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গত িার মাস িতর সারা পৃর্িবী এক ভয়ানক মহামারী, covid-19 এর
র্শকার। এমন অবস্থা এই শতাব্দীর সকউ কখনও সদতখর্ন। পৃর্িবীর সব
সিতক শর্িশালী ও উন্নত সদশগুর্লতত র্খন মৃতুয র্মর্িল িতলতি, তখন
ভারততর প্রিানমন্ত্রী নতরন্দ্র সমাদীর্জ এক ঐর্তহার্সক পদতক্ষপ র্নতলন,
র্ার নাম লকডাউন। সংিমতণর র্শকল ভাঙতত এই র্সদ্ধান্ত ও তার
পালন সগাটা র্বতে এক দৃ ষ্টান্ত স্থাপন করল।

•

আমাতদর রাষ্ট্রীয় সভাপর্ত আদরণীয় সজ র্প নাড্ডার্জর অনু তপ্ররণায়
আমরা প্রর্তর্দন অগর্ণত মানু তষর মতিয খাদয সামগ্রী বন্টন শুরু
করলাম। সারা রাতজযর প্রততযকর্ট সজলায় কর্মউর্নর্ট র্কতিন িালু র্িল,
সর্খান সিতক কতয়ক লক্ষ মানু ষতক রান্না করা খাবার সরবরাহ করা
হতয়তি। মর্হলারা বার্িতত সেস কভার বার্নতয় র্বর্ল কতরতিন। র্পএম
সকয়াসয োতে বাংলার ঘর ঘর সিতক অনু দান পাঠাতনা হতয়তি। আর
তার র্বর্নময় প্রিানমন্ত্রী নতরন্দ্র ভাই সমাদী প্রার্ন্তক মানু ষতক র্বনা খরতি
সরশন, উজ্জ্বলা গযাস আর প্রর্তর্ট জনিন অযাকাউতন্ট র্তন মাস িতর
500 কতর টাকা র্দতয়তিন। লকডাউতন আমাতদর রাজয সিতক অনয
রাতজয র্াওয়া পর্রর্ায়ী শ্রর্মকরা র্নজগৃতহ সেরবার জনয অর্স্থর হতয়
ওতঠন। সর্ সর্ই প্রাতন্ত র্িতলন, আমাতদর কার্যকতযারা তাাঁতদর জনয সসই
সব জায়গায় সর্াগাতর্াগ কতর খাদয সামগ্রীর বতদাবস্ত কতরন।

•

লকাডাউতনর সকল বািা কার্টতয় আমরা আমাতদর রাজননর্তক কমযসূর্ি
জার্র রার্খ ভািুযয়াল র্মর্টং এর মািযতম। এও এক অর্ভনব পদতক্ষপ।
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র্খন কতরানা সর্াদ্ধাতদর সম্মান জানাতনার জনয আহ্বান জানান
প্রিানমন্ত্রী , আমাতদর কার্যকতযারা র্নতজর বারাদা সিতক কাাঁসর ঘন্টা,
িালা বার্জতয়, হাততার্ল র্দতয় তাাঁতদর অর্ভনদন জানান। বহু অঞ্চতল
পুর্লশ ও স্বাস্থযকমযীতদর র্টকা পর্রতয় েুল র্দতয় বরণ করা হয়।
আম্ফাতনর সময়ও একই ভাতব আমাতদর কার্যকতযারা মানু তষর সসবায়
ব্রতী হতয়তিন। বহু জায়গায় গাি পতি তার র্িাঁতি কাতরন্ট র্িলনা
সবশ র্কিু র্দন। অপদািয শাসক দল অকমযণয হতয় বতসর্িল। আমরা
র্নতজ হাতত সসই গাি সর্রতয়র্ি। কাতরন্ট এর জনয প্রশাসতনর সতঙ্গ
সর্াগাতর্াগ কতরর্ি।এই কমযর্জ্ঞ অবশযই খুব মসৃ ণভাতব হয়র্ন। এর
মতিযও বাতর বাতর বািাপ্রাপ্ত হতয়তিন আমাতদর কার্যকতযারা। কতরানা
বা আম্ফান পর্রর্স্থর্তর মতিযও আমাতদর এক কার্যকতযাতক খুন করা
হয় সমর্দনীপুতর, সহমতাবাতদ এক র্বিায়কতক হতযা কতর ঝুর্লতয়
সদওয়া হয়। ির্ষযত হয় বহু র্কতশারী আর সসই সময় র্দর্দর ভাইতয়রা
সরশতনর িাল িুর্র আর আম্ফাতনর ক্ষয়ক্ষর্তর ত্রাতণর টাকা িুর্রতত
বযস্ত িাতক। এই ভয়াবহ পর্রর্স্থর্তর মতিযও সকমন কতর আমরা
মানু তষর পাতশ সিতকর্ি, কী কী কাজ কতরর্ি, তার সব ইর্তবৃ ত্ত
র্নতয়ই এই ই-বুকর্ট ততর্র হতে। সর্ অকল্পনীয় এক িযাতলঞ্জতক
আমরা অর্তিম কতরর্ি, কীভাতব কতরর্ি--- তারই সর্িত্র, সবাক
দর্লল হতয় িাকতব এই ই-বুক। র্ার মূ লমন্ত্র হল "সসবাই সংগঠন"।

শ্রী র্দলীপ সঘাষ

রাজয সভাপর্ত
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'সকতলর জনয সকতল আমরা, প্রততযতক আমরা পতরর ততর।' কর্ব কার্মনী রাতয়র
এই কিার সারমময আজ আমরা প্রর্ত র্নয়ত অনু ভব করর্ি। র্খন কতরানা
অর্তমার্রর করাল গ্রাতস সগাটা পৃর্িবী এক অর্নিয়তার অন্ধকাতর, র্খন
মৃতুযর্মর্িল তাবি সদশগুর্লর রাজপিতক আর্লঙ্গন কতরতি, র্ঠক সসই সময়
আমাতদর সদতশর মাননীয় প্রিানমন্ত্রী শ্রী নতরন্দ্র সমাদী এক ঐর্তহার্সক র্সদ্ধান্ত
র্নতলন, 'সসল্ফ আইতসাতলশন' বা 'লকডাউতনর'। কতরানা জীবাণুর ভয়াল
র্শকলতক ভাঙার এর সিতক উৎকৃষ্ট উপায় আর কী বা হতত পাতর!সসই সময়
সিতকই ঘতর ঘতর সেস কভার ততর্রর কাজ করতত লাগতলন ভাজপার সমতয়রা।
মর্হলা সমািযা সহ সকল কমযীর বার্িতত সেস কভার ততর্র ও বন্টতনর কাজ শুরু
হল। আমাতদর রাষ্ট্রীয় সভাপর্ত আদরণীয় জগত প্রকাশ নাড্ডার্জ সব
কার্যকতযাতদরজনয বাতযা র্দতলন সর্, এই সংকটজনক মুহূততয, প্রততযক অভুি
মানু তষর দুয়াতর দুয়াতর খাদয সামগ্রী সপৌঁতি র্দতত হতব। এ সর্ন রবীন্দ্রনাি
ঠাকুতরর ভাষায় বলতত হয়, 'ক্ষুর্িতততর অন্নদান সসবা, সতামরা লইতব বতলা
সকবা?'লকডাউতন বহু মানু ষ কমযসংস্থান হার্রতয়তিন। র্দন আর্ন র্দন খাই
মানু তষর উপাজযন বন্ধ হতয় র্গতয়র্িল। তাই আমরা র্িা সািয সাহার্য র্দতয় এই
সকল মানু তষর পাতশ দাাঁিালাম। বহু র্বত্তবান মানু ষও এর্গতয় এতলন। তাাঁরা
আমাতদর মািযতম এই সসবার কাতজ ব্রতী হতলন। এক অপূ বয অনু ভূর্ত, এক
অসািারণ সমাজ সসবার মহাঘয র্নতয় আমরা আমাতদর পি িলা শুরু করলাম।এর
মতিয বহু মানু ষ র্পএম সকয়াসয োতে সািযমততা অনু দান পাঠাতলন। আর তখনই
প্রিানমন্ত্রী সঘাষণা করতলন, র্তন মাস র্বনামূ তলয সরশন, গযাস ও পাাঁিশত টাকা
কতর প্রর্তর্ট জনিন একাউতন্ট র্তর্ন পাঠাতবন। এও এক ইর্তহাস সৃ র্ষ্টকারী
র্সদ্ধান্ত, র্া সকানওর্দন ভারত সকন, সকানও মহাতদতশই ঘতটর্ন। অগর্ণত প্রার্ন্তক
মানু ষ এতত উপকৃত হতলন। দু'হাত ভতর তাাঁরা আশীবযাদ করতলন মাননীয়
প্রিানমন্ত্রী শ্রী নতরন্দ্র সমাদীতক।ভারত তিা বাংলা জুতি িলল ত্রাণ বন্টতনর
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মহার্জ্ঞ। প্রিানমন্ত্রীর র্নতদযতশ সািা র্দতয় কতরানা সর্াদ্ধা সর্মন ডািার, স্বাস্থযকমযী,
পুর্লশ, সডর্লভার্র বয়তদর আমরা কাাঁসর ঘন্টা, শাাঁখ বার্জতয় অর্ভনদন জানালাম।
প্রর্তর্ট বার্ি সিতক সসই শব্দ আকাতশ, বাতাতস ির্িতয় পিল, হৃদয় িু াঁতয় র্াওয়া
সসই মঙ্গল মুহূতয মানু ষ সকানওর্দন ভুলতব না। সসইসতঙ্গ আকাশ সিতক পুষ্পবৃ র্ষ্ট
হতলা এাঁতদর উপর। আমরা এই কাজ করতত র্গতয় অতনক রাজননর্তক
র্বতরার্িতার র্শকার হতয়র্ি। অতনতক ভৎযসনা কতরতি, র্বদ্রুপ কতরতি। র্কন্তু
আমরা তাতত কণযপাত না কতর র্নতজতদর দার্য়ত্ব পালন কতরর্ি।এই কতরানা
সমসযার মতিয আর এক আপদ এতস বাংলাতক ভয়ানক ক্ষর্তগ্রস্ত কতরতি, তা হল
আম্ফান ঝি। এই তুোতনর পরই এতস বাংলায় ঘুতর র্গতয়তিন আমাতদর
প্রিানমন্ত্রী শ্রী নতরন্দ্র সমাদী। তৎক্ষণাৎ সঘাষণা কতরতিন এক হাজার সকার্ট টাকা
ত্রাণ তহর্বতলর, সকবল পর্িমবতঙ্গর জনয। সসই অনু দান কখন কার কাতি
সপৌঁিাতব সসই সতায়াক্কা না কতর আমাতদর কার্যকতযারা আবার কাতজ সনতম
পতিতিন। শুিু ত্রাণ র্বর্ল নয়, রাস্তায় পতি িাকা গাি সর্রতয়তিন র্নতজতদর
সিষ্টায়। তবদুযর্তক তার র্িাঁতি সবশ র্কিু জায়গায় র্বদুযৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়ায়
তাাঁরা স্থানীয় প্রশাসতনর সতঙ্গ সর্াগাতর্াগ কতর র্বদুযৎ পুনঃসংতর্াতগর বযবস্থাও
কতরতিন।রাস্তায় পতি িাকা অবলা জীবতদর খাবার র্দতয়তিন। রাতজয বহু অঞ্চতল
কর্মউর্নর্ট র্কতিন িতলতি, সর্খান সিতক লক্ষ লক্ষ মানু তষর তদর্নক আহাতরর
সংস্থান হতয়তি। প্রিানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রীয় সভাপর্তর অনু তপ্ররণায় এই র্বশাল সসবা
কাতজ আমাতদর কার্যকতযারা সেল হতয়তিন। আর তাই এই ই-বুক আমাতদর
সকল কার্যকতযার তযাগ, সসবা ও পর্রশ্রতমর নর্ি হতয় িাকতব অনন্তকাল িতর।
এই ই-বুক ততর্রর অসািারণ কালজয়ী ভাবনাতক তাই আমরা শ্রদ্ধা জানাই।

ভারতীয় জনতা পার্টয, পর্িমবঙ্গ
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#FeedTheNeedy (ক্ষুধিতেতে অন্নদান সেবা)
“জীতব সসবা কতর সর্ই জন, সসই জন সসর্বতি ঈের”
স্বামীজীর এই আদশযতক সামতন সরতখ ভারতীয় জনতা পার্টয এই আপৎকালীন সকার্ভড -১৯
কতরানা কাতল , প্রাকৃর্তক দুতর্যাতগ সর্মন ঝি , বনযাকালীন পর্রর্স্থর্ত ইতযার্দতত আতযতদর
সাহার্যাতিয সগাটা পর্িমবতঙ্গর সজলার সকানায় সকানায় ঝার্পতয় পতিতি । র্নতজতদর জীবন
সক তুে্ জ্ঞাতন ঝি, জল ও ভাইরাতসর ভয়তক উতপক্ষা কতর এর্গতয় সগতি আপন অভীষ্ঠ
লতক্ষ । কতরানা পর্রর্স্থর্ততত লকডাউন কাতল মানু তষর খাদয ও পানীয়র সমসযায় র্দতক
র্দতক সসবামুলক হাত বািাতনার পাশাপার্শ আহার্য প্রস্তুত কতরও আমাতদর দলীয় কমযীরা অন্ন
তুতল র্দতয়তি বুভুক্ষু মানু তষর মুতখ।

বারাসাত

ডায়মে হারবার

ভারতীয় জনতা পার্টয, পর্িমবঙ্গ

বর্সরহাট

ডায়মে হারবার
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খাদ্য এবং ররশননর পযানকট শ্চবিরণ
সমগ্র র্বতের র্বর্ভন্ন সদশ র্খন মৃতুযরূপ কতরানা ভাইরাতস আিান্ত হতয় রূপ র্নতয়তি
লক্ষ মানু তষর মৃতুয র্মর্িতল, সসই সময় ভারতবতষযর সু সংগর্ঠত শর্িশালী জনতা পার্টযর
ভারত সরকার সম্মানীয় প্রিানমন্ত্রী শ্রী নতরন্দ্র সমাদীর্জর সনতৃতত্ব সদতশর মানু ষতক
বাাঁিাতত 25 মািয 2020 সিতক সারা সদতশ জনতা কােুয এবং লকডাউন সঘাষণা কতরন

কলকাতা

দর্ক্ষণ ২৪ পরগনা

কাতজর সশ্রণী
র্বতরণ করা সমাট খাওয়াতরর
পযাতকতটর সংখযা

র্বতরণ করা সমাট সরশতনর পযাতকতটর
সংখযা

ভারতীয় জনতা পার্টয, পর্িমবঙ্গ

সংখযা
23,019
26,399
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মানের উৎপাদ্ন এবং শ্চবিরণ
র্বে মহামারী কতরানা সঙ্কতটর পর্রতপ্রর্ক্ষতত র্বতজর্প মর্হলা সমািযা প্রর্তর্ট মেতল
র্বর্ভন্ন দলীয় কমযসূর্ি রূপায়তণ অগ্রণী ভূর্মকা পালন কতর আসতি
মর্হলা সমািযার কার্যকতযারা বার্িতত বতস মাস্ক বানাতেন

মর্হলা সমািযার কার্যকতযারা মাস্ক র্বর্ল করতিন

কাতজর সশ্রণী
র্বতরণ করা সমাট সেসকভাতরর সংখযা

সশ্রণী সংখযা
31,55,335

সমাট কার্যকতযাতদর সংখযা

23,745

ভারতীয় জনতা পার্টয, পর্িমবঙ্গ
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PMCARES ফান্ড, কার্যকেয াতদে সর্াগদান
মাননীয় প্রিানমন্ত্রী শ্রী নতরন্দ্র সমার্দর ডাতক সািা র্দতয় সগাটা পর্িমবতঙ্গর মানু ষ PM
Cares Fund এ মুি হতস্ত দান কতরতিন। 100 টাকা সিতক শুরু কতর র্াাঁর সর্মন ক্ষমতা
সতমনই অনু দান র্দতয়তিন। প্রিানমন্ত্রী সসই অতিযর র্বর্নমতয় প্রার্ন্তক মানু ষতক র্বনামূ তলয
সরশন, জন িন অযাকাউন্ট ৫০০ কতর টাকা, র্বনামূ তলয রান্নার গযাস র্দতয় এই আপতকাতল
এক অননয দৃ ষ্টান্ত স্থাপন কতরতিন।

•

র্বভাগ - এই অংশর্ট রাজয, সজলা এবং মেল স্ততরর ই-বুতক র্ুি করা উর্িত।

কাতজর সশ্রণী

সংখযা

Total no. of people
contributed in the
PMCARES Fund

71,023

Total amount (in INR)
contributed through state

1,05,10,533

ভারতীয় জনতা পার্টয, পর্িমবঙ্গ
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রসবা কার্তনি কার্তকিত ানদ্র রর্াগদ্ান
কতরানা অর্তমার্রর ভয়াবহতা র্তই িাকুক না সকন, তা আমাতদর কার্যকতযাতদর সকাতনা
ভাতব পরাস্ত করতত পাতরর্ন। তাাঁরা র্নতজতদর জীবন র্বপন্ন কতর বুতি বুতি র্নরন্ন মানু তষর
মুতখ কখতনা রান্না করা খাবার, কখতনা খাদয সামগ্রী তুতল র্দতয়তিন। আম্ফান ঝতির পর
মানু তষর পাতশ র্ত্রপল, ওষু ি, শুকতনা খাবার, জামাকাপি সপৌঁতি র্দতয়তিন।

সেশতন অভুিতদর সসবায় র্বতজর্প

রাস্তায় পি িলর্ত মানু তষর পাতশ র্বতজর্প

কাতজর সশ্রণী

সংখযা

প্রিাতর অংশ সনওয়া সমাট
কার্যকতযাতদর সংখযা

39,302

বৃদ্ধ এবং অসু স্থ মানুতষর জনয
র্নর্ুি কার্যকতযাতদর সংখযা

7,321

ভারতীয় জনতা পার্টয, পর্িমবঙ্গ
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কনরানা রর্াদ্ধানদ্র
সম্মান
•

আরামবাগ

আরামবাগ

মুর্শযদাবাদ উত্তর
ভারতীয় জনতা পার্টয, পর্িমবঙ্গ

পুর্লশ প্রশাসন, ডািার, নাসয, স্বাস্থযকমযী
ও সাোই কমযীরাই হতলন কতরানা র্ু তদ্ধর
প্রিান তসর্নক। প্রিানমন্ত্রীর ডাতক সািা
র্দতয় আমরা এই কতরানা সর্াদ্ধাতদর
সম্মান জানাই। প্রততযতক র্নতজর বার্ির
বারাদা র্কংবা িাদ সিতক হাত তার্ল
র্দতয়, কাসর ঘন্টা বার্জতয়, র্কংবা
কখতনা রাস্তার িাতর পুর্লশ ও সাোই
কমযীতক েুল র্দতয় বরণ কতর সনওয়া
হয়। জল ও ঠাো পানীয় র্কতন র্বতরণ
করা হতয়তি। প্রদীপ জ্বার্লতয় এক
সন্ধযায় লাদাখ প্রাতন্ত পরাহত তসর্নক ও
সকার্ভড র্ু তদ্ধ পরাস্ততদর প্রর্ত শ্রদ্ধা
জ্ঞাপন করা হয়।
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শ্চবনজ্শ্চপর ৪০ িম প্রশ্চিষ্ঠা
শ্চদ্বনসর আন াজ্ন
•

স্থাপনা র্দবতস রাজয সভাপর্ত
পতাকা উতত্তালন করতিন

রাজয র্বতজর্পর সগাডাউন সিতক
খাবাতরর পযাতকট সরবরাতহর প্রস্তুর্ত

সেশতন িাকা অভুিতদর সসবা

ভারতীয় জনতা পার্টয, পর্িমবঙ্গ

র্বতজর্পর উৎস হল ভারতীয়
জনসংঘ নাতম একর্ট রাজননর্তক দল।
এই দলর্ট ‘জনসংঘ’ নাতমই পর্রর্িত
র্িল। ১৯৫১ সাতল ভারততর
রাজনীর্ততত ভারতীয় জাতীয়
কংতগ্রতসর প্রািাতনযর র্বতরার্িতা কতর
ভারত সকশরী শযামাপ্রসাদ
মুতখাপািযায় জনসংঘ প্রর্তষ্ঠা
কতরর্িতলন। এই জনসংঘই পরবতযী
কাতল জনতা পার্টয ও ১৯৮০ সাতল
ভারতীয় জনতা পার্টয নাতম পর্রর্িত
হয়। ১৯৮০ সাতলর ৬ এর্প্রল ভারতীয়
জনতা পার্টযর প্রর্তষ্ঠা র্দবস র্হতসতব
পার্লত হয়। এই বিরও প্রর্তর্ট মেতল,
সজলায় ও রাতজযর র্বতজর্পর কার্যালতয়
এই র্দনর্ট পার্লত হতয়তি সু দর ভাতব।
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বাবাসানেব আনেদ্কানরর
জ্ন্মশ্চদ্বনস আন াজ্ন সমূে
•

রাজয র্বতজর্পর সগাডাউন সিতক
খাবাতরর পযাতকট সরবরাতহর প্রস্তুর্ত

হাওিা সজলায় মাস্ক র্বতরণ

ভীমরাও রামর্জ আতেদকর ভারততর গর্রব
“মহর” পর্রবাতর জন্ম গ্রহণ কতরন, ১৪
এর্প্রল,
১৮৯১সাতল
।
আতেদকর
সারাজীবন সামার্জক তবষতমযর , “িতুবযণয
পদ্ধর্ত”-র্হদু সমাতজর িারর্ট বণয এবং
ভারতবতষযর অস্পৃশযতা (Untouchables
or Untouchables community) প্রিার
র্বরুতদ্ধ র্ু দ্ধ কতর সগতিন। র্তর্ন সবৌদ্ধ িতময
িমযান্তর্রত হন এবং হাজাতরা অস্পৃশযতদর
সিরবাদী সবৌদ্ধ িতময রূপান্তর্রত কতর খযাত
হতয়র্িতলন। আতেদকরতক ১৯৯০ সাতল
মরতণাত্তর (Posthumous) “ভারতরতে"
ভূ র্ষত করা হয়। বহু সামার্জক ও
অিযননর্তক বািার্বপর্ত্ত সপর্রতয়, ভারতত
কতলজ
র্শক্ষা
অজযতন
আতেদকর
প্রিম “দর্লত বযর্ি” র্হতসতব স্বীকৃর্ত পান ।
প্রর্তবির তাাঁর জন্মর্দনর্টতক সমাতরাতহর
সতঙ্গ পালন কতর ভারতীয় জনাতা পার্টয।

অভুিতদর সসবা
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পশ্চরর্া ী শ্রশ্চমকনদ্র সাোর্য
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•

এই রাতজয র্শতল্পর এমনই সবহাল দশা সর্ কারতণ অর্িকাংশ র্ু বকতকই র্ভন
রাতজয পার্ি র্দতত হয় জীবনিারতণর তার্গতদ। মুোই, সিন্নাই, বযাঙ্গাতলার, র্দল্লী
প্রভৃর্ত স্থাতন তাতদর বসবাতসর সর্ কর্ঠন পর্রর্স্থর্ত ততর্র হয় এই সকার্ভড-19
এর কারতন তা বলাই বাহুলয। র্কন্তু এই পর্রর্স্থর্ততত বাংলা সিতক অনয রাতজয
িাকা পর্রর্ায়ী শ্রর্মকতদর সব রকম সাহাতর্যর হাত বার্িতয় সদন ভারতীয় জনতা
পার্টযর কমযীরা। তাতদর খাবার, ওষু ি ও অনযানয প্রতয়াজনীয় সামগ্রী সপৌঁতি সদওয়া
হয় অনযানয রাতজযর কমযীতদর সতঙ্গ সর্াগাতর্াগ কতর। তারপর শ্রর্মক এক্সতপ্রস
সেতন বা বাতস তাতদর র্ের্রতয় আনা হয় র্নজ গৃতহ। পতির খাবার ও জল পর্যন্ত
সরবরাহ কতরন র্বতজর্প ও আরএসএতসর স্বয়ং সসবতকরা। রাতজযর শাসক দতলর
র্বপুল বািা ও আপর্ত্ত সতেও এই অসহায় মানু ষ গুর্লতক তাতদর বাসস্থাতন সপৌঁতি
সদবার প্রিান দার্য়ত্ব সনয় র্বতজর্প।

Activity

Count

সিক মািযতম র্েতর আসা সমাট পর্রর্ায়ী শ্রর্মক র্াতদর অতযাবশকীয়
র্জর্নস সরবরাহ করা হতয়তি

16,926

শ্রর্মক সেতনর মািযতম র্েতর আসা সমাট পর্রর্ায়ী শ্রর্মক র্াতদর
অতযাবশকীয় র্জর্নস সরবরাহ করা হতয়তি

22,455

পাতয় সহাঁতট িলা মানু ষতদর পর্রবহণ সু র্বিা
সিক পি ও শ্রর্মক সেতনর মািযতম র্েতর আসা পর্রর্ায়ী শ্রর্মক
সদর মাস্ক র্বতরণ

ভারতীয় জনতা পার্টয, পর্িমবঙ্গ
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COVID-19 লকডাউননর সম রাজ্য
ইউশ্চনট দ্বারা শ্চবনষাভ সমানবশ
•

এই আপতকাতলও সদখা সগতি পর্িমবতঙ্গ
শাসকদল তাতদর অনযায় ও অতযািার সিতক
র্বরত
িাতকর্ন।
র্বনামূ তলয
সকন্দ্রীয়
সরকাতরর সর্ িাল, েুড কতপযাতরশন অে
ইর্েয়ার মািযতম সরশন সদাকাতন সপৌঁতিতি,
সসই িাল লুঠ কতর তা দান কতরতি বা র্বর্ি
কতরতি শাসক দতলর সনতারা। আম্ফাতনর
খয়রার্তর অিয লুটপাট হতয়তি। এই ভয়ংকর
সমতয়র মতিযও হতয়তি খুন, িষযণ ও আতরা
অতনক অসামার্জক ঘটনা। সততলর্নপািায়
দাঙ্গা সলতগতি। পুর্লশতক লার্ি সমতরতি
জনতা। ভারতীয় জনতা পার্টয এই অনযাতয়র
প্রর্তবাদ জানাতত র্বরত িাতকর্ন। কখতনা
িানা সঘরাও কতর, কখতনা রাস্তা অবতরাি
কতর, কখতনা বা ভািুয়
য াল মািযতম এর
প্রর্তবাদ জার্নতয়তি।
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ভািচত ানলর মাধ্যনম
সমযসার সমাধ্ান
•

জনতা কােুযতত খুব প্রতয়াজন িািা বার্ি
সিতক সবরতনা মানা। র্মর্টং র্মর্িতলর সকাতনা
পারর্মশন সনই। র্কন্তু তার জনয পার্টযর কাজ
সিতম িাতকর্ন। আমাতদর প্রিানমন্ত্রী ও
সকন্দ্রীয় সভাপর্ত সজ র্প নাড্ডার্জর
অনু তপ্ররণায় শুরু হয় অনলাইতন ভািুযয়াল
সভা। প্রিম সভায় সকন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী
অর্মত শাহর্জর সভা ভািুযয়াল মািযতম সপৌঁতি
র্ায় লক্ষ লক্ষ দশযতকর ঘতর। এই ভাতবই
সিাট বি র্বর্ভন্ন আকাতরর সভা ও তবঠতকর
মািযতম পার্টযর সমস্ত কাজ জার্র িাতক
কতরানার লকডাউতনর মতিযও।
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শ্চমশ্চড ানি শ্চবনজ্শ্চপ দ্বারা ত্রাণকানর্তর প্রিার

10
•

র্বতজর্প ইদার্নং সব সময়ই খবতরর র্শরনাতম। এই সকার্ভড পতক্ষও
ভারতীয় জনতা পার্টযর কাজ এবং আতদালন প্রর্তর্দন প্রর্তর্ট
সংবাদপতত্র পূ ণয হতয় র্িল। সসই সব র্মর্ডয়া কভাতরতজর কতয়কর্ট তুতল
সদওয়া হল এই ই-বুতক।
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শ্চবনজ্শ্চপর ত্রাণ কানর্তর প্রশ্চি সাধ্ারণ
মানচনের প্রশ্চিশ্চি া
•

সমার্দজীর নাতম আপ্লু ত বৃ দ্ধ
বাসন্তী র্বিানসভা

আর্ম ৫০০ কতর টাকা সপতয়র্ি, সপতয়র্ি
র্বতন পয়সায় গযাস। সব আমাতক র্দতয়তিন
ঐ সমাদী বাবা"... বলতলন মতহশতলার এক বৃ দ্ধা।
তার আতবতগ সকানও খাদ র্িল না।

এক পযাতকট ভালবাসা হাতত বাসন্তীর র্শশু।
আম্ফাতন ক্ষয়ক্ষর্ত এতদর সবযস্ব সকতি র্নতয়তি।

প্রর্তর্দন সসবার কাতজ সবর্রতয়
আমাতদর কার্যকতযারা নানা মানু তষর
মতিয নানা রকতমর প্রর্তর্িয়া লক্ষ
কতরতিন। অনাহারর্িষ্ট মানু ষ দুতটা
ভাত সখতত সপতয় দুহাত ভতর আশীবযাদ
র্দতয়তিন। সরশতন র্ঠক মত িাল না
পাওয়ায়
অর্ভতর্াগ
জার্নতয়তিন।
লকডাউন র্শর্িল হতল আমাতদর দাদা
সু ব্রত িতটাপািযায় তাাঁর গ্রাতমর বার্িতত
সগতল এক বৃ দ্ধা মর্হলার সতঙ্গ সদখা
হয়। তাাঁর সংসার সকমন কতর িলর্িল
এই অসমতয় জানতত িাইতল র্তর্ন
কাাঁদতত কাাঁদতত বলতলন, আর্ম র্বতন
পয়সায় সরশন সপতয়র্ি, গযাস সপতয়র্ি,
৫০০ কতর টাকাও সপতয়র্ি, সব ঐ
ভগবান র্দতয়তিন। অবশযই র্তর্ন র্াাঁর
কিা বতলতিন র্তর্ন আর সকউ নন,
র্তর্ন আমাতদর প্রিানমন্ত্রী নতরন্দ্র
সমার্দজী। এমনই অসংখয ঘটনার
সাক্ষী আমাতদর বাংলার পুণযভূর্ম।
এখতনা সসখাতন মানু ষ ভালর কদর
করতত জাতন, এখনও মানু ষ স্বপ্ন
সদতখ, এখনও পর্রবতযতনর পর্রবতযন
িায়।
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কার্তকিত ানদ্র অশ্চভজ্ঞিা
আম্ফাতনর ক্ষয়ক্ষর্ত
পর্রদশযতনর পতি
র্দলীপবাবুর গার্ি আটকাল
পুর্লশ।
স্থান: গর্িয়া ঢালাই র্ব্রজ, ১১০
নের ওয়াডয,
র্াদবপুর সসন্ট্রাল মেল।
সাংসদ লতকট িযাটার্জযর
গার্ি আটকাল
বারুইপুতর। র্দর্দ কযার্নং
র্ার্েতলন
আম্ফান ক্ষর্তগ্রস্ততদর
ত্রাণ র্দতত।
সাংসদ জন
বালযাতক
ঘরবর্দ কতর
রাতখ রাজয
সরকার
সাংসদ ডঃ সু কান্ত
মজুমদার সামার্জক
দূ রতত্বর র্নয়ম পালন কতর
অসহায় মানু ষতদর ত্রাণ
র্বর্ল করতত সগতল
তৃণমূ তলর দলদাস পুর্লশ
বািা প্রদান কতর।
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কতরানা ও আম্ফাতন ত্রাণ র্দতত
র্গতয় র্বর্িত্র সব অর্ভজ্ঞতার
সম্মুখীন হতয়তিন আমাতদর
কার্যকতযারা। কখতনা তা সর্মন
দুঃতখর কখতনা তা অর্ত
আতবগপ্রবণ।মানু তষর ভালবাসা,
আশীবযাদ সর্মন তাাঁরা সপতয়তিন,
সতমন র্বতরািীরা বহু জায়গায়
এই ভাল কাতজর র্বতরার্িতাও
কতরতি। আমাতদর সাংসদ
অজুযন র্সং র্কংবা রাজয
সম্পাদক সবযসািী দত্তর ওপর
হামলা হতয়তি। আম্ফাতনর ত্রাণ
র্দতত সগতল রাস্তায় আটকাতনা
হতয়তি রাজয সভাপর্ত র্দলীপ
সঘাতষর গার্ি। আটকাতনা হতয়তি
সাংসদ লতকট িযাটার্জয ও
সািারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু র
গার্িও। র্কন্তু এই ভাতব ভাল
কাজতক আটকাতনা র্ায় না।
আমাতদর কার্যকতযারা আজও
সসবার কাজ িার্লতয় র্াতেন
র্খন সর্খাতন প্রতয়াজন।
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রসবাই সংগঠন
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উপসংোর

আর পাাঁিটা সদতশর মত ভারতবষযতকও আবার স্বাভার্বক জীবতন র্েতর আসতত হতব, আবার
মাস্কহীন, সযার্নটাইজার-হীন এক র্নরাপদ জীবতনর অতপক্ষায় আমরা। আবার সসই র্নতয-কময,
সঘারাতেরা, কাজ, আতদালন, স্বভাবর্সদ্ধ ভালবাসা-সকাদল!র্কন্তু কতব? কতব আবার পৃর্িবী
র্নতজর র্নয়তম িলতব? কতব আসতব সসই র্দন সর্র্দন কতরানা সরাগী বতল সকানও মানু ষতক
ব্রাতয করা হতব না? সকানও মৃততর শবতদহতক তাাঁর আত্মীতয়র কাি সিতক সর্রতয় র্নতয় সলাক
িক্ষুর আিাতল দাহ করা হতব না?এই ভয়ানক পর্রর্স্থর্তর অবসান িাই। িাই কতরানার র্টকা।
আর কতরানা র্নতয় অনযাতয়র এবার সমার্প্ত ঘটুক। কতরানা সর্াদ্ধাতদর জীবতনর ঝুাঁর্ক সকতট
র্াক। আর সরশতনর িাল িুর্র নয়, আর ভয় নয়, আর শঙ্কা নয়। ভয় শূ নয র্িতত্ত, উচ্চ র্শর
র্নতয় আমরা সর্ন এর্গতয় সর্তত পার্র ভর্বষযততর লতক্ষ। এ সহন পর্রর্স্থর্ততক রবীন্দ্রনাি
ঠাকুতরর ভাষায় বণযনা করতত সগতল বলতত হয়-"...এখতনা সমুতখ রতয়তি সু র্ির শবযরী, ঘুমায়
অরুণ সু দূর অস্ত-অিতল! র্বেজগৎ র্নোসবায়ু সের্র, স্তব্ধ আসতন প্রহর গর্ণতি র্বরতল। সতব
সদখা র্দল অকূল র্তর্মর সন্তর্র, দূ র র্দগতন্ত ক্ষীণ শশাঙ্ক বাাঁকা। ওতর র্বহঙ্গ, ওতর র্বহঙ্গ সমার,
এখর্ন, অন্ধ, বন্ধ সকাতরা না পাখা।"আসতব, সু র্দন আসতব। সব অবসাদ র্মর্টতয় নতুন সূ র্য
উঠতব। এক কতরানামুি পৃর্িবীর লতক্ষ আমরা এর্গতয় িলব....এই সহাক অঙ্গীকার। ভারত
মাতার জয়।
এই ইবুক প্রস্তুর্ততত র্াাঁরা র্দবারাত্র কাজ কতরতিন তাাঁরা হতলন-মুখয উপতদষ্টা- শ্রী সু ব্রত
িতটাপািযায়, ইবুক প্রমুখ - শ্রী রিীন্দ্রনাি সবাস, আইর্ট প্রমুখ - শ্রী উজ্জ্বল পার্রক, র্মর্ডয়া
প্রমুখ - শ্রী সপ্তর্ষয সিৌিুরী, কনতটন্ট প্রমুখ - শ্রীমর্ত সংঘর্মত্রা সিৌিুরী, সম্পাদনা সহতর্ার্গতায়
- শ্রীমর্ত সাহানা মুতখাপািযায়।
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র্বতরণ করা সমাট খাদয পযাতকতটর সংখযা

1,06,16,029

র্বতরণ করা সমাট সেস মাস্ক সংখযা

31,55,335
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