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নিজরিবহীন িহং� ��রাচার। �দউিলয়া অথ�নীিত। সীমাহীন �ন�ীিত, আিথ�ক �কেল�ারী। 

�বপেরায়া সরকারী ধা�া। অব�� গণত�। পি�মবে�র জন� মমতা ব�ানািজ� সরকােরর 

িবগত চার বছেরর ‘অবদান’ বলেত এ��ই। মুেখাশ খুলেছ এেকর পর এক। �ভাবসুলভ 

বাগাড়�ের ব� িব�ািপত ‘েসানার বাংলা’ গড়ার �িত�িত �ফির কের �ণমূল কংে�স 

মহাকরেণ �মতা দখল কেরিছল। আজ চার বছর পর ��, বাংলার বত�মান �ধু অ�কার 

নয়, পাঁচ বছেরর �ণমূলী  অপশাসেনর  �ত �মলােত মূল� িদেত হেব বাংলার ভিবষ�ৎ 

�জ�েকও। 

২০১১ সােল পি�মব� িবধানসভা িনব�াচেনর সময় কী িছল �ণমূল কংে�েসর 

�িত�িতর ফদ� ? কী দাঁিড়েয়েছ বা�েব? কী �পেয়েছ রাজ�বাসী?

িহং� উ� বািহনী

�ণমূল দলিট আসেল �মতােলাভী একক ব�ি�র উ�াকা�ার চারপােশ জেড়া হওয়া 

একিট িহং� উ� দি�ণপ�ী বািহনী। আইেনর শাসন, গণতাি�ক রীিতনীিত এবং 

সাংিবধািনক িবিধ-িনয়েমর এরা �তায়া�া কের না। চমক ও চটকদািরই �ণমূল দল ও 

সরকােরর একমা� অবল�ন। জাতপাত, স�দায়গত �ভদবুি� ও িবে�ষ�বণতায় �মাগত 

উ�ািন িদেয় দল পাকােনার �বৃি� �ণমূেলর �ভাবজাত। • �ণমূল ভারতীয় গণতে� 

সুদূর�সারী িবপেদর বাত�াবাহী এক ফ�ািস�সুলভ ঝিটকাবািহনী। শাসক ��ণীর সবেচেয় 

কদয� �ােথ�র �িতিনিধ। • মুেখ জনেমািহনী ��াগােনর অনগ�ল �ফায়ারা ছুটেছ। কােজ 

সবসময়ই একেশা ভাগ �ামীণ কােয়মী �াথ� এবং �বসরকারীকরণ ও বািণিজ�কীকরেণর 

পে�। কেপ�ােরটপ�ী নীিতই এেদর স�ল। 

রাজৈনিতক সুিবধাবাদ  ম�াগত

• রাজৈনিতক সুিবধাবাদ �ণমূেলর ম�াগত। তথাকিথত ‘�িত�ান-িবেরাধী ভাবমূিত�’ 

সািজেয় রাখেত �ণমূল �ন�ী মমতা ব�ানািজ�েক অেনক পিরক�না  করেত হেয়েছ। তাঁর 

অনুগতরা এেত �ভািবতও হেয় থােক। • এেহন ভাবমূিত� সাজােনার িপছেন উে�শ� 

কী? �ধান উে�শ�, পি�মবে� বামপ�ীেদর িবেরািধতায় তথাকিথত ‘�িত�ান-িবেরাধী 

ভাবমূিত�’ ব�বহার করা। এর ফেল সাধারণ মানুষেক িব�া� করেত সুিবধা হয়। তাছাড়া, 

‘�িত�ান-িবেরাধী ভাবমূিত�’ সািজেয় �রেখ �েয়াজনমত �িতিট ন�ন পিরি�িতেত 

�ণমূল �ন�ী ন�ন প�ােকেজ �চার-পিরক�না পিরেবশন কেরন। যােত �ভাটাররা তাঁর 
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আেগর �িত�িত ও আেগর কাজ িনেয় �� �লেত �েল যান। • �ণমূল কংে�েসর জ� 

কংে�েসর ঔরেস। আবার জ�ল� �থেকই �ণমূল যা�া �� কেরিছল িব �জ িপ’র হাত 

ধের। সরকারী �মতার ভাগ �পেত �ণমূল আবার হাত ধেরেছ কংে�েসরও। �ক�ীয় 

সরকাের িব �জ িপ-র সে�  িকংবা কখেনা কংে�েসর সে� শিরক ýŒüýIüýc/ �ণমূল সব 

সময়ই নীিতহীন �মতােলালুপ এবং �নরাজ�বাদী। • পি�মবে� �ণমূল কংে�স এবং 

কংে�স একেজাট হেয় ২০১১ সােলর �ভােট লেড় রােজ� মি�সভা গঠন কেরিছল। তার 

আেগ ২০০৯ সােলর �লাকসভা �ভােট �ণমূল কংে�স এবং কংে�স হাত �মলায়। �ণমূল 

কংে�স �যাগ �দয় মনেমাহন িসং মি�সভায়। িক� ২০১২ সােলর ২০েশ �সে��র �ণমূল 

�ক�ীয় মি�সভা �থেক সের যায়। ইউ িপ এ-র উপর �থেক সমথ�ন �েল �নয়। বলাবা�ল�, 

�কােনা নীিতগত অব�ান �থেক �ণমূল �সই িস�া� �নয়িন। �নহাতই রাজৈনিতক ধা�া! 

• �মতা ক�জা করেত যখন যােক সুিবধা তার সে�ই �ণমূল আঁতাত কের। বাম�� 

সরকারেক উৎখাত করেত এই �ণমূল দল �দাি� কেরিছল মাওবাদীেদর সে�। আন�মাগ�ী 

�থেক কামতাপুরী সবার সে�ই এরা বামিবেরাধী মহােজােট শািমল িছল। �মতা দখেলর 

পর এইসব অপশি�র ãñï·¡îüýÁîUðÌî এখন সরকারী �সােদ িবগিলত। • �মতার ছিড় 

�ঘারােনা ছাড়া বািক সব �ণমূেলর কােছ ফাল�। কংে�স বা িব �জ িপ, �য দল ওেদর 

�কে� ম�ী� �দয় তােদর সে�ই �ণমূল সব ব�াপাের একমত হয়। �যেহ� �ণমূল চরম 

�মতােলাভী, তাই তারা এেকবাের িনল�� সুিবধাবাদীও। ফেল গলাগিল করার পরমূ�েত�ই 

িব�াসঘাতকতা করেতও �ণমূেলর িকছু যায় আেস না। �দশ, �দেশর মানুষ, রােজ�র 

মানুষ এসব িনেয় ওেদর �কােনা আ�হই �নই। • িবধানসভা িনব�াচেনর পর এেকর পর 

এক মাওবাদী �নতা �যাগ িদেয়েছ �ণমূেল। তােদর অেনকেক নানা �ের জন�িতিনিধও 

বািনেয়েছ �ণমূল। • বখরার লড়াইেয় পুেরােনা স�াঙাৎেদর কারও কারও কপাল ý‚Å 
ïIcñ ýeîüýpï¢। খুেনাখুিন �রাজ চলেছ। পেথ-ঘােট অেনেকই এখন বেল থােকন, ‘কােজর 

�বলায় কাজী, কাজ �েরােলই িকেষণজী।’ • রাজ� সরকােরর �মতায় বসার আেগ িব�ত 

িবেরাধী রাজনীিতর সুে� �ণমূল পি�মবে�র রাজৈনিতক পিরম�েলর দীঘ�েময়াদী �িত 

কের িদেয়েছ। এটাই �ণমূেলর �নিতবাচক �ংসা�ক রাজনীিত। রাজ� সরকােরর দািয়� 

িনেয়ও এেদর �ভাব পা�ায়িন। 

খাল �কেট সা�দািয়কতার �মীর

• পি�মবে� খাল �কেট সা�দািয়কতার �মীর এেনিছল �ণমূল’ই। রােজ� 

�মৗলবাদীেদর রাজৈনিতক জিম কের িদেত �ণমূেলর  কল�জনক �িমকা রাজ�বাসী 

�ভােলনিন। • �ধু �কে� সরকার চালােনা নয়, �ণমূল-িব �জ িপ �জাট  পি�মবে� 

চািলেয়েছ পুরসভা, প�ােয়ত, এমনিক কলকাতা কেপ�ােরশনও। • �ণমূল �ন�ী 

�কে� এন িড এ সরকােরর ম�ী হবার বাসনায় আর আর এস এস-এর মেতা উ� 

�মৗলবাদী সা�দািয়ক সংগঠনেক ‘েদশে�িমক’ আখ�া িদেত �ে�প কেরনিন।  
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• জাত-পাত,ভাষা, ধম�ীয় পিরচয়সহ যাবতীয় সংকীণ�তার িভি�েত সাধারণ মানুষেক 

ভাগ করাই �ণমূেলর বাঁচার ম�। • একিদেক, খাগড়াগড়-কা|সহ রােজ� �বশ িকছু 

ঘটনায় �ণমূেলর িভ�ধম�ী সা�দািয়ক-চ�রতা ��। গত ২০১৪ সােলর ২রা অে�াবর 

বধ�মােন ��শেনর কােছ খাগড়াগেড়র �য বািড়েত িবে�ারণ হয় তার মািলক একজন 

পিরিচত �ণমূল কম�ী। • অন�িদেক, রাজ� �শাসেনর সািব�ক সহেযািগতায়  কলকাতায়  

িব� িহ�ু পিরষদ  সমােবশ কেরেছ রমরিমেয়। কখনও সংখ�া�� সা�দািয়কতােক 

�তাষণ, কখনও সংখ�ালঘু সা�দািয়কতােক উ�কািন- �ভােটর জন� যােক �যমন 

কােজ লােগ, তােকই �তা�া িদেয় রাজ� রাজনীিতেক �মৗলবাদী িবেষ ï·ÞîN কের 

�লেছ �ণমূল। • বামপ�ীেদর উপর শাসক �ণমূেলর লাগাতার ফ�ািস�সুলভ 

আ�মণ �দেখই িব �জ িপ এবং সম� �মৗলবাদী িবেভদকামী শি� উৎসািহত। তারা 

পিরি�িত �থেক ফয়দা লুটেত তৎপর - রােজ�র রাজৈনিতক ও সামািজক ��ে� 

িনেজেদর  ঘাঁিট �পা� করার  �চ�া করেছ। বামপ�ীরা সবসময়ই সা�দািয়কতা ও 

�মৗলবােদর িব�ে� সং�ােম সামেনর সািরüý‚। ��রত� ও সব ধরেনর �মৗলবাদী 

শি�র িব�ে� রাজৈনিতক �িতেরাধ গেড় �লেত পাের একমা� বামপ�ীরাই। গণত�, 

ধম�িনরেপ�তার আদশ� ও ঐিতহ�েক র�া এবং �পা� করার সং�ােম মানুষেক 

ঐক�ব� করেছন বামপ�ীরাই। এজন�ই বামপ�ীেদর ওপর নিজরিবহীন এই আ�মণ। 

• ২০১১ সােলর ১৩ই �ম গত িবধানসভা িনব�াচেনর ফল �কািশত হেয়িছল। ১৪ই 

�ম আন�বাজার পি�কার স�াদকীয় পাতায় �কািশত হয় মমতা ব�ানািজ�র �িত 

�জরােটর মুখ�ম�ী নের� �মাদীর আশীব�াণী ও পরামশ�—‘‘�থম রােতই অিভন�ন। 

আপনার কােছ আমার গগন��ী �ত�াশা। িক� �থেমই বিল, আমার িনেজর অিভ�তা 

�থেক এ কথাটা বললাম।...আপিন একজন দৃঢ়েচতা মুখ�ম�ী, আপনার বুি�ম�া(র)...

ওপর আমার �গাঢ় ��া। িক� �শাসেন কেঠারতা খুব আবশ�ক। এই কেঠারতা 

��েতই আপনার কাছ �থেক �ত�াশা কির।’’ • রােজ� সরকার গঠেনর সময় মুেখ 

িব �জ িপ-র সে� �র� রাখেলও পার�িরক সুিবধালােভ �ণমূল-িব �জ িপ �দাি� 

এখন তেল তেল �বশ জমজমাট। মুখ�ম�ী মমতা ব�ানািজ� তাঁর পুেরােনা অব�ান 

রহস�ময় কারেণ বদেল িছটমহল িবিনমেয় রািজ হেয়েছন। িত�ার জল ·zpন িনেয় 

িতিন এখন �বশ নরম। সংসেদ পার কের িদেয়েছন ভয়�র জন�াথ�িবেরাধী কেয়কিট  

িবল। • এর সে� ২০১৪ সােলর ৩০েশ জানুয়াির কলকাতায় ি�েগড ময়দােন িব 

�জ িপ-র িনব�াচনী �চার সভায় নের� �মাদীর ভাষণ িমিলেয় �দখেল বুঝেত সুিবধা 

হেব। �মাদী ি�েগেড বেলন: ‘‘িবকােশর ম� িনেয় আমরা এেগাি�। আমােদর সুেযাগ 

িদেল পি�মবে�র �-�ণ, িতন �ণ ফায়দা হেব। মমতা বে��াপাধ�ায় রােজ�র 

জন� উ�িত করেবন। �কে� �থেক আিম এই রােজ�র উ�িত করব।’’ • �লাকসভা 

িনব�াচেনর সময় নের� �মাদীেক ‘েকামের দিড়’ �দবার কথা বলেলও, গত ১০ই মাচ� 

(২০১৫) িদি�েত িগেয় �ধানম�ী নের� �মাদীর সে� একাে� আধZzpîর �বঠক 
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কেরন মমতা ব�ানািজ�। • গত ১২ই মাচ� (২০১৫) রাজ�সভায় �কৗশলী ওয়াক-

আউট কের বীমা আইন সংেশাধনী িবল পাশ করােত �মাদী সরকারেক সাহায� 

কের। • গত ২০েশ মাচ� (২০১৫) রাজ�সভায় সরাসির িব �জ িপ-র সে� হােত 

হাত িমিলেয়ই কয়লা এবং খিন ও খিনজ স�দ িবেলর পে� �ভাট িদেলা �ণমূল 

কংে�স। অথচ, গত ১২ই িডেস�র (২০১৪) �লাকসভায় কয়লা িবল �পেশর সময় 

�জারােলা িবেরািধতা কেরিছল �ণমূল কংে�স। �ণমূেলর সদস�রা বেলিছেলন, ওই 

িবল পাস হেল িবপয�য় ঘেট যােব। কয়লাে�ে�র িবরা�ীয়করণই ওই িবেলর ল��।  

• গত ৯ই �ম (২০১৫) �ধানম�ী হওয়ার পর �থমবার রাজ� সফের এেসই  িনধ�ািরত 

সূিচর বাইের িগেয় নজ�ল মে�র ি�ন�েম রােজ�র মুখ�ম�ী মমতা বে��াপাধ�ােয়র সে� 

একাে� ৪০ িমিনেটর উপর আলাপচািরতা সারেলন িতিন। • �ধানম�ী মনেমাহন িসং-র 

সে� ঢাকা সফের �যেত �শষ মূ�েত� অ�ীকার করেলও িব �জ িপ �ধানম�ী নের� �মাদীর 

সফরস�ী হেয় গত ৫-৬ই জুন (২০১৫)  মুখ�ম�ী মমতা ব�ানািজ� ঢাকা ঘুের এেলন।  

• গত ২৩েশ জুন (২০১৫) শ�ামা�সাদ মুখািজ�র ৬৩তম মৃ��িদবস সরকারীভােব 

পালন করল �ণমূল সরকার। • িব �জ িপ সভাপিত অিমত শাহ্ গত ৭ই জুলাই (২০১৫) 

পি�মবে� এেস সভা কের আগামী ২০১৬ সােলর িবধানসভা িনব�াচেন িব �জ িপ’র 

তরেফ �ণমূলেক কায�ত ওয়াক-ওভার �দবার িস�া� জািনেয় �গেছন। বলেলন, ২০১৬ 

নয়, এরােজ� িব �জ িপ-র ল�� ২০১৯-এর �লাকসভা িনব�াচন।  অথচ, গত বছর ৩০েশ 

নেভ�র (২০১৪) ধম�তলার জনসভা �থেক �ণমূলেক উৎখােতরই ডাক িদেয়িছেলন  

িব �জ িপ সভাপিত। এত অ� সমেয়ই ল�� পিরবত�ন হেয় �গেলা �কা� সমেঝাতায়?  

• িব �জ িপ-র �ক�ীয় ম�ীরা এখন পি�মবে� এেলই মুখ�ম�ী মমতা বে��াপাধ�ায় 

�শংসায় প�মুখ হে�ন। গত ১৬ই �ম (২০১৫)  রাজারহােট এক অনু�ােন �ক�ীয় 

কয়লা ও িব��ৎ ম�ী পীযূষ �গােয়ল ও �ক�ীয় �িতম�ী বাবুল সুি�য় এবং মুখ�ম�ী 

মমতা বে��াপাধ�ায় এক অনু�ােন উপি�ত  িছেলন। পীযূষ �গােয়ল ওই অনু�ােন 

বেলন, ‘মমতাজীেক আিম আমার ‘বড় িদিদ’ িহেসেবই �দেখ থািক।’ িতিন রােজ�র 

�শংসা কের আেরা বেলন, ‘পি�মব� উ�য়েনর পেথ রেয়েছ।’ মুখ�ম�ী মমতাও 

বেলন, ‘েগােয়লজী খুবই উদ�মী ম�ী।’ পীযূষ �গােয়েলর এ ধরে¢র ম�েব�র পর 

�ক�ীয় �িতম�ী বাবুল সুি�য় একইমে� মমতার �শংসা করেত িগেয় বেলন, ‘এনািজ� 

= মমতাজী+কয়লা। অথ�াৎ মমতািদ মােনই এনািজ�।’ • গত ৯ই �ম (২০১৫) 

নজ�ল মে� �ধানম�ীর অনু�ান �সের �ক�ীয় ম�ী বাবুল সুি�য়  মুখ�ম�ী মমতা 

বে��াপাধ�ােয়র Uîïuüý‚ �চেপই রাজভবেন আেসন। আসার পেথ িভে�ািরয়ায় দাঁïড়েয় 

�’জেন ‘ঝালমïুu’ খান। • গত ১লা �ম (২০১৫) �ক�ীয় িব�ান ও �যুি�ম�ী হষ�বধ�ন 

কলকাতায় এেস রােজ�র। বলেলন, ‘‘মমতা লড়া� �ন�ী’’। • সংসেদ িবেজিপ-�ণমূল 

সুিবধাবাদী সমেঝাতা �কােশ� আসা এখন সমেয়র অেপ�া। সারদা-কাে� িস িব আই 

তদে� হঠাৎ গিড়মিস ও �থগিতর কারণ কী �েব�াধ�?
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মািক�নী আ�া ২০০৯ �থেক

• বাম-িবেরাধী রাজনীিতর মুখ� মুখ িহেসেব �ণমূল দল ও মমতা ব�ানািজ�েক  ‘কাি�েভট’ 

(লালন-পালন) করার মািক�নী পিরক�না �� হেয় �গেছ একিট সরকারী নিথেতই। ২০০৯ 

সােলর ২০েশ অে�াবর কলকাতার মািক�ন কনসুেলট �থেক তৎকালীন কনসাল �জনােরল 

�বথ  এ. �পন তাঁর উ�তর কত�ৃপ�েক পাঠােনা �কবল বাত�ায়  একথা বেলন। বাত�ায় 

�পন আরও বেলিছেলন, মমতা ব�নািজ� সরকার গঠন করেল তা মািক�ন যু�রাে�র �িত 

‘আরও ব�ু�পুণ�’ (‘ে��িলয়ার’) হেব। উইিকিলক�  �থেক পাওয়া এই �কব� বাত�ার 

খবর ‘দ� িহ�ু’ সংবাদপে� �কািশত হয় ২০১১ সােলর ১১ই এি�ল। • ২০১২ সােলর 

৭ই �ম মািক�ন িবেদশসিচব িহলাির ি��ন মহাকরেণ এেস �বঠক কেরন মুখ�ম�ী মমতা 

বে��াপাধ�ােয়র সে�।  মািক�ন দূতাবােসর জাির করা ��স িববৃিতেত বলা হয়, মুখ�ম�ীর 

সে� খুচেরা ব�বসায় মািক�ন লি�র িবষেয় কথা বেলেছন িহলাির ি��ন।  রাজ� সরকার 

অবশ� একথা মানেত চায়িন। ি��েনর সফেরর আেগ �কািশত �ণমূল কংে�েসর মুখপ� 

‘জােগা বাংলা’ (৪ঠা �ম ২০১২,পৃ�া ৫) �লেখ: ‘‘িহলািরর সফর িঘের বাংলায় িবপুল 

িবিনেয়ােগর স�াবনা’’। • িব �জ িপ’র সে� �কে� সরকার চালােনার সময়ও বাজেপয়ী 

সরকােরর মািক�ন-েঘঁষা নীিত িনেয় নীরব িছল �ণমূল।

��রাচােরর নরক�ে|

�ণমূল জমানায় পি�মব� এখন শাসক দেলর �বপেরায়া ��রাচােরর নরক�|। নূ�নতম 

গণত� শাসক দল মানেত নারাজ। আইেনর শাসন রাজ� সরকার মানেত নারাজ। বামপ�ার 

িবেরািধতা ও কিমউিন� িবেরািধতা সম� ��রশাহীরই অিভ� �বিশ��। তেব এখন �ধু 

কিমউিন�রাই নয়, সব অংেশর মানুষই আ�া�। • িবধানসভা িনব�াচেন জেয়র পর 

পাশিবক িহং�তায় শাসক �ণমূল হামলা �� কের  িস িপ আই (এম) ও বাম�ে�র কম�ী 

ও �নতােদর উপর। রাজ�জুেড় এখনও পয�� িস িপ আই (এম) ও বামপ�ী দল�িলর 

�দড় হাজােরর �বিশ কায�ালয় ও ঘরবািড় লুটপাট, ভাঙ�র, অি�সংেযাগ কেরেছ। �বমালুম 

দখল কের িনেয়েc ব� কায�ালয়। গত চার বছের �ণমূেলর সশ� বািহনীর আ�মেণ শহীদ 

হেয়েছন িস িপ আই (এম)সহ বামপ�ীদল�িলর ১৬০ জেনরও �বিশ কম�ী ও সদস�।  

• আ�মণ �নেম আেস তৎকালীন শিরক কংে�েসর উপরও। এক সময় যাঁরা �ণমূেলর 

পে� িছেলন তাঁেদরও অেনেক �কান কােজর সমােলাচনা কের �িতিহংসার িশকার।  

• তেব, এখন �ধু িবেরাধীরা নয়, সব� অংেশর মানুষ আজ আ�া�। সবার ওপর �মতার 

ডা�া �ঘারােনাই �ণমূেলর �ধান কম�সূচী। • রাজ� সরকাের �মতা �ি�গত একজন 

ব�ি�র হােত। �মতােলালুপ ব�ি� অপর সহকম�ীেদর িব�াস কেরন না। ফাঁস হে� নানা 

�কীিত�, দূন�ীিত। তাই দেলর মাথায় বসােনা �� হেয়েছ পিরবােরর �লাকজনেক। ‘ভাইেপা’ 

বলেছ ‘িপিস’ নািক ‘মা সারদা’! • পুিলশ এবং সরকারী �শাসেনর িনর�শ �ণমূলীকরণ 
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এেদর ল��। যােত শাসক দেলর সব�া�ক স�াস অবাধ হেয় ওেঠ। পিরষদীয় ও �শাসিনক 

�িত�ান�িলর ওপর �মিক ও জবরদি� চালােনা হে�। সরকারী কাজকম� িবিধব�ভােব 

চালােনা অস�ব হেয় উেঠেছ। • �পৗরসভা, প�ােয়ত, সমবায়, িশ�া �িত�ান, �ীড়া 

�িত�ান, সাং�িতক ম� — সব�� চলেছ নৃশংস �ণমূলীকরণ। • অথ�বল ও �পশীবল 

সব�� �সািরত। ভয় �দিখেয় অথবা অথ� িদেয় িবেরাধী সদস�েদর িকেন িনেয় দখল কের 

িনে� পুরসভা এবং প�ােয়ত। কােলা টাকায় নগেদ ïI¢üý‚ aî<üýc e¢¯Ðï‚ï¢ï¡üý•Ì/  
• সাংবািদক ও সংবাদমাধ�েমর ওপর নিজরিবহীন আ�মণ �� হেয়েছ। ��াগাের কী 

কাগজ �কনা যােব �সব�াপােরও সরকারী িনেদ�শ জাির হেয়েছ। রাজ� সিচবালয় ‘নবা�’-এ 

সরকারী কাড�ধারী সাংবািদকেদর পয�� গিতিবিধ িনয়�ণ করা হেয়েছ। অপছে�র  হেলই 

পুিলশ �লিলেয় �দওয়া হে�। পুিলশ-সমাজিবেরাধীেদর িদেয়ই চলেছ �মিক, িমথ�া 

অিভেযােগ হয়রািন, এমনিক �ফােনও আিড়পাতা হে�। • এখন �তা �ণমূলী হামলার 

হাত �থেক কারও �রহাই �নই। িব�িবদ�ালেয়র অধ�াপকেক পুিলস মাঝরােত Œî¢îË �েল 

িনেয় �গেছ ýãîãîÓ ïÅïsËî িনেজর অিভমত �কােশর ‘অপরাধ’-এ। সােরর অি�মূল� 

িনেয় আপি� জানােনায় �ােমর �ষকেক জনসভায় দাঁিড়েয় ‘মাওবাদী’ অপবাদ িদেয়  

�জেল পাঠােনার িনেদ�শ িদেয়েছন মুখ�ম�ী িনেজ। উ�র ২৪ পরগণার কাম�িনেত ধষ�েণর 

�িতবাদ করায় �ােমর গৃহবধূেদর নােম �ফৗজদাির মামলা িদেয়েছ পুিলস। মধ�ম�ােমর 

ট�াি� চালেকর ধিষ�তা �মেয়র মৃতেদহ রা�ায় শববাহী গািড় �থেক পুিলশ িছিনেয় �নওয়ার 

�চ�া কেরেছ। িমিডয়ার নজর এিড়েয় মৃতেদহ দাহ করার ফি� এঁেটিছল পুিলস (১লা 

জানুয়াির ২০১৪)। যাদবপুর িব�িবদ�ালেয়র ক�া�ােস অব�ানরত ছা�-ছা�ীেদর মাঝরােত 

আেলা িনিবেয় পুিলস িদেয় �পটােনা হেয়েছ। িস িপ আই (এম) কম�ীেদর হত�া কের �কাশ� 

�িত� কেরেছ �ণমূেলর �ভরব বািহনী। �ণমূেলর শীষ� �নতারা সরাসির �কাশ� সভা �থেক 

�মিক িদেয়েছ পুিলসেক �বামা মারার। আ�া� থানা ও পুিলশকম�ীও। অথচ, পুিলশ 

�কােনা ব�ব�া �নয়িন। • লুটপােটর রাজে� চলেছ �ণমূল-বনাম-�ণমূল সংঘষ�। তােতও 

আহত এবং িনহেতর সংখ�া কম নয়। িনরীহ সাধারণ Åî¢ñüýÞÌ :·èî ýÚîa¢ðË/ • �ণমূল 

সরকার �জহাদ �ঘাষণা কেরেছ সাংিবধািনক �িত�ান�িলর িব�ে�ও। মানবািধকার 

কিমশনেক প�ু করেত মাথায় বসােনা হেয়েছ �খ�াত পুিলস অিফসারেক। �বহাল অব�া 

রাজ� মিহলা কিমশেনরও। রাজ� িনব�াচন কিমশেনর �া�ন কিমশনার �ীমতী মীরা পাে� 

স�েক� অশালীন ভাষায় শাসািন িদেয়েছন এমনিক মি�সভার সদস�রাও। অনুগত �া�ন 

আমলােক বিসেয় িদেয় �ণমূল চায় অনুগত িনব�াচন কিমশন। �ণমূলী হামলা �মিক �থেক 

�রহাই �নই আদালেতরও। • পি�মবে�র একদা �াণব� �ানীয় �ায়�শাসন ব�ব�া �ায় 

িব��। পুিলস ও �শাসেনর মদেত শাসক �ণমূেলর গা-েজায়াির, �ভাট লুr, খুনজখম, 

�াণনােশর �মিক িদেয় দলবদল & শাসক দেলর যাবতীয় অপরাধমূলক কায�কলােপ 

প�ােয়ত ও পুরসভা �থেক িবেরাধীüý•Ì িবেশষত িস িপ আই (এম) ও বামপ�ীেদর উৎখাত 

করার নারকীয় অিভযান রাজ�বাসী �দেখেছন। তা সে�ও গত জুন মােসর (২০১৫) 
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পুরসভা িনব�াচেন িজেত িশিল�িড়েত ও ৪িট �পৗরসভায় �বাড� গঠন কেরেছ বাম��। 

• সমবায়�িলও �ণমূেলর দখলদািরে�র বিল। আইন এবং আদালেতর রায়  �াহ� না 

কের সমবায়�িলর গণতাি�ক পিরচালন ব�ব�া এরা খতম কেরেছ। • ‘মা-মািট-মানুষ’-

এর নাম কের �মতায় এেসিছল �ণমূল। অথচ, গত চার বছের হাজার হাজার �ষকেক 

রাজৈনিতক �িতিহংসাবশত: জিম �থেক উৎখাত করা হেয়েছ। উে�দ করা হেয়েছ হাজার 

হাজার নিথ��  বগ�াদারেক। এসব চলেছ এমন একটা সমেয় যখন িবিভ� �জলায় ঋণ�� 

�ষকরা আ�হত�া করেছন। • িবধানসভার িভতের মারধর করা হেয়েছ িবেরাধী দেলর 

িবধায়কেদর। �রহাই পানিন মিহলা িবধায়করাও। আ�া� বামপ�ী িবধায়কেক সরকারী 

হাসপাতােল িনেয় যাওয়া হেল শাসক দেলর �চাখ রাঙািনেত িচিকৎসকরা উপযু� িচিকৎসা 

পয�� কেরনিন। • পিরষদীয় রীিতর �তায়া�া না কের িবেরাধী �নতার �পশ করা �ে�ও 

িন��র সরকার। মুখ�ম�ী িবধানসভােক লাগাতার এিড়েয় যাে�ন। িতিন িবেরাধীেদর 

�ে�র উ�র িদেত চান না। িমথ�া মামলায় িবেরাধী দেলর িবধায়কেদর হয়রািন করা হে�। 

এমনিক �কাশ� রা�ায় পুিলস শারীিরকভােব িনগৃহীত কেরেছ িবেরাধী দেলর িবধায়কেক। 

�কােনা িবচার �নই! • রােজ�র সব�� শাসক �ণমূেলর ম�ান বািহনী/দলদাস পুিলশ 

�শাসনেক �লিলেয় িদেয়  িবেরাধীেদর সভা সমােবশ আটকােনা হে�। রােজ�র িবিশ� 

জনেদর সভায় মাইক ব�বহােরর অনুমিত িদে� না মমতা সরকােরর পুিলস। • �খাদ 

মুখ�ম�ী থানায় �েক অপরাধমূলক কােজ আটক দাগী দলীয় কম�ীেদর ছািড়েয় এেনেছন। 

পুিলেশর খাতায় নাম থাকা দলীয় �নতােদর সে� িনেয় দলীয় সভা করেছন। • শাসক দেলর 

সাংসদরা কত�ব�রত �ািফক পুিলশেক �পটােনার দােয় অিভযু� হেলও থানা িজ�াসাবাদ 

পয�� করেছ না। অপরাধীেদর �শংসায় প�মুখ মুখ�ম�ী। �ণমূেলর ��তী হেল সাতখুন 

মাফ। • িহেসব অনুযায়ী, ২০১৪ সােলর ৮ই আগ� �থেক চলিত বছেরর ২০১৫ সােলর 

২২েশ জুন— এই দশ মােস রােজ� �ণমূল কংে�স কম�ীেদর হােত পুিলশই মার �খেয়েছ 

২৬বার। �ণমূল কংে�েসর সশ� কম�ীরা অন� রাজৈনিতক দেলর �নতা-কম�ীেদর আ�মণ 

কেরেছ, এমন ঘটনার সংখ�া ৫১১িট। আর টাকার বখরা িনেয় �কা�েল �ণমূল কংে�েসর 

�’পüý�Ì সশ� সংঘাত éüýËüýc ২৩৮িট। • ভারেতর ইিতহােস জ�রী অব�া �ঘাষণা কের 

িবেরাধীেদর ক�েরাধ করা হেয়িছল �’বছর। আর পি�মবে�র বত�মান মুখ�ম�ী সরকার 

গঠন কেরই ২০১১ সােলর ২১েশ জুলাই �কােশ� বলেলন, িবেরাধীেদর দশ বছর মুেখ 

িলউেকা�া� লািগেয় থাকেত হেব। অথ�াৎ �কােনা সমােলাচনা সহ� করা হেব না। রােজ� 

এখন �যন অেঘািষত জ�রী অব�া চলেছ।

অপরাধীেদর অভয়ারণ�

• �ণমূল শািসত পি�মব� অপরাধীেদর অভয়ারণ� হেয় উেঠেছ। খুন জখম রাহাজািনর 

�গ�রাজ�। • তার কারণ অপরাধীেদর বৃহদংশই শাসক �ণমূেলর সে� �ত��ভােব যু�। 

�ণমূেলর হেয় �তালাবািজ �থেক �ভাট লুেrর মাত�র তারাই। • এমনিক ধষ�েণর দােয় 
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অিভযু�েদর অিধকাংশই  �ণমূল দেলর। �ণমূল দেলর সাংসদ তাপস পাল গত বছর 

১৪ই জুন (২০১৪) নদীয়া �জলার �চৗমাহা �ােম �কাশ� সভায় �মিক �দন িবেরাধী 

দল সমথ�কেদর পিরবােরর মিহলােদর ‘েছেল’ পািঠেয় ধষ�ণ করােনার। তখন মুখ�ম�ী 

সাংবািদকেদর বেলিছেলন, তাপস পােলর িব�ে� িমিডয়া ‘ষড়য�’ করেছ। • �ণমূেলর 

বীর�ম �জলা সভাপিত অনু�ত ম�ল ২০১৩ সােল প�ােয়ত �ভােটর আেগ জনসভায় 

ভাষণ িদেত িগেয় পুিলশেক �বাম মারার  �মিক �দন। • শাি�র ভেয় পুিলশও এইসব 

অপরাধীেদর িব�ে� আইনমািফক ব�ব�া �নয় না। �ণমূেলর �নতা কম�ীরা থানায় �েক 

পুিলশ �পটােলও তারা �পচাপ। আিলপুর থানায় �ণমূল কম�ীেদর হামলার সময় আ�র�ায় 

পুিলশকম�ীরা �টিবেলর িনেচ লুিকেয়িছল। • �সই  �য়ং মুখ�ম�ী ২০১১ সােলর ৬ই 

নেভ�র রােত ভবানীপুর থানায় �েক চার ��তীেক ছািড়েয় িনেয় িগেয়িছেলন। পুিলেশর 

�িত এটাই পুিলশম�ীর িনেদ�শ ও �ঁিশয়াির। ফেল যা হবার তাই ঘেট চেলেছ। • গত চার 

বছের এধরে¢র ‘কীিত�’ ব��ণ বৃি� �পেয়েছ। �ণমূেলর �নতাকম�ীপদািধকারীরা রােজ�র 

সব �াে�ই থানা আ�মণ করেছ। �ায় িনয়িমত শাসক দেলর হােত মার খাে� পুিলস 

কম�ীরা। • জিমবািড়র ব�বসা, মদ-মাদক ব�বসা, �বআইনী �েমাটাির, িচটফাে�র কîরবার 

সেবেতই যু� �ণমূল।

��ড ইউিনয়ন দলন

• �ণমূল সরকােরর সে� �বাঝাপড়া কের �জসেপ �িমকেদর বাধ�তামূলক ���াবসর �ক� 

চালু করেত চেলেছ মািলক প�। • �ণমূল সরকার হািস �িটেয়েছ �িমক �াথ�-িবেরাধী  

মািলক পে�র। �ণমূল সরকােরর �ম দ�েরর �কািশত ‘েলবার ইন �ব�ল’-এর তথ� 

অনুযায়ী, ২০১২-১৩ আিথ�ক বছের �াইক এবং লকআউট িমিলেয় কারখানায় কাজ ব� 

হওয়ার ঘটনা ঘেটেছ ২৯৫িট। এর মেধ� �াইেকর ঘটনা ঘেটেছ ১িটই! আর বািক ২৯৪িটই 

হেলা লক-আউেটর ঘটনা। মািলকেদর এই লক আউেটর কারেণ �িত�� হেয়েছ �ায় 

৯১হাজার �িমক। আর �িমকেদর ডাকা সারা বছেরর একিট �াইেক ‘�িত��’ হেয়েছন 

৩৪জন �িমক। িরেপােট� পির�ার — ব�িশ�, পাটিশ�, চা বাগান এবং �ছাট এবং বড় 

ইি�িনয়ািরং িশে� লকআউেটর হার রােজ� �বেড়েছ। অথচ এই ����িলেতই কাজ এবং 

অথ�নীিত অেনকটা িনভ�রশীল। • �ম দ�র জািনেয়েছ, ২০১২-’১৩-েত রােজ� �াইক-

লকআউেটর কারেy �মাট �ম িদবস ন� হেয়েছ ১৫৭ ল�। তার মেধ� মািলকেদর কারখানা 

ব� কের �দওয়ার কারেণ ন� হেয়েছ �ায় ঐ ১৫৭ ল� �মিদবসই। কারy ১িট �াইেকর 

ঘটনায় ‘ন�’ হওয়া �মিদবস মা� ৫২০০। �মাট ন� হওয়া �মিদবেসর এক শতাংেশরও 

কম। • �ণমূল সরকার  আর �কােনা কাজ না ক�ক, �িমক ��ণীর ওপর হামলা চািলেয় 

ধম�ঘট ভাঙেত মিরয়া। ২০১২ সােলর ২৮েশ �ফ�য়াির �দশজুেড় পািলত ধম�ঘট  ভাঙার 

�বপেরায়া �চ�া চািলেয়িছল  �ণমূল সরকার। ধম�ঘট ভাঙেত �যৗথভােব রা�ায় �নেমিছেলা 

পুিলস ও �ণমূেলর ��তী বািহনী।  ধম�ঘেটর িঠক আেগ রােজ�র �শাসিনক কম�ীবগ� এবং 
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অথ� দ�েরর প� �থেক সাক�ুলার জাির করা হয়। ঐ সাক�ুলাের সরকারী কম�ী, িশ�ক, 

প�ােয়ত ও �পৗরসভা কম�ীেদর �বতনকাটা, চাকির জীবেন এক িদন কিমেয় �দওয়ার 

�মিক �দওয়া হয়। সরকারী কম�ীেদর িব�ে� পরবত�ীকােল এরকম িকছু ব�ব�াও �নওয়া 

হয়। িক� মানুষ মাথা �নায়ানিন। • িক� �ণমূল �ন�ী ঐিদেনর অিভ�তা �থেকও িশ�া 

�ননিন। ি�তীয় ইউ িপ এ সরকােরর জনিবেরাধী নীিত�িলর িবেরািধতা কের এবং মূল�বৃি�র 

িবেরািধতা কের �দেশর ১১িট �ক�ীয় ��ড ইউিনয়ন ২০১৩ সােলর ২০- ২১েশ �ফ�য়াির 

�দশব�াপী সাধারণ ধম�ঘেটর ডাক �দয়। পি�মবে� �সই ধম�ঘট ভাঙেতও গা-েজায়াির 

করেত িপছপা হয়িন মমতা জমানা। নিজরিবহীনভােব পুিলসেক িদেয় এলাকায় এলাকায় 

�চার কিরেয়িছল ধম�ঘেটর িব�ে�। ধম�ঘট ভাঙেত �ণমূলী মুখ�ম�ী সাংবািদকেদর সামেন 

সরাসির  �মিক �দন: ‘‘েযসব দল ব�ধ কের তােদর ��াকিলে�ড কের �দওয়া �হাক।’’  

িনয়মকানুেনর �তায়া�া না কের িতিন বেলন: ‘‘যারা কাজ কেরেছ তােদর অ�াডভাে�জ 

�দওয়া হেব। যারা কেরিন তােদর বুেঝ �নেবা।’’ • রাজ� সরকার তার িনেজর কম�ীেদর 

�মিক িদে�, এক অংশেক �লিলেয় িদেত চাইেছ অন� অংেশর িব�ে� --এরকম �কউ 

কখনও �শােনিন। িক� �ণমূল সরকার িঠক তাই করেছ। গত ২২েশ �ফ�য়াির (২০১৪) 

�নতাজী ইে�ার ��িডয়ােম  �ণমূল পিরচািলত সরকারী কম�চারীেদর সভায় ভাষণ িদেত 

িগেয় মুখ�ম�ী মমতা ব�ানািজ� �মিক িদেলন: ‘েকা-অিড�েনশন কিমিটেক �ভেঙ িদন।’ 

মুখ�ম�ীর মুেখ এই �মিক সভ�সমােজ নিজরিবহীন। • চা �িমকেদর সব�নাশ কের এবং 

মািলকেদর বাড়িত সুিবধা িদেয় গত ১৮ই জুন (২০১৫) রাজ� িবধানসভায় একতরফাভােব 

‘িদ ওেয়�েব�ল ��াে�শন এম�িয়জ ওেয়লেফয়ার ফা� িবল ২০১৫’ পাশ কিরেয় িনেয়েছ 

�ণমূল সরকার। িবেরাধীরা এই িবেল আপি� জািনেয় বেল, ওেয়লেফয়ার ফাে�র তহিবল 

আসেল চেল যােব মািলকেদর হােত। এরফেল চা �িমকেদর জন� আইনমািফক করণীয় 

কাজও মািলক প�  করেব না। • �িমক-কম�চারীেদর �াথ� জলা�িল িদেয় গত ১৮ই জুন 

(২০১৫) রাজ� িবধানসভায় একতরফাভােব ‘িদ ওেয়�েব�ল শপস অ�া� এ�াবিলশেম� 

(অ�ােম�েম�) িবল ২০১৫’ পাশ কিরেয় িনেয়েছ মমতা ব�ানািজ�র সরকার। এর ফেল 

�দাকান ও �িত�ােন কােজর সময়সীমা বািড়েয় ১৪ ঘ�া কের �দওয়া হেলা। এর ফেল 

িবেশষত অসংগিঠত ��ে�র �িমকেদর সে� �ðতদােসর মেতা ব�বহােরর সুেযাগ �পেয় 

�গল মািলকপ�। • �িতবাদ করেলই শাি�। ধম�ঘেটর জন� কােজ �গেলও শাি�, নড়েল-

চড়েলও শাি�। এটা এ�েশ আইেনর �চেয়ও ভয়�র। রাজ� সরকারী কম�ীেদর শােয়�া 

করেত মমতা ব�ানািজ�র সরকার  চালু কেরেছন জঘন� ‘ডায়াস নন’ প�িত। এই প�িতেত 

সরকারী কম�চারী �কােনা ধম�ঘেট অনুপি�ত থাকেল তাঁর �বতন কাটা হেব এবং চাকির 

জীবন �থেক একিট িদন �কেট �নওয়া হেব। ২০১২-র ২৮েশ �ফ�য়াির �ক�ীয় সরকােরর 

জনিবেরাধী নীিতর িব�ে� সাধারণ ধম�ঘেট অনুপি�ত থাকা সরকারী কম�চারীেদর উপর 

এই ��রতাি�ক কালা-িবিধ কায�কর করা হেয়েছ।
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�ভাট লুেrর �ভাট

• জনগণেক �ণমূল ভয় পায়। �ণমূল গণতাি�কভােব িনব�ািচত ব�ব�া চায় না। চায় না মানুষ 

�াধীনভােব �ভাটািধকার �েয়াগ  ক�ন। �মতার িবেক�ীকরণ ও গণতাি�ক পিরচালনা এেদর 

অসহ�। • ২০১৩ সােলর ি��র প�ােয়ত িনব�াচেন, ২০১৪-র �লাকসভা িনব�াচেন  এবং  

২০১৫-র �পৗরসভার িনব�াচেন, গত চার বছের িবধানসভা �লাকসভা আসেনর সবকিট 

উপিনব�াচেন  সরকারী মদেত শাসক �ণমূেলর �বনিজর িহংসার সা�ী �থেকেছ এরাজ�। 

• প�ােয়েত পাঁচ দফার িনব�াচন পেব�র সময় ৩রা জুলাই �থেক ২৫েশ জুলাইেয়র মেধ� 

২৪জন বামপ�ী কম�ীেক খুন কের শাসক দেলর মদতপু� সমাজিবেরাধীরা। • �ভােটর 

আেগই ‘িবনা �িত�ি�তায়’ জয়ী হল ৬২৭২িট আসেন। িবেরাধীেদর �াথ�ীপদ �ত�াহাের 

বাধ� করেত এমনিক স�ানেদর ওপেরও চেলেছ হামলা। ��ফ বাম�ে�র �াথ�ী িহসােব 

মেনানয়ন জমা �দওয়ার জন� ঘরছাড়া হেত হেয়েছ কেয়কেশা �াথ�ীেক। �াথ�ী অথচ তাঁেকও 

�ভাট িদেত �দওয়া হয়িন এই সংখ�াও �েশা ছািড়েয়েছ।�জার কের �াথ�ীপদ ¯Ð‚ÊîéîÌ 

করা ২১৭৬জনেক।পাঁচ দফায় �ভােটর িদন দখল হল ৬১৪২িট বুথ, �দদার ছা�া চলেলা 

আরও ১০হাজার বুেথ। • তার পেরও �যখােন িজেতেছ িবেরাধীরা, �সখােন �ভােটর পর 

�� হয় তা|ব। তা �� হয় বাম�� পিরচািলত হলিদয়া �পৗরসভা দখল অিভযান 

�থেক।�কােশ�ই সাংসদ �েভ�ু অিধকারী �ঘাষণা কেরিছেলন ‘েন�ীর িনেদ�শ হলিদয়া 

পাে� �দেবা’। ১৫ মােসর মেধ�ই পাঁচ বছেরর জন� িনব�ািচত �পৗরসভায় স�াস চািলেয়, 

কাউি�লারেদর অপহরণ কের দখল �নওয়া হেলা। • স�ােসর পব� �পিরেয়ই �যখােন 

বামপ�ীরা প�ােয়ত গঠন কেরিছল, অ� কেষ �সখােনও �� হয়  হামলা,এমনিক খুনও। 

সভাপিত িহসােব কাজ ��র আেগই নৃশংসভােব খুন করা হেলা উ�র ২৪ পরগণার 

হাসনাবাদ প�ােয়ত সিমিতর সভাপিত জাহা�ীর আলম গািজেক। সংখ�া কিমেয় এরপর 

�সই সিমিতও দখলও করেলা শাসকদল। চি�শ ঘ�া কাটেত না কাটেতই ফারা�ায় খুন 

হেলন প�ােয়ত সিমিতর িনব�ািচত সদস� হাসমত �শখ। জনগেyর রােয় �ত�াখ�াত হেয় 

প�ােয়ত সিমিত দখেলর মিরয়া �চ�ােতই খুেনর রাজনীিত �� করেলা �ণমূল। এই 

অিভযান চলেলা নদীয়ায়ও। ��ফ বামপ�ীেদর সংখ�া কমােনার জন� খুন। • অন� দেলর 

জয়ী  �াথ�ীেদর ভয় ও �েলাভন �দিখেয়ও প�ােয়ত, পুরসভা �দদার দখল কেরেছ �ণমূল। 

একই প�ায় দল ভািঙেয়েছ কেয়কজন িবেরাধী িবধায়কেকও। পি�মবে�র রাজনীিতেক 

নিজরিবহীনভােব কলুিষত কেরেছ �ণমূল।

িশ�াে�ে� �নরাজ�

• �ণমূলী �নরােজ� রােজ�র িশ�াব�ব�া উ�ে� যাবার মুেখ। �াথিমক িবদ�ালয় �থেক 

িব�িবদ�ালয় – ছা�-ছা�ী, িশ�ক, অধ�াপক, িশ�াকম�ী, অিভভাবকরা আ�া�। িশ�া/

গেবষণা �িত�ান�িলেত গণতাি�ক পিরেবশ �রমার। িনল��ভােব বিসেয় �দওয়া হে� 
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শাসক দেলর তাঁেবদারেদর। চলেছ িনল�� দলত�। কলকাতা িব�িবদ�ালেয়র �সেনট হেল 

গত ১লা জুলাই (২০১৫) িশ�ক িপিটেয়েছ �ণমূেলর ‘ছা�’নামধারী ম�ানরা। • কেলজ 

ও িব�িবদ�ালয়�িলেত ছা� সংসদ�িল পুিলেসর সরাসির সাহায� িনেয় দখল কের িনে� 

�ণমূল ছা� পিরষদ। ছা�সংসদ িনব�াচন �হসেন পিরণত। শাসক দেলর ‘তাজা’ �নতা 

কেলেজর িটচাস� �েম জেলর জগ ছুঁেড় �মেরেছ িশি�কােক। কেলেজর অধ��, �েলর 

�ধান িশ�কেদরও ক�া�ােসর মেধ� শাসক দেলর ��ারা শারীিরকভােব িন�হ করেছ। 

মুখ�ম�ী বলেছন,‘েছা�’ ঘটনা। • কেলেজ কেলেজ িব�িবদ�ালয়�িলেত ছিড় �ঘারােত 

�ণমূল এখন ন�ন একিট বািহনী খুেলেছ – ‘ওেয়ব�পা’। ‘ওেয়ব�পা’র িবরাট �মতা! 

কারণ তার কাজকম� হয়  রাজ� �ণমূেলর সদর দ�র �থেক। িব�িবদ�ালেয়র উপাচায� এবং 

কেলজ অধ��েদর িনয়িমত �িন�শ করেত হয় ‘ওেয়ব�পা’-র মাত�রেদর। • কলকাতা 

িব�িবদ�ালয় ক�া�ােস আেয়ািজত �সই ‘ওেয়ব�পা’র একিট সভায় গত ২০১৩ সােলর 

২২েশ িডেস�র রােজ�র উ�িশ�াম�ী বেলন, �যসব কেলজ ও িব�িবদ�ালয় িশ�করা 

‘ওেয়ব�পা’-র  সদস� নন, তাঁরাই ‘হাম�াদ’।  ম�ীসুলভ কথাই বেট! • �ণমূলীেদর 

দাপেট সের �যেত হেয়েছ �গৗড়ব� িব�িবদ�ালেয়র উপাচায� অিচ�� িব�াস, বধ�মান 

িব�িবদ�ালেয়র উপাচায� সু�ত পাল এবং িবদ�াসাগর িব�িবদ�ালেয়র উপাচায� ন��লাল 

পািরয়া, ��িসেডি� িব�িবদ�ালেয়র উপাচায� অিমতা চে�াপাধ�ায়েক। • কীভােব  �ণমূল 

�নতারা কেলজ ক�জা করেছ তা গােড�নিরেচর হিরেমাহন �ঘাষ কেলেজর ঘটনােতও 

পির�ার হেয় যায়। ২০১৩ সােলর ১২ই �ফ�য়াির  কেলেজর ছা� সংসেদর িনব�াচন িঘের 

�ণমূেলর হামলাবাজী চলার সময় �ণমূেলরই পিরিচত এক কম�ী �কাশ� রা�ায় �িল 

চািলেয় হত�া কের কত�ব�রত পুিলস অিফসার  তাপস �চৗধুরীেক। সবাই  িটিভেত �দেখন, 

কলকাতা কেপ�ােরশেন �ণমুেলর কাউি�লার এবং ১৫ ন�র বেরা-র �চয়ারম�ান  মহ�দ 

ইকবাল ওরেফ মু�া অ��েল উপি�ত এবং IîÉÍIÓî¯। পুিলশ বাধ� হয় ক’িদন বােদ 

মু�ােক ধরেত। তেব সরকারী �চ�ায় এখন িতিন জািমন �পেয় এলাকায় বহাল তিবয়েত।  

• একিটর পর একিট পছ�সই �বসরকারী ব�বসায়ী সং�ােক িব�িবদ�ালয় চালােনার অনুমিত 

িদে� রাজ� সরকার। নিজরিবহীনভােব িশ�ার �বসরকারীকরণ ও বািণিজ�কীকরেণর পথ 

িনেয়েছ �ণমূল সরকার। িশ�ােক পণ� করার পেথ তারা �বপেরায়া। • আই িট আই 

�েবিশকা পরী�ার �� ফাঁেস �রব�ার মেধ� ১ ল� ৩৩ হাজার পরী�াথ�ী। এখন �� 

ফাঁস �কেল�ািরেত যু� থাকার দােয় ধরা পড়েছ এেকর পর এক �ণমূেলর �নতা-কম�ী। 

• িদি�েত �ণমূলী ম�ীেদর িবে�াভ �দখােনার অজুহােত ২০১৩ সােলর ১০ই এি�ল 

কলকাতায় ��িসেড�ী িব�িবদ�ালেয় �েক ব�াপক ভাঙ�র চালায় �ণমূলী ম�ানরা। �গট 

�ভেঙ �েক পেড় সশ� �ণমূলীরা। ��িসেড�ীেত ঐিতহ�বাহী �বকার ল�াবেরটিরেতও 

ভাঙ�র চালােনা হয়। িন�হ করা হয় ছা�-ছা�ীেদর। �ণমূলী ছা� সংগঠেনর শীষ� �নতারা, 

এমনিক �ণমূেলর �ানীয় কাউি�লারও হামলার সময় উপি�ত িছেলন। �ণমূল সরকােরর 

ম�ীরা িববৃিত িদেয় উৎসাহ �দন হামলাকারীেদর। • �মধার িভি�েত ভিত� এখন অতীত 
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কথা। �ণমূলী ছা� সংগঠন কেলেজ কেলেজ ভিত�েত ই�ুক ছা�ছা�ীেদর কােছ কায�ত 

আসন িনলােমর আসর খুেল বেসেছ। তথাকিথত অন লাইন ভিত�র ব�ব�া হািসর �খারাক। 

• মাধ�িমক, উ� মাধ�িমক, কেলজ, িব�িবদ�ালেয়র পরী�ােতও সমানতােল িফের এেলা 

গণেটাকা�িক। নকল আটকােত িগেয় অধ�াপক, অধ�ািপকােক �হন�াও হেত হেয়েছ 

শাসকদেলর মা�ান-কম�ীেদর হােত। • সরকারী ডা�ারেদর ওঠেবাস করােত একজন 

�ণমূলী িবধায়ক কাম ডা�ার িনেয়ািজত। �বহাল হাসপাতাল ও িচিকৎসা ব�ব�া। �শাচনীয় 

অব�া িশ�ক, িশ�াকম�ী ও �া��কম�ীেদর। • রােজ�র কেলেজ কেলেজ ছা� সংঘষ� 

�চহারায় সকেলর মেতা কলকাতা হাইেকাট�ও উি��। এ�সে� ২০১২ সােলর ২১েশ 

�ফ�য়াির কলকাতা হাইেকােট� IüýËIïp কেলেজ ছা� সংসদ িনব�াচন সং�া� মামলার 

�নািন চলাকালীন �য়ং িবচারপিত তেপন �সন বেলন, “েগাটা রাজ� �লেছ! �িত িদন 

সকােল খবের �দখিছ। কী হে�, তা িক আমরা �দখেত পাি� না?” 

নিজরিবহীন নারী িনয�াতন

• পাক� ি�ট, কাম�িন, মধ�ম�াম, সাে�ার – নারী িনয�াতেনর ঘটনা �বেড়ই চেলেছ। 

ন�াশনাল �াইম �রকড�স বু�েরা (এন িস আর িব) এবং জাতীয় মিহলা কিমশেনর িরেপাট� 

বলেছ – নারী িনয�াতেনর গত চার বছর ধের �দেশর মেধ� পি�মব�ই এক ন�ের।  

• কাম�িনেত ছা�ীেক ধষ�ণ ও খুেনর ঘটনার পর •ñ’বছর পার হেয় �গেছ। ২০১৩ সােলর 

৭ই জুন �সই কল�জনক ঘটনার পর মুখ�ম�ী বেলিছেলন, এক মােসর মেধ� অপরাধীেদর 

শাি� হেব। শাি� পাে� ধষ�েণর �িতবাদকারীরাই। • সাে�াের পুিলেসর হােত িনয�ািতত 

মিহলার িব�ে� �বামা মারার অিভেযােগ এেন িশ�পু�সহ �জেল �িকেয় িদেয়েছ পুিলশ 

গত ৪ঠা জুলাই (২০১৫)। মুখ�ম�ী মমতা ব�ানািজ� বীর�েম িগেয় সাংবািদকেদর সামেন 

পুিলেসর প� িনেয় সাফাই �দন। • এসব �কােনা িবি�� ঘটনা নয়। রাজ�জুেড় ঘটেছ শ’েয় 

শ’েয় হাজাের হাজাের। �বিশরভাগ ��ে�ই শাসক �ণমূেলর পা�ারা এসব অপরাধমূলক 

কাজকেম� জিড়ত। • রােজ�র মুখ�ম�ী মিহলা হেল কী হেব, নারী িনয�াতেনর এমন সব 

কল�জনক ঘটনা িনেয় �ঃখ�কাশ দূেরর কথা, মুখ�ম�ীসহ সরকােরর ম�ীরা িনয�ািততা 

মিহলােদর চির� িনেয় �� �েল এবং ‘েছা�’ ঘটনা, ‘সাজােনা ঘটনা’, ‘ব�ি�গত ঘটনা’ 

ইত�ািদ বেল ��তীেদর আড়াল করেছন। ফেল �ণমূল কংে�েসর মদতপু� ��তীেদর 

�বপেরায়া মেনাভাব �বেড়ই চেলেছ। পুিলস �শাসনও ��তীেদর ��য় িদে�। �হন�া 

করেছ আ�া�েদর। • রানাঘােটর িমশনারী �েল �েক ডাকািত করার পের ৭১ বছর 

বয়সী িস�ার সুিপিরয়েররও ওপেরও শারীিরক অত�াচার করা হয়। ল�ায়, অপমােন 

রাজ� �ছেড়েছন িতিন!  �গাটা �দেশ এমনিক িবেদেশ পয�� রােজ�র নাম �েবেছ এই 

ঘটনায়। িক�, এেক �তা অপরাধী ধরেত গিড়মিস, অন�িদেক �� জনতােক রা�ায় পুিলসী 

�ঘরােটােপর মেধ� দাঁিড়েয় �মিক িদে�ন মুখ�ম�ী এও �দখেত হল পি�মব�েক।
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�া�ন িবধায়ক হত�া, আ�া� �া�ন ম�ীরাও

• গত ২০১২ সােলর ২২েশ �ফ�য়াির বধ�মােনর �দওয়ানিদিঘেত �ণমূলী ��তীরা 

খুন কের িসিপআইএেমর �া�ন িবধায়ক �দীপ তা। �ণমূলী ��তীরা তাঁর স�ী িবিশ� 

�লাকিশ�ী সংগঠক কমল গােয়নেকও। • গত ২০১৩ সােলর ৯ই জুন �কােশ� �িল কের 

খুন করা হয় বারাবিনর �া�ন িবধায়ক তথা িস িপ আই (এম) �নতা িদলীপ সরকারেক। 

�াতঃ�মেণ �িলিব� é¢ ï‚ï¢, হাসপাতােল পের তাঁর মৃ�� হয়। • গত ২০১৩ সােলর ৮ই 

িডেস�র �গলী �জলার ধেনখািলেত রােজ�র �া�ন �িষম�ী, ফেরায়াড� �ক দেলর �বীণ 

�নতা নেরন �দ �ণমূলী ��তী বািহনীÌ ›îÌî ;Oî§ƒ é¢। নেরন �দ �ক �ঁ�ড়ার ইমামবîড়া 

হাসপাতােল ভিত� করেত হয়। ফরওয়াড� �েকর �া�ন িবধায়ক অিজত পা�েকও একই 

সে� মারধর কের �ণমূলী ম�ানরা। ফরওয়াড� �েকর কায�ালেয় �জার কের �েক সশ� 

�ণমূলী ��তীরা আ�মণ চালায়। • উে�খ�, ২০১০ সােলর ২৯েশ জুন �ণমূলী ��ারা 

পিরকি�তভােব বীর�েমর নানুেরর �া�ন িস িপ আই (এম) িবধায়ক আন� দাসেক 

নানুর বাজাের তাঁর বািড়র সামেনই �িল �বামা ছুঁেড় হত�া কেরিছল �ণমূলী ��ারা। 

• গত ২০১৫ সােলর ১৫ই জুলাই দি�ণ ২৪ পরগণার সে�শখািলর িস িপ আই (এম) 

িবধায়ক িনরাপদ সদ�ারেক সে�শখািলর খুলনা বাজাের হত�ার �চ�া কের সশ� �ণমূল 

বািহনী। �কােনা রকেম িতিন �ােণ বাঁেচন। • �কােনা ��ে�ই অপরাধীেদর শাি�র স�াবনা 

�দখা যাে� না।

�ণমূল �নতােদর জািমন-কা�

• �ণমূল রাজে� এও এক িনম�ম �হসন! �থমত, �ণমূেলর �লাক হেল পুিলস ব� 

��ে�ই তার অপরাধমূলক কােজর শিরক। ি�তীয়ত, �ণমূেলর �লাক খুন ধষ�ণ করেলও 

শাসক দেলর িনেদ�েশ থানা �কােনা অিভেযাগ �নেব না। �তীয়ত, যিদ অিভেযাগ িনেত 

বাধ� হয় তাহেলও �কােনা তদ� করেব না। চ�থ�ত, যিদ পুিলস অিভেযােগর তদ� করেত 

বাধ� হয়, তাহেলও �ণমূলী অপরাধীেদর অপরাধ হয় ধামাচাপা �দেব, নয়েতা, লঘু কের 

�দখােব, জািমনেযাগ� ধারা �দেব। প�মত, যিদ, আদালেত জািমন পাওয়া অসুিবধা হয়, 

এমনিক যিদ আদালত ���াির পেরায়ানা জাির কের তাহেল পুিলস ���ার করেব না। 

আদালেত জািমন অেযাগ� ধারা থাকেলও সরকারী উিকল হয় অনুপি�ত থাকেব নয়েতা 

জািমেনর জন� তদারিক করেব। আর যিদ জািমন না হয় তাহেলও পুিলস �হপাজত চাইেব 

না। আইেনর শাসন �রাজ ধিষ�ত �ণমূল রাজে�। • গত ২৯েশ জুন (২০১৫) িসউïu 

আদালেত পাঁচ িমিনেটর মেধ� জািমন �পেয় যান �ণমূেলর বীর�ম �জলা সভাপিত অনু�ত 

ম�ল। ২০১৩ সােল প�ােয়ত �ভােটর আেগ। পুিলসেক �বামা মারার �মিক �দওয়া, 
ঘরবাïu �পাড়ােনার উে�েশ আ�ন লাগােনা বা িবে�ারক ব�বহােরর অিভেযােগ ৪৩৬ 

ধারা �েয়াগ করেত বেলিছল আদালত। যার সেব�া� সাজা যাব�ীবন। পুিলশ �ড়া� িরেপাট� 
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জমা িদল বছর �’েয়ক পর। িক�, �শষপয�� অনু�তর িব�ে� লঘু ধারাই �দয় পুিলশ। 

সরকাির আইনজীবীও অনু�তর জািমেনর িবেরািধতা কেরনিন। µüýÓ জািমন ম�ুর কের 

�দন িবচারক। • �ণমূল সাংসদ তাপস পালও সহেজই জািমন পান ��নগর আদালত 

�থেক। ২০১৪ সােলর ১৪ই জুন নিদয়ার �চৗমîহায় দলীয় সভায় অশালীন �মিকর ঘটনায় 

�ণমূেলর সাংসেদর িব�ে� মামলা দােয়র হয়। জািমন অেযাগ� ধারায় মামলা দােয়র হেলও 

তাপস পালেক পুিলস ��ফতার কেরিন। তারপর �তা িতিন আদালত �থেক জািমন �পেয় 

�গüýলন। সরকারী আইনজীবী জািমেনর িবেরািধতা কেরনিন। • গত ১৬ই জুলাই (২০১৫) 

িবধাননগর মহ�মা আদালেত জািমন �পেয় �গেলন �ণমূল সাংসদ �সূন বে��াপাধ�ায়ও। 

সরকাির আইনজীবী এে�ে�ও জািমেনর িবেরািধতা কেরনিন।তাঁর িব�ে� অিভেযাগ িছল 

গত ১৪ই জানুয়াির (২০১৫) বা�ইআিট �থেক উে�াডাঙার িদেক যাওয়ার সময় িতিন 

কত�ব�রত �ািফক পুিলশ কনে�বলেক চড় �মেরিছেলন। আদালেত চাজ�িশট �দয় পুিলশ। 

বারবার হািজরার িনেদ�শ িদেলও অিভেযাগ, একবারও আদালেত হািজর হনিন �ণমূল 

সাংসদ। গত ৩রা জুলাই (২০১৫) �সূন বে��াপাধ�ােয়র িব�ে� ��ফতাির পেরায়ানা 

জািরর িনেদ�শ �দয় িবধাননগর মহ�মা আদালত। �িগতােদশ �চেয় বারাসত আদালেত 

�ার� হয় অিভযু�প�। �সূেনর ��ফতাির পেরায়ানার ওপর �িগতােদশ �দয় আদালত। 

সারদা-�ণমূল �যাগসাজশ

• ‘সারদা’ ও অন�ান� িচট ফা� �কেল�ািরেত �তািরত হেয়েছন �ায় এক �কািট 

মানুষ। �বিশর ভাগই গিরব ও িন�িব�। উধাও হেয় �গেছ ২৫ হাজার �কািট টাকারও 

�বিশ। শাসক দেলর এমন পিরকি�ত অপরাধ �ধু এরােজ� নয়, স�বত �গাটা �দেশ 

�কউ কখনও �দেখিন। জােল জিড়েয়েছ ম�ী, সাংসদরা। মুখ�ম�ীর সাফাই, ‘যা �গেছ, 

তা �গেছ’। উেঠেছ মুখ�ম�ীর এই �কেল�ািরেত জিড়ত থাকার �ামাণ� অিভেযাগ।  

• �ণমূেলর সেব�া� �েরর �নতা-েন�ীরা �ন�ীিতর পাঁেক কীভােব অধ:পিতত তা তদে� 

�মশ ফাঁস হে�। আরও অেনক সত� �কািশত হেব। মুখ�ম�ীর পিরবােরর উপরও 

সে�েহর ছায়া পেড়েছ। • িচটফা�ই �ণমূেলর  যাবতীয় অপকেম� টাকার �যাগানদার। 

কারা িছল �ণমূেলর তা�ব-কম�সূচীর �নসর, �কান সূে� পাওয়া অেথ� গেড় �তালা 

হেয়িছল �চারক বািহনী, কােদর মদেত �ণমূল-সমথ�ক এক�� সংবাদপ� ও িটিভ 

চ�ােনল বামপ�ীেদর িব�ে� আদাজল �খেয় �নেমিছল, কােদর টাকায় িবধানসভা 

িনব�াচেনর আেগ ‘রামধনু’-েজাট বানােনা হেয়িছল, �কাথা �থেক আসেতা ‘েচাখ ধাঁধােনা’ 

িনব�াচনী �চােরর তহিবল – সারদা তদে� পাওয়া তথ� �থেক এখন িকছুটা �বাঝা যায়। 

�ণমূল �ন�ীর ‘ছিব এঁেক দল চালােনা’র পালা �কন সাজােনা হেয়িছল?- এখন িকছুটা 

আ�াজ করা যায়। • �বাঝা যাে�, �কন িবেরাধী বাম�� িবধায়করা ২০১২ সােলর ১১ই 

িডেস�র িবধানসভায় সারদা-�স� �তালার পর শাসক দেলর হােত আ�া� হেয়িছেলন? 

�কন িরজাভ� ব�া� বারবার বলা সে�ও রাজ� সরকার িকছু কেরিন? �কন �ণমূল িচটফা� 
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সং�া� ন�ন আইন পাশ করােনার নােম  নানা রকম বাহানায় সময় ন� কেরিছল?  

• �ণমূল সরকার �থেম সারদা �কেল�াির ধামাচাপা িদেত �চ�া কেরিছল। িবচার 

িবভাগীয় কিমশন ও ‘িবেশষ’ পুিলসী তদ� দল (িসট) গঠেনর আসল উে�শ� িছল 

�তারকেদর আড়াল করা। �সকারেণই সারদা’র স�ি�েত হাত না িদেয় সরকারী তহিবল 

�থেক ‘�িতপূরণ’। এখন �বাঝা যাে� – সারদা’র স�ি�েত �ণমূল �নতােদর ভাগও 

কম নয়! • ‘�িতপূরণ’-র �হসনও িটকল না। রাজ� সরকার িনেজই িবচার িবভাগীয় 

কিমশন �েল িদেয়েছ। এমনিক এই কিমশেনর িরেপাট�িটও  রাজ� সরকার �কাশ করেত 

চাইেছ না। • �ণমূল সরকার িকছুেতই চায়িন িস িব আই তদ� �হাক। সুি�ম �কােট� 

িগেয় সরকারী খরেচ মামলা কের তদে� �দির কিরেয় �দবার অপেচ�া। তদ� চলেছ িচট 

ফা� সারদা’র িব�ে� – অথচ তদ� আটকােনার জন� মামলা করেছ রাজ� সরকার এবং 

�ণমূল দল। • তদ� �ঠকােত সংবাদ মাধ�েমর খবর অনুযায়ী মমতা সরকার সরকারী 

তহিবল �থেক  ১১ �কািট টাকা খরচ কেরেছ মামলায়। তবুও পােরিন। িস িব আই তদ� 

�� হয় সুি�ম �কােট�র িনেদ�েশ। • তদে�র কােজ িস িব আই এবং অন�ান� তদ� 

�ক�ীয় সং�া�িলর সে� �কােনা সহেযািগতা করেছ না �ণমূল দল ও সরকার। মামলা 

চলাকালীন �ণমূল বািহনী আদালেত িগেয় তা�ব করেছ। িস িব আইেয়র আইনজীবীেক 

সওয়াল করেত পয�� বাধা িদে�। • তদ� িকছুটা এেগােনার পর মমতা সরকােরর 

পিরবহণম�ী মদন িম�েক িস িব আই ২০১৪ সােলর ১২ই িডেস�র ���ার কের। 

এখনও িতিন �জেল। আ�য�জনকভােব মদন িম� �জেলও আেছন আবার একই সে� 

মি�সভােতও আেছন। এমন িবিচ� িজিনস �ণমূেলই স�ব! মদন িম� �জেল �ঢাকার 

পর �খাদ মুখ�ম�ী কলকাতার রাজপেথ ‘�িতবাদ’  িমিছল কেরন। মামলা চলাকালীন 

�ণমূল বািহনী আদালেত িগেয় তা�ব করেছ। িস িব আইেয়র আইনজীবীেক সওয়াল 

করেত পয�� বাধা িদে� �ণমূলপ�ীরা। • মদন িম� �জেল যাবার আেগই ২০১৪-র 

২১েশ নেভ�র সারদাকাে� ���ার হন �ণমূেলর রাজ�সভার সাংসদ সৃ�য় বসু। গত ৪ঠা 

�ফ�য়াির (২০১৫) িতিন জািমন পান এবং তারপরই ‘রাজনীিত ছাড়ার িস�া�’ �ঘাষণা 

কেরন। • �ণমূেলর সহসভাপিত এবং �া�ন আই িপ এস অিফসার রজত মজুমদারেকও 

িস িব আই সারদা কাে� ���ার কেরিছল  ২০১৪ সােলর ৯ই �সে��র। গত ১৬ই 

�ফ�য়াির (২০১৫) জািমন পান। রজত মজুমদার সারদা �গা�ীর ‘িনরাপ�া সং�া� 

উপেদ�া’ িছেলন। • �ণমূেলর িটিকেট রাজ�সভায় িনব�ািচত �নাল �ঘাষেক সারদা কাে� 

�জেল পুের িদেয়িছল �ণমূল সরকার ২০১৩ সােলর ২৩েশ নেভ�র। তার আেগই �নাল 

�ঘাষেক দল �থেক সাসেপ� কেরিছল। �নাল �ঘাষেক সারদা কাে�র সে� �ণমূেলর 

শীষ�েন�ে�র �যাগসাজশ িনেয় �কােশ� �বশ কেয়কবার মুখ �খােলন। এখনও �নাল 

�ঘাষ �জেল। • সারদাসহ িচট ফা� কাে� আরও কেয়কজন �ণমূল সাংসেদর নাম উেঠ 

এেসেছ। �যমন, রাজ�সভার সদস� িম�ন চ�বত�ð, অিপ�তা �ঘাষ, তাপস পাল, আহেমদ 

হাসান ইমরান। • ব�ম�ী শ�ামাপদ মুখািজ�েকও সারদাকাে� তদে�  �ডেক পািঠেয় 
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�জরা কেরেছ। • �ণমূল-ঘিন� িচ�িশ�ী �ভা�সে�র সারদা-েযাগ িনেয়ও িস িব আই/ই িড  

অেনকটাই এিগেয়েছ। • �ণমূেলর সব�ভারতীয় সাধারণ স�াদক থাIîকালীন রাজ�সভার 

সদস� মুকল রায়েক সারদা কাে� গত ৩০েশ জানুয়াির (২০১৫) �জরা কের িস িব আই।  

• �মশ �ণমূল দল ও সরকােরর মাথার িদেক অিভেযােগর তীর ঘুেরেছ। �ণমূল আতি�ত। 

তদ� এেগােল আরও অেনক সত� ফাঁস হেয় পড়েবই। • কািল�েঙর �ডেলােত সরকারী  

অিতিথশালায় ২০১২ সােলর মােচ�  গভীর রােতর সারদা কত�া সুদী� �সেনর সে� �বঠক 

�য হেয়িছল একথা মু�ল রায় �কােশ�ই �ীকার কের িনেয়েছন। �বঠেক  মুখ�ম�ী মমতা 

ব�ানািজ� উপি�ত িছেলন। • �ধু সুদী� �সন নয়, �রাজভ�ািল কত�া �গৗতম ��র সে�ও 

�ডেলার সরকারী  অিতিথশালায় �বঠক কেরিছেলন  মুখ�ম�ী মমতা ব�ানািজ�। �গৗতম �� 

িনেজই কলকাতায় সাংবািদকেদর কােছ গত ৩রা �ফ�য়ািরেত (২০১৫) �সই �বঠেকর কথা 

�মেন �নন। • �ধু সারদা বা �রাজভ�ািল নয়, আরও �বশ কেয়কিট িচটফাে�র �তারণা-

ব�বসার সে�ও �ণমূল �নতােদর �যাগসাজশ ইিতমেধ�ই ফাঁস হেয় যাে�। অ�ালেকিম� িচট 

ফাে�র মািলক হিরয়ানার ব�বসায়ী ও �ণমূল সাংসদ। �জলায় �জলায় িচট ফাে�র �তারণা 

ব�বসায় জিড়ত �ণমূেলর পা�ারাই। • গত ১৮ই জুন (২০১৫) �শষপয�� ‘িদ ওেয়� 

�ব�ল ��ােটকশন অফ িডেপািজটার� ইন িফনাি�য়াল এ�াবিলশেম�স (অ�ােম�েম�) 

িবল ২০১৫’ রাজ� িবধানসভায় পাশ করােলা মমতা সরকার। এর আেগ ব� ঢ�ািননাদ 

কের গত ২০১৩ সােলর ৩০েশ এি�ল পাশ কিরেয়িছল রাজ� সরকার। তখন �য �য ধারা 

সংিবধানিবেরাধী বেল িবেরাধীরা সতক� কেরিছল যথারীিত রা�পিতর কােছ পাঠােনার পর 

তাই হেয়েছ। �ণমূেলর ম�ীরা বেলিছল, িচট ফা� �মাকািবলায় তারা ‘কেঠার’ আইন করেব। 

বা�েব হেলা একিট িশিথল আইন। বাম�� সরকােরর আমেলর কেঠার ধারাসংবিলত িবলেক 

তারা িশেকয় �েল রােখ। উে�শ� �বাঝা ��র নয়। 

আরও �ন�ীিত, আরও আিথ�ক �কেল�াির

• আিথ�ক �ন�ীিত �গাটা �ণমূল দলেক �াস কের �ফেলেছ। প�ােয়ত �থেক কলকাতা 

�পৗরসভা, �জলা পিরষদ �থেক ‘নবা�’—েযখােন �ণমূল �সখােনই সরকারী অথ� ও স�েদর 

লাগামছাড়া লুটতরাজ। • কলকাতাসহ �ণমূল পিরচািলত �পৗরসভা�িলেত ি�ফলা 

আেলা বসােনার নােম অথ� তছ�েপর ��তর অিভেযাগ উেঠেছ। কলকাতায় নীল-সাদা 

রেঙর বরাত �দওয়া িনেয়ও �কেল�াির। শাসক দল ঘিন� ব�বসায়ীেদর �বআইনীভােব 

�কািট �কািট টাকা কর ছাড় �দওয়া হে�। • একেশা িদেনর কােজর �কািট �কািট টাকা 

তছ�প চলেছ। এমিনেত একেশা িদেনর কােজ �দেশর মেধ� সবেচেয় অপদাথ�েদর দেল 

�ণমূল-শািসত পি�মব�। �য�� কাজ হে�, তারও বড় অংশই হাত ঘুের চেল যাে� 

শাসক দেলর পেকেট। • গমবীজ �কেল�াির, কলকাতায় সরকারী পিরবহন সং�ার 

জিম িবি� িনেয় �কেল�াির — �ন�ীিতর দীঘ� তািলকা। • িশ�ক িনেয়ােগর পরী�া 

‘েটট’ িনেয়ও �কেল�াির — শাসক দেলর �ছেলেমেয় আ�ীয়েদর চাকির হেয়েছ। �দদার 
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ঘুষ িদেত িগেয় �জরবার সাধারণ চাকির�াথ�ীরা। • উ�রবে�ও িশিল�িড়-জলপাই�িড় 

�ডেভলপেম� অথিরিট (এস �জ িড এ) �কেল�ািরেতও �কািট �কািট টাকা তছ�প। �চার 

ধরেত িগেয় বদিল হেয় �গেছন পুিলস অিফসার। �জেল আই এ এস অিফসার। • এমনিক, 

পাবিলক সািভ�স কিমশনও �ণমূেলর �নাংরািম �থেক মু� নয়। �ণমূল �নতা ম�ীেদর 

আ�ীয়/ ঘিন�েদর িপ এস িস-েত নানা পেদ বসােনা হেয়েছ। অিভেযাগ, �সইসব আ�ীয়/ 

ঘিনáরা নািক ই�ারিভউ-র আেগই পরী�াথ�ীেদর নাম-িঠকানার তািলকা �চেয়েছন। 

উে�শ� পির�ার! • একদা শাসক দেলর ঘিনá নাট�কম�ী �কােশ� িটিভ চ�ােনেল বেস 

অিভেযাগ কেরেছন, নাট� দল�িলেক �দওয়া সরকারী অনুদান �থেকও টাকার ভাগ িদেত 

হয় শাসক দেলর সংগঠনেক। �য সংগঠেনর মাথায় �ণমূেলর ম�ী ও সাংসেদর মেতা 

উ�পদ�রা। • আই িট আই �েবিশকা পরী�ায় �� হােট বাজাের িবি� হওয়া সে�ও 

সব �জেনবুেঝও পুিলস অপরাধীেদর ধেরিন। �� ফাঁেসর দ�¢ পরী�া বািতল হওয়ায় 

িবনা �দােষ  �েভ�ােগ পড়েত হেলা ১ ল� ৩৩ হাজার পরী�াথ�ীেক। কািরগির িশ�াম�ী 

�� ফাঁেসর ঘটনা িমিডয়ায় �কাশ হেয় যাবার পর  িনেজ  �থেক �ঘাষণা কেরন  �কােনা 

�ণমূল কম�ী �� ফাঁেসর ঘটনায় যু� নন। অথচ, �দখা যাে�, শাসক দেলর মাথারা সব 

যু�। কত টাকা তারা ইিতমেধ�ই কািমেয়েছ �কউ জােন না।

ýতালাবািজ ও �ণমূল

• আর িকছু �হাক না �হাক, �ণমূেলর রাজে� রমরিমেয় �বেড়েছ �তালাবািজ। �ছাট 

ব�বসায়ী �থেক  �থেক পাড়ার �দাকািনদার, আ�ানার স�ােন থাকা মধ�িব� – �ণমূেলর 

‘দাদা-িদিদ’েদর  নজরানা না-িদেল �রহাই �নই। �তালাবািজ ও �ণমূল সমাথ�ক। পাড়ায় 

পাড়ায় �তালাবািজই �ণমূেলর ‘�িনভ�রতা’ �ক�!

রাজ� �িত �মেনই ‘েমাহতা’-�ীিত

• মুখ�ম�ীর ঘিন� �েযাজক �ভ�েটশ �মাহতার সং�ােক সুিবধা পাইেয় ২৪ �কািট 

টাকা �িতও �বমালুম �ীকার কের িনেয়েছ �ণমূল পিরচািলত কলকাতা কেপ�ােরশন। 

স�িত �লক মল িনেয় �ভ�েটশ ফাউে�শন নােম এক সং�ার সে� �ি� হয় কলকাতা 

কেপ�ােরশেনর। �ভ�েটশ ফাউে�শনেক অন�ায় ভােব সুিবধা পাইেয় িদেত ৬০ বছেরর 

িলজ �ি�েক ৩০ বছর কের �’ভােগ �ভেঙ �দওয়া হয়। িলজ �ি� �’ভাগ করায় ��া� 

িডউিট বাবদ রাজ� সরকােরর ২৪ �কািট �লাকসান হয়। �য টাকাটা রাজ� সরকার �পেতা 

�ভ�েটশ ফাউে�শেনর কাছ �থেক। �তারক ও অসাধূ ব�বসায়ীরা এখন �ণমূল ঘিন�। 

মুখ�ম�ীর সফরস�ী ���ার!

• মুখ�ম�ীর বৃে�ও �তারেকর রমরমা! মুখ�ম�ীর সে�ই সরকারী সফর �সের �ফরার 

পেথ  রােত িবমানব�েরই অিভবাসন দ�েরর আিধকািরকেদর হােত ���ার হেয়েছন মমতা 
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ব�ানািজ�র ঘিন� ব�বসায়ী, তাঁর বাংলােদশ সফরস�ী িশবািজ পাঁজা। গত ১৯েশ �ফ�য়াির 

(২০১৫) এ�শ সদেস�র �িতিনিধ দল িনেয় মমতা ব�ানািজ� বাংলােদেশ িগেয়িছেলন। ঐ 

িদনই তাঁর সফরস�ীর িব�ে� লুক আউট �নািটশ জাির কের িদি� পুিলেসর অথ�ৈনিতক 

অপরাধ দমন শাখা। ১৮েকািট টাকার �তারণার মামলায় িশবািজ পাঁজােক আটক করা হয়। 

�টট �কেল�াির

• দফতর�িলেত অবসর�া�েদর �ি��থায় �াথিমক িশ�ক িনেয়ােগর িটচাস� এিলিজিবিলিট 

�ট� বা �টট পরী�ার ফল �কাশ হয় ২০১৩ সােলর ২২েশ নেভ�র। �াথিমক িশ�া 

পষ�েদর িহসােব �বধ পরী�াথ�ীর সংখ�া িছল ১৭ল� ১২হাজার। সরকারী িহসােব রােজ�র 

সরকারী, সরকারী সাহায��া� িকংবা সরকার �পািষত �াথিমক িবদ�ালেয় �মাট শূন�পেদর 

সংখ�া িছল ৩৪,৫৫৯। অথচ পরী�ায় উ�ীণ� �দখােনা হল  মা� ১৮,৭৯৩জনেক। অে�র 

িহসােব পােসর হার মা� ১.০৭শতাংশ। এখেনা �ড়া� পরী�া বািক রেয় �গেছ। উ�ীণ� 

�াথ�ীেদর এবার পােস�ানািলিট �টে�র মুেখামুিখ হেত হেব। �াভািবকভােবই �সখােনও 

�কউ �কউ বাদ যােবন। অথ�াৎ �মাট সফল পরী�াথ�ীর সংখ�া ১শতাংেশরও িনেচ �নেম 

�যেত পাের।�রকড� সংখ�ক পরী�াথ�ী থাকেলও খািল �থেক �গল ১৫,৭৬৬িট �াথিমক 

িশ�ক পদ। • ‘েটট’ পরী�ায় চাকির �পল কারা? একটা িবরাট অংশ শাসক দেলর �নতা 

�ন�ীেদর �ছেলপুেল আ�ীয়।  িশ�ক িনেয়ােগর িনব�ািচতেদর তািলকা �তির হে� �ণমূল 

ভবন �থেক। �াথিমক িশ�ক িনেয়ােগর �টট পরী�ায় ‘উ�ীণ�’ শাসকদল �ণমূেলর �নতা, 

ম�ীর আ�ীয়�জেনর নােমর তািলকা সবাই �জেন �গেছন। �যমন কালনার �ণমূল িবধায়ক 

িব�িজৎ ��র পিরবােরর ৫জন �টট উ�ীণ� হেয়েছন। দি�ণ ২৪পরগণা �জলার �লিপর 

�ণমূেলর িবধায়ক �যাগর�ন হালদােরর �ছেল, ভাইিঝ, জামাই �াথিমক িশ�েকর চাকির 

�পেয়েছন। পূব� �মিদনীপুর �জলার চ�ীপুেরর িবধায়ক অিময় ভ�াচােয�র �মেয়, তমলুেকর 

িবধায়ক ম�ী �সৗেমন মহাপাে�র ভাইিঝ, হলিদয়ার িবধায়ক িশউিল সাহার ভাই, ভাইেয়র 

�ী, ভাে�, ভা�ী। • িবরাট অংশেক চাকির �পেত হেয়েছ �ণমূল �নতােদর িবপুল পিরমাণ 

অথ� িদেয়। �ায় �কােশ� িনলাম করা হেয়েছ িশ�ক পেদর চাকির। • একই হাল মাধ�িমক 

িশ�ক িনেয়াগ এস এস িস’র ��ে�ও। এস এস িস’র �মধা তািলকায় নাম থাকা সে�ও 

চাকির না �পেয় আ�হত�ার মেতা �বনিজর ঘটনার সা�ী রেয়েছ রাজ�বাসী। • রাজ� সরকার 

আবার �াইমাির ‘েটট’ পরী�া �নবার উেদ�াগ িনেয়েছ। (২০১৫) �সখােনও �কেল�াির। 

শাসক দেলর �লাকজন আেগ �থেকই ফম� হািতেয় �রেখ �বিশ দােম �বেচেছ ��ত 

আেবদনকারীেদর। ফম� �লেত িগেয় পুিলেশর হােত �বধড়ক মার �খেত হেয়েছ �াথ�ীেদর।

�বহাল অথ�নীিত

• �বিহেসবী খরচ, সরকারী অেথ�র িনয়িমত তছ�প, রাজ� আদােয় ব�থ�তা এবং অদ�তা 

অেযাগ�তার কারেণ চার বছেরই রােজ�র অথ�নীিতর হাল �বহাল কের �ছেড়েছ �ণমূল 
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সরকার। • রােজ� এখন �কােনা আিথ�ক শৃ�লা �নই। বােজট কায�ত অথ�হীন। টাকা 

দরকার-- ধার কেরা। �মা�ব কেরা। আর সরকারী িব�াপেনর নােম  উিড়েয় দাও �দদার 

অথ�। • যিদও গত চার বছের �থেম ইউ িপ এ এবং তারপর িবেজিপ সরকােরর কাছ �থেক 

আেগর �চেয় অেনক �বিশ হাের আিথ�ক সাহায� �পেয়েছ �ণমূল সরকার।

�বহাল িশ�

• ‘‘পাঁচ বছেরর মেধ� �িতিট মহ�মায় অ�ত দশিট কের বড়, মাঝাির িশ� গড়ার উেদ�াগ 

�নওয়া হেব। ...েবকারেদর মুেখ হািস �ফাটােত �ণমূল কংে�স অ�ীকারব�।’’ এই 

কথা�িল ২০১১-র �ম মােস। মমতা ব�ানািজ�র দেলর িনব�াচনী ইÚেতহাের। • িশ�ায়ন 

িনেয় িনব�াচনী ই�াহাের �ণমূল বেলিছল — িশে� তারা নািক ‘সবুজ িব�ব’ করেব। চার 

বছের �সই ‘সবুজ িব�ব’-র কী হেলা? • পি�মবে� �ণমূল সরকােরর আমেল ন�ন 

�কান িশে�র কাজ হয়িন। �য কিট �শষ হেয়েছ �স�িলর কাজ �� হেয়িছল  ২০১১-র 

�ম মােসর আেগই। পি�মবে� িশে� ২০১০ সােল বাম�� সরকােরর আমেল িশে� 

িবিনেয়াগ হেয়িছল ১৫হাজার ৫২ �কািট ২৩ ল� টাকা। তারপর তথাকিথত ‘পিরবত�ন’ 

এেসেছ। আর িশে�র, িবিনেয়ােগর, কম�সং�ােনর স�াবনার �াফ �মাগত িন�গামী।  

• ২০১২-য় ৯১িট, ২০১৩-য় ৮৭িট, ২০১৪-য় িডেস�েরর �থম স�াহ পয�� ৪১িট িশ� 

আ�হ �দিখেয়েছ। গত সােড় িতন বছের রােজ� বড় �কানও িশ� গেড় ওঠার কাজ ��ই 

হয়িন। • িশে� চরম হতাশার �মাণ িদে� িব��ৎ দ�েরর তথ�।  ২০১২-১৩-েত রােজ�র 

িশ�ে�ে� িব��েতর চািহদা িছল ৭৬১২ িমিলয়ন ইউিনট। ২০১৩-১৪-েত তা �নেম 

এেসেছ ৭৪৬৭ িমিলয়ন ইউিনেট। ২০১৪-১৫-র �ড়া� িহসাব হয়িন। তেব এখনও পয�� 

যা �বণতা, তােত ওই চািহদা �’ শতাংেশর �বিশ কমেব। িক� ২০০৬-০৭ �থেক ২০১০-

১১ পয�� রােজ� িশ� ��ে� িব��েতর চািহদা গেড় ৮ শতাংশ কের বাড়িছল। অথ�াৎ িশে� 

রাজ� এেগাি�ল। কােজর সুেযাগ বাড়িছল। • ধা�া �লেগেছ �ছাট ও �� িশে�ও। �ছাট 

ও �� িশে� কােজর সুেযাগ �তিরর উে�খেযাগ� জায়গা �ধানম�ী কম�সং�ান িবকাশ 

�ক�(িপএমইিজিপ)। ২০০৮-’০৯-এ এই �কে� রােজ� �ছাট িশ� হেয়িছল ৩৮৯৮িট। 

২০০৯-’১০—এ তার সংখ�া িছল ৭২৯০িট। ২০১০-’১১-েত তা হেয়িছল ৬০৪১িট। 

২০১০-১১ পয�� পরপর িতনবার পি�মব� ওই �কে� �থম �িট রােজ�র মেধ� �থেকেছ। 

িক� ‘পিরবত�ন’-র পের �সই �াফ িন�মুখী। আর ২০১৪-১৫-েত ১১৪৩িট সং�া সহায়তা 

�পেয়েছ। কােজর সুেযাগ �তির হেয়েছ এযাবৎকােলর মেধ� সবেচেয় কম — ৯৪৯৭।  

• মুখ�ম�ী মমতা ব�ানািজ� িশ� িবিনেয়াগ আনার নােম িস�াপুর সফর করেছন। সরকারী 

পয়সা খরচ কের ল�ন যাে�ন। কলকাতা, মু�াইেয় িশ� সে�লেনর নােম ঘটা কের 

জলসা বসেছ িবপুল সরকারী খরেচ। িক� উে�খ করার মেতা িবিনেয়াগ �কাথায়? উে� 

চালু িশ� কারখানা�িলও ব� হেয় যাে�। হলিদয়া �পে�ােকিমক�ালস পয�� কেয়কমাস 

যাবৎ ব�। • অব�া এমনই �য গত ১৬ই জুন (২০১৫) কলকাতা হাইেকােট� �বসরকাির 
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অথ�লি� সং�া এমিপএেসর আমানতকারীেদর টাকা �ফরত সং�া� জন�াথ� মামলার 

�নািন চলাকালীন �ধান িবচারপিত ম�ুলা �চ�ুর ম�ব� কেরন, ‘‘এই পিরেবেশ এখােন 

�কািট �কািট টাকা �ক িবিনেয়াগ করেব! �করল, কন�াটক �থেকও �কউ আসেব না। কারণ, 

আিম জািন। মানিসকতা....।’’ (আন�বাজার পি�কা ১৭ জুন ২০১৫)

�কাথায় কম�সং�ান?

• িনব�াচনী ই�াহাের �ণমূল বেলিছল, �মতায় এেল তারা এক �কািট �বকােরর চাকির 

�দেব। রােজ� িশ�ায়ন কায�ত ব� হেয় যাওয়ায় ন�ন কম�সং�ােনর স�াবনায় তালা পেড় 

�গেছ। বরং চালু কারখানা ব� হেয় যাওয়ায় ন�ন কের বাড়েছ �বকােরর সংখ�া। �ণমূেলর 

কবেল পেড় রােজ�র দীঘ�েময়াদী �িত হেয় যাে�। • িশে� �গ�িতর কারেণ রােজ� জেয়� 

এ�াস পরী�ায় পাশ কেরও ছা� ভিত� না হওয়ায় ইি�িনয়ািরং-র আসেনর �ায় ৪০ শতাংশ 

ফাঁকা রেয় িগেয়িছল। • তেব �ণমূল সরকার �বকারেদর চাকির িদেত না পা�ক, চাকিরর 

�িত�িত িদেয় �বকারেদর কাছ �থেক ঘুষ আদায় কেরেছ িনয়িমত। চাকিরর ফম� িবিল কের 

টাকা �তালা �ণমূল �নতােদর অভ�াস। • একিদেক যখন সরকার শূন�পদ পূরেণ আ�হী 

নয়, অন�িদেক সরকারী দফতর�িলেত অবসর�া�েদর �ি��থায় িনেয়াগ কের চেলেছ। 

• �িনভ�রতার লে�� পিরচািলত �ক��িল ধা�া খাে�। দৃ�া� ‘আিট�জান ��িডট কাড�’। 

�শাসিনক �বঠেক, িকংবা জনসভায় এই িনেয় একািধক �ঘাষণা �শানা �গেছ মুখ�ম�ীর 

কােছ। গত এক বছের ৩৩হাজার ওই কাড� �দওয়ার ল�মা�া িছেলা। িক�, বা�েব �দওয়া 

হেয়েছ মা� ৩৫৮৮িট। ওই �িটরিশ�ীরা ঋণ �পেয়েছন মা� ২০ �কািট ৫০ল� টাকা। 

• �বহাল অব�া �িনভ�র �গা�ী�িলর। �গা�ী�িলর সংখ�া �ােম, মফ�েল �বিশ। রােজ�র 

অথ�দ�েরর ওই িরেপাট� জানাে�, ২০১৩-১৪-েত রােজ�র ১ল� ২৯ হাজার ৩৩৩িট 

�গা�ী ঋণ �পেয়িছল। ২০১৪-১৫-েত তা হেয়েছ ১ল� ১৪হাজার ৪১িট। ২০০৯-১০-এ 

তার সংখ�া িছল ১ল� ৫২হাজার ৬৭। • �রব�ায় িবিভ� �িনযুি� �ক�ও। �ধানম�ী 

কম�সং�ান উৎসাহ �ক� (িপ এম ই িজ িপ), বাংলা �িনভ�র কম�সং�ান �ক�, �ণ�জয়�ী 

�েরাজগার �যাজনার মেতা ওই দশিট �কে� ২০১৩-১৪-েত রােজ�র ৫২হাজার ১৫৯জন 

সহায়তা �পেয়িছেলন। ২০১৪-১৫-েত তা �নেম দাঁিড়েয়েছ ৪৬হাজার ৮৮৬েত। বড় িশ� 

না হওয়ায় �ছাট, মাঝাির িশ� লাভজনক হওয়ার স�াবনা রােজ� কেমেছ। এই পিরি�িতেত 

অেনক যুবকই এিগেয় আসেছ না। • ধা�া �খেয়েছ মাঝাির ও �ছাট িশ�। মুখ�ম�ী গত চার 

বছর লাগাতার দািব কের এেসেছন �য, মাঝাির ও �ছাট িশে� রাজ� এেগাে�। িক� রােজ�র 

অথ� দ�েরর িরেপাট� জানাে�, ২০১৩-১৪ �থেক ২০১৪-১৫-েত এই ��ে� ব�া�ঋেণর 

পিরমাণ কেমেছ ৩১শতাংশ! ২০১৩-১৪-েত রােজ�র �ছাট ও মাঝাির িশে�র িবকােশ ঋণ 

িমেলিছল ২১হাজার ৮৪২ �কািট টাকা। ২০১৪-১৫-েত তা �নেম এেসেছ ১৫হাজার ৪৭ 

�কািট টাকায়। • ন�াশনাল �াইম বু�েরােক �দওয়া রােজ�র তথ� অনুযায়ী উপাজ�ন করার 
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সুেযাগ না �পেয় ২০১৪ সােল পি�মবে� আ�ঘাতী হেয়েছন ৪১ জন। এে�ে�ও �ণমূল-

শািসত পি�মব� �দেশ সামেনর সািরেত!

‘এম�য়েম� ব�া�!’

মুখ�ম�ী হওয়ার আেগই মমতা ব�ানািজ� ‘এম�য়েম� ব�া�’-র কথা বলেতন। মুখ�ম�ী 

হওয়ার পর তা �তির কেরন ঢাকেঢাল িপিটেয়। মমতা ব�ানািজ� বেলিছেলন, �মতায় এেল 

তারা এক �কািট �বকােরর চাকির �দেব। িক� হেয়েছ কত? িবধানসভায় �খাদ রােজ�র 

�মম�ী মলয় ঘটক গত ৩রা মাচ� (২০১৫) বাম�ে�র একজন িবধায়েকর �ে�র উ�ের 

জািনেয়েছন, ‘‘এম�য়েম� ব�াে� �মাট নিথ�ি�র সংখ�া ১৭ল� ২৯হাজার ১১৩জন। 

এরমেধ� ১হাজার ৪৩জেনর চাকির হেয়েছ এম�য়েম� ব�া� �থেক।’’ অথচ গত ২১েশ 

জুলাই �কােশ� ৩৯ল� চাকির হেয়েছ বেল �ঘাষণা কেরেছন। �কাথায় �সই চাকির? 

�কাথায় �সই চাকির পাওয়া যুবরা? �কানও হিদশ �নই! 

�াব�িলেক ঢালাও টাকা, �ােবর �ণমূলীকরণ

• চাকির-বাকির �নই-- �াব�িলর একিট অংশেক খুিশ রাখেত ঢালাও টাকা িবেলােনার 

িবেশষ �কৗশল িনেয়েছন মমতা ব�ানািজ�। ২০১২-র জানুয়াির �থেক ২০১৫-র জানুয়াির 

— এই িতন বছের চার দফায় রাজ� সরকার রােজ�র িবিভ� �াবেক �মাট ২২৪ �কািট 

৭১ল� টাকা িদেয়েছন। িকছু অংশ এই অেথ� �িত� করেছ, অন�িদেক �দন�ি�� শতািধক 

�ষেকর আ�হত�ার িমিছেল �ে�প �নই সরকােরর। এই �াব�িলর অেনেক �ণমূল 

�নতা, জন�িতিনিধেদর িনেজেদর ও দলীয় �জারজবরদি�র কােজ ব�বহার করেছ। 

চাকিরর ঢালাও  �িত�িত

• �মতায় আসার পর �থেকই �ণমূল সরকােরর কত�ারা স�বত সবেচেয় �বিশ জল 

িমিশেয়েছ রােজ� কম�সং�ােনর িহেসব । নানা সমেয় নানা তথ� িদেয়েছন মুখ�ম�ী-সহ 

একািধক ম�ী। আজ�িব তেথ�র িহসাব �মলােত কালঘাম ছুেটেছ আমলা�লপিতেদর।  

• গত ৩০েশ জুন (২০১৫) নবাে� রাজ� মি�সভার �বঠেকর পর মুখ�ম�ী মমতা 

বে��াপাধ�ায় �ঘাষণা কেরন, রােজ� আগামী এক বছেরর মেধ� আরও ২ ল� চাকির হেব। 

তাঁর দািব, গত চার বছের আড়াই ল� সরকাির চাকির হেয়েছ। এর মেধ� ১ ল� ৮৫ 

হাজার িনেয়াগ হেয়েছ পুিলশ এবং িসিভক ভলাি�য়ার পেদ। বািক চাকির হেয়েছ �াথিমক-

মাধ�িমক িশ�ক এবং �করািন পেদ। নবাে�র খবর, চলিত অথ�বেষ�র জন� িবধানসভায় �য 

বােজট গৃহীত হেয়েছ, �সখােন ২৩ ল� কম�সং�ােনর কথা �ঘাষণা করা হেয়েছ। এর মেধ� 

�� ও �িটর িশে� �’বছের ১২ ল� �লাক কাজ পােবন। এই িশে� রােজ� ৩৭ হাজার 

৫০০ �কািট টাকা িবিনেয়াগ হে� বেল দািব কেরেছন মুখ�ম�ী। • গত ২৮েশ জানুয়াির 

(২০১৫)পানাগেড় মািট উৎসেবর মে� মুখ�ম�ী মমতা বে��াপাধ�ায় রােজ� ন�ন দশ ল� 
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�ছেল-ýÅüýËÌ কম�সং�ােনর �ঘাষণা কেরন।অদূর ভিবষ�েত রােজ� কম�সং�ােনর �জায়ার 

আনার �িত�িতও িদেয়েছ¢ মুখ�ম�ী। “ই�াি�য়াল িমট �থেক ২ ল� ৪০ হাজার �কািট 

টাকা িবিনেয়ােগর ��াব এেসেছ। আগামী িদেন রােজ� ব� িশ� হেব। আমরা দশ ল� 

�ছেলেমেয়র ি�ল �ডেভলপেম� ��িনং করাব।” • গত ৩রা জুলাই (২০১৫) কলকাতায় 

ন�াসকেমর এক অনু�ােন রােজ�র অথ�ম�ী অিমত িম� বেলন,রােজ�র তথ� �যুি�র ��ে� 

এক বছেরর মেধ� প�াশ হাজার ন�ন চাকির হেব। অিমত িম�র দািব,রােজ� পেনেরািট 

ন�ন আইিট পােক� Ióïu হাজার কম� সং�ান হেব। • গত ২৭েশ �ফ�য়াির (২০১৫)রাজ� 

িবধানসভায় মুখ�ম�ীর উপি�িতেত অথ�ম�ী অিমত িম� ২০১৫-১৬ সােলর বােজট িববৃিত 

�পশ কের বেলন, একবছের রােজ� ন�ন কের সােড় ১৭ল� কম�সং�ান হেব।  মুখ�ম�ী 

মমতা ব�ানািজ� আেরা একধাপ এিগেয় বেলেছন, ‘কম�সং�ান মােন একেশা িদেনর কােজর 

মেতা কাজ নয়, িবিভ� ��ে� সােড় ১৭ ল� চাকির হেব। চাকির মােন চাকিরই। অন� 

সব কম�সং�ােনর িহসাব ধরেল আমরা একবছেরই ৫০ল� �থেক ১েকািট কম�সং�ান 

পার কের �ফেলিছ।’ • ২০১৪ সােলর ১১ই �ফ�য়াির িশিল�িড়েত উ�রকন�া’য় রাজ� 

মি�সভার �বঠক �শেষ মুখ�ম�ী মমতা ব�ানািজ� �ঘাষণা কেরন, রােe� একসে� �ায় চার 

হাজার মানুেষর চাকির হেব।�ধু পিরবহণ িশে� িনযু� হেবন, ৩,৭১৪ জন। তার মেধ� 

উ�রবে�র �জলা�িলেত িনযু� হেবন ১৮৫০ জন। • ২০১১ সােলর ২৮েশ আগ�  

�নতাজী ইে�ার ��িডয়ােম �ণমূল ছা� পিরষেদর সভায় মুখ�ম�ী মমতা ব�ানািজ� বেলন, 

�যসব ছা�ছা�ী তাঁর মি���সূত ‘ছা� ি�েগেড’ �যাগ �দেব এবং �’বছর সমাজেসবা করেব 

তােদর চাকিরর পাকা বে�াব� িতিন করেবন।  মুখ�ম�ী জািনেয়েছন, আগামী িতন মােসর 

মেধ� তাঁর সরকার �’ল� ৩১ হাজার ন�ন চাকিরর ব�ব�া করেব। ৪৬ হাজার িশ�েকর 

চাকির নািক ইেতামেধ� হেয় �গেছ! • ২০১১ সােলর ১১ই আগ� রাজ� িবধানসভায় �পশ 

করা আিথ�ক িববৃিতেত অথ�ম�ী অিমত িম� বেলন, ২ বছের ১০ ল� কম�সং�ান �তির করা 

হেব। • ïI§ƒñ ýIîŒîË éüýÓî A< IÅÍãEèî¢–

ঋণ �নওয়ায় �রকড� 

• মমতা ব�ানািজ� ‘বাম�ে�র কের যাওয়া িবপুল ধােরর �বাঝা’ িনেয় অেনক ভাষণ 

িদেয়েছন। িক� বা�েব বাম�� সরকার ৩৪ বছের বাজার �থেক ধার কেরিছল ৭২ হাজার 

�কািট টাকা। এটা সব�ভারতীয় ��ে� ও রাজ��িলর গেড়র িনেচ িছল। আর গত ২০১৫ 

সােলর ৩১ �শ মাচ� পয�� িহেসেব বাজার �থেক মমতা ব�ানািজ�র সরকার ধার কেরেছ 

৮৬হাজার ৭৬৪েকািট টাকা। মা� ৪৬ মােস। ধার করার িহেসেব �ণমূল আমেল পি�মব� 

�দেশর মেধ� ‘এক ন�র’। • ২০১১সােলর ১১ই �ম মুখ�ম�ী পেদ শপথ িনেয়িছেলন মমতা 

ব�ানািজ�। �মতায় আসার �থম ১০মােস ন�ন সরকার বাজার �থেক ধার কেরিছেলা 

১৭হাজার ৫০০েকািট টাকা। ২০১২-১৩আিথ�ক বছের রাজ� ধার কের �ায় ২১হাজার 

�কািট টাকা। ২০১৩-১৪ আিথ�ক বছের  বাজার �থেক মমতা ব�ানািজ�র সরকােরর ধােরর 
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পিরমাণ িছেলা ২১হাজার ৫৫৬েকািট ৪২ল� টাকা। ২০১৪-১৫-েত বাজার �থেক রাজ� 

সরকার ধার িনেয়িছল ২১হাজার ৯০০েকািট টাকা। • ধার-কজ� চলেছই, ২০১৫-১৬ 

আিথ�ক বেষ�র �থম মােস, অথ�াৎ ২০১৫-র এি�েল, রাজ� সরকার ১০০০েকািট টাকা ধার 

কেরেছ। ২৬েশ �ম আরও ১৫০০ �কািট টাকা ঋণ �নওয়া হেয়েছ বাজার �থেক। ২৩েশ 

জুন  আবার ১৫০০েকািট টাকা ধার �নওয়া হেয়েছ বাজার �থেক। • রােজ� এখন �কােনা 

আিথ�ক শৃ�লা �নই। বােজট কায�ত অথ�হীন। টাকা দরকার-- ধার কেরা। �মা�ব কেরা। 

আর িব�াপেন খরচ কেরা �দদার অথ�।

ঋেণর টাকা �কাথায় �গল?

• হাজার হাজার �কািট টাকা রাজ� সরকার ধার করেলও �কােনা �ায়ী স�দ সৃি� 

হয়িন। �ধু িশলান�াস আর বাম�ে�র আমেল �তির সরকারী বািড়, হাসপাতাল, 

�স�েত নীল-সাদা রঙ চািপেয় পাথের ম�ী-েনতােদর নাম �খাদাই করেছ। সরকারী 

কম�চারী, িশ�কেদর মহাঘ�ভাতা ৪৮% বেকয়া। :üý¢I ýQüý‰ �রগার মজুির �দওয়া 

হয়িন। সামািজক সুর�া �ক��িল ব� হবার মুেখ, উ�য়নমূলক কােজ টাকা �নই। 

টাকা ঢালা হে�  সরকারী �মলা, �মা�ব আর উৎসেবর নােম চ� ল�াহীন সরকারী 

�চাের। �াবেক �কািট �কািট টাকা িবেলােনার নাম কের সরকারী টাকায় ঘুর পেথ ভারী 

হে� শাসক দেলর ও �নতােদর ব�ি�গত তহিবল। • পিরক�না বিহভ�ূত খরেচ রাশ 

না টানার ফেলই �িত মােস িনয়ম কের বাজার �থেক টাকা ধার করেছ রাজ� সরকার। 

অথ�দ�রসূে�ই জানা �গেছ, রােজ� পিরক�না বিহভ�ূত খরচ বাড়েছ।রােজ�র পিরক�না 

খােত �মাট বােজেটর ২৭শতাংশ টাকা বরা� করা হেয়েছ। ২০১৪-১৫সােলর রাজ� 

বােজেট পিরক�না উ�য়ন খােত সরকার ৪২হাজার �কািট টাকা ব�য় করার উেদ�াগ 

িনেয়েছ। আর উলেটািদেক পিরক�না বিহভ�ূত খােত রাজ� সরকােরর ব�য় বরা� ১ল� 

১৪হাজার ৩১৯েকািট টাকা। িবপুল পিরমাণ পিরক�না বিহভ�ূত খােত খরচ করার মধ� 

িদেয়ই �বিহসািব খরেচ �কােনা লাগাম �নই সরকােরর। এমনিক মুখ�ম�ীর �জলা সফর 

িঘের �কািট �কািট টাকা উিড়েয় �দওয়া হে�।

ঋণ িনেয় িমথ�াচার 

• �ণমূলীরা বারবার �চার কের, বাম�� সরকার ১ল� ৯২হাজার �কািট টাকা ঋণ 

কের �গেছ। �থমত, A< ঋণ �াধীনতা �îি�র সময় �থেক ২০১১ সােলর ১১ই �ম পয�� 

সমেয় করা। ব�ত, বাজার �থেক করা ঋেণর পিরমাণ �লনায় কমই িছল। • বাম�� 

সরকােরর সময়কােল ��স�েয় পি�মব� �দেশর মেধ� অ�গণ� িছল। িচটফা��িলর 

রমরমা �ঠকােত তা কােজ এেসিছল। অথচ, �ক�ীয় সরকােরর িবিচ� একতরফা আইন 

অনুসাের রােজ� যত অথ� ��স�েয় সংগৃহীত হেতা, তার একিট অংশ বাধ�তামূলকভােব 

রাজ� সরকারেক িনেত হয়। �সই কারেণ, �ক�ীয় আইন অনুসাের ৭৯হাজার �কািট টাকা 
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ঋণ হয় �কে�র কােছ। এই ঋণ বাজার �থেক করা ঋণ নয়। • তাছাড়া �ক�ীয় পিরক�না 

খােতর বরাে�র ৭০শতাংশ রাজ� সরকারেক িনেত হেতা ঋণ িহসােব। �সই ঋেণর পিরমাণ 

বাম�� সরকােরর সময়কােল িছল ১২হাজার ৩০০েকািট টাকা। • নাবাড�সহ িবিভ� 

�ক�ীয় �িত�ােনর সাহায� �থেক রােজ�র �চৗি�শ বছের ঋণ দাঁড়ায় ৮হাজার ৫০০েকািট 

টাকা। • িপ এফ তহিবেল ঋেণর পিরমাণ বাম�� সরকােরর সময়কােল িছল ৮হাজার 

�কািট টাকা। • �ক�ীয় সরকার আিথ�ক বছেরর �শষ লে� টাকা পাঠােনায় কখনও কখনও 

টাকা খরচ করা যায় না। খরচ না হওয়া ওই টাকা পেরর আিথ�ক বছেরর ধােরর তািলকায় 

�েক পড়েতা। এমন ১২হাজার �কািট টাকাও �চৗি�শ বছের ঋেণর তািলকায় রেয়েছ।  

• এইসব িনেয় ঋেণর পিরমাণ দাঁড়ায় ১ল� ৯২হাজার �কািট টাকা।  তার মেধ� বাজার 

�থেক ধােরর পিরমাণ ৭২হাজার �কািট টাকা। 

রাজ� আদায় িক �বেড়েছ?

• �ণমূল সরকার �ায়শই দািব কের বাম�� সরকােরর আমেলর �চেয় রাজ� সরকােরর 

রাজ� আদায় নািক �বেড়েছ। িক�, বা�ব িক তাই? • বাম�� সরকােরর �শষ আিথ�ক 

বছের, ২০১০-১১, রাজ� সরকােরর রাজ� তার আেগর বছেরর �চেয় ২৫% বৃি� �পেয়িছল। 

তারপর �তা পিরবত�ন! • �ণমূল সরকােরর �থম বছর, অথ�াৎ, ২০১১-১২ অথ� বেষ� রাজ� 

বৃি�র হার কেম দাঁড়ায় ১৮%। িক�, ২০১২-১৩ অথ� বেষ� রাজ� বােড় ৩১% হাের। �কন 

হঠাৎ এই বৃি�? আসেল �সবছেরর �গাড়ায় �ণমূল সরকার রােজ� একতরফাভােব চালু কের 

‘পণ��েবশ কর’। ৩০মাচ� ২০১২: আজ রাজ� িবধানসভায় িবেরাধীেদর আপি� উেপ�া 

কের অথ�ম�ী অিমত িম�  �েবশ কর সং�া� ‘ওেয়�েব�ল টা� অন, এি� অব �ডস 

ইন� �লাকাল এিরয়াস িবল ২০১২’  সংখ�াগির�তার �জাের পাস কিরেয় �নন। চালু করার 

��ে� রা�পিতর অনুমিতও �নওয়া হয়িন। তা িছল স�ূণ� সংিবধান-িবেরাধী পদে�প। 

• বামপ�ীরা তখন বেলিছল, এটা িনয়ম িব��।পের ফল �ভাগ করেত হেত পাের। 

তাছাড়া,িভন রাজ� �থেক এ রােজ� আসা  পণ��িলর ওপর কর বসেল �াভািবকভােবই 

ব�বসায়ীরা �সই বিধ�ত �বাঝা ��তােদর Zîüýu< চালান কের �দয়; িজিনসপে�র দাম ·îüýu। 

• ২০১৩ সােলর ২৪েশ জুন ‘পণ��েবশ কর’-েক অসাংিবধািনক বেল খািরজ কের িদল 

হাইেকাট�। ফেল ফাঁপােনা রাজ� আদােয়র পিরণিত হেলা �শাচনীয়। ২০১৩-১৪ সােল 

রাজ� বৃি�র হার এক ধা�ায় কেম দাঁড়ােলা ৯%। ২০১৪-১৫ অথ�বেষ�ও রাজ� আদায় 

হেয়েছ ল��মা�ার �চেয় ৫হাজার �কািট টাকা কম। • এবার যিদ আদালত �বআইনীভােব 

আদায়�ত কর �ফরত িদেত বেল তাহেল কী হেব? িদেত হেব রাজ�বাসীেকই।

বেকয়া মহাঘ�ঘভাতা

• �ক�ীয় সরকােরর হাের রাজ� সরকারী কম�চারীেদর মহাঘ�ভাতা �দওয়া �� কেরিছল 

বাম�� সরকারই। �ধু সরকারী কম�চারী নয়, সব��েরর িশ�ক-িশি�কা, িশ�াকম�ী, 
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পুরসভা, প�ােয়ত, সমবায় কম�চারী সকেলর জন� সরকারী তহিবল �থেক �বতন ও 

�পনশেনর ব�ব�া করার পাশাপািশ িনয়িমত মহাঘ�ভাতা িদত বাম�� সরকার। �িত 

বছর। বাম�� সরকােরর আেগ এসব রােজ� অক�নীয় িছল। • �ণমূেলর আমেল ৪৯% 

মহাঘ�ভাতা বেকয়া। এমনিক অশ� অবসর�া� �পনশনেভাগীেদরও মহাঘ�ভাতা িদে� 

না এই সরকার। • �ণমূল সরকােরর নীিত, ই�া হেল মহাঘ�ভাতা �দেব, নয়েতা �দেব 

না। • যিদও ম�ী, পিরষদীয় সিচবেদর �বতন, িব�াপেনর নােম সরকারী পয়সায় শত 

শত �কািট টাকা �ংস করা,  রাজ� জুেড় হেরক িকিসেমর �মা�ব—এসব �বেড়ই চেলেছ। 

ধার করা টাকায় এসেব সরকার রাজৈনিতক �পাষ�েদর বহাল তিবয়েত �রেখেছ। এটাই 

তােদর রাজনীিত।

সামািজক সুর�া �ক��িলেত আঘাত

• বাম�� সরকােরর আমেল বাধ�ক� ভাতা, িবধবা ভাতা, �িতব�ী ভাতা, �ষক ভাতা, 

আিদবাসী বাধ�ক� ভাতা, মৎসজীবীেদর ভাতার মেতা বাম�� সরকােরর আমেল ��� 

পাওয়া সামািজক সুর�া �ক��িল �ণমূল আমেল আ�া�। �স�িল হয় ব� হেয় �গেছ, 

নয়েতা অিনয়িমত। • অসংগিঠত �িমকেদর জন� �িভেড� ফা�, িনম�াণ কম�ী সুর�া 

�ক�, �বসরকারী পিরবহণ �িমকেদর সামািজক সুর�া �ক��িল িনেয়ও �ণমূল সরকার 

িছিনিমিন �খলেছ। বাম�� সরকােরর আমেল জিমেয় রাখা তহিবল �ংস করেছ নানা 

�মা�েব। 

�মা�ব!

• বােরা মােস �ায় ৬০িট �মলা, উৎসব করার িস�া� জািনেয় িদেয়িছেলন মুখ�ম�ী 

২০১৪-র জানুয়ািরেত, তাঁর ‘অ�াডিমিনে�িটভ ক�ােল�াের’। এর �িতিট িদন�ণ �মেন 

হেয়েছ। এসেবর জন� উিড়েয় �দওয়া হেয়েছ �কািট �কািট টাকা। �য চলি�� উৎসেবর 

জন� ২০১০ সােল রাজ� সরকােরর বরা� িছল ৫০ল� ৯২ হাজার টাকা, �সই চলি�� 

উৎসেবর খরচ মা� চার বছের মমতা ব�ানািজ� �পৗঁেছ িদেয়েছন ২২ �কািট টাকায়। খরচ 

�বেড়েছ �ায় �য়াি�শ �ণ। �কানও রহস�ময় কারেণ ২০১৪-র চলি�� উৎসেবর জন� 

২েকািট ৬৫ ল� টাকা বরা� থাকেলও, মমতা ব�ানািজ�র সরকার খরচ কেরেছ তার 

দশ�ণ �বিশ, ২২েকািট টাকা।

স�ট �িষেত

• আশ�াজনকভােব রােজ� ধােনর উৎপাদন কমেছ। রােজ� ২০০৯-১০ আিথ�ক বেষ� 

চাল উৎপাদন হেয়িছল ১৪৬ ল� ৭০হাজার ৮০০টন ধান। তা ২০১১-১২-েত কেম 

দাঁিড়েয়েছ ১৪৩ল� ৯৯হাজার ৩০০ টেন। উৎপাদন �াস �পেয়েছ �ায় ৩শতাংশ। অথচ 

এই একই সমেয় পূব�া�েলর রাজ��িলর মেধ� ছি�শগড়, িবহার, আসাম, উ�র�েদশ 
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চােলর উৎপাদন বািড়েয়েছ। • িবেরাধীেদর �কােনা পরামেশ� কান না িদেয় �ণমূল সরকার 

সংখ�ািধেক�র �জাের ২০১৪ সােলর ১০ িডেস�র িবধানসভায় �িষপণ� িবপণন আইন 

(সংেশাধন) আইন পাশ কিরেয় �নয়। এই আইেনর মাধ�েম সাধারণ �ষেকর �াথ� জলা�িল 

িদেয় �ি� চাষ িকংবা খুচেরা পেণ� িবেদিশ িবিনেয়ােগর রা�া খুেল িদেয়েছ রাজ� সরকার। 

�ক� ও রােজ�র এই নীিতর ফেল �িষর ও �ষেকর স�ট আরও বাড়েব।

িবপ� �িষজীবী

• একিদেক বাজাের মূল�বৃি�, অন�িদেক ফসেলর দাম �নই। �ষকরা চরম িবপেদ। গত 

৩২ মােস ফসেলর দাম না �পেয়, ঋেণর ভাের জজ�িরত হেয় আ�হত�া কেরেছন ১৬০ 

জেনর �বিশ �িষজীবী। • �িত বছর ১লা �সে��র �থেক ৩০ �শ অে�াবর ধান সং�েহর 

সময়। চার বছের কখনও ল��মা�া পূরণ করেত পােরিন রাজ� সরকার। ২০১২-’১৩-

েত ২২ ল� �মি�ক টন চাল (যার অথ�—৩৩ ল� �মি�ক টন ধান) সং�েহর ল��মা�া 

িছল। ল��মা�া পূরণ হয়িন। �ায় ৫ ল� �মি�ক টন চাল (সােড় ৭ ল� �মি�ক টন 

¡î¢) কম সং�হ হেয়েছ। অথ�াৎ �ষকেদর �থেক ধান িকনেত সরকার ব�থ�। বাম�� 

সরকােরর সময়কােল ধান সং�েহ ল��মা�া পূরণ হয়িন — এমন কখেনা হয়িন। • �ষক 

দাম পানিন। িক� আলুসহ সবিজর দাম �বেড়েছ �মাগত। �ঘাষণা িছল ফাটকাবাজেদর 

�খেব সরকার। আদেত লাভ �বেড়েছ ফাটকাবাজেদরই। আলুর দাম �বঁেধ িদেয় ফাটকা 

কারবারীেদর সুিবধা কের িদেয়েছ সরকার। �য ‘কাটিপস আলু’(কাটা, ফাটা, খারাপ) 

অন�ান� বছর ৮ টাকা �কিজ দের িবি� হয়, তা  মুখ�ম�ী সুেকৗশেল ১৩ টাকায় িব�ী 

কিরেয়েছন। �য আলু সাধারyত বাজার �থেক গৃহ�রা �কেনন, তার দাম অেনক �বিশেত 

িবি� হেয়েছ। • উৎপাদন বৃি� সে�ও �কে�র নয়া উদারনীিতর �ভােব �পঁয়ােজর দাম � 

� কের �বেড়েছ। অথচ রােজ� উৎপাদন বাড়েল �সই দাম অতটা বাড়েতা না। �জলা�িলেত 

�পঁয়াজ চােষর উপকরণ, মূল বীজ �পৗঁেছ িদেত পােরিন রাজ� সরকার। • বন�ায় �িত�� 

�ষকেদর িসংহভাগ অংেশরই িকষাণ ��িডট কাড� (েক িস িস) �নই। �ক িস িস-হীন 

�ষকরা সামান� িকছু িমিনিকট ছাড়া িকছুই পােবন না। িক� রাজ� সরকার �কান �ষেকরই 

ঋণ মু�ব করেছ না। • বাম�ে�র সরকার থাকাকîলীন রােজ� সরকারী ঋণ না পাওয়া, �ক 

িস িস না থাকা (যাঁেদর নন-েলানী ফারমার বলা হয়) �ষকেদর জন� শস� বীমা চালু িছল। 

�ক�িটর নাম ওেয়দার-েবãড �প ইনিসউের� �ীম (ড� িব আই িস এস)। কাি�ত 

পিরেবেশর অভােব িকংবা �া�িতক িবপয�েয় শেস�র �িত হেল এই বীমার মাধ�েম �ষক 

�িতপূরণ �পেতন। রিব এবং খিরফ, উভয় শেস�র জন�ই এই �কে�র সুিবধা �পেত পােরন 

�ষকরা। �দেশ অেনক�িল রােজ� এই �ক� চালু আেছ। পি�মবে� ২০০০ �থেক এই 

�ক� চালু হয়। মমতা ব�ানািজ� �সই ডি�উ িব িস আই এস বীমািট সরকার গঠেনর পেরই 

ব� কের �দয়। • গিরব �ষকেদর সুর�ার জন� মমতা ব�ানািজ�র সরকােরর �কােনা �ক� 

�নই। বাম�� সরকার �ক�ীয় সরকােরর িঠক করা ধােনর দােমর উপর আেরা ভর�িক 
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িদত। সুিবধা হত গিরব �ষকেদর। িক� মমতা ব�ানািজ� ধােনর দােম �কান ভর�িক 

�দন না। • হােত �গানা স�� �ষকেদর জন� উেদ�াগ আেছ �ণমূল সরকােরর। এই 

সরকােরর িলিখত িনেদ�শ (নং-১৭৮০-ইনপুট/২৫-০৩/১২) জানাে� পাঁচিট যে� রাজ� 

ভর�িক িদে�। সেব�া� ভর�িক ৪৫হাজার টাকা। য��িল হেলা—৪০ অ�শি�র পয�� 

�মতাস�� �া�র (ভর�িক ৪৫হাজার টাকা), ৮ অ�শি� বা তার �বিশ �মতাস�� 

পাওয়ার িটলার (ভর�িকর পিরমাণ ৪৫হাজার টাকা), ৫ অ�শি� �মতাস�� িডেজল 

বা িব��ৎ চািলত পা� �সট (ভর�িকর পিরমাণ ১০হাজার টাকা), �স� �েপ�ড পাওয়ার 

রীপার (ভর�িকর পিরমাণ ৪০হাজার টাকা) এবং �া�র চািলত িজেরা িটল সীড কাম 

ফািট�লাইজার ি�ল (ভর�িকর পিরমাণ ১৫হাজার টাকা)। �ায় �কানিটই সংখ�াগিÌá গিরব 

�ষক ব�বহার করেত পােরন না। • জাতীয় খাদ� সুর�া িমশন, রা�ীয় �িষ িবকাশ 

�যাজনার মত �ক�ীয় �ক��িলর বরা� টাকার অেনকটাই খরচ করেত পােরিন রাজ� 

সরকার। • িকষাণ মাি� িছল �থেম। পের হেলা �ষক বাজার। �ঘাষণায় নাম বদলােলা, 

িক� ব�চিচ�ত �কে�র হাল িফরেছ না। �থেম ৩৪১িট �েক করার �ঘাষণা িছল। এখন 

বলা হে� �থেম ৯৫িট হেব। তেব এই ¯ÐIüýÔ± টাকাই খরচা হেলা। �কােনাটাই কােজ 

আসার ল�ণ �নই। • �িম সং�ার বা খাস জিমর পা�া িবিলর কাজ �ায় ব�। বাম�� 

সরকােরর সময়কােল �ায় ১৪ল� একর জিম �ায় ৩০ ল� মানুষ �পেয়িছেলন। আর 

এখন �ণমূেলর �নতােদর জিমর দালািলর ব�বসা �েল �ফঁেপ উেঠেছ।

‘িনজ �িম িনজ গৃহ’

• �িমহীন এবং গৃহহীন মানুষেক বসবােসর জিম িদেত ২০১০ সােলর মাঝামািঝ ‘চাষ ও 

বসবাস’ �ক� কায�কর করা �� কেরিছল বাম�� সরকার। �মতায় এেস ২০১১ সােলর 

অে�াবের �সই �ক�েকই ন�ন কাজ িহেসেব �দখােত নাম পাে� িদল �ণমূল সরকার। 

ন�ন নাম হেলা — ‘িনজ �িম িনজ গৃহ’। বা�েব, শাসক দেলর �নতারা যত জিমর 

দালািলেত �েল �ফঁেপ উেঠেছ, ততই মার �খেয়েছ ‘িনজ �িম িনজ গৃহ’ �I�। 

�িমসং�ার িবল সংেশাধনীেত �ণমূল সরকার

• গত ২০১২ সােলর ২রা এি�ল  িবেরাধী বাম�ে�র তী� আপি�েক �ভাটা�িটেত হািরেয় 

আজ িবধানসভায়  রােজ�র �ণমূলী �জাট সরকার পি�মব� �িম সং�ার (সংেশাধনী) 

িবল, ২০১২ পাস কিরেয় রােজ� ব�ি� মািলকানােতও ঊ��সীমা-বিহভ�ূত জিম রাখার 

বে�াব� �সের �ফলেলা।এিদন এই িবেলর িবতেক� অংশ িনেয় রােজ�র িবেরাধী দলেনতা 

সূয�কা� িম� িবলিটর তী� িবেরািধতা কের বেলন, ‘‘এই িবেল আপনারা �িমসং�ার 

আইেনর �যসব সংেশাধনী এেনেছন, তােত জিমদারী উে�দ আইন, িসিলং (ঊ��সীমা) 

আইনেক ভয়�রভােব আঘাত করা হে�। মূল আইেন িকছু ছাড়, িকছু িনেষধ িছল। 

এরপর কতটা কী ছাড় বা িনেষধ রাখা যায়, তা িনেয় আেলাচনার সময় িনেয় গভীর 
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িবে�ষণ দরকার। এজন�ই আমরা বলিছ, িবলিটেক িসেল� কিমিটেত পাঠােনা �হাক। 

সকেলর সুিচি�ত মতামত �নওয়া �হাক।’’ উে�খ�, রােজ� জিমর ঊ��সীমা রেয়েছ ২৪ 

একর জিম। এিদন িবলিটেত �ণমূলী সরকারপ� িশ�-পাক� �থেক �� কের �াণীপালন 

বা িফ�িসিটর মেতা �কে�র অজুহাত িদেয় সং�া বা সংগঠনেক �তা বেটই, এমনকী 

ব�ি�র ��ে�ও ঊ��সীমা ছাড়ােনা জিম সং�েহর অিধকার িদেয়েছ। • গত ২০১৩ 

সােলর ২৯েশ নেভ�র িবধানসভায়  বাম�� ও কংে�স িবধায়কেদর অনুপি�েত 

পি�মব� �িম সং�ার (সংেশাধনী) িবল, ২০১৩ পাস কিরেয় িনল �ণমূল সরকার। এর 

মাধ�েম �িমসং�ার আইেনর ১৪ �জড ধারা সংেশাধন করা হেয়েছ। • গত ২০১৪ সােলর 

১৯েশ নেভ�র িবধানসভায় পি�মব� �িমসং�ার আইন (১৯৫৫) সংেশাধনী িবল পাস 

করােলা �ণমূল সরকার। এর ফেল িশ� �ক� করার নােম ঊ��সীমা বিহভ�ূত জিম রাখার 

সুেযাগ বাড়ােনা হেয়েছ, ঊ��সীমার অিতির� জিম িনেয় �ক� �পায়ণ না কেরও আেরা 

�বিশ সময় �ফেল রাখা যােব, এমন কী �ক� �পায়ণ না কের �সই জিম অন�েক িলেজ 

িবি�ও করা যােব।

িস�ুেরর জিম �ফরেতর কী হেলা?

• �ণমূল বেলিছল সরকাের এেল তারা জিম �ফরত িদেয় �দেব। বলাবা�ল� চার বছর হেয় 

�গেলও জিম �ফরেতর িবষয়িট এখনও িবশ বাঁও জেল। িবেরাধীেদর গঠনমূলক পরামশ� 

উিড়েয় িদেয় ২০১১-এর ১৪ই জুন িবধানসভায় িস�ুর আইন পাশ করােনার সময়ই �বাঝা 

িগেয়িছল �ণমূল সরকার আসেল �চার চায়। জিম �ফরত িদেত চায়না। চায় তােদর 

সমথ�কেদরও �ধাঁকা িদেত। • রাজ� সরকার িস�ুেরর জিম দখল ý¢CËîÌ পর মামলা  

সুি�ম �কােট� UïuüýËüýc। রাজ� সরকােরর আইনেক অসাংিবধািনক আখ�া ï•üýË �থেম 

কলকাতা হাইেকােট� মামলা •îüýËÌ কেরিছল টাটা �মাটরস। িস�ল �ব� সরকােরর পে� 

ÌîË িদেলও িডিভশন �ব� ২০১২ সােলর ২২েশ জুন রােয়  িস�ুর আইনেক অৈবধ �ঘাষণা 

কের। মামলা চলেছই।

�রগায় �বহাল দশা

• �রগায় গড় কােজর িদন ২০০৯-১০-এ িছল ৪৫ িদন। ২০১১-১২-েত তা ২৬.৪৭িদন। 

২০১২-১৩-েত িছল — ৩৩.৬৬ িদন। ২০১৩-১৪ সােল ৩৭.৪৪ িদন। ২০১৪-১৫ সােল 

৩০.৬৩িদন। অথচ, �ণমূল সরকােরর তরেফ �রাজ িমথ�া �চার চলেছ- �রগায় পি�মব� 

নািক এক ন�ের। • �ণমূল সরকােরর আমেল ‘েরগা’ আর এক �কেল�াির আখড়া। কাজ 

�য�� হে�, তােত ব�াপক নিজরিবহীন �ন�ীিত। �থমত, কাজ �দবার ��ে� �বষম�। 

�ণমূল দেল নাম না �লখােল কাজ নয়। ি�তীয়ত, িবিচ� সব �কৗশেল মজুিরর টাকা 

হািতেয় �নওয়া। �ণমূেলর �ভরব বািহনী �পাষার খরেচর একটা অংশ এভােবই আসেছ।  

অবশ�, যাঁরা কাজ কেরেছন তাঁেদর �বিশর ভাগই মজুির পাে�ন না। রাজ� সরকার িমথ�া 



29

অজুহাত �দিখেয় বলেছ �ক� নািক টাকা িদে� না। বা�েব বাম�� সরকােরর আমেলর 

�লনায় এই খােত অেনক �বিশ টাকা পাে� �ণমূল সরকার।

�ভেঙ পেড়েছ �া��

• �া�� ব�ব�াও �ভেঙ পেড়েছ। মুখ�ম�ী �ঘাষণা কেরিছেলন, ১০িট ন�ন �মিডক�াল 

কেলজ হেব, ৩৫িট সুপার ��শািলিট হাসপাতাল হেব। সুপার ��শ�ািলিট হাসপাতােলর 

জন� টাকা িদে� �ক�ীয় সরকার। �স টাকা এেস পেড় আেছ। �ক� �পায়েণর ভার রাজ� 

সরকােরর। একটারও কাজ �শষ হয়িন। বাম�� সরকােরর আমেল �� হওয়া �মিডক�াল 

কেলজ�িল ছাড়া �ণমূল সরকার ন�ন �কােনা �মিডক�াল কেলজ �তির কেরিন। 

হাসপাতােল শয�া সংখ�াও বােড়িন। িক� বাগাড়�ের মুখ�ম�ী শয�াসংখ�া অিব�াস�ভােব 

বািড়েয়ই চেলেছন। • বাম�� সরকােরর আমেল রােজ� িশ�মৃ��র হার �মশ কমিছেলা।  

২০০৯-এ ïcÓ ৩৫/ ৩১েশ �নেম এেসিছল ২০১০-এ। ২০১৩ সােলই তা বাড়েত �� 

করেলা। • �ণমূেলর আমেল ডা�ারবাবুরাও আ�া�। �িতিহংসার িশকার। মানস�ান 

িনেয় কাজ করাই ��র। কােজর পিরেবশ ও উপকরণ �নই।  দ� িবেশষ� িচিকৎসকেদর 

চাকির �থেক ছাঁটাই করা হে�। অেনকেকই বদিল কের �দওয়া হে� পিরকাঠােমাহীন 

হাসপাতােল। • িকছুিদন আেগ বীর�েমর একিট �া��েক� �থেক অ�ত ২০০িট তাজা 

�বামা ও ��র িবে�ারক পুিলস উ�ার কেরেছ। সরকারী �া��েক� এখন �ণমূলী 

��তীেদর  �বামা রাখার �দামঘর। • সাধারণ মানুেষর �া�� স�েক� �ণমূেলর দৃি�ভি� 

�বাঝা যায় গত জুন মােস (২০১৫) �খাদ সরকারী হাসপাতাল এস এস �ক এম-এর 

�নে�ালিe িবভােগ �ণমূল �নতার িনেদ�েশ ��েরর ডায়ািলিসস করার উেদ�ােগর মেধ�। 

�শষ পয�� অবশ� িবভােগর �ভবুি� স�� কেয়কজন িচিকৎসকেদর আপি�েত  মানুেষর 

ডায়ািলিসেসর যে� ��েরর ডায়ািলিসস হয়িন। িক�, �ণমূল মাত�রেদর �চােখ সাধারণ 

মানুষেক কী �চােখ �দেখ তা �� হেয় যায় ঐ ঘটনায়। • অসত� ভাষণ �ণমূল �ন�ীর 

পুরেনা অভ�াস। �কে� �রলম�ী িহসােব �রল বােজেটর সমেয়ও িতিন ��শািলিট 

হাসপাতােলর তািলকা বেলিছেলন। তাঁর �ঘাষণা িছল—েযৗথভােব �রল �দশজুেড় ৫২২িট 

হাসপাতাল এবং ডায়াগনাি�ক �স�ার �তির করেব। �রল ��শন বা সংল� এলাকায় এই 

িচিকৎসা �ক��িল �তির হেব। এছাড়াও এ আই আই এম এস, �ভেলােরর িস এম িস-র 

মেতা �িত�ােনর সে� �যৗথ ভােব গেড় �তালা হেব ১৫িট ‘মাি� ��শািলিট’ হাসপাতাল, 

যার অিধকাংশই হেব পি�মবে�। বলাবা�ল�, তার িকছুই হয়িন।

সংখ�ালঘুেদর সে�ও �তারণা

• সংখ�ালঘুেদর িনেয় অেনক মায়াকা�া �ণমূল �কঁেদেছ। িক�, �মতায় এেস চটকদার 

িকছু �ঘাষণা ছাড়া গরীব সংখ�ালঘু মানুেষর িশ�া, �া��, কম�সং�ােনর জন� ��ত �কােনা 

কাজই তারা কেরিন। সংখ�ালঘুেদর সে� �ণমূল �তারণা কেরেছ। • বাম�� সরকার 
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অন�সর সংখ�ালঘুেদর সংর�েণর ঐিতহািসক ব�ব�া �হণ কেরিছল। িক� �ণমূল 

সরকার নানা জিটলতা �তির কের সংখ�ালঘুেদর সংর�েণর সুেযাগ সীমাব� কেরেছ। 

শংসাপ� পাওয়াও সহজ কাজ নয়। • মুখ�ম�ী মমতা ব�ানািজ� ২০১১ সােলর ১১ই 

জুন বেলিছেলন, �ণমূল সরকার রােজ� দশ হাজার মা�াসা খুলেব। কােজর কাজ িকছু 

কেরনিন। বাম�� সরকােরর আমেল উেদ�াগ �নওয়া ইংরািজ মাধ�ম মা�াসা�িলর কাজ 

বাম�� সরকার �� করেলও �মতায় এেস কাজ ব� কের িদেয়েছ �ণমূল সরকার।  

সংখ�ালঘুেদর জন� িশ�া ঋেণর পিরমাণও �ণমূল সরকার �ছঁেট িদেয়েছ। • সরকাির 

সূে�র খবর: �াদশ প�বািষ�কী পিরক�নায় (২০১২-১৩য় ��) সংখ�ালঘু উ�য়েন ‘মাি� 

�স�রাল �ডেভলপেম� ��া�াম’ (এমএসিডিপ) খােত পি�মবে�র কােজর হাল �শাচনীয়। 

রাজ� সরকােরর ২০১৪-১৫ আিথ�ক বেষ�র আিথ�ক সমী�া অনুযায়ী, ‘মাি� �স�রাল 

�ডেভলপেম� ��া�াম’  ি�েম �কে�র �দয় ১১১৭.৬ �কািট টাকা এবং রােজ�র �দয় ২২৬ 

�কািট টাকা, �মাট ১১১৩৪৬ �কািট টাকার মেধ� রাজ� সরকার খরচা কেরেছ মা� ৮৫৪ 

�কািট ৭৭ ল� টাকা। বাম�ে�র আমেল  এে�ে� পি�মব� িছল �দেশ �থম। �ণমূেলর 

আমেল �নেম �গেছ চার ন�ের। • ‘মাি� �স�রাল �ডেভলপেম� ��া�াম’  ি�েমর অেথ� 

সংখ�ালঘুেদর জন� ইি�রা আবাস �যাজনার বািড়, �াথিমক �া��েক�, �ল, অ�নওয়ািড় 

�ক�, �শৗচালয়, পানীয় জল �ক�, আইিটআই, পিলেটকিনক, হে�ল, রা�া ইত�ািদ 

হওয়ার কথা। রাজ� সরকােরর িরেপাট� অনুযায়ী, িতন বছের �কে�র পাঠােনা টাকার মেধ� 

রাজ� সরকার খরচ কের উঠেত �পেরেছ সা�েল� ৫৮%! যা মুখ�ম�ীর দািবর (ন�ই ভাগ) 

�থেক অেনক কম। • পি�মব� সংখ�ালঘু উ�Ëন ও িব� িনগম �দেশ একািদ�েম �সরা 

কােজর জন� �ক�ীয় সরকােরর কাছ �থেক �ী�িত �পেয়েছ। এখন িনগেম �েয়াজনীয় 

কাজ হে� না। • সংখ�ালঘুেদর জন� বািড় �তিরর �ক� �পায়েy ‚ûyÅõÓ সরকার চরম 

ব�থ�। সংখ�ালঘুেদর জন� ব� �ঘািষত হাসপাতাল এখনও পয�� �দখা �নই। • ২০১২ 

সােলর ৪ঠা �ফ�য়াির হাওড়ার সাঁকরাইেল জির হােবর িশলান�াস হেয়িছল। িকছুই হয়িন। 

ঐিদেনর অনু�ােন মুখ�ম�ী হাওড়ারই �ডামজুেড় �y�িশ�ীেদর জন� একিট হাব �াপেনর 

�ঘাষণা কেরন। �কাথায় কী? সবই ধা�া। • সংখ�ালঘু উ�য়েন ২০১২-র ১০ই অে�াবের 

কলকাতায় �নতাজী ইে�ার ��িডয়ােম একিট সরকারী :¢ñáîüý¢ মুখ�ম�ী মমতা ব�ানািজ�র 

���পূণ� �ঘাষণা িছল, রােজ� সংখ�ালঘুেদর জন�  ৫৬িট মােক�িটং হাব �তির করা হেব। 

মুখ�ম�ী জািনেয়িছেলন �সখােন �ায় ছাপা� হাজার সংখ�ালঘু ছা�েদর কােজর বে�াব� 

হেব। �কাথায় মাüýক�িটং হাব? • কেম �গেছ সংখ�ালঘুেদর িশ�া ��ে� ঋণ �দওয়ার মা�া 

এবং পিরমাণও। রােজ�র সংখ�ালঘু উ�য়ন ও িব� িনগম এই ঋণ �দয়। ২০১১-১২-

েত ২৮৪৩ জন িশ�াঋণ �পেয়িছেলন ৮েকািট ৫৯ ল� ৯৩ হাজার টাকা। সরকােরর 

িরেপাট� জানাে� ২০১২-১৩-েত �সই ঋণ �পেয়েছন ১৬২৪ জন। টাকার পিরমাণ কেম 

হেয়েছ �ায় অে��ক — ৪ �কািট ৭২ ল� ৪৭ হাজার। • গিরব সংখ�ালঘু পিরবােরর 

মিহলােদর �িনভ�রতার �ক� (এম ডি�উ ই িপ) রােজ� মুখ থুবেড় পেড়েছ গত চার বছের।  
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২০০৯-১০-এ ঐ �কে� ৭৭৯৫িট ব�বসার ��ে� মিহলােদর সহায়তা করা হেয়িছল। 

পি�মব� সংখ�ালঘু উ�য়ন ও িব� িনগেমর প� �থেক তাঁেদর �দওয়া হেয়িছল ৮ �কািট 

৫১ল� ৯৭ হাজার টাকা। �ণমূল সরকােরর আমেল ২০১১-১২-েত ৯৫জন মিহলােক 

এই �কে� সহায়তা �দওয়া হয়। ২০১২-১৩ আিথ�ক বেষ� রােজ� মা� ৩২৫জন মিহলােক 

সহায়তা �দওয়া হেয়েছ।

�বহাল দশায় তফিসলী জািত-আিদবাসীরা 

• �ণমূল সরকােরর আমেল নােজহাল অব�া তফিসলী ও আিদবাসী স�দায়�� গিরব 

মানুেষর। একেশা িদেনর কােজর �ক� তলািনেত। ফেল  সবেচেয় �বিশ �িত�� তফিসলী 

জািত এবং আিদবাসী স�দায়�� মানুষই। জ�লমহেল একেশা িদেনর কােজর হাল 

অত�� খারাপ। • বাম�� সরকার �িমহীনেদর জিমর পা�া  এবং আিদবাসীেদর বন�িমর 

পা�া �দওয়ার �য কম�সূচী �পায়ণ কেরিছল তাও এখন থমেক। বাধ�ক�ভাতার টাকা িমলেছ 

না। �হাে�ল ভাতাও �ায় ব�। �রব�ায় গরীব পিরবােরর ছা�ছা�ীরা। সাঁওতািল ভাষার 

িশ�ক িনেয়াগ ও অলিচিক িলিপেত পু�ক ব�েনর কােজও �ণমূল সরকার �ড়া� ব�থ�।

উ�া� সমস�া: �ণমূেলর ��ীরা�

• উ�া�েদর সমস�া িনেয় �ণমূল কংে�স �মীেরর কা�া কাঁদেছ। ২০০৩ সােল িবেজিপ-

�ণমূল �জাট সরকােরর আমেলই ‘নাগিরক� (সংেশাধনী) আইন’ কের উ�া�েদর 

িব�ে� ঘৃন�তম আ�মণ নািমেয় আনা হেয়িছল। এই আইনবেল ভারেত আসার  �বধ 

কাগজপ� �দখােত না পারেল উ�া� এবং তােদর পিরবার পিরজনেদর বিহ�ােরর ব�ব�া 

করা হেয়িছল। বামপ�ীরা তখনই এই আইেনর অপব�বহােরর আশংকা �কাশ কেরিছল। 

উ�া�-�াথ�-িবেরাধী আইেনর িবেরািধতা কেরিছল। �কন তারা  ২০০৩ সােলর আইেনর 

পে� িছল — �ণমূলেক  জবাব িদেত হেব। • ১৯৭১ সােলর ২৫েশ মােচ�র পর আসা 

উ�া�েদর সমস�ার সু� সমাধােনর দািবেত বামপ�ীরাই �সা�ার। বামপ�ীরাই উ�া�েদর 

�াথ�র�ার জন� লড়াইেয়র ময়দােন শািমল। িক কংে�স, িক িবেজিপ-�ণমূল �জাট 

পিরচািলত �ক�ীয় সরকার িকছুই কেরিন। • পি�মবে� ‘অনু�েবশ’-র সমস�া িনেয় 

িবে�ষমূলক �চার চালাে� িবেজিপ ও সংঘ পিরবার। উ�া� সমস�ােক তারা সা�দািয়ক 

িবভাজন বাড়ােত ব�বহার করেছ। িমথ�াচার কের িবভাজেনর রাজনীিত �থেক ফয়দা �লেত 

চাইেছ �ণমূল। 

সরকারী মদেত পানশালার ব�বসায় রমরমা!

• �ণমূেলর ২০১১ সােলর বাংলা িনব�াচনী ইে�হােরর নবম পৃ�ায় �লখা হেয়িছল: ‘‘িশে�র 

�থেক আজ �ঁিড়খানা অেনক �বিশ। িশ� মােন �কন �ধু মেদর বন�া! আর িবষমেদ মৃ��র 

কা�া!’’ • চরম এই িমথ�া কথা িলখেত হাত কাঁেপিন �ণমূেলর। িক� এখন কী করেছ 
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�ণমূল সরকার? মদ িশ� �থেকই িবরাট অংেকর টাকা �লেছ ‘মা-মািট-মানুষ’-র সরকার। 

�ভােব �েল ফঁেপ উঠেছ অথ�ম�ীর তহিবল। �থমত, িবেদশ �থেক ি�িরট আমদািনর 

ঢালাও অনুমিত িদেয়। ি�তীয়ত, �দিশ িবেদিশ মেদর �দাকােনর ছাড়প� িদেয়।  মেদর 

উপর কর না বািড়েয়ও িবপুল পিরমাণ ‘আয়’ বৃি� �থেক �বাঝা যায় বাংলা জুেড় মেদর 

�ফায়ারা ছুিটেয়ই এরা সরকারী তহিবল ভরেত চায়। • ২০১১ সােলর ১ আগে�র  �দিনক 

‘বত�মান’ িলেখিছল: ‘‘আয় বাড়ােত ১২িট ন�ন �দশী মেদর কারখানা �খালার অনুমিত 

িদেলা আবগাির দ�র। এরকম আেরা ২০িট কারখানার অনুেমাদন িদেত আবগাির দ�ের 

�তাড়েজাড় �� হেয়েছ। রােজ� এখন মা� ১৫িট �দশী মেদর কারখানা আেছ। ...২৫ 

হাজার টাকায় দরখা� িকেন ৫ ল� টাকা লাইেস� িফ জমা িদেলই �জলায় �জলায় �দশী 

মেদর কারখানা �খালার অনুেমাদন �দবার নীিত �হণ কেরেছ রাজ� সরকার।’’ • ২০১১ 

সােলর আগে� ‘সরকােরর ন�ই িদন’ শীষ�ক রাজ� সরকােরর তথ� ও সং�িত দ�র 

�কািশত �চার পুি�কায় (পৃ�া ৪৪) �লখা হেয়িছল,িবেদশ �থেক অিধকমা�ায় ি�িরট 

আমদানীর প�িতর সরলীকরণ। • �ণমূল সরকােরর আট মােসর মাথায় ‘িকছু কথা 

...িকছু কাজ’ শীষ�ক রাজ� সরকােরর তথ� ও সং�িত দ�র �কািশত �চার পুি�কায় 

(পৃ�া ৩৮) �লখা হেয়িছল,অনলাইন প�িতেত ‘‘িবরাট পিরমাণ মদ’’ আমদািনর ব�ব�া 

করেছ রাজ� সরকার। • আন�বাজার পি�কা গত ২০েশ �ফ�য়াির ( ২০১৫) িলেখেছ, 

�ােম-গে�-মফ�েল খাবােরর �দাকােন �দিশ মদ রাখা ও বেস খাওয়ার ঢালাও অনুমিত 

�দওয়ার িস�া� িনেয়েছ আবগাির দফতর, যা িকনা অদূর ভিবষ�েত লাইেস��াি�র পথ 

�শ� করেব। �সই মেতা গত ক’মােস রােজ�র �ামা�েল ৬৬িট ধাবা ও খাবােরর �দাকান 

�দিশ মদ রাখার অনুমিত �পেয়েছ। ছ’মাস মদ িবি�র পের তােদর পাকাপািক লাইেস� 

�দওয়া হেব। “েবকার �ছেল-েমেয়রা খাবােরর �দাকােন �দিশ মদ রাখেত চাইেল অনুমিত 

পােবন। এখন এটাই সরকােরর নীিত।” বলেছন এক আবগাির-কত�া। অথ� দফতেরর তথ� 

বলেছ, গত অথ�বেষ� (২০১৩-১৪) রাজ� আবগাির দফতেরর রাজ� আেয়র ল��মা�া িছল 

৩২০০ �কািট টাকা। ২০১৪-১৫ অথ�বেষ�  ল��মা�া �থেম ধায� হেয়িছল ৩৮০০ �কািট, 

পের তা ৩৬০০ �কািটেত নািমেয় আনা হয়।

�বহাল িব��ৎ

• পি�মবে� ১৭৭ সােল িব��ৎ উৎপাদন হেতা ১৭০০ �মগাওয়াট। ২০১১ সােলর 

িনব�াচেনর আেগ তা দাঁড়ায়, ১১,৩০০ �মগাওয়ােট। • �ণমূল সরকােরর চার বছের 

রােজ� ন�ন �কানও িব��ৎ �ক� হয়িন। বাম�� সরকার কােটায়া তাপিব��ৎ �ক� 

করেত এিগেয়িছল। �ণমূল কংে�স জিমর আে�ালেনর নােম তােত বাগড়া িদেয়িছল। 

গত চার বছের রােজ� িব��েতর চািহদা কেমেছ। • �ক�ীয় সরকােরর নীিতর কারেণ 

িব��েতর দাম বাড়ােলও বাম�� সরকােরর আমেল  গরীব িন� মধ�িব�েদর জন� 

ভর�িক িদত রাজ� সরকার। ২০১০ সােলর জুলাইেয় রাজ� িব��ৎ িনয়�ণ কিমশন 
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িব��েতর দাম বাড়ােল �:� ও গরীব মানুেষর �ােথ� ১২০ �কািট টাকা ভর�িক িদেয়িছল 

বাম�� সরকার। ফেল �ায় ২০ ল� �াহেকর ��ে� মা�ল  আেগর �চেয় কেম 

িগেয়িছল। মা�ল বদলায়িন ২২ ল� �াহেকর ��ে�। ৩৬ ল� �াহেকর ��ে� 

মা�ল দাঁিড়েয়িছল বিধ�ত হােরর �চেয় কম। • �ণমূল সরকার চার বছের িব��েতর 

দাম বািড়েয়েছ ১৫ বার। বছের ইউিনিট �িত ৬৭ পয়সা  কের। মমতা সরকােরর  

‘�িতে�’ িব��েতর দােম পি�মব� এখন �দেশর শীেষ�। • িদি�েত একজন সাধারণ 

মধ�িবে�র বািড়েত ১০০ ইউিনট িব��ৎ খরচ করেল ৪৪০ টাকা মােস িদেত হয়, ২০০ 

ইউিনেটর জন� িদেত হয় ৮৪০ টাকা৷ �সখােন কলকাতায় ওই একই পিরমাণ িব��ৎ 

খরেচর জন� িদেত হয় যথা�েম ৫৮০ টাকা ও ১৩০০ টাকা। • সংবাদপে� িব�াপন 

িদেয় �ণমূল সরকার দািব কেরেছ, ‘সবার ঘের আেলা’ �কে�র মাধ�েম ২০১৫-

১৬ আিথ�ক বেষ�র মেধ� রােজ� �িতিট ঘের িব��ৎ �পৗঁেছ �দওয়া হেব। িক� এটা 

�ণমূল সরকােরর িনজ� �কােনা �ক�ই নয়। �ক�ীয় সরকার রাজীব গা�ী �ামীণ 

�ব��িতকীকরণ �যাজনা �হণ কেরিছল ২০০৫সােল। বাম�� সরকার ২০১১সােলর �ম 

মাস পয�� ঐ �কে�র মাধ�েম এরােজ�র �ামা�েল ২৯ল� �াহকেক যু� কেরেছ। 

পরবত�ী ৩২মােস �ণমূল সরকার ন�ন কের যু� কেরেছ মা� ২ল� �াহক। এরপেরও 

সব ঘের িব��ৎ �পৗঁেছ �দওয়ার �িত� দািব করেত িব�াপন িদে� �ণমূল সরকার।  

• ২০১৩সােল পি�মবে�র িব��ৎ ব�ন �কা�ািন ভারেতর ি�তীয় ��� �কা�ািন 

বেল �ঘািষত হেয়েছ, এটা িঠক। �ণমূল সরকার �সটােকই িনেজেদর সাফল� বেল �চার 

করেছ। িক� ২০০৭-’০৮সাল �থেক �িত বছর পি�মবে�র িব��ৎ ব�ন ও সংবহন 

�কা�ািন �ক�ীয় সরকােরর কাছ �থেক ���ে�র পুর�ার �পেয় আসেছ। পি�মব� িছল 

ভারেতর মেধ� �থম �ােন। এখন িব��ৎ ��ে� উ�িত নয়, অেধাগিতই চলেছ এরােজ�। 

�রশন ব�ব�ায় �কাপ

• �রশেনর আওতা �থেক ৪েকািটও ওপর মানুষেক �ছঁেট �ফলেত চাইেছ রাজ� সরকার। 

ছাঁটাই পেব�র �নপেথ� �ক�ীয় সরকােরর তথাকিথত ‘খাদ� সুর�া আইন’। ইউ িপ এ 

সরকােরর খাদ� সুর�া আইেনর িবেরাধী (!) মমতা ব�ানািজ� এখন �সই আইনেকই রােজ� 

লা� করার কােজ উেদ�াগী। • রােজ� বত�মােন এ িপ এল, িব িপ এল ও অে��াদয় �যাজনা 

িমিলেয় �রশন কােড�র সংখ�া ৯েকািট ১৮ল� ১৩হাজার। খাদ� সুর�া আইেনর ন�ন িবিধ 

�মাতােবক রােজ� আগামী িদেন �রশন �পেত চেলেছন সেব�া� ৫েকািট ১৫ল� ৭২হাজার 

৮০০রাজ�বাসী। �াভািবক িনয়েমই �রশেনর আওতা �থেক সরাসির বাদ পড়েত চেলেছন 

৪েকািট ২ল� ৪০হাজার ৫৫৭জন। শতাংেশর িবচাের এরােজ�র ৪৩শতাংশ �রশন �াহক 

বাদ পড়েছন।খাদ� িনরাপ�া আইেনর নােম ভয়াবহ এই আ�মণ নািমেয় আনার �ি�য়া 

ইিতমেধ� �� হেয় �গেছ। �ক�ীয় সরকােরর এই আইনেক এখন �ততার সে� বা�বািয়ত 

করেত �� কের িদেয়েছ মমতা ব�ানািজ�র সরকার। 
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ব�াপক মূল�বৃি�

• �মতায় আসার পর িনত��েয়াজনীয় িজিনসপে�র দাম কমােনার জন� �লাক �দখােনা 

‘টা� �ফাস�’ �তির কেরিছেলন মমতা ব�ানািজ�। িক� গত চারবছেরর রােজ�র মানুেষর 

অিভ�তা কী? • ঋণ�� �ষক ফসল ফিলেয় নায� দর পায় না। তার �জের �ােম �বেড় 

চেলেছ �ষক আ�হত�ার িমিছল। গত চার বছের ১১৪জন �ষক এখনও পয�� আ�হত�া 

কেরেছন। অথচ বাজাের িগেয় এরােজ� উৎপািদত পণ� চড়া দের িকনেত বাধ� হে�ন 

রাজ�বাসী। • বাজাের যত দাম �বেড়েছ নবা� �থেক  দাম কমােনা িনেয় টা� �ফােস�র সভা 

কের ‘কড়া বাত�া’ িদেয় রােজ�র পিরি�িতেক আরও জিটল কের িদেয়েছন মুখ�ম�ী মমতা 

ব�ানািজ�। আলুর দর যখন বাজাের ২৫টাকা �কিজ, তখন সরকােরর �বেধ �দওয়া ১৪টাকা 

�কিজ দের আলু �কাথাও পাওয়া যায়িন। • একবার মুরগীর মাংেসর দাম �বঁেধ ন�ায�মূেল�র 

মুরগীর মাংেসর �দাকান �খালা হেয়িছেলা মহাকরেণ। িক� সরকােরর দাম �বঁেধ �দওয়ার 

জন� �গাটা রােজ�র �বেড় যায় মাংেসর দাম। • িভনরােজ� আলু পাঠােনায় িনেষধা�া জাির 

করায় রােজ�র বাজাের িজিনেসর দাম �তা কেমইিন, বরং িভনরাজ� �থেক মাছ, সবিজ  

আসা ব� হেয় যায়। আর চলিত বছের এরােজ� যখন বাড়িত আলু উৎপাদন হেয়েছ তখন 

�সই আলু পড়িশ রােজ� পাঠােনা যাে� না। কারণ, মমতা ব�ানািজ�র সরকােরর হঠকারী 

িস�াে� পড়িশ রােজ� আলুর চািহদা কেম �গেছ। • আলুর পাশাপািশ একই িচ� ধােনর 

��ে�ও। রােজ�র �ষক ধােনর অভাবী িবি� করেত বাধ� হে�ন। আর রােজ� �িতিদন 

� � কের বাড়েছ চােলর দর। গত চার বছের কমপে� ১০টাকা �কিজেত �বেড়েছ চােলর 

দাম।  দরদাম বৃি�েত মানুষ অিত�। �ণমূল দল ও সরকােরর তােত এত�� �ে�প �নই। 

• �ণমূল সরকােরর চার বছের িশ�র খাওয়ার জন� �েধর দামও বাড়ােনা হেয়েছ চারবার। 

২০১১ সােল �মতায় বেসই �থম এই সরকার �েধর দাম বািড়েয়িছল। 

আয়লা িব�� সু�রবেন ধা�া

• আয়লা িব�� সু�রবন িনেয়ও ধা�া িদেত �ণমূেলর ি�ধা হয় না। • সু�রবেন জিম 

অিধ�হণ কের পাকা বাঁেধর �িত�িত িদেয়িছেলন মমতা ব�ানািজ�। সু�রবেন আয়লায় 

িব��  নদীবাঁধ িনম�ােণ িবেশষ প�ােকজ �ঘাষণা কেরিছেলন মুখ�ম�ী। �মতায় বসার 

পর ২০১১-র ৪ঠা জুন মি�সভার �বঠক �শেষ মহাকরণ �থেক  মুখ�ম�ী মমতা ব�ানািজ� 

�ঘাষণা কেরিছেলন, সু�রবেন আইলা িব�� এলাকার বাঁধ িনম�ােণর জন� জিম িদেল 

জিমদাতা পিরবােরর সদস�েদর একজনেক রাজ� সরকারী চাকির �দওয়া হেব। তারপর 

২০১২-র ১লা �ফ�য়াির �গাসাবার সভােতও একই �ঘাষণা িছল �ণমূল �ন�ীর মুেখ।  

• িক� এতিদন সু�রবেন পাকা বাঁধ হেয়েছ ১০০ িমটােরর িকছু �বিশ। হওয়ার কথা �ায় 

সােড় িতন হাজার িকিম। �থম দফায় ২৬৩ িকিম বাঁধ �তিরর ল��মা�া �ঘাষণা কেরেছ 

সরকার। তার জন� ১০৩২ �কািট টাকা খরচ ধরা হেয়েছ। এই টাকার ৭৫ শতাংশই �ক�ীয় 
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সরকােরর �দওয়ার কথা। • জিমর জন� চাকিরর �ঘাষণাও এখন অ�ীকার করেছ সরকার। 

• বাম�� সরকার থাকার সময় �ণমূেলর �ক�ীয় ম�ী �ক�েক িচিঠ �লেখিছেলন, যােত 

�কােনা �ক�ীয় সাহায� না �দওয়া হয়। �সিদন �ক�ীয় সরকাের থাকা �ণমূেলর সাংসদ, 

ম�ীরা বাধা না িদেল বাঁধসহ অন�ান� পিরকাঠােমার আরও উ�িতর কাজ অেনকটা এিগেয় 

�যত। সু�রবেনর জন� নয়ািদি�েত রােজ�র সব�দলীয় �িতিনিধ দেলও �ণমূল থােকিন 

�িতিহংসাবশত। • সু�রবনসহ উপ�লবত�ী এলাকায় ৫০িট ‘মাি�পারপাস সাইে�ান 

�স�ার’ �তিরর �ঘাষyা িছল রাজ� সরকােরর। িক� এখেনা পয�� একিটও সাইে�ান 

�স�ার হয়িন। 

জ�লমহল ‘হাসেছ’ িব�াপেনই!

• রােজ�র সব�� �দদার �হািড�ং-এ মুখ�ম�ীর ছিবসহ িব�াপন ‘জ�লমহল হাসেছ’। 

�সই জ�লমহেলও মমতা ব�ানািজ� অেনক �ঘাষণা এখনও বা�েবর মুখ �দেখিন।  

• �যমন — (১) �িত �ক �া��েক�র আসন ৩০িট কের কের �দওয়া হেব বেল 

�িত�িত িদেয়িছেলন মুখ�ম�ী। হয়িন। (২) �িতিট �েক িকষাণ বাজার হওয়ার কথা 

�ঘাষণা কেরিছেলন মুখ�ম�ী। এখন পয�� জ�লমহেলর �কান �েকই তার �কান কাজ 

�� হয়িন। (৩) ৭৫,২০৫িট পিরবারেক �িষ �পনশন �দওয়ার কথাও বেলিছেলন 

মমতা ব�ানািজ�। বা�েব হয়িন। (৪) �িত �েক একিট কের বৃি�মূলক িশ�া �ক� করার 

�ঘাষণা িছল। একিটও হয়িন এখেনা। (৫) �িত �েক একিট কের পুি� পুনব�াসন �ক� 

গড়ার কথা িছল। তার একিটরও �দখা �মেলিন গত আড়াই বছের। (৬) ঝাড়�ােম �িট 

নািস�ং ��িনং �স�ার হেব— জািনেয়িছেলন মমতা ব�ানািজ�। এখন পয�� তার একিটও 

বা�েবর মুখ �দেখিন। (৭) নয়া�াম, �গাপীব�ভপুর আর শালবনীেত কেলজ হওয়ার 

কথা িছল। তার একিটও এখেনা মাথা �তােলিন। (৮) পু�িলয়ার বলরামপুেরর আই িট 

আই-র কাজ �� হয়িন। শালবনীর আই িট আই-র কাজও �শষ হয়িন। (৯) সাঁওতািল 

ভাষায় �ায়ী ১৮০০িশ�ক িনেয়ােগর কথা �দওয়া হেয়িছল জ�লমহেলর �ল�িলেত। 

িনেয়াগ হেয়েছ :üý¡ÍüýIÌ ý·ïÚ/ — অবশ� সবাই অ�ায়ী, �ি�েত িনযু� হেয়েছন। 

(১০) নয়া�ােমর খিড়কামাথািনেত ��িডয়াম করার �ঘাষণা িছল। জ�লমহল সং�া� 

টা� �ফােস�র গত ২৩েশ িডেস�েরর িরেপাট� জানাে� জিমর সমস�ার কারেy �সই 

কাজ এখেনা �� হয়িন। (১১) জ�লমহেল �রশন িবিলর জন� ২৯িট �দাকান �িনভ�র 

�গা�ীরা পিরচালনা করেবন বেল �িত�িত িছল খাদ� দ�েরর। তার ১৭িট পি�ম 

�মিদনীপুের, ৮িট পু�িলয়ায় এবং ৪িট বাঁ�ড়ায় হওয়ার কথা িছল। সরকারী িরেপাট� 

জানাে� একিটও �খালা যায়িন। (১২) লালগেড় এ এন এম ��িনং �েলর িনম�াণ 

কাজও এখেনা �� হয়িন। (১৩) �নতাইেয়র রা�ার কাজ হে� না �কােশ� �ামবাসীরা 

অিভেযাগ জািনেয়িছেলন ২০১২-র আগে�। �সই রা�া এখেনা �শষ হয়িন। (১৪) 

পু�িলয়ার ��াট�স অ�াকােডিম এখন িবশ বাঁও জেল।
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ধা�া আদালতেকও

• �বআইনী কােজ অভ�� �ণমূল সরকার আদালেত এেকর পর এক ধা�া �খেয়েছ।  

• িস�ুেরর জিম �ফরেতর �ঘাষণা কের সরকাের এেসই আইন �ণমূল সরকােরর। 

কলকাতা হাইেকাট� িস�ুর আইনেক অৈবধ ও অসাংিবধািনক বেল বািতল কের িদেয়েছ। 

িস�ুেরর জিম অ�কােরই। • পুিলস কম�ীেদর সংগঠন িনিষ� কের িদেয়িছেলা �ণমূল 

সরকার। হাইেকাট� তা বািতল কের। • বামপ�ীরা রেয়েছ বেল সমবায় পিরচালন সং�া 

�ভেঙ িদেত আইন সংেশাধন কের �ণমূল সরকার। হাইেকাট� �সই সংেশাধনী আইনেক 

অসাংিবধািনক বেল বািতল কের িদেয়েছ। • হলিদয়ায় �মিডক�াল কেলেজর অনুেমাদন 

বািতল কেরিছেলা �ণমূল সরকার। িনেদ�শ খািরজ হাইেকােট�। • �গলীর �ড়ােপর �হােম 

মিহলােদর ওপের অত�াচার ও হত�ার তদে� িস আই িড-র কােজ অসে�াষ �কাশ কের 

িস িব আই-েক তদ�ভার িদেয়েছ হাইেকাট�। • ধেনখািলেত পুিলস লকআেপ মৃ��র 

িপছেন �ণমূল িবধায়ক অসীমা পা�েক আড়ােলর অিভেযাগ িস আই িড-র িব�ে�। 

হাইেকােট� িবচারপিতর ��াভ �কাশ, পুিলেসর ওিস ���ার হয়িন �কন? পের িস িব 

আই তদে�র িনেদ�শ �দয় আদালত। • প�ােয়ত িনব�াচন িনেয় রাজ� সরকােরর িব�ে� 

রাজ� িনব�াচন কিমশেনর মামলায় কিমশেনর পে�ই রায় আদালেতর। • মধ�ম�ােমর 

িকেশারীর ধষ�ণ ও পুেড় মৃ��র ঘটনায় আদালেতর িস িব আই িনেদ�েশর হাত �থেক 

বাঁচেত সরকার বাধ� হেয়েছ দময়�ী �সেনর �ন�ে� িস আই িড তদে�র ব�ব�া করেত।  

• গত ১লা জুন (২০১৫) কলকাতা হাইেকােট�র �ধান িবচারপিতর িডিভশন �ব�  

�ণমূল সরকােরর �তির পিরষদীয় সিচব আইনেক অৈবধ, অসাংিবধািনক বেল রায় 

িদেয়েছ। ২০১৩ সােল �তির এই আইন খািরজ হওয়ায়  বািতল হেয় �গল পিরষদীয় 

সিচব পদ। • �ণমূল  সরকােরর ��রাচারী এবং আইন বিহভ�ূত কােজ আদালত যখন 

বাধা হেয় দাঁিড়েয়েছ, তখন সরকারী �মিকর মুেখ �রহাই �মেলিন আদালেতরও। ২০১২ 

সােলর ১৪ আগ� রাজ� িবধানসভার ��ািটনাম জুিবিলর সূচনা অনু�ােন মুখ�ম�ী িতিন 

অিভেযাগ কেরন, টাকার িবিনমেয় আদালেত িবচার হে�। একই ভাষেণ মুখ�ম�ী আেরা 

�িট সাংিবধািনক �িত�ান ��স কাউি�ল অব ইি�য়া এবং পি�মব� মানবািধকার 

কিমশেনর �চয়ারম�ানেকও আ�মণ কেরন। 

জনগেণর টাকায় িমথ�া �চার

• �ণমূল সরকার �থম �থেকই ন�ন নিজর সৃি� কেরেছ জনগেণর টাকায় কি�ত সরকারী 

সাফেল�র wাক িপিটেয়। খবের কাগজ, িটিভ, �হািড�ং সব মাধ�েমই চলেছ ঢালাও �চার। 

• �ধু সরকােরর �চার বলাও শ�। �িতিট িব�াপেন মুখ�ম�ীর ছিব, �ছাটবড় ম�ীেদর 

সহাস� মুেখর ছিব ছাপা হে� ফলাও কের। করদাতােদর পয়সা খরচ কের ব�ি�-‘মিহমা’-

�চােরর এেহন উৎকট প�া পি�মব� কখনও �দেখিন। �ণমূল কংে�স সরকার বছের 
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কেয়কেশা �কািট টাকা এভােব জেল �ঢেল িদে�। • �ধু �চার নয়, সরকারী িব�াপন 

�দওয়ার ��ে�ও চলেছ �নাংরা রাজনীিত। �ধুমা� বাছাই করা �ণমূল-প�ী  ধামাধরা 

িমিডয়াই সরকারী িব�াপন পায়। �াধীন মত থাকেলই বাদ। 

�ণমূল হঠাও পি�মব� বাঁচাও

• �ণমূল কংে�েসর সরকার প�ােয়েত িকছু রা�া,  িকছু  বনসৃজন, কলকাতায় পানীয় 

জেলর বাড়িত িকছু ব�ব�া কেরেছ। সবটাই �ভােটর উে�েশ�, যা িকছু হেয়েছ বিহরে� 

হেয়েছ, সমস�ার �কান সুরাহা হয়িন। আর �যখােন যত�� কাজ, �সখােনই �ন�ীিতর হাত। 

িঠকাদার-িসি�েকট-�ণমূলী চে�র �দৗরা�। �গাটা রােজ� �যমন গণত�, �তমনই বাক 

�াধীনতা এবং সু�ভােব জীবনযাপেন নািভ�াস উেঠেছ। �মাদী সরকােরর সে� �গাপন 

�বাঝাপড়ায় আরও �বপেরায়াভােব ��রত�ী হেয় উেঠেছ �ণমূল দল ও সরকার। সারা 

ভারেত পি�মব� �থেক পাশ করা ছা� ও গেবষকেদর মুখ পুেড়েছ �ণমূলী শাসেন 

িশ�াে�ে� ��ারাজ কােয়েমর জন�। নারীর ই�তহািন, �ষেকর আ�হত�া, খুেনাখুিন, 

�জার জুলুম, �তালাবািজ, �মিক, অপহরণ এরােজ� �িতিদেনর ঘটনা। �িতবােদর িবিনমেয় 

�িতিহংসা, �িতকার চাইেত �গেল হামলা ও িমথ�া মামলা। িশ�া-সং�িত জগেতও 

ফ�ািস�সুলভ কায�কলােপর িব�িত এই রাজে� �ণমূল-পুিলেসর �যৗথ সরকারী �বধতার 

কায��ম। �ন�ীিতরও �ন�ে� দল ও সরকােরর মুখ�ব�ি�। তারই ধারায় �গাটা দল, সরকার 

ও �শাসন এবং �ায়�শািসত সং�া �ন�ীিতর পাঁেক জিড়েয় �গেছ। �মৗলবাদী িবপদ িদন 

িদন বাড়েছ। �াস�� গণত�, চরম অিত� মানুষ। আওয়াজ উঠেছ: �ণমূল হঠাও: রাজ� 

বাঁচাও / িবেজিপ হঠাও: �দশ বাঁচাও।

পিরিশ�

�ণমূেলর িনব�াচনী �িত�িত- ২০১১

গত িবধানসভা িনব�াচেনর  আেগ  �কািশত �ণমূল কংে�েসর ৬৪ পৃ�ার ইে�হারিট তােদর 

অন�সব দিলেলর মেতাই বাম�� সরকােরর িব�ে� �ৎসা ও িভি�হীন অপ�চােরর ব�া। 

ইে�হােরর �কান ইংরাজী অনুবাদ তারা কেরিন। তেব ইংরাজীেত �কাশ কেরিছল ‘িভশন 

ড�েম�’ নােম ৫৯ পৃ�ার একিট পুি�কা। মূলত ঐ িভশন ড�েমে� এবং িকছুটা ঐ 

বাংলা ইে�হার িমেল  �ণমূেলর িনব�াচনী �িত�িতর একটা তািলকা পাওয়া যায়। িকছু 

িবষয় বাংলা ইে�হাের আেছ, ইংরাজীেত �নই। িকছু ইংরাজীেত আেছ, বাংলায় �নই। 

�ণমূল রােজ� �মতায় এেল �থম ২০০ িদেন এবং �থম ১০০০ িদেন (৩৩ মাস ১০ িদন) 

কী কী কাজ করেব তার �েটা  তািলকা ইংরাজী িভশন ড�েমে� রেয়েছ।

তবুও, সব িমিলেয় বাংলা ইে�হার এবং ইংরাজী িভশন ড�েমে� �ণমূেলর িনব�াচনী 

�িত�িত�িলর মেধ� বাছাই চি�শিট িছল এরকম—
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(১) িশে� হেব ‘সবুজ িব�ব’। (বাংলা ইে�হার, পৃ�া ১৯)% (২) একেকািট �বকােরর  

চাকির। (বাংলা ইে�হার, পৃ�া ৩৪)% (৩) �ণমূল সরকােরর ল�� হেব  ‘উ�ততর 

কম�সং�ান’ সৃি� করা । (বাংলা ইে�হার, পৃ�া ১৯)% (৪) রােজ�র �িতিট �জলায় িশ� 

হাব িনম�ােণর কম�পিরক�না �তির করেব। �থম একহাজার িদেনর মেধ� এই �ি�য়া 

স�� করেব। (িভশন ড�েম�  পৃ�া  ৪, ৫৪)% (৫) পাঁচ বছেরর মেধ� �িতিট মহ�মায় 

অ�ত ১০িট কের বড়, মাঝাির িশ� গড়ার উেদ�াগ �নওয়া হেব। (বাংলা ইে�হার, 

পৃ�া ২০)% (৬) �থম �েশা িদেনর মেধ� �ণমূল সরকার রাজ�জুেড় িশ�নগরী শৃ�ল 

গেড় �লেব। একহাজার িদেনর মেধ� কাজ �� হেয় যােব। (িভশন ড�েম� , পৃ�া  

৫৪)% (৭) ব� রা�ায়� সং�া�িল �খালার �ি�য়া �থম �েশা িদেনর মেধ� �� করা 

হেব। (িভশন ড�েম�, পৃ�া ৪)% (৮) �ণমূল সরকার রােজ� ম�ানুফ�াকচািরং িশে�র 

িবকাশ ঘটােব এবং ম�ানুফ�াকচািরং িশে� ‘‘ব�াপক’’ কম�সং�ােনর ব�ব�া করেব। 

(িভশন ড�েম� , পৃ�া  ১)% (৯) �ণমূল সরকার ম�ানুফ�াকচািরং িশে� ‘‘ব�াপক 

কম�সং�ান’’-র ব�ব�া করেব। (বাংলা ইে�হার, পৃ�া ১২)% (১০) তথ� �যুি� িশ� 

হলিদয়া, �গ�াপুর, খড়গপুর, কল�ানী ও িশিল�িড়েত স�সািরত করা হেব  একহাজার 

িদেনর মেধ�। ২০১৫ সােলর মেধ� �দেশ তথ��যুি� িশ� �থেক রাজ� আেয়র শতকরা 

২৫ ভাগ দখল করেব পি�মব�। (িভশন ড�েম�, পৃ�া  ৫৪)% (১১) �থম �েশা িদেনর 

মেধ� উ�রবে�র চা-বাগান এবং রােজ�র জুটিমল�িলর পুনÌô�ীবন ও আধুিনকীকরেণর 

পিরক�না �তির করা হেব। (িভশন ড�েম�, পৃ�া ৪)% (১২) কলকাতােক ল�ন, 

হঙকঙ, িস�াপুেরর মত আ�জ�ািতক অথ�ৈনিতক উেদ�ােগর �ক� িহেসেব গেড় �তালা 

হেব। (বাংলা ইে�হার, পৃ�া ২৬)% (১৩) ��, �ছাট ও মাঝাির িশে�র জন� রাজ�জুেড় 

�া�ার �তির করা হেব। �থম �েশা িদেনর মেধ�ই এরকম ১৭িট �া�ার িনব�াচন করা 

হেব। �স�িল িব�মােনর উৎকষ� �ক� পিরণত করা হেব। এক বছেরর মেধ�ই তা �গাটা 

রােজ� �সািরত করা হেব। (িভশন ড�েম�, পৃ�া ৫৪)% (১৪) উ�ততর কম�সং�ােনর 

জন� এম�য়েম� ব�া� �তির করা হেব। (বাংলা ইে�হার, পৃ�া ২৬)% (১৫) িশে�র জন� 

উপযু� জিমর মানিচ� �তির করা হেব। (বাংলা ইে�হার, পৃ�া ২৩)% (১৬) ‘‘�� �িম 

নীিত’’ �তির করা হেব। (বাংলা ইে�হার, পৃ�া ২৪)% (১৭) �জরাট/মহারাে�র মেডেল  

�ষকেদর িনেয় সমবায় গঠেনর কম�সূচী চালু করা হেব একহাজার িদেনর মেধ�। (িভশন 

ড�েম�, পৃ�া ৫৭)% (১৮) ‘পূণ�া� ল�া� ব�া�’  �তির করা হেব। �তির করেত হেব 

‘েব�ল ল�া� ব�া� অথিরিট’। (বাংলা ইে�হার, পৃ�া ২৩-২৪)% (১৯) পাঁচ বছেরর 

মেধ� ১০০ শতাংশ জিমেত �সচ এবং ১০০ শতাংশ বািড়েত িব��ৎ �পৗঁেছ িদেত পারেব। 

(বাংলা ইে�হার, পৃ�া ৩৩)% (২০) রােজ�র ব� কলকারখানা�িলর ‘‘৪৪ হাজার একর’’ 

জিমেত হয় আেগর কারখানার পু��ীবন নয়, ন�ন কারখানা গড়ার উেদ�াগ �নওয়া 

হেব। (বাংলা ইে�হার, পৃ�া ২৫)% (২১) �ণমূল সরকার �মতায় আসার �েশা িদেনর 

মেধ� ন�ন এক �িষ�ি�য়াকরণ  িব�েবর সূচনা করেব। (িভশন ড�েম�, পৃ�া ৪৬)% 
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(২২) সংখ�লঘুেদর চাকিরেত িবেশষ �াধান�। (বাংলা ইে�হার, পৃ�া ৩৫)% (২৩) 

‘‘চাকির ��ে� তফিসিল আিদবাসী ও  ওিবিসেদর সংর�ণ অনুযায়ী সম� পদ ভিত� করা 

হেব।’’ (বাংলা ইে�হার, পৃ�া ৩৫)% (২৪) ‘‘সংখ�ালঘুেদর কম�সং�ােন �াধান� �দওয়া 

হেব।’’ (বাংলা ইে�হার, পৃ�া ৩৫)% (২৫) মা�াসা িশ�কেদর জন� ‘উ�ত’ ও ‘িবেশষ’ 

�বতন কাঠােমা করা হেব। (বাংলা ইে�হার, পৃ�া ৩২, ৩৫)% (২৬) মা�াসা�িলেত 

কািরগির িশ�ার জন� িবেশষ বােজট বরা� করা হেব। (িভশন ড�েম�, পৃ�া ৪৩)% 
(২৭) রা�ীয় পিরবহন সং�া�িলর পুনগ�ঠেনর কাজ �� করা হেব। (িভশন ড�েম�, 

পৃ�া ৪৯) পিরবহন ব�ব�ােক �ঢেল সাজান হেব। (বাংলা ইে�হার, পৃ�া ৩৬)% (২৮) 

কলকাতায় �রল িবকাশ করেপােরশন �তির হেব �মে�া ব�ব�ােক শি�শালী করেত। 

(বাংলা ইে�হার, পৃ�া ৩৬)% (২৯) কলকাতােক  ‘ল�ন’, দীঘােক ‘েগায়া’, দািজ�িলঙেক 

‘সুইজারল�া�’ বানােনা হেব। (বাংলা ইে�হার, পৃ�া ৩৭)% (৩০) �েশা িদেনর মেধ� 

মালদা, �কাচিবহার, বালুরঘাট, আসানেসাল-�গ�াপুর, �মিদনীপুর,, বীর�ম ও সাগের 

িবমানেক� �িত�ার �ঘাষণা করা হেব। (িভশন ড�েম�, পৃ�া ৪১)% (৩১) সরকার 

গঠেনর �েশা িদেনর মেধ� কী করেব বলেত িগেয় িভশন ড�েমে� বলা হেয়েছ, �ণমূল 

সরকার ১০িট ন�ন �মিডক�াল কেলজ �িত�া করেব (পৃ�া ৪২)। আবার ৫৬ নং পৃ�ায় 

বলা হে�, সরকার গঠেনর িতন বছেরর মেধ� রােজ� অ�ত পে� ১৫িট  ন�ন �মিডক�াল 

কেলজ �িত�ার জন� রাজ� সরকার নীিত �ণয়ণ করেব। (িভশন ড�েম� , পৃ�া ৫৬)% 
(৩২) ‘মুসিলম িব�িবদ�ালয় ও কেলজ’ (ইংরাজীেত ব�বচেন, মােন অেনক�িল হেব), 

‘ম�য়া স�দায় িব�িবদ�ালয়’ �তির করেব, আরও মা�াসা, আরও উদ�ু মাধ�ম �ল, 

আরও িহি� মাধ�ম �ল �তির করেব। (িভশন ড�েম� , পৃ�া ৪৩)% (৩৩) �ণমূল 

সরকােরর ল�� রােজ� ৩০০ আই িট আই �িত�া করা। (িভশন ড�েম�, পৃ�া  ৩২)% 
(৩৪) আিলগড় মুসিলম িব�িবদ�ালেয়র মেডেল রােজ� আরও �বিশ সংখ�ায় িব�িবদ�ালয় 

�িত�া করা হেব একহাজার িদেনর মেধ�। (িভশন ড�েম�, পৃ�া ৫৬)% (৩৫) সারা 

রােজ� �ামীণ মানুষেদর জন� �হলথ কােড�র ব�ব�া করা হেব এবং �েত�কিট মহ�মা 

হাসপাতােল ইনেটনিসভ �কয়ার ইউিনট �তির করা হেব। (বাংলা ইে�হার, পৃ�া ৩০)% 
(৩৬) �িতিট  মহ�মায় অ�তপে� একিট মাি�-েফিসিলিট হাসপাতাল চালু করা হেব 

একহাজার িদেনর মেধ�। (িভশন ড�েম� , পৃ�া ৫৬)% (৩৭) সরকার �থেমই রােজ� 

িব িপ এল-র ��ত সংখ�া কত তা িনধ�ারy করেব। ৫ বছেরর মেধ� �সই সংখ� অ�ত 

১০ শতাংশ কমােব। (বাংলা ইে�হার, পৃ�া ৩৩)% (৩৮) পাঁছ বছের ১০০ শতাংশ �ােম 

িব��ৎ ও পানীয় জল। (বাংলা ইে�হার, পৃ�া ৩৩)% (৩৯) গরীব মানুেষর জন� ১০ 

ল� আবাসন। (বাংলা ইে�হার, পৃ�া ৪০)% (৪০) ন�ন নগর ও ব�র �তির করা হেব। 

(বাংলা ইে�হার, পৃ�া ৪১)
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িনজ�লা িমথ�াচার ও বাগাড়�র

চার বছর পর িমিলেয় �দখা �যেত পাের �িত�িত মত আেদৗ �কান কাজ হেয়েছ 

িকনা। মানুেষর �িতিদেনর অিভ�তা িক� ইিতবাচক িকছু �দখেছ¢ না। �ভােটর 

আেগ আরও অেনক �িত�িত �য �ণমূেলর কাছ �থেক আসেব তাও বুঝেত 

পারেছন এরােজ�র মানুষ।

�ণমূল কংে�েসর ২০১১ সােলর িনব�াচেনর ইে�হার ও িভশন ড�েম� পড়েল 

কেয়কিট �বিশ�� নজের আেস—

�থমত, বাম�� সরকােরর কাজকম� স�েক� িনজ�লা িমথ�া ও �ৎসার বন�া। 

এমন নয় �য সব কাজ বাম�� সরকার কের �ফলেত �পেরিছল। িক�, একিট 

কাজও কেরেছ এমন মানেত তারা রািজ নয়।

ি�তীয়ত, কী কী কাজ �ণমূল রােজ� সরকার গঠন করেল করেব �স ব�াপােরও 

�� �� �ধাঁয়াশা। জ�রী িবষয়�িলেত অ��তা �রেখ �দওয়া হেয়েছ ইে� 

কেরই, যােত �িত�িত�িলর কতটা িক হল তা  পাঁচ বছর পর িমিলেয় �নওয়া 

কিঠন হয়।

�তীয়ত, বাগাড়�র। চমেক �দওয়ার মত কথা, �যমন, ‘িশে� সবুজ িব�ব’, 

‘এম�য়েম� ব�া�’, কলকাতা হেব ল�ন, দীঘা �গায়া, উ�রব� সুইজারল�া�। 

বা�েব কী করা স�ব, �কানটা �কান পিরি�িতেত অ�ািধকার, এসব িনেয় মাথা 

ঘামােনার ýIîüý¢î �েয়াজনেবাধ কেরিন। কারণ, �ণমূল চায় কাজ হেলা িক হেলা 

না িবচার করার আেগ ন�ন িমথ�াচাের সব �বাধ �িলেয় দাও। তাই �ণমূল 

�মাগত িমথ �তির করেত চায়।

চ�থ�ত, উে�শ� অসৎ হওয়ায় নয়া উদারবাদী পেব� উ�য়েনর সমস�া, 

গরীব মানুেষর বিধ�ত িবপদ ইত�ািদ স�েক� পïরকি�তভােবই �ণমূল নীরব। 

�য �য কাজ রাজ� সরকােরর পেQ করা সমস�া �স সব কাজও �ণমূল সদেপ�  

বেলেছ, কারণ ওেদর িমথ�া �িত�িত িদেলই চেল, কাজটা করার দায় �নই। 

পেরর �ভােটর আেগ আরও িকছু িমথ�া �িত�িত িদেলই চলেব!


