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সম্পাদকীয় 

আল ার পথে 

      কররোনো অতিমোরী এরে তিশ্বিযিস্থোপনোয় যে েংকট েৃতি করররে িোরক শুধুমোত্র অিতকি ি আক্রমরের 
তিহ্বলিোজতনি েংকট িরল তিতিি করোর যিিো িলরলও, িস্তুিঃ দুর্িি তিশ্বিোেীর উপলতিরি িযিস্থোপনোর অন্ততনিতিি 
েংকট ও দুিিলিোরকই প্রতিভোি কররে ।  পুুঁতজিোতিক েভযিোর অন্তঃেোরশূনযিোরকই ‘যকোতভড-১৯’ তিপেিরয়র 
আিেকোুঁরির িলোয় দর্দরর্ ঘোরয়র মরিো ফুরট উঠরি যদখো েোরে । 

       েোমূতিক তিপেিরয়র এই পতরিরি আমোরদর যদশ ও রোরজযর শোেকরর্োষ্ঠীর ভূতমকোও তিন্ন রোজনীতির উরধি  উরঠ 
‘জনকলযোনকর’ িরয় ওঠোর পতরিরিি  ‘পুুঁতজ’ এিং ‘ধোন্দোর ধনিি’-এর দোেত্বরজ্জরুি আরিপৃরষ্ঠ িোুঁধো পরে ক্ররমই এক 
অলোিিরক্র তনমতজ্জি কররে যদরশর জনর্েরক । 

       অপতরকতিি এিং অফলপ্রেূ ‘লকডোউন’, জরুরী েরকোরী তিতনরয়োর্ িোেোরনোর পতরিরিি  আররো যিপররোয়ো 
র্তিরি যিেরকোরীকরে, ভোররির িোজোর, প্রোকৃতিক েম্পদ, কৃতিরেত্ররক করপিোররট পুুঁতজর অিোধ লুণ্ঠনরেরত্র পতরেি 
করো, যমিনিী মোনরুির অতধকোরর যকোপ িেোরনো – ইিযোতদর মোধযরম একতদরক েোধোরে মোনুরির দুঃখ-দুদিশো এিং 
অর্িননতিক যিোঝো যেমন যিরেরে অনযতদরক উৎপোদন ও পতররিিোরেরত্রর েিিিযোপী েংকট েরেও যদরশর অতি ধনীরদর 
েম্পদ লোতফরয় যিরেরে এই েমরয়ই, েখন যদরশর প্রোয় ১৫  যকোটি মোনুি কোজ িোতররয়রেন ।  তদনমজরু, অেংর্ঠিি 
যেরত্রর শ্রতমক, যেোট িযিেোয়ীরোই েিরিরয় যিশী েতিগ্রস্থ িরয়রেন ।  প্রতি পোুঁিজন যিিনভুক কমীর মরধয একজন 
কোজ িোতররয়রেন ।  ২০-২৯ িের িয়েীরদর মরধয ২.৭ যকোটিরও যিশী েুিক কোজ িোতররয়রেন, ৩০-৩৯ িের 
িয়েীরদর মরধয কোজ িোতররয়রেন ৩.৩ যকোটি মোনিু । 

      এই দুতিিিি পতরতস্থতিরি যর্োরদর ওপর তিিরফোুঁেোর মি েুক্ত িরয়রে তশেো ও স্বোস্থযরেরত্রর অিযিস্থো ।  
র্োলভরো ভোিে, ির্য-পতরেংখযোরনর ‘জোর্লোতর’ করর অপদোর্িিোর নমুনোগুরলোরক তকেুরিই আেোল করো েোরে নো ।  
আমোরদর রোরজযর অিস্থোও িনর্িি ।  যকোতভড যমোকোতিলোয় রোজয েরকোররর ভূতমকো অজস্র প্রশ্নতিরির েমু্মখীন, 
একইেরে অনযোনয যরোর্ যমোকোতিলো েি যর্োটো রোরজযর তিতকৎেো পতররিিো যেত্রটিরি এক টোল-মোটোল অিস্থো ।  িরম 
দুর্িতিরি রোজযিোেী ;  যঘোর অতনশ্চয়িোর আিরিি  তশেোর্ী িরুে প্রজন্ম । 

      পতরতস্থতির এই যপ্রেোপরট আমোরদর েতমতির্ি পতরেরর েমস্ত েীমোিধিোরক যমরন তনরয়ই েোংর্ঠতনক 
িৎপরিোরক ের্োেম্ভি এতর্রয় তনরয় েোওয়োর প্ররিষ্ঠো অিযোিি ররয়রে ।  েমরয়র দোিীরক যমরন তনরয় একটি দোতয়ত্বশীল 
েংর্ঠনরূরপ েমোরজর প্রতি দোয়িধিোর েরূত্র এই কররোনোকোরল তিপন্ন মোনুরির পোরশ দোুঁেোরনোর তিনম্র কমিেূিীরক আমরো 
এতর্রয় তনরয় িরলতে ।  ‘লকডোউন’ এিং ‘আনলক’ পেিোরয় এেোিৎ পোতলি এিতিধ েতমতির্ি কমিেূিীগুতলর একটি 
প্রতিরিদন এই েংখযোয় িুরল ধরো িরয়রে । 

       পতরতস্থতির িোস্তিিোরক মোনয কররই েতমতির মুখপরত্রর এই েংখযোটিরও ‘অনলোইন’ েংস্করে প্রকোশ করো 
িরে।  েতমতির অনযোনয কোেিকলোপরকও আমরো স্তি িরি তদইতন, েেি কোররেই ‘ভোিুি য়োল’ মোধযমরকও েিিোতধক 
পতরমোরে পতরকতিিভোরি প্ররয়োর্ করো িরে ।   

       জোতন, আমোরদর িলোর পরর্র েোমরন েোতর েোতর িোধোর পোুঁতিল, অরনকদূর আমোরদর যেরি িরি, তকনিু 
‘উদযম তিিরন কোরর পূরর মরনোরর্’ - এই ভরেোরক পোরর্য় করর েোমরনর তদরকই এতর্রয় িলি আমরো, িলোর যিরর্ 
পোরয়র িলোয় রোস্তো আপতনই যজরর্ উঠরি ।  পোিোে যর্রক েোর্রর েতেরয় র্োকো েদেযিনু্ধরো েংকটোপন্ন এই েমরয়ও 
েতমতির পিোকোিরল দোুঁতেরয় উদযমী প্রয়োরের যে পতরিয় উদ্ঘোটিি করররেন, িো’ ভতিিযি লেোইরয়র যেত্রটিরকই 
তিস্তীেি করর িুরলরে ।  ভতিিযি আমোরদরই । তনরুদযম আমরো িি নো ।  কোরে আমরো শুরনতে যেই আহ্বোন – ‘ও 
আরলোর পর্েোত্রী, এখোরন রোতত্র, এখোরন যর্রমো নো ........’ । 

____________________             _____________________ 
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-: সাধারণ সম্পাদকের বিিৃবি :- 

প্রস্তুি হও  
         বিগত ছয় মাসাবিককাল আমরা COVID-19 অবতমারীর কারণে বিপর্যস্ত অিস্থায় 
আবছ ।  এখনও দেশ তথা আমাণের রাণযে সংক্রমণের গ্রাফ উর্দ্য মুখী ।  মৃতুের সংখোও 
প্রায় প্রবতবেনই পুণরাণনা দরকর্য  ভাঙণছ ।  সামণন িাঙালীর বপ্রয় শারণোৎসি ।  

বিবকৎসকসহ িহু মানুণেরই আশঙ্কা শারণোৎসণির পণর  সংক্রমে লাগামছাড়া হণয় দর্ণত 
পাণর । র্বে এই আশঙ্কা সবতে হয় তাহণল পবরবস্থবত ভয়ঙ্কর হণি ।  েিুযল বিবকৎসা 
পবরকাঠাণমা দভণঙ পড়ার আশঙ্কাও উবড়ণয় দেওয়া র্ায় না । 
          গত ৯ই দসণেম্বর ‘অক্সফোম’ প্রকাবশত ‘Power, Profit & the Pandemic’ শীেযক 
প্রবতণিেন দথণক দেখা র্াণে এই অবতমারীণক কাণয লাবগণয় রক্ত শুণে বনণে বিণের 
িনকুণিররা । পুুঁবযিাে তার সংকট দথণক মুবক্ত দপণত আণরা দিবশ দিবশ কণর সািারে 
মানুণের ওপর দশােে নাবমণয় আণন – এই অবতমারী তার প্রকৃষ্ট উোহরে ।  একবেণক 
র্খন দকাটি দকাটি সািারে মানুে কায হারাণেন, তখন আমাণের দেণশর ১ নং পুুঁবযপবত 
তার মুনাফা লাগামছাড়া ভাণি িাবড়ণয় িণলণছন।  তার দরাযগার প্রবত ঘন্টায় ৯০ দকাটি 
টাকা মাত্র ।  এণের দোসর হণয়ণছ িতয মান সরকার ।  দেণশর সমস্ত সম্পে পুুঁবযপবতণের 
কাণছ বিক্রী কণর বেণে ।  নানারকম আইন পাশ কণর দেণশর শ্রবমক, কৃেক, দখণট খাওয়া 
মানুণের অবযয ত অবিকারগুণলাণক দকণড় বনণে ।  অনেবেণক বর্যাস্টার মোণনযণমন্ট অোক্ট-

দক কাণয লাবগণয় সািারে মানুণের প্রবতিাে প্রবতণরাণির সমস্ত রাস্তা িন্ধ কণর বেণে ।  
এসণির বিরুণর্দ্ই দেণশর প্রায় সমস্ত দটর্ ইউবনয়নগুবল আগামী ২৬শে নকেম্বর, ২০২০ 
োরি িনধ-এর র্াক বেণয়ণছ । 
           এই পবরবস্থবতণত োুঁবড়ণয়ও বিগত ছ’মাস িণর সংগঠন তার দেনবিন কায 
সেসেস্বাণথয যারী দরণখণছ । েুেযশাগ্রস্থ সািারে মানুণের পাণশ সািেমণতা োুঁড়াণনার কাণয 
সংগঠন িোবম্পয়ণনর ভূবমকা পালন কণরণছ ।  এখনও অিবি ২/৩ টি দযলা িাে বেণয় 
সমস্ত দযলা সংগঠনগুণলা অবতমারীণত আক্রান্ত মানুণের কাণছ মানবিক েৃবষ্টভঙ্গী বনণয় 
সাহাণর্ের হাত িাবড়ণয় বেণয়ণছ - সাণড় ৫ হাযাণররও দিবশ মানুণের কাণছ প্রায় সাণড় ৫ 
লক্ষ টাকার ত্রাে সামগ্রী দপ ুঁণছ দেওয়া হণয়ণছ । ২ টি দযলা রক্তোন বশবির সংগঠিত 
কণরণছ। সংগঠণনর দনতৃত্ব, কমী, সেসেণের প্রতেক্ষ োন এিং অংশগ্রহণের মিে বেণয় একায 
সম্ভি হণয়ণছ ।  

          আম্ফান-এ ক্ষবতগ্রস্থণের সাহাণর্ের যনে দকন্দ্রীয় কবমটি সমস্ত সেসেণের কাণছ 
অনুোন দপ্ররণের যনে দর্ আহ্বান দরণখবছল তাণত এখনও পর্যন্ত বতন শতাবিক সেসে 

Page 2



অংশগ্রহে কণরণছন  এিং প্রায় ৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হণয়ণছ ।  দকন্দ্রীয় কবমটি ইবতমণিে 
আম্ফান-এ ক্ষবতগ্রস্থ প্রায় এক হাযার যন ছাত্র-ছাত্রীর হাণত পড়াণশানার বকছু সামগ্রী তুণল 
বেণয়ণছ । এছাড়াও েঃ ২৪ পরগোর দগাসািা অঞ্চণলর প্রতেন্ত গ্রাম কাটাখাবলণত ২ 
শতাবিক পবরিাণরর হাণত বকছু িস্ত্র সামগ্রী ও গাণছর িারা তুণল দেওয়া সম্ভি হণয়ণছ । 
এই িরণনর আণরা বকছু পবরকল্পনা আগামীবেণন দ্রুত িাস্তিাবয়ত করার প্রণিষ্টা যারী 
আণছ। 
            এই পবরবস্থবতর মণিে োুঁবড়ণয়ও সেসেণের স্বাণথয দকন্দ্রীয় কবমটি  নানাবিি 
পেণক্ষপ গ্রহে  কণরণছ -  দযলায় দযলায় আমলাণের দস্বোিাবরতার বিরুণর্দ্ প্রবতিাে 
কণরণছ। অনোর্ে িেবল বনণয় প্রবতিাে যারী দরণখণছ ।  SAR-এর সমসো বনণয় েঢ়ৃ ভাোয় 
সণিযাচ্চ আবিকাবরণকর কাণছ প্রবতিােপত্র দপ্ররে করা হণয়ণছ এিং সমসোর সুষু্ঠ সমািাণনর 
যনে োিী করা হণয়ণছ ।  SRO-II এিং  RO দেরণক তাুঁণের  Home District /Zone- এ 
অবিলণম্ব িেবল করার জ্ননে দযারাণলা ভাোয় িলা  হণয়ণছ ।  বিেয়টি বনণয়  আমলাতন্ত্র 
েীঘযবেন িণর টালিাহনা কণর িণলণছন - িারংিার  িলা ও লাগাতার Pursuation সণেও 
দকাণনা অগ্রগবত ঘণট  বন, র্া খুিই েঃুখযনক  ।  েীঘযবেন র্াুঁরা বনয দযলার িাইণর 
দপাবস্টং আণছন িেবলনীবত  অনুর্ায়ী তাণের বনয দযলায় বফবরণয় বেণত হণি – এটাই 
এখন আমাণের প্রিানতম োবি ।   
           এই সময়কাণল Social Media-দক িেিহার কণর সংগঠন পবরিালনার দক্ষণত্র 
দনতৃত্ব অতেন্ত  সমণয়াপণর্াগী  ভূবমকা পালন কণরণছন। এণক্ষণত্র দকন্দ্রীয় সম্পােকমণ্ডলীর 
কণয়কযন সেসে অতেন্ত েক্ষতা ও মুবিয়ানার পবরিয় বেণয়ণছন । আমরা Virtual Platform 
দক িেিহার কণর বনয়বমত সম্পােকমণ্ডলীর সভা কণরবছ । এমনবক বিগত ২১.০৮.২০২০ 
তাবরণখ দকন্দ্রীয় কবমটির সভা করণতও সক্ষম হণয়বছ ।  সমস্ত সভাগুবলণতই উপবস্থবত ও 
আণলািনার মান অতেন্ত ভাণলা বছল ।  ইবতমণিে কণয়কটি দযলা একই পর্দ্বতণত DEC 

Meeting সম্পন্ন কণরণছ। আণলা পবত্রকার যানুয়ারী-এবপ্রল,২০২০ সংখোর ই-সংকলন প্রকাশ 
দপণয়ণছ । ২৩দশ দম,২০২০ সবমবতর ৩৪তম প্রবতষ্ঠাবেিসণক উপলক্ষে কণর একটি e-

Brochure প্রকাবশত হণয়ণছ । সংগঠণনর একটি YouTube Channel দখালা হণয়ণছ  ।  এমনবক 
এই সময়কাণল সবমবতর একটি সুেশৃে এিং মণনাজ্ঞ দলাণগা দতবর করা হণয়ণছ । কণয়কটি  

দযলা ইবতমণিে ২০২০ সাণলর বরনুেয়াল দশে কণর দফণলণছ ।  অনে দযলাগুবলণতও  এই 
কায িলণছ । সিযাণপক্ষা গুরুত্ব বেণয় এই কায দ্রুততার সাণথ সম্পন্ন করণত হণি । 
সবমবতর দকন্দ্রীয় েপ্তণরর Renovation এর কায এই পবরবস্থবতর  মণিে োুঁবড়ণয়ও দ্রুততার 
সাণথ সম্পন্ন  করার লাগাতার প্রণিষ্টা যারী বছল । দসই কায দশে হণয়ণছ । আয 
েপ্তণরর নিকণলিণর উণবািন ।        
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            বপ্রয় সেসেিনু্ধগে, আপনাণের ঐকাবন্তক প্রণিষ্টা, সংগঠণনর প্রবত ভাণলািাসাণক 
পাণথয় কণরই এই অবতমারীযবনত পবরবস্থবতণতও  সংগঠন সািারে মানুণের স্বাণথয দর্ 
ভূবমকা গ্রহে কণরণছ  তা সবমবতর ইবতহাণস এক বিরল নবযর সৃবষ্ট কণরণছ ।  দকাণনা 
প্রশংসাই এর যনে র্ণথষ্ট নয় ।  সংগঠণনর  ইবতহাণস আপনাণের এই ভূবমকা স্বেযাক্ষণর 
দলখা থাকণি ।  তুলনামূলকভাণি আমাণের মণতা একটি দছাট  সংগঠণনর বারা র্া সম্ভি 
হণলা তা হয়ণতা িহু িড়  সংগঠণনর পণক্ষও করা সম্ভিপর হয়বন ।  আর সেসে তথা 
কোর্ারস্বাণথয সংগঠন দর্ ইবতিািক ভূবমকা বিগতবেণন পালন কণরণছ তা িতয মান 
পবরবস্থবতণতও  যারী রাখার  সমস্ত প্রণিষ্টা লাগাতারভাণি করা হণে । ফলাফল সিযো 
ইবতিািক হয় না,  হওয়ার কথাও নয়, বিণশেতঃ এই সমাযিেিস্থায় ।  সংগঠণনর সমস্ত 
দনতৃত্ব, কমী সেসেণের আন্তবরক  ভাণলািাসা ও অবভনিন যাবনণয়  অনুণরাি করি 
আমাণের ইবতিািক সমাণলািনা করুন।  তাণত   সংগঠন আণরা পবরপুষ্ট হণি ।  আমাণের 
ওপর রাগ, েঃুখ, অবভমান হণত পাণর  বকন্তু েয়া কণর আমাণের অবিোস করণিন না ।  
সংগঠণনর  পবরিার আণরা সমৃর্দ্ দহাক, ঐকেির্দ্ দহাক, আমরা দর্ন ‘সঙ্কণটর কল্পনা’দত 
বিহ্বল না হণয় সংগ্রামী সণিতনতায় আস্থা দরণখ, মতােণশয িলীয়ান হণয়  আমাণের আরব্ধ 
কায সম্পন্ন করণত পাবর ।  িণড়া কঠিন এ সমণয় এই সাবিক উচ্চারে আমাণের প্রাবেত 
করুক – 

     “অবস্থর হণয়া না; 
      শুিু, প্রস্তুত হও । 
 

      এখন কান আর দিাখ  
      দখালা দরণখ 
      অণনক বকছু দেণখ র্াওয়ার সময় । 
 

      এ সমণয়  
      বস্থর থাকণত না পারার 
      মাণনই হল, আগুণন ঝাুঁপ দেওয়া । 
 

      দতামার কায 
      আগুনণক ভাণলাণিণস উন্মাে হণয় র্াওয়া নয় - 
      আগুনণক িেিহার করণত দশখা । 
 

      অবস্থর হণয়া না; 
      শুিু, প্রস্তুত হও ।“ 

িনেিাে । 

২১/১০/২০২০                   সংগ্রামী অবভনিনসহ, 
 িঞ্চল সমাযোর 
সাধারণ সম্পাদে 
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অতিমারী – তিশ্ব শ্রমজীিীদের কণ্ঠস্বর 

                                                                                                           --দেিব্রি দ াষ 

শির োনোম যোইই হ োক, শিষয়টো আসরে হসই শিরে  সোতকো ন ।   ্োাঁ, নতুনত্ব শকছু হনই কো ণ, ১৭৬৫  
ওয়োটসরন  ষ্টীম ইশিন, ১৭৬৯  আকক  োইরট  জেিশিচোশেত চোকো এিং ১৭৮৫  কোটক  োইরট  যন্ত্রচোশেত তোাঁত 
আশিষ্কোর   প  হেরকই মোনশিক মুি সম্বশেত শিশ্ব সোশ রত্  এক শিস্তীণক হেত্র েিে কর  িরস আরছ ‘শিরে  

কেো’।  যন্ত্রশনর্ক   সর্্তো  ২৫৭ িছ  প  এিং আমোরে  হেরি  স্বোধীনতো  ৭৩ িছ  প ও শিষয়টি 

সমোনর্োরি প্রোসশিক ি ং িেো যোয় তো’ ক্রমি তীব্র হেরক তীব্রত   রয়রছ, সোরে সোরে গরিষণোও হপ াঁরছরছ 
আ ও গর্ীর  ।  জীি বিশচরত্র  ধ্বংস, জিে সোফ, জেিোয়ু  কৃশত্রম পশ িতক ন, শিশ্ব উষ্ণোয়ন এিং অপ শেরক 
কৃশত্রম িুশিমত্ত্বোজশনত শনত্নতুন প্রযুশি  উদ্ভোিন যোরক শকনো ক্রমিধকমোন মনুষ্ প্রজোশত  প্ররয়োজনীয় িরে 
স্বীকো  ক ো  অজ ুোরত  আড়োরে জে-জিে-প্রকৃশত-প্রযুশি  উপ  অশধক মুনোফো  স্বোরেক পুাঁশজ  েিেেোশ রত্ব 
েুধোতক  মোনুরষ  শমশছে, ক্রমিঃ েীর্কোশয়ত  শিে।  মোঝিোরন এরস পরড়রছ ‘অশতমো ী’ ফরে সঙ্কট এিন 
গর্ী ত  ।  শিশ্বিোজোর   কোনোগশেরত হয িব্দ হিোনো যোয় হসই িব্দই এিন প্রকোরি্  োষ্ট্রনোয়করে  গেোয়।  
অরনকশেন  িোরে পুাঁশজপশতরে  আর্্ন্ত ীন রৃ্ন্ প্রশতরযোশগতো  শিপ ীরত ‘অশতমো ী’হক এক সিকজনগ্রো ্ অজ ুোত 
শ সোরি েোাঁড় ক োরনো  তীব্র প্ররচষ্ঠো।  র্োিিোনো এমন হযন সিোই হিি শছে েুরধর্োরত, আচশম্বরত একটো র্োই োস 
এরস সরুি  ছন্দটোরক এরেোরমরেো কর  শেে।  আপশিটো হতো এিোরনই – িৃ ৎ অংরি  মোনুরষ  মোনশিক সত্ত্বোও 
আজ কিনও কিনও পর োরে সোয় শেরয়  হফেরছ এই অজ ুোরত  পরে।  শকন্তু, সশত্ই কী হস এরেো নী রি, 
অজোরন্ত? 

     নরর্ম্ব  ২০০২ হেরক শিরসম্ব  ২০১৯।  পোাঁচটো ম োমো ী অেিো অশতমো ী।  SARS( ২০০২-২০০৩); 
SWINE  FLU(  ২০০৯-২০১০); MERS(২০১২);  EBOLA(২০১৪-২০১৬) এিং  সম্প্রশত COVID 
19(২০২০)।  শনঃসরন্দর  গর্ী  উরেরগ  শিষয়।  আিো  এটোও র্োিো  মরতোই শিষয় হয সিকটোই পশুিোশ ত 
হ োগ (zoonotic disease) ।  গত িতরক  AIDS ও শছে  পশুিোশ ত হ োরগ  ম োমো ী।  হকোশর্ি-১৯ 
ে্োির ট ীরত শেক ক ো নোশক প্রকৃতই ইিো কর  ছশড়রয় হেওয়ো এশনরয় পরে শিপরে অসম শিতকক  আজও 
িতক মোন শকন্তু একেো অস্বীকো  ক ো  হকোন উপোয় হনই হয এই হ োগটি  উৎসও আসরে হসই zoonotic ।  

WHO,   হেওয়ো তে্ অনুযোয়ী এযোিৎ ‘স্বীকৃত’ সমস্ত সংক্রোমক হ োরগ  ৬০% এিং ‘উেীয়মোন’ সংক্রোমক 
হ োগগুরেো  ৭৫% এ  উদ্ভি হকোনও নো হকোনও প্রোণী হেরক।  ১৯৭০ এ  েিক হেরক নতুন হ োরগ  সংি্ো 
হিরড় চো গুণ  রয়রছ হযগুরেো  মরধ্ অন্ততঃ ৪০টো হ োগ এক প্রজন্ম আরগও জোনো শছে নো।  প্রশ্ন ২০১৯ এও 
কী জোনো শছে নো?  শিজ্ঞোনী ো কী তোরে  েোশয়ত্ব পোেন কর ন শন?   োষ্ট্রনোয়ক ো আজ হযর্োরি টীকো 
আশিষ্কোর   প্রতীেোয় শিচশেত হিোধ ক রছন, এ হিোধ কী সশত্ই শিরিকসংশিষ্ট নোশক নোটকীয়তো  হমোড়রক 
সরত্  অপেোপ?   

      “…The single biggest threat to man’s continued dominance on this planet is the 
VIRUS…”-এই গ্রর  মোনুরষ  ধো োিোশ ক আশধপরত্  সোমরন একক িৃ িম শিপে  রেো র্োই োস।  আজ নয়, 
উশিটি কর শছরেন হনোরিে ে্শ রয়ট এক শিজ্ঞোনী।  কর শছরেন ১৯৫৮ সোরে।  ১৮ই হম ২০০৭ European 
Molecular Biology Organization (EMBO) হেরক প্রকোশিত এক শ রপোটক । শির োনোমঃ – Inevitable or 
avoidable? Despite the Lessons of History, the world is not yet ready to face the next Plague”- 
অশনিোযক নোশক এড়োরনো সম্ভি?  ইশত োরস  শিেো সরত্ত্বও প িতী ম ো হেরগ  হমোকোশিেোয় পৃশেিী এিন প্রস্তুত 
নয়।  ‘প িতী ম োরেগ’ িব্দিন্ধ এিোরন- রূপক, শিউরিোশনক হেগ নয়, আজরক  মরতো অশতমো ীরকই ইশিত 
ক ো  রয়রছ।  এই শ রপোরটক ই েন্ডরন  Imperial College এ  এক ম োমো ী শিরিষজ্ঞ (Epidemiologist) এিং 
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গরিষক William Hanage জোশনরয়শছরেন “…We can be pretty certain that the probability of another flu 
pandemic is 100%, though we cannot say when exactly…”। ফরে সম্ভোিনো শনরয় হকোনও সংিয় শছেনো 
এিং হসই অশতমো ীরক হমোকোশিেো ক ো  মরতো স্বোস্থ্্-পশ কোঠোরমো শিরশ্ব  হিিী র্োগ  োরষ্ট্র ই হয হনই হসকেোও 
শিজ্ঞোনী ো ২০০৭ সোরেই জোশনরয় শেরয়শছরেন।  ফরে অজোনো অরচনো একটো র্োই োস হগোটো শিশ্ব অেকনীশতরক 
তছনছ কর  শেরয় হগে-  োষ্ট্রনোয়করে  এই অশর্ি্শি ও শিরিষণ আসরে শনরজরে রক আড়োে ক ো  অপরচষ্টো 
এশনরয় হকোনও সরন্দর   অিকোি েোরক নো, েোকরত পোর  নো।  েোেো িোশজরয়, িোশত জ্বোশেরয় অেিো ে জো 
জোনোেো িরুে শেরয় র্োই োস তোড়োরনো  শনেোন হেওয়োয় সংশিষ্ট ি্শি  জ্ঞোরন  বেন্ েোকরত পোর , েোকরত পোর  
নোটরক  আড়োরে সত্রক সোমরন নো আনো  তোশগে, েোকরত পোর  পুাঁশজ  নোয়ক আ   োষ্ট্রনোয়রক  মরধ্ 
সমরঝোতো  স্বকীয় গোম্ভীযক এিং চতু  পশেটিক্োে এরজণ্ডো শকন্তু শ্রমজীিী মোনুষরক আজ হসোচ্চোর  িেরতই  রি 
“হ  শিজ্ঞজরন ো, আশম আজ স জ কর  িুঝরত হপর শছ হকন এই অশতমো ী সমরয় অশতমো ী-শিরিষজ্ঞ এিং 
র্োইর োেশজষ্টরে  হপছরন হ রি হতোম ো িো িো  আমোরক আমো  র্শিষ্রত  গল্প হিোনোরত টিশর্  পেক োয়  োশজ  
 রিো ?  আমো  সিকনোরি  মধ্ শেরয় আমো  েো ো শনিকোশচত  রয়,  আমো  প্রশতশনশধ  রয় তুশম আসরে কোরে  
হসিোয় ি্স্ত, একটো র্োই োস আমোরক কোরন কোরন হসকেো িরে শেরয়  হগরছ”।  এিোর  িুি সিতর্োরিই একটি 
প্রশ্ন হতোেো যোয়রয, সশত্ই কী শিজ্ঞোনীরে   োতজোগো পশ শ্ররম  েশেেগুরেোক হিমোেুম হচরপ যোওয়ো  রয়রছ? আ  
যশে তোই  য়, তো রে হকন?  র্োই োস’হতো ি্শি  অেকননশতক অিস্থ্ো হেরি আক্রমন ক রছ নো, রুটি-রুশজ 
 ো োরনো  র্য় সি মোনুরষ  নো েোকরেও মৃতু্  শির্ীশষকো এিং র্য় সি মোনুরষ  হেরত্রই হতো একই  কম ?  
এিোরনই েুশকরয় আরছ আসে সমীক ণ।  প্রেরম উি  শেই, পর  আসো যোরি সমীক ণ প্রসরি ।  ঊি টো  রেো 
 ্োাঁ, হচষ্টো  রয়শছে।   শর্ন্ন শর্ন্ন নোরম িহু প্ররজক্ট এককর্োরি সংশিষ্ট হেরি  অর্্ন্তর  এিং কিনও একোশধক 
হেরি  সশিশেত প্রয়োরসও শুরু  রয়শছে।   রয়শছে সরতর ো িছ  আরগ হেরকই শকন্তু মোঝপরে েোশমরয় হেওয়ো 
 রয়শছে  অসংি্ প্ররজক্ট ।  িব্দসংি্ো  সীমোিিতো  কো রণ একটো ‘প্ররজক্ট’ অন্তত উেো  ণস্বরূপ  োশজ  কশ  ।  
ধ ো যোক,  ‘PREDICT’।  ২০০৯ সোরে US Agency For International Development (USAID)- এ  
ত ফ হেরক  ‘PREDICT’  প্ররজরক্ট  কোজ শুরু  য়।  নোম হেরকই স্পষ্ট হয  প্ররজক্টটি  েে্ শছে ম োমো ী  
শিপেগুরেো সম্পরকক  র্শিষ্েোনী (Predict) ক রত পো ো ।  হফোকোস পরয়ন্ট শছে ‘প্োনরিশমক র্টোরনো  
সম্ভোিনোসম্পন্ন র্োই োসগুরেোরক শচশিত ও আশিষ্কো  ক ো  জন্ শিশ্ব-সোমেকরক িিশতিোেী ক ো, সোরে সোরে 
মোনুরষ  মরধ্ িড়মোরপ  প্োনরিশমক বত ী  ওয়ো  আরগই প্োনরিশমক বত ী ক ো  সম্ভোিনো সম্পন্ন 
প্োরেোরজনগুরেোরক তোরে  উৎহস  মরধ্ই আশিষ্কো  কর  হফেো।  “The goal is to move countries away 

from a reactive post outbreak response to a proactive approach in which pathogens of pandemic 
potentials are discarded at their source before large scale epidemics occur in people.”।   পশ ষ্কো  
হয, পশুিোশ ত হ োরগ  উৎসগুরেো  যোয়গো শচশিত কর  হসিোরন পুর ো শিষয়টিরক আটরক হ রি গরিষণো চোেোরনো।   
েি িছ   প্ররজক্টটো চরেশছে।  ৬০ িোনো শিরেিী ে্োির ট ী এই প্ররজরক্ট যুি শছে।  Wuhan Institute of 
Virology তোরে  অন্তম।   প্ররজক্টটো চরেশছে েুরটো পঞ্চিোশষককী  আশেকক ি োদ্দ মো ফৎ ।  ২০১৯ এ  হসরেম্বর  

শেতীয়পরিক  কোজও সম্পন্ন  রয়শছে।   ঠোৎ  হসরেম্বর  প্ররজক্টটি  ফোণ্ড িন্ধ কর  হেওয়ো  য়।  চূড়োন্ত এিং 
তৃতীয় ধোপ শুরু  আরগই প্ররজক্টটি  িন্ধ   য় এিং তো  শতনমোস িোরে শিরসম্বর  আম ো হকোশর্ি-১৯ িব্দটি 
প্রেম শুনরত পোই।   তোৎপযকপূণক  রেো এটোই হয শচরন প্রোেুর্ক োিটো  হগোড়োরতও মোশকক ন প্রিোসন হনোটিফোই কর  

জোশনরয়শছে “তিুও Project PREDICT িন্ধই েোকরি”।  ২০২০ Los Angeles Times পশত্রকো  একটি প্রশতরিেন 

হেরক উরঠ এে তে্।    PREDICT  প্ররজক্টটি  শেতীয় ধোপ সম্পন্ন  িো  প  প্রোপ্ত ফেোফে। ১০,০০০ এ  
হিিী িোেুড় ২০০০ অন্োন্ স্তন্পোয়ী প্রোণী হেরক তিনও পযকন্ত ১ েোি ৪০  োজোর  ও  হিিী নমুনো 
(Biological Sample) সংগ্র  ক ো  রয়শছে।  আশিষৃ্কত  রয়শছে ১২০০ র্োই োস যোরে  মরধ্ সম্ভোিনো েুশকরয় 
 রয়রছ মোনুরষ  ি ীর  প্ররিি ক ো  শর্ত  শেরয় প্োনরিশমক র্টোরনো ।  ১২০০   মরধ্ ১৬০ এ  মরতো 

পোওয়ো শগরয়শছে ‘কর োনো  র্োই োস’।  এশিয়ো, আশিকো মধ্প্রোচ্স   পৃশেিী  ৩০টো হেরি  শচশকৎসো ও 

কৃশষরেত্র হেরক প্রোয় ৭০০০ মোনুষরক  প্ররজরক্ট  কোরজ হেশনং হেওয়ো  রয়শছে। প্ররজক্টটি  হনতৃরত্ব (Principal 
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Investigator) শছরেন মোশকক ন যুি োরষ্ট্র  UC Davis School of Veterinary Medicine এ  One Health 
Institute–  Professor, Jonna Mazet । Mazet শনরজও প িতীরত জোশনরয়রছন হয শচরন  Wuhan Institute 
of Virologyও এই  প্ররজরক্ট যুি শছে এিং  হসিোনকো  শিজ্ঞোনী ো COVID-19 হ োগ সৃশষ্টকো ী নয়ো কর োনো 
র্োই োসটিরক (SARS-COV_2) িুি দ্রুত শচশিত ক রত সেম  রয়রছন।  আর ো একটো তে্ হযোগ ক রে 
আম ো দ্রুত PREDICT  প্ররজক্টটি  কোছোকোশছ হপ াঁরছ যোরিো।  PREDICT  প্ররজক্টটি  অন্তম পোটক নো  শছে 
Eco Health alliance।   য়রতো  সমীক রণ  আর্োষটো শমেরত শুরু ক রেো এতেরণ।  উরেি্ হয   Eco 
health এ  হপ্রশসরিন্ট Peter Daszak প্রচণ্ড  আরেপ কর  জোশনরয়রছন হয প্ররজক্টটো িন্ধ  রয় যোওয়ো মোরন 
ম োমো ী সৃশষ্ট ক ো  েমতোসম্পন্ন শিপজ্জনক র্োই োসগুরেোরক আরগ হেরকই শচরন হনওয়ো  কোজটোই হেরম যোওয়ো 
এিং মোনুষরক শিপরে  মরধ্ হঠরে হেওয়ো।  হেোরর্  সোরে শতশন িরেরছন, “….It is a common sense to 
know your enemy. Instead, we are all hiding inside our houses, as we wait around for a 
vaccine- that’s not a global strategy to battle a dangerous virus….” ।  ফোণ্ড িন্ধ  রয় যোওয়ো  প  
হেোরর্ মোশকক ন কংরগ্ররস  এক শনেকে হসরনট  Argus King  ২১হি নরর্ম্ব  ২০১৯ এ USAID হক হেিো একটি 
পরত্র উরেি কর ন “আন্তজক োশতক উন্নয়রন  সোরে সোরে মোনরুষ  মরধ্ পশুিোশ ত হ োরগ  প্রসো  ও আশির্ক োি 
র্টো  শিপেও ক্রমি হিরড় চরেরছ এিং HIV, Ebola   প্রসোর   হপছরনও চোেরক   রূ্শমকোয়  হেরকরছ উন্নত 
পশ ি ণ ি্িস্থ্ো ও শিশ্বিোশণজ্…..”।  উির  USAID জোনোয় “...... তো প ও ফোশণ্ডং িন্ধ  োিো  রি এিং 
প্ররজক্টটিরক হয পুন োয় শ শনউ ক ো  রি নো – হস কমই শসিোন্ত  রয়রছ.....”।  আশ্চযক্ সমোপতন; ঠিক হযশেন 

চীন প্রিোসন  WHOহক জোনোয় হয একটো ‘অজোনো শনউরমোশনয়ো’  িি  ও অশস্তত্ত্ব শমরেরছ ঠিক হসশেনই অেকোৎ 
৩১হি শিরসম্ব  ২০১৯ তোশ রিই  USAID উি টি হেরি হসই শনেকে হসরনট রক। িোশকটো র্টমোন িতক মোন ।     

     এিো  উি  হিোাঁজো  পোেো ।  এত অেক শিশনরয়োগ কর  একেম হিষ পরিক হকন প্ররজক্টটিরক িন্ধ কর  

হেওয়ো  রেো ?  র্োই োসজশনত সংক্রমণ এিং মৃতু্র্য় ধনী েশ দ্র শনশিকরিরষ একই, তো রে িৃ ৎ পুাঁশজ  
মোশেক োও  শনরজরে  মৃতু্  ঝুাঁ শকটো শনশেকধোয় হমরন শনে হকন ?   ্োাঁ, এ  কো ণ এিনও পযকন্ত হকোন জোনকোরে 
প্রকোশিত  য়শন, শকন্তু এ  উি  িুিই স জ এিং স ে।  ইশত োস আ  অশর্জ্ঞতো হেরক এ   উি  িুাঁরজ 
হনওয়ো যোয়।  আ  এই উি  হিোাঁজোটোই আজরক  সরচতন সমোরজ  েোশি, প্ররয়োজনীয় কতক ি্ ।  শতনটি প্রশ্ন-
উি  এিোরন প্রোসশিক।  কিন প্ররজক্টটিরক িন্ধ ক ো  রেো ? ঠিক যিন তৃতীয় ও চূড়োন্ত পযকোরয়  গরিষণো শুরু 
ক ো  রি, যিন ১৬০টি প্রজোশত  কর োনো র্োই োস আশিষৃ্কত এিং তোরে  ধ্বংসোত্মক মোত্রোটিও শনরূশপত।  তৃতীয় 
পযকোরয় কী কোজ িোশক শছে?  র্োই োসরক রুরি হেিো  শনরেনপরে একটো প্োনরিশমক রুরি হেিো  জন্ 
প্ররয়োজনীয় অ্োশন্টরজন িুাঁরজ িো  ক ো যো মোনিি ীর  অল্প মোত্রোয় প্ররয়োগ কর   য় অ্োশন্টিশি  নতুিো অনুকূে  
স োিস্থ্োরন  একটো ি্িস্থ্ো ক ো। প্ররজক্টটি  স রযোগী পোটক নো  হক শছে ?  Eco Health Alliance । গরিষণোয় 
অেক শিশনরয়োগ ক ো  রয়শছে এিং পুনিকো  অেক শিশনরয়োগ ক রত  রতো এিং ফেস্বরূপ মনুষ্ প্রজোশতরক কম 
েশত স্বীকোর   মধ্ শেরয়  েো ক ো  জন্ কোশিত অ্োশন্টরজন িুাঁরজ পোিো  সম্ভোিনো শছে ।  সমস্ত  োষ্ট্ররক 
জনকে্োনমুিী আপোতঃ উন্নত পশ কোঠোরমোসম্পন্ন মোনি-িোন্ধি স্বোস্থ্্ি্িস্থ্ো গরড় হতোেো  জন্ একটো  SOP 
হিশড়রয় আসো  সম্ভোিনো শছে । হফ  শিশনরয়োগ ।  য়রতো একটো অশতমো ীরক রুরি হেওয় হযত।  শকন্তু এই হয 
শতনরট পযকোরয় এত অেক  শিশনরয়োগ ক ো  রতো তো  আউটপুট কী পোওয়ো হযত ?  েোর্-হেোকসোরন  শনশ রি 
শনঃসরন্দর  তো িূন্ ।  সর্্তোরক িোাঁচোরনো  চোইরত তিন িড় তোশগে শিশনরয়োগকৃত অেক অশধক মুনোফো স  হফ ৎ 
আনো ।  আক্রোরন্ত  সংি্ো নো িোড়রে, প্রেমত র্্োকশসন-গল্প এিং হসই সংশিষ্ট ি্িসোশয়ক পুাঁশজ শিশনরয়োরগ  
হেত্রটি িুি শিসৃ্তত  রত পো রতো নো । এিং শেতীয়তঃ গুটি করয়ক হেি িোরে সো ো শিশ্বি্োপী হয 
ি্শিমোশেকোনোশর্শিক স্বোস্থ্্ পশ রষিো  ফোাঁে হপরত  োিো আরছ, িতক মোন সমরয় তোরে  এই েুরঠ  েোইরসন্সটুকুও 
পোওয়ো  সম্ভোিনো েোকরতো নো।  অন্ স রযোগী িনু্ধ ো, শিল্প-প্রযুশি পুাঁশজ  কো িো ীরে  কোরছও সমোন্ত োের্োরি 
এক সুরযোগ নতুনর্োরি উরন্মোশচত  রেো ।  কমী সরঙ্কোচন, হিতন হ্রোস, বেশনক কোরজ  সময় িোড়োরনো যো চেশছে 
আিো  শ্রমজীিী মোনুরষ  শিশেপ্ত  রেও হেত্র শিরিরষ হয িোধো  মরুি তোরে  পড়রত  শিে তো েূ ীক রণ  
ি্িস্থ্ো মসৃণর্োরি কোযকক ী ক ো  পে শিসৃ্তত  রেো অশতমো ী  সুরযোরগ । আ  এ  প্রশতটি হেরত্রই অশধকোংি 
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 োষ্ট্রিশি েোকরছ অনুর্টরক  রূ্শমকোয় – একেম পূিক শনধকোশ ত Strategic Adjustment Programme।  জোনো 
 রয় হগরছ হয িতক মোন র্োই োসটি  আক্রমণ ক ো  েমতো  শনশ রি মো ণ েমতো যরেষ্ট কম ।  সোমেক অনুযোয়ী 
সরিকোচ্চ একটি হর্শন্টরেট ই যরেষ্ট ।  ফরে, হয সোমোন্তম মো ণ েমতো আরছ, হিিী র্োগ হেরত্রই তো  িশে  রি 
শনম্নমধ্শিি মোনুষ ।  স কো ী স্বোস্থ্্ি্িস্থ্ো  পশ কোঠোরমোগত  অপ্রতুেতো  শিকো  যশে হকউ  য় তরি হস িো 
তোাঁ ো অিি্ই সমোরজ হসই  প্রোশন্তক অংিটুকুই।  এ শিেো ইশত োরস  ।  চেমোন েশিপুাঁশজিোেী অেকনীশত  
পৃষ্ঠরপোষক ো  োষ্ট্রেমতোয় হেরক শিজ্ঞোন-গরিষণো-প্রযুশি  শুধুমোত্র হসই হেরত্রই মেত হেন হযিোন হেরক শুধুমোত্র 
তোরে  মুনোফো  য় সরিকোচ্চ ।  অশতমো ী  হেরত্রও তো  ি্শতক্রম  ওয়ো  নয়,  রয়ওশন ।  গৃধু্নতো একটো 
সমীক ণ ।  পো রফক্ট  সমীক ণ ।   

      ২০০৮ এ  প  পুাঁশজিোে শনরজ  সঙ্কট হেরক উি রণ  জন্ আিো ও একটো স্পিককোত , কৃশত্রমর্োরি 
সৃষ্ট র্রয়  আি রক সোধো ণ মোনুরষ  কোরছ ঢোে শ সোরি েোাঁড় কশ রয় মুনোফো েুঠরত চোইরছ।  শনরজরে  
‘আর্্ন্ত ীণ সঙ্কট’ এিং শনরজরে  মরধ্ রৃ্ণ্ প্রশতরযোশগতোরক আড়োে ক রত পুাঁশজ  কো িোশ  ো এরতোশেন শুধু 
শনরজ োই কোনোগশেরত র্ু পোক িোশিে শকন্তু এই  অশতমো ী  সুরযোরগ তো ো শন ন্ন-অল্প সোে -শ্রমজীিী মোনুষরক 
সরত্  অপেোরপ  েো ো এরকিোর  হসই কোনোগশেরতই শনরয় এরস েোাঁড় ক োরত মশ য়ো । আ  তোরে  তশল্পিো ক ো 
‘র্গিোরন  মো ’, ‘প্রকৃশত  প্রশতরিোধ’ হয শিরিষরনই এই অিস্থ্োরক অশর্শ ত করুন নো হকন একটো িড় অংরি  
মোনুষ তো শিনো শিতরকক  হমরন শনরত শিশ্বোসী, ‘শিশ্বোরস শমেোয় ......’ , র্শিতরি্  িোইর  হির োরত তোরে  
হিিী র্োগ হেরত্রই অনী ো ।  আমোরে  শনরজরে  সম্পরে  একটো অংি চোে-িোে-গম রূরপ জমো  রি হ িরন, 
শফর  আসরছ শর্েোন্ন  রয় ।  তিু আমোরে  গিক ! হক র্োরেো ? হয িোে শেরেো নো শক  হয শচশন শেরেো !  
আ  এই আরেোচনো  শনশ রিই শকনো আম ো প িতী শনিকোচরন স্ব স্ব মরত  পরে পুনিকো  প্রশতশনশধ শনিকোচন 
ক ি।  কর োনো আক্রোন্ত প্রশতরিিী  হেরক শনরজরক ও শনরজ  পশ িো রক শন োপে েূ রত্ব  োিরত শগরয় আম ো 
প্রশতরিিীরকই িোশনরয় হফেশছ প্রশতেন্দ্বী । একজন হটোরটোগোশড়  চোেক তো  অেৃরষ্ট  জন্ েোয়ী ক রছন শনরজ  
িনু্ধ পশ যোয়ী শ্রশমকরক।  কো  সোরে েড়োই র্োরেোর্োরি জোনো হনই , শকর্োরি েড়োই  রি হসটোও অল্প জোনো 
শকন্তু আজ প্ররত্রক আম ো ওয়োশ য়  ।  শনজ  োরজ্ শফ রত শগরয় েুধোতক , ক্লোন্ত, শন ন্ন মো মৃতু্  মুরি এশেরয় 
হগরছ, সন্তোন হসই মূত মোরয়  স্তন িুাঁরজ হিড়োরি – এছশি আজ আমোরে  আ  নোড়ো হেয় নো িো নোড়ো শেরেও 
মন শনরজই তো  শিরুরি ‘র্গিোরন  মো ’ িো ‘র্শিতি্’ হগোরছ  অজ ুোত িো সোন্ত্বনো  োশজ   রয় যোয় ।  
ধরমক  কো িো ী োও িরস হনই – যোরে  মুরি মোস্ক হনই তো ো এক শিরিষ ধরমক  মোনুষ, একেো  অেক আজ 
একটি শিশুও হিোরঝ। সুশনপুণর্োরি একটো িৃি আাঁকো  কোজ সম্পন্ন  রি।   

     অেচ অপ শেরক  শিরে হয তীব্র জোয়গোয় হপ াঁরছরছ তোরত শুধু িোশে  োরত আঙুে হচোষোও আজ 
ি্িনোময় – হচোষো  আরগ  োরত স্োশনটোইজো  েোশগরয় হনওয়ো  শনেোন  রয়রছ ।  আজরক মরুি মোস্ক,  োরত 
গ্লোর্স, পরকরট স্োশনটোইজো  শনরয় আম ো প্ররত্রক হপ াঁরছ হগশছ ‘শনউ নমক্োে’ যুরগ , শনরজ  অজোরন্তই ।  এই 
িব্দিন্ধটি নতুন েোগরেও আমোরে  অেকনীশত চচক োয় এ  আগমন  ২০০৮ সোরে  আরগ হেরকই । হসই সময় 
হেরকই হিি শকছু গরিষকরক শেরয় িেোরনো  শিে হয – এত মোনুরষ , এত শ্রশমরক  কী প্ররয়োজন! উেৃি । 
ে কো  র্োচুক য়োে ওয়োর্ল্ক  – ছোয়ো  িোস্তি, হসিোরনই শমেরি সি সমস্ো  সমোধোন । আজ এই মতই হপরয়রছ  
পোরে  োওয়ো । এত অশফস-কোছো ী, শিেো প্রশতষ্ঠোন, এত গো হর্াঁষোরর্াঁশষ, এত কোছোকোশছ, এত সিিিতো – 
এসিই আজ র্য়ঙ্ক   কম অপ্ররয়োজনীয় । তোই ৫ িছর   শিেোেী  মরতো ৮০ িছর   অসুস্থ্ মোনুষরকও 
অর্্স্ত ক োরনো  রি েূ র্োষ শনয়শন্ত্রত ি্িস্থ্োয় যেোক্ররম শিেো ও স্বোস্থ্্ পশ রষিো হনওয়ো  জন্ ।  এই েইু 
পশ রষিোরেত্র হেরক স কো   োত গুটিরয় শনরত িিপশ ক  ।  এটোই আজরক  শনউ নমক্োে  আেক-সোমোশজক 
িোস্তিতো ।  হর্রি হেিো  শিষয় হয উরেগ আ  আরিগ শনরয়ই আমোরে  জীিন, এ  একটোরক হজো  কর  
িোশড়রয় শেরে জীিন আ  স্বোর্োশিক েোরকনো, শনউ  রেও নো।  ধু ন্ধ র্োরি  উরেগ বত ী  প্ররচষ্ঠো  মধ্ শেরয় 
হিরট িোওয়ো শ্রমজীিী মোনুরষ  ওপ  এ এক নতুন আক্রমণ হক িে।  জন্তু-জোরনোয়োর   মরতো মোনুষ শুধুমোত্র 
িোে্ অরেষরণ  জন্ই সমরিত  য়নো, হসই কোরজ িোধোপ্রোপ্ত   রে তো  সোধো ণ কো ণ ও তো  সমোধোরন  
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সোধো ণ পে  ( common cause & common path) হিোাঁজো  তোশগে হেরকও  সমরিত  য় ।  উরেগ আ  
আরিরগ  র্ো সোরম্  মরধ্ই মোনিজোশত  এশগরয় চেো । এই অনন্ত গশতময়তোয় হ োরমো স্োশপরয়ন্স একসময় কোাঁচো 
মোংস হিরেও আজ  োন্নো কর  িোয় যো িোর্ পোর শন । শকন্তু গশতময়তো িো পশ িতক নিীেতো প্রকৃশত  সরি 
মোনুরষ  সম্পরকক   নোনো উপোেোন (Factor) এ  ওপ  শনর্ক  িীে, হজো  কর  কৃশত্রমর্োরি চোশপরয় হেওয়ো নয় । 
হজো  কর  িো কৃশত্রমর্োরি সমোরজ  হকোরনো একটো হশ্রণীরক উরপেো িো অিজ্ঞো কর  সমোরজ  ওপ  গশতময়তো 
িো পশ িতক নিীেতো চোশপরয় শেরয় আ  একটি হশ্রণী  শিিসম্পে িৃশি ক ো একটো হক িে িো Strategy।  সমোরজ  
অগ্রিতী সরচতন অংি যো ো এই গশতময়তো িো পশ িতক নিীেতোরক অশধক গুরুত্ব শেরয় ইশতিোচক শ সোরি হেরিন 
তোরে  হিয়োে  োিরত  রি হয এই পশ িতক ন কতটো প্ররয়োজনীয়, কতটো সমোরজ  পরে ি নরযোগ্ ।  

     হকোশর্ি-১৯ আজ আমোরে  সোমরন হয সমস্ো শনরয়  োশজ   রয়রছ তো হয জনস্বোরস্থ্্  সমস্ো তো শনরয় 
শিতকক  হনই শকন্তু জনস্বোস্থ্্ শুধুমোত্র শকছু  োসপোতোে িো শুকরনো শকছু নশেপত্র নয় -- েিকন,  োজনীশত, 

অেকনীশত এিং কোণ্ডজ্ঞোন এই চো  স্তরম্ভ  ওপ ই তো  অিস্থ্োন ।  কোণ্ডজ্ঞোন  রেো শিজ্ঞোরন ই আ  এক রূপ। 
মোনুরষ  ক্রমিধকমোন প্ররয়োজন হমটোরনো  অজ ুোরত শনশিকচোর  জে-জিে-িশনজসম্পে ধ্বংস ক ো কোণ্ডজ্ঞোরন  
পশ চয় নয়, ে কো  মোত্রোশতশ ি মুনোফো হেোটো  প্রশতরযোশগতো   েোগোম ধর  হ রি সঠিক হক িে প্ররয়োরগ  
 োজননশতক সশেিো । অশতমো ী  হপ্রেোপরট েকিোউন শুরু  শকছুশেরন  মরধ্ই হফসিকু, হ োয়োটসঅ্োরপ ছড়োরত 
শুরু ক রেো সুনীে আকোি, প্োশ রস  পরে  োজ োাঁরস  সোশ , হর্শনরস  জরে িেশফরন  শিগিোশজ ! আ  
আম োও হযন শিশ্বোস ক রত শুরু ক েোম হয প্রকৃশত শনরজই তো রে হসর  ওঠো  উরে্োগ শনরয়রছ, হমরনও শনরত 

চোইেোম হয প্রকৃশত  এই স্বোস্থ্্পুনরুিোর  ে’ুএক েোি হেোরক  মৃতু্ হযন ‘হকো-ে্োটো োে ি্োরমজ’। িো ো শমে্ো। 
হসোস্োে শমশিয়োয় ঐ হয ছশিগুরেো হেরিরছন হসগুরেো পুর োরনো শক্লশপংস, National Oceanic & Atmospheric 
Administration এ  হেওয়ো তে্ অনুযোয়ী এই েকিোউন পরিকও এশপ্রে-২০২০ হতও িোতোরস কোিকন-িোই-
অক্সোইরি  র্নরত্ব  পশ মোণ হ কিক  ছোশপরয় হপ াঁরছশছে ৪১৬.১৭ শপশপএম ।  হিোঝোরনো  হচষ্ঠো শছে হয আসে 
র্োই োস  রেো অগশণত হিরট িোওয়ো শ্রমজীিী মোনুষ । 

         করপকোর ট েশিপুাঁশজ আ  তো  েোেোে  োষ্ট্রিশি, েোেোে শমশিয়ো  সশিশেত আক্রমণ এিং হক িরে 
হগোটো শিশ্ব জরুড়  শ্রমজীিী মোনরুষ  েমিন্ধক  পশ রিি ।  শ্রশমক ছোাঁটোই, হে অফ, কম মজ ুী, কোরজ  সময় 
িৃশি পুাঁশজ  শনয়রম এ সিই চেশছে মোঝিোন হেরক একটো ম োমো ীরক অজ ুোত শ সোরি েোাঁড় কশ রয় কোশিত 
সংস্কো গুরেো, এ্োরজণ্ডোগুরেো দ্রুত কোযকক  কর  হনিো  মশ য়ো উরে্োগ চেরছ েুিকো  গশতরত, হ  োই পোরিনো েুদ্র 
শিরল্পোরে্োগ, েুদ্র ি্িসোেো , কৃশষ মজ ু,  কো  । Oxfam International  জোনোরি হয নতুন কর  হিকো   রয় 
যোওয়ো  েরুন সো ো পৃশেিীরত অনো োর  বেশনক মৃতু্ েোাঁড়োরত চরেরছ ১২০০০ । অেচ এই পশ শস্থ্শত  মরধ্ও 
চেরছ উগ্র েশেণপন্থো  আস্ফোেন । আরমশ কো স  িোন্স, সুইরিন, ইতোশে, ইউরক্রন, জোমকোনীরত নি্-
নোত্সীপন্থী ো েোিী তুেরছ জোতীয় অরু্্েোরন , েোিী তুেরছ শিরেিীরে  জন্ সীমোন্ত শসে কর  হেওয়ো  – উরদ্দি্ 
এশিয়ো হেরক আগত শ্রশমক, উেোস্তু, অশর্িোসীরে  প্রশতর োধ ক ো ।  হেরি হেরি সোমোশজক-অেকননশতক সমস্ত 
শিরেোরর্  জন্ েোয়ী ক ো  রি হকোশর্ি-১৯ হক আ  এই অজ ুোরত ইউর োপীয় হেিগুশে  মরধ্ মুি সীমোনো 
চুশি –‘হিনরজন’ িোশতরে  েোশি উরঠরছ । পঞ্চোিটি ও হিিী হেরি সংসেরক গুরুত্ব ীন কর  অশনশেকষ্টকোরে  জন্ 
জরু ী অিস্থ্ো জোশ   েো ো িোসক েমতো কুশেগত কর রছ । কর োনো র্োই োস একটো অস্ত্র আজ । একটো 
সুরযোগ ।  আজো িোইজোন, শফশেশপন্স, তোইে্োণ্ড, তু স্ক, হপোে্োণ্ড – প্ররৃ্শত  োষ্ট্র জ্বেন্ত েৃষ্টোন্ত । অিস্থ্ো এতটোই 
গুরুত  হয পশ শস্থ্শত সোমোে হেওয়ো  জন্  োষ্ট্রসরে  ম োসশচিরকও আসর  নোমরত  রয়রছ ।  শতশন িেরত 
িোধ্  রয়রছন হয – কর োনো র্োই োস ম োমো ী পশ ণত  রি শি োট এক  মোনিোশধকো  সঙ্করট । শতশন 
সতকক িোনী শুশনরয়রছন হয ি্শি  মোনিোশধকো  গুাঁশড়রয় শেরত এিং তরে্  অিোধ প্রিোর   গশতর োধ ক ো  জন্ 
হকোরনো  োষ্ট্র হযন এরক (ম োমো ীরক) অজ ুোত শ সোরি ি্ি ো  নো কর ।  স্বোস্থ্্রেরত্র আপৎকোেীন ি্িস্থ্ো শেরয় 
যো  শুরু  রয়শছে তো এিন উরদ্দি্প্ররণোশেতর্োরি গণতরন্ত্র  কণ্ঠর োরধ উে্ত । 
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     এিো  একটু েম হনিো  পোেো । েরুটো হম শেক প্রশ্ন- ১, হস্পন, জোমকোনী,  োরি ী শনরয় হর্রি আমোরে  
কী েোর্ ? ২, ক ণীয়ই িো কী আরছ আমোরে  ?  প্রেম প্ররশ্ন  উি টো আশম িুি স রজই শেরত পোশ  শকন্তু 
শেতীয় প্ররশ্ন  স োসশ  সিকজনগ্রো ্ উি  হেিো  হযোগ্তো এিং পোশণ্ডত্ িো ধীিশি আমো  হনই ।  সরচতন 
স কমী, শিরিষণী েমতোসম্পন্ন সোধো ণ মোনরুষ  কোছ হেরকই উরঠ আসুক এ  উি  ।  এই উির   মরধ্ই 
শনশ ত  রয়রছ আমো  এিং আমো  আগোমী প্রজরন্ম  র্শিষ্ত । তিুও বনশতকর্োরি এই প্রিন্ধ  ঠোৎ এিোরন 
েোশমরয় শেরয় েোয় শমটিরয় হফেো  শিনু্দমোত্র ইরি আমো  হনই । ি ং শ্রমজীিী মোনরুষ   প্রশতশনশধ  শ সোরি 
এটোও আমো  েোয় এিং অশধকো  হয শেতীয় প্রশ্নটি  স োসশ  সিকজনগ্রো ্ উি   শেরত নো পো রেও 
সোমশগ্রকর্োরি উি টো  েোশন্দ্বক েৃশষ্টরকোণ এিং অশর্মুিটো  অিতো ণো এিোরন কর   োিো  ।  প্রেম প্ররশ্ন  
উির  এিোরন িশে হয হস্পন, জোমকোনী  প্রসি এিোরন আনো  রয়রছ  একটো ‘সোরপে’ শ সোরি যোরত  োষ্ট্রনোয়রক  

হশ্রণী চশ ত্রটো িুাঁরজ হনওয়ো স জ  য় ।  অশতমো ী শুরু  ঠিক  আরগ Global Hunger Index এ আমোরে  

হেরি  স্থ্োন শছে ১০২।  অেচ গত িোরজরট শজশিশপ অনুপোরত িোরে্ র্তুক শক হ্রোস, MGNREGA প্রকরল্প ি োদ্দ 
হ্রোস,  োসোয়শনক সোর  র্তুক শক  ছোটোই স  জনস্বোেকিো ী  সমস্ত প্রকরল্প অেক ি োদ্দ ধো োিোশ কর্োরি হ্রোস ক ো  
পোিোপোশি িৃ ৎ পুাঁশজ  মোশেক ও করপকোর ট  োউসগুরেোরক হেওয়ো  রয়রছ িহুশিধ  আশেকক ছোড়।   এ সোরে হতো 
আরছই স কো ী হকোষোগো  েুঠ ক ো  নোনোশিধ ফশন্দ, িৃ ৎ ক  হিেোপী, ঋণ হিেোপীরে  পৃষ্ঠরপোষন । আ  তোই 
Oxfam India   Report িেরছ র্ো রত  ধনীতম ১% এ  সম্পরে  পশ মোণ  েশ দ্রতম মোনুরষ   ৭০% এ  
চো গুণ। অশতমো ীজশনত পশ শস্থ্শতরত চ ম েোশয়ত্বজ্ঞোন ীন হস্বিোচো ী অপশ কশল্পত েকিোউরন  শসিোন্ত করয়ক 
হকোটি শ্রশমক পশ িো রক মৃতু্  মুরি হঠরে শেরয়রছ । হেরি  অেকমন্ত্রী ২১ েে হকোটি টোকো  শষ্টমু্েোস প্োরকজ 
হর্োষণো কর রছন যো িোস্তরি তে্ আ  তরত্ত্ব  জোগেো ী ছোড়ো শকছুই নয় । হেরি  ১৩০ হকোটি মোনুরষ  মরধ্ 
৮০ হকোটি মোনষু  প্রোশন্তক অিস্থ্োরন হপ াঁরছ যোিো  প্র   গুনরছ ।   এ  শিপ ীরত আমোরে   োষ্ট্রনোয়রক  গেোয় 
‘আত্মশনর্ক  ’ র্ো রত  হলোগোন ।  ‘আত্মশনর্ক  ’ র্ো ত গড়ো  প্রেম শতনরট কমকসচূী  রেো – স কো ী সম্পশি 
িৃ ৎ পুাঁশজপশত  কোরছ হিরচ হেওয়ো, কৃশষ ি্িস্থ্োরক করপকোর ট পুাঁশজ   োরত তুরে শেরয় স কোর    োত গুটিরয় 
হনওয়ো আ  তৃতীয়ত শিল্পশ্রশমকরে  অশজক ত নূন্তম আইশন  েোকিচ প্রত্ো ো  ক ো  অজ ুোতটো হকোশর্ি-১৯ 
 রেও  োজননশতক এ্োরজণ্ডোটো পুর োরনো । জোতীয় শিপযকয় হমোকোশিেো আইনরক ঢোে কর  হসই এ্োরজণ্ডো  িরকয়ো 
কোজ চেরছ হজো  কেরম । এিোর  শেতীয় প্ররশ্ন  উির   অশর্মুি বত ী  প্ররচষ্ঠো। 

     এক,  শসরয়টে হেরক হজরনোয়ো । জনগণ িনোম  োষ্ট্রিশি ।  সমোজিোে িনোম নয়ো উেো িোে । উগ্র 
েশেণপন্থো  আস্ফোেরন  শিরুরি শিশ্বোশয়ত প্রশতিোে । The Economist এ  মরতো পশত্রকো  প োমিকঃ মোকক সরক 
পড়ুন, শিরশ্ব  িোসক ো কোেক মোকক স পড়ুন । The New York Times তো  উি -সম্পোেকীয়রত শেিরছ – ‘শুর্ 
জন্মশেন কোেক মোকক স । আপশন শছরেন সঠিক।’  এই স স্রোরব্দ  তরুণরে  অশধকোংিই প্রত্োি্োন কর রছ 
পুাঁশজিোেরক -  োর্ক োিক  শিশ্বশিে্োেরয়  এক সমীেোয় উরঠ এরসরছ এই তে্ । শব্ররটন, মোশকক ন মুেুক, িোন্স হেরক 
েোশতন আরমশ কো, মধ্ প্রোচ্, রূ্মধ্সোগ ীয় অঞ্চে হেরক েশেণ পূিক এশিয়ো – শিরেোর্ সিকত্র । হিপর োয়ো 
প্রশতর োধ ।  িোজোর   হিোঝোপড়ো  শনয়রম  িোইর  মোনুষ শনরজ  র্শিষ্ত িরুঝ শনরত চোইরছ ।  অধ্োপক 
হিোয়োটক রজ  উিৃশত হেরক িেরত  য় হয এই ম োমো ী আসরে আজরক  িোজো সিকস্ব পুাঁশজিোরে   ঙীন  শনরমকোক 
িশসরয় হর্তর   অশস্থ্সো  কেযক হচ ো োটোরক উেি কর  শেরয়রছ ।      

         েুই,  চীন - িহু  টনো আরছ । প্রজোতোশন্ত্রকরেরি  হিস কো ী স্বোস্থ্্ি্িস্থ্ো শনরয় টিপ্পনী আরছ। 

শকন্তু  িৃিেোপ োয়নতোয়  স্বোস্থ্্রেরত্র প্রোধোন্ এিনও তোরে  সিকোশধক। আ  তোই েকিোউরন  ৭৬ শেরন  মোেোয় 
জনজীিনরক স্বোর্োশিক ছরন্দ শনরয় আসরত হপর রছ । 

        শর্রয়তনোম- ম োমো ী হমোকোশিেোয় চমরক শেরয়রছ শিশ্বরক । মৃতু্ িূন্ । সোফরে্  হপছরন  রয়রছ 
 োরষ্ট্র  সুশনশেকষ্ট পেরেপ । হিস কো ী স্বোস্থ্্ পশ রষিো েোকরেও  স্বোস্থ্্ি্িস্থ্োয়  রয়রছ  োরষ্ট্র  আশধপত্ । 
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       শকউিোঃ সমরুদ্র আটরক েোকো শব্রটিি জো োরজ সংক্রমণ । হকোরনো হেিই তোরে  িন্দর  শর্ড়রত শেরি 

নো।   শকউিো হসই জো োজরক শনরয় আরস  োর্োনো িন্দর , সংক্রশমতরে   োসপোতোরে শনরয় শগরয় শচশকৎসো 
ক োয়।  এই অশতমো ীকোরে শিরশ্ব  ৩৭টি হেরি হপ াঁরছরছন শকউিোন স্বোস্থ্্কমী, শচশকৎসক ো।   এই হছোট্ট 
েীপ োষ্ট্রটিরত মোেোশপছু শচশকৎসরক  সংি্ো শিরশ্ব সরিকোচ্চ । 

       শতন,  হগোষ্ঠী, ক্লোষ্টো , কশমউশনটি শকরচন .... এই িব্দগুরেো হসই পুর োরনো হসোশর্রয়ত ইউশনয়রন  
সৃ্মশত শফশ রয় আরন । সমোজতরন্ত্র  িুশনয়োেী উপক ণগুরেোই আজ অশতমো ী  হমোকোশিেোয়  সো ো শিরশ্ব 
জনশপ্রয়তম ও কোযকক ী  োশতয়ো  ।  পুাঁশজিোেী  োষ্ট্রি্িস্থ্ো স্বীকো  করুক আ  নোই করুক হিরট িোওয়ো 
মোনুরষ  উপেশিরত তো র্োস্ব  ।  

        সোমশগ্রক এই ছশি  শিচোর ই আমোরে  শনধকো ন ক রত  রি কমকসচূী । আম ো কী শিকল্প পন্থো চোই?  
যশে নো চোই তরি শর্ন্ন কেো, শকন্তু যশে চোই তরি হকমন  ওয়ো উশচৎ হসই ি্িস্থ্ো ? ধর  হনওয়ো  হকোরনো 
কো ণ হনই হয সো ো পৃশেিী  সমস্ত শ্রমজীিী মোনুষ সমোজতোশন্ত্রক একশিশ্ব সৃশষ্ট  প্ররচষ্ঠোয়  োস্তোয় হনরম পরড়রছ।  
নো , হেোরর্  সোধো ণ (Common) কো ণটোরক তো ো উপেশিরত এরনরছন । িতক মোন ি্িস্থ্োটো  প্রশত তো ো আস্থ্ো 
 োশ রয়রছন । শিকল্প সমোজি্িস্থ্ো, শিকল্প অেকনীশত  সন্ধোন চোইরছন । তো  মোরন এই নয় হয সকরে সমোজতন্ত্ররকই 
একমোত্র শিকল্প িরে হমরন শনরত চোইরছন । সশত্ই হকোন্ হসই শিকল্প যো পরে নোমো সকরে  কোরছ সিকজনগ্রো ্ 
 রত পোর  ?  ইশত োরস  এই সশন্ধেরণ এ  উি  হিোাঁজোটো সমীচীন, সময়টোও অনুকূে।  উি  হিোাঁজো  েোয় 
 ইে সমস্ত সমোজ শিরিষনী হযোগ্তোসম্পন্ন সরচতন মোনুরষ  ওপ  । 

তে্সূত্রঃ 
স মন পশত্রকো, 
নন্দন পশত্রকো, 
হকোশর্ি ১৯ – শকছু প্রশ্ন, শকছু উি ঃ স্থ্শি  েোিগুপ্ত 
ও অন্োন্ পশত্রকো ~ 

----------- 
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‘মানুষ হয়ে পায়ে দাাঁড়াও’ 
        -সংকলন ও বিনযাস: শুভ্াংশু িসু 

     ককাবিড অবিমারীয়ি আক্রান্ত মানয়ুষর পায়ে দাাঁড়ায়নার সামাবিক দােিদ্ধিার িাবিদ কেয়ক আমরা সবমবিিিিায়ি 
আমায়দর     সাধ্যময়িা  লািািার কেষ্টা োবলয়ে যাবি। অনিুামী, সদসযয়দর ঐকাবন্তক সহয়যাবিিাে সারা রািযিয়ুড় 
কিলাে কিলাে এই কমমসূেী সােমকিায়ি রূপাবেি হয়ি। িাবরখ সরণীয়ি কসই প্রোসয়ক িুয়ল ধ্রা হল - 

ক্রম িাবরখ কিলা স্থান উপকৃি(পবরিার) 
১ ২৩/০৪/২০২০ পঃ মেদিনীপুর খড়্গপুর পুরসভা ৩০ 

২ ২৪/০৪/২০২০ উঃ দিনাজপুর কর্ণজজাড়া হাটজখালা ১৫৫ 
৩ ২৬/০৪/২০২০ োলিহ পলাশবাদড়, উঃ চণ্ডীপরু ৬০ 
৪ ২৭/০৪/২০২০ েশুীিাবাি আজেিকর কজলানী, মলায়ার কািাই ১১০ 
৫ ২৯/০৪/২০২০ হাওড়া মভন্টজপাতা, বাদহরা দজ দপ, উলুজবদড়য়া ১৫৪ 
৬ ২৯/০৪/২০২০ িাদজণ দলিং মলপাসণ বদি, িাদজণ দলিং মোড়, দশদলগুদড় ৪০ 
৭ ২৯/০৪/২০২০ মকাচদবহার মকাচদবহার টাউন ২৩ 
৮ ৩০/০৪/২০২০ পুরুদলয়া কিেখাদল, ওয়ার্ণ -২০, পুরুদলয়া পরুসভা ৭০ 
৯ ০২/০৫/২০২০ পঃ বর্ণোন আসানজসাল েহীশীলা কজলানী ৬৫ 
১০ ০২/০৫/২০২০ িাদজণ দলিং মবতপাড়া, সালগুাড়া ১০০ 
১১ ০৪/০৫/২০২০ মকাচদবহার মকাচদবহার টাউন ১৭ 
১২ ০৫/০৫/২০২০ জলপাইগুদড় দিশারী ক্লাব প্রাঙ্গন ৫০ 
১৩ ০৬/০৫/২০২০ মকাচদবহার মকাচদবহার টাউন ১৯ 
১৪ ০৭/০৫/২০২০ প ঃ বর্ণোন সবণেঙ্গলা েদির প্রাঙ্গন ১০০ 
১৫ ০৯/০৫/২০২০ পঃ মেদিনীপুর শালবনী ব্লক কেুুদনটি হল ১২৫ 
১৬ ১০/০৫/২০২০ িাদজণ দলিং োজয়ুা বদি, োটিগাড়া ১০০ 
১৭ ১০/০৫/২০২০ জলপাইগুদড় িেিো বদি, রাজগঞ্জ ১০০ 
১৮ ১৫/০৫/২০২০ পঃ মেদিনীপুর িাসপুর-১ ব্লক ১২০ 
১৯ ১৮/০৫/২০২০ নিীয়া কৃষ্ণনগর মেদর্য়াে ১২০০ 
২০ ২৩/০৫/২০২০ পঃ মেদিনীপুর অজ্ুািয় অনাথ আশ্রে ৩০০ 
২১ ২৯/০৫/২০২০ নিীয়া কৃষ্ণনগর মেদর্য়াে ১২০০ 
২২ ৩০/০৫/২০২০ নিীয়া কৃষ্ণনগর মেদর্য়াে ১২০০ 
২৩ ৩১/০৫/২০২০ প ঃ মেদিনীপুর দনেজতৌদড়, তেলুক ১৪৫ 
২৪ ০৪/০৭/২০২০ বাাঁকুড়া দবষু্ণপুর ৬৭ 
   কমাট ৫৫৫০ 

 ককাবিড অবিমারীর ময়ধ্য আম্ফান উদু্ভি প্রাকৃবিক বিপযময়ে উত্তর ও দবিণ ২৪ পরিণার বিস্তীণম অঞ্চয়ল বিপন্ন 
 মানুয়ষর পায়ে দাাঁড়ায়নার ককন্দ্রীে কমমসূেীয়ি এখনও পযমন্ত বনম্নিবনমি উয়দযাি কনওো হয়েয়ে- 
২৫ ২৩/০৬/২০২০ উঃ ২৪ 

পরগর্া 
হাসনাবাি ঘনুী আিশণ দবিুালয় (জলখাপড়ার উপকরর্) ১৯৮ 

২৬ ১৪/০৯/২০২০ ও 
১৫/০৯/২০২০ 

িঃ ২৪ 
পরগর্ার 

ভাঙ্গড় সদিদহত আদিবাসী অর্ুুদসত মখয়ািহ উচ্চ 
দবিুালয় (জলখাপড়ার উপকরর্) 

৫৭০ 

২৭ ২৬ /০৯/২০২০ িঃ ২৪ 
পরগর্ার 

মগাসাবা ব্লজকর কাটাখাদল গ্রাজে বস্ত্র সােগ্রী ও চারাগাছ ২০০ 

 এোড়াও ৬ই িনু, ২০২০ িাবরয়খ পঃ কমবদনীপরু কিলা ও ১২ই িলুাই, ২০২০ িাবরয়খ পঃ িধ্মমান কিলার 
 উয়দযায়ি রক্তদান বেবির সংিঠিি হে ।  দটুি কিলায়ি সি বমবলয়ে েিাবধ্ক মানুষ এই পবরবস্থবিয়িও রক্তদান কয়রন । 

 প্রসঙ্গি উয়েখয কয ১লা কম ২০২০ িাবরয়খর পয়ূিমর কমমসূেীগুবলর েবি  আয়ির e-
সংকলয়ন কদওো হয়েবেল, যা  িিম মান সংকলয়ন স্বািাবিক কারয়ণই  িাদ কিয়ে। 
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কেন্দ্রীয় েমিটির সভার মরপ ার্ট  

             ক োভিড -১৯ অভিমোরীজভিি পভরভিভিতি গি ২১.০৮.২০২০ িোভরতে সপ্তদশ (ভি-বোভষি ) 
রোজয সতেলতির মধ্য ভদতে কে িিুি ক ন্দ্রীে  ভমটি সংগঠিি হে িোর প্রথম সিো (িোরু্ি েোল) অিুভিি হতেতে 
কবশ ভ েুটো মিলপে, ভার্চট য়াল িাধ্যি- স্কাইপ র দ্বারা। সিয় ও  মরমিমির মির্াপর সদসযপদর সমিয় উ মিমিপি 
এই সভা সার্টেভাপি সম্পন্ন হয়। 

              সাধ্ারণ সম্পাদে  মরমিমি  র্টাপলার্না, মিগি েিটসূর্ীর মরপ াটিট িং, েযাডার স্বার্টসম্পেীি  
মিষয়গুমলর অগ্রগমি এিিং সিংগঠপনর আশুেরনীয় মিষয়গুমলপে সািপন করপে িাাঁর সচমর্মিি এিিং সচমনমদট ষ্ট 
সচ ামরশ সভায় ক শ েপরন।   কেন্দ্রীয় েমিটির কোষাধ্ক্ষ্য সভায় সমিমির িহমিপলর মহসাি র্চেপে িচ পল ধ্পর 
সভায় ক শ েপরন। এই সভায় র্চক্ত হওয়া ২০টি কেলার প্রমিমনমধ্িনৃ্দ এিিং ৭ েন কোনাল সম্পাদে িাাঁপদর 
িক্তপিয, সাধ্ারণ সম্পাদপের িক্তপিয উমিমেি প্রসঙ্গ ও কোষাধ্পক্ষ্যর মিিৃমির  মরপপ্রমক্ষ্পি িাস্তি ও িূলযিান 
িিািি রাপেন।   কসই আপলার্নার মনর্টাস এোপন উপিে েরা হ’ল – 

•  মরমিমির িূলযায়ন –     িন্দায় ধ্চাঁেপি র্াো মিশ্ব অর্টনীমিপি কোমভড- ১৯ অমিিারী কর্ন 
িরার ও র োাঁড়ার ঘা।  এই অমিিারী আিাপদর স্পষ্ট েপর কদমেপয় মদপয়পে কর্ সিােিামিে রাষ্ট্রিযিিা মি ন্ন 
িানচপষর  াপশ মেভাপি র্াপে আর ধ্নিামিে রাষ্ট্রিযিিা মেভাপি  মরমিমি কর্পে ফায়দা কলাপর্। আর িাই 
আিাপদর কদপশ কিার্ আভযিরীণ উৎ াদপনর িৃমির হার গুরুিরভাপি হ্রাস ক পয় র্লপলও এেেন  চাঁমে মির এই 
সিয় োপল সম্পদ মে হাপর িৃমি  ায়- এমশয়া িহাপদপশর  ধ্নীিি িানচপষ  মরণি হন। োদয-োে-স্বািয 
িানচপষর এই র্ামহদাপে দামিপয় করপে সাম্প্রদাময়ে উগ্র োিীয়িািাদপে রাষ্ট্রশমক্ত ইন্ধন কর্াগাপে। মডোস্টার 
িযাপনেপিন্ট আইপনর সচপর্াগপে োপে লামগপয় েনস্বার্টমিপরাধ্ী মিমভন্ন আইন  াশ েরাপনা হপে। প্রােৃমিে 
মি র্টয় আিফাপনর ত্রাণ িন্টপনও মনলটজ্জ দচনীমি। শামিোিী, গণিিপপ্রিী, ধ্িটমনরপ ক্ষ্ িানচপষর আে িাই 
দচনীমিিচক্ত মিেল্প প্রশাসপনর প্রপয়ােন। 
       এই লেডাউন  আিরাও সভাগুমল মনয়মিি দদমহেভাপি উ মিি কর্পে েপর উঠপি  ামরমন- 
ভার্চট য়ালিাধ্যিই ভরসা । 

• মিগি েিটসূর্ীীঃ- 
o রােয সপেলনীঃ- গি োনচয়ারী িাপসর ১১-১২ িামরপে মশমলগুমড়র োঞ্চনেঙ্ঘা কস্টমডয়াি 

সভাগৃপহ দচই শিামধ্ে প্রমিমনমধ্িৃপন্দর অিংশগ্রহপনর িধ্য মদপয়  সাফপলযর সপঙ্গ সমিমির সপ্তদশ (মদ্ব-িামষটে) 
রােয সপেলন অনচমিি হয়। দামেট মলিং ও েল াইগুমড় কেলার সিন্বপয় গঠিি অভযর্টনা েমিটির সচর্ারু 
িযিিা না সমিপশষ প্রশিংসার দামি রাপে। 

o ত্রাণ েিটসূর্ীীঃ- েপরানােমনি অমিিারী  মরমিমিপি মনপেপদর সীমিি সািপর্টর িপধ্যও 
সমিমির সদসযরা কর্ভাপি স্বিীঃসূ্ফিট িার সাপর্ অিংশগ্রহন েপরপেন িা’ সমিমির ইমিহাপস নমেরমিহীন – প্রায় 
সাপড় ৫ লক্ষ্ র্াোর  ত্রাণ সািগ্রী   ৫ হাোপরর কিশী  মরিাপরর োপে ক  াঁপে কদওয়া হয়।  
কিশীরভাগ কেলাপিই এই েিটসূর্ী গ্রহণ েরা হয়।  এোড়াও আম্ফান উদ্ভচি প্রােৃমিে মি র্টপয় মিধ্বস্ত উত্তর ও 
দমক্ষ্ণ ২৪  রগণা কেলার মেেচ িানচপষর োপে কেন্দ্রীয়ভাপি ত্রাণ সািগ্রী ক  াঁপে কদওয়ার উপদযাগ মনপয় সিস্ত 
সদপসযর োপে আহ্বান োনাপনা  হয় এই কেন্দ্রীয় িহমিপল অিংশগ্রহন েরার েনয – এই িহমিপল কোপনা ননূযিি 
হার ধ্ার্টয হয়মন, সেল সদপসযর অিংশগ্রহন েরার্াই িচেয। এই উ লপক্ষ্য উত্তর ২৪  রগণার িমসরহাপর্ 
ইমিিপধ্যই এেটি েিটসূর্ী গ্রহণ েরা হপয়পে কর্োপন ক্ষ্মিগ্রি োত্র-োত্রীপদর হাপি কলো ড়ার সরঞ্জাি িচ পল 
কদওয়া হয়। অনচরূ  েপয়েটি েিটসূর্ী উত্তর ও দমক্ষ্ণ ২৪  রগণায় অদরূ ভমিষযপি কনওয়া হপি।  

o রক্তদান েিটসরূ্ীীঃ- মিগি সিয়োপল কোমভড অমিিারী  মরমিমিপি  ীঃ কিমদনী চর ও  ীঃ 
িধ্টিান কেলায় সমিমির সদসযপদর সমিয় অিংশগ্রহপন রক্তদানমশমিপরর আপয়ােন েরা হয়।  

o ১লা কি উদর্া নীঃ- সমিমির কেন্দ্রীয় দপ্তপরর সিংস্কার োর্ট র্লায় এিিং লেডাউনেমনি 
 মরমিমিপি সমিমিদপ্তপর হামের কর্পে আিেট ামিে শ্রমিে মদিস উদর্া ন েরার িাস্তিিা এ িের মেলনা িাই 
মসিাি কনওয়া হপয়মেল কর্ ভার্চট য়াল িাধ্যি–স্কাইপ পি েরার এিিং কেন্দ্রীয় সম্পাদেিন্ডলীর সদসযপদর 
কর্াগদাপনর িধ্য মদপয় িা’ সম্ভি হয়।  
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o ২৩পশ কি সমিমির প্রমিিা মদিস উদর্া নীঃ-  আম্ফান উদ্ভচি প্রােৃমিে মি র্টপয় 
কর্মলপর্াগাপর্াগ িযিিা ক্ষ্মিগ্রি হওয়ায়–স্কাইপ  কি সমিমির ৩৪িি প্রমিিা মদিস  ালন উ লপক্ষ্য সভা েরার 
 মরিপিট  আ ৎোলীন িযিিায় কসাসযাল মিমডয়ায় অনযিি র্চগ্ম-সম্পাদে ও অনযিি প্রাক্তন সাধ্ারণ 
সম্পাদপের অমডও িািট া প্রোশ েরা হয়। 

o আপলা  মত্রোর ই-সিংস্করণ প্রোশীঃ-  আিেট ামিে শ্রমিে মদিসপে  স্মরপণ করপে ১লা কি 
 ২০২০,  আপলা  মত্রোর ই-সিংস্করণ (োনচয়ারী-এমপ্রল, ২০২০) আত্মপ্রোশ েপরপে। 

o সমিমির ইউটিউি র্যাপনপলর সূর্নাীঃ-  সপ্তদশ (মদ্ব-িামষটে) রােয সপেলনপে সািপন করপে 
 সমিমির ইউটিউি র্যাপনপলর র্াত্রা শুরু হপয়পে। আগািীমদপন িা’পে সমিমির েিটোপন্ড আরও প্রাসমঙ্গে েপর 
কিালার উপদযাগ কনওয়া হপি। 

o সমিমির কেন্দ্রীয় দপ্তপরর সিংস্কারোর্টীঃ-  সমিমির কেন্দ্রীয় দপ্তপর সিংস্কাপরর োে কিশ েপয়ে 
িের ধ্পরই িপেয়া মেল। সাম্প্রমিে অিীপি িা হাপি কনওয়া হপলও দচভট াগযেনেভাপি লেডাউন শুরু হপয় 
র্াওয়ায় কসই োপের অগ্রগমি িাধ্াপ্রাপ্ত হয়। আনলে  র্টাপয় কসই োে আিার শুরু হপয়পে, আশােরা র্ায় 
আগািী িাস-কদপড়পের িপধ্য দপ্তরটিপে গুমেপয় কনওয়া র্াপি। 

o রােয কোমভড ত্রাণ িহমিপল অিংশগ্রহণীঃ-  িূট মসিািিপিা এই িহমিপল সমিমির িরফ কর্পে 
 ৫০০০০ (  ঞ্চাশ হাোর)র্াো কদওয়া হপয়পে। 

o ভার্চট য়াল িাধ্যপি কোনাল সািংগঠমনে সভাীঃ- ভার্চট য়াল িাধ্যি –স্কাইপ পি কেন্দ্রীয় েমিটির 
সভা েরার প্রস্তুমি পিট মিনটি  র্টাপয় এই সভাগুমল সফলভাপি সম্পন্ন হয়। 

o ভার্চট য়াল িাধ্যপি েিটশালাীঃ- অমি সম্প্রমি RO  কর্পে SRO-II হওয়া সদসযপদর মনপয় এেটি 
ভার্চট য়াল েিটশালার আপয়ােন েরা হয়। এই উপদযাগ সদসযপদর িপধ্য সাড়া কফপলপে। আমল চরদচয়ার কেলার 
উপদযাপগও RI কর্পে RO র্ারা হপয়পেন িাপদর েনয অনচরূ  এেটি েিটশালা সফলভাপি সম্পন্ন হপয়পে। 

• সিংগঠন – আপন্দালনীঃ- 
o সদসয দ  চননটিীেরণীঃ- আগািী অপটাির, ২০২০ এর িপধ্য এই োেটি অমি অিশযই কশষ 

েপর কফলপি হপি। কেলা কনিৃত্ব প্রপয়ােন িপন েরপল Digital Transaction এর িাধ্যপিও িা’ সম্পন্ন েরপি 
 াপরন। িাৎসমরে সদসয দ  চননটিীেরপণর(Renewal) হার – ২৪০ র্াো এিিং িচে ত্র(Organ) সিংগ্রপহর মিমনিয় 
িূলয – ৬০ র্াো অর্টাৎ কিার্ ৩০০ র্াো, র্ার িপধ্য কেলার প্রা য  সদসয দ  চননটিীেরপণর অপধ্টে অর্টাৎ ১২০ 
র্াো। এেন কর্পহিচ  কেলা িহমিলও কেন্দ্রীয়ভাপি রমক্ষ্ি হপে িাই, সদসয দ  চননটিীেরপণর র্াো কেলা র্েন 
কেন্দ্রীয় িহমিপল হস্তাির েরপি িেন আনচ ামিে মিভােপনর মহসািটি কেলা েমিটিপে মিপশষভাপি নেপর 
রােপি হপি। 

o নিচ ন সদসযভচ মক্তীঃ- 
➢ নিাগি WBSLRS (Gr-I) কক্ষ্পত্রীঃ-  মিগি সিয়োপলর িপধ্য এই কক্ষ্পত্র কোনও মনপয়াগ হয়মন। 
➢ RI কর্পে  RO  পদান্নমিপ্রাপ্তপদর কক্ষ্পত্রীঃ-  মিগি সিয়োপল রােস্ব  মরদশটে  দ কর্পে রােস্ব 

আমধ্োমরে  পদ    পদান্নমিপ্রাপ্ত ১১৩ েপনর িপধ্য র্ারা কর্াগদান েপরপেন িাপদর িপধ্য ৫৮ েন 
সমিমির সদসয দ গ্রহণ েপরপেন। 

o িচে ত্রীঃ-  লেডাউন  পিট আপলা  মত্রোর মনয়মিি সিংেযা প্রোশ েরা সম্ভি র না হপলও 
মিগি সিয়োপল োনচয়ারী-এমপ্রল সিংেযার ই-সিংস্করণ প্রোশ েরা কগপে এিিং  রিিী সিংেযা প্রোপশরও  
উপদযাগ কনওয়া হপয়পে। 

o িহমিলীঃ- 
➢ ত্রাণ িহমিল এই িাপসর িপধ্যই গুটিপয় কফলা হপি। 
➢ সদসয দ  চননটিীেরণ এিিং রােয সপেলন উপেপশয সিংগৃহীি সিচদায় অর্ট কেলার প্রা য অিংপশর 

মহসািসহ অমিলপে কেন্দ্রীয় িহমিপল েিা মদপি হপি। 
• েযাডারস্বার্ট সিংমিষ্ট মিষয়ীঃ- 
o  পদান্নমিীঃ- 
➢ SRO-I:- ২ েন SRO-II এর  পদান্নমির িপেয়া মিষয়টির মনষ্পমত্ত ঘপর্ আপদশনািা প্রোমশি হপয়পে। 
➢ SRO-II:- দচই  র্টাপয় কিার্ ৯৩ েন RO কর্পে SRO-II  পদ  পদান্নমি ক পয়পেন।  
➢ RO:- RI কর্পে  RO  পদ  পদান্নমির েনয মিগি সিয়োপল ১১৩ েপনর আপদশনািা প্রোমশি হপয়পে। 
o িদমলীঃ- 
➢ SRO-II:- অমিিারী ও লেডাউনেমনি  মরমিমিপি  পদান্নমি ও দনমিমত্তে ( কেলার অভযিপর এিিং 

কেলার িাইপর)  িদমলর মিষয়টির মিলে ঘপর্পে, িিট িাপন িদমলর ফাইল মিভাগীয় সমর্িস্তপর 
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 র্টাপলার্নায় রপয়পে। কশষ েির  াওয়া  র্টি, LRC আশ্বাস মদপয়পেন DLRS এর সপঙ্গ িপস দ্রুি 
মিষয়টির মনষ্পমত্ত েরপিন। 

➢ RO: কোন মভমত্তে, অনচেম্পােমনি এিিং  পদান্নমিপ্রাপ্তপদর িদমলর সমিমিগি প্রস্তাি DLRS এ কদওয়া 
হপয়পে, িপি এেনও  র্টি উপিেপর্াগয অগ্রগমি ঘপর্মন। 

• আশুেরনীয় মিষয়ে গহৃীি মসিািসিূহীঃ- 
o অপটাির ২০২০-র িপধ্য সদসয দ  চননটিীেরপণর োে গুটিপয় কফলপি হপি। ইমিিপধ্যই 

সিস্ত কেলায় রমসদিই  াঠাপনা হপয় কগপে। 
o রােয সপেলন উপেপশয সিংগৃহীি সিচদায় অর্ট কেলার প্রা য অিংপশর মহসািসহ অমিলপে 

কেন্দ্রীয় িহমিপল েিা মদপি হপি। 
o রােয সপেলন অভযর্টনা েমিটির িহমিল র্র্ার্র্ভাপি রক্ষ্ন েপর েমিটির আনচিামনেভাপি 

অিলচমপ্ত ঘর্াপি হপি। 
o কেলা িহমিপলর অমডর্ মরপ ার্ট  অমিলপে কেন্দ্রীয় দপ্তপর েিা মদপি হপি। 
o রােয সপেলপনর সচযপভমনর দ্রুি প্রোপশর  িযিিা মনপি হপি। 
o কেলা/ কোনমভমত্তে র্ামহদার সপঙ্গ সঙ্গমি করপে সমিমিগিভাপি ভার্চট য়াল িাধ্যপি আরও কিমশ 

েপর েিটশালা/ মরপেশাসট কোসট এর উপদযাগ মনপি হপি। 
o িিট িান  মরমিমিপি কেন্দ্রীয় েমিটির এই ভার্চট য়াল সভার িপিাই কেলা েমিটি এিিং সম্ভি 

হপল ইউমনর্ স্তপর সভা েরার উপদযাগ মনপি হপি। 
o মিভাগীয় েযাডাপরর ‘সামভট স’ মনপয় কর্পোন রেি েল্পনা ির্া মিভ্রামিিূলে অ প্রর্াপরর 

কিাোমিলায় র্চমক্ত ও ির্যমনি িক্তিয িচ পল ধ্পর েযাডাপরর সািমগ্রে ঐেয রক্ষ্ায় কনিৃত্বপে অগ্রণী ভূমিো মনপি 
হপি। 

o গঠনিপির সিংিান অনচর্ায়ী সমিমিগি র্ামহদায় মনম্নমলমেি সদসযগণপে কেন্দ্রীয় েমিটিপি 
ভচ ক্ত েরা হ’ল – ১. েমরিা দাস, ২. অসীি কুিার দাস, ৩. শ্রীোি কদ, ৪. অমিিাভ কোপল, ৫. অভয়দী  িন্ডল, 
৬. ঋমি র্িিিী, ৭. ম য়ালী িপন্দযা াধ্যায়, ৮. সচমিিোমি ভট্টার্ার্ট, ৯. সচদী  সপরন, ১০. মনরঞ্জন গাপয়ন, ১১. 
িচ মহন দাস, ১২. অমেি দত্ত, ১৩. দসয়দ িাসচদচর আপনায়ার, এিিং ১৪. অপলাে কুিার কসনা মি। 

o সমিমি দনমিমত্তে োে সচর্ারুভাপি দক্ষ্িার সাপর্  মরর্ালনার েনয ১১টি উ সমিমি গঠন 
েরা হ’ল র্াপদর আহ্বায়েরা হপলনীঃ- দপ্তর – সচশাি কুিার কুণ্ডচ , অর্ট – আব্দচিা োিাল, সিংগঠন – েৃশানচ কদি, 
 মত্রো – অম্লান কদ, ভূমি ও ভূমি সিংস্কার – আমশষ কুিার গুপ্ত, মশক্ষ্া ও প্রর্ার – অমরন্দি িক্সী, সিসযা ও িদলী – 
মিশ্বমেৎ িাইমি, িমহলা – মরম্পা সাহা, সাইিার – শুভ্রািংশু িসচ, নিচ ন সদসযভচ মক্ত – শািনচ গাঙ্গচলী, সািংসৃ্কমিে – 
অমনপিষ কঘাষ। 
 
         সভার কশপষ সাধ্ারণ সম্পাদে ও  কোষাধ্পক্ষ্যর প্রস্তািনা সিূহ সভায় উ মিি র্াো সদসযপদর 
সিটসেমিিপি গহৃীি হয়। 

__________________________________________XXXXX___________________________________________ 
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সমিমিগি িৎপরি াঃ- 

৹ ককোভিড অভিমোরী পভরভিভিতি আভিকোভরকতের কমমতেতে যথোযথ সুরেোর প্র্রতয়োজনীয়িোর ভিষয়টিতক 

কিতম পতের েতভি আকষমণ কতর ভনম্নভিভিি পেটি কেওয়ো হয় – 

 

Memo.  No.     08 /ALLO/2020                                                  Date:         24 / 07/2020 

To 

The Principal Secretary & Land Reforms Commissioner,  

Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department, 

Government of West Bengal, 

NABANNA, HOWRAH. 

  

 

 

                                                            Re: Seeking protection against activism of certain district 

                                                                   administration in this COVID-19 pandemic situation. 

Sir, 

      May I inform that already our association has distributed relief material to more than 5500 

Umphan & pandemic affected people over 13 districts in West Bengal.  We also arranged blood 

donation camps where more than50 members donated their blood. 

      We are very much aware of the social responsibilities and have volunteered to be front-line fighter 

against COVID as and when required and asked for by the general administration. 

      On 02/07/2020, we very much appreciated your instruction during video conference to hold the 

protection from health hazard to be of utmost priority during work.   In spite of the pandemic 

situation, the BL&LRO offices are limping back to normalcy with depleted staff strength, the citizen 

centric work along with collection of revenue and cess are gaining momentum. 

      Already, in different district our cadres have been affected with symptoms of COVID-19. Still, the 

service to the applicants for mutations, record corrections etc. are being carried out diligently.  

       In some of the districts like Murshidabad and others, the district authorities are completely under 

denial mode.  They are insisting and pressing hard to step up the rate of disposal ignoring the 

pandemic situation.  Perhaps, they aren’t flexible enough to adapt to the present pandemic condition. 

      As a result, the entire cadre and employees in the integrated setup, particularly at the BL&LRO 

level are being exposed to crowd beyond control. 

      BL&LROs and ROs are not omnipotent and are very much humans.  Sometimes, the executive 

approaches meted out by the regional authorities towards this cadre, only makes us to be the beast of 

burden   uncaused for exposure would only help COVID situation to concern. 

       Hence, our poor BL&LROs and ROs may please be spared from being stretched beyond 

tolerance by such authorities. 

     For heaven’s sake, most of the district authorities have been considerate with a practical approach 

regarding functioning of the officers. 
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     Further, we demand that wherever our cadres are sent to attend the COVID related situation, they 

must be provided with adequate protection and kits.  This will not only save them but also their 

families. 

     Under a compelling situation, we draw your kind attention to save our cadres from such ostensible 

propensities of the district authorities. 

                                                                                                                                 Yours faithfully, 

                                                                                                                               Chanchal Samajder 

                                                                                                                                General Secretary 

 

__________________________________________________________________________________  

৹ ভিিোগীয় স্ততর আভিকোভরকতের িেভির কেতে কিত পতের কেচ্ছোচোভরিো ও টোিিোহোনোর প্র্ভিিোতে  

যথোযথ পন্থো অিিম্বতনর েোিী জোভনতয় ভনম্নভিভিি পে েটুি প্র্েোন করো হয় –  

 

Memo.  No.     09  /ALLO/2020                                                 Date:      24/07/2020 

To 

The Director of Land Records & Surveys &   

Jt. Land Reforms Commissioner, West Bengal, 

Survey Building, 

35, Gopal Nagar Road, Alipore 

Kolkata- 700 027 

                                   Sub: Proposal for transfer of the SRO-II on humanitarian ground . 

Sir, 

 Respectfully, I would like to state before you that the following SROIIs were transferred from 
their earlier place of posting to different districts completely out of turn vide Order No. 325/ 569 /B-

ll/19 Pt. Dated, Alipore, the 04.09.2019, which was not  consistent with the existing transfer policy. 

All of them have served Zone-A and Zone-B earlier, and after serving the other zones they were 
posted in their home districts. But thereafter, all on a sudden they were transferred to districts of zone 

A or B again vide the aforesaid order out of turn. 

 Not only most of these officers are amongst the senior most SROIIs, who, according to the 

gradation list will be promoted to the post of SROI very soon, but it is also fact that some of them 

have serious medical grounds and some have genuine critical problems at home. 

 It is also under our apprehension that the name (s) of one or two SROII(s), who were 

transferred out of turn earlier, may be considered by the department for transfer and posting at a place 

near their homes in the coming SROII Transfer-posting order. In such case, all the following SROIIs 
are on the same footing and they also deserve the same treatment in terms of transfer to their home 

zones.  

 Under such circumstances, I request you respectfully to consider their situation and transfer 

them to the proposed place of posting, as shown in the list annexed herewith.  

 

                                                                                                                  Yours faithfully,          

                                                                                                               Chanchal Samajder 

                                                                                                                                General Secretary 
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Memo.  No.  11/ALLO/2020                                                                                Date:   25/09/2020       

To 

The Principal Secretary  & Land Reforms Commissioner,  

Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department, 

Government of West Bengal. 

  

                                                                        Sub: Inordinate delay in transferring SRO-IIs & RO from 

                                                                                A and B zones to their respective home districts. 

Sir, 

       The SRO-IIs and ROs of ISU who are serving in the A& B zones of West Bengal have got stuck 

to their respective posts due to non issuance of any transfer order which is overdue. 

       In some cases the incumbents are serving from 4~5 years continuously in their respective 

position. 

       Under pandemic situation, this overstay is becoming absolutely intolerable.  The natural and 

judicious expectations of cadres are not with stony indifference. 

       Hence, we just cannot restrain ourselves and raise our voice to issue necessary orders to transfer 

those eligible officers from A and B zones immediately. 

      The matter may kindly be treated as extremely urgent. 

                                                                                                                                  Yours faithfully, 

                                                                                                                                Chanchal Samajder 

                                                                                                                                  General Secretary   

 

 

৹ ভিিোগীয় আভিকোভরক মূিি RO এিং SRO-II কের SAR কপ্র্রতণর কেতে ভিভিন্ন পযমোতয়র কিতম পতের 

েীর্মসূভেিো, উেোসীনিো ও েোভয়ত্বজ্ঞোনহীন আচরতণর প্র্ভিিোে জোনোতনো হয় কিতম পতের কোতে ভনম্নভিভিি 
পতে – 

Memo.  No.  10/ALLO/2020                                                                                       Date:   25/09/2020             

To 

The Principal Secretary  & Land Reforms Commissioner,  

Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department, 

Government of West Bengal. 

 

                                                                 Sub: Delay in forwarding SAR of RO and SRO-IIs by 

                                                                                  authorities of ISU and other wings. 

Sir, 

       Every year it has become a routine to move your good office to invigorate the regional offices of 

SDOs and other wing offices in the sub-divisions and districts to get rid of their tardiness in order to 

forward the SARs of the respective cadres. 
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      The sluggishness causes delay in obtaining the SAR which is essential for promotion of the 

cadres. 

      As there is a constant upward movement of RO and SRO-IIs to SRO-IIs and SRO-I and WBCS 

(Exe.) cadre every year, the SAR of each and every cadre belonging within the zone of consideration 

for last consecutive 3(three) years is a must.  Often, the eligible candidates fail to qualify for want of 

SARS for no fault of their own. 

      By reordering the authority for forwarding SARs and introduction of extra-departmental 

authorities have already made the process clumsy. 

      Hence, we would like to draw your kind attention to streamline the matter and at least request the 

authorities in the respective districts to forward the SARs in time in order to avoid any unnecessary 

delay. 

      In this pandemic situation the matter is going from bad to worse. 

     Our prayer for an early timely action may kindly be considered. 

                                                                                                                              Yours faithfully, 

                                                                                                                            Chanchal Samajder 

                                                                                                                             General Secretary 

 

________________________________________________________________________________ 
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 স্মরণ :-  

          সম্প্রতি জীবনাবসান ঘটেটে- 

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি- প্রণব মুট াপাধ্যায়, 

পতিমবটের প্রাক্তন মন্ত্রী ও তসেু-র ননিা – শ্যামল চক্রবিী 

প্রাক্তন সাাংসদ- এ কলাতনতি, অমর তসিং, নসৌটমন তমত্র, তনত লানন্দ সর, অতজি ন াগী,  শবন্ত তসনহা,  রঘবুিংশ প্রসাদ 
তসিং, রামতবলাস পাটসায়ান 

তবধায়ক –নদটবন্দ্রনাি রায়,িটমানাশ নঘাষ, গুরুপদ নমটে, নেবর বাগতদ (প্রাক্তন), তশতশর সরকার (প্রাক্তন), 

তশ্ক্ষাতবদ –অধ্যাপক নগাতবন্দ স্বরূপ (নরতিও অযাটরাতিতজতসষ্ট), মুকুন্দ লাি (ইতিহাসতবদ),আনন্দটমাহন চক্রবিী 
(মাইটক্রাবাটয়ালতজষ্ট), ইশর জাজ আলুওয়াতলয়া(অিথনীতি), আনন্দ নদব মটু াপাধ্যায়, 

সমাজকমী - স্বামী অতিটবশ, শীলা নবারঠাকুর, জন লুইস (বণথ-তবটেষতবটরাধ্ী আটন্দালটনর ননিা, আটমতরকা) 

সাতিতিযক-কতব-সাাংবাতদক – মানটবন্দ্র বটন্দাপাধ্যায়, তনমাই ভট্টাচা থ, আতসি িারুতক (পাতকস্থান), পািথপ্রতিম 
কাতিলাল, কামাল নলাহানী(বািংলাটদশ), তকটশার তভমানী (ক্রীড়া সািংবাতদক) 

কার্টু তনষ্ট – এ এইচ জাতম 

ক্রীড়াতবদ -– নচিন নচৌহান, তিন নজান্স (প্রাক্তন তক্রটকোর), বলবীর তসিং (তসতনয়র)(হতক),জন তমলার 
(নবসবল), িুেবলার – তিল ও’ব্রায়ান, কতলন নপরী, কালথেন চযাপমযান 

সঙ্গীিবযতক্তত্ব  –  শরাজ, এস মহীন্দ্র, রিনপ্রসাদ নঘাষাল (মহীটনর নঘাড়াগুতল), ওয়াটজদ  ান,  ন াটগশ, রাহাি 
ইটন্দৌতর,পূবথা দাম, এস তপ বালাসুব্রামাতনয়াম, শতক্ত ঠাকুর 

নিৃযবযতক্তত্ব – কতপলা বাৎসায়ন, অমলাশঙ্কর, সটরাজ  ান 

নার্যবযতক্তত্ব– ইব্রাতহম আলকাতজ, অতসি বটন্দাপাধ্যায় 

ললাক তশ্ল্পী- নসানম নশতরিং নশরপা,জীৎ তসিং ননগী 

তসরাতমষ্ট  - নজযাৎস্না ভট্ট 

চলতিত্রবযতক্তত্ব –পতরচালক-বাস ুচযাোজী, তনতশকান্ত কামাি, রজি মু াজী; তচত্রনােযকার-উত্তম নগটি; তসটনমাটোগ্রািার-
তব কান্নন;অতভটনিা- জয়প্রকাশ নরড্ডী, নাগাজুথ না, সুশান্ত তসিং রাজপুি, জগদীপ(নকৌিুক), তবজয় নমাহাতন্ত,তচরিীবী, 
ঊষারাণী, অনপুমা পাঠক, সমীর শমথা, কুমকুম, 

রাজনীতিতবদ –অমর তসিং, নক বরদারাজন, মধ্যপ্রটদটশর রাজযপাল –লালতজ েযাণ্ডন  

লপাষাক আলঙ্কাতরক- শবথরী দত্ত 

-প্রমু   স্ব স্ব নেটত্র  শস্বী বযতক্তবগথ । 

আটলাচয সময়কাটল কটরানা অতিমারী িিা দরুাটরাগয অসটু , তবতভন্ন প্রাকৃতিক তবপ থয় এবিং দঘুথেনায়, শাসকটেণীর 
মদিপুষ্ট দষৃু্কিীটদর আক্রমটণ বহু মানষু অকাটল প্রাণ হাতরটয়টেন।  

 

প্রয়ািদদর স্মতৃির উদেদশ্য জানাই সটগভীর শ্রদ্ধা ।। 
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