


দুর্নীতিই ত্ণমূল তিজেতি-র রনীতি

সম্পূর্ণ ব্যর্ণ নয়া-উদারনীতি, ধান্ার গ্াসস গ�াটা অর্ণনীতি । দুন্ণীতি ক্রসেই গেন 

প্াতিষ্াতনক গেহারা তনসছে। রাজ্য ও গকন্দ্র দুই সরকাসরর েদসিই। দুন্ণীতি ও 

শাসকদল-কস্্ণাসরট েসক্রর রাজনীতির ঘতনষ্ সহাবস্ান— বি্ণোন আতর্ণক নীতির 

তনে্ণে দস্তুর। তনব্ণােন ও ক্ষেিা তিনিাইসয়র গসরা অস্ত্র, গসরা গকৌশল— গ্শী, 

রাষ্ট্রশততি, আর অববধ অর্ণ। সব্ণত্রই দুন্ণীতির েতরসত্র ‘ধান্ার ধনিন্ত্র’ও স্পষ্ট। 

কস্্ণাসরট-রাজনীতিতবদ-আেলা-্ুতলসশর এক অববধ আঁিাসির েক্র। ্তচিেবসগে 

সাম্প্রতিককাসল ‘দুন্ণীতি’ই গেন হসয় উসেসি রাজনীতির কারবাতরসদর অন্যিে 

্ুঁতজ। দুন্ণীতির বহর োর গবতশ, দলবদসলর বাজাসর কদরও িাঁর গবতশ। তৃরেপূল 

ও তবসজত্— দুই শাসকদসলর এই কদে্ণ গেহারা সােতগ্কভাসব রাজনীতি সম্সক্ণই 

একাংশসক অনীহার েসধ্য গেসল তদসছে। 

২০১৪ সাসল তবসজত্ তনব্ণােনী প্তিশ্রুতি তদসয়তিল ‘‘ভ্রষ্টাোরেুতি ভারি’’ বানাসব। 

্ৃতরবীসি দুন্ণীতি ্ তরো্ক সংস্া ট্ান্স্্যাসরতন্স ইন্ারন্যাশনাল ৯ তিসসম্বর দুন্ণীতি-

তবসরাধী তদবসস তরস্াট্ণ প্কাশ কসর বসলসি, এতশয়ার েসধ্য ‘সসব্ণাচ্চ ঘুসের হার 

ভারসি’। এই দুন্ণীতি িতিসয়সি সব্ণত্র। সাধারর োনুসের ক্ষেিায়ন তবনষ্ট করসল 

এই দুন্ণীতি বািসবই। ১৫ বির ধসর ‘িসর্যর অতধকার’ তিল দুন্ণীতি ফাঁস করার 
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হাতিয়ার। ‘িসর্যর অতধকার’ আইনসক গোদী সরকার একটানা আক্রের কসর এই 

হাতিয়ারসকই গভাঁিা কসর তদসয়সি। ২০১৯ সাসল তবসরাধীসদর িীব্র বাধার েসধ্যই 

গোদী সরকার এই আইসনর সংসশাধন কসর আরতটআই কতেশনারসদর স্ািসন্ত্র্যর 

অতধকারসক খব্ণ কসর কতেশসনর কাসজও প্তিবন্ধকিা সৃতষ্ট কসরসি। 

২০১১ সাসল সংসসদ ‘গক্ষাভ প্তিকার তবল’ আনা হয় োসি গ্াে-শহসরর গেসকাসনা 

োনুসের গক্ষাভ ও অতভসো� প্তিকাসরর জন্য তবরাট ববধ কাোসো বিতর করা োয়। 

তবসজত্ প্তিশ্রুতি তদসয়তিল, ২০১৪ সাসল ক্ষেিায় এসল এই তবল ্াশ কসর 

দুন্ণীতির তবরুসধে কিা ব্যবস্া গনসব। উস্াটাই হসয়সি, এই তবল বাতিলই করা 

হসয়সি। দীঘ্ণ লিাইসয়র ্র ২০১৪ সাসল গলাক্াল আইন ্াশ হয় সংসসদ। এই 

আইনসকও বরবাদ কসরসি গোদী সরকার। উচ্চ ্দাতধকারীসদর দুন্ণীতির তবরুসধে 

িদসতের ব্যবস্া তিল এই আইসন। িাসদর সম্ততি আয় প্কাশ করা বাধ্যিােপূলক 

করা হসয়তিল আইসন। আইসনর এ সংক্রাতে সংসশাধনী এসন বাতিল কসরসি। 

গলাক্াল ও িার সদস্যসদর উ্েুতি তনেুততি হয়তন। তনেুততি কতেতট সরকার 

প্ভাতবি, িাসি গলাক্াসলর স্ািন্ত্র্য বসল তকিু রাসক না। তনয়তবতধও বিতর হয়তন। 

এসি ক্ষুব্ধ হসয় একজন গলাক্াল সদস্য ্দি্যা� কসরসিন। রাফাসল প্তিরক্ষা 

চুততি, ব্যাঙ্ক গকসলঙ্কাতরর েসিা গে�া-দুন্ণীতির অতভসো�সক কাে্ণি োসেই োরা 

হসয়সি। 

ফসল দুন্ণীতির প্সনে দুই শাসক দসলর েসধ্য ‘তবসরাধ’ গনই বলসলই েসল! সাোতজক 

োধ্যসেও এখন জনতপ্য় ক্যােলাইন— ‘‘ফুল বদসল লাভ কী, েুখ গিা একই’’। 

দুন্ণীতির উব্ণর জতে িাহসল তৃরেপূলই। আর দুন্ণীতি কসর শাততির হাি গরসক রক্ষা 

্াওয়ার উ্ায় হসলা তবসজত্। এটাই গেন হসয় উসেসি এই েুহুসি্ণ এই বাংলার 

দস্তুর। তেতিয়ার ্দ্ণায় প্তিতদনকার ‘গব্রতকং তনউজ’— তৃরেপূল গিসি গনিারা 

তভিসিন তবসজত্’গি। ২০১১ সাল গরসক এ’বাংলায় দলবদলসক প্াতিষ্াতনক 

েে্ণাদা তদসয়সিন তৃরেপূল গনত্রী। খাস নবাসনে ত�সয়সি, অন্য দল গিসি তৃরেপূসল 

গো� গদওয়ার িতব গদসখসি এরাজ্য। দলি্যা�ীসদর িাতলকা লম্বা হসছে। কসয়ক 

বির আস�ও প্তি তবকাসল তৃরেপূল ভবসন অন্য দল গরসক ভাতিসয় তৃরেপূসল গো� 

গদওয়াসনার সাংবাতদক ববেক হসিা তনয়ে কসর। এখন উলসটা গ্াি। ‘উনেয়ন 
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েসঞে’ শাতেল হসি অন্য দল গরসক প্সলাভন, তের্যা োেলার ভসয় তৃরেপূসল গো� 

গদওয়াসনা তনি্যতদসনর ঘটনা হসয় দাঁতিসয়তিল। এখন গসই গ্াি তব্রীিেুখী। 

নতুন এই প্বরিার ভরসকন্দ্রই হসলা দুন্ণীতি। দলবদল আসসল দুন্ণীতির রসির 

বদল। 

গভাসটর ঢাসক কাতে ্সিসি। রাসজ্য কে্ণসংস্ান, তশল্প তবতনসয়া�, তনসয়া�, কৃতের 

সঙ্কট, তশক্ষার বনরাজ্য সব ইসু্যসক সু্তরকতল্পিভাসব ব্যাকতসসট গফসল সােসন 

আনা হসছে দলবদসলর সুতবধাবাদী রাজনীতির িতব। গে তবসজত্ গনিার সারদা 

গরসক নারদ কাসডে তৃরেপূলসক দুেসিন, গসই তবসজত্ গনিারাই সাদসর বরর 

করসিন সারদা-নারদা খ্যাি(কু) তৃরেপূলী গনিাসদরই। গখাদ কলকািায় এসস সভা 

কসর অতেি শাহ বসলতিসলন, ‘‘তবসজত্-গক ্াঁে বিসরর জন্য সরকার �িার 

সুসো� তদন, োরা গিালাবাতজ কসর, দুন্ণীতি কসর (তেটফান্ড গকসলঙ্কাতর) িাসদর 

সবাইসক চুন চুনসক গজসল ভরার কাজ করসব তবসজত্’’। চুন চুনসক গজল না 

ভসর তবসজত্’গি ভরার কাজই এখন করসিন অতেি শাহ। কস্্ণাসরসটর অনু�ি 

ভৃসি্যর ভূতেকা-্ালন-করা তবসজত্র েুসখ িাই ‘দুন্ণীতিেুতি’ সরকার উ্হার 

গদওয়া রাজ্যবাসীর কাসি তনে্ণে উ্হাস িািা আর তকিুই নয়। গখাদ অতেি শাসহর 

্ুসত্রর সংস্া কীভাসব ধান্ার ধনিসন্ত্রর অতনবাে্ণ ্তরনাসে ফুসল গফঁস্ উসেসি 

গস সম্সক্ণ নীরব গরসক গে এরাসজ্যর ভাইস্া সাংসসদর দুন্ণীতিসি গসাচ্চার হসল 

তবশ্াসসো�্যিা অজ্ণন করা োয় না িা বাংলার োনুসের অতভঞেিাসিই স্পষ্ট। 

্তচিেবসগে নতুন সরকার বিতর হওয়ার ্ সরই েুখ্যেন্ত্রী েেিা ব্যানাতজ্ণ বসলতিসলন, 

বােফ্রন্ সরকাসরর সেয়কাসলর ৩৪ বিসরর ‘দুন্ণীতির’ িদতে হসব। শাততি গদওয়া 

হসব বােফ্রন্ সরকাসরর গদােীসদর। সরকার �েসনর ৬োস ্ সর এই লসক্ষ্য সরকার 

তবসশে অতিট তটেও বিতর কসরতিল দপ্তসর দপ্তসর। েুখ্যেন্ত্রী হুেতক তদসয়তিসলন, 

অতিসট ত্রুতট ধরা ্িসলই তস আই তি িদতে করাসনা হসব। গজসল ্াোসনা হসব 

বােফ্রসন্র প্াতিন েন্ত্রীসদর। আিাই বির গ্তরসয় োওয়ার ্সর জানা োয়, 

উসলেখসো�্য গকাসনা ত্রুতটই খুঁসজ ্াওয়া োয়তন। বন্ধ কসর গদওয়া হসয়সি গসই 

তবসশে অতিসটর কাজ। সরকার ও প্শাসসন দুন্ণীতিসরাসধ ২০০৭ সাসল বােফ্রন্ 

সরকার ্তচিেবসগে গলাকায়ুতি �েন কসরতিসলা। গলাকায়ুসতির গেয়ারে্যান তনেুতি 
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হসয়তিসলন অবসরপ্াপ্ত তবোর্তি সেসরশ ব্যানাতজ্ণ। তকন্তু সরকার ্তরবি্ণসনর 

্সর গসই গলাকায়ুতি আর সতক্রয় গনই। বিতর হসয়সি লুসের অবাধ সুসো�। 

গোদীর ‘দুন্ণীতি-তবসরাধী’ অতভোনও বািাই করা। তবসরাধীসদর দেসন িাইনী গখাঁজা 

্ধেতি গনওয়া হসয়সি। তকন্তু তবরাট তবরাট দুন্ণীতিসি অতভেুতি তবসজত্ গনিাসদর 

সািখুন োফ। গেেন, কর্ণাটসকর েুখ্যেন্ত্রী ইসয়দুরাপ্া, খতনর গলাহা চুতরসি অতভেুতি 

কর্ণাটসকর গবলারী ভ্রািারা, আসাসের তহেতে তবশ্ শে্ণা োসক তবসজত্ বসলসিন 

গুয়াহাতট জল গকসলঙ্কাতরসি প্ধান অতভেুতি, েধ্য প্সদসশর েুখ্যেন্ত্রী তশবরাজ 

গেৌহাসনর ব্যা্ন গকসলঙ্কাতর, সারদাস্াি েুকুল রায়, োনবসম্দ উনেয়ন েন্ত্রী 

রসেশ গ্াখতরয়াসলর তবরুসধে জতে ও জলতবদু্যৎ গকসলঙ্কাতর, স্রাষ্ট্রেন্ত্রীর ্ুসত্রর 

হোৎ গবসি ওো সম্ততি, েহারাসষ্ট্রর নারায়র রাসর এরকে অসংখ্য শীে্ণ তবসজত্ 

গনতৃত্ব। 

এরাসজ্য তৃরেপূসলর বিতর কসর গদওয়া দুন্ণীতির উব্ণর জতেসিই ফুটসি ্দ্মফুল। 

কসরানা আবসহ লকিাউসন গরশসনর োল চুতর গরসক আেফাসনর তত্র্ল চুতর, 

ক্ষতি্পূরসরর টাকা নয়িয় গরসক কসরানা ্রীক্ষার তকট— বাদ োয়তন গকানতকিুই। 

অন্যতদসক কয়লা গরসক বাতল, গ�ারু ্াোসরর িদসতেও উসে আসসি শাসক দসলর 

নাে। েতদও �ি িয় বির ধসর ্তরকতল্পিভাসব সারদা গরসক গরাজভ্যাতল—

স্াধীনিার ্সর এবাংলার সবসরসক বি আতর্ণক দুন্ণীতির িদসতে গোদী সরকাসরর 

তবরুসধে ্তরকতল্পি শ্লরিার অতভসো�। োজ্ণতশট জো তদসি ্াসরতন তসতবআই। 

দীঘ্ণসপূতত্রিার গরশ ধসরই জনোনসস দুন্ণীতির ভয়াবহ িতবসক তফসক কসর গদওয়া 

হসছে। 

োরা আরতটআই আইন অনুোয়ী প্াোর্য অতভসো� জানসি গেসয়সি, িাসদর 

অসনকসক খুন হসি হসয়সি, ১৮ জন এভাসব খুন হসয়সি শুধু ২০১৮ সাসলই। 

এসদর তনরা্তিার ২০১৪ সাসল আইন হয়। তকন্তু আইন প্সয়াস�র গকাসনা তনয়েতবতধ 

বিতর না কসর গোদী সরকার এই আইনসক অসকসজা কসর তদসয়সি। দুন্ণীতি-তবসরাধী 
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সবকতট আইনসকই কসর গদওয়া হসয়সি ্গেু। গনাটবন্ী ও তনব্ণােনী বন্ড তদসয় 

দুন্ণীতি দেসনর বা�ািম্বর কসরসি সরকার। িাসি দুন্ণীতি ও কাসলা টাকা ববধ 

হসয়সি। তসন্ুক ভসরসি শাসকদসলর। দুন্ণীতিগ্তি ও আতর্ণক অ্রাধীসদর দসল 

টানসি ব্যবহার করসি সরকাতর িদতে সংস্াগুতলসক। 

িাকাসনা োক এরাসজ্যর তদসকই। উনেয়সনর গজায়ার কিটা িা তনসয় অনতে প্সনের 

োসেই সােসন আসসি দুন্ণীতির গজায়ার বইসি নবানে গরসক তৃরেপূল ভবসনর অন্সর। 

িারই তকিু িতব তুসল ধরা হসলা। 

দুর্নীতির দলিদল...

সারদা কাসডে কাে্ণি প্রে গরসকই গে তৃরেপূল গনিার নাে সবসেসয় গবতশবার সােসন 

এসসসি তিতন হসলন েুকুল রায়। সারদা কাডে প্কাসশ্য আসার ্সর তৃরেপূল ভবসন 

তবসক্ষাভরি সারদার এসজন্সদর সসগে ববেক করা গরসক শুরু কসর ২০১৩ সাসলর 

৫ই এতপ্ল তনজাে ্্যাসলসস সুদীপ্ত গসসনর সসগে ববেক, ২০১২ সাসলর োসে্ণ 

কাতলম্সির গিসলার ববেক, সুদীপ্ত গসন গফরার রাকাকালীনই তদতলেসি সারদা 

কি্ণার সসগে ববেক, এেনতক সুদীপ্ত গসন গফরার রাকার সেয় সারদার কা�জ 

‘কলে’র দপ্তসর ত�সয় টাকা তদসয় আসা-প্তিতট ঘটনার ির্য প্োর, িতব-সহ হাসি 

এসসসি তস তব আই’র িদতেকারী আতধকাতরকসদর। সারদা কাসডে বৃহতির েিেসন্ত্রর 

িদসতে গসই িসর্যর গকান উসলেখ েতদও গনই তরসয়লতট োেলার গকান োজ্ণতশসট। 

ভায়া তৃরেপূল এখন তিতন তবসজত্’র সব্ণভারিীয় গনিা। তসতজও কেসলেক্স গরসক 

হাতসেুসখ গবতরসয় আসসিন েুকুল রায়। ২০১৫ সাসলর ৩০গশ জানুয়াতর। তস তব 

আই গজরার েুসখ ্সিতিসলন িখন তৃরেপূসলর ‘গসসকন্ড ইন কে্যান্ড’ েুকুল রায়। 

এরাসজ্যর বুসক সবসেসয় বি আতর্ণক গকসলঙ্কাতরর িদসতের �তি্র গসতদনই তেক 

হসয় গেসি ্ারসিা। হয়তন। িার্র োর বির গকসটসি, িয় বিসরর জন্যও আর 

িলসবর েুসখ ্ িসি হয়তন িাঁসক। েুকুল রাসয়র গজরা িাই সারদা িদসতের সতন্ধক্ষর! 
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িার্র গরসকই কখনও েিাই কখনও উিরাই, দীঘ্ণ গরসক দীঘ্ণিে হসছে িদতে। ‘তস 

তব আই জা�সি’, ‘তস তব আই শীিঘুসে োসছে’- ্াঁে বিসরর সেয়কাসল বাসরবাসর 

‘তশসরানাে’ হসয়সি এেনই! গজসল ত�সয় গজল গরসক িািা গ্সয় এিতদসন গফর 

স্েতহোয় েদন তেত্র, গভাসটর তটতকট গেলার আশাও রসয়সি। গজসল ত�সয় গজল 

গরসক িািা গ্সয় কা�জ আর গোহনবা�ান ক্াব তনসয় স্েতহোয় সৃঞ্জয় বসু। গজসল 

ত�সয় গজল গরসক িািা গ্সয় গফর গলাকসভায় দুন্ণীতি তনসয় গবোলুে বতিব্যও 

রাখসিন সুদী্ বসন্া্াধ্যায়। ‘ভা� েুকুল ভা�’ বলা েুকুলই এখন অতেি শাসহর 

তবশ্তি গসনা্তি। 

এই তবসজত্ আদস্ই কী তৃরেপূসলর দুন্ণীতির অবসান ঘটাসি ্াসর? এই তবসজত্ 

আদস্ই রাসজ্য দুন্ণীতিেুতি সরকার �িসি ্াসর? হালতফসলর দলবদসলর িাতলকা 

বলসি, না। কখনই ্াসর না। 

বাতিবিা বলসি অন্য করা। তবসজত্’গি অন্য দল গরসক গলাক টানার জন্য গেন 

শীিকালীন অফার দুন্ণীতি কাসলা রি তনসয় গকশব ভবসন ঢুকুন একবাসর গবসরাসবন 

সাদা হসয়, সব দুন্ণীতি ধুসয় োসব গ�া-েপূসত্র। 

প্োর শুসভন্ু অতধকাতর। নারদ কাসডে হাি গ্সি ঘুে তনসি গদখা ত�সয়তিল। 

তনয়ে কসর তবসজত্’র সভায় বলসিন, ‘গিালাবাজ ভাইস্া, োল গোর তত্র্ল 

গোর তৃরেপূল’। ্ালটা তৃরেপূসলর ‘েুবরাজ’ ভাইস্া সাংসদ তনয়ে কসর তেতটসি 

বলসিন, ‘আোসক গিালাবাজ বলসি, কা�সজ েুসি টাকা তনসি কাসক গদখা 

গ�সি, নারসদর তভতিওসি কারা তিল?’ অতভসেক ব্যানাতজ্ণর েতেসব্য েতদও দসলর 

েসধ্যই োস্ সুব্রি েুখাতজ্ণ গরসক বে্ণীয়ান সাংসদ গসৌ�ি রায়। বাে্ন্ীরা তবসশেি 

তসত্আই(এে) নারদ কাডে ফাঁসসর প্রে তদন গরসক বসল আসসি, অতভেুতি 

বাসরাজন তৃরেপূল গনিা, েন্ত্রী ও একজন আইত্এস-সহ ১৩জসনর তবরুসধেই 

ব্যবস্া তনসি হসব গকন্দ্রীয় িদতেকারী সংস্াসক। সাংসদ-তবধায়করা প্কাসশ্য ঘুে 

গনওয়ার ্সরও িাঁসদর সদস্য্দ গকন খাতরজ হসব না? তবধানসভার তস্পকার 

গরসক গলাকসভা তস্পকার-- চু্ সকসলই। লালকৃষ্ণ আদবাতনসক োরায় গরসখ বিতর 
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এতরক্স কতেতট �ি োর বিসর একতট ববেকও গিসক উেসি ্াসরতন। এখন তৃরেপূসল 

গরসক োওয়া নারদ অতভেুতিরা তবজত্সি েসল োওয়া নারদ অতভেুতিসদর তদসক 

আঙুল তুলসিন। 

অরে �ি ১৭ োস ধসর প্ধানেন্ত্রীর গটতবসল ্ সি আসি একতট ফাইল। গ্ফ একতট 

সইসয়র অস্ক্ষায়। 

শাসক তৃরেপূসলর তিন সাংসদ ও এক প্াতিন েন্ত্রী (শুসভন্ু অতধকাতর)র তবরুসধে 

দুন্ণীতির ধারায় আইনী প্তক্রয়া োলু করার তসতবআই’র আসবদন �ি সসির োস ধসর 

গফসল গরসখসি গোদী সরকার। এেনতক েেিা ব্যানাতজ্ণর িতব দুন্ণীতি কাসডের আইনী 

প্তক্রয়ার আসবদনও গফসল রাখা হসয়সি। েেিা ব্যানাতজ্ণর ফাইল গফসল রাখা েুলি 

দর কোকতের জন্য গসটা এরাসজ্যর োনুে �ি িয় বির ধসর সারদা-গরাজভ্যাতলর 

িদসতের অগ্�তিসিই বুসেসিন। গসন্টাল তভতজল্যান্স কতেশসনর(তসতভতস) তরস্াট্ণ 

বলসি ২০১৯ সাসলর ৩১গশ তিসসম্বর ্ ে্ণতে গ�াটা গদসশ একাতধক দুন্ণীতির োেলায় 

(ব্যাঙ্ক, এেনতক সরকারী দপ্তসরর দুন্ণীতি) জনপ্তিতনতধ ও সরকাতর আতধকাতরক-

সহ ১১০ জসনর তবরুসধে আইনী প্তক্রয়া শুরুর সম্মতিটুকু ্ে্ণতে আটসক গরসখসি 

গকন্দ্রীয় কে্ণীব�্ণ, জন-অতভসো� েন্ত্রক। প্ধানেন্ত্রীর হাসি রাকা এই েন্ত্রক ১২জন 

আই এস আতধকাতরক এেনতক ্াঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক, ইউ তব আই’র দুন্ণীতি েুতি 

আতধকাতরকসদর তবরুসধেও গকান আইনী প্তক্রয়া, োেলা শুরুর আসবদন আটসক 

গরসখসি। িাতলকায় রসয়সিন তৃরেপূসলর দেদসের সাংসদ গসৌ�ি রায়, হাওিার 

সাংসদ প্সপূন ব্যানাতজ্ণ, বারাসসির কাকতল গঘােদততিদার ও রাসজ্যর প্াতিন 

্তরবহরেন্ত্রী বি্ণোসন তবসজত্ গনিা শুসভন্ু অতধকাতর। 

গসই তবসজত্ গনিা শুসভন্ু অতধকাতর তৃরেপূলসক হতটসয় এরাসজ্য ‘দুন্ণীতিেুতি’ 

সরকার উ্হার গদওয়ার প্তিশ্রুতি তবসলাছেন সভার ্র সভায়। ্দ্মফুসলর 

গরাি গশা’গি হাঁটসিন নারদা গরসক আসয়র সসগে সগেতিহীন সম্ততির িদসতে 

অন্যিে অতভেুতি গশাভন ে্যাটাতজ্ণ। সােসন আসরক তবসজত্’র রত্ন েধ্যপ্সদসশর 

বকলাস। 
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তিরাতমজের মাথায় একেরই....

দুন্ণীতি আর তৃরেপূসলর েসধ্য ফারাক করা কাে্ণি দুষ্কর হসয় উেসি। সারদা গরসক 

তত্রফলা, এস গজ তি এ’ গকসলঙ্কাতর গরসক �ে বীজ গকসলঙ্কাতর, কয়লা, গ�ারু ্ াোর, 

প্ারতেক তশক্ষক তনসয়াস�র ্রীক্ষাসিও গকসলঙ্কাতর-দুন্ণীতি হসয় উসেসি তৃরেপূল 

সরকাসরর শ্ী! িাতলকা তবরাট, বািাই করা কসয়কতট উসলেখ করা গেসি ্াসর। 

তেটফাসন্ডর টাকা েেিা ব্যানাতজ্ণর আঁকা িতবর হাি ধসর ঘুর্সর ঢুসকতিল শাসক 

তৃরেপূসলর িহতবসল। তেটফান্ড কাসডে ‘বৃহতির েিেন্ত্র’র িদসতে তসতবআই িদসতের 

অতভেুখও তিল এেনটাই। গসই িদসতে একাতধকজনক গজরা করা হসয়সি ইতিেসধ্য, 

বাসজয়াপ্ত করা হসয়সি েুখ্যেন্ত্রীর তবতক্র করা একাতধক িতবও। অরে প্ায় চূিাতে 

্ে্ণাসয় এসস েেিা ব্যানাতজ্ণর িতব তবতক্রর িদসতের দাতয়ত্ব রাকা আতধকাতরকসকই 

সম্প্রতি বদতল করা হসয়সি। িতব তবতক্র কাসডে তনতদ্ণষ্ট অসগেতির ির্য প্োর হাসি 

আসার ্সরও িাই িদতে নতুন কসর একচুলও এস�ায়তন �ি প্ায় ১৬োস ধসর। 

শ্র গনওয়ার ্সর েুখ্যেন্ত্রীর গেয়াসর বসসি না বসসিই েহাকরসর তনসজর 

অতফসঘরতট িাঁর ্িন্েসিা সাজাসনা শুরু হয়। দাতব কসরতিসলন, এর জন্য ২ 

লক্ষ টাকা তিতন তদসয়সিন সরকারসক। তকন্তু ্পূি্ণ দপ্তসরর তহসাব, গস বাবদ খরে 

হসয়সি প্ায় ১৪ লক্ষ টাকা! প্নে উসেতিল, েুখ্যেন্ত্রী সরকাসরর গেখাসন গকাসনা 

টাকা গনন না, িাঁর তনসজরও গেখাসন গকাসনা সম্ততি গনই, গসখাসন বলা োত্রই দু’ 

লক্ষ টাকা কীভাসব তদসয় তদসলন তিতন? আরও িাৎ্সে্ণর, েুখ্যেন্ত্রীর ২ লক্ষ টাকা 

সরকাসরর গকান িহতবসল জো ্িসলা, িা আজও গকউ জানাসি ্াসরনতন। 

দুন্ণীতির শঙ্কা জুত�সয়ই ্রেলা শুরু, আজ িা প্াতিষ্াতনক গেহারা গ্সয়সি। 

শাসক দসলর ভূতেকা বাদ তদসয় এস গজ তি এ গকসলঙ্কাতরর িদতেও এত�সয় তনসয় 

োওয়াও েুশতকল, িা গটর ্ াসছে ইতি’ও। সারদা’র েি এসক্ষসত্রও েেিা ব্যানাতজ্ণর 

সরকাসরর অবস্ান দুন্ণীতির অতভসো� ওো অতভেুতিসদর ্সক্ষই। ২০০গকাতট 

টাকার এস গজ তি এ-র দুন্ণীতি ফাঁস হসয় োওয়ার ্সর িদতে শুরু হয় তশতলগুতির 
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্ুতলস কতেশনার গক জয়রােসনর গনতৃসত্ব। তকন্তু িদসতের স্াসর্ণ তশতলগুতির ্ুতলস 

কতেশনার সাোন্য সতক্রয় হসিই েুখ্যেন্ত্রীর গকাস্ ্সিন গক জয়রােন! 

এর্সরই তত্রফলা গকসলঙ্কাতর। কলকািাসক ‘লন্ডন’ বানাসি তত্রফলা আসলা বসাসনা 

শুরু হয়। গকবলোত্র বরাি প্তক্রয়াসিই কস্্ণাসরশসনর বি রকসের দুন্ণীতি প্কাসশ্য 

এসসসি। ‘গখলা’ কসয়ক গকাতট টাকার, নারদা ত্টং’র ফুসটসজ অ্যাতন্সেম্বাসর বসস 

টাকা গনওয়া গেয়সরর তদসকও অতভসো�। 

সরকাসর বসার তিনোসসর েসধ্যই ৭গকাতট টাকার গকসলঙ্কাতর কসর কৃেকসদর 

খাসদর তকনারায় দাঁি কতরসয় তদসয়তিল ো-োতট-োনুসের সরকার। এেনতক গসই 

দুন্ণীতির করা ফাঁস কসর তদসয়ও েেিা ব্যানাতজ্ণর গরাোনসল ্িসি হসয়তিল ‘েন্ত্রী’ 

রবীন্দ্রনার ভট্াোে্ণসক। 

এর্সর প্ারতেক তশক্ষক তনসয়াস�র ফরে তবতল গরসক এস এস তস, োদ্াসা তশক্ষক 

তনসয়াস�ও দু-হাসি টাকা তুলসি তৃরেপূলীরা। আবার কখনও প্সোজক গভঙ্কসটশ 

গোহিার সংস্াসক সুতবধা ্াইসয় রাজ্য সরকাসরর ২৪ গকাতট টাকা ক্ষতিও গবোলুে 

স্ীকার কসর তনসয়সিন গখাদ েুখ্যেন্ত্রী। 

আিাই হাজার গকাতট টাকার গকসলঙ্কাতর। গরাজভ্যাতলর ্তরোন ১৫হাজার গকাতট। 

দুতট তেতলসয় প্ায় ৪০ লক্ষ োনুে ক্ষতিগ্তি। আর লাভবান? সারদ কাসডে একসেয় 

গজসল রাকা এক প্াতিন তৃরেপূল সাংসসদর দাতব, সবসেসয় গবতশ সুতবধাসভা�ীর নাে 

েেিা ব্যানাতজ্ণ। 

একটা গকসলঙ্কাতরসি দসলর গলাকসভা ও রাজ্যসভা তেতলসয় ১৫জন সাংসদ হয় 

গজরার েুসখ ্সিসি নতুবা গগ্প্তার হসয়সি। িাতলকায় রসয়সি েন্ত্রী গরসক দসলর 

দা্ুসট গনিাও। কাে্ণি গ�াটা দল ডুসব আসি গকসলঙ্কাতরসি। োরা গসই েুখ্যেন্ত্রী 

তনসজই। ১গকাতট ৮৬ লক্ষ টাকার তনসজর আঁকা িতব সারদা কি্ণার কাসি তবতক্রর 

করা গরসক গিসলার ববেক-- সুদীপ্ত গসন, গ�ৌিে কুণ্ডুর সসগে েেিা ব্যানাতজ্ণর 

ঘতনষ্িার দৃশ্য আিাল করা োসছে না। 
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২০১১’র তবধানসভা তনব্ণােনসক তৃরেপূল ‘্তরবি্ণসনর গভাট’ বসলই বর্ণনা কসর। 

জানা গ�সি, গসই গভাসট গ্ফ বােফ্রন্ সরকারসক ক্ষেিাচু্যি করসিই �তরব 

আোনিকারীসদর টাকা সারদা কি্ণা সুদীপ্ত অবলীলায় খাতটসয়তিসলন শাসক দসলর 

তনব্ণােনী প্োসর। টাকার অঙ্কও তবশাল। ইসিােসধ্য সারদার টাকায় তবধানসভা 

গভাসট লিার করা স্ীকার কসর তনসয়সিন সদ্য সাসস্ন্ড হওয়া তৃরেপূলী তবধায়কও! 

সারদার সসগে ঘতনষ্িা এিই তিল তৃরেপূল গনত্রীর গে, গরলেন্ত্রী রাকাকালীন সারদার 

সসগে চুততিও কসর গফসলতিসলন। অরে ২০১৩ সাসলর এতপ্সল তিতন েহাকরসর 

দাঁতিসয় বসলসিন, ্য়লা ববশাসখ সারদার ে্যাসনসলর কে্ণীসদর গোখ গদসখ তিতন 

প্রে তবেয়তট জানসি ্াসরন! 

শুধু সাংসদ, েন্ত্রী আর নয়, গ�াটা তৃরেপূল কংসগ্সসকই অতভেুসতির কাে�িায় 

তুসল গনাতটস তদসয়সি তস তব আই। োর বিসর তৃরেপূসলর আয় ব্যয়, কি টাকা 

গিাসনশন গ্সয়সি, েুখ্যেন্ত্রীর িতব তবতক্রর টাকার তহসাব আসসি হয়তন। ২০১১ 

সাসলর তবধানসভা তনব্ণােন, ২০১৪ সাসলর গলাকসভা তনব্ণােসন এলাকায় এলাকায় 

তৃরেপূসলর তব্ুল প্োর খরসের তহসাব োইসিন গকন্দ্রীয় গ�াসয়ন্ারা। 

িসব শুধু সারদা-গরাজভ্যাতলসিই ক্ষাতে নন েুখ্যেন্ত্রী। রাসজ্যর ্ুতলশ প্শাসসনর 

িদসতের আওিায় রাকা প্ায় ১৭১তট সংস্াসক ‘িাি’ গদওয়ার শসি্ণ িহতবল 

ভরাসছে, সপূসত্রর দাতব এই তনব্ণােনসক গকন্দ্র কসরই গিালা হসয়সি প্ায় ৩০০গকাতট 

টাকা। েন্ত্রী, সাংসদরা িাদরতকর দাতয়সত্ব, িসব ত্রাতেসির োরায় গসই একজনই! 

হতরশ চ্াটাতে্ ত্রিট এখর ি্ারাতে্ িাড়া...

আধ তকসলাতেটাসরর েসধ্য ৩৫তট লেট। গকারাও জতে, গকারাও ফ্্যাট বাতি। ৩৫তট 

লেসটর োতলকানাই একতট োত্র ্তরবাসরর হাসি। 

এই কলকািা শহসর এেন গকানও ্তরবার আসি োরা জাদুকাতের গিাঁয়ায় েুতি 

েুিতকর েসিা িাসদর জতে, বাতির সংখ্যা শুধুই বাতিসয় গেসি ্াসর? জতে দখসলর 

ইতিবৃসতিই স্পষ্ট রাসজ্যর সবসেসয় ‘প্ভাবশালী‘ ্তরবাসরর কীতি্ণ! একতদসক 
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কালীঘাট গোি গরসক কালীঘাট গরাসির সপ্ত্তলে ক্াব ্ে্ণতে। অন্যতদসক কালীঘাট 

গোি গরসক হতরশ ে্যাটাতজ্ণ ত্রিসটর ৪৪ কসলাতন ্ে্ণতে। তবতিীর্ণ এই এলাকায় এখনও 

্ে্ণতে ৩৫তট লেট েসল এসসসি গসই ্তরবাসরর হাসি। 

্তরবাসরর অন্যিে সদস্যা রাসজ্যর েুখ্যেন্ত্রী েেিা ব্যানাতজ্ণ। 

েুখ্যেন্ত্রীর দাদা, ভাইসদর দখসলই এখন কাে্ণি হতরশ ে্যাটাতজ্ণ ত্রিট ও কালীঘাট 

গরাসির তসংহভা� এলাকা। শহসরর এই প্াসতের অনুসপ্ররার গিাঁয়ায় এসকর ্ র এক 

্তরবার হয় জতে গবসে তদসছেন নতুবা গজার কসর উসছেসদর েুসখ। জতে োতফয়ার 

শহুসর সংস্করর কী হসি ্ াসর িার ভয়াবহ উদাহরর হসয় উেসি ক্রসেই এই িলোট। 

কালীঘাট গোি গরসক ৪০০ �জ দপূরসত্বর েসধ্যই রসয়সি এেন ১৭তট লেট োর 

প্সি্যকতটর দখলদাতর এখন ব্যানাতজ্ণ ্তরবাসরর হাসি। তেকানা সব ্াশা্াতশ। 

হতরশ ে্যাটাতজ্ণ ত্রিসটর তেকানায় ২৯ তস, ২৯তি, ৩০ এ, ৪৫ এ, ৪৫ তি, ১২ নম্বর, 

৮২ তব, ৮০ এ। কালীঘাট গরাসি ৪৯তস, ৬৩/৮, ৭৬/৩। এিািাও ৩ নম্বর 

্াব্ণিী েক্রবি্ণী গলন, ২৪-২৫ রাতন শঙ্করী গলন। এই প্তিতট লেসটর গকানটা এখন 

কাতি্ণক ব্যানাতজ্ণ, গকাসনাটা অতজি ব্যানাতজ্ণ, গকানটা স্্ন ওরসফ বাবুন ব্যানাতজ্ণর 

নাসে বা দখসল। োত্র ৪০০ �জ দপূরসত্বই একতট ্তরবাসরর একাতধক সদসস্যর ১৭তট 

জতে বা বাতি বা ফ্্যাট। 

গ�াটা রাসজ্য জতে কারবাসরর ‘অনুসপ্ররা’ গকারা গরসক আসসি িা তনসয় সসন্সহর 

আর অবকাশ গনই। 

এই হতরশ ে্যাটাতজ্ণ ত্রিসটর ৩০/তব, রাজ্যবাসীর কাসি ্তরতেি তেকানা, েেিা 

ব্যানাতজ্ণর বাসভবন। তেক িার �াসয় লা�াসনা ্াসশর জতেতটর তেকানা ৩০/এ 

হতরশ ে্যাটাতজ্ণ ত্রিট। এর ত্িসন তদসয়ই বসয় গ�সি আতদ �গো। বন্সরর জতে। 

বন্সরর জতের গসই ত্লার অতিক্রে কসরই গববাক বুতজসয় গদওয়া হসয়সি আতদ 

�গোর একাংশ। েুসখ কুলু্ ্তরসবশতবদসদরও। এিটাই ‘প্ভাবশালী’ ্তরবার। 

গসখাসনই উসেসি গদািলা বাতি। বাতির িাসদ গোহনবা�াসনর রসি কংতক্রসটর 

গনৌকা। বাতির োতলক গক? েুখ্যেন্ত্রীর ভাই স্্ন ব্যানাতজ্ণ। গোহনবা�াসনর 
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ফুটবল সতেব, গবগেল হতক সংস্ার সতেবও তিতন। আইনসক বুসিা আঙুল গদতখসয় 

টাতলনালার একাংশ বুতজসয় গ্াট্ণ ট্াস্টর জতেসিই োরা তুসল দাঁতিসয়সি িাঁর 

গদািলা গনৌকা বাতি। 

আচিে্ণ জাদু আসি হতরশ ে্যাটাতজ্ণ ত্রিসট! ‘তবশ্ বাংলা’ গলাস�ার আসবদন আসস এই 

তেকানা গরসকই। এই হতরশ ে্যাটাতজ্ণ ত্রিসটই গসই প্ভাবশালী ব্যানাতজ্ণ ্তরবাসরর 

লাস�ায়া বাতিসি বসসই রেরতেসয় েলি তেট ফান্ড। এই হতরশ ে্যাটাতজ্ণ ত্রিসটর 

তেকানাসিই েসল অতবশ্াস্য রকসের দ্রুি �তিসি উত্াসনর গসই সংস্া ‘তল্স 

অ্যান্ড বাউন্ডস’। ২০০৯ সাসল গে ব্যততির তবরুসধে ববতদক তভসলসজ আসনেয়াস্ত্র 

েজুি করা, হােলা, খুসনর অতভসোস� আসন্ালসন নােসলন েেিা ব্যানাতজ্ণ োত্র 

তিন বির ্সরই জাতেসন েুতি গসই তরসয়ল এস্টট ব্যবসায়ীর কাি গরসক ১গকাতটর 

১৫ লক্ষ টাকা ‘কতেশন োতন’ ঢুসকতিল তল্স অ্যান্ড বাউন্ডসস। োর তেকানাও 

গসই হতরশ ে্যাটাতজ্ণ ত্রিট-ই! 

গসই হতরশ ে্যাটাতজ্ণ ত্রিটই এখন এক ্তরবাসরর একসেতটয়া দখলদাতর। দশসকর 

্র দশসকর োরা গ�াঁজার োঁই গবোলুে গিসি তদসছে বা হতিাতের কসর তদসছে 

একাতধক ্তরবার, আর িা েসল আসসি ব্যানাতজ্ণ ্তরবাসরর দখলদাতরসি-- গকান 

অনুসপ্ররার স্পসশ্ণ ঘটসি এেন ঘটনা?্ুতলশ প্শাসসনর কাসি অতভসো� দাসয়র 

হসছে না। একতট োত্র ঘটনায় অতভসো� দাসয়র হসয়সি, অতভসো�কারী েুবক 

কসয়কপ্স্ হােলার তশকারও হসয়সিন, োেলাও েলসি হাইসকাসট্ণ। কাে্ণি দু’তট 

রাতিার তসংহভা� েত্বসরর নাসে গেন ব্যানাতজ্ণ ্ািা হসয় উেসি ক্রসেই। 

‘হাওয়াই চতটর মাজর/ প্রসূর দত্ত োজর’....

দলসনত্রী িখন গরলেন্ত্রী। িাই গরসল োকরী ্াবার আশায় টাকা গঢসলতিসলন ৩৪ 

বির বয়সী হু�তলর বাঁশসবতিয়ার তৃরেপূল কে্ণী প্সপূন দতি। গেসলতন োকরী, িবুও আশা 

তনসয়ই এসসতিসলন হতরশ ে্যাটাতজ্ণ ত্রিসট, দলসনত্রীর সসগে গদখা করসবন বসল। গদখা 
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হয়তন, োকরী ্ াওয়ার আশাও গনই। দলসক টাকা তদসয় গববাক প্িাতরি হসয়সিন। 

েেিা ব্যানাতজ্ণর বাতির ত্িসনর খাসলর ধার বরাবর রাকা একতট গজনাসরটসরর 

্াসশর রাখা তিল এক ড্াে ভতি্ণ গিল। গসই গিল �াসয় গঢসল আগুন গবেসল গদন 

তিতন। 

দলসনত্রীর কাসি প্িাররার তবতহি না গ্সয় োকরীর তের্যা আশায় স্প্ন গদখা এক 

েুবক গসতদন হতরশ ে্যাটাতজ্ণ ত্রিসট এসসই �াসয় আগুন তদসয়তিসলন। ‘হাওয়াই েতটর 

োসন/ প্সুন দতি জাসন’। 

গসটা কী তিল? িাঁর দপ্তসর োকরী ্াবার আশায় কাসক কাটোতন তদসি হসয়তিল?

গজলায় গজলায় গিাট-বি-োোতর তৃরেপূল গনিাসদর বাতি, অতফসস তবসক্ষাভ 

আিসি ্সিসি। বীরভূসের ইলোবাজাসর এক প্তিন্ধী বাবার গেসয়র তববাহ 

তবসছেসদর োেলা গরসক ্াওয়া টাকাও লুট কসরসি তৃরেপূল, এখন োস্র েুসখ 

িা গফরি তদসি হসয়সি। আবার গকারাও শ্মশানোত্রীসদর কাি গরসকও গিালার 

টাকা আদায়, গর�া, তেি গি তেল গরসক লুট- সব তহসাব কিায় �ন্ডায় বুেসি 

তনসি স্ানীয় বাতসন্ারা, এেনতক তৃরেপূসলর কে্ণীরাও জসিা হসছে তৃরেপূল 

গনিাসদর বাতি, অতফসসর সােসন। কারন গেখান গরসক লুট হসয়সি গসখাসনই গিা 

টাকা গফরসির জন্য োসবন োনুে, স্াভাতবক। 

এই স্াভাতবক তনয়সেই বাঁশসবতিয়ার তৃরেপূল কে্ণী বির দসশর আস� দলসনত্রীর 

কালীঘাসটর বাতির সােসনই ত�সয় তিসলন, ্ তররাসে আত্মঘািী হসি বাধ্য হসয়তিসলন। 

তেটফাসন্ডর গ্াসস জোসনা সব টাকা, স্প্ন হাতরসয় সব্ণস্াতে, অসহায়, তব্নে োনুেরাও 

িয় বির আস� জসিা হসয়তিসলন েুখ্যেন্ত্রীর বাতির সােসনই। গকন? 

এর জবাব গদওয়ার দায় গিা এখন েুখ্যেন্ত্রীর-ই। 
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তিশ্ব-িাংলার কাটমাতর ফেরি ফদজি ফক?...

কাটোতনরও তভনেিা আসি। ববতেত্র্য আসি। সরকারী প্কসল্পর সুতবধা ্ াইসয় গদওয়া 

গরসক গেেন কাটোতন গেসল গিেতন আবার গ্ফ শাসক দসলর ক্ষেিার গজাসরও 

গিালা আদায় করা হয়। তেক গেেন তৃরেপূসলর িায়েন্ডহারবাসরর সাংসদ, েুখ্যেন্ত্রীর 

গস্সহর ভাইস্া অতভসেক ব্যানাতজ্ণ। তনয়ে কসর তফ োসস আসানসসাসল িাঁসক 

তকংবা িাঁর প্তিতনতধসক গকন গেসি হয়, গকন অববধ ওস্ন কা্ট োইতনং’র 

তবরুসধে নীরব রাকসি হয়, িার উতির েেিা ব্যানাতজ্ণও জাসনন। না জানা রাকসল 

কয়লাঞ্চসল িাঁর দসল গনিা, েন্ত্রীসদর তজঞোসা করসলই গটর ্াসবন। 

‘তল্স অ্যান্ড বাউন্ডস’। েুখ্যেন্ত্রীর গস্সহর ভাইস্ার সংস্ার নাে। সাংসদ হওয়ার 

আস� ্ে্ণতে অতভসেক ব্যানাতজ্ণ-ই তিসলন ‘‘তল্স অ্যান্ড বাউন্ডস প্াইসভট 

তলতেসটি’র কর্ণধার। অতফসসর তেকানা বাসভবন েত্বসরই, ২৯/তস, হতরশ ে্যাটাতজ্ণ 

ত্রিট। গবাি্ণ অফ তিসরক্টরসসর িাতলকায় রাকা ্ াঁেজসনর তেকানাই গদখাসনা হসয়সি, 

৩০তব, হতরশ ে্যাটাতজ্ণ ত্রিট, কলকািা ৭০০০২৬। রাসজ্যর েুখ্যেন্ত্রীর তেকানাসির 

একতট সংস্ার ্াঁেজন তিসরক্টর!!! 

সরকাতর বাস, ট্াে, ওভারতব্রজ, ল্যাম্স্া্ট, রাতিা- গ�াটা শহসরর আনাসেকানাসে 

সব্ণত্র গিসয় গ�সি ‘তবশ্ বাংলা’ গলাস�াসি। েেিা ব্যানাতজ্ণর ‘গব্রইন োইল্ড’ 

তবশ্ বাংলা গলাস�া। েুখ্যেন্ত্রী আঁকা গলাস�র গট্ি োক্ণ দাতব করসলন অতভসেক 

ব্যানাতজ্ণ। তবশ্ বাংলা োসক্ণতটং কস্্ণাসরশন তলতেসটি নােক সংস্া বিতরর অসনক 

আস�ই। গোদ্া করা েুখ্যেন্ত্রী ‘ব’ শব্দ তদসয় িতব আঁকসলন, গসই িতবসক গট্ি 

োক্ণ তহসাসব ব্যবহার করার জন্য গট্ি োক্ণস গরতজত্রির কাসি আসবদন জানাসলন 

িাঁর ভাইস্া। িাঁর নাসেই বরাদ্ হসলা। িার অসনক ্সর বিতর হসলা ‘তবশ্ 

বাংলা োসক্ণতটং কস্্ণাসরশন তলতেসটি’ নােক সরকাতর সংস্া। সরকারই গসখাসন 

তবতনসয়া� করসলা, আর গসই সংস্া অতভসেক ব্যানাতজ্ণর ‘তবশ্ বাংলা’ গলাস�াই 

ব্যবহার করসলা। সরকাতর সংস্া গবসরকাতরভাসব এক ব্যততির আসবদন কসর ্ াওয়া 

গলাস�াসক ব্যবহার করসলা। সরকাসরর তবতনসয়াস� ‘তবশ্ বাংলা’ ব্র্যাসন্ডর গে প্োর, 
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গপ্াসোশনসহ তবতভনে অনুষ্াসন গলাস�াতট ব্যবহার করা হসয়সি, িার জন্য রয়্যালতট 

োসছে ভাইস্ার ঘসর। অর্ণাৎ ৩০তব, হতরশ ে্যাটাতজ্ণ ত্রিসট! 

েুখ্যেন্ত্রীর আঁকা তহতজতবতজ িতবও গকাতট গকাতট টাকায় তেটফান্ড কি্ণা, ভুসয়া ও 

তশখন্ডী সংস্ার োতলকসদর তকনসি বাধ্য করাটাও আসসল একপ্কার গিালবাতজ। 

মমিার অতেট তরজিাজট্ও দুর্নীতি এিং ফিাঝািড়া...

তেটফান্ড কাসডের িদসতেই এসসসি শাসক তৃরেপূসলর আয়-ব্যাসয়র তরস্াট্ণ তনসয় 

অসগেতি। ্সিসি তস তব আই’র গনাতটশ। গসই সপূসত্রই িদসতে তৃরেপূসলর অতিট 

তরস্াসট্ণও গকসলঙ্কাতর। ্সিসি আয়কর দপ্তসরর গনাতটশ। আ্াদেতিক দুন্ণীতিসি 

গিাবা দল। 

গসই তৃরেপূল েখন তবসজত্’ সরকাসরর দুন্ণীতির তনসয় আসন্ালসনর হুঁতশয়ার গদয়, 

আসসল িা তনসজর ঘর রক্ষা করার গসতটং োত্র। দুন্ণীতিসি গিাবা তবসজত্ বা 

গদসশর প্ধানেন্ত্রী েখন হুঁতশয়াতর গদন, ্তচিেবসগে সরকাসরর এসল তেটফাসন্ডরি 

টাকা গফরি গদওয়া হসব, িখন িা আসসল তনিকই ‘হুঁতশয়াতর’ োত্র। আসসল 

শাসক তৃরেপূসলর ্রই প্শতি ও সুরতক্ষি কসর গদওয়া। তস তব আই’র িদসতের 

দীঘ্ণসপূতত্রিা আসসল তেটফাসন্ডর েি বি গকসলঙ্কাতরসিৃ েুতি শাসক তৃরেপূলসকই 

ববধিা গদয়। তনব্ণােসনর সেয় তস তব আই’র িৎ্রিা গশে তবোসর তৃরেপূসলর 

্সক্ষই ‘ইতিবােক’ হসয় ওসে। 

সারদা িদসতের অগ্�তির দাতব, তেটফান্ড কাসডে ক্ষতিগ্তিসদর অর্ণ গফরসির দাতব বা 

‘ গোর ধসরা গজল ভসরা’র গ্া�ান আসসল শাসক তৃরেপূল ও তবসজত্’র গবাো্িার 

গকৌশল, ধান্ার ধনিসন্ত্রর তবরুসধে লিাইসয়রই অংশ। 

েন্ডী�ি গরসক অেৃিসর, জলন্ধর গরসক ভাতিন্ডা- রাতিাঘাট, হাসট বাজাসর গকারায় 

েেিা ব্যানাতজ্ণর েুখ আঁকা তৃরেপূসলর ্িাকা গদখসি গ্সয়সি, ্াঞ্জাসব এরকে 
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োনুে খুঁসজ ্াওয়াও রীতিেি ে্যাসলঞ্জ বসট। েতদও গসই ্াঞ্জাসবই গলাকসভা 

গভাসটর আস� শুধুোত্র ্িাকা তকনসিই নাতক তৃরেপূল কংসগ্স খরে কসরসি 

২গকাতট টাকা! িাও আবার ২০১৩-১৪’ সাসল। ২গকাতট টাকার ্িাকা গকনা 

হসয়সি, িা েতদ তবশ্াসসো�্যও হয় িাহসল গসই তহসাব সংতশ্লষ্ট বিসর তৃরেপূসলর আয় 

ব্যসয়র তরস্াসট্ণ গকন উসলেখ করা হসলা না? তবতমিি আয়কর দপ্তরও। 

তবমিসয়র গশে এখাসনই নয়। িার আস� ২০১২ সাসল ৭ই গফব্রুয়াতর হোৎ কসরই 

হতরয়ানার ্াঁেকুলায় একতট ব্যাসঙ্ক অ্যাকাউন্ গখালা হয় ‘সব্ণভারিীয় তৃরেপূল 

কংসগ্স’র নাসে। ৭ই গফব্রুয়াতর গরসক ২০গশ গফব্রুয়াতর- ১৩তদসনর েসধ্য কসয়ক 

দফায় ওই অ্যাকাউসন্ ন�সদ ৮৮লক্ষ ৪৪হাজার টাকা জো ্সি। গক গসই টাকা 

জো তদসলা? হতরয়ানায় তৃরেপূল কংসগ্স বসল আসদৌ কী তকিু আসি, েতদ গরসক 

রাসক িসব তৃরেপূসলর কিজন কে্ণী তকংবা সের্ণক দলীয় িহতবসল এই টাকা জো 

তদসলা? এর গেসয়ও গুরুির প্নে, গফব্রুয়াতর োসস অ্যাকাউন্ খুসল টাকা জো 

গনওয়া হসল ২০১১-১২’র সাসলর আয় ব্যসয়র তরস্াট্ণ গসই অ্যাকাউসন্র অততিত্ব 

রাকসলা না গকন?

দলীয় ্িাকার খরে গদতখসয় তকংবা অ্যাকাউন্ খুসল গদদার টাকা সরাসনার গখলাই 

নয়, গুরুির প্নে উসে গ�সি েেিা ব্যানাতজ্ণসহ দলীয় গনিাসদর গহতলকপ্ার 

খরে তনসয়ও! আয়কর দপ্তসরর দাতব, �ি গলাকসভা তনব্ণােসন গহতলকপ্ার েিার 

ত্িসনই তৃরেপূসলর িরসফ ১৫গকাতট ৪৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮৫৫ টাকা খরে করা 

হসয়সি। ্বন হংস ও এয়ার তকং োট্ণার-- এই দুই সংস্ার কাি গরসক গহতলকপ্ার 

ভািা গনওয়া হসয়তিল। গে ্তরোন টাকা আবার গেটাসনা হসয়তিল িার েসধ্য ১০ 

লক্ষ টাকা এসকবাসর ন�সদ গদওয়া হয়! েতদও এি বি আতর্ণক গলসনসদসনর গকান 

তবেয়ই অতিট তরস্াসট্ণ উসলেখ কসরতন েেিা ব্যানাতজ্ণর দল। অতিট তরস্াট্ণ গরসক 

গবোলুে ‘উধাও’ ২৪গকাতট টাকা। 

রাজ্য রাজনীতিসি অসনক জল �তিসয়তিল েসনারে কাতলম্সির গিসলা তরসসট্ণ 

প্বল োন্ডায় �ভীর রাসির এক ববেকসক তঘসর। তস তব আই গজরার েুসখ ্িার 
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আস�ই ২০১৫ সাসলর ১৩ই জানুয়াতর তদতলেসি সাংবাতদক ববেক কসরই গসই 

‘গিসলা কাডে’র করা স্ীকার কসর তনসয়তিসলন েুকুল রায়। তস তব আই গজরার 

সােসন িা স্ীকার কসরতিসলন সারদা কি্ণা সুদীপ্ত গসন। তস তব আই দপ্তসরর 

বাইসর সাংবাতদকসদর সােসন প্কাসশ্যই িা স্ীকার কসরতিসলন গরাজভ্যাতল 

কর্ণধার প্িারক গ�ৌিে কুণ্ডু। গসই তেতটং’এ হাতজর রাকা আসরক তৃরেপূল 

সাংসদ কুরাল গঘােও প্কাসশ্য িা স্ীকার কসরতিসলন। িার্সরও িদসতের গকান 

গ্াসিই একতটবাসরর জন্যও একতট প্সনের েুসখও ্িসি হসলা েুখ্যেন্ত্রীসক। 

গকন?

গকন, িা্ানে ইতঞ্চর িাতির এই তনস্পৃহিা? গকান গকান সেয় আবার তবসশসে 

িৎ্রিা গদতখসয় আসসল এি বি দুন্ণীতির ঘটনাসক ‘রাজবনতিক েিেন্ত্র’ বলার 

সুসো� তুসল গদওয়া হসছে গকন েেিা ব্যানাতজ্ণর হাসি? সারদা গরসক গরাজভ্যাতল, 

নারদ-িদসতের প্তিতট বাঁসক শাসক তৃরেপূসলর উ্তস্তি সস্বেও গকন তসংহভা� 

অতভেুতিরাই বাইসর রসয়সিন? 

দুন্ণীতির ঘটনাসক িদসতের আওিা গরসক গবর কসর এসন তনিকই রাজবনতিক 

তবন্যাসসর গখলায় ্তররি করা হসলা গকন? দুন্ণীতিসি আ্াদেতিক ডুসব রাকা 

তৃরেপূলসক কী িাহসল ‘এসসক্ রুট’ তদসছেন গোদী-অতেি শাহ’র সরকার? িা্ানে 

ইতঞ্চ-ই কী িাহসল তনসজসক ‘রাফ অ্যান্ড টাফ’ বসল দাতব করা েুখ্যেন্ত্রীর রক্ষাকবে 

হসয় উেসিন?

জবাবতদতহ তদসি হসব নসরন্দ্র গোদী-েেিা ব্যানাতজ্ণসকই। গনাটবন্ী গরসক তজ এস 

তট, রাষ্ট্র্তি তনব্ণােন গরসক রাজ্যসভার গভাসটর জুজু গদতখসয় �িাস্টার গখলা 

আিাল করা োসব না। 

গনাট বাতিসলর কসয়ক ঘণ্া আস� রাসজ্য তব গজ ত্’র অ্যাকাউসন্ ্ুরাসনা গনাট 

এক গকাতট টাকা জো ্িা গরসক ্তচিেবগে সহ গ�াটা গদসশ গকাতট গকাতট টাকায় 

অতেি শাসহর নাসে জতে তকসন ন�দ টাকা খরে করা, আবার গনাট বাতিসলর 
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সেয়সিই জনধন গোজনায় সবসেসয় গবতশ ্তচিেবসগেই জো ্িা- সবই আসসল 

একই গখলার অংশ। 

২০১৯’র গসসপ্ম্বসর তদতলেসি প্রসে প্ধানেন্ত্রী ও িার ্সররতদন স্রাষ্ট্রেন্ত্রী 

অতেি শাসহর সসগে ববেসক বসসন েুখ্যেন্ত্রী। গদশজুসি িখন এনআরতস তবসরাধী 

প্তিবাদ ক্রসেই দানা বাঁধসি। একই সসগে �তি কেসি শুরু কসর িদসতেরও। 

একইসসগে গকরালার েসিসল ্তচিেবগে তবধানসভাসি তস এ এ তবসরাধী প্তিাব 

আনার তবসরাধীসদর দাতবও নাকে করা হয়। তদতলেসি তবসরাধী দলগুতলর ববেকও 

বয়কট কসরন েুখ্যেন্ত্রী। িারই োসে কলকািায় প্ধানেন্ত্রীর সফর, রাজ্যজুসি 

প্বল তবসক্ষাসভর োসেও ববেসক বসসন েুখ্যেন্ত্রী। বাহাতির ঘণ্ার েসধ্য বদল 

সারদা-গরাজভ্যাতল-নারদ কাসডের িদতেকারী আতধকাতরকরা। বদসলর িাতলকায় 

রসয়সি েুখ্যেন্ত্রীর িতব তবতক্রর িদসতের গুরুত্ব্পূর্ণ আতধকাতরকও। অন্যতদসক নারদ 

গকসলঙ্কাতরসি, তিন বির ্সরও এফআইআর রুজু হওয়া একজনসকও গগ্প্তার 

কসর উেসি ্ারসলা না তসতবআই-ইতি’র েি গকন্দ্রীয় সংস্া। 

এখন েলসি গ�ারু ও কয়লা ্াোসরর িদতে। শাসক দসল টাকা ঢুসকসি। 

্াোসরর বৃসতি আসি ্ুতলশ, তবএসএফ, প্ভাবশালী ব্যততিরা। গ�ারু ্াোসরর 

তকংত্ন এনােুল গরসক কয়লা োতফয়া অনু্ োতে ওরসফ লালার সসগে শাসক 

তৃরেপূসলর সখ্যিাও সােসন এসসসি। েত্ন কসরই দু’গেরু বা বাইনাতর সাজাসনা 

হসছে। 

সজদেজহর িাতলকার িাইজর ফরই তস তি আই! 

সসন্সহর ও্সর রাখা োসছে না তস তব আই’গকও। 

গকন োরায় গ্ৌিাসিই ্াঁে বির সেয় লা�সি! গকন সুতপ্ে গকাট্ণ বলসলও ‘বৃহতির 

েিেসন্ত্র’ রাঘবসবায়ালরাই বাইসর! গকন গেরা্ুতঞ্জর েি আবহাওয়া তস তব আই’ 

িদসতে! কখনও গরাদ কখনও বা গেঘ! খাঁোয় বন্ধ গিািা্াতখ তকংবা সুতপ্ে গকাসট্ণর 

করায় ‘ঘুন ধরা কাে’ গদসশর তবতভনে রাসজ্য রাজবনতিক কারসর ব্যবহার হসছে 
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এটা সি্য। গসই সসি্যর তনতরসখ ্তচিেবসগের িদতে গদখসল তবভ্রাততে হসি হসব। 

হাজার হাজার গকাতট টাকার গকসলঙ্কাতর। িদসতে আসসি েুখ্যেন্ত্রীর নাে। েুখ্যেন্ত্রীর 

িতব তনসয়ও গকসলঙ্কাতর, তেটফান্ড কি্ণারা তকসনসি েুখ্যেন্ত্রীর িতব, কাসলা টাকা 

গবোলুে সাদা হসয় ঢুসকসি তৃরেপূসলর িহতবসল। িার্সর আজও সারদা কাসডে, 

গরাজভ্যাতল কাসডে চূিাতে োজ্ণতশট তদসয় উেসি ্ ারসলা না তস তব আই। তসট’র েিই 

গকন্দ্রীয় িদতেকারী সংস্াও তেটফাসন্ডর সম্ততি বাসজয়াপ্ত কসর, তনলাসে তুসল অর্ণ 

গফরসির প্তক্রয়া শুরু করসি ্াসরতন। 

তেটফান্ড কাডে োসন শুধু তশলি বা ভুবসনশ্র নয়। তেটফান্ড কাডে োসন শুধু সারদা 

বা গরাজভ্যাতল নয়। ১৭০০তট সংস্া। দু’লক্ষ গকাতট টাকার গকসলঙ্কাতর। গোট এক 

গকাতটর ও্র প্িাতরি োনুে। 

দাতয়ত্ব বাে্ন্ীসদর ও্সরই। আসন্ালসনর অতভঘাসিই এত�সয় তনসয় গেসি হসব 

িদতে। আসন্ালসনর োস্ই শুরু করাসি হসব ক্ষতিগ্তিসদর অর্ণ গফরসির প্তক্রয়া। 

‘ো গ�সি, িা গ�সি’ বসল ্ার গ্সি গদওয়া োসব না

তস তব আই’র গেহারা কী িার আয়না হসয় উেসি ্াসর ২০১৯ সাসলর ২৩গশ 

অসক্টাবর। 

িতিঘতি িাঁর গিনোক্ণ সফর বাতিল কসর তদসলন গসন্টাল তভতজসলন্স কতেশন (তস 

তভ তস)-র গেয়ারে্যান গক তভ গেৌধুতর। ২৩গশ অসক্টাবসরর রাসির ফ্াইট বাতিল 

কসর রাসিই জরুতর তেতটং গিসক তদসলন তস তভ তস-র গেয়ারে্যান। 

রাি সাসি এ�াসরাটা— তদতলে ্ুতলশ কতেশনার গফাস্ণসক প্স্তুি রাকার তনসদ্ণশ 

তদসলন েধ্যরাসি অ্াসরশসনর জন্য। নয়াতদতলের খান োসক্ণসট জসিা হসি বলা 

হল ্ুতলশ বাতহনীসক। 

রাি বাসরাটা— এন এস এ’ গরসক সবুজ সংসকি গ্সলন তদতলে ্ুতলশ কতেশনার। 

এর্সরই ্ুতলশ বাতহনীসক তনসদ্ণশ তদসলন তস তব আই অতফস দখল গনওয়ার। 
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রাি সাসি বাসরাটা— তদতলে ্ুতলশ তস তব আই-দপ্তর তঘসর গফসল দখল গনওয়ার 

গেষ্টা োলাসনা। বাধা তদল তস আই এস এফ। ্ুতলশ কতেশনার তস আই এস এস-র 

প্ধাসনর সসগে করা বলসলন। িিক্ষসর প্ধানেন্ত্রীর দপ্তর গরসক তস আই এস এস-র 

কাসি তনসদ্ণশ েসল এল, বাধা গদওয়া োসব না। গশেসেশ তস তব আই দপ্তসরর দখল 

তনল তদতলে ্ুতলশ। 

রাি সাসি বাসরাটা গরসক একটা— তস তব আই তিসরক্টর অসলাক ভাে্ণাসক িাঁর 

্দ গরসক সরকাসরর তনসদ্ণসশর খসিা প্স্তুি কসর িা ্াোসনা হসলা নর্ণ ব্লসক। 

গসখাসন েধ্যরাসিও অস্ক্ষায় ্ াসস্ণানাল দপ্তসরর সতেব তস েন্দ্রসেৌতল। খসিা হাসি 

্াওয়ার ্সরই তিতন িুটসলন ত্ এে ও-গি। ক্যাতবসনট কতেতট এর্সরই অসলাক 

ভাে্ণাসক সরাসনার সু্াতরসশ তসলসোহর গদয় এবং এে নাস�শ্র রাওসক তস তব আই 

তিসরক্টসরর দাতয়ত্ব ্ালসনর তনসদ্ণশ গদয়। 

রাি আিাইসট— তস তভ তস-র আতধকাতরকরা ও নাস�শ্র রাও হাতসেুসখ গবতরসয় 

আসসিন তস তব আই দপ্তর গরসক। 

রাি গ্ৌসন তিনসট— অসলাক ভাে্ণাসক কাসি িাঁর অ্সারসরর তনসদ্ণশ গ্ৌঁিাসলা। 

বাতিতবকই বতলউতি তেত্রনাট্যও হার োনসব েধ্যরাসির এই রাজবনতিক অভু্যত্াসনর 

দৃশ্য্সটর কাসি। গক কসব গদসখসি েধ্যরাসি তস তব আই অতফসসর দখল তনসয় 

তনসয়সি ্ুতলশ! তস তব আই-র তিসরক্টসরর গটতবল, ফাইল িনে িনে কসর িলোতশ 

োলাসছে ্ুতলশ। 

তস তব আই-র েসিা একতট সংস্াসক গেভাসব রাসির অন্ধকাসর দখল গনওয়া হসলা, 

গেভাসব েধ্যরাসি তিসরক্টরসক অ্সারর করা হসলা িা স্াধীন ভারসি সরকাসরর 

বস্রাোতরিার ঘৃর্য দৃষ্টাতে তহসাসবই গদশবাসীর মিরসর রাকসব অসনকতদন। 

্তরতস্তি এেনই গে, সুতপ্ে গকাট্ণসক বলসি হয়- ‘কাসে ঘুর ধরসল কাসের 

উ্সোত�িাই নষ্ট হয়’! 
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ঘুর ধরা কাে গেেন কাসজ লাস� না গিেতন গে খাঁোয় বতন্ গিািা্াতখও তনসজর 

করা বলসি ্াসর না গিেনই জাতনসয়তিল সুতপ্ে গকাট্ণও। ইউ ত্ এ সরকাসরর 

আেসল কয়লার খাদান বরাি তনসয় তস তব আই-গক কিাভাোয় ভৎ্ণসনা কসরই 

সুতপ্ে গকাট্ণ গদসশর প্ধান িদতেকারী সংস্াসক খাঁোয় বতন্ গিািা্াতখর সসগে 

তুলনা কসরতিল। 

সবসেসয় আশঙ্কার জায়�া হসলা গসটাই। তবশ্াসসো�্যিা কী হারাসি েসলসি তস তব 

আই? িাসি লাভবান কারা? রাফাসলর িদতে আটসক গ�সল লাভবান গকান তশতবর? 

সারদা-নারসদর িদতে রেসক গ�সল খুশী হসব গকান তশতবর?

তস তি আই-র িৎিরিারও িছদে-অিছদে আজছ! 

তনতব্ণোসর সশস্ত্র তশতবর গরসক গুতল োলাসি োলাসি োনুে খুন করসি করসি 

নদীর ্াি ধসর জগেলেহসলর তবন্ুসরর গবলাতটকতরর তদসক গে বন্ুকবাজ ্াতলসয় 

ত�সয়তিল, োওবাদী-তৃরেপূলীসদর দাতব িাঁরই নাে নাতক ফুলেরা েডেল। অসুস্ 

্ঞ্চাসশার্্ণ েতহলা এক হাসি বন্ুক তনসয় গুতল োলাসি োলাসি োে, খাল, তবল 

জগেল গ্তরসয় ্াতলসয় োসছে— দুধ্ণে্ণ এই অ্যাকশন তেত্র গকন্দ্রীয় গ�াসয়ন্া সংস্াও 

গেসন তনসয়সি। তৃরেপূল-োওবাদীসদর প্কাশ্য েঞ্চ জনসাধারসরর কতেতটর এফ 

আই আর কসর। এসকবাসর এফ আই আর ধসরই গনিাইকাসডে তস তব আই িদতে। 

োজ্ণতশট, গগ্প্তার তস ত্ আই (এে)-র গনিা সং�েক। 

অরে ক্যাসেরার সােসন হাি গ্সি ঘুে গনওয়ার ্সরও গসই দৃশ্য সতেক তকনা 

িা এখনও গেসন তনসি ্াসরতন তস তব আই! িাই তৃরেপূল গনিাসদর গগ্প্তাসররও 

গকান সম্াবনা এখনও উঁতক োসরতন। োসটার্্ণ ফুলেরা েডেল এক হাসি বন্ুক তনসয় 

গুতল োলাসি োলাসি ্াতলসয়সি— গসটা তস তব আই-র কাসি তবশ্াসসো�্য হসয় 

ওসে অরে গ�া্ন ক্যাসেরার সােসন লক্ষ লক্ষ টাকা গ্ফ হাি গ্সি ঘুে তনসছে 

তৃরেপূসলর এক িজনসনিা, েন্ত্রী, সাংসদ। িবুও নাতক েসরষ্ট ির্য প্োর গনই। 

একবির ধসর েলসি তৃরেপূলসনিার �লার স্র ্রীক্ষা! িার্সরও নারদ ঘুেকাসডে 

গগ্প্তাতরর ্সর এ�সি ্ারসি না তস তব আই! 
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িসব গ�াটাকাসডে গেভাসব তস তব আই-র স্ছেিা তনসয়ই প্নে উসে গ�সি িাসি 

সারদা-গরাজভ্যাতল িদসতে শাসক তৃরেপূসলর আ্ািি সুতবধা হসয়সি বসলই েসন 

করার খুবই সগেি কারর রসয়সি। গেখাসন িদতেকারী সংস্ার তবশ্াসসো�্যিাই 

বিসি প্নেতেসনের েুসখ গসখাসন গসই িদসতে অতভেুতিসদর অ্রাধ জনোনসস 

অসনকটাই লঘু হসয় োয়। 

তকন্তু িয় বির ধসর গেভাসব বাসর বাসর তস তব আই-র তবরুসধে তেট ফান্ড িদসতে 

শ্লরিার অতভসো� ওসে, গেভাসব বাসরবাসর িদতে প্তক্রয়া রেসক োয় িাসি 

সােতগ্ক িদসতের তবশ্াসসো�্যিা তনসয়ই প্নে উেসি। সুতবধা ্াসছে তৃরেপূল! সুতবধা 

কী কসর গদওয়া হসছে? গকন িদসতের িতট ্ে্ণাসয় েেিা ব্যানাতজ্ণর নাে এসলও 

গস তবেসয় গকানও িৎ্রিা গনই গকন্দ্রীয় গ�াসয়ন্া সংস্ার? গকন তৃরেপূসলর োর 

বিসরর আয়-ব্যসয় তবতির অসগেতি গদখার ্সরও চু্ তস তব আই? গকন �ি োর 

বিসর সারদা ও গরাজভ্যাতলকাসডে চূিাতে োজ্ণতশট ্ে্ণতে গদওয়া গ�ল না? গকন 

সারদা ও গরাজভ্যাতলর কর্ণধার িািা বাতক সকসলই জাতেন গ্সয় গ�ল? গকন 

নারদকাসডে বাসরাজন তৃরেপূলসনিা ও একজন ্ুতলশ আতধকাতরসকর তবরুসধে এফ 

আই আর হওয়ার ্সরও কাউসক গগ্প্তার করা গ�ল না?

এই ো্ানউসিাসরর োসেই িাই গফর সােসন এসসসি �ি োর বির ধসর এরাসজ্যর 

লক্ষ লক্ষ প্িাতরি আোনিকারী ও এসজন্সদর গসই প্নে, িদসতের কী হসলা? 

ক্ষতিগ্তিরা কী িাঁসদর অর্ণ গফরি ্াসব?

তসতবআই কী িসব এই েুহপূসি্ণ শাসক তবসজত্ এবং তৃরেপূসলর েসধ্য সেন্বয় রক্ষাকারী 

গসতুর ভূতেকায়?

দুর্নীতির ঐক্...

লকিাউসনর োসেই সসঙ্কটর োত্রা তবিগুর হয় আেফাসনর িান্ডসব। দতক্ষর ও 

উতির ২৪্র�নার গলানা োতট, সুন্রবন, উ্কূলবি্ণী গেতদনী্ুর সহ একাতধক 

গজলা ক্ষতিগ্তি হয়। প্ধানেন্ত্রীসক সসগে তনসয় আকাসশ েক্কর কাসটন েেিা 
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ব্যানাতজ্ণ। ্তরতস্তি বদলায় না। একোস ্সরও উতির ২৪্র�নার বতসরহটা, 

তহগেল�সঞ্জ অসটার েসধ্য, রাতিার ধাসর ফুট্াসিই অস্ায়ী তেকানায় তদন কাটাসি 

হয় হাজাসরা োনুেসক। আর ক্ষতি্পূরর? োল গরসক তত্র্ল, শুকসনা খাবারও 

লুসটসি তূরেপূল। ক্ষতি্পূরসরর টাকা গলাটাসিও গদখা গ�সি তৃরেপূল-তবসজত্ 

ঐক্য! 

গকেন গসই িতব? তবদ্যাধরীর িীসরই তেনাখাঁর গোহন্ুর। গোহন্ুর এলাকার 

একতট গ্াে হতররসহাল। 

হতররসহাল গ্াসেই একসসগে রাসির অন্ধকাসর বসসসিন দীনবন্ধু ্াত্র, তেতিরঞ্জন 

্াত্র, জ�দীশ দাসরা। একসসগেই ববেক। হাসি িাতলকা। আেফাসনর ‘ক্ষতিগ্তি 

োনুসের’ িাতলকা! িাতলকা গোিাসবক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউসন্ ইতিেসধ্য ঢুসকও 

ত�সয়সি কুতি হাজার কসর টাকা। স্াভাতবকভাসবই স্ততির িতব ধরা ্িার করা 

তিল হতররসহালায়। তকন্তু ঘটসলা উলসটাটাই, হতররসহালা সহ তেনাখাঁর তবতিীর্ণ 

িলোট জুসি গক্ষাসভর তবস্ারর! 

দীনবন্ধু ্াত্র, জ�দীশ দাসসদর ্তরেয়টাই এখাসন গুরুত্ব্পূর্ণ। দীনবন্ধু ্াত্র 

হতররসহালার দা্ুসট তবসজত্ গনিা। তদলী্ গঘাসের অনু�ােী। তেতিরঞ্জন ্াত্র 

দা্ুসট তৃরেপূল গনিা। জ�দীশ দাসও তৃরেপূসলর দা্ুসট গনিা, ধনী। আসি 

ইটভাটা, োসির গভতি। ‘েুবরাজ’ অতভসেক ব্যানাতজ্ণর অনু�ােী। 

িাতলকা বিতর হসয়সি দুই দসলর গেৌর সম্মতিসি। একসসগেই হসয়সি ববেক। 

শুধু এই গ্াসেই ক্ষতিগ্সতির সংখ্যা ৫০৫। �তরব োনুে, কাঁো ঘর, বাতি সব্ণস্ 

খুইসয়সি োনুেজন। িসব িাতলকা হসয়সি ১২২জসনর। ১২২জসনর অ্যাকাউসন্ই 

টাকা ঢুসকসি কুতি হাজার কসর। গখাদ ্ঞ্চাসয়সির এক তৃরেপূলী কে্ণাধ্যসক্ষর 

করায়, ‘আোসদর এখাসন এসব �ডেস�াল গনই। সবাই তেসল গবাো্িা কসর 

িাতলকা হসয়সি। তবসজত্’র ৫৫জন, বাতকটা আোসদর’! ১২২জন ‘ক্ষতিগ্তি’র 

অ্যাকাউসন্ টাকা ঢুসকসি। গসই নাসের িাতলকা ভা�াভাত� হসয়সি। তবসজত্’র 

৫৫জন, তৃরেপূসলর ৬৭জন! 
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তেনাখাঁর ৮তট ্ঞ্চাসয়িই তৃরেপূসলর দখসল। লুসটর ্ঞ্চাসয়সি গভাট। তবসরাধীরা 

তবসশেি তসত্আই(এে)’গক গকারাও েসনানয়নই তুলসি গদওয়া হয়তন। তবসজত্ 

তকন্তু অনায়াসস েসনানয়ন তুসলতিল, কসয়কতট আসসন তজসিও তিল। গোহন্ুর 

্ঞ্চাসয়ি তৃরেপূসলর দখসল। তৃরেপূসলর ১১জন সদস্য, তবসজত্’র ৩জন, তনদ্ণল 

একজন। হতররসহাল গ্াসে তবসজত্’র তনব্ণাতেি সদস্য। গোহন্ুসর ঢুকসিই 

একাতধক গ্ােবাসী, েতহলারাই গসই রহস্য স্পষ্ট করসলন। গোহন্ুর অঞ্চসলর 

গে ১১তট গ্াসে তৃরেপূসলর সদস্য গসখাসন িাতলকার একসশাভা�ই শাসক দসলর 

গলাক। আর গে তিনতট অঞ্চসল তবসজত্’র সদস্য গসখাসন এসকবাসর ব্লকতির গরসক 

গবাো্িা, িাতলকার ৫০ শিাংশ নাে তৃরেপূসলর, বাতক ৫০ শিাংশ তবসজত্’র। 

তবতনেসয়, গ�াটা ব্লসকর গকারাও ক্ষতি্পূরর তনসয় দুন্ণীতির ইসু্যসি তবসজত্ গকানও 

প্তিবাদ, তেতিল, তবসক্ষাভ করসব না। একইভাসব তবসজত্’র অঞ্চসলর ক্ষতি্পূরসরর 

দুন্ণীতি তনসয় গকানও ্ালটা প্োর হসব না। এসকবাসর তদসনর আসলায় েলসি 

এই গবাো্িা। শহর কলকািা গরসক োত্র ৪৪তকসলাতেটার দপূসর। ক্ষতি্পূরসরর 

দুন্ণীতিসি এক গবনতজর ঐসক্যর িতব, তৃরেপূল-তবসজত্’র। 

কসরানার গজসর লকিাউন ্সব্ণ গ�াটা রাসজ্যই গরশসনর োল চুতরর অতভসো� ওসে 

তৃরেপূসলর তবরুসধে। সুন্রবসনর একাতধক জায়�ায় সরকাসরর িরসফ আেফাসনর 

ক্ষতিগ্তিসদর কুতি হাজার টাকা গদওয়ার গঘােরার ্ সর িাতলকায় নাে গিালার জন্য 

হাজার ্াঁসেক টাকা গনওয়া হসছে এেন ঘটনাও ঘটসি। এেনতক একাতধক জায়�ায় 

তত্র্ল তনসয় দুন্ণীতি, তত্র্ল গদওয়া হসছে না ক্ষতিগ্তি �তরব োনুেসদর। গসই তত্র্ল 

গবসে গদওয়া হসছে বাইসর। 

আবার দুন্ণীতির নতুন নতুন গকৌশলও গে তৃরেপূল প্তিতদন উদ্াবন করসি অসনক 

জায়�ায় িার প্োর তেসলসি। গেেন হু�লীসি। ভুসয়া ো্টারসরাল গদতখসয় টাকা 

গিালা, জব কাি্ণ হাতিসয় তনসয়, প্কল্প না হসলও কা�সজ কলসে িা গদতখসয় টাকা 

গিালা, ইতন্রা আবাসসর প্কল্প গরসকও কাটোতন খাওয়া— এসব রাসজ্যর প্তিতট 

গজলায় স্াভাতবক তেসত্র ্ তররি হসয়সি। তকন্তু আেফাসনর ক্ষতি্পূরর তনসয় হু�লীসি 

গদখা গ�ল দুন্ণীতির গকৌশল তনসয়ও শাসক তৃরেপূল গেন ্রীক্ষা-তনরীক্ষা োলাসছে। 
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আেফাসনর েসি ক্ষতি হসয়সি হু�লীর তকিু এলাকা। িারেসধ্য অন্যিে েডেীিলা 

২নম্বর ব্লসকর �রল�ািা গ্াে। আেফাসনর ্রবি্ণীসি ক্ষতিগ্তিসদর িাতলকা 

এখাসন বিতর হওয়ার ্সরই শুরু হয় হইেই। শাসক দসলর ঘতনষ্জনসদর 

নাে গঢাকাসনা হসয়সি িাতলকায়। িাসি ্ঞ্চাসয়ি প্ধাসনর স্ত্রী গরসক আত্মীয়, 

ঘতনষ্সদর নােই রসয়সি। োসদর সকসলরই রসয়সি ্াকা বাতি, কাসরা কাসরা 

গদািলা গ্লোই বাতি। ক্ষতিগ্তিসদর গসই িাতলকায় গোখ গবালাসলই গদখা োসছে 

‘ক্ষতিগ্তি’ ব্যততিসদর নাে, ব্যাসঙ্কর অ্যাকাউন্ নাম্বার, আইএফতস গকাি নম্বর 

গদওয়া রসয়সি। সবার গশে কলসে রসয়সি গোবাইল নম্বর। তকন্তু কী আচিে্ণ! 

িাতলকায় রাকা ক্ষতিগ্তিসদর সবার গোবাইল নম্বর একই! গশে োর সংখ্যাও 

এখাসন উসলেখ কসর গদওয়া হসছে-৫৭০৯। ব্যাসঙ্কর অ্যাকাউন্ নম্বর আলাদা, 

তেকানা আলাদা, আইএফএসতস নম্বর আলাদা, শুধু প্সি্যক ‘ক্ষতিগ্তি’র 

গোবাইল নম্বর একই! ঐ গোবাইল নম্বরতট িাহসল কার? গকন তলস্ট শুধু এই 

নম্বরতট গদওয়া হসয়সি?ঐ গোবাইল নম্বরতটর োতলক েসনাজ তসংহ। েসনাজ 

তসংহ �রল�ািা গ্াে ্ঞ্চাসয়সির প্ধান, এলাকার তৃরেপূল গনিা। সবার নাসের 

্াসশই ্ঞ্চাসয়সির প্ধাসনর নম্বর গদওয়া হসয়সি। অর্ণাৎ আেফাসন ক্ষতি্পূরর 

তহসাসব োরই অ্যাকাউসন্ সরকাসরর িরসফ কুতি হাজার টাকা ঢুকসব গসই 

গেসসজ অ্যালাট্ণ োসব তৃরেপূসলর ্ঞ্চাসয়ি প্ধাসনর গোবাইসল! এই িাতলকা 

কীভাসব অনুসোতদি হসি ্াসর, উতির গনই প্শাসসনর কাসিও। ্সর েতদও 

প্বল প্তিতক্রয়ার েুসখ বাধ্য হসয় গসই িাতলকা বাতিসল। তকন্তু আেফান আক্রাতে 

অন্যান্য গজলায় হাজাসরা দুনীতি্ণর ঘটনা ঘটসলও সরকার-প্শাসন গোখ বুঁসজ। 

কজরারার তকট িাচার...

আেফাসনর ত্রাসনর োল, তত্র্ল তনসয় গকসলঙ্কাতর গদসখসি রাজ্যবাসী, লকিাউন 

্সব্ণই। আনলক ্সব্ণ কসরানা গটস্টর তকট ্াোসরর রেরো ব্যবসায় শাসক 

তৃরেপূল- এিতবও গদখসি হসয়সি রাজ্যবাসীসক। গকাতভি গট্ট ও একসশা শিাংশ 

লাভজনক ব্যবসা হসয় উেসি ্াসর-- এেন দপূরিে কল্পনার তবেয়সকও বাতিসব 

প্োর করসি প্শাসন ও শাসক দসলর তনতদ্ণষ্ট আঁিাি। 



26

স্াস্্য ভবসনর তনসদ্ণশ গোিাসবক প্ি্যতে এলাকায়, তগ্ন গজাসন হসছে ÌÊîত্ি 

অ্যাতন্সজন গট্ট। এবার গসই ÌÊîত্ি গটস্টর জন্য স্ানীয় এলাকায় তশতবসরর 

দাতয়ত্ব ঘুর্সর োসছে ্ ঞ্চাসয়সির হাসি। কাসদর ্ রীক্ষা হসব িাতলকা করসি শাসক 

দসল। এেনই গসই িাতলকা োসি তসংহভা� োনুে তশতবসরর ্রীক্ষার অনু্তস্ি 

রাকসিন। িার্র অব্যবহৃি তকট গবোলুে শাসক দল ও প্শাসসনর গো�সাসজসশ 

গবাোলুে েসল োসছে গখালাবাজাসর। লক্ষ লক্ষ টাকা কারবার েলসি গকাতভসির তকট 

তনসয়। দতক্ষরবসগের হু�লী গজলা। তনতদ্ণষ্ট োরতট ব্লক। ে�রা, ্ান্ডুয়া, আরােবা�, 

গ�াঘাট। োিগ্াে, ্পূব্ণ গেতদনী্ুর, বীরভূে, োলদা, তদনাজ্ুর- একাতধক গজলায় 

এলকাতধক ব্লসক �ি প্ায় োর সপ্তাহ ধসর েসল এই রেরো কারবার। সরকার �ি 

বিসরর আ�্ট োস গরসক ÌÊîত্ি অ্যাতন্সজন গটস্ট গজার তদসয়সি। আ�্ট োসসই 

প্ায় িয় লক্ষ ÌÊîত্ি অ্যাতন্সজন তকসটর বরাি তদসয়সি। গে ্তরোর তকট বিতর 

হসছে গসই গোিাসবক স্াস্্য ভবসনর িরসফ গজলাগুতলসি ব্লক ধসর তনতদ্ণষ্ট সংখ্যায় 

িা সরবরাহ করা হসছে। স্াস্্য প্শাসন নয়, সাধারর প্শাসসনর োধ্যসেই িা হসছে। 

এবার তনতদ্ণষ্ট গসই ব্লসক তবতিও গক বলা হসছে একতদসন গসই ব্লক এলাকায় তনতদ্ণষ্ট 

দুতট জায়�ায় ক্যাম্ করা গহাক ÌÊîত্ি অ্যাতন্সজন গটস্টর। ব্লক আতধকাতরক গসই 

গোিাবসক সংতশ্লষ্ট ্ঞ্চাসয়ি গক িা জানাসলা। গেন গসই অস্ক্ষাসিই বসস তিল 

শাসক দসলর ্ঞ্চাসয়ি। গকাতভসির বাজাসর সােসন এসলা সুবর্ণ সুসো�। শাসক 

দসলর ্ঞ্চাসয়সির িরসফ তেক কসর গদওয়া হসলা গদিসশা জসনর নাে োরা ঐ 

ক্যাসম্ তবনা ্য়সায় গকাতভি গটস্টর জন্য আসসবন। িাতলকা বিতর হসছে শাসক 

দসলর ্ঞ্চাসয়ি অতফসস তৃরেপূল গনিাসদর উ্তস্তিসি। ক্যাসম্র তদন গদখা 

োসছে, ঐ গদিসশার জসনর েসধ্য সসব্ণাচ্চ তিতরশ জন হাতজর হসয়সিন ্রীক্ষার 

জন্য। ইতিেসধ্য কিজন ্তজতটভ গদখাসনা োসব িাঁর সংখ্যা গবঁসধ গদওয়া আসি। 

্াঁেজন ্তজতটভ গদখাসনা োসব ঐ ক্যাম্ গরসক। প্রে কুতি জসনর েসধ্যই 

্াঁেজন ্তজতটভ হওয়ায় বাকী দশজসনর ্রীক্ষাও আর করা হসছেনা। ঐ দশজন 

‘তবনা ্রীক্ষায়’ গনস�তটভ হসল। ১২০ জন ক্যাসম্ই আসসনতন। অরে সরকাসরর 

িরসফ ঐ ক্যাসম্ ১৫০তট ে্ণাত্ি অ্যাতন্সজন গট্ট তকট ্াোসনা হসয়সি। িাহসল 

হাসি রইসলা গোট ১৩০তট অব্যবহৃি অ্যাতন্সজন গট্ট তকট। সরকাসরর খািায় 

েতদও িা ‘ব্যবহৃি’। এবার শাসক দসলর হাসি এসলা গসই ১৩০তট তকট। বাজাসরর 

েপূল্য ১২৫০ গরসক ১৩০০ টাকা। গসটাই তৃরেপূসলর গসৌজসন্য আটসশা গরসক হাজার 
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গরসক তবক্রী কসর গদওয়া হসলা ব্লক এবং লাস�ায়া একাতধক ওেুসধর গদাকাসন 

এেনতক গবসরকাতর হাস্ািাসলও। 

তদসনর দুতট তশতবর। হাজার টাকা কসর তকট তবতক্র করসলই আিাই লক্ষ টাকা। �ি 

এক োসস এই টাকার ্তরোন এসককটা গজলায় নপূ্যনিে ৫০ লক্ষ টাকা। গকান 

গকান গজলায় ্তরোন ১গকাতট িাতিসয়সি। 

কয়লা-ফ�ারু িাচাজরও শাসক দল...

গদসশর স্রাষ্ট্রেন্ত্রী অতেি শাসহর েুসখ নতজরতবহীন ভাসব কয়লা োতফয়ার নাে। 

কলকািায় সাংবাতদক ববেসক কয়লা-োতফয়া অনু্ োতে ওরসফ লালার নাে 

উসলেখ কসরই েেিা ব্যানাতজ্ণর উসদ্সশ্য অতেি শাহ িাৎ্ে্ণ্পূর্ণভাসব বসলতিসলন, 

‘লালাসক গগ্প্তার কসরসি বসল এি সেস্যা গকন হসছে েেিাতদর? কয়লার গরতভতনউ 

গিা রাজ্যও ্ায়। িাহসল ওনার এি রা� গকন?’ িার আস� েেিা ব্যানাতজ্ণও 

সাংবাতদক ববেসক নতজরতবহীনভাসব কয়লা োতফয়ার অতফসস গকন্দ্রীয় সংস্ার 

িলোতশর তবসরাতধিা শুরু কসরন গদন। 

গদসশর স্রাষ্ট্রেন্ত্রীর বাংলা সফসরর োসেই �ি নসভম্বর কয়লা গ�ারু ্াোসরর 

িলোতশ �তি ্ায়। গগ্প্তার হয় গ�ারু ্াোসরর তকংত্ন এনােুল হক। তৃরেপূল 

সরকাসরর আসার ্র গরসক ২০১৩সাল গরসকই গ�ারু ্াোসর হাি ্াকায় এই 

ব্যততি। বির দুসয়সকর েসধ্যই গ�ারু ্াোর েসক্রর একছেত্র ্াডোয় ্তররি হয়। 

্াোর েসক্রর কাসজ গোটা টাকার তবতনেসয় একাংসশর তবএসএফ আতধকাতরকসদরও 

কাসজ লা�ায় এই ব্যততি। ২০১৬সাসলর তবধানসভা তনব্ণােসন রঘুনার�সঞ্জর তৃরেপূল 

প্ার্ণীর হসয় সরাসতর গভাসট কাজ কসর এনােপূল ও িাঁর সশস্ত্র বাতহনী। এনােুল 

হকসক �ি গলাকসভা গভাসটই তৃরেপূসলর হসয় সতক্রয় ভূতেকায় গদখা ত�সয়তিল। 

েুতশ্ণদাবাসদর লালস�ালার বাতসন্া এনােুল দ্রুিই হসয় উসেতিল তৃরেপূসলর ফান্ড 

ে্যাসনজার। ২০১৯ সাসলর গলাকসভা গভাসটও জগেী্ুসরর তৃরেপূলী সাংসদ খতললুর 

রহোসনর সসগে এসকর ্র এক তনব্ণােনী সভায় গদখা গ�সি িাসক। ্ঞ্চাসয়ি 

তনব্ণােসনও সন্ত্রাস, গভাট লুে োলায় এই এনােপূসলর বাতহনী। ইতিেসধ্য কলকািায় 
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এসকবাসর তৃরেপূসলর ক্ষেিার বৃসতি িার ঘতনষ্িা বাসি। তৃরেপূসল দু’নম্বর ক্ষেিাশালী 

গনিার সসগেও ঘতনষ্িা হয়। গ�ারু ্াোর েক্র আসরা গব্সরায়াভাসব কাজ োলাসি 

শুরু কসর। তৃরেপূসলর একাতধক গনিার সসগে িার আতর্ণক গলনসদসনর ির্যও 

তসতবআই আতধকাতরকসদর হাসি আসস। গসই গলনসদসনর ির্য ঘাঁটসি ত�সয়ই এেন 

নতর হাসি এসসসি ো নাতভঃশ্াস বািাসি ্াসর কালীঘাসটও। লালস�ালা রানার 

নতশ্ুর ্ঞ্চাসয়সির কুল�াতির রােেন্দ্র্ুসরর বাতসন্া এনােপূল হক। শ্ে দপ্তসরর 

প্তিেন্ত্রী জাতকর গহাসসসনর সসগেও এনােপূল বাতহনীর ঘতনষ্িা তিল বসল খবর। 

গ�ারু ্াোসরর কারবাসর একাতধক তবএসএফ আতধকাতরসকর নােও সােসন আসস। 

তবএসএসফর এক কোন্ডান্ গগ্প্তারও হয়। 

কয়লা োতফয়া অনু্ োতে ওরসফ লালা এখনও গফরার। তসতবআই গগ্প্তাতর 

্সরায়ানা, লুক আউট গনাতটশ জাতর কসরসি। গকাতট গকাতট টাকা রাজস্ ক্ষতি 

কসরই প্শাসন-্ুতলশ-শাসক দল েদি তদসয়সি কয়লা ্াোসর। কয়লা ও গ�ারু 

্াোসর োতন লন্ডাতরংসয়র োেলা রুজু কসর তসতবআই’র ্াশা্াতশ এনসফাস্ণসেন্ 

িাইরক্টসরটও িদতে শুরু কসরসি। �ি ১১ জানুয়াতর কলকািা একাতধক প্াতে 

সহ গোট ১৪তট জায়�ায় সকাল গরসক েতটকা িলোতশ অতভোন োলায় ইতি’র 

১৫তট দল একসোস�। �তিয়া গরসক কসিয়া, গবতন্ক ত্রিট, বাঙুর, গলকটাউন, 

গকানে�র, রাতন�ঞ্জ, আসানসসাল সব্ণত্র েসল িলোতশ অতভোন। ইতিেসধ্য লালার 

্ুরুতলয়া, দপূ�্ণা্ুর, কলকািা, আসানসসাসলর অতফস গরসক উধোর হওয়া নতর 

োোই কসর িাতলকা বিতর কসরসি তসতবআই। োতন লন্ডাতরং বা কাসলা টাকা 

গধালাইসয়র গুরুির অতভসোস�র ্াশা্াতশ কলকািা শহসর ভুসয়া সংস্ার জাল 

বিতর করার ির্যও সােসন এসসসি। গেেন গদখা গ�সি কয়ালাঞ্চসলর তনতদ্ণষ্ট 

একতট রানাসক োসস ৪ গকাতট টাকা গদওয়া হসিা। আবার, প্তি োসস কলকািায় 

তনতদ্ণষ্ট তেকানায় আসসিা ন�দ প্ায় ২৭ গরসক ৩০ গকাতট টাকা। রাসি ্ুতলতশ 

্াহারায় ন�দ টাকা ভতি্ণ �াতি দু�্ণা্পূর হসয় আসসিা দতক্ষন কলকািায়, তনতদ্ণষ্ট 

তেকানায়। শুধু রাতন�ঞ্জ, আসানসসাল ও লাস�ায়া বাঁকুিার অববধ খাদান গরসকই 

গসই ন�দ ‘প্সাসদর ্তরোন’ প্ায় গকাতট, প্তি োসস। গকন্দ্রীয় সংস্ার সুসত্র 

জানা গ�সি প্ায় ১৬০তট েি ভুসয়া সংস্া রসয়সি কয়লা োতফয়া লালার। ঐ 

তশখন্ডী ও ভুসয়া সংস্ার োধ্যসে রানী�ঞ্জ, আসানসসাল, জােুতিয়া, বীরভুে, 
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বাঁকুিা ও োিখসন্ডর একাতধক গবআইনী খাদাসনর গকাতট গকাতট টাকা গখলাসনা 

হি। শুধু কয়লা নয়, তবতভনে গকাম্াতনর নাসে ১৫০গকাতট টাকার ইকু্যইতট 

গশয়ার তকসনতিল লালা, সবই ভুসয়া, কা�সজ-কলসে। গসই টাকা হুতন্ডর োসধ্য 

্াোর হয়। িার একটা অংশ প্ভাবশালী েহসলর কাসি গ্ৌিয়, গসই ির্যও 

হাসি এসসসি। 

এখনও ্ে্ণতে দসলর িরসফ আতেজ্ণাতিক তিসর ্াোর কাসন্ড েুতি এই ব্যততির 

তবরুসধেও গকান ব্যবস্া গনওয়া হয়তন তৃরেপূসলর িরসফ। েুসখ কুলু্ এঁসটসিন 

ভাইস্া সাংসদও। তবনয় তেসশ্র োধ্যসেই কয়লা ও গ�ারু ্াোসরর টাকা 

প্ভাবশালী েহসল গেি, তৃরেপূসলর অন্যিে ক্ষেিাবান সাংসসদর স্ত্রীর তসগো্ুর 

ও দুবাইসয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্সনও গসই টাকা গ্ৌঁসিতিল বসল জানসি গ্সরসিন 

িদতেকারী আতধকাতরকরা। তসগো্ুসর একতট গহাসটসলর গখাঁজ গেসল ্তচিেবসগে 

শাসক দল তৃরেপূসলর অন্যিে ক্ষেিাবান এক গনিার আত্মীয়ার নাসে। এখন 

গ�ারু ্াোসরর িদসতেও আচিে্ণজনকভাসব গসই গহাসটসলর তবতনসয়াস�র ির্য 

সােসন এসসসি গফর। গকন্দ্রীয় গ�াসয়ন্া সংস্ার একতট সপূসত্রর দাতব, গ�ারু 

্াোসরর টাকাও গবোলুে ঢুসকসি এখাসন। এেতনক িতিঘতি ৫০ গকাতট টাকায় 

ব্যাঙ্কসকর একতট গহাসটলও গবসে গদওয়া হসয়সি। ঐ প্ভাবশালী তৃরেপূসলর হসয় 

সােসন গরসকসিন তবনয় তেশ্। দুবাইসি নতুন গহাসটল গকনা, ব্যাঙ্কসকর গহাসটল 

তবতক্র করা গ�াটা প্তক্রয়ায় তিসলন তবনয় তেশ্। �ি ৩১ তিসসম্বর কালীঘাট ও 

রাসতবহারীসি িাঁর দুতট বাতিসি িলোতশও হয়। 

তরজয়াজ� দুর্নীতি...

রাসজ্য উচ্চ প্ারতেসক তশক্ষক তনসয়াস�ও গবনতজর দুন্ণীতির িতব। কলকািা 

হাইসকাট্ণই তনসয়া� প্তক্রয়া সম্পূর্ণ বাতিল কসর গদয়। আদালি বাতিল কসর তদসয়সি 

সরকাসরর বিতর করা ্্যাসনল এবং গেতরট তল্ট। উচ্চ প্ারতেসক তশক্ষক তনসয়াস�র 

প্তক্রয়ার েসধ্য গে গবআইতন কাজ হসয়সি, দুন্ণীতি হসয়সি িা খুব স্পষ্ট। নতুন কসর 

তনসয়া� প্তক্রয়া শুরু করসি হসব। আদালি তনসয়া� প্তক্রয়া বাতিল কসর নতুন 

তনসয়াস�র তনঘ্ণণ্ও বিতর কসর তদসয়সি। 
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২০১৪ সাসল উচ্চ প্ারতেসক তশক্ষক তনসয়াস�র জন্য রাজ্য সরকার তবঞো্ন 

তদসয়তিল। গসই তবঞো্ন গদওয়া গরসক শুরু কসর ২০১৯ সাল ্ে্ণতে তনসয়া� 

প্তক্রয়ার েসধ্য গকান তবতধ এসএসতস োসনতন। প্ার্ণীসদর গভতরতফসকশন, ইন্ারতভউ, 

গেতরট তল্ট বিতর করা এবং ্্যাসনল প্কাসশর তবরুসধে হাজার হাজার োেলা 

হসয়সি। ২০১৯ সাসলর আ�্ট োসস কলকািা হাইসকাট্ণ এই তনসয়া� প্তক্রয়ার 

ও্র স্ত�িাসদশ জাতর কসরতিল। ফসল তনসয়া� প্তক্রয়া বন্ধ রাখসি বাধ্য হসয়তিল 

কতেশন। কলকািা হাইসকাসট্ণ এই তনসয়া� োেলার তবরুসধেই প্ায় ১৪ হাজার 

আসবদনকারী তিসলন। ৭ বির অসংখ্য গো�্যিাসম্নে োকতরপ্ার্ণীসদর বতঞ্চি 

করল। অসনসকর বয়স গবসি গ�সলা। আর ্রীক্ষায় বসা সম্ব নয়। েুখ্যেন্ত্রী েিই 

বলুন “তুই গক গে তহসাব োইতব?” তহসাব আ্নাসক তদসিই হসব। িাি ্াসবন না 

োেলার নাসে লক্ষ লক্ষ টাকা গিালা কারবাতররাও। 

দশ লাসখ োকতর আসি। গেধার োকতর গনই। িাই োর বিসরর সতোনসক গকাসল তনসয় 

গেধাবী ো’র োঁই হসয়সি গখালা আকাসশর তনসে। তিন দশসক এ’তেত্র গদসখতন শহর, 

রাজ্যবাসী। রাজ্য গরসক ্ ালাসছে তশল্প। োকতরর জন্য হাত্সি্যশ হসয় ঘুরসিন েুবক-

েুবিী। তনসয়া� তনসয় হাহাকার সব্ণত্র। রাসজ্যর তশতক্ষি েুবক-েুবিীসদর োকতরর 

অন্যিে অগ্াতধকাসরর গক্ষত্র হসয় উসেতিল তশক্ষকিার গ্শা। প্ারতেক গরসক 

তবশ্তবদ্যালসয়র। তকন্তু হসল কী হসব! শাসকদসলর দপ্তর গরসক গেখাসন তনসয়াস�র 

িাতলকা বিতর হয়, গসখাসন বৃতষ্ট োরায় সতোনসম্বা েুবিী অসুস্ হসয় হাস্ািাসলর 

গবসি শুসয় েন্ত্ররায় কািরাসবন, এেনই ভতবিব্য হসয় দাঁতিসয়সি রাসজ্যর তশতক্ষি 

গবকার েুবক-েুবিীসদর। �ি সাি বিসর গেখাসন সািবার তশক্ষক তনসয়া� হওয়ার 

করা তিল, গসখাসন হসলা একবার। ২০১১সাসল প্ারতেক ও এসএসতস’র োধ্যসে 

তশক্ষক তনসয়াস�র তবঞেতপ্ত প্কাতশি হসলা। তনসয়া� ্রীক্ষার তদসন একাতধক 

জায়�ায় প্নে্ত্র গ্ৌঁিাসলা না। ্রীক্ষা তদসি ্ারসলন না অসনসকই। িার্র 

নানা জতটলিায় তনসয়া� বন্ধ রাকল। ২০১২সাসল তিসসম্বর োসস তনসয়া� হসলা। 

গসই তনসয়া� গরসকই প্কাসশ্য এসলা শাসকদসলর স্জনস্াের, দুন্ণীতির ঘটনা। 

তশক্ষক তনসয়াস�র নতুন তেকানা হসয় উেল ‘তৃরেপূল ভবন। 
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‘দুুঃসময় ফথজক সুসমজয় মারুষ ফিৌঁজছ ফদজি মারুষজক’

দুন্ণীতির তবরুসধে লিাই গরসক জনজীবসনর ইসু্য। কৃেসকর ফসসলর নপূ্যনিে দাসের 

অতধকার গরসক তবলতনের েুসখ ্িা কারখানার শ্তেসকর লিাই— তসঙ্ু, �াতজ্ুর 

সীোতে গরসক এই বাংলার আল্র। গকাতভি ্ব্ণ কাতটসয় আেফাসনর তব্ে্ণয়— 

োনুসের ্াসশ, লিাইসয়র রাতিায় বাে্ন্ীরাই। রাষ্ট্রায়তি সংস্া রক্ষা, খাদান 

বাঁোসি প্তিবাদ, ধে্ণঘট, গগ্প্তাতরর গেনা ্সর, নদী বাঁধ গেরােসি গকাদাল হাসি 

বাে্ন্ীরাই। ‘তনউ-নে্ণাল’ প্তিবাসদর ধরন বদসল তদসি ্াসর, গশ্তর রাজনীতিসক 

নয়। 

শাসসকর ভাে্য গভসি জন�সরর ভতবকল্প ভাে্য বিতর সেসয়র দাতব, অগ্াতধকারও 

বসট। 

েহাোরীসক ঢাল কসর গেভাসব জন�সরর রুতট-রুতজর ও্সর আঘাি নাতেসয় আনা 

হসছে, গেভাসব অর্ণনীতির তনয়ন্ত্রর বৃহৎ কস্্ণাসরসটর হাসি গিসি গদওয়া হসছে িার 

প্তিবাসদ গ�াটা গদশজুসি তনরতের লিাইসয়র রাতিায় সােসন বাে্ন্ীরাই। স্পষ্ট 

দাতব। তবকসল্পর উচ্চাররও স্পষ্ট। 

উস্াতদসক ্তরকতল্পি গেরুকরসরর রতিন তেত্রনাট্য প্স্তুি। শাসসকর েরতজ েসিা 

তেতিয়ায় সাজাসনা হসছে বাইনাতর-- ‘হয় তুতে তৃরেপূল, নয় তুতে তবসজত্’। 

আ্নাসক তবভ্রাততের গোরাবাতলসি আেন্ত্রর জানাসছে দুই সরকার। 

আোসদরই সােসন আনসি হসব তবকল্প ভাে্য। একইসসগে প্ি্যাঘাি, দ্রুি এবং 

সরাসতর। দুন্ণীতি রাজনীতির স্াভাতবক �তেব্য হসি ্াসর না। লক্ষ লক্ষ োনুে 

তব্নে, সব্ণস্ খুইসয়সি প্িাররার জাসল। তসতবআই গজরার ও্র তনভ্ণর কসর 

দলবদসলর গখলা গনয়। দুন্ণীতিসি গফঁসস ত�সয় রাজ্যসভায় সের্ণন েুত�সয় এই 



বাংলায় গলাক গদখাসনার ‘কুততি’ নয়। এ’বাংলাসক দুন্ণীতিেুতি সরকার উ্হার 

তদসি ্াসর একোত্র বাে, �রিাতন্ত্রক ও ধে্ণতনরস্ক্ষ শততি। 

ব্যাতরসকসির ও্াসর কাসয়তে স্াসর্ণ গবাো্িার তভততিসি েলা বস্রাোরী- 

দুন্ণীতিগ্তি- সাম্প্রদাতয়ক শততি। 

ব্যাতরসকসির এ্াসর জন�সরর স্াসর্ণই লিাইসয় রাকা বাে ও �রিাতন্ত্রক 

শততি। 

েুসখাসশ আিাসল নয়, লিাই েুসখােুতখ। 






