
প্রতি 

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী 

পতিমবঙ্গ সরকার 

 

কররানা পতরতিতির ভয়াবহিার মমাকাতবলা কররি রাজ্য সরকার মে একগুচ্ছ ম াষণা সামরন তনরয় এরসরে, িারক 

কােযি লকডাউন বরলই মরন করা োয়। মকাতভড প্রশমরন গি বের সমূ্পণয লকডাউন ম াষণা হবার সময় মেরকই 

শ্রমজ্ীবী মানষু প্রবল সমসযার মরযয আরেন। রাজ্য সরকাররর বিযমান পদরেরপ চা-বাগান বা জ্ুট তমল অল্প সংখ্যক 

শ্রতমক তনরয় চলার োড়পত্র মপরলও মবতশরভাগ শ্রমজ্ীবী মানুরষর দদনতিন সঙ্কট ভয়ানকভারব মবরড় োরব। এ মরিা 

পতরতিতিরি আমরা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমিী মমিা বরিযাপাযযায়, িাাঁর রাজ্য সরকার ও রাজ্য প্রশাসরনর কারে করয়কতট 

সুতনতদযষ্ট দাতব রাখ্রি চাই:  
 

১) লকডাউন-এর প্রেম তদন মেরকই রারজ্যর সমস্ত পুরসভা ও পঞ্চারয়রি ৫ টাকার সুলভ মপটভতিয খ্াবাররর 

কযাতিন চালু কররি হরব, োর প্রতিশ্রুতি শাসক দল তনবযাচরনর আরগই তদরয়তেল। 

 

২) প্রতিশ্রুতি অনুোয়ী অতবলরে দুয়ারর সরকার কমযসূচী শুরু কররি হরব,  রর  রর প্রশাসরনর িরর  মরশন মপ াঁরে 

তদরি হরব, এবং মসই মরশরনর পতরমাণ পূরবযর তুলনায় অন্তি তিগুণ কররি হরব। শ্রমজ্ীবী জ্ীবরন মপ্রাতটরনর চাতহদা 

েি মবতশ মজ্াগান িি কম। মসই সরঙ্গ অতিমারীর সমরয় মপ্রাতটরনর অতযক প্ররয়াজ্নীয়িার কো মাোয় মররখ্ 

পতরবার-তপেু মাতসক অন্তি তিন মকতজ্ ডাল তবনামরূলয তদরি হরব।  
 

৩) স্বািযসােীর সুতবযা মকাতভড-ররাগীরা পারচ্ছন না--এমন অতভরোগ নানা জ্ায়গা মেরকই আসরে। এই সুতবযা 

অতবলরে প্রদারনর বযবিা কররি হরব। 

 

৪) মকাতভরডর তিিীয় মেউ গ্রামাঞ্চরল েতড়রয় পড়ার  রল মসখ্ানকার বাতসিারদর জ্ীবরন ত্রাস মনরম এরসরে। 

গ্রামাঞ্চরল দুবযল স্বািয পতরকাাারমা িাাঁরদর এই সঙ্কটরক িী্র  করর তুরলরে। িাই অতবলরে:  
 

● প্রতি ব্লরক অন্তি একতট করর অিায়ী মকাতভড হাসপািাল কররিই হরব। তচতকৎসা মদওয়ার পাশাপাতশ মসগুরলারক 

পরীোরকন্দ্র ও প্ররয়াজ্নমরিা উচ্চির পেযারয়র হাসপািারল পাাারনার সহায়িা মকন্দ্র তহরসরব পতরচাতলি কররি 

হরব। এর মযয তদরয় গ্রামবাসীরদর িাৎেতণক পতররষবা মদওয়ার পাশাপাতশ উচ্চির স্তররর হাসপািালগুরলার ওপর 

চাপ কমারনা োরব এবং মৃতুযহার কমারনা োরব।    
 

● গ্রামস্তরর স্বািযকমযীরদর সাহারেযর জ্নয িানীয় স্তররর মস্বচ্ছারসবক তনরয়াগ কররি হরব োরি গ্রারম স্বািযতবতযর 

প্রচার মেরক শুরু করর মরাগতনণযরয়র এবং তচতকৎসার প্রােতমক কাজ্টা িানীয় স্তররই মসরর ম লা োয়। প্ররয়াজ্নীয় 

ওষুরযরও মজ্াগান রাখ্রি হরব।   
 

● প্রতিতট গ্রারম পালস অতিতমটার ও প্রােতমক ওষুযপত্র সহ একজ্ন করর স্বািযকমযী/রস্বচ্ছারসবক োকরিই হরব।  
 

৫) শহররর পাড়াগুরলারিও মরাগতনণযয় ও তচতকৎসার প্রােতমক কাজ্গুরলা করর ম লার বযবিা কররি হরব-– এর জ্নয 

স্বািযকমযীরদর সাহােয করার জ্নয পাড়া মেরকই মস্বচ্ছারসবক তনরয়াগ করা মেরি পারর।   
 

৬) অতিমারী মমাকাতবলায় ইতিমরযয তবতভন্ন বযতি ও সংগান নানারকম কােযকর উরদযাগ তনরয়রেন। এই কারজ্ রাজ্য 

সরকাররর পে মেরক িাাঁরদর সবরকরমর সহায়িা তনতিি কররি হরব। িাাঁরা োরি প্ররয়াজ্নমরিা রাজ্য সরকাররর 

সরঙ্গ তবনা বাযায় মোগারোগ করর উারি পাররন, িার বযবিা কররি হরব। 

 



৭) রাজ্য ও মজ্লা স্তররর বড় বড় মেতডয়ামগুরলারক অিায়ী হাসপািারল রূপান্ততরি কররি হরব। 

 

৮) েরেষ্ট সংখ্যক স্কুল ও করলজ্রক অতিরজ্ন পালযার ও মস  মহাম তহরসরব বযবহার করার বযবিা কররি হরব।  
 

৯) অযাম্বুরলন্স ও জ্রুতর প্ররয়াজ্রন োিায়ারির জ্নয গাতড়, অযাপ কযাব োরি েরেষ্ট পতরমারণ ও সুলভ মূরলয পাওয়া 

োয় িা তনতিি কররি হরব।  
 

১০) ভযাকতসন প্রদান কমযসূচীরক তভড় এতড়রয় সুষ্ঠু ও সুিভারব পতরচালনা কররি হরব। বিযমারন এই তনরয় মে 

অবযবিা চলরে িা সংক্রমণরক আরও বাতড়রয় মদওয়ার পতরতিতি দিতর কররে। 

 

যনযবাদারন্ত, 

 

দীপঙ্কর ভট্টাচােয, তসতপআইএমএল তলবাররশন  
ডািার পুণয্র ি গুণ, জ্নস্বািয আরিালন কমযী 

তদলীপ ম াষ, প্রািন আইএএস  
মম সুতম মভ তমক, গাতয়কা 

 

কুমার রাণা, সমাজ্-গরবষক ও প্রবন্ধকার 

রাজ্া পুতনয়াতন, কতব 

মীর মরজ্াউল করীম, তডন-- কলা ও ভাষা অনুষদ, আতলয়া তবশ্বতবদযালয়  
ডািার অিনু রায়, জ্নস্বািয আরিালন কমযী 

 

কৃষ্ণা বরিযাপাযযায়, প্রবীণ নকশাল মনত্রী 

ডািার মদবাতশস মুখ্াজ্যী, ম ারাম  র তপপলস মহলে 

মমরুনা মমুুয, অযযাপক, োদবপুর তবশ্বতবদযালয়  
শাতমম আহরমদ, মলখ্ক ও গণ আরিালনকমযী 

 

মহারশ্বিা সমাজ্দার, সম্পাদক ও গণ আরিালনকমযী 

অতভতজ্ি মজ্ুমদার, অযযাপক ও গণ আরিালনকমযী 

সাইফুল্লা সাতমম, অযযাপক, আতলয়া তবশ্বতবদযালয়  
মস তমত্র ম াষ, অতযকার আরিালরনর কমযী 

 

দসকি বরিযাপাযযায়, ব্লগার প্রবন্ধকার, গুরুচণ্ডাতল 

মারু  মহারসন, প্রকাশক ও গণ আরিালনকমযী 

আতশসকুসুম ম াষ, গণ আরিালনকমযী 

সাতমরুল ইসলাম, সভাপতি, বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ 

তসদ্ধ্র ি দাস, জ্ািীয় বাংলা সরেলন 

অণযব মুখ্াজ্যী তসতপআই(এম -এল ) তলবাররশন সদসয 

মদবাতশস আইচ, সাংবাতদক, গ্রাউন্ড তজ্ররা ডট ইন। 

সীিাংশু মশখ্র,  ন - হনযরি পতত্রকা ও ব্লগ  
 

#আপতন সহমি হরল তনরজ্র নাম েুি করর সামাতজ্ক মাযযরম েতড়রয় তদরি পাররন। 

 


