মহানগর

২
আশঙা বজপর

তথয বলাকাল
বরড বজান
যাব রাজয

োফ রপাটার : করানা নয়
রাজয সরকার বযভাব তথয বগাপন
করছ তাত রাজযর সমস বজলাই
বরড বজান চল বযত পার বল
আশিা িকাশ করলন বজপর
রাজয সভাপত দলীপ বঘাষ।
শকবার তন বলন, “পিমবে
সরকার বজলাগলক বযভাব বরড,
অরঞ ও গন বজান ভাগ করছল
বসই তথয ঠক ছল না। গন বজান
বদখানার পরও একাধক বজলায়
করানা সংকমণ বদখা গয়ছ।
বকন তাই নতÓন কর আবার
বনযাস করছ। পিমবের নতÓন
একাধক বজলাক বরড বজানর
অনভÓি করছ। কাজই
পিমবে সরকার বযভাব তথয
লুকয়ছ তাত বগাটা রাজযই বরড
বজান চল যাব।” করানা নয়
একাধক অভযাগ এন রাজয
সরকারর বরে হাই বকাট
দলর তরফ একট জনসাথ
মামলাও করছন বজপর রাজয
সভাপত দলীপ বঘাষ। মামলায়
করানায় মৃতÓয নয় রাজযর অডট
কমট গড়ার তবধতা নয় িশ
বতালা হয়ছ। করানা হাসপাতাল
বমাবাইল বফান নষে করার
সোনকও চযালঞ করা হয়ছ
মামলায়। এদক, সইএসস
গাহকদর কাছ বথক অসাভাবক
বল নে। অনলাইন বলর
পরমাণ পাঠয় কাযত বজার কর
পয়সা বনওয়া হে বল অভযাগ
করছন বজপর যুব সংগঠন যুব
বমাচার বকনীয় সমাদক বসৗরভ
শকদার। বতমান জরর
পরসতত গাহকদর সাথ
বযতর মতা আপৎকালীন
বযবসাক অধগহণ করার কমতা
রাজয সরকারর রয়ছ। এই বষয়
হসকপ করার জনয িধানমনী
নরন বমাদক একট চঠ
পাঠয়ছন বসৗরভবাবু। িধানমনীর
কাছ তার আজ, রাজয সরকার
যাত বষয়ট বদখ বসটা নয়
িধানমনী হসকপ করন।

উলুবড়য়ায়

সুস হয় বাড়র
পথ মা ও শশ
নজস সংবাদদাতা, উলুবড়য়া:
সতযই রাজকীয় বদায়।
হাসপাতালর গাউন ব~র লাইন
দাড়য় হাততাল দেন চকৎসক
ও সাসযকমীরা। সে আবগভরা
কে রবীনসংগীত। কোনা বথক
সুস হয় বাড় ফর যাওয়ার আগ
মা ও তার দনদশকর
পুতসনানক উলুবড়য়ার
ফÓলশরর সঞীবন হাসপাতাল ও
হাওড়া বজলা িশাসন এমনই বদায়
সংবধনার আোজন করল। শকবার
বকল ববললয়াস বোডর
বাসো নাজমা ববগম বাড় বফরন।
হাসপাতাল সূত জানা গয়ছ, গত
১৩ এিল কোনা পজটভ হওয়ায়
তাক ফÓলশরর সঞীবন
হাসপাতাল ভত করা হয়। পরবতী
সময় ওই মহলা ২০ এিল একট
সনান িসব করন। পর ’জনর
রোট বনগটভ আসার পর
শকবার ’জনক হাসপাতাল
বথক বছড় বদওয়া হয়। এদন
উপসত ছলন হাওড়ার
বজলাশাসক মুিা আয, গামীণ
এলাকার পুলশ সুপার বৌময রায়,
মহকুমাশাসক তÓষার সংলা,
উলুবড়য়া দকণ বকনর বধায়ক
তথা হাওড়ার গামীণ এলাকার
তåণমূলর সভাপত পুলক রায়।

নউটাউন

শলংগড়ত
সেহভাজন

সাফ রপাটার, বধাননগর :
নউটাউনর শলংগড় অঞল এক
অযামুলযান অযাসেযান করানা
সেহ ভত করা হল হাসপাতাল।
ওই তরণীর পরবারর বলাকজনক
বহাম বকায়ারানাইন থাকার নদশ
বদওয়া হয়ছ। রববার
সেহভাজন তরণীর বাড়র
আশপাশ ঘর দয়ছ িশাসন।
জানা গয়ছ, গত কয়কদন টানা
ডউট করছলন ওই অযামুলযান
অযাসেযান। বহ অসুস মানুষক
হাসপাতাল বৌঁছ বদওয়ার কাজ
যুি ছলন। তাদরই কারার
বথক তার করানার সংকমণ
ঘটছ ক না তা জানার বচষা
করছ পুরনগম। এই অযামুলযান
উঠছলন এমন বরাগীর তালকা
খতয় বদখা হে। সানীয় পুর
িশাসনর তরফ জানানা হয়ছ,
এই পরবারক বাড়ত থাকত
নদশ বদওয়া হয়ছ। রপাট
আসার পর পরবতী সোন বনওয়া
হব। আপাতত নতযিয়াজনীয়
সামগী বৌঁছ বদওয়ার দায়ত বনব
িশাসন। মহলা ও তার পরবার
ওই অঞল ভাড়ায় থাকন।

সংবাদ পতদন, শনবার ২ বম ২০২০

গামবাসীদর বতরণ

নদড়মাসর অপকার অবসান

ফরল নকাটায়
আটক থাকা
ছাতছাতীরা

মাস
ততরত
কলজ
পড়য়ারা

সাফ রোটার, বারইপুর:
কোনা-যুে শামল হল কযানংয়র
বিম সদার কলজর ছাত-ছাতীরা।
শধু ছাতছাতীরা নয়, এই কাজ
এগয় এসছন শককশককারাও। নজরাই মাস ততর
কর নজর হাত তা বলয়
দেন গামবাসীদর মধয। ববশ
কছদন যাবৎ এইভাবই তারা
কোনার বরে সচতনতা
চালােন। কলজর ছাতছাতী ও
শকক শককাদর বোগান ‘মাস
পো, মাস পরাও’, জীবন বঁাচাও—
নজর, িয়জনর ও পরজনর।
লকডাউনর কারণ সরকার
নদশ বন বভন শকা িতষান।
কোনা বোকাবলায়
িশাসনকভাব মানুষক সচতন
করত নানা উদগ গহণ করা
হে। সরকার ইতমধয বোষণা
করছ িতট মানুষক মাস
বযবহার করার জনয। পছয় বনই
কযানংয়র বিম সদার কলজও।
কলজর অধযক তলক
চেপাধযায়র ইোনুসার মাস
বযবহার করার জনয মানুষক উদুে
করত উদগী হয়ছন কলজর
ছাত-ছাতী ও শককরা। ইতমধয
তারা কোনা বোকাবলায় কী কী
করণীয় এবং কী কারণ মাস
বযবহার করা জরর তা নয়
লফলট ততর করছ।
বোয়াটসঅযাপ, বফসবুক-সহ
বোশযাল মডয়ার মাধযম মানুষক
সচতন করত িচার চালাে।
পাশাপাশ তারা নজ নজ এলাকায়
লফলট বল করছ। ছাত-ছাতীরা
নজদর উদগ বাড়ত বসই
মাস ততর কর িতবশীদর মধয
বতরণ করছ। ছাত-ছাতীদর এমন
উদগক সাধুবাদ জানয়ছন
কযানং ১ বকর বডও
নীলািশখর বদ। তন বলন,
“ছাত-ছাতীরা বযভাব নজদর
উদগ মাস ততর কর
িতবশীদর মধয বতরণ করছ
তা িশংসার বোগয।” বাংলা দতীয়
বষর ছাতী সাথী দাস বলন,
“মানুষর সাথ, সমাজর সাথ
কোনা বোকাবলায় সবার এগয়
আসা উচত। আমরা সরকার
নদশ বমন বাড় বথক ববরাে
না। কলজর শকক-শককারা
আমাদর অনলাইনর মাধযম
পড়াোনা করােন। পাশাপাশ
অধযকর অনুিরণায় আমরা
মানুষক সচতন করত মাস
বযবহার করত বলছ । এজনয
আমরা বনÓবানবরা বাড়ত বস
মাস ততর কর িতবশীদর মধয
বতরণ করছ এবং তাদর উদুে
করছ নজরা মাস পরন এবং
অনযদরও মাস পরার জনয
উৎসাহত করত।” কলজর
অধযক তলক চেপাধযায় বলন,
“বযভাব চারদক কোনা আকান
মানুষর সংখযা বাড়ছ তাত আমরা
উদগ। বসই কারণ মানুষক
সচতন করত আমরা শকক এবং
ছাত-ছাতীরা মলতভাব িচষা
চালাে। সাধারণ মানুষ যাত
সরকার নদশ অনুযায়ী মাস
বযবহার কর, সামাজক রত বজায়
রাখ এবং লকডাউন কাযকর কর
তা নয় লফলট িচারর
পাশাপাশ বোশযাল মডয়ার মাধযম
মানুষর কাছ আবদন করা
হে।”

l

করানাসুর

করানা সচতনতায় অভয়দাতী মা গার ছব অঁাকছ কুমারটÓলর শলীদর নছলময়রা। পনÓ পধানর কয ামরায়।

ভাঙচÓর হাসপাতালর জরর বভাগ

নরাগীর মৃতÓয, সাগর দত ধুনÓমার

সাফ রোটার : এক বোগী মৃতÓযত
চকৎসায় গাফলতর অভোগ
ধুনÓমার সাগর দি বমডকযাল কলজ
হাসপাতাল। ভাঙচÓর করা হয়
হাসপাতালর জরর বভাগ। পুলশ
এসও পরসত সামাল দত ববগ
পায়। বশষ নামাো হয় রযাফ।
গনোলর বজর হাসপাতাল বোগী
ভত বনর বয গজব ছড়য়ছল তা
অসতয বল জানয় দয়ছ
হাসপাতাল কতåপক। জরর বভাগ—
সহ অনযানয পরষবাও চালু আছ।
বোগী ভত পরষবা সাভাবক
রয়ছ
বল
জানয়ছন
হাসপাতালর কতারা। ভাঙচÓরর
ঘটনায় ববলঘরয়া থানার পুলশ তন
বৃহনলাক আটক করছ। ঘটনার
তীব নো করছ চকৎসকমহল।
টটাগড়র বাসো আখতার
ববগম (৫৬) নাম এক বৃহনলা
বৃহসতবার শাসকষ নয় ভত
হয়ছলন। এদন সকাল তার মৃতÓয
হয়। বসই খবর টটগড় বৌঁছতই,
একদল বৃহনলা হাসপাতাল বধয়
আস। বনা চকৎসায় আখতারর
মৃতÓয হয়ছ দাব কর বকভ

তছনছ হাসপাতালর জরর বভাগ। শকবার।
বদখাত শর কর তারা। হাসপাতাল
কতåপক তাদর বোঝাোর বচষা
করন, চকৎসকরা বচষা করছন।
কন আখতারর শাসকষ আর
ডায়াবটস একসে ছল। তাই শত
বচষা সেও তাক বঁাচাো যায়ন।
কন ওই বৃহনলার দল কছই শনত
রাজ হয়ন। হাসপাতালর জরর
বভাগ বযাপক ভাঙচÓর চালায় তারা।
িায় আধ ঘণা তাণব চালায়
হাসপাতাল চতর। জরর বভাগ

চকৎসার সরঞাম বভঙ বফলা হয়।
বটবল, বচয়ার উে বদয় তারা।
দরজা এবং কাউনারগলর কাচ
বভঙ বদয়। ঘটনার খবর বপয়
ববলঘরয়া থানার পুলশ আস।
পুলশকও নাজহাল কর বদয়
তারা। হাসপাতালর ভতর অশালীন
আচরণ করত থাক। একজন
পুলশকমী তাদর হাত আকান হন
বল অভোগ। পর রযাফ ও
পুলশর বশাল বাহনী এস

পরসত নয়ন ণ আন। হাসপাতাল
কতåপকর দাব, বৃহসতবার
হাসপাতালর অসায়ী ই কমী
কোনা আকান হয়ছন বল জানা
গয়ছ। বস কারণ ৪০ জন
সাসযকমীক বোম বhয়ারানাইন
রাখা হয়ছ। তাঁদর মধয সুপার—সহ
১৮ জন চকৎসক রয়ছন। তাই
কম কমী নয়ই হাসপাতাল চলছ।
পরষবা দেন নয়র ডািাররা।
হাসপাতাল সুপার ডা. পলাশ দাস
বলন, বনা চকৎসায় মৃতÓযর
অভোগ তÓল নয়র ডািারদর
উপর হামলার বচষা হয়।
হাসপাতালর জরর বভাগ বযাপক
ভাঙচÓর চল। সুপারর আকপ,
“এই কঠন পরসতর মধয সমস
সাসযকমীরা পরষবা দয় যােন।
বhনও ডািার ইো কর বোগীক
মৃতÓযর পথ বঠল বদন না। বশষ মুহত
পযন আমরা বচষা চালাে। এই সময়
পাশ থাকা উচত, তার বদল
সাসযকমীদর উপর হামলা হে।
খুবই ঃখজনক। এভাব চলত
থাকল সাসযকমীদর মোবল বভঙ
যাব।”

নপাসার বাসনা বয বসায়ীর

নতÓন নদাকান পাওয়ার আগই মৃতÓয
অণব আইচ

বচাখর সামনই পুড় যােল বাগর
মাকটর বদাকানট। আগন গাস
কর নয়ছল বদাকানর সব কছ।
বদড় বছর আশায় আশায় দন
গনছলন বপাসার বযবসায়ী। আর
মাত কছ দন। লকডাউন উঠ
যাওয়ার পর ফনশং টাচ। তার পরই
ঝা চকচক নতÓন বদাকান বস
বযবসা শর করবন বল মন কর
ছলন তন।
কন তার আগই কাশ আর জর
নয় হাসপাতাল ভত হওয়ার
কয়ক ঘণার মধযই মৃতÓয হয়
বযবসায়ীর। পুলশ ও এলাকা সূত
জানা গয়ছ, তার শরীর করানা
ভাইরাস ধরা পড়ছ। মধয কলকাতার
বপাসা এলাকার একাধক বাসোর
শরীর করানা থাবা বসয়ছ।

বপাসার হাসপুকুরয়া অঞল এই
মৃতÓযর ঘটনা ঘর নতÓন কর বপাসার
বাসোদর মধয ছড়য় পড়ছ
আতি। কারণ, এলাকার বাসোরা
এখনও বুঝত পারছন না বয,
কীভাব তার শরীর ছড়াল এই বরাগ।
তাদর দাব, লকডাউনর পর বথক
বযবসায়ী বাড় ও বাজার ছাড়া
বকাথাও বযতন না।
বপাসার বাসো ওই বযবসায়ীর
বদাকান ছল বাগর মাকট। ২০১৮
সালর বসেমর অগকাণ ঘট
বসখান। বাগর মাকটর বযবসায়ী
সংগঠনর কণধার আশতাষ সং
জানান, ‘এ’ বক ছল ওই বযবসায়ীর
বদাকান। তার বচাখর সামনই সমূণ
ভসীভÕত হয় যায় বদাকানট।
এলাকার বাসোরা জানয়ছন, এর
পর বথক গদাম বথক মাল নয়
বভন জায়গায় সরবরাহ করছলন

তন। তল তল বযবসাটক দাড়
করােলন।
িতবশী
ও
পরজনদর বলতন, অপকা কর
রয়ছন, কব বাগরর বদাকান
খুলব।
এলাকার বাসোরা জানয়ছন,
কয়কদন আগ তার িথম কাশ
হয়। তার পর শর হয় জর ও
শাসকষ। িথম
তন মধয
কলকাতার একাধক ববসরকার
হাসপাতাল গয়ছলন। কন তাক
ভত বনওয়া হয়ন। বশষ পযন বুধবার
সকাল বাইপাসর একট ববসরকার
হাসপাতালক খবর বদয় পরবার।
অযামুলযান তাক হাসপাতাল নয়
যায়। ভত হওয়ার কয়ক ঘণার
মধযই মৃতÓয হয় তার। পুলশর সূত
জানয়ছ, ভতর পরই লালারস
পরীকা করত পাঠানা হয়ছল।
রাত আসা রপাট জানানা হয় বয,

তার শরীর করানা পাওয়া গয়ছ।
ওই হাসপাতাল বথক এই তথয
পুরসভার মাধযম পুলশর কাছ
আস।
বযবসায়ীর
পরবারর
পঁাচজনর শরীর বকানও উপসগ
বমলন। তাই তাদর বহাম
বকায়ারানাইন পাঠানা হয়ছ।
পুরসভার পক বাড় ও এলাকাট
সযানটাইজ
করা
হয়ছ।
হাসপুকুরয়ার একট অংশ সল কর
দয়ছ পুলশ। এলাকার বাসোদর
অভযাগ, বাজার পারসরক রত
মানা হে না বল ছড়াে এই বরাগ।
বপাসার বযবসায়ীরা জানয়ছন,
তাদর বাজার িতযকদন তন ঘণা
কর সযানটাইজ করা হে। বপাসা
বাজার বাইর বথক আসা টাকর
চালক ও খালাস এবং মুটয়াদর হে
ও বভাজপুর ভাষায় সচতন করা
হে বল জানয়ছ পুলশ।

সংবাদ পতদন বুযরা: দীঘ বদড়
মাসর অপকা। বদড় হাজার
কলামটারর বযবধান। বশষ
রাজসান সরকারর সে কথা বল
বকাটায় আটক থাকা ছাতছাতীদর
বফরানা শর কর পিমবে সরকার।
তন দন তন রাত বপরয় শকবার
রাজয ঢÓকত শর কর বাসগলা।
সনযার পর বথক শয় শয়
ছাতছ াতীদর নয় বসই বাসগলা যখন
গাপুর, বকাচবহার, শলগড়,
কলকাতায় ঢÓকছ, মায়দর বচাখ তখন
বভজা। কারও হাতর মধযমাটা
কাপছ। বাবার গলা শকয় কাঠ। কথা
বতা অনকবার হয়ছ। কন বশষ
পযন এই বাসই এসছ বতা বময়টা!
বাসর দরজা খুল লাফয়
নামতই কানার বঁাধ ভাঙল বাবা—
মায়দর। সনানদর বুক জড়য়
উচাস। বচাখভরা কানা। বাড়মুখা
হওয়ার আগ িশাসনর তরফ বথক
িতযকক জানয় বদওয়া হয় এখন
বহাম বকায়ারানটাইন। মাথা বনড়
সায় দয় মুখযমনী মমতা
বেযাপাধযায়ক ধনযবাদ জানয়
সকল ধরলন বাড়র পথ। জানয়
বগলন বপদর দন সরকারর
সাহাযয বপয় তারা আপুত।
শকবার
পুর
গড়াতই
আসানসাল ঢÓকত শর কর
বাসগলা। ঝাড়খণ সীমানার ডÓবুড
বচকোে বাসগল দাঁড়ায়। অভযথনা
জানান পুলশ কতারা। কুলটর বৌরে
বোড় একট রসট ভন বজলার
পড়
য়াদর থাকা, খাওয়ার বযবসা হয়।
মনী মলয় ঘটক ও আসানসালর
বময়র জতন তওয়ার তাদর সে
কথা বলন। রেশমন বদওয়ার পর
শর হয় বজলাভিক বাস তÓল
বদওয়ার বযবসা। বকউ ধর শলগড়র
বাস। বকউ বকাচবহার, আলপুরয়ার।
কারও বাস গাপুর, কারও রানাঘাটর।
বকউ বপঁৗছয় কলকাতা।
বারাকপুরর রিনীল বশাস, সাগর
বশাস এবং কলকাতার শভম সাউও
বাড় ফরছ। তারা বল, “মুখযমনী
মমতা বেপাধযায়ক ধনযবাদ। তাঁর
আশীবাদই বাড় ফরত পারছ। বমস
বন হয় গয়ছল। খাবার ছল না।
কীভব বাড় ফরব ভাবতই ভয়
লাগছল। কন মুখযমনী বযদন আশাস
দলন বসদন বুক বল বপয়ছলাম।”
িশাসনর তরফ ঠক বকমন
বযবসা করা হয়ছল? ভনরাজয
আটক পড়া পড়
য়াদর দাব, “এলাহ
আোজন ছল। বhনও অসুবধা
হয়ন। এত নিন বাড় ফরত

পারব ভাবতই পারন।” রিনীল
বশাসর মা সপা বশাসর কথায়,
“মুখযমনী মমতা বেপাধযায় সতযই
মায়র মো। তাই এই বযবসা
করছন। িশাসনর সবাইক
আনরক ধনযবাদ এই পরশমর জনয।
আজ বুঝত পারছ বাংলার িশাসন
যথষ মানবক।”
ববলা সাড় এগারাটা নাগাদ
আসানসালর বাঁশhপাত বৌঁছয়।
হাওড়া, হগল, কলকাতা, ই ২৪
পরগনা এবং ই বমদনীপুরর বোট
৭৫৯ জন পড়য়া বাঁশhপার লজ
বশাম বনয়। শারীরক পরীকা হয়
তাদর। সকালর এবং পুরর
খাবারর বেবস করা হয় বসখানই।
বদওয়া হয় মাস এবং সযানটাইজারও।
তার পর রওনা হয় যার যার বাড়র
পথ। গাপুরর মহকুমা শাসক
অনবাণ বhল বলন, “৩৪ট বাস
নজর নজর বজলায় বৌঁছ বদব
তাদর। সানীয় বজলা িশাসন আবার
ওই ছাতছাতীদর নজর নজর বাড়
বৌঁছ বদব। বসখান তাদর বোম
বhয়ারানাইন থাকত হব।”
কছ পড়
য় াক শাননকতন থানার
বোয়ালপাড়ার একট বৃোশম রাখা
নয় আবার সমসযা ততর হয়।
সানীয়রা আপি জানায়। বকভও
বদখায়।
ঘটনাসল
বৌঁছয়
শাননকতন থানার পুলশ-সহ
বোলপুর বকর বডও। পরসত
উিপ হতই বোলপুর মহকুমা পুলশ
আধকারক বশাল পুলশবাহনী নয়
ঘটনাসল বৌঁছয়। এর মধয ফরত
পথ ছাতছাতীদর পযাপ খাবার না
বমলারও অভযাগ ওঠ। তা নয়ও
বজপ—তåণমূলর বাকযুে চল।
বজপ রাজয সভাপত দলীপ বঘাষ
বলন, “বকাটার বজলাশাসক আগই
চঠ দয়ছলন। চারট রাজয তাদর
ছাতছাতীদর ফরয় আন। কন
পিমবে িথম গরত বদয়ন। বশষ
পযন ৫০ট বাস কর নয় আসছ।
তব তাদর বযভাব নয় আসা
হয়ছ বসটা ভাগযজনক। জলর
বযবসা ছল না। িাতঃকৃতয করার
বযবসা ছল না।” এই অভযাগ বপয়
অবশয আগই বযবসা নয়ছল
সরকার। তা নয় শকামনী পাথ
চোপাধযায়র জবাব, “পিমবে
সরকার খবর পাওয়ার সে সে
বযবসা নয়ছ। িতযক ছাতছাতীর
কাছ সরকার বপঁৗছছ। িতযকর
দায়ত নয়ছ। এ নয় অযথা
রাজনীত করার অপচষা করছ
বজপ।”

১৪ নমর ওয়াডর যুব ননতা অঘয সাহার (বুবু) উদযাগ মুরারপুকুর নরাড
আশার আলা কাব পতষানর সহযাগতায় অঞলর পায় ৫০০ ঃস ও
অসহায় মানুষক িপাহরক খাবার নদওয়া হল।

লকডাউন ফরয় দল ঘুড় ওড়ানার আকাশ
নবযন হাজরা

বভাকাো। একটার পর একটা।
বকল
হতই
বপটকাটা,
ময়ূরপঙী, কানকাটয়ার ভড়
আকাশ। ছাদ ছাদ জটলা। নয়ম
কর লাটাই–ঘুড় নয় উঠছন
গরীশ পাকর মিরবাবু বথক টালা
পাকর টÓকাই। আকাশ বছয়ছ
ঘুড়ত। লকডাউনর বাজার বযন
অকাল বশকমা বরাজ বরাজ। ঘুড়র
বদাকান না খুললও তার সামন
ভালই বলাক যাে। বাড়র দরজা
খুল ঘুড় দেন বদাকানদার।
অনক বদাকানদার বতা খের
ফরয় দেন। চাহদা বাড়ায়
অচমকাই দাম ববড় গয়ছ
ঘুড়রও। পঁাচ টাকার ঘুড় বকাথাও
বকাথাও বক হে আট টাকায়।
এমনকী সুতার দামও ববড়ছ
অনকটাই। পঁাচশা সুতা বকই
করত চাইছন না বকউ বকউ। বক
হে লাটাই ধর।
বছর কয়ক ধরই ঘুড়র বাজার
টান। বসভাব আর আকাশ ঘুড়র
বদখা মলত না। কলকাতা বহাক বা
শহরতল বা বজলা, সবত ই ঘুড়ময়
আকাশর বচনা ছব ছল উধাও।
নতÓন
িজন
বহায়াটসঅযাপ

ইনারনট বুঁদ থাকায় বাঙাল
ভÓলতই বসছল ঘুড় ওড়ানা।
বশকমা পুজা বতা একটা দন। ওই
দনটা বাদ দল আকাশ থাকত
ফাকা। অনকই ঘুড়র বযবসাও
ছাড়ত বসছলন। কন করানার
বজর লকডাউনই বযন কলকাতার
পুরনা আকাশক ফরয় দল।
এক–আধ দন নয়। নয়ম কর
অধকাংশই উঠছন ছাদ। সকাল
বথক সন পযন চলছ ঘুড়
ওড়ানা। বক ক’টা কাটত পার তার
িতযাগতা। উির বথক দকণ
,কলকাতার সবত ই এক ছব।
সবজর বদাকানর মতা পাড়ার
ঘুড়র বদাকানও মাঝসাঝই ববশ
লাইন। কাগজর ঘুড় বতা বহ
জায়গায় বশষ। বদাকান পড় রয়ছ
শধু পােকর ঘুড়। খুচরা সুতাও
দত চাইছন না বদাকানদাররা।
চাহদা বুঝ অনক বতা নতÓন কর
ঘুড় বক শর করছন পাড়ায়।
রাজাবাজারর কাছ এক ঘুড়
বকতা জানান, “উিরিদশর
বরলত ঘুড় আনত গয় আটক
পড়ছন িায় পঞাশ জন। ফল
নতÓন কর মাল আসছ না। পুরনা
বয ঘুড় রয়ছ তা–ই বক করত
হে। কন লকডাউন চাহদা

ববড়ছ। সামন বতা বদাকান বখালা
যাে না। বকউ এস চাইল দয়
দে। বয খারাপ বাজার চলছল,
লকডাউন আমাদর সময় ফরয়
দল।”
আসল দনর পর দন গৃহবে
মানুষ। সময় কাটত চাইছ না
কছতই। আর বসই সময় কাটাতই
মানুষ লাটাই–ঘুড় হাত উঠছন
ছাদ। বভাকাো চৎকার পাড়া
ফাটােন বকউ বকউ। বরাজই বযন
বশকমা পুজা। বাচা বথক বয়স।
ঘুড় ওড়ানার বকানও বয়স বনই।
এমনকী লকডাউনর বাজার বাড়র
মহলারাও লাটাই ধরছন বকউ
বকউ। অধকাংশ মানুষই গৃহবে
দশা একটÓ কাটাত বরাজ ছাদ
উঠছন। কারণ একঘয়ম অবসাদ
বথক কছটা মুি মলছ তাত।
ঘর থাকল লুডা। আর বকল
ঘুড়। এই রটন অভযস হয়
উঠছন
অনক
বগরসই।
মনাবদরাও জানােন, একঘয়ম
কাটাত ঘুড় ওড়ানা ভালই। তব
বরাদ নয়। বকল বরাদ পড়ল
তবই ছাদ উঠÓন। কন এই ঘুড়
ওড়াত গয় বদাকান আবার লাইন
বযন না পড় বসদক লকয রাখা
দরকার। ছব : পনÓ পধান

উতর কলকাতার আমহাস িট অগগামী তরণ দল ও তপন নঘাষর
উদযাগ কমউনট কচনর মাধয ম খাবার বতরণ করছন তåণমূল যুব ননতা
তমাঘ নঘাষ।

রায়গঞ শহর সংলগ রারয়া গামর সংহবাহনী নাম একট সংগঠনর পক
নথক ১২ নমর বড়য়া অঞলর ৫০০ ঃস পরবারর হাত খাবার ও সাবান
তÓল নদওয়া হয়। ছলন সংগঠনর সভাপত নদবদত মাঝ।

