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পঞ্চাঠেত। গ্চাঠের সরকচার। স্চাধীনতচা আঠ্চালঠনর পঠ্বেও একচাধধক্চার উচ্চাধরত 

হঠেঠে এই প্রসঙ্গ। অঠনক দেশনচােক ্ঠলধেঠলন ‘গ্চাে স্রচাজ’-র কথচা। ধকন্তু স্চাধীন 

ভচারতঠক সফল পঞ্চাঠেতী ্্য্স্চার সচাক্ী হওেচার জন্য অঠপক্চা করঠত হঠেঠে প্রচাে 

একধতধরশধি ্ের। েচানুঠের আশচা, অংশগ্হঠে েূতবে পঞ্চাঠেত েচাথচা তুঠলধেল সংগ্চােী 

পধচিে্ঠঙ্গ — ১৯৭৮-এ।

স্চাধীন ভচারঠতর গেপধরেঠে উত্চাধপত খসড়চা সংধ্ধচাঠন পঞ্চাঠেঠতর দকচানও উঠলেখই 

ধেল নচা। েীরবে ধ্তকবে হে। তচারপর ধকেুিচা অ্জ্চাভঠরই সংধ্ধচাঠনর ধনঠেবেশচাত্মক নীধতর 

পচাতচাে জচােগচা পচাে পঞ্চাঠেত। যধেও সংধ্ধচাঠনর দসই ধচারচার প্রধতও দকচানও শ্রদ্চা 

নচা দেধখঠে ১৯৫২-দত চচালু হে সেধটি উন্নেন কেবেসূচী। ঠসই ্্য্স্চা ধেল উপর দথঠক 

্ধসঠে দেওেচা আেলচা-ধনেধ্রিত কেবেসূচী। ফঠল ্্যথবে হে। পচাঁঠচর েশঠক গচান্ী্চােী দনতচা 

্ল্ন্ত রচাও দেহতচার সভচাপধতঠবে সরকচার একধি কধেধি কঠর। ঠসখচাঠন পঞ্চাঠেঠতর 

প্রসঙ্গ ধেল। পধচিে্ঠঙ্গ পঞ্চাঠেত আইন হে ১৯৫৬-দত। ধবিতীে েফচার আইন হে 

১৯৬৩-দত। ১৯৬৩-ঠতই ধে্চাকর কধেধি েন্ত্্য কঠরধেল দয, গ্চাে সভচাে e¢UüýyÌ 

উপধস্ধত নগে্য। গ্চাে্চাসীঠের অংশগ্হঠের জন্য ্চাস্ত্ পধরধস্ধত ধেল প্রধতকূল। কচারে 

রচাজননধতক উঠে্যচাঠগর রচািধত ïcÓ এ্ং ýã< ãüý_ ïcÓ দশ্রেী-ধ্ভক্ত ও জচাতপচাত-

ধভধতিক সেচাজ ্্য্স্চা। 

অথবেচাৎ েচানুঠের অংশগ্হঠের সুঠযচাগই ý•CËî হেধন। যচা হওেচার তচাই হঠেঠে। 

আেলচা-স্বেস্ ্্য্স্চা, তচা সফল হঠত পচাঠর নচা। হেওধন। ফঠল পঞ্চাঠেঠতর দকচানও 

অধস্তবে ধেল নচা। ১৯৭৩-এ নতুন একধি পঞ্চাঠেত আইন হে। ধকন্তু ওই পযবেন্তই। 

ধন্বেচাচন হেধন। যধেও ওই আইঠন েৃধটিভঙ্গীর দক্ঠরে, কচােচাঠেচাগত ও প্রঠেচাগ সংক্চান্ত 

অঠনকগুধল ্চাধচাC ধেল।
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রচাঠজ্যর েচানুে ্চােফ্রন্ট সরকচার প্রধতáî কঠরন ১৯৭৭-এ। ১৯৭৮-এ পঞ্চাঠেত 

ধন্বেচাচন হে, জুন েচাঠস। ধেন যত এধগঠেঠে, ঠ্চাঝচা দগঠে ১৯৭৩-র ওই আইন যঠথটি 

নে। তচাই ্চার্চার সংঠশচাধন করঠত হে। প্রধচান সংঠশচাধনীগুধল গৃহীত হে ১৯৮৪, 

১৯৮৮, ১৯৯৪ এ্ং ২০০৩-এ। 

পঞ্চাঠেঠত তফধসলী জচাধত, আধে্চাসী ও েধহলচাঠের জন্য সংরক্ে শুরু হে ১৯৯৩ 

দথঠক। ভূধেসংস্চারসহ ্চােফ্রঠন্টর ধ্ধভন্ন কেবেসূচীর ইধত্চাচক প্রভচাঠ্ ততধেঠন ধপধেঠে 

থচাকচা অংঠশর েচানুে েচাধেবে দনওেচার জন্য ততধর হঠেঠেন। ১৯৯৮-এ দসই সংরক্ে 

আরও ধ্স্তৃত হে। সভচাপধত, সহ-সভচাপধতর পেও সংরধক্ত হঠত শুরু কঠর দসই 

সেে দথঠক।

ভূমিসংস্কার $ সফল পঞ্কায়েয়ের মিমতি

‘‘আেচাঠের পধচিে্ঠঙ্গ ১ দকচাধি ১৯ লক্ একর জধেঠত ফসল হে। তচার েঠধ্য ১৮ লক্ 

একর জধেঠত দুই ফসল হে এ্ং ১ দকচাধি একর জধেঠত এক µãüýÓÌ দ্ধশ হে নচা। 

এখচাঠনও আপনচারচা ধকেু করঠত পচাঠরনধন, কই, এধেঠক দতচা নজর দগল নচা। আপনচারচা 

অথচ ্ চাঠর্চাঠর ্ লঠেন দলচাক ্ চাড়ঠে, ইস্টঠ্ঙ্গল দথঠক দলচাক আসঠে।...আপনচারচা ্ ড় 

্ড় কথচা ্ঠলন, ধকন্তু এভচাঠ্ দতচা ভূধেসংস্চার সধত্য হঠ্ নচা, এভচাঠ্ চচাধেঠক জধে 

দেওেচা যচাঠ্ নচা। শুধুেচারে জধেেচারী ক্ে কঠর ধনঠলই হঠ্ নচা।’’ 

উপঠরর ্চাক্য কধি প্রচাে েচাি ্ের আঠগ রচাজ্য ধ্ধচানসভচাে উচ্চাধরত হঠেধেল। 

দসধেন ধেঠলচা ২৫দশ জুলচাই, ১৯৫৮। ধ্ধচানসভচার ্চাইঠর তখন দু্বেচার আঠ্চালন 

েচাথচা তুলঠে। কৃেক সংগ্চাে তচার অক্শধক্ত। ধ্ধচানসভচার েঠধ্য তচার কন্ঠস্র ধেঠলন 

কধেউধনস্টরচাই। পঞ্্চাধেবেকী পধরকল্পনচার সঙ্কি ধ্েঠে আঠলচাচনচা হধছিঠলচা দসধেন। আর 

দসখচাঠনই, ওই ভচােচাঠতই দেঠশর শচাসক দশ্রেীর সুঠখর রর ্চারচা্চা স্ঠল, স্ভচা্ধসদ্ 

ভঙ্গীঠত ঝচাঁধকঠে ধেঠেধেঠলন এক ধকং্েন্তী কধেউধনস্ট — ধতধন কেঠরড দজ্যচাধত ্সু।

·îÅµÒ¦p ãÌIîÌ ¯Ðï‚ïá‚ é·îÌ ¯Ì ভূধেসংস্চার গ্চাঠের আধথবেক পধরঠ্শ ্েঠল 

ধেঠেঠে। েচানুেঠক অধধকচার সঠচতন কঠরঠে। ঠসই গ্চাে্চাসীরচাই পঞ্চাঠেত পধরচচালনচার 

েচাধেবে ধনঠজঠের কচাঁঠধ তুঠল ধনঠেঠেন। গ্চাঠে খচাস জধে ধচধনিত করচা, তচা ভূধেহীনঠের 

েঠধ্য ধ্ধল করচার দক্ঠরে ্চােফ্রন্ট সরকচাঠরর সেেকচাঠল সংঠশচাধধত আইন অনুসচাঠর 

প্রধচান েচাধেবে রঠেঠে পঞ্চাঠেত, পঞ্চাঠেত সধেধতর।

্চােফ্রন্ট সরকচাঠরর ৩৪ ্েঠরর সেেকচালঠক ্চার্চার দহে প্রধতপন্ন করচার দচটিচা 

কঠর তৃেেূল কংঠগ্স। এই সেঠে প্রচাে ১৪ লক্ ৪ হচাজচার ৯১ একঠরর দ্ধশ জধে খচাস 

হঠেঠে। তচার েঠধ্য কৃধেঠযচাগ্য জধে ১৩ লক্ ১৪ হচাজচাঠরর দ্ধশ। কৃধে ও কৃধেঠযচাগ্য 

ধেঠল সচারচা দেঠশ খচাস হঠেঠে ৬৯ লক্ ৩ হচাজচার ৯০৪ একর জধে। অথবেচাৎ সচারচা দেঠশর 
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২০ শতচাংঠশর দ্ধশ জধে খচাস হঠেঠে এই রচাঠজ্য। অথচ সচারচা দেঠশর কৃধে জধের 

েচারে ৩ শতচাংঠশর অধধকচারী পধচিে্ঙ্গ। জধেেচারঠের েচােলচার IîÌüýy েূলত আেচালঠত 

ধ্চচারচাধীন ্ঠল ধ্ধল করচা যচাঠছি নচা প্রচাে ১ লক্ ৭৮ হচাজচার ৪৯৫ একর জধের পচাট্চা। 

ত্ু ২০০৮-র দসঠটেম্বঠরর ধহসচাঠ্ সচারচা দেঠশ ভূধেহীন কৃেঠকর েঠধ্য জধে ্ধন্টত 

হঠেঠে ৫১ লক্ ৮১৭ একর। ঠসই জচােগচাে রচাঠজ্য ঐ সেঠে ্ধন্টত হঠেঠে ১১ লক্ 

২৪ হচাজচার ১৪২ একর। সচারচা দেঠশর ৫৪ শতচাংঠশর দ্ধশ পচাট্চােচার এই রচাঠজ্য থচাঠকন। 

তচাঁঠের সংখ্যচা ২৯ লক্ ৮৫ হচাজচাঠরর দ্ধশ। এঠের েঠধ্য তফধসলী জচাধতভুক্ত েচানুে 

প্রচাে ১১ লক্ ১০ হচাজচার। আধে্চাসীঠের েঠধ্য প্রচাে ৫ লক্ ৩৮ হচাজচার জন দপঠেঠেন 

পচাট্চা। তফধসলী জচাধত এ্ং আধে্চাসীরচা ধেঠল দেচাি জনসংখ্যচার ৩০ শতচাংশ। অ্শ্য 

ভূধেসংস্চাঠরর ফঠল ধ্ধল হওেচা পচাট্চার ৫৫ শতচাংশ দপঠেঠেন তফধসলী জচাধত ও 

আধে্চাসী অংঠশর েচানুে। সংরধক্ত নন যচাঁরচা তচাঁঠের প্রচাে ২৭ শতচাংশ সংখ্যচালরু। 

ধকন্তু সংরধক্ত নন যচাঁরচা তচাঁঠের েঠধ্য ্ধন্টত জধের ৩৬.২৪ শতচাংশ পচাট্চা দপঠেঠেন 

সংখ্যচালরুরচাই। প্রচাে ৪ লক্ ৯০ হচাজচার সংখ্যচালরু পচাট্চা দপঠেঠেন। 

অধধকচার দপঠেঠেন েধহলচারচাও। রচাঠজ্য দযৌথ পচাট্চার অধধকচারী ৬ লক্ ৩ হচাজচার 

৯৮৭ধি পধর্চার। অথবেচাৎ পধর্চাঠরর জধেঠত েধহলচা-পুরুঠের সেচান অধধকচার। আ্চার 

স্চােীর েৃতু্য হঠল জধের অধধকচারী হন স্তীরচাই। ধকেু দক্ঠরে এেনও রঠিঠে। পচাশচাপচাধশ 

২০০৮-র দসঠটেম্বঠরর ধহসচাঠ্ এেচাড়চাও রচাঠজ্যর ১ লক্ ৬০ হচাজচার ৮৩৭ জন েধহলচা 

একচাই জধের েচাধলক। এখন তচা দ্ঠড় েচাঁধড়ঠেঠে ১লক্ ৬২ হচাজচাঠরর দ্ধশ। এই স্ 

ধেধলঠে রচাঠজ্য ্ধন্টত দেচাি জধের প্রচাে ৩০ শতচাংঠশর অধধকচারী েধহলচারই। 

পঞ্কায়েে, ভূমিসংস্কায়রর সুফল

১৯৭৩-’৭৪ সচাঠল দেঠশর গ্চাে্চাসীঠের ৫৬.৪ শতচাংশ েচাধরদ্রসীেচার ধনঠচ ্চাস 

করঠতন। পধচিে্ঠঙ্গ এই হচার ধেল ৭৩.২ শতচাংশ। ১৯৭৩ দথঠক ২০০৫-র েচাচবে পযবেন্ত 

দেঠশ স্ঠচঠে েচাধরদ্র কঠেঠে দকরঠল। ধবিতীে স্চাঠন পধচিে্ঙ্গ। এই পধরসংখ্যচান রচাজ্য 

সরকচাঠরর নে। ২০০৭-এ জচাতীে নেুনচা সেীক্চার ৬১তে রচাউঠডের ফলচাফল প্রকচাশ 

কঠর ভচারঠতর দপ্রস ইনফঠেবেশন ্ু্যঠরচা। ১৯৯৪-র সচাহচা-স্চাধেনচাথচাঠনর ধরঠপচািবে ্লঠে 

১৯৮১-’৮২ দথঠক ১০ ্ েঠর পধচিে্ঠঙ্গ খচাে্যশঠস্যর উৎপচােন দ্ঠড়ঠে ৬. ৯ শতচাংশ। 

ধচাঠরকচাঠে দকরচালচা েচাড়চা আর দকচাঠনচা রচাজ্য দনই। ্লচা্চাহুল্য ভূধেসংস্চার রচাঠজ্য অঠনক 

েচানুঠের ক্ে ক্েতচা ্চাধড়ঠেঠে। যচা একই সঠঙ্গ উৎপচােন ্চাধড়ঠেঠে আ্চার চচাধহেচাও 

্চাধড়ঠেঠে। কচারy সচারচা দেঠশ দযখচাঠন ক্ষুদ্র ও প্রîধন্তক কৃেঠকর হচাঠত দেচাি জধের 

েচারে ৪৩ শতচাংশ রঠেঠে, ঠসখচাঠন পধচিে্ঠঙ্গ ৮৪ শতচাংশ জধের েচাধলক ঐ অংঠশর 

কৃেকরচা। এইসঠ্র সধমিধলত ফলচাফল রচাঠজ্য ক্েক্েতচা দ্ঠড়ঠে আে জনতচার।
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ভূধেসংস্চার আর ধরেস্তর পঞ্চাঠেত ্্য্স্চা হঠে উঠেঠে এঠক অপঠরর পধরপূরক, 

সচােধগ্কভচাঠ্ গ্চাঠের অভূতপূ্বে ধ্কচাঠশর প্রধচান উপচােচান

মিকমিে গyেন্ত্র

্চােফ্রন্ট সরকচাঠরর সেেকচাঠল পঞ্চাঠেত দতচা ্ঠিই, অঠনক পঞ্চাঠেত সধেধত ধকং্চা 

দজলচা পধরেে ধ্ঠরচাধীরচা চচাধলঠেঠে। কখনও তচা েুধশবেেচা্চাে, কখনও েধক্ে ২৪ পরগনচা 

ধকং্চা পূ ব্ে দেধেনীপুর। ্চােফ্রন্ট সরকচার দসগুধল দকচানও ধেন ভচাঙচার দচটিচা কঠরধন। ধস 

ধপ আই(এে) কখনও ধ্ঠরচাধীঠের দভচাঠি দজতচা সেস্যঠক দকচানও দকৌশঠলই ভচাধঙঠে 

আনচার দচটিচা কঠরধন। এখচাঠনই স্ঠচঠে ্ ড় পচাথবেক্য তৃেেূল কংঠগ্ঠসর দথঠক ্ চােফ্রঠন্টর 

েঠধ্য ধরচা পঠড়ঠে গত সচাত ্েঠর।

কলকচাতচা ধ্শ্ব ধ্ে্যচালঠের রচাষ্ট্রধ্জ্চান ধ্ভচাঠগর জনপ্রশচাসঠনর শত্চাধেবেকী অধ্যচাপক 

প্রভচাত েতি। ২০১২-র এধপ্রল সংখ্যচার ‘পঞ্চাঠেতী রচাজ’ পধরেকচাে তচাঁর প্র্ন্ধির 

ধশঠরচানচাে ‘গ্চােীে ধ্ঠকন্দীকরে ও জনগy’। তচার েষ্ঠ অনুঠছিঠে ধতধন ধলঠখঠেন, 

‘‘পধচিে্ঠঙ্গর পঞ্চাঠেত ·Ê·èîÌ দনতৃঠবে আঠে গধর্ েচানুঠের প্রধতধনধধ। এধেক 

দথঠক পধচিে্ঠঙ্গর পঞ্চাঠেত ভচারত্ঠেবে নধজরধ্হীন। ১৯৭৮-’৮৩ সচাঠল পঞ্চাঠেঠত 

্গবেচােচারঠের শতকরচা হচার ধেল ১৮ শতচাংশ। ভূধেহীনসহ ৩ একঠরর জধে েচাধলকঠের 

প্রধতধনধধবে ধেল ২১.৮ শতচাংশ। ১৯৮৮-’৯৩ সচাঠল এই প্রধতধনধধবে দ্ঠড় ্গবেচােচারঠের 

দক্ঠরে হে ৩.১৭ শতচাংশ এ্ং ভূধেহীনঠের দক্ঠরে হে ৩০.১৭ শতচাংশ। ফঠল এ রচাঠজ্য 

রঠিঠে অ্েধেত েনুেঠবের ধ্কচাশ। সম্ভ্ত এ এক ধরঠনর ‘শূদ্র জচাগরে’।’’ পঞ্চাঠেঠত 

গে অংশগ্হঠে দেঠশ পধচিে্ঙ্গ পথপ্রেশবেক — এ’ কথচা ্লঠল তৃেেূলীরচা, কংঠগ্সীরচা 

ধচৎকচার কঠর ওঠেন। 

উঠলেখ্য, গ্চাে সভচার েচাধ্যঠে জনগüýyর অংশগ্হঠের ধ্েঠে পধচিে্ঠঙ্গ গুরুবে পচাে 

৭৩তে সংধ্ধচান সংঠশচাধঠনর আঠগ< — ১৯৯২ সচাঠল ততধর হে গ্চাে সংসে। সংধ্ধচান 

সংঠশচাধঠনর ্চাধ্য্চাধকতচার জন্য পঞ্চাঠেত আইঠন প্রঠেচাজনীে সংঠশচাধন হে ১৯৯৪ 

সচাঠল। 

অথবেচাৎ পথ দেধখঠেঠে পধচিে্ঙ্গ।

েচারে সঠতঠরচা ্েঠর েধ্ধি কী েচাঁড়চাঠলচা? ২০০৮ সচাঠল পঞ্চাঠেত ধন্বেচাচঠনর পর 

দেখচা দগঠলচা ধতনধি পযবেচাঠে ধন্বেচাধচত হঠলন ৫১,৪৯৯ জন। ঠজলচাগুধলঠত দেচাি ৪১,৮৮৪ 

জন পঞ্চাঠেত সেস্য ধেঠলন দস্চার। তচাঁঠের েঠধ্য সংখ্যচালরু ধেঠলন প্রচাে ২৪ শতচাংশ 

— দেচাি ৯৭৩৫ জন। পঞ্চাঠেঠত তফধসলী জচাধতভুক্ত সেস্য ধেঠলন ১৪,৫৭১ জন। 

আধে্চাসী ধেঠলন ৩৩৯২ জন। পঞ্চাঠেতগুধলঠত েধহলচা সেস্য ধেঠলন প্রচাে ১৫০০০। 

এেচাড়চাও পঞ্চাঠেত সধেধতর ধন্বেচাধচত ৮,৮৬০ জঠনর প্রচাে ২২ শতচাংশ, সংখ্যচালরু 
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ধেঠলন। ঠজলচা পধরেঠের ৭৫৫ধি আসঠনর েঠধ্য ২১.৩২ শতচাংশ ধেঠলন সংখ্যচালরু। 

ধতনধি পযবেচাে ধেধলঠে পধরচচালনচাকচারীঠের েঠধ্য ১০,৮৩৯ জন সংখ্যচালরু েুসধলে।

যচাঁরচা ধেঠলন ধপধেঠে, তচাঁরচা ততধেঠন এধগঠে আসঠত দপঠরঠেন অঠনকিচা। েচানুঠের 

পঞ্চাঠেত গঠড় উঠেঠে, ধ্কধশত হঠেঠে ্চােফ্রন্ট সরকচাঠরর সেেকচাঠল। 

গ্কায়িকান্নেয়ের অেুগঠক পঞ্কায়েে

1978-AÌ ;üýU ধক পধরধস্ধত ধেল গ্চাঠের? 

ধ্ধচানসভচার কচাযবেধ্্রেীঠত পচাওেচা যচাঠছি তৎকচালীন অথবেে্রিী অঠশচাক ধেরে ্চাঠজি 

ভচােüýyর একধি অংশ। ২৫ঠশ দফব্রুেচাধর, ১৯৭৮। অঠশচাক ধেরে ধ্ধচানসভচাে জচানচাঠছিন 

দয, রচাঠজ্যর গ্চােঞ্ঠল দখতেজুর প্রচাে ৪০ লক্। তচাঁঠের েচাথচাধপেু তেধনক দরচাজগচার ৩৫ 

পেসচা! ১৯৭৭-এ ্চােফ্রন্ট ‘কচাঠজর ্েঠল খচাে্য’ প্রকল্প চচালু কঠর। সরকচারী ধরঠপচািবে 

্লঠে ১৯৭৭-র দসঠটেম্বর দথঠক ধডঠসম্বর — এই দু’েচাঠস ঐ প্রকঠল্প রচাজ্য সরকচার 

৬৯ লক্ ৮৬ হচাজচার ৭৭ধি শ্রেধে্স ততধর কঠরধেল। েজুধর ্চা্ে ১ দকচাধি ২৪ লক্ 

৩৭ হচাজচার িচাকচা ্্যে হঠেধেল। ঠেওেচা হঠেধেল ২৪ হচাজচার ৮০৪ িন গে। স্বেচাধধক 

শ্রেধে্স সৃধটি হঠেধেল অধ্ভক্ত ২৪ পরগনচাে।

্েঠল দগধেল গ্চাে। 

কতিচা? ধবিতীে ইউ ধপ এ দনতৃবেচাধীন দকন্দীে সরকচাঠরর গ্চাঠেচান্নেন ে্রিঠকর প্রধতে্রিী 

ধেঠলন তৃেেূল কংঠগ্ঠসর দনতচা ধশধশর অধধকচারী। ২০১০-এ ওই ে্রিক একধি ধরঠপচািবে 

প্রকচাশ কঠর। নচাে — ‘পভচাধিবে ইরচাধডঠকশচান ইন ইধডেেচা ্চাই ২০১৫, রুরচাল হচাউসঠহচাল্ড 

দসন্টচাডবে çÑîüýpïe দপপচার’। ঠসই ধরঠপচািবে ্লঠে ১৯৭৩ সচাঠল দেঠশ েচাধরদ্রসীেচার ধনঠচ 

্স্চাসকচারী েচানুঠের সংখ্যচা ধেঠলচা প্রচাে ৩২ দকচাধি ১৩ লক্। এর েঠধ্য ২৬ দকচাধি 

১৩ লক্ জন গ্চাঠে থচাকঠতন। অথবেচাৎ সচারচা দেঠশ কংঠগ্স-ধ্ঠজধপ শচাসঠন গ্চােীে 

েচাধরদ্র ধ্ঠশে কঠেধন। ওই ধরঠপচািবেই ্লঠে দেঠশর েচাধরদ্রসীেচার ধনঠচ ্স্চাসকচারী 

গ্চাে্চাসীঠের ৭৬.২ শতচাংশ ৯ধি রচাঠজ্য থচাঠকন। এই রচাজ্যগুধল হঠলচা — উতির প্রঠেশ, 

উতিরচাখডে, ধ্হচার, ঝচাড়খডে, েধ্যপ্রঠেশ, েধতিশগড়, েহচারচাষ্ট্র, ওধড়শচা এ্ং পধচিে্ঙ্গ। 

পর্তবেীকচাঠল নজর দকঠড় এধগঠেঠে পধচিে্ঙ্গ। 

দকঠন্দর ওই ধরঠপচািবে ্লঠে — ১৯৭৩ দথঠক ২০০৫, এই সেঠে এই রচাঠজ্য েচাধরদ্র 

কঠেঠে। ১৯৭৩-’৭৪ সচাঠল এই রচাঠজ্যর গ্চাে্চাসীঠের ২ দকচাধি ৫৭ লক্ ৯৬ হচাজচার 

জন েচাধরদ্রসীেচার ধনঠচ ্চাস করঠতন। ঠেঠশর দেচাি গ্চাে্চাসীঠের তচাঁরচা ধেঠলন ৯.৯ 

শতচাংশ। ২০০৫-এর েচাচবে পযবেন্ত পধরসংখ্যচান ্ লঠে, জনসংখ্যচার ্ ৃধদ্ সঠবেও এই রচাঠজ্য 

েচাধরদ্রসীেচার ধনঠচ ্স্চাসকচারী গ্চাে্চাসীর সংখ্যচা ১ দকচাধি ৭৩ লক্ ২২ হচাজচার। সচারচা 

দেঠশর গ্চাে্চাসীঠের েঠধ্য তচাঁরচা ৭.৮ শতচাংশ। অথচ এই একই সেঠে সচারচা দেঠশ 
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ধ্হচার, ঝচাড়খডে, ওধড়শচা সহ প্রচাে প্রঠত্যক রচাঠজ্য েচাধরদ্র সীেচার ধনঠচ ্স্চাসকচারী 

েচানুঠের সংখ্যচা দ্ঠড়ঠে। সরল পচাধি গধেত ্লঠে — একই সেঠে সচারচা দেঠশ েচাধরদ্র্রয 

কঠেঠে ৬ দকচাধির ধকেু দ্ধশ েচানুঠের। একচা পধচিে্ঠঙ্গ কঠেঠে প্রচাে ৮৫ লক্।

ফঠল পঞ্চাঠেত ্্য্স্চাে গধর্, ধপধেঠে থচাকচা েচানুঠের অংশগ্হেও দ্ঠড়ধেল।

উন্নেন েচাঠন কী? এই প্রশ্ন গুরুবেপূেবে। এই দক্ঠরে ধস ধপ আই(এে)-র অ্স্চান 

এ্ং তৃেেূল কংঠগ্স ও ধ্ দজ ধপ-র ধচারনচা এক নে। তফচাৎ অঠনক। ইছিচা েত ধনেবেচাে 

কচাজ, তচাঠত নীল-সচােচা রঙ করচা, ধন্বেচাচঠনর আঠগ দযেন খুধশ ধ্ধল ্ন্টনই উন্নেন ্ঠল 

তৃেেূল কংঠগ্স েঠন কঠর। ধ্ দজ ধপ-রও েঠনচাভচা্ প্রচাে তচাই। 

ধস ধপ আই(এে) কী েঠন কঠর? 

ধস ধপ আই(এে) পধচিে্ঙ্গ একধ্ংশধততে সঠমিলঠনর ‘্চােফ্রন্ট সরকচার ও 

আেচাঠের কচাজ’ শীেবেক প্রস্তচাঠ্ স্পটি ্লচা হঠেধেল —‘‘পুঁধজ্চাঠের স্চাভচাধ্ক এ্ং 

অধন্চাযবে প্রধতধক্েচাঠক এধড়ঠে জনগনতচাধ্রিক ধ্প্ল্ ্্যধতত রচাঠজ্যর ্চােফ্রন্ট সরকচাঠরর 

পঠক্ সেচাজতচাধ্রিক এেনধক ্চাে ও গনতচাধ্রিক ফ্রঠন্টর কেবেসূচীঠত প্রেতি দকচান ধ্কঠল্পর 

ধচারনচা ্চাস্ত্চানুগ নে। পচাধিবে কেবেসূচীঠত উধলেধখত ‘ধ্কল্প নীধত’ প্রেেন ও রূপচােঠের 

্চােফ্রন্ট সরকচাঠরর েচাধেবে সম্পঠকবে সঠচতন দথঠক এই ্্য্স্চার েঠধ্য েচাঁধড়ঠে স্বেচাঠপক্চা 

দু্বেলতর অংশঠক যচাথচাসম্ভ্ রক্চা করচার েচাধেবে ্চােফ্রন্ট সরকচার অস্ীকচার ্চা অ্ঠহলচা 

করঠত পচাঠর নচা।’’

এই ‘দু্বেলতর’ অংশঠক যতেূর সম্ভ্ রক্চা করচাই ধেল ্চােফ্রন্ট সরকচাঠরর অন্যতে 

প্রধচান লক্্য। পঞ্চাঠেতগুধলও দসই সেঠে এেনই অধভেুঠখ পধরচচাধলত হঠেধেল।

েচাধরদ্র েূরীকরে, েচানঠ্চান্নেন সূচঠকর ধনধরঠখ দগচািচা দেঠশ অগ্েী জচােগচাে দপৌঁঠেধেল 

পধচিে্ঙ্গ। অন্যচান্য রচাজ্য সরকচারগুধলর নীধতর পচাথবেক্য প্রধতষ্ঠচা করঠত করঠতই ্ চােফ্রন্ট 

সরকচার এধগঠেঠে। সচারচা দেশজুঠড় আধথবেক-সচােচাধজক-আঞ্ধলক- ধলঙ্গ ত্েে্য তীব্র 

গধতঠত ্চাড়ঠে। ্চােফ্রন্ট সরকচার আঠে ্ঠলই পুঁধজ্চােী অথবেননধতক ্্য্স্চা এ্ং 

উেচারনীধতর যচা্তীে খচারচাপ প্রধতধক্েচা দথঠক পধচিে্ঙ্গ েুক্ত থচাকঠ্ — এেন ¡îÌyî 
দকচানধেনই ধস ধপ আই(এে)-র ধেল নচা। তচাই শুধু ভচাতচা ধকং্চা সচাইঠকল দেওেচাঠতই 

সরকচাঠরর কচাজ দথঠে ধেল নচা। গ্চাঠের আরও ধ্কচাশ, কৃধের ধনধেবেটি উন্নেন, গ্চাঠের 

পর্তবেী প্রজঠমের কচাজ, চচাকধর, ভধ্ে্যৎ ধনভবেরশীল হঠে পঠড়ধেল ধশঠল্পর উপর। তচাই 

দ্চাগচান ধেল — ‘কৃধে আেচাঠের ধভধতি/ধশল্প আেচাঠের ভধ্ে্যৎ’।

·îÅµÒüý¦pÌ ãÅË য়কিে পঞ্কায়েে চকালকায়েকা তৃণিূল

্চােফ্রন্ট সরকচাঠরর সেেকচাঠলই েধক্ে ২৪ পরগনচা দজলচা পধরেে পধরচচালনচা করত 

তৃেেূল কংঠগ্স। ২০০৮-র পর পূ্বে দেধেনীপুঠরর দজলচা পধরেেও তচারচা েখল কঠর। 

্চােফ্রন্ট কখনও দসই দজলচা পধরেেগুধল ভচাঙচার দচটিচা কঠরধন।
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২০১২-১৩’-র ্চাঠজি উপলঠক্্য রচাঠজ্যর দজলচা পধরেেগুধল দকেন কচাজ 

কঠরধেল, তচা স্পটি করঠত তচাধলকচা ্চাধনঠেধেল রচাঠজ্যর পঞ্চাঠেত ও গ্চাঠেচান্নেন েপ্তর। 

এগচাঠরচাধি প্রকঠল্প কচাঠজর ধ্চচাঠরর পর েেতচা ্্যচানচাধজবের সরকচার নম্বর ধেঠেধেল দজলচা 

পধরেেগুধলঠক। প্রথে স্চাঠন ধেল ্ধবেেচান দজলচা পধরেে। ধবিতীে স্চাঠন দযৌথভচাঠ্ 

ধেল ্ীরভূে এ্ং উতির ২৪ পরগনচা। জলপচাইগুধড় ধেল চতুথবে স্চাঠন। হুগলী, নেীেচা, 

হচাওড়চা, ্চাঁকুড়চা ধেল যথচাক্ঠে পঞ্ে, েষ্ঠ, সপ্তে, অটিে স্চাঠন। এই স্ কধি দজলচা 

পধরেেই ধেল ্চােফ্রন্ট পধরচচাধলত। 

ন্ে স্চাঠন রঠেঠে তৃেেূল পধরচচাধলত পূ্বে দেধেনীপুর দজলচা পধরেে। তৃেেূল 

পধরচচাধলত েধক্ে ২৪ পরগনচা ïcÓ ১৮ নম্বঠর।

েেতচা ্্যচানচাধজবের েুখ্যেধ্রিঠবের এক ্েঠরর েচাথচাে, ২০১২-র েচাঠচবে দজলচাগুধলর 

স্েূল্যচােে প্রকচাশ কঠর রচাজ্য সরকচার। তচার আঠগই উতির ২৪ পরগনচা, নেীেচা এ্ং 

েুধশবেেচা্চাে — ধতনধি দজলচা পধরেঠের ক্েতচা দকঠড় ধনঠেধেল েেতচা ্্যচানচাধজবের সরকচার। 

ধতনধিই ্চােফ্রন্ট পধরচচাধলত ধেল। ধকন্তু তৃেেূল কংঠগ্স সরকচাঠরর ধরঠপচািবেই জচানচাে, 

গ্চাঠেচান্নেঠনর কচাঠজ রচাঠজ্য তখন দু’ নম্বঠর ধেল উতির ২৪ পরগনচা দজলচা পধরেে। প্রথে 

স্চানচাধধকচারী ïcÓ ্ধবেেচান। ঠসধিও পধরচচালনচা করত ্চােফ্রন্টই। নেীেচা ধেল ৬ নম্বঠর। 

ধনধ্রিে কঠর দেওেচা অপর দজলচা পধরেে েুধশবেেচা্চাে ধেল ১৩ নম্বঠর। উঠলেখ্য, ২০০৯-

’১০ সচাঠল দজলচা পধরেেগুধলর কচাঠজর পযবেচাঠলচাচনচা হঠেধেল। ঠসই পযবেচাঠলচাচনচাঠতও 

েধক্ে ২৪ পরগনচা ১৮ তেই ধেল। অথবেচাৎ দু’্েঠর, ঠকচানও সরকচাঠরর আেঠলই েধক্ে 

২৪ পরগনচা দজলচা পধরেঠে কচাঠজর হচাল আঠেৌ দফঠরধন। 

প্রকল্পধভধতিক েূল্যচােে কঠরধেল তৃেেূল কংঠগ্ঠসর সরকচার। ঠযেন — ইধ্রচা 

আ্চাস দযচাজনচা। রচাজ্য সরকচাঠরর জচাধনঠেধেল তখন দসই কচাঠজ নেীেচা ধেল প্রথে 

স্চাঠন। ধবিতীে পুরুধলেচা। তৃতীে েধক্ে ধেনচাজপুর। চতুথবে ্ ীরভূে। পঞ্ে জলপচাইগুধড়। 

আর েধক্ে ২৪ পরগনচার অ্স্চান ১৫ নম্বঠর। প্রধচানে্রিী গ্চাে সড়ক দযচাজনচাে রচাস্তচা 

ততধরর কচাঠজ রচাঠজ্য প্রথে ধেল ধশধলগুধড় েহকুেচা পধরেে। এই দক্ঠরে ধবিতীে এ্ং 

তৃতীে স্চাঠন যথচাক্ঠে ্চাঁকুড়চা এ্ং পুরুধলেচা। চতুথবে স্চাঠন রঠেঠে উতির ২৪ পরগনচা। 

নেীেচা এ্ং েুধশবেেচা্চাে রঠেঠে ন্ে এ্ং েশে স্চাঠন। আর তৃেেূল পধরচচাধলত পূ্বে 

দেধেনীপুর এ্ং েধক্ে ২৪ পরগনচার অ্স্চান যথচাক্ঠে ১৩ এ্ং ১৮ নম্বঠর।

প্রধতধি প্রকঠল্পই তৃেেূল পধরচচাধলত দজলচা পধরেঠের অকেবেে্যতচা স্পটি েেতচা 

্্যচানচাধজবেঠের ওই ধরঠপচাঠিবে। 

‘পমরিে্তে’-র পঞ্কায়েে $ গyেয়ন্ত্রর প্রহসে

২০১১-র দে-ঠত সরকচার গেন কঠর তৃেেূল কংঠগ্স। 
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পঞ্চাঠেত সংক্চান্ত এই সরকচাঠরর প্রথে পেঠক্প ২৬দশ েচাচবে, ২০১২। প্রথে 

পেঠক্ঠপই েেতচা ্্যচানচাধজবে ্ুধঝঠে ধেঠলন তচাঁর পথ দকচানধি। ঠসধেন উতির ২৪ পরগনচা 

দজলচা পধরেঠের যচা্তীে ক্েতচা দকঠড় দনে রচাজ্য সরকচার। যচা তচার আঠগর ৩৪ ্েঠর 

কখঠনচা হেধন। শুধু উতির ২৪ পরগনচাই নে, ঠসই অনচাচচাঠরর ধশকচার হঠেধেল েুধশবেেচা্চাে 

এ্ং নেীেচা দজলচা পধরেেও।

েুখ্য সধচঠ্র পক্ দথঠক জচাধর করচা দসধেঠনর ï¢üý•ÍÚ (১৯৫৯/ধপ এন/

ও/১/৩ধ্-২/২০১২) অনুসচাঠর, ‘কচাযবেকরীভচাঠ্ ভূধেকচা পচালন করঠত ্্যথবে হওেচাে 

১৯৭৩-র ওঠেস্ট দ্ঙ্গল পঞ্চাঠেত অ্যচাঠটের ২১২ ধচারচা অনুসচাঠর দজলচা পধরেঠের পক্ 

দথঠক দকন্দীে এ্ং রচাজ্য সরকচাঠরর িচাকচাে পধরচচাধলত যচা্তীে প্রকল্প ্চাস্ত্চােঠনর 

েচাধেবে দজলচা শচাসক তথচা উতির ২৪ পরগনচা দজলচা পধরেঠের এধসিধকউধিভ অধফসচারঠক 

অপবেে করচা হঠলচা।’ 

ধন্বেচাধচত প্রধতধনধধ, সংস্চাঠক অগ্চাহ্য করচা, েচানুঠের েতচােতঠক পেেধলত করচা এ্ং 

ধ্ঠরচাধীঠের কচাযবেত উৎখচাত করচার রচাজনীধতর স্পটি প্রকচাশ রঠি দসধেনই। 

েেতচা ্্যচানচাধজবে গ্চাঠেচান্নেঠনর যচা্তীে েচাধেবে দথঠক ধন্বেচাধচত প্রধতধনধধঠের সধরঠে 

আেলচাঠের েচাধেবে দেওেচা শুরু কঠরন দগচাড়চা দথঠকই। অ্স্চা এেন েচাঁড়চাে, ঠকন্দীে 

গ্চাঠেচান্নেন ে্রিী জেরচাে রঠেশ ্চাধ্য হন েুখ্যে্রিীঠক ধচধে ধলখঠত। অ্শ্য তৃেেূল 

কংঠগ্ঠসর দনরেী এসঠ্র দতচােচাক্চা কঠরনধন।

দখয়লর পয়েই শুরু

েেতচা ্্যচানচাধজবের শচাসঠন প্রথে পঞ্চাঠেত ধন্বেচাচন ২০১৩-র জুলচাইঠে। রচাঠজ্যর দেচাি 

৪৮৮০০ধি পঞ্চাঠেঠতর আসন। ধন্বেচাচঠনর আঠগই, আতঙ্ক সৃধটি কঠর ৫৩৫৬ধি আসন 

েখল কঠরধেল তৃেেূল। পঞ্চাঠেত সধেধতর ৯২৪০ধি আসঠনর েঠধ্য ৮৭৯ধি আসঠনরও 

একই কচােেচাে েখল ধনঠেধেল শচাসক েল। রচাঠজ্য ১৭ধি দজলচা পধরেঠের দেচাি আসন 

৮২৫ধি। তচার েঠধ্য ১৫ধি আসনও একই কচােেচাে েখল কঠরধেল তৃেেূল। তচারপরও 

দযগুধলঠত ধন্বেচাচন হঠেধেল, ঠসগুধলঠত দেেচার েচাপ্চা, ঠভচাি লুে, ধ্ঠরচাধীঠের দেঠর দ্র 

কঠর দেওেচা, ্ুথ েখল কঠর পঞ্চাঠেত েখল করঠত চচাে তৃেেূল কংঠগ্স। পচাঁচ েফচা 

ধন্বেচাচন দশঠে ফলপ্রকচাশ ৩রচা আগস্ট। েুখ্যে্রিী ্ঠলঠেন, ‘‘এই জে গেতঠ্রির জে। 

গেতচাধ্রিক পদ্ধতর জে।’’

ধ্নচা প্রধতবিধ্বিতচা-্ুথ েখল-েচাপ্চা দভচাি-ঠভচাি লুি কঠরই তৃেেূল জেী হঠেধেল 

৫১ শতচাংশ আসঠন। সঠতঠরচািচার েঠধ্য দতঠরচািচা দজলচা পধরেে েখল কঠর। যধেও 

গ্চাে পঞ্চাঠেত আসঠনর প্রচাে অঠধবেক আসঠনই তৃেেূল দহঠর ধগঠেধেল। তচাঠের জে 

হঠেধেল ৫১ শতচাংশ আসঠন। তচার েঠধ্য ধ্নচা প্রধতবিধ্বিতচাে দজতচা সচাঠড় পচাঁচ হচাজচার 
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আসনও রঠেঠে। ঠসগুধল ্ চাে ধেঠে ধহসচা্ করঠল দসচাজচাসুধজ দভচাঠি লড়চাই কঠর তৃেেূল 

ধজঠতধেল েচারে ৪৫ শতচাংশ আসঠন। আ্চার এই শতচাংঠশর ধহসচাঠ্ ্ুথ েখল, ্্যচাপক 

েচাপ্চা দভচাি এ্ং গেনচার সেে দভচাি লুঠির ধহসচা্ও থচাকঠে। 

ত্ু ্চােফ্রন্ট জেী হঠেধেল ১৫,৫৯৩ধি আসঠন। শতচাংঠশর ধ্চচাঠর ৩২ শতচাংশ। 

কংঠগ্স ৫৫০৬ধি আসঠন। শতচাংঠশর ধ্চচাঠর ১১ শতচাংশ।

যধেও গত পচাঁচ ্েঠর দ্ধশরভচাগ পঞ্চাঠেতই ধ্ঠরচাধীঠের দথঠক েখল কঠর ধনঠেঠে 

রচাঠজ্যর শচাসক েল। ঠকচাথচাও ভে দেধখঠে, ঠকচাথচাও দলচাভ দেধখঠে, ঠকচাথচাও অন্য দকচান 

দকৌশঠল।

দল িকামিয়ে দখলদকামর পঞ্কায়েয়ে

২০১৩ সচাঠল ধ্গত পঞ্চাঠেত ধন্বেচাচন হঠেধেঠলচা শচাসকেল তৃেেূঠলর তীব্র স্রিচাস আর 

আক্েঠের েঠধ্য। পুধলশ প্রশচাসঠনর েেঠত দজচার জ্রেধস্ত, ভে আর প্রঠলচাভন দেধখঠে 

পঞ্চাঠেত প্রধতষ্ঠচান েখল কঠরঠে শচাসক েল। তচা সঠ্বেও ১৩ধির দ্ধশ দজলচা পধরেঠে 

সরচাসধর জেলচাভ করঠত পচাঠরধন তৃেেূল। জলপচাইগুধড় দজলচা পধরেে, েচালেহ, উতির 

ধেনচাজপুর এ্ং েুধশবেেচা্চাঠে তৃেেূল ধজতঠত পচাঠরধন। একইভচাঠ্ ্হু পঞ্চাঠেত সধেধত 

এ্ং গ্চাে পঞ্চাঠেঠতও ধ্ঠরচাধীঠের জে হঠেধেঠলচা। ধকন্তু তচাঠত ধক! ধন্বেচাচঠনর পঠর 

েুখ্যে্রিীর ধনঠেবেঠশ শুরু হে নতুন দখলচা। গধরষ্ঠতচা অজবেঠনর জন্য এেন স্ রৃে্য প্রধক্েচার 

আশ্রে দনওেচা হে যচা পধচিে্ঠঙ্গর রচাজনীধতঠত শুধু নতুন নে, ধশউüýÌ ঠেওেচার েতন। 

েল ভচাধঙঠে পঞ্চাঠেঠতর ধতন স্তঠরই েখলেচাধর শুরু হে। স্ঠচঠে ভেঙ্কর প্রধক্েচাধি 

হঠলচা ধন্বেচাধচত সেস্যঠক প্রচাঠে দেঠর দেওেচা। স্রিচাঠসর প্বে দপধরঠেই দযখচাঠন ্চােপন্ীরচা 

পঞ্চাঠেত গেন কঠরধেল, অঙ্ক কঠে দসখচাঠন খুনও করচা হঠেঠে। সভচাপধত ধহসচাঠ্ কচাজ 

শুরুর আঠগই নৃশংসভচাঠ্ খুন করচা হঠেঠে উতির ২৪ পরগনচার হচাসনচা্চাে পঞ্চাঠেত 

সধেধতর সভচাপধত জচাহচাঙ্গীর আলে গচাধজঠক। পচাধিগধেঠতর অঠঙ্ক সংখ্যচা কধেঠে এরপর 

দসই সধেধত েখলও কঠরধেঠলচা শচাসকেল। এর ২৪ ZzpîÌ েঠধ্য ফচারচাক্চাে খুন হন 

পঞ্চাঠেত সধেধতর ধন্বেচাধচত সেস্য হচাসেত দশখ। জনগüýyর রচাঠে প্রত্যচাখ্যচাত হঠেও 

পঞ্চাঠেত সধেধত েখঠলর জন্য খুঠনর রচাজনীধত শুরু কঠর তৃেেূল কংঠগ্স।

তৃেেূঠলর েখঠলর স্ঠচঠে ্ড় উেচাহরে রঠেঠে েুধশবেেচা্চাঠে। ২০১৩-ঠত অঠনক 

দচটিচা কঠরও েচানুঠের দভচাঠি েুধশবেেচা্চাে দজলচাে েচাগ কচািঠত পচাঠরধন তৃেেূল। ঠভচাঠির 

ধনধরঠখ তচাঠের জনধভধতি ধেল ্চােফ্রন্ট ও কংঠগ্ঠসর তুলনচাে অধত সচােচান্য, তচারচা 

ধেঠলচা তৃতীে স্চাঠন। ধন্বেচাচনী ফলচাফঠল তৃেেূল ২৫০ধি গ্চাে পঞ্চাঠেঠতর েঠধ্য েচারে 

৮ধি পঞ্চাঠেঠত জেী হঠেধেল। ঠসই তৃেেূল এখন দজলচাে ১৭৫ধি পঞ্চাঠেঠত রচাজবে 

চচালচাঠছি। ঠগচািচা দজলচাে ২৬ধির েঠধ্য ১ধি েচারে পঞ্চাঠেত সধেধত সচাগরধেধরঠত জেী 
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হঠেধেল তৃেেূল। এখন তৃেেূঠলর েখঠল ১৮ধি পঞ্চাঠেত সধেধত। আর দজলচা পধরেে? 

দেচাি ৭০ধি আসঠনর েঠধ্য তৃেেূল জেী হঠেধেল েচারে ১ধি আসঠন। ্চাধক স্ই ধেল 

্চােফ্রন্ট ও কংঠগ্ঠসর হচাঠত। এেন দজলচা পধরেঠেও তৃেেূল েখলেচাধর কচাঠেে কঠরঠে 

্চােফ্রন্ট ও কংঠগ্ঠসর দেচাি ৪২ জনঠক ভচাধঙঠে ধনঠে। ঠেচাি ৪৩ জনঠক ধনঠে এখন 

েুধশবেেচা্চাঠের দজলচা পধরেে তচাঠের হচাঠত। তৃেেূঠলর এই দগচািচা েখলেচাধরর প্রচাথধেক 

কচাজ শুরু হঠেধেল যচার হচাত ধঠর, ঠসই েুকুল রচাে এখন তচাঠের েঠল দনই। ;üýc¢ 
ï·üýeï¯-ý‚/ ধকন্তু ‚ûyÅõüýÓÌ :¢Ê ý¢‚îÌî একই ‘ফরেুলচা’ে এধগঠেঠে।

েল ভচাধঙঠে েখলেচাধরর এই ফরেুলচা ্চা সূরে েচালেহ, জলপচাইগুধড়, আধলপুরদুেচার, 

উতির ধেনচাজপুর ইত্যচাধে ্হু দজলচাঠতই হঠেঠে। ২০১৬ সচাঠল ধ্ধচানসভচা ধন্বেচাচঠনও 

েুধশবেেচা্চাে দজলচার েচানুে তৃেেূঠলর দথঠক েুখ ধফধরঠে ধেঠলন। রচাঠজ্যর দ্ধশরভচাগ 

জচােগচাে তচাঠের রেরেচার েঠধ্যও এখচানকচার দ্ধশরভচাগ ধ্ধচানসভচা আসনই ্চােফ্রন্ট ও 

কংঠগ্ঠসর হচাঠত ধেল। ঠসই কচারঠেই আরও দ্ধশ কঠর পঞ্চাঠেত ও দপৌরসভচা েখঠল 

নচাঠে তৃেেূল। গত এক ্েঠরর েঠধ্য প্রচাে ্ুলঠডচাজচার চচাধলঠে কচাজধি সম্পন্ন কঠর 

দফঠলঠে তচারচা। েল্েঠলর এেন আজ্ দখলচা দেঠখ তচাজ্জ্ ্ঠন ধগঠেঠেন দজলচার 

েচানুে। 

খুে, হকািলকা, রক্তপকাে — ফ্কামসিকাদী ককােদকা

২০১৬ সচাঠলর ধ্ধচানসভচা ধন্বেচাচঠনর ধেন দরচােেচার পর দথঠক ফল দরচােেচার পর্তবেী 

একেচাঠসর েঠধ্য ধসধপআই(এে)-র ১৪ জন কেবেী শহীে হঠেঠেন। ১ জনঠক আত্মহত্যচা 

করঠত ্ চাধ্য করচা হঠেঠে। ধধেবেতচা হঠেঠেন ১০ জন। শচারীধরকভচাঠ্ ধনগৃহীতচা ্ চা লচাধছিতচা 

হঠেঠেন ৯৩ জঠনর দ্ধশ। ধন্বেচাচঠনর ফলপ্রকচাঠশর পর্তবেী একেচাঠস ২১৫১ জন 

দনতচা-কেবেী-সেথবেক গুরুতরভচাঠ্ আহত হঠেঠেন। তচাঁঠের েঠধ্য দ্শ কঠেকজনঠক 

হেঠতচা সচারচা জী্ন পঙ্গু হঠে থচাকঠত হঠ্, এেনভচাঠ্ আরচাত করচা হঠেঠে। ঠ্শ 

কঠেকধি জচােগচাে আক্চান্ত হঠেঠেন ্চােফ্রঠন্টর ন্ধন্বেচাধচত ধ্ধচােকরচাও। হলধেেচাে 

ধসধপআই(এে) ধ্ধচাধেকচার ্ চাধড়ঠত হচােলচা হঠেঠে। ধ্ধভন্ন স্তঠরর পচাধিবে অধফস আক্েে, 

ভচাঙচুর ্চা েখল করচা হঠেঠে। ধস ধপ আই (এে)-র ৬৮৪ধির দ্ধশ পচাধিবে অধফস েখল, 

ভচাঙচুর ্চা অধনিসংঠযচাগ করচা হঠেঠে। তচােচাড়চা ্চােপন্ী গেসংগেন ্চা দরেড ইউধনেঠনর 

১৩৫ধি অধফস একইভচাঠ্ েখল ্চা ভচাঙচুর অথ্চা আগুন লচাগচাঠনচা হঠেঠে। 

ধস ধপ আই (এে)সহ ্চােফ্রঠন্টর শধরক েলগুধলর দনতচা-কেবেী-সেথবেকঠের ধ্রুঠদ্ 

অজস্র ধেথ্যচা েচােলচা েচাঠের কঠর দগ্প্তচার করচা হঠেঠে, ধস ধপ আই (এে)-র পূ্বে 

দেধেনীপুর দজলচা কধেধির সম্পচােকঠকও ধেথ্যচা অধভঠযচাঠগ েচােলচা েচাঠের কঠর দগ্প্তচার 

করচা হঠেঠে। পচাধিবের রচাজ্য সম্পচােক সূযবে ধেঠশ্রর ওপঠরও হচােলচা হঠেঠে। এেচাড়চাও 
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েচানুঠের জী্নজীধ্কচার ওপর ধ্ধভন্নভচাঠ্ আক্েে নচাধেঠে আনচা হঠছি। গেতচাধ্রিক 

দেঠশ সুধ্চচার ও আক্চাঠন্তর ভরসচাস্ল হওেচার কথচা পুধলস। আইঠনর শচাসঠনর ধভধতিঠত 

কচাজ করঠত দগঠল শচাধস্ত ও হুেধকর েঠধ্য পড়ঠত হে পুধলস-প্রশচাসঠনর কেবেী ও 

অধফসচারঠের। তচাঠেরও আত্মসেপবেঠন ্চাধ্য করচা হঠছি। পুধলস, প্রশচাসধনক ্্য্স্চািচাঠকই 

তৃেেূল কংঠগ্ঠসর ্ শং্ে, েলেচাঠস পধরেত করচা হঠেঠে। ধনরঠপক্তচার নীধত অনুসচাঠর 

নূ্যনতে কচাজ করচার দচটিচা হঠল দসই অধফসচারঠের জচােগচা হঠছি আস্তচাকুঁঠড়। তচাই 

পুধলঠসর আইনী শচাসন রক্চার দেরুেডে অন্তধহবেত। ফঠল থচানচাে অধভঠযচাগ করচা হঠল 

উলঠি অধভঠযচাগকচারীঠের ধ্রুঠদ্ ধেথ্যচা েচােলচা েচাঠের করচা হঠছি। অধভঠযচাগকচারীর 

্চাধড়ঠত আ্চার আক্েে করচা হঠছি। 

্ধসরহচাঠির পচাধনঠগচা্ড়চা গ্চাে তৃেেূলী ্্বেরতচা একধি ধনেশবেন হঠে রঠেঠে। তৃেেূলী 

আক্েঠে জনশ¢ূÊ হঠে যচাে পচাধনঠগচা্রচা গ্চাে। এঠকর পর এক ্চাধড়ঠত দসখচাঠন আগুন 

লচাধগঠে ররেচাড়চা করচা হঠেঠে গ্চাে্চাসীঠের। জ্বঠল দগঠে গধরঠ্র স্বেস্। সচারচারচাত গ্চাঠের 

েধহলচারচা পচািঠখঠত লুধকঠে রচাত কচাধিঠেঠেন। ধশশুঠের েুঠখ কঠেকঠফচাঁিচা জল েচাড়চা ধকেু 

ধেঠত পচাঠরনধন। গ্চাে ধরঠর তচাণ্ড্ চচালচাঠনচার পচাশচাপচাধশ তৃেেূঠলর ্চাধহনী রচাস্তচা অ্ঠরচাধ 

কঠর পুধলস ও সচাং্চাধেকঠের পথ আিঠকঠে। ্ধসরহচাি থচানচার পুধলশ েচার দখঠেঠে। 

কতিচা দ্পঠরচােচা শচাসক েল — ্ধসরহচাি তচার প্রেচাে। েেূঠরশ্বঠরর দেকচা অঞ্ঠলর ্িনগর 

গ্চাঠে এক ক্যচান্চার আক্চান্ত েধহলচার উপর হচােলচা চচালচাঠতও ধপেপচা হেধন তচারচা। আক্চান্ত 

পধর্চাঠরর অধভঠযচাগ, আেরচা এই ধন্বেচাচঠন তৃেেূলঠক দভচাি নচা দেওেচাঠতই এই আঠক্চাশ। 

তচাই ্েলচা দনওেচার জন্যই এই হচােলচা। ঠেধেনীপুঠর এক ধচধকৎসঠকর দচম্বচার ভচাঙচুর 

হঠেঠে। রচাঠজ্যর দ্শ ধকেু জচােগচাে কঠলর লচাইন, ধ্দু্যঠতর লচাইন নটি কঠর ধেঠেঠে 

তৃেেূল কংঠগ্ঠসর কেবেীরচা। ঠভঠঙ ধেঠেঠে কল। ঠকন? ঠসই স্ জচােগচাে ধ্ধচানসভচা 

ধন্বেচাচঠন তৃেেূল কংঠগ্স পরচাধজত হঠেঠে। তচাঠের কেবেীঠের শচাসচাধন —‘‘আেচাঠের 

হচাধরঠেধেস। যচা এ্চার দতচাঠের এেএলএ-ঠক ্ঠল জল ধ্দু্যঠতর ্্য্স্চা কঠর দন।’’ 

দ্চালপুরসহ রচাঠজ্যর ধকেু জচােগচাে গ্চাে্চাসীরচা দেঠখঠেন ্চাধড়ঠত হচােলচা চচালচাঠনচার 

পর েচারেীর সচাইঠকল ধনঠে চঠল দগঠে লুঠেরচাঠের েল। ঠকন? ঠসই ফ্যচাধস্চােী প্র্েতচা 

–‘‘আেরচা সচাইঠকল ধেঠেধেলচাে। ঠভচাি ধেসধন। সচাইঠকল ধনঠে দগলচাে।’’ এখন তৃেেূল 

সরকচার কন্যচাশ্রী আর সচাইঠকল ্ন্টঠনর সচাফল্য ধনঠে গলচা ফচািচাঠছি। ধকন্তু এই কন্যচাশ্রী 

এ্ং সচাইঠকল ধনঠে তৃেেূল দভচাঠির আঠগ কীভচাঠ্ প্রচচার কঠরঠে? এঠক্চাঠর ফ্যচাধস্চােী 

কচােেচাঠতই হুেধক ধেঠেধেঠলচা তচারচা। ্ীরভূঠে তৃেেূল দনতচাঠের দভচািপ্রচচাঠর েচাইঠক 

্লঠত দশচানচা দগঠে, ঠয ্ুথ এলচাকচাে তৃেেূল ধজতঠ্ দসখচাঠন আঠরচা অঠনক উন্নেঠনর 

েচালচাও ্্য্স্চা করচা হঠ্। আর দযখচাঠন ধজতঠ্ নচা, ঠসখচাঠন স্ুজসচাথীর সচাইঠকল 

দফরৎ ধনঠে দনওেচা হঠ্। ঠরশন কচাডবে দকঠড় দনওেচা হঠ্ ইত্যচাধে। েেুঠরশ্বঠরর দেকচা 
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গ্চাে পঞ্চাঠেঠত তৃেেূল দভচাঠির আঠগই হুেধক ধেঠে দরঠখধেঠলচা, তৃেেূল নচা ধজতঠল 

সচাইঠকল দকঠড় দনওেচা হঠ্, জধরেচানচা আেচাে করচা হঠ্। ্চাস্তঠ্ ধ্ধচানসভচা দভচাঠির 

পঠর তচা হচাঠত কলঠে কঠর দেধখঠে ধেঠেঠে।

এেচাড়চা ধ্স্তীেবে এলচাকচাে দরগচাে কচাজ ্ন্ কঠর ধেঠেঠে তৃেেূল কংঠগ্স। এেধনঠতই 

রচাঠজ্য দরগচাে কচাজ খু্ই কে হে। যচা হে খচাতচাে কলঠে। িচাকচা ভচাগ ্চাঁঠিচােচারচা হঠে 

যচাে। তচাও দযটুকু কচাজ হঠছি, ঠসখচাঠন গধরঠ্র েঠধ্য ধ্ঠভে ততধরর রচাস্তচা ধনঠেঠে 

শচাসক েল। যচাঁরচা তচাঠের দভচাি দেেধন ্ঠল তৃেেূল কংঠগ্ঠসর দনতচা-কেবেীঠের েঠন 

হঠেঠে, তচাঁঠের একঠশচা ধেঠনর প্রকঠল্প কচাজ দেওেচা হঠছি নচা। কচাজ চচাইঠত তচাঁরচা 

দগঠল, শুনঠত হঠছি —‘‘দভচাি ধেসধন, কচাজও পচাধ্ নচা।’’ নটি করচা হঠেঠে দেচাি 

দেচাকচান, ফসঠল আগুন দেওেচা হঠছি, পধরকধল্পতভচাঠ্ ধ্ংস করচা হঠছি জীধ্কচা। 

একচাধধক গ্চাে দথঠক গরু, েচাগল, যচা্তীে আস্চা্, ধচান, চচাল, িচাকচা-পেসচা লুি কঠর 

লধরঠত তুঠল চচালচান করঠে তৃেেূল কংঠগ্স কেবেীরচা। আেতচার েুধক্তরচঠকর ধধেবেতচার 

পধর্চাঠরর উপর হচােলচা চচাধলঠেঠে। ্চাগনচান থচানচার শীতলপুর গ্চাঠে এক আশচাকেবেীর 

শ্ীলতচাহচাধন কঠরঠে তৃেেূলীরচা। তচাঁর ‘অপরচাধ’ ধেল ্ুঠথ ধস ধপ আই (এে)-র এঠজন্ট 

হঠে ্ঠসধেঠলন। শচাসক েঠলর খচাস তচালুক ন্ীগ্চাঠেও স্ ্ুঠথ তচারচা ধজতঠত পচাঠরধন 

েচারচাত্মক একচাধধপত্য কচাঠেে রচাখচা সঠবেও। তচাই ফ্যচাধসস্তসুলভ কচােেচাে দয দয ্ুঠথ ্চা 

ওেচাঠডবে ধকং্চা গ্চাে পঞ্চাঠেঠত ্চােপন্ীরচা ধন্বেচাচঠন ভচাঠলচা ফল কঠরঠে, ঠসখচাঠনই এই 

আক্েে দকন্দীভূত করচা হঠেঠে। ঠসইস্ এলচাকচাে যচাঁরচা দপচাধলং এঠজন্ট ধেঠলন অথ্চা 

সধক্েভচাঠ্ কচাজ কঠরঠেন, এেন কেবেীঠের ওপর দ্ঠে দ্ঠে আক্েে করচা হঠেঠে। 

পধরকধল্পত এই আক্েঠের উঠদেশ্য একধিই। তচা হঠলচা ্চােফ্রন্ট কেবেীঠের ্চা ধ্ঠরচাধীঠের 

ধনচুতলচার কেবেীঠের েচানুে দথঠক ধ্ধছিন্ন করচা, যচাঠত আগচােী পঞ্চাঠেত ধন্বেচাচন ্চা 

দলচাকসভচা ধন্বেচাচঠনর আঠগ তচাঁরচা েচাথচা তুলঠত নচা পচাঠর। অথবেচাৎ আগচােী ধন্বেচাচনগুধলঠত 

জঠের ধ্েঠে যঠথটি সঠ্হ, আত্মধ্শ্বচাসহীনতচা েচাথচাচচাড়চা ধেঠেঠে শচাসক েঠলর েঠধ্য। 

আগচােীধেঠন ধ্ঠরচাধীঠের শধক্ত আরও ্ৃধদ্ পচাওেচার সুঠযচাগ, অ্কচাশ আঠে, েচানুে 

ক্ষুব্ধ — তচা তচারচা ্ুঝঠত পচারঠে। তচাই এই লড়চাইঠের প্রধচান শধক্ত ্চােপন্ীঠের এ্ং 

সচাধচারেভচাঠ্ ধ্ঠরচাধীঠের ধনধচিনি করচাই তৃেেূলী স্রিচাঠসর লক্্য।

িকােুয়ের অমিককার খি্ত

আধে্চাসী প্রধচান দ্লপচাহচাধড় দহচাক, অথ্চা তফধসলী জচাধত প্রধচান দেখধলগঞ্জ ধকং্চা 

গচাইরচািচা। হঠত পচাঠর েুধশবেেচা্চাঠের এেন দকচান ব্লক দযখচাঠন অন্যচান্য অনগ্সর দশ্রেীভুক্ত 

সংখ্যচালরু েচানুে সংখ্যচালধরটি। ধকন্তু েেতচা ্্যচানচাধজবের সরকচার এ’ স্ ত্ধশটি্যঠক আঠেৌ 

পচাতিচা ধেঠছি নচা। তচাই েীরবে কুধড় ্ের পর গত ২৫দশ দসঠটেম্বর সংধ্ধচান-স্ীকৃত 
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জনসংখ্যচার আনুপচাধতক প্রধতধনধধঠবের গেত্রি দকঠড় দনওেচা হঠেঠে পধচিে্ঠঙ্গ। এই 

সংক্চান্ত ধ্ল সংখ্যচার দজচাঠর, েেতচা ্্যচানচাধজবের ধনঠেবেঠশ ধ্ধচানসভচাে পচাশ কধরঠেঠেন 

গ্চাঠেচান্নেন ে্রিী। ্চােপন্ীঠের তীব্র ধ্ঠরচাধধতচা সঠ্বেও গৃহীত হঠেঠে এই সংক্চান্ত 

পঞ্চাঠেত (ধবিতীে সংঠশচাধনী) ধ্ল ২০১২। প্রধত্চাঠে ্চােফ্রঠন্টর ধ্ধচােকরচা ওেচাক 

আউি কঠরন। ধ্লধির েচাধ্যঠে জনসংখ্যচার আনুপচাধতক প্রধতধনধধবে এ্চার পঞ্চাঠেত 

দভচাঠি রচাখঠেন নচা েেতচা ্্যচানচাধজবে। তফধসলী জচাধত, আধে্চাসী এ্ং অনগ্সর অংঠশর 

েচানুঠের আনুপচাধতক হচাঠর প্রধতধনধধবের দকচান সুঠযচাগ েঠনই। পঞ্চাঠেঠতর আসন 

সংরক্ঠের সীেচা দ্ঁঠধ দেওেচা হঠলচা ৫০ শতচাংঠশ। এলচাকচাে েচানুঠের ্স্চাঠসর যচাই 

হচার দহচাক, তচার দকচান েধ্ আসন সংরক্ঠে থচাকঠ্ নচা। ফঠল ক্ধতগ্স্ত হঠলন তফধসলী 

জচাধত, আধে্চাসী, সংখ্যচালরু সহ অন্যচান্য অনগ্সর দশ্রেীর েচানুে। ক্ধতগ্স্ত হঠলন 

েধহলচারচাও। কচারy তচাঁঠের জন্য পঞ্চাঠেঠত ৫০ ভচাগ আসন সংরধক্ত।

প্রসঙ্গত, ্চােফ্রঠন্টর সেেকচাঠলই অন্যচান্য অনগ্সর দশ্রেী (ও ধ্ ধস)-ঠের জন্য 

আসন সংরক্ে এ্ং েধহলচাঠের জন্য পঞ্চাঠেঠত ৫০ ভচাগ আসন সংরক্ঠের উঠে্যচাগ 

দনওেচা হঠেধেল। ও ধ্ ধস সংরক্ে চচালু হঠলই শুধু ধপধেঠে সংখ্যচালরুরচা পঞ্চাঠেত 

পধরচচালনচার সুঠযচাগ পচাঠ্ন, এেন অ্শ্য নে।

প্রসঙ্গত, ্চােফ্রঠন্টর সেেকচাঠলই অন্যচান্য অনগ্সর দশ্রেী (ও ধ্ ধস)-ঠের জন্য 

আসন সংরক্ে এ্ং েধহলচাঠের জন্য পঞ্চাঠেঠত ৫০ ভচাগ আসন সংরক্ঠের উঠে্যচাগ 

দনওেচা হঠেধেল। ও ধ্ ধস সংরক্ে চচালু হঠলই শুধু ধপধেঠে সংখ্যচালরুরচা পঞ্চাঠেত 

পধরচচালনচার সুঠযচাগ পচাঠ্ন, এেন অ্শ্য নে। 

‘পমরিমে্তে পঞ্কায়েে’ লুয়ঠর পঞ্কায়েে

রচাঠজ্যর পঞ্চাঠেতগুধলর ধসংহভচাগ দুনবেীধতর আখড়চাে পধরেত হঠেঠে। এধি এখন 

দকচানও অধভঠযচাগ নে শুধু। রচাজ্য্চাসীর অধভজ্তচালব্ধ ধ্শ্বচাঠস পধরেত হঠেঠে। যচা 

অত্যন্ত য্রিেচার এ্ং লজ্জচার। প্রচাে প্রধতধি সরকচারী প্রকঠল্পর ãñüýÉîU দপঠত তৃেেূল 

কংঠগ্ঠসর দনতচাঠের ‘কধেশন’, ‘ঠতচালচা’ ধেঠত হে গ্চাে্চাসীঠের।

চুধর ্ন্ করঠত দগঠল কী করঠত হঠ্? েুখ্যে্রিীর েঠত ‘‘চুধর আিকচাঠত হঠ্। তচাই 

তচাঠের েচাঠনচান্নেন রিচাঠত হঠ্।’’ এই েচাঠনচান্নেন েচাঠন কী? েেতচা ্্যচানচাধজবের েঠত 

‘‘ভচাতচা ্চাড়চাঠনচা।’’ ২০১৭-র ৩রচা দফব্রুেচাধর, ঠনতচাজী ইঠডেচার দস্টধডেচাঠে পঞ্চাঠেত 

রচাজ সঠমিলঠনর উঠবিচাধন কঠর ধতধন এই েত ্চাতঠলঠেন। ঠসই েঠঞ্ েেতচা ্্যচানচাধজবে 

পঞ্চাঠেঠতর সেস্যরচা যচারচা চুধর কঠরন, ঠকন কঠরন — তচার ্্যচাখ্যচা দেন। েুখ্যে্রিী েেতচা 

্্যচানচাধজবের েুখ দথঠক দসধেন দশচানচা যচাে,‘‘শুধু ্ লঠ্ ও’ ঠচচার ও’ ঠচচার। আঠর চুধর করঠ্ 

নচা কী করঠ্? ওঠের সুঠযচাগ দতচা েচাও।’’ 
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েুখ্যে্রিীর দসধেঠনর প্রধতধক্েচা শুঠন অঠনক পঞ্চাঠেত সেঠস্যরই েঠন হে, ঠচচার-

সচাধুর দকচানও তফচাৎই দনই। পঞ্চাঠেঠতর সেস্য েচাঠনই দচচার? েুখ্যে্রিীর এই ্ক্তঠ্্যর 

প্রধতধক্েচাে ধস ধপ আই(এে)-র রচাজ্য কধেধির সম্পচােক সূযবে ধেশ্র ্ঠলধেঠলন,‘‘যচারচা 

আেরচা স্চাই দচচার ্ঠল ধেধেল কঠর, তচাঠের দথঠক এর দচঠে দ্ধশ কী আশচা করচা যচাে? 

আেরচা স্চাই দচচার-চুধরর সচােচাধজকীকরে চচাই — এিচাই ওঠের েচাধ্।’’

ধকন্তু আরও একধি প্রশ্ন হচাধজর হে পঞ্চাঠেঠত দুনবেীধত ধনঠে েুখ্যে্রিীর ্্যখ্যচার 

পর। তৃেেূল কংঠগ্স সরকচাঠর আসচার পর ে্রিী, ধ্ধচােকঠের ভচাতচা অঠনক দ্ঠড়ঠে। 

তচারপরও দসই ে্রিী, ধ্ধচােকঠের ধ্রুঠদ্ নচানচা আধথবেক দকঠলঙ্কচারীঠত যুক্ত থচাকচার 

অধভঠযচাগ ওঠে কী কঠর? ঠলচাকসভচার দেচািচা দ্তন পচাওেচা সঠবেও অঠনক সচাংসঠের 

ধ্রুঠদ্ চুধর, ধচিফচাঠডের িচাকচা লুঠির অধভঠযচাগ দকন উঠেঠে? সচারেচা, নচারঠের েত 

রিনচাে তচাঁঠের ধ্রুঠদ্ িচাকচা লুঠির অধভঠযচাগ উেঠে দকন?

অথবেচাৎ পঞ্চাঠেত সেস্য েচারেই দচচার নন। আ্চার ভচাতচা ্চাড়চাঠলই চুধর কঠে যচাঠ্, 

এধিও ভুল েৃধটিভঙ্গীর কথচা। আসল কথচা — পঞ্চাঠেতঠক দকচান্  েল ধকং্চা পচাধিবে কী 

দচচাঠখ দেঠখ? তচাঠের আেশবে, নীধত কী? তচাঠের েশবেন কী? 

তৃেেূল কংঠগ্ঠসর দকচানও েশবেন এ্ং নীধত দনই। প্রধচানত ধচা্চা-ধনভবের এই েলধি। 

ফঠল সেচাঠজর স্কধি দক্ঠরের েত পঞ্চাঠেতও তৃেেূল কংঠগ্ঠসর কচাঠে েূলত ধচা্চা, 

িচাকচা কচােচাঠনচার দক্রে।

একঠশচা ধেঠনর কচাঠজর প্রকল্প, প্রধচানে্রিী আ্চাস দযচাজনচার েত প্রকল্পগুধলঠত 

দেেচার চুধরর ধনেবেশন েধড়ঠে রচাঠজ্য। দুনবেীধত রচাজ্য জুঠড় এ্ং ্্যচাপক, পঞ্চাঠেঠতর 

প্রধতধি পযবেচাঠে। ্চাদ্বেক্য ভচাতচা, ধ্ধ্চা ভচাতচা, প্রধত্ন্ীঠের ভচাতচা, আধে্চাসী ধকং্চা 

তফধসলী জচাধতর েচানুঠের জন্য ভচাতচাসহ সচােচাধজক সুরক্চা প্রকঠল্প েীরবেধেন ধঠর চচালু 

পধরঠে্চা গ্চাে্চাসীঠের প্রচাপ্য। ঠসই ন্যচায্য পচাওনচা ‘পচাইঠে দেওেচার’ নচাে কঠর কচািেচাধন 

দনে তৃেেূল কংঠগ্ঠসর কেবেীরচা, এেন উেচাহরে ভুধরভুধর।

পঞ্চাঠেঠতর কচাঠজর আঠগই েশ দথঠক পঠনঠরচা শতচাংশ অথবে শচাসকেঠলর দনতচার 

পঠকঠি দপৌঁঠে ধেঠত ্চাধ্য হঠছিন ধেকচােচাররচা। গধরঠ্র ্চাধড় ধনেবেচাঠের প্রকল্প ধপ এে এ 

ওেচাই ধজ-র দক্ঠরে দুনবেীধতর েধ্ আরও পধরষ্চার। অধভঠযচাগ, পচাকচা ্চাধড়র রঙ পচাধটিঠে 

িচাকচা আত্মসচাৎ করঠেন তৃেেূঠলর দনতচারচা। গধর্ েচানুঠের েচাথচাে আর জুিঠে নচা পচাকচা 

েচাে। প্রচাে প্রধত পঞ্চাঠেঠতই এই প্রকঠল্পর জন্য গধর্ েচানুেঠক ধেঠত হঠছি েশ দথঠক 

কুধড় হচাজচার িচাকচা। তচাও আ্চার অধগ্ে, আঠ্েন েঞ্জুর হওেচার আঠগই।

‘আপ্লুে’ য়কন্দীে দল ককাজ খুঁয়জ পকােমে

পধচিে্ঠঙ্গ গ্চাঠেচান্নেঠনর ধ্ধভন্ন প্রকঠল্পর কচাঠজর গধতপ্রকৃধত খধতঠে দেখঠত রচাঠজ্য 

২০১৬-দত একধি প্রধতধনধধ েল এঠসধেল নেচাধেধলে দথঠক। ঠকন্দীে গ্চাঠেচান্নেন ে্রিঠকর 
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প্রধতধনধধ দসই েলধি। ৩০ঠশ দে দথঠক ২রচা জুন গ্চাঠেচান্নেন ে্রিঠকর ওই প্রধতধনধধ েল 

্ধবেেচান, নেীেচা এ্ং ্চাঁকুড়চা দজলচার ধ্ধভন্ন গ্চাঠে রুঠর গ্চাে্চাসী, এসধডও, ধ্ধডও-

দের সঠঙ্গ কথচা ্ঠলঠে। গ্চাঠেচান্নেন এ্ং নচারী ও ধশশু কল্যচাে েপ্তঠরর অধফসচারঠের 

সঠঙ্গও কথচা ্ঠল দগঠেন এই দকন্দীে প্রধতধনধধ েল। ওই প্রধতধনধধ েঠলর অধভজ্তচা 

জচাধনঠে দকন্দীে গ্চাঠেচান্নেন ে্রিঠকর যুগ্ম সধচ্ অপরচাধজতচা সচাঠরধঙ্গ রচাঠজ্যর তৎকচালীন 

েুখ্যসধচ্ ্চাসুঠে্ ্্যচানচাধজবেঠক একধি ধচধে দেন। ঠসই ধচধেঠত ধতধন জচানচান, সরকচাঠরর 

আধতঠথেতচা, সং্ধবেনচাে তচাঁরচা আপ্লুত। অধভভূত। তচাঁঠের ‘েন আনঠ্ উঠবিল হঠেঠে 

যখন ্ুঠঝঠেন দুেবেচান্ত রচাজননধতক এ্ং প্রশচাসধনক উে্যে’ রচাঠজ্য উনন্নেনেূলক কচাঠজর 

ধপেঠন সধক্ে আঠে।

ধকন্তু গ্চাে রুঠর তচারচা কী দজঠনঠেন? 

‘্চাস্তঠ্র েচাধিঠত’ তচাঁরচা একঠশচা ধেঠনর প্রকঠল্প দকচানও অনঠগচাধেং (চচালু) কচাজই 

দেখঠত পচানধন! ধচধেঠত প্রধতধনধধ েঠলর অধভজ্তচা ্েবেনচা কঠর দলখচা হঠেঠে —‘‘এধি 

ধ্স্মেকর, কচারy, অঠনক কচাজ দেখচাঠনচা হঠেঠে স্যচানশচাংনড ধহসচাঠ্। পঞ্চাঠেত এ্ং 

ব্লক পযবেচাঠে অঠনক কচাজ শুরু হঠে দগঠে ্ঠলও দেখচাঠনচা হঠেঠে। যধেও আেরচা আধথবেক 

্েঠরর ধবিতীে েচাঠসই হচাধজর হঠেধেলচাে। ধকন্তু আেরচা দকচানও অনঠগচাধেং কচাজ 

্চাস্তঠ্র েচাধিঠত দেখঠত পচাইধন।’’ 

অথবেচাৎ গ্চাঠের গধর্ েচানুে কচাজ পচাঠছিন নচা। খচাতচাে কলঠে দেখচাঠনচা হঠেঠে কচাজ 

চলঠে। ওই প্রধতধনধধ েল দেঠখঠেন দয, কত কচাঠজর েচাধ্ আঠে এ্ং কত কচাঠজর 

েচাস্টচার দরচাল ততধর হঠেঠে তচার দকচানও ধহসচা্ই সধেকভচাঠ্ রচাখচা হে নচা। অথবেচাৎ েচাস্টচার 

দরচাঠলই দগচাঁজচাধেল। 

যধেও ধ্ দজ ধপ দনতৃবেচাধীন দকন্দীে সরকচার এই ধচধে ধলঠখই েচাধেবে দশে কঠরঠে। 

তৃেেূল কংঠগ্ঠসর সরকচারঠক ‘ধ্ব্রত’ করচা তচাঠের নীধতই নে।

চুধর কখনও কখনও এেন পযবেচাঠে দপৌঁঠেঠে দয ধ্ ধড ও-রচা পযবেণত চুপ কঠর 

থচাকঠত পচাঠরনধন। ২০১৫-র জুলচাইঠে এে রিনচার সচাক্ী হঠেঠে পধচিে দেধেনীপুঠরর 

নচারচােেগড় ব্লক। ওই ব্লঠকর তৎকচালীন ধ্ ধড ও ধেঠলন লীনচা েণ্ডল। ধতধন দজলচার 

সভচাধধপধত, তৃেেূল কংঠগ্স দনরেী উতিরচা ধসংঠক ধচধে ধলঠখ জচাধনঠেধেঠলন দয, ‘ধকেু 

উপঠভচাক্তচা দসচাস্যচাল অধডিরঠের কচাঠে দেৌধখকভচাঠ্ অধভঠযচাগ কঠরঠেন দয তচাঁরচা ইধ্রচা 

আ্চাস দযচাজনচাে ্রচাদে িচাকচার ধকেু অংশ হচাঠত পচাঠছিন। তচাই তচাঁঠের পঠক্ ্চাধড় 

ততধর করচা সম্ভ্ হঠছি নচা।’ ইধ্রচা আ্চাস দযচাজনচাে উপঠভচাক্তচাঠের প্রচাপ্য িচাকচা েঠলর 

দনতচারচা ‘দজচারজ্রেধস্ত’ ধনঠে ধনঠছিন ্ঠল এস ধড ও-র কচাঠে সম্প্রধত ধলধখতভচাঠ্ 

অধভঠযচাগ কঠরধেঠলন হুগলীর খচানচাকুল-১নং ব্লঠকর তৃেেূল কংঠগ্স পধরচচাধলত এক 

পঞ্চাঠেঠতর উপপ্রধচানও। 
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এই ‘ধকেু অংশ’ িচাকচা যচাঠছি দকচাথচাে? এই িচাকচা দতচালচা ্চা্ে ধনঠে ধনঠছিন স্চানীে 

তৃেেূল কংঠগ্স দনতচারচা।

একয়িকা মদয়ের প্রকল্পঃ টকাককা যকায়ছে কককােকাে?

আেলচাঠশচাঠল ২০১৪-দত েুখ্যে্রিী েেতচা ্্যচানচাধজবে জচাধনঠেধেঠলন দয, একঠশচা ধেঠনর 

প্রকঠল্প ১৫০ ধেন কঠর কচাজ দেঠ্ন। সম্প্রধত ধতধনই েচাধ্ কঠরঠেন, ২০০ ধেন কঠর 

কচাজ দেঠ্ন।

চলধত আধথবেক ্েঠর ধডঠসম্বর পযবেণত রচাঠজ্য ৪৩ ধেন গঠড় কচাজ হঠেঠে। ২০১৬-

১৭-দত তচা ধেল ৪০ ধেন। ২০১৫-১৬-ঠত তচা ধেল ৪৬ ধেন। ২০১৪-১৫-ঠত ধেল ৩৩ 

ধেন। ২০১৩-১৪-ঠত ধেল ৩৭ ধেন। অথবেচাৎ গত পচাঁচ ্েঠর কখনও দরগচার গড় কচাঠজর 

ধেন ৫০ েচাড়চােধন। রচাঠজ্য গঠড় দেড়ঠশচা, দুঠশচা ধেন কচাজ দনহচাতই উ্বের-েধস্তটি প্রসূত 

কল্পনচাই দথঠক দগঠে।

দরগচাে আচিযবে রিনচা রঠিঠে কচাঠজর দক্ঠরে। আধথবেক ্েঠরর দগচাড়চােকতগুধল কচাজ 

হঠ্, কী কী কচাজ হঠ্ তচা জচাধনঠে ধেঠত হে রচাজ্যগুধলঠক। ্েঠরর দশঠে খধতঠে দেখচা 

হে দসই গৃহীত প্রকল্পগুধলর কত অংশ দশে হঠলচা। কত অংশ চলঠে ইত্যচাধে। তৃেেূল 

কংঠগ্ঠসর সরকচাঠরর আেঠল দেখচা যচাঠছি, প্রধত্েরই িচাকচা দশে হঠছি। ঠেেচার খরচ 

দেখচাঠনচা হঠছি। ধকন্তু ্েঠরর দগচাড়চাে দরচাধেত কচাজগুধলর অধধকচাংশ দশে হঠছি নচা। ঠযেন 

২০১৬-১৭ আধথবেক ্েঠর দরগচা প্রকঠল্প ৬,৭৯, ৭৭৩ধি প্রকঠল্পর কচাজ শুরু হঠেধেল। 

্ের দশঠে জচানচা দগল, ঠশে হঠেঠে ১,৪২,৯৯৩ধি-র কচাজ। অথবেচাৎ কচাজ দশঠের হচার 

২১.০৪%। িচাকচা খরচ হঠছি। ধকন্তু কচাজ হঠছি নচা। এধি কখন হঠত পচাঠর? যখন কচাঠজর 

িচাকচা তেরূপ হঠছি। ভুঠেচা েচাস্টচার দরচাল দেখচাঠনচা হঠছি। একই জচােগচাে ্চার্চার কচাজ 

দেখচাঠনচা হঠছি। সম্প্রধত অত্যচাধুধনক প্রধক্েচাে কচাঠজর এলচাকচা খধতঠে দেখচার স্যচাঠিলচাইি 

পদ্ধত চচালু হঠেঠে দকন্দীে সরকচাঠরর উঠে্যচাঠগ। ধকন্তু তচা পুঠরচাপুধর এখনও সধক্ে হেধন।

একয়িকা মদয়ের প্রকল্ $ িকাদ গমরিই

গধর্ েচানুে কতিচা অ্ঠহধলত এই শচাসন কচাঠল? ঠরগচা প্রকঠল্পই তচার েৃটিচান্ত রঠেঠে। 

রচাঠজ্যর ইছিুক ভূধেহীন দখতেজুরঠের েচারে ২ শতচাংশঠক জ্কচাডবে ধেঠেঠে েেতচা 

্্যচানচাধজবের সরকচার। অথচ পচাওেচার কথচা প্রঠত্যঠকর। তচাঁঠের কচাঠজর েরকচার। তচাঁরচা 

ভূধেহীন দখতেজুর। এেনধক ধনঠজঠের কচাধেক শ্রে েচাড়চা তচাঁঠের দকচানও সম্পেও দনই। 

‘ইছিুক’ ্লচা হঠছি দকন ? ২০১১-র কচাস্ট দসনসচাস অনুসচাঠর রচাঠজ্যর প্রচাে ৭১ 

লক্ পধর্চার শ্রেধনভবের ভূধেহীন দখতেজুর। তচাঁঠের েঠধ্য সেীক্চা চলঠে গত প্রচাে 

চচার ্ের ধঠর। এখনও পযবেণত প্রচাে ৪০ লক্ ১৫ হচাজচার পধর্চাঠরর সেীক্চা হঠেঠে। 
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তচাঁঠের ধজজ্চাসচা করচা হঠছি দয, তচাঁরচা একঠশচা ধেঠনর প্রকঠল্প কচাজ করঠত চচাে ধকনচা। 

এখনও পযবেন্ত রচাঠজ্য ৩ লক্ ২০ হচাজচাঠরর ধকেু দ্ধশ পধর্চার একঠশচা ধেঠনর প্রকঠল্প 

কচাজ করঠত চচাে ্ঠল জচাধনঠেঠে। তচাঁঠেরঠকই ‘উইধলং’ ্চা ‘ইছিুক’ ্লচা হঠছি সরকচারী 

খচাতচাে।’’ এই ‘ইছিুক’-ঠের েঠধ্য কতজন দরগচার জ্কচাডবে দপঠেঠে? রচাঠজ্যর গ্চাঠেচান্নেন 

েপ্তর সূঠরে জচানচা দগঠে রচাজ্য সরকচার জ্কচাডবে ধেঠত দপঠরঠে ৭,৩১৭ধি পধর্চারঠক।

এই সংখ্যচাধি ‘ইছিুক’ পধর্চারগুধলর ২.২ শতচাংশ।

গ্চাঠের গধর্ েচানুেঠের এই ধ্রচাি অংশ ইছিচা থচাকঠলও জ্ কচাডবে পচানধন। এধি 

ধনঃসঠ্ঠহ একধি আশঙ্কচাজনক ধেক। ইধতেঠধ্যই অঠনক জ্কচাডবে ্চাধতলও হঠে যচাঠছি 

রচাঠজ্য। ফঠল একঠশচা ধেঠনর প্রকঠল্প কচাঠজর সুঠযচাগ হচারচাঠনচা েচানুঠের সংখ্যচা গ্চাঠে 

্চাড়ঠে। আরও একধি ধ্েে রঠেঠে। সেীক্চা যচাঁঠের ধনঠে করচা হঠেঠে, তচাঁঠের ধ্রচাি 

অংশ দরগচার কচাজ করঠত, তচার জ্ কচাডবে দপঠত আগ্হ দেখচানধন। তচাঁঠের ‘আনউইধলং’ 

্চা ‘অধনছুিক’ ্ঠল দকন্দ ও রচাজ্য সরকচার ধচধনিত কঠরঠে। এখনও সেীক্চা হওেচা 

৪০,১৫, ৪১১ধি পধর্চাঠরর েঠধ্য ধ্রচানব্বই ভচাগ পধর্চার দরগচার কচাজ করঠতই চচানধন।

ভুয়েকা জি ককার্ত $ টকাককা কপয়লকা কক?

দকন্দীে সরকচার জ্কচাডবে েচাঁিচাই করঠত ্ঠলঠে। রচাজ্য সরকচার তচাঠত রচাধজও হঠেঠে। 

অজুহচাত অঠনক ভুঠেচাকচাডবে নচাধক রচাঠজ্য আঠে। ২০১৭-র ধডঠসম্বর পযবেন্ত রচাঠজ্য প্রচাে 

১৩ লঠক্র দ্ধশ ভুঠেচা জ্কচাডবে ্চাে দগঠে রচাঠজ্য। ঠেঠশ স্ঠচঠে দ্ধশ। ঠেঠশ জ্ 

কচাডবে েচাঁিচাই হঠেঠে প্রচাে ৪৭ লক্। পধচিে্ঙ্গ একচা ১৩ লক্ ১৮ হচাজচার। আসঠল 

রচাঠজ্যর গড় কচাঠজর ধেন ্চাধড়ঠে দেখচাঠত জ্ কচাডবে েচাঁিচাই করঠে রচাজ্য সরকচার। আর 

একধি প্রশ্ন গুরুবেপূেবে হঠে উঠেঠে — এত ভুঠেচা জ্কচাঠডবে কচাজ দেধখঠে দকচাধি দকচাধি 

িচাকচা কচাঠের পঠকঠি দগঠে? গত ে’ ্েঠর এই ভুঠেচা কচাডবেগুধলঠক ্্য্হচার কঠর কঠেক 

হচাজচার দকচাধি িচাকচা শচাসক েঠলর দনতচারচা কচাধেঠেঠেন। 

জমি হয়েয়ে িকান্কার ককারকািকার

রচাঠজ্যর ভূধে ে্রিী েেতচা ্ ্যচানচাধজবে। তচাঁর দসই েপ্তর সম্প্রধত একধি আভ্যন্তরীে ধনঠেবেধশকচা 

(নং-২৫৫৫) জচাধর কঠর জচাধনঠেঠে, রচাঠজ্যর অঠনক জধের েচাধলঠকর নচাে পচাল্ ঠি 

দগঠে। প্রকৃত েচাধলঠকর নচাে েুঠে অন্যজঠনর নচাে ্সচাঠনচা হঠেঠে। পচাশপচাধশ পচাল্ ঠি 

দেওেচা হঠেঠে জধের চধররে। ধনঠেবেশধিঠত রচাঠজ্যর যুগ্ম ল্যচাডে ধরফেবেস কধেশনচার দশখর 

েতি সই কঠরঠেন চলধত ্েঠরর ৮ই আগস্ট। 

রচাঠজ্যর ল্যচাডে দরকডবে অ্যচাডে সচাঠভবেস এ্ং জঠেন্ট ল্যচাডে ধরফেবেস কধেশনচাঠরর 

অধফঠসর পযবেঠ্ক্ে হঠলচা —‘‘এও দেখচা দগঠে অঠনক দক্ঠরে এই অধফসচাররচা জধের 
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দরকডবেস অফ রচাইি(আর ও আর)-র পধ্রেতচা েচারচাত্মকভচাঠ্ নটি কঠর জধের অধধকচারীর 

নচাে েুঠে ধেঠেঠেন অথ্চা জধের চধররে ্েঠল ধেঠেঠেন...।’’ এ্ং ‘‘এই প্র্েতচা স্ 

ধনেেকচানুনঠক ্চাতচাঠস উধড়ঠে আশঙ্কচাজনক পধরেচাঠে দপৌঁঠেঠে।’’

অথবেচাৎ রচাঠজ্যর প্রচুর জধের প্রকৃত অধধকচারীর নচাে পচাল্ ঠি দেওেচা হঠেঠে, জধের 

চধররে ্েঠল দেওেচা হঠেঠে। আর এই স্ই হঠেঠে গত কঠেক্েঠর জধের নথী 

কধম্পউিচার ্ ্ী করচার সেে। অঠনক ্ গবেচােচাঠরর চচাঠের অধধকচারও এই পদ্ধতঠত দকঠড় 

দনওেচা হঠেঠে — জচানচাঠছি ওই ধনঠেবেশই। জধের পধরেচাে কত? সরকচার জচানচাঠনচার 

ভরসচা পচাঠছি নচা। কচারy, প্রচুর অধভঠযচাগ, ঠক্চাভ দেখচা যচাঠছি এই ধনঠে। সরকচার 

এখন েচাধ্ করঠে ভূধে ও ভূধেসংস্চার েপ্তঠরর অঠনক আধধকচাধরকরচাই েচােী। ধকন্তু শুধু 

অধফসচারঠের Iî| এধি হঠত পচাঠর নচা। এত ্ড় একধি দুনবেীধত, এত েচানুেঠক জধের 

অধধকচার দথঠক ধেিঠক দেওেচার কচাঠজ অধফসচারঠের েেত দেওেচা, তচার দথঠক কধেশন 

দনওেচার কচাজধি তৃেেূল কংঠগ্ঠসর দনতচারচাই কঠরঠেন ্ঠল অধভঠযচাগ।

গ্চাে্চাংলচাে এখন এেন জধেচুধরর দক্ঠরে প্রভচা্ ধ্স্তচার করঠত পচাঠর, এেন শধক্ত 

একধিই — তচা তৃেেূল কংঠগ্স। এেচাড়চাও ্ হু পচাট্চােচার, ্ গবেচােচারঠক উঠছিে কঠর গধরঠ্র 

জধে েখল কঠরঠে শচাসক েঠলর কেবেীরচা। তচারও পধরেচাে কঠেক হচাজচার একর।

িকািড়-িকািকামদঘী-য়িকালপুর

জধে হচাঙরঠের হঠে তৃেেূঠলর ্চাধহনী ্্ুঠকর নল দেধকঠে কলকচাতচা সংলনি ভচাঙঠড়র 

জধে েখঠলর কচাজ চচালচাধছিঠলচাই। পচাওেচার ধগ্ঠডর নচাঠে দসই জধে েখঠলর ধ্রুঠদ্ই 

রুঠখ েচাঁধড়ঠেঠেন ভচাঙঠড়র েচানুে। ২০১৭ সচাঠলর ১৭ই জচানুেচাধর দসই প্রধত্চােী 

েচানুেঠের ওপঠরই গুধল চচাধলঠেঠে েেতচা ্্যচানচাধজবের পুধলশ। গুধলঠত েৃতু্য হঠেঠে 

েধফজুল দশখ আর আলেগীর দেচালেচার, একজঠনর ্েস ২২, একজঠনর ্েস ২৪। 

আহত হঠেঠেন আরও এক যু্ক। সচারচা রচাজ্য দক্চাঠভ দফঠি পঠড়ঠে। আধলপুঠর েধক্ে 

২৪ পরগনচার দজলচাশচাসঠকর অধফঠসর সচােঠন প্রধত্চাে সভচাে েচাঁধড়ঠে শহীে েধফজুঠলর 

ধপতচা ্ঠল ধগঠেঠেন, ‘খুনী সরকচাঠরর কচাে দথঠক িচাকচা চচাই নচা। ন্যচাে ধ্চচার চচাই। 

শচাধস্ত ধেঠত হঠ্ পুধলশ আর আরচা্ুল ইসলচােঠক।’ জধের দলচাভ তচাও কচাঠিধন তৃেেূল 

সরকচাঠরর। ্েরভর হচােলচা চঠলঠে। ত্ু আত্মসেপবেন কঠরধন ভচাঙড়। পুধলশ আর 

তৃেেূঠলর ্চাধহনীর ধ্রুঠদ্ তচাঠের প্রধতঠরচাধ সংগ্চাে চলঠেই।

দরললচাইন পচাতচার নচাঠে ৫৪ ধ্রচা •ðধর ্ুধজঠে েখঠলর পধরকল্পনচা কঠরধেঠলন 

তৃেেূঠলর দনতচারচা। অন্য জধে থচাকঠত •ðধর দ্চাজচাঠনচা দকন? ২০১৭ সচাঠলর েচাচবে েচাঠস 

তৃেেূঠলর েেতপুটি ধেকচােচাররচা •ðধর দ্চাজচাঠনচার দচটিচা করঠতই প্রধত্চাঠে সর্ হঠলন 

হুগলী দজলচার দগচারচাঠির ভচা্চাধেধর দেৌজচার ্চাধস্চারচা। ঠসঠচর জল দথঠক েচাে চচাে, 
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গধর্ েচানুেঠের জী্নজীধ্কচার একেচারে উপচাে দকঠড় দনওেচার দচটিচা েচানঠ্ন দকন 

তচাঁরচা। শুরু হঠলচা অত্যচাচচার। পুধলশ ধেঠে ধেথ্যচা অধভঠযচাঠগ এঠকর পর এক দগ্প্তচার। 

দসভ দডঠেচাঠক্ধসর প্রধতধনধধঠের ধনঠে আঠ্চালনকচারীঠের আইনী পরচােশবে ধেঠত 

যচাধছিঠলন আইনজী্ী ধ্কচাশ ভট্চাচচাযবে। পঠথ পুধলঠশর দচচাঠখর সচােঠন তচাঁঠক গচাধড় 

দথঠক নচাধেঠে রচাজ্য সড়ঠকর ওপঠর দফঠল েচারধর করঠলচা তৃেেূঠলর দুষ্কৃতী ্চাধহনী। 

‘হে ধশল্প কঠরচা, নে জধে দফরৎ েচাও’। ২০১৭ সচাঠল েেতচা ্্যচানচাধজবের প্রতচারেচার 

জ্চা্ এভচাঠ্ই ধেঠেঠেন দ্চালপুঠরর ধশ্পুঠরর ্ চাধস্চারচা। জধে দনওেচা হঠেধেঠলচা ধশল্প 

ততধরর জন্য, কচাঠজর আশচাে অঠপক্চাে ধেঠলন গ্চাে্চাসীরচা। ধকন্তু দকচাথচাে ধশল্প, ঠকচাথচাে 

কচাজ? েুখ্যে্রিী দসখচাঠন ধরঠেল এঠস্টঠির কচার্চাঠরর ্ঠ্চা্স্ত কঠরঠেন। জচানুেচাধর 

েচাঠসই এর ধ্রুঠদ্ আঠ্চালন শুরু হে দ্চালপুঠর যচা সচারচা ্ের ধঠর তীব্র দথঠক 

তীব্রতর হঠেঠে। তৃেেূঠলর ‘েচাথচাে কে অধসিঠজন যচাওেচা’ ঠনতচা অনুব্রত েডেলও এই 

ধ্ঠক্চাভ থচােচাঠত পচারঠেন নচা। পুধলঠশর সচােঠনই ধতধন আঠ্চালনকচারীঠের উঠদেঠশ্য 

হুেধক ধেঠেঠেন, ‘্চাধচা ধেঠত এঠল হচাত পচা দভঠঙ দরঠখ দেঠ্চা।’ ধকন্তু প্রধত্চাে যখন 

প্রধতঠরচাঠধর েচারেচা দপঠেঠে, হুেধকঠত তখন ডরচাঠছি দক?

কদদকার কিয়ড়য়ে জমির মিউয়টিে ফী

দকচাথচাও ৪০ গুে। ঠকচাথচাও ১০০ গুে। ঠকচাথচাও তচারও দ্ধশ — ২০০ গুে। ধনঃশঠদে 

গ্চাে, শহঠরর ধেউঠিশন ফী দেেচার ্চাধড়ঠে ধেঠেঠে েেতচা ্্যচানচাধজবের সরকচার। 

রচাঠজ্যর ভূধে ে্রিী েেতচা ্ ্যচানচাধজবে ধনঠজই। ফঠল এই ধসদ্চান্ত একচান্তই তচাঁর। ২০০৫-

এ, ঠশে্চার ধেউঠিশন ফী দ্ঠড়ধেল রচাঠজ্য। তচাও দ্ঠড়ধেল নচােেচারে। ্ চােফ্রন্ট সরকচার 

গ্চাে, শহঠরর সচাধচারy েচানুঠের উপর ধ্পুল ধেউঠিশন ফী চচাপচাঠনচার ধ্ঠরচাধী ধেল। 

এ্চার দকেন ্েল রঠিঠে? ২০০৫-এর ধনঠেবেধশকচা অনুসচাঠর রচাঠজ্যর গ্চােচাঞ্ঠল 

এক দডধসঠেল কৃধে জধের ধেউঠিশন করচাঠত খরচ হত ১ িচাকচা। অথবেচাৎ এক একঠরর 

ধেউঠিশন ফী ধেল ১০০ িচাকচা। এখন গ্চােচাঞ্ঠল এক একর কৃধে জধের ধেউঠিশন ফী 

েচাঁধড়ঠেঠে ৪০০০ িচাকচা। ঠ্ঠড়ঠে ৪০ গুে।

গ্চােচাঞ্ঠল এেন জধে আঠে, যচা চচাঠের কচাঠজ ্্য্হচার হে নচা। আ্চার তচা দকচানও 

্চাধেধজ্যক কচাঠজও ্্য্হৃত হে নচা। এই ‘নন-এধগ্কচালচচারচাল, নন-কেচাধশবেেচাল’ জধের 

ধেউঠিশন ফী ২০০৫-এ ধেল দডধসঠেল ধপেু ১০ িচাকচা। অথবেচাৎ একর ধপেু ১০০০ িচাকচা। 

তচাঠক েেতচা ্্যচানচাধজবের সরকচার দপৌঁঠে ধেঠেঠে ১০,০০০ িচাকচাে। ঠ্ঠড়ঠে েশগুে। 

গ্চােচাঞ্ঠলর জধে ধকেু দক্ঠরে ্চাধেধজ্যকভচাঠ্ ধকং্চা ধশঠল্পর জন্য ্্য্হৃত হে। এর 

প্র্েতচা দ্ঠড়ধেল রচাঠজ্য ্চােফ্রন্ট সরকচার ধশল্পচােন প্রধক্েচাে ্চাড়ধত গধত আনচার পর। 

২০০৫-এ এেন স্ জধেঠক ্চােফ্রন্ট একধি ভচাঠগই দরঠখধেল। ঠসঠক্ঠরে ধেউঠিশন 
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ফী ধেল দডধসঠেল ধপেু ২০ িচাকচা। অথবেচাৎ একর ধপেু ২০০০ িচাকচা। েেতচা ্্যচানচাধজবে এই 

দক্ঠরে দুধি ভচাগ কঠরঠেন। তচাঁর সরকচাঠরর সচাম্প্রধতক ধনঠেবেশ অনুসচাঠর, ১০ দডধসঠেল 

জধে পযবেন্ত একরকে হচার। আর তচার দ্ধশ হঠল আর একরকে। ১০ দডধসঠেল পযবেন্ত 

্চাধেধজ্যক এ্ং ধশঠল্পর কচাঠজ ্্য্হৃত গ্চােচাঞ্ঠলর জধেঠত ধেউঠিশন ফী দডধসঠেল 

ধপেু ৫০০ িচাকচা হঠেঠে। অথবেচাৎ এই দক্ঠরে েশ দডধসঠেল জধের ধেউঠিশন ফী আঠগ 

ধেল ২০০ িচাকচা। এখন তচা েচাঁড়চাঠলচা ৫০০ িচাকচা।

আর যধে ্চাধেধজ্যক এ্ং ধশঠল্পর কচারüýy ্্য্হৃত জধে েশ দডধসঠেঠলর দ্ধশ হে? 

্চােফ্রন্ট সরকচাঠরর সেেকচাঠল তচার ধেউঠিশন ফী ধেল একই — দডধসঠেল ধপেু ২০ 

িচাকচা। অথবেচাৎ এক একঠর ধেউঠিশন ফী হত দসই ২০০০ িচাকচাই। এখন তচা দ্ঠড় একঠর 

েচাঁড়চাঠ্ দডধসঠেল ধপেু ১০০০ িচাকচা। অথবেচাৎ এক একঠর তচা েচাঁড়চাঠ্ ১লক্ িচাকচা। যত 

জধে ্চাড়ঠ্, তত িচাকচা ্চাড়ঠ্।

উঠলেখ্য, গ্চােচাঞ্ঠল দ্ধশরভচাগ দক্ঠরে দু-পচাঁচ একর জধে ধনঠে গঠড় ওঠে দেচাি 

ধকং্চা েচাঝচাধর ধশল্প। অঠনক দক্ঠরেই দসগুধলর উঠে্যচাগপধতরচা হন স্চানীে যু্ক যু্তীরচা। 

দ্চাঝচাই যচাঠছি, েেতচা ্্যচানচাধজবের সরকচার েূলত দেচাি ধশঠল্পর উঠে্যচাগপধতঠের দথঠক 

ধেউঠিশন ফী ্চা্ে দেেচার িচাকচা তুলঠত চচাইঠেন।

েিয়ক কগয়ে ভূমি িন্টে

্চােফ্রন্ট সরকচার দনই। ধকন্তু শুধু কৃেঠকর জধের অধধকচাঠরর প্রঠশ্নই দুই সরকচাঠরর নীধত, 

পঠথর ফচারচাক স্পটি হঠে দগঠে। 

েুখ্যে্রিী হঠে েেতচা ্্যচানচাধজবে দরচােyচা কঠরধেঠলন, তচাঁর সরকচার কৃেঠকর দথঠক জধে 

ধকঠন উন্নেন করঠ্। এখন দসই সরকচাঠরর ভূধেসংস্চার েপ্তর সূঠরে জচানচা দগঠে, গত 

ে’ ্েঠর সরকচার জধে ধকঠনঠে েচারে ৯৫০ একর! ধসঙ্গুঠরর ধশঠল্পর জন্য অধধগৃহীত 

এলচাকচার দথঠকও কে।

পধচিে্ঠঙ্গ ২০১১ দথঠকই কৃধে জধের পচাট্চা দেওেচার গধত কেধেল। একধি ্ড় 

কচারy, তৃেেূল কংঠগ্স সরকচার ২০১১-র ১৮ই অঠটেচা্র তচাঠের ধনঠেবেধশকচাে (দেঠেচা 

নং-আই আর ধস/৬২৪/১১) জচাধনঠে দেে — ‘ভূধেহীনঠের েঠধ্য েূলত কৃধেজধে ্ ণ্টঠনর 

দয ধচারচাে আঠগর ভূধে সংস্চার চঠলঠে, তচা দথঠক সঠর আসঠত হঠ্ এ্চার।’ সরকচাঠরর 

জধে নীধতর সুপচাধরশকচারী কধেধি ্ঠলধেল,  ‘জধের অন্ধ েখলেচাধরঠক কখনও ভূধে 

সংস্চার ্লচা যচাে নচা। ্রং এধিঠক জধে ডচাকচাধত ্লচা যচাে। সরকচার যথচাযথ শচাধস্তেূলক 

্্য্স্চা দনঠ্ এই জধে ডচাকচাধত ্ন্ করঠত।’

ফল হচাঠতনচাঠত। রচাঠজ্যর ভূধে সংস্চার েপ্তর সূঠরে জচানচা দগঠে, ২০১১ দথঠক 

২০১৬-র েচাচবে — এই পচাঁচ ্েঠর রচাঠজ্য ৩ লক্ ৫ হচাজচার পচাট্চা দেওেচা হঠেঠে রচাঠজ্য। 
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তচার েঠধ্য ৫ দডধসঠেল কঠর থচাকচার জধে ্ চা্ে দেওেচা হঠেধেল ২ লক্ ১ হচাজচার ৭০ধি। 

তচা চচাঠের জন্য নে। অথবেচাৎ চচাঠের জন্য পচাঁচ ্েঠর দেওেচা হঠেধেল ১ লক্ ৩ হচাজচার 

৯৩০ধি েত জধে। ২০১৭-র েচাঠচবে এঠসও সংখ্যচাধি দসই ৩ লক্ ৫ হচাজচাঠরই েচাঁধড়ঠে 

আঠে। এক্ের একধি পচাট্চাও কৃধে জধের দেওেচা হেধন। এেনধক থচাকচার জধে, অথবেচাৎ 

‘ধনজ ভূধে ধনজ গৃহ’-ও ্চাঠড়ধন। সরকচারই তচা জচানচাঠছি।

ঋয়ণর জকায়ল কৃেক $ মরয়পকাট্ত েকািকায়র্তর

কৃেক ফসঠলর েচাে পচাঠছিন নচা। ধচান, আলু, পচাি দথঠক পচান ধকং্চা সরঠে, ডচালশস্য 

— রচাঠজ্যর প্রধতধি ফসঠলর দক্ঠরে একই অ্স্চা। লচাগচাতচার দলচাকসচাঠনর উপর রঠেঠে 

েহচাজঠনর ঋে। ঠলচাকসচান এ্ং ঋঠের চচাঠপ গত ে’ ্েঠর অঠনক কৃধেজীধ্ আত্মরচাতী 

হঠেঠেন। অথচ তৃেেূল কংঠগ্স েচাধ্ করঠে রচাঠজ্য কৃেঠকর আে নচাধক ্চাড়ঠে! 

দকেন ্চাড়ঠে, তচা জচানচা যচাে নচা্চাঠডবের ধরঠপচাঠিবেই। 

রচাজ্য সরকচারঠক সতকবে কঠর ধরঠপচািবে ধেঠেঠে ন্যচাশনচাল ্্যচাঙ্ক ফর এধগ্কচালচচার 

অ্যচাডে রুরচাল দডঠভলপঠেন্ট(নচা্চাডবে)। পচাঁচ পচাতচার ওই ধরঠপচািবেধির ধশঠরচানচাে ‘দফচাকচাস 

দপপচার, ২০১৬-১৭’। পধচিে্ঠঙ্গর কৃধে এ্ং কৃেকঠের অ্স্চা সম্পঠকবে আশঙ্কচাজনক 

তথ্য ও পযবেচাঠলচাচনচা রঠেঠে।

ওই দফচাকচাস দপপচাঠর জচানচাঠনচা হঠেঠে, রচাজ্য কৃধেজী্ী পধর্চারগুধল প্রধত েচাঠস গঠড় 

১৯০৮ িচাকচার ঋে জচাঠল জড়চাঠছি। কৃধেজী্ীঠের আে আর ্্যঠের এই ্্য্ধচান কেচাঠত 

নচা পচারঠল পধচিে্ঠঙ্গর কৃধে সঙ্কি আরও প্র্ল হঠ্। এখনই কৃধে সে্চােগুধলঠক 

গyতচাধ্রিক পধরঠ্শ এ্ং দপশচােচাধরবে নচা চচালু করঠত পচারঠল অ্স্চা আরও সঙ্গীন হঠ্। 

নচা্চাঠডবের ধহসচাঠ্ রচাঠজ্যর ৯৪ লক্ কৃধেজী্ী পধর্চাঠরর েচাঠস গড় আে ৩৯৮০ 

িচাকচা। আর তচাঠের েচাঠস গড় খরচ ৫৮৮৮ িচাকচা। ফচারচাক েচাঠস ১৯০৮ িচাকচা। 

ফসয়লর ক্ষমে হয়লও িীিকার সুমিিকা কেই

কখঠনচা ্ন্যচাে ক্েক্ধত, কখঠনচা অনচা্ৃধটিঠত, কখঠনচা দপচাকচার আক্েঠে। ধকন্তু ্চাংলচার 

কৃেকঠের সচােঠন এখন ্ ীেচার ক্ধতপূরঠের সুঠযচাগ দনই। শস্যধ্েচার ধ্ধধ ্ ্য্স্চাঠক লচাঠি 

তুঠল ধেঠে কৃেকঠের ‘ধ্ধচাতচা’র হচাঠত তুঠল ধেঠেঠে তৃেেূল সরকচার। ঠজলচাে দজলচাে 

ে্যচািচাঠডচাঠর ি্যচা্ঠলচা সচাধজঠে প্রধচানে্রিী নঠরন্দ দেচােীর েুঠখর েধ্ লচাধগঠে দকন্দীে 

সরকচাঠরর প্রচচারগচাধড় েুঠি দ্ড়চাঠছি। তচাঠত নচানচা উন্নেন প্রকঠল্পর সঠঙ্গ ‘প্রধচানে্রিী ফসল 

ধ্েচা দযচাজনচা’র কথচাও ্ লচা আঠে। প্রচচার গচাধড় দথঠক ্ লচা হঠছি, শুধু জধের েচাধলক নে, 

ভচাগচচাধে, ঠখতেজুর স্চাই এই ধ্েচার সুঠযচাগ ধনঠত পচারঠ্। ধ্েচার ধপ্রধেেচাঠের একচাংশ 

দেঠ্ দকন্দীে সরকচার, একচাংশ দেঠ্ রচাজ্য সরকচার। ধকন্তু কৃেকঠের কচাঠে তচা অধরচাই 
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দথঠক দগঠে। একধেঠক রচাজ্য সরকচার এই প্রকঠল্প পধচিে্ঠঙ্গর কৃেকঠের নচাে নধথভুক্ত 

কধরঠে ধ্েচার ধপ্রধেেচাে দেওেচার কচাজিচাই কঠরধন। অন্যধেঠক দেচােী সরকচার শস্য্ীেচার 

নচাঠে আধথবেক দকঠলঙ্কচাধর কঠর দ্সরকচারী ্ীেচা দকচাম্পচাধনগুধলঠক সুধ্ধচা পচাইঠে ধেঠছি। 

প্রধচানে্রিী দেচােীর েঠতচাই েুখ্যে্রিী েেতচা ্্যচানচাধজবে ধকেচাy ঠক্ধডি কচাডবে ্ণ্টঠনর দয 

প্রধতশ্রুধত ধেঠে দ্ড়চাঠছিন তচাও কচাগঠজ কলঠে। গধর্ কৃেকরচা ধকেচাy ঠক্ধডি কচাঠডবের 

েচাধ্যঠে ্্যচাঙ্কঋঠের সুঠযচাগ দথঠক ্ধঞ্তই দথঠক দগঠেন। আসঠল কৃধে অলচাভজনক ও 

অধনধচিত হঠে পড়চাে জধের েচাধলকরচা দ্ধশরভচাগই কৃধে দথঠক সঠর অন্য দপশচাে যুক্ত 

হঠছিন। ্েবেচাে আেন চচােিচা তচাঁরচা ধনঠজরচা ্চা কৃধে শ্রধেক ধেঠে করচাঠলও দ্চাঠরচা চচােিচা 

চুধক্তর ধভধতিঠতই করচাঠছিন। গধর্ দখতেজুররচা অঠনঠকই লচাঠভর আশচাে ধচার-ঠেনচা 

কঠর দ্চাঠরচা চচাঠে নচােঠেন তচাঁঠের জধে ধনঠে। চুধক্ত অনুসচাঠর িচাকচা ধেঠছিন ্চা ধ্রচা 

প্রধত চচার পচাঁচ ্স্তচা কঠর ধচান ধেঠছিন। ্্যস্ , েচাধলঠকর সঠঙ্গ সম্পকবে দশে। চচাঠের স্ 

খরচ কঠর ্চাধক লচাভ চচাধের। ধকন্তু জধের কচাগজপরে দকচান ধকেুই নচা থচাকচাে এই চচাঠে 

ধচার-ঠেনচা করঠত হঠছি েহচাজন ্চা ্্য্সচােচারঠের দথঠকই। ্্যচাঙ্ক দথঠক ধকেু দেঠল নচা। 

ফসল ধ্েচাও হঠছি নচা। ধ্পযবেে হঠল স্ দশে। আত্মহত্যচা করঠত ্চাধ্য হঠছি ঋেগ্স্ত 

কৃেক অথ্চা চুধক্তঠত চচাে করচা গধর্ দখতেজুররচা।

তৃেেূল সরকচার এঠের জন্য নতুন ধ্েচা প্রকল্পঠক কচাযবেকর নচা করঠলও ্চােফ্রন্ট 

সরকচার থচাকচার সেঠে ধকন্তু ভচাগচচাধে ও দখতেজুরঠের সুরক্চার জন্য ঋে এ্ং ওঠেেচার 

দ্স্ ড ক্প ইনধসওঠরঠন্র একধি ্ ্য্স্চা কঠরধেঠলচা। শুধু জধেেচাধলকরচাই নে, ভচাগচচাধে 

ও দখতেজুররচা যচাঠত প্রচাথধেক কৃধে সে্চাে সধেধত ্ চা ্ ্যচাঙ্ক দথঠক ঋে দপঠত পচাঠরন তচার 

জন্য জঠেন্ট লচােচাধ্ধলধি গ্রুপ ততধর কধরঠে কৃধেঋে পচাওেচার ্্য্স্চা করচা হঠেধেঠলচা। 

পঞ্চাঠেত প্রধচাঠনর ধলধখত সচাধিবেধফঠকঠির ধভধতিঠত দকউ চচাে কঠরঠে ধকনচা তচা দজঠন 

ঋে েঞ্জুর করচা হঠতচা। প্রচাকৃধতক ধ্পযবেে হঠল কৃেকসভচা, পঞ্চাঠেত স্চাই ধেঠল ঝচাঁধপঠে 

পঠড় শস্যধ্েচার সুধ্ধচা আেচাে করঠতচা। ধকন্তু এখন শুধু দ্সরকচাধর ঋেগ্হীতচা কৃেকরচাই 

নন, ধকেচাy ঠক্ধডি কচাঠডবের েচাধ্যঠে ঋে দনওেচা কৃেকরচাও শস্যধ্েচার সুঠযচাগ পচাঠছিন 

নচা। কচারে রচাজ্য সরকচার ধ্েচার ধপ্রধেেচাে দেেধন। কচালন্শচাখীঠত ফসঠলর ক্ধত এ্ং 

্ন্যচাে ফসঠলর ক্ধত, ঠকচাঠনচাঠক্ঠরেই ধেলঠে নচা ্ীেচার ক্ধতপূরে। তচাহঠল কী ধেলঠে? 

দকচাথচাও দকচাথচাও সরকচারী ক্ধতপূরে ধেলঠে ্ঠি, তঠ্ তচা শচাসকেঠলর েধজবে েচাধফক। 

দুঠিচা পচাশচাপচাধশ ব্লঠক ঝঠড় ফসঠলর ক্ধতর পঠরও একধি ব্লঠকর কৃেকরচা ক্ধতপূরে 

দপঠেঠেন, অপর ব্লঠকর কৃেকরচা ক্ধতপূরে পচানধন এেন রিনচাও আকেচার রিঠে। 

দয ব্লঠক ্চা দয গ্চাে পঞ্চাঠেত শচাসকেঠলর নে দসখচানকচার কৃেকঠের ্ধঞ্ত করচা 

হঠছি। এেনধক একই গ্চাঠের প্রধতঠ্শীঠের েঠধ্যও ক্ধতপূরে পচাওেচা ধনঠে ত্েে্য 

হঠছি রচাজননধতক রঙ দেঠখ। ২০১৭ সচাঠলর ্ন্যচার পঠর এেন অধভঠযচাগ ্্যচাপকহচাঠর 
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দেখচা ধগঠেঠে। পঞ্চাঠেঠতর েচাধ্যঠে দ্ধনধফধসেচাধর ্চােচাই করচা হঠছি নচা, তৃেেূঠলর 

পচাধিবে অধফস দথঠক দ্ধনধফধসেচাধর ্চােচাই হঠছি। এেনধক যচার ফসঠলর ক্ধত হেধন, 

ধযধন চচােই কঠরনধন ধতধনও ক্ধতপূরে দপঠে যচাঠছিন দস্রফ তৃেেূল দনতচাঠের সুপচাধরঠশর 

দজচাঠর। 

সহকােক িূল্ কেই, অিকািী মিমরি চলয়ে িকায়ের

সচারচা দেঠশই কৃেকরচা ফসঠলর সহচােক েূল্য পচাঠছিন নচা, আত্মহত্যচা করঠত ্চাধ্য হঠছিন 

ঋেগ্স্ত হঠে। তৃেেূল সরকচাঠরর আেঠল পধচিে্ঠঙ্গর কৃেকঠেরও দয একই অ্স্চা 

্চাস্ত্ অধভজ্তচা এ্ং তথ্য দুঠিচা ধেক দথঠকই তচার প্রেচাে ধেলঠে। এরচাঠজ্যর কৃেকরচা 

ধচান পচাি আলু সব্ী দকচাঠনচাধকেুরই েচাে পচাঠছিন নচা। একধেঠক উৎপচােন খরচ ্চাড়ঠে, 

অন্যধেঠক ফসল ধ্ধক্র সেে েচাে পচাওেচা যচাঠছি নচা। অথচ ্চাজচাঠর দসই ফসলই ধ্ধক্ 

হঠছি চড়চা েচাঠে। ২০১৬ সচাঠলর দসঠটেম্বর েচাঠস দেঠশর ১৬ধি রচাঠজ্য ধচাঠনর অভচা্ী 

ধ্ধক্ ধনঠে একধি ধরঠপচািবে ততধর কঠরধেঠলচা দকন্দীে সরকচার। একধি সপ্তচাঠহর পচাঁচধেঠনর 

তথ্য ধ্ঠশ্েে কঠর দসই ধরঠপচাঠিবেই দেখচাঠনচা হঠেঠে, ১৬ধি রচাঠজ্যর েঠধ্য ধচাঠনর অভচা্ী 

ধ্ধক্ঠত শীঠেবে েধতিশগড়। ধবিতীে স্চাঠন তচাধেলনচাড়ু। তচারপঠরই স্চান পধচিে্ঠঙ্গর। 

১৬ধি রচাঠজ্যর ধচান ধ্ধক্র পচাইকচাধর ্চাজচাঠর কত ধচান এঠসঠে, ঠসই ধচান কত ের ধেঠে 

ধ্ধক্ হঠেঠে, এই স্ তথ্য ধ্ঠশ্েে কঠর দকন্দীে সরকচাঠরর প্রধতঠ্েঠন ততধর কঠর 

পচােচাঠনচা হঠেঠে রচাজ্যগুধলঠত। আর তচাঠতই ফুঠি উঠেঠে এরচাঠজ্য ১৬ধি পচাইকচাধর 

্চাজচাঠর ধচাঠনর নূ্যনতে সহচােক েূঠল্যর দথঠক কুইন্টচাল ধপেু ২০০ দথঠক ৩৫০ িচাকচা 

কে েঠর ধ্ধক্ হঠেঠে ধচান। 

দকন্দীে সরকচাঠরর ধরঠপচািবে অনুযচােী, ২০১৬ সচাঠলর ৫ই দসঠটেম্বর দথঠক ৯ই 

দসঠটেম্বর এই সেেকচাঠল রচাঠজ্যর ্চাঁকুড়চা সের, ডচােেডেহচার্চার, ধেনহচািচা, এগরচা/

কচাঁধথ, ফচালচাকচািচা, গড়ঠ্তচা, রচািচাল, হলধে্চাধড়, ধজেচাগঞ্জ, কচাধ্, খচাতড়চা, েচাথচাভচাঙ্গচা, 

দেখধলগঞ্জ, েেনচাগুধড়, তেলুক ও তুফচানগঞ্জ ধেধলঠে ১৬ধি পচাইকচাধর ্চাজচাঠর ধচাঠনর 

েচাে নূ্যনতে সহচােক েূঠল্যর ধনঠচ। রচাঠজ্যর ৮ধি দজলচাজুঠড় ধচাঠনর এই অভচা্ী ধ্ধক্র 

রিনচা উঠলেখ করচা হঠেঠে দকন্দীে সরকচাঠরর প্রধতঠ্েঠন। ধচাঠনর অভচা্ী ধ্ধক্র এই 

তথ্য স্তপ্রঠেচাধেত হঠে দকন্দীে সরকচার ততধর কঠরধন। রচাঠজ্যর কৃধে ধ্পেন েপ্তঠরর 

তরফ দথঠক ধেধলেঠত পচােচাঠনচা তঠথ্যর ধভধতিঠতই এই ধরঠপচািবে ততধর কঠরঠে দকন্দীে 

সরকচার। অথচ েুখ্যে্রিীসহ তৃেেূল সরকচাঠরর ে্রিীরচা দজচার গলচাে েচাধ্ কঠর চঠলঠেন, 

১৫ লক্ ৩২ হচাজচার কৃেঠকর কচাে দথঠক নূ্যনতে সহচােক েূল্য ধেঠে ধচান ধকঠনঠে রচাজ্য 

সরকচার। রচাজ্য সরকচাঠরর এই েচাধ্ঠক েচানঠত নচারচাজ কৃেকরচাই। তচাঁঠের অধভঠযচাগ, 

পঞ্চাঠেত, ঠকচা অপচাঠরধিভ, রচাইসধেলঠক ্্য্হচার কঠর কৃেঠকর নচাে ভচাঁধড়ঠে যুক্ত করচা 
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হঠেঠে। সরকচাঠরর সচাহস থচাকঠল ওই ১৫ লক্ কৃেঠকর নচাে প্রকচাশ করুক। সরকচার 

ধচান ধকনঠে ফঠড়ঠের কচাে দথঠক, সরকচারী সচা্ধসধডও ঢুকঠে তচাঠেরই পঠকঠি। 

কৃেকরচা অঠনক কে েচাঠে ধচান ধ্ধক্ করঠত ্চাধ্য হঠছিন ফঠড়ঠের কচাঠে ্চা রচাইসধেল 

েচাধলকঠের কচাঠে। ঋে দশচাঠধর জন্য কৃেঠকর ধচান ধ্ধক্ কঠর দ্রুত িচাকচার েরকচার 

থচাঠক। সরকচারী ্্য্স্চাে অ্যচাকচাউঠন্ট িচাকচা এত দেধর কঠর আঠস কৃেকঠের কচাঠজ আঠস 

নচা। আর ধচান দকনচার ধশধ্রগুধলঠত দযভচাঠ্ ফঠড় ও রচাইসধেঠলর গভীর সম্পকবে থচাঠক 

তচাঠত কৃেকঠের হেরচাধন ্চাঠড় ্ই কঠে নচা। তচাই ধচান দতচালচার পর সরকচাঠরর কচাঠে 

যচাওেচার আঠগ কৃেক অভচা্ী ধ্ধক্ করঠত ্চাধ্য হঠছিন। 

িুঁকয়ে সিিকাে

এই অ্স্চা ্েলচাঠত নচা্চাঠডবের পক্ দথঠক ধকেু সুপচাধরশও করচা হঠেঠে ধরঠপচাঠিবে। 

তচার েঠধ্য উঠলেখঠযচাগ্য হঠলচা কৃধে সে্চােগুধলঠক শধক্তশচালী করচা। সে্চােগুধলর ঋে 

দেওেচার ক্েতচা এ্ং দসগুধলঠক সুষ্ঠভচাঠ্ পধরচচালনচার উপর দজচার দেওেচা হঠেঠে। 

দসঠক্ঠরে সে্চােগুধলর সেস্য ্চাড়চাঠনচা, ধ্ঠশেত যচাঁরচা ঋে দনঠ্ন তচাঁঠের দ্ধশ কঠর 

সেস্য করচার সুপচাধরশ করচা হঠেঠে। সে্চােগুধলঠক শধক্তশচালী করচার দক্ঠরে নচা্চাঠডবের 

সুস্পটি পরচােশবে হঠলচা — দসগুধল পধরচচালনচাে গyতচাধ্রিক এ্ং দপশচােচারী েঠনচাভচা্ ধনঠে 

সে্চাে ্্যচাঙ্কগুধলঠক পধরচচালনচা করঠত হঠ্। 

যধেও রচাঠজ্য তৃেেূল কংঠগ্স ধেক উল্ ঠিচা কঠরঠে। সে্চােগুধলঠত দেেচার দুনবেীধত। 

সে্চােগুধল ধ্ংঠসর েুঠখ। তৃেেূল কংঠগ্ঠসর দনতচা, কেবেীরচা সে্চাে ধনঠে ধেধনধেধন 

দখলঠে। কৃেকরচা দযঠত পচাঠরন নচা সে্চােগুধলঠত। তৃেেূল কংঠগ্ঠসর েলত্রি এ্ং 

দুনবেীধতঠত সে্চাে ্্যচাঙ্কগুধলর অ্স্চা খু্ই খচারচাপ হঠেঠে গত কঠেক ্েঠর। অঠনক 

সে্চাঠে ধন্বেচাচনই হেধন। ঠযখচাঠন হঠেঠে দসখচাঠন দ্ধশরভচাগ দক্ঠরে ধ্ঠরচাধীঠের 

ধন্বেচাচঠন েচাঁড়চাঠতই দেওেচা হেধন। কৃেকঠের ঋে দেওেচার দক্ঠরে এই পধরঠ্শ যঠথটি 

প্রধতকূল হঠেঠে — নচা্চাঠডবের ধরঠপচািবে তচাই জচানচাঠছি।

কৃেক িেকাি ক্কাি

কৃেক ভরতুধক পচাঠছিন ক্চাঠ্র দথঠক কে।

প্রধত ্ের ক্চা্গুধলঠক িচাকচা দেওেচার ্ঠ্চা্স্ত কঠরঠে তৃেেূল কংঠগ্ঠসর সরকচার। 

আর গত পচাঁচ ্ের ধঠর দকন্দীে প্রকল্প অনুসচাঠর চচাঠের য্রি দকনচার জন্য ্ড়, েচাঝচাধর, 

দেচাি কৃেকঠের ভরতুধক দেওেচা হঠছি দেঠশর প্রধতধি রচাজ্যঠক। ঠয রচাজ্য যত কৃেকঠক 

সচাহচায্য করঠত চচাে, তচাঠের জন্য দসই অনুসচাঠর িচাকচা ্রচাদে হে। ্ড় ধকং্চা েচাঝচাধর 

কৃেIঠের রেচাটের, পচাওেচার ধিলচাঠরর েত যঠ্রির জন্য ভরতুধক দেওেচা হে।
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রচাঠজ্যর কৃধে েপ্তঠরর ধহসচা্ অনুসচাঠর ২০১৬-১৭-দত রচাঠজ্য গধর্ কৃেক, যচাঁঠের 

জধে খু্ই অল্প, তচাঁঠের ১০ দকচাধি ১৪ লক্ িচাকচা ভরতুধক দেওেচা হঠেঠে। ঠপঠেঠেন 

৩২,৫১৩ জন কৃেক। উঠলেখ্য, যচাঁঠের ধকেচাে দক্ধডি কচাডবে আঠে, এেন কৃেকই এই 

ভরতুধক দপঠত পচাঠরন। প্রসঙ্গত, ঠেচাি কৃেকঠের আধথবেক সহচােতচার পধরেচাে কঠেঠে। 

২০১৪-১৫-দত প্রচাে ৫৯ হচাজচার কৃেক এই ভরতুধক দপঠেধেঠলন। ২০১৬-১৭-ঠত তচা 

দনঠে এঠসঠে ৩২,৫১৩-ে। ভরতুধকর পধরেচােও :üý¢I কঠেঠে। ২০১৪-১৫-ঠত 

ভরতুধকর পধরেচাে ধেল ২৯ দকচাধি ১৯ লক্ িচাকচা। এ্চার তচা দনঠে এঠসঠে ১০ দকচাধি 

১৪ লঠক্।

আর ক্চা্? ওই একই ্েঠর, অথবেচাৎ ২০১৬-১৭-দত রচাঠজ্যর ৭১৯৪ধি ক্চা্ঠক 

আধথবেক সচাহচায্য ধেঠেঠে তথচাকধথত ‘েচা-েচাধি-েচানুঠের’ সরকচার। তচার পধরেচাে প্রচাে ৯০ 

দকচাধি িচাকচা। তচার েঠধ্য ২লক্ িচাকচা কঠর দপঠেঠে ২০০০ ক্চা্। আর ৫১৯৪ধি ক্চা্ 

দপঠেঠে ১ লক্ িচাকচা কঠর। চলধত আধথবেক ্েঠর (২০১৭-১৮) ক্চা্গুধলঠক ৭৫ দকচাধি 

িচাকচা দেওেচা হঠ্ — এেনই ধসদ্চান্ত দনওেচা হঠেঠে। এর েঠধ্য ৩৫০০ ক্চা্ঠক ১ লক্ 

িচাকচা কঠর, ২০০০ ক্চা্ঠক ২ লক্ িচাকচা কঠর দেওেচা হঠ্। ধসদ্চান্ত এেনই।

করিে $ এক রহস্

রচাঠজ্য কতজন ২িচাকচা দকধজ চচাল পচান? 

রচাঠজ্যর খচাে্যে্রিী ধ্ধচানসভচাে ২০১৭-র ৩রচা েচাচবে জচাধনঠেঠেন,‘ ৬ দকচাধি ৭৬ লক্ 

৭৫ হচাজচার ৭৩৯ জন রচাজ্য্চাসী ২িচাকচা দকধজ চচাল পচাঠছিন।’ এর েঠধ্য রচাজ্য সরকচার 

কতজনঠক ধেঠছি? তৃেেূল কংঠগ্স েচাধ্ কঠর পুঠরচািচাই তচাঠের েুখ্যে্রিী ধেঠছিন। ধকন্তু 

ধ্ধচানসভচাে খচাে্যে্রিীর দপশ করচা দসধেঠনর তথ্য জচানচাঠছি, এ এ ওেচাই, ধপ এইচ এইচ, 

এস ধপ এইচ এইচ এই ধতন কচাঠডবের গ্চাহকরচা সকঠলই দকন্দীে সরকচাঠরর জচাতীে খচাে্য 

সুরক্চা প্রকঠল্পর আওতচাধীন। তচাঠের ২ িচাকচা দকধজ চচাঠলর েচাধেবে দকন্দীে সরকচাঠরর। 

আর এই ধতন কচাডবে ধেধলতভচাঠ্ সংখ্যচা েচাঁড়চাঠছি ৬ দকচাধি ১ লক্ ৮৫ হচাজচার ৪২০ জন।

অথবেচাৎ েেতচা ্্যচানচাধজবের সরকচার দু’ িচাকচা দকধজ চচাল ধেঠছি ৭৪ লক্ ৯০ হচাজচার 

৩১৯ জনঠক। আর ্চােফ্রন্ট সরকচার কতজনঠক ধেত? তৃেেূল কংঠগ্স সরকচাঠররই 

ধহসচাঠ্, ্চােফ্রন্ট সরকচাঠরর আেঠল রচাজ্য সরকচাঠরর ্্য্স্চাপনচাে ২দকচাধি ৬৪লক্ 

েচানুেঠক ২ িচাকচা েঠর চচাল দেওেচা হঠতচা। অথবেচাৎ, রচাঠজ্যর ্্য্স্চাপনচাে এখনকচার 

তুলনচাে সচাঠড় ধতন গুে দ্ধশ েচানুেঠক ধনঠজর খরঠচ ২ িচাকচা দকধজ চচাল েুঠখ তুঠল 

ধেঠেধেঠলচা ্চােফ্রন্ট সরকচার।

রচাঠজ্যর গধর্ েচানুেঠক ২ িচাকচা দকধজ চচাল দেওেচা শুরু কঠরধেঠলচা ্চােফ্রন্ট 

সরকচার। ২০০৭-০৮ সচাল দথঠক এরচাঠজ্য ধ্ ধপ এল তচাধলকচাভুক্ত েচানুঠের কচাঠে ২ 
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িচাকচা দকধজ েঠর চচাল দেওেচা শুরু কঠরধেঠলচা ধ্গত সরকচার। তখন দকন্দীে সরকচাঠরর 

খচাে্য সুরক্চা প্রকঠল্পর দকচাঠনচাও নচােগন্ ধেঠলচা নচা। তখন এরচাঠজ্য গধর্ েচানুেঠক েচাঠস 

কচাডবে ধপেু ২ দকধজ কঠর চচাল দরশন েচারফৎ দেওেচার ্্য্স্চা হঠেধেঠলচা।

্চােফ্রন্ট সরকচাঠরর ýÚÞï•üýI ২০০৯-১০ আধথবেক ্েঠর রচাঠজ্যর প্রচাে ২ দকচাধি 

৬৪লক্ ধ্ ধপ এল দরশন কচাঠডবের গ্চাহকঠের ২ িচাকচা দকধজ চচাঠলর দযচাগচান ধেঠে দগঠে। 

রচাঠজ্যর গধর্ েচানুঠের জন্য ধনঠজর খরঠচ এই চচাঠলর ্্য্স্চা করঠত হঠেঠে। 

এখন রচাঠজ্য ৬ দকচাধি ৭৫ লক্ দরশন কচাঠডবের গ্চাহক ২ িচাকচা দকধজ েঠর চচাল 

পচাওেচার কথচা। ধকন্তু এই সংখ্যচার েঠধ্য ৬ দকচাধি ১ লক্ রচাজ্য্চাসীঠকই ২ িচাকচা 

দকধজ চচাল দযচাগচাঠছি জচাতীে খচাে্য সুরক্চা প্রকল্প। ২০১৩ সচাঠল দেঠশর সংসঠে জচাতীে 

খচাে্য সুরক্চা আইন গৃহীত হওেচার পর দথঠক দেঠশর স্ রচাঠজ্যর েঠতচাই এরচাজ্যও 

দকন্দীে সরকচাঠরর খচাে্য সুরক্চা প্রকঠল্পর আওতচাধীন। কচারচা জচাতীে খচাে্য সুরক্চা 

প্রকঠল্পর আওতচাে আসঠ্ন তচারজন্য পঞ্চাঠেত ও গ্চাঠেচান্নেন েপ্তরঠক ধেঠে একধি 

আথবে সচােচাধজক সেীক্চা কঠর। ঠসই সেীক্চা ও দকন্দীে সরকচাঠরর দ্ঁঠধ দেওেচা সংখ্যচা 

অনুযচােী এরচাঠজ্য দকন্দীে প্রকঠল্প ২ িচাকচা দকধজ চচাল পচাওেচার অধধকচারী েচানুঠের সংখ্যচা 

৬ দকচাধি ১ লক্।

এই ৬ দকচাধি ১ লক্ েচানুঠের প্রচাপ্য চচাঠলর েচাধেবে দকন্দীে সরকচাঠরÌ। রচাঠজ্যর 

সরকচাঠরর েচাধেবে একেে দনই তচা নে। খচাে্য েপ্তর সূঠরে জচানচা দগঠে, জচাতীে খচাে্য সুরক্চা 

প্রকঠল্প দকন্দীে সরকচাঠরর চচাঠলর েচাে ৩ িচাকচা দকধজ ও গঠের দকধজ ২ িচাকচা। েেতচা 

্্যচানচাধজবের সরকচার অ্শ্য এরচাঠজ্য চচাল ও গে ২ িচাকচা দকধজ েঠর দরশঠন সর্রচাঠহর 

ধসদ্চান্ত ধনঠেঠে। েেতচা ্্যচানচাধজবে সরকচারঠক দকন্দীে সরকচাঠরর প্রকঠল্প ১ িচাকচা ভরতুধক 

ধেঠত ্চাধ্য হঠেঠেন। কচারে, ঠকন্দীে সরকচাঠরর জচাতীে খচাে্য সুরক্চা প্রকল্প আঠলচার েুখ 

দেখচার আঠগই এরচাঠজ্য ্চােফ্রন্ট সরকচার ২ িচাকচা দকধজ চচাঠলর প্রকল্প চচালু কঠর দেে।

তখন ্চােফ্রন্ট সরকচারঠক কত িচাকচা দকধজ প্রধত ভরতুধক ধেঠত হঠেঠে?

২০০৯-১০ সচাঠল ১ দকধজ চচাঠলর জন্য ্চােফ্রন্ট সরকচারঠক ৪ িচাকচা ২৫ পেসচা 

ভরতুধক ধেঠত হঠতচা। তখন রচাজ্য ্চাঠজঠি ৫০০ দকচাধি খরচ ধরচা থচাকঠতচা গধরঠ্র েুঠখ 

২ িচাকচা দকধজ চচাল ধেঠত। 

তখন দরশঠন ধ্ভচাজন ধেঠলচা, এ ধপ এল- ধ্ ধপ এল। এ ধপ এল কচাঠডবের গ্চাহকঠের 

চচাঠলর েচাে ধেঠলচা ৯ িচাকচা ৩০ পেসচা। আর গে ধকনঠত হঠতচা, ৬ িচাকচা ৭৫পেসচা দকধজ 

েঠর।

দসই এ ধপ এল, ধ্ ধপ এল ধ্ভচাজন উঠে এখন দরশঠন েেতচা ্্যচানচাধজবের সরকচার 

‘রচাজ্য খচাে্য সুরক্চা দযচাজনচা-২’ নচাে ধেঠে নেচা ্্য্স্চা চচালু কঠরঠেন। কচাযবেত এ ধপ এল 

কচাঠডবের গ্চাহকঠের জন্যই এই ‘আর দক এস ওেচাই-২’ কচাডবে চচালু কঠরঠে সরকচার।
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ধকন্তু চচাল ও গঠের জন্য েচাে ধেঠত হঠ্ কত?

চচাঠলর েচাে দকধজ প্রধত ১৩ িচাকচা। গঠের েচাে ধেঠত হঠ্ প্রধত দকধজ ৯ িচাকচা। যচার 

অথবে, ঠকধজ ৩ িচাকচা ৭০ পেসচা দ্ধশ েচাে ধেঠে ধকনঠত হঠ্ দরশঠনর চচাল। গঠের জন্য 

রচাজ্য্চাসীঠক গুেঠত হঠ্ ২ িচাকচা ২৫ পেসচা ্চাড়ধত।

দভচাঠির আঠগ ২ িচাকচা দকধজ েঠর চচাল ধ্ধল কঠর এখন রচাঠজ্যর ্ড় অংঠশর গধর্ 

েচানুেঠক ১৩ িচাকচা দকধজ চচাঠলর ধেঠক দেঠল ধেঠেঠে রচাজ্য সরকচার। ক্ষুব্ধ েচানুে আ্চার 

নতুন কঠর লচাইন ধেঠে চচাইঠেন ২ িচাকচা দকধজ চচাঠলর অধধকচার।

েচানুঠের দক্চাভঠক আপচাতত দেকচা ধেঠত আ্চার ফরে ধফলচাঠপর গচাজর দঝচালচাঠনচা 

হঠেঠে। ধকন্তু নতুন কঠর আর দয ধকেু হঠ্ নচা ্ুধঝঠে ধেঠছিন খচাে্য েপ্তঠরর 

আধধকচাধরকরচাই। 

দরশন ধনঠে গধর্ েচানুঠের সঠঙ্গ কচাযবেত প্রতচারেচা চলঠে রচাঠজ্য।

তৃণিূল কংয়গ্স সরককায়রর মকেু প্রকল্

(১) মরি এস-সকারদকা

সচারেচা দকঠলঙ্কচারী ফচাঁস হওেচার পর েেতচা ্্যচানচাধজবে একধি আেচানত প্রকল্প দরচােyচা 

কঠরধেঠলন — দসফ দসধভং স্ীে। েুখ্যে্রিীর কথচাে ‘ধরি এস’। ২০১৩-র ৫ই দসঠটেম্বর 

প্রকল্পধির দরচােyচা কঠরন েেতচা ্ ্যচানচাধজবে। েুখ্যে্রিীঠক সচাং্চাধেকরচা ধজজ্চাসচা কঠরধেঠলন, 

এখচাঠন িচাকচা দরঠখ ্চাড়ধত কী সুরক্চা ধেলঠ্? েুখ্যে্রিীর জ্চা্ ধেল, ‘‘সরকচার একধি 

প্রকল্প করঠে েচাঠন সরকচার েচাধেবে ধনঠে করঠে। ধ্ঠশে সুরক্চা থচাকঠ্।’’ েুখ্যে্রিীঠক 

রক্চা করঠত দসধেন েচাইক ধঠরধেঠলন অথবেে্রিী। অধেত ধেরে ্ঠলধেঠলন,‘‘সরকচাঠরর 

প্রধতশ্রুধত, সরকচাঠরর সচা্বেঠভৌে অধস্তবে থচাকঠ্।’’

দরজচাটি কী? গত ৬ই জুন, ঠরচােyচার চচার ্ের পূেবে হওেচার আঠগই ধনঃশঠদে দসফ 

দসধভং স্ীে গুধিঠে ধনঠেঠে রচাজ্য সরকচার। সচাকুঠল্য ৪ দকচাধির ধকেু দ্ধশ িচাকচা আেচানত 

সংগ্হ হঠেধেল। ঠরচার তৃেেূল কংঠগ্ঠসর দনতচা-কেবেীরচাও দসই প্রকঠল্প িচাকচা রচাঠখনধন। 

েেতচা ্্যচানচাধজবের সরকচাঠরর প্রকল্পঠক তচাঁরচাও ধ্শ্বচাসঠযচাগ্য ্ঠল েঠন কঠরনধন। এই 

্্যথবেতচা েেতচা ্্যচানচাধজবে দকচাথচাে রচাখঠ্ন? 

(২) সিে্তে

হচাল আেঠলর ‘সেথবেন’-এও একই ফল। ঠনচাি ্চাধতঠল ধ্পযবেস্ত রচাঠজ্য দফরত আসচা 

পঞ্চাশ হচাজচার যু্কঠক এককচালীন ৫০ হচাজচার িচাকচা কঠর দেওেচার দরচােyচা কঠরধেঠলন 

েেতচা ্্যচানচাধজবে এই প্রকঠল্প। প্রকল্প দরচােyচার পর ন’ েচাঠসর দ্ধশ সেে পচার। েেতচা 

্্যচানচাধজবের সরকচার ১৪,৯১০-র দ্ধশ জনঠক ‘সেথবেন’ করচার েচানুে খুঁঠজ পচােধন।
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(৩) কি্তেীে্ত

এেনই একধি প্রকল্প ‘কেবেতীথবে’। যধেও প্রকল্পধি অধভন্ নে। ঠকন্দীে সরকচাঠরর েচাল্ ধি 

দসকঠিচারচাল দডঠভলপঠেন্ট দপ্রচাগ্চাে (এে এস ধড ধপ) েূলত সংখ্যচালরুঠের উন্নেঠনর 

জন্য ধনদ্বেচাধরত। ঠসই প্রকঠল্পর িচাকচাে প্রধতধি ব্লঠক দেচাকচান ্চাধনঠে স্ধনভবের হঠত চচাওেচা 

্্যধক্তঠের দেওেচার কথচা। এই দক্ঠরে দেচাকচানগুধলর ২৫ শতচাংশ সংখ্যচালরুঠের জন্য 

ধনধেবেটি। ঠেচাকচানগুধল ্চানচাঠনচার কচাজ অঠনক জচােগচাঠতই দশে হঠেঠে। কচারy ইিঁ, ্চাধল, 

চুন, সুরধক, ঠলচাহচা, ধসঠেঠন্টর কচাঠজ এই সরকচার এ্ং শচাসক েঠলর দনতচাকেবেীঠের 

ধ্ঠশে আগ্হ। ধকন্তু দেচাকচান ্ন্টঠনর কচাজ কঠর উেঠত পচাঠরধন সরকচার। যধেও দসধিই 

আসল কচাজ। আর দযখচাঠন ্ন্টঠনর কচাজ হঠেঠে, ঠসখচাঠন ্চাজচার দনই ্ঠল দেচাকচানই 

দখচাঠলনধন সংধশ্টি ্্যধক্ত।

(৪) যুিশ্ী-এিপ্লেয়িন্ট ি্কাঙ্ক

আর একধি প্রকল্প ‘যু্শ্রী’। সরকচার এেপ্লেঠেন্ট ্্যচাঙ্ক ্চাধনঠেঠে। তচাঠত নচাে দলখচাঠনচা 

১লক্ যু্ কঠক েচাঠস দেড় হচাজচার িচাকচা কঠর দেওেচার প্রকল্পই যু্শ্রী। কচারচা িচাকচা পচাঠছি, 

তচাঁঠের কতজন েচাকবেচােচারচা তৃেেূল কংঠগ্স কেবেী, এই আঠলচাচনচার েরকচার দনই। ধঠরও 

দনওেচা যচাক দয, যচাঁরচা েচাঠস েচাঠস ওই িচাকচা পচাঠছিন, তচাঁরচা স্চাই উপকৃত হঠছিন। ঠসই 

সংখ্যচা সচাঠড় ে’ ্েঠর েচাঁধড়ঠেঠে ১ লক্ ৩১ হচাজচার ৬২৪ জন। েচাঠন? প্রধত্ের ১ 

লক্ কঠর দপঠল ে’ ্েঠর ে’ লক্ হওেচার কথচা। হেধন। কচারy, যচাঁরচা যু্শ্রী পচাঠছিন, 

তচাঁরচা কচাজ পচাঠছিন নচা। এেপ্লেঠেন্ট ্্যচাঠঙ্ক নচাে দলখচাঠনচা ২৩ লক্ ৯ হচাজচাঠরর দ্ধশ 

যু্কঠের প্রচাে দকউই কচাজ পচাঠছিন নচা। ফঠল সরকচার নতুন কচাউঠক ধেঠত পচারঠে নচা। 

যু্শ্রীর তচাধলকচা এঠগচাঠছিই নচা।

েেতচা ্্যচানচাধজবের এই প্রকঠল্পর হচাল হধককৎই ্ুধঝঠে ধেঠেঠে — রচাঠজ্যর যু্কঠের 

জন্য কচাঠজর ্ঠ্চা্স্ত তচাঁর সরকচার করঠত পচাঠরধন। ধতধন ধ্লকুল ্্যথবে।

(৫) মিক্ষকাশ্ী

েেতচা ্্যচানচাধজবের দরচাধেত আর একধি প্রকল্প ধশক্চাশ্রী। তফধসলী জচাধত এ্ং আধে্চাসী 

েচারেেচারেীঠের জন্য চচালু পুঠরচান ধতনধি প্রকল্পঠক জুঠড় নচাে দেওেচা হঠেঠে ধশক্চাশ্রী। 

ধতনধি প্রকল্প হঠলচা ্ুক গ্চান্ট, ঠেঠন্টঠনন্ চচাজবে এ্ং আেচার কেপচালসচাধর চচাজবে। এর 

েঠধ্য তৃতীে প্রকল্পধিই শুধুেচারে আধে্চাসী েচারেেচারেীঠের জন্য। ফলচাফল কী? এর ধচাক্চাে 

সরকচারী ভচাতচা পচাওেচার সুঠযচাগ হচাধরঠেঠেন অন্তত ১০ লক্ েচারেেচারেী। এখন ধশক্চাশ্রী 

প্রকঠল্পর আওতচাে আঠে প্রচাে ১৫ লক্ েচারেেচারেী। ধকন্তু ২০১০-১১-দত শুধু ্ুক গ্চান্ট 

প্রকঠল্পর আওতচাঠতই ধেঠলন ২৪ লক্ ২৫ হচাজচার ৫৫৬ জন তফধসলী জচাধতর ধকং্চা 
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আধে্চাসী েচারেেচারেী। ২০১০-১১-ঠত দেনঠিঠনন্ চচাজবে দপঠেধেঠলন ৫ লক্ েচারে। আর 

আেচার কেপচালসচাধর চচাজবে দপঠেধেঠলন ২ লক্ ৫৬ হচাজচার ২৭১ জন।

অথবেচাৎ নতুন নচাে হঠেঠে, ্চাে অন্তত গধর্ পধর্চারগুধলর ১০ লক্ েচারেেচারেী।

(৬) সকাইয়কল মিমল

েেতচা ্্যচানচাধজবে প্রকল্পগুধল ধনঠজর েধ্ েচাপচাঠনচা, ভচা্েূধতবে উজ্বল করচার জন্য ্্য্হচার 

কঠরঠেন। তচাও কঠরঠেন রচাঠজ্যর ক্ধত কঠর। উেচাহরে — ‘স্ুজ সচাথী।’ সচাইঠকল 

দেওেচার প্রকল্প এধি। ্চােফ্রন্ট সরকচাঠরর সেেকচাঠল চচালু। ধকন্তু দসধি এখচাঠন ্ড় কথচা 

নে।

তৃেেূল কংঠগ্স সরকচার এখনও পযবেন্ত ২৫ লক্ সচাইঠকল ধকঠনঠে। আরও ১৫ 

লক্ পঞ্চাঠেত ধন ব্েচাচঠনর আঠগ ধ্ধল করঠ্। সচাইঠকঠলর ্রচাত দপঠেঠে দচন্নচাইঠের 

একধি, লুধধেচানচার দুধি সংস্চা। রচাঠজ্যর সচাইঠকল ততধরর সঠঙ্গ জধড়ত সংস্চাগুধল য্রিচাংশ 

সর্রচাঠহ ধকেু সুধ্ধচা দচঠেধেল। ২০১৬-ঠত দিডেচার প্রধক্েচা চলচাকচালীন একধি সংস্চার 

প্রস্তচা্ ধেল, অন্তত অঠদ্বেক পধরেচাy সচাইঠকঠলর িচােচার এ্ং ধিউ্ যচাঠত রচাঠজ্যর 

স্চানীে উৎপচােন সংস্চা সর্রচাহ করঠত পচাঠর, তচা ধনধচিত করচা দহচাক। আর একধি 

সংস্চার প্রস্তচা্ ধেল, যচারচা সচাইঠকল সর্রচাঠহর প্রস্তচা্ দপল, ঠসই সংস্চাগুধল যচাঠত 

রচাঠজ্যর স্চানীে সংস্চাগুধলর দথঠক য্রিচাংশ দকঠন তচা দেখুক সরকচার। ঠিডেচার ডকুঠেঠন্ট 

এেন শতবে অন্তভুবেক্ত দহচাক। রচাজ্য সরকচার এই দুই প্রস্তচা্ই নচাকচ কঠর ধেঠেঠে। 

সচাইঠকল ধ্ধল কঠর েুখ্যে্রিীর প্রচচার হঠেঠে। কুড়ুল পঠড়ঠে রচাঠজ্যর সংস্চাগুধলর 

েচাথচাে।

(৭) I¢ÊîÚÐð-;üýU ¯üýÌ

সরকচারী প্রকল্পধি ধেল েচাঠস ১০০ িচাকচার। অথবেচাৎ ্েঠর ১২০০ িচাকচা জেচা হত েচারেীঠের 

অ্যচাকচাউঠন্ট ·îÅµÒüý¦pÌ ãÅüýË। দসধিই হেচাৎ হঠে দগঠে ্েঠর ৭৫০ িচাকচার। অথবেচাৎ 

েচাঠস ৬৩ িচাকচা ৫০ পেসচার!

রচাজ্য সরকচাঠরর স্কুল ধশক্চা েপ্তঠরর নথী জচানচাঠছি েচাঠস েচাঠস স্কুল েচারেীঠের 

অ্যচাকচাউঠন্ট ১০০ িচাকচার প্রকল্পধি চচালু আঠে। ঠসই প্রকল্পধির নচাে — ‘ইনঠসনধিভ 

স্ীেস ফর গচালবেস স্টুঠডন্টস’। ২০০৮-’০৯-এ এই প্রকল্পধি চচালু হঠেধেল পধচিে্ঠঙ্গ। 

তখন ্চােফ্রঠন্টর সরকচার ধেল। ‘কন্যচাশ্রী’-র েতই প্রকল্পধি অটিে দশ্রেী দথঠক বিচােশ 

দশ্রেীর েচারেীঠের জন্য। েেতচা ্্যচানচাধজবে নচােকরে করঠত ভচাঠলচা্চাঠসন। ধতধন প্রকল্পধির 

নচাে ধেঠেঠেন ‘কন্যচাশ্রী’। নচাে পচাল্ ঠিঠে, প্রচুর ধ্জ্চাপন, প্রচচার হঠেঠে। ধকন্তু আসঠল 

িচাকচার পধরেচাে কেচাঠনচা হঠেঠে। আঠগর প্রকল্পধির িচাকচা ্ চাধড়ঠে চচাধলঠে দগঠল েচারেীঠের 

সুধ্ধচা আরও দ্ধশ হত।
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(৮) িকার কখয়লকা অে্ িকােকাগুমল

ক¢্যচাশ্রীর জন্য অঠনঠক ক্ধতগ্স্ত হঠছিন। উেচাহরে সংখ্যচালরুঠের ধপ্র ে্যচাধরেক এ্ং 

দপচাস্ট ে্যচাধরেক স্লচারধশপ।

ধতন ্েঠর রচাঠজ্য ধপ্র ে্যচাধরেক স্লচারধশঠপ ভচাতচা প্রচাপঠকর সংখ্যচা ১৩ ÓQ IüýÅ 
ýUüýc। এই প্রকঠল্প েষ্ঠ দথঠক েশে দশ্রধে পযবেন্ত পড়ুেচা একজন ভধতবের সেে ৫০০ িচাকচা 

পচাে। এেচাড়চা ধিউশন ধফ ্ চা্ে প্রধত েচাঠস ৩৫০ িচাকচা পচাে। যচারচা েচারেচা্চাঠস থচাঠক তচারচা 

এেচাড়চাও প্রধত েচাঠস ৬০০ িচাকচা পচাে। যচারচা ্চাধড় দথঠক স্কুঠল যচাতচােচাত কঠর তচারচা, 

্েঠরর েশ েচাস পচাে ১০০ িচাকচা কঠর েচাঠস। এই প্রকঠল্প প্রথে দশ্রেীর দথঠক েশে দশ্রধে 

পযবেন্ত পড়ুেচারচা অন্তভুবেক্ত হঠত পচাঠর। প্রথে দথঠক পঞ্ে দশ্রধে পযবেন্ত ভধতবের সেে ৫০০ 

িচাকচা পচাওেচা যচাে। এেচাড়চা েশ েচাস ১০০ িচাকচা কঠর পচাে প্রথে দথঠক পঞ্ে দশ্রধের 

েচারেেচারেীরচা। ঠয দকচানও পঠ্বেই I¢ÊîÚÐðÌ দথঠক দ্ধশ িচাকচা পচাওেচা যচাে এই ভচাতচাে। 

তচাহঠল এই ভচাতচা প্রচাপঠকর সংখ্যচা কেচাঠনচা হঠ্ দকন?

কী হচাঠর এই প্রকঠল্পর আওতচাে থচাকচা েচারেেচারেী কঠেঠে? ২০১৩-১৪-ঠত রচাঠজ্য 

ওই ভচাতচা দপঠতন ১৮,৬৯,১৬১ জন। ২০১৬-১৭-ঠত এই সংখ্যচাধি এঠস েচাঁধড়ঠেঠে 

৫,১৬,৫২৫-এ। অথবেচাৎ দু’ ্েঠরর েঠধ্য কঠেঠে ১৩লঠক্র কচােচাকচাধে। অথচ সেচাঠজর 

স্চাভচাধ্ক ধনেে এই সংখ্যচা উঠতিচাüýÌîতির ্ চাড়ঠ্। পধচিে্ঙ্গ উল্ ঠিচা পঠথ হচাঁিঠে। ঠপচাস্ট 

ে্যচাধরেক পযবেচাঠেও ধতন ্েঠরর েঠধ্য ১, ৯৫,৩৩১ দথঠক ভচাতচা প্রচাপঠকর সংখ্যচা দনঠে 

এঠসঠে ৭১,৯২১-এ হচাজচাঠর। এই সেঠের েঠধ্য কঠেঠে আধে্চাসীঠের ভচাতচাও। েেতচা 

্্যচানচাধজবের প্রকঠল্পর জন্য ক্ধত হঠলচা েচারেেচারেীঠের।

সকারদকার ক্ষমেপূরয়ণও চকালকামক!

সচারেচা দকঠলঙ্কচারীর প্রসঠঙ্গ েুখ্যে্রিী প্রথঠে ্ঠলধেঠলন ‘যচা দগঠে, তচা দগঠে।’ পঠর 

ক্ধতগ্স্ত আেচানতকচারীঠের জন্য পচাঁচঠশচা দকচাধি িচাকচার তহধ্ল ততধরর দরচােyচা 

কঠরধেঠলন েেতচা ্্যচানচাধজবে। ধকন্তু আেঠপ ধেঠেধেঠলন ১৪৮ দকচাধি িচাকচার। 

িচাকচা দফরঠতর জন্য একধি কধেশন ততধর হে। ধকন্তু দসই কধেশনঠক সরকচার ৫০০ 

দকচাধি িচাকচা দেেধন। ধেঠেধেল ২৮৬ দকচাধি িচাকচা। ৪ লক্ ৯৮ হচাজচার ৪৩৫ধি দচক ইসু্য 

করচা হে। তচার দেচাি পধরেচাে ২৫১ দকচাধি ২২ লক্ িচাকচা। অথবেচাৎ, ্ন্ হওেচার সেে 

কধেশঠনর কচাঠে ধেল ্চাধক প্রচাে ৩৫ দকচাধি িচাকচা। ধকন্তু ওই ২৫১ দকচাধির েঠধ্য প্রচাে 

১০৩ দকচাধি িচাকচা ধ্ধলই হেধন। ঠেেচাে দপধরঠে যচাওেচার পর দসই দচক ধ্ধল হওেচাে 

দসগুধল দফরত আঠস। অথবেচাৎ Qï‚UÐèÌî দশে পযবেন্ত ওই িচাকচা পচানধন। এই নচা ধ্ধল 

হওেচা িচাকচার পধরেচাে ১৩৭ দকচাধি ৭৮ লক্ িচাকচা। তচা জেচা রঠেঠে দস্টি ্্যচাঙ্ক অফ 

ইধডেেচার সেৃধদ্ ভ্ন শচাখচাে। এেচাড়চা সচারেচার সম্পধতি ধ্ক্ী কঠর পচাওেচা আরও ২ 

দকচাধি ৩৯ লক্ িচাকচাও রঠেঠে ওই অ্যচাকচাউঠন্ট।



33

অথবেচাৎ েেতচা ্্যচানচাধজবের সরকচাঠরর েচাধ্যঠে ক্ধতপূরে দেওেচা হঠেঠে েচারে ১৪৮ 

দকচাধি িচাকচার — ৫০০ ýIîïp িচাকচা নে। উল্ ঠি ধচিফচাডেগুধলর ক্ধতপূরঠের জন্য ্রচাদে 

িচাকচার প্রচাে ১৪০ দকচাধি িচাকচা আ্চার সরকচাঠরর রঠরই ধফঠর দগঠে।

ককাজ কেই কককােকাও

েুখ্যে্রিী সম্প্রধত েচাধ্ কঠরঠেন গত ে’ ্েঠর ধতধন ৮১ লক্ চচাকধর ধেঠেঠেন। গত 

ধ্ধচানসভচা ধন্বেচাচঠন দেচাি ্ুথ ধেল ৭৭,২৪৭ধি। অথবেচাৎ ্ুথধপেু ১০৫ জঠনর চচাকধর 

হঠেঠে পধচিে্ঠঙ্গ, গত ে’ ্েঠর।

তৃেেূল কংঠগ্ঠসর দকচানও কেবেী, ঠনতচা তচাঁর ধনঠজর ্ুঠথ ১০৫ জঠনর চচাকধর হঠেঠে 

দেখঠত পচাঠছিন নচা। কী কঠর হঠ্? সরকচারী দক্ঠরে ধনঠেচাগ ্ ন্ কঠরঠে তৃেেূল কংঠগ্স। 

ধনঠেচাগ যচা হঠছি তচা েূলত অ্সরপ্রচাপ্ত সরকচারী কেবেচচারী, অধফসচারঠের। এেচাড়চা কৃধে 

দক্ঠরে লচাগচাতচার কচাজ কেঠে। ঠেচাি, ক্ষুদ্র ও েচাঝচাধর ধশঠল্পও কচাঠজর সুঠযচাগ পধচিে্ঠঙ্গ 

কঠেঠে। এর একধি ্ড় কচারy রচাঠজ্য গত ে’ ্েঠর ্ড় ধশল্প হেধন।

(১) সরককারী কক্ষয়রে চকাকমরর হকাল

্ইধির নচাে ‘স্টচাফ দসনসচাস’। ্ইধি চূড়চান্ত হঠেধেল ২০১৬-র ১১ই েচাচবে। ্ইধি ততধর 

কঠরঠে রচাঠজ্যর পধরসংখ্যচান ও প্রকল্প রূপচােে েপ্তর। েচাধেঠবে ধেল সরকচাঠরর ্ু্যঠরচা 

অ্যচাপ্লচাঠেড ইঠকচানধেকস অ্যচাডে স্ট্যচাধিধস্টকস। ্ইধিঠত সরকচারী দক্ঠরে ২০১৩-১৪ 

এ্ং ২০১৪-১৫-দত Úõ¢Êপঠের হচাল ধনঠে তুলনচােূলক ধ্ঠশ্েে করচা হঠেঠে।

আর এই তুলনচােূলক আঠলচাচনচা জচানচাঠছি — সরকচারী কেবেচচারীর সংখ্যচা ১৯৮০-

র দথঠকও তচা কে। রচাঠজ্য এখন এক লক্ েচানুঠের েঠধ্য ৩৪২ জন সরকচারী 

কেবেচচারী। ২০০৭-এ ধেল ৪২২ জন। ২০১৩-১৪-ঠত রচাঠজ্য সরকচারী কেবেচচারী ধেঠলন 

৩,৫৩,৫২৫ জন। ২০১৪-১৫-ঠত তচা দনঠে এঠসঠে ৩,৩১,২৪৯ জঠন। আর ২০০৭-

০৮ রচাঠজ্য সরকচারী কেবেচচারী ধেঠলন ৩,৬৫,২৭৬ জন।

গত এক্েঠর দয ্চাইশ হচাজচাঠরর কচােচাকচাধে সরকচারী কেবেচচারী েেতচা ্্যচানচাধজবে 

কধেঠেঠেন, এর েঠধ্য স্বেচাধধক, প্রচাে েশ শতচাংশ কঠেঠে গ্রুপ ধড পঠে। সংখ্যচাে প্রচাে 

২৫০০। সংখ্যচার ধ্চচাঠর স্ঠচঠে দ্ধশ কঠেঠে গ্রুপ ধস পঠের কেবেী — প্রচাে ১৩ হচাজচার।

কঠেঠে সংখ্যচালরু, তফধসলী জচাধত, আধে্চাসী সরকচারী কেবেচচারীর সংখ্যচা।

(২) কয়িয়ে কেকাট মিল্

ধরজচাভবে ্্যচাঠঙ্কর ্চাধেবেক সেীক্চা ধরঠপচািবে পধরকল্পনচা েপ্তঠরর অধফসচাররচা পচাধেঠেঠেন 

েুখ্যে্রিীর সধচ্চালঠে। ধরঠপচািবে জচানচাঠছি — ২০১২-দত রচাঠজ্য রুনি দেচাি-ক্ষুদ্র ধশঠল্পর 

সংখ্যচা ধেল ৮৮১৬। ২০১৩-র দশঠে তচা েচাঁধড়ঠেঠে ১১৭৩৭। স্বেঠশে ধহসচাঠ্,  
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২০১৫-র েচাঠচবে রচাঠজ্য রুনি দেচাি, ক্ষুদ্র, েচাঝচাধর ধশঠল্পর সংখ্যচা েচাঁধড়ঠেঠে ৩৯,০৪১। 

কচাঠজর একধি ্ড় দক্রে এই ধশল্প। তচা গ্চােচাঞ্ঠল েধড়ঠে আঠে। ঠসখচাঠনই রুনিতচা। 

কচাজ দকচাথচাে?

(৩) মিমেয়েকায়গর কদখকা কেই 

২০১৪-র আগঠস্ট েুখ্যে্রিী ধসঙ্গচাপুঠর দগধেঠলন ‘ধ্ধনঠেচাগ খুঁজঠত’। ধতধন লডেন 

দগধেঠলন ২০১৫-র ২৬দশ জুলচাই। ধফঠর এঠসধেঠলন ৩০দশ জুলচাই। আ্চার ২০১৬-র 

দসঠটেম্বঠর েুখ্যে্রিী জচােবেচাধন ïUüýËধেঠলন দসই ধ্ধনঠেচাঠগর লঠক্্য। ২০১৫-র জুলচাইঠে 

লডেন সফঠর তচাঁর রচাস্তচাে হচাঁিচার ধ্্রে প্রকচাধশত হঠেধেল রচাঠজ্যর সং্চােপঠরে। 

২০১৭-র ধশল্প সঠমিলঠন দেচাি ২ লক্ ৩৫ হচাজচার ২৯০ দকচাধি িচাকচার ধ্ধনঠেচাগ 

প্রস্তচা্ এঠসঠে ্ঠলও েচাধ্ কঠরধেঠলন েুখ্যে্রিী। ২০১৬-ে তচাঁর দরচাধেত এই পধরেচাে 

ধেল ২ লক্ ৫০ হচাজচার ২৫৩ দকচাধি ৭৪ লক্ িচাকচা। যধেও সরকচারী নথী জচানচাঠছি, 

২০১৬-১৭-দত রচাঠজ্য েচারে ৪৬৯০ দকচাধি িচাকচা ধ্ধনঠেচাঠগর প্রচাথধেক চুধক্ত সই হঠেঠে। 

সই হঠলই তচা ধ্ধনঠেচাগ হঠ্, তচার অ্শ্য দকচানও ধনচিেতচা দনই। ঠসই চুধক্তগুধলর 

ধভধতিঠত আশচা করচা যচাে দয, ওই ৪৬৯০ দকচাধি িচাকচা ধ্ধনঠেচাগ হঠল, কচারখচানচা হঠল, 

উৎপচােন শুরু হঠল ১২,৮২৩ জঠনর কচাজ হঠত পচাঠর। সচারচা দেঠশ যত কচাজ হঠত 

পচাঠর, পধচিে্ঠঙ্গর কচাঠজর সম্ভচা্নচা তচার ১.০০ শতচাংশ। কচাঠজর সম্ভচা্নচার ধনধরঠখ 

পধচিে্ঙ্গ দেঠশ ১৩তে। 

(৪) ককাজ কিয়ে িড় মিয়ল্

চলধত ্েঠরর ২৪দশ জুন দেঠশর শীেবে ্্যচাঙ্ক প্রকচাধশত নথীধির নচাে — ‘হ্যচাডে্ুক অ্ 

স্ট্যচাধিসধিক্ স অ্ ইïডেেচান দস্টিস, ২০১৬-১৭’। ধরজচাভবে ্্যচাঠঙ্কর পক্ দথঠক দেঠশর 

রচাজ্যগুধলর অথবেনীধতর হচাল হধককৎ তুঠল ধরচা এেন নïথ প্রথে্চার প্রকচাধশত হে গত 

্ের। এধি ধবিতীে সংস্রে। চচারজন শীেবেস্চানীেঠের একধি গঠ্েক েল ধরজচাভবে ্্যচাঠঙ্কর 

ইকনধেক অ্যচাডে পধলধস ধরসচাচবে ধ্ভচাঠগর েুখ্য উপঠেটিচা ড. ধ্ এে ধেশ্রর তবে্ধচাঠন এই 

নïথধি ততধর কঠরঠেন। ঠসই নïথ অনুসচাঠর ২০০৭-০৮-এ রচাঠজ্যর ্ড় ধশল্পগুধলঠত 

শ্রধেঠকর সংখ্যচা ধেল ৪,২১,২৮০। ২০০৮-০৯-এ ধেল ৪,৪৯,৮৮৭। ২০১০-১১-দত 

তচা ধগঠে দপৌঁঠেচাে ৫,১৩,৯৭৫-এ। পচাধিগধেতই ্ঠল ধেঠছি ধতন ্েঠরর েঠধ্য ধশঠল্প 

শ্রধেঠকর সংখ্যচা দ্ঠড়ধেল প্রচাে ১লক্। তচা ২০১৪-১৫-দত দনঠে এঠসঠে ৫,০৪,১৪৮-

এ। সংখ্যচাধি আরও নচােঠে।

কিহকাল স্কাস্্

েুখ্যে্রিী অঠনক েচাক দেচাল ধপধিঠে দজলচাে দজলচাে েচাধটি দস্পশচাধলধি ্চা সুপচার 

দস্পশচাধলধি হচাসপচাতচাঠলর ধ্জ্চাপন ধেঠেধেঠলন। ধকন্তু কচাযবেত দসগুধল দ্কচার। নীল 
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সচােচা রঠঙর ধ্ধল্ডং ততধর কঠর ধকেু ধেকচােচারঠক িচাকচা পচাইঠে দেওেচার ্্য্স্চা অ্শ্য 

হঠেঠে। ধকন্তু ধচধকৎসকঠের অভচাঠ্ ধুঁকঠে দসগুধল। অ্সঠরর েুঠখ ধকেু ধচধকৎসকঠক 

দসখচাঠন পচাধেঠে কচাজ করঠত ্লঠে প্রশচাসন। শুধু তচাই নে, ঠজলচা েহকুেচা হচাসপচাতচাল 

্চা গ্চােীে হচাসপচাতচাঠলর কঠেকধি ধ্ভচাগঠক দসই স্ আধচা ততধর হওেচা ্চাধড়ঠত পচাধেঠে 

ধেঠছি েেতচা ্ ্যচানচাধজবের সরকচার। সরকচাঠরর ওেুধ দকনচার নচাধক িচাকচা দনই। অথচ ্ ড় ্ ড় 

ধ্জ্চাপüýy েেলচাপ হঠছি চচারধেঠক। ঝকঝঠক দগি ততধর হঠছি হচাসপচাতচাঠল। ধকন্তু স্চাস্্য 

পধরঠে্চা ্লঠত যচা দ্চাঝচাে তচা কতিচা অধেল তচা দ্চাঝচা দগঠে দডঙ্গু আক্েঠের সেে। 

উতির ২৪ পরগনচা দজলচার দেগঙ্গচা গচাইরচািচাে যখন দডঙ্গুঠত েচানুে েরঠে, তখন দরচাগীঠের 

নূ্যনতে রক্তপরীক্চার ্্য্স্চাও দসখচাঠন অধেল ধেঠলচা। রক্তপরীক্চার জন্য ্চারচাসঠত 

আসঠত হঠতচা। এেনই দ্হচাল েশচা গ্চােীy স্চাস্্যঠক্ঠরের। স্ঠচঠে ভচাঠলচাভচাঠ্ যচারচা এই 

ত্রুধিগুধল দেখঠত দপঠেধেঠলন তচাঁঠের েঠধ্য ধচধকৎসকরচাও রঠেঠেন। আন্তধরকভচাঠ্ 

ধচধকৎসচার ইছিচা থচাকচা সঠ্বেও দস্রফ পধরকচােচাঠেচার অভচাঠ্ েচানুেঠক ধচধকৎসচা ধেঠত 

নচা দপঠর দসচাস্যচাল ধেধডেচাঠত হতচাশচা প্রকচাশ কঠরধেঠলন ডচা. অরুেচাচল েতিঠচৌধুরী। 

এই ‘অপরচাঠধ’ স্চাস্্যেপ্তর তচাঁঠক সচাসঠপডে কঠর ধেঠেঠে। ধকন্তু দডঙ্গু দেচাকচাধ্লচার দয 

পধরকচােচাঠেচাগত অভচাঠ্র ধেঠক ধতধন েৃধটি আকেবেে কঠরধেঠলন, স্চাস্্যেপ্তর দথঠক তচার 

দকচাঠনচা সেচাধচান করচা হেধন। 

স্চাস্্যখচাঠত তৃেেূল সরকচার প্রকৃতপঠক্ ্চাঠজি ্রচাদে কেচাঠছি। ২০১৪-১৫ সচাঠল 

স্চাস্্য ্চাঠজঠি খরচ হঠেঠে ২৬২৫.৭৪ দকচাধি িচাকচা। ২০১৫-১৬ সচাঠল ্রচাদে কঠে 

হঠেঠে ২৫৮৮.৯০ দকচাধি িচাকচা। গত সচাঠড় চচার ্েঠর সরকচারী স্চাস্্য ্্য্স্চা কী ধেল 

আর কী হঠেঠে, তচা সচাম্প্রধতক একধি সরকচারী পধরসংখ্যচান তঠ্বেই প্রকচাশ দপঠেঠে। 

রচাঠজ্যর দস্টি ্ু্যঠরচা দহলথ ইঠন্টধলঠজন্ (২০১৩-১৪) সচাঠলর ধরঠপচািবে প্রকচাধশত হঠেঠে 

২০১৫ সচাঠল। এই ধরঠপচাঠিবে ্লঠে ধশশু েৃতু্যর হচার দ্ঠড়ঠে রচাঠজ্য। ২০১০ সচাঠল 

প্রধত ১ হচাজচাঠর গ্চাঠে ধশশু েৃতু্য হঠেধেল ৩২ জঠনর। ২০১২ সচাঠল তচা দ্ঠড় হঠেঠে 

৩৩। শহঠর ২৫ দথঠক তচা েচাঁধড়ঠেঠে ২৬। অন্যধেঠক অ্যচানুেচাল ধরঠপচািবে অন ভচাইিচাল 

স্ট্যচাধিসধিকস অ্ ইধডেেচা ২০১৩ সচাঠলর (দ্সড অন দরধজঠ্রেশন) ধরঠপচািবে ্লঠে 

২০১০ সচাঠল ১১,৯৮৮ ধশশুর েৃতু্য হঠেঠে। ২০১৩ সচাঠল তচা হঠেঠে ১৮,৯৯২। 

অথবেচাৎ রচাঠজ্য ধশশু েৃতু্য দ্ঠড়ঠে। ধেক দতেনই দ্ঠড়ঠে সচাধচারে ভচাঠ্ েৃতু্যর হচার। 

২০১০ সচাঠল প্রধত ১ হচাজচার জঠনর ধহসচাঠ্ েৃতু্যর হচার ৬.০ শতচাংশ। ২০১৩ সচাঠলর 

ধহঠসঠ্ তচা েচাঁধড়ঠেঠে ৬.৪ শতচাংশ।

পধরসংখ্যচান আঠরচা ্লঠে, রচাঠজ্যর হচাসপচাতচাল ও ধচধকৎসচাঠকন্দগুধলঠত অঠনকিচাই 

কঠে ধগঠেঠে েচাধন অপচাঠরশন। ২০১০ সচাঠল ধেল ১০২.৪ শতচাংশ। ২০১৩ সচাঠল তচা 

কঠে ধগঠে হঠেঠে ৬৫.৮ শতচাংশ। ২০১১ সচাল দথঠক ২০১৪ সচাঠল লক্্যেচারেচার সচাফল্য 
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কঠেঠে ২৫ দথঠক ৩৫ শতচাংশ। ঠডঙ্গুঠত েৃতু্যর হচার দ্ঠড়ঠে, ২০১০ সচাঠল কলকচাতচাে 

দডঙ্গু আক্চান্ত হঠেঠেন ৪৩৭ জন। ঠসখচাঠন ২০১২ সচাঠল আক্চান্ত ৩৩৬১ জন। ওই 

্ের দডঙ্গুঠত েৃতু্য হঠেঠে ১১ জঠনর। অ্যচাধকউি এনঠকঠফলচাইধিঠস ২০১২ সচাঠল 

েৃতু্য দনই। ধকন্তু ২০১৩ সচাঠল ১৬ জঠনর েৃতু্য হঠেঠে। জচাপচাধন এনঠসঠফলচাইধিঠস 

পুরুধলেচাে ২০১৩ সচাঠল ৬১ জন আক্চান্ত। অথচ ২০১২ সচাঠল ধকেু ধেল নচা। উতির 

ধেনচাজপুঠর আক্চান্ত ১৫১ জন। ঠসখচাঠন ২০১২ সচাঠল এই সংখ্যচা ধেল ৩। ধশশুঠের 

ধভিচাধেন এ দডচাজ (যচার অভচাঠ্ রচাতকচানচা দরচাগ হে) ২০১০-১১ সচাঠল ধেল ১০০ 

শতচাংঠশর ওপর। ২০১৩ সচাঠল তচা কঠে ৫৮.৩৯ শতচাংশ। ধিউঠ্কিধে ২০১০-১১ 

সচাঠল ২ লক্ ৫৬ হচাজচার ৯৫৭ জঠনর তুলনচাে ২০১৩-১৪ সচাঠল কঠে ২ লক্ ৭ হচাজচার 

৪৮২ হঠেঠে।

২০১৭ সচাঠলর জুন েচাঠস রচাজ্য স্চাস্্য েপ্তঠরর দথঠক পচাওেচা একধি তঠথ্য দথঠক 

দেখচা যচাঠছি, রচাঠজ্যর ৬৬ধি ব্লচাড ্্যচাঠঙ্কর েঠধ্য েচারে ৮ধি নতুন লচাইঠসন্ দপঠেঠে। 

১২ধি র লচাইঠসন্ ধরধনউ হঠেঠে। এেচাড়চাও ১২ধি ব্লচাড ্্যচাঠঙ্কর লচাইঠসন্ পচাওেচা ্চাধক 

রঠেঠে। সরকচারী হচাসপচাতচাঠলর ব্লচাড ্্যচাঙ্কগুধলর পধরকচােচাঠেচাগত অভচাঠ্র কথচা ্লচা 

হঠেঠে, যচার েঠধ্য েহকুেচা ও প্রস্তচাধ্ত সুপচার দস্পশচাধলধি হচাসপচাতচাল দুই-ই রঠেঠে। 

দযেন ও্চা সুপচার দস্পশচাধলধি হচাসপচাতচাঠলর ব্লচাড ্্যচাঠঙ্কর পধরকচােচাঠেচাই ততধর হেধন। 

দতেনই সেস্যচা রঠেঠে নেচাগ্চাে হচাসপচাতচাঠলও। ঠগচাপী্লেভপুর সুপচার দস্পশচাধলধি 

হচাসপচাতচাঠল আ্চার অধভজ্ দেধডক্যচাল দিকঠনচালধজস্ট (এে ধি ল্যচা্) ঠনই ্ ঠল উঠলেখ 

করচা হঠেঠে।

এই সচােধগ্ক অ্স্চার জন্যই ক্েশই রচাঠজ্যর স্চাস্্য ্্য্স্চার ওপর আস্চা হচারচাঠছিন 

েচানুে। ঠকচাথচাও সরকচারী ্্য্স্চাপনচাে প্রঠেচাজনীে য্রিপচাধতর অভচা্, ঠকচাথচাও নচাধসবেং 

্্য্স্চার ত্রুধি। রঠেঠে প্রঠেচাজনীে প্রধশক্ঠের অভচা্। অ্ঠহলচাজধনত কচারঠে েৃতু্য 

্চাড়ঠে। ২০১৫ সচাঠল রচাজ্য সরকচাঠরর প্রকচাধশত একধি তঠথ্য দেখচা যচাঠছি, রচাঠজ্যর প্রচাে 

৩২০ধি প্রচাথধেক স্চাস্্যঠকঠন্দ দনই দকচাঠনচা ধচধকৎসক। প্রচাে ১৫০ ব্লক স্চাস্্য আধধকচাধরঠকর 

পে শূন্য। আঠরচা ভেচা্হ তথ্য হঠলচা দজনচাঠরল ধডউধি দেধডক্যচাল অধফসচার পে খচাধল 

ধেল প্রচাে ১২৬৯ধি। রচাজ্য সরকচার এই পধরধস্ধতঠত গ্চােীy সরকচারী স্চাস্্যপধরকচােচাঠেচা 

উন্নত করচার ্েঠল দ্সরকচারী উঠে্যচাগীঠের স্চাস্্য ধনঠে ্্য্সচার সুঠযচাগ কঠর ধেঠছি। 

েুখ্যে্রিী ধনঠজ অ্যচাঠপচাঠলচা হচাসপচাতচাঠলর েঠতচা ্ৃহৎ কঠপবেচাঠরি হচাসপচাতচাঠলর ধ্রুঠদ্ 

েুঠখ অঠনক ধ্ঠেচােগচার করঠেন। ধকন্তু সরকচারী স্চাস্্য পধরকচােচাঠেচাঠক সংকুধচত 

কঠর গ্চাঠের েচানুেঠক ্চাধ্য করঠেন দ্সরকচারী হচাসপচাতচালেুঠখচা হঠত। েূর েূর দজলচা 

দথঠক েচানুে কধেন জধিল দরচাগচাক্চান্ত হঠে এস এস দক এে হচাসপচাতচাঠলর েঠতচা উন্নত 

হচাসপচাতচাঠলর ভধতবের আশচাে লচাইন ধেঠে ্ঠস থচাকঠেন, শয্যচা পচাঠছিন নচা। আর 
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শচাসকেঠলর ধ্ধচােঠকর ধনঠেবেঠশ দসই হচাসপচাতচাঠল েচানুঠের ডচােচাধলধসস যঠ্রি কুকুঠরর 

ডচােচাধলধসস করচাঠনচার দচটিচা হঠছি। 

মিক্ষকার সুয়যকাগ কিয়ে

(১) মিশু মিক্ষকা ককন্দ কয়িয়ে

প্রধচানত প্রচাক প্রচাথধেক স্তঠরর ধশক্চা ধ্স্তচাঠরর লক্্য ধনঠে ১৯৯৭ সচাল দথঠক শুরু হে 

ধশশু ধশক্চা দকন্দ (এস এস দক)। রচাঠজ্যর পঞ্চাঠেত েপ্তঠরর অধীন ধশশু ধশক্চা ধেশন 

এই দুধি দকন্দ চচালচাে। প্রথে দথঠক চতথবে দশ্রধে পযবেন্ত প্রচধলত প্রচাথধেক ধ্ে্যচালঠে দয 

পচাে্যক্ে রঠেঠে দসই পচাে্যক্ঠের সঠঙ্গই সঙ্গধত দরঠখই পড়চাশুনচা হে এই দকন্দগুধলঠত। 

্তবেেচাঠন এস এস দক-এর সংখ্যচা ১৫ হচাজচার ৮৭৮ধি। এই দকন্দগুধলঠত ১১লক্ 

৩৪হচাজচার েচারেেচারেী পড়চাশুনচা কঠর। এইস্ দকঠন্দর ধশক্কঠের ‘সহচােক’ এ্ং 

ধশধক্কচারচা ‘সহচাধেকচা’ নচাঠে পধরধচত। ঠেচাি ৪৫ হচাজচার ২০১ জন সহচােক ও সহচাধেকচা 

এই দকন্দগুধলর ধশক্ক-ধশধক্কচা। এই দকন্দগুধলর সঠঙ্গ যুক্ত ধশক্ক-ধশধক্কচাঠের 

েচাধসক দ্তন ৫ হচাজচার ৪০০ িচাকচা। তৃেেূল সরকচার আসচার পর ২ লক্ েচারেেচারেী এস 

এস দক দথঠক স্কুলেুি হঠেঠে। এেনধক গত ৬্েঠর সরকচার ২৬৫ধি এস এস দক ্ন্ 

কঠর ধেঠেঠে। 

(২) িকাি্মিক মিক্ষকা ককন্দ

উচ্ প্রচাথধেক ধ্ে্যচালে সেতুল্য েচাধ্যধেক ধশক্চা দকন্দ ্চা এে এস দক চচালু হে ২০০৩ 

সচাঠল। ্তবেেচাঠন এে এস দক-এর সংখ্যচা ১৯১১ধি। এখচাঠন পঞ্ে দথঠক অটিে দশ্রধে 

পযবেন্ত পেনপচােন হে। ্তবেেচাঠন এে এস দক-এ’ঠত ৩ লক্ ২৩ হচাজচার ২৮ জন পড়ুেচা 

পড়চাশুনচা কঠর। এস এস দক এ্ং এে এস দক-এর দেচাি পড়ুেচার েঠধ্য ৩৮.২০ শতচাংশ 

েুসধলে, ২৮.৭০ শতচাংশ তফধসধল জচাধত এ্ং ১১.৭৩ শতচাংশ আধে্চাসী পধর্চাঠরর 

দেঠলঠেঠেরচা রঠেঠে। আ্চার দেচাি পড়ুেচার েঠধ্য ৫৫ শতচাংশই েচারেী। এে এস দক-এর 

সঠঙ্গ যুক্ত ধশক্কঠের ‘সম্প্রসচারক’ ও ধশধক্কচাঠের ‘সম্প্রসচাধরকচা’ ্লচা হঠে থচাঠক। ঠেচাি 

৯ হচাজচার ১৭৬ জন সম্প্রসচারক ও সম্প্রসচাধরকচা যুক্ত এে এস দক’ঠত। সম্প্রসচারক, 

সম্প্রসচাধরকচাঠের েচাধসক দ্তন ৮ হচাজচার ১০০ িচাকচা। গত ৬ ্েঠর এস এস দক দথঠক 

৭৫ হচাজচার দেঠলঠেঠে স্কুলেুি হঠেঠে।

(৩) য়িেে বিেি্

ধরেপুরচাে একজন এে এস দক ধশক্ঠকর দ্তন ২১ হচাজচার ৯৩৩ িচাকচা। ধ্হচাঠরর এে 

এস দক ধশক্করচা পচান ১৯ হচাজচার ৩০০ িচাকচা। আর, রচাঠজ্যর এে এস দক ধশক্কঠের 

দ্তন েচারে ৮ হচাজচার ৫০০! 
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ধরেপুরচা, ধ্হচাঠরর এস এস দক, এে এস দক’গুধল একধি পেবেঠের অধীঠন এঠন 

ধশক্ক-ধশধক্কচাঠের দ্তন ্চাড়চাঠনচা হঠেঠে। েেতচা ্্যচানচাধজবের সরকচার তচা কঠরধন। 

দ্তন ্চাড়চাঠনচা েূরঅস্ত, এস এস দক, এে এস দক’গুধলঠক পেবেঠের অধীঠনও আনচা 

হেধন। 

ধরেপুরচা সরকচাঠরর ধনঠেবেধশকচা জচানচাঠছি, UÐîeñüýËp ধশক্ক-ধশধক্কচা (রচাঠজ্যর এে এস 

দক ধশক্ক-ধশধক্কচা) যচাঁরচা কচাঠজর ৫ ্ ের পূেবে কঠরঠেন তচাঁঠের দ্তন ২১ হচাজচার ৯৩৩ 

িচাকচা। যচাঁরচা ৫্ের পূেবে কঠরনধন তচাঁঠের দ্তন ১৪ হচাজচার ২৬০ িচাকচা। পধচিে্ঠঙ্গর 

এে এস দক’র ধশক্ক-ধশধক্কচাঠের এখন দ্তন ৮ হচাজচার ৫০৫ িচাকচা। অন্যধেঠক 

ধরেপুরচার আডেচার UÐîeñüýËp ধশক্ক-ধশধক্কচা (রচাঠজ্যর এস এস দক ধশক্ক-ধশধক্কচা) 

যচাঁরচা ৫্ের পূেবে কঠরঠেন, তচাঁঠের দ্তন ১৭ হচাজচার ৩৫১ িচাকচা। যচাঁরচা ৫্ের পূেবে 

কঠরনধন তচাঁঠের দ্তন ১২ হচাজচার ২১১ িচাকচা। রচাঠজ্যর এস এস দক ধশক্ক-ধশধক্কচারচা 

এখন দ্তন পচাঠছিন েচারে ৫ হচাজচার ৬৭০ িচাকচা। ধ্হচাঠরর সেস্ত এে এস দক, এস এস 

দক ধশক্ক-ধশধক্কচাঠের দপ-ঠস্ঠল আনচা হঠেঠে। তচাঁঠের দ্তন শুরু হঠছি ৯ হচাজচার 

৩০০ িচাকচা দথঠক। সঠব্ববেচাচ্ দ্তন ৩৪ হচাজচার ৮০০ িচাকচা।

সরককামর উদকাসীেেকা

এস এস দক, এে এস দক ধশক্ক-ধশধক্কচাঠের েূরচা্স্চার েূল কচারে, েেতচা ্্যচানচাধজবের 

সরকচাঠরর উেচাসীনতচা। ২০১০ সচাঠল নঠভম্বর েচাঠস দকন্দীে সরকচার জচাধনঠেধেল, 

দকচাঠনচা পেবেঠের অধীঠন এস এস দক, এে এস দক’গুধলঠক একধি পেবেঠের অধীঠন 

আনচা হঠল দ্তন ্ৃধদ্র সুধ্ধচা পচাওেচা যচাঠ্। ঠকঠন্দর এই ধসদ্চান্ত জচানচার পর ্চােফ্রন্ট 

সরকচার ২০১১ সচাঠল রচাঠজ্যর এস এস দক, এে এস দক’গুধলঠক ধশক্চা েপ্তঠরর 

অধীঠন এঠন একধি পৃথক পেবেে গড়চার ধসদ্চান্ত দনে। তচারজন্য ্চাঠজঠি ১হচাজচার দকচাধি 

িচাকচা ্রচাদেও করচা হে। এ ধনঠে ধ্ধচানসভচাে একধি ধ্লও পচাশ কঠর ্চােফ্রন্ট। 

ধকন্তু তৃেেূল সরকচার আসচার পর দসই ধ্ঠলর কধপ প্রকচাঠশ্য ধেঁঠড় দফঠল ধেঠে এস 

এস দক, এে এস দক ধশক্ক-ধশধক্কচাঠের চরে অপেচান কঠরঠে। এস এস দক, এে 

এস দক ধনঠে রচাঠজ্যর যধে পৃথক পেবেে ততধর হঠতচা তচাহঠল তচাঁঠের কচাঠজর সরকচাধর 

স্ীকৃধত দযেন ধেলঠতচা, ঠতেধন দ্তন পচাওেচা ধনধচিত হঠে দযত। এস এস দক, এে 

এস দক ধশক্ক-ধশধক্কচাঠের দ্তন এখনও ধসংহভচাগ দেে দকন্দ। তচাই েচাঠঝেঠধ্য 

তচাঁঠের দ্তন যথচা সেে হে নচা। এেনধক দুই েচাস এস এস দক, এে এস দক-এর 

ধশক্ক-ধশধক্কচাঠের দ্তন ্ন্ হঠে দগধেল দকন্দ িচাকচা নচা দেওেচাে। এখনও পযবেন্ত 

তৃেেূঠলর সরকচার এস এস দক, এে এস দক ধশক্ক-ধশধক্কচারচা ধপ এফ ্চা অন্যচান্য 

সুঠযচাগ-সুধ্ধচা ধকেুই দেে নচা।
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িকাঁি, চকাকমর পকােমে সুন্রিে

সু্র্ঠন ১৯ধি ব্লক। সু্র্ঠন জধে অধধগ্হে কঠর পচাকচা ্ চাঁঠধর প্রধতশ্রুধত ধেঠেধেঠলন 

েেতচা ্্যচানচাধজবে। ২০১১-র ৪েচা জুঠন েহচাকরে দথঠক দসই প্রকল্প দরচােyচা কঠরধেঠলন। 

েধ্রিসভচার ত্েঠকর পঠর েেতচা ্্যচানচাধজবে দরচােyচা কঠরধেঠলন, সু্র্ঠন আইলচা ধ্ধ্স্ত 

এলচাকচার ্চাঁধ ধনেবেচাঠের জন্য জধেেচাতচা পধর্চাঠরর সেস্যঠের একজনঠক রচাজ্য সরকচারী 

চচাকধর দেওেচা হঠ্। েুখ্যে্রিীর দসই দরচােেচাঠক স্চাগত জচাধনঠেধেল ্চােফ্রন্ট। তচারপর 

২০১২-র ১লচা দফব্রুেচাধর দগচাসচা্চার সভচাঠতও একই দরচােyচা ধেল তৃেেূল দনরেীর েুঠখ। 

ধকন্তু গত পচাঁচ ্েঠর েচারে ৩০ ধকধে ্চাঁধ হঠেঠে সু্র্ঠন। যধেও দকউ চচাকধর পচানধন।

সংখ্কালঘু উন্নেয়ে তৃণিূল কংয়গ্স সরককার

েুখ্যে্রিী েেতচা ্্যচানচাধজবে কী ্লঠেন? ‘‘আধে দতচােে কর্। ঠকচাধি ্চার কর্।’’ 

রচাঠজ্যর সংখ্যচালরু েুসলেচানঠের খুধশ করঠত ধতধন ্ ঠলঠেন, ‘‘এ’ রচাঠজ্য ৩১.৯ শতচাংশ 

েুসধলে। আধে নচা দেখঠল তচাঠের দক দেখঠ্ ?’’

েুখ্যে্রিী স্েং সংখ্যচালরু উন্নেন ও েচাদ্রচাসচা েপ্তঠরর ে্রিী। ধতধন ঊদুবে ভচােচার প্রসচাঠর, 

যতঠন অত্যন্ত আগ্হী — এেনধিই প্রচচার। ধকন্তু তচাঁরই েপ্তর জচানচাঠছি — রচাঠজ্য ঊদুবেঠত 

পড়চাঠশচানচা হে এে েচাদ্রচাসচা এখন যচা, তচাই ধেল ২০১১-দতও। একধিও ্চাঠড়ধন। আঠে 

দসই ১৭-দতই।

তচাঁর প্রধতশ্রুধতগুধলর হচাল কী? 

(১) সংখ্যচালরুঠের উন্নেঠন ধ্ঠশে তহধ্ল ততধর হঠ্।

ে’ ্ের দকঠি দগঠে। আজ পযবেন্ত হেধন।

(২) েচাদ্রচাসচার ধশক্কঠের জন্য ধ্ঠশে দ্তন কচােচাঠেচা গঠড় দতচালচা।

এেন ধকেু হেধন। ধ্ধভন্ন েচাদ্রচাসচাে প্রচাে ৫ হচাজচার যু্ঠকর চচাকধরর উঠে্যচাগ দনওেচা 

হঠেধেল ২০১০-এ। তচারপর ধ্ধচানসভচা ধন্বেচাচন চঠল আসচাে কচাজ দশে করচা যচােধন। 

তৃেেূল সরকচাঠর এঠস দসই স্ পে পূরে কঠরধন। 

(৩) ঠরচােyচা ধেল — প্রঠেচাজনীে েচাদ্রচাসচা ততধর করচা হঠ্। 

ধকন্তু রচাঠজ্য গত ে’ ্েঠর েচাদ্রচাসচা হঠেঠে ৯ধি। ১৯৭৭-এ রচাঠজ্য েচাদ্রচাসচা ধেল 

২৩৮ধি। ্চােফ্রন্ট সরকচাঠরর দশে ্েঠর েচাদ্রচাসচা ধেল ৬০৫ধি। ২০১৭-ঠত তচা 

েচাঁধড়ঠেঠে ৬১৪-দত। অন্যধেঠক ২০১৫-দত আর এস এস পধরচচাধলত স্কুল েধক্ে্ঠঙ্গ 

ধেল ২০৪ধি। এখন ২৬১ধি। ১৯৭৭-এ েচাদ্রচাসচাে েচারে ধেল ৪,৩৩৮ জন। ২০১০-

’১১-ঠত তচা হে ৪ লক্ ৭৮হচাজচার। এই সেঠের েঠধ্য েচাদ্রচাসচাে ধশক্ঠকর সংখ্যচা ২৫৮০ 

দথঠক ১৯,৯৯২ জন। েচাদ্রচাসচাে শুধু েুসধলেরচাই পঠড়ন, তচা নে। েচাদ্রচাসচার েচারেেচারেীঠের 

জন্য ্ই ধকনঠত ২৫০ িচাকচা, অটিে দথঠক বিচােশ দশ্রেীর েচারেীঠের প্রধত েচাঠস ১০০িচাকচা 
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কঠর দেওেচা শুরু হে ্চােফ্রন্ট সরকচাঠরর সেেকচাঠল। স্ েচারেীর ধ্নচােূঠল্য ইউধনফেবেও 

দসই সেঠেই দেওেচা শুরু।

২০১১-র জুলচাইঠে েুখ্যে্রিী হঠে েেতচা ্্যচানচাধজবে ্ঠলধেঠলন ১০,০০০ আন 

দরধজস্টচাডবে েচাদ্রচাসচাঠক অনুঠেচােন দেঠ্ন। তচাই এখনও পযবেন্ত তচা ৫০০ দপঠরচােধন। 

সরকচারও উঠে্যচাগ দনেধন।

(৪) সংখ্যচালরুঠের উন্নেঠন ধ্ঠশে কধেশন করচা হঠ্ ধেল েেতচা ্ ্যচানচাধজবের দরচােyচা। 

এেন দকচানও ‘ধ্ঠশে’ কধেশন আজ পযবেন্ত হেধন। ্চােফ্রন্ট সরকচাঠরর সেেকচাঠলই 

১৯৯৬-এ রচাঠজ্য সংখ্যচালরু কধেশন ততধর হে। একই সঠঙ্গ ততধর হে সংখ্যচালরু উন্নেন 

ও ধ্তি ধনগে।

(৫) আধলগড় েুসধলে ইউধনভচাধসবেধির আেঠল ধ্শ্বধ্ে্যচালে গঠড় দতচালচা।

হেধন এেন ধকেু। ্চােফ্রন্ট সরকচাঠরর সেেকচাঠলই আধলেচা ধ্শ্বধ্ে্যচালে গঠড় 

উঠেধেল। তৃেেূল কংঠগ্স সরকচাঠরর সেেকচাঠল ওই ধ্শ্বধ্ে্যচালঠে নচানচা ধ্তকবে, 

দগচালেচাঠলর সূরেপচাত।

(৬) ঠরচােyচা ধেল — ‘সংখ্যচালরুঠের কেবেসংস্চাঠন প্রচাধচান্য দেওেচা হঠ্। সচাচচার 

কধেধির ধরঠপচািবে অনুযচােী কচাজ করঠ্চা আেরচা’।

তচা হেধন। ্রং সরকচারী চচাকধরঠত সংখ্যচালরু কঠেঠে। ২০১৪-র এধপ্রল দথঠক 

২০১৫-র েচাচবে — এক ্েঠর রচাজ্য সরকচাঠর েুসলেচান কেবেচচারীর সংখ্যচা ১৯,৩৪২ 

দথঠক দনঠে দগঠে ১৮,৯৯১-এ। অথবেচাৎ ৩৬৫ ধেঠন ৩৫২ জন সংখ্যচালরু েুসধলে 

কেবেচচারী কঠেঠে রচাঠজ্য। গত এক ্েঠর তচা আরও কঠেঠে। কঠেঠে ধরিটিচান, ঠ্ৌদ্ 

কেবেচচারীও। এক্েঠর রচাঠজ্যর সরকচারী কেবেচচারী ধরিটিচান ধেবেচা্লম্বীর সংখ্যচা ১৬৪২ দথঠক 

১৫৩৮-এ দনঠেঠে। ঠ্ৌদ্ঠের দক্ঠরে ৩৪৭৯ দথঠক দনঠে হঠেঠে ২৭৪৯ জন। ঠখচাে 

সংখ্যচালরু উন্নেন েপ্তঠরর েূল ে্রিী েেতচা ্্যচানচাধজবে। ঠসই েপ্তঠর এক ্েঠর ২৫ জন 

কেবেী কধেঠেঠেন েুখ্যে্রিী।

(৭) সংরক্ঠের ধ্েঠে গুরুবে দেওেচা হঠ্ ্ঠলধেঠলন েেতচা ্্যচানচাধজবে।

দকচানও দক্ঠরেই সংখ্যচালরুঠের সংরক্ঠে দকচানও ধ্ঠশে গুরুবে দেওেচা হেধন। ্রং 

দযখচাঠন দ্ধশ সুঠযচাগ পচাওেচা যচাে, ঠসধেক দথঠক সংখ্যচালরুঠের সংখ্যচা কধেঠেঠে েেতচা 

্্যচানচাধজবের সরকচার।

২০১০-র দফব্রুেচাধরঠত ্চােফ্রন্ট ধপধেঠে থচাকচা সংখ্যচালরুঠের ও ধ্ ধস তচাধলকচাে 

অন্তভুবেধক্ত শুরু হে। তখন রচাঠজ্যর ও ধ্ ধস তচাধলকচাে ৬৬ধি সম্প্রেচাে ধেঠলচা। তচারেঠধ্য 

১২ধি সম্প্রেচাে ধেঠলচা েুসধলে। ২০১১-র েচাঠচবে ও ধ্ ধস তচাধলকচাে ১০৮ধি দগচাষ্ঠী েচাঁড়চাে। 

তচার েঠধ্য ৫৩ধি েুসধলে সম্প্রেচােভুক্ত। ৯ধি দ্ৌদ্ এ্ং ১ধি কঠর রিীটিচান এ্ং তজন 

সম্প্রেচাঠের দগচাষ্ঠী। গধর্ েুসধলেঠের প্রচাে ৮৮ শতচাংশ ও ধ্ ধস তচাধলকচাে চঠল আঠস। 

রচাঠজ্যর ও ধ্ ধস তচাধলকচার েঠধ্য দুধি ভচাগ রচাখচা হঠেঠে। একধি ‘অধধক অনগ্সর’। 
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অন্যধি ‘অনগ্সর’। অধধক অনগ্সর অংঠশর জন্য ১০ শতচাংশ এ্ং অনগ্সর অংঠশর 

জন্য ৭ শতচাংঠশর জন্য সরকচারী চচাকধরঠত সংরক্ে চচালু হঠেঠে। 

২০১১-ে ‘অধধক অনগ্সর’ ধেল ও ধ্ ধস তচাধলকচার ৫৫ শতচাংশ। এখন ‘অধধক 

অনগ্সর’-এ রঠেঠে ৪৬ শতচাংশ। ঠ্ঠড় দগঠে দযখচাঠন কে সুঠযচাগ, ঠসই ‘অনগ্সর’-র 

তচাধলকচা। অথবেচাৎ দ্ধশ ধপধেঠে থচাকচা সংখ্যচালরুসহ ও ধ্ ধস-ঠের সুঠযচাগ কধেঠেঠে 

তৃেেূল কংঠগ্স।

(৮) সংখ্যচালরু উন্নেঠন েেতচা ্্যচানচাধজবের একধি গুরুবেপূেবে দরচােyচা ধেল ৫৬ধি 

েচাঠকবেধিং হচা্ হঠ্ রচাঠজ্য। ২০১২-র অঠটেচা্ঠর ঐ হচা্গুধলর দরচােyচার পচাশচাপচাধশ েুখ্যে্রিী 

জচাধনঠেধেঠলন দসখচাঠন প্রচাে েচাপচান্ন হচাজচার সংখ্যচালরু েচারেঠের কচাঠজর ্ঠ্চা্স্ত হঠ্। 

এেন দকচান কচাজ এখঠনচা শুরু হেধন। ্রং প্রধতশ্রুধতধিই ্েঠল দগঠে। ২০১৬-র ১লচা 

আগস্ট দনতচাজী ইঠডেচার দস্টধডেচাঠে েেতচা ্্যচানচাধজবে দরচােyচা করঠলন — রচাঠজ্য ১৮৩ধি 

েচাঠকবেধিং হচা্ হঠ্। তচাঠত ২৯০০০ সংখ্যচালরু যু্ক যু্তীর কচাঠজর ্ ঠ্চা্স্ত হঠ্। তচাঁরচা 

ওই হচা্গুধলঠত স্টল পচাঠ্ন। আঠগর দথঠক স্ই কঠে দগঠলচা। যধেও এধিও হেধন।

(৯) সংখ্যচালরুঠের জন্য আলচােচা হচাসপচাতচাঠলর দরচােyচা ধেল। অঠনক দলখচাঠলধখও 

হঠেঠে এধি ধনঠে। ধকন্তু কচাঠজর কচাজ ধকেু হেধন।

(১০) কেঠে সংখ্যচালরুঠের ্ৃধতিঃ 

রচাঠজ্যর ধলধখত ধরঠপচািবে জচানচাঠছি, প্রথে দথঠক েশে দশ্রেীর সংখ্যচালরু েচারেেচারেীঠের 

েঠধ্য ভচাতচাপ্রচাপঠকর সংখ্যচা ধতন ্েঠর রচাঠজ্য ১৩ লঠক্র দ্ধশ কঠেঠে। ২০১৩-১৪-

দত রচাঠজ্য ১৮,৬৯,১৬১জন েচারেেচারেী দপঠতন। ২০১৬-১৭-ঠত এই সংখ্যচাধি এঠস 

েচাঁধড়ঠেঠে ৫,১৬,৫২৫-এ। ্চােফ্রন্ট সরকচাঠরর স্বেঠশে আধথবেক ্ের, ২০১০-১১-

দত এই সংখ্যচা ধেল ৯,১৩,০০২। অথবেচাৎ ে’ ্েঠরর েঠধ্য তচা কঠে দগঠে ৪ লঠক্র 

কচােচাকচাধে। অথচ সেচাঠজর স্চাভচাধ্ক ধনেে এই সংখ্যচা উঠতিচারতির ্চাড়ঠ্। 

শুধু এই পযবেচাঠেই নে, েচাধ্যধেঠকচাতির পযবেচাঠেও সংখ্যচালরু ভচাতচাপ্রচাপঠকর সংখ্যচা 

দেেচার কঠেঠে রচাঠজ্য। রচাঠজ্যর সংখ্যচালরু উন্নেন ও েচাদ্রচাসচা েপ্তর সূঠরে জচানচা দগঠে, এই 

দপচাস্ট ে্যচাধরেক পযবেচাঠেও ধতন ্েঠরর েঠধ্য ১,৯৫,৩৩১ দথঠক ভচাতচা প্রচাপঠকর সংখ্যচা 

দনঠে এঠসঠে ৭১,৯২১-এ হচাজচাঠর। ২০১০-১১-ঠত তচা ধেল ৮৭,৭৫২-এ।

(১১) েচাঠকবেধিং হচা্ঃ 

েুখ্যে্রিী হওেচার আঠগ আরও অঠনক প্রধতশ্রুধত তৃেেূল কংঠগ্স ধেঠেধেল। যচার 

একধিও ্চাস্ত্চাধেত হেধন। ৫৬ধি েচাঠকবেধিং হচাঠ্ ৫৬ হচাজচার সংখ্যচালরু যু্ঠকর কচাঠজর 

্্য্স্চা করঠ্ন েেতচা ্্যচানচাধজবে ্ঠলধেঠলন। হেধন। সংখ্যচালরুঠের উন্নেঠে ধ্ঠশে 

কধেশঠনর দরচােyচা ধেল। তচাও হেধন।

(১২) সংখ্যচালরু ধনধ্u এলচাকচাে পধরকচােচাঠেচার হচালঃ
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রচাঠজ্যর সংখ্যচালরু উন্নেন েপ্তঠর দপৌঁঠেচান দসই ধরঠপচািবে জচানচাঠছি — গত পচাঁচ ্েঠর 

এে এস ধড ধপ প্রকঠল্প রচাঠজ্যর ৬৭ধি নতুন স্কুল ্চাধড় ততধরর কথচা। ধকন্তু ততধর 

হঠেঠে ৬ধি। তচােচাড়চা চচালু স্কুলগুধলঠত ৫১৯৫ধি নেচা ক্চাসরুে ততধরর পধরকল্পনচা 

জচাধনঠেধেল রচাজ্য সরকচার। পচাঁচ ্ের দশঠে জচানচা যচাঠছি — অধতধরক্ত ক্চাসরুে হঠেঠে 

২৩৬৭ধি। রচাজ্য সরকচার জচাধনঠেঠে ৯৬০ধি ক্চাসরুঠের কচাজ চলঠে। অথবেচাৎ প্রচাে 

১৮০০ ক্চাসরুঠের কচাজ শুরুই হেধন। আই ধি আই ধনঠে েেতচা ্্যচানচাধজবে লচাগচাতচার 

ধনঠজর কৃধতবে েচাধ্ কঠরন। ধকন্তু ‚ŒÊ ্লঠে — গত পচাঁচ ্েঠর ৩৩ধি আই ধি 

আই-র অনুঠেচােন থচাকঠলও রচাঠজ্য দশে হঠেঠে ৬ধির ভ্ন ধনেবেচাে। আর ২০০৭ 

দথঠক ২০১১-র েঠধ্য ৬ধির অনুঠেচােন ধেল। ৪ধি হঠে দগধেল। ২ধি ধনধেবেেেচাে ধেল। 

গত পচাঁচ ্েঠর সংখ্যচালরু উন্নেঠনর ্রচাদে িচাকচাে পধলঠিকধনক হঠেঠে েচারে ২ধি। 

যধেও অনুঠেচােন ধেল ৬ধির। অন্যধেঠক ২০১১-র েঠধ্য অনুঠেচাধেত ৩ধির কচাজই দশে 

হঠেধেল। অন্যচান্য ধ্ধভন্ন দক্ঠরেই েেতচা ্্যচানচাধজবের সরকচাঠরর ্্যথবেতচা স্পটি।

আরিকান্ত আমদিকাসীরকা

শচােুকতলচা, রচােগঞ্জ, করেধেরী, ্চালুররচাি, গড়ঠ্তচা, ফুধলেচাসহ সচাম্প্রধতক কচাঠল 

অঠনকগুধল জচােগচাে আধে্চাসী রেyীরচা ধধেবেতচা হঠেঠেন। 

গঙ্গচারচােপুর, ইসলচােপুর, ঝচাড়গ্চােসহ রচাঠজ্যর ধ্ধভন্ন জচােগচাে আধে্চাসীঠের জধে 

েখল করচা হঠেঠে গত ে’ ্েঠর। 

্নচাঞ্ঠলর পচাট্চাে জধের গড় পïরেচাে অঠধবেক হঠেঠে তৃেেূল কংঠগ্ঠসর শচাসঠন। 

২০১১-র এধপ্রল পযবেন্ত রচাঠজ্য ১৫,৮৮৩.৪৬০ একর জধের পচাট্চা ধেঠেধেল তৎকচালীন 

রচাজ্য সরকচার। ওই ধতন ্েঠর দেচাি ২৭,৭৭৩ধি পচাট্চা দেওেচা হঠেধেল। কচাগজপরে স্ 

ততধর থচাকচা সঠবেও দেওেচা যচােধন ২১৯২ধি পচাট্চা। যচার পধরেচাy প্রচাে ৮০০ একর। ঠসই 

ধতন্েঠর ্ধন্টত জধে এ্ং প্রচাপকঠের সংখ্যচার ধ্চচাঠর এঠককধি আধে্চাসী পধর্চার 

গঠড় প্রচাে দেড় ধ্রচা (১.৪২৮ ধ্রচা) কঠর জধে দপঠেধেল। গত ে’ ্েঠর ্নচাঞ্ঠলর 

জধের পচাট্চা দপঠেঠেন ১৬,৭৭৯ জন। তচাঁঠের দেওেচা হঠেঠে ৫১৮১.১ একর জধে। 

গঠড় এই সেঠে (৬ ্েঠর) এঠককধি আধে্চাসী পধর্চার ০.৭৭০ ধ্রচা কঠর জধে 

দপঠেঠে।

কঠে দগঠে আধে্চাসী আধে্চাসী েচারেেচারেীঠের সংখ্যচা। ২০০৭ দথঠক ২০১১ — এই 

সেেকচাঠল রচাঠজ্য আধে্চাসী েচারেেচারেী ৮ লক্ ৩৩ হচাজচার দথঠক ৯ লক্ ৪০ হচাজচাঠর 

দপৌঁঠেধেল। সরকচারী ধরঠপচািবেই তচা ্লঠে। অথচ রচাজ্য জুঠড়, ধ্ঠশেত আধে্চাসী 

ধনধ্ড় এলচাকচাে েচাও্চােী, তৃেেূল কংঠগ্ঠসর অশচাধন্ত ওই সেঠেই। ত্ু স্কুঠল পচা রচাখচা 

আধে্চাসী েচারেেচারেী দ্ঠড়ধেল ওই সেঠে ১ লঠক্র দ্ধশ।
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অন্যধেঠক রচাঠজ্য ২০১৩-১৪-দত প্রথে দথঠক অটিে দশ্রেী পযবেণত আধে্চাসী েচারেেচারেী 

ধেল ৯ লক্ ৫৯ হচাজচার ৭৭৯। ২০১৬-দত তচা েচাঁধড়ঠেঠে ৯ লক্ ১৭ হচাজচার ৬৩৪-এ। 

অথবেচাৎ দু’ ্েঠরর েঠধ্য কঠেঠে ৪২ হচাজচাঠরর দ্ধশ। ঠনঠে দগঠে ২০১১-রও ধনঠচ।

রচাজ্য সরকচাঠরর ধরঠপচািবে অনুসচাঠর পধচিে্ঠঙ্গর ১২ধি দজলচাে আধে্চাসী েচারেেচারেী 

কঠে দগঠে। আশঙ্কচার হঠলচা — আধে্চাসী ধনধ্ড় ধহসচাঠ্ পধরধচত দজলচাগুধলঠত 

আধে্চাসী েচারেেচারেী কেঠে। 

আধে্চাসীঠের অঠনক হঠস্টল ্ন্ হঠে দগঠে। চচালু হঠস্টলগুধলর একচাংশঠক 

দ্সরকচারী সংস্চার হচাঠত তুঠল ধেঠেঠে সরকচার।

দেঠশর দকচাথচাও আধে্চাসী পধর্চাঠরর ্ৃদ্ ্ৃদ্চাঠের েচাধসক ধভধতিঠত দপনশন 

দেওেচার প্রকল্প ্চােফ্রন্ট সরকচাঠরর সেঠে শুরু। ২০০৯—’১০ আধথবেক ্ঠেবে রচাঠজ্যর ১ 

লক্ ২৬ হচাজচার জনঠক এই দপনশন দেওেচা হে। ২০১০-১১-ঠত েচাঁড়চাে ১ লক্ ৩০ 

হচাজচার ৪৬৩। আচিযবে রিনচা হঠলচা তচা ্চাঠড়ধন। এ্ং িচাকচা হঠে পঠড়ঠে অধনেধেত।

সচাঁওতচাধল ভচােচার ধশক্ক ধনঠেচাগ করঠ্ন ্ ঠলধেঠলন েেতচা ্ ্যচানচাধজবে। ধকন্তু এখনও 

অঠনক পে শ¢ূÊ।

তৃণিূল কংয়গ্স-মি কজ মপ-র কিকাঝকাপড়কা

প্রকচাঠশ্য কুধস্ত, ঝগড়চা। ঠগচাপঠন দ্চাঝচাপড়চা। রচাঠজ্য ্চােপন্ীঠের দেকচাঠত এধিই েেতচা 

্্যচানচাধজবে, নঠরন্দ দেচােীর েঠলর দকৌশল। তচা পঞ্চাঠেত পধরচচালনচার দক্ঠরেও দেখচা 

যচাে। আ্চার পঞ্চাঠেত পধরচচালনচার নীধতঠতও। রচাঠজ্য তৃেেূল কংঠগ্স এ্ং ধ্ দজ 

ধপ দজচাি দ্ঁঠধ পঞ্চাঠেত চচাধলঠেঠে দ্শ কঠেকধি জচােগচাে। উেচাহরে — েীনচাখচাঁর 

তচতল পঞ্চাঠেত। ঠসখচাঠন তৃেেূল কংঠগ্স ৫ধি, ধ্ দজ ধপ ৫ধি, ধস ধপ আই(এে) 

৭ধি এ্ং ধস ধপ আই ১ধি আসঠন জেী হঠেধেল গত পঞ্চাঠেত ধন্বেচাচঠন। তৃেেূল 

কংঠগ্স প্রধচান পেধি দনে। উপপ্রধচান পেধি দেঠড় দেে ধ্ঠজধপ-ঠক। ঠতেনই েীনচাখচাঁ 

পঞ্চাঠেত। গত ধন্বেচাচঠন দেচাি ২০ধি আসঠনর েঠধ্য ্চােফ্রন্ট ৯ধি আসঠন ধজঠতধেল। 

২ধি আসঠন দজঠত ধ্ দজ ধপ। আঠরচা ৯ধি আসঠন জেী হে তৃেেূল কংঠগ্স। ধ্ঠজধপর 

সেস্যচা উপপ্রধচান। তৃেেূল কংঠগ্ঠসর সেস্যচা প্রধচান। ঠতেনই দেগঙ্গচা পঞ্চাঠেত সধেধতর 

নুরনগর পঞ্চাঠেত। ঠেচাি ২২ধি আসঠনর েঠধ্য ্চােফ্রন্ট জেী হঠেধেল ১০ধি আসঠন। 

কংঠগ্স জেী হঠেধেল ১ধিঠত। তৃেেূল ৯ধিঠত এ্ং ধ্ দজ ধপ ২ধি আসঠন জেী হঠেঠে। 

ধ্ দজ ধপ সেথবেন কঠর তৃেেূলঠক। প্রধচান হন ধ্ দজ ধপ-র। উপপ্রধচান হঠেঠে তৃেেূল 

কংঠগ্ঠসর। পূ্বে দেধেনীপুঠরও তৃেেূল কংঠগ্স-ধ্ দজ ধপ-র এই চেৎকচার সহচা্স্চাঠনর 

উেচাহরে রঠেঠে। ঠসখচাঠন পচাঁশকুড়চা-১নং পঞ্চাঠেত সধেধতর েঠধ্য পঠড় তচতন্যপুর-

১নং পঞ্চাঠেত। পঞ্চাঠেঠতর দেচাি ১১ধি আসন। ্চােফ্রন্ট প্রচাথবেীরচা ধজঠতধেঠলন ৫ধি 
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আসঠন। তৃেেূল ৫ধি এ্ং ধ্ দজ ধপ ১ধি আসঠন জেী হে। পঞ্চাঠেঠতর প্রধচান হঠেঠে 

তৃেেূল। ধ্ দজ ধপ-র একজন েেতচা ্্যচানচাধজবের েলঠকই সেথবেন কঠরঠে।

আর একধি উেচাহরে দখচাে ধ্ঠজধপ-র রচাজ্য সভচাপধত ধেলীপ দরচাঠের গ্চাঠেই। গ্চাঠের 

নচাে কুধলেচানচা। ধ্ধচানসভচা দগচাপী্লেভপুর। সু্েবেঠরখচার পচাঠড় পঞ্চাঠেতধি। ২০০৮-

০৯’র পর্তবেী সেঠে এই এলচাকচাঠতও তৃেেূল কংঠগ্স-েচাও্চােীঠের তচাণ্ড্, হুেধকর 

েুঠখচােুধখ হঠেধেল ধস ধপ আই (এে)। অ্শ্য েচাও্চােীরচা তৃেেূল কংঠগ্স, ধ্ঠজধপ, আর 

এস এস-র ধকেুেচারে ক্ধত কঠরধন। ২০১১-র পর েচাও্চােীরচা গত। আধধপত্য পুঠরচাপুধর 

ধনঠজঠের হচাঠত তুঠল দনে তৃেেূল কংঠগ্স। গত পঞ্চাঠেত ধন্বেচাচঠন কুধলেচানচাে ১০ধি 

আসঠনর একধিঠতও ধস ধপ আই (এে)-ঠক প্রচাথবেী ধেঠত দেওেচা হেধন। তৃেেূল কংঠগ্স 

প্রচাথবেী ধেঠেধেল। এ্ং তচারচা ধ্ দজ ধপ-ঠকও প্রচাথবেী ধেঠত ধেঠেধেল। ঠভচাঠির ফল— ১০ধি 

আসঠনর ৭ধিঠত ‘ধেধেভচাই’-র েল দজঠত। ্চাধক ৩ধিঠত ‘দেচােীভচাই’-র েল দজঠত।

গত ে’ ্েঠর রচাঠজ্য ধ্ দজ ধপ-র শধক্ত ্ৃধদ্ হঠেঠে। শধক্ত দ্ঠড়ঠে রচাষ্ট্রীে স্েং 

দস্ক সঠঘের েত ধহ্ুবে্চােী নচানচা সংগেঠনর। সচাম্প্রেচাধেক শধক্তর এই তৎপরতচা 

্ৃধদ্র দক্ঠরে তৃেেূল কংঠগ্ঠসর সরকচাঠরর নীধত, পেঠক্প এ্ং েল ধহসচাঠ্ তৃেেূল 

কংঠগ্ঠসর ভূধেকচা অঠনকিচাই েচােী। 

২০১১-র ধ্ধচানসভচা ধন্বেচাচঠনর পর েেতচা ্্যচানচাধজবের প্রভূত প্রশংসচা কঠরধেল আর 

এস এস। ২০১৬-ঠতও তচাই অক্ষুন্ন আঠে। আর এস এস ধনঠজঠের রচাজ্য কধেধির 

েুখপঠরে (৬৮ ্েবে, ৩৭ সংখ্যচা)-ে প্রকচাশ কঠর প্র্ন্ —‘কধেউধনজঠের দশচাকযচারেচাে 

শচাপেুধক্ত ্চাংলচার’। ঠসখচাঠন দলখচা হঠেঠে, ‘‘...তৃেেূঠলর এই জে সম্ভ্ হঠেঠে দস্রফ 

eî‚ðË‚î্চােী দভচাঠির ফঠল। গত দলচাকসভচা ধন্বেচাচঠন ১৭ শতচাংশ দভচাি দপঠেধেল 

ধ্ঠজধপ। এ্চার তচা কঠে েচাঁধড়ঠেঠে ১০ শতচাংঠশর সচােচান্য ধকেু দ্ধশঠত। প্রশ্ন উেঠত 

পচাঠর, একধেঠক যখন eî‚ðË‚î্চােী কেবেকচাঠডে সচারচা দেঠশর সঠঙ্গ ্চাংলচাও উতিচাল, 

তখন দতচা eî‚ðË‚î্চােী দভচাি আরও সুসংহত হওেচার কথচা। এ্ং এঠক্ঠরে লচাভ্চান 

হওেচার সম্ভচা্নচা ধ্ঠজধপরই। ধকন্তু দভচাি পচাধিগধেঠতর অঙ্ক এত সহঠজ দেঠল নচা। 

...eî‚ðË‚î্চােী দভচািচাররচা অঠনকঠক্ঠরেই দেঠখঠেন দযস্ জচােগচাে ধ্ঠজধপ দু্বেল, 

দজতচার সম্ভচা্নচা ক্ীে, ঠসখচাঠন দেঠল তচাঁরচা তৃেেূঠলর পঠক্ ধগঠেঠেন। ধেক দযেনধি 

হঠেধেল গত ধ্ধচানসভচা ধন্বেচাচঠন।’’

উপঠরর ্ক্তঠ্্য স্পটি — ২০১১-র ধ্ধচানসভচা ধন্বেচাচঠনও সঘে পধর্চার তৃেেূল 

কংঠগ্ঠসর পঠক্ই প্রচচার কঠরধেল। তচাই ২০১১-র ধ্ধচানসভচা ধন্বেচাচঠনর ফল প্রকচাঠশর 

পর উচ্ছ্বধসত আরএসএস তচাঠের েুখপঠরের সম্পচােকীেঠত ধলঠখধেল, ‘‘অ্ঠশঠে 

দুঃশচাসঠনর অ্সচান। গত ৩৪ ্ৎসর ধধরেচা ্চাংলচার ্ুঠকর উপর ফ্যচাধস্চােী েলতঠ্রির 

দয জগদেল পচাথর চচাধপেচা ্ধসেচাধেল, রচাঠজ্যর শুভ্ুধদ্সম্পন্ন েচানুে দসই পচাথরঠক 
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েুঁধড়েচা দফধলেচা ধেঠত সক্ে হইেচাঠে। ...ইহচা স্ীকচার কধরঠতই হইঠ্, পধচিে্ঠঙ্গর 

েচাকবেস্চােী সরকচার ও ক্যচাডচারঠের অত্যচাচচাঠরর প্রধত্চাঠে েচাধেবেশীল ভূধেকচাে অ্তীেবে 

হন েেতচা ্ঠ্্যচাপচাধ্যচাে। তচাঁহচারই দনতৃঠবে তৃেেূল দজচাঠির এই ধ্রচাি জে।’’

গত ে’ ্েঠর রচাঠজ্য সঠঘের শচাখচা হঠেঠে প্রচাে ১৬০০। দ্ঠড়ঠে প্রচাে ্চাঠরচাঠশচার 

কচােচাকচাধে। গত এক ্েঠর দ্ঠড়ঠে একঠশচার দ্ধশ। ভঠদ্রশ্বঠর খুন হওেচা দপৌরসভচার 

দচেচারে্যচান, তৃেেূল কংঠগ্সঠনতচা েঠনচাজ শেবেচা আসঠল আর এস এস-র স্েংঠস্ক। 

গত ে’ ্েঠর সঠঘের আরও কেবেীর তৃেেূল কংঠগ্ঠস অনুপ্রঠ্শ রঠিঠে। আ্চার েুকুল 

রচাঠের েত তৃেেূল কংঠগ্ঠসর দনতচা হঠে উঠেঠেন ধ্ দজ ধপ-র ধথঙ্ক ি্যচাঙ্ক।

গত ধ্ধচানসভ ধন্বেচাচঠন ধ্ঠজধপ, আরএসএস-র অঠনক দভচাি তৃেেূল কংঠগ্স 

দপঠেঠে। তৃেেূল কংঠগ্স-ধ্ঠজধপ’র দ্চাঝচাপড়চা, ঠভচাি আেচানপ্রেচাঠনর কথচা আঠলচাধচত 

হঠেঠে। েৃটিচান্ত ধহসচাঠ্ খড়গপুর সের এ্ং ভ্চানীপুঠরর প্রসঙ্গ এঠসঠে। খড়গপুর সেঠর 

তৃেেূল কংঠগ্ঠসর দভচাি চঠল দগঠে ধ্ঠজধপ প্রচাথবেী ধেলীপ দরচাঠের পঠক্। অন্যধেঠক 

ভ্চানীপুর দলচাকসভচাে দজতচা থচাকঠলও ধ্ধচানসভচা ধন্বেচাচঠন ধ্ঠজধপর দভচাঠির একধি 

্ড় অংশ চঠল দগঠে তৃেেূল কংঠগ্ঠসর পঠক্। আঠগর দথঠক অঠনক কে েচাধজবেঠন 

হঠলও ধজতঠত দপঠরঠেন েেতচা ্্যচানচাধজবে। এেন উেচাহরে আরও রঠেঠে। 

েেতচা ্্যচানচাধজবে ‘ধহ্ুবে’-র ধ্ঠরচাধী, ‘েুসলেচান দতচােে’কচারী এই প্রচচারধি স্ঠচঠে 

দ্ধশ করঠে সঘে পধর্চার, ধ্ দজ ধপ। এর ধপেঠন একধি গভীর দভচাি দকধন্দক চচাল 

আঠে। ধকন্তু ধ্ধভন্ন রিনচা্লী দথঠক স্পটি ধ্ দজ ধপ-তৃেেূল কংঠগ্স দ্চাঝচাপড়চা আঠে। 

েেতচা ্্যচানচাধজবে সঠঘের দ্শ আস্চাভচাজন।

২০০২-এ গুজরচাঠি রচাষ্ট্রীে স্রিচাঠসর সেঠে েেতচা ্্যচানচাধজবে দকন্দীে সরকচাঠরর 

পচাঠশই ধেঠলন। তৎকচালীন ্চাজঠপেী সরকচার দেচােীর প্রশচাসঠনর ধ্রুঠদ্ দকচানও 

্্য্স্চাই দনেধন। তৃেেূল দনরেী তখন ধেঠলন েপ্তরহীন ে্রিী। এই সেথবেঠনর পুরস্চার 

ধহসচাঠ্ ২০০৩-এ ধতধন ্চাজঠপেীর েধ্রিসভচাে জচােগচা পচান। আর ২০১১-দত রচাজ্য 

সরকচার গেঠনর সেে নঠরন্দ দেচােীর রধনটি অধেত ধেরেঠক রচাঠজ্যর অথবেে্রিী কঠরঠেন 

েেতচা ্্যচানচাধজবে। ২০০৩ সচাঠলর আগস্ট েচাঠসর রিনচা। তখন গুজরচাঠির গেহত্যচার ক্ত 

েগেঠগ হঠে রঠেঠে। ধ্ধনঠেচাগ আকেবেঠের জন্য গুজরচাি সরকচার যখন ধ্ঠেঠশ ভচা্েূধতবে 

দফরচাঠনচার দচটিচা করঠে, তখন স্চার আঠগ ধশল্পেহঠলর যচাঁরচা হচাত ্চাধড়ঠে ধেঠেধেঠলন 

তচার েঠধ্য ধেঠলন ্ধেকসভচা ধফধকর দসঠক্িচাধর দজনচাঠরল অধেত ধেরে। নঠরন্দ দেচােী 

তচাঁঠকই েচাধেবে ধেঠেধেঠলন আঠেধরকচা ইউঠরচাঠপ গুজরচাঠির হঠে প্রেশবেনীর আঠেচাজন 

করঠত। এখচাঠনই দশে নে। নঠরন্দ দেচােীর গুজরচাঠির প্রচচাঠরর জন্য ‘Áî<·ÎÊî¦p গুজরচাি, 

ধরসচাঠজবেন্ট গুজরচাি’-র আঠেচাজক ধেঠলন তৃেেূল সরকচাঠরর অথবেে্রিীই।

১৯৯৮ সচাঠলর দলচাকসভচা দভচাঠি   ঠজচাি ্চাঁধঠলন ধ্ দজ ধপ-রই সঠঙ্গ। তৃেেূল 
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কংঠগ্ঠসর জঠমের পঠরই তচারচা ধ্ঠজধপ-র সরকচাঠর অংশ ধনঠেধেল। ১৯৯৮-’৯৯-এ 

অিলধ্হচারী ্চাজঠপেীর দতঠরচা েচাঠসর সরকচাঠর, পঠর ১৯৯৯-এর ধ্ঠজধপ সরকচাঠরও 

শধরক ধেঠলন েেতচা ্্যচানচাধজবে। ২০০৪-এও দলচাকসভচা ধন্বেচাচঠন ধতধন ধ্ঠজধপ-র 

সঠঙ্গ ধেঠলন। ২০০৬-র ধ্ধচানসভচা ধন্বেচাচঠন েেতচা ্্যচানচাধজবে ধ্ঠজধপ-র সঠঙ্গই দজচাি 

দ্ঁঠধধেঠলন। ওই ্েঠরর ২৫দশ ধডঠসম্বর ধেবেতলচাে অনশন েঠঞ্ তৃেেূল দনরেীর সঠঙ্গ 

দেখচা কঠর যচান আজঠকর স্রচাষ্ট্রে্রিী রচাজনচাথ ধসং। তচারপর পরও ২০০৮-এও েেতচা 

্্যচানচাধজবে ধ্ঠজধপ-র সঠঙ্গই ধেঠলন। রচাঠজ্য তথচাকধথত ‘পধর্তবেন’-র পঠর েেতচা 

্্যচানচাধজবেঠক গুরুবেপূেবে পরচােশবেধি ধেঠেধেঠলন ধ্শ্বস্ত স্েং দস্ক নঠরন্দ দেচােী — ‘‘প্রথে 

রচাঠতই ধ্ড়চাল দেঠর ধেন।’’

সংসঠে ‘অনুপ্রঠ্শ’ ইসু্যঠত সঘে পধর্চাঠরর ্ক্ত্্য তৃেেূল কংঠগ্ঠসর সচাংসে 

ধহসচাঠ্ তুঠল ধঠরঠেন ধযধন, তচাঁর নচাে েেতচা ্্যচানচাধজবেই। ধেনধি ধেল ২০০৫-র ৪েচা 

আগস্ট। ঠলচাকসভচাে উপচাধ্যঠক্র েুঠখর উপঠর কচাগঠজর তচাড়চা েুঁঠড় ধেঠে অভ্্যতচার 

এক নধজর সৃধটি কঠরধেঠলন আজঠকর েুখ্যে্রিী। সচারচা দেশ হত্চাক হঠে দগধেল তচাঁর 

এই কচাঠডে।

মিয়রকািী পমরচকামলে পঞ্কায়েেয়ক িঞ্েকা

দযখচাঠন ধনঠজঠের জঠের সম্ভচা্নচা দনই, ঠসখচাঠন পঞ্চাঠেত ্ চা দপৌরসভচার ধন্বেচাচন করচাঠতও 

চরে অনীহচা দেধখঠেঠে তৃেেূল সরকচার। ঠেেচাে দপঠরচাঠনচার পঠর অ্যচাডধেধনঠ্রেির ্ ধসঠে 

্কলঠে শচাসকেল ধনঠজঠের ইছিচােঠতচা পধরচচালনচা কঠরঠে। ্ চাধ্য হঠে আেচালঠত েচােলচা 

কঠর ধন্বেচাচঠনর অধধকচার আেচাে করঠত হঠেঠে ্ চােপন্ীঠের। ঠেেচাে দপঠরচাঠনচার পঠনঠরচা 

েচাস পঠর ধন্বেচাচন করচা হঠেঠে ধশধলগুধড় েহকুেচা পধরেঠের। েচানুঠের রচাঠে পযুবেেস্ত 

হঠেঠে তৃেেূল, ধশধলগুধড় েহকুেচা পধরেঠে জেী হঠে ্ চােফ্রন্ট। ধকন্তু জেী হঠেও দরহচাই 

দনই। ধশধলগুধড় েহকুেচা পধরেেঠক ধেঠনর পর ধেন রচাজ্য সরকচাঠরর ্ঞ্নচা সহ্য কঠর 

দযঠত হঠছি। একই ধচরে ধশধলগুধড় দপৌর কঠপবেচাঠরশঠনও। সরকচারী প্রচাপ্য িচাকচা যচা স্চানীে 

স্îে্বে শচাসন সংস্চার েচাধ্যঠে খরচ করচার কথচা তচা দথঠক ্ধঞ্ত করচা হঠছি ধ্ঠরচাধীঠের 

পঞ্চাঠেতঠক। উন্নেঠনর দয কচাজ অংশগ্হেেূলক গেতঠ্রি সচাধেল হঠে েচানুঠের গ্হে 

করচা ধসদ্চান্ত অনুসচাঠর পঞ্চাঠেঠতর েচাধ্যঠে করচার কথচা, ঠসই কচাজ ধশধলগুধড় েহকুেচা 

পধরেেঠক করঠত নচা ধেঠে রচাজ্য সরকচার ধনঠজঠের উতির্ঙ্গ উন্নেন পেবেে, এস দজ ধড 

এ ইত্যচাধের েচাধ্যঠে করচার দচটিচা করঠে। ঠয িচাকচা ধশধলগুধড় কঠপবেচাঠরশন ও েহকুেচা 

পধরেঠের পচাওেচার কথচা তচা চঠল যচাঠছি ে্রিীর ধনঠেবেঠশ পধরচচাধলত উন্নেন পেবেঠের হচাঠত। 

ধ্ধচানসভচাে েচাঁধড়ঠে েুখ্যে্রিী েেতচা ্্যচানচাধজবে দকন্দীে সরকচাঠরর ধ্রুঠদ্ অধভঠযচাগ 

কঠরন, ‘ঠকন্দীে সরকচার পধচিে্ঙ্গ সরকচারঠক প্রচাপ্য অথবে দথঠক ্ধঞ্ত করঠে।‘ এেন 
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রিঠল তচাঁঠক সম্পূেবে সেথবেঠনর আশ্বচাস ধেঠে ধশধলগুধড়র দেের অঠশচাক ভট্চাচচাযবে পচালিচা 

অধভঠযচাগ কঠরঠেন, ‘সংধ্ধচান অনুসচাঠর দকন্দীে সরকচাঠরর দথঠক অথবে দযেন রচাজ্য 

সরকচাঠরর প্রচাপ্য, ঠতেধন স্চানীে সরকচার ধহসচাঠ্ পঞ্চাঠেত ও দপৌরসভচাগুধলরও অথবে 

পচাওেচার অধধকচার আঠে রচাজ্য সরকচাঠরর কচাে দথঠক। রচাজ্য সরকচার দকন দসই অথবে 

দথঠক ধ্ঠরচাধীঠের পধরচচাধলত পঞ্চাঠেত দপৌরসভচাঠক ্ধঞ্ত করঠে?’ ঠকচাঠনচা জ্চা্ 

ধেঠত পচাঠরনধন েুখ্যে্রিী। 

গত নঠভম্বর েচাঠস ধশধলগুধড়ঠত ধগঠে প্রশচাসধনক ত্েক কঠর উন্নেনেূলক 

কচাঠজর পযবেচাঠলচাচনচা কঠরঠেন েুখ্যে্রিী েেতচা ্্যচানচাধজবে। ধকন্তু দসই ত্েঠক ধতধন 

কচাঠের দডঠকধেঠলন? তৃেেূল পধরচচাধলত দপৌরসভচার প্রধচান, তৃেেূল পধরচচাধলত দজলচা 

পধরেঠের সভচাধধপধতঠের। ধকন্তু দকন ডচাঠকনধন ধশধলগুধড় েহকুেচা পধরেঠের সভচাপধত 

এ্ং ধশধলগুধড়র দেেরঠক? ধনরঠপক্তচার েৃধটিঠক ্জবেন কঠর স্েং েুখ্যে্রিীই প্রশচাসধনক 

স্তঠর ধ্ভচাজন সৃধটি কঠর ধেঠছিন। প্রশচাসধনক অধফসচারঠের কচাঠে ্চাতবেচা পচােচাঠছিন দয 

ধ্ঠরচাধী পধরচচাধলত পঞ্চাঠেত দপৌরসভচাঠক গুরুবে দেওেচার েরকচার দনই। এই কচারঠেই 

দডঙ্গু দেচাকচাধ্লচাে ধশধলগুধড় দপৌর কঠপবেচাঠরশনঠক রচাজ্য সরকচার সহচােতচা কঠরধন। েচাধেবে 

দেওেচা হঠেঠে এস দজ ধড এ-ঠক। একইভচাঠ্ উতির ও েধক্ে্ঠঙ্গর দজলচাগুধলঠত ্ ন্যচার 

পঠর রেচাে ধ্ধলঠত ত্েে্য করচা হঠেঠে। ধ্ঠরচাধীঠের পধরচচাধলত গ্চাে পঞ্চাঠেঠত ধকং্চা 

দযখচাঠন ধ্ঠরচাধী সেস্য ধজঠতঠে দতেন এলচাকচাে ্ন্যচাধক্টিঠের জন্য ধরেপল ও খচা্চার নচা 

পচাধেঠে অেচানধ্কতচার নধজর ততধর কঠরঠে তৃেেূঠলর প্রশচাসন। 

সম্পূেবে দ্আইনীভচাঠ্ কীভচাঠ্ ধশধলগুধড় েহকুেচা পধরেেঠক ্ধঞ্ত করচা হঠছি তচার 

আঠরকধি প্রেচাে আঠে। ২০১৫ সচাঠল ধন্বেচাচঠন ধজঠত ধশধলগুধড় েহকুেচা পধরেঠে দ্চাডবে 

গেন কঠর ্চােফ্রন্ট। ধনেে অনুযচােী দজলচাপধরেে ্চা েহকুেচা পধরেঠে নতুন দ্চাডবে গেন 

হঠল দজলচা পধরকল্পনচা অধফসচাঠরর আহ্চাঠন গেন করচা হে দজলচা পধরকল্পনচা কধেধি 

(ধডধ্রেটে প্ল্যচাধনং কধেধি)। কধেধির দচেচারে্যচাঠনর পঠে থচাঠকন দজলচা ্ চা েহকুেচা পধরেঠের 

সভচাধধপধত। ঠজলচার সের েপ্তর েচাধজবেধলঠঙ হওেচার কচারঠে দজলচা পধরেঠের পধর্ঠতবে 

এখচাঠন ধশধলগুধড় েহকুেচা পধরেে রঠেঠে। কচারে দজলচার পচা্বেত্য অঞ্ঠলর উন্নেঠনর 

েচাধেঠবে এখন ধজধিএ। ধশধলগুধড় েহকুেচা পধরেঠের সভচাধধপধত পঠে ধন্বেচাধচত হওেচার 

পঠরই েচাধজবেধলঙ দজলচার তৎকচালীন দজলচা পধরকল্পনচা  অধফসচার প্রীতে সুব্বচাঠক ২০১৬-

র জুন েচাঠসর েঠধ্য দজলচা পধরকল্পনচা কধেধি গেঠনর ধনঠেবেশ ধেঠেধেঠলন ধশধলগুধড় 

েহকুেচা পধরেঠের সভচাধধপধত তচাপস সরকচার। ্ের রুরঠলও ধ্েেধি ধনঠে প্রীতে সুব্বচা 

এধ্েঠে এঠগচাঠনচার দকচাঠনচা আগ্হ নচা দেখচাঠল ২০১৬-র ৯ই জুন তচাঁঠক একধি ধচধে 

(৮৩৫/১/(২)/এস এে ধপ XXXXIV-১৭) ধলঠখ পুনরচাে একধি ত্েক দডঠক দজলচা 

পধরকল্পনচা কধেধি গেঠনর কথচা ্ঠলন সভচাধধপধত/ ïI§ƒñ ïIcñ< éËï¢/


