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রারজ্যর দাচয়বে চেরয়রছে, উন্নয়রের ধারারক বাংলার প্রচতচি 
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সােরল্যর খচতয়াে তুরল ধরা হল এই প্রচতরবদেগুচলরত।
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গত সবাত বছনে প্রনতনি ক্ষেনরেই উন্নয়নেে পদচবােণবা সবামনরিকভবানব 
েবাজ্যনক এনগনয় নেনয় চনেনছ। সব্ভবােতীয় স্তনে পনচিমবঙ্গ অনেকগুনে 
ক্ষেনরেই প্রথম স্বানে ক্পঁছনত ক্পনেনছ আজ। নেেেস প্রয়বাসই শুধু েয়, 
ভবাবেবাে অনভেবত্ব ও তবাে প্রনয়বাগকুশেতবাই প্রবাধবাে্য পবানছে এইসব 
ক্ষেনরে। ক্কবােও ক্কবােও ক্ষেনরে পনচিমবঙ্গ হনয় উঠনছ মনেে। ক্দনশে 
সীমবােবা ছবানিনয় আন্তজ্বানতক স্তনেও। ক্েমে ‘কে্যবাশ্রী’। আথ্-সবামবানজক 
উন্নয়নেে অে্যতম মূে নবনু্-েবােী। েথবােথভবানব তবানক গনি ক্তবােবাে 
মনধ্যই উন্নয়নেে আসে কথবা েুনকনয় আনছ। অে্যনদনক কৃনিনভনতিক 
ববাংেবায় কৃনিনকই ক্দওয়বা হনছে সব্বানধক গুরুত্ব। তবাই খবানদ্য স্বয়ম্ভেতবা 
অজ্েই েয়, অে্যনকও খবাদ্য ক্জবাগবানত আজ এনগনয় চনেনছ এই েবাজ্য। 
কৃনি-সবাফনে্যে হবাত ধনেই ববাংেবাে জীবেস্পন্ে অে্য সুনে বইনত শুরু 
কনেনছ। কৃিনকে আয় ক্বনিনছ নতেগুনণেও ক্বনশ। ববাংেবা আববাে 
কৃনি-সমৃদ্ধ ববাংেবা হনয় উনঠনছ। এই সুফেবা ববাংেবা-ই পনচিমবনঙ্গে 
সবানবক্ নবকবানশে পথনক সুগম কেনছ। নশষেবা, সংসৃ্নতে ক্ষেনরে 
পনচিমবঙ্গ তবাে নেজস্ব ধবােবায় সমৃদ্ধ হনয় চনেনছ। ববাংেবাে উৎসব-
ঐনতনহ্যে পেম্েবায় বণ্ময় হনয় উনঠনছ ববাংেবাে মবােুনিে জীবেেবারেবা। 
তবাই ক্দনখ, উন্নয়নেে ধবােবানক আেও গনত নদনত সবাম্প্রনতক পঞ্বানয়ত 
নেব্বাচনে সেকবানেে প্রনত আববােও সমথ্ে অনপ্ত হনয়নছ।

প্রবানন্ত প্রবানন্ত উন্নয়েনক ছনিনয় নদনত সেকবাে অঙ্গীকবােবদ্ধভবানবই কবাজ 
কনে চনেনছ। 

এই সংখ্যবায় প্রকবানশত নেবনধে ক্েখনকে মতবামত নেজস্ব। ক্ে ক্কবােও 
ত্রুনিে জে্য মবাজ্েবা চবাইনছ।
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অপ্রশ্িহি উন্নয়ন : পঞ্চায়য়য়ি শ্বপুল জয়
উন্নয়য়নর ক�চানও শ্ব�ল্প হয় নচা। মচানুয়ের চচাশ্হদচা অনুযচায়ী উন্নয়য়নর রূপয়রখচা তিশ্র �রচার ময়্যেই 

সচাফয়লযের বীজ কপচাঁিচা হয়। পশ্চিমবঙ্গ-এ কসটচাই হয়য়য়ে।
উন্নয়ন রূপচাশ্য়ি হয়য়য়ে মচানুয়ের চচাশ্হদচা পূরয়ে।
মচাত্র সচাি বেয়র রচায়জযের প্রশ্িশ্ট নচাগশ্রয়�র জনযে নচানচা স্তয়র উন্নয়য়নর �চাজ হয়য়য়ে। গ্চাম এবং শহর 

উন্নয়য়নর েয়দে এ�ই সয়ঙ্গ বচা্চা পয়েয়ে। দুই-এর ময়্যে দূরত্ব ঘুয়চয়ে। এরই ফল শ্ময়লয়ে পঞ্চায়য়য়ির 
শ্নব্চাচয়নর ফলচাফয়ল।

অন্ধ�চার কেয়� আয়লচায় যচাওয়চার স্বপ্ন মচানুয়ের শ্চরন্তন। অন্ধ�চায়র-ডুয়ব-েচা�চা গ্চামগুয়লচা আজ আয়লচায় ভরচা। 
পচা�চা বচা ঢচালচাই রচাস্তচা। সবচার ঘয়র আয়লচা। শ্বশুদ্ধ পচানীয় জয়লর পচাশচাপচাশ্শ জলিীে্। গ্চায়ম গ্চায়ম শ্শক্চার 
প্রসচার। সু্লেুট কেয়লয়ময়য়য়দর জনযে হচায়ি-�লয়ম �চায়জর প্রশ্শক্য়ের বযেবস্চা কযন নিুন �য়র বচাঁচচার স্বপ্ন 
কদখচায়ছে। স্বশ্নভ্র কগচাষ্ী তিশ্র �য়র চলয়ে �ি নচা �চাজ। �চায়জর েয়দে কজয়গ উয়েয়ে গ্চাম-বচাংলচা।

বচাংলচার �ৃশ্ে-সংসৃ্শ্ির মূলয়ক্ত্র গ্চাম-বচাংলচা জুয়ে। প্রচায় ৭০% মচানুে আজও �ৃশ্ের সয়ঙ্গ প্রিযেক্ ও 
পয়রচাক্ভচায়ব যুক্ত। বচাংলচা আজও �ৃশ্েশ্ভশ্তি�। এই �ৃশ্েশ্ভশ্তি� বচাংলচা সমগ্ ভচারিয়� চময়� শ্দয়য়য়ে। মচাত্র 
সচািবেয়র �ৃেয়�র গে বচাশ্ে্� আয় কবয়েয়ে শ্িনগুয়েরও কবশ্শ। �ৃেয়�র আয় বচােচা মচায়নই গ্চায়ম গ্চায়ম 
উন্নয়য়নর কজচায়চার আসচা। এ�শ্দয়� নচানচা সর�চাশ্র প্র�য়ল্পর সুশ্ব্চা, অনযেশ্দয়� বযেশ্ক্তগি আয় বৃশ্দ্ধ—দুইয়য় শ্ময়ল 
গ্চায়মর মচানুয়ের আশচা-আ�চাঙ্কচার অয়ন�টচাই পূরে �রচা সম্ভব হয়ছে।

বচাংলচার গ্চাম-সমচায়জর এই কয শ্ভির কেয়� পশ্রবি্ন, িচার বযেচাপ� প্রভচাব পয়েয়ে মচানুয়ের ময়্যে। গ্চায়মর 
উন্নয়নই সর�চায়রর  পচাশ্খর কচচাখ। শ্শক্চা ও সচাক্রিচার হচার বৃশ্দ্ধ কপয়য়য়ে। হচায়ি হচায়ি স্চাট ্ কফচান। ঘয়র 
ঘয়র আয়লচা আর শ্টশ্ভ। প্রশ্িশ্দন এ�টু এ�টু �য়র পদ্চা খুয়ল যচায়ছে িচাঁয়দর। শ্নয়জয়দর অশ্্�চার বুয়ে 
কনওয়চার জনযে িচাঁরচা মশ্রয়চা।

শু্ু কয গ্চায়মর মচানুয়ের উন্নয়ন হয়ছে িচাই নচায়, উন্নয়য়নর �চাশ্রগর িচঁারচা শ্নয়জরচাই। কস�চারয়েই যিশ্দন 
যচায়ছে পচাই-পয়সচার শ্হয়সব-শ্নয়�শ শ্নয়য়ও িচাঁরচা কচচায়খ-�চান কখচালচা রচাখয়েন। গ্চাম কজয়গ উয়েয়ে। আসল �েচাটচা 
এইখচায়ন।

রচায়জযের প্রচাশ্ন্ত� অঞ্লগুয়লচায়ি কযখচায়ন শ্পশ্েয়য় পেচা মচানুয়ের বচাস কসখচায়নও ‘উন্নয়ন’-ই প্রচা্চানযে কপয়য়য়ে 
পঞ্চায়য়ি গেয়নর মিচাময়ি।

জঙ্গলমহয়লর ময়িচা অঞ্য়ল মচানুে শচাশ্ন্তয়ি বচাস �রয়েন। িচঁায়দর প্রশ্িশ্দয়নর জীবন চলয়ে গেগশ্েয়য়। 
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িরিশ্রয়য় শ্নশ্ব্য়নে কসখচায়ন মচানুে িচাঁয়দর কভচাটচাশ্্�চার প্রয়য়চাগ �য়রয়েন। উন্নয়নয়� কেশ্�য়য় শ্দয়ি যচঁারচা উয়দযেচাগ 
শ্নয়য়শ্েয়লন িচাঁয়দর প্রশ্িশ্হি �য়র শচাশ্ন্তশ্প্রয় সৎ মচানুয়েরচা ‘উন্নয়ন’-ক� এশ্গয়য় শ্নয়য় কযয়ি বদ্ধপশ্র�র। িচঁায়দর 
মশ্রয়চা প্রয়চাস প্রমচাে �রল কয এই রচায়জযে উন্নয়নয়� ক�চানওভচায়বই বযেচাহি �রচা যচায়ব নচা।

গি সচাি বের ্য়র রচায়জযে ্ীয়র ্ীয়র কয শচাশ্ন্ত ও সম্পীশ্ির  পশ্রয়বশ গয়ে কিচালচা হয়য়য়ে, িচার ফয়লই 
সম্ভব হয়ছে উন্নয়য়নর পেয়� মসৃে রচাখচা। আশ্ে্� সং�ট রচায়জযের প্র্চান সমসযেচা। িবু িচার ময়্যেই সমন্বয়য়র 
মচা্যেয়ম জন�লযেচাে�র নচানচা �ম্সূশ্চর সশ্ে� রূপচায়য়ের ফয়ল মচানুয়ের জীবনযচাপয়নর মচান উন্নি হয়য়য়ে।

জন্ম কেয়� মৃিুযে পয্ন্ত প্রশ্িশ্ট কক্য়ত্রই গশ্রব মচানুেয়দর কয পশ্রয়েবচা শ্দয়ছে এই রচায়জযের সর�চার, শ্বগি 
সর�চায়রর আময়ল কসইসব পশ্রয়েবচা শ্নয়য় �চায়রচা ক�চানও কহলয়দচাল শ্েল নচা। এই সচাি বেয়র জন�লযেচায়ের 
ভচাবনচায় এই কয মহৎ �চাজ হয়ছে সমচায়লচাচ�রচাও এয়ক্য়ত্র প্রশংসচা �রয়ি বচা্যে হয়ছেন।

সূয্চায়স্তর পর স্তব্ধ হয়য় কযি বচাংলচার গ্চায়মর জীবন। আজ িচা পচায়টে শ্গয়য়য়ে। পয়ে পয়ে আয়লচা। বচাশ্েয়ি 
বচাশ্েয়ি আয়লচা। সন্ধযেচার পর ‘�নযেচাশ্রী’রচা ‘সবুজসচােী’ শ্নয়য় পেচাশুনচা �য়র শ্ফরয়ে বচাশ্েয়ি। স্বশ্নভর্ কগচাষ্ী, 
আনদে্চারচা, মুশ্ক্ত্চারচার মশ্হলচারচা �চাজ�ম্ �য়র ঘয়র শ্ফরয়েন রচায়ি। ঘয়র ঘয়র আয়লচা কবেয়ল েচাত্র-েচাত্রীরচা 
কলখচাপেচা �রয়েন গভীর রচাি পয্ন্ত। বচাশ্ের বয়েচারচা কেচাটখচায়টচা যয়্রে �ি র�ম �চাজই নচা �রয়েন। অবসর 
সময়টচা আর নষ্ট হয়ছে নচা। গ্চায়ম গ্চায়ম শ্বদুযেৎ এয়স পচায়টে শ্দয়য়য়ে জীবয়নর অভযেচাস।

কেচায়টচা কেচায়টচা শ্শল্প �ল�চারখচানচা কযমন হয়ছে শ্বদুযেৎ কপঁেচায়নচার ফয়ল, কিমশ্ন অয়ন� �চায়জই কেচাট্ট এ�টচা 
য্রে বযেবহচার �য়র এ�চাই �চাজ �য়র কফলয়ি পচারয়েন এ�জন শ্রশ্ম�। কলচাহচার রড �চাটচা, �চাে কচরচাই, 
জশ্ময়ি জল কদওয়চা—অয়নযের ওপর শ্নভ্র �রয়ি হয়ছে নচা।

গ্চামচাঞ্য়ল ১০০% শ্বদুযেৎ গ্চামবচাংলচায়� আরও �মমু্খর �য়র িুয়লয়ে। �চাজ মচায়নই আয়। আয় মচায়নই 
এ�টু ভচাল খচাওয়চা, ভচাল েচা�চা। আর এই খচাওয়চা-পেচার পয়রই আয়স এ�টু ময়ন ময়ন খুশ্শ েচা�চার ইয়ছে। 
উৎসব আর গচান-বচাজনচায় শ্নয়জয়দর ভশ্রয়য় রচাখচা।

বচাংলচার গ্চাম-জীবন জুয়ে কলচা�সংসৃ্শ্ির নচানচা পসরচা। মচানব-ঐশ্িয়হযের এ� শশ্ক্তমচান ্চারচা এই বচাংলচার 
জীবনয়্চািয়� শশ্ক্ত জুশ্গয়য় চয়লয়ে। এখচায়নই বচাংলচার শ্চরচায়ি সচা্নচা মুশ্ক্ত খুঁয়জ পচায়।

নিুন সর�চার বচাংলচার মৃিপ্রচায় কলচা�সংসৃ্শ্িয়� আবচার বচাঁশ্চয়য় িুয়লয়ে। শ্বশ্ভন্ন জনজচাশ্ির মচানুে িচাঁয়দর 
শ্নজস্ব কলচা�সংসৃ্শ্িয়� এশ্গয়য় শ্নয়য় চয়লয়েন। উতিয়রর পচাহচাশ্ে এলচা�চা, িরচাই-ডুয়চাস,্ পশ্চিয়মর রূঢ় রুক্ 
লচালমচাশ্টর এলচা�চা (জঙ্গলমহল), সুদেরবয়নর জলচা-জঙ্গল, অবশ্শষ্ট সমিল অঞ্য়ল েেচায়নচা শ্েটচায়নচা আশ্দবচাসী 
মচানুেয়দর সংসৃ্শ্ি পচায়ছে নিুন �য়র স্বী�ৃশ্ি, সহচায়িচা, চচ্চার পশ্রয়বশ।

বচাংলচার গ্চামজীবন এভচায়বই স্বশ্স্ত খুঁয়জ পচায়ছে।
িচারই প্রশ্িফলন পঞ্চায়য়ি শ্নব্চাচয়নর ফলচাফয়ল।
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কজলচা/ব্ল� কমচাট 
আসন

কয�’শ্ট আসয়ন প্রশ্িদ্বশ্্বিিচা হয়য়য়ে

এআইশ্টশ্স
(AITC)

শ্বয়জশ্প
(BJP)

আইএনশ্স
(INC)

এআইএফশ্ব
(AIFB)

আইএনশ্ড
(IND)

কমচাট

ক�চাচশ্বহচার ৩৩ ৩১ ১ ৩২

জলপচাইগুশ্ে ১৯ ১৯ ১৯

উতির শ্দনচাজপুর ২৬ ২১ ১ ১ ২৩

দশ্ক্ে শ্দনচাজপুর ১৮ ১৮ ১৮

মচালদচা ৩৮ ২৯ ৬ ২ ৩৭

মুশ্শ্দচাবচাদ ৭০ ২১ ১ ২২

নশ্দয়চা ৪৭ ৪২ ২ ৪৪

উতির ২৪-পরগনচা ৫৭ ৪৮ ৪৮

দশ্ক্ে ২৪-পরগনচা ৮১ ৫৩ ৫৩

হচাওেচা ৪০ ৩৯ ১ ৪০

হুগশ্ল ৫০ ৩৭ ৩৭

পূব্ কমশ্দনীপুর ৬০ ৫৩ ৫৩

পশ্চিম কমশ্দনীপুর ৫১ ৫১ ৫১

পুরুশ্লয়চা ৩৮ ২৬ ৯ ৩ ৩৮

বচাঁ�ুেচা ৪৬ ১৫ ১৫

পূব্ ব্ম্চান ৫৮ ৪১ ৪১

বীরভূম ৪২ ০ ০

আশ্লপুরদুয়চার ১৮ ১৭ ১ ১৮

েচােগ্চাম ১৬ ১৩ ৩ ১৬

পশ্চিম ব্্মচান ১৭ ১৬ ১৬

কমচাট ৮২৫ ৫৯০ ২২ ৬ ১ ২ ৬২১

পঞ্চায়য়ি শ্নব্চাচন ২০১৮
কয�’শ্ট আসয়ন প্রশ্িদ্বশ্্বিিচা হয়য়য়ে িচার সংশ্ক্প্ত ফলচাফল

কজলচা পশ্রেদ
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পঞ্চায়য়ি শ্নব্চাচন ২০১৮
কয�’শ্ট আসয়ন প্রশ্িদ্বশ্্বিিচা হয়য়য়ে িচার সংশ্ক্প্ত ফলচাফল
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কজলচা কমচাট 
আসন

কয�’শ্ট আসয়ন প্রশ্িদ্বশ্্বিিচা হয়য়য়ে

এআইশ্টশ্স
(AITC)

শ্বয়জশ্প
(BJP)

শ্সশ্পআই
(CPI)

শ্সশ্পআইএম
(CPIM)

আইএনশ্স
(INC)

এআইএফশ্ব
(AIFB)

আরএসশ্প
(RSP)

অনযেচানযে
(OTHERS)

আইএনশ্ড
(IND) কমচাট

ক�চাচশ্বহচার ৩৬৬ ২২৭ ১১ ১ ১ ২১ ২৬১

জলপচাইগুশ্ে ২৩ ৪ ১৭৬ ৩৮ ১ ১ ২১৬

উতির 
শ্দনচাজপুর ২৮৭ ১৮৯ ৫৫ ১০ ৬ ৫ ১৪ ২৭৯

দশ্ক্ে 
শ্দনচাজপুর ১৮৭ ১৪০ ৩৪ ১ ৩ ১ ১৭৯

মচালদচা ৪২৩ ২৪৬ ৯৭ ১ ৮ ৫৫ ৯ ৪১৬

মুশ্শ্দচাবচাদ ৭৩৬ ২২০ ১২ ৩ ২২ ১ ৬ ২৬৪

নশ্দয়চা ৫৪১ ৩৭০ ৬৪ ১৮ ৫ ৩ ৪৬০

উতির 
২৪-পরগনচা ৫৮৯ ৩৯১ ২৪ ৫ ২ ১ ২ ৪২৫

দশ্ক্ে 
২৪-পরগনচা ৯১৩ ৫০৪ ৩৭ ১৭ ৫ ৭ ৯ ৫৭৯

হচাওেচা ৪৬২ ৩১১ ২৫ ১ ২ ৪ ৩৪৩

হুগশ্ল ৬০৭ ৩৩২ ৬ ৪ ৪ ৩৪৬

পূব্ 
কমশ্দনীপুর ৬৬১ ৪৯৭ ৫ ৬ ৩ ৩ ৫১৪

পশ্চিম 
কমশ্দনীপুর ৬১১ ৪২১ ৪৫ ৬ ১৫ ৪৮৭

পুরুশ্লয়চা ৪৪৬ ২৩৪ ১৪২ ২১ ৩৩ ৪ ২ ৫ ৪৪১

বচাঁ�ুেচা ৫৩৫ ১৫৩ ৩৩ ৩ ৫ ১৯৪

পূব্ ব্্মচান ৬১৮ ২১৩ ৩ ১ ৫ ২২২

বীরভূম ৪৬৫ ৫১ ৮ ১ ৬০

আশ্লপুরদুয়চার ১৮৮ ১২২ ৫৬ ১ ১ ১ ১৮১

েচােগ্চাম ১৮৭ ১১২ ৬৫ ২ ৬ ১৮৫

পশ্চিম ব্্মচান ১৬১ ৬৫ ১ ৬৬

কমচাট ৯২১৭ ৪৯৭৪ ৭৬০ ১ ১১১ ১৩৩ ১৩ ৫ ৯ ১১২ ৬১১৮

পঞ্চায়য়ি সশ্মশ্ি
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কজলচা/ব্ল� কমচাট 
আসন

কয�’শ্ট আসয়ন প্রশ্িদ্বশ্্বিিচা হয়য়য়ে

এআইশ্টশ্স
(AITC)

শ্বয়জশ্প
(BJP)

শ্সশ্পআই
(CPI)

শ্সশ্পআই(এম)
(CPIM)

আইএনশ্স
(INC)

এআইএফশ্ব
(AIFB)

আরএসশ্প
(RSP)

অনযেচানযে
(OTHERS)

আইএনশ্ড
(IND)

কমচাট

ক�চাচশ্বহচার ১৯ ৬৬ ১০৫১ ১১৬ ৩ ৭ ৮ ১১০ ১২৯৫

জলপচাইগুশ্ে ১৩৪৭ ৮০৬ ৩০৮ ১ ৫১ ২১ ৪ ২ ৩ ৩৫ ১২৩১

উতির 
শ্দনচাজপুর

১৬৪৯ ৭৮৬ ৩৮২ ৩ ১০১ ৮৩ ৪৪ ৩ ২ ১৫৯ ১৫৬৩

দশ্ক্ে 
শ্দনচাজপুর

৯৭৫ ৫৪৬ ২৩৬ ১ ৪৮ ১৯ ৪৫ ১ ২৪ ৯২০

মচালদচা ২২৮১ ১০৫৮ ৫৩২ ১ ১১৪ ৩৯৯ ৭ ১১৯ ২২৩০

মুশ্শ্দচাবচাদ ৪১৭১ ১০৪৫ ১২৪ ৬৪ ১৮৬ ১৪ ১ ৫৭ ১৪৯১

নশ্দয়চা ৩২০৯ ১৬৪১ ৬৪৭ ১৭৯ ৫৯ ১ ২ ৬ ১৫৩ ২৬৮৮

উতির ২৪-
পরগনচা

৩৫৬০ ১৯৭১ ৩২৮ ২ ৮৯ ৪১ ৬ ১৩৬ ২৫৭৩

দশ্ক্ে ২৪-
পরগনচা

৪৮৮৩ ২১৩৭ ৪১৭ ১৬৫ ৩৪ ১ ৮ ৭৭ ২১৬ ৩০৫৫

হচাওেচা ২৪৩১ ১৪০৪ ২৯৩ ২ ৫১ ১১ ৩ ৪৭ ১৮১১

হুগশ্ল ৩১৯২ ১৪১৩ ১৬৭ ১ ১১৫ ১২ ১ ১২৪ ১৮৩৩

পূব্ 
কমশ্দনীপুর

৩৩৭৮ ২০৩৯ ১৮৯ ১৪ ১৩৫ ১৬ ১ ৩ ১৮৯ ২৫৮৬

পশ্চিম 
কমশ্দনীপুর

৩০৪০ ১৫৪৯ ৪১৭ ৬ ৮৮ ৪ ২ ১৫৮ ২২২৪

পুরুশ্লয়চা ১৯৪৪ ৮৩৯ ৬৪৫ ১ ১৫৫ ১৫০ ২৪ ৬ ১০০ ১৯২০

বচাঁ�ুেচা ২৫০৫ ৫৪৫ ২৩৪ ৫৯ ১ ১ ১ ১ ৭০ ৯১২

পূব্ ব্্মচান ৩২৩৪ ১০৪০ ২৯ ১৪ ৩ ৪৭ ১১৩৩

বীরভূম ২২৪৭ ২০৫ ৬৩ ৫ ১ ১ ৪ ২৭৯

আশ্লপুরদুয়চার ৯৯৯ ৫৪৮ ৩০৭ ২৬ ১৭ ১৭ ১ ৩৭ ৯৫৩

েচােগ্চাম ৮০৬ ৩৭৩ ৩২৯ ১ ১৩ ৬৩ ৭৭৯

পশ্চিম 
ব্্মচান

৮৩৩ ২৭৩ ১৩ ১ ১১ ১ ২ ৩০১

কমচাট ৪৮৬৫০ ২১২৬৯ ৫৭৭৬ ৩৪ ১৪৮৬ ১০৬৫ ৯৪ ১০০ ১০৩ ১৮৫০ ৩১৭৭৭

গ্চাম পঞ্চায়য়ি

AITC – সব্ভচারিীয় িৃেমূল �ংয়গ্স IND –  শ্নদ্ল OTHER – অনযেচানযে
BJP – ভচারিীয় জনিচা পচাশ্ট্ CPI – �শ্মউশ্নস্ট পচাশ্ট্ অব ইশ্ডিয়চা
INC – ভচারিীয় জনিচা �ংয়গ্স CPI(M) – �শ্মউশ্নস্ট পচাশ্ট্ অব ইশ্ডিয়চা (মচা�্শ্সস্ট)
AIFB – সব্ভচারিীয় ফরওয়চাড্ ব্ল� RSP – শ্রভশ্লউশনচাশ্র কসচাসচাশ্লস্ট পচাশ্ট্

পঞ্চায়য়ি শ্নব্চাচন ২০১৮
কয�’শ্ট আসয়ন প্রশ্িদ্বশ্্বিিচা হয়য়য়ে িচার সংশ্ক্প্ত ফলচাফল

সূত্র : পশ্চিমবঙ্গ রচাজযে শ্নব্চাচন �শ্মশয়নর ওয়য়বসচাইট। ১ জুন, ২০১৮
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বাংলায় মমতা বন্দ্াপাধ্ায় নানমর ইন্দ্রজাল অটুট। মুখ্মন্ত্রীর ননতৃত্ব তত্তাবধানন ঘনট চলা 
উন্নয়ননর মঞ্চনে সম্বল েনর শ্বনরাধ্রীনের প্ায় শ্নশ্চিহ্ন েনর শ্েনয় ২০১৮ সানলর পঞ্চানয়ত 
শ্নব্াচনন শ্বপুলভানব জয়লাভ েরল সবভ্ারত্রীয় তৃণমূল েংনরেস।

শ্বগত পঞ্চানয়ত শ্নব্াচননর তুলনায় সব্ভারত্রীয় তৃণমূল েংনরেস নজলা পশ্রষে, পঞ্চানয়ত 
সশ্মশ্ত ও রোম পঞ্চানয়ত—এই শ্তনশ্ট স্তনরর আরও অননে নবশ্ি আসন নপনয় অভূতপূব্ জয়লাভ 
েনরনে।

১৪ নম-নত হনয় যাওয়া এই পঞ্চানয়ত শ্নব্াচন আগাম্রী নলােসভা শ্নব্াচননর আনগ যানে 
সমরে বাংলা-জুনে নিষ শ্নব্াচন্রী প্শ্রিয়া শ্হনসনব নেখা নযনত পানর, তা রাজননশ্তেভানব অত্ন্ত 
তাৎপয্পূণ্।

মুখ্মন্ত্রী মমতা ব্ানাজ্্রী, ১৭ নম-র সন্্ায় সাংবাশ্েেনের জানান, শ্বনরাধ্রী ঐে্ এবং প্চুর 
অপপ্চার থাো সনত্তও তৃণমূল েংনরেস শ্বপুল সংখ্ে রোম্রীণ আসন েখল েনরনে। শ্তশ্ন বনলন, 
‘এই ফলাফল প্মাণ েরনে মানুষ ও গণতনন্তর জয়। এটা মা-মাশ্ট-মানুনষরও জয়।’

মুখ্মন্ত্রী বনলন, এই অভূতপূব্ জয়-মানুনষর সমথ্ন োো অসম্ভব... যুশ্তির খাশ্তনর বলা যায়, 
আশ্ম স্্রীোর েরশ্ে নয, ৯ যশ্ে বা ১০ হনত পানর, শ্েন্তু িূন্ েখনও ১০ হয় না।

শ্তশ্ন বনলন, আমানের শ্বরুনধে এই শ্বনরাশ্ধতা সনত্তও শ্বপুল সংখ্ে আসনন শ্জনতশ্ে। শ্নব্াচন 
হওয়া পয্ন্ত আশ্ম এেশ্টও েথা বশ্লশ্ন। শ্েন্তু আজ আশ্ম প্নত্েনে প্শ্ন েরশ্ে নেন আমরা 
এইভানব অপমাশ্নত হলাম? মানুষ আমানের সনঙ্গ আনে। ফলাফল শুধুমাত্র পুনরায় প্মাণ েনরনে 
নয সাত বেনরর তৃণমূল েংনরেনসর ওপর মানুনষর শ্বশ্াস এেটুও সনরশ্ন।

উন্নয়ননই হয় পঞ্চানয়নত জয়
প্ে্রীপেুমার চরিবত্্রী
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৬২১শ্ট নজলা পশ্রষে, ৬১১৮শ্ট পঞ্চানয়ত সশ্মশ্ত এবং ৩১,৭৭৭শ্ট রোম পঞ্চানয়ত আসনন 
শ্নব্াচন হনয়নে।

তৃণমূল েংনরেস বাংলার শ্ত্র-স্তর্রীয় পঞ্চানয়ত শ্নব্াচনন অভূতপূব্ সাফল্ অজ্ন েনরনে। নজলা 
পশ্রষনে নমাট প্শ্তদ্বন্দ্রী আসননর মনধ্ ৯৫%, পঞ্চানয়ত সশ্মশ্তনত ৮১.৩% এবং রোম পঞ্চানয়নত 
৬৬.৯৩% আসনন জয়্রী হনয় হনয়নে। সব্ভারত্রীয় তৃণমূল েংনরেস নজলা পশ্রষে, পঞ্চানয়ত 
সশ্মশ্ত এবং রোম পঞ্চানয়ত আসনন যথারিনম ৫৯০, ৪৯৭৪ এবং ২১,২৬৯শ্ট আসনন শ্জনতনে।

ফলাফল নথনে নেখা যানছে নয, তৃণমূল েংনরেস জলপাইগুশ্ে, েশ্ষিণ শ্েনাজপুর, পূব্ এবং 
পশ্চিম বধ্মান, উত্তর এবং েশ্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁেুো, হুগশ্ল পূব্ এবং পশ্চিম নমশ্েন্রীপুর-এর 
নজলা পশ্রষনের সবেশ্ট আসন েখল েনরনে।

শ্বনজশ্প অননে েম আসন েখল েনর শ্দ্বত্রীয় স্ানন আনে। নজলা পশ্রষে, পঞ্চানয়ত সশ্মশ্ত 
এবং রোম পঞ্চানয়নত শ্বনজশ্প যথারিনম ৩.৫%, ১২.১৭% ও ১৮.১৭% আসন নপনয়নে।

নজলা পশ্রষে, পঞ্চানয়ত সশ্মশ্ত এবং রোম পঞ্চানয়নত তানের আসন সংখ্া যথারিনম ২২শ্ট, 
৭৬০শ্ট এবং ৫,৭৭৬শ্ট।

তৃণমূল েংনরেনসর এই উনলেখনযাগ্ জয় নেশ্খনয় শ্েল নয বাংলায় বানমনের পুনজ্াগরণ 
আজও প্ায় অসম্ভব।

পাঁচ বের আনগ গত পঞ্চানয়ত শ্নব্াচনন নয বামফ্রন্ট সব শ্মশ্লনয় শ্দ্বত্রীয় স্ানন শ্েল এবার 
রোম পঞ্চানয়ত স্তনর তৃত্রীয় স্ানন থােনলও পঞ্চানয়ত সশ্মশ্ত ও নজলা পশ্রষনের স্তনর েুশ্টনতই 
চতুথ ্ স্ানন চনল শ্গনয়নে।

বামফ্রনন্টর প্ধান েল শ্সশ্পআই(এম) নজলা পশ্রষনে নোনও আসন পায়শ্ন, সহনযাগ্রী েল 
ফরওয়ার্ ব্লে নজলা পশ্রষনের এেশ্ট আসনন শ্জনতনে।

পঞ্চানয়ত সশ্মশ্ত এবং রোম পঞ্চানয়নতর আসননর মনধ্ বামফ্রন্ট যথারিনম ২.১২% এবং 
৫.৩৯% আসনন জয়্রী হনয়নে। নজলা পশ্রষে, পঞ্চানয়ত সশ্মশ্ত এবং রোম পঞ্চানয়নতর মনধ্ 
যথারিনম ১শ্ট আসন, ১৩০শ্ট আসনন এবং ১৭১৪শ্ট আসনন জয়্রী হনয়নে। যার মনধ্ ১৪৮৬শ্ট 
আসনন শ্জনতনে শ্সশ্পআই(এম)। নজলা পশ্রষে এবং রোম পঞ্চানয়নত বামফ্রনন্টর নথনে নবশ্ি 
আসন নপনয়নে শ্নে্ল, প্াথ্্রীরা।
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২শ্ট নজলা পশ্রষে, ১১২শ্ট পঞ্চানয়ত সশ্মশ্ত, ১৮৫০শ্ট রোম পঞ্চানয়ত আসনন শ্জনতনে শ্নে্ল 
প্াথ্্রীরা নযখানন ৯শ্ট পঞ্চানয়ত সশ্মশ্ত এবং ১০৩শ্ট রোম পঞ্চানয়ত আসনন শ্জনতনে অন্েনলর 
প্াথ্্রীরা।

ভারত্রীয় জাত্রীয় েংনরেনসর ফলও নিাচন্রীয়। মাত্র এে হাজানরর শ্েেু নবশ্ি আসনন জয়লাভ 
েনর তারা রোম পঞ্চানয়নত চতুথ্ স্ানন রনয়নে। এেইসনঙ্গ নজলা পশ্রষে ও পঞ্চানয়ত সশ্মশ্তনত 
আসন সংখ্ার শ্নর্রীনখ তারা তৃত্রীয় স্ানন আনে। উত্তর শ্েনাজপুর, মালো এবং মুশ্ি্োবানে 
২০১৬ সানলর শ্বধানসভা শ্নব্াচনন তারা নবি েনয়েশ্ট আসন শ্জনতশ্েল, নসখানন এই শ্তন 
নজলায় তৃণমূল েংনরেস এবার সবনচনয় িশ্তিিাল্রী রাজননশ্তে েল শ্হনসনব উনে এনসনে।

মুশ্ি্োবাে, যা ২০১৬ শ্বধানসভা শ্নব্াচন পয্ন্ত েংনরেনসর িতি খুশঁ্ট শ্হনসনব োশ্ব েরত, 
নসখাননও তৃণমূল েংনরেস, প্নেি েংনরেস সভাপশ্ত অধ্রীর নচৌধুর্রীর পাশ্ট্নে তাঁর শ্ননজর 
নজলার নষিনত্রও ধ্রীনর ধ্রীনর মুনে শ্েনছে। এই নজলায় রোম পঞ্চানয়নতর আসনন ১৪৯১শ্টর মনধ্ 
১০৪৫শ্টনত শ্জনতনে তৃণমূল। নসখানন মাত্র ১৮৬শ্ট আসনন েংনরেস তানের অশ্স্তত্ব জানান 
শ্েনয়নে।

২০১৩-র শ্নব্াচনন জলপাইগুশ্ে এবং উত্তর শ্েনাজপুনর বামফ্রন্ট শ্জনতশ্েল। মুশ্ি্োবাে ও 
মালো নজলা পশ্রষে েখল েনর েংনরেস। তৃণমূল েংনরেস ১৭শ্টর মনধ্ ১৩শ্ট নজলা পশ্রষনে 
শ্জনতশ্েল গত শ্নব্াচনন।

এই পঞ্চানয়ত শ্নব্াচনন, েংনরেস নজলা পশ্রষে, পঞ্চানয়ত সশ্মশ্ত এবং রোম পঞ্চানয়নত 
যথারিনম ০.৯৭%, ২.১৭% এবং ৩.৫৫% আসন শ্জনতনে।

েংনরেস ৬শ্ট নজলা পশ্রষনের আসন, ১৩৩শ্ট পঞ্চানয়ত সশ্মশ্তর আসন এবং ১০৬৫শ্ট রোম 
পঞ্চানয়নতর আসনন শ্জনতনে।

িাসে তৃণমূল েংনরেস, ৪৮৬৫০শ্টর মনধ্ ১৬৮৭৩শ্ট রোম পঞ্চানয়ত আসনন, পঞ্চানয়ত 
সশ্মশ্তর ৯২১৭শ্ট আসননর মনধ্ ৩০৯৯শ্টনত এবং ৮২৫শ্ট নজলা পশ্রষে আসননর মনধ্ 
২০৪শ্টনত আসনন শ্বনা প্শ্তদ্বশ্ন্দতায় শ্জনতনে। তনব এইসব আসননর চূোন্ত ফলাফল মহামান্ 
সুশ্প্ম নোনট্র অর্ানরর ওপর শ্নভ্র েরনে।

সব বাধার সমু্খ্রীন হনয়ও, মুখ্মন্ত্রী উন্নয়ন েমসূ্শ্চনেই তুনল ধরনেন। বামফ্রন্টনে 
ষিমতাচূ্ত েরার পর নথনেই শ্তশ্ন রোমবাংলা গনে নতালানেই অরোশ্ধোর শ্েনয়নেন। গত সাত 
বেনর মমতা ব্ানাজ্্রী ব্াপেভানব শ্বশ্ভন্ন নজলায় ঘুনর নবশ্রনয়নেন, শ্ননজ শ্বশ্ভন্ন উন্নয়ন প্েল্প 
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রূপায়নণর োজ তোরশ্ে েনরনেন এবং স্ান্রীয় মানুষনের সনঙ্গ জনসংনযাগ ততশ্র েনরনেন।
২০১৬ সানলর নম মানস শ্দ্বত্রীয়বার মুখ্মন্ত্রী হনয় শ্তশ্ন বনলন নয এবার সরোর মননানযাগ 

নেনব যুবসম্প্রোনয়র ওপর, আরও নবশ্ি েনর েম্সংস্াননর সুনযাগ ততশ্র েরা হনব এবং 
সেনলর জ্রীবননর গুণগত মাননর সাশ্ব্ে উন্নয়ন ঘটাননা হনব।

শ্দ্বত্রীয় েফায় তাঁর অঙ্গ্রীোর এবং আন্তশ্রে প্য়াস শ্েল আরও গশ্তনত, শ্নশ্ে্ষ্ট লনষি্ 
উন্নয়ননে এশ্গনয় শ্ননয় যাওয়া।

আনগর সরোনরর শ্বিাল ঋনণর নবাঝা সনত্তও তাঁর সরোর সমানজর সব আনগর নরেশ্ণর 
মানুনষর জন্ই উন্নয়ন েম্সূশ্চ বাশ্ননয় যানছে।

রোম্রীণ েম্সংস্ান ততশ্রনত পশ্চিমবঙ্গ নেনির মনধ্ প্থম স্ানন উনে এনসনে। ২০১৮-র 
৩১ মাচ ্ পয্ন্ত শ্হসানবর শ্নশ্রনখ ১০০ শ্েননর োনজ রাজ্ ৩০.৯৮ নোশ্ট রেমশ্েবস ততশ্র েনর 
নরের্ সৃশ্ষ্ট েনরনে। মমতা ব্ানাজ্্রী গত ৩ এশ্প্ল, ২০১৮ তাশ্রনখ এেশ্ট নফসবুে নপানটে 
এেথা জাশ্ননয়নেন। আরও বলা যায়, এই েম্সূশ্চর আওতায় ২০১৭-১৮ অথ্বনষ্ ৮০০৭.৫৬ 
নোশ্ট টাো ব্য় েরা হনয়নে নযশ্টও নেনির মনধ্ সনব্াচ্চ পশ্রমানণর। গত সাত বেনর শ্তশ্ন 
৪০০শ্ট প্িাসশ্নে পয্ানলাচনা তবেনে এবং সরোশ্র পশ্রনষবা প্োন অনুষ্ানন অংি শ্ননয়নেন। 
উন্নয়ন েম্সূশ্চর োনজর শ্হসাব ননওয়ার পািাপাশ্ি জনগণনে পশ্রনষবা প্োন সময়মনতা 
হনছে শ্েনা তা তোরশ্ে েরার জন্ শ্তশ্ন ব্লে স্তর নথনে রাজ্ সশ্চবালনয়র আশ্ধোশ্রেনের 
শ্ননয় প্িাসশ্নে তবেে েনরনেন। নজলাগুশ্লনত এনের পর এে জনেল্াণ প্েল্প রূপায়নণর 
োজ চলনে নযগুশ্ল তাৎপয্পূণ্ভানব পশ্রোোনমা উন্নয়ননর সনঙ্গ যুতি, নযমন রাস্তার সংনযাগ, 
স্াস্্পশ্রনষবা, পান্রীয় জল, শ্িষিা ও েষিতা উন্নয়ন, স্শ্নযুশ্তি এবং অন্ান্ গুরুত্বপূণ্ নষিত্র 
এবং এর ফনল সাশ্ব্ে উন্নয়নন নজায়ার এনসনে।

মুখ্মন্ত্রীর স্ননের প্েল্প েন্াশ্রী সবনচনয় বনো আশ্থ্ে সহায়তা প্োন প্েল্প যা প্ায় ৫০ 
লষি োত্র্রীনে উপেৃত েনরনে। সবুজসাথ্রী প্েনল্পর মাধ্নম ৭০ লষি োত্র-োত্র্রীনে সাইনেল 
নেওয়ার ফনল রোমবাংলায় সু্ল-েুনটর সংখ্া অননে েনমনে।

ব্াপেভানব উন্নত হনয়নে রোনমর রাস্তাঘাট, পান্রীয় জনলর সুশ্বধা, শ্বেু্ৎ, বাশ্েনত বাশ্েনত 
নলবাশ্হত জল, বাশ্ে শ্নম্ানণর জন্ গশ্রবনের হানত নপঁনে যানছে টাো, শ্বনা পয়সায় স্াস্্ 
পশ্রনষবা এবং অন্ান্ েল্াণজনে সুনযাগসুশ্বধা রোম্রীণ মানুনষর জ্রীবনন স্াছে্্দ এনননে।

রোনমর মানুনষর োনে েেম্াতি পথ এখন অত্রীনতর েুঃস্নে মাত্র।
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পশ্িবর্তনেি দুশ্ি রূপ—একশ্ি সকনেি খ�োেো খ�োন� ধিো পন়ে, অে্যশ্ি কোিও 
কোিও মনেি খ�োন� ধিো পন়ে।

পশ্চিমবনঙ্গ পশ্িবর্তে এনসনে, দুই রূনপই। উন্নয়নেি দৃশ্টিভশ্ঙ্গি উপি শ্েভ্তি কনি 
‘পশ্িবর্তে’-ি রূপ দৃশ্যগ্োহ্য এবং আপোর-দৃশ্যগ্োহ্য েয়।

১৯৭৭ খেনক ২০১১-এি খম, দীর্তসময় বোম-আদশ্ত শ্েনয় সিকোি পশ্ি�োশ্ের 
হনয়শ্েে এই িোন্্য। শ্বশ্বনিকর্ত সৃশ্টি কনিও িোন্্যি হোে হনয় উনেশ্েে খশো�েীয়।

িোন্্যি এক শ্বসৃ্র অঞ্চনেি মোেুষ অেোহোনি হনয় পন়েশ্েে মৃরপ্োয়। দু-একশ্ি 
মৃরু্যি রিেোও রনিনে যো িো্্যবোসীি কোনে েজ্োি।

এমে রিেো খকোেওভোনবই অশ্ভনপ্র েয় ক�েওই। শ্বনশ্বি মোেুষ ে্ি িো�নর 
শুরু কিে এই িোন্্যি উপি।

এই িোন্্যি মোেুষ শুধু খদশভোগ েয়,  অশ্বভক্ত বোংেো ভোনগিও শ্শকোি। এবং 
রো ধনম্তি শ্ভশ্তিনর। ভোঙো মে শ্েনয়, বোস্তু খেন়ে ওপোি বোংেোি মোেুষ এপোি বোংেোয় 
এনসনে আশ্রনয়ি সন্োনে। সময় খেনগনে দুই বোংেোি শ্মনে খযনর।

ধনম্তি শ্হংস্ররূপ রোই এিোন্্যি মোেুনষি মশ্িনকোেোয় খগোপনে ভনয়ি কোিি। রো 
সন্বেও ‘মোেববন্ে’-ি দৃঢ়রোয় এই িোন্্যি মোেুষ এশ্গনয় আনে। সমন্বয়ী সংসৃ্শ্রি 
স্োভোশ্বক উপশ্থিশ্র সব্তত্র। 

২০১১-ি খম খেনক ২০১৮-ি খম িোন্্য উন্নয়নেি খেৌনকো ক�েও িোেমোিোে 
হয়শ্ে। প্বে গশ্রনর রোি এশ্গনয় যোওয়ো।

পশ্িবর্তে ও েবশ্েম্তোি
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৩৪ বেনি, িোন্্যি আকোনশ খেনম েোকো ঝ়ে খযে এক েহমোয় শ্দশো খপে মো-
মোশ্ি-মোেুনষি সিকোনিি প্বে ্েমর-রূি্তোবনর্ত। এই রূি্তোবনর্তি আঁ� এনসশ্েে ২০০৯-ি 
খেোকসভো শ্েব্তো�নেি ফেোফনে।

২০১১-ি শ্বধোেসভোয় আেন়ে প়েে রূি্তোবর্ত। স্রঃসূ্র্তভোনব। হোঁফ খেন়ে খযে বোঁ�ে 
িোন্্যি মোেুষ। এ খযে শ্বিরীয় মুশ্ক্ত। শ্বিরীয় স্োধীেরো।

মু�্যমন্তীি দোশ্য়ত্ব খদওয়ো হে মমরো বন্দ্যোপোধ্যোয়নক। িোন্্যি শ্দনক শ্দনক রৃিমূনেি 
মোেুনষি ্য়্য়কোনি, উল্োনস রৃি-সবু্ স্ননেি উ়েোে।

মোেুনষি সিকোি শুরু কিে মোেুনষি ্ে্য কো্। কনয়ক মোস ধনি �েে 
পশ্িকশ্পিরভোনব উন্নয়নেি েোেো কম্তকোনডেি ‘শ্ভশ্তি’ থিোপে। অশ্রোন্তভোনব আ্ও �নেনে এই 
কোন্ি ধোিো। গ্োনম গ্োনম, শহনি শহনি মোেুনষি মনে, মুন� একই কেো—এবোি সব পোনটে 
যোনব। এইভোনবই শুরু হে ‘েবশ্েম্তোি’। েরুে বোংেো গ়েোি কো্। সিকোনিি বদে হে। 
বদে হে েীশ্রি, শ্বশ্বোনসি, কম্তপদ্ধশ্রি। উন্নয়নেি িে �েে সকেনক শ্েনয়। সকনেি 
হোনর হোনর িনেি দশ়্ে। েোেো মর, েোেো পনেি মোেুনষি হোনরি িোনে িে এনগোনর েোগে।

পশ্িবর্তে শুধু খভোনিি সং�্যোয় আনসশ্ে, পশ্িবর্তে এনসনে খভরি খেনক। ্ীবে-
িসোয়নেি এই পশ্িবর্তনে বোংেো গন়ে উেনর েোগে েরুে কনি। শ্েন্নদি অশ্ধকোি বুনঝ 
খেওয়োি ে়েোই-এ আবোি বোংেো এশ্গনয় খগে।

শ্রেনশো বেনিি পিোধীেরোি েোগপোশ শ্েন্ন কিোি রোক উনেশ্েে এই বোংেোি শ্ভরি 
খেনকই। যশ্দও স্োধীেরোি সূয্তও রুনবশ্েে একশ্দে এই বোংেোি গঙ্গোপোন়ে। শ্বশ্ব-ইশ্রহোনসি 
�মকপ্দ অধ্যোয় ্ুন়ে খকবেই বোংেো-ভোষ্য। শ্বসৃ্র হওয়োি খকোেও সুনযোগ খেই। ভোির 
রেো শ্বশ্ব আ্ও রোশ্কনয় েোনক এই বোংেোি শ্দনক খ�নয়।

ে়েোই এ�োনে েোনম েো। ্েেী ্ন্মভূশ্মচি স্গ্তোদপী গশ্িয়সী। এই বোংেোি কশ্বি কেনম 
এমে বোিীই ঝনি। ্েেী, ্ন্মভূশ্মি ্ে্য ে়েোই এ�োনে শোশ্বর। খদশনপ্নমি উৎসভূশ্ম 
এই বোংেোি থিোেমোহোনম্্যি শ্�িোয়র ধোিো প্বে খবনগ বনয় যোয়। সদো খ্োয়োি। ভূশ্ম এ�োনে 
িনক্ত স্োর। খদশনপ্নমি িনক্ত। রোই ভূশ্মি প্শ্র এ�োনে মোেুনষি সুরীব্র প্োনিি িোে। রোই 
বোনি বোনি, ভূশ্ম-খকশ্্রিক ে়েোই এ�োনে ‘ইশ্রহোস’ গন়েনে। রোক শ্দনয়নে পশ্িবর্তনেি।

খসই ধোিোবোশ্হকরোনরই শ্সঙু্গি -এ উ়েনে ‘ভূশ্ম্য়’-ি খকরে।
মুন�ি গ্োস খকন়ে শ্েনয় শ্শনপিি ইমোির গ়েো যোয় েো। যশ্দ বো খপশ্শশশ্ক্তি খ্োনি রো 

গ়েো হয়, ে্যোনয়ি িোনয় খসই ইমোির ধূশ্েসোৎ কিনর হয়। সমগ্ শ্বনশ্বি কোনে এই ধ্রুব 
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সর্যনক খ�োন�, আঙুে শ্দনয় খদশ্�নয় শ্দে ‘শ্সঙু্গি’।
কৃশ্ষ্শ্ম িক্োি আন্দোেে আি ‘শ্সঙু্গি’—আ্ শ্বনশ্বি 

কোনে সমোে্তক।
এই শ্সঙু্গি আন্দোেেই িোন্্য পশ্িবর্তনেি পিভূশ্ম 

তরশ্ি কনিশ্েে। উব্তিো শস্যনক্ত্র আ্ও আশ্দমরোি 
গন্মো�ো রূপসী হনয় ওনে মোেুনষি কোনে। দুশ্ে্তবোি রোি 
িোে। সভ্যরো- খক খস ্ন্ম শ্দনয়নে। যোযোবি বে�োিী 
মোেুষনক খস পোনয় পশ়্েনয়নে খবশ়্ে। শ্দনয়নে শ্থিি হওয়োি 
মন্ত। শ্দনয়নে আকোশনভদী ধ্যোনেি উচ্চরো। প্সব কনিনে 
কষ্তি-সংসৃ্শ্রনক।

গোনঙ্গয় সমভূশ্মি এই বোংেোয় ‘কৃশ্ষ’ রোই ্ীবে-
সংসৃ্শ্রি প্ধোে-স্ম্ভ। কৃশ্ষি হোর ধনি আনে কুশ্িি শ্শপি।

শ্বজ্োনেি আশ্বষ্োি শ্শপি-শ্বপ্লব রিোে ইউনিোনপ। 
সোম্ো্্যবোদী ইংে্যোনডেি উপশ্েনবশ ভোিরবনষ্ত প়েে এি 
কিোে েোয়ো। যনন্তি আশ্বষ্োি উৎপোদে-ব্যবথিোনরও আেে 
পশ্িবর্তে। শ্শপি আি বশ্্দ েোকে েো কুশ্িনি। এে 
কোি�োেো-প্েো। সৃশ্টিশীে মোেুষ পশ্িির হে শ্রশ্মনক।

ইংনি্িো এই বোংেোনরও শ্শনপিি প্সোি রিোনেো। রবুও 
এ�োনে কৃশ্ষই অে্তেীশ্রি প্ধোে খমরুদডে হনয় েোকে। 
প্কৃশ্রশ্েভ্তি কৃশ্ষি সনঙ্গ যুক্ত হে আধুশ্েক শ্বজ্োে ও 
প্যুশ্ক্তি প্নয়োগ। বোঙোশ্েি খমধো, মেে, মোেশ্সকরো বোংেোি 
কৃশ্ষ-ঐশ্রহ্য পিম্পিোনক সমৃদ্ধ কনি �েে।
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এই সমৃশ্দ্ধি-ই-এক সোে্তক কেকরো—শ্সঙু্গি।
রোই শ্সঙু্গনিি একফসশ্ে ্শ্ম শ্রেফসশ্ে 

হনয় উনেশ্েে। এই রূপোন্তনিি কোশ্িগি যোঁিো 
রোঁিোই বঙ্গসংসৃ্শ্রি েবরূপকোি। আি খযশ্দে 
অে্তনেোভী শ্শনপিি হোর পন়েশ্েে শ্সঙু্গনিি 
কৃশ্ষ্শ্মি উপি আ�শ্বিনর, অেোশ্ধকোি��্তোয়—
খসশ্দে গন ্্ত উনেশ্েে শ্সঙু্গনিি মোেুষ।

‘শ্শপিোয়ে’-এি েোনম কৃশ্ষ্শ্ম দ�ে—আরোর 
কনিশ্েে শ্বশ্বোনস।

গন্্ত উেে বোংেো।
শুরু হে আন্দোেে।
অে্যোনয়ি শ্বরুনদ্ধ ে্যোনয়ি।
ে়েোই কৃশ্ষ আি শ্শনপিি মনধ্য েয়।
ে়েোই খেোনভি শ্বরুনদ্ধ শোশ্বর ঐশ্রনহ্যি।
বোংেোি মোেুষ বুঝে—এ এক মহোসশ্ন্ক্ি। অে্যোয় যর রেীভূর হনয়নে রোনক শ্েনকশ কিোি 

প্োিেোও রনরো গভীি।
আর্ত মোেুনষি শ্�ৎকোনি, হোহোকোনি বঙ্গ্েেীি কোে শুধু বশ্ধি হে রোই েয়। রোঁি হৃদপনমেি 

খিিু রুম ভোঙোনেো সকনেি। শ্শপিী, সোশ্হশ্র্যক, কশ্ব, সঙ্গীরজ্, শ্শক্ক, েোত্র, গৃহবধূ—্ীবনেি 
সব উনেোে খেনকই এনস হোশ্্ি হনেে েোেো কনম্তি মোেুষ। বুক শ্দনয় আগনে িো�নেে  
‘শ্সঙু্গনিি ্শ্ম’।
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আন্দোেে ধীনি ধীনি ব্যোপক 
হনয় উেে মমরো বন্দ্যোপোধ্যোনয়ি 
সশ্রিয় অংশগ্হনি। পদ্ধশ্রগর 
েোেো ্শ্িেরোয় রিেো অসোমোে্য 
হনয় উেে। হনয় উেে শ্বশ্ব-
আন্দোেনেি ইশ্রহোনস এক 
উজ্জ্বেরম অধ্যোয়।

শ্সঙু্গি-এি ‘ভূশ্ম্য়’ বোংেোি 
ভোগ্য পশ্িবর্তনেি সম্ভোবেোয় 
এনঁক শ্দে েরুে শ্দকশ্�হ্ন।

আকোনশ বোরোনস প্শ্রধ্বশ্ের 
খ্োগোে—‘পশ্িবর্তে �োই’।

আন্দোেে েশ়্েনয় প়েে। 
শ্সঙু্গি খেনক ে্দীগ্োম, খেরোই। ওশ্দনক েোেগ়ে খেনক শুরু হে শোে-পেোনশি 
্ঙ্গেমহে ্ুন়ে খযে শোেগীিোি রোক, খযে আনিক ‘উেগুেোে’।

শ্সঙু্গি-্য়ী সিকোনিি কেো-িো�োি উৎসনবি একশ্ি মুহূর্ত
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�েনে আন্দোেে। ভু�ো মোেুনষি শ্মশ্েে। প্শোসশ্েক বৃনতিি বোইনি খযে এক বিীপ—
্ঙ্গেমহে। শ্বনশ্বি মোেুনষি কোনে খপঁনে খগে খসই সংবোদ। বোংেো আবোি শ্বনশ্বি 
সংবোদ-শ্শনিোেোনম। বোংেোি মোেুষও ্োেে প্শোসশ্েক ক্মরোি েত্রচ্োয়োয় আশ্দবোসী 
মোেুষনদি শ্কভোনব বশ্ঞ্চর কনি �েো হনচ্। স্শ্ম্ভর সকনে। িক্তঝিো খসই আন্দোেনে 
সোশ্মে ্ঙ্গেমহনেি প্শ্রশ্ি মোেুষ—খস্চ্োয়, অশ্েচ্োয়। ‘সোম্যবোদ’-এি প্নয়োগ �ূ়েোন্ত 
অসোম্য প্শ্রষ্ো কিনর পোনি। খ�োেো খ�ো� খদ�ে রোই। খশোষি ও বঞ্চেোয় দুব্তে মোেুনষি 
ওপি খ�নপ বসে অর্যো�োনিি পোহো়ে। তরশ্ি হে ধোিোবোশ্হক ‘বঞ্চেো’-ি ইশ্রহোস। দো, 
বশ্ি, কোিোশ্ি, কোনস্—খয যো পোিে রুনে শ্েে হোনর। এশ্গনয় এে মশ্হেো ও শ্কনশোনিিো। 
সব্তোনগ্।

এে পশ্িবর্তে।
২০১১-ি খম। পশ্িবর্তে এে মহোকিনি। ্েন্োয়োনি।
সকনেি কে্যোি খহোক—এই মনন্ত খ্নগ উেে বোংেো। এে আগোেো উপন়ে ্ীবে-

অিনি্য মনহৌষশ্ধি বী্বপে। এে পশ্িবর্তে।
শপে গ্হি অেুষ্োনে ‘খসৌ্ে্য-ি শ্বশ্েময়’ দৃটিোন্ত থিোপে কিে। আমশ্ন্তর হনয় এনেে 

শ্বদোয়ী সিকোনিি মু�্যমন্তীও।
্ীবনেি বোঁ�োি িসদ দিকোি হে বোংেোি সব্তস্নিি মোেুনষি। এনক এনক সকনেি 

কোনে খপঁেে ্ীবনেি বোঁ�োি িসদ। সমস্যো আনে। খহোক সমোধোে। যর দ্রুর সম্ভব।
মোেুষ এশ্গনয় এে। মু�্যমন্তীও খপঁনে খগনেে ্েসোধোিনিি মোনঝ। আশ্ম খরোমোনদিই 

খেোক—সকনেি কোনে খপঁনে খগে রোঁি এই বোর্তো।
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এই প্েম বোংেোি মোেুষ খদ�ে—মু�্যমন্তী খ্েোয় খ্েোয় শ্গনয় িো্্যশোসে কিনেে। সদেবনে। 
রুশ্িে কনি। সময় খবঁনধ। এই প্েম িো্্যবোসী খদ�ে—কোন্ি স্ীকৃশ্র খদওয়ো হনচ্ খযোগ্যকম্তীনক, 
সম্োে ্োেোনেো হনচ্ কৃরী মোেুষনদি, শ্শক্ো-সোশ্হর্য, সংসৃ্শ্র-রিী়েো সব ্গনরি মোেুষনক যেোনযোগ্য 
পুিস্োনি ভূশ্ষর কিো হনচ্।

খেওয়ো হে মোেবসম্পদ উন্নয়নেি ভোবেোয় পৃশ্েকৃৎ শ্সদ্ধোন্ত। শুরু হে ‘শ্শশু আেয়’। শ্শশুি 
স্ননেি ্গৎ হে িনঙি, েশ্বি, খ�েোি, �োনদ্যি সহ্যোপে। বোংেোি প্োনন্ত প্োনন্ত তরশ্ি হে 
মহো�ুশ্শি বোঁ�োি ্গৎ ‘শ্শশু আেয়’। অঙ্গেওয়োশ্িি প্োঙ্গনি গর সোর বেনি অনেক শ্শশুআেয় তরশ্ি 
হে।

শ্শশু শ্বকোনশি ভোবেোয় এইভোনবই এে সমনয়োপনযোগী পশ্িবর্তে। েুিব খ�েব হোসব, সবোইনক 
ভোেবোসব—শ্শশু বো়েনর েোগে, ্ঙ্গনেি শ্েভৃর েোয়োয়, পোহোশ়্েয়ো গোঁনয়ি বোঁনক, েদীরীনিি অেস 
মধ্যোনহ্ন, ক�েও বো ধূ ধূ মোে-প্োন্তনিি শ্কেোনি। প্কৃশ্র-মু�ী শ্শক্োয় শ্শশুি শ্বকোনশি এই উনদ্যোগ 
শ্বশ্চ্ন্ন খকোেও রিেো েয়।

েরুে সিকোি প্েম খেনকই ে্ি শ্দে শ্শশু ও শ্কনশোি-শ্কনশোিীনদি শ্দনক। ‘্োশ্রি ভশ্বষ্যৎ’ 
গেনে দীর্তথিোয়ী পশ্িকপিেো গ্হি ও রূপোয়নিি কো্ শুরু হে।

সুথি, সু্দি শ্শশু ্োশ্রি সবন�নয় বন়েো সম্পদ। শ্শশু-মৃরু্যি হোি কমোনেোয় শ্বশ্ভন্নভোনব কো্ 
শুরু হে।

প্শ্রশ্ি শ্শশুি প্োশ্রষ্োশ্েক প্সব, প্সূশ্র মোনয়নদি যেোযে পুশ্টিি ব্যবথিো, শ্েিোপদ প্সনবি ্ে্য 
শ্বেোব্যনয় ‘প্সবযোে’-এি ব্যবথিো, দুগ্তম অঞ্চনেি প্সূশ্রনদি প্সব-সমনয়ি আনগই শ্েিোপদ খকন্রি 
শ্েনয় আসো, পুশ্টি-পুেব্তোসে খকন্রি কম ও্নেি দশ্িদ্র শ্শশুনক শ্েনয় িো�ো, পুশ্টিযুক্ত �োবোি ও ওষুধ 
খদওয়োি পোশোপোশ্শ শ্বনশষ প্যোনকন্ি মোধ্যনম �োনদ্যি ব্যবথিো কিো,—েোেোশ্বধ কম্তসূশ্�ি মোধ্যনম 
শ্শশুি শ্েিোপদ প্সব এবং মো ও শ্শশুি প্সনবোতিি যত্ন, পশ্ি�য্তোি ব্যবথিো কিোি ্ে্য ‘সুিশ্ক্র’ 
বৃতি শ্েম্তোনি েরুে সিকোনিি সোফে্য প্শ্োরীর। আশ্ে্তক অসুশ্বধো সন্বেও অঙ্গেওয়োশ়্ে খক্রি ও 
শ্শশুআেয়-এি মোধ্যনম শ্শশুি প্নয়ো্েীয় শোিীশ্িক ও মোেশ্সক পুশ্টিি ব্যবথিো কিনে সিকোি।

সমোন্ ‘শ্শশুপো�োি’ একশ্ি ব্যশ্ধি মনরো শ্শক়ে খগন়েনে। এই প্েম শ্শশুি শ্েিোপতিোি ্ে্য 
অ্যোকশে প্ল্যোে তরশ্ি কিে িো্্য সিকোি। সিকোশ্ি, খবসিকোশ্ি শ্শশু আবোসগুশ্েনর পূি্ত ে্ি 
িো�ো হনচ্। েোেোভোনব অপিোধ ্গনরি সনঙ্গ শ্শশুনদি ্শ়্েনয় খফেনর সশ্রিয় েোকর শ্কেু �রি। 
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অশ্ভভোবকহীে, অেোে শ্শশু-শ্কনশোিনদি অন্কোি ্গর খেনক দূনি িো�ো, শ্ফশ্িনয় আেো এবং 
রোনদি স্চ্্দ ্ীবেযোপনেি মূেনস্রোনর সোঁরিোনর সোহোয্য কিোই সিকোনিি অে্যরম মূে েক্্য। 
েোিী ও শ্শশু উন্নয়ে ও সমো্কে্যোি শ্বভোনগি মোধ্যনম �েনে এই কো্।

কে্যো সন্তোেনদি ্ে্য সিকোনিি কো্ শ্বনশ্বি শ্শনিোপো অ্্তে কনিনে। দোশ্িনদ্র্যি কোিনি 
‘বোে্যশ্ববোহ’ খিোধ কিো অসম্ভব হনয় পন়েশ্েে। পশ্িবোনি ‘কে্যোসন্তোে’ খযে খবোঝো। শ্বনয় শ্দনয় 
রোনক অে্য রনি পোেোবোি শ্�িকোেীে সুনযোগশ্িনকই গ্হি কির দশ্িদ্র পশ্িবোিগুশ্ে। শ্কেুিো 
শ্েরুপোয় হনয়, শ্কেুিো ভোবেোি অভোনব।

রনিি খমনয়িো ‘কে্যোশ্রী’। ওিো সম্পদ। ওনদি মনধ্যও আনে সম্ভোবেো, শশ্ক্ত, সোহস। ওিো 
শ্েন্িো এনগোনব, সমো্নক এশ্গনয় শ্েনয় যোনব। ‘খবোঝো’ েয়, ওিো ‘শশ্ক্ত’—এই উনদেনশ্য কে্যোশ্রী 
প্কনপিি সূ�েো।

গর কনয়ক বেনি ‘কে্যোশ্রী’-ি খমনয়িো খদশ্�নয় শ্দনয়নে সমো্-পশ্িবর্তনে রোনদি ভূশ্মকো করিো। 
েোিীি ক্মরোয়নেি ্য়যোত্রোয় রোনদি দোমোে পদ�োিিো।

রোিোই শ্েম্তোি কনি �নেনে রোনদি পে।
সবেো, শ্কনশোিী শশ্ক্ত খযো্েো, স্োবেবিে খপেশোে, মুশ্ক্তি আনেো—েোেো প্কনপিি মোধ্যনম েোিী 

ও কে্যো শ্শশুি উৎরিমনিি িঙীে পেশ্েনদ্তশ্শকো বোস্বোশ্য়র হনয়নে।
প্শ্রবন্ী শ্শশু-শ্কনশোিনদি ্ে্যও সিকোি সমোেোভূশ্রনর ভোস্ি।
সিকোনিি ‘মোেশ্বকরো’ প্সোশ্ির হে সমোন্ি একনকোনি পন়ে েোকো ‘শ্েিে স্োি’-খদি 

্ে্য, রূপোন্তিকোমীনদি ্ে্যও। সুনযোগ, সুশ্বধো, সহোয়রোি মোধ্যনম রোনদি প্নর্যনকি ্ীবে যোনর 
শ্বকশ্শর হনর পোনি, পূি্তত্ব প্োশ্তিি শ্দনক এশ্গনয় খযনর পোনি রোিই প্য়োস খেওয়ো হে।

েশ্্িশ্বহীে এই উনদ্যোগ।
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সবু্ বোংেো
বোঁ�নর হনব বোঁ�োি মনরো। স্চ্্দ। স্োভোশ্বক ্ীবেবোন্ব পশ্িনবনশ।
েগিোয়ি-এি ভোবেোয় এই বোঁ�োি ভশ্ঙ্গনরই খ্োি খদওয়ো হনয়নে। 
শুধু বোঁ�ো েয়। সু্দিভোনব বোঁ�ো। আি রোিই ্ে্য তরশ্ি হনচ্ সু্দি পশ্িনবশ। 

পশ্িনবশগর উন্নয়ে খযমে বোঁ�োি অে্যরম শর্ত হনয় উনেনে, খরমশ্ে সু্দিভোনব 
বোঁ�োি ্ে্য খিকসই উন্নর ্ীবেমু�ী পশ্িনবশ উন্নয়েও অে্যরম শর্ত। রোই গুরুত্ব 
খপনয়নে ‘খসৌ্দয্তোয়ে’। ্ীবনেি প্োর্যশ্হকরোয় অপশ্িহোয্ত হনয় উনেনে ‘সু্দনিি 
আিোধেো’।

সভ্যরোি প্যুশ্ক্তশ্েভ্তিরো মোেুষনক রিমশ্য বোধ্য কিনে প্কৃশ্র খেনক দূনি �নে 
খযনর। েোগশ্িক স্োচ্ন্দ্যি িোনে মোেুষ রিমশ শ্ভ়ে ্মোনচ্ গ্োম খেন়ে শহনি।

ইি-কোে-পোেনিি অিনি্য ্ীবে হনয় উেনে যোশ্ন্তক। প্কৃশ্র শ্বশ্চ্ন্নরোয় 
যন্তিোময়। হৃদনয়ি স্োভোশ্বক শ্বকোশ হনচ্ ব্যোহর। পশ্িবোি-কোেোনমোি রিমভোঙ্গে 
খভোগবোদ-প্বিরোনক আিও বোশ়্েনয় রুেনে। তরশ্ি হনচ্ মোেশ্সক-শ্বশ্চ্ন্নরো। 
সভ্যরোি আম্ো �ূ়েোন্ত শ্বপয্তনয়ি সমু্�ীে। হোনরি মনধ্য মুনেোবশ্্দ শ্বশ্ব। রবু 
খেোনিো পশ্িবোনি সকনে একো হনয় প়েনে। মোেুনষি মনধ্য ‘শ্েঃসঙ্গরোনবোধ’ বো়েোনচ্। 
অন্তিঙ্গরোি অভোব পশ্িবোনিি সদস্যনদি মনধ্যও প্কিভোনব দৃশ্যমোে হনয় উনেনে। 
‘সু�ী গৃহনকোি’ আ্ শ্বপয্তস্। এনক্নত্র সোমোশ্্ক সংনযোগ �ুব ্রুশ্ি।

সবু্ ্ীবে-পশ্িসনিি মনধ্য আধুশ্েক েোগশ্িক খবঁন� েোকোি িসদ পোনব। 
রোিই ্ে্য ‘সবু্ শহি’-এি পশ্িকপিেো। প্োনিি পেনশ্ত সব্তদো প্োশ্ির েোকনব 
সকনে। সবুন্ি প্সোশ্ির আশ্েঙ্গনেি মনধ্যই ‘শ্েঃসঙ্গ’ মোেুষ পোনব মুশ্ক্তি স্োদ। 
রোই দোয়বদ্ধ সিকোনিি ভোবেোয় শুধু �োদ্যদোে, বইদোে, সোইনকে দোে, ওষুধ রেো 
শ্�শ্কৎসো দোে, বোশ়্ে-আনেো-্ে দোেই মু�্য হনয় ওনে েো। মোেুনষি মনেি খ�োঁ্  
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রোনক িো�নর হয়। ভোবনর হয় সমোন্ি শ্বশ্ভন্ন স্নিি মোেুনষি বোঁ�োি িসদ শ্কভোনব রোনক 
খ্োগোনর হনব। 

এই ভোবেো ও পয্তনবক্নিি সশ্েক মূে্যোয়নেি ফনে আধুশ্েক েগিোয়ি ভোবেোি শ্বশ্ভন্ন 
শ্দকগুশ্েনক সুশ্�শ্ন্তরভোনব এিোন্্য বোস্বোয়নেি কো্ও �েনে শুরু খেনক। মিশ্ম প্শোসনেি 
এ এক প্শংসেীয় েশ্্ি। 

সমোন্ি শ্পশ্েনয় েোকো মোেুনষি ্ে্য সিকোনিি আনে েোেো প্কপি। শ্েক ররিোই উনদ্যোগ 
খেওয়ো হনয়নে সমোন্ি এশ্গনয় যোওয়ো মোেুনষি ্ে্য পোনশ েোকোি অঙ্গীকোিনক রূপ শ্দনর।

রে্যপ্যুশ্ক্তি প্নয়োগ আ্ ্ীবনেি সব্তনক্নত্র ্রুিী হনয় উনেনে এই বোংেোয়। আধুশ্েক 
শ্শক্োয় প্েম পো খফনে হোঁিনর খ�নয়শ্েে বোংেোি মোেুষ। ভোিনর শ্ব্রশ্িনশি সোম্ো্্যবোনদি শুরু 
হনয়শ্েে বোংেোি মোেুনষি হোর ধনি। রোই খদ�ো যোয় ‘রিকুনেো’ বোঙোশ্ে ধীনি ধীনি েশ়্েনয় 
পন়ে খদনশি েোেো প্োনন্ত, শ্বনশ্বি শ্দনক শ্দনক।

বোঙোশ্েি এই ‘আধুশ্েক’ হনয় বোঁ�োি সুরীব্র �োশ্হদো রোি মেেমু�ী মোেশ্সকরোি শ্বকোশ 
রশ্িনয় �নেনে রনি-বোইনি।

বোঙোশ্েি খমধোসম্পদনক ‘রিমু�ী’ কনি রুেনর উন্নর ্ীবেমু�ী বোঁ�োি পশ্িনবশ প্নয়ো্ে। 
েরুে সিকোনিি আপ্োি খ�টিোয় আ্ শ্কেুিো সোে্তক হনয় উনেনে এই প্য়োস। কেকোরোি 
মনরো একিো পুিোনেো শহিনক িোরোিোশ্র বদনে খদওয়ো যোয় েো। শ্কন্তু সম্প্রসোশ্ির কিো যোয়।

রোই েগি কেকোরো রোি রোেপোেো খমনে রিমশ্য ‘মহোেগি’-এি বৃনতিি ব্যোস বোশ়্েনয় 
রুনেনে।

আধুশ্েক ্ীবনেি সবিকম সুনযোগ সুশ্বধো শ্েনয় গন়ে উনেনে ‘সবু্ শহি’ 
খরমশ্েই উন্নয়নেি প্য়োস �েনে গ্োম বোংেোি শ্দনক শ্দনক। পশ্িকোেোনমোগর উন্নয়ে 

গ্োনমোন্নয়নেি দৃশ্যমোেরোনক পেটি কনি রুনেনে।
গ্োনম িোস্োরোনিি আমূে পশ্িবর্তে গ্োম-্ীবেনক গশ্র এনে শ্দনয়নে। আনেোশ্কর গ্োম 

গ্োম্ীবেনক আিও খবশ্শ গেেমূেক, কম্তমু�ি ও শ্েিোপদ কনি রুেনে।
খমৌশ্েক পশ্িনষবোগুশ্ে গ্োনমি দশ্িদ্র মোেুনষি কোনে খপঁনে যোনচ্ শ্বশ্ভন্ন প্কনপিি মোধ্যনম। 
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মোেুষ এ�ে অনেক সন�রে রোঁনদি প্োপ্য 
বুনঝ শ্েনর। প্যুশ্ক্তি ব্যবহোনিও রোঁিো রিমশ 
দক্ হনয় উেনেে। স্োথি্য, শ্শক্োি মনরো 
শ্বষয়গুশ্েি খক্নত্র রোঁনদি আগ্হ খবন়েনে 
অনেক। শ্শক্োি আওরোয় সব মোেুষনক 
আেোি প্য়োস, সকনেি কোনে আধুশ্েক স্োথি্য 
ব্যবথিোি সুনযোগ-সুশ্বধো খপৌনে খদওয়োি মশ্িয়ো 
খ�টিো—েরুে সিকোনিি মোেব-উন্নয়ে ভোবেোনক 
সকনেি হৃদনয় সর্য কনি রুনেনে।

 সুশ্বধোপ্োতি মোেুনষিো আ্ আম্প্র্যয়ী। 
শ্েশ্ব়ে শ্বশ্বোনসি সনঙ্গ রোঁিো উপেশ্ধি 
কিনেে—রোঁনদি মর প্কোনশ রোঁিো খকোেও 
ভুে শ্সদ্ধোন্ত খেেশ্ে।

শ্বগর প্োয় সোর বেনি রোঁিো রোঁনদি মর প্কোনশি স্োধীেরো সশ্েকভোনব প্নয়োগ কনিনেে। 
েরুে সিকোনিি কোন্ রোঁিো �ুশ্শ। রোঁনদি আথিো অিুি। আগোমীনরও খসিোই প্শ্রফশ্ের হনব। 
কোিি এই সিকোি খেোকনদ�োনেো উন্নয়নেি �মকদোশ্িনত্ব শ্বশ্বোসী েয়।

প্শোসেনক ‘মহোকিি’-এ আিনক খিন� ক্মরোি শ্বনক্রিীকিি শ্েনয় জ্োেী-গুিী মোেুষনদি 
আনেো�েোসভো �োেোয় েো।

প্শোসনেি প্শ্রশ্ি স্নিি দোশ্য়ত্বপ্োতি আশ্ধকোশ্িক ও কম্তীনক শ্েনয় শ্েয়শ্মরভোনব প্শোসশ্েক 
তবেক কনিে মু�্যমন্তী। সনঙ্গ শ্েনয় যোে মন্তী, সশ্�ব ও আশ্ধকোশ্িকনদি।

এই ‘প্শোসশ্েক স�েরো’ বোংেোনক ‘স�ে’ কনি শ্দনয়নে। কূপমডুেকরোি অন্বেয় খেনক 
খবশ্িনয় এনসনেে মোেুষ।

বুনঝনেে রোঁিো—সিকোি আমোনদি, আমিো সিকোনিি। অেবো আমিোই সিকোি।
গ্োনমি মোেুষিোই শ্েক কনিে—খকোে �োশ্হদোিো রোঁনদি আনগ—িোস্ো, েো ্ে, েো অে্য 

শ্কে্ু।
আেোপ�োশ্িরোি মোধ্যনম গ্োনমি মোেুষ শ্সদ্ধোন্ত খেে। খসই শ্সদ্ধোন্তই েোেো স্ি খপশ্িনয় 

একশ্দে ‘কো্’ হনয ওনে। মোেুষ �ুশ্শ হে। শ্েন্নদি ্ীবনেি প্নয়ো্েগুনেো শ্েন্িো 
খমিোনর পোিনেে সিকোশ্ি প্শোসশ্েক কোেোনমোি মনধ্যই।

এইভোনবই ‘স্-শোসে’ হনয় উেনে আক্শ্িক অনে্তই সফে। পঞ্চোনয়র এবং পুিসভোি 
মোধ্যনম গ্োনমোন্নয়ে এবং েগনিোন্নোয়ে সোে্তক ও প্নয়ো্েশ্ভশ্তিক হনয় উনেনে। এই পনেই 
�েনে বোংেোি ‘েবশ্েম্তোি’।
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সংসৃ্শ্রি বোংেো
 সময় খেনম েোনক েো। ‘পশ্িবর্তে’ কোনেি শ্েয়ম। শ্কন্তু ‘পশ্িবর্তে’ মোনেই ‘উন্নয়ে’ েয়, এশ্গনয় 

যোওয়ো েয়। স্োধীেোরো খপনয়শ্ে মোত্র সতিি বেি। এক বৃহৎ সোম্ো্্য খেনক শ্েিনক, �শ্ডের হনয় এই একিুকনিো 
িো্্য হনয় এক শ্বিোি ‘গিরন্ত’-এি শ্েম্তোরো এবং পশ্ি�োেক হনয় ওেোি ্ে্য সব মোেুষ শ্েন্নক সমূ্পি্তভোনব 
গন়ে রুেনর পোনিশ্ে, গন়ে খরোেোি প্শ্রিয়ো �েনে।

একশ্দনক দোশ্িনদ্র্যি খমোকশ্বেো কিো, অে্যশ্দনক শ্েন্নক গন়ে-শ্পনি ‘সোে্তক’ গিরন্ত–ি খযোগ্য কম্তী হনয় 
ওেো। িোন্্যি আপোমি মোেুনষি শ্েিন্তি ে়েোকু প্য়োনসি ফনে অনেকিোই সোে্তক।

বোংেোি মোেুষ এক শ্বিোি ঐশ্রনহ্যি পিম্পিোি ধোিক ও বোহক। ্ীবনেি প্শ্রশ্ি খক্নত্র রোঁনদি শ্ে্স্ 
্ীবে-সংসৃ্শ্রি প্কোশ। এর তবশ্�ত্র্য, এর বি্তময়রো—শ্বশ্স্র কনি। সুগভীি পয্তনবক্নিি ফনে উনে আসো 
এি গভীি শ্শক়ে সন্োে।

শোশ্ন্তশ্প্য় ্ীবেযোপে রোঁনদি েক্্য। উনদেশ্য সহ্-সিে ভোবমু�ী ্ীবনেি মনধ্য সহ্শ্সদ্ধ অবথিোে। রোঁনদি 
অধ্যোম্মোেনসি একরূপরো েোেো ধনম্তি সহোবথিোেনক সম্ভব ও শোশ্ন্তমু�ি কনি খিন�নে। এিই প্কোশ েোেো 
উৎসনব, প্েোয়, আ�োি-শ্বে্যোনস। এইসনবি মনধ্যই ্ীবে এ�োনে পল্শ্বর।

েরুে সিকোি িো্্যবোসীি মিমীয়ো সোেী। রোই রোনদি উৎসনবি খষোেকেোয় সিকোশ্ি সহনযোশ্গরোি হোর 
প্সোশ্ির। 

উৎসনবি মনধ্যই বোিবোি প্মোশ্ির হনয় �নেনে সোম্প্রদোশ্য়ক তমত্রীি অিুি বন্ে। এই উৎসনবি মনধ্য 
সংসৃ্শ্রি শ্বশ্ব-শ্বকোনশি অবসি। সোনবশ্কয়োেোি সনঙ্গ আধুশ্েকরো, শ্�িোয়র শ্শনপিি সনঙ্গ প্যুশ্ক্তি প্নয়োগ, 
সুপ্ো�ীে ধ্যোেধোিিোি সনঙ্গ উচ্চোঙ্গ ও খেোকশ্শনপিি শ্বকোশ-মগ্নরো। শ্বশ্ভন্ন ্ীবেশশেীি মোেুনষি একই আশ্ঙ্গেোয় 
দোঁ়ে কিোনেো—উৎসনবি প্োিনভোমিো খরো এ�োনেই।
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বোংেোি মোেুনষি এই শ্প্য়-্ীবেেনক সিকোিও অেুপ্শ্বটি হনয় পন়ে, হনয় ওনে প্ধোে উনদ্যোগী। উৎসব-
অে্তেীশ্রি শ্বসৃ্র পশ্িসি ্ুন়ে যুক্ত হনয় পন়ে শ্বনশ্বি মোেুষও। শ্বনশ্বি খকোনি খকোনি বোংেোি ঢোক বোন্ 
উৎসনবি হোর ধনি খ্নগ ওনে শ্বশ্ব-বোংেো। খমনর ওনে শ্বনশ্ব বোংেো

বোঙোশ্েয়োেোি েোেো উৎসনব শ্বশ্ব ্ুন়ে তরশ্ি হয় ্ীবনেি খকোেো্। রোই খদ�ো যোয়, বোংেোি শোিনদোৎসনব 
শ্ভ়ে কনিে অে্য খদনশি উৎসোহী মোেুষ।

এ খরো খগে শ্�িোয়র উৎসনবি পোপশ়্ে খমেোি কেো।
হোশ্িনয় যোওয়ো প্েো, আ�োি, ব্রর, শ্েনয়ও আমোনদি উৎসোহ খবন়ে �নেনে। বোংেোি ‘েবোন্ন’ উৎসবনক শ্রদ্ধো 

্োশ্েনয়ই খরো িোন্্যি প্ধোে প্শোসশ্েক কম্তনক্রি-ি বোশ়্েশ্িি েোম ‘েবোন্ন’। সিকোনিি খদশ্ সংসৃ্শ্রি প্শ্র 
গভীি আথিো ও শ্বশ্বোস—এই েোমকিনিই প্কোশ্শর। এ�োনেই সিকোনিি আথিো বোঙ্ময় হনয় উনেনে।

বোংেো তবশ্�ত্র্যময়। েোেো ্ে্োশ্রি, েোেো খেোক্ সংসৃ্শ্রি ��্তো �েনে আবহমোে কোে ধনি। প্যুশ্ক্ত-শ্বনশ্বি 
উন্নয়নেি হোরেোশ্ে রোঁনদি খদোনিও ক়েো েো়েনে। এশ্গনয় �েোি েন্দ রোঁিোও পো শ্মশ্েনয়নেে। রবু রোঁনদি 
বোঁ�োি শ্শক়ে শ্েনয়ই বঙ্গ সংসৃ্শ্রি শ্শকন়ে েরুে কনি ‘্েদোে-এি উনদ্যোগ শ্েনয়নে সিকোি।

খেোক্ সংসৃ্শ্রি প্সোি রিোনেো হনচ্ ‘খেোকপ্সোি’ প্কনপিি মোধ্যনম। খেোকসংসৃ্শ্রি শ্েশ্ব়ে ��্তোয় প্োয় 
দুই েক্ আশ্ে্তক সহোয়রোিপ্োতি শ্শপিী এ�ে মগ্ন। 

শুধু খেোকসংসৃ্শ্রি প্সোি েয়, সংসৃ্শ্রি মূেধোিোয় এি সংনযো্ে—দৃশ্টিভশ্ঙ্গগর এই ‘পশ্িবর্তে’ বোংেোি 
‘েবশ্েম্তোি’-খক শশ্ক্ত খযোগোনচ্।

এরশ্দে যোঁিো শ্েনেে বৃনতিি বোইনি এ�ে রোঁনদিই প্বে প্োধোে্য। বোংেোয় গিরনন্তি সোংসৃ্শ্রক অশ্ভমু�নক 
েরুে শ্দকশ্েনদ্তশ শ্দনচ্ে রোঁিোই। বোংেোি ্ীবে-সংসৃ্শ্রি মৃ্শ্তিকো-সংেগ্নী প্কৃর শ্ভশ্তি আ্ েরুে কনি স্ীকৃর 
ও সম্োশ্ের।

খেোকসংসৃ্শ্রি ��্তোয় আধুশ্েক প্্ন্মও প্োশ্ির হনচ্, যু্ক্ত হনচ্। শ্বশ্ব্ুন়ে শ্বষোদমগ্নরোি খয কোনেোেোয়ো 
হৃদয়-আকোনশ প্শ্রশ্বশ্বির রোিই স্োথি্যকি খমোকোশ্বেোি এশ্ি একশ্ি শুভশ্দক। জ্োে��্তোি সুনযোগ-সুশ্বধো এ�ে 
সকনেি মুনেোবশ্্দ। রবু প্সোশ্ির অঙ্গনে একরোিো হোনর বোউনেি সুনি সুনি মনেি মোেুনষি খ�োঁ্ ্ীবনেি 
উতিোনপ ভিপুি কনি খরোনে। মৃরু্যশীরেরোি সমোশ্ধ রনি। 

েরুে সিকোি েরুেনত্বি পূ্োিীই শুধু েয়। পুে্্তোগিনিি মনন্ত দীশ্ক্র খযে। শ্েনভ যোওয়ো পিম্পিোি 
আনেোকশ্শ�ো েরুে কনি জ্োেোনর ্োনে, ্োনে ‘্োগিি’ মনন্ত সকেনক উদ ্নবোশ্ধর কিনর। 
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শ্রনমি ময্তোদো

অেু, কু্দ্র, মোঝোশ্ি শ্শনপিি খক্নত্র বোংেোি সোফে্য খ�োন� প়েোি মনরো। কৃশ্ষি পনি এই খক্নত্র দক্/অদক্ 
শ্রশ্মনকি কম্তসংথিোে িোন্্যি অে্তেীশ্রনক �োঙ্গো কনি খিন�নে।

অসংগশ্ের খক্নত্র যুক্ত ‘শ্রশ্মক’িো রোই িো্্যসিকোনিি শ্বনশষ ে্নি েোনক। রোঁনদি ্ে্য সিকোি সব্তদো 
উদ্ গ্ীব। িোন্্যি এই ‘শ্বপুে শ্রমশশ্ক্ত’ িোন্্যি সম্পদ। রোঁনদি শ্বশ্ভন্ন শ্েিোপতিো ও সুনযোগসুশ্বধো খদওয়োি 
্ে্য েরুে সিকোনিি উনদ্যোগ প্শংশেীয়।

এিোন্্য দক্, অদক্—উভয় শ্রশ্মনকিই প্ো�ুয্ত আনে। এই ‘শ্রমশশ্ক্ত’-ি সশ্েক ব্যবহোি কিনর পোিনে 
িোন্্যি উন্নয়নেি ‘খে�শ্�ত্র’ অে্যিকম হনরো। যোই খহোক, খয শ্রশ্মকনদি শ্দে-িোর সশ্রিয় অংশগ্হনি েুনি 
�নেনে িোন্্যি কম্তমু�ি-অে্তেীশ্র, খসই শ্রশ্মক-খদি ্ে্য সিকোশ্ি ভোবেোয় ‘সমনয়োপনযোগী পশ্িবর্তে’ রনি 
�নেনে। শ্বেো আন্দোেনে। শ্বেো িক্তপোনর। ফনে এই িোন্্য শ্রশ্মক-আন্দোেনেি ইশ্রহোসনক পোনটে শ্দনয়নে 
সিকোনিি ‘মোেশ্বক’ প্য়োস। েরুে সিকোি, শ্রনমি সশ্েক ময্তোদো শ্দনর �োেু কনিনে সোমোশ্্ক সুিক্ো প্কপি।

গ্োমবোংেোি কুশ্িি শ্শপি একসময় মু� েুবন়ে পন়েশ্েে। শ্শপিশ্বপ্লনবি কোি�োেোপ্েোি কোিনি।
আ্ শ্কন্তু �োকো আবোি পুিোনেো পনেই রুিনে।
‘স্শ্েভ্তি বোংেো’ গ়েোি প্য়োস িো্্য ্ুন়ে। শ্বজ্োে ও প্যুশ্ক্তি উন্নয়ে ব্যশ্ক্ত-্ীবেনক েোেোভোনব প্ভোশ্বর 

কনি �নেনে। কী গ্োম, কী শহি—সব্তত্রই ‘স্োধীেভোনব বোঁ�োি একিো প্য়োস খ�োন� প়েনে।
শ্েন্ি ্ীবে শ্েন্ি গন়ে খেওয়োি স্োধীেরো সকনেিই আনে। যোঁিো শ্েন্ি মনরো বোঁ�নর �োে—রোঁনদি 

্ে্য আনে সিকোি।
স্শ্েভ্তি খগোষ্ী গেে কনি সদস্যিো সমনবরভোনব বো একক ঊনদ্যোনগ অে্ত খিো্গোনিি খ�টিো কিনেে। খকউ 

বো ‘স্শ্েযুশ্ক্ত’-ি মোধ্যনম শ্ে্স্ উনদ্যোগ গন়ে রুেনেে।
কম্তহীেরো খেনক সকনেই মুশ্ক্ত �োয়।
রোেো়েো, সুথি ্ীবনেি ্ে্য প্নর্যনকিই কোন্ি প্নয়ো্ে। মোেশ্সক-স্োনথি্যি ্ে্যও আ্ অপশ্িহোয্ত হনয় 

উনেনে—WORK-THERAPY। কোন্ই আে্দ। কোন্ই মুশ্ক্ত। কোন্ই ব্যশ্ক্তমনেি শ্বকোশ। কম খহোক, খবশ্শ 
খহোক—কোন্ই সম্োে। কোন্ি সনঙ্গই ্শ়্েনয় আনে ‘আম্সম্োে’ ‘আম্ময্তোদো’। ‘কম্তহীে’ মোেুনষি ভূশ্মকো 
সমো্, পশ্িবোি, বনু্মহে সকনেি কোনেই অসম্োে্েক। 

অে� সিকোনিি কোনে প্শ্রশ্ি মোেুষই সমোে এবং সম্োেীয়। সকনেি ্ে্যই সিকোনিি দোয়বদ্ধরো। এই 
দোয়পোেনে সিকোি সব্তদো সন�টি।

সোমে্ত্য কম। ইচ্োশশ্ক্ত প্বে। বর্তমোে সিকোি পশ্ি�োেেোি দোশ্য়ত্ব যোঁিো কোঁনধ রুনে শ্েনয়নেে—িোন্্যি 
প্শ্রশ্ি মোেুনষি ্ে্য রোঁনদি ভোবেো প্শ্রশ্েয়র েোেো ‘প্কপি’ ও ‘কম্তসূশ্�ি মনধ্য শ্দনয় রূপ পোনচ্।
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স্শ্েভ্তি খগোষ্ী গেনেি কো্ �েনে েোেো শ্বভোনগি 
মোধ্যনম। গ্োম ও শহনি �েনে েোেোমু�ী উনদ্যোগ। রবুও 
বেনর হনব খগোষ্ী গেে আি খগোষ্ীি সশ্রিয় অে্তশেশ্রক কো্ 
কিো এক কেো েয়।

স্শ্েভ্তি খগোষ্ীি সদস্যনদি অনেক সিকোশ্ি সুনযোগ-সুশ্বধো 
খদওয়ো হয়। শ্কন্তু এই খগোষ্ীগুশ্েনক অে্তশেশ্রক কম্তকোনডেি 
সনঙ্গ আিও খবশ্শ  কনি যুক্ত কিো দিকোি। সিকোি উনদ্যোগ 
শ্েনয়নে। শ্কন্তু এই শ্বপুে কম্তকোডেনক সফে কনি রুেনর 
খগনে সমোন্ি সব অংনশি সশ্রিয়রো প্নয়ো্ে। প্নয়ো্ে 

প্শ্রশ্ি খক্নত্র শ্ব�োি কনি খসই অেুযোয়ী ‘কো্’-এি সূ�েো।
বর্তমোে সিকোনিি সোফনে্যি অে্যরম কোিি—সমন্বয়। এই কম্তেীশ্র-ই েবশ্েম্তোি-এি মূে শশ্ক্ত। সমন্বনয়ি 

মোধ্যনমই গন়ে উেনে েরুে বোংেো।
খেোিবশ্্দ-ি খ�সোির শ্দনরও এশ্গনয় এনসনে শ্রমদিশ্দ সিকোি। কো্ হোিোনেো প্বোসী শ্রশ্মকনদি পোনশ 

দোঁ়েোয় সিকোি।
আ�মকো ৮ েনভবিি, ২০১৬ রোশ্িন�ি মধ্যিোর খেনক ৫০০ ও ১০০০ িোকোি খেোিবোশ্রনেি খরোষিো—

গিরনন্ত এক শ্বিোি ধোক্ো। ‘খেোিবশ্্দ’-ি এই েক শ্কেু অশুভ আঁরোনরি খমোকোশ্বেো কিোি ্ে্য, এমে কেো 
বেো হনেও খক্রিীয় সিকোনিি এই খরোষিোয় শ্েদোরুি সমস্যোয় পন়েে খদশবোসী।

স্ধি হনয় খগে খগোিো অে্তেীশ্র। শ্বপয্তস্ হনয় পন়েে সোধোিি মোেুষ। শ্দে আেো শ্দে �োওয়ো মোেুনষি 
শ্দেগু্িোে কিোই অসম্ভব হনয় ওনে।

আ্ও খসই সৃ্শ্র রোঁনদি রোশ়্েনয় খব়েোয়।
এই শ্বপনদ একমোত্র প্শ্রবোদী মু� হনয় ওনেে পশ্চিমবনঙ্গি মু�্যমন্তী।
�ু�নিোি অভোনব বন্ হনয় যোয় অনেক উৎপোদেমু�ী শ্শপিনক্রি। কো্ হোিোয় মোেুষ। শ্বকপি আনয়ি সন্োনে 

যুক্ত হনয় পন়েে অে্য কোন্।
পশ্চিমবনঙ্গ খেোি শ্শনপিি খক্নত্র শ্বপয্তয় খদ�ো যোয়। এ�েও যো সোমনে ওেো সম্ভব হনয় ওনেশ্ে।
শ্কন্তু মুশশ্কনে পন়েে িোন্্যি বোইনি েোকো শ্রশ্মক/কম্তীিো। কো্ বন্ হনয় যোওয়োয় অে্তোভোনব শ্ফনি আনসে 

শ্েন্ি িোন্্য, শ্েন্ি বোশ়্েনর। অনেকনক্নত্রই আি পুিোনেো কোন্ শ্গনয় খযোগদোনেি সুনযোগ েোনক েো। এই 
কো্-হোিোনেো মোেুষনদি আর্ত-হোহোিব িো্্য সিকোনিি হৃদয় েঁুনয় যোয়। সহনযোশ্গরোি উদোি হোর এশ্গনয় যোয় 
রোঁনদি শ্দনক। �োেু হয় ‘সমে্তে’ প্কপি।

িোন্্য ‘কম্তহীেরো’-ি �োপ স্োভোশ্বকভোনবই খবশ্শ। এি মনধ্য বোইনি খেনক শ্ফনি আসো দক্/অদক্ শ্রশ্মক/কম্তীিো 
‘কম্তহীে’ হনয় বনস েোকনে দোশ্িনদ্র্যি খবোঝো আিও বো়েনব। তরশ্ি হনব আিও েোেোশ্বধ সোমশ্্ক সমস্যো।

সুরিোং সমোধোে �োই। দোঁ়েোনর হনব রোঁনদি পোনশ।
একশ্দনক ‘খেোিবশ্্দ’ি েোগোরোি শ্বনিোশ্ধরো। ‘খেোিবশ্্দ’-ি ফনে সৃটি েোেো সমস্যোি খমোকোশ্বেো খরো আনেই। 

সনঙ্গ েোকে সশ্রিয় ‘সমে্তে’—‘খেোিবশ্্দ’ি শ্শকোি অসহোয় মোেুষনদি।
েোিীি শ্রমনক ‘সম্োে’ ্োেোনেোি সশ্দচ্ো সভ্যরোি দোে। সংসোনি েোিী-ি বহুমু�ী ভূশ্মকো। রনিি বোইনি পো 

খফনে সমরোনে ‘েোিী’ �নেনে এশ্গনয়। শ্কন্তু রবুও ‘রি’ রোঁনক েোন়ে েো, রোঁিও মে পন়ে েোনক রনি।
েোিীি সৃ্েী-ভূশ্মকোয় শ্বশ্ব-সংসোনি প্বোহমোেরো অশ্স্ত্বশীে। েোিীই দীর্ত দশ মোস সন্তোেনক খদনহ ধোিি 

কনিে, ভূশ্মষ্ হওয়োি পি েোেে-পোেনেি দোশ্য়ত্বও রোঁি। েয় মোস বয়স পয্তন্ত েব্োর শ্শশুি একমোত্র �োদ্য 
ও পোেীয় রোি মোনয়ি ‘দুধ’।

সুরিোং �োকুশ্িিরো মোনক সুদীর্ত অবসি শ্দনরই হনব। এিো রোঁি প্োপ্য।
িো্্য সিকোি �োকুশ্িিরো মোনয়নদি সন্তোনেি ১৮ বেি বয়স পয্তন্ত ৭৩০ শ্দনেি েুশ্িি ব্যবথিো কনিনে। 

এই সনবরে েুশ্ি ‘েরুে সিকোি’-এি ‘্েেী ও সন্তোে’-এি ্ে্য এক শ্বিোি উপহোি। ‘মো’ এই সোহ�নয্ত 
‘সন্তোে’খক সশ্েকভোনব খবন়ে উেনর সোহোয্য কিনব। েরুে প্্ন্মনক ‘সশ্েক শ্েম্তোি’-এি স্োথি্যকি পশ্িনবশ খযে 
বোংেোি ‘েবশ্েম্তোি’-এি আি এক পোেক।
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স্বাধীনতবার পর ১৯৫৩ সবালে পশ্চিমবলঙ্গ জশ্মদবাশ্র প্রথবা শ্বলেবাপ আইন হয়। পলরর বছরই ভূশ্ম সংস্বার 
আইন হয়। তখনকবার ভূশ্ম সংস্বার আইলন বেবা শ্ছে, একশ্ি পশ্রববার সলবববাচ্চ ৭৫ শ্বঘবা জশ্মর মবাশ্েক হলত 
পবারলব। তখন ববাংেবার সব ব্ললকই শ্তন-চবার জন জশ্মদবার পবাওয়বা যেত েবাঁলদর মবাশ্েকবানবায় শ্তন-চবারল�বা শ্বঘবা 
জশ্ম থবাকতই। কবারও কবারও আরও যবশ্�। ১৯৫৪ সবালে ভূশ্ম সংস্বার আইন পবা� হওয়বার পর জশ্মদবাররবা ৭৫ 
শ্বঘবার যবশ্� জশ্ম ববাশ়্ির কবালজর যেবাকলদর নবালম কলর রবাখত। এিবালকই বেবা হত যবনবামবা জশ্ম। এমন সব 
যবনবামবা জশ্ম উদ্বার কলর তবা সরকবালরর আওতবায় এলন অথববাৎ খবাস জশ্ম কলর ভূশ্মহীনলদর মলধযে বণ্টন করবার 
জনযে গ্বালম কৃষক আল্বােন হত। ১৯৫৪ যথলক প্রবায় ২০ বছর ধলর এমন আল্বােন �শ্তি�বােী শ্ছে। ১৯৭৩-
৭৪ সবালে শ্সদ্বাথব�ংকর রবালয়র আমলে যবনবামবা জশ্ম উদ্বার কলর খবাস করবা যব� ভবালেবা পশ্রমবালে হয়। শ্কন্তু 
যসই খবাস জশ্ম ভূশ্মহীনলদর মলধযে আর বণ্টন করবা হয়শ্ন।

১৯৭৭ সবালের ২১ জুন রবালজযে প্রথম ববামফ্রন্ট সরকবার গশ্িত হয়। ববামফ্রন্ট সরকবার ২৩ েক্ষ ভূশ্মহীন 
কৃষকলক ওই খবাস জশ্মর একিবা যছবালিবা অং� পবাট্বা শ্হলসলব যদয়। সুলখন মণ্ডে এবং দুখু যহবালসনরবা এক-
যদ়ি শ্বঘবা কলর জশ্ম পবায়। যসই জশ্ম পবাওয়বার পলরই তবাঁলদর মুলখ হবাশ্স য�বালি। ভূশ্মহীন মবানুষ ভূশ্মর 
মবাশ্েক হলেন, তবাই মুলখ হবাশ্স। শ্কন্তু দ� বছর পলরই যসই হবাশ্স শ্মশ্েলয় েবায়। কবারে, অত যছবালিবা জশ্মলত 
বীজধবান যেলে, সবার শ্কলন, সবারবা বছর যখলি যে কলয়ক বস্বা ধবান পবাওয়বা যেত, তবা শ্দলয় সবারবা বছর যখবারবাশ্ক 

উন্নয়লন শ্দ�বা এবং শ্দ�বায় উন্নয়ন
যদববাশ্�স ভট্বাচবােব
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ধবানও হত নবা। এর �লে বহু পবাট্বা পবাওয়বা চবাশ্ষ যসই জশ্ম য�লে অলনযের জশ্মলত অথববা �ুড �র ওয়বাকব, 
আইআরশ্ডশ্প শ্নলদনপলক্ষ রবাজশ্মশ্্রির যহল্বার শ্হলসলব কবাজ কলর দদশ্নক শ্কছু িবাকবা মজুশ্র পবাওয়বার বযেবস্বা 
কলরন। ১৯৫৩ সবাে যথলকই শ্বধবানসভবায় ভূশ্ম ও ভূশ্ম রবাজস্ দ�তলরর (তখন এই নবাম শ্ছে। ১৯৭৭ সবালের 
পর দ�তলরর নবাম ভূশ্ম ও ভূশ্ম সংস্বার হয়।) ববালজি শ্বতলকব অলনক শ্বধবায়ক বেলতন, ববাংেবায় েবা জশ্ম 
আলছ তবা ভূশ্মহীনলদর মলধযে বণ্টন করলেও প্রলতযেলকর মবাশ্েকবানবায় অশ্ত অল্ পশ্রমবাে জশ্ম আসলব। তবা 
শ্দলয় ভূশ্মহীনলদর সংসবার চেলব নবা। 
শ্কন্তু ববামপন্ী দেগুশ্ের শ্বধবায়করবা 
যসই ভূশ্ম সংস্বালরর পুলরবালনবা 
দবাশ্বলতই অিে থবাকলতন। এিবাও 
শ্িক ওই য্বাগবালন আল্বােন কলর 
তবাঁরবা কৃষকলদর মলধযে সমথবকশ্ভশ্তিও 
দতশ্র কলরশ্ছলেন। যসই সব কৃষক 
যনতবারবা খুবই সৎ, সরে জীবনেবাত্বার 
কৃষকদরদী মবানুষ শ্ছলেন যস শ্বষলয় 
সল্হ যনই। শ্কন্তু তবাঁলদর ততিবা 
দূরদৃশ্টি শ্ছে নবা। প্রথম ববামফ্রন্ট 
সরকবার যসই পুলরবালনবা দবাশ্ব কবােবকর 
করবার ১০ বছর পলরই কৃষকলদর 
মুলখর হবাশ্স কলম েবায়। কৃষকরবা 
অলনযের জশ্মলত কবাজ করলত থবালকন। 
গ্বামীে দবাশ্রদ্যে নবা কলম বরং বৃশ্দ্ 
যপলত থবালক।
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ববামপন্ী যনতবারবা তখন নযেবা�নবাে 
সযেবালপেে সবালভবর সমীক্ষবা শ্রলপবািব 
যদশ্খলয় বেলতন, গ্বামবাঞ্চলে একিবা 
শ্বরবাি শ্�ল্পলেযের ববাজবার সৃশ্টি হলয়লছ। 
যসিবা সশ্তযে কথবা। ১৯৭৪ সবালের 
তুেনবায় ১৯৯৪ সবালে গ্বামববাংেবায় কৃষক 
পশ্রববারগুশ্ের শ্�ল্পলেযের যকনবাকবািবা বৃশ্দ্ 
পবায়। ১৯৯৪ সবালে যেিবা হয়, যসিবা 
পলরর বছরগুলেবালত আর তত বৃশ্দ্ 
পবায় নবা। েবালক বেবা যেলত পবালর কৃষক 
পশ্রববারগুশ্ে ধুশ্ত, �বাশ়্ি, জবামবাকবাপ়ি, 
সবাববান, �যেবাপুে ইতযেবাশ্দ যকনবার ক্ষমতবা 
সযেবাচুলরি কলর েবায়। ভূশ্ম সংস্বালরর 
পলরও এই অবস্বা যদলখ ববামপন্ী 
যনতবারবা প্রকৃত কবারে এবং করেীয় 
সশ্িক পদলক্ষপ নবা যভলব এিবা-ওিবা 
বেলত থবালকন। আর দ� বছর পলর 
এলস তবাঁরবা বেলত েবাগলেন, কৃষলকর যছলে আর কৃষক হলত চবাইলছ নবা। তবারবা মবাস মবাইলনর চবাকশ্র করলত 
চবাইলছ। কথবািবা অধব সতযে শ্কন্তু পুলরবা সতযে নয়। পবাট্বা পবাওয়বা জশ্ম যথলক �সলের পশ্রমবাে েশ্দ আরও 
অলনকিবা যবশ্� হত তবাহলে ওই সব কৃষক পশ্রববারগুশ্ের মুলখ হবাশ্স শ্মশ্েলয়  যেত নবা। যসিবার জনযে দরকবার 
শ্ছে কৃশ্ষলত সমববায় প্রথবা যজবারদবার করবা।

 ১৯৭৪ সবালে শ্সদ্বাথব�ংকর রবালয়র আমলে রবাজযে পশ্রকল্নবা পষবলদর ভবাইস যচয়বারমযেবান ড. অশ্জত 
নবারবায়ে বসু এবং পষবলদর সদসযে পবান্নবােবাে দবা�গুলতের পশ্রকল্নবায় আে যভলে সমববায় প্রথবায় চবাষ করবার 
জনযে কশ্্রিলহনশ্সভ এশ্রয়বা যডলভেপলমন্ট কলপববালর�ন (শ্সএশ্ডশ্স) দতশ্র হলয়শ্ছে। যসই সময় দবঁশ্চ, কবােনবা, 
অলেবাধযেবা, হশ্রেঘবািবা, নক�বােববাশ়্ি—এমন ২১শ্ি জবায়গবায় শ্সএশ্ডশ্স প্রকল্ চবােু হলয়শ্ছে। চবােু হওয়বার ৩-৪ 
বছলরর মলধযেই যদখবা যগে সমপশ্রমবাে জশ্মলত আলগর তুেনবায় �সলের পশ্রমবাে প্রবায় শ্বিগুে হলয় যগলছ। 
কৃষকলদর মুলখ হবাশ্স য�বালি। এিবা বেশ্ছ ১৯৭৭-৭৮ সবালের কথবা। তখনও প্রথম ববামফ্রন্ট সরকবালরর ভূশ্ম 
সংস্বার ততিবা ববাস্ববাশ্য়ত হয়শ্ন। ববামফ্রন্ট সরকবার এলস ভবাবে শ্সদ্বাথব�ংকর রবালয়র আমলের প্রকল্ মবালনই 
যসিবা খবারবাপ। তবাই যসই প্রকলল্ গুরুত্ব কশ্মলয় যদওয়বা হে। ববামফ্রলন্টর একজন বল়িবা মবালপর যনতবা ১৯৭৪ 
সবালেই শ্সএশ্ডশ্সর শ্বলরবাশ্ধতবা কলর শ্েলখশ্ছলেন। ববামফ্রন্ট সরকবার েশ্দ ২১শ্ি শ্সএশ্ডশ্সলক চবােবা কলর পবাট্বা 
পবাওয়বা কৃষকলদর বুশ্িলয় আরও ২১,০০০ শ্সএশ্ডশ্স প্রকল্ দতশ্র করত তবা হলে গ্বালমর যচহবারবা ১৯৯৪ সবালে 
অতিবা খবারবাপ হত নবা। ববামফ্রন্ট যনতবারবা কৃষকলদর স্বালথব যভলবলছন, শ্কন্তু সরকবালর এলস কবাজ করলত শ্গলয় 
দূরদৃশ্টি যদখবালত পবালরনশ্ন। তবাই ভূশ্ম সংস্বার ববাংেবায় কবােবত বযেথব হলয়লছ। ভূশ্ম সংস্বালরর পলরর ধবালপই েশ্দ 
কৃশ্ষলত সমববায়লক বযেবাপকভবালব ছশ়্িলয় যদওয়বা হত তবাহলে কৃষকলদর হবালত আরও পয়সবা আসত। এ শ্বষলয় 
বহু আলেবাচনবা দরকবার। যববািবা েবায়, ববামফ্রন্ট কৃষকলদর স্বালথব ভবাবলেও শ্দ�বা শ্িক শ্ছে নবা, ববা বেবা যেলত 
পবালর সুদূরপ্রসবারী �ে কী হলব তবা জবানবা শ্ছে নবা। 

মমতবা বল্যেবাপবাধযেবায় এখবালনই অশ্ভনবত্ব, আধুশ্নকতবা এবং কৃশ্তত্ব যদশ্খলয়লছন। কৃষকরবা তবঁালদর �সে 
শ্বশ্রির েবালত সুলেবাগ পবান যস জনযে শ্বশ্ভন্ন মহকুমবায় শ্কষবান মবাশ্ডি দতশ্র করবা হলয়লছ। কৃষকলদর কবাছ 
যথলক সরকবার নযেবােযেমূলেযে ধবান শ্কলন তবাঁলদর অযেবাকবাউলন্ট িবাকবা পবাশ্িলয় শ্দলছে অথববা যচক ধশ্রলয় শ্দলছে। 
এর �লে শ্মডেমযেবান ববা �ল়িলদর েলথটি অসুশ্বধবা হলয়লছ। অঞ্চলে অঞ্চলে শ্�শ্বর কলর সরকবার ধবান শ্কলন 
শ্নলছে। কৃষক খুশ্� হলয়লছ বলেই �সে উৎপবাদলনর পশ্রমবাে যবল়িলছ। এর জনযেই শ্বগত সবাত বছলর 
ববাংেবার কৃষকলদর আয় আ়িবাই গুে বৃশ্দ্ যপলয়লছ বলে স্রিশ্ত মুখযেমন্তী মমতবা বল্যেবাপবাধযেবায় প্রধবানমন্তীলক 
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শ্চশ্ি শ্েলখ জবাশ্নলয়লছন। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকবার পরপর চবার ববার কৃশ্ষ 
কমবে পুরস্বার যপলয়লছ। সু্লের 
প়িবা বন্ধ কলর নবাববাশ্েকবার শ্বলয় 
যদওয়বা ববাংেবার গ্বামবাঞ্চলে আকছবার 
হশ্ছেে। যসিবা বন্ধ করবার জনযে 
মমতবা বল্যেবাপবাধযেবায় কনযেবাশ্রী প্রকল্ 
শ্নলয় আলসন। ৪ বছর হে। এই 
চবার বছলর কনযেবাশ্রী গ্বামবাঞ্চলে সবা়িবা 
য�লে শ্দলয়লছ। মুশ্�বদবাববাদ, মবােদলহর 
মলতবা সংখযেবােঘু অধুযেশ্ষত যজেবার 
গ্বামগুলেবায় সু্েছুি ছবাত্ীর সংখযেবা 
অলনকিবা কলমলছ। নবাববাশ্েকবা শ্বলয়র 

সংখযেবাও কলমলছ। কনযেবাশ্রী যেবাদ্বা, কনযেবাশ্রী ক্বাব যখবাঁজ রবালখ যকবান গ্বালম নবাববাশ্েকবার শ্বলয় যদওয়বা হলছে। 
শ্বশ্ডও, থবানবার আইশ্স, পঞ্চবালয়ত সশ্মশ্তর সভবাপশ্ত, গ্বাম পঞ্চবালয়ত প্রধবানলদর শ্বগত চবার বছলর একিবা কবাজ 
হে— খবর যপলয়ই নবাববাশ্েকবা শ্বববাহ বন্ধ করলত যসই ববাশ়্ি ছুলি েবালছেন। ববাববা-মবালয়লদর যববািবালছেন। শুধু 
কবাজিবা যবআইশ্ন বলেই দবায় যসলর শ্দলছেন নবা। ববাববা-মবালয়রবা রবাশ্জও হলছেন। নবাববাশ্েকবা শ্বলয়র সংখযেবা অলনকিবা 
কলমলছ। যসই নবাববাশ্েকবা প়িলছ কনযেবাশ্রীর িবাকবায়। আর সবুজসবাথীর সবাইলকলে চল়ি সু্লে েবালছে। শ্কন্তু তবার 
প়িবা েবালত বন্ধ নবা হয় যস জনযেই মুখযেমন্তী মমতবা বল্যেবাপবাধযেবায় কনযেবাশ্রী-১ প্রকলল্র পর কনযেবাশ্রী-২ এবং 
৩ প্রকল্ দতশ্র কলরলছন। যসই নবাববাশ্েকবা েুবতী হলেন, কলেলজ প়িলছন। শ্বলয়র দবধ বয়সও হলয়লছ। 
এইববার শ্বলয় হলত পবালর। শ্কন্তু অভবাবী সংসবার। শ্চন্বা যনই, মুখযেমন্তী মমতবা বল্যেবাপবাধযেবায় তবালদর কথবা যভলবই 
২০১৮ সবালের ১ এশ্প্রে যথলক চবােু করলেন নতুন প্রকল্ রূপশ্রী। কনযেবাশ্রী যথলক রূপশ্রী একিবা প্রকলল্র 
ধবারবাববাশ্হকতবা। একিবা গশ্রব পশ্রববালরর যমলয় মবাথবা উঁচু কলর প়িবাল�বানবা চবাশ্েলয় যেলত পবারলেন। ববামফ্রন্ট 
সরকবার যেমন ভূশ্ম সংস্বালরর পরবতবী ধবাপ ভবাবলত পবালরশ্ন বলে সংস্বার আিলক যগলছ, মবা-মবাশ্ি-মবানুষ-এর 
সরকবার শ্কন্তু প্রশ্তশ্ি প্রকলল্র যক্ষলত্ই দূরদশ্�বতবা যদশ্খলয়লছ। প্রশ্তশ্ি প্রকল্ চবােুর পর কী অবস্বা দবাঁ়িবালব, 
তখন কী করেীয় তবা যভলবলছ। এিবালকই বলে উন্নয়লনর প্রকলল্ শ্দ�বা আলছ, আববার শ্দ�বার জনযেই উন্নয়লনর  
প্রকল্গুশ্ে স�ে হলয়লছ।

শ্�শু মৃতুযের হবার ববাংেবায় 
আজ অলনকিবা কলমলছ। এখন 
প্রশ্ত হবাজবালর শ্�শু মৃতুযের 
সংখযেবা দবঁাশ়্িলয়লছ ২৫। জবাতীয় 
গল়ির তুেনবায় ভবালেবা এবং 
যেভবালব শ্�শুমৃতুযের সংখযেবা 
কমলছ আনল্র সলঙ্গ একশ্দন 
যদখবা েবালব তবা �ূলনযে এলস 
দবাঁশ়্িলয়লছ। এই শ্�শুমৃতুযের 
হবার কমবালত যগলে প্রসূশ্ত 
মবালয়লদর স্বালস্যের শ্দলক 
নজর শ্দলত হলব। �হরবাঞ্চলে 
মধযেশ্বতি পশ্রববালর প্রসূশ্ত 
মবালয়লদর একিু ভবালেবা খবাওয়বা-
দবাওয়বার বযেবস্বা পশ্রববালরই 
করবা হয়। শ্কন্তু প্রতযেন্ 
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গ্বামবাঞ্চলে পশ্রববারগুশ্েলত যতমন আচরে যদখবা 
েবায় নবা। মুখযেমন্তী এঁলদর স্বালস্যের যদখভবাে 
করবার জনযে আইশ্সশ্ডএস ও আ�বা কমবীলদর 
ববারববার কলর সশ্রিয় থবাকলত বলেলছন। ববাশ়্িলত 
দবাই মবালয়র মবাধযেলম সন্বান প্রসব নবা কলর 
স্বাস্যেলকল্রে সন্বান প্রসলবর বযেবাপবালর মুখযেমন্তী 
খুবই ক়িবা মলনবাভবাব যদশ্খলয়লছন। কবাজও 
হলয়লছ। বহু যজেবায় স্বাস্যেলকল্রে সন্বান প্রসলবর 
সংখযেবা প্রবায় ১০০ �তবাং� ছুঁলত চলেলছ। আববার 
স্বাস্যেলকল্রে প্রসূশ্ত মবালয়লদর শ্নলয় েবাওয়বার জনযে  

মবা-মবাশ্ি-মবানুষ-এর সরকবার চবােু কলরলছ মবাতৃেবান অযেবামু্লেন্স। দশ্ক্ষে চশ্বি� পরগনবার মলতবা নদীমবাতৃক যজেবায় 
চশ্বি�শ্ি অতযেবাধুশ্নক মবাতৃেবান প্রসূশ্ত মবালয়লদর শ্নলয় ছুিলছ স্বাস্যেলকল্রে। মবাতৃেবালনর জনযে প্রসূশ্ত মবালয়র 
পশ্রববারলক একশ্ি পয়সবাও শ্দলত হয় নবা। সন্বান প্রসব যথলক সব ধরলনর শ্চশ্কৎসবাই একদম শ্বনবামূলেযে হলছে। 
এর �লেই যতবা শ্�শুমৃতুযের হবার কলমলছ। নবারলকেডবােবার শ্বশ্স রবায় শ্�শু হবাসপবাতবালে চশ্বি� ঘণ্টবায় ২০-২২শ্ি 
শ্�শুমৃতুযের ঘিনবা এখন অতীলতর শ্বষয় হলয় দবাঁশ়্িলয়লছ। এই মবাতৃেবান অযেবামু্লেন্স প্রকল্লক যক্রে কলর যববািবা 
েবায় মবা-মবাশ্ি-মবানুষ-এর সরকবালরর ভবাবনবা-শ্চন্বায় কতিবা দূরদশ্�বতবা আলছ। 

উন্নয়লনর প্রকল্ সব রবাজযে সরকবারই শ্কছু নবা শ্কছু কলর। শ্কছু শ্দন পলরই যদখবা েবালব কনববািক, 
মধযেপ্রলদ�, ছশ্তি�গ়ি, রবাজস্বান সরকবার অনযে রবালজযের সংববাদপলত্ও শ্বজ্বাপন শ্দলয় জবানবালব তবারবা কত উন্নয়ন 
কলরলছ। শ্কন্তু উন্নয়লনর গেমুখী শ্দ�বা এবং শ্দ�বায় উন্নয়ন পশ্চিমবলঙ্গর মলতবা যকবানও রবালজযে যদখলত পবাওয়বা 
েবায় নবা। একিবা প্রকল্ মশ্ন্তসভবায় গ্হে কলর সশ্চববােয় যথলক যঘবাষেবার মবাধযেলম যে উন্নয়ন প্রশ্রিয়বা হয় 
তবালক বলে আধবা খযেবাচ়িবা উন্নয়ন। একিবা মবাশ্ির রবাস্বায় যমবারবাম য�েবা হে। হলয় যগে উন্নয়ন। শ্কন্তু শ্বগত 
৮০ মবালস পশ্চিমবলঙ্গ মবা-মবাশ্ি-মবানুষ-এর সরকবার এইরকম আধবা খযেবাচ়িবা কবাজ কলরশ্ন। ৮০ মবাস বেশ্ছ এই 
কবারলে, রবাজযে সরকবালরর বয়স ৮২ মবাস হে। প্রথম দু-মবালস সরকবার বযেবাপক উন্নয়নেলজ্ নবামলব বলে ভবাবনবা-
শ্চন্বা, পশ্রকল্নবা ও প্রস্তুশ্ত শ্নলয়লছ। তবারপলরই শুরু হলয়লছ কবাজ। ববাস যথলক যনলম গ্বালমর ববাশ়্িিবা হয়লতবা 
যদ়ি-দু শ্কলেবাশ্মিবার দূলর। যমলিবা রবাস্বায় শুধু যমবারবাম শ্দলে তবালত বল়িবালজবা়ি সবাইলকে ভযেবান যেলত পবালর। 
ববামফ্রন্ট সরকবালরর আমলে এমন কবাজ হলয়লছ। এই আমলে কী হলছে? যসই যমবারবালমর রবাস্বায় শ্পচ যেলে 
সবাত-আি শ্কলেবাশ্মিবার দূলরর আর একিবা ববাস রবাস্বার সলঙ্গ জুল়ি যদওয়বা হলছে। হযেবাঁ, গ্বামববাংেবায় যগলেই 



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 33

এমন রবাস্বা যদখবা েবালব। তবার �লে সবাইলকে ভযেবালনর বদলে যসখবালন 
অলিবা চেলছ। যেবাগবালেবাগ বযেবস্বা, ইংলরশ্জলত েবালক বলে কবালনশ্টিশ্ভশ্ি, 
যবল়ি যগলেই অথবনীশ্তর চেবাচে যবল়ি েবায়। আল�পবাল�র গ্বালমর 
মবানুলষর হবালত অথব আলস। তবালদর জীবনেবাত্বার মবান উন্নয়ন হয়। এমন 
উন্নয়নলক বেবা হয় স্-উলদযেবালগ কমবসংস্বানমুখী উন্নয়ন। শ্বগত ৮০ 
মবালস মবা-মবাশ্ি-মবানুষ-এর সরকবার গ্বামববাংেবায় অলনক গ্বামীে রবাস্বা দতশ্র 
কলরলছ। ২০১৮-১৯ আশ্থবক বছলর ববালজি বতৃিতবায় অথবমন্তী ড. অশ্মত 
শ্মত্ বলেলছন, ‘এই সরকবালরর আমলে ২,৭৬২শ্ি নতুন রবাস্বার প্রকলল্র 
মবাধযেলম ১৩,৪১৭ শ্কলেবাশ্মিবার রবাস্বা দতশ্র হলয়লছ।’ অথবমন্তী আরও 
জবাশ্নলয়লছন, ‘পূতব দ�তর শ্বশ্ভন্ন যজেবা পশ্রষদ এবং শ্মউশ্নশ্সপযেবাশ্েশ্ির 
৩,১০০ শ্কশ্ম দীঘব ৩৪৫শ্ি রবাস্বালক উন্নত করবার কবাজ হবালত শ্নলয়লছ।

গ্বাম, �হর সববত্ মশ্হেবা, পুরুষ সব ধমব, বেব সববার জনযে উন্নয়লনর 
প্রকল্ হলয়লছ এবং শুধু প্রকল্ যঘবাষেবা কলরই মুখযেমন্তী মমতবা বল্যেবাপবাধযেবায় ক্ষবান্ থবালকনশ্ন। শ্তশ্ন তবাঁর 
মশ্ন্তসভবার সদসযে, সব দ�তলরর সশ্চবলদর শ্নলয় শুধু যজেবাসদর নয়, মহকুমবা যতবা বলিই এমনশ্ক যমমবাশ্র, 
যডবরবা, গু়িবালপর মলতবা ব্ললক শ্গলয়ও প্রশ্তশ্ি প্রকল্ ধলর ধলর কতিবা ববাস্ববাশ্য়ত হলয়লছ তবার তদবারশ্ক 
কলরলছন। এই প্র�বাসশ্নক দবিকই হে ইউশ্নক আইশ্ডয়বা। সবামলন বলস থবাকবা যজেবা�বাসক, অশ্তশ্রতি 
যজেবা�বাসক, সব মহকুমবা�বাসক, সব শ্বশ্ডও, যজেবা সভবাশ্ধপশ্ত, পঞ্চবালয়ত সশ্মশ্তর সভবাপশ্ত, পঞ্চবালয়ত 
প্রধবান, শ্বধবায়ক, পুরপ্রধবান, পুশ্ে� সুপবার, থবানবার আইশ্স, শ্বশ্ভন্ন দ�তলরর যজেবাস্লরর আশ্ধকবাশ্রক এমন 
সকেলক নবাম ধলর যডলক যকবান প্রকল্ রূপবায়লে কী  সমসযেবা আলছ তবা বেলত বলেন। যতমন প্র�বাসশ্নক 
দবিলকর খবর রবাজযে যকন শ্ভন রবালজযের মবানুষ এমনশ্ক শ্বলদল� বসববাসকবারী ববােবাশ্েরবাও শ্িশ্ভর মবাধযেলম 
ঘলর বলস যদখলছন। ই-গভনবযেবালন্সর সলঙ্গ সলঙ্গ প্র�বাসলনর এমন স্ছেতবা ভবারলতর যকবানও রবালজযে যদখবা 
েবায়শ্ন। মবানুলষর জনযে কবাজ করবার সশ্দছেবা এবং কটি কলর অথব যজবাগবা়ি কলর মবানুলষর আয় বৃশ্দ্র জনযে 
একিবার পর একিবা প্রকল্ যভলব তবা ববাস্ববাশ্য়ত হলছে শ্ক নবা, তবার শ্নশ্ব়ি তদবারশ্ক ভবারলতর ববাশ্ক ২৮শ্ি 
রবালজযের যকবাথবাও হয় নবা। ববাংেবালতও এর আলগ যকবানওশ্দন যদখবা েবায়শ্ন। ববামফ্রন্ট যনতবারবাও এখন ঘলর 
ববা পবাশ্িব অশ্�লস বলস মবালি মলধযে প্র�বাসশ্নক দবিলকর খবর যদলখ শ্নচিয়ই ভবালবন তবাঁলদর আমলে যকন 
এমনশ্ি হয়শ্ন। প্রসূশ্ত মবালয়র যদখভবাে, সলদযেবাজবাত শ্�শুর সবাথী হওয়বা যথলক একজন ববাংেবাববাসীর মৃতুযের 
পর শ্ম�বালন ববা কবরস্বালন য�বাকবাতব পশ্রববালরর পবাল� দবাঁ়িবালনবার জনযে সমবযেথী প্রকলল্ সরকবালরর ২ হবাজবার 
িবাকবা যে কতিবা কবালজ েবালগ তবা ভুতিলভবাগীরবা বুলিলছন। জন্ম যথলক মৃতুযে পেবন্ একজন ববাংেবাববাসীর পবাল� 
যথলক রবাজযে সরকবার তবাঁলক সবালপবািব যদয়। এই সবালপবালিবর মূেযে অলনক। এই সবালপবািব যদলখ যববািবা েবায়, 
সরকবালরর শ্দ�বায় আলছ উন্নয়ন আববার কবালজর তদবারশ্ক করলত শ্গলয় যববািবা েবায় উন্নয়লনরও আলছ শ্দ�বা। 
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১২/০২/২০১৮

নশ্িয়া জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী ইস্কন মশ্দিে পশ্েির্শরন যান। শ্িশ্ন োনান,মায়াপুরে ইস্কন শ্বশ্ব পয্শটনরেন্দ্র 
স্াপন েেরি চরলরে এবং োে্য সেোে প্ররয়ােন্রীয় সব সাহায্য েেরব এই প্রেরপে। এেপে মুখ্যমন্ত্রী 
েৃষ্ণনগে েওনা হরয় যান, পরে চচিন্য মঠ, চাঁি োশ্েে মাোেও পশ্েির্শন েরেন।

েৃষ্ণনগরে নি্রীয়া জেলা-প্ররাসশ্নে চবঠরে মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী োনান, ব্লে জেরে মহেুমা জেরে জেলা 
জেরে োে্য সশ্চবালয় পয্শন্ত জয সোসশ্ে সংরযাগ ও প্রেপে রূপায়রন প্ররাসরনে সমস্ত স্তরেে জিখভারলে ফরল 
সেোশ্ে প্রেপেগুশ্ল সশ্ঠে সমরয় জরষ হরছে। উপেৃি হরছেন মানুষ। এে ফরল গশ্ি এরসরে োে্য প্ররাসরন।

১৩/০২/২০১৮

িুশ্িরনে নশ্িয়া সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী এশ্িন েৃষ্ণনগরে এে পশ্েরষবা প্রিান অনুষ্ান মঞ্চ জেরে 
োে্য েুরে নিুন ১৩০০ শ্েশ্ম গ্াম্রীণ োস্তাে শ্নম্শারণে প্রেরপেে সূচনা েরেন।

১৫/০২/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী েঙ্গলমহরল। নব গশ্ঠি জেলা ঝােগ্ারমে জবলপাহাশ্েরি এে সেোশ্ে অনুষ্ারন 
রিাশ্িে প্রেরপেে উি ্রবািন এবং শ্রলান্যাস েরেন। সািােণ মানুরষে হারি সেোশ্ে পশ্েরষবা িুরল জিওয়া 
হয়। এশ্িন মুখ্যমন্ত্রী শ্রলিা ইএফআে ে্যারপে শ্গরয় শ্নহি েওয়ারনে প্রশ্ি শ্রদ্া োনান। প্রসঙ্গি, ৮ বেে 
আরগ আেরেে শ্িরন শ্রলিা ইএফআে ে্যারপে হামলা চালায় সরস্ত্র মাওবাি্রীরিে এে শ্বরাল বাশ্হন্রী, জসই 
আক্রমরণ ২৪েন ইএফআে েওয়ান শ্নহি হন।

১৬/০২/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী ঝােগ্াম জেলাে প্ররাসশ্নে চবঠরে উপশ্স্ি শ্েরলন। জেলাে সাশ্ব্শে উন্নয়রনে গশ্ি 
প্রেৃশ্ি খশ্িরয় জিখা হয় এশ্িরনে চবঠরে।

১৯/০২/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মুশ্র্শিাবারি এশ্িন বহেমপুরে এে সেোশ্ে অনুষ্ারন এেগুছে প্রেরপেে উি ্রবািন েরেন। স্াস্্য 
পশ্েরষবা, পশ্েোঠারমা, শ্বিু্যৎ ও সেেসহ জেলাে সাশ্ব্শে উন্নয়রন আেও দ্রুিিা আনরি সহায়ে এই 
সেোশ্ে প্রেপেগুশ্ল উর্ািরনে পারাপাশ্র সহস্াশ্িে মানুরষে হারি সেোশ্ে পশ্েরষবা িুরল জিন শ্িশ্ন। 
এেপে জেলা আশ্িোশ্েেরিে সরঙ্গ প্ররাসশ্নে পয্শারলাচনা চবঠে েরে উন্নয়ন োরয্শে খশ্িয়ান জনন মুখ্যমন্ত্রী 
মমিা ব্যানার্্শ্রী।

২০/০২/২০১৮

সফরেে শ্্ি্রীয় শ্িরন মালিায় এে সেোশ্ে পশ্েরষবা অনুষ্ারন মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী পশ্েোঠারমা, সেে 
জযাগারযাগ, স্াস্্য, পান্রীয় েল, শ্রক্া, িক্িা উন্নয়ন, স্শ্নভ্শেিা োোও শ্বশ্বি উন্নয়নমূলে প্রেরপেে সূচনা 

সংবাি শ্ররোনারম
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েরেন। এে পারাপাশ্র জবর শ্েেু পশ্েরষবাও প্রিান েরেন শ্িশ্ন। এেপে জেলা আশ্িোশ্েেরিে সরঙ্গ 
প্ররাসশ্নে পয্শারলাচনা চবঠে েরে উন্নয়ন োরয্শে খশ্িয়ান জনন মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী।

২১/০২/২০১৮

আন্তে্শাশ্িে মািৃভাষা শ্িবরস সেলরে শুরভছো ও অশ্ভনদিন োনারলন মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী।

িশ্ক্ণ শ্িনােপুরেে গঙ্গাোমপুরে, পূণ্শ ময্শািায় পাশ্লি হল আন্তে্শাশ্িে মািৃভাষা শ্িবস। মুখ্যমন্ত্রী িাঁে উত্তেবঙ্গ 
সফরে, এশ্িরনে অনুষ্ারন উপশ্স্ি শ্েরলন। এশ্িন এে সেোশ্ে পশ্েরষবা অনুষ্ারন উপশ্স্ি জেরে নানাশ্বি 
উন্নয়নমূলে প্রেরপেে সূচনা েরেন শ্িশ্ন। প্রায় ১০ হাোে মানুষরে সেোশ্ে পশ্েরষবাও প্রিান েরেন। িশ্ক্ণ 
শ্িনােপুে জেলায় নিুন শ্বশ্বশ্বি্যালয় শ্নম্শাণ েোে েোও এশ্িন জ�াষণা েরেন মুখ্যমন্ত্রী। এেপে, জেলা ও 
োে্যস্তরেে আশ্িোশ্েেরিে সরঙ্গ োয়গরজে, উত্তে ও িশ্ক্ণ শ্িনােপুে জেলাে েরন্য প্ররাসশ্নে চবঠে েরেন 
শ্িশ্ন। সািােণ মানুরষে োরে সময়মরিা সেোশ্ে পশ্েরষবা জপঁেরছে শ্েনা, উন্নয়রনে োে দ্রুি এরগারছে 
শ্েনা এই সেল শ্বষরয় জখাঁেখবে জনন শ্িশ্ন এশ্িরনে চবঠরে।

২২/০২/২০১৮

সফরেে চিুে্শ শ্িরন উত্তে শ্িনােপুরেে জহমিাবারি এে সেোশ্ে অনুষ্ান মঞ্চ জেরে পশ্েোঠারমা সেে, 
জসিু, স্শ্নভ্শে প্রেপেসহ এেগুছে প্রেরপেে সূচনা েরেন মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী। শ্নঃসরদিরহ, জেলারে 
সাশ্ব্শে উন্নয়রনে পরে আেও খাশ্নেটা এশ্গরয় জিরব এই প্রেপেগুশ্ল। জেলাে সহস্াশ্িে মানুরষে হারি এশ্িন 
সেোশ্ে পশ্েরষবা িুরল জিন শ্িশ্ন।

২৭/০২/২০১৮

যাত্া, বাংলাে এে ঐশ্িহ্যময় শ্বরনািন। এশ্িন উত্তে ২৪ পেগনাে বাোসারিে োোশ্ে ময়িারন ২২িম যাত্া 
উৎসরবে সূচনা েেরলন মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী। োে্য সেোরেে িে্য ও সংসৃ্কশ্ি শ্বভারগে পশ্চিমবঙ্গ 
যাত্া অ্যাোরেশ্মে জযৌে উরি্যারগ আরয়াশ্েি হয় এই যাত্া উৎসব। োরে্যে শ্বশ্ভন্ন মরঞ্চ ৩২ শ্িন ব্যাপ্রী এই 
যাত্ানুষ্ান চরল। সুিূে অি্রীি জেরে শুরু েরে আেও পয্শন্ত লক্ লক্ মানুষরে শ্বরনািন শ্িরয় চরলরে গ্াম 
বাংলাে এই যাত্াপালা। যাত্া েগরি অসামান্য অবিারনে স্্রীেৃশ্িস্রূপ এশ্িন োে্য সেোরেে িেফ জেরে 
‘রাশ্ন্তরগাপাল-িপনেুমাে’ সম্ান প্রিান েো হয়।

বাোসারিে োোশ্ে ময়িারন এে সেোশ্ে অনুষ্ারন এেগুছে উন্নয়নমূলে প্রেরপেে সূচনা েরেন মুখ্যমন্ত্রী মমিা 
ব্যানার্্শ্রী। বে সংখ্যে উপরভাক্া পান সেোশ্ে পশ্েরষবা। এে আরগ ব্লে ও োে্য স্তরেে আশ্িোশ্েেরিে 
শ্নরয় প্ররাসশ্নে পয্শারলাচনা চবঠরে উন্নয়ন োরয্শে খশ্িয়ান জনন মুখ্যমন্ত্রী।

০৫/০৩/২০১৮

পশ্চিম বি্শমান জেলা সফরে, এশ্িন িুগ্শাপুরে ব্লে ও োে্য স্তরেে আশ্িোশ্েেরিে শ্নরয় প্ররাসশ্নে পয্শারলাচনা 
চবঠে েরেন মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী। উন্নয়রনে অগ্গশ্িে খবোখবে জনওয়া োোও পশ্েরষবা সময়মি 
মানুরষে োরে জপঁেরছে শ্েনা জস শ্বষরয়ও আরলাচনা হয় এশ্িরনে চবঠরে।

আে পুরুশ্লয়া জেলাে শ্রমুশ্লয়ারি এে সেোশ্ে অনুষ্ান মঞ্চ জেরে এেগুছে প্রেরপেে উি ্রবািন ও শ্রলান্যাস 
েরেন মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী। স্াস্্য জেরন্দ্রে সংস্কাে, অঙ্গনওয়াশ্ে জেন্দ্র, নিুন োস্তা, নলেূপ প্রেপে, নি্রী 
জসচ প্রেপে, জেরম ভবনসহ শ্বশ্বি প্রেরপেে উর্ািন েরেন শ্িশ্ন। এোো জয সেল প্রেরপেে শ্রলান্যাস 
েরেন, িাে েরয়েশ্ট হল গুিাম �ে, েম্শি্রীে্শ, প্ররাসশ্নে ভবন, আরলাে স্তম্ভ ইি্যাশ্ি। এে পারাপাশ্র শ্িশ্ন 
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েন্যাশ্রী, সবুেশ্রী, শ্রক্াশ্রী, সবুেসাে্রী, সমােসাে্রী, গশ্িিাো, পাট্া, সরয়ল জহলে োে্শ, পাওয়াে শ্টলাে 
ইি্যাশ্ি পশ্েরষবাও প্রিান েরেন।

০৬/০৩/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানাে্শ্রী এশ্িন পুরুশ্লয়া জেলাে ব্লে ও জেলা স্তরেে আশ্িোশ্েেরিে শ্নরয় প্ররাসশ্নে 
পয্শারলাচনা চবঠে েরেন। সেোশ্ে পশ্েরষবাে সুষু্ শ্বিেণ ও উন্নয়ন োরয্শে অগ্গশ্ি— এই শ্েল চবঠরেে 
আরলাচ্য শ্বষয়।

এশ্িন বােুঁো জেলাে োঁেেোঙা, পাত্সারয়রে সেোশ্ে অনুষ্ান মঞ্চ জেরে এেগুছে প্রেরপেে উর্ািন ও 
শ্রলান্যাস েরেন মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী। মুখ্যমন্ত্রী জয সেল প্রেরপেে উি ্রবািন েরেন, িাে েরয়েশ্ট হল, 
জফয়াে প্রাইস জমশ্েশ্সন রপ, িারনে গুিাম, নিুন োস্তা, শ্মশ্ন ইনরোে জগমস েমরলেক্স, খারলে সংস্কােসহ 
নানাশ্বি। এোো শ্িশ্ন জয সেল প্রেরপেে শ্রলান্যাস েরেন, িাে েরয়েশ্ট হল, ইরো পাে্শ, শ্রম ভবন 
ইি্যাশ্ি। এে পারাপাশ্র শ্িশ্ন েন্যাশ্রী, সবুেশ্রী, শ্রক্াশ্রী, সবুেসাে্রী, আনদিিাো, গশ্িিাো, িামসা মািল, 
েৃশ্ষ যন্তপাশ্ি, সবশ্ে চারষে শ্মশ্নশ্েটসহ জবর শ্েেু পশ্েরষবা প্রিান েরেন।

০৯/০৩/২০১৮

পশ্েোঠারমা উন্নয়ন প্রেরপে, োরে্যে মুেুরট যুক্ হল এে নিুন পালে, গারে্শনশ্েচ ফ্াইওভাে। এশ্িন 
গারে্শনশ্েচ জসিুে উি ্রবািন েরেন মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী। ৪.৪ শ্েশ্ম ি্রী�্শ, ৪ জলনযুক্ এই জসিু শ্নঃসরদিরহ 
উদ্্রীষ্ট এলাোে ি্রী�্শস্ায়্রী যানেট সমস্যাে সমািান �টারব। এোো নিুন পশ্েোঠারমা উন্নয়ন প্রেরপে আেও 
৮শ্ট নিুন ফ্াইওভাে শ্নম্শারণে পশ্েেপেনা েো হরয়রে, যা আগাম্রী শ্িরন রহরেে শ্বশ্ভন্ন স্ারনে মরি্য সংরযাগ 
স্াপন েেরব।

১৩/০৩/২০১৮

চরল রহরেে ইশ্িহারস শ্নশ্চিি ভারবই এই শ্িনটা স্মেণ্রীয় হরয় োেরব োেণ পাহারে প্রেম শ্রপে সরম্লন। 
িাশ্ে্শশ্লং রহরে এই শ্রপে সরম্লরনে উর্ািন েরেন মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী। এোো, মন্ত্রীসভাে মানন্রীয় 
সিস্য ও শ্েশ্টএ-ে োয্শশ্নব্শাহ্রীবৃদি ও শ্বশ্ভন্ন িফিরেে সশ্চবসহ শ্বশ্ভন্ন বশ্ণে সভাে মুখ্য ব্যশ্ক্বগ্শ উপশ্স্ি 
শ্েরলন এই সরম্লরন। পাহারে পয্শটন, চা, পশ্েবহণ শ্ররপেে পারাপাশ্র িে্যপ্রযুশ্ক্, উি্যান-পালন, খাি্য 
প্রশ্ক্রয়ােেণ, হস্তশ্রপে, ফুলচাষ, জভষে উশ্ভিি-সহ অন্যান্য েৃশ্ষ সপেশ্ে্শি জক্রত্ শ্বপুল সম্ভাবনাে শ্িেগুশ্লে 
প্রশ্ি শ্বররষ গুরুত্ব শ্িরয়ই শুরু হয় শ্রপে সরম্লন। এই সেল জক্রত্ শ্বশ্নরয়ারগে শ্বষরয় আরাব্যজেে 
আরলাচনাে ফরল পাহারে ব্যাপে েম্শসংস্ারনে সম্ভাবনা েরয়রে। মুখ্যমন্ত্রী আরাপ্রোর েরেন জয রাশ্ন্ত রৃঙ্খলা 
বোয় জেরখ পাহারেে মানুষ আেও উন্নয়রনে পরে হাঁটরব।

১৪/০৩/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী এশ্িন জ�াষণা েরেন জয জিররে মরি্য বাংলা এবােও র্রীরষ্শ, শ্রপে গোে সুশ্বিাে 
শ্িে জেরে। এই িে্য োশ্নরয়রে ভােি সেোরেে ইন্াশ্্রিয়াল পশ্লশ্স এন্ প্ররমারন িফিে। মুখ্যমন্ত্রী এই 
প্রসরঙ্গ োনান জয োে্য সেোরেে ি্রীক্ষ্ণ নেেিাশ্ে োরে সশ্চব স্তে জেরে এরেবারে প্ররাসরনে িৃণমূল স্তে 
পয্শন্ত। জোনও শ্রপে উরি্যাগ্রী জযন শ্বশ্নরয়াগ েেরি এরস জোনভারবই জোনও অসুশ্বিাে সমু্খ্রীন না হন, িা 
অি্যন্ত গুরুত্ব সহোরে প্রশ্িশ্নয়ি পয্শরবক্ণ েো হয়। োরে্যে এই সাফল্য প্রমাণ েরে বাংলাই শ্বশ্নরয়ারগে 
েন্য এই মুহূরি্শ জিররে মরি্য আির্শ।
পাহারেে শ্রপে সরম্লরনে জররষ মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী োনান জয জমারটে উপে ২ হাোে জোশ্ট টাো 
শ্বশ্নরয়ারগে প্রস্তাব এরসরে। িাশ্ে্শশ্লং, োশ্লপেং, োশ্র্শয়াং, ও শ্মশ্েরে নিুন েরে খাি্য প্রশ্ক্রয়ােেণ, ইরো 



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 37পশ্চিমবঙ্গ ॥ 37

টু্যশ্েেম, চা-পয্শটন, জভষে উশ্ভিি চাষ, হস্তশ্রপে, েৃশ্ষশ্ভশ্ত্তে শ্বশ্ভন্ন শ্ররপেে শ্বশ্নরয়ারগে সূচনা হরি চরলরে। 
এোো মাশ্টগাোরে পাহারেে প্ররবর্াে শ্হসারব জেরল গরে জিালাে পশ্েেপেনা জনওয়া হরয়রে। মুখ্যমন্ত্রী 
আেও বরলন জয পাহারেে বুরে শ্বপুল েম্শ সংস্ান হরব, পাহারেে আগাম্রী প্রেন্ম নিুন উরি্যারম সম্ারনে 
সরঙ্গ মাো উঁচু েরে বাঁচরব, পাহারে সমৃশ্দ্ স্ায়্রী হরব।

১৬/০৩/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী ও শ্সশ্েরমে মুখ্যমন্ত্রী পবন চামশ্লং এে চবঠরে বরসন শ্রশ্লগুশ্েরি উত্তেবরঙ্গে 
সশ্চবালয় উত্তেেন্যায়। চবঠরে িুই োরে্যে নানান শ্বষয়সহ িাশ্ে্শশ্লং পাহাে ও শ্সশ্েরমে মরি্য পশ্েবহণ 
সমস্যা জমটারি ফলপ্রসূ আরলাচনা হয়। চবঠরেে পে জযৌে সাংবাশ্িে সরম্লরন মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী 
োনান জয শ্সশ্েম আমারিে প্রশ্িরবর্রী োে্য, সাশ্ব্শে উন্নয়রনে স্ারে্শ িুই োে্যই জযৌে পিরক্প েেরব। 
শ্সশ্েরমে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চামশ্লং-এে বক্রব্য মুখ্যমন্ত্রীে েোে প্রশ্িধ্বশ্ন জরানা যায়। শ্িশ্ন আেও োনান জয 
চরল রহরে আগাম্রী বাশ্ণে্য সরম্লরন শ্রী চামশ্লং-জে অশ্িশ্ে শ্হসারব আমন্তণ োনারনা হরয়রে। শ্সশ্েরমে 
পক্ জেরে মুখ্যমন্ত্রীরে শ্সশ্েরম যাওয়াে েন্য আমন্তণ োনারনা হয়। জসই আমন্তণ গ্হণ েরে আগাম্রীশ্িরন 
সেোশ্ে সফরে শ্সশ্েম যারবন বরল োশ্নরয়রেন মুখ্যমন্ত্রী।

২০/০৩/২০১৮

হুগশ্ল ও পূব্শ বি্শমান জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী। এশ্িন হুগশ্ল জেলাে গুোরপ জেলা প্ররাসরনে 
সরঙ্গ চবঠরে বরসন। জেলা স্তে জেরে ব্লে পয্শন্ত প্ররাসরনে আশ্িোশ্েেরিে োে জেরে মুখ্যমন্ত্রী জেলাে 
সাশ্ব্শে উন্নয়রনে জখাঁে জনন। এেপে বি্শমান জেলাে প্ররাসশ্নে চবঠরে বরসন মুখ্যমন্ত্রী গুসেোয়। পূব্শ 
বি্শমান জেলােও জেলাস্তে জেরে ব্লে পয্শন্ত আশ্িোশ্েেরিে সরঙ্গ সোসশ্ে েো বরল উন্নয়রনে পশ্েশ্স্শ্ি 
সপেরে্শ জখাঁে জনন। জেলাশ্ভশ্ত্তে এই শ্েশ্ভউ শ্মশ্টং-এ োে্য স্তরেে সশ্চবোও উপশ্স্ি শ্েরলন। মুখ্যমন্ত্রীে 
পশ্েেপেনায় শ্বগি ৬ বেরেে জবশ্র সময় িরে এই ভারবই োে্য প্ররাসন সািােণ মানুরষে স্ারে্শ, উন্নয়রনে 
স্ারে্শ জেলা শ্ভশ্ত্তে পয্শারলাচনা চবঠরেে আরয়ােন েরেরে। িাে ফল সািােণ মানুষ পারছেন পশ্েরষবা জেরে 
জেলাে উন্নয়রনে জক্রত্।

২১/০৩/২০১৮

জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী যান পশ্চিম জমশ্িন্রীপুরে। জেবোরি এে সেোশ্ে পশ্েরষবা প্রিান অনুষ্ান মঞ্চ জেরে 
রিাশ্িে উন্নয়নমূলে প্রেরপেে সূচনা েরে সািােণ মানুরষে হারি শ্বশ্ভন্ন পশ্েরষবাও িুরল জিন শ্িশ্ন। এে 
আরগ জবালপুরে শ্িশ্ন ব্রীেভূম জেলাে েন্য প্ররাসশ্নে পয্শারলাচনা চবঠে েরেন। উন্নয়রনে অগ্গশ্ি ও 
সেোশ্ে পশ্েরষবাে সুষু্ প্ররয়াগ সুশ্নশ্চিি েেরি মুখ্যমন্ত্রীে এই চবঠে।

২২/০৩/২০১৮

পশ্চিম জমশ্িন্রীপুে জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী জমশ্িন্রীপুরেে পুশ্লর লাইনস-এ জেলা প্ররাসরনে 
সরঙ্গ চবঠরে বরসন শ্িশ্ন । জেলা স্তে জেরে ব্লে পয্শন্ত প্ররাসরনে আশ্িোশ্েেরিে োে জেরে মুখ্যমন্ত্রী 
জেলাে সাশ্ব্শে উন্নয়রনে জখাঁে জনন।

২৬/০৩/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী িশ্ক্ণ ২৪ পেগনা জেলাে প্ররাসশ্নে চবঠরে বরসন চপলারন ভােি জসবাশ্ররমে 
অশ্েরটাশ্েয়ারম। জেলাে উন্নয়ন েম্শসূচ্রী রূপায়রনে জখাঁে জনন মুখ্যমন্ত্রী ব্লে স্তে জেরে জেলা স্তরেে 
আশ্িোশ্েেরিে োে জেরে। এোো জেলাে নানান প্ররাসশ্নে শ্বষরয় জেলারাসে-সহ অন্যান্য পিস্ 
আশ্িোশ্েেরিে সরঙ্গ শ্িশ্ন আরলাচনা েরেন।
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০২/০৪/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী এশ্িন োনান জয জনাটবদি্রীে নানান েুফল এবং িশ্ে�শ্ে শ্েএসশ্ট লাগু েোে ফরল 
অে্শন্রীশ্িরি শ্বরূপ প্রভাব পো সর্বেও োরে্যে আশ্ে্শে শ্বোররে জক্রত্ শ্বররষ সাফল্য এরসরে। ২০১৭-১৮ 
আশ্ে্শে বরষ্শ পশ্েেপেনা খারি োরে্যে অগ্গশ্ি শ্বররষ ভারবই উরলেখরযাগ্য। চলশ্ি আশ্ে্শেবরষ্শ লক্্যমাত্া 
অশ্িক্রম েরে যাবাে মরিা ব্যশ্িক্রম্রী �টনা �রটরে। আশ্ে্শে শ্বোররে লক্্যমাত্া শ্েল ১১ % শ্েন্তু োে্য 
সেোরেে শ্স্িি্রী পয্শারলাচনা এবং ক্রমাগি োয্শেে্রী পিরক্রপে ফরল ১৬.৫% আশ্ে্শে শ্বোর �রটরে 
পশ্েেপেনা খারি। ২০১৬-১৭ সারল ৪৯,৬০৯ জোশ্ট টাো এবং ২০১৭-১৮ সারল ৫৭,৭৭৮.৬০ জোশ্ট টাোে 
উত্তেণ শ্নশ্চিি ভারবই োরে্যে আশ্ে্শে শ্বোররে সুশ্নশ্চিি সংরেি। মুখ্যমন্ত্রী এশ্িরনে বাি্শায় আেও োনান 
জয এই শ্বোররে পয্শারলাচনা েেরি শ্গরয় জিখা জগরে ২০১০-১১ সারলে (১১,৮৩৭.৮৫ জোশ্ট টাোে) শ্নশ্েরখ 
লে্যানে এক্সরপশ্ন্চাে ৫ গুণ বৃশ্দ্ জপরয়রে। এোো ে্যাশ্পটাল এক্সরপশ্ন্চাে বৃশ্দ্ জপরয়রে ৫৯%। ২০১৬-১৭ 
অে্শবরষ্শে ১২,০২৮.৫০ জোশ্ট টাো জেরে ২০১৭-১৮ অে্শ বরষ্শ ১৯,০৮৪.৭০ জোশ্টরি জপঁরেরে। ২০১০-১১ 
সারলে িুলনায় ২০১৭-১৮ সারল বৃশ্দ্ে পশ্েমাণ সারে আট গুণ। এোো, োরে্যে শ্নেস্ োেস্ আিারয়ে 
বৃশ্দ্ে পশ্েমাণও জবর উরলেখরযাগ্য। ২০১৭-১৮ আশ্ে্শে বরষ্শ োেস্ আিায় হরয়রে ৫২,৯৭১ জোশ্ট টাো। 
শ্বগি ২০১৬-১৭ আশ্ে্শে বরষ্শ এে পশ্েমাণ শ্েল ৪৫,৬৪৭ জোশ্ট টাো। বৃশ্দ্ে পশ্েমাণ ৭,৩০০ জোশ্ট টাো। 
আশ্ে্শে জক্রত্ এই মাত্াশ্িশ্েক্ সাফরল্যে জনপরে্য েরয়রে চাের’ে জবশ্র প্ররাসশ্নে পয্শারলাচনা চবঠে এবং 
োে্য,জেলা, ব্লে স্তরেে পশ্েরষবা প্রিান।

০৩/০৪/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী োনান, গ্াম্রীণ েম্শসংস্ান সৃশ্ষ্টরি ১০০শ্িরনে োরে সাো জিরর প্রেম স্ান অশ্িোে 
েরেরে পশ্চিমবঙ্গ। ৩১ মাচ্শ, ২০১৮ পয্শন্ত পশ্েসংখ্যান অনুযায়্রী আমারিে োরে্য ৩০.৯৮ জোশ্ট শ্রমশ্িবস 
চিশ্ে হরয়রে, সমগ্ জিরর যা সরব্শাচ্চ। এোো, ২০১৭-১৮ আশ্ে্শে বরষ্শ ৮০০৭.৫৬ জোশ্ট টাো ব্যরয় এই 
প্রেপেশ্টরিও জিররে মরি্য এশ্গরয় আরে বাংলা। ১০০ শ্িরনে োরেে প্রেরপে গে শ্রম শ্িবরসে শ্নশ্েরখ ৫৯ 
শ্িন োে হরয়রে।

োষ্টায়ত্ত ব্যাংেগুশ্ল জেরে জিররে শ্বশ্ভন্ন বৃহৎ শ্রপে জগাষ্্রীে শ্বগি ২০১৪-১৫ আশ্ে্শেবষ্শ জেরে ২০১৭-ে 
জসরটেম্বে পয্শন্ত অনািায়্রী ঋরণে পশ্েমাণ ২ লক্ ৪১ হাোে ৯১১ জোশ্ট টাো। এই শ্বপুল পশ্েমাণ অনািায়্রী 
ঋরণে প্রভাব জিররে ব্যাঙ্ক শ্ররপে পরেরে। এইশ্িন জেন্দ্র্রীয় সেোরেে িেরফ োনারনা হরয়রে জয েমরবশ্র 
এই ২লক্ ৪২ হাোে জোশ্ট টাোে ঋণ সোসশ্ে মুেুব বা ‘োইট অফ’ েরে জিওয়া হরছে। এে পশ্েরপ্রশ্ক্রি  
মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী ি্রীব্র জক্াভ প্রোর েরে বরলন জয েৃশ্ষ ঋরণে চারপ জিরর েৃষরেে আত্মহি্যাে 
শ্মশ্েল ি্রী�্শ জেরে ি্রী�্শিে হরছে জসই শ্িরে জেন্দ্র্রীয় সেোে জোনও ভ্রূরক্প েেরে না। েৃশ্ষ ঋণ মুেুরবে 
জোনও সেোশ্ে জ�াষণা আেও হয়শ্ন। এই শ্বপুল টাো োরিে োরে ঋণ শ্িরয় োষ্টায়ত্ত ব্যাংেগুশ্ল আশ্ে্শে 
শ্বপয্শরয়ে মুরখ পরেরে, জস সব ঋণ জখলাশ্পরিে নাম প্রোরর্য আনাে েন্য ি্রীক্ষ্ণ ভাষায় িাশ্ব িুরলরেন 
মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গি, জেন্দ্র্রীয় সেোরেে িেরফ োে্যসভায় োনারনা হরয়রে ঋণ জখলাশ্পরিে নারমে িাশ্লো 
অে্শাৎ োরিে ঋণ িাো মুেুব (োইট অফ) েেরে, জসই িাশ্লো জোনও ভারবই প্রোর েো হরব না।

২০/০৪/২০১৮

শ্সশ্ভল সাশ্ভ্শস শ্িবস পাশ্লি হল েলোিাে আশ্লপুরেে ‘ উত্ত্রীণ্শ ’ মরঞ্চ। গি বেে ২০১৭ সারল োরে্য প্রেম 
শ্সশ্ভল সাশ্ভ্শস শ্িবস পালন েো শুরু হয়। এশ্িরনে অনুষ্ারন উপশ্স্ি শ্েরলন মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী। 
মুখ্যমন্ত্রী িাঁে ভাষরণ বরলন জয োরে্যে শ্সশ্ভল সাশ্ভ্শরসে সিস্যবৃরদিে শ্বররষ গুরুত্বপূণ্শ অবিান েরয়রে 
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সেোরেে েনশ্হিেে েম্শসূচ্রী ও প্রেরপেে রূপায়রন। িারঁিে অক্ান্ত পশ্েশ্ররম আিরি উপেৃি হন সািােণ 
মানুষ। োরে্যে উন্নয়রন গশ্ি আনাে জক্রত্ শ্সশ্ভল সাশ্ভ্শরসে সিস্যো শ্বররষ ভূশ্মো জেরখরেন। িাই, োরে্যে 
সেল আইএএস, আইশ্পএস এবং োরে্যে শ্সশ্ভল সাশ্ভ্শরসে সিস্যরিে এবং িারিে পশ্েবারেে সিস্যরিে 
এশ্িন অশ্ভনদিন োনান মুখ্যমন্ত্রী।

২১/০৪/২০১৮

শ্েএসশ্ট আিারয় োি্রীয় গেরে োশ্পরয় জগল পশ্চিমবঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী োনান, শ্েএসশ্ট আিারয়ে 
সাফরল্যে পারাপাশ্র োেস্ আিায় ও ব্যরয়ে মরি্য ব্যবিান েমারনাে শ্নশ্েরখও োে্যরে অশ্ভনদিন োনাল 
জেন্দ্র্রীয় সেোে। মাচ্শ মারসে শ্হসাব অনুযায়্রী োেস্ আিায় ও ব্যরয়ে মরি্য ব্যবিান জযখারন জগাটা জিরর েরম 
িাঁশ্েরয়রে ১৭.৯ রিাংর, জসখারন শুিুমাত্ পশ্চিমবরঙ্গই িা েরম িাঁশ্েরয়রে শ্িন রিাংররেও েম।

পঞ্চারয়রিে োরেে শ্নশ্েরখ পশ্চিমবঙ্গরে জসোে স্্রীেৃশ্ি শ্িল জেন্দ্র্রীয় সেোে। মুখ্যমন্ত্রী বরলন, এ োরে্যে 
গ্াম পঞ্চারয়ি, পঞ্চারয়ি সশ্মশ্ি ও জেলা পশ্েষরিে োরেে সাফরল্য শ্িশ্ন গশ্ব্শি। ভশ্বষ্যরিও এভারবই 
োে্যরে উন্নয়রনে পরে এশ্গরয় শ্নরয় যারব শ্বরেন্দ্র্রীভূি পশ্েেপেনা ও িাে সাে্শে রূপায়রনে েম্শসূশ্চ।

০১/০৫/২০১৮

ভােপ্রাপ্ত প্রিান শ্বচােপশ্ি জে্যাশ্িম্শয় ভট্াচায্শ এশ্িন েলোিা হাইরোরট্শে প্রিান শ্বচােপশ্িে পরি রপে 
শ্নরলন। এই রপে গ্হণ অনুষ্ারন উপশ্স্ি শ্েরলন মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রীসহ মন্ত্রীসভাে আেও েরয়েেন 
সিস্য।

০২/০৫/২০১৮

গাশ্ধিশ্েে ১৫০িম েন্মবাশ্ষ্শে্রী পালন েোে েন্য েম্শসূশ্চ রূপায়রনে উরদ্রর্য এশ্িন শ্িশ্লেরি োষ্টপশ্ি ভবরন 
এে চবঠরে উপশ্স্ি শ্েরলন মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী। এশ্িন োষ্টপশ্ি ভবরনে চবঠরে উপশ্স্ি শ্েরলন 
োষ্টপশ্ি, প্রিানমন্ত্রী এবং শ্বশ্ভন্ন োরে্যে মুখ্যমন্ত্রীগণ।

শ্িশ্লে সফরে জেন্দ্র্রীয় েয়লামন্ত্রী প্রীযুষ জগারয়রলে সরঙ্গ চবঠে েরেন মুখ্যমন্ত্রী মমিা ব্যানার্্শ্রী। এই চবঠরে 
জিওচা-পাচাশ্ম অঞ্চরলে খশ্ন জেরে েয়লা উরত্তালরনে সূচনা সপেরে্শ শ্বররষ আরলাচনা হয়।

২১/০৫/২০১৮

নেরুল মরঞ্চ জসশ্িন জযন চাঁরিে হাট। মি্যমশ্ণ মুখ্যমন্ত্রী মমিা বরদি্যাপাি্যায়। প্রশ্ি বেরেে মরিা এবেেও 
োরে্যে িুই জশ্রষ্ নাগশ্েে সম্ান প্রিান েো হল। ২০১১ সারল নিুন োে্য সেোে ক্মিায় আসাে পে শুরু 
হয় এই সম্ানা প্রিান অনুষ্ান।

বঙ্গশ্বভূষণ সম্ারন ভূশ্ষি হরলন—আরা জভাঁসরল, র্যামল েুমাে জভৌশ্মে এবং শ্গশ্েো রঙ্কে োয়।

বঙ্গভূষণ সম্ারন ভূশ্ষি হরলন—শ্রীোিা বরদি্যাপাি্যায়, অরুধিি্রী জহাম জচৌিুে্রী এবং পাে্শ জ�াষ।

এশ্িন মুখ্যমন্ত্রী োনান, িে্য ও সংসৃ্কশ্ি িপ্তরেে প্রিান সশ্চব শ্বরবে েুমাে শ্নরে শ্বশ্রষ্ট েত্থেশ্রপে্রী পশ্ডিি 
শ্বেেু মহাোরেে সরঙ্গ সাক্াৎ েরে িাঁে হারি বঙ্গশ্বভূষণ সম্াননা িুরল জিরবন। শ্িশ্ন বরলন, িাঁে লক্্য 
পশ্চিমবঙ্গরে সবশ্িে জেরে শ্বশ্বরশ্রষ্ েরে জিালা এবং জসই লরক্্যই শ্িশ্ন ও িােঁ সেোে োে েেরে।



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 40

নশ্িয়া জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী
১২ জফব্রুয়াশ্ে, ২০১৮

ফর�াশ্ফচাে



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 41পশ্চিমবঙ্গ ॥ 41

ঝাড়গ্াম সফরে মুখ্যমন্ত্রী
১৫-১৬ জফব্রুয়াশ্ে, ২০১৮



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 42পশ্চিমবঙ্গ ॥ 42

জেলা সফরে মুশ্্শিিাবাি
১৯ জফব্রুয়াশ্ে, ২০১৮



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 43পশ্চিমবঙ্গ ॥ 43

মালিা জেলা সফে
২০ জফব্রুয়াশ্ে, ২০১৮



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 44পশ্চিমবঙ্গ ॥ 44

উত্তে ও িশ্ষিণ শ্িনােপুে
২১-২২ জফব্রুয়াশ্ে, ২০১৮



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 45

উত্তে ২৪ পেগনা
২৭ জফব্রুয়াশ্ে, ২০১৮



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 46পশ্চিমবঙ্গ ॥ 46

যাত্া উৎসরবে সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী
বাোসাত, ২৭ জফব্রুয়াশ্ে, ২০১৮



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 47পশ্চিমবঙ্গ ॥ 47

নতুন জেলা পশ্চিম বরশিমান সফরে
৫ মাচশি, ২০১৮



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 48

বঁাকুড়া-পুরুশ্লয়া সফরে মুখ্যমন্ত্রী
৬ মাচশি, ২০১৮



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 49

হুগশ্ল জেলা সফরে
২০ মাচশি, ২০১৮

ব্রীেভূম সফরে
২১ মাচশি, ২০১৮

পূবশি বরশিমারন মুখ্যমন্ত্রী
২০ মাচশি, ২০১৮



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 50পশ্চিমবঙ্গ ॥ 50

পশ্চিম জমশ্িন্রীপুরে মুখ্যমন্ত্রী
২১-২২ মাচশি, ২০১৮



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 51



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 52পশ্চিমবঙ্গ ॥ 52

জকবল অপারে�ােরিে সরমেলরন মুখ্যমন্ত্রী
২০ এশ্রিল, ২০১৮

পশ্চিমবঙ্গ স্াস্্য 
শ্বশ্বশ্বি্যালরয়ে 
সমাবতশিন অনুষ্ান
১০ জম, ২০১৮



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 53পশ্চিমবঙ্গ ॥ 53

শ্সশ্ভল সাশ্ভশিস জে
২০ এশ্রিল, ২০১৮

গাশ্ধিশ্েে েরমেে সারশি্তবরশি উদ্ যাপন শ্নরয় নবারনে ববঠক
২০ এশ্রিল, ২০১৮

নবানে সভাগৃরে রি্াসশ্নক ববঠক 
ও ‘উপানে’–ে শ্ভশ্ত্তরিস্তে স্াপন
৮ জম, ২০১৮



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 54পশ্চিমবঙ্গ ॥ 54

েশ্ব-কশ্বে স্মেণ অনুষ্ান
৯ জম, ২০১৮



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 55পশ্চিমবঙ্গ ॥ 55

জরেইল পদ্ধশ্তরত রিকাশ্্ত েল মুখ্যমন্ত্রীে বই
২৭ এশ্রিল, ২০১৮

ইোরক শ্নেরতে পশ্েবারেে পার্ মুখ্যমন্ত্রী



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 56

বঙ্গশ্বভূরণ ও বঙ্গভূরণ সমোননা রিিান
২১ জম, ২০১৮

ছশ্ব: রিত্রীক জ্ঠ ও সঞ্জয় সমাদ্াে

পশ্চিমবঙ্গ ॥ 56



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 57পশ্চিমবঙ্গ ॥ 57



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 58

‘টাইম’ পশ্রিকা

সেরা ১০০ প্রভাবশালীর তাশ্লকায় মুখ্যমন্তী
প্রাক্তন মাশ্ককিন রাষ্ট্রপশ্ত বারাক ওবামা শ্কংবা শ্িলাশ্র শ্লিন্টন সেকক 

শ্বশ্শষ্ট শ্শল্পপশ্ত ও শ্বশ্নকয়াগকারী ওয়াকরন বাফ। এঁকের েকঙ্গই এক 
তাশ্লকায় উকে একেকেন রাক্্যর মাননীয়া মুখ্যমন্তী মমতা ব্যানা্কিী। 
২০১২-র ১৮ এশ্প্রল তাশ্রকখ এই তাশ্লকা প্রকাশ্শত িকয়শ্েল। এ 
সেককই প্রমাণ, শ্বকবের সেরা ১০০ ্ন প্রভাবশালী ব্যশ্ক্তর তাশ্লকায় 
এবার মুখ্যমন্তীকক যুক্ত করল মাশ্ককিন োপ্াশ্িক পশ্রিকা ‘টাইম’।

শ্কন্তু সকন এই অন্তভুকিশ্ক্ত? শ্বস্াশ্রত ব্যাখ্যা শ্েকয় ওই পশ্রিকায় 
সলখা িয়, মমতা ব্যানা্কিী এবং তাঁর সনতৃকবে গক়ে ওো আক্ালন 
পশ্চিমবকঙ্গ োক়ে শ্তন েশককর বাম শােকনর অবোন ঘশ্টকয়কে। 
েীঘকি ল়োই সশকে এক্ন পশ্রণত রা্ননশ্তক ব্যশ্ক্তবে শ্িকেকব 
শ্তশ্ন শ্নক্কক প্রমাণ ককরকেন। আর মুখ্যমন্তী তাঁর প্রশ্তশ্রিয়ায় 
্াশ্নকয়শ্েকলন, বাংলার মানুকের ভালবাোকতই এই েম্ান।

পৃশ্েবীর অন্যতম নামকরা এই োপ্াশ্িকশ্টর মকত, মমতা ব্যানা ক্িী 
ইশ্তমক্্যই ্নশ্প্রয় সনরিী শ্িকেকব পশ্চিমবকঙ্গর মানুকের মকনর গভীকর 
শ্নক্র োপ রাখকত েক্ষম িকয়কেন। শ্েশ্লির েরবাকরও তারঁ েমান প্রভাব 
ও আশ্্পত্য। ো্ারণ এক পশ্রবার সেকক উকে একেও সযভাকব একই 
েকঙ্গ রা্্য এবং ্াতীয় রা্নীশ্তর আশ্িনায় শ্নক্কক প্রভাবশালী সনরিী 
শ্িকেকব প্রশ্তশ্ঠিত করকত সপকরকেন, তা প্রশংেনীয়। অন্যশ্েকক এই েম্ান 
প্রেকঙ্গ কলকাতার টাউন িকল োংবাশ্েককের মুখ্যমন্তী বকলন, মানুকের েকঙ্গ শ্েলাম-আশ্ে-োকব।

এরপর ‘টাইম’ পশ্রিকার পক্ষ সেকক শ্িশ্ে শ্েকয় মাশ্ককিন মুলুকক িাশ্্র িওয়ার 
্ন্য মুখ্যমন্তীকক আমন্তণ ্ানাকনা িকয়শ্েল। ২৪ এশ্প্রল শ্েল এই পুরস্ার 
প্রোন অনুঠিান। শ্কন্তু পূবকি শ্ন্কিাশ্রত েূশ্ি পশ্রবতকিন ককর মুখ্যমন্তী, 
শ্নউইয়কককি িাশ্্র িকত পাকরনশ্ন। তকব শ্তশ্ন আবোে 
শ্েকয়কেন, ভশ্বে্যকত শ্নউইয়ককি সগকল শ্তশ্ন অবশ্যই 
ওই পশ্রিকার েপ্কর যাকবন।



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 59

‘েব বা্া সপশ্রকয় সয নারীরা এশ্গকয় আকেন, 
আশ্ম তাকঁের েকঙ্গ সেখা করকত আগ্রি সবা্ 
কশ্র। তাঁর রা্ননশ্তক শ্ববোে যা-ই সিাক না 
সকন। রা্নীশ্তকত শ্নবকিািনী অশ্নিপরীক্ষা ্য় 
করা কত কশ্েন কা্, তা আমরা ্াশ্ন। একই 
অশ্ভজ্ঞতা আমারও রকয়কে। তাই আপনার েকঙ্গ 
সেখা করকত আশ্মই কলকাতায় িকল এলাম।’....

্ীবকন প্রেমবার কলকাতায় পা সরকখ, মুখ্যমন্তী 
মমতা ব্যানা্কিীর  েকঙ্গ োক্ষাৎ প্রেকঙ্গ একোই 
্াশ্নকয় সগকলন তৎকালীন মাশ্ককিন শ্বকেশ েশ্িব 
শ্িলাশ্র শ্লিন্টন। শ্েনটা শ্েল ৭ সম, ২০১২। যার প্রশ্তশ্রিয়ায় মুখ্যমন্তী ্ানান, ‘ওঁর আোটা গকবকির মকতা 
ঘটনা। স্া্ীনতার পর এই প্রেম রাক্্য সকাকনা মাশ্ককিন শ্বকেশ েশ্িব পা রাখকলন। রা্্য মাশ্ককিন লশ্নির গন্তব্য 
িকত িকলকে। েব কৃশ্তবে বাংলার মা-মাশ্ট-মানুকের।

প্রেঙ্গত, ‘টাইম’ পশ্রিকায় শ্বকবের ১০০ ্ন প্রভাবশালী ব্যশ্ক্তর তাশ্লকায় মমতা ব্যানা্কিী এবং শ্িলাশ্র 
শ্লিন্টন েু্কনর নামই প্রকাশ্শত িকয়কে।

মুখ্যমন্তী-শ্িলাশ্র শ্লিন্টন ববেকক সেৌ্ন্যমূলক োক্ষাকতর েীমানা সপশ্রকয় উকে একেশ্েল রাক্্যর উন্নয়ন ও 
মাশ্ককিন লশ্নির প্রেঙ্গ। তে্য প্রযুশ্ক্ত, উৎপােন শ্শল্প, পযকিটন, গভীর েমুদ্র ব্র, িলশ্চিরি শ্শল্প, শ্শক্ষা ও 
স্াকথ্্য মাশ্ককিন শ্বশ্নকয়াকগর ব্যাপাকর েমূ্ণকি েিকযাশ্গতার আবোে সেন শ্িলাশ্র। মিাকরকণ ববেককর পাশাপাশ্শ 
লা মাশ্টকিশ্নয়ার সু্ল, শ্ভক্াশ্রয়া সমকমাশ্রয়াল এবং আই শ্ে শ্ে আর-এও যান শ্তশ্ন।

মাশ্ককিন শ্বকেশ েশ্িব মুখ্যমন্তীকক রবীন্দ্রনাকের মুখ আঁকা ও ‘আগুকনর পরশমশ্ণ সোঁয়াও প্রাকণ’ গান 
সলখা শ্েককের আেন এবং মাশ্ককিন প্রো সমকন ‘শ্ফগ শ্লফ’ অেকিাৎ ১৯শ্ট স্াকজের পাতা উপিার সেন। মুখ্যমন্তী 
শ্িলাশ্রকক উপিার সেন গীতাজেশ্ল ও গীতশ্বতাকনর ইংকরশ্্ অনুবাে এবং শ্বকবকান্ ও রামকৃকণের ওপর 
ইংকরশ্্কত সলখা েুশ্ট বই, শ্নক্র সলখা বই ও কাঁো শ্টিকির উত্তরীয়।

কলকাতায় শ্িলাশ্র শ্লিন্টন
োক্ষাৎ মুখ্যমন্তীর েকঙ্গ
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দপ্তর কথা

রাজ্যের মুখযেমন্ত্রী মমতা বজ্দযোপাধযোয় যেশ্দন যথজক রাজ্যের দাশ্য়ত্ব 
শ্নজয়জেন, উন্নয়জনর ধারাজক বাংলার প্রশ্তশ্ি প্রাশ্তিক গ্াজম যপঁজে যদওয়ার 

শ্নরতির যেষ্া কজর েজলজেন। কজয়কশ্ি দপ্তজরর উজলেখজোগযে সাফজলযের 
খশ্তয়ান তুজল ধরা হল এই প্রশ্তজবদনগুশ্লজত।
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প্রশাসশ্িক সংস্ার
শুধু উন্নয়নির ভাবিা-শ্িন্া করনেই ত�া হনব িা! রাজ্য সরকারনক �ার কাশ্্ষি� উন্নয়ি সুশ্িশ্চি� করন�ই 

হয়। আর এজি্য প্রনয়াজি প্রশাসশ্িক সংস্ার, প্রশাসশ্িক ক্যানেন্ার ত�শ্র ও তসটা তমনি কাজ করা, 
তোকবে বৃশ্ধি, সংনবদিশীে প্রশাসি ত�শ্র, স্বচ্ছ প্রশাসনির েনষ্্য ষ্ম�ার শ্বনকন্দীকরণ প্রমুখ দৃঢ় পদনষ্প। 
এই ৭ বছনর রাজ্য সরকানরর �রনে যা তিওয়া হনয়নছ এবং অিি্য িশ্জর ত�শ্র হনয়নছ। প্রাশ্ন্ক গ্ানমর 
মািুষশ্টনক, ি�ুি রাজ্য সরকানরর আমনে আর িবান্ন বা মহাকরণমুখী হন� হয় িা। ঘনর বনসই শ্�শ্ি সমস্ত 
সরকাশ্র সুনযাগ-সুশ্বধা পাি। আর এটা করন� তপনর গশ্ববি� মুখ্যমন্তী, গশ্ববি� রাজ্য সরকার, খুশ্শ রাজ্যবাসী।

ি�ুি তজো/মহকুমা/শ্বভাগ

ি�ুি ৪শ্ট তজো-সহ 
রানজ্য এখি তমাট তজোর 
সংখ্যা ২৩শ্ট। ি�ুি ৪শ্ট 
তজো হনয়নছ—আশ্েপুরদুয়ার, 
কাশ্েম্ং, ঝাড়গ্াম এবং 
পশ্চিম বধবিমাি। এছাড়াও 
খুব শ্শগশ্গশ্রই সুন্দরবি 
ও বশ্সরহানটর িদীমা�ৃক 
এোকার প্রাশ্ন্ক মািুনষর 
কথা তভনব আনরা ২শ্ট 
ি�ুি তজো হনব। মােদা ও 
তমশ্দিীপুনর হনয়নছ আরও 
২শ্ট ি�ুি শ্বভাগ। এর 
েনে রানজ্য এখি শ্বভানগর 
সংখ্যা তবনড় দাঁশ্ড়নয়নছ ৫শ্ট। 
অি্যশ্দনক দাশ্জবিশ্েং-এর 
শ্মশ্রক, পুরুশ্েয়ার ঝােদা 
ও মািবাজানর ৩শ্ট মহকুমা 
হনয়নছ।
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প্রশাসশ্িক ক্যানেন্ার/তবঠক

২০১৪ তথনক প্রশাসশ্িক ক্যানেন্ার প্রশাসনির অশ্বনচ্ছদ্য অংশ হনয় তগনছ। যার মূে উনদেশ্য হে, প্রশ্� 
দপ্তনরর তঘাশ্ষ� কমবিসূশ্ি শ্িশ্দবিষ্ট সমনয়র মনধ্য তশষ করা। অি্যশ্দনক মুখ্যমন্তীর সশ্িবােয় বা শ্সএমও তথনক 
শ্বশ্িও পযবিন্ সংনযাগ আরও শ্িশ্বড় করার েনষ্্য ইশ্�মনধ্যই গ� ৭ বছনর রানজ্য ৩৯৫শ্ট প্রশাসশ্িক তবঠক 
হনয়নছ। রানজ্যর সশ্িবােয়নক �ুনে শ্িনয় যাওয়া হনচ্ছ প্রশ্� তজোস্তর তথনক এনকবানর পঞ্ানয়� পযবিন্।

সংনবদিশীে প্রশাসি

ি�ুি রাজ্য সরকানরর মূে 
েষ্্যই হে আরও সংনবদিশীে 
প্রশাসি। তসজি্য ষ্ম�ার 
শ্বনকন্দীকরণ এবং উচ্চপদস্থ 
আশ্ধকাশ্রক ও আমোর সংখ্যা 
বৃশ্ধি। এই ভাবিানক মূে� মাথায় 
তরনখই রাজ্য সরকানরর হস্তনষ্নপ 
আইএএস অশ্েসানরর সংখ্যা ৩১৪ 
তথনক তবনড় ৩৫৯ জি করা 
হনয়নছ। অি্যশ্দনক কমবিজীবনি 
পদমযবিাদা আরও দ্রু� করন� 
িবু্শ্বশ্সএস (এশ্সি) অশ্েসারনদর 
শ্বনশষ সশ্িনবর সংখ্যা ২৫ তথনক 
৬০ এবং যুগ্ম সশ্িনবর সংখ্যা ১৪৫ তথনক ২১৫ করা হনয়নছ। এই প্রথম রানজ্য পাশ্ে� হনয়নছ শ্সশ্ভে সাশ্ভবিস 
তি, ২১ এশ্প্রে ২০১৭ তথনক। আবার, সরকাশ্র কমবিিারীর ৭৩০ শ্দনির মা�ৃত্বকােীি ও শ্শশুযননের ছুশ্টর 
পাশাপাশ্শ ৩০ শ্দনির শ্প�ৃত্বকােীি ও শ্শশুযননের ছুশ্টর তঘাষণা—এখি এই রানজ্যর একশ্ট মাইেেেক।

ি�ুি রাজ্য সরকানরর সংনবদিশীে প্রশাসনির আরও একশ্ট শ্দক হে, সরকাশ্র িাকশ্রর বয়নসর ঊর্বিসীমা 
বাড়ানিা। গ্রুপ-এ পনদর জি্য বয়স ৩২ তথনক ৩৬ বছর, গ্রুপ-শ্ব পনদর জি্য ৩২ তথনক ৩৯ বছর, গ্রুপ-
শ্স ও শ্ি পনদর জি্য বয়নসর ঊর্বিসীমা ৪০ বছর করা হনয়নছ। এছাড়া �পশ্শশ্ে জাশ্� ও আশ্দবাসী এবং 
অি্যাি্য অিগ্সর তরেশ্ণর পদপ্রাথবিীনদর তষ্নরে, শ্িয়ম অিুসানর ঊর্বিসীমায় ছাড় তদওয়া হনয়নছ যথাক্রনম ৫ বছর 
ও ৩ বছর।
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িবান্ন ও উত্তরকি্যা

৫ অন্াবর, ২০১৩। িােনহৌশ্সর 
মহাকরনণর বাইনর এই প্রথম কাজ 
করা শুরু করে রাজ্য সরকানরর 
ি�ুি সশ্িবােয়। অি্যশ্দনক, উত্তরবনঙ্গ 
তজোগুশ্ের উন্নয়নির কাজ আরও দ্রু� 
করার জি্য ২০১৪-র তেব্রুয়াশ্র পথ-
িো শুরু করে ি�ুি শাখা সশ্িবােয় 
‘উত্তরকি্যা’। তমাট এোকা ৬০ 
হাজার বগবিেুট। ি�ুি রাজ্য সরকার 
িায়, দীঘবিশ্দি অবনহোয় পনড় থাকা 
মহাকরনণর আমূে সংস্ার। তসজি্যই 
তবশ শ্কছু দপ্তর ‘িবান্ন’ এবং অি্যরে 
সশ্রনয় তদওয়ার যুগান্কারী শ্সধিান্।

িবানন্ন মুখ্যমন্তীর অশ্েস-ক্যাশ্বনিট 
তসনক্রটাশ্রনয়ট-মুখ্যসশ্িব ও স্বরাষ্ট্রসশ্িব ও শ্িশ্জর 
অশ্েস ছাড়াও রনয়নছ সংখ্যােঘু উন্নয়ি ও মাদ্াসা 
শ্শষ্া, অথবি, পূ�বি, স্বরাষ্ট্র, ভূশ্ম ও ভূশ্ম সংস্ার, 
শ্বপযবিয় তমাকাশ্বো ই�্যাশ্দ কনয়কশ্ট গুরুত্বপূণবি দপ্তর। 
এছাড়া িব মহাকরনণ আবাসি, শ্বদু্যৎ, জিস্বাস্থ্য 
কাশ্রগশ্র, খাদ্য ভবনি খাদ্য ই�্যাশ্দ দপ্তরনক সশ্রনয় 
তদওয়া হনয়নছ। েনে আজ, ি�ুি সরকানরর আমনে, 
শহর জুনড়ই তযি মহাকরণ, ষ্ম�ার শ্বনকন্দীকরণ।



২০১৪-র ১৭ আগস্ট। ৫ দিনের সফনর, প্রথম দসঙ্গাপুনরর পনথ মুখ্যমন্ত্রী 
মমতগা ব্যগােগার্্রী। মুখ্যমন্ত্রী দিনসনব এটগাই তগাঁর প্রথম দবনিশ সফর। যে সফর 
যশনে, ২১ আগস্ট রগানর্য দফনর মুখ্যমন্ত্রীর য�গােণগা, যস যিনশর প্রনত্যক দশল্পপদত 
এ রগানর্য দবদেন�গানগ আগ্রি্রী। দশল্পগা�নের ব্যগাপগানর সিথ্ক আন�গাচেগা িন�নে। 

১৩দট যমৌ স্গাক্ষর িন�নে। দতদে আশগা প্রকগাশ কনরে, 
যস যিনশর দশল্পপদতরগা এ-রগানর্য ক্রমগান্বন�, ১৫০০ 
যকগাদট টগাকগার যবদশ �দনি করনব। রগানর্যর দশল্প মগােদচনরে 
আন্তর্গাদতক �দনি টগােগার যক্ষনরে দসঙ্গাপুর সফর ফ�প্রসূ 
িনব।

প্রথম দিনে আই এে এ স্নরনক শ্রদ্গা দেনবিে কনরে 
মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৪৫-এর ৮ রু�গাই যেতগাদর এই স্গারক 
স্তনভের দশ�গাে্যগাস কনরদেন�ে। এরপর রুরং বগার্ পগাক ্
পদরিশ্নের পর মুখ্যমন্ত্রী রগােগাে, রগারগারিগানটর ইনকগা 
পগানক ্ ৫ একর রদম দেন� গনে উঠনে পগাদখদবতগাে।

সফনরর দবিত্রী� দিনে দসঙ্গাপুনরর প্রধগােমন্ত্রী দ� 
দশন�ে �ুং-এর সনঙ্ যসৌরে্য সগাক্ষগানতর পর, তৃত্রী� 

দিে যস যিনশর বদণক মিন�র সগামনে বক্তব্য রগানখে 
মুখ্যমন্ত্রী। বন�ে, বগাং�গা ও দসঙ্গাপুনরর যেৌথ উনি্যগানগ 
ক�কগাতগা� দবরনেস যফগাকগাস যসন্গার ততদর িনব। ক�কগাতগা 
দবশ্বদবি্যগা�ন�র একদট যচ�গার দসঙ্গাপুনরর প্রথম প্রধগােমন্ত্রী 
দ� কুন�ে ইউ-র েগানম ততদর করনত চগাে দতদে।

রগানর্য দফনর ২৭ আগস্ট দসঙ্গাপুর সফরসঙ্্রী প্রগা� ৪৫ 
রে দশল্পপদতর সনঙ্ যফর তবঠক কনরে মুখ্যমন্ত্রী। ২৯ 
আগস্ট েবগাননে মগা�ন�দশ�গার বগাদণদর্যক প্রদতদেদধি� তগঁার 
সনঙ্ সগাক্ষগাৎ কনরে। 

দশল্পগা�নের বগাত্গা দেন� মুখ্যমন্ত্রীর ৪ দবনিশ সফর
রগানর্যর িগাদ�ত্বভগার কগাঁনধ দেন�ই দতদে দচদন্তত 

দেন�ে েতুে প্ররনমের কমস্ংস্গানের দবেন�। বুঝনত 
যপনরনেে, যিনশর স্রীমগােগা যপদরন� দবনশ্বর িরবগানর 
দবশ্ববগাং�গার বগাদণদর্যক সুনেগাগ-সুদবধগার বগাত্গা যপঁনে দিনত 
িনব। দবশ্ববনঙ্র বুনক দবনশ্বর দবরনেস টগাইকুেনির 
িৃপ্ত উপদস্দত যিনশর দশল্প মেনে অে্য বগাত্গা যিনব। 
এরে্য প্রন�গারনে দতদে দেনর েুনট দগন�নেে তগাঁনির 
কগানে। দসঙ্গাপুর যথনক �ন্ডে; আবগার ভুটগাে যথনক 
রগাম্গাদে। দতদে রগানর্যর মুখ্যমন্ত্রী মমতগা বনদ্্যগাপগাধ্যগা�। 
েগাঁর ৭ বেনরর মুখ্যমদন্তনত্ব দবশ্ববগাস্রীর কগানে দবশ্ববগাং�গার 
এই বগাত্গাই আর যপঁনেনে—বগাং�গা মগানে ব্যবসগা। বঙ্ 
বগাদণনর্যর িরবগানর দবশ্ববগাদণনর্যর প্রদতদেদধরগা স্গাগত।

দসঙ্গাপুর সফর (১৭-২১ আগস্ট, ২০১৪)
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�ন্ডে সফর (২৬-২৯ রু�গাই, ২০১৫)
মুখ্যমন্ত্রী দিনসনব এদট দবিত্রী� দবনিশ 

সফর। দরিদটশ প্রধগােমন্ত্রী ক্যগানমরনের 
আমন্তনণ মমতগা ব্যগােগার্্রীর এই �ন্ডে সফর। 
যসখগানে দতদে রগারপদরবগানরর আমন্তণ ও উষ্ণ 
আদতনথ�তগা� আপু্ত, কৃতজ্ঞ। ঐদতি্যম� 
বগাদকংিগাম প্যগান�নস উপদস্ত দেন�ে দরউক 
অব ই�ক্ দপ্রন্স অ্যগান্ড্রুর এবং �র্ দপিকগার 
ব্যগানরগানের দর সুরগা। অে্যদিনক এদিে রগার্য 
ও দরিনটনের দশল্পপদতনির মনধ্য ২১দট মউ 
স্গাক্ষর ি�। দবনশে উনলেখনেগাগ্য দবে�গুদ� 
দে�—দশল্প, স্গাস্্য, দশক্ষগা এবং েগনরগানে�ে। 
�ন্ডনের ফনরে অ্যগান্ড কমেওন��থ িপ্তনরর 
ঐদতিগাদসক য�গাকগানে্গা সু্যইনট এই চুদক্তগুদ� 
স্গাক্ষর ি�।

২৮ রু�গাই মুখ্যমন্ত্রী তবঠক কনরে দরিদটশ 
প্রধগােমন্ত্রী যরদভর ক্যগানমরনের সনঙ্। এরপর দরিনটনের দশল্পপদতনির সনঙ্ তবঠনক মুখ্যমন্ত্রী ক�কগাতগানক প্রগানচ্যর 
প্রনবশবিগার বন� উনলেখ কনরে। অে্যদিনক রগানর্য তখে চরম বে্যগা পদরদস্দত। ফন� মুখ্যমন্ত্রী �ন্ডে যথনকই 
রগানর্যর সদচবনির সনঙ্ িফগা� িফগা� কথগা বন�ে, প্রশগাসেনক সরগাগ থগাকনত দেনি্শ যিে। প্রধগােমন্ত্রীর 
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মদন্তসভগার ভগারত্রী� বংনশগাদূ্ত মন্ত্রী প্র্রীদত 
প্যগানট� বন�ে, মুখ্যমন্ত্রীর যেতৃনত্ব পদচিমবনঙ্ 
েবরগাগরণ �নটনে এবং এর সভেগাবেগাগুদ� 
পূণ্তগা পগানছে। আরনকর পদচিমবঙ্ তগাই 
গদতশ্রী�।

যে মউগুদ� স্গাক্ষর িন�নে, তগার মনধ্য 
উনলেখনেগাগ্য ি�—ক�কগাতগার যপ্রদসনরদন্স 
দবশ্বদবি্যগা�ন�র সনঙ্ যকমদরির দবশ্বদবি্যগা�ন�র 
ক�গা ও মগােদবক্রী শগাখগা� এবং �ন্ডে সু্� 
অব ওদরন�ন্গা� অ্যগান্ড আদরিকগাে স্টগাদরর-
এর সনঙ্ যপ্রদসনরদন্স দবশ্বদবি্যগা�ন�র বগাং�গা 
ভগােগার আকগানিদমক এক্সনচঞ্জ যপ্রগাগ্রগাম। এেগােগা 
উনলেখনেগাগ্য ি�, �ন্ডে যচম্গার অফ কমগাস্ 
এবং ইদন্ড�গাে যচম্গার অফ কমগানসর্ মনধ্য যেৌথ 
বগাদণর্য ও দবদেন�গাগ বৃদদ্র দবেন� মউ স্গাক্ষর। 
আরও যবদশ দবদেন�গাগ টগােনত ক�কগাতগা� 
গনে উঠনব ‘ইউনক ইদন্ড�গা দবরনেস কগাউদন্স�’ 
এবং �ন্ডনের ক্যগােগাদর যিগা�গাফ ্ (CANARY 
WHOARF) এর আিন� রগারগারিগানট ততদর িনব 
আদথ্ক অঞ্চ�।
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দশল্পগা�নের বগাত্গা দেন� এদট 
মুখ্যমন্ত্রীর তৃত্রী� দবনিশ সফর। 
পদচিমবঙ্-ভুটগানের দশল্প সভেগাবেগা 
দেন� ভুটগানের প্রধগােমন্ত্রীর সনঙ্ 
ি্রী�্ আন�গাচেগার পর ভগারত-
ভুটগাে দবরনেস কেনলেভ-এ  
বক্তব্য রগানখে মুখ্যমন্ত্রী। দতদে 
বন�ে, দশল্পনক্ষনরে ভুটগানের 
সনঙ্ অংশ্রীিগাদরত্ব স্গাপে করনব 
পদচিমবঙ্। পরদিে মুখ্যমন্ত্রী 
মমতগা ব্যগােগার্্রী, ভুটগানের 
রগারগা দরগনম যকশর েগামনগ� 
ও�গাংচুক, রগারদপতগা ৪থ্ রুরুক 
এবং রগারমগাতগার সনঙ্ যসৌরে্য 
সগাক্ষগাৎ কনরে।

ভুটগাে সফর (৫-৯ অন্গাবর, ২০১৫)
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রগাম্গাে সফর (৫-১০ যসনটেম্র, ২০১৬)
দবিত্রী�বগার মুখ্যমন্ত্রী িও�গার পর 

এদট মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম দবনিশ সফর। 
রগাম্গাদের িুই গুরুত্বপূণ্ বগাদণর্য সংস্গা 
দব এম রবদ�উ এবং অ্যগানসগাদসন�শে 
অব রগাম্গাদে যচম্গার অব কমগাস ্ অ্যগান্ড 
ইন্ডগাদ্রির-র আহ্গানে তগঁার এই 
রগাম্গাে সফর। রগাম্গাে দশল্পপদতনির 
সনঙ্ তবঠনক বগারবগার মুখ্যমন্ত্রী বুদঝন� 
যিে—বিন� েগাও�গা ‘দবশ্ববগাং�গা’-র 
কথগাই দমউদেখ দশল্প সনমে�নে তুন� 
ধরনত িনব।

দশল্প  সনমে�নে মুখ্যমন্ত্রী বন�ে, 
‘যবঙ্� ইে রন�ৎস�্যগান্ড’। উত্তর-
পূব্ ও পূব্ ভগারনতর প্রনবশবিগার 
পদচিমবঙ্। এখগাে যথনক খুব কম 
সমন� তগাই�্যগান্ড, দসঙ্গাপুর এবং 
মগা�ন�দশ�গা� যপঁনে েগাও�গা েগা�। 
মুখ্যমন্ত্রী এদিনের বক্তনব্য মগানঝ মগানঝ 
রগাম্গাে শব্দ ব্যবিগার কনর সক� 
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দশল্পপদতর মে র� কনর যেে। উনলেখনেগাগ্য 
দশল্পপদতনির মনধ্য দেন�ে দব এম রব�ু-র 
যপ্রদসনরন্ মগাদরও ও’ দিনরে, দসনমনন্সর দস 
এফ ও মগাক্গাস রিগাঙ্ক, িগাঙ্গার  ইন্গারে্যগাশেগা�-
এর যচ�গারপগাস্ে ইেদগ্রর িগাঙ্গার প্রমুখ।

৫দট য্গাগগানে মুখ্যমন্ত্রী ‘দবশ্ববগাং�গা’-যক 
রগাম্গাদের কগানে তুন� ধনরে। (১) উনেদত—
কে্যগাশ্রী, সবুরসগাথ্রী, েুবশ্রী (২) উৎসব—
িুগ্গাপুনরগা (৩) সংসৃ্দত—কদবগুরু রব্রীন্দ্রেগাথ 
ঠগাকুর (৪) ধম্—রগামকৃষ্ণ পরমিংস, 
সগারিগানিব্রী ও স্গাম্রী দবনবকগােদ্ (৫) ঐক্য ও 
সংিদত—দিদু্ ও মুসদ�ম েুবনকর আদ�ঙ্ে। 
পরদিে দতদে দব এম রব�ু-র কগারখগােগাও 
পদরিশ্নে েগাে। দমউদেখ দশল্প সনমে�ে 
রগানর্যর দশল্পগা�নের পনক্ষ বগাত্গা যপঁনে দি�, 
সনদ্ি যেই।
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শ্বশ্ববাংলায় বাশ্িজ্য সম্মেলন
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সাশ্ববিক উন্নয়ম্নর স্বপ্নম্ক বাস্তবাশ্য়ত করার লম্ষ্্যই পশ্চিমবম্ঙ্গ ঘম্েম্ে 
পালাবদল। উত্তরম্ির নবশ্দশা খুঁজম্ত রাম্জ্যর মুখ্যমন্ত্রী প্রথম শ্দন থথম্কই 
তৎপর—যার মূল লষ্্য উন্নয়ন আর কমবিসংস্ান। লশ্নির আশ্বাস থথম্ক 
বাস্তবায়ম্নর পম্থ রাজ্যম্ক এশ্িম্য় শ্নম্য় থযম্ত শ্তশ্ন শুরু কম্রম্েন—
থবঙ্গল শ্লডস থথম্ক শ্বশ্ববঙ্গ শ্শল্প সম্মেলম্নর সূচনার মধ্য শ্দম্য়।

শুধুমাত্র থ্ািাম্ন আেম্ক থাকা রাম্জ্যর শ্শল্পায়ম্নর রম্থর চাকা এই 
ধরম্নর আন্তজবিাশ্তক সম্মেলম্নর থষ্ত্র থপম্য় তড়তশ্ড়ম্য় এশ্িম্য় চলম্ব বা 
চম্লম্ে—সম্দেহ থনই। থদশ-শ্বম্দম্শর শ্বশ্শষ্ট শ্শল্পপশ্তরা শ্বশ্ববাংলার বুম্ক 
বাশ্িজ্য এবং লশ্নি শ্নম্য় নতুন কম্র ভাবম্েন—মম্চে দাঁশ্ড়ম্য় শ্বপুল অম্কের 
লশ্নির থঘাষিা করম্েন—বঙ্গবাশ্িম্জ্যর ইশ্তহাম্স এ এক অস্রীম প্রাশ্তি।
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৯-১৪ জানুয়াশ্র, ২০১২। শ্মলনম্মলা প্রাঙ্গম্ি চলল এই 
শ্শল্প সম্মেলন। মুখ্যমন্ত্রী বম্লন, এই সরকার প্রথম ৯৯ 
প্ৃষ্ার আম্বদনপত্রম্ক ৭ পাতায় কশ্মম্য় এম্নম্ে। ১৫ শ্দম্নর 
মম্ধ্য থসই শ্শল্প সম্পম্কবি শ্সদ্ান্ত থনওয়া ও োড়পত্র থদওয়ার 
শ্সদ্ান্ত হম্য়ম্ে। প্রসঙ্গত উম্লেখ্য, এই শ্শল্প সম্মেলম্ন 
একশ্দম্ক হলশ্দয়া থপম্্াম্কশ্মক্যালস-এর পুনরুজ্্রীবম্নর 
আশ্বাস ও শ্শল্পপশ্ত পূম্িবিদুে চম্্াপাধ্যাম্য়র সম্ঙ্গ ববঠক, 
থেকম্না ইশ্ডিয়া গ্রুম্পর কিবিধার সত্যম রায়ম্চৌধুর্রীর থজাকায় 
হাজার থকাশ্ে োকা শ্বশ্নম্য়াম্ি ফুড পাকবি বতশ্রর কথা 
থঘাষিা, বাো থকাম্পাশ্নর ৫০ থকাশ্ে োকা শ্বশ্নম্য়াম্ির 
প্রস্তাব, মারুশ্ত সুজুশ্কর মম্তা থকাম্পাশ্নর শ্শশ্লগুশ্ড়ম্ত 
লশ্জশ্টিক হাব বতশ্রর প্রস্তাব—নতুন রাজ্য সরকাম্রর প্রথম 
শ্শল্প সম্মেলন থপল রাম্জ্য শ্বশ্নম্য়াম্ির পশ্রপূিবি আশ্বাস।

প্রথম শ্শল্প  সম্মেলন থবঙ্গল শ্লডস—২০১২

শ্বিত্রীয় শ্শল্প সম্মেলন থবঙ্গল শ্লডস—২০১৩

পূববি থমশ্দন্রীপুম্রর হলশ্দয়ায় থহশ্লপ্যাড ময়দাম্ন 
২০১৩-র ১৫-১৭ জানুয়াশ্র হম্য় থিল শ্বিত্রীয় থবঙ্গল 
শ্লডস—যার প্রধান বক্া অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রী মমতা 
ব্যানাজবি্রী। উদ্ ম্বাধন্রী ভাষম্ি শ্তশ্ন বম্লন, আমরা 
ল্যাডি ব্যাংক-ল্যাডি ম্যাপ-ল্যাডি ইউজ পশ্লশ্স বতশ্র 
কম্রশ্ে। নতুন শ্পশ্পশ্প ন্রীশ্ত হম্য়ম্ে। অপপ্রচাম্র 
শ্বভ্ান্ত হম্বন না। রাম্জ্য আসুন, শ্বশ্নম্য়াি 
করুন। রাম্জ্য শ্শম্ল্পর অগ্রিশ্তর লম্ষ্্য শ্বশাল 
কমবিযজ্ঞ শুরু হম্য়ম্ে। ‘থসইল’ পৃশ্থব্রীর শ্বিত্রীয় 
বৃহত্তম অ্যালয় ইস্াম্তর কারখানা স্াপন করম্ে 
দুিবিাপুম্র। রঘুনাথপুম্র নতুন শ্শল্পনির্রী বতশ্র হম্ছে।  

ষু্দ্র শ্শম্ল্পর জন্য ৪৮শ্ে ক্াটিার ইশ্তমম্ধ্যই  
বতশ্র হম্য়ম্ে। ষু্দ্র শ্শম্ল্প পশ্চিমবঙ্গ এখন থদম্শর 
মম্ধ্য প্রথম।

শ্শল্পায়ম্নর থষ্ম্ত্র জশ্ম থকানও সমস্যা নয়। 
একথা জাশ্নম্য় মুখ্যমন্ত্রী বম্লন—সরকার জশ্ম শ্নম্ত 
থিম্লই সমস্যা হয়। শ্শল্পপশ্তরা সরাসশ্র ইছুেক জশ্ম-
মাশ্লকম্দর থথম্ক জশ্ম শ্কম্ন শ্নম্ল সমস্যা হম্ব 
না। আমরা সম্ঙ্গ সম্ঙ্গ ১৪-ওয়াই ধারায় ঊর্বিস্রীমার 
অশ্তশ্রক্ জশ্ম রাখার অনুমশ্ত শ্দম্য় থদব। সভামচে 
থথম্কই এশ্দন মুখ্যমন্ত্রী ১২শ্ে শ্শল্প সংস্াম্ক কারখানা 
িড়ার জন্য তাম্দর চাশ্হদামম্তা জশ্মর অপবিিপত্র 
প্রদান কম্রন।
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এই শ্শল্প সম্মেলম্নর মুখ্য উম্দেশ্য শ্েল, শ্ভন রাজ্য এবং শ্বম্দশ্শ শ্শল্পপশ্তম্দর এই রাম্জ্য শ্নম্য় আসা। 
৯-১০ জানুয়াশ্র, কলকাতার শ্মলনম্মলা প্রাঙ্গম্ি এই শ্শল্প সম্মেলম্নর সূচনা হয়।  উদ্ ম্বাধন কম্রশ্েম্লন 
অথবিমন্ত্রী ড. অশ্মত শ্মত্র। শ্শল্প শ্নম্য় মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনাম্ক শ্শল্প সম্মেলম্ন তুম্ল ধম্র অথবিমন্ত্রী বম্লন, শ্শল্পপশ্তরা 
শ্বশ্নম্য়াি করম্ত চাইম্ল স্বািত। রাজ্য শ্শম্ল্পান্নয়ন শ্নিম্মর হাম্ত এখনও পযবিন্ত ৩২৬৩ একর জশ্ম এবং 
২৩শ্ে শ্শল্প পাকবি রম্য়ম্ে। মানবসম্পম্দর থষ্ম্ত্র অন্যতম থরেষ্ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। শ্শম্ল্পর মাম্নান্নয়ম্নর 
জন্য রাজ্য সরকার প্রশ্ত ব্লকস্তর পযবিন্ত আইশ্েআই বতশ্রর উম্দ্যাি শ্নম্ছে। শাশ্ন্ত শ্ফম্রম্ে দাশ্জবিশ্লংম্য়  
এবং জঙ্গলমহম্ল।

তৃত্রীয় শ্শল্প সম্মেলন থবঙ্গল শ্লডস—২০১৪

শ্বশ্ববঙ্গ শ্শল্প সম্মেলন (১ম সংস্করি)—২০১৫

বাংলার বাশ্িজ্যম্ক শ্বম্শ্বর দরবাম্র থপঁম্ে 
শ্দম্ত এই প্রথম রাম্জ্যর শ্শল্প সম্মেলম্নর 
নাম পশ্রবতবিন কম্র হল শ্বশ্ববঙ্গ শ্শল্প 
সম্মেলন। কলকাতার শ্মলনম্মলা প্রাঙ্গম্ি, ৭-৮ 
জানুয়াশ্র, শ্শল্প সম্মেলম্ন উপশ্স্ত শ্েম্লন 
থকন্দ্রীয় অথবিমন্ত্রী অরুি থজেশ্ল। শ্রিম্েন, 

জাপান, আম্মশ্রকা, শ্সঙ্গাপুর, চ্রীন, মালম্য়শ্শয়া, 
তাইওয়ান, থস্ন, থবলারুস, থচক প্রজাতন্ত, ভুোন 
ইত্যাশ্দ প্রায় ২০শ্ে থদম্শর শ্শল্প প্রশ্তশ্নশ্ধম্দর 
উপশ্স্শ্তম্ত উজ্জ্বল হম্য় ওম্ঠ এই শ্শল্প সম্মেলন।  
২ লষ্ ৪৩ হাজার ১০০ থকাশ্ে োকা শ্বশ্নম্য়াম্ির 

প্রস্তাব আম্স এই সম্মেলন থথম্ক। 
এর মম্ধ্য উম্লেখম্যাি্য হল, থসইল-
এর প্রসারি প্রকম্ল্প ৪০ হাজার 
থকাশ্ে, ২২শ্ে োউনশ্শম্প আশ্থবিক 
উন্নয়ন থকন্দ বতশ্রর জন্য ৬৭ 
হাজার ৭০৮ থকাশ্ে, এম্সল গ্রুম্পর 
১০ হাজার থকাশ্ে, এন শ্ে শ্প শ্স-র 
২০ হাজার থকাশ্ে, ষু্দ্র শ্শম্ল্প ১৭ 
হাজার ৬৫৭ থকাশ্ে,  থভারসাির 
িভ্রীর সমুদ্র বদের ও হলশ্দয়ার 
প্রসারম্ি ১৬ হাজার ৪০০ থকাশ্ে 
োকা শ্বশ্নম্য়াম্ির প্রস্তাব।
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শ্বশ্ববঙ্গ শ্শল্প সম্মেলন (২য় সংস্করি)—২০১৬

লশ্নির থষ্ত্র এবার পশ্চিমবঙ্গ। এই 
ভাবনাম্ক সামম্ন থরম্খ ২০১৬-র শ্বশ্ববঙ্গ 
শ্শল্প  সম্মেলন হম্য় রইল পশ্চিমবম্ঙ্গর 
ইশ্তহাম্স অন্যতম এক মাইলফলক। এই 
সম্মেলম্ন শ্বশ্নম্য়াম্ির প্রস্তাবনা আম্স ২ লষ্ 
৫০ হাজার ২৫৩ থকাশ্ে োকার। উম্লেখম্যাি্য  
ব্যশ্ক্ত্বম্দর মম্ধ্য এবাম্রর সম্মেলম্ন উপশ্স্ত 
শ্েম্লন ভুোম্নর প্রধানমন্ত্রী থশশ্রং থোবম্ি, 
বাংলাম্দম্শর শ্শল্পমন্ত্রী তাফাম্য়ল আহম্মদ, 
শ্রিম্েম্নর কমবিসংস্ান শ্বষয়ক মন্ত্রী প্র্রীশ্ত 
প্যাম্েল, দুই থকন্দ্রীয় মন্ত্রী অরুি থজেশ্ল ও 

ন্রীশ্তন িডকাশ্র, শ্দশ্লের মুখ্যমন্ত্রী 
অরশ্বদে থকজশ্রওয়াল প্রমুখ। এই 
প্রথম জাপান সহম্যাি্রী থদশ শ্হম্সম্ব 
অংশগ্রহি করল। এোড়াও থমাে 
২৬শ্ে থদশ শ্শল্প সম্মেলম্ন তাম্দর 
প্রশ্তশ্নশ্ধ পাশ্ঠম্য়শ্েল।

শ্বশ্নম্য়াম্ির প্রস্তাবনার মম্ধ্য 
সবম্চম্য় উম্লেখম্যাি্য হল—পশ্রকাঠাম্মা 
ও ম্যানুফ্যাকচাশ্রং শ্শম্ল্প ১ লষ্ ১৭ 
হাজার ১০৭ থকাশ্ে লশ্নির প্রস্তাব। 
শ্েশ্সশ্জ গ্রুপ ২০ হাজার থকাশ্ে, 
শ্জদোল গ্রুপ ১০ হাজার ৫০০ 
থকাশ্ে, শ্শম্ল্পান্নয়ন শ্নিম্মর শ্বশ্ভন্ন 

শ্শল্প পাকবি বতশ্রম্ত ২০ 
হাজার থকাশ্ে, এম্সল গ্রুম্পর 
৪ হাজার থকাশ্ে, পশ্রকাঠাম্মা 
উন্নয়ম্ন শ্বশ্ভন্ন শ্শল্পম্িাষ্্রীর 
থমাে ৩৭ হাজার ৪৮২ 
থকাশ্ে, খশ্ন অচেম্ল শ্বশ্ভন্ন 
শ্শম্ল্পর জন্য ২৩ হাজার 
৩০০ থকাশ্ে, প্রাি্রীসম্পদ ও 
মৎস্যশ্শম্ল্পর জন্য ৪৫ থকাশ্ে 
ও ১১৫ থকাশ্ে, পশ্রবহি 
শ্শম্ল্প ৯ হাজার ৩৮৪ থকাশ্ে, 
নিম্রান্নয়ম্নর জন্য ২৮ 
হাজার থকাশ্ে ইত্যাশ্দ।
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স্ায়্রী এবং শ্স্শ্তশ্রীল সরকার, 
উন্নততর পশ্রকাঠাম্মা, সামাশ্জক সুরষ্ায় 
থজার, উন্নততর ই-িভনবি্যান্স, নজরকাড়া 
আশ্থবিক উন্নশ্ত—পশ্চিমবম্ঙ্গ এখন থদম্শর 
মম্ধ্য অন্যতম উম্লেখম্যাি্য রাজ্য শ্হম্সম্ব 
শ্বশ্নম্য়াম্ির সভামচে বতশ্র। এখাম্ন এখন 
লশ্নি এবং বাশ্িজ্য করা অম্নক সরল্রীকৃত 
হম্য়ম্ে। থদম্শর স্রীমানা থপশ্রম্য় শ্বম্দশ্শম্দর 
লশ্নির থকন্দ এখন শ্বশ্ববাংলা। রম্য়ম্ে 
কমবিসংস্াম্নর শ্বপুল সম্াবনা।

সুতরাং পশ্চিমবম্ঙ্গ আসুন, লশ্নি করুন—
তৃত্রীয় শ্বশ্ববঙ্গ শ্শল্প সম্মেলম্নর উদ্ ম্বাধন্রী 
ভাষম্ি এভাম্বই শ্বশ্নম্য়ািকার্রীম্দর আহ্ান 
জানাম্লন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাজবি্রী।  
২ শ্দম্নর এই শ্শল্প সম্মেলম্ন ২ লষ্ ৩৫ 
হাজার ২৯০ থকাশ্ে শ্বশ্নম্য়াম্ির প্রস্তাব 
আম্স রাম্জ্যর শ্শল্পম্ষ্ম্ত্র। ২৯শ্ে থদশ-সহ ভারম্তর শ্বশ্ভন্ন রাম্জ্যর প্রায় ৪ হাজার প্রশ্তশ্নশ্ধ এই সম্মেলম্ন 
অংশ থনন।

এই শ্শল্প সম্মেলম্নর সবম্চম্য় আকষবিি শ্েল—ভারম্তর তৎকাল্রীন রাষ্ট্রপশ্ত প্রিব মুখাজবি্রী এই সম্মেলম্নর 
সূচনা কম্রন। এই সম্মেলম্ন থমাে ২ লষ্ ৩৫ হাজার ২৯০ থকাশ্ে োকার শ্শল্প শ্বশ্নম্য়াম্ির প্রস্তাব এম্সম্ে। 
এর  মম্ধ্য উম্লেখম্যাি্য হল—উৎপাদন ও পশ্রকাঠাম্মা শ্শম্ল্প ৬১ হাজার ৭৬৫ থকাশ্ে, পশ্রবহি শ্শম্ল্প ৩৮ 
হাজার ৮০১ থকাশ্ে, ষু্দ্র-থোে-মাঝাশ্র শ্শম্ল্প ৫০ হাজার থকাশ্ে, তথ্য প্রযুশ্ক্ ও থেশ্লকম শ্শম্ল্প ১৮ হাজার 
৫৪০ থকাশ্ে, স্বাস্্য পশ্রকাঠাম্মায় ২ হাজার ১৮ থকাশ্ে, শ্বদু্যৎ ও অপ্রচশ্লত শশ্ক্ উৎস সংক্ান্ত সমস্ত ধরম্নর 
শ্শম্ল্পর থষ্ম্ত্র ৩ হাজার ৬০০ থকাশ্ে োকা শ্বশ্নম্য়াম্ির প্রস্তাব এম্সম্ে।

শ্বশ্ববঙ্গ শ্শল্প সম্মেলন (৩য় সংস্করি)—২০১৭
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শ্বশ্ব বঙ্গ বাশ্িজ্য সম্মেলম্নর চতুথবি সংস্করি হম্য় থিল 
কলকাতার শ্নউোউম্ন, শ্বশ্ব বাংলা কনম্ভনশন থসন্াম্র। 
আন্তজবিাশ্তক মাম্নর এই কনম্ভনশন থসন্াম্র আিত 
শ্শল্পপশ্তম্দর মম্ধ্য শ্েম্লন মুম্কশ অম্াশ্ন, লক্ষ্রীশ্নবাস শ্মত্তাল, 
সজ্ন শ্জদোল, প্রিব আদাশ্ন, শ্নরঞ্জন শ্হরানদোশ্ন, অজয় 
শ্সং, উদয় থকাোক, সঞ্জ্রীব থিাম্য়কো প্রমুখ। ৩২শ্ে থদশ-
সহ ৯শ্ে সহম্যাি্রী থদম্শর উজ্জ্বল উপশ্স্শ্ত এই সম্মেলনম্ক 
আরও গুরুত্বপূিবি কম্র তুম্লশ্েল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাজবি্রী 
বম্লম্েন, ‘েপ অব দ্য েপ’।

সম্মেলম্নর প্রথম শ্দন যখন মুখ্যমন্ত্রী বম্লন, ‘এম্সা এম্সা 
আমার ঘম্র এম্সা’, তখন প্রম্ত্যম্করই অশ্ভভূত হওয়ার 
পালা। শ্শল্পপশ্তম্দর উম্দেম্শ তাঁর বক্ব্য, থকউ লশ্নি করম্ত 
চাইম্ল পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভ্রীষি আন্তশ্রক। এই রাজ্যম্ক 
শ্নম্জর বাশ্ড় ভাবুন। আর শ্বিত্রীয় শ্দন থলেনাশ্র থসশম্ন 
মুখ্যমন্ত্রীর থঘাষিা, শ্বশ্ব বঙ্গ বাশ্িজ্য সম্মেলম্ন রাম্জ্যর প্রাশ্তি 
২ লষ্ ১৯ হাজার ৯২৫ থকাশ্ে শ্বশ্নম্য়াম্ির আশ্বাস। এই 
শ্বশ্নম্য়াম্ির পাশাপাশ্শ ২০ লষ্ কমবিসংস্াম্নর পথও খুলম্ব। 
শ্বিত সম্মেলনগুশ্লম্ত থয লশ্নি এম্সম্ে, তার ৫০ শতাংম্শর 
কাজ ইশ্তমম্ধ্যই শুরু হম্য় শ্িম্য়ম্ে। 

শ্বশ্ববঙ্গ শ্শল্প সম্মেলন (৪থবি  সংস্করি)—২০১৮
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শ্শম্ল্পর জন্য জশ্ম প্রাশ্তি থয রাতারাশ্ত সম্ব হয়শ্ন, থসকথাও থবাঝাম্ত থচম্য়ম্েন মুখ্যমন্ত্রী। পূববিতন 
সরকাম্রর কথা উম্লেখ কম্র শ্তশ্ন বম্লন, সশ্হষু্তা শ্দম্য় শ্তশ্ন এ রাম্জ্য শ্শম্ল্পর বাতাবরি বতশ্র কম্রম্েন। 
সংসৃ্কশ্তম্ত বাংলা এক নম্র, সাংসৃ্কশ্তক রাজধান্রী। আন্তজবিাশ্তক লশ্নির থকন্দ শ্হম্সম্ব বাংলা ইশ্তমম্ধ্যই 
মানশ্চম্ত্র জায়িা কম্র শ্নম্য়ম্ে। এখাম্ন অশ্তশ্রক্ ল্যাডি 
ব্যাম্কের পাশাপাশ্শ রম্য়ম্ে আলাদা জশ্ম ন্রীশ্ত। সাম্ড় 
আে থকাশ্ে মানুষম্ক দুোকা শ্কম্লা চাল থদওয়া শ্কংবা 
এম্কর পর এক সুপার থস্শাশ্লশ্ে হাসপাতাল িম্ড় 
শ্বনা পয়সায় প্রাশ্ন্তক মানুষম্ক শ্চশ্কৎসা প্রদান—সবোই 
এখন ঘেম্ে পশ্চিমবম্ঙ্গ।

সম্মেলম্নর প্রথম শ্দন মুখ্যমন্ত্রী রাম্জ্যর কৃশ্ষর জন্যও 
শ্শল্পপশ্তম্দর কাম্ে লশ্নির আহ্ান জানান। এো সমাম্জর 
বড় সম্পদ। কৃশ্ষ ও শ্শল্প এ রাম্জ্য ভাই-থবাম্নর মম্তা। 
সুতরাং কৃশ্ষ ও শ্শল্প খুশ্শ হম্ল বাংলাও খুশ্শ থাকম্ব।

অথবিমন্ত্রী ড. অশ্মত শ্মত্র জানান, লশ্নির অম্কের 
শ্সংহভািোই এম্সম্ে উৎপাদন ও পশ্রকাঠাম্মা থষ্ম্ত্র, 
থযখাম্ন সবম্চম্য় থবশ্শ কমবিসংস্াম্নর সম্াবনা। এই 
সম্মেলম্নর সবম্চম্য় মূল লষ্্য হল— কমবিসংস্ান, 
কমবিসংস্ান এবং কমবিসংস্ান। মুখ্যমন্ত্রী বারবার থসোই 
থচম্য়ম্েন, থসোই হম্য়ম্ে।

মুখ্যমন্ত্রী এশ্দন দৃঢ় প্রত্যম্য়র সম্ঙ্গ জানান, এই 
বাংলা রেমবান্ধব—পশ্রম্বশ বান্ধব। এখাম্ন রেমশ্দবস 
নষ্ট হয় না। ফম্ল একশ্দম্ক শ্শল্পপশ্তরা থযমন এশ্িম্য় 
আসম্েন ; অন্যশ্দম্ক এশ্ডনবরা-এশ্সিোর শ্বশ্বশ্বদ্যালম্য়র 
মম্তা প্রশ্তষ্ান এখন বাংলার শ্শষ্াজিম্তর সম্ঙ্গ যুক্ 
হম্ত চাইম্ে। ফম্ল পশ্চিমবম্ঙ্গই হম্ব ‘ইডিাশ্্রি হাব’, 
‘এডুম্কশন হাব’।
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নতুন রাজ্য সরকার দাশ্িত্ব ননওিার পররই নে সকল সমস্যাি সমাধারন উরদ্যাগী হরিরে, তার একশ্ি 
উত্তরবঙ্গ তথা দাশ্জজিশ্লং-এর সমস্যা নমিারনা—পাহারের মানুরের মুরে হাশ্স ফুশ্িরি নতালা। প্ররিাজরন রারজ্যর 
মরধ্য নথরকই একিু নবশ্ি স্বিাসন— শ্নজস্ব চাশ্হদা বুরে উন্নিন এবং কমজিসংস্ারনর লরষ্্য পাহারের মানুেরক 
এশ্গরি শ্নরি োওিা। এজন্য সবরচরি নবশ্ি প্ররিাজন শ্েল পাহারে িাশ্তি স্াপন, নেিা নতুন রাজ্য সরকার 
করর নদশ্েরিরে।

 নতুন রাজ্য সরকার কােজিভার গ্রহরের দু’মারসর মরধ্যই এই সমস্যাগুশ্ল শ্মশ্িরি ওই এলাকাি 
িাশ্তিস্াপরনর সদথজিক ভূশ্মকা গ্রহে করর। ঐকমরত্যর মাধ্যরম বরকিা ইসু্যগুশ্ল নমিারনার পািাপাশ্ি পাহারে 
প্রিাসশ্নক, আশ্থজিক, কােজিকরী ষ্মতাসম্মন্ন একশ্ি স্বিাশ্সত সংস্া গঠরনর মাধ্যরম স্বাভাশ্বক জনজীবরন    
িাশ্তি-িৃঙ্খলা শ্ফশ্ররি আনার শ্সদ্াতি হি।

শ্রিপাশ্ষ্ক চুশ্তি এবং শ্জশ্িএ গঠন

১৮ জুলাই, ২০১১। 
নকন্দীি স্বরাষ্ট্রমন্তী শ্প 
শ্চদাম্বরম এবং মুে্যমন্তী 
মমতা ব্যানাজজিীর উপশ্স্শ্তরত 
নকন্দীি সরকার, পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার এবং শ্জ নজ এস 
(নগােজিা জনমুশ্তি নমাচজিা)-র 
মরধ্য শ্রিপাশ্ষ্ক চুশ্তি স্বাষ্শ্রত 
হি।  নকন্দীি সরকাররর 
স্বরাষ্ট্রমন্তরকর পরষ্ সই 
কররন দপ্তররর েুগ্ম সশ্চব নক 
নক পাঠক। অন্যশ্দরক রাজ্য 
সরকাররর পরষ্ শ্েরলন স্বরাষ্ট্র 
ও পাবজিত্য শ্বেিক দপ্তররর 
অশ্তশ্রতি মুে্যসশ্চব ডঃ শ্জ শ্ড 
নগৌতম এবং শ্জ নজ এম-এর 
পরষ্ শ্েরলন দরলর সাধারে 
সম্াদক নরািন শ্গশ্র। নমাি ৩২শ্ি শ্বেরি এই চুশ্তি স্বাষ্শ্রত হি।

পরবতজিীকারল ২০১১-র ২ নসরটেম্বর শ্জশ্িএ শ্বলশ্ি রাজ্য শ্বধানসভাি পাি করা হি এবং চুশ্তি কােজিকর 
করার লরষ্্য শ্বলশ্ি নকরন্দর কারে পাঠারনা হি। তৎকালীন রাষ্ট্রপশ্ত প্রশ্তভা নদবী শ্সং পাশ্তল ২০১২-র ৭ 
মাচজি শ্জশ্িএ শ্বরল সই কররল রাজ্য সরকার প্রথম শ্জশ্িএ শ্নবজিাচরনর জন্য সমস্ত পদরষ্প গ্রহরে উরদ্যাগী 
হি। ইশ্তমরধ্য তরাই ও ডুিারসজির শ্কেু নমৌজার অতিভুজিশ্তির শ্বেরি প্রাতিন শ্বচারপশ্ত ি্যামল নসরনর ননতৃরত্ব 
একশ্ি কশ্মশ্ি ততশ্র হি। ২০১২-র ২৯ জুলাই শ্জশ্িএ-র ৪৫শ্ি আসরন নভাি গ্রহে পবজি নিে হরি ততশ্র হল 
প্রথম শ্নবজিাশ্চত নগােজিাল্যান্ড নিাশ্ররিাশ্রিাল অ্যাডশ্মশ্নর্রেিন।

(লষ্্য : উন্নিন আর কমজিসংস্ান)
পাহারে আজ িাশ্তির আবহ
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একসমরির অিাতি পাহারে িাশ্তি শ্ফশ্ররিরেন মুে্যমন্তী। নেমন ১৩ মাচজি ২০১৩। নতুন রাজ্য 
সরকাররর ২২ মারস ১৯তম সফর মুে্যমন্তীর। পাহাে, তরাই, ডুিারসজির হাজার হাজার মানুে সমস্ত 
ভি অগ্রাহ্য করর ভশ্ররি তুরলরেন তাঁর জনসভা। নসোরন প্রত্যিী মুে্যমন্তীর দৃপ্ত ন�ােো, িাশ্তি 
ও উন্নিরনর প্ররনে সকলরকই এক হরত হরব। পাহাে িাশ্তিরত আরে, ভাল থাক। উন্নিন নহাক। 
সমতলও ভারলা থাকুক। 

এভারব মুে্যমন্তী েতবার পাহাে সফরর শ্গরিরেন, প্রশ্তবার িাশ্তিশ্বররাধী কাজকমজি শ্কংবা বন্ ধ 
নেরে নবশ্ররি আসার বাতজিা শ্দরি এরসরেন। ২০১৩-র নসরটেম্বররর প্রথম সপ্তাহ। কাশ্লম্ং-এর মারঠ 
নলপচা উন্নিন পেজিরদর বেজিপূশ্তজি অনুষ্ারন নলপচারা মুে্যমন্তীরক ‘শ্কংচুম ডারশ্মি’ বা ‘সমৃশ্দ্র নদবী’ 
শ্হরসরব সম্মাশ্নত কররলন। এই সমি নানা কাররে পাহারে চলশ্েল বন্ ধ। চলশ্েল আর্ালন। শ্কন্তু 
সভামঞ্চ নথরক মুে্যমন্তী বন্ ধ নভরে নবশ্ররি আসার অহ্ারন মানুে নেন বুরক বল নপল। ক্রমি 
িাশ্তির পরথ পাহাে। মুে্যমন্তী এই সফরর 
কাশ্িজিিাং নথরক দাশ্জজিশ্লং আসার পরথ 
‘�ুম’ নপশ্ররি একশ্ি নবৌদ্ মরঠ োন এবং 
পাহারের িাশ্তির জন্য প্রাথজিনা কররন। গৃহ 
শ্নমজিারের জন্য নলপচা মশ্হলারদর হারত 
নচকও তুরল নদন শ্তশ্ন।

প্রাি প্রশ্ত বেরই দাশ্জজিশ্লং-এর ম্যারল 
ননতাশ্জ জন্মজিতিী পালরনর অনুষ্ারন 
উপশ্স্ত থারকন মুে্যমন্তী। ফরল একশ্দরক 
উন্নিন প্রশ্ক্রিারক অব্যাহত রাো—অন্যশ্দরক 
এই উন্নিন শ্দরিই পাহােবাসীরক বাশ্ক 
রারজ্যর সরঙ্গ নবঁরধ রাো, এই উরদেি্য 
শ্নরিই মুে্যমন্তীর বারবার পাহাে সফর।

বারবার িাশ্তি ও উন্নিরনর বাতজিা
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পাহারে বন্যাশ্বধ্বস্তরদর পারি

১ জুলাই ২০১৫। প্রবল বৃশ্টিরত পাহারে 
ধস ননরম ব্যাপক ষ্শ্ত হল দাশ্জজিশ্লং 
নজলার জনজীবন। বীরভূরমর পূবজিশ্নধজিাশ্রত 
প্রিাসশ্নক তবঠক বাশ্তল করর মুে্যমন্তী 
েুরিরেন দাশ্জজিশ্লংরি। অবি্য তাঁর শ্নরদজিরি 
স্বরাষ্ট্রসশ্চব আরগই নপঁরেরেন নসোরন। প্রবল 
ধরস মৃতরদর পশ্রবারশ্পেু ৪ লষ্ িাকা এবং 
দুরেজিারগ আহতরদর ১ লষ্ ২৫ হাজার িাকা 
ষ্শ্তপূররের কথা ন�ােো কররলন মুে্যমন্তী। 
আর শ্জশ্িএ-নক শ্নরদজিি শ্দরলন, পাহারের 
ষ্শ্তগ্রস্ত এলাকা সাশ্ররি দ্রুত স্বাভাশ্বক 
অবস্াি শ্ফশ্ররি আনরত হরব।
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নতুন নজলা, মহকুমা

১৪ নফব্রুিাশ্র, ২০১৭ কাশ্লম্ংএর নমলা 
গ্রাউরন্ড দাঁশ্েরি মুে্যমন্তী কাশ্লম্ংরক নতুন নজলা 
শ্হসারব ন�ােো কররলন। কাশ্লম্ং-এ নসশ্দন 
উৎসরবর আবহ। হাজার হাজার মানুে পরথ 
ননরম স্বাগত জানাল মুে্যমন্তীরক। আর মুে্যমন্তী 
বরলন, ভ্যারলনিাইনস নড এেন নথরক কাশ্লম্ং 
নড। আমরা পেজিিন শ্বকারির জন্য অরনক কাজ 
কররশ্ে। শ্হল িপ িুশ্রজম সাশ্কজিি হরিরে। 
কাশ্লম্ংএর মানুেরক এেন নথরক আর দাশ্জজিশ্লং 
নেরত হরব না। রাজ্য সরকার কাশ্লম্ং-শ্সশ্কম 
শ্সল্ক রুরির মারনান্নিন �িারব। আমরা শ্বশ্াস 
কশ্র, একতাই বল। সরকার নকানওরকম অিাশ্তি 
বরদাস্ত কররব না।

এরপর শ্মশ্রকরক দাশ্জজিশ্লং নজলার নতুন 
মহকুমা শ্হসারব ন�ােো কররলন মুে্যমন্তীর মমতা 
বর্্যাপাধ্যাি। শ্দনিা ২০১৭-র ৩০ মাচজি। এর 
আরগ শ্মশ্রক শ্েল দাশ্জজিশ্লংরির শুধু একশ্ি ব্লক। 
শ্দনশ্ি ঐশ্তহাশ্সক আে্যা শ্দরি মুে্যমন্তী ন�ােো, 
পাহারে পেজিিরন নজার নদওিা হরিরে। িাইগার 
শ্হরল নতুন প্রকল্প শুরু হরিরে। শ্ফররে িাশ্তি।
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উন্নিন আর শ্িল্পািরনর বাতজিা শ্নরি বারবার পাহাে সফরর মুে্যমন্তী

উন্নিন।
িাশ্তি।
শ্িল্পািন আর কমজিসংস্ান।
পরপর এই চারশ্ি িব্দবরধে পাহাে তথা দাশ্জজিশ্লং-এর আগামীশ্দরনর গশ্তপ্রবাহরক নবঁরধ শ্দরি নগরলন 

রারজ্যর মুে্যমন্তী মমতা ব্যানাজজিী। বারবার এরসরেন পাহারে। নপরিরেন উষ্ণ অভ্যথজিনা। বারবার বরল নগরেন, 
প্রিাসরনর কারে পাহারের সাশ্বজিক উন্নিনই নিে কথা। সুতরাং এোরন উন্নিরনর স্বারথজি পাহারের একসরঙ্গ 
কাজ কররত হরব। আমরা পাহারের হাশ্সমুে নদেরত চাই। শ্িরল্প দষ্তা বােরল কমজিসংস্ারনর সুরোগ বােরব। 

মুে্যমন্তীর এই বাতজিাি এিা স্পটি, আগামীশ্দরন উত্তরবঙ্গ তথা পাহারে শ্িল্পািন আর কমজিসংস্ারনর নজািার 
আনরত সদথজিক ভূশ্মকা শ্নরছে রাজ্য সরকার।

৫ নফব্রুিাশ্র, ২০১৮

উত্তরবঙ্গ োরি-েুব কমজিিালাি নোগ শ্দরত এশ্দন শ্িশ্লগুশ্ে নপঁেন রারজ্যর মুে্যমন্তী মমতা ব্যানাজজিী। এশ্দনই  
কাঞ্চনজঙ্া নটেশ্ডিারমর অনুষ্ারন বতিব্য রারেন শ্তশ্ন।

৬ নফব্রুিাশ্র, ২০১৮

উন্নিরনর বাতজিা শ্নরি নফর 
পাহাে সফরর মুে্যমন্তী। সুকনা 
বনবাংরলা নথরক দুপুররর শ্দরক শ্তশ্ন 
নবশ্ররি পরেন নরাশ্হেীর শ্দরক। 
নরাশ্হনী নমাে নথরক একিা রাস্তা 
চরল নগরে পাঙ্খাবাশ্ে শ্মশ্ররকর 
শ্দরক। অন্যশ্দরকর পথ কাশ্সজিিাং-এর 
শ্দরক। কাঁচা-ভাোরচারা নে রাস্তার 
নাম শ্েল নরাশ্হেী নরাড তারকই 
োঁ,চকচরক করর নব করলবরর নতুন 
নামকরে কররলন মুে্যমন্তী, ‘সুবাস 
শ্�শ্সং মাগজি’।

পরথ অরপষ্া করশ্েরলন বহু মানুে। শুধু সমতলবাসী নি, পাহারের মানুেও দু-হাত বাশ্েরি মুে্যমন্তীরক 
সাদর অভ্যথজিনা জানারলন। রাস্তার নামফলক উরন্মাচরনর পর মুে্যমন্তী জানান, পাহারের উন্নিন আমারদর 
লষ্্য। সবাইরক শ্নরি শ্মরলশ্মরি কাজ করা হরব। পাহাশ্ে নগােজিা-আশ্দবাসী-সংে্যাল�ু-সংে্যাগুরু সকরলর জন্যই 
পাহারের উন্নিন েশ্েরি নদওিা হরব।

কনকরন ঠাণ্া। �ন কুিািাি নেরি 
পাহাে। এরই মরধ্য কাশ্সজিিাং নথরক 
দাশ্জজিশ্লং-এর ভানুভবন অশ্ডরিাশ্রিাম 
পেজিতি কাতারর কাতারর মানুরের শ্ভে। 
মুে্যমন্তীরক উষ্ণ অভ্যথজিনা জানাল 
পাহােবাসী। নবরজ উঠল ননপাশ্ল বাদ্য। 
অরনরকর হারত নলো প্্যাকাডজি—থ্যাঙ্ক 
ইউ। নগােজিা রঙ্গমরঞ্চর কারে গাশ্ে নথরক 
ননরম ভানু ভবন পেজিতি নহঁরিই নপঁেন 
মুে্যমন্তী। শ্জশ্িএ-র পষ্ নথরক োদা 
(উত্তরীি) পশ্ররি মুে্যমন্তীরক সংবধজিনা 
জানারনা হি।
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৭ নফব্রুিাশ্র, ২০১৮

শ্ভরে থইথই দাশ্জজিশ্লং-এর ম্যাল। উপশ্স্ত 
মুে্যমন্তী মমতা ব্যানাজজিী। পশ্চিমবঙ্গ সরকাররর েুব 
কল্যাে ও ক্রীো দপ্তররর সহািতাি শ্িশ্লগুশ্ে পুশ্লি 
কশ্মিনাররি-সহ দাশ্জজিশ্লং নজলা পুশ্লি আরিাশ্জত 
‘শ্হমল-তরাই-ডুিাসজি ক্রীো উৎসব- ২০১৮’ এর 
অনুষ্ারন নোগ নদন শ্তশ্ন। শ্েরলন মন্তী অরূপ 
শ্বশ্াস ও রাষ্ট্রমন্তী ইন্দনীল নসন, শ্জশ্িএ অথশ্রশ্ির 
নচিারম্যান শ্বনি তামাং, মুে্যসশ্চব মলি কুমার নদ, 
মহাশ্নরদজিিক সুরশ্জৎ কর পুরকারিস্ প্রমুে। এশ্দন, 
শ্িশ্লগুশ্ে পুশ্লি কশ্মিনাররি আওতাধীন এলাকা-সহ 
দাশ্জজিশ্লং, জলপাইগুশ্ে, আশ্লপুরদুিার এবং কাশ্লম্ং 
নজলার নমাি ৮০৫শ্ি ক্াব এবং ১৮,৫০০ জন েুবক-
েুবতী মািজিাল আিজি, শ্তর্াশ্জ, ফুিবল ও ভশ্লবল 
প্রশ্তরোশ্গতাি অংিগ্রহে কররন। অন্যান্যরদর মরধ্য 
উপশ্স্ত শ্েরলন অনীত থাপা, মন শ্�শ্সং, পাহাে 

উন্নিন পেজিরদর সদস্য অজি এডওিাডজি, দাশ্জজিশ্লং 
পুরসভার নচিারপাসজিন প্রশ্তভা রাই, পাহারের শ্তন 
শ্বধািক প্রমুে।

সাশ্র সাশ্র পাইন গাে। সকাল নথরক �ন 
কুিািা আর ঠান্ডাি নমাো পাহারের জনজীবন। 
দুপুরর ঐশ্তহ্যবাহী ম্যাল-এ বতিব্য রােরত শ্গরি 
মুে্যমন্তী প্রথরম ননপাশ্লরতই বরলন, পাহােরকা উন্নশ্ত 
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চাইনেঁ। শ্বকাি, িাশ্তি চাইনেু…। শুরন হাজার হাজার 
পাহােবাসীর উচ্ছ্বশ্সত করতাশ্ল।

মুে্যমন্তী বরলন, পাহাে উন্নশ্ত চাইরে। িাশ্তি চাইরে। 
শ্সশ্কম ভারলা থাকুক, পেজিিন আসুক, এিা সবাই চাি। 
ব্যবসারও উন্নশ্ত নহাক। ফরল পাহাে-দাশ্জজিশ্লং েশ্দ বধে 
থারক, তরব নকানও উন্নশ্ত হরব না। দাশ্জজিশ্লং বাংলার 
অশ্বরছেদ্য অঙ্গ। আর পাহারের সমস্ত প্ররিাজনীি সামগ্রী 
আরস সমতল নথরক। ফরল একসরঙ্গ নথরকই উন্নিন 
কররত হরব। এোরন শ্িল্পতালুক ও শ্বশ্শ্বদ্যালি হরব। 
দাশ্জজিশ্লং শ্সশ্করমর নথরকও সবুজ আর সুইজারল্যান্ড 
নথরকও সু্র। এরক হৃদি শ্দরি ভালবাসরত হরব। 

মুে্যমন্তী এশ্দন নেলাি জিী নসরারদর হারত ১লষ্ 
িাকার নচক, িু হইলার, শ্সশ্ভক ভরলশ্টিিাররর হারত 
শ্নরিাগপরি এবং পাহারে নানা অিাশ্তিকামীরদর �িনাি 
মৃতরদর পশ্রবাররর হারত ২ লষ্ িাকার আশ্থজিক সাহাে্য 
তুরল নদন।

৮ নফব্রুিাশ্র, ২০১৮ 

এশ্দন রাজভবরন িানা ১�ণ্ার নবশ্ি, দাশ্জজিশ্লং-এর 
মানুরের উন্নশ্তর শ্বেি শ্নরি তবঠক কররন মুে্যমন্তী। 
শ্েরলন নমাচজিা সভাপশ্ত শ্বনি তামাং, শ্বশ্ভন্ন রাজননশ্তক 
দরলর প্রশ্তশ্নশ্ধ, নলপচা-তামাং-ভুরজল-সহ ১৩শ্ি পেজিরদর নচিারম্যান, রারজ্যর দুই মন্তী অরূপ শ্বশ্াস ও 
ইন্দনীল নসন, মুে্যসশ্চব মলিকুমার নদ প্রমুে। 

তবঠক নিরে মুে্যমন্তী বরলন, সদথজিক তবঠক হরিরে। শ্হংসা ও অিাশ্তিরক দূরর সশ্ররি নররে পাহারের 
উন্নিরন সকরলই কাজ কররত সম্মত হরিরেন। এেন শুধুই সামরন এরগারনা। মতাদিজিগত পাথজিক্য নেন 
পাহারের উন্নিরন অতিরাি না হি, নসিাই নদেরত হরব।

শ্তশ্ন জানান নম মারসর নিরে কাশ্লম্ংএ হরব উন্নিন কনরভনিন। এোরন শ্বশ্শ্বদ্যালরির জন্য জশ্ম 
নোঁজা চলরে।

িাশ্তি,  আথজি-সামাশ্জক উন্নিন, শ্িল্পািন, কমজিসংস্ারনর লরষ্্যই আগামী শ্দরনই এরগারব উত্তরবঙ্গ-পাহাে-
দাশ্জজিশ্লং। পাহাে সফররিরে এই বাতজিাই শ্দরি, ৯ নফব্রুিাশ্রর সধে্যাি, কলকাতা শ্ফরর এরলন মুে্যমন্তী মমতা 
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ব্যানাজজিী।

পাহারে প্রথম শ্িল্প সরম্মলন

১৩ মাচজি, ২০১৮

উন্নিন, সমৃশ্দ্ আর শ্িল্পািরনর বাতজিা শ্নরি 
আরও একবার ইশ্তহারসর সাষ্ী হরি রইল 
দাশ্জজিশ্লং-এর ম্যাল। পেজিিকরদর কারে ম্যাল হল 
দাশ্জজিশ্লং-এর অন্যতম গতিব্য আর পাহােবাসীর 
কারে অন্যতম স্মরেীি, কারে এোরনই বহু 
সভাি মুে্যমন্তী এর আরগ উন্নিরনর কথা 
জাশ্নরি শ্গরিরেন। এবারও রইল। কারে এই 
পাহারের শুরু হল ২ শ্দরনর ‘শ্হল শ্বজরনস 
সাশ্মি’।

শ্িল্প পশ্ররবি গরে তুলরত পাহারের জন্য 
প্রথম পেজিারি ১০০ নকাশ্ি িাকা নদওিার কথা 
ন�ােো কররন মুে্যমন্তী। বরলন, এোরন বহু 
কমজিহীন েুবক-েুবতী ররিরেন। তারঁদর কাজ 
চাই। নেসব শ্িরল্পর অনুকূল পশ্ররবি ররিরে, 
নসসব শ্িল্পই শুধু এোরন কররত হরব। উরলেে্য, 
এই শ্িল্প সরম্মলরন রাজ্য সরকাররক ভীেেভারব 
সাহাে্য করররে বশ্েকসভা শ্স আই আই। 
সংস্ার শ্ডররক্টর নজনাররল চন্দশ্জৎ বর্্যাপাধ্যাি 
তাঁর বতিরব্য বরলন, এোরন শ্স আই আই শ্কিল 
নডভলপরমটি নসটিার গরে তুলরত পারর। ষু্দ্র 
এবং মাোশ্র শ্িরল্পর নষ্ররি টোিজি আপ শ্বজরনস 
নসটিার ততশ্ররতও তাঁরা সাহাে্য কররবন। োদ্য 
প্রশ্ক্রিাকরে শ্িরল্পর পািাপাশ্ি পাহারের ভূগভজিস্ 
পানীি জরলর সমস্যা নমিারতও উরদ্যাগ ননরব 
বশ্েকসভা। নকরভটিাসজি নগাষ্ীর মািাঙ্ক জালান 
বরলন, পাহারে ২৪ মারসর মরধ্য বে ধররনর শ্বশ্নরিাগ করব।
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সকাল নথরকই হালকা নরারদর শ্েশ্লক। বাইরর নকৌতূহলী জনতা 
উলোরস নফরি পেরেন। েেন মুে্যমন্তী ও  শ্িল্পপশ্তরা এরকর পর 
এক শ্িল্প সম্াবনার কথা ন�ােো কররেন। এশ্দন মুে্যমন্তী বারবার 
পাহারে িাশ্তির বাতজিা শ্দরি বরলন, রাজ্যসরকার ও শ্িল্পপশ্তরা 
প্রস্তুত। হশ্িজিকালচার, তথ্য-প্রেুশ্তি এবং অশ্কজিড শ্িরল্প এোরন প্রচুর 
কমজিসংস্ারনর সম্াবনা। নসজন্য িাশ্তি না থাকরল শ্িল্পািন আর উন্নিন 
কীভারব হরব! জাপান এোরন শ্বশ্নরিাগ কররত চাি। পাহারে নভেজ 
শ্িল্প হরত পারর। োদ্য প্রশ্ক্রিাকরে শ্িরল্পর জন্য শ্বরিে অঞ্চল ততশ্র 
করর সাফল্য আসরব। কাশ্িজিিারে নমশ্ডক্যাল করলজ হরব। অরনক 
করিজ ততশ্র কররও পেজিিন শ্িরল্পর উন্নশ্ত সম্ব। 

১৪ মাচজি, ২০১৮

প্রথম শ্িল্প সরম্মলন। আর তারতই পাহারের প্রাশ্প্ত ২০০০ 
নকাশ্ি। তরব এশ্দনও মুে্যমন্তী বারবার স্মরে কশ্ররি নদন পাহারে 
িাশ্তি বজাি থাকরল দ্রুত উন্নিন-শ্িল্পািন-কমজিসংস্ান সম্ব। এোরন 
শ্বশ্নরিারগর সম্াব্য  হল—পেজিিন, নহাম িু্যশ্রজম, শ্ি িু্যশ্রজম, ফুল 
চাে, কমলারলবু চাে, শ্কিল নডভলপরমটি, কশ্ফ চাে, ওেশ্ধ গুরমের 
চাে, কৃশ্েশ্ভশ্ত্তক শ্িল্প, অশ্কজিড চাে, নহারিল ব্যবসা, ্রেরবশ্র, নপালশ্রি, 
নগাপালন, শ্সরঙ্কানা, বরো এলাচ এবং আদার চাে। এশ্দন মুে্যমন্তী 
জানান, চা-শ্িরল্প বাোশ্ল শ্িল্পপশ্ত শ্হরসরব রুদ্র চর্াপাধ্যািরা 
মাশ্িগাো এবং মকাইবাশ্ে এলাকাি প্রাি ৩০০ নকাশ্ি িাকা শ্বশ্নরিাগ 
কররে। আপনারা শুধু দাশ্জজিশ্লংরক এশ্গরি শ্নরি োন। সরকাররর 
তররফ ো ো করার, আমরা সবরকম সাহাে্য করব। আমরা চাই শুধু 
িাশ্তি। বাংলা চাি পাহাে হাসুক। আজ বাংলা মারন ব্যবসা। নবঙ্গল 
শ্মন্ স শ্বজরনস। আজ বরো বরো শ্িল্পপশ্তরদর প্ররত্যরকর গতিব্যস্ল 
বাংলা। দাশ্জজিশ্লং-এর শ্বশ্ভন্ন ব্লক শ্চশ্নিত করর, স্ানীি েুবক-েুবতীরদর 
নরিশ্নং শ্দরি, শ্িল্প স্াপরন আগ্রহী শ্িল্পপশ্তরা। িাশ্তি আসুক, শ্িল্প 
আসুক, এিাই চাই।
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ের্ শ্ফরররে পাহাে

রাজ্য সরকাররর দী�জিকালীন 
প্ররচটিার ফরল দাশ্জজিশ্লং নজলা 
এবং ডুিারসজির পশ্রশ্স্শ্ত স্বাভাশ্বক। 
উন্নিনমুেী নানা প্রকরল্পর ফরল 
পাবজিত্য অঞ্চরল মানুরের আথজি-সামাশ্জক 
পশ্রশ্স্শ্ত আরগর নথরক অরনক ভারলা 
হরি উরঠরে। আশ্দবাসী উন্নিন এবং 
অনগ্রসর নরেশ্ে কল্যাে দপ্তররর অধীরন 
পাহারের জনজাশ্ত-আশ্দবাসী-অনগ্রসর 
মানুরের জন্য ততশ্র হরিরে ১৬শ্ি 
পৃথক নবাডজি বা পেজিদ।

আশ্দবাসী উন্নিন দপ্তররর অধীন 
৬শ্ি পেজিদ হল—পশ্চিমবঙ্গ মারিল 
শ্লিাং নলপচা উন্নিন পেজিদ, পশ্চিমবঙ্গ 
তামাং উন্নিন এবং সাংকৃিশ্তক পেজিদ, পশ্চিমবঙ্গ নিরপা সাংকৃিশ্তক পেজিদ, পশ্চিমবঙ্গ ভুশ্িিা উন্নিন পেজিদ, 
পশ্চিমবঙ্গ শ্লরম্বা উন্নিন পেজিদ এবং পশ্চিমবঙ্গ আশ্দবাসী উন্নিন ও সাংকৃিশ্তক পেজিদ। এোো অনগ্রসর নরেশ্ে 
কল্যাে দপ্তররর অধীরন ১০ শ্ি পেজিদ হল পশ্চিমবঙ্গ মঙ্গার উন্নিন পেজিদ, পশ্চিমবঙ্গ সমু্ব রাই উন্নিন পেজিদ, 
পশ্চিমবঙ্গ ভুরজল উন্নিন এবং সাংকৃিশ্তক পেজিদ, পশ্চিমবঙ্গ দামাই উন্নিন এবং সাংকৃিশ্তক পেজিদ, পশ্চিমবঙ্গ 
কামী উন্নিন এবং সাংকৃিশ্তক পেজিদ, পশ্চিমবঙ্গ সরশ্ক উন্নিন ও সাংকৃিশ্তক পেজিদ, পশ্চিমবঙ্গ ননওিার উন্নিন 
এবং সাংকৃিশ্তক পেজিদ, পশ্চিমবঙ্গ গুরুং উন্নিন ও সাংকৃিশ্তক পেজিদ, পশ্চিমবঙ্গ কুমজিী উন্নিন ও সাংকৃিশ্তক পেজিদ 
এবং নগােজিা সম্প্রদারির জন্য পশ্চিমবঙ্গ তরাই-ডুিাসজি-শ্িশ্লগুশ্ে উন্নিন এবং সাংকৃিশ্তক পেজিদ।
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এসেশ্িল মুশ্তি। মুশ্তির আনসদের শ্বহ্বলতা কাটসত না কাটসতই এল কু্শ্নিবৃশ্তির ঢালাও 
ব্যবস্া। মাসে মাসে শুরু হল চাষ-আবাদ। বিরভর জসলর েমাধাসন জল ধসরা জল ভসরা-র 
কাজ। জল যে কত বস�া েম্পদ যে যতা জাসন গ্াসমর মানুষ। শ্বসেষ কসর, পশ্চিমাঞ্চসলর 
পাথুসর মাশ্টর মানুসষরা। ১০০ শ্দসনর কাসজ জঙ্গলমহল গস� উেসত লাগল পঞ্চাসেতেহ অন্যান্য 
শ্বভাসগর েসঙ্গ েমন্বে ততশ্র কসর।

পথ-ঘাট, ে�ক, যেতু ততশ্র হসত লাগল। োরাসনা হল। পসথ পসথ আসলা। ঘসর ঘসর 
আসলা। পানীে জসলর ব্যবস্া হল দূর প্াসতের গ্াসম গ্াসম। বাশ্�সত বাশ্�সত জল যপৌসি যগল 
পাইসপ কসর।

জঙ্গলমহসলর মানুষ এই প্থম বুঝসত পারল যে েরকার ইসছে করসল আমাসদর ভাসলা রাখসত 
পাসর। মমতা বসদে্যাপাধ্যাে তা কসর যদখাসলন।

ধাসপ ধাসপ উনিেসনর পসথ

জঙ্গলমহল
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বাসর বাসর শ্তশ্ন িুসট শ্গসেসিন 
জঙ্গলমহসলর মানুসষর কাসি। শুসনসিন 
তাঁসদর েমে্যার কথা। আর যভসবসিন—
পৃশ্থবীর প্াচীনতম মানবেভ্যতা শুরু 
হসেশ্িল যেখাসন যেখাসনর মানুষসদর 
জন্য যকমন উনিেন প্সোজন।

গ্াসমর শ্েশুসদর জন্য ভাবসলন 
শ্েশুআলসের কথা। দূর দূর গ্াম যথসক 
ওরা সু্সল, কসলসজ োসব তাই ভাবসলন 
েবুজোথীর কথা। ওরা োইসকল িুশ্টসে 
প�সত চসলসি। এইভাসব শ্তশ্ন ওসদর 
আসলার পসথর োত্ী কসর তুলসলন। 
বই, খাতা, ব্যাগ, যপাোক, োইসকল, 
শ্মড-যড-শ্মল, নানা বৃশ্তি, কন্যাশ্রী—ওসদর 
জীবসনর অন্ধকার তেেব-তকসোরসক মাশ্তসে তুলল।

ক্াসব ক্াসব যখলার পশ্রসবে, দামাল-দশ্ে্যপনাে ওরা দাশ্পসে যব�াে। পাসে পাসে শ্দশ্দর যদওো ফুটবল।
গ্াসম গ্াসম মশ্হলারা স্বশ্নভ্ভর যগাষ্ী ততশ্র কসরসি। স্বাস্্যোথী, েমাজোথীর েুশ্বধা পাসছে, পাসছে স্বশ্নভ্ভর 

হওোর অথ্ভ, প্শ্েক্ণ। গ্াসমর চাশ্রশ্ত্ক তবশ্েষ্্য পাসটে শ্গসেসি জঙ্গলমহসল।
জঙ্গলমহসলর ইশ্তহাে, ভূসগাল, জনজাশ্তর তবশ্েষ্্য এগুশ্ল শ্বেদভাসব না জানসল জঙ্গলমহসলর উনিেনসক 

যবাঝা োসব না। বত্ভমান েরকার তাই েব্ভদা এইগুশ্লসক শ্বসেষভাসব মূল্য শ্দসত উদ্ গ্ীব।
হাজার হাজার বিসরর যে মানবেভ্যতা আজও শ্নজস্বতাে ভরপুর তাসক এক লহমাে উনিেসনর উ�াসন 

চশ্রসে যদওো োে না । ধাসপ ধাসপ এখাসন স্ােী উনিেন করসত হসব ো কসর চসলসি েরকার তার নানা 
কল্যাণমূলক প্কসপের মাধ্যসম।

যলাকপ্োর প্কপে জঙ্গলমহসলর আত্াসক যেন প্াশ্ণত কসরসি। যলাকেংসৃ্শ্তর নানা ডালপালাে ফুল ফুশ্টসে 
চসলসি এই প্কপে। নানা জনজাশ্তর েংসৃ্শ্তসত েমৃদ্ধ জঙ্গলমহসল এই প্কপে আশ্থ্ভক েমৃশ্দ্ধসকও েম্ভব কসর 
তুসলসি। তাসঁদর জীবসন নাচ-গান আর বাদ্যেন্ত্র বস�া ভূশ্মকা যনে। েহজ, েরল এই মানুসষরা প্কৃশ্তর যখালা 
হাওোে শ্নসজসদর যমসল ধরসত চাে। 

আজ েখন েকসলর জীবনোপসনই রঙ যলসগসি আধুশ্নকতার, তাঁরাও শ্কন্তু শ্পশ্িসে থাকসত রাশ্জ নন।
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তাঁসদর হাসতও স্াট্ভ যফান, 
তাসঁদর শ্েশুরাও কথা বলসত 
চাে ইংসরশ্জসত। ওঁরাও ডাতিার, 
ইশ্জিশ্নোর, শ্েক্ক হসত চান। এই 
নতুন প্জন্মসক স্বপ্ন যদখাসছে বত্ভমান 
েরকার। শ্দগতে-যজা�া মসডল সু্ল 
হসেসি ওসদর জন্য। মাশ্টে-যপেোশ্লশ্ট 
হােপাতাসল জন্ম হসছে ওসদর। 
আধুশ্নক শ্চশ্কৎো পশ্রসষবা যপঁসি 
শ্গসেসি ওসঁদর যদাসর।

আগামীর ভশ্বষ্যৎ ওরা। ওসদর 
জন্য েুেশ্জিত অঙ্গনওোশ্�, প্শ্েশ্ক্ত 
আোকম্ভী।

পশ্রবাসরর আশ্থ্ভক শ্বকাসেও 
েরকার েদা উদগ্ীব। উদ্যমী। সু্ল-
িুট যিসল যমসে, নারী-পুরুসষর জন্য 
‘উৎকষ্ভ’ বাংলা কম্ভেূশ্চর মাধ্যসম 
চলসি নানারকম হাসতর কাসজর 
প্শ্েক্ণ। োরা রাসজ্যর েসঙ্গ 
কাশ্রগরী শ্েক্া দপ্তর শ্বসেষ যজার 
শ্দসেসি ‘জঙ্গলমহল’-এ। যে শ্রমেশ্তি এতশ্দন প্শ্েশ্ক্ত হওোর যতমন েুসোগ পােশ্ন, তাসক প্শ্েক্সণর 
মাধ্যসম রাসজ্যর উনিেসনর কাসজ লাগাসত েরকার শ্বসেষ উসদ্যাগ শ্নসেসি। জ্যাপ-এর মাধ্যসম এই প্োে 
শ্কিুটা যনওো হসেসি আসগই েশ্দও।

নানা প্াকৃশ্তক প্শ্তকূলতা েস্বেও জঙ্গলমহসলর মানুষসক উনিেসনর মূল য্াসত আেসত হসব। এটা ওখাসনর 
মানুষ বুসঝসিন গত োত বিসর। 

তাই যদশ্খ জঙ্গলমহল-েহ রাসজ্যর পশ্চিমাঞ্চসলর শ্পশ্িসে প�া এলাকাগুশ্লসত বৃশ্তিমূলক শ্েক্া ও কাশ্রগশ্র 
শ্েক্ার নানা েরকাশ্র ও যবেরকাশ্র প্শ্তষ্ান গস� উসেসি। এিা�াও নানা েংগেসনর েহসোশ্গতা ও 
পশ্রচালনাে হাসত-কলসম নানা কাসজ দক্তা বৃশ্দ্ধর যচষ্া চসলসি। ওইেব অঞ্চসলর বংেপরম্পরাে অশ্জ্ভত 
েুদীঘ্ভ েমসের যপোগত অশ্ভজ্ঞতাসকও নানাভাসব পশ্রেীশ্লত ও আধুশ্নক েুসগর উপসোগী কসর যতালার যচষ্া 
চলসি। চাষবাে ও উদ্যানপালসনও এই অঞ্চলসক পরীক্ামূলকভাসব এশ্গসে শ্নসে োওো হসছে।

এই অঞ্চসলর মানুষ পশ্রশ্রমী। প্াকৃশ্তক প্শ্তকূলতার শ্বরুসদ্ধ তাঁসদর ল�াই আজ ‘মানশ্বক ঐশ্তহ্য’-র 
যগৌরবগাথা হসে উসেসি। প্কৃশ্ত-মুখী জীবনোপসনর শ্চর-অভ্যস্ততাে তাঁরা উনিেসনর স্বপ্ন যদসখ। তাই তাঁসদর 
উনিেসনর কথা তাঁসদর ভাবনাে যেভাসব ধরা যদে, েরকার তাই রূপােসণর কথা ভাবসব। গত োতবিসর মা-
মাশ্ট-মানুসষর েরকার এই কাজটাই কসর চসলসি।

বাঁকু�া, পুরুশ্লোর মসতা রুখা-েুখা যজলার জঙ্গলমহল এলাকাে স্বশ্নভ্ভর দল ততশ্র কসর চলসি যবদানা, 
মুেশ্বির মসতা বাশ্গচা ফেসলর চাসষর উসদ্যাগ। আধুশ্নক কৃশ্ষশ্বজ্ঞাসনর নানা গসবষণার মাধ্যসম এই উসদ্যাসগর 
েসঙ্গ েুতি হসে পস�সি জঙ্গলমহসলর প্াশ্তেক গ্াসমর মানুসষরা। এখন তাঁরা অন্য যজলাে কৃশ্ষ-শ্রশ্মক হসে 
আর োন না। শ্নসজর গ্াসমই তাঁরা যরাজগাসরর পথ খুঁসজ যপসেসিন। পঞ্চাসেত দপ্তসরর েসঙ্গ শ্বশ্ভনি দপ্তর 
শ্মসলশ্মসে এইরকম গ্াম গস� তুলসি।

যজলার েসব্ভাচ্চ প্োেশ্নক স্তসরও প্শ্তশ্নেত  চলসি এই অঞ্চসলর উনিেসনর নানা ভাবনার িক। যজলা 
োেক, মহকুমা োেক, শ্বশ্ডও এবং শ্বশ্ভনি দপ্তসরর যজলা, মহকুমা, ব্লসকর আশ্ধকাশ্রকরা পঞ্চাসেসতর 
আশ্ধকাশ্রক ও েদে্যরা েকসলই এই উসদ্যাসগ োশ্মল।

এই অঞ্চসলর মানুষসদর, অপুশ্ষ্র যমাকালাে বাশ্�সত বাশ্�সত ‘পুশ্ষ্বাগান’ ততশ্রর যচষ্া চলসি। চলসি জুঁই 
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ফুল, যবল ফুসলর চাসষর উসদ্যাগ। বাঁকু�া 
যজলার প্াশ্তেক অঞ্চসলর ফল, ফুল হেসতা 
অশ্চসরই শ্বসদসে রপ্তাশ্ন হসব যবশ্ে কসর।

‘জল ধসরা জল ভসরা’ প্কসপের োথ্ভক 
রূপােণ জঙ্গলমহলসক আরও যবশ্ে কসর 
চাষসোগ্য কসর তুসলসি। বৃশ্ষ্শ্বহীন েমসেও 
চাষ েম্ভব হসছে। তািা�া, কম জসল 
শ্কভাসব চাষ করা োে কৃশ্ষ শ্বজ্ঞানীরা 
তাঁসদর যেেব যক্সত্ প্শ্েশ্ক্তও কসরসিন। 
বাশ্�র কাসজ ব্যবহৃত জল অপচে না 
কসর বাশ্�র চারপাসের জশ্মসত োক-
েবশ্জ চাসষর জন্যও তাঁসদর মসধ্য উদ্যম 
ততশ্রর যচষ্া চালাসনা হসছে। এইভাসব 
জীবন-োপসনর মান-উনিেসনর েূক্ষ্ম েম্পক্ভও 
যে কতটা তাও তাঁসদর যবাঝাসনা হসছে। 
একশ্দসক অপুশ্ষ্র যমাকাশ্বলা, অন্যশ্দসক 
খাদ্যতাশ্লকাে েুস্বাদু ও পুশ্ষ্কর খাবাসরর 
পশ্রমাণ বৃশ্দ্ধর কাজ চলসি েমানতাসল।

প্াণীেম্পদ দপ্তর গবাশ্দ পশু ও প্াণী শ্দসছে পালসনর জন্য। উনিতপ্জাশ্তর এইেব পশু ও প্াণী পালসনর 
জন্যও প্শ্েক্ণ যদওো হে। জঙ্গলমহসলর মানুষসদর এইভাসব শ্চরাচশ্রত কম্ভেংসৃ্শ্তর মাধ্যসম উনিেসনর কাজ 
চলসি। প্াণীশ্বজ্ঞাসনর ফশ্লত গসবষণার েুফল আজ তাসঁদর জীবসনর অন্যতম শ্দো হসে উেসি।

জঙ্গলমহসল যঝারা, নালা, যিাসটা যিাসটা নদীর অভাব যনই। এখন আবার নতুন েংসোজন—জলতীথ্ভ। জল 
ধসর রাখার জন্য বস�া বস�া পুকুর খনন কসর মাি চাষ, পাস� উদ্যান বা বাশ্গচা ফেল ফলাসনর পাোপাশ্ে 
গ্াসমর যেৌদেে্ভােন ও পশ্রসবে েংরক্সণর নানা কাসজ ব্যবহার হসছে।

কৃশ্ষ ঋণ, ফেল বীমা যোজনা, েরকাসরর কাসি ন্যাে্যমূসল্য ধান শ্বশ্রি—জঙ্গলমহসলর মানুসষর জীবনিসকও 
যদালা লাশ্গসেসি। দাশ্রদ্্যসক নানাভাসব যমাকাশ্বলা করার জন্যও রিমে ততশ্র হসে উসেসিন তাঁরা। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা 
বাধ্ভক্য যপনেন পাসছেন। েরকাশ্র হােপাতাসল শ্বনা পেোে শ্চশ্কৎোর েুসোগ, বেস্ মানুষসদর ‘েমব্যথী’-র 
টাকা পাওো োসব—শ্কিুটা আত্েম্াসনর েসঙ্গ যতা যেষ শ্নঃশ্াে ত্যাগ করসত পারসবন, এই যবাধ ততশ্র 
হসেসি তাঁসদর মসধ্য। এটা করসত যপসরসি বত্ভমান েরকার। মমতা বসদে্যাপাধ্যাসের েরকাসরর মানশ্বক মুখ 
জঙ্গলমহলসক ধীসর ধীসর আত্-জাগরসণর পসথ শ্নসে চসলসি। 

আজ তাঁরা নানা কাসজ েুতি হসছেন। অসনক পশ্রবাসরর েদে্যই চুশ্তিশ্ভশ্তিক-েরকাশ্র কম্ভী শ্হোসব কাসজর 
েুসোগ যপসেসি। েুবেম্প্রদাে উপলশ্ধি করসত পারসি যে তারা কাসজর জন্য উপেুতি কসর শ্নসজসদর গস� 
তুলসত পারসল জঙ্গলমহসলর েুশ্দন শ্ফরসব। শ্েক্া ও প্শ্েক্ণই প্কৃত অসথ্ভ তাসদর শ্দন বদসল শ্দসত পাসর। 
ইংসরশ্জ ভাষা শ্েখসত তাসদর মসধ্য শ্বসেষ আগ্হ যদখা োসছে। উচ্চশ্েক্ার জন্য এটা েুশ্বধা ততশ্র কসর 
যদসব। আবার, অলশ্চশ্ক হরসফ োঁওতাশ্ল ভাষা চচ্ভার আগ্হও তাসদর মসধ্য বা�সি। জঙ্গলমহসল োঁওতাশ্ল 
ভাষাভাষীর েংখ্যা েব্ভাশ্ধক। মাতৃভাষার বন্ধসন শ্নসজসদর বাঁধসত তাঁরা আগ্হী। তাঁসদর েসঙ্গ আসি েরকাশ্র 
উসদ্যাগ। অলশ্চশ্ক হরসফ সু্লপাে্য বই ততশ্র হসেসি। রাসজ্যর শ্েশ্ভল োশ্ভ্ভে পরীক্াও  যদওো োসছে এই 
শ্লশ্পসত। নানা েরকাশ্র কাজকসম্ভ এই শ্লশ্পর বহুল ব্যবহার হসছে।

কুরুক ভাষা ওঁরাও জনজাশ্তর মাতৃভাষা। েরকার এই ভাষাসকও স্বীকৃশ্ত শ্দসেসি। ততশ্র হসেসি কুশ্ম্ভ 
যবাড্ভ। ততশ্র হসেসি োঁওতাশ্ল আকাসডশ্ম। োঁওতাশ্ল অশ্ভধান হসেসি অলশ্চশ্ক হরসফ।

শ্নজস্ব ভাষা, েংসৃ্শ্ত, জীবনচে্ভাে যমসত আসি জঙ্গলমহল। উনিেসনর এই ধারা যেখানকার মানুসষরা 
শ্নসজসদর জীবসনর েবসক্সত্ বইসে শ্দসত তাঁরা প্শ্তজ্ঞাবদ্ধ। তাই েব প্শ্তকূলতার শ্বরুসদ্ধ তাসদর জে 
যঘাষণা কসরসি োম্প্রশ্তক পঞ্চাসেত শ্নব্ভাচসন।
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রাজ্যের স্াস্যে বযেবস্ার মরা গাজে নতুন কজর জ্ায়াজরর ্ল সঞ্াশ্রত হজয়জে। মাত্র ৭ বের সমজয়র 
মজ্যেই আমূল বদজল জেলা সম্ভব হজয়জে স্াস্যে পশ্রকাঠাজমার জ�ালনলজে। কারণ, নতুন সরকাজরর কাজে 
কাজ্র মূল লক্যেই হল, সামশ্রিকভাজব মানুজের কলযোণ। আর তাই ‘সবার ্নযে স্াস্যে’— েলার পজে এটাই 
মূলমন্ত্র। 

শ্বনামূজলযে শ্েশ্কৎসা:

জ্লায় জ্লায় সরকাশ্র হাসপাতালগুশ্লজত এবং সমস্ত জমশ্িকযোল কজল্ হাসপাতাজল মানুে আ্ সমূ্ণ্ণ 
শ্বনামূজলযে শ্েশ্কৎসা এবং ওেু্পত্র জপজত পাজরন। নতুন সরকাজরর এ এক সাহসী ও নশ্্রশ্বহীন পদজক্প। 
শ্নকট্জনর অসুস্তার সময় অজে্ণর সংস্ান করজত শ্গজয় সা্ারণ মানুেজক যাজত জকানওভাজবই শ্বপজদ পড়জত 
না হয়—তার ্নযেই সরকাজরর  এই মানশ্বক প্রয়াস। মানুজের পাজে দাঁড়াজনার ্নযে সরকাজরর একশ্ট জোট্ট 
পদজক্প। এই সুশ্ব্া শ্দজত ২০১১-১২ সাজল ২৯৬.১৬ জকাশ্ট টাকা বরাদ্দ শ্েল। 

২০১৭-১৮ সাজল জসই বরাজদ্দর পশ্রমাণ জবজড় দাঁশ্ড়জয়জে ৮৫৭.৮৩ জকাশ্ট টাকায়। সরকাশ্র হাসপাতাল 
েত্বজরই প্রাইজভট পাবশ্লক মজিজল ১২২শ্ট নযোযযেমূজলযের ওেুজ্র জদাকান এবং ৯৫শ্ট নযোযযেমূজলযের িায়গনশ্টিক 
জসন্ার ততশ্র কজর ওেু্, কৃশ্ত্রম অঙ্গ এবং িায়াগনশ্টিক পশ্রজেবাজক মানুজের আয়জতের মজ্যে এজন জদওয়া 
সম্ভব হজয়জে। সামশ্রিকভাজব স্াস্যে পশ্রকাঠাজমার প্রভূত উন্নশ্ত সা্ন করা সম্ভব হজয়জে। েজল ২৭ হা্ার 
েযযো জবজড়জে হাসপাতাজল। আর জমাট েযযোর সং�যো োশ্ড়জয় শ্গজয়জে এক লজক্র মানদণ্ড।

শ্ন�রোয় জসরা পশ্রজেবা,
সরকাশ্র হাসপাতাজল মানুজের ঢল
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শু্ু তাই নয়, রাজ্যের নানা প্রাজতে ইশ্তমজ্যেই কা্ শুরু 
কজর শ্দজয়জে মাশ্টি জপেোশ্লশ্ট হাসপাতাল। এগুশ্ল ৩০০-৫০০ 
েযযোশ্বশ্েষ্ট। ২০১৭-১৮ অে্ণবজে্ণ ৩৯শ্ট মাশ্টি/সুপার জপেোশ্লশ্ট 
হাসপাতাজল আউটজিাজর পশ্রজেবা এবং ৩৬শ্টজত ইনজিার 
পশ্রজেবা োলু কজর জদওয়া শ্গজয়জে। এমনশ্ক, মহকুমাস্তজরর 
হাসপাতাজলও এ রাজ্যের মানুে এ�ন শ্রিশ্টকাল জকয়ার ইউশ্নট-
এর (শ্সশ্সইউ), হাই শ্িজপজডেশ্সি ইউশ্নট-এর (এইেশ্িইউ) 
পশ্রজেবা জপজত পাজরন। মজন রা�জত হজব, এই সরকার ক্মতায় 
আসার আজগ জ্লা বা মহকুমা স্তজরর জকানও হাসপাতাজলই 
শ্সশ্সইউ শ্েল না। ইশ্তমজ্যেই ৭শ্ট নতুন জমশ্িকযোল কজল্ জ�ালা 
হজয়জে। জ�ালা হজব আরও ৯শ্ট।
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মা ও শ্েশু:

মা ও শ্েশুর স্াজস্যের যজনে শ্বজেে গুরুত্ব আজরাপ কজরজে বত্ণমান সরকার।
২০১১ সাজলর আজগ সরকাশ্র স্াস্যে বযেবস্ায় জয�াজন এসএনএসইউ-এর জকানও অশ্স্তত্বই শ্েল না— আ্ 

জস�াজন এসএনএসইউ অে্ণাৎ শ্সক শ্নউবন্ণ জটিশ্বলাইজ্েন ইউশ্নজটর সং�যো ৩০৭। েীঘ্রই জ�ালা হজব এমনই 
আরও ৫শ্ট ইউশ্নট।

শু্ু তাই নয়, রাজ্যের 
প্রতযেতে এলাকা জেজক গভ্ণবতী 
মাজয়রা যাজত শ্নরাপজদ সশ্ঠক 
সমজয়র মজ্যে প্রসজবর ্নযে 
সরকাশ্র হাসপাতাজল জপঁজে 
জযজত পাজরন— তার ্নযে 
প্রতীক্াগৃহ ততশ্র হজছে। ৩শ্ট 
প্রতীক্াগৃহ ইশ্তমজ্যেই কা্ 
শুরু কজর শ্দজয়জে। এর েজল 
প্রসবকালীন ্শ্টলতাও জবে 
শ্কেুটা কম করা শ্গজয়জে। 
গভ্ণবতী মাজয়জদর পাজে 
দাঁড়াজত জপজর এই সরকার 
গশ্ব্ণত।
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মা ও শ্েশুর যজনের প্রশ্ত ন্র রা�জত এই 
সরকাজরর প্রয়াস অতযো্ুশ্নক সুশ্ব্াশ্বশ্েষ্ট ‘মাদার 
অযোডে োইল্ড হাব’। জগাটা রাজ্যে এমন ১৬শ্ট হাব 
ততশ্রর প্রস্তাব রজয়জে। তার মজ্যে এ�ন োলু 
আজে ৭শ্ট।

এ�াজনই জেে নয়। শ্সক শ্নউবন্ণ জকয়ার 
ইউশ্নট বা এসএনশ্সইউ-এর সং�যো সরকাশ্র স্তজর 
এ�ন ৬৮। এই সরকার ক্মতায় আসার আজগ 
জয�াজন এই সং�যো শ্েল ৬। সব শ্মশ্লজয় বত্ণমাজন 
২০৯৮শ্ট েযযোশ্বশ্েষ্ট এসএনশ্সইউ পুজরাদজম 
শ্েশ্কৎসা পশ্রজেবায় যুক্ত রজয়জে রাজ্যে। 

রাজ্যের ১৩শ্ট জমশ্িকযোল কজল্ ও       
িা. শ্ব্ানেন্দ্র রায় শ্েশু হাসপাতাল এবং শ্েতেরঞ্জন 
জসবাসদন শ্মশ্লজয় ৪শ্ট-জত এবং আরও ১১শ্ট 
প্রশ্তষ্াজন জপশ্িয়াশ্রিক ইনজটনশ্সভ জকয়ার ইউশ্নট 
(PICU) োলু আজে। শু্ুমাত্র অসুস্ নব্াতকজদর 
্নযে ৩০শ্ট হাসপাতাজল নব্াতক শ্বভাজগ ৭৮০শ্ট 
েযযোর বযেবস্া করা হজছে। এই সব নানা পদজক্প 
করার েজল সরকাশ্র স্াস্যে বযেবস্ার প্রশ্ত মানুজের 
আস্া অ্্ণন করজত সক্ম হজয়জে এ রাজ্যের 
নতুন সরকার। প্রায় তলাশ্নজত জঠজক শ্গজয়শ্েল 
মানুজের শ্বশ্াস। শ্বনু্ শ্বনু্ কজর জসই শ্বশ্াস 
আ্ আবার শ্েশ্রজয় আনা সম্ভব হজয়জে। শ্বপজদর সময় মানুজের আোভরসার ্ায়গা আ্ আবার 
জসই সরকাশ্র হাসপাতাল-ই।

েজল একইভাজব প্রাশ্তষ্াশ্নক প্রসজবর পশ্রসং�যোনও ২০১০-এর ৬৫% জেজক জবজড় ৯৫ েতাংে 
েঁুজয়জে৷ উজলে�জযাগযেভাজব হ্াস জপজয়জে প্রসূশ্ত ও শ্েশুমৃতুযের হার৷ নব্াতজকর মৃতুযে প্রশ্ত হা্াজর 
২৫-এ জনজম এজসজে। ৯৪ েতাংে শ্েশুজক শ্টকাকরণ কম্ণসূশ্ের আওতায় আনা শ্গজয়জে। নানা 
প্রশ্তকূল পশ্রশ্স্শ্তর মজ্যেও এই অরিগশ্তর নশ্্র আ্ এই সরকাজরর পাজেয়৷ মানুজের জসবায়, 

মানুজের পাজে দাঁশ্ড়জয় কা্ করার এ 
এক দৃঢ় অঙ্গীকার৷

মানবসম্দ উন্নয়ন:

পশ্রকাঠাজমাগত উন্নশ্তর পাোপাশ্ে 
ন্র জদওয়া হজয়জে জপোদার ও দক্ 
কম্ণী এবং শ্েশ্কৎসজকর সং�যো বৃশ্ধির 
শ্দজকও৷ প্রােশ্মকভাজব বত্ণমান জমশ্িকযোল 
অশ্েসারজদর ্জর রা�ার ্নযে তাঁজদর  
অবসর রিহজণর বয়স ৬২ জেজক বাশ্ড়জয় 
৬৫ কজর জদওয়া হজয়জে৷ অনযেশ্দজক, 
শ্বগত ৬ বেজর এ�নও পয্ণতে ১৫  
হা্ার জমশ্িকযোল ও পযোরা জমশ্িকযোল 
কম্ণী শ্নজয়াগ  কজরজে জহল্ ে শ্ররুিটজমন্ 
জবাি্ণ৷ এশ্ট একশ্ট নশ্্রশ্বহীন পদজক্প৷
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সরকাজরর দরদী মন:

এ রাজ্যের প্রশ্তশ্ট শ্েশুজক সুস্ ও স্াস্যেকর এক ্ীবজনর সুজযাগ কজর শ্দজত বধিপশ্রকর বত্ণমান 
সরকার৷ এই প্রজেষ্টারই নতুন সংজযা্ন শ্েশুসােী প্রকল্প৷

১৮ বের বয়স পয্ণতে জকানও শ্েশুর কনজ্শ্নটাল কাশ্ি্ণয়াক শ্িশ্্্, জলেেট শ্লপ/পযোজলট এবং 
লোব েুট সংরিাতে োরীশ্রক জকানও সমসযো োকজল— এই প্রকজল্পর আওতায় তার অজত্াপোর এবং 
শ্েশ্কৎসার যাবতীয় দায়দাশ্য়ত্ব জনজব সরকার৷ এজক্জত্র পশ্রবাজরর আজয়র জকানও শ্বশ্্শ্নজে্ রা�া 
হয়শ্ন৷ অে্ণাৎ, শ্েশুশ্টর পশ্রবাজরর আয় জবশ্েই জহাক বা কম, এজক্জত্র জকানও জভদাজভদ োকজে না। 
২০১৩ সাজলর আগটি মাজস পে েলা শুরু কজর মু�যেমন্ত্রীর স্জনের এই প্রকল্প৷ এ�নও পয্ণতে ১২ 
হা্াজররও অশ্্ক শ্েশু এই প্রকজল্পর েত্রোয়ায় শ্েশ্কৎসা করাজত জপজরজে৷

ম্ুর জনেহ:

পূব্ণ ভারজত প্রেম  এবং জদজের মজ্যে সব জেজক আ্ুশ্নক মানবদুগ্ধ বযোংক ততশ্র হজয়জে  
কলকাতার এসএসজকএম হাসপাতাজল৷ এবং তা সম্ভব হজয়জে নতুন সরকাজরর প্রতযেক্ প্রজেষ্টায়৷ 
রজয়জে পাস্তুরাইজ্েন, আ্ুশ্নক পধিশ্তজত দুগ্ধ সংরিহ, শ্নব্ণােন, প্রশ্রিয়াকরণ, পরীক্া ও ভাণ্ডাশ্রকরজণর 
সুশ্ব্া৷ জয সব শ্েশু শ্নশ্দ্ণষ্ট সমজয়র আজগ ্ন্ায়, শ্কংবা যাজদর ও্ন �ুবই কম অেবা যারা ্জন্র 
সময় দুভ্ণাগযেবেত শ্নজ্র মাজক হারায় বা যাজদর মাজয়রা জকানও কারজণ প্রতযেক্ভাজব দু্ পান করাজত 
পাজরন না—তারা এই প্রকজল্প সশ্ঞ্ত দুজ্র রিহীতা হজত পাজর৷

স্াস্যেসােী:

এ রাজ্যের স্াস্যেবযেবস্ায় জকানও কাজলই সরকার শ্নয়শ্ন্ত্রত স্াস্যেশ্বমার জকানও ভাবনাশ্েতো শ্েল না। 
বত্ণমান সরকার ক্মতায় আসার পজরই প্রেম সা্ারণ মানুজের অসুশ্ব্ার কো শ্নজ্র অতের শ্দজয় 
অনুভব কজর। শু্ু অজে্ণর অভাজব অসুস্তার সমজয় শ্নজ্র কাজের মানুেজক উপযুক্ত শ্েশ্কৎসার সুজযাগ 
এজন শ্দজত পাজরন না বহু মানুে। এই অসহায়তার জ্ালা জেজক তাঁজদর মুশ্ক্ত শ্দজতই স্াস্যেসােী। 

আর তাই রাজ্যের কজয়ক লক্ আইশ্সশ্িএস কম্ণী, স্শ্নভ্ণর জগাষ্ী, শ্রিন পুশ্লে, রা্যে সরকাশ্র 
অশ্েক্ক কম্ণোশ্র, সরকার অনুজমাশ্দত েুশ্ক্তশ্ভশ্তেক অশ্েক্ককম্ণী এবং কজল্ ও শ্বশ্শ্বদযোলজয়র 
পাট্ণটাইম শ্েক্ক ও েুশ্ক্তশ্ভশ্তেক পূণ্ণ সমজয়র শ্েক্ক, শ্ত্রস্তর পঞ্াজয়জতর সমস্ত সদসযে জেজক জহামগাি্ণ, 
আোকম্ণী, অে্ণ দপ্তজরর অ্ীজন রা্যে সরকাজরর শ্বশ্ভন্ন দপ্তজর কম্ণরত েুশ্ক্তশ্ভশ্তেক ও শ্ঠকাশ্রশ্মক—
সকজলর মুজ�ই আ্ স্শ্স্তর হাশ্স।  এই প্রকজল্পর স্াট্ণ কাি্ণ শ্নজয় সমস্ত সরকাশ্র হাসপাতাল এবং 
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৭০০-র জবশ্ে জবসরকাশ্র হাসপাতাজল 
সুশ্ব্া পাওয়া যাজব। সুশ্ব্াজভাগী এবং তাঁর 
পশ্রবাজরর জয জকউ জদড় লক্ টাকা পয্ণতে 
বেজর কযোেজলস  শ্েশ্কৎসা পাজবন। আবার 
শ্বজেে ্শ্টল জরাজগর জক্জত্র বেজর ৫ লক্ 
টাকা পয্ণতে সুজযাগ জদওয়া হজব। কযোনসার, 
শ্নউজরা সা্্ণাশ্র জেজক কাশ্ি্ণও জোরাশ্সক 
সা্্ণাশ্র—সমস্ত জক্জত্রই এই সুজযাগ োকজে। 
এ পয্ণতে ৪০ লজক্রও জবশ্ে পশ্রবার এই 
প্রকজল্পর আওতায় এজসজেন। এোড়া আরও 
৬২ লক্াশ্্ক পশ্রবার RSBY প্রকজল্প উপকৃত 
হজছেন। তার মজ্যে ২.৮৬ লক্ উপজভাক্তা 
RSBY স্াট্ণ কাজি্ণর সুশ্ব্া শ্নজত পারজেন।

এোড়া সামশ্রিকভাজব স্াস্যেশ্বভাগ উন্নয়নমূলক শ্কেু কা্ হাজত শ্নজয়জে। আর শ্বশ্ভন্ন 
জশ্রশ্ণর হাসপাতাজলই জসই কা্ হজছে। প্রােশ্মক স্াস্যেজকন্দ্র (PHC), সাবশ্িশ্ভেন হাসপাতাল 
(SDH), জটিট জ্নাজরল হাসপাতাল (SGH) এবং রিামীণ হাসপাতাল (RH)— সব্ণত্রই 
উন্নয়জনর এই ্য়যাত্রা েলজে। জলবাররুম, অপাজরেন শ্েজয়টার, জেৌোলয়, পানীয়্ল, 
শ্বদুযেজতর সংজযাগ—সব শ্মশ্লজয় সাজ্া সাজ্া রব। এই সব কাজ্র ্নযে ১৩৩ জকাশ্ট টাকা 
অনুজমাদন জদওয়া হজয়জে েলশ্ত বাজ্জট।

এ�াজন একশ্ট প্রসজঙ্গ আজলাকপাত করা �ুবই ্রুশ্র। আরশ্্ কর, এনআরএস, 
কযোলকাটা জমশ্িকযোল কজল্, ব্্ণমান এবং মুশ্ে্ণদাবাদ জমশ্িকযোল কজল্—এই পাঁেশ্টজত 
শ্লশ্নয়ার অযোশ্সিলাজরটর জমশ্েন আশ্নজয় অতযো্ুশ্নক পধিশ্তজত কযোনসার-এর শ্েশ্কৎসা শুরু 
হজত েজলজে। এ রাজ্যের বাশ্সন্াজদর ্নযে এশ্ট একশ্ট সু�বর। 

ওজয়টিজবঙ্গল শ্লেশ্নকযোল এসটযোবশ্লেজমন্ অযোক্ট:

রাজ্যের বত্ণমান সরকার সবসমজয়ই সা্ারণ মানুজের পাজে দাঁশ্ড়জয়জে। সা্ারণ মানুজের 
সুজ�-দুঃজ�র ভাগীদার হজয়জে। আর তাজদর জয জকানও সমসযো সমা্াজনর ্নযে জয মানুেশ্ট 
সবার আজগ শ্নশ্দ্্ণ্ায় এশ্গজয় এজসজেন, শ্তশ্ন এ রাজ্যের মু�যেমন্ত্রী মমতা বজন্যোপা্যোয়। 
ওজয়টি জবঙ্গল শ্লেশ্নকযোল এসটযোবশ্লেজমন্ (জরশ্্জ্রেেন, জরগুজলেন অযোডে রিাসিজপজরনশ্স) 
অযোক্ট, ২০১৭—তাঁরই শ্েতোর েসল। শ্েশ্কৎসা প্রশ্তষ্ানগুশ্লর কা্কজম্ণ স্ছেতা আনাই এই 
আইজনর লক্যে।

২০১৭ সাজলর ২২ জেব্রুয়াশ্র টাউন হজল একশ্ট তবঠজকর পর এই কশ্মেন গঠজনর 
জ�ােণা কজরন মু�যেমন্ত্রী। শ্বলশ্ট পাে হয় ৩ মাে্ণ। জবসরকাশ্র হাসপাতালগুশ্লজত বারবারই 
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সময়সুজযাগ মজতা সা্ারণ মানুেজক হয়রান করার, অকারজণ জরাগীর প্রজয়া্জনর অশ্তশ্রক্ত পরীক্া-
নীশ্রক্া কশ্রজয় শ্বল বাড়াজনার এবং নানা সমজয় জরাগীর পশ্রবাজরর সদসযেজদর সজঙ্গ অমানশ্বক 
বযেবহার করার অশ্ভজযাগ উজঠজে। কত্ণজবযের অবজহলার কারজণ অজনক জক্জত্রই জরাগীর মৃতুযের ্নযেও 
অশ্ভজযাজগর আেুল উজঠজে জবসরকাশ্র হাসপাতাজলর শ্দজক। অসহায় মানুে একাই লড়াই োশ্লজয় 
শ্গজয়জে ক�নও। ক�নও আবার হতাোর শ্েকার হজয় বা্যে হজয়জে মাঝপজে লড়াই োশ্মজয় শ্দজত 
এই প্রেম জকানও সরকার এশ্গজয় এল মানুজের সাহাজযযে।

জবসরকাশ্র হাসপাতাজল অস্াভাশ্বক শ্বশ্লং-এর প্রবণতা আটকাজত নানাশ্ব্ েত্ণ আজরাপ কজরজে 
সরকার।

বলা হজয়জে—(ক) পে দু�্ণটনা, প্রাকৃশ্তক দুজয্ণাগ বা অযোশ্সি হামলার শ্েকার হওয়া মানুে এবং 
জরপ শ্ভশ্ক্টমজদর শ্েশ্কৎসা অশ্বজলজবে শুরু করজত হজব হাসপাতালগুশ্লজক—তাঁজদর শ্েশ্কৎসার �রে 
বহনকরার সামে্ণযে োক বা না োক। তজব, পজর জসই অে্ণ জরাগীর পশ্রবাজরর সময় সুজযাগ মজতা 
আদায় কজর শ্নজত পারজব ওই হাসপাতাল। (�) শ্বল না জমটাজনার ্নযে মৃতজদহ আটজক রা�া 
যাজব না। (গ) জরাগীজক েুশ্ট জদওয়ার সময় শ্িসো্্ণ সামাশ্রর সজঙ্গ শ্েশ্কৎসার সমস্ত নশ্ে ও শ্বেদ 
শ্ববরণী জদওয়া বা্যেতামূলক। (�) শ্বশ্ভন্ন শ্েশ্কৎসার পশ্রজেবা জদওয়ার ্নযে শ্নশ্দ্ণষ্ট মূলযে জবঁজ্ শ্দজত 
হজব হাসপাতালগুশ্লজক। জকানও পশ্রশ্স্শ্তজতই জযন জরাগীজক তার অশ্তশ্রক্ত মূলযে বহন করজত না 
হয়। (ে) শ্নতাতে প্রজয়া্ন না হজল একই পরীক্া জযন  এক্ন জরাগীর জক্জত্র বারবার করাজনা 
না হয়। (ে) ১০০-র জবশ্ে েযযোশ্বশ্েষ্ট হাসপাতাজল জেয়ার প্রাইস ওেুজ্র জদাকাজন এবং জেয়ার 
প্রাইস িায়াগনশ্টিক জসন্ার োকা বাঞ্ছনীয়। (ে) প্রশ্তষ্ার সময় সরকাজরর কাে  জেজক ্শ্ম 
জপজয়জে বা অনযোনযে সুজযাগ সুশ্ব্া শ্নজয়জে এমন হাসপাতাল সমূ্ণ্ণ শ্বনামূজলযে ২০ েতাংে জরাগীজক 
আউটজিার পশ্রজেবা এবং ১০ েতাংে জরাগীজক ইনজিার পশ্রজেবা শ্দজত বা্যে োকজব। (্) জরেন 
জিে হজয় জগজলও জকানও জরাগীজক জভশ্ন্জলেজন রা�া হজব শ্ক না—তা শ্নজয় জরাগীর পশ্রবাজরর 
সদসযেজদর অনুমশ্ত শ্নজত হজব। (ঝ) শ্েশ্কৎসা পশ্রজেবা প্রদাজন জকানও জরাগীর জক্জত্রই জযন জকানও 
তবেমযেমূলক আোরণ করা না হয়। (ঞ) জকানও পশ্রশ্স্শ্তজতই এক্ন জরাগীজক জযন ্ীবনদায়ী 
শ্েশ্কৎসা জেজক বশ্ঞ্ত করা না হয়।

সা্রাণ মানুজের শ্বপজদর শ্দজন সরকার এই অত্ তুজল শ্দজয়জে তাজদর হাজত। শ্েশ্কৎসার 
অবজহলা বা হয়রাশ্নজত উদভ্াতে মানুে জযন জসই অজত্র যোযে সাহাযযে জপজত পাজর সরকার 
জস�াজন অতন্দ্র প্রহরী।

২০০৯-১০ বজে্ণ এই শ্বভাজগর ্নযে জযা্না�াজত ৫৭১ জকাশ্ট টাকা জেজক জবজড় ২০১৭-১৮ 
জত দাঁশ্ড়জয়জে ৩২৯৯ জকাশ্ট টাকায়—যা প্রায় ৬ গুণ বৃশ্ধির সমান। জস�াজন ২০১৮-১৯ অে্ণবজে্ণ 
৮,৭৭০.১৬ জকাশ্ট টাকা বযেয় বরাজদ্দর প্রস্তাব করা হজয়জে।
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একগুছে প্রকল্প

জহাজসল শ্মঁয়ার বাশ্ড় জসাগরা 
রিাজম। ১০০ শ্দজনর কাজ্র 
জ্াগাশ্নর। হাড় ভাো পশ্রশ্রম। 
এতশ্দন শ্নজ্ স্াস্যে পশ্রজেবার 
জকানও সুজযাগ পানই শ্ন। 
এমনকী শ্নজ্র প্রসূশ্ত ত্ীজকও 
সতোন প্রসজবর সময় শ্নজয় 
আসজত হজয়শ্েল ২৫ শ্কজলাশ্মটার 
দূজর, বাঁকুড়া জটিট জ্নাজরল 
হাসপাতাজল।

নতুন রা্যে সরকার তো 
মু�যেমন্ত্রী মমতা বযোনা্্ণী বাংলার 
হা্ার হা্ার জহাঁজসল শ্মঁয়াজদর 
মত প্রাশ্তেক মানুজের জোজ�র ্ল 
মুশ্েজয় শ্দজয়জেন। স্াস্যে পশ্রজেবায় 
আ্ সকজলর ্নযে প্রকল্প। 
এজসজে স্াস্যেসােী, শ্েশুসােী, 
সমা্ সােী, সামাশ্্ক সুরক্া জযা্না। শ্বদযোলয় শ্েক্ক জেজক অঙ্গনওয়াশ্ড় কম্ণী, স্শ্নভ্ণর জগাষ্ীর প্রজতযেক 
সদসযে, শ্সশ্ভক ভলযোশ্ন্য়াস্ণ জেজক জহামগাি্ণ শ্কংবা েুশ্ক্তশ্ভশ্তেক কম্ণোরী সকজলই আ্ স্াস্যেসােী প্রকজল্পর 
আওতায়। সরকাশ্র হাসপাতাজল এ�ন সমস্ত শ্েশ্কৎসা জতা শ্বনামূজলযে। সজঙ্গ রা্যে ্ুজড় বহু জবসরকাশ্র 
প্রশ্তষ্াজনও এ�ন প্রায় ৫০ লক্ নানা জপোর মানুে এই পশ্রজেবা পাজছেন।

বাড়জে শ্েশুজদর ্ন্কালীন হৃদযজন্ত্রর সমসযো। বযেশ্েত মু�যেমন্ত্রী, শ্েশ্তেত। শ্সধিাতে শ্নজলন, োলু জহাক 
শ্েশুসােী প্রকল্প যাজত পশ্রবাজরর আয় শ্নশ্ব্ণজেজে বাংলার প্রজতযেক শ্েশু, প্রজয়া্জন এই প্রকজল্পর আওতায় 
এজস শ্বনামূজলযে শ্েশ্কৎসা করাজত পাজর। অনযেশ্দজক অসংগশ্ঠত শ্রশ্মকজদর স্াস্যে সুরক্ার অ্ীজন জকউ 
হাসপাতাজল শ্েশ্কৎসার সুশ্ব্া শ্নজত োইজল বেজর সব্ণাশ্্ক ২০ হা্ার টাকার আশ্ে্ণক সাহাযযে শ্দজছে সরকার।

েলজে সমা্সােী প্রকল্প—যার উজদ্দেযে দু�্ণটনা শ্বমার আওতায় সদসযেজদর শ্নরাপতো জদওয়া। সুশ্ব্াজভাগীর 
মৃতুযেজত ২ লক্ টাকা আশ্ে্ণক সাহাযযে জদওয়া হজছে। জসই সজঙ্গ স্ায়ী অক্মতার শ্েকার হজল তাজকও ২ লক্ 
টাকা ক্শ্তপূরণ জদওয়া হজছে। এোড়া হাসপাতাজল ভশ্ত্ণ অবস্ায় তদশ্নক ১০০ টাকা এবং জি জকয়ার শ্বভাজগ 
শ্েশ্কৎসায় ৫ হা্ার টাকা পয্ণতে শ্বনামূজলযে শ্েশ্কৎসার সুজযাগ শ্দজছে রা্যে সরকার।

টাশ্লগজঞ্জর জটশ্লশ্েল্পীজদর ্নযে শ্েশ্তেত মু�যেমন্ত্রী। তাই তাজঁদর ্নযেও োলু করজলন স্াস্যেশ্বমা। এোড়া পুর 
এলাকায় স্শ্নভ্ণর জগাষ্ী, শ্রিন ভলাশ্ন্য়াস্ণ, শ্বপয্ণয় জমাকাশ্বলা কম্ণী, আো কম্ণী, ্াতীয় জস্ছোজসবী বল, অে্ণ 
দপ্তজরর অনুমশ্তপ্রাপ্ত শ্ঠজক শ্রশ্মক, আইশ্সশ্িএস কম্ণীরাও আ্ স্াস্যেসােীর আওতায়।

শু্ু প্রজয়া্ন একটু ্ানা—জকাোয় কীভাজব জযাগাজয়াগ কজর এই সুশ্ব্া শ্নজত হজব। জহাজসল শ্মঁয়ার মজতা 
বহু মানুজের মুজ� আ্ �ুশ্ের হাশ্স। শ্নজ্ জতা বজটই, শ্েশু সহ পশ্রবাজরর সকজল, এমনকী শ্শুর োশুশ্ড়ও 
আ্ স্াস্যে শ্বমা জযা্নার আওতায়। সম্প্রশ্ত জকরল অপাজরটরজদরও স্াস্যেসােী প্রকজল্প অতেভু্ণক্ত কজরজেন 
মু�যেমন্ত্রী। ই-প্রযুশ্ক্তর হাত ্জর এবং স্ছেতা এজন বাংলার প্রজতযেক মানুজের স্াস্যে আ্ সকজলর সােী।

মশ্স্তষ্ক মৃতুযে এবং অঙ্গ প্রশ্তস্াপন

রাজ্যের স্াস্যে পশ্রজেবার স্নেজভাজর যুক্ত হল আর এক নতুন মাইলেলক। জসই সজঙ্গ রাজ্যের পশ্রবহণ 
বযেবস্া-নগর পশ্রকাঠাজমা এবং কলকাতা ও শ্ব্াননগর পুশ্লজের তাৎপয্ণপূণ্ণ ভূশ্মকা আবার জগাটা জদেজক 
জদশ্�জয় শ্দল—কলকাতাই পাজর ইশ্তহাস গড়জত। ইশ্তহাজসর পাতায় স্ান কজর শ্নজত। প্রজয়া্জন শ্রিন 
কশ্রজিার ততশ্র কজর এক্ন মানুজের হৃদয় শ্দজয় ্ীবন বাঁোজত।
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২০১৬-র ৪ নজভবের। ইশ্তহাস ততশ্র কজরশ্েল কলকাতা—প্রেম শ্রিন কশ্রজিার ততশ্র কজর। এরপর অবেযে 
জবে কজয়কবার শ্রিন কশ্রজিার ততশ্র হজয়জে। জের ততশ্র হল ২০১৮-র ২১জে জম। এবাজররটা অবেযে অনযে 
ইশ্তহাস গড়ার লজক্যে। পূব্ণ ভারজত প্রেম হৃদযন্ত্র প্রশ্তস্াপন হল পূব্ণ কলকাতা বাইপাজসর ্াজর, েশ্ট্ণস 
হাসপাতাজল—জবঙ্গালুরুজত অপর এক্জনর জরেন জিে বা মশ্স্তষ্ক মৃতুযের পর। জবঙ্গালুরুর ২১ বেজরর যুবক 
বরুণ শ্ভজক-র হৃদযন্ত্র সেলভাজব প্রশ্তস্াপন করা হল ঝাড়�জণ্ডর জদও�জরর বাশ্সন্া ৩৯ বেজরর শ্দলদার 
শ্সং-এর েরীজর।

শ্রিন কশ্রজিাজরর মসৃণ পে। কলকাতা শ্বমানবন্র জেজক মুকুন্পুজরর েশ্ট্ণস হাসপাতাল—১৮ শ্কজলাশ্মটার 
পেদূরজত্ব শ্ভশ্ভআইশ্প ময্ণাদায় হৃৎশ্পণ্ড জপঁোজলা জস�াজন। ১৯ জম পে দু�্ণটনায় গুরুতর আহত হজয় বরুণ 
ভশ্ত্ণ হজয়শ্েজলন জবঙ্গালুরুর পেে্ণ হাসপাতাজল। পরশ্দন সকাল ১১টায় মশ্স্তষ্ক মৃতুযের জ�ােণা। জবঙ্গালুরু 
হাসপাতাল জেজক শ্বমানবন্র পয্ণতেও শ্েল শ্রিন কশ্রজিার। কলকাতা শ্বমানবন্জর নামজতই শ্ব্াননগর 
কশ্মেনাজরজটর পাইলট গাশ্ড় (WB24R5814) অযোবুেজলজসির সামজন হুটার বাশ্্জয় ঝকঝজক মসৃণ পে শ্দজয়, 
সুন্র রিাশ্েজকর বযেবস্াপনায়, হৃদয় জপঁজে শ্দল হাসপাতাজল।

জেন্নাইজয়র শ্েশ্কৎসকরা পশ্চিমবঙ্গ সরকাজরর স্াস্যে দপ্তজরর সুন্র পশ্রকাঠাজমাজক ্নযেবাদ ্াশ্নজয়জেন। অঙ্গ 
প্রশ্তস্াপন শ্বেজয় রাজ্যের শ্সশ্নয়ার জনািাল অশ্েসার িা. অশ্দশ্তশ্কজোর সরকার ্ানান, আমরা সব শ্দক 
শ্দজয় সহজযাশ্গতা কজরশ্ে। আগামী শ্দজন রাজ্যে আরও কা্ হজব। রাজ্যে জরাজটা (ROTTO) এবং ্াতীয় স্তজর 
ইশ্তমজ্যেই NATIONAL ORGAN AND TISSUE TRANSPLANT ORGANIZATION ততশ্র হজয়জে। এই 
মুহূজত্ণ সবজেজয় জবশ্ে প্রজয়া্ন সজেতনতা। কারণ অঙ্গদান এবং অঙ্গপ্রশ্তস্াপজনর সমস্ত ্রজনর পশ্রকাঠাজমা 
আ্ এ রাজ্যে তো কলকাতার বুজক ততশ্র।

এক্ন মুমূেু্ণ তাশ্কজয় রজয়জে আপনার শ্দজক। আমরা তাঁজক শ্দজত পাশ্র সুন্র একশ্ট ্ীবন। এবং জসশ্ট 
অঙ্গদাজনর মা্যেজম। এই প্রোর একশ্দজক জযমন জবজড়জে রাজ্যে, অনযেশ্দজক পুশ্লে-রিাশ্েক-পশ্রবহণ পশ্রকাঠাজমা 
শ্রিন কশ্রজিার জেজক আ্ুশ্নকতম স্াস্যে পশ্রজেবায় আ্ কলকাতা পে জদ�াল অনযে রা্যেজক। 
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নতুন শ্িলেবাি, শ্শক্ার্থীলের
হালত নয়া হাশ্তয়ার রাল্যের

মাধযেশ্মলের ফোফে কেমন হলব? শ্িন্ায় বারাবরই েপালে ভাঁ্ পলে ছাত্রছাত্রথীলের 
এবং এেই িলঙ্গ অশ্ভভাবেলেরও। পরথীক্ায় ভালোভালব উত্থীর্ হলেও করহাই কনই শ্িন্ার 
হাত করলে। োরর, মাধযেশ্মে কবাল্্র িলঙ্গ িব্ভারতথীয় কবা্্গুশ্ের নম্বলরর ফারাে। ফলে 
িব্ভারতথীয় কক্লত্র িবিমলয়ই প্রশ্তল�াশ্িতায় এে ধাক্ায় অলনেখাশ্ন শ্পশ্ছলয় �াওয়া।

ছাত্রছাত্রথীলের এই শ্িন্া োঘব েরলত এই প্ররম এশ্িলয় এে কোনও িরোর। ক্মতায় 
আিথীন হওয়ার আলি করলেই এই ভাবনা শ্ছে মুখযেমন্তথী মমতা বল্দযোপাধযোলয়র। ফলে 
শ্িদ্ান্ শ্নলত কেশ্র হয়শ্ন। শ্িে েু’মালির মারায় প্ররম শ্বজ্ঞশ্তি। এরপর আরও কিাটা 
িালরে শ্বজ্ঞশ্তি প্রোশ েলর িশ্িত হে শ্বলশষজ্ঞ েশ্মশ্ট। শ্িে হে, এলেবালর কিাো 
করলেই শুরু হলব ঝাোই-বাছাই। প্ররম করেশ্র করলে দ্ােশ প�্ন্—িমস্ত করেশ্রর পািযেক্রম 
এবং পািযেবই শ্নলয় খুঁশ্টলয় শ্বিার-শ্বলবিনা েরা হলব। প্রলয়া্নমলতা হলব পশ্রবতন্ 
ও পশ্রবধ্ন। এেই িলঙ্গ ওই েশ্মশ্টর োলছ রা্যে িরোলরর অনুলরাধ শ্ছে, েশ্মশ্টর 
িেিযেরা ক�ন এ রাল্যে শ্শক্ার মান কেমন, তা শ্বিার েলর শ্নল্লের মতামত ্ানান। 
শ্শক্ার মালনান্নয়ন েরলত শ্িে েথী েথী পেলক্প েরা উশ্িত তাও ্ানলত িায় িরোর। 
েথী পদ্শ্তলত পিনপািন হলব আর ছাত্রছাত্রথীলের গুরিতমান শ্বিালরর পন্াই বা েথী হলব—
শ্বলশষজ্ঞ েশ্মশ্ট কিিব শ্নলয় ভাবনাশ্িন্া শুরু েলর।
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ওই বছলরর ১৮ নলভম্বর েশ্মশ্ট তার 
অন্ব্ত্থী শ্রলপাট্  কপশ েলর। সু্েশ্শক্া 
েতিলর এরপর শ্বশলে কিই শ্রলপাট্ শ্নলয় 
ভাবনাশ্িন্া শুরু হয়। েশ্মশ্টর প্রায় িমস্ত 
িুপাশ্রশই কমলন কনয় িরোর। �ুদ্োেথীন 
তৎপরতায় শুরু হয় ো্। পািযেক্রলমর 
কখােনেলি বেলে কফো হয়। কিইমলতা ধালপ 
ধালপ বেলে কফো হয় িব ে’শ্ট পািযেবইও।

প্ররম ধালপ প্ররম, তৃতথীয়, পঞ্চম, িতিম, 
নবম, এোেশ এবং পলরর ধালপ অনযোনযে 
করেশ্রর পািযেবইগুশ্ে পশ্রবশ্তত্ হে। ্ুোই, 
২০১২-র মলধযে কশষ হয় প্ররম ধালপর ো্। 
২০১৩-র শ্শক্াবষ্ করলে শুরু হয় তালের 
পরিো আর শ্দ্তথীয় ধালপর বইগুশ্ে পোলনা 
শুরু হে ২০১৪ িাে করলে। ২০১২ িালের 
৫ কিলটেম্বর ইনল্ার কটেশ্্য়ালম শ্শক্ে 
শ্েবলির অনুষ্ালন নতুন বইগুশ্ের আনুষ্াশ্নে 
প্রোশ েরলেন মুখযেমন্তথী। বেলেন, বইলয়র 
কবাঝায় খুলে পেুয়ালের ক�ন কমরুেণ্ড কভলে 
না �ায়—বইগুশ্ে ততশ্রর িময় কিেরাই 
মারায় রাখা হলয়লছ। 

িশ্তযেই তাই। প্ররম করেশ্রর ্নযে বাংো, 
ইংলরশ্্ ও িশ্রত—িব এেিলঙ্গ এে 
বইলত। নাম—আমার বই। এেশ্ট শ্শশু তার 
িারপালশর প্রেৃশ্ত ও কিনা ্িৎ করলে 

শ্নল্ই বহু শ্শক্া গ্রহর েলর—কেলখ ও শুলন। আবার অলনেলক্লত্র অশ্ভজ্ঞ 
কেউ তার কশখার এই পদ্শ্তলত িাহা�যে েলর। ‘আমার বই’ এই েুইলয়র মলধযে 
কিতুবন্ধলনর ো্ েলরলছ। শ্শক্ে এখালন এে্ন িহায়েমাত্র। শ্দ্তথীয় করেশ্রর 
‘আমার বই’-কত �ুক্ত হলয়লছ প্ররম করেশ্রর পালির উপর শ্ভশ্ত্ েলর ততশ্র শ্েছু 
েম্পত্র—�ালত তার অশ্্্ত জ্ঞালনর পুনরালোিনা েরা �ায়। আবার, শ্শক্ার 
উপেরর এবং েম্পত্র এমনভালব ততশ্র েরা হলয়লছ �ালত শ্শশুর অেলক্যেই তার 
িামশ্গ্রে— মূেযোয়ন েরা িম্ভব হয়।

তৃতথীয় করেশ্র করলে পৃরে পৃরে শ্বষয়শ্ভশ্ত্ে বই ততশ্র েরা হলয়লছ। �ুক্ত 
হলয়লছ পশ্রলবশ শ্শক্ার পাি-ও। উললেখযে, এেশ্ট শ্শশুর োলছ তার পশ্রলবশ 
এেটা িামশ্গ্রেতা বহন েলর আলন। ইশ্তহাি শ্মলশ �ায় ভূলিালে, পশ্রলবশ শ্মলশ 
�ায় শ্বজ্ঞালন। আর এই শ্মেশ্মলশর মলধযেই করলে �ায় শ্শশুর কেৌতূহে কমটালনার 
অফুরান িম্ভার। আমালের পশ্রলবশ বইলত এই িমগ্রতা ধলর রাখারই ঐোশ্ন্ে 
কিষ্া েরা হলয়লছ।

রবথীন্দ্রনার বলেশ্ছলেন, ‘… কছলে �শ্ে মানুষ েশ্রলত িাই, তলব কছলেলবো 
হইলতই তাহালে মানুষ েশ্রলত আরম্ভ েশ্রলত হইলব; নতুবা কি কছলেই রাশ্েলব, 
মানুষ হইলব না।’

নতুন পািযেক্রম ও বই রিনার কক্লত্র এই ভাবনাই মারায় রাখা হলয়লছ।
পািযেক্রম পশ্রবত্লনর কক্লত্র শ্বলশষজ্ঞ েশ্মশ্ট িমস্ত বইলয়র কক্লত্রই কখয়াে 

করলখলছ—�ালত শ্বষলয়র পুনরাবৃশ্ত্ না হয়। আর পািযেক্রলম িং�ুক্ত অংশ ক�ন 
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ছাত্রছাত্রথীর মলনর স্াধথীনতালে বযোহত না েলর—বরং তালের ভাবনাশ্িন্ার ধারালে উনু্ক্ত ও 
প্রিাশ্রত েরলত পালর। নানা শ্বষলয়র পাি ক�ন তালের ভাবায়—আলোশ্েত েলর। োরর 
এভালবই ততশ্র হলব এেশ্ট শ্শশুর মলনর শ্ন্স্ অশ্ভবযেশ্ক্ত।

পািযেক্রম পশ্রবত্লনর িময় নতুন বইলত শ্বলশষ গুরুত্ব কেওয়া হলয়লছ বইলয়র 
অেংেরলরর প্রশ্ত। শ্বলশষ েলর প্রারশ্মে শ্বভালির বইগুশ্েলত। শ্শশুমলনর প্রারশ্মে ্েতা 
োটালত এই ছশ্বই হলব িাশ্বোশ্ি—এমনটাই ভাবনাশ্িন্া েলরলছন শ্বলশষজ্ঞ শ্শক্ে ও 
শ্শক্াশ্বলেরা। ছশ্ব আর িশ্তযেোলরর কিই বস্তুর মলধযে শ্মে আর অশ্মে খুঁ্লত খুঁ্লতই �ালত 
তারা শ্নল্লের প্রলনের ্বাব কপলয় �ায়—কিটাই মূে েক্যে।

প্রারশ্মলের পালির কক্লত্র েেিত শ্শক্ার শ্েলে শ্বলশষ গুরুত্ব কেওয়া হলয়লছ পািযেক্রলম। 
িাছ শ্নলয় পোলত কিলে এে্ন শ্শক্ে ক�ন ছশ্বর িাহা�যে কনন, ধাঁধার মাধযেলম কশখান—
আবার প্রলয়া্লন প্রেৃশ্তর মলধযে, িশ্তযেোলরর িালছর িামলন শ্নলয় শ্িলয় প্রলয়া্নথীয় পাি কেন 
ছাত্রছাত্রথীলের-শ্শক্েলের এমনভালবই পোলনার শ্নলে্শ কেওয়া হলয়লছ।

কোরাও কোনও িাপ নয়—আন্দোয়ে পশ্রলবশ ততশ্র েলর কখোর মাধযেলম িেলব 
পিনপািন। আর শ্শক্ার পদ্শ্ত েখনওই ক�ন এেতরফা না হয়—পো আর হালত-েেলম 
িি্া—এই েুইই িেলব িমান তালে।

শ্বলশষজ্ঞলের মত, ‘পািযেবইলয়র রিহথীন, আন্দহথীন এবং আতঙ্কময় তরযে-তল্বের মুখস্থ 
শ্বেযোিি্া কোনওক্রলমই শ্বেযোশ্শক্া নয়।’ তাই নতুন পািযেবই এবং তার অনুশথীেনথী শ্নম্ালরর 
কক্লত্র কিই পুলরালনা প্ররািত ভাবনালে ব্্ন েরার কিষ্া েরা হলয়লছ।

তলব, নতুন পািযেক্রলম এে্ন শ্শক্লের গুরুত্ব ক�ন বহুোংলশ বৃশ্দ্ কপলয়লছ। বই, খাতা 
ও শ্শক্ার নানা উপেরর এবং প্রেৃশ্তর মলধযে, বাস্তব পৃশ্রবথীর মলধযে শ্শক্েলে কিতু শ্হিালব 

মুখযেমন্তথীই �খন শ্শক্শ্য়ত্রথীর আিলন
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োঁে েরালত কিলয়লছন শ্বলশষজ্ঞরা। এেশ্ট শ্শশুর মলন নানা প্রনে তুলে কেলবন 
শ্তশ্ন। ছাত্রছাত্রথীরা কিই প্রলনের উত্র কখাঁ্ার কিষ্া েরলব—েখনও এেেভালব, 
েখনও েেিতভালব। শ্শক্ে হলবন তাঁলের িহায়ে। নযোয়-অনযোয় কবাধ শ্নলয় 
পালির ফাঁলেই শ্তশ্ন ততশ্র েলর কেলবন শ্বতে্। শ্শক্ার্থীলের তলে ্ অংশ শ্নলত 
এবং মতামত প্রোশ েরলত উৎিাহ শ্েলত হলব তালঁেই। ছাত্রছাত্রথীলের �ালত মুক্ত 
বশ্হেৃ্শ্ষ্ ততশ্র হয়, ক� কোনও পাি ও োল্ তারা �ালত েত্ৃত্বভার তুলে শ্নলত 
পালর, কিই শ্শক্াও কেলবন এে্ন শ্শক্েই। পািযেবইলয়র িলঙ্গ ছাত্রছাত্রথীলের 
্থীবন অশ্ভজ্ঞতা, প্রেৃশ্ত আর শ্বশ্বভুবনলে িং�ুক্ত েরার গুরুোশ্য়ত্ব শ্নলত হলব 
তাঁলেই। ফলে শ্শক্েলের প্রশ্শক্লরর প্রলয়া্নথীয়তার উপর গুরুত্ব আলরাপ েলর 
েশ্মশ্ট। েশ্মশ্টর শ্রলপালট্ পশ্রষ্ার বো হলয়লছ, শ্শক্েলের �রা�র প্রশ্শক্র 
কেওয়া না হলে ছাত্রছাত্রথীলের এই নতুন পািযেক্রলম শ্শশ্ক্ত েলর তুেলত করেশ্রলত 
তাঁরা ো�্ের ও �রা�র ভূশ্মো গ্রহর েরলত পারলবন না।

পািযেক্রলমর এই পশ্রবত্ন শুধু ক� বইলয়র কভােবেে ঘশ্টলয়লছ তা নয়—বেলে 
শ্িলয়লছ করেশ্রেলক্র িংসৃ্শ্ত। করেশ্রেক্ মালন আ্ প্রারিঞ্চে, ্ানলত, বুঝলত 

আর পেলত উৎিুে এেরাশ 
েশ্িোঁিা। ছাত্রছাত্রথীরা �খন 
শ্শশু করলে শ্েলশার হওয়ার 
পলর তখন তালের মলনা্িলত 
অশ্বরত ক� িব কখো িলে 
নতুন পািযেক্রলম কিই ভাবনার 
িলঙ্গও তাে রাখার কিষ্া েরা 
হলয়লছ। প্রেৃশ্তর কমলিা পর 
ধলর শ্শশু-শ্েলশালরর অশ্ভ�ান, 
প্রেৃশ্তর িলঙ্গ তার বনু্ধত্ব, 
উোর মালি হইহই েলর 
কখলে কবোলনার ছশ্ব বইলয়র 
পাতায় পাতায়। স্লেশ ও 
স্াধথীনতা, মনথীষথী ও শ্বপ্লবথীলের 
্থীবনেরা এবং েুঃিাহিথী 
মানুলষর শ্বশ্বভ্রমলরর অশ্ভজ্ঞতা 
তালের িার কেওয়ালের িথীমানা 
কভলে কখাো আোলশর নথীলি 
এে প্রারিঞ্চে ্থীবন োটালত 
উৎিাহথী েলর তুেলব।

মাধযেশ্মে কবাল্্ পোলশানা েরলত ছাত্রছাত্রথীরা �ালত উৎিাহথী হয়, তার 
্নযে এবং এেই িলঙ্গ তালের উপর পরথীক্ার িাপ েমালত েশ্মশ্টর পরামশ্—
ছাত্রছাত্রথীলের ইংলরশ্্, বাংো এবং অনযোনযে ভাষার পরথীক্াগুশ্েলতও িশ্িে উত্লরর 
্নযে িম্ভব হলে পুলরা নম্বর কেওয়া কহাে। আবার, প্রলনের উত্লরর কক্লত্র আংশ্শে 
নম্বর কেওয়া িােু েরার প্রস্তাবও শ্েলয়লছন তাঁরা। অর্াৎ কোনও প্রলনের শ্বলশষ 
েলর অংলের কক্লত্র উত্র �রা�র না হলেও �শ্ে পদ্শ্ত িশ্িে হয়, তাহলে 
আংশ্শে নম্বর পাে ছাত্রছাত্রথীরা। 

পািযেক্রম েশ্মশ্টর মলত, ছাত্রছাত্রথীলের জ্ঞান তালের নম্বর শ্েলয়ই শ্বিার েরা 
হয়। এই অবস্থায় তালঁের পরামশ্মলতা রিনাধম্থী প্রলনোত্লরর পশ্রবলত ্ েনলিটে 
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এবং অযোশ্প্ললেশনশ্ভশ্ত্ে প্রলনের উপলর কবশ্শ ক্ার কেওয়া হলছে।
ফলে মাধযেশ্মলের কক্লত্র প্রনেপলত্র এলিলছ শ্বশাে পশ্রবত্ন। এমশ্িশ্েউ 

এবং িংশ্ক্তি উত্রশ্ভশ্ত্ে প্রনে ্ায়িা েলর শ্নলয়লছ। শ্বলশষজ্ঞলের 
মত, িংশ্ক্তি বা অশ্ত িংশ্ক্তি প্রলনের উত্র কেওয়ার ্নযে ছাত্রছাত্রথীলের 
অবশযেই পািযেপুস্তে পেলত হলব। এলত তালের প্রাইলভট শ্টউশন-কনওয়ার 
প্রবরতা েমলব এবং এেই িলঙ্গ েমলব িাল্শন বই 
কেনার কঝাঁে।

মাধযেশ্মে এবং উচ্চমাধযেশ্মে স্তলরর পািযেক্রলম ক� িুশ্বশাে 
ফারাে আলি শ্ছে— এই শ্বলশষজ্ঞ েশ্মশ্টর প্রস্তালব কিই 
ফারাে শ্েছুটা হলেও েমালনা িম্ভব হলয়লছ।   

প্রশ্তশ্ট শ্বষলয় ১০ নম্বলরর কমৌশ্খে পরথীক্ার পশ্রবলত ্
আনা হলয়লছ, মূেত কপ্রাল্ক্ট ওয়াে্ এবং শ্েছুলক্লত্র 
ছাত্রছাত্রথীলের িারা বছলরর োল্র মূেযোয়ন।

শ্বষয়বস্তু উপস্থাপলনর প্রলয়া্লন বইলয়র মলধযে নানা 
্ায়িায় ‘টুেলরা েরা’ বলে শ্েছু ‘অশ্তশ্রক্ত জ্ঞান’ 
ছাত্রছাত্রথীলের ্নযে উললেখ েরা হলয়লছ। শ্বলশষজ্ঞলের 
প্রস্তাব, শ্শক্ার্থীরা ক�ন কিগুশ্ে মুখস্থ না েলর। প�্ায়ক্রশ্মে 
মূেযোয়লন এই অশ্তশ্রক্ত জ্ঞান অংশ করলে প্রনে না েরার 
প্রস্তাব শ্েলয়লছন তাঁরা।

শ্শক্ার্থীলের প্রশ্তশ্েলনর ো্, প্রনে েরা, অনযেলে িাহা�যে 
েরা, শ্বেযোেয় ও তার আশপালশর পশ্রলবশলে প্রশ্তশ্নয়ত 
িু্দর েলর কতাোর মধযে শ্েলয়ও ছাত্রছাত্রথীলের মূেযোয়ন েরার 
েরা বো হলয়লছ।

প্রশ্তশ্ট করেশ্রলতই ছাত্রছাত্রথীরা �ালত িশ্রলতর পািযেক্রলম 
শ্বলশষ আগ্রহথী হলয় ওলি তার শ্েলে েক্যে করলখ পািযেক্রম 
ততশ্র হলয়লছ। বো হলয়লছ, শ্শক্ার্থীর শ্িন্া বা �ুশ্ক্ত ক�ন 
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কোনওভালবই আটলে না �ায়, কি ক�ন মুক্ত শ্িন্ায় ভাবলত পালর, 
কিশ্েলে শ্শক্েলের কখয়াে রাখলত বো হলয়লছ। িশ্রত-শ্শক্া ক�ন 
েখনওই ছাত্রছাত্রথীলের ভলয়র োরর হলয় না োেঁায়—কিশ্েলেও 
ন্র রাখলত হলব তাঁলের। শ্শক্ার্থীরা �শ্ে প্রশ্তশ্ট অধযোয় করলে 
মলন মলন অংে (মানিাংে) েরলত কশলখ তাহলে তালের শ্িন্া, 
�ুশ্ক্ত ও িরনা েরার ক্মতা তাোতাশ্ে ততশ্র হলব।

শ্বলশষজ্ঞলের মত, নতুন পািযেক্রমলে বত্মান িমলয়র িলঙ্গ 
িঙ্গশ্তপূর্ভালব ততশ্র েরা হলয়লছ।

শুধু পািযেবইলয়র মলধযে শ্শক্ার্থীলের আটলে না করলখ ক্ার 
কেওয়া হলয়লছ ্থীবন আর প্রেৃশ্তর পাি কনওয়ার প্রশ্ত। পািযেবই 
আর শ্শক্ে কিখালন িহায়ে শ্হিালব রােলবন। নতুন শ্শক্ায় 
শ্শশ্ক্ত ছাত্রছাত্রথীরা হলবন ্থীবলনর পলর শশ্ক্তশােথী ক�াদ্া। তখনই 
নতুন পািযেক্রলমর িশ্তযেোলরর ক�ৌশ্ক্তেতা খুঁল্ পাওয়া �ালব। কিই 
পলরই এশ্িলয় িলেলছ নতুন পালি শ্শশ্ক্ত কছলেলমলয়রা।

নতুন বযোি শ্নলয় বথীরভূলমর োপািশ্টেুশ্ে সু্লের কছলেলমলয়রা



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 107

পূব্ব মমশ্িনীপুরেে মমরে নীলমশ্ি মঙ্গল। বেস ১৩। বাবা অসুস্থ। এ বাশ্ি ও বাশ্ি কাজ 
করে পাওো মারেে সামান্য কটা টাকাই সংসারেে ভেসা। তাই ঘুরে মেল নীলমশ্িে পিার�ানা। 
এমনশ্ক শ্বরেেও সব শ্িক। নীলমশ্ি ছুরট মেল সু্রলে মেড মাস্ােম�াইরেে কারছ। তারক মে 
শ্নরজে পারে িাঁিারতই েরব। ম�রে সবাই শ্মরল বাশ্িরত শ্েরে মবাঝারনাে তরব কাজ শ্িল। 
কন্যাশ্রীে টাকা শ্নরে নীলমশ্ি আজ আবাে সু্রল।

মমশ্িনীপুে মজলােই আে এক মমরে তাপসী—োে ডশ্লিউশ্বশ্সএস অশ্িসাে েরত। তাে কথাে, 
‘মকাথাও নাবাশ্লকাে শ্বরে েরছে শুনরলই সবাইরক জরিা কেব—মমরেে বাবা-মারক মবাঝারবা—না 
বুঝরল মসাজা েরল োব পুশ্লর�। এসব শ্বরে আটকারতই েরব।’

কন্যাশ্রী মথরক নতুন ব্যাে, জুরতা

মুখ্যমন্তীে উপোে োরত শ্নরে
সু্রলে পরথ োশ্সে কলরোল
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এভারবই শ্নরজরিে জন্য আজ উরি িাঁিারছে 
মমরেো। �রে �রে োজারে োজারে। িাশ্জ্বশ্লং 
মথরক িশ্ষিি ২৪  পেেনা—একই ছশ্ব মজলাে 
মজলাে। আে জীবরনে এই গুরুত্বপূি্ব সমরে 
তারিে পার� আজ এ োরজ্যে সেকাে। মুখ্যমন্তী 
মমতা বর্দ্যাপাধ্যারেে সেকাে।

িরল আত্মশ্বশ্ারসে ঘাটশ্ত আে মনই। 
মসৌজরন্য মুখ্যমন্তীে সারধে কন্যাশ্রী প্রকল্প। 
ওই একরিাঁটা মমরেে মরনে মমঘ-মোদু্ে শ্নরে 
মভরবশ্ছরলন শ্তশ্ন—শ্নরজে োজারো ব্যস্ততাে 

মারঝও। কন্যাশ্রী প্রকল্প তাই আজ শ্বরশ্ে িেবারে সমািৃত—নানা  সম্ান আে পুেস্াে তাে ঝুশ্লরত।
কী এই কন্যাশ্রী প্রকল্প? মুখ্যমন্তী বলরলন—সু্রল পিার�ানা োশ্লরে মেরল ১৩ মথরক ১৮-ে মমরেো পারব 

বছরে ১০০০ টাকা করে। ১৮-ে মবশ্� আবাে ১৯-এে কম বেস মে মমরেরিে, তাো অশ্ববাশ্েত মথরক 
পিার�ানা োশ্লরে মেরল, পারব এককালীন ২৫ োজাে টাকা। আে তােও পরে? স্াতকস্তরে মারস আিাই 
োজাে টাকা শ্বজ্ান শ্বভারেে মমরেরিে জন্য। আে কলা শ্বভারেে জন্য মারস ২ োজাে। 

এখন প্রশ্ন, মকন সু্রলে মমরেরিে জন্য এই টাকাে ব্যবস্থা কেরলন মুখ্যমন্তী? এে প্রথম এবং প্রধান 
কােি, বাল্যশ্ববাে। ২০০৬ সারল আইন করে বন্ধ কো েরেরছ এই অপরেষ্া। শ্কন্তু তরল তরল বহু 
নাবাশ্লকােই শ্বপি ঘশ্নরে আরস। বারে বারে। 
তাই কন্যাশ্রী প্রকল্প। ১৮ বছে বেস পে্বন্ত শ্বরে 
মিশ্করে োখাে মশ্েো মেষ্া। কােি, বাল্যশ্ববাে বন্ধ 
কো মেরল অসমরে মা েওোে ঝশ্কিও সামলারত 
েরব না ওই মমরেরিে। অথ্বননশ্তক স্াধীনতাে স্াি 
একই সরঙ্গ বািারব তারিে আত্মমে্বািা মবাধ। তাই 
বেঃসশ্ন্ধে  মমরেো এখারনই খুঁরজ পারছে শ্নরজরিে 
সষিমতাে ছশ্ব। ভারলা থাকাে মূলমন্ত। সু্রলে 
েশ্ডি মপেরনাে পরেও কন্যাশ্রীে মাধ্যরমই মমরেরিে 
শ্�ষিাে আরলাে মিে শ্নরে আসা সম্ভব েরছে। 
শুধু সু্রলে পাি মকানওমরত ম�ে কো নে—এ 
মেন তারিে জীবরনে পরথ ততশ্ে েওোে শ্�ষিা। 
শ্নরজে পারে িাঁশ্িরে একটা আস্ত সংসারেে ভাে 
বেন কোে শ্�ষিা—প্ররোজন পিরল মেন ভে মপরে 
শ্পশ্ছরে আসরত না েে তারিে। পিার�ানাে সরঙ্গই 
প্ররোজনমরতা মিওো েে নানা বৃশ্তিমূলক শ্�ষিা, 
স্াস্থ্য এবং পুশ্ষ্ে জ্ান,  ম�খারনা েে অথ্বননশ্তক 
পারিে প্রাথশ্মক ধাপ।

শুধু তাই নে, এই প্রকল্প আমূল বিরল শ্িরেরছ 
মমরেরিে শ্েন্তাধাো। ততশ্ে েরেরছ কন্যাশ্রী ক্াব। 
সু্রলে মমরেরিে জন্য একটা শ্নোপি প্্যাটিম্ব—
মেখারন তাো শ্নরজরিে সমস্যা, আ�ংকা আে 
অশ্ভজ্তা অরন্যে সরঙ্গ মন খুরল ভাে করে 
মনওোে সুরোে পাে।

(কন্যাশ্রী প্রকরল্পে ছশ্বগুশ্ল সংশ্লিষ্ িপ্তরেে শ্বশ্ভন্ন 
ওরেবসাইট মথরক মনওো।)   
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আজ এই ভাে করে মনওোে স্াধীনতাই মেন আোরোিা বিরল শ্িরেরছ তারিে—মজাে এরন শ্িরেরছ 
মরন—মজাে এরন শ্িরেরছ শ্নরজরিে ভারলাে জন্য সমারজে খাোপ শ্িকগুরলাে পশ্েবত্বন োইবাে জন্য।

বাশ্ি বাশ্ি শ্েরে তাই নাবাশ্লকারিে বাবা-মারেে মন বিরল শ্িরছে তাো। তরুি তুশ্ক্বরিে েুশ্তিে কারছ 
োে মানরছ িীঘ্বশ্িরনে কুসংস্াে। ১৮-ে আরে কখনওই শ্বরে নে—কন্যাশ্রীো আজ অটল।

  মোটা োরজ্য তারিে সংখ্যা বািরছ েইেই করে—৪৮ লষি ৫৯ োজাে ৫৮২ জন (১১ জুন, ২০১৮-ে তথ্য 
অনুোেী)।



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 110

শ্�ষিাশ্রী

শুধু কন্যাশ্রী নে, শ্পশ্ছরে থাকা পশ্েবারেে সব 
মছরলরমরেোই োরত পিার�ানাে এশ্েরে মেরত পারে 
তাে জন্য মুখ্যমন্তী মমতা বর্দ্যাপাধ্যাে মেষ্াে মকানও 
ত্রুশ্ট োরখনশ্ন। পঞ্চম মথরক অষ্ম মরেশ্ি পে্বন্ত প্রাে  
৫৭ লষি ছাত্রছাত্রীরক  অন-লাইন ব্যবস্থাে মাধ্যরম 
মমধাবৃশ্তি মিওোে কম্বসূশ্ে োরত মনওো েরেরছ। পঞ্চম 
মথরক সপ্তম মরেশ্িে ছাত্রছাত্রীো বছরে ৭৫০ টাকা করে 
ছাত্রবৃশ্তি পারছে বত্বমারন। আে অষ্ম মরেশ্িে জন্য 
বছরে ৮০০ টাকা।

িরল তপশ্�শ্ল  জাশ্ত ও উপজাশ্তভুতি পশ্েবারেও আজ মারেরিে মুরখ েওিা োশ্স। তারঁিে মছরলরমরেোও 
পিার�ানাে সুরোে শ্নরে জীবরন প্রশ্তশ্ঠিত েরব—মসই লরষি্যই এশ্েরে েরলরছ তাো।

স্ামীশ্বরবকান্দ স্লােশ্�প

পিার�ানা করে মক করব বিরলাক েরেরছ? মছরল েরল মোজোরেে মেষ্া করুক আে মমরেো মিলুক 
সংসারেে মজাোল। শ্েোেশ্েত এই ভাবনাে জাল মকরট মবশ্েরে আসাে অস্ত্র স্ামী শ্বরবকান্দ স্লােশ্�প। 
শুধু ছাত্র/ছাত্রীে পশ্েবারেে মোজোে বছরে আিাই লষি টাকাে মবশ্� না েরলই েল।  উচ্চমাধ্যশ্মক মথরক 
স্াতরকাতিে/শ্পএইেশ্ড নানা স্তরে—নানা মূরল্যে বৃশ্তি। মারস সব্বশ্নম্ন এক োজাে মথরক সরব্বাচ্চ ৮ োজাে 
টাকা। তরব বৃশ্তিে জন্য অব�্যই মপরোরনা োই শ্নশ্ি্বষ্ �তকো নম্বরেে মাপকাশ্ি।

মছরল-মমরে িুজরনে জন্যই একইভারব একই োরে বৃশ্তিে ব্যবস্থা করে মুখ্যমন্তী বুশ্ঝরে শ্িরত মেরেরছন, 
শ্বভাজন নে—শ্�ষিাে আরলাে আরলাশ্কত মোক উভরেই। আে উচ্চশ্�ষিাে প্রাঙ্গরি মেন মপঁরছ মেরত পারে 
আশ্থ্বকভারব শ্পশ্ছরে পিা পশ্েবারেে মছরলরমরেোও। অথ্ব মেন মোে্যতাে মাপকাশ্ি েরে না িাঁিাে মসখারন।

সংখ্যালঘু ছাত্রবৃশ্তি

সংখ্যালঘু সম্প্রিারেে ছাত্রছাত্রীরিে জন্য 
মমধাবৃশ্তি োলু কোে উরি্যাে মনওোে মষিরত্র 
এ োরজ্যই শ্ি�াশ্ে। োরজ্য এমন একাশ্ধক 
প্রকল্প োলু আরছ, োে মাধ্যরম ১.৭১ মকাশ্ট 
সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রী উপকৃত েরছে। েলশ্ত 
বছরে এে জন্য ব্যে েরেরছ ৪,৯০০ মকাশ্ট 
টাকা। (সূত্র: অথ্বমন্তীে বারজট বতৃিতা, 
২০১৮)

শ্বনামূরল্য বই, সু্রলে মপা�াক

পুরুশ্লোে পোপাশ্ন গ্ারম বাশ্ি ে্দনা টুডুে। পরি ি�ম মরেশ্িরত। শ্িরটে ব্যারমা আরছ। অজ্ান েরে োে 
মারঝ মারঝই। তবু এই কন্যাশ্রী সু্রলে িুটবল শ্টরমে একজন নামকো সিস্য। মসন্াে বা ব্যাক পশ্জ�রন 
অসাধােি ভারলা মখরল ে্দনা। বাবা ঢাঙ্গা টুডু সামান্য শ্িনমজুে। মারি টুকটাক োরেে কাজও করেন। িুই 
ভাই আে িুই মবারনে মরধ্য ে্দনা মছারটা । সু্ল মথরক শ্বনামূরল্য বই মিওো না েরল পিার�ানা শ্ক আরিৌ 
োলারত পােত মস ? উতিে জানা মনই ে্দনাে।

প্রাক্ -প্রাথশ্মক মথরক দ্াি� মরেশ্ি পে্বন্ত শ্বনামূরল্য ৯ মকাশ্ট বই শ্বতেি কো েরেরছ োরজ্যে সমস্ত সু্রল। 
আে শ্বনামূরল্য নতুন সু্ল ইউশ্নিম্ব। মপরেরছ ে্দনা, কাজশ্ল, অঞ্জশ্ল—সব্াই।

নতুন সু্ল ব্যাে, পারে সু্রলে জুরতা—মছরলরমরেরিে মকানও অভাব োরখনশ্ন মুখ্যমন্তী। িৃশ্ষ্েীন 
ছাত্রছাত্রীরিে জন্য মিওো েরেরছ শ্বর�ে পদ্ধশ্তরত শ্ডজাইন কো মরেইল পাি্যপুস্তক।
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শ্মডরড শ্মল

সু্রল বরস িুপুরে মপটভরে খাওোে সুরোে। বত্বমারন োরজ্যে প্রাথশ্মক 
শ্বি্যালরেে ৭১.৮৮ লষি ছাত্রছাত্রী এবং উচ্চ প্রাথশ্মক শ্বি্যালরেে ৪৫.৭০ লষি 
ছাত্রছাত্রী শ্মডরড শ্মরলে আওতাে। োন্নাে িাশ্েরত্ব স্শ্নভ্বে মোঠিীে সিস্যাো।

এভারবই শ্�ষিাে প্রশ্তশ্ট মষিরত্র ছশ্িরে পরিরছ মুখ্যমন্তীে মমতাভো িৃশ্ষ্। 
কাে কী প্ররোজন, কীরসে অভারব মকান কাজটা েরছে না— সমস্ত খুশঁ্টনাশ্ট 
তথ্যই আজ তােঁ নখিপ্বরি। বাংলাে ছাত্রছাত্রীরিে অশ্রমরধে মঘািা রুখরব মক?
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দেশের তপশ্েশ্ি জাশ্ত, আশ্েবাসী ও অন্ান্ অনগ্রসর দরেশ্ির মানুশের জন্ সরকার দে সুশোগগুশ্ি চািু 
কশরশেন, দসগুশ্ি পাবার জন্ জাশ্তগত েংসাপশরের প্রশ�াজন বাধ্তামূিক। আশবেশনর শ্িশ্তিশত শ্নশ্েদিষ্ট আইন 
ও শ্বশ্ধ অনুো�ী জাশ্তগত েংসাপরে দেও�া হ�। এখন অনিাইন পশ্রশেবার মাধ্শম আশবেনকারী দে দকানও 
জা�গা দেশক সরাসশ্র জাশ্তগত েংসাপশরের জন্ আশবেন করশত পারশবন www.castecertificatewb.gov.
in – ওশ�বসাইশে। আশবেন করার জন্ োবতী� তে্ www.anagrasarkalyan.gov.in-এ শ্বস্াশ্রত দেও�া 
আশে।

কারা আশবেন করশত পারশব ?

== আশবেনকারীশক িারতী� নাগশ্রক এবং তপশ্েশ্ি জাশ্ত / তপশ্েশ্ি জনজাশ্ত / অন্ান্ অনগ্রসর দরেশ্িিুক্ত 
হশত হশব।

== আশবেনকারীশক পশ্চিমবশঙ্গর স্া�ী বাশ্সন্া হশত হশব।

== অন্ান্ অনগ্রসর দরেশ্ির আশবেন করার জন্ শ্কেু শ্ন�ম রশ�শে, ো পাও�া োশব শ্বিাগী� ওশ�বসাইশে।

== আশবেনকারীর কাশে অন্ দকানও প্রমাি বা নশ্ে না োকশি দকবিমারে আশবেন পরেশ্ে শ্েশ�ই এই েংসাপশরের 
জন্ আশবেন করশত পাশরন। স্ানী� তেন্ত ও শুনাশ্নর মাধ্শম আশবেনপরেশ্ে শ্বশবশ্চত হশব।

কীিাশব আশবেন করশবন ?

== আশবেনকারীশক সবদিপ্রেশম www.castecertificatewb.gov.in ওশ�বসাইশে অনিাইশন আশবেন করশত 
হশব। সশ্িকিাশব আশবেনপরে পূরি কশর অনিাইশন জমা শ্েশি, আশবেনকারী সশঙ্গ সশঙ্গই একশ্ে স্ীকৃশ্ত-পরে 
পাশবন। এই স্ীকৃশ্তপশরের দেও�া ক্রশ্মক নম্বর ধশর আশবেনকারী পশর, অনিাইশন তাঁর আশবেনপশরের হাি 
জানশত পারশবন।

অনিাইশন জাশ্তগত েংসাপরে প্রোন
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== এরপর আশবেনকারী ওই অনিাইন আশবেশনর একশ্ে মুশ্রিত প্রশ্তশ্িশ্প শ্নশ�, তার সশঙ্গ প্রশ�াজনী� নশ্েগুশ্ির 
দজরক্স কশর রাখশবন। দে নশ্েগুশ্ির প্রশ্তশ্িশ্প জমা শ্েশত হশব দসগুশ্ি হি —

== ব�শসর প্রমািপরে, েশ্বেুক্ত দকানও প্রামাি্ পশ্রচ�পরে, িারতী� নাগশ্রকশবের েংসাপরে, পশ্চিমবশঙ্গ বসবাশসর 
েংসাপরে, স্ানী� বাশ্সন্ার েংসাপরে, েশ্ে দিাোর হন, তশব দিাোর কাশ্দির প্রশ্তশ্িশ্প, বাৎসশ্রক আশ�র েংসাপরে, 
েশ্ে শ্নকে দকানও আত্ীশ�র জাশ্তগত েংসাপরে দেশক োশক, তার প্রশ্তশ্িশ্প। এোডা সাম্প্রশ্তককাশি দতািা 
শ্নশজর একশ্ে েশ্বও জমা শ্েশত হশব।

== দপৌর এিাকার বসবাসকারীরা তাঁশের শ্নশ্েদিষ্ট মহকুমাোসশকর অশ্িশস আশবেনপরে জমা করশবন। কিকাতা 
অঞ্চশি বসবাসকারী আশবেনকারী, DWO অশ্িস, কিকাতা (১, হশ্রে মুখাশ্জদি শ্্রিে, কিকাতা-২৫) এবং শ্বধাননগর 
পুরসিার বাশ্সন্ারা শ্বধাননগর মহকুমাোসশকর েিতশর আশবেনপরে জমা দেশবন।

== আশবেনকারী েশ্ে ব্লক অঞ্চশি বসবাস কশরন, তশব তাঁশের শ্নজস্ শ্বশ্্ও অশ্িশস ওই আশবেন জমা করশবন।

== আশবেনপরে জমা শ্েশি, পশ্চিমবঙ্গ জনপশ্রশেবা আইন, ২০১৩ অনুসাশর অবে্ই আশবেনকারীশক  
‘িমদি - ১’-এ অবে্ই স্ীকৃশ্তপরে দেও�া হ�। এই ‘িমদি–১’ শ্ে না দপশি দচশ� শ্নন। এশ্ে আপনার অশ্ধকার।

== আশবেনগুশ্ি পরীক্া কশর দোগ্ মশন হশি, সংশ্লিষ্ট মহকুমাোসক জাশ্তগত েংসাপরে প্রোন করশবন।

== আশবেনপরে মহকুমাোসশকর স্শর বাশ্তি হশি, আশবেনকারী তাঁর দজিার দজিাোসশকর কাশে এবং 
কিকাতার দক্শরে শ্্শ্িেনাি কশ্মেনার অশ্িশস পুনশ্বদিচাশরর জন্ আশবেন করশত পাশরন।

েতদিাবিী প্রশোজ্

শ্েক্াশ্রী
দক বা কারা দপশত পাশর ?

পশ্চিমবশঙ্গর দে দকানও অনুশমাশ্েত সু্শি পঞ্চম দেশক অষ্টম দরেশ্িশত পািরত/পািরতা তপশ্েশ্ি জাশ্ত-
জনজাশ্তর োরে-োরেী োশের পাশ্রবাশ্রক আ� বাশ্েদিক ২.৫ িক্ োকা দেশক কম, তারাই এই প্রকশপে বৃশ্তি 
পাশব। আবাশ্সক োরে-োরেীরা এই প্রকশপের আওতািুক্ত ন�।

দকাো� আশবেন করশব ?

শ্েক্া প্রশ্তষ্ানগুশ্িই অনিাইন 
ব্বস্া� www.anagrasarkalyan.
gov.in-ওশ�বসাইশে প্রশ্তষ্াশনর 
সমস্ দোগ্ োরে-োরেীশের জন্ 
সরাসশ্র আশবেন করশব।

এই প্রকশপের সুশ্বধা শ্ক ?

বৃশ্তির পশ্রমাি :- বাশ্েদিক ৭৫০-
৮০০ োকার মশধ্।

েতদিাবশ্ি প্রশোজ্

ওশ�বসাইে 
www.anagrasarkalyan.gov.in
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অন্ান্ স্িারশ্েপ
তপশ্েশ্ি জাশ্ত, জনজাশ্ত ও অন্ান্ অনগ্রসর দরেশ্ির োরে-োরেীশের জন্ সরকার শ্বশ্িন্ন স্িারশ্েপ 

বা বৃশ্তি শ্েশ� োশক। বৃশ্তিগুশ্ি োরে-োরেীশের ব্াংক অ্াকাউশটে সরাসশ্র জমা হ�। োরে-োরেীরা শ্বশেেত 
অন্ান্ অনগ্রসর দরেশ্ির োরে-োরেীরা অন্ দকানও সরকাশ্র স্িারশ্েশপর জন্ আশবেন করশি এই স্িারশ্েপ 
পাও�ার দোগ্ হশব না।

দহাশটেি
অনগ্রসর কি্াি েিতর ও আশ্েবাসী উন্ন�ন েিতশরর অধীশন সারা পশ্চিমবশঙ্গ দবে শ্কেু আবাশ্সক 

দহাশটেি আশে, দেখাশন তপশ্েশ্ি জাশ্ত, তপশ্েশ্ি উপজাশ্ত এবং অন্ান্ অনগ্রসর সম্প্রোশ�র োরে-োরেীরা 
িশ্তদি হশ�, পডাশোনা করশত পাশর।

স্িারশ্েশপর নাম কারা পাশব স্িারশ্েশপর সুশ্বধা শ্কিাশব আশবেন করশব

তপশ্েশ্ি জাশ্তর 
োরে-োরেীশের 
জন্ শ্প্র-ম্াশ্রিক 
স্িারশ্েপ

পশ্চিমবশঙ্গর দে দকানও 
অনুশমাশ্েত সু্শি নবম ও েেম 
দরেশ্িশত পডশে এমন োরে-োরেী, 
োশের পাশ্রবাশ্রক আ� বাশ্েদিক 
আডাই িক্ োকার কম।

অনাবাশ্সক োরে-োরেী:- 
বাশ্েদিক ৩০০০ োকা, 
আবাশ্সক োরে-োরেী :- 
বাশ্েদিক ৬২৫০ োকা

োরে-োরেীরা শ্নশজ 
www.oasis.gov.in 
ওশ�বসাইশে সরাসশ্র 
আশবেন করশব।

তপশ্েশ্ি জনজাশ্তর 
োরে-োরেীশের 
জন্ শ্প্র-ম্াশ্রিক 
স্িারশ্েপ

পশ্চিমবশঙ্গর দে দকানও 
অনুশমাশ্েত সু্শি নবম ও েেম 
দরেশ্িশত পডশে এমন োরে-োরেী, 
োশের পাশ্রবাশ্রক আ� বাশ্েদিক 
েু-িক্ োকার কম।

অনাবাশ্সক োরে-োরেী:- 
বাশ্েদিক ২২৫০ োকা, 
আবাশ্সক োরে-োরেী:- 
৮৫০০ োকা

োরে-োরেীরা শ্নশজ 
www.oasis.gov.in 
ওশ�বসাইশে সরাসশ্র 
আশবেন করশব।

অন্ান্ অনগ্রসর 
দরেশ্ির োরে-
োরেীশের জন্ শ্প্র-
ম্াশ্রিক স্িারশ্েপ

পশ্চিমবশঙ্গর দে দকানও 
অনুশমাশ্েত সু্শি পঞ্চম দেশক 
েেম দরেশ্িশত পডশে এমন োরে-
োরেী, োশের পাশ্রবাশ্রক আ� 
বাশ্েদিক আডাই িক্ োকার কম।

অনাবাশ্সক োরে-োরেী:- 
বাশ্েদিক ১৫০০ োকা, 
আবাশ্সক োরে-োরেী :- 
বাশ্েদিক ৫৫০০ োকা

োরে-োরেীর হশ� 
সু্ি কতৃদিপক্ www.
anagrasarkalyan.
gov.in-এ আশবেন 
করশব।

তপশ্েশ্ি জাশ্ত 
ও জন জাশ্তর 
োরে-োরেীশের জন্ 
দপাটে-ম্াশ্রিক 
স্িারশ্েপ

মাধ্শ্মক স্শরর পশর, দকানও 
অনুশমাশ্েত পািক্রশম পডশে এবং 
োশের পাশ্রবাশ্রক বাশ্েদিক আ� 
আডাই িক্ োকার কম, দস-সব 
োরে-োরেীরা

পাি্ক্রম অনুসাশর সরকার 
শ্নধদিাশ্রত বাশ্েদিক শ্েউেন শ্ি 
এবং দমশটেশনন্স শ্ি দেও�া 
হ�।

োরে-োরেীরা শ্নশজ 
www.oasis.gov.in 
ওশ�বসাইশে সরাসশ্র 
আশবেন করশব।

অন্ান্ অনগ্রসর 
দরেশ্ির োরে-
োরেীশের জন্ 
দপাটে-ম্াশ্রিক 
স্িারশ্েপ

মাধ্শ্মক স্শরর পশর, দকানও 
অনুশমাশ্েত পািক্রশম পডশে এবং 
োশের পাশ্রবাশ্রক বাশ্েদিক আ� 
এক িক্ োকার কম, দস-সব 
োরে-োরেীরা।

পাি্ক্রম অনুসাশর সরকার 
শ্নধদিাশ্রত বাশ্েদিক শ্েউেন শ্ি 
এবং দমশটেশনন্স শ্ি দেও�া 
হ�।

োরে-োরেীরা শ্নশজ 
www.oasis.gov.in 
ওশ�বসাইশে সরাসশ্র 
আশবেন করশব।
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আরেম দহাশটেি :

প্রেম দরেশ্ি দেশক েেম দরেশ্ির তপশ্েশ্ি োরে-োরেী, োশের পাশ্রবাশ্রক বাশ্েদিক আ� ৩৬,০০০ োকার 
দেশক কম তারা এই দহাশটেশি োকার জন্ সংশ্লিষ্ট সু্ি কতৃদিপশক্র কাশে আশবেন করশত পাশর।

এই প্রকশপের সুশ্বধা :

দহাশটেশি বসবাসকারী োরে-োরেীশের মাশ্সক ৭৫০ োকা হাশর ১২ মাশসর জন্ দহাশটেি গ্র্াটে এবং 
শ্বোনা, সাবান, দকশরাশ্সন ইত্াশ্ে বাবে অেদি বরাদ্দ করা োশক। এোডাও আরেম দহাশটেশি বসবাসকারী োরে-
োরেীশের কশ্পিউোর প্রশ্েক্ি, শ্ন�শ্মত স্াস্্ পরীক্া, অশ্তশ্রক্ত শ্েউেশনর সু-ব্বস্া করা হশ�শে।

সু্ি সংিগ্ন দহাশটেি :

তপশ্েশ্ি জাশ্ত এবং উপজাশ্তর পঞ্চম দরেশ্ি দেশক েেম দরেশ্িশত পািরত/পািরতা োরে-োরেীরা োশের 
পাশ্রবাশ্রক আ� বাশ্েদিক ৩৬,০০০ োকার দেশক কম তারা শ্েক্া েপ্তশরর এই দহাশটেশি োকার জন্ সংশ্লিষ্ট 
সু্ি কতৃদিপশক্র কাশে আশবেন করশত পাশর।

এই প্রকশপের সুশ্বধা কী ?

এই দহাশটেশি বসবাসকারী োরে-োরেীরা মাশ্সক ৭৫০ োকা হাশর ১০ মাশসর জন্ দহাশটেি গ্র্াটে দপশ� 
োশক।

দকন্দী� দহাশটেি :

মাধ্শ্মক স্শরর পশর দকানও অনুশমাশ্েত পাি্ক্রশম পািরত/পািরতা তপশ্েশ্ি জাশ্ত, উপজাশ্ত ও অন্ান্ 
অনগ্রসর দরেশ্ির োরে-োরেীরা এই দহাশটেশি োকার জন্ আশবেন করশত পাশর। শ্বজ্াপশনর শ্িশ্তিশত 
দহাশটেশির সুপার অেবা সংশ্লিষ্ট দজিা প্রকপে আশ্ধকাশ্রশকর অশ্িশস আশবেন করশত হ�।

এই প্রকশপের সুশ্বধা :

দহাশটেশি বসবাসকারী োরে-োরেীরা দপাটে-ম্াশ্রিক স্িারশ্েশপর শ্নধদিাশ্রত হাশরই দহাশটেি গ্র্াটে দপশ� 
োশক। এোডাও আশ্েবাসী উন্ন�ন েপ্তশরর অধীশন ৭শ্ে একিব্ মশ্ি আবাশ্সক সু্ি আশে—ঝাডগ্রাম, পশ্চিম 
বধদিমান, বীরিূম, বাঁকুডা, পুরুশ্ি�া, েশ্ক্ি শ্েনাজপুর এবং জিপাইগুশ্ড দজিা�। এই েপ্তশরর অধীশনই ৯ শ্ে 
পশ্ডিত রঘুনাে মুমুদি আবাশ্সক সু্ি বাঁকুডা, পূবদি ও পশ্চিম দমশ্েনীপুর, পূবদি ও পশ্চিম বধদিমান, পুরুশ্ি�া আর 
জিপাইগুশ্ড দজিা� অবশ্স্ত। পশ্চিম দমশ্েনীপুশরর দবিপাহাশ্ড আশ্েবাসী বাশ্িকা শ্বে্াি�শ্েও এই েপ্তশরর 
অধীশন আশে।

্: শ্ব. আর. আশম্বেকর দমধা পুরস্ার :

জনসংখ্ার শ্নশ্রশখ দজিাশ্িশ্তিক দমধাবী তপশ্েশ্ি জাশ্ত ও তপশ্েশ্ি জনজাশ্তর োরে-োরেীশের উচ্চশ্েক্া� 
অনুপ্রাশ্িত করার জন্ এই প্রকপে চািু করা হশ�শে। মাধ্শ্মক স্শরর শ্বশ্িন্ন দবাশ্দির পরীক্া� উতিীিদি তপশ্েশ্ি 
জাশ্ত ও জনজাশ্তর োরে-োরেীরা এই পুরস্ার পাও�ার দোগ্।

েতদি :

দমধার শ্িশ্তিশত সারা পশ্চিমবশঙ্গ দমাে ৭৫০ জন তপশ্েশ্ি জাশ্ত ও ৭৫০ জন তপশ্েশ্ি জনজাশ্তর োরে-
োরেীশক এককািীন ৫,০ ০০ োকা ও েংসাপরে প্রোন করা হ�। এর জন্ প্রকপে আশ্ধকাশ্রশকর অশ্িশস 
দোগাশোগ করশত হশব।

শ্েক্াঋি :

তপশ্েশ্ি জাশ্ত ও জনজাশ্ত এবং অন্ান্ অনগ্রসর সম্প্রোশ�র োরে-োরেীরা দে দকানও বৃশ্তিমূিক বা 
কাশ্রগশ্র পাি্ক্রশম পডাশোনা করশি শ্েক্া ঋশির জন্ আশবেন করশত পাশরন।
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আশবেনকারী গ্রামীি এিাকা� বসবাস করশি, তাঁর পাশ্রবাশ্রক বাশ্েদিক আ� ৯৮,০০০ োকা ও েহশর 
বসবাস করশি বাশ্েদিক আ� ১,২০,০০০ োকার মশধ্ েশ্ে োশক, তশব শ্তশ্ন এই ঋি দপশত পাশরন। িারশতর 
দে দকানও জা�গা� পডাশোনার জন্ সবদিাশ্ধক ১০ িক্ োকা আর শ্বশেশে পিন-পািশনর দক্শরে সবদিাশ্ধক ২০ 
িক্ োকা অবশ্ধ ঋি পাও�া ো�।

কীিাশব আশবেন করশব ?

তপশ্েশ্ি জাশ্ত ও ওশ্বশ্স োরে-োরেীরা www.wbscstcopr.gov.in-এ এবং তপশ্েশ্ি উপজাশ্তর োরেোরেীরা 
www.wbtdcc.gov.in-এ অনিাইশন আশবেন করশত পাশরন। তপশ্েশ্ি উপজাশ্তর োরে-োরেীরা সরাসশ্র 
আশবেনপরে জমা দেও�ার জন্ পশ্চিমবঙ্গ আশ্েবাসী সমবা� শ্নগম অশ্িশসও (শ্সধু-কানু িবন, দক.শ্ব-১৮, 
দসক্টর-৩, শ্বধাননগর) দোগাশোগ করশত পাশরন।

ঋি পশ্রশোশধর শ্ন�ম :

োরেীশের দক্শরে ৩.৫%, োরেশের ৪% হাশর সুে-সহ ঋি পশ্রশোধ করশত হশব। 

পাি্ক্রম দেে হও�ার ৬ মাস পশর অেবা চাকশ্র পাও�ার পর (দেো আশগ হশব, তার শ্িশ্তিশত) দেশক 
ঋি পশ্রশোধ করশত হ�।

জশ�টে এন্টান্স দকাশ্চং

তপশ্েশ্ি জাশ্ত এবং উপজাশ্তর োরে-োরেীরা োরা, শ্বজ্ান োখা� দ্ােে দরেশ্িশত পডাশোনা করশে অেবা 
শ্বজ্ান োখা� উচ্চ-মাধ্শ্মক পাে কশরশে, তাশের জশ�টে এন্টান্স পরীক্া� প্রস্তুত করার জন্ দজিা স্শর 
দকাশ্চং প্রশ্েক্শির ব্বস্া আশে।

সাধারি িাশব দম-জুন মাশস স্ানী� সংবােপশরে এই প্রশ্েক্শি আশবেন করার জন্ শ্বজ্াপন দেও�া হ�। 
শ্নবদিাশ্চত আশবেনকারীশের েশ্ন ও রশ্ববার, প্রশ্তশ্েন চারঘটোর ক্াস (Mock Test-সহ) দনও�া হ� শ্নশ্েদিষ্ট 
শ্বে্ািশ�।

এোডা, ক্াশস োতা�াশতর জন্ িাতাও দেও�া হ� প্রশ্েক্িপ্রােদিীশক।

্শ্ব্লউশ্বশ্সএস ও অন্ান্ সরকাশ্র পরীক্ার প্রস্তুশ্তমূিক প্রশ্েক্ি

এই প্রকশপে কারা নাম নশ্েিুক্ত করশত পাশর ?

স্াতক স্শরর আশ্েবাসী েুবক-েুবতী, োশের ব�স ৩৮ বেশরর মশধ্।

অন্তিুদিশ্ক্তর জন্ দকাো� আশবেন করশত হশব ?

প্রশ্তবের October দেশক November মাশস দেশ্নক পশ্রেকাশত শ্বজ্াপন দেও�া হ�। Offline 
এবং Online িমদি শ্িি আশপর মাধ্শম আশবেন করা ো�। এ শ্বেশ� শ্বস্াশ্রত তে্ শ্নশ্েদিষ্ট সমশ�  
www.wbtdcc.gov.in ওশ�বসাইে দেশক পাও�া ো�।

আশবেনপরে প্রাশ্প্তর কতশ্েন পর দেশক প্রশ্েক্ি শুরু হ� ?

আশবেন করার পর আশবেনকারীশের মধ্ দেশক প্রােশ্মকিাশব শ্নবদিাচন করা হ�। পরীক্ার িি দেশক 
দমধার উপর শ্িশ্তি কশর োরেোরেীশের প্রশ্েক্শির জন্ শ্নবদিাচন করা হ�। প্রশ্তবের January অেবা 
February মাস দেশক এই প্রশ্েক্ি পবদি শুরু হ�, োর দম�াে ১ বের।
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এই প্রকশপের সুশ্বধা

এশ্ে একশ্ে ১২ মাশসর আবাশ্সক/অনাবাশ্সক প্রশ্েক্ি। এর মাধ্শম োরে-োরেীরা শ্সশ্িি সাশ্িদিস োডাও 
অন্ান্ সরকাশ্র প্রশ্তশোশ্গতামূিক পরীক্া� অংে দন�। প্রশ্েক্ি চিাকািীন প্রশ্েক্শির সমস্ খরচ এবং 
অন্ান্ আনুেশ্ঙ্গক খরচ পশ্চিমবঙ্গ সরকাশরর তরশি বহন করা হ�।

শ্স্ি দ্শিিপশমটে প্রশ্েক্ি কমদিসূশ্চ

কী ধরশনর প্রশ্েক্ি দেও�া হ� :-

তপশ্েশ্ি জাশ্ত, তপশ্েশ্ি জনজাশ্ত ও অন্ান্ অনগ্রসর সম্প্রোশ�র েুবক/েুবতীশের স্শ্নিদির হশত বা 
দবসরকাশ্র দক্শরে চাকশ্র দপশত সাহাে্ কশর এমন শ্বশ্িন্ন ধরশনর প্রশ্েক্ি দেও�া হ�। উশলেখশোগ্ কশ�কশ্ে 
প্রশ্েক্ি হি পাশসদিানাি দ্শিিপশমটে দপ্রাগ্রাম (শ্পশ্্শ্প), ফ্রটেিাইন দহল্ ে ও�াকদিার, প্রেুশ্ক্ত শ্নিদির কৃশ্ে 
সহা�ক, দমাবাইি শ্রশপ�ার দেক্ শ্নশ্ে�ান, নাশ্সদিং অ্াশ্সটে্াটে, শ্রশেি দসল্ স (গ্রামীি উশে্াগী), শ্সশ্সশ্েশ্ি 
দেকশ্নশ্ে�ান, এিইশ্্ িাইে দতশ্র ও সারাশনার দেকশ্নশ্ে�ান, প্াশ্ম্বং-অ্াশ্সটে্াটে, শ্সশ্কউশ্রশ্ে গা্দি, দসিাই ও 
দপাোক দতশ্র, শ্বউশ্েশ্ে�ান, অশোশমাবাইি শ্রশপ�ার, ড্াইশ্িং, প্াশ্টেশকর শ্বশ্িন্ন দকাসদি ইত্াশ্ে।

আশবেনকারীশক শ্বনামূশি্ এই প্রশ্েক্ি দেও�া হ�। প্রশ্েক্শির দম�াে অনূর্দি ৬ মাস (দকাসদি অনুসাশর)। 
প্রশ্েক্ি দেশে সরকাশ্র সাশ্েদিশ্িশকে দেও�া হ� ও স্শ্নিদির হশত / চাকুশ্র দপশত সাহাে্ করা হ�।

আশবেনকারীর দোগ্তা

== আশবেনকারীশক তপশ্েশ্ি জাশ্ত / তপশ্েশ্ি জনজাশ্ত / অন্ান্ অনগ্রসর সম্প্রো�িুক্ত হশত হশব।

== ব�স :- ১৮-৩৫ বেশরর মশধ্।

== শ্েক্াগত দোগ্তা :- অষ্টম দেশক দ্ােে দরেশ্ি (সাধারিিাশব)।

== পাশ্রবাশ্রক বাশ্েদিক আ� (সশবদিাচ্চ) :- ৯৮,০০০ োকা (গ্রামাঞ্চশি); ১,২০,০০০ োকা (েহরাঞ্চশি)।

== আশবেশনর শ্ন�ম

== অনিাইশন সাধারিিাশব বেশরর শ্বশ্িন্ন সমশ� আশবেন দনও�া হ� (www.wbscstcorp.gov.in/www.
wbtdcc.gov.in)। কমদিসংস্ান / কমদিশক্শরে শ্বজ্শ্প্তও দেও�া হ�।

শ্বঃ রিঃ – শ্বস্াশ্রত জানশত দজিার প্রকপে আশ্ধকাশ্রশকর কােদিাি� / শ্নগশমর দজিা অশ্িস / ি্াপিপ্ স 
অশ্িশস দোগাশোগ করশত পাশরন। উশলেশ্খত ওশ�বসাইশেও এই প্রশ্েক্শির শ্বেে শ্ববরি দেও�া আশে।

পশ্চিমবঙ্গ তপশ্েশ্ি জাশ্ত, তপশ্েশ্ি উপজাশ্ত ও অন্ান্ অনগ্রসর দরেশ্ি 
উন্ন�ন শ্বতি শ্নগম-এর শ্বশ্িন্ন প্রকপে ও কমদিসূশ্চ

আপশ্ন কী কী সুশ্বধা দপশত পাশরন :

== তপঃ জাশ্ত, তপঃ জনজাশ্ত ও অন্ান্ অনগ্রসর সম্প্রো�িুক্ত দোগ্ ব্শ্ক্ত েিগত বা ব্শ্ক্তগত, দোশো ও 
মাঝাশ্র উশে্াগ বা ব্বসার জন্ সহজ েশতদি ও কম সুশে ঋি।

== পাশ্রবাশ্রক ও বাশ্েদিক সশবদিাচ্চ আ� ৪৯,০০০ োকার মশধ্ হশি অনুোশনর সুশ্বধা।
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== প্রকপে বাস্বা�শন প্রশ্েক্ি ও পশ্রকািাশমা শ্নমদিাশির সহশোশ্গতা।

== চাকুশ্রশক্শরে শ্নশ�াশগর সুশোগ বাডাশত শ্বশ্িন্ন ধরশনর কাশ্রগশ্র / শ্েক্া শ্বে�ক েক্তা বৃশ্ধির প্রশ্েক্ি।

কী কী ধরশনর উশে্াশগর জন্ ঋি পাও�া ো� :

== কৃশ্ে ও কৃশ্েসহা�ক / কু্রিশসচ প্রকপে (দেমন — রিাক্টর / পাও�ার শ্েিার ইত্াশ্ে), মৎস্ /প্রািী ও পশুপািন।

== দোশো ও কুশ্ের শ্েপে প্রকপে (দেমন- মুশ্ড, চাি, পাঁপড ইত্াশ্ে দতশ্র)।

== পশ্রবহি (দেমন- অশোশ্রকো, গাশ্ড ইত্াশ্ে)।

== পশ্রশেবামূিক প্রকপে (দেমন- ইটোরশনে, ধাবা, ঔেশধর দোকান ইত্াশ্ে)।

== ঋশির পশ্রমাি দকমন :

== প্রকপে অনুো�ী ২০ হাজার োকা দেশক শুরু কশর সশবদিাচ্চ ৩০ িাখ োকা।

সুশের হার শ্ক রকম :

== আশ্েবাসী স্শ্নিদির েি-শ্িশ্তিক প্রকশপে (দেসব পশ্রবাশরর বাশ্েদিক সশবদিাচ্চ আ� ৪৯,০০০ োকার মশধ্) দকানও 
সুে িাশগ না, সবোই অনুোন শ্নিদির।

== দোশো ও মাঝাশ্র ব্বসা / উশে্াশগ সুশের হার সাধারিিাশব ৪-৮% (প্রকপে অনুো�ী)

== ঋি পাও�ার দোগ্তা / সাধারি েতদিাবশ্ি :

== আশবেনকারীশক িারতী� নাগশ্রক এবং তপঃ জাশ্ত, তপঃ জনজাশ্ত বা অনগ্রসর সম্প্রো�িুক্ত হশত হশব।

== পশ্রবাশরর সশবদিাচ্চ বাশ্েদিক আ� ৯৮০০০/- োকা (গ্রামাঞ্চি) এবং ১,২০,০০০/- োকা (েহরাঞ্চশি)।
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== আশবেনকারীর ব�স ১৮-৫০ বেশরর মশধ্ হশত হশব।

ঋি দোধ করার  শ্ন�ম :

== ঋি পাও�ার পর দেশক প্রকপে অনুো�ী সুে-সহ ঋি ৩-৫ বেশরর মশধ্ দোধ করশত হশব।

দকাো� দোগাশোগ করশবন :

== সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চাশ�ত/পঞ্চাশ�ত সশ্মশ্ত/শ্বশ্্ও অশ্িস/শ্নগশমর দজিা ম্াশনজাশরর অশ্িস/শ্নগশমর দহ্ 
অশ্িস।

তপশ্েশ্ি উপজাশ্তশের জন্ বাধদিক্ িাতা

আশ্েবাসী উন্ন�ন েপ্তর গশ্রব ব�স্ তিশ্েশ্ি উপজাশ্তর জন্ এই বাধদিক্ িাতা প্রোন শ্বশ্পএি 
তাশ্িকািুক্ত, ৬০ বের বা তার দবশ্ে ব�স্ তপশ্েশ্ি উপজাশ্তর মশ্হিা বা পুরুে, এই প্রকশপে 
মাশস ১০০০ োকা কশর, তাঁশের শ্নশজশের ব্াংক অ্াকাউশটে এই োকা পান। িাতা পাও�ার জন্ 
আশবেনকারী শ্বশ্্ও অশ্িশস দোগাশোগ করশত পাশরন। ব্লক কি্াি সশ্মশ্তর অনুশমােন সাশপশক্ 
এই িাতা পাও�া ো� (েতদিাবশ্ি প্রশোজ্)।

বনজ সপিে সংগ্রশহর জন্ নূ্নতম সহা�ক মূি্ প্রোন

দক বা কারা এই প্রকশপের আওতা� আসশবন ?

ঝাডগ্রাম, পশ্চিম দমশ্েনীপুর, বাঁকুডা ও পুরুশ্ি�া দজিার বনজ সপিে আহরিকারী তপশ্েশ্ি জনজাশ্তর 
সংগ্রহকারী ও স্শ্নিদির দগাষ্ী এই প্রকশপের আওতািুক্ত। বনজ সপিে সংগ্রহ ও জমা দেও�ার জন্ 
সংগ্রহকারীশের সরকার শ্নধদিাশ্রত হাশর নূ্নতম সহা�ক মূি্ প্রোন করা হ�।

প্রস্াশ্বত বনজ সপিশের তাশ্িকা :

দকনু্ পাতা, োিপাতা, োি বীজ, শ্নম বীজ, কুসুমী িাক্া, মহু�া বীজ, হরীতকী ইত্াশ্ে।

বতদিমাশন এই প্রকপেশ্ে দকবি দকনু্ পাতা সংগ্রশহর জন্ চািু আশে। আগামী মরশুশম এই প্রকপেশ্ে অন্ান্ 
বনজ সপিে সংগ্রশহর জন্ও প্রশোজ্ হশব।

সামাশ্জক সুরক্া প্রকপে :

বতদিমাশন দকনু্ পাতা সংগ্রহকারীরা পশ্চিমবঙ্গ দকনু্ পাতা সংগ্রহকারীশের সামাশ্জক সুরক্া প্রকপে, 
২০১৫-এর আওতািুক্ত।

পশ্চিমবঙ্গ দকনু্পাতা সংগ্রহকারীশের সামাশ্জক সুরক্া প্রকপে-২০১৫

এই প্রকশপে কারা নাম নশ্েিুক্ত করার জন্ আশবেন করশত পাশরন ?

ঝাডগ্রাম, পশ্চিম দমশ্েনীপুর, বাঁকুডা ও পুরুশ্ি�া দজিার আশ্েবাসী দকনু্ পাতা সংগ্রহকারীরাই এই 
প্রকশপের অধীশন আশ্েদিক ও সামাশ্জক সহা�তা পাও�ার জন্ নাম নশ্েিুক্তকরশির আশবেন করশত পাশরন।
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নাম নশ্েিুক্ত করার জন্ দকনু্ পাতা সংগ্রহকারীশের দকাো� আশবেন করশত হশব ?

ইচু্ক দকনু্ পাতা সংগ্রহকারীরা শ্নকেবতদিী দে দকানও ি্াপি সশ্মশ্ত/শ্বশ্্ও অশ্িশস নাম নশ্েিুক্ত করার 
জন্ আশবেন করশত পাশরন।

নাম নশ্েিুক্তকরশির কতশ্েন পর দেশক এই প্রকশপের সহা�তা পাও�ার অশ্ধকারী হশবন ?

নাম নশ্েিুক্তকরশির পর ২ বের ও আশবেনকারীর ব�স ৬০ (োে) বের পূিদি হশি শ্তশ্ন এই প্রকশপের 
অধীশন এককািীন আশ্েদিক সহা�তা দপশত পাশরন।

এই প্রকশপের অধীশন উপশিাক্তারা কী কী সহা�তা দপশত পাশরন ?

(ক) নাম নশ্েিুক্ত করার পর ২ বের ও ব�স ৬০ (োে) বের পূিদি হশি এই প্রকশপে এককািীন 
আশ্েদিক সহা�তা।

(খ) মৃতু্ এবং স্া�ী প্রশ্তবন্ধকতার দক্শরে আশ্েদিক সহা�তা।

(গ) উপশিাক্তার স্া�ী অেবা আংশ্েক প্রশ্তবন্ধকতা সৃশ্ষ্ট হশি ক্শ্তপূরি।

(ঘ) উপশিাক্তার কশ্িন ব্াশ্ধর শ্চশ্কৎসার জন্ (উপেুক্ত কতৃদিপশক্র েংসাপরে সাশপশক্) আশ্েদিক সহা�তা।

(ঙ) মাতৃবেকািীন সুশ্বধা।

(চ) অশন্ত্শ্ষ্ট শ্ক্র�ার খরচ।
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‘বাংলা’ এখন শ্বশ্ব বাংলা’। পশ্চিমবঙ্গ এখন সম্াবনার রাজ্য। য�াগ্যতম যনতৃত্বে গশ্তময় রাজ্য। শ্িল্প-বাশ্িজ্য 
যেত্ে শ্িক্া, প�্যটন যেত্ে নগত্রান্নয়ন, স্াস্্য যেত্ে অশ্নি শ্নব্যাপি ও জরুশ্র পশ্রত্েবা—সব্যত্র আজ অশ্ত 
দ্রুতগশ্তত্ত চলত্ে উন্নয়ন। আর এই গশ্তময়তার অন্যতম োণ্াশ্র আজ রাত্জ্যর পশ্রবহি শ্বভাগ। মুখ্যমন্ত্রী 
মমতা ব্যানাশ্জ্যর য�াগ্য এবং গশ্তময় যনতৃত্বে এই দপ্তর যিে ৭ বেত্র দক্, স্চ্ছ এবং সদা তৎপর পশ্রবহি 
ব্যবস্া উপহার শ্দত্ত বহু উত্লেখত্�াগ্য পদত্ক্প শ্নত্য়ত্ে।

েম্যহ্রীন �ুবে �ুবত্রীত্দর জন্য এত্সত্ে ‘গশ্তধারা’ প্রেল্প। এমপ্লয়ত্মন্ট ব্যাংত্ে নাম নশ্েভুক্ত হওয়া �ুবে 
�ুবত্রীরা এই প্রেত্ল্পর আওতায় শ্নত্জরা পাত্চ্ছন রাজ্য সরোর এবং শ্বশ্ভন্ন ব্যাংত্ের আশ্ে্যে সহায়তা। রাস্ায় 
যনত্মত্ে শ্নত্জত্দর গাশ্ি। এখনও প�্যন্ত প্রায় ২৪ হাজাত্রর যবশ্ি �ুবে �ুবত্রী এত্ত উপেৃত।

যবত্িত্ে পেশ্নরাপত্া 
এবং সশ্িে সমত্য় িহত্রর 
য� যোত্না প্রাত্ন্ত দাঁশ্িত্য় 
সরোশ্র বাস পাওয়ার 
সম্াবনা। মুখ্যমন্ত্রীর 
অনুত্প্ররিায় ‘যসভ লাইফ 
যসফ ড্াইভ’ প্রচারাশ্ভ�ান 
চলত্ে যজার েদত্ম। এজন্য 
শ্বশ্ভন্ন পুশ্লি েতৃ্যপক্ত্ে 
পে শ্নরাপত্ার শ্বশ্ভন্ন 
সরঞ্াম ও শ্সশ্সশ্টশ্ভ 
ে্যাত্মরা যেনার জন্য প্রায় 
৬৮ যোশ্ট টাো বরাদ্দ 

গশ্তর ডানায় ভর েত্র 
এশ্গত্য় চত্লত্ে ‘শ্বশ্ববাংলা’
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েরা হত্য়ত্ে। ফত্ল বািত্ে নাগশ্রেত্দর মত্ধ্য 
পে শ্নরাপত্া। অন্যশ্দত্ে চালু হত্য়ত্ে নতুন 
যমাবাইল অ্যাপস ‘পেশ্দিা’। সমস্ সরোশ্র 
বাত্স এখন যদখা �ায় ইত্লেট্রশ্নে শ্টত্েশ্টং 
যমশ্িন। ফত্ল রাত্জ্যর পশ্রবহি ব্যবস্া এখন 
অত্নেটাই-শ্নয়শ্ন্তত।

পশ্রবহি দপ্তত্রর শ্নজস্ ই-পশ্রত্েবার 
েো �খন এত্সই যগল, উত্লেখ েরত্ত হয় 
‘ইত্ন্টশ্লত্জন্ট ট্রান্সত্পাট্য শ্সত্টেম’—এর েো। 
চালু হত্য়ত্ে ওত্য়টে যবঙ্গল ট্রান্সত্পাট্য োড্য। 
যমাটর ড্াইশ্ভং যটটে এখন শ্সশ্সশ্টশ্ভ-
যত ধত্র রাখা হয়। গাশ্ি যরশ্জত্্রেিত্নর 
জন্য চলত্ে ই-বাহন পশ্রত্েবা। জনপশ্রত্েবা 
এবং পশ্রবহি ব্যবস্ার শ্বত্েন্দ্রীেরত্ির 

জন্য রাত্জ্যর নতুন ৩ যজলা 
(পশ্চিম বধ্যমান, োশ্লম্ং এবং 
ঝািগ্াম)-এ চালু হত্য়ত্ে আঞ্চশ্লে 
পশ্রবহি অশ্ফস। ২৫শ্ট নতুন যমাটর 
যভশ্হত্েলস অশ্ফস আজ রাত্জ্যর 
নানাপ্রাত্ন্তর মানুেত্ে সরোশ্র 
পশ্রবহি পশ্রত্েবা শ্দত্য় চত্লত্ে। 
এোিাও শ্িশ্লগুশ্ি ও দুগ্যাপুত্র দুশ্ট 
নতুন আঞ্চশ্লে অশ্ফস চালু হত্য়ত্ে। 
আবার, শ্বশ্ভন্ন রাজ্য পশ্রবহি 
ইউশ্নটগুশ্লত্ে এেশ্ত্রত েত্র এে 
োতার ন্রীত্চ এত্ন গিন হত্য়ত্ে 
পশ্চিমবঙ্গ পশ্রবহি শ্নগম।
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পশ্রবহি ও প�্যটন পশ্রোিাত্মা অঙ্গাশ্ঙ্গভাত্ব জশ্িত্য়। সুতরাং যসই ভাবনাত্ে মাোয় যরত্খ মুখ্যমন্ত্রীর 
গশ্তময় যনতৃত্বে চালু হত্য়ত্ে দুশ্ট আন্তজ্যাশ্তে বাস পশ্রত্েবা—েলোতা যেত্ে আগরতলা (ভায়া ঢাো) এবং 
েলোতা যেত্ে ঢাো (ভায়া খুলনা)। পত্ে যনত্মত্ে নতুন প্রায় ২২০০শ্ট বাতানুেূল বাস। এমনে্রী রাশ্ত্রোল্রীন 
সরোশ্র বাস পশ্রত্েবার সূচনাও রাত্জ্যর পশ্রবহি পশ্রোিাত্মায় আজ নতুন পালে।

আরও দৃঢ়, সুসংহত, সুন্দর, সুষু্ হত্য়ত্ে রাত্জ্যর জলপে পশ্রবহন পশ্রোিাত্মা। যজশ্ট, যফশ্রঘাটগুশ্লত্ত 
এেশ্দত্ে য�মন �াত্র্রী শ্নরাপত্া সুশ্নশ্চিত হত্য়ত্ে, অন্যশ্দত্ে যজশ্ট সশ্িেভাত্ব পশ্রচালত্নর জন্য চালু হত্য়ত্ে 
নতুন শ্নত্দ্যশ্িো। পুত্রাত্না ভুটভুটগুশ্লত্ে আধুশ্নে �ন্তচাশ্লত যনৌোয় রূপান্তত্রর জন্য চালু হত্য়ত্ে জলধারা 
প্রেল্প। আন্তত্দ্যি্রীয় যনৌ-পশ্রবহি প্রেল্প নতুন রাজ্য সরোত্রর এে �ুগান্তোর্রী ভাবনা। হলশ্দয়া এবং ফরাক্ার 
মত্ধ্য জলপে পশ্রবহত্ির সামশ্গ্ে উন্নশ্ত ঘটাত্ত, শ্বশ্বব্যাত্কের সহায়তায় ৩৫৯১ যোশ্টর প্রেল্প হাত্ত যনওয়া 
হত্য়ত্ে। এর মত্ধ্য হলশ্দয়া যেত্ে শ্ত্রত্বি্রী প�্যন্ত, এই প্রেত্ল্পর প্রেম দফার োত্জর জন্য ১০২১ যোশ্ট টাোর 
যেন্দ্রীয় অনুত্মাদন শ্মত্লত্ে।

অসামশ্রে শ্বমান এবং যহশ্লেপ্ার পশ্রত্েবা 
রাত্জ্যর পশ্রবহত্ি নতুন শ্দিা। েম খরত্চ �াত্র্রী 
স্াচ্ছত্ন্দ্যর েো মাোয় যরত্খ েলোতা এবং মালদা-
বালুরঘাট-শ্দঘা-গঙ্গাসাগত্রর মত্ধ্য চালু হত্য়ত্ে 
যহশ্লেপ্ার পশ্রত্েবা। সাম্প্রশ্তে শ্বশ্ববঙ্গ বাশ্িত্জ্য 
সত্মেলত্ন প�্যটত্নর েো মাোয় যরত্খ জলশ্বমান 
চালুর শ্বেত্য় লশ্নির প্রস্াব এত্সত্ে স্াইস যজত্টর 
মত্তা সংস্ার পক্ যেত্ে। অন্াল-দুগ্যাপুর গ্্রীনশ্ফল্ড 
শ্বমানবন্দর আজ বাশ্িশ্জ্যেভাত্ব সফল। ২৭শ্ট 
যহশ্লপ্যাড খুত্ল যদওয়া হত্য়ত্ে।

পশ্রোিাত্মার মাত্নান্নয়ত্নও অগ্ি্রী রাজ্য পশ্রবহি দপ্তর। সাঁতরাগাশ্েত্ত েলোতা যসন্টাল বাস টারশ্মনাস, 
এত্জশ্স যবাস যরাড উিালপুত্লর যবেবাগান র্যাম্ যসই উত্দ্যাত্গরই ফসল। বেত্র আয় যবত্িত্ে বহুগুি। 
২০১১-১২ সাত্ল ৯৮৬ যোশ্ট টাো যেত্ে ২০১৭-১৮ সাত্ল হত্য়ত্ে ২২৮৪.৯৮ যোশ্ট টাো।

েশ্ব যসৌজন্য: পশ্রবহি দপ্তর
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নগরায়ননর প্রভাব উত্তনরাত্তর বৃশ্ধি পানছে। আর একই সনঙ্গ বাড়নে এক শ্বিমুখী চাপ। 
একশ্িনক বাসস্াননর চাশ্িিা আর অন্যশ্িনক কলকাতার প্রাণনকন্রের কাোকাশ্ে নতুন বাশ্ণশ্্্যক 
এলাকার খখাঁ্। এই িুইনয়র সাঁড়াশ্ি চাপ সামাল শ্িনতই কলকাতার পূব্ব প্রান্তসীমায় শ্নউটাউন 
উপনগরীর পত্তন।

এই উপনগরী প্রশ্তষ্ার সাশ্ব্বক িাশ্য়নবে রনয়নে শ্িডনকা, যা সমূ্ণ্বভানব সরকাশ্র মাশ্লকানাধীন 
একশ্ট সংস্া।

অতীনতর বাংলায় যা শুধু ভাবনানতই সীমাবধি শ্েল, আ্ তা অশ্ত বাস্তব। আ্ তা ডালপালা 
েশ্ড়নয় সুিূরপ্রসারী রূপ ধারণ কনরনে। কারণ বত্বমান সরকার ক্ষমতায় এনস খযভানব গুরুবে 
সিকানর শ্নউটাউননর শ্রীবৃশ্ধি ঘশ্টনয়নে আর খয দ্রুততায় শ্নউটাউন স্বননের উপনগরীনত পশ্রণত 
িনয়নে তা এককথায় অনবি্য।

তাই শ্নউটাউন আ্ আমানির গব্ব। প্রিাসননর মুকুনট সম্াননর নতুন পালক। শ্বনবের 
িরবানর কলকাতানক তুনল ধরার নতুন আকর্বণশ্বনু্।

সরকানরর পশ্রকল্পনা অনুযায়ী সব শ্মশ্লনয় শ্নউটাউনন বাস করনবন প্রায় ১০ লক্ষ মানুর। 
পনরাক্ষভানব আরও ৫ লক্ষ মানুর এখানন যাতায়াত করনবন নানা কান্। ফনল সস্তা খথনক িাশ্ম 
সব ধরননর আবাসনই  ততশ্র িনছে িফায় িফায়। 

এখন প্রশ্ন, কলকাতা খেনড় বসবানসর ্ন্য খকন এক্ন মানুর খবনে খননবন শ্নউটাউননক?
তার কারণ, আধুশ্নক ্ীবনযাপননর সবরকম সুশ্বধাই রনয়নে শ্নউটাউনন। রনয়নে অত্যাধুশ্নক 

পশ্রকাঠানমা। আধুশ্নক বা্ার, িশ্পং মল খথনক এডুনকিন, খিল্ থ এবং আইশ্ট িাব।
সব খথনক বড় কথা, শ্নউটাউন কলকাতা প্্যাশ্নং এশ্রয়া অথ্বাৎ NTPA-খক পশ্রনবি বান্ধব 

িির শ্িসানব গনড় খতালাই সরকানরর লক্ষ্য শ্েল বরাবর। আর এটাই িনব এখানন বসবাসকারী 
মানুনরর কানে আকর্বনণর প্রধান কারণ। আরও কতকগুশ্ল গুরুবেপূণ্ব শ্বরয়—

ক) পূব্ব কলকাতা ্লাভূশ্ম এবং ব্্ব্য পুনন্ববীকরণ খকন্রের বাইনর উত্তরশ্িনক শ্নউটাউননর 
অবস্ান। পূব্ব কলকাতা ্লাভূশ্ম শ্চরশ্িনই উনু্ক্ত থাকনব। ফনল গরনমর শ্িনগুশ্লনত িশ্ক্ষণ শ্িক 
খথনক ঠান্া, সনত্ বাতাস বনয় এনস আরামিায়ক কনর রাখনব শ্নউটাউন  এলাকানক।

খ) শ্নউটাউন প্্যাশ্নং এশ্রয়ার মনধ্য ১৫ িতাংনিরও খবশ্ি ্ায়গা উনু্ক্ত রাখা িনব। 
উন্নয়ননর কা্ খসখানন কখনওই থাবা বসানত পারনব না।

িির ও প্রকৃশ্তর খমলবন্ধন,
স্বননের নয়া শ্ঠকানা শ্নউটাউন
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গ) শ্নউটাউননর একশ্িনক রনয়নে বাগন্ালা খাল এবং অন্যশ্িনক খকষ্টপুর খাল। NTPA- এর উত্তরসীমা 
বরাবর রনয়নে খনায়াই খাল। ্লনসচ ও ্লপথ িপ্তর শ্বস্তর সানভ্বর পনর একশ্ট পুঙ্ানুপুঙ্ শ্নকাশ্ি প্্যান 
ততশ্র কনরনে। যার ফনল শুধু শ্নউটাউন নয়, উপকৃত িনব খলায়ার বাগন্ালা খবশ্সননর শ্বশ্ভন্ন এলাকাও।

শ্নউটাউন এলাকার পশ্রমাপ

শুধু শ্নউটাউননক শ্িসানবর মনধ্য ধরা িনল তা ৭ িা্ার একর। আর শ্নউটাউন সংলগ্ন পশ্রকশ্ল্পত 
খডভলপনমন্ট এশ্রয়া ধরা িনল আয়তন শ্গনয় িাঁড়ানব ২১ িা্ার একনরর মনতা।

২০১১ সানল নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার আনগ পয্বন্ত অ্যাকিন এশ্রয়া শ্তন অবশ্ধ ্শ্ম অশ্ধগৃিীত 
িনয়শ্েল—সবশ্মশ্লনয় যার মাপ ৭ িা্ার একর। 

এই অবস্ায় অ্যাকিন এশ্রয়া চার-এর ্ন্য আর ্শ্ম অশ্ধগ্রিণ না কনর ্শ্মর ল্যান্ প্্যাশ্নং শুরু 
করা িয়। শ্ঠক িয়, এই ্শ্মনত খকউ শ্নম্বাণকা্ করানল তাঁনক আবশ্ি্যকভানব কতকগুশ্ল শ্ননি্বশ্িকা খমনন 
চলনত িনব। না িনল তাঁর শ্নম্বাণ প্্যান অনুনমািন করা িনব না। একইভানব, শ্নউটাউন সংলগ্ন ভাঙর, 
বনতলা ইত্যাশ্ি এলাকার প্রায় ১৪ িা্ার একর ্শ্মর প্টশ্ভশ্ত্তক ল্যান্ প্্যাশ্নং করা িনয় শ্গনয়নে। এভানবই 
শ্নউটাউননক খক্রে কনর খগাটা অঞ্চলনক পশ্রকশ্ল্পত এলাকা শ্িসানব গনড় খতালাই সরকানরর লক্ষ্য।

স্বননের প্রকৃশ্ততীথ্ব
২০১১-র ১৯ ্ুলাই। িমিম শ্বমানবন্র খথনক শ্ফরশ্েনলন মুখ্যমন্তী। শ্নউটাউন সংলগ্ন ্লািনয়র কানে 

আসনতই খযন স্বননের ডানা খমনল শ্িল মান। খচানখর সামনন িা্ার পাশ্খর কলকাকশ্ল—প্র্াপশ্তর রশ্ঙন 
িাতোশ্ন—প্রকৃশ্ত খযন রং খেনল শ্িল মনন।

খসই শুরু। ওই ্লািয় শ্ঘনর ৪৮০ একর ্ায়গা ্ুনড় ততশ্র িল পূব্ব ভারনতর প্রথম ইনকালশ্্ক্যাল 
পাক্ব। সানধর প্রকৃশ্ততীথ্ব—মানুর আর প্রকৃশ্তর শ্মলনভূশ্ম।

২০১২ সানলর ৩১ মাচ্ব শ্ভশ্ত্তপ্রস্তর স্াপননর মাত্র ৯ মানসর মাথায় অসাধ্য সাধন কনর খিখাল শ্িডনকা। 
ওই একই বেনরর ২৮ শ্ডনসম্বর-এর মনধ্য খগাটা খিনির সামনন প্রস্তুত িনয় খগল খিনির সবনথনক বনড়া 

পাক্ব। উদ্নবাধনন করা িল 
২৯ তাশ্রখ। নতুন বেনরর 
প্রথম শ্িন খথনক িি্বনাথ্বীনির 
কানে ির্া খুনল শ্িল 
শ্নউটাউননর বুনক একখণ্ড 
িাইড পাক্ব। বুক ভনর বোস 
খনওয়ার ্ায়গা—প্রাণ খুনল 
প্রকৃশ্তর গন্ধ খমনখ খনওয়ার 
সবু্ িাতোশ্ন। 

শুরুর শ্িন খথনকই 
সুিূরপ্রসারী এই সবুন্র 
মনধ্য িাশ্রনয় খযনত 
ভানলাবানসন কলকাতাবাসী। 
গত পাঁচ বেনর খরকড্ব 
সংখ্যক মানুর পানক্ব 
এনসনেন। শুধু ২০১৮-র 
প্রথম শ্িনই িাশ্্র শ্েনলন  

১ লক্ষ ৩৮ িা্ার ১৮৫ ্ন। অভাবনীয়! আর তিশ্নক গড় িাশ্্রা ৮২১৮।
কী আনে এই ইনকা পানক্ব? না, প্রশ্নটা িনব—কী খনই ইনকা পানক্ব? খগালাপ বাগ, বাঁি বাগান, খভর্ 

উি্যান, প্র্াপশ্ত উি্যান। আনে শ্ববেবাংলা িাট, মুনখাি উি্যান—্াপাশ্ন অরণ্যও।



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 128

প্রকৃশ্তর মানে এক বিীপ

সবু্সাথী এর নাম। কারণ, সশ্ত্যই এই বিীপ প্রকৃশ্তনক মানুনরর কানে এনন খিয় এক শ্ননমনর। িহুনর 
মনটা িান্ত িনয় যায়। ৭  একর বিীনপর চারশ্িনক শুধু ্ল আর ্ল। ১১২ একনরর একশ্ট সুশ্বিাল হ্রি। 
শ্িকারায় চড়নত পানরন—আনে পনটুন রাইড, ওয়াটার সাইশ্্লং, কায়াশ্কং—আরও অননক শ্কেু। খসনর শ্ননত 
পানরন খাওয়া-িাওয়া। শ্রল্যাক্স করার আিি্ব ্ায়গা বলনত যা খবাোয় শ্ঠক তাই। শুধু তাই নয়, প্রকৃশ্তনতও 
গুরুবেপূণ্ব অবিান রনয়নে এর।

বেনর ১৮০ শ্মশ্লশ্মটার বৃশ্ষ্টপাত িয় শ্নউটাউনন। ৭০ িতাংি বাষ্ীভূত িনয় যাওয়ার পনরও খয ্ল 
অবশ্িষ্ট থানক, তা ওই হ্রনি ্মা িয়। আর খগাটা পানক্ব প্রত্যি ্ল খিওয়ার ্ন্য ব্যবহৃত িয় তা। 
অন্যশ্িনক মাশ্টনত ্নলর ভারসাম্য রক্ষা 
করনতও ওই হ্রনির ্নলর ভূশ্মকা রনয়নে। 
এতশ্িন শুধু খবানটর মাধ্যনম ওই বিীনপ যাওয়া 
খযত। তনব, এখন মূল ভূখনণ্ডর সনঙ্গ যুক্ত করা 
িনয়নে িীঘ্ব কানঠর একশ্ট খসতুর মাধ্যনম।

এই বিীনপ রনয়নে ২৮০০ খ্ায়ার ফুট 
মানপর একশ্ট কাচবাশ্ড়। নাম উৎসাশ্র। এই 
কাচবাশ্ড়নত বনসই খিখা যায় খগাটা বিীপশ্টনক।

প্রকৃশ্তর এই নীরবতার মানে সময় কাটানত 
চান? ধরা শ্িনত চান এই সবুন্র িাতোশ্ননত? 
২৪ ঘণ্া রুম সাশ্ভ্বনসর সুশ্বধা-সি ২২শ্ট 
শ্বিিয্যার কনট্ আপনানক িু-িাত বাশ্ড়নয় 
আমন্তণ ্ানানছে।

সন্ধ্যার আনলায় মায়াবী ইনকাপাক্ব।
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মাে ধরার িখ পূরণ করনত ততশ্র করা িনয়নে ৫শ্ট খ্শ্ট। আনগ খথনক বুক কনর শ্নন্র ্ায়গা 
পাকা কনর রাখুন। আর তারপর শুধু সমনয়র অনপক্ষা। শ্নন্র ধরা মাে শ্ননয় বাশ্ড় শ্ফরুন আননন্। 

সংগ্রি

িুগ্বাপুন্ায় কলকাতার প্যানন্নল প্যানন্নল আ্ শ্িল্পসৃশ্ষ্টর েড়ােশ্ড়। িির তখন শ্িগন্তন্াড়া এক 
আট্বগ্যালাশ্র খযন।

খসই অনবি্য শ্িল্পসৃশ্ষ্টর কনয়কশ্টনক আ্ীবন ধনর রাখার একশ্ট কু্ষদ্র প্রনচষ্টার নাম ‘সংগ্রি’।

খাওয়া িাওয়া/খকনাকাটা 

কাঁথার কান্র িাশ্ড়ই খিাক বা পটশ্চত্র—বাংলার শ্ন্স্ব িস্তশ্িল্প সামগ্রীর পসরা সাশ্্নয় ততশ্র করা 
িনয়নে শ্ববেবাংলা িাট। এোড়া শ্কনন খনওয়া খযনত পানর তা্া ফল আর সবশ্্।

িি্বনাথ্বীনির রসনাতৃশ্প্তর ্ন্যও রনয়নে োলাও বনন্াবস্ত। ্াপাশ্ন খাবানরর ্ন্য—ফুশ্্। পানবন 
খতশ্রয়াশ্ক শ্চনকন, শ্্নভ ্ল আনা মাশ্ক। সনঙ্গ অনবি্য ্াপাশ্ন সা্সজ্া। রনয়নে কানফ একানন্ত। 
একশ্ট আসাধারণ িাউসনবাট, খনৌকায় খরনস্তারাঁ আর একশ্ট সা্াননা বাগান। সূনয্বর আনলা, আর ্নলর 
আওয়ান্র মনধ্য আপনার পেন্মনতা খযখানন খুশ্ি বনস সারুন খাওয়া িাওয়া। 

প্রকৃশ্ত তীনথ্বর মনধ্যই ততশ্র িনয়নে কলকাতায় শ্বরল িনয় যাওয়া গাে-গাোশ্লর ‘রশ্ব-অরণ্য’। োশ্তম, 

অমলতাস, মহুয়া, কুশ্চ্ব, কনকচাঁপা, পারুল—এসব গানে খসন্ উনঠনে এই বনানী। প্রকৃশ্ত তীথ্ব োড়াও 
শ্নউটাউননর সব্বত্রই রনয়নে প্রকৃশ্তনক আঁকনড় খবঁনচ থাকার প্রয়াস।

শুধু তাই নয়, কলকাতায় আসা আন্ত্্বাশ্তক মাননর ব্যশ্ক্তবেনির কলকাতা সফনরর সৃ্শ্ত ধনর রাখনত 
ততশ্র করা িনয়নে সৃ্শ্ত বন। শ্বনিশ্ি অশ্তশ্থনির কানে আনবিন রাখা িনছে—তাঁরা খযন ওই বনন 
একশ্ট গানের চারা পুনঁত শ্িনয় যান। গাে বনড়া িওয়ার পািাপাশ্ি গানের ফলনক রাখা থাকনব তাঁনির 
সৃ্শ্ত। শ্নউটাউন প্া্া খথনক উত্তর-পূব্ব খকানণ পাঁচ একর ্ায়গায় ততশ্র িনয়নে সৃ্শ্তবন।
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ইনকা শ্ভনল্
শ্নউটাউনন ইনকা পানক্বর উন্াশ্িনক 

৪৮ একর ্শ্মর উপর এনকবানর বাস্তু 
খমনন ততশ্র করা িনয়নে আরবান ইনকা 
শ্ভনল্ অথ্বাৎ িহুনর গ্রাম। িিনরর 
বুনক আিি্ব গ্রানমর অনুভূশ্ত—থাকনে 
মাশ্টর ঘর, পুকুর, খনৌকা। খচনখ খিখা 
যানব গ্রামবাংলার খাবার। শ্েনলর ্নল িাঁস চরনব, পানড় থাকনব শ্বশ্ভন্ন ফুল ও ফনলর গাে। িুপুনর একটু 
শ্্শ্রনয় শ্ননত চান? কুঁনড়ঘর থাকনে খস্ন্য। খকাথাও িাশ্ন্তশ্ননকতন, খকাথাও িাশ্্্বশ্লনঙর গ্রানমর অনুভূশ্ত 

শ্মলনব—উত্তর ভারত বা িশ্ক্ষণ ভারনতর খকানও গ্রানমর 
অনুভূশ্তও খপনত পানরন। ইনকা পানক্বর ২ ও ৩ নম্বর খগনটর 
মাোমাশ্ে শ্ববেবাংলা সরশ্ণ খথনক একশ্ট চওড়া রাস্তা চনল 
শ্গনয়নে অ্যাকিন এশ্রয়া-২-এর এনকবানর খিরপ্রানন্ত। এখানন 
রনয়নে িাইল্যান্ উইনলাস, মশ্লিকা, মালঞ্চ ইত্যাশ্ি আবাসন। 
এর শ্বপরীনত নবাবপুর ও ফনমরিাশ্ট গ্রানমর পানি রনয়নে 
সুশ্বিাল ্ায়গা। খসখানন পাশ্নফল িয়। িয় মােচার। গ্রানমর 
মানুর োড়া আবাসননর বাশ্সন্ারাও মাে ধনরন খসখানন। এই 
্লািনয়র চারপানিই ততশ্র িনয়নে আরবান ইনকা শ্ভনল্। 
৮০ একর ্লািনয় মাে ধরা, খবাশ্টংনয়র ব্যবস্া রনয়নে। ২০ 

টাকার শ্টশ্কট খকনটই িিনরর মানে গ্রাম্ীবননক েুঁনয় খযনত পানরন কলকাতাবাসী।

পানীয় ্ল
িা্ার িা্ার শ্নউটাউনবাসীর আিা পূরণ কনর ইশ্তমনধ্যই ৭২৬ খকাশ্ট টাকার পানীয় ্ল পশ্রশ্রুতকারী 

প্রকল্প চালু কনরনে সরকার। শ্িডনকার অথ্বানুকূনল্য ্নস্বাস্্য কাশ্রগশ্র িপ্তনরর এই কান্ উপকৃত িনবন 
প্রায় ৫ লক্ষ মানুর। প্রশ্তশ্িন সরবরাি করা িনব ২০ শ্মশ্লয়ন গ্যালন পশ্রশ্রুত ্ল। গঙ্গার ্ল খতালা 
িনব খিনব্রেবালা ঘানটর কানে। এরপর খসই ্ল ১০ শ্কনলাশ্মটার িূনর শ্রিটনমন্ট-এর ্ন্য পাঠাননা িনছে। 
শ্নউটাউননর বাশ্সন্ানির ঘনর ঘনর পশ্রস্রুত পানীয় ্ল পাঠানত পারা খযন একশ্ট মাইলন্ান খপনরাননার 
িাশ্মল।
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রবী্রেতীথ্ব
পাঁচ একর ্শ্মর উপর গনড় উনঠনে রবী্রে সং্ৃশ্তচচ্বার এক আন্ত্্বাশ্তক মাননর পীঠস্ান। রবী্রেনানথর 

ভাবধারা আমানির মননন, তাঁর আিি্ব আমানির শ্চন্তার খখারাক। তাই তাঁর িির কলকাতায় তাঁর ্ীবন ও 

কম্ব শ্ননয় চচ্বার খক্রে থাকনব না—তাও শ্ক িয়? এই অভাব িীঘ্বশ্িন ধনরই অনুভূত িশ্ছেল। বত্বমান সরকার 
ক্ষমতায় আসার পনর মানুনরর িীঘ্বকানলর অপূণ্ব এই স্বনে বাস্তবায়ননর ্ন্য যুধিকালীন পশ্রশ্স্শ্তনত কা্ শুরু 
কনর শ্িডনকা। খরকড্ব সমনয় খির িয়  প্রায় ২৭ খকাশ্ট টাকার এই প্রকল্প।

কী আনে রবী্রেতীনথ্ব

সমূ্ণ্ব িীতাতপ শ্নয়শ্ন্তত রবী্রেতীথ্ব রবী্রে গনবরণার এক নতুন প্রাণনক্রে। প্রযুশ্ক্তর পািাপাশ্ি তিশ্ল্পক 
স্াপনত্যর শ্মনিল অনন্যসাধারণ কনর তুনলনে এই 
খক্রেনক। শুধু এ রা্্য নয়, শ্ভনরান্্যর মানুর, 
এমনশ্ক শ্বনিনির রবী্রে গনবরনকরাও এখানন 
গনবরণার সুনযাগ পানবন। সাধারণ রবী্রোনুরাগী 
মানুর্ন এখানন এনস কশ্বনক ্ানার সুনযাগ 
পানবন। রবী্রেনানথর সৃশ্ষ্টকম্ব এবং তাঁর উপনর 
িওয়া যাবতীয় গনবরণা যানত সি্নবাধ্যভানব 
গনবরক ও সাধারণ মানুনরর কানে তুনল ধরা 
যায়—এমনটাই ভাবনা শ্েল রা্্য সরকানরর। তাই 
এই শ্বসৃ্তত আনয়া্ন।

খসশ্মনার, নাটক, রবী্রেসংগীত পশ্রনবিননর 
্ন্য রনয়নে ২০০ আসনশ্বশ্িষ্ট অশ্ডনটাশ্রয়াম, 
রবী্রেসংগীনতর সমস্ত সংকলন ধনর রাখা িনয়নে ‘শ্মউশ্্ক খ্ার’-এ। আনে ৫০ আসননর শ্সননমা িল। 
রবী্রে সাশ্িত্য যা চলশ্চিনত্র রূপাশ্য়ত িনয়নে—খসগুশ্লর সনঙ্গ শ্বশ্ভন্ন তথ্যশ্চত্র খিখারও সুনযাগ পানবন িি্বনকরা।



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 132

প্রায় ৯ িা্ার খ্ায়ার শ্ফনটর উপর 
প্রিস্ত প্রিি্বনী িনল ‘খম্র ওয়াক্বস অব 
খটনগার’ নানম একশ্ট শ্বভাগ থাকনে—
খসখানন ঠাঁই খপনয়নে রবী্রেনানথর আঁকা 
েশ্ব। বত্বমান প্র্ন্নক রবী্রেসৃশ্ষ্টর সনঙ্গ 
পশ্রশ্চত করানত ততশ্র িনয়নে শ্ডশ্্টাল 
আক্বাইভ। রবী্রেতীনথ্বর অশ্ফশ্সয়াল 
ওনয়বসাইনটর মাধ্যনম এই আক্বাইভশ্ট 
মানুনরর ধরানোঁয়ার মানধ্য এনসনে। কশ্বর 
সমস্ত সাশ্িত্যকম্ব, আঁকা েশ্ব োড়াও 
এখানন ঠাঁই খপনয়নে তাঁর গান, কশ্বতা 
এবং খোনটানির শ্বভানগ ‘েড়ার েশ্ব’ 
আর ‘খাপোড়া’। রবী্রেনানথর ্ীবন ও 
তাঁর ্ীবননর সনঙ্গ ্শ্ড়ত মানুর্ননর পশ্রচয় ও েশ্ব রাখা িনয়নে ‘বানয়াগ্রাশ্ফ’ অংনি। রবী্রেনাথ ঠাকুনরর 
্ীবননর প্রশ্তশ্ট মুিূত্ব সাল অনুযায়ী তুনল আনা িনয়নে ‘রশ্বসরশ্ণ’ অংনি। 

এই রবী্রেতীথ্ব—যানত মানুনরর প্রানণর আরাম িয়, তার যথাযথ যত্ন খনওয়ার খচষ্টা করা িনয়নে। একই 
সনঙ্গ গুরুবে খপনয়নে এখানকার িৃশ্ষ্টনান্শ্নকতার শ্িকশ্টও। এই খকন্রের মধ্যপ্রানন্ত রনয়নে কৃশ্ত্রম এক 
্লািয়। রবী্রেনানথর আবক্ষ খ্াঞ্জমূশ্ত্ব অশ্ধশ্ষ্ত খসখানন।

গনবরণার কান্ যাঁরা বাইনর খথনক আসনবন রনয়নে তানঁির ্ন্য থাকার ব্যবস্া। খিিশ্বনিনির ৮০ ্ন 
গনবরক একই সমনয় যানত এখানন থাকনত পানরন তার ্ন্য ততশ্র িনয়নে খোনটা খোনটা কনট্। ফাঁকা 
্ায়গায় সবুন্র েড়ােশ্ড়।

রবী্রেনচতনা এ রান্্যর মানুনরর মনধ্য সঞ্চাশ্রত খিাক—আরও খবশ্ি কনর। তানঁক ্ানার, খবাোর সুনযাগ 
পান মানুর—শুধু এটুকুই আকাঙ্কা। আর তাই এই কম্বযজ্ঞ।
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ন্রুলতীথ্ব
এবানর আসা যাক ন্রুলতীথ্ব-এর প্রসনঙ্গ। ন্রুলতীথ্ব অশ্চনরই শ্নউটাউননর ‘নন্ন’ িনয় উঠনব—

এমনটাই আিা রা্্য সরকানরর। আর খসই অভীনষ্ট িৃঢ় পিনক্ষনপ এশ্গনয় চনলনে ন্রুলতীথ্ব।
ন্রুলতীনথ্ব িুশ্ট শ্্রিনন শ্বশ্ভন্ন শ্সননমা খিখা যায়। এমনশ্ক, BOOK MY SHOW-এর মাধ্যনম সমস্ত শ্সননমার 

শ্টশ্কটও বুক করা সম্ভব। রনয়নে চারশ্ট সুশ্বিাল þাম্শ্বশ্িষ্ট একশ্ট ওনপন-এয়ার-শ্থনয়টার। স্বল্প ভাড়ায় খযখানন 
সাং্ৃশ্তক অনুষ্ান আনয়া্ন করা যায়। শ্বশ্ভন্ন ্ুল-কনলন্ এই মুক্তাঙ্গনশ্ট শ্বনির ্নশ্প্রয়তা অ ্্বন কনরনে। 

প্রথম ও শ্বিতীয়তনল রনয়নে িু’শ্ট আট্ব গ্যালাশ্র। শ্বশ্ভন্ন কান্র সূনত্র আসা অশ্তশ্থনির থাকার ব্যবস্াও করা 
িনয়নে খখাি ন্রুল তীনথ্বই। স্বল্প ভাড়ায় পশ্রছেন্ন, শ্েমোম, বাতানুকূল এই ঘরগুশ্লনত থাকনত খুবই পেন্ 
কনরন তারঁা। যারঁ নানম এই সাং্ৃশ্তক পশ্রমণ্ডল গনড় খতালার খচষ্টা িনয়নে, খসই শ্বনদ্রািী কশ্ব কাশ্্ ন্রুল 
ইসলানমর ্ীবন ও কা্ শ্ননয় ততশ্র িনয়নে অনবি্য একশ্ট শ্মউশ্্য়াম। এখানন ্ায়গা কনর শ্ননয়নে তারঁ 
্ীবননর বহু িুষ্পাপ্য েশ্ব, ব্যশ্ক্তগত ব্যবিায্ব শ্্শ্নস, গুরুবেপূণ্ব নশ্থ ইত্যাশ্ি। মাত্র ১০ টাকার শ্টশ্কট খকনট খয 
খকউ ন্রুল ইসলানমর কম্ব ও ব্যশ্ক্তগত ্ীবন সম্নক্ব জ্ঞানা ্্বন করনত পানরন। এোড়া ন্রুলতীনথ্বর শ্ন্স্ব 
ওনয়বসাইনটও রনয়নে সাল-তাশ্রখ-সি কশ্বর ্ীবননর শ্বশ্ভন্ন গুরুবেপূণ্ব অধ্যানয়র শ্বসৃ্তত শ্ববরণী।
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আরও একশ্ট গুরুবেপূণ্ব কা্ 
িনয়নে এই ন্রুলতীনথ্ব। কশ্বর 
্ীবন ও সং্ৃশ্ত সাধনার নানা 
মুিূত্ব সংরক্ষণ করনত উনি্যাগ 
গ্রিণ করা িনয়নে। ততশ্র িনয়নে 
শ্ড্টাল আক্বাইভ বা মিানফ্খানা। 
ইন্টারনননটর মাধ্যনম শ্ববে বাঙাশ্লর 
কানে খপঁনে যানবন ন্রুল—এ 
খতা আমানির স্বনে। ন্রুলতীনথ্বর 
শ্তনতলায় একশ্িনক থাকনে ন্রুল 
সম্শ্ক্বত বই শ্ননয় গ্রন্াগার আর 
অন্য অংনি শ্ডশ্্টাল আক্বাইভ। 
খিিশ্বনিনির োত্রোত্রী ও গনবরনকরা 
এখানন তাঁর সম্নক্ব গনবরণা করনত 
শ্বনির আগ্রি প্রকাি কনরনে।

মািারস ওয়্যাক্স শ্মউশ্্য়াম
এই শ্মউশ্্য়াম শ্নউটাউননর আরও একশ্ট 

আকর্বনণর খক্রেশ্বনু্নত পশ্রণত িনয়নে। 
লন্ন-বাশ্ল্বন নয়, খখাি কলকাতার বুনক 
করা িনয়নে শ্বশ্িষ্ট ব্যশ্ক্তনির খচিারা খমানমর 
মূশ্ত্বনত ধনর রাখার প্রয়াস। শুধু মূশ্ত্ব সা্াননা 
নয়, আনুরশ্ঙ্গক একশ্ট আবি ততশ্রর প্রনচষ্টা 
িি্বকনির কানে শ্বনির প্রিংসা পানছে। খযন 
একটা ্ীবন্ত পশ্রমণ্ডল গনড় উনঠনে এক-একশ্ট 
মূশ্ত্বনক শ্ঘনর। রবী্রেনাথ, ্গিীিচ্রে বসু, 
গাশ্ন্ধশ্্ খথনক িশ্চন, খসৌরভ, অশ্মতাভ বচিন 
খক খনই এখানন?
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শ্ববেবাংলা 
কননভনিন খসন্টার

উচিতা প্রায় ৯৫ ফুট। 
গনড় উনঠনে ১০ একর 
্ায়গার উপর। এই 
কননভনিন খসন্টার শ্বনবের 
িরবানর বাংলার শ্িল্পায়নন 
নতুন এক মুকুট খযাগ 
কনরনে—একথা শ্নশ্বি্বধায় বলা 
যায়। বাংলায় সূশ্চত িনয়নে 
নতুন এক অধ্যায়। খ্াশ্রডা, 
অন্রেশ্লয়া, কানাডা, িুবাই-
এর কননভনিন খসন্টানরর 
সনঙ্গ এখন একনযানগ আমানির নামও 
উচিাশ্রত িনছে। পৃশ্থবীর উচিতম ৩২০০ 
আসন শ্বশ্িষ্ট অশ্ডনটাশ্রয়াম, ৪শ্ট ব্যান্ানয়ট 
িল, ৬শ্ট প্রিি্বনী স্ল, ১০০ ঘনরর একশ্ট 
পাঁচতারা খিানটল, িুশ্ট শ্মশ্ন অশ্ডনটাশ্রয়াম, 
১০শ্ট শ্মশ্টং রুম, সুইশ্মংপুল, লাইন্শ্র কী 
খনই এখানন? তাইনতা ২০১৮ সানলর খবঙ্গল 
খ্াবাল শ্ব্ননস সাশ্মট রমরশ্মনয় উদ্ যাশ্পত 
িনয় খগল এখানন।
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২০১৮ শ্ববেবঙ্গ বাশ্ণ্্য সনম্লনন বক্তব্য খপি করনেন মুখ্যমন্তী
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শুধু নান্শ্নকতা আর সাং্ৃশ্তক বাতাবরণ ততশ্রই নয়—শ্নউটাউনন গনড় 
উনঠনে আন্ত্্বাশ্তক শ্ফনাশ্সিয়াল িাব। কানেই শ্বমানবন্র। েকেনক চওড়া 
রাস্তা, শ্নরবশ্ছেন্ন শ্বিু্যৎ-সি সমস্ত অত্যাধুশ্নক পশ্রনরবা খমলায় এই অথ্বতালুক 
আমানির রান্্য শ্বশ্ননয়াগ আকর্বনণর ্ন্য এক নতুন িাশ্তয়ার। ২৫ একর 
্শ্মনত এই িাব ততশ্রর পািাপাশ্ি ৩০০ একর ্শ্মনত ততশ্র িনছে খসন্টাল 
শ্ব্ননস শ্ডশ্্রেক্ট। আগাশ্ম শ্িনন এই আথ্বতালুক আরও সুিূরপ্রসারী ডানা 
খমলনব এমনটাই আিা রা্্য সরকানরর। ইশ্তমনধ্যই ব্যাংক, শ্বমানসংস্া, 
শ্মউচুয়াল ফান্, অফনসার ব্যাংশ্কং শ্বশ্ননয়াগ, ঋণ ইত্যাশ্ি খক্ষনত্র এই িাব পূব্ব 
ভারনত লশ্গ্নর অন্যতম খকন্রে পশ্রণত িনয়নে।

রা্ারিাট শ্নউটাউন শ্ফননটক িাব-এর কানেই 
খ্ট ব্যাংক অব ইশ্ন্য়া-র অ্যানপক্স খরিশ্নং খসন্টার
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অন্যান্য

শ্নউটাউন-রা্ারিাট চবেনর খরা্ কত নতুন নতুন কা্ িনছে। খপ্রশ্সনডশ্সি, 
আশ্লয়া শ্ববেশ্বি্যালয়, খসন্ট খ্শ্ভয়াস্ব শ্ববেশ্বি্যালয় আনগই ্শ্ম শ্ননয়নে। সম্প্রশ্ত ্শ্ম 
খপনয়নে কলকাতা এবং যািবপুর শ্ববেশ্বি্যালয়। এোড়া ক্যাম্াস গড়নব খটকননা ইশ্ন্য়া 
শ্ববেশ্বি্যালয়ও। 

ফুটবল প্রশ্িক্ষণ খক্রে ততশ্রর ্ন্য অল ইশ্ন্য়া ফুটবল খফডানরিননক ১৫ একর 
্শ্ম খিওয়া িনয়নে রা্্য সরকানরর তরনফ।

অ্যাকিন এশ্রয়া ২-শ্ড খত িনয়নে আন্ত্্বাশ্তক মাননর শ্রিনকট মাঠ। খিাতলা 
গ্যালাশ্র, এলইশ্ড শ্ডশ্্টাল খ্ার খবাড্ব—মাঠনক আকর্বণীয় খচিারা শ্িনয়নে। ইশ্তমনধ্যই 
ততশ্র ফুটবল গ্রাউন্, শ্িশুনির খখলার ্ন্য বহু পাক্ব, স্বাস্্যনক্রে, শ্নউটাউননর নানা 
্ায়গায় আধুশ্নক বাস-খিড। িনয়নে রিাশ্ফক শ্সগন্যাশ্লং এবং বাশ্ড়র আব্্বনা ভূগভ্বস্ 
পাইপ-লাইননর মাধ্যনম সংগ্রি কনর সাফ করার আধুশ্নক ব্যবস্া।

মননানরল

মুম্বাই ও খচন্নাইনয়র পর ভারনতর তৃতীয় িির শ্িসানব মননানরল উপিার খপনত 
চনলনে কলকাতা। শ্িডনকার উনি্যানগ মননানরল চলনব উন্াডাঙা খথনক শ্নউটাউন 
পয্বন্ত।

অন্যশ্িনক, গশ্ড়য়া খথনক শ্বমানবন্র পয্বন্ত খমনরিনরনলর অননকটাই যানছে 
শ্নউটাউননর শ্ভতর শ্িনয়। ই্-ওনয়্ খমনরিাও পথচলা শুরু করনব শ্নউটাউননর 
খিারনগাড়া শ্িনয়। খসইসময় বিনল যাওয়া িিনরর আকািনরখায় নতুন েশ্ব এনঁক খিনব 
মননানরল।

বাস 

শ্নউটাউনন বত্বমানন প্রায় ১০০শ্ট রুনট বাস চলাচল কনর। এোড়াও 
পরীক্ষামূলকভানব চালু িনয়নে কনয়কশ্ট ব্যাটাশ্রচাশ্লত বাস।
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সাইনকল

মানুনরর সুশ্বধায় চালু িনয়নে কম খরনচ খমাবাইল-অ্যাপ-শ্নভ্বর সাইনকল 
পশ্রনরবাও। শ্নউটাউন কলকাতা খডভলপনমন্ট অথশ্রশ্ট-র সনঙ্গ গাঁটোড়া খবঁনধনে 
গাশ্ড় ভাড়া খিওয়ার একশ্ট নামকরা সংস্া। কপানল িুশ্চিন্তার ভাঁ্ না খফনলই 
কম খরনচ গন্তনব্য খপঁনে যাওয়া এখন শ্নউটাউনবাসীর কানে খনিাতই মামুশ্ল 
শ্বরয়।

বৃধিাবাস

প্রবীণ প্রবীণানির বৃধিকানলর আবাসস্ল শ্িসানব গনড় উঠনত চনলনে 
খনেিশ্িয়া। ৯০শ্ট এক িয্যাশ্বশ্িষ্ট এবং ৫৭শ্ট শ্বিিয্যাশ্বশ্িষ্ট ঘর থাকনব 
এগানরাতলা এই বাশ্ড়নত।

বয়্নির উি্যান স্বনেনভার-এর কানেই গনড় উঠনে বনড়াসনড়া এই আবাসন 
প্রকল্প। প্রবীণনির অবসর ও অবশ্িষ্ট ্ীবননক মসৃণ ও সুন্র কনর তুলনতই 
খনেিাশ্িয়া-র ভাবনা শ্িডনকার।

ঘনরর সনঙ্গ লানগায়া বাথরুম, খো্ট্ট রান্নাঘর, বসার ্ায়গা, আর বারান্া। 
প্রশ্তশ্ট ঘর িনব বাতানুকূল। এনকবানর উপনরর িুশ্টতলা শ্প্রশ্ময়াম। খসই ১০ 
ও ১১ তলায় যাঁরা থাকনবন তাঁরা চাইনল ঘনরর সামননই সবু্ ঘানসর সা্াননা 
বাগানন সকাল সন্ধ্যা িাঁটনত পারনবন। চলশ্ত বেনরর শ্ডনসম্বর মানসর মনধ্য 
কা্ খির িওয়ার কথা।

প্রশ্তনবিনন ব্যবহৃত েশ্বগুশ্ল শ্িডনকা সূনত্র প্রাপ্ত
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এোড়া ততশ্র িনয়নে বহু িাসপাতাল, ্ুল 
ইত্যাশ্ি। শ্নউটাউন শ্ঘনর সরকানরর শ্নত্যনতুন 
কম্বকানণ্ডর তাশ্লকা খির িওয়ার নয়। আগামী 
বেরগুশ্লনত সরকার এই নতুন উপনগরীর ্ন্য 
আরও বহু সুখবর শ্ননয় আসনত চনলনে। এখন 
শুধু সমনয়র অনপক্ষা।
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কৃতী-স্ীকৃশ্ত-সম্মাননমা

 পশ্চিমবঙ্গবমাসী তথমা বমাঙমাশ্ি শ্িসসসব আমরমা আমমাসের ঐশ্তি্য ও সংসৃ্শ্ত সম্পসককে গশ্বকেত। আর এই 
গবকেসক শ্িরতসর লিমাকমমানসস জমাগরূক রমাখসত লগসি সবসিসে প্রথসম প্রসেমাজন প্রবীণসের সম্মাননমা প্রেমান এবং 
নবীনসের উৎসমাশ্িত করমা। নতুন রমাজ্য সরকমার ক্ষমতমাে এসস বঙ্গসংসৃ্শ্তর েীরকেশ্েসনর ধমারক ও বমািকসের 
জনসমসক্ষ তুসি এসন স্ীকৃশ্ত শ্েসে একটমা সমামমাশ্জক বমাতকেমা শ্েসত লিসেসে। যমার অে্যন্ত ভমাবনমাে অত্যন্ত 
সুিমারুভমাসব সমমাসজর নমানমা স্তসরর নমানমা লপশমার মমানুষসের সম্বধকেনমা প্রেমাসনর ধমারমাবমাশ্িক ব্যবস্মা করমা িসছে, 
শ্তশ্ন বমাংিমার মুখ্যমন্তী মমতমা ব্যমানমাজকেী। প্রশ্ত বের প্রশ্তশ্ট অনুষ্মাসন শ্তশ্ন শ্নসজ উপশ্স্ত লথসক প্রসত্যক 
বঙ্গগুণীজনসক শ্নজ িমাসত সম্বশ্ধকেত কসরন—শ্নসজ তমাঁর িমাসত সম্মাননমা তুসি লেন। আসসি বমাংিমাে শ্শল্প-শ্শক্ষমা-
সমাশ্িত্য-সংগীত-শ্িশ্কৎসমা-সমমাজসসবমা-সংসৃ্শ্তর একটমা শ্নজস্ ধমারমা বিমমান। সমসের সসঙ্গ পমািসট যমাে লসই 
ধমারমা। িমাি ধসর নব প্রজন্ম। শ্কেু স্রষ্মা িমাশ্রসে যমাে সৃ্শ্তর অতি গভীসর-ভুসি যমাে পরবতকেী প্রজন্ম। শ্কন্তু 
নবীন-প্রবীসণর লমিবন্ধন রটমাসত িসি সবসিসে ভমাি পথ  সম্মাননমা প্রেমান। লযমাগ্য ব্যশ্তিসের সম্মান জমাশ্নসে 
এক নতুন শ্েসকর সূিনমা কসরসে নতুন, রমাজ্য সরকমার।

বঙ্গশ্বভূষণ ও বঙ্গভূষণ
 রমাজ্য সরকমাসরর সসবকেমাচ্চ নমাগশ্রক সম্মান বঙ্গভূষণ 

ও বঙ্গশ্বভূষণ প্রেমাসনর সূিনমা িসেশ্েি ২০১২ সমাসির 
২০লম, প্রগশ্ত উৎসসব, নতুন সরকমাসরর প্রথম বষকেপূশ্তকে 
উপিসক্ষ। লস বের বঙ্গশ্বভূষণ সম্মাসন সম্মাশ্নত িন-
লিসশ্ি ক্লশ্িেমাস, সুশ্িত্মা লসন, রুদ্রপ্রসমাে লসনগুপ্ত, শীসষকেনু্ 
মুসখমাপমাধ্যমাে, সঞ্ীব িস্মাপমাধ্যমাে, লযমাসগন লিৌধুরী, লগৌতম 
লরমাষ, শ্বভমাস িক্রবতকেী, রশ্ঞ্ত মশ্লিক, উস্তমাে আশ্ি 
আিসমে লিমাসসন খমাঁ, পশ্ডিত অজে িক্রবতকেী, শমাঁওিী শ্মত্, 
জে লগমাস্মামী। বঙ্গভূষণ সম্মাসন ভূশ্ষত িন রশ্শে খমান, 
শ্বক্রম লরমাষ এবং নশ্িসকতমা।

আশ্েবমাসীসের সম্মাননমা
যমাঁরমা শ্পেসন পসে আসে, তমাঁসের এশ্গসে শ্েসত বদ্ধপশ্রকর পশ্চিমবসঙ্গর নতুন মমা-মমাশ্ট-মমানুসষর সরকমার। 

আশ্েবমাসীসের কি্যমাণ তমাই শুধু একশ্ট শ্বষসের মসধ্য সীমমাবদ্ধ লনই। শ্পশ্েসে পেমা জনসগমাষ্ীগুশ্ির জন্য নমানমা 
ধরসনর উন্নেন পষকেে গঠন লথসক শুরু কসর সমমাসজর পমােপ্রেীসপর আসিমাে তমাঁসের তুসি এসন পুরস্মার 
প্রেমান—সবটমাই িসেসে নতুন সরকমাসরর আমসি। ২০১৪-র শ্িসসম্বসর লনতমাশ্জ ইস্মার লটেশ্িেমাসম আশ্েবমাসী 
কৃতীসের সম্মাশ্নত কসর লসই ভমাবনমার সূিনমা করসিন স্েং মুখ্যমন্তী। 

 সমাঁওতমাশ্ি সমাশ্িসত্য গসবষণমা ও পশ্ত্কমা সম্পমােনমার জন্য কসিন্দ্রনমাথ মমাশ্ডি, লটমাসটমা সম্প্রেমাসের তরুণ 
কশ্ব ও সমাশ্িশ্ত্যক সত্যশ্জৎ লটমাসটমা, নৃত্যকিমাে অসমামমান্য অবেমাসনর জন্য দ্মাসরন্দ্র ঈশ্বরমানী, সমাঁওতমাশ্ি সমাশ্িসত্য 
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তরুণ কশ্ব ও সমাশ্িশ্ত্যক সসত্যশ্বর মুমুকে, শ্বশ্শষ্ ঔপন্যমাশ্সক রূপিমঁাে লিমরম, সমঁাওতমাশ্ি সমাশ্িসত্য অসমামমান্য 
অবেমাসনর জন্য সমাশ্রধরম িমাঁসেমা প্রমুখসক এশ্েন সম্মাশ্নত করমা িে।

নজরুি পুরস্মার
 নজরুসির জীবন ও সৃশ্ষ্ সম্পসককে গসবষণমা, নজরুি 

সৃশ্ষ্ সম্মাসরর যথমাযথ সংরক্ষণ, নজরুিসংগীসতর প্রিমার ও 
প্রসমার, নজরুসির মমানবতমাসবমাধ প্রিমার ইত্যমাশ্ে শ্বষসে অবেমাসনর 
জন্য ২০১২ সমাসির ২৫ লম, মুখ্যমন্তী ি. অনুপ লরমাষমািসক 
নজরুি-সৃ্শ্ত পুরস্মার এবং শ্িসরমাজমা লবগমসক শ্বসশষ নজরুি 
পুরস্মাসর সম্মাশ্নত কসরন। প্রশ্ত বেরই এভমাসব নজরুিসৃ্শ্তর 
ধমারক ও বমািকসের সম্মাশ্নত কসর িসিসেন মুখ্যমন্তী।

িিশ্চ্চত্ পুরস্মার
 ২৪ জুিমাই। মিমানমােসকর প্রেমাণ শ্েবস। প্রশ্ত বের মুখ্যমন্তী সম্মাশ্নত কসর িসিসেন বমাংিমা তথমা 

ভমারসতর িিশ্চ্চত্ জগসতর শ্বশ্শষ্ ব্যশ্তিত্বসের। ২০১৩ সমাসি প্রথম িিশ্চ্চত্ পুরস্মাসর সম্মাশ্নত িসিন মমাধবী 
মুখমাশ্জকে, সন্ধ্যমা রমাে, েীপঙ্কর লে, রশ্ঞ্ত মশ্লিক ও লগৌতম লরমাষ। মিমানমােক সম্মান লপসিন তমাপস পমাি ও 
প্রসসনশ্জৎ ি্যমাটমাশ্জকে। এেমােমা অশ্ভনে, সম্পমােনমা, শ্শল্প শ্নসেকেশনমা, শব্দগ্রিণ, শ্িত্গ্রিণ, রূপসজ্মা, প্রসযমাজনমা এবং 
সুর-সি নমানমা শ্বভমাসগ প্রমাতিন ও বতকেমমান কিমাকুশিীসের সম্মাশ্নত কসরন মুখ্যমন্তী। এতশ্েন যমাঁরমা পমােপ্রেীসপর 
আসিমাে আসসত পমাসরনশ্ন, তমাঁসের সভমামসচে তুসি এসন মুখ্যমন্তীর স্ীকৃশ্ত—এ এক অন্য েৃষ্মান্ত।

মিমাসংগীত ও সংগীত সম্মান
  সমূ্পণকে এক অন্য আবসি প্রশ্তবের সংগীত 

মিমাসম্মান এবং সংগীত সম্মাসন কৃতীসের প্রশ্ত শ্রদ্ধমা জমাশ্নসে 
সম্মাননমা প্রেমান কসরন মুখ্যমন্তী মমতমা ব্যমানমাশ্জকে। লযন শ্িসর 
শ্িসর আসস সুর ঝরনমার লসই শ্েনগুশ্ি। শ্বশ্ভন্ন বেসর প্রভমাতী 
মুসখমাপমাধ্যমাে লথসক লতসজন্দ্রনমারমােণ মজুমেমার, অরুণ ভমােুশ্ে, 
মশ্ণিমাি নমাগ, অশ্মেরঞ্ন বসন্্যমাপমাধ্যমাে, বুধমাশ্েত্য মুসখমাপমাধ্যমাে 
প্রমুখ শ্বশ্শষ্সের সংগীত মিমাসম্মাসন সম্মাশ্নত করমা িে। 
অন্যশ্েসক বমাংিমার বহু প্রমাশ্ন্তক এিমাকমাে আজও নমানমা 
লিমাকশ্শল্পী লিমাকসংগীসতর সুর লবঁসধ গমান লগসে িসিসেন। 
লযমন—ভমাওেমাইেমা, ঝুমুর, লিপিমা, বমাউি, লেৌ, কীতকেন, পসটর 
গমান প্রভৃশ্ত। প্রশ্তবেরই সংগীত সম্মাসন এইসব জগসতর 
শ্বশ্শষ্ শ্শল্পীসের সম্মাশ্নত করমা িে।

 বমাংিমার মমানুসষর পক্ষ লথসক মিমান শ্শল্পী মমান্নমা লে-লক শ্রদ্ধমা জমানমাসত লবঙ্গমািুরুসত তমাঁর বমাশ্েসত শ্গসে 
‘শ্বসশষ সংগীত মিমাসম্মান’-এ সম্মাশ্নত কসর আসসন মুখ্যমন্তী।

শ্শক্ষমারত্ন
 ‘আপনমারমাই মমানবসম্পে গেমার কমাশ্রগর। আপনমাসের সম্মান জমানমাসনমা আমমাসের কমাজ। আপনমারমা যমাঁরমা 

মমানশ্বকতমার পমাঠ লশখমান, তমাঁসের প্রশ্ত মমানশ্বক িওেমা আমমাসের কতকেব্য। আপনমারমাই জীবসন মমানবতমার প্রথম 
পমাঠ লশখমান। ভশ্বষ্যসত আমরমা লয লপশমাসতই যমাই নমা লকন, ভশ্বষ্যৎ গসে ওসঠ শ্শক্ষকসের শ্েক শ্নসেকেসশ। 
তমাই রমাজ্য সরকমার শ্শক্ষকসেরও সম্মাশ্নত করমার শ্সদ্ধমান্ত শ্নসেসে। ‘২০১২ সমাসি, লনতমাশ্জ ইনসিমার লটেশ্িেমাসম, 
নতুন রমাজ্য সরকমাসরর উসে্যমাসগ শ্শক্ষক শ্েবস পমািসনর অশ্ভনব আসেমাজসনর অনুষ্মাসন এই বতিব্য লরসখশ্েসিন 
মুখ্যমন্তী। লসই লথসক প্রশ্তবের এই শ্েন রমাসজ্যর ১০০ জন কৃতী শ্শক্ষকসক শ্শক্ষমােপ্তসরর পক্ষ লথসক 
‘শ্শক্ষমারত্ন’ সম্মাসন সম্মাশ্নত করমা িে।
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লটশ্ি আকমাসেশ্ম পুরস্মার
 িিশ্চ্চত্ জগসতর পমাশমাপমাশ্শ 

বমাংিমার লটশ্িজগৎ অথকেমাৎ শ্সশ্রেমাসির 
কিমাকুশিীসেরও সংবধকেনমা লেওেমা শুরু 
কসরসে এই সরকমার। সসন্ধ িসিই শ্বশ্ভন্ন 
ি্যমাসনসির লবশ শ্কেু শ্সশ্রেমাি লযমন—
ইসছে নেী, বধূবরণ, সমাধক বমামমাক্ষ্যমাপমা, 
লবমাসঝ নমা লস লবমাসঝ নমা, শ্করণমমািমা, 
তুশ্ম রসব নীরসব, েীপ লবেসি যমাই, 
লগমাসেন্মা শ্গশ্ন্ন, তুশ্ম আসসব বসি, 
জিনূপুর ইত্যমাশ্ের সমামসন বসস পসেন 
গ্রমাম-শিসরর িমাজমার িমাজমার মমানুষ। তমাই প্রসেমাজন এসঁের শ্শল্পীসের স্ীকৃশ্ত—যমা লটশ্ি আকমাসেশ্ম পুরস্মাসরর 
মমাধ্যসম প্রশ্তবের মুখ্যমন্তী তমাঁসের িমাসত তুসি শ্েসছেন।

লখিরত্ন
 মসনমাসতমাষ রমাে, শিীন নমাগ, লগমারমািমাঁে শীি 

লথসক লসৌরভ গমাঙু্গশ্ি, শ্পসক ব্যমানমাশ্জকে, লসমামমা শ্বশ্বমাস, 
ঝুিন লগমাস্মামী, িুণী লগমাস্মামী, সূযকেসশখর গমাঙু্গশ্ি, লগৌতম 
সরকমার। এসঁের মসতমা বহু জীশ্বত বমা প্রেমাত শ্কংবেন্তী 
ক্রীেমাশ্বে রসেসেন, যমাঁরমা বমাংিমার গবকে। নতুন রমাজ্য 
সরকমার ক্ষমতমাে এসসই এইসব অগ্রণী লখসিমােমােসের 
সম্মাননমা প্রেমাসনর শ্সদ্ধমান্ত শ্নসেসে। িুটবি লথসক 
শ্তরন্মাশ্জ, িশ্ক লথসক ওেমাটমারসপমাসিমা, িমাসরমাসিমািন 
লথসক বশ্্সং—সবকেত্ই ভমারসতর তথমা শ্বসশ্বর ইশ্তিমাসস 
এঁসের কুশ্নকেশ করমা িে। প্রশ্তবের এঁসের লখিমারত্ন শ্কংবমা 
লদ্রমাণমািমাযকে সম্মাসন সম্মাশ্নত করসত লপসর আপু্ত মুখ্যমন্তী 
মমতমা ব্যমানমাশ্জকে।

কৃতী েমাত্েমাত্ীসের সংবধকেনমা
 জীবসনর িেমাইসত িমার নমা মমানমার আেশকে 

প্রশ্তবেরই এসঁের সমামসন তুসি ধসরন মুখ্যমন্তী। 
এঁরমা রমাসজ্যর মমাধ্যশ্মক, মমাদ্রমাসমা, উচ্চমমাধ্যশ্মক, িমাই 
মমাদ্রমাসমা, আশ্িম, িমাশ্জি এবং শ্েশ্লি লবমাসিকের আই.শ্স.
এস.ই, আই.এস.শ্স এবং শ্সশ্বএসই-র পরীক্ষমাে 
সমািসি্যর সসঙ্গ উত্ীণকে িওেমা কৃতী েমাত্েমাত্ী। 
২০১২ লথসক প্রশ্তবের এভমাসবই রমাসজ্যর ভশ্বষ্যৎ 
মমানবসম্পসের সসঙ্গ সরমাসশ্র কথমা বসিন প্রশমাসশ্নক 
প্রধমান—সংবশ্ধকেত কসরন তমাঁসের। মুখ্যমন্তীর বমাতকেমা—
জীবসন িতমাশমার স্মান লনই। আরমাত লপসি, মমার 
লখসিও জীবনযুসদ্ধ জে করসতই িসব। মসনর থমাকসব 

অেম্য শশ্তি। মমাথমা নীিু কসর জীবসন বমাঁিসব নমা। আর উচ্চশ্শক্ষমা লথসক রমাসজ্যর লকমানও েমাত্েমাত্ী লযন বশ্চেত 
নমা িে, তমা লেখমা রমাজ্য সরকমাসরর েমাশ্েত্ব। মুখ্যমন্তীর িমাত লথসক সমািসি্যর স্ীকৃশ্ত লপসে প্রশ্তবেরই আপু্ত 
েমাত্েমাত্ীরমা। অসনসকই মুখ্যমন্তীসক তমাঁসের সমস্যমার কথমাও জমানমাসত লপসর খুশ্শ।0
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