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পশ্চিমবঙ্গ সপ্তদশ শ্বধানসভা শ্নব্াচন ২০২১

বামফ্রন্টের ইশন্েহার

শ্নব্াচননর পটভূশ্ম
l	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শ্বধানসভা শ্নব্াচন্নর শ্িনক্ষণ ঘ�াষণা হন্ে ঘেন্ে। আমরা সকন্েই 

অবশ্হে ঘে শ্বেে এক বেন্রর অশ্ধক সমেকাে ধন্র কন্রানা মহামারীর শ্বরুন্ধে সমগ্র 

মানব সভ্যোর সংগ্রাম চেন্ে। সমস্ত ধরন্নর সেক্ো মান্য কন্রই দিনশ্দিন জীবন, 

েড়াই-সংগ্রাম পশ্রচাশ্েে হন্ছে। এই পশ্রশ্থিশ্েন্ে আোমী ২৭ঘশ মাচ্ ঘেন্ক ২৯ঘশ 

এশ্রিে ঘমাট ৮ িফাে শ্নব্াচন অনুশ্ঠিে হন্ব। এই শ্নব্াচন রান্জ্যর ব্যাপক সংখ্যক 

রাজ্যবাসীর কান্ে েণেন্ত্র পুনরুধোন্রর সংগ্রাম। একই সান্ে অপশাসন ও দনরান্জ্যর 

অবসান �টান্নার সংগ্রাম। শ্বেে রিাে িশ বের ধন্র এই রান্জ্য তৃণমূে কংন্গ্রস িে ও 

সরকার নশ্জরশ্বহীন দবৈরাচারী সন্ত্রাস কান্েম কন্রন্ে। দবৈরাচারী কােিাে রান্জ্য েণেন্ন্ত্রর 

কণ্ঠন্রাধ করা হন্েন্ে। একশ্িন্ক বৈজনন্পাষণ, দুন্ীশ্ে, ঘোোবাশ্জ, শ্সশ্ডিন্কট রাজ োবা 

ঘেন্ড় রন্েন্ে, অপরশ্িন্ক শ্রশ্মক-কৃষক-োত্র-েুব-মশ্হোন্ির ওপর ঘনন্ম এন্সন্ে �ৃণ্য 

আক্রমণ। সংখ্যাে�ু, েফশ্সশ্ে জাশ্ে ও আশ্িবাসী অংন্শর মানুষও একইভান্ব আক্রান্ত। 

এমন সব্নাশা তৃণমূেী শাসন্নর অবসান �টান্নার েন্ক্ষ্য আসন্ন শ্বধানসভা শ্নব্াচন্ন 

জনেণন্ক সব্শশ্তি শ্নন্োে করন্ে হন্ব।

l	ঘকন্্রে নন্র্রে ঘমািীর ঘনতৃন্বে আরএসএস-শ্বন্জশ্প সরকান্রর কৃশ্ষ আইন, রিচশ্েে 

শ্রম আইন সংস্ার সবই কন্প্ান্রন্টর বৈান্ে্। এই সরকার নো উিারনীশ্ে কাে্কর করন্ে 

অে্যন্ত েৎপর। শ্রশ্মক-কৃষকসহ সাধারণ মানুন্ষর জীবন দুশ্ব্সহ হন্ে উন্েন্ে। এই 

সমেকান্ে ২ েন্ক্ষর ওপর কৃষক আত্মহে্যা কন্রন্েন। সমগ্র ঘিন্শ ভোবহ কম্হীনো। 

জনেন্ণর ক্রেক্ষমো ঘশাচনীে। িাশ্রদ্্য বাড়ন্ে। বড় বড় পুঁশ্জপশ্ের সম্পি অকল্পনীে 

হান্র বাড়ন্ে। কন্রানা মহামারীর সমেকান্ে ঘিন্শ রিাে ১৫ ঘকাশ্ট মানুন্ষর কাজ চন্ে 

ঘেন্ে। িাশ্রদ্্য, অভাব, দবষম্য, বুভুক্ষা সমস্ত শ্কেু বৃশ্ধে ঘপন্েন্ে। অেচ এই কন্রানা 

সমেকান্ে ঘিন্শর বৃহৎ কন্প্ান্রট ঘোঠিীর সম্পি বৃশ্ধে ঘপন্েন্ে রিাে ১৩ েক্ষ ঘকাশ্ট টাকা। 

ঘপন্্াে-শ্িন্জেসহ সমস্ত শ্নে্যরিন্োজনীে পন্ণ্যর মূে্যবৃশ্ধে ব্যাপকভান্ব �টন্ে। দবষম্য 

সমগ্র ঘিশজুন্ড় ক্রমবধ্মান। সরকারী ভরতুশ্কন্ে পুষ্ট হন্ছে কন্প্ান্রট শশ্তি। রাষ্টােত্ত 
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ঘক্ষন্ত্র ক্রমান্বন্ে শ্বেগ্ীকরণ ও ঘবসরকাশ্রকরণ �টান্ছে। কন্প্ান্রন্টর বৈাে্ রক্ষা করার 

জন্য রাষ্টােত্ত ব্যাঙ্কগুশ্ে দুব্ে হন্েন্ে। মাজ্ার (একীকরণ)-এর ফন্ে রাষ্টােত্ত ব্যান্ঙ্কর 

সংখ্যা হ্াস ঘপন্েন্ে। কেকাোে ঘহি অশ্ফস শ্েে এমন দুইশ্ট ব্যাঙ্ক মাজ্ান্রর ফন্ে 

উন্ে ঘেন্ে। শ্রশ্মক-কৃষকসহ সব্ অংন্শর মানুষ আক্রান্ত। আক্রান্ত েণেন্ত্র ও েণোশ্ন্ত্রক 

অশ্ধকার। জােীে শ্শক্ষানীশ্ের নান্ম শ্শক্ষার অশ্ধকান্রর ওপর ঘনন্ম এন্সন্ে ভেঙ্কর 

আক্রমণ। শ্বন্জশ্প ও ঘক্রেীে সরকান্রর সমান্োচনা ও শ্বন্রাশ্ধোন্ক ঘিশন্দ্াশ্হোর 

সমতুে কন্র ঘিওো হন্েন্ে। বুশ্ধেজীবীসহ বহু মানুষন্ক কারাোন্র শ্নন্ক্ষপ করা হন্েন্ে। 

ইউএশ্পএ ও এনআইএসহ িানবীে সমস্ত আইন ব্যবহার কন্র েণোশ্ন্ত্রক আন্দিােন্নর 

কণ্ঠন্রাধ করা হন্ছে। কন্প্ান্রট বৈাে্ন্কশ্্রেক ভেঙ্কর কৃশ্ষ আইন্নর শ্বরুন্ধে কৃষকন্ির 

বৈেঃস্ফূে্ রিশ্েবাি ও রিশ্েন্রাধী আন্দিােন িমন করন্ে রিশাসন-পুশ্েশ ও দুষ্কৃেীন্ির 

আক্রমণ চাোন্না হন্েন্ে।

l	ঘিন্শর সংশ্বধান্নর মম্বস্তু আজ আক্রান্ত। ভারন্ের ধম্শ্নরন্পক্ষো ও বহুবেবান্ির 

ওপর আক্রমণ নাশ্মন্ে এন্নন্ে শ্বন্জশ্প সরকার। নােশ্রকবে শ্নধ্ারন্ণ ধম্ন্ক মাপকাশ্ে 

করা হন্েন্ে। সংখ্যাে�ুন্ির অশ্ধকারগুশ্ে ক্রমান্বন্ে খশ্ব্ে। ভারেীে সমান্জর সব্স্তন্র 

আজ সাম্প্রিাশ্েকোর শ্বষ রিসাশ্রে। শ্শক্ষা-শ্শল্প-সাশ্হে্য-ইশ্েহাসসহ সব্ন্ক্ষন্ত্র 

সাম্প্রিাশ্েক িৃশ্ষ্টভশ্ঙ্গ উৎসাশ্হে হন্ছে। ভারন্ের মম্বস্তুন্ক পােন্ট ঘিওোর ঘচষ্টা চেন্ে। 

িশ্েে, আশ্িবাসী ও অন্যান্য পচিািপি অংশও ঘহনস্তা ও আক্রমন্ণর মুন্খ।

l	রান্জ্যর তৃণমূে সরকারও শ্নন্জন্ির সুশ্বধামে সাম্প্রিাশ্েক কাি্ ব্যবহার করন্ে। 

রান্জ্য তৃণমূে ও শ্বন্জশ্প’র ঘবাঝাপড়ার রাজনীশ্ে চেন্ে। ঘবাঝাপড়ার শ্ভশ্ত্তন্ে এরা 

শ্বিিেীে রাজনীশ্েন্ক এই রান্জ্য রিশ্েঠিা করন্ে চাইন্ে।

l	পশ্চিমবন্ঙ্গর অে্নীশ্ে বড়ই সঙ্গীন। আন্ের তুেনাে ব্যে োোমহীনভান্ব বৃশ্ধে 

পাওোে শ্বশাে পশ্রমাণ ঋণজান্ে জশ্ড়ন্ে পন্ড়ন্ে রাজ্য। কৃশ্ষন্ে গুরুের সঙ্কট। ২০১৪ 

ও ২০১৭ সান্ে তৃণমূে কংন্গ্রস পশ্রচাশ্েে রাজ্য সরকার কৃষকসহ সাধারণ মানুন্ষর 

বৈাে্শ্বন্রাধী আইন রান্জ্য চােু কন্রন্ে। কৃষন্কর আত্মহে্যা এই রান্জ্যও �ন্টন্ে। নতুন 

শ্শল্প ও শ্শল্প শ্বশ্নন্োে রান্জ্য বৃশ্ধে পােশ্ন বো চন্ে। কম্সংথিান্নর অবথিা বড়ই করুণ। 

সরকাশ্র চাকশ্রর পরীক্ষান্েও দুন্ীশ্ে। শ্শক্ষা ও বৈাথি্যর ঘবহাে শ্চত্র। শ্শক্ষার ঘক্ষন্ত্র চরম 

দনরাজ্য। স্কুেেুট বৃশ্ধে ঘপন্েন্ে। রিশাসন্নর থিশ্বরো শ্বস্মেকর। মস্তাশ্ন-ঘোোবাশ্জ ও 

ঘবপন্রাো দুন্ীশ্ে বে্মান রাজ্য সরকান্রর ভূষণ। আইন-শৃঙ্খোর শ্চত্র ঘমান্টই ভাে না। 

নারী শ্নরাপত্তা ভেঙ্করভান্ব শ্বপে্স্ত। েণোশ্ন্ত্রক আন্দিােন সংগ্রান্মর উপর পুশ্েন্শর 

বব্র আক্রমণ �ন্ট চন্েন্ে। শাশ্ন্তপূণ্ আন্দিােন্নর উপর পুশ্েন্শর শ্নম্ম আক্রমন্ণর 

পশ্রণশ্েন্ে মইদুে ইসোম শ্মি্যান্ক শহীন্ির মৃতু্যবরণ করন্ে হন্েন্ে।

l	এন্হন পশ্রশ্থিশ্ের অবসান �টান্নার েন্ক্ষ্য আসন্ন শ্বধানসভা শ্নব্াচন্ন তৃণমূে 

কংন্গ্রন্সর পরাজে �টান্নার সান্ে সান্ে শ্বন্জশ্প’ঘক রুন্খ শ্িন্ে হন্ব। বাম, েণোশ্ন্ত্রক 

ও ধম্শ্নরন্পক্ষ শশ্তির শ্বকল্পন্ক জেী করন্ে হন্ব। বাম ও সহন্োেী, কংন্গ্রস ও ইশ্ডিোন 

ঘসকুোর ফ্রন্টের ঐন্ক্যর শ্ভশ্ত্তন্ে েন্ড় ওো সংেুতি ঘমাচ্ান্ক জেেুতি করুন। সাধারণ 
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মানুন্ষর শ্নন্জন্ির সরকার, সংেুতি ঘমাচ্ার সরকার েন্ড় তুেুন। পশ্চিমবঙ্গ ও সমগ্র 

ঘিন্শর বৈান্ে্ এই ঐশ্েহাশ্সক কে্ব্য পােন্ন এশ্েন্ে আসুন।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ার
l	েণেন্ত্র ও আইন্নর শাসন্নর পুনঃরিশ্েঠিা আমান্ির েক্ষ্য। সকন্ের মেরিকান্শর 

বৈাধীনো সুরশ্ক্ষে োকন্ব। বহুিেীে েণেন্ন্ত্রর ঐশ্েহ্য ঘমন্নই পুশ্েশ ও রিশাসনন্ক 

কাজ করন্ে হন্ব। রাজননশ্েক কারন্ণ আটক সমস্ত বদিীন্িরই মুতি করা হন্ব। সমস্ত 

রাজননশ্েক শ্মে্যা মামো রিে্যাহার করা হন্ব। কম্থিে বা বাসথিান ঘেন্ক উন্ছেি হওো 

সবাইন্ক �ন্র ঘফরার ব্যবথিা করন্ে হন্ব। রান্জ্য সমস্ত স্তন্রর শ্নব্াচন হন্ব সুষ্ঠু ও অবাধ 

এবং শ্নেশ্মে। শ্নব্াচন আটন্ক রাখা হন্ব না। শ্বন্রাধী রাজননশ্েক িন্ের পূণ্ েণোশ্ন্ত্রক 

অশ্ধকার সুরশ্ক্ষে োকন্ব। পুশ্েশ রিশাসনন্ক শ্নরন্পক্ষো শ্নন্েই কাজ করন্ে হন্ব। 

সমাজশ্বন্রাধীন্ির কন্োর হান্ে িমন কন্র ভেমুতি েণোশ্ন্ত্রক পশ্রন্বশ সুরশ্ক্ষে করা 

হন্ব। মশ্হো কশ্মশন, ঘোকােুতি, রাজ্য শ্নব্াচন কশ্মশন, মানবাশ্ধকার কশ্মশন এবং ঘরিস 

কাউশ্সিে, েে্য জানার অশ্ধকার সংক্রান্ত কশ্মশন পূণ্ মে্ািাে বৈাশ্ধকারসহ কাজ করন্ব। 

সব ঘজোে মানবাশ্ধকার কশ্মশন্নর িপ্তর চােু হন্ব। সংবাি মাধ্যন্ম (শ্িশ্জটাে মাধ্যমসহ) 

এবং  সাংবাশ্িকন্ির সংেেনগুশ্ের বৈাধীন কাে্কোন্পর সুরক্ষা শ্নশ্চিে করা হন্ব। সরকারী 

শ্বজ্াপন বণ্টন্ন পক্ষপােহীন েণোশ্ন্ত্রক রীশ্েনীশ্ের পুনঃরিশ্েঠিা করা হন্ব। মানবাশ্ধকার 

েঙ্ঘন্নর �টনা কন্োরভান্ব বন্ধ করা হন্ব। সব ঘজোে ঘোকপান্ের িপ্তর চােু হন্ব। 

োন্ির কে্ব্য পােন করন্ব। পূন্ব্ রিবশ্ে্ে ঘেসব আইনন্ক শ্ব ন্জশ্প সরকার িমনমূেক 

েন্ক্ষ্য ব্যবহার করন্ে, ঘসইসব আইনগুশ্ে এরান্জ্য রিন্োে করা হন্ব না। রাজ্য সরকান্রর 

সমান্োচনা করন্ে োর শ্বরুন্ধে শাশ্স্তমূেক ব্যবথিা ঘনওো হন্ব না। োভ শ্জহাি, ঘোহে্যা 

শ্নশ্ষন্ধের মন্ো সুপশ্রকশ্ল্পে শ্বন্ভিমূেক আইন পশ্চিমবন্ঙ্গ কাে্কর হন্ব না।

ধম্শ্নরনপক্ষতা
l	রাজ্য সরকার কন্োরভান্ব ধম্শ্নরন্পক্ষোর নীশ্ে অনুসরণ করন্ব। সকে ধম্পােন্নর 

সমান অশ্ধকার শ্নশ্চিে করা হন্ব। সরকার ঘকান্না ধন্ম্র পক্ষ অবেম্বন করন্ব না বা 

ধম্াচরন্ণ হস্তন্ক্ষপ করন্ব না। সমস্ত ধম্ সম্পন্ক্ই শ্নরন্পক্ষ অবথিান ঘনওো হন্ব। সমস্ত 

ধরন্নর সাম্প্রিাশ্েকো ও উগ্রপন্ার শ্বরুন্ধে িঢ়ৃ অবথিান ঘনওো হন্ব। ভাষােে সংখ্যাে�ু, 

মুসশ্েমসহ সমস্ত ধম্ীে সংখ্যাে�ুন্ির শ্নরাপত্তা সুশ্নশ্চিে করা হন্ব। রান্জ্যর সম্প্রীশ্ের 

ঐশ্েহ্যন্ক ঘজান্রর সন্ঙ্গ রিশ্েশ্ঠিে করা হন্ব।

শ্শল্প
l	সরকান্রর মূে েক্ষ্য হন্ো কম্সংথিান্নর বৃশ্ধে। শ্শল্প, কৃশ্ষ, সমবােসহ শ্বশ্ভন্ন 

ঘক্ষন্ত্র কম্সংথিান্নর শ্বষেশ্ট অগ্রাশ্ধকার পান্ব। কম্সংথিান্নর মূে েন্ক্ষ্য ঘোট ও 

মাঝাশ্র শ্শন্ল্পর ওপর গুরুবে বজাে োকন্ব। সামবাশ্েক উন্ি্যাে ও পঞ্ান্েে-পুরসভার 
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উন্ি্যান্েও শ্শল্প-উন্ি্যাে েন্ড় ঘোোর ঘচষ্টা হন্ব। সব্াঙ্গীণ ও বহুমুখী নীশ্ের শ্ভশ্ত্তন্ে 

বৃহৎ শ্শল্প েড়ার জন্যও শ্নশ্ি্ষ্ট ও কাে্করী নীশ্ে রূপােণ করা হন্ব। এন্ক্ষন্ত্র শ্বেে 

বামফ্রটে সরকান্রর সাফন্ে্যর অশ্ভজ্োন্ক শ্বন্বচনাে রাখা হন্ব। জ্ানশ্ভশ্ত্তক শ্শল্প 

শ্হসান্ব েে্য ও দজব রিেুশ্তি এবং কৃশ্ষশ্ভশ্ত্তক শ্শন্ল্পর সমস্ত সম্াবনাগুশ্ের সবি্যবহার 

করন্ে হন্ব। ফুে, ফে, সবশ্জ, মাে, দুগ্ধজাে দ্ন্ব্যর সান্ে অন্যান্য কৃশ্ষপন্ণ্যর অপচে 

বন্ধ কন্র এগুশ্ের সুষ্ঠু রিশ্ক্রোকরন্ণ, সংরক্ষন্ণ ও বাজারজাে করার জন্য রিন্োজনীে 

উন্ি্যাে ঘনওো হন্ব। আধুশ্নক পশ্রবহন ও বাজার ব্যবথিার উন্নশ্ে করা হন্ব। কৃশ্ষশ্ভশ্ত্তক 

শ্শল্প ও ক্ষুদ্-কুশ্টর শ্শল্প োড়া ও ইস্াে, ইন্েক্শ্নক, অন্টান্মাবাইে, ঘপন্্ান্কম, শ্বদু্যৎ, 

শ্সন্মটে, চামড়া, বস্ত্রশ্শল্প থিাপন্নর ঘচষ্টা োকন্ব। শ্শন্ল্পর জন্য জশ্ম অশ্ধগ্রহন্ণর শ্বষেশ্ট 

সম্পন্ক্ সেক্ পিন্ক্ষপ ঘনওো হন্ব। শ্নশ্ি্ষ্ট এোকাে সহমে দেশ্র কন্র, পশ্রন্বশেে 

রিভান্বর কো শ্বচার কন্র জশ্ম অশ্ধগ্রহণ করা হন্ব। অশ্ধেৃহীে জশ্মর জন্য পশ্রবারগুশ্েন্ক 

োভজনক মূে্য শ্িন্ে হন্ব। সংশ্লিষ্ট ঘক্ষন্ত্র ক্ষশ্েগ্রস্ত পশ্রবান্রর অন্তে একজনন্ক রিশ্শক্ষণ 

ও কম্সংথিান্নর বন্দিাবস্ত করন্ে উন্ি্যাে ঘনওো হন্ব। েৃহশ্শক্ষকন্ির অশ্ধকার ও সমস্যার 

শ্বষন্ে শ্বন্শষ নজর ঘিওো হন্ব।

শ্রম
l	শ্রম িপ্তন্রর কান্জ আন্রা েশ্ে আনা হন্ব। সমস্ত ধরন্নর শ্বন্রাধগুশ্ের ঘক্ষন্ত্র কাে্কর 

হস্তন্ক্ষপ করা হন্ব। শ্বশ্ড়, শ্নম্াণকম্ী, েণপশ্রবহন্নর শ্রশ্মকসহ সমস্ত অসংেশ্েে 

শ্রশ্মকন্ির মজুশ্র ও সামাশ্জক সুরক্ষার শ্নচিেোে পিন্ক্ষপ ঘনওো হন্ব। শ্রশ্মকন্ির 

নূ্যনেম মজুশ্র মাশ্সক একুশ হাজার টাকা শ্নশ্চিে করার উন্ি্যাে ঘনওো হন্ব। বন্ধ 

কারখানার শ্রশ্মকন্ির মান্স ২৫০০ টাকা কন্র ভাো ঘিওো হন্ব ও োন্ির সস্তাে ঘরশন 

সরবরাহ করা হন্ব। বন্ধ চটকে, চা বাোন ও অন্যান্য বন্ধ শ্শল্প ঘখাোসহ শ্রশ্মকন্ির 

সমস্যাগুশ্ে সমাধান্ন শ্বন্শষ নজর ঘিওো হন্ব। চা বাোন্নর শ্রশ্মকন্ির নূ্যনেম মজুশ্র 

শ্নধ্ারণ করা হন্ব। শ্রমজীবী মানুন্ষর ঘ্ি ইউশ্নেন করার অশ্ধকার সুরশ্ক্ষে করা হন্ব। 

রিকল্প শ্রশ্মক-কম্চারীন্ির বৈাে্রক্ষাে শ্বন্শষ নজর ঘিওো হন্ব। পশ্রোেী শ্রশ্মকন্ির 

জন্য পৃেক মন্ত্রক চােু হন্ব। সমস্ত পশ্রোেী শ্রশ্মকন্ক নশ্েভুতি কন্র অন্য রান্জ্য কম্রে 

অবথিাে োন্ির পান্শ োকন্ব রাজ্য সরকার। অবৈাথি্যকর শ্রম রিশ্ক্রোর উন্নশ্ে শ্বধান্ন 

সন্চষ্ট োকন্ব সরকার।

কৃশ্ি
l	কৃশ্ষ আইন্নর মধ্য শ্িন্ে ঘক্রেীে সরকার কৃশ্ষ ও কৃষকন্ির সব্নাশ কন্র কন্প্ান্রটন্ির 

বৈাে্রক্ষার ব্যবথিা কন্রন্ে। ঘকন্্রের মে রান্জ্যর সরকারও এশ্পএসশ্স অ্যান্টে আন্েই কৃশ্ষ 

ঘবসরকাশ্র কন্প্ান্রন্টর হান্ে তুন্ে শ্িন্ে আইন সংন্শাধন কন্রশ্েে। এই রান্জ্য োরা 

ভূশ্মসংস্ান্র জশ্ম ঘপন্েশ্েন্েন োন্ির অন্নন্ক উন্ছেি হন্ে শ্েন্েন্েন। োন্ির জশ্মর 

অশ্ধকার পুনঃরিশ্েশ্ঠিে করন্ে হন্ব। চাষন্ক োভজনক করন্ে হন্ব। বৈামীনােন শ্রন্পাট্ 



5

অনুসান্র কৃশ্ষ ও কৃষক বৈান্ে্ জােীে কৃশ্ষ কশ্মশন্নর শ্নন্ি্শ কাে্কর কন্র কৃষন্কর আে 

বাশ্ড়ন্ে কৃশ্ষন্ক োভজনক করার ঘক্ষন্ত্র অগ্রাশ্ধকার ঘিওো হন্ব। কৃশ্ষন্ে দবশ্চত্র্য আনার 

জন্য সরকারী উন্ি্যাে ঘনওো হন্ব। নূ্যনেম সহােক মূে্য শ্নশ্চিে করন্ে হন্ব। আেুর 

মন্ো ফসেন্ক এমএসশ্প’র আওোে আনা হন্ব। শ্মশ্নশ্কট, সার, ঘসন্চর জে এগুন্োর 

ব্যবথিা সরকারন্ক করন্ে হন্ব। ভূশ্মসংস্ান্রর অসম্পূণ্ কাজ (এক ব্যশ্তি, এক খশ্েোন, 

ভূশ্ম আইন্নর শ্শশ্েেো ও আইশ্ন জশ্টেো কাশ্টন্ে ভূশ্ম বণ্টন এবং বে্া ঘরকি্)-এর 

অসম্পূণ্ কাজ সম্পূণ্ করন্ে হন্ব। উৎপািনশীেো ও উৎপািন বৃশ্ধেন্ে ‘শ্রী’ পধেশ্েন্ে 

চান্ষ উৎসাশ্হে করা হন্ব।

l	ঘসন্চর এোকা আন্রা বাড়ান্ে হন্ব। বন্যা রিশ্েন্রাধ ও শ্েস্তা ঘসচ রিকল্পসহ অসমাপ্ত 

ঘসচ রিকল্পগুশ্ে কাে্কর করন্ে উন্ি্যাে ঘনওো হন্ব। কৃশ্ষন্ক্ষন্ত্র সুশ্বধা বৃশ্ধের েন্ক্ষ্য 

অপশ্রকশ্ল্পে ও অনবজ্াশ্নকভান্ব ভূেভ্থি জন্ের ব্যবহার ঘরান্ধ আইনন্ক িৃঢ়ভান্ব 

রিন্োে করা হন্ব।  ভূপৃন্ঠির জেসংরক্ষণ ও ব্যবহান্র শ্বন্শষ উন্ি্যাে ঘনওো হন্ব। 

ফসে উৎপািন্নর দবশ্চত্র্যন্ক উৎসাশ্হে করা হন্ব। পাট ও আেুবীন্জ বৈাবেম্বী হওোর 

েন্ক্ষ্য রিন্োজনীে উন্ি্যাে ঘনওো হন্ব। উৎপাশ্িে ফসন্ের োভজনক মূন্ে্যর ব্যবথিা 

করা হন্ব। শ্নশ্বড় চাষ ও উৎপািন পধেশ্ের উৎকষ্সাধন্ন কমিান্ম কৃশ্ষন্ে রিন্োজনীে 

ঘজাোন্নর পাশাপাশ্শ কৃশ্ষ ঋন্ণর ব্যবথিা করা হন্ব। উি্যান চাষ (সবশ্জ, ফে ও ফুে) 

উৎসাশ্হে করার সান্ে বাজার সংক্রান্ত আইন্নর রিন্োজনীে সংস্ার করা হন্ব। দজব 

সান্রর রিন্োেন্ক উৎসাশ্হে করা হন্ব। সমবাে রিোর মাধ্যন্ম বীজ, সার, ঘসচ ও 

ফসে বাজারজাে করার উন্ি্যাে ঘনওো হন্ব। এই েন্ক্ষ্য ঘভন্ে ঘিওো সমবােগুশ্েন্ক 

পুনরুজ্ীশ্বে করা হন্ব। পশুপােন ও অন্যান্য সহােক কাজকন্ম্ ঘজার ঘিওো হন্ব। 

পশুপােন্ন উৎসাহ বৃশ্ধের েন্ক্ষ্য মশ্হো ও কম্ক্ষম ব্যশ্তিন্ির রিশ্শশ্ক্ষে করা হন্ব। 

আশ্িবাসী এোকাে সমবাে ‘ে্যাম্প’গুশ্েন্ক পুনরুজ্ীশ্বে কন্র বনজ সম্পি সংগ্রন্হ 

ঘজার ঘিওো হন্ব। আশ্িবাসীন্ির অরন্ণ্যর জশ্ম রিিান্নর কম্সূশ্চ সম্পূণ্ করন্ে পিন্ক্ষপ 

ঘনওো হন্ব। অরণ্য রক্ষাে বন রক্ষা কশ্মশ্টগুশ্েন্ক পুনরুজ্ীশ্বে করা হন্ব।

l	রিাণীজেন্ের জীবনবশ্চত্র্য বজাে রাখার সান্ে সান্ে শংকরােন্ন উৎসাশ্হে কন্র মাংস, 

শ্িম ও দুন্ধর চাশ্হিা ঘমটান্নার উন্ি্যাে ঘনওো হন্ব। রিাণীসম্পি রক্ষাে গ্রাম পঞ্ান্েে 

স্তর পে্ন্ত েন্ড় ওো বন্ধ পশু/রিাণী শ্চশ্কৎসা ঘক্রেগুশ্েন্ক খুন্ে শ্চশ্কৎসা পশ্রন্ষবা ঘপৌঁন্ে 

ঘিওোর উন্ি্যাে ঘনওো হন্ব।

l	মাে চান্ষ রাজ্যন্ক বৈাবেম্বী হন্ে হন্ব এবং পূব্ সাফে্যন্ক শ্ফশ্রন্ে আনন্ে হন্ব। 

সরকাশ্র জোশে, খাে-শ্বে ও নিীন্ে মৎস্য সমবােগুশ্েন্ক বৈল্পমূন্ে্য পুনরাে চুশ্তি 

সান্পন্ক্ষ েীজ ঘিওো হন্ব। উপকূে মৎস্য চান্ষর জন্য ভরতুশ্কর ব্যবথিা গ্রহণ করা হন্ব। 

খাস, আংশ্শক খাস ও সরকাশ্র অন্ে্ সংস্ার করা ব্যশ্তি মাশ্েকানার সমবােগুশ্েন্ে সমবাে 

েেন কন্র চান্ষ উৎসাশ্হে করা হন্ব। মশ্হো বৈশ্নভ্র ঘোঠিীগুশ্েন্ক গুছেচাষ ও সামবাশ্েক 

চান্ষ উৎসাশ্হে করা হন্ব। এন্ে মশ্হোন্ির ক্ষমোেন রিশ্ক্রো ঘজারিার হন্ব। খাি্য সুরক্ষা 

সুশ্নশ্চিে করার জন্য ধাশ্নজশ্ম সাধারণভান্ব অন্য কান্জ ব্যবহান্র শ্নরুৎসাশ্হে করা হন্ব।
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কম্সংস্ান
l	এরান্জ্য শ্বপুে পশ্রমাণ েরুণ-েরুণীর কাজ ঘনই। শ্শল্প, কৃশ্ষসহ পশ্রন্ষবা ও 

অন্যান্য ঘক্ষন্ত্র সরকান্রর কাে্ধারার মূে েক্ষ্য হন্ব কম্সংথিান সৃশ্ষ্ট। সমস্ত সরকারী 

শূন্যপি পূরণ করা হন্ব। রিােশ্মক, মাধ্যশ্মক, উচ্চমাধ্যশ্মক শ্শক্ষক শ্নন্োন্ের পরীক্ষাসহ 

অন্যান্য সরকারী শ্নন্োন্ের পরীক্ষা শ্নেশ্মে হন্ব। ঘমধা োশ্েকা টাশ্েন্ে ঘিওোসহ বৈছে 

পধেশ্ে ে্যারাশ্টে করা হন্ব। সরকাশ্র ঘক্ষন্ত্রর সান্ে সান্ে ঘবসরকাশ্র ঘক্ষন্ত্রও বৈছে পধেশ্েন্ে 

শ্নন্োন্ের ওপর ঘজার ঘিওো হন্ব। কম্সংথিান্নর নতুন নতুন  ঘক্ষত্র েন্ড় ঘোোর ঘচষ্টা 

চেন্ব। ১০০ শ্িন্নর কান্জর রিকল্পন্ক গ্রামাঞ্ে ঘেন্ক শহরাঞ্ন্েও রিসাশ্রে করা হন্ব। 

১০০ শ্িন্নর পশ্রবন্ে্ ১৫০ শ্িন্নর কাজ ও মজুশ্রর পশ্রমাণ বশৃ্ধে করা হন্ব। বৈশ্নেুশ্তি 

রিকন্ল্প সরকারী শ্বশ্নন্োে ও উন্ি্যাে বশৃ্ধে করা হন্ব। ঘোট ব্যবসােীন্ির শ্জএসশ্ট সংক্রান্ত 

সমস্যা সমাধান্ন রাজ্য সরকান্রর শ্বন্শষ ঘসে দেশ্র করা হন্ব। সরকারী ব্যবথিাপনাে ঋন্ণর 

ব্যবথিা কন্র, উৎপািন্নর সন্ঙ্গ জশ্ড়ে কান্জর শ্ভশ্ত্তন্ে বৈশ্নভ্র ঘোঠিীন্ক কম্সংথিান্নর 

ঘক্ষন্ত্র পশ্রণে করা হন্ব। মশ্হো বৈশ্নভ্র ঘোঠিীগুশ্েন্ক কুশ্টর শ্শন্ল্প উৎসাশ্হে করা হন্ব। 

কম্সংথিান্নর নতুন ঘক্ষত্রর সম্াবনান্ক পূণ্মাত্রাে ব্যবহার করার েন্ক্ষ্য দু’চাকার অ্যাপ 

ক্যাব ও ঘিশ্েভাশ্রর জন্য কমাশ্শ্োে োইন্সসি ঘিওো হন্ব।

শ্শক্ষা
রাজ্য বান্জন্টর অন্তে ২০ শোংশ শ্শক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হন্ব। শ্নরক্ষরো িরূীকরন্ণ 

শ্বন্শষ গুরুবে আন্রাপ করা হন্ব। অষ্টম ঘশ্রণী পে্ন্ত শ্শক্ষান্ক অনবেশ্নক এবং সরকান্রর 

পন্ক্ষ বাধ্যোমূেক করা হন্ব। মাধ্যশ্মক সমতুে ঘবাি্ উত্তীণ্ োত্রোত্রীন্ির পাশ্রবাশ্রক 

আন্ের মাপকাশ্েন্ে এককােীন অে্ সাহাে্য করা হন্ব, োন্ে োরা পরবে্ী পে্ান্ের 

পড়ান্শানা চাশ্েন্ে ঘেন্ে পান্র। ঘবসরকারী শ্শক্ষারিশ্েঠিান্ন শ্ফ শ্নেন্ত্রন্ণ সরকার রিন্োজনীে 

পিন্ক্ষপ ঘনন্ব। শ্শক্ষাে মস্তানরান্জর অবসান �টান্না হন্ব। শ্বি্যােন্ের সংখ্যা ও শ্শক্ষন্কর 

সংখ্যা বাড়ান্ে হন্ব। শ্বি্যােে ঘেন্ক শ্বশ্বশ্বি্যােে স্তর পে্ন্ত সব্স্তন্র েণোশ্ন্ত্রক ব্যবথিা 

পুনঃরিশ্েঠিা করা হন্ব। ঘবেনসহ শ্শক্ষকন্ির বৈাে্সংশ্লিষ্ট শ্বষেগুশ্ের রিশ্ে সরকার গুরুবে 

ঘিন্ব। শ্সন্নট, শ্সশ্ডিন্কটসহ েভ্শ্নংবশ্িগুশ্েন্ক শশ্তিশােী করন্ে হন্ব। শ্শক্ষারিশ্েঠিান্নর 

বৈাশ্ধকার সুরশ্ক্ষে করা হন্ব। শ্নন্োন্ের নীশ্ে হন্ব বৈছে। শ্শক্ষাে ঘবসরকাশ্রকরণ, 

বাশ্ণশ্জ্যকীকরণ ও সাম্প্রিাশ্েকীকরণ বন্ধ করা হন্ব। ঘসই জন্য জােীে শ্শক্ষানীশ্ে ’২০, 

এরান্জ্য কাে্কর করা হন্ব না। শ্বি্যােে েটু হ্াস করার জন্য শ্বন্শষ উন্ি্যাে গ্রহণ করা 

হন্ব। উচ্চশ্শক্ষাে উৎকষ্ ক্রমান্বন্ে উন্নীে করা হন্ব। শ্শক্ষার সব্স্তন্র মান্নর উন্নেন্ন ঘজার 

ঘিওো হন্ব। শ্বশ্বশ্বি্যােে ও সমতুে্য রিশ্েঠিান্ন উচ্চমান্নর েন্বষণাে উৎসাহ ঘিওো হন্ব। 

সমস্ত োত্রোত্রী োন্ে ইটোরন্নন্টর সুন্োে ঘপন্ে পান্র োরজন্য পশ্রকাোন্মা েন্ড় 

ঘোোসহ শ্বশ্ভন্ন উন্ি্যাে সরকার গ্রহণ করন্ব। ভশ্ে্র পধেশ্ে হন্ব বৈছে।ভশ্ে্র ঘক্ষন্ত্র 

হেরাশ্নর অবসান্নর েন্ক্ষ্য ব্যবথিা গ্রহণ করা হন্ব। ঘবসরকারী শ্শক্ষারিশ্েঠিানগুশ্ের উপর 

সামাশ্জক শ্নেন্ত্রণ শ্নশ্চিে করা হন্ব। উন্নেমান্নর শ্শক্ষার েন্ক্ষ্য মাধ্যশ্মক ও রিােশ্মক 
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শ্শক্ষকন্ির উপেুতি রিশ্শক্ষণ ঘিওো হন্ব। সব্স্তন্রর শ্শক্ষারিশ্েঠিানগুশ্েন্ে ঘেসব 

শূন্যপি আন্ে ো পূরণ করার ব্যবথিা অে্যন্ত জরুশ্র। োরা িী�্শ্িন শ্নন্োন্ের পরীক্ষাে 

উত্তীণ্ হন্েও কাজ পান্ছেন না োন্ির শ্নেমানুোেী শ্নন্োে করান্ে ঘিশ্র করা োন্ব না। 

সংশ্বধান অনুোেী এসব পন্ি েফশ্সশ্ে জাশ্ে ও আশ্িবাসী শ্শক্ষকন্ির শ্নন্োে থিশ্েে 

রাখা োন্ব না।  মাদ্াসা শ্শক্ষার ঐশ্েহ্যন্ক রক্ষা কন্র আরও সুসংহে, উন্নে আধুশ্নক 

ও রিসাশ্রে করা হন্ব।  অনুন্মাশ্িে মাদ্াসাগুশ্েন্ক সরকাশ্র অনুিান ঘিওো হন্ব। শ্শশু 

শ্শক্ষান্ক্রে, মাধ্যশ্মক শ্শক্ষান্ক্রেগু  শ্ে সম্পন্ক্ ও পাশ্ব্শ্শক্ষকন্ির এবং রিকল্প কম্ীন্ির 

সম্পন্ক্ সিে্ক িৃশ্ষ্টভশ্ঙ্গ ঘনওো হন্ব। বৃশ্ত্তমূেক শ্শক্ষা, কাশ্রেশ্র ও কম্সংথিানমুখী 

শ্শক্ষার পশ্রকাোন্মান্ক আরও শ্বস্তৃে করা হন্ব। রিন্ে্যক ব্লন্ক আইশ্টআই, সমস্ত ঘজোে 

নাশ্স্ং স্কুে েন্ড় ঘোো হন্ব। উপন্োেী মানব সম্পি সৃশ্ষ্টর জন্য েন্োপেুতি শ্শক্ষাক্রম 

চােু করা হন্ব। োত্র সংসিগুশ্ের শ্নব্াচন শ্নেশ্মেভান্ব েণোশ্ন্ত্রক পধেশ্েন্ে সংেশ্েে 

করন্ে উৎসাশ্হে করন্ে হন্ব।

স্াস্থ্য
l	জনবৈান্থি্যর সম্পূণ্ িাশ্েবে সরকান্রর।  শ্বনামূন্ে্য সরকারী শ্চশ্কৎসার ব্যবথিা করা 

হন্ব। বৈাথি্যসােীর ঘকান্না ধাঁধা নে, রিশ্েন্ষধমূেক ব্যবথিার ওপর  ঘজার ঘিওো হন্ব। 

শ্শশু মৃতু্য ও মাতৃবেকােীন মৃতু্যর হার হ্াস করার ওপর শ্বন্শষ ঘজার ঘিওো হন্ব। 

জনবৈাথি্য সন্চেনো বৃশ্ধের ওপর শ্বন্শষ গুরুবে ঘিওো হন্ব। রিােশ্মক ঘেন্ক রাজ্যস্তর 

পে্ন্ত বৈাথি্য পশ্রকাোন্মান্ক ত্রুশ্টমুতি করার েন্ক্ষ্য সমস্ত মহকুমা ও গ্রামীণ হাসপাোন্ের 

আমূে উন্নশ্ে করা হন্ব। সমস্ত জরুরী পশ্রন্ষবা শ্নশ্চিে করা হন্ব। বৈান্থি্যর অশ্ধকারন্ক 

ঘমৌশ্েক অশ্ধকার শ্হসান্ব রিশ্েঠিা করার জন্য েণআন্দিােন েন্ড় ঘোো হন্ব। ওষুন্ধর 

িাম েোসম্ব শ্নেন্ত্রন্ণর রিোস গ্রহণ করা হন্ব। সরকাশ্র শ্চশ্কৎসকন্ির চাকশ্র 

থিন্ে হেরাশ্ন বন্ধ করা হন্ব। বৈাথি্যন্ক্ষন্ত্র ঘবসরকারী শ্বশ্নন্োন্ের উপর সামাশ্জক 

শ্নেন্ত্রন্ণর ব্যবথিা োকন্ব। মহামারী ও ঘরাে রিশ্েন্রাধ ব্যবথিান্ক অগ্রাশ্ধকার ঘিওো 

হন্ব। মানশ্সক বৈাথি্যন্কও গুরুবে ঘিওো হন্ব। ঘকাশ্ভি পশ্রশ্থিশ্ের ঘমাকাশ্বোে রাজ্য 

বৈাথি্য পশ্রকাোন্মার গুরুের দুব্েো উি�াশ্টে। বৈাথি্যকম্ী, শ্চশ্কৎসক ও নাস্ন্ির 

শ্নরাপত্তাহীনো রিমাশ্ণে। এই পশ্রশ্থিশ্ের শ্নরসন্নর ওপর শ্বন্শষভান্ব নজর ঘিওো 

হন্ব। বৈাথি্যন্ক্ষন্ত্র শ্বশ্ভন্ন সামাশ্জক সংেেন্নর ভূশ্মকান্ক উৎসাশ্হে করা হন্ব। সমস্ত 

ধরন্নর বৈাথি্য কম্ীন্ির েোেে সুরক্ষার ব্যবথিা করা হন্ব।

গ্রন্াগার
l	রান্জ্যর গ্রন্াোরগুশ্েন্ক পুনরাে সচে করা হন্ব। োত্র-োত্রীসহ জনসাধারন্ণর 

চাশ্হিা ঘমটান্নার শ্িন্ক েক্ষ্য ঘরন্খ উনু্তি পশ্রকাোন্মাসহ গ্রন্াোরগুশ্েন্ক উন্নে করা 

হন্ব। সরকাশ্র গ্রন্াোরগুশ্েন্ে ঘেসব শূন্যপি আন্ে ো অে্যন্ত জরুশ্র শ্ভশ্ত্তন্ে পূরণ 

করা হন্ব।
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সমবায়
l	সমবাে ব্যবথিান্ক পুনরাে শশ্তিশােী েণোশ্ন্ত্রক শ্ভশ্ত্তর ওপর রিশ্েশ্ঠিে করা হন্ব। কৃশ্ষ, 

শ্শল্পসহ অে্ননশ্েক ঘক্ষন্ত্র সমবাে ব্যবথিান্ক সম্প্রসাশ্রে করা হন্ব। সহজ শ্কশ্স্তন্ে ঋন্ণর 

ব্যবথিা (েৃহঋণসহ) ও শ্নে্যরিন্োজনীে প  ঘণ্যর শ্বক্রন্ের ঘক্ষন্ত্র সমবান্ের সাহাে্য ঘনওো হন্ব। 

কম্সংথিান সৃশ্ষ্টর েন্ক্ষ্য সমবাে ব্যবথিান্ক শ্বন্শষ ভূশ্মকা পােন করন্ে হন্ব।

পঞ্ানয়ত
l	শ্ত্রস্তর পঞ্ান্েে ব্যবথিান্ক পুনরুজ্ীশ্বে করা হন্ব। পঞ্ান্েন্ে েণোশ্ন্ত্রক ব্যবথিান্ক 

শ্ফশ্রন্ে আনন্ে হন্ব। পঞ্ান্েন্ের কাে্ধারাে গ্রামীণ জনেণ শ্বন্শষে েশ্রবন্ির 

অংশগ্রহণ সুশ্নশ্চিে করা হন্ব। গ্রাম সংসিন্ক শ্নেশ্মে করা হন্ব, সমস্ত গ্রামবাসীর 

কান্ে পঞ্ান্েন্ের কাজ ও ব্যন্ের শ্হন্সব ঘপৌঁন্ে ঘিওো বাধ্যোমূেক হন্ব। গ্রামসভার 

পুনরুজ্ীবন্নর জন্য শ্বন্শষ উন্ি্যাে ঘনওো হন্ব। আমোেন্ন্ত্রর ওপর শ্নভ্রশীেো 

কাশ্টন্ে পঞ্ান্েেন্কই গ্রান্মর সরকান্র পশ্রণে করন্ে হন্ব। পঞ্ান্েে হন্ব সকে 

গ্রামবাসীর, ঘকান্না রাজননশ্েক িন্ের একক আশ্ধপন্ে্যর নে। গ্রামাঞ্ন্ে কৃশ্ষ, সড়ক 

ঘোোন্োে, বৈাথি্য, শ্শক্ষা, কম্সংথিানসহ রিশ্েশ্ট উন্নেন্নর ঘক্ষন্ত্রই পঞ্ান্েন্ের উন্ি্যাে 

বৃশ্ধে করা হন্ব। বৈজনন্পাষণ ও দুন্ীশ্ে শ্নমূ্ে করন্েই হন্ব। রাজননশ্েক কারন্ণ বঞ্না 

ও অসহন্োশ্েো করা হন্ব না। সমন্ের সন্ঙ্গ সামঞ্জস্য রক্ষা কন্র গ্রামীণ পশ্রকাোন্মার 

উন্নেন্ন নজর শ্িন্ে হন্ব।

সংখথ্যালঘু উন্নয়ন
আে্-সামাশ্জক উন্নেন্নর েন্ক্ষ্য সংখ্যাে�ু মুসশ্েম সম্প্রিান্ের শ্শক্ষা, রিশ্শক্ষণ 

কম্সূচীর েন্োশ্চে শ্বস্তার �টান্ে হন্ব। এই অংন্শর মানুন্ষর অে্ননশ্েক ক্ষমোেন্নর 

ওপর শ্বন্শষ ঘজার শ্িন্ে হন্ব। এই অংন্শর মানুন্ষর অশ্ধকার ও শ্নরাপত্তা রক্ষার শ্বষেশ্ট 

শ্বন্শষ গুরুবে পান্ব। সংখ্যাে�ু অন্যান্য সম্প্রিান্েরও শ্নরাপত্তা, অশ্ধকার ও উন্নেন্নর 

রিশ্নশ্টর রিশ্ে শ্বন্শষভান্ব গুরুবে ঘিওো হন্ব।

পচিাদপদ অংশ
l	েফশ্সশ্ে জাশ্ে, আশ্িবাসী ও ওশ্বশ্স সম্প্রিােভুতি মানুন্ষর শ্বন্শষ সাংশ্বধাশ্নক 

অশ্ধকারগুশ্ে রক্ষা করা হন্ব। পশ্চিমবন্ঙ্গ অসংখ্য আশ্িবাসী জনন্োঠিী রন্েন্ে োন্ির 

শ্নজবৈ ভাষা, সংস্কৃশ্ে এবং জীবনধারা শ্ভন্ন। রিশ্েশ্ট আশ্িবাসী জনন্োঠিী ঘেমন উত্তরবন্ঙ্গ 

ঘকাচ, রাজবংশী, রাভা, ঘমচ, ঘটান্টা এবং চা-শ্রশ্মক জনন্োঠিী রন্েন্ে; ঘসই রকমই 

িশ্ক্ষণবন্ঙ্গও অসংখ্য আশ্িবাসী জনন্োঠিী রন্েন্ে — সাঁওোে, মুডিা, ওঁরাও, ঘোধা, 

শবর, ঘ�শ্ড়ো, বীরন্হাড়, কুরশ্ম ইে্যাশ্ি। রিশ্েশ্ট জনজাশ্েরই ভাষা, সংস্কৃশ্ে ও শ্নজবৈ 

জীবনধারার সংরক্ষণ ও উন্নশ্ের জন্য ভূশ্মকা পােন করা হন্ব। ‘‘বনাশ্ধকার আইন’’ 

অনুোেী আশ্িবাসী এবং অন্যান্য বনবাসীন্ির অশ্ধকার কাে্কর করার উন্ি্যাে ঘনওো 
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হন্ব।  সংরক্ষণ নীশ্ে কন্োরভান্ব অনুসরণ করন্ে হন্ব। আে্-সামাশ্জক উন্নেন্নর েন্ক্ষ্য 

শ্শক্ষা, রিশ্শক্ষণ কম্সূচীর েন্োশ্চে শ্বস্তার �টান্ে হন্ব। এই অংন্শর মানুন্ষর অে্ননশ্েক 

ক্ষমোেন্নর ওপর শ্বন্শষ ঘজার শ্িন্ে হন্ব। আশ্িবাসী ও েফশ্সেী োত্র-োত্রীন্ির বুক 

গ্রাটে ও ভরণন্পাষণ ভাো শ্নেশ্মে ঘিওোর ব্যবথিা করা হন্ব। আশ্িবাসী োত্র-োত্রীন্ির 

হন্টেন্ের সুন্োেন্ক রিসাশ্রে করা হন্ব। শারীশ্রক রিশ্েবন্ধকোেুতি মানুষন্ির ন্যােসঙ্গে 

অশ্ধকারগুশ্ে রিশ্েঠিা করা হন্ব। োন্ির অক্ষমো পশ্রমাপ করা ও শংসাপত্র ঘিওোর 

জন্য শ্শশ্বর সংেশ্েে করা হন্ব। এঁন্ির ভাোর পশ্রমাণ ও সংখ্যা বৃশ্ধে করা হন্ব। অক্ষম 

শ্শশুন্ির শ্শক্ষা ও রিশ্শক্ষন্ণর ব্যবথিা করা হন্ব।

মশ্িলা-শ্শশু-প্রবীণ
l	বেস শ্নশ্ব্ন্শন্ষ নারীসমান্জর শ্নরাপত্তা রক্ষাে উন্ি্যাে ঘনওো হন্ব। নারী ও 

শ্শশু শ্নে্ােন্নর শ্বরুন্ধে কন্োরেম পিন্ক্ষপ গ্রহণ করা হন্ব। কাজ, মজুশ্রসহ শ্বশ্ভন্ন 

সামাশ্জক ঘক্ষন্ত্র শ্েঙ্গ দবষন্ম্যর অবসান্নর েন্ক্ষ্য ব্যবথিা গ্রহণ করা হন্ব। মশ্হো ও শ্শশু 

কে্যান্ণর েন্ক্ষ্য আইশ্সশ্িএস (ICDS)-এর কম্সূচীর মান আন্রা উন্নে করা হন্ব। শ্শশু 

শ্বকাশ ও শ্শশুন্ির অশ্ধকান্রর শ্বষেগুশ্ের রিশ্ে শ্বন্শষভান্ব নজর ঘিওো হন্ব। উপেুতি 

রিশ্শক্ষণ শ্িন্ে মশ্হোন্ির বৈশ্নভ্র ঘোঠিীগুশ্েন্ক আন্রা জীবন্ত ও কম্মুখর কন্র ঘোোর 

উন্ি্যাে ঘনওো হন্ব। কম্রে মশ্হোন্ির জন্য হন্টেন্ের সংখ্যা বাড়ান্ে হন্ব। মশ্হোন্ির 

অে্ননশ্েক বৈাধীনো আমান্ির েক্ষ্য। শ্শশু ও নারী পাচারকারীন্ির কন্োর হান্ে িমন 

করন্ে সরকার সন্চষ্ট হন্ব। মশ্হো পুশ্েন্শর সংখ্যা বৃশ্ধে করা হন্ব। পাশ্রবাশ্রক ও 

সামাশ্জক অে্যাচান্রর শ্শকার শ্নরাশ্রে মশ্হোন্ির সুরক্ষার রিশ্ে নজর ঘিওো হন্ব। 

োহ্থি্য শ্হংসা বন্ন্ধর ব্যবথিা করন্ে সরকার উন্ি্যাে ঘনন্ব। অসহাে বৃধে ও বৃধোন্ির জন্য 

সহােোর ব্যবথিা করা হন্ব। বাধ্ক্য ভাোর পশ্রমাণ ও সহােো রিাপকন্ির সংখ্যাও বৃশ্ধে 

করা হন্ব।

উত্তরবঙ্গসি শ্বনশি আঞ্শ্লক উন্নয়ন
l	পাহাড়সহ উত্তরবন্ঙ্গর উন্নেন্নর সান্ে সান্ে পশ্চিমাঞ্ন্ের, শ্বন্শষ কন্র জঙ্গেমহন্ের 

ও সুদিরবন অঞ্ন্ের উন্নেন্নর শ্বষেশ্ট শ্বন্শষভান্ব গুরুবে পান্ব। শ্শল্প েন্ড় ঘজো, 

পশ্রকাোন্মা উন্নেন্নর সান্ে সান্ে সমগ্র অে্ননশ্েক শ্বকান্শর শ্বষেশ্ট অে্যন্ত গুরুবেপূণ্। 

সমস্ত জাশ্ের দবশ্শষ্ট্য, সংস্কৃশ্ে সুরশ্ক্ষে কন্র োর শ্বকাশ �টান্নার সান্ে সান্ে োন্ির 

অশ্ধকার রক্ষার শ্বষেশ্ট গুরুবে পান্ব। িাশ্জ্শ্েে-এ পাহাশ্ড় এোকাে সন্ব্াচ্চ বৈশাসন্নর 

পাশাপাশ্শ বৈশাশ্সে সংথিান্ক উপেুতি মে্ািা ঘিওো হন্ব।

শ্বচার বথ্যবস্া
l	িশ্রদ্ মানুন্ষর সুশ্বচারন্ক শ্নশ্চিে করন্ে ‘শ্েোে এইি’ঘক আরও শশ্তিশােী করন্ে 

হন্ব। শ্বচারােে, শ্বন্শষে শ্নম্ন আিােন্ে মাতৃভাষার ব্যবহান্র সরকার সন্চষ্ট োকন্ব।
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নগরায়ণ
l	নেরােন্ণর পশ্রকশ্ল্পে উন্ি্যান্ের ওপর ঘজার ঘিওো হন্ব। পুরসভাগুশ্ের আশ্ে্ক 

সামে্ ও রিশাসশ্নক ক্ষমো বাড়ান্নার রিোস ঘনওো হন্ব। েশ্রব, শ্নম্নশ্বত্ত ও মধ্যশ্বত্তন্ির 

আবাসন্নর জন্য সরকাশ্র উন্ি্যাে বাড়ান্না হন্ব। ঘোোন্োে ব্যবথিার উন্নশ্ের জন্য সড়ক ও 

ঘসতু শ্নম্ান্ণর রিস্তাশ্বে কম্সূশ্চগুশ্েন্ক দ্রুে রূপােন্ণর ওপর ঘজার ঘিওোর সান্ে সান্ে আন্রা 

নতুন পশ্রকল্পনা ও রূপােন্ণর উন্ি্যাে ঘনওো হন্ব। সরকাশ্র পশ্রবহন ব্যবথিার সাশ্ব্ক উন্নশ্ে 

�টান্ে হন্ব। েণপশ্রবহন্নর ভাড়া শ্থির করার জন্য থিােী কশ্মশন েেন করা হন্ব।

বশ্তি উন্নয়ন
l	ঘিশ ও রান্জ্যর অে্ননশ্েক পশ্রশ্থিশ্ের কারন্ণ ঘেমন েশ্রশ্ব বৃশ্ধে পান্ছে, বশ্স্তর সংখ্যাও 

বাড়ন্ে। শহরাঞ্ন্ে বশ্স্তগুশ্ের বাশ্সদিান্ির বসবান্সর শ্বকল্প ব্যবথিা না কন্র উন্ছেি করা 

হন্ব না। কুশ্ড় (২০) বের ধন্র বসবাসকারী বশ্স্তর মানুষন্ির বসবান্সর অশ্ধকারন্ক শ্নচিেো 

শ্িন্ে এক টাকার শ্বশ্নমন্ে ৯৯ বেন্রর শ্েজ ঘিওো হন্ব। ঘক্রেীে সরকান্রর জশ্মন্ে 

অনুন্মািন আিাে কন্র আইনী শ্েজ ঘিওো হন্ব। বশ্স্ত এোকাে পশ্রন্ষবার উন্নেন �টান্ে 

হন্ব। সমস্ত বশ্স্ত এোকাে বৈাথি্য, শ্শক্ষার সুন্োে রিসাশ্রে করন্ে সরকার ও ঘবৈছোন্সবী 

সংথিাগুশ্ের সান্ে ঘেৌে উন্ি্যাে ঘনওো হন্ব। জনবৈাথি্য, কম্সংথিান ও সব্জনীন পশ্রন্ষবা 

রিিান্নর েন্ক্ষ্য শহন্রর বশ্স্ত অঞ্ন্ে সমশ্ন্বে পশ্রচােনা গ্রহণ করা হন্ব।

খাদথ্য
l	খাি্য সুরক্ষার রিশ্ে শ্বন্শষ গুরুবে আন্রাপ করা হন্ব। ঘরশন ব্যবথিান্ক সব্জনীন করার 

রিোস ঘনওো হন্ব। েশ্রবন্ির জন্য ২ টাকা ঘকশ্জ িন্র চাে বা েম রিশ্ে মান্স ৩৫ ঘকশ্জ 

কন্র রিশ্েশ্ট পশ্রবারন্ক সরবরাহ করার উন্ি্যাে ঘনওো হন্ব। িাে, শ্চশ্ন, ঘভাজ্য ঘেে, 

ঘকন্রাশ্সন ঘেন্ের মেন রিন্োজনীে দ্ব্য বাজার ঘেন্ক কম িান্ম শ্নেশ্মে সরবরাহ করা 

হন্ব। অনাহান্র মৃতু্য বন্ধ করা হন্ব। শ্বশুধে পানীে জে সকন্ের কান্ে ঘপৌেুঁন্ে হন্ব।

সংস্কৃশ্ত
l	অপসংস্কৃশ্ে  ঘরান্ধ সুসমশ্ন্বে সংস্কৃশ্ে নীশ্ে ঘ�াষণা করা হন্ব। জাশ্ে, ধম্, বণ ্

শ্নশ্ব্ন্শন্ষ রাজ্যবাসীর সাংস্কৃশ্েক অশ্ধকারগুশ্েন্ক মে্ািা ঘিওো হন্ব। সংস্কৃশ্ে 

জেৎন্ক  সরকান্রর অধীনো ঘেন্ক মুতি করা হন্ব। সাশ্হে্য, সঙ্গীে, শ্চত্রকো, নাটক, 

চেশ্চ্চত্র, ঘোকসাশ্হে্য রিভৃশ্ে সমস্ত ঘক্ষন্ত্র বহুবেবািন্ক উৎসাশ্হে করা হন্ব। সংস্কৃশ্ের 

ঘক্ষন্ত্র উদ্াবনা ও সৃজনশীেোন্ক উৎসাশ্হে করা হন্ব। সরকার মূেে সাংস্কৃশ্েক  

পশ্রকাোন্মা, মঞ্ শ্নম্াণ, ঘমো, রিিশ্নী  ইে্যাশ্ি সংেশ্েে করার ব্যাপান্র িাশ্েবে 

পােন করন্ব। ঘোকসংস্কৃশ্ে ও আশ্িবাসী সংস্কৃশ্ের পুনরুজ্ীবন্ন শ্বন্শষ গুরুবে 

আন্রাপ করা হন্ব। দুঃথি ঘোকশ্শল্পীন্ির পান্শ োকন্ব সরকার। স্কুে, কন্েজ ও 

শ্বশ্বশ্বি্যােেস্তন্র োত্রোত্রীন্ির সাংস্কৃশ্েক রিশ্েভার শ্বকান্শ শ্নশ্ি্ষ্ট কম্সূচী গ্রহণ ও 

রূপােন্ণ উৎসাহ ঘিওো হন্ব।
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ক্ীড়া
l	ক্রীড়াে অংশগ্রহণ বৃশ্ধে কর  ঘে হন্ব। রাজ্য, ঘজো, মহকুমা, ব্লক  ও ঘপৌর এোকাে 

ক্রীড়া পশ্রকাো    ঘমা েন্ড় ঘোোর ওপর সরকার িৃশ্ষ্ট ঘিন্ব। শ্বি্যােে, ক্াব ও অন্যান্য 

সংথিাগুশ্েন্ক েুতি কন্র সশ্েক ক্রীড়ানীশ্ের শ্ভশ্ত্তন্ে সরকার অগ্রসর হন্ব।

পশ্রনবশ
l	পশ্রন্বশ ও জীব-দবশ্চত্র্য রক্ষাে সব্াত্মক উন্ি্যাে গ্রহণ করা হন্ব। বন, নিী, জোশে 

ও জোভূশ্ম রক্ষাে সেক্ হন্ে হন্ব। অরণ্যভূশ্ম রক্ষার সান্ে সান্ে োর শ্বস্তান্রও নজর 

শ্িন্ে হন্ব। ইন্কােশ্জ অে্াৎ  জীব-জন্তু, পাশ্খ-পেঙ্গ রক্ষাে পশ্রকল্পনা গ্রহণ ও রূপােণ 

করন্ে হন্ব। কেকারখানা, বৈাথি্য ঘক্রেগুশ্ের ঘেন্ক শ্নষ্াশ্শে বজ্্য শ্নেন্ত্রন্ণ কন্োর 

ব্যবথিা গ্রহণ করা হন্ব। োনবাহন জশ্নে িূষণ শ্নেন্ত্রন্ণ কন্োর পিন্ক্ষপ েৃহীে হন্ব। 

পশ্রন্বশ ও বৈান্থি্যর পন্ক্ষ ক্ষশ্েকর প্াশ্টেন্কর ব্যান্ের ব্যবহার হ্ান্স জনন্চেনা বাড়ান্নার 

উন্ি্যাে ঘনওো হন্ব। শহরাঞ্  ঘে বহুেন্ের ঘক্ষন্ত্র ঘসৌর শশ্তির ব্যবহার ও বৃশ্ষ্টর জে 

সংরক্ষন্ণর উপর শ্বন্শষ ঘজার ঘিওো হন্ব। সামাশ্জক বনসৃজনন্ক শ্বন্শষভান্ব উৎসাশ্হে 

করা হন্ব। জে ও বােু িূষণ, শব্দ ও িৃশ্য িূষন্ণর শ্বরুন্ধে কাে্কর ব্যবথিা ঘনওো হন্ব। 

নের এোকার িূষণ শ্নেন্ত্রন্ণ শ্বন্শষ ব্যবথিা ঘনওো হন্ব। পশ্রন্বশ রক্ষার আন্দিােন্ন 

জনসাধারণন্ক েুতি করা হন্ব।

শ্বজ্ান ও প্রযুশ্তি
l	শ্বজ্ান চচ্া রিসান্র গুরুবে আন্রাপ করা হন্ব। দবজ্াশ্নক ও রিেুশ্তিেে েন্বষণার 

ঘক্ষন্ত্র েশ্ে সঞ্ান্রর জন্য রিন্োজনীে পিন্ক্ষপ গ্রহণ করা হন্ব। গ্রামাঞ্ন্ে 

কৃশ্ষ ও ঘসন্চর উন্নেন এবং বন্যা রিশ্েন্রাধ ও নিী ভােন ঘরান্ধ বৈশ্নভ্র রিেুশ্তি 

উদ্াবন্নর উন্ি্যাে ঘনওো হন্ব। সমান্জর সব্স্তন্র, শ্বন্শষ কন্র েরুণ রিজন্ন্র মন্ধ্য 

শ্বজ্ানমনস্ো  ও অনুসশ্ন্ধৎসা েন্ড় ঘোো হন্ব।

শ্বদ্থ্যৎ
l	শ্বদু্যৎ উৎপািন বৃশ্ধের জন্য পশ্রকশ্ল্পে উন্ি্যাে গ্রহণ করা হন্ব। োপ শ্বদু্যন্ের 

সান্ে সান্ে ঘসৌর শ্বদু্যৎ, জেশ্বদু্যৎ, বােুর সাহান্ে্য উৎপাশ্িে শ্বদু্যৎসহ শ্বশ্ভন্ন 

অরিচশ্েে শ্বদু্যন্ের উৎপািন বেরাশ্ন্বে করা হন্ব। শ্বদু্যৎ পশ্রন্ষবার শ্বস্তার   শ্বন্শষে 

গ্রাম, দুে্ম ও পচিািপি এোকাে �টান্ে হন্ব। েশ্রব অংন্শর মানুন্ষর জন্য শ্বদু্যন্ের 

িান্ম রিন্োজনীে ভরতুশ্কর ব্যবথিা করা হন্ব। ১০০ ইউশ্নট পে্ন্ত োহ্থি্য গ্রাহকন্ির 

শ্বনামূন্ে্য শ্বদু্যৎ ঘিওো হন্ব। ২০০ ইউশ্নট পে্ন্ত সমস্ত গ্রাহকন্ির ভরতুশ্কন্ে শ্বদু্যৎ 

সরবরাহ করা হন্ব। গ্রামাঞ্ন্ে কৃশ্ষ কান্জর জন্য অন্পক্ষাকৃে অল্প মূন্ে্য শ্বদু্যৎ 

সরবরাহ করা হন্ব। অবৈাভাশ্বক শ্বদু্যৎ মাসুে ও শ্বে বন্ধ করন্ে উন্ি্যাে গ্রহণ করা 

হন্ব। 
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পয্টন
l	রান্জ্যর পে্টনন্ক্রেগুশ্েন্ে পে্টকন্ির আকষ্ন্ণর জন্য একশ্ট সুসমশ্ন্বে পশ্রকল্পনা 

গ্রহণ করা হন্ব। শ্নম্নশ্বত্ত ও মধ্যশ্বত্ত মানুষন্ির কো শ্বন্বচনাে ঘরন্খ পে্টনন্ক্রেগুশ্ের 

পশ্রকাোন্মােে উন্নেন্নর রিশ্ে শ্বন্শষ নজর ঘিওো হন্ব। পে্টন শ্শন্ল্পর মাধ্যন্ম 

অে্  দনশ্েক উন্নেন ও কম্সংথিান্নর সুন্োে সৃশ্ষ্ট করা হন্ব।

রাজথ্য প্রশাসন
l	রাজ্য রিশাসনন্ক িােবধে ও সংন্বিনশীে করন্ে হন্ব। রিশাসন্নর শ্ভেন্র অবাশ্ছিে 

রাজননশ্েক হস্তন্ক্ষপ বন্ধ করা হন্ব। সরকান্রর পশ্রন্ষবা ব্যবথিার গুণেে মান্নর উন্নেন 

�টান্ে হন্ব। বে্মান রাজ্য সরকান্রর সৃষ্ট গুরুের অে্ননশ্েক দনরাজ্য ঘেন্ক ঘবশ্রন্ে 

আসার জন্য রিন্োজনীে নীশ্ে শ্নধ্ারণ করা হন্ব। সরকাশ্র চাকশ্রর ঘক্ষন্ত্র সমস্ত শ্নন্োে 

পাবশ্েক সাশ্ভ্স কশ্মশন্নর মাধ্যন্ম করা হন্ব। সরকাশ্র কম্চারীন্ির ঘ্ি ইউশ্নেন্নর 

অশ্ধকার সুরশ্ক্ষে হন্ব। সমস্ত কন্েজ ও স্কুে শ্শক্ষার ঘক্ষন্ত্রও শ্নন্োে শ্নশ্ি্ষ্ট কশ্মশন্নর 

মাধ্যন্ম হন্ব। ঘকান থিােী পি শূন্য রাখা হন্ব না। রিকল্প কম্ীন্ির কান্জর ধারা শ্নশ্চিে 

করা হন্ব। অথিােী কম্ীন্ির ক্রমান্বন্ে থিােী করা হন্ব। শ্শক্ষার সন্ঙ্গ েুতি অথিােী কম্ীন্ির 

থিােী করার ঘচষ্টা হন্ব। বন্কো মহা�্ভাো সম্পন্ক্ সুষ্ঠু সমাধান্নর রিোস গ্রহণ করা হন্ব। 

রিশাসন্নর সব্স্তন্র দুন্ীশ্ে শ্নমূ্ে করা হন্ব। সরকান্র কম্রে রিমাশ্ণে অপরাধীন্ির শাশ্স্ত 

বেরাশ্ন্বে করন্ে হন্ব। সমস্তরকম আত্মম্শ্রো ও মানুন্ষর সন্ঙ্গ দুব্্যবহার বন্ধ করা হন্ব।

পশ্রকল্পনা
l	পশ্রকল্পনা পষ্িন্ক আরও কাে্কর করা হন্ব। এন্ে সমান্জর শ্বশ্ভন্ন স্তন্রর 

রিশ্েশ্নশ্ধবে বাড়ান্না হন্ব। শ্বশ্ভন্ন ঘক্ষন্ত্র শ্বন্শষজ্ন্ির েুতি করন্ে হন্ব। শ্বন্ক্রেীকৃে 

পশ্রকল্পনার ওপর গুরুবে বজাে োকন্ব। থিানীে সম্পিশ্ভশ্ত্তক ও আঞ্শ্েক দবশ্শষ্ট্য 

উপন্োেী পশ্রকল্পনা ও পশ্রকাোন্মা উন্নেন্ন সাধারণ মানুন্ষর অংশগ্রহণ সুশ্নশ্চিে করা 

হন্ব। িপ্তরগুশ্ের মন্ধ্য, উন্নে ও অনুন্নে এোকাগুশ্ের মন্ধ্য, শ্বশ্ভন্ন শ্পশ্েন্ে পড়া 

জনন্োঠিীর মন্ধ্য সমন্বে �শ্টন্ে অে্ননশ্েক উন্নেন্নর পশ্রকল্পনা করা হন্ব। শ্পশ্েন্ে পড়া 

অঞ্েগুশ্ে, ঘেমন উত্তরবঙ্গ, জঙ্গেমহে, সুদিরবন এোকাে অগ্রেশ্ের জন্য উন্ি্যাে বৃশ্ধে 

করা হন্ব। রিাকৃশ্েক শ্বপে্ে ও জেবােু পশ্রবে্ন ঘমাকাশ্বোে সুদিরবন ও িাশ্জ্শ্েে 

পাব্ে্য অঞ্ন্ে আে্-সামাশ্জক ও পশ্রকাোন্মা উন্নেন্নর েন্ক্ষ্য মাটোর প্্যান দেশ্র করা 

হন্ব। সুদিরবন্ন নিীবাঁধ শ্নম্াণ ও সংরক্ষণ ও পাব্ে্য অঞ্ন্ে ভূশ্মক্ষে ঘরান্ধ শ্বন্শষ 

গুরুবে ঘিওো হন্ব। ঘজো পশ্রকল্পনা কশ্মশ্ট ও কেকাো এবং ঘমন্্াপশ্েটন পশ্রকল্পনা 

কশ্মশ্টগুশ্ের বৈাধীনভান্ব কাজ করা সুশ্নশ্চিে করা হন্ব।

শ্চট ফান্ড
l	এ রান্জ্য ঘবআইশ্ন শ্চট ফাডিগুশ্ের িাপট, আইন ও রিশাসন্নর সমস্ত শশ্তি শ্িন্ে 

রুখন্ে হন্ব। ঘবআইশ্ন অে্ েুণ্ঠনকারী শ্চট ফান্ডির কম্কে্া ও োন্ির সহন্োেীন্ির দ্রুে 
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শাশ্স্তর ব্যবথিা করা হন্ব। জনেন্ণর েশ্ছেে টাকা োন্ির হান্ে ঘফরে ঘিওোর সব্াত্মক 

রিোস গ্রহণ করা হন্ব।

ককন্দ্র-রাজথ্য সম্পক্
l	ঘকন্্রের জনশ্বন্রাধী নীশ্ে ও দুন্ীশ্ের শ্বরুন্ধে সংগ্রাম জাশ্র োকন্ব। রাজ্যগুশ্ের 

সাংশ্বধাশ্নক অশ্ধকার হরন্ণর রিশ্েবান্ি রাজ্য সরকার সরব োকন্ব। রান্জ্যর ন্যাে্য 

িাশ্বগুশ্ের জন্য রাজ্যবাসীন্ক েুতি কন্র সংগ্রাম করন্ব। ঘকন্্রের সংেৃহীে ঘমাট রাজন্বৈর 

৫০ ভাে রাজ্যন্ক শ্িন্ে হন্ব। শ্জএসশ্ট বাবি রান্জ্যর রিান্প্যর ঘক্ষন্ত্র ঘকান টােবাহানা 

চেন্ব না। রাষ্টােত্ত ব্যাঙ্কগুশ্ের ঋণ আমানন্ের অনুপাে বাড়ান্নার িাশ্বন্ে আন্দিােন 

করন্ব। রান্জ্য অবশ্থিে রাষ্টােত্ত সংথিা বন্ধ বা ঘবসরকারীকরণ করন্ে ঘিওো হন্ব না। 

েঙ্গা ও পদ্ার ভােন ঘরান্ধ, সুদিরবন্নর সমুদ্ উপকূেবে্ী এোকার ভােন ঘরান্ধ ও 

পশ্রন্বশ রক্ষাে, কেকাো-হেশ্িো বদিন্রর নাব্যো বৃশ্ধের জন্য, িাশ্জ্শ্েে-এর পাব্ে্য 

এোকাে পুঁশ্জ শ্বশ্নন্োন্ে ঘকন্্রের রিন্োজনীে ভরতুশ্কর জন্য রাজ্য সরকার োর উন্ি্যাে 

বজাে রাখন্ব।

l	এরান্জ্য নােশ্রকবে সংন্শাধনী আইন ও এনআরশ্স চােু করা হন্ব না। উবিাস্তুন্ির 

পুনব্াসন ও ১৯৭১ সাে পরবে্ীন্ে আসা নােশ্রকন্ির পুনব্াসন্নর শ্বষেশ্টন্ে েোেে 

গুরুবে আন্রাপ করা হন্ব। রান্জ্য উবিাস্তু সমস্যা শ্নরসন্ন ঘকন্্রের কান্ে সাহান্ে্যর িাশ্ব 

পুনরাে জানান্না হন্ব। বশ্স্ত উন্নেন ও েশ্রব-রিাশ্ন্তক মানুষন্ির উন্নেন্নর জন্যও ঘকন্্রের 

বাড়শ্ে সাহান্ে্যর িাশ্ব জানান্না হন্ব।

আমানদর আনবদন
l	পশ্চিমবঙ্গন্ক দনরাজ্য ও অপশাসন ঘেন্ক মুতি করন্ে এবং রান্জ্য েণেন্ত্র 

পুনঃরিশ্েঠিাে তৃণমূে কংন্গ্রসন্ক পরাস্ত করন্ে হন্ব। জনেন্ণর চরমেম শত্রু, সাম্প্রিাশ্েক 

ও শ্বন্ভিকামী শ্বন্জশ্প’ঘক সব্শশ্তি শ্িন্ে রিশ্েহে ও পরাস্ত করন্ে হন্ব।। ফ্যাশ্সটেধম্ী 

আরএসএস অে্াৎ শ্বন্জশ্প’র চাশ্েকা শশ্তি সমগ্র ঘিন্শ শ্হংস্রো ও অসশ্হষ্ণুো েড়ান্ছে। 

রান্জ্যর সামাশ্জক, সাংস্কৃশ্েক ঐশ্েহ্যন্ক চরমভান্ব ধ্ংস কন্র চন্েন্ে শ্বন্জশ্প ও 

তৃণমূে কংন্গ্রস। বাংোর ঐশ্েহ্য রক্ষার রিন্োজন্ন তৃণমূে ও শ্বন্জশ্প’ঘক পরাস্ত করন্েই 

হন্ব। একই সন্ঙ্গ তৃণমূে ও শ্বন্জশ্প’ঘক পরাস্ত করন্ে না পারন্ে রান্জ্যর মানুন্ষর বৈাে্ 

রশ্ক্ষে হন্ব না।

l	তৃণমূে ও শ্বন্জশ্প’র মন্ধ্য বহুশ্িন্নর ঘবাঝাপড়ার রাজনীশ্ে। োই শ্সশ্বআই, 

ইশ্ি’র রিকৃে েিন্ত হে না। রাজ্যসভাে জনশ্বন্রাধী শ্বে পাশ করন্ে ও তৃণমূন্ের 

রিছেন্ন মিন্ে শ্বন্জশ্প সরকান্রর সমস্যা হে না। বান্র বান্র সাম্প্রিাশ্েক ও জনশ্বন্রাধী 

শ্বন্জশ্প’র সান্ে তৃণমূে হাে শ্মশ্েন্েন্ে। ঘে ঘকান সমন্ে আবার ঘমোন্ে পান্র। 

�টনাবেী রিমাণ করন্ে ঘে তৃণমূে কংন্গ্রস োর রিন্োজন্ন সাম্প্রিাশ্েক রাজনীশ্েন্ক 

আশ্রে কন্র।
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l	পশ্চিমবাংোে আসন্ন শ্বধানসভা শ্নব্াচন্ন আমান্ির রিধান কে্ব্য হন্ো েণেন্ত্র, 

ধম্শ্নরন্পক্ষো এবং জনেন্ণর অশ্স্তবে ও রুশ্ট-রুশ্জর সংগ্রামন্ক ঘজারিার করন্ে তৃণমূে 

কংন্গ্রস ও শ্বন্জশ্প’ঘক পরাস্ত করা। এই েন্ক্ষ্য আমরা সমস্ত েণোশ্ন্ত্রক ও ধম্শ্নরন্পক্ষ 

শশ্তিন্ক সমন্বে কন্রই অগ্রসর হন্ে চাই। োই, বামফ্রটে ও সহন্োেী িে, জােীে কংন্গ্রস 

ও ভারেীে ধম্শ্নরন্পক্ষ ফ্রন্টের সান্ে ঘবাঝাপড়ার মাধ্যন্ম ঐক্য েন্ড় তুন্ে এই মুহূন্ে্ 

রান্জ্য জনেন্ণর বৈাে্বাহী শ্বকল্প আমরা উপশ্থিে কন্রশ্ে। জনেন্ণর ব্যাপক ঐক্য ও সশ্ক্রে 

ভূশ্মকান্েই তৃণমূে কংন্গ্রস ও শ্বন্জশ্প’ঘক পরাস্ত কন্র শ্বকল্প সরকার েন্ড় উেন্ব।

বাম, গণতাশ্ন্ত্রক ও ধম্শ্নরনপক্ষ শ্বকল্প
 ১. েণেন্ন্ত্রর পুনরুধোর ও সমস্ত শ্বন্রাধীন্ির মে রিকান্শর অশ্ধকার সুরশ্ক্ষে করা 

হন্ব। সমস্ত রাজননশ্েক বদিীন্ির অশ্বেন্ম্ব মুশ্তি ঘিওো হন্ব। ধম্শ্নরন্পক্ষোর 

নীশ্ে কন্োরভান্ব অনুসৃে হন্ব। রিশ্েন্োশ্েোমূেক সাম্প্রিাশ্েকো নে। শাশ্ন্ত, 

সম্প্রীশ্ে ও থিাশ্েবে চাই।

 ২.  এক বেন্রর মন্ধ্য সরকাশ্র-আধা সরকাশ্র শ্শক্ষা রিশ্েঠিান্ন শ্শক্ষক-শ্শক্ষাকম্ী 

শ্নন্োে ও অন্যান্য রিশ্েঠিান্ন সমস্ত শূন্যপি পূরণ। সমস্ত শ্নন্োে হন্ব শ্নেমানুোেী, 

ঘমধার শ্ভশ্তিন্ে।

 ৩.  ঘবকার েুবক-েুবেীন্ির বৈশ্নভ্র করার ওপর ঘজার ঘিওো হন্ব। বৈশ্নভ্র কম্সংথিান 

রিকল্প পুনরাে শশ্তিশােী করা হন্ব।

 ৪.  কম্সংথিান্নর মূে শ্েনশ্ট ঘক্ষত্র—কৃশ্ষ, শ্শল্প ও পশ্রন্ষবাে কান্জর সুন্োে ব্যাপকভান্ব 

বৃশ্ধে।

 ৫.  অশ্ে ক্ষুদ্, ক্ষুদ্ ও মাঝাশ্র শ্শন্ল্পর পুনরুজ্ীবন। সহজ ঋন্ণর ব্যবথিা করা।

 ৬.  চান্ষর খরচ কশ্মন্ে, কৃষন্কর কান্ে উৎপাশ্িে ফসন্ের িাম বাড়ান্না। চাষন্ক 

োভজনক করন্ে সরকান্রর েরন্ফ শ্মশ্নশ্কট, সার ও ঘসন্চর জন্ের রিসার। 

কৃশ্ষপন্ণ্যর ঘকনান্বচার জন্য সমবাে সংথিাগুশ্ের পুনরুজ্ীবন। কৃষন্কর জন্য 

ঘকবে এককােীন ঋণ মকুব নে, ফসন্ের ঘিড়গুণ িান্মর   শ্নচিেো, ক্ষুদ্, রিাশ্ন্তক 

ও মাঝাশ্র কৃষন্কর কাে ঘেন্ক সরকান্রর রিন্োজন মন্ো ফসে ক্রে করা হন্ব।

 ৭.  রান্জ্যর এশ্পএমশ্স অ্যাটে বাশ্েে। কারণ ঘসগুশ্েও কৃষকন্ক ঘকন্্রের কৃশ্ষ আইন্নর 

মন্ো একইরকম শ্বপন্ির শ্িন্ক ঘেন্ে শ্িন্েন্ে। ঘকন্্রের শ্েন  শ্ট কৃশ্ষ আইন রান্জ্য 

কাে্কর হন্ব না।

 ৮.  ভূশ্মসংস্ান্র জশ্ম পাওো েরীব কৃষক োঁরা উন্ছেি হন্েন্েন,  োঁন্ির পুনরি্শ্েঠিা।

 ৯.  ঘরো—একন্শা শ্িন না। ১৫০ শ্িন। এন্ক শহরাঞ্ন্েও রিসাশ্রে করা হন্ব।

 ১০. শ্ত্রস্তর পঞ্ান্েে ব্যবথিাে েণেন্ত্রন্ক শ্ফশ্রন্ে আনা ও পঞ্ান্েে ব্যবথিাে গ্রামীণ 

জনেণ শ্বন্শষে েশ্রবন্ির রিে্যক্ষ অংশগ্রহণ সুশ্নশ্চিে করা।

 ১১. শ্রশ্মকন্ির নূ্যনেম মজুশ্র মান্স ২১,০০০ টাকা। রিবাসী বা পশ্রোেী শ্রশ্মকন্ির 

জন্য আোিা িপ্তর। শ্বন্শষ সুরক্ষা রিকল্প। বন্ধ কারখানার শ্রশ্মকন্ির মান্স 
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২,৫০০ টাকা ভাো ও সস্তাে ঘরশন—বন্ধ চটকে, চাবাোন ও অন্যান্য বন্ধ 

শ্শন্ল্পর শ্রশ্মকন্ির জন্যও এই পিন্ক্ষপ গ্রহণ করা হন্ব। সমস্ত ধরন্নর অসংেশ্েে 

শ্রশ্মকন্ির সামাশ্জক সুরক্ষা সুশ্নশ্চিে ও সম্প্রসাশ্রে করা হন্ব। সরকাশ্র রিকন্ল্প 

কম্রে অথিােী শ্রশ্মকন্ির শ্নশ্ি্ষ্ট ঘবেন কাোন্মা ও সামাশ্জক সুরক্ষা সুশ্নশ্চিে করা 

হন্ব। আইশ্সশ্িএস, আশা, শ্মি-ঘি শ্মে সহ রিকল্প কম্ীন্ির সম্ানজনক ভাো 

রিিান ও কান্জর শ্নরাপত্তা সুশ্নশ্চিে করা হন্ব।

 ১২. খাি্য সুরক্ষার ওপর গুরুবে ও সব্জনীন ঘরশন — েশ্রবন্ির জন্য ২টাকা ঘকশ্জ চাে 

বা আটা রিশ্ে মান্স ৩৫ ঘকশ্জ কন্র রিশ্ে পশ্রবান্র সরবরাহ — শ্নে্যরিন্োজনীে দ্ব্য 

বাজার ঘেন্ক কম িান্ম সরবরাহ — সকন্ের জন্য শ্বশুধে পানীে জন্ের ব্যবথিা করা।

 ১৩. ঘোট ও মাঝাশ্র শ্শন্ল্পর ওপর গুরুবে — বৃহৎ শ্শল্প েড়ার উন্ি্যাে — েে্য, 

দজবরিেুশ্তি এবং কৃশ্ষশ্ভশ্ত্তক শ্শন্ল্পর সম্াবনাগুশ্ের সবি্যবহার-কৃশ্ষশ্ভশ্ত্তক শ্শল্প, 

ক্ষুদ্ ও কুশ্টর শ্শল্প, ম্যানুফ্যাকচাশ্রং শ্শল্পসহ ইস্াে, অন্টান্মাবাইে, ঘপন্্ান্কম, 

শ্বদু্যৎ, শ্সন্মটে, চামড়া, বস্ত্রশ্শল্প থিাপন্নর উন্ি্যাে।

 ১৪.  সরকাশ্র বৈাথি্যন্ক্ষন্ত্রর সবই শ্বনামূন্ে্য। জনবৈান্থি্য সম্পূণ্ িাশ্েবে সরকান্রর। 

মহামারী ও ঘরাে রিশ্েন্রান্ধ অগ্রাশ্ধকার। ওষুন্ধর িাম েোসম্ব শ্নেন্ত্রণ করা।

 ১৫.  শ্বদু্যৎ উৎপািন বৃশ্ধে — েশ্রব অংন্শর মানুন্ষর জন্য শ্বদু্যন্ের িান্ম ভরতুশ্ক। ২০০ 

ইউশ্নট পে্ন্ত শ্বদু্যৎ শ্বন্ে সরকাশ্র ভরতুশ্ক।

   ১৬.  শ্শক্ষাক্ষন্ত্র বান্জন্টর অন্তে ২০ শোংশ বরাদ্দ — শ্নরক্ষরো শ্নমূ্ে করা — 

শ্শক্ষােেন্ন েণেন্ত্র — শ্শক্ষাে ঘবসরকাশ্রকরণ, বাশ্ণশ্জ্যকীকরণ ও  সাম্প্রিাশ্েকীকরণ 

বন্ধ করা — ভশ্ে্র পধেশ্ে বৈছে করা — শ্শক্ষকন্ির উপেুতি রিশ্শক্ষণ — বৈছেো 

বজাে ঘরন্খ শ্শক্ষারিশ্েঠিানগুশ্েন্ে শূন্যপি পূরণ (রিাইমাশ্র, আপার রিাইমাশ্র, 

এসএেশ্টএমশ্ট, ওোক্ এডুন্কশন, শ্ফশ্জক্যাে এডুন্কশন সহ) —মাদ্াসা শ্শক্ষান্ক 

আন্রা সুসংহে, উন্নে ও রিসাশ্রে করা— বৃশ্ত্তমূেক, কম্সংথিানমুখী শ্শক্ষার   ওপর 

ঘজার, শ্বশ্বশ্বি্যােে স্তন্র েন্বষণার উপর গুরুবে—সমস্ত অথিােী শ্শক্ষকন্ির রিশ্ে 

সিে্ক িৃশ্ষ্টভশ্ঙ্গ—োত্র সংসিগুশ্ের শ্নেশ্মেভান্ব েণোশ্ন্ত্রক পধেশ্েন্ে শ্নব্াচন।

 ১৭.  সুথি সংস্কৃশ্ের রিসান্র সব্ন্ো উন্ি্যাে েৃহীে হন্ব। সৃজনশীেো ও উদ্াবনান্ক 

উৎসাশ্হে করা হন্ব।

 ১৮.  ক্রীড়ার রিশ্ে সরকান্রর পক্ষ ঘেন্ক শ্বন্শষভান্ব নজর ঘিওো। ক্রীড়ার সান্ে সান্ে 

বৈাথি্যচচ্ার শ্বষেশ্ট গুরুবে পান্ব।

 ১৯.  সমকান্জ সমমজুশ্র। নারী শ্নে্ােন, োহ্থি্য শ্হংসা রিশ্েন্রান্ধ শহন্র ওোি্ বা 

বন্রান্ে এবং গ্রামবাংোে ব্লক স্তন্র শ্বন্শষ সহােো ঘক্রে েন্ড় ঘোো হন্ব। তৃেীে 

শ্েঙ্গ ও অন্যান্য রিাশ্ন্তক ঘেৌন এবং শ্েঙ্গ পশ্রচন্ের মানুষন্ির (LGBTQIA+) জন্য 

রিন্োজনীে েন্োপেুতি ব্যবথিা করা হন্ব।

 ২০. শারীশ্রক রিশ্েবন্ধকোেুতি ব্যশ্তিন্ির বৈান্ে্ আরশ্পশ্ি অ্যাটে-১৬ ও মানশ্সক বৈাথি্য সুরক্ষা 

আইন-১৭ কাে্কর করা হন্ব। রিশ্েবন্ধকোেুতি মানুষন্ির শ্শক্ষার আওোে আনা হন্ব, 
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বশৃ্ত্তমূেক রিশ্শক্ষণ ঘিওো হন্ব। সকেন্ক এক বেন্রর মন্ধ্য শংসাপত্র ঘিওো হন্ব। 

মাশ্সক ভাো এক হাজার টাকার পশ্রবন্ে্ মান্স দু’হাজার টাকা ঘিওো হন্ব।

 ২১. সম্পন্ির বণ্টন্নর জন্য ঘে ঘটেট শ্ফনাসি কশ্মশন শ্েে, োর পুনরুজ্ীবন। রাজ্য 

সরকান্রর উন্ি্যান্ে শ্নজবৈ ব্যাঙ্ক। সম্পন্ির শ্বন্ক্রেীকরণ। রাজ্য সরকার পশ্রচাশ্েে 

রুেণ্  সংথিাগুশ্ের পুনরুজ্ীবন্নর জন্য শ্বন্শষ উন্ি্যাে।

 ২২. সমবান্ের রিসার। সমবান্ের পণ্য শ্বশ্ক্রন্ে অন-োইন শ্বপণন। বৈশ্নভ্র 

ঘোঠিীগুশ্েন্ক উৎসাশ্হে করা হন্ব।

 ২৩. পশ্রকল্পনা পষ্িন্ক আন্রা কাে্কর করা—বাংো ভাষান্ক রিশাসন্নর সব্ন্ক্ষন্ত্র 

উৎসাশ্হে করার পাশাপাশ্শ শ্হশ্দি, ঘনপাশ্ে, উদু্, সাঁওোশ্ে ভাষার মে্ািা অক্ষুণ্ণ 

রাখা, রাজবংশী-কুরুক-কুরশ্মসহ পচিািপি অংন্শর ভাষা, সংস্কৃশ্ে, অে্ননশ্েক ও 

সামাশ্জক উন্নেন্নর শ্বষেশ্ট অগ্রাশ্ধকার পান্ব। উত্তরবঙ্গ, জঙ্গেমহে, সুদিরবন ও 

রান্জ্যর পশ্চিমাঞ্ন্ের আে্-সামাশ্জক উন্নেন্নর শ্বষেশ্ট শ্বন্শষ কন্র গুরুবে পান্ব। 

রান্জ্যর বশ্স্তগুশ্ের উন্নেন্নর শ্বষেশ্ট অগ্রাশ্ধকার পান্ব।

 ২৪. ঘবআইশ্ন শ্চটফাডিগুশ্ের িাপট ঘরাখা— শ্চটফান্ডির কম্কে্া ও োন্ির সহন্োেীন্ির 

দ্রুে শাশ্স্তর ব্যবথিা করা— জনেন্ণর েশ্ছেে টাকা ঘফরে ঘিওো।

 ২৫. ঘকন্্রের সরকান্রর জনশ্বন্রাধী নীশ্ে ও দুন্ীশ্ের শ্বরুন্ধে সংগ্রাম জাশ্র োকন্ব— 

রাজ্যগুশ্ের সাংশ্বধাশ্নক অশ্ধকার হরন্ণর রিশ্েবান্ি রাজ্য সরকার সেক্ োকন্ব— শ্সএএ, 

এনআরশ্স ও এনশ্পআর’এর মন্ো দবষম্যমূেক নােশ্রকবে ধারণা রান্জ্য কাে্কর করা 

হন্ব না — ঘকন্্রের সংেৃহীে ঘমাট রাজন্বৈর ৫০ শোংশ রাজ্যন্ক শ্িন্ে হন্ব, শ্জএসশ্ট 

বাবি রান্জ্যর রিাপ্য অশ্বেন্ম্ব ঘক্রেীে সরকারন্ক শ্মশ্টন্ে শ্িন্ে হন্ব। — নিীভােন, 

বদিন্রর নাব্যো রক্ষাে, িাশ্জ্শ্েন্ের পাব্ে্য এোকাে পঁুশ্জ শ্বশ্নন্োন্ে ঘকন্্রের ভরতুশ্কর 

জন্য রিোস— উবিাস্তুন্ির পুনব্াসন্ন  ঘকন্্রের কান্ে সাহান্ে্যর িাশ্ব।

শ্বমান বসু
সভাপশ্ে, বামফ্রটে কশ্মশ্ট, পশ্চিমবঙ্গ

স্পন বথ্যানাশ্জ্
ভারন্ের কশ্মউশ্নটে পাশ্ট্
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মাক্সবািী ফরওোি্ ব্লক

প্রবীর কঘাি
বেন্শশ্ভক পাশ্ট্

সূয্থ্যকান্ত শ্মশ্র
ভারন্ের কশ্মউশ্নটে পাশ্ট্ (মাক্সবািী)

ননরন চথ্যাটাশ্জ্
সারা ভারে ফরওোি্ ব্লক

সুভাি রায়
আর শ্স শ্প আই
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