আরও খবর
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ভারত সুসর সংখয া ১০ লক ছাড়াল

বাংলার করানা লড়াইয়
ভরসা রাখছ সকন

বশষ সংবাদদাতা, নয়াদি : একদক
ফদশ করানা আিান নতÓন ফরাগীর
সংখযা পতদনই নতÓন ফরকড করছ।
অনযদক রাজযও সংিমণ বৃদ পাি
দত
 গততই। কন তারই মধয ভারসা
গয়ছ ফকনীয় সাসয মন কর তথয এবং
বাংলা নয় তাদর পযবকণও। ফদশ
করানা সংিমণ ফথক সুস হওয়ার
ফরাগীর সংখযা বৃহস তবার ১০ লক পার
কর গয়ছ। আর এই হসবক মাথায়
ফরখই তারা চলত চান বলই
জানয়ছন সাসযমনকর বশষ
দায়তপাপ আধকারক রাজশ ভÕষণ।
সঙ পিমবঙ পরসত ফমাকাবলা
করত পারব বলই আশা পকাশ
করছন তন। সাসয মন কর তরফ ফথক
বৃহস তবার সাপাহক সাংবাদক ববঠক
ভÕষণ বলছন, “ভারত বতম ান আসল
৫ লক ২৮ হাজার ২৪২ জন করানা
ফরাগী চকৎসাধীন। ফসটাই পুনরাবৃত
করত চাই। ঐতহাসক সংখযা ১৫
লকর ফবশ ফসটা নয়। কারণ তার মধয
করানা ফথক সুস হওয়া ১০ লক
রয়ছ।” এদন সকালই মন কর তরফ
ফথক জার করা করানা পরসংখযান
গত ২৪ ঘণায় ফদশ নতÓন কর ৫২
হাজার ১২৩ জন আিান হয়ছ এবং
৭৭৫ জনর মৃতযÓ হয়ছ বলই জানানা
হয়ছল। এদক, বাংলায় করানা
সংিমণ বৃদর কারণ পরসত জটল
হয় উঠছ। ফসই বষয় ফকন
সরকারর কী ভাবনা চনা ফস বষয় পশ 
করা হল ভÕষণ জানান, “পিমবঙর

পরসত পযালাচনা করছ। ফকনরাজয উচপদস আধকারকদর মধয
পযালাচনা হয়ছ। ফযখান বশদ
সবকছ আলাচনা হয়ছ। তথয আদান
পদানও হয়ছ। রাজযক লখতভাব
সবকছ জানানা হয়ছ। ফযভাব আমরা
পরামশ দয়ছ, যা যা করত বলছ তা
পালন করল পিমবঙ পরসত
সামলাত পারব বলই আশা করছ।”
পস ঙত
 উিখয, আজ শিব ারই রাজযর
করানা পরসত খতয় ফদখত ফকনীয়
দল বাংলায় যািন।
এদক, এদনর ফরকড ভাঙা
সংিম ণর পর সাভাবকভাবই ভারত
করানার ফগাষী সংিমণ হওয়ার বষয়
নয় জলনা বতর হয়ছ। যদও
সাসযমনক ফসই সমাবনা খারজ কর
দয়ছ। ভারত ফগাষী সংিমণ হয়ন
দাব কর ভÕষণ জানয়ছন, “ভারত
সংিমণ সানীয় সর রয়ছ, ফগাষী
সংিমণ সর নয়। ফদশর ৫০ট
ফজলাতই ফমাট করানা সংিম ণর ৮০
শতাংশ রয়ছ। অথাৎ বাক
ফজলাগলত ফসই সংখযা অনক কম
এবং ছড়য় ছটয় রয়ছ। ১৩৮ ফকাট
জনসংখযার এত বড় ফদশর ৭৪০ট
ফজলার মধয মাত ৫০ট ফজলায় ৮০
শতাংশ সংিমণর জনয দায়ী হল
ফসটাক কীভাব ফগাষী সংিমণ বলা
চল। আবার যারা সংিমত হিন
তাদর মধয ৮০ শতাংশই ৭২ ঘণার
মধয জানত ফপর যািন ফয তারা
ফকাথা ফথক সংি মত হয়ছন।”

৫

সেমপত সপয়ছ, বললন সগহলট

১৪ আগস রাজসান বধানসভার অধবশন

সাফ রোটার, নয়াদি : ময াচ ফশষ।
অোক ফগহলট বা শচীন পাইলট নন।
ফশষ পযন
  জতলন রাজসান রাজয পাল
কলরাজ মশ। আসাোট যাবন কনা,
তা পরসার কর না বলায় নয়ম ফমন
একুশ দনর ফোটস দয় ১৪ আগস
ফথক বধানসভার পঞম অধবশন
ডাকলন তন।
মুখয মনী অোক ফগহলট ও রাজসান
প দশ ফনতåতর উপর বকভ ফদখয়
১৮ বধায়কক সঙ নয় ‘ফজহাদ’
ফোষণা পাকন উপমুখয মনী তথা পদশ
কংেস সভাপত শচীন পাইলটর।
তাঁদর বরদ টাকা নয় বজপ-ফত
ফোগ ফদওয়ার অভোগ অোক ফগহলট
ও কংেসর। এরপর নানা চাপানউোর।
দত
 বধানসভার অধবশন ডাকত ফচয়
তনবার রাজয পালক চঠ ফগহলটর।
বভন কারণ ফদখয় পতযকবারই তা

পত
 য াখয ান রাজয পালর। তাঁর সষ  কথা।
হয় বভন সংবাদমাধয ম ফযভাব
আসাোট ফজতার কথা বলছন
ফগহলট, চঠত তার উিখ করন।
অথবা একুশ দনর ফোটস দয়
অধবশন শর করন। অবশষ হল
ফসটাই। তবু ‘মচকাত’ রাজ নন ‘বৃদ
রাজপুত’। এদন তন রাজয পালর
জবাবক ‘ফপমপত’ বল উিখ কর
সাংবাদকদর বলন, “এতদন পথ া ফমন
সরকার রাজয পালক অধবশন শরর
পসাব দত। রাজয পাল তাত সমত
জানয় বধানসভায় পাঠয় দতন।
এখন আবার রাজয পাল ফসই পসাব
আপতও ফদখািন। যাই ফোক আজ
ছ’পাতার ফপমপত ফপলাম। দত
কয াবনট ববঠক ফডক তার জবাব দয়
ফদব।” পাশাপাশ কটাক করতও
ছাড়নন শচীন পাইলটক। নাম না কর

বলন, “পথ ম ফোড়া ফকনাবচা হিল
দশ ফaট টাকায়। পর তা ফবড় হয়
পনো। অধবশনর দন ফোষণা হয়
যাওয়ার পর ফো এখন তা লাগামহীন হয়
ফগল। আর কার ইন ন তা হি, ফস ফো
সবারই জানা।” যদও বাক ১৮
বধায়কর মন ফজতার একটা ফচষাও
করছন। তাঁদর উেশয বলন, “ফয
বকুব বধায়করা কংেসর পতীক
নবাচন জতছন, তাঁদর বলব আপনারা
অধবশন ফোগ দন। যা করছন
ফসসব ভÓল আম আপনাদর সঙ
থাকব। আপনাদর যাত নজদর
এলাকায় গয় কাজ করত সমসয া না হয়,
তা ফদখার দায়ত আমার।” তাঁদর প ত
মুখয মনীর এই বাতা পসঙ এদন মুখ
খুলছন শচীন ঘনষ এক বকুব  কংেস
বধায়ক। নাম পক
 াশ করা যাব না, এই
শত এক সংবাদমাধয মক বলছন,

“আমরা ফো অধবশন ফোগ ফদবই।
তব মানসরর রসট ফথক কব
জয়পুর ফরব, তা এখনও ঠক করা
হয়ন।” মুখয মনীর সুরই এদন
রাজয পালক কাযত চয ালঞ করন
রাজসান বধানসভা কংেসর চফ হইপ
মহশ ফোশ। বলন “আমাদর কাছ
১০২ বধায়কর সমথন আছ। তাই
আমরা ফকন আসাোট নজদর
ফোগয তা পম াণ করত যাব? রাজয পাল যদ
চান, তখন কমতা ফদখয় ফদব।”
বৃহসতবারই আনুষানকভাব পদশ
সভাপতর দায়ত ফনন ফোবন ফোসারা।
তাঁক কটাক কর শচীন বলন, “আশা
করব ফaনও পকপ াতত না কর আপন
তåণমূল সরর কমীদর ফোগয সমান
ফদবন।” পালা দয়ছন ফোবনও।
বলন, “বজপর আসানা ফথক ফবরয়
এস এই কথাগল বলুন।”

ফর সদখা

সসামনর সৃ তচারণায় সভঙ পড়লন অধীর

তর হাত সোকবাতা
পাঠালন সোনয়া গানী

সাফ রোটার, নয়াদি : পদর দক
ফথক হয়ো জাতীয় রাজনীতত তন
ফসভাব ফaনও বড় পদ কখনও
বসনন। তবু দলর অভয নর তাঁর
পভাব-পতপত ও েহণোগয তা
কোটা, তা ফোঝা ফগল প দশ কংেস
সভাপত ফোমন মতর পয় াণর পর।
পাকন সভাপত রাহল গানী ফথক
সংসদর ই অধবশনর কংেস ফনতা
অধীররঞন ফৌধুর ও গলাম নব
আজাদ। পাকন পধ ানমনী মনোহন সং
ফোন বা রাজসান মুখয মনী অোক
ফগহলট। জাতীয়স রর কংেস ফনতারা
ফোকবাতা দলন ‘ফোড়দা’-র
পরবারর উেশয।
ফোমন মতর সী শখা মত ও পুত
ফোহন মতর জনয ফোকবাতা পাঠান
কংেস দলনতী ফোনয়া গানী।
পিমবঙ প দশ কংেসর দায়তপ
 াপ
ফৌরব গগ তা নয় আসন
কলকাতায়। দি ফথক সরাসর বমান
না থাকায় গয়াহাট হয় শহরর
উেশয রওনা ফদন তন। কংেস
সূতর খবর অনুযায়ী, ফোমনর মৃতযÓ ত
ফভঙ পড়ছন পাকন রাষপত তথা
ফোমন মতর রাজনতক গর পণব
মুোপাধয ায়। নজর অনয তম পয়
শষয ক ফশষ ফদখা ফদখত কলকাতা
আসত চাইলও এতটা ঘুরপথ তাঁক
নয় আসার ঝুক নত চায়ন তাঁর
পরবার। ফৌরব গগয়র হাত ফোনয়া

ফোকবাতা পাঠালও সরণ এদন
সকালই টÓইট করন রাহল। ফলখন,
‘ফোমন মতর আতীয়-সজনর সঙ
আম রয়ছ। আমরা তাঁক সবসময়
ভালবাসা ও শদার সঙ সরণ করব।’
ফোকসভায় কংেস দলনতা ও ফোমন
মতর দীঘ দনর সহোদা অধীররঞন
ফৌধুরর ঘনষমহলর দাব পদশ
সভাপতর মৃতÓযর খবর সব ববরতা
ভÓল ফভঙ পড়ন বহরমপুরর সাংসদ।
পর টÓইট ফলখন, ‘ফোমন মত আর
ফনই, ভাবত পারছ না। বাংলার একটা
অধযায় ফশষ হয় ফগল। সংোম কর,
প তকূলতার ফোকাবলা কর নজক
পতষা করছলন। উন আমার
রাজনতক অভভাবক, আমাক
জনপ তনধ করার মূল কারগর।’
ফোমনর সী শখা মতক
ফোকবাতা পাঠয়ছন পাকন পধ ানমনী
মনোহন সংও। ফলখন, ‘দীঘ
রাজনতক জীবন উন অনকর
সমান ও ভালবাসা ফপয়ছন।
সাতবারর বধায়ক ও এক দক
সংগঠকর চল যাওয়ায় বাংলা ও
বাংলার জনগণর অপূরণীয় কত হয়
ফগল।’ রাজয সভায় কংেস দলনতা
গলাম নব আজাদ বলন, “আমও ওঁক
ফোমনদাদা বল ডাকতাম। ফসই যুব
কংেস করার সময় ফথক আমাদর
ঘনষতা। পায় চার দশক ফকট ফগল।
উন একজন সতযকারর বাঘ ছলন।”

জনসভায় মমতা বেয াপাধযায়র সে সসামন মত।

–ফাইল চত

একর পাতার পর
উতর কলকাতার আমহাস িট ফথক
শর করা দীঘ ছ’দশকর রাজনতক
জীবন অতÓলনীয় সাংগঠনক দকতার
সীকৃত ফপয়ছন একাধকবার। ’দফায়
আট বছর প দশ কংেস সভাপত ছাড়াও
বধানসভা ও ফলাকসভায় পা ফরখছন
দীঘ সময়। নকশাল আমলর সনাসর মধয
ডাকাবুকা ফমজাজ কংেস রাজনীত
করছন বুক চতয়। কাযত একসময়
পয়-ফসামন-সুবত , এই তন তরণ তÓক
 র
ফদৗলত বাংলার ছাত ও যুবদর কাছ
ফফর েহ ণযাগয হয় উঠছল কংেস।
আচমকাই বুধবার গভীর রাত সব
ফশষ। বঙ রাজনীতর বণম য় এই চরতর
চল যাওয়ার খবর ফপয়ই ফশাক ডÓব
যান তাঁর দীঘদনর সাথ ও কংেস
কমীরা। ফশাকসব মুখযমনী মমতা
বন
 যাপাধযায়ও। ফশাকবাতায় তন জানান,
‘পিমবঙ পদশ কংেস কমটর
সভাপত ফোমননাথ মতর মৃতÓযত
আম গভীর ফোক পকাশ করছ। তন
ডায়মনহ ারবার ফকনর পাকন সাংসদ ও
শয়ালদহ ফকনর পাকন বধায়ক ছলন।
দীঘ রাজনতক অভজতাসমন এই
ফনতার সঙ আমার অনকদনর পরচয়
ও হদয তা ছল। তাঁর মৃতযÓ  ত রাজনতক
জগত অপূরণীয় কত হল। আম
ফোমননাথ মতর পরবার-পরজন ও
অনুরাগীদর আনরক সমবদনা
জানাি।’ ফসামনবাবুর মৃতÓযত ফশাক

কমতাচÓযত। ভাগ হয় গয়ছ দল। সঞয়র টান
ফসামন ইনরার পাশ। সঞয় গানী ১৯৭৮ সাল
‘কংেস যুব ফফারাম’ গড় পিমবঙর সভাপত করন
ফসামনক। রাজয সংগঠন এই পথ ম বড় দায়ত পান
তন। পদশ সভাপত বরকত সাহব তখন সুবত
মুখাপাধযায়র পাশ। ১৯৭৯ সাল ফফবয় ারত অসম
যাওয়ার পথ দমদম এয়ারপাট ফহাটল ওঠন ইনরা।
তার সামনই ফসামন বাহনী বরকতর চÓলর মুঠ ধর।
এই ঘটনায় অনকটা ফকাণঠাসা হয় পড়ন ফসামন।
ফসামন ভাবন, নজক কলকাতার মধয আটক
রাখল দলর দাদাদর আশত বা অনুগহৃ ীত হয়ই দন
কাটাত হব। তন নজর আইডিট বতরর লক
 য
নামন। যুব কংেসর শকড় ধর রাজযর প ত ব ক
তন গড় ফতালন নজস ফনটওয়াক, নজর
ফলাকজন। এই ফরমুলা সফল হত তন ফফর পণ ব ও
বরকতর পছনর জন হয় যান। ১৯৮২ সাল
বধানসভা নবাচন ২৮ জন যুব কংেসক বধানসভার
টকটও পাইয় ফদন। পায় সবাই জতও যান। পরর
বছর কলকাতার কংেস অধবশন ফতমন ফলাক
ফজাগাড় করত পারন কংেস। এটা মাথায় ছল
ফসামনর। পরর বছর তরপত ফথক ফটন ফফরার
পথ আরও এক যুবনতা সুখন শখর রায়র পরামশ
ঠক করন, রাজয যুব সমলন করবন। কলকাতায় এই
পথ ম মনীষী এবং বড় ফনতাদর কাট আউট ভর যায়
চারদক। ঘটান আরও এক কাণ। পণব ও বরকতর
লড়াই নয় তখন চারদক মুচমুচ গঞন । বরাধীদর
হতভে কর দয় মঞ ওই ই ফনতাক পাশাপাশ
বসয় দলর ঐকযর মযাজক ফদখান ফসামন।
ফসামন ফয কৃতজত ার প তদান ফদন তার এক নজর
১৯৮৪ সালর ফলাকসভা নবাচন। পয়রঞন সব
কংেস ফরছন। রাজীব গানীক রাজ করয় তাক
টকট পাইয় দলন ফসামন। ফস সময় তার সঙী বীরন
ফমাহান, মঠÓ রায়র মতা অনক বড়মাপর ফনতাই
আপত জানয় বলছলন, ‘বরাট ভÓল হি।’ ফসামন
ফহস জবাব ফদন, ‘১৯৭২ সাল বনয় বন
 যাপাধযায়র
বদল আমাক বধানসভার টকট দয়ছল পয়। আম
ফবইমান নই।’ ১৯৯০ সাল মমতা বন
 যাপাধযায়ক রাজয
যুব কংেসর সভাপত করন রাজীব। বছর ফদড়ক
মমতার সঙ ভাল সমক ছল ফসামনর। কন
কয়কজন ফনতা ’-জনর সম ক
  ফাটল ধরয় ফদন।
কছদন পর প দশ সভাপত নবাচন তারা পরসর ই

–ফাইল চত

মাঝরাত আচমকা বন হল হদযন
জানয় টÓইট করছন পাকন রাষর পত
পণব মুখাপাধযায়, কংেস সভানতী
ফসানয়া গানী, পাকন কংেস সভাপত
রাহল গানী, পাকন পধ ানমনী মনমাহন
সং। বামফি ফচয়ারমযান বমান বসু
বলছন, “ফজাট রাজনীতর কারগর
ছলন ফসামন মত। তাঁর চল যাওয়া
বাংলার রাজনীতত অপুরণীয় কত।”
ফশাক পকাশ করছন বজপ রাজয
সভাপত দলীপ ফঘাষ। বলন, “তাঁর চল
যাওয়া রাজনতক অধযায়র ফশষ।
বাংলার রাজনীতর অভভাবকতÓলয
ছলন।” ফশাক জানান রাজযপাল
জগদীপ ধনকড়।
১৯৭২ সাল জাতীয় কংেসর পাথী
হসব পথ ম শয়ালদহ বধানসভা ফকন
ফথক বধায়ক নবাচত হন। টানা সাতবার
এই ফকন ফথক জতছন তন।
ফনতåতর সঙ মনামালনযর ফজর
২০০৮ সাল কংেস ফছড় ‘পগতশীল
ইনরা কংেস’ নাম নতÓন দল বতর
করন। ২০০৯ সাল তåণমূলর টকট
ডায়মনহ ারবার ফকন ফথক জত সংসদ
পা রাখন। ২০১৪ সাল ফফর কংেস
ফর আসন। ২০১৮-ফত তাঁর কাঁধ
পদশ কংেসর দায়তভার তÓল ফদয়
হাইকমান। যদও তার আগ ১৯৯২
ফথক টানা ছ’বছর পদশ কংেসর
দায়ত সামলছন তন।
ফসামন মতর চল যাওয়ার খবর
রটতই হাসপাতাল, বধান ভবন ও তাঁর

সসামন মত, ৪৫ আমহাস িট

একর পাতার পর
ফগাটা বাংলা তখন টালটামাল। চরম অরাজকতা।
কমতাসীন সপএম ফভঙ ফবরয় আসা
নকশালপনীদর বাড়বাড়ন। চারদক ভাঙচÓর, মূত
ভাঙা, আগন লাগানা। পাশাপাশ সশস সংঘষ,
হানাহান। ফচারাগাপা আিমণ, খুনজখম। ফসাজা
কথায়, ‘িট ফাইট’। এসবর নাভ ফসিার ছল মধয
কলকাতা। ফসামনরই তালুক। ততদন নানা কাজ
এলাকার মানুষর কাছর ফলাক হয় উঠছন
‘ফছাড়দা’।
জাতীয়তাবাদী ছাত দর তখন ‘ফমসাইয়া’ ফসামনই।
তার নদশ ফপঁৗছ যাি লাল—সাদা (পড়ন ফবামর
মশলা)। দানা (পাইপগানর গল)। ফসামনর এইরকম
বাহবল ও রসদ সাহাযয করাটা তদানীনন কমউনস দর
পছন ছল না। কারও কারও মন পড় ফযত পার,
পভনটভ ডটনশন আইন কয়ক দনর জনয আটক
করা হয়ছল তাক। এ বছর কলকাতা পুরনবাচন
অবশয ফহর যান তন।
ফসামনর নাম কলকাতার বাইরও ছড়য় পড়ত
থাক িতীয় যুকফ
 ি
  সরকার পতনর পর। বশষ কর
’৭০ সাল সদাথশ ঙর রায় ফকনীয় মনী থাকাকালীন
ফগাটা রাজয তখন রকাক। নকশাল উপদব ও হংসত ায়
তটস সবাই। এ সময় সদাথবাবু নকশাল পতরাধ
বাহনী গড়ার ডাক ফদন। নজ সরাসর অযাকশন না
নামলও বাংলায় শান ফফরাত অেণ ী ফনতåতর পথ ম
সারত এস পড়ন ফসামন। সত রর ফগাড়ায় ফসামন
মতক মধয কলকাতার যুব কংেসর সভাপত
করছলন পয়রঞন দাশমুে। ’৭২ সাল শয়ালদহ
ফথক বপুল ফভাট জত পথ ম এমএলএ হন তন। এর
পছনও হাত দাশমুের। ফসামনক গনা ভাবতন
সদাথ। তাই মনী করনন। ফল সরকারর পথ ম দন
ফথকই তÓমুল সদাথ বরাধী হয় ওঠন তন।
লকীকান বসু, নুরল ইসলাম, পঙজ বনযাপাধযায় ও
বারদবরণ দাসর মতা ডাকসাইট ফনতাদর নয়
একট পালটা শকশালী ফগাষী বতর করন ফসামন।
এভাবই কাছ এস যান বরকত গন খান ফচৗধুর, কমল
নাথ ও সঞয় গানীর। কাযত সদাথ রায় বযতবযস হয়
পড়ছলন ফসামন মতর চাল। এ সময় সংবাদপত
খবরর শরানাম ও কাটÓ ন চরত হয় ওঠন ফসামন।
কংেস রাজনীতত ফভস ওঠার পরই ফসামন পযাি-
শাট ফছড় ধরন ধুত-পাঞাব। ততদন ফদশ কংেস

সতীথ দর সে। হাওড়ার একট সভায়।

ফমরত চল যান। সবাই ধর নয়ছল মমতা জতবন,
ফসামন হারবন। অঙ বদল যায় পণ ববাবুর অনুগামীরা
ফসামনক ফভাট ফদওয়ায়। ২০০৮ সাল কংেস
বীতশদ হয় ফসামন যান তåণমূল। কন কংেস
ঘরানার গণ ’-জনর সমক
  পঁাচ বছরর মধয আস
আস শীতল হয় পড়।
রাজনীতর দক ফথক ফসামনর সণযুগ নরসমা
রাও আর সীতারাম ফকশরর আমল। তারই ফনতåত
১৯৯৬ সাল ফলাকসভা এবং বধানসভায় ভাল ফল
করছল কংেস। এমনকী, পঞায়ত ফভাটও। তাই
পরর বছর কলকাতায় কংেস অধবশন তাক
ওয়াকং কমটত নত ফচয়ছলন ফকশর। কন
১৯৯৮ ফথকই ফসামনর রাজনতক োফ নামত
শর কর। এর পরণতত দশ বছর পর হতাশ
ফসামনর কংেস তযাগ। ছ’বছর বাদ ফর এলও
তার দলবদল ছল এক অবশাসয রাজনতক ঘটনা।
আসল দলর জনয ফসামন অনক কছ করলও পর
সবভারতীয় ফনতåত তাক গরত ফদনন। পদশ
সভাপতও করত চানন। এই ফকাভ এবং অভমানও
দল ছাড়ার পধান ফহতÓ। বকল না থাকায় দল ফর
আসা ফসামনক প দশ সভাপত করত বাধয হয়ছ
গানী পরবার। বযক ফসামনর কথাও বলত হয়।
তন একা থাকত ভালবাসতন না। বয় কর ফলায়ার
রডন িটর ফয াট চল যাওয়ার আগ পযন  আমহাস
িটর বাড়ত তার রমমট ছলন ফছাটবলার বনÓ
রবু। পছন করতন তাস ফখলত। ফখলার পয় সঙী
ছলন ফবহালার বশলন দাশগপ। ভালবাসতন ফখত,
খাওয়াত। পছন আমষ খাবার। সবসময় একট টম
নয় চলতন। তার বহকালর সঙী বাদল ভটাচায।
আমৃতÓয ছলন মাঠর বখযাত ট ‘পলÓ—জীবন’।
ফসামন না থাকল অধীর ফচৗধুর রাজনীতত ফঘঁষত
পারতন না। শংকর সং ফচাখ ফর ফপতন ক না
সনহ। আইনর ফবড়াজাল ফথক হয়তা ফবরত
পারতন না পদীপ ফঘাষ। বামফি আমলও বহ
মানুষক চাকর দয়ছন, নানাভাব সাহাযয করত
ফপরছন। ফসামন নতযদন ‘দরবার’ বসতন লুঙ
আর ফতÓয়া পর। ফদখছ, বৃদ এসছন হাসপাতাল
ভত হত ফচয়। মা চাইছন ফছলর চাকর। ফময়র
বয়র টাকা ফজাগাড়র জনয ফকদ পড়ছন বাবা।
কনসবল আজ রাখছন বদলর। পতদনই এমন
হরক দৃশয !

বপতåক বাসভবন তথা রাজনতক
কমকাণর সদর দফতর ৪৫ আমহাস
িটর বাড়ত ভড় জমাত শর করন
অনুগামীরা। হাজর হন দলমত নব শষ
ডান-বাম রাজনীতর শীষ ফনতåত। শদ
 া
জানাত হাজর হন রাজযর মনী ও
একসময় ঘনষ রাজনতক সহযাদা,
বষীয়ান ফনতা সুবত মুখাপাধযায়,
সপএম রাজয সমাদক সূযকান মশ,
বজপ ফনতা মুকলু রায়। সাংসদ শানন ু
ফসন বধানভবন ফপৗঁছন অভষক
বনযাপাধযায়র ফশাকবাতা নয়।
শশান গয় তাক শদা জানান সপন
(বাবুন) বনয াপাধযায়।
হাসপাতাল ফথক এদন পথ ম প দশ
সভাপতর মরদহ নয় আসা হয় দলীয়
রাজয কাযালয় বধানভবন। ফসখান
অসংখয অনুগামী তাদর পয় ‘ফছাড়দা’ফক ফশষ শদা জানান। ছলন বভন
রাজনতক দলর ফনতåতও । ফসখান ফথক
মরদহ নয় যাওয়া হয় বধানসভায়।
ফসখান দলমত নবশষ বধায়ক ও
বধানসভার কমীরা শদ
 া জানান। এরপর
বতম ান বাসভবন ৩ নং ফোয়ার রডন িট
হয় আদ বাড় ৪৫ নের আমহাস িট।
ফছাড়দাক ফশষ ফদখা ফদখত মানুষর ঢল
ফনমছল ফসখান। পয় াত ফনতাক শদ া
জানাত এদন পুষস ব ক নয় ফবলা সাড়
১২টা নাগাদই বধানসভায় ফৌঁছ যান
মুখয মনী মমতা বন
 পাধযায়। বধানসভায়
আসন কলকাতার পুলশ কমশনার অনুজ

শমাও। কন ২০ মনটরও ফবশ অপকা
করার পর মুখয মনী জানত পারন পয় াত
পদশ কংেস সভাপতর মরদহ
বধানসভায় আসত আরও ঘণাখানক
সময় লাগব। এদক নবান পশাসনক
জরর কাজ থাকায় আর থাকত পারনন
মুখযমনী। দীঘদনর সহযাদাক ফশষ
ফদখা না ফদখই চল ফযত হয়। পাকন
সতীথর মরদহ ফযখান রাখা হব,
ফসখানই পুষস ব ক ফরখ দয় নবানর
উেশ ফবরয় যান। যাওয়ার আগ
মনসভার তন সদসযক দায়ত দয় যান
মমতা বন
 পাধযায়।
মুখযমনীর অনুপসতত বধানসভায়
শাসকদলর হয় পুষাঘয অপণ করন
ফরহাদ হাকম, নমল মাজ এবং তাপস
রায়। বধানসভায় ফোমন মত ক ফশষ
শদা জানান বাম পরষদীয় দলনতা
সুজন চিব তীও। বধানসভায় না ফগলও
পাকন ফনতাক শদাজাপন করত
বধানভবন
এসছলন
সুবত
মুোপাধযায়। সৃতচারণ কর সুবত
বলন, “বুক চতয় রাজনীত করছন।
ওঁরই ছতছায়ায় আমরা নকশালদর
বরদ লড়ছ।” আমহাস িটর
বপতåক বাসভবন ফথক এদন বকল
নমতলা মহাশশ ান ফপৗঁছয় ফসামনবাবুর
মরদহ। ফসখান অসংখয অনুরাগী ও
গণমুগ মানুষর ফচাখর জল পঞভ
 Õ ত
বলীন হন বাংলার কংেস কমীদর
একান পয়জন ফছাড়দা।

মৃতযÓ ফনই, ১০০ শতাংশ
একর পাতার পর
আয়ুবদ
এমন
কছ
‘অযািকায়াগলটর’ ওষুধ আছ, যা
থ োসস ফঠকাত সকম । আর হাইপিয়া
ফোকাবলায় অিজন ফথরাপ ফো
আছই।
দির এই সরকার আয়ুবদ
হাসপাতাল অবশয মডান ফমডসনর
ডাকারবাবুরাও আছন। কারও জর মাতা
ছাড়য় ফগল ওঁদর পরামশ নয়
পযারাসটামল ফদওয়া হয়ছ। তাছাড়া
ফকতবশষ
দি
এইমসর
চকৎসকদর সঙ আলাচনা কর
পয়াজন ফটলমডসনর বযবসা
হয়ছ।
এমনকী,
আপৎকালীন
পরসতত ফরাগীক এইমস ফরফার
করার বযবসাও রয়ছ। "ফসই অথ বলা
ফযত পার, আমরা এখান ইিেটড
ফথরাপ দি।"- মনব য অধকতার। তন
জানান, এখান আয়ুশ চকৎসকরাই
প শকণ নয় অিজন ফথরাপ দিন।
সব কছ হি আইসএমআর ফপাটাকল
ফমন। ফরাগীদর মানসকভাব চাঙা
রাখতকাউেলং, রিয়শন ফথরাপও
ফদওয়া হি।
খাস রাজধানীর বুক পঞাশ ফবডর
এই ফকনীয় সরকার আয়ুবদ

অসুস সসানয়া গানী

নয়াদি : ফফর অসুস হয় হাসপাতাল
কংেস সভানতী ফসানয়া গানী।
বৃহস তবার দির গঙা রাম হাসপাতাল
তাঁক ভরত করা হয়ছ। তব চনার কছ
ফনই, ‘রটন ফচক আপ এবং পরীকার
জনয’ই ফসানয়া হাসপাতাল ভরত
হয়ছন বল চকৎসকরা জানয়ছন।
কংেস সূত খবর, সত োর ফসানয়া গানী
জটল ফোগ ভÓগছন। চকৎসার জনয
একাধকবার আমরকায় ফযত হয়ছ
তাঁক। এর আগ গত ফফবয় ারত দির
এই হাসপাতাল একবার ভরত হত
হয়ছল কংেস সভানতীক।

হাসপাতাল পথম ফতমন ফরাগী
আসছলন না। িধা-িন
  কাজ করছল।
কন এখন ফবশরভাগ আসনই ভরা
থাকছ। ডা. নাসর জানালন,
এআইআইএ-র ওপডত ফকাভড ফটস
হি। ফসখান ফথকই মূলত ‘পজটভ’
ফরাগী ভত হি। তব এখানকার
চকৎসা পদতর সবচয় বড় 'বয ান
অযাোসযাডর' দি পুলশ। এমনটাই
জানালন এখানকার ডাকারবাবুরা। তাঁদর
পযবকণ, পায় ৮০ হাজার পুলশকমী
এআইআইএ-র ফদওয়া ফপাফাইলযািস
ওষুধ ফখয়ছন। তশট ফবড পুলশর
জনয সংরকত রাখত হয়ছ। ন ফথক
এখান ফকাভড চকৎসা শর হয়ছ।
একবারর জনযও মডান ফমডসনর
চকৎসকরা সমালাচনা করনন। বরং
সহযাগতা করছন, উৎসাহ দিন।
অধকতার বকবয, “আমরা আমাদর
সীমাবদতা জান। জান, িটকযাল
ফকয়ার মডান ফমডসন অনক ফবশ
কাযকর। তাই এইমসর পরামশ নয়
এখান িটকযাল ফকয়ার ফদওয়া হি।"
শধু এআইআইএ নয়, দিত সব আয়ুব দ
হাসপাতালই এখন ফকাভড চকৎসা
চালু। চলছ একাধক িনকযাল টায়াল।
ছ’মাসর মধয তার পব ফশষ হওয়ার কথা।

চন বরাধতার বাতা

মরশাসর সুপম
ফaট ভবন
উোধন ফোদর

নয়াদি : ভারতীয় মহাসাগরীয়
িীপরাষগ
  লর সঙ সমক
  আরও দৃঢ়
করার বাতা দত মরশাসর নতÓন
সুপম ফকাটর উিাধন করলন
পধ ানমনী নরন ফমাদ। বৃহস তবার
ভডও কনফারের মাধয াম এই
উিাধনী অনুষান তার সঙ ছলন
ফসদশর পধ ানমনী প বন যুগনাথ।
ফসখান ই ফদশর সমক
  আরও দৃঢ়
ও বনÓত প
 ণূ  করার পরামশ দয়ছন
ই রাষর পধ ান। ফমাদ বলন,
ভারত ও মরশাস ই ফদশই গণতন ও
বচার বয বসার উপর পূণ আসা রাখ।
বতম ান পরসতত ভারত-মরশাস
বনÓত  চন বরাধী মঞ ক আরও
শকশালী করব বলই মন করছন
কূটনতক বশষজর া। এদন, সুপম
ফকাটর উিাধন পধ ানমনী ফমাদ
করানাভাইরাসর বরদ লড়াইয়র
জনয মরশাসবাসীদর ধনয বাদ
জানানার পাশাপাশ ফদশর
নরাপতার বষয়টও উতাপন করন।
তন বলন, ভারত মহাসাগর সুরকা
ও নরাপতা আরও বাড়ানা
প য়াজন। এই মরশাসই তন পথ ম
সমুদ সুরকা ও সামেক নরাপতার
কথা বলছলন। কারণ, মরশাস
ভারত মহাসাগরীয় এলাকায় ভারতর
অভযানর পাণকন।

শহদ তন সসনা : মণপুর মায়ানমার
সীমান জঙদর সঙ গলর লড়াইয়
শহদ হলন অসম রাইফলসর তন জন
জওয়ান। জখম হয়ছন চার জওয়ান।
বুধবার সনয ায় মণপুরর চানল ফজলার
মায়ানমার সীমানর কাছ টহলদারর
ফশষ ফফরার পথ হামলা হয়।

