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সারদা : ডেল�া ডেলে ধরনা

সারদা যকণ্লঙ্ামরর সণ্ঙ্গ তৃণমূল কংণ্রেণ্সর য�াগাণ্�াগ মিণ্ে যকািও সণ্দেণ্ের 

অবকাশ যিই। এই দুিটিীমের ঘ্িা প্রকাণ্শ্য এণ্সমিল ২০১৩’র এমপ্রণ্ল। �মদও োর 

আণ্গ একামধকবার িািা িমিণ্ে, অণ্িণ্কর বক্তণ্ব্য এই যকণ্লঙ্ামরর ইমঙ্গে পাওো 

�াে। সারদা কেটিা সুদীপ্ত যসণ্ির পলােি এবং মোকরণ্ণ মুখ্যমন্তীর মমো ব্যািামেটির 

সাংবামদক সণ্মেলি করণ্ে বাধ্য েওোর পর এই যকণ্লঙ্ামরর মবষেম্ প্রকামশে েে। 

োরপর প্রাে ি’বির যপমরণ্ে যগণ্ি। এই যকণ্লঙ্ামরর েদন্ত েমিঘমি প্রিণ্ম শুরু 

কণ্রমিল রাে্য সরকাণ্রর মিধটিামরে েদন্ত সংস্া — যপেশাল ইিণ্ভমস্টণ্গম্ং ম্ম(মস্)। 

পণ্র শীষটি আদালণ্ের মিণ্দটিণ্শ েদন্ত শুরু কণ্র মসমবআই। তৃণমূল কংণ্রেস এবং রাে্য 

সরকার প্রবল য�ষ্া কণ্রমিল মসমবআই েদন্ত আ্কাণ্ে। অি্যমদণ্ক, প্রধািমন্তী েওোর 

আণ্গ ২০১৪’র যলাকসভা মিবটিা�ণ্ির প্র�াণ্র িণ্রন্দ্র যমাদী প্রমেশ্রুমে মদণ্েমিণ্লি য�, 

লক্ষ লক্ষ আমািেকারীণ্ক প্রোরণার এই মবরা্ যকণ্লঙ্ামরর েদন্ত েণ্ব, মব�ার েণ্ব। 

আর মুখ্যমন্তী মমো ব্যািামেটির প্রমেশ্রুমে মিল আমািেকারীণ্দর ্ াকা যেরে যদণ্ব োঁর 

সরকার। পাঁ� বির যপমরণ্ে যগণ্ি। মসমবআই েদন্ত যশষ কণ্রমি। আসল েদন্ত এগেমি, 

‘য�ার’যদর মব�ার েেমি। গমরব, মধ্যমবত্ত আমািেকারীরা ্াকা যেরে পািমি। 

আেণ্কর পমরমস্মেণ্ে সারদা যকণ্লঙ্ামর সংক্ান্ত প্রশ্ন এণ্স দাঁমিণ্েণ্ি দুম্ 

মবদেুণ্ে — প্রিমে, কণ্ব েেসালা ও মব�ার েণ্ব এই দুিটিীমের? কণ্ব মািুণ্ষর ্াকা 

মিণ্ে িেিে করা দুষ্কৃেীণ্দর শামতি েণ্ব? মবিেীেে, আমািেকারীরা কণ্ব ্াকা যেরে 

পাণ্বি? 

আর �া যিণ্ক �াণ্ব ইমেোণ্সর িমি মেসাণ্ব, ো েণ্লা — মকভাণ্ব একম্ দল এবং 

মবপজ্জিক ম�্ োণ্ডের যগাপি আঁোে গণ্ি ওণ্ে পারপেমরক োেদার েি্য। আর 

োণ্দর এই েঘি্য যবাঝাপিার মাশুল মদণ্ে েে গমরব, মধ্যমবত্ত লক্ষ লক্ষ মািুষণ্ক। 

�াঁণ্দর মণ্ধ্য শোমধক আত্মেে্যা কণ্রণ্িি। অণ্িণ্কর েীবিই বদণ্ল যগণ্ি, স্াভামবক 

রােিীমের রঙও বদণ্ল যদওো েণ্েণ্ি ওই যকণ্লঙ্ামরর েণ্ল। মকন্তু আমরা সম্প্রমে 

কী যদখলাম? যকাি �াণ্প পাঁ� বির যরেে ঘুমমণ্ে সারদাসে ম�্ োডেগুমলর েদণ্ন্ত 

মসমবআই যেরা করণ্ে য�ণ্েমিল কলকাোর পুমলশ কমমশিার রােীব কুমারণ্ক! যসই 
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যেরা আ্কাণ্ে মুখ্যমন্তী মমো ব্যািামেটি ধমটিেলাে ধরিা মদণ্লি মেিমদি। দুিটিীমের 

েদন্ত আ্কাণ্ে মুখ্যমন্তীর এমি ধরিা যদশ যদণ্খমি কখিও। 

সারদা-তৃণমূ� ড�াঝাপড়া

এখি পেষ্, তৃণমূল কংণ্রেস সুদীপ্ত যসিণ্ক োর ম�্ োডে যকাম্ামির োল 

িিাণ্ে সোেো কণ্রমিল। ২০১১ যিণ্ক রাণ্ে্য সারদার বািবািন্ত। মূলে ২০০৯-

এ এই যবাঝাপিা তেমর েে। েখি যকন্দ্রীে ক্ষমোে এক বি শমরক তৃণমূল। যসই 

সমে রাণ্ে্যর মবমভন্ন োেগাে তৃণমূল কংণ্রেণ্সর যিতৃণ্বে তিরাে্য তেমর েণ্েণ্ি। 

বদণ্ল সুদীপ্ত যসি গমরব, মধ্যমবত্ত মািুণ্ষর যিণ্ক সংগৃেীে আমািণ্ের ্াকা মমো 

ব্যািামেটির প্র�াণ্র ব্যবোর কণ্রমিণ্লি।

সুদীপ্ত যসি মমো ব্যািামেটির িমব মকণ্িমিণ্লি ২০১১’র ৭ এমপ্রল। অন্তে ২ যকাম্ 

্াকাে। োর একমাস পণ্র মুখ্যমন্তী েণ্েই রাণ্ে্য ম�্ োডেগুমলর কাডেকারখািা 

সম্ণ্কটি ‘সরকামরভাণ্ব’ োিণ্ে যপণ্রমিণ্লি মমো ব্যািামেটি। মকন্তু োরপরও সারদা 

এবং সুদীপ্ত যসণ্ির সণ্ঙ্গ য�াগাণ্�াগ যরণ্খ �ণ্লণ্ি োঁর দল। ২০১৪’র ১২ যসণ্টেম্বণ্র 

একম্ �্যাণ্িণ্ল মুখ্যমন্তীর সাক্ষাৎকার সম্প্র�ামরে েে। যসখাণ্িই এক প্রণ্শ্নর েবাণ্ব 

মমো ব্যািামেটি বণ্লমিণ্লি, ‘‘িমব আমম কাণ্ক মবমক্ করব, োর েবাবমদমে আমম 

করব িা। ্াকা যরােগাণ্রর েি্য বই মলমখ, িমব আঁমক, কারটি তেমর কমর — এসব িা 

করণ্ল সংসার �ালাণ্বা কী কণ্র?’’ োরপরই মেমি আবার বণ্লি,‘‘িমব মবমক্র ্াকা 

আমার অ্যাকাউণ্টে েমা পণ্িমি। দলণ্ক এবং ‘োণ্গা বাংলা’যক আমম ্াকা মদই।’’ 

উণ্লেখ্য, মবধািসভা মিবটিা�ণ্ির সমে তৃণমূল ভবণ্ি কুপণ্ির য�কমুমি যপািাণ্িার 

ঘ্িা প্রকাণ্শ্য আণ্স। যসই সম্ণ্কটি মমো ব্যািামেটি েিসভাে বণ্লমিণ্লি,‘‘আমার 

পাঁো আমম ল্যাণ্ে কা্ণ্বা, িা মুণ্িাে কা্ণ্বা, তুমম বলার যকাি েমরদাস?’’ 

যকণ্লঙ্ামর, যলাক েকাণ্িার ইমঙ্গে এই যবপণ্রাো মন্তণ্ব্যই মিল। 

সুদীপ্ত যসি মসমবআই-যক যলখা োঁর ম�মেণ্ে োমিণ্েমিণ্লি, ‘‘আমাণ্ক প্রমে মাণ্স 

৬০ লক্ষ ্াকা কণ্র মদণ্ে েণ্ব ‘প্রমেমদি’যক। এিািাও কুণাল যঘাষ �্যাণ্িণ্লর ম�ে 

এণ্সেমকউম্ভ অমেসার (মসইও) মি�ুক্ত েণ্লি। োঁর (কুণাল যঘাণ্ষর) যবেি েণ্লা 

প্রমে মাণ্স ১৫ লক্ষ ্াকা। োঁরা মামসক ২০ লক্ষ ্াকার চুমক্তণ্ে অমভণ্িো মমঠুি 

�ক্বেটিীণ্ক মিণ্ে এণ্লি �্যাণ্িণ্লর ব্্যাডে অ্যাম্বাসারার মেসাণ্ব। মকন্তু একম্ ্ক যশা 

িািা �্যাণ্িণ্লর যকািও অিুষ্াণ্ি অংশ যিিমি।’’ ম�মের আর একম্ োেগাে সুদীপ্ত 

অমভণ্�াগ োমিণ্েণ্িি য�, তৃণমূল সাংসদ কুণাল যঘাষ একম্ িতুি গামি মিণ্েমিণ্লি 

োঁর কাি যিণ্ক। ো িািাও িগণ্দ যদি লক্ষ ্াকা কণ্র কুণাল যঘাষ মিণ্েি প্রমে 

মাণ্স �ালণ্কর যবেি, জ্ালামি এবং মকিু ‘সামামেক কাণ্ের েি্য’।

যকি এমি একম্ চুমক্তণ্ে মেমি যগণ্লি? সুদীপ্ত যসণ্ির অমভণ্�াগ, ‘‘প্রমেমদি 
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আমাণ্ক প্রমেশ্রুমে মদণ্েমিল য�, এই চুমক্ত যমণ্ি �লণ্ল োরা সরকাণ্রর যিণ্ক আমার 

ব্যবসা রক্ষা (প্রণ্্ক্ট) করণ্ব।’’ যস্া কী? সুদীপ্ত যসি োিাণ্ছেি, ‘‘রাে্য সরকার 

এবং যকন্দ্রীে সরকারও এবং আমম একম্ মসৃণ রাতিা পাব। োরা (কুণাল যঘাষ, 

সৃঞ্জে যবাস) আমাণ্ক আশ্বতি কণ্র য�, োঁরা বেটিমাি মুখ্যমন্তী, মমো ব্যািামেটির সণ্ঙ্গ 

খুবই ঘমিষ্। যশষ দু’বিণ্র প্রমেমদি পাবমলণ্কশি এবং প্রমেমদি য্মলমভশি মমমরো 

প্রাইণ্ভ্ মলমমণ্্ণ্রর পক্ষ যিণ্ক ম্যাণ্িমেং মরণ্রক্টর সৃঞ্জে যবাস ২০যকাম্ ্ াকা(প্রাে) 

মিণ্েণ্ি। অমধকাংশ ্াকা য�ক এবং আরম্মেএস মারেে যদওো েণ্েণ্ি।’’ 

মবধািসভা মিবটিা�ণ্ির আণ্গ তৃণমূণ্লর প্রািটিীণ্দর ্াকার যোগািও কী সারদাই 

মদণ্েমিল? এই প্রশ্ন উণ্ে যগণ্ি। উণ্লেখ্য, িমব মবমক্ মিণ্ে কুণাল যঘাষ োঁর ৯১ 

পাোর ম�মেণ্ে প্রশ্ন তুণ্লণ্িি। কুণাল মলণ্খণ্িি, ‘‘..সুদীপ্ত যসি িমব বাবদ িগণ্দ 

্াকা মদণ্েমিণ্লি, মকন্তু িমবণ্ে আরেে মিল িা, িমব েেে পািওমি োণ্ে। প্রদশটিিী 

ও ্াকা যোলার দামেণ্বে মিল সৃঞ্জে যবাস ও মশবােী পাঁো। সুদীপ্তণ্ক এরাই মকিণ্ে 

বণ্ল। য�াগাণ্�াগ কণ্র। সুদীপ্ত রামে েি। যসইমণ্ো যলিণ্দি েে। আমম এেমদি এ 

মিণ্ে মিমদটিষ্ মকিু মেণ্ঞেস কমরমি। যভা্ প্র�াণ্র আবার এ্া এল বণ্লই যসণ্ির কাণ্ি 

োিণ্ে য�ণ্েমিলাম। োঁর বক্তব্য: িমব যকিা বাবদ সৃঞ্জেণ্ক িগণ্দ ্াকা মদণ্েমি। 

মকন্তু, িমব আমম পাইমি। োিািা যিত্ীর িমব মকণ্ি খুমশ করাই যো মূল কিা মিল। 

ওঁর িমবণ্ে আমার যকািও আরেে যিই। (এই �ুমক্ত্া অবশ্য প্রাে সব যক্োরই)।...’’

উণ্লেখ্য, ২০১২’র মাণ্�টি রাণ্ে্যর প্রাে আিাই োোর পাোগাণ্র য� পমত্কাগুমল 

রাখার মিণ্দটিশ মুখ্যমন্তী োমর কণ্রমিণ্লি োণ্ে সারদা যগাষ্ী পমর�ামলে ‘সকালণ্বলা’ 

এবং ‘আোদ মেদে’-র িাম ঢুমকণ্েমিণ্লি মুখ্যমন্তী স্েং। ২০১৩’র ১৯ মরণ্সম্বর 

প্রধািমন্তী মিণ্মােি মসংণ্ের কাণ্ি পমচিমবণ্ঙ্গ উদ্ভূে এই সঙ্ণ্্ েতিণ্ক্ষণ্পর দামব 

োমিণ্েমিল বামপন্ীরা। প্রধািমন্তীণ্ক স্ারকমলমপ যদওোর পর সীোরাম ইণ্েচুমর 

অমভণ্�াগ কণ্রমিণ্লি, ‘‘যবমশরভাগ ম�্ োডে যকাম্ামি ম্মভ �্যাণ্িল ও সংবাদপত্ 

�ালুর ব্যবসাণ্ে মবমিণ্োগ করণ্ি। অণ্িটির মবমিমণ্ে সংবাদ প্রকাণ্শর প্রবণো �খি 

ক্মবধটিমাি, েখি এণ্দর কােকমটি সম্ণ্কটি রাে্য সরকাণ্রর উদাসীিো �ণ্িষ্ 

োৎপ�টিপূণটি।’’

মমো ব্যািামেটি মুখ্যমন্তী েণ্েমিণ্লি ২০১১’র যম-যে। যস বিণ্রর ২৫ আগস্ট 

পমচিমবণ্ঙ্গ সমক্ে ম�্ োডে সংস্াগুমলর মবরুণ্ধে কী কী ব্যবস্া মিণ্ে েণ্ব ো োমিণ্ে 

প্রিম ম�মে যদি যকন্দ্রীে স্রাষ্ট্র মন্তণ্কর েৎকালীি �ুগ্মসম�ব যক যক পােক। আবার 

ওই বিণ্ররই ২০ অণ্ক্টাবর একই মবষণ্ে আর একম্ ম�মে যদি স্রাষ্ট্র মন্তণ্কর যরপুম্ 

যসণ্ক্্ামর যক মুরলীধরি। োরপর আবার ম�্ োণ্ডের যদৌরাত্ম্য আ্কাণ্ে প্রণ্োেিীে 

আইমি পদণ্ক্ষণ্পর আণ্বদি োমিণ্ে রাে্য সরকারণ্ক ম�মে যদে যকন্দ্রীে সরকার — 

�িাক্ণ্ম ২০১১’র ১৬ মরণ্সম্বর এবং ২০১২’র ২৪ যেব্রুোমর। 
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মকন্তু যকািও ম�মেরই উত্তর যদেমি তৃণমূল কংণ্রেণ্সর সরকার। 

সারদা যগাষ্ীর যবআইমি আমািে সংরেণ্ের মবরুণ্ধে যকণ্ন্দ্রর মিেন্তক সংস্া 

‘যসমব’যক মলমখে অমভণ্�াগ োমিণ্েমিল বামফ্রটে সরকার, ২০১০’র ২৩ এমপ্রল। 

যকণ্ন্দ্র েখি মবিেীে ইউমপএ সরকার। কংণ্রেস-তৃণমূল গলাে গলাে ভাব। যকন্দ্রীে 

অিটিমন্তী েখি প্রণব মুখামেটি। যরলমন্তী তৃণমূল যিত্ী। স্রাষ্ট্রমন্তী মপ ম�দাম্বরম। োঁর 

স্তী িমলিী ম�দাম্বরম। েখিও িামক মমো ব্যািামেটি মকিুই োিণ্ে পাণ্রিমি! আরও 

আণ্ি। তৃণমূল সরকার গেণ্ির পণ্র রাণ্ে্যর ম�্ োডেগুমলর েলাও কারবাণ্রর 

কিা সম্ণ্কটি আশঙ্া প্রকাশ কণ্র ২০১১’র আগণ্স্ট মরোভটি ব্যাঙ্ণ্ক একম্ ম�মে 

পামেণ্েমিণ্লি রাণ্ে্যর যক্ো সুরক্ষা দপ্তণ্রর মন্তী সাধি পাণ্ডে। যসম্ অবশ্য 

তৃণমূণ্লর অভ্যন্তরীণ বিণ্্বের প্রকাশ।   

যসমব’র কাণ্ি সারদার মবরুণ্ধে বামফ্রটে সরকাণ্রর অমভণ্�াগ সংক্ান্ত ২০১০’র 

এমপ্রণ্লর ম�মে (২২১/মর/ইওআই) এখণ্িা রণ্েণ্ি রাণ্ে্যর অিটি দপ্তণ্র। যসম্ই 

স্াভামবক। মকন্তু যসই মবষণ্ে েদারমক কণ্র যকািও ম�মে যসমব-যক মমো ব্যািামেটির 

সরকার যলণ্খমি। যকি? োেণ্ল সারদার মবরুণ্ধে ব্যবস্া মিণ্ে যদমর করল যক? যকি 

যদমর করা েণ্লা? উণ্লেখ্য, যসমব-যক যলখা ২০১০’র এমপ্রণ্লর ওই ম�মেম্ মলণ্খমিল অিটি 

দপ্তণ্রর অন্তগটিে মরণ্রক্টর ইণ্কািমমক অণ্েণ্সেস ইিণ্ভমস্টণ্গশি যসল (ইওআইমস)। 

মমো ব্যািামেটি মুখ্যমন্তী েওোর পর রাণ্ে্যর অিটিদপ্তণ্রর আওোধীি ওই যসলম্ণ্ক 

পুণ্রাপুমর মিম্রিে কণ্র যদওো েে। যকি? কাণ্দর কিাে? কাণ্দর স্াণ্িটি?

স� জানলেন মমো �্ানারজজি

সারদার োমলোমে োঁস েণ্ে �াওোর পর, ২০১৩’র ২২ এমপ্রল মুখ্যমন্তী 

মোকরণ্ণ প্রিম সাংবামদক সণ্মেলি কণ্রমিণ্লি। যসমদি মমো ব্যািামেটি বণ্লমিণ্লি, 

‘‘�া যগণ্ি, ো যগণ্ি’’। োঁর দামব মিল,‘‘আমম যো মকিুই োিোম িা। ১ তবশাণ্খর 

পর োিণ্ে যপণ্রমি।’’ অিটিাৎ ২০১৩’র ১৫ এমপ্রণ্লর আণ্গ তৃণমূল যিত্ী সারদার 

মবষণ্ে মকিুই োিণ্েি িা! 

মকন্তু োঁর এই বক্তব্য িস্যাৎ েণ্ে �াে ২০১২’র যসণ্টেম্বণ্রর একম্ তবেণ্কর 

মববরণ্ণ। যসমদি রাণ্ে্যর ম�্ োডেগুমলর েৎপরো যবণ্ি �াওোর প্রসণ্ঙ্গ রাে্য 

সরকারণ্ক রাষ্ট্রােত্ত ব্যাঙ্গুমলও সেকটি কণ্রমিল। এণ্ক্ষণ্ত্ যস্ট্ যলণ্বল ব্যাঙ্াসটি কমমম্ 

(এসএলমবমস)’র ওই তবেণ্কর প্রসঙ্গ উণ্লেখ করা দরকার। মদিম্ মিল ২০১২’র ২৫ 

যসণ্টেম্বর। যসই তবেক েণ্েমিল ি্যাশিাল লাইণ্ব্মরর ভাষা ভবণ্ি। অিটিমন্তী অমমে 

মমত্ মিণ্লি যসই তবেণ্ক। তবেণ্ক মিণ্লি রাণ্ে্যর ক্ষুদ্রমশল্প, প্রাণীসম্দ, স্মিভটির 

যগাষ্ী সে রাে্য সরকাণ্রর পাঁ�ম্ দপ্তণ্রর সম�বরা। আর যসই তবেণ্কই, োবি 

মন্তী-আমলাণ্দর সামণ্ি ম�্ োডে মিণ্ে রাে্য সরকারণ্ক সেকটি কণ্র মদণ্েমিণ্লি 
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ইউিাইণ্্র ব্যাঙ্ অব ইমডেোর য�োরম্যাি অ্যাডে ম্যাণ্িমেং মরণ্রক্টর ভাস্কর যসি। 

েখি ভাস্কর যসিই মিণ্লি রাণ্ে্যর যস্ট্ যলণ্ভল ব্যাঙ্াসটি কমমম্র য�োরম্যাি। 

তবেণ্কর উণ্বিাধিী ভাষণ্ণ যসি বণ্লি, ‘‘মকিু িি-ব্যামঙ্ং প্রমেষ্াি রোণ্মর েিোর 

যিণ্ক মিণ্ে প্রচুর ্াকা েমা করণ্ি। োরা ্াকা যেরে সম্ণ্কটি অবাতিব প্রমেশ্রুমে 

মদণ্ছে। আমরা রাষ্ট্রােত্ত ব্যাঙ্গুমলর রোমীণ শাখা যিণ্ক এই ধরণ্ির অণ্িক খবর 

পামছে।’’ 

মুখ্যমন্তী মমো ব্যািামেটি ম�্ োণ্ডের মাধ্যণ্ম রাণ্ে্যর লক্ষ লক্ষ মািুণ্ষর সবটিস্ান্ত 

েওোর আশঙ্াণ্ক আমলই যদিমি। ম�্ োডেগুমলর মবরুণ্ধে িূ্যিেম যকািও ব্যবস্া 

যিওো েেমি। কারণ — সারদা যগাষ্ীর সণ্ঙ্গ তৃণমূল এবং তৃণমূণ্লর সরকাণ্রর েখি 

সখ্যো তুণ্ঙ্গ।

যসমবর মরণ্পা্টি অিুসাণ্র ২০১০’র ৩ েুি যিণ্ক ২০১৩’র ১ এমপ্রল প�টিন্ত ‘অসংখ্য’ 

ম�মে োরা মদণ্েণ্ি সারদা যগাষ্ীণ্ক। ২০১০’র ১৫ মরণ্সম্বর োরা প্রিমবার ‘যশা কে’ 

কণ্র সুদীপ্ত যসিণ্দর। ৩ োিুোমর, ২০১১ যসই ‘যশা কণ্ের’ েবাব যদে সারদা 

যগাষ্ী। এবং োণ্ে যমাণ্্ই খুমশ েেমি যসমব। ১৫ যম, ২০১২’যে সারদা যগাষ্ীণ্ক 

‘পারণ্সািাল মেোমরং’ বা শুিামিণ্েও যরণ্কমিল যসমব। যসখাণ্িও মিণ্েণ্দর সম্মত্ত, 

্াকা যোলা মিণ্ে সারদার প্রমেমিমধণ্দর উত্তর সণ্ন্তাষেিক মিল িা। োরপরও 

অন্তে ি’বার (২০১২’র ১৪ েুি, ৩ যসণ্টেম্বর, ৫ যসণ্টেম্বর, ১৪ যসণ্টেম্বর, ১৭ 

যসণ্টেম্বর, ১৯ মরণ্সম্বর এবং ২০১৩’র ২৬ মা�টি, ২৮ মা�টি, ১ এমপ্রল, ২ এমপ্রল) 

সারদাণ্ক োণ্দর মবরুণ্ধে ওো গুরুের অমভণ্�াণ্গর পমরণ্প্রমক্ষণ্ে প্রণ্োেিীে েি্য, 

প্রমাণ োমের করণ্ে বণ্লণ্ি যসমব। যকাণ্িাবারই ো েেমি। সরকাণ্র এণ্স এই সবই 

অিটিদপ্তণ্রর অমেসাররা অমমে মমত্ণ্ক োমিণ্েণ্িি। োরপরও মকণ্সর ভরসাে মমো 

ব্যািামেটির মমন্তসভার সদস্য, সাংসদরা সারদার সণ্ঙ্গ য�াগাণ্�াগ রাখণ্লি? যকন্দ্রীে 

সরকাণ্র সাে-সােেি মন্তী িাকা সণ্্বেও সারদা যগাষ্ীর এে কাডের যকািও খবরই 

যপৌঁিােমি তৃণমূণ্লর কাণ্ি? এম্ সম্ভব?

যকািও ব্যবস্া যিেমি রাে্য সরকার। আরমবআই (মরোভটি ব্যাঙ্ অব ইমডেো) এবং 

যসমব (মসমকউমরম্ে অ্যাডে এসেণ্�ঞ্জ যবারটি অব ইমডেো) বারবার ম�মে মদণ্ে অিুণ্রাধ 

োমিণ্েণ্ি ব্যবস্া মিণ্ে। যকন্দ্রীে স্রাষ্ট্রমন্তক গে ২৫ আগস্ট, ২০১১ যিণ্ক ২৪  

যেব্রুোমর ২০১২ প�টিন্ত, মেি দো ম�মে মদণ্ে রাে্য সরকারণ্ক োমিণ্েণ্ি ঐ সমতি 

ভঁইণ্োঁি সংস্ার মবরুণ্ধে কী ধরণ্ির ব্যবস্া যিওো উম�ে। রাে্য সরকার একম্রও 

েবাব যদেমি। তৃণমূল কংণ্রেণ্সর েৎকালীি সাংসদ যসাণ্মি মমত্ রাণ্ে্য ম�্ োডে 

সংস্াগুমলর বািবািণ্ন্তর সমস্যা োমিণ্ে ম�মে মদণ্েমিণ্লি যদণ্শর প্রধািমন্তীণ্ক। 

এমিমক, ম�্ োণ্ডের সণ্ঙ্গ োঁর দণ্লর যবশ মকিু কমটিকেটিা েমিণ্ে পিণ্িি বণ্লও 

োমিণ্েমিণ্লি  মেমি।
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মমো ব্যািামেটি মকিু োিণ্েি িা আণ্গ? যেণ্িশুণ্িও রাো মমণ্ি্য বলা িে মক? 

মেমি কী আিাল করণ্ে �াইণ্িি, ো কী যবাঝা কমেি?

ডমাদী ো ডে�..!

২০১৪’র ২৭ এমপ্রল। যলাকসভা মিবটিা�ণ্ির প্র�ার তুণ্ঙ্গ। মেিমদি পণ্র রাণ্ে্য 

তৃেীে দোর যভা্। িণ্রন্দ্র যমাদী ভাষণ মদণ্েমিণ্লি শ্ীরামপুণ্র মবণ্েমপ’র েিসভাে। 

বণ্লমিণ্লি, ‘‘মদমলেণ্ে আমরা সরকার গিার পর সারদা যকণ্লঙ্ামর মিণ্ে কিা েদন্ত 

েণ্ব। কাউণ্ক যরোই যদওো েণ্ব িা।’’ োঁর আরও কিা মিল,‘‘আমম মশল্পীণ্দর 

সন্াি কমর। শুণ্িমি মমোেী ভাণ্লা িমব আঁণ্কি। মকন্তু োঁর িমব ১ যকাম্ ৮০ লক্ষ 

্াকা মদণ্ে যক মকণ্িণ্িি যসই খমরদ্াণ্রর িাম্া কী?’’ ইমঙ্গে মদণ্েমিণ্লি — সারদা 

যকণ্লঙ্ামরর েদন্ত েণ্ব। যদাষীণ্দর শামতি েণ্ব।

মকন্তু মকিু েেমি। িণ্রন্দ্র যমাদীর প্রধািমমন্তণ্বের পাঁ� বির যপরণ্লা। মকন্তু আদণ্ে 

োঁর প্রমেশ্রুমে পূরণ্ণর য�ষ্া েেমি।

অি� সংসদীে স্ােী কমমম্র মরণ্পাণ্্টিও সারদাসে ম�্ োডে যকণ্লঙ্ামরণ্ে তৃণমূল 

কংণ্রেণ্সর ভূমমকা মিণ্ে প্রশ্ন করা েণ্েমিল। ২০১৫’র ৬ মরণ্সম্বর ওই মরণ্পা্টি 

প্রকামশে েে সংসণ্দর শীেকালীি অমধণ্বশণ্ি। যদশেুণ্ি ম�্ োণ্ডের প্রোরণা 

কারবার রমরমমণ্ে �লার মপিণ্ি আইমি কী গলদ রণ্েণ্ি যস্া খমেণ্ে যদণ্খ মরণ্পা্টি 

তেমর কণ্রমিল অিটিমন্তণ্কর সংসদীে স্ােী কমমম্। মরণ্পাণ্্টি সারা যদণ্শর মণ্ধ্য 

পমচিবণ্ঙ্গর ম�্ োণ্ডের প্রোরণার কিা বাণ্র বাণ্র উণ্ে এণ্সণ্ি। ৮০’র দশণ্ক ম�্ 

োণ্ডের প্রোরণার ঘ্িা যরাণ্ধ ১৯৭৮ এবং ১৯৮২ সাণ্ল আইি তেমর েে। এণ্ে ঐ 

কারবার মকিু্া যরাধ েণ্লও ২০১০ সাণ্লর পর যিণ্ক ো আবার রমরমমণ্ে যবণ্ি ওণ্ে। 

মরণ্পাণ্্টির ভূমমকাে এণ্ে পমচিমবঙ্গ এবং কণ্েকম্ রাণ্ে্যর কিা মিমদটিষ্ভাণ্ব উণ্লেখ 

করা েণ্েণ্ি। বলা েণ্েণ্ি, ‘‘এসব রাণ্ে্য ম�্ োণ্ডের কারবার অমিেমন্তেভাণ্ব যবণ্ি 

�লমিল।’’ মরণ্পাণ্ ট্ি মরোভটি ব্যাণ্ঙ্র বক্তব্য তুণ্ল ধরা েে। মরোভটি ব্যাঙ্ কমমম্ণ্ক 

োিাে, যরমেস্টারটি িে এসব অব্যামঙ্ং সংস্ার যবআইমিভাণ্ব এভাণ্ব ্াকা যোলার 

কিা োরা বারবার রাে্য সরকারগুমলণ্ক োমিণ্েণ্ি। এরপরই মরোভটি ব্যাঙ্ গভিটির 

মিমদটিষ্ভাণ্ব পমচিমবণ্ঙ্গর কিা বণ্লি। মেমি োিাি, আমম এ্াও বলণ্ে �াই এরকম 

অিুণ্রাধ আমরা পমচিমবঙ্গ সরকারণ্কও োমিণ্েমিলাম। ঐ রাণ্ে্য য� যকণ্লঙ্ামর 

(সারদা যকণ্লঙ্ামর) োঁস েে োর আণ্গই োণ্দর এভাণ্ব ্াকা যোলার ঘ্িাও রাে্য 

সরকারণ্ক োমিণ্েমিলাম। কমমম্র েরণ্ে মরোভটি ব্যাঙ্ণ্ক প্রশ্ন রাখা েে এই সংস্ার 

(সারদা) এই প্রোরণার মবষেম্ মক যকািভাণ্বই অিুমাি করণ্ে পাণ্রমি মরোভটি 

ব্যাঙ্। েবাণ্ব মরোভটি ব্যাঙ্ োমিণ্েণ্ি, সারদার ্ াকা যোলা্া সঞ্চণ্ের প্রকণ্ল্পর েি্য 

সব যোলা েণ্ো িা। মবমভন্ন প্রকণ্ল্প মবমিণ্োণ্গর িাণ্ম যোলা েণ্ো। মরোভটি ব্যাণ্ঙ্র 
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কলকাোর মরমেওিাল অমেণ্স য� রাে্যমভমত্তক সমন্বে কমমম্র তবেক েণ্ো োণ্ে 

পমচিমবঙ্গ সরকাণ্রর প্রমেমিমধরা সারদার এসব অমিেণ্মর কারবার মিণ্ে যকািও 

মরণ্পা্টি করণ্েি িা। েণ্ল সারদার অসাধু কারবার মিণ্ে যকািও আণ্লা�িাই েণ্ো 

িা। অি� মরোভটি ব্যাণ্ঙ্র কাণ্ি সারদা মিণ্ে ভূমর ভূমর অমভণ্�াগ আসণ্ো। 

মরোভটি ব্যাণ্ঙ্র একিাণ্েই প্রমাণ েণ্ে �াে সমন্বে কমমম্র তবেণ্ক যেণ্ি শুণ্িই 

এসব ্াকা যলাপাণ্্র সব খবর যগাপি কণ্র য�ে মমো সরকার। 

কমমম্র তবেণ্ক বাণ্র বাণ্রই পমচিমবণ্ঙ্গর িাম উণ্ে এণ্সণ্ি। যদণ্শর মণ্ধ্য 

পমচিমবণ্ঙ্গই তৃণমূণ্লর আমণ্ল ম�্ োডে ও যবআইমি ভূতুণ্ি যকাম্ামির ্াকা তুণ্ল 

যলাপা্ করার ঘ্িা যবমশ। যসমব কমমম্ণ্ক োিাে ২০১৩ যিণ্ক ২০১৫ সাল প�টিন্ত 

যদণ্শ যমা্ ১৫২ম্ এরকম ভূতুণ্ি যকাম্ামি বন্ধ কণ্র যদওো েণ্েণ্ি। এর মণ্ধ্য 

পমচিমবণ্ঙ্গ বন্ধ েওো ভূতুণ্ি যকাম্ামির সংখ্যা ৯২। এরপণ্র রণ্েণ্ি ওমরশাে 

১২ম্ ও মধ্য প্রণ্দণ্শ ২৪ম্। বামক সব রাণ্ে্য ো এক সংখ্যার ঘণ্র। যসমবর মণ্ে, 

পমচিমবণ্ঙ্গ য�সব যকাম্ামি যবআইমিভাণ্ব যশোণ্র ্াকা তুণ্লণ্ি োরা েণ্লা: 

যরােভ্যামল (১২৭১ যকাম্ ্াকা), এম মপ এস (১৪৫০ যকাম্ ্াকা), সারদা আবাসি 

(৪৩ যকাম্ ্াকা), সাি প্্যাটে অ্যাণ্রো (২৪যকাম্ ্াকা) প্রভৃমে। কমমম্র অণ্িণ্কর 

মে, পমচিমবণ্ঙ্গ পালা বদণ্লর পর যদখা �াণ্ছে য�ার আর প্রোরকণ্দর স্গটিরাে্য েণ্ে 

উণ্েণ্ি। োই যদণ্শর মণ্ধ্য এসব ঘ্িা এখি পমচিমবণ্ঙ্গই যবমশ।

েবুও িণ্রন্দ্র যমাদীর শাসণ্ি মসমবআই’র েদণ্ন্তর উণ্লেখণ্�াগ্য অরেগমে েেমি।

োই আদালেও বাধ্য েণ্েণ্ি প্রশ্ন করণ্ে —  ‘কণ্ব মব�ার শুরু েণ্ব?’

মদিম্ মিল ২০১৮’র ১৬ েলুাই। সারদা ও যরােভ্যামল ম�্ োডে যকণ্লঙ্ামরর েদণ্ন্ত 

কালণ্ক্ষপ এবং রাে্য পুমলণ্শর সণ্ঙ্গ মসমবআই’র বিণ্্বে েীব্ অসণ্ন্তাষ োিাে সুমপ্রম 

যকা ট্ি। এই মবণ্রাধণ্ক ‘অে্যন্ত দুুঃখেিক পমরমস্মে’ বণ্ল অমভমেে কণ্র শীষটি আদালণ্ের 

মব�ারপমেরা প্রশ্ন যোণ্লি, ‘‘আর কণ্ব এই মামলাে মব�ার প্রমক্ো শুরু েণ্ব?’’ 

মব�ারপমে অরুণ মমশ্ উভে পক্ষণ্কই যবশ কিা ভাষাে সমাণ্লা�িা 

কণ্রমিণ্লি। মেমি মসমবআই-যক প্রশ্ন কণ্রমিণ্লি, এই মামলার অরেগমে মকিু 

েণ্ছে মক? এই মামলাে যো মকিুই েণ্ছে িা। ২০১৪ সাণ্ল সুমপ্রম যকা্টি মসমবআই 

েদণ্ন্তর মিণ্দটিশ মদণ্েমিল। আরও মিণ্দটিশ মদণ্েমিল, এর যপিণ্ি ‘বৃেত্তর �ক্ান্ত’ 

খঁুণ্ে যবর করণ্ে। যকািাে কী! এেমদণ্ি মব�ার প্রমক্ো শুরু েণ্ে �াওো 

উম�ে মিল। অমভ�ুক্তণ্দর অণ্িণ্কই োমমি যপণ্ে মগণ্েণ্ি। �া েণ্ছে ো আণ্দৌ 

সণ্ন্তাষেিক িে। 

গে পাঁ� বিণ্র তৃণমূল কংণ্রেস এবং মবণ্েমপ’র যবাঝাপিার আর একম্ উদােরণ 

েণ্ে উণ্েণ্ি সারদা যকণ্লঙ্ামর। সারদা যকণ্লঙ্ামর োই যিোেই আর একম্ আমিটিক 

যকণ্লঙ্ামর িে।
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মুে্মন্তীর ছর� রহস্

মকিুমদি আণ্গ মুখ্যমন্তী মমো ব্যািামেটি বণ্লমিণ্লি, ‘‘মেিণ্্ আঁ�ি যদব। ১০লাখ 

্াকাে মবমক্ েণ্ব।...আমার িমব োোর ্াকা, যকাম্ ্াকাে মবমক্ করব। যোমার 

কী? যোমার মপো, মপোমে, যোমার বউণ্ের কী?’’ �মদও োঁর িমব মিণ্ে েদন্ত 

শুরু েণ্েই বদণ্ল যগণ্ি ভাষ্য। ২০১৯’এ আন্তেটিামেক কলকাো বইণ্মলাে উণ্বিাধিী 

অিুষ্াণ্ি মুখ্যমন্তীর মন্তব্য, ‘‘আমার �ণ্ল বইণ্ের রে্যালম্ আর গাণ্ির সুর যদওো 

যিণ্ক!’’ িমব আঁকা যবমালুম বাদ �ণ্ল যগল!

মুখ্যমন্তীর যসই িমব ম�্ োডে েদণ্ন্তর ভরণ্কণ্ন্দ্র। কলকাোর পুমলশ কমমশিার 

রােীব কুমার কাণ্ডে সুমপ্রম যকাণ্্টি েমা যদওো অমেমরক্ত েলেিামাে মুখ্যমন্তীর আঁকা 

িমবর প্রদশিটিী সংক্ান্ত মকিু েি্য েমা মদণ্েণ্ি মসমবআই। মুখ্যমন্তীর আঁকা মসংেভাগ 

িমবর যক্ো ম�্ োডে ও মশখডেী সংস্া, দামব মসমবআই’র। এমিমক মুখ্যমন্তীর 

ত্াণ েেমবল যিণ্ক সারদার �্যাণ্িণ্ল ্াকা যদওো েণ্েণ্ি বণ্লও �াঞ্চল্যকর দামব 

মসমবআই’র েলেিামাে।

মুখ্যমন্তীর �ার দশণ্কর সঙ্গী, কালীঘাণ্্ োঁর অমেণ্সর সম�ব মামিক মেুমদাণ্রর 

বামিণ্েও োিা মদণ্েণ্ি মসমবআই। মুখ্যমন্তীর িমব প্রদশটিিীর মেসাণ্বর িমি সংরেণ্ে। 

দু’ঘণ্া ধণ্র �ণ্ল েলোমশ ও বোি যরকরটি। মাত্ কণ্েকঘণ্ার ব্যবধাণ্ি বদণ্ল 

�াে মুখ্যমন্তীর কিা। ম�্ োডে েদণ্ন্ত যকন্দ্রীে যগাণ্েদো সংস্া মসমবআই’র দামব, 

পিমে মস্কণ্মর ্াকার সণ্ঙ্গ য�াগ রণ্েণ্ি িমব প্রদশটিিীর। যসই ইমঙ্গে মমলণ্েই এবার 

েি্য যোগাণ্ি েৎপর েণ্ে উণ্েণ্ি যগাণ্েদো আমধকামরকরা। য� কারণ্ণই মামিক 

মেুমদাণ্রর কাি যিণ্ক ‘োণ্গা বাংলা’র ব্যাঙ্ অ্যাকাউটে ও মুখ্যমন্তীর িমব প্রদশটিিীর 

মেসাব মিণ্েণ্ি মসমবআই। ইমেমণ্ধ্য িমব মবমক্ কাণ্ডে আণ্রক প্রাক্তি তৃণমূল সাংসদ 

সৃঞ্জে বসুণ্কও যেরা কণ্রণ্ি মসমবআই। প্রাক্তি তৃণমূল সাংসদ কুণাল যঘাণ্ষর কাি 

যিণ্কও মমণ্লণ্ি েি্য। শুধু োই িে মসমবআই সূণ্ত্ োিা যগণ্ি, মুখ্যমন্তীর িমব কারা 

মকণ্িণ্িি, রােনিমেক প্রভাণ্ব িাকা ব্যবসােী যিণ্ক মশল্পপমে, এমিমক সরকামর 

আমলা, সকণ্লর োমলকা তেমর করা েণ্েণ্ি। এণ্দর মণ্ধ্য যবশ কণ্েকেিণ্ক 

ইমেমণ্ধ্য মেঞোসাবাদ করা েণ্েণ্ি। মবমক্ েণ্ে �াওো একামধক িমব বাণ্েোপ্ত 

করা েণ্েণ্ি। ইমেমণ্ধ্য ধৃে তৃণমূল ঘমিষ্, মুখ্যমন্তীর মবণ্দশ সেণ্রর সঙ্গী �লমচিত্ 

প্রণ্�ােক শ্ীকান্ত যমােোর কাি যিণ্ক মমো ব্যািামেটির আঁকা িমব বাণ্েোপ্ত কণ্রণ্ি 

মসমবআই। রাণ্ে্যর মুখ্যমন্তীর আঁকা িমব মিণ্ে এই েদন্ত — পমচিমবণ্ঙ্গর রােিীমেণ্ে 

মবরলেম ঘ্িা। িমব মবমক্ কাণ্ডেই ইমেমণ্ধ্য তৃণমূলী সাংসদ যরণ্রক ও’ব্াণ্েি, 

সুব্ে বমসে ও অধুিা মবণ্েমপ যিো মুকুল রাণ্েণ্ক েলব কণ্রণ্ি মসমবআই। এই 

�ারেিই মূলে মুখ্যমন্তীর িমব প্রদশটিিীর আণ্োেণ্ির সণ্ঙ্গ �ুক্ত িাকণ্েি। আে 

ব্যণ্ের েি্য োঁণ্দর কাণ্িই রণ্েণ্ি।
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তৃণমূণ্লর েরণ্ে ২০১১-১২ সাণ্লর আে ব্যণ্ের মেসাণ্ব যদখাণ্িা েণ্েণ্ি িমব 

মবমক্ কণ্র োরা আে কণ্রণ্ি ৩ যকাম্ ৯৩ লক্ষ ৯০ োোর ্াকা। ২০১২-১৩ সাণ্ল 

আে কণ্রণ্ি ২ যকাম্ ৫৩ লক্ষ ্াকা। এই দুম্ বিরই সবটিামধক ্াকাে মুখ্যমন্তীর 

িমব মবমক্ েণ্েমিল। আেকণ্র যদওো তৃণমূণ্লর মেসাব, মসমবআই’র কাণ্ি যদওোর 

তৃণমূণ্লর �ার বিণ্রর আে ব্যণ্ের মেসাব বলণ্ি, ২০১২ ও ২০১৩ সাণ্ল িমব মবমক্ 

যিণ্ক তৃণমূণ্লর আে েণ্েণ্ি ৬ যকাম্ ৪৬ লণ্ক্ষর মণ্ো। আর এখাণ্িই যগাল যবঁণ্ধণ্ি।

আেকর দপ্তর ও যকন্দ্রীে েদন্তকারী সংস্া ইমর’র দামব, �া িমি মমণ্লণ্ি োণ্ে 

যদখা �াণ্ছে তৃণমূণ্লর যদওো মেসাণ্বর যিণ্ক যবমশ পমরমাণ ্াকাে ভণ্ো সংস্াগুমল 

িমব মকণ্িণ্ি।

তৃণমূণ্লর �ার বিণ্রর মেসাব মিকাশ খমেণ্ে যদখণ্ে মগণ্ে যকন্দ্রীে যগাণ্েদো সংস্া 

মসমবআই যদখণ্ে যপণ্েণ্ি য� দু’বিণ্র তৃণমূণ্লর েরণ্ে িমব মবমক্ কণ্র ্াকা ‘আে’ 

েণ্েণ্ি বণ্ল যদখাণ্িা েণ্েণ্ি মেক যসই দু’বিণ্রই একামধক ভণ্ো সংস্া িমব যকিার 

‘খর�’ যদমখণ্েণ্ি! মেক ঐ দুম্ বিরই একামধক ভণ্ো ও মশখডেী সংস্াগুমল োণ্দর 

অমরণ্্ ‘িমব যকিা’র খর� যদমখণ্েমিল! দুম্র মণ্ধ্য কী আণ্দৌ যকািও য�াগসূত্ 

রণ্েণ্ি? েদন্তকারী সংস্ার দামব, আণ্ি।

সারদাকাণ্ডের েদণ্ন্ত একামধকবার সামণ্ি এণ্সমিল মত্ণ্িত্ সংস্ার িাম। এই 

ভণ্ো সংস্াই গে যলাকসভা মিবটিা�ণ্ির আণ্গ দোে দোে তৃণমূলণ্ক প্রাে পাঁ� যকাম্ 

্াকা অিুদাি মদণ্েমিল। এই মত্ণ্িত্-যে আবার ্াকা ঢুণ্কমিল েগৎেিিী িামক 

একম্ ভণ্ো সংস্ার মাধ্যণ্ম। এই সংস্ার অমর্ মরণ্পাণ্্টির যগা্া মেসাব যদিণ্শা, 

দুণ্শা ্াকা মিণ্ে অি� যদখা মগণ্েমিল যসই মরণ্পাণ্্টিই ‘ইিণ্ভস্টণ্মটে’ কলণ্ম জ্লজ্ল 

করমিল িমব যকিার খর�! ২০১২ এবং ২০১৩ সাণ্ল এই সংস্া ৬ যকাম্ ্াকার িমব 

মকণ্িণ্ি। ২০১২ সাণ্ল �ারম্ িমব এই সংস্া মকণ্িণ্ি ৪ যকাম্ ্াকাে। োর পণ্রর 

বির ২০১৩ সাণ্ল োরা দুম্ িমব মকণ্িণ্ি ২ যকাম্ ্াকাে!

ঐ দুই আমিটিক বিণ্রই িমব যকিার খর� যদখা যগণ্ি ম্যাডেপম িাণ্ম আণ্রকম্ 

ভণ্ো সংস্ার অমর্ মরণ্পাণ্্টি। অদ্ভুেভাণ্ব েগৎেিিী সংস্ার মেকািাে মগণ্ে যদখা 

�াে যসখাি যিণ্কই �লমিল ঐ ম্যাডেপম িামক সংস্া। যদখা �াে এই ম্যাডেপম সংস্া 

২০১১-১২ আমিটিক বণ্ষটি আিাই যকাম্ ্াকার িমব মকণ্িণ্ি। তৃেীে আণ্রকম্ সংস্া 

েণ্লা মত্ণ্লাক অ্যারভাইসামর। এ্াও কা�টিে ভণ্ো সংস্া। এই সংস্ার সণ্ঙ্গও মত্ণ্িত্, 

েগৎেিিীর মণ্ধ্য আমিটিক যলিণ্দি মিল। এই সংস্ার অমর্ মরণ্পাণ্্টি যদখা যগণ্ি 

২০১১-১২ আমিটিক বিণ্রই এরাই সাণ্ি ৫ যকাম্ ্াকার িমব মকণ্িণ্ি। আণ্রকম্ 

সংস্া েণ্লা করুণা ইমণ্প্ক্ট মলমমণ্্র। এণ্দর অমর্ মরণ্পাণ্্টি যদখা যগণ্ি ২০১২-১৩ 

আমিটিক বিণ্র োরা িমব মকণ্িমিল ৩ যকাম্ ্াকার। প্রািমমক মেসাণ্ব যদখা যগণ্ি 

এখাণ্িই অঙ্ দািাণ্ছে ২১ যকাম্র। োেণ্ল মক িমব মবমক্র সমতি মেসাণ্ব তৃণমূণ্লর 
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আে ব্যণ্ের মরণ্পাণ্্টি প্রমেেমলে েেমি? োেণ্ল দলণ্িত্ীর িমব মবমক্র ্াকার প্রকৃে 

পমরমাণ যগাপি কণ্রণ্ি তৃণমূল? উেণ্ি সঙ্গে প্রশ্নই।

একই সণ্ঙ্গ ম�্ োণ্ডের ্াকা মুখ্যমন্তীর ত্াণ েেমবণ্লও ঢুণ্কমিল বণ্ল মিমচিে 

মসমবআই। ২০১১’র ২০ যম মুখ্যমন্তী পণ্দ শপি যিি মমো ব্যািামেটি। প্রিম মদিই 

গভীর রাে প�টিন্ত রাই্াণ্সটি কাে কণ্র ‘�মক’ মদণ্েমিণ্লি মমো ব্যািামেটি। পণ্রর মদি 

২১ যম রাই্াণ্সটি মেি দোে সাংবামদক তবেক কণ্রমিণ্লি মেমি। কে কষ্ কণ্র ্াকা 

যোগাি করণ্ে েণ্ছে োর মববরণ মদণ্েই মুখ্যমন্তী সাংবামদকণ্দর োিাি, এই সমস্যা 

লাঘণ্ব তৃণমূলী মুখপাত্ ‘োণ্গা বাংলা’ এবং মিণ্ের িমব মবমক্র ্াকা যিণ্ক ১ যকাম্ 

্াকা মেমি মুখ্যমন্তী ত্াণ েেমবণ্ল মদণ্েণ্িি।

মসমবআই োিণ্ে পাণ্র ঐ সমেণ্েই মাউটেমভউ িাণ্ম এক ভণ্ো সংস্া ১যকাম্ 

্াকাে মুখ্যমন্তীর িমব মকণ্িমিল। এবং যসই ্ াকা �াে তৃণমূণ্লর েেমবণ্ল। মাউটেমভউ 

সংস্ার মাধ্যণ্ম আসণ্ল ঘুরপণ্ি সারদার কাণ্লা ্ াকা সাদা েণ্ে িমবর মাধ্যণ্ম ঢুণ্কমিল 

‘োণ্গা বাংলা’র েেমবণ্ল। আর যসই ্াকাই মুখ্যমন্তী ‘দাি’ কণ্রি মুখ্যমন্তীর ত্াণ 

েেমবণ্ল।

প্রসঙ্গে, ২০১৪’র িণ্ভম্বণ্র িোমদমলেণ্ে এক য্মলমভশি সাক্ষাৎকাণ্র মুখ্যমন্তীণ্ক 

সারদা-যকণ্লঙ্ামর মিণ্ে প্রশ্ন করা েে। োণ্ে যমোে োরাি মমো ব্যািামেটি। মেমি 

িুঁণ্রে যেণ্ল যদি মাইক। সাংবামদক মুখ্যমন্তীণ্ক প্রশ্ন কণ্রমিণ্লি, আপিার সণ্ঙ্গ মক 

সারদার সমে্যই যকািও সম্কটি মিল িা? আপিার দণ্লর সাসণ্পণ্ডের সাংসদ কুণাল 

যঘাষই যো বণ্লণ্িি, মমো সারদা যগাষ্ীর ঘমিষ্ মিণ্লি! মমো ব্যািামেটি বণ্লি, 

‘‘যক বণ্লণ্ি? প্রমাণ করুি, পদে্যাগ করব।’’ মুখ্যমন্তীর উণ্দ্ণ্শ্য সাংবামদক আবার 

বণ্লি, আপমি যবাধেে ভণ্ল �াণ্ছেি য� আপিার আঁকা িমব ১ যকাম্ ৮০ লক্ষ ্ াকাে 

মবমক্ েণ্েণ্ি। এরপরই মাইক িুঁণ্রে যেণ্ল যদি মমো ব্যািামেটি।

তৃণমূল�র জমানা রিট ফালডের ডপৌষমাস

২০১১ সাণ্লর পর যিণ্ক প্রাে ১৭০০ম্ সংস্া দু’লক্ষ যকাম্ ্াকার যবমশ বাোর 

যিণ্ক তুণ্লণ্ি। সারদার দশ োোর যকাম্ ্াকার যকণ্লঙ্ামর। যরােভ্যামলর পমরমাণ 

অন্তে ১৫োোর যকাম্। শুধু দুম্ সংস্ার প্রোরণাণ্েই  প্রাে ৪০ লক্ষ মািুষ ক্ষমেরেতি। 

রাণ্ে্যর ম�্ োডেগুমলর মবষণ্ে সব োিণ্ো মমো ব্যািামেটির সরকার। ২০১১’যে 

সরকার গেণ্ির সমে যিণ্কই োিণ্ো। ো মমো ব্যািামেটি মিণ্েই স্ীকার কণ্রণ্িি, 

রীমেমে েলেিামা মদণ্ে আদালণ্ে।

২০১৩’র ৪ যম োইণ্কাণ্্টি সারদা োমলোমে সংক্ান্ত েলেিামা েমা মদণ্েমিল 

তৃণমূণ্লর সরকার। মরমভসি যবঞ্চ সরকারণ্ক এই েলেিামা েমা মদণ্ে মিণ্দটিশ 

মদণ্েমিল। োই বাধ্য েণ্েই এই েলেিামা মদণ্ে েণ্েমিল মমো ব্যািামেটিণ্ক। িােণ্ল 
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এম্ও োিা য�ে িা। আচিণ্�টির আরও মবষে েণ্লা, রাণ্ে্যর স্রাষ্ট্র দপ্তরই ২০১২’র 

অণ্ক্টাবণ্র রাণ্ে্যর অিটি সম�বণ্ক পমচিমবণ্ঙ্গ সমক্ে ম�্ োণ্ডের মবমভন্ন অসদুপাণ্ের 

অমভণ্�াণ্গর মবষণ্ে সেকটি কণ্র। এই কিা মমো ব্যািামেটির সরকাণ্রর েমা যদওো 

েলেিামাে োিাণ্িা েণ্েণ্ি (পৃষ্া-৬, ভাগ-এই�)। রাণ্ে্যর স্রাষ্ট্রমন্তী যক? মমো 

ব্যািামেটিই। যসই োঁরই দপ্তর িামক সেকটি কণ্রমিল অমমে মমত্র অিটি দপ্তরণ্ক। আর 

মমো ব্যািামেটি দামব করণ্িি — মেমি মকিুই োিণ্েি িা!

সরকাণ্রর েলেিামার ৬িং পাোে রণ্েণ্ি মমো ব্যািামেটির সরকাণ্রর �াবেীে 

‘োিা’ মবষে। সরকার োিাণ্ছে — ২০১১’র যম-যে ‘ক্ষমোে এণ্সই’, ‘পমরমস্মের 

গুরুবে বুণ্ঝ, বেটিমাি সরকারও অিটিসম�বণ্ক মিণ্দটিশ যদে’ আণ্গর মবলম্র মবষণ্ে 

যকন্দ্রীে স্রাষ্ট্র দপ্তণ্রর সণ্ঙ্গ য�াগাণ্�াগ করণ্ে। ‘অিটিসম�ব প্রকৃেপণ্ক্ষ গে ১৪ েুলাই, 

২০১১’যে যকন্দ্রীে স্রাষ্ট্র দপ্তরণ্ক ম�মে যলণ্খ এই মবষণ্ে দ্রুে ব্যবস্া যিওোর। এই 

মবষণ্ে আবার মণ্ি কমরণ্ে মদণ্ে একম্ ম�মে পাোণ্িা েে ২০১২’র ২৩ যেব্রুোমর। 

েখি সারদা-তৃণমূল সম্ণ্কটির েমিমুি-মপমরের �লণ্ি। যকািও ব্যবস্াই োই যিওো 

েেমি।

২০০৯’এ মদি মমত্ণ্ক যদখা যগণ্ি সুদীপ্ত যসণ্ির ভূেসী প্রশংসা করণ্ে। তৃণমূল 

সাংসদ কুণাল যঘাষ কণ্েক লক্ষ ্াকার যবেি মিণ্ে কাে কণ্রণ্িি সারদা পমর�ামলে 

সংবাদমাধ্যগুমলর গ্রুপ মসইও মেসাণ্ব। বধটিমাণ্ির তৃণমূল যিত্ী মপোলী মুখামেটি েণ্ে 

উণ্েণ্িি সারদার আইমি উপণ্দষ্া। একামধক তৃণমূল যিোর ঘমিষ্ এই তৃণমূল যিত্ীর 

রেস্যেিক মৃতু্য েে ২০১৩’র মাণ্�টি। যকি খুণ্ির েদন্ত েণ্লা িা? প্রকৃে েদন্ত 

েণ্ল অণ্িক মকিু কী োঁস েণ্ে �াণ্ব! মপোলীর মৃতু্যর পর োঁর স্ামীণ্ক সব মিেম 

যভণ্ঙ �াকমরণ্ে য�াকাণ্িা েে িদীোর কল্যাণী মবশ্বমবদ্যালণ্ের উঁচু পণ্দ। তৃণমূণ্লর 

রাে্যসভার সাংসদ ইমরাি োসাণ্ির সণ্ঙ্গও ব্যবসামেক যলিণ্দি েণ্েমিল সুদীপ্ত 

যসণ্ির। এখি অমভণ্�াগ উণ্েণ্ি, স্াধীি বাংলাণ্দশ মবণ্রাধী, উরে ধমটিান্ধ োমাে 

ইসলামীর সণ্ঙ্গ মিমবি য�াগাণ্�াগ মিল এই ইমরাণ্ির। সারদার ্াকা োঁর মাধ্যণ্ম 

বাংলাণ্দণ্শ যপৌঁণ্িণ্ি যসখাণ্ি সাম্প্রদামেক েঘি্য শমক্তর োে শক্ত করণ্ে। 

বারবার মবধািসভার মভেণ্র সরকার পক্ষণ্ক ঐ সমতি ভঁইণ্োঁি সংস্ার ব্যাপাণ্র 

সেকটি কণ্র যদওোর য�ষ্া েণ্েণ্ি। পরপর দু’য্া অমধণ্বশণ্ি প্রণ্শ্নর েবাব রাে্য সরকার 

এমিণ্ে মগণ্েণ্ি। ২০১২ সাণ্ল ১১ মরণ্সম্বর দৃমষ্ আকষটিণী প্রতিাব েমা যদওো েণ্েণ্ি, 

গৃেীে েেমি। মূলেমব প্রতিাব এণ্ি ম�্ োণ্ডের কা�টিকলাণ্পর মবরুণ্ধে আণ্লা�িা 

�াওো েণ্েণ্ি, সরকারপক্ষ রামে েেমি। উলণ্্ ঐমদি মন্তীণ্দর োণ্ে প্রহৃে েণ্েণ্িি 

মসমপআই(এম)’র দুই মবধােক। োঁণ্দর একেি রাণ্ে্যর প্রাক্তিমন্তী যদবলীিা যেমব্ম, 

আমদবাসী সম্প্রদাণ্ের প্রমেমিমধ। অপরেি যগৌরাঙ্গ �্যা্া  মেটি। রাক্তামর পরীক্ষার পর 

োিা মগণ্েণ্ি মাণ্রর য�াণ্্ োঁর কণ্েকম্ োণ্ি ো্ল ধণ্রণ্ি। �েবার ম�্ োডে 
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মিণ্ে আণ্লা�িার য�ষ্া েণ্েণ্ি েেবার োঁরা প্রসঙ্গম্ এমিণ্ে মগণ্েণ্িি। রাে্যপাণ্লর 

ভাষণ্ণর উপর আণ্লা�িার সমে মকংবা বাণ্ে্ মবেণ্কটি স্ল্পসঞ্চণ্ে আে কণ্ম �াওোর 

প্রসণ্ঙ্গ �খিই ম�্ োণ্ডের বািবািণ্ন্তর কিা উণ্েণ্ি, সরকারপক্ষ মিরুত্তর যিণ্কণ্ি। 

োর আণ্গ ২০১১ সাণ্লর ২২ আগস্ট প্রধািমন্তীর সণ্ঙ্গ প্রিম সাক্ষাণ্ে স্ারকমলমপ 

মদণ্ে রাণ্ে্য ভঁইণ্োঁি আমিটিক প্রমেষ্াগুমলর কা�টিকলাণ্পর মবরুণ্ধে প্রণ্োেিীে 

ব্যবস্া যিওোর অিুণ্রাধ োমিণ্েমিল বামফ্রটে পমরষদীে দল। যসই স্ারকমলমপর 

কমপ মুখ্যমন্তীসে মমন্তসভার আরও কণ্েকেি গুরুবেপূণটি সদণ্স্যর কাণ্ি পামেণ্ে 

অন্তেপণ্ক্ষ কণ্েকম্ ইসু্যণ্ে সেমণ্ের মভমত্তণ্ে দ্রুে ব্যবস্া যিওোর েি্য আণ্লা�িা 

�াওো েণ্েমিল। মুখ্যমন্তী কণটিপাে কণ্রিমি। 

অসহল�ারিো এ�ং রাজী� কুমার

মুখ্যমন্তী মমো ব্যািামেটি প্রিণ্ম মসমবআই েদন্ত আ্কাণ্ে য�ণ্েণ্িি। োর েি্য 

আদালণ্ে প�টিন্ত যগণ্িি। আদালণ্ের মিণ্দটিণ্শ মসমবআই েদন্ত শুরু েণ্েণ্ি। োরপরও 

বারবার উণ্েণ্ি রাণ্ে্যর অসেণ্�ামগোর অমভণ্�াগ এবং রাে্য পুমলশ, কলকাো 

পুমলণ্শর অমে-সমক্েো। 

কলকাো পুমলণ্শর বািমে ‘েৎপরো’ মিণ্ে প্রশ্ন উণ্েণ্ি সুমপ্রম যকাণ্ ট্িও। ম�্ োডে 

যকণ্লঙ্ামর োঁস েওোর পণ্র েদণ্ন্তর এণ্কবাণ্র যগািার মদণ্ক যকন্দ্রীে েদন্তকারী সংস্া 

ইমর’র সণ্ঙ্গও রীমেমণ্ো মববাদ েে মবধািিগর কমমশিাণ্রণ্্র। যকস রাণ্েমর প�টিন্ত 

যদওো েণ্ছে িা, এই অমভণ্�াণ্গ আদালণ্েও �াে যস সমে ইমর। তৃণমূলী সাংসদ সুদীপ 

ব্যািামেটি, োপস পাল পরপর যরেপ্তার েওোর পণ্র যের সমক্েো বাণ্ি কলকাো পুমলশ 

ও রাণ্ে্যর তেমর কণ্র যদওো ম�্ োডে েদণ্ন্ত মবণ্শষ েদন্তকারী দণ্লর (মস্)। 

সারদা যকণ্লঙ্ামরর যক্ষণ্ত্ েদণ্ন্ত এখিও প�টিন্ত যরেপ্তার েণ্েণ্িি তৃণমূল সাংসদ 

কুণাল যঘাষ, মদি মমত্, োপস পাল, সৃঞ্জে বসু, সুদীপ ব্যািামেটি প্রমুখ। যেরা করা 

েণ্েণ্ি মুকুল রােসে অণ্িকণ্ক। যসই েদণ্ন্তর সমণ্েই মমমিল, সভাে িািা কিা 

বণ্লণ্িি মমো ব্যািামেটিসে তৃণমূল কংণ্রেণ্সর একামধক যিো, মন্তী।

২০১৩’র ৩ যম মমো ব্যািামেটি কলকাোে দলীে সভা কণ্রমিণ্লি যিোেী ইণ্ডোর 

যস্টমরোণ্ম। রাে্য েুণ্ি েখি সারদা যকণ্লঙ্ামরণ্ে �ুক্তণ্দর যরেপ্তার, প্রোমরে প্রমেম্ 

মািুণ্ষর ক্ষমেপূরণ্ণর দামবণ্ে যোরদার আণ্দোলি শুরু েণ্ে যগণ্ি। যসমদি, যসই 

পমরণ্প্রমক্ষণ্ে মসমপআই(এম)-যক আক্মণ কণ্র তৃণমূল কংণ্রেস যিত্ী বণ্লমিণ্লি, 

‘‘কুণাল য�ার? মদি য�ার? টুম্াই য�ার? মুকুল য�ার? আমম য�ার?’’ 

২০১৩’র ২৪ িণ্ভম্বর োণ্ক যরেপ্তার কণ্রমিল মবধািিগর পুমলশ। মূলে শাসক 

দণ্লর মবরুণ্ধে মুখ যখালার কারণ্ণই োণ্ক যরেপ্তার কণ্রমিল রাে্য পুমলশ। পণ্র োণ্ক 

মসমবআই মিণ্েণ্দর যেপােণ্ে যিে।
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প্রমেম্ যরেপ্তাণ্রর যক্ষণ্ত্ মমো ব্যািামেটি মক্ষপ্ত েণ্েণ্িি। মকন্তু কলকাোর পুমলশ 

কমমশিার রােীব কুমাণ্রর যেরার প্রশ্ন ঘাণ্ির উপর এণ্স পিণ্ল মেমি যদণ্শর 

সংসদীে ব্যবস্াে িমেরমবেীি দৃষ্ান্ত তেমর করণ্লি। 

মসমবআই বণ্লণ্ি, রােীব কুমার ২০১২ যিণ্ক ২০১৫ মবধািিগণ্রর পুমলশ 

কমমশিার মিণ্লি। সারদা ও যরােভ্যামল ওই কমমশিাণ্রণ্্র পমরমধর মণ্ধ্যই ওই 

সমণ্ে ফুণ্ল যেঁণ্প উণ্েমিল। পণ্র রােীব কুমার ম�্ োডে েদণ্ন্তর েি্য গমেে 

মবণ্শষ েদন্তকারী দণ্লর (এসআইম্) প্রধাি মিণ্লি। সুমপ্রম যকা্টি মসমবআই-যক 

েদন্তভার যদওোর পণ্র যদখা �াে অমভ�ুক্তণ্দর সণ্ঙ্গ ষি�ন্ত কণ্রই মেমি গুরুবেপূণটি 

েি্যপ্রমাণ যগাপি কণ্রণ্িি, িষ্ কণ্রণ্িি। এমিমক সারদার প্রধাি অমভ�ুণ্ক্তর োণ্ে 

ল্যাপ্প, যমাবাইল যোি তুণ্ল যদওো েণ্েমিল। ২০১৪ সাণ্লর ৯ যম মসমবআই 

েদন্তভার পাে। এসআইম্–র সংগৃেীে েি্যপ্রমাণ রােীব কুমার মসমবআই-যক মদণ্ে 

�াইমিণ্লি িা। বারংবার অিুণ্রাধ ও দরবার করার পণ্র প্রধাি অমভ�ুণ্ক্তর মসমর আর 

(য্মলণ্োণ্ির কল যরকরটি) মেমি েমা যদি ২০১৮’র ২৮ েুি। যদখা �াে ওই 

মসমরআর মবকৃে করা েণ্েণ্ি, েি্যপ্রমাণ িষ্ করা েণ্েণ্ি। সামভটিস যপ্রাভাইরারণ্দর 

কাি যিণ্ক মসমবআই আসল মসমরআর োণ্ে যপণ্েণ্ি। মমমলণ্ে যদখণ্লই যবাঝা �াণ্ছে 

রােীব কুমার মবকৃে মসমরআর েমা মদণ্েণ্িি। মসমবআই োমিণ্েণ্ি, এই প্রমাণ োরা 

বন্ধ খাণ্ম শীষটি আদালেণ্ক েমা যদণ্ব। 

মসমবআই বণ্লণ্ি, এখিও রােীব কুমাণ্রর কাণ্ি প্রচুর পমরমাণ োরটি মরস্ক ও 

অি্যাি্য েি্য রণ্েণ্ি। এখিও মেমি ো মসমবআই-যক যদিমি। েদন্ত �লাকালীি এই 

রকম সণ্দেে করার যোরাণ্লা কারণ পাওো যগণ্ি য� ওইসব েি্যপ্রমাণ মেমি িষ্ 

কণ্র যেণ্লণ্িি বা মবকৃে করণ্ে �ণ্লণ্িি। রােীব কুমাণ্রর বামিণ্ে ৩ যেব্রুোমর 

মসমবআই অমেসাররা �ামছেণ্লি। েি্যপ্রমাণ ধ্ংণ্সর অমভপ্রাে িা িাকণ্ল ওইভাণ্ব 

োঁণ্দর আ্কাণ্িা েণ্ো িা। 

মসমবআই বণ্লণ্ি, যরােভ্যামলর যকণ্লঙ্ামরর পমরমাণ ৩০ োোর যকাম্ ্াকারও 

যবমশ। ২০১৩’র ৪ অণ্ক্টাবর ওই যকণ্লঙ্ামরর মবষণ্ে দুগটিাপুর িািাে এেআইআর েমা 

পণ্িমিল। মকন্তু যেণ্িশুণ্িও রােীব কুমার ওই এেআইআর’র কিা মসমবআই’র কাণ্ি 

যগাপি কণ্র �াি। য�-কারণ্ণ যরােভ্যামল সংক্ান্ত মামলা দাণ্ের করণ্ে েে ওমরশাণ্ে। 

যস-রাণ্ে্য অণ্িকগুমল যেৌেদামর মামলা রুেু েণ্েমিল যরােভ্যামলর মবরুণ্ধে। 

যকািও রাখ�াক িা যরণ্খই মসমবআই োমিণ্েণ্ি, সারদা, যরােভ্যামল, ্াওোর 

গ্রুপ সে আরও কণ্েকম্ ম�্ োণ্ডের ্াকার যলিণ্দি েণ্েণ্ি পমচিমবণ্ঙ্গর শাসক 

দণ্লর সণ্ঙ্গ। যসই যলিণ্দণ্ির েি্য খুঁণ্ে পাওো যগণ্ি। লক্ষণীেভাণ্ব য�ণ্কর মাধ্যণ্ম 

যলিণ্দিও েণ্েণ্ি। এই প্রমাণও বন্ধ খাণ্ম আদালেণ্ক েমা যদবার অিুমমে য�ণ্েণ্ি 

মসমবআই।
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মশলণ্ঙর ৩৮ ঘণ্াে পেষ্, শুধু মসমবআই িে, েদণ্ন্তর এণ্কবাণ্র যগািাে মমো 

ব্যািামেটির তেমর কণ্র যদওো ‘মস্’র েদণ্ন্তও কােগিাে উণ্েমিল মমো ব্যািামেটির 

সরকার।

সুমপ্রম যকাণ্্টি েমা যদওো েলেিামাে মস্’র দামব মিল ্াকা যপৌঁণ্িমিল একামধক 

প্রভাবশালী রােনিমেক ব্যমক্তণ্বের কাণ্ি। মস্’র দামব মিল, সারদা কেটিা যলাকসাি 

যেণ্িও মবপুল পমরমাণ ্াকা, প্রাে ৪২০ যকাম্ ্াকা মমমরোে মবমিণ্োগ কণ্রমিল। 

যসই োমলকাে মিল মদণ্ির আণ্লা যদখণ্ে িা পাওো একম্ �্যাণ্িল �াণ্ে �ুক্ত মিণ্লি 

মূলে কাণ্কর িমব আঁকা মশল্পী শুভাপ্রসন্ন যিণ্ক বালুরঘাণ্্র তৃণমূলী সাংসদ অমপটিো 

যঘাষ, শঙ্কুণ্দব পডোও। মস্’র িমিণ্েই মিল ্াকা পা�ার েণ্েণ্ি রাণ্ে্যর মবমভন্ন 

প্রাণ্ন্ত এমিমক সীমান্ত যপমরণ্েও। পুমলণ্শর িেরদামর এমিণ্েই যবমালুম ্াকা পা�ার 

েণ্েণ্ি অ্যাম্বুণ্লণ্সে কণ্রও।

েণ্ল খুব স্াভামবক সেে প্রশ্নই উেণ্ি এরপণ্র, এে মকিু োিার পণ্রও যকি 

মস্’র যেরার মুণ্খ পিণ্ে েণ্লা িা একেিণ্ক? যকি যকাি তৃণমূল যিো (ব্যমেক্ম 

কুণাল যঘাষ)-যক যরেপ্তার করা েণ্লা িা? কুণাল যঘাষ যরেপ্তামরর আণ্গ সাংবামদক তবেক 

কণ্র একামধক তৃণমূল যিোর িাম োঁস কণ্র যদওোে োঁণ্ক যরেপ্তার করণ্ে বাধা 

আণ্সমি সরকার যিণ্ক।

োেণ্ল যকাি যসই শীষটি মেল য�খাি যিণ্ক আসা মিণ্দটিণ্শ রােীব কুমার মকংবা 

মস্’র বামক আমধকামরকরা যকউ ম�্ োডে কাণ্ডে �ুক্ত একেি ব্যমক্তণ্কও যেরা কণ্র 

উেণ্ে পারল িা?

৩৮ ঘণ্ার যেরাে এই প্রণ্শ্নর উত্তর খুঁণ্েণ্ি মসমবআই।

সারদাকাণ্ডেই শুধু দশ োোর যকাম্ ্াকার যকণ্লঙ্ামর। যসই যকণ্লঙ্ামরণ্ক �াপা 

মদণ্ে েৎপর যক? কার কিাে অিাোণ্স বদণ্ল য�ণ্ে পাণ্র মস্’র েদন্ত? কার 

কিা মশণ্রাধা�টি কণ্র েদণ্ন্তর িমি প্রমাণ যলাপা্ এমিমক মসমবআই’র সণ্ঙ্গ যবমালুম 

সংঘাণ্ে য�ণ্ে পাণ্রি পুমলশ কমমশিার?

এই উত্তণ্রর েি্য আেণ্কর বাংলাে যকািও যেলুদার প্রণ্োেি েে িা।

উত্তর ‘অিুণ্প্ররণা’।

রােীব কুমার প�টিন্ত যপৌঁিাণ্ে পারণ্ল কী মািাে ্াি পিণ্ব? ্াি পিণ্ে পাণ্র কী 

মুখ্যমন্তীর পমরবাণ্রর যকাি প্রভাবশালী সদণ্স্যর? োণ্েই কী �ুধেকালীি েৎপরোে 

‘সংমবধাি বাঁ�াণ্ে’ যগা্া সরকার, প্রশাসি যিণ্ম পিল রাতিাে? একেি পুমলশ 

কমমশিারণ্ক েলব করণ্ে �াওোর ঘ্িাণ্ক অিাোণ্স ‘েরুমর অবস্ার য�ণ্ে খারাপ’, 

‘সংমবধাি আক্ান্ত’ বণ্লও দামব করণ্লি মুখ্যমন্তী। েণ্ব কী ম�্ োডে েদণ্ন্তর �রম 

প�টিাণ্ে আশঙ্াে ভগণ্িি মুখ্যমন্তী?

শুধু এরাে্য িে, সাম্প্রমেককাণ্ল যগা্া যদণ্শ যবিমের ঘ্িা। য�খাণ্ি একেি 
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পুমলশ কমমশিারণ্ক েলণ্বর প্রমেবাণ্দ যগা্া মমন্তসভা ও প্রশাসি একই সণ্ঙ্গ রাণ্ে 

ধমটিেলাে মঞ্চ খাম্ণ্ে ধরিাে বণ্স যগণ্লা। এমিমক মুখ্যমন্তীর দামব, ‘রােীব কুমার 

পৃমিবীর যসরা পুমলশ অমেসার’! ধরিা যিণ্ক তৃণমূলী বামেিী যবমালুম য্াগাি যোণ্ল- 

‘মমো ব্যািামেটি মেদোবাদ/রােীব কুমার মেদোবাদ’। এমিমক রাণ্ের মদণ্ক কণ্েকম্ 

োেগাে রাতিা অবণ্রাধ, মমমিণ্লও শামমল েণ্লা তৃণমূলীরা!

দু’পক্ষই পণ্র আদালণ্ে �াে। েণ্ব রােীব কুমাণ্রর যেরা যেকাণ্িা �ােমি। সুমপ্রম 

যকাণ্্টির কিা প�টিণ্বক্ষণ, �মদ েি্য যলাপাণ্্র অমভণ্�াগ সে্য েে েণ্ব এমি শামতি 

যদওো েণ্ব �া উমি মণ্ি রাখণ্বি। পমচিমবণ্ঙ্গ মিরাপত্তার আশঙ্াে সুমপ্রম যকাণ্্টির 

মিণ্দটিণ্শই মিরণ্পক্ষ োেগাে মশলণ্ঙ যেরার মুণ্খ পিণ্ে েে রােীব কুমারণ্ক।

টর�উলেও ডেলটলছ রিটফালডের টাো...

মে বির একুণ্শ েুলাইণ্ের সমাণ্বশ যিণ্ক য�ণ্কািও ইসু্যণ্ে কলকাোে মমমিণ্ল 

মুখ্যমন্তীর সণ্ঙ্গই এখি পা যমলাি ্মলউণ্রর মশল্পীরা। মুখ্যমন্তীর পিণ্দের োেগা। 

�মদও যসই ্মলউণ্রর মসণ্িমার ওপণ্রই অমলমখে েণ্োো োমর েণ্ে �াে মুখ্যমন্তীর 

মিণ্দটিণ্শ। বাংলা �লম�ত্ মশল্পণ্কও রোস কণ্রণ্ি ম�্ োণ্ডের ্াকা, সোেোে তৃণমূল 

সরকার। ম�্ োডে কাণ্ডে বৃেত্তর ষি�ণ্ন্তর েদণ্ন্ত মসমবআই’র োণ্ে যরেপ্তার েে 

তৃণমূল ঘমিষ্ ্মলউণ্রর প্রভাবশালী প্রণ্�ােক শ্ীকান্ত যমণ্েো। মেমি মুখ্যমন্তীর 

ঘমিষ্, মবণ্দশ সেণ্রর সঙ্গী। মিবটিা�ণ্ির সমেও শাসক তৃণমূণ্লর েেমবলণ্ক পুষ্ 

করার কাণ্েও োঁর অিোস দক্ষো। মেমি পুমলশ প্রশাসণ্ির অদেণ্রও ‘প্রভাবশালী’ 

বণ্লই ম�মনিে েণ্েি। োই োঁর অমেণ্স মসমবআই’ োিা মদণ্ল পুমলশও বাধা যদওোর 

য�ষ্া কণ্র।

শাসক দণ্লর মদে মিুঃসণ্দেণ্ে োঁণ্ক বািমে সােস েুমগণ্েমিল। মূলে কী 

অমভণ্�াগ তৃণমূল ঘমিষ্ এই ্মলউর প্রণ্�ােণ্কর মবরুণ্ধে? যরােভ্যামলকাণ্ডে 

ইমেমণ্ধ্যই যরেপ্তার েওো প্রোরক যগৌেম কুণ্ডুণ্ক যেরা কণ্রই উণ্ে আণ্স শ্ীকান্ত 

যমণ্েোর িাম। যগৌেম কুণ্ডু মসমবআই’যক োিাে যরােভ্যামলর সণ্ঙ্গ ২০০৯-১০ সাল 

িাগাদ শ্ীকান্ত’র সংস্া শ্ী যভঙ্ণ্্শ মেল্মস (এসমভএে)’র চুমক্ত েণ্েমিল। চুমক্ত 

যমাোণ্বক যরােভ্যামলর েরণ্ে ২৫যকাম্ ্াকা যদওো েে এসমভএে’যক। মবমিমণ্ে 

এসমভএে’র েরণ্ে ৭০ম্ মসণ্িমা যরােভ্যামলর �্যাণ্িণ্ল সম্প্র�ার করার কিা মিল। 

সদ্য মুমক্তপ্রাপ্ত মসণ্িমা যদখাণ্িার কিা মিল। মকন্তু চুমক্ত ভঙ্গ কণ্র শ্ীকান্ত যমণ্েো। 

৭০ম্র োেগাে মাত্ ২৫ম্ মণ্ো মসণ্িমা যদখাণ্িা েে োও অমধকাংশই পুরাণ্িা। 

্াকা যেরে যদওোর কিা িাকণ্লও যরােভ্যামলণ্ক ো যেরে যদওো েেমি। উলণ্্ 

যগৌেম কুণ্ডুর অমভণ্�াগ, মেমি প্রোরণার মশকার েণ্েণ্িি এমিমক ্াকা �াইণ্ে যগণ্ল 

োঁণ্ক হুমমক যদওো েে, শাসক দণ্লর ঘমিষ্োর কিাও যশািাণ্িা েে। 
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েণ্ব যকন্দ্রীে যগাণ্েদো সংস্ার অি্য একম্ সূণ্ত্র দামব, এই প্রসণ্ঙ্গই েদন্ত �ালাণ্ে 

মগণ্ে উণ্ে এণ্সণ্ি অি্য কামেমি। ম�্ োডেকাণ্ডে সাইেমিং অিটিাৎ ্াকা িেিণ্ের 

অমভণ্�াগও রণ্েণ্ি শ্ীকান্ত যমণ্েোর মবরুণ্ধে। োঁর সংস্া শ্ী যভঙ্ণ্্শ মেল্মস’র 

মাধ্যণ্মও ্াকা িেিে েণ্েণ্ি। ম�্ োণ্ডের ্াকা ঢুণ্কণ্ি োঁর সংস্াে যসখাি যিণ্কই 

একাংণ্শর ্াকা যবমালুম সাদা েণ্ে �ণ্ল যগণ্ি ‘অি্য মেকািাে’। যকন্দ্রীে যগাণ্েদো 

সংস্ার দামব যসই ‘অি্য মেকািা’ আসণ্ল শাসক তৃণমূণ্লর েেমবল। ম�্ োণ্ডের 

্াকার একম্ অংশ এই রুণ্্ই �াোোে কণ্রণ্ি। 

তৃণমূল�র ফারডেং ডমরিন ডে রে রসং

সুদীপ্ত যসি, যগৌেম কুণ্ডুর য�ণ্েও শাসক তৃণমূণ্লর কাণ্ি ‘যলাভিীে সম্দ’ েণ্ে 

উণ্েমিণ্লি কািওোরদীপ মসং। 

ঝািখডে যিণ্ক রাে্যসভাে মিবটিাম�ে সাংসদ মেসাণ্ব েখিও োঁর যমোদ যশষ েণ্ে 

প্রাে দুই বির বামক মিল। োর মণ্ধ্যই দল ভামঙণ্ে েমিঘমি োঁণ্ক এরাে্য যিণ্ক 

তৃণমূণ্লর সাংসদ মেসাণ্ব রাে্যসভাে পাোি মমো ব্যািামেটি। পরবেটিীণ্ে মবিেীে 

দোণ্েও োঁণ্ক তৃণমূণ্লর প্রেীণ্ক রাে্যসভাে সাংসদ করা েে। মভিরাণ্ে্যর এক 

ধিকুণ্বর ব্যবসােীণ্ক মিণ্ে মমো ব্যািামেটির এই েৎপরোর কারণ কী মিল? 

অ্যালণ্কমমণ্স্টর মবরুণ্ধে যগা্া রাণ্ে্য গে কণ্েকবিণ্র পঞ্চাশম্রও যবমশ 

অমভণ্�াগ েমা পণ্িমিল একামধক িািাে। শুধু পূবটি বধটিমাি যেলাণ্েই একামধক 

অমভণ্�াগ েমা পণ্িমিল। �মদও কা�টিে ো উণ্পক্ষা কণ্রই �ণ্লণ্ি রাণ্ে্যর পুমলশ 

প্রশাসি। শাসক তৃণমূণ্লর েেমবণ্ল ্াকার যরোে বইণ্ে যদওোর মবমিমণ্ে িাি 

যপণ্েণ্িি এই সাংসদ। ইমেমণ্ধ্য ইমর অ্যালণ্কমমস্ট ইিফ্রা মরণ্েলম্র ২৩৯যকাম্ 

্াকার সম্মত্ত সামমেক বাণ্েোপ্ত কণ্রণ্ি। অন্তে ১৯০০ যকাম্র যবমশ ্াকা যলাপা্ 

করার ষি�ণ্ন্ত অমভ�ুক্ত।

যক মর মসং খাোে কলণ্ম তৃণমূলী সাংসদ েণ্লও যকৌশলগে কারণ্ণই সম্প্রমে 

তৃণমূণ্লর সণ্ঙ্গ দূরবে যরণ্খমিণ্লি। মদমলেণ্ে োঁর মবণ্েমপ ঘমিষ্োও সকণ্লই 

োণ্ি। ক্ষমেরেতিণ্দর ্াকা যেরণ্ের প্রমক্ো মিণ্েও রীমেমে প্রোরণার যকৌশল 

মিণ্েমিণ্লি তৃণমূলী সাংসণ্দর মামলকািাধীি সংস্া অ্যালণ্কমমস্ট। মসমবআই েদন্ত 

যেকাণ্ে আদালণ্ে অ্যালণ্কমমস্ট সংস্ার েরণ্ে স্েুঃপ্রণ্ণামদেভাণ্ব দামব করা 

েে ক্ষমেরেতিণ্দর ্াকা যেরে যদওো েণ্ব। আদালে যসই দামবর মাি্যো যদে। 

অ্যালণ্কমমণ্স্টর েরণ্ে োিাণ্িা েে ২০১৭’র ৩১ মরণ্সম্বর প�টিন্ত �াণ্দর মবমিণ্োগ 

ম্যাচুউমরম্ েণ্েণ্ি োঁণ্দর ্াকা যেরণ্ের প্রমক্ো শুরু েণ্ব। প্রািমমকভাণ্ব ৭৪ 

োোর আমািেকারীরা োমলকাও তেমর েে। মকন্তু আদালণ্ে োিাণ্লও ্াকা 

প্রমক্ো যেরণ্ের প্রমক্োে যের প্রোরণা। মাত্ ১০ োোর ্াকা প�টিন্ত �ারা 
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মবমিণ্োগ কণ্রমিণ্লি োঁণ্দর ্াকা যেরে যদওো েণ্ব বণ্ল এরপর োিাণ্িা েে। 

মিমদটিষ্ মদি অন্তর ো যেরে যদওো েণ্ব, �মদও োও মািা েেমি। কা�টিে রাে্য 

প্রশাসণ্ির সণ্ঙ্গ সমণ্ঝাোর মভমত্তণ্েই তৃণমূলী সাংসণ্দর সংস্ার এই প্রোরণার 

কারবার বণ্লই মণ্ি করণ্ি সংমলিষ্ মেল। 

২০১৫ সাণ্লর ৬ যম মসমপআই (এম) সাংসদ মেমেদ যসমলম  অরুণ যে্মলণ্ক ম�মে 

মলণ্খ ‘অ্যালণ্কমমস্ট’ সংস্ার মবরুণ্ধে মিমদটিষ্ অমভণ্�াগ আণ্িি। যকন্দ্রীে অিটিমন্তীণ্ক 

যলখা ম�মেণ্ে মেমি অমভণ্�াগ কণ্রি, ‘অ্যালণ্কমমস্ট যোণ্্ল অ্যাডে মরস্টিস মলমমণ্্র 

যবআইমিভাণ্ব মেমা�ল প্রণ্দণ্শ কৃমষ েমম দখল করণ্ি।...অ্যালণ্কমমস্ট কী কাণ্লা 

্াকা সাদা করণ্েই যবিামী েমম মকিণ্ি. যকন্দ্রীে েদন্তকারী সংস্া ইমর প্রণ্োেণ্ি 

ো েদন্ত কণ্র যদখুক’। শুধু োই িে মেমেদ যসমলম অমভণ্�াগ কণ্রি মেমা�ল িািা 

অি্য একামধক রাণ্ে্যও মরণ্েল এণ্স্ট্, যোণ্্ল ব্যবসার আিাণ্ল আসণ্ল বাোর 

যিণ্ক যোলা ম�্ োডে ্াকা, কাণ্লা ্াকা সাদা করার য�ষ্াই �লণ্ি। �া সরাসমর 

মামি লডোমরং’র আওোে পণ্ি। যখাদ যকাম্ামি মবষেক মন্তণ্কর েণ্ি্যই যদখা যগণ্ি 

যকমরএস কণ্পটিাণ্রশি িাণ্ম য� সংস্া রণ্েণ্ি োণ্ে যক মর মসং, োঁর স্তী, পুত্, পুত্বধূ ও 

দু’েি ঘমিণ্ষ্রই রণ্েণ্ি মসংেভাগ যশোর। এই কণ্পটিাণ্রশণ্ির মামলকািাধীি একামধক 

সংস্া রণ্েণ্ি �াণ্দর যকািও অিটিনিমেক যলিণ্দণ্ির য�োরা খুঁণ্ে পাওো �াণ্ব িা, 

কী োণ্দর কারবার ো ব্যালাসে মশণ্্ও যবাঝা �াণ্বিা, অি� যসই যকাম্ামিগুমলণ্েই 

যববাক মবণ্দমশ মবমিণ্োগ েণ্ছে, কীভাণ্ব েণ্ছে, যকি েণ্ছে, কারা করণ্ি? সুদীপ্ত যসি, 

যগৌেম কুণ্ডু এরাণ্ে্যরই বামসদো। মকন্তু মভি রাে্য যিণ্ক েুহুমরর য�াখ মদণ্ে যবণ্ি এে 

বি প্রোরকণ্ক এরাে্য যিণ্ক যকি সাংসদ কণ্র রাে্যসভাে পাোণ্িা েণ্লা োণ্েই 

পেষ্ ম�্ োণ্ডের ্াকাণ্েই যবণ্িণ্ি শাসক তৃণমূণ্লর য�োরা। 

সলদেহজনে রসর�আই’র ভূরমোও!

২০১৫ সাণ্লর ৩০ োিুোমর। মসমবআই যেরার মুণ্খ পণ্িমিণ্লি েখি তৃণমূণ্লর 

‘যসণ্কডে ইি কম্যাডে’ মুকুল রাে। এরাণ্ে্যর বুণ্ক সবণ্�ণ্ে বি আমিটিক যকণ্লঙ্ামরর 

েদণ্ন্তর গমেপি যসমদিই মেক েণ্ে য�ণ্ে পারে। েেমি। োরপর �ার বির যকণ্্ণ্ি, 

একম্বাণ্রর েি্যও আর েলণ্বর মুণ্খ পিণ্ে েেমি োঁণ্ক। মুকুল রাণ্ের যেরা োই 

সারদা েদণ্ন্তর সমন্ধক্ষণ!

োরপর যিণ্কই কখিও �িাই কখিও উেরাই, দীঘটি যিণ্ক দীঘটিেম েণ্ছে েদন্ত।

‘মসমবআই োগণ্ি’, ‘মসমবআই শীেঘুণ্ম �াণ্ছে’- পাঁ� বিণ্রর সমেকাণ্ল বাণ্রবাণ্র 

‘মশণ্রািাম’ েণ্েণ্ি এমিই!

যেণ্ল মগণ্ে যেল যিণ্ক িািা যপণ্ে এেমদণ্ি যের স্মমেমাে মদি মমত্, যভাণ্্র 

ম্মক্ যমলার আশাও রণ্েণ্ি।
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যেণ্ল মগণ্ে যেল যিণ্ক িািা যপণ্ে কাগে আর যমােিবাগাি ক্াব মিণ্ে স্মমেমাে 

সৃঞ্জে বসু।

যেণ্ল মগণ্ে যেল যিণ্ক িািা যপণ্ে যের যলাকসভাে দুিটিীমে মিণ্ে যবমালুম 

বক্তব্যও রাখণ্িি সুদীপ বণ্দোপাধ্যাে। 

মকন্তু ম�্ োণ্ডের কবণ্ল সবটিস্ান্ত েওো লক্ষ লক্ষ আমািেকারীর েীবণ্ি গে 

িে বিণ্র যকািও িতুি যমাি আণ্সমি। শুধুই মবপন্নো। খাণ্দর মুণ্খ সম্বল শুধুই 

একটুকণ্রা আশা-�মদ যেরে যমণ্ল সঞ্চে।

খাঁ�াে বন্ধ যোোপামখ মকংবা সুমপ্রম যকাণ্্টির কিাে ‘ঘুি ধরা কাে’ যদণ্শর মবমভন্ন 

রাণ্ে্য রােনিমেক কারণ্ণ ব্যবোর েণ্ছে এ্া সে্য। যসই সণ্ে্যর মিমরণ্খ পমচিমবণ্ঙ্গর 

েদন্ত যদখণ্ল মবভ্ান্ত েণ্ে েণ্ব। োোর োোর যকাম্ ্াকার যকণ্লঙ্ামর। েদণ্ন্ত 

আসণ্ি মুখ্যমন্তীর িাম। মুখ্যমন্তীর িমব মিণ্েও যকণ্লঙ্ামর, ম�্ োডে কেটিারা মকণ্িণ্ি 

মুখ্যমন্তীর িমব, কাণ্লা ্াকা যবমালুম সাদা েণ্ে ঢুণ্কণ্ি তৃণমূণ্লর েেমবণ্ল।

োরপণ্র আেও সারদা কাণ্ডে, যরােভ্যামল কাণ্ডে চূিান্ত �ােটিমশ্ মদণ্ে উেণ্ে 

পারণ্লা িা মসমবআই। মস্’র মেই যকন্দ্রীে েদন্তকারী সংস্াও ম�্ োণ্ডের সম্মত্ত 

বাণ্েোপ্ত কণ্র, মিলাণ্ম তুণ্ল অিটি যেরণ্ের প্রমক্ো শুরু করণ্ে পাণ্রমি।

ম�্ োডে কাডে মাণ্ি শুধু মশলঙ বা ভবণ্িশ্বর িে।

ম�্ োডে কাডে মাণ্ি শুধু সারদা বা যরােভ্যামল িে। ১৭০০ম্ সংস্া। দু’লক্ষ 

যকাম্ ্াকার যকণ্লঙ্ামর। এক যকাম্র ওপর প্রোমরে মািুষ।

দামেবে বামপন্ীণ্দর ওপণ্রই। আণ্দোলণ্ির অমভঘাণ্েই এমগণ্ে মিণ্ে য�ণ্ে েণ্ব 

েদন্ত। আণ্দোলণ্ির �াণ্পই শুরু করাণ্ে েণ্ব ক্ষমেরেতিণ্দর অিটি যেরণ্ের প্রমক্ো। 

‘�া যগণ্ি, ো যগণ্ি’ বণ্ল পার যপণ্ে যদওো �াণ্ব িা।

মসমবআই’র য�োরা কী োর আেিা েণ্ে উেণ্ে পাণ্র গে বিণ্রর ২৩ অণ্ক্টাবর!

েমিঘমি োঁর যরিমাকটি সের বামেল কণ্র মদণ্লি যসন্টাল মভমেণ্লসে কমমশি 

(মসমভমস)’র য�োরম্যাি যক মভ য�ৌধুমর। ২৩ অণ্ক্টাবণ্রর রাণ্ের ফ্াই্ বামেল কণ্র 

রাণ্েই েরুমর মমম্ং যরণ্ক মদণ্লি মসমভমস’র য�োরম্যাি।

রাে সাণ্ি এগাণ্রা্া—মদমলে পুমলশ কমমশিার যোসটিণ্ক প্রস্তুে িাকার মিণ্দটিশ 

মদণ্লি মধ্যরাণ্ে অপাণ্রশণ্ির েি্য। িোমদমলের খাি মাণ্কটিণ্্ েণ্িা েণ্ে বলা েণ্লা 

পুমলশ বামেিীণ্ক।

রাে বাণ্রা্া— এিএসএ’ যিণ্ক সবুে সংণ্কে যপণ্লি মদমলের পুমলশ কমমশিার। 

এরপণ্রই পুমলশ বামেিীণ্ক মিণ্দটিশ মদণ্লি মসমবআই অমেস দখল যিওোর।

রাে সাণ্ি বাণ্রা্া—মদমলে পুমলশ মসমবআই দপ্তর মঘণ্র যেণ্ল দখল যিওোর য�ষ্া 

�ালাণ্িা। বাধা মদল মসআইএসএে। পুমলশ কমমশিার মসআইএসএে’র প্রধাণ্ির সণ্ঙ্গ 

কিা বলণ্লি। েেক্ষণ্ণ প্রধািমন্তীর দপ্তর যিণ্ক মসআইএসএে’র কাণ্ি মিণ্দটিশ �ণ্ল 
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এল, বাধা যদওো �াণ্ব িা। যশষণ্মশ মসমবআই দপ্তণ্রর দখল মিল মদমলে পুমলশ।

রাে সাণ্ি বাণ্রা্া যিণ্ক এক্া— মসমবআই মরণ্রক্টর অণ্লাক ভামটিাণ্ক োঁর পদ 

যিণ্ক সরকাণ্রর মিণ্দটিণ্শর খসিা প্রস্তুে কণ্র ো পাোণ্িা েণ্লা িিটি ব্লণ্ক। যসখাণ্ি 

মধ্যরাণ্েও অণ্পক্ষাে পাণ্সটিািাল দপ্তণ্রর সম�ব মস �ন্দ্রণ্মৌমল। খসিা োণ্ে পাওোর 

পণ্রই মেমি িু্ণ্লি মপএমও-যে। ক্যামবণ্ি্ কমমম্ এরপণ্রই অণ্লাক ভামটিাণ্ক 

সরাণ্িার সুপামরণ্শ মসলণ্মাের যদে এবং এম িাণ্গশ্বর রাওণ্ক মসমবআই মরণ্রক্টণ্রর 

দামেবে পালণ্ির মিণ্দটিশ যদে।

রাে আিাইণ্্—মসমভমস’র আমধকামরকরা ও িাণ্গশ্বর রাও োমসমুণ্খ যবমরণ্ে 

আসণ্িি মসমবআই দপ্তর যিণ্ক।

রাে যপৌণ্ি মেিণ্্—অণ্লাক ভামটিার কাণ্ি োঁর অপসারণ্ণর মিণ্দটিশ যপৌঁিাণ্লা।

বাতিমবকই বমলউমর ম�ত্িা্্যও োর মািণ্ব মধ্যরাণ্ের এই রােনিমেক অভ্যত্াণ্ির 

দৃশ্যপণ্্র কাণ্ি। 

যক কণ্ব যদণ্খণ্ি মধ্যরাণ্ে মসমবআই অমেণ্সর দখল মিণ্ে মিণ্েণ্ি পুমলশ! 

মসমবআই’র মরণ্রক্টণ্রর য্মবল, োইল েন্নেন্ন কণ্র েলোমশ �ালাণ্ছে পুমলশ।

মসমবআই’র মণ্ো একম্ সংস্াণ্ক য�ভাণ্ব রাণ্ের অন্ধকাণ্র দখল যিওো েণ্লা, 

য�ভাণ্ব মধ্যরাণ্ে মরণ্রক্টরণ্ক অপসারণ করা েণ্লা ো স্াধীি ভারণ্ে সরকাণ্রর 

তস্রা�ামরোর ঘৃণ্য দৃষ্ান্ত মেসাণ্বই যদশবাসীর স্রণ্ণ িাকণ্ব অণ্িকমদি। 

পমরমস্মে এমিই য�, সুমপ্রম যকা্টিণ্ক বলণ্ে েে- ‘কাণ্ে ঘুণ ধরণ্ল কাণ্ের 

উপণ্�ামগোই িষ্ েে’!

ঘুণ ধরা কাে য�মি কাণ্ে লাণ্গ িা যেমমি য� খাঁ�াে বমদে যোোপামখও মিণ্ের 

কিা বলণ্ে পাণ্র িা যেমিই োমিণ্েমিল সুমপ্রম যকা্টিও। ইউমপএ সরকাণ্রর আমণ্ল 

কেলার খাদাি বরাে মিণ্ে মসমবআই-যক কিাভাষাে ভৎটিসিা কণ্রই সুমপ্রম যকা্টি 

যদণ্শর প্রধাি েদন্তকারী সংস্াণ্ক খাঁ�াে বমদে যোোপামখর সণ্ঙ্গ তুলিা কণ্রমিল। 

সবণ্�ণ্ে আশঙ্ার োেগা েণ্লা যস্াই। মবশ্বাসণ্�াগ্যো কী োরাণ্ে �ণ্লণ্ি 

মসমবআই? 

োণ্ে লাভবাি কারা? রাোণ্লর েদন্ত আ্ণ্ক যগণ্ল লাভবাি যকাি মশমবর? 

সারদা-িারণ্দর েদন্ত িমণ্ক যগণ্ল খুমশ েণ্ব যকাি মশমবর?

মসমবআই’র েৎপরোরও পিদে-অপিদে আণ্ি!

মিমবটি�াণ্র সশস্ত মশমবর যিণ্ক গুমল �ালাণ্ে �ালাণ্ে মািুষ খুি করণ্ে করণ্ে িদীর 

পাি ধণ্র েঙ্গলমেণ্লর মবিপুণ্রর যবলাম্কমরর মদণ্ক য� বদেুকবাে পামলণ্ে মগণ্েমিল, 

মাওবাদী-তৃণমূলীণ্দর দামব োঁরই িাম িামক ফুলেরা মডেল। অসুস্ পঞ্চাণ্শাধ্টি মমেলা 

এক োণ্ে বদেুক মিণ্ে গুমল �ালাণ্ে �ালাণ্ে মাে, খাল, মবল, েঙ্গল যপমরণ্ে পামলণ্ে 

�াণ্ছে—দুধটিষটি এই অ্যাকশি ম�ত্ যকন্দ্রীে যগাণ্েদো সংস্াও যমণ্ি মিণ্েণ্ি। তৃণমূল-
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মাওবাদীণ্দর প্রকাশ্য মঞ্চ েিসাধারণ্ণর কমমম্র এেআইআর কণ্র। এণ্কবাণ্র 

এেআইআর ধণ্রই যিোইকাণ্ডে মসমবআই েদন্ত। �ােটিমশ্, যরেপ্তার মসমপআই(এম)’র 

যিো সংগেক।

অি� ক্যাণ্মরার সামণ্ি োে যপণ্ে ঘুষ যিওোর পণ্রও পরীক্ষাে ক্যাণ্মরার 

িমবর মিভটিলো প্রমাণ েওো সণ্্বেও যসই দৃশ্য সমেক মকিা যকাি অঙ্গুমল মিণ্দটিণ্শ ো 

এখিও যমণ্ি মিণ্ে পাণ্রমি মসমবআই! োই তৃণমূল যিোণ্দর যরেপ্তাণ্ররও যকািও 

সম্ভাবিা এখিও উঁমক মাণ্রমি। ষাণ্্াধ্টি ফুলেরা মডেল এক োণ্ে বদেুক মিণ্ে গুমল 

�ালাণ্ে �ালাণ্ে পামলণ্েণ্ি— যস্া মসমবআই’র কাণ্ি মবশ্বাসণ্�াগ্য েণ্ে ওণ্ে অি� 

যগাপি ক্যাণ্মরার সামণ্ি লক্ষ লক্ষ ্াকা যরেে োে যপণ্ে ঘুষ মিণ্ছে তৃণমূণ্লর 

এক রেিণ্িো, মন্তী, সাংসদ। েবুও িামক �ণ্িষ্ েি্য প্রমাণ যিই। একবির ধণ্র 

�লণ্ি তৃণমূলণ্িোর গলার স্র পরীক্ষা! োরপণ্রও িারদ ঘুষকাণ্ডে যরেপ্তামরর পণ্ি 

এগণ্ে পারণ্ি িা মসমবআই!

মসমবআই’র গৃে�ুণ্ধে আপােভাণ্ব খুমশর োওো তৃণমূল মশমবণ্র। 

েণ্ব যগা্াকাণ্ডে য�ভাণ্ব মসমবআই’র স্ছেো মিণ্েই প্রশ্ন উণ্ে যগণ্ি োণ্ে সারদা-

যরােভ্যামল েদণ্ন্ত শাসক তৃণমূণ্লর আপােে সুমবধা েণ্েণ্ি বণ্লই মণ্ি করণ্ি একম্ 

অংশ। য�খাণ্ি েদন্তকারী সংস্ার মবশ্বাসণ্�াগ্যোই বিসি প্রশ্ন ম�ণ্নির মুণ্খ যসখাণ্ি 

যসই েদণ্ন্ত অমভ�ুক্তণ্দর অপরাধ েিমািণ্স অণ্িক্াই লঘু েণ্ে �াে।

মকন্তু �ার বির ধণ্র য�ভাণ্ব বাণ্র বাণ্র মসমবআই’র মবরুণ্ধে ম�্ োডে েদণ্ন্ত 

লিিোর অমভণ্�াগ ওণ্ে, য�ভাণ্ব বাণ্রবাণ্র েদন্ত প্রমক্ো িমণ্ক �াে োণ্ে সামমরেক 

েদণ্ন্তর মবশ্বাসণ্�াগ্যো মিণ্েই প্রশ্ন উেণ্ি। সুমবধা পাণ্ছে তৃণমূল! সুমবধা কী কণ্র 

যদওো েণ্ছে? যকি েদণ্ন্তর িম্ প�টিাণ্ে মমো ব্যািামেটির িাম এণ্লও যস মবষণ্ে যকাি 

অদৃশ্য অঙ্গুমল যেলণ্ি যকািও েৎপরো যিই যকন্দ্রীে যগাণ্েদো সংস্ার? যকি তৃণমূণ্লর 

�ার বিণ্রর আে-ব্যণ্ে মবতির অসঙ্গমে যদখার পণ্রও চুপ মসমবআই? যকি গে �ার 

বিণ্র সারদা ও যরােভ্যামল কাণ্ডে চূিান্ত �ােটিমশ্ প�টিন্ত যদওো যগল িা? যকি সারদা 

ও যরােভ্যামলর কণটিধার িািা বামক সকণ্লই োমমি যপণ্ে যগল? যকি িারদকাণ্ডে 

১২েি তৃণমূলণ্িো ও একেি পুমলশ আমধকামরণ্কর মবরুণ্ধে এেআইআর েওোর 

পণ্রও কাউণ্ক যরেপ্তার করা যগল িা?

এই �াপাি উণ্োণ্রর মাণ্ঝই োই যের সামণ্ি এণ্সণ্ি গে �ার বির ধণ্র 

এরাণ্ে্যর লক্ষ লক্ষ প্রোমরে আমািেকারী ও এণ্েটেণ্দর যসই প্রশ্ন, েদণ্ন্তর কী 

েণ্লা? ক্ষমেরেতিরা কী োঁণ্দর অিটি যেরে পাণ্ব?

মসমবআই কী েণ্ব এই মুেূণ্েটি শাসক মবণ্েমপ এবং তৃণমূণ্লর মণ্ধ্য সমন্বে 

রক্ষাকারী যসতুর ভূমমকাে? যমাদী-শাে েুম্ �াইণ্ি বণ্লই কী ম�্ োডে ও িারদ 

েদণ্ন্ত স্মতিণ্ে বাইপাণ্সর ধাণ্র তৃণমূল ভবি?
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দ�ীয় অ্াোউলটেও ডেল�ঙ্ারর, ে�ুও এিয় না েদন্ত!

ম�্ োডে কাণ্ডের েদণ্ন্তই এণ্সণ্ি শাসক তৃণমূণ্লর আে-ব্যণ্ের মরণ্পা্টি মিণ্ে 

অসঙ্গমে। পণ্িণ্ি মসমবআই’র যিাম্স। যসই সূণ্ত্ই েদণ্ন্ত তৃণমূণ্লর অমর্ মরণ্পাণ্্টিও 

যকণ্লঙ্ামর। পণ্িণ্ি আেকর দপ্তণ্রর যিাম্স। আপাদমতিক দুিটিীমেণ্ে যরাবা দল। 

যসই তৃণমূল �খি মবণ্েমপ’ সরকাণ্রর দুিটিীমের মিণ্ে আণ্দোলণ্ির হুঁমশোমর যদে, 

আসণ্ল ো মিণ্ের ঘর রক্ষা করার যসম্ং মাত্।

দুিটিীমেণ্ে যরাবা মবণ্েমপ বা যদণ্শর প্রধািমন্তী �খি হুঁমশোমর যদে, সরকাণ্রর 

এণ্ল পমচিমবণ্ঙ্গ ম�্ োণ্ডের ্াকা যেরে যদওো েণ্ব, েখি ো আসণ্ল িাো�ুণ্ধের 

মিিকই ‘হুঁমশোমর’ মাত্। আসণ্ল শাসক তৃণমূণ্লর পিই প্রশতি কণ্র যদওো। 

মসমবআই’র েদণ্ন্তর দীঘটিসূত্ো আসণ্ল ম�্ োণ্ডের মণ্ো বি যকণ্লঙ্ামরণ্ে �ুক্ত 

শাসক তৃণমূলণ্কই তবধো যদে। মিবটিা�ণ্ির সমে মসমবআই’র েৎপরো যশষ মব�াণ্র 

তৃণমূণ্লর পণ্ক্ষই ‘ইমেবা�ক’ েণ্ে ওণ্ে।

সারদা েদণ্ন্তর অরেগমের দামব, ম�্ োডে কাণ্ডে ক্ষমেরেতিণ্দর অিটি যেরণ্ের 

দামব বা ‘ য�ার ধণ্রা যেণ্ল ভণ্রা’র য্াগাি আসণ্ল শাসক তৃণমূল ও মবণ্েমপ’র 

যবাঝাপিার যকৌশল, ধাদোর ধিেণ্ন্তর মবরুণ্ধে লিাইণ্েরই অংশ। 

যসই �ার বিণ্রর মেসাণ্বই মবতির অসঙ্গমে মমণ্লমিল। �মদও োরপণ্রই েদন্ত 

অঞোে কারণ্ণ িমণ্ক �াে। রােনিমেক প্রভাণ্বর অমভণ্�াগ ওণ্ে। িমি বলণ্ি অিুদাি 

খাণ্ে তৃণমূণ্লর আে প্রমে বির লামেণ্ে যবণ্িণ্ি। একইসমে সারদার ব্যবসার রোেও 

মিল ঊধ্টিমুখী। ২০১১-১২ সাণ্ল য�খাণ্ি তৃণমূণ্লর অমর্ মরণ্পাণ্্টি অিুদাি বাবদ 

আে যদখাণ্িা েণ্েণ্ি ১৩ লক্ষ ৬৮ োোর ্াকা যসখাণ্ি ২০১২-১৩ সাণ্ল তৃণমূণ্লর 

যসই অিুদাি বাবদ আে যবণ্ি দািাে ৩৫ লক্ষ ১৫ োোর ্াকা। মেক োরপণ্রর 

বিরই অিুদাণ্ির পমরমাণ একলাণ্ে যবণ্ি দািাে ৯ যকাম্ ৫০ লক্ষ ্াকা। ঐ 

২০১৩-১৪ সাণ্লর অমরণ্্ ধরা পণ্িণ্ি একই মদণ্ি দু’যকাম্ ্াকা অিুদাি যিওোর 

েি্যও। এরপণ্রই ২০১৫ সাণ্ল মসমবআই’ সংমলিষ্ ব্যাঙ্ কতৃটিপণ্ক্ষর কাণ্ি তৃণমূণ্লর 

ব্যাঙ্ অ্যাকাউণ্টের যলিণ্দণ্ির মকিু েি্য য�ণ্ে পাোে। ঐ ব্যাণ্ঙ্র শাখাে তৃণমূণ্লর 

২১ম্ অ্যাকাউটে মিল। যসই যমাোণ্বক রাষ্ট্রােত্ত এলাোবাদ ব্যাণ্ঙ্র েমরশ মুখামেটি 

শাখা মসমবআই’ দপ্তণ্র মবতিামরে মরণ্পা্টিও পামেণ্ে যদে। োিা �াে, য� সণ্দেে যিণ্ক 

মসমবআই’ ব্যাণ্ঙ্র কাণ্ি তৃণমূণ্লর ২১ম্ অ্যাকাউণ্টের িমি য�ণ্েমিল, যসই সণ্দেেই 

সমে্য েণ্েণ্ি। ঐ ২১ম্ অ্যাকাউণ্টের মণ্ধ্য একামধক অ্যাকাউটে রণ্েণ্ি য�খাি যিণ্ক 

সণ্দেেেিক আমিটিক যলিণ্দি েণ্েণ্ি! মকন্তু োরপণ্রও যসই েদন্ত একচুল এগেমি। 

�া মিণ্ে তৃণমূল-মবণ্েমপ’র যবাঝাপিার অমভণ্�াগও যোণ্ল মবণ্রাধীরা। 

�ডেীগি যিণ্ক অমৃেসর, েলন্ধর যিণ্ক ভামেডো-রাতিাঘা্, োণ্্ বাোণ্র যকািাে 

মমো ব্যািামেটির মুখ আঁকা তৃণমূণ্লর পোকা যদখণ্ে যপণ্েণ্ি, এরকম মািুষ খুঁণ্ে 
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পাওোও রীমেমে �্যাণ্লঞ্জ বণ্্। �মদও যসই পাঞ্জাণ্বই যলাকসভা যভাণ্্র আণ্গ 

শুধুমাত্ পোকা মকিণ্েই িামক তৃণমূল কংণ্রেস খর� কণ্রণ্ি ২ যকাম্ ্াকা! 

োও আবার ২০১৩-১৪’ সাণ্ল। ২ যকাম্ ্াকার পোকা যকিা েণ্েণ্ি, ো �মদ 

মবশ্বাসণ্�াগ্যও েে োেণ্ল যসই মেসাব সংমলিষ্ বিণ্র তৃণমূণ্লর আে ব্যণ্ের মরণ্পাণ্্টি 

যকি উণ্লেখ করা েণ্লা িা? মবমস্ে আেকর দপ্তরও। 

মবস্ণ্ের যশষ এখাণ্িই িে। োর আণ্গ ২০১২ সাণ্ল ৭ যেব্রুোমর েোৎ কণ্রই 

েমরোিার পাঁ�কুলাে একম্ ব্যাণ্ঙ্ অ্যাকাউটে যখালা েে ‘সবটিভারেীে তৃণমূল 

কংণ্রেস’র িাণ্ম। ৭ যেব্রুোমর যিণ্ক ২০ যেব্রুোমর- ১৩মদণ্ির মণ্ধ্য কণ্েক দোে 

ওই অ্যাকাউণ্টে িগণ্দ ৮৮ লক্ষ ৪৪ োোর ্াকা েমা পণ্ি। যক যসই ্াকা েমা 

মদল? েমরোিাে তৃণমূল কংণ্রেস বণ্ল আণ্দৌ কী মকিু আণ্ি, �মদ যিণ্ক িাণ্ক েণ্ব 

তৃণমূণ্লর কেেি কমটিী মকংবা সমিটিক দলীে েেমবণ্ল এই ্াকা েমা মদল? এর 

য�ণ্েও গুরুের প্রশ্ন, যেব্রুোমর মাণ্স অ্যাকাউটে খুণ্ল ্াকা েমা যিওো েণ্ল ২০১১-

১২’র সাণ্লর আে ব্যণ্ের মরণ্পা্টি যসই অ্যাকাউণ্টের অমতিবে িাকণ্লা িা যকি?

দলীে পোকার খর� যদমখণ্ে মকংবা অ্যাকাউটে খুণ্ল যদদার ্াকা সরাণ্িার যখলাই 

িে, গুরুের প্রশ্ন উণ্ে যগণ্ি মমো ব্যািামেটি সে দলীে যিোণ্দর যেমলকটোর খর� 

মিণ্েও! আেকর দপ্তণ্রর দামব, গে যলাকসভা মিবটিা�ণ্ি যেমলকটোর �িার মপিণ্িই 

তৃণমূণ্লর েরণ্ে ১৫ যকাম্ ৪৩ লক্ষ ৪৯ োোর ৮৫৫ ্াকা খর� করা েণ্েণ্ি। 

পবি েংস ও এোর মকং �া্টিার-এই দুই সংস্ার কাি যিণ্ক যেমলকটোর ভািা যিওো 

েণ্েমিল। য� পমরমাণ ্াকা আবার যম্াণ্িা েণ্েমিল োর মণ্ধ্য ১০ লক্ষ ্াকা 

এণ্কবাণ্র িগণ্দ যদওো েে! �মদও এে বি আমিটিক যলণ্িণ্দণ্ির যকািও মবষেই 

অমর্ মরণ্পাণ্্টি উণ্লেখ কণ্রমি মমো ব্যািামেটির দল। অমর্ মরণ্পা্টি যিণ্ক যবমালুম 

‘উধাও’ ২৪ যকাম্ ্াকা। 

আরও এক্া যলাকসভা মিবটিা�ি যদািণ্গািাে। আেকর দপ্তর যিাম্স মদণ্েই 

দামেবে যসণ্রণ্ি, েদন্ত এগেমি। যকি? োর েি্য অন্তে রণ্ক্ সাণ্েসে পিার দরকার 

যিই।

ম�্ োডে েদণ্ন্ত এেমদি তৃণমূণ্লর মবধােক, মন্তী যরেপ্তার েণ্েমিণ্লি। মকন্তু 

গে বির িণ্ভম্বর মাণ্স যকন্দ্রীে েদন্তকারী সংস্া ইমর’র োণ্ে যরেপ্তার েণ্লি এমি 

একেি ম�মি সরাসমর শাসক তৃণমূণ্লর মুখ িি। মকন্তু তৃণমূণ্লর ‘োডে ম্যাণ্িোর’ 

শুধু িে মসমবআই-ইমর’র সণ্ঙ্গ তৃণমূল যিোণ্দর যসম্ং’ কণ্র যদওোর দামেণ্বেও 

িামক মেমি মিণ্লি। োঁর িামও সুদীপ্ত, েণ্ব যসি িে। সুদীপ্ত রােণ্�ৌধুমর। ম�্ 

োডে কাণ্ডে ‘বৃেত্তর ষি�ন্ত’র েদন্ত এই ব্যমক্তণ্ক িািা সম্ূণটি েণ্ে পাণ্র িা। 

শাসক দণ্লর একামধক মন্তী, সাংসদ,যিো, মবধােণ্কর সণ্ঙ্গ োঁর আমিটিক যলিণ্দি, 

ম�্ োণ্ডের মবপুল ্াকা মবণ্দণ্শ পা�াণ্রর েি্য প্রমাণও োণ্ে এণ্স যগণ্ি ইমর’র 
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আমধকামরকণ্দর। সংমলিষ্ মেণ্লর দামব, এণ্কবাণ্র মেক োেগাণ্েই এেমদণ্ি আঘাে 

োিণ্ে যপণ্রণ্ি এিণ্োসটিণ্মটে রাইরক্টণ্র্। রাে্য ও কলকাো পুমলণ্শও োঁর মবতির 

প্রভাব মিল। োর যেণ্রই মবপুল পমরমাণ সম্মত্তও েণ্েণ্ি। তৃণমূণ্লর যিোণ্দর 

সণ্ঙ্গই যকন্দ্রীে েদন্তকারী সংস্ার ‘ম্যাণ্িে’ কণ্র যদওোর কাে করণ্ো যস। সারদা 

যিণ্ক যরােভ্যামল সে একামধক ম�্ োডে েদণ্ন্ত োঁর িাম আসণ্ে শুরু কণ্র। 

তৃণমূণ্লর শীষটিতিণ্রর যিোণ্দর সণ্ঙ্গ োঁর প্রবল ঘমিষ্োর সম্ণ্কটির েি্যও োণ্ে 

আণ্স। োঁর বামির অিুষ্াণ্ি একামধক তৃণমূল যিো-যিত্ীণ্ক যদখা য�ণ্ো। যগৌেম 

কুণ্ডু যরেপ্তার েওোর আণ্গ শাসক দণ্লর মেিেি যিোর পরামণ্শটিই মবপুল পমরমাণ 

্াকা (কণ্েকণ্শা যকাম্) োঁর োণ্ে তুণ্ল যদে যরােভ্যামল কেটিা। যসই ্াকার এক্া 

অংশ মবণ্দণ্শ পা�ার েে। অি্য অংশ এরাণ্ে্যর বাোণ্রই ভািা খাণ্্। �ার মুিাো 

�াে বাইপাণ্সর ধাণ্র তৃণমূল ভবণ্ি।

ক্ষরেপূরলণর টাো ডোোয়?

মমো ব্যািামেটির ২০১৩’র এমপ্রণ্ল দামব মিল, ‘‘আমম মকিুই োিোম িা।’’ োঁর 

প্রমেশ্রুমে মিল — যকণ্লঙ্ামরণ্ে ক্ষমেরেতিণ্দর ক্ষমেপূরণ যদওো েণ্ব। 

মেমি যসই প্রমেশ্রুমে রাণ্খিমি। 

২০১৩’র ২৩ এমপ্রল সারদাকাণ্ডে যগা্া রাে্যেুণ্ি প্রবল মবণ্ক্ষাণ্ভর মাণ্ঝ মুখ্যমন্তী 

মোকরণ্ণ দাঁমিণ্ে শ্যামল যসি কমমশি গেণ্ির কিা যঘাষণা কণ্রি। রাণ্ে্য �রম 

সবটিিাশ ঘণ্্ �াওোর পর যরেে েিগণ্ণর য�াণ্খ ধুণ্লা মদণ্ে ক্ষমেরেতিণ্দর েি্য ৫০০ 

যকাম্ ্াকার ত্াণ েেমবল গেণ্ির কিা মেমি যঘাষণা কণ্রণ্িি। োমাকোে দ্রণ্ব্যর 

উপর অমেমরক্ত কর বমসণ্ে িামক ঐ েেমবণ্ল ১৫০ যকাম্ ্াকা যোলা েণ্ব। �মদও 

কণ্েকমদণ্ির মণ্ধ্য মেসাব মিণ্কশ কণ্র সরকাণ্রর েরণ্ে োিাণ্িা েণ্েণ্ি ১০০ যকাম্ 

্াকা আসণ্ে পাণ্র ঐ বািমে কর যিণ্ক। ২৪ এমপ্রল যগণ্ে্ যিাম্মেণ্কশি োমর েে। 

সুমপ্রম যকা ট্ি সারদা যকণ্লঙ্ামরণ্ে মসমবআই েদণ্ন্তর রাে মদণ্েমিল ২০১৪ সাণ্লর ৯ যম। 

রাে্য সরকাণ্রর শ্যামল যসি কমমশি কাে বন্ধ কণ্র যদে ২০১৪ সাণ্লর ২২ অণ্ক্টাবর। 

কমমশণ্ির মরণ্পা ট্ি েমা পণ্িণ্ি, মকন্তু প্রকাশ কণ্রিমি মমো ব্যািামেটি।

গুম্ণ্ে �াওোর আণ্গ কমমশি সূণ্ত্ োিা যগণ্ি, মুখ্যমন্তীর প্রমেশ্রুমের ৫০০ 

যকাম্র মণ্ধ্য মাত্ ২৮৭ যকাম্ ্াকা মমণ্লণ্ি। োও আবার মেি দোে। যসই 

্াকাণ্েই মাত্ ৫ লক্ষ ক্ষমেরেণ্তির ্াকা যেরে যদওো েণ্েণ্ি। সারদাকাণ্ডেই প্রাে 

১৭ লক্ষর যবমশ আণ্বদিপত্ েমা পণ্িমিল কমমশণ্ি। ্াকা যপণ্েণ্িি ৪ লক্ষ ৯৮ 

োোর েি। েণ্ল, শুধু সারদাকাণ্ডেই এখিও আণ্বদি কণ্রও ্াকা যেরে পািমি 

১২ লক্ষ মািুষ। মকন্তু যদখা যগণ্ি য� ২৮৭ যকাম্ ্াকার কিা বলা েণ্েণ্ি োর মণ্ধ্য 

কমমশণ্ির েরণ্ে ক্ষমেরেতিণ্দর মণ্ধ্য ্াকা যেরণ্ের েি্য খর� েণ্েণ্ি ২৫২ যকাম্ 
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্াকা। এই ২৫২যকাম্ ্াকার মণ্ধ্য ১০২ যকাম্ ্াকার য�ক েে বাউসে কণ্রণ্ি িতুবা 

আমািেকারীরা োণ্ে যপণ্লও ো ভাঙাণ্ে পাণ্রমি। 

অি্যমদণ্ক ২৮৭ যকাম্ ্াকার মণ্ধ্য ২৫১ যকাম্ ্াকার মেসাব যদখাণ্লও ৩৬ 

যকাম্ ্ াকা োণ্ে রণ্ে �াে। েণ্ল বাউসে েণ্ে আসা ১০২ যকাম্ ্ াকা এবং ৩৬ যকাম্ 

্াকা পণ্ি িাকার কিা রাে্য সরকাণ্রর ঘণ্র। যমা্ পমরমাণ ১৩৮ যকাম্ ্ াকা। রাে্য 

সরকাণ্রর যদওোর কিা িাকণ্লও ২১৩ যকাম্ ্াকা কমমশিণ্ক যদেমি। পাশাপামশ 

সরকাণ্রর যদওোর ২৮৭ যকাম্ ্াকার মণ্ধ্য পণ্ি রইল ১৩৮ যকাম্ ্াকা, কমমশি 

সম্মত্ত যবণ্� যপল আরও দু’যকাম্ যবমশ। 

যমা্ যসই ৩৫৩ যকাম্ ্াকা যকািাে যগল? এ্াও রেস্য রণ্ে যগল।

যকণ্লঙ্ামরণ্ক ধামা�াপা যদওো এবং একই সণ্ঙ্গ লক্ষ লক্ষ প্রোমরে 

আমািেকারীণ্দর মবভ্ান্ত করণ্েই মক োেণ্ল কমমশি গেণ্ির যকৌশল?

োেণ্ল কী দাঁিাণ্লা? ্াকা লু্ ও ্াকা যেরে— দু’যেই সণ্দেেেিক ভূমমকাে 

রাে্য সরকার।

�ামফ্রটে সারদার র�রুলধে �্�স্া রনলয়রছ�

ম�্ োডেগুমলণ্ক অিুণ্মাদি যদওোর যক্ষণ্ত্ রাে্য সরকাণ্রর যকািও ভূমমকা 

যিই। এই অিুণ্মাদি প্রিণ্ম যদে যকন্দ্রীে সরকাণ্রর মশল্প মবষেক মন্তণ্কর অধীি 

যকাম্ামি মিবন্ধক, োরপর এই অিুণ্মাদি বাধ্যোমূলকভাণ্ব যিওো প্রণ্োেি 

যকন্দ্রীে সরকাণ্রর অন্তগটিে মসমকউমরম্ অ্যাডে এসেণ্�ঞ্জ যবারটি ইমডেো (যসমব)’র যিণ্ক। 

অমভণ্�াণ্গর মভমত্তণ্ে যসই সংস্া বন্ধ করণ্ে পাণ্র মসমব-ই। 

তৃণমূল কংণ্রেস বারবার বলার য�ষ্া কণ্রণ্ি বামফ্রটে সরকার সারদার মণ্ো ম�্ 

োডেগুমলর অিুণ্মাদি মদণ্েণ্ি। এম্ পুণ্রাপুমর অপপ্র�ার। মািুষণ্ক মবভ্ান্ত করার 

েি্যই তৃণমূল কংণ্রেণ্সর পক্ষ যিণ্কই এই কিা প্র�ার করা েে। কারণ, রাণ্ে্য 

তৃণমূল কংণ্রেসই যসই দল, �ারা, ম�্ োডেণ্ক ব্যবোর কণ্রণ্ি মিণ্েণ্দর স্াণ্িটি। 

প্রশ্ে মদণ্েণ্ি। 

ম�্ োডে অিুণ্মাদণ্ি রাে্য সরকাণ্রর ভূমমকা িা িাকণ্লও ম�্ োডে সমস্যার 

প্রশমণ্ির যক্ষণ্ত্ রাে্য সরকাণ্রর কী যকািও ভূমমকাই যিই? উত্তর েণ্লা — আণ্ি। 

এই যক্ষণ্ত্ই বামফ্রটে এবং তৃণমূল কংণ্রেস সরকাণ্রর পািটিক্য পেষ্। মমো ব্যািামেটির 

সরকার এই সমস্যা প্রশমণ্ি যকািও ব্যবস্াই যিেমি। বরং ম�্ োডে �াণ্ে বািণ্ে 

পাণ্র, োর েি্য স্ল্পসঞ্চে প্রকল্পণ্ক সঙ্কুম�ে করা েণ্েণ্ি মমো ব্যািামেটির শাসণ্ি। 

বামফ্রটে কী কণ্রমিল? 

প্রিম বামফ্রটে সরকাণ্রর সমেকাণ্ল, ১৯৮০-’৮১-যে সঞ্চমেোর মিেমভঙ্গ কণ্র 

ব্যবসার মবরুণ্ধে ব্যবস্া মিণ্েমিল। প্রিণ্ম মবমধভণ্ঙ্গর অমভণ্�াণ্গ এবং পণ্র প্রোরণার 
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অমভণ্�াণ্গর সঞ্চমেোর কণটিধারণ্দর যরেপ্তার কণ্র, সম্মত্ত আ্ক কণ্র ক্ষমেরেতি 

আমািেকারীণ্দর অিটি যেরণ্ের ব্যবস্া যিওো েে। আবার ১৯৯০-’৯১-এ যভণ্রািা, 

ওভারল্যাডে, সঞ্চেিীসে ৯৬ম্র যবমশ ম�্োণ্ডের মবরুণ্ধে প্রোরণার অমভণ্�াণ্গ 

ব্যবস্া রেেণ কণ্র বামফ্রটে সরকার। যরেপ্তার করা েে ১০০ েণ্ির যবমশ কণটিধারণ্ক। 

আ্ক করা েে সংস্াগুমলর স্াবর অস্াবর সম্মত্ত। যের ১৯৯৩-’৯৪-এ যদণ্শ 

িমের তেমর কণ্র বামফ্রটে সরকার। কলকাো োইণ্কাণ্্টি যকন্দ্রীে সরকাণ্রর মবরুণ্ধে 

ঐমেোমসক েিস্ািটি মামলা যখাদ বামফ্রটে সরকাণ্রর। প্রোরণাকারী ম�্ োডেগুমলর 

সম্মত্ত আদালণ্ের মরমসভাণ্রর মাধ্যণ্ম মিলাণ্ম মবমক্ কণ্র ক্ষমেপূরণ্ণর আণ্বদি 

রাে্য সরকাণ্রর। ১৯৯৫ সাণ্ল আদালণ্ের রাে রাণ্ে্যর পণ্ক্ষ। পণ্র সুমপ্রম যকাণ্্টিও 

রাণ্ে্যর েে। পরবেটিীকাণ্ল ২০০২-’০৩-এ যের প্রোরণার অমভণ্�াগ ওণ্ে মকিু 

আমিটিক সংস্ার মবরুণ্ধে। অিটি দপ্তর এবং পুমলণ্শর যগাণ্েদো মবভাগণ্ক মিণ্ে বামফ্রটে 

সরকার একম্ মবণ্শষ আমিটিক অপরাধ দমি শাখা যখাণ্ল ২০০৪ সাণ্ল। ১৭ম্ সংস্ার 

কণটিধারণ্ক যরেপ্তার কণ্র প্রাে ২৫০০ আমািেকারীর ্াকা যেরণ্ের ব্যবস্া কণ্রমিল 

যসই শাখা। ২০০৩’এ বারবার যবআইমি আমিটিক সংস্ার কারবাণ্রর রমরমা যেকাণ্ে 

রাণ্ে্যর মিেস্ আইি তেমরর উণ্দ্যাগ বামফ্রটে সরকাণ্রর। অি্য কণ্েকম্ রাণ্ে্যর 

মণ্ো বামফ্রটে সরকারও কণ্োর আইণ্ির মবল পাস করাে মবধািসভাে। রাষ্ট্রপমের 

অিুণ্মাদণ্ির েি্য ো পাোণ্িা েে মদমলেণ্ে। পরবেটিীকাণ্ল, সপ্তম বামফ্রটে সরকাণ্রর 

সমেকাণ্ল সামাি্য কণ্েকম্ পমরবেটিণ্ির পরামশটিসে মবলম্ রাণ্ে্যর কাণ্ি যেরে 

আণ্স ২০০৯’র েুলাইণ্ে। ওই বিণ্ররই ২২ মরণ্সম্বণ্র যকন্দ্রীে পরামশটি যমণ্ি 

মিণ্ে মবধািসভাে পাস করাণ্িা েে দ্য ওণ্েস্ট যবঙ্গল যপ্রাণ্্কশি অব ইটোণ্রস্ট 

অব মরণ্পামে্রস ইি মেিামসেোল এস্টাবমলশণ্মটে মবল ২০০৯। প্রোরক সংস্ার 

কণটিধাণ্রর �াবজ্জীবি কারাদডে এবং প্রোরক ও সংস্াম্র সব সম্মত্ত বাণ্েোপ্ত কণ্র 

ো মদণ্ে ক্ষমেপূরণ্ণর ব্যবস্া মিল মবলম্ণ্ে। মকন্তু বামফ্রটে সরকাণ্রর দশবাণ্রর যবমশ 

োগাদা সণ্্বেও মবলম্ রাষ্ট্রপমের অিুণ্মাদি পােমি। 

সারদাসে অণ্িকগুমল ম�্ োণ্ডের রমরমাে বামফ্রটে সরকার উমবিগ্ন েণ্লও যকািও 

প্রোরণার অমভণ্�াগ িা পাওোে রাণ্ে্যর মকিু করার মিল িা। মকন্তু একম্ আশঙ্া 

প্রকাশ করা ম�মের মভমত্তণ্ে বামফ্রটে সরকার স্েুঃপ্রণ্ণামদে েণ্ে অিুসন্ধাি শুরু 

কণ্র। সারদাসে �ারম্ সংস্ার মবরুণ্ধে যবআইমি কাণ্ের েি্য ২০১০’র োিুোমরণ্ে 

সরকাণ্রর োণ্ে আণ্স। ২৩ এমপ্রল, ২০১০ যসই অিুসন্ধাি মরণ্পা্টি বামফ্রটে সরকার 

পাোে যসমব-যক। পণ্রর বির বামফ্রটে সরকাণ্রর পাোণ্িা যসই মরণ্পাণ্্টির মভমত্তণ্েই 

যসমব যশা কে কণ্র সারদাণ্ক। বামফ্রটে সরকাণ্রর সমেকাণ্ল অিটি দপ্তর, মসআইমর, 

কলকাো পুমলশ, মরোভটি ব্যাঙ্ এবং যসমব য�ৌিভাণ্ব সারদাসে ম�্ োডেগুমলর 

মবরুণ্ধে েদন্ত শুরু কণ্রমিল। যসই েদন্ত অণ্িক দূর এমগণ্ে মিল।
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বামফ্রটে সরকাণ্রর সমণ্েই এই সংক্ান্ত একম্ মবল মবধািসভাে গৃেীে েে। 

মদিম্ মিল ২০০৩’র ৫ মরণ্সম্বর। ‘ওণ্েস্টণ্বঙ্গল যপ্রাণ্্কশাি অব ইটোণ্রস্ট অব 

মরণ্পামে্ারস ইি মেিামসেোল এস্টামব্লশণ্মটে মবল, ২০০৩’ শীষটিক ওই মবলম্ �াে 

রাষ্ট্রপমের অিুণ্মাদণ্ির েি্য। রাষ্ট্রপমে দীঘটিমদি মবলম্ণ্ে সই কণ্রিমি। ২০০৬’র 

এমপ্রণ্ল ওই মবলম্ণ্ে আরও মকিু সংণ্�ােি এবং সংণ্শাধণ্ির সুপামরশ কণ্র 

যকন্দ্রীে সরকার। যসই অিু�ােী সংণ্শাধি কণ্র ২০০৮ সাণ্লর ১৮ মা�টি মবধািসভাে 

মবলম্ যপশ েে। োরপর স্ট্যামডেং কমমম্ণ্ে আণ্লা�িার পর ২০০৯ সাণ্লর ২৮ 

আগস্ট আবার যপশ করা েে। ২০০৯ সাণ্লর ২২ মরণ্সম্বর মবধািসভাে এই মবলম্ 

অিুণ্মামদে েে রাষ্ট্রপমের কাণ্ি পাোণ্িার েি্য। রাষ্ট্রপমের অিুণ্মাদণ্ির অণ্পক্ষাে 

িাকা ওই মবলম্র মবষণ্ে যকন্দ্রীে সরকাণ্রর শমরক েওো সণ্্বেও কখণ্িাই যকািও 

উণ্দ্যাগ তৃণমূল যিেমি। 

ঘ্িা েণ্লা, ম�্ োণ্ডের যদৌরাত্ম্য যমাকামবলাে বামফ্রণ্টের তেমর ২০০৯’র 

মবলম্ণ্কই �ণ্িষ্ শমক্তশালী মণ্ি কণ্রমিণ্লি যখাদ মমো ব্যািামেটিই। আদালণ্ে 

েমা যদওো সরকামর েলেিামাণ্েই মুখ্যমন্তী মমো ব্যািামেটির এই দু’মুণ্খা িীমে 

পেষ্। যসই মবলম্রই অিুণ্মাদণ্ির েি্য ২০১১’র ১৪ েুলাই রাণ্ে্যর অিটিসম�ব ম�মে 

মলণ্খমিণ্লি যকন্দ্রীে স্রাষ্ট্রমন্তণ্ক। যসই একই মবষণ্ে, অিটিাৎ ২০০৯’র মবলম্ণ্ে 

অিুণ্মাদি য�ণ্ে আবার ম�মে যলখা েে ২০১২’র ২৩ যেব্রুোমর। ২০১২’র অণ্ক্টাবণ্র 

মুখ্যমন্তীর আওোে িাকা রাণ্ে্যর স্রাষ্ট্র দপ্তর রাণ্ে্যর অিটি দপ্তরণ্ক ম�্ োডেগুমলর 

ক্মবধটিমাি যদৌরাত্ম্য মিণ্ে সেকটি কণ্র। 

বামফ্রটে ম�্ োণ্ডের ্ াকা ব্যবোর কণ্রমি। বরং যগািা যিণ্কই এই ধরণ্ির পন্ মে 

মস্কমগুমলর মবরুণ্ধে খড়্গেতি মিল। ১৯৯০’র দশণ্ক অন্তে ৫৫ম্ সংস্ার মবরুণ্ধে 

মামলা দাণ্ের কণ্র েৎকালীি রাে্য সরকার সাধারণ মািুণ্ষর ৫০০ যকাম্ ্াকা 

যেরণ্ের ব্যবস্া কণ্রমিল। সারদার মবরুণ্ধে যকন্দ্রীে সরকাণ্রর কাণ্ি প্রিম অমভণ্�াগ 

বামফ্রটে সরকাণ্রর অিটিমন্তী অসীম দাশগুপ্ত কণ্রমিণ্লি। 

প্রিম বামফ্রটে সরকাণ্রর আমণ্ল ১৯৮০-’৮১ সাণ্ল একম্ বৃেৎ মিেমভঙ্গকারী 

ম�্ োণ্ডের (সঞ্চমেোর)যক্ষণ্ত্, প্রোমরে েওোর মলমখে অমভণ্�াণ্গর মভমত্তণ্ে 

দৃষ্ান্তমূলক পদণ্ক্ষপ রেেণ করা েে। োরপর ১৯৯১-’৯২ সাণ্ল �খি এই ধরণ্ির 

‘ম�্ োডে’গুমল (যভণ্রািা, ওভারল্যাডে ইে্যামদ) মিেমভঙ্গ কণ্র রাণ্ে্যর মািুষণ্ক 

প্রোরণা করা শুরু কণ্র, েখি প্রোমরে েওোর মলমখে অমভণ্�াণ্গর মভমত্তণ্ে 

রাে্য সরকাণ্রর অিটিদপ্তর, কলকাো পুমলশ এবং রাে্য পুমলণ্শর সমণ্বে উণ্দ্যাণ্গর 

মাধ্যণ্ম ৯৬ম্ মিেমভঙ্গকারী ম�্ োণ্ডের ১০০ েণ্ির যবমশ কণটিধারণ্ক যরেপ্তার কণ্র। 

সংস্াগুমলর সমতি স্াবর ও অস্াবর সম্মত্ত আ্ক করা েে। োরপর রাে্য সরকার 

মোমাি্য কলকাো উচিি্যাোলণ্ে েিস্ািটিবােী মামলা কণ্র ১৯৯৩ সা ণ্ল, �াণ্ে 
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এই সম্মত্তগুমল ি্যাোলে মি�ুক্ত মবণ্শষ আমধকামরণ্কর মারেে মিলাণ্ম মবমক্ 

কণ্র, অমেটিে অিটি ক্ষমেরেতি সাধারণ সঞ্চেকারীণ্দর মণ্ধ্য মেমরণ্ে যদওো �াে। 

এ  ই ঐমেোমসক মামলাে মোমাি্য উচিি্যাোলে রাে্য সরকাণ্রর পণ্ক্ষ রাে প্রদাি 

কণ্রি (১৯৯৫) এবং অিটি যেরে যদওোর প্রমক্ো শুরু েে। েণ্ব পধেমেগে কারণ্ণ 

প্রমক্োম্ মবলমম্বে েে। মকন্তু এই সমতি পদণ্ক্ষপগুমল রেেণ করার েণ্ল োরপণ্রর 

প্রাে এক দশক সমেকাণ্ল এই ম�্ োডেগুমলর যদৌরাত্ম্য প্রশমমে েে। মকন্তু ২০০২-

’০৩ সাণ্ল পুিরাে ১৭ম্ সংস্ার যক্ষণ্ত্ মিেম যভণ্ঙ প্রোরণার মলমখে অমভণ্�াগ 

রাে্য সরকাণ্রর োণ্ে েমা পণ্ি। েখি রাে্য সরকার দু’ধরণ্ির পদণ্ক্ষপ রেেণ 

কণ্র। একমদণ্ক অিটিদপ্তণ্রর অধীণ্ি একম্ গুরুবেপূণটি আমিটিক অপরাধ অিুসন্ধাি শাখা 

যখালা েে এবং মি�ুক্ত েি দক্ষ অমধকেটিা এবং পুমলশ আমধকামরকগণ। অিটিদপ্তণ্রর এই 

অিুসন্ধাি শাখা এবং কলকাো ও রাে্য পুমলণ্সর যগাণ্েদোশাখার মমমলে েৎপরোে 

মলমখে অমভণ্�াগগুমলর মভমত্তণ্ে ১৭ম্ সংস্ার সংমলিষ্ কণটিধারণ্দর যরেপ্তার করা এবং 

অি্যাি্য প্রণ্োেিীে পদণ্ক্ষণ্পর মাধ্যণ্ম এই সংস্াগুমলর ক্ষমেরেতি আণ্বদিকারীণ্দর 

(প্রাে ২৫০০) প্রণ্ে্যক রোেকণ্ক সরাসমর অিটি যেরে যদওো সম্ভব েে। 

অি্যমদণ্ক বামফ্রটে সরকারই মসধোন্ত যিে য� রাে্য মিণ্ে আইি প্রণেি কণ্র এই 

সব সংস্াগুমল �াণ্ে ভমবষ্যণ্ে মািা�ািা মদণ্ে িা পাণ্র োর েি্য প্রমেণ্রাধমূলক 

পদণ্ক্ষপরেেণ করণ্ে েণ্ব, মবণ্কন্দ্রীগেভাণ্ব কলকাো সণ্মে প্রমেম্ যেলাে 

প্রশাসমিক এবং মব�ারমবভাগীে পমরকাোণ্মার মাধ্যণ্ম প্রািমমক অবস্াণ্েই 

শামতিমবধাি, যরেপ্তার, সম্মত্ত আ্ক এবং ক্ষমেপূরণ যদওোর মাধ্যণ্ম, �া আণ্গই 

উমলেমখে েণ্েণ্ি। এই লণ্ক্ষ্য ২০০৩ সাণ্ল রাে্য সরকার মবধািসভাে একম্ 

ক্ষমোশালী মবল The West Bengal Protection of Interest of Depositors 
in Financial Establishments উত্াপি কণ্র এবং সমেমেরেেণ্ণর পর মািিীে 

রাষ্ট্রপমের অিুণ্মাদণ্ির েি্য যপ্ররণ কণ্র। একামধকবার মণ্ের আদািপ্রদাি এবং 

মদমলেণ্ে মগণ্ে অিুসরণ করার পর ২০০৯ সাণ্ল ৩০ েুলাই মবলম্ মািিীো রাষ্ট্রপমের 

বক্তব্য সণ্মে যেরে আণ্স। এই বক্তণ্ব্য মূল দুম্ যক্ষণ্ত্ মবলম্ণ্ে পমরবেটিণ্ির 

পরামশটি মিল — মকিু আমিটিক প্রমেষ্ািণ্ক (মরোভটি ব্যাণ্ঙ্র আওোে পণ্ি বণ্ল) এই 

মবণ্লর আওোর বাইণ্র রাখা এবং সণ্বটিাচি শামতিমবধাি �াবজ্জীবি কারাদডে প�টিন্ত 

বৃমধে করা। দুম্ পমরবেটিিই রেেণ কণ্র একম্ িতুি এবং আরও ক্ষমোশালী মবল 

২০০৯ সাণ্লর শীেকালীি অমধণ্বশণ্িই যপশ করা েে এবং মবলম্ অিুণ্মামদে েে 

(২২ মরণ্সম্বর ২০০৯)। উণ্লেখ করা প্রণ্োেি, রাষ্ট্রপমের বক্তব্য সণ্মে যেরে 

েওো মবল �মদ িতুি মবল মেসাণ্ব অিুণ্মামদে েে, োেণ্ল সংমবধাণ্ির ধারা (২০১ 

এবং ২০২) এবং মবধািসভার মবমধ অিু�ােী, পুরাণ্িা মবলম্ সণ্ঙ্গ সণ্ঙ্গই বামেল 

েণ্ে �াে। এই িতুি মবলম্ োই কালমবলম্ব িা কণ্র ৪ োিুোমর ২০১০ োমরণ্খ 



30

মবধািসভা যিণ্ক রাে্যপাল মারেে রাষ্ট্রপমের কাণ্ি পামেণ্ে যদওো েে অিুণ্মাদণ্ির 

েি্য এবং বারংবার োমগদও যদওো েে। মকন্তু এখিও প�টিন্ত রাষ্ট্রপমের অিুণ্মাদি 

আণ্সমি। বলা প্রণ্োেি, এই মবলম্র ৫িং ধারাণ্ে মিমদটিষ্ভাণ্বই উমলেমখে আণ্ি 

মকভাণ্ব অপরাধী সংস্ার সম্মত্ত আ্ক করা �াণ্ব। 

তৃণমূল বারবার যকণ্ন্দ্র সরকাণ্র যিণ্কণ্ি। মকন্তু কখণ্িা ওই মবলম্র অিুণ্মাদণ্ির 

েি্য েমবির কণ্রমি। যকি? শুধু োই িে, সারদার �াবেীে সুমবধা োরা মিণ্েণ্ি। 

আবার আদালণ্ে েমা যদওো ২০১৩’র যম-যে েলে িামাণ্ে মমো ব্যািামেটির 

সরকাণ্রর পক্ষ যিণ্ক োমিণ্ে যদওো েণ্েণ্ি য�, সারদা যগাষ্ীর প্রোরণাে 

ক্ষমেরেতিণ্দর ক্ষমেপূরণ্ণর যকািও দামেবে সরকাণ্রর যিই!

বামফ্রটে এমি কিা কখণ্িা বণ্লমি। োরা ম�্ োণ্ডের ্াকা, প্রভাব ব্যবোরও 

কণ্রমি। েোৎ পেষ্।

কুমি বির ধণ্র যব আইমি আমিটিক প্রমেষ্াণ্ির মবরুণ্ধে ব্যবস্া রেেণ িা করার একম্ 

অক্ষম অমভণ্�াগ অসোে, যবপণ্রাো ও মদশাোরা তৃণমূল কংণ্রেণ্সর পক্ষ যিণ্ক 

বামফ্রণ্টের মবরুণ্ধে যোলার য�ষ্া েণ্ছে। ো সমেক িে। ২০০০ সাল যিণ্ক প্রমে 

বিণ্রর মেসাব যদখণ্লই যবাঝা �াণ্ছে, প্রমে বিরই �ার-পাঁ�ম্ এরকম বি সংস্ার 

মবরুণ্ধে আইমি গমডের মণ্ধ্য রাে্য সরকার আমিটিক প্রোরণার েি্য ব্যবস্া মিণ্েণ্ি 

সরকার। যসই সব েি্যই রাণ্ে্যর অিটি দপ্তণ্র মেুে রণ্েণ্ি। ১৯৯০’র দশণ্ক অন্তে 

৫৫ম্ সংস্ার মবরুণ্ধে মামলা দাণ্ের কণ্র েৎকালীি রাে্য সরকার সাধারণ মািুণ্ষর 

৫০০ যকাম্ ্াকা যেরণ্ের ব্যবস্া কণ্রমিল।

মমো ব্যািামেটির মবতির ্ালবাোিার পর বামফ্রণ্টের সমেকাণ্ল তেমর মবলম্ণ্ক 

মভমত্ত কণ্র িতুি মবল তেমর কণ্র। যসই মবল মিণ্ে মবতির ্ালবাোিা েে। অবণ্শণ্ষ 

২০১৬’র যেব্রুোমরণ্ে ‘দ্য ওণ্েস্ট যবঙ্গল যপ্রাণ্্কশাি অব ইটোণ্রস্ট অব মরণ্পামে্ারস 

ইি মেিামসেোল এস্টামব্লশণ্মটে (অ্যাণ্মডেণ্মটে) আইি, ২০১৫’ আইি েণ্েণ্ি বণ্ল 

যগণ্ে্ যিাম্মেণ্কশি কণ্র সরকার োিাে। মকন্তু এখিও প�টিন্ত গে মেি বিণ্র এই 

আইণ্ির মভমত্তণ্ে যকািও যরেপ্তার, মামলা কণ্রমি মমো ব্যািামেটির সরকার। দুিটিীমে, 

যকণ্লঙ্ামর এবং তৃণমূল কংণ্রেস সম্ূণটি সমািটিণ্ক পমরণে েণ্েণ্ি। দুিটিীমে যক ণ্লঙ্ামর 

বাদ মদণ্ে তৃণমূলণ্ক য�িা �াে িা, োর অমতিবে য্র পাওো �াে িা।



31

ভারণ্ের কমমউমিস্ট পাম ট্ি (মাকটিসবাদী), পমচিমবঙ্গ রাে্য কমমম্র পণ্ক্ষ সুণ্খদে ুপামিরোেী 

কতৃটিক মুেফ্ ের আহ্ মদ ভবি, ৩১ আমলমুমদ্ি ম্রি্, কলকাো-৭০০ ০১৬ যিণ্ক 

প্রকামশে এবং েেন্ত শীল কতৃটিক গণশমক্ত মপ্রটোসটি প্রাইণ্ভ্ মলমমণ্্র, ৩৩ আমলমুমদ্ি 

ম্রি্, কলকাো - ৭০০ ০১৬ যিণ্ক মুমদ্রে।

দাম : ৫ টাো

যেব্রুোমর, ২০১৯


