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Current Affairs
‘বিশ্ব বাংলা’ ব্র্যান্ড তাঁরই, কার্যত স্বীকার মুখ্যমন্ত্রীর
মানুষের অগোচরে বিকল্প ব্যবসার বন্দোবস্তঃ সুজন চক্রবর্তী
বেশ কিছুদিন ধরেই চলছিল টানাপোড়েন। ঠিক কার মালিকানাধীন ‘বিশ্ব বাংলা’ ব্র্যান্ড? রাজ্য সরকারের? নাকি
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের? বুধবার যবনিকা পড়ল যাবতীয় জল্পনায়। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত মেনেই নিলেন যে ‘বিশ্ব বাংলা’ আদতে তাঁর পারিবারিক সম্পত্তি।
বুধবার বিধানসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি
হয়ে বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, “বিরোধীদের আক্রমণ করতে গিয়ে যে বিড়ালটাকে এতদিন ধরে
শাসকদল এবং সরকার মিলে থলের মধ্যে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলো, সেই বিড়ালটা মুখ্যমন্ত্রী নিজে টেনে বের
করে দিয়েছেন। ভাইপোকে বাঁচানোর জন্য তিনি ‘বিশ্ব বাংলা’কে সরকারী সম্পত্তি বলে ঘোষণা করেছিলেন। যে দু’জন
আই এ এস অফিসার সেদিন ‘বিশ্ব বাংলা’কে তৃণমূল সরকারের সম্পত্তি বলে দাবি করেছিলেন, আজকে মুখ্যমন্ত্রীর
ঘোষণার পর তাঁদের ইস্তফা দেওয়া উচিৎ। অথবা মুখ্যমন্ত্রীর পরিষ্কার বলে দেওয়া উচিৎ, ‘এই দুই আই এ এস
অফিসার মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। ‘বিশ্ব
বাংলা’ আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সরকারি সম্পত্তি নয়।‘ এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি অযাচিতভাবে আজ
মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় করেছেন।“
প্রসঙ্গত, গত বেশ কয়েকদিন ধরেই ‘বিশ্ব বাংলা’র মালিকানা নিয়ে সরব হয়েছে বামেরা। সেই প্রসঙ্গ এদিন আরও
একবার মনে করিয়ে দিয়ে সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, “বিতর্কটা এটাই ছিল যে ‘বিশ্ব বাংলা’ সরকারের সম্পত্তি না
মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোর সম্পত্তি এবং কেন তিনি সেই মালিকানা ঠিকভাবে ছাড়লেন না? সরকারি অফিসারও তা নিয়ে
উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো বলছেন, তিনি যা করেছেন তাঁর পিসির অনুপ্রেরণাতেই করেছেন,
পিসির নির্দেশেই করেছেন। এই নিয়ে তৃণমূলের প্রাক্তন নেতা অভিযোগ করেছেন। এখন বিতর্কটা এখানেই যে ‘বিশ্ব
বাংলা’র মালিকানা তাহলে কার? পিসির না ভাইপোর? কে মানুষের অগোচরে সরকারের সমস্ত কর্মসূচিতে তাকে
ব্যবহার করে ব্যবসার একটা বিকল্প সূত্রের বন্দোবস্ত করেছিলেন? মুখ্যমন্ত্রী আজ কার্যত স্পষ্ট করে
দিয়েছেন যে ‘বিশ্ব বাংলা’ আসলে ব্যানার্জী পরিবারের সম্পত্তি। হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট এখন হরিশ
ব্যানার্জী স্ট্রীট – পুরোটাই ব্যানার্জী পরিবারের সম্পত্তি হয়ে গিয়েছে। সরকারের সমস্ত ক্ষেত্রগুলিকে
তিনি দুষিত করেছেন – খেলার জগত, চলচ্চিত্রের জগত। এবার সরকারের যে মূল
কেন্দ্র, তার যে প্রচার সেটাকেও দুষিত করে দিচ্ছেন। কখন কিভাবে কোন সম্পত্তি সরকারি ক্ষেত্রে ব্যবহার
করা হবে সেটাও ঠিক করে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। আমরা স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে নিয়ে
ছেলেখেলা করা হচ্ছে। মানুষের করের টাকায় সরকারের সম্পত্তি, ‘বিশ্ব বাংলা’র লোগো। অথচ ‘বিশ্ব বাংলা’র
মালিকানা হয় মুখ্যমন্ত্রীর, না হয় তাঁর ভাইপোর। আসলে মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর ভাইপোর সম্পত্তি একাকার হয়ে
গিয়েছে।“
‘বিশ্ব বাংলা’ ব্র্যান্ডের ব্যবহার নিয়েও সরকারকে তোপ দেগেছেন সুজন চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, “’বিশ্ব
বাংলা’র নাম নিয়ে
রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত বিশ্বভারতীকেও দুষিত করার চেষ্টা চলছে এবং সেটা এতটাই প্রবলভাবে করা হচ্ছে যে
বিরোধী দলনেতা বা আইনজীবী বোলপুর এলাকায় গেলে তাঁকে আক্রান্ত হতে হচ্ছে। কারণ, ওটা অনুব্রতর এলাকা।
তাকে এই সম্পত্তির ভাগ দেওয়া হচ্ছে। ‘বিশ্ব বাংলা’কে নিয়ে এই ছেলেখেলা করা যাবে না।“
উল্লেখ্য, বুধবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, “’বিশ্ব বাংলা’ আমার সৃষ্টি।
২০১৩ সালে তৈরি করেছিলাম। এক মিনিট লেগেছিল। ২০১৪ সালে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছি। রাজ্য সরকারকে ব্যবহার
করতে দিয়েছি। সরকার যতদিন ব্যবহার করবে ঠিক আছে।
তারপর আমি সেটা নিয়ে নেব। ‘বিশ্ব বাংলা’ আমার স্বপ্ন। স্বপ্ন কখনও বিক্রি হয় না।।“ যার পরিপ্রেক্ষিতে
সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, “স্বপ্নের কোনও ট্রেডমার্ক বা রেজিস্ট্রেশন হয়, এটা কেউ কখনও শুনেছেন?“ তৃণমূল
কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপি-তে যোগ দেওয়া মুকুল রায় এই প্রসঙ্গ তোলার অনেক আগেই গোটা বিষয়টিতে সরকারের
স্বচ্ছতা নিয়ে আসা উচিৎ ছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন তিনি।
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