল্ছ 
যাল্দর জীবন শুধ্ তাল্দর জন্যই নে,সব মান্ল্ষর জন্য 
শ্বনাপেসাে চাল, েম, ডাল গদওোর ব্যবস্থা কল্রল্ছ  
গযমন রাজ্য সরকার গতমশ্ন সকল্লর কাল্ছ সমল্ে গপঁল্ছ 
গদওোর কাল্জ রাখা হল্েল্ছ শ্নপ্ণ নজরদাশ্র।

তাই লষে লষে কাজ গখাোল্না মান্ষ গযভাল্বই গহাক 
এই অশ্তমাশ্র গযমন প্রশ্তল্রাধ কল্র চল্লল্ছ গতমশ্ন স্তব্ধ 
হল্ে যাওো অথ্পনীশ্তর প্রত্যষে ক্প্রভাব শ্কছ্ো হল্লও 
কাশ্েল্ে উিল্ত গপল্রল্ছ।
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রাল্জ্যর মূলধারার মান্ল্ষর কথাই আল্ে বশ্ল। 
উচ্চশ্েশ্ষেত, স্পেশ্েশ্ষেত বা শ্নরষের মান্ল্ষরাও  এই 
অশ্তমাশ্রল্ত শ্বপন্ন হল্ে পল্ড়ল্ছ। উচ্চ আল্ের মান্ল্ষরাও 
রাতারাশ্ত আেহীন হল্ে পল্ড়ল্ছ। গসই মাচ্প গথল্ক আজ 
নত্ন বছল্রর প্রাে দ্-মাস গপশ্রল্েও এক পেসাও 
ঘল্র গ�াল্কশ্ন কত মান্ল্ষর। শ্বনা পেসার গরেন,শ্কছ্ 
জমাল্না োকা,কাল্রা সামান্য সাহাল্য্যর পাোপাশ্ে গপল্েল্ছ 
শ্কছ্ সরকাশ্র প্রকল্পের স্শ্বধা। শ্কন্তু সব স্শ্বধা সবার 
জন্য নে। শুধ্ল্তা খাওো পড়া নে, গরােল্ভাল্ের শ্চতোে 
কপদ্পকেূন্য মান্ষ বল্ড়া অসহাে। মৃত্্য শুধ্ গয কল্রানাই 
শ্নল্ে আসল্ব তা গতা নে। লাইন শ্দল্ে গতা দাঁশ্ড়ল্ে আল্ছ 
হাজাল্রা গরাে।

স্াস্থ্যই সম্পদ। কল্রানা-আবল্হ এসত্য আরও প্রকে 
হল। তাই রাল্জ্যর সকল মান্ল্ষর স্াস্থ্য শ্নল্ে সরকাল্রর 
শ্চতো স্াভাশ্বক। রাল্জ্যর স্াস্থ্য পশ্রকািাল্মার গয আমূল 
পশ্রবত্পন ঘশ্েল্েল্ছ পশ্রবত্পল্নর সরকার গসকথা অশ্ত 
শ্নদ্েল্কও স্ীকার করল্ত বাধ্য। প্রত্যতে অঞ্চল্লও গযসব 
মাশ্টে স্পার গপেোশ্লশ্ে হাসপাতালগুশ্ল ততশ্র করা 
হল্েশ্ছল, প্রাথশ্মক হাসপাতালগুশ্লল্ক সাশ্জল্ে গতালা 
হল্েশ্ছল, উন্নত করা হল্েশ্ছল সামশ্রিক স্াস্থ্য পশ্রকািাল্মা 
এবং চাল্ হল্েশ্ছল শ্বনা পেসার পশ্রল্ষবা, হল্েশ্ছল েশ্রব 
বল্ড়াল্লাক সকল্লর জন্য।

তারপর এল সরকাশ্র চাকশ্রজীবীল্দর পাোপাশ্ে 
আরও অল্নল্কর জন্য স্াস্থ্যশ্বমা। যার িল্ল গবসরকাশ্র 
হাসপাতাল্ল শ্নখরচাে শ্চশ্কৎসার স্ল্যাে শ্মলল। এল 
ক্যােল্লল্সর স্শ্বধা। এল অল্নক মান্ল্ষর জন্য স্াস্থ্যসাথী। 
তব্ গদখা গেল আরও অল্নক মান্ষ এইসব স্শ্বধার 
বাইল্রই গথল্ক যাল্ছে। অথচ ‘সবার জন্য স্াস্থ্য’ র কথা 
ভাবল্ত হল্ব।

শ্বনা শ্বিধাে, এই অশ্তমাশ্রল্ত শ্বপন্ন মান্ল্ষর পাল্ে 
এল্স দাঁড়াল্লা রাজ্য সরকার। সকল্লর জন্য স্াস্থ্যসাথীর 
গঘাষণা হল। আশ্থ্পক সমস্যার ভাবনা মাথা গথল্ক সশ্রল্ে 
রাজ্যবাসীর স্াস্থ্যভাবনাল্কই প্রাধান্য গদওো হল। মৃত্্যর 
সল্ঙ্গ লড়াই করল্ত করল্ত এে্ক্ গবাঝা হল্ে গেল প্রশ্তশ্ে 
প্রাল্ণর দাম কত। হেল্তা গস একশ্ে সংখ্যা। তব্।

তাই এই স্দীঘ্প শ্দন ধল্র চলা অশ্তমাশ্রর গমাকাশ্বলাে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকাল্রর সবল্চল্ে বল্ড়া উল্দ্যাে সকল্লর জন্য 
স্াস্থ্যসাথী।

শুধ্ গঘাষণা নে। আমরা জাশ্ন, সরকাশ্র লাল শ্িল্তর 
িাঁস গতা বহুল প্রচশ্লত একশ্ে কথামাত্ নে। তাই 
গকাল্নাভাল্ব গকাল্না গদশ্র করা নে। অশ্তমাশ্রর কারল্ণ 
বহুশ্দন স্শ্চশ্কৎসা গথল্ক মান্ষ বশ্ঞ্চত। যত তাড়াতাশ্ড় 
সম্ভব ঘল্র ঘল্র গপঁল্ছ শ্দল্ত হল্ব স্াস্থ্যসাথীর কাড্প। 

কল্রানা যখন ঘল্রর কড়া গনল্ড়ই চল্লল্ছ তখন মৃত্্য 
গিকাল্ত গনল্ম পল্ড়ল্ছ একদল মান্ষ। দ্োল্র দ্োল্র 
গপঁল্ছ শ্েল্েল্ছ এই শ্নভ্পীক কম্পীবাশ্হনী। সরকাশ্র, আধা 
সরকাশ্র কম্পী-আশ্ধকাশ্রকরা।

মান্ষ গদখল্ছ সরকার তাল্দর দ্োল্র এল্সল্ছ। এইভাল্ব 
কাজ এর আল্ে গদখা গেল্ছ শ্ক? প্রশ্ন তাল্দর মল্ন মল্ন।

কল্রানাে যখন সামাশ্জক দূরত্ব বজাল্ের কথা বলা 
হল্ছে, তখন সরকারল্কই গতা আসল্ত হল্ব গদাল্র গদাল্র।

এল্ত শ্বস্মল্ের শ্কছ্ গনই।

শ্পশ্ছল্ে থাকা সম্প্রদাল্ের মান্ষল্দর কথা ভাবল্ব গক?

ভাবল্ব সরকার।
আশ্দবাসী মান্ল্ষরা আজও স্ছেল্দে থাকল্ত পছদে 

কল্র তাল্দর অভ্যস্ত জীবনযাপল্নর  ধারাবাশ্হকতার মল্ধ্য। 
শ্কন্তু গযো তাল্দর প্রাপ্য গসো তাল্দর পাইল্ে শ্দল্ত হল্ব। 
হাল্ত ত্ল্ল শ্দল্ত হল্ব।

ভারল্তর ইশ্তহাল্সর প্রথম পৃষ্া গথল্ক গযসব জনল্োষ্ীর 
মান্ল্ষর সম্পল্ক্প গলখার কথা, তারা হল এই আশ্দবাসী 
মান্ল্ষরা। বাংলার শ্বস্তীণ্প অঞ্চল জ্ল্ড় এরা ছশ্ড়ল্ে আল্ছ।

রাল্জ্যর আশ্দবাসী জনল্োষ্ীর মল্ধ্য যাল্দর বেস ষাে 
গপশ্রল্ে শ্েল্েল্ছ তাল্দর সকলল্ক প্রশ্তমাল্স এক হাজার 
োকা কল্র ভাতা গদওো হল্ছে।

ধরা যাক, মালশ্ত গসাল্রল্নর কথা। প্রুশ্লোর 
রঘ্নাথপ্ল্রর এক রিাল্ম মাশ্ের বাশ্ড়র দাওোে বল্স বল্স 
মালশ্ত গসাল্রন হাঁশ্ড়ো খাশ্ছেল্লা। চাোই গপল্ত বল্স 
আল্ছ প্শ্ত গবৌ লক্ষী। প্রাইমাশ্র স্্ল্লর শ্েচার। মালশ্তর 
কাছ গথল্ক শুনশ্ছল প্ল্রাল্না শ্দল্নর কথা। সাঁওতাল 
শ্বল্্াল্হর কথা। নব্বই গপল্রাল্না মালশ্ত গসাল্রন 
ইংল্রজ বাব্ল্দর গদল্খশ্ছল। তারপর অল্নক বাব্রা এল  
গেল। গকউ এমন কল্র তাল্দর কথা ভাল্বশ্ন। মাস 
গেল্ল হাজার োকা হাল্ত পান মালশ্ত। তার জন্য 
পঞ্চাল্েল্তর বাব্ল্ক ধরল্ত হেশ্ন। মালশ্তর ব্ল্ড়া েেী 
গসাল্রনও পাল্ছে োকা। পাল্ছে চাল। সরকার ঘর কল্র 
শ্দল্েল্ছ। আল্লা এল্ন শ্দল্েল্ছ। হাসপাতাল্ল পেসা 
লাল্ে না।

মালশ্ত গসাল্রনরা আজ ব্ঝল্ত পাল্র ওর দাদ্ সূয্প 
গসাল্রন ইংল্রজল্দর তাড়াবার জন্য গকন লড়াই করত। 
এখন কত স্খ। আর ভ্খা গপল্ে হাশ্ড়ো গখল্ে পল্ড় 
থাকল্ত হে না।

মালশ্ত গসাল্রল্নর িাক্রদার িাক্রদারা গয লড়াই শুরু 
কল্রশ্ছল গসই লড়াই  এর স্িল শ্মলল্ছ। তাল্দর কথা 
ভাববার গলাক এল্স গেল্ছ। এইে্ক্ গবে ব্ঝল্ত পাল্র 
মালশ্ত।
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রাজ্য সরকাল্রর শ্বশ্ভন্ন প্রকল্লের হাত ধল্র বাংলাে এল্সল্ছ 
পশ্রবত্পন

সীশ্মত অথ্প। প্রল্োজন সীমাহীন।
অথচ অঙ্গীকার পশ্রবত্পল্নর।
সমাধাল্নর পথ তাই নত্ন গরখাে আঁকা  হল্ব। অবাক 

হওোর শ্কছ্ গনই।
আর হল্লাও তাই।
২০২০-২১ সাল্লর রাজ্য বাল্জে গথল্ক শ্নল্চর 

প্রকপেগুশ্ল সম্পল্ক্প শ্কছ্ তথ্য গদওো হল।

তপশ্েশ্ল জাশ্তর জন্য ‘বন্্’ প্রকপে
বাংলার তপশ্েশ্ল জাশ্তর বেস্ মান্ষল্দর কল্যাল্ণর 

জন্য ‘বন্্’ নাল্ম একশ্ে নত্ন প্রকপে গঘাষণা করা হে।
এই প্রকল্পে ৬০ বছল্রর গবশ্ে বেল্সর তপশ্েশ্ল 

জাশ্তর মান্ষ, যঁারা অন্য গকানও গপনেন পান না, এরকম 
১০০ েতাংে মান্ষল্কই প্রশ্ত মাল্স ১,০০০ োকা কল্র 
বাধ্পক্য ভাতা গদওো হল্ব। এর িল্ল, আন্মাশ্নক ২১ লষে 
তপশ্েশ্ল জাশ্তর মান্ষ উপকৃত হল্বন।

এই প্রকল্পের জন্য ২৫০০ গকাশ্ে োকা ব্যে-বরাল্দর 
প্রস্তাব করা হে।

আশ্দবাসীল্দর জন্য ‘জে জহার’ প্রকপে
রাল্জ্যর আশ্দবাসী সমাল্জর বেস্ মান্ষল্দর কল্যাল্ণ 

‘জে জহার’ নাল্ম একশ্ে নত্ন প্রকপে গঘাষণা করা হে, 
গযখাল্ন ৬০ বছল্রর গবশ্ে বেল্সর আশ্দবাসী ও তপশ্েশ্ল 
উপজাশ্ত সম্প্রদাল্ের ১০০ েতাংে মান্ষ, যারা অন্য 
গকানও গপনেন পান না, তাল্দর প্রশ্ত মাল্স ১,০০০ োকা 
কল্র বাধ্পক্য ভাতা গদওো হল্ব।

এই পশ্রকপেনার মাধ্যল্ম আন্মাশ্নক ৪ লষে আশ্দবাসী 
ও তপশ্েশ্ল উপজাশ্ত সম্প্রদাল্ের মান্ষ উপকৃত 
হল্বন। এইজন্য ৫০০ গকাশ্ে োকা ব্যে-বরাল্দর প্রস্তাব  
করা হে।

শ্বনামূল্ল্য সামাশ্জক স্রষো
রাল্জ্যর শ্নম্পাণ কাল্ষ্প, পশ্রবহণ ও অন্যান্য অসংেশ্িত 

গষেল্ত্ কম্পরত মান্ষল্ক সরকার ‘সামাশ্জক স্রষো গযাজনার’ 
মাধ্যল্ম শ্নখরচাে শ্বশ্ভন্ন স্শ্বধা শ্দল্ছে-গযমন দ্ঘ্পেনাজশ্নত 
মৃত্্য বা শ্বকলাঙ্গতার জন্য ষেশ্তপ্রণ, স্াস্থ্য শ্বষল্ে স্শ্বধা, 
গছল্ল-গমল্েল্দর শ্েষোর জন্য অন্দান ইত্যাশ্দ। এছাড়াও, 
এই গযাজনাে তারা প্রশ্ভল্ডন্ড িাল্ন্ডর স্শ্বধা পান, গযখাল্ন 
এখন এলঁ্দর মাল্স ২৫ োকা জমা শ্দল্ত হে ও রাজ্য 
সরকার মাল্স ৩০ োকা এই িাল্ন্ড গদে। এই প্রকল্পে জমা 
োকা স্দসহ ৬০ বছর বেস হল্ল বা অকালমৃত্্যল্ত বা 
গস্ছোে গছল্ড় শ্দল্ল এককালীন ত্ল্ল গনওো যাে।

‘সামাশ্জক স্রষো গযাজনা’র পশ্রবল্ত্প ‘শ্বনামূল্ল্য 
সামাশ্জক স্রষো’ নাল্ম একশ্ে নত্ন প্রকল্পের গঘাষণা 
করশ্ছ। এই নত্ন প্রকল্পের মল্ধ্য শ্নখরচাে অন্যান্য স্শ্বধা 
ছাড়াও, প্রশ্ভল্ডন্ট িান্ড স্শ্বধাও এল্দরল্ক শ্বনাম্ল্ল্য 
গদওো হল্ব। প্রশ্ত মাল্স রাজ্য সরকাল্রর শ্নল্জর অংল্ের 
৩০ োকা ছাড়াও উপল্ভাতিার প্রল্দে মাল্স ২৫ োকা 
রাজ্য সরকার শ্নল্জই বহন করল্ব। এর িল্ল অন্যান্য 
স্শ্বধা সহ প্রশ্ভল্ডন্ট িাল্ন্ডর জন্যও অসংেশ্িত শ্রশ্মক 
ভাই-গবানল্দর গকাল্না োকা শ্দল্ত হল্ব না। এই প্রকপেশ্ে 
১লা এশ্প্রল, ২০২০ গথল্ক কায্পকরী হল্ব। আন্মাশ্নক 
১.৫ গকাশ্ে পশ্রবার এই প্রকল্পের স্শ্বধা পাল্বন। এইজন্য 
৫০০ গকাশ্ে োকা অশ্তশ্রতি ব্যে-বরাল্দের প্রস্তাব করা হে।

বাংলাশ্রী প্রকপে
এই সরকার ষ্ে্, গছাল্ো ও মাঝাশ্র শ্েপেল্ক (MSME) 

শ্বল্েষ গুরুত্ব শ্দল্েল্ছ, কারণ এরাই সবল্চল্ে গবশ্ে 
কম্পসংস্থাল্নর স্ল্যাে সৃশ্ষ্ কল্র।

এই ষ্ে্, গছাল্ো ও মাঝাশ্র শ্েল্পের গষেল্ত্, আরও 
গজার গদওোর জন্য ১লা এশ্প্রল, ২০২০ গথল্ক ‘বাংলাশ্রী’ 
নাল্ম একশ্ে নত্ন উৎসাহ প্রকপে চাল্ করার প্রস্তাব করা 
হে। গযসব MSME ১লা এশ্প্রল, ২০১৯ গথল্ক স্থাশ্পত 
হল্েল্ছ তারাও এই নত্ন উৎসাহ প্রকল্পে আসার স্ল্যাে 
পাল্ব। আো করা যাে, এই প্রকল্পের মাধ্যল্ম রাল্জ্য 
নত্ন ষ্ে্শ্েপে স্থাপন ও কম্পসংস্থাল্নর শ্বপ্ল স্ল্যাে 
সৃশ্ষ্ হল্ব। এই জন্য ১০০ গকাশ্ে োকা ব্যে-বরাল্দের  
প্রস্তাব করা হে।

নত্ন MSME Park স্থাপন
এ প্রসল্ঙ্গ উল্লেখ করা যাে গয, পশ্চিমবঙ্গ ষ্ে্, গছাল্ো 

ও মাঝাশ্র শ্েল্পে একশ্ে অরিণী রাজ্য। গকন্দীে সরকাল্রর 
NSS-এর শ্রল্পাে্প অন্যােী রাল্জ্য ৮৮.৬৭ লষে MSME 
সংস্থা আল্ছ। শ্বেত ৮ বছল্র ৪৯শ্ে MSME Cluster-এর 
জােোে, ৫৩৯শ্ে Cluster ততশ্র হল্েল্ছ।

ষ্ে্শ্েল্পের জন্য পশ্রকািাল্মা অল্নক গুণ বৃশ্ধি গপল্েল্ছ 
এবং বত্পমাল্ন রাল্জ্য, ৫২শ্ে MSME Park চাল্ রল্েল্ছ 
এবং আরও ৩৯শ্ে পাক্প ততশ্রর ম্ল্খ।

রাল্জ্যর MSME গষেত্ল্ক আরও েশ্তিোলী করার জন্য 
আোমী ৩ বছল্র রাল্জ্য আরও ১০০শ্ে নত্ন MSME 
Park ততশ্র করার প্রস্তাব করা হে, যার মাধ্যল্ম অল্নক 
কম্পসংস্থান হল্ব। এইজন্য ২০০ গকাশ্ে োকা ব্যে-বরাল্দের 
প্রস্তাব করা হে।

কম্পসাথী প্রকপে
রাল্জ্যর গবকার য্বক-য্বতীল্দর অথ্পননশ্তকভাল্ব 

স্শ্নভ্পর কল্র ত্লল্ত ‘কম্পসাথী প্রকপে’ নাল্ম একশ্ে নত্ন 
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প্রকপে গঘাষণা হে। এই প্রকল্পে আোমী ৩ বছল্র, প্রশ্ত 
বছর ১ লষে গবকার য্বক-য্বতীল্দর শ্নেশ্মত আল্ের 
সংস্থান করা হল্ব। এর জন্য ২ লষে োকা পয্পতে লশ্নির 
নত্ন প্রকল্পে, সহজ েল্ত্প ঋণ প্রদান ও ভত্্পশ্ক গদওোর 
ব্যবস্থা থাকল্ব। রাল্জ্যর অধীনস্থ সমবাে ব্যাংল্কর মাধ্যল্ম 
এই ঋণ গদওো হল্ব। আো করা যাে, এই প্রকল্পের 
সহােতাে গবকার য্বক-য্বতীরা গছাল্ো উৎপাদন প্রশ্তষ্ান 
বা খ্চল্রা ব্যবসা শুরু কল্র শ্নল্জরা স্াবলম্ী হল্ত পারল্ব। 
এইজন্য ৫০০ গকাশ্ে োকা ব্যে-বরাল্দের প্রস্তাব করা হে।

চা-স্দেরী
রাল্জ্যর ৩৭০শ্ে চা-বাোল্ন প্রাে ৩ লষে শ্রশ্মক 

স্থােীভাল্ব কম্পরত আল্ছন যাল্দর মল্ধ্য ৫০ েতাংেই 
মশ্হলা ও শ্সংহভােই আশ্দবাসী সম্প্রদাল্ের মান্ষ।  
চা-বাোল্নর শ্রশ্মকল্দর জন্য রাজ্য সরকার ইশ্তমল্ধ্যই ২ 
োকা গকশ্জ দল্র চাল গদওো ছাড়াও শ্নখরচাে শ্বদ্্যৎ, 
শ্চশ্কৎসার ব্যবস্থা, শ্মড-গড শ্মল ও আরও শ্বশ্ভন্ন স্শ্বধার 
ব্যবস্থা কল্রল্ছ।

চা-বাোল্ন কম্পরত শ্রশ্মকল্দর অল্নকরই োকার অভাল্ব 
শ্নল্জর গকাল্না বাসস্থান গনই। তাই চা-বাোল্নর েৃহহীন 
শ্রশ্মকল্দর আবাসন গদওোর উল্দেল্ে্য ‘চা-স্দেরী’ নাল্ম 
একশ্ে প্রকপে চাল্ করা হল্ব। এই প্রকল্পে আোমী ৩ বছল্র 
রাজ্য সরকার শ্নল্জর অল্থ্প চা-বাোল্ন স্থােীভাল্ব কম্পরত 
েৃহহীনল্দর জন্য এই আবাসল্নর ব্যবস্থা করল্ব। এইজন্য  
৫০০ গকাশ্ে োকা ব্যে-বরাল্দের প্রস্তাব করা হে।

হাশ্সর আল্লা
েত ৮ বছল্র রাল্জ্য ৯৯.৯ েতাংে তবদ্্যশ্তকরল্ণর 

মাধ্যল্ম উপল্ভাতিাল্ক শ্বদ্্যৎ সংল্যাল্ের ব্যবস্থা করা হল্েল্ছ। 
এছাড়া, েশ্রব মান্ষল্দর কম দাল্ম শ্বদ্্যৎ সরবরাহ করা 
হে। শ্কন্তু এল্দর মল্ধ্য যঁারা অত্যতে েশ্রব, তাল্দর কম 
দাম সল্্বেও শ্বদ্্যল্তর খরচ শ্দল্ত খ্ব অস্শ্বধাে পড়ল্ত 
হে।

এইরকম েশ্রব মান্ল্ষর সহােতার জন্য ‘হাশ্সর 
আল্লা’ নাল্ম একশ্ে নত্ন প্রকপে গঘাষণা করা হে। 
এই প্রকল্পে রিামীণ ও েহরাঞ্চল্লর অত্যতে েশ্রব যঁারা 
তত্মাশ্সল্ক ৭৫ ইউশ্নে অবশ্ধ শ্বদ্্যৎ ব্যবহার কল্রন (Life 
Line Consumer) তঁাল্দর সমূ্পণ্প শ্বনাম্ল্ল্য শ্বদ্্যৎ 
সরবরাহ করা হল্ব। রাল্জ্যর প্রাে ৩৫ লষে েশ্রব পশ্রবার 
এর মাধ্যল্ম উপকৃত হল্ব। এইজন্য ২০০ গকাশ্ে োকা  
ব্যে-বরাল্দের প্রস্তাব করা হে।

২০১১ গথল্ক ২০২০ সাল। সমেো বল্ড়া কম নে। 
২০২১ এ পা গদওো হল্ে শ্েল্েল্ছ। যশ্দও অশ্তমাশ্রর 
প্রাে একো বছর লষে্যপূরল্ণ বাধা হল্ে দাঁশ্ড়ল্েল্ছ। তব্ 
পশ্রশ্স্থশ্ত গমাকাশ্বলাে কখল্না শ্বিধারিস্ত হেশ্ন সরকার। 

একশ্দল্ক আমিান। অন্যশ্দল্ক কল্রানা। সমস্যা জজ্পশ্রত 
রাজ্যবাসীর পাল্ে সরকাশ্র প্রকল্পের সহােতার হাত।

জঙ্গলমহল্লর গজলাগুশ্লল্ত আথ্প-সামাশ্জক উন্নেল্ন 
প্রাশ্ণসম্পল্দর ভূশ্মকা উল্লেখল্যাে্য। তপশ্েশ্ল ও আশ্দবাসী 
পশ্রবাল্রর মান্ষ প্রাশ্ণপালল্নর মাধ্যল্ম আশ্থ্পক অবস্থার 
উন্নশ্ত ঘোল্ত পাল্র। গযসব অঞ্চল্ল জল অপ্রত্ল গসখাল্ন 
প্রাশ্ণপালন আল্ের বল্ড়া উৎস। যশ্দও এই ব্যাপাল্র জল 
প্রল্োজন শ্নেশ্মতভাল্ব, পশ্রমাল্ণ কম হল্লও।

জল সমস্যার শ্বষেশ্েল্ত নজর গদওো হল্েল্ছ। 
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জলসম্পদ ও ষ্ে্ গসচ দপ্তল্রর মাধ্যল্ম ‘জল ধল্রা 
জল ভল্রা’ প্রকল্পের মাধ্যল্ম প্রল্োজনীে জল সমস্যার 
সমাধাল্নর উল্দ্যাে গনওো হে রাজ্য জ্ল্ড়। ১০০ শ্দল্নর 
কাল্জর স্ল্যাে শ্দল্ে শ্বশ্ভন্ন দপ্তল্রর সমন্বল্ে এই প্রকপে 
শ্বল্েষভাল্ব কায্পকরী হল্ে উল্িল্ছ। প্ল্রান জলােে 
সংস্ার ও নত্ন জলােে কাোর িল্ল প্রাকৃশ্তক জল 
ধল্র রাখা হল্ছে। মাল্ছর চাষ, েবাশ্দ পশু পালন, গসল্চর 
কাজ, পাশ্রবাশ্রক কাজ সবল্ষেল্ত্ই মূল্যবান জলসম্পদ 
ব্যবহার করা যাল্ছে।

এইসব অঞ্চল্লর ভূ-প্রাকৃশ্তক তবশ্েল্ষ্্যর কারল্ণ 
মাশ্ের ওপর গথল্ক শ্নল্চর শ্দল্ক জল ক্মে েশ্ড়ল্ে চল্ল 
যাে। এই �াল্ ভূশ্মর জলধারণ ষেমতাও কম। িল্ল 
বষ্পাে জল্লর অপচে ঘল্ে। এই জল ধল্র রাখা জরুশ্র।

এই ব্যাপাল্র স্থানীে মান্ল্ষর মল্ধ্যও সল্চতনতার 
অভাব গদখা যাে। এই শ্বষেশ্ে অবল্হলা করার িল্ল 
সমস্যাগুশ্ল সমাধাল্নর পথ পাল্ছে না। পরীষোমূলকভাল্ব 
গকাথাও গকাথাও শ্কছ্ কাজ হল্লও ব্যাপকভাল্ব এর 
প্রল্োে সম্ভব হেশ্ন। কৃশ্ষশ্বজ্ঞান ও কৃশ্ষপ্রয্শ্তির সিল 
গমলবন্ন প্রল্োজন। এই কাজ গষেত্ীে স্তল্র করার জন্য 
সরকাশ্রভাল্ব কৃশ্ষপ্রয্শ্তি সহােক শ্নল্োে করা হল্ছে।

একিসশ্ল জশ্মগুশ্লল্ক সারা বছর ধল্র ব্যবহার 
করার কথা ভাবা হল্ছে। উদ্যানপালল্নর মাধ্যল্ম অপে 
জল্ল  সারা বছর জশ্মর যথাযথ ব্যবহার সম্ভব। তল্ব 
সবধরল্নর জশ্মল্ত উদ্যানপালন সম্ভব নে। এর উপল্যােী 
কল্র ত্লল্ত হল্ল অল্থ্পর প্রল্োজন।

শুধ্মাত্ আবহাওো-শ্নভ্পর হল্ে থাকল্ল কৃশ্ষ-অথ্পনীশ্ত 
নত্ন শ্দো গদখাল্ত পারল্ব না। এই সত্য বাংলার 
প্রাশ্তেক এলাকার জশ্ম-শ্নভ্পর মান্ষও ব্ঝল্ত পারল্ছন। 
নানা উল্দ্যাে শ্নল্ত এশ্েল্ে আসল্ত চাইল্ছ তারা। তাই 
শুধ্মাত্ ধান চাষ কল্রই ষোতে হল্ছে না তারা। নত্ন 
নত্ন িল, ি্ল, সবশ্জ চাল্ষও এশ্েল্ে আসল্ছ। সরকার 

নানাভাল্ব সাহায্য করল্ছ। ততশ্র হল্ছে বহুম্খী প্রকপে। 
শ্কন্তু যা শ্কছ্ই ভাবা গহাক না গকন, জল সবল্থল্ক আল্ে 
জরুশ্র শ্বষে।

পশ্চিমাঞ্চল্লর গজলাগুশ্লল্ত পাথ্ল্র মাশ্েল্ত ততশ্র 
হল্ছে আমবাোন, গবদানাবাোন, ড্ােন িল্লর বাোন। 
স্শ্নভ্পর গোষ্ীর মান্ল্ষরা সমল্বত উল্দ্যাল্ে এই 
ধরল্নর আেসৃজনকারী কল্ম্প গমল্তল্ছ। শ্েখল্ছ চাষবাস, 
উদ্যানপালন, প্রাশ্ণপালল্ন স্পে জল্লর ব্যবহার। শ্বশ্েষ্ 
শ্বজ্ঞানীল্দর সাহাল্য্য সািল্ল্যর গদখাও শ্মল্লল্ছ। এইভাল্ব 
জঙ্গলমহল্লর পশ্রশ্রমী মান্ল্ষর ম্ল্খ হাশ্স ি্ল্েল্ছ।

আল্ে যারা দল গবঁল্ধ প্ল্ব নাবাল খােল্ত গযত, 
পশ্চিমাঞ্চল্লর রূপ শ্িশ্রল্ে শ্দল্ছে তারাই। আজ তারা 
ঘরম্খী। এক থালা ভাল্তর জন্য আজ তাল্দর ভাবল্ত 
হে না। গছল্লল্মল্েরা পড়াল্োনা করল্ছ। স্্ল্ল যাল্ছে। 
পাল্ছে খাবার, বই, জামা, জ্ল্তা। পাল্ছে শ্েষোর আল্লা। 
রিামগুল্লাে আল্লা আল্ছ ঘল্র ঘল্র। খাবার জলও গপঁল্ছ 
শ্েল্েল্ছ অল্নক রিাল্মর ঘরগুল্লাল্ত। কন্যাশ্রী ঘল্রর 
গমল্েল্দর জাশ্েল্ে শ্দল্েল্ছ। স্প্ন গদখল্ছ ওরা শ্নল্জর মল্তা 
জীবন েল্ড় গনবার। শ্েষোশ্রীর োকা পাল্ছে তপশ্েশ্ল 
ও আশ্দবাসী পশ্রবাল্রর গছল্লল্মল্েরা। সব্জসাথীর 
সাইল্কল্লর আোে স্্লছ্ল্ের সংখ্যা কল্মল্ছ। গযমন 
কন্যাশ্রীর ২৫,০০০ োকার জন্য গমল্েরা স্্ল ছাড়ার কথা 
ভাবল্তই পাল্র না। আজ আর এর জন্য প্রচাল্রর দরকার 
পল্ড় না।

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান—এই শ্তল্নর প্রল্োজন সবার 
আল্ে। খাদ্য স্রষোর পাোপাশ্ে সরকার শ্নরাপদ আশ্রল্ের 
ব্যবস্থা কল্রল্ছ। সরকাশ্র সাহাল্য্য েহল্র, রিাল্ম সকল্লর 
মাথাে ছাল্দর ব্যবস্থা হল্েল্ছ। েত দে বছল্র হেল্তা 
প্রকল্পের নাল্মর পশ্রবত্পন হল্েল্ছ, শ্কন্তু ঘর গপল্েল্ছ 
লাল্খা লাল্খা মান্ষ।

ঘল্র আল্লা এল্সল্ছ, মাল্ন ২৫ ওোে আল্লা পাল্ছে 
সরকাশ্র অল্থ্প। পথঘাল্ের উন্নশ্ত 
হল্েল্ছ। জঙ্গল্ল গঘরা রিামগুল্লা ঝা 
চকচল্ক পাকা রাস্তাে উন্নশ্তর েপে 
গোনাল্ছে।

দূরল্ক কাল্ছ শ্নল্ে শ্েল্েল্ছ। 
পল্থর দ্পাল্ে আল্লা। যানবাহল্নর 
স্শ্বধা গবল্ড়ল্ছ। মান্ষ এখন শ্নল্জর 
মল্তা কল্র জীবন েল্ড়ল্ছ।

তব্ প্রল্োজন ি্ল্রাে না। যতশ্দন 
যাে চাশ্হদার রকমল্ির ঘল্ে।

পশ্চিমাঞ্চল্লর গজলাগুশ্লর েহর 



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 19

আর রিাল্মর মল্ধ্য স্ল্যাে-স্শ্বধার শ্নশ্রল্খ পাথ্পক্য অল্নক 
কল্মল্ছ। স্াস্থ্য এবং শ্েষো দ্শ্ে গষেল্ত্ গচাল্খ পড়ার মল্তা 
পশ্রবত্পন এল্সল্ছ। সড়ক, গসত্, স্াস্থ্য, শ্েষো, শ্বদ্্যৎ, 
পানীে জল—সবল্ষেল্ত্ েত দে বছল্র শ্চত্ো পাল্টে 
শ্েল্েল্ছ। রিামগুল্লা গসল্জ উিল্ছ নত্ন কল্র। ঘল্র ঘল্র 
শ্েশ্ভ, কশ্ম্পউোর। হাল্ত হাল্ত স্মাে্প গিান। অশ্তমাশ্র 
আরও কম সমল্ে গবশ্ে কল্র ‘শ্ডশ্জোল বাংলা’ েল্ড় 
শ্দল। প্রয্শ্তি-শ্নভ্পর জীবল্ন রিাম-েহর এক ছল্দে হঁােল্ছ। 
ছাত্ছাত্ীল্দর সরকার এখন ে্যাব/স্মাে্প গিান গকনার জন্য 
োকা শ্দল্ছে। এর গকানও আশ্থ্পক গভদাল্ভদ গনই, অথ্পাৎ 
পশ্রবাল্রর আল্ের গকানও েত্প গনই। একে্ গভল্ব গদখল্ত 
পাশ্র আমরা। এই অশ্তমাশ্রর দীঘ্প সমল্ে সরকাল্রর 
ভঁাড়াল্রও সঞ্চে গতমন হল্ছে না। তার ওপর কল্রানা-
গমাকাশ্বলাে চার হাজার গকাশ্ে োকা ইশ্তমল্ধ্য ব্যে হল্ে 
শ্েল্েল্ছ। নানা সহােতা প্রকল্পের মাধ্যল্ম অশ্তমাশ্রর 
গমাকাশ্বলা করল্ত হল্ছে সরকারল্ক। এই পশ্রশ্স্থশ্তল্ত 
১০ লষে ছাত্-ছাত্ীল্ক (উচ্চমাধ্যশ্মক) একশ্ে কল্র ে্যাব 
বা গিান-শ্পছ্ দে হাজার কল্র োকা শ্দল্ত গয গমাে অথ্প 
ব্যে হে তার পশ্রমাণো কম নে।

প্রচ্র মান্ষ আজ কম্পহীন প্ল্রাপ্শ্রভাল্ব। অল্নল্কই 
অধ্প-গবকার। অল্নল্কর আে এখন সামান্য। হিাৎ কল্র 
কম্পহীন হল্ে পল্ড়ল্ছ অল্নক উচ্চল্বতল্নর মান্ষ। ভাবল্ল 
শ্েউল্র উিল্ত হে। অভাবনীে এই ঘেনার শ্েকার 
শ্বশ্বজ্ল্ড় গকাশ্ে গকাশ্ে মান্ষ। গসজন্য আল্ে দরকার 
প্রাথশ্মক প্রল্োজনগুশ্ল গমোল্না। অপচে বন্ করল্ত 
মান্ল্ষর পাল্ে সরকার এশ্েল্ে এল্সল্ছ। নানাভাল্ব 
সমাল্জর নানা গষেল্ত্র নানা স্তল্রর মান্ল্ষর জন্য সরকার 
সাহাল্য্যর হাত বাশ্ড়ল্েল্ছ।

মাশ্ের সৃশ্ষ্, গনেল্হর পরে, প্রল্চষ্া এই প্রকপেগুশ্ল 
কল্রানা আবল্হ নত্ন কল্র শুরু হল্েল্ছ।

১৩ গম, ২০২০, ব্ধবার ম্খ্যমন্তী গঘাষণা করল্লন 
এক নত্ন প্রকল্পের। রিাম বাংলার েশ্রব মান্ষল্ক 
আশ্থ্পক সঞ্ীবনী শ্দল্ত পাল্র এই গঘাষণা। নত্ন এই 
প্রকল্পের নাম ‘মাশ্ের সৃশ্ষ্’।

নবাল্ন্ন সাংবাশ্দক তবিক কল্র শ্তশ্ন বল্লন, ‘দ্রতে 
তবপ্লশ্বক কম্পসূশ্চ গঘাষণা করশ্ছ। গজলা পশ্রষল্দর 
সভাশ্ধপশ্তল্দর সল্ঙ্গ তবিক করশ্ছ। ৫০০০০ একর 
জশ্ম এল্ত আসল্ব। আড়াই লল্ষের গবশ্ে মান্ষ 
এল্ত উপকৃত হল্ব। পশ্রল্বে বান্ব প্রল্জক্ট। নাম 
‘মাশ্ের সৃশ্ষ্’। শুধ্ তাই নে, শ্তশ্ন জানান, ইশ্তমল্ধ্য 
৬৫০০ একর জশ্মল্ত প্রাথশ্মক স্তল্র কাজও শুরু  
হল্ে শ্েল্েল্ছ। 

ম্খ্যমন্তী এশ্দন পেষ্তই জানান, ‘বঁাক্ড়া, 

প্রুশ্লো, বীরভূম, ঝাড়রিাম, পশ্চিম গমশ্দনীপ্র, 
পশ্চিম বধ্পমাল্ন অল্নক জশ্ম পল্ড় রল্েল্ছ। সরকাল্রর 
ও কৃষল্করও। মাশ্ে খ্ব রুষে বল্ল কৃষকরা শ্কছ্ 
করল্ত পাল্রন না। আমরা প্ল্যান কল্রশ্ছ, এই মাশ্ের 
সৃশ্ষ্ প্রকল্পের মাধ্যল্ম মাছ চাষ, পশু পালল্নর মল্তা 
কাজ চলল্ব। স্থানীে চাশ্ষল্দর দে-ক্শ্ড় একর ও 
সরকাশ্র জশ্ম শ্নল্ে মাইল্ক্া প্ল্যান ততশ্র করা হল্ব, 
গকা অপাল্রশ্েভ েড়া হল্ব, মশ্হলা স্শ্নভ্পর গোষ্ীল্ক 
কাল্জ লাোল্না হল্ব। গকানও শ্িকাদার শ্নল্োে করা 
হল্ব না। ১০০ শ্দল্নর কাল্জ লাোল্না হল্ব।’

ম্খ্যমন্তী এশ্দন আরও গঘাষণা কল্রন, লকডাউন 
উিল্লই বাংলার প্রশ্ত গজলাে সাল্ভ্প শুরু হল্ব। 
আর গসই সাল্ভ্প হল্ব মহামারী-গকশ্ন্দক। ভারল্তর 
প্রথম রাজ্য শ্হল্সল্ব বাংলাে শুরু হল্ব এই সাল্ভ্প। 
ম্খ্যমন্তী বল্লন, ‘শ্বশ্ভন্ন মহামারীর গষেল্ত্ এই সাল্ভ্প  
কাল্জ লােল্ব।’ 

শ্তশ্ন আরও বল্লন, ‘আমরা কাল্জর প্রমাণ শ্দল্েই 
আত্মশ্নভ্পর হল্েশ্ছ। সবাই শ্বল্দল্ে অড্পার শ্দল্েল্ছ, 
আমরা ঘল্র বল্স থাশ্কশ্ন। স্শ্নভ্পর গোষ্ীল্ক কাল্জ 
লাশ্েল্েশ্ছলাম। WHO-এর মান্যতা শ্হল্সল্বই আমরা 
শ্পশ্পই ততশ্র কল্রশ্ছ। ৭.৫ লাখ শ্পশ্পই, ৪৫ লাখ 
মাস্ ততশ্র কল্রশ্ছ। ১৩.২ লাখ কম্পসংস্থান হল। 
ভারল্তর অন্যান্য রাজ্য গতা করল্ত পাল্রশ্ন। গনই 
আমাল্দর শ্কছ্। তব্ আমরা আোর আল্লা জ্ালাবার 
গচষ্া করশ্ছ।’

লকডাউল্নর গজল্র শ্ভনরাল্জ্য আেল্ক রল্েল্ছন 
বাংলার অসংখ্য পশ্রযােী শ্রশ্মক। চরম দ্ল্ভ্পাল্ের ম্ল্খ 
পল্ড়ল্ছন। তঁাল্দর সাহাল্য্য এশ্েল্ে এল্সল্ছন ম্খ্যমন্তী 
মমতা বল্দে্যাপাধ্যাে।

‘গনেল্হর পরে’ নাল্ম একশ্ে প্রকল্পের গঘাষণা 
কল্রন শ্তশ্ন। গসই প্রকল্পের আওতাে শ্ভনরাল্জ্য 
আেল্ক থাকা বাংলার পশ্রযােী শ্রশ্মকল্দর অ্যাকাউল্ন্ট 
সরাসশ্র োকা পািাবার ব্যবস্থা কল্র রাজ্য। এককালীন 
১,০০০ োকা গদওোর কথা বলা হে।

যঁারা সামাশ্জক স্রষো গযাজনার স্ল্যাে-স্শ্বধা বা 
সামাশ্জক গপনেন পান না, গসই অসংেশ্িত গষেল্ত্র 
শ্রশ্মকল্দর জন্য প্রল্চষ্া প্রকল্পের পশ্রকপেনা কল্রল্ছ 
রাজ্য সরকার। এর মাধ্যল্ম মাথাশ্পছ্ এককালীন এক 
হাজার োকা পাল্বন ওইসব শ্রশ্মক।

এককথাে বলা যাে,  জন্ম গথল্ক মৃত্্য পয্পতে 
শুধ্  নে, জীবল্নর গয গকাল্না শ্বপয্পল্ে, অশ্তমাশ্রল্ত 
সরকাশ্র প্রকপে বল্ড়া ভরসা এই রাল্জ্য।
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‘দুয়ারে সেকাে’ এবং ‘পাডায় 
সমাধান’ এই দুশ্ি কম্মসূশ্িে 
মাধ্যরম পশ্চিমবঙ্গ সেকাে এই 
োর্্যে লক্ষ লক্ষ মানুরেে 
ঘরে পপঁরে পেল। ইশ্িমরধ্যই 
এই কম্মসূশ্ি শুধু ভােি নয় 
সাো শ্বরবেে একশ্ি অন্যিম 
বৃহৎ ্নেণ পশ্েরেবা প্রদান 
কম্মসূশ্ি শ্হসারব সকরলে দৃশ্টি 
আকে্মণ করেরে।

মুখ্যমন্ত্রীে ‘দুয়ারে সেকাে’ ও ‘পাডায়-সমাধান’  
শ্ববে দেবারেও প্রশংসা লাভ কেল
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সম্প্রশ্ি একশ্ি অনুষ্ারন পবশ 
শ্কেু আন্ত্্মাশ্িক সংস্া পেমন 
শ্ববে স্াস্্য সংস্া, এশ্শয়ান 
পেরভলপরমন্ট ব্যাঙ্ক, ইউশ্নরসফ 
এে উচ্চপদস্ প্রশ্িশ্নশ্ধেণ এক 
ওরয়বনারেে মাধ্যরম মুখ্যমন্ত্রী মমিা 
বর্দ্যাপাধ্যারয়ে সরঙ্গ েুক্ত হন। 
িাঁরদে কথাবাি্মায় পবশ্েরয় আরস 
এই প্রকল্পগুশ্লে সদথ্মক শ্দকশ্ি। 
শুধু িাই-ই নয়, এই সামাশ্্ক 
সুেক্ষা প্রকল্পগুশ্লরক িৃণমূলস্তরে 
শ্নরয় োওয়াে সেকাশ্ে প্ররিটিােও 
প্রভূি প্রশংসা করেন এইসব সংস্াে মুখপাত্রো। িাঁো প্ররি্যরকই এই অশ্ভনব সেকাশ্ে কম্মসূশ্িরক এক অনবদ্য প্রয়াস 
বরল অশ্ভশ্হি করেন। অশ্িমাশ্েে অবসারন এঁো প্ররি্যরকই এই োর্্য আসাে ইচ্া প্রকাশ করেন োরি এইেকম এক 
কম্মসূশ্িে প্ররয়াে ও িাে উপরোশ্েিাগুশ্ল িাঁো স্িরক্ষ পদখরি পারেন।

এই শ্বশাল কম্মসূশ্িে দুশ্ি ভাে আরে, (১) ‘দুয়ারে সেকাে’ এবং ‘পাডায় সমাধান’। ‘দুয়ারে সেকাে’ মূলি সাো 
পশ্চিমবরঙ্গে গ্াম বাংলাে দুয়ারে পপঁেবাে প্রয়াস। এই কার্ িৃণমূল স্তরেে পঞ্ারয়ি, শ্বশ্েও অশ্ফসগুশ্লরক শ্নরয় 
সেকারেে ১২শ্ি মূল সামাশ্্ক সুেক্ষা প্রকল্প রূপায়রণে ফাঁকগুশ্লরক বন্ধ কোে পিটিা হরয়রে। এবং োো শ্বশ্ভন্ন কােরণ 
এই প্রকল্পগুশ্লে সুশ্বধা এখনও সশ্িকভারব পানশ্ন, িাঁরদে পদােরোডায় শ্েরয় এই সুশ্বধাগুশ্ল পপঁরে পদওয়া হরয়রে।

দুয়ারে সেকাে
১ শ্েরসম্বে ২০২০ পথরক শুরু হওয়া এই প্রকল্প পাঁি পে্মারয়ে পরে ৮ পফব্রুয়াশ্ে ২০২১-পি পশে হরয়রে। এই স্ল্প 
সমরয়ে মরধ্য এই সেকাশ্ে প্ররিটিা এক অভূিপূব্ম সাডা পফরল শ্দরয়রে। োর্্যে করয়ক পকাশ্ি মানুরেে কারে এই প্রকল্প 
পপঁরে পেরে োে ্ন্য এই উরদ্যােরক, শ্বরবেে এক অনবদ্য সামাশ্্ক সুেক্ষা প্রদান প্ররিটিা শ্হসারব শ্িশ্নিি কো হরচ্। 
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পাঁি দফা কম্মসূশ্িে পে পদখা পেরে এক পেকে্ম সৃশ্টিকাে্রী করয়ক পকাশ্ি পলাক এই প্রকরল্পে সরঙ্গ েুক্ত হরয়রেন। এ 
ব্যাপারে বলা োয়, এই কম্মসূশ্ি শ্কন্তু এখনও পূণ্মমাত্রারিই িালু েরয়রে। িাই আশা কো োরচ্ প্রকল্প পশে হরল আেও 
করয়ক লক্ষ পলাকরক এই পশ্েরেবাে আওিায় আনা োরব। ‘দুয়ারে সেকাে’ কম্মসূশ্িে মাধ্যরম ১২শ্ি মূল সামাশ্্ক 
সুেক্ষা প্রকল্পরক রূপায়রণে ব্যবস্া কো হরয়রে। শ্বশ্ভন্ন কােরণ পে সব নােশ্েক এইসব সুরোে পথরক বশ্ঞ্ি শ্েরলন, 
এই প্রকল্পগুশ্লে আওিায় আসরি পারেনশ্ন, িাঁরদেরক এই সুেক্ষা বলরয় অন্তভু্মক্ত কো হরয়রে। ‘দুয়ারে সেকাে’ এ 
পে ১২শ্ি মূল প্রকল্প আরে এক ন্রে পসগুশ্লে নাম উরলেখ কো হল,

দুয়ারে সেকারেে প্রকল্পগুশ্লে নাম

১) খাদ্যসাথ্রী, ২) স্াস্্যসাথ্রী, ৩) ্াশ্িেি শংসাপত্র, ৪) শ্শক্ষাশ্রী, ৫) ্য় ্হে, ৬) িপশ্শশ্ল বনু্ধ, ৭) কন্যাশ্রী, ৮) রূপশ্রী,  
৯) ঐক্যশ্রী, ১০) ১০০ শ্দরনে কা্, ১১) কৃেক বনু্ধ, ১২) মানশ্বক।

দুয়ারে সেকাে পশ্েরেবাে ্ন্য প্রায় ৩৩ হা্াে 
ক্যাম্প বসারনা হয়। পেখারন ২ পকাশ্ি ৭৫ লারখে পবশ্শ 
পলাক এইসব ক্যাম্প পথরক পশ্েরেবা শ্নরি এরসরেন।  
মুখ্যমন্ত্রী পাশ্খে পিারখে মরিা ন্রে পেরখরেন প্রশ্িশ্ি 
পশ্েরেবা পশ্চিমবরঙ্গে পশে ্নপদ অবশ্ধ োরি পপঁেরি 
পারে িাে প্রশ্ি।

পাডায় সমাধান

‘পাডায় সমাধান’ কম্মসূশ্ি ো শ্কনা সমান্তোলভারব 
িরলরে। এশ্ি মূলি েশ্িি হরয়রে শহেবাস্রীরক শ্বশ্বধ 
পশ্েরেবা পদওয়াে ্ন্য। শহোঞ্রলে মানুেরক পুেসভা 
বা শ্সশ্ভক বশ্েগুশ্লে মাধ্যরম শ্বশ্ভন্ন পশ্েবারেে িাশ্হদা 
পূেণ কো হরয়রে। এই কম্মসূশ্িরক এশ্েরয় শ্নরয় োবাে 
্ন্য োর্্যে মুখ্যমন্ত্রী মমিা বর্দ্যাপাধ্যারয়ে শ্নর্ে 
দদনশ্্দন পে্মরবক্ষণ এবং পশ্েিালনাে মাধ্যরম সেকাশ্ে 
উচ্চপদস্ অশ্ফসাে, কম্মিাে্রী এবং পস্চ্ারসব্রীরদে েুক্ত 

(১) খাদ্যসাথ্রীরি পশ্েরেবা 
পদওয়া হরয়রে ২০,১৩,৬৩৯ ্নরক

(২) স্াস্্যসাথ্রীরি ” ৮৫,১৩,০০৬ ”

(৩) ্াশ্ি-
উপ্াশ্ি

সাশ্ি্মশ্ফরকি 
পদওয়া হরয়রে ২২,১০,৭৮০ ”

(৪) শ্শক্ষাশ্রী ” ৩১,১০১ ”
(৫) ্য় ্হে ” ৭,৯২১ ”
(৬) িপশ্শশ্লবনু্ধ ” ৩৯,৮৮৬ ”
(৭) কন্যাশ্রী ” ৩,৬৫,২৫৪ ”
(৮) রূপশ্রী ” ৯৮,৮৭৬ ”
(৯) ঐক্যশ্রী ” ৫,৪৮,৪৭৭ ”
(১০) ১০০ শ্দরনে 

কা্ ” ১২,১২,৯৩০ ”
(১১) কৃেক বনু্ধ ” ১১,২৫,৫৭৯ ”
(১২) মানশ্বক ” ৪৬,২৩৯ ”
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কো হরয়রে। এে সরঙ্গ েুক্ত হরয়রে শ্বশ্ভন্ন কাশ্েেশ্ে দক্ষিাে শ্দক (technological inputs)—পেমন আইশ্ি শ্সরটেম, 
শ্্শ্পএস শ্সরটেম ইি্যাশ্দ এগুরলাে মাধ্যরম এক সফল এবং দ্রুি সাহাে্য প্রদান ব্যবস্া িালু কো হরয়রে। শ্বশ্ভন্ন স্তরে 
িাস্ক পফাস্ম দিশ্ে করে এে সময়শ্ভশ্তিক প্ররয়াে ও পশ্েরেবা প্রদারনে এক উজ্জ্বল দৃটিান্ত সৃশ্টি হরয়রে। সামাশ্্ক সুেক্ষা 
খারি এই প্রকল্পগুশ্লে ব্যয় বৃশ্ধি লক্ষণ্রীয়। ২০০৯-১০ সারল সামাশ্্ক সুেক্ষা খারি িদান্রীন্তন সেকাে ১১,৮৭৫ পকাশ্ি 
িাকা খেি করে। বি্মমান সেকাে ২০১৯-২০ সারল বার্রি বোদ্দ বাশ্ডরয় পসশ্ি শ্নরয় োয় ৬৩,৮৯৬ পকাশ্িরি। পূব্মিন 
সেকাে পথরক এশ্ি ৪৭৮ শিাংশ বৃশ্ধি পপরয়রে। এে পথরকই এই প্রকরল্পে গুরুত্ব কি িা পবাঝা োয়।

এই কম্মসূশ্িে শ্পেরন পে িাশ্লকা শশ্ক্ত কা্ করেরে িা হল এই সেকারেে মানুরেে কারে পপঁোবাে এক পব্মিপ্রমাণ 
অঙ্গ্রীকাে। সেকাশ্ে প্রকল্প শুধুই কাের্-কলরম বশ্্দ থাকরব, িা রূপায়ণ কেরি লারে এক দ্রীঘ্মসূশ্ত্রিা—এই অপবাদ 
পঘািারি পপরেরে মুখ্যমন্ত্রীে পনিৃরত্ব এক সুকশ্িন প্রশাসন। ‘পাডায় সমাধান’ নামক এক নিুন ন্রীশ্ি প্রিলন করে 
মুখ্যমন্ত্রী মমিা বর্দ্যাপাধ্যায় বুশ্ঝরয় শ্দরলন, এই কা্গুশ্লে সাথ্মক রূপায়ণই সমার্ প্রকৃি পশ্েবি্মন আনরি পােরব। 
পসই ভাবনা পথরকই এই কম্মসূশ্িরক এশ্েরয় শ্নরয় োওয়া হরয়রে। এ কােরণই এই কম্মসূশ্িশ্ি এি দ্রুি ্নশ্প্রয়িা লাভ 
করেরে।

পাডায় সমাধারনে প্রকল্পগুশ্লে নাম

১) পশ্েষ্াে—পশ্েচ্ন্নিা, ২) পান্রীয় ্ল, ৩) শ্বদু্যৎ ও োস্তাে আরলা, ৪) োস্তা, ৫) শ্নকাশ্শ ব্যবস্া, ৬) শ্িশ্কৎসক

পশ্েরশরে একশ্ি কথা বলা আবশ্যক। ‘দুয়ারে সেকাে’ ও ‘পাডায় সমাধান’, ো্্য সেকারেে এই দুশ্ি প্রকল্পই দ্রুি 
্নশ্প্রয়িা পপরয়রে এগুশ্লরক সাথ্মকভারব রূপায়ণ কোে ্ন্য। শ্বেি ২/৩ মাস ধরে আমো লক্ষ্য করেশ্ে—শ্কভারব 
হা্ারে হা্ারে পলাক িাঁরদে শ্বশ্ভন্ন সমস্যা শ্নরয় োর্্যে শ্বশ্ভন্ন ক্যাম্পগুশ্লরি ্ড হরয়রেন। এই প্রসরঙ্গ আেও 
একশ্ি কথা বলা প্ররয়া্ন, সাো বাংলাে ৩৪২শ্ি ব্লক, ১১শ্ি পুেসভা, ৭শ্ি পপৌে কশ্মশন, ৩৯শ্ি সেকাশ্ে দপ্তেরক এই 
বৃহৎ কম্মেজ্ঞে সরঙ্গ েুক্ত কো হরয়রে। সেকাশ্ে পশ্েরেবা ্নেরণে মরধ্য পপঁরে পদবাে প্রয়াস শ্নঃসর্দরহ প্রশংসাে 
দাশ্ব োরখ। এই সেকারেে প্রাক-শ্নব্মািন্রী পকানও শ্নব্মািন্রী-প্রিাে মূলক কম্মসূশ্ি নয়।

এই শ্বেরয় একশ্ি গুরুিে প্রসঙ্গ অবিােণা কোে প্ররয়া্ন। ২০১৩ সারল মুখ্যমন্ত্রী মমিা বর্দ্যাপাধ্যায় West Bengal 
Right to Public Services Act 2013 আইনশ্ি প্রিলন করেন। এই আইরনে মুখ্য উরদ্দশ্য শ্েল ো্্য সেকারেে 
সব প্রকল্পই োরি ্নেণ পশ্েরেবা রূরপ পপরি পারে িাে রূপায়ণ কো। ‘দুয়ারে সেকাে’ ও ‘পাডায় সমাধান’ এই 
দুশ্ি কম্মসূশ্িই ওই দায়বধিিাে ফসল।



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 24

প্রকল্প অনুসারে প্লাশ্ভশ্তিক সাফল্য

ক্রশ্মক 
সংখ্যা

প্লাে নাম

পশ্েরেবা প্রদান

(১)

খাদ্যসাথ্রী

(২)

স্াস্্যসাথ্রী

(৩)
্াশ্িেি 
শংসাপত্র

(৪)

শ্শক্ষাশ্রী

(৫)

্য় প্াহাে

(৬)
িপশ্শশ্ল 

বনু্ধ

১. আশ্লপুেদুয়াে ৪৪৮০৯ ১০৭২৭৬ ৫৬৫২৪ ৩৬৮ ৭৭৭ ৭৯০

২. বঁাকুডা ৯৮২৭৬ ২৭৯৩১৯ ৫৭০১১ ২২৮৭ ৫৮২ ২৭৫৩

৩. ব্রীেভূম ১৩৬৩১৮ ২৪৬৯৭২ ৩৮৪৮৪ ১২১৪ ৪২৬ ৩১৮৪

৪. পকািশ্বহাে ৩৮৩৪৬ ১৫৪৮২৩ ১৬৭৬৮৪ ১৪৪০ ০ ১৮৮০

৫. দশ্ক্ষণ ২৪ পেেনা ১৫৮৫২৪ ৭৪৮১০৬ ৩৪০৩৫৯ ৪৩৪৪ ৮২ ৬৩০৫

৬. দশ্ক্ষণ শ্দনা্পুে ১৩২৮৩ ৯৭০১৪ ৭০১১২ ১৩৫৪ ৪৪১ ১৪৩৬

৭. দাশ্্্মশ্লং ৩৯২৪৭ ১৬৬৭৮৯ ৩৬৯৭৯ ৯৮১ ৮৩২ ২১৮

৮. হুেশ্ল ১৬৩০০০ ৪৫৯৩৪৯ ১২৩৫৯৩ ১২৭১ ১৭৬ ১৬৭৮

৯. হাওডা ৭৯৮১৫ ৫৯৯৬৫৬ ৪৫৯৫৯ ৫৩৫ ২ ১২০০

১০. ্লপাইগুশ্ড ৪৭৫০৮ ৬৫৭৬২ ১০৩২৩৬ ২৪৯৪ ৭৮৩ ৩৪০৭

১১. ঝাডগ্াম ১৫১৬০ ৯৯৩৫১ ১৬৯৩৯ ৬০০ ৯৮৩ ৮২১

১২. কাশ্লম্পং ৭০৯৭ ২০৭৯৩ ৮৩৭৪ ১৪ ৭৩ ১৮

১৩. মালদা ৯১৯৪৫ ৩৫৩৮০২ ১৭৬৭৫৭ ১১২৯ ২৮১ ২২৪৩

১৪. মুশ্শ্মদাবাদ ৭৬১৩৪ ৯৭১৬০৪ ১০০৩৬৩ ৮২০ ৫২ ১০০৮

১৫. নশ্দয়া ১৩৮১৫৪ ৪০৫৮৫০ ১৬৮১২৪ ২২৫৩ ৩২ ১২৮৮

১৬. পশ্চিম বধ্মমান ৫৬৫৯৪ ৪৩৪৫৪৯ ৫৯৭৫৯ ৫২৪ ১২৭ ৮৫৩

১৭. পশ্চিম পমশ্দন্রীপুে ১৪৪৪৪২ ৩৫৬৪৯৬ ৫০৭৮৮ ৯৯৫ ৬৮৬ ১৪৫২

১৮. পূব্ম বধ্মমান ১৬৯৮৭১ ৪৩৯৩১৫ ৮৪১৪৫ ২৩০৬ ২৭৮ ২৫৭৭

১৯. পূব্ম পমশ্দন্রীপুে ১২৮০৯৩ ৪৪৭৮৬৪ ৬২৯৮৮ ৮১৫ ৪৪ ১৮৮৪

২০. পুরুশ্লয়া ৯৯৮৪৮ ২৩৫৮৩৫ ৯৭৮৩৪ ৭৮৭ ১০৬২ ৬৩৯

২১. উতিে ২৪ পেেনা ১৪৪৬৯৮ ১০৬৩৬৫৭ ১৪২০৪১ ২৮০২ ৬৮ ২৫৬৮

২২. উতিে শ্দনা্পুে ৮০৩৩৮ ১৮৮৪৮৪ ১৯৬৩৬৪ ১১৮৯ ১৩১ ১৩৭৮

২৩. কলকািা ৪২১৩৯ ৫৭০৩৪০ ৬৩৬৩ ৫৭৯ ৩ ৩০৬

পমাি ২০১৩৬৩৯ ৮৫১৩০০৬ ২২১০৭৮০ ৩১১০১ ৭৯২১ ৩৯৮৮৬
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ক্রশ্মক 
সংখ্যা

প্লাে নাম

পশ্েরেবা প্রদান

(৭)

কন্যাশ্রী

(৮)

রূপশ্রী

(৯)

ঐক্যশ্রী

(১০)
১০০

শ্দরনে কা্

(১১)

কৃেকবনু্ধ

(১২)

মানশ্বক

১. আশ্লপুেদুয়াে ৫৫৫৯ ৩২২৮ ৪৫২৩ ১০৬৬৪৪ ১০৩৫১ ৭৪৭

২. বঁাকুডা ১৮১২২ ২৭৩৮ ৭১৬৯ ১০৮৬৪ ৪১০৯৮ ১৬১৬

৩. ব্রীেভূম ১৪৩০৩ ২৫৪১ ২৬৮১৫ ৪০০৩৫ ৭২১০৪ ২৩৭৬

৪. পকািশ্বহাে ১৪৪৮৮ ৫৩২৪ ১২৫০২ ১০১৪০৩ ৪৫৫৭২ ১৭৮৯

৫. দশ্ক্ষণ ২৪ পেেনা ৩৭৮০৪ ৯১৮০ ৮৯৭১৫ ১৫১৪৭৯ ৮০৩০২ ৪২৯২

৬. দশ্ক্ষণ শ্দনা্পুে ৭৮২১ ১৯৪৬ ১৩৯১৩ ১৮২১৫ ২২১৭৭ ৮৬৪

৭. দাশ্্্মশ্লং ৩৫৯৪ ১৩৪২ ৩৮৮ ২৫৭৫৭ ১৩২৫ ৪৩৪

৮. হুেশ্ল ২৪০১৪ ৪১৪৯ ১৯০৭৯ ৪৫৮৪৯ ৭৭৯৯৯ ১১৬৭

৯. হাওডা ১৮৩৬৬ ৫১২৮ ২৬১৪১ ১৫৩৭৫ ২৫২৯০ ৭৯৭

১০. ্লপাইগুশ্ড ৮০১৬ ২৭০৮ ৪৩৭১ ১৬৬০৯৬ ১১৯০৫ ১১৮৯

১১. ঝাডগ্াম ৫২৮১ ৮২০ ৮৪৯ ১৯৮৮০ ২৮৪২৭ ৭৪৯

১২. কাশ্লম্পং ১৯১ ১৭৪ ৭০১ ১০২২৩ ১৯৭০ ৩৮৩

১৩. মালদা ১২১৬৪ ৬৮০৮ ৩৭৮৮৯ ১০৪৬৮ ৩২৭৪৬ ১৮০৭

১৪. মুশ্শ্মদাবাদ ১১৯৩৩ ১৪১৩০ ৯৫০৯২ ৭৫৬০১ ১৪৯৪৯৫ ১৩০০৮

১৫. নশ্দয়া ৩৪৭৪৩ ৫২০০ ৩৯৬৬৬ ৫১৮২২ ৪৬৯২৭ ২১০৩

১৬. পশ্চিম বধ্মমান ২৬৫৮ ১৮৫৮ ৫৫৬৭ ৫৭৪৬ ৭৬৭২ ১২৯৮

১৭. পশ্চিম পমশ্দন্রীপুে ১২২৭৮ ৪৫৮৭ ১২৪১১ ৮৭৯৭০ ১১৮৯৭০ ১৫৬৫

১৮. পূব্ম বধ্মমান ১৮২২৬ ৪৪৩৮ ২৬০০১ ৩৮৯৪২ ৮৯৯৮৪ ১১০২

১৯. পূব্ম পমশ্দন্রীপুে ২১১৬৯ ৪৭৭৮ ২১৫৩৯ ৬৬০২৪ ৮৮৪০০ ১৫৮০

২০. পুরুশ্লয়া ৪৫৮৭ ২৩০৮ ৯৬৭৫ ৩৬২৪৫ ৩৮৬৬৮ ২৫৮৩

২১. উতিে ২৪ পেেনা ৪১৪০১ ৮৩৬৩ ৪৪২০২ ৯২০৭১ ৭৮০৪৩ ২১৫২

২২. উতিে শ্দনা্পুে ১৯৬৩৫ ৪৪০৪ ৩৮৭২০ ৩৬২২১ ৫৬১৫৪ ২০৬৫

২৩. কলকািা ২৮৯০১ ২৭২৪ ১১৫৪৯ ০ ০ ৫৭৩

পমাি ৩৬৫২৫৪ ৯৮৮৭৬ ৫৪৮৪৭৭ ১২১২৯৩০ ১১২৫৫৭৯ ৪৬২৩৯
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প্রশ্িরবদক :- সাহানা নাে পিৌধুে্রী
িথ্যসূত্র : দুয়ারে সেকাে, পশ্চিমবঙ্গ সেকাে কিৃ্মক ১২ পফব্রুয়াশ্ে, ২০২১-এ প্রকাশ্শি
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‘দুয়ারে সেক়াে’-এে স়াফর্যেে পে স়াধ়ােণ ম়ানুরেে ক়ারে আেও ভ়ার়্াভ়ারব 
পপঁেরেই নেুন কম্মসূশ্ি শ্ন্ ে়াজযে সেক়াে। ‘দুয়ারে সেক়াে’-এে ম়াধযেরম ম়ানুরেে 
বযেশ্তিগে সমসযে়াে সম়াধ়ান হরছে। পেমশ্ন ‘প়াড়ায সম়াধ়ান’-এে ম়াধযেরম এ়্াক়াগে 

সমসযে়াে সম়াধ়ান।
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২৮ শ্িরসম্বে ২০২০-পে পব়া্পুরে প্রশ়াসশ্নক ববঠরক মুখযেমন্ত্রী বর্ন, 
অরনক সমযই পক়ানও এ়্াক়াে সু্র্ ক়্াসরুরমে দ়াশ্ব থ়ারক ব়া এ়্াক়ায 
পশৌি়াগ়ারেে দ়াশ্ব থ়ারক, পক়াথ়াও জর্ে সমসযে়া পদখ়া পদয, গ়্াম্রীণ 
হ়াসপ়াে়ার্ হযে অযে়ামু্ব্যে়ারসেে অভ়াব েরযরে, পসই সব পে়াট পে়াট 
সমসযে়াে সম়াধ়ান হরব এই ‘প়াড়ায প়াড়ায সম়াধ়ান’ কম্মসূশ্িে ম়াধযেরমই। 

ইশ্েমরধযেই এই প্রকরপেে জনযে ১০ হ়াজ়াে আরবদন জম়া পরড শ্গরযরে। 
সেক়ারেে েেরফ গঠন কে়া হরযরে ট়াস্ পফ়াস্মও। ‘দুয়ারে সেক়াে’ 
কম্মসূশ্িে মরে়া ‘প়াড়ায প়াড়ায সম়াধ়ান’ কম্মসূশ্িও স়াধ়ােণ ম়ানুরেে মরধযে 
শ্বপু্ স়াড়া পফ্রব। প্রসঙ্গে, ‘প়াড়ায সম়াধ়ান’ এে আওে়ায ১০১৮০শ্ট 
পশ্েকপেন়া হ়ারে পনওয়া হরযরে।

মুখযেসশ্িব আ়্াপন বর্দযে়াপ়াধযে়ায প�়ােণ়া করেন, নেুন করে পে়াট পে়াট 
ক়াজ কে়াে জনযেই এই প়াড়ায প়াড়ায কম্মসূশ্ি। অথ্ম়াৎ, বড পক়ানও প্রকপে 
নয, পে়াট পে়াট ক়াজ পশে কে়া হরব এই কম্মসূশ্িরে। ২ জ়ানুয়াশ্ে পথরক 
১৫ পফব্রুয়াশ্ে পর্মন্ত এই কম্মসূশ্ি ি্রব। এই কম্মসূশ্িে জনযে পৃথক ট়াস্ 
পফ়াস্মও গঠন কে়া হরযরে। দুয়ারে সেক়াে কম্মসূশ্িরে ে়াজযে সেক়াে শ্বপু্ 
স়াড়া পপরযরে। পসই ক়ােরণই নেুন করে ‘প়াড়ায প়াড়ায সম়াধ়ান’ কম্মসূশ্ি 
প�়ােণ়া কেরে ে়াজযে সেক়াে।

এশ্দন মুখযেমন্ত্রী বর্ন, অরনক ক়াজই থ়ারক, পরগুশ্্ পে়াটখ়ারট়া শ্বেয। 
সহরজ পসই ক়াজগুশ্্ করে পদওয়া সম্ভব হয। পসই ক়াজগুশ্্রক এই 
কম্মসূশ্িে আওে়ায শ্নরয আস়া হরব। বড ধেরনে প্রকপে নয, পে়াট 
সেক়াশ্ে ক়াজ পসরে পফ়্াই এই কম্মসূশ্িে ্ক্যে।
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পশ্চিমবঙ্গ সেক়ারেে বযেযবে়াদ্দ (পক়াশ্টরে এবং শে়াংরশ)

পক্ত্রশ্ভশ্তিক বযেয (পক়াশ্টরে) শে়াংশ বৃশ্ধি

২০০৯-১০ ২০১৯-২০ ২০০৯-১০ ২০১৯-২০ (%)

স়াম়াশ্জক 
পশ্েরেব়া

৫৮৩৮ ৩৮৪৯০ ৪৯ ৬০ ৫৫৯

পশ্েক়াঠ়ারম়া ২৮৮৭ ৬৮০৩ ২৪ ১১ ১৩৬

কৃশ্ে ও 
সহরর়াগ্রী পক্ত্র

৩১৫০ ১৮৬০৩ ২৭ ২৯ ৪৯০

পম়াট ১১৮৭৫ ৬৩৮৯৬ ১০০ ১০০

বযে়াশ্তি ও প্রস়াে

ব্লক ৩৪২

পুেসভ়া ১১৮

পুেশ্নগম ৭

দতিে ৩৯

সম়াধ়ান ১০১৮০

* ইশ্েমরধযেই ২ পক়াশ্ট ম়ানুে উপকৃে

পর ক়াজ হ়ারে পনওয়া হরযরে
১০,১৮০ শ্ট শ্বেয শ্িশ্নিে কে়া হরযরে

ক়াজ পশে ি্রে পুনে়ায দেপত্র প্রশ্রিয়া

পশ্েক়াঠ়ারম়াগে ১৬৫৫ ৬৪১৫ ৩৪৫

মযে়ান প়াওয়াে ৫১৮ - -

সেবে়াহ ৬৫৩ ৫৯৪ -
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শ্বভ়াগ অনুর়ায্রী পশ্েকপে (সংখযে়া ও শে়াংরশ)

পশ্েক়াঠ়ারম়াগে ৮৪১৫ (৮৩%)

মযে়ান প়াওয়াে ৫১৮ (৫%)

সেবে়াহ ও পশ্েরেব়া ১২৪৭ (১২%)

উপশ্বভ়াগ অনুর়ায্রী পশ্েকপে

সডক ও পসেু ৩০৬৬ (৩০%)

শ্নক়াশ্শ ১৩৫৫ (১৩%)

প়ান্রীয জ্ ১৯৪৭ (১৯%)

শ্শক়্া ৪৪২ (৫%)

শ্বদুযেৎ ও ে়াস়্াে আর়্া ১২৭০ (১৩%)

স়্াস্যে ৬৩৯ (৬%)

পসি ৮৭ (১%)

অনযে়ানযে পশ্েকপেন়া ৮৩৯ (৮%)

পশৌি়া্য ৫৩৫ (৫%)

পশ্েকরপেে অবস়্া (সংখযে়া ও শে়াংশ)

ক়াজ ি্রে
৭০০৯
(৬৯%)

মযে়ান প়াওয়াে
৫১৮
(৫%)

পুনে়ায দেপত্র
৩৪৫
(৩%)

ক়াজ পশে ২০০৮ (২৩%)
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পশ্েকরপেে শ্হস়াব (সংখযে়ায)

পশ্েক়াঠ়ারম়াগে ৮৪১৫

৫ ্ক্ ট়াক়া পর্মন্ত পশ্েকপে ৫৫০৮

ে়াে মরধযে, পশে হরযরে ১৫৯৪

ক়াজ ি্রে ৩৮৭৯

পুনব্ম়াে দেপত্র হরযরে ৩৫

৫ ্ক্ পথরক ৫০ ্ক্ ট়াক়া অথ্মমূর্যেে পশ্েকপে ২৯০৭

ে়াে মরধযে, পশে হরযরে ৬১

ক়াজ ি্রে ২৫৩৬

পুনব্ম়াে দেপত্র কে়া হরযরে ৩১০

মযে়ান প়াওয়াে ৫১৮

শ্িশ্কৎসক ও ন়াস্মরদে পপ়াশ্্টং পশে হরযরে ৪২৫

অনযে়ানযে দতিরেে পপ়াশ্্টং সংরি়ান্ত ক়াজ পশে হরযরে ৯৩

সেবে়াহ ও পশ্েরেব়া ১২৪৭

ক়াজ পশে ৬৫৩

ক়াজ ি্রে ৫৯৪

সম্ভ়াবযে জশ্ডে অরথ্মে পশ্েম়াণ (পক়াশ্ট ট়াক়ায)

৫ ্ক্ পথরক ৫০ ্ক্ 
পর্মন্ত পশ্েকপেন়াে জনযে

৭২০.১

৫ ্ক্ পর্মন্ত পশ্েকপেন়াে জনযে ৯৫.৫

দুয়ারে সেক়ারেে আরগ দুয়ারে সেক়ারেে পরে
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রিশ্মক সংখযে়া পজ়্া পশ্েক়াঠ়ারম়া মযে়ান প়াওয়াে
সেবে়াহ ও 
পশ্েরেব়া

পম়াট

১ আশ্্পুেদুয়াে ১১৪ ২৭ ২ ১৪৩

২ ব়ঁাকুড়া ৪১৭ ৩৫ ৫৫ ৫০৭

৩ ব্রীেভূম ৫৫৭ ৩১ ৫৭ ৬৪৫

৪ পক়ািশ্বহ়াে ২৭৭ ২৬ ১৬ ৩১৯

৫
দশ্ক্ণ ২৪ 
পেগন়া

৮০২ ৩১ ১৭২ ১০০৫

৬ দশ্ক্ণ শ্দন়াজপুে ১১৬ ১০ ১১ ১৩৭

৭ দ়াশ্জ্মশ্্ং ২৪৯ ৩ ৪ ২৫৬

৮ হুগশ্্ ৩৫৭ ৪৮ ৩৬ ৪৪৩

৯ হ়াওড়া ২৪১ ২৪ ৯ ২৭৪

১০ জ্প়াইগুশ্ড ১৭৪ ১৯ ৫ ১৯৮

১১ ঝ়াডগ়্াম ১৩৬ ১৬ ১২ ১৬৪

১২ ক়াশ্্ম্ং ৭৫ ৩ ৩ ৮১

১৩
ক্ক়াে়া 
পুেসভ়া

১৩৬ ২২ ৭৬ ২৩৪

১৪ ম়া্দ়া ৩২৮ ৪৫ ১৬ ৩৮৯

১৫ মুশ্শ্মদ়াব়াদ ৩৯৫ ৫৩ ১৩৬ ৫৮৪

১৬ নদ্রীয়া ৩৯৯ ২১ ১৮৩ ৬০৩

১৭ পশ্চিম বধ্মম়ান ৪৫৩ ৩৫ ৫১ ৫৩৯

১৮
পশ্চিম 

পমশ্দন্রীপুে
২৫২ ১৩ ৭২ ৩৩৭

১৯ পূব্ম বধ্মম়ান ৩৩০ ৭০ ৪১ ৪৪১

২০ পূব্ম পমশ্দন্রীপুে ২৫২ ১৩ ৭২ ৩৩৭

২১ পুরুশ্্য়া ৭৯৬ ৬৬ ৪০ ৯০২

২২
উতিে ২৪ 
পেগন়া

২১৮ ২১ ১৬ ২৫৫

২৩ উতিে শ্দন়াজপুে ৮৯৯ ৩৫ ৫৬ ৯৯০

‘‘প়াড়ায সম়াধ়ান’’ প্রকরপেে পজ়্াশ্ভশ্তিক স়াফ্যে

েথযেসূত্র : প়াড়ায সম়াধ়ান, পশ্চিমবঙ্গ সেক়াে কেৃ্মক প্রক়াশ্শে
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নতুন আল�োয় বঁোকুড়ো
আশ্িবোসীলির ১০০ শতোংশ বৃশ্তি

২৩ নলেম্বর, ২০২০ তোশ্রলে বোঁকুড়োর েোতড়োয় 
একগুচ্ছ প্রকলপের সূচনো ও শ্শ�োন্োস কলরন মুে্মন্তী 
মমতো বল্দ্োপোধ্োয়। মুে্মন্তী যেসব প্রকলপের সূচনো 
ও শ্শ�োন্োস কলরন তোলত প্রোয় ৩৫৩ 
যকোশ্ি িোকো েরচ হলব। এছোড়ো এই 
মঞ্চ যেলকই ২১ জনলক প্রতীকী 
পশ্রলেবো তুল� যিন মুে্মন্তী শ্নলজ।

এশ্িন শ্তশ্ন বল�ন, আমোলির 
নতুন প্রকপে—িুয়োলর িুয়োলর 
সরকোর, েো েোকলব মোনুলের 
কোলছ মোনুলের প্রলয়োজলন। 
সব ব্ললক ক্োম্প ততশ্র হলব। 
মোনুলের েো িরকোর তো যিওয়ো 
হলব। যসই সলঙ্গ সমস্ত প্রোপলকর 
তোশ্�কো ততশ্র হলব। বোঁকুড়ো যজ�োয় 
এই সেোয় মুে্মন্তী এশ্িন পশ্রষ্োর 
কলর জোশ্নলয় যিন যে, যে সমস্ত 
পশ্রলেবোর সুশ্বধো এেনও মোনুলের 
কোলছ যপঁছলনো েোয়শ্ন, ৩০ জোনুয়োশ্র 
গোশ্ধিশ্জর শ্তলরোধোন শ্িবস পে্যন্ত তো 
শ্বশ্� করোর ব্বস্ো করলত হলব। েশ্ি যকোনও মোনুে 
বল�ন, শ্তশ্ন একশ্ি প্রকলপের সুশ্বধো পোলচ্ছন নো, 
তোহল�  শ্তশ্ন ওই প্রকপে পোওয়োর যেোগ্ হল� তঁোলক 
তো যিওয়োর ব্বস্ো করত হলব। জনগণনোর কোজ 
যেমন চ�লছ যতমনই শ্শশ্বর কলর এই কোজও ওই 
সমলয়র মলধ্ যশে করলত হলব। স্ক�োরশ্শপ শ্বশ্�র 
কোজও আর যেল� রোেো েোলব নো। স্ক�োরশ্শপ হলব 
‘হোল্রেড পোরলসন্ট’।

মুে্মন্তী এশ্িন আরও বল�ন, এ রোলজ্ একজনও 
অস্োয়ী কম্যী কম্যহীন হলয় পলড়নশ্ন। চুশ্তির শ্েশ্তিলত 
েঁোরো এ রোলজ্ প্রশোসশ্নক কোলজ েুতি তঁোলির শুধু যে 
আমরো ৬০ বছর পে্যন্ত কোলজর সুলেোগ কলর শ্িলয়শ্ছ 
তোই নয়, অবসরকোল� তঁোরো পোলবন এককো�ীন 
৩ �ক্ষ িোকো। মুে্মন্তীর কেোয়, গত কলয়কমোস 
কলরোনোর কোরলণ সমস্তই বধি শ্ছ�—বহু রোলজ্ ৩০ 
শতোংশ যবতন কলম শ্গলয়লছ। যকোেোও ১ শ্িলনর 
যবতন যকলি যনওয়ো হলচ্ছ। আমোলির এেোলন এসলবর 
যকোলনোিোই হয়শ্ন। েোলির েড়, িোশ্� বো মোশ্ির বোশ্ড় 
আলগ তোলির পোকো বোশ্ড় ততশ্র কলর যিওয়ো হলব।

এই রোলজ্ মোনুলের শ্বশ্েন্ন যক্ষলরে চোকশ্রর 
বয়সসীমো বোড়োলনো হলয়লছ। বোং�োয় যবকোরত্ব কলমলছ 
৪০%, েেন যিলশ যবকোরলত্বর হোর সলব্যোচ্চ। ৩২০০০ 

পশ্রেোয়ীলক কোজ যিওয়ো হলয়লছ, সোরো বোং�ো জুলড় 
এই কোজ হলয়লছ। মুশ্শ্যিোবোলি সবলচলয় 

যবশ্শ পশ্রেোয়ীলক কোজ যিওয়ো হলয়লছ। 
৯ বছলর ৯ বোলরর যবশ্শ আশ্ম 
এলসশ্ছ বোঁকুড়োয়। মুকুিমশ্ণপুর 
কত সু্দর হলয় যগলছ। 
আমোলির সরকোর মুকুিমশ্ণপুর 
যডলে�পলমন্ট যবোড্য কলরলছ। 
যে�োর যটেশ্ডয়োম, ব্লোড ব্োংক 
যেলক শুরু কলর, সোবলটেশন, 
কশ্মউশ্নশ্ি হ� যেলক শুরু কলর 
রোস্তো সব শ্কছু হলয়লছ। আজও 

এই যজ�োয় একগুচ্ছ প্রকলপের 
উদ্ লবোধন ও শ্শ�োন্োস হ�। এ�োকোয় 
হোশ্তর আক্রমলণ মৃতু্ হল� তোর 
পশ্রবোরলক সরকোলরর তরলে ২.৫ 
�ক্ষ িোকো ক্ষশ্তপূরণ ও পশ্রবোলরর 
একজনলক যহোম গোলড্যর চোকশ্র 

যিওয়ো হলব। মোওবোিী হোনোয় েোরো শ্নরুলদেশ তোলির 
পশ্রবোরলকও ৪ �ক্ষ িোকো ক্ষশ্তপূরণ যিওয়ো হলব। 
অলনক মোওবোিীরো মূ� য্োলত শ্েলর এলস আমোলির 
সলঙ্গ কোজ করলছ। জঙ্গ�মহল� জুশ্নয়র কনলটেবল�র 
চোকশ্র যপলয়লছ ১০,০০০ যছল�-যমলয়। তোলির মলধ্ 
৫০০০ এেন শ্সশ্নয়র কনলটেব�।

শ্সশ্েক েল�শ্ন্টয়োর, আশো কম্যীলির মোইলন বোড়োলনো 
হলয়লছ। পুলরোশ্হতলির েোতো যিওয়ো হয় ১০০০ িোকো, 
আগোমী শ্িলন এিো ২০০০ িোকো করো হলব।

বঁোকুড়োর শ্বে্োত যডোকরো, মৃৎশ্শপে-সহ বঁোকুড়োর 
ঘরোনো শ্নলয় আমরো একিো আক্যোইে করশ্ছ। এছোড়ো 
সব মশ্্দর মসশ্জি শ্গজ্যো একশ্রেত কলর একশ্ি 
মোনশ্চরে করো হলচ্ছ। আমরো মোশ্ির সৃশ্টি প্রকপে 
শ্নলয়শ্ছ, শুকলনো জোয়গো যেেোলন ে�ন হয় নো যসই 
মোশ্ি উব্যর কলর েস� ে�োলনো হলব। এই যজ�োয় 
৮ হোজোর শ্বঘো জশ্মর ওপর এই কোজ হলচ্ছ। 
আগোমী শ্িলন কলয়ক হোজোর কম্যসংস্োন হলব। 
আইশ্সইউ, শ্সশ্সইউ, মহকুমো হোসপোতো�, এইচশ্ডইউ, 
পশ্�লিকশ্নক কল�জ, মলড� সু্ক� হলয়লছ। অলনক 

শ্বরসো মুন্োর জন্মশ্িলন  
রোলজ্ ছুশ্ি যঘোেণো করল�ন মুে্মন্তী
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পশ্রবোর পোট্ো যপলয়লছ, ৩০শ্ি ক্োটেোর হলয়লছ। 
এছোড়ো কম্যতীে্য, ইন্োশ্্রিয়ো� পোক্য হলয়লছ। �ক্ষ �ক্ষ 
কম্যসংস্োন হলব, েেন যরেি কশ্রডর চো�ু হলব।

আলগ বোঁকুড়োর ১৫% য�োক পোনীয় জ� যপত। 
এই সরকোর ৪০০০ যকোশ্ি িোকো েরচ কলর ৭৫% 
য�োলকর ঘলর পোনীয় জ� যপঁলছ শ্িলয়লছ। ২০২২ 
এর মলধ্ বোশ্ক ২৫%-ও পোনীয় জ� পোলব। প্রচুর 
জ� প্রকলপের কোজ যনওয়ো হলয়লছ। শ্িলন ৫.১১ 
�ক্ষ মোনুে পোনীয় জ� পোলবন। ১৬০০০ শ্কশ্ম 
গ্োলমর রোস্তো সোরোই করো হলচ্ছ, গ্োলমর রোস্তোয় �শ্র 
চ�োচ� বলধির শ্সদ্োন্ত শ্নলয়লছ সরকোর। ৩০শ্ির যবশ্শ 
ক্োলন� যসলচর ব্বস্ো ও ক্োবগুশ্�লক আশ্ে্যক সোহোে্ 
করো হলয়লছ। এছোড়ো এই যজ�োয় নতুন শ্বশ্বশ্বি্ো�য়, 
৩শ্ি কল�জ, পৃেক স্োস্্ যজ�ো, ৬শ্ি আইশ্িআই 
হলয়লছ। ৯৯% শ্কেোন যক্রশ্ডি কোড্য যিওয়ো হলয়লছ।  
আগোমী জুন পে্যন্ত শ্বনো পয়সোয় যরশন পোলব, 
তোরপর আমরো আরও বোশ্ড়লয় যিব।

৫ যকোশ্ি িোকো শ্িলয় আজ বোউশ্ড় কো�চোরো� 
যবোড্য গঠন করো হ�। কলয়কশ্িলনর মলধ্ মতুয়ো 
ও বোগশ্ি যডলে�পলমন্ট যবোড্যও হলব। এছোড়োও 
আমরো তরোই ডুয়োস্য, নমঃশূদ্র যবোড্য আলগই কলর 
শ্িলয়শ্ছ। আমরো সু্কল�র যমলয়লির জন্ কন্োশ্রী-১, 
কল�লজর জন্ কন্োশ্রী-২ আর শ্বশ্বশ্বি্ো�লয়র জন্ 
কন্োশ্রী-৩ চো�ু কলরশ্ছ। ৭০ �ক্ষ যমলয় উপকৃত 
হলয়লছ। তপশ্শশ্�রো শ্শক্ষোশ্রী স্ক�োরশ্শপ (উপকৃত 
৭২ �ক্ষ), সংে্ো�ঘুরো ঐক্শ্রী স্ক�োরশ্শপ (উপকৃত 
২ যকোশ্ি), সোধোরণরো স্োমী শ্বলবকোন্দ যমশ্রি 
স্ক�োরশ্শপ পোলচ্ছ। স্োস্্সোেী প্রকলপের আওতোয় 

সোলড় ৭ যকোশ্ি য�োক শ্চশ্কৎসোর জন্ সরকোশ্র 
ও যবসরকোশ্র হোসপোতোল� ৫ �ক্ষ িোকো কেোলরজ 
পোলচ্ছন। এই কোড্য েোকল� যেল�োলরও শ্চশ্কৎসো 
করোলত পোরলবন। সবুজশ্রী প্রকলপে চোরো যিওয়ো হয়, 
মোনুে মোরো যগল� সৎকোলরর জন্ ২০০০ িোকো 
যিওয়ো হয়, সু্ক� পড়ুয়োলির শ্বনোমূল�্ বই, েোতো, 
ব্োগ, জুলতো, সোইলক� যিওয়ো হয়। বোং�োয় সু্ক�-
ছুলির হোর অলনক কলম যগলছ। কৃেকলির ৫০০০ 
িোকো কলর যিওয়ো হয় বছলর, যকোনও কৃেক মোরো 
যগল� ২ �ক্ষ িোকো ক্ষশ্তপূরণ যিওয়ো হয়। বোং�োয় 
শস্শ্বমোর জন্ এক িোকোও কৃেকলক শ্িলত হয় নো। 
২ �ক্ষ য�োকশ্শপেীলক আমরো ১০০০ িোকো কলর েোতো 
শ্িই। এত সুশ্বধো এত উন্নয়ন আর যকোনও রোলজ্  
যিেলবন নো।

আগোমী শ্িলন শ্বরসো মুন্োর জন্মশ্িলনও রোলজ্ ছুশ্ি 
েোকলব, ওেোলন একিো মূশ্ত্যও করো হলব।

েতশ্িন েোকলবো মোনুলের কেো েোবলবো। েেন 
েোকলবো নো নতুন শ্িম কলর শ্িলয় েোব, বোং�োর 
মোনুলের বিনোম করলত যিব নো। যকো-অপোলরশ্িে 
ব্োঙ্ক যেলক একিো কলর বোইলকর ব্বস্ো কলর যিওয়ো 
হলব, শ্পছলন একিো বোক্স েোকলব, যসেোলন আপশ্ন 
আপনোর শ্জশ্নস শ্নলয় শ্বশ্ক্র করলত পোরলবন—এর 
নোম কম্যই ধম্য, আমোলির নতুন প্রকপে। ২ �ক্ষ 
মোনুেলক যিওয়ো হলব। েল� প্রোয় ১০ �ক্ষ মোনুলের 
েোলি্র যেোগোন হলব। আশ্ম মলন কশ্র যকোনও কোজই 
যছোি নয়। কৃেক বধুি প্রকলপে েশ্রে শলস্র িোকো 
অ্োডেোন্স শ্িলয় যিওয়ো হলচ্ছ জোনুয়োশ্রর মলধ্, যম 
মোলসর বিল�।
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২৪ নলেম্বর বঁোকুড়োয় প্রশোসশ্নক তবঠলক হোশ্জর 
শ্ছল�ন মুে্সশ্চব আ�োপন বল্দ্োপোধ্োয়, স্রোষ্ট্র সশ্চব 
হশ্রকৃষ্ণ শ্বিলবিী, রোজ্ পুশ্�লশর আই শ্জ সঞ্জয় শ্সং, 
যজ�োশোসক, যজ�োর সমস্ত এসশ্ডও, শ্বশ্ডও, শ্বধোয়ক 
এবং পঞ্চোলয়লতর কম্যকত্যোরো। মুে্মন্তী এশ্িন এলকবোলর 
িপ্তর ধলর ধলর সমস্ত কোলজর েশ্তয়োন জোনলত চোন 
যজ�োর শ্বেোগীয় আশ্ধকোশ্রকলির কোলছ।

মুে্মন্তী এশ্িন শ্বলশেেোলব কলয়কশ্ি শ্বেলয়র উপলর 
আল�োকপোত কলরলছন। প্রেলমই শ্তশ্ন জোশ্নলয়লছন বোং�ো 

সহোয়তো যকল্রের (শ্বএসলক) শ্বেলয়। শ্তশ্ন বল�ন, বঁোকুড়ো 
যজ�োয় ২১০শ্ি শ্বএসলক চো�ু হলয়লছ। এই যক্রেগুশ্� 
যেলক সরকোশ্র পয়সোয় ৩৮শ্ি শ্বেোলগর ২২৪শ্ি সরকোশ্র 
পশ্রলেবো সম্পলক্য সমস্ত তে্ ও সহোয়তো পোলবন সোধোরণ 
মোনুে। এই যক্রেগুশ্� ততশ্র হলয়লছ সমস্ত ব্লক অশ্েস, 
হোসপোতো� ও গ্ন্োগোলর। প্রশ্ত যকল্রে কশ্ম্পউিোর এবং 
িুজন কলর ডোিো এশ্্রি অপোলরির েোকলছন। আলগ 
তে্শ্মরে যক্রে যেলক এই সুলেোগ যপলতন মোনুে। শ্কন্তু 
তোর জন্ তঁোলির পয়সো েরচ করলত হত। বোং�ো 
সহোয়তো যক্রে যেলক এলকবোলর শ্নেরচোয় মোনুে সমস্ত 
সরকোশ্র পশ্রলেবো পোলবন।

মুে্মন্তী এশ্িলনর সেোয় পঞ্চোলয়লতর প্রশ্তশ্নশ্ধলির 
বল�ন, িীঘ্যশ্িন পঞ্চোলয়ত সশ্মশ্তলক যকোনও কোজ 
যিওয়ো হত নো। ১৪তম কশ্মশলন অলনক �ড়োই  
কলর আমরো এিো অনুলমোিন কশ্রলয়শ্ছ। পঞ্চোলয়লতর 
িোকোর ১৫ শতোংশ যজ�ো পশ্রেি এবং ১৫ শতোংশ 
পঞ্চোলয়ত সশ্মশ্ত পোলব। কোলজর সুলেোগ েেন যপল�ন 
েোল�ো কলর কোজ করলত হলব। এ�োকোয় বোত্যো যপঁলছ 
শ্িলত হলব আপনোলির।

এশ্িলনর তবঠলক আরও একশ্ি শ্বলশে আল�োশ্চত 
শ্বেয় শ্ছ� মোশ্ির সৃশ্টি প্রকপে। কী এই মোশ্িরসৃশ্টি প্রকপে ? 
মুে্মন্তী জোশ্নলয়লছন, এই প্রকলপে অনোবোশ্ি জশ্ম হলয় 
উঠলব সুজ�ো-সুে�ো। পশ্চিমোঞ্চল�র ৬শ্ি যজ�োয় কোজ 
শুরু হলয়লছ যম মোস যেলক—পশ্চিম বধ্যমোন, বীরেূম, 
পুুরুশ্�য়ো, বঁোকুড়ো, ঝোড়গ্োম ও পশ্চিম যমশ্িনীপুর। আর 
এই কলয়ক মোলসর মলধ্ই যচোলে পড়লছ পশ্রবত্যন। 
ঘুরলত শুরু কলরলছ প্রোশ্ন্তক যেলক প্রোশ্ন্তকতর মোনুলের 
জীবলনর চোকো।
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বোঁকুড়ো যজ�োয় ১৭১৬ একর জশ্ম বোছোই করো 
হলয়লছ। এলত ৪২ হোজোর ৫০০শ্ি গ্োম উপকৃত হলব। 
২৪শ্ি কৃেক যগোষ্ী ও স্শ্নে্যর যগোষ্ীলক এর সলঙ্গ সংেুতি 
করো হলয়লছ। ইশ্তমলধ্ ২ �ক্ষ গোছ �োগোলনোর কোজ 
যশে। আম, কোঁঠো�, শ্নম, নোরলক�, য�বু, আম�শ্ক—কী 
যনই ? ৭শ্ি নতুন মৎস্চোে প্রকপে চো�ু হলয়লছ এরকম 
জশ্মলত। ৩ মোলসর মলধ্ শোকসবশ্জ শ্বক্রয় কলর ১৪ �ক্ষ 
িোকো আয় কলরলছন কৃেলকরো। যমোি ব্য় ৭.৯৬ যকোশ্ি 
িোকো এবং ২ �ক্ষ কম্যশ্িবস ততশ্র হলয়লছ। এই প্রকলপে 
৮-১০শ্ি শ্বেোলগর সমন্বলয় কোজ হল�ও য�োকো� এলজশ্ন্স 
শ্হলসলব কোজ করলছ ‘জ� ধলরো জ� েলরো’ শ্বেোগ। 
মুে্মন্তীর পরোমশ্য, শুষ্ ঋতুলত নতুন কলর আর গোছ নো 
�োশ্গলয় এেন পে্যন্ত েতিো কোজ এশ্গলয়লছ যসেোনকোর 
কোলজরই রক্ষণোলবক্ষণ চোশ্�লয় েোওয়ো যহোক।

এরপলর মুে্মন্তী পেশ্রী অশ্েেোন সম্পলক্য শ্বশলি 
বল�ন। শ্তশ্ন জোশ্নলয়লছন, স্োধীনতোর পর যেলক  

৬৫-৭০ হোজোর শ্কশ্ম রোস্তো ততশ্র হলয়শ্ছ�। বত্যমোন 
সরকোর ক্ষমতোয় আসোর পর যেলক নতুন এবং েগ্নপ্রোয় 
শ্মশ্�লয় আড়োই �ক্ষ শ্কশ্মর যবশ্শ রোস্তো ততশ্র হলয়লছ। 
রোজ্ পুশ্�শলক মুে্মন্তী এশ্িন সরোসশ্র শ্নলি্যশ যিন, 
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গ্োলমর রোস্তো শ্িলয় যকোনও �শ্র বো ট্োক জোতীয় েোরী েোন 
চ�োচ� করলব নো। কোরণ, এলত রোস্তো নটি হলয় েোলচ্ছ।  
১৬,১০০ শ্কল�োশ্মিোর রোস্তো যেগুশ্� নটি হলয়শ্ছ� তোর 
পুনশ্ন্যম্যোণ হলয়লছ।

মুে্মন্তী এশ্িনও বল�ন, ‘পোবশ্�ক শ্গ্ে্োন্স’যক 
সমস্ত অশ্েলেোগ দ্রুত শ্নষ্পশ্তি করলত হলব। শ্তশ্ন আরও 
মলন কশ্রলয় যিন, হোশ্তর হোম�োয় মৃতু্ হল� ২.৫ �ক্ষ 
িোকো ক্ষশ্তপূরণ এবং পশ্রবোলরর যকোনও এক সিলস্র 
যহোমগোলড্যর চোকশ্র হলব। এই সংক্রোন্ত যকোনও আলবিন 
যেন পলড় নো েোলক।

তবঠলক এশ্িন জোনোলনো হয়, ২০১১ সোল�র পর 
যেলক বঁোকুড়ো যজ�োয় ২.৫ হোজোর যকোশ্ি িোকোর 
যবশ্শ ব্য় করো হলয়লছ। পোনীয় জল�র জন্ আরও  
১.৫ হোজোর যকোশ্ি িোকোর যবশ্শ িোকো এই েোলত 
বরোদে হলয়লছ বো হলচ্ছ।

মুে্মন্তীর যপ্ররণোয় শুরু হলয়লছ জ�স্প্ন 
প্রকপে। ২২০ যকোশ্ি িোকোয় বোশ্ড়লত বোশ্ড়লত জ� 
যপঁলছ েোলব। উপকৃত হলত চল�লছ ৭ �ক্ষ ২১ 
হোজোর গ্োমীণ পশ্রবোর। এতশ্িন পোড়োয় পোড়োয় 
কল� জ� আসত, যসই জ� বোশ্ড়লত বলয় শ্নলয় 
যেলত হত গ্োমবোসীলির।

গঙ্গোজ�ঘোশ্িলত ৩৩ একর জশ্মলত ইন্োশ্্রিয়ো� এলটেি 
ততশ্র হলব। মুে্মন্তী শ্শ�োন্োস কলরলছন। অলনকগুশ্� 
কু্ষদ্রশ্শপে যসেোলন  ঠঁোই যপলত চল�লছ। মুে্মন্তী 
আরও জোশ্নলয়লছন, ডোনকুশ্ন যেলক বধ্যমোন, িুগ্যোপুর,  

বড়লজোড়ো হলয় রঘুনোেপুর পে্যন্ত একশ্ি ‘যডশ্ডলকলিড 
যরেি কশ্রডর’ ততশ্র হলব। পশ্রকপেনো ও প্রোেশ্মক কোজ 
শুরু হলয়লছ। এলত যট্ন �োইলনর ধোর বরোবর বহু 
ইন্োশ্্রি ততশ্র হলব। যসলক্ষলরে, অসংে্ কম্যসংস্োন হলব 
বল� আশ্বোস যিন মুে্মন্তী।
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এেোলনই যশে নয়। মমতো বল্দ্োপোধ্োয় এশ্িলনর 
তবঠলক শ্বষু্ণপুরী শ্সল্ক, বো�ুচরী ইত্োশ্ির যক্ষলরে আরও 
উন্নতমোলনর শোশ্ড় ততশ্রর শ্িলক যজোর যিন। বল�ন, 
বো�ুচরী শোশ্ড় শ্বলিলশর বোজোলর েোল�ো শ্বশ্ক্র হলত পোলর। 
তঁোর শ্নলি্যশ, নকশোয় আরও তবশ্চরে্ আনলত হলব। 
মৃৎশ্শপে, যডোকরো, মোিুর শ্শপে শ্নলয় আরও কোজ বোড়োলত 
বল�লছন শ্তশ্ন।

শ্বশ্বব্োলঙ্কর অলে্য শুরু হলয়লছ নতুন কোজ—য�োয়োর 
িোলমোির যবশ্সন প্রলজক্ট। প্রোয় আড়োই হোজোর যকোশ্ি িোকোর 
কোজ। পশ্চিম ও পূব্য বধ্যমোন, হোওড়ো, হুগশ্� এবং বঁোকুড়ো 
যজ�োয় কোজ হলব। বোঁকুড়োর যক্ষলরে এই তবঠলক জোনোলনো 
হয়, এই যজ�োয় শ্ডশ্েশ্স-র একশ্ি রোইি ব্োঙ্ক যমন 
ক্োনো� শ্সলটেম রলয়লছ। যসশ্ি এই প্রকলপে ধরো হলয়লছ। 
জোনুয়োশ্র মোলসই কোজ শুরু হলচ্ছ। যসোনোমুশ্ে, পোরেসোয়র, 
ই্দোস ও বড়লজোড়ো—এই চোরশ্ি ব্ললক শ্ডশ্েশ্স-র জ� 
যসলচর জন্ পোওয়োর কেো। বহু পুলরোলনো �োইন শ্ছ�। 
য�োয়োর এলন্ জ� এলস যপঁছত নো। এই কোলজর পর 
সব্যরে জ� যপঁছলব। এছোড়ো, কংসোবতী প্রকপে যেলকও 
২ �ক্ষ ৫০ হোজোর একর জশ্মলত যসলচর জ� যপঁছলব। 
কংসোবতী প্রকলপে িীঘ্যশ্িন বঁোকুড়ো যজ�োয় যকোনও কোজ 
হয়শ্ন। সমস্ত মুে্ েো� ও শোেো েোল�র সংস্কোর কোজ 
করোয় মোনুে এেন জ� পোলচ্ছন বল� জোনোলনো হয় এই 
তবঠলক। যজ�োয় প্রোয় ১৫০ যচকড্োম ততশ্র হলয়লছ গত 
কলয়ক বছলরর মলধ্।

এরপলর মুে্মন্তী বল�ন, বঁোকুড়োয় পে্যিন আরও 
উন্নত হলত পোলর। কোরণ, এেোলন বহু যছোলিো যছোলিো 
পোহোড় রলয়লছ।

বোং�োর অসোধোরণ সোংসৃ্কশ্তক ঐশ্তহ্ শ্নলয় এবোর 
যগোিো পৃশ্েবীর গলবেকরো কোজ করোর সুলেোগ পোলবন। 
শ্বষু্ণপুলর বঙ্গীয় সোশ্হত্ পশ্রেলির শ্মউশ্জয়োম শোেোয় 
তো�পরে, েুজ্যপলরে রশ্চত যেোড়শ, সপ্তিশ, অটিোিশ 
শতোব্ীর প্রোচীন বহু সংসৃ্কত পোণু্শ্�শ্প এতশ্িন 
বোক্সব্দী হলয় পলড়শ্ছ� সরকোশ্র মহোলেজেোনোয়। 
মল্লেূম রোজ ঘরোনোর বিোন্তোয় এইসব পোণু্শ্�শ্প রশ্চত 
হলয়শ্ছ� বল� অমুমোন। সংে্োয় প্রোয় কলয়ক হোজোর। 
মুে্মন্তীর শ্নলি্যলশ, এই পোণু্শ্�শ্পগুশ্� শ্ডশ্জিোইজ কলর 
পোবশ্�ক যডোলমলন তুল� যিওয়ো হলব। পোণু্শ্�শ্পগুশ্�ও 
শ্নজস্ মূল�্ সংরশ্ক্ষত হলব। রোইিোস্য �োইলরেশ্র যেলক 
শ্বে্োত ‘শ্স-ডি’ েোলম্যর সলঙ্গ এই শ্ডশ্জিোইলজশন-এর 
কোজ চ�লছ।
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জেলায় জেলায় জপঁছে শ্িছয় প্রশাসশ্িক ববঠক করাই 
রুশ্িি তাঁর। জকাশ্িড-১৯ এছস মমতা বছ্দ্াপাধ্াছয়র 
জসই রুশ্িি এছলাছমছলা কছর শ্িছয়শ্েল। িীর্ঘ সাছ়ে  
৬ মাস পর আবার শ্িছের জেিা েছক শ্িরছলি মুখ্মন্তী।

জসছটেম্বছরর ২৯ ও ৩০ উত্তরবছঙ্গর ৫ জেলাছক 
শ্িছয় উত্তরবছঙ্গই এছস কছর জিছলি ববঠক। স্ািাশ্বক 
িাছবই মুখ্মন্তীর সিরছক জকন্দ্র কছর শ্শশ্লগুশ়্ে েুছ়ে 
শ্েল ব্াপক উৎসাহ উদ্ীপিা। বািছডািরা শ্বমািব্দর 
জেছক উত্তরবছঙ্গর শ্মশ্ি সশ্েবালয় উত্তরকি্া পর্ঘন্ত 
মুখ্মন্তীর রাত্াপে জেছয় শ্িছয়শ্েল িািাি কািআউছি। 
উত্তরকি্ার অশ্তশ্ে শ্িবাস কি্াশ্রীর পছে রখি মুখ্মন্তী 
তখি জিৌকারাি জমাছ়ে বহু মশ্হলা শঙ্খ ও উলুধ্বশ্ি শ্িছয় 
তাঁছক স্ািত োিাি। অছিছক ঢাক বাশ্েছয় ও অশ্িিশ্্দত 
কছরি মুখ্মন্তীছক।

আশ্লপুরিুয়ার ও েলপাইগুশ়্ে জেলা শ্িছয় শ্েল প্রেম 
শ্িছির ববঠক। ববঠছক মুখ্মন্তীর বাত্ঘা শ্েল সুশ্িশ্ি্ঘষ্ট, 
সুস্পষ্ট—জকািও কাে বা অশ্িছরাি জিছল রাখা রাছব 
িা। অি্োয় প্রশাসশ্িক আশ্ধকাশ্রকছির করছত হছব 
েবাবশ্িশ্হ।

ববঠছকর শুরুছতই কছরািা জমাকাশ্বলায় িুই জেলার 
অগ্রিশ্ত খশ্তছয় জিখা হয়। মুখ্সশ্েব রােীব শ্সিহা 
োিাি, শ্কেু জষেছত্ জকাশ্িড সংক্ান্ত তে্ আপছলাড 

করছত জিশ্র হছছে। তখি মুখ্মন্তী শ্িছি্ঘশ জিি, এই কাে 
প্রশ্তশ্িি কছর জিলছত হছব।

জেলাশাসকছিরও এই শ্বষছয় শ্বছশষ উছি্াি গ্রহণ 
করছত বছলছেি শ্তশ্ি। এো়ো, ফ্রন্টলাইি ওয়াক্ঘাররা 
কছরািা আক্ান্ত হছল তাছঁির েি্ ১ লষে িাকা  
ইিশ্সওছরন্স-এর ব্বস্া হছয়ছে। মৃতু্ হছল তাঁছির পশ্রবার 
পাছব ১০ লষে িাকা। এই কাে জরি পছ়ে িা োছক—তাও 
মছি কশ্রছয় জিি মুখ্সশ্েব।

উদ্াস্তু মািুষছির স্ীকৃশ্ত জিওয়ার জষেছত্ রাে্ 
সরকাছরর শ্বছশষ উছি্াছির কো এশ্িছির ববঠছক 
োিাি মুখ্মন্তী। শ্তশ্ি বছলি রাে্ সরকাছরর েশ্মছত জর 
সমস্ত উদ্াস্তু কছলাশ্ি আছে জসগুশ্লর পাট্া শ্িছয়ছে রাে্ 
সরকার। একই সছঙ্গ, জকন্দ্র এবং জবসরকাশ্র মাশ্লকািায় 
োকা েশ্মছত জর সমস্ত কছলাশ্ি িছ়ে উছঠছে জসগুশ্লছকও 
স্ীকৃশ্ত জিওয়ার কো োশ্িছয় জিি মমতা বছ্দ্াপাধ্ায়। 
এছষেছত্ শ্বধায়ক বা পুরসিার শংসাপত্ শ্িছয় সমস্ার 
কো োিাছিা হছল মুখ্মন্তী বছলি, কারও কাে জেছক 
শংসাপত্ আিাছত হছব িা। জসল্ফ শ্ডছলেয়াছরশি-ই রছেষ্ট। 
জকািও সাশ্ি্ঘশ্িছকছির েি্ কাে আিকাছিা রাছব িা।

এশ্িছির ববঠছক সাধারণ মািুছষর জর সমস্ত অশ্িছরাি 
পছ়ে আছে—িপ্তর ধছর ধছর তার শ্হসাব োি মুখ্মন্তী। 
প্রশ্তশ্ি িপ্তরছক শ্তশ্ি শ্িছি্ঘশ জিি, অশ্িছরািগুশ্ল দ্রুত 

িৃহহীি ো শ্রশ্মকছির েি্ এবার ো-সু্দরী  

পাহাছ়ের উন্নয়ছি আরও িরাে মুখ্মন্তী, শ্েশ্িএ-জক ১৭৫ জকাশ্ি

শ্বছশষ প্রশ্তছবিি

 সু্দরী প্রকছপের মাধ্ছম জরডব্াঙ্ক ো বািাছি বাশ়্ে বন্টি
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খশ্তছয় জিছখ ব্বস্া শ্িছত হছব। ১০০ শতাংশ অশ্িছরাি 
শ্িষ্পশ্ত্ত করার কো বছলছেি শ্তশ্ি।

পাট্া, কাস্ট সাশ্ি্ঘশ্িছকি-সহ সরকাছরর বহু আছবিি 
এখি অিলাইি পদ্ধশ্তছত করা রায়। মুখ্মন্তীর শ্িছি্ঘছশ 
মুখ্সশ্েব োশ্িছয়ছেি, রাছে্ ২৮০০ বাংলা সহায়তা 
জকন্দ্র জখালা হছছে। মূলতঃ লাইছরেশ্র বা স্াস্্ছকছন্দ্রর 
মছতা জরসব স্াছি মািুছষর রাতায়াত জবশ্শ জসখাছিই 
এইসব জকন্দ্র বতশ্র হছয়ছে। পশ্রছষবা জপছত এইসব 
জকন্দ্র জেছক শ্বিামূছল্ই আছবিি করছত পারছবি  
সাধারণ মািুষ।

েলপাইগুশ়্ে এবং আশ্লপুরিুয়ার জেলায় কতেি 
পশ্ররায়ী শ্রশ্মকছক কাে জিওয়া হছয়ছে জেলাশাসকছির 
কাছে এশ্িি তা োিছত োি মুখ্মন্তী। তাঁরা োিাি, 
েলপাইগুশ়্েছত ২৬ হাোর শ্রশ্মছকর মছধ্ কাে জপছয়ছেি  
২০ হাোর এবং আশ্লপুরিুয়ার জেলার ১৪৫১৮ েছির 
মছধ্ সবাইছকই কাে জিওয়া হছয়ছে। এশ্িছির ববঠছকর 
মূল আকষ্ঘণ শ্েল ো সু্দরী প্রকছপের বাস্তবায়ি। আিামী 
শ্তি বেছর রাে্ সরকার শ্িেস্ অে্ঘ ব্য় কছর িশ্রদ্র ো 
শ্রশ্মকছির েি্ বাসস্াি শ্িম্ঘাণ কছর জিছব—ো বািাি 
সংলগ্ন অঞ্চছল । প্রেম ধাছপ আশ্লপুরিুয়াছরর ২৬৪১ শ্ি 
এবং েলপাইগুশ়্ে জেলার ১০৫৩ শ্ি পশ্রবার বাসস্াি 
জপছত েছলছে।

এই কাছে প্রােশ্মকিাছব ৫০০ জকাশ্ি িাকা বরাদ্ 
কছরছে সরকার। িূশ্ম এবং শ্রম িপ্তছরর সমন্বছয় বাশ়্ে 
বতশ্র করছব আবাসি িপ্তর।

আপাতত ৭ শ্ি রুগ্ন ও বন্ধ ো বািাছির শ্রশ্মকছির এই 
প্রকছপে বাশ়্ে বতশ্র কছর জিওয়া হছলও পছর ধাছপ ধাছপ 
উত্তরবছঙ্গর ৩৭০শ্ি ো-বািািই এর আওতায় আসছব।  
ো বািাছি স্ায়ীিাছব কম্ঘরত ৩ লষে শ্রশ্মক এই সুশ্বধা 
জপছত েছলছেি।

এর সছঙ্গ এশ্িি সমাছের মূল জ্াছত শ্িছর আসা 
জক এল ও অ্াশ্টিশ্িস্ট ও শ্লংকম্ািছির কম্ঘসংস্াছিরও 
ব্বস্া করা হয়। জমাি ৩০০ েিছক উত্তরবছঙ্গ শ্িছয়ািপত্ 
জিওয়া হছব বছল োশ্িছয়ছেি মুখ্মন্তী।

উত্তরবছঙ্গ পুছরাশ্হত িাতারও আিুষ্াশ্িক সূেিা কছরি 
শ্তশ্ি। েছপেশ মশ্্দছরর পুছরাশ্হত শ্বেয় েক্বত্ঘীর হাছত 
িাষার িাকা তুছল জিি শ্তশ্ি। এো়ো িৃহহীি পুছরাশ্হতছির 
বাশ়্ে বতশ্রর েি্ ১ লষে ২০ হাোর িাকা কছর জিওয়ার 
কাে হছব। মুখ্মন্তী এশ্িি আরও োশ্িছয়ছেি, রাে্ 
েুছ়ে জমাি ১৮,৩১১ শ্ি মশ্্দরছক শ্েশ্নিত কছরছে সরকার। 
এই মশ্্দরগুশ্লর সংস্ার ও অি্াি্ পশ্রকপেিা রছয়ছে 
সরকাছরর।

এশ্িছির মঞ্চ জেছক বক্া জিাি্ঘ সংস্াছরর েি্ ৫ 
জকাশ্ি িাকা বরাছদ্র জরাষণা করা হয়। জসলুলার জেছলর 
মছতা ঐশ্তহ্বাহী এই বক্াছিাছি্ঘ বশ্্দ শ্েছলি বহু 
রােবশ্্দ। বশ্্দ শ্েছলি শ্বশ্শষ্ট কশ্ব সুিাষ মুছখাপাধ্ায় ও 
পূত্ঘ িপ্তর এই সংস্াছরর কাে শুরু কছরছে।

কামতাপুশ্র িাষা ও সংসৃ্শ্তর উন্নয়ি প্রকছপে কামতাপুশ্র 
অ্াকাছডশ্মর েি্ ৫ জকাশ্ি িাকা অিুিাি তুছল জিওয়া হয় 
অ্াকাছডশ্মর সিাপশ্ত অতুল রাছয়র হাছত। ববঠছক এশ্িি 
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মুখ্মন্তী আরও োশ্িছয়ছেি, জকউ োইছল রাছত কামতাপুশ্র 
িাষায় প়োছশািা করছত পাছর, জসই ব্বস্া করছত েছলছে 
রাে্ সরকার। আপাতত েতুে্ঘ জশ্রশ্ণ পর্ঘন্ত শ্সছলবাস বতশ্রর  
কাে েলছে।

শ্দ্তীয়শ্িছির ববঠছক জকােশ্বহার, িাশ্ে্ঘশ্লং এবং কাশ্লম্ং 
জেলা শ্িছয় পর্ঘাছলােিা করা হয়। মুখ্মন্ত এশ্িি িমঃশূদ্র 
জবাড্ঘছক শ্তি জকাশ্ি িাকা জিওয়ার কো জরাষণা কছরি এবং 
রাছে্র শ্বশ্িন্ন এলাকা জেছক িতুি সিস্ জিওয়ার েি্  
শ্িছি্ঘশ জিি।

শ্তি জেলায় একছশা শ্িছির কাে শ্িছয় সছন্তাষ প্রকাশ 
কছরছেি মমতা বছ্দ্াপাধ্ায়। এো়ো, তরাই ডুয়াস্ঘ জবাড্ঘ 
ও আশ্িবাসী জবাড্ঘছক ১০ জকাশ্ি কছর িাকা জিওয়া হছব 
বছল এশ্িি োশ্িছয় জিি শ্তশ্ি।

িুশ্িছির এই ববঠছক উত্তরবছঙ্গর স্াস্্ পশ্রছষবা এবং 
স্াস্্ শ্শষোর উন্নয়ছি একশ্ি গুরুত্বপূণ্ঘ পিছষেপ কছরছে 
রাে্ সরকার। েলপাইগুশ়্ে জেলায় িতুি একশ্ি জমশ্ডক্াল 
কছলে ও হাসপাতাল বতশ্রর েি্ মুখ্মন্তী শ্িশ্ত্তপ্রস্তর 
স্াপি কছরি। এর েি্ ২৯.৮১ একর েশ্ম বরাদ্ কছরছে 
রাে্। জমাি ৩৭৩ জকাশ্ি িাকা ব্াছয় আিামী ২ বেছরর 
মছধ্ শ্িম্ঘাণ কাে সমাপ্ত হছব। প্রশ্ত বের জমশ্ডক্াল 
কছলছে এমশ্বশ্বএস প়োর সুছরাি পাছবি ১০০ েি 
োত্োত্ী। একইসছঙ্গ, েলপাইগুশ়্ে জেলা হাসপাতাল ও 
সুপার জস্পশাশ্লশ্ি হাসপাতাছলর পশ্রকাঠাছমা উন্নয়ছির 
কােও হছব।

পাহাছ়ের উন্নয়ি মুখ্মন্তী মমতা বছ্দ্াপাধ্াছয়র 
কাছে সব্ঘিাই গুরুত্ব জপছয়ছে। জসই কাছের েি্  
১৭৫ জকাশ্ি িাকার শ্বছশষ তহশ্বল মুখ্মন্তী তুছল জিি 
শ্েশ্িএ প্রশাসশ্িক জবাছড্ঘর জেয়ারম্াি অিীত োপার 
হাছত।

পাহাছ়ের গ্রামগুশ্লছত পাট্া জিওয়ার জষেছত্ প্রশাসশ্িক 
বাধা রাছত আর িা োছক তার েি্ মুখ্মন্তী ৬৪শ্ি  

িছরস্ট শ্িছলে-জক জরশ্িশ্িউ শ্িছলছে রূপান্তশ্রত করার 
ো়েপত্ জিি।

উত্তরকি্ায় এশ্িছির ববঠছক অিীত োপা-র কাছে 
পাহাছ়ের পশ্রশ্স্শ্ত োিছত োি মুখ্মন্তী। অিীত োিাি, 
পর্ঘিছি ধীছর ধীছর উন্নশ্ত করছে উত্তরবঙ্গ। মুখ্মন্তী 
আশা প্রকাশ কছরি, কছরািা পশ্রশ্স্শ্তছত জবশ্শ সংখ্ক 
পর্ঘিকছির পাহাছ়ে আসার সম্াবিা রছয়ছে।

জমাে্ঘা সিাপশ্ত শ্বিয় তামাং-এর বক্তছব্ গুরুত্ব পায় 
শ্েশ্িএ-র অস্ায়ী কম্ঘোরীছির স্ায়ীকরছণর প্রসঙ্গ। এই 
শ্বষয়শ্ি গুরুত্ব সহকাছর শ্বোর করা হছব বছল আশ্াস 
জিি মুখ্মন্তী।

কাশ্লম্ং-এ গ্রাহামস্  জহামস্ -এর শ্দ্তীয় পর্ঘাছয়র 
সংস্াছরর সূেিা কছরি মুখ্মন্তী। উছলেখ্, ১৯০০ সাছল 
ড. গ্রাহামস্  জহামস্ -এর প্রশ্তষ্া কছরশ্েছলি জরিাছরন্ড 
ডটির েি অ্ান্ডারসি গ্রাহাম। শ্তশ্ি শ্েছলি স্িল্ান্ড 
োছে্ঘর একেি শ্মশিাশ্র। শ্তশ্ি কাশ্লম্ং-এই স্ায়ীিাছব 
বসবাস করছত োছকি এবং স্ািীয়ছির স্াছে্ঘ বহু 
েিশ্হতকর কাে কছরি। িশ্রদ্র ও বশ্ঞ্চত ইউছরশ্শয়াি 
শ্শশুছির েি্ প্রশ্তষ্া কছরি সু্ল, বাসস্াি। বতশ্র হয় 
ে্াছপল।

জরিাছরণ্ড ড. গ্রাহাম ১৯৪২ সাছল মারা রাি। 
স্াধীিতার পর এই সু্ল, োত্াবাস, কছিে, ইিশ্স্টশ্িউি-
এর সশ্মিশ্লত িাছব িামকরণ করা হয়—গ্রাহামস্  জহামস্ । 
জডছলা পাহা়ে সংলগ্ন এই সু্ল আেও পাহা়েবাসীর কাছে 
িব্ঘ ও ঐশ্তছহ্র ধারক।

এশ্িছির ববঠছক বািছডািরা শ্বমািব্দছরর 
সম্প্রসারছণর েি্ ১০৪ একর েশ্মর িশ্েপত্ শ্বমািব্দর 
কতৃ্ঘপছষের হাছত তুছল জিওয়া হয়।

এো়োও রােবংশী িাষা আকাছিশ্মর েি্ পাঁে জকাশ্ি 
িাকা ও রােবংশী জডিলপছমন্ট অ্ান্ড কালোরাল জবাছড্ঘর 
েি্ শ্িশ্রোশংকর রাছয়র হাছত ১০ জকাশ্ি িাকা তুছল 
জিি মুখ্মন্তী। জকােশ্বহার জমশ্ডক্াল কছলে মহারাো 
শ্েছতন্দ্র িারায়ছণর িাছম করার পাশাপাশ্শ জকােশ্বহাছরর 
জিাঁসাইমাশ্রছত কামছতশ্রী মশ্্দছরর সংস্ার কাছের 
সমাশ্প্ত জরাষণা করা হয় মুখ্মন্তীর উপশ্স্শ্তছত।

মাোিাঙা পঞ্চািি বম্ঘা জমশ্ডক্াল কছলছের শ্দ্তীয় 
ক্াম্াছসর শ্শলাি্াস কছরি শ্তশ্ি।

এশ্িিই মুখ্সশ্েব শ্হসাছব জশষশ্িি শ্েল রােীব 
শ্সিহা-র। িাছলা কাছের েি্ শ্বিায়ী মুখ্সশ্েছবর হাছত 
এশ্িছির একশ্ি ববঠছক শংসাপত্ তুছল জিি মুখ্মন্তী।

েলপাইগুশ়্ে জেলার জমাশ্হত িিছর এবার ৪৫০ 
জকাশ্ি িাকার শ্সছমন্ট কারখািা বতশ্র করছত েছলছে স্টার 
শ্সছমন্ট গ্রুপ। অন্তত ৭ হাোর মািুছষর কম্ঘসংস্াি হওয়ার 
সম্াবিা রছয়ছে এখাছি।
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জিব্রুয়াশ্র মাছস োরশ্িছির উত্তরবঙ্গ সিছর এছস 
শ্শশ্লগুশ়্ের বারারতীি পাছক্ঘ িশম উত্তরবঙ্গ উৎসছবর 
উদ্ছবাধিী মঞ্চ জেছক এই জরাষণা করছলি রাছে্র 
মুখ্মন্তী মমতা বছ্দ্াপাধ্ায়।

মুখ্মন্তীর কোয়, অছিক কাে কছরশ্ে।...পরবত্ঘী 
কাে হছব এই রাছে্র োত্ ও রুবছির শ্িছের পাছয় িঁা়ে 
করাছিা। এিা করবই।

মুখ্মন্তী এশ্িি আরও োিাি, 
উত্তরবছঙ্গ একাশ্ধক কশ্রডর বতশ্র 
হছয়ছে। জরািাছরাি ব্বস্া এখি 
অছিক উন্নত। এশ্শয়াি হাইওছয় 
োলু হছয় শ্িছয়ছে। উত্তরবছঙ্গর 
সছঙ্গ িশ্ষেণবছঙ্গর সংছরাি স্াপি 
করছত িুশ্ি শ্বকপে রাস্তার শ্িম্ঘাণ 
কাে হছব।

এো়োও, ময়িাগুশ়্ে, 
েলপাইগুশ়্ে জেছক হলশ্িবাশ়্ে হছয় 
জকােশ্বহার জপঁেছত মািুছষর রাছত 
কম সময় লাছি, তার েি্ ৫০০ 
জকাশ্ি িাকা ব্ছয় বতশ্র হছয়ছে 
েয়ী জসতু। বির্ঘ্ ৩ শ্কছলাশ্মিার। 
এই জসতুর েি্ মািুষছক ৮৫ 
শ্কছলাশ্মিার রাস্তা কম জরছত হছব।

একইসছঙ্গ, িােলছডাবায় ‘জিাছরর আছলা’ পর্ঘিি 
পছের সুশ্বধাছে্ঘ ক্ািাল জরাছডর উপর ৪৫ জকাশ্ি 
িাকার জরল উ়োলপুল এবং শ্িিহািা শ্সতাইছয় মািসাই 
িিীর উপর ১৫০ জকাশ্ি িাকায় বতশ্র কামছতশ্র জসতুর 
উদ্ছবাধি-ও কছরি এশ্িি মুখ্মন্তী।

মুখ্মন্তী ো়োও উৎসব মছঞ্চ শ্েছলি মন্তী অরূপ 
শ্বশ্াস, ইন্দ্রিীল জসি, রাে্সিার সাংসি জমৌসুম জবিশ্ের 
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িুর-সহ আরও অছিছক। ১০ জিব্রুয়াশ্র পর্ঘন্ত েছলছে 
উৎসব। এশ্িছির মঞ্চ জেছক উত্তরবছঙ্গর ৮ জেলার ৯ েি 
শ্বশ্শষ্ট ব্শ্ক্তছক ‘বঙ্গরত্ন’ সমিাছি িূশ্ষত করা হয়।

পছরর শ্িি, ২ জিব্রুয়াশ্র আশ্লপুরিুয়াছর িালাকািা 
শহছরর শ্মল জরাড ময়িাি-এ ৯০০ আশ্িবাসী রুবক-
রুবতী শ্ববাহ বন্ধছি আবদ্ধ হি। সরকাশ্র সহায়তায় এই 
বণ্ঘাঢ্ িণশ্ববাছহর অিুষ্াি আছয়াশ্েত হছয়শ্েল। আর 
ঐশ্তহাশ্সক এই শ্ববাহ অিুষ্াছি বাশ়্ের এক সিছস্র 
মছতাই হাশ্ের শ্েছলি মুখ্মন্তী মমতা বছ্দ্াপাধ্ায়। 
িবিম্শ্তছির উপহার-ও শ্িছয়ছেি শ্তশ্ি। এমিকী 

আশ্িবাসী িৃছত্র তাছল তাছল পাও শ্মশ্লছয়ছেি শ্তশ্ি।
আশ্িবাসী িণশ্ববাছহর এই অিুষ্াি জেছকই মুখ্মন্তী 

এশ্িি উত্তরবছঙ্গর ো শ্রশ্মকছির হাছত তুছল শ্িছলি 
ো সু্দরী প্রকছপে বতশ্র হছত রাওয়া বাশ়্ের িশ্ে। 
আশ্লপুরিুয়ার জেলার মুেিাই ো বািাছি প্রেম ধাছপ বাশ়্ে 
বতশ্রর কাে শুরু হছয়ছে। োিা শ্িছয়ছে, প্রশ্তশ্ি বাশ়্ে 
প্রায় ৩৫০ বি্ঘিুছির কাোকাশ্ে। বাশ়্ের সামছি োকছে  
জখালা েশ্ম।

এশ্িছির অিুষ্াছি ৪০শ্ি সরকাশ্র প্রকছপের উদ্ছবাধি 
ও ১৪শ্ি িতুি প্রকছপের শ্শলাি্াস কছরি মুখ্মন্তী।
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মুখ্যমন্ত্রী মমতার মানশ্বক মানশ্িকতার প্রচার চাই

বুধবার ৭ ফেব্রুয়াশ্র, ২০২০ ফবলা ১টা শ্টশ্িতত 
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বত্দ্যাপাধ্যাতয়র ঝাড়গ্াতম প্রশািশ্নক 
ববঠতকর লাইি কিাতরজ ফেখশ্িলাম। একটু আতেই 
উত্তর কলকাতার বােবাজাতর ওয়াশ্ককিং উইতমন 
ফ�াতটেতলর আবাশ্িকা ে্রীতা িট্াচারক এতিশ্িতলন। শ্তশ্নও 
বতি ওই প্রশািশ্নক ববঠক ফেখশ্িতলন। কত শ্বষয় শ্নতয় 
মুখ্যমন্ত্রী শ্বশ্িন্ন স্ততরর আশ্ধকাশ্রকতের প্রশ্ন করশ্িতলন। 
ফজলাশািক, পুশ্লশ িুপার, ফজলা পশ্রষতের িিাশ্ধপশ্ত 
ফেতক পঞ্াতয়ত িশ্মশ্তর িিাপশ্ততেরও ডাকশ্িতলন। 
তাঁতের এলাকার িমি্যার কো শুনশ্িতলন। কতজনতক 
ফর উশ্ন নাতম ফচতনন তা শ্টশ্িতত ফজতন অবাক �তত 
�ল। শুধু প্রশািশ্নক আশ্ধকাশ্রক অেবা জনপ্রশ্তশ্নশ্ধতের 
নাম বতল নয়, অমুক ফিতুটা েড়ার কাজ অিম্পূরক আতি 
ফকন? অমুক রাস্তা বতশ্র করা �তলা, ইশ্তমতধ্যই ফিতে 
ফেল ফকন ? নে্রীর চর ফেতক ফবআইশ্নিাতব বাশ্ল ফতালা 
�তছে শুতন ফজলাশািকতক শ্জজ্ািা করতলন কতজনতক 
ফগ্প্ার করা �তয়তি ? একজন উতঠ োঁশ্ড়তয় ঝাড়গ্াতমর 
িািংবাশ্েকতের িমি্যার কো তুলতলন। মুখ্যমন্ত্রী িতঙ্গ 
িতঙ্গ িাচুকয়াতল িািংবাশ্েকতের িতঙ্গ কো বলতত চাইতলন। 
িািংবাশ্েকরা বলতলন, শ্েশ্ে আপশ্ন ঝাড়গ্ামতক নতুন ফজলা 
কতরতিন, অতনকশ্কিু শ্েতয়তিন। আমাতের ঝাড়গ্াম ফপ্রি 
ক্াতবর ফকাতনা বাশ্ড় ফনই। রশ্ে একটু জশ্ম ও বাশ্ড় কতর 
ফেন আমরা উপকৃত �ই। মুখ্যমন্ত্রী শুতনই ফজলাশািকতক 
বলতলন, একটু জশ্মর ব্যবস্া কতর শ্েন। পপূতক েপ্র ফেতক 
বাশ্ড়র নকশা কতর ফেতব। একজন িািংবাশ্েক বলতলন, 
শ্েশ্ে আমরা ফজলার ফিাতটা কােতজ িরকাশ্র উন্নয়তনর 
খবর রতেষ্ট প্রচার শ্েই। শ্কন্তু কােজ চালাতত অেকননশ্তক 
িাতব আমাতের িমি্যা �তছে। মুখ্যমন্ত্রী িতঙ্গ িতঙ্গ রাষ্ট্রমন্ত্রী 
ইন্দ্রন্রীল ফিনতক বতলন, ২৩শ্ট ফজলার তে্য আশ্ধকাশ্রক 
এবিং রাতজ্যর তে্য অশ্ধকতকা এবিং মুখ্যিশ্চবতক শ্নতয় এ 
ব্যাপাতর কাল্রীপুতজার আতেই একটা ববঠক কতর আমাতক 
জানাতব ফজলার ফজলার ফরিব কােজ রাজ্য িরকাতরর 
উন্নয়তনর খবর প্রচার কতর এমনক্রী ফজলার ফিাতটা ফিাতটা 
কশ্মউশ্নশ্ট ফরশ্ডও আতি, তাতের কোও ফজতন আমাতক 
জানাতব। িািংবাশ্েকরা আপু্ত �তয় রান। আমাতের ঘতর 
বিা শ্মতাতেব্রী বতলন, আমাতের ফ�াতটেতলর শ্কিু িমি্যা 
ফতা ফেখশ্ি ওনাতক জানাতলই শ্মতট রায় ! ফকএমশ্ডএ 
আমাতের ফ�াতটেল চালায়। বহু আবাশ্িক আতিন। 
প্রতত্যতকই োকার জায়ো ফপতয় উপকৃত �তছেন। শ্কন্তু 
মাতঝমতধ্য িমি্যা ফেখা ফেয়, ফকএমশ্ডএ রশ্ে একজনতক 
িুপাশ্রনতটনতডন্ট কতর ওখাতন পাঠান ততব িাতলা �য়। 

আতে একিময় ক্যাশ্ন্টন শ্িল, এখন বন্ধ আতি। চালু 
করতল িাতলা �য়। এমন িমি্যা মুখ্যমন্ত্রীতক জানাতলই 
ফেখশ্ি উশ্ন িমাধান কতর ফেতবন। শ্কন্তু ওনাতক জানাতবা 
ক্রী কতর ? বললাম, আপনাতের এলাকার শ্বধায়ক তো 
মন্ত্রী শশ্রী পাঁজাতক বলতত পাতরন। মুখ্যমন্ত্রীর নাতম একটা 
শ্চশ্ঠ শ্লতখ ওর বাশ্ড়র িামতন একটু কষ্টকতর োঁড়াতল 
পুশ্লশ �য়ততা ফি শ্চশ্ঠ শ্নতয় তাঁর কাতি ফপঁতি ফেতবন।

িমি্যার িমাধাতনর নাম মমতা বত্দ্যাপাধ্যায়। িমি্যা 
োকতবই। ফিাতটা ফেতক বড় িমি্যা আতি। এতক ওতক 
বতল কাজ �য়শ্ন, শ্কন্তু রশ্ে ফিই িুক্ততিাে্রী অেবা শ্বপন্ন 
মানুষশ্ট মুখ্যমন্ত্রীতক জানাতত পাতরন, তা�তল শ্কিু না 
শ্কিু একটা �তব।

জমু্–কাশ্্রীর ফকন্দ্রশাশ্িত অঞ্ল �তয় রাওয়ায় িারতত 
এখন ২৮শ্ট রাজ্য আতি। এই ২৮শ্ট রাতজ্যর ২৮ জন 
মুখ্যমন্ত্রী আতিন। শ্কন্তু ফকাতনা রাতজ্যর ফকাতনা মুখ্যমন্ত্রী 
এরকমিাতব ফজলায় এমনশ্ক ম�কুমা অেবা ব্লতক শ্েতয় 
প্রশািশ্নক ববঠক কতরন না। িরকাতরর শ্বশ্িন্ন প্রকতপের 
কতটা অগ্েশ্ত �তয়তি, ফকাোয় িমি্যা �তয়তি, এিব 
খুঁশ্টতয় ফজতন ফনন। ৩–৪ ঘণ্ার ফিই ববঠক শ্টশ্িতত 
লাইি কিাতরজ ফেখাতনা �য়। িারা বািংলা ফতা বতটই, 
ি্যাতটলাইট চ্যাতনল বতল শ্িন ফেশ ও শ্িন প্রতেতশ োকা 
বাোশ্লরা এই প্রশািশ্নক ববঠক ফেখার িুতরাে পান। 
প্রশািতনর স্বছেতা আনার কতটা তাশ্েে োকতল মুখ্যমন্ত্রী 
এই ব্যবস্া করতত পাতরন। পপূতবক অরুরাচল পশ্চিতম ফোয়া, 
উত্ততর শ্�মাচল ফেতক েশ্ষিতর তাশ্মলনাড়ু ফকান রাতজ্যর 
ফকান মুখ্যমন্ত্রী এমন ববঠতকর কো ফিতবতিন ? আজতকর 
কো নয়, স্বাধ্রীনতার পর ফকাতনাশ্েন ফকাতনা রাতজ্যর 
িরকার এমন প্রশািশ্নক স্বছেতার শ্নেশকন ফেখাতত 
পাতরশ্ন। ফজলার বড় বড় আশ্ধকাশ্রক জনপ্রশ্তশ্নশ্ধ 

ফেবাশ্শি িট্াচারক
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ফেতক মন্ত্রী ফক না মুখ্যমন্ত্রীর ধমক ফখতয়তিন। প্রশািন 
চালাতনায় েৃঢ়তা, একইিতঙ্গ ফচকআপ–এর এই ব্যবস্া 
িশ্ত্যই ইউশ্নক। উন্নয়ন শ্নতয় ফষাতলাআনা আত্মশ্বশ্াি্রী 
না �তল ফকউ এমন কাজ করতত পাতরন না।

ফিামবার ৫ অত্াবর ২০২০ এশ্েন মাধ্যশ্মক, 
উচ্চমাধ্যশ্মক মাদ্ািা–ি� ফবশশ্কিু পর্রীষিার কৃশ্ত িাত্র–
িাত্র্রীতের িম্বধকনা অনুষ্ান শ্িল। প্রশ্ত বিরই এই অনুষ্ানশ্ট 
�য় ফনতাশ্জ ইনতডাতর। কতরানা জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা 
বত্দ্যাপাধ্যায়, শ্শষিামন্ত্রী পােক চতট্াপাধ্যায়, েপ্তরর িশ্চব 
ি� অন্য আশ্ধকাশ্রকরা বতিশ্িতলন নবাতন্নর িিাঘতর। 
আর কৃশ্ত িাত্র–িাত্র্রীতের িাচুকয়াল মাধ্যতম ধরা �য়। 
প্রশ্তবারই এই অনুষ্ানশ্ট ফেশ্খ আর মুখ্যমন্ত্রীর তাৎষিশ্রক 
রুশ্ক্ত, বুশ্ধি ও িাত্র–িাত্র্রীতের ফেওয়া পরামশক শুতন অবাক 
�তয় রাই। ১০–১২–১৫–২০ বির আতে এই অনুষ্ান 
রব্রীন্দ্রিেতন �ততা। তখতনা ফেতখশ্ি শ্কন্তু ফিই িম্বধকনা 
অনুষ্ান �ততা একেম রাশ্ন্তক কায়োয়। করতত �য় করা। 
তোন্রীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ও শ্শষিামন্ত্রী কৃশ্ত িাত্র–িাত্র্রীতের �াতত 
পুরস্ার তুতল শ্েততন। তারা মন্ত্রীতের প্ররাম করততা। 
একজতনর পর আরএকজন মতঞ্ উঠততা। ফিই অনুষ্াতনর 
ফকাতনা প্রার শ্িল না। এই আমতল ফনতাশ্জ ইনতডাতরর 
রতবার িম্বধকনা িিা �তয়তি, তাতত প্রার িঞ্ার কতরতিন 
আকষকন্রীয় কতর তুতলতিন মুখ্যমন্ত্রী শ্নজস্ব কায়োয়। এবার 
িাত্র–িাত্র্রীরা িাচুকয়াতল োকতবন বতল, িিংশয় ফজতেশ্িল 
ফিই প্রার োকতব শ্কনা ! শ্কন্তু এর নাম মমতা। একজন 
িাত্র্রীর েলা শুতন বলতলন, ‘‘খুব শ্মশ্ষ্ট েলা ফতামার, োন 
োও ?’’। পতররজনতক শ্জজ্ািা করতলন, ‘শ্ক �তত চাও ?’’ 
িাত্রশ্ট বলতলা ডাক্তাশ্র পড়তবা। মুখ্যমন্ত্রী বলতলন, ‘‘িাতলা 
কো, শ্নউতরালশ্জ, কাশ্ডকওলশ্জ শ্বতশষজ্ �ও, আমাতের 
খুব েরকার’’। পপূবক ফমশ্েন্রীপুতরর কশ্বতা িামন্ত উচ্চ 
মাধ্যশ্মতক অষ্টম �তয়তিন। কশ্বতা মুখ্যমন্ত্রীতক জানায়, 
তার মাতয়র সু্ল পশ্চিম ফমশ্েন্রীপুতরর ঘাটাতল। ফকাতনা 
ফরেন লাইন ফনই বতল, প্রশ্তশ্েন মাতক ৫-৬ ঘণ্া বাতি 
রাতায়াত করতত �য়। এটা শুতন মুখ্যমন্ত্রী শ্শষিামন্ত্রীতক 
বতলন, ‘‘শ্শষিা েেতর, শ্শষিক শ্শশ্ষিকাতের বেশ্লর ব্যবস্া 
কতর ফর ফজলায় বাশ্ড় ফিই ফজলার মতধ্যই ফকাতনা সু্তল 
পড়াতনার ব্যবস্া করার কো। কশ্বতার মাতয়র ব্যপারটাও  
করতত �তব।’’

উচ্চ মাধ্যশ্মতক নবম স্ান ফপতয়তি ঈশ্শতা শ্ত্রপাঠ্রী। 
ঈশ্শতার বাবা একজন পুতরাশ্�ত। িশ্বষ্যতত পড়াতশানার 
জন্য তার বৃশ্ত্তর েরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুতনই শ্শষিািশ্চব 
মর্রীশ বজনতক শ্বষয়শ্ট ফেখতত বতলন।

উচ্চ মাধ্যশ্মতক এবার অন্যতম প্রেম �তয়তি ঐক্য 
ব্যানাজক্রী। তাতক ফেতখই মুখ্যমন্ত্রী বতলন, ‘‘ফতামার নামশ্ট 
খুব িু্দর। ঐক্য জাশ্নতয়তি ফি শ্বজ্ান শ্নতয় েতবষরা 
করতত চায়। অতনক িাত্র–িাত্র্রী এমনক্রী কন্যাশ্রী প্রকতপের 

প্রশিংিা কতর। অনুষ্াতনর শুরুততই মুখ্যমন্ত্রী জানান, সু্ল 
বা কতলতজ িশ্তক �তত ফরন ফকাতনা িাত্র–িাত্র্রীর ফকাতনা 
িমি্যা না �য়। �তল ফরন তা িতঙ্গ িতঙ্গই িমাধান করা 
�য়। িব ধরতরর িাত্র–িাত্র্রীতের জন্যই স্লারশ্শতপর 
ব্যবস্া রতয়তি। আশ্েকক কারতর কাতরার পড়াশুতনা বন্ধ না 
�য়।শ্তশ্ন উপশ্স্ত আশ্ধকাশ্রকতের বতলন, পাশ্রবাশ্রক 
িমি্যা োকতত পাতর। অতনতকর বাবা–মাতয়র ষিমতা না 
োকতত পাতর, বই ফকনার ষিমতাও োতক না। প্রশ্তশ্ট 
িমি্যা ফজতন িমাধান করতত �তব। শ্তশ্ন িাত্র–িাত্র্রীতের 
বতলন, িব ধমক, বরক, িাষায় শ্িন্নতা োকতলও, প্রতত্যকতক 
মানশ্বক মানুষ �তত �তব। তারপর িাত্র–িাত্র্রীতের বতলন, 
‘‘পৃশ্েব্রীর ফর প্রাতন্তই রাও, বািংলাতক িুতল ফরও না। 
এখাতনই আবার শ্েতর এতিা। প্রশ্তবার ফনতাশ্জ ইনতডাতর 
ফেতখশ্ি এই িম্বধকনা িিার পর িাত্র্রীতের মুতখ মুতখ 
মুখ্যমন্ত্রীর প্রশিংিা। 

২০১৮ িাতলর শ্ডতিম্বতরর কো। রােবপুর 
শ্বশ্শ্বে্যালতয় ইশ্ত�াি কিংতগ্ি বিতব। িারা ফেশ ফেতক 
১৬০০ ইশ্ত�ািশ্বে আিতবন। এতের োকা, খাওয়ার 
ব্যবস্া অি্যেকনা িশ্মশ্তর করার কো। শ্কন্তু করতত শ্েতয় 
অি্যেকনা িশ্মশ্ত একটার পর একটা িমি্যার মুতখ পতড়। 
১৬০০ প্রশ্তশ্নশ্ধর ফেখিাল করা শ্ক ফিাজা কো ! ওই 
অি্যেকনা িশ্মশ্তর একজন ফনতা এই িমি্যার িমাধাতন 
মুখ্যমন্ত্রীতক একটা শ্চশ্ঠ শ্লতখ তাঁর �স্ততষিপ চান। শ্তশ্ন 
মুখ্যমন্ত্রীর বাশ্ড়র িামতন ফবলা িাতড় ১১টার িময় শ্েতয় 
োশ্ড়তয় োতকন। মুখ্যমন্ত্রী ফরই নবাতন্ন রাওয়ার জন্য 
ফবশ্ড়তয়তিন, অমশ্ন ফিই িদ্তলাক মুখ্যমন্ত্রী োশ্ড়র িামতন 
োশঁ্ড়তয় �াত ফেখান। মুখ্যমন্ত্রী োশ্ড় োশ্মতয় িদ্তলাকতক 
শ্জজ্ািা কতরন, ক্রী ব্যাপার ? িদ্তলাক িিংতষিতপ 
বতলই শ্চশ্ঠশ্ট �াতত ফেন। ১০ শ্মশ্নট পতরই িতদ্তলাক 
ফমাবাইতল মুখ্যমন্ত্রীর ফোন পান। আপনাতের শ্চন্তা করতত 
�তব না।িব ব্যবস্া �তয় রাতব। একটু পতরই শ্শষিামন্ত্রী 
পােক চতট্াপাধ্যায় তাতক ফোন কতর শ্বকাশিবতন আিতত 
বতলন। শ্বকাশ িবতনর ববঠতক িমি্যার িমাধান �তয় 
রায়। এমন নাম মুশশ্কল আিান মমতা বত্দ্যাপাধ্যায়।

আতে িমি্যার িমাধাতন পাশ্টকর ফনতাতের ধরতত 
�ততা। জানাতশানা না োকতল ফকাতনা িমি্যার িমাধান 
�ততা না। ফিজন্য তখন একটা কো চালু �তয়শ্িল— 
‘ওতয়ল কাতনত্ড পািকন’। কাতনকশন শ্কিু �ততা না। 
এখন ফকউ রশ্ে একটা শ্চশ্ঠ শ্লতখ শ্নতয় শ্েতয় ফকাতনারকতম 
মুখ্যমন্ত্রীর ফোতচর আনতত পাতরন, তা�তলই িমি্যার 
িমাধান �তয় রায়। মুখ্যমন্ত্রীর মানশ্বক মানশ্িকতাই 
তাঁতক এমনিাতব বতশ্র কতরতি। ২০১১ িাতলর ২০ ফম 
শ্তশ্ন মুখ্যমন্ত্রী শ্�তিতব শপে শ্নতয়তিন। তারপর এমন 
মানশ্বক মানশ্িকতার উো�রর ফর কত ফরতখতিন, তা 
শ্নতয় একটা বই কতর প্রচার করা েরকার।
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আপনারা আমাদের ব্যবসা শ্েন 
আমরা আপনাদের হাশ্সমুদে সাহায্য করব : মুে্যমন্ত্রী

শ্বশ্ববঙ্গ বাশ্িজ্য কনদলেভ ২০১৯

১১ শ্িদসম্বর, ২০১৯ শ্েঘায় বাশ্িজ্য কনদলেদভর সূচনা কদর মুে্যমন্ত্রী মমতা বদ্দ্যাপাধ্যায় বদেন, কেকাতায় 
একশ্ি শ্বশাে কনদভনশন সসন্ার ততশ্র করা হদয়দে, শ্বদশ্বর এক অন্যতম বৃহৎ কনদভনশন সসন্ার এশ্ি। 
শ্েঘা কেকাতা সেদক েূদর হদেও সড়ক পদে যুক্ত। এোদন পয্যিন শ্শল্প আদে। তাই আমরা এোদন বাশ্িজ্য 
কনদলেভ করার শ্সদ্ান্ত শ্নদয়শ্ে। এই কনদভনশন সসন্াদরর সদঙ্গ সহাদিেও আদে, সযোদন ৭০শ্ি ঘর আদে। 
এই কনদভনশন সসন্াদর সযদকাদনা বাশ্িশ্জ্যক সংস্া তাদের শ্মশ্িং, সদমেেন আদয়াজন করদত পাদর। 

শ্তশ্ন বদেন, বত্যমান সরকার গত আি বেদর শ্েঘার যা উন্নশ্ত কদরদে, তা সেদে সকদে েুশ্শ। 
শ্কেুশ্েদনর মদধ্যই এোদন সমশ্রন ড্াইভ ততশ্র হদছে। েুশ্ি  সসতু ততশ্র হদয় শ্গদয়দে। এই কনদভনশন 
সসন্ার ওশ্ড়শার একেম পাদশ। আমরা সকদেই পুর্রীর জগন্নাে মশ্্দদরর কো জাশ্ন। আমরা এোদনও মাশ্সর 
বাশ্ড় মশ্্দর  ততশ্র করশ্ে। তাজপুদর ব্দর ততশ্র করা হদছে।  

মুে্যমন্ত্রী আরও বদেন, ২০শ্ি সেদশর পাশাপাশ্শ রাষ্ট্রসদঘের েে, শ্বশ্বব্যাদকের প্রশ্তশ্নশ্ধ েে এোদন 
উপশ্স্ত। এশ্শয়ান সিদভেপদমন্ ব্যাংক আমাদের একশ্ি প্রকল্প করদত ১৫ সকাশ্ি িাকা শ্েদয়দে। শ্শল্প 
অে্যন্রীশ্তর উপর শ্নভ্যরশ্রীে৷ এই মুহূদত্য অে্যন্রীশ্ত েুব গুরুত্বপূি্য। 

শ্িদর সেো
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সেদশর বত্যমান অে্যননশ্তক পশ্রশ্স্শ্তর শ্বষদয় বদেন আমাদের নতুন সরকাদরর আমদে আি বেদর  
এই বেদর এই জায়গায় এদস সপঁদেশ্ে। এবার আমাদের সেদশর  শ্জশ্িশ্প বৃশ্দ্ সেেুন ২০১৬-১৭ সাদের 
শ্বিত্রীয় তরৈমাশ্সদক শ্জশ্িশ্প বৃশ্দ্র হার শ্েে ৮.৮৭ শতাংশ। ২০১৯-২০ সাদের শ্বিত্রীয় তরৈমাশ্সদক শ্জশ্িশ্প 
বৃশ্দ্র হার হদয়দে ৪.৫৫ শতাংশ। সেদশর শ্শদল্পর বৃশ্দ্ও কদমদে৷ ২০১৫-১৬ সাদে এই হার শ্েে ৯.৫৮ 
শতাংশ, ২০১৮-১৯ সাদে তা কদম হয় ৬.৮৬ শতাংশ। উৎপােন শ্শদল্পর বৃশ্দ্র হার ২০১৫-১৬ সাদে শ্েে 
১৩.০৬ শতাংশ যা ২০১৮-১৯ সাদে কদম  হদয়দে ৬.৯৪ শতাংশ। শ্শল্প বৃশ্দ্র হাদরর সূচকও সনদম সগদে 
বত্যমাদন। ২০১৮ সাদের সসদটেম্বর মাদস যা শ্েে ৪.৬৩ শতাংশ তা এেন কদম হদয়দে -৪.২৭ শতাংশ  
শ্বদেশ্শ শ্বশ্নদয়াগ কদমদে। ২০১৪-১৫ সাদে যা শ্েে ২২ শতাংশ, সসিা ২০১৫-১৬ সাদে সবদড় হয় ৩৫ 
শতাংশ। এই শ্বশ্নদয়াগ ২০১৮-২০১৯ সাদে কদম  হদয়দে ১ শতাংশ। সবকারদত্বর হার ৪৫ বেদরর মদধ্য 
সদব্যাচ্চ। অন্যশ্েদক বাংোয় সবকারত্ব কদমদে ৪৪ শতাংশ। 

সদমেেদন আগত শ্বশ্নদয়াগকার্রীদের শ্তশ্ন বদেন, আপনারা সকন বাংোয় শ্বশ্নদয়াগ করদবন ? আশ্ম 
আপনাদের সামদন তা তুদে ধরব। ২০১৮-১৯ সাদে শ্শদল্পর উৎপােন শ্েে ৩০.৬ শতাংশ। এ রাদজ্য োশ্রদ্্য 
সব সেদক সবশ্শ কদমদে। নানারকম সামাশ্জক প্রকদল্পর মাধ্যদম রাদজ্য োশ্রদ্্য কদমদে ৬ শতাংশ। আমরা 
সকদে শ্মদে এই সািে্য আনদত সক্ষম হদয়শ্ে। রাদজ্য পশ্রকশ্ল্পত ব্যয় সবদড়দে ে-গুি। সামাশ্জক সক্ষদরৈ ব্যয় 
সবদড়দে সাদড় চার গুি। শ্িশ্জক্যাে পশ্রকাঠাদমাদত ব্যয় সবদড়দে পাঁচ গুি।

বাংোর শ্বশ্ভন্ন সািদে্যর পশ্রসংে্যান তুদে শ্তশ্ন বদেন, ব্যবসার সরে্রীকরদি সেদশর মদধ্য সসরা বাংো। ব্যাদকের মাধ্যদম 
কু্ষদ্ সোি ও মাঝাশ্র শ্শদল্প ঋি প্রোদন আমাদের রাজ্য সেদশর সসরা। গ্াম্রীি সযাগাদযাগ ব্যবস্া গ্াম্রীি আবাসদন আমরা 
সেদশর সসরা। ১০০ শ্েদনর কাদজ আমরা সেদশর সসরা রাজ্য। আমরা চাই আপনারা বাংোয় শ্বশ্নদয়াগ করুন। আপনারা 
শ্ঠক করুন আপনারা সকান সক্ষদরৈ শ্বশ্নদয়াগ করদত চান। আমাদের রাদজ্যর মানুষ কাজ পাদব। আমরা শুধু এ রাদজ্য 
বাস কশ্র বদেই রাজ্যদক শ্নদয় গব্য কশ্র না। বাংো হে বাংোদেশ, সনপাে, ভুিান ও উত্তর-পূদব্যর সেশগুশ্ের প্রদবশবিার। 
বাংোয় বাশ্িদজ্যর অদনক সম্াবনা আদে। বাংোয় সমুদ্ আদে পাহাড় আদে বনভূশ্ম আদে। বাংোর সসৌ্দয্য তবশ্চরৈ্যময়। 
এই েশ্তয়ানদক সকউ অস্্রীকার করদত পারদব না। শ্শদল্পর উন্নয়দন সেদশর মদধ্য বাংো উদলেেদযাগ্য।

এশ্েন মুে্যমন্ত্রী বদেন, আমরা একতায় শ্বশ্বাস কশ্র। বাংোয় সকউ বেদত পাদর না তারা তাদের প্রাপ্য সেদক 
বশ্চিত। বাংো সকেদক শ্নদয় বাস কদর। বাংো সবসময় সেদশর সামাশ্জক কারদি সেদশর পাদশ েঁাড়ায়।

শ্তশ্ন আরও বদেন, ১৩ েদক্ষর সবশ্শ মানুষ এেন পয্যিদনর সদঙ্গ যুক্ত। যুবরা কাজ পাদছে। বাংোয় সহাদিে শ্শদল্প 
শ্বশ্নদয়াগ হদয়দে ৩৯ হাজার ৮০০ সকাশ্ি িাকা। প্রশ্ত বের ১৬ েক্ষ পয্যিক আদস বাংোয়। এর পাশাপাশ্শ ৮ সকাশ্ি 
সেশ্রীয় পয্যিক আদসন বাংোয়। বাংোয় শ্বমানব্দর সবদড়দে ১৭৮ শতাংশ, আন্তজ্যাশ্তক যারৈ্রী সবদড়দে ১৩৫ শতাংশ। 
বাগদিাগরায় সবদড়দে সবদেদক সবশ্শ।

বাংোর উন্নয়দনর আদরক েশ্তয়ান তুদে ধদর শ্তশ্ন বদেন, গত আি বেদর রাদজ্য ৩০০ পশ্েদিকশ্নক ও 
আইশ্িআই কদেজ হদয়দে। আমাদের জশ্মর ব্যাকে আদে। জশ্ম ন্রীশ্তও আদে রাদজ্যর। আমাদের এোদন তে্যপ্রযুশ্ক্ত 
শ্শল্পও আদে, চা-শ্শল্পও আদে। আমাদের রাদজ্যর পড়ুয়ারা প্রশ্তভাবান। আশ্ম আপনাদের বাংোয় শ্বশ্নদয়াগ করদত 
অনুদরাধ করব। সরকার আপনাদের সব শ্বষদয় সহদযাশ্গতা করদব। শ্সশ্েকন ভ্যাশ্েদক ২০০ একর জশ্ম সেওয়া 
হদয়দে। আমাদের পশ্রবহি সক্ষদরৈর অদনক সম্াবনা আদে। একশ্েন বাংো শ্বশ্বদসরা হদবই।

আকাশপদের সযাগাদযাগ ব্যবস্া শ্নদয় শ্তশ্ন বদেন, রাদজ্য এই মুহূদত্য ২৬শ্ি সহশ্েপ্যাি আদে। ইউদকন্া-র 
অশ্তশ্েদের অনুদরাধ করব এোদন সরাসশ্র শ্বমান শ্েদত। আমরা জ্াোশ্নদতও ভরতুশ্ক শ্েশ্ছে। বােুরঘাি, মােো, 
সকাচশ্বহাদর শ্বমানব্দর ততশ্র হদছে। েুগ্যাপুদরর শ্বমানব্দদরর কাজ প্রায় সশষ। এোদন অদনক সক্ষদরৈই আপনারা 
শ্বশ্নদয়াগ করদত পাদরন। আপনারা আমাদের আশ্তদেয়তা ও বনু্ত্ব বুঝদত পারদবন। বাংো সংসৃ্শ্তর রাজধান্রী। 
আপনারা আমাদের ব্যবসা শ্েন আমরা আপনাদের হাশ্সমুদে সাহায্য করব। আমার সেশ আপনার সেশ।

শ্েঘা বাশ্িজ্য সদমেেদনর প্রেম শ্েদনই েশ্নির সেউ

বেদরর শুরুদতই শ্েঘায় শ্গদয় আন্তজ্যাশ্তক মাদনর কনদভনশন সসন্াদরর উদ্দবাধন কদর মুে্যমন্ত্রী মমতা বদ্দ্যাপাধ্যায় 
জাশ্নদয়শ্েদেন শ্বশ্ব বাংো বাশ্িজ্য সদমেেন হদব শ্েঘায়৷ সসই মদতাই শুরু হয় েু’শ্েনব্যাপ্রী আন্তজ্যাশ্তক বাশ্িজ্য সদমেেন৷
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শুধু কোয় নয়, বাশ্িজ্য সদমেেদনর প্রেম শ্েন উদলেেদযাগ্য েশ্নি প্রস্াবও এদসদে :

 y শ্সঙ্গাপুদর অবশ্স্ত চাশ্ঙ্গ এয়ারদপাদি্যর শ্সইও ইউদজন গান আশ্ে্যকভাদব েুব্যেদের জদন্য েুগ্যাপুদরর অন্াদে কম 
িাকার বাশ্ড়র প্রকল্প সঘাষিা কদরন৷

 y ইনফ্াদকা এশ্শয়া অন্াে এয়ারদপাি্য সংেনি জনজ্রীবদনর উন্নশ্তর জদন্য শ্বশ্নদয়াগ করদব৷

 y শ্িিাগড় ওয়াগ্যাদসের ম্যাদনশ্জং শ্িদরক্টর উদমশ সচৌধুর্রী হুগশ্ের উত্তরপাড়ায় একশ্ি অ্যেুশ্মশ্নয়াম বশ্ি সমদ্া সকাচ 
ততশ্রর কারোনার কো সঘাষিা কদরন৷ এর জদন্য শ্বশ্নদয়াদগর পশ্রমাি ২,৫০০ সকাশ্ি িাকা প্রশ্ত বের পঁাচ বেদরর 
জদন্য৷

 y আমু্বজা সনওশ্িয়া গ্রুদপর সচয়ারম্যান হষ্যবধ্যন সনওশ্িয়া শ্েঘার একশ্ি পঁাচতারা সহাদিে ততশ্রর কো সঘাষিা কদরন৷ 
নাম সেওয়া হদব ‘সাগর কুশ্ির’৷

 y আইশ্িশ্স গ্রুপ ইশ্তমদধ্য রাদজ্য ৪,০০০ সকাশ্ি িাকা শ্বশ্নদয়াগ কদরদে৷ আদরা ১,৭০০ সকাশ্ি িাকা পারদসানাে 
সকয়ার ম্যানুি্যাকচাশ্রং সিশ্সশ্েশ্িদত শ্বশ্নদয়াগ করার কো সঘাষিা কদরদে৷

 y একশ্ি নতুন প্রকদল্প অ্যামাজন ইন্ারদনি এমএসএমই শ্বভাদগর সহদযাশ্গতায় কাজ করদব৷

 y প্যািন গ্রুদপর ম্যাদনশ্জং শ্িদরক্টর সঞ্জয় বুশ্ধয়া রাদজ্য একশ্ি আন্তজ্যাশ্তক মাদনর শ্সশ্বএসই সবাদি্যর সু্ে ততশ্রর 
কো সঘাষিা কদরন৷

মউ স্াক্ষর

 y রাজ্য শ্বেু্যৎ পষ্যে এবং জাম্যাশ্নর সকএিিবেুউ ব্যাদকের মদধ্য ১৫০ সমগা ওয়াদির সসাোর প্্যান্ ততশ্রর মউ স্াক্ষর 
হয়৷

 y িাচ কনদসাশ্ি্যয়াম, কেকাতা সেোর কমদপ্ক্স ি্যানাস্য অ্যাদসাশ্সদয়শদনর সদঙ্গ বানতো সেোর কমদপ্ক্স কশ্ঠন 
বজ্য্যদক মূে্যবান পদি্য রূপান্তর করার মউ স্াক্ষর কদরদে৷

সবঙ্গে বাশ্িজ্য কনদলেদভ আগাম্রীশ্েদনর সযসব প্রকদল্পর শ্শোন্যাস হে

১. সমশ্িয়াব্রুদজ সপাশাদকর হাব : এোদন আনুমাশ্নক ১৫০শ্ি উৎপােন ইউশ্নি ও ৩০০শ্ি শ্িসদপ্ সকন্দ্র হদব৷ হদব 
১০০০শ্ি স্শ্িং হাব৷ এোদন কাজ পাদবন ১৬ হাজার মানুষ৷

২. কমন সিশ্সশ্েশ্ি সসন্ার :

 y সবে ব্াস সমিাে লোস্ার

 y শ্স্ে ি্যাশ্ব্দকশন লোস্ার (পশ্চিম সমশ্েন্রীপুদর)৷ এদত উন্নতমাদনর কািাই, ঝাোই, ইদেদট্াদপ্শ্িং, পর্রীক্ষা, 
পাওয়ার সকাশ্িং-এর সুশ্বধা োকদব৷

 y পাত গোদনা লোস্ার (পুরুশ্েয়ার ঝােোয়)৷

সয সকে প্রকদল্পর উদ্দবাধন হে :

১. কমন সপ্রািাকশন সসন্ার :

 y পূব্য বধ্যমাদনর সভশ্ড়য়ার কঁাোশ্শল্প্রীদের জন্য৷ শতাশ্ধক মশ্হো এোদন কাজ করদবন৷

 y নশ্েয়ার ব্রীরনগদর মৃৎশ্শল্প্রীদের জন্য৷ এোদন মাশ্ি সপাড়াদনা, শুদকাদনার আধুশ্নক সুশ্বধা োকদব৷

 y বঁাকুড়ার শুশুশ্নয়াদত পাের সোোই শ্শল্প্রীদের জন্য৷ এোদন ৭০০০ মানুদষর কম্যসংস্ান হদব৷

২. সবােপুদর শ্বশ্ব কু্ষদ্ বাজার : এোদন ৫০শ্ি স্ে োকদব৷ এোদন অন্তত ২০০০ শ্শল্প্রীর কম্যসংস্ান হদব৷ এোদন 
সমো প্রাঙ্গি ও বাশ্িজ্য হাব হদব৷

৩. শ্শশ্েগুশ্ড়দত আচিশ্েক কু্ষদ্ ও সোি শ্শদল্পর সিশ্সশ্েদিশন কাউশ্সেে হদব৷

৪. কেকাতার ইশ্ন্য়ান ইসেশ্িশ্িউি অি িদরন স্ি ও কু্ষদ্, সোি ও মাঝাশ্র শ্শল্প েপ্তদরর মদধ্য একশ্ি মউ স্াক্ষশ্রত 
হদয়দে রপ্তাশ্ন বাড়াদত৷ কু্ষদ্, সোি ও মাঝাশ্র শ্শল্প আইন সমদন শ্শশ্েগুশ্ড়দত আচিশ্েক কু্ষদ্ ও সোি শ্শদল্পর 
সিশ্সশ্েদিশন কাউশ্সেে হদব৷



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 48

বাংোয় কু্ষদ্শ্শল্প সািদে্যর সদঙ্গ সবদড় চদেদে : মুে্যমন্ত্রী

অে্য, শ্শল্প ও বাশ্িজ্য মন্ত্রী অশ্মত শ্মরৈ, পশ্রবহি মন্ত্রী শুদভ্ুদ অশ্ধকার্রী এবং সেশ-শ্বদেদশর শ্শল্পপশ্তদের উপশ্স্শ্তদত 
শ্েঘায় েুশ্েনব্যাপ্রী বঙ্গ বাশ্িজ্য কনদলেদভর সমাশ্প্ত অনুষ্াদন বক্তব্য রাদেন মুে্যমন্ত্রী মমতা বদ্দ্যাপাধ্যায়৷ সয ২০শ্ি সেশ 
এই কনদলেদভ অংশ শ্নদয়দে তাদের অশ্ভন্দন জানান৷ শ্তশ্ন সমস্ প্রশ্তশ্নশ্ধ, কূিন্রীশ্তক, শ্শল্পপশ্ত, সোি ও মাঝাশ্র 
শ্শল্প্রী, শ্মশ্িয়া, স্ান্রীয় প্রশাসনদক তাদের সহদযাশ্গতার জন্য ধন্যবাে জানান৷ শ্তশ্ন বদেন, আমরা শ্সদ্ান্ত শ্নদয়শ্ে প্রশ্ত 
সপ্তাদহ আমরা ে্রীঘায় সাংসৃ্শ্তক অনুষ্ান করব৷ এই অনুষ্াদনর স্ান ও মচি ততশ্র করা হদব৷ ওই জায়গার নাম হদব 
সেউ সাগর৷

গত আি বেদর বাংোয় কু্ষদ্, সোি ও মাঝাশ্র শ্শদল্প ব্যাকে ঋি সেওয়া হদয়দে ২.১৬ েক্ষ সকাশ্ি িাকা, আনুমাশ্নক  
৪০ েক্ষ কু্ষদ্, সোি ও মাঝাশ্র শ্শল্প প্রশ্তষ্ান এর মাধ্যদম উপকৃত হদয়দে৷ এর মাধ্যদম কম্যসংস্ান হদয়দে ৩ সকাশ্ি৷ 
তন্তুশ্শল্প ও োশ্ে সক্ষরৈ সবদড়দে প্রায় ১৭ গুি৷ চম্যশ্শদল্প নতুন কদর ৫ েক্ষ কম্যসংস্ান হদব৷ গ্াম্রীি উদে্যাগ এবং 
তঁাশ্তদের সাহায্য করদত রৈাি দ্ব্য সযমন সবি শ্শি, শাশ্ড় তাদের সেদক সনওয়া হয় তন্তুদজর মাধ্যদম৷ এর মাধ্যদম 
আগাম্রী শ্তন বেদর ২৫ েক্ষ কম্যশ্েবস ততশ্র হদব, উপকৃত হদব ২০ হাজার তঁাশ্ত৷

নতুন রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর োশ্ে দ্দব্যর উৎপােন সবদড়দে ৩০ গুি৷ আমরা ইশ্তমদধ্যই ৫২৮শ্ি কম্যত্রীে্য 
ততশ্র কদরশ্ে (সবকার যুবদের জন্য সংগশ্ঠত মাদক্যশ্িং হাব)। কু্ষদ্ শ্শদল্পর মাধ্যদম শ্বপুে কম্যসংস্ান সম্ব৷ এই মুহূদত্য 
সারা শ্বশ্ব সবকারত্ব শ্নদয় ভুগদে৷ আমাদের সেদশও অে্যননশ্তক েুে্যশার িদে সবকারত্ব চরমস্রীমায়৷

বাংোয়, আমরা কু্ষদ্ শ্শদল্প সজার শ্েই৷ এর িদে গত আি বেদর কম্যসংস্ান ততশ্র হদয়দে প্রায় ৩ সকাশ্ি যার 
মাধ্যদম সবকারত্ব কদমদে ৪০ শতাংশ৷ আমাদের এই শ্বষদয় গভ্রীর পশ্রকল্পনা আদে৷ বাংোয় সেওচা পাচাশ্মর মদতা 
কয়ো েশ্নদত সমৃদ্৷ এোদন ২ েক্ষ িন কয়ো মজুত আদে৷ এই েশ্ন পৃশ্েব্রীদত শ্বিত্রীয় বৃহত্তম৷ প্রেম েিার কাদজর 
জন্য অনুমশ্ত শ্মদেদে৷ েুব শ্রীঘ্রই আমরা কাজ শুরু করব৷ তাজপুর ব্দর এই অচিদের অে্যন্রীশ্তদত পশ্রবত্যন আনদব৷ 
পয্যিন শ্শল্পও উন্নশ্ত করদব৷ আমাদের বাংোয় শ্বেু্যদতর সকেি সনই৷ আদগ মানুদষর সোিদশশ্িং শ্নদয় শ্বভ্রীশ্ষকা শ্েে৷

আমরা শ্বশ্বাস কশ্র আমাদের কৃশ্ষ ও শ্শল্প েুদিাই উন্নশ্ত করদব৷ এিা শ্নদয় কাদরারই সকানও শ্বিধা োকা উশ্চত না৷ 
আমাদের জশ্ম অশ্ধগ্হদির জন্য জশ্ম ন্রীশ্ত আদে৷ আপনারা শাশ্ন্তপূি্যভাদব আশাবাে্রী েৃশ্টিদকাি শ্নদয় ব্যাবসা করুন৷

ম্যাদনজদমন্-কম্য্রী-শ্রশ্মক সকদে এক পশ্রবার৷ সবাই েুশ্শ হদে তদবই পশ্রবার েুশ্শ হয় এবং ব্যাবসা ভাদোভাদব 
চদে৷ সকউ বদে না বাংোয় ব্যাবসা করদত সমস্যা হদছে৷ সোিোদিা সমস্যা সব জায়গাদতই হয়, যা সহদজই সমাধান 
করা যায়৷ আমরা চাই বাংোয় ব্যাবসা বাড়ুক৷ আমাদের উশ্চত শ্নদজর রাজ্যদক ভাদোবাসা৷ আমাদের উশ্চত শ্নদজর 
সেশদক ভাদোবাসা৷ আমাদের অত্রীত যাই সহাক, আমরা সকদে মানুষ৷ মনুষ্যত্বই সািদে্যর চাশ্বকাশ্ঠ৷
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নেতাশ্ির িন্মশ্িেকে িাতীয় ছুশ্ি শ্িসাকব ন�াষণার িাশ্ব

২৩ িােুয়াশ্র, ২০২১ তাশ্রখ। নেতাশ্ির ১২৫তম িন্ম-
বাশ্ষষিেী উপলকষে নবলা ১২.১৫ শ্মশ্েকি শ্ামবািার পঁাচমা-
থার নমাকে নেতাশ্ির মূশ্তষির সামকে সাইকরে বাশ্িকয় তঁার 
িন্মমুিূতষি স্মরণ েরল রাি্ সরোর। নসই অেুষ্াকে মকচে 
শ্েকি শঁাখ বািাকলে মুখ্মন্তী মমতা 
বক্দ্াপাধ্ায়। তারপর শ্ামবািার 
পঁাচমাথার নমাে নথকে নরড নরাড 
পরষিন্ত পিরাত্া েকরে মুখ্মন্তী।

এশ্িে মুখ্মন্তী বকলে, নেতাশ্ির 
ন�ৌকি সবষিধকমষির মােুষ শ্ছকলে। 
নিকশর িকয় লেশ্ছ, এিাই শ্ছল তঁার 
শ্সদ্ান্ত। ইংকরিকির শ্ডভাইড অ্ান্ড 
রুকলর শ্বপকষে শ্ছকলে শ্তশ্ে। নেতাশ্ির 
িন্মশ্িেকে িাতীয় ছুশ্ির শ্িে বকল ন�াষণা েরকতই িকব। 
আিও নেতাশ্ির িন্মশ্িে িাতীয় ছুশ্ির শ্িে বকল ন�াষণা 
িয়শ্ে। নেতাশ্ির প্্াশ্েং েশ্মশে নেে তুকল নিওয়া িল ? 
েীশ্ত আকয়াগ নতা প্্াশ্েং েশ্মশে নরকখও েরা নরত।

শ্তশ্ে বকলে, আমরা আিাি শ্ি্দ স্মারে স্তম্ভ 
ততশ্র েরব। আশ্ম রািীব গান্ীকে শ্িকয় এয়ারকপাকিষির 
োম েশ্রকয়শ্ছলাম নেতাশ্ির োকম। নেতাশ্ির বই 
বাধ্তামূলে েরা উশ্চত সু্ল-েকলকি। ‘তরুকণর 

স্বপ্ন’-নে শ্সকলবাকস রাখা নিাে। 
পরাক্রম শ্িবস নেে ? পরাক্রম 
মাকে েী ? আমরা এই শ্িেশ্ি 
নিশোয়ে শ্িবস শ্িকসকব পালে 
েরব। িয়া শ্ভষোর ওপর শ্েভষির 
েকরে ো নেতাশ্ি। নভাকির আকগ 
এেবার েয়, শ্চরোল নেতাশ্ি 
পশ্রবাকরর সকঙ্গ থাশ্ে। এেতাই 
মূলমন্ত, তা আমরা মকে েশ্র। 

নেতাশ্ি েখেও বকলেশ্ে নিশকে িুেকরা িুেকরা েকর 
িাও....ইশ্তিাস ভুশ্লকয় শ্িকল চলকব ো। নেতাশ্ির োম 
শ্েকল হৃিকয় আকবকগর িন্ম িয়। নেতাশ্িকে উপলশ্ধি 
েরকত িয়।

নেতাশ্িকে উপলশ্ধি েরকত িকব : মুখ্মন্তী

শ্ামবািার পঁাচমাথার নমাকে শঁাখ বাশ্িকয় নেতাশ্ির ১২৫তম িন্মিয়ন্তীর শুভ সূচো েরকছে মুখ্মন্তী মমতা বক্দ্াপাধ্ায়।

আমরা এই শ্িেশ্ি
নিশোয়ে শ্িবস

শ্িকসকব পালে েরব।
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শ্তশ্ে আরও বকলে, শুধু শ্িশ্লিই নেে নিকশর 
রািধােী িকব ? েলোতাকেও ভারকতর রািধােী 
েরার েথা বকলে শ্তশ্ে। নিকশর চারশ্ি শিরকে 
�ুশ্রকয় �ুশ্রকয় রািধােী েরা নিাে। িশ্ষেণ, পূবষি, 
উত্তর, উত্তর-পূকবষি এেিা েকর রািধােী েরার িাশ্বও 
নতাকলে। নিকশর চার িায়গায় সংসকির অশ্ধকবশে 
িওয়া উশ্চত। েলোতা ভারকতর রািধােী নিাে 
োরণ িল আমাকির স্বাধীেতা সংগ্াকমর িন্মিাতা শ্ছল 
বাংলা, শ্বিার। েবিাগরণ শুরু িকয়কছ বাংলা নথকে। 
বাল্ শ্ববাি নরাধ, শ্বধবা শ্ববাি প্রচলে, সতীিাি প্রথা 
শ্েবারণ—ভারতবকষষির এ সব সামাশ্িে সংস্াকরর িন্ম 
িকয়কছ বাংলা নথকে। নসিে্ বাংলা সইকব ো নোেও 
অবকিলা। বাংলা মাথা েীচু েরকত িাকে ো। বাংলা 
মাথা উচুঁ েকর চলকত িাকে।

২৩ িােুয়াশ্র বাংলায় নিশোয়ে  
শ্িবস : মুখ্মন্তী

বাংলায় এ বছর ‘নিশোয়ে 
শ্িবস’ শ্িকসকব পাশ্লত িকব নেতাশ্ি 
সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম িন্মশ্িে। 
৪ িােুয়াশ্র, ২০২১ নসামবার 
েবাকনে শ্বশ্ভনে নষেকত্র শ্বশ্শষ্টকির 
সকঙ্গ তবঠকে ২৩ িােুয়াশ্র ও সারা 
বছর নেতাশ্ির িন্মবাশ্ষষিেী েীভাকব 
পালে েরা নরকত পাকর তার েেশা 
এঁকে নিে মুখ্মন্তী। এশ্িকের 
আকলাচোসভায় শ্ছকলে নোকবলিয়ী 
অশ্ভশ্িৎ শ্বোয়ে বক্দ্াপাধ্ায়, 

রািবপুর শ্বশ্বশ্বি্ালকয়র উপাচারষি সুরঞ্জে িাস, 
ন�শ্লক্স রাি, সন্্া মুকখাপাধ্ায়, সুগত বসু, অথষিমন্তী 
অশ্মত শ্মত্, ব্াত্ বসু, নরাকগে নচৌধুরী, শুভাপ্রসনে, 
রুদ্রপ্রসাি নসেগুপ্ত, িয় নগাস্বামী, সুকবাধ সরোর 
প্রমুখ।

ওইশ্িেই মুখ্মন্তী বকলশ্ছকলে, নেতাশ্ির িন্মশ্িকে 
শ্ামবািার পঁাচমাথার নমাকে এেশ্ি িমাকয়ত িকব। 
নসখাে নথকে এেশ্ি শ্মশ্ছল িকব। নবলা ১২িা ১৫ 
শ্মশ্েকি িন্মগ্িণ েকরশ্ছকলে নেতাশ্ি। শ্ঠে নসই 
সমকয় নগািা রাি্িুকে সাইকরে বািকব। তখেই 
শ্মশ্ছল শুরু িকব। শ্মশ্ছল নশষ িকব নরড নরাকড 
নেতাশ্ি মূশ্তষির পািকিকশ। পুশ্লকশর ব্ান্ড থােকব। 
নবলা ১২িা ১৫ শ্মশ্েকি, নেতাশ্িকে শ্রদ্া জ্াপে েকর 
শঙ্খ বািাকবে, উলুধ্বশ্ে নিকবে। মুসশ্লমরা আিাকের 
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মকতা শ্েছু এেিা েরকত পাকরে। সব সম্প্রিায় শ্মকল 
এিা আমরা েরব।

নেতাশ্ির োকম মেুকমন্ট েরা িকব। নসিা 
রািারিাকির শ্িকে িকত পাকর। তার োম িকব 
‘আিাি শ্ি্দ ন�ৌি’ মেুকমন্ট। নেতাশ্ি সুভাষচন্দ্র 
বসুর োকম িাতীয় শ্বশ্বশ্বি্ালয় েরা িকব। এই 
শ্বশ্বশ্বি্ালয় আমরাই েরব। োরও োকছ িাো চাইব 
ো, শ্ভষো চাইব ো। ১৯৩৮ সাকল প্্াশ্েং েশ্মশে 
গঠে েকরশ্ছকলে নেতাশ্ি সুভাষচন্দ্র বসু। আমরা বাংলা 
প্্াশ্েং েশ্মশে শুরু েরব। িাতীয় ও আন্তিষিাশ্তে 
স্তকর োি েরকব এই েশ্মশে। নেউ মােকব, নেউ 
মােকব ো। তাকত আমাকির শ্েছু রায় আকস ো।

২৬ িােুয়াশ্রর প্াকরকড নেতাশ্িকে উৎসগষি 
েকর থােকব এেশ্ি শ্বকশষ ি্াবকলা। আিাি শ্ি্দ 
ন�ৌকির োকম শ্বকশষ ব্ান্ড েরকব েলোতা পুশ্লশ। 
১৫ আগস্ট, ২০২১-র স্বাধীেতা শ্িবকসর প্াকরড 
এবার সমূ্ণষি উৎসগষি েরা িকব নেতাশ্ি সুভাষচন্দ্র 
বসুকে। নেতাশ্িকে শ্েকয় স্বল্পদিক�ষি্র ছশ্ব ততশ্র েরা 
িকব। নেতাশ্ি ভবকে নসই তথ্শ্চত্ নিখাকো িকব। 

রাকি্র প্রশ্তশ্ি সু্ল, েকলি, শ্বশ্বশ্বি্ালকয় নেকন্দ্রর 
এেশ্সশ্স-র পাশাপাশ্শ এেই আিকল গো িকব ‘িয় 
শ্ি্দ বাশ্িেী’।

নেতাশ্ির িন্মবাশ্ষষিেী পালকে শ্শশু ও রুব 
সম্প্রিায়কে েীভাকব আেৃষ্ট েরা নরকত পাকর তা 
শ্েকয়ও এশ্িে আকলাচো িয়। মুখ্মন্তীর প্রস্তাব, 
অলশ্চশ্ে, পািাশ্ে-সি শ্বশ্ভনে আচেশ্লে ভাষায় 
নেতাশ্িকে শ্েকয় বই প্রোশ েরা নরকত পাকর। এশ্িে 
নেতাশ্ি সুভাষচন্দ্র বসুর ‘তরুকণর স্বপ্ন’ বইশ্ি সব 
ভাষায় অেুবাি েরার েথা বকলকছে শ্তশ্ে। নেতাশ্ির 
‘িয় শ্ি্দ বাশ্িেী’-র নর সব গাে শ্ছল নসগুশ্ল শ্েকয় 
এেশ্ি গাকের অ্ালবাম েরারও প্রস্তাব শ্িকয়কছে 
মুখ্মন্তী। এই িাশ্য়ত্ব শ্তশ্ে শ্িকয়কছে সুগত বসুকে।

২৬ েকভম্বর, ২০২০ তাশ্রকখ নেতাশ্ি সুভাষচন্দ্র 
বসুর ১২৫তম িন্মশ্িে পালকে রাকি্ শ্বকশষ েশ্মশ্ি 
গকে রাি্ সরোর। েশ্মশ্ির নচয়ারপাসষিে মমতা 
বক্দ্াপাধ্ায়। েশ্মশ্িকত রকয়কছে নোকবলিয়ী অমতষি্ 
নসে ও অশ্ভশ্িৎ শ্বোয়ে বক্দ্াপাধ্ায়, ব্াত্ বসু, 
সুগত বসু, সাশ্িশ্ত্ে শীকষষি্ুদ মুকখাপাধ্ায়, েশ্ব শঙ্খ 

(১) ২৩ িােুয়াশ্র, ২০২১ তাশ্রকখ নেতাশ্িভবকে নেতাশ্ির 
১২৫ তম িন্মবাশ্ষষিেীর সূচোর অেুষ্াকে বক্তব্ রাখকছে 
মুখ্মন্তী মমতা বক্দ্াপাধ্ায়। (২) ঐশ্তিাশ্সে নেতাশ্িভবে। 
(৩) এই বাশ্ে নথকেই নশষ বাকরর িে্ ছদ্মকবকশ নবশ্েকয় 
রাে সুভাষচন্দ্র বসু। ভাইকপা োোকে শ্েকয় নর গাশ্েকত েকর 
সীমাোর ওপাকর শ্িকয় আকসে নসই গাশ্েশ্ি, সরকনে সংরশ্ষেত 
এই ভবকে। ছশ্বকত নসশ্িও িৃশ্মাে।
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ন�াষ, োি্োর রুদ্রপ্রসাি নসেগুপ্ত, শ্চত্ী নরাকগে 
নচৌধুরী ওশুভাপ্রসনে, িয় নগাস্বামী, েৃশ্সংিপ্রসাি 
ভািুশ্ে, সুকবাধ সরোর-সি শ্বশ্শষ্টরা। এছাো শ্বশ্ভনে 
শ্বশ্বশ্বি্ালকয়র উপাচারষি, রাকি্র মুখ্সশ্চব আলাপে 
বক্দ্াপাধ্ায়-সি নবশ েকয়েিে শীষষি আমলা 
শ্ছকলে।

এশ্িে মুখ্মন্তী বকলে, আমরা ষেমতায় আসার 
পর েলোতা শ্বমােব্দকরর োমেরণ নেতাশ্ির 
োকম েরাকোর উকি্াগ শ্েকয়শ্ছ। ওোর িন্মশ্িবকসর 
িে্ শ্বশ্ভনে েমষিসূশ্চ চলকব। ২০২১-এর ২৩ 
িােুয়াশ্র নথকে ২০২২ এর ২৩ িােুয়াশ্র পরষিন্ত 
চলকব এই েমষিসূশ্চ। নেতাশ্ি সুভাষচন্দ্র বসুর 
েমষিপন্া, ভাবািশষি, আক্দালে, নিশকপ্রম চাশ্রশ্িকে 
ছশ্েকয় নিওয়ার েমষিসূশ্চ থােকব। নেতাশ্ির ন্াগাে 
‘িয় শ্ি্দ’ নগািা নিশকে সংরুক্ত েকর। আমাকির 
রাি্ই প্রথম এই েশ্মশ্ি ততশ্র েকরকছ, আশা 
েশ্র অে্াে্ রাি্ও েশ্মশ্ি গঠে েরকব। নেতাশ্ি 
সুভাষচন্দ্র বসুর শুধুমাত্ িন্মশ্িেশ্ি িাশ্ে, মৃতু্শ্িে 
এখেও িাশ্ে ো। আিও তঁার স্বিে, পশ্রবার ও 
সমথষিেরা িােকত পারকলে ো, নশষ শ্বিায়শ্ি আকিৌ 
িকয়শ্ছল শ্েো। নেন্দ্রীয় সরোর বকলশ্ছল তঁারা এই 
শ্বষকয় িাোকব। শ্েন্তু তারাও িাোকত পাকরশ্ে।
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নরডকরাকড নেতাশ্ির মূশ্তষির পািকিকশ মালা শ্িকয় শ্রদ্া িাোকছেে মুখ্মন্তী।
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২৩ জানুয়াশ্ি, ২০২০  গতবছি দাশ্জজিশ্িঙে পাশ্িত হয় ননতাশ্জ সুভাষচন্দ্র বসুি জন্মশ্দবস। দাশ্জজিশ্িঙেি ম্াঙি 
আঙয়াশ্জত অনুষ্াঙন ননতাশ্জি ছশ্বঙত মাি্দান কঙি তঁাঙক শ্রদ্ারজি্ জানাি মুখ্মন্ত্রী মমতা বঙ্দ্াপাধ্ায়। শ্তশ্ন বঙিন, 
কাশ্্জিয়াঙে ননতাশ্জ অঙনক শ্দন শ্ছঙিন। তাই পাহাঙেও ওনাি জন্মশ্দন পািন কিা উশ্চত। ২০১১ সাঙি ক্ষমতায় আসাি 
পি আমিা শ্সদ্ান্ত শ্নিাম পাহাঙে ৪ বছি আি কিকাতায় এক বছি এইভাঙব ভাগ কঙি আশ্ম ননতাশ্জি জন্মশ্দন 
পািন অনুষ্াঙন উপশ্থিত থাকঙবা।

ননতাশ্জি ততশ্ি ইশ্ডিয়ান ন্া্নাি আশ্মজি আমাঙদি নদঙ্ি নগৌিব, অঙনক নগাখজিা আশ্মজি ননতাশ্জি সঙঙ্গ সাথ 
শ্দঙয়শ্ছঙিন স্াধ্রীনতা আঙ্দািঙন। আশ্ম বািবাি পাহাঙে আশ্স। এিকম ঠাণ্া আশ্ম আঙগ কখঙনা অনুভব কশ্িশ্ন, এবাি 
একটু নবশ্্ই ঠাণ্া পঙেঙছ, এটাই পাহাঙেি ভাঙিাবাসা—কখঙনা নিাদ কখঙনা ঠাণ্া কখঙনা বৃশ্টি।

শ্তশ্ন আিও বঙিন, আজ আমিা ননতাশ্জি বিা শ্কছু কথা স্মিণ কিব। উশ্ন নসকুিাশ্িজঙমি কথা বঙিশ্ছঙিন, 
উশ্ন শ্কন্তু নকানও একজঙনি কথা বঙিনশ্ন, উশ্ন সব ধঙমজিি মানুঙষি কথা বঙিশ্ছঙিন। নে নদ্ঙক চাশ্িত কিঙত 
পাঙি নসই নদঙ্ি ননতা হয়, নে ননতা সব ধমজি সব জাশ্তি মানুঙষি সঙঙ্গ কঁাঙধ কঁাধ শ্মশ্িঙয় চঙি নস নদ্ঙনতা, নে 
গশ্িবঙক ভাঙিাবাঙস আি ধন্রীঙক বঙি গশ্িঙবি জন্ কাজ কিঙত নসই নদ্ঙনতা। ইশ্ডিয়ান ন্া্নাি আশ্মজি ননতাশ্জ 
শুরু কঙিশ্ছঙিন, প্্াশ্নং কশ্ম্ন উশ্ন বাশ্নঙয়শ্ছঙিন। আমিা আমাঙদি িাঙজ্ ননতাশ্জি জন্মশ্দনঙক জাত্রীয় ছুশ্ট নরাষণা 
কঙিশ্ছ। অঙনকশ্দন ধঙি আমিা নকন্দ্রঙক অনুঙিাধ কঙিশ্ছ ওনাি জন্মশ্দন জাত্রীয় ছুশ্ট শ্হঙসঙব নরাষণা কিাি কথা, শ্কন্তু 
নকন্দ্র আজও কঙিশ্ন। ক্ষমতায় আসাি পি ননতাশ্জি ফাইি শ্নঙয় এশ্দক ওশ্দক রুিি, অথচ ননতাশ্জি মৃতু্ এখনও 
িহস্ময়। ননতাশ্জি মৃতু্ কঙব হঙয়শ্ছি আজও আমিা জাশ্ন না। স্াধ্রীনতা, নসকুিাশ্িজম আি নিাকতঙন্তি িোইঙয় 
ননতাশ্জ বঙিশ্ছঙিন—নতামিা আমায় িক্ত দাও, আশ্ম নতামাঙদি স্াধ্রীনতা নদব।

আমিা ননতাশ্জ, গাশ্ধিশ্জ, ভানু ভক্ত, ভগত শ্সং, আঙবেদকি, িব্রীন্দ্রনাথ, নজরুঙিি পঙথই চিব। েতই ঝে আসুক 
তা জয় কিাি সাহস আমাঙদি আঙছ। এই মাশ্ট আমাঙদি খুব শ্রিয়। আমিা চাই পাহাঙেি উন্নয়ন, আমিা চাই পাহাঙেি 

ননতাশ্জ অখণ্ ধমজিশ্নিঙপক্ষ ভািঙতি জন্ িোই কঙিশ্ছঙিন : মুখ্মন্ত্রী

শ্ফঙি নদখা
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মানুষ ভাঙিা থাকুক, আিও এশ্গঙয় োন, আপনাঙদি জয় নহাক। আমিা েতশ্দন নবঁঙচ আশ্ছ আমিা পাহাে ভাগ হঙত 
নদব না, কাউঙক নদ্ নথঙক শ্বতাশ্েত হঙত নদব না। আপশ্ন েশ্দ পাহাঙে থাঙকন, বাংিায় থাঙকন এটা আপনাি গবজি। 
আমিা এই মাশ্টঙত সবাইঙক শ্নঙয় একসঙঙ্গ থাকঙবা। ননতাশ্জ বঙিশ্ছঙিন, শ্হ্ুদধমজি অঙনক বে ধমজি। োিা ধঙমজিি নাঙম 
নভদাঙভদ কিঙত চান তাঙদি আশ্ম শ্ন্দা কশ্ি, শ্তশ্ন বঙিশ্ছঙিন সবাইঙক শ্নঙয় একসঙঙ্গ থাকঙত হঙব তঙবই নদ্ গঠন 
হঙব। সবজিধমজি সমন্বঙয়ি জয় নহাক আজ এটাই ননতাশ্জি রিশ্ত আমাঙদি সবঙচঙয় বে শ্রদ্াঞ্জশ্ি।

রিসঙ্গত, ২০১৫ সাঙিি ১৮ নসঙটেবেি 
মুখ্মন্ত্রী মমতা বঙ্দ্াপাধ্ায় ননতাশ্জ 
সুভাষচন্দ্র বসুি শ্বষঙয় কিকাতা পুশ্ি্ ও 
পশ্চিমবঙ্গ পুশ্িঙ্ি নহফাজঙত থাকা ৬৪শ্ট 
ফাইি রিকা্ কঙিন। এই ফাইিগুশ্ি 
আচােজি রিফুল্লচন্দ্র নিাঙে অবশ্থিত 
কিকাতা পুশ্ি্ শ্মউশ্জয়াঙম িাখা আঙছ। 
নে নকউ শ্গঙয় এই ফাইিগুশ্ি নদখঙত 
পাঙিন। এই সকি ফাইিঙক শ্েশ্জটাি 
কিাি শ্সদ্াঙন্তি কথাও নরাষণা কঙিন 
মুখ্মন্ত্রী। মুখ্মন্ত্রী বঙিন, ভশ্বষ্ঙত 
স্াধ্রীনতাি পিবতজি্রী সমঙয়ি ফাইিগুশ্ি 
রিকাঙ্ি পাশ্িকল্পনাও সিকাঙিি আঙছ। 
শুধু তাই নয়, মুখ্মন্ত্রী শ্বশ্ভন্ন সমঙয় 
নকন্দ্র্রীয় সিকাি এবং শ্বশ্ভন্ন শ্বঙদশ্্ 
সিকািঙক দাশ্ব জানান ননতাশ্জি 
শ্বষঙয় শ্বশ্ভন্ন নগাপন ফাইি রিকা্  
কিাি জন্।

অনুষ্াঙনি সূচনা কিঙছন মুখ্মন্ত্রী
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শ্বধানসভায় ৫ ফেব্রুয়াশ্ি ২০২১-২০২২ অর্থবর্্থি 
অন্তব্থর্থতী বারেট ফপশ কিরেন মুখ্যমন্ততী মমরা 
বর্দ্যাপাধ্যায়।

প্ািরভেই শ্রশ্ন বরেন, “অশ্রমাশ্ি ও অর্থননশ্রক ম্দাি 
মরধ্য শ্িরয় চরেরে ফ�াটা পৃশ্রবতী, ধুঁকরে আমারিি ফিশও। 
এই সব্থনাশা সমরয়ি মরধ্যই আমরিি িাে্য আমোরনি 
ফমাকাশ্বো করিরে। অর্থনতীশ্রি শ্বপুে ক্ষশ্র হরয়রে। 
ফকন্দতীয় সিকাি এই সমরয় আমারিি শ্িরক শ্কেুটা 
সাহার্্যি হার বাশ্িরয় শ্িরে হয়ররা ফসই ক্ষরর প্রেপ 
ফিওয়া হর। ফ�ৌিরবি করা বাংো রবুও মু্রি পরিশ্ন”।
একনেরি অন্তব্থর্থতী বারেট :

িশ্ক্ষণ ও িশ্ক্ষণ পূব্থ এশ্শয়াি ভিরকন্দ হরয় উরেরে 
বাংো। শ্বশ্ব মানশ্চররে বাংোই হরয় উরেরে নরুন �ন্তব্য। 
শ্শরপে, বাশ্ণরে্য, ফ্া�ার্ার� বাংোই নরুন শশ্তিি উৎস।

ফিউচা পাচাশ্ম কয়ো খশ্ন সমগ্র শ্বরশ্বি শ্বিরতীয় বৃহত্তম 
কয়ো খশ্ন। অরশাক ন�রি প্াকৃশ্রক �্যারসি ফ্ অেুিান 
সন্ান পাওয়া ফ�রে রারর নরুন এক অর্থননশ্রক শশ্তিি 
শ্বপুে আশ্বাস শ্মরেরে।

িারে্যি উরি্যার� রােপুরি শ্নশ্ম্থর হরর চরেরে এক 

নরুন ব্দি। অন্ারেি শ্বমানব্দি এবাি হরব আন্তে্থাশ্রক 
শ্বমানব্দি।

শ্নউ টাউরনি শ্সশ্েকন ভ্যাশ্েরক ফকন্দ করি শ্বশ্ভন্ন 
প্ান্ত ফররক শ্বশ্নরয়া� আসরে। কু্ষদ্র ও মাঝাশ্ি শ্শরপে বাংো 
ইশ্রমরধ্যই শ্বরশ্বি নেিকািা ফকন্দ। িশ্ক্ষণ পূব্থ এশ্শয়াি 
অর্থননশ্রক েতীবরনি ফকন্দ হরর চরেরে বাংো।

বাংো ১ নম্বরি : ১০০ শ্িরনি কারে, কু্ষদ্র শ্শরপে, 
গ্রারমি বাশ্ি তরশ্িি ফক্ষররে, গ্রারমি িাস্া শ্নম্থারণি ফক্ষররে, 
সংখ্যােঘু বৃশ্ত্ত প্িারনি ফক্ষররে, িক্ষরা বৃশ্ধিরর, ২০১১-১২ 
ফররক ২০১৭-১৮ িাশ্িদ্র্য িূিতীকিরণ বাংো ১ নম্বি স্ান 
অশ্ধকাি করিরে।

১০০ শ্িরনি কারে ১.১ ফকাশ্ট মানু্ কাে ফপরয়রে। 
েক্ষ েক্ষ পশ্ি্ায়তী শ্রশ্মক কাে ফপরয়রে।

বাংো আবাস ফ্ােনায় ৯.২৩ েক্ষ পাকা বাশ্ি তরশ্ি 
কিা হরয়রে এই বেরি।

এ বেি ২০০০০ শ্কশ্ম িাস্া শ্নম্থাণ কিা হরয়রে।
িারে্যি শ্েশ্িশ্প ২.৭ গুণ বৃশ্ধি ফপরয়রে।
িােস্ব আিায় ২.৯ গুণ বৃশ্ধি ফপরয়রে।
িারে্যি পশ্িকপেনা খারর ব্যয় ৭.২ গুণ বৃশ্ধি ফপরয়রে।

শ্বধানসভায় অন্তব্থর্থতী বারেট ফপশ কিরেন মুখ্যমন্ততী
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সামাশ্েক খারর ব্যয় প্ায় ৫.৬৫।
কৃশ্্ খারর ব্যয় ৬.১।
পশ্িকাোরমা খারর ব্যয় ৩.৯।
িারে্যি সাশ্ব্থক উন্নশ্ররর আমিা সরচষ্ট। আমারিি 

কে্যাণমূেক কম্থসূশ্চ চেরব।
রেশ্শশ্ে োশ্র, উপোশ্র ও আশ্িবাসতীরিি েন্য 

১০০শ্ট ইংরিশ্ে মাধ্যম সু্ে তরশ্ি কিা হরব। এি েন্য 
আ�ামতী অর্থবর ্্থ ৫০ ফকাশ্ট টাকা ব্যয় বিাদ্দ কিা হে।

অেশ্চশ্ক ভা্াি েন্য ১৫০০ সু্ে তরশ্ি কিা হরব এবং 
ফসখারন ১৫০০ পাশ্ব্থ শ্শক্ষক শ্নরয়া� কিা হরব। এি েন্য 
১০০ ফকাশ্ট টাকা ব্যয় বিাদ্দ কিা হে।

ফনপাশ্ে, শ্হশ্্দ, উিু্থ, কামরাপুশ্ি ভা্াি েন্য ১০০শ্ট 
নরুন সু্ে তরশ্ি হরব এবং ফসখারন ৩০০ পাশ্ব্থ শ্শক্ষক 
শ্নরয়া� কিা হরব। আ�ামতী অর্থবর ্্থ এি েন্য ৫০ ফকাশ্ট 
টাকা ব্যয় বিাদ্দ কিা হে।

চা–বা�ান এোকায় আ�ামতী ৫ বেরি ১০০শ্ট সািশ্ি 
ভা্াি শ্বি্যােয় স্াপন কিা হরব। এেন্য ৩০০ েন প্যািা 
শ্টচাি শ্নরয়া� কিা হরব। এেন্য বিাদ্দ কিা হরয়রে 
৫০ ফকাশ্ট টাকা।

িােবংশতী ভা্াি ২০০শ্ট শ্বি্যােয়রক 
অনুরমািন ফিওয়া হরব এবং আশ্র্থক 
সাহা্্য কিরব সিকাি। এি েন্য 
আ�ামতী অর্থবর ্্থ বিাদ্দ কিা হরয়রে 
৫০ ফকাশ্ট টাকা।

শ্কেু মাদ্রাসা সু্ে আরে ফ্গুশ্ে 
সিকাশ্ি অনুরমাশ্ির শ্কন্তু আশ্র্থক 
সাহা্্য পায় না। ফসগুশ্েরক আশ্র্থক 
সহায়রা প্িান কিাি েন্য ৫০ ফকাশ্ট টাকা 
বিাদ্দ কিা হরয়রে।

রেশ্শশ্ে োশ্র ও উপোশ্ররিি েন্য ২০ েক্ষ �ৃহ 
শ্নম্থাণ কিা হরব। ্র মাশ্টি বাশ্ি আরে আর� ফসগুশ্ে 
পাকা ও সংস্াি কিা হরব। এি েন্য ফিি হাোি ফকাশ্ট 
টাকা বিাদ্দ কিা হরয়রে।

কৃ্কবনু্ প্করপে নশ্রভুতি ভা�চা্তীরিি একি শ্পেু 
অনুিান আ�ামতী খশ্িে মিসুরমি েনয় ৫০০০ ফররক 
বাশ্িরয় ৬০০০ টাকা কিাি এবং নূ্যনরম ২০০০-৩০০০ 
টাকা কিা হরব। এেন্য ৫০০ ফকাশ্ট টাকা বিাদ্দ কিা 
হরয়রে।

‘মারৃব্দনা’ নারম নরুন প্করপেি সূচনা হরব ্া ১০ 
েক্ষ নরুন স্বশ্নভ্থি ফ�াষ্তী �েন কিা হরব এবং রারিি 
েন্য ২৫ হাোি ফকাশ্ট টাকা ঋরণি ব্যবস্া কিা হরছে। 
এেন্য ১৫০ ফকাশ্ট টাকা বিাদ্দ কিা হরয়রে।

ফকাশ্ভরিি েন্য অসং�শ্ের ফক্ষররে শ্বিাট ক্ষশ্র হরয়রে। 
৪৫ েক্ষ শ্রশ্মকরক সামাশ্েক সুিক্ষা প্করপে ১০০০ টাকা 

করি আশ্র্থক সাহা্্য ফিওয়া হরব। এেন্য ৪৫০ ফকাশ্ট 
টাকা বিাদ্দ কিা হরয়রে।

উবিাস্তুরিি সমতীক্ষাি কাে শুরু হরয়রে, রারিি েশ্মি 
পাট্া ফিওয়াি কাে চেরে। ফমাট ১.৫ েক্ষ উবিাস্তুক েশ্মি 
পাট্া ফিওয়া হরব, প্রমধারপ ৩০ হাোি পাট্া ফিওয়া 
হরয়রে।এেন্য ১০০ ফকাশ্ট টাকা বিাদ্দ কিা হরয়রে।

চা বা�ারনি ৩ েক্ষ-ি ফবশতী স্ায়তী শ্রশ্মকরিি েন্য 
চা সু্দিতী প্কপে চােু করিরে। ২০০ একি েশ্মরর কাে 
চেরে। ৪৬০০ শ্রশ্মকরক ফেটাি ফিওয়া হরয়রে, আ�ামতী ২ 
বেরি এই কাে ফশ্ হরব। এেন্য বিাদ্দ অরর্থি পশ্িমাণ 
১৫০ ফকাশ্ট টাকা।

ফনরাশ্েি ১২৫রম েন্মবাশ্্্থকতী উপেরক্ষ শ্নউটাউরন 
আোি শ্হ্দ স্ািক হরব, এেন্য ১০০ ফকাশ্ট টাকা বিাদ্দ 
কিা হে। প্শ্র ফেোয় েয় শ্হ্দ ভবন তরশ্ি কিা হরব, 
এেন্য ১০০ ফকাশ্ট টাকা বিাদ্দ হরয়রে।

কেকারা পুশ্েরশ নরুন ‘ফনরাশ্ে ব্যাশ্টশ্েয়ন’ তরশ্ি 
হরব। ফনরাশ্ে ব্যাশ্টশ্েয়রনি েন্য ১০ ফকাশ্ট টাকা ও 

ফনরাশ্ে িাে্য ফ্ােনা কশ্মশরনি েন্য ৫০০ ফকাশ্ট 
বিাদ্দ কিা হরয়রে।

শ্বনামূরে্য ফিশন ব্যবস্া 
ধািাবাশ্হকভারব চেরব। েুন, ২০২১-
ি পরিও চােু রাকরব শ্বনামূরে্য 
ফিশন ব্যবস্া। এেন্য ১৫০০ ফকাশ্ট 
টাকা বিাদ্দ কিা হরয়রে।

‘মা’ প্করপেি অধতীরন শ্বশ্ভন্ন 
োয়�ায় স্বপে মূরে্য কশ্মউশ্নশ্ট শ্করচন 

তরশ্ি কিা হরব ্াি মাধ্যরম িুঃস্ 
মানু্ ফখরর পারিন। এেন্য ১০০ ফকাশ্ট 

টাকা বিাদ্দ কিা হরয়রে।
বাংো একমারে িাে্য ফ্খারন ১০ ফকাশ্ট মানু্রক 

স্বাস্্য সুিক্ষা ফিওয়া হরয়রে। িারে্য স্বাস্্যসারতী প্কপে 
চােু হরছে। ন�ি েমা োিা সিকাশ্ি ও ফবসিকাশ্ি 
হাসপারারে শ্চশ্কৎসা পাওয়া ্ারব। এই প্কপে প্শ্র বেি 
ধািাবাশ্হকভারব চেরব। প্শ্র শ্রন বেি অন্তি শ্িশ্নউ কিা 
্ারব। এেন্য ১৫০০ ফকাশ্ট টাকা বিাদ্দ কিা হরয়রে।

িুয়ারি সিকাি এবং পািায় সমাধান বেরি িুবাি 
হরব। এটা একটা অশ্ভনব প্রচষ্টা, এটা শুধু এখনকাি 
েন্য নয়। এি মাধ্যরম মানু্রক শ্বশ্ভন্ন সিকাশ্ি পশ্ির্বা 
ফিওয়া হয়, ্াি সমস্যা রাকরব পরিও ফসই ক্যারপে 
শ্�রয় নাম ফেখারর পািরবন বা শ্িশ্নউ কিরর পািরবন 
(প্রম িো হরব আ�স্ট-ফসরটেম্বি আি শ্বিরতীয় িো হরব 
শ্িরসম্বি-োনুয়াশ্ি)। এি মাধ্যরম ১৭ েক্ষ োশ্র শংসাপরে, 
১৫ েক্ষ শ্বধবা ভারা ও ফপনশন ফিওয়া হরয়রে। ৪ েক্ষ 
ফপরয়রে মানশ্বক প্করপেি সহায়রা।

িারে্যি শ্েশ্িশ্প 
২.৭ গুণ বৃশ্ধি 

ফপরয়রে
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আইএএস ও আইশ্পএস-ফিি েন্য শ্বরশ্ আবাশ্সক 
প্শ্শক্ষণ ফকন্দ কিা হরছে, ১০০ েন ফক ফনওয়া হরব 
্ারিি সব খিচ সিকাি ফিরব। মাশ্সক স্োিশ্শপ-ও 
ফিওয়া হরব, এেন্য বিাদ্দ হে ১০ ফকাশ্ট টাকা।

প্শ্র ৩ বেি অন্তি ১০ হাোি োরেোরেতীরক 
ইন্ান্থশ্শরপি সুর্া� ফিওয়া হরব। ‘্ুবশশ্তি’ নারম নরুন 
প্করপে ্ুবকরিি ইন্ান্থ শ্হরসরব ফনওয়া হরব, ইন্ান্থশ্শপ 
ফশ্ হরে চাকশ্িি সুর্া� ফিওয়া হরব অগ্রাশ্ধকারিি 
শ্ভশ্ত্তরর। এেন্য ২০ ফকাশ্ট টাকা বিাদ্দ কিা হে।

ররুরণি স্বপ্ন প্করপে এবাি বিািশ ফশ্রণতীি ৯ েক্ষাশ্ধক 
োরেোরেতীরক ১০,০০০ টাকা সাহা্্য কিা হরয়রে স্াট্থ 
ফোন ফকনাি েন্য। আ�ামতী অর্থব্্থ ফররক প্শ্র বেি 
বিািশ ফশ্রণতীি োরেোরেতীরিি একশ্ট করি ট্যাব ফিওয়া হরব। 
এেন্য ৯০০ ফকাশ্ট টাকা বিাদ্দ কিা হে।

প্শ্র প্করপেই ব্যয় বিাদ্দ বৃশ্ধি ফপরয়রে। প্শ্রশ্রুশ্র ও 
েেশ্রুশ্র একসারর কিা হে।

পাশ্ব্থ শ্শক্ষকরিি ফবরন প্শ্র বেি ৩% হারি বািারনা 
হরব। ৬০ বেি বয়রসি পি রারিি এককােতীন ৩ েক্ষ 
টাকা আশ্র্থক সহায়রা ফিওয়া হরব। এেন্য ১০০ ফকাশ্ট 
টাকা বিাদ্দ কিা হে।

বর্থমারন ৬০ বেরিি ফবশ্শ বয়স এমন ৬০ েক্ষ 
মানু্রক ফপনশন শ্িশ্ছে। এেন্য ১ হাোি ফকাশ্ট বিাদ্দ 
কিা হে।

সকে পুরিাশ্হর ফিি আশ্র্থক সহায়রা ফিওয়া হরছে, 
মাশ্ঝ রারনি মাশ্ঝরিি-ও ভারা ফিওয়া হরব, এেন্য ১০০ 
ফকাশ্ট টাকা বিাদ্দ কিা হরয়রে।

২০১১ সারেি পি ফররক আমারিি সিকাি নরুন 
৮৯ হাোি ৫৭৪ শ্কশ্ম িাস্া শ্নম্থাণ করিরে। আ�ামতী ৫ 
বেরিি মরধ্য পরশ্রী প্করপেি অধতীরন ৪৬ হাোি শ্কশ্ম 
নরুন গ্রামতীণ িাস্া কিা হরব, সব গ্রামতীণ িাস্ারক িারে্যি 
হাইওরয়রক ্ুতি করি ফিব, এেন্য ৫০০ ফকাশ্ট টাকা 
বিাদ্দ কিা হে।

ন্দতীগ্রারম হেশ্ি নিতীি ওপি একশ্ট ফসরু তরশ্ি হরব 
্া ন্দতীগ্রাম ও হেশ্িয়ারক সং্ুতি কিরব।

কেকারা ফররক বাসন্ততী প্্থন্ত সিকপরর ৪ ফেরন ্ুতি 
কিা হরব, টাো ফররক িানেপ ৬ ফেরনি উিােপুে। 
উর্ািাঙা-বাঙুরিি সংর্া�কািতী ৩ শ্কশ্ম িাস্া হরব।

মা উিােপুে ফররক গুরুসিয় িত্ত িাস্া প্্থন্ত 
উিােপুে। বাইপাস ফররক শ্নউটাউন প্্থন্ত উিােপুে 
তরশ্ি হরব। উর্ািাঙা-ফপাস্া, পাইকপািা-শ্শয়ােিা প্্থন্ত 
উিােপুে। �শ্িয়া ফররক ্ািবপুি প্্থন্ত উিােপুে তরশ্ি 
হরব। রুশ্ব ফররক কাশ্েকাপুি, বাশ্ে�রজে পরচািতীরিি েন্য 
স্াইওয়াক। পাক্থ সাক্থারস পরচািতীরিি েন্য স্াইওয়াক 
হরব। শ্েশ্েশ্বশ্েশ্ট সারভ্থি পি শ্িরপাট্থ সির্থক এরে 

কেকারায় আিও ফবশশ্কেু উিােপুে শ্নম্থাণ হরব। 
শ্খশ্িিপুরিি ৭৫ বেরিি পুিরনা ফোহাি শ্রিে পােরট নরুন 
ফসরু শ্নম্থাণ হরব। েতীবনান্দ ফসরু ফররক শ্টপু সুেরান 
মসশ্েরিি কারে ফিশপ্াণ শাসমে ফিাি ফমাি প্্থন্ত শ্প্ন্স 
আরনায়াি শাহ ফিাি বিাবি একশ্ট উিােপর, মারঝিহাট 
ফররক টাশ্ে�জে প্্থন্ত উিােপর �রি ফরাো হরব। আ�ামতী 
শ্িরন পরচো হরব আিও মসৃণ হরব। উিােপর শ্নম্থারণ 
২,৪৭৫ ফকাশ্ট টাকা বিাদ্দ কিা হে।

ওরয়স্ট ফবঙ্গে হাইওরয় কশ্মশনরক ওরয়স্ট ফবঙ্গে 
হাইওরয় অ্যান্ শ্রিে করপ্থারিশন �েরনি প্স্াব ফিওয়া 
হরয়রে। এিা পুিরনা ফসরু গুরো িক্ষণারবক্ষণ কিরব।

ফসরচি েন্য ১০০ ফকাশ্ট বিাদ্দ কিা হে।
প্্থটন শ্শপেরক উৎসাহ শ্িরর ইনরসনশ্টভ শ্স্ম। 

প্্থটন শ্শরপে ১০ হাোি ফররক ৫০ েক্ষ টাকা প্্থন্ত ঋণ, 
বিাদ্দ কিা হরয়রে ১০ ফকাশ্ট টাকা।

পশ্িবহরণ োইরসন্স নবতীকিরণ ফিশ্ি হরে েশ্িমানা 
মকুব কিা হে। ৩০ েুন, ২০২১ প্্থন্ত ্ারেতী পশ্িবহরণ 
ফিাি ট্যাক্স মকুব।

বােুিঘাট, মােিহ, ফকাচশ্বহাি ফররক শ্বমান চোচে 
ব্যবস্া কিা হরব। এেন্য ৫০ ফকাশ্ট টাকা বিাদ্দ  
কিা হে।

দ্রুর শ্শপোয়রনি েরক্ষ্য রােপুি �ভতীি সমুদ্র ব্দি। 
পুরুশ্েয়াি িঘুনারপুরি তরশ্ি হরব প্রম শ্শপেন�িতী। েঙ্গে 
সু্দিতী, কম্থ ন�িতী নারম নরুন শ্শপে কশ্িিি। নরুন শ্শপে 
কশ্িিরিি েন্য ১০০ ফকাশ্ট টাকা বিাদ্দ। িানকুশ্ন-
আসানরসাে-বিরোিা প্্থন্ত শ্শপে কশ্িিি হরব, এি েরে 
প্চুি কম্থসংস্ান হরব।

ফিউচা-পাঁচাশ্মরর কাে শুরু হরব খুব শতীঘ্র, িক্ষ অিক্ষ 
হাোি হাোি শ্রশ্মক কারেি সুর্া� পারবন।

২ বেরিি মরধ্য অন্াে শ্বমানব্দিশ্টরক আন্তে্থাশ্রক 
শ্বমানব্দি শ্হরসরব �রি ফরাো হরব, রাি েন্য ১৫০ 
ফকাশ্ট টাকা বিাদ্দ কিা হে।

�র ১০ বেরি ৪ েরক্ষি ফবশ্শ শূন্যপরি শ্নরয়া� 
হরয়রে। আ�ামতী ৩ বেরি শ্বশ্ভন্ন শ্বভার� শূন্যপিগুশ্েরর 
শ্নরয়া� সপূেণ্থ হরব।

 আ�ামতী ৫ বেরিি মরধ্য সিকাশ্ি, আধা–সিকাশ্ি ও 
ফবসিকাশ্ি স্রি এবং সব শ্ন্ুশ্তিমূেক কম্থসংস্ানরক ধরি 
ফিি ফকাশ্ট নরুন কম্থসংস্ারনি সুর্া� সৃশ্ষ্ট কিা সভেব 
হরব।

শ্ব�র ১০ বেরি ১০০ শ্িরনি কারে ৭.২৪ ফকাশ্ট 
গ্রারমি মানুর্ি কম্থসংস্ান হরয়রে। এবেি ফকাশ্ট 
মানু্রক কাে ফিওয়া হরয়রে

সব শ্মশ্েরয় ২ েক্ষ ৯৯ হাোি ৬৮৮ ফকাশ্ট টাকা 
বারেট বিারদ্দি প্স্াব িাখা হে।
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ভার্চুয়াল উদ্েবাধন নয়। যশ্িও তাই কথা শ্িল। 
এেকবােে সশেীেে হাশ্িে হেয় ১৫ ফেব্রুয়াশ্ে তাশ্েেে 
শ্রত্তেঞ্জন ফসবাসিন হাসপাতােল নত্ন মািাে অ্ান্ড 
রাইল্ড হােবে আন্ষ্াশ্নক উদ্েবাধন কেেলন ম্ে্মন্তী 
মমতা বে্দ্াপাধ্ায়। মাতৃ মা ভবেনে আন্ষ্াশ্নক 
উদ্েবাধন কেে আেবগতাশ়্িত ম্ে্মন্তী বলেলন, এশ্ি 
এলাকাে পশ্েশ্রত হাসপাতাল। আমােিে পশ্েবােেে 
সবাই এবং আত্ীয়-স্বিেনে মেধ্ অেনেকই এই 
হাসপাতােলই িেমেশ্িেলন। এই হাসপাতােলে সেঙ্গ 
তাঁেিে শ্নশ্ব়ি সম্পকচুই স্পষ্ট ভােব ধো শ্িল এই 
বক্তেব্।

এই ভবেন থাকেি ১০০ শয্াশ্বশ্শষ্ট প্রসূশ্ত 
শ্বভাগ, অত্াধ্শ্নক অপােেশন শ্থেয়িাে, নবিাতক 
ইনেিনশ্সভ ফকয়াে ইউশ্নি, অস্স্থ নবিাতক 
পশ্েেেবা ইউশ্নি, হাইশ্রিড ইনেিনশ্সভ ফকয়াে 
ইউশ্নি।

ম্ে্মন্তী আেও বেলন, োেি্ে সব সেকাশ্ে 
হাসপাতােলে পশ্েকাঠােমাে উন্নশ্ত হেয়েি। স্বাস্থ্ 
ব্বস্থায় পশ্চিমবঙ্গ ফিেশে ফসো। শ্বেশে কেে 
অশ্তমাশ্ে কেোনাে ফমাকাশ্বলায় োেি্ে শ্রশ্কৎসক, 
নাসচু, স্বাস্থ্কমচুীো ফয কাি কেেেিন, তা আমােিে 

অলঙ্াে। আমােিে অহঙ্াে। শ্তশ্ন আেও বেলন, 
োেি্ে সব সেকাশ্ে হাসপাতােল শ্নেেরায় শ্রশ্কৎসা 
হয়। ইশ্তমেধ্ই োেি্ে প্রশ্তশ্ি পশ্েবােেক স্বাস্থ্সাথী 
প্রকেপেে আওতায় আনাে শ্সদ্ান্ত গৃহীত হেয়েি। 
এে েেল োেি্ে িশ ফকাশ্ি মান্েেক এই প্রকেপেে 
স্শ্বধা শ্িেছে োি্ সেকাে। যাঁো এেনও কাডচু 
পানশ্ন, তাঁেিে একিা শ্বকপে কাডচু ফিওয়া হেছে। 
শ্বনা পয়সায় স্বাস্থ্ এবং শ্বনা পয়সায় োি্, এে 
ফথেক ব়ি শ্কি্ হেত পােে না। এশ্িেনে অন্ষ্ােন 
উপশ্স্থত শ্িেলন স্বাস্থ্ িেতেেে প্রধান সশ্রব 
নাোয়ণস্বরূপ শ্নগম, হাসপাতােলে অধ্ক্ষ ডা প্রবীে 
ম্েোপাধ্ায়-সহ িেতেেে শীেচুকতচুাো।

স্বাস্থ্ িেতে সূেরে েবে, ২০১৯ সােল 
হাসপাতােলে শ্নওেনিাল ফকয়াে ইউশ্নি ততশ্েে িন্ 
কাি শুরু হয়। শ্নশ্িচুষ্ট সমেয়ে আেগই শ্নমচুােণে কাি 
সমূ্পণচু হেয়েি। েের হেয়েি প্রায় ২৫ ফকাশ্ি িাকা। 
অধ্ক্ষ প্রবীে ম্েোপাধ্ায় বেলেিন, হাসপাতােলে 
নত্ন মািাে অ্ান্ড রাইল্ড হােবে িন্ ২৮ িন শ্শশু 
ও স্তীেোগ শ্বেশেজ্ঞ কাি কেেবন। শ্বশ্বমােনে শ্শশু 
ও স্তী ফোগ শ্রশ্কৎসা শুরু হেছে এই শ্বভােগ।

এিা়িাও, এশ্িন শ্ভশ্ডও কনোেেেসেে মাধ্েম 

উন্নয়ন প্রকেপে ফিাে

মাতৃমা-এে উি ্েবাধেন হাসপাতােল ম্ে্মন্তী
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নবান্ন সভাঘে ফথেক একাশ্ধক প্রকেপেে সূরনা 
কেেন ম্ে্মন্তী এবং পাশাপাশ্শ শ্হো-ন্দাশ্ন গ্রুেপে 
লশ্িশ্টিক ও ফডিা ফসন্াে পাকচু সংক্ান্ত একশ্ি 
র্শ্ক্তপরে স্বাক্ষশ্েত হয়। এই প্রকেপে ১০ হািাে ফকাশ্ি 
িাকা শ্বশ্নেয়াগ হেব বেল িানা শ্গেয়েি।

ম্ে্মন্তী এশ্িন ৪শ্ি তথ্ প্রয্শ্ক্ত শ্শপে তাল্েকে 
উদ্েবাধন কেেন। এগুশ্ল হল সল্টেলক, ফসক্টে ৫, 
োিােহাি এবং কল্াণী। েের হেয়েি ১৫৩ ফকাশ্ি 
িাকা। ম্ে্মন্তী বেলন, ইশ্তমেধ্ই ৫৩শ্ি তথ্ প্রয্শ্ক্ত 
সংস্থা এই শ্শপেতাল্কগুশ্লেত িায়গা পাওয়াে িন্ 
আেবিন কেেেি।

স্বাস্থ্েক্ষেরে মাতৃ মা ভবেনে পাশাপাশ্শ, হাসপাতাল 
শ্ভশ্ত্তক ক্াসোে ফেশ্িশ্্রি ব্বস্থাে সূরনা কেেন 
ম্ে্মন্তী নবান্ন সভাঘে ফথেকই। োেি্ে সমস্ত 
হাসপাতালেক একসেঙ্গ ি্ে়ি ক্াসোে আক্ান্ত সব 
ফোগীে তথ্ সংগ্রহ কো হেব। এমনকী, িানােনা 
হেয়েি এই তথ্ সংগ্রহ কো হেল ফোগীেিে 
ফমাবাইেল এস এম এস কেে িাশ্নেয় ফিওয়া হেব, 
তঁােিে শ্রশ্কৎসকেিে কােি কেন ফযেত হেব।

শ্ড এন ফি ফহাশ্মওপ্াশ্থক ফমশ্ডক্াল কেলি ও 
হাসপাতােলে স্াতেকাত্তে িারেেিে িন্ ৬০ শয্াে 
িারোবাস ও কেয়কশ্ি ভবেনে উদ্েবাধন কেেন। েের 
হেয়েি ৫ ফকাশ্ি িাকা।

ফকারশ্বহােে ঠাক্ে পঞ্ানন বমচুা শ্বশ্বশ্বি্ালেয়ে 
শ্বিতীয় ক্াম্পােসে শ্শলান্াস কেেন ম্ে্মন্তী। পঞ্ানন 
বমচুাে মূশ্তচু উেমোরন কেেন শ্তশ্ন।

পূবচু বধচুমােনে নরুগ্রাম ও উত্তে ২৪ পেগনাে 
ঠাক্েনগেে ি্শ্ি তাপশ্বি্্ৎ ফকে্রেে উদ্েবাধন  
কেেন ম্ে্মন্তী।



বাংলা ভাষার প্রতি মানুষষর আলাদা আকষ্ষণ আষে। 
স�ৌন্দর্ষ ও মাধুষর্ষর িুলনা সনই। এটা আমাষদর অহঙ্ার। 
রিতদন সদষহ প্রাণ থাকষব, বীষরর মষিা লড়াই করব, 
প্রষ�াজষন সজল রাব। সজষল তিষ�ও বঙ্গবনু্র মষিা 
স্ািান সদব ‘জ� বাংলা’।

২১ সেব্রু�াতর আন্তজ্ষাতিক মািৃভাষা তদব� উপলষষে 
সদশতপ্র� পাষক্ষ আষ�াতজি অনুষ্াষনর মষচে এই মন্তব্য 
কষরন মুখ্যমন্তী মমিা বষন্দ্যাপাধ্যা�। এতদন শতহদ 
সবতদষি পু্ষ্ার্ষ্য তনষবদন কষরন তিতন।

অনুষ্াষন �ংিীি পতরষবশন কষরন কবীর �ুমন, 
ইন্দ্রনীল স�ন-�হ তশল্ীরা। এোড়াও 
তেষলন ব্াি্য ব�ু, �ুব্ি মুষখাপাধ্যা�, 
তেরহাদ হাতকম, কতব জ� সিাস্ামী, 
�ুষবাধ �রকার-�হ অষনষক।

বাংলা রাষদর মািৃভাষা, িাষদর 
বুষক জষম আষে িব্ষ, জষম আষে 
অষনক অশ্রুজল, জষম আষে অষনক 
রক্তোপ। ধষম্ষর জন্য দুভাি হও�া 
ভারিবষ্ষ তিনভাি হল ভাষার তভততিষি। 
পাতকস্াষনর একতট অংশ তহষ�ষব রুক্ত 
হষ�তেল পূব্ষবঙ্গ, নাম হল পূব্ষ পাতকস্ান। 
পতচিমবঙ্গ রুক্ত হষ�তেল ভারিবষষ্ষর �ষঙ্গ। 
১৯৪৭-র আিষটের স�ই ঐতিহাত�ক 
তবষছেষদর তকেু দুঃখ সরন কষম সিল। 
রখন বাংলাভাষাষক মািৃভাষা তহষ�ষব 
স্ীকৃতির জন্য আষন্দালন ক্রমশ শতক্তশালী 
হষ� সশষষ একতট নিুন সদষশর জন্ম তদল, 
রার নাম হল বাংলাষদশ। বাংলা ভাষার 
তশকষড়র সজার কিটা, �মগ্র তবশ্ব স�টা 
সদখল। ভাষািুষিা �ম্পষক্ষ দুই বাংলা 
মষন মষন তমষল সিল। পতচিমবষঙ্গর 
বাংলাভাষী মানুষ উপলতধি করল বাংলা 
ভাষা কি বষড়া তবপ্লব রটাষি পাষর।

১৯৫২ �াষলর ২১ সেব্রু�াতর 
বাংলাষদষশর মািৃভাষা আষন্দালষনর 
একতট রক্তষে�ী তদন। ঢাকা তবশ্বতবদ্যাল� 
চত্বষর এই আষন্দালষন প্রাণ তদল োত্ররা।

এই তদনতটষক আন্তজ্ষাতিক মািৃভাষা 
তদব� তহ�াষব সরাষণা কষর ইউষনষ্া 
১৯৯৯ �াষলর ১৭ নষভম্বর।

এই বাংলা ভাষার রতচি �াতহি্যই 
এতশ�াষক এষন তদষ�তেল প্রথম �াতহষি্য 
সনাষবল পুর্ার কতব রবীন্দ্রনাষথর 
‘িীিাঞ্জতল’। ইংষরতজষি অনুবাদ কষর 
পাঠাষনা হষ�তেল সনাষবল কতমতটর কাষে।

আন্তর্জাতিক মজািৃভজাষজা তিবস, ২০২১
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এই বাংলা ভাষার 
ঐতিহাত�ক সপ্রষোপট 
বাংলার মানুষষর িষবর্ষ 
তবষ�। এই ভাষার জন্য 
তবষশ্বর নানা প্রাষন্ত েতড়ষ� 
থাকা মানুষ বাষর বাষর 
িষজ্ষ উষঠষে। এক অদু্ি 
নাতড়র টান এই ভাষাষক 
আজও এতিষ� তনষ� 
চষলষে।

রতদও একথা বলষিই 
হষব, জীবন-জীতবকার 
প্রষ�াজষন মািৃভাষা োড়াও 
অন্য ভাষাষিও মানুষষর 
দষেিা বৃতধির দাতব জরুতর 
হষ� উষঠষে। েষল, 
মািৃভাষা� তশষো গ্রহষণর 
পতরবষি্ষ অন্য ভাষার প্রতি 
সেঁাক সদখা রাষছে। মূলি 
ইংষরতজর প্রতি।

মািৃভাষা শুধু ভাষা ন�, তনজস্ �ং্ৃতির মষধ্য সবঁষচ 
থাকার �ুষরাি সদ�। �মৃধি হ� তনজস্ �াতহি্য-�ং্ৃতি 
ও জীবনচর্ষা।

অন্য ভাষা তশষো� আরও সজার সদও�া প্রষ�াজন। 
তকন্তু মািৃভাষাষক অবষহলা কষর ন�। পৃতথবীর প্রতিতট 
মািৃভাষার �ষঙ্গই �ভ্যিা-�ং্ৃতির ববতচত্র্যম� ধারা 

প্রবাতহি হ�, রা মানব�ভ্যিার বণ্ষম� তবকাশষক �ম্ভব 
কষর সিাষল।

বাংলা ভাষার উপর সর সকানওরকম আক্রমণ 
প্রতিহি করষি এই ভাষাভাতষ মানুষষরা �ব্ষদাই এক 
হষ� লড়াই কষর। এই ভাষার �মৃধি �াতহি্য ও ভাবনা-
তচন্তা ভারিবষ্ষষক তবষশ্ব তবষশষ স্ান তদষ�ষে।

মািৃভাষার দাতবষি ঢাকা শহষর তমতেল। ২১ সেব্রু�াতর, ১৯৫২



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 62

সব্বধম্ব সমন্বয়ের পয়ে...

ফয়�োশ্ফচোর
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কর�োনো� প্রতিরেধক দেওয়ো শুরু হরয় দেরে। মোনুে একটু ভয় 
কোটিরয় উরেরে, যতেও সর্বেো সোরধোনিো অরলম্বরন� মোধ্যরমই এই 
ভোই�োরস� আক্রমণরক দ�োখো� কথো মোথোয় �োখরি হরর। আক্রোন্ত ও 
মৃিু্য� সংখ্যো অরনক করমরে।

প্রোয় এক রে� ধর� চলো এই অতিমোত� স্োভোতরক জীরনযোপনরক 
পোরটে তেরয়তেল। সংক্রমণ-দ�োরধ তরশ্বজরুে জোত� হরয়তেল নোনো 
সিক্ব রোি্ব ো। নিুন রের� রোধোতনরেরধ� কেোকতে িিটো দনই, তকন্তু 
সোরধোনিো সররষেররেই রজোয় �োখো উতচি।

এই �োরজ্য কর�োনো-দমোকোতরলোয় �োজ্য স�কোর�� উরে্যোে 
ভূয়সী প্রশংসনীয়। কর�োনো অতিমো�ী দমোকোতরলোয় �োজ্য স্োস্্য েপ্তর�� 
গুরুত্বপূণ্ব ভূতমকো দেরশ তররশে নতজ� সৃষ্টি কর�রে। �োজ্য স্োস্্য েপ্তর�� 
এই সেুীর্ব সমরয়� কোয্বোরতল ও উরে্যোেরক িুরল ধ�ো হরয়রে এই 
সংখ্যোয়। কর�োনো-সংক্রোন্ত তনজস্ প্রতিররেন, তনরন্ধ ও িরথ্য� তমরশল 
রটিরয় এই অংরশ� কোজটি কর�রেন �োিুল েত্ত। েতর তরতভন্ন সরূে  
দথরক সংেৃহীি।

কর�োনো-অতিমোত� মমোকোতিলোয় 
পতচিমিঙ্গ স�কোর�� স্োস্থ্যদপ্ত�

দপ্তরকথা
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অঁাধার শেষে আষ�া
এ শ�ান অঁাধার !
সব আষ�া শ� শেন শ্নশ্িষে শ্ি�, শিষে শে� 

শ্বশ্াষসর শসতু।
মা সন্াষনর শ�াষের শ্িষ� �াইষত িে পাে। বৃদ্ধ 

শ্পতা েুব� সন্ানষ� শিেষ� দ্ার বন্ধ �ষর। িূরত্ব। 
িূরত্ব। িূরত্ব।

িূরত্ব বজাে রােুন। এ� অনুজীব (িাইরাস) 
মৃতুযুিূত হষে িঁাশ্িষে রষেষে সামষন। মুষে মুষে এ�টাই 
আতঙ্ক—�ষরানা।

মাষ�চের প্রথম সপ্াষহর শেে শ্িষ�, োশ্ন্শ্নষ�তন 
শিা� উৎসব বাশ্ত� হ� শ�ন্দীে সর�াষরর শ্নষিচেষে। 
সাধারণ মানুেও জানষত পার� �ষরানার �থা। শ্�ন্তু 
�ষে�টা েবষরর �ােষজর পাতাে তেন সামানযু জােো 
িে� �ষরষে �ষরানা। এ-রাজযু তেনও �ষরানা-মুক্ত। 
�ষরানা-আক্ান্ শ�ানও বযুশ্ক্তর েবর শনই।

২০২০-র ১১ মা�চে রাত, শ�ন্দীে সর�ার �াগু 
�র�—মহামাশ্র আইন।

মহামাশ্র। েব্দটাই প্রাষণ ধাক্া �াোে। �ষরানা 
শতা শ্বষিষের শ�া�ষির হষেষে। আমাষির শ্� ? সশ্তযুই 
শ্� আমরা অথচোৎ এই োষপাো বাোশ্�র শ্�েু এষস োে ?

িাবার সমে শনই। �ষরানা িাইরাস �াউষ� িাবার 
সমে শ্ি� না। মহা আতঙ্ক হষে ঝাঁশ্পষে পি� আমাষির 
শ�ানওিাষব �াশ্�ষে শনওো সংসাষর। আমাষির অন্দরমহষ� 
তার প্রষবে ঘট�। অন্রমহষ�ও অবাশ্রত হ� তার েশ্ত। 
আমাষির শসই শ্�রষ�না �থাগুষ�া শেন সশ্তযু হষে উঠ�। 
েতক্ষণ শ্াস, ততক্ষণ আে। �ষরানা আমাষির শ্াসষরাধ 
�ষর মারার জনযু প্রশ্ত মুহূষতচে উেেুে �রষে।

শ�াষে শিো োে না। অণুবীক্ষণ েষ্রের ত�াে 
তাষ� শিো োষছে। এ� নতুন ধরষনর �ষরানা িাইরাস—
নাম নষি� �ষরানা  িাইরাস।
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িাইরাস েব্দটা আজ েত �ষে� 
বের ধষর আমাষির েুব পশ্রশ্�ত। বেষর 
িু-এ�বার বাশ্ির সবাই এ�সাষথ জ্বর-
সশ্িচে-�াশ্েষত িুশ্ে। সবাই জাশ্ন, এর নাম 
িাইরা� শ্িিার। আমাষির জীবষন সুসমে-
িুঃসমে জুষি ইংষরশ্জোনার মাত্াশ্ধ�যু 
অনুপ্রষবে ঘষটষে। তাই জ্বর-সশ্িচে-�াশ্ে-শপট 
বযুথা-মাথা বযুথা—সব শ্�েু এ� �থাে হষে 
োে িাইরা�-শ্িিার। শটশ্�শ্িেষন ডাক্তাররা 
পরামেচে শিন—শ্� �রষবন, শ্� �রষবন না। 
েবষরর �ােজ, পত্-পশ্ত্�াে এ�ই �থা 
বেরির শ�ো হে।

তবু আমরা জানষত �াই না—শ�ান িাইরাষসর 
জনযু এই িাইরা� শ্িিার। শ্েশ্ক্ষত, সষ�তন, অথচেবান 
মানুষের শ�ব� এ�টাই �থা—আষর অযুাশ্টিবাষোশ্ট� 
না শেষ� সারষব না। নাও অযুাশ্টিবাষোশ্টষ�র শ�াসচে। 
শ�ানও শ�ানও শ্�শ্�ৎস� অবেযু বষ� �ষ�ন, আষর 
অযুাশ্টিবাষোশ্ট� শ্নষ�ও সাতশ্িন, না শ্নষ�ও সাতশ্িন 
শ্বশ্াম শ্নন। জ� োন। নুন-শ্�শ্নর জ�। ডাষবর জ�, 
ি� োন। সাবধাষন থা�ুন।

আমরা �ষে� বেষর িাইরা� শ্িিাষর অিযুস্ত 
হষে উষঠশ্ে। বাশ্িষত এ�বার ঢু�ষ� সবাইষ� �াত 
�রষব।

এই অিযুস্ততার মষধযু ‘নষি� �ষরানা িাইরাস’ 
শ্নষজর নাম শোিাই �ষর শ্ি�। িাইরাষসর নাম শজষন 
�ার শ্� �াি। শ্�ন্তু ‘�ষরানা’ নামটা শ্বশ্জুষি েশ্িষে 
পি�। অসুেটার নাম শ�াশ্িড-১৯।

শ্বশ্জুষি বযুাপ� সংেযুাে প্রাণ শ্নষে শ্ন� এই 
িাইরাস। মানুে শথষ� মানুষেই মূ�ত সংক্াশ্মত হে 
�ষরানা িাইরাস। তাই মানুষের মষধযু িূরত্ব, অশ্বশ্াস 
ততশ্র হষত �াে�। এর সাংঘাশ্ত� প্রিাব পি� সম্পষ�চের 
টানা-শপাষিষন।

অসুস্থ শ্প্রেজষনর শসবা �রারও উপাে থাষ� না। 
প্রাথশ্ম� পেচোষে শরাষের উপসেচে ও িাইরাষসর �শ্রত্ 
সম্পষ�চে সশ্ঠ� ধারণা না থা�াে িীশ্ত আরও প্রব� 
হষে ওষঠ। আতঙ্ক েশ্িষে পষি স�ষ�র মষধযু। ততশ্র 
হে এ� অিূতপূবচে পশ্রশ্স্থশ্ত। �ষরানা-আক্ান্ বযুশ্ক্ত বা 
বযুশ্ক্তর পশ্রবার সমাষজ এ�ঘষর হষে পষি। �ষরানা 
হষ�ই অবধাশ্রত মৃতুযু। শ্েশ্ক্ষত সষ�তন মানুেও এই 
শ্সদ্ধান্ শথষ� সরষত পাষর না শেন।

�ষরানার উপসেচেগুশ্� ধীষর ধীষর শ্�েু 
শ্বষেেষঞের েষবেণাে ধরা পষি। আবার 
উপসেচেহীন �ষরানা-আক্ান্ বযুশ্ক্তর সংেযুাও বৃশ্দ্ধ 
শপষত থাষ�। িষ� মানুে শ্িোহীন হষে পষি।

এই রাষজযু প্রথম �ষরানা শরােীর সন্ধান পাওো 
োে মাষ�চের শ্দ্তীে/তৃতীে সপ্াষহ। ২৩ মা�চে ��ডাউন 
শঘােণা �রা হে।

সব স্তব্ধ। সব বন্ধ। এ� অষঘাশ্েত েুশ্ট, নাশ্� 
েুশ্টর সষঙ্গ আরও শ্�েু শঘােণা। বন্ধ সব �াজ। বন্ধ 
সু্�-�ষ�জ। বন্ধ ��-�ারোনা, োনবাহন। ঘষরর 
বাইষর শবষরাষনাে শ্নষেধাঞো। মানুে আতষঙ্ক অশ্স্থর। 
শ্নতযুশ্িষনর প্রষোজনীে সামগ্ীটু�ু শজাোষি বযুস্ত মানুে। 
স্বল্পশ্বষতের মানুে িুঃস্বপ্ন শিেষত �াে�। শ্িন-আনা শ্িন-
োওো মানুে িুঃস্বপ্ন শিোর ক্ষমতাও হাশ্রষে শি��।

সর�ার হত�শ্�ত। সমসযুার পাহাি শ�ব� উঁ�ু 
হষছে। সমাধাষনর শ্িো শতা শিেষতই হষব। শ্বনা পেসাে 
�া�-আটার বযুবস্থা �রা হ�। প্রাণ ধারষণর জনযু শেটু�ু 
প্রষোজন অশ্ধ�াংে মানুে শসটা শজাোি �রষত পার� 
না। এশ্েষে এ� সর�ার। এ� সাধারণ মানুেজন, এ� 
সমথচে আত্ীেস্বজন, পািা-প্রশ্তষবেী, এ� শ্বশ্িন্ন সংেঠন। 
মাষসর পর মাস ধষর �ষ�ষে এই এ�ই অবস্থা।

প্রশ্তষেধষ�র অষপক্ষাে প্রহর গুনষত থাষ� সমগ্ 
শ্বষশ্র মানুে।

রাষজযুর স্বাস্থযুবযুবস্থার সষঙ্গ েুক্ত মানুেষির 
সবচেপ্রথষম শ্ট�ািান ��ষে সবচেত্। এই রাষজযুও ধরা 
পিষে শসই শ্�ত্। তারপর পুশ্�ে এবং সামষনর সাশ্রষত 
িঁাশ্িষে েঁারা �ষরানা শমা�াশ্ব�াে েুষদ্ধ অংে শ্নষেষে 
তঁাষির স�ষ�র জনযু শ্ট�ািান পবচে ধীষর ধীষর ��ষে। 
প্রবীণ ও অসুস্থ মানুেষির অগ্াশ্ধ�ার শিওো হষছে এ 
বযুাপাষর।

শ্�েুটা স্বশ্স্ত শ্নষে এষ�ও �ষরানার জনযু 
প্রষোজনীে সত�চেতা অব�ম্বন �ষরই ��ষত হষব। 
সবষক্ষষত্ই স্বািাশ্ব�তা আনার শ�ষ্া ��ষে।

মষন রােষত হষব, এই অশ্তমাশ্রর শমা�াশ্ব�া ও 
শ্নে্রেণ �রা েুব সহজ শ্ে� না। শ্বষেে �ষর রাজযু 
সর�াষরর �ষে�শ্ট িপ্ষরর িূশ্ম�া েুবই উষলেেষোেযু। 
এই অশ্তমাশ্রষত স্বাস্থযু ও পশ্রবার ��যুাণ িপ্ষরর 
ধারাবাশ্হ� �াজ�মচে তুষ� ধরা হ� এবাষরর িপ্র �থাে।
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ইশ্িহাসের মহামাশ্র, মহামাশ্রর ইশ্িহাে

৩০ জানুয়াশ্রর শ্বসেসে যখন চীসনর উহান থেসে শ্বমানশ্ি 
এসে ভারসির মাশ্ি ছঁসুয়শ্ছে, থে বুসেশ্ছে থেশ্িন থয এেিা 
ভাইরাে এভাসব ভারসির মসিা থ�ািা এেিা থিশসে মুখবন্ধসনর 
বঁাধসন থবঁসধ থেেসি এসেসছ ! মাচ্চ থেসে েময় যি �শ্িসয়সছ, 
মানুষ িি �ৃহবন্ী হসয়সছ। আর আক্ান্ত-মৃিুযুর শ্বশ্ব-থেখশ্চত্র 
থিসখ শ্শউসর উসেসছ। পশ্রেংখযুান বেসছ, আ�সটের থশসষই 
পৃশ্েবী প্ায় ৮ েক্ষ মানুষসে হাশ্রসয়সছ। এখন পশ্রশ্থিশ্ি 
অসনেিাই শ্নয়ন্ত্রসে। শ্েন্তু, এশ্প্ে-থম মাসে ইরান, িুরস্ক, থপেন, 
আসমশ্রো, জাপান, জাম্চাশ্ন, ব্াশ্জে, রাশ্শয়া, িশ্ক্ষে আশ্রিোর 
মসিা থিসশ এেিা ভাইরাে এমন এে ভয়াবহ মৃিুযুশ্মশ্ছসের 
িাণ্ডব থিশ্খসয়সছ, থয �েেবর পয্চন্ত থিওয়ার থোে খুসঁজ পায়শ্ন 
প্শােন।

�ােভরা নাম িার—‘েসরানা’। অে্চাৎ োশ্িন ভাষায় যার 
অে্চ িঁািায় মুেুি-মাো। এিশ্িন ধসর েসরানা ভাইরাসের থয 
ছশ্ব আমরা থিসখশ্ছ, অসনেিা মুেুসির মসিাই। ওই থয থখঁাচা-
থখঁাচা মি থবশ্রসয় রসয়সছ, ওগুসোসে বসে পোইে। আর এই 
েসরানার মুেুি থয থিসশর শ্শয়সর উসেসছ, মৃিুযুশ্মশ্ছে না থিশ্খসয় 
োমার অবোশ থনই থযন। শ্বশ্ব স্াথিযু েংথিা িাই এসে মহামাশ্র 
বা অশ্িমাশ্র নাম শ্িসয়সছ প্েম থেসেই।

েসরানা থমাোশ্বোয় পশ্চিমবঙ্গ
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মহামাশ্র বা অশ্িমাশ্র যা-ই থহাে, এিা শ্েন্তু পৃশ্েবীর ইশ্িহাসে প্েম নয়। শ্রিটেপূব্চ 
৩০০০ অব্দ থেসে ২১ শিসের থ�ািায়—েসরানার আক্মসের আস�ও এরেম বহু মহামাশ্রর 
আক্মসের োমসন পৃশ্েবীসে এে অেহায় থযাদ্ার মসিা িঁাশ্িসয় োেসি হসয়সছ। ইশ্িহাসের 
পািা থেসে এরেমই িেযু আমরা এবার িুসে আনব—

(১) ৫০০০ শ্রিটেপূব্চাব্দ, চীসনর মহামাশ্র :

মৃিুযু থবাধহয় এভাসবই েো বসে। িা না হসে, ২০১৩ োসের খননোসয্চ ৫০০০ বছসরর 
চীসনর এে ইশ্িহাে এভাসব উসে আসছ ? পৃশ্েবীর ইশ্িহাসে এখনও পয্চন্ত এিাই েবসচসয় 
পুরসনা মহামাশ্র। উত্তর-পূব্চ চীসন হাশ্মন মাঙ্গা নাসম এেিা থছাট্ট গ্াম আসছ, যা বি্চমাসন 
পৃশ্েবীর এে ঐশ্িহাশ্েে পেষ্ট। এই গ্াসমই এেশ্ি বাশ্িসি পাওয়া থ�ে প্ায় ২০০শ্ি 
নরেঙ্াে। শ্িএনএ পরীক্ষায় জানা থ�ে, এরা থোসনা এে শ্বসশষ ধরসনর ভাইরােঘশ্িি 
থরাস� আক্ান্ত হসয় মারা যায়। এরপর েমস্ত মৃিসিহ ওই গ্াসমর এই বাশ্িশ্িসি িঁাই েসর 
থরসখ জ্াশ্েসয় থিওয়া হয়। থযসহিু থেই েময় েবসরর প্চেন শুরু হয়শ্ন, চীসনর থোসেরা 
ওই আক্ান্তসির এেেসঙ্গ �ৃহবন্ী েসর পুশ্িসয় মারাসেই শ্েে শ্েদ্ান্ত বসে মসন েসরশ্ছসেন।

(২) এসেসসের থলে� (৪৩০ শ্রিটেপূব্চাব্দ) :

শ্গ্সের েুপ্াচীন ইশ্িহাসে বরাবরই িুশ্ি প্াসিশ্শে শহর এবং িাসির মসধযু েিাইসয়র 
েো উসে আসে। থিমনই এে যুদ্, িার ইশ্িহাে এবং থলে� থরাস� ১ েসক্ষর থবশ্শ মানুসষর 
মৃিুযুর েো থেখা রসয়সছ শ্গ্ে ঐশ্িহাশ্েে েুসেসিশ্ভসের েেসম। এসেসে এবং পোি্চার 
মসধযু িখন িুমুে যুদ্ চেসছ, যা ইশ্িহাসে থপসোপসনশ্েয়ান যুদ্ নাসম পশ্রশ্চি। এসেসসের 
থযাদ্াসির মসধযু হোৎই ছশ্িসয় পিসি শুরু েরে থলেস�র মসিা মারে থরা�। প্েসম মাো 
বযুো, েনজাংশ্িভাইশ্িে বা থচাখ োে, োরা �াসয় þাশ, বশ্ম বশ্ম ভাব এবং ৭-৮ শ্িসনর 
মসধযুই মৃিুযু। জীবােু শ্বজ্ানীসির মসি, এই মহামাশ্রর জন্ম ইশ্েওশ্পয়াসি। থেখান থেসে 
ইশ্জপ্ট হসয় শ্গ্ে। থযসহিু থে েময় যুদ্ চেশ্ছে, প্ায় প্সিযুে ঘসররই থেউ না থেউ 
বাইসর শ্ছসেন এবং এই মারে থরা� আক্ান্ত হন। মহামাশ্র েস্বেও যুদ্ চসেশ্ছে ২৬ বছর।
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(৩) জাশ্টেশ্নয়ান থলে� (৫৪১-৪২ শ্রিটোব্দ) :

এেিা োম্াজযু পিসনর োরে শ্হোসব 
থয থলেস�র মসিা এেিা মহামাশ্র হসি পাসর, 
িার উিাহরে শ্হোসব জাশ্টেশ্নয়ান থলেস�র 
েো উসে আেসব। থরাসমর বাইজানিাইন 
োম্াসজযুর েম্াি িখন জাশ্টেশ্নয়ান। 
মূেি িঁার আমসেই এই োম্াজযু মধযু 
প্াচযু থেসে পশ্চিম ইউসরাপ পয্চন্ত শ্বসৃ্তি 
হসয়শ্ছে। প্মাে থমসে, জাশ্টেশ্নয়ান শ্নসজ 
থলেস� আক্ান্ত হসয়শ্ছসেন এবং থেেময় 
এই মহামাশ্রসি পৃশ্েবীর প্ায় ১০ শিাংশ 
মানুসষর মৃিুযু ঘসি।

(৪) অযুাস্ানাইন থলে� (১৬৫-১৮০ শ্রিটোব্দ) :

এসেসসের থলেস�র থবশ েসয়েসশা বছর পসরর েো। থরামান োম্াসজযুর েম্াি িখন 
মাে্চাে অসরশ্েয়াে। শ্বজ্ানীসির মসি, এই মহামারীর োরে েম্ভবি গুশ্িবেন্ত। থেেময় 
শ্বস্তীে্চ থরামান োম্াসজযু এই মহামাশ্র ছশ্িসয় পসিশ্ছে এবং প্ায় ৫০ েক্ষ থোসের মৃিুযু 
ঘসি। শ্চশ্েৎেে �যুাসেন এই মহামাশ্রর শ্বস্তাশ্রি িেযু শ্েশ্পবদ্ েসর শ্�সয়সছন। থরাম 
োম্াসজযুর ওপর এই মহামাশ্রর প্ভাব শ্ছে বযুাপে। অসনসে বসেন, এই মহামাশ্রর পর 
থেসেই থরামান োম্াসজযুর পিসনর েূত্রপাি ঘসি।

(৫) ব্যুাে থিে (১৩৪৬-৫৬) :

আজ থেসে প্ায় ৭০০ বছর আস�, ১৩৩৪ োসে চীসনর ভূ-খসণ্ড ইঁিুর থেসে থলেস�র 
ভাইরাসের উৎপশ্ত্ত ঘসিশ্ছে, যা ৫০ বছসর পৃশ্েবীর জনেংখযুা প্ায় ১৫ থোশ্ি েশ্মসয় 
শ্িসয়শ্ছে। থলেস�র শুরুসি ইউসরাসপর যা জনেংখযুা শ্ছে, পরবি্চীোসে থেই েংখযুা 
অসধ্চে হসয় যায়। ৫০ বছসর পৃশ্েবীর জনেংখযুা ৪৫ থোশ্ি থেসে থনসম আসে প্ায় ৩০ 
থোশ্িসি। এই ভাইরাে থেই েময়, চীন থেসে শুরু েসর, মধযু এশ্শয়া ছঁুসয় এসে থপঁছয় 
উত্তর ভারসি। এই পে শ্ছে শ্েল্ক রুসির পে। থেখান থেসে মধযু প্াচযু এবং রাশ্শয়া 
হসয় ইউসরাসপ থপঁছয় এই মারে ভাইরাে। েম্ভবি আজ পয্চন্ত মহামাশ্রসি মৃিুযু, এই 
ঘিনাসিই েবসেসে থবশ্শ।

ব্যুাে থিে মহামাশ্রসি থরাস�র েক্ষেও শ্ছে অদু্ি। প্েসম ব�সের নীসচ বা েুঁচশ্েসি 
আসপে বা শ্িসমর মসিা েুসে ওো—শ্িন েসয়সের মসধযুই এরেম থোো-থোো চাো-
চাো োরা �াসয়। এরপর ৮ শ্িসনর মসধযুই মৃিুযুর থোসে ঢসে পিা, েসঙ্গ শ্নউসমাশ্নয়া। 
প্েমশ্িসে শ্েছুই শ্চশ্েৎো না হওয়ায় ৯৫ শিাংশ থরা�ীর মৃিুযু ঘসিশ্ছে। পরবি্চীোসে 
িা ১১ শিাংসশ থনসম আসে। থেই েময় ইউসরাসপ েুেংস্কারবািীরা এমন অপবািও 
ছশ্িসয় শ্িসয়শ্ছসেন, েসব্চাচ্চ শশ্তির শ্বরুসদ্ চরম পাসপর শাশ্স্ত এই থরা�।

(৬) থগ্ি থলে� অে ে্ন (১৬৬৫-৬৬) :

ব্যুাে থিসের েরাে গ্াসের েমাশ্তি ঘসিশ্ছে ে্সন। মাত্র ১ বছসররও েম েমসয়, 
শুধু ে্সনই ১ েক্ষ থোসের মৃিুযু ঘসি এবং ে্সনর জনেংখযুা এে-চিুে্চাংশ েসম যায়। 
থলেস�র থরা�ীর মসের জীবােুবাশ্হি মাশ্ছ এই মহামাশ্রর মূে োরে।

(৭) থোসোশ্েজশ্ে মহামাশ্র ও আসমশ্রোন থলে� :

থোসোশ্েজশ্ে মহামাশ্র। ১৫৪৫ োসের এই এে মহামাশ্রসি থমশ্সিসো ও মধযু 
আসমশ্রোসি প্ায় ১ থোশ্ি ৫০ েক্ষ থোসের মৃিুযু ঘসিশ্ছে। এি থবশ্শ মৃিুযুর োরে 
শ্ছে, থে-েময় ওই শ্বস্তীে্চ অঞ্চসে বযুাপে খরা চেশ্ছে। এর মসধযু এই মারে ভাইরাসের 
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আক্মে মানুষসে আরও থবশ মৃিুযুমুখী েসর থিাসে। িাইেসয়সির মসিা ভীষে জ্র এবং শরীসরর জে েসম 
আো—এই িুই শ্ছে এই থরাস�র প্ধান উপে�্চ।

অনযুশ্িসে ইনো ও অযুাজসিে েভযুিার ধ্ংসের োরে হে আসমশ্রোন থলে�। ইউসরাপীয়সির মাধযুসম এই 
মহামাশ্র থপঁছয় আসমশ্রোসি। মূে োরে গুশ্িবেন্ত। পশ্চিম থ�াোসধ্চর প্ায় ৫০ শিাংশ মানুষ এই থরাস�র 
োরসে মারা যায়। আেসে ইউসরাপীয়রা আসমশ্রোর মাশ্িসি পা রাখার আস� পয্চন্ত িারা গুশ্িবেন্ত বসে শ্েছুই 
জানি না। থপেনীয়সির হাি ধসর থমশ্সিসোসি আসে এই থরা�। পরবি্চীোসে অষ্টািশ শিসের থশষশ্িসে থমশ্সিসো 
এবং গুয়াসিমাোসি থের বেন্তসরাস�র মহামাশ্রর প্ািুভ্চাব থিখা থিয়। এসেই হেুি জ্সরর মহামাশ্র বসে।

(৮) রাশ্শয়ান ফু্ (১৮৮৯) এবং পেযুাশ্নশ ফু্ (১৯১৮) :

পেযুাশ্নশ ফু্-র েো উেসে আজও হাি শ্হম হসয় যায়। প্ায় ১০০ বছর আস�র এই মহামাশ্রসি প্ায়  
৫০ থোশ্ি মানুষ আক্ান্ত হসয়শ্ছসেন এবং প্ায় ৭-৮ থোশ্ি মানুসষর মৃিুযু ঘসি। পৃশ্েবী থেসে বহু আশ্িবােী 
প্জাশ্ি েমু্খীন হয় অশ্স্তসবের েংেসি। H1N1 ইনফু্সয়ঞ্া ভাইরাে শ্ছে এই মৃিুযুর োরে। যশ্িও নাম পেযুাশ্নশ 
ফু্, শ্েন্তু এই মারে ভাইরাসের অশ্স্তবে প্েম নজসর আসে আসমশ্রোসি। এই ভাইরাসে খুব েম এবং থবশ্শ 
বয়স্কসির েবসেসে থবশ্শ মৃিুযু ঘসি। অনযুশ্িসে রাশ্শয়ান বা এশ্শয়ান ফু্-থি ১০ েসক্ষর থবশ্শ মানুসষর মৃিুযু 
ঘসি। প্েম শ্বশ্বযুসদ্র পসরাক্ষ েে ও অপুশ্ষ্টজশ্নি োরেসেই পেযুাশ্নশ ফু্-র মসিা মহামাশ্রর প্ধান েক্ষে 
বসে ধরা হয়।

(৯) থোয়াইন ফু্-োে্চ-ইসবাো-মাে্চ :

২০০৯-১০ োসে শূেসরর থেসে ছশ্িসয় পিা H1N1 ভাইরাে হে থোয়াইন ফু্, যা থেসে প্ায় ৬ েক্ষ থোসের 
মৃিুযু ঘসিসছ। িুেনায় োে্চ ভাইরাসের প্ািুভ্চাব ঘসিশ্ছে ২০০২-০৩ োে না�াি। মূেি �ন্ধস�ােুে, বািুি থেসে 
ছশ্িসয় পসিশ্ছে এই ভাইরাে এবং এসি প্ায় ৮০০ থোসের মৃিুযু হয়। ২০১৫ োসে পৃশ্েবীসি আো ইসবাো 
ভাইরাসের িাপি এখসনা চেসছ। মূেি বনযু প্ােী থেসে এসেসছ এই ভাইরাে এবং ১০-১২ হাজার থোসের মৃিুযু 
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ঘসিসছ। মাে্চ ভাইরাসের িাপিও এখসনা 
চেসছ। বািুি বা উি থেসে থোসনাভাসব 
এই ভাইরাে ঢুসে পসি মানুসষর শরীসর। 
থোয়াইন ফু্ প্েম ছশ্িসয় পসিশ্ছে 
থমশ্সিসোসি। ৮০ শিাংসশর থবশ্শ মৃি 
মানুসষর বয়ে শ্ছে ৬৫ বছসরর নীসচ। 
োধারেি ফু্ ভাইরাে থবশ্শ বয়স্কসির প্বে 
োবু েসর থিয়। থেশ্িে থেসে থোয়াইন ফু্-
র ভাইরাসের চশ্রত্র েমূ্ে্চ উস্া। পশ্চিম 
আশ্রিোর মহামাশ্রর এেমাত্র োরে ইসবাো 
ভাইরাে, যার শ্িো আজ পয্চন্ত বাজাসর 
আসেশ্ন। ইউসরাপ, আসমশ্রো-েহ নায়াগ্া, 
মাশ্ে, থেসন�াে ইিযুাশ্ি থিসশই েবসেসে থবশ্শ এর িাপি।

(১০) থোশ্ভি-১৯  :

যশ্িও চীসনর উহান প্সিসশ েব্চপ্েম এই ভাইরাসের অশ্স্তবে ধরা পসিসছ, িসব 
চীন থেসেই থয প্েম এই  ভাইরাে ছশ্িসয়সছ িা িারা মানসি নারাজ। জন 
হপশ্েসে শ্বশ্বশ্বিযুােসয়র োম্প্রশ্িেিম শ্হসেব অনুোসর, ৮ েসক্ষর থবশ্শ মানুসষর 
মৃিুযু ঘসিসছ এবং প্ায় ২ থোশ্ি ৪০ েসক্ষর থবশ্শ মানুষ েসরানায় আক্ান্ত। এর 
থশষ থোোয়, থেউ জাসন না।

েুিরাং বহুশ্িন আস�ই পৃশ্েবীর বুসে নানাভাসব এসেসছ মহামাশ্র। িাই দ্রুি 
ইশ্িহাসের পািায় থিান থনওয়া এই মহামাশ্র শ্বিায় থহাে, এিাই চাই।
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কর�োনো মমোকোশ্বলোয় পশ্চিমবরঙ্গ প্োজমো মে�োশ্প

  ২০২০-এ� ২৮ মোর্চ। মোশ্ক্চন মুলুরক� একশ্ি 
গরবষণোপত্র মেন মকোশ্িড শ্নরয় শ্রশ্কৎসোরক এক 
ধোক্োয় করয়ক ধোপ এশ্গরয় শ্িল। তরব মে সমরয়� 
কেো, তখন অবশ্য আমোরি� মিশরক মকোশ্িড-১৯ 
নোমক নতুন এই িোই�োসশ্ি অর্োপোরস� মরতো 
আরটেপৃরঠে মবঁরধ মেরলশ্ন। শ্বরবে� অন্য অরনক মিশ 
শ্বরশষ কর� রীন, জোপোন, আরমশ্�কো, তু�স্ক, ই�োন, 
ইতোশ্ল তখনই মবশ কোবু। সুত�োং গরবষণো� মে 
ি�কো� শ্িল, তো বলো� অরপক্ো �োরখ নো।

মলখোশ্ি প্রকোশ্শত হয় প্রেম The American 
Journal of Pathology পশ্ত্রকোয়। হোউস্টন 
মমেশ্ডস্ট মনিওয়োক্চ অব হসশ্পিোল্ স-এ� একিল 
শ্রশ্কৎসক প্রেম জোনোরলন, প্োজমো মে�োশ্প কর�োনো 
িোই�োসরক রুরখ শ্িরত পোর�। ৩০০ জন কর�োনো 
আক্োন্ত ম�োগী� ওপ� সেল প�ীক্ো কর� তঁো�ো প্রেম 
কর�োনো� সরঙ্গ লড়োইরয় প্োজমো মে�োশ্প� কেো পৃশ্েবীরক জোনোরলন। বত্চমোরন আমোরি� �োরজ্যও মুখ্যমন্তী তেো স্োস্্যমন্তী 
মমতো ব্যোনোজ্চী� উরি্যোরগ মবশ করয়কশ্ি প্োজমো ব্যোঙ্ক রোলু হরয়রি, মেখোরন প্োজমো জমো হরছে এবং মবশ করয়কজন 
ম�োগী মসর�ও উরেরিন।

শ্কন্তু এই প্োজমো মে�োশ্প কী ? কর�োনো 
িোই�োরস� সরঙ্গ এ� সম্পক্চ কী ? পৃশ্েবীরত শ্ক এই 
প্রেম মকোরনো মো�ণ িোই�োস মেরক বঁোররত প্োজমো 
মে�োশ্প� ব্যবহো� হরছে, নো আরগও হরয়রি ! আরতে 
আরতে েতিো সম্ভব এইসব প্ররনে� উত্ত� মখঁোজো েোক।

প্োজমো মে�োশ্প বুঝরত মগরল জোনরত 
হরব, প্োজমো এবং অ্যোশ্টিবশ্ড কী ? অ্যোশ্টিবশ্ড 
(Antibody)-� অপ� নোম হল ইশ্মউরনোর্োশ্বউশ্লন 
(Immunoglobuline)। এশ্ি একিো বরড়ো ‘Y’ 
আকোর�� মপ্রোশ্িন, েো প্রধোনত প্োজমো মকোষ দ্ো�ো 
উৎপোশ্িত হয়। এশ্ি একশ্ি প্রশ্ত�ক্োমূলক মপ্রোশ্িন, 
েো প্যোরমোরজশ্নক ব্যোকশ্িশ্�য়ো এবং িোই�োসগুশ্ল� 
মরতো প্যোরমোরজনরক শ্ন�রপক্ এবং কম্চহীন ক�রত 
কোরজ  লোগোরনো হয়। অে্চোৎ েশ্ি মকোরনোিোরব শ�ীর� 
মকোশ্িড ম�োগ প্রশ্তর�োধী ক্মতো, অ্যোশ্টিবশ্ড ততশ্� 
ক�রত পোর�, তরব এই মকোশ্িড-১৯ বো কর�োনো 
িোই�োস মেরক মুশ্তি। আ� প্োজমো হল �তি�স। 
বরল �োখো িোরলো, আমোরি� �রতি িু-ধ�রন� পিোে্চ 
উপশ্স্ত েোরক। �তিকশ্ণকো ও �তি�স বো প্োজমো। 
সুত�োং কর�োনো িোই�োস এবং প্োজমো মে�োশ্প� 
মনপরে্য শ্বজ্োনশ্ি হল—মে মোনুরষ� কর�োনো 
িোই�োরস� আক্মণ ঘরি মগরি, তো� শ�ীর� মতো 
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কর�োনো ম�োগ প্রশ্তর�োধী ক্মতো ততশ্� হরয়ই মগরি। েরল তঁো� �তি�স বো প্োজমো শ্নরয় অপ� মকোশ্িড আক্োরন্ত� �রতি 
প্ররবশ ক�োরল, শ�ীর� ধীর� ধীর� কর�োনো প্রশ্তর�োধক ক্মতো ততশ্� হরত েোকরব এবং ওই আক্োন্ত ব্যশ্তি কর�োনোমুতি 
হরবন। কো�ণ, ওই শ্বরশষ মপ্রোশ্িনজোতীয় পিোে্চ অ্যোশ্টিবশ্ড, ওই ক্শ্তক� িোই�োসরক ধ্ংস বো শ্নশ্্রিয় কর� মিয়। সুস্ 
হরয় ওরেন কর�োনো ম�োগী।

এই প্োজমো মে�োশ্প, অ্যোশ্টিবশ্ড এবং অনোক্ম্যতো বো ম�োগ 
প্রশ্তর�োধ ক্মতো বৃশ্ধি� সরঙ্গ ওতরপ্রোতিোরব জশ্ড়রয় �রয়রি ২ জন 
মনোরবলজয়ী শ্বজ্োনী� নোম। এরি� মরধ্য মতো একজন ১৯০১ সোরল, 
অে্চোৎ শ্রশ্কৎসোশোর্রে প্রেম মনোরবল পু�স্কো� মপরয়শ্িরলন শ�ীর� 
অ্যোশ্টি-িশ্সিন ততশ্� এবং শ্স�োম বো প্োজমো শ্নরয় গরবষণো কর�। শ্তশ্ন 
জোম্চোন শ্বজ্োনী এশ্মল অ্যোডল্ ে মবহশ্�ং (Emil Adolf Behring)। 
অপ�জন, অনোক্ম্যতো বো ম�োগ প্রশ্তর�োধ ক্মতো শ্নরয় গরবষণো কর�ন 
১৯০৮ সোরল, জোম্চোন গরবষক পল এহ�শ্লর (Paul Ehrlich)। অে্চোৎ 
বলো েোয়, শ�ীর� অ্যোশ্টিবশ্ড প্ররবশ কশ্�রয়, ম�োগ প্রশ্তর�োধ ক্মতো 
বৃশ্ধি গরবষণো� কোজ ২০২০ সোরল প্রেম নয়, শুরু হরয়শ্িল অন্তত 
১২০-১৫০ বি� আরগ।

মকোশ্িড-১৯ মমোকোশ্বলোয় প্োজমো মে�োশ্প কীিোরব কোজ কর�, 
তো শ্বতেোশ্�ত জোশ্নরয়রিন েশ্ি্চস হোসপোতোল (শোশ্লমো� কোল)-এ� 
শ্ডপোি্চরমটি অব পোলরমোরনোলশ্জ অ্যোন্ড শ্লিপ শ্ডসঅড্চো� শ্বিোরগ� 
শ্ডর�্� এবং শ্বিোগীয় প্রধোন ডোঃ শ্বকোশ মমৌে্চ, অশ্তশ্�তি শ্ডর�্� 
ডোঃ হ�শ্জৎ শ্সং। প্োজমো মে�োশ্পরক বলো হয় কনিোলরসটি প্োজমো 
মে�োশ্প (Convalescent Plasma Therapy)। মকোশ্িড-১৯-এ� 
িোই�োরস� মমোকোশ্বলো ক�রত মে প্োজমো মে�োশ্প প্রেম ব্যবহো� হল, 
তো নয়। ব�ং এ� আরগ ইরবোলো িোই�োস, শ্িতোশ্েশ্�য়ো, স্কো�রলি 
শ্েিো�, পোিু্চশ্সস, স্্যোশ্নশ ফু্, হোম, মোস্চ-কি, এইর১এন১ (H1N1) 
ইত্যোশ্ি িোই�োল ম�োগ প্রশ্তর�োরধও প্োজমো মে�োশ্প� ব্যবহো� হরয়রি। 
েশ্িও শ্রশ্কৎসক-শ্বজ্োনী�ো বো�বো�ই বলরিন, প্োজমো মে�োশ্প 
অরনকশ্কিু� ওপ� শ্নি্চ� কর�। সুত�োং এই পধিশ্তরত সমতে কর�োনো 
ম�োগীরকই বঁোরোরনো সম্ভব, এমন ধো�ণো িুল।

এই প্োজমো মে�োশ্প� প্োজমো এমন মোনুরষ� �তি মেরকই সংগ্রহ ক�ো হয়, েঁো� সম্প্রশ্ত কর�োনো হরয়রি। সম্প্রশ্ত 
বলরত সংক্মণ ধ�ো পড়ো� ২৮ শ্িন প� বো সুস্ হরয় ওেো� ১৪ শ্িন প� মকোরনো কর�োনো ম�োগী প্োজমো শ্িরত পোর�ন। 
বয়স হরত হরব ১৮-৬০ বি�। ওজন ৫০ মকশ্জ� মবশ্শ হরত হরব এবং সম্প্রশ্ত গি্চবতী হরয়রিন, এমন মশ্হলো�ো প্োজমো 
শ্িরত পো�রবন নো। েঁোরক প্োজমো মে�োশ্প ক�ো 
হরব, তোঁ� হোসপোতোরল িশ্ত্চ� ৭২ ঘণ্ো� মরধ্য 
ক�োই বোঞ্ছনীয়। কো�ণ গরবষণোয় মিখো মগরি, 
দ্রুত শ্সধিোন্ত শ্নরয় প্োজমো মে�োশ্প, মৃতু্যহো� 
অরনক কম কর� মিয়। এমনশ্ক, পূরব্চ েঁোরি� 
প্োজমো মে�োশ্প কর� মকোশ্িড-১৯-এ� শ্রশ্কৎসো 
হরয়রি, তঁোরি� প্োজমোয় অ্যোশ্টি-মকোশ্িড 
অ্যোশ্টিবশ্ড� ঘনত্ব অরনক মবশ্শ বরল গরবষণোয় 
প্রকোশ্শত। তরব েঁোরি� মকোরনো শ্বরশষ ম�োরগ� 
এরকবোর� মশষ পে্চোয় এবং েঁোরি� বহুবো� �তি 
ট্োন্সশ্েউশন হরয়রি, তোঁরি� প্োজমো মে�োশ্পরত 
মসর� ওেো� সম্ভোবনো কম।
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প্োজমো মে�োশ্প� করয়কশ্ি ক্শ্তক� শ্িকও �রয়রি। মেমন প্োজমো মে�োশ্প� মোধ্যরম শ�ীর� মহপোিোইশ্িস শ্ব, 
মহপোিোইশ্িস শ্স, এইর আই শ্ি-� মরতো ম�োরগ� জীবোণু, শ�ীর� ঢুরক পড়রত পোর�। পুর�ো পধিশ্ত মশষ হরত ২ ঘণ্ো 
মত সময় লোরগ। প্োজমো মে�োশ্প রলো� সময় অন্য মকোরনো ধ�রন� িোই�োস মেন শ�ীর� নো মঢোরক, তো শ্বরশষিোরব নজ� 
�োখরত হরব। অন্যশ্িরক অপ� এক উরলেখরেোগ্য জোন্চোল িোই�োরসস (Viruses)-এ� সোম্প্রশ্তক সংখ্যোয় বো�বো� উরলেখ 
ক�ো হরয়রি, েত মিশ্� হরব, কর�োনো মেরক সুস্ হরয় ওেো ম�োগী� �রতি অ্যোশ্টিবশ্ড� পশ্�মোণ কমরত েোকরব। েরল সুস্ 
হওয়ো� ২ মোস প� েশ্ি প্োজমো সংগ্রহ হয়, তো� মরধ্য আশোনুরূপ অ্যোশ্টিবশ্ড পোওয়ো েোরব নো।

মকোশ্িরড� শ্বরুরধি লড়োইরয় প্োজমো মে�োশ্প� ব্যবহো� শ্নরয় প্রেম মেরকই অগ্রণী িূশ্মকো শ্নরয়রি পশ্চিমবঙ্গ স�কো�, 
স্োস্্য ও পশ্�বো� কল্যোণ শ্বিোগ। বত্চমোরন কলকোতো� মমশ্ডরকল করলজ ও হোসপোতোরলই একমোত্র প্োজমো ব্যোংক 
েোকরলও দ্রুত শ্সধিোন্ত মনওয়ো হয় মে ২০শ্ি হোসপোতোরল� �রতি� উপক�ণ পৃেকীক�ণ ইউশ্নরি (Blood Component 
Seperation Unit) ২০শ্ি  আলোিো কনিোলস্যোটি মকোশ্িড-১৯ প্োজমো (Convalescent Covid-19 Plasma) ব্যোংক 
ততশ্� হরব। মসজন্য, ২০শ্ি ব্যোঙ্ক ততশ্� হরয়রি, স্োস্্য িপ্তর�� ওরয়বসোইরি শ্বতেোশ্�ত তে্যও মিখো েোরছে।

মকোশ্িড শ্নরয় �োজ্য স�কোর�� শ্বরশষজ্ কশ্মশ্ি� অন্যতম সিস্য এবং এস এস মক এম হোসপোতোরল� মহপোরিোলশ্জ 
শ্বিোরগ� প্রধোন ডোঃ অশ্িশ্জৎ মরৌধু�ী� মরত, প্োজমো মে�োশ্প� ওপ� þোন্ডোমোইজ্ ড করট্োল্ ড ট্োয়োল (Randomised 
Controlled Trial–RCT) প্ররয়োগ কর� রমকপ্রি সোেল্য পোওয়ো েোরছে। তরব আম�ো আর�ো প�ীক্ো-শ্ন�ীক্ো� 
মরধ্য শ্িরয় েোশ্ছে। প্রসঙ্গত, প্রোেশ্মক শ্�রপোি্চ �োজ্য স্োস্্য িপ্ত� এবং কোউশ্ন্সল অব সোরয়শ্টিশ্েক অ্যোন্ড ইন্ডোশ্্রিয়োল 
শ্�সোর্চ (CSIR)-এ জমো পরড়রি। সু্কল 
অব ট্শ্পক্যোল মমশ্ডশ্সরন� সংক্োমক 
ম�োগ শ্বরশষজ্ ডোঃ মেোগী�োজ �োরয়� 
মরত, আম�ো লক্্য �োখশ্ি, মকন শ্কিু 
ম�োগী� ওপ� কোজ ক�রি এবং মকন 
শ্কিু ম�োগী� ওপ� কোজ ক�রি নো। 
মসিো সশ্েকিোরব মবোঝো মগরলই জোনরত 
পো�ব, কোরি� জন্য প্োজমো মে�োশ্প 
মবশ্শ উপকো�ী। কো�ণ এিো সমূ্পণ্চিোই 
ট্োয়োল মে�োশ্প। েরল সকরল� মক্রত্রই 
সমোন িোরলো েল মিরব, এমন নোও 
হরত পোর�। প্রসঙ্গত বরল �োখো িোরলো, 
শ�ীর�� ওজন শ্হরসরব প্রশ্ত মকশ্জরত 
৪-১৩ শ্মশ্ল বো সরব্চোচ্চ ২০০ শ্মশ্ল 
প্োজমো মিওয়ো হয় এবং প্ররয়োজন 



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 75

হরল ২৪ ঘণ্ো পর� আবো� এশ্ি মিওয়ো মেরত 
পোর�।

প্োজমো মে�োশ্প শ্নরয় শ্কিু বলরত মগরল 
এডওয়োড্চ মজনো� (Edward Jenner)-
এ� কেো নো বলরল মবোধহয় অসমূ্পণ্চ মেরক 
েোয়। পৃশ্েবী� প্রেম শ্িকো—স্মলপসি-এ� 
শ্িকো এরসশ্িল তঁো� হোত ধর�ই। শ্তশ্নই 
প্রেম ১৭৯০ সোরল শ্েশ্লপ নোরম ৮ বির�� 
এক শ্শশু� মিরহ কোউেসি (Cowfox)-
এ� িোই�োস প্ররয়োগ কর�ন এবং এ� েরল 
স্মলপরসি� ম�োগ প্রশ্তর�োধ ক্মতো ততশ্� হয়।

িোবনো� মসই শুরু। েো আজ ২০২০ 
সোরল িঁোশ্ড়রয় কর�োনো িোই�োস মমোকোশ্বলোয় 
িীষণিোরব কোরজ লোগরি।

মকোশ্িড-১৯ শ্রশ্কৎসো� জন্য পশ্চিমবরঙ্গ বত্চমোরন প্োজমো ব্যোরঙ্ক� তোশ্লকো

মজলো ব্োড ব্যোরঙ্ক� নোম

১

কলকোতো

ইনশ্স্টশ্িউি অব ব্োড ট্োন্সশ্েউশন মমশ্ডক্যোল অ্যোন্ড ইশ্মউরনো 
মহমোরিোলশ্জ (মসট্োল ব্োড ব্যোংক)

২ এস এস মক এম হোসপোতোল ব্োড ব্যোংক

৩ কলকোতো মমশ্ডক্যোল করলজ ও হোসপোতোল ব্োড ব্যোংক

৪ আ� শ্জ ক� মমশ্ডক্যোল করলজ ও হোসপোতোল ব্োড ব্যোংক

৫ ই এস আই হোসপোতোল, মোশ্নকতলো ব্োড ব্যোংক

৬ এন আ� এস মমশ্ডক্যোল করলজ ও হোসপোতোল ব্োড ব্যোংক

৭ ক্যোলকোিো ন্যোশনোল মমশ্ডক্যোল করলজ ব্োড ব্যোংক

৮ পশ্চিম মমশ্িনীপু� মমশ্িনীপু� মমশ্ডক্যোল করলজ ও হোসপোতোল ব্োড ব্যোংক

৯ বোঁকুড়ো বোঁকুড়ো সশ্মিলনী মমশ্ডক্যোল করলজ ও হোসপোতোল ব্োড ব্যোংক

১০ হুগশ্ল রুঁরুড়ো মজলো হোসপোতোল (হুগশ্ল মজলো হোসপোতোল) ব্োড ব্যোংক

১১ উত্ত� ২৪-প�গনো সোগ� িত্ত মমশ্ডক্যোল করলজ ও হোসপোতোল ব্োড ব্যোংক

১২
নশ্িয়ো

করলজ অব মমশ্ডশ্সন ও জওহ�লোল মনহরু মমরমোশ্�য়োল হোসপোতোল

১৩ কৃষ্ণনগ� (শশ্তিনগ�) নশ্িয়ো মজলো হোসপোতোল ব্োড ব্যোংক

১৪ পূব্চ বধ্চমোন বধ্চমোন মমশ্ডক্যোল করলজ ও হোসপোতোল ব্োড ব্যোংক

১৫ পশ্চিম বধ্চমোন আসোনরসোল মজলো হোসপোতোল ব্োড ব্যোংক

১৬ মুশ্শ্চিোবোি মুশ্শ্চিোবোি মমশ্ডক্যোল করলজ হোসপোতোল ব্োড ব্যোংক

১৭ মোলিো মোলিো মমশ্ডক্যোল করলজ হোসপোতোল ব্োড ব্যোংক

১৮ িশ্ক্ণ শ্িনোজপু� বোলু�ঘোি মজলো হোসপোতোল ব্োড ব্যোংক

১৯ মকোরশ্বহো� মকোরশ্বহো� মজলো হোসপোতোল (এম মজ এন) ব্োড ব্যোংক

২০ িোশ্জ্চশ্লং উত্ত�বঙ্গ মমশ্ডক্যোল করলজ ও হোসপোতোল ব্োড ব্যোংক
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প্রাক-ককরাশ্িড-১৯-এর বরা মৃদু উপসর্গের কষেররে 
ক�রাম আইরসরারেশরের পররামশগে

১. করাররা ক�রাম আইরসরারেশরে থরাকরে পরাররবে
ক. শ্িশ্কৎশ্সে ব্যশ্তিরক যশ্দ শ্িশ্কৎসক/কমশ্ডক্যরাে 

অশ্িসরার কেৃগেক খুব মৃদু বরা প্রাক্-েক্ষ্মণযুতি বরে 
শ্িশ্নিে করর থরারকে।

খ. এই কষেররে শ্েরের বরাশ্িরে ক�রাম আইরসরারেশরের 
সুশ্বধরা থরাকরে �রব এবং পশ্রবরাররর বরাশ্করদর 
কথরকও দূরর থরাকরে �রব।

্. ২৪ ঘণ্রা কদখিরাে কররব এমে একেে 
কসবরাপ্দরােকরারীরক থরাকরে �রব এবং েঁরারক 
কররা্ীর ক�রাম আইরসরারেশরের পুরররা সময় 
�রাসপরােরারের সরঙ্গ সংরযরা্ রষেরা কররে �রব।

ঘ. কসবরাপ্দরােকরারী এবং যরঁাররা কররা্ীর সংস্পরশগে 
আসরেে েঁরারদর যথরাযথ শ্েয়ম কমরে কররা্ীর 
শ্িশ্কৎসক-এর পররামশগেমরেরা �রাইর্রার্রারররাকুইে 
প্শ্িে্যরাশ্সিস কখরে �রব।

ঙ. কররা্ীরক সবরকম স্রাস্্য পরীষেরার েে্য ররাশ্ে 
থরাকরে �রব এবং পরবেগেী শ্িশ্কৎসরার েে্য 
শ্েয়শ্মে শ্েরের স্রারস্্যর খরব কেেরা সরািগেরাইরেন্স 
অশ্িসরাররক শ্দরে �রব।

ি. কররা্ীরক স্-পৃথকীকররণর েে্য annex-
ure I (H&FW/147/20 dated 28th 
April, 2020) পূণগে কররে �রব এবং ক�রাম 
ককরায়রাররন্রাইরের শ্েয়ম কমরে িেরে �রব। েরবই 
ক�রাম আইরসরারেশরের েে্য শ্েবগেরাশ্িে �রবে।

২. কখে েরুশ্র শ্িশ্তিরে শ্িশ্কৎসরার প্রয়রােে �রব
কররা্ী এবং কসবরাপ্দরােকরারীরক শ্েরেরদর স্রাস্্য েেরর 

ররাখরে �রব। েশ্িে উপস্গে কদখরা শ্দরে েৎষেণরাৎ 
েরুশ্র শ্িশ্তিরে শ্িশ্কৎসরকর সরা�রায্য শ্েরে �রব। েশ্িে 
উপস্গেগুশ্ের মরধ্য আরে—

(ক) শ্রাসকষ্ট

(খ) দীঘগেস্রায়ী বুরক ব্যথরা বরা িরাপ অেুিব কররা

(্) মরােশ্সক উৎকণ্রা বরা সেরা্ থরাকরার অষেমেরা 

(ঘ) মুরখ বরা কেঁরারি েীেরি িরাব কদখরা কদওয়রা

(ঙ) শ্িশ্কৎসরকর শ্েরদগেশ অেুযরায়ী

৩. কখে ক�রাম আইরসরারেশে বন্ধ কররে �রব
যশ্দ শ্িশ্কৎসরার মরাধ্যরম উপস্গেগুশ্ে কসরর যরায় এবং 

ে্যরাবররিশ্ররে পরীষেরার পর শ্িশ্কৎসক যশ্দ কররা্ীরক 

সংক্রমণ�ীে বরে শংসরাপরে প্দরাে কররে, েরা�রে কররা্ীর 
ক�রাম আইরসরারেশরের কময়রাদ কশষ �রব।
৪. কসবরাপ্দরােকরারীরদর েে্য শ্েরদগেশরাবশ্ে

মরাস্ক—কররা্ীর সরঙ্গ একই ঘরর থরাকরার সময় 
কসবরাপ্দরােকরারীরক যথরাযথিরারব শ্রেস্তরীয় কমশ্ডক্যরাে মরাস্ক 
পররে �রব। ব্যব�রাররর সময় মরারস্কর অংশ স্পশগে কররা 
যরারব েরা। যশ্দ মরাস্ক কদ�ররস শ্িরে যরায় বরা কেরাংররা �রয় 
যরায় েরা�রে সরঙ্গ সরঙ্গ েরা পরাল্রারে �রব। ব্যব�রাররর 
কশরষ মরাস্ক খুরে কিেুে এবং েরা শ্ডসরপরাে কররার পর 
�রাে িরারেরা করর পশ্রষ্রার করুে।
l কসবরাপ্দরােকরারী শ্েরের মুখমণ্ডে, েরাক ও মুখ 

স্পশগে কররবে েরা।
l কররা্ীর সরঙ্গ সংস্পরশগে আসরার পরর বরা েঁরার 

করােরাকরাশ্ে আসরার পরর যথরাযথিরারব �রারের 
স্রাস্্যশ্বশ্ধ পরােে কররে �রব।

l খরাবরার তেশ্রর পর, খরাওয়রার আর্, িয়রেি 
ব্যব�রাররর পরর এবং কখেও �রাে বরা কেরাংররা মরে 
�রে িরারেরািরারব �রাে পশ্রষ্রার কররবে। অন্তে ৪০ 
কসরকন্ড ধরর সরাবরাে-েে শ্দরয় �রাে কধরারবে। যশ্দ 
�রাে ময়েরা েরা �রয় থরারক েরা�রে অ্যরােরকরা�েযুতি 
�্যরান্ড ররাব ব্যব�রার কররে পরাররে।

l সরাবরাে-েে শ্দরয় �রাে কধরাবরার পরর শ্িসু কপপরার 
শ্দরয় মুরে �রাে শুশ্করয় শ্েে। যশ্দ েরা েরা থরারক 
েরা�রে এই করারের েে্যই শ্েশ্দগেষ্ট করর ররাখরা 
করাপি শ্দরয় �রাে মুরে শ্েে এবং করাপিশ্ি শ্িরে 
ক্রে েরা পরারল্ শ্েে।

l কররা্ীর সংস্পরশগে আসরা কররা্ীর কদ�রস, শ্বরশষ 
করর মুখ ও েরাক কথরক শ্েঃসৃে েরে সররাসশ্র 
স্পশগে কররা কথরক শ্বরে থরাকুে। কররা্ীর যত্ন 
কেওয়রার সময় শ্ডসরপরারেবে গ্রািস ব্যব�রার 
করুে। গ্রািস কখরােরার আর্ ও পরর �রারের 
স্রাস্্যশ্বশ্ধ পরােে কররে �রব।

l কররা্ীর সম্রাব্য সংক্ররামক বস্তুগুশ্ের সংস্পরশগে আসরা 
কথরক শ্বরে থরাকুে (কযমে—শ্স্রাররি কশয়রার 
কররা, কররা্ীর ব্যব�রার কররা থরােরা-বরাসে, পরােীয়, 
কেরায়রারে, শ্বেরােরার িরাদর কশয়রার কররা)।

l কররা্ীরক েঁরার ঘররই খরাবরার পশ্ররবশে কররে 
�রব।
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l কররা্ীর ব্যব�রার কররা থরােরা-বরাসে গ্রািস পরর 
সরাবরাে বরা শ্ডিরাররেন্ ও েে শ্দরয় পশ্রষ্রার 
কররে �রব। থরােরা-বরাসে পুেররায়  ব্যব�রার কররা 
কযরে পরারর। গ্রািস কখরােরার পর এবং ব্যবহৃে 
শ্েশ্েস ধররার পরর �রাে ধুরে �রব।

l কররা্ীর ঘররর কমরে, েরামরাকরাপি, শ্বেরােরার িরাদর 
ধররা বরা পশ্রষ্রার কররার সময় শ্রেস্তরীয় কমশ্ডক্যরাে 
মরাস্ক এবং শ্ডসরপরারেবে গ্রািস পরর শ্েরে �রব। 
গ্রািস কখরােরার আর্ ও পরর �রারের স্রাস্্যশ্বশ্ধ 
পরােে কররে �রব।

l কসবরাপ্দরােকরারীরক কখয়রাে ররাখরে �রব কররা্ী কযে 
শ্িশ্কৎসরকর পররামশগেমরেরা শ্িশ্কৎসরা গ্র�ণ কররে।

l কসবরাপ্দরােকরারী এবং কররা্ীর সংস্পরশগে আসরা 
প্রে্যকরক প্শ্েশ্দে েরাপমরারেরা কমরপ শ্েরেরদর 
স্রারস্্য েের কদরবে এবং েঁরারদর করারও যশ্দ 
ককরাশ্িড-১৯ কররার্র ককরােও উপস্গে (জ্বর, করাশ্শ, 
শ্রাসকষ্ট) কদখরা কদয় সরঙ্গ সরঙ্গ েরা েরােরারে �রব।

৫. কররা্ীর েে্য শ্েরদগেশরাবশ্ে
l কররা্ীরক সবগেষেণ শ্রেস্তরীয় কমশ্ডক্যরাে মরাস্ক পরর 

থরাকরে �রব। প্শ্ে ৮ ঘণ্রা অন্তর মরাস্ক পরাল্রারে 
�রব এবং যশ্দ েরার আর্ই মরাস্ক শ্িরে যরায় বরা 
ময়েরা �রয় যরায় েরা�রে েখেই মরাস্ক বদেরারে 
�রব।

l ১% কসরাশ্ডয়রাম �রাইরপরা-ক্রাররাইড শ্দরয় েীবরাণুমুতি 
করর েরবই মরাস্ক বরাশ্েে কররে �রব।

l কররা্ী বরাশ্ির বরাশ্করদর কথরক দূরর েঁরার শ্েবগেরাশ্িে 
ঘররই থরাকরবে এবং শ্েশ্ে বরাশ্ির বয়স্ক ব্যশ্তি ও 
�রাইপরাররিেশে, করাশ্ডগেওিরাসকুেরার কররা্, করেরাে 
কররা্ ইে্যরাশ্দ কশ্েে কররার্ আক্ররান্ত কররা্ীরদর 
কথরক দূরর থরাকরবে।

l কররা্ী শ্বশ্রারম থরাকরবে এবং শরীররর েেসরাম্য 
বেরায় ররাখরে পযগেরাপ্ত েরে পদরাথগে খরারবে।

l সব সময় শ্রাসেশ্েে শ্েয়ম অেুসরণ কররবে।
l সরাবরাে এবং েে শ্দরয় শ্কংবরা অ্যরােরকরা�ে আরে 

এমে স্যরাশ্েিরাইেরার শ্দরায় অন্তে ৪০ কসরকন্ড ধরর 
বরারবরার �রাে কধরারবে।

l ব্যশ্তি্ে ব্যব�রাররর শ্েশ্েস করারও সরঙ্গ কশয়রার 
কররবে েরা।

l ঘরর কয সব শ্েশ্েস ঘেঘে ব্যব�রার কররা �য় 
কযমে—কিশ্বে, দরেরার েব, �্যরারন্ডে ইে্যরাশ্দর 
উপশ্রেরে ১% �রাইরপরা-ক্রাররাইি দ্রবণ শ্দরয় 
পশ্রষ্রার কররে �রব।

l কররা্ীরক অবশ্যই শ্িশ্কৎসরকর শ্েরদগেশ কমরে 
িেরব �রব এবং ওষুধ কখরে �রব।

l কররা্ীরক প্শ্েশ্দে েরাপমরারেরা কমরপ শ্েরের স্রাস্্য 
েেরর ররাখরে �রব এবং উপস্গে যশ্দ আরও 
খরাররারপর শ্দরক যরায় েরা�রে সরঙ্গ সরঙ্গ েরা 
েরােরারে �রব।

 [েথ্যসূরে : স্রাস্্য ও পশ্রবরার কে্যরাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকরার]
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কর�োনো সংক্রমণ প্রশ্ির�োরে �োজ্য স�কোর�� এরক� প� এক বশ্িষ্ঠ শ্সদ্োন্ত
(সময় সো�শ্ণ ের�)

২/৩/২০২০ : শ্কছুশ্িন আরেই সিক্ক কর�রছ 
শ্বশ্বস্োস্্য সংস্ো, যে কর�োনো মহোমোশ্� আছরে পেরি 
চরিরছ পৃশ্িবী� প্রোয় প্ররি্যক যিরে। এ �োরজ্যও িো� 
অঁোচ আসো স্োভোশ্বক। এ ব্যোপোর� �োরজ্য� প্রশ্িশ্ি 
হোসপোিোিরক এখনই সিক্ক হরি হরব। এই মরম্ক ব্লকস্ত� 
পে্কন্ত স�কোশ্� যবস�কোশ্� প্রশ্িশ্ি হোসপোিোরি� সুপো�রক 
শ্চশ্ি পোিোরিন �োরজ্য� স্োস্্য অশ্েকি্কো। এই শ্চশ্িরি শ্িশ্ন 
মূিি চো�শ্ি শ্বষরয় সিক্ক হরি বরিন। (১) এখন যিরক 
হোসপোিোরি যকোনও ে�রন� সশ্ি্ক-কোশ্ে� উপসে্কেুক্ত 
য�োেী এরিই িঁোরক আিোিো কর� শ্চশ্কৎসো ক�রি 
হরব। প্ররয়োজনীয় প�ীক্ো সব কর� শ্নরয়, িঁোরক েৃরহ 
শ্নভৃিোবোরস �োখরি হরব। (২) প্রশ্িশ্ি হোসপোিোরি দ্রুি 
আইরসোরিেন ওয়োর্ক তিশ্� শুরু ক�রি হরব। (৩) যকোনও 
য�োেী� কর�োনো ে�ো পেরি িঁোরক ২-বো� যিরটে� য�জোল্ট 
যনরেশ্িভ নো হওয়ো পে্কন্ত হোসপোিোরি ভশ্ি্ক �োখরি হরব। 
(৪) প্ররি্যক য�োেীরক হ্যোন্ড স্যোশ্নিোইজো� এবং মোস্ক 
ব্যবহোর�� ওপ� যজো� শ্িরি হরব।

৩/৩/২০২০ : কনরিনরমন্ট এ� ভোবনো শ্বস্তোশ্�ি 
আরিোচনো কর� এবং যকন্দ্র-�োজ্য এ শ্বষরয় কী ভোবরছ 

িো জোশ্নরয় যিওয়ো হয় স্োস্্য িপ্তর�� ওরয়বসোইরি। 
কনরিনরমন্ট এবং বোফো� যজোরন� ভোবনো সহ কর�োনো 
পশ্�শ্স্শ্িরি হোসপোিোি এবং যিশ্্টং ি্যোবর�িশ্�গুশ্ি কী 
ভোরব কোজ ক�রব, িোও বিো হয় এই শ্�রপোরি্ক।

৫/৩/২০২০ : কর�োনো ভোই�োস রুখরি কী ক�রবন, 
কী ক�রবন নো অি্কোৎ জনস্োস্্য সরচিনিো শ্বষয়ক 
িি্যবহুি একশ্ি যপো্টো� প্রকোশ্েি হয়। প�বি্কীকোরি, 
�োরজ্য� প্রশ্িশ্ি স্োস্্য প্রশ্িষ্ঠোরন এখন এই যপো্টো�শ্িই 
যচোরখ পরে।

 কর�োনো সংক্রমণ যিকোরি ৫-িফো শ্নরি্কশ্েকো. শ্েক্ো 
িপ্তর� পোিোি এবং শ্নরজ�োও প্রকোে ক�ি �োজ্য স্োস্্য 
িপ্ত�। এই  শ্নরি্কশ্েকোয় বিো হয়—(১) ছোত্র-ছোত্রী�ো যেন 
বো�বো� সোবোন শ্িরয় হোি যেোয় এবং প্ররয়োজরন হ্যোন্ড 
স্যোশ্নিোইজো� ব্যবহো� কর� (২) শ্চশ্কৎসরক� প�োমে্ক 
যমরন িরবই ছোত্র-ছোত্রী�ো শ্েক্ো প্রশ্িষ্ঠোরন আসরব  
(৩) সু্করি যকোনও বে জমোরয়ি শ্নশ্ষদ্ (৪) যকোনও ছোত্র-
ছোত্রী বো কম্কী ২৮ শ্িরন� মরে্য যকোশ্ভর-১৯ আক্রোন্ত 
যিে যিরক শ্ফ�রি িঁোরক আিোিো কর� শ্িরয় পে্করবক্রণ 
�োখরি হরব। (৫) ছোত্র-ছোত্রীরি� জ্ব�, সশ্ি্ক-কোশ্ে হরি 
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শ্েক্ক-শ্েশ্ক্কো�ো অশ্ভভোবকরি� 
সরঙ্গ যেোেোরেোে ক�রবন। �োরজ্য� 
প্রশ্িশ্ি শ্বমোনবন্দ�রক এই মরম্ক 
শ্নরি্কশ্েকো জোশ্� ক�ো হি চীন, হংকং, 
শ্সঙ্গোপু�, ই�োন, ইিোশ্ি, িশ্ক্ণ 
যকোশ্�য়ো,  মোিরয়শ্েয়ো, জোপোন, 
িোইি্যোন্ড, শ্ভরয়িনোম এবং যনপোি 
যিরক েি ১৪-শ্িরন যে সকি েোত্রী 
বো শ্বমোনকম্কী শ্ফর�রছন, অশ্ি দ্রুি 
িঁোরি� স্োস্্য প�ীক্ো ক�রি বিো 
হরছে। যসইসরঙ্গ প্ররি্যকরক শ্নশ্ি্কটে 
ফম্ক পূ�রণ� মোে্যরম শ্বমোনবন্দ� 
কিৃ্কপক্রক জোনোরি হরব—িঁোরি� 
সমস্ত ে�রন� যেোেোরেোরে� নম্ব�, 
শ্িকোনো এবং ২৮-শ্িরন� মরে্য 
যকোশ্ভর-১৯ এ� যকোনও উপসে্ক 
ে�ো পেরিও শ্বমোনবন্দর� িি্য 
শ্িরি হরব। ওইশ্িনই যফ� ৪-পৃষ্ঠো� 
শ্বস্তোশ্�ি শ্নরি্কশ্েকোয় শ্বমোনবন্দর�� 
সমস্ত কম্কীরি�ও যকোশ্ভর শ্নরয় 
অশ্িশ্�ক্ত স্োস্্যশ্বশ্ে মোনো� কিো বরি 
যিওয়ো হয়। শ্বমোনবন্দর� িোম্কোি শ্্রিশ্নং বোে্যিোমূিক 
ক�ো হয়।

৭/৩/২০২০ : কর�োনো ভোই�োস শ্নরয় অেিো 
অোিশ্কিি হরবন নো বো গুজব ছেোরবন নো। পশ্চিমবঙ্গ 
স�কো� এই ভোই�োস যমোকোশ্বিোয় সিো িৎপ�। যকোশ্ভর-
১৯ শ্নরয় �োরজ্য� সরচিনিো বৃশ্দ্মূিক যপো্টো� প্রকোশ্েি 
হি বোংিোয়। যসইসরঙ্গ অশ্ি দ্রুি �োরজ্য� প্রশ্িশ্ি যকোনোয় 
এই যপো্টো�, ব্যোনো� শ্িফরিি ছশ্েরয় যিওয়ো� শ্নরি্কে 
যিওয়ো হি।

৮/৩/২০২০ : বোংিো� পোেোপোশ্ে ইংর�শ্জ, শ্হশ্ন্দ, 
উিু্ক এবং অিশ্চশ্ক ভোষোরিও কর�োনো শ্নরয় সরচিনিো 
বৃশ্দ্� যপো্টো� প্রকোে ক�ি �োজ্য স্োস্্য িপ্ত�।

১১/৩/২০২০ : নরভি কর�োনো ভোই�োরস� আক্রমণ 
যিকোরি �োরজ্য� সোেো�ণ মোনুরষ� জন্য মোস্ক পেো 
বোে্যিোমূিক ক�ি �োজ্য স�কো�। যকোন্ ে�রন� মোস্ক 
কো�ো ব্যবহো� ক�রবন, কিক্ণ পেরবন এবং এই বজ্ক্য 
যকোিোয় যফিরবন—িো শ্বস্তোশ্�ি বিো হি এই শ্নরি্কশ্েকোয়।

==  �োরজ্য চোিু হি েৃহশ্নভৃিোবোস। যকোশ্ভর-১৯ সংক্রশ্মি 
বো িোঁ� সংস্পরে্ক আসো� িরুন েোঁ�ো এই ভোই�োরস� কবরি 
পেরছন এবং যি্ট পশ্জশ্িভ আসরছ, িোঁরি� প্ররি্যকরক 
অন্তি ১৪-শ্িন েৃহ শ্নভৃিোবোরস িোকরি হরব। এই ঘ� 

কীভোরব পশ্�ষ্ো� ক�রি হরব, বোশ্ে� েোঁ�ো আক্রোন্ত হনশ্ন 
িোঁ�ো কীভোরব িূ�ত্ব বজোয় য�রখ বসবোস ক�রবন— যস 
সম্পরক্কও শ্বস্তোশ্�ি কিো বিো হয়।

১৪/৩/২০২০ : অোন্ততঃ�োজ্য যচক পরয়ন্টগুশ্িরক 
আ�ও সিক্ক কর� এসওশ্প বো ্ট্যোন্ডোর্ক অপোর�শ্িং 
প্রশ্সশ্রও� চোিু হি। অন্য �োজ্য যিরক েঁো�ো আসরছন, 
িঁোরি� েো�ীশ্�ক অসুস্িো� ওপ� শ্নভ্ক� কর� ৪শ্ি যরের 
(A,B.C,D)-এ ভোে কর� নজ� �োখো এবং শ্চশ্কৎসো� 
কিো এই শ্নরি্কশ্েকোয় বিো হয়।

১৬/৩/২০২০ : যকোশ্ভর-১৯ যমোকোশ্বিোয় সোমোশ্জক 
িূ�ত্ব বজোয় �ক্ো জনস্োস্্য শ্বশ্ে� গুরুত্বপূণ্ক অঙ্গ। এই 
প্রিম �োজ্য স�কো� এ শ্বষরয় শ্িশ্খি প�োমে্ক  জোনোি 
সোেো�ণ মোনুষরক। যকন আপোিি সোমোশ্জক িূ�ত্ব ভীষণ 
ি�কো�, িোও জোনোরনো হি এই শ্নরি্কশ্েকোয়। শ্বরিে, 
শ্বরেষ কর� ইউর�োশ্পয়োন ইউশ্নয়রন� সিস্যভুক্ত প্রশ্িশ্ি 
যিে যিরক যে সমস্ত েোত্রী কিকোিো শ্বমোনবন্দর� নোমরি 
চোন, িঁোরি�  এই েোত্রোপরি� ওপ� শ্নরি্কশ্েকো জোশ্� ক�ো 
হি। ১৮মোচ্ক যবিো ১২িো যিরক শ্নরি্কশ্েকো িোগু হরব।
==  এই একই শ্িরন, যকোশ্ভর শ্নয়ন্ত্ররণ গুরুত্বপূণ্ক ভূশ্মকো 

শ্নি �োজ্য স�কো�। ‘ি্য ওরয়্ট যবঙ্গি এশ্পররশ্মক 
শ্রশ্জজ, যকোশ্ভর-১৯ য�গুরিেনস-২০২০’ (The 
West Bengal Epidemic Disease, Covid-19 
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Regulations 2020) নোরম যকোশ্ভর শ্নয়ন্ত্ররণ মহোমোশ্� 
আইন িোগু ক�ো হি। এই আইরন ১৭ িফো শ্নরি্করে� 
কিো বিো হয়।

২১/৩/২০২০ : �োজ্যবোসীরক সিক্ক ও সোবেোন 
িোকো� প�োমে্ক শ্িরিন মুখ্যমন্ত্রী মমিো ব্যোনোজ্কী। শ্িশ্খি 
আরবিন জোশ্নরয় শ্িশ্ন এশ্িন বরিন, প্ররি্যক �োজ্যবোসী 
সিক্ক িোকুন, ভোি িোকুন। শ্বরিে যিরক এরি ১৪-শ্িন 
বোশ্ে� বোইর� যবর�োরবন নো। িঁো�ো ব�ং বোইর�� কোজকম্ক 
শ্কছুশ্িন বন্ধ �োখুন। যে যকোনও সমস্যোয় স্োনীয় পুশ্িে 
প্রেোসরন� সোহোে্য শ্নন। আইন শ্নরজ� হোরি িুরি যনরবন 
নো। সকরি ভোি িোকুন, সুস্ িোকুন।
==  স�কোশ্� হোসপোিোরি খুব প্ররয়োজন ছোেো আউিররো� 

পশ্�রষবো� জন্য নো েোওয়ো এবং যেরি হরিও সোমোশ্জক-
িূ�ত্ব বজোয় �োখো� কিো বিো হয়।
==  �োরজ্য যকোিোও যকোনও ে�রন� সোমোশ্জক জমোরয়রি� 

ওপ� শ্নরষেোজ্ো জোশ্� হি। একইসরঙ্গ, প�শ্িন অি্কোৎ 
২২মোচ্ক সকোি ৬িো যিরক �োরজ্য সমস্ত ে�রন� য�োস্তো�ঁো, 
বো�, ক্োব, নোইি ক্োব, হুক্ো বো�, ম্যোরসজ পোি্কো�, 
শ্বরনোিন মূিক পোক্ক, জোিুঘ�, শ্চশ্েয়োখোনো ইি্যোশ্ি সমস্ত 
শ্কছু বন্ধ �োখো� শ্নরি্কে যিওয়ো হি।

২২/৩/২০২০ : গুরুত্বপূণ্ক সমস্ত স�কোশ্� স্তর� 
পশ্�রষবো চোিু য�রখ বোশ্ক সমস্ত শ্কছু আপোিি ৪-শ্িরন� 
জন্য িকরোউন যঘোষণো ক�ি �োজ্য স�কো�।  ১৬ মোচ্ক 
িোগু হওয়ো আইন অনুসোর� কর�োনো ভোই�োস যিরক 
সমূ্পণ্ক শ্ন�োপত্ো� স্োরি্ক এই শ্সদ্োন্ত যনওয়ো হয়। এই 
শ্িন যিরক সমস্ত ে�রন� েণ পশ্�বহণ ব্যবস্ো, যিোকোন, 
ব্যবসোশ্য়ক প্রশ্িষ্ঠোন, অশ্ফস, কিকো�খোনো, সু্কি করিজ, 
মোিপত্র ওিোনোমো� প্ররয়োজন ছোেো সমস্ত শ্বমোনবন্দ� 
ও য�ির্টেন ইি্যোশ্ি সব শ্কছু বন্ধ �োখো� শ্নরি্কে 
যিওয়ো হয়। িরব এই িকরোউন যিরক অবে্যই সংবোি 
মোে্যম, হোসপোিোি, ওষুে ও িুরে� যিোকোন, আইন-

েৃঙ্খিো ও িমকি শ্বভোে, ব্যোকি, এশ্িএম, যপর্োি পোম্প, 
য�েন ও মুশ্ি� যিোকোন ইি্যোশ্িরক ছোে যিওয়ো হয়।  
আপৎকোিীন স�কোশ্� পশ্�রষবো� সরঙ্গ েুক্ত নয়, এমন 
স�কোশ্� কম্কীরি� ২৩মোচ্ক, ২০২০ এ� সকোি যিরক 
আপোিি েৃরহ িোকো� কিো বিো হয় (যেরহিু েণ পশ্�বহন 
বন্ধ িোকরছ)। ২২মোচ্ক যিরকই �োরজ্য সমস্ত ে�রণ� য্ন 
চিোচি বন্ধ �োখো� জন্য য�ি যবোরর্ক�  যচয়ো�ম্যোনরক শ্চশ্ি 
শ্িরিন �োরজ্য� মুখ্য সশ্চব �োজীব শ্সনহো।

২৩/৩/২০২০ : পণ্যবোহী েোশ্ে, য্ন এবং এরি� 
যকশ্বন কু্র, চোিক, যহল্ো�, শ্ক্নো� ছোেো যকউ যেন �োরজ্য� 
ইশ্মররেেন যচকরপো্ট বো অশ্ভবোসন যকন্দ্র শ্িরয় েোিোয়োি 
ক�রি নো পোর�ন, যসজন্য ১০৭শ্ি যচক যপো্ট বন্ধ 
কর� যিওয়ো হি। এ� মরে্য �রয়রছ  সমস্ত শ্বমোনবন্দ�, 
সোমুশ্রিক বন্দ�, অশ্ভবোসরন� সরঙ্গ েুক্ত য্টেন, নিীবন্দ� 
ইি্যোশ্ি।
==  এশ্েরয় এি �োরজ্য� ২৬শ্ি যবস�কোশ্� হোসপোিোি। 

স্োস্্য ও পশ্�বো� কি্যোণ িপ্ত� জোনোি, স�কোশ্� 
হোসপোিোরি� পোেোপোশ্ে এই কশ্ি যবস�কোশ্� 
হোসপোিোরিও যকোশ্ভর শ্চশ্কৎসো� আইরসোরিেন যবর 
শ্হরসরব ১৫৮শ্ি েে্যো এবং ৫৭১শ্ি যভশ্ন্টরিির�� ব্যবস্ো 
�রয়রছ।

২৪/৩/২০২০ : তিশ্� হি পশ্চিমবঙ্গ �োজ্য 
আপৎকোিীন ত্রোণ িহশ্বি। যে যকোনও স�কোশ্� 
পদ্শ্িরি, শ্নশ্ি্কটে অ্যোকোউন্ট নম্বর� ত্রোরণ� জন্য অরি্ক� 
আরবিন ক�রিন মুখ্যমন্ত্রী মমিো ব্যোনোজ্কী। এই শ্বষরয় 
একজন যনোরোি অশ্ফসো�ও শ্নেুক্ত ক�ো হরয়রছ।
==  িকরোউরন� মরে্যও স�কোশ্� বোস পশ্�রষবো শ্কছুিো 

সচি �োখরি কিকোিো এবং হোওেো যিরক শ্নশ্ি্কটে সমরয় 
শ্কছু স�কোশ্� বোস (S-24, S-5, S-7, S-12D, AC-37-A, 
C-26, VS-1 ইি্যোশ্ি) চোিু �োখো� শ্নরি্কে যিওয়ো হি।
==  যকোশ্ভর-১৯ শ্চশ্কৎসো� প� তজব ও অজজব বজ্ক্য 

শ্কভোরব যকোিোয় যফিো বো নটে ক�ো হরব, যস শ্বষরয় 
যকন্দ্রীয় িূষণ শ্নয়ন্ত্রণ পষ্করি� শ্নরি্কশ্েকো যমরন চিরি 
বিি �োজ্য স্োস্্য িপ্ত�।

২৫/৩/২০২০ : সো�ো যিরে� মরিো এ 
�োরজ্য ম্যোরিশ্�য়ো� প্রশ্িরষেক শ্হরসরব ব্যবহৃি 
হোইড্রশ্সিরক্োর�োকুইন-এ� শ্বশ্ক্র� ওপ� শ্নরষেোজ্ো  
জোশ্� ক�ো হি। উপেুক্ত নশ্ি ছোেো এই ওষুে বো এ� 
যকোনও সমোন্ত�োি প্রশ্িরষেও ক্রয়-শ্বক্রয় বো �প্তোশ্ন ক�ো 
েোরব নো।
== শ্পশ্পই অি্কোৎ পোরস্কোনোি যপ্রোরিকশ্িভ ইকুইপরমন্ট 

(Personal Protective Equipment) ব্যবহো�, সমস্ত 
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শ্চশ্কৎসক ও স�কোশ্� কম্কীরি� 
যক্রত্র বোে্যিোমূিক ক�ি �োজ্য 
স�কো�। একই সরঙ্গ  গুণমোন কী 
ে�রন� হরব, যফসশ্েল্ড, েেিস, 
এন-৯৫ মোস্ক, শ্ত্রস্ত�ীয় মোস্ক 
কীভোরব খুিরি পেরি হরব, গ্োভস, 
েোউন, জুরিো� আব�ণ, খোবো� 
ঢোকনো বো িুশ্প কীভোরব ব্যবহৃি 
হরব এবং কখন পেরবন যস শ্বষরয় 
শ্বস্তোশ্�ি শ্নরি্কশ্েকোয় প্রকোে ক�ি 
�োজ্য স�কো�।
==  ওই একই শ্িরন েৃহ শ্নভৃিোবোরস 

বো যহোম যকোয়োর�নশ্িরন িোকো ব্যশ্ক্ত 
বো িঁো� বোশ্ে� পশ্�বোর��  সিস্য�ো 
কী কী শ্নরি্কে যমরন চিরবন, যস 
শ্বষরয়ও শ্নরি্কে, যিোি শ্রি নম্ব� চোিু ক�রিন মুখ্যমন্ত্রী।
==  কর�োনোয় আক্রোন্ত হরয় যকোনও য�োেী� মৃিু্য হরি 

কীভোরব সংশ্লিটে স্োস্্য প্রশ্িষ্ঠোরন, শ্বশ্ব স্োস্্য সংস্ো� সমস্ত 
শ্নয়ম যমরন, যসই মৃিরিরহ� সৎকো� হরব যস শ্বষরয় 
শ্বস্তোশ্�ি শ্নরি্কে জোশ্� ক�ি �োজ্য স্োস্্য িপ্ত�। এবং 
শ্নরি্করে খুব প্ররয়োজন নো হরি, কর�োনোয় মৃিরিরহ� 
েব ব্যবরছেি নো ক�ো�ই প�োমে্ক যিওয়ো হয়। কীভোরব 
মৃিরিহ শ্নশ্ি্কটে েোশ্েরি, শ্নশ্ি্কটে পদ্শ্ি যমরন বহন ক�ো 
হব, কীভোরব যিহ সৎকো� বো কবর�� বরন্দোবস্ত ক�রি 
হরব এবং সবিোই সোমোশ্জক জমোরয়ি ছোেো—িো�ও 
শ্নয়মোবশ্ি এশ্িন জোনোরনো হয়।
==  যকোশ্ভর-১৯ শ্নয়ন্ত্ররণ আপৎকোিীন ব্যবস্ো শ্হরসরব 

নবোন্ন, �োজ্য সশ্চবোিরয়� ২০৩ নম্ব� ঘ�, িৃিীয় িরি 
যখোিো হি আপৎকোিীন করট্োি রুম। যিোি শ্রি নম্ব�ও 
চোিু হি। যিশ্িরফোন এবং যিোি শ্রি নম্ব� েিোক্ররম 
০৩৩-২২১৪ ৩৫২৬ এবং ১০৭০। শ্িনশ্ি শ্সফরি যবে 
করয়কজন আই. এ. এস. পে্কোরয়� অশ্ফসো�রি� এই 
করট্োি রুরম� িোশ্য়ত্ব যিওয়ো হি।

২৬/৩/২০২০ : যকোশ্ভর-১৯ যমোকোশ্বিোয় শ্বশ্ভন্ন 
শ্বষরয়� শ্বশ্েটে ১২ জন শ্চশ্কৎসরক শ্নরয় এসিপোি্ক 
কশ্মশ্ি তিশ্� ক�ি �োজ্য স্োস্্য িপ্ত�। এই কশ্মশ্িরি 
�রয়রছন রোতঃ সুকুমো� মুখোশ্জ্ক(যমশ্রশ্সন), রোতঃ অশ্ভশ্জৎ 
যচৌেু�ী(যহপোরিোিশ্জ, এস এস যক এম), রোতঃ আশুরিোষ 
যঘোষ (শ্ক্রশ্িকোি যকয়ো�), এস এস যক এম), রোতঃ ম্যোরমন 
চোশ্ন্ড(শ্রর�ক্ট�, িোিো যমশ্রক্যোি যসন্টো�), রোতঃ সুবী� 
িত্(প্যোিিশ্জ), রোতঃ শ্বভূশ্ি সোহো (যমশ্রশ্সন, সু্কি অব 
িশ্পক্যোি যমশ্রশ্সন), রোতঃ েীমোন েোঙু্গশ্ি (যচ্ট যমশ্রশ্সন),  
রোতঃ শ্বভুকি্যোণ িোস (অ্যোনোসরিশ্েয়ো, ইনশ্্টশ্িউি অব 

শ্নউর�োসোরয়ন্স, কিকোিো), রোতঃ যসৌশ্মত্র যঘোষ (যমশ্রশ্সন, 
এস এস যক এম) রোতঃ প্োবন মুখোশ্জ্্ক (কোশ্র্কওরিো�োশ্সক 
সোজ্কোশ্�, কিকোিো যমশ্রক্যোি করিজ), রোতঃ যিবশ্েস 
ভট্োচোে্ক (স্োস্্য শ্েক্ো অশ্েকি্কো, আহ্োয়ক সিস্য) এবং 
রোতঃ অজয় চক্রবি্কী (স্োস্্য অশ্েকি্কো)।
==  ওই একই শ্িরন মুখ্যসশ্চরব� যনিৃরত্ব ২৩ জুন,  

আই এ এস-যক শ্নরয় তিশ্� হি একশ্ি উচ্চ পে্কোরয়� 
িোস্ক যফোস্ক, েঁো�ো যকোশ্ভর-১৯ যমোকোশ্বিোয় সমস্ত ে�রন� 
প্রেোসশ্নক কোরজ� িিো�শ্ক ক�রবন।

 মোস্ক এবং সোস্ক-এ� মরিো য�োে শ্নয়ন্ত্ররণ যে ে�রন� 
পিরক্প যনওয়ো হরয়শ্ছি, যসই একই ে�রন� প্রেোসশ্নক 
পিরক্প সহ শ্নরি্কশ্েকো জোশ্�- ক�ো হি। এ শ্বষরয়, 
পুর�োরনো শ্নরি্কশ্েকোয় সোমোন্য পশ্�বি্কন ও পশ্�মোজ্কনো 
কর� নিুন শ্নরি্কশ্েকো জোশ্� হি। চিশ্ি িকরোউরন নিুন 
শ্কছু ছোরে�  কিোও এরি উরলেখ ক�ো হি।

২৯/৩/২০২০ : যকোশ্ভর-১৯ শ্নরয় �োজ্য স�কোশ্� এবং 
যবস�কোশ্� স্তর� নোনো ে�রন� ভুি িি্য ছশ্েরয় পেরছ। 
এ ব্যোপোর� সিক্ক হরি স্োস্্য িপ্ত� শ্নরি্কশ্েকো জোশ্� কর� 
জোনোি—শুেুমোত্র ইশ্ন্ডয়োন কোউশ্ন্সি অব যমশ্রক্যোি শ্�সোচ্ক 
(ICMR) অনুরমোশ্িি ি্যোবর�িশ্� যিরকই এই যি্ট 
ক�রি হরব এবং যসই শ্�রপোি্করকই শুেুমোত্র রেোহ্য ক�ো 
হরব। শ্চশ্কৎসকরি�ও এ শ্বষরয় অশ্িশ্�ক্ত সিক্ক হরি 
হরব। যকোনও ব্যশ্ক্ত� মৃিু্য� যক্রত্রও যকোশ্ভরর আক্রোন্ত 
হরয় মৃিু্য যিখো� পূরব্ক অনুরমোশ্িি ি্যোবর�িশ্�� যি্ট 
শ্�রপোি্ক যিরখ শ্নরি হরব।

৩০/৩/২০২০ : যকোশ্ভর আক্রোন্ত বো সরন্দহজনক 
যকোশ্ভর যকোনও য�োেীরক শ্কভোরব স্োনোন্ত� ক�রি হরব 
যস শ্বষরয় শ্নরি্কশ্েকো জোশ্� ক�ি স্োস্্য িপ্ত�। এই 
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‘্ট্যোন্ডোর্ক অপোর�শ্িং প্রশ্সশ্রও�’ (SOP)-এ বিো হি—
কোছোকোশ্ছ প্রোয় সমস্ত স�কোশ্� স্োস্্যরকন্দ্র, হোসপোিোি বো 
িোনোরি যভশ্ন্টরিি�-সহ এবং যভশ্ন্টরিি�-হীন অ্যোমু্বরিন্স-
এ� ব্যবস্ো, েিিো সম্ভব �োখরি হরব। েোশ্ে� চোিক 
এবং সহকো�ীরি� শ্পশ্পই শ্কি প�রি হরব এবং যকোশ্ভর 
য�োেীরক শ্কভোরব ের� স্োস্্যরকরন্দ্র শ্নরয় যেরি হয়—যস 
সম্পরক্ক য্শ্নং িোকরি হরব। স্োনীয় প্রেোসন যবস�কোশ্� 
অ্যোমু্বরিরন্স� িোশ্িকো তিশ্� �োখরব। কি যসন্টোর� য�োেী� 
অ্যোমু্বরিরন্স� প্ররয়োজরন� খব� আসো� ২০ শ্মশ্নরি� মরে্য 
েোশ্ে পোিোরি হরব এবং এই সমরয়� মরে্য কি যসন্টোর�� 
সংশ্লিটে কম্কী� িোশ্য়ত্ব হি—য�োেী� উপসে্ক, কিিো কী 
ে�রন� কটে হরছে, য�োেী ইশ্িমরে্যই েৃহ শ্নভৃিোবোরস 
�রয়রছন শ্কনো ইি্যোশ্ি যজরন যনওয়ো।

১/৪/২০২০ : যকোশ্ভর-১৯ সংক্রোন্ত শ্বষরয়� সরঙ্গ 
েঁো�ো স�োসশ্� েুক্ত বো শ্রউশ্ি ক�রছন িঁোরি� প্ররি্যকরক 
শ্বমো� আওিোয় শ্নরয় এি �োজ্য স�কো�। এই পশ্িশ্স 
অনুসোর� যে সমস্ত কর�োনো আক্রোন্ত য�োেী� স�কোশ্� 
বো স�কো� অশ্েেৃহীি যবস�কোশ্� হোসপোিোরি শ্চশ্কৎসো 
চিরছ, প্ররি্যকরক ১ িক্ িোকো কর� আশ্ি্কক সোহোে্য 
যিওয়ো হরব। কর�োনোরি মৃিু্য ঘিরি ১০ িক্ িোকো 
যিওয়ো হরব। �োজ্য স�কোর�� স্োস্্য িপ্তর�� সমস্ত 
ে�রন� কম্কী-আশ্েকোশ্�ক-শ্চশ্কৎসক-নোস্ক ইি্যোশ্ি সহ 
সমস্ত �োজ্য স�কোশ্� কম্কী, �োরজ্য� সমস্ত পুশ্িেকম্কী, 
পু� ও নের�োন্নয়ন িপ্তর�� সোফোই কম্কী, সমস্ত েোশ্ে ও 
অ্যোমু্বরিন্স চোিক, সমস্ত আইশ্সশ্রএস কম্কী ও সহরেোেী, 
স�কোশ্� ও যবস�কোশ্� হোসপোিোরি েঁো�ো �োন্নো� সরঙ্গ েুক্ত, 
ফোম্কোশ্স্ট-সহ সমস্ত ওষুরে� যিোকোরন� কম্কী, অ্যোমু্বরিন্স 
চোিক প্রমুখ এই শ্বমো� আওিোয় আসরবন।

২/৪/২০২০ : যকোশ্ভরর আক্রোন্ত ও মৃি ব্যশ্ক্ত� 
সৎকো� কীভোরব হরব, যস শ্বষরয় যফ� শ্নরি্কশ্েকো জোশ্� 
ক�ি �োজ্য স্োস্্য িপ্ত�। বিো হয়, এই শ্নরি্কশ্েকো জোশ্�� 
শ্িন পে্কন্ত মৃি ব্যশ্ক্ত� যিরহ কর�োনো ভোই�োস জীশ্বি 
িোকরি পোর�, এমন প্রমোণ পোওয়ো েোয়শ্ন। সুি�োং ৮০০-
১০০০ শ্রশ্রে যসিশ্সয়োরস যকোনও যিহ িোহ হরি িো� বো 
যসই ছোই যিরক শ্কংবো যিহ কব�স্ ক�ো হরি (অবে্যই 
যকোশ্ভর যপ্রোরিোকি যমরন) িো যিরক পুন�োয় সংক্রোশ্মি 
হওয়ো� যকোনও কো�ণই যনই।

== এশ্িন আ�ও একশ্ি গুরুত্বপূণ্ক এবং শ্বস্তোশ্�ি 
শ্নরি্কশ্েকো জোশ্� ক�ো হি কর�োনো আক্রোন্ত য�োেীরি� 
কীভোরব শ্চশ্কৎসো ক�ো হরব, যস শ্বষরয়। এই শ্নরি্কশ্েকোয় 
যকোশ্ভরর� মৃিু বো হোিকো উপসে্ক, মোঝোশ্�, যবশ্ে 
এবং মো�োত্মক উপসে্ক ঘিরি কী ক�রি হরব, কোরি�  
ICU-যি দ্রুি ভশ্ি্ক ক�রি হরব, কোরি� অশ্সিরজন শ্িরি 
হরব, অন্যোন্য য�োরেও মৃিু্য� সম্ভোবনো িোকরি কীভোরব 
এরেোরি হরব, কী কী যি্ট ক�রি হরব ইি্যোশ্ি শ্বস্তোশ্�ি 
বিো হরয়রছ।

৩/৪/২০২০ : �োরজ্য� প্রশ্িশ্ি স্োস্্য যজিো� 
প্রশ্িশ্ি স�কোশ্� যমশ্রক্যোি করিরজ� শ্বশ্ভন্ন শ্বভোরে� 
শ্সশ্নয়� শ্চশ্কৎসক-শ্েক্করি� শ্নরয় একশ্ি প�োমে্কিোিো  
কশ্মশ্ি/যমশ্রক্যোি যবোর্ক তিশ্� �োখবো� কিো শ্নরি্কশ্েকোয় 
বিো হি।
== যে সমস্ত যকোশ্ভর আক্রোন্ত য�োেী েৃহ শ্নভৃিোবোরস 

�রয়রছন, িঁো�ো েোরি মোনশ্সক সমস্যোয় নো যভোরেন, 
যসজরন্য প্রশ্িশ্ি যজিো হোসপোিোি বো যমশ্রক্যোি করিরজ 
পে্কোপ্ত মরনোশ্বি শ্চশ্কৎসরক� ব্যবস্ো �োখো� শ্নরি্কে এশ্িন 
যিওয়ো হি।

= যে সমস্ত পশ্�েোয়ী শ্রশ্মক �োরজ্য 
শ্ফ�রছন এবং েঁোরি� শ্বশ্ভন্ন ক্যোরম্প 
�োখো হরছে, িঁোরি� স্োরস্্য� শ্বষয় 
সব্কক্ণ স্োনীয় প্রেোসরন� নজর� 
�োখো� শ্নরি্কে শ্িি স্োস্্য িপ্ত�। স্োনীয় 
স্োস্্য আশ্েকোশ্�ক�োও এই ব্যবস্োগুশ্ি 
শ্নয়শ্মি পে্করবক্রণ �োখরবন।

= যকোশ্ভর সরন্দরহ মৃিরি� শ্বষরয় 
শ্সদ্োন্ত শ্নরি ৫ সিরস্য� কশ্মশ্ি তিশ্� 
ক�ি �োজ্য স্োস্্য িপ্ত�। এই কশ্মশ্ি� 
সিস্য হরিন—রো. শ্বশ্ব�ঞ্জন েিপিী, 
রো. প্োবন মুখোশ্জ্ক, রো. আশুরিোষ 
যঘোষ, রো. যজ্যোশ্িম্কয় পোি এবং  
রো. যিবোশ্েস ভট্োচোে্ক।
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ইশ্ন্ডয়োন যমশ্রক্যোি অ্যোরসোশ্সরয়েরন� 
সিস্য ও অবস�প্রোপ্ত শ্চশ্কৎসকরি� 
এই মহোমোশ্� যমোকোশ্বিো� কোরজ েুক্ত 
ক�ো� জন্য শ্বস্তোশ্�ি নোরম� িোশ্িকো 
প্রকোশ্েি হি।

৪/৪/২০২০ : প্রশ্িশ্ি যকোশ্ভর 
হোসপোিোরি নিুনভোরব আইরসোরিেন 
ইউশ্নি খুিরি হরব এবং সরন্দহজনক 
উপসে্কেুক্ত য�োেীরি� যসখোরনই 
�োখরি হরব বরি শ্নরি্কে যিওয়ো 
হি। এরি বিো হরয়রছ, এই ে�রন� 
য�োেীরি� আিোিো কর� �োখো� 
নোনো পদ্শ্ি �রয়রছ। হোসপোিোি 
কিৃ্কপক্রকই দ্রুি শ্সদ্োন্ত শ্নরি হরব, 
কীভোরব যকোনও য�োেীরক আিোিো কর� �োখরি হরব এবং 
অবে্যই ওই য�োেী�ো যেন সোেো�ণ য�োেী� সংস্পরে্ক নো 
আসরি পোর�ন, িো সুশ্নশ্চিি ক�রি হরব।
== একই সরঙ্গ এশ্িন �োরজ্য� প্রশ্িশ্ি যজিো� স�কো� 

শ্নে্কোশ্�ি যকোশ্ভর হোসপোিোি ও েে্যোসংখ্যো� পূণ্কোঙ্গ 
িোশ্িকো প্রকোে ক�ো হি।

৬/৪/২০২০ : জ্ব� হরিই কর�োনো আক্রোন্ত নয়। 
শ্কন্তু এ শ্নরয় বহু মোনুরষ� মরে্য শ্বভ্োশ্ন্ত তিশ্� হরছে। 
এজন্য �োজ্য স�কো� প্রশ্িশ্ি স�কোশ্� হোসপোিোরি প্রিম 
‘শ্ফভো� শ্ক্শ্নক’ চোিু ক�ো� শ্সদ্োন্ত শ্নি। যে যকোনও 
য�োেী, জ্ব� শ্নরয় এরিই প্রিরম এখোরন যিখোরি হরব। 
এখোরনই উপেুক্ত যির্ট� প� যকোশ্ভরর� সম্ভোবনো/
যকোশ্ভর নয়—এভোরব ভোে কর� শ্নরয় যসভোরব শ্চশ্কৎসো 
ক�রি হরব। কর�োনো পশ্জশ্িভ হরিও যিরভি—১/২/৩/৪ 
স্তর�� যকোনও হোসপোিোরি িঁোরক পোিোরি হরব, যসশ্িও 
এই শ্নরি্কশ্েকোয় স্পটে কর� যিওয়ো হি।

৭/৪/২০২০ : কৃশ্ষ শ্বপণরন� কিো মোিোয় য�রখ 
কৃষক বোজো� যখোিো �োখো� শ্নরি্কে শ্িি স্োস্্য িপ্ত�।

৮/৪/২০২০ : যকোশ্ভর-১৯ সংক্রোন্ত সমস্ত িি্য এক 
জোয়েোয় �োখো এবং েরবষণো� জন্য Data Analysis 
Cell তিশ্� হি। ৯ সিরস্য� কশ্মশ্ি� সিস্য�ো হরিন—
অে্যোপক সুজয় যঘোষ, অে্যোপক শ্বমোনকোশ্ন্ত �োয়, অে্যোপক 
িমোিকোশ্ন্ত যঘোষ, অে্যোপক িীপককোশ্ন্ত মুরখোপোে্যোয়, 
অে্যোপক প্রশ্মি যঘোষ, রো. অশ্সি শ্বশ্বোস এবং স্োস্্য 
ভবরন� ৩ জন কম্কী-আশ্েকোশ্�ক।

১০/৪/২০২০ : ICMR-এ� শ্নরি্কে উরলেখ কর� স্োস্্য 
িপ্ত� জোনোি, যকোশ্ভর পশ্জশ্িভ বো এই য�োরে� উপসে্কেুক্ত 
বো উপসে্কহীন য�োেীরি� যক্রত্র,  ১৫ বছর�� উপর�, 

সমস্ত শ্িক শ্বরবচনো কর�, হোইড্রশ্সিরক্োর�োকুইন—৪০০ 
শ্মরেো. ব্যবহো� ক�ো েোরব।

১১/৪/২০২০ : সমস্ত স্োস্্যশ্বশ্ে যমরন �োরজ্য� সমস্ত 
চো-বোেোন ২৫ েিোংে যখোিো �োখো� অনুমশ্ি যিওয়ো হি।

যকোশ্ভর আক্রোন্ত য�োেীরি� কীভোরব রোয়োশ্িশ্সস ক�রি 
হরব, যস শ্বষরয় শ্বস্তোশ্�ি শ্নরি্কশ্েকো প্রকোশ্েি হি।

১২/৪/২০২০ : বোইর� যব�রিই মোস্ক পেো 
বোে্যিোমূিক। এই মরম্ক যফ� শ্নরি্কশ্েকো জোশ্� ক�রিন 
�োরজ্য� মুখ্যসশ্চব।

১৩/৪/২০২০ : একই সরঙ্গ যবস�কোশ্� স্তর�, অরি্ক� 
শ্বশ্নমরয় শ্বশ্ভন্ন যহোরিরি েৃহ শ্নভৃিোবোস পশ্�রষবো চোিু 
ক�ি �োজ্য স�কো�। শ্বস্তোশ্�ি িোশ্িকোও প্রকোশ্েি 
হি এশ্িনই। �োরজ্য� স্োস্্য িপ্ত� জোনোি, যকোশ্ভর-১৯ 
শ্নরয় ইশ্িমরে্যই চুিরচ�ো শ্বরলিষণ শুরু হরয়রছ। যকোিোয় 
যকোিোয় এই ভোই�োস যবশ্ে ছশ্েরয় পেো� প্রবণিো �রয়রছ, 
িো শ্বরলিষণ কর� কনরিনরমন্ট এবং শ্্িরমন্ট পশ্�কল্নো 
শ্নশ্ি্কটে ক�ো হরছে। এই শ্নরি্কশ্েকোয় বিো হি, ভোই�োরস� 
ছশ্েরয় পেো� যে েৃঙ্খি, িো দ্রুি ভোঙরি হরব। যসজন্য 
কী কী ক�রি হরব, িো-ও শ্বস্তোশ্�ি জোনোরনো হি।

১৬/৪/২০২০ : সকোি ৮িো যিরক শ্বরকি ৪িো পে্কন্ত 
শ্মশ্টে� যিোকোন খুিরব সমস্ত স্োস্্যশ্বশ্ে যমরন, জোনোরিন 
মুখ্যসশ্চব। যকোশ্ভর আক্রোন্ত য�োেী দ্রুি বোেরছ।  
ফরি চোপ বোেরছ শ্চশ্কৎসক, নোস্ক, স্োস্্যকম্কী  
এবং স্োস্্য পশ্�রষবো� সরঙ্গ েুক্ত নোনো কম্কীরি�। িোই স্োস্্য 
িপ্ত� জোনোি, এখন যিরক িোনো ১ সপ্তোহ িঁঁো�ো স�কোশ্� 
হোসপোিোরি শ্রউশ্ি ক�রবন। িো�প� িোনো ১ সপ্তোহ  
িঁো�ো ছুশ্ি পোরবন। এভোরবই প�বি্কী শ্রউশ্ি য�ো্টো� 
তিশ্� ক�ো হরব, জোনোরিন স্োস্্য অশ্েকি্কো ও স্োস্্য-শ্েক্ো 
অশ্েকি্কো।
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১৭/৪/২০২০ : ‘State Protocol for 
Covid-19’—অি্কোৎ যকোশ্ভর য�োেীরি� কীভোরব শ্চশ্কৎসো 
ক�রি হরব এবং �োজ্য স�কো� কী কী ওষুে কীভোরব 
ব্যবহো� ক�রি চোইরছ, যকোশ্ভর য�োেীরি� কখন কীভোরব 
অশ্সিরজন যি�োশ্প প্ররয়োজন, কীভোরব েৃহ শ্নভৃিোবোরস 
শ্চশ্কৎসো সম্ভব এ শ্বষরয় শ্নরি্কশ্েকো শ্িি �োজ্য স্োস্্য 
িপ্ত�। যকোন ে�রন� য�োেীরক শ্ক শ্ক যির্ট� প� 
যিরভি-১-৪-এ� মরে্য যকোিোয় পোিোরি হরব, একরমো 
শ্চশ্কৎসো কখন ক�ো ি�কো�, আই শ্স ইউ-যি কীভোরব 
কর�োনো য�োেীরি� শ্চশ্কৎসো ক�রি হরব—যস সম্পরক্ক 
শ্বস্তোশ্�ি শ্নরি্কশ্েকো শ্িি �োজ্য স্োস্্য িপ্ত�।

১৮/৪/২০২০ : স্োস্্যশ্বশ্ে যমরন েিোক্ররম ২৫ ও ৫০ 
েিোংে কম্কী শ্নরয় �োরজ্য িি্য প্রেুশ্ক্ত� শ্বশ্ভন্ন সংস্ো এবং 
পোরি� কিকো�খোনো যখোিো� অনুমশ্ি যিওয়ো হি।

১৯/৪/২০২০ : যকোশ্ভরর� িেোইরি সোমরন� সোশ্�রি 
যে সকি স্োস্্যকম্কী বো কর�োনো যেোদ্ো�ো �রয়রছন, িঁো�ো 
প্রোয় প্ররি্যরকই য�োজ বোশ্ে-হোসপোিোি-বোশ্ে, এভোরব 
েোিোয়োি ক�রি ক�রি ক্োন্ত হরয় পেরছন। িঁোরি�  
ও িঁোরি� পশ্�বোর�� স্োস্্য এবং েোিোয়োরি� অসুশ্বেো� 
কিো যভরব স্োস্্য িপ্ত� শ্সদ্োন্ত শ্নি, স্োস্্য পশ্�রষবো� 
সরঙ্গ েুক্ত কম্কী�ো এখন যিরক যহর যকোয়োি্কোর�ই িোকরি 
পো�রবন এবং িঁোরি� য�োজ হোসপোিোি-বোশ্ে যছোিোছুশ্ি 
ক�রি হরব নো।

১৯/৪/২০২০ : ICMR-এ� শ্নরি্কশ্েকো যমরন RT-
PCR যির্ট� পোেোপোশ্ে দ্রুি কর�োনো য�োেী েনোক্ত 
এবং আিোিো ক�রি কনরিনরমন্ট এিোকোয় ব্যোপক হোর� 
Rapid Antibody Test চোিু ক�ো� অনুমশ্ি শ্িি �োজ্য 
স্োস্্য িপ্ত�।

২০/৪/২০২০ : সংক্রমণ বৃশ্দ্� কিো মোিোয় য�রখ 
শ্মশ্টে� যিোকোন ও ফুরি� যিোকোন যখোিো-বরন্ধ� সময় 
পশ্�বি্কন ক�ি স্োস্্য িপ্ত�।

২১/৪/২০২০ : �োজ্য স�কোর�� িি্য ও সংসৃ্কশ্ি 
িপ্তর�� স্ীকৃি অ্যোরক্রশ্ররিেন কোর্ক-সহ সোংবোশ্িকরি�ও 
এবো� �োজ্য স�কোর�� যকোশ্ভর-শ্বমো� আওিোয় শ্নরয় 
আসো হি।

২২/৪/২০২০ : কর�োনো য�োেী� সংখ্যো বৃশ্দ্ পোওয়োয় 
ইশ্িমরে্যই �োজ্য স�কো� যবে শ্কছু যবস�কোশ্� 
হোসপোিোি কর�োনো শ্চশ্কৎসো� জন্য অশ্েরেহণ কর�রছ। 
শ্কন্তু অশ্ভরেোে, শ্কছু শ্কছু হোসপোিোরি য�োেীরি� িোকো 
যিওয়ো� জন্য চোপ যিওয়ো হরছে বো যবশ্ে িোকোও শ্বি 
ক�ো হরছে। িোই এশ্িন স্োস্্য িপ্ত� শ্নরি্কশ্েকো জোশ্�  
কর� জোনোি, কর�োনোয় শ্চশ্কৎসো� জন্য যে ক’শ্ি 
যবস�কোশ্� হোসপোিোি অশ্েেৃহীি হরয়রছ, যসখোরন একশ্ি 
পয়সোও য�োেী� বোশ্ে� যিোকরি� শ্িরি হরব নো। একই 
সরঙ্গ শ্চশ্কৎসো� শ্বশ্ভন্ন েোরপ� খ�রচ� ঊর্্কসীমো যবঁরে 
যিওয়ো হি।

২৫/৪/২০২০ : ‘Management Protocol for 
Covid-19’-এ শ্বষরয় ২৮ পৃষ্ঠো� শ্বস্তোশ্�ি শ্নরি্কশ্েকো 
জোশ্� ক�ি �োজ্য স্োস্্য িপ্ত�। এই শ্নরি্কশ্েকোয় একশ্িরক 
যেমন শ্পশ্পই শ্কি বো গ্োভস বো মোস্ক কীভোরব পেরি হরব 
িো ছশ্ব� মোে্যরম যিখোরনো হি ; যিমশ্ন কোরি� বোশ্েরি 
�োখরি হরব, কোরি� ICU-যি এরন শ্চশ্কৎসো ক�রি হরব, 
েভ্কবিী মশ্হিোরি� শ্চশ্কৎসো কীভোরব হরব—যস সম্পরক্ক 
প্রশ্ি েোরপ� শ্চশ্কৎসো পদ্শ্ি এই প্রিম প্রকোে ক�ি 
�োজ্য স�কো�। 

২৮/৪/২০২০ : 
এরক্বোর� উপসে্কহীন শ্কংবো মৃিু 
উপসে্ক �রয়রছ, এমন য�োেীরি� 
কীভোরব আিোিো কর� বোশ্েরি 
য�রখ শ্চশ্কৎসো ক�রি হরব, যস 
শ্বষরয় শ্নরি্কশ্েকো প্রকোে ক�রিন 
�োরজ্য� স্োস্্যসশ্চব। শ্নরি্কশ্েকোয় 
বিো হি—েঁোরি� েৃহ শ্নভৃিোবোরস 
�োখো েোরব, কখরনো শ্চশ্কৎসকরি� 
স�োসশ্� হস্তরক্প প্ররয়োজন 
হরি পোর� বো হোসপোিোরি ভশ্ি্ক 
কর� শ্নরি হরব, েঁো�ো য�োেী� 
যিখোরেোনো ক�রবন িঁো�ো কী কী 
শ্নয়ম যমরন চিরবন, য�োেী কী কী 
শ্নয়ম যমরন চিরবন ইি্যোশ্ি।
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৩০/৪/২০২০ : যে সমস্ত হোসপোিোরি 
যকোশ্ভর য�োেীরি� শ্চশ্কৎসো হরছে নো, 
যসখোরন যেন দ্রুি স্োভোশ্বক অবস্ো 
শ্ফশ্�রয় আনো  হয়, যস শ্বষরয় শ্নরি্কশ্েকো 
জোশ্� ক�ি �োজ্য স্োস্্য িপ্ত�। এই 
শ্নরি্কশ্েকোয় বিো হি, �োরজ্য বহু য�োেী 
শ্হরমোশ্ফশ্িয়ো, ি্যোিোরসশ্ময়ো, শ্বরেষ 
ে�রন� অ্যোশ্নশ্ময়ো য�োেোক্রোন্ত। ফরি 
যকোশ্ভরর� শ্চশ্কৎসো ক�রি শ্েরয় িঁো�ো 
যকোনওভোরব যেন অবরহশ্িি নো অনোিৃি 
নো হন, িো অবে্যই যিখরি হরব। শ্বরেষ 
কর� যবস�কোশ্� হোসপোিোিগুশ্িরক 
এ শ্বষরয় সিক্ক ক�ো হয়। প্ররয়োজরন 
যকোশ্ভরর� প�ীক্ো� ফিোফরি� জন্য 
অরপক্ো নো কর� সোজ্কোশ্� ক�রি হরব। েশ্ি উপসে্ক 
িোরক, িরব নমুনো সংরেহ কর� প�ীক্ো� জন্য পোিোরনো 
যেরি পোর�। শ্কন্তু আপৎকোিীন প্ররয়োজরন, যকোশ্ভরর� 
যি্ট বো িো� ফিোফরি� জন্য যকোনওভোরবই প্ররয়োজনীয় 
সোজ্কোশ্� বন্ধ �োখো েোরব নো। �োজ্য স�কো� এই মরম্ক এক 
গুরুত্বপূণ্ক শ্নরি্কশ্েকো জোশ্� ক�ি।

৪/৫/২০২০ : কনরিনরমন্ট যজোরন� বোইর� কী কী 
কোজ ক�ো� যক্রত্র ছোে যিওয়ো যেরি পোর�, যস শ্বষরয় 
শ্নরি্কশ্েকো জোশ্� হি। শ্রেন যজোরন� যক্রত্র আন্ততঃরজিো 
বোস পশ্�রষবো চোিু একিু একিু কর� চোিু ক�ো, পোন ও 
চোরয়� যিোকোন যখোিো, ২৫ েিোংে হোশ্জ�ো-সহ যবস�কোশ্� 
অশ্ফস যখোিো, রেোমীণ এিোকোয় পশ্�কোিোরমো উন্নয়রন� 
কোজ, চোিক-সহ িুজন েোত্রী শ্নরয় প্রোইরভি েোশ্ে চোিোরনো, 
শ্রেন যজোরন যসিুন যখোিো, ব্যোকি বো রোকঘর� নূ্যনিম  
৭ জরন� যবশ্ে একসোরি জরেো নো হওয়ো, শ্রেন ও অর�ঞ্জ 
যজোরন খশ্নজ পিোি্ক উরত্োিরন� কোজ শুরু ক�ো—ইি্যোশ্ি 
চোিু ক�ো� শ্বষরয় সবুজ সংরকি যিওয়ো হি।

৫/৫/২০২০ : �োরজ্য� স্োস্্য অশ্েকি্কো প্রশ্িশ্ি 
যকোশ্ভর ও হোসপোিোিরক শ্চশ্ি শ্িরয় জোনোরিন, শ্কভোরব 
যকোশ্ভর শ্নরয় পুঙ্খোনুপুঙ্খ িি্য চোি্ক কর� প্রশ্িশ্িন ই-যমি 
ক�রি হরব। একশ্ি মররি চোি্কও িঁো� শ্নরি্কশ্েকো� সরঙ্গ 
েুক্ত কর� যিওয়ো হি, েোরি প্রশ্িশ্ি যকোশ্ভর হোসপোিোি 
যসভোরবই য�োজ যসশ্ি পূণ্ক কর� পোিোয়। যকোশ্ভর আক্রোন্ত 
য�োেীরি� মরনোবি বৃশ্দ্ ক�রি �োজ্য স�কো� শ্বনোমূরি্য 
অনিোইন যিশ্িশ্ভেন-শ্ভশ্ত্ক মরনোর�োে কোউরন্সশ্িং-এ� 
পশ্�রষবো চোিু ক�ি। এই যিোি শ্রি নম্ব� হি—০৩৩-
২৩৪১-২৬০০/১৮০০ ৩১৩ ৪৪৪ ২২২ ; এই নম্বর� যফোন 
ক�রি যে যিশ্িরফোনশ্ি ে�রবন, শ্িশ্ন ওই ব্যশ্ক্ত� নোম ও 
যফোন নম্ব� বুক কর� যনরবন। শ্নশ্ি্কটে সমরয় মরনোশ্বি�ো 

িঁোরি� সরঙ্গ যেোেোরেোে কর� যনরবন। এই পশ্�রষবো 
সমূ্পণ্ক শ্বনোমূরি্য এবং স�কোশ্� স্তর� চোিু হি।

৮/৫/২০২০ : যকোশ্ভরর� শ্চশ্কৎসো ক�রি শ্েরয় 
শ্নি্যশ্িরন শ্িকোিোন প্রশ্ক্রয়ো যেন ব্যোহি নো হয়, িো 
আবো� শ্নরি্কশ্েকো শ্িরয়  প্রশ্িশ্ি হোসপোিোিরক জোনোরনো 
হি। শ্বরেষ কর� শ্েশু� জরমে� পর�ই সমস্কো শ্িকোপ্রিোন, 
কনরিনরমন্ট-বোফো�-যজোরন� বোইর� যে সমস্ত এিোকো 
�রয়রছ, যসখোরন কীভোব শ্িকোক�ণ কম্কসূশ্চ চিরব িো� 
ব্যোখ্যো, শ্িকো প্রিোন যকন্দ্রগুশ্িরি কীভোরব যকোশ্ভরর� 
সিক্কিো অবিম্বন ক�রি হরব, প্রশ্িশ্ি রেোম বো পু�সভোরক 
কীভোরব শ্বশ্ভন্ন ভোরে ভোে কর� শ্নরি হরব ইি্যোশ্ি এই 
শ্নরি্কশ্েকোরিই জোনোরনো হরব।

৯/৫/২০২০ : শুেু যকোশ্ভরর� শ্চশ্কৎসো ক�রিই 
যিো হরব নো, শ্চশ্কৎসো� গুণমোন শ্বরবচনো একশ্ি বে 
প্রশ্ন। প্রশ্িশ্ি যকোশ্ভর হোসপোিোরি শ্চশ্কৎসোয় গুণমোন 
শ্িক হরয়রছ শ্কনো িো মশ্নি� ক�ো� জন্য শ্বশ্ভন্ন স্তর� 
কশ্মশ্ি তিশ্� হি। পে্কোপ্ত পশ্�মোণ শ্পশ্পই শ্কি নো পোওয়ো 
যেরি, অরপক্ো নো কর� যিোি শ্রি নম্বর� দ্রুি জোনোরি 
বিি �োজ্য স্োস্্য িপ্ত�।  শুেুমোত্র শ্পশ্পই শ্কি শ্বষরয় 
জোনোরনো� জন্য এই যিোি শ্রি নম্ব�শ্ি হি—১৮০০ ১২৩ 
৪৪৪ ২২২ ; শ্নশ্ি্কটে স�কোশ্� এবং যবস�কোশ্� (অশ্েেৃহীি) 
যকোশ্ভর হোসপোিোরি� ওপ� সোমশ্রেক নজ�িোশ্� বোেোরি 
করয়কজন শ্বশ্েটে শ্চশ্কৎসকরক আিোিোভোরব িোশ্য়ত্ব 
শ্িি �োজ্য স�কো�। িঁোরি� করয়কশ্ি শ্িরম ভোে কর� 
যিওয়ো হি এবং প্রশ্িশ্িরি একজন কর� যনোরোি 
অশ্ফসো�রক িোশ্য়ত্ব যিওয়ো হি। িোশ্িেরঞ্জ� বোঙু� 
হোসপোিোরি� শ্নেুক্ত যনোরোি অশ্ফসো� হরিন—অে্যোপক 
রো. যসৌশ্মত্র যঘোষ (এস এস যক এম) এবং িঁো� শ্িরম� 
সিস্য�ো হরিন রো. �োজরেখ� মোইশ্ি এবং রো. শ্িিীপ 
মণ্ডি। যবরিঘোিো আই শ্র হোসপোিোরি� শ্নেুক্ত যনোরোি 
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অশ্ফসো� হরিন—অে্যোপক যকেব শ্সংহ �োয় (এন আ� 
এস) এবং িঁো� শ্িরম� সিস্য�ো হরিন রো. মরনোরিোষ 
সূত্রে� এবং রো. যেোেী�োজ �োয়। �োজো�হোি শ্চত্�ঞ্জন 
ক্যোনসো� হোসপোিোরি� যনোরোি অশ্ফসো� হরিন অে্যোপক 
রো. পোি্ক চরট্োপোে্যোয় (সোে� িত্ হোসপোিোি) এবং 
িঁো� শ্িরম� সিস্য�ো হরিন রো. সজীব চক্রবি্কী এবং 
রো. সুপোন্থ চ্যোিোশ্জ্ক। সল্ট যিক আমশ্� হোসপোিোি এবং 
শ্িেোন হোসপোিোরি� জন্য অে্যোপক রো. যজ্যোশ্িম্কয় পোি 
(আ� শ্জ ক�)-যক যনোরোি অশ্ফসো� শ্নেুক্ত ক�ো হি। 
িঁো� শ্িরম� সিস্য�ো হরিন—রো. শ্িবোক� হোিিো� ও 
রো. সুশ্প্রয় স�কো�। কিকোিো যমশ্রক্যোি করিরজ� জন্য 
যনোরোি অশ্ফসো� শ্হরসরব অে্যোপক রো. শ্বভূশ্ি সোহোরক 
িোশ্য়ত্ব যিওয়ো হি এবং িঁো� শ্িরম� সিস্য�ো হরিন—রো. 
আশুরিোষ যঘোষ ও রো. নবনীিো ভট্োচোে্ক।
== কর�োনো আক্রোন্ত য�োেীরি� কী কী উপসে্ক িোকরি 

বো নো-িোকরি কীভোরব কিশ্িন হোসপোিোরি �োখরি হরব, 
কিশ্িন পর� ক’বো� যকোশ্ভর যি্ট হরব এবং কিশ্িন 
পর� য�োেীরক যিওয়ো হরব—যস শ্বষরয় েোইরিোইন প্রকোে 
ক�ি �োজ্য স্োস্্য িপ্ত�।
== কিকোিো যমশ্রক্যোি করিজ হোসপোিোিরক পূণ্কমোত্রো� 

যকোশ্ভর হোসপোিোি শ্হরসরব শ্চশ্নিি ক�ো হি এবং এই 
হোসপিোরি� বশ্হশ্ব্কভোরে যে সমস্ত য�োেী আসরছন, িঁোরি� 
ন্যোেনোি যমশ্রক্যোি করিজ ও আ� শ্জ ক� হোসপোিোরি 
স্োনোন্তশ্�ি ক�ো� শ্নরি্কে যিওয়ো হি।

১১/৫/২০২০ : কিকোিো যমশ্রক্যোি করিজরক ১০০০ 
েে্যো� পূণ্কোঙ্গ যকোশ্ভর হোসপোিোি শ্হসোরব শ্চশ্নিি ক�ো 
হি এবং যকোশ্ভরর� শ্বরুরদ্ িেোইরি পুর�োিরম কোজ 
শুরু ক�ি। যকোশ্ভর য�োেীরি� শ্চশ্কৎসো� পদ্শ্িরি যবে 
শ্কছুিো পশ্�বি্কন কর� পশ্�মোজ্কন ক�ি �োজ্য স�কো� 

এবং এ শ্বষরয় ‘Revised Management protocol 
for Covid-19’—পশ্�মোশ্জ্কি শ্নরি্কশ্েকোয় প্রকোশ্েি হি।

২২/৫/২০২০ : যকোশ্ভর য�োেীরি� হোসপোিোরি ভশ্ি্ক 
�োখো এবং হোসপোিোি যিরক যছরে যিওয়ো� সমরয়� 
যক্রত্র পুন�োয় পশ্�মোজ্কনো কর� ‘Revised Discharge 
Policy for Covid-19’ নিুন শ্নরি্কশ্েকো জোশ্�  
ক�ো হি।

২৬/৫/২০২০ : যস সমস্ত আন্তজ্কোশ্িক উেোন �োরজ্য 
আসরছ, িোরি� যক্রত্র নয়ো শ্নরি্কশ্েকো জোশ্� হি। এই 
শ্নরি্কশ্েকোয় বিো হি, শ্বরিে ভ্মরণ� ইশ্িহোস িোকরি 
অবে্যই ১৪ শ্িরন� বোে্যিোমূিক েৃহ শ্নভৃিোবোরস যেরি 
হরব যসই েোত্রীরি�।

২৭/৫/২০২০ : অন্যোন্য �োজ্য যিরক যে সমস্ত 
পশ্�েোয়ী শ্রশ্মক, পে্কিক বো ছোত্র-ছোত্রী�ো একরেোরে 
যহঁরি, বোরস, সোইরকরি, শ্বমোরন বো অন্যোন্য েোনবোহন 
ব্যবহো� কর� এই সমরয় �োরজ্য প্ররবে ক�রি চোইরছন, 
িঁোরি� শ্চশ্কৎসো, েৃহ শ্নভৃিোবোস, যি্ট ইি্যোশ্ি� জন্য 
শ্নশ্ি্কটে শ্নয়মোবিী বো Revised Standard Operating 
Procedure প্রকোে ক�ি �োজ্য স্োস্্য িপ্ত�। শ্নরি্কশ্েকোয় 
শ্বরেষভোরব উরলেখ ক�ো হি যে, যিরে� ৫শ্ি �োজ্য বোরি 
প্রকোশ্েি অঞ্চি েিো মহো�োষ্ট্র, শ্িশ্লে, গুজ�োি, মে্যপ্ররিে, 
িোশ্মিনোেুরি বি্কমোরন যকোশ্ভর আক্রোরন্ত� সংখ্যো দ্রুি 
বোেরছ। ফরি চোপ খুব যবশ্ে। মূিি এই ৫ �োজ্য যিরক 
আেি �োজ্যবোসীরি� শ্বরেষ শ্চশ্নিি ও পৃিকীক�ণ এবং 
প্ররয়োজরন েৃহ শ্নভৃিোবোস ও শ্চশ্কৎসো� ওপ� যজো�  
শ্িরি হরব।

৫/৬/২০২০ : যকোশ্ভরর আক্রোন্ত হরয় মৃিরি� যরি 
সোশ্ি্কশ্ফরকি যিখো� যক্রত্র ICMR-এ� শ্নরি্কশ্েকো যমরন 

কোজ ক�ো এবং পশ্�মোজ্কনো� 
শ্সদ্োন্ত শ্নি �োজ্য স্োস্্য িপ্তর��। 
শ্নরি্কশ্েক বিো হি, এই ে�রন� 
মৃিু্য� যক্রত্র ফম্ক-৪ এবং ফম্ক-
৪এ সশ্িকভোরব পূ�ণ ক�ো 
বোে্যিোমূিক।

১০/৬/২০২০ : যকোশ্ভর 
আক্রোন্ত বো সরন্দহেুক্ত য�োেীরি� 
নমুনো সংরেহ এবং েিোেি সমরয় 
সশ্িক হোসপোিোরি শ্�রপোি্ক 
পোিোরনো� যক্রত্র ‘মশ্নিশ্�ং’-এ� 
জন্য কশ্মশ্ি তিশ্� ক�ি �োজ্য 
স�কো�।
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১২/৬/২০২০ : কর�োনো� এই 
অশ্িমো�ীয় সমরয় ইএনশ্ি অি্কোৎ কোন-
নোক-েিো� শ্চশ্কৎসো েঁো�ো ক�রিন, যসই 
সমস্ত শ্চশ্কৎসক�ো কীভোরব শ্ক শ্ক শ্নয়ম 
যমরন বি্কমোরন য�োেী যিখরবন। যস শ্বষরয় 
শ্নরি্কশ্েকো জোশ্� ক�ো হি। বিো হি, যিশ্ি 
কনসোিরিেরন� ওপর�ই যজো� শ্িরি 
হরব। েঁো�ো আউিররোর� আসরি বোে্য 
হরবন, িঁোরি� অবে্যই শ্্রিশ্নং কর� িরব 
হোসপোিোরি ঢুকরি শ্িরি হরব। প্ররি্যরক� 
জন্য পূব্ক শ্নে্কোশ্�ি সময় িোেরব। এই সমস্ত 
আউিররোর� যেন পে্কোপ্ত বোিোস চিোচি 
কর�, যিখরি হরব। যেরহিু, শ্চশ্কৎসক 
এবং য�োেী খুব কোছোকোশ্ছ নো এরি নোক-েিো-কোরন� 
শ্চশ্কৎসো ক�ো কশ্িন, িোই আিোিোভোরব ১৪ পোিো� 
শ্বস্তোশ্�ি েোইরিোইন প্রকোে ক�ি �োজ্য স্োস্্য িপ্ত�।

‘Safe Home Care Facility’ চোিু হি �োরজ্য। যে সমস্ত 
যকোশ্ভর য�োেী� মৃিু উপসে্ক �রয়রছ শ্কংবো উপসে্কহীন 
যকোশ্ভর পশ্জশ্িভ, এবং েঁোরি� শ্নরজরি� বোশ্েরি সমূ্পণ্ক 
আিোিভোরব েৃহ শ্নভৃিোবোরস� ব্যবস্ো ক�ো  সম্ভব নয়, 
িঁোরি� স�কোশ্� অরি্ক আিোিো কর� �োখো� ব্যবস্ো চোিু 
হি। যকোশ্ভর পশ্জশ্িভ য�োেীরক এখোরন ১৪ শ্িন �োখো 
হরব, আিোিো নোস্ক ও শ্চশ্কৎসক িঁো� সরঙ্গ েুক্ত িোকরবন, 
েো�ীশ্�ক িূ�ত্ব বজোয় য�রখ বোশ্ে� যিোক ইরছে ক�রি 
খোবো� শ্িরয় যেরি পো�রবন, ১৪ শ্িন যসফ যহোরম িোকো� 
প� নমুনো সংরেহ কর� িঁোরি� যছরে শ্িরি হরব এবং 
পুন�োয় প�ীক্ো� প্ররয়োজন যনই।

১৫/৬/২০২০ : ইশ্িমরে্যই সোে� িত্ যমশ্রক্যোি 
করিজ হোসপোিোিরক যকোশ্ভর হোসপোিোি শ্হরসরব 
শ্চশ্নিি ক�ো হরয়রছ। এবো� যসখোরন যকোশ্ভর য�োেীরি� 
রোয়োশ্িশ্সস ক�ো� শ্বরেষ পশ্�কোিোরমো অনুরমোিন ক�ি 
স্োস্্য িপ্ত�।

যকোশ্ভর য�োেী, হোসপিোরি বো েৃহ শ্নভৃিোবোরস যেখোরন 
সুস্ হরয় উিুন, িঁো� জন্য ব্যবহৃি শ্চশ্কৎসো� েোবিীয় 
স�ঞ্জোম ও উপক�ণ শ্িকমরিো নটে কর� যিওয়ো� শ্বষরয় 
শ্নশ্ি্কটে শ্নরি্কশ্েকো প্রকোে ক�ি �োজ্য স্োস্্য িপ্ত�।

১৭/৬/২০২০ : যে সমস্ত যকোশ্ভর হোসপোিোি 
িোশ্স্কয়োশ্� যকোশ্ভর যকয়ো� যসন্টো� শ্হরসরব কোজ ক�রছ, 
যসখোরন রোক্তোশ্�� পিনপোিরন� সরঙ্গ েুক্ত শ্বশ্ভন্ন শ্বভোে 
কোজ শুরু ক�ি। যসই সরঙ্গ যকোশ্ভর য�োেীরি� সরঙ্গ যে 
সমস্ত শ্বভোে সংশ্লিটে, যসখোরনও কোজ একিু একিু কর� 
স্োভোশ্বক ক�ো� শ্নরি্কে যিওয়ো হি।

১৮/৬/২০২০ : যসফ যহোরম� প� এবো� �োরজ্য 
যকোশ্ভর য�োেীরি� হোসপোিোরি স�োসশ্� ভশ্ি্ক নো কর�ও 
শ্চশ্কৎসো পশ্�রষবো যিওয়ো� জন্য স্যোরিিোইি পশ্�রষবো 
চোিু হি। এজন্য সংশ্লিটে য�োেীরক একশ্ি হোসপোিোরি� 
িত্তোবেোরন, ওই হোসপোিোি শ্নশ্ি্কটে এবং িোরি� 
কোছোকোশ্ছ, িঁোরি� শ্চশ্কৎসকরি� িত্তোবেোরন আিোিো েৃরহ 
িোকরি হরব। প্রোয় সমস্ত ে�রন� শ্চশ্কৎসো পশ্�রষবোই 
যসখোরন িোকরব। এরক বিো হরব, ‘Satellite Facility : 
Observation Ward। উরদেে্য, উপসে্ক জশ্িি আকো� 
েো�ণ ক�রি সরঙ্গ সরঙ্গ হোসপোিোরি এরন শ্চশ্কৎসো  
শুরু ক�ো।

১৯/৬/২০২০ : এখন যিরক �োজ্য স�কোর�� যে 
সমস্ত স্ল্ মূরি্য� ওষুরে� যিোকোন �রয়রছ, যসখোরন স্ল্ 
মূরি্য শ্পশ্পই কীি, শ্ত্রস্ত�ীয় সোশ্জ্ককোি মোস্ক, শ্ত্রস্ত�ীয়  
পপশ্িন মোস্ক ব্যবহো� ক�ো েোরব।

কিকোিো যমশ্রক্যোি করিরজ যকোশ্ভর য�োেীরি� জন্য 
আিোিো ১০ েে্যো� রোয়োশ্িশ্সস ইউশ্নি চোিু হি।

২০/৬/২০২০ : �োরজ্য যে সমস্ত শ্চশ্কৎসো-শ্েক্োরকন্দ্র 
�রয়রছ, যসখোনকো� শ্েক্ক-অে্যোপক এবং যপো্ট রে্যোজুরয়ি 
য্শ্নরি� যকোশ্ভর য�োে শ্নয়ন্ত্ররণ সংেুক্ত ক�ো� কিো বিো 
হি। বৃহত্� জনস্োরি্ক� কিো যভরবই এই শ্সদ্োন্ত।

২১/৬/২০২০ : �োরজ্য সমস্ত এমশ্র, এম এস, 
স্োিরকোত্� শ্ররপ্োমো পোি�ি অশ্ন্তম বরষ্ক� ছোত্রছোত্রী�ো 
শ্কংবো ইন্টোন্ক ক�ো ছোত্র-ছোত্রী�ো ১ জুিোই যিরকই যকোশ্ভর 
য�োেীরি� শ্চশ্কৎসো� কোরজ েুক্ত হরব পো�রবন। এই সমস্ত 
শ্চশ্কৎসকরি� ‘যকোশ্ভর যেোদ্ো’ বো ‘Covid Warrior’ 
শ্হরসরব শ্চশ্নিি কর� আিোিো েংসোপত্র প্রিোন ক�ো হরব।

২৩/৬/২০২০ : হোসপোিোরি ভশ্ি্ক যিরক শুরু কর� 
CCU বো ICU পে্কন্ত প্রশ্িশ্ি যকোশ্ভর য�োেী� শ্চশ্কৎসো 
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শ্িকমরিো চোিু ক�ো� জন্য প্রশ্ি হোসপোিোরি ৫ জরন� 
একশ্ি ‘Quick Response Team’ বো (QRT) 
সব্কক্রণ� জন্য তিশ্� �োখো� শ্নরি্কে যিওয়ো হি। এই 
শ্িরম একজন অ্যোনোরস্শ্ি্ট, একজন যমশ্হক্যোি অশ্ফসো�, 
একজন যপো্ট রে্যোজুরয়ি য্শ্ন, একজন হোউজ ্টোফ 
এবং একজন CCU-যি কোরজ� শ্বরেষ প্রশ্েক্ণপ্রোপ্ত 
নোশ্স্কং ্টোফ িোকরবন। ২৪ x ৪ এই শ্িমগুশ্ি কোজ ক�রব। 
�োজ্য ১৬ মোচ্ক, ২০২০ যিরক The West Bengal 
Epidemic Disease, Covid-19 regulation 2020 
বিবৎ �রয়রছ। শ্কন্তু যবে শ্কছু হোসপোিোি িো সরত্তও 
য�োেীরি� শ্ফশ্�রয় শ্িরছে বরি অশ্ভরেোে। যসজন্য �োরজ্য� 
স্োস্্যসশ্চব শ্নরি্কে শ্িরিন, যকোনও অবস্োরিই যকোনও 
স�কোশ্� বো যবস�কোশ্� হোসপোিোি য�োেীরি� যফ�োরি 
পো�রব নো। ওই হোসপোিোরি� যমশ্রক্যোি সুপো� শ্বষয়শ্ি 
যিখোরেোনো ক�রবন।

২৪/৬/২০২০ : ঝোেরেোম যজিোয় ঝোেরেোম যজিো 
হোসপোিোরি ৭৫ েে্যো� যকোশ্ভর হোসপোিোি চোিু হি।

২৫/৬/২০২০ : শ্চত্�ঞ্জন ন্যোেনোি যমশ্রক্যোি করিজ 
হোসপোিোরি� রো. অশ্মিোভ চক্রবি্কী, রো. সুজয় স�কো�, 
রো. যসৌ�ভ কুণু্ড এবং এস এস যক এম হোসপোিোরি� 
রো. নশ্ন্দনী চ্যোিোশ্জ্ক, রো. সশ্িক শ্সন্ধোন্ত এবং রো. পশ্�মি 
মজুমিো�রক শ্নরয় যপ্রোরিোকি মশ্নিশ্�ং শ্িম (PMT)  
তিশ্� হি।

২৬/৬/২০২০ : যকোশ্ভর য�োেীরি� জন্য ব্যবহৃি সমস্ত 
তজব বজ্ক্য প্রশ্িস্োপরন� পদ্শ্ি সুশ্নশ্চিি ক�ো� জন্য �োরজ্য 
COVID-19 BWM নোরম একশ্ি অ্যোপ চোিু হি।

২৯/৬/২০২০ : যকোশ্ভর য�োেীরি� শ্িকমরিো 
যপ্রসশ্ক্রপেন ক�ো� সমরয় শ্নশ্ি্কটে কিকগুশ্ি 

শ্বষয় উরলেখ �োখো� কিো বিি �োজ্য স্োস্্য 
িপ্ত�। যেমন—অশ্সিরজন যপ্রসশ্ক্রপেন, পে্কোয়ক্রশ্মক 
শ্চশ্কৎসো� শ্বশ্ভন্ন েোপ, শ্বস্তোশ্�ি িি্যসমৃদ্ িপশ্েি, 
অ্যোশ্ন্টবোরয়োশ্িরক� সশ্িক ব্যবহো�, প্ররয়োজরন য্ট�রয়র 
ব্যবহো�, �ক্ত সঞ্চোিন-শ্বর�োেী ওষুরে� ব্যবহো�, শ্কভোরব 
প্রশ্িশ্নয়ি ফরিো-আপ ক�রি হরব ইি্যোশ্ি� উরলেখ 
িোকরব হরব সংশ্লিটে যপ্রসশ্ক্রপেরন।

২/৭/২০২০ : উত্� শ্িনোজপুর�� ইসিোমপু� উিু্ক 
আকোরিশ্ম ১০০ েে্যো� সমূ্পণ্ক যকোশ্ভর হোসপোিোি 
শ্হসোরব কোজ শুরু ক�ি।

৩/৭/২০২০ : যকোশ্ভর য�োেীরি� যপ্রসশ্ক্রপেন 
এবং িপশ্সি শ্িকমরিো যিখো হরছে নো—এই শ্বষরয় 
যফ� একবো� �োজ্য স�কো� শ্নরি্কশ্েকো জোশ্� কর� 
হোসপোিোিগুশ্িরক সিক্ক ক�ি স্োস্্য িপ্ত�। েি 
২৯/৬/২০২০-যি যে শ্নরি্কশ্েকো জোশ্� হরয়শ্ছি, এশ্ি 
িো�ই প্রশ্িফিন।

৪/৭/২০২০ : যকোশ্ভর য�োেীরি� শ্চশ্কৎসো� শ্বষরয় 
যফ� এক িফো শ্নরি্কশ্েকো। এরি বিো হি—(১) যকোশ্ভর 
য�োেীরি� প্ররি্যরক� ECG এবং ABG প�ীক্ো কর� যনোি 
�োখো বোে্যিোমূিক, (২) �ক্তচোপ এবং অশ্সিরজরন� মোত্রো 
প্রশ্ি িপশ্সরি যিখো বোে্যিোমূিক, (৩) প্রশ্ি য�োেীরক 
যভশ্ন্টরিেরন যিওয়ো� আরে পে্কোপ্ত অশ্সিরজন শ্িরয় 
প�ীক্ো কর� যিখরি হরব, (৪) সশ্িক পদ্শ্িরি শ্পশ্পই 
কীি প�রি ও খুিরি হরব, (৫) যকোশ্ভর ও যকোশ্ভর 
নয়, এ�কম য�োেীরি� আিোিো কর� �োখরিই হরব, 
েোরি এরক� সংক্রমণ অরন্য� ে�ীর� প্ররবে নো কর�, 
(৬) য�োেীরক অন্য হোসপোিোরি স্োনোন্তশ্�ি ক�রি যেরি 
য�োেীরক শ্চশ্কৎসো শ্বষরয় শ্বস্তোশ্�ি শ্িরখ �োখরব হরব।

৭/৭/২০২০ : যকোশ্ভর 
য�োেীরি� শ্চশ্কৎসো� শ্বষরয় 
এিশ্িন যে শ্নরি্কশ্েকো জোশ্� 
হরয়রছ, যসগুশ্িরকই পুন�োয় 
স্ম�ণ কশ্�রয় প্রশ্িশ্ি হোসপোিোরি 
সোকু্কিো� পোিোরনো হি।

৯/৭/২০২০ : হ ো ও ে ো 
সঞ্জীবন হোসপোিোরি� যকোশ্ভর 
েে্যো-সংখ্যো ৩০০ যিরক বৃশ্দ্ 
যপরয় ৫০০ ক�ো হি এবং হোওেো 
নো�োয়ণো হোসপোিোরি� পু�রনো 
শ্বশ্ল্ডং-এ ১০০ েে্যো েুক্ত কর� 
নিুনভোরব কোজ ক�ো শুরু ক�ি।
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১৫/৭/২০২০ : মোিিো যজিো� মোিিো 
যমশ্রক্যোি করিরজ� ্মো যকয়ো� যসন্টো�শ্ি 
যিরভি-৩ ও যিরভি-৪ পশ্�কোিোরমোেুক্ত 
১২৫ েে্যো� যকোশ্ভর হোসপোিোরি শ্হরসরব 
কোজ শুরু ক�ি।

১৬/৭/২০২০ : কিকোিো� শ্িেোন 
হোসপোিোরি� যকোশ্ভর েে্যো সংখ্যো 
৬০ যিরক বোশ্েরয় ৮০ ক�ো হি। 
যসই সরঙ্গ উত্� ২৪-প�েনো� শ্নউ 
িোউন-যিঘশ্�য়ো চোণ্কক হোসপোিোরি� 
২০শ্ি েে্যো যকোশ্ভর য�োেীরি� জন্য  
শ্চশ্নিি হি।

== প্রশ্িশ্ি যকোশ্ভর হোসপোিোরি Covid 
Patient Management System 
(CPMS) চোিু হি। এই অনুসোর�, এখন যিরক প্ররি্যক 
যকোশ্ভর য�োেী� ভশ্ি্ক যিরক শুরু কর� শ্চশ্কৎসো এবং 
য�োেী� েো�ীশ্�ক অবস্ো� েোবিীয় িি্য একঝিরক যিরখ 
যনওয়ো সম্ভব হরব। প্ররি্যক হোসপোিোরি� মুখপোত্র বো 
যনোরোি অশ্ফসো� প্রশ্িশ্িন প্ররি্যক য�োেী� িি্য আপররি 
ক�ো� শ্বষয়শ্ি সুশ্নশ্চিি ক�রবন।

১৮/৭/২০২০ : কোশ্িম্পং-এ� শ্ত্ররবণী হোসপোিোিশ্ি 
সোশ্� (SARI) হোসপোিোি যিরক যিরভি-৪ যকোশ্ভর 
হোসপোিোরি উন্নীি ক�ো হি। েে্যো সংখ্যো হি ১২৫শ্ি।

২০/৭/২০২০ : যকোশ্ভর য�োেীরি� শ্চশ্কৎসো-সহ 
যপ্রসশ্ক্রপেন যিখো ইি্যোশ্ি সমস্ত শ্বষয়গুশ্ি যফ� একবো� 
�োজ্য স্োস্্য িপ্তর�� ি�রফ প্রশ্িশ্ি যকোশ্ভর হোসপোিোিরক 
যনোশ্িে শ্িরয় জোনোরনো হি।

== যকোশ্ভর য�োেীরি� শ্চশ্কৎসো এবং প্ররয়োজনীয় 
অ্যোশ্ন্টবোরয়োশ্িরক� ব্যবহোর�� শ্বষরয় শ্নরি্কশ্েকো জোশ্� 
হি। এই শ্নরি্কশ্েকোয় প্রিরমই শ্চশ্কৎসকরি� স্ম�ণ 
কশ্�রয় শ্িরয় বিো হি—যকোশ্ভর-১৯ একশ্ি ভোই�োস-
ঘশ্িি য�োে। সুি�োং এ� শ্ন�োমরয় অ্যোশ্ন্টবোরয়োশ্িরক� 
যিমন যকোনও ব্যবহো� যনই। সমস্ত যি্ট ও বীর�োমোক্কো�-
এ� মোন খশ্িরয় যিরখ িরবই অ্যোশ্ন্টবোরয়োশ্িক ব্যবহোর�� 
শ্বষরয় শ্সদ্োন্ত যনওয়ো� সুপোশ্�ে ক�ি স্োস্্য িপ্ত�।

২৮/৭/২০২০ : যকোশ্ভর য�োেী� সরঙ্গ যরঙু্গ� কিো 
ভুরি যেরি চিরব নো। যরঙু্গ এবং যকোশ্ভর য�োেীরি� 
সংক্রমরণ� পোি্কক্য কীভোরব ক�ো সম্ভব এবং যকোশ্ভর 
পশ্�শ্স্শ্িরি কীভোরব যরঙু্গ� শ্চশ্কৎসো ক�রি হরব, যস 
শ্বষরয় শ্বস্তোশ্�ি শ্নরি্কশ্েকো জোশ্� ক�ি �োজ্য স্োস্্য িপ্ত�।

৩১/৭/২০২০ : যকোশ্ভর য�োেীরি� যকোমশ্ব্কশ্রশ্ি, 
জশ্িিিো, শ্ক্রশ্িক্যোি যকয়ো� ম্যোরনজরমরন্ট� শ্বষরয় 

পশ্�মোশ্জ্কি, পশ্�বশ্ি্কি নিুন  শ্নরি্কশ্েকো Management 
Protocol for Covid-19 প্রকোশ্েি হি।

১/৮/২০২০ : শ্বশ্ভন্ন যমশ্রক্যোি করিজ 
হোসপোিোরি� অে্যোপক শ্চশ্কৎসক এবং যে সমস্ত 
শ্বশ্ষ্টে স্োনীয় শ্চশ্কৎসক েঁো�ো শ্বনো অরি্ক শ্রম 
শ্িরি ইছুেক, িঁোরি� শ্নরয় শ্িম তিশ্� ক�ি �োজ্য 
স�কো�। যসোম যিরক েশ্নবো�, প্রশ্িশ্িন ৩শ্ি শ্িম 
তিশ্� হরয়রছ এ শ্বষরয়। এঁ�ো সোপ্তোশ্হক শ্নশ্ি্কটেশ্িরন 
শ্বশ্ভন্ন হোসপোিোি পশ্�িে্কন ক�রবন, স্যোরিিোইি 
যসন্টো� এবং যসফ যহোমগুশ্িরি েোরবন এবং যকোশ্ভর 
য�োেোক্রোন্তরি� েো�ীশ্�ক অবস্ো� খব�োখব� 
যনরবন—শ্চশ্কৎসো ক�রবন—শ্চশ্কৎসো পদ্শ্ি খশ্িরয় 
যিখরবন। প্রশ্িশ্ি পশ্�িে্করন� প� শ্িমগুশ্ি শ্�রপোি্ক 
জমো যিরব।

৩/৮/২০২০ : এখন যিরক ১৩৮শ্ি েে্যোশ্বশ্েটে 
তনহোশ্ি য্টি যজনোর�ি হোসপোিোি, ১০৪শ্ি েে্যোশ্বশ্েটে 
শ্রীবি�োম যসবোমশ্ন্দ� এবং ৮০শ্ি েে্যোশ্বশ্েটে অরেোকনে� 
য্টি যজনোর�ি হোসপোিোি যকোশ্ভর হোসপোিোি শ্হরসরব 
কোজ ক�রব। এছোেোও বো�োকপুর�� যনহরু যমরমোশ্�য়োি 
যিকরনো যগ্োবোি হোসপোিোি যকোশ্ভর হোসপোিোি শ্হরসরব 
শ্চশ্নিি হি।

(১) পশ্চিম যমশ্িনীপুর�� ঘোিোি মহকুমো হোসপোিোরি� 
৩০শ্ি েে্যো, খড়্গপু� মহকুমো হোসপোিোরি� ৫০শ্ি 
েে্যো, যরব�ো রেোমীণ হোসপোিোরি� ৪০শ্ি েে্যো যকোশ্ভর 
য�োেীরি� জন্য শ্চশ্নিি হি। (২) এন আ� এস 
হোসপোিোরি� ১১০শ্ি েে্যোরক যকোশ্ভর য�োেীরি� জন্য 
শ্নশ্ি্কটে হি, েো� মরে্য ৪শ্ি CCU েে্যো। (৩) মুশ্ে্কিোবোরি� 
ওল্ড মোিৃসিন হোসপোিোরি� যকোশ্ভর েে্যোসংখ্যো ১২০ 
যিরক বৃশ্দ্ কর� ৩০০শ্ি ক�ো হি। (৪) �োজো�হোি 
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শ্চত্�ঞ্জন ক্যোনসো� হোসপোরি� ৪০০শ্ি েে্যো যিরক বৃশ্দ্ 
কর� ৪২৫শ্ি ক�ো হি, (৫) হোওেো সি্যবোিো আই শ্র 
যকোশ্ভর হোসপোিোরি েে্যো সংখ্যো ২৫ যিরক বৃশ্দ্ কর� 
৪৫শ্ি ক�ো হি। (৬) মোিিো ্মো যকয়ো� যফশ্সশ্িশ্ি 
শ্বশ্ল্ডং-এ� ১২৫শ্ি েে্যো বৃশ্দ্ কর� ১৫০শ্ি ক�ো হি। 
(৭) উত্� শ্িনোজপুর�� শ্মশ্ক্ যমিো হোসপোিোরি� ৫০শ্ি 
যকোশ্ভর েে্যো বৃশ্দ্ কর� ১০০শ্ি েে্যো ক�ো হি।

৪/৮/২০২০ : েৃহ শ্নভৃিোবোরস েঁো�ো �রয়রছন, 
এমন কর�োনো পশ্জশ্িভ য�োেীরি� বোশ্েরি িোকো অবস্োয় 
প্রশ্িশ্নয়ি পোল্ স অশ্সিশ্মিো� শ্িরয় অশ্সিরজন মোত্রো 
মোপরি হরব। এছোেো অশ্সিরজন করম েোওয়ো বো হোইরপো 
অশ্সিশ্ময়ো সুশ্নশ্চিি ক�রি অন্যোন্য প�ীক্ো-শ্ন�ীক্ো� 
ওপ�ও যজো� শ্িরি হরব, জোনোি �োজ্য স্োস্্য িপ্ত�।

৭/৮/২০২০ : হোসপোিোরি েষ্যো নো িোকরিও 
যকোরনো যকোশ্ভর সরন্দহেুক্ত বো উপসে্কেুক্ত বো যকোশ্ভর 
পশ্জশ্িভ যকোরনো য�োেীরক হিোৎ কর� অন্য হোসপোিোরি 
য�ফো� ক�রি পো�রবন নো—শ্নরি্কশ্েকোয় জোনোি �োজ্য 
স্োস্্য িপ্ত�। িো� আরে ওই হোসপোিোরিই যকোরনোভোরব 
য�োেীরক প্রোিশ্মক শ্চশ্কৎসো শ্িরি হরব। এজন্য যকোরনো 
হোসপোিোরি েে্যো খোশ্ি �রয়রছ শ্ক নো জোনরি যিোি শ্রি 
নম্ব�—১৮০০ ৩৮৩ ৪৪৪ ২২২ যি যফোন ক�রি বিো 
হরয়রছ।

১২/৮/২০২০ : অন্য হোসপোিোরি যকোশ্ভর য�োেী 
স্োনোন্তর�� আরে যসই হোসপোিোরি েে্যো শ্নশ্চিি ক�রি 
হরব। যসই সরঙ্গ যে হোসপোিোরি য�োেীরক আনো হরয়রছ, 
যসখোরন আপৎকোিীন শ্চশ্কৎসো� জন্য আইরসোরিেোন 
ওয়োর্ক তিশ্� কর� যসখোরন শ্চশ্কৎসো কর� ওই য�োেীরক 
অন্য হোসপোিোরি যনওয়ো� মরিো শ্স্শ্িেীি অবস্োয় 
এরন আবো� যচটেো ক�রি হরব। স্োস্্য িপ্ত� এই মরম্ক 
সমস্ত যকোশ্ভর হোসপোিোোরক শ্নরি্কশ্েকো পোিোরবন। যসই 

সরঙ্গ বিো হি, য�মশ্রশ্সশ্ভ� ওষুে ব্যবহো� ক�ো যেরি 
পোর�, িরব অবে্যই প্ররয়োজন ও মোত্রো বুরঝ। য্ট�রয়র 
ব্যবহোর�� পর�ও যকোরনো য�োেী� অশ্সিরজরন� মোত্রো নো 
বোেরি  কনভোিরসন্ট প্োজমোরি�োশ্প� ব্যবস্ো ক�ো যেরি 
পোর�।

২২/৮/২০২০ : CPMS অি্কোৎ Covid Patient 
Management System চোিু ক�ো এবং ওই পশ্�রষবো 
অি্কোৎ যকোশ্ভর আক্রোন্ত যকোরনো ভশ্ি্ক িোকো য�োেী� 
পুঙ্খোনুপুঙ্খ িি্য পশ্�বোর�� শ্প্রয়জন শ্নয়শ্মি যপরি 
পোর�ন, যস শ্বষরয় শ্নরি্কশ্েকো জোশ্� ক�ি �োজ্য স্োস্্য 
িপ্ত�। এই শ্নরি্কশ্েকোয় বিো হি— (১) সমস্ত যকোশ্ভর 
য�োেী� ভশ্ি্ক সংক্রোন্ত িি্য ও পদ্শ্ি অনিোইরনই ক�রি 
হরব, (২) ভশ্ি্ক� সময়, অন্যোন্য িি্য যেমন য�োেী� 
আত্মীয় পশ্�জরন� নোম ও যফোন নম্ব�, য�োেী� যকো-
মশ্ব্কশ্রশ্ি আরছ শ্কনো, ICU বো CCU বো যজনোর�ি ওয়োরর্ক 
যকোিোয় ভশ্ি্ক ক�ো হরছে, প্রশ্িশ্ি যির্ট� শ্�রপোি্ক যিওয়ো 
হরছে শ্কনো ইি্যোশ্ি সমস্ত শ্কছুই অনিোইরন ক�রি হরব।

২৮/৮/২০২০ : স�কো� শ্নশ্ি্কটে প্রশ্িশ্ি ‘যসফরহোম’-যক 
একশ্ি শ্নশ্ি্কটে যকোশ্ভর হোসপোিোরি� সরঙ্গ সংেুক্তক�ণ, 
শ্নশ্ি্কটে শ্চশ্কৎসক এবং নোস্করক ওছ য�োেী� পশ্�চে্কোয় েুক্ত 
ক�ো এবং প্রশ্ি য�োেী� নোনো উপসে্ক শ্বষয়ক ‘িপশ্েি’ 
শ্িক মরিো যিখো� শ্বষরয় পুনশ্ন্করি্কশ্েকো জোশ্� হি।

১২/৯/২০২০ : কর�োনো আক্রোন্ত য�োেীরি� আ�ও 
ভোরিো শ্চশ্কৎসো পশ্�রষবো যিওয়ো� জন্য প্রশ্িশ্ি যজিো� 
যকোশ্ভর হোসপোিোিগুশ্িরক স�কোশ্�ভোরব এক সূরত্র রেশ্িি 
হওয়ো প্ররয়োজন। েোরি প্ররয়োজরন যসই যজিো� যমশ্রক্যোি 
করিজ যিরক যস্পেোশ্ি্ট শ্চশ্কৎসক�ো প্রিম বো শ্বিিীয় 
স্তর�� যকোশ্ভর হোসপোিোরি�  ওপ� নজ�িোশ্� ক�রি 
পোর�ন এবং য�োেী স্োনোন্ত� ও ভশ্ি্ক� যক্রত্র সমস্যো নো 
হয়। এজন্য স্োস্্য িপ্তর�� শ্নরি্কে শ্ছি, JPGMER—এ� 

অশ্েকি্কো যনররিোিশ্জ, শ্নউর�োিশ্জ 
এবং কোশ্র্কওিশ্জ� শ্চশ্কৎসকরি� 
শ্নরয় একশ্ি শ্িম তিশ্� ক�রবন, 
েঁো�ো এম আ� বোঙু্গ� হোসপোিোরি� 
যকোশ্ভর য�োেীরি� যিখোরেোনো� 
িোশ্য়রত্ব িোকরবন। যজিোস্তর� যে 
সমস্ত যমশ্রক্যোি করিজ �রয়রছ, 
িোরি� অে্যক্�ো প্ররি্যরক এ�কম 
আ� এম ও-সহ যচ্ট যমশ্রশ্সন, 
অ্যোনোসরিশ্সয়ো, যজনোর�ি যমশ্রশ্সন-
এ� শ্সশ্নয়� প্রশ্িশ্নশ্েরি� শ্নরয় 
শ্িম তিশ্� কর� �োখরবন। এভোরব 
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একোশ্েক শ্িম তিশ্� �োখরি হরব 
এবং প্রিম শ্িম কোজ যেষ কর� 
যফ�ো� সরঙ্গ সরঙ্গ শ্বিিীয় শ্িম কোজ 
কর� যনরব।

১৪/৯/২০২০ : কর�োনো আক্রোন্ত 
য�োেীরি� প্ররয়োজন যবশ্ে যপ্রোশ্িন 
এবং সুষম খোি্য। নো হরি য�োে 
প্রশ্ির�োে ক্মিো করম েোয়। এই 
ভোবনো যিরক �োজ্য স�কো� প্রশ্িশ্ি 
স�কোশ্� হোসপোিোরি� যকোশ্ভর-
ওয়োরর্ক� য�োেীরি� খোি্য িোশ্িকোয় 
ব্যোপক পশ্�বি্কন আরন। প্রশ্িশ্িন 
প্রশ্ি য�োেী-শ্পছু শ্বপুি অি্ক ব�োোদে 
বোশ্েরয় ১৭৫ িোকো ক�ো হি। 
এশ্িরন� শ্নরি্কে অনুসোর�:—

আশ্মষ য�োেীরি� জন্য:—

 সকোরি চো ও ২শ্ি শ্বসু্কি। এ�প� ৪ শ্পস রুশ্ি, ১শ্ি শ্রম 
শ্সদ্, ১শ্ি কিো এবং ২৫০ শ্মশ্ি ে�ম িুে। িুপুর� ১৫০ 
রেোম ভোরিো চোরি� ভোি, ৫০ রেোম রোি, ৮০-৯০ রেোরম� 
মোরছ� িুকর�ো বো মু�শ্ে� মোংস, সবশ্জ ১০০ রেোম, ১৫০ 
রেোম িই। সন্ধ্যোয় চো ও ২শ্ি শ্বসু্কি। �োরি রুশ্ি বো ১০০ 
রেোম ভোরিো চোরি� ভোি, ৫০ রেোম রোি, মোছ বো মু�শ্ে� 
মোংস ১০০ রেোম, সবশ্জ ৭৫ রেোম।

শ্ন�োশ্মষ য�োেীরি� জন্য:—

 সকোরি চো ও ২শ্ি শ্বসু্কি। এ�পর� ৪ শ্পস রুশ্ি, 
১শ্ি শ্রম শ্সদ্, ১শ্ি কিো এবং ৩৫০ শ্মশ্ি ে�ম িুে। 
িুপুর� ১৫০ রেোরম� ভোরিো চোরি� ভোি, ৫০ রেোম রোি,  
৮০ রেোম পশ্ন�/মোেরুম/সয়োশ্বন, সবশ্জ ১০০ রেোম এবং 
১০০ রেোম িই। সন্ধ্যোয় চো ও ২শ্ি শ্বসু্কি। �োরি রুশ্ি বো 
ভোরিো চোরি� ১০০ রেোরম� ভোি, ৫০ রেোম রোি, ৮০ রেোম 
পশ্ন�/�োজমো/সয়োশ্বন, সবশ্জ ৭৫ রেোম।

১৮/৯/২০২০ : শ্বশ্ভন্ন শ্চশ্কৎসক�ো স�কোশ্� 
হোসপোিোিগুশ্ি ঘুর� যিরখরছন, যকোশ্ভর য�োেীরি� 
শ্চশ্কৎসো পদ্শ্িরি যবে শ্কছু পশ্�বি্কন প্ররয়োজন। 
যসই পে্করবক্রণ� শ্ভশ্ত্রি যবে শ্কছু সুপোশ্�ে ক�ি 
�োজ্য স্োস্্য িপ্ত�। যেমন—(১) যকোশ্ভর য�োেীরি� 
অন্যিম উপসে্ক হি—নী�রব ে�ীর� অশ্সিরজরন� 
পশ্�মোণ করম েোওয়ো, েোরক শ্চশ্কৎসো� পশ্�ভোষোয় 
বরি হোইরপোঅশ্সিশ্ময়ো (Hypooxemia)। যসজন্য 
হোসপোিোরি বো েৃহ পে্করবক্রণ যেখোরনই িোকুন, শ্িরন 
অন্তি ৩ বো�, পোল্ স অশ্সিশ্মিো� শ্িরয়, অশ্সিরজরন� 
মোত্রো পশ্�মোপ ক�রি হরব। (২) েঁোরি� বয়স ৬০ 

বছর�� যবশ্ে, িঁোরি� যক্রত্র অন্তি ৬শ্মশ্নি হঁোিোহঁোশ্ি� 
পর� অশ্সিরজরন� মোত্রো যিখরি হরব। (৩) হিোৎ 
যট্োক, শ্করশ্ন বো হৃিেরন্ত্র� সমস্যো, ে�ীর�� িোপমোত্রো 
অস্োভোশ্বক বৃশ্দ্, শ্বোসকটে ইি্যোশ্ি যিখো শ্িরি বুঝরি 
হরব, ে�ীর� সোইরিোকোইন ঝে শুরু হরয়রছ। যসই 
অনুসোর� য�োেীরক শ্বরেষ মশ্নিশ্�ং-এ� ব্যবস্ো ক�রি 
হরব (৪) বুরক� এসির� এবং শ্সশ্ি স্ক্যোন, জশ্িি 
যকোশ্ভর আক্রোন্তরি� যক্রত্র শ্বরেষ গুরুত্বপূণ্ক ভূশ্মকো 
শ্নরি পোর�। িোই যসগুশ্িও ক�রি হরব।

২৩/৯/২০২০ : Protocol Management for 
Covid-19 অি্কোৎ যকোশ্ভর য�োেীরি� শ্চশ্কৎসো পদ্শ্িরি 
অ্যোশ্ন্টবোরয়োশ্িক ব্যবহোর�� যক্রত্র এবো� পশ্�বি্কন আনো 
হি। সুপোশ্�রে বিো হি— (১) যেরহিু যকোশ্ভর-১৯ হি 
ভোই�োস আক্রোন্ত য�োে এবং ব্যোকশ্িশ্�য়ো আক্রোন্ত যকোরনো 
য�োে নয়, িোই এই য�োরে অ্যোশ্ন্টবোরয়শ্িরক� ব্যবহোর� 
সিক্ক হরি হরব। শ্বরেষ কর�, েঁোরি� অশ্সিরজরন� 
চোশ্হিো খুব যবশ্ে যিখো েোরছে বো শ্বোসেরন্ত্র� দ্রুি 
শ্নশ্্রিয়িো নজর� আসরছ, িঁোরি� যক্রত্র অ্যোশ্ন্টবোরয়োশ্িক 
ব্যবহো� নো ক�োই ভোি। (২) অ্যোশ্ন্টবোরয়োশ্িরক� 
ব্যবহো� ি�কো� হরি C-শ্�য়্যোশ্ক্টভ যপ্রোশ্িরন� সরঙ্গ 
�রক্ত� শ্িউরকোসোইি, িুিু, মূত্র ইি্যোশ্ি কোিচো� কর� 
িরবই শ্নশ্ি্কটে অ্যোশ্ন্টবোরয়শ্িরক� ব্যবহো� প্ররয়োজন।  
(৩) অ্যোশ্ন্টবোরয়োশ্িকরি� ব্যবহো� ক�রি হরিও 
প্রশ্িশ্নয়ি যসই য�োেীরক পে্করবক্রণ �োখরি হরব এবং 
যকোশ্ভরর� শ্চশ্কৎসো� সরঙ্গ সোেুজ্যপূণ্ক শ্সশ্ি স্ক্যোন কর� 
শ্নরি হরব। অন্তি ৫ শ্িরন� আরে অ্যোশ্ন্টবোরয়োশ্িক 
ব্যবহো� বন্ধ ক�ো অনুশ্চি। কো�ণ, যকোশ্ভর আক্রোন্ত 
য�োেীরি� অরনক সময় িীঘ্কশ্িন যিরহ� িোপমোত্রো একই 
�কম যিরক েোরছে। সুি�োং শুেু িোপমোত্রো যিরখই 
অ্যোশ্ন্টবোরয়োশ্িক চোিু বো বন্ধ ক�ো শ্িক নয়।
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২৫/৯/২০২০ : যকোশ্ভর য�োেীরি� শ্চশ্কৎসোয় আ�ও 
একিফো পশ্�বি্কন আনো হি। শ্বশ্ভন্ন হোসপোিোি ঘুর� 
শ্বরেষজ্ শ্চশ্কৎসকিি েো যিরখরছন, িো� শ্ভশ্ত্রি 
শ্নম্নশ্িশ্খি সুপোশ্�েগুশ্ি কোে্কক� ক�রি বিো হি 
শ্নরি্কশ্েকোয়—(১) েঁোরি� যকো-মশ্ব্কশ্রশ্ি �রয়রছ, এমন 
য�োেীরি� শ্নশ্ি্কটে শ্নয়ম যমরনই শ্চশ্কৎসো চিরব,  
(২) য্ট�রয়র এবং হোইড্ররক্োর�োকুইন ব্যবহো� ক�ো� 
প্ররয়োজরন� কো�রণ যকোোশ্ভর আক্রোন্ত য�োেীরি� ে�ীর� 
েক্ক�ো� পশ্�মোণ যবরে েোওয়ো বো হোইপো�গ্োইরসশ্ময়ো 
হওয়ো� প্রবণিো বৃশ্দ্ পোরছে বরি যিখো েোরছে। এ ে�রন� 
য�োেী�ো ICU-যি ভশ্ি্ক িোকরব েোরি শ্িরন অন্তি ৩বো� 
�ক্ত েক্ক�ো� পশ্�মোণ মোোপরি হরব। (৩) হোইপো�রিনেোন 
কমোরনো� ওষুে চিরি যসগুশ্ি� মোত্রো পশ্�বি্কন নো কর� 
চোশ্িরয় যেরি হরব। (৪) সোইরিোকোইন ঝরে� জন্য 
যকোশ্ভর য�োেীরি� ে�ীর� �ক্ত জমোি যবঁরে েোওয়ো বো 
থ্ররম্বোশ্সস, অ্যোশ্�িশ্জ�ো বো হৃিেরন্ত্র� য�োে ইি্যোশ্ি উপসে্ক 
যিখো শ্িরি পোর�, েো যিরকও মৃিু্য হরি পোর�। এজন্য 
আরে যিরকই প্ররয়োজনীয় যি্টগুশ্ি কর� শ্নরয় শ্চশ্কৎসো 
চোিু ক�রি হরব।

২৬/৯/২০২০ : যকোশ্ভর য�োেীরি� শ্চশ্কৎসো পদ্শ্ি� 
পশ্�বি্কন ও পশ্�মোজ্কনো কর� নিুনভোরব ‘Management 
Protocol for Covid-19 প্রকোে ক�ি �োজ্য স্োস্্য 
িপ্ত�। ৪৯ প্যো�ো� এই সুপোশ্�রে যবে শ্কছু শ্চশ্কৎসো 
পদ্শ্ি�  শ্বশ্ভন্ন ে�রন� পশ্�মোজ্কনো ক�ো হি।

 যসই সরঙ্গ যকোশ্ভর য�োেীরি� ওপ� য্ট�রয়র ও 
�ক্তিষ্ণন য�োেী ওষুে ব্যবহোর�� শ্বষরয় নিুন শ্কছু 
সুপোশ্�ে ক�ো হি—(১) য্ট�রয়র ব্যবহোর� যভশ্ল্টরিেরন 
িোকো য�োেীরি� ৩৩ েিোংে এবং অশ্সিরজন যি�োশ্পরি 
িোকো য�োেীরি� ২০ েিোংে মৃিু্যহো� কশ্মরয় শ্িরছে। 

সুি�োং এ� ব্যবহোর� খুব যবশ্ে সমস্যো হরছে নো।  
(২) হোসপোিোরি য�োেী ভশ্ি্ক� ৪৮ ঘন্টো� মরে্য 
অশ্সিরজরন� মোত্রো দ্রুি কমরি শুরু ক�রি  বো য�োেী 
অশ্সিরজন যি�োশ্পরি িোকরি যরসিরমঘোরসোি বো শ্মিোইি 
যপ্ররশ্িরকোরিন য্ট�রয়র ব্যবহো� ক�ো যেরি পোর�,  
(৩) য্ট�রয়রর� িীঘ্ককোি ব্যবহোর� য�োে প্রশ্িরষেক 
ক্মিো তিশ্� হরব অন্য সমস্যো যিখো শ্িরি পোর� ; যসশ্িরক 
নজ� শ্িরি হরব, (৪) মৃিু্য� অন্য কো�ণ িোকরি অি্কোৎ 
য�োেী� যকো-মশ্ব্কশ্রশ্ি িোকরি �ক্ত জমোি যবঁরে েোওয়ো 
যিকোরি ‘অ্যোশ্ন্টরকোয়োগুরিেন ড্রোে চোিু ক�ো যেরি পোর�।

২৮/৯/২০২০ : যকোশ্ভর হোসপোিোিগুশ্িরি শ্সশ্সইউ 
স্ত� পে্কন্ত  শ্চশ্কৎসকরি� উপশ্স্শ্ি সুশ্নশ্চিি ক�রি 
প্রশ্িশ্ি যমশ্রক্যোি করিরজ� অে্যক্ এবং যজিো মুখ্য স্োস্্য  
অশ্েকোশ্�করক েুগ্মভোরব মশ্নিশ্�ং-এ� িোশ্য়ত্ব যিওয়ো হি। 
এজন্য þোশ্পর য�সপন্স শ্িম বো RRT তিশ্�� কিোও 
সুপোশ্�ে ক�ো হি। যসই সরঙ্গ প্রশ্িশ্ি SARI ওয়োরর্ক 
þোশ্পর অ্যোশ্ন্টরজন যি্ট চোিু� পোেোপোশ্ে যে যকোনও 
যকোশ্ভর য�োেীরক শ্স্িোবস্ো আসো� পর�ই স্োনোন্তর�� 
ওপ� যজো� যিওয়ো হি।

২৯/৯/২০২০ : মৃিু বো মোঝোশ্� উপসে্কেুক্ত য�োেীরি� 
যক্রত্র Doxycycline-100mg এবং Ivermectin-
12Mg শ্কভোরব ব্যবহো� ক�রি হরব যস শ্বষরয় শ্নশ্ি্কটে 
েোইর িোইন প্রকোে ক�ো হি। শ্বরেষ কর� Ivermectin 
ব্যবহোর�� পর� কী কী পোওয়ো েোরছে, িো নশ্িভুক্ত কর� 
স্োস্্য িপ্তর� প্রশ্িশ্ি যকস্টোশ্র জোনোরনো� কিোও বিো হয়।
== যকোশ্ভরর আক্রোন্ত য�োেী� মৃিু্য হরি পশ্�বোর�� 

শ্প্রয়জন বো শ্নকিিম আত্মীয় এখন যিরক সৎকোর�� 
জন্য যিহ শ্নরি পো�রবন। অি্কোৎ, যকোশ্ভর য�োেীরি� 
সৎকোর�� শ্নরি্কশ্েকো পশ্�বি্কন কর� নিুন পশ্�মোশ্জ্কি 

শ্নরি্কশ্েকো প্রকোে ক�ি �োজ্য স্োস্্য 
িপ্ত�। এই শ্নরি্কশ্েকোয় বিো হি (১) 
মৃিরিহ সৎকোর�� জন্য পশ্�বোর�� 
শ্নকিিরম� হোরি িুরি যিওয়ো 
হরব। এরক্রত্র যিহ রেহণ যিরক 
সৎকো� পে্কন্ত সরব্কোচ্চ ৬ জরন� যবশ্ে 
ব্যশ্ক্তরক এই কোরজ অনুমশ্ি যিওয়ো 
হরব নো। (২) স্োনীয় প্রেোসন শ্নশ্ি্কটে 
েোশ্েরি এবং শ্মেোন/ কব�স্োরনই 
যিহ  শ্নরয় যেরি হরব। স্োনীয় 
প্রেোসন এই শ্নশ্ি্কটে েোশ্ে� িোশ্িকো 
িোরি� ওরয়বসোইরি প্রকোে ক�রব। 
মৃিরিরহ� সরঙ্গ নয়, পশ্�বোর�� 
আত্মীয়�ো অন্য েোশ্েরি যচরপ 
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েোরবন। (৩) মৃি ব্যশ্ক্তরক শ্নশ্ি্কটে 
বোরসি ভ�রি হরব, েোরি মুখ যিরখ 
বোইর� যিরক েনোক্ত ক�ো েোয়। 
ওই ব্যোরে� বোইর�� চোশ্�শ্িক 
ভোরিো কর� জীবোণুমুক্ত কর� 
শ্নরি হরব। (৪) শ্নকিআত্মীয়�ো 
অবে্যই সোশ্জ্ককোি মোস্ক, গ্োভ্ স 
প�রবন এবং প্ররয়োজরন শ্পশ্পই 
শ্কি ব্যবহো� ক�রবন। যসই সরঙ্গ 
হোসপোিোি যিরক যিহ রেহরণ� 
সমরয়ই স�কোশ্� শ্নরি্কশ্েকো 
যকোশ্ভরর মৃি বৃশ্ক্ত� সৎকো� 
পদ্শ্ি� শ্নয়মোবশ্ি িঁোরি� 
বুশ্ঝরয় শ্িরয়, সমস্ত কোেজপত্র হোরি েশ্�রয় শ্িরি হরব।  
(৫) এরকবোর� যেষ সমরয় পো�রিৌশ্কক শ্ক্রয়োকম্ক 
সম্পোিরন� জন্য সমস্ত শ্নয়ম যমরন প্োশ্্টরক� ব্যোরে� মুখ 
খুরি মৃি ব্যশ্ক্ত� মুখ ও মোিো যিখো� ব্যবস্ো কর� যিওয়ো 
যেরি পোর�।

১২/১০/২০২০ : যবস�কোশ্� প্রশ্িষ্ঠোনগুশ্িরি যকোশ্ভর 
যির্ট� ঊর্্কসীমো ১৫০০ িোকোয় যবঁরে শ্িি �োজ্য 
স�কো�। এ� ফরি যি্ট খ�চ আরে� িুিনোয় অরনকিোই 
করম যেি। যে প্রশ্িষ্ঠোন এই শ্নরি্কশ্েকো মোনরব নো, িোরি� 
ওরয়্ট যবঙ্গি শ্ক্শ্নক্যোি এ্টোশ্ব্লেরমন্ট অ্যোক্ট, ২০২০ 
অনুসোর� জশ্�মোনো ক�ো হরব বরিও শ্নরি্কশ্েকোয় বিো হি।

২২/১০/২০২০ : উত্� ২৪-প�েনো� অরনকগুশ্ি 
যকোশ্ভর হোসপোিোরি� েে্যোসংখ্যো বৃশ্দ্ যপি—  
(১) �োজো�হোি শ্চত্�ঞ্জন ন্যোেোনোি ক্যোনসো� ইনশ্্টশ্িউরি 
৫০শ্ি HDU েে্যো বোেি। (২) সোে� িত্ হোসপোিোরি 
আ�ও ২৫শ্ি HDU েে্যো বৃশ্দ্ যপি। (৩) অরেোক য্টি 
যজনোর�ি হোসপোিোরি� ৩০শ্ি েে্যো, তনহোশ্ি য্টি 
যজনোর�ি হোসপোিোরি� ৪০শ্ি েে্যো, শ্রীবি�োম যসবো 
প্রশ্িষ্ঠোরন� ৪০শ্ি েে্যোরক HDU-যি পশ্�বি্কন ক�ো হি, 
(৪) ব�োনে� য্টি যজনোর�ি হোসপোিোরি� ৮০শ্ি েে্যোরক 
যকোশ্ভর য�োেীরি� শ্চশ্কৎসো� জন্য ব্যবহো� ক�ো হরব। (৫) 
যেোব�রোঙো রেোমীণ হোসপোিোরি� ৫০শ্ি েে্যোরক যকোশ্ভর 
শ্চশ্কৎসো� জন্য ব্যবহো� ক�ো হরব, েো� মরে্য ৬০শ্ি HDU 
েে্যো শ্হরসরব কোরজ িোেোরনো হরব।

২৮/১০/২০২০ : (১) যকোচশ্বহোর�� ইয়ুি যহোর্টি 
�োজবোশ্ে য্টশ্রয়রম ৮০শ্ি েে্যো যকোশ্ভর য�োেীরি� জন্য 
চোিু হি, েো� মরে্য ১৫শ্ি েে্যো হরব HDU স্তর��। (২) 
বী�ভূরম শ্ন�োময় শ্িশ্ব স্যোরনরিোশ্�য়োম হোসপোিোরি ১৫০শ্ি 
েে্যো যকোশ্ভর য�োেী� শ্চশ্কৎসো� জন্য শ্চশ্নিি হি, েো� 
মরে্য ১৫শ্ি েে্যো HDU শ্হরসরব শ্নশ্ি্কটে। (৩) পুরুশ্িয়ো� 

হোিুয়ো�ো সুপো� যস্পেোশ্িশ্ি হোসপোিোরি ৯৩শ্ি েে্যো 
যকোশ্ভর শ্চশ্কৎসো� জন্য শ্নশ্ি্কটে হি, েো� মরে্য ১১শ্ি HDU 
এবং ১২শ্ি CCU শ্হরসরব কোরজ িোেোরনো হরব। (৪) উত্� 
২৪-প�েনো� বনেঁোয় শ্বভূশ্িভূষণ হোসপোিোরি ৩৫শ্ি েে্যো 
যকোশ্ভর েে্যো শ্হরসরব শ্চশ্নিি হি।

৩১/১০/২০২০ : েৃহ শ্নভৃিোবোরস যে সমস্ত উপসে্কহীন/ 
মৃিু উপসে্কেুক্ত যকোশ্ভর য�োেী �রয়রছন, িঁোরি� শ্চশ্কৎসো� 
জন্য নিুন কর� ১৭ পৃষ্ঠো� শ্চশ্কৎসো সুপোশ্�ে এবং 
শ্নরি্কশ্েকো প্রকোে ক�রিন �োজ্য স্োস্্য অশ্েকি্কো এবং স্োস্্য 
শ্েক্ো অশ্েকি্কো।

৬/১১/২০২০ : (১) েোিবপুর�� যক এস �োয় শ্িশ্ব 
হোসপোিোিরক পূণ্কোঙ্গ যকোশ্ভর হোসপোিোরি পশ্�ণি ক�ো 
হরয়রছ। এখোরন ১৩০শ্ি েে্যো �রয়রছ এবং এ� মরে্য 
৫০শ্ি HDU, (২) বঁোকুেো� ওন্দো সুপো� যস্পেোশ্িশ্ি 
হোসপোিোরি� ৪০শ্ি েে্যোরক HDU-যি রূপোন্তশ্�ি 
ক�ো হরয়রছ। এ� ফরি যমোি েে্যোসংখ্যো িঁোেোি 
২৫০শ্ি, েো� মরে্য ১০শ্ি হি CCU এবং ৪০শ্ি HDU।  
(৩) িপসীকোঁিো আয়ুষ হোসপোিোরি� ১০শ্ি যকোশ্ভর 
েে্যোরক HDU-যি রূপোন্তশ্�ি ক�ো হি। এ� ফরি যমোি 
েে্যোসংখ্যো হি ১১০শ্ি, েো� মরে্য ৭শ্ি CCU এবং ১০শ্ি 
HDU েে্যো। (৪) বেমো মোশ্ল্টরস্পেোশ্িশ্ি হোসপোিোরি� 
১০শ্ি েে্যোরক HDU-যি রূপোন্তশ্�ি ক�ো হি। এ� ফরি 
ওই হোসপোিোরি যকোশ্ভর য�োেী� জন্য শ্নশ্ি্কটে েে্যোসংখ্যো 
যবরে হি ১৫০শ্ি, েো� মরে্য ১৮শ্ি CCU এবং ১০শ্ি HDU, 
(৫) পশ্চিম যমশ্িনীপুর�� েোিবনী সুপো� যস্পেোশ্িশ্ি 
হোসপোিোরি� ২০শ্ি েে্যোরক HDU-যি পশ্�ণি ক�ো 
হি। এ� ফরি ওই হোসপোিোরি� যকোশ্ভর েে্যো যবরে 
হি ২০০শ্ি, েো� মরে্য ১০শ্ি CCU এবং ৪০শ্ি HDU,  
(৬) কোশ্িম্পং-এ� শ্ত্ররবণী িুশ্�্ট িজ যকোশ্ভর 
হোসপোিোরি� ৬শ্ি েে্যোরক HDU-যি রূপোন্তশ্�ি ক�ো 
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হি। এ� ফরি, ওই হোসপোিোরি� যমোি েে্যোসংখ্যো হি 
১৫০শ্ি, েো� মরে্য ৬শ্ি CCU এবং ৬শ্ি HDU, (৭) এম 
আ� বোঙু্গ� সুপো� যস্পেোশ্িশ্ি হোসপোিোরি� ৫২শ্ি েে্যোরক 
HDU-যি পশ্�ণি ক�ো হি। এ� ফরি ওই হোসপোিোরি 
েে্যোসংখ্যো হি ৬৭০শ্ি, েো� মরে্য ৯৪শ্ি CCU এবং 
১৪৯শ্ি HDU েে্যো। (৮) �োজো�হোি শ্চত্�ঞ্জন ক্যোনসো� 
শ্�সোচ্ক ইনশ্্টশ্িউরি ৫০শ্ি েে্যোরক HDU-যি রূপোন্তশ্�ি 
ক�ো হি। এ� ফরি ওই হোসপোিোরি� েে্যোসংখ্যো হি 
৪২৫শ্ি, েো� মরে্য ৫০শ্ি CCU এবং ৫০শ্ি HDU েে্যো। 
(৯) সোে� িত্ হোসপোিোরি� ২৫শ্ি েে্যোরক HDU-যি 
রূপোন্তশ্�ি ক�ো হি। এ� ফরি যমোি েে্যোসংখ্যো যবরে হি 
৫০০শ্ি, েো� মরে্য ১৮শ্ি CCU এবং ৫০শ্ি HDU েে্যো। 
(১০) মুশ্ে্কিোবোি ওল্ড মোিৃসিরন� ২৪শ্ি েে্যোরক HDU-
যি রূপোন্তশ্�ি ক�ো হি। এ� ফরি ওই হোসপোিোরি� 
যকোশ্ভর েে্যো সংখ্যো হরব ৩০০শ্ি, েো� মরে্য ২৬শ্ি CCU 
এবং ৩২শ্ি HDU েে্যো। (১১) ঝোেরেোম �োশ্ত্র আবোস 
যকোশ্ভর হোসপোিোরি� ৫শ্ি েে্যোরক HDU-যি রূপোন্তশ্�ি 
ক�ো হি, এ� ফরি ওই হোসপোিোরি� যমোি যকোশ্ভর 
েে্যোসংখ্যো হি ৭৫শ্ি, েো� মরে্য ১০শ্ি CCU এবং ১০শ্ি 
HDU েে্যো। (১২) শ্সঙু্গর�� ২০শ্ি েে্যোরক HDU-যি 
রূপোন্তশ্�ি ক�ো হি। এ� ফরি ওই হোসপোিোরি� বি্কমোন 
েে্যোসংখ্যো হি ১০০শ্ি েো� মরে্য ১১শ্ি CCU এবং ৯শ্ি 
HDU েে্যো, (১৩) তনহোশ্ি য্টি যজনোর�ি হোসপোিোরি� 
৪০শ্ি েে্যোরক HDU-যি রূপোন্তশ্�ি ক�ো হি। এ� ফরি 
ওই হোসপোিোরি� বি্কমোন েে্যোসংখ্যো হি ৯০শ্ি, েো� মরে্য 
৪০শ্ি হি HDU, (১৪) উত্� ২৪-প�েনো� শ্রী বি�োম 
যসবোমশ্ন্দর�� ৪০শ্ি েে্যোরক HDU-যি রূপোন্তশ্�ি ক�ো 
হি। এ� ফরি যমোি েে্যো যবরে হি ৮০শ্ি, েো� মরে্য 
HDU হি ৪০শ্ি। (১৫) অরেোকনে� য্টি যজনোর�ি 

হোসপোিোরি� ৩০শ্ি েে্যোরক HDU-যি রূপোন্তশ্�ি ক�ো 
হি। এ� ফরি ওই হোসপোিোরি েে্যোসংখ্যো যবরে হি 
৬০শ্ি, েো� মরে্য ৩০শ্ি HDU েে্যো। (১৬) কি্যোণী 
যনিোশ্জ সুভোষ স্যোরনরিোশ্�য়োম হোসপোিোরি� ৪০শ্ি 
েে্যোরক HDU-যি রূপোন্তশ্�ি ক�ো হি। এ� ফরি 
ওই হোসপোিোরি� েে্যোসংখ্যো হি ৩০০শ্ি, েো� মরে্য 
১০শ্ি CCU এবং ৪০শ্ি HDU েে্যো। (১৭) এন আ� 
এস যমশ্রক্যোি করিজ হোসপোিোরি� ২৩শ্ি েে্যোরক  
HDU-যি রূপোন্তশ্�ি ক�ো হি। এ� ফরি ওই 
হোসপোিোরি� েে্যোসংখ্যো যবরে হি ১১০শ্ি, েো� মরে্য ৪শ্ি 
CCU এবং ৪০শ্ি HDU েে্যো। (১৮) যকোচশ্বহো� শ্মেন 
হোসপোিোরি� ১০শ্ি েে্যোরক HDU-যি রূপোন্তশ্�ি ক�ো 
হি। এ� ফরি ওই হোসপোিোরি� েে্যোসংখ্যো যবরে হি 
১১০শ্ি, েো� মরে্য ১৬শ্ি CCU এবং ১৬শ্ি HDU েে্যো। 
(১৯) জিপোইগুশ্ে শ্বশ্ববোংিো ক্রীেোঙ্গরন ২০০শ্ি েে্যো বৃশ্দ্ 
ক�ো হি এবং ১২শ্ি েে্যোরক HDU-যি রূপোন্তশ্�ি ক�ো 
হি। এ� ফরি এখোরন যকোশ্ভর েে্যো সংখ্যো যবরে হি 
৫০০শ্ি এবং CCU েে্যো হি ৩০শ্ি, HDU েে্যো হি ১২শ্ি।  
(২০) উত্� ২৪-প�েনো� যনহরু যমরমোশ্�য়োি যিকরনো 
যগ্োবোি হোসপোিোরি� অ্যোরনসি শ্বশ্ল্ডং-এ ৫০শ্ি েে্যোরক 
HDU-যি রূপোন্তশ্�ি ক�ো হি। এই শ্সদ্োন্ত ১ মোরস� জন্য 
কোে্কক�ী হরব। এ� ফরি ওই হোসপোিোরি� েে্যোসংখ্যো হি 
১৪৪শ্ি (৯৪শ্ি মূি শ্বশ্ল্ডং এবং ৫০শ্ি অ্যোরনসি শ্বশ্ল্ডং-এ, 
েো� মরে্য ৬৫শ্ি CCU/HDU েে্যো �রয়রছ মূি শ্বশ্ল্ডং-এ 
এবং ৫০শ্ি HDU েে্যো অ্যোরনসি শ্বশ্ল্ডং-এ)।

[িি্যসূত্র : পশ্চিমবঙ্গ স্োস্্য ও পশ্�বো� কি্যোণ শ্বভোরে� ওরয়বসোইরি 
কর�োনো শ্নরয় প্রকোশ্েি স�কোশ্� সুপোশ্�ে ও আরিেনোমো। সংরেহ 
সম্পোিনো, অনুবোি ও অনুশ্িখন : �োিুি িত্, সহ সম্পোিক, 
পশ্চিমবঙ্গ]
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কর�োনো শ্নরয় শ্কছু গুরুত্বপূণ্ক িি্য

 � যকোশ্ভর ১৯ শ্নরয় সমূ্পণ্ক আিোিো যহল্িোইন নম্ব� :- ১৮০০ ৩১৩ ৪৪৪ ২২২

 � স�োসশ্� যিশ্ি যমশ্রশ্সন পশ্�রষবো ০৩৩-২৩৫৭ ৬০০১

 � অ্যোমু্বরিন্স পশ্�রষবো : ০৩৩-৪০৯০ ২৯২৯

 � গুেি যপ্ য্টো�-এ �রয়রছ সমূ্পণ্ক আিোিো যকোশ্ভর যিশ্িরমশ্রশ্সন অ্যোপ—“Covid Telemedicine WB”

=�োরজ্য� যকোন যকোশ্ভর হোসপোিোরি এবং যসফ যহোরম স�কোশ্� স্তর� কি েে্যো �রয়রছ িো জোনো েোরছে।

=েোঁ�ো েৃহ শ্নভৃিোবোরস �রয়রছন, িোঁরি� জন্য এই অ্যোরপ� মোে্যরম যিশ্ি যমশ্রশ্সন পশ্�রষবো প্রিোন।

=অ্যোমু্বরিন্স পশ্�রষবো প্রিোন।

 � ২০২০ সোরি� ১ আে্ট যিরক যিশ্ি-কোউরন্সশ্িং পশ্�রষবো চোিু।

 � যকোশ্ভর-১৯ শ্চশ্কৎসো� জন্য হোসপোিোরি� সংখ্যো–৯২।

= স�কোশ্� হোসপোিোরি� সংখ্যো–৩৭। যবস�কোশ্� হোসপোিোরি� সংখ্যো–৫৪

 � যকোশ্ভর য�োেীরি� শ্চশ্কৎসো� জন্য �োরজ্য বি্কমোরন েে্যোসংখ্যো—১২,৭১৫

 � যকোশ্ভর য�োেীরি� জন্য যমোি আইশ্সইউ েে্যোসংখ্যো—১,২৪৩

 � যকোশ্ভর হোসপোিোরি বি্কমোরন যভশ্ন্টরিির�� সংখ্যো—৭৯০

 � যমোি স�কোশ্� প্রোশ্িষ্ঠোশ্নক েৃহ শ্নভৃিোবোরস� সংখ্যো—৫৪২

 � যমোি যসফ যহোরম� সংখ্যো—২০০

 � যসফ যহোরম যমোি েে্যোসংখ্যো—১১,৫০৭

 � এখনও পে্কন্ত কর�োনোরি সবরচরয় যবশ্ে আক্রোন্ত, সুস্ হরয় বোশ্ে যফ�ো এবং মৃিু্য—সবরক্রত্রই কিকোিোয় 
পশ্�সংখ্যোন সবরচরয় যবশ্ে। এ�প� �রয়রছ েিোক্ররম উত্� ২৪ প�েনো, হোওেো, িশ্ক্ণ ২৪ প�েনো এবং 
হুেশ্ি।

 � �োজ্য স�কোর�� স্োস্্য িপ্তর�� ওরয়বসোইরি� মোে্যরম য�শ্জ্টোর্ক যমোবোইি নম্ব� শ্িরয় যকোশ্ভর আক্রোন্ত 
য�োেী� ে�ীর�� অবস্ো জোনো সম্ভব হরছে।

 � �োজ্য স�কোর�� স্োস্্য িপ্তর�� ওরয়বসোইরি� মোে্যরম কর�োনোজয়ী�ো প্োজমোিোরন� আরবিন অনিোইরনই 
ক�রি পো�রছন।

 � কর�োনো যির্ট� বি্কমোন ি্যোবর�িশ্�� সংখ্যো—৯১

[িি্যসূত্র : স্োস্্য ও পশ্�বো� কি্যোণ িপ্ত�,  
পশ্চিমবঙ্গ স�কো�, ১৫ অরক্টোব�, ২০২০ পে্কন্ত।]



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 96

রাজ্য সরকার শ্িশ্নিত সরকাশ্র ককাশ্িড হাসপাতাল এবং শয্যাসংখ্যা  
(১০ অক্াবর, ২০২০ শ্হকসকব)

নম্বর কজলা ককাশ্িড হাসপাতাকলর নাম শয্যা সংখ্যা

১. কলকাতা এম আর বাঙুর সুপার কপেশাশ্লশ্ি হাসপাতাল ৬৭০

২. শ্িত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইনশ্টিশ্িউি ৪২৫

৩. এ এম আর আই, সল্টকলক ৭২

৪. শ্িশান হাসপাতাল, কলকাতা ১১৩

৫. কবকলঘািা আই শ্ড হাসপাতাল ১১৫

৬. ককশ্পশ্স কমশ্ডক্যাল ককলজ ২০০

৭. কলকাতা কমশ্ডক্যাল ককলজ ৬৬০

৮. এন আর এস কমশ্ডক্যাল ককলজ ও হাসপাতাল ১১০

৯. আশ্লপুরিুয়ার ইশ্টিকরেকিড আয়ুষ হাসপাতাল, তপশ্সকাঁথা ১০০

১০. বাঁকুডা ওন্া সুপার কপেশাশ্লশ্ি হাসপাতাল ২৫০

১১. কমশ্ডককয়ার কজনাকরল হাসপাতাল ৫০

১২. বীরিূম ক্াবাল হাসপাতাল ৯০

১৩. আর এম ওয়াই এফ রয়্যাল নাশ্সসং কহাম অ্যান্ড ডায়াগনশ্টিক কসটিার ৫০

১৪. মধুমমতা লজ ১৬০

১৫. ককািশ্বহার ককািশ্বহার শ্মশন হাসপাতাল ১১০

১৬. িশ্ষিণ শ্িনাজপুর নাি্য উৎকষস ককন্দ্র ৮০

১৭. প্রয়াস আকরেয়ী আই হসশ্পিাল ৩০

১৮. িাশ্জসশ্লং ি্যাং হাসপাতাল ১০০

১৯. শ্িশান ককাশ্িড হাসপাতাল ১৬০

২০. কমশ্ডকা হাসপাতাল ১১০

২১. কমশ্ডকা ক্যানসার হাসপাতাল ৫০

২২. শ্নকবশ্িতা ক্যানসার হাসপাতাল ৬৪

২৩. হুগশ্ল শ্রমজীবী হাসপাতাল ১০০

২৪. ইএসআই হাসপাতাল, ব্যাকন্ডল ২৫০

২৫. বু্ শ্িউ নাশ্সসং কহাম ৩০

২৬. কসকিন করঞ্জারস ৯০

২৭. কমলা রায় ৫০

২৮. আরামবাগ নাশ্সসং কহাম ৩০

২৯. আই এস আই হাসপাতাল, কগৌরহাশ্ি ২১৬
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৩০. হাওডা সঞ্জীবন হাসপাতাল ৫০০

৩১. হাওডা আই এল এস, কগালাবাশ্ড ১০০

৩২. সত্যবালা আইশ্ড হাসপাতাল ২৫

৩৩. ইএসআই হাসপাতাল, বালশ্িকুশ্র ৪০০

৩৪. উলুকবশ্ডয়া ইএসআই হাসপাতাল ২১৬

৩৫. নারায়ণা হাসপাতাল, পুরকনা শ্বশ্্ডং ওকয়টি ব্যাংক হাসপাতাল ১৩০

৩৬. শ্ি এল কজ হাসপাতাল ২৫০

৩৭. জলপাইগুশ্ড শ্বশ্ববাংলা ক্ীডাঙ্গন ৩০০

৩৮. অরেকসন হাসপাতাল ৪১

৩৯. ঝাডরোম ঝাডরোম রাশ্রেআবাস ৭৫

৪০. কাশ্লম্ং শ্রেকবণী হাসপাতাল ১৫০

৪১. মালিা ইএইিশ্স ক্াবাল হাসপাতাল, মালিা ১০০

৪২. শ্িশাশ্র নাশ্সসং কহাম, িাঁিল ৩০

৪৩. মাশ্নকিক মকডল সু্ল, মাশ্নকিক ৫০

৪৪. ট্রমা ককয়ার কসটিার ১৫০

৪৫. মুশ্শসিাবাি ও্ড মাতৃসিন হাসপাতাল ৩০০

৪৬. মকনাকমাশ্হনী প্রাইকিি কহলথ ককয়ার ১০০

৪৭. গীতারাম প্রাইকিি হাসপাতাল ১০০

৪৮. লালবাগ করনকবা নাশ্সসং কহাম ৫০

৪৯. বসুমতী কহলথ ককয়ার প্রাইকিি শ্লশ্মকিড ৫০

৫০. শ্রিস্টীয় কসবাসিন ১০০

৫১. নশ্িয়া এস এন আর কাশ্নসিাল হাসপাতাল ১২০

৫২. ক্াবাল হাসপাতাল, নশ্িয়া ১৫০

৫৩. শ্ি শ্ব হাসপাতাল, কল্যাণী ৩০০

৫৪. উত্তর ২৪-পরগনা আল আশ্মন কগাপালপুর নাশ্সসং কহাম ৫০

৫৫. অকশাকনগর কটিি কজনাকরল হাসপাতাল ৬০

৫৬. শ্জ এন আর শ্স হাসপাতাল ৮৪

৫৭. কমগাশ্সশ্ি নাশ্সসং কহাম ৫০

৫৮. কনহরু কমকমাশ্রয়াল কিককনা ক্াবাল হাসপাতাল ১৩৪

৫৯. শ্বিূশ্ত নাশ্সসং কহাম ১০

৬০. সুকবাধ শ্মরে ক্যানসার হাসপাতাল ৪০

৬১. ককলজ অব কমশ্ডশ্সন ও সাগর িত্ত হাসপাতাল ৫০০

৬২. িানসক হাসপাতাল ৩০



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 98

৬৩. ননহাশ্ি কটিি কজনাকরল হাসপাতাল ৯০

৬৪. শ্রীবলরাম কসবা মশ্ন্র কটিি কজনাকরল হাসপাতাল ৮০

৬৫. পশ্চিম বধসমান সনকা হাসপাতাল ৪০০

৬৬. এইি এল শ্জ হাসপাতাল ১০০

৬৭. পশ্চিম কমশ্িনীপুর কসটি কজাকসফ হাসপাতাল ১০০

৬৮. আয়ুষ ককরানা হাসপাতাল, পশ্চিম কমশ্িনীপুর ১০০

৬৯. আয়ুষ স্যাকিলাইি হাসপাতাল ১০০

৭০. ক্াবাল ককরানা হাসপাতাল, পশ্চিম কমশ্িনীপুর ৫০

৭১. শালবশ্ন সুপার কপেশাশ্লশ্ি হাসপাতাল ২০০

৭২. কডবরা রোমীণ ককাশ্িড হাসপাতাল ৪০

৭৩. খডগপুর মহকুমা হাসপাতাল ৫০

৭৪. ঘািাল মহকুমা ককাশ্িড হাসপাতাল ৮০

৭৫. পূবস বধসমান কামশ্র হাসপাতাল ১৮০

৭৬. কবঙ্গল কমশ্ডকা হাসপাতাল ১০০

৭৭. পূবস কমশ্িনীপুর িণ্ীপুর মাশ্ল্ট কপেশাশ্লশ্ি হাসপাতাল ১৫০

৭৮. আর শ্স এন সঞ্জীবন হাসপাতাল ৫০

৭৯. বডমা মাশ্ল্ট কপেশাশ্লশ্ি হাসপাতাল ১৫০

৮০. পুরুশ্লয়া করািাশ্র ক্াব অব পুরুশ্লয়া সাশ্িসস কসটিার-নাশ্সসং কহাম ৬০

৮১. শ্সংহাশ্নয়া কসবাপ্রশ্তষ্ান হাসপাতাল ৬০

৮২. করািাশ্র হাসপাতাল ৩০

৮৩. িশ্ষিণ ২৪-পরগনা ই এস আই কমশ্ডক্যাল ককলজ ও হাসপাতাল ৪৭০

৮৪. ি্য সাহারাহাি নাশ্সসং কহাম ১২০

৮৫. মা িুগসা নাশ্সসং কহাম ৫০

৮৬. ক্যাশ্নং ককাশ্িড হাসপাতাল (কটিশ্ডয়াম) ৫৫

৮৭. িারত কসবাশ্রম সংঘ ১০০

৮৮. জগন্াথ গুপ্ত কমশ্ডক্যাল ককলজ ও হাসপাতাল ১০০

৮৯. ইপোত ককা-অপাকরশ্িি হাসপাতাল ১২৫

৯০. উত্তর শ্িনাজপুর শ্মশ্কি কমঘা হাসপাতাল ১০০

৯১. জীবনকরখা নাশ্সসং কহাম ৪৫

৯২. ইসলামপুর উিুস আকাকিশ্ম ১০০

সবসকমাি ১২,৭১৫

[তথ্যসূরে : স্াস্্য ও পশ্রবার কল্যাণ িপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার]
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রাজ্য সরকার শ্িশ্নিত কবসরকাশ্র ককাশ্িড হাসপাতাল এবং শয্যাসংখ্যা  
(১৩ অক্াবর, ২০২০ শ্হকসকব)

নম্বর কজলা ককাশ্িড হাসপাতাকলর নাম শয্যা 
সংখ্যা

১. কলকাতা অল এশ্শয়া কমশ্ডক্যাল ইনশ্টিশ্িউি ৩২

২. এ এম আর আই হাসপাতাল, ঢাকুশ্রয়া ৯৪

৩. এ এম আর আই হাসপাতাল, ঢাকুশ্রয়া (স্যাকিলাইি কফশ্সশ্লশ্ি) ২৩

৪. এ এম আর আই হাসপাতাল, মুকুন্পুর ৩০

৫. অ্যাকপক্স আই এম এস ৮

৬. অ্যাকপকলা ক্শ্নগলস হাসপাতাল ৭৮

৭. অ্যাকপকলা ক্শ্নগলস হাসপাতাল (স্যাকিলাইি কফশ্সশ্লশ্ি) ৬৫

৮. শ্ব শ্প কপাদ্ার হাসপাতাল ৯৮

৯. কবলশ্িউ শ্ক্শ্নক ১৬৬

১০. কবলশ্িউ শ্ক্শ্নক (স্যাকিলাইি কফশ্সশ্লশ্ি) ২৫

১১. উত্তর ২৪-পরগনা িাগীরথী কনওশ্িয়া হাসপাতাল, শ্নউিাউন ৩

১২. কলকাতা শ্ব এম আর শ্স ১২

১৩. ক্যালকািা হািস শ্ক্শ্নক, সল্টকলক ৩০

১৪. ক্যালকািা হািস শ্ক্শ্নক, সল্টকলক (স্যাকিলাইি কফশ্সশ্লশ্ি) ২৫

১৫. কসশ্টিনাশ্র হাসপাতাল, এসএমশ্প, কলকাতা কপািস ট্রাটি ৪০

১৬. কসশ্টিনাশ্র হাসপাতাল, এসএমশ্প, কলকাতা কপািস ট্রাটি (স্যাকিলাইি 
কফশ্সশ্লশ্ি)

২০

১৭. িানসক হাসপাতাল ৮৪

১৮. ি্যাশ্রং ক্স ৩৮

১৯. শ্স এম আর আই ৮৪

২০. কলশ্ম্বয়া এশ্শয়া হাসপাতাল, সল্টকলক ১২

২১. কলশ্ম্বয়া এশ্শয়া হাসপাতাল, সল্টকলক (স্যাকিলাইি কফশ্সশ্লশ্ি) ৫৯

২২. উত্তর ২৪-পরগনা ড্যাকফাশ্ডল হাসপাতাল ৫৮

২৩. কলকাতা শ্ডিাইন নাশ্সসং কহাম ২৫

২৪. শ্রিমল্যান্ড নাশ্সসং কহাম ১৬

২৫. ই ই শ্ড এফ কমশ্ডককয়ার কসটিার (শ্রী অরশ্বন্) ৩০

২৬. ইকবালপুর নাশ্সসং কহাম ৪৩

২৭. ই এম কক এ শ্জ সঞ্জীবনী হাসপাতাল, বাগবাজার ১৪

২৮. ফশ্িসস হাসপাতাল ৬৩

২৯. শ্জ শ্ড হসশ্পিাল অ্যান্ড ডায়াকবশ্িস ইনশ্টিশ্িউি ৪৫
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৩০. হাওডা শ্জ শ্ড হসশ্পিাল অ্যান্ড ডায়াকবশ্িস ইনশ্টিশ্িউি (স্যাকিলাইি কফশ্সশ্লশ্ি) ১৮

৩১. কহলথ পকয়টি নাশ্সসং কহাম ১৭

৩২. পশ্চিম বধসমান কহলথ ওয়া্ডস হসশ্পিাল, িুগসাপুর ২২

৩৩. কলকাতা হরাইজন লাইফ লাইন প্রাইকিি শ্লশ্মকিড ১৭

৩৪. উত্তর ২৪-পরগনা আই এল এস, িমিম ৭৪

৩৫. আই এল এস, িমিম (স্যাকিলাইি কফশ্সশ্লশ্ি) ২৪

৩৬. কলকাতা আই এন কক, কলকাতা ৪

৩৭. আইশ্রস হাসপাতাল ১০

৩৮. কস্তুশ্রিাস কমকমাশ্রয়াল সুপার কপেশাশ্লশ্ি হাসপাতাল ৬৫

৩৯. কস্তুশ্র কমশ্ডক্যাল কসটিার প্রাইকিি শ্লশ্মকিড ৪০

৪০. ষুিশ্িরাম হাসপাতাল ১৭

৪১. ককাঠাশ্র কমশ্ডক্যাল কসটিার ১৩৭

৪২. মাডওয়াশ্র শ্রশ্লফ কসাসাইশ্ি ৩১

৪৩. কমশ্ডকা সুপার কপেশাশ্লশ্ি হাসপাতাল ১৬২

৪৪. কমশ্ডকা সুপার কপেশাশ্লশ্ি হাসপাতাল (স্যাকিলাইি কফশ্সশ্লশ্ি) ৫২

৪৫. মাশ্সস হাসপাতাল ৪০

৪৬. নবজীবন হাসপাতাল প্রাইকিি শ্লশ্মকিড ৩৪

৪৭. নথস শ্সশ্ি হাসপাতাল ৪০

৪৮. ওশ্হও হাসপাতাল ২২

৪৯. শ্পয়ারকলস হাসপাতাল ১০০

৫০ আর এন কিকগার আই আই শ্স এস ১০৫

৫১ আর এন কিকগার আই আই শ্স এস (স্যাকিলাইি কফশ্সশ্লশ্ি) ৫২

৫২. করকমশ্ড হাসপাতাল ৪২

৫৩. রকয়ড নাশ্সসং কহাম ৩

৫৪. আর এন শ্ি হাসপাতাল ২৬

৫৫. রুশ্ব কজনাকরল হাসপাতাল ৬০

৫৬. সুশ্রূষা নাশ্সসং কহাম ২১

৫৭. উত্তর ২৪-পরগনা পেন্ন, কতঘশ্রয়া ১৫

৫৮. কলকাতা এস শ্ি এস মাকডায়াশ্র ২২

৫৯. স্শ্তিক কসবা সিন ১০

৬০. িািা কমশ্ডক্যাল কসটিার, শ্নউিাউন [শুধুমারে ক্যানসার আক্ান্ত 
ককাশ্িড করাগীকির জন্য]

১৫

৬১. শ্ি আর এ ১০
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৬২. উডল্যান্ডস মাশ্ল্ট কপেশাশ্লশ্ি হাসপাতাল ৭৫

৬৩. উডল্যান্ডস মাশ্ল্ট কপেশাশ্লশ্ি হাসপাতাল (স্যাকিলাইি কফশ্সশ্লশ্ি) ৫৪

৬৪. কজশ্নথ সুপার কপেশাশ্লশ্ি হাসপাতাল ১৫

৬৫. কজাশ্ডয়াক কমশ্ডককয়ার প্রাাঃ শ্লশ্মকিড (কক্শ্মং নাশ্সসং কহাম) ৫০

সবসকমাি ২,৮২১

রাজ্য সরকার শ্িশ্নিত ককাশ্িড-১৯ পরীষিার সমতি সরকাশ্র কবসরকাশ্র প্রশ্তষ্ান

নম্বর কিশ্টিং ল্যাবকরিশ্রর নাম কী পদ্ধশ্ত ককব কথকক 
িালু

১. নাইকসড RT-PCR প্রথম কথকক

২. এস এস কক এম ” ১৭ মািস

৩. কমশ্িনীপুর কমশ্ডক্যাল ককলজ হাসপাতাল ” ২৪ মািস

৪. উত্তরবঙ্গ কমশ্ডক্যাল ককলজ হাসপাতাল ” ২৯ মািস

৫. সু্ল অব ট্রশ্পক্যাল কমশ্ডশ্সন ” ১ এশ্প্রল

৬. অ্যাকপাকলা হাসপাতাল ” ৬ এশ্প্রল

৭. িািা কমশ্ডক্যাল কসটিার ” ৬ এশ্প্রল

৮. মালিা কমশ্ডক্যাল ককলজ হাসপাতাল ” ৮ এশ্প্রল

৯. ডাঃ লাল প্যাথলাবস ” ১৭ এশ্প্রল

১০. কমান্ড হাসপাতাল ” ১৭ এশ্প্রল

১১. শ্িত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইনশ্টিশ্িউি ” ২২ এশ্প্রল

১২. আর শ্জ কর কমশ্ডক্যাল ককলজ হাসপাতাল ” ২৪ এশ্প্রল

১৩. সুরষিা ” ২৪ এশ্প্রল

১৪. মুশ্শসিাবাি কমশ্ডক্যাল ককলজ হাসপাতাল ” ২৬ এশ্প্রল

১৫. শ্পয়ারকলস হাসপাতাল ” ৩০ এশ্প্রল

১৬. বধসমান কমশ্ডক্যাল ককলজ হাসপাতাল ” ৬ কম

১৭. কলকাতা কমশ্ডক্যাল ককলজ হাসপাতাল ” ৮ কম

১৮. এন আর এস কমশ্ডক্যাল ককলজ হাসপাতাল ” ১২ কম

১৯. সমকা হাসপাতাল ” ১২ কম

২০. কমশ্ডকা হাসপাতাল ” ১৫ কম

২১. বাঁকুডা কমশ্ডক্যাল ককলজ হাসপাতাল ” ২২ কম

২২. শ্সউশ্ড কজলা হাসপাতাল ” ২২ কম

২৩. ককািশ্বহার কমশ্ডক্যাল ককলজ হাসপাতাল ” ৬ জুন

২৪. ককলজ অব কমশ্ডশ্সন কজ এন এম, কল্যাণী ” ১০ জুন

২৫. শ্িশান হাসপাতাল ” ১৭ জুন
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২৬. আর এন কিকগার হাসপাতাল ” ২৪ জুন

২৭. রায়গঞ্জ কমশ্ডক্যাল ককলজ হাসপাতাল ” ২৬ জুন

২৮. জগন্াথ গুপ্ত ইনশ্টিশ্িউি অব কমশ্ডক্যাল সাকয়কসেস ” ৬ জুলাই

২৯. ই এস আই কপাটি রে্যাজুকয়ি ইনশ্টিশ্িউি অব কমশ্ডক্যাল সাকয়সে 
অ্যান্ড শ্রসািস

RT-PCR ১৬ জুলাই

৩০. করকমশ্ড লাইফককয়ার, কলকাতা ” ২১ জুলাই

৩১. এ এম আর আই, ঢাকুশ্রয়া ” ১৯ কম

৩২. রামপুরহাি কমশ্ডক্যাল ককলজ হাসপাতাল ” ১৯ কম

৩৩. শ্িত্তরঞ্জন ন্যাশনাল কমশ্ডক্যাল ককলজ হাসপাতাল ” ২০ কম

৩৪. ডায়মন্ড হারবার কমশ্ডক্যাল ককলজ হাসপাতাল ” ২০ কম

৩৫. ককলজ অব কমশ্ডশ্সন অ্যান্ড সাগর িত্ত হাসপাতাল ” ২৭ কম

৩৬. পুরুশ্লয়া গিনসকমটি কমশ্ডক্যাল ককলজ হাসপাতাল ” ৩ জুন

৩৭. এস আর এল ল্যাবকরিশ্র ” ১৮ জুন

৩৮. কপ্রাব ডায়াগনশ্টিকস ” ১৪ আগটি

৩৯. পাল্ স ডায়াগনশ্টিকস ” ১২ কসকটেম্বর

৪০. আর শ্ব ডায়াগনশ্টিক কলকাতা ” ২০ কসকটেম্বর

৪১. পূবস কমশ্িনীপুর কজলা হাসপাতাল ” ২৪ কসকটেম্বর

৪২. শ্র কপ্রাকমড ডায়গনশ্টিক শ্লশ্মকিড ” ২৪ কসকটেম্বর

৪৩. এ এম আর আই, সল্টকলক ” ১ কম

৪৪. শ্স এম আর আই CBNAAT ১৩ কম

৪৫. আসানকসাল কজলা হাসপাতাল TRUENAT ১৯ কম

৪৬. ঝাডরোম কজলা হাসপাতাল ” ১৯ কম

৪৭. ফালাকািা সুপার কপেশাশ্লশ্ি হাসপাতাল ” ২০ কম

৪৮. বালুরঘাি কজলা হাসপাতাল ” ২২ কম

৪৯. শ্রীরামপুর কজলা হাসপাতাল ” ২৫ কম

৫০. উলুকবশ্ডয়া সুপার কপেশাশ্লশ্ি হাসপাতাল ” ২৭ কম

৫১. জশ্ঙ্গপুর মহকুমা হাসপাতাল ” ২৭ কম

৫২. এগরা মহকুমা হাসপাতাল ” ৭ কম

৫৩. এম আর বাঙু্গর হাসপাতাল ” ২৮ কম

৫৪. িাঁিল মহকুমা হাসপাতাল ” ২৮ কম

৫৫. শ্বশ্ববাংলা ক্ীডাঙ্গন ককাশ্িড হাসপাতাল ” ৩১ কম

৫৬. উডল্যান্ডস CBNAAT ১১ জুন

৫৭. আশ্লপুরিুয়ার কজলা হাসপাতাল TRUENAT ১৬ জুন

৫৮. বশ্সরহাি কজলা হাসপাতাল ” ১৯ জুন
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৫৯. আনন্কলাক কমাকনাস্্যান, শ্শশ্লগুশ্ড ” ২৭ জুন

৬০. গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতাল CBNAAT ১৬ জুলাই

৬১. কাঁশ্থ মহকুমা হাসপাতাল TRUENAT ২৩ জুলাই

৬২. আই এল এস হাসপাতাল ” ২৫ জুলাই

৬৩. উত্তর লািাবাশ্ড কজলা হাসপাতাল ” ৪ আগটি

৬৪. নন্ীরোম সুপার কপেশাশ্লশ্ি হাসপাতাল ” ৪ আগটি

৬৫. পাঁশকুডা হাসপাতাল ” ৬ আগটি

৬৬. শ্িত্তরঞ্জন কসবাসিন হাসপাতাল ” ১০ আগটি

৬৭. ডাাঃ শ্প কক সাহা হাসপাতাল, ককািশ্বহার ” ১১ আগটি

৬৮. শ্বধাননগর মহকুমা হাসপাতাল ” ১৩ আগটি

৬৯. িানসক হাসপাতাল ” ১৪ আগটি

৭০. গাবকবশ্ডয়া কটিি কজনাকরল হাসপাতাল ” ১৫ আগটি

৭১. পেন্ন ডায়গনশ্টিক কসটিার ” ১৬ আগটি

৭২. কাকদ্ীপ সুপার কপেশাশ্লশ্ি হাসপাতাল ” ১৭ আগটি

৭৩. মাল সুপার কপেশাশ্লশ্ি হাসপাতাল ” ১৮ আগটি

৭৪. হাওডা কজলা হাসপাতাল ” ২১ আগটি

৭৫. সাগরশ্িশ্ঘ সুপার কপেশাশ্লশ্ি হাসপাতাল ” ২ কসকটেম্বর

৭৬. কডামকল সুপার কপেশাশ্লশ্ি হাসপাতাল ” ৬ কসকটেম্বর

৭৭. উিয়নারায়ণপুর কটিি কজনাকরল হাসপাতাল ” ৭ কসকটেম্বর

৭৮. শ্জ শ্ড হাসপাতাল ও ডায়াকবশ্িস ইনশ্টিশ্িউি, হাওডা ” ৮ কসকটেম্বর

৭৯. নাইশ্িকঙ্গল ডায়গনশ্টিক কসটিার TRUENAT ১২ কসকটেম্বর

৮০. িাগীরথী কনওশ্িয়া উওম্যান অ্যান্ড িাই্ড ককয়ার কসটিার CBNAAT ১৬ কসকটেম্বর

৮১. কৃষ্ণনগর শ্ডশ্িশ্স TRUENAT ২৯ কসকটেম্বর

৮২. শ্মশন হাসপাতাল, িুগসাপুর ” ২৯ কসকটেম্বর

৮৩. কমশ্ডকনািা, কলকাতা ” ১ অক্াবর

৮৪. কপেশাশ্লশ্ি শ্ক্শ্নক অ্যান্ড ডায়াগনশ্টিক, বারাসাত ” ১ অক্াবর

৮৫. এম এস এস বনসাল কমশ্ডক্যাল, কলকাতা ” ২ অক্াবর

৮৬. শ্ি এল আই কটিি কজনাকরল হাসপাতাল, হাওডা ” ২ অক্াবর

৮৭. নারায়ণ কমকমাশ্রয়াল হাসপাতাল, কলকাতা ” ২ অক্াবর

৮৮. কাশ্লম্ং কজলা হাসপাতাল ” ৬ অক্াবর

৮৯. শ্মশ্রক ব্ক প্রাথশ্মক স্াস্্যককন্দ্র, িাশ্জসশ্লং ” ৯ অক্াবর

৯০. বডকজাডা সুপার কপেশাশ্লশ্ি হাসপাতাল, বাঁকুডা ” ১১ অক্াবর

৯১. িাশ্জসশ্লং কজলা হাসপাতাল ” ১১ অক্াবর
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পশ্চিমবঙ্গ ২৩ জেলার রাে্য। উন্নয়নের গশ্ি অব্যাহি রাখনি জেলার সংখ্যা 
ক্রমশ বৃশ্ধি পানছে। প্ায় ৯ বছর ধনর এই রানে্য পশ্রবি্তনের জছাঁয়া জলনগনছ 
সব্তনষেনরে। সমন্বনয়র স্বপ্ন জপনয়নছ সার্তকিার শ্িশা। এই রাে্য জসনে উঠনছ 
ধীনর ধীনর।
এই পশ্রবি্তনের িৃশ্যপটই িুনল ধরা হনব এই েিুে শ্বভানগ।
শ্েনের জেলার প্শ্ি মােুনের ভালবাসা, আন্তশ্রকিা জেমে স্বাভাশ্বক, জিমশ্ে 
শ্েনের জেলা সম্পনক্ত পশ্রশ্িি হওয়ার আকাঙ্াও সবসময় পূর্ত হওয়ার পর 
জখাঁনে।
রাে্যবাসীর কানছ এই আকাঙ্া পূরনরর িাশ্বকাশ্ঠ হনয় উঠুক আমার জেলা। 
সকনলই খুনঁে শ্েক শ্েনের জেলা-জক।

‘আমার জেলা’বঙ্গিশ্তে
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পশ্রনবশ সংরষেনর রাে্য সরকানরর প্য়াস 
প্শ্িশ্িেই আমানির েের কাড়নছ৷ িবু জেলার 
আোনি কাোনি জে কম্তকাণ্ড িলনছ জসটা 
সকনলর কানছ ধরা পড়নছ ো৷ রানে্য প্কৃশ্ি-
পে্তটনের প্সানরর মাধ্যনম, আঞ্চশ্লক উন্নয়নের 
ছরেছায়ায়, কম্তসৃেনের সুনোগ সৃশ্টি কনর পশ্রনবশ 
সংরষেনরর কাে িলনছ৷ এক অনর্ত, বহুমুখী 
কনম্তানি্যাগ৷ ইনকা-টুশ্রস্ট জসন্ারগুশ্লনক সেননে 
গনড় জিালার কাে িনলনছ৷ পে্তটনকরাও িু-এক 
শ্িনের অবসনর কাছাকাশ্ছ জবশ্ড়নয় পড়নি পানরে৷ 
শ্বশ্ভন্ন জেলার ইনকা-টুশ্রস্ট জসন্ারগুশ্লর হশ্িশ 
জিওয়া হল৷

জেলায় জেলায় 
প্কৃশ্ি-পে্তটে জকন্দ্র
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বান্াপাশ্ে—
পাহাড় জেখানে জেনম আনস, আর মাশ্টনক স্পশ্ত কনর প্কৃশ্ির জসই শান্ত, অোশ্বল রূনপর হািছাশ্ের মানে বান্াপাশ্ে। 
েলপাইগুশ্ড় ফনরস্ট শ্িশ্ভশ্শনে ছশ্বর মনিা সুন্র জেসব োয়গা আনছ, বান্াপাশ্ে িার মনধ্য শ্বনশে উনলেখনোগ্য।
এই ক্যাম্প তিশ্র করা হনয়শ্ছল ২০০৭ সানল। লষে্য শ্ছল, বান্াপাশ্ে শ্বট েলগাঁও জরনজের এই প্াশ্ন্তক অঞ্চনল ইনকা 
টু্যশ্রেম-এর শ্বস্ার ঘটানো।
 
জকারায় রাকনবে—
রাে্য ফনরস্ট জিনভলপনমন্ এনেশ্সির জরস্ট হাউস আনছ এখানে। শ্বিশে্যা শ্বশ্শটি ঘনরর ভাড়া বি্তমানে ৫০০ টাকা।

শ্কভানব জপঁছানবে— 
েলপাইগুশ্ড় জরনক  জশয়ার ট্যাশ্সি কনর জপঁনছ োওয়া োয় বান্াপাশ্ে।

জোগানোগ— 
ক) শ্িশ্ভশে অশ্ফস জফাে েম্বর—9832519516
খ) জসন্ার ইেিাে্ত—8145843477 
বান্াপাশ্ে  ফনরস্ট ক্যাম্প জরনক গাশ্ড়নি মারে ৫ শ্মশ্েট জগনলই সুন্র শ্ছমছাম েিী-জঘরা পাহাশ্ড় গ্াম গানরাশ্িরা বা 
গারুশ্িরা। েলপাইগুশ্ড় জরনক িূরত্ব ৮০ শ্কনলাশ্মটার, বান্াপাশ্ে জরনক িনল আসুে গারুশ্িরানিই। উত্তরবনঙ্গর পাহাশ্ড় 
অর্তেীশ্িনক জোরিার করনি ইনকা-টু্যশ্রেম সরকানরর একশ্ট প্শংসেীয় পিনষেপ। 
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জবরুয়ািহশ্র—
েশ্িয়া জেলার জবরুয়ািহশ্র অভয়ারর্য। ৩৪ েম্বর োিীয় সড়নকর পানশ প্ায় ৬৭ জহক্টর এলাকা েুনড় অভয়ারর্য। শ্িিল 
হশ্রর, েংশ্ল শ্বড়াল, সোরু, মংগুস, বুনো জশয়াল জরনক মশ্েটর শ্লোি্ত, পাইরে, জকাবরা, পঞ্চাশশ্টরও জবশ্শ পাশ্খর 
প্োশ্ি কী জেই অভয়ারর্য। ১৯৬১ সানল জবরুয়ািহশ্র েঙ্গলনক সংরশ্ষেি অরর্য শ্হসানব মে্তািা জিওয়া হয়। এরপর 
১৯৮০ সানল জবরুয়ািহশ্র বে্যপ্ারী অভয়ারনর্যর সম্াে লাভ কনর।
ব্্যাশ্ডিস জরেল আর জসশ্লম আশ্ল জরেল—িুশ্ট পর আনছ অভয়ারনর্য। োোোনির পাশ্খর কলকাকশ্লনি মুগ্ধ হনি হনি 
েঙ্গনলর জশাভা উপনভাগ করুে। িনব, অভয়ারনর্য ঘুনর জবড়ানোর আনগ শ্বিনেন্দ্রলাল রায় জেিার ইন্ারশ্প্নটশে 
জসন্ানরর পরামশ্ত  শুনে জেওয়া ভানলা।

জকারায় রাকনবে— 
বেিপ্তনরর বাংনলানি রাকার ব্যবস্া আনছ। ২শ্ট শ্বিশে্যা শ্বশ্শটি ঘর। ভাড়া তিশ্েক ৫০০ টাকা। ওনয়বসাইনট  সহনেই 
বুক করা োয়।

জোগানোগ—
রাো - োকাশ্শপাড়া
ক) শ্িশ্ভশে অশ্ফস জফাে েম্বর—7003379256
খ) জসন্ার ইেিাে্ত জমাবাইল েম্বর—8013871313

শ্কভানব জপঁছনবে— 
২ শ্কনলাশ্মটার িূনর জবরুয়ািহশ্র জরলওনয় জস্টশে। একই িূরনত্ব রনয়নছ বাস টাশ্ম্তোসও। িনব মনে রাখা িরকার, 
সংরশ্ষেি অভয়ারনর্য শ্বকাল সানড় িারনটর পর প্নবশ করা োয় ো।
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শ্বহারীোর —
বাঁকুড়া জেলার শালনিাড়া ব্লনক পাহানড়র জকানল মশ্ন্র। গনড় উনঠনছ শ্বহারীোর ধাম। এই শ্বহারীোর পাহাড় বাঁকুড়া 
জেলার মনধ্য সনব্তাচ্চ উচ্চিা ৪৫১ শ্মটার। পাহাশ্ড় পনর ঘুনর ঘুনর গাশ্ড় শ্েনয় জপঁনছ োওয়া োয় এনকবানর মশ্ন্নরর 
জিারনগাড়ায়। মশ্ন্র আর জিবমাহাত্্য শ্েনয় োো গল্পকরা প্িশ্লি। শ্শবরাশ্রে আর সরস্বিী পুনোয় মশ্ন্র শ্ঘনর বনস 
জমলা। শ্বশাল েেসমাগম হয় এলাকায়। শুধু শ্শবভক্তনির েে্যই েয়, প্কৃশ্িনপ্শ্মকনির কানছও শ্বনশে েেশ্প্য় এই 
শ্বহারীোর পাহাড়। েঙ্গল জঘরা জছাট্ট এলাকা-এ রানে্যর আরাকু ভ্যাশ্ল। জরেশ্কং-এর েে্য আিশ্ত।

জকারায় রাকনবে—
মশ্ন্নরর কানছই রাে্য বেিপ্তর গনড় িুনলনছ ইনকা-টু্যশ্রেম জসন্ার। ৬শ্ট (ছয়) কনটে আনছ জসখানে। ঘরভাড়া 
তিশ্েক ৮০০ টাকা। প্শ্ি কনটনে িুশ্ট কনর ঘর আর একশ্ট হল রনয়নছ। এছাড়া ইনকা জসন্ানর রনয়নছ একশ্ট রান্নাঘর 
ও িাইশ্েং হল। িনব মনে রাখা ভানলা, ইনকা-টু্যশ্রেম জসন্ার লাসিাশ্র শ্রসট্ত েয়। োঁরা প্কৃশ্ি ভানলাবানসে, সহে 
বে্যপ্কৃশ্ির জমিুরিা োঁনির টানে—অল্প ছুশ্ট শ্েনয় িনল আসনি পানরে শ্বহারীোর িশ্তনে।

কীভানব জপঁছানবে—
আসােনসাল জরনক সড়কপনর জপঁছনি পানরে শ্বহারীোর। শ্েকটবি্তী জরলওনয় জস্টশে রাশ্েগজে। জসখাে জরনক 
গাশ্ড়ভাড়া কনর সহনেই শ্বহারীোর পাওয়া োয়। এছাড়া বাঁকুড়া জরনক িূরত্ব ৫৫ শ্কনলাশ্মটার।

জোগানোগ—
গ্াম---শ্বহারী, জপাস্ট অশ্ফস---বামুেনিাড়।
জসন্ার ইেিাে্ত---9064751096
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জবালপুর প্কৃশ্ি উদ্ ভাসে জকন্দ্র(এে আই শ্স) —
জবালপুর বলনিই জিানখর সামনে জভনস ওনঠ শ্বশ্বভারিী ক্যাম্পাস, কািঘর, ছাশ্িমিলা। জসই জবালপুনরর শ্যামবাশ্টনিই 
রাে্য বে িপ্তর তিশ্র কনরনছ।
শ্যামবাশ্ট জেিার ইন্ারশ্প্নটশে জসন্ার(এেআইশ্স)। কানছই শ্িয়ার পাক্ত। শ্িিল হশ্রর রনয়নছ ৮০শ্টরও জবশ্শ। এছাড়া 
স্যাংিুয়াশ্রনি রনয়নছ শ্বশাল েলাশয়। হাোর হাোর পাশ্খর বাস জসখানে।

জকারায় রাকনবে—
বেিপ্তনরর ব্যবস্াপোয় রনয়নছ ৬ শে্যার িশ্ম্তটশ্র। ভাড়া—শে্যাপ্শ্ি ২৫০টাকা, এছাড়া রনয়নছ বািােুকূল শ্বিশে্যার ৬ 
শ্ট ঘর। ভাড়া তিশ্েক ১২০০টাকা।

কীভানব জপঁছনবে—
হাওড়া, শ্শয়ালিহ জরনক প্িুর জরেে প্শ্িশ্িে জবালপুর োনছে। জে জকােও জরেনে উনঠ পড়ুে। োমনি পানরে জবালপুর 
জস্টশে। জসখাে জরনক িূরত্ব ৪ শ্কনলাশ্মটার। প্াশ্ন্তক জস্টশনে োমনল িূরত্ব মারে ২ শ্কনলাশ্মটার।

জোগানোগ—
শ্ঠকাো—শ্যামবাশ্ট
রাো—জবালপুর
ক) শ্িশ্ভশে অশ্ফস জফাে েম্বর—7872195612 
খ) জসন্ার ইেিাে্ত—9434210095
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জগাপগড় ইনকা পাক্ত—
শীনির সকানলর শ্পকশ্েক করনি শ্গনয় েশ্ি ইশ্িহানসর গন্ধ গানয় শ্েনি িাে, আবার েঙ্গনলর মনধ্য শ্িনয় জছাটখানটা 
পাহাশ্ড় পনর জরেশ্কং-এর আনমেও জপনি িাে, িাহনল উইকএনডি িনল আসুে জগাপগড় ইনকাপানক্ত। জপাশাশ্ক োম 
জগাপগড় জহশ্রনটে অ্যাডি জেিার ইনকা-টু্যশ্রেম জসন্ার। জেলা-পশ্চিম জমশ্িেীপুর। কানছই বইনছ কংসাবিী বা কাঁসাই। 
জগাপ রাোনির জকলো শ্ছল এই জগাপগনড়। আর জসই জরনকই এলাকার এই োম।  ইনকা পানক্তর শ্ভিনর পুরনো এই 
জকলোর ধ্ংসসূ্প জিনখ জেওয়া জেনি পানর। িনব, এই ধ্ংস সূ্প সম্পনক্ত োো গল্পকরা প্িশ্লি আনছ। জকউ জকউ 
মনে কনরে  মহাভারি-খ্যাি শ্বরাট রাোর জগাশালা শ্ছল এই ভগ্নগৃহ। আবার কানরা কানরা মনি, এর বয়স ২০০ 
বছনরর জবশ্শ েয়। িনব, ঐশ্িহাশ্সনকরা মনে কনরনছে, আইে-ই-আকবরী গ্নথে আবুল ফেল জে িুশ্ট জকলোর করা 
উনলেখ কনরনছে, জগাপগৃহ িারই একশ্ট। ঘে শাল বেসৃেে করা হনয়নছ এখানে। পানক্তর পূব্তশ্িনক রনয়নছ একশ্ট 
শ্বশাল েলাশয়। জসখানে জবাশ্টং করার ব্যবস্া রনয়নছ। িনব, এই ইনকা পানক্তর পশ্চিম শ্িকশ্ট অনেক জবশ্শ সুসশ্জিি 
এবং জবশ ভানলাভানব এর রষেরানবষের করা হয়। রনয়নছ একশ্ট ফুনলর বাগাে, রকগানি্তে, োস্তাশ্র, শ্শশুনির পাক্ত আর 
পুরনো জকলোশ্ট। পানক্তর শ্ভিনর রনয়নছ ওয়াি টাওয়ার, জসখাে জরনক জগাটা এলাকার ছশ্ব এনকেবানর আপোর জিানখর 
সামনে। এমেশ্ক িূর জরনক জিখনি পানবে কংসাবিীও।

জকারায় রাকনবে—
জগাপগড় ফনরস্ট বাংনলানি রাকার সুনোগ আনছ। জবশ কনয়কশ্ট কনটে (এশ্স এবং েে-এশ্স) আনছ। ক্যােশ্টে-
এর সুশ্বধা রনয়নছ। আনগ জরনক অি্তার জিওয়া হনল ক্যােশ্টে জরনক খাবার পাওয়া োয়। ফনরস্ট শ্িপাট্তনমনন্র 
ওনয়বসাইনটই বুশ্কং করা োয়। ১০ শে্যার িশ্ম্তটশ্র। ভাড়া শে্যাপ্শ্ি ১০০টাকা। ২শ্ট েে-এশ্স ঘনরর প্শ্িশ্টর ভাড়া 
৫০০ টাকা তিশ্েক। ৪শ্ট এশ্স ঘর। ভাড়া তিশ্েক ১০০০টাকা। 

কীভানব জপঁছানবে—
এখানে জবড়ানোর জসরা সময় বে্তা। খড়্গপুর জরনক িূরত্ব ২৫ শ্কনলাশ্মটার, জমশ্িেীপুর সির জরনক ৫ শ্কনলাশ্মটার। 
জমশ্িেীপুর জপৌনছ বাস বা অনটা শ্রকশা শ্েনয় সহনেই িনল আসা োয় জগাপগড় ইনকা-টু্যশ্রেম পাক্ত।

জোগানোগ—
শ্ঠকাো—এম এম েগর
জমশ্িেীপুর শহর
শ্িশ্ভশে অশ্ফস জফাে েম্বর—03222-275869
জসন্ার ইেিাে্ত জমাবাইল েম্বর—9635216927 
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জগাঁসাইমাশ্র টুইে কনটজ্ —
পে্তটকনির শ্ভড় এশ্ড়নয় প্কৃশ্ির শ্েস্ব্ধিায় েশ্ি শ্কছুশ্িে হাশ্রনয় শ্গনয় বাঁিনি িাে, িাহনল আপোর গন্তব্য হওয়া উশ্িি 
জগাঁসাইমাশ্র। জকািশ্বহার জেলার শ্িেহাটা জরনক ১৩ শ্কনলাশ্মটার িূরনত্ব এই গ্াম। জগাঁসাইমাশ্রর অিীি ইশ্িহাস খুবই 
উজ্জ্বল। পূব্ত িরা  জগাটা উত্তর-পূব্ত ভারনির ইশ্িহানস োর স্াে খুবই উনলেখনোগ্য। মধ্যেুনগ (১২২৮শ্্রিঃ জরনক ১৫১০ 
শ্্রস্টাব্দ) কামিাপুর রানে্যর রােধােী শ্ছল এই জগাঁসাইমাশ্র। ১২২৮ সানল মহারাো সান্ধ রায় কামিাপুর রাে্য প্শ্িষ্া 
কনরে। িাঁর বাবা মহারাো শ্পরু রায় শ্ছনলে কামরূপ রানে্যর জশে রাো। সান্ধ রায় কামরূপ রানে্যর োম পশ্রব্তিে 
কনর েিুে োম রানখে কামিাপুর। রােধােীর োমও এক। জসই রােধােীই আে জগাঁসাইমাশ্র োনম পশ্রশ্িি। ব্হ্মপুরে 
উপি্যকার পশ্চিম শ্িক জরনক জকাশী েিী পে্তন্ত শ্ছল রানে্যর শ্বস্ার। মহারাো েীলাম্বর জসে হুনসে শানহর হানি 
পরাশ্েি হনল ১৪৯৮-৯৯ সময়কাল জরনক ১৫০১ সাল পে্তন্ত কামিাপুর আফগাে অশ্ধকৃি শ্ছল। মহারাো িুল্তনভন্দ্র 
শ্ছনলে কামিাপুনরর জশে রাো ১৫১০ সানল। পরবি্তীকানল কামিাপুর রানে্যর োম পশ্রবশ্ি্তি হনয় জকািশ্বহার হয়। 
অিীনির জসইসব গুরুত্বপূর্ত মশ্ন্র আর ভবে আে মাশ্টর শ্িশ্বর েীনি। এখনো পে্তন্ত খেেকাে্ত কনর িুশ্ট পারনরর কুনয়া 
আশ্বষৃ্ি হনয়নছ। পাওয়া শ্গনয়নছ পুরনো শ্কছু মূশ্ি্ত এবং জসকানল ব্যবহৃি োো আকানরর পারে। মূশ্ি্তর মুনখর আিনল 
পাল ও জসে েুনগর প্ভাব স্পটি। সাধারর পে্তটকনির মনধ্য জগাঁসাইমাশ্র জসভানব েেশ্প্য় হনয় উঠনি পানরশ্ে। িনব 
োঁরা ইশ্িহাস ভানলাবানসে, িাঁরা অবশ্যই ঘুনর জিখনি পানরে এই োয়গা। এই জগাঁসাইমাশ্র জরনক মারে ২ শ্কনলাশ্মটার 
িূরনত্ব অবশ্স্ি কামনিশ্বরী রােমািা মশ্ন্র। আসল মশ্ন্রশ্ট ধবংস  কনর জফলা হনয়শ্ছল। পনর ১৬৬৫ সানল মহারাো 
প্ারোরায়র মশ্ন্রশ্টর পুেশ্ে্তম্তার কনরে। মশ্ন্নরর শ্ভিনর রনয়নছ জিবীর শ্সংহাসে। এছাড়া, মূল  মশ্ন্নরর পানশ 
রনয়নছ আনরা িুশ্ট জছানটা মশ্ন্র।  

কীভানব োনবে—
কলকািা এবং গুয়াহাশ্ট জরনক শ্বমানে আসা োয় জকািশ্বহার শ্বমােবন্র। িাউেটাউে এলাকা জরনক এর িূরত্ব মারে ৩ 
শ্কনলাশ্মটার। িনব, বাগনিাগরা  শ্বমােবন্র শ্িশ্লে, মুম্বাই, জিন্নাই-সহ োো শহনরর সনঙ্গ আর ভানলাভানব সংেুক্ত। িুশ্ট 
শ্বমােবন্র জরনকই গন্তনব্য জপঁছানোর েে্য ট্যাশ্সি পাওয়া োয়। এছাড়া িাউেটাউে জরনক ৬ শ্কনলাশ্মটার উত্তর-পূনব্ত 
রনয়নছ শ্েউ জকািশ্বহার েংশে, ো ের্ত-ইস্ট ফ্রশ্ন্য়ার জরলওনয়র বারাউশ্ে-গুয়াহাশ্ট লাইনের অংশ। এমেকী অসম, 
শ্বহার ও পশ্চিমবনঙ্গর োো োয়গা জরনক সরকাশ্র-জবসরকাশ্র োো রুনটর বাসও িনল।

জকারায় রাকনবে—ফনরস্ট শ্িপাট্তনমন্-এর ওনয়বসাইট জরনক অেলাইে বুশ্কং সম্ভব। শানলর েঙ্গনল শান্ত পশ্রনবনশ 
রনয়নছ িুশ্ট কনটে। প্শ্িশ্টর ভাড়া তিশ্েক ৭৫০ টাকা। 

জোগানোগ—
ক) শ্িশ্ভশে অশ্ফস জফাে েম্বর— 03582-227727
খ) জসন্ার ইেিাে্ত জমাবাইল েম্বর— 97349-79475   
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হে্তশ্বল জেস্ট—
জগারুমারা োিীয় উি্যাে জরনক শ্িল জছাঁড়া িূরনত্ব হে্তশ্বল জেস্ট ইনকা-টু্যশ্রেম জসন্ার। প্কৃশ্ি জেে শ্েনের হানি 
অকৃপরভানব সাশ্েনয় িুনলনছ জগারুমারানক। আবার এশ্শয়াশ্টক এক-শৃঙ্গশ্বশ্শটি গডিার এবং আনরা োো োনির 
বে্যপ্ারীর স্বাভাশ্বক বাসস্ােও এই েঙ্গল। োিীয় উি্যাে-সহ আনশপানশর োয়গা ঘুনর জিখার েে্য উি্যানের কানছই 
সরকাশ্র ব্যবস্াপোয় পে্তটকনির রাকার োো োয়গা তিশ্র হনয়নছ। জসগুশ্লর মনধ্য অে্যিম লাটাগুশ্ড়র ইনকাশ্ভনলে, 
জগারুমারা হে্তশ্বল জেস্ট, শ্বছাভাঙা। োিীয় উি্যানের সীমাো এলাকায় অবশ্স্ি লাটাগুশ্ড়নক এককরায় এই আরর্যক 
প্কৃশ্ির জবসক্যাম্প বলা োয়।

জকারায় রাকনবে—জগারুমারা হে্তশ্বল জেনস্ট ৪ শ্ট কনটে রনয়নছ োর বুশ্কং অেলাইে জপাট্তানলর মাধ্যনম করা োয়। 
ভাড়া তিশ্েক ২৪০০ টাকা। এখােকার কনটেগুশ্ল কুঁনড় ঘনরর আকানর তিশ্র। সহে সাধারর ব্যবস্াপোয় মুক্ত প্কৃশ্ির 
মনধ্য বাস করার আেন্ জপনি হে্তশ্বল জেস্ট এককরায় অেবি্য।
হে্তশ্বল জেনস্ট জরনকই ঘুনর জেওয়া জেনি পানর িাপিামাশ্র ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংিুয়াশ্র। হাশ্ির বসশ্ির েনে্য ো শ্বখ্যাি। 
আবার জগারুমারা ে্যাশাোল পানক্তর প্ারী এবং উশ্ভিি প্োশ্ি সম্পনক্ত ভানলাভানব োেনি হনল জেনি হনব হে্তশ্বল 
জেনস্টর কানছই প্কৃশ্ি উদ্ ভাসে জকনন্দ্র। জসখানে লাইট অ্যাডি সাউডি জশা-এর মাধ্যনম জ্ারা ও ফো সম্পনক্ত শ্বস্াশ্রি 
পশ্রশ্িশ্ি পাওয়া সম্ভব।
মূশ্ি্ত েিীর েনল স্ােরি হাশ্ির িল আপোর অরর্যবাসনক অশ্বস্মররীয় কনর  িুলনি পানর। শুধু েঙ্গল সাফাশ্র েয়, 
আরর্যক পশ্রনবনশর মনধ্য সন্ধ্যায় েনম উঠনবই ক্যাম্প ফায়ার। সবুে প্কৃশ্ি ও ক্যাম্প ফায়ানরর গেগনে আগুে 
আপোনক মুগ্ধ করনি বাধ্য।

কীভানব জপঁছানবে—
শ্শশ্লগুশ্ড় জরনক গাশ্ড় ভাড়া কনর ৬২ শ্কনলাশ্মটার িূরনত্ব  হে্তশ্বল জেস্ট জপঁছনি পানরে। িনব, মালবাোনরর শ্েউ মাল 
েংশে  আপোর গন্তব্য জরনক শ্েকটিম জরল জস্টশে।  

জোগানোগ— 
গ্াম-শ্বছাভাঙা
জপাস্ট অশ্ফস-লাটাগুশ্ড়
জেলা-েলপাইগুশ্ড়
শ্িশ্ভশে অশ্ফস জফাে েম্বর—03561-220017
জসন্ার ইেিাে্ত জমাবাইল েম্বর—9002290933
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কুজেেগর—
আপোর িুয়াস্ত টু্যর প্যানকে অসমূ্পর্তই জরনক োনব েশ্ি কুজেেগর ো োওয়া সম্ভব হয়। শ্পকশ্েক অরবা শ্শষোমূলক 
ভ্রমর এই িুইনয়র েে্যই আিশ্ত হনি পানর কুজেেগর। 
ঘে অরর্য আর ভুট্টানখি এখানে জেে হাি ধরাধশ্র কনর রনয়নছ। সময় কনর অবশ্যই ঘুনর জিখনবে েুলন্ত শ্ব্ে। 
এই শ্ব্নে পা রাখনল আপোর একশ্িনক কুজেেগর আর অে্যশ্িনক পড়নব েলিাপাড়া ে্যাশাোল পাক্ত। মােখাে শ্িনয় 
বইনছ জিাস্তা। েুলন্ত শ্ব্নের কানছই রনয়নছ একশ্ট ওয়ািটাওয়ার, জেখাে জরনক সহনেই জিখনি পানবে আনশপানশর 
বে্যপ্ারীগুশ্লনক—হশ্রর, হাশ্ি জিা বনটই অনেক সময় জিখা জমনল শ্িিারও। ইছো রাকনলও জখাঁে শ্েনয় েঙ্গল সাফাশ্রর 
ব্যবস্া কনর  জফলুে। কুজেেগর জরনক েলিাপাড়ার িূরত্ব মারে ৩২ শ্কনলাশ্মটার। এলাকার মােুেেনের শ্বশ্বাস, কুজেেগনর 
একসময় জেিাশ্ে সুভােিন্দ্র বসু জবশ শ্কছুশ্িে শ্ছনলে। শ্ছনলে এখােকার জশালমাশ্র আশ্রনম। এই শ্েনয় শ্বিনক্তর েল 
বহুিুর গশ্ড়নয়নছ। িনব, বেভ্রমনরর পাশাপাশ্শ ইশ্িহানসর সন্ধানে জশালমাশ্রনিও একবার িুঁ মারনি পানরে। এছাড়া, 
অবশ্যই উনলেখ করা প্নয়ােে জকািশ্বহার রােবাশ্ড়র করা। ১৮৮৭ সানল মহারাো েৃনপন্দ্রোরায়নরর আমনল তিশ্র এই 
প্াসানির সনঙ্গ বাশ্কংহাম প্যানলনসর সািৃশ্য রনয়নছ। আনো বহু ভ্রমরার্তী প্াসাি িশ্তনে োে। কুজেেগর জরনক গাশ্ড়নি 
২১/২ ঘন্ার পর---বসিািুয়ার। এখাে জরনক ভুটানে প্নবশ করা োয়। এছাড়া বসিা টাইগার শ্রোনভ্তর েে্যও শ্বখ্যাি এই 
এলাকা। প্ায় ৭৫০ বগ্তশ্কনলাশ্মটার এলাকা েুনড় রাকা টাইগার শ্রোনভ্তর জশে সীমায় রনয়নছ রশ্সকশ্বল। েয়ন্তী েিীর 
ওপানর ভুটানের শ্ফপ্ সু ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংিুয়াশ্র। আর শ্সঞু্চলা পব্তিমালায় ৮৬৭ শ্মটার উচ্চিায় রনয়নছ বসিা িুগ্ত।
ফনল, বলা োয়, কুজেেগর ইনকাপাক্ত ভ্রমনর এনল হানি ৩-৪ শ্িে সময় শ্েনয় আসাই ভানলা।   

কীভানব জপঁছানবে—
শ্েকটবি্তী জরলওনয় জস্টশে ফালাকাটা জরনক িূরত্ব মারে ১২ শ্কনলাশ্মটার। আবার মািাশ্রহাট জস্টশে  জরনক কুজেেগনরর 
ব্যবধাে ২০ শ্কনলাশ্মটার। এছাড়া শ্বমানে বাগনিাগরা  এনস জপঁছানল গাশ্ড়ভাড়া কনর  কুজেেগর জপঁছনি হনব। িূরত্ব 
১০৮ শ্কনলাশ্মটার। ফনরস্ট শ্রোভ্ত এলাকায় প্নবনশর েে্য সনঙ্গ একশ্ট পশ্রিয়পরে অবশ্যই রাখনবে। ঘুনর জিখার জসরা 
সময় োেুয়াশ্র জরনক এশ্প্ল।

জোগানোগ—
গ্াম—কুজেেগর
জপাস্ট অশ্ফস—জমারািাঙা
জেলা—আশ্লপুরিুয়ার
শ্িশ্ভশে অশ্ফস জফাে েম্বর—03582-227185
জসন্ার ইেিাে্ত জমাবাইল েম্বর—9700014201  
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মাঠা গাছবাশ্ড়—
শ্িনসম্বনরর ঠাডিায় বেফায়ানরর পানশ বনস পুরনো বনু্ধনির সনঙ্গ িানয়র কানপ েশ্মনয় আড্া অরবা পশ্রবানরর সনঙ্গ 
গাছবাশ্ড়নি সময় কাটাে– আর কী িাই? এসনবর স্বাি  জপনি উইক-এনডি আপোনক িনল আসনিই হনব পুরুশ্লয়ার 
মারায়। িারশ্িনক পাহাড় আর েঙ্গল। সনঙ্গ উপশ্র  পাওো শ্হসানব জপনি পানরে স্ােীয় প্ারনখালা সরল মােুনের সাহিে্ত 
আর জসখােকার খাবানরর স্বাি।

জকারায় রাকনবে—মাশ্ট জরনক প্ায় ১০ ফুট উচ্চিায় শালগানছর উপনর তিশ্র করা হনয়নছ শ্রে হাউস অর্তাৎ গাছবাশ্ড়। 
শ্বিশে্যাশ্বশ্শটি ঘনরর সনঙ্গই সংেুক্ত টয়নলনটর সুশ্বধা রনয়নছ। সনঙ্গই জখালা বারান্া ও একশ্ট খাবার ঘর। বেিপ্তনরর 
ব্যবস্াপোয় রাকার অশ্ভজ্ঞিা শ্েিঃসনন্নহ  মুগ্ধ করনব আপোনক। ভাড়া তিশ্েক ১০০০ টাকা।
কী ভানব জপঁছানবে— পুরুশ্লয়া জরলনস্টশে জরনক ৬৩ শ্কনলাশ্মটার িূনর। িনব, শ্েকটবি্তী জরলনস্টশে বরাভূম। িূরত্ব 
১৬ শ্কনলাশ্মটার। অনোধ্যা পাহাড় জরনক এখােকার িূরত্ব ২২ শ্কনলাশ্মটার।

জোগানোগ—
শ্ঠকাো—মাঠা জরজে 
রাো—বাগমুশ্ডি
জেলা—পুরুশ্লয়া
শ্িশ্ভশে অশ্ফস জফাে েম্বর— 7044639250
জসন্ার ইেিাে্ত জমাবাইল েম্বর— 6297239827
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মানেভজেে জরেকাস্ত হাট—
সামনে কাজেেঙ্ার হািছাশ্ে— শ্লিশ্পং বুধি। শেশনে হাওয়ার সনঙ্গ পালো শ্িনয় উড়নছ—সাশ্র সাশ্র জপ্য়ার ্্যাগ আর 
িার শ্পছে জরনক জমনঘর জপঁো িুনলা জখনল জবড়ানছে আপোর িৃশ্টিপনরর সামনে। ঠাডিা হাওয়ায় শ্েনের োক, হানির 
আঙুলও সময় সময় জেে অেুভূশ্ির বাইনর িনল োনছে। শ্কন্তু জিানখর সামনে ো জিখনি পানছেে িানক অেুভব ো কনর  
রাকনবে কী কনর ? এর েে্য জিা সমস্ কটি িুছে কনর, অশ্ফনসর ছুশ্ট ম্যানেে কনর হানির কাে জসনর পাহানড় ছুনট 
আসা। শান্ত সমাশ্হি শ্লিশ্পং বুধি –আপোনক জমাশ্হি করনবই। বাঁ হানি জিখনি পানবে মাঊন্ এভানরস্টও। জভানরর 
সূনে্তর আনলায় জেে আগুে ধনর জগনছ পাহাড়িুনড়ায়। সান্াকফু-ফালুট োরোপনর শ্সঙ্গালীলা ে্যাশোল পানক্তর মনধ্য শ্িনয় 
এনকর পর এক পাহাশ্ড় েেপি জরেক করনি করনি এশ্গনয় িলনি হনব আপোনক। কখনো আপশ্ে ভারনি, আবার 
কখনো জেপানল। এই অশ্েব্তিেীয় োরোপনরর জবসক্যাম্প হল মানেভজেে। পাহাশ্ড় উচ্চিায় ওঠার আনগ পশ্রনবনশর সনঙ্গ 
মাশ্েনয় শ্েনি এখানেই শ্কছুটা সময় কাটাে জরেকাররা। সান্াকফু জেনি এখাে জরনক ল্যাডি জরাভার-ও ভাড়া করনি 
পানরে আর েশ্ি ভানবে জরেশ্কং করনিই শ্লিশ্পং বুধি িশ্তনে োনবে- িাহনল মানেভজেে  জরনক আপোনক গাইনির 
বনন্াবস্ করনি হনব। সুশ্বধা হল, বে্তা ছাড়া প্ায় সারা বছনরই এই পনর জরেশ্কং এ জেনি পানরে। িনব জসরা সময় 
অনক্টাবর জরনক শ্িনসম্বর। েশ্ি, িুোরপানির আেন্ শ্েনি িাে- িাহনল অবশ্যই জেনি হনব োেুয়াশ্রনি। এই জবশ্শ 
বরফ পড়নল গাশ্ড়র েে্য রাস্া বন্ধ হনয় োওয়ার একটা আশংকা রানক। িখে কাশ্লনপাখশ্রনি গাশ্ড় জরনখই আপোনক 
জবশ্রনয় পড়নি হনব পিব্নে। সান্াকফুনি রাশ্রেবাস করনি হনল আনগ জরনকই আপোনক বুশ্কং কনর রাখনি হনব, ো 
হনল জরেকারনির শ্ভনড় রাকার োয়গা োও জপনি পানরে।

জকারায় রাকনবে—
বেিপ্তনরর জরেকাস্ত হাট রনয়নছ মানেভজেনে। এখানে ২ শ্ট ঘর রনয়নছ শ্বিশে্যার। সনঙ্গ টয়নলট। জরেশ্কং-এর আনগ অরবা 
জফরার পনর ৫৮০০ ফুট উচ্চিায় এই মনোরম পশ্রনবশ আপোনক মুগ্ধ করনবই।  

কীভানব জপঁছানবে—
এই পনর জরেশ্কং-এর শ্িক জরনক মানেভজেনের গুরুত্ব অপশ্রসীম। শ্েউ েলপাইগুশ্ড় বা শ্শশ্লগুশ্ড় জরনক জশয়ার ট্যাশ্সি 
কনর প্রনম শ্মশ্রক,  িারপর আর একটা ট্যাশ্সিনি জিনপ জপঁছে মানেভজেে। সময় লাগনব িারঘন্া। অে্যশ্িনক, 
িাশ্ে্তশ্লং  ঘুনরও  মানেভজেে জেনি পানরে। িূরত্ব ২৬ শ্কনলাশ্মটার। গাশ্ড়নি সময় লানগ জিড় ঘন্ার কাছাকাশ্ছ। 
জরেকাররা সাধাররি আনগর শ্িে মানেভজেে জপঁনছ োে। বেবাংনলানি রাশ্রেবাস কনর জভার জভার  জবশ্ড়নয় পনড়ে 
শ্সঙ্গালীলার েঙ্গলপনর।

জোগানোনগর শ্ঠকাো—
বারাকানোরা
শ্ি শ্ব শ্গশ্র জরাি
জেলা—িাশ্ে্তশ্লং
শ্িশ্ভশে অশ্ফস জফাে েম্বর—0354-2252159
জসন্ার ইেিাে্ত জমাবাইল েম্বর—8116602234
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জমন্াবাশ্ড় েঙ্গল ক্যাম্প—
িারায় ভরা আকানশর েীনি িাশ্রশ্িনক েখে িুপিাপ, িখে ফনরস্ট বাংনলার শ্ভিনর বনস কাে জপনি আপশ্ে শুেনি 
িাইনছে বে্য েন্তুনির পানয়র শব্দ—করাগুনলা ভাবনলই জবশ জকমে একটা গা ছমছনম অেুভূশ্ি হয় জেে।  
গন্তব্য—জমন্াবাশ্ড় েঙ্গল ক্যাম্প। শ্িলাপািার েঙ্গনলর শ্ভিনর আনরা ২ শ্কনলাশ্মটার শ্গনয় জকািাল বশ্স্নি এর 
অবশ্স্শ্ি। োনমই রনয়নছ েঙ্গনলর গন্ধ। শ্েনের ক্যানম্প বনসই হয়নিা জিখনি পানবে োোে বে্যপ্ারী; কারর, 
েলিাপাড়া ে্যাশাোল পাক্ত এবং বসিা টাইগার শ্রোভ্ত---িুইনয়র মানে এই ক্যাম্প জেে ে্যািারাল কশ্রনিার। এশ্শয়াশ্টক 
এক-শৃঙ্গ গডিার আর হাশ্ি এই পনর োিয়াি কনর। 
আশ্িবাসী েীবে সম্পনক্ত োঁরা গভীরভানব োেনি আগ্হী জমন্াবাশ্ড় েঙ্গল ক্যাম্প িানঁির কানছ আগ্নহর জকন্দ্রশ্বনু্ 
হনি পানর। জমন্াবাশ্ড় ক্যানম্পর আশ্ক্তনটকিারই এমে আর জে ধরনের খাবার এখানে পশ্রনবশে করা হয় সবশ্মশ্লনয় 
শ্েনেনক আপোর এই জকািাল বশ্স্র বাশ্সন্াই মনে হনব। সমস্ খাবারই এখানে অগ্তাশ্েক উপানয় োি উপািাে জরনক 
প্স্তুি করা হয়।  
িূেরমুক্ত আনলা-বািাস,পুশ্টিকর খাবার আর জসৌন্নে্ত ভরা প্কৃশ্ি—জমন্াবাশ্ড় এনল একসনঙ্গ একোয়গায় সবশ্কছু জপনি 
পানরে আপশ্ে। ২৩শ্ট িৃরনভােী ও মাংসাশী প্োশ্ি, ২২ শ্ট সরীসৃপ এবং ১৮০শ্ট পাশ্খর প্োশ্ি এখানে রনয়নছ। 
কপাল ভানলা হনল জমন্াবাশ্ড়র ওয়াি টাওয়ার জরনক জিখনি পাওয়া োয় শম্বর হশ্রর, বাশ্ক্তং শ্িয়ার, হগ শ্িয়ার এমেকী 
শ্িিাও। উশ্ভিি েগনির মনধ্য এখানে জিানখ পড়নব বহু িুষ্পাপ্য অশ্ক্তি,  জবড়ানোর জসরা সময় অনক্টাবর-েনভম্বর। আর 
মাি্ত-এশ্প্ল। বে্তায় বন্ধ রানক েঙ্গল ক্যাম্প। েলিাপাড়া ে্যাশোল পাক্ত এবং খনয়রবাশ্ড় জলপাি্ত জরসশ্কউ জসন্ার ছাড়াও 
জিখনি পানরে মরুরা শ্ট এনস্টট, রাভা উপোশ্ি জগাষ্ীর বসশ্ি। েলরাো গনড়র ধ্ংসসূ্প এখােকার আনরা একশ্ট 
দ্রটিব্য স্াে । পঞ্চম শিনক গুপ্ত বংনশর শাসকনির আমনল তিশ্র একশ্ট প্ািীে জকলো শ্ছল এশ্ট।
সারা েীবনে হয়নিা বহু সূনে্তািয় আর সূে্তানস্র সাষেী জরনকনছে আপশ্ে। শ্কন্তু জমন্াবাশ্ড় েঙ্গল ক্যানম্প রাকার সমনয় 
জিাস্তা েিীনি জে সূনে্তািয় বা সূে্তাস্ উপনভাগ করার সু্নোগ আপোর হনব –িা হয়নিা সব্তনসরা। সীমাোনরখায় আকাশ 
আর েিী জেখানে শ্মনলশ্মনশ একাকার, জসখাে জরনক িুবন্ত সূনে্তর আনলা জেে িলনক  িলনক পড়নছ। জিাস্তার এই রূপ 
আপোনক মুগ্ধিায় ভশ্রনয় রাখনব।
কীভানব জপঁছানবে—
শ্েকটবি্তী জরলনস্টশে—হাশ্সমারা। জমন্াবাশ্ড় েঙ্গল ক্যাম্প জরনক এর িূরত্ব ১৫ শ্কনলাশ্মটার আর শ্িলাপািার েঙ্গল 
জরনক শ্েউ আশ্লপুর িুয়ার েংশে ২৫ শ্কনলাশ্মটার িূনর। শ্েউ েলপাইগুশ্ড় জরনক জমন্াবাশ্ড় জপঁছনি হনল ১৪৫ 
শ্কনলাশ্মটার পর পাশ্ড় শ্িনি হনব। সব োয়গা জরনকই গাশ্ড় ভাড়া কনর জমন্াবাশ্ড় োওয়া োয়। 
জোগানোগ—
শ্ঠকাো—জমন্াবাশ্ড় গ্াম পঞ্চানয়ি
ব্লক—কালশ্িশ্ে
জেলা—আশ্লপুরিুয়ার
শ্িশ্ভশে অশ্ফস জফাে েম্বর—89181-20414 
জসন্ার ইেিানে্তর জমাবাইল েম্বর—89181-20414
জকারায় রাকনবে—
রাে্য বে িপ্তনরর ব্যবস্াপোয় রাকনি হনল আনগ জরনক বুশ্কং েরুশ্র। েে এশ্স িার শে্যার িশ্ম্তটশ্র রনয়নছ। ভাড়া 
২৫০ টাকা প্শ্ি শে্যা। শ্বিশে্যার ঘরভাড়া ৩০০০ টাকা প্শ্িশ্িে। 
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জমৌিাশ্ক ক্যাম্প—
জেওড়া ভ্যাশ্ল ে্যাশোল পানক্তর সীমাোয় জমৌিাশ্ক ক্যাম্প পূব্ত শ্হমালনয়র এই এলাকা েীবববশ্িরে্যগি শ্িক জরনক খুবই 
সমৃধি। বে িপ্তনরর ব্যবস্াপোয় সামশ্সং-এর জমৌিাশ্ক ক্যাম্প এককরায় িুয়ানস্তর মনধ্য সরকাশ্র ব্যবস্ায় জসরা বাংনলা 
বলা িনল।
িানয়র সবুে-বাশ্গিা আর ঘে েঙ্গনলর হািছাশ্ে---জমৌিাশ্ক, প্কৃশ্িনপ্শ্মকনির কানছ স্বগ্তরাে্য। শুধু অরর্যবাস েয়। 
জরেশ্কং আর ক্াইশ্ম্বং-এরও োো পর আনছ এই জমৌিাশ্ক শ্ঘনর। প্োপশ্ি এবং পাশ্খর শ্বশ্ভন্ন প্োশ্ির জিখা জপনি 
আপোনক অবশ্যই আসনি হনব এই ক্যানম্প। এই ক্যানম্প এনস জিখনি পানরে মারে ৩৪ শ্কনলাশ্মটার িূনরর জগারুমারা 
ে্যাশাোল পাক্ত। জগারুমারা শ্বখ্যাি এক-শৃঙ্গ গডিানরর েে্য। জমৌিাশ্ক ক্যাম্প জরনকই জি-শ্রেনপ ঘুনর জিনখ শ্েে 
জগারুমারা। এছড়াও রনয়নছ সােিানলনখালা। সামশ্সং জরনক এর িূরত্ব মারে পাঁি শ্কনলাশ্মটার। ছশ্বর মনিা সুন্র এই 
পাহাশ্ড় েেপি সােিানলনখালা িারশ্িনক জেওড়া উপি্যকার েঙ্গল।

কীভানব জপঁছানবে—
বাগনিাগরা শ্বমােবন্র জরনক সামশ্সং-এর িূরত্ব ৯৮ শ্কনলাশ্মটার। এই বাগনিাগরা জরনক গাশ্ড়ভাড়া কনর জমৌিাশ্ক 
জপঁছানো োয়। সময় লানগ ৩ ঘন্া। রাোভািখাওয়া, আশ্লপুরিুয়ার বা িালসা জস্টশনে জেনমও আপোর গন্তনব্য 
জপঁছনি পানরে। িালসা শ্েকটিম জরলওনয় জস্টশে। জেনকানো জস্টশে জরনকই গাশ্ড়ভাড়া কনর িনল আসুে জমৌিাশ্ক।

জোগানোগ—
শ্ঠকাো—-লাটা সামশ্সং
গ্াম—সামশ্সং
জেলা—িাশ্ে্তশ্লং 
শ্িশ্ভশে অশ্ফস জফাে েম্বর—03561-220017
জসন্ার ইেিাে্ত জমাবাইল েম্বর—9932786001
এখােকার স্ােীয় অশ্ধবাসীনির হানি তিশ্র শ্েশ্েস ভ্রমরার্তীনির মনধ্য শ্বনশে েেশ্প্য়। বেিপ্তর এখাে জরনক ো আয় 
কনর িার একটা বনড়া অংশ এলাকার মােুনের উন্নয়নে ব্যবহৃি হয়। ব্যবহৃি হয় সংরশ্ষেি এলাকার উন্নয়নেও।

জকারায় রাকনবে—বে িপ্তনরর বাংনলায় ৪ শ্ট েে-এশ্স শ্বিশে্যার ঘর রনয়নছ। প্শ্িশ্টর ভাড়া তিশ্েক ২৭০০টাকা।
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জগারুমারা—মূশ্ি্ত িাঁবু
েীবনের োো বাঁনক োো মুহূনি্ত অনপষোয় রানক িমক। জরামাঞ্চকর জসই সব অশ্ভজ্ঞিা ছাড়া েীবে আে এককরায় 
অলস। একটা জফানেই েখে মােুনের সব প্নয়ােে শ্মনট োয় িখে আর েীবনে তবশ্িনরে্যর অবকাশ জকারায় !
িনব হা-হুিাশ ো কনর এই িক্র েশ্ি ভাঙনি িাে, িাহনল অবশ্যই হানি একটু সময় শ্েনয় আপোনক জসাো িনল 
আসনি হনব জগারুমারা ে্যাশোল পানক্ত। মূশ্ি্ত আর েলিাকার প্াবেভূশ্মনি ঘে সবুে এই েঙ্গল পৃশ্রবী-শ্বখ্যাি হনয় 
আনছ এক-শৃঙ্গ শ্বশ্শটি গণ্ডানরর েে্য। একশ্িনক কাঞ্চেেঙ্া আর জসইসনঙ্গ কুয়াশার আস্রনর জমাড়া অোো এক 
েগি। জগারুমারা আপোনক মুগ্ধ করনবই।
িুয়াস্ত ঘুনর জিখার জসরা সময় জসনটেম্বর জরনক মাি্ত। এই সময় জেমে আবহাওয়া জবড়ানোর উপনোগী রানক, জিমেই 
পশ্রোয়ী পাশ্খর সংখ্যাও রানক অগশ্রি।
িনব মাি্ত-এশ্প্নলও বহু পে্তটক এখানে জবড়ানি আনসে।
ক্যাশ্ম্পং আপোর জেশা জহাক বা ো জহাক েীবনে অন্তি একবার হনলও ক্যাশ্ম্পং-এর অশ্ভজ্ঞিা সঞ্চয় করনি িনল 
আসুে জগারুমারার মূশ্ি্ত জটন্-এ। সরকাশ্র ব্যবস্াপোয় েঙ্গল এখানে আপোর জিানখর সামনে ধরা জিনব িার আশ্িম 
আশ্বল জিহারায়।
জে েিীর  োনম জটন্, জসই মূশ্ি্ত বইনছ জগারুমারা েঙ্গনলর এনকবানরই শ্ভির শ্িনয়। জটন্ জরনকই শুেনি পানবে মূশ্ি্তর 
কলকল শব্দ। ঘুনর জিখনি পানরে শ্িলাপািার েঙ্গল, িাপড়ামাশ্র ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংিুয়াশ্র—প্কৃশ্ি িার রূনপর আগল 
খুনল বনস আনছ এখানে। আর অবশ্যই োনবে খুশ্েয়া ওয়াি টাওয়ার, অপর োম িন্দ্রিূড় ওয়ািটাওয়ার—ো মূশ্ি্ত েিীর 
প্ায় গা জঘঁনে িাশঁ্ড়নয়। এই ওয়াি টাওয়ার জগারুমারানক এনে জিনব শ্ঠক আপোর জিানখর সামনে। সহনেই জিখনি 
পানবে বে্য হাশ্ি, বাইসেও।
জগারুমারার মূশ্ি্ত জটনন্ প্ায় শ্েয়শ্মি ওয়াইল্ড লাইফ শ্ফল্ম জশা িনল। এমেশ্ক জেিার স্টাশ্ি জসন্ানর জিওয়া হয় প্কৃশ্ি 
পাঠও। শুধু েঙ্গল সাফাশ্র েয়, পে্তটনকরা মূশ্ি্ত েিীনি মাছ ধনরও ভানলা সময় কাটাে।
আপশ্ে অ্যািনভঞ্চার-শ্প্য় মােুে জহাে বা শুধুই একেে এসিনপ্ারার শ্েশ্ে প্কৃশ্ির জখাঁনে জবশ্রনয় পনড়ে মােমনধ্যই—
জগারুমারা জটন্ আপোর েে্য আিশ্ত।
েিীর ধানর পায়িাশ্র করনি করনি প্কৃশ্ির মায়াোনল শ্বনভার হনি পানরে, গ্ামবাসীনির হানি তিশ্র স্ােীয় খাবানরর 
স্বাি জিনখ জিখনি পানরে। আবার উপোশ্ি জগাষ্ীর েীবেোপে খুব কাছ জরনক শ্েশ্বড়ভানব িশ্তে করনি পানরে—এনিা 
শ্কছু সম্ভব মূশ্ি্তর জগারুমারা জটনন্।
কীভানব জপঁছানবে—
শ্শশ্লগুশ্ড় জরনক গাশ্ড়ভাড়া কনর জসাো জপঁছে মূশ্ি্ত। িূরত্ব ৭০ শ্কনলাশ্মটার। শ্েকটবি্তী জরলওনয় জস্টশাে শ্েউ মাল 
েংশে। িূরত্ব ১৭ শ্কনলাশ্মটার। িনব, ৬৬ শ্কনলাশ্মটার িূরত্ব হনলও অশ্ধকাংশ পে্তটক শ্েউ েলপাইগুশ্ড় জস্টশনেই 
োনমে। জসখাে জরনক ট্যাশ্সি কনর শ্েে। 
অরবা আশ্লপুরিুয়ার েংশে জরনক গাশ্ড় 
ভাড়া কনর জসাো িনল আসুে মূশ্ি্তনি।
জোগানোগ—
শ্ঠকাো—
গ্াম—মূশ্ি্ত
রাো—িালসা
জেলা—েলপাইগুশ্ড়
শ্িশ্ভশে অশ্ফস জফাে েম্বর—03561-
220017
জসন্ার ইেিাে্ত জমাবাইল েম্বর—
9679828878
জকারায় রাকনবে—
মূশ্ি্ত জটনন্ ৪ শ্ট েে-এশ্স িুই শে্যার 
কনটে আনছ। তিশ্েক ভাড়া ২৫০০ টাকা।
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জেওড়া েঙ্গল ক্যাম্প—
জগারুমারা েঙ্গনলই বে িপ্তর গনড় িুনলনছ জেওড়া েঙ্গল ক্যাম্প। এই ক্যাম্প জেওড়া েিীর ধানর—লাটাগুশ্ড়র সুরসুশ্ি 
েঙ্গনলর কানছ।
হাইওনয় জরনক েঙ্গনলর মনধ্য শ্িনয় পর। জগারুমারার ঘে অরনর্যর শ্ভির শ্িনয় জরামাঞ্চকর োরো। োঁরা েঙ্গল 
ভানলাবানসে—জেওড়া েঙ্গল ক্যাম্প, িাঁনির েে্য এককরায় অসাধারর। শ্কন্তু অবশ্যই আনগ জরনক বুশ্কং কনর জেনবে।
জকারায় রাকনবে—
৪ শ্ট কনটনে ৮ েনের রাকার ব্যবস্া। প্শ্িশ্ট শ্বিশে্যা শ্বশ্শটি। অ্যাটাচ্ ি টয়নলট। শ্ভিনর জরনস্ারাঁয় জমনল প্নয়ােেমনিা 
ভারিীয় খাবার। বেিপ্তনরর ওনয়বসাইনট বুশ্কং করার ব্যবস্া আনছ।
কী করনবে—
জেওড়া ক্যাম্প জরনক জগারুমারার েঙ্গনল শ্েপ সাফাশ্রনি জেনি পানরে। সরস্বিী, বুধুরাম, শ্বছািাঙা, িাটুয়া, তকশ্লপুর, 
মূশ্ি্ত—এমে কিশি গ্াম পড়নব পনর। ওয়ািটাওয়ার গুশ্ল বাি জিনবে ো—োরোপ্সাি, িাপড়ামাশ্র, জমঠলা, িুকিুশ্ক। 
এখাে জরনকই জিখনি পানবে 
হাশ্ি, এক-শৃঙ্গ গণ্ডার, ইশ্ডিয়াে 
বাইসে, জলপাি্ত আর হশ্রর। 
আর জিখনি পানবে োো োনির 
পাশ্খ।
জেওড়া ক্যানম্পর এনকবানর 
কাছ শ্িনয় বইনছ জেওড়া েিী। 
েিীর পর পারনর পশ্রপূর্ত। 
হয়নিা এই কারনরই আনরা 
সুন্র লানগ। অনেক োম ো 
োো পাশ্খ েিীর ধানর জিখনি 
পানবে। ময়ূরও জিখনি পানরে 
বরাি ভানলা হনল। ফনল এই 
েিীর ধানর বনস শ্কছুটা সময় 
কাটানল হয়নিা এমে শ্কছু সৃ্মশ্ি 
সঞ্চয় করনি পারনবে, ো সারা 
েীবেই আপোর মেনক জিালা 
জিনব। এখাে জরনক সামশ্সং, 
সােিানলনখালা, মূশ্ি্ত, েলঢ়াকা, 
পানরে, োলং—এসব োয়গা জবড়ানি োে বহু পে্তটক।
জবড়ানোর জসরা সময়—বে্তার সময়টুকু ছাড়া সারাবছর জখালা রাকনলও জঘারার জসরা সময় েনভম্বর জরনক মানি্তর জগাড়া 
পে্তন্ত।
কীভানব জপঁছনবে—শ্শশ্লগুশ্ড় জরনক জেওড়া ক্যাম্প ৮৩ শ্কনলাশ্মটার। লাটাগুশ্ড় পে্তন্ত ২শ্ট প্যানসজোর জরেে আর ২ জটা 
বাস আনছ শ্শশ্লগুশ্ড় জরনক। জসখাে জরনক গাশ্ড় ভাড়া কনর ক্যানম্প জপঁছনো জেনি পানর। িনব ময়োগুশ্ড় জস্টশে 
জরনক িূরত্ব মারে ২৫ শ্কনলাশ্মটার।
জোগানোগ—
জপাস্ট অশ্ফস—লাটাগুশ্ড়
জেলা—েলপাইগুশ্ড়
শ্িশ্ভশে অশ্ফস জফাে েম্বর—03561-232016
জসন্ার ইেিাে্ত জমাবাইল েম্বর—8250716589
জকারায় রাকনবে—
ক্যানম্প রনয়নছ ৪শ্ট েে-এশ্স িুই শে্যার কনটনে। ভাড়া ৮০০ টাকা তিশ্েক।
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কাশ্লপুর ইনকা শ্ভনলে
শহুনর ব্যস্িা জরনক িূনর, অরনর্যর মানে সময় কাটানি হনল িুয়ানস্ত রনয়নছ জবশ শ্কছু োয়গা। জগারুমারার কাশ্লপুর 
ইনকা শ্ভনলে জসগুশ্লর মনধ্য অে্যিম।
কানঠর খুঁশ্টর উপর তিশ্র কনটনে রাকা, হাশ্ির শ্পনঠ জিনপ েঙ্গল জঘারা—সারা েীবনে এমে অশ্ভজ্ঞিা অল্পই হয়। 
বনের েন্তুনির শ্বরক্ত ো কনর িানির শ্েেস্ব পশ্রনবনশ জিখুে িূর জরনক। জমঠলা ওয়াি টাওয়ার খুব কানছ। মশ্হনে-টাো 
গাশ্ড়নি জিনপ ে্যাশাোল পানক্তর শ্ভিনরর টুকনরা টুকনরা ছশ্ব আপোর মনে জগঁনর শ্েে। মূশ্ি্ত েিী বইনছ কানছই। িূর 
জরনক জিখুে, হয়নিা বুনো হাশ্ির িলনক েিী জপশ্রনয় জেনি জিখনিও পানরে। কাশ্লপুর ইনকা শ্ভনলনে রাকার মস্ 
বনড়া সুশ্বধা হল, এখানে একই সনঙ্গ েঙ্গল আর িা-বাগানে রাকার অশ্ভজ্ঞিা সঞ্চয় করনি পারনবে আপশ্ে।
োিবপুর শ্ট এনস্টট ঘুনর জিখুে। শ্ট-প্্যােনটশে সম্পনক্ত একটা ধাররাও জপনি পানরে এখানে।
প্ায় ৫০শ্ট প্োশ্ির স্ে্যপায়ী প্ারী, ১৯৩শ্ট পাশ্খর প্োশ্ি, ২২ রকনমর সরীসৃপ, ৭ ধরনের কছেপ, ২৭ রকম মানছর 
প্োশ্ির সন্ধাে পাওয়া শ্গনয়নছ জগারুমারা ে্যাশাোল পানক্ত। প্কৃশ্ি শ্েনের ভাণ্ডার উনু্ক্ত কনর শ্িনয়নছ—িরকার শুধু 
প্কৃশ্ির মনধ্য শ্মনশ োওয়ার ইছো।

কীভানব জপঁছনবে—
শ্শশ্লগুশ্ড় জরনক গাশ্ড়নি মারে ২ ঘণ্া। জরেনে কনর এনল োমনি হনব িালসায়। কাশ্লপুর জসখাে জরেক ২০ শ্মশ্েট। 
িনব সব জরেে এখানে রানম ো। জসনষেনরে োমনি হনব মালবাোনরর শ্েউ মাল েংশনে। মালবাোর জরনক ৪৫ শ্মশ্েনটর 
পর। এছাড়া ময়োগুশ্ড় জস্টশে জরনক িূরত্ব ২৪ শ্কনলাশ্মটার।

জকারায় রাকনবে—
বে িপ্তনরর েলপাইগুশ্ড় শ্িশ্ভশে-II এই ইনকা শ্ভনলে রাকার ব্যবস্া পশ্রিালো কনর। কনটে বুক করা োয় বে 
িপ্তনরর ওনয়বসাইনটর মাধ্যনম। উিুঁ খঁুশ্টর উপর বানঁশর তিশ্র ঘর, কানির োেলা—সনঙ্গ জখালা বারান্া। এখানে বনস 
রাকনলও শ্িশ্ব্য সময় জকনট োনব। শ্রে হাউে-এ রাকার অশ্ভজ্ঞিা জপনি পানরে। ৪শ্ট েে-এশ্স শ্বি-শে্যার কনটনে আনছ, 
ভাড়া তিশ্েক ২৯০০ টাকা।

জোগানোগ—
শ্ঠকাো—কাশ্লপুর বেছায়া,
রামসাই
জেলা—েলপাইগুশ্ড়
জসন্ার ইেিাে্ত জমাবাইল েম্বর—9932543943
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রাইনো ক্যাম্প, রামসাই
জগারুমারা ে্যাশোল পাক্ত—
প্কৃশ্ির এক অকৃপর িাে। ঘে সবুে েঙ্গল, মখমনলর মনিা িা-বাশ্গিা আর কাঞ্চেেঙ্ার শ্বাসরুধিকারী িশ্তে কী 
জেই িার েুশ্লনি?
হাোর হাোর প্োশ্ির প্ারী আর উশ্ভিনির স্বাভাশ্বক বাসস্াে এই জগারুমারা সারাশ্বনশ্ব শ্বখ্যাি হনয় আনছ এক শৃঙ্গ 
শ্বশ্শটি গণ্ডানরর েে্য।

জকারায় রাকনবে—
জগারুমারা ে্যাশাোল পানক্তর অন্নর রাকনি িাে? েঙ্গলনক অেুভব করনি হনল েঙ্গনলর অন্রমহনল রাকার জিনয় 
ভানলা আর কী-ই বা হনি পানর? সরকাশ্র ব্যবস্াপোয় জে কনয়কশ্ট রাকার োয়গা জগারুমারায় রনয়নছ িার মনধ্য 
অে্যিম েেশ্প্য় রামসাই রাইনো ক্যাম্প। রামসাই-এর ক্যাম্প কাশ্লপুনরর খুব কানছ। রনয়নছ িারশ্ট কনটে। অেলাইনে 
আনগ জরনক বুশ্কং কনর শ্েনি হয়। ভাড়া তিশ্েক ২৯০০ টাকা। জগারুমারা রাইনো ক্যাম্প োওয়ার পনর প্কৃশ্ির সরল-
সুন্র রূপ আপোনক মুগ্ধ করনবই। ক্যানম্প হাশ্ির শ্পনঠ জিনপ েঙ্গল সাফাশ্রর ব্যবস্া আনছ। এক-শৃঙ্গ গণ্ডার ছাড়াও 
জিখনি পানরে হাশ্ি, বাইসে, জলপাি্ত, রক পাইরে, োয়ান্ সু্ইনরল আর হশ্রর।
িুকিুশ্ক ওয়াি টাওয়ার বা বাশ্ি্তং পনয়ন্ এখাে জরনক খুব কানছ। কিশি পাশ্খ জে এখাে জরনক জিখা োয়—িার 
সংখ্যা হানি গুনে জশে করনি পারনবে ো। রামসাই রাইনো ক্যাম্প জগারুমারা ে্যাশাোল পানক্তর এনকবানর জশে প্ানন্ত 
অবশ্স্ি। সবুে েঙ্গলনক মূশ্ি্ত েিীর িকিনক েলধারা শ্ঘনর জরনখনছ—এই অোশ্বল সুন্র িৃশ্য আপোর হৃিনয় আঁকা 
হনয় রাকনব। প্েুশ্ক্তর কলুেিা এখানে প্কৃশ্িনক গ্াস করনি পানরেশ্ে। কপাল ভানলা হনল গণ্ডারও জিখনি জপনি 
পানরে।

কীভানব জপঁছানবে—
বাগনিাগরা বা শ্েউ েলপাইগুশ্ড় জরনক গাশ্ড়ভাড়া কনর জপঁনছ োে রাইনো ক্যানম্প। আঁকাবাকা পর িা বাগানের গা 
জঘঁনে িনল শ্গনয়নছ রামসাই। সময় লাগনব ২ ঘণ্া। িনব, অনেনক মালবাোর জস্টশে জরনকও রামসাই োে। িূরত্ব ২০ 
শ্কনলাশ্মটার। ময়োগুশ্ড় জস্টশে জরনক িূরত্ব ২৪ শ্কনলাশ্মটার। সড়কপনর জগনল ৩১ েম্বর োিীয় সড়ক ধনর এনগানি 
পানরে।

জোগানোগ—
শ্ঠকাো—কাশ্লপুর বেছায়া,
রামসাই
জেলা—েলপাইগুশ্ড়
শ্িশ্ভশে অশ্ফস জফাে েম্বর—9932786001
জসন্ার ইেিাে্ত জমাবাইল েম্বর—6296463934
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ধূপনোরা এশ্লফ্যান্ ক্যাম্প—
জগারুমারা ে্যাশোল পানক্তর অে্যিম জসরা আকে্তর ধূপনোরা এশ্লফ্যান্ ক্যাম্প। পানক্তর িশ্ষের প্ানন্ত মূশ্ি্তেিীর িীর 
বরাবর এই ফনরস্ট শ্রসনট্তর অবস্াে। এখানেই অবশ্স্ি জগারুমারা ে্যাশাোল পানক্তর জপাো হাশ্িনির আস্াবল অর্তাৎ 
শ্পলখাো। আর এটাই এখােকার আকে্তনরর জকন্দ্রশ্বনু্।
জগারুমারা পানক্তর োবিীয় আকে্তনরর সনঙ্গ এই শ্পলখাো জেে পে্তটকনির কানছ অশ্িশ্রক্ত লাভ। মূশ্ি্ত েিীর ধানর ঘুনর 
জবড়াে, সূনে্তািয় বা সূে্তাস্ উপনভাগ করুে আর ফনরস্ট শ্রসনট্ত পাশ্লি হাশ্িগুশ্লর সনঙ্গ জখলায় জমনি উঠুে। এমেকী 
ইছো হনল িানির খাওয়ানিও পানরে। এই হাশ্িনির তিশ্েক কাে্তকলাপ প্ি্যষে করার এর জরনক ভানলা সুনোগ আর 
পানবে ো। মাহুি েখে িাঁর হাশ্িনক স্াে করানি েিীনি শ্েনয় োনবে—ইছো হনল িানঁির সঙ্গীও হনি পানরে।
আর এশ্লফ্যান্ সাফাশ্র? জসটা শ্েচিয়ই বাি পড়নব ো? সকাল সকাল হাশ্ির শ্পনঠ জিনপ েিী জপশ্রনয় িুনক পড়ুে 
েঙ্গনলর গভীনর। েঙ্গনলর বাশ্সন্ারা জসখানে আপোর অনপষোয়। িানির শ্বরক্ত ো কনর িূর জরনকই উপনভাগ করুে 
প্কৃশ্ির আগলনখালা রূপ। এছাড়া ধূপনোরা ক্যানম্প রনয়নছ িার শ্েেস্ব ওয়াি টাওয়ার।
জকারায় রাকনবে
জগারুমারা সাউর জরনজের ধূপনোরা শ্বনট এই এশ্লফ্যান্ ক্যাম্প অবশ্স্ি। স্ােীয় গ্ামবাসীনির শ্েনয় তিশ্র েনয়ন্ 
ফনরস্ট ম্যানেেনমন্ কশ্মশ্ট এই জসন্ারশ্ট িালায়। সিস্যনির েীবেোপনের প্নয়ােেীয় অনর্তর অনেকটাই আনস এই 
ক্যাম্প জরনক। ৭শ্ট েে-এশ্স শ্বি-শে্যার কনটনে রাকার ব্যবস্া আনছ।
তিশ্েক ভাড়া ২৯০০ টাকা।

গাছবাশ্ড়—
এশ্লফ্যান্ ক্যানম্পর প্ধাে আকে্তর এখােকার গাছবাশ্ড়। জগাটা িুয়ানস্তর মনধ্য ো অে্যিম জসরা। িুশ্ট শাল গানছর 
মনধ্য ভর শ্িনয় গাছবাশ্ড়শ্ট বাোনো হনয়নছ মাশ্ট জরনক জবশ শ্কছুটা উচ্চিায়। ঘনরর লানগায়া একশ্ট বারান্াও রনয়নছ। 
গাছবাশ্ড়নি রাকার অশ্ভজ্ঞিা এককরায় অেবি্য। ভাড়া তিশ্েক ৩০০০ টাকা।

কীভানব জপঁছনবে—
ক্যাম্প জরনক ২০ শ্কনলাশ্মটার িূনর মাল জস্টশে। শ্শশ্লগুশ্ড় জরনক ২ ঘণ্ার োরো। িনব, মালবাোর জস্টশনে জেনম 
ধূপনোরা জপঁছানো সুশ্বধােেক। সময় লানগ মারে ৪৫ শ্মশ্েট।

জোগানোগ —
শ্ঠকাো িশ্ষের ধূপনোরা
বািাবাশ্ড়, জেলা-েলপাইগুশ্ড়
জপাস্ট অশ্ফস – িালসা
শ্িশ্ভশে অশ্ফস জফাে েম্বর- 9932786001
জসন্ার ইেিাে্ত জমাবাইল েম্বর- 6294059870
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িন্দ্রনকাো/পশ্রমল কােে —
প্ায় ৩০ জহক্টর এলাকা েুনড় তিশ্র করা হনয়নছ এই পশ্রমল কােে পাক্ত। জগালাপ বাশ্গিা ছাড়াও রনয়নছ আনরা 
োো ফুনলর বাগাে। আনছ জভেে গানছর োো সম্ভার। জবাশ্টং, টয়নরেে, বাচ্চানির জখলার োয়গা সব শ্মশ্লনয় েশ্মনয় 
শ্পকশ্েনকর েে্য আিশ্ত। অরবা উইকএনডি কলকািা জরনক পালানোর একটা আিশ্ত হাইিআউট।
জকারায় রাকনবে – এখানে রাশ্রেবাস করনি হনল বেিপ্তনরর ওনয়বসাইট জরনক বুশ্কং-এর ব্যবস্া আনছ। শ্বিশে্যা শ্বশ্শটি 
২শ্ট কনটে, এছাড়া আনছ আরও ৪শ্ট ঘর, ২৪ শে্যার িশ্ম্তটশ্র, একশ্ট শ্মশ্টং হল। বলাকা আর বকুল কনটনের ভাড়া 
৭৫০ টাকা। এশ্স ঘনরর ভাড়া ১২০০ টাকা তিশ্েক। েে-এশ্স ঘর তিশ্েক ৯০০ টাকা কনর। িশ্ম্তটশ্রনি শে্যার িাম 
মারাশ্পছু ১০০ টাকা।

কীভানব জপঁছনবে—
পশ্রমল কােে, িন্দ্রনকাো জরাি জরল জস্টশে জরনক খুব কানছ। িূরত্ব মারে ৫০০ শ্মটার।

জোগানোগ —
জেলা – পশ্চিম জমশ্িেীপুর
শ্িশ্ভশে অশ্ফস জফাে েম্বর- 033-2248-2504
জসন্ার ইেিাে্ত জমাবাইল েম্বর – 75950-78305
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ষুেশ্িরাম বসু পাক্ত —
কংসাবিীর িীনর জছানটা েঙ্গল শ্ঘনর তিশ্র হনয়নছ ষুেশ্িরাম বসু পাক্ত। ৬ জহক্টর এলাকা। আনছ ফুনলর বাগাে, বাচ্চানির 
জখলার োয়গা, শ্পকশ্েক জশি, জবাশ্টং-এর ব্যবস্াও।

জকারায় রাকনবে—
পানক্তর শ্ভিনর রানি রাকার েে্য রনয়নছ ৫শ্ট ঘর। জমৌবশ্ে, কংসাবিী, শ্শলাবিী, বুনোহাঁস ও ষেশ্রকা।
প্শ্িশ্টর ভাড়া ৭৫০ টাকা কনর। ষেশ্রকার ভাড়া ৮০০ টাকা তিশ্েক।

কীভানব জপঁছনবে—
জমশ্িেীপুর জস্টশে জরনক িূরত্ব ২ শ্কনলাশ্মটার।

জোগানোগ —
জেলা – পশ্চিম জমশ্িেীপুর
শ্িশ্ভশে অশ্ফস জফাে েম্বর – 033-2248-2504
জসন্ার ইেিাে্ত জমাবাইল েম্বর – 75950-78305
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জিবগ্াম—সাউর খনয়রবাশ্ড় ইনকাপাক্ত
খনয়রবাশ্ড় মূলি রয়্যাল জবঙ্গল টাইগার এবং জলপাি্ত জরসশ্কউ জসন্ার। একটা সময় েখে সাক্তানস বে্যপ্ারীর ব্যবহার 
শ্েশ্েধি হল িখে বেিপ্তর বহু প্ারী উধিার কনরশ্ছল। িার মনধ্য শ্ছল ১১শ্ট বাঘ। এনির খনয়রবাশ্ড়নি শ্েনয় আসা হয়।
এই োয়গাশ্ট পে্তটকনির মনধ্য খুবই েেশ্প্য়। বাঘ আর  জলপাি্তনির শ্িশ্কৎসা এবং িানির েঙ্গনলর েীবনে শ্ফশ্রনয় 
আোর উনদেশ্য শ্েনয়ই খনয়রবাশ্ড়র োরো শুরু হয়। ব্যাটাশ্র-িাশ্লি গাশ্ড়নি েঙ্গল সাফাশ্রর ব্যবস্া আনছ। বুশ্ড় জিাস্তা 
েিী বইনছ খনয়রবাশ্ড়র মধ্য শ্িনয়। জসখানে জবাশ্টং-এর ব্যবস্া আনছ।

কীভানব জপঁছনবে—
কাছাকাশ্ছ জরলনস্টশে হাশ্সমারা। জসখাে জরনক মািাশ্রহাট ১২ শ্কনলাশ্মটার িূনর। মািাশ্রহাট জরনক সাউর খনয়রবাশ্ড় 
ইনকাপানক্তর িূরত্ব আনরা ১৫ শ্কনলাশ্মটার। অনেনক ফালাকাটা জরনকও খনয়রবাশ্ড় োে। িূরত্ব মারে ৯ শ্কনলাশ্মটার।

জকারায় রাকনবে—
৩শ্ট েে-এশ্স শ্বিশে্যার কনটে রনয়নছ। প্শ্িশ্টর ভাড়া ২০০০ টাকা তিশ্েক।

জোগানোগ—
গ্াম পঞ্চানয়ি – জিবগ্াম
রাো – ফালাকাটা
জেলা – আশ্লপুরিুয়ার
শ্িশ্ভশে অশ্ফস জফাে েম্বর – 7478356534
জসন্ার ইেিাে্ত জমাবাইল েম্বর – 8972399799
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পােনোরা ওয়াইল্ডারনেস ক্যাম্প—
েঙ্গনলর রূপ জিখা আর অেুভব করা – এই িুইনয়র মনধ্যর ফারাকটা ঘুনি োনব িখেই েখে েঙ্গনলর শ্ফসশ্ফসাশ্ে িার 
অন্নর বনস শুেনি পারনবে। আর িার েে্য আপোনক বেবাংনলানিই রাি কাটানি হনব।
পােনোরায় িাপড়ামাশ্র ওয়াইল্ডারনেস ক্যাম্প এমে হানি জগাো কনয়কশ্ট বেবাংনলার অে্যিম – জসখানে জগনল এই 
িুইনয়র ফারাক ঘুনি োনব এনকবানর প্রম জিখানিই। স্ােীয় ভাোয় ‘িাপড়া’- এক োনির জছানটা মাছ আর ‘মাশ্র’ 
শনব্দর অর্ত ‘প্ািুে্ত’।
িাপড়ামাশ্র ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংিুয়াশ্রর পশ্রশ্ধ এলাকায় এই ক্যাম্প। ১৮৯৫ সানল িাপড়ামাশ্রনক ফনরস্ট শ্রোভ্ত এবং 
১৯৯৮ সানল এনক ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংিুয়াশ্রর মে্তািা জিওয়া হয়।
িাপড়ামাশ্রর েঙ্গল জগারুমারা ে্যাশোল পানক্তরই অংশ। জকবল মূশ্ি্ত েিী এই িুইনয়র মানে বইনছ। েিীর উত্তর-পূব্ত 
শ্িনক িাপড়ামাশ্র আর িশ্ষের-পশ্চিম শ্িনক রনয়নছ জগারুমারা।
িাপড়ামাশ্রনি রনয়নছ এনকর পর এক আকে্তর। খুশ্েয়া ওয়ািটাওয়ার খুব কানছই। েিুে সংনোেে পােনোরা। এখানে 
ঘশ্ড়য়াল আর মাছ জখনকা কুশ্মনরর জিখা জমনল। এখানে সারা বছরই অশ্ক্তনির ফুল জফানট। এছাড়া শ্মলনব োো প্োশ্ির 
পাশ্খ। শ্বনশে উনলেখ্য, মাইনগ্টশ্র ওয়াটার ফাউল। িাপড়ামাশ্র ওয়ািটাওয়ার জরনক বাইসে আর এক-শৃঙ্গ গণ্ডার জিখা 
োয় ভানলাভানব। হাশ্ি, বাশ্ক্তং শ্িয়ানররও জিখা জপনি পানরে। ১৫ েুে জরনক ১৫ জসনটেম্বর েঙ্গল বন্ধ রানক।

কীভানব জপঁছনবে—
িালসা জস্টশনে জেনম িাপড়ামাশ্র োওয়া োয়। িূরত্ব মারে ৪ শ্কনলাশ্মটার। িনব শ্েউ মাল েংশনেই সাধাররি পে্তটনকরা 
োমনি পছন্ কনরে জোগানোনগর সুশ্বধার েে্য। এখাে জরনক ক্যানম্পর িূরত্ব ১৫ শ্কনলাশ্মটার।
এছাড়া ের্ত জবঙ্গল জস্টট রোসিনপাট্ত কনপ্তানরশনের বাস পাওয়া োয় শ্শশ্লগুশ্ড় জরনক। িানি জিনপ িালসা বা লাটাগুশ্ড় 
জপঁছনি পানরে। লাটাগুশ্ড় জরনক ক্যাম্প ২৩ শ্কনলাশ্মটার।

জকারায় রাকনবে—
এই জসন্ানর ৪শ্ট েে-এশ্স শ্বিশে্যার কনটে রনয়নছ। ভাড়া ৩০০০ টাকা তিশ্েক। রাকা-খাওয়া, িাপড়ামাশ্র ওয়াি 
টাওয়ার জবড়ানো – সমস্ই এই টাকায়। এমেকী আশ্িবাসী োনিরও ব্যবস্া করা হয় সময় সময়।

জোগানোগ —
শ্ঠকাো – পােনোরা ফনরস্ট শ্ভনলে
জপাস্ট অশ্ফস – িালসা
জেলা – েলপাইগুশ্ড়
শ্িশ্ভশে অশ্ফস জফাে েম্বর – 9932786001
জসন্ার ইেিাে্ত জমাবাইল েম্বর – 9733722212
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রসমিী টুইে কনটে
একসময় শ্ছল জকাি রাোনির শ্শকার – জখলার অরর্য। েঙ্গনলর গাছগাছাশ্লনি কাে পািনল – জেে জসসব শ্িনের গল্প 
জশাো োয়। আনো জিাস্তার িীনর পাটলাখাওয়া েঙ্গল আর ওনয়টল্যাডি শ্বখ্যাি িার গডিার বসশ্ির েে্য। এছাড়া জিখা 
শ্মলনব োো োনির পাশ্খ, হশ্রর আর হগ-শ্িয়ানরর।

কীভানব জপঁছনবে—
শ্েউ জকািশ্বহার জস্টশে বা জকািশ্বহার শহর জরনক ৩০ শ্কনলাশ্মটার। সময় লাগনব ৫০ শ্মশ্েট মনিা।

জকারায় রাকনবে—
শ্বিশে্যার ২শ্ট ঘর আনছ। ভাড়া তিশ্েক ১০০০ টাকা।

জোগানোগ —
শ্ঠকাো – পাটলাখাওয়া
জেলা – জকািশ্বহার
শ্িশ্ভশে অশ্ফস জফাে েম্বর – 03582-227727
জসন্ার ইেিাে্ত জমাবাইল েম্বর – 9775987796
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শুশুশ্েয়া ইনকা টু্যশ্রেম জসন্ার —
জছানটাোগপুর মালভূশ্মর অংশ এই শুশুশ্েয়া পাহাড়। পাহানড়র পািনিনশ পাররশ্শল্পীরা োো সামগ্ীর পসরা সাশ্েনয় 
বনসনছে।
শ্কছুটা এনগানলই প্ািীে এক েরশ্সংহ মূশ্ি্ত। এখাে জরনকই পুর্যার্তীরা পশ্বরে েল সংগ্হ কনরে ো পাে করনল োো 
জরাগ-ব্যাশ্ধ িূর হয় বনল স্ােীয় মােুেেনের শ্বশ্বাস। উচ্চিা – 448 শ্মটার।
জেিার ক্যাশ্ম্পং এবং রক ক্াইশ্ম্বং-এর েে্য এই পাহাড় খুবই েেশ্প্য়। এই পাহানড়ই বহু প্ািীে শ্শশ্লশ্লশ্পর সন্ধাে 
পাওয়া শ্গনয়নছ।

কীভানব জপঁছনবে—
ছািো জরনক মারে ১০ শ্কনলাশ্মটার িূনর শুশুশ্েয়া পাহাড়। ছািো জস্টশনে জেনম গাশ্ড় ভাড়া কনর জপঁছনি পানরে।

জকারায় রাকনবে—
এই জসন্ানর রনয়নছ ৮ শে্যার েে-এশ্স িশ্ম্তটশ্র। শে্যাপ্শ্ি ভাড়া ২০০ টাকা। ২শ্ট এশ্স ঘর শ্বিশে্যা শ্বশ্শটি। ভাড়া 
তিশ্েক ১২০০ টাকা।

জোগানোগ —
জেলা – বাঁকুড়া
জসন্ার ইেিাে্ত জমাবাইল েম্বর – 9749829779

সংকলে : সব্তারী আিাে্ত
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সুন্দরবন
ভারত ও বাংলাদেদে েুই দেে জুদে ছশ্েদে 

আদছ সুন্দরবন। পশ্চিমবদঙ্গর েুই দজলা উত্তর 

এবং েশ্ষিণ ২৪-পরগনা জুদে সুন্দরবদনর 

শ্বস্ার।

আমার দজলা
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ম্ানদ্াভ দেরা বনভূশ্ম সুন্দরবন। বাংলার বাদের দেে সুন্দরবন। 
দলাককথার দেে সুন্দরবন। এদকর পর এক নেী-খাল-শ্বল-কুশ্মর-প্রশ্তশ্নেত 
ভাঙা-গোর দখলাে ডুদব যাওো সুন্দরবন। মৎস্জীবীদের শ্নত্ লোইদের 
শ্নত্নতুন জীবনগাথার দেে সুন্দরবন। প্রশ্ত মুহূদততে দজাোর-ভাটার দখলা চলদত 
থাকা এক আচিযতে ভূপ্রকৃশ্তর দেে সুন্দরবন। রে্াল দবঙ্গল টাইগার শ্কংবা 
গাদঙ্গে ডলশ্িদনর দসৌন্দযতে্ আর ভেঙ্করতার সহাবস্ান দযখাদন, দসই সুন্দররবদন 
পযতেটকরা স্াগত। সম্প্রশ্ত আন্তজতোশ্তক জলাভূশ্ম সংরষিীণকারী সংস্া ‘রামসার 
সাইট’-এর অন্তভুতেশ্তির কারদণ সুন্দরবদনর মুকুদট আর এক নতুন পালক 
সংযুতি হদেদছ। পূবতে কলকাতা জলাভূশ্মর পর রাদজ্ এই প্রথম, শ্বিতীে দকানও 
জলাভূশ্ম রামসার সাইদটর অন্তভুতেতি হল। একশ্েদক ষিশ্েষু্ ম্ানদ্াভ অরণ্, 
অন্শ্েদক ধীদর ধীদর ততশ্র হওো পশ্ল-সমৃদ্ধ নতুন বিীপ—এটাই সুন্দরবদনর 
তবশ্েষ্্। একই সদঙ্গ বহু প্রাদণর সমাহার সুন্দরবনদক পযতেটকদের আকরতেদণর 
দকন্দ্রশ্বনু্দ কদর তুদলদছ।

ইশ্তহাদসর পাতাে :

সুন্দরবদনর ইশ্তহাস খুঁজদত অদনকটাই শ্পশ্ছদে দযদত হদব আমাদের, শ্রিস্ীে 
২০০-৩০০ অদদে। বােমারা িদরস্ ব্লক এলাকাে সম্ভবত চঁােসোগদরর রাজত্ব 
শ্ছল। অথতোৎ দস-সমদের চঁাে সোগদরর রাজধানী চম্পকনগদরর সদঙ্গ সুন্দরবদনর 
সরাসশ্র সম্পকতে শ্ছল, দবাঝা যাে। দেবী মনসা, যঁার সদঙ্গ বিন্দ্ব দথদকই 
মনসামঙ্গল কাদব্র উৎপশ্ত্ত। তঁার ধাত্ী বা পালক মা শ্ছদলন দনতা। মদন করা 
হে, বততেমাদন সুন্দরবন ব্াঘ্র প্রকল্প দয এলাকাে দবদে উদেদছ, দসখাদনই শ্ছল 
মনসার ধাত্ীমাদের বাসস্ান। বহু বছর পদর দমাগল সাম্াদজ্র শ্বস্াদরর সমে 
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দমাগল সম্াটরা সুন্দরবদনর বনাঞ্চলদক টুকদরা টুকদরা কদর দভদঙ স্ানীে বাশ্সন্দাদের হাদত তুদল শ্েদেশ্ছদলন, 
শ্লজ শ্হদসদব। সম্াট আকবদরর তুদখাে দসনাবাশ্হনীর তাো দখদে বহু আসামী সুন্দরবদন লুশ্কদে আশ্রে শ্নত, 
এমনও দোনা যাে। এদের অদনদকই মারা দযত বাদের হাদত। তারা দয দছাটদছাট েরবাশ্ে ততশ্র কদরশ্ছল, 
পরবততেীকাদল দসগুশ্ল পতুতেশ্গজদের হাদত চদল যাে।

সুন্দরবদনর দভৌদগাশ্লক এবং প্রাকৃশ্তক তবশ্চত্্ প্রথম শ্লশ্পবদ্ধ কদর ধদর রাখার কাজ শুরু কদরশ্ছল শ্কন্তু 
পতুতেশ্গজরাই। পরবততেীকাদল ১৭৬৯ শ্রিস্াদদে তৎকালীন পাশ্েতে সাদভতেোর দজনাদরল সুন্দরবনদক প্রথম মানশ্চত্- 
বন্দী করদলন, অথতোৎ প্রথম সুন্দরবদনর মানশ্চত্ ততশ্র হল। এর আদগ, ১৭৫৭ সাদল অবে্ শ্রিশ্টে ‘ইস্ 
ইশ্ডিো দকাম্পাশ্নর হাদত দমাগল সম্াট শ্বিতীে আলমশ্গদরর কাছ দথদক সুন্দরবদনর োশ্েত্ব অপতেণ হদেদছ। এর 
প্রাে ১০০ বছর পর ১৮৬০ সাদল, শ্রিশ্টে ইশ্ডিোর, দবঙ্গল প্রশ্ভদসের মাধ্দম সুন্দরবদনর ,ই শ্বস্ীণতে বনাঞ্চদলর 
দেখাদোনার জন্, আলাো িদরস্ ম্াদনজদমন্ট শ্ডশ্ভেন দখালা হল। ১৮৭৫ সাদল এই ম্ানদ্াভ অরদণ্র 
শ্বস্ীণতে অঞ্চল, ১৮৬৫ সাদলর বনাঞ্চল আইদনর আওতাে, সংরশ্ষিত অরণ্ শ্হদসদব শ্চশ্নিত করা হল। প্রথম 
বনাঞ্চল ম্াদনজদমন্ট প্রকল্প দলখা হল ১৮৯৩-৯৮ সাদল। এর প্রাে ১২৫ বছর পর, ১৯৮৭ সাদল, সুন্দরবনদক 
ওোর্তে দহশ্রদটজ সাইট শ্হদসদব তকমা দেওো হদেশ্ছল। বততেমাদন পৃশ্থবীর নতুন ৭ শ্বস্মদের তাশ্লকাে রদেদছ 
সুন্দরবন।

সুন্দরবদনর উশ্ভিে তবশ্চত্্ :

সুঁেশ্র বা সুন্দরী গাছ এবং সুন্দরবন দযন সমাথতেক। কারণ, মদন করা হে সুন্দরী গাছ দথদকই সুন্দরবদনর 
নামকরণ হদেদছ। সুন্দরবদন রদেদছ প্রচুর সুন্দরী, দগঁওো, গরাণ, দকওো, দগালপাতা গাদছর অরণ্। মূলত, 
দছাট দছাট েরবাশ্ে এবং দনৌকা ততশ্রদতই সুন্দরী গাদছর কাে ব্বহার করা হে। রদেদছ নানা ধরদনর 
পাম গাছ। উশ্ভিে শ্বজ্ানীদের মদত, ৫০ ধরদনর ম্ানদ্াভ প্রজাশ্তর মদধ্ ২৬ ধরদনর প্রজাশ্তর গাছ এই 
সুন্দরবদনই পাওো যাে।
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ভূ-শ্বজ্ানীদের মদত, সুন্দরবদনর প্রকৃশ্তক শ্চত্ দ্রুত বেলাদছে। তার একশ্ট কারণ যশ্ে শ্বশ্ব উষ্ােণ এবং 
সমুদরের জলস্র বৃশ্দ্ধ হে ; অন্ কারণ হল অশ্বরাম নেীর গশ্তপথ পশ্রবততেন। ১৯৭০ সাল দথদক বাংলাদেদের 
শ্বস্ীণতে ম্ানদ্াভ অভোরদণ্ পশ্রষ্ার জদলর পশ্রমাণ দবদে দগদছ যার মূল কারণ হল িরাক্া বঁাধ৷ অন্শ্েদক 
ভূশ্মতদলর শ্নও-�টকশ্টক আদন্দালন বা নোচাোর িদল বাংলার উপকূলভাগ পূবতেশ্েদক একটু ঢাল দখদে বদস 
দগদছ বদল সুন্দরবদনর পশ্চিমবঙ্গ এলাকাে পশ্রষ্ার জল দবশ্ে কদর বাংলাদেদের শ্েদক সদর যাদছে৷ যশ্েও 
১৯৯০ সাদলর শ্রদপাদটতে দেখা যাদছে, শ্হমালে পবতেদতর নোচোর িদল সুন্দরবদনর দভৌদগাশ্লক অবস্াদনর 
দকানও পশ্রবততেন হদছে না৷ শ্কন্তু ২০০৭ সাদলর UNESCO শ্রদপাটতে ‘Case Studies on Climate Change 
and World Heritage’ অনুসাদর জানা যাে, সুন্দরবদন সমুদরের জলস্র ১৮ ইশ্ঞ্চ বা ৪৫ দসশ্ন্টশ্মটার দবদে 
দগদছ৷ এর িদল হেদতা একশ্বংে েতদকর দেদরর শ্েদক সুন্দরবদনর ৭৫ েতাংে ম্ানদ্াভ অরণ্ নষ্ হদে 
দযদত পাদর৷ ইশ্তমদধ্ই দলহাচারা বিীপ এবং শ্নউ মুর বিীপ/ েশ্ষিণ তালপশ্টি বিীপ সাগদরর জদলর নীদচ সমূ্পণতে 
শ্বলীন হদে দগদছ এবং দোোমারা বিীপ অদধতেক শ্নমশ্জিত৷

অন্শ্েদক ২০১২ সাদলর জুলশ্জক্াল দসাসাইশ্ট অব লডিন-এর সমীষিা অনুসাদর দেখা যাে, প্রশ্ত বছর 
সুন্দরবদনর তটভূশ্ম ২০০ শ্মটার বা ৬৬০ িুট সদর যাদছে৷ কৃশ্রকাজ অশ্নেশ্্রিত হওোর েরুন নতুন কদর 
১৭,১৭৯ দহক্টর বা ৪২,৪৫০ একর ম্ানদ্াভ অরণ্-সহ কৃশ্রজশ্ম নষ্ হদেদছ (১৯৭৫-২০১০) অথতোৎ ৩৫ 
বছদর৷ বােদছ সমুরেতদটর তাপমাত্া৷ প্রশ্তবছর শ্নঃেদদে ১-১.৫ শ্ডশ্্ দসলশ্সোস দবদে যাওো তাপমাত্া ষিশ্ত 
করদছ সুন্দরবদনর শ্বস্ীণতে বনভূশ্ম এবং প্রাণীসম্পেদক৷ প্রচুর পশ্রমাদণ ম্ানদ্াভ অরণ্ হাশ্রদে যাওোর িদল 
আরও একশ্ট ষিশ্ত হদছে সুন্দরবদনর৷ তা হল, মানবসম্পে কদম আসদছ এই শ্বস্ীণতে এলাকাে৷ একশ্ট কারণ 
অবে্ই প্রাকৃশ্তক শ্বপযতেে, সাইদ্ান এবং সুনাশ্ম৷ অপর কারণ, সমুরে এবং ম্ানদ্াভ অরদণ্র চশ্রদত্র 
পশ্রবততেন৷ জামতোশ্নর হাইদডলবাগতে শ্বশ্বশ্বে্ালে ২০১৫ সাদল সুন্দরবদনর ওপর গদবরণা চাশ্লদেশ্ছল৷ তাদত তারা 
োশ্ব কদরশ্ছল, শ্বস্ীণতে এলাকাে দভৌদগাশ্লক পশ্রবততেদনর িদল বহু মানুর এখন সুন্দরবন দছদে চদল যাদছে৷ 
ইউদনদ্া শ্রদপাদটতে বলদছ, ২০০৭ সাদল সাইদ্ান শ্সডার, সুন্দরবদনর ৪০ েতাংে নষ্ কদর শ্েদেশ্ছল৷

বেদল যাওো ভূপ্রকৃশ্ত :
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রহদস্ দেরা সুন্দরবদন রদেদছ এমন বহু প্রাণী, যাদের 
শ্নদে গদবরণাে উদে এদসদছ বহু নতুন তথ্৷ এদের 
দকাদনাশ্ট স্ন্পােী, দকাদনাশ্ট নাম-না জানা পাশ্খ, দকাদনাশ্ট 
পতঙ্গ৷ এক কথাে প্রাণীববশ্চদত্্ ভরপুর হল সুন্দরবন৷ 
তদব সবদথদক উদলেখদযাগ্ দয-কশ্ট প্রাণীর জন্ সুন্দরবন 
সবতেো গদবরকদের েৃশ্ষ্ আকরতেণ কদর চদলদছ, তার মদধ্ 
উদলেখদযাগ্ হল রে্াল দবঙ্গল টাইগার, কুশ্মর এবং গাদঙ্গে 
ডলশ্িন৷ আর একধরদনর ডলশ্িদনরও দেখা দমদল এখাদন, 
দসশ্ট হল ইরাওোশ্ে ডলশ্িন (Irrawady Dolphin)৷ 
প্রাণীশ্বজ্ানীদের গদবরণার চারণভূশ্ম হল সুন্দরবন৷

সুন্দরবদন রদেদছ বাে, শ্িশ্েং ক্াট, জঙ্গল ক্াট, ভারতীে 
েৃগাল, দনকদে বাে, গন্ধদগাকুল, ধূসর বদণতের দবঁশ্জ, টশ্ড 
ক্াট ইত্াশ্ে৷ এছাো বন্ েূকর, স্পদটড শ্ডোর, কােশ্বোশ্ল, 
নানা ধরদনর ইঁেুর, শ্বোল দলদজর ইঁেুর, হলুে বােুে, 
শ্পগশ্ম, বােুে, ইশ্ডিোন িল্ স ভ্াম্পাোর, শ্পনদটল, পাশ্তহঁাস, 
নানা ধরদনর দপাচাডতে, রিাহ্মণী হঁাস, শ্লট ্ল করদমারান্ট, 
স্পট শ্বল্ ড দপশ্লকান, শ্লটল টানতে, ব্ল্াকশ্বল্ ড টানতে, 
ইশ্ডিোন শ্রভার টানতে, কমন টানতে, সুশ্ট টানতে, কাশ্স্পোন টানতে, 

সুন্দরবদনর প্রাণীববশ্চত্্ :
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হুশ্ে্াডতে টানতে, ইউদরাশ্পোন দহশ্রংগাল, 
ধূসর ও সাো বক, দবগুশ্ন বক, নাইট 
দহরন, ব্ল্াক শ্বটানতে, শ্লটল শ্বটানতে, লাজতে 
এদ্ট, ক্াট্ ল এদ্ট, শ্সনামন শ্বটানতে, 
তেত্াকার বক বা জাোন্ট দহরন, সাো 
জলদমারগ, ইউদরশ্েোন কুট, হুইমদরল, 
প্াশ্সশ্িক দগাদর্ন লাভার, ধূসর ডানার 
মাছরাঙা, সাো গলার মাছরাঙা, স্কশ্বল্ ড 
শ্কংশ্িোর, ব্ল্াক ক্াপ্ ড শ্কংশ্িোর, 
শ্চল, েঙ্খশ্চল, রিাহ্মণী শ্চল, সাো বুদকর 
সমুরে ঈগল, কমন দকদ্রেল, দরেদস্ড 
সারদপন্ট ঈগল, ওদেস্ানতে মাসতে দহশ্রোর, 
ইউদরাোন ঈগল দপঁচা, রিাউন শ্িস দপঁচা, 
স্পদটড আউদলট, ্পস আউল, দসানাশ্ল 
শ্পেওোলা কােশ্বোশ্ল, দকাদেল, শ্তশ্তর, 
নানা ধরদনর দকাশ্কল, হুশ্প, জংশ্ল কাক, 
ব্ল্াক ড্রদঙ্গা, ব্ল্াক দহদডড স্াইক, জঙ্গল 
ব্াকলার, প্ারাডাইস ফ্াইক্াচার, দ্শ্টট, 
স্পদটড মুশ্নো, ইশ্ডিোন শ্রি শ্পশ্পট, ইদেদলা 
ওোগদটইল, নানা ধরদনর কছেপ এবং 
কাশ্ছম, ভারতীে নরম দখালদসর কছেপ, 
অশ্লভ শ্রডদল টাটতেল, শ্্ন টাটতেল, হকস শ্বল 
টাটতেল, কুকুর মুদখা সমুরে সাপ, রাশ্েোন 
সমুরে সাপ, ইসু্োশ্রন দরোদকাডাইল, গাদডতেন 
শ্লজাডতে, ওোটার মশ্নটর, ক্াদমশ্লেন, ব্লাইডি 
দনেক, শ্রিদঙ্কট দনেক, কুবাশ্র দনেক, শ্্রেপড 
শ্কল ব্াক, ব্াদডিড দরেট, ভারতীে দকাবরা, 
বুল ফ্রগ, শ্রিফ্রগ, গাদঙ্গে হাঙর, দ্ ব্ামু্ 
োকতে, ব্ল্াক শ্টপ োকতে, শ্গটার শ্কম, চাইশ্নজ দহশ্রং, দজরা োকতে, পশ্ন শ্িে, শ্মল্ক শ্িস, দসালজার ক্াট শ্িে, 
বদম্ ডাক, দরেডশ্িন শ্স ক্াট শ্িে, মটল্ ড ঈল, জংশ্ল মেনা, টাফ্ ড ডাক, ওোটার মশ্নটর, শ্কং দকাবরা, 
এশ্েোন দকাদেল ইত্াশ্ে৷
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গঙ্গাে রিহ্মপুত্ নেীর দমাহনাে অবশ্স্ত 
সুন্দরবন ব-বিীপ হল পৃশ্থবীর সবদথদক বে এবং 
উদলেখদযাগ্ ম্ানদ্াভ অরদণ্ দেরা বনভূশ্ম৷ এশ্ট 
হল পৃশ্থবীর একমাত্ ম্ানদ্াভ ব্াঘ্র চারণভূশ্ম, 
দযখাদন রে্াল দবঙ্গল টাইগার দেখদত পাওো 
যাে৷ সুন্দরবদনর ৫৫ েতাংে বনভূশ্ম এবং ৪৫ 
েতাংে জলাভূশ্ম৷ রদেদছ নানা ধরদনর দছাট-বে 
নেী দযমন—হুগশ্ল, বেতলা, সপ্তমুখী, োকুরাণ, 
মাতলা, দগাসাবা, হশ্রণডাঙা৷

সুন্দরবদনর পূবতেশ্েদক মাতলা 
নেী, পশ্চিদম োকুরাণ নেী, েশ্ষিদণ 
বদঙ্গাপসাগর এবং উত্তদর আজমলমাশ্র  
ও োকুরাণ নেীর সংদযাগস্ল৷ দমাট ৫৫৬.৪৫ 
বগতে শ্কদলাশ্মটার এলাকা জুদে শ্বসৃ্ত সুন্দরবন 
অভোরদণ্ রদেদছ ২শ্ট ব্লক—চুলকাশ্ট এবং 
ডুশ্লভাসাশ্ন৷ দমাট জশ্মর ৫৫ েতাংদে েদস্র 
চার হে এবং ৪৫ েতাংে জদলর নীদচ 
থাদক বদল জলভূশ্ম এদকর পর এক দছাট-
বে নেী এবং অজস্ খাল এই জলাভূশ্মদক 
শ্েদর দরদখ এর জীব তবশ্চদত্্র রষিা কদর 
চদলদছ, যা আজও রাষ্ট্র সংদের শ্বস্মে৷ এই 

সুন্দরবদনর প্রাকৃশ্তক তবশ্চত্্ এবং তাৎপযতে :
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সবকশ্ট নেী শ্গদে শ্মদেদছ সাগদর—
বদঙ্গাপসাগদরর দমাহনাে এবং বাংলা ‘ব’-র 
আকার ধারণ কদরদছ৷ দজাোদরর সমে সাগর-
নেীর জল শ্মদে শ্গদে ম্ানদ্াভ অরদণ্র 
প্রাে ৬ শ্কদলাশ্মটার দভতর পযতেন্ত ধুদে শ্েদে 
যাে৷ আবার ভাটার সমে দসখাদনই পশ্ল 
পেদত থাদক৷

সুন্দরবন এলাকা ভারত এবং বাংলাদেে 
জুদে শ্বসৃ্ত হদলও ভারতীে অংদে সুন্দরবদনর 
দমাট এলাকা ৪২৬০ বগতে শ্কদলাশ্মটার৷ এর 
মদধ্ ২৬০০ বগতে শ্কদলাশ্মটারই সুন্দরবন 
ব্াঘ্র সংরষিণ প্রকল্প এলাকার মদধ্ পদে৷ 
১৯৮৯ সাদল মানুর এবং বাদোশ্ফিোর (Man 
and Biosphere, MAB) প্রকদল্পর আওতাে 
সুন্দরবন জাতীে বাদোশ্ফিোর সংরষিণ 
প্রকল্প হাদত দনওো হদেশ্ছল এবং কালরেদম 
রাষ্ট্রসংদের তাশ্লকাে ২০০১ সাদল সুন্দরবনদক 
দ্াবাল বাদোশ্ফিোর শ্রজাভতে এলাকা বদল শ্চশ্নিত 
করা হে৷
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রামসার তাশ্লকাভুতি হল সুন্দরবন :

সুন্দরবনদক জলাভূশ্ম শ্হদসদব স্ীকৃশ্ত শ্েল 
আন্তজতোশ্তক সংস্া রামসার সাইট৷ ২০১৯-
এর ৩০ জানুোশ্র সুন্দরবনদক ‘Wetland 
of National Importance’ শ্হদসদব 
স্ীকৃশ্ত শ্েল রামসার সদমেলন৷ শ্কন্তু দকন 
এই আন্তজতোশ্তক স্ীকৃশ্তর মুকুট, সুন্দরবদনর 
মাথাে ? তা জানদত হদল আদগ বুঝদত হদব, 
রামসার সদমেলন কী ?

আসদল দগাটা শ্বদশ্বর কাদছই েীেতে 
কদেক েেক ধদর একটা শ্বরাট প্রশ্নশ্চনি—
জলাভূশ্মদক শ্চশ্নিত এবং সংরষিণ করদত 
না পারদল দস দেদের বাস্তুত্রি নষ্ হদে 
যাদব৷ সালটা শ্ছল ১৯৭৫৷ ইরাদনর রামসার 
েহদর প্রথম বসল সদমেলন৷ শ্েক হল, 
১৯৭৫ সাল দথদক জলাভূশ্মর সংরষিণ শুরু 
হদব এবং দসজন্ জলাভূশ্মর সখ্া প্রথদম 
শ্নধতোরণ করদত হদব৷ জলাভূশ্ম হল সমূ্পণতে 
আলাো একশ্ট বাস্তুত্রি, দযখাদন শ্স্র জল 
থাকদব না—সবসমে দজাোর-ভাটা দখলদত 
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হদব৷ দসই সদঙ্গ প্রচুর জলজ উশ্ভিে, নানা ধরদনর 
প্রাণী, কীট-পতঙ্গ, জদল দভজা মাশ্ট এবং দযখাদন 
উপকূল দরখা বা তটদরখা সারাষিণ ভাঙদছ এবং শ্স্র 
হওোর প্রশ্রেো চলদছ৷ জলাভূশ্ম মূলত ৩ প্রকার৷ (১) 
মনুর্সৃষ্ জলাভূশ্ম, (২) সামুশ্রেক ও উপকূল অঞ্চলবততেী 
জলাভূশ্ম, (৩) স্লভাদগর মদধ্ ততশ্র হওো জলাভূশ্ম৷

প্রাে প্রশ্ত বছর দকাদনা না দকাদনা দেদের দকানও 
জলাভূশ্মদক রামসার সদমেলদনর অন্তভুতেশ্তি করা হদছে৷ 
সুন্দরবদনর জলভূশ্ম হল দেদের মদধ্ ২৭তম এবং 
রামসার সাইদটর ২৩৭০তম জলাভূশ্ম৷ ভারদতর সমস্ 
ম্ানদ্াভ অরদণ্র ৬০ েতাংদের দবশ্ে এলাকা রদেদছ 
সুন্দরবদন এবং দকাদনা ম্ানদ্াভ অরদণ্ যত ধরদনর 
প্রজাশ্তর উশ্ভিে এবং প্রাণী দেখা যাে, তার প্রাে ৯০ 
েতাংে প্রজাশ্তই দেখা যাে এই সুন্দরবদন৷ অন্শ্েদক 
সুন্দরবন, পশ্চিমবদঙ্গর দগাটা ব-বিীপ অঞ্চলদক সমস্ ধরদনর প্রাকৃশ্তক েুদযতোগ ও দলানা জদলর অবাধ প্রদবেদক 
বাধা শ্েদছে৷ দগাটা পূবতোঞ্চদলর জন্ দরাজ নানা ধরদনর মাদছর আবোর পূণতে করদছ সুন্দরবন৷ সুন্দরবন ব্াঘ্র 
সংরষিণ প্রকল্প ‘সংকটমে ব্াঘ্র বাসভূশ্ম’ (Critical Tiger Habitat) এবং ‘ব্াঘ্র সংরষিণ চারণভূশ্ম’ (Tiger 
Conservation Landscape) নাদমও পৃশ্থবীদত পশ্রশ্চত৷ প্রসঙ্গত উদলেখ্, ৯শ্ট তবশ্েদষ্্র মদধ্ ৪শ্ট তবশ্েষ্্ই 
সুন্দরবন অঞ্চদল দেখা দগদছ বদল এদক রামসার সদমেলদনর সংরষিদণর তাশ্লকাভুতি করা হদেদছ৷

শ্বশ্বপ্রাণ সংরষিদণর মানেণ্ড অনুসাদর সুন্দরবন এমন এক জলাভূশ্ম এলাকা দযখাদন একমাত্ শ্বলুপ্ত 
প্রজাশ্তর রে্াল দবঙ্গল টাইগার পাওো যাে৷ এছারা সুন্দরবদনর উত্তরাংদের নেীদেরা জলাভূশ্মদতই একমাত্ 
পৃশ্থবীর শ্বলুপ্তপ্রাে প্রজাশ্তর নেীচর কছেপ (বাটাগুর বা্া)-এর দেখা দমদল৷ এখাদনই একমাত্ ইরাওোশ্ে 
ডলশ্িন (Irrawady Dolphin) এবং ভীরণ শ্বলুপ্ত প্রজাশ্তর বন্ শ্বোল ‘শ্িশ্েং ক্াট’ দেখদত পাওো যাে৷ 
পৃশ্থবীদত ৪ ধরদনর কঁাকো দেখদত পাওো যাে, যাদের অদনকটা দোোর নাদলর মদতা দেখদত৷ সুন্দরবদন, 
এদের মদধ্ ২ ধরদনর শ্বদের প্রজাশ্তর কঁাকোর সন্ধান শ্মদলদছ, যা রামসার সাইট শ্হদসদব সুন্দরবদনর 
োশ্বদক দজারাদলা কদরদছ৷ এছাো ভারদত ১২ ধরদনর মাছরাঙা পাশ্খ দেখা যাে, যার ৮শ্টই রদেদছ সুন্দরবন 
এলাকাে৷ ১৯৪৩ সাদলর ২৯ দম, দগদজট দনাশ্টশ্িদকেন ৭৭৩৭ অনুসাদর, ২৪-পরগনা দজলাে (তখন অখণ্ড 
দজলা) শ্বস্ীণতে বনাঞ্চলদক ‘সংরশ্ষিত অরণ্’ শ্হদসদব নশ্থভুতি করা হদেদছ৷ অন্শ্েদক েশ্ষিণ ২৪-পরগনাে 
২শ্ট ব্লক-সহ সাউথ শ্ডশ্ভেন, ডুশ্লভাসাশ্নর শ্কেেংে, চুলকাশ্ট ব্লদকর শ্কছু এলাকা শ্মদল ততশ্র হদেদছ পশ্চিম 
সুন্দরবন বন্প্রাণ সংরশ্ষিত বনাঞ্চল৷ ২০১৩ সাদলর ১১ দসদটেম্র এক দগদজট দনাশ্টশ্িদকেদনর মাধ্দম এই 
বনাঞ্চলদক দভৌদগাশ্লকভাদব এবং জীবপ্রাণ সংরষিদণর উদদেদে্ সংরশ্ষিত এলাকা শ্হদসদব আলাোভাদব শ্চশ্নিত 
করা হদেদছ৷ বলা যাে, জীবববশ্চত্্ এবং নানা ধরদনর উশ্ভিে ও ে্াওলার তবশ্চদত্্ সমৃদ্ধ সুন্দরবন জলাভূশ্ম 
রাদজ্র সম্পে, দেদের গবতে৷

বন্প্রাণ সংরষিণ এবং জাতীে স্দর গুরুত্ব :

১৯৭২ সাদলর বন্প্রাণ সংরষিণ আইন অনুসাদর ৭শ্ট প্রাণীদক শ্বদের তাশ্লকা-১ (Schedule-I) 
এর অন্তভুতেতি করা হদেদছ৷ এই ৭শ্ট প্রাণীর জাতীে এবং আন্তজতোশ্তক স্দর প্রাণীশ্বজ্াদনর ভাবনাে গুরুত্ব 
অশ্পশ্রসীম৷ এরা হল—(১) টাইগার (Panthera Tigers), (২) শ্িশ্েং ক্াট (Felis Viverrina), (৩) গাদঙ্গে 
ডলশ্িন (Platinista Gangetica), (৪) ওোটার মশ্নটর শ্লজাডতে (Varanus Salvator), (৫) ইসু্োশ্রন 
প্রজাশ্তর কুশ্মর (Crocodilus Porosus), (৬) অশ্লভ শ্রডদল প্রজাশ্তর কছেপ (Lepidochelys Olivacea) 
এবং (৭) ইরাওোশ্ে ডলশ্িন (Orcaella Brevirostris)৷ এছাোও ২৩শ্ট প্রাণী শ্বলুপ্তপ্রাে প্রজাশ্তর লাল 
তাশ্লকাভুতি৷

–রাতুল েত্ত
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বৈচিত্র্যময় সুন্দরৈন
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