
এই শতকের তৃতীয় দশেটা শুরুই হকলা এে ওলটপালট দদকয়। COVID-19 দিকয় একলা অসংখ্য 
ভাঙ্গিকে।  মািুকের ব্যদিগত জীব্কির রূপকরখ্া কে েকরািা ভাইরাস লক্ষণীয় ভাকব্ ব্দকল দদকয়কে। 
আজ ব্াদি হকয় উকেকে িতুি অদিস। ইন্টারকিট হকয় দ াদিকয়কে িতুি দমটং রুম। সামদয়েভাকব্ 
োকজর ি াকে সহেমীী কদর সকঙ্গ আড্ডা কে আজ ইদতহাস ব্কল মকি হকে। 
 
আদমও এই পদরব্তত িগুকলার সকঙ্গ দিকজকে মাদিকয় দিকত কেষ্টা েরদে। কব্দশরভাগ দমটং তা আমার 
মন্ত্রী সহেমীী কদর সকঙ্গই কহাে আদিোদরেকদর সকঙ্গই কহাে অথব্া দব্কের অিয কদকশর কিতৃকের সকঙ্গই 
কহাে এখ্ি দভদিও েিিাকরকের মািযকম সারকত হকে। দব্দভন্ন দব্েকয়র সকঙ্গ সংদিষ্ট ব্যদিকদর োে 
কথকে তৃণমূল স্তকর প্রদতকব্দি কপকত সমাকজর দব্দভন্ন মহকলর সকঙ্গ দভদিও েিিাকরে দমটংই ভরসা 
হকয় দ াদিকয়কে। এভাকব্ই দব্দভন্ন এিদজও, দসদভল কসাসাইট এব্ং েদমউদিট সংস্থাগুদলর সকঙ্গ দব্স্তাদরত 
আকলােিা হকয়কে, করদিও জদেকদর সকঙ্গও েথাব্াতত া হকয়কে। 

প্রযুদির পদরব্তত কির প্রভাব্ কদকশর দদরদ্র মািুকের জীব্কি প্রায়শই 
পকি। প্রযুদি আমলাতাদন্ত্রে স্তর দব্ভাজি, দালাল কেণীর দাপটকে 
দরূ েকর, েলযাণের পদকক্ষপ েরকত সাহাযয েকর। 

এসব্ োিাও আদম প্রকতযেদদি অসংখ্য কিাি েদর, তার মািযকম সমাকজর দব্দভন্ন অংকশর প্রদতদিয়া 
জািকত পাদর। এই দদিগুদলকত দেভাকব্ মািুে তাকদর োজ োদলকয় যাকেি তা কদখ্া যাকে। দিল্ম 
তারোরাও দব্দভন্ন সৃজিশীল দভদিও ততদর েকর ঘকর থাোর প্রকয়াজিীয়তাকে তুকল িরকেি। দাব্া 
কখ্কলায়ািরা দিদজটাল মািযকম দাব্া কখ্কল Covid-19 এর সকঙ্গ লিাইকয় ব্াতত া দদকেি। এ সব্দেেুই খ্ুব্ই 
কমৌদলে। োকজর কক্ষত্রটা িকমই দিদজটাল হকয় যাকে। আর হকব্ িাই ব্া কেি, প্রযুদির পদরব্তত কির প্রভাব্ 
কদকশর দদরদ্র মািুকের জীব্কি প্রায়শই পকি।  প্রযুদিই আমলাতাদন্ত্রে স্তর দব্ভাজি, দালালকেণীর দাপটকে 
দরূ েকর, েলযাণের পদকক্ষপ েরকত সাহাযয েকর। 
 
আপিাকদর এেটা উদাহরণ দদই 
 
২০১৪ এ যখ্ি আপিাকদর কসব্ায় আসার সুকযাগ কপলাম, আমরা কদকশর মািুেকদর, দব্কশে েকর দদরদ্র 
মািুকের জিিি অযাোউন্ট, আিার এব্ং কমাব্াইল িম্বর সংযুদির োজ শুরু েদর। এই সরল সংকযাগ 
দশকের পর দশে িকর েকল আসা দিুীী দত অথব্া অনিদতে ভাকব্ মুিািা লাভকে রুকখ্ দদকয়কে, কসই সকঙ্গ 
এেটা মাত্র কব্াতাম টকপ সরোকরর ঘর কথকে টাো পাওয়ার ব্যাপারটা কে সম্ভব্ েকর কতাকল। এই এেট 
মাত্র কব্াতাম কটপার দব্েয়টা দব্দভন্ন স্তকরর িাইল আর সপ্তাকহর পর সপ্তাকহর অকপক্ষা েরব্ার যন্ত্রিা কথকে 
মুদি কদয়। 
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আজ পৃদথব্ী িতুি ব্াদণদজযে মকিকলর সন্ধাকি। কযৌব্িদপৃ্ত ভারত 
তার উদ্ভাব্ে েদরকত্রর োরকণ আজ সুপদরদেত এব্ং কসই দব্ন্দ ুকথকে 
আজ এে িতুি েমতসংসৃ্কদতর দব্েকয় কিতৃে দদকত প্রস্তুত। 
 
 
 
এই িরকির পদরোোকমা সম্ভব্ত ভারকত সব্তব্ৃহৎ। COVID-19 পদরদস্থদতকত এই পদরোোকমা আমাকদর 
সরাসদর টাো কলিকদকি দব্রাট ভাকব্ সাহাযয েকরকে, লাভব্াি হকয়কে দদরদ্র মািুে, লাভব্াি হকয়কে 
কোট কোট পদরব্ার। 
 
দশক্ষা কক্ষত্র আরও এেট ব্ি উদাহরণ। এই কক্ষকত্র ব্হু প্রদতভাব্াি কপশাদার মািুে ইদতমকিযই োকজ 
দলপ্ত। এই কক্ষকত্র প্রযুদিগত উন্নদতর সুিল পাওয়া দগকয়কে। ভারত সরোর দশক্ষেকদর সাহাযযাকথত এব্ং 
ইন্টারকিট দভদিে পিাকশািাকে উদ্দীদপত েরকত দীক্ষা কপাটত াকলর উকদযাগ দিকয়কে। দশক্ষার গুণগত 
মাকির উন্নদত, তার সমাি প্রসার এব্ং সেকলর োকে তার কপ  োকিাকে সুগম েরকত SWAYAM এর মকতা 
প্রেল্প গৃহীত হকয়কে। ই-ব্ুে এব্ং পিাকশািার জিয প্রকয়াজিীয় উপেরণকে সহজলভয েরার জিয কখ্ালা 
হকয়কে ই-পােশালা, যা কদকশর দব্দভন্ন ভাোয় লভয। 
 
আদম কদখ্কত পাদে এই িতুি ব্াদণজয এব্ং েমতসংসৃ্কদত আজ এমি এে জায়গায় দ াদিকয়, যাকে আমরা 
ইংকরদজ ভাোর ভাওকয়ল (স্বরব্ণত) সকঙ্গ তুলিা েরকত পাদর। কযমি ভাওকয়ল োিা কোি শব্দ গেি সম্ভব্ 
িয় কতমদি কোদভদ-উির দব্কে তা হকয় দ ািাকত পাকর কযকোকিা ব্াদণজয মকিকলর এোন্ত উপাদাি।  
A, E, I, O, U এই প ােট ভাওয়াকলর মকিকল আমরা দব্েয়টকে সাজাকত পাদর। 
 
 
উপকযাদগতা (Adaptability) 
 
সহকজই ব্যব্সায়ীে ও জীব্ি-যাপি সংিান্ত মকিল গ্রহণকযাগয হকয় ওকে, এই মুহূকতত  কসটা কদখ্া জরুরী।  
এর দ্বারা কয কোকিা সংেকটর সমকয় কোি জীব্িহাদি িা ঘটকয় আমাকদর ব্যব্সা ব্াদণজয ইতযাদদ যাকত 
দ্রুত ভাকব্ োজ েরকত পাকর তা দিদিত েরা যায়। দিদজটাল কলিকদকির দব্েয়ট এই গ্রহণকযাগযতার 
সব্কথকে ব্ি উদাহরণ। যাকত সংেকটর সময় ব্যব্সা ব্ন্ধ িা হকয় যায় তাই ব্ি কথকে কোট কদাোিদারকদর 
দিদজটাল মািযকমর ওপর দিভত রশীল হওয়া আব্শযে। এরমকিয ভারত দিদজটাল কলিকদকি এে 
উৎসাহব্যঞ্জে গদত কপকয়কে।  
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প্রদতট সংেটই দেেু সুকযাগ সামকি দিকয় আকস।  
Covid-19 ও তার ব্যদতিম িয়। 
 
 
আর এেটা উদাহরণ কটদলকমদিদসি। িািারখ্ািা ব্া হাসপাতাকল িা দগকয়ও দেদেৎসা সংিান্ত পরামশত কয 
কিওয়া যায় তা আমরা কদখ্কত পাদে। এটা অব্শযই এেটা ইদতব্ােে দদে। আমরা দে আশা েরকত পাদর, 
দব্কে কটদলকমদিদসিকে এই ব্াদণদজযে মকিলগুদলই সাহাযয েরকত েকলকে? 
 
 
দক্ষতা (Efficiency) 
 
সম্ভব্ত এই সমকয় আমরা দক্ষতাকে অিয অকথত েল্পিা েরকত পাদর। আমরা েতক্ষণ অদিকস সময় 
োটালাম দক্ষতা দিিয়ই তার উপকর দিভত র েকর িা। আমরা ব্রং কসই সব্ মকিকলর েথা ভাব্কত পাদর, 
কযখ্াকি প্রকেষ্টার ব্াইকরর কেহারার োইকত কব্দশ গুরুেপূণত হকলা উৎপাদিশীলতা আর দক্ষতা। দক্ষতার 
অথত হওয়া উদেত এেট দির্দিষ্ট সমকয়র মকিয কোকিা োজ কশে েরার ক্ষমতা। 
 
 
অন্তভুতদিেরণ এর ক্ষমতা (Inclusivity) 
 
আমরা কসই সব্ ব্াদণদজযে মকিল গকি তুলকত উকদযাগ দিই যা দদরদ্র মািুেকে তার সকঙ্গ সংযুি েরকত 
পারকব্, যুি েরকত পারকব্ দবু্তল মািুেকে, যুি েরকত পারকব্ আমাকদর এই গ্রহকে। জলব্ায়ুগত 
পদরব্তত কির সকঙ্গ লিাই েরার কক্ষকত্র আমরা যকথষ্ট অগ্রগদতর পদরেয় করকখ্দে। প্রেৃদত তার দব্শালেকে 
আমাকদর সামকি উকমাদেত েকরকে, আমাকদর কদদখ্কয়কে যখ্ি মািদব্ে েমতোণ্ড অকপক্ষােৃত িীর, 
তখ্ি দ্রুত প্রেৃদত তার োজ েকর কযকত পাকর। উন্নত প্রযুদি এব্ং অিুশীলি গুদলর এেট গুরুেপূণত 
ভদব্েৎ রকয়কে যা এই গ্রকহর পদরকব্কশর উপর আমাকদর প্রভাব্কে হ্রাস েকর- এটা এই সংেট আমাকদর 
কশখ্াকলা। 
 
Covid-19 অদতমাদর আমাকদর এেথা কব্াঝাকত সমথত হকয়কে কয েম খ্রকে স্বাস্থয দব্েয়ে সমসযার 
সমািাি েতটা প্রকয়াজি। সভযতার সার্ব্িে েলযাণ ও স্বাস্থয সংরক্ষকণর ব্যাপাকর দব্কের উকদযাগ গুদলর 
সামকি ভারত আজ পথপ্রদশতকের ভূদমো দিকত পাকর। 
 
 
Covid-19 হািা কদওয়ার আকগ জাত, িমত, ব্ণত, সম্প্রদায়, ভাো 
অথব্া সীমান্তকে দব্োর েকরদি। আমাকদর ঐেযব্দ্ধ থাো 
প্রকয়াজি, ভ্রাতৃেকব্াকির উপর সব্তাকপক্ষা গুরুে কদওয়া প্রকয়াজি। 
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আমাকদর উদেত এমি সব্ আদব্ষ্কাকর অথত দব্দিকয়াগ েরা যাকত আমাকদর েৃেেরা তথয, যন্ত্র ও ব্াজারকে 
হাকতর মুকোয় কপকত পাকরি। পদরদস্থদত কযমিই কহাে আমাকদর িাগদরকের োকে কযি দিতযপ্রকয়াজিীয় 
পকণযর কজাগাি অব্যহত থাকে। 
 
 
সুকযাগ (Opportunity) 
 
প্রদতট সংেটই দেেু সুকযাগ সামকি দিকয় আকস COVID-19 ও তার ব্যদতিম িয়। আমরা ব্রং কসইসব্ 
সুকযাগ ব্া উন্নয়কির কক্ষত্রগুদল দেদিত েকর মূলযাদয়ত েকর রাখ্কত পাদর এই মুহূকতত । প্রদতকযাদগতার ব্াইকর 
দগকয়ই ভারত কোদভি-উির দব্কে এদগকয় থােকত পাকর। ব্রং কসইদদকে আমরা ভাদব্, যাকত আমাকদর 
জিশদি আমাকদর দক্ষতা আমাকদর সামথতযকে ব্যব্হার েকর আমরা কসই জায়গায় কপ  োকত পাদর। 
 
 
সব্তজিীিতা (Universalism) 
 
Covid-19 হািা কদওয়ার আকগ জাত, িমত, ব্ণত, সম্প্রদায়, ভাো অথব্া সীমান্তকে দব্োর েকরদি। আমাকদর 
ঐেযব্দ্ধ থাো প্রকয়াজি, ভ্রাতৃেকব্াকির উপর সব্তাকপক্ষা গুরুে কদওয়া প্রকয়াজি। আমরা এই পদরদস্থদতকত 
এেকত্রই রকয়দে।  
 
 
ব্াস্তব্ ও ভােুতয়াল- দইু পদরদস্থদতর যথাযথ সংদমেণ দ্বারা ভারত 
Covid-19 পরব্তীী  দব্কে ব্হুজাদতে সরব্রাহ ব্যব্স্থার আিুদিেতম 
প্রযুদি স্নায়ুকেন্দ্র হকয় উেকত পাকর। এই সুকযাগ আমাকদর গ্রহণ েরা 
উদেত। 
 
 
ইদতহাকস ব্হুব্ার রাষ্ট্র ও সমাজ পরস্পকরর দব্রুকদ্ধ দ াদিকয়কে, দেন্তু আজ আমরা এে সািারি শত্রুর 
দব্রুকদ্ধ লিদে এেসকঙ্গ। আমাকদর ভদব্েযৎ ঐেযব্দ্ধতার, সহিশীলতার। ভারত কথকে উদ্গত ব্ৃহৎ 
িারণাগুদল এর পর কথকে দব্েজিীি হকয় উেকব্, কগাটা দব্কে গ্রহণকযাগয হকয় উেকব্। শুিু ভারত িয় 
মািব্সভযতার োকেই তা ইদতব্ােে পদরব্তত কির দদশারী হকয় দ ািাকব্। 
 
সংকযাগ সরব্রাহকে এতোল রাস্তা, গুদাম, ব্ন্দর ইতযাদদর দিদরকখ্ কদখ্া হকয় একসকে। দেন্তু আজ 
দব্কশেজ্ঞরা ব্াদিকত ব্কসই পৃদথব্ীর সরব্রাহ ব্যব্স্থাকে দিয়ন্ত্রি েরকত পারকেি। ব্াস্তব্ ও ভােুতয়াল- দইু 
পদরদস্থদতর যথাযথ সংদমেণ দ্বারা ভারত Covid-19 পরব্তীী  দব্কে ব্হুজাদতে সরব্রাহ ব্যব্স্থার 
আিুদিেতম প্রযুদি স্নায়ুকেন্দ্র হকয় উেকত পাকর। এই সুকযাগ আমাকদর গ্রহণ েরা উদেত। 



আদম োই আপিারা এ দব্েকয় ভাব্কত শুরু েরুি এব্ং আকলােিায় অংশগ্রহণ েরুি।  
 
ব্াই ইওর ওি দিভাইস (BYOD) কথকে ওয়ােত  ফ্রম কহাম (WFH) এ পদরব্তত কির এই ঘটিা েমতকক্ষত্র 
ব্যদিগত জীব্কির কক্ষকত্র িতুি দেেু েযাকলঞ্জকে সামকি দিকয় একসকে।  যাই হকয় থােুে দিকজকে সেল 
রাখ্া ও কসই োরকণ কযাগ ব্যায়াম েরার প্রদত িজর দদি। শারীদরে ও মািদসে স্বাকস্থযর উন্নদত সািকি 
কযাগ ব্যায়াম েরুি।  
 
ভারকতর পরম্পরাগত দেদেৎসাব্যব্স্থা গুদল শরীরকে সেল রাখ্কত সাহাযয েকর।  আয়ুে মন্ত্রে সুস্থ 
থাোর উপাকয়র এে খ্সিাকে আপিাকদর সামকি কপশ েকরকে, এট পকি কদখ্কত পাকরি। 
 
পদরকশকে এেট জরুরী েথা আকরাগয কসতু অযাপ িাউিকলাি েরুি এট ভদব্েযকতর দদকে তাদেকয় 
ততদর এেট অযাপ যা প্রযুদিকে ব্যব্হার েকর েদিকয় পিা Covid-19 করাি েরার উকদ্দকশয দির্মিত। 
িাউিকলাি যত হকব্ ততই কব্দশ োযতের হকয় উেকব্। 
 
 
আপিাকদর সেকলর োে কথকে উিকরর প্রতযাশায় রইলাম … 
 
(প্রিািমন্ত্রী িকরন্দ্র কমাদদ তার এই কলখ্াট প্রোশ েকরকেি 'দলংেি ইি' এ) 

(Life in the era of Covid-19) 

কোদভি-১৯-এর  
দদিগুদলকত জীব্ি কয রেম 


