
ক োভিড-১৯- এ   িযোবোচ্যো ো মোনুষের দভিি 

 

১৬ মোচ্চ ২০২০, ক োমবোর, অধ্যক্ষ মহোশয় ছুটিষে। েোই  ষিষের ভ ছুিো দোভয়ত্ব আমোর।আষের ভদন 

ভবষ ি কেষ ই শুনভছিোম ি ডোউন হষব পষুরো কদষশ। পশ্চিমবষের  মুখ্যমন্ত্রী এ ভবেষয় কে  ভরভিে 

 ষরষছন কে , েোটিচ ফোর্স্চ মোচ্চ পে চন্ত ি ডোউন চ্িষব  ক োভিষডর েনয। আমোর হি কদোিোনো।  ষিে 

ছুটি কদষবো ভ নো? ইউভনিোভ চটি ক োন কনোটিশ কদয়ভন। েোই কহো   ষেষরো কেষ   ষিে ছুটি হষয় কেি। 

এ িো  োাংঘোভে  েন্ত্রণো েোডো  রষে িোেষিো, এ , ক ষ ন্ড ক ভমর্স্োর আর কফোে চ ক ভমর্স্োর এর ক্লোষ র 

ভ  হষব? েখ্ন কেো বুঝষে পোরভছ নো, ওষদর পরীক্ষো ভবশবো াঁও েষি। দুই,  ুভড েোভরখ্  SACT কদর 

কিভরভফষ শন ভ   ষর হষব? ভ  হষব? মষন শোভন্ত কনই৷ 

েেম  ম যোর ভ ছুিো  মোধ্োন  রিোম,  ষের েোভরখ্ কেষ  কহোয়োি অযোষপ ভনষের তেভর  রো পোঠ্য 

ভবেয়বস্তু কপোর্স্  রষে িোেিোম। েখ্ন কেো েোভননো  োষ  বষি েমু, ক্লো রুম বো ওষয়ভবনোর। েোরপর 

আভম আবোর এ ষব আনোভড।  ব ছোত্র কপি বষি মষন হষিো নো। েোই কহো  ভনষের পোপ কবোষধ্র শোভন্ত। 

ভিেীয়  ম যোর  মোধ্োষন ভব োশ িবন কেষ  ভনষদচশ এষিো, অনিোইন কিভরভফষ শন হষব;  ষিে 

কপ ৌঁছিোম ১৯ েোভরখ্,  োষড পোাঁচ্িো পে চন্ত অষপক্ষো  রিোম আভম, ইশ্চিেো আর  মর। ভ ছুই হষিো নো। 

আবোর  ুভড েোভরখ্  ষিে ভেষয় আভম আর  মর কিভরভফষ শন পব চ কশে  রিোম, েখ্ন ঘভডষে  ষযয 

 োষড ছিো। 

পষররভদন শভনবোর কেষ  অনোভবি আনন্দ। ছুটি, ছুটি, ছুটি।  ২০২০ ভছি আষের ভনয়ষম আমোর অব ষরর 

 োি। েোই অব ষরর স্বোদ ভ ছুিো হষিও পোশ্চিিোম। বোভডষে কবশ  বোই এ  োষে উপষিোে  রভছ৷ 

ভ ন্তু দুভদন বই কেো নয়, আবোর েন্ত্রণো শুরু হি৷ কদো োনপোি, ভরক্সো, অষিো  ব বয৷ এই মোনুেগুষিোর চ্িষব 

 ী  ষর?   োি হষিই  বশ্চে ডো ৷ এষ র পর এ ৷ েষেযষ র  োছ কেষ  ভ নভছ আর বোেোষন েমো 

হষি৷ এে খ্োওয়োর ক্ষমেো ক োেোয় ভেনেষনর? এ ভদন এ টি উভনশ  ুভড বছষরর কছষি এষ ষছ িোি 

শো  আর  িভম শো  ভনষয়৷ কছষিটির  োষছ েোনষে চ্োইিোম  ে িো োর পুাঁশ্চে, েোনোষিো ২০০ িো ো৷ ক  

মভেশ্চঝি  ষিষে পষড বোবো ভরক্সো চ্োিোন৷ বোবোর বয়  হষয়ষছ েোই কবষরোষে নো ভদষয় ভনষে শো  ভবশ্চি 

 রষে কবভরষয়ষছ৷  িোবিোম অনিোইন ক্লোশ এর  েো শ্চেজ্ঞো ো  ভর  ক মন কেন অস্বশ্চি কহোষিো ৷ এরপষরও 

ভ  ছুটি উপষিোে  রষে পোভর? আর এ  বোবো েোর  োে বছষরর কছষিষ   োষে ভনষয়  চু্শো  ভবশ্চি 

 রষছন৷ ভেভন কছোি এ   োরখ্োনোর শ্রভম  ,  োে কনই৷ এ  েরমুে ওয়োিো আষে িভরর খ্োিোভ র  োে 

 রষেন৷ এর মই আরও  ে  অভিজ্ঞেো ৷ 

েোই করোে   োষি েখ্ন এষদর  বশ্চে ডোষ  পোডো মুখ্ভরে হয় েখ্ন আমোর রক্তক্ষরণ হষে েোষ ৷ আভম 

িোষিো েো ষে পোভর নো, আভম িোষিো েোন শুনষে পোভর নো, বই পডষে পোভর নো৷ কচ্োখ্ ঝোপ ো হষয় েোয়৷ 

 েেষনর  োষছ আর কপ ৌঁছষে পোরভছ?  েেনষ  েোনষে পোরভছ? এষদর  োষছ ক োভিডও েো অনোহোষর 

মেুৃযও েোই৷ ি ডোউন এর  ময় ীমো িমোেে বোডষে েো ষিো, এখ্ন হষয়ষছ েোয় আিই েনু পে চন্ত৷ 

স্বোষযযর  েো িোবষি ি ডোউন অবশযম্ভোবী৷ ভ ন্তু অে চনীভের ছোত্রী ভহ োষব মষন হয় অ াংেটঠ্ে শ্রভম ষদর 

হোষে ক োনও িোষব িো ো কদওয়ো কেে নো? অে চনীভেভবদরো বোরবোর বিষছন েভরব মোনুষের হোষে িো ো 



কপ ৌঁছোষে, েোষে চ্োভহদো বোডষব, অে চনীভে চ্োেো হষব৷ ক   ৎ েষচ্ষ্টো আে পে চন্ত হয়ভন৷ ভপভডএ  এর 

মোধ্যষম  র োর শুষনভছ  েেযন্ত গ্রোষম বডষদর মোেোভপছু ৭ ক শ্চে চ্োি ও আিো আর কছোিষদর ৫ ক শ্চে চ্োি 

ও আিো ভবনোমুষিয মোষ  এ বোর ভদষয়ষছ৷ আে পে চন্ত বোচ্চোরো দুবোর ভমডষড ভমি ভহ োষব চ্োি ও আিু 

কপষয়ষছ৷ েষব ক োন ক োন কিোিী, অ ৎ করশন মোভি  এ  ুষেোে হোেছোডো  ষরভন৷ েো  ষত্বও েভরব মোনেু 

ভ ছু কপষয়ষছ এিোই  োন্ত্বনো৷ 

“পভরেোয়ী শ্রভম ” এই শব্দটি এখ্ন অভে পভরভচ্ে৷ শব্দটি শুনষিই আমরো বুশ্চঝ চ্ো ভর কখ্োয়োষনো ভনরন্ন 

মোনুষের ভমভছি৷ষদষশর মোনুে রোেোরোভে পভরেোয়ী হষয় কেি  র োরষ  েশ্ন  ভর, এষদর কিোষির দয়োয় কেো 

আপনোরো আে রোেত্ব  রষছন, এষদর ক োনও িোষব ভনভদচষ্ট েোয়েোয় করষখ্ পভর ল্পনোমোভফ  চ্োরষবিো 

েো ো খ্োওয়োর বযবযো  রো কেে নো? েোহষি হয়ষেো করোেও  ম ছডোষেো৷ যোনীয় কনেোষদর  োহোেয ভনষয় কেো 

কিোষির তবেরণী পোর হন, টঠ্  কেমনই কনেোষদর  োহোেয ভনষয় এষদর আশ্রয় কদওয়ো কেে নো? ি ডোউন 

এর শুরুষে েোষদর বোভড ভফষর কেষে বিষি কবোধ্হয় েোরো কেষেন নো,  োরণ েোরো কেো আমোরই মে 

িযোবোচ্ো ো খ্োওয়ো মোনেু, ভনষের  ম চষক্ষত্র ছোডষে িয় কপষেন৷ শ্রভম ষদর চ্ো ভর কেো কেিই, েোণও কেি 

অষনষ র৷ 

ইভেমষধ্য ১৭ ই কম েোনষে পোরিোম ক ন্দ্রীয়  র োর  “আত্মভনিচর িোরে অভিেোষনর ”   েো বিষছন, ুভড 

িক্ষ ক োটি িো োর পযোষ ষের  েো েো ক উ বষি িোাঁওেো, ক উ বষি কদশ নোভ  স্বোবিম্বী হষব৷ আমরো ভ ন্তু 

েখ্নই েোনিোম, কদষশর শ্চেভডভপর হোর নোভ  ঋণোত্ম  হষব, মোচ্চ কেষ  এভেি মোষ র মষধ্য কব োরষত্বর 

হোর ৬.৭০ পোষ চন্ট কেষ  ২৬ পোরষ ন্ট হষয়ষছ৷ ি ডোউন এর েনয ১৪ ক োটি কিো  চ্ো ভর খ্ুইষয়ষছ, ৪৫ 

পোষ চন্ট চ্ো ভরেীবীর আয়  ষমষছ । 

ক ন্দ্রীয়  র োর কিষবভছি  ষরোনো ধ্োক্কো  োমিোষে ভবষদষশ বন্ড কছষড েোয় ১২ িক্ষ ক োটি িো ো কেোেোড 

 রষব। িক্ষয হি করটিাং টঠ্  করষখ্  ম  ুষদ েো পোওয়ো। ভ ন্তু  র োষরর আয় কেষ  বযয় অষন  কবভশ হষি 

মোত্রো ছোডোয় রোেষ োে ঘোিভে, আষয়র েুিনোয় ধ্োর েে কবভশ েে  টঠ্ন েো কফরোষনো। এই অবযোয় মুভডে, 

এ & ভপ ও ভফচ্ ভেন আন্তেচোভে  মূিযোয়ন  াংযোই এখ্ন এই ঝুাঁ ভ র ভনভরষখ্ এষদশষ  কেখ্োষন করষখ্ষছ, েো 

েোঙ্ক বো িভির অষেোেয ধ্োপটির টঠ্  উপষর। েোর মোষন িোরষের অে চনীভের েো অবযো, েোষে েোষদর ঋণ 

কদওয়ো কবশ ঝুাঁ ভ র। এই েনযই অে চনীভের এমন  াং ষিও েোষ  কিষন েুিষে  র োভর বযয় বোডোষে চ্োয়ভন 

ক ন্দ্র। বড বড অে চনীভেভবদরো বিো  ষেও টিষ  েো োর িো োিু ু পে চন্ত কদয়ভন দভরদ্রষদর এ োউষন্ট। 

েধ্োনমন্ত্রীর েনধ্ন কেোেনোয়, েোয় ২৯ ক োটি ৪৮ িক্ষ বযোাং  এ োউন্ট কখ্োিো হষয়ষছ। েোয় ৬ ক োটি 

মোনুে ১০০ ভদষনর  োষের মোধ্যষম আরও কবভশ িো ো কপষে পোষরন। ৬৫ িক্ষ স্বভনিচর দি আষছ েোষদর 

বযোাং  এ োউন্ট আষছ। ভপ এম ভ েোণ ে ল্প, অভে কু্ষদ্র, কু্ষদ্র ও মোঝোভর উষদযোে, েধ্োনমন্ত্রী মুদ্রো কেোেনো, 

ইেযোভদ ে ষল্প আষরো িো ো ভবভনষয়োে  রো কেষে পোষর, অে চনীভেষ  চ্োেো  রোর েনয। শ্চেভডভপ বশৃ্চি  রোর 

েনয। মষন রোখ্ষে হষব শ্চেভডভপ বৃশ্চির হোর েিোভনষে কপ ৌঁছষি রোেস্ব আদোয়  মষব,  র োষরর আয় 

 মষব, ফষি অে চনীভেষ  চ্োেো নো  ষর শুধু্ খ্রষচ্ রোশ কিষন ঘোিভেষ  ভনয়ন্ত্রষণ রোখ্ো শক্ত। করটিাং শুধু্ 

ঘোিভে রোষশর উপষর ভনিচর  ষর নো৷ মষন রোখ্ো উভচ্ৎ শ্চেভডভপ বোডষি েষবই েোর অনুপোষে  ম হষব 

ঘোিভে। 

এবোর এষিো কেোষদর উপর ভবেষফো াঁডো, ে ৃভেরআর এ  বীিৎ  েোন্ডব  “আম ফোন” দভক্ষণ২৪ পরেনো, 

উত্তর ২৪ পরেনো আর  ি োেোর উপর ভদষয় বষয় কেি ঘন্টোয় ১৩৩ ভ ষিোভমিোরেভের ঝড। েছনছ  ষর 



ভদষয় কেি কেিোগুভিষ ।  ষরোণোর মেুৃয-ভমভছি কদখ্ো শহর আবোরষদখ্ষিো ে ৃভের করোে। অে চনীভে আষরো 

মুখ্ েুবষড পডি। 

এবোর আভ  ভশক্ষোর  েোয়৷ অনিোইন ক্লো  েো েেই শ্রুভেমধ্ুর কহো , আমোর মষেো কিোষ র পষক্ষ বডই 

েন্ত্রণোদোয় । ছোত্রষদর  োমষন বষ  পডোষনো, কবোষডচ ভহশ্চেভবশ্চে আাঁ ষে কে অিযি, েোর পষক্ষ এ  বড 

শোশ্চি। এভদষ  েৃেীয় বষে চর ছোত্রছোত্রীষদর দুষিচোষের কশে কনই,  ষব কে েোষদর পরীক্ষো, ইউভনিোভ চটি মুষখ্ 

 ুিুপ এাঁষি বষ  আষছ। ক োষনো ভ িোন্ত ভনষি নো৷ ছোত্রছোত্রী আর েোষদর অভিিোব ষদর  েো ভ  ভচ্ন্তো 

 রো েরুভর নয়? 

এ ষবর মষধ্যও ভ ছু ভ ছু খ্বর এ িু অনযর ম।এ , েভেভদন মেুৃয-ভমভছষির মষধ্যই আমোষদর আশোর 

আষিো, আমোষদর  দ য কবষডষছ দুেন; আমোষদর এ   হ মী মো হষয়ষছন, আর এ  েন ভদম্মো 

হষয়ষছন। দুই, ২০১৬ কেষ  আমোষদর েোপয কবেন ভযরী রণ েশ্চিয়ো হঠ্োৎ  ষর দভুদষনর ভনষদচষশ কশে 

 রষে হি ৷ এই োষে েোষদর ভবষশে িূভম ো কেমন, অধ্যক্ষ মহোশয় , শু ষদব, অভিনী, অরভবন্দ, 

নীিোভশ , ভব োশষদর  োষছ আমরো  ৃেজ্ঞ৷ এই ভবপষদর ভদষনও েোাঁরো ভদষনর পর ভদন  ষিষে এষ ষছন। 

রঞ্জন,  ুব্রে আমোষদর  ষিেষ   চ্ি করষখ্ষছ। এষদর  োষছ ি ডোউন আনি ড হষয় কেষছ। 

এছোডোও আমোর মষন েো ষব েোষদর  েো েোষদর েনয মোষ র কশষে বযোাং  আ োউন্ট িষর েোয়, ভব োশ 

িবষনর  ম চচ্োরী, বযোাংষ র  ম চচ্োরীষদর  েো৷ েোষদর  োষছ  ষরোনো,  যোভনিোইষেশন, ক োশযোি ভডর্স্োশ্চসাং 

এ ব শব্দগুষিো মূিযহীন। 

ভ ন্তু এষক্ষষত্র আমোর দুটি েষশ্নর উত্তর আভম এখ্ষনো পোইভন: ক ন এে েোডো  ষর আমোষদর কপ-ভফষক্সশন 

হষিো, এই দুুঃ মষয়? েখ্ন  র োষরর খ্ুব িো োর েষয়োেন। ভিেীয়ে, এই  মষয় SACTকদর কপ ভফষক্সশন 

 রো ভ  খ্ুবই অ ম্ভব ভছি? এ  োষে   ষির েভদ হষেো ক  কক্ষষত্র পোওয়োরও এ িো ে ৃে আনন্দ 

েো ষেো।  ভেন , এরই মষধ্য আমরো হোভরষয়ভছ আমোষদর  দুেন েোক্তন  হ মীষ  , শ্রীমভে েোরোমভণ কঘোে 

আর অধ্যোপ  পভরমি পোিষ  ৷ আমোষদর  াংখ্যো েষের েরুণ অধ্যোপ  ভবিষদব  টঠ্ন অ ুষখ্র  ষে 

পোঞ্জো  িডষছ ৷ 

 ষিষে মোষঝমষধ্যই েোই। ভ ন্তু ভ ছু ভবেয় এর েভে োর ভ ছুষেই  রো েোয় নো।ষ োনও িোষবই কের্স্ টিচ্োর 

কদর েনয ভর িোষরবি এডিোস এর বযবযো হয় নো। কেখ্োষন মোননীয়ো মুখ্যমন্ত্রী অনুষরোধ্  ষরষছন, 

েোরপষরও এই ঘিনো ক মন  ষর ঘিষছ ?                         

আমরো কিন্ডোরষদর  োছ কেষ  শ্চেভন  ভ ষনভছ কফবররুয়োভর মোষ , ভ ন্তু আে পে চন্ত েোষদর পোওনো কমিোষে 

পোভরভন৷ আমোষদর মষেো নোমী  ষিষের পষক্ষ এ বড িজ্জোর। এই হি আমোর মষেো িযোবোচ্যো ো খ্োওয়ো 

এ   োমোনয মোনুষের দভিি, কে েীবষনর কশে েোষন্ত এষ  এ  িোইরো  এর ক্ষমেো, ি ডোউন এর কের, 

ে ৃভের েোন্ডব, কিখ্োপডোর কিোিবদি,  বভ ছু কদষখ্ িযোবোচ্ো ো কখ্ষয় কেষছ। আমরো ভফষর কপষে চ্োই 

ক ই পুরষনো ক্লো  রুম, ক ই  ন্তোন ম ছোত্রছোত্রীষদর  োভন্নধ্য। 

 

নশ্চন্দেো ক ন  চ্িবেী 

অে চনীভে ভবিোে (ভদবো) 


