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l	অজয় নদ—ঐশ্তহাশ্সক থপ্রষোপে : থসৌররন্দ্রনাথ িরট্াপাি্যায় ১৮৮

l	থজিায় থজিায় শ্িষোঙ্গন ১৯২



রুদ্ধ িিরছ। প্রাককৃ শ্তক শ্বপর্চয় ও কররানার শ্বরুরদ্ধ। তবু িরি জীবন। অপ্রস্তুত হওয়ার 
উপায় থনই।

পশ্চিমবরঙ্গর মানুর এই পশ্রশ্স্শ্তরত ভরসার স্ি শ্হরসরব পারি থপরয়রছ রাজ্য সরকাররক।

জন্ম-মকৃতু্যর মারঝর সময়েুকু রাজ্যবাসীর প্রশ্তশ্ে প্ররয়াজরনর সরঙ্গ এই রারজ্যর সরকার জুরে 
ররয়রছ। প্রকপে িব্দোর মরি্য থর অসীম ব্যাশ্প্ত আরছ থসোই নতুন করর প্রশ্তশ্ঠিত করররছন 
রারজ্যর মুখ্যমন্তী মমতা বর্দ্যাপাি্যায়। প্রশ্তশ্ে প্রকপে থরন এক একশ্ে িাপ। প্রকরপের শ্সঁশ্ে 
শ্দরয় ততশ্র হি উন্নয়রনর িূোয় ওোর পথ। প্রাশ্তিক মানুরররাও আজ ওখারন ওোর স্প্ন থদখরছ।

শ্বনা পয়সায় থরিন থথরক পরীষোথ্চীরদর হারত ে্যাব থকনার পয়সা পাোরনা হরয়রছ। এবার 
িািু হরচ্ছ শ্িষোঋরণর জন্য থক্রশ্ডে কাড্চ। দি িষে োকার। বাশ্ে বাশ্ে থরিন থপঁরছ থদওয়ার 
কাজ শুরু হরচ্ছ খুব তাোতাশ্ে। প্রাককৃ শ্তক দুরর্চাে থমাকাশ্বিায় পািাপাশ্ি ত্রাণ থপঁরছ থদওয়া 
হরচ্ছ। োকা রারচ্ছ ব্যাংক অ্যাকাউরন্ট।

জীবন েরে থদওয়ার ব্ররতর পািাপাশ্ি প্রশ্তশ্ে মানুররর সািারণ িাওয়া-পাওয়া, অভাব-
অশ্ভররাে থমোরনার দাশ্য়ত্ব সরকার তুরি শ্নরয়রছ শ্নরজর কঁারি। ‘জননী সুরষো’ থথরক 
‘সমব্যথী’ হরয় জীবন-সীমার থির প্রারতিও সরকাররক ডাকরত হরচ্ছ, থাকরত হরচ্ছ। শ্িশু, 
বকৃদ্ধ ও মশ্হিারদর জীবন আেরি রাখরছ সরকার। শ্িশুআিয়, শ্মড-থড-শ্মি, বকৃদ্ধ ভাতা, শ্বিবা 
ভাতা, মানশ্বক, জয় বাংিা, িক্ষীর ভাণ্ার, শ্িষোর নানা প্রকপে—কন্যাশ্রী, শ্িষোশ্রী, ঐক্যশ্রী, 
স্াস্্যসাথী—আরও অজস্র প্রকপে এশ্েরয় শ্নরয় িরিরছ পশ্চিমবঙ্গরক, পশ্চিমবঙ্গবাসীরদর। 

অশ্তমারী আরও থবশ্ি করর এই শ্নভ্চরিীিতার বন্নরক দকৃঢ় করররছ। এই পারস্পশ্রক 
দকৃঢ়তার প্রমাণ আবার তকৃতীয়বাররর জন্য শ্বপুি জয়।

এই সংখ্যায় সাম্প্রশ্তক রাজ্য বারজে-সহ শ্নয়শ্মত শ্বভাে ররয়রছ। ররয়রছ মূি্যবান প্রবন্, 
শ্নবন্, সাষোৎকার ও প্রশ্তরবদন। 

শ্নবন্ থিখরকর মতামত শ্নজস্। অশ্নচ্ছাককৃ ত থর থকানও ত্রুশ্ে মাজ্চনীয়।

স • ম্া • দ • কী • য়
তকৃতীয়বার  : আস্ার জয়
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মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্িশ্রুশ্িপূরণের জয়
নিুন ররকর্ড গণে ভবান্রীপুণর

উণলেখ্য, ২০১১ ও ২০২১ সাণে, দু-বারই মমিা 
বণ্দ্যাপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর উপশ্নব্ডাচণন 
শ্জণি শ্বধায়ক হণেন। এবং ভবান্রীপুর রেণকই। 
২০১৬ শ্বধানসভা শ্নব্ডাচণনও শ্িশ্ন এখান রেণকই 
শ্বধায়ক শ্হসাণব জয়্রী হণয় শ্বিি্রীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হন। 
ভবান্রীপুর একশ্ি কসণমাপশ্েিন এোকা শ্হণসণব 
পশ্রশ্চি। পুণরাণনা কেকািার এই বণনশ্দ অঞ্চে 
এখন বহু ভাষাভাষ্রী, বহু ধণম্ডর ও সংস্কৃ শ্ির মানুণষর 
আবাসস্থে, কম্ডস্থে। এই অঞ্চে রেণক শ্িশ্ন শ্িনবার 
শ্বধায়ক হণেন। অনায়াণস। শ্বধায়ণকর এোকা 
উন্নয়ণনর পাশাপাশ্শ অন্যান্য রষেণরেও উন্নয়ন রচাণখ 
পোর মণিা।

এই শ্বধানসভা রকণ্রের রভািার সংখ্যা দু’ 
েষোশ্ধক। গি ৩০ রসণটেম্বর, ২০২১-র শ্নব্ডাচণন 

রভাি রদন ১,৫৮,৫৮০ জন। শ্বগি দু-বাণরর জণয়র 
ব্যবধাণনর শ্নশ্রণখ এবাণরর জয় এণসণে ররকর্ড 
রভাণির ব্যবধাণন। ৫৮৯৪৩। ৭১.৯ অে্ডাৎ প্রায় ৭২% 
রভাি রপণয় শ্নকিিম প্রশ্িবি্দ্রী শ্বণজশ্পর শ্প্রয়াঙ্া 
শ্িবণরওয়ােণক পরাশ্জি কণরন মমিা বণ্দ্যাপাধ্যায়। 
মমিা বণ্দ্যাপাধ্যায় রপণয়ণেন ৮৫২৬৩শ্ি রভাি। 
শ্বণজশ্প প্রাে্ড্রী রপণয়ণে ২৬৩২০শ্ি রভাি অে্ডাৎ প্রায় 
২২ শিাংশ রভাি। বামপ্রাে্ড্রী ৪২২৬শ্ি রভাি পায় 
অে্ডাৎ ৩.৫৬ শিাংশ।

এই জণয়র মণধ্য মুখ্যমন্ত্রীর কাণে সবণচণয় 
আনণ্দর শ্দকশ্ি হে শ্িশ্ন প্রশ্িশ্ি ওয়াণর্ডই 
শ্জণিণেন। অবাঙাশ্ে অধু্যশ্ষি ৭০ ও ৭৪ নম্বর 
ওয়াণর্ডর জণয়র বাি্ডাণক সব্ডভারি্রীয় রষেণরে িুণে 
ধরার মণিা একশ্ি ঘিনা বণেই মণন করা হণছে।

ভবান্রীপুর শ্বধানসভার উপশ্নব্ডাচণন শ্নণজর ররকর্ড রভণঙ নিুন 
ররকর্ড গেণেন মমিা বণ্দ্যাপাধ্যায়। ৩০ রসণটেম্বর, ২০২১ শ্নব্ডাচন 
হে। ২ অণ্াবর রঘাষো হে ফে।
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ওয়ার্ড শ্ভশ্তিক ফোফণের শ্দণন িাকাণে রদখা 
যাণব, ২০২১-র শ্নব্ডাচণন শ্পশ্েণয় োকা ওয়ার্ডগুশ্েণিও 
এশ্গণয় শ্গণয়ণেন মুখ্যমন্ত্রী। ৭০ নং ওয়াণর্ড ৪৭০ রভাণি 
শ্পশ্েণয় শ্েে শ্নব্ডাচণন। ঊপশ্নব্ডাচণন রসখাণনই রদে 
হাজাণররও রবশ্শ রভাি রপণয়ণেন মুখ্যমন্ত্রী। ৭৪ নং 
ওয়াণর্ড শ্বধানসভা শ্নব্ডাচণন শ্পশ্েণয় োকণেও ২১৬৭৯ 
রভাণি উপশ্নব্ডাচণন এশ্গণয় রগণেন মমিা বণ্দ্যাপাধ্যায়।

২০২১-র শ্নব্ডাচণন ২৯২শ্ি আসণন রভাি হয়। 
২১৩শ্ি আসন পায় িকৃ েমূে কংণগ্রস। বাশ্ক আসন 
শ্বণজশ্পর ঝুশ্েণি যায়। শ্বপুে রভাণি জণয়র শ্নশানায় 
এখাণন ঝাঁশ্পণয় পণে শ্বণজশ্প ও শ্বণজশ্পর রক্রে্রীয় 
রনিারা। ফোফণের ব্যাপাণর রজারাণো ভাণব রকানও 
মিামি প্রকাশ করার রষেণরে শ্কেুিা শ্নচুিপিা রদখা 
শ্গণয়শ্েে। একমুখ্রী প্রি্যয় রিমন স্পষ্ট শ্েে না। 
রাজননশ্িক রপ্রষোপি জুণে শ্গণয়শ্েে বাংোর মানুণষর 
ভাষা-সংস্কৃ শ্ি সহ জ্রীবণনর অপশ্রহায্ড শ্দকগুশ্ের 
সণঙ্গ। প্রাশ্তিক মানুষও ভাবণি শুরু কণরশ্েে রকান 
দে শ্নব্ডাচন িাণক সুরাহা রদণব। প্রশ্িশ্ি রভািই 
শ্েে গভ্রীর আত্মশ্বণলেষণের ফসে। রভািাররা সহণজ 

মাশ্ি রেণে রদয়শ্ন। সহণজ িাণদর শ্বভ্াতি করা 
যায়শ্ন। রভািাণরর সুশ্চশ্তিি মিামি বা রায় অি্যতি 
মূে্যবান হণয় রদখা রদয়। শ্বপুে রভাণি জয়্রী হয় 
িকৃ েমূে কংণগ্রস। দ্রীঘ্ডশ্দন এই রাণজ্য শাসণন োকা 
কংণগ্রস ও শ্সশ্পএম অন্য একশ্ি অশ্ি সাম্প্রদাশ্য়ক 
রাজননশ্িক দণের সণঙ্গ রজাি রবঁণধ শ্নব্ডাচণন 
দাঁোণেও রকানও আসন রিা পায়ই না, জামানি 
বাণজয়াপ্ত হয় অশ্ধকাংশ রকণ্রে।

এই জণয়র ফোফে বাংোর মানুণষর ঐক্যণক 
রজারাণোভাণব সুপ্রশ্িশ্ঠিি কণরণে। রসই ভাবনার ধারা 
শুধু অব্যাহিই নয়। আরও বশ্েঠিিা রপণয়ণে। কারে 
সরকার গঠন কণরই নানা প্রকণপের সুশ্বধা সকণের 
হাণি িুণে শ্দণছেন। সরকাশ্র পশ্রণষবার সুশ্বধা ব্যাঙ্ 
অ্যাকাউণটে ঢুণক যাণছে। ককৃ ষকরা বেণর ১০০০ িাকা 
পাণছেন। সু্ণরটে ররেশ্রি কাণর্ডর দশ েষে িাকা 
ঋণের সুণযাগ, েষে্রীর ভাণ্ার—এইসব প্রকণপের কাজ 
চার মাণসর মণধ্যই রসণর রফণে রয সরকার িাণদর 
পাণশ মানুষ এণস দাঁোণব এিাই রিা স্াভাশ্বক। আর 
হণয়ণেও িাই।

জঙ্গ্রীপুর আর সামণসরগণজের উপশ্নব্ডাচনও এই 
সণঙ্গই হণয়ণে। শ্বপুে রভাণি জয় এণসণে। ৩০ অণ্াবর 
আরও চার রকণ্রে উপশ্নব্ডাচণনর শ্দন রঘাশ্ষি হয়।

জশ্ঙ্গপুর শ্বধানসভায় িকৃ েমূে প্রাে্ড্রী জাশ্কর 
রহাণসন ৯২,৫৭৭শ্ি রভাি রপণয় শ্নব্ডাশ্চি হণেন 
এই উপশ্নব্ডাচণনর মাধ্যণম। শ্বণজশ্প প্রাে্ড্রী সুশ্জি 
দাস রপণয়ণেন ৪৩,৯৬৪শ্ি রভাি। ২০২১-র শ্নব্ডাচণন 
এই রকণ্রে রভাি হয়শ্ন। শ্নমশ্িিা রস্শণনর রবামা 
শ্বণ্ারণের ঘিনায় রফব্রুয়াশ্র মাণস রস্শন চত্বণরই 
গুরুির আহি হন এই প্রাক্তন মন্ত্রী। সুস্থ হণয় 
শ্ফণর এণস শ্িশ্ন মণনানয়ন জমা শ্দণেও রজািপ্রাে্ড্রী 
প্রদ্রীপ ন্দ্রীর মকৃিু্যণি শ্নব্ডাচন স্থশ্গি হণয় যায়। ৩০ 
রসণটেম্বর উপশ্নব্ডাচন হয় এখাণন।

এই উপশ্নব্ডাচণনর আণরকশ্ি রক্রে শ্েে 
সামণশরগজে। ৯৬,১২০ রভাি রপণয় জয়্রী হণেন 
িকৃ েমূে কংণগ্রস প্রাে্ড্রী আশ্মরুে ইসোম। কংণগ্রস 
প্রাে্ড্রী জইদুর রহমান ৭০,০৩৮শ্ি রভাি রপণয় শ্বিি্রীয় 
স্থাণন োকে।

৩০ অণ্াবর ২০২১-এ চারশ্ি শ্বধানসভায় 
উপশ্নব্ডাচন হয়। খেদহ, রগাসাবা, শ্দনহািা 
ও শাশ্তিপুণর িকৃ েমূে কংণগ্রণসর প্রাে্ড্রী শ্হণসণব  
শ্েণেন যোরেণম রশাভনণদব চণ্াপাধ্যায়, সুব্রি 
মন্ডে, উদয়ন গুহ ও ব্রজশ্কণশার রগাস্াম্রী।ভবান্রীপুণরর শ্বধায়ক শ্হসাণব শ্বধানসভায় শপে শ্নণছেন  

মমিা বণ্দ্যাপাধ্যায় ৭ অণ্াবর, ২০২১।
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পাহাে সমস্যার স্থায়্রী সমাধান শ্শণপের উন্নয়ণন

দাশ্জ্ডশ্েং সফর

বাস্তব ছেঁায়া উন্নয়ন পরিকল্পনাি সার্থক প্রয়য়াগই ছে 
ছকানও ছষেয়রে স্ায়ী সমাধায়নি পর হয়য় ওয়ে। দার ্্থরিং-এ 
উত্তয়িি পাহাড়-অঞ্চয়িি মানুয়েি সমস্াগুয়িায়ক রবয়লেেণ কয়ি 
পরিকল্পনা গ্রহণ কিয়ে হয়ব এটাই স্াভারবক।

মুখ্মন্তী মমো বয়্দ্াপাধ্ায়, গে ২৬ অয়্াবি, ২০২১-এ 
কার ্্থয়াং-এ প্র্াসরনক ববেক কয়িন। পাহায়ড় রবরছিন্নোবাদীয়দি 
কণ্ঠস্িয়ক চুপ করিয়য় রদয়ে স্ায়ী সমাধায়নি পয়রই সকিয়ক 
রনয়য় হঁাটয়ে উয়দ্াগী হন। এই উয়দ্ায়গি অগ্রভায়গ িয়য়য়ে 
পাহায়ড়ি িা্ননরেক দিগুরি। োয়দিও উয়দে্্, অরস্িোি 
অবসান ঘটায়নাি পা্াপার্ এই অঞ্চয়িি স্ায়ী সমাধান।
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মুখ্যমন্ত্রীর রাণক সাো শ্দণয় রগাখ্ডা জনমুশ্ক্ত রমাচ্ডার 
সাধারে সম্াদক ররাশন শ্গশ্র, ভারি্রীয় রগাখ্ডা প্রজািাশ্ন্তক 
রমাচ্ডার অন্রীি োপাসহ একাশ্ধক রনিা উপশ্স্থি শ্েণেন। 
মুখ্যমন্ত্রী ববঠণক সকেণক এক হণয় উন্নয়ণনর কাণজ সাশ্মে 
হওয়ার আহ্ান জানাণনার পাশাপাশ্শ বণেন, বাংোর মণধ্য 
দাশ্জ্ডশ্েংণক ররণখই উন্নয়ণনর কাজ চাোণি চাই, এ ব্যাপাণর 
পাহাণের মানুষ ও রাজননশ্িক দেগুণোণক মদি করণি 
চান। ‘শাশ্তির পণষে আমরা, আমরা উন্নয়ণনর পণষে।’ এই 
কো বারবার নানাভাণব শ্িশ্ন ববঠণক বুশ্ঝণয় রদন।

আগাম্রী প্রজণমের উন্নয়ণনর জন্য স্থান্রীয় সম্ণদর  
যোযে ব্যবহাণরর মাধ্যণম কম্ডসংস্থাণনর কোও শ্িশ্ন বণেন। 
মুখ্যমন্ত্রী, দাশ্জ্ডশ্েং-এ ইন্ডাশ্্রিয়াে হাব বিশ্রণক প্রধান কাজ 
বণে মণন কণরন। পয্ডিন বা চা শ্শণপের পাশাপাশ্শ আইশ্ি 
হাব করার অনুকূে পশ্রণবশ এখাণন আণে বণেও অশ্ভমি 
প্রকাশ কণরন শ্িশ্ন।

এই অঞ্চণের ‘সবুজ’রক ব্যবহার কণর উন্নয়নশ্চরেণক 
সজ্রীব কণর িুেণি চান। পাহাণের পশ্রণবশণক 
রকানওভাণব নষ্ট করা যাণব না বণে উণলেখ কণরন। 
স্পষ্টিই বণেন, আর কংশ্রেি নয়। পশ্রণবশবান্ধব 
পয্ডিণনর আরও শ্বকাশ দরকার। িাই এখাণনর ৭০০০ 
একর জশ্মণক এই উণদেণশ্য ব্যবহার করণি হণব।  
চা-বাগাণনর ১৫% জশ্মণক উন্নয়ণনর কাণজ ব্যবহার 

করার শ্সদ্াতি রনওয়া হণয়ণে। শ্িশ্ন আরও বণেন, এই  
চা-পয্ডিণনর পাশাপাশ্শ চা-বাগানগুশ্েণি আরও অণনক 
শ্কেুই করা রযণি পাণর। রোি রোি শ্শপেউণদ্যাগ বিশ্র ও 
শ্বপেন রক্রে রখাোর কোও বণেন। পয্ডিনমুখ্রী শ্শণপের 
প্রসাণর আরও অণনক ধারার কম্ডসংস্থান বিশ্র হণব বণে 
শ্িশ্ন আশা প্রকাশ কণরন।

বি্ডমাণন শ্িশ্ন রাণজ্যর ইন্ডাশ্্রিয়াে গ্রুণপর রচয়ারম্যান। 
ফণে শ্শপে সংরোতি সমস্ত প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর কাণেই 
আণস। রাণজ্যর সাশ্ব্ডক শ্শপেভাবনার শ্চরেশ্ি স্ভাবিই 
িাঁর কাণে এখন অণনক স্পষ্ট হণয় যায়। শ্িশ্ন বণেন, 
‘আমার আগাম্রীর েষে্য হণছে শ্শপে। এক একিা 
এোকায় এক একশ্ি শ্শপেভাবনা আসণি পাণর।’ িাই 
এগুশ্ে শ্নণয় রোি রোি পশ্রকপেনা কণর িাঁর কাণে  
পাঠাণি বণেন।

এখাণন ককৃ শ্ষ, খাদ্য-প্রশ্রেয়াকরে, পশুপােনণক শ্ভশ্তি 
কণর শ্শণপের শ্বকাণশর কো বণে আইশ্ি হাব গণে রিাোর 
উণদ্যাগ শ্নণি বণেন। সংশ্লেষ্ট দপ্তর ও পাহাণের রাজননশ্িক 
দেগুশ্ের রনিাণদর শ্নণয় একশ্ি শ্স্য়াশ্রং কশ্মশ্ি গোর 
কো বণেন। এই অঞ্চণের শ্শশ্ষেি রেণে-রমণয়ণদর শ্নণয় 
রপ্তাশ্ন বাশ্েণজ্যর উণলেখণযাগ্য শ্দক খুণে রদওয়ার কো বো 
হয়। স্থান্রীয় সম্ণদর যোযে ব্যবহাণরর মাধ্যণম এই কাজ 
করা যায়। রভািার িাশ্েকা সংণশাধন কণর শ্জশ্িএ শ্নব্ডাচন 
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করার কো বণেন মুখ্যমন্ত্রী। শ্জশ্িএ-র দাশ্য়ত্ব দাশ্জ্ডশ্েং-
এর রজোশাসণকর ওপর রদন ওই ববঠণক। শ্বিস্তর্রীয় 
পঞ্চাণয়ণির পশ্রবণি্ড শ্রেস্তর্রীয় পঞ্চাণয়ণির আইনসম্মি 
ব্যবস্থা কণর এখাণন পঞ্চাণয়ি শ্নব্ডাচণনর কো বণেন শ্িশ্ন। 
অন্রীি োপা শ্জশ্িএ-রি সু্ে সাশ্ভ্ডস কশ্মশণনর মাধ্যণম 
শ্শষেক শ্নণয়াণগর প্রশ্রেয়া পুনরায় চােু করার কো বেণে 
মুখ্যমন্ত্রী সরাসশ্র জানান, শ্নব্ডাচণনর আণগ শ্নণজণদর মণধ্য 
ঐক্য শ্ফরণে সবই হণব।

উপশ্স্থি সশ্চব ও আশ্ধকাশ্রকরা নানা শ্বষণয় অগ্রগশ্ির 
খশ্িয়ান রদওয়ার পাশাপাশ্শ নিুন পশ্রকপেনা ও সমস্যার 
কো িুণে ধণরন। পারস্পশ্রক আণোচনার মাধ্যণম 
সমাধাণনর নানা পে রবশ্রণয় আণস। মুখ্যমন্ত্রী বণেন, শ্শপে 
ও কম্ডসংস্থাণন রজার রদওয়া হণব। পশ্রযায়্রী শ্রশ্মণকরা 
এখাণন রবশ্শরভাগই রেণক শ্গণয়ণেন। নানা কাণজর সণঙ্গ 
যুক্ত রণয়ণেন। কণরানার শ্িকাকরণের কাজ এখাণন ররকর্ড 
মারোয় হণয়ণে। নিুন কণম্ডাদ্যণম সাশ্মে হণছে পাহাণের 
মানুষ। এই উদ্যমণকই উণদ্যাণগ পশ্রেি করণি বদ্পশ্রকর 
মুখ্যমন্ত্রী।

সমস্ত রকণমর শ্বশ্ছেন্নিা রুণখ শ্দণয় ‘পাহাণের রাশ্ন’-
রক শ্িশ্ন শ্বশ্ববাংোর মানশ্চণরে উজ্জ্বেভাণব িুণে ধরণি 
চান। িকৃি্রীয়বার শ্বধায়ক শ্হণসণব শপে গ্রহণের পর পুণজার 
েুশ্ি কািণিই শ্িশ্ন প্রেম রজোসফর শুরু কণরন দাশ্জ্ডশ্েং 
শ্দণয়। িকৃি্রীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হণয় িঁার পাশ্খর রচাখ—শ্শপে। 
এই বাি্ডাই শ্দণয় এণেন উতিরবণঙ্গ।

রফরাণনা যাণব না স্াস্থ্যসাে্রী কার্ড কো শ্নণদ্ডশ্শকা স্াস্থ্য 
দপ্তণরর : ররাগ্রী ভশ্ি্ডর রষেণরে এবার রেণক বাধ্যিামূেকভাণব 
স্াস্থ্যসাে্রী কার্ড গ্রহে করণি হণব সমস্ত সরকাশ্র ও 
িাশ্েকাভুক্ত রবসরকাশ্র হাসপািােগুশ্েণক না হণে রসই 
হাসপািাণের োইণসন্স পয্ডতি বাশ্িে কণর রদওয়া হণব। 

এমনই কো বাি্ডা রদওয়া হণয়ণে সরকাশ্র স্াস্থ্য দপ্তণরর পষে 
রেণক। ২৫ অণ্াবর শ্শশ্েগুশ্েণি উতিরকন্যায় প্রশাসশ্নক 
ববঠণক মমিা বণ্দ্যাপাধ্যায় স্াস্থ্যসাে্রী কার্ড শ্নণয় আণোচনা 
কণরন। এরপণরই এই সম্ণক্ড অ্যারভাইজাশ্র জাশ্র কণর 
রাজ্য স্াস্থ্য দপ্তর।

একইসণঙ্গ ‘সু্ণরটে ররেশ্রি কাণর্ড’র ঋে পাওয়ার 
রষেণরেও যাণি রকানও োরে-োরে্রীণক বাধার মুণখ পেণি না 
হয়, রসজন্য ব্যাংক কিকৃ ্ডপণষের সণঙ্গ কো বেণি বণেণেন 
মুখ্যসশ্চব ও সু্েশ্শষো দপ্তণরর প্রধান সশ্চবণক। এশ্দণনর 
ববঠণক মুখ্যমন্ত্রী বণেন, ‘অণনক নাশ্স্ডংণহাম স্াস্থ্যসাে্রীর 
কার্ড অবণহো করণে। সরকাশ্র প্রকপেণক মান্যিা শ্দণিই 
হণব। না হণে রিা িাণদর োইণসন্স বাশ্িে হণি পাণর।’ 
রকাশ্ভর পশ্রশ্স্থশ্িণি স্াস্থ্যসাে্রী কাণর্ডর আওিায় শ্চশ্কৎসা 
করাণি শ্গণয় কেকািা এবং নানা রজোয় শ্বশ্ভন্ন নাশ্স্ডংণহাম 
রেণক অণনক ররাগ্রীণক শ্ফশ্রণয় রদওয়ার অশ্ভণযাগ ওণঠ। 
২০১৬ সাণে ৩০ শ্রণসম্বর রাণজ্য সরকাশ্রভাণব স্াস্থ্যসাে্রী 
প্রকপে চােু কণরন মুখ্যমন্ত্রী মমিা বণ্দ্যাপাধ্যায়। এই 
প্রকণপের আওিায় প্রশ্িশ্ি পশ্রবার প্রণি্যক বের ৫ েষে 
িাকা পয্ডতি শ্চশ্কৎসার সুণযাগ পায়। স্াস্থ্যসাে্রী প্রকণপের 
অধ্রীণন প্রায় ১৯০০ প্যাণকজ রণয়ণে। শ্কন্তু এর বাইণরও 
শ্বশ্ভন্ন রবসরকাশ্র হাসপািাে িাকা শ্নণছে বণে শ্বণশষজ্ঞ 
কশ্মশ্ির কাণে অশ্ভণযাগ এণসণে। শ্নশ্দ্ডষ্ট প্যাণকণজর বাইণর 
িাকা রনওয়া যাণব না বণে জাশ্নণয় শ্দণয়ণে স্াস্থ্য দপ্তর। 
আরও বো হণয়ণে, হাসপািাণে ভশ্ি্ডর সময় ররাগ্রীণক 
স্াস্থ্যসাে্রী কার্ড বা রয রকানও সরকাশ্র প্রকণপের কার্ড 
রযমন, ইএসআইশ্স, ওণয়স্ রবঙ্গে রহেে শ্স্ম কার্ড বা 
রসন্টাে গভন্ডণমটে রহেে শ্স্ম কার্ড রদখাণি হণব। এর 
ফণে একশ্দণক ভশ্ি্ড হওয়া সমস্ত ররাগ্রীর িে্য রযমন 
নশ্েভুক্ত করণি সুশ্বধা হণব। আবার, অন্যশ্দণক রাজ্যবাস্রীর 
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স্াস্থ্য সংরোতি সমস্ত িে্য স্াস্থ্য দপ্তণরর হাণির নাগাণেই 
োকণব।

স্াস্থ্যসাে্রী কার্ড যশ্দ কারও না োণক, রসণষেণরে 
হাসপািাে রেণকই কার্ড কশ্রণয় রদওয়া হণব। সণঙ্গ 
রাখণি হণব আধার কার্ড। অ্যারভাইজাশ্র-রি বো হণয়ণে, 
স্াস্থ্যসাে্রী কার্ড োকা সণ্বেও ভশ্ি্ডর সময় রকানও ররাগ্রী 
যশ্দ িা শ্নণয় রযণি ভুণে যান, রসণষেণরে স্াস্থ্যসাে্রী রপাি্ডাে 
রেণকই নাম খুণঁজ রনণব হাসপািাে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বণেন, ‘েষে্রীর ভাণ্াণর আণবদন করণি 
পাণরনশ্ন অণনণক। স্াস্থ্যসাে্রী কার্ড না োকণে রসই সুশ্বধা 
রকও পাণবন না, এিা ভুে। অন্য নশ্ে শ্ঠক োকণে িাঁরাও 
সুশ্বধা পাণবন।’

শ্বশ্ভন্ন পর্রীষো-শ্নর্রীষোর রষেণরেও সরকাশ্র ররণিই শ্বে 
করণি হণব। স্াস্থ্যসাে্রী কাণর্ডর ব্যবহার বাোণি উণদ্যাগ্রী 
হণয়ণে রাজ্য স্াস্থ্য দপ্তর। সবাই যাণি এই কাণর্ডর সুশ্বধা 
গ্রহে করণি পাণরন এবং সব হাসপািাণে যাণি এই কার্ড 
গ্রহে করা হয়, িার জন্যই এই নিুন শ্নণদ্ডশ্শকা বণে 
স্াস্থ্য দপ্তর সূণরে জানা শ্গণয়ণে। অ্যারভাইজাশ্র-রি বো 
হণয়ণে, আপৎকাে্রীন রষেণরে সাজ্ডাশ্র প্রণয়াজন হণে শ্নশ্দ্ডষ্ট 
প্যাণকণজর বাইণর রবশ্রণয় শ্চশ্কৎসার অনুণমাদন রদওয়া 
রযণি পাণর। শ্কন্তু, ওষুধ বা পর্রীষো-শ্নর্রীষোর খরচ বাবদ 
সণব্ডাচ্চ ৫ হাজার িাকা রনওয়া রযণি পাণর। িার পণরই 
ররাগ্রীণক রকানও না রকানও প্যাণকণজর আওিাভুক্ত কণর 
শ্চশ্কৎসা শুরু করণি হণব।

পাশাপাশ্শ, এশ্দণনর ববঠণক মুখ্যসশ্চব হশ্রককৃ ষ্ণ 
শ্বিণবদ্রীণক মুখ্যমন্ত্রী বণেণেন, সু্ণরটে ররেশ্রি কাণর্ডর 
সুশ্বধা রপণি ব্যাংক বা সরকাণরর িরণফ রকানও সমস্যা 
রণয়ণে শ্ক না িা রদণখ শ্নণি। আশ্ধকাশ্রণকরা জানান, 
অণনক ব্যাংক শ্কেু কণরশ্ন। আণবদন পণে রণয়ণে দুই-শ্িন 
মাস ধণর। রসগুশ্ে অন্য ব্যাংণক রনওয়া হণয়ণে। পুণজার 
পণর নিুন কণর অনুণমাদন রদওয়া শুরু হণয়ণে। মুখ্যমন্ত্রী 
শ্নণদ্ডশ রদন, প্রশ্িশ্দন একবার কণর রদণখ শ্নণি কিগুশ্ে 
আণবদন আিণক রণয়ণে। আর রসগুশ্ে রকন আিণক 
রণয়ণে। শ্িশ্ন বণেন, ‘আশ্ম চাই পেুয়ারা এই সুশ্বধা পাক। 
িাণি ব্যাংণকরও ভাণো হণব।’

এশ্দণনর ববঠণক মুখ্যমন্ত্রী পশ্রযায়্রী শ্রশ্মকণদর শ্বষণয়ও 
আণোচনা কণরণেন। রাণজ্যর শ্বশ্ভন্ন স্তণরর প্রশাসশ্নক 
কি্ডাণদর শ্িশ্ন এশ্দন জাশ্নণয় রদন, পশ্রযায়্রী শ্রশ্মকণদর জন্য 
রাণজ্যই কম্ডসংস্থাণনর ব্যবস্থা করণি হণব। শ্িশ্ন বণেণেন, 
‘আমাণদর রাজ্য রেণক কমবয়স্রী রেণেণমণয়রা অন্য রাণজ্য 
চণে যাণছে চাকশ্রর জন্য। রসখাণন িাণদর কশ্ঠন পশ্রশ্রম 
করণি হয়। োকা-খাওয়ার জন্যও অণনক খরচ হয়। 
আমাণদর উণদ্যাগ্রী হণি হণব এবং িাণদর রবাঝাণি হণব 

যাণি িারা এখাণনই রেণক যায় এবং রোণিাখাণিা ব্যবসা 
শুরু কণর। যুবক-যুবি্রীণদর জন্য স্শ্নভ্ডর রগাঠি্রী বিশ্র 
করণি হণব আমাণদর—যার মাধ্যণম নানারকম কাজ কণর 
িারা অে্ড ররাজগার করণি পাণর। রাণজ্য কম্ডসংস্থাণনর 
সুণযাগ বিশ্রর শ্বষণয় আণোচনা করণি শ্গণয় শ্রমমন্ত্রী মেয় 
ঘিকণক শ্িশ্ন বণেন, রাণজ্যর এমপ্লয়ণমটে ব্যাংক-এর িে্য 
সাম্প্রশ্িক করণি।

২৫ িাশ্রণখর ববঠণক মুখ্যমন্ত্রী শ্বএসএফ-এর 
জুশ্রসশ্রকশন-এর শ্বষয় শ্নণয়ও আণোচনা কণরণেন। 
সম্প্রশ্ি রক্রে্রীয় সরকার শ্সদ্াতি গ্রহে কণরণে, আতিজ্ডাশ্িক 
স্রীমানা রেণক ৫০ শ্কণোশ্মিার শ্ভির পয্ডতি শ্বএসএফ 
িলোশ্শ অশ্ভযান চাোণি পারণব এবং রাজ্য পুশ্েণশর 
অনুমশ্ি োোই রগ্রফিার করা বা িলোশ্শ কণর প্রাপ্ত 
সামগ্র্রী শ্নণজণদর রহফাজণি শ্নণি পারণব। এিশ্দন এই 
ষেমিা স্রীমানা রেণক ১৫ শ্কণোশ্মিার শ্ভির পয্ডতিই 
স্রীমাবদ্ শ্েে। এই শ্সদ্াণতির শ্বণরাশ্ধিা কণর ইশ্িমণধ্যই 
প্রধানমন্ত্রীণক শ্চশ্ঠ শ্দণয়ণেন মুখ্যমন্ত্রী মমিা বণ্দ্যাপাধ্যায়।  
শ্চশ্ঠণি শ্িশ্ন জাশ্নণয়ণেন, এর ফণে রাণজ্যর রমাি 
রভৌণগাশ্েক এোকার প্রায় ৩৭ শিাংশ রক্রে্রীয় প্যারাশ্মশ্েিাশ্র  
রফাস্ড-এর হাণি চণে যাণব। ববঠণক িঁার অশ্ভণযাগ,  
‘রাণজ্যর অভ্যতিণর একিা বণো অংণশর উপর আসণে 
শ্নণজণদর ষেমিা কাণয়ম করণি চাইণে রক্রে। 
বাংোণদশ, ভুিান এবং রনপাণের সণঙ্গ আমাণদর সম্ক্ড 
ভাণো। শ্বএসএফ-এর ষেমিা বাোণনার প্রণয়াজন  
আমাণদর রাণজ্য রনই।
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লক্ষ্মীর ভাণ্ার
মশ্িলারা পাববন মাশ্িক ৫০০ এবং ১০০০ টাকা

অব ধ্েক আকাশ জুবে যাবের অবস্ান, তাবের জন্য 
আজও না-পাওয়ার অবনকটা জশ্ম পবে আবে। পশ্চিমবঙ্গ 
এমন একটা রাজ্য যযখাবন নার্মীর অশ্্কার প্রশ্তষ্ার 
ইশ্তিাি শ্বববের ইশ্তিাবির এক উজ্জ্বল অংশ। পরা্্মীন 
ভারতবব ধ্ের এই অংশ প্রগশ্তশ্মীলতায় এশ্গবয় শ্গবয়শ্েল 
নশ্জরশ্বি্মীন িাফল্য িৃশ্টি কবর। এই গশ্তশ্মীলতা 
বাংলার নার্মীর জ্মীববনও শ্শকে ্বর টান 
যেয়। আবলার জগবত উদ্াশ্িত িয় নার্মী। 
ম্্যযুবগর অন্ধকার ্্মীবর ্্মীবর কাটবত 
থাবক। বব্বব্যর ভয় কাশ্টবয় যমবয়রা 
পা বাোয় শ্শক্ার জগবত। বাংলায় এই 
কাজ শুরু িয় কবয়কজন মণ্মী্্মীর িাত 
্বর। বতশ্র িয় যমবয়বের জন্য সু্ল।

শুরু িবয়শ্েল মশ্িলা শ্িশ্কৎিক 
বতশ্রর ভাবনা যথবক নার্মী শ্শক্ার। আর 
আজ ? বহুেূর পথ িাঁটা িবয় শ্গবয়বে। বাংলার 
নার্মীর িাশ্বধেক ক্মতায়ন আজ যযন গল্পকথা। 
মুখ্যমন্ত্মী মমতা বব্দ্যাপা্্যায় কন্যাশ্রী প্রকবল্পর 
মা্্যবম পথ যেখাবছে এরাবজ্যর যমবয়বের। শ্নবজর পাবয় 
োঁোবত িবব। শ্শক্ার িাত ্ বরই শক্ত করবত িবব শ্নবজর 
িাত। পাবয়র তলার মাশ্ট।

শ্কন্তু যেশ আজ পরা্্মীন নয়। পঁিাত্তরতম স্া্্মীনতা 

শ্েবি পার িবয় যগল। িববক্বরেই যমবয়রা আজ প্রশ্তশ্ষ্ত। 
শ্কন্তু িকবলর কাবে িমানভাবব িুবযাগ যপঁবোয়শ্ন, 
যপঁবোয় না। তাই আশ্থধেক স্ছেলতা অবনবকর ্রা যোঁয়ার 
বাইবর যথবক যগবে। িামান্য অথধেও অবনক মশ্িলার জ্মীববন 
আজ ববো প্রাশ্তির শ্ব্য়।

এই রাবজ্য নানা ্বধেমর, নানা ববণধের মানু্ আবেন। 
্মধে, বণধে শ্নশ্বধেবশব্ প্রবত্যক মশ্িলার পাবশ 

অঙ্গ্মীকারবদ্ধ বতধেমান িরকার। তাই প্রবত্যক 
প্রাতিবয়স্ মশ্িলা, যাবের যকানও স্ায়্মী 
উপাজধেন যনই, যাবের বয়ি পঁশ্িশ 
যথবক ্াবটর মব্্য তাবের িাবত 
প্রশ্ত মাবি শ্কেু অথধে তুবল শ্েবত 
যিবয়বে। শ্নবািধেবনর অঙ্গ্মীকার পূরবণ 
উবে্যাগ যনওয়া িবয়বে শপথ গ্রিবণর 

পবরই। িা্ারণ মশ্িলাবের ৫০০ ও 
তফশ্শশ্ল জাশ্ত ও আশ্েবাি্মী মশ্িলাবের 

১০০০ টাকা কবর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউবটে জমা 
পেবে। এই প্রকল্পভুক্ত িবত স্াস্্যিাথ্মী কারধে 

থাকা বা্্যতামূলক। এই কাজ শুরু িবয়বে যিবটেম্ববরর 
প্রথম শ্েন যথবক। েুয়াবর িরকাবরর শ্শশ্ববর ফমধে শ্নবয় 
পূরণ কবর জমা যেওয়ার কাজ শুরু িবয়বে আগবটের 
মাঝামাশ্ঝ যথবক। িুতরাং শ্নজস্ এলাকায় ববিই এই 

প্রশ্তশ্রুশ্তর রূপায়ণ
শ্নবধোিবনর প্রশ্তশ্রুশ্ত রূপ পায় আন্তশ্রকতায়, 
আস্ায়। পারস্পশ্রক শ্ববোবি।
তৃত্মীয়বার িরকার গঠন কবরই ‘কৃ্কবনু্ধ’র টাকা 
বাোবনা িল। িালু িবয় শ্গবয়বে ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ার’ 
প্রকল্প। পর্মীক্ার আবগ ট্যাব বা স্াটধে যফান শ্কনবত 
েশ িাজার টাকা যেওয়া িয় দ্ােবশর োরে-োরে্মীবের। 
এবেরও যেওয়া িবছে। আর রাবজ্যর উচ্চশ্শক্ার 
শ্বস্াবর িূিনা িল—‘টুেবরটে যরেশ্রট কারধে’-এর।
অথধোৎ, একই বন্ধবন বঁা্া পেল লক্ষ্মী-স্রস্ত্মী। 
অবনের আবয়াজবনর িবঙ্গই গবে উঠল এই যমলবন্ধন।
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কাজ করবত পারবেন মশ্িলারা। েূবর যযবত িবছে না। 
একা একা শ্গবয়ই একাজ করবত পারবেন। এর ফবল 
মশ্িলারা শ্ববশ্ িুবযাগ শ্নবত পারবেন। েুয়াবর িরকার 
প্রকবল্পর এটা একটা ববো িাফল্য।

এই িুশ্ব্া অবশ্য িকবলর জন্য নয়। িরকাবরর অন্য 
যযিব প্রকবল্প যারা আশ্থধেক িিায়তা পায় তারা এটা পাবব 
না। িমাজকল্যাণ েতির ে্মীরধেশ্েন ্বরই শ্ব্বা ভাতা, বয়স্ 
ভাতা শ্েবয় থাবক। িম্প্রশ্ত তপশ্শশ্ল ও আশ্েবাি্মী মশ্িলারা 
্াবটর ওপর বয়ি িবল প্রকবল্পর মাশ্িক ভাতা পাবছেন। 
মানশ্বক প্রকবল্পর মা্্যবম অন্যভাবব িক্ম মশ্িলারাও 
ভাতা পাবছেন। কন্যাশ্রীর মা্্যবম যমবয়রা টাকা পাবছে।

ফবল যেখা যাবছে, এক শ্বরাট অংবশর মশ্িলারাই 
প্রশ্ত মাবি িরকাবরর কাে যথবক স্ায়্মীভাবব শ্কেু আশ্থধেক 
িিায়তা পাবছে।

মশ্িলারা যতটুকু উপাজধেন কবর ততটুকু তারা শ্নবজর 
অথবা পশ্রবাবরর জন্য ব্যয় কবর। জ্মীববনর মাবনানেয়বনর 
যক্বরে এশ্ট খুব জরুশ্র শ্ব্য়। শ্বশ্ভনে গবব্ণা ও 
পযধেববক্বণর ফবল যেখা যগবে, পশ্রবাবর যমবয়বের িাবত 
যবশ্শরভাগ যক্বরেই যকানও টাকা পয়িা যেওয়া িয় না। 
কমববশ্শ শ্িবিব এখন িকবলই যবাবঝ। ফবল টাকা-পয়িার 
িশ্ঠক ব্যবিাবর তাবের অিুশ্ব্া িয় না।

যাবের িাবত এক পয়িা আিত না, মাি যগবল িাবত 
পািঁবশা বা িাজার টাকা তাবের কাবে অবনক। মুবখ তাবের 
িাশ্ির ঝলক একথা যভববই। অবনক পশ্রবাবর যমবয়রা 
িব ্রবনর কাজ করবত পাবর না। তাবের কাবে এটা 
স্শ্স্র শ্ব্য়। িম্াবনরও। িরকার, শ্ববশ্ কবর মমতা 
বব্দ্যাপা্্যাবয়র কাবে তাবের কৃতজ্ঞতা জানাবার ভা্া 
যনই। িকবলই শ্শক্াগত যযাগ্যতায় িাকশ্র পাওয়ার উপযুক্ত 
নয়। শ্কন্তু শ্কেু কাজ কবর শ্কেু উপাজধেন করবত িান। রর 
িংিাবরর োশ্য়ত্বও মূলতঃ তাবের। বাশ্ে যথবক েূবর শ্গবয় 
শ্কেু করা িম্ভব নয়। অথি িংিাবরর জন্য িারাটা শ্েন, 
িারাটা জ্মীবন িবল যগবলও তারা কপেধেকশূন্যই যথবক যায়।

গত কবয়কবের ্বর এবকর পর এক আরাত যনবম 
এবিবে ভারত্মীয় অথধেন্মীশ্তবত। িবধেভারত্মীয় অথধেন্মীশ্তর 
এই শ্বপযধেস্ পশ্রশ্স্শ্তর শ্শকার িবয়বে বাংলার মানু্ও। 
যভবে পবেবে অবনক িংিাবরর আটবপৌবর কাঠাবমাও। 
যযমন, ম্্যরাবতর যকন্দ্মীয় িরকাবরর ‘যনাটব্দ্মী’-র 
যরা্ণা (২০১৬-র ৮ নবভম্বর)। যিই মুিূবতধেই শ্যশ্ন গবজধে 
উবঠশ্েবলন শ্তশ্ন িবলন এই বাংলার মুখ্যমন্ত্মী। মমতা 
বব্দাপা্্যায়। অশ্বববিবকর মবতা িরকাবরর এই যরা্ণায় 
িমবক উবঠশ্েল আপামর যেশবাি্মী। বাংলার মানুব্র 
পাবশ োঁোবলা রাজ্য িরকার। থমবক যাওয়া অথধেন্মীশ্তর 
বদ্ধ জবল িাঁশ্পবয় উঠল মানু্। যযন খাশ্ব যখবত লাগবলা। 

যিই েুঃিি শ্েনগুবলা ইশ্তিাবি স্াশ্য়ত্ব যপবয়বে। অবনক 
যবশ্শ উজ্জ্বলতা শ্নবয় ্রা আবে যিই েশ্বও যযখাবন যেশ্খ, 
যনাটব্দ্মীর প্রশ্তবাবে পবথ যনবমবেন মমতা বব্দাপা্্যায়। 
বাংলার বাইবর কমধেি্মীনতায় আটবক পো মানুব্র, মূলত 
শ্রশ্মকবের ৫০,০০০ টাকা যেওয়া িয় নতুন কবর  শ্শল্প 
উবে্যাগ শুরু করার জন্য বা যোটখাবটা ব্যবিার জন্য।  
শ্তশ্ন যরা্ণা করবলন ‘িমথধেন’ প্রকল্প।

   আিমকা যনবম এল কবরানার থাবা। ২০২০-র মািধে। 
িারা শ্ববে জুবে যনবম আিা অশ্তমার্মীর ত্মীব্রতায় শ্েশািারা 
িকবল। উনেত শ্বববের মৃতু্যিংখ্যায় িতিশ্কত বাশ্ক শ্ববে। 
যোঁয়াবি যরাবগর ভবয় ররব্দ্মী মানু্। কাজকমধে শ্শবকয় 
উঠল। রবর যথবকও রবক্ যনই। যরাগ রবর এবি ঢুকবলা। 
যটবন শ্নবয় যগল রবরর মানু্বক শ্িরকাবলর জন্য। রবর, 
বাইবর িবধেরে অিুস্ মানু্বক যিবা করার যলাবক রাটশ্ত 
পেবলা। কাজিারা বাোশ্লরা ভারত তথা শ্বববের নানা 
জায়গা যথবক পাশ্ে জমাবলা শ্নবজর রবর। এখাবন খাওয়ার 
অভাব রাবখশ্ন িরকার। শ্েবছে শ্িশ্কৎিার িুবযাগ। ‘যনেবির 
পরশ’ প্রকল্প যরা্ণা করা িল। এককাল্মীন ১০০০ 
টাকা যেওয়া িল।  বাংলার পশ্রযায়্মী শ্রশ্মকবের ব্যাঙ্ক 
অ্যাকাউবটে। িরািশ্র। শ্ফবর আিা শ্রশ্মকবের যেওয়া িল 
১০০ শ্েবনর কাবজর িুবযাগ।

  শ্বনা পয়িায় পযধোতি যরশবনর পাশাপাশ্শ শ্মর যর 
শ্মবলর খাবাবরর উপকরণ শ্শশুবের জন্য অশ্ভভাববকরা 
বাশ্ে শ্নবয় যগল। শ্নয়শ্মতভাবব। এখনও িলবে এই শ্নয়ম। 
প্রশ্তশ্ট প্রকবল্পর অথধে  িুশ্ব্াবভাগ্মীবের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউবটে 
অগ্র্মীম জমা পেবে এই রাবজ্যর মুখ্যমন্ত্মীর শ্নবেধেবশ।

‘প্রবিটিা’ প্রকবল্পর মা্্যবম অিংগশ্ঠত যক্বরের  শ্রশ্মক 
যের জন্য মাথাশ্পেু এককাল্মীন এক িাজার টাকা যেওয়ার 
ব্যবস্া করা িয়। িামাশ্জক িুরক্া যযাজনার িুবযাগ-িুশ্ব্া 
বা িামাশ্জক যপনশন না পাওয়া শ্রশ্মকবের জন্য এই 
প্রকবল্পর মা্্যবম একটু িিায়তার কথা ভাবা িয়।

  স্শ্নভর েল বতশ্র িবয়বে রাবজ্যর মশ্িলাবের শ্নবয়। 
গ্রাম, শির, আ্াশির যতা আবেই। পািাশ্ে এলাকার 
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মশ্িলাবের পাশাপাশ্শ খরাপ্রবণ এলাকার মশ্িলারাও স্ান্মীয় 
িম্পে ব্যবিার কবর আয় িৃজবন মাতবলন নানা প্রকবল্পর 
িাত ্ বর। একশ্েবক কাবজর আন্দ। আবরকশ্েবক শ্নবজর 
িাবত উপধোজবনর খুশ্শ। 

েবলর িেি্যরা স্াস্্যিাথ্মীর িুশ্ব্া যপবলা। িমাজিাথ্মীর 
িুশ্ব্া যতা শ্েলই শ্বপবে আপবে।

অন্ধকারাছেনে মুখগুশ্ল প্রশ্তশ্েনই একটু একটু কবর 
উজ্জ্বল িবত লাগল। রবরর শ্শশু শ্কবশার শ্কবশার্মীরা 
েল যবঁব্ শ্বে্যালবয় যাবছে। পাবছে খাবার। বইখাতা। 
জামা-জুবতা। ভাতা। বৃশ্ত্ত। িাইবকল। উচ্চশ্শক্ার জন্য 
অবনক টাকা মাবি মাবি। কখনও এককাল্মীন অবনক 
টাকা। নতুন কবর বলার যশ্েও শ্কেু যনই। শ্কন্তু যফবল 
আিা উজ্জ্বল পবথর কথা মবন করাবত, মবন করবত 
ভাবলা লাবগ। যিশ্েবনর েশ্বগুবলা খুব পুবরাবনা িয়শ্ন। 
েলববঁব্ ‘িবুজিাথ্মী’-র িাইবকবল যিবপ যেবলবমবয়রা মুক্ত 
শ্বিবঙ্গর মবতা িবলবে সু্বল, কবলবজ। ‘শ্শশুআলয়’গুবলা  
কশ্িকঁািাবের কলতাবন শ্েল মুখর।

স্ব্ধতা যনবম এল। যিাবখ যেখা যায় না এমন এক 
ভাইরাি িব তেনে কবর শ্েল। িাজাবনা িংিার োরখার 
িবয় যাবছে। প্রশ্তশ্ট িংিার শ্নবয়ই যতা িমাজ, িরকার। 
িকবলর জন্য িালু িল স্াস্্যিাথ্মী। িালু িল শ্বনা পয়িায় 
যরশন। তবুও অনটন িবলই।

তাই কাজিারা, আয়িারা, স্জনিারা মানুব্র পাবশ 
আবরকটু িািাবয্যর িাত বাশ্েবয় শ্েবত িরকার নতুন কবর 
ভাববত লাগবলা। ‘লক্্মীর ভাণ্ার’ প্রকবল্পর মব্্য বা্া পেল 
এই শ্িন্তার রিে। ‘জয় বাংলা’  প্রকবল্পর মা্্যবম কবরানার 
শ্ঠক আবগই তপশ্শশ্ল জাশ্ত ও আশ্েবাি্মী মশ্িলা যাবের 
বয়ি ্াবটর ওপর তাবের মাবি িাজার টাকার ব্যবস্া 
িবয়শ্েল। এবার লক্ষ্মীর ভাণ্ার প্রকবল্প ২৫ যথবক ৬০-র 
মব্্য যাবের বয়ি যরারাবফরা করবে তাবেরও মাবি মাবি 
এক িাজার টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউবটে পাশ্ঠবয় যেওয়া িবছে।

প্রাশ্ন্তক মানু্বের পুশ্টিগত উনেয়ন খুব জরুশ্র শ্ব্য়। 
রাবজ্য িশ্লিশশ্ট আশ্েবাি্মী যগাষ্্মী রবয়বে। নানা কারবণ 

তাবের মব্্য কবয়কশ্ট যগাষ্্মী উনেয়বনর শ্েক যথবক 
যবশ শ্পশ্েবয়। নানা ্রবনর প্রকবল্পর ম্্য শ্েবয় 
শ্বরশ্তি্মীনভাবব এবের এশ্গবয় শ্নবয় যাওয়ার যিটিা 
িলবে। তবুও শ্নশ্েধেটি লবক্্য যপঁোবনা যাবছে না 
নানা শ্বপধেযবয়র কারবণ। মশ্িলাবের িাবত তাই 
িরািশ্র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউবটের মা্্যবম মাবি মাবি 
িাজার খাবনক টাকা যপঁবে যেওয়ার এই উবে্যাগ 
িকবলর কাবেই তাশ্রফবযাগ্য।

িা্ারণ মশ্িলাবের জন্য মাি যগবল ৫০০ 
টাকার ব্যবস্া করা িবয়বে। একই পদ্ধশ্তবত ব্যাঙ্ক 
অ্যাকাউবটে জমা িবব। তবব িববক্বরেই শ্কেু 

শতধোবল্মী আবে।
(১) কারা এই প্রকবল্পর িুশ্ব্া পাববন—
প্রশ্তশ্ট পশ্রবাবরর প্রবত্যক মশ্িলা িেি্য এই িুশ্ব্া 

যপবত পাবরন যশ্ে—
 শ্তশ্ন এই রাবজ্যর বাশ্ি্দা িন।
	 তাঁর বয়ি ২৫-৬০ বেবরর মব্্য িয়।
	 রাজ্য বা যকন্দ্মীয় িরকাশ্র যকানও েতিবর স্ায়্মী 

অথবা অবিরপ্রাতি মশ্িলা কমধে্মীরা এই িুশ্ব্া পাববন না।
পাশাপাশ্শ, িরকার অশ্্গৃি্মীত িংস্া, পঞ্াবয়ত, 

শ্মউশ্নশ্িপ্যাল কবপধোবরশন, এবং িরকাশ্র িািায্যপ্রাতি 
সু্বলর শ্শক্ক বা অশ্শক্ক কমধেিার্মী যাঁরা শ্নয়শ্মতভাবব 
যবতন বা যপঁনশন পান, তাঁরা এই প্রকবল্পর আওতায় 
আিবত পারববন না।

(২) আববেনকার্মীর শ্নবজর একার নাবম একশ্ট 
ব্যাংক অ্যাকাউটে থাকবত িবব। লক্ষ্মীর ভাণ্ার প্রকবল্পর 
টাকা িরািশ্র তাঁর অ্যাকাউবটে ট্ান্সফার করা িবব। ওই 
অ্যাকাউবটে আ্ার শ্লংক থাকা জরুশ্র।

(৩) আববেনকার্মীর স্াস্্যিাথ্মী/আ্ার কারধে না থাকবল, 
প্রাথশ্মকভাবব লক্ষ্মীর ভাণ্ার প্রকবল্পর আওতায় তাঁর নাম 
প্রশ্ভশনাশ্ল যরশ্জটোরধে িবব। এরপর তাঁর স্াস্্যিাথ্মী বা 
আ্ার কারধে বতশ্রর কাজ িবব এবং পযধোয়রেবম শ্তশ্ন 
লক্ষ্মীর ভাণ্ার প্রকবল্পর িুশ্ব্া পাববন।

এই প্রকবল্পর িুশ্ব্া যকানও ভুল তবথ্যর উপর শ্ভশ্ত্ত 
কবর যেওয়া িবল অথবা িুশ্ব্াবভাগ্মীর প্রকবল্পর িুশ্ব্া 
পাওয়ার শতধে বা অবস্া আর না থাকবল িরকাশ্র এই 
আশ্থধেক িুশ্ব্া বন্ধ কবর শ্েবত পাবর। িুশ্ব্াবভাগ্মীবক 
আত্মপক্ িমথধেবনর িুবযাগ যেওয়া িবব।

নামকরবণর মব্্য শ্েবয়ই প্রকাশ পায় প্রকবল্পর 
উবদেশ্য। ‘জাবগা’। স্শ্নভধের যগাষ্্মীর িূিনালবনে পাঁি 
িাজার টাকা যেওয়া িয় এই প্রকবল্প। স্শ্নভধের 
যগাষ্্মীর আওতায়, শতধোবল্মী যমবন, রাবজ্যর প্রায় িকল 
মশ্িলাবের যগাষ্্মীবদ্ধ িওয়ার জন্য এই প্রকল্প।
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জাগরবণর বাংলায় মশ্িলাবের আশ্থধেক স্শ্নভধেরতায় 
জাগাবত এই জাবগা প্রকল্প। স্ান্মীয় শ্ভশ্ত্তবত মশ্িলারা 
একতাবদ্ধ িওয়ার মব্্য নার্মীর শশ্ক্তবৃশ্দ্ধ রবট। 
িবিতনতার প্রিার রটার পাশাপাশ্শ বাস্ব িমি্যা 
যমাকাশ্বলা করার ক্মতা বৃশ্দ্ধ পায়। শ্লঙ্গবব্বম্যর 
হ্াি তখনই িম্ভব রবরর মশ্িলারা যখন শ্নবজবের 
শশ্ক্ত বৃশ্দ্ধর পাশাপাশ্শ রবরর যমবয়বের ক্মতায়বন 
ভরিা রাখবত পারবব।

এই রাবজ্য যমবয়বের উনেশ্তবক শ্ববশ্ গুরুত্ব 
শ্েবয় এবকর পর এক প্রকল্প ও কমধেিূশ্ি রূপাশ্য়ত 
িবয় িবলবে।

জনন্মীর িুরক্ার শ্েবক শ্ববশ্ েৃশ্টি যেওয়া 
িবয়বে। গভধেস্ িন্তান ও গভধেবত্মী মাবয়র জন্য যযিব 
পশ্রব্বা শ্বনা পয়িায় পাওয়া যায় যিগুশ্ল িববক্বরেই 
শ্বববি্য। প্রিব ব্যবস্ার উনেয়বন  স্াস্্য 
পশ্রকাঠাবমার উনেয়ন িকবলর নজর 
যকবেবে। শ্শশু ও প্রিূশ্ত মৃতু্যর িার 
উবলিখবযাগ্যভাবব কবমবে এ রাবজ্য। 
প্রত্যন্ত অঞ্বল প্রিূশ্তবক আবগ যথবকই 
প্রিববকবন্দর কাোকাশ্ে এবন রাখার 
জন্য প্রত্মীক্ালয় গবে যতালা িবছে। 
কন্যাশ্রী প্রকবল্পর ফবল বাল্যশ্ববাবির 
প্রবণতায় উবলিখবযাগ্য পশ্রবতধেন রবটবে। 
যমবয়রা যয শু্ু যলখাপো যশখাবতই 
আগ্রি্মী িবছে তা নয়। শ্শক্ার ফবল তাবের 
মব্্য যযমন যবাব্র শ্বকাশ রটবে, যতমশ্ন তারা 
অবনকববশ্শ প্রযুশ্ক্তমুখ্মী িবয়বে। ফবল ্্মীবর ্্মীবর 
মশ্িলাবের প্রাত্যশ্িক কমধেকাবণ্ প্রযুশ্ক্তর ব্যবিার 
তাবের শ্রম লারব করবে, িময় িাশ্রয় িবছে। রর, 
িংিার, িন্তান িামবলও তারা েুবটা পয়িা যরাজগাবর 
এশ্গবয় আিবে। অথধে উপাজধেবনর জন্য রবর ববিও 
কাজ করবে। ‘উৎক্ধে বাংলা’-র মা্্যবম প্রাশ্ন্তক 
মশ্িলারাও প্রশ্শক্ণ শ্নবছে। নানাশ্ব্ কাবজ তারা 
প্রশ্শশ্ক্ত িবয় েক্ িবয় উঠবে। শ্নবজরা যোবটাখাবটা 
শ্কেু উবে্যাগ যনওয়ার কথা ভাববত পারবে। 
একজনবক যেবখ উৎিাশ্িত িবছে আবরকজন।

এখন প্রায় িকবলর বাশ্েবতই একশ্ট অন্তত 
স্াটধেবফান আবে। শ্কংবা পশ্রশ্িত কাবরার। ইউশ্টউব 
ব্যবিার কবর শ্নবজরাও অবনক শ্কেু জানবত পারবে, 
শ্শখবত পারবে। একটু একটু কবর রবরর যমবয়রা, 
মশ্িলারা এই যয উনেত িবছে, এর ফবলই  এই 
রাবজ্য নার্মীর ক্মতায়ন একশ্ট শ্ববশ্ মারোয় বাঁ্া 
পেবে। শ্কবশার্মী যমবয়বের অপুশ্টিজশ্নত িমি্যার 

যমাকাশ্বলা করার জন্য প্রাথশ্মক স্র যথবকই যমবয়বের 
আয়রণ ট্যাববলট খাওয়াবনা িয় রুশ্টনমাশ্ফক। শ্শক্া ও 
স্াস্্য েতিবরর যযৌথ উবে্যাবগ এই কাজ িলবে। নার্মীর 
প্রজননগত  স্াবস্্যর উনেয়বন গুরুত্ব শ্েবয় িবলা, 
শ্কবশার্মী শশ্ক্ত যযৌজনার মবতা প্রকল্প রপায়বণ কো 
নজর যরবখবে। অঙ্গনওয়াশ্র যকবন্দর গুরুত্ব ও োশ্য়ত্ব 
যববেবে। শ্শশু, গভধেস্ শ্শশু ও গভধেবত্মী মাবয়র পুশ্টির 
শ্ব্য়শ্টও এই যকবন্দর কাবজর িবঙ্গ অবনকাংবশ যুক্ত। 
িুস্ শ্শশু, িুস্ মা িমাবজর িম্পে। রাবজ্যর প্রজনন 
স্াবস্্যর েশ্বশ্টও অন্যরূপ শ্নবছে ্্মীবর ্্মীবর। এর ফবল, 
রাবজ্যর জনিংখ্যা শ্নয়ন্তবণও িেথধেক শ্েক যেখা যগবে।

বতধেমাবন, উনেয়ন ভাবনায় মানবিম্পে উনেয়ন যয 
গুরুত্ব পাবছে যিকথা এই রাবজ্যর উনেয়বনর ্ারায় 
শ্বশ্শটিতা অজধেন কবরবে। জনিা্ারবণর জ্মীবনযারোর 

মান উনেয়বন শ্বশ্ভনে প্রকল্প রূপাশ্য়ত 
িবলও মশ্িলাবের জন্য যযিব প্রকবল্পর 
রপায়ণ িলবে যিগুশ্ল িশ্ত্যই কাযধেকর্মী 
ও বঁািার েব্দ অবনক িাবল্মীলতা 
এবনবে।

এই যপ্রক্াপবটই, শু্ুমারে মশ্িলাবের 
জন্য ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ার’-এর মবতা একশ্ট 
প্রকল্প িাশ্বধেক নার্মী উনেয়বনর পাশাপাশ্শ 
এক শ্ববশ্ িামাশ্জক উনেয়বনর অনুরটক 
িবয় উঠবব। শ্ব্ুদ শ্ব্ুদ জবল যযমন শ্িনু্ধ 

বতশ্র িয়, লক্ষ্মীর ভাণ্াবরর শ্ব্ুদ শ্ব্ুদ অবথধে যতমশ্ন িম্ভব 
িবব শ্কেু িমি্যার যমাকাশ্বলা। লক্ষ্মীর ভাণ্ার যকানও 
শ্বশ্ছেনে প্রকল্প নয়। িরকাবরর উনেয়ন ভাবনায় শ্বশ্ভনে স্বর 
এবকর পর এক প্রকল্প রূপাশ্য়ত িবয় িবলবে। মানবিম্পে 
উনেয়বনর যয কাজ িলবে রাজ্য জুবে, লক্ষ্মীর ভাণ্ার যিই 
্ারাবতই যযন আবরক িংবযাজন। পম্পার মবতা মাবয়রা 
যযন িাবত স্গধে পাবব। েুই যমবয়র মা পম্পার স্াম্মী ওবের 
যেবখ না। বাবপর বাশ্েবত থাবক। েুই যমবয়র পোর  
খরি ওবক যজাগাবত িয়। বাবাবকও িাবত শ্কেু শ্েবত িয়। 
এই টাকা যপবল যমবয়বের জন্য খরি করবত পারবব।

যতমশ্ন স্প্ন যেবখ তাশ্নয়া িুলতানা। টানাটাশ্নর 
িংিাবর একটু যতা িুরািা িবব। প্রায় ্াট েুঁইেুঁই  

িুখ্মী যিমব্রম। ব্মীরভূবমর পলি্মীগাঁবয়র িুখ্মীর িংিাবর 
িরকাবরর নানা প্রকল্প িুশ্ব্া এবনবে অবনক। ও শ্নবজও 
মাবি িাজার টাকা পাবব। এটাই ওর জ্মীববনর িববিবয় 
খুশ্শর খবর।

প্রাশ্ন্তক মশ্িলাবের মবতা শহুবর মশ্িলাবের রবরও 
খুশ্শর আবমজ েশ্েবয় শ্েবছে লক্ষ্মীর ভাণ্ার।
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উল্টোরলের শ্িন দিটোকটোলনর ঝঁটোপ দেলে শ্িলে টটোকটো-পেসটোর শ্িলসব শ্নলে বলসশ্িে 
সুবে মটোইশ্ি। বীরভূলমর দিটোট্ট শটোন্ত গ্টোম পদ্টোবিীপুর। গ্টোলমর দশষ মটোেটোে বড় শ্শশ্রষ 
গটোলির নীলে সুবলের পঁটোেশ্মলশশ্ে শ্িশ্নলসর দিটোকটোন। গশ্রব মটোনুলষর গ্টোলমর শ্বশ্রিবটোট্টটো 
দিমন দনই বেলেই েলে।

কপটোলে ভটঁোি দেলে অলনক দভলবও সুবে কুেশ্কনটোরটো করলি পটোরে নটো। দকটোেটো দেলক 
এি টটোকটো দিটোগটোড় িলব ? এসব শ্ক আর িটোলির মলিটো ঘলরর দিলেলমলেলির িন্য ? শ্কন্তু 
দিলেটটো এলকবটোলর দিি ধলর বলস আলি। দগটোটটো দিলশর বলড়টো সটোলিব িওেটোর পরীক্টো 
দিলব। কী দেন আই এ এস নটো কী একটটো নটোম। সুবে শ্িক মলন করলি পটোরে নটো।

দসই পরীক্টোর িন্য পড়টোলশটোনটো করলি শ্িশ্লির একটটো দকটোশ্েং দসন্টোলর ভশ্িতি িলি িলব। 
িটোর উপর শ্িশ্লির মলিটো শিলর েটোকটো-খটোওেটো সব শ্মশ্েলে শ্বস্তর খরে। মটোেটোে িটোি শ্িলে 
খটোশ্নক বলস রইে সুবে।

িলব শ্ক দিটোলটটোলমলের শ্বলের িন্য দরলখ দিওেটো িশ্মটটোই এবটোর........ ?

এমনই প্রলেটোিলন সুবেলির পটোলশ িঁটোড়টোলি এশ্গলে এলসলি পশ্চিমবলঙ্গর মুখ্যমন্তী 
মমিটো বল্দ্যটোপটোধ্যটোে পশ্রেটোশ্েি সরকটোর। শ্নবতিটোেলনর আলগই এ রটোলি্যর পড়ুেটোলির 
উচ্চশ্শক্টোর স্বপ্নপূরলে সটোিটোে্য করটোর কেটো দভলবশ্িলেন মুখ্যমন্তী। ৩০ িুন নবটোন্ন 
দেলক সু্লেন্ দরিশ্েট কটোেতি প্রকলপের সূেনটো কলর দসই ভটোবনটোলকই এবটোর বটোস্তব রূপ  
শ্িলেন শ্িশ্ন।

পড়টোলশটোনটোে অেতি বটোধটো নে

দিলশ প্রেম সু্লেন্ দরিশ্েট কটোেতি এই রটোলি্য 
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প্রকলপের েক্্য
(১) িশম দরেশ্ে দেলকই শ্মেলব এই 

ঋলের সুশ্বধটো।
(২) ইশ্জিশ্নেটোশ্রং, দমশ্েক্যটোে, আইন, আই 

এএস, আইশ্পএস, েব্লউশ্বশ্সএস, 
এসএসশ্স, ইউশ্পএসশ্স, শ্পএসশ্স-
সি শ্বশ্ভন্ন প্রশ্িলেটোশ্গিটোমূেক 
পরীক্টোর প্রস্তুশ্ির িন্য দকটোশ্েং 
ইনশ্স্শ্টউলট পটোিরি িটোত্রিটোত্রীরটোও 
এই প্রকলপের সুশ্বধটো শ্নলি পটোরলবন।

(৩) স্টোিক, স্টোিলকটোত্তর, নটোনটো বৃশ্ত্তমূেক 
শ্শক্টো, শ্েল্টোমটো পটোি্যরিম দেলক 
গলবষেটো সমস্ত দক্লত্রই এই ঋে 
প্রলেটোি্য িলব।

(৪) দিলশর অভ্যন্তলর বটো বটোইলরও 
পড়টোলশটোনটোর িন্য এই ঋলের অেতি 
ব্যবিটোর করটো েটোলব।

(৫) সবতিটোশ্ধক ১০ েক্ টটোকটো পেতিন্ত ঋে 
দনওেটো েটোলব। সুলির িটোর ৪ শিটোংশ।

দকটোন দকটোন দক্লত্র এই শ্শক্টোঋলের অেতি ব্যবিটোর করটো েটোলব—
(১) পটোি্যরিলমর শ্ে—সু্ে, কলেি, শ্বশ্বশ্বি্যটোেে বটো অন্যটোন্য শ্শক্টো প্রশ্িষ্টোলনর 

অ্যটোকটোউলন্ টটোকটো দিওেটো িলব।
(২) িটোত্রিটোত্রীর েটোকটোর খরে—শ্শক্টো প্রশ্িষ্টোলনর িলস্লে অেবটো িলস্লের বটোইলর 

বটোশ্ড়ভটোড়টো বটো দপশ্েং দগস্ শ্িসটোলব বটোস করটোর খরে।
(৩) কশন শ্েলপটোশ্িট, শ্বশ্্ডং েটোন্ড, অন্যটোন্য দেরিলেটোগ্য শ্েলপটোশ্িট, পরীক্টোর শ্ে, 

েটোইলরেরী/ ে্যটোবলরটশ্র শ্ে—শ্শক্টো প্রশ্িষ্টোলনর শ্বে/ রশ্শি িমটো শ্িলি িলব।
(৪) বই, কশ্পিউটটোর, ে্যটোপটপ, ট্যটোবলেট বটো শ্শক্টোর কটোলি ব্যবহৃি অন্যটোন্য 

েন্তপটোশ্ি দকনটোর খরে।
(৫) স্টোশ্ে টুর, দপ্রটোলিক্ট ওেটোকতি বটো শ্েশ্সস তিশ্রর খরে।
(৬) অ-প্রশ্িষ্টোনিশ্নি খরে শ্িসটোলব দমটোট ঋলের ৩০ শিটোংশ একিন িটোত্র/িটোত্রী 

ব্যবিটোর করলি পটোরলব।
(৭) শ্েশ্ভং এক্সলপলসেস শ্িসটোলব খরে করটো েটোলব দমটোট ঋলের ২০ শিটোংশ পেতিন্ত 

অেতি।
সমস্ত দক্লত্রই অনেটোইন দপটোটতিটোলের মটোধ্যলম রশ্সি বটো প্রমটোে িমটো করলি িলব 

িটোত্রিটোত্রীলক।

িটোত্রীিটোত্রীর দেটোগ্যিটো
(১) আলবিনকটোরীলক ভটোরিীে নটোগশ্রক িলি িলব এবং ১০ বির এরটোলি্য বসবটোস 

করলি িলব। আলবিলনর সলঙ্গ িটোত্রিটোত্রীর দসল্ফ শ্েললেেটোলরশন-ই এলক্লত্র 
প্রমটোে শ্িসটোলব গে্য করটো িলব।

(২) আলবিনকটোরী িটোত্র/িটোত্রীর বেস সবতিটোশ্ধক ৪০ বির িলি পটোলর।
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(৩) wbscc.wb.gov.in ওলেবসটোইলট দরশ্িস্টোর করটো েটোলব। প্রলি্যক িটোত্রিটোত্রীর 
িন্য পৃেক ে্যটোশলবটোেতি েটোকলব—েটো শ্নশ্িতিষ্ট শ্শক্টো প্রশ্িষ্টোন, উচ্চশ্শক্টো িপ্তর 
এবং ব্যটোংক দিখলি পটোরলব।

(৪) িটোত্রিটোত্রীর আধটোর কটোেতি বটো িশম দরেশ্ের দরশ্িল্রেশন নম্বর শ্িলে আলবিন 
করটো েটোলব।

(৫) উচ্চশ্শক্টো িপ্তর সমস্ত খশ্িলে দিলখ আলবিন পটোিটোলব ব্যটোংলকর কটোলি।
(৬) িটোত্রিটোত্রী বটো অশ্ভভটোবক প্রলেটোিনীে শিতি পূরে করলে ব্যটোংক দরিশ্েট কটোেতি 

দিলব।
(৭) প্রশ্িশ্ট দক্লত্র একিন দনটোেটোে অশ্েসটোর েটোকলবন শ্েশ্ন িটোত্রিটোত্রীর ে্যটোশলবটোেতি 

অ্যটোকলসস করলি পটোরলবন।
(৮) প্রলি্যক দসশ্মস্টোর বটো বটোশ্ষতিক পরীক্টোর পলর দপটোটতিটোলে েেটোেে আপলেটোে 

করলি িলব।

ঋলের পশ্রমটোে এবং প্রলেটোিনীে িে্য
(১) সবতিটোশ্ধক ১০ েক্ টটোকটো ঋে পটোওেটো েটোলব বটোশ্ষতিক ৪ শিটোংশ সরে সুলির িটোলর।
(২) সুলির িটোর ঋলের সপূিেতি সমেকটোলের িন্য একই েটোকলব।
(৩) পটোি্যরিলমর দে দকটোলনটো সমলেই এই প্রকলপের আওিটোে িটোত্রিটোত্রীরটো ঋে দপলি 

পটোলর।
(৪) িটোত্রিটোত্রী বটো অশ্ভভটোবলকর ঋলের আলবিন করলি িলব।
(৫) িটোত্রিটোত্রী এবং অশ্ভভটোবকলক ব্যটোংলকর সলঙ্গ একশ্ট েুশ্তিলি আবদ্ধ িলি িলব।

মটোশ্িতিন মটোশ্ন
(১) েটোর েক্ টটোকটো পেতিন্ত ঋলের িন্য দকটোলনটো মটোশ্িতিন মটোশ্ন েটোগলব নটো।
(২) েটোর েক্ টটোকটোর উপলর ঋলের আলবিলনর দক্লত্র ৫ শিটোংশ অেতি িটোত্রিটোত্রী বটো 

িটোলির অশ্ভভটোবকলক দিটোগটোড় করলি িলব।
(৩) দসলক্লত্র স্েটোরশ্শলপর টটোকটো মটোশ্িতিন মটোশ্ন-দি গে্য করটো িলব।
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ঋলের িন্য দকটোে্যটোটটোরটোে শ্সশ্কউশ্রশ্ট
(১) ঋে মজুির করটোর সমে ব্যটোংক দকটোলনটো শিতি েটোপটোলি পটোরলব নটো।
(২) ব্যটোংক দকটোলনটো দকটোে্যটোটটোরটোে শ্সশ্কউশ্রশ্ট েটোইলি পটোরলব নটো। শুধুমটোত্র 

অশ্ভভটোবলকর িটোশ্েত্ব গ্িে-ই এলক্লত্র েলেষ্ট বলে গে্য িলব। রটোি্য সরকটোর 
ব্যটোংলকর সলঙ্গ পৃেকভটোলব এই শ্বষলে েুশ্তিলি আবদ্ধ িলব। রটোি্য সরকটোর 
শ্নলিই এই শ্শক্টোঋলের গ্যটোরটোন্টোর।

ইনশ্সওলরসে
িটোত্র-িটোত্রীর নটোলম ‘েটোইে-কভটোর’, েটোকলব—েি টটোকটো ঋে মজুির করটো িলব দসই 

মূলে্যর। ইনশ্সওলরসে শ্প্রশ্মেটোম িটোত্রিটোত্রীলক শ্িলি িলব অেবটো িটোর ঋলের অংক দেলক 
িটো দকলট দনওেটো দেলি পটোলর।

ঋলের অেতি কীভটোলব পটোওেটো েটোলব
(১) দকটোসতি শ্ে এবং শ্শক্টো প্রশ্িষ্টোলনর অন্যটোন্য খরলের িন্য টটোকটো সরটোসশ্র িটোলির 

অ্যটোকটোউলন্ েলে েটোলব।
(২) কশ্পিউটটোর, ে্যটোপটপ, বই, শ্েশ্ভং এক্সলপলসেস-এর িন্য ঋলের টটোকটো 

িটোত্রিটোত্রীর ব্যটোংক অ্যটোকটোউলন্ পটোিটোলনটো িলব।

ঋে পশ্রলশটোধ
(১) ১৫ বির ধলর ঋে দশটোধ করটো েটোলব।
(২) িটোত্রিটোত্রী বটো িটোলির অশ্ভভটোবক শ্নধতিটোশ্রি সমলের পূলবতিই ঋলের অেতি পশ্রলশটোধ 

করলি পটোরলব। দসলক্লত্র ব্যটোংক দকটোলনটো দপনটোশ্্ বটো প্রলসশ্সং শ্ে েটোপটোলি 
পটোরলব নটো।

(৩) পটোি্যরিলমর সমেসীমটোর মলধ্যই সুলির পশ্রমটোে সপূিেতি দশটোধ করলি পটোরলে 
িটোত্রিটোত্রীলির ১ শিটোংশ িটোলর সুলি িটোড় শ্মেলব।

(৪) শ্নশ্িতিষ্ট সমলের মলধ্য ঋে গ্িীিটোলক ঋলের অংক দেরি শ্িলি িলব।
(৫) িটোত্রিটোত্রীলির ৪ শিটোংশ িটোলর ঋে দিওেটো িলেও অশ্িশ্রতি সুলির অংক 

প্রলি্যক িটোত্রিটোত্রীর িন্য সরকটোলরর িরলে ব্যটোংকলক প্রিটোন করটো িলব।
(৬) পটোি্যরিম দশষ িওেটো অেবটো েটোকশ্র পটোওেটোর (দেশ্ট আলগ িলব) এক বির পর 

দেলক ঋলের অংক পশ্রলশটোধ করটো েটোলব।

মশ্নটশ্রং শ্সলস্ম
উচ্চশ্শক্টো িপ্তর এবং সু্েশ্শক্টো িপ্তর দেলক দিেটো ও রটোি্যস্তলরর মশ্নটশ্রং কশ্মশ্ট 

গিন করটো িলব। িটোত্রিটোত্রীরটো েটোলি শ্িকমলিটো এই ঋলের সুশ্বধটো পটোে িটো শ্নলে নিরিটোশ্র 
করলব এই কশ্মশ্ট। সরকটোশ্র এবং দবসরকটোশ্র সমস্ত সু্ে-কলেি ও অন্যটোন্য শ্শক্টো 
প্রশ্িষ্টোলনই সু্লেন্ দরিশ্েট কটোেতি প্রকপে েটোলি শ্িকমলিটো েলে—দসটটোও দিখলব এই 
কশ্মশ্ট।

পটোবশ্েক শ্গ্ভ্যটোসে শ্রলরেসটোে শ্সলস্ম
এই প্রকপে শ্নলে কটোরও দকটোলনটো দক্টোভ েটোকলে শ্িশ্ন সরটোসশ্র দটটোে শ্রি নম্বর ১৮০০  

১০২ ৮০১৪-এ দেটোন কলর শ্নলির অশ্ভলেটোগ িটোনটোলি পটোরলবন। অেবটো দমে করলি িলব 
support-wbscc@bangla.gov.in-এ। একিন উচ্চপিস্থ সরকটোশ্র আশ্ধকটোশ্রলকর 
দনিৃলত্ব গশ্িি দসে এই অশ্ভলেটোগগুশ্ে শ্নষ্পশ্ত্ত করলব।

সু্ে শ্শক্টো িপ্তর এই প্রকপে সংশ্লিষ্ট িে্য প্রশ্ন-উত্তলরর মটোধ্যলম প্রকটোশ কলরলি। দসশ্ট 
এখটোলন িুলে ধরটো িে।
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ওলেস্ দবঙ্গে দরিশ্েট কটোেতি স্ীম  ঃ প্রশ্ন উত্তর

রিশ্মক 
সংখ্যটো

প্রশ্ন উত্তর

সটোধটোরে পশ্রকপেনটো সপিশ্কতিি প্রশ্ন

১। পশ্চিমবঙ্গ দরিশ্েট কটোেতি স্ীলম িটোত্র-িটোত্রীলির 
দরশ্িল্রেশলনর িন্য সরকটোশ্র ওলেবসটোইট শ্ক 
আলি ?

পশ্চিমবঙ্গ দরিশ্েট কটোে স্ীলম িটোত্র-িটোত্রীলির 
দরশ্িল্রেশলনর িন্য সরকটোশ্র ওলেবসটোইট পশ্চিমবঙ্গ 
উচ্চশ্শক্টো িপ্তলরর banglaruchchashikkha.
wb.gov.in অেবটো http://wbscc.wb.gov.in    
contactwbscc@gmail.com

২। পশ্চিমবঙ্গ দরিশ্েট কটোেতি স্ীলমর সিটোেিটোর 
িন্য দিপে দেস্ নম্বর ও ই-দমে শ্ক ?

পশ্চিমবঙ্গ দরিশ্েট কটোেতি স্ীলমর িন্য দিপে দেস্ 
নম্বর : 18001028014
সিটোেক ই-দমে : support-wbscc@bangla.gov.in

৩। দরশ্িল্রেশলনর পর িটোত্র-িটোত্রীরটো শ্ক 
শ্নশ্চিিকরলের িন্য SMS বটো ই-দমে 
পটোলবন ?

ি্যঁটো, সপূিেতি দরশ্িল্রেশন িওেটোর পলর িটোত্র-িটোত্রীরটো 
িটোলির দরশ্িস্টোেতি দমটোবটোইে নম্বলর শ্নশ্চিিকরে SMS 
পটোলবন।

৪। অনেটোইলন েমতি শ্েেটোলপর সমে শ্ক শ্ক 
নশ্েপত্র আপলেটোে করলি িলব ? আপলেটোে 
করটো নশ্েপলত্রর মটোপ শ্ক িলব ?

—িরখটোস্তকটোরীর রশ্িন িশ্ব (.jpeg/.jpg-এ করলি 
িলব/50 kb maximum এবং 20 kb minimum)
—অশ্ভভটোবক/সিআলবিনকটোরীর রশ্িন িশ্ব  (.jpeg/ 
.jpg-এ করলি িলব/50 kb maximum এবং  
20 kb minimum)
—িটোলত্রর স্বটোক্র  (.jpeg/.jpg-এ করলি িলব/ 
50 kb maximum এবং 10 kb minimum)
—অশ্ভভটোবলকর স্বটোক্র (.jpeg/.jpg-এ করলি 
িলব/50 kb maximum এবং 10 kb minimum)
—িটোলত্রর আধটোর কটোেতি (.pdf-এ করলি িলব এবং 
400 kb maximum এবং 100 kb minimum)
—িটোলত্রর সু্লের মটোধ্যশ্মক পরীক্টোর দরশ্িল্রেশলনর 
প্রমটোেপত্র  (.pdf-এ করলি িলব এবং 400 kb 
maximum এবং 100 kb minimum)
—ভশ্িতির রশ্শি  (.pdf-এ করলি িলব এবং 400 
kb maximum এবং 100 kb minimum)
—িটোলত্রর প্যটোন কটোেতি (েশ্ি প্যটোন কটোেতি নটো েশলক 
িটোিলে দপটোটতিটোলে দে FORMAT দিওেটো আলি দসই 
অনুেটোেী অঙ্গীকটোর পত্র)
Upload করটো নশ্ে .pdf-এ করলি িলব এবং 400 
kb maximum এবং 100 kb minimum)

৫। এই স্ীমশ্ট সপূিেতি করটোর িন্য আবটোসন 
শংসটোপত্র এবং অনগ্সর সম্প্রিটোলের 
শংসটোপলত্রর প্রলেটোিন আলি শ্ক ?

েমতি ভশ্িতির িন্য আবটোসন শংসটোপত্র এবং অনগ্সর 
সম্প্রিটোলের শংসটোপলত্রর প্রলেটোিন দনই

৬। SSC Scheme-এর িন্য পশ্চিমবলঙ্গর 
বটোশ্স্দটো শ্িলসলব কটোলক গে্য করটো িলব ? 
আবটোসলনর প্রমটোে শ্িলসলব দকটোনও প্রমটোেপত্র 
বটো পশ্েপলত্রর িমটো দিওেটোর প্রলেটোিন আলি 
শ্ক ?

িটোত্র-িটোত্রীলির আবটোসলনর প্রমটোে শ্িলসলব িটোলির 
স্বলঘটোষেটোলক মটোন্যিটো দিওেটো িলব।



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 19

৭। দরশ্িল্রেশন েলমতির িটোেতি কশ্প পটোিটোলনটোর 
প্রলেটোিন আলি শ্ক?

নটো। আপশ্ন শ্নলির কটোলি দরলখ শ্িলি পটোলরন 
ভশ্বষ্যলির িন্য।

৮। কলেি েশ্ি সটোিটোে্য নটো কলর িলব কটোর 
কটোলি সটোিটোে্য েটোইলি পটোশ্র ?

শ্নলির প্রশ্িষ্টোলনর দিপে দেস্ অশ্েসটোলরর সলঙ্গ 
দেটোগটোলেটোগ করুন অেবটো State Help Desk (Toll 
Free No. 1800 1028 014 Support Mail ID: 
Support-wbscc@bangla.gov.in
contactwbscc@gmail.com)

৯। SCC Scheme-এ িটোত্র-িটোত্রীরটো শ্ক পশ্রমটোে 
ঋে দপলি পটোলর ?

এই SCC Scheme-এ িটোত্র-িটোত্রীরটো ১০ েক্ টটোকটো 
পেতিন্ত ঋে দপলি পটোলরন।

১০। শ্ক শ্ক কটোরলে ঋে েটোওেটো িলি পটোলর ? শ্নম্নশ্েশ্খি প্রলেটোিনগুশ্ের কটোরলে ঋলের টটোকটো ব্যে 
করটো দেলি পটোলর :
শ্বশ্ভন্ন শ্শক্টোমূেক প্রশ্িষ্টোলনর শ্ে দিওেটোর িন্য, 
দেমন-সু্ে/কলেি/ইউশ্নভতিটোশ্সশ্ট/বৃশ্ত্তমূেক  প্রশ্িষ্টোন/
দকটোশ্েং লেটোস দেখটোলন পলড়ন িটোর শ্ে। এিটোড়টোও 
UPSC/SSC/PSC-র প্রলবশ্শকটো পরীক্টোর িন্য প্রস্তুশ্ি 
দনওেটোর িন্য Coaching Institute-এর শ্ে ও SCC 
Scheme—এর আওিটোে আলি। এর মলধ্য দেরিলেটোগ্য 
টটোকটো/পরীক্টো/Library/Laboratory শ্ে (সু্লের শ্বে 
অেবটো রশ্সি দ্টোরটো প্রমটোশ্েি) অন্তভুতিতি িলব।
এিটোড়টো দিটোলস্লের েটোকটো, বটোশ্ড় ভটোড়টো কলর েটোকটো, 
দিটোলস্লের বটোইলর েটোকটোর িন্য ঋলের টটোকটো ব্যে করটো 
েটোলব।

১১। SCC পশ্রকপেনটো অনুেটোেী অনুলমটোশ্িি 
ঋলের টটোকটো শিকরটো কিখটোশ্ন অংশ দকটোন 
প্রলেটোিলন ব্যে করটো েটোলব ?

দকটোনও শ্নশ্িতিষ্ট শ্শক্টোমূেক দকটোসতি সপূিেতি নটো িওেটো পেতিন্ত 
েটোকটো খটোওেটোর িন্য ঋলের ২০% ব্যে করটো েটোলব।
শ্নশ্িতিষ্ট শ্শক্টোমূেক course সপূিেতি নটো িওেটো পেতিন্ত 
ঋলের টটোকটোর 30%-এর দবশ্শ অপ্রশ্িষ্টোশ্নক কটোরলে 
ব্যে করটো েটোলব নটো।

১২। প্রশ্িষ্টোনলক দিে টটোকটো শ্কভটোলব শ্নলি িলব ? শ্নশ্িতিষ্ট প্রশ্িষ্টোলনর শ্ে এবং প্রশ্িষ্টোলনর প্রিটোনলেটোগ্য 
অন্যটোন্য টটোকটো সরটোসশ্র ওই প্রশ্িষ্টোলনর Bank A/c.-এ 
েলে েটোলব।

১৩। অপ্রশ্িষ্টোশ্নক ব্যে অেবটো দকটোসতি েেটোকটোেীন 
িটোত্র বটো িটোত্রীর েটোকটো খটোওেটোর ব্যলের টটোকটো 
শ্কভটোলব শ্নলি িলব ?

এই ধরলনর ব্যলের িন্য টটোকটো িটোলত্রর দরশ্িস্টোেতি 
Bank Account-এ দিওেটো িলব।

১৪। এই ঋলের িন্য দকটোন NOC েটোগলব শ্ক ? Scc স্ীলম আলবিন করটোর িন্য নূ্যনিম দেটোগ্যিটো িে 
পশ্চিমবলঙ্গর দকটোন দবটোলেতির দেলক লেটোস নটোইন পটোশ। 
আলবিনকটোরী িটোত্রলক লেটোস X অেবটো XII-এর স্বীকৃি 
উচ্চশ্শক্টো প্রশ্িষ্টোলনর অেবটো Coaching ইনশ্স্শ্টউট-
এর প্রলবশ্শকটো পরীক্টোে ভশ্িতি িলি িলব অেবটো 
েটোতিটোরী/ইশ্জিশ্নেটোশ্রং/আইন বটো UPSC/PSC/SSCএর 
পরীক্টোে উত্তীেতি িওেটোর িন্য দকটোশ্েং/ ইশ্সেশ্টশ্টউলট 
ভশ্িতি িলি িলব।
আলবিনকটোরী িটোত্রলক অেবটো পশ্রবটোরলক অন্তি ১০ 
বির পশ্চিমবলঙ্গর স্থটোেী বটোশ্স্দটো িলি িলব।
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১৬। েশ্ি আলগর বির বটো Semester-এর সব 
পরীক্টোে উত্তীেতি িলি নটো পটোলর িটোিলে 
পলরর বিলরর Course Fee-র িন্য ঋলের 
আলবিন শ্ক করটো েটোলব ?

 ি্যঁটো, দে পশ্রমটোে টটোকটো মজুির করটো িলেলি িটোর মলধ্যই 
আলবিন করলি িলব।

১৭। ঋলের শ্কশ্স্ত পটোওেটোর িন্য প্রশ্িশ্ট 
Semester-এর পর Marksheet-এর 
Copy Bank-এ িমটো দিওেটো শ্ক আবশ্যক ?  

Bank-এর শ্নেম অনুেটোেী েটো েটো নশ্েপত্র িমটো দিওেটো 
প্রলেটোিন ঋলের শ্কশ্স্তর িন্য িমটো শ্িলি িলব।

১৮। দকটোন Final Year-এর িটোত্র বটো িটোত্রী SCC 
স্ীলম শ্ক আলবিন করলি পটোলর ?

ি্যঁটো। দকটোসতি েেটোকটোেীন দে দকটোন সমলে িটোত্র বটো িটোত্রী 
এই স্ীলমর িন্য আলবিন করলি পটোলর।

১৯। অন্য দকটোন রটোলি্যর বটোশ্স্দটো িলে এই 
স্ীলমর িন্য শ্ক আলবিন করলি পটোলর ?

নটো। দে িটোত্র বটো িটোত্রীর পশ্রবটোর অন্তি ১০ বির 
পশ্চিমবলঙ্গ বসবটোস কলরলি শুধু িটোরটোই এই স্ীলম 
আলবিন করি পটোলর।

২০। আশ্ম েশ্ি পশ্চিমবলঙ্গর বটোশ্স্দটো িই এবং 
অন্য দকটোন রটোলি্য পড়টোলশটোনটো কশ্র িটোিলে 
শ্ক আশ্ম এই স্ীলম আলবিন করলি পটোশ্র ?

ি্যঁটো। পশ্চিমবলঙ্গর দকটোন স্বীকৃি দবটোলেতির সু্লে িটোম 
দরেশ্ে দেলক দ্টোিশ দরেশ্েলি ভশ্িতি িলে েটোকলে, অেবটো 
পশ্চিমবলঙ্গ বটো ভটোরিবলষতির অন্য দে দকটোন রটোলি্যর 
উচ্চশ্শক্টোমূেক প্রশ্িষ্টোন অেবটো দকটোশ্েং Institute-এ 
ভশ্িতি িলে ঋলের আলবিন করলি পটোরলব। েটোতিটোশ্র/
ইশ্জিশ্নেটোশ্রং/আইন অেবটো UPSC/SSC/PSC-র 
প্রলবশ্শকটো পরীক্টোর িন্য Coaching Centre-এ ভশ্িতি 
িলে ও পটোরলব আলবিনকটোরীর পশ্রবটোর েশ্ি অন্তি  
১০ বির পশ্চিমবলঙ্গ স্থটোেীভটোলব বসবটোস কলর।

২১। আশ্ম শ্ক SSC স্ীলম ঋে দপলি পটোশ্র েশ্ি 
আশ্ম পশ্চিমবলঙ্গর শ্নবটোসী িলে ভটোরিবলষতির 
অন্য দকটোন িটোেগটোে পড়টোলশটোনটো কশ্র ?

ি্যঁটো। বটোইলর পড়টোলশটোনটোর িন্য ঋে পটোওেটো দেলি 
পটোলর।

২২। SCC স্ীলম ঋে পটোওেটোর িন্য কি শিটোংশ 
নম্বর দপলি িলব ?

SCC স্ীলম ঋে পটোওেটোর িন্য প্রটোপ্ত নম্বলরর দকটোন 
সপিকতি দনই।

২৩। আশ্ম ঋে নটো শ্নলে শ্ক Credit Card 
দেরি শ্িলি পটোশ্র ?

ি্যঁটো। আপশ্ন ঋে প্রিটোনকটোরী Bank-দক Credit 
Card দেরি শ্িলি পটোলরন।

২৪। Credit Card আমটোর ভটোই বটো দবটোনলক ্ 
Transfer করলি পটোশ্র ?

Credit Card ট্টোসেেটোর করটো েটোলব নটো।

২৫। Credit Card িটোশ্রলে অেবটো েুশ্র দগলে 
শ্ক করব ?

আলবিনকটোরীলক স্থটোনীে Police Station-এ 
দেটোগটোলেটোগ করি িলব।

২৬। Card নষ্ট িলে দগলে, Duplicate Card-
এর শ্ক ব্যবস্থটো আলি ?

ঋে প্রিটোনকটোরী Bank-এর সলঙ্গ দেটোগটোলেটোগ করলি 
িলব।

২৭। আমটোর ঋলের আলবিন মজুির িে শ্ক নটো 
শ্কভটোলব িটোনটোব ?

আপনটোর Regd. Mobile No.-এ SMS পটোলবন।

২৮। আশ্ম আমটোর SCC শ্কভটোলব পটোব ? ঋে মজুির িলে দগলে Bank আপনটোলক Credit 
Card দিলব।
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২৯। সমস্যটো িটোনটোলনটোর িন্য দকটোন Grievance 
Cell আলি শ্ক ?

সমস্যটো সমটোধটোলনর িন্য দেটোগটোলেটোগ করলি পটোলরন :
State Help Desk No. 18001028014
Support Mail Id : support-wbscc@bangla.
gov.in
contactwbscc@gmail.com

৩০। আন্তিতিটোশ্িক আিটোন-প্রিটোলনর সুশ্বধটো 
পশ্চিমবঙ্গ দরিশ্েট কটোেতি স্ীলম আলি শ্ক ?

নটো। SCC স্ীলমর সুশ্বধটো শুধুমটোত্র অনুলমটোিন প্রটোপ্ত 
Bank-ই শ্িলি পটোরলব।

৩১। আলবিন করটোর িন্য উপটোিতিলনর দকটোন 
উদ্ধতিসীমটো আলি শ্ক ?

নটো। আলবিন করটোর িন্য উপটোিতিলনর দকটোন উদ্ধতিসীমটো 
দনই।

৩২। আলবিন করটোর িন্য বেলসর দকটোন উদ্ধতিসীমটো 
আলি শ্ক ?

নটো। আলবিলনর িন্য আলবিনকটোরীর বেস ৪০ বির 
অশ্িরিম করটো েটোলব নটো।

৩৩। স্বীকৃি প্রশ্িষ্টোলন Integrated Course-এ 
ভশ্িতি িটোত্ররটো শ্ক আলবিন করলি পটোরলব ?

ি্যঁটো। Integrated UG/PG Course-এর িটোত্রটো 
আলবিন করলি পটোরলব।

৩৪। শ্রসটোেতি স্েটোর/ শ্রসটোেতি অ্যটোলসটোশ্সলেট/ দপটোস্ 
েক্টলরে শ্রসটোলেতির িটোত্ররটো এই স্ীলম শ্ক 
আলবিন করলি পটোরলব ?

ি্যঁটো। শ্রসটোেতি স্েটোর/ শ্রসটোেতি অ্যটোলসটোশ্সলেট/ দপটোস্ 
েক্টলরে শ্রসটোলেতির িটোত্ররটো এই স্ীলম আলবিন করলি 
পটোরলব।

৩৫। আশ্ম UPSC/PSC/SSC পরীক্টোর িন্য তিরী 
িশ্ছি স্টোিক িওেটোর পর আশ্ম দকটোন শ্শক্টো 
প্রশ্িষ্টোলন উচ্চির Degree-র িন্য ভশ্িতি 
িইশ্ন শ্কন্তু আশ্ম প্রটোইলভট Coaching-এ 
ভশ্িতি িলেশ্ি। আশ্ম শ্ক ঋে দপলি পটোশ্র ?

ি্যঁটো। েশ্ি পশ্রবটোর ১০ বির পশ্চিমবলঙ্গর স্থটোেী 
বটোশ্স্দটো িে।

৩৬। আশ্ম ১২ দরেশ্ে পটোশ কলর দকটোন 
College-এ ভশ্িতি িইশ্ন। আশ্ম NEET/
AEEE/পরীক্টোর িন্য প্রস্তুশ্ি শ্নশ্ছি ও 
পলরর বির পরীক্টো দিওেটোর িন্য Private 
Coaching Institute-এ ভশ্িতি িলেশ্ি। 
আশ্ম শ্ক আলবিন করলি পটোশ্র  ?

ি্যঁটো। SCC স্ীলম আলবিন করটোর িন্য আপনটোর 
পশ্রবটোরলক গি ১০ বির পশ্চিমবলঙ্গর স্থটোেী বটোশ্স্দটো 
িলি িলব।

৩৭। দকটোসতি েেটোকটোেীন দে দকটোন সমলে শ্ক আশ্ম 
এই ঋলের িন্য আলবিন করলি পটোশ্র ?

ি্যঁটো। দকটোসতি েেটোকটোেীন দে দকটোন সমলে ঋলের িন্য 
আলবিন করটো েটোলব।

৩৮। দকটোন িটোত্র েশ্ি বৃশ্ত্ত বটো Freeship পটোে 
এই স্ীলমর িন্য শ্ক আলবিন করলি 
পটোলর  ?

ি্যঁটো। েশ্ি িটোত্র বৃশ্ত্ত বটো Freeship পটোে িলব এই 
স্ীলমর িন্য প্রটোপ্ত অেতি Margin Money শ্িসটোলব 
ব্যবিটোর করটো িলব েশ্ি ঋলের পশ্রমটোে ৪ েলক্র 
দবশ্শ িে।

৩৯। সটোিটো কটোলেটো িশ্ব অনেটোইলন অ্যটো্টোই করটোর 
সমে দিওেটো েটোলব শ্ক ?

নটো, শুধু রশ্িন িশ্ব দিওেটো েটোলব।

৪০। িটোত্র/অশ্ভভটোবক/সিআলবিনকটোরীর  িশ্বর দকটোন 
শ্নশ্িতিষ্ট মটোপ আলি শ্ক ?

িশ্ব ও আপলেটোে করটোর নশ্েপলত্রর মটোপ আলবিনপলত্র 
ও User manual-এ দিওেটো আলি।

৪১। আশ্ম আলবিন করটোর সমে আমটোর িশ্ব 
আপলেটোে কলরশ্ি, শ্কন্তু দিখটো েটোলছি নটো। 
সমস্যটোর সমটোধটোন শ্ক ভটোলব িলব ?

আলবিনকটোরীলক অ্যটোশ্্লকশন আইশ্ে-সি দিপে দেস্ 
নম্বর : 18001028014
সিটোেক ই-দমে : support-wbscc@bangla.gov.in
contactwbscc@gmail.com
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৪২। SCC Scheme-এ দকটোন দকটোন ব্যটোঙ্ক দরিশ্েট 
কটোেতি/ঋে দিলব ?

State Co-operative Bank/Central Co-
operative Bank অেবটো দেলকটোলনটো প্রটোইলভট বটো 
পটোবশ্েক দসক্টর ব্যটোঙ্ক এই দরিশ্েট কটোেতি স্ীলম ঋে 
মজুির করলি পটোরলব।

৪৩। ব্যটোলঙ্কর দকটোন শটোখটো আমটোর ঋে প্রিটোন 
করলব ?

Portal-এর রেপ েটোউন দমনু দেলক শ্নলির ব্যটোঙ্ক 
শ্নবতিটোেন করলি িলব।

৪৪। শ্ক শ্িসটোলব ঋে মজুির করটো িলব ? দমেটোিী 
ঋে/Cash Credit ঋে ?

Scc Scheme-এ Bank দমেটোিী ঋে দিলব।

৪৫। এই স্ীলম দকটোন মটোশ্িতিন মটোশ্ন আলি শ্ক ? ৪ েটোখ পেতিন্ত ঋলের গ্শ্িিটোলক দকটোন মটোশ্িতিন মটোশ্ন 
শ্িলি িলব নটো। ৪ েটোলখর ঊলদ্ধতি িলে দমটোট ঋলের 
৫ শিটোংশ গ্শ্িিটোলক শ্িলি িলব। দকটোন বৃশ্ত্ত বটো 
আশ্েতিক সিটোেিটো দপলে ঋে গ্শ্িিটো দসটটো মটোশ্িতিন 
শ্িসটোলব ব্যবিটোর করলি পটোরলব।

৪৬। ঋে গ্শ্িিটোলক অশ্িশ্রতি দকটোন Security 
শ্িলি িলব শ্ক ?

১০ েটোখ পেতিন্ত অশ্িশ্রতি দকটোন Security শ্িলি িলব 
নটো।

৪৭। িরখটোস্তকটোরীলক দকটোন েুশ্তিপত্র করলি িলব 
শ্ক নটো ?

ঋে পটোওেটোর আলগ ব্যটোলঙ্কর সলঙ্গ গ্শ্িিটো/
সিআলবিনকটোরীলক েুশ্তিপত্র করলি িলব।

৪৮। SCC স্ীলম ঋে দপলি সুলির িটোর শ্ক ? সু্লেন্ দরিশ্েট কটোেতি স্ীলম সুলির িটোর ৪% বটোশ্ষতিক 
সরে সুি। পড়টোশুনটো করটোকটোেীন সপূিেতি সুি দশটোধ 
করলে ১% সুলির িটোর মুকুব িলব।

৪৯। ঋে গ্শ্িিটো ঋে দনবটোর কিশ্িন পলর ঋে 
দশটোধ করটো শুরু করলি পটোরলব ?

ঋে দশটোধ করটোর িন্য ১ বিলরর সমে পটোওেটো েটোলব 
(Moratoriam)। ঋে পশ্রলশটোধ করলি িলব দকটোসতি 
সমটোপ্ত িবটোর পর অেবটো েটোকশ্র পটোওেটো, েটো আলগ িলব।

৫০। উতি ১ বিলর শ্ক ঋে গ্শ্িিটোলক ঋলের 
িন্য সুি শ্িলি িলব ?

উতি ১ বিলর ঋে গ্শ্িিটোলক ঋলের িন্য শ্িলি িলব 
৪% বটোশ্ষতিক িটোলর সরে সুি।

৫১। ঋে গ্শ্িিটো ঋে দশটোধ করটোর িন্য দমটোট 
কি সমে পটোলব ?

১৫ বিলর ঋে পশ্রলশটোধ করলি িলব।

৫২। শ্নশ্িতিষ্ট সমলের মলধ্য ঋে দশটোধ করলে 
দকটোন সুশ্বধটো পটোওেটো েটোলব শ্ক ?

দকটোসতি েেটোকটোেীন েশ্ি সুি দশটোধ করটো িে িটোিলে 
১% সুি মুকুব করটো িলব।

৫৩। ঋে গ্িলের সমে ব্যটোঙ্ক দকটোন শ্ে দনলব শ্ক 
নটো/ আলগ দশটোধ শ্িলে দকটোন Penalty িলব 
শ্ক ?

Bank দকটোলনটো শ্ে দনলব নটো। Penalty িলব নটো।

৫৪। Processing Fee েটোগলব শ্ক ? নটো।

৫৫। ঋে পশ্রলশটোধ শ্ক প্রশ্ি মটোলস শ্নশ্িতিষ্ট িটোলর 
শ্িলি িলব ?

ি্যঁটো। EMI-এর মটোধ্যলম।

৫৬। আলবিনকটোরীর অবিতিমটোলন দকটোন িটোড় আলি 
শ্ক নটো ?

ি্যঁটো। ঋলের পশ্রমটোে অনুেটোেী িীবন শ্বমটো করলি 
িলব। শ্বমটোর Premium ঋলের টটোকটো দেলক দকলট 
দনওেটো িলব।

৫৭। সিআলবিনকটোরীর সংরিটোন্ত িে্য দিওেটোর 
প্রলেটোিন আলি শ্ক ?

সু্লেন্ দরিশ্েট কটোেতি স্ীলম সিআলবিনকটোরীলক ঋে 
গ্শ্িিটোর সলঙ্গ আলবিন করলি িলব।
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৫৮। দকটোসতি সমেকটোেীন ঋে বশ্ধতিি করটো েটোলব 
শ্ক ?

দপটোটতিটোলে ঋে বশ্ধতিি করটোর সুলেটোগ আলি। ১০ েটোখ 
টটোকটো সীমটোর মলধ্য।

৫৯। আশ্ম ওলেস্ দবঙ্গে সু্লেন্ দরিশ্েট কটোে-
এর িন্য উপেুতি আলবিনকটোরী, শ্কন্তু আমটোর 
State Co-operative Bank-এ Account 
দনই, আশ্ম শ্ক আলবিন করলি পটোশ্র ?

State Co-operative Bank-এ Account েটোকটো 
বটোধ্যিটোমূেক নে। দে দকটোন ব্যটোলঙ্ক Account 
েটোকলেই িলব।

৬০। আশ্ম েশ্ি আমটোর ই-দমে বটো শ্নলির 
ব্যশ্তিগি িে্য পশ্রবিতিন করলি েটোই 
দরশ্িল্রেশলনর পলর িটোিলে শ্কভটোলব করব ?

িটোত্রলক দস্ট দিপে দেস্ নম্বর : (18001028014
সিটোেক ই-দমে : support-wbscc@bangla.
gov.in)/contactwbscc@gmail.com আধটোর 
কটোেতি েটোকলে িশম দরেশ্নর দরশ্িল্রেশন নম্বর শ্িলে 
আলবিন করলি িলব।

৬১। িটোলত্রর দেটোগ্যিটো/উপেুতিিটো দক েটোেটোই 
করলব ?

িটোত্র দে প্রশ্িষ্টোলন ভশ্িতি িলেলি, দসই প্রশ্িষ্টোন েটোেটোই 
করলব।

৬২। আলবিনপত্র িমটো দিওেটোর আলগ দপটোটতিটোলে 
আলবিনপত্র পশ্রবিতিন করটো েটোলব শ্ক ?

ি্যঁটো। দপটোটতিটোলে আলবিনপত্র পশ্রবিতিন করটো েটোলব, 
েশ্ি আলবিন পত্র িমটো নটো িলে শ্গলে েটোলক। িমটো 
দিওেটোর পলর দকটোন পশ্রবিতিন করটো েেলব নটো।

৬৩। আলবিনপত্র িমটো দিওেটোর পর েশ্ি 
পশ্রবিতিন করটোর প্রলেটোিন িে িটোিলে শ্ক 
করলি িলব ?

 িটোত্রলক দস্ট দিপে দেস্ নম্বর : 18001028014-
এ দেটোগটোলেটোগ করলি িলব অেবটো support-
wbscc@bangla.gov.in ই-দমে করলি িলব অেবটো 
contactwbscc@gmail.com

৬৪। দরশ্িল্রেশলনর পলর েশ্ি আশ্ম আমটোর 
Login/Password ভুলে েটোই ?

দপটোটতিটোে দেলক User Id/ Login/ Password 
উদ্ধটোর করটো েটোলব। 

৬৫। আশ্ম একশ্ট WB Private Engineering 
College-এর িটোত্র। আশ্ম শ্ক আলবিন 
করলি পটোশ্র ? 

ি্যঁটো। SCC আলবিন করটোর সমে, েশ্ি আপনটোর 
পশ্রবটোর গি ১০ বির পশ্চিমবলঙ্গর স্থটোেী বটোশ্স্দটো িে, 
আপনটোর প্রশ্িষ্টোন েশ্ি স্বীকৃি িে এবং আপনটোর এই 
স্ীলমর িন্য প্রলেটোিনীে অন্যটোন্য দেটোগ্যিটো েটোলক।

৬৬। আশ্ম পশ্চিমবলঙ্গর বটোইলর অবশ্স্থি Govt. 
Engineering College-এ পড়শ্ি। আশ্ম 
শ্ক আলবিন করলি পটোশ্র ?

ি্যঁটো। SCC আলবিন করটোর সমে, েশ্ি আপনটোর 
পশ্রবটোর গি ১০ বির পশ্চিমবলঙ্গর স্থটোেী বটোশ্স্দটো িে, 
আপনটোর প্রশ্িষ্টোন েশ্ি স্বীকৃি িে এবং আপনটোর এই 
স্ীলমর িন্য প্রলেটোিনীে অন্যটোন্য দেটোগ্যিটো েটোলক।

৬৭। আশ্ম Deemed University-এ স্টোিক 
Course-এ ভশ্িতি িলেশ্ি। আশ্ম আলবিন 
করলি পটোশ্র ?

ি্যঁটো। SCC আলবিন করটোর সমে, েশ্ি আপনটোর 
পশ্রবটোর গি ১০ বির পশ্চিমবলঙ্গর স্থটোেী বটোশ্স্দটো িে, 
আপনটোর প্রশ্িষ্টোন েশ্ি স্বীকৃি িে এবং আপনটোর এই 
স্ীলমর িন্য প্রলেটোিনীে অন্যটোন্য দেটোগ্যিটো েটোলক।

৬৮। আশ্ম পশ্চিমবলঙ্গর একশ্ট Private 
Engineering College-এ পড়শ্ি শ্কন্তু 
আমটোর PAN CARD দনই। আশ্ম শ্কভটোলব 
এই Scheme-এ আলবিন করব ?

ি্যঁটো। আলবিন করলি পটোরলবন। শ্কন্তু ঋে দনবটোর 
পূলবতি PAN CARD আবশ্শ্যক। PAN CARD 
নটো েটোকলে আলবিনপলত্রর সলঙ্গ অঙ্গীকটোর পত্র 
(Undertaking) শ্িলি িলব।

৬৯। আশ্ম স্টোিক স্তলর Hotel Management 
College-এর িটোত্র শ্কন্তু College 
AICTE-র অনুলমটোিন প্রটোপ্ত নে। আশ্ম 
আলবিন করলি পটোশ্র শ্ক  ?

ি্যঁটো। SCC আলবিন করটোর সমে, েশ্ি আপনটোর 
পশ্রবটোর গি ১০ বির পশ্চিমবলঙ্গর স্থটোেী বটোশ্স্দটো িে, 
আপনটোর প্রশ্িষ্টোন েশ্ি স্বীকৃি িে এবং আপনটোর এই 
স্ীলমর িন্য প্রলেটোিনীে অন্যটোন্য দেটোগ্যিটো েটোলক।



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 24

৭০। আশ্ম পশ্চিমবলঙ্গর বটোইলর একশ্ট National 
Institute of Technology-দি পড়শ্ি। 
প্রশ্িষ্টোলনর দকটোন NIRF Rank দনই। আশ্ম 
শ্ক আলবিন করলি পটোশ্র।

ি্যঁটো। েশ্ি আপনটোর পশ্রবটোর গি ১০ বির 
পশ্চিমবলঙ্গর স্থটোেী বটোশ্স্দটো িে এবং প্রশ্িষ্টোনশ্ট েশ্ি 
স্বীকৃি িে। SCC-দি আলবিলনর িন্য প্রশ্িষ্টোলনর 
NIRF Rank বটোধ্যিটোমূেক নে।

৭১। আশ্ম পশ্চিমবলঙ্গর বটোইলর অবশ্স্থি Private 
Engineering College-এর িটোত্র। শ্কন্তু 
আমটোর College-এর নটোম Drop down 
List-এর সূেীলি দনই। আশ্ম শ্ক আলবিন 
করলি পটোরব  ?

contactwbscc@gmail.com বটো support-
wbscc@bangla.gov.in-এ সটোিটোলে্যর িন্য Email 
করুন।

৭২। আশ্ম পশ্চিমবলঙ্গর একশ্ট UGC অনুলমটোশ্িি 
দবসরকটোশ্র শ্বশ্বশ্বি্যটোেলের ইশ্জিশ্নেটোশ্রং দকটোলসতির 
িটোত্র। শ্কন্তু শ্বশ্বশ্বি্যটোেলের AICTE অনুলমটোশ্িি 
নে। আশ্ম শ্ক আলবিন করলি পটোশ্র ?

ি্যঁটো। SCC আলবিন করটোর সমে, েশ্ি আপনটোর 
পশ্রবটোর গি ১০ বির পশ্চিমবলঙ্গর স্থটোেী বটোশ্স্দটো িে, 
আপনটোর প্রশ্িষ্টোন েশ্ি স্বীকৃি িে এবং আপনটোর এই 
স্ীলমর িন্য প্রলেটোিনীে অন্যটোন্য দেটোগ্যিটো েটোলক।

৭৩। আশ্ম অন্য State-এর National Institute 
of Technology-দি Engineering-এ 
PHD করশ্ি। আশ্ম শ্ক আলবিন করলি 
পটোশ্র  ?

ি্যঁটো। SCC আলবিন করটোর সমে, েশ্ি আপনটোর 
পশ্রবটোর গি ১০ বির পশ্চিমবলঙ্গর স্থটোেী বটোশ্স্দটো িে, 
আপনটোর প্রশ্িষ্টোন েশ্ি স্বীকৃি িে এবং আপনটোর এই 
স্ীলমর িন্য প্রলেটোিনীে অন্যটোন্য দেটোগ্যিটো েটোলক।

৭৪। আশ্ম পশ্চিমবলঙ্গর বটোশ্স্দটো Tripura-ে 
Engineering পড়শ্ি। আশ্ম শ্ক Tripura-ে 
আমটোর ব্যশ্তিগি বটোসস্থটোলনর িন্য ঋে দপলি 
পটোশ্র ?

ি্যঁটো। SCC আলবিন করটোর সমে, েশ্ি আপনটোর 
পশ্রবটোর গি ১০ বির পশ্চিমবলঙ্গর স্থটোেী বটোশ্স্দটো িে, 
আপনটোর প্রশ্িষ্টোন েশ্ি স্বীকৃি িে এবং আপনটোর এই 
স্ীলমর িন্য প্রলেটোিনীে অন্যটোন্য দেটোগ্যিটো েটোলক।

৭৫। আশ্ম AICTE অনুলমটোশ্িি ৩ বিলরর 
Diploma Engineering Course-এর িটোত্র। 
আশ্ম মটোধ্যশ্মক/ICSE পরীক্টোে পটোশ কলরশ্ি 
শ্কন্তু উচ্চমটোধ্যশ্মক উত্তীেতি নই। আশ্ম শ্ক 
আলবিন করলি পটোশ্র ?

ি্যঁটো। SCC আলবিন করটোর সমে, েশ্ি আপনটোর 
পশ্রবটোর গি ১০ বির পশ্চিমবলঙ্গর স্থটোেী বটোশ্স্দটো িে, 
আপনটোর প্রশ্িষ্টোন েশ্ি স্বীকৃি িে এবং আপনটোর এই 
স্ীলমর িন্য প্রলেটোিনীে অন্যটোন্য দেটোগ্যিটো েটোলক।

৭৬। আশ্ম পশ্চিমবলঙ্গর Self Financing 
Engineering Programme-এ Tution 
Waiver Scheme-এর আওিটোে আশ্ি। আশ্ম 
শ্ক আলবিন করলি পটোশ্র  ?

ি্যঁটো। SCC আলবিন করটোর সমে, েশ্ি আপনটোর 
পশ্রবটোর গি ১০ বির পশ্চিমবলঙ্গর স্থটোেী বটোশ্স্দটো িে, 
আপনটোর প্রশ্িষ্টোন েশ্ি স্বীকৃি িে এবং আপনটোর এই 
স্ীলমর িন্য প্রলেটোিনীে অন্যটোন্য দেটোগ্যিটো েটোলক।

৭৭। আশ্ম West Bengal Engineering 
Course-এর িটোত্র এবং SVMCM বৃশ্ত্ত প্রটোপ্ত। 
আশ্ম শ্ক এই স্ীলমর িন্য উপেুতি ?

ি্যঁটো। SCC আলবিন করটোর সমে, েশ্ি আপনটোর 
পশ্রবটোর গি ১০ বির পশ্চিমবলঙ্গর স্থটোেী বটোশ্স্দটো িে, 
আপনটোর প্রশ্িষ্টোন েশ্ি স্বীকৃি িে এবং আপনটোর এই 
স্ীলমর িন্য প্রলেটোিনীে অন্যটোন্য দেটোগ্যিটো েটোলক।
আপনটোর বৃশ্ত্তর টটোকটো ৫% Margin Money-র িন্য 
ব্যবিটোর করটো িলব েশ্ি ঋলের পশ্রমটোে ৪ েটোলখর 
দবশ্শ িে।

৭৮। আশ্ম ৪ (েটোর) বিলরর Engineering  
Degree Course-এর অশ্ন্তম বলষতির িটোত্র। 
আশ্ম শ্ক এই স্ীলমর িন্য উপেুতি ?

ি্যঁটো। SCC আলবিন করটোর সমে, েশ্ি আপনটোর 
পশ্রবটোর গি ১০ বির পশ্চিমবলঙ্গর স্থটোেী বটোশ্স্দটো িে, 
আপনটোর প্রশ্িষ্টোন েশ্ি স্বীকৃি িে এবং আপনটোর এই 
স্ীলমর িন্য প্রলেটোিনীে অন্যটোন্য দেটোগ্যিটো েটোলক।
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৭৯। আশ্ম ৪ (েটোর) বিলরর Engineering  
Degree Course দবসরকটোরী কলেি দেলক 
সমটোপ্ত কলরশ্ি। দকটোসতি েেটোকটোেীন আশ্ম 
পটোলসতিটোনটোে দেটোন শ্নলেশ্িেটোম। আশ্ম শ্ক SCC-
দি দেটোন শ্নলে এই পটোলসতিটোনটোে দেটোন পশ্রলশটোধ 
করলি পটোশ্র ?

নটো। Re-imbursement-এর দকটোলনটো ব্যবস্থটো দনই।

৮০। AISHE Code শ্ক  ? NIRF শ্ক  ? NAAC 
accreditation শ্ক  ?

AISHE-এর full form 'All India Survey 
of Higher Education' NIRF িে National 
Institutional Ranking Framework েটোর মটোধ.
দম প্রশ্িষ্টোলনর þটোশ্ঙ্কং করটো িে। NAAC িে িটোিীে 
স্তলরর স্বীকৃশ্ির প্রশ্রিেটো।

৮১। আশ্ম পশ্চিমবলঙ্গর বটোইলর দবসরকটোশ্র 
ইশ্জিশ্নেটোশ্রং কলেি Computer Science 
এবং Engineering-এর িটোত্র। আমটোর 
প্রশ্িষ্টোলনর NAAC স্বীকৃশ্ি দনই বটো NIRF 
rank ও দনই শ্কন্তু দকটোসতিশ্ট NBA দ্টোরটো স্বীকৃি 
আশ্ম শ্ক SCC-দি আলবিন করলি পটোশ্র  ?

ি্যঁটো। SCC আলবিন করটোর সমে, েশ্ি আপনটোর 
পশ্রবটোর গি ১০ বির পশ্চিমবলঙ্গর স্থটোেী বটোশ্স্দটো িে, 
আপনটোর প্রশ্িষ্টোন েশ্ি স্বীকৃি িে এবং আপনটোর এই 
স্ীলমর িন্য প্রলেটোিনীে অন্যটোন্য দেটোগ্যিটো েটোলক।

৮২। আশ্ম পশ্চিমবলঙ্গর Civil/Mechanical/
Electrical Engineering-এ AMIE কলরশ্ি 
এবং এখন Engineering College-এ 
স্টোিলকটোত্তর দকটোসতি করশ্ি। আশ্ম শ্ক SCC-র 
িন্য আলবিন করলি পটোশ্র  ?

ি্যঁটো। SCC আলবিন করটোর সমে, েশ্ি আপনটোর 
পশ্রবটোর গি ১০ বির পশ্চিমবলঙ্গর স্থটোেী বটোশ্স্দটো িে, 
আপনটোর প্রশ্িষ্টোন েশ্ি স্বীকৃি িে এবং আপনটোর এই 
স্ীলমর িন্য প্রলেটোিনীে অন্যটোন্য দেটোগ্যিটো েটোলক।

৮৩। আশ্ম পশ্চিমবঙ্গ সরকটোলরর Technical 
Education and Training Department 
-এর ITI Course-এর িটোত্র। আশ্ম শ্ক 
আলবিন করলি পটোশ্র  ?

ি্যঁটো। SCC আলবিন করটোর সমে, েশ্ি আপনটোর 
পশ্রবটোর গি ১০ বির পশ্চিমবলঙ্গর স্থটোেী বটোশ্স্দটো িে, 
আপনটোর প্রশ্িষ্টোন েশ্ি স্বীকৃি িে এবং আপনটোর এই 
স্ীলমর িন্য প্রলেটোিনীে অন্যটোন্য দেটোগ্যিটো েটোলক।
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‘কৃষকবন্ধু ’ 
প্রকল্পের টাকা

শ্বিগুণ করল্েন মধুখ্যমন্ত্রী

প্রশ্িশ্রুশ্ি পূরল্ণ এবং 
কৃষকল্ের পাল্ে থাকার 
অঙ্গ্রীকার শ্নল্ে যে নিধু ন প্রকপে 
‘কৃষকবন্ধু ’ রাজ্য জধুল্ে চােধু 
হল্েশ্িে, িার টাকা  শ্বিগুণ 
কল্র শ্েল্েন মধুখ্যমন্ত্রী মমিা 
ব্যানাশ্জজি৷ যেই েল্ঙ্গ চােধু হে 
কৃষকবন্ধু  (নিধু ন) প্রকপে।  

১৭ জধুন, ২০২১ িাশ্রল্খ 
নবাল্নে মধুখ্যমন্ত্রী এই প্রকপে 
নবরূল্প েূচনা কল্রন। একই 
েল্ঙ্গ একশ্ট পধুশ্তিকাও প্রকাে 
কল্রন। নাম ‘প্রশ্িশ্রুশ্ি পূরণ’। 
প্রথম শ্েল্নই ২২শ্ট যজোে 
৯ েক্ষ ৭৮ হাজার ৫৩১ জন 
কৃষল্কর ব্যাংক অ্যাকাউল্টে 
২৯০ যকাশ্ট টাকা যপঁল্ি যেে 
বল্ে জানা শ্েল্েল্ি। এশ্েল্নর 
অনধুষ্াল্ন েল্ে ক্ষশ্িগ্রতি উত্তর 
ও েশ্ক্ষণ ২৪-পরেনা এবং 
পূবজি যমশ্েন্রীপধুল্রর কৃষকল্ের 
হাল্ি স্বণজিব্রীল্জর ধান িধু ল্ে 
যেন মধুখ্যমন্ত্রী।

ব্যাংক অ্যাকাউল্টে যপঁল্ি যেে টাকা
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নিধু ন কৃষকবন্ধু  প্রকপে অনধুোল্র একজন কৃষক  

১ একর বা িার যবশ্ে চাষল্োে্য জশ্মর জন্য বিল্র 
েবজিাশ্ধক ১০ হাজার টাকা পাল্বন৷ ১ একল্রর কম 
জশ্মর জন্য আনধুপাশ্িক হাল্র নূ্যনিম ৪ হাজার টাকা 
যেওো হল্ব৷ নশ্থভধু ক্ত কৃষকল্ের েধু শ্ট েমান শ্কশ্তিল্ি 
আশ্থজিক োহাে্য যেওো হল্ব৷ এর মল্ধ্য প্রথম শ্কশ্তি 
খশ্রফ মরশুল্মর শুরুল্িই েরােশ্র চল্ে োল্ব৷ এশ্েন 
মধুখ্যমন্ত্রী বল্েন, আমরা েবজিো কৃষকল্ের পাল্ে থাকার 
অঙ্গ্রীকার শ্নল্ে চশ্ে৷ এখনও পেজিন্ত ৬১.২১ েক্ষ কৃষক 
এই প্রকল্পের েধুশ্বধা পাল্ছেন৷ েঁার এক কাঠারও কম 
চাষোে্য জশ্ম রল্েল্ি, শ্িশ্ন চাল্ষর জন্য বিল্র ৪ হাজার 
টাকা পাল্বন৷ আল্বেন পদ্ধশ্িও েহজ হল্েল্ি৷

এশ্েন মধুখ্যমন্ত্রী বল্েন, শুধধু চাল্ষর জন্য আশ্থজিক 
েহােিা যেওো হে, এমন নে৷ ১৮-৬০ বির বেশ্ে 
কৃষল্কর মৃিধু ্য হল্ে যেই পশ্রবারল্ক এককাে্রীন ২ েক্ষ 
টাকা যেওো হে৷ এখনও পেজিন্ত এই েধুশ্বধা ২৮ হাজার 
কৃষক যপল্েল্িন৷ খরচ হল্েল্ি ৫৫৫ যকাশ্ট টাকা৷ ৬০ 
বিল্রর ঊল্ধ্জি কৃষকল্ের যেওো হে বাধজিক্যভািা৷ মাল্ে 
১ হাজার টাকা কল্র প্রাে ১ েক্ষ কৃষক এই েধুশ্বধা 
পান৷ অন্যশ্েল্ক রাল্জ্য েে্যশ্বমার আওিাে রল্েল্িন 
৬৪ েক্ষ কৃষক৷ শ্বমার শ্প্রশ্মোম যেে রাজ্য েরকার৷ 
অন্যশ্েল্ক, প্রাকৃশ্িক েধুল্েজিাল্ে ক্ষশ্িগ্রতি কৃষকল্েরও েি 
৯ বিল্র ৩৫০০ যকাশ্ট টাকা যেওো হল্েল্ি৷ রাল্জ্যর 

পশ্চিমাঞ্চল্ের রুখা-শুখা জশ্মল্ক েধুফো করল্ি ‘মাশ্টর 
েৃশ্টি’ প্রকপে করা হল্েল্ি৷ কৃশ্ষকাল্জ োফল্ে্যর জন্য এই 
রাজ্য টানা ৬ বার ‘কৃশ্ষ কমজিণ’ পধুরস্ার যপল্েল্ি৷

কৃশ্ষ পশ্চিমবল্ঙ্গর অথজিন্রীশ্ির বৃহত্তম অংে এবং রাল্জ্যর 
জনেংখ্যার প্রাে ২/৩ অংে প্রি্যক্ষ অথবা পল্রাক্ষভাল্ব 
জ্রীশ্বকার জন্য কৃশ্ষর উপর শ্নভজিরে্রীে৷ রাল্জ্য ৯৬% 
কৃষক, ক্ষধু দ্র ও প্রাশ্ন্তক যরেশ্ণর, োল্ের চাষল্োে্য জশ্মর 
েে পশ্রমাপ ১.৫ একর এবং এরা যেল্ের অথজিননশ্িক 
পশ্রশ্থিশ্ির শ্েকার৷ পশ্রমাল্পর এই অথজিন্রীশ্ি অশ্ধকাংে 
কৃষকল্ের জন্য একশ্ট বল্ো চ্যাল্েঞ্জ৷ িেধুপশ্র, রাল্জ্যর 
কৃষকল্ের েমে্যা হে আবহাওোর প্রশ্িকূেিা এবং 
অপেজিাপ্ত মূেধন৷ এিাো অথজি উপাজজিনকার্রী কৃষল্কর 
অকােমৃিধু ্য, পধুল্রা কৃষক পশ্রবারশ্টল্ক চরম আশ্থজিক 
েংকল্টর মধুল্খ যঠল্ে যেে, কারণ িাল্ের অন্য যকাল্না 
জ্রীশ্বকার েধুল্োে থাল্ক না৷

অথচ এি প্রশ্িকূেিার মল্ধ্য, জনেংখ্যার এই 
অংেশ্ট েকে নােশ্রল্কর খাে্য েধুরক্ষা শ্নশ্চিি কল্র৷ িাই 
রাজ্য েরকার কৃশ্ষল্ক আশ্থজিকভাল্ব েফে জ্রীশ্বকা করার 
েল্ক্ষ্য েকে কৃষক ও ভােচাশ্ষল্ের কৃশ্ষকাল্জ আশ্থজিক 
োহাে্য এবং কৃষক পশ্রবারল্ক কৃষল্কর অকােমৃিধু ্যর 
যক্ষল্রে োমাশ্জক েধুরক্ষা যেওোর প্রল্োজন অনধুভব কল্র৷ 
এই েল্ক্ষ্য, রাজ্য েরকার ১৭-১-২০১৯ োল্ে ‘কৃষকবন্ধু ’ 
প্রকল্পের শ্বজ্ঞশ্প্ত প্রকাে কল্র োর েধু-শ্ট উপাোন রল্েল্ি৷
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(১) কৃষক বন্ধু  (শ্নশ্চিি আে) প্রকপে োল্ি প্রশ্ি 
কৃষক ও ভােচাশ্ষল্ক ১ একর বা িেূধ্জি চাষোে্য জশ্মর 
জন্য বিল্র েবজিাশ্ধক ৫,০০০/- টাকা এবং আনধুপাশ্িক 
হাল্র ১ একল্রর কম চাষল্োে্য জশ্মর জন্য েমিধু ে্য এবং 
নূ্যনিম ২,০০০/- টাকার আশ্থজিক োহাে্য করা হে৷ এই 
োহাে্য বিল্র েধু শ্ট শ্কশ্তিল্ি—প্রথমবার খশ্রফ মরশুল্মর 
(এশ্প্রে-যেল্টেম্বর) শুরুল্ি এবং শ্বিি্রীেবার রশ্ব মরশুল্মর 
(অল্্াবর-মাচজি) শুরুল্ি যেওো হে ; এবং

(২) কৃষকবন্ধু  (মৃিধু ্যকাে্রীন েহােিা) প্রকপে োর মল্ধ্য 
১৮-৬০ বির বেশ্ে কৃষল্কর মৃিধু ্যল্ি িার পশ্রবারল্ক 
োমাশ্জক েধুরক্ষার জন্য এককাে্রীন েধুই েক্ষ টাকার 
আশ্থজিক োহাে্য যেওো হে৷

শুরুল্ি যকবেমারে ROR/পরচাে নশ্থভধু ক্ত কৃষক এবং 
নশ্থভধু ক্ত ভােচাশ্ষ এই প্রকল্পে যোে্য শ্বল্বশ্চি হল্িন। 
শ্কন্তু নশ্থভধু ক্ত ROR/পরচা যপল্ি কৃষকল্ের যে েমে্যার 
েম্ধুখ্রীন হল্ি হে িা শ্বল্বচনা কল্র, েরকার স্ারক নং-
১৩২৪-এশ্জ/ও/৯এম (ন্যাব)-২২/২০১২ ২৪-১২-২০২০ 
িাশ্রল্খ স্বল্�াষণার শ্ভশ্ত্তল্ি কৃষকল্ের নশ্থভধু ক্ত করল্ণর 
েধুল্োে প্রোন কল্রল্ি৷ 

শ্কন্তু মধুদ্রাস্্রীশ্ি, কৃশ্ষল্ি বশ্ধজিি উৎপােন 
ব্যে এবং ক্রমবধজিমান জ্াোশ্ন মূে্যবৃশ্দ্ধর 
শ্নশ্রল্খ কৃশ্ষল্ক োভজনক করার েল্ক্ষ্য 
কৃষকবন্ধু  (শ্নশ্চিি আে) প্রকল্পে প্রেত্ত 
োহাল্ে্যর অথজি আরও বাোল্না প্রল্োজন 
অনধুভূি হে৷

প্রকপেশ্টর ববশ্েটি্য ও রূপােল্ণর 
পদ্ধশ্ি :

(অ) অাশ্থজিক েহােিার শ্ববরণ  : 
কৃষকবন্ধু  (শ্নশ্চিি আে) প্রকল্পে 
নশ্থভধু ক্ত প্রশ্ি কৃষক ও ভােচাশ্ষল্ক 

১ একর বা িল্িাশ্ধক চাষল্োে্য জশ্মর 
জন্য বিল্র েবজিাশ্ধক আশ্থজিক োহাে্য 
১০,০০০/- টাকা এবং ১ একল্রর কম 
চাষল্োে্য জশ্মর জন্য আনধুপাশ্িক হাল্র 
েবজিশ্নম্ন ৪,০০০/- টাকা যেওো হল্ব৷ 
আশ্থজিক োহাে্য নশ্থভধু ক্ত কৃষকল্ের েধু শ্ট 
েমান শ্কশ্তিল্ি যেওো হল্ব৷ ১ম শ্কশ্তি 
খশ্রফ মরশুল্মর  (এশ্প্রে-যেল্টেম্বর) 
শুরুল্ি এবং ২ে শ্কশ্তি রশ্ব মরশুল্মর 
(অল্্াবর-মাচজি) শুরুল্ি প্রশ্ি বির যোে্য 
নশ্থভধু ক্ত কৃষকল্ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউল্টে 

েরােশ্র থিানান্তর (DBT) করা হল্ব৷
কৃষকবন্ধু  (মৃিধু ্যকাে্রীন োহাে্য) প্রকল্পে প্রেত্ত আশ্থজিক 

োহাল্ে্যর পশ্রমাণ অপশ্রবশ্িজিি থাকল্ব৷

(আ) উপল্ভাক্তার যোে্যিা : নশ্থভধু ক্ত ভােচাশ্ষেহ 
েকে কৃষক েঁাল্ের চাষল্োে্য জশ্ম আল্ি িঁারাই এই 
নিধু ন প্রকল্পের যোে্য শ্হোল্ব শ্বল্বশ্চি হল্বন। কৃষকবন্ধু  
(শ্নশ্চিি আে) প্রকল্পে নশ্থভধু ্ক্ত েকে কৃষক ও ভােচাশ্ষ 
এই নিধু ন প্রকল্পে েরােশ্র আশ্থজিক োহাল্ে্যর উপল্ভাক্তা 
শ্হোল্ব শ্বল্বশ্চি হল্বন৷ যে েকে কৃষক, ভােচাশ্ষেহ 
েঁারা এখল্না নশ্থভধু ক্ত হনশ্ন, িঁারা ব্লকতিল্র েহ-কৃশ্ষ 
অশ্ধকিজিার কােজিােল্ে জশ্মর মাশ্েকানা েখেনামার িথ্য 
এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউল্টের িথ্য-েহ আল্বেন করল্বন৷

(ই) উপল্ভাক্তার িাশ্েকা ভধু শ্ক্তকরল্ণর প্রশ্ক্রো : 
েহ-কৃশ্ষ অশ্ধকিজিা প্রল্োজন্রীে নশ্থ-েহ আল্বেনকার্রী 
কৃষল্কর আল্বেল্নর েথাথজিিা োচাই কল্র নাম িাশ্েকভধু ক্ত 
ও অনধুল্মােন করল্বন৷ বিল্রর যে যকাল্না েমল্েই এই 
আল্বেন করা োল্ব৷
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কৃষকবন্ধু  (শ্নশ্চিি আে) প্রকল্পের োফল্ে্যর খশ্িোন
প্রকল্পের প্রথম শ্বজ্ঞশ্প্ত প্রকাে : ১৭ জানধুোশ্র, ২০১৯

রাজ্যব্যাপ্রী কৃষকল্ের শ্নবন্্রীকরণ শুরু : ২৮ জানধুোশ্র, ২০১৯

প্রকল্পের উল্বিাধন : মধুখ্যমন্ত্রী ৩০ জানধুোশ্র, ২০১৯ ব্রীরভূম 
যজোে যচক প্রোন কল্র প্রকপেশ্টর েূচনা কল্রন৷

োশ্বজিকভাল্ব রাজ্যব্যাপ্রী েহােিা প্রোন শুরু : ১ যফব্রুোশ্র, 
২০১৯।

প্রকল্পের েহােিা প্রাপক : চাষল্োে্য জশ্ম আল্ি এমন েব 
কৃষক ও ভােচাশ্ষ৷

েহােিা প্রোন :  বিল্র েধুই মাে েহােিা প্রোন করা হে 
(খশ্রফ ও রশ্ব মরশুল্ম)৷

শ্নবন্্রীকরল্ণর থিান : েব ব্লল্কর েহ-কৃশ্ষ অশ্ধকিজিার েপ্তল্র 
এবং এই েংক্রান্ত আল্োশ্জি শ্বল্েষ শ্েশ্বল্র৷

শ্নবন্্রীকরল্ণর পদ্ধশ্ি : শ্নশ্েজিটি ফমজি পূরণ কল্র প্রল্োজন্রীে নশ্থ-েহ জমা করল্ি হল্ব৷

কৃষকল্ের শ্নবন্্রীকরল্ণর জন্য প্রল্োজন্রীে নশ্থ : (১) যভাটার পশ্রচেপরে
 (২) কৃশ্ষ জশ্মর পরচা/স্বল্�াষণাপরে-েহ নশ্থ
 (৩) ব্যাঙ্ক পােবধুক
 (৪) আধার কারজি
 (মূে নশ্থ যেশ্খল্ে এক কশ্প কল্র প্রশ্িশ্েশ্প জমা শ্েল্ি হল্ব)

বিজিমাল্ন এই প্রকল্পে শ্নবন্্রীকৃি কৃষল্কর েংখ্যা : ৬১.৩১ েক্ষ

এখনও পেজিন্ত এই িহশ্বে যথল্ক যমাট েহােিার পশ্রমাণ : ৪৫০০ যকাশ্ট টাকা৷

কৃশ্ষ কমজিণ পধুরস্ার
ভারি েরকার পশ্চিমবঙ্গল্ক িেবার কৃশ্ষ কমজিণ 

পধুরস্াল্র ভূশ্ষি কল্রল্িন৷
২০১১-১২ রাে েে্য
২০১২-১৩ যমাট খাে্য েে্য
২০১৩-১৪ যমাটা োনা েে্য (ভধু ট্া)
২০১৪-১৫ বিে ব্রীজ
২০১৫-১৬ রাে েে্য
২০১৭-১৮ যমাটা োনা েে্য (ভধু ট্া)

এরপর আর যকাল্না পধুরস্ার য�াষণা হেশ্ন৷

(ঈ) প্রকল্পের শ্নর্রীক্ষণ : রাজ্যতিল্র রাজ্য পশ্রচােন 
কশ্মশ্ট োর েভাপশ্িল্বে মধুখ্যেশ্চব, কৃশ্ষ শ্বভাে্রীে েশ্চব, 
আহ্ােক েেে্য, অথজি েপ্তর, ভূশ্ম ও ভূশ্ম রাজস্ব েপ্তর, 
েমবাে েপ্তল্রর অশ্িশ্রক্ত মধুখ্য েশ্চব, প্রধান েশ্চব/ 
েশ্চব ও কৃশ্ষ উপল্েটিাল্ক শ্নল্ে েশ্ঠি ে্রীষজি কশ্মশ্ট এই 
নিধু ন প্রকল্পের োমশ্গ্রক ন্রীশ্ি শ্নধজিারণ, পশ্রচােন ও 
িোরশ্কর োশ্েল্বে থাকল্বন৷

যজোতিল্র শ্র এে আই এম শ্ে েশ্ঠি হল্ব 
যজোোেল্কর যনিৃল্বে যেখাল্ন উপ-কৃশ্ষ অশ্ধকিজিা 
(প্রোেন) কশ্মশ্টর আহ্ােক েেে্য এবং েংশ্লিটি েপ্তল্রর 
অশ্ধকাশ্রকেণ এই কশ্মশ্টর েেে্য থাকল্বন৷ এই কশ্মশ্ট 
প্রকল্পের রূপােল্ণ প্রল্োজন্রীে িোরশ্ক ও অশ্ভল্োে 
শ্নরেন করল্বন৷

ব্লক তিল্র ব্লক উনেেন অাশ্ধকাশ্রল্কর যনিৃল্বে েশ্ঠি 
শ্বএেইএমশ্ে-যি েহ-কৃশ্ষ অশ্ধকিজিা, আহ্ােক েেে্য 
এবং েংশ্লিটি েপ্তল্রর আশ্ধকাশ্রকেণ েংশ্লিটি ব্লকতিল্র 
প্রকপে রূপােণ ও িোরশ্কর োশ্েল্বে থাকল্বন৷

(উ) প্রকল্পের রূপােণ :  রাজ্য েরকাল্রর কৃশ্ষ েপ্তর, 
ভূশ্ম ও ভূশ্ম রাজস্ব েপ্তর এবং েমবাে েপ্তল্রর োহাে্য 
শ্নল্ে এই প্রকপে রূপােণ করল্ি কৃশ্ষ অশ্ধকিজিার েপ্তর এই 
প্রকল্পের রূপােণকার্রী েংথিা ব্লকতির েহ কৃশ্ষ অশ্ধকিজিা 
এই প্রকল্পের যনারাে অশ্ফোর শ্িশ্ন আল্বেনকার্রী 
কৃষল্কর আল্বেল্নর শ্ভশ্ত্তল্ি প্রকল্পের প্রেত্ত অথজি োহাে্য 
প্রোল্নর ব্যবথিা গ্রহণ করাল্বন৷ ব্লল্কর শ্বএে এবং 
এেআরও আল্বেনকার্রীর জশ্ম েংক্রান্ত নশ্থপরে োচাই 
করল্ি েহ-কৃশ্ষ অশ্ধকিজিাল্ক োহাে্য করল্বন পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য েমবাে ব্যাঙ্ক শ্েশ্মল্টর৷ আল্বেনকার্রী প্রেত্ত ব্যাঙ্ক 
অ্যাকাউল্টের নশ্থ োচাই এবং উপেধুক্ত কিৃজিপল্ক্ষর যপ 
অরজিাল্রর শ্ভশ্ত্তল্ি প্রেত্ত আশ্থজিক োহাে্য উপল্ভাক্তার 
অ্যাকাউল্টে েরােশ্র থিানান্তর (DBT) করল্বন৷

(ঊ) আশ্থজিক িাৎপেজি : এই প্রকল্পে [কৃষকবন্ধু  
(নিধু ন)] েবজিাশ্ধক আশ্থজিক োহাে্য বিল্র প্রশ্ি কৃষক 
পশ্রবার শ্পিধু এক একর বা িল্িাশ্ধক চাষল্োে্য জশ্মর 
জন্য ১০,০০০ টাকা প্রশ্ি বির এবং ১ একল্রর কম 
জশ্মর জন্য আনধুপাশ্িক হাল্র েবজিশ্নম্ন ৪,০০০ টাকা৷
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কৃষক বন্ধু  (মৃিধু ্যকাে্রীন েহােিা) প্রকপে
স্বাভাশ্বক বা অস্বাভাশ্বক কারল্ণ ১৮ যথল্ক ৬০ বির বেে্রী কৃষল্কর মৃিধু ্য হল্ে এই প্রকল্পে মৃল্ির পশ্রবারল্ক  

২ েক্ষ টাকা এককাে্রীন েহােিা প্রোন করা হে৷
মানন্রীো মধুখ্যমন্ত্রী ১ো জানধুোশ্র, ২০১৯ প্রকপেশ্টর উল্বিাধন কল্রন৷

ক্রশ্মক নং যজো নশ্থভধু ক্ত কৃষল্কর 
েংখ্যা

ক্রশ্মক নং যজো নশ্থভধু ক্ত কৃষল্কর 
েংখ্যা

১ োশ্জজিশ্েং ২৫,০২৭ ১২ বঁাকধু ো ২,৯৬,৯৬৮

২ কাশ্েম্ং ১০,০৬৮ ১৩ পধুরুশ্েো ১,৭০,০২৩

৩ জেপাইগুশ্ে ৬২,৪৩৮ ১৪ পশ্চিম যমশ্েন্রীপধুর ৬,৭৩,২০৫

৪ যকাচশ্বহার ২,৪৪,৯২০ ১৫ ঝােগ্রাম ১,০৬,৪৬৯

৫ আশ্েপধুরেধুোর ৫৩,১৯১ ১৬ পূবজি যমশ্েন্রীপধুর ৮,৮৫,০৯৩

৬ উত্তর শ্েনাজপধুর ২,৬৪,২২৭ ১৭ হাওো ১,৩০,৬৬৭

৭ েশ্ক্ষণ শ্েনাজপধুর ১,৫৭,২২৪ ১৮ হুেশ্ে ৩,১৭,০৬৩

৮ মােো ২,৮৭,৬০৫ ১৯ পূবজি বধজিমান ৪,২১,৫৯৩

৯ মধুশ্েজিোবাে ৪,৫৮,১১১ ২০ পশ্চিম বধজিমান ৩৪,৭৩৫

১০ নশ্েো ৩,৩১,৯৫৫ ২১ েশ্ক্ষণ ২৪-পরেনা ৪,৯৪,৩০২

১১ ব্রীরভূম ২,৯৮,০৪৩ ২২ উত্তর ২৪-পরেনা ৪,০৫,৯৫৩

 যমাট ৬১,২১,৮৮০

কৃষক বন্ধু  (নিধু ন) প্রকল্পের যজোশ্ভশ্ত্তক পশ্রেংখ্যান



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 31

 এই প্রকল্পে অে্যাবশ্ধ ২৭,৭৬৬শ্ট পশ্রবারল্ক যমাট ৫৫৫.৩২ যকাশ্ট টাকা েহােিা যেওো হল্েল্ি।
কৃষক বাধজি্যক্য ভািা (জে বাংো)

মাশ্েক ১ হাজার টাকা হাল্র মাল্ের প্রথম েপ্তাল্হর মল্ধ্য কৃষক বাধজিক্য ভািা প্রোন
রাল্জ্য ১ (এক) েক্ষ কৃষকল্ক এই ভািা প্রোল্নর ব্যবথিা আল্ি

 জধুন ২০২১ পেজিন্ত ভািা প্রোন করা হল্েল্ি৷

কৃষক বন্ধু  (মৃিধু ্যজশ্নি েহােিা) প্রকল্পের যজোশ্ভশ্ত্তক পশ্রেংখ্যান

ক্রশ্মক 
নং

যজোর নাম েহােিা প্রাপ্ত কৃষক 
পশ্রবাল্রর েংখ্যা

ক্রশ্মক নং যজোর নাম েহােিা প্রাপ্ত কৃষক 
পশ্রবাল্রর েংখ্যা

১ োশ্জজিশ্েং ১৮১ ১২ বঁাকধু ো ১০৫৬

২ কাশ্েম্ং ২৯ ১২ পধুরুশ্েো ৬৬১

৩ জেপাইগুশ্ে ২৮১ ১৪ পশ্চিম যমশ্েন্রীপধুর ২৯৪০

৪ যকাচশ্বহার ১০৪৪ ১৫ ঝােগ্রাম ৪৮৭

৫ আশ্েপধুরেধুোর ৩০২ ১৬ পূবজি যমশ্েন্রীপধুর ৩৪০৭

৬ উত্তর শ্েনাজপধুর ১২৫৬ ১৭ হাওো ২৯৮

৭ েশ্ক্ষণ শ্েনাজপধুর ১১৯২ ১৮ হুেশ্ে ১১৬০

৮ মােো ৩১৮৭ ১৯ পূবজি বধজিমান ১০২

৯ মধুশ্েজিোবাে ৩৬১৬ ২০ পশ্চিম বধজিমান ৯৯১

১০ নশ্েো ৯৫৫ ২১ েশ্ক্ষণ ২৪-পরেনা ১৪৪২

১১ ব্রীরভূম ১৭৭৮ ২২ উত্তর ২৪-পরেনা ১৪০১

যমাট ২৭,৭৬৬
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 বৎের  শ্বমাকার্রী কৃষল্কর েংখ্যা (েক্ষ) শ্বমার অাওিাভধু ক্ত এোকা (েক্ষ যহঃ)
 ২০১৮-১৯ খাশ্রফ/রশ্ব ২৪.৩৭/২৮.৮৭ ৯.৬৪/১১.০৭
 ২০১৯-২০ খাশ্রফ/রশ্ব ৪৪.১৯/৪১.৭১ ১২.২২/১১.৯৪
 ২০২০-২১ খাশ্রফ/রশ্ব ৬৩.৯৩/৫২.১৩ ২১.০৪/১৫.৩২

‘বাংো েে্য শ্বমা যোজনা’ (খশ্রফ ও রশ্ব)

ক্রশ্মক নং ফেে এোকা (’০০০ যহ.) ফেন (যকশ্জ/যহ.) উৎপােন (’০০০ যম.টন)

১ যমাট চাে ৫,৫৮০ ৩,০২১ ১৬,৮৫৮

২ েম ১৯৩ ৩,০০০ ৫৭৯

৩ যমাট ভধু ট্া ৩৬৩ ৬,৬৯৭ ২,৪৩২

৪ যমাট িণ্ধুে ৬,১৪৬ ৩,২৩৫ ১৯,৮৮০

৫ যমাট রােেে্য ৪৬০ ৯১৩ ৪২০

৬ যমাট বিেব্রীজ ৯২৮ ১,২৫৯ ১,১৬৮

৭ আেধু ৪৫৭ ১৮,৯২৬ ১৩,২১৯

৮ পাট + যমতিা ৫১৯ ১৫ ৭,৬১৪

পাট + যমতিা, ফেন (যবে যহঃ) ও উৎপােন (’০০০ যবে)৷ ১ যবে = ১৮০ যকশ্জ

রাল্জ্যর েে্য শ্নশ্বেিা ১৭৭% (২০১০-১১) যথল্ক বৃশ্দ্ধপ্রাপ্ত হল্ে ১৯২% (২০১৯-২০) হল্েল্ি৷

২০১৮-১৯ অথজিবষজি যথল্ক অে্যাবশ্ধ ৩৬.৩৫ েক্ষ 
কৃষক শ্বমার মাধ্যল্ম ১৫১৫ যকাশ্ট টাকার আশ্থজিক 
েধুশ্বধা োভ কল্রল্িন৷ রাজ্য েরকার প্রধান ফেেগুশ্ের 
জন্য কৃষল্কর যেে শ্প্রশ্মোল্মর েমতিটাই বহন কল্র৷ 
শুধধুমারে আেধু ও আল্খর োমান্য শ্প্রশ্মোম শ্বমাকার্রী  
কৃষক বহন কল্রন৷ আল্ের বিল্রর িধু েনাে  
২০২০-২১ বল্ষজি ৩৫% এবং ২০১৯-২০ বল্ষজি ৬১% 

শ্বমাকার্রী কৃষল্কর েংখ্যা বৃশ্দ্ধ যপল্েল্ি৷
আল্ের বিল্রর িধু েনাে ২০২০-২১ বল্ষজি ৫১% এবং 

২০১৯-২০ বল্ষজি ১৭% শ্বমার আওিাভধু ক্ত এোকার বৃশ্দ্ধ 
হল্েল্ি৷

২০১৭-১৮ বল্ষজি পশ্চিমবঙ্গ েমতি রাল্জ্যর মল্ধ্য ধান, 
আেধু, পাট এবং যমতিা উৎপােল্ন প্রথম থিান অশ্ধকার 
কল্রল্ি৷

প্রধান ফেেগুশ্ের এোকা-ফেন-যমাট উৎপােল্নর িাশ্েকা (২০২০-২১, িৃি্রীে অশ্গ্রম অনধুশ্মি শ্হোব)
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কৃষক বন্ধু  েহােিা যফান নম্বর
6291720406/8336957370

(৬২৯১৭২০৪০৬/৮৩৩৬৯৫৭৩৭০)

ক্রশ্মক 
নং

যজো যফান নং
ক্রশ্মক 
নং

যজো যফান নং

১ োশ্জজিশ্েং ৮৭৭৭৫৮৭৬৫৮ ১২ বঁাকধু ো ৭৪৭৮৪০১০৬১

২ কাশ্েম্ং ০৩৫৫২২৫৫০০১ ১৩ পধুরুশ্েো ৯৪৩৪৬৫৯৯৭২

৩ জেপাইগুশ্ে ০৩৫৬১২২৪৩৯৯ ১৪ পশ্চিম যমশ্েন্রীপধুর ৯৪৩৩৩১৮৬৫১

৪ যকাচশ্বহার ০৩৫৮২২২৭৫৪৫ ১৫ ঝােগ্রাম ৯৪৩২৩৫৬৪৯০

৫ আশ্েপধুরেধুোর ৯৪৩৪৪১৩৪৫০ ১৬ পূবজি যমশ্েন্রীপধুর ০৩২২৮২৭০৪৪৪

৬ উত্তর শ্েনাজপধুর ০৩৫২৩২৪৬০৭০ ১৭ হাওো ৯৪৩২৫৮০০৪৮

৭ েশ্ক্ষণ শ্েনাজপধুর ০৩৫২২২৫৫২৫৩ ১৮ হুেে্রী ০৩৩২৬৮৬২৪০৫

৮ মােো ৯৪৭৪০৬৬৭২৮ ১৯ পূবজি বধজিমান ৯৪৭৪১১৩০১৭

৯ মধুশ্েজিোবাে ৯৮৩০৩২৪৩৯৫ ২০ পশ্চিম বধজিমান ৯৪৩৪৩৩৫৭৬১

১০ নশ্েো ৯৪৩৩১৪৫৫২১ ২১ েশ্ক্ষণ ২৪-পরেনা ০৩৩২৪৭৯৩৮৪৪

১১ ব্রীরভূম ৮৩৪৮৫৮০৯৪০ ২২ উত্তর ২৪-পরেনা ০৩৩২৫৪২৩৩৬৯

যজোর উপ-কৃশ্ষ অশ্ধকিজিার (প্রোেন) অশ্ফল্ের যফান নম্বর
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সাশ্বনা পরশ্িন—বছর ৩৫-এর গৃহবধূ। বাশ্ি 
মুশ্্শিদাবাদ জেলার প্রত্যন্ত এক গ্ামম। শ্নমের জমমের েন্য 
কন্যাশ্রী প্রকমপে আমবদন করমত চান। শ্কন্তু সু্ল জে বন্ধ। 
জকাথাে কার কামছ সাহাে্য পামবন জিমবই কূলশ্কনারা 
করমত পারমছন না। পাম্ই সীমা মণ্ডল থামকন। তঁারও 
সমস্যা জসই একই। এবার এঁমদর 
শ্দমক সাহামে্যর হাত বাশ্িমে শ্দল 
জ�াদ রাে্য সরকার-ই। শুরু হল 
বাংলা সহােতা জকন্দ্র।

এবার জথমক জে জকানও 
প্রকমপের সুশ্বধা জপমত সরাসশ্র 
এইসব জকমন্দ্র হাশ্ের হমলই চলমব। জকানও সরকাশ্র 
দপ্তমর জ�ারা�ুশ্র করার প্রমোেন আর জনই। এই সমস্ত 
জকন্দ্র  জথমক সমূ্রশি শ্বনামূমল্য ৩৮শ্ি দপ্তমরর ২৬৭শ্ি 
পশ্রমেবার তথ্য ও আমবদমনর সুমোগ পামবন সাধারর 

মানুে। আমবদন করমত পারমবন অনলাইমন। শ্মলমব 

সমস্ত ধরমনর সামাশ্েক উন্নেনমূলক প্রকমপের সশ্িক 

তথ্য। এ�নও পেশিন্ত ২৩শ্ি জেলাে ৩৫৬০শ্ি বাংলা 

সহােতা জকন্দ্র ততশ্র করা হমেমছ। তারমমধ্য জেলা্াসক, 

এসশ্িও এবং শ্বশ্িও অশ্িস চত্বমর 

৪৩৫শ্ি, স্াস্্যমকমন্দ্র ১৫০০শ্ি, 

সরকাশ্র সাহাে্যপ্রাপ্ত গ্ন্াগামর 

৭৪৮শ্ি, শ্বদ্যালে পশ্রদ্শিক 

অশ্িমস ৭২৬শ্ি ও পুরসিার নানা 

অশ্িমস ১৫১শ্ি জকন্দ্র রমেমছ।

এক ঝলমক জদম� জনওো জেমত পামর শ্বশ্িন্ন 

দপ্তমরর প্রদত্ত পশ্রমেবার তাশ্লকা—

বাংলা সহােতা জকন্দ্র

শ্বনামূমল্য সমস্ত পশ্রমেবার তথ্য ও আমবদমনর 
সুমোগ এক োেগা জথমকই
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প্রচ্ছদ শ্নবন্ধ

আমূল পরিবর্ত নেি পনেই রবপুল জয়

এক ছকিাঙা পশ্রবতশিন।

দ্ দ্শ্ি বছর। একিু একিু কমর 
শ্েমত শ্নমেমছ মানুমের আস্া। শ্বশ্াস। 
হমে উমিমছ িরসার স্ল। িালবাসার 
আশ্রে। এ জেন এক িূশ্মেে। মানুমের 
মমনািূশ্মেে। এ জকানও অশ্তকথন 
নে। ২০১১-র শ্বধানসিার আমগর 
শ্দনগুমলা মমন পমি। মহানগমরর 
প্রারচঞ্চল জমামি থমমক দাঁিামচ্ছ মানুে। 
শ্নমের জচা�মক জেন শ্বশ্াস করা োমচ্ছ 
না। আকাম্ মাথাতুমল দাঁশ্িমে আমছ 
‘জপাস্ার’। জল�া--‘পশ্রবতশিন চাই’।

(১)
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রাজ্যের মানুজের মজনর গভীজর শ্িকড় নাশ্ড়জে শ্িল এই পপাস্ার। শ্িশ্ষিত, 
সজেতন মানুেও খুঁ্ জত লাগজলা এই প্াগাজনর শ্পছজন যারা আজছ তাজির নাম। 
রাজ্যের মানুজের মজ্যে গুণগুণ কজর গুঞ্জশ্রত হজত লাগল-- ‘পশ্রবত্তন োই’।  
সকজলই পতা োইজছ পশ্রবত্তন শ্কন্তু আনজব পক ? গ্াম গ্ামান্তজর প্রশ্তধ্বশ্নত হজত 
লাগজলা এই কথা। 

২০১১-র শ্নব্তােন শ্নজে এল পশ্রবত্তন। রাজ্যে রা্ননশ্তক পালাবিল ঘটল। 
রা্যে পপল প্রথম মশ্হলা মুখযেমন্তী।
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তজব শ্তশ্ন এই প্রথম মন্তী হজলন তা নে। পকজ্রের  মশ্ন্তত্ব সামলাজনার সাফজলযের 
পালক আজছ তাঁর মুকুজট। পক্রেীে পরলমন্তী শ্হজসজব সমগ্ ভারজতর ্ন্ীবজনর সজঙ্গ 
ঘজটজছ তাঁর মজনর পযাগ। রাজ্যের সাশ্ব্তক উন্নেজনর স্বপ্ন পিখার শুরুও তাই অজনক আজগ 
পথজকই। 

আজ্ালজনর আজরক নাম মমতা বজ্াপা্যোাে। এক িিক ্জর শ্যশ্ন এরাজ্যের 
মুখযেমন্তী শ্ছজলন। আবারও শ্তশ্ন শ্ফরজলন পসই পজি। শ্ফরজলন শ্বপুল ্ে শ্নজে। 
সাম্প্রশ্তক শ্ব্ানসভা শ্নব্তােজনর ফল সশ্তযেই পযন হতেশ্কত কজর শ্িল সকলজক। 
রা্যেবাসীর কাজছ একটু িাশ্ন্ত অজনক বজড়া পাওো। আর এই িাশ্ন্তর প্রহরী পযন মমতা 
বজ্যোপা্যোে। ্ম্ত, বণ্ত, সম্প্রিাে শ্নশ্ব্তজিজে সকজলর িাশ্ন্তর িাে পযন শ্নজ্ শ্তশ্ন কাঁজ্ 
তুজল শ্নজেজছন। আর একথা সকজলই গভীরভাজব শ্বশ্াস কজর।

মানশ্বকতাই এখাজন শ্হমালজের েূড়া হজে আজছ। পয পকানও ববেজমযের শ্বরুজধেই 
কজ�ার পিজষিপ পনওো হে। সমতার পকানও প্াগান এখাজন কৃশ্রিম কণ্ঠস্বজর উচ্াশ্রত 
হে না। যা শ্কছু ভাবা হে তা সকজলর ভাজলার ্নযে। সকজলর কলযোজণর ্নযে। সকজলর 
কলযোণ না হজল প্রকৃত কলযোণ আসজব না পকানওশ্িন। ্ীবজনর প্রাথশ্মক প্রজো্নগুজলা 
আজগ পমটাজত হজব। মানুে শ্নজ্জক পযন মানুে বজল ভাবজত পিজখ। িু মুজ�া অজন্নর ্নযে 
পযন সারা রাত তাজক প্জগ কাটাজত না হে। শ্নরন্ন মুজখ শ্িশুরা পযন ঘুজর না পবড়াে 
পখালা মাজ�। একজবলা খাওোর ্নযে বিিব পযন অকাজল ঝজর না যাে। এই িশ্রদ্র, শ্নঃস্ব 
মানুজের কাজছ পপঁছজত হজব। বতশ্র করজত হজব পসই প্রিাসন, পসই সরকার। ভাবনার 
এই নতুন পমাড়কই আসল পশ্রবত্তন।

মানুজের কলযোণ করা খুব সহ্ কথা নে। ‘কলযোণ’-এর অথ্ত এজকক ্জনর কাজছ 
এজকক রকম। সকজলর কলযোজণর েশ্ররিও সমান নে। শ্কন্তু পয পযখাজন িাঁশ্ড়জে  পসখান 
পথজক এক পা এজগানই  অগ্গশ্ত। প্রজতযেকজকই একপা একপা কজর এজগাজত হজব।  এই 
এজগাজনার ্ নযেই শ্েশ্নিত হল প্রশ্তশ্ট আলািা আলািা পষিরি। আর প্রশ্ত পষিজরির ্ নযে শ্ভন্ন 
শ্ভন্ন ভাবনার পরীষিা-শ্নরীষিা।

িি পকাশ্টর পবশ্ি রা্যেবাসীর ্নযে সরকাজরর পকামল পছাঁো পযন রূপকথার গল্পজক 
মজন কশ্রজে পিে। যশ্ি পাজি পকউ না থাজক তবু তার পাজি সরকার আজছ। এই িি 
বছজর এরাজ্যের মানুে বুজঝজছ সরকার তার শ্নজ্র। পভাট পস পয িলজকই শ্িক সরকার 
তাজক পফরাজব না। এইভাজবই কাজছ এজস এজস পাজির বনু্ হওোর আসনটা পাকা কজর 
পফজলজছ। প্রকট সমসযোজতও মানুেজক শ্িিা পিখাজনা সম্ভব হজছে। কারণ একটাই। পসটা 
হল, ওপর পথজক পকানও তত্ত্বজক োশ্পজে পিওো হেশ্ন। প্রশ্তশ্ট প্রজো্নজক শ্নশ্ি্তষ্ট 
অবস্াজন পরজখই পথ পিখাজনার পেষ্টা হজেজছ। 

মানুজের সরকার--এ কথা পকানও অতুযেশ্তি নে। গশ্রব মানুেজক শ্নজে পয সরকার 
এজগাবার পেষ্টা কজর, প্রা্ানযে পিে পসই মানুেগুজলার োওো-পাওোর ভাবনাজক, তার ্ নযে 
ভাবনার আকািটা যত ছশ্ড়জে পিওো যাে  ততই সাফলযে আজস। যশ্িও একথা স্বীকার 
করজতই হজব, মানুেজক আত্মশ্নভ্তরতার স্বজপ্ন ্াগাজত না পারজল িীঘ্ত পথ এইভাজব হাঁটা 
যাজব না। োওো এবং পাওো-- িুজটাই সমানভাজব একই অনুপাজত বৃশ্ধে পাে না। 

প্রজো্ন হল স্বপ্ন পিখজত পিখা মানুেজক গজড় পনওো। এই পসই ভূশ্ম বাজরবাজর 
পযখাজন ‘মহামানব’ এজসজছন  সা্ারণ মানুজের রূপ ্জর। িতজকর পর িতক েজল 
যাজছে। শ্কন্তু সমসযোর পাহাড় পবজড়জছ বই কজমশ্ন। রামকৃষ্ণ, শ্বিযোসাগর, শ্বজবকান্, 
রবী্রেনাথ, পনতাশ্্ পয পজথর শ্িিা পিশ্খজে শ্গজেজছন পসই পজথ কতটা হাঁটজত পপজরশ্ছ 
আমরা ? এপ্রশ্ন আমাজির শ্নজ্র মজ্যে শ্নজ্র ্নযে উচ্াশ্রত। 

এই দরিদ্র, রিঃস্ব 
মািুষেি কাষে 
পৌঁেষে হষে। 

তেরি কিষে হষে 
পেই প্রশােি, পেই 
েিকাি। ভােিাি 
এই িেুি পমাড়কই 
আেল ৌরিেে্তি।



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 38

অন্কার পথজক আজলাে শ্নজে পযজত পেজেশ্ছজলন তাঁরা। প্রশ্তশ্ট ্ীবনপ্রিীপ শ্স্রভাজব 
পযন আজলা শ্িজত পাজর। বাঙাশ্লর পথপ্রিি্তক এই মানুেগুজলা বারবার পসই কথাই বলজত 
পেজেজছন, আমরা পারজল পতামরাও পারজব। কী পসই পারা ? আত্মিশ্তির ্ াগরণ ঘটাজনা। 
্ীবজনর প্রশ্তশ্ট পষিজরি। প্রশ্তশ্ট মানুজের মজ্যে ঈশ্র আজছন বজল  শ্যশ্ন শ্বশ্াস করজতন, 
শ্যশ্ন শ্বশ্াস করজতন সব ্ম্তই সমান, শ্যশ্ন শ্বশ্াস করজতন নারী-পুরুজে পকানও পভি 
পনই, শ্যশ্ন শ্বশ্াস করজতন পয টাকা মাশ্ট মাশ্ট টাকা পসই মানুজের উপলশ্ধির আজলাে 
আমাজির হাঁশ্টজে শ্নজে েজলজছন এক বীর সন্নযোসী। সব্তস্ব তযোগ কজর শ্যশ্ন পেজক বলজত 
পপজরজছন, বজলা িশ্রদ্র ভারতবাসী,মুখ্ত ভারতবাসী আমার রতি, আমার ভাই। ভারতীেজত্বর 
এই োজক বাঙাশ্ল পসইশ্িন পথজক শ্নজ্জক িীশ্ষিত কজরজছ। বাঙাশ্লর ঘজর ঘজর শ্িবারারি 
এই মন্ত ্প হজে েজলজছ। আ্ও। প্রশ্তশ্িন। রামকৃজষ্ণর ভাবনা শ্বজবকানজ্র ‘সব্ত 
্ীজব পপ্রম’-এর বাণীর ম্যে শ্িজে বাঙাশ্ল ্ীবনজক প্রকৃত পোখ খুলজত শ্িশ্খজেজছ। 

পযমন, শ্বিযোসাগর। বাঙাশ্লজক শ্নজ্র অপশ্রসীম ভালবাসাে অজনকিূর এশ্গজে 
শ্নজে শ্গজেজছন। শু্ু বাঙাশ্ল শ্হজসজব নে, এক্ন প্রজ্াবান ভারতীে শ্হজসজব শ্নজ্জক 
প্রশ্তশ্ঠিত কজরজছন। িাশ্রদ্রযেশ্লিষ্ট পকাশ্ট পকাশ্ট ভারতবাসীর মজ্যে একটু বজড়া আকৃশ্তর 
মাথা শ্নজে, পমরুিণ্ড পসা্া কজর, ্ুশ্ত আর েশ্ট পড়া, বপজত্ারী পসই মানুেশ্ট শ্রিশ্টি 
ভারজতর িাসকজির পিশ্খজেশ্ছজলন, এখানকার মানুেজিরও এক উজ্জ্বল অতীত আজছ। 
িাস্ত্রমজত, শ্ব্বাশ্ববাহ োলু কজর ও বালযেশ্ববাহ বন্ কজর বাঙাশ্ল নারীর ্ীবজন শ্তশ্ন  
এজনশ্িজলন পখালা হাওো। নারীর শ্িষিার সুজযাগ বতশ্র কজর সমগ্ এশ্িো মহাজিিজক 
নতুন বাত্তা শ্িজলন। এই প্রসজঙ্গ বলজত হে, রামজমাহন রাে সতীিাহপ্রথা রি কজর বাঙাশ্ল 
নারীজক এক বপিাশ্েক ঘটনার পথজক মুশ্তি শ্িজেশ্ছজলন। সমা্জক বা্যে কজরশ্ছজলন 
নারীর স্বা্ীন ্ীবন সম্পজক্ত ভাবজত। নারী স্বা্ীনতার এক ম্বুত শ্ভত বতশ্র কজর 
শ্যশ্ন আ্ুশ্নক ভারজতর সূেনা কজরশ্ছজলন। শ্নরাকার রিজমের উপাসনার মা্যেজম সনাতন 
ভারতীে িি্তজনর ঔপশ্নেশ্িক সতযেজক ্ীবন-আেরজণর মজ্যে স্ান শ্িজলন। যার ফজল 
প্রগশ্তিীল এক মানশ্বক ্ীবন্ারার শ্বকাি ঘটল শ্হ্ু বাঙাশ্লর রষিণিীল ্ীবজন। 
গজড় উ�ল এক নতুন সমা্। রিামেসমা্। পেতনার শ্িকবলজে নতুন সূজয্তর পিখা শ্মলল। 
মহশ্ে্ত পিজব্রেনাথ এই রিামেসমা্জক িৃঢ় শ্ভশ্তির ওপর স্াপন করজলন। শ্বস্ার ঘটাজলন 
সমগ্ ভারতমে। শ্পর আশ্লর কারজণ কজেক প্র্ন্ম আজগ শ্হ্ু্জম্তর মূল িাখা পথজক 
শ্বশ্ছেন্ন হজে পড়া বংি্রজির ঘটনাে যন্তণাশ্বধে পিজব্রেনাথ শ্নরাকার রিজমের উপাসনাে 
নতুন ্ীবন্জম্তর সন্ান পপজলন। এরই খশ্নটুকু তুজল শ্িজলন শ্প্রে পুরি রবী্রেনাজথর 
হাজত। শ্যশ্ন মানুে আর প্রকৃশ্তর শ্নশ্বড় বন্জনর মাজঝ পসতু গজড় শ্িজলন। শু্ু বাঙাশ্ল 
নে, শু্ু ভারতবাসী নে, শ্বজশ্র মানুে পসই পসতুর উপর শ্িজে শ্নতযেকাজলর পখলাে 
পমজতজছ। পযন বহু আজগই পকউ পগজে পগজছন ‘পখলা হজব’ পসই গান। 

বাংলা এইভাজব ্ীজর ্ীজর ভারতবজে্তর সম্ান শ্ফশ্রজে আনজত মশ্রো হজে উ�ল। 
পস ইশ্তহাস আমাজির অ্ানা নে। আমরা ভুজল যাইশ্ন,  প্াঁড়াসাজকার পিজবন �াকুজরর 
পশ্রবাজরর এক পছজল শ্রিশ্টি ভারজতর প্রথম আই শ্স এস হজলন। আমরা ভুজল যাইশ্ন, 
এই পিজবন �াকুজরর পশ্রবাজরর আর এক পছজল এশ্িোর প্রথম পনাজবল পুরস্ারটা শ্নজে 
এজলন সাশ্হজতযে। ভুজল যাইশ্ন, কলকাতার শ্িমজলপাড়ার শ্বশ্নাথ িজতির পছজল, বগশ্রক 
সন্নযোসী শ্িকাজগার শ্বশ্ ্ম্ত সজম্লজন সনাতন ভারতীে ্ম্তজক পরেঠিজত্বর শ্িজরাপা শ্িজত 
বা্যে করজলা। ভুশ্লশ্ন পসই ববজ্াশ্নজকর শ্বশ্্েী সতযেপ্রশ্তঠিার কশ্�নতম লড়াই ও ্ে, 
শ্যশ্ন প্রমাণ করজলন, গাজছরও প্রাণ আজছ এবং শ্বশ্জক স্শ্ম্ভত কজর পঘােণা করজলন, ্ ড় 
ও ্ীজবর মজ্যে পকানও পাথ্তকযে পনই।

আর ভুলব না পকানওশ্িন, ভারতমাতার স্বা্ীনতার ্নযে  ছদ্মজবজি  শ্রিশ্টি ভারত 
পছজড় েজল শ্গজে লড়াই করজত করজত আ্ও না পফরা পনতাশ্্জক।

এই প্রেষগে েলষে 
হয়, িামষমাহি িায় 
েেীদাহপ্রথা িদ 

কষি োঙারল িািীষক 
এক তৌশারিক 
ঘটিাি পথষক 

মুরতি রদষয়রেষলি। 
েমাজষক োধ্য 

কষিরেষলি িািীি 
স্বাধীি জীেি 

েম্পষক্ত ভােষে। 
িািী স্বাধীিোি এক 
মজেুে রভে তেরি 
কষি রিরি আধুরিক 

ভািষেি েূিিা 
কষিরেষলি।
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ভুশ্লশ্ন। ভুলব না। আরও কত িত কথা। কত আত্মতযোজগর গাথা। এইসব শ্নজেই 
বাঙাশ্লর ঘর-পগরস্াশ্ল। বাঙাশ্লর শ্ন্স্ব সম্পি। যা প্রশ্তমুহুজত্ত বহুগুশ্ণত হজে েজলজছ। 
এই আবজহ বাঙাশ্লর পবজড় ও�া,পবঁজে থাকা। এই মানসভূশ্ম বাঙাশ্লজক এক মুহূত্ত ভুলজত 
পিে না তার আবহমান কাজলর স্বপ্ন। ভুলজত পিেনা বীর সন্নযোসীর পসই সতযেিৃশ্ষ্টর বাঙ্মে 
প্রকাি। োশ্ের ঘর পথজক পবজড়াজব নতুন ভারত। 

স্বামী শ্বজবকানজ্র স্বপ্ন হেজতা সতযে হজত শুরু কজরজছ। এই রা্যে কৃশ্েশ্ভশ্তিক। 
রাজ্যের প্রাে আশ্ি িতাংি মানুে কৃশ্ের সজঙ্গ প্রতযেষি ও পজরাষিভাজব যুতি। এই 
সরকার গত িি বছজর কৃশ্েজষিজরি অভাবনীে সাফলযে অ্্তন কজরজছ। নানা প্রকজল্পর 
ম্যে শ্িজে কৃশ্ের উৎপািনিীলতা বৃশ্ধের পািাপাশ্ি প্রযুশ্তির বযেবহার ও প্রজোজগ 
গুরুত্ব পিওো হজেজছ। কৃশ্েকাজ্ পযসব শ্বেে যুতি তার প্রশ্তশ্ট শ্বেজে সরকার 
পছাজটা পছাজটা প্রকজল্পর মা্যেজম সহােতা শ্িজেজছ। কৃশ্েজক ্ুজড়  অ্স্র প্রকল্প। 
প্রাশ্ন্তক কৃেক এজত উপকৃত হজেজছ। তার ফল পপজেশ্ছ হাজতনাজত। বছজরর পর বছর 
পক্রেীে সরকাজরর পথজক পাজছে এই রা্যে কৃশ্েকম্তণ পুরস্ার। অনযেশ্িজক, কৃেজকর 
আে পবজড়জছ শ্তনগুণ। এই আে ও উৎপািন বৃশ্ধের সজঙ্গ ্শ্ড়জে আজছ সরকাজরর 
্শ্মনীশ্তর সজঙ্গ আজপােহীন  মানশ্সকতা। কৃশ্ে্শ্মর পকানওরকম অপবযেবহার করা 
যাজবনা। যজতাবজড়া শ্িল্প-উজিযোজগর ভাবনা আসুক না পকন, উজিযোগপশ্তজক সশ্�ক 
িাজম ্শ্ম শ্কজন শ্িল্প গজড় তুলজত হজব। এই গুরুত্বপূণ্ত শ্সধোজন্ত সরকার অটল। শ্সঙু্গর 
আজ্ালজনর সাফজলযের ওপর শ্ভশ্তি কজর এই সরকাজরর ষিমতাে আসা। শ্বশ্্ুজড় 
কৃশ্ে্শ্ম রষিার আজ্ালজন পশ্চিমবঙ্গ মমতা বজ্াপা্যোজের পনতৃজত্ব অনযেতম প্র্ান 
স্াজন। এই আজ্ালন পিশ্খজেজছ, কৃশ্ে্শ্ম কৃেজকর কাজছ সন্তানতুলযে, শ্প্রে। মাতৃসম 
রেধোর। পপ্রেসীর মজতা কাজছর। বাংলার কৃশ্ে ্ীবজনর সজঙ্গ বংিপরম্পরাে ্ুজড় 
আজছ। শ্বতিিালী মানুজের কাজছও পযমন, পতমশ্ন প্রাশ্ন্তক মানুেশ্টর কাজছও শ্ন্স্ব 
্শ্মর পশ্রমাণ পযন তার পশ্রেে হজে ওজ�, আস্ার শ্বেে হজে ওজ�। গত িি বছজর 
এই রাজ্যে কৃশ্ে্শ্ম শ্িজল্পর ্শ্মজত পাজটে যােশ্ন। 

শ্িল্প কলকারখানার প্রজো্ন আজছ। শ্কন্তু তার্নযে শ্তনফসশ্ল ্শ্মজক কারখানার 
পিজে পশ্রণত করা যাজব না ্শ্মমাশ্লকজির অনযোে উপাজে বা্যে কজর। শু্ু শ্িল্প 
নে, উন্নেজনর ্নযেও নযোযযেমূজলযে ্শ্ম শ্কনজত হজব ্শ্ম মাশ্লজকর কাছ পথজক। পস 
সরকারই পহাক আর পবসরকাশ্র প্রশ্তঠিানই পহাক। ্শ্ম ক্রমি অমূলযে হজে উ�জছ। 
মজন রাখজত হজব, পৃশ্থবীজত শ্তনভাগ ্ল। মারি এক ভাগ স্ল। এই রাজ্যের িশ্ষিণ 
্ুজড় মহাসাগর। উতিজর পাথুজর পাহাড়। পশ্চিজম  রুষি মালভূশ্ম। উব্তর সমভূশ্ম অংজির 
্নযে পকানও আজপাস নে। তাহজল, এই রা্যে পয শু্ু খািযে  সংকজটর মজ্যে পড়জব 
তাই নে, কম্তসংস্াজনর পষিজরিও োশ্রশ্রিক ববশ্িজষ্টযের সমসযো পিখা পিজব। আমরা ্াশ্ন, 
বংি পরম্পরাে আজ্া কৃশ্ে পশ্রবাজরর সিসযেজির পছাজটা বজড়া সকলজকই কৃশ্েকাজ্র 
সজঙ্গ যুতি হজে পড়জত হে। বছজরর পবি শ্কছু সমে কৃশ্ে রেশ্মজকর শ্বপুল োশ্হিা বতশ্র 
হে। একপ্রান্ত পথজক আজরকপ্রাজন্ত েজল যাে রেশ্মক। স্ানীেভাজব কৃশ্েরেশ্মজকর আকাল 
বতশ্র হে। পযজহতু কৃশ্ে আ্ও আবহাওোশ্নভ্তর তাই সমজের সজঙ্গ কৃশ্েকা্ করজত 
হে। এই ঋতুশ্নভ্তরতা কৃশ্েজক বা্যে কজরজছ সবশ্কছু অস্বীকার করজত। এই কজরানা 
অশ্তমাশ্রজতও পিখা পগজছ, নানা শ্বশ্্শ্নজে্ কজ�ারভাজব পমজন সব পথজম যাওো শ্বজশ্ 
মাজ� নামজত হজেজছ কৃেকজক, কৃেক পশ্রবারজক। শ্নশ্ি্তষ্ট ঋতুজত শ্নশ্ি্তষ্ট ফসজলর োে 
হে। কৃেকসমাজ্ এই কযোজলণ্ডার মজন গাঁথা। পযজহতু এরা শ্েরােশ্রত োেবাজসই যুতি। 
তজব, সম্প্রশ্ত, শ্বকল্প োজের ্নযে িসযেনবশ্েজরির মা্যেজম োেবাজস শ্কছু পবশ্ি আজের 
মুখ পিখজছ োশ্েরা। প্রথাগত আে পতা আজছই। নতুন নতুন িসযে, সবশ্্, ফল, ফুল, 
পভে্ গাজছর োজের মা্যোজম কৃশ্ে পষিরি নতুন শ্িিা পপজেজছ।

এই কষিািা 
অরেমারিষেও 
পদখা পেষে, 

িািা রেরধরিষেধ 
কষ�ািভাষে পমষি 
েে পথষম িাওয়া 
রেষবে মাষ� িামষে 
হষয়ষে কৃেকষক, 
কৃেক ৌরিোিষক।
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বাংলার কৃশ্ে ঐশ্তজহযের সজঙ্গ যুতি। এই কৃশ্ে-ঐশ্তজহযের ্ারাবাশ্হকতাজক 
শু্ু ব্াে রাখজতই নে, আরও উন্নত করজত গত কজেকবছজর রা্যে 
সরকাজরর প্রকল্পগুশ্লজক একটু শ্ফজর পিখা।

কৃশ্ে

আমার ফসল, আমার গাশ্ড়

উৎপাশ্িত ফসল পখত পথজক পতালার পর ষিশ্ত পরা্ করা এবং উৎপাশ্িত 
ফসল দ্রুত বা্ার্াত করার ্নযে কৃশ্ে্ শ্বপণন িপ্তজরর পষি পথজক আমার 
ফসল, আমার গাশ্ড় প্রকজল্পর মা্যেজম ষুিদ্র ও প্রাশ্ন্তক োশ্ে, কৃেক পগাঠিী সমূহ, 
স্বশ্নভ্তর পগাঠিী ইতযোশ্ির ম্যে পথজক শ্নব্তাশ্েত উপজভাতিাজির ৬শ্ট প্াশ্স্ক পক্রট-সহ 
ভযোন শ্রকিা/মনুেযেোশ্লত সবশ্্ বহনকারী গাশ্ড় পিওো হে।

এজষিজরি শ্নব্তাশ্েত উপজভাতিা একশ্ট ভযোন শ্রকিা ক্রে করার ্নযে কৃশ্ে্ 
শ্বপণন অশ্্কাজরর তরফ পথজক ১০,০০০ টাকা ভরতুশ্ক শ্হসাজব অনুিান পপজে 
থাজকন। তজব অজনক পষিজরি প্লা কৃশ্ে্ আশ্্কাশ্রক িরপজরির মা্যেজম ভযোন 
গাশ্ড় ক্রে কজর শ্নব্তাশ্েত উপজভাতিাজির মজ্যে বণ্টন করজত পাজরন।



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 41

আমার ফসল, আমার পগালা

উৎপািন পরবত্তী স্জর ফসজলর অপেে পরাজ্ এবং 
গুণগত মান ব্াে পরজখ যথাযথভাজব ম্ুত করার 
উজদেজিযে কৃশ্ে্ শ্বপণন িপ্তজরর আমার ফসল, আমার 
পগালা এই প্রকজল্প প্রাশ্ন্তক ও ষুিদ্র কৃেকজির পগালা 
শ্নম্তাজণর ্নযে আজবিন-পরি সাজপজষি ভরতুশ্ক শ্হসাজব 
অনুিান পিওো হে। এই প্রকজল্পর মা্যেজম শ্েরােশ্রত 
পগালা শ্নম্তাজণর ্নযে ৫০০০ টাকা, উন্নত মাজনর পগালা 
শ্নম্তাজণর ্নযে ১৭,৩২৯ টাকা এবং পপেঁাজ্র পগালা 
শ্নম্তাজণর ্নযে ৩২,৮৩৯ টাকা পিওো হজে থাজক।

আমার ্ান, আমার োতাল

্ান ও অনযোনযে কৃশ্ে পণযে পরাজি শুকাজনার ্নযে োতাল এবং তা সংরষিজণর 
্নযে শ্েরােশ্রত পগালা শ্নম্তাজণর উজদেজিযে আমার ্ান, আমার োতাল এই প্রকল্পশ্ট 
গ্হণ করা হজেজছ। রাজ্যের ষুিদ্র ও প্রাশ্ন্তক োশ্ে, কৃেক পগাঠিী সমূহ, স্বশ্নভ্তর 
পগাঠিীর ম্যে পথজক শ্নব্তাশ্েত উপজভাতিাজির োতাল ও শ্েরােশ্রত পগালা শ্নম্তাজণর 
্নযে কৃশ্ে্ শ্বপণন িপ্তজরর পষি পথজক যথাক্রজম ১৭,৯৭৫ টাকা ও ৫০০০ টাকা 
ভরতুশ্ক শ্হসাজব অনুিান প্রিান করা হে।

কৃশ্ের উন্নেজন কৃেজকর পাজি সব্তিা সরকাজরর তৃণমূলস্র পয্তন্ত প্রিাসশ্নক 
কম্তী ও আশ্্কাশ্রকরা থাজকন। নযোযযেমূজল োল পকনা হে কৃেজকর পথজক। গ্াজম 
গ্াজম শ্িশ্বর কজর।

সুফল বাংলা

২৯পি পসজটেম্বর, ২০১৪ সাজল কৃশ্ে্ শ্বপণন িপ্তজরর সুফল বাংলা প্রকল্প শুরু 
হে। োশ্েজির পথজক লাভ্নক িাজম সরাসশ্র কৃশ্েপণযে সংগ্হ কজর, যুশ্তিযুতি 
িাজম, তা মানুজের কাজছ পপঁজছ পিওো হে েলমান অথবা স্ােী শ্বপণন পকজ্রের 
মা্যেজম। এইসব ‘সুফল বাংলা’ শ্বপশ্ণজত এক ছাজির তলাে সবশ্্, ফল, মাংস, 
িু্ এবং িুগ্ধ্াত দ্রবযে, োল, োল, সব্রজনর সুগন্ী োল পাওো যাে। শ্সঙু্গর 
তাপসী মাশ্লক কৃেক বা্ার এই প্রকজল্পর মুখযেজক্রে। প্রকজল্পর ওজেবসাইট ও 
পমাবাইল অযোজপর মা্যেজম প্রশ্তশ্িন কৃশ্েপণযে ক্রে ও শ্বক্রে মূলযে প্রোর করা হে।

খািযেসাথী

খািযে ও সরবরাহ িপ্তজরর খািযেসাথী প্রকজল্পর উজদেিযে হল সুলভ মূজলযে শ্নশ্ি্তষ্ট পশ্রমাণ 
খাজিযের প্াগান শ্নশ্চিত কজর খািযে ও পুশ্ষ্টর শ্নরাপতিা পিওো।

্াতীে খািযে সুরষিা আইন এবং রা্যে খািযে সুরষিা পযা্নার মা্যেজম অজন্তযোিে অন্ন 
পযা্না, অগ্াশ্্কার তাশ্লকাভুতি পশ্রবার, শ্বজিে অগ্াশ্্কার তাশ্লকাভুতি পশ্রবার ও 
রা্যে খািযে সুরষিা পযা্না-১ এর তাশ্লকাভুতি পশ্রবাজরর সমস্ মানুজের কাজছ রা্যে 
সরকার খািযেিসযে পপঁজছ শ্িজছে।

খািযে সুরষিা সুশ্নশ্চিত করার ্নযে মুখযেমন্তী মমতা বজ্যোপা্যোে-এর অনুজপ্ররণাে 
৪০ লজষির পবশ্ি মানুজের ্নযে শ্বজিে পযোজকজ্র মা্যেজম স্বাভাশ্বক বরাজদের অশ্তশ্রতি 
খািযেিসযে সরবরাহ করা হজছে। ্ঙ্গলমহল, আেলাে ষিশ্তগ্স্ পশ্রবার, ো-বাগাজনর 
সমস্ পশ্রবার, িাশ্্্তশ্লং-এর পাহাড়বাসী, শ্সঙু্গজরর অশ্নছুেক কৃেক পশ্রবার, পটাজটাপাড়ার 
আশ্িম ্ন্াশ্তভুতি পশ্রবার এই শ্বজিে পযোজকজ্র আওতাে আজছ।
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স্বাস্যে ও পশ্রবার কলযোণ িপ্তজরর সজঙ্গ পযৌথ উজিযোজগ পুশ্ষ্ট-পুনব্তাসন পকজ্রে 
শ্েশ্কৎসা্ীন শ্িশু, মা ও তাজির পশ্রবাজরর ্ নযে মাজস ৫ শ্কজলাগ্াম োল, ২.৫ শ্কজলাগ্াম 
গম, ১ শ্কজলাগ্াম মুসুর োল ও ১ শ্কজলাগ্াম পছালা শ্বনামূজলযে পিওো হজছে ‘শ্বজিে 
কুপন’ োলু কজর।

গণবণ্টন বযেবস্া স্বছে ও গশ্তিীল করার ্নযে শ্েশ্্টাল পরিন কাজে্তর প্রেলন ও 
সাশ্ব্তক কশ্ম্পউটার বযেবস্াপনার সফল প্রজোগ সম্ভব হজেজছ।

মা প্রকল্প

িশ্রদ্র মানুজের ্নযে রা্যে সরকাজরর উজিযোজগ প্রশ্তশ্িন সুলজভ িুপুরজবলার 
অন্নসংস্ান। ‘মা’ প্রকল্প শুরু করজলন মুখযেমন্তী মমতা বযোনা্্তী, ১৫ পফব্রুোশ্র, ২০২১। 
রাজ্যের িহর ও মফঃস্বল এলাকার মানুজের ্নযে রা্যে সরকাজরর এই উজিযোগ 
অতযেন্ত মানশ্বক এবং অননযে। ্নিরশ্ি এই প্রকল্প কীভাজব রূপাশ্েত করজছ রা্যে 
সরকার, তা পিখজত হাশ্্র শ্ছজলন শ্রিশ্টি পেপুশ্ট হাই কশ্মিনার শ্নকজলা, শ্রিশ্টি 
কাউশ্সিজলর পূব্ত ও উতির-পূব্ত ভারজতর শ্েজরক্টর পিবাঞ্জন েক্রবত্তী প্রমুখ। শ্ছজলন 
পঞ্াজেত ও গ্াজমান্নেন মন্তী সুরিত মুখা্্তী ও পুর ও নগজরান্নেন িপ্তজরর মন্তী শ্ফরাি  

হাশ্কম প্রমুখ।
এশ্িন মুখযেমন্তী, পযখাজন পযখাজন কশ্মশ্উশ্নশ্ট শ্কজেন হজছে, পসখানকার কম্তীজির 

সজঙ্গ শ্ভশ্েও কনফাজরসি কজর কথা বজলন। পশ্রষ্ার-পশ্রছেন্নতার শ্িজক বারবার ন্র 
শ্িজত বজল মুখযেমন্তী ্ানাজলন, ‘মা’ এমন একশ্ট িব্দ, যার মজ্যে মমতা রজেজছ। তাই 
প্রকজল্পর নাম ‘মা’ পিওো হজেজছ। শ্বনামূজলযে পরিন পিওো হজলও অজনজকই বাইজর 
খান। তঁাজির রান্না করা খাবার হজল সুশ্বজ্। তাই এশ্ট োলু হল। গশ্রব মানুজের ্নযে 
এশ্ট করা হজলও পয পকউ ৫ টাকা শ্িজে িুপুজর পপট ভরশ্ত ভাত,  সবশ্্, োল, শ্েম 
পখজত পারজবন। সরকার প্রশ্ত পপ্ট খাবাজর ১৫ টাকা ভরতুশ্ক শ্িজছে। স্বশ্নভ্তর পগাঠিীর 
পছজলজমজেরা এই প্রকজল্প কা্ করজবন। ক্রজম সারা রা্যে ্ুজড় এই প্রকজল্পর মা্যেজম 
অতযেন্ত কমিাজম স্বাস্যেকর খাবার পাওো যাজব। আশ্থ্তকভাজবও বহু মানুে স্বাবলম্বী  
হজে উ�জবন।
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্লতীথ্ত

্লসম্পি অনুসন্ান ও উন্নেন 
িপ্তজরর ্লতীথ্ত প্রকজল্পর উজদেিযে 
হল রাজ্যের খরাপ্রবণ প্লাগুশ্লজত 
বৃশ্ষ্টর ্ল ্জর রাখা ও পসজের কাজ্ 
লাগাজনা। রাজ্যের অথ্তনীশ্তর পমরুিণ্ড 
কৃশ্ে যা প্র্ানত বৃশ্ষ্টশ্নভ্তর। নিী - নালা -  
পুকুর - শ্িশ্ঘ - খাল - শ্বল - পবশ্ষ্টত অঞ্জল 
সারা বছরই োে কম-পবশ্ি করা সম্ভব। 
পসজের কা্ও সহজ্ করা যাে পসসব 
অঞ্জল। শ্কন্তু রাজ্যের পশ্চিমাঞ্জলর 
প্লাগুশ্লজত পযমন পশ্চিম পমশ্িনীপুর, ঝাড়গ্াম, বাঁকুড়া, পুরুশ্লো ও বীরভূজম 
ভূ-প্রাকৃশ্তক কারজণ ্জলর অপ্রতুলতার পািাপাশ্ি বৃশ্ষ্টর ্ল ্জর রাখার ষিমতা 
কম। ফজল মূলযেবান বৃশ্ষ্টর ্ল সংরষিজণর প্রজো্ন অতযেন্ত পবশ্ি। বৃশ্ষ্টর ্ল 
সঞ্ে কজর নানা পসে পধেশ্তর মা্যেজম পসই ্ল যথাযথভাজব বযেবহার কজর 
প্লাগুশ্লজত অথ্তননশ্তক কম্তকাণ্ড োলাজনা হে। পশুপালন ও অনযোনযে কৃশ্েশ্ভশ্তিক 
শ্িজল্পর কাজ্ বযেবহার করা যাে। এই উজদেজিযে িাশ্্্তশ্লং ও কাশ্লম্পং প্লাে 
এবং সু্রবজনর লবণাতি ্শ্মজত এই প্রকল্প প্রোজরর ও রূপােজণর প্রোস 
পনওো হজেজছ।

্ল ্জরা ্ল ভজরা

পশ্চিমবজঙ্গর অথ্তনীশ্ত মূলত কৃশ্েশ্ভশ্তিক এবং কৃশ্েও মূলত বৃশ্ষ্টশ্নভ্তর। 
্লসম্পি অনুসন্ান ও উন্নেন িপ্তজরর ্ল ্জরা ্ল ভজরা প্রকজল্পর উজদেিযে হল 
রাজ্যে বৃশ্ষ্টর ্লজক ্জর পরজখ োজের কাজ্ বযেবহার করা। ভূগভ্তস্ এবং ভূপৃজঠির 
্জলর পশ্রমাণ বাড়াজত ২০১১-১২ সাজল এই প্রকজল্পর সূেনা করা হে এ রাজ্যে। 
একশ্িজক বৃশ্ষ্টর ্ল ্জর রাখা এবং অনযেশ্িজক ভূপৃজঠির উপর শ্িজে বজে নষ্ট 
হজে যাওো ্লজক অাটজক রাখা— এই িুই পধেশ্ত বযেবহার কজর প্রকজল্প সাফলযে 
পপজেজছ এই িপ্তর। এইভাজব ্ল ্জর পরজখ, সারা বছর এমনশ্ক খরা মরশুজমও 
কৃশ্ে্শ্মজত ্ল সরবরাহ সুশ্নশ্চিত করা যাে এই প্রকজল্পর মা্যেজম।

এই প্রকজল্পর আর একশ্ট লষিযে হল বৃশ্ষ্টর ্ল সংরষিণ এবং পসজের পষিজরি 
যথাযথভাজব ্জলর বযেবহার সম্পজক্ত ্নসজেতনতা বৃশ্ধে করা। 

কলকাতা-সহ রাজ্যের শ্বশ্ভন্ন প্লাে এই শ্নজে ্ন-সজেতনতামূলক প্রোর 
কায্ত েলজছ। ্ল সংরষিজণর বযেবস্া করা, পসজের ্জলর যথাযথ বযেবহার এবং 
িূেণ শ্নেন্তণ কজর ্জলর গুণমান ব্াে রাখা—সা্ারণ মানুজের কাজছ এই 
বাত্তাগুশ্ল পপঁজছ পিওোই প্রোজরর উজদেিযে।

এই প্রকজল্প ২ লষিাশ্্ক ্লািেজক সংস্ার করা এবং নতুন কজর খনজনর 
কা্ করা হে। পছাজটা পছাজটা পসে বাঁ্ শ্নম্তাণ ছাড়াও পছাজটা-বজড়া নানা 
আকাজরর পুকুর, শ্িশ্ঘ, নোন্ুশ্ল এবং অনযোনযে ্লা্াজরর পুনঃখনন ও সংস্ার 
কায্ত েলজছ। এজত ্লািেগুশ্লর ্ল্ারণ ষিমতা বৃশ্ধে পপজেজছ। অনযেশ্িজক, 
এইসব ্লািজে মাছ োজেরও কা্ পুজরা মারিাে েলজছ। ফজল রাজ্যে মাজছর 
উৎপািন বৃশ্ধের পািাপাশ্ি মৎসযেোজের মা্যেজম গ্ামীণ মানুজের ্ীশ্বকা্্তজনর 
সুজযাগ বৃশ্ধে পাজছে। এছাড়াও সরকাজরর পঞ্াজেত ও গ্াজমান্নেন শ্বভাজগর 
সহােতাে বাশ্ড়র ছাি পথজক বৃশ্ষ্টর ্ল সংগ্হ কজর কৃশ্রিমভাজব রাজ্যে পসজের 
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ষিমতা বাড়াজনার কা্ েলজছ। বতশ্র হজছে পেক েযোম, ্ল সংষিজণর ্নযে কৃশ্রিম 
্লা্ার। এককথাে, এশ্ট একশ্ট বহুমুখী প্রকল্প। শুখা মরশুজম পসজের সুজযাগবৃশ্ধে, 
িশ্রদ্র মৎস্ীবীজির এই ্লা্ারগুশ্লজত মাছ োজের মা্যেজম আজের নতুন সুজযাগ 
কজর পিওো, বছরভর স্ানীে মানুেজির ঘজরর কা্কজম্তর পািাপাশ্ি পশুপালজনর 
্ল পাওোর সুজযাগ বতশ্র কজর পিওো এই প্রকজল্পর মুখযে উজদেিযে।

পসেবনু্

‘পসেবনু্’ একশ্ট কৃেক-বনু্ প্রকল্প যা ২০১৫–১৬ আশ্থ্তক বছজর শুরু হজেজছ। 
এর ফজল একশ্িজক পযমন পসে বযেবস্া িশ্তিিালী করা, অনযেশ্িজক খাজিযের প্াগান 
যজথষ্ট বৃশ্ধে পাওো এবং গ্ামীণ অথ্তনীশ্তর উন্নশ্তর পষিজরি শ্বপুল পশ্রবত্তন আসার 
কথা। িশ্রদ্র কৃেজকরাই এই প্রকজল্পর সুজযাগ পান। স্ানীে গ্াহকজক পশ্রজেবা 
পকজ্রে পযাগাজযাগ করজত হে।

মাশ্টর সৃশ্ষ্ট

১৩ পম, ২০২০, বু্বার মুখযেমন্তী পঘােণা করজলন এক নতুন প্রকজল্পর। গ্াম 
বাংলার গশ্রব মানুেজক আশ্থ্তক সঞ্জীবনী শ্িজত এই পঘােণা। নতুন এই প্রকজল্পর 
নাম ‘মাশ্টর সৃশ্ষ্ট’।

এই প্রকজল্পর সূেনাে নবাজন্ন সাংবাশ্িক বব�জক শ্তশ্ন বজলন, ‘িুরন্ত 
ববপ্শ্বক কম্তসূশ্ে পঘােণা করশ্ছ। প্লা পশ্রেজির সভাশ্্পশ্তজির সজঙ্গ বব�ক 
করশ্ছ। ৫০০০০ একর ্শ্ম এজত আসজব। আড়াই লজষির পবশ্ি মানুে এজত 
উপকৃত হজব। পশ্রজবি বান্ব প্রজ্ক্ট। নাম ‘মাশ্টর সৃশ্ষ্ট’। শু্ু তাই নে, 
শ্তশ্ন ্ানান, ইশ্তমজ্যে ৬৫০০ একর ্শ্মজত প্রাথশ্মক স্জর কা্ও শুরু  
হজে শ্গজেজছ। 

বঁাকুড়া, পুরুশ্লো, বীরভূম, ঝাড়গ্াম, পশ্চিম পমশ্িনীপুর, পশ্চিম ব্্তমাজন 
অজনক ্শ্ম পজড় রজেজছ। সরকাজরর ও কৃেজকরও। মাশ্ট খুব রুষি বজল 
কৃেকরা শ্কছু করজত পাজরন না। আমরা প্যোন কজরশ্ছ, এই মাশ্টর সৃশ্ষ্ট প্রকজল্পর 
মা্যেজম মাছ োে, পশু পালজনর মজতা কা্ েলজব। স্ানীে োশ্েজির িি-কুশ্ড় 
একর ও সরকাশ্র ্শ্ম শ্নজে মাইজক্রা প্যোন বতশ্র করা হজব, পকা অপাজরশ্টভ 
গড়া হজব, মশ্হলা স্বশ্নভ্তর পগাঠিীজক কাজ্ লাগাজনা হজব। পকানও শ্�কািার 
শ্নজোগ করা হজব না। ১০০ শ্িজনর কাজ্ লাগাজনা হজব।

(খ) বাসস্ান

গীতাঞ্জশ্ল

আবাসন িপ্তজরর গীতাঞ্জশ্ল প্রকজল্পর মা্যেজম 
প্রজতযেজকর সুশ্নশ্চিত আরেজের বযেবস্া করার উজিযোগ 
পনে আবাসন িপ্তর। সুস্ ্ীবনযাপজনর অনযেতম িত্তই 
হল শ্নজ্র একশ্ট বাশ্ড়। পয পকানও মানুজের কাজছ 
এশ্ট একশ্ট স্বপ্ন। পকউ শ্নজ্র পেষ্টাে ও সামজথ্তযে এই 
স্বপ্নপূরণ করজত পাজরন। পকউ বা বংিপরম্পরাে স্বপ্নই 
পিজখ পযজতন এতশ্িন।

বত্তমাজন শ্বশ্ভন্ন সরকাশ্র প্রকজল্পর মা্যেজম 
সমাজ্র আশ্থ্তকভাজব শ্পশ্ছজে পড়া মানুজের ্ীবজনও 
এই পমৌশ্লক োশ্হিার স্বপ্ন পূরণ হজে েজলজছ। 
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এরকমই একশ্ট স্বপ্নপূরণ-এর 
প্রকল্প—গীতাঞ্জশ্ল। এই প্রকজল্পর 
মা্যেজম আশ্থ্তকভাজব িুব্তল 
মানুজের পাজি রা্যে সরকার। 
গ্ামীণ এলাকা পতা বজটই, 
িহরতশ্লর মানুে—যঁাজির শ্নশ্ি্তষ্ট 
ঘরবাশ্ড় পনই, তঁাজিরও মাথার 
ওপর ছাি কজর শ্িজছে আবাসন 
িপ্তর। শু্ু শ্নজ্র ্শ্মটুকু 
থাকজত হজব এবং তাজত পযন 
আইশ্ন ্শ্টলতা না থাজক।

রা্যে সরকার, এই প্রকজল্প, 
প্রশ্তশ্ট আবাস শ্নম্তাজণ সমতজলর 
্নযে ১.২ লষি টাকা এবং 
সু্রবন, পাব্ততযে অঞ্ল ও িুগ্তম 
এলাকার ্নযে ১.৩ লষি টাকা বরাদে কজরজছ। প্লািাসজকর মা্যেজম প্রথজম ৭০ 
িতাংি এবং পজর ৩০ িতাংি অথ্ত সুশ্ব্াপ্রাপকজির বযোংক অযোকাউজটে সরাসশ্র 
্মা পজড় যাে। গৃহহীন অথে ্শ্ম আজছ এমন বযেশ্তি যঁার মাশ্সক আে ৬০০০ 
টাকা বা তার কম শ্তশ্ন পযাগাজযাগ করজত পাজরন। এককথাে, রাজ্যের প্রজতযেক 
িশ্রদ্র মানুে, শ্বজিে কজর বনযো বা নিী ভাঙজন যঁাজির ছাি পভজস শ্গজেজছ এই 
প্রকজল্পর মা্যেজম তঁাজির পুনব্তাসন পিওো হজছে।

বাংলার বাশ্ড়

নগজরান্নেন ও পপৌর শ্বেযক িপ্তজরর বাংলার বাশ্ড় প্রকজল্পর উজদেিযে হল 
িহর অঞ্জলর িশ্রদ্র মানুজের পুনব্তাসজনর ্নযে শ্ন্স্ব শ্নরাপি আরেে পিওো। 
গ্ামাঞ্ল পথজক িহরাঞ্জলর শ্িজক প্রশ্তশ্নেতই মানুজের েজল আসার প্রবণতা 
বৃশ্ধে পাজছে। িহজর নাগশ্রক সুজযাগ-সুশ্ব্া শ্নজত মানুজের শ্ভড় ক্রমি বাড়জছ। 
অথে ্শ্মর অভাব। �াঁই পমলার সমসযো। পকানওরকজম অস্বাস্যেকর অবস্াে 
শ্িনগু্রান কজর ্ীবন কাটাজত বা্যে হজছেন িহজরর িশ্রদ্র মানুজেরা। ্শ্মর 
অপ্রতুলতার কথা পভজব এই সমসযো সমা্াজন বহুতল পযৌথআবাস বতশ্রর 
প্রকল্প পনওো হজেজছ। এখাজন শ্ন্স্ব ফ্যোজট তাঁজির আরেে হজব। পূণ্ত হজব 
্ীবজনর মাজনান্নেজনর অনযেতম মূল োশ্হিা। সুস্ ও স্বাস্যেকরভাজব বাঁোর 
পশ্রজবি প্রিান কজর ‘সুনাগশ্রক’ শ্হজসজব সকজল যাজত  ্ীবনযাপন করজত 
পাজর পসই প্রজেষ্টাে অনযেতম পিজষিপ এই প্রকল্প। শ্্ + ৩ এই আবাসনগুশ্লজত 
২৮৫ বগ্তফুট কাজপ্তট এশ্রোর ফ্যোট পিওো হজছে। ১৬শ্ট কজর ফ্যোট থাকজব। 
প্রশ্তশ্ট ফ্যোজটর মূলযে ৪ লষি ৭৯ হা্ার টাকা। উপজভাতিাজক এই বাবি বহন 
করজত হজছে ২৫,০০০ টাকা মারি।

পয পশ্রবাজরর করি্তী মশ্হলা অথবা অনযেভাজব সষিম (প্রশ্তবন্ী) বযেশ্তি এবং 
যাঁরা অথ্তননশ্তকভাজব িুব্তল ও মাজস ১০ হা্ার টাকার মজ্যে আে, তাঁরা এই 
নতুন প্রকজল্পর সুশ্ব্া পাজবন। তপশ্িশ্ল ্াশ্ত ও উপ্াশ্ত এবং সংখযোলঘু 
সম্প্রিাজের মানুেও পমাট ্নসংখযোর আনুপাশ্তক ভাগহাজর এই প্রকজল্পর সুশ্ব্া 
পাজছেন। স্ানীে পপৌরসভাে পযাগাজযাগ করজত হে।
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শ্ন্ গৃহ শ্ন্ ভূশ্ম

ভূশ্ম ও ভূশ্মসংস্ার এবং উদ্াস্তু রিাণ ও পুন্তবাসন িপ্তজরর প্রকজল্পর উজদেিযে 
হল রাজ্যের ভূশ্মহীন িশ্রদ্র মানুেজির স্ােী আরেে এবং আরেেজক পক্রে কজর 
্ীবন-্ীশ্বকার মাজনান্নেন। এশ্ট এক্রজনর পুনব্তাসন প্রকল্প। সরকাজরর খাস 
্শ্ম ভূশ্মহীন মানুেজির মজ্যে ৫ িতক কজর োে ও বাজসর ্নযে িান করা 
হজছে। ওই ্শ্মজত অনযোনযে সরকাশ্র িপ্তজরর সজঙ্গ সমন্বজের মা্যেজম বাশ্ড় বতশ্র, 
রাস্া বতশ্র, ্ল-আজলা-শ্নকাশ্ির বযেবস্া করা হজছে। বাশ্ড় সংলগ্ন ্শ্মজত োেবাস, 
প্রাণীপালন, কুশ্টরশ্িল্প, হস্শ্িল্প, সংলগ্ন অঞ্জল পুকুর পকজট মাছ োে করাজনা, 
স্ানীেভাজব সুলভ কাঁোমাল বযেবহার কজর নানা পণযে বতশ্রর প্রশ্িষিণ ও শ্বশ্ক্রর 
বযেবস্া—এইসব নানা কাজ্র মজ্যে শ্িজে এই ‘ভূশ্ম-িান’ প্রকল্প একশ্ট বহুমুখী 
প্রকল্প শ্হজসজব সাথ্তক হজে উ�জছ।

২০১১-র ১৮ অজক্টাবর এই প্রকল্পশ্ট োলু করা হে। বহুসংখযেক মানুে 
এই প্রকজল্পর সুশ্ব্া শ্নজে তাজঁির ্ীবনযাপজনর মান উন্নত কজর েজলজছন।  
কৃশ্ে-কা্, প্রাণীপালন, মৎসযে োে, হস্ ও কুশ্টরশ্িল্প প্রভৃশ্ত শ্েরােশ্রত পপিার 
সজঙ্গ আবহমান কাল ্জর যুতি থাকা সজত্ত্বও আ্ও যাঁরা একটুকজরা ্শ্মর 
মাশ্লক হজত পাজরনশ্ন এবং বসত্শ্ম পকনার ষিমতাও পনই তাঁরাই এই প্রকজল্পর 
্নযে আজবিন করজত পাজবন। শ্বশ্ভন্ন স্বশ্নভ্তর পগাঠিীর প্রাশ্ন্তক মানুে্নও এই 
সুশ্ব্া পাজছেন।

ো-সু্রী

রাজ্যের ৩৭০শ্ট ো-বাগাজন প্রাে ৩ লষি রেশ্মক স্ােীভাজব কম্তরত আজছন 
যাজির মজ্যে ৫০ িতাংিই মশ্হলা ও শ্সংহভাগই আশ্িবাসী সম্প্রিাজের মানুে।  
ো-বাগাজনর রেশ্মকজির ্নযে রা্যে সরকার বহুশ্িন ্জরই সারা বছর ২ টাকা পকশ্্ িজর 
োল পিওো ছাড়াও শ্নখরোে শ্বিুযেৎ, শ্েশ্কৎসার বযেবস্া, শ্মে-পে শ্মল ও আরও শ্বশ্ভন্ন 
সুশ্ব্ার বযেবস্া কজরজছ।

ো-বাগাজন কম্তরত রেশ্মকজির অজনজকরই টাকার অভাজব শ্নজ্র পকাজনা বাসস্ান 
পনই। তাই ো-বাগাজনর গৃহহীন রেশ্মকজির আবাসন পিওোর উজদেজিযে ‘ো-সু্রী’ নাজম 
একশ্ট প্রকল্প োলু করা হজেজছ। এই প্রকজল্প আগামী ৩ বছজর রা্যে সরকার শ্নজ্র অজথ্ত 
ো-বাগাজন স্ােীভাজব কম্তরত গৃহহীনজির ্নযে এই আবাসজনর বযেবস্া করজব। এই্নযে  
৫০০ পকাশ্ট টাকা বযেে-বরাজদের প্রস্াব করা হে ২০১৯-২০-র রা্যে বাজ্জট।

আজলাশ্রী

পসৌর শ্বিুযেজতর বযোপক বযেবহার ও 
প্রজোজগর উজদেজিযে শ্বিুযেৎ ও অশ্েরােশ্রত 
িশ্তি উৎস িপ্তর আজলাশ্রী প্রকল্প োলু 
কজরজছ। এই পসৌর শ্বিুযেৎ প্রকজল্পর 
মা্যেজম পশ্চিমবঙ্গ এসইশ্েশ্সএল, 
পশ্চিমবঙ্গ এসইশ্টশ্সএল এবং অনযেনযে 
সরকাশ্র বাশ্ড় ও অশ্ফজস ১৫০ পকাশ্ট 
টাকা বযেজে ২১.৪ পমগাওোট ষিমতাসম্পন্ন 
শ্গ্ে কাজনকজটে রুফ টপ পসালার শ্পশ্ভ 
পাওোর প্যোটে (শ্্আরশ্টএসশ্পশ্ভ) বতশ্র 
হজেজছ।
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সবার ঘজর আজলা

আ্ুশ্নক ্ীবনযাপজন শ্বিুযেজতর অপশ্রসীম 
গুরুজত্বর কথা শ্বজবেনা কজর রাজ্যের শ্বিুযেৎশ্বহীন 
অঞ্জল শ্বিুযেৎ সংজযাজগর ্নযে শ্বিুযেৎ ও 
অশ্েরােশ্রত িশ্তি উৎস িপ্তজরর সবার ঘজর 
আজলা প্রকজল্পর সূেনা করা  হে।

প্র্ানত, উতিরবঙ্গ, পশ্চিমাঞ্ল এবং িশ্ষিণ 
২৪ পরগনার প্রাশ্ন্তক  গ্ামগুশ্লজত শ্বিুযেৎ 
সংজযা্জনর ফজল রাজ্যের উন্নেজন অনযোনযে 
প্রকল্পগুশ্লর সাথ্তক রূপােণ সম্ভব হজছে। শ্বজ্ান 
ও প্রযুশ্তিগত সুশ্ব্া সব্তস্জরর মানুজের কাজছ 
পপঁজছ শ্িজত হজল শ্বিুযেৎ পশ্রজেবার প্রসার 
অপশ্রহায্ত। সকজলই যাজত উন্নেজনর সুফল পভাগ 
করজত পাজর, পসই উজদেজিযে এই প্রকল্প। আেসৃ্জনর ্নযেও এই প্রকজল্পর শ্বজিে 
কায্তকরী ভূশ্মকা অনস্বীকায্ত।

‘সবার ঘজর আজলা’ প্রকজল্পর অ্ীজন ১৬.৪০ লষি গৃজহ শ্নভ্তরজযাগযে শ্বিুযেৎ 
সরবরাহ করার কা্ প্রাে সমূ্পণ্ত। গ্ামীণ অঞ্জলর প্রজতযেক গৃহস্ই এই প্রকজল্পর 
সুজযাগ পপজত পাজরন। স্ানীে শ্বিুযেৎ সরবরাহ কায্তালজে পযাগাজযাগ করজত হে।

হাশ্সর আজলা

গত ৮ বছজর রাজ্যে ৯৯.৯ িতাংি ববিুযেশ্তকরজণর মা্যেজম উপজভাতিাজক শ্বিুযেৎ সংজযাজগর 
বযেবস্া করা হজেজছ। এছাড়া, গশ্রব মানুেজির কম িাজম শ্বিুযেৎ সরবরাহ করা হে। শ্কন্তু 
এজির মজ্যে যঁারা অতযেন্ত গশ্রব, তাজির কম িাম সজত্ত্বও শ্বিুযেজতর খরে শ্িজত খুব অসুশ্ব্াে  
পড়জত হে।

এইরকম গশ্রব মানুজের সহােতার ্নযে ‘হাশ্সর আজলা’ নাজম একশ্ট 
নতুন প্রকল্প পঘােণা করা হে। এই প্রকজল্প গ্ামীণ ও িহরাঞ্জলর অতযেন্ত 
গশ্রব যঁারা বরিমাশ্সজক ৭৫ ইউশ্নট অবশ্্ শ্বিুযেৎ বযেবহার কজরন (Life Line 
Consumer) তঁাজির সমূ্পণ্ত শ্বনামুজলযে শ্বিুযেৎ সরবরাহ করা হজব। রাজ্যের প্রাে 
৩৫ লষি গশ্রব পশ্রবার এর মা্যেজম উপকৃত হজব। এই্নযে ২০০ পকাশ্ট টাকা  
বযেে-বরাজদের প্রস্াব গৃহীত হে ২০১৯-২০-র অথ্তবজে্তর বাজ্জট।

সবু্শ্রী

বন িপ্তজরর সবু্শ্রী প্রকজল্পর মা্যেজম প্রশ্তশ্ট শ্িশুজক ্ন্মগ্হজণর পরপরই 
একশ্ট মূলযেবান গাজছর োরা পিওো হজছে। 

ওই োরাশ্ট শ্িশুর নাজম লাগাজত হজব এবং শ্িশুর সজঙ্গ সজঙ্গ োরাশ্ট বজড়া 
হজব। শ্িশুর পশ্রবার োরাশ্টজক ও শ্িশুজক সযজনে লালনপালন করজব। শ্িশু বজড়া 
হজল শ্িশুর প্রজো্জন ওই োরা পথজক পবজড় ও�া বৃষিশ্টজক আশ্থ্তক কারজণ বা 
প্রজো্জন বযেবহার করা যাজব। এর ফজল শ্িশুশ্টর ভশ্বেযেজতর আশ্থ্তক সুরাহার 
পািাপাশ্ি গাছশ্ট ‘্ীব্গৎ’-পকও এতগুজলা বছর ্জর অজনক শ্কছুই পিজব। 
মুখযেমন্তী মমতা বজ্যোপা্যোে ২০১৬-র ১৯ শ্েজসম্বর এই প্রকজল্পর সূেনা কজরন। 
প্রকজল্পর সুশ্ব্াজভাগী প্রতযেষিভাজব রাজ্যের প্রশ্তশ্ট নব্াতক এবং পজরাষিভাজব 
প্রশ্তশ্ট রা্যেবাসী। এশ্ট একশ্ট বহুমুখী পশ্রকল্পনা। এই প্রকজল্পর মা্যেজম ‘সবু্ 
বাংলা’ গজড় পতালা হজছে। অনযেশ্িজক প্রকৃশ্ত ও মানবসন্তান-এর মজ্যে পয অজছেিযে 
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সম্পক্ত ও অনুভূশ্ত গজড় পতালার প্রোস পনওো হজেজছ শ্নঃসজ্জহ তা অশ্ভনব। 
সুজযাগ পাজব রাজ্যের নব্াতজকরা। প্রশ্তশ্ট শ্িশু ্ন্মাজনার পর বনিপ্তর পথজক 
তার বাবা-মাজের সজঙ্গ পযাগাজযাগ কজর এই োরা তাঁজির হাজত তুজল পিওো হজছে।

শ্মিন শ্নম্তল বাংলা

পঞ্াজেত ও গ্াজমান্নেন িপ্তর, নগজরান্নেন ও পপৌর শ্বেেক িপ্তজরর শ্মিন 
শ্নম্তল বাংলা প্রকজল্পর উজদেিযে হল পশ্চিমবজঙ্গর প্রশ্তশ্ট প্লাজক মুতি পিৌেশ্বহীন 
শ্হসাজব পঘােণা করা। পিজির মজ্যে প্রথম এই রাজ্যেই ‘নশ্িো’ প্লা এই 
শ্িজরাপা পাে। যরিতরি মলমূরি তযোজগর ফজল রাজ্যের ্নস্বাস্যে নানা ভাজব 
শ্বশ্নিত হে। শ্বশ্ভন্নভাজব ্নসজেতনতা শ্িশ্বর, আজলােনােক্র ও প্রোজরর ফজল 
এই রাজ্যের এজকর পর এক প্লাজক ‘মুতি পিৌেশ্বহীন’ পঘােণা করা হজেজছ। 
ইশ্তমজ্যে উতির ২৪ পরগনা, পকােশ্বহার, পূব্ত ব্্তমান, পশ্চিম ব্্তমান ও 
হুগশ্ল প্লা এই স্বীকৃশ্ত অ্্তন কজরজছ। মালিা ও হাওড়া প্লার পর িশ্ষিণ 
শ্িনা্পুর, বীরভূম, ও মুশ্ি্তিাবাি প্লাও এই স্বীকৃশ্তর অজপষিাে। গ্ামাঞ্জল 
বা িহরাঞ্জল বসবাসকারী যাজঁির বাশ্ড়জত পিৌোলে পনই তাঁরা পিৌোলে শ্নম্তাজণ 
টাকা পান। পঞ্াজেত অথবা পপৌরসভার সজঙ্গ পযাগাজযাগ করজত হে।

(গ) স্বশ্নভ্তরতা ও কম্তসংস্ান

আন্্ারা

পঞ্াজেত ও গ্াজমান্নেন িপ্তজরর আন্্ারা প্রকজল্পর উজদেিযে গ্ামাঞ্জলর 
িাশ্রদ্রযে পশ্রবাজরর মশ্হলাজির অথ্তননশ্তকভাজব স্বশ্নভ্তর কজর পশ্রবাজরর িাশ্রদ্রযে 
হ্াস করা। এশ্ট মূলত িাশ্রদ্রযে হ্াজসর ্নযে ্ীশ্বকাশ্ভশ্তিক প্রকল্প। মশ্হলা স্বশ্নভ্তর 
পগাঠিীজক ৩০ িতাংি ভরতুশ্ক শ্িজে উৎপািন এবং অনযোনযে কাজ্ উৎসাশ্হত ও 
সশ্ক্রে কজর পতালার ্নযে এই প্রকল্প।

নারীর আশ্থ্তক স্বাবলম্বজনর পষিরিশ্টজক ম্বুত কজর গজড় তুলজত পারজল 
পিজির ভশ্বেযেৎ উজ্জ্বল ও সম্ভাবনামে হজে উ�জব। পিি ও ্নসা্ারজণর 
কলযোজণর ্নযে গ্ামীণ মশ্হলাজির ভূশ্মকাজক গুরুত্বপূণ্ত কজর পতালাই এই 
প্রকজল্পর উজদেিযে।

২০১২–র ১৭পম মুখযেমন্তী মমতা বজ্যোপা্যোে এই রাজ্যে আন্্ারা 
প্রকজল্পর সূেনা কজরন। িশ্রদ্র গ্ামীণ পশ্রবাজরর অন্তত এক্ন মশ্হলাও 
যশ্ি স্বশ্নভ্তর পগাঠিীর সিসযে হজত পাজরন, তাহজল পসই পশ্রবারশ্ট নানা 
সুজযাগ–সুশ্ব্া পপজত পাজর। এই শ্বেেশ্টজক সুশ্নশ্চিত করার লজষিযেই  
আন্্ারা প্রকল্প।

এই প্রকজল্পর মা্যেজম তৃণমূল স্জর িশ্তিিালী সংগ�ন বতশ্র কজর লাভ্নক 
স্বশ্নযুশ্তি এবং িষিতার শ্ভশ্তিজত ম্ুশ্র প্রাশ্প্তর সুজযাগ বৃশ্ধের মা্যেজম তঁাজির 
্ীশ্বকার ম্বুত শ্ভশ্তি এবং ্ীবন্ারাে প্রিংনীে উজিযোগ গ্হজণর প্রোস পনওো 
হজছে।

এই প্রকজল্পর মা্যেজম উৎপাশ্িত পণযে সহজ্ বা্ার্াত করার বযোপাজরও 
সরকাশ্রভাজব উজিযোগ পনওো হে।

পশ্চিমবঙ্গ স্বশ্নভ্তর সহােক প্রকল্প

স্বশ্নভ্তর পগাঠিী এবং স্বশ্নযুশ্তি িপ্তজরর ৌরচিমেগে স্বরিভ্তি েহায়ক প্রকল্প-
এর মা্যেজম স্বশ্নভ্তর পগাঠিীগুশ্লজক বযোংক পথজক প্রাপ্ত ঋজণর সুজি ভরতুশ্ক শ্িজে 
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ঋজণর পবাঝা কমাজনা হে। স্বশ্নভ্তর িলগুজলা বাশ্ণশ্্যেক বযোংক, আঞ্শ্লক গ্ামীণ 
এবং সমবাে বযোংক পথজক ঋণ পনে বাশ্ে্তক ১১ িতাংি হাজর। সরকার এই 
সুজির ৯ িতাংি ভরতুশ্ক শ্হজসজব পিে। বাশ্ক ২ িতাংি স্বশ্নভ্তর িলগুশ্লজক 
শ্িজত হে। ঋণ-ভরতুশ্কর সুশ্ব্াপ্রাপ্ত স্বশ্নভ্তর িলগুশ্লজক ঋণিানকারী বযোংকগুশ্ল 
ববিুযেশ্তন মা্যেজম এই ভরতুশ্ক িাশ্ব করজত পাজর পশ্চিমবঙ্গ স্বজরা্গার কজপ্তাজরিন 
শ্লশ্মজটজের কাজছ। এই িাশ্ব সশ্�ক শ্বজবশ্েত হজল স্বশ্নভ্তর পগাঠিীর অযোকাউজটে ওই 
ভরতুশ্কর টাকা সরাসশ্র ্মা হে।

স্বামী শ্বজবকান্ স্বশ্নভ্তর কম্তসংস্ান প্রকল্প

স্বশ্নভ্তর পগাঠিী এবং স্বশ্নযুশ্তি িপ্তজরর স্বামী শ্বজবকান্ স্বশ্নভ্তর কম্তসংস্ান 
প্রকল্প (SVSKY)-এর উজদেিযে হল রা্যে ্ুজড় সফল উজিযোগী গজড় পতালা। 
িহর ও গ্াম—িু ্ােগাজতই পবকার যুবক-যুবতীজির স্ব-শ্নযুশ্তির উজদেজিযে এশ্ট 
একশ্ট পশ্থকৃৎ প্রকল্প। প্রকল্পশ্ট রূপাশ্েত হজছে পশ্চিমবঙ্গ স্বজরা্গার শ্নগম 
শ্লশ্মজটে (WBSCL)-এর মা্যেজম। যঁারা শ্নজ্র উজিযোজগ পকানও বযেবসা বা 
কম্তসংস্াজনর কা্ করজবন এবং একই অঞ্জলর ৫ বা তজতাশ্্ক বযেশ্তি শ্মজল 
িল বতশ্র কজর পকানও আশ্থ্তক উজিযোগ শুরু করজবন, এই প্রকজল্পর মা্যেজম 
তঁাজির সরকাশ্র ভরতুশ্ক পিওো হে। পছাজটা পছাজটা উৎপািন পষিরি, শ্নম্তাণশ্িল্প, 
বযেবসা, পশ্রজেবা, কৃশ্ে-শ্ভশ্তিক শ্িল্প, ফুলোে, উিযোনপালন, প্রাণীপালন ইতযোশ্ি 
পষিজরি প্রকল্প বযেজের ৩০ িতাংি ভরতুশ্ক বাবি পাওো যাে অথ্তাৎ বযেশ্তিগত 
উজিযোজগর পষিজরি ১ লাখ ৫০ হা্ার টাকা এবং িলগত উজিযোজগর পষিজরি  
৩ লাখ ৫০ হা্ার টাকা। কমপজষি ৫ ্জনর িল হজত হজব। একশ্ট পশ্রবাজরর 
শু্ু এক্ন সিসযেই িজল থাকজবন।

বযেশ্তিগত উজিযোজগর পষিজরি এর নাম ‘আত্মময্তািা’ এবং প্রকল্প বযেে ১০ 
লাখ টাকা। িলগত উজিযোজগর পষিজরি এর নাম ‘আত্মসম্ান’ এবং প্রকল্প বযেে 
২৫ লাখ টাকা। উজিযোতিা পমাট প্রকল্প বযেজের ৫ িতাংি বযেে বহন করজবন। 
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পকবলমারি পমোশ্ি ঋজণর পষিজরি এই সরকাশ্র ঋণ পিওো হজব। যঁাজির 
পাশ্রবাশ্রক মাশ্সক আে ১৫ হা্ার টাকার ঊজধ্ব্ত নে তাঁরাই সুশ্ব্া পাজব। 
শ্িল্প, বাশ্ণ্যে ও পশ্রজেবা সংক্রান্ত ইউশ্নট নতুন কজর বতশ্র করজত উজিযোগীরা 
এই সুজযাগ পান।

স্বামী শ্বজবকান্-এর নাজম এই প্রকজল্পর নাম পিওো হে ২০১২ সাজলর ১৯ 
পসজটেম্বর। তাজির ভরতুশ্ক পিওোর পািাপাশ্ি প্রশ্িষিজণর পষিজরিও শ্বজিে ন্র 
পিওো হজেজছ। পযজহতু রাজ্যের প্রাশ্ন্তক অঞ্জলর যুবক-যুবতীজির স্বশ্নযুশ্তির 
পষিজরি প্ার পিওো হজছে, তাই আঞ্শ্লক পষিজরি কঁাোমাল প্রাশ্প্তর শ্ভশ্তিজত নানা 
্রজনর উৎপািনমুখী কম্তসংস্াজনর কথা ভাবা হজছে। স্ানীেভাজব পযসব কঁাোমাল 
পাওো সহ্, পসগুশ্লজক শ্ভশ্তি কজর নানা ্রজনর প্রজো্নীে এবং নতুন 
শ্্শ্নস বতশ্রর প্রশ্িষিণ পিওো হজছে। এমন অজনক কঁাোমাল বাংলার গ্ামাঞ্জল 
সুলভ, পযগুশ্লর বযেবহার অ্ানা থাকাে কাজ্ লাগাজনা যােশ্ন এতশ্িন। বত্তমাজন 
যথাযথভাজব পসগুশ্লর বযেবহাজরর মা্যেজম সু্র সু্র শ্্শ্নস বতশ্র হজছে, 
রাজ্যের বাইজরও পসগুশ্লর োশ্হিা থাকজছ। ফজল আে হজছে সহজ্। তাছাড়া 
বাংলার শ্েরােশ্রত শ্িল্পকম্ত পতা আজছই। সাম্প্রশ্তক অশ্তমাশ্রর কারজণ এই কা্ 
শ্বজিে ভাজব ষিশ্তগ্স্ হজেজছ।

গশ্ত্ারা

পশ্রবহণ িপ্তজরর প্রকল্প গশ্ত্ারা। কম্তহীন এবং এমপ্েজমটে বযোংজক নশ্থভুতি 
যুবক-যুবতীজির স্বশ্নযুশ্তির এই প্রকল্প োলু কজরজছ রা্যে সরকার। শ্বজিে কজর, 
পশ্রবহণ পষিজরি যঁারা স্বাবলম্বী হজত োন, তঁাজির কাজছ আ্ িারুণ সুজযাগ। 
বাশ্ণশ্্যেক গাশ্ড় পকনার অজথ্তর পবি শ্কছুটা প্াগান শ্িজছে রা্যে সরকার। এই 
প্রকজল্পর আওতাে গাশ্ড় শ্কনজল পশ্রবহণ িপ্তজরর সহােতাে পারশ্মট পপজতও 
অগ্াশ্্কার পিওো হজছে। মূল উজদেিযে, রাজ্যের গ্ামীণ এবং িহর এলাকাে 
পশ্রবহণ িপ্তজরর ‘গশ্ত্ারা’ প্রকল্প প্রসাশ্রত কজর কম্তহীন যুবক-যুবতীজির স্বশ্নভ্তর 
কজর পতালা। পশ্চিমবঙ্গ পশ্রবহণ কা�াজমা উন্নেন শ্নগম, এই প্রকজল্পর কায্তকরী 
এজ্শ্সি শ্হজসজব কা্ করজছ। িারীশ্রকভাজব শ্পশ্ছজে থাকা যুবক-যুবতীরাও এই 
প্রকজল্পর সুশ্ব্া পাজবন। 

পয পকানও বাশ্ণশ্্যেক গাশ্ড় শ্কনজলই রা্যে সরকার গাশ্ড়র পমাট িাজমর ৩০ 
িতাংি অথবা সজব্তাচ্ ১ লষি টাকা অনুিান বা ভরতুশ্ক শ্হজসজব পিজব এবং 
এই অথ্ত পফরত শ্িজত হজব না। ওই উজিযোগীজক শ্নজ্জক শ্কছু অজথ্তর প্াগান 
শ্িজত হজব। সমস্ রাষ্টােতি বযোংক, গ্ামীণ বযোংক এবং সমবাে বযোংক ছাড়াও 
প্রকজল্পর তাশ্লকাভুতি ১৩শ্ট নন-বযোংশ্কং শ্ফনাসি কজপ্তাজরিন (NBFC) পথজক 

গশ্ত্ারা প্রকজল্পর ্নযে আশ্থ্তক সাহাযযে 
পাওো যাজব। বত্তমাজন ‘গশ্ত্ারা’ প্রকল্প 
রাজ্যের অনযেতম ্নশ্প্রে এবং কায্তকরী 
প্রকল্প। এর পলাজগা কম্তহীন যুবক/ যুবতীজির 
মজ্যে এই প্রকজল্পর সুশ্ব্া পনওোর ্নযে 
আরও পবশ্ি উদেীপনা প্াগাজছে।

মুশ্তি্ারা 

স্বশ্নভ্তর পগাঠিী ও স্বশ্নযুশ্তি িপ্তজরর 
মুশ্তি্ারা প্রকজল্পর উজদেিযে হল িাশ্রদ্রযে পথজক 
মুশ্তি, উন্নেজনর োনাে ভর কজর বাঁোর স্বপ্ন 
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পিখা, িলগতভাজব িাশ্রজদ্রযের পমাকাশ্বলা করা 
এবং স্ােী উন্নেজনর পজথ হাঁটা—এইভাজবই 
‘মুশ্তি্ারা’ বাংলার প্রাশ্ন্তক ্ীবজন পশ্রবত্তন 
আনজছ।

রা্যে সরকার এবং নাবাজে্তর আশ্থ্তক 
সহােতা ও প্রশ্িষিজণ ‘মুশ্তি্ারা’ পুরুশ্লোজত 
শুরু হজেশ্ছল। বত্তমাজন রা্যে সরকার 
সমূ্পণ্তভাজব প্রকল্পশ্ট রূপােণ করজছ। এই 
প্রকজল্পর মা্যেজম স্বশ্নভ্তর পগাঠিী গ�ন কজর 
বহুমুখী পশ্রকল্পনাে উন্নেজনর কা্ েলজছ। 
গ্ামবাংলার শ্েরােশ্রত পপিাগুশ্লজত স্বশ্নভ্তর 
পগাঠিীর সিসযেজির প্রশ্িশ্ষিত কজর তাজঁির ্ীবন-
্ীশ্বকার িীঘ্তজমোশ্ি উন্নেজনর পেষ্টা েলজছ।

২০১৩-র ৭ মাে্ত স্বশ্নভ্তর পগাঠিী এবং স্বশ্নযুশ্তি িপ্তজরর মা্যেজম ‘মুশ্তি্ারা’ 
প্রকল্পশ্ট পরীষিামূলকভাজব পুরুশ্লোে শুরু হে। প্রাথশ্মক পয্তাজে বলরামপুর এবং 
পুরুশ্লো-১-এর ১৩৯শ্ট স্বশ্নভ্তর পগাঠিীর সিসযেজির এই প্রকজল্প প্রশ্িষিণ পিওো 
হে। রাজ্যের নানা প্লাে ‘পুরুশ্লো মজেল’ োলু করা হজেজছ। পুরুশ্লোজত এই 
প্রকল্প সফল হওোে প্রথজম পশ্চিম পমশ্িনীপুজর প্রকল্পশ্ট োলু হে এবং বত্তমাজন 
হাওড়া, হুগশ্ল, উতির ২৪-পরগনা, িশ্ষিণ ২৪-পরগনা, নশ্িো, মুশ্ি্তিাবাি ও 
ব্্তমাজনও ‘মুশ্তি্ারা’ োলু হজত েজলজছ। 

রাজ্যের পয প্লাগুশ্লজত এই প্রকল্প েলজছ পসইসব প্লার িশ্রদ্র মানুে্ন 
স্বশ্নভ্তর পগাঠিী গ�ন কজর এই প্রকজল্পর ্নযে আজবিন করজত পারজবন। পূজব্ত 
গশ্�ত স্বশ্নভ্তর পগাঠিীর সিসযে যাঁরা পকানও সরকাশ্র প্রশ্িষিণ পানশ্ন, তাঁরাও এই 
প্রকজল্পর আওতাে আসজত পাজরন।

মুশ্তির আজলা

নারী ও শ্িশু উন্নেন এবং সমা্ কলযোণ িপ্তজরর মুশ্তির আজলা প্রকজল্পর 
উজদেিযে হল এই প্রথম সরকাশ্র উজিযোজগ ও সমূ্পণ্ত আশ্থ্তক অনুিাজন পস্বছোজসবী 
প্রশ্তঠিাজনর মা্যেজম পযৌনকম্তীজির এবং শ্বশ্ভন্ন ্ােগাে পাোর হজে যাওো নারী 
ও বাশ্লকাজির পুনরুধোজরর পর কাউজসিশ্লং এবং শ্বশ্ভন্ন শ্বেজে প্রশ্িষিণ শ্িজে 
আশ্থ্তকভাজব স্বশ্নভ্তর কজর পুনব্তাসজনর বযেবস্া করা। মুরতিি আষলা প্রকজল্প ব্লক 
শ্প্রশ্টেং ও স্াইস গ্াইশ্্ডং-এর উপর প্রশ্িষিণ পিওো হজেজছ এবং ‘কযোজফজটশ্রো 
মযোজন্জমটে’ ও ‘টাোর শ্টউজবর পুনব্তযেবহার’-এর উপর প্রশ্িশ্ষিত করা হজেজছ।

পাোজরর শ্িকার হওো মশ্হলা ও বাশ্লকারা, পযৌনকম্তী এবং তাঁজির 
কনযোসন্তানগণ প্রশ্িষিণ শ্নজত পারজবন

পযৌন এলাকাে কা্ করার অশ্ভজ্তাসম্পন্ন পস্বছোজসবী প্রশ্তঠিাজনর মা্যেজম 
এই প্রকজল্পর সফল রূপােজণর কা্ েলজছ।

স্বাবলম্বন পস্িাল

নারী ও শ্িশু উন্নেন এবং সমা্ কলযোণ িপ্তজরর স্বাবলম্বন পস্িাল প্রকজল্পর 
মা্যেজম পপিািার পযৌনকম্তীজির এবং তাজির অ-সুরশ্ষিত কনযোসন্তানজির সমাজ্ 
সুস্ ও সম্ানজযাগযে ্ীবনযাপজনর লজষিযে শ্বশ্ভন্ন শ্বকল্প পপিাে শ্নজোশ্্ত করার 
উজদেজিযে এই প্রথম সরকাশ্র উজিযোগ গ্হণ করা হজেজছ।
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প্রশ্িষিণ েলাকালীন তাজির থাকা-খাওো, কাউজসিশ্লং-এর সজঙ্গ মাশ্সক ভাতারও 
বজ্াবস্ কজরজছ সরকার। প্রশ্িষিণ পিজে ইছুেক শ্িষিানশ্বিজির স্বাবলম্বজনর ্নযে 
এই প্রকল্প পথজক এককালীন মূল্নও পিওো হে।

পশ্চিমবজঙ্গর মুখযেমন্তী মমতা বজ্যোপা্যোে এই প্রকজল্পর নামকরণ ও শুভ সূেনা 
কজরন গত  ৪ পসজটেম্বর, ২০১৫।

উৎকে্ত বাংলা

পশ্চিমবজঙ্গর বাশ্স্াজির বৃশ্তিমূলক প্রশ্িষিণ পিওোর লজষিযে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
১৬ পফব্রুোশ্র, ২০১৬-পত ‘উৎকে্ত বাংলা’ নাজম এক ্নকলযোণমূলক প্রকল্প 
শুরু কজরজছ। কাশ্রগশ্র শ্িষিা, প্রশ্িষিণ ও িষিতা উন্নেন িপ্তজরর এই প্রকজল্পর 
আওতাে সমস্ রাজ্যে ২০১৮-১৯ আশ্থ্তক বজে্ত ৬ লষি ছারিছারিীজক শ্বশ্ভন্ন 
আইশ্টআই, পশ্লজটকশ্নক, পভাজকিনাল পরেশ্নং পসটোর ও স্বল্পজমোশ্ি িষিতা শ্বকাি 
পকজ্রে প্রশ্িষিণ পিওোর কথা। এই প্রশ্িষিণ পিওো হজব পটলাশ্রং, অজটাজমাবাইল, 
ওজেলশ্েং, শ্ফশ্টং, ইজলকশ্রেশ্িোন, আইশ্ট, কসিরোকিন, রূপেে্তা, শ্ফশ্্ওজথরাশ্প, 
শ্রজটল এবং অনযোনযে পষিজরি।  িষিতা শ্বকাি পক্রেগুশ্লজত সমূ্পণ্ত শ্বনামূজলযে 
প্রশ্িষিণ পিওো এবং প্রশ্িষিণ পিজে প্রশ্তশ্ট সফল ছারিছারিীজক িংসাপরি পিওো 
হে। এই প্রকজল্পর আওতাে সফল ছারিছারিীজির অজনকজষিজরিই পপ্সজমজটের 
সুজযাগ কজর পিওো হে।

বাংলাশ্রী

এই সরকার ষুিদ্র, পছাজটা ও মাঝাশ্র শ্িল্পজক (MSME) শ্বজিে গুরুত্ব শ্িজেজছ, কারণ 
এরাই সবজেজে পবশ্ি কম্তসংস্াজনর সুজযাগ সৃশ্ষ্ট কজর।

এই ষুিদ্র, পছাজটা ও মাঝাশ্র শ্িজল্পর পষিজরি, আরও প্ার পিওোর ্নযে ১লা এশ্প্রল, 
২০২০ পথজক ‘বাংলাশ্রী’ নাজম একশ্ট নতুন উৎসাহ প্রকল্প োলু করার প্রস্াব করা হে। 
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পযসব MSME ১লা এশ্প্রল, ২০১৯ পথজক স্াশ্পত হজেজছ তারাও এই নতুন উৎসাহ 
প্রকজল্প আসার সুজযাগ পাজব। আিা করা যাে, এই প্রকজল্পর মা্যেজম রাজ্যে নতুন ষুিদ্রশ্িল্প 
স্াপন ও কম্তসংস্াজনর শ্বপুল সুজযাগ সৃশ্ষ্ট হজব।

কম্তসাথী

রাজ্যের পবকার যুবক-যুবতীজির অথ্তননশ্তকভাজব স্বশ্নভ্তর কজর তুলজত ‘কম্তসাথী প্রকল্প’ 
নাজম একশ্ট নতুন প্রকল্প পঘােণা হে। এই প্রকজল্প আগামী ৩ বছজর, প্রশ্ত বছর ১ লষি 
পবকার যুবক-যুবতীজির শ্নেশ্মত আজের সংস্ান করা হজব। এর ্নযে ২ লষি টাকা পয্তন্ত 
লশ্গ্নর নতুন প্রকজল্প, সহ্ িজত্ত ঋণ প্রিান ও ভতু্তশ্ক পিওোর বযেবস্া থাকজব। রাজ্যের 
অ্ীনস্ সমবাে বযোংজকর মা্যেজম এই ঋণ পিওো হজব। আিা করা যাে, এই প্রকজল্পর 
সহােতাে পবকার যুবক-যুবতীরা পছাজটা উৎপািন প্রশ্তঠিান বা খুেজরা বযেবসা শুরু কজর 
শ্নজ্রা স্বাবলম্বী হজত পারজব। এই্নযে ৫০০ পকাশ্ট টাকা বযেে-বরাজদের প্রস্াব করা হে।

(ঘ) স্বাস্যে ও সুরষিা

শ্বনাপেসাে সামাশ্্ক সুরষিা পযা্না

শ্বনা পেসাে সামাশ্্ক সুরষিা-র মা্যেজম রাজ্যের অসংগশ্�ত রেশ্মকজির 
বা ্্তকযে্শ্নত িুি্তিা, কজ�ার ্ীবন সংগ্াম, িারীশ্রক অষিমতা ও অসমথ্ততা, সন্তান 
প্রশ্তপালজন অসুশ্ব্া, পরাগ শ্নরামে এবং আজরাগযেলাজভর ্নযে স্বাস্যে পশ্রজেবা—
এইসব সমসযোর সমা্াজনর পািাপাশ্ি তাজঁির আে সুশ্নশ্চিত করা হে।

সকল অসংগশ্�ত পষিজরির রেশ্মক বা কম্তীজক সমান সুশ্ব্া শ্িজত এবং সুশ্ব্া 
পাওোর পধেশ্তজক সহ্তর করজত পূজব্ত প্রেশ্লত পঁােশ্ট প্রকল্প বা শ্স্মজক 
একশ্রিত কজর ‘সামাশ্্ক সুরষিা পযা্না—২০১৭’ (এসএসওোই ২০১৭) নাজম 
একশ্ট সমূ্পণ্ত নতুন সামাশ্্ক সুরষিা প্রকল্প বা পযা্না োলু করা হে। এই 
পঁােশ্টর মজ্যে অসংগশ্�ত রেশ্মকজির ্নযে সরকাশ্র সাহাযযেপ্রাপ্ত ভশ্বেযেশ্নশ্্ 
পশ্রকল্প, পশ্চিমবঙ্গ অসংগশ্�ত পষিজরি রেশ্মক স্বাস্যে সুরষিা প্রকল্প এবং পশ্চিমবঙ্গ 
শ্বশ্ড় রেশ্মক কলযোণ প্রকল্প সমূ্পণ্ত বাশ্তল করা হজেজছ। শ্নম্তাণ ও পশ্রবহণ 
রেশ্মকজির ্নযে োলু থাকা সামাশ্্ক সুরষিা প্রকল্প িুশ্ট সংজিা্ন কজর নতুন 
পযা্নাে প্রাপ্ত সুশ্ব্াগুশ্ল পুজরাজনা প্রকল্পগুশ্ল পথজক বাশ্তল করা হজেজছ। 
অনযোনযে সুশ্ব্াগুশ্ল েলজত থাজক।

এই প্রকল্প পথজক প্রাপ্ত সুজযাগ-সুশ্ব্ার পষিরিগুশ্ল হল—  ভশ্বেযেশ্নশ্্  
স্বাস্যে ও পশ্রবার কলযোণ   মৃতুযে ও িারীশ্রক অসমথ্ততা  শ্িষিা   প্রশ্িষিণ 
এবং িষিতা শ্বকাি।

স্বাস্যেসাথী

স্বাস্যে ও পশ্রবার কলযোণ িপ্তজরর 
এই প্রকজল্পর উজদেিযে হল স্বছেতা ও 
আ্ুশ্নকতার পািাপাশ্ি অতযো্ুশ্নক 
ই-প্রযুশ্তি বযেবহার কজর উন্নতমাজনর 
আ্ুশ্নক স্বাস্যে পশ্রজেবা প্রজতযেক প্রাশ্ন্তক 
মানুজের ির্াে পপঁজছ পিওো। রাজ্যের 
কজেক লাখ আইশ্সশ্েএস কম্তী, আিা 
কম্তী, শ্সশ্ভক ভলাশ্টেোর, স্বশ্নভ্তর পগাঠিী, 
পহামগাে্ত, শ্গ্ন পুশ্লি, শ্বপয্তে পমাকাশ্বলা 
কম্তী, শ্রিস্র পঞ্াজেজতর সকল সিসযে, অথ্ত 
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িপ্তজরর অনুমশ্তক্রজম েুশ্তিশ্ভশ্তিক কম্তীজির মুজখ শুরুজত শ্ছল হাশ্সর শ্ঝশ্লক। শ্কন্তু 
কজরানা আবজহ সকজলর ্নযে স্বাস্যেসাথীর বযেবস্া হজেজছ।

পসজক্ডাশ্র এবং টারশ্িোশ্র পকোজরর ্নযে পবশ্সক পহলথকভার প্রশ্ত পশ্রবাজর 
বছজর ৫ লষি টাকা। সমূ্পণ্ত কাগ্শ্বহীন, স্াট্ত কাে্ত শ্ভশ্তিক এবং কযোিজলস। 
স্বামী/স্ত্রী উভজেরই শ্পতামাতা এই প্রকজল্প অন্তভু্ততি। রজেজছ 24X7 পটালশ্রি কল 
পসটোর (18003455384)। পসইসজঙ্গ সমস্ হাসপাতাজলর তাশ্লকা এবং যাবতীে 
তথযে ্ানজত োলু হজেজছ, সুশ্ব্াজভাগীজির সহােতার ্নযে, অযোন্ড্রজেেশ্ভশ্তিক 
স্বাস্যেসাথী পমাবাইল অযোপ। স্াট্তকাজে্ত প্রজতযেক সিজসযের শ্ববরণ, ছশ্ব, বাজোজমশ্রেক 
তথযে, পমাবাইল নম্বর ইতযোশ্ি সবশ্কছুই থাজক। শ্বশ্ভন্ন পবসরকাশ্র হাসপাতাজলর ও 
প্রশ্তশ্ট সরকাশ্র হাসপাতাজল এই কাজে্তর মা্যেজম পশ্রজেবা পাওো যাজব।

মানভঃ

তথযে ও সংসৃ্শ্ত িপ্তজরর মানভঃ (ওজেস্ পবঙ্গল পহল্ থ শ্স্ম ফর িযে 
্ান্তাশ্লস্-২০১৬) প্রকজল্পর মা্যেজম সরকাশ্র অযোশ্ক্রশ্েজটিন কাে্ত-প্রাপ্ত শ্বশ্ভন্ন 
মা্যেজমর সাংবাশ্িকজির ্নযে স্বাস্যে শ্বমা োলু করা হজেজছ। সংবািমা্যেম গণতজন্তর 
েতুথ্ত স্ম্ভ শ্হজসজব স্বীকৃত ও সম্াশ্নত। এই মা্যেজমর সজঙ্গ যুতি বযেশ্তিরা 
তঁাজির কম্তজষিজরির গুরুত্ব সম্পজক্ত সব্তিা স্াগ ও রেধোিীল। বত্তমাজন শ্বজ্ান 
ও প্রযুশ্তির বযোপক উন্নেন এই পপিাজক ক্রমি েযোজলঞ্জবহুল কজর তুজলজছ। এই 
পপিার কম্তপশ্রশ্্ ক্রমি শ্বসৃ্ত হজছে ও কম্ত পধেশ্তজতও হজে েজলজছ বযোপক 
পশ্রবত্তন। কম্ত শ্বশ্নজোজগর পষিজরিও সংবািমা্যেম হজে উজ�জছ উজলেখজযাগযে পষিরি। 
পশ্চিমবজঙ্গ সংবািমা্যেজমর সজঙ্গ যুতি অযোশ্ক্রশ্েজটিন কাে্ত–প্রাপকজির সংখযোও 
ক্রমব্্তমান। মুখযেমন্তী মমতা বজ্যোপা্যোে সরকার গ�জনর প্রথম শ্িন পথজক 
রাজ্যে সাংবাশ্িকজির স্বাছেজ্যের ্নযে শ্েন্তাভাবনা শুরু কজরজছন। স্বাস্যেজষিজরি 
তঁাজির শ্বজিে সুশ্ব্া শ্িজত মুখযেমন্তীর সশ্িছোে োলু হজেজছ এই স্বাস্যে শ্বমা। 
রা্যে সরকাশ্র কম্তীজির মজতা সরকার স্বীকৃত এবং তাশ্লকাভুতি, রাজ্যের সমস্ 
সাংবাশ্িক এবং শ্েরি-সাংবাশ্িকজির ্নযে এই স্বাস্যে শ্বমা োলু আজছ। এই শ্বমার 
আওতাে শ্নশ্ি্তষ্ট সাংবাশ্িক এবং তাঁর উপর শ্নভ্তরিীল পশ্রবাজরর সিসযেরা প্রশ্তশ্ট 
সরকাশ্র এবং তাশ্লকাভুতি শ্নশ্ি্তষ্ট শ্কছু পবসরকাশ্র হাসপাতাজল শ্েশ্কৎসা করাজত 
পারজবন। 

পশ্রবাজরর শ্নভ্তরিীল সিসযে বলজত স্ত্রী (শ্যশ্ন শ্নজ্ পমশ্েকযোল অযোলাওজেসি 
পান না), বাবা-মা যাজঁির মাশ্সক আে ৫ হা্ার টাকার কম, পছজলজমজে, 
অশ্ববাশ্হত/শ্ব্বা/শ্েজভাশ্স্ত পবান এবং নাবালক ভাইজবান এই স্বাস্যে শ্বমার 
আওতাে আসজবন।

প্লা পহাক বা কলকাতা, সরকাশ্র স্বীকৃশ্তপ্রাপ্ত সাংবাশ্িকরা রা্যে সরকাশ্র 
কম্তীজির মজতা এই স্বাস্যে প্রকজল্পর ্নযে আজবিন করজত পারজবন। ৬৫ বছর 
বেস পয্তন্ত আজবিন করা যাে।

শ্িশুসাথী

রাজ্যের মুখযেমন্তী মমতা বজ্যোপা্যোে বরাবরই রাজ্যের শ্িশুস্বাস্যে পশ্রজেবা 
শ্নজে শ্েন্তািীল। এরই ফলশ্রুশ্তজত কজমজছ শ্িশুমৃতুযে হার। রাজ্যের প্রশ্তশ্ট শ্িশুর 
সুস্ ও স্বাস্যেকর ্ীবনযাপজনর ্নযে শ্তশ্ন একাশ্্ক উজিযোগ শ্নজেজছন। এই 
উজিযোজগই অনযেতম সংজযা্ন স্বাস্যে ও পশ্রবার কলযোণ িপ্তজরর শ্িশুসাথী প্রকল্প। 
এই প্রকজল্পর নামও শ্িজেজছন শ্তশ্ন শ্নজ্। ২০১৩ সাজলর আগস্ মাজস পথ 
েলজত শুরু কজরজছ মুখযেমন্তীর স্বজপ্নর এই প্রকল্প।
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্জন্মর পর শ্ক শ্িশুর হাজট্তর সমসযো 
্রা পজড়জছ ? হাজট্ত ফুজটা, পকানও ভালভ 
শ্�কমজতা বতশ্র না হওো, হাজট্ত রতি 
েলােজল সমসযো ইতযোশ্ি পয পকানও পরাগ 
অথ্তাৎ শ্েশ্কৎসক শ্ক কনজ্শ্নটাল কাশ্ে্তোক 
শ্েজফক্ট (Congenital Cardiac Defect) 
্াতীে শ্কছু বজলজছন ? একিম শ্েন্তা না 
কজর েজল আসা যাজব কলকাতার বত্তমাজন 
৪শ্ট সরকাশ্র এবং ৬শ্ট পবসরকাশ্র 
হাসপাতাজলর পয পকানওশ্টজত। তজব পসশ্ট 
অবিযেই প্লার বা ব্লকস্জর মুখযে স্বাস্যে 
আশ্্কাশ্রজকর মা্যেজম, সরাসশ্র নে।

বত্তমাজন ১২ বছর বেস পয্তন্ত 
ওই শ্িশুর হাজট্তর শ্েশ্কৎসার 
সমস্ িাশ্েত্ব রা্যে সরকাজরর। শু্ু তাই নে, শ্িশু-সহ বাশ্ড়র 
এক্জনর থাকা, সমস্ ্রজনর ্শ্টল অজস্ত্রাপোজরর সব িাশ্েত্বই রা্যে 
সরকাজরর। হাজট্তর শ্বশ্ভন্ন ্শ্টল সমসযোর শ্েশ্কৎসা শ্বনামূজলযে কশ্রজে  
বাবা-মা, শ্িশুজক বাশ্ড় শ্নজে পযজত পারজছন।

সরকাশ্র হাসপাতাল এসএসজকএম, কলকাতা পমশ্েকযোল, এন আর এস এবং 
আর শ্্ কর পমশ্েকযোল কজল্ এ ছাড়াও পবি কজেকশ্ট পবসরকাশ্র হাসপাতাল 
পথজক সমূ্পণ্ত শ্বনামূজলযে এই পশ্রজেবা পাওো যাে।

সমা্সাথী

স্বশ্নভ্তর পগাঠিী ও স্বশ্নযুশ্তি িপ্তজরর সমা্সাথী প্রকজল্পর উজদেিযে স্বশ্নভ্তর 
পগাঠিীর সিসযে/সিসযোজির বযেশ্তিগত িুঘ্তটনা শ্বমার আওতাে শ্নরাপতিা পিওো (১৮-
৬০ বছর বেস পয্তন্ত) িুঘ্তটনার সমে উদু্ত পশ্রশ্স্শ্তজত আেমকা পয অথ্তননশ্তক 
সংকট বতশ্র হে, তার পমাকাশ্বলা করজতই স্বশ্নভ্তর পগাঠিীর সিসযে ও তাঁর 
পশ্রবাজরর পাজি সরকাজরর িাঁড়াজনা।

এই প্রকজল্প প্রশ্তশ্ট স্বশ্নভ্তর পগাঠিীর সিসযে বা সিসযো শ্বনামূজলযে বছজর 
সব্তাশ্্ক ২ লষি টাকার িুঘ্তটনা শ্বমা পশ্রজেবা পাজবন। প্রকজল্পর আওতাে 
িুঘ্তটনা্শ্নত শ্েশ্কৎসার খরে, হাসপাতাজল ভশ্ত্তর খরে ছাড়াও শ্েশ্কৎসার 
সমে আরও শ্কছু সুজযাগ সুশ্ব্া পাওো যাে। কাজ্ অনুপশ্স্ত থাকার িরুণ  
বিশ্নক পাশ্ররেশ্মক পথজক বশ্ঞ্ত হন পসই বযেশ্তি। এর ষিশ্তপূরণও পিওো  হে 
সমা্সাথী প্রকজল্প। এছাড়া শ্বমা সংস্া সংশ্্ষ্ট সুশ্ব্াজভাগী বযেশ্তিজক নানাভাজব 
সাহাযযে করজব—তথযে, শ্িষিা, পযাগাজযাগ, নাম নশ্থভুতি করাজনা, স্াট্ত কাে্ত 
সরবরাহ করা ইতযোশ্ি। শ্বমা প্রকল্পশ্ট রাজ্যের সবক’শ্ট প্লাজতই কা্ করজব।

২০১৭ সাল পথজক এই প্রকজল্পর সুজযাগসুশ্ব্া আরও শ্কছু বাড়াজনা হজেজছ। 
বত্তমাজন প্রাপ্ত সুশ্ব্াগুশ্ল হল—

ক) সুশ্ব্াজভাগীর মৃতুযেজত ২ লষি টাকা আশ্থ্তক ষিশ্তপূরণ পিওো হজব।

খ) িুঘ্তটনাে স্ােী অষিমতার শ্িকার হজলও শ্তশ্ন ২ লষি টাকার আশ্থ্তক 
ষিশ্তপূরণ পাজবন।

গ) িুঘ্তটনার ফজল আংশ্িক অষিমতা পিখা শ্িজল, অষিমতার মারিা অনুযােী 
ষিশ্তপূরণ পিওো হজব।
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ঘ) শ্বমাকৃত বযেশ্তির মৃতুযেজত তাঁর পছজলজমজের ্নযে শ্িষিার খরে শ্হজসজব ২৫ 
হা্ার টাকা পয্তন্ত পিওো হজব।

ঙ) িুঘ্তটনার পজর শ্েশ্কৎসার ্নযে শ্বমাকৃত বযেশ্তি পাজবন ৬০ হা্ার টাকা।

ে) িুঘ্তটনা্শ্নত কারজণ পে পকোর শ্বভাজগ শ্েশ্কৎসাে ৫ হা্ার টাকা পয্তন্ত 
শ্বনামূজলযে শ্েশ্কৎসার সুজযাগ পাওো যাজব।

ছ) হাসপাতাজল ভশ্ত্তকালীন অবস্াে বিশ্নক ১০০ টাকা কজর (সব্তাশ্্ক ৩০ 
শ্িজনর) সাহাযযে পাওো যাজব।

্) িুঘ্তটনাে শ্বমাকৃত বযেশ্তির মৃতুযে হজল তাঁর পিেকৃতযে সম্পন্ন করার ্নযে 
২৫০০ টাকা অশ্তশ্রতি সাহাযযে পিওো হজব তাঁর পশ্রবারজক।

ইছোকৃতভাজব শ্নজ্জক আঘাত করা, পনিাগ্স্ অবস্াে িুঘ্তটনা, অপরা্মূলক 
কাজ্র সজঙ্গ যুতি পথজক িুঘ্তটনা ঘটজল এই শ্বমার আওতাে পকানও সুশ্ব্া 
পাওো যাজব না।

স্বশ্নভ্তর পগাঠিীর পকানও সিসযে িুঘ্তটনাে আহত হজল তাঁজক নশ্থভুতি 
হাসপাতাজল শ্নজে পযজত হে। হাসপাতাল কতৃ্তপষি কাে্ত যাোই কজর পযোজক্ পরট 
অনুযােী শ্েশ্কৎসার খরে কাে্ত পথজক পকজট পনে। শ্েশ্কৎসার খরে কাজে্তর প্রাপযে 
টাকার পবশ্ি হজল তা উপজভাতিা বা স্বশ্নভ্তর পগাঠিীজক শ্িজত হে। কাে্ত হাশ্রজে 
পগজল ৩০ টাকা শ্বমা সংস্ার প্লা কায্তালজে ্মা শ্িজল পমজল নতুন কাে্ত। 
প্রজো্জন পযাগাজযাগ করা যাে স্বশ্নভ্তর ও স্বশ্নযুশ্তি িপ্তজরর অ্ীন স্বজরা্গার  
শ্নগজমর সজঙ্গ।

সমবযেথী

পশ্রবাজরর অশ্ত আপন্ন, শ্নকটাত্মীে শ্কংবা পাড়াে িীঘ্তশ্িজনর পশ্রশ্েত 
প্রশ্তজবিীর মৃতুযে ঘজটজছ। পিাকাতুর পশ্রবার। পাড়াে, গ্াজম, মহলোে পিাজকর 
ছাো। একই সজঙ্গ আরও একশ্ট শ্েন্তা পারজলৌশ্কক শ্ক্রোকম্ত বা কবর পিওোর 
খরে কী কজর প্াগাড় হজব। পাজি িাশঁ্ড়জেজছ রা্যে সরকার।

পুরসভা ও পুরশ্নগম এলাকাে নগজরান্নেন ও পপৌর শ্বেেক িপ্তর এবং ব্লক 
এলাকাে পঞ্াজেত ও গ্াজমান্নেন িপ্তজরর সমবযেথী প্রকজল্পর দ্ারা িুস্ পশ্রবাজরর 
পকানও বযেশ্তির মৃতুযের পর পারজলৌশ্কক শ্ক্রোকম্ত, মৃতজিজহর সৎকার, কবরস্ 
বা অনযোনযে প্রেশ্লত রীশ্তনীশ্ত পালন করার ্নযে মৃজতর খুব কাজছর পকানও 
আত্মীেজক এককালীন ২ হা্ার টাকা আশ্থ্তক অনুিান পিওো হজছে।

অথ্তাৎ, িুস্ মানুজের মৃতুযেজতও সমবযেথী রা্যে 
সরকার।

মৃজতর পশ্রবারজক অবিযেই পশ্চিমবজঙ্গর 
বাশ্স্া এবং আশ্থ্তকভাজব িুব্তল বা িুস্ হজত 
হজব। মৃত বযেশ্তির পিেকৃতযে অথ্তাৎ িাহ বা 
কবজরর কা্ পশ্চিমবজঙ্গর মজ্যে করজত হজব। 
মৃজতর পশ্রবাজরর সিসযে বা শ্নকট প্রশ্তজবিীজক 
মৃতুযের প্রমাজণর সমস্ কাগ্পরি িাশ্খল করজত 
হে।

পঞ্াজেত এলাকাে গ্াম পঞ্াজেত 
অশ্ফস আর পপৌর এলাকাে পপৌরসভার 
অশ্ফজসর মা্যেজম এই সহােতা পিওো হজছে। 
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শ্মিান / কবরস্াজন পশ্রষ্ার সািা 
কাগজ্ মৃতুযের প্রমাণপরি-সহ 
আজবিন করজল এই অনুিান 
নগজি পাওো যাজছে। শ্নকটাত্মীে 
না থাকজল শ্নকট প্রশ্তজবিীও 
আজবিন করজত পাজর।

(ঙ) শ্িষিা ও মানবসম্পি 
উন্নেন

শ্িষিাশ্রী

অশ্ত িশ্রদ্র প্রশ্তশ্ট 
মানুজের পাজি িাঁশ্ড়জেজছ 
রা্যে সরকার। একশ্িজক খাজিযের বযেবস্া, অনযেশ্িজক পড়াজিানা। শ্পশ্ছজে-থাকা-
পশ্রবাজরর পঞ্ম পথজক অষ্টম পরেশ্ণর পছজলজমজেজির পড়াজিানার ্নযে বাশ্ে্তক 
বৃশ্তির বযেবস্া করা হজেজছ অনগ্সর পরেশ্ণ কলযোণ িপ্তর এবং আশ্িবাসী উন্নেন 
িপ্তজরর শ্িষিাশ্রী প্রকজল্প। ফজল শ্িষিাশ্রী, আ্ রাজ্যের প্রশ্তশ্ট তপশ্িশ্ল ্াশ্ত 
ও তপশ্িশ্ল আশ্িবাসী পশ্রবাজরর কাজছ মুশ্তির আজলা এজন শ্িজেজছ। সরকাজরর 
অজথ্ত শ্নজ্র পছজলজমজে পড়াজিানা কজর িাঁড়াজব, সমাজ্র মূল পস্রাজত শ্মিজব—
এক্ন তপশ্িশ্ল ্াশ্ত বা তপশ্িশ্ল আশ্িবাসী বাবা-মাজের কাজছ এটা অজনক 
বজড়া পাওো। আর তঁাজির এই ইজছে পূরণ কজর শ্িজছে রা্যে সরকার। তপশ্িশ্ল 
্াশ্তর পষিজরি পঞ্ম পথজক সপ্তম পরেশ্ণর ্নযে বাশ্ে্তক ৭৫০ টাকা হাজর ও অষ্টম 
পরেশ্ণর ্নযে বাশ্ে্তক ৮০০ টাকা হাজর এবং তপশ্িশ্ল আশ্িবাসীর পষিজরি পঞ্ম 
পথজক অষ্টম পরেশ্ণর ্নযে বাশ্ে্তক ৮০০ টাকা হাজর বৃশ্তি পিওো হজছে।

পশ্রবাজরর সারা বছজরর আে ২.৫ লষি টাকা বা তার কম হজত হজব। পছজল 
বা পমজেজক তপশ্িশ্ল ্াশ্ত বা তপশ্িশ্ল আশ্িবাসী হজত হজব এবং পকানও 
সরকারস্বীকৃত সু্জল পড়াজিানা করজত হজব। আজবিন করজত হজব শ্বিযোলজের 
প্র্ান শ্িষিজকর কাজছ। টাকা পাওোর ্নযে বযোংজক ছারিছারিীজির শ্ন্স্ব 
অযোকাউটে থাকজত হজব। ওই অযোকাউটে পখালবার বযেবস্াও রা্যে সরকার কজর 
শ্িজেজছ।

সাংসি, শ্ব্ােক, পুরশ্পতা, পঞ্াজেত প্র্ান, প্লা পশ্রেি সিসযে, সভাপশ্ত 
অথবা সরকাশ্র আশ্্কাশ্রকজক শ্িজে বাশ্ে্তক আজের প্রমাণপরি-সহ আজবিনপরি 
শ্বিযোলজে ্মা করজত হজব। 

শ্বিযোলে কতৃ্তপষি আজবিনপরিগুশ্ল খশ্তজে পিজখ ছারিছারিীজির সামশ্গ্ক 
তথযে একসজঙ্গ শ্নজে তা ব্লক / মহকুমা িাসজকর অশ্ফজসর মা্যেজম প্লাে প্রকল্প 
আশ্্কাশ্রজকর কাজছ পা�াজবন অথ্ত বরাদে করার ্নযে। শ্িষিাশ্রীর অথ্ত সরাসশ্র 
ছারিছারিীজির শ্ন্স্ব বযোংক অযোকাউজটে পা�াজনা হে।

ঐকযেশ্রী

সংখযোলঘু সম্প্রিাজের পছজলজমজেরা যাজত যথাযথভাজব শ্িষিার সুজযাগ পাে 
এবং তাজির সামজন আথ্ত-সামাশ্্ক ও শ্িষিার নতুন নতুন পথ খুজল যাে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার ্নযে বধে পশ্রকর। ২০১৯-২০ অথ্তবে্ত পথজকই তাজির 
পাজি িাঁড়াজত শুরু হজেজছ নতুন প্রকল্প ঐকযেশ্রী। শ্তন ্রজনর বৃশ্তি প্রিাজনর 
বযেবস্া হজেজছ এই প্রকজল্পর মা্যেজম।
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(১) প্রথম পথজক িিম পরেশ্ণর ছারিছারিীজির ্নযে, (২) একািি পথজক 
শ্পএইেশ্ে স্জরর ছারিছারিীজির ্নযে এবং, (৩) বৃশ্তিমূলক ও োকশ্রমুখী শ্িষিার 
্নযে পমশ্রট কাম শ্মনস স্লারশ্িপ।

এর মা্যেজম এজকবাজর শ্িশুশ্িষিা পথজক উচ্শ্িষিা স্জর এবং পিজে সংখযোলঘু 
পছজলজমজেজির উপা্্তনমুখী কজর পতালার প্রোস রজেজছ রা্যে সরকাজরর।

আজবিনকারীজির পশ্চিমবজঙ্গর বাশ্স্া হজত হজব এবং রা্যে বা পক্রেীে 
সরকাজরর স্বীকৃশ্তপ্রাপ্ত ওই রাজ্যের পকানও প্রশ্তঠিাজন পড়াজিানা করজত হজব। 
পশ্রবাজরর বাশ্ে্তক আে ২ লষি টাকার কম হওো োই।

পমশ্রট কাম শ্মনস স্লারশ্িজপর ্নযে পশ্রবাজরর বাশ্ে্তক আে ২.৫ লষি টাকা 
পয্তন্ত করা হজেজছ। আজবিনকারীজির এই রাজ্যের বাশ্স্া হজত হজব। তজব 
তারা এই রাজ্যের বাইজরর পকানও তাশ্লকাভুতি প্রশ্তঠিাজন পড়াজিানা করজলও এই 
স্লারশ্িপ পপজত পারজবন।

ছারিছারিীজির বযোংক অযোকাউজটে সরাসশ্র বৃশ্তির টাকা পপঁজছ যাজব।

কনযোশ্রী

কনযোশ্রী একশ্ট আশ্থ্তক উৎসাহিান প্রকল্প। নারীশ্িষিার উন্নেজন নতুন শ্িিা 
কনযোশ্রী প্রকজল্পর সূেনা হে মূলত কনযো সন্তানজির বালযেশ্ববাহ প্রশ্তজরাজ্র 
উজদেজিযে। িশ্রদ্র পমজেজির পড়াজিানা োশ্লজে যাওো এবং উচ্শ্িষিাে ্জর রাখাও 
এর অনযেতম উজদেিযে। 

মুখযেমন্তী মমতা বজ্যোপা্যোে রাজ্যের নারী ও 
শ্িশু উন্নেজন অজনকগুশ্ল যুগান্তকারী প্রকল্প োলু 
কজরজছন। তঁার স্বজপ্নর প্রকল্পগুশ্লর মজ্যে কনযোশ্রী 
প্রকল্পশ্ট অনযেতম। এই প্রকজল্পর নামকরণ 
কজরজছন মুখযেমন্তী শ্নজ্। পলাজগাশ্টও শ্তশ্নই 
শ্ে্াইন কজরজছন।

মুখযেমন্তী মমতা বজ্যোপা্যোজের অনুজপ্ররণাে 
নারী ও শ্িশু উন্নেন এবং সমা্কলযোণ 
িপ্তজরর এই প্রকল্প োলু হে ২০১৩ সাজলর 
১ অজক্টাবর তাশ্রজখ। এই প্রকজল্পর মা্যেজম 
িশ্রদ্র কনযোশ্িশুজির শ্িষিাে উৎসাশ্হত করা 
হে। ‘কনযোশ্রী’ ভাতাপ্রাপ্ত ছারিীরা একশ্ট শ্ন্স্ব 
পশ্রেজে পবজড় ও�ার সুজযাগ পাজছে। তাজির 
শ্ন্স্ব বযোংক অযোকাউটে-এ টাকা সরাসশ্র ্মা 
হে।

১৮ বছর পয্তন্ত পমজেজির িারীশ্রক ও 
মানশ্সক গ�ন েলজত থাজক। ভশ্বেযেজত যাজত 
তারা শ্নজ্জির পাজে িাঁড়াজত পাজর তাই তাজির 
উপযুতি কজর গজড় তুলজত এই সমেই উপযুতি। 
‘কনযোশ্রী’-র পমজেজির নানা প্রশ্িষিণ পিওো এবং 
তাজির বতশ্র পণযে শ্বশ্ক্ররও বযেবস্া হজছে। শ্বশ্ভন্ন 
ক্রীড়া ও আত্মরষিার প্রশ্িষিণ পিওোর কা্ 
েলজছ রাজ্যের শ্বশ্ভন্ন প্লা ্ুজড়। ‘কনযোশ্রী 
ফুটবল প্রশ্তজযাশ্গতা’-ও আজোশ্্ত হজছে। তাজির 
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স্বশ্নভ্তর কজর গজড় পতালার এবং ্ীবজনর সমসযোগুজলাজক 
আত্মশ্বশ্াজসর সজঙ্গ পমাকাশ্বলা করার ্নযে কনযোশ্রী লিাব, 
কনযোশ্রী সংঘ ও কনযোশ্রী পযাধো গজড় পতালা হজছে।

এই প্রকল্প কনযোশ্িশুর ্ীবনজক আলািা ময্তািাে প্রশ্তশ্ঠিত 
কজরজছ। ্ীবজনর পশ্রপূণ্ত শ্বকাজির সুজযাগ কজর শ্িজেজছ 
তাজির। কনযোশ্রী-র পমজেরাই গ্াজম গ্াজম সশ্�ক বেজস শ্বজে 
পিওোর কথা বলজত, সু্ল-ছুট পমজেজির শ্বিযোলজে শ্ফশ্রজে 
আনজত, পমজেজির পড়াজিানা করাজনার সুফল অশ্ভভাবকজির 
পবাঝাজত এবং আলাপ-আজলােনা ও নাটজকর মা্যেজম ্নমত 
বতশ্র করজত শ্বজিে উজিযোগ শ্নজছে।

এর ফজল নারী শ্িষিার হার ও সশ্�ক বেজস শ্বজের হার িুশ্টই বৃশ্ধে পাজছে, 
কমজছ শ্লঙ্গ-ববেমযেও। নারীরা স্ব-শ্নভ্তরতার পজথ এজগাজছে। সাশ্ব্তক উন্নেজন এর 
সুফল পাওো যাজছে।

রাষ্টপুঞ্জ কনযোশ্রী প্রকল্পজক শ্বশ্জসরা প্রকজল্পর শ্িজরাপা শ্িজেজছ ইশ্তমজ্যেই। 
শ্বজশ্র ৫৫২শ্ট প্রকজল্পর মজ্যে পরেঠি প্রকল্প শ্হজসজব রাষ্টপুজঞ্জর ‘২০১৭ ্ন 
পশ্রজেবা পুরস্ার’ অ্্তন কজরজছ এই প্রকল্প। ২৩ ্ুন, ২০১৭ তাশ্রজখ রাষ্টপুজঞ্জর 
্ন পশ্রজেবা শ্িবস উপলজষিযে আজোশ্্ত এক অনুঠিাজন পনিারলযো্ডস–এর পহগ 
িহজর পশ্চিমবজঙ্গর মুখযেমন্তী মমতা বজ্যোপা্যোজের হাজত এই পুরস্ার তুজল 
পিওো হে। 

সরকার স্বীকৃত শ্নেশ্মত বা সমতুল মুতি শ্বিযোলজে বা সমতুল বৃশ্তিমূলক/
কাশ্রগশ্র প্রশ্িষিণ পকজ্রে পা�রতা পকবলমারি অশ্ববাশ্হতা পমজেরাই আজবিন 
করজত পারজব। বাশ্ে্তক ভাতার ্নযে K-1 ফজম্ত এবং এককালীন অনুিাজনর ্নযে 
K-2 ফজম্ত আজবিন করজত হজব। বত্তমাজন উচ্শ্িষিা শ্বস্াজরর উজদেিযেজক মাথাে 
পরজখ স্াতজকাতির স্জর পা�রতা পমজেজির ্নযে K3 শুরু হজেজছ। উচ্শ্িষিা 
িপ্তজরর মা্যেজম কনযোশ্রী প্রকজল্পর K3-র কা্ পজর শুরু হে। কনযোশ্রী প্রকজল্পর 
বৃশ্তিপ্রাপজকরা শ্বজ্ান ও কলা শ্বভাজগ/কমাজস্ত পড়াজিানার ্নযে মাজস যথাক্রজম 
২৫০০ ও ২০০০ টাকা কজর অনুিান পাে।

আজবিনকারীর পাশ্রবাশ্রক বাশ্ে্তক আজের শ্নশ্ি্তষ্ট সীমা তুজল পিওো হজেজছ।  
আজবিনকারীজক পয পকানও রাষ্টীে বযোংজক এই প্রকজল্পর ্নযে একশ্ট পসশ্ভংস 
অযোকাউটে খুলজত হজব। বাশ্ে্তক ১,০০০ টাকা হাজর অষ্টম পথজক দ্ািি পরেশ্ণর 
ছারিীজির আশ্থ্তক সহােতা পিওো হজছে। বেস হজত হজব ১৩ পথজক ১৮ বছর। 
এককালীন ২৫,০০০ টাকা অনুিান শ্হজসজব পিওো হজছে শ্বিযোলে, কজল্ বা 
বৃশ্তিমূলক/কাশ্রগশ্র প্রশ্িষিণ পকজ্রে পা�রতা অশ্ববাশ্হতা পমজেজির, আজবিন করার 
সমে যাঁজির বেস ১৮ বছজরর পবশ্ি এবং ১৯ বছজরর কম। K-3-র ্নযে এই 
বেঃসীমা প্রজযা্যে নে।

শ্বিযোলে বা প্রশ্িষিণ পকজ্রের প্র্াজনর সজঙ্গ পযাগাজযাগ করজত হে।

সবু্সাথী

অনগ্সর পরেণী কলযোণ িপ্তজরর সবু্সাথী ছারিছারিীজির সাইজকল শ্বতরজণর 
একশ্ট প্রকল্প। ২০১৫–১৬ অথ্তবজে্তর বাজ্ট শ্ববৃশ্তজত মুখযেমন্তী মমতা বজ্যোপা্যোে 
পঘােণা কজরন, রাজ্যের সরকাশ্র, সরকার পপাশ্েত ও সরকাশ্র সাহাযযেপ্রাপ্ত 
শ্বিযোলে এবং মাদ্রাসার নবম পথজক দ্ািি পরেশ্ণর ছারি-ছারিীজক সাইজকল  
পিওো হে। এই প্রকল্পই এখন ‘সবু্সাথী’ নাজম পশ্রশ্েত। নামকরণ কজরজছন 
মুখযেমন্তী স্বেং।
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ছারিছারিীরা পযন ভশ্বেযেজত শ্নজ্জির পাজে িাঁড়াজনার ষিমতা অ ্্তন করজত পাজর 
পসই উচ্ািা শ্নজেই মুখযেমন্তীর এই স্বজপ্নর প্রকল্প। প্রকজল্পর পলাজগাশ্টও শ্তশ্নই 
এজঁকজছন। সাইজকজলর সামজনর ঝুশ্ড়র সজঙ্গ পলাজগাশ্ট সংযুতি করা হজেজছ। ২০১৫ 
সাজল পসজটেম্বর মাজস পশ্চিম পমশ্িনীপুজরর এক অনুঠিান মঞ্ পথজক মুখযেমন্তী 
শ্নজ্র হাজত এই প্রকজল্পর মা্যেজম সাইজকল শ্বতরণ শুরু কজরন।

ছারিছারিীজির, প্র্ানত ছারিীজির ষিমতা বৃশ্ধে, এবং উচ্শ্িষিার পষিজরি সু্ল-
ছুট (Drop outs)-এর হার কমাজনাই এই প্রকজল্পর উজদেিযে।

অনগ্সর পরেশ্ণ কলযোণ িপ্তর এই প্রকল্প রূপােজণর মূল িপ্তর। এই িপ্তজরর 
অন্তগ্তত পশ্চিমবঙ্গ তপশ্িশ্ল ্াশ্ত ও আশ্িবাসী উন্নেন ও শ্বতি শ্নগম, পনাোল 
এজ্শ্সি শ্হসাজব কা্ কজর। শ্বশ্ভন্ন িপ্তজরর বশ্রঠি সশ্েব ও আশ্্কাশ্রকজির 
শ্নজে গশ্�ত শ্স্োশ্রং কশ্মশ্ট এই প্রকজল্পর সাইজকল সংগ্হ এবং শ্বতরজণর 
শ্বেেশ্ট ন্রিাশ্র এবং পশ্রোলনা কজর।

প্লাস্জর এই প্রকল্প রূপােজণর ্নযে পনাোল আশ্্কাশ্রকজির িাশ্েত্ব 
পিওো হজেজছ। এসশ্েও, শ্বশ্েও এবং পপৌরসভার এশ্সিশ্কউশ্টভ আশ্্কাশ্রজকরা 
শ্নশ্ি্তষ্ট সমেশ্ভশ্তিক এই প্রকল্প রূপােজণর সজঙ্গ যুতি। এই প্রকজল্পর অনযেতম 
গুরুত্বপূণ্ত কা্ হল— শ্বিাল সংখযেক সাইজকল সংগ্হ করা। এই উজদেজিযে 
আন্তশ্ব্তভাগীে পট্ডার কশ্মশ্ট গ�ন করা হজেজছ।

প্রকল্প রূপােজণর কা্ ই-গভন্তযোসি-এর মা্যেজম হজছে। এই প্রকজল্পর 
প্রশ্তশ্ট পয্তাে সম্পজক্ত সুোরুভাজব তথযে ্ানার ্নযে এবং এই 
শ্বিাল প্রকজল্পর সজঙ্গ যুতি সকজলর কাজছ প্রজো্নীে তথযে পপঁজছ 
শ্িজত NIC-র সহজযাশ্গতাে একশ্ট ওজেবসাইট োলু করা হজেজছ—  
http://www.wbsaboojsathi.gov.in রাজ্যের সরকাশ্র, সরকার পপাশ্েত 
ও সরকাশ্র সাহাযযেপ্রাপ্ত শ্বিযোলজের নবম পথজক দ্ািি পরেশ্ণর ছারি-ছারিী। 
শ্বিযোলজের প্র্াজনর সজঙ্গ পযাগাজযাগ করজত হে।

সবলা

শ্কজিারীজির স্বাস্যে, পুশ্ষ্ট, ্ীবননিলী ও কম্তসংস্ানগত উন্নশ্ত ঘশ্টজে তাজির 
ষিমতােন বৃশ্ধে করা হজছে নারী ও শ্িশু উন্নেন এবং সমা্ কলযোণ িপ্তজরর 
সবলা প্রকজল্পর মা্যেজম। পশ্রপূরক পুশ্ষ্টর বযেবস্া করা হজছে স্বশ্নভ্তর পগাঠিীর বতশ্র 
খাবার অঙ্গনওোশ্র পকজ্রের মা্যেজম শ্কজিারীজির সরবরাহ কজর। এইভাজব অপুশ্ষ্ট 
িূর করার পািাপাশ্ি স্বাস্যে, পশ্রষ্ার-পশ্রছেন্নতা, বকজিার-্শ্নত প্র্নন ও পযৌন 
স্বাস্যে, পশ্রবার ও শ্িশুর সুরষিা এবং যজনের বযোপাজর সজেতনতা বতশ্র করা হজছে 
শ্কজিারীজির মজ্যে। রাজ্যের ৭শ্ট প্লাে ‘কনযোশ্রী’ প্রকজল্পর সজঙ্গ সমন্বে বতশ্র 
কজর এই প্রকল্প েলজছ।

গৃহকজম্ত ও ্ীবজনর নানা পষিজরি তাজির িষিতা বৃশ্ধের পািাপাশ্ি বৃশ্তিমুখী 
প্রশ্িষিণ এবং শ্বিযোলে-বশ্হভূ্তত শ্কজিারীজির পলখাপড়ার বযেবস্া করার কা্ েলজছ 
এই প্রকজল্প। তাজির ‘শ্কজিারী কাে্ত’ নাজম একশ্ট কাে্ত পিওো হজছে পযখাজন 
তাজির স্বাস্যে সংক্রান্ত সমস্ তথযে পিওো থাকজব।

(ে) আশ্থ্তক সহােতা

যুবশ্রী

রেম িপ্তজরর ‘যুবশ্রী’ প্রকজল্পর মা্যেজম রাজ্যের রেম িপ্তজরর অ্ীন এমপ্েজমটে 
বযোংক-এ নশ্থবধে অষ্টম পরেশ্ণ উতিীণ্ত ১৮ পথজক ৪৫ বছর বেসী যুবক-যুবতীরা 
মাজস ১৫০০ টাকা হাজর ভাতা পান।
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২০১৩ সাজলর ৩ অজক্টাবর রাজ্যের মুখযেমন্তী মমতা বজ্যোপা্যোে যুবশ্রী 
প্রকজল্পর সূেনা কজরন।

নশ্থভুতি যুবক-যুবতীরা যাজত নানা প্রশ্িষিজণর মা্যেজম শ্নজ্জির িষিতা 
বাড়াজত পাজরন বা তাঁজির শ্িষিা োশ্লজে শ্নজে পযজত পাজরন পসই উজদেজিযেই 
এই আশ্থ্তক সহােতা পিওো হজছে। এই প্রকজল্পর অ্ীন ভাতা-প্রাপকজির 
প্রশ্ত ৬ মাস অন্তর প্রশ্িষিণ সংক্রান্ত তথযে এবং শ্তশ্ন এখনও প্রকজল্পর সমস্ 
পযাগযেতাবশ্লর অশ্্কারী শ্কনা পসই সংক্রান্ত একশ্ট স্ব-পঘােণা ্মা করজত হে। 
এই প্রকজল্পর সহােতা শ্নজে যাঁরা োকশ্র পাজবন বা স্বশ্নভ্তর হজবন তাঁরা আর 
এই আশ্থ্তক সহােতা পাজবন না। পশ্রবজত্ত নতুন োকশ্রপ্রাথ্তীরা পয্তােক্রশ্মকভাজব 
এই প্রকজল্পর সুশ্ব্া পাজবন।

‘োকশ্রপ্রাথ্তী’ শ্হজসজব রাজ্যের রেম িপ্তজরর এমপ্েজমটে বযোংক-এ নাম 
নশ্থভুতি করাজনা এই রাজ্যে বসবাসকারী পবকার যুবক-যুবতীরা এই সুজযাগ 
পাজবন। নূযেনতম অষ্টম পরেশ্ণ উতিীণ্ত হজত হজব। এর পবশ্ি শ্িষিাগত পযাগযেতাও 
থাকজত পাজর। পয বছর প্রাথ্তী এই প্রকজল্পর আওতাে আসজবন পসই বছজরর 
১ এশ্প্রল তাঁর বেস ১৮ পথজক ৪৫ বছজরর মজ্যে থাকজত হজব। রা্যে বা 
পক্রেীে সরকাজরর (স্নসে্ত) পকানও স্বশ্নযুশ্তি প্রকজল্পর অ্ীন পকানও আশ্থ্তক 
সহােতা বা ঋণ গ্হণ কজরনশ্ন এমন যুবক-যুবতীরাই আজবিন করজত পারজবন। 
পশ্রবাজর মারি এক্ন সিসযেই এই প্রকজল্পর আওতাে আশ্থ্তক সহােতার সুশ্ব্া  
পপজত পাজরন।

মানশ্বক

নারী ও শ্িশু উন্নেন এবং সমা্ কলযোণ িপ্তজরর মানশ্বক প্রকজল্পর উজদেিযে 
হল সমগ্ পশ্চিমবজঙ্গর প্রশ্তবন্ী বা শ্বজিেভাজব সষিম মানুে যাঁজির প্রশ্তবন্কতা 
৫০% অথবা অশ্্ক, তাঁজির এই পপনিন প্রকজল্পর আওতাে শ্নজে আসা। 
মানশ্বক  প্রকজল্পর আওতাে উপজভাতিা প্রশ্ত মাজস ১,০০০(এক হা্ার) টাকা 
কজর ভাতা পাজবন।

প্রশ্তবন্ী বা শ্বজিেভাজব সষিম মানুে এই পপনিন প্রকজল্পর আওতাে 
আসজবন যশ্ি শ্নম্নশ্লশ্খত িত্তগুশ্ল পূরণ কজরন—

(১) আজবিনকারীর প্রশ্তবন্কতা ৫০% 
বা তার অশ্্ক হজত হজব।

(২) আজবিনকারীর পাশ্রবাশ্রক আে 
বাশ্ে্তক ১,০০,০০০/- (এক লষি) টাকার 
কম হজত হজব।

(৩) আজবিনকারীজক ভারতীে নাগশ্রক 
হজত হজব এবং কমপজষি িি বছর 
পশ্চিমবজঙ্গ বসবাস করজত হজব (পপনিজনর 
আজবিজনর তাশ্রখ শ্ভশ্তি ্জর)

(৪) আজবিনকারীর বেস িি বছজরর 
কম হজল বসবাজসর সমে শ্ন্্তাশ্রত হজব 
আজবিনকারীর ্ন্ম তাশ্রখ এবং আজবিজনর 
তাশ্রজখর বযেব্ান সমোনুযােী।

(৫) আজবিনকারী রা্যে অথবা পক্রেীে 
সরকার অথবা অনযে পকানও সূরি পথজক 
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শ্ব্বা ভাতা, বা্্তকযে ভাতা, কৃশ্ে ভাতা, পাশ্রবাশ্রক পপনিন প্রকজল্পর আওতাে 
আশ্থ্তক সহােতা পপজল, মানশ্বক প্রকজল্পর আওতাে ভাতা পাজবন না।

রূপশ্রী

পশ্চিমবজঙ্গ বসবাসকারী পয সব িশ্রদ্র পশ্রবার শ্ববাহজযাগযো কনযোর শ্ববাহ 
অনুঠিাজনর আনুেশ্ঙ্গক খরে বহন করজত পাজর না অথবা অসুশ্ব্ার সমু্খীন 
হে, পসই সব িুঃস্ পশ্রবারজক নারী ও শ্িশু উন্নেন এবং সমা্কলযোণ 
িপ্তজরর রূপশ্রী প্রকজল্পর মা্যেজম এককালীন ২৫,০০০ টাকা অনুিান রূজপ 
পিওো হে।

এই প্রকল্প সারা রাজ্যের প্রশ্তশ্ট প্লাে ১ এশ্প্রল, ২০১৮ পথজক শুরু হজেজছ। 
এই তাশ্রজখ অথবা তার পজর অনুশ্ঠিত সব শ্ববাজহর পষিজরি এই প্রকল্প প্রজযা্যে।
আজবিনকারীর বেস অন্তত ১৮ বছর হজত হজব।
আজবিনকারীজক অশ্ববাশ্হত হজত হজব এবং একমারি প্রথম শ্ববাজহর ্নযে এই 
সুশ্ব্া পাওো যাে।
এই রাজ্যেই ্ন্ম হজেজছ এমন হজত হজব অথবা মাতা-শ্পতা শ্বগত ৫ বছর 
যাবৎ এই রাজ্যে স্ােী বসবাসকারী এমন হজত হে।
পশ্রবাজরর বাশ্ে্তক আে অনশ্্ক ১,৫০,০০০/- টাকা হজত হে।
পাজরির বেস অন্তত ২১ বছর হজত হে।

পয পকানও রাষ্টােতি বযোংজক শু্ুমারি আজবিনকারীর নাজম পসশ্ভংস অযোকাউটে 
থাকজত হে।

আজবিনপরি যথাযথভাজব পূরণ কজর উপযুতি প্রমাণপরি-সহ স্ানীে শ্বশ্েও অশ্ফজস 
বা শ্মউশ্নশ্সপযোশ্লশ্টজত ্মা শ্িজত হে। পমজের অশ্ববাশ্হত থাকার প্রমাণপরি বা স্ব-
পঘােণাপরি অশ্ভভাবক বা পশ্রবাজরর বাশ্ে্তক আে, বেজসর প্রমাণপরি, বযোংক অযোকাউটে 
পস্টজমটে ইতযোশ্ি প্রমাণপরি ্মা করজত হে।

পলাকপ্রসার

তথযে ও সংসৃ্শ্ত িপ্তজরর উজদেিযে হল পলাকপ্রসার প্রকজল্পর মা্যেজম পশ্চিমবজঙ্গর 
ববশ্েরিযেপূণ্ত ও বণ্তমে পলাকসংসৃ্শ্তর শ্বশ্ভন্ন পলাক-আশ্ঙ্গজকর বা ্ারার সংরষিণ, 
পুনরুজ্ীবন, শ্বকাি এবং সমৃশ্ধের পািাপাশ্ি পলাকশ্িল্পীজির ্ীবজনর মাজনান্নেন 
ঘটাজনা, তাজঁির যথাযথ ময্তািািান এবং আশ্থ্তক সহােতা করা। এ ছাড়া, 
পলাকসংসৃ্শ্তর িশ্তিিালী মা্যেমশ্টজক ্নসজেতনতা ও উন্নেনমূলক কাজ্র প্রোজর 

বযেবহার করাও এই প্রকজল্পর গুরুত্বপূণ্ত শ্িক।
শ্বশ্ভন্ন ্ারার শ্িল্প ও শ্িল্পীজক সম্ান 

ও ময্তািািাজনর ম্যে শ্িজে বাংলার শ্ন্স্ব 
সংসৃ্শ্তজক পুষ্ট কজর পতালার প্রোস পনওো 
হজেজছ। ঘটাজনা হজেজছ মূল্ারার সংসৃ্শ্তর 
সজঙ্গ পলাকসংসৃ্শ্তর পমলবন্ন।

এই প্রকজল্পর মা্যেজম পলাকশ্িল্পীজির 
শ্িল্পী–পশ্রেেপরি প্রিান করা,  
শ্িল্পীজির বহাল ভাতার বযেবস্া করা ও 
উন্নেনমূলক সরকাশ্র প্রকজল্পর প্রোজরর 
কাজ্ লাগাজনা হজছে। িুস্ ও বেস্ 
পলাকশ্িল্পীজির মাশ্সক পপনিজনরও বযেবস্া 
করা হজছে।
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৬০ বছজরর পবশ্ি বেজসর পলাকশ্িল্পীরা প্রশ্ত মাজস 
১০০০ টাকা কজর পপনিন পাজছেন। ৬০ বছজরর কম 
বেজসর পলাকশ্িল্পীরা সরকাজরর নানা প্রোজরর কাজ্ 
অংি শ্নজছেন এবং সাংসৃ্শ্তক উৎসব-অনুঠিাজন তাজঁির 
অসা্ারণ শ্িল্পননপুণযে প্রিি্তজনর সুজযাগ পাজছেন। মাজস 
১০০০ টাকা কজর বহাল ভাতা পাজছেন তাঁরা। কনযোশ্রী, 
যুবশ্রী, শ্িষিাশ্রী, খািযেসাথী, সবু্শ্রী, সবু্সাথী, সমবযেথী 
ইতযোশ্ি প্রকল্পগুশ্লর প্রোজর শ্বশ্খযোত পলাকশ্িল্পীরা 
অতযেন্ত গুরুত্বপূণ্ত সামাশ্্ক ভূশ্মকা পালন করজছন 
এবং সরকাশ্র প্রোজর অংি শ্নজে তঁারা অনুঠিান-শ্পছু  
১ হা্ার টাকা সম্ানিশ্ষিণা পাজছেন।

পপনিন ও বহাল ভাতার টাকা শ্িল্পীর বযোংক অযোকাউজটে 
সরাসশ্র ্মা পজড় যাে। সরকাজরর উন্নেনমূলক প্রকল্পগুজলাজক 
সফল কজর তুলজত পলাকশ্িল্পীরা তাজঁির আকে্তণীে, বণ্তমে, 
সহ্জবা্যে আশ্ঙ্গক বযেবহার করজছন। সা্ারণ মানুজের কাজছ 
এইভাজব তারঁা প্রকজল্পর সুশ্ব্া গ্হজণর তথযে ছশ্ড়জে শ্িজছেন।
মুখযেমন্তী মমতা বজ্যোপা্যোে এই পলাকপ্রসার প্রকজল্পর মা্যেজম 
পশ্চিমবজঙ্গর আশ্িবাসী ্নজগাঠিীর সাংসৃ্শ্তক পরম্পরা ও 
ঐশ্তজহযের শ্বকাজির কা্জক  অপ্রশ্তহত কজর তুজলজছন। 
প্রজতযেক ্নজগাঠিীই আ্ শ্নজ্জির হারাজনা ঐশ্তহযে ও 
সংসৃ্শ্তর পুনরুজ্ীবজন স্বতঃপ্রজণাশ্িতভাজব এশ্গজে এজসজছ। শ্বশ্ভন্ন ্নজগাঠিীর 
শ্ন্স্ব ‘পবাে্ত’ গ�জনর মা্যেজম এই কা্ আরও গশ্ত পাজছে। লুপ্তপ্রাে পলাক-
সংসৃ্শ্তর নানা ্ারা পুনরুজ্ীশ্বত হওোে বাংলার সাংসৃ্শ্তক সম্পজির গুণমান 
ও পশ্রমাণ—িুজটাই বৃশ্ধে পাজছে। নতুন প্র্জন্মর পছজলজমজেরাও শ্ন্স্ব সাংসৃ্শ্তক 
্ারাজক বাশঁ্েজে রাখা ও উন্নত করার প্রোস শ্নজছেন। তাজঁির কাজছও শ্িল্পীর 
পশ্রেেপরি এবং বহাল ভাতা িুশ্টই খুব গুরুত্বপূণ্ত হজে উ�জছ।

বনু্

বাংলার তপশ্িশ্ল ্াশ্তর বেস্ মানুেজির কলযোজণর ্নযে ‘বনু্’ নাজম একশ্ট নতুন 
প্রকল্প পঘােণা করা হে।

এই প্রকজল্প ৬০ বছজরর পবশ্ি বেজসর তপশ্িশ্ল ্াশ্তর মানুে, যঁারা অনযে পকানও 
পপনিন পান না, এরকম ১০০ িতাংি মানুেজকই প্রশ্ত মাজস ১,০০০ টাকা কজর  
বা্্তকযে ভাতা পিওো হজব। এর ফজল, আনুমাশ্নক ২১ লষি তপশ্িশ্ল ্াশ্তর মানুে 
উপকৃত হজবন।

্ে ্হার

রাজ্যের আশ্িবাসী সমাজ্র বেস্ মানুেজির কলযোজণ ‘্ে ্হার’ নাজম একশ্ট 
নতুন প্রকল্প পঘােণা করা হে, পযখাজন ৬০ বছজরর পবশ্ি বেজসর আশ্িবাসী ও তপশ্িশ্ল 
উপ্াশ্ত সম্প্রিাজের ১০০ িতাংি মানুে, যারা অনযে পকানও পপনিন পান না, তাজির 
প্রশ্ত মাজস ১,০০০ টাকা কজর বা্্তকযে ভাতা পিওো হজব।

এই পশ্রকল্পনার মা্যেজম আনুমাশ্নক ৪ লষি আশ্িবাসী ও তপশ্িশ্ল উপ্াশ্ত 
সম্প্রিাজের মানুে উপকৃত হজবন। এই্নযে ৫০০ পকাশ্ট টাকা বযেে-বরাজির প্রস্াব  
করা হে।
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পস্জহর পরি এককালীন আশ্থ্তক 
সহােতা ও প্রজেষ্টা

‘পস্জহর পরি’ নাজম একশ্ট প্রকজল্পর 
পঘােণা কজরন শ্তশ্ন। পসই প্রকজল্পর 
আওতাে শ্ভনরাজ্যে আটজক থাকা বাংলার 
পশ্রযােী রেশ্মকজির অযোকাউজটে সরাসশ্র 
টাকা পা�াবার বযেবস্া কজর রা্যে। 
এককালীন ১,০০০ টাকা পিওোর কথা বলা 
হে।

যাঁরা সামাশ্্ক সুরষিা পযা্নার সুজযাগ-
সুশ্ব্া বা সামাশ্্ক পপনিন পান না, পসই 
অসংগশ্�ত পষিজরির রেশ্মকজির ্নযে প্রজেষ্টা 

প্রকজল্পর পশ্রকল্পনা কজরজছ রা্যে সরকার। এর মা্যেজম মাথাশ্পছু এককালীন এক 
হা্ার টাকা পাজবন ওইসব রেশ্মক।

সমথ্তন

২০১৬ সাজলর নজভম্বজর পনাটবশ্্করজণর ফজল কা্ হাশ্রজে রাজ্যে শ্ফজর আসা 
রেশ্মকজির সহােতা করার লজষিযে ২০১৭ সাজলর পফব্রুোশ্র মাজস রেম িপ্তজরর 
সমথ্তন প্রকল্প োলু করা হে।

কা্ হারাজনা এইসব রেশ্মকজির এই প্রকজল্প এককালীন ৫০ হা্ার টাকা 
কজর পিওো হে। এই টাকা শ্নজে শ্ন্স্ব উজিযোজগ তাঁরা যাজত আবার শ্নজ্জির 
পাজে িাঁড়াজত পাজরন পসই লজষিযেই এই প্রকল্প। রাজ্যের পবকার সমসযোর উপর 
‘পনাটবশ্্’-র ফজল সৃষ্ট অশ্তশ্রতি পবাঝার পমাকাশ্বলাে সমজোপজযাগী এই প্রকল্প 
অশ্ত দ্রুততার সজঙ্গ োলু করা হে।

প্রাথশ্মকভাজব পকােশ্বহার, উতির শ্িনা্পুর, িশ্ষিণ শ্িনা্পুর, মুশ্ি্তিাবাি, 
বীরভূম, ব্্তমান (পূব্ততন), নশ্িো, হাওড়া, পূব্ত পমশ্িনীপুর এবং পশ্চিম পমশ্িনীপুর 
এই িিশ্ট প্লাে সমথ্তন প্রকল্পশ্ট োলু করা হজেজছ। উপজর উশ্লেশ্খত ১০শ্ট 
প্লার সমশ্ষ্ট উন্নেন আশ্্কাশ্রক বা ব্লক অশ্ফজস পযাগাজযাগ করা হে।

সাংবাশ্িকজির অবসরকালীন ভাতা

সাংবাশ্িকরা অশ্্কাংি পষিজরিই োকুশ্রজষিরি পথজক অবসর গ্হজণর পর আশ্থ্তক 
সমসযোর মুজখামুশ্খ হজে পজড়ন। বেস্ সাংবাশ্িকজির এই অথ্তননশ্তক সমসযোর হাত 
পথজক রষিা করাই তথযে ও সংসৃ্শ্ত িপ্তজরর সাংবাশ্িকজির অবসরকালীন ভাতা 
(ওজেস্ পবঙ্গল পপনিন শ্স্ম ফর ্ান্তাশ্লস্স, ২০১৮)প্রকজল্পর উজদেিযে।

মুখযেমন্তী মমতা বজ্যোপা্যোে ২০১৮ সাজলর ১ এশ্প্রল পথজক এই পপনিন 
প্রকজল্পর সূেনা কজরন। িুস্, বেস্ সাংবাশ্িকরা ্ীশ্বতাবস্াে এর মা্যেজম মাশ্সক 
২৫০০ টাকা কজর পপনিন পান।

পয সব সাংবাশ্িজকর োট বছর বেস অশ্তক্রান্ত হজেজছ এবং যাঁজির োকশ্র 
পথজক অবসজরর পর মাশ্সক পরা্গার িি হা্ার টাকার কম এবং িি বছজরর 
পবশ্ি সমে ্জর যাঁজির পপ্রসকাে্ত আজছ, তাঁরাই এই পপনিজনর ্নযে আজবিন 
করজত পারজবন।

শ্বগত িি বছজর রা্যে সরকাজরর নানা কম্তকাণ্ড ্নগজণর মজ্যে একশ্ট আস্ার 
বাতাবরণ বতশ্র কজরজছ। তার ফজলই আস্ার ্জে তৃতীেবার সরকার গ�ন।
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(ছ) ক্রীড়া

পখলাশ্রী

যুব কলযোণ ও ক্রীড়া িপ্তজরর পখলাশ্রী প্রকজল্পর উজদেিযে হল রাজ্যে পখলা্ূলার মাজনান্নেজনর 
পািাপাশ্ি প্রশ্তশ্ট স্জর ও প্রাশ্ন্তক অঞ্জলও পখলা্ূলার শ্বকাি ঘটাজনা। এশ্ট একশ্ট 
বহুমুখী প্রকল্প। এই প্রকজল্পর আওতাে ক্রীড়া উন্নেজনর শ্বশ্ভন্ন কম্তসূশ্েগুশ্লজক একজরি 
শ্নজে আসা হজছে।
মূলত পাঁেশ্ট কম্তসূশ্েজক এই প্রকজল্প গুরুত্ব পিওো হজেজছ।
নবীন ক্রীড়া-প্রশ্তভার শ্বকাজির ্নযে রা্যে ্ুজড় উন্নতমাজনর ক্রীড়া পশ্রকা�াজমা 
গজড় পতালার প্রোজসর কা্জক আরও গশ্তিীল করার ্নযে ক্রীড়া-সংশ্্ষ্ট লিাবজক 
আশ্থ্তক অনুিান পিওো হে। এছাড়া রা্যেস্জরর শ্বশ্ভন্ন ক্রীড়া সংগ�নজক আশ্থ্তক 
সহােতা, বাংলার শ্বখযোত ও সফল ক্রীড়াবযেশ্তিত্ব ও ক্রীড়া-প্রশ্তভাজক সম্াশ্নত 
ও পুরসৃ্ত করা, শ্বশ্ভন্ন স্জর ফুটবল শ্বতরজণর মা্যেজম বাংলার ্নশ্প্রে পখলা 
ফুটবল-এর েে্তাজক আরও ছশ্ড়জে পিওো এবং শ্বশ্ভন্ন ক্রীড়ার পষিজরি স্ােী 
প্রশ্িষিণ শ্িশ্বরগুশ্লজক বছজর টাকা প্রিান করা হে।
মানবসম্পি উন্নেজন পখলা্ূলার গুরুত্বপূণ্ত ভূশ্মকাজক প্রা্ানযে শ্িজে 
বত্তমান সরকার রাজ্যে ক্রীড়া-উন্নেজন প্রথম পথজকই উজিযোগ শ্নজেজছ। 
বজড়া বজড়া লিাজবর পািাপাশ্ি মাঝাশ্র ও পছাজটা লিাজবও পখলা্ূলা এবং 
িরীরেে্তার পশ্রজবি ও উন্নত-আ্ুশ্নক পশ্রকা�াজমা গজড় পতালা, ক্রীড়া 
শ্িষিণ ও প্রশ্তজযাশ্গতার ্নযে আশ্থ্তক অনুিাজনর বযেবস্া কজরজছ। ২০১১-
১২ আশ্থ্তক বছর পথজক োলু হওো এক কম্তসূশ্ের মা্যেজম রাজ্যের 
শ্বশ্ভন্ন লিাবজক ক্রীড়া প্রশ্তজযাশ্গতা আজো্ন, পখলা্ূলার প্রশ্িষিণ 
এবং সরঞ্জাম ক্রে বা কষি শ্নম্তাণ-সহ নানা কাজ্র ্নযে প্রথম বছর  
২ লষি টাকা এবং পজরর ৩ বছর ১ লষি টাকা হাজর আশ্থ্তক অনুিান প্রিান 
করজছ রা্যে সরকার। বত্তমাজন এই কম্তসূশ্ে পখলাশ্রী প্রকজল্পর অন্তভু্ততি। 
সম্প্রশ্ত ক্রীড়া প্রশ্িষিণ শ্িশ্বরগুশ্লজক বছজর ১ লষি টাকা কজর পিওোর শ্সধোন্ত 
হজেজছ। প্রশ্তজযাশ্গতামূলক ক্রীড়ার পষিজরি উন্নতমাজনর প্রশ্িষিণ অতযেন্ত ্রুশ্র। 
রাজ্যের প্রাশ্ন্তক অঞ্জলও আগ্হী পছজলজমজেজির কাজছ প্রশ্িষিজণর সুজযাগ পপঁজছ 
পিওোর ্নযে প্রশ্িষিণ শ্িশ্বরগুশ্লর পশ্রকা�াজমা উন্নেজনর উজিযোগ পনওো হজেজছ। 
অতীত ও বত্তমাজনর শ্বখযোত ও সফল ক্রীড়াশ্বিজির সম্াননা জ্াপন এবং 
পুরসৃ্ত করা হে। উিীেমান ক্রীড়া-
প্রশ্তভাজক পখল সম্ান পুরস্ার, শ্বগত 
বছজরর ক্রীড়াসাফজলযের ্নযে বাংলার 
পগৌরব সম্ান, সারা ্ীবজনর কৃশ্তজত্বর 
্নযে ্ীবনকৃশ্ত সম্ান (লাইফটাইম 
অযোশ্েভজমটে) এবং সফল প্রশ্িষিজণর 
্নযে ক্রীড়াগুরু সম্ান পিওো হে। 
এছাড়াও শ্বজিে কৃশ্তজত্বর ্নযেও 
সম্াশ্নত করা হে ক্রীড়াশ্বিজির। 
প্লা, মহকুমা ও ব্লকস্জর শ্িশ্বর কজর 
শ্বশ্ভন্ন সু্ল, কজল্, শ্বশ্শ্বিযোলে, 
মাদ্রাসা, লিাব ও সংগ�নজক ফুটবল 
শ্বতরণ করা হে।



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 66

সম্পূর্ণ ক�োশ্িড পশ্িশ্থিশ্িি �থো মোথোয় কিখে এ� অনোড়ম্বি 
অনুষ্োখন িৃিীয়বোখিি জন্য পশ্চিমবখঙ্গি মুে্যমন্তী শ্িখসখব শপথ 
শ্নখেন মমিো বখ্দ্যোপোধ্যোয়৷ ৫ কম ২০২১৷ ঐশ্িিোশ্স� কসই 
মুিপূ খি্ণি সোক্ী থো�ে িোজধোনী �ে�োিো কথখ� শ্বখবেি প্রশ্িশ্ি 
ক�োখরি মোনুষ৷

িৃিীয়বোি
মুে্যমন্তীি
শপথ

ফখিোশ্ফ
চোি
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 শপথ ও সোক্োখিি 

পি মুে্যমন্তী এশ্িন বখেন, 

বি্ণমোখন ক�োশ্িড পশ্িশ্থিশ্িি 

�থো মোথোয় কিখে যথোযথ 

সোবধোনিো অবেম্বন �খি 

িোজিবখন িৃিীয়বোখিি 

জন্য শপথগ্রির �িেোম৷ 

বোংেোি প্রশ্িশ্ি মোনুষখ� 

জোনোই আন্তশ্ি� শুখিচ্ো 

ও িোেবোসো৷ আগোমীশ্িখনও 

বোংেোি ঐ�্য-ভ্োিৃত্ব, শোশ্ন্ত-

সম্পীশ্ি, �ৃশ্টি-সংসৃ্শ্িি 

ঐশ্িি্যখ� অকু্ণ্ণ িোেোি 

ব্যোপোখি আশ্ম অঙ্গী�োিবদ্ধ৷ 

মোিৃিপূ শ্মি সখঙ্গ আমোখিি 

নোশ্ড়ি বন্ধন অখচ্ি্য 

গ্রশ্থিখি আবদ্ধ, বোংেোি 

মোনুখষি সখঙ্গ আমোি 

আশ্মি� সম্�্ণ৷ িোই 

সবোি আশীব্ণোিখ� পোখথয় 

�খি বোংেোি উন্নয়খনি 

শ্শেখি শ্নখয় কযখি এবং 

বোংেোি মোনুষখ� শ্নিোপি 

ও সুিশ্ক্ি িোেখি আশ্ম 

কশষ িক্তশ্ব্ুদ শ্িখয় েড়োই 

�িব৷
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এশ্িন শপথবো�্য পোঠ 
�িোন িোজ্যপোে জগিীপ 
ধন�ি৷ শপথ শ্নখয় 
মুে্যমন্তী এশ্িন চখে আখসন 
নবোখন্ন৷ কসেোখন ‘গোড্ণ অব 
অনোি’ অশ্িবোিন গ্রিখরি 
পি ক�োশ্ডি পশ্িশ্থিশ্ি 
শ্নখয় িোখজ্যি সখ্ব্ণোচ্চ 
পয্ণোখয়ি সশ্চবখিি সখঙ্গ 
ববঠ� �খিন৷ ববঠ� কশখষ 
প্রথম সোংবোশ্ি� সখমেেখন 
মুে্যমন্তী বখেন, ক�োশ্িড 
পশ্িশ্থিশ্ি শ্নয়ন্তর �িোই 
নিুন সি�োখিি প্রথম 
�োজ।
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গোড্ণ অব অনোি কশখষ 

নবোখন্ন িৃিীয়বোখিি জন্য 

আবোি মুে্যমন্তীি আসখন 

মমিো ব্যোনোর্্ণী।

ছশ্ব- অখশো� মজুমিোি



িোজ্য মশ্ন্তসিোি িোশ্ে�ো
িোিপ্রোপ্ত মন্তী

শ্বিোগ নোম

স্বিোষ্ট্র ও পোব্ণি্য শ্বষয়� মমিো ব্যোনোর্্ণী

�শ্ম্ণবগ্ণ ও প্রশোসশ্ন� সংস্োি এবং ই-গিখন্ণন্স মমিো ব্যোনোর্্ণী

িথ্য ও সংসৃ্শ্ি মমিো ব্যোনোর্্ণী

িপূ শ্ম ও িপূ শ্ম সংস্োি এবং উদ্োস্তু ত্োর ও পুনব্ণোসন মমিো ব্যোনোর্্ণী

স্বোথি্য ও পশ্িবোি �ে্যোর মমিো ব্যোনোর্্ণী

উত্তিবঙ্গ উন্নয়ন মমিো ব্যোনোর্্ণী

পঞ্োখয়ি ও গ্রোখমোন্নয়ন সুব্রি মুখেোপোধ্যোয়

িোষ্ট্রোয়ত্ত উখি্যোগ ও শ্শল্প পুনগ্ণঠন সুব্রি মুখেোপোধ্যোয়

শ্শল্প ও বোশ্রজ্য পোথ্ণ চখ্োপোধ্যোয়

িথ্য প্রযুশ্ক্ত ও ইখে�ট্রশ্নক্স পোথ্ণ চখ্োপোধ্যোয়

পশ্িষি শ্বষয়� পোথ্ণ চখ্োপোধ্যোয়

অথ্ণ অশ্মি শ্মত্

পশ্ি�ল্পনো, পশ্িসংে্যোন ও �ম্ণসপূশ্চ রূপোয়র অশ্মি শ্মত্

উপখিোক্তো শ্বষয়� সোধন পোখডে

স্বশ্নি্ণি কগোষ্ী ও স্ব-শ্নযুশ্ক্ত সোধন পোখডে

বন কজ্যোশ্িশ্প্রয় মশ্লি�

অশ্চিোচশ্িি শশ্ক্ত উৎস কজ্যোশ্িশ্প্রয় মশ্লি�

সু্দিবন শ্বষয়� বশ্কিম চন্দ্র িোজিো

জেসম্ি অনুসন্ধোন ও উন্নয়ন মোনসিঞ্জন িপূঞ্যো

কসচ ও জেপথ কসৌখমন �ুমোি মিোপোত্

আইন মেয় ঘি�

শ্বচোি মেয় ঘি�

পপূি্ণ মেয় ঘি�

শ্বিু্যৎ অরূপ শ্ববেোস

যুব �ে্যোর ও ক্ীড়ো  অরূপ শ্ববেোস

সংখশোধন ও প্রশোসন উজ্জ্বে শ্ববেোস

সমবোয় অরূপ িোয়

েোি্য ও সিবিোি িথীন কঘোষ

পশ্িবির শ্ফিিোি িোশ্�ম

আবোসন শ্ফিিোি িোশ্�ম

কু্দ্র, কছোি ও মোঝোশ্ি এবং বস্ত্র শ্শল্প চন্দ্রনোথ শ্সনিো

�ৃশ্ষ কশোিনখিব চ্যোিোশ্জ্ণ

শ্বি্যোেয় শ্শক্ো ব্রোি্য বসু

(১১ কম, ২০২১)



উচ্চ শ্শক্ো ব্রোি্য বসু

জনস্বোথি্য �োশ্িগশ্ি পুে� িোয়

নোিী ও শ্শশু উন্নয়ন এবং সমোজ �ে্যোর শশী পঁোজো

সংে্যোেঘু শ্বষয়� ও মোদ্রোসো শ্শক্ো মিঃ কগোেোম িো্বোশ্ন

�ৃশ্ষ শ্বপরন শ্বপ্লব শ্মত্

শ্বপয্ণয় ব্যবথিোপনো ও অসোমশ্ি� প্রশ্িিক্ো  জোখিি আিখমি েোন

প্রোরী সম্ি শ্ব�োশ স্বপন কিবনোথ

জনশ্শক্ো প্রসোি ও গ্রথিোগোি পশ্িখষবো শ্সশ্দি�ুলিো কচৌধুিী

িোষ্ট্রমন্তী
শ্বিোগ নোম

শ্রম (স্বোধীন িোশ্য়ত্বপ্রোপ্ত) কবচোিোম মোন্নো

েোি্য প্রশ্ক্য়ো�ির ও উি্যোনপোেন (স্বোধীন িোশ্য়ত্বপ্রোপ্ত) সুব্রি সোিো

�োশ্িগশ্ি শ্শক্ো এবং প্রশ্শক্র ও িক্িো উন্নয়ন (স্বোধীন িোশ্য়ত্বপ্রোপ্ত) হুমোয়ুন �বীি

মৎস্য (স্বোধীন িোশ্য়ত্বপ্রোপ্ত) অশ্েে শ্গশ্ি

নগখিোন্নয়ন ও কপৌি শ্বষয়� (স্বোধীন িোশ্য়ত্বপ্রোপ্ত) চশ্ন্দ্রমো ি্োচোয্ণ

পশ্িখবশ (স্বোধীন িোশ্য়ত্বপ্রোপ্ত) িত্ো কি নোগ

শ্বজ্োন ও প্রযুশ্ক্ত ও বজবপ্রযুশ্ক্ত (স্বোধীন িোশ্য়ত্বপ্রোপ্ত) িত্ো কি নোগ

পশ্চিমোঞ্ে উন্নয়ন শ্বষয়� (স্বোধীন িোশ্য়ত্বপ্রোপ্ত) সন্ধ্যোিোনী িুডু

অনগ্রসি কশ্ররী �ে্যোর (স্বোধীন িোশ্য়ত্বপ্রোপ্ত) বুেুশ্চ� বিোই�

আশ্িবোসী উন্নয়ন (স্বোধীন িোশ্য়ত্বপ্রোপ্ত) বুেুশ্চ� বিোই�

অশ্নি শ্নব্ণোপর ও জরুশ্ি পশ্িখষবো (স্বোধীন িোশ্য়ত্বপ্রোপ্ত) সুশ্জি বসু

পয্ণিন (স্বোধীন িোশ্য়ত্বপ্রোপ্ত) ইন্দ্রনীে কসন

পশ্িষি শ্বষয়� সন্ধ্যোিোনী িুডু

িথ্য ও সংসৃ্শ্ি ইন্দ্রনীে কসন

স্বোথি্য ও পশ্িবোি �ে্যোর চশ্ন্দ্রমো ি্োচোয্ণ

িপূ শ্ম ও িপূ শ্ম সংস্োি এবং উদ্োস্তু ত্োর ও পুনব্ণোসন চশ্ন্দ্রমো ি্োচোয্ণ

পশ্িবির শ্িেীপ মডেে

শ্বিু্যৎ আশ্েরুর্োমোন

পঞ্োখয়ি ও গ্রোখমোন্নয়ন শ্শউশ্ে সোিো

কু্দ্র, কছোি ও মোঝোশ্ি এবং বস্ত্র শ্শল্প শ্রী�োন্ত মোিোখিো

কসচ ও জেপথ ইয়োসশ্মন সোশ্বনো

উত্তিবঙ্গ উন্নয়ন ইয়োসশ্মন সোশ্বনো

বন বীিবোিো িঁোসিো

েোি্য ও সিবিোি কজ্যোৎস্ো মোশ্ডি

শ্বি্যোেয় শ্শক্ো পখিশ চন্দ্র অশ্ধ�োিী

যুব �ে্যোর ও ক্ীড়ো মখনোজ শ্িওয়োশ্ি
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মুখ্যমন্ত্রীর ‘দুয়ারর সরকার’ ও ‘পাডায়-সমাধান’ শ্বশ্ব 
দরবাররও প্রশংসা লাভ কররশ্িল আরেই। এবার প্রশংসা 
পপল অমর্ত্য পসন-এর প্রর্রীচ্রী ট্ারটের। ‘দুয়ারর সরকার’ 
এবং ‘পাডায় সমাধান’ এই দুশ্ি কম্তসূশ্চর মাধ্যরম 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রার্্যর লক্ষ লক্ষ মানুরের ঘরর 
পপঁরি পেল। ইশ্রমরধ্যই এই কম্তসূশ্চ শুধু ভারর নয় সারা 
শ্বরশ্বর একশ্ি অন্যরম বৃহৎ ্ন পশ্ররেবা প্রদান কম্তসূশ্চ 
শ্হসারব সকরলর দৃশ্টি আকে্তণ করররি।

সম্প্রশ্র একশ্ি অনুষ্ারন পবশ শ্কিু আন্ত্্তাশ্রক সংস্া 
পেমন শ্বশ্ব স্াস্্য সংস্া, এশ্শয়ান পেরভলপরমন্ট ব্যাঙ্ক, 
ইউশ্নরসফ এর উচ্চপদস্ প্রশ্রশ্নশ্ধেণ এক ওরয়বনাররর 
মাধ্যরম মুখ্যমন্ত্রী মমরা বর্দ্যাপাধ্যারয়র সরঙ্গ েুক্ত হন। 
রাঁরদর কথাবার্তায় পবশ্ররয় আরস এই প্রকল্পগুশ্লর 
সদথ্তক শ্দকশ্ি। শুধু রাই-ই নয়, এই সামাশ্্ক সুরক্ষা 
প্রকল্পগুশ্লরক রৃণমূলস্তরর শ্নরয় োওয়ার সরকাশ্র প্ররচটিারও 
প্রভূর প্রশংসা কররন এইসব সংস্ার মুখপাত্ররা। রাঁরা 
প্ররর্যরকই এই অশ্ভনব সরকাশ্র কম্তসূশ্চরক এক অনবদ্য 
প্রয়াস বরল অশ্ভশ্হর কররন। অশ্রমাশ্রর অবসারন এঁরা 

প্ররর্যরকই এই রার্্য আসার ইচ্া প্রকাশ কররন োরর 
এইরকম এক কম্তসূশ্চর প্ররয়াে ও রার উপরোশ্েরাগুশ্ল 
রাঁরা স্চরক্ষ পদখরর পাররন।

এই শ্বশাল কম্তসূশ্চর দুশ্ি ভাে আরি, (১) ‘দুয়ারর 
সরকার’ এবং ‘পাডায় সমাধান’। ‘দুয়ারর সরকার’ মূলর 
সারা পশ্চিমবরঙ্গর গ্াম বাংলার দুয়ারর পপঁিবার প্রয়াস। 
এই কার্ রৃণমূল স্তররর পঞ্ারয়র, শ্বশ্েও অশ্ফসগুশ্লরক 
শ্নরয় সরকাররর ১২শ্ি মূল সামাশ্্ক সুরক্ষা প্রকল্প 
রূপায়রণর ফাঁকগুশ্লরক বন্ধ করার পচটিা হরয়রি। এবং োরা 
শ্বশ্ভন্ন কাররণ এই প্রকল্পগুশ্লর সুশ্বধা এখনও সশ্িকভারব 
পানশ্ন, রাঁরদর পদাররোডায় শ্েরয় এই সুশ্বধাগুশ্ল পপঁরি 
পদওয়া হরয়রি।

দুয়ারর সরকার
১ শ্েরসম্বর ২০২০ পথরক শুরু হওয়া এই প্রকল্প পাঁচ 

পে্তারয়র পরর ৮ পফব্রুয়াশ্র ২০২১-পর পশে হরয়রি। এই 
স্ল্প সমরয়র মরধ্য এই সরকাশ্র প্ররচটিা এক অভূরপূব্ত 
সাডা পফরল শ্দরয়রি। রার্্যর করয়ক পকাশ্ি মানুরের কারি 
এই প্রকল্প পপঁরি পেরি োর ্ন্য এই উরদ্যােরক, শ্বরশ্বর 
এক অনবদ্য সামাশ্্ক সুরক্ষা প্রদান প্ররচটিা শ্হসারব 
শ্চশ্নির করা হরচ্। পাঁচ দফা কম্তসূশ্চর পর পদখা পেরি 
এক পরকে্ত সৃশ্টিকার্রী করয়ক পকাশ্ি পলাক এই প্রকরল্পর 
সরঙ্গ েুক্ত হরয়রিন। ‘দুয়ারর সরকার’ কম্তসূশ্চর মাধ্যরম 
১২শ্ি মূল সামাশ্্ক সুরক্ষা প্রকল্পরক রূপায়রণর ব্যবস্া 
করা হরয়রি। শ্বশ্ভন্ন কাররণ পে সব নােশ্রক এইসব 
সুরোে পথরক বশ্ঞ্র শ্িরলন, এই প্রকল্পগুশ্লর আওরায় 
আসরর পাররনশ্ন, রারঁদররক এই সুরক্ষা বলরয় অন্তভু্তক্ত 
করা হরয়রি। ‘দুয়ারর সরকার’ এ পে ১২শ্ি মূল প্রকল্প 
আরি এক ন্রর পসগুশ্লর নাম উরলেখ করা হল।

দুয়ারর সরকাররর প্রকল্পগুশ্লর নাম
১) খাদ্যসাথ্রী, ২) স্াস্্যসাথ্রী, ৩) ্াশ্রের শংসাপত্র, ৪) 

শ্শক্ষাশ্রী, ৫) ্য় ্হর, ৬) রপশ্শশ্ল বনু্ধ, ৭) কন্যাশ্রী, ৮) 
রূপশ্রী, ৯) ঐক্যশ্রী, ১০) ১০০ শ্দরনর কা্, ১১) কৃেক বনু্ধ, 
১২) মানশ্বক।

দুয়ারর সরকার পশ্ররেবার ্ন্য প্রায় ৩৩ হা্ার 
ক্যাম্প বসারনা হয়। পেখারন ২ পকাশ্ি ৭৫ লারখর পবশ্শ 
পলাক এইসব ক্যাম্প পথরক পশ্ররেবা শ্নরর এরসরিন। 
মুখ্যমন্ত্রী পাশ্খর পচারখর মররা ন্রর পররখরিন প্রশ্রশ্ি 

‘দুয়ারর সরকার’-এর প্রশংসায়  
অমর্ত্য পসরনর প্রর্রীচ্রী ট্াটেউন্ন

য়রন
র অ

শ্ভমু
খ
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পশ্ররেবা পশ্চিমবরঙ্গর পশে ্নপদ অবশ্ধ োরর পপঁিরর 
পারর রার প্রশ্র।

পাডায় সমাধান
‘পাডায় সমাধান’ কম্তসূশ্চ ো শ্কনা সমান্তরালভারব 

চরলরি। এশ্ি মূলর েশ্ির হরয়রি শহরবাস্রীরক শ্বশ্বধ 
পশ্ররেবা পদওয়ার ্ন্য। শহরাঞ্রলর মানুেরক পুরসভা 
বা শ্সশ্ভক বশ্েগুশ্লর মাধ্যরম শ্বশ্ভন্ন পশ্রবাররর চাশ্হদা 
পূরণ করা হরয়রি। এই কম্তসূশ্চরক এশ্েরয় শ্নরয় োবার 
্ন্য রার্্যর মুখ্যমন্ত্রী মমরা বর্দ্যাপাধ্যারয়র শ্নর্র 
দদনশ্্দন পে্তরবক্ষণ এবং পশ্রচালনার মাধ্যরম সরকাশ্র 
উচ্চপদস্ অশ্ফসার, কম্তচার্রী এবং পস্চ্ারসব্রীরদর েুক্ত 
করা হরয়রি। এর সরঙ্গ েুক্ত হরয়রি শ্বশ্ভন্ন কাশ্রেশ্র 
দক্ষরার শ্দক (technological inputs)—পেমন আইশ্ি 
শ্সরটেম, শ্্শ্পএস শ্সরটেম ইর্যাশ্দ এগুরলার মাধ্যরম এক 
সফল এবং দ্রুর সাহাে্য প্রদান ব্যবস্া চালু করা হরয়রি। 
শ্বশ্ভন্ন স্তরর িাস্ক পফাস্ত দরশ্র করর এর সময়শ্ভশ্তিক 
প্ররয়াে ও পশ্ররেবা প্রদারনর এক উজ্জ্বল দৃটিান্ত সৃশ্টি 
হরয়রি। সামাশ্্ক সুরক্ষা খারর এই প্রকল্পগুশ্লর ব্যয় 
বৃশ্ধি লক্ষণ্রীয়। ২০০৯-১০ সারল সামাশ্্ক সুরক্ষা খারর 
রদান্রীন্তন সরকার ১১,৮৭৫ পকাশ্ি িাকা খরচ করর। 
বর্তমান সরকার ২০১৯-২০ সারল বার্রি বরাদ্দ বাশ্ডরয় 
পসশ্ি শ্নরয় োয় ৬৩,৮৯৬ পকাশ্িরর। পূব্তরন সরকার 
পথরক এশ্ি ৪৭৮ শরাংশ বৃশ্ধি পপরয়রি। এর পথরকই এই 
প্রকরল্পর গুরুত্ব কর রা পবাঝা োয়।

এই কম্তসূশ্চর শ্পিরন পে চাশ্লকা শশ্ক্ত কা্ করররি 
রা হল এই সরকাররর মানুরের কারি পপঁিাবার এক 
পব্তরপ্রমাণ অঙ্গ্রীকার। সরকাশ্র প্রকল্প শুধুই কাের্-
কলরম বশ্্দ থাকরব, রা রূপায়ণ কররর লারে এক 
দ্রীঘ্তসূশ্ত্ররা—এই অপবাদ পঘাচারর পপরররি মুখ্যমন্ত্রীর 
পনরৃরত্ব এক সুকশ্িন প্রশাসন। ‘পাডায় সমাধান’ নামক 
এক নরুন ন্রীশ্র প্রচলন করর মুখ্যমন্ত্রী মমরা বর্দ্যাপাধ্যায় 
বুশ্ঝরয় শ্দরলন, এই কা্গুশ্লর সাথ্তক রূপায়ণই সমার্ 
প্রকৃর পশ্রবর্তন আনরর পাররব। পসই ভাবনা পথরকই এই 

কম্তসূশ্চরক এশ্েরয় শ্নরয় োওয়া হরয়রি। এ কাররণই এই 
কম্তসূশ্চশ্ি এর দ্রুর ্নশ্প্রয়রা লাভ করররি।

পাডায় সমাধারনর প্রকল্পগুশ্লর নাম
১) পশ্রষ্ার—পশ্রচ্ন্নরা, ২) পান্রীয় ্ল, ৩) শ্বদু্যৎ ও 

রাস্তার আরলা, ৪) রাস্তা, ৫) শ্নকাশ্শ ব্যবস্া, ৬) শ্চশ্কৎসক

এই শ্বেরয় একশ্ি গুরুত্বপূণ্ত প্রসঙ্গ অবরারণা করার 
প্ররয়া্ন। ২০১৩ সারল মুখ্যমন্ত্রী মমরা বর্দ্যাপাধ্যায় 
West Bengal Right to Public Services Act 2013 
আইনশ্ি প্রচলন কররন। এই আইরনর মুখ্য উরদ্দশ্য শ্িল 
রা্্য সরকাররর সব প্রকল্পই োরর ্নেণ পশ্ররেবা রূরপ 
পপরর পারর রার রূপায়ণ করা। ‘দুয়ারর সরকার’ ও ‘পাডায় 
সমাধান’ এই দুশ্ি কম্তসূশ্চই ওই দায়বধিরার ফসল।
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কর�োনো� তৃতীয় ঢেউ ঢেকোরত
শপথ শ্নরয়ই �োশ ধর�শ্িরেন মুখ্যমন্তী

২০২০-� এশ্রিে ঢথরক কর�োনো ভোই�োরে� আগ্োেন যত ঢবর়েরি, ততই েতক্কতো 
ঢবর়েরি �োর্্য� রিশোেশ্নক ও েোমোশ্্ক ঢষেররে। েোমেোরনো শ্িরয়রি রিথম ঢেউ। 
অশ্তমোশ্�� শ্নয়রমই এরেরি কর�োনো� শ্বিতীয় ঢেউ। শ্নব্কোচনী শ্বশ্ধ থোকো ের্বেও রিশোেশ্নক 
রিধোন শ্িরেরব মুখ্যমন্তী মমতো ব্যোনো্্কী ঢচষ্ো কর�রিন, যতটো েম্ভব মোনুষরক উন্নত 
স্োস্্য-পশ্�কোেোরমো এবং েোমোশ্্ক েুরযোিেুশ্বরধ ঢেওয়ো যোয়। শ্বরশষজ্ঞরে� বক্তব্য, 
েম্ভবত এ�প� আেরত চরেরি তৃতীয় ঢেউ, যো অবশ্যম্ভোবী। তোই �ো্ভবরন তৃতীয়বো� 
শপথ শ্নরয়ই মুখ্যমন্তী রিথম রিশোেশ্নক ববেক কর�রিন কর�োনো� েোম্প্রশ্তক শ্বিতীয় ও 
ভশ্বষ্যৎ েম্ভোবনো� তৃতীয় ঢেউ এবং �ো্্য স্োস্্য পশ্�কোেোরমো শ্নরয়। অন্যশ্েরক, দ্রুত 
মৃতু্যিো� কশ্মরয় আনরতও ঢবশ শ্কিু শ্নরে্কশ্শকো ্োশ্� কর�রি �ো্্য স্োস্্য েপ্ত�। এই 
েমস্ত শ্কিু শ্নরয়ই এবোর�� রিশ্তরবেন।
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৪ ঢম, ২০২১

ঢকোশ্ভড শ্চশ্কৎেো� অন্যতম 
গুরুত্বপূর্ক ২শ্ট ওষুধ/ইনর্কশন 
ঢ�মশ্ডশ্েশ্ভ� এবং টশ্েশ্ে্ুমো� 
ঢকোনও ব্যশ্ক্তরক বো্ো� ঢথরক 
শ্কনরত িরব নো। েমস্ত ে�কোশ্� 
ও ঢবে�কোশ্� িোেপোতোে কতৃ্কপষে 
তোরে� শ্েশ্েইউ শয্যো ও ঢেখোরন 
কত্ন ঢ�োিী ভশ্ত্ক �রয়রিন, ঢেই 
অনুপোরত শ্কনরত পো�রব বো �ো্্য 
স্োস্্য েপ্ত� ঢথরক শ্নশ্ে্কষ্ পদ্ধশ্তরত 
শ্নরত পো�রব।

৬ ঢম, ২০২১

এশ্েন ঢথরক �োর্্য ঢেোকোে ঢরেন বন্ধ, আপোতত ১৫ 
শ্েরন� ্ন্য। মুখ্যমন্তী শপথ শ্নরয়ই রিথরম �োর্্য� 
ের্ব্কোচ্চ পয্কোরয়� েশ্চব স্তর� পয্কোরেোচনো ববেক কর�ন। 
শ্তশ্ন ্োনোন, রিচু� শ্ভ়ে-েি ঢরেন চেরে কর�োনো 
আ�ও দ্রুত ি়েোরব। পোশোপোশ্শ ে�কোশ্� পশ্�বির 
এবং ঢমররেো ৫০ শতোংশ কম চেরব। ৭ ঢম ঢথরক 
ঢেরশ� ঢয ঢকোন �ো্্য ঢথরক ঢরেন, শ্বমোন বো বোরে ও 
�োর্্য এরেই ৭২ ঘণ্ো� মরধ্য আ�শ্ট-শ্পশ্েআ� ঢটস্ট 
কশ্�রয় ঢনরিশ্টভ শ্�রপোট্ক শ্নরয় আেরত িরব। ঢকউ 
্রুশ্� কো�রর চরে এরেও �োর্্য þোশ্পড অ্যোশ্টির্ন 
ঢটস্ট িরব। এিো়েোও মুখ্যমন্তী ্োনোন, �োর্্য ২ েষে 
৭৫ িো্ো� ঢকোয়োক ডোক্তো�রক ঢকোশ্ভড শ্চশ্কৎেো� 
্ন্য রিোথশ্মক রিশ্শষেরও ঢেওয়ো িরব।

এশ্েন মুখ্যমন্তী ্োনোন, রিশোেশ্নক স্তর� শ্েদ্ধোন্ত 
িরয়রি—

 z ব্যোংক ঢখোেো থোকরব েকোে ১০ টো ঢথরক ঢবেো 
২ ঢটো পয্কন্ত

 z বো্ো� েকোে ৭ টো ঢথরক ১০ টো এবং শ্বরকে 
৫ টো ঢথরক ৭ টো পয্কন্ত ঢখোেো থোকরব

 z ঢেোনোরূরপো� ঢেোকোন ঢবেো ১২ টো ঢথরক ৩ ঢট 
পয্কন্ত ঢখোেো

 z েোমোশ্্ক, শ্শষেোমূেক, �ো্ননশ্তক অনুষ্োন ক�ো 
যোরব নো

 z শ্বরয় বো ধম্কীয় অনুষ্োন স্োনীয় রিশোেরন� অনুমশ্ত 
শ্নরয় ের্ব্কোচ্চ ৫০ ্রন� উপশ্স্শ্তরত ক�ো যোরব।

শ্চশ্কৎেো পশ্�রষবো শ্বষরয় মুখ্যমন্তী� বক্তব্য—�োর্্য 
ঢকোশ্ভড শয্যো ২৭ িো্ো�। এই েংখ্যো ৩ িো্ো� বো়েরব। 
েরঙ্গ আই শ্ে ইউ শয্যো, ৩৫০০ ঢথরকও বো়েোরনো িরব।

এশ্েন মুখ্যমন্তী বরেন, অরনক েময় ঢকউ মো�ো ঢিরে 
মৃতরেি এতশ্েন ঢকোশ্ভড ঢটরস্ট� ্ন্য ঢেরে �োখো 
িশ্ছিে। এখন ঢথরক þোশ্পড ঢটস্ট ক�রেই দ্রুত 
শ্�রপোট্ক ্মো প়েরব এবং েৎকোর� দ্রুত শ্েদ্ধোন্ত 
ঢনওয়ো েম্ভব িরব। ঢেই েরঙ্গ েোংবোশ্েক, পশ্�বির 
কম্কী এবং িকো�রে� দ্রুত ভ্যোকশ্েন ঢেওয়ো� শ্বষরয় 
অগ্োশ্ধকো� ঢেওয়ো িরব। যোঁরে� রিথম ঢডো্ ঢেওয়ো 
িরয়রি, অগ্োশ্ধকোর�� শ্ভশ্তিরত তোঁরে� শ্বিতীয় ঢডো্ 
ঢেওয়ো িরব।

মুখ্যমন্তী এশ্েন বো্ো� ্ীবোরুমুক্ত ক�ো� ্ন্য 
বশ্রকেভোগুশ্েরকও এশ্িরয় আেরত অনুর�োধ কর�ন। 
শ্তশ্ন বরেন, ঢকোশ্ভড শ্চশ্কৎেো� ্ ন্য রিচু� ঢবে�কোশ্� 
িোেপোতোে ঢনওয়ো িরয়রি। শুধু ওষুধ শ্কনরতই বহু 
ঢকোশ্ট টোকো খ�চ িরছি। �ো্্য ে�কোর�� ওরয়বেোইরট� 
মোধ্যরম ে�কোশ্� তিশ্বরেও অথ্ক েোিোরয্য� আরবেন 
্োনোন মুখ্যমন্তী।

মুখ্যমন্তী এশ্েন ্োনোন, মূেত ৪শ্ট শ্বষয় উরলেখ 
কর� শ্তশ্ন রিধোনমন্তীরক শ্চশ্ে শ্েরয়রিন। রিথমত, 
শ্নশ্ে্কষ্ েমরয়� মরধ্য ১৮ বির�� ঢবশ্শ বয়স্করে� 
শ্টকোক�র, কো�র চোশ্িেোমত শ্টকো শ্মেরি নো। 
শ্বিতীয়ত, ঢ�মশ্ডশ্েশ্ভ� এবং ঢটশ্েশ্ে্ুমোর�� মরতো 
অত্যোবশ্যকীয় ওষুরধ� ঢ্োিোন বো়েোরনো। তৃতীয়ত, ঢয 
িোর� দ্রুত অশ্সির্রন� রিরয়ো্ন ঢবর়ে চরেরি, ঘোটশ্ত 
ঢমটোরত বেশ্নক ৫০০ ঢমশ্রেকটন অশ্সির্ন ে�ব�োি 
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রিরয়ো্ন। চতুথ্কত, এই মুিূরত্ক েবরচরয় ব়ে শ্চন্তো� 
শ্বষয় অশ্সির্ন শ্েশ্েন্োর�� ঘোটশ্ত। েম্প্রশ্ত ৭০ 
ইউশ্নট শ্প এে ও বোংেো� ্ন্য ব�োদ্দ িরয়রি। শ্কন্তু 
এগুশ্ে রিশ্তস্োপরন� েময় েোিরব। দ্রুত পদ্ধশ্তিত 
্শ্টেতো কোশ্টরয় ঢতোেো� শ্বষয়শ্ট ঢেখরত িরব।

স্োস্্য েপ্ত� এশ্েন শ্নরে্কশ্শকোয় ্োনোয়, এখন ঢথরক 
রিশ্তশ্ট ব্লক রিোথশ্মক স্োস্্য ঢকন্দ্র/রিোইমোশ্� স্োস্্য 
ঢকন্দ্র এবং গ্োমীর স্োস্্য ঢকরন্দ্র ‘আইরেোরেশন ঢবড’ 
�োখরত িরব। ঢকোশ্ভড েরদেি িরে, নো শ্েশ্�রয়, 
ঢেখোরন ভশ্ত্ক ঢ�রখ শ্চশ্কৎেো শুরু কর� শ্েরত িরব। 
রিরয়ো্নীয় অশ্সির্ন ঢথ�োশ্প ঢেওয়ো� পশ্�কোেোরমো 
�োখরত িরব। অন্তত ১-২শ্ট অ্যোমু্রেন্স, রিশ্ত 
স্োস্্যরকরন্দ্র� েরঙ্গ যুক্ত কর� �োখরত িরব। একই 
েরঙ্গ এশ্েন ঢকোশ্ভড ওয়োরড্ক কম্ক�ত নোে্করে�, রিরত্যক 
ঢকোশ্ভড ঢ�োিী� পুঙ্োনুপুঙ্ শো�ীশ্�ক তথ্য চোরট্ক� 
মোধ্যরম ঢনোট �োখো� ওপর�ও শ্বরশষ ঢ্ো� ঢেওয়ো 
িরয়রি।

৭ ঢম, ২০২১

এশ্েন মুখ্যমন্তী বরেন, এখন ঢথরক এই �োর্্য শ্বরশষ 
শ্বমোরন ঢকউ এরে আ�শ্ট-শ্পশ্েআ� ঢনরিশ্টভ শ্�রপোট্ক 
শ্নরয় আেরত িরব। েমস্ত িোেপোতোে ও নোশ্ে্কং ঢিোমরক 
৪০ শতোংশ শয্যো বো়েোরনো� অনুমশ্ত ঢেওয়ো িরয়রি। 
ঢ্েো ও মিকুমো স্তর� ১৩৫শ্ট েুপো� ঢপেশোশ্েশ্ট 
িোেপোতোরে েংশ্লিষ্ কতৃ্কপষে শ্নর্ই অশ্সির্ন প্্যোটি 
বেোরব। ্ুটশ্মরে রিশ্ত শ্শে ্রট ৩০ শতোংশ কম্কী 
শ্নরয় কো্ ক�রত বেো িরয়রি। এিো়েো ডোক্তোশ্�রত 
স্োতরকোতি� স্তর�� প়ুেয়ো, ইটিোন্ক ও তৃতীয় বরষ্ক� 
প়ুেয়োরে� ঢকোশ্ভড ঢমোকোশ্বেো� কোর্ েোিোরনো িরব।

৮ ঢম, ২০২১

�োর্্য অশ্সির্ন ব�োদ্দ বৃশ্দ্ধ� ্ন্য রিধোনমন্তীরক 
ঢে� শ্চশ্ে শ্েরখরিন বরে এশ্েন মুখ্যমন্তী ্োনোন। 
শ্তশ্ন ্োনোন, শ্চশ্েরত শ্তশ্ন শ্েরখরিন, শ্বষয়শ্ট ভীষর 
গুরুত্বপূর্ক। কো�র বোংেো� বেশ্নক চোশ্িেো েোঁ়েোরব ৫০০ 
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ঢমশ্রেক টন। েুত�োং চোশ্িেো অনুেোর� 
ব�োদ্দ বো়েরে �োর্্য পশ্�শ্স্শ্ত শ্নয়ন্তরর 
আেরব।

অন্যশ্েরক, স্োস্্য েপ্ত� তোশ্েকো 
এবং শ্চশ্কৎেরক� ঢেোন নম্� েি 
‘ঢকোশ্ভড ঢকো-অশ্ড্করনশন শ্টম’ রিকোশ 
ক�ে। রিশ্ত ঢ্েো� শ্লিশ্নক্যোে ঢকো-
অশ্ড্করনট�রে� স্োস্্যভবন-েি ঢ্েো 
মুখ্য স্োস্্য আশ্ধকোশ্�ক এবং রিশ্তশ্ট 
ঢমশ্ডক্যোে করের্� অধ্যষেরে� েরঙ্গ 
শ্নশ্ব়ে ঢযোিোরযোি ঢ�রখ চেরত বেো িে। 
অন্যশ্েরক ঢরিোরটোকে েুপো�ভোই্ো� 
শ্চশ্কৎেকির শ্ভশ্ডওকরে বো ঢেোরন 
শ্ন�ন্ত� ঢযোিোরযোি �োখরবন। একই 
েরঙ্গ অন্য তোশ্েকো� ঢবশ করয়ক্ন 
শ্চশ্কৎেকরক িোেপোতোে ধর�, শ্েশ্েইউ-
ঢত ভশ্ত্ক থোকো ঢ�োিীরে� ওয়োরড্ক শ্েরন 
অন্তত ২ বো� �োউন্ ঢেওয়ো� কথো বেো 
িে।

১০ ঢম ২০২১

কর�োনো� উপেি্ক থোকরে বো নো থোকরে শ্চশ্কৎেক�ো 
মরন ক�রে ঢকোনও ধ�রন� ঢটস্ট শ্�রপোট্ক িো়েো 
ভশ্ত্ক শ্নরত িরব ঢেই ঢ�োিীরক। রিরয়ো্রন þোশ্পড 
অ্যোশ্টির্ন ঢটরস্ট� ব্যবস্ো ক�রত িরব। শ্স্তোবস্োয় 
নো এরন ঢকোনও ঢ�োিীরক অন্যরে পোেোরনো� কথো বেো 
যোরব নো। একই েরঙ্গ এশ্েন অপ� শ্নরে্কশ্শকোয় বেো 
িে, ঢকোশ্ভরড আক্োন্ত িরয় ঢকউ মো�ো ঢিরে শ্নশ্ে্কষ্ 
তোশ্েকোভুক্ত ঢনোডোে অশ্েেোর��, অনুমশ্তক্রম, েমস্ত 
ঢকোশ্ভড শ্নয়মোবেী ঢমরন, মৃত ব্যশ্ক্ত� বোশ়্ে� কোরি 
ঢশষকৃত্য েম্পন্ন ক�ো যোরব। এরষেররে বোশ়্ে� শ্নকটতম 
ব্যশ্ক্ত ে�োেশ্� িোেপোতোে ঢথরকই ঢেখোরন শ্নরয় ঢযরত 
পো�রবন। অরনক েময় ঢ�োিীরে� এরকবোর� ঢশষ 
পয্কোরয় িোেপোতোরে শ্নরয় আেো� প� বো পরথ তোঁ� 
মৃতু্য িরে দ্রুত þোশ্পড অ্যোশ্টির্ন ঢটস্ট কর� কর�োনো 
আক্োন্ত শ্কনো ঢে শ্বষরয় দ্রুত শ্েদ্ধোন্ত ঢনওয়ো িরব, 
যোরত ঢশষকৃত্য ক�রত ঢেশ্� নো িয়।

১১ ঢম ২০২১

ঢকোশ্ভড ঢ�োিীরে� শ্নশ্ে্কষ্ অশ্সির্ন ঢথ�োশ্প এবং ঢেই 
েংক্োন্ত তথ্য কশ্ম্পউটোর� নশ্থভুক্ত �োখো বোধ্যতোমূেক 
কর� শ্নশ্ে্কষ্ শ্নরে্কশ্শকো ্োশ্� ক�ে �ো্্য স্োস্্য েপ্ত�। 

এই শ্নরে্কশ্শকোয় ঢযমন অশ্সির্রন� অরিরয়ো্নীয় 
ব্যবিো� বরন্ধ শ্নরে্কশ ঢেওয়ো িে, ঢতমশ্ন অন্যশ্েরক 
ঢকোশ্ভড ঢ�োিী� অশ্সির্ন মোরেো ৯২-৯৬% �োখো� কথো 
বেো িে। এ� ঢথরক ঢবশ্শ মোরেোয় অশ্সির্ন মোরেো 
বৃশ্দ্ধ� রিরয়ো্ন ঢনই। ে�কোশ্� িোেপোতোরে এক্ন 
অ্যোশ্েস্ট্যোটি েুপো� অশ্সির্ন মোরেো শ্নয়ন্তর এবং 
ব্যবিোর�� শ্বষয়শ্ট ঢেখোরশোনো ক�রবন। ঢেই েরঙ্গ 
রিশ্ত ওয়োরড্ক এক্ন ওয়োড্ক নোে্করক নোশ্ে্কং অশ্েেো� 
ইন চো্্ক ে� অশ্সির্ন ম্যোরন্রমটি শ্িরেরব শ্চশ্নিত 
ক�রত িরব। ঢয েমস্ত ঢ�োিীরে� েুেেুরে� ক্শ্নক 
েমে্যো বো িোঁপোশ্ন বো শ্োেকষ্ বো শ্েওশ্পশ্ড েমে্যো 
�রয়রি, তোঁরে� অশ্সির্ন মোরেো ৮৮-৯২% �োখো� 
কথো বেো িে। এিো়েোও রিরত্যক ঢকোশ্ভড ঢ�োিীরক 
কখন ঢকোন মোরেোয় অশ্সির্ন ঢেওয়ো িরছি এবং 
তোঁরে� অশ্সির্ন মোরেো কত থোকরি ইত্যোশ্ে তথ্য 
পুঙ্োনুপুঙ্ভোরব কশ্ম্পউটোর� নশ্থভুক্ত �োখো� ্ন্য 
রিশ্ত ওয়োরড্ক� এক্ন ওয়োড্ক নোে্করক ‘নোশ্ে্কং অশ্েেো� 
ইন চো্্ক ে� শ্েশ্পএম এে ঢপোট্কোে’ শ্িরেরব েোশ্য়ত্ব 
শ্েরত িরব। িোেপোতোরে� েুপো� রিশ্তশ্েন অশ্সির্ন 
ব্যবিো� এবং নশ্থভুক্ত িওয়ো তথ্য প�ীষেো কর� 
ঢেখরবন।

এশ্েন �ো্্য স্োস্্য েপ্ত� শ্ভন্ন শ্নরে্কশ্শকো ্োশ্� কর� 
্োনোে, ঢকোশ্ভরড� শ্চশ্কৎেোয় েবরষেররে প্ো্মো 
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ঢথ�োশ্প নয়। এই শ্নরে্কশ্শকোয় বেো িে, ঢকোশ্ভরড� 
উপেি্ক ঢেখো ঢেওয়োয় ৩-৭ শ্েরন� মরধ্য প্ো্মো শ্েরত 
িরব। ১০ শ্েরন� ঢবশ্শ িরে প্ো্মো ঢেওয়ো যোরব নো। 
ঢকোশ্ভরড যোঁরে� ঝুঁশ্ক ঢবশ্শ, ঢযমন উচ্চ �ক্তচোপ, 
ক্শ্নক শ্কডশ্ন� অেুখ, শ্েওশ্পশ্ড, কর�োনোশ্� আট্কোশ্� 
শ্ডশ্্্, অশ্তশ্�ক্ত ও্ন, ধূমপোয়ী, ৬৫ বির�� ঢবশ্শ 
বয়স্করে� মৃেু ঢথরক মোঝোশ্� অেুস্তো, কম অশ্সির্ন 
মোরেো� ঢ�োিীরে� ঢভশ্টিরেশরন� রিরয়ো্নীয়তো কমোরত 
প্ো্মো ঢথ�োশ্প ক�ো ঢযরত পোর�।

১২ ঢম ২০২১

শ্বরেশ্শ বো ঢেশ্শ ঢকোরনো েংস্ো এরেরশ ভ্যোকশ্েন 
রিস্তুত ক�রত চোইরে ্শ্ম শ্েরত রিস্তুত �ো্্য ে�কো�। 
রিধোনমন্তীরক শ্চশ্ে শ্েরয় একথো ্ োনোরেন মুখ্যমন্তী মমতো 
ব্যোনো ্্কী। তোঁ� প�োমশ্ক, ঢেরশ যো শ্টকো বতশ্� িরছি, 
তো রিরয়ো্রন� তুেনোয় অরিতুে। েুত�োং শ্বজ্ঞোনীরে� 
প�োমশ্ক শ্নরয় আন্ত ্্কোশ্তক স্তর� খ্যোতনোমো েংস্োরক 
শ্চশ্নিত কর� তোরে� মোধ্যরমও শ্টকো বতশ্� ক�ো ঢিোক। 
অন্যশ্েরক �োর্্য� রিরত্যরক� শ্বিতীয় ঢডো্ শ্টকো� েোশ্য়ত্ব 
শ্নে �ো্্য ে�কো�। ঢকোথোয় করব ঢকোন শ্টকো তো� 
শ্বস্তোশ্�ত ঢ্েোশ্ভশ্তিক তোশ্েকো রিকোশ ক�ো িে।

অশ্সির্ন ে�ব�োি েশ্েক �োখো এবং েুশ্নশ্চিত ক�রত 
�ো্্য স্তর� মশ্নটশ্�ং কশ্মশ্ট বতশ্� ক�ে �ো্্য স্োস্্য 
েপ্ত�। স্োস্্য েপ্তর�� ডো. ঢেবোশ্শে িোেেো� িরেন 
এই ৫ েেরে্য� কশ্মশ্ট� শ্টম শ্েডো�। অপ� ৪ েেে্য 
িরেন ডো. �োঘরবশ ম্ুমেো�, ডো. অশ্েশ্ত ঢচৌধুশ্�, 
ডো. ঢেবশ্রিয় েমোদ্দো� এবং ডো. রিবী� কুমো� ঢঘোষ। 
অশ্সির্ন ে�ব�োি স্োভোশ্বক �োখো, একটুও অশ্সির্ন 
ঢযন নষ্ নো িয় তো ঢেখো এবং অশ্সির্ন ে�ব�োরি� 
উপরযোিী যন্তপোশ্ত ঢকনো ইত্যোশ্ে ঢেখোরশোনো ক�ো� 
েোশ্য়ত্ব এই কশ্মশ্ট�। এিো়েোও রিশ্তশ্ট এেোকো� 
ঢিোট বর়েো আইরেোরেশন ঢকন্দ্রগুশ্েরত অশ্সির্ন 
ে�ব�োরি� শ্বষয়শ্টও শ্নশ্চিত ক�রত বেো িে। 
অন্যশ্েরক কর�োনোকোরে শ্বপয্কয় এ়েোরত িোেপোতোরে 
অশ্নিশ্নব্কোপর ব্যবস্ো� শ্�রপোট্ক পোেোরনো� শ্নরে্কশ শ্েে 
স্োস্্য েপ্ত�।

১৬ ঢম ২০২১

কর�োনো ঢমোকোশ্বেোয় �োর্্য ১৫ শ্েন ক়েো শ্বশ্ধ শ্নরষধ 
বেবৎ িে, ৩০ ঢম পয্কন্ত। �ো্্য ে�কো� শ্নরে্কশ্শকোয় 
্োনো ে, েমস্ত সু্কে করে্, শ্শষেো রিশ্তষ্োন, ্রুশ্� 
পশ্�রষবো িো়েো েমস্ত অশ্েে বন্ধ থোকরব। পোক্ক, 
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শ্চশ়্েয়োখোনো, েুইশ্মং পুে, শ্্ম, পোে্কো� শশ্পং মে বন্ধ, 
ঢেোকোে ঢরেন, ঢেশ্�, ঢমররেো, বোে, আন্ততঃ�ো্্য ঢরেন বন্ধ। 
�োত ৯টো ঢথরক েকোে ৫টো পয্কন্ত বোশ়্ে ঢথরক ঢবরুরনো 
শ্নশ্ষদ্ধ। ওষুধ ও চশমো� ঢেোকোন ঢখোেো থোকরেও েুধ, 
রুশ্ট বো মোংরে� ঢেোকোন ৩ ঘণ্ো ঢখোেো, ব্যোংক ঢখোেো 
থোকরব েকেো ১০ টো ঢথরক ২ ঢটো। মুশ্ে� ঢেোকোন 
েকোে ৭টো ঢথরক ১০টো এবং শ্মশ্ষ্� ঢেোকোন েকোে 
১০ টো ঢথরক শ্বরকে ৫টো পয্কন্ত ঢখোেো চো বোিোরন ৫০% 
এবং চটশ্শরপে ৩০% কম্কী শ্নরয় কো্। শ্বরয় বোশ়্েরত 
েূ�ত্ব ঢমরন ৫০ ্ন আমশ্ন্তত। এশ্েন মুখ্যমন্তী বরেন, 
�ো্্যবোেী� স্োরস্্য� স্োরথ্ক এবং রিোরিোশ্ন কমোরনো� 
্ন্য রিশোেন এই ক়েো শ্বশ্ধশ্নরষরধ� শ্েদ্ধোন্ত শ্নরয়রি।

১৭ ঢম ২০২১

ঢকোশ্ভড-১৯ শ্নরয় িরবষরো এশ্িরয় শ্নরয় যোওয়ো� ্ন্য 
৪ েেরে্য� শ্লিশ্নক্যোে শ্�েোচ্ক শ্স্টয়োশ্�ং কশ্মশ্ট বতশ্� 
ক�ে �ো্্য স্োস্্য েপ্ত�। এই কশ্মশ্টরত �রয়রি সু্কে 
অব রেশ্পক্যোে ঢমশ্ডশ্েন-এ� রিোক্তন অধ্যোপক ডো. 
শোন্তনু শ্রেপোেী, এেএেরকএম িোেপোতোরে� অধ্যোপক 
অশ্ভশ্্ৎ িো্�ো, আ�শ্্ক� ঢমশ্ডক্যোে করের্� 
অধ্যোপক ঢ্্যোশ্তম্কয় পোে এবং শ্বশ্ে�োয় িোেপোতোরে� 
অধ্যষে অধ্যোপক শ্েেীপ পোে।

২০ ঢম ২০২১

েুপো� ঢ্রেডো�রে� শ্চশ্নিত কর� 
আরি শ্টকো ঢেওয়ো� ব্যবস্ো ক�রব 
�ো্্য ে�কো�। শ্টকো� ে�ব�োি 
কম থোকোয় শ্েক িরয়রি, আপোতত 
েুশ্ট ভোরি� মোনুষ যোরত শ্টকো 
পোওয়ো� ঢষেররে অগ্োশ্ধকো� পোন, 
ঢেশ্ট ঢেখো িরব। একশ্ট ভোি 
িে যোঁ�ো মূেত স্োস্্য পশ্�রষবো� 
েরঙ্গ যুক্ত এবং শ্বিতীয় ভোি িে 
যোঁ�ো মূেত ঢ্রেডো� এবং েুপো� 
ঢ্রেডো�। শ্বিতীয় ভোরি �োখো 
িরয়রি ে�কোশ্� ও আধো-ে�কোশ্� 
কম্কী, শ্বচো� শ্বভোিীয় কম্কী, ্রুশ্� 
পশ্�রষবো বো পরর্য� েরঙ্গ যুক্ত কম্কী, 
ঢ�শন শ্ডেো�, ঢকর�োশ্েন শ্ডেো�, 
এেশ্পশ্্ শ্ডেো�, ঢপররেোে পোরম্প� 
কম্কী, েমস্ত ধ�রন� পশ্�বির কম্কী, 
েোংবোশ্েক, আইন্ীবী, মুহু�ী, 

ঢযৌনকম্কী, রূপোন্ত�কোমী, িকো�, েংবোেপরে শ্বরক্তো, 
খুচর�ো ব্যবেোয়ী, মুশ্ে� ঢেোকোনেো�, বো্োর�� মোি-
মোংে-েবশ্্ শ্বরক্তো, ঢকোশ্ভড ঢস্ছিোরেবক এবং ঢিোম 
ও েংরশোধনোিোর�� কম্কী রিভৃশ্ত।

স্োস্্য েপ্ত� এশ্েন শ্নরে্কশ্শকোয় ্োশ্নরয়রি, িোেপোতোরে 
ভশ্ত্ক থোকো ঢকোশ্ভড ঢ�োিীরে� শ্চশ্কৎেোয় আর�ো 
উন্নশ্ত� ্ন্য শ্বরশষ ন্�েোশ্� চোেোরনো িরব। এ্ন্য 
রিরত্যক িোেোপোতোে ও ঢমশ্ডক্যোে করের্� অধ্যষে 
এবং ঢ্েো� মুখ্য স্োস্্য আশ্ধকোশ্�করক ঢনোডোে 
অশ্েেো� শ্িরেরব েোশ্য়ত্ব শ্নরত িরব। শ্তশ্ন নোনো 
কোর্ ওই িোেপোতোরে� েুপো�রে� েোিোয্য ক�রবন। 
একই েরঙ্গ শ্তশ্ন ‘ঢরিোরটোকে মশ্নটশ্�ং শ্টম’-এ� েরঙ্গ 
েব্কেো েংরযোি �ষেো কর� চেরবন। �ো্্য ে�কো� 
শ্চশ্নিত রিশ্তশ্ট ঢকোশ্ভড িোেপোতোরে ‘ঢকোশ্ভড ঢপরশটি 
ম্যোরন্রমটি কোম আউটকোম শ্�শ্ভউ কশ্মশ্ট’ বতশ্� 
ক�রত িরব। এই কশ্মশ্ট� মোথোয় থোকরবন রিশ্ত 
িোেপোতোরে� েুপো� এবং এই কশ্মশ্ট েপ্তোরি অন্তত ২ 
বো� ববেরক বরে ঢকোশ্ভড ঢ�োিীরে� যোবতীয় শ্চশ্কৎেো� 
শ্বষয়গুশ্ে পয্কোরেোচনো ক�রবন। এই শ্বষরয় যো যো 
গুরুত্বপূর্ক শ্েদ্ধোন্ত ঢনওয়ো িরব, ঢেগুশ্ে �ো্্যস্তর�� 
রিশোেকমণ্ডেী এবং শ্চশ্কৎেকরে� ্োনোরত িরব। েব 
শ্মশ্েরয় বেো যোয়, ঢকোশ্ভড শ্নয়ন্তরর রিশ্ত িোেপোতোরে� 
শ্ন্স্ কশ্মশ্ট বতশ্�� ওপ� ঢ্ো� শ্েরত বেো িরয়রি।
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২৫ ঢম ২০২১

কেকোতো পুশ্েশ িোেপোতোেরক েোশ্্রয় নতুন ভোরব 
ঢকোশ্ভড িোেপোতোরে রূপোন্তশ্�ত ক�ো িে। ঢেোমবো� 
অথ্কোৎ ২৪ ঢম মুখ্যমন্তী এই আধুশ্নক ঢকোশ্ভড 
িোেপোতোরে� আনুষ্োশ্নক েূচনো কর�ন। এশ্েন 
মুখ্যমন্তী ্োনোন, ঢমশ্ডকো িোেপোতোে কতৃ্কপষে বত্কমোরন 
এই িোেপোতোরে� েোশ্য়ত্ব শ্নরয়রি এবং বন্ধন ব্যোংক 
েিরযোশ্িতো ক�রি। কেকোতো� ভবোনীপুর�� এই ৩০০ 
শয্যো� িোেপোতোরে পুশ্েরশ� শ্চশ্কৎেো ঢতো িরবই ; 
শয্যো খোশ্ে থোকরে েোধো�র মোনুরষ�ও শ্চশ্কৎেো িরব। 
এখোরন এইচশ্ডইউ, আইশ্েইউ থোকরি। স্োস্্যেোথী 
কোরড্ক শ্চশ্কৎেো ক�োরনো যোরব।

২৮ ঢম ২০২১

�োর্্য অশ্তমো�ী পশ্�শ্স্শ্ত শ্নয়ন্তরর আনরত ক়েো 
শ্বশ্ধশ্নরষরধ� ঢময়োে আর�ো ১৫ শ্েন, অথ্কোৎ ১৫ ্ুন 
পয্কন্ত বো়েোরনো িে। শ্নম্কোর শ্শরপে কো্ ক�ো� ঢষেররে 
অবশ্য শ্কিু িো়ে ঢেওয়ো িরয়রি। ্ুটশ্মরে শ্রশ্মক 
উপশ্স্শ্ত� িো� ৩০ শতোংশ ঢথরক বোশ়্েরয় ৫০ শতোংশ 
ক�ো িরয়রি। তরব অন্যোন্য শ্নরে্কশ্শকো অপশ্�বশ্ত্কত 
থোকরব।

১ ্ুন ২০২১

কর�োনো েংক্মর শ্কিুটো শ্নয়ন্তরর আেোয় শ্বশ্ধশ্নরষরধ 
শ্কিুটো শ্শশ্থে ক�ে �ো্্য ে�কো�। মুখ্যমন্তী এশ্েন 
্োনোন, বইরয়� ঢেোকোন ঢখোেো থোকরব ঢবেো ১২টো 
ঢথরক ৩ ঢট পয্কন্ত। খুচর�ো ঢেোকোনও ওই একই েমরয় 

ঢখোেো থোকরব। তথ্যরিযুশ্ক্ত ঢষেররে ১০ শতোংশ কম্কী 
শ্নরয় কো্ ক�ো যোরব। বোশ্ক শ্বশ্ধশ্নরষধ ঢযমন শ্িে, 
ঢতমনই থোকরব।

৪ ্ুন ২০২১

কর�োনো প�বত্কী পশ্�শ্স্শ্তরত বোশ্রর্্য িশ্ত আনরত 
কম্কীরে� শ্টকোক�রর� ওপ� ঢবশ্শ ঢ্ো� শ্েরেন 
মুখ্যমন্তী। এশ্েন বশ্রকেভোগুশ্ে� েরঙ্গ ববেরক� প� 
মুখ্যমন্তী ্োনোন, কম্কীরে� শ্টকো ঢেওয়ো� ব্যবস্ো ক�ো 
ঢিরে শ্বরকে ৫টো ঢথরক �োত ৮টো পয্কন্ত ঢখোেো যোরব 
ঢিোরটে, ঢ�রস্তো�োঁ। একই েরঙ্গ এশ্েন শ্তশ্ন বরেন, 
এখন েুপু� ১১টো ঢথরক ৩ ঢট পয্কন্ত ঢেোকোন ঢখোেো 
থোকরেও তো বোশ়্েরয় ৪ঢট পয্কন্ত ক�ো� কথো ভোবো 
িরছি। ১৬ ্ ুন ঢথরক ২৫ শতোংশ কম্কী শ্নরয় শশ্পং মে 
ঢখোেো ঢযরত পোর�। শ্টকো� ্ন্য েুপো� ঢ্রেডো�রে� 
তোশ্েকোয় বোশ়্ে� পশ্�চোশ্�কো, ধোনকে ও ময়েোকরে� 
কম্কী, ববেু্যশ্তন ে�ঞ্োম েো�োইকম্কীরে� যুক্ত ক�ো িে। 

১৬ ্ুন, ২০২১

কর�োনো আর�ো শ্নয়ন্তরর আনরত একশ্েরক ঢযমন করেো� 
শ্বশ্ধশ্নরষরধ� ঢময়োে বো়েোরনো িে। অন্যশ্েরক কম কম্কী 
শ্নরয় খুেে অশ্েে। েমস্ত ে�কোশ্�-ঢবে�কোশ্� অশ্েরে 
২৫ শতোংশ কম্কী এবং তোঁরে� িোশ্্�ো� ্ ন্য িোশ়্ে শ্েরত 
িরব বরে শ্ব জ্ঞশ্প্তরত ্োনোরনো িে। তথ্যরিযুশ্ক্তরত ৫০ 
শতোংশ কম্কী। ঢবে�কোশ্� েংস্ো ঢখোেো থোকরব েকোে 
১১টো ঢথরক শ্বরকে ৪ঢট। খুচর�ো ঢেোকোন েকোে ১১টো 
ঢথরক েরন্ধ ৬টো। ৫০ ্নরক শ্নরয় শুশ্টং এবং েশ্কক 
িো়েো ঢখেো� অনুমশ্ত ঢেওয়ো িে।



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 81

�ো্্য স্োস্্য ও পশ্�বো� কে্যোর েপ্তর�� ে�কোশ্� শ্নরে্কশ্শকো
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সঙ্ঙ্গ ভরা ক�াটাল ও চন্দ্রগ্রহণ

শ্বপঙ্ের সত�্কবাত্কা শ্মঙ্ল শ্িঙ্েশ্িল। আবহাওো 
েপ্তর কে সত�্কবাত্কা শ্েঙ্েশ্িল, কসইমঙ্তাই 
রাঙ্্যের উপ�ূঙ্ল আিঙ্ে পঙ্েশ্িল প্রবল ঘূশ্ণ্কঝে 
েশ। আর এই ভোবহ ঘূশ্ণ্কঝে েখন বাংলার 
উপ�ূলঙ্� এঙ্�বাঙ্র শ্বধ্বস্ত �ঙ্র শ্েঙ্ে োঙ্ছে, 
তখন রা্যে প্রশাসঙ্নর �ঙ্ট্াল রুঙ্ম বঙ্স সমস্ত 
পশ্রশ্থিশ্তর ওপর শ্নঙ্্ ন্রোশ্র চাশ্লঙ্েশ্িঙ্লন 
মুখযেমন্ত্রী মমতা বযোনা্্ক্রী-সহ রাঙ্্যের সঙ্ব্কাচ্চ 
পে্কাঙ্ের সশ্চব-আশ্ি�াশ্র�রা। বলা চঙ্ল নবাঙ্নের 
�ঙ্ট্াল রুম শ্িল কেন ওোর-রুম।

�ঙ্ট্াল রুঙ্ম রাত 

্ািঙ্লন মুখমন্ত্রী

‘েুোঙ্র ত্াণ’ শ্নঙ্ে এলা�া পুনি্কঠঙ্ন 
ক্ার শ্েল রা্যে সর�ার

ঘূশ্ণ্কঝে েঙ্শ শ্বধ্বস্ত বাংলা
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প্রশাসশ্ন� তৎপরতাে কেন কেশ্র না হে, প্রাণহাশ্ন 
কেন না ঘঙ্ট, দ্রুত রাস্তাঘাট পশ্রষ্ার �ঙ্র শ্েঙ্ে ্ন্্রীবন 
কেন স্াভাশ্ব� �রা োে, কসটাই শ্িল মুখযে উঙ্দেশযে। 
কসইসঙ্ঙ্গ ্ল এ�টু নামঙ্তই ধ্বংঙ্সর কচহারা সামঙ্ন 
আসাে তার পে্কাঙ্লাচনা �রঙ্ত মুখযেমন্ত্রী শ্নঙ্্ কবশ্রঙ্ে 
পঙ্েশ্িঙ্লন পূব্ক কমশ্েন্রীপুর এবং েশ্ষিণ ২৪-পরিনা 
ক্লা সফঙ্র। শ্নশ্ে্কষ্ট এলা�াে এলা�াে কপঁঙ্ি, মানুঙ্ের 
সঙ্ঙ্গ �থা বঙ্ল, দ্রুত প্রশাসশ্ন� শ্নঙ্ে্কশ এবং ত্াঙ্ণর 

টা�া কেওো—এটাই শ্িল মুখযেমন্ত্রীর লষিযে ও উঙ্দেশযে। 
আ�াশপঙ্থ সমস্ত েুি্কত এলা�া পশ্রেশ্কন �ঙ্র ক্লাে 
ক্লাে প্রশাসশ্ন� ববঠ� কসঙ্র সাশ্ব্ক� ষিেষিশ্তর শ্হঙ্সব 
প্রিানমন্ত্রীর হাঙ্ত তুঙ্ল শ্েঙ্েশ্িঙ্লন বাংলার মুখযেমন্ত্রী। 
ক�ঙ্টঙ্ি ঘূশ্ণ্কঝে, ভরা ক�াটাল এবং চন্দ্রগ্রহণ। এবার 
প্রঙ্ো্ন দ্রুত স্াভাশ্ব� ্্রীবন—ত্াণ ও পুনব্কাসন। তাই 
মুখযেমন্ত্রীর কঘােণা, েঁারা ষিশ্তগ্রস্ত হঙ্েঙ্িন তঁারা সবাই 
ত্াণ পাঙ্বন। কেভাঙ্ব ‘েুোঙ্র সর�ার’ প্র�ল্প গ্রাঙ্ম গ্রাঙ্ম, 



পাোে পাোে হঙ্েশ্িল, কসভাঙ্বই হঙ্ব ‘েুোঙ্র ত্াণ’। 
ক�উ কেন বশ্চিত না হন বা অপবযেবহার না �ঙ্রন, কসটা 
অবশযেই কেখা হঙ্ব বঙ্ল মুখযেমন্ত্রী ্ানান। কস্নযে গ্রাম 
পচিাঙ্েত ও ব্ল�স্তঙ্র শ্শশ্বর বঙ্স ৩-১৮ ্ুন। কসখাঙ্ন 
হাঙ্ত শ্লঙ্খই আঙ্বেন ্মা �রঙ্ত পাঙ্রন সািারণ 
মানুে। এরপর কসগুশ্ল পর্রীষিা �ঙ্র কেখা হে ১৯-৩০ 
্ুন। শ্ফল্ড সাঙ্ভ্কও �রা হে। কসইসঙ্ঙ্গ ্ানাঙ্না হে, সব 
শ্ঠ� থা�ঙ্ল ষিশ্তপূরঙ্ণর টা�া দ্রুত বযোঙ্ক অযো�াউঙ্টে 
পাশ্ঠঙ্ে কেঙ্ব রা্যে সর�ার। এইভাঙ্ব প্রবল ঘূশ্ণ্কঝে-
পূব্কবত্ক্রী ও পরবত্ক্রী সমঙ্ে এ�টা সাশ্ব্ক� শ্নরাপত্াবলঙ্ের 
মঙ্িযে মানুেঙ্� ত্াণ ও পুনি্কঠঙ্নর পশ্রঙ্েবা শ্েল রা্যে 
সর�ার।

ঘূশ্ণ্কঝে েঙ্শর পর এ�শ্েঙ্� মুখযেমন্ত্রী কেমন 
ষিশ্তগ্রস্ত এলা�া পশ্রেশ্কন �ঙ্রন, অনযেশ্েঙ্� ত্াণ 
ও পুনব্কাসন শ্নঙ্ে ক্ার�েঙ্ম �া্ �রঙ্ত শ্নঙ্ে্কশ 
শ্েঙ্েশ্িঙ্লন পে্কাঙ্লাচনা ববঠঙ্�। শ্তশ্ন বঙ্লন, 
পুনি্কঠঙ্ন ক�ানও শ্িঙ্লশ্ম চলঙ্ব না। বঁাি কমরামশ্ত 
কথঙ্� কসতু শ্নম্কাণ দ্রুত কশে �রঙ্ত হঙ্ব। ঘূশ্ণ্কঝঙ্ের 
পঙ্রই দ্রুত কেভাঙ্ব বঁাি কভঙ্ে োঙ্ছে বা উপঙ্ে 
োওো িাঙ্ির শ্হঙ্সব থা�ঙ্ি না—কস শ্বেঙ্ে �ো 
ন্রোশ্রর শ্নঙ্ে্কশ শ্েঙ্েশ্িঙ্লন শ্তশ্ন। নবাঙ্নে কসচ 
েপ্তঙ্রর সঙ্ঙ্গ ববঠঙ্� শ্তশ্ন ঝঙ্ে শ্বপুল সংখযে� 
উপঙ্ে োওো িাি ক�াথাে কিল, তা দ্রুত তঁাঙ্� 
্ানাঙ্ত বঙ্লন।

মুখযে সশ্চঙ্বর সঙ্ঙ্গ ববঠঙ্�র পর মুখযেমন্ত্রী 
শ্েঘাে কমশ্রন ড্াইভ দ্রুত সারাঙ্না এবং এলা�ার 

কসৌন্দে্কােঙ্নর ওপর ক্ার কেন। শ্তশ্ন বঙ্লশ্িঙ্লন, শ্েঘা- 
শঙ্করপুর উনেেন পে্কে এখাঙ্ন হ�ারঙ্ের ্নযে নতুন 
স্টল বতশ্র �ঙ্র কেঙ্ব। সমুঙ্রের পাে কমরামশ্ত এবং 
পাথওঙ্েগুশ্ল দ্রুত নতুনভাঙ্ব বতশ্র �ঙ্র কেওো হঙ্ব। 
মন্দারমশ্ণর কহাঙ্টল �ত্্কপষিঙ্ের বলা হঙ্ব,  সমুরে কথঙ্� 
শ্�িুটা কিঙ্ে শ্েঙ্ে পশ্র�াঠাঙ্মা বতশ্র �রঙ্ত।

নবাঙ্নে �ঙ্ট্াল রুঙ্ম সারা রাত ক্ঙ্ি ঘূশ্ণ্কঝঙ্ের 
অগ্রিশ্তর ওপর ন্র করঙ্খই পরশ্েন শ্সদ্ান্ত—ষিশ্তগ্রস্ত 
এলা�া পশ্রেশ্কঙ্নর। কস্নযে মুখযেমন্ত্রী প্রথঙ্মই োন 
শ্হঙ্গলিঞ্জ। কসখান কথঙ্� সাির। কসখান কথঙ্� �লাই�ুণ্া 
হঙ্ে শ্েঘা। প্রশ্ত ্ােিা কথঙ্�ই শ্রঙ্পাট্ক সংগ্রহ �ঙ্রন 
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শ্তশ্ন। প্রশ্ত ্ােিাঙ্তই কসচ েপ্তঙ্রর আশ্ি�াশ্র�ঙ্ের 
সঙ্ঙ্গ ববঠঙ্� তঁাঙ্ের োশ্েত্ব বুশ্ঝঙ্ে কেন। শ্বধ্বস্ত এলা�া 
এঙ্�বাঙ্র নতুন �ঙ্র সা্াঙ্নার �থা বঙ্লন। পরবত্ক্রীঙ্ত 
নবাঙ্নে ববঠঙ্�র পর মুখযেমন্ত্রী বঙ্লন, শ্েঘাঙ্ত এ�শ্ট কসতু 
শ্নম্কাঙ্ণর �াঙ্্ কসচ েপ্তঙ্রর আরও কবশ্শ ন্রোশ্র 
প্রঙ্ো্ন। ক�ানও �াঙ্্ িাশ্ফলশ্ত ও আত্মতুশ্ষ্ট বরোস্ত 
�রা হঙ্ব না। ঝঙ্ে পঙ্ে োওো বহু িাি বন, পূত্ক, 
কসচ েপ্তর, পুরসভা তুঙ্ল শ্নঙ্ে োে। শ্�ন্তু ক� �ত 
িাি শ্নঙ্ে োঙ্ছে তার সশ্ঠ� শ্হঙ্সব রাখঙ্ত হঙ্ব। কসই 

িািগুশ্ল শ্ঠ�মঙ্তা বযেবহার হঙ্ছে শ্�না তা অথ্কসশ্চব 
কেখঙ্বন। প্র�্শ্তঙ্� �াঙ্্ লাশ্িঙ্েই প্রা�্শ্ত� েুঙ্ে্কাঙ্ির 
কমা�াশ্বলা �রঙ্ত হঙ্ব। তাই এ�শ্েঙ্� কেমন �ংশ্রিঙ্টর 
বঁাি বতশ্র �রা হঙ্ব, কতমশ্ন প্রা�্শ্ত� উপাঙ্ে মযোনঙ্গ্রাভ 
ও ভাশ্ট্কভার িাি লাশ্িঙ্ে বঁাঙ্ির ্শ্ম শক্ত �রা হঙ্ব। 
শ্তশ্ন মানুেঙ্� বারবার আশ্বস্ত �ঙ্র বঙ্লন, ত্াণ শ্নঙ্ে 
মানুঙ্ের ের্াে এবার সর�ার কপঁঙ্ি োঙ্ব। মানুঙ্ের 
পাঙ্শ সব্কো রা্যে সর�ার আঙ্ি।
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প্রস্তুশ্ত পব্ক :

	সাইঙ্্াঙ্নর প্রথম সত�্কবাত্কা ১৮ কম।
	১২শ্ট ক�ন্দ্র্রীে এবং রাঙ্্যের ৩৩শ্ট এঙ্্শ্সির সঙ্ঙ্গ শ্বপে্কে কমা�াশ্বলা 

শ্নঙ্ে মুখযেমন্ত্রীর ববঠ� ১৯ কম।
	২২ কম কফর মুখযেমন্ত্রীর পে্কাঙ্লাচনা ববঠ�।

বতশ্র হল কনটওো�্ক, শুরু হল প্রচার
	সর�াশ্রভাঙ্ব কসনার সাহােযে কচঙ্ে রাখল রা্যে সর�ার ২৪ কম।
	শ্বশ্ভনে এঙ্্শ্সির লষিাশ্ি� আশ্ি�াশ্র� ও �ম্ক্রীঙ্� তঁাঙ্ের োশ্েত্ব বুশ্ঝঙ্ে 

কেওো হল।
	প্রশ্ত ক�ঙ্ন্দ্র কপঁঙ্ি কিল ত্াণ সামগ্র্রী। কসইসঙ্ঙ্গ পুশ্লশ প্রশাসন 

ন্রোশ্র ক�ন্দ্রগুশ্লঙ্ত রওনা হল।
	শ্বেুযেৎ, পান্রীে ্ল, শ্ন�াশ্শ, কসচ, বন, শ্বপে্কে কমা�াশ্বলা, পুরসভা, 

স্াথিযে ইতযোশ্ে েপ্তরঙ্� �া্ বুশ্ঝঙ্ে কেওোর ্নযে প্রশ্ত েপ্তর শ্নঙ্্রা 
ববঠ� কসঙ্র শ্নল।

ঘূশ্ণ্কঝঙ্ের কমা�াশ্বলা কেভাঙ্ব



	এনশ্িআরএফ, এসশ্িআরএফ, 
কসনা কনৌঙ্সনা, উপ�ূল বাশ্হন্রী 
তাঙ্ের লচি, ্াহা্, শ্পিিঙ্বাট 
শ্নঙ্ে টহলোশ্র শুরু �রল।

	সংবাে মািযেম এবং মাইঙ্� প্রচার 
শুরু হল।

	কহাঙ্টল, কিস্ট হাউস সমূ্ণ্ক ফঁা�া 
�ঙ্র কেওো হঙ্ত থা�ল।

	মৎসযে্্রীব্রীঙ্ের সমুঙ্রে কেঙ্ত 
শ্নঙ্েিাজ্া এবং েঁারা শ্িঙ্েঙ্িন 
তঁাঙ্ের দ্রুত শ্ফশ্রঙ্ে আনার উঙ্েযোি 
শুরু হল।

	শ্বমান ও করেন চলাচঙ্ল শ্নঙ্েিাজ্া।
	১৫ লষি মানুেঙ্� আশ্রেথিঙ্ল শ্নঙ্ে োওোর �া্ শুরু হল।

শ্বপে্কে শুরু ও প্রভাব
	সাইঙ্্াঙ্নর আঘাত, পূশ্ণ্কমার ভরা ক�াটাল, চন্দ্রগ্রহণ শুরু হল।
	সমুরে ও নে্রীর ্লস্তঙ্র প্রবল উচ্ছাস। সব্কত্ প্রবল ্লস্তর ব্শ্দ্।
	�ঙ্ে� ক�াশ্ট মানুে প্রতযেষি বা পঙ্রাষিভাঙ্ব প্রভাশ্বত। সবঙ্চঙ্ে কবশ্শ 

প্রভাব পূব্ক কমশ্েন্রীপুর, েশ্ষিণ ২৪-পরিনা, �ল�াতা, ঝােগ্রাম, হুিশ্ল, 
হাওো, ব্রীরভূম, পুরুশ্লো, পূব্ক বি্কমান ও মুশ্শ্কোবাে ক্লাে।

	শ্বপুল প্রভাব সুন্দরবঙ্ন। প্রাে সমস্ত নে্রীবঁাি ষিশ্তগ্রস্ত বা কভঙ্ে কিঙ্ি। 
বহু লষি বাশ্ে ও ্শ্ম ষিশ্তগ্রস্ত। শসযে, কসচ, মাঙ্ির ষিশ্ত।

পাঙ্শ েঁাোল সর�ার
	প্রাথশ্ম� ষিেষিশ্তর পশ্রসংখযোন ও অঙ্থ্কর োশ্ব প্রিানমন্ত্রীর �াঙ্ি কপশ 

�রঙ্লন মুখযেমন্ত্রী।
	বতশ্র হঙ্ছে শ্েঘা মাস্টার প্যোন। সঙ্ঙ্গ সুন্দরবঙ্নর নে্রীবঁাি এবং 

মযোনঙ্গ্রাভ অরণযে রষিা ও িাি লািাঙ্নার ওপর ভ্রীেণ ক্ার।
	দ্রুত ঘরবাশ্ে ও রাস্তা কমরামঙ্তর ্নযে ‘েুোঙ্র ত্াণ’ প্র�ল্প।
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শ্িশ্িৎসি ও নাস্সদের আবাসন

শ্বনামূদ্যে জশ্ম দেদব রাজযে
এবার শ্িশ্িৎসি ও নাস্সদের জনযে শ্বনামূদ্যে জশ্ম 

দেদব রাজযে। সম্প্রশ্ি এসএসদিএম হাসপািাদ্ শ্িদে 
এমনই দ�াষণা িদরদেন মুখযেমন্ত্রী মমিা বদ্দযোপাধযোে।

শ্িশ্ন বদ্ন, আইএএস, আইশ্পএস, ডশ্লিউশ্বশ্সএস, 
সাংবাশ্েিদের জশ্ম শ্েদি দপদরশ্ে। শ্িন্তু শ্িশ্িৎসি-
নাস্সদের দেওোর িথা দিউ শ্িন্া িদরনশ্ন। আমরা 
দেদবশ্ে। দসই অনুযাে্রী িাজও হদব। শ্িরহাে হাশ্িম 
শ্হডদিার দিোরমযোন। িঁাদি বদ্শ্ে ১০ এির জশ্ম 
শ্েদি। ডাক্ার ও শ্সস্ারদের আমরা শ্বনা পেসাে 
জশ্ম দেব। িারপর এঁরা শ্নদজর পেসাে আবাসন তিশ্র 
িদর দনদবন।

মুখযেমন্ত্রী এশ্েন আরও জাশ্নদেদেন শ্্ দরাদড 
এসএসদিএম-এর পড়ুোদের জনযে এিাদরা ি্া হদস্্ 
তিশ্র িরা হদব। পাশাপাশ্শ শহদরর পঁািশ্ি িদ্দজর 
অধযেক্ষ, স্াস্যেসশ্িব এবং সশ্িব পয্সাদের অশ্িসারদের 
থািার জনযে দহশ্স্ংদস সািি্া আবাসন তিশ্র িরা 
হদব। এোড়া শ্পশ্জ হাসপািাদ্র শ্েিদর এিশ্ি শ্বশ্্ডং 
দথদি অপর শ্বশ্্ডং-এ যাওোর জনযে িুিশ্রিজ ও দোদিা 
রাস্া তিশ্রর শ্িন্া-োবনা িরদি ব্া হদেদে পুরসোদি।

রাদজযের স্াস্যে বযেবস্াে শ্নদজর নজরোশ্র বাড়াদি 
১৫ শ্েন অন্র এসএসদিএম হাসপািাদ্ বসদি শুরু 
িদরদেন মুখযেমন্ত্রী। দসইমদিা ২৬ আিস্ বৃহস্পশ্িবার 

রাদজযের সদঙ্গ দযৌথোদব িযোনসার প্রশ্িদরাদধ 
সাশ্ম্ িািারা
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শ্বদিদ্ হাসপািাদ্ আদসন শ্িশ্ন। শ্নউ 
অযোডশ্মশ্নদ্রেশ্িে শ্বশ্্ডং-এর ন’ি্াে িঁার 
জনযে �র শ্নশ্ে্সষ্ট িরা হদেদে। শ্িরহাে হাশ্িম, 
স্াস্যেসশ্িব নারােণস্রূপ শ্নিম, শ্পশ্জ-র 
অশ্ধিি্সা শ্িশ্িৎসি মশ্ণমে বদ্দযোপাধযোে-
এর সদঙ্গ প্রাে �ণ্াখাদনি শ্বশ্েন্ন শ্বষদে 
তবঠিও িদরন শ্িশ্ন। পদর ন্রীদি এদস 
সাংবাশ্েিদের সদঙ্গ িথা বদ্ন।

শ্িশ্িৎসিদের অোব দমিাদি এশ্েনই 
মুখযেমন্ত্রী জানান, দিাোি ডাক্াররা স্াস্যে 
েপ্তদরর দেওো িাইড্াইন দমদন এখন দথদি 
গ্াদমর প্রাথশ্মি স্াস্যেদিদ্রে শ্িশ্িৎসার িাজ 
িরদি পারদবন। এোড়াও, যঁারা ে্রী�্সশ্েন 
ধদর হাসপািাদ্ নাস্স শ্হদসদব িাজ িরদেন, িঁাদের 
িরা হদব প্রযোিশ্িশনার শ্সস্ার। অবশযেই িঁাদের শ্সশ্নের 
শ্িশ্িৎসিদের িাইড্াইন দমদন িাজ িরদি হদব। 
মুখযেমন্ত্রী এশ্েন বদ্ন, জ্রীবদনর অদনিিা সমে িঁারা 
হাসপািাদ্ িাশ্িদে শ্েদেদেন। িঁাদের িথা আমাদের 
োবদি হদব। এঁদের মদধযে অদনদিই ডাক্ারদের সমিক্ষ 
হদে িাজ িদরন। এক্স-দর, এমআরআই-সহ সবশ্িেু 
িঁাদের িরদি হে। এঁদের অশ্েজ্ঞিা আমাদের িাদে 
খুবই মূ্যেবান।

মমিা বদ্দযোপাধযোে এশ্েন সাংবাশ্েিদের আরও 
বদ্দেন, িািারা এসএসদিএম-এর সদঙ্গ দযৌথোদব 

িযোনসার হাসপািা্ িরদব। শ্শশ্্গুশ্ড়দিও দযৌথোদব 
িযোনসার হাসপািা্ হদছে।

হাসপািাদ্ এশ্েদনর আদ্ািনাে মুখযেমন্ত্রী সদন্াষ 
প্রিাশ িদরন। শ্িশ্ন বদ্ন, সিদ্র িথা শুন্াম। 
ো্ ্াি্। যশ্ে আমরা এিসদঙ্গ িাজ িরদি পাশ্র, 
িাহদ্ শ্িশ্িৎসা বযেবস্ার অদনি উন্নশ্ি হদব।

শ্পশ্জ হাসপািাদ্র উদ্াশ্েদি হশ্রশ মুখাশ্জ্স দরাদড 
তিশ্র হদছে িযোনসার হাসপািাদ্র েবন। দসখাদন 
েূিে্সস্ পাশ্ি্সং ্ি তিশ্র হদব। দসখাদন িাশ্ড় রাখার 
পদর শ্িশ্িৎসদিরা যাদি সহদজ হাসপািাদ্ িদ্ আসদি 
পাদরন—িারা জনযেও তিশ্র হদব এিশ্ি িুি ওোরশ্রিজ।
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স্কু ল শ্িক্ষকদের বেশ্লর প্রশ্রিয়া স্বচ্ছ, শ্িরকু ভুল 
এবং েকুিভুনীশ্িমকুক্ত করদি শুরু হল অিলাইদি বেশ্লর 
ব্যবস্াপিা। পপারভুাদলর িাম উৎসশ্রী। ৩১ জকুলাই,  
২০২১ এই পপারভুাদলর উদ্ দবাধি কদরি শ্িক্ষামন্তনী ব্াি্য 
বসকু। সরকার পপাশ্িি এবং সাহায্যপ্রাপ্ত স্কু লগুশ্লর 
শ্িক্ষক-শ্িশ্ক্ষকা ও শ্িক্ষাকমভুনীদের বেশ্লর সমস্ত কাজ 
শুধকুমাত্র এই পপারভুাদলর মাধ্যদমই করা হদব।

এই পপারভুাদলর মাধ্যদম বেশ্ল পপদয়দেি এমি 
শ্িক্ষদকর সংখ্যা প্রশ্িশ্েি বৃশ্ধি পাদচ্ছ। জািা শ্িদয়দে, 
প্রাথশ্মক শ্িক্ষকদের পক্ষদত্র বেশ্লর প্রশ্রিয়া অদিকরা 
সহজ। শ্কন্তু উচ্চ প্রাথশ্মক, মাধ্যশ্মক ও উচ্চ 
মাধ্যশ্মক শ্িক্ষকদের পক্ষদত্র গুরুত্বপূরভু হল রািার 
মাধ্যম, পাঠোদির শ্বিয় ইি্যাশ্ে। ফদল প্রশ্রিয়াশ্র 
জশ্রল হদয় ওদঠ।

প্রসঙ্গি, ২০১৫ সাদল স্কু ল সাশ্রভুস কশ্মিদির 
বেশ্লর শ্বজ্ঞশ্প্ত অিকুযায়নী, আদবেিকারনী শ্িক্ষক/

শ্িক্ষাকমভুনীদক িূ্যিিম পাঁচ বের একশ্র স্কু দল এবং 
একশ্র শ্িশ্েভুষ্ট পদে চাকশ্র করদি হদব। িদবই শ্িশ্ি 
বেশ্লর জি্য আদবেি করার পক্ষদত্র পযাি্য বদল 
শ্বদবশ্চি হদব।

শ্িদজর স্কু ল পথদক ২৫ শ্কদলাশ্মরার েূরদত্বর মদধ্য 
পকািও স্কু দল শ্িশ্ি বেশ্লর আদবেি করদি পারদবি 
িা। ২০১৫ সাদলর এই বেশ্লর শ্বজ্ঞশ্প্তশ্রর শ্কেকু 
সংদিাধি করা হদয়দে এই বেদরর ৮ পসদটেম্বর।

এোড়াও শ্িক্ষকদের েনীরভুশ্েদির সমস্যা, শ্বদিি 
কদর উচ্চমাধ্যশ্মক শ্বরাদি, পযখাদি পকািও একশ্র 
শ্বদিি শ্বিদয় পড়াদিার জি্য একজি মাত্র শ্িক্ষক 
রদয়দেি, িাঁর বেদলর প্রদয়াজি হদল শ্িশ্ি পসই 
সকুদযাি পাি িা। উৎসশ্রী  পপারভুাদলও এই সমস্যার 
সমাধাি অদিকদক্ষদত্র হয়শ্ি। এরপর শ্বে্যালয়শ্িক্ষা 
শ্বরাদি এই সমস্যা শ্িদয় আদলাচিা হদয়দে।  
২২ পসদটেম্বর কশ্মিিার অব স্কু ল এডকু দকিি সমস্ত 
‘শ্ড আই’-পের শ্চশ্ঠ শ্েদয় জাশ্িদয়দেি, সংদিাধি 
হওয়া িা পযভুন্ত এই সমস্ত শ্িক্ষকদের বেশ্লর 
আদবেি গুরুত্ব শ্েদয় শ্বদবচিা করা হদব এবং শ্িশ্েভুষ্ট 
সমদয়র মদধ্য আিপাদির স্কু দল ওই শ্বিয় পড়াদিার 
জি্য শ্িক্ষদকর পখাঁজ করা হদব। পসই শ্িক্ষক 
আদবেিকারনী শ্িক্ষদকর স্কু দল শ্িদয় সপ্তাদহর মদধ্য 
কদয়ক শ্েি পড়াদবি যিশ্েি পযভুন্ত িা স্ায়নী শ্িক্ষক 
পসই স্কু দল শ্িদয় পযািোি করদেি। এই পপারভুাদল 
পহায়ারসঅ্যাপ িাম্বার, পরাল ফ্নী িাম্বার এবং পমল 
আইশ্ড পেওয়া হদয়দে পযািোি করার জি্য।

শ্িক্ষকদের বেশ্লদি িিকু ি পপারভুাল ‘উৎসশ্রী’
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পফর পশ্চিমবদঙ্গর মকুককু দর যকুক্ত হদলা 
িিকু ি পালক। ১০০ শ্েদির কাজ, শ্মিি 
শ্িমভুল বাংলার মদিা আদরা এক প্রকদপে 
পেদির মদধ্য পসরা হল বাংলা। বাংলার 
বাশ্ড় প্রকপে পকন্দনীয় িিদরান্নয়ি  মন্তদকর  
শ্জও র্যাশ্িং পরশ্রংদয় চদল এল িনীদিভু। 
পকন্দনীয় িিদরান্নয়ি মন্তদকর পেওয়া শ্হদসদব 
এই আবাস পযাজিায় সাফদল্যর হার  
৯৭.৪৫ িিাংি। প্রসঙ্গি এই প্রকদপের 
আওিায় িহরাঞ্চদল একশ্র বাশ্ড় তিশ্রদি 
খরচ হয় ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার রাকা।  িার 
মদধ্য শ্যশ্ি বাশ্ড় পাদচ্ছি িঁাদক শ্েদি হয় 
২৫ হাজার রাকা। এবার এই বাংলার বাশ্ড় 
প্রকদপের জি্য পলাদিা আঁকদলি মকুখ্যমন্তনী 
মমিা বদ্াপাধ্যায়। প্রশ্িশ্র বাশ্ড়র পেওয়াদল 
এবার পথদক এই পলাদিা আঁকা থাকদব।

প্রসঙ্গি, িহরাঞ্চদল বাংলার বাশ্ড় প্রকপে 
এবং গ্ামাঞ্চদল বাংলার আবাস পযাজিা 
প্রকদপে িশ্রব মািকুদির মাথার উপর োে 
তিশ্রর কাজ চলদে।

বাংলার বাশ্ড়

পেদির 
মদধ্য পসরা 
পশ্চিমবঙ্গ
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শ্বশ্ব আশ্িবাসী শ্িবস এই রাজ্যেও পাশ্িত 
হি ১০ আগস্ট। মুখযেমন্তী মমতা বজ্দযোপাধযোয় 
ধামসা বাশ্্জয়, শ্িল্ীজির সজঙ্গ সমজবত নৃজতযে 
অংি শ্নজয় উজ্াধন করজিন মূি অনুষ্াজনর। 
ঝাড়গ্াজম। শ্বজিষ পপািাক পজড় ওরা নাজে। 
মাজন আশ্িবাসী, সাঁওতাশ্ি শ্িল্ীরা। মুখযেমন্তীও 
ওপজর পসই োির ্শ্ড়জয় শ্নজিন মজচেই। 
সজঙ্গ শ্িজিন বন িপ্তজরর রাষ্ট্রমন্তী, সিযে্য়ী 
ঝাড়গ্াজমর ভূশ্মকনযো বীরবাহা হাঁসিা। তাঁরই 
তৎপরতায় মুখযেমন্তীর সশ্িচ্া রূপ পপি। 
আমরা পপিাম নশ্্রসৃশ্টিকারী একশ্ি মুহূত্ত। 
রাজ্যের আশ্িবাসী মানুজষরা আপু্ত।

শ্বশ্ব 
আশ্িবাসী 
শ্িবস
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এই রাজ্যে আশ্িবাসী মানুষজির 
উন্নয়জনর ভাবনায় পেসব কাে্তকরী 
পিজষেপ করা হজয়জি পসগুশ্ির শ্িজক 
তাকাজিই পবাঝা োজব সরকার রাজ্যে 
সাশ্ব্তক উন্নয়জনর মূিজ্াজত শ্নজয় 
এজসজি আশ্িবাসীজির। ৪০শ্ি আশ্িবাসী 
পগাষ্ীর ্নযে মুখযেমন্তীর আন্তশ্রকতা 
পনহাতই কথার কথা নয়। ততশ্র হজয়জি 
আশ্িবাসী িপ্তর। আশ্িবাসীজির  সহজ্ 
্াশ্তিংসাপত্র পিওয়ার ্নযে অনবরত 
কা্ েিজি। এশ্ি না থাকজি তারা 
সুজোগসুশ্বধা পথজক বশ্চেত হজব। 
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শ্বশ্ভন্ন ্ন্াশ্তজগাষ্ীর উন্নয়জন পষ্তি 
ততশ্র হজয়জি। শ্ন্স্ব ভাষা ও সংসৃ্শ্তর 
সংরষেজে প্রশ্তশ্ি ্ন্াশ্ত পগাষ্ীর মজধযেই 
শ্বজিষ সজেতনতা বৃশ্ধির মাধযেজম আচেশ্িক 
উন্নয়নসহ অনযোনযে অসুশ্বধা িূর করার পেটিা 
েজি। তাজির শ্িশুজির শ্বিযোিয়মুখী কজর 
রাখজত বৃশ্তির বযেবস্া করা হজয়জি। ‘্য় 
্হার’ প্রকজল্র মাধযেজম ষাজির পবশ্ি বয়সী 
নারীপুরুষজক মাজস এক হা্ার িাকা 
কজর পিওয়া হয়। িক্ষীর ভাণ্ার প্রকজল্র 
মাধযেজম পঁশ্েি পথজক ষাি বির বয়সীজির 
মাজস একহা্ার িাকা পিওয়া হজব। এর 
ফজি, আশ্িবাসী মানুষজির এক বৃহৎ অংি 
আশ্থ্তক শ্িক শ্িজয় িাভবান হজবন।

আশ্িবাসী মানুজষরা মূিত গ্ামাচেজিই 
থাজকন। কৃশ্ষ ও কৃশ্ষ সংশ্লিটি কাজ্ 
িষেতার সজঙ্গ েুক্ত থাজকন। শ্বশ্ভন্ন িপ্তজরর 
সহায়তায় তাঁরা এইসব কাজ্ এশ্গজয় 
পেজত পারজিন। িষেতা বৃশ্ধির ্নযে 
প্রশ্িষেে পিওয়া হজচ্। আধুশ্নক প্রেুশ্ক্তর 
সুজোগ পনওয়ার ্নযে প্রস্তুত হজয় উঠজি 
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নতুন প্র্ন্ম। পিখাপড়া শ্িজখ অনযে ধরজনর 
পপিায় আগ্হী েুবকেুবতীর সংখযো ক্রমি 
বাড়জি।

েশ্িও, পবি কজয়কশ্ি আশ্িবাসী পগাষ্ী 
এখনও অজনক শ্পশ্িজয় আজি। ফজি, এইসব 
প্রতযেন্ত অচেিগুশ্ি সরকাশ্র সহায়তা পপজিও 
পতমনভাজব প্জগ উঠজত সময় িাগজি। 
রাজ্যের ্ ঙ্গিমহি অচেজি আশ্িবাসীজগাষ্ীগুশ্ি 
িতজকর পর িতক ধজর বসবাস করজিও 
উন্নয়জনর কা্ সজব শুরু হজয়জি গত িি 
বির ধজর। পশ্রকাঠাজমা উন্নয়জনর মাধযেজম 
এজির ্ীবনোপজনর মান উন্নয়জনর কা্ 
েিজি। ঘর, শ্বিুযেৎ, পানীয় ্ি, পরিন, 
স্বাস্যেসাথী, শ্িষোশ্রী, কনযোশ্রী, কৃষকভাতা, 
সবু্সাথী, ্য় প্াহার, শ্িশু আিয়, একি 
শ্িজনর কা্ শ্পশ্িজয় থাকা মানুষজিরও এশ্গজয় 
শ্নজয় োজব আিা রাশ্খ। সরকার ও প্রিাসজনর 
শ্িক পথজক পেটিা েিজিও এজির শ্নজ্জির 
পভতর পথজক একিু জ্বজি ওঠা িরকার। তজবই 
শ্বশ্ব আশ্িবাসী শ্িবস সাথ্তক হজয় উঠজব।

পশ্রকাঠাজমা উন্নয়জনর
মাধযেজম এজির

্ীবনোপজনর মান 
উন্নয়জনর কা্ েিজি।
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‘দুয়ারে সেকাে’ শ্বিতীয় দফায় চালু হল ১৪শ্ি 
প্রকরপেে পশ্েরেবা প্রদারনে লরষ্যে। ১৬ আগস্ট, ২০২১ 
থেরক ১৫ থসরটেম্বে, ২০২১—একমাসবযোপী োর্যেে  
নানা থ্লায় প্রায় সরতরো হা্ারেেও থবশ্ি শ্িশ্বে  
চালু হয়।

নবারনে মুখযেমন্তী ্ানান, প্রেমবাে দুয়ারে সেকাে 
কযোরপে অভূতপূব্ব সাড়া থমরল। খুব উরলেখর�াগযে তাঁে 
মন্তরবযেে একশ্ি অংি থ�খারন শ্তশ্ন বলরেন, ‘মারে থকউ 
শ্েল না’। ্নগণ আে সেকাে। থসতুবন্ধন থতা এখারনই 
সাে্বকতা পায়। সোসশ্ে শ্িশ্বরে আসরে মানুে, শ্বনা 
পয়সায় ফম্ব পারছে, পূেণ করে ্মা শ্দরছে, পশ্েরেবা 
পারছে। থকানও অসুশ্বধা থনই, অশ্ভর�াগ থনই, থষ্াভ থনই। 
প্রেমবারেে সাে্বকতায় অনুপ্রাশ্ণত সেকাে আেও থবশ্ি 
পশ্েরেবা শ্দরত শ্বিতীয়  বারেও এই উরদযোগ শ্নরয় োঁশ্পরয় 
পড়ল। শ্বশ্ভনে পশ্েরেবাে তাশ্লকাশ্ি একিু থচাখ বুশ্লরয় 
শ্নরত পাো �ারব সং�ুক্ত শ্চররেে মাধযেরম (৯৯ পৃষ্ায় দ্রষ্টবযে)।

প্রেমবারেে ‘দুয়ারে সেকাে’ কম্বসূশ্চ নাশ্ড়রয় 
শ্দরয়শ্েল ো্যেবাসীরক। শ্বরিে করে, এই অশ্তমােীে 
সময় ‘স্াস্যেসােী’-ে সুশ্বধা সকরলে কারে থপঁরে থদওয়াে 
প্ররচষ্টা এত সমরয়াপর�াগী শ্েল, এত বাস্তবসম্মত ও 
আন্তশ্েক শ্েল, �া ো্যেবাসীরক আপু্ত করেশ্েল।

সাধােণ সমরয়ও, আমো ্াশ্ন, আমারদে বরড়া 
িত্রু হল থোগ। সবসময় আমো থোরগে ্নযে ভরয় 
োশ্ক। কােণ ‘থোগ’ আমারদে খুব সহর্ মৃতুযেে কারে 
থপঁরে থদয়। ‘মৃতুযে’ মারনই হাশ্েরয় �াওয়া। শ্চেকারলে 
্নযে চরল �াওয়া। শ্প্রয় শ্বরয়ারগে দুঃখ থকানও শ্দনও 
�ায় না। হৃদয় ভােী করে োরখ।

শুধু শ্ক তাই ? থোগ �ন্তণায় কাতে ঘরেে মানুে বা 
প্রশ্তরবিী মানুেশ্িে ্নযে উরবিগ কম হয় না। �শ্দ একিু 
উপিম কো �ায়, শ্িকিাক থোগশ্িে কােণ শ্চশ্নিত কো 
�ায়, সশ্িক সমরয় সশ্িকভারব উনেত শ্চশ্কৎসা পশ্েরেবাে 
বযেবস্া কো �ায়, আে এইসব শ্মশ্লরয় সুস্ করে থতালা 
�ায় মানুেশ্িরক, তরবই না শ্কেুিা স্শ্স্ত থমরল।

মারে থকউ শ্েল না : মুখযেমন্তী
্নগণ ও সেকােদুয়ারে সেকাে
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সেকাশ্ে ও থবসেকাশ্ে স্াস্যে পশ্েরেবাে শ্কেু সুশ্বধা 
সকরলই শ্নরত পারে। শ্কন্তু আশ্ে্বক সষ্মতা দেকাে 
এে ্নযে। সেকাশ্ে থষ্ররে শ্নখেচায় শ্কেু সুশ্বধা পাওয়া 
থ�ত। বত্বমান সেকাে, সেকাশ্ে স্াস্যে পশ্েরেবায় শ্বোি 
পশ্েবত্বন শ্নরয় আরস ধীরে ধীরে। একসময় হাসপাতারল 
‘শ্রি থবড’-এ থোগী ভশ্ত্ব হরল শ্চশ্কৎসাে ও খাওয়া দাওয়াে 
্নযে পয়সা লাগরতা না। এই সেকাে সব থবডরকই 
‘শ্রি থবড’ করে শ্দল। পািাপাশ্ি, শ্বনা পয়সায় সমস্ত 
শ্চশ্কৎসা পশ্েরেবাে বযেবস্া কেল। চালু হল নযো�যে মূরলযেে 
ওেুরধে থদাকান, নযো�যে মূরলযেে ডায়গনশ্স্টক থসন্াে। 
হাসপাতারলে থোগীে ্নযে শ্বনা পয়সায় পেীষ্া-শ্নেীষ্াে 
�াবতীয় সুর�াগ। চালু হরয়শ্েল শ্নশ্দ্বষ্ট শ্কেু মানুরেে ্নযে 
‘স্াস্যেসােী’-ে সুশ্বধা। এই প্রসরঙ্গ একশ্ি উরলেখর�াগযে 
শ্বেয় হল, সেকাশ্ে কম্বী ও আশ্ধকাশ্েকরদে ্নযে 
‘স্াস্যেবীমা’ চালু হওয়াে শ্বেয়শ্ি। এরষ্ররে, বরড়া বরড়া 
নাশ্স্বংরহারম সেকাশ্ে োরপাো মানুেরদে প্ররবিাশ্ধকাে 
থ�ন প্রায় শ্েলই না। অবিযেই আশ্ে্বক কােরণ। তাোড়া, 
ওইসব প্রশ্তষ্ারনে শ্হরসব-শ্নরকি সাধােণ মানুে 
শ্িক বুেরত পােরতা না। শ্বপুল থবাো থচরপ থ�ত 
থোগীে পশ্েবারেে ওপে। বত্বমান সেকাে, এইসব 
সমসযোে সমাধারন এশ্গরয় এল আন্তশ্েকভারব। ততশ্ে 
হল থেগুরলিশ্ে কশ্মিন। োর্যেে স্াস্যেরষ্ররে এ এক 
অশ্ভনব উরদযোগ সরদেহ থনই। সরদেহ থনই থকানও, থ� 
সেকাে এই থবসেকাশ্ে স্াস্যে পশ্েরেবারক শ্নর্ে মুশ্িরত 

োখরত কতিা দৃঢ়বদ্ধ। আমো তাে প্রমাণ থপলাম। �খন 
সেকাশ্ে কতৃ্বপষ্ থবসেকাশ্ে কতৃ্বপরষ্ে সরঙ্গ বােবাে 
আরলাচনায় বসল এবং থসই আরলাচনা সভা সাধােণ 
মানুে চাষু্ে কেল শ্মশ্ডয়াে পদ্বায়।

স্াস্যে পশ্েরেবাে একশ্ি বযেবসাশ্য়ক শ্দক আরে, থস 
কো ভুলরল চলরব না। উনেত প্র�ুশ্ক্তে প্ররয়াগ ঘিরে। 
দাশ্ম �ন্তপাশ্ত ও উচ্চশ্িশ্ষ্ত, প্রশ্িশ্ষ্ত কম্বীে প্ররয়া্ন 
পড়রে। পশ্েষ্াে-পশ্েছেনে স্াস্যে পশ্েকািারমা মানুেরক 
অরনকিাই সুস্ করে থতারল। এগুরলা আ্ অনস্ীকা�্ব। 
থবসেকাশ্ে স্াস্যে পশ্েরেবায় ো-চকচরক �া শ্কেু থদশ্খ 
এবং তাে সুর�াগ থপরত আগ্রহী হই, এে শ্পেরন শ্বপুল 
শ্বশ্নরয়ারগে একশ্ি গপে আরে, থসশ্ি মরন োখা দেকাে 
এবং শ্রদ্ধাপূণ্বভারবই মরন োখা দেকাে। মরন োখা 
দেকাে এ কোিাও থ�, সব থষ্ররেই শ্কেু থলাভী মানুে 
োরক এবং অসৎ উপায় অবলম্বন কেরতই তাো দষ্তা 
অ্্বন করে। শ্কন্তু এোও সংখযোয় মুশ্ষ্টরময়, স্াস্যেরষ্ররেও 
এরদে থদখা থমরল। সেকাশ্ে, থবশ্েকাশ্ে উভয়রষ্ররেই। 
তাই সেকাে প্রশ্ত মুহূরত্ব সতক্ব এরদে ্নযে। অনযেরদে 
সাবধান কোে প্ররচষ্টা চালায়। এই প্রয়াস বত্বমারন 
উভয় পশ্েরেবাে থষ্ররেই, অে্বাৎ, সেকাশ্ে ও থবসেকাশ্ে 
দুরিাই কড়া হারত সামলারছে।

অসহায় মানুরেে পারি সেকাে আরে। অসুস্তা 
মানুেরক সবরচরয় অসহায় করে, �ত ধনী বযেশ্ক্তই থহাক 
না থকন, থোগ থকানও শ্কেুে পরোয়া করে না ; আে 
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এই দীঘ্ব অশ্তমােী থস কোই নতুন 
করে ্াশ্নরয় শ্দল সকলরক। তাই 
থকানওেকম শ্বভা্ন না থেরখই, 
সকরলে ্নযে খুরল থদওয়া হল স্াস্যে 
পশ্েরেবাে সুর�ারগে দে্া। সকরলে 
্নযে চালু হল স্াস্যেসােী কাড্ব।

দুয়ারে সেকাে থপঁরে থগল, মানুে 
এল, এল শ্িশ্বরে। শ্ফরে থগল একশ্ি 
কাড্ব শ্নরয়। শ্নচিয়তাে একশ্ি কাড্ব, 
থক শ্দল এই শ্নচিয়তা? সেকাে। 
আবাে প্রমাশ্ণত হল শ্বজ্াপরনে থসই 
কো কত সতযে—মানুরেে পারি মানুরেে 
সেকাে।

শ্দন গশ্ড়রয় চরলরে। ‘শ্দশ্দরক 
বরলা’ থ�মন একশ্দন সাড়া থফরলশ্েল, 
ধীরে ধীরে সাহস-সঞ্চয়ী মানুে এবাে 
থদখল, শ্দশ্দই চরল এল ঘরে ঘরে। 
হঁাক শ্দরয় থ�ন ডাক শ্দল। সেকাে 
এল মানুরেে দেকারেে কো শুনরত। 
শ্বশ্ব্ুরড় থডরভলপরমন্ পশ্লশ্সে 
পেীষ্া-শ্নেীষ্াে নানা স্তরে থ� কো 
বােবাে ভাবা হরয়রে, হরছে—থসই কোই 
গুরুত্ব থপল। শ্নরচে থেরক উরি আসুক 
প্ররয়া্রনে কো। উঁচুতলাে মানুেরক 
কা্ কেরত হরব তৃণমূরলে মানুরেে 
কারে শ্গরয়। থপঁেরত হরব শ্িকরড়। 
বুেরত হরব তারদে �াপনেীশ্ত, ভাো 
বযেবহারেে চমৎকাশ্েত্ব, চাশ্হদাে চশ্েরে, 
শ্ন্স্ ইশ্তহারসে ধাোবাশ্হকতা।

দি-দিশ্ি বেে সময় থলরগরে সেকারেে। একশ্দরন 
সম্ভব হয়শ্ন দুয়ারে থপঁেরনা। ‘দুয়ারে সেকাে’—একশ্ি 
প্রকপে বা কম্বসূশ্চে নাম। শ্কন্তু দি বেে ধরে সেকাে 
থচরয়রে ঘশ্নষ্ভারবই মানুরেে মরধযে োকরত। থকান্  
মানুে ? সহ্ উত্তে—‘ো্যেবাসী’। ো্যেবাসী মারন োর্যেে 
অশ্ধবাসীবৃদে। ো্যেিাে নাম পশ্চিমবঙ্গ, ো্যেিাে ভাঙা-
গড়াে ইশ্তহাস, শ্মরল-শ্মরি োকাে কেকতা, তবশ্চররেযেে 
নানা েরঙে বরয় �াওয়া নদী, ভাো-উপভাোে শ্ভরড় ্রম 
ওিা কলকলানী—এসবই ্ানান থদয় ‘ো্যেবাসী’ িব্দিাে 
মরধযে এক সমুদ্র থ�ন ঢুরক আরে। ওপে থেরক �া 
শ্নস্তেঙ্গ। এই ‘ঐকযে’-ই ো্যেশ্িরক লড়াই কোে িশ্ক্ত 
থদয়।

‘স্াস্যেসােী’-ে কাড্ব প্রেম থেরকই থদওয়া হরয়রে 
পশ্েবারেে মশ্হলা করে্বীে নারম। নােীে ষ্মতায়ন এই 

োর্যে উনেয়রনে অশ্ভমুখরক শ্নয়ন্তণ করে। নতুন করে 
থসকো উরলেরখে প্ররয়া্ন থনই, এ কো মরন কোেও 
থকানও �ুশ্ক্ত থনই। কােণ নােীে প্রকৃত ষ্মতায়ন দীঘ্ব 
প্রশ্রিয়াে মধযে শ্দরয়ই চলরব। নােীে আশ্ে্বক ষ্মতায়ন 
সাশ্ব্বকভারব না-ঘিা প�্বন্ত শ্বেয়শ্িে গুরুত্ব একচুলও 
কমারনা �ারব না। বাস্তবরক অস্ীকাে করে এরগারনা �ায় 
না। করিাে হারত তাে থমাকাশ্বলাে প্ররয়া্ন।

োর্যেে মুখযেমন্তী মশ্হলা বরলই মশ্হলারদে ্নযে নানা 
প্রকপে শুরু করে থদন না। অরনক ভাবনা-শ্চন্তা, আরলাচনা, 
পেীষ্া-শ্নেীষ্াে পে শ্তশ্ন এক-একশ্ি মানশ্বক প্রকপে 
থঘােণা করেন। মানুে থ�ন মানুরেে অশ্ধকারে বঁাচরত 
পারেন, থসিাই প্রাধানযে পায় মুখযেমন্তী তো সেকারেে 
ভাবনায়।

সমসযোে পাহাড় শ্ডঙারনা সহ্ নয়। শ্কন্তু একিু 
একিু করে থ�ন সমসযোে ঘনত্ব হ্াস কো �ায় থসই প্রয়াস 
শ্নেন্তে চলরত োরক। আে তাই একিাে পে একিা 
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আশ্ে্বক সামে্বযে সকরলে একই েকম োরক না। 
সামে্বযে করম থগরলও থদারে থদারে হাত পাতরত পারে না 
অরনরকই। আে তােই ্নযে সমা্ কলযোরণে ব্রত থনয় 
সেকাে। শ্পেরনে সাশ্েরত পরড় োকা মানুেগুরলাে ্নযে 
ভাবরত বরস সেকাশ্ে দপ্তে। শ্বশ্ভনে দপ্তে শ্মরলশ্মরি 
একসরঙ্গ এইসব সমসযোে সমাধারনে পে ততশ্ে করে। 
অন্ধকারে আরলা জ্বরল ওরি। তপশ্িশ্ল ও আশ্দবাসী 
মানুেরদে ্নযে আশ্ে্বক সহায়তাে বযেবস্া কো হয়। 
এককালীন নয়। প্রশ্ত মারস, োি-উত্তীণ্ব মানুেরদে 
্নযে থপনিন তো ভাতা চালু হয়। আে োরিে নীরচ 

থ� মশ্হলাো আরে, তারদে ্নযে চালু 
হয় ‘লক্ষী’ে ভাণ্াে’। তপশ্িশ্ল ও 

আশ্দবাসীরদে ্নযে এক হা্াে 
প্রশ্ত মারস, অনযোনযেরদে 
পঁাচরিা।

‘লক্ষীে ভাণ্াে’ 
প্রকরপেে কা্ শুরু 
হল দুয়ারে সেকারেে 
কম্বসূশ্চে মাধযেরম। 
অে্বাৎ, এরকবারে 
ঘরেে থদারে 
থপঁরে থগল 
সহায়তাে 
হাত। প্রশ্তশ্রুশ্ত 
থদওয়া হরয়শ্েল 
শ্বধানসভা 
শ্নব্বাচন, ২০২১-
ে আরগ। শ্বপুল 
্রয়ে পে 

শুরু হল পূেরণে 
কা্। ো্যে্ুরড়, 

এই অশ্তমােীরত ঘরেে 
মশ্হলাো এরলন। শ্িশ্বরে 

শ্গরয় ফম্ব পূেণ কেরলন। 
সেকাশ্ে কম্বী ও অাশ্ধকাশ্েকো 

অতযেন্ত শ্নষ্ায় এই কা্ করে চলরলন 
একমাস ধরে। এেই মরধযে থকাোও থকাোও 

চলল উপশ্নব্বাচরনে শ্বশ্ধশ্নরেধ।
প্রেম প�্বরয়ে ‘দুয়ারে সেকাে’ 

ও ‘পাড়ায় পাড়ায় সমাধান’—সাড়া 
থফরল শ্দরয়শ্েল। প্রিংশ্সত হরয়রে 

অমত্বযে থসরনে মুরখও। আে শ্বিতীয় প�্বারয়ে এইসব 
শ্িশ্বে প্রমাণ কেল সেকাে কা্ কেরত চায়। থখাঁর্ 
তাই নতুন পে, পদ্ধশ্ত ও প্রশ্রিয়া। সব্বাধুশ্নক প্র�ুশ্ক্তে 
প্ররয়াগ ঘিায় মানুরেে ভারলা কোে ্নযে। আন্তশ্েকতায়। 
দেরদ।

প্রকরপেে মাধযেরম চরল এই হঁাসফঁাস কো পশ্েশ্স্শ্তে 
থেরক একিু শ্নঃশ্বাস থনওয়াে সুর�াগ থদওয়া।

আবারো শ্ফরে আরস, বােবাে শ্ফরে আরস থসই 
একই কো। বােবাে শ্লখরতও হয়, মরন কশ্েরয় শ্দরতও 
হয়। থ�মন শ্মড-থড-শ্মল-এে কো, থ�মন কনযোশ্রীে 
কো, থ�মন সবু্ সােী-ে কো।

‘সকরলে ্নযে শ্িষ্া’, ‘সব্বশ্িষ্া’, ‘অঙ্গনওয়াশ্ে 
অেবা আইশ্সশ্ডএস’ িব্দগুরলা বহুশ্দন থিানা। সংশ্বধারনে 
থমৌশ্লক অশ্ধকােগুশ্ল থকউ থকউ পরড়রেন, সকরল 
পরড়নশ্ন। এে প্রকৃত অে্বও অরনরক 
থবারেনশ্ন। অরনরকে ্ীবরনই সুর�াগ 
হয়শ্ন শ্বদযোলরয় �াওয়াে, শ্িষ্া 
চাশ্লরয় �াওয়াে। কত-না-সমসযো, 
কত-না-থষ্াভ, কত-না-
অশ্ভর�াগ। গুমরে গুমরে 
মরে মরনে মরধযে। 
প্রশ্তশ্দরনে চাওয়া-
পাওয়াে বাতাস 
থ�ন বারুদ-গরন্ধ 
দমবন্ধ করে 
থদয়। হৃদয়্াত 
এই বারুদ 
্ীবনগুরলারক 
ষ্ত-শ্বষ্ত 
করে থদয়। 
ষ্রত প্ররলপ 
লাগারতও চালু 
হয় প্রকপে। থ�মন, 
‘লক্ষীে ভাণ্াে’।

সামানযে একিু অে্ব-সাহা�যে, 
মাস থগরল কিা িাকা বইরতা নয়। না, না, 
অসামানযে হরয় �ায় কারো কারো কারে। 
বঁাশ্চরয় থতারল কত ্ীবন। থবি 
করয়কশ্ি এই ধেরনে প্রকপে চালু আরে 
এই োর্যে। শ্বধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, 
থলাকপ্রসারেে ভাতা ইতযোশ্দ। মাস থগরল এই 
সামানযে অে্বই কত মানুরেে ্ীবরনে বঁাচাে প্ররয়া্নীয় 
েসদ থ্াগায়। আমারদে চােপারি এমন মানুরেে অভাব 
থনই। এমন একিা সমার্ে মরধযেই আমো থবঁরচ আশ্ে। 
সুতোং থচাখ বন্ধ করে থেরখ এরদে প্ররয়া্ন অস্ীকাে 
কো �ায় না। —সু ো



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 100

রাজ্যবাসীর সাশ্ববিক উন্নয়নই 
রাজ্য সরকাররর লক্্য

রাজ্য সরকাররর ২০২১-২২ সারলর অরবিবর্বির বারজট শ্বধানসভায় 
পপশ করা হয় ৭ জুলাই, ২০২১ তাশ্ররে। অরবিমন্তী শ্রী অশ্মত 
শ্মররের অসুস্থতার জন্য পশ্র্দীয় মন্তী শ্রী পারবি চর্াপাধ্যায় এই 
বারজট পপশ কররন মুে্যমন্তী মমতা বর্দ্যাপাধ্যারয়র উপশ্স্থশ্তরত। 
এশ্ট পুনমুবিশ্রিত করা হল।

দপ্ত
রক

রা
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মাননীয় অধ্যক্ মরহাদয়,

আপনার অনুমশ্ত শ্নরয় আশ্ম এই 
মহতী সদরন ২০২১-২২ অরবিবর্বির 
বারজট পপশ করশ্ি।

বতবিমান অরবিমন্তী ডঃ অশ্মত 
শ্মররের শারীশ্রক অসুস্থতাজশ্নত 
কাররে আমার উপর দাশ্য়ত্ব পর়েরি 
পশ্র্দীয় মন্তী শ্হরসরব ২০২১-২০২২ 
অরবিবর ব্ির বারজট পপশ করার। বাংলার 
মা-মাশ্ট-মানু্রক জানাই কৃতজ্ঞতা ও 
অশ্ভন্দন। শত প্রশ্তকূলতা ততশ্র 
হওয়া সর্বেও তারদর শ্বপুল সমরবিন 
ও আশীববিাদ তৃতীয়বাররর জন্য এই 
মহান রারজ্যর জনগেরক পসবা 
করার সুর�াগ করর শ্দরয়রি। আমরা 
নতমস্তরক মা-মাশ্ট-মানু্রক পুনরায় 
কুশ্নবিশ জানাই।

এমন রাজ্য পকারাও েঁুরজ পারব 
নারকা তুশ্ম.....এ রারজ্যর সবটাই 
শ্শল্প, সভ্যতা ও সংসৃ্শ্তর বেবিময় 
ি্দময় শ্চরে।

আমারদর মা-মাশ্ট-মানু্ 
সরকাররর বহুমুেী প্রকরল্পর 
বাস্তবশ্চত রূপায়রের মরধ্য শ্দরয় 
জনশ্হতকর পসবায় আমারদর সরকার 
অদম্য সাহশ্সকতার প্রতীক মমতা 
বর্দ্যাপাধ্যারয়র সুর�াগ্য পনতৃরত্ব 
রারজ্যর মানুর্র আস্থা ও শ্বশ্াস 
অজবিন করররি।

মাননীয়া মুে্যমন্তীর সুদক্ 
পশ্রচালনায় বহুশ্বধ জনকল্যােমূলক 
কমবিসুশ্চর সফল রূপায়ে এবং 
সামশ্রিকভারব রারজ্যর আরবি-সামাশ্জক 
উন্নয়রনর জন্য রাজ্যবাসী আপু্ত।

আমরা সকরলর সমৃশ্ধি ও 
জীবন�ারোর মারনান্নয়রনর জন্য সমস্ত 
শশ্তি শ্দরয় আমারদর প্রশ্তশ্রুশ্ত রক্া 
কররত দৃঢ় প্রশ্তজ্ঞ।

২০২১-এর ৫ই পফব্রুয়াশ্র রাজ্য 
শ্বধানসভার শ্নববিাচরনর প্রাক্ারল 
আমরা বারজট পপশ কররশ্িলাম এবং 

পসই বারজরট আগামী শ্দরন আমারদর 
লরক্্যর শ্বস্তাশ্রত শ্ববরে পপশ 
কররশ্ি। এই মহতী সদন ২০২১-
২০২২ অরবিবর্বির প্ররম চার মারসর 
ব্যয়বরাদ্দ পভাট অন অ্যাকাউরটে পাস 
করররি। 

২০২১ সারলর পভাট অন অ্যাকাউটে 
বারজরট সরকার রারজ্যর ক্শ্তরিস্ত 
জনগরের জন্য সকল সামাশ্জক 
পক্রে �রা—স্াস্থ্য, শ্শক্া, সামাশ্জক 
সুরক্া ইত্যাশ্দ পক্ররে ২৬শ্ট নতুন 
প্রকল্প প�া্ো কররশ্িল। এিা়োও 
শ্বশ্ভন্ন পশ্রকাঠারমামূলক প্রকরল্পর 
প�া্ো করর তার রূপায়রের জন্য 
অরবিবরারদ্দর ব্যবস্থা করা হরয়শ্িল।

দুভবিাগ্যক্ররম আমারদর রারজ্য 
নশ্জরশ্বহীন ৮-দফা শ্নববিাচনী 
প্রশ্ক্রয়ার ফরল ২০২১-এর মাচবি মারস  
পকাশ্ভড-১৯-এর শ্বিতীয় পেউ 
ভী্েভারব িশ়্েরয় পর়ে। মানুর্র 
জীবনহাশ্ন কমারনার লরক্্য, শ্নববিাচনী 
দফা কমারনার জন্য আমারদর 
অনুররারধ কেবিপাত করা হয়শ্ন। 
আমারদর এই অনুররাধ �শ্দ গৃহীত 
হরতা তাহরল পবশ শ্কিু মানুর্র 
জীবন বঁাচারনা সম্ভব হরতা।

প্ররম দফা শ্নববিাচরনর সময় 
পকাশ্ভড অশ্তমাশ্রর সংক্রমরের হার 
প�োরন ৩ শতাংরশর মরতা শ্িল, 
পসোরন অষ্টম দফার সময় এই 
অশ্তমাশ্র লাশ্ফরয় পবর়ে ৩৩ শতাংরশ 
শ্গরয় পপঁিায়। আমারদর নবশ্নববিাশ্চত 
সরকাররর আপ্রাে পচষ্টায় এই 
অশ্তমাশ্রর প্ররকাপ এেন শ্নম্নমুেী 
এবং সংক্রমরের হার ২.১৯ শতাংরশ 
পনরম এরসরি।

রাজ্য সরকার শুরু পররকই 
শ্চশ্কৎসক, স্াস্থ্যকমবিী ও 
আশ্ধকাশ্রকরদর শ্নরয় দল গঠন করর 
পকাশ্ভড-১৯ অশ্তমাশ্র পশ্রশ্স্থশ্তরক 
দারুেভারব সামাল শ্দরয় এরসরি। 
রাজ্য সরকার সরকাশ্র পশ্রচালনায় 

রাকা ২৩৫শ্ট হাসপাতালরক শুধুমারে 
পকাশ্ভড হাসপাতাল রূরপ গঠন 
করররি, �ার মরধ্য ১৯৪শ্ট সরকাশ্র 
হাসপাতাল ররয়রি এবং ৪১শ্ট 
পবসরকাশ্র হাসপাতালরক পকাশ্ভড 
শ্চশ্কৎসার জন্য পনওয়া হরয়রি। 
এই হাসপাতালগুশ্লরক পকাশ্ভড 
পরাগীরদর শ্চশ্কৎসা পদওয়া হরছে। 
রারজ্যর প্রশ্তশ্ট পজলা তরা সাব-
শ্ডশ্ভশরন পকাশ্ভড হাসপাতাল গঠন 
করা হরয়রি। রারজ্যর জনগরের স্াস্থ্য 
ও সুরক্া বজায় রাোর জন্য আমরা 
�রাসাধ্য নজরদাশ্র চালু পররেশ্ি এবং 
সকল প্ররয়াজনীয় পদরক্প রিহে করা 
হরছে।

আমরা প্রায় ২.৩ পকাশ্ট ভ্যাকশ্সন 
ইশ্তমরধ্যই মানু্রক পদওয়ার ব্যবস্থা 
কররশ্ি। শ্টকাকররের কারজ বাংলা 
১ নম্বরর। শ্টকা বণ্টরনর ব্যাপারর 
পকন্দীয় সরকাররর বাংলার প্রশ্ত 
উদাসীনতার শ্বরুরধি আমারদর সরকার 
বহুবার অসর্া্ প্রকাশ করররি। 
আমরা চাই বাংলার সমস্ত মানুর্র 
শ্টকাকরে পহাক। ভ্যাকশ্সন �া পাওয়া 
পগরি তার শ্ভশ্তিরত শ্টকাকররের কারজ 
আমারদর রাজ্য সরকার এেনও প�ব্ি  
একশ ভাগ সফল।

আমারদর রাজ্যরক ২০২০-র 
পম মারস চরম শ্বধ্ংসী সামুশ্রিক 
�ূশ্েবিঝ়ে আমফান-এর মুরোমুশ্ে 
হরত হরয়রি, তার পরশ কাটরত-না-
কাটরতই ২০২১-এর ২৬ পম ভয়ংকর 
সামুশ্রিক �ূশ্েবিঝ়ে ‘ইয়াস’ আির়ে 
পর়ে। আমারদর সরকার দুয়ারর রোে 
কমবিসূশ্চ রিহে করর সামুশ্রিক ঝ়ে ও 
জরলাচ্ছারস ক্শ্তরিস্ত পজলাগুশ্লরত 
মানু্জনরক দ্রুত রোে পদওয়ার জন্য 
দুয়ারর রোে শ্শশ্বর গঠন করররি, 
প�োরন এই মানু্জন তারদর 
আরবদনপরে জমা কররত পাররন এবং 
সরকার স্ছেতার সরঙ্গ তারদর ব্যাংক 
অ্যাকাউরটে সরাসশ্র রোরের টাকা 
পপঁরি পদয়।
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‘পকাশ্ভড’ ও ‘ইয়াস’-এর প�ৌর 
শ্বপ�বিরয় ক্শ্তরিস্ত মানু্জনরক এবং 
প্রােীসম্পদ রক্াররবি সরকার শ্বশ্ভন্ন 
উদ্াবনী ব্যবস্থা রিহে করররি।

আশ্ম এই মহতীসদরনর দৃশ্ষ্ট 
আক্বিে কররত চাই প�, পকন্দীয় 
সরকাররর নীশ্তর ফরল সারা পদশ 
এবং আমারদর রারজ্যর জনগেরক 
পপর্াল ও শ্ডরজরলর ক্রমবধবিমান 
মূল্য বৃশ্ধির জন্য চরম দুঃে ও দুদবিশায় 
ভুগরত হরছে।

মাননীয়া মুে্যমন্তী মমতা ব্যানাজবিী 
এই মরমবি মাননীয় প্রধানমন্তীরক 
পপর্াল ও শ্ডরজরলর উপর পকন্দীয় 
শুল্ক, পসস এবং সারচাজবি কশ্মরয় মূল্য 
�ররষ্ট হ্াস করার দাশ্ব জাশ্নরয়রিন।

এই মহতী সদন শুরন শ্বশ্মিত 
হরবন প� ৪ঠা পম ২০২১ পররক 
পকন্দীয় সরকার ৮বার পপর্াল 
ও শ্ডরজরলর দাম বাশ়্েরয়রি, �ার 
মরধ্য জুন মারসই ৬ বার বাশ়্েরয়রি 
এবং এক সপ্তারহর মরধ্য ৪ বার 
বাশ়্েরয়রি। এই সমস্ত মূল্য বৃশ্ধি 
পদরশর মুরিাস্ীশ্তও বাশ়্েরয় শ্দরয়রি। 
এর ফরল সাধারে শ্নত্যপ্ররয়াজনীয় 
শ্জশ্নসপররের দাম অস্াভাশ্বকভারব 
পবর়ে পগরি। পভাজ্য পতরলর দাম 
৩০.৮ %, শ্ডরমর দাম ১৫.২ %, 
ফলফলাশ্দ ১২% এবং স্াস্থ্য সংক্রা্ 
শ্জশ্নসপররের দামও পকাশ্ভরডর মরধ্য 
৮.৪৪ % বৃশ্ধি পপরয়রি।

এই মহতী সদন আরও শ্বশ্মিত 
হরবন পজরন প� ভারত সরকার পতল 
এবং পপর্াশ্লয়ামজাত রিব্য পররক 
২০২০-২১ সারল পকাশ্ভরডর মরধ্যও 
শ্বপুল পশ্রমারে ৩.৭১ লক্ পকাশ্ট 
টাকা রাজস্ শ্হরসরব সংরিহ করররি। 
পকরন্দ শ্বরজশ্প সরকার শ্বগত িয় 
বিরর পতল এবং পপর্াশ্লয়ামজাত 
রিরব্যর উপরর ২০১৪-১৫ সাল 

পররক প� রাজস্ সংরিহ করররি তা 
শ্বপুল এবং ৩৭০ শতাংশ। এই বৃশ্ধি 
মূলত পসন্টাল এক্াইজ, পসস এবং 
সারচারজবির ক্রমাগত বৃশ্ধির ফল �া 
আদরত সাধারে মানুর্র কাি পররক 
পজার করর কর শ্হরসরব সংরিহ করা।

এিা়োও ভারত সরকার �ুর 
পরর সমারন পসস বৃশ্ধি করর চরলরি 
�ারত করর রাজ্যগুশ্ল তারদর ন্যা�্য 
প্রাপ্য পররক বশ্চিত হয়, �া �ুতিরাষ্টীয় 
কাঠারমার পশ্রপন্ী।

আশ্ম উরলেে কররত চাই প� 
সাধারে মানুর্র শ্কিুটা সুরাহার করা 
পভরব পশ্চিমবঙ্গ সরকার পপর্াল ও 
শ্ডরজরলর মূরল্যর উপর িা়ে প�া্ো 
করররি। এই মহতী সদন LPG 
শ্সশ্লন্াররর অস্াভাশ্বক মূল্যবৃশ্ধির 
করা শুরন চমরক উঠরবন, �া পদরশর 
গৃহস্থ ও গৃহবধূরদর রান্না করার 
পক্ররে সরাসশ্র আ�াত পহরনরি। 
LPG শ্সশ্লন্াররর মূল্য প�োরন 
২০২০-এর পম মারস ৫৮৪.৫০ টাকা 
শ্িল, পসটা পবর়ে ২০২১ সারলর ১লা 
জুলাই ৮৬১ টাকা হরয়রি, অরবিাৎ 
২৭৬.৫০ টাকা পবর়ে পগরি। শ্বগত 
১৪মারস ৪৭ শতাংশ দাম পবর়েরি। 
২০২০-র পম মাস পররক ভারত 
সরকার গ্যারসর ভতুবিশ্ক কমারনা শুরু 
করররি। ফরল দাশ্ররিসীমার নীরচ 
রাকা ৮ পকাশ্ট গশ্রব মানু্ �ারা 
উজ্জ্বলা শ্স্রমর অধীরন ররয়রি তারা 
চরম শ্বপরদ পর়েরি। এমনশ্ক এই 
সংকুশ্চত অরবিননশ্তক অবস্থায় কাজ 
হারারনা বহু মানু্ এবং মধ্যশ্বরতির 
পরক্ও এই বা়েশ্ত দাম বহন করা 
সম্ভব হরছে না। মাননীয়া মুে্যমন্তী 
দশ্ররি ও মধ্যশ্বরতির সুশ্বধার করা 
পভরব মাননীয় প্রধানমন্তীরক অশ্বলরম্ব 
পূরববির ভতুবিশ্ক শ্ফশ্ররয় এরন এই োরত 
অরবিবরাদ্দ বা়োরনার জন্য অনুররাধ 
করররিন।

শ্বগত ১০ বিরর বাংলার 
অরবিননশ্তক পক্ররে শ্বশাল সাফল্য 
এরসরি। প�োরন ২০১০-২০১১ 
অরবিবর্বি রারজ্যর রিস পটেট 
পডারমশ্টেক পপ্রাডাক্ট (GSDP) শ্িল 
৪,৬০,৯৫৯ পকাশ্ট টাকা, পসোরন 
২০১৯-২০২০ অরবিবর্বি GSDP 
প্রায় ২.৯৪ গুে পবর়ে দঁাশ়্েরয়রি 
১৩,৫৪,৫১৮ পকাশ্ট টাকায়। ২০১০-
২০১১ সারল মূলধনী ব্যয় (Capital 
Expenditure) শ্িল ২,২২৫ পকাশ্ট 
টাকা, পসটাও ২০২০-২০২১ সারল 
প্রায় ৭.২ গুে পবর়ে এরস দঁাশ়্েরয়রি 
১৮,১৭০ পকাশ্ট টাকায়। সামাশ্জক 
পক্ররে এই ব্যয় বরাদ্দ ২০১০-২০১১ 
পররক ২০২০-২০২১-এরমরধ্য ১০.১১ 
গুে বৃশ্ধি পপরয়রি। অনুরূপভারব, কৃশ্্ 
ও কৃশ্্ অনুসারী পক্ররে এই বৃশ্ধির 
পশ্রমাে ১০.৫ গুে এবং পশ্রকাঠারমা 
উন্নয়রনর পক্ররে ব্যয় বৃশ্ধির পশ্রমাে 
৫.৫৮ গুে।

শ্বগত ১ বিররর পকাশ্ভড-১৯ 
অশ্তমাশ্র, ‘আমফান’ এবং ‘ইয়াস’-
এর জন্য অরবিননশ্তক ম্দার মরধ্যও 
রাজ্য শ্ফসকাল পডশ্ফশ্সট-এর মরতা 
অরবিসংক্রা্ শ্ব্য়গুশ্ল অত্য্ দক্তার 
সরঙ্গ পমাকাশ্বলা করররি।

আমরা গরববির সরঙ্গ জানাশ্ছে 
প� প�োরন ২০২০-২০২১ অরবিবর্বি 
ভাররতর GDP-র বৃশ্ধি নঞরবিকভারব 
৭.৭ (-৭.৭) শতাংরশ পনরম এরসরি, 
পসোরন বাংলার GDP সদরবিকভারব 
১.২ (+১.২) শতাংশ বৃশ্ধি পপরয়রি। 
মাননীয়া মুে্যমন্তীর বশ্লষ্ঠ পনতৃরত্বর 
এশ্ট আরও একশ্ট নশ্জরশ্বহীন 
দৃষ্টা্।

জনগরের কল্যােসাধনই আমারদর 
সরকাররর প্রধান লক্্য। আমারদর 
সরকার শ্বগত ১০ বির ধরর 
জনগরের উন্নশ্তকরল্প এবং তারদর 
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জীবন�ারোর মারনান্নয়রনর জন্য শ্বশ্ভন্ন 
কমবিসূশ্চ শ্নরয় কাজ করর চরলরি।  
এই কমবিসূশ্চগুশ্ল জাতীয় ও 
আ্জবিাশ্তক স্ীকৃশ্ত পপরয়রি।

আমারদর সরকার জনগরের 
জীবন�ারোর মান উন্নয়ন এবং সাশ্ববিক 
সুশ্বধা পদওয়ার জন্য ২০২০-র ১লা 
শ্ডরসম্বর ‘দুয়ারর সরকার কমবিসূশ্চ 
রিহে করররি, �ারত রাজ্যবাসী 
বাশ়্ের কারিই সমস্ত সরকাশ্র 
পশ্রর্বা পপরত পাররন। ২০২০-র 
১লা শ্ডরসম্বর পররক ২০২১-এর ৮ই 
পফব্রুয়াশ্র প�বি্ সময়কারল পচিারয়ত 
ও শ্বশ্ভন্ন শ্মউশ্নশ্সপ্যাল ওয়ারডবি  
৫ দফায় ৩২,৮৩০ শ্টরও পবশ্শ 
শ্শশ্বর হরয়রি। এই শ্শশ্বরগুশ্লরত  
২.৭৫ পকাশ্ট মানু্ উপশ্স্থত হরয়রিন, 
�া এককরায় অতুলনীয় ও অভূতপূববি। 
পসোরন ১.৬২ পকাশ্টরও পবশ্শ প�াগ্য 
আরবদনকারীরদর পশ্রর্বা পদওয়া 
হরয়রি।

দুয়ারর সরকার কমবিসূশ্চর আরও 
একশ্ট উরলেের�াগ্য প্রকল্প হল 
সববিজনীন স্াস্থ্যশ্বমা ‘স্াস্থ্যসারী’ �া 
দারুে জনশ্প্রয়তা লাভ করররি। 
আমরা ২ পকাশ্টরও পবশ্শ পশ্রবাররক 
স্াস্থ্যসারী শ্বমার আওতায় শ্নরয় 
আসরত পপররশ্ি।

সমস্ত রাজ্যবাসীর স্াস্থ্যসুরক্ার 
জন্য ২,২৬০শ্ট হাসপাতারলর মাধ্যরম 
জনপ্রশ্ত বাশ্্বিক ৫ লক্ টাকা করর 
স্াস্থ্যশ্বমার ব্যবস্থা করা হরয়রি। 
এরফরল রাজ্যবাসী শ্বপুল শ্চশ্কৎসা 
েররচর হাত পররকও প�মন পরহাই 
পারবন, পতমশ্নই েররচর জন্য 
তঁারদর উপর ঋরের পবাঝা পররকও 
পরহাই পারবন। এই স্াস্থ্যসারী 
কাডবি কাগজশ্বহীন, নগদহীন ও 
মিাটবিকাডবিশ্ভশ্তিক।

‘দুয়ারর সরকার’ কমবিসূশ্চর পরবতবিী 
পদরক্প শ্হসারব রাজ্য সরকার 
রারজ্যর সাশ্ববিক উন্নয়ন, শ্বরশ্ করর 

পশ্রকাঠারমা উন্নয়ন, পশ্রর্বা প্রদান 
এবং মানবসম্পরদর শ্বকারশর করা 
পভরব ২০২১-এর ২ জানুয়াশ্র ‘পা়োয় 
সমাধান’ নামক নতুন কমবিসূশ্চ চালু 
করররি।

আমারদর সরকার জনগরের 
সুশ্বধাররবি ‘দুয়ারর সরকার’ এবং 
‘পা়োয় সমাধান’ কমবিসূশ্চর শ্শশ্বর 
বিরর দুবার করর আরয়াজন কররব।

আমারদর শ্প্রয় মাননীয়া মুে্যমন্তীর 
প্রশ্তশ্রুশ্ত অনু�ায়ী এই সরকার শ্কিু 
জনকল্যােমূলক প্রকল্প শুরু করর 
শ্দরয়রি ; প�গুশ্ল হল— 

১. নতুন কৃ্কবনু্ প্রকল্প

এই নবতম কৃ্কবনু্ প্রকল্পশ্ট 
১৭ই জুন, ২০২১ তাশ্ররে চালু হরয়রি 
এবং কৃ্করদর সুশ্বধা পদওয়ার 
কাজ রীশ্তমরতা চলরি। এই প্রকরল্প 
কৃ্করদর �ারদর জশ্মর পশ্রমাে 
১ একররর পবশ্শ, তারদর প� বাশ্্বিক 
৫,০০০ টাকা করর আশ্রবিক সহায়তা 
পদওয়া হত, তা এেন পররক শ্বিগুে 
করর ১০,০০০ টাকা আশ্রবিক সহায়তা 
পদওয়া হরছে। এক একর বা তার 
কম জশ্মর কু্রি কৃ্করদর এবং 
ভাগচা্ীরদর জশ্মর পশ্রমারের 
শ্ভশ্তিরত পূরববি বাশ্্বিক নূ্যনতম ২,০০০ 
টাকা করর আশ্রবিক সাহা�্য করা 
হত, পসই বাশ্্বিক আশ্রবিক সাহার�্যর 
পশ্রমােও শ্বিগুে করর নূ্যনতম ৪,০০০ 
টাকা করা হরয়রি।

এই প্রকরল্প বাশ্্বিক ৩,৬০০ 
পকাশ্ট টাকা ব্যয় ধরর প্রায় ৬২ লক্ 
কৃ্করক সহায়তা পদওয়া হরব। 
েশ্রফ মরশুম ও রশ্ব মরশুরমর 
শুরুরত দুশ্ট প�বিারয় কৃ্করদর ব্যাংক 
অ্যাকাউরটে সরাসশ্র এই টাকা 
পদওয়া হরব। এিা়োও কৃ্কবনু্’ 
(মৃতু্যজশ্নত ক্শ্তপূরে) প্রকরল্প ১৮ 
পররক ৬০ বির বয়সসীমার মরধ্য 
পকারনা কৃ্রকর অকালপ্রয়াে �টরল 

মৃত ব্যশ্তির পশ্রবাররক ২ লক্ টাকা 
এককালীন অরবিসাহা�্য করা হরব।

 ২. টুেরডটে পক্রশ্ডট কাডবি শ্স্ম

িারে-িারেীরদর উচ্চশ্শক্ার 
সুশ্বধাররবি আমারদর সরকার ৩০পশ 
জুন, ২০২১ পররক তারদর জন্য টুেরডটে 
পক্রশ্ডট কাডবি শ্স্ম চালু করররি, �ার 
মাধ্যরম নামমারে সুরদ িারে প্রশ্ত  
১০ লক্ টাকা প�বি্ ঋে পদওয়ার 
ব্যবস্থা হরয়রি। এই প্রকরল্প িারে-
িারেীরদর শুধুমারে ৪ শতাংশ হারর সুদ 
শ্দরত হরব এবং অবশ্শষ্ট সুদ বাবদ 
অরবি ভতুবিশ্ক শ্হসারব সরকার বহন 
কররব। িারে-িারেীরদর এই ৪ শতাংশ 
সুদ প়োশুনা চলাকালীন শ্দরত হরব 
না শুধু নয়, তারা আরও ১ বির সময় 
পারব আয় শুরু হবার জন্য। এিা়োও 
এই ঋরের জন্য পকারনা অনুরূপ 
জাশ্মন জমা রােরত হরব না এবং 
রাজ্য সরকার এই ঋরের জাশ্মনদার 
(গ্যারাটোর) শ্হসারব রাকরব। এরফরল 
সীশ্মত আশ্রবিক সামররবি্যর মরধ্যও িারে-
িারেীরা উচ্চশ্শক্ার মাধ্যরম জীবরন 
সফল হওয়ার সুশ্বধা লাভ কররব।

 ৩. দুয়ারর পরশন

বাশ়্ের দরজায় পরশন সরবরারহর 
সুশ্বধাররবি ‘দুয়ারর পরশন’ কমবিসুশ্চ 
ইশ্তমরধ্যই গৃহীত হরয়রি। পাইলট 
প্রকল্প শ্হসারব পবশশ্কিু পজলায় 
তা চালু করা হরয়রি এবং বাশ্ক 
পজলাগুশ্লরতও শীঘ্রই চালু করা হরব। 
এরফরল সাধারে মানুর্র পরশন 
সংক্রা্ সমস্যা দূরীভূত হরব। 

৪. লক্ষীর ভাণ্ার

আমারদর সরকার রারজ্যর গৃহস্থ 
মশ্হলারদর আশ্রবিক সহায়তা পদওয়ার 
জন্য ‘লক্ষীর ভাণ্ার’ নামক এক প্রকল্প 
চালু কররব। এই প্রকরল্প তপশ্শশ্ল 
জাশ্ত ও তপশ্শশ্ল উপজাশ্তভুতি 
মশ্হলারা মাশ্সক ১,০০০ টাকা করর 
পারবন এবং তপশ্শলভুতি নন �ারা 
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পসই সমস্ত মশ্হলারদর মাশ্সক ৫০০ 
টাকা করর পদওয়া হরব। এই প্রকরল্পর 
প্রধান উরদ্দশ্য হরছে গৃহস্থ মশ্হলারদর 
নূ্যনতম আশ্রবিক সহায়তা প্রদান করা। 
এই প্রকরল্পর টাকা সরাসশ্র ব্যাংক 
অ্যাকাউরটে পপঁরি �ারব। 

 আমরা শ্বশ্াস কশ্র রাজ্যবাসীর 
সাশ্ববিক উন্নশ্ত সাধরনর মাধ্যরমই 
এরারজ্যর সামাশ্জক ও পশ্রর্বামূলক 
উন্নশ্ত এবং পশ্রকাঠারমাগত 
মারনান্নয়ন করর রাজ্যরক উন্নশ্তর 
শ্শেরর শ্নরয় �াওয়া সম্ভব। এরফরল 
সাশ্ববিকভারব সবরচরয় পবশ্শ সংে্যক 
মানুর্র শ্বকাশ সম্ভব।

৫ই পফব্রুয়াশ্র পপশ করা অ্বতবিী 
বারজরটর প্রশ্তশ্রুশ্ত অনু�ায়ী আমরা 
আশাবাদী প� আগামী ৫ বিরর  
১.৫ পকাশ্ট নতুন কমবিসংস্থারনর সুর�াগ 
সৃশ্ষ্ট কররত পারব।

প্রধান প্রধান দপ্তররর জন্য 
প্রস্তাশ্বত ব্যয়বরাদ্দ

মরহাদয়, আশ্ম প্রধান দপ্তরগুশ্লর 
প্রস্তাশ্বত বরাদ্দ সংরক্রপ পপশ করশ্ি, 
�া আপনার অনুমশ্তসারপরক্ প়ো 
হল বরল ধরর শ্নশ্ছে। এেন আপনার 
অনুমশ্ত শ্নরয় আশ্ম সরাসশ্র আশ্রবিক 
ও কর নীশ্তর সংস্াররর প্রস্তাব (১৫ 
নং পাতা) পররক প়ো শুরু করশ্ি।

১. কৃশ্্ শ্বভাগ

আশ্ম, কৃশ্্ শ্বভারগর জন্য 
আগামী অরবিবর্বি ৯,১২৫ পকাশ্ট টাকা 
ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

২. কৃশ্্জ শ্বপেন শ্বভাগ

আশ্ম, কৃশ্্জ শ্বপেন শ্বভারগর 
জন্য আগামী অরবিবর্বি ৩৯১.৯৩ পকাশ্ট 
টাকা ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

৩. োদ্য ও সরবরাহ শ্বভাগ

আশ্ম, োদ্য ও সরবরাহ শ্বভারগর 
জন্য আগামী অরবিবর ব্ি ১২,২৯৩.১৭ 
পকাশ্ট টাকা ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

৪. োদ্য প্রশ্ক্রয়াকরে শ্শল্প ও 
উদ্যান পালন শ্বভাগ

আশ্ম, োদ্য প্রশ্ক্রয়াকরে শ্শল্প ও 
উদ্যান পালন শ্বভারগর জন্য আগামী 
অরবিবর্বি ২২০.৮৯ পকাশ্ট টাকা 
ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

৫. প্রােীসম্পদ উন্নয়ন শ্বভাগ

আশ্ম, প্রােীসম্পদ উন্নয়ন 
শ্বভারগর জন্য আগামী অরবিবর্বি 
১,২২১.৪৩ পকাশ্ট টাকা ব্যয়বরারদ্দর 
প্রস্তাব করশ্ি।

৬. মৎস্য শ্বভাগ

আশ্ম, মৎস্য শ্বভারগর জন্য 
আগামী অরবিবর্বি ৪২৬.৫৮ পকাশ্ট 
টাকা ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

৭. পচিারয়ত ও রিারমান্নয়ন শ্বভাগ

আশ্ম, পচিারয়ত ও রিারমান্নয়ন 
শ্বভারগর জন্য আগামী অরবিবর্বি 
২৩,৯৮৩.২৭ পকাশ্ট টাকা ব্যয়বরারদ্দর 
প্রস্তাব করশ্ি।

৮. পসচ ও জলপর পশ্রবহে 
শ্বভাগ

আশ্ম, পসচ ও জলপর পশ্রবহে 
শ্বভারগর জন্য আগামী অরবিবর্বি 
৩,৬৪৭.০৩ পকাশ্ট টাকা ব্যয়বরারদ্দর 
প্রস্তাব করশ্ি।

৯. জলসম্পদ অনুসন্ান ও উন্নয়ন 
শ্বভাগ

আশ্ম, জলসম্পদ অনুসন্ান ও 
উন্নয়ন শ্বভারগর জন্য আগামী অরবিবর্বি 
১,৪৬৭.২৯ পকাশ্ট টাকা ব্যয়বরারদ্দর 
প্রস্তাব করশ্ি।

১০. সমবায় শ্বভাগ

আশ্ম, সমবায় শ্বভারগর জন্য 
আগামী অরবিবর্বি ৫১৮.৪০ পকাশ্ট টাকা 
ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

১১. বন শ্বভাগ

আশ্ম,বন শ্বভারগর জন্য আগামী 
অরবিবর্বি ৯০১.৫৯ পকাশ্ট টাকা 
ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

১২. স্াস্থ্য ও পশ্রবার কল্যাে 
শ্বভাগ

আশ্ম, স্াস্থ্য ও পশ্রবারকল্যাে 
শ্বভারগর জন্য আগামী অরবিবর্বি 
১৬,৩৬৮.৩৮ পকাশ্ট টাকা ব্যয়বরারদ্দর 
প্রস্তাব করশ্ি।

১৩. শ্বদ্যালয় শ্শক্া শ্বভাগ

আশ্ম, শ্বদ্যালয় শ্শক্া শ্বভারগর 
জন্য আগামী অরবিবর্বি ৩৫,১৭০.৬৭ 
পকাশ্ট টাকা ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব 
করশ্ি।

১৪. উচ্চশ্শক্া শ্বভাগ

আশ্ম,উচ্চশ্শক্া শ্বভারগরজন্য 
আগামী অরবিবর্বি ৫,১৪৩.০৫ পকাশ্ট 
টাকা ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

১৫. কাশ্রগশ্র শ্শক্া, প্রশ্শক্ে 
এবং দক্তা উন্নয়ন শ্বভাগ

আশ্ম, কাশ্রগশ্র শ্শক্া, প্রশ্শক্ে 
এবং দক্তা উন্নয়ন শ্বভারগর জন্য 
আগামী অরবিবর্বি ১,২৮৪.৮০ পকাশ্ট 
টাকা ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

১৬. �ুবকল্যাে ও ক্রী়ো শ্বভাগ

আশ্ম, �ুবকল্যাে ও ক্রী়ো শ্বভারগর 
জন্য আগামী অরবিবর্বি ৭২৭.৯৭ পকাশ্ট 
টাকা ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

১৭. তর্য ও সংসৃ্শ্ত শ্ব্য়ক 
শ্বভাগ

আশ্ম, তর্য ও সংসৃ্শ্ত শ্ব্য়ক 
শ্বভারগর জন্য আগামী অরবিবর্বি 
৮০৪.৮৩ পকাশ্ট টাকা ব্যয়বরারদ্দর 
প্রস্তাব করশ্ি।

১৮. জনশ্শক্াপ্রসার ও রিন্াগার 
পশ্রর্বা শ্বভাগ

আশ্ম, জনশ্শক্াপ্রসার ও রিন্াগার 
পশ্রর্বা শ্বভারগর জন্য আগামী 
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অরবিবর ব্ি ৩৮১.৩৬ পকাশ্ট টাকা 
ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

১৯. জনস্াস্থ্য কাশ্রগশ্র ও পানীয় 
জল (PH) শ্বভাগ

আশ্ম, জনস্াস্থ্য কাশ্রগশ্র ও 
পানীয় জল (PHE) শ্বভারগর জন্য 
আগামী অরবিবর্বি ৩,৫৭৯.৫৭ পকাশ্ট 
টাকা ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

২০. পশ্রবহে শ্বভাগ

আশ্ম, পশ্রবহে শ্বভারগর জন্য 
আগামী অরবিবর ব্ি ১,৭৩৭.০৫ পকাশ্ট 
টাকা ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাবকরশ্ি।

২১. পূতবি শ্বভাগ

আশ্ম, পূতবি শ্বভারগর জন্য আগামী 
অরবিবর ব্ি ৬,৩৮৩.২৩ পকাশ্ট টাকা 
ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

২২. ভূশ্ম ও ভূশ্মসংস্ার এবং 
শরোরবিী রোে ও পুনববিাসন শ্বভাগ

আশ্ম, ভূশ্ম ও ভূশ্মসংস্ার এবং 
শরোরবিী রোে ও পুনববিাসন শ্বভারগর 
জন্য আগামী অরবিবর্বি ১,৪১৭.২৮ 
পকাশ্ট টাকা ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব 
করশ্ি।

২৩. শ্বদু্যৎ শ্বভাগ

আশ্ম, শ্বদু্যৎ শ্বভারগর জন্য 
আগামী অরবিবর ব্ি ২,৫৯৮.৫৩ পকাশ্ট 
টাকা ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

২৪. পপৌর ও নগররান্নয়ন শ্বভাগ

আশ্ম, পপৌর ও নগররান্নয়ন 
শ্বভারগর জন্য আগামী অরবিবর্বি 
১২,৪৪৬.২২ পকাশ্ট টাকা ব্যয়বরারদ্দর 
প্রস্তাব করশ্ি।

২৫. আবাসন শ্বভাগ

আশ্ম, আবাসন শ্বভারগর জন্য 
আগামী অরবিবর্বি ২৭০.৩১ পকাশ্ট টাকা 
ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি। 

২৬. মশ্হলা ও শ্শশুশ্বকাশ এবং 
সমাজকল্যাে শ্বভাগ

আশ্ম, মশ্হলা ও শ্শশুশ্বকাশ এবং 
সমাজকল্যাে শ্বভারগর জন্য আগামী 
অরবিবর্বি ১৬,০৪৫.৯৮ পকাশ্ট টাকা 
ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

২৭. সংে্যাল�ু শ্ব্য়ক ও মারিাসা 
শ্শক্া শ্বভাগ

আশ্ম, সংে্যাল�ু শ্ব্য়ক ও মারিাসা 
শ্শক্া শ্বভারগর জন্য আগামী অরবিবর্বি 
৪,৭৭৭.৮২ পকাশ্ট টাকা ব্যয়বরারদ্দর 
প্রস্তাব করশ্ি।

২৮. অনরিসর পরেশ্েকল্যাে শ্বভাগ

আশ্ম, অনরিসর পরেশ্েকল্যাে 
শ্বভারগর জন্য আগামী অরবিবর্বি 
২,১৭১.৭৮ পকাশ্ট টাকা ব্যয়বরারদ্দর 
প্রস্তাব করশ্ি।

২৯. উপজাশ্ত উন্নয়ন শ্বভাগ

আশ্ম, আশ্দবাসী উন্নয়ন শ্বভারগর 
জন্য আগামী অরবিবর্বি ১,০৬৮.৩৮ 
পকাশ্ট টাকা ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব 
করশ্ি।

৩০. রেম শ্বভাগ

আশ্ম, রেম শ্বভারগর জন্য আগামী 
অরবিবর্বি ১,০৯৩.১৬ পকাশ্ট টাকা 
ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

৩১. স্শ্নভবির পগাষ্ঠী ও স্শ্ন�ুশ্তি 
শ্বভাগ

আশ্ম, স্শ্নভবির পগাষ্ঠী ও স্শ্ন�ুশ্তি 
শ্বভারগর জন্য আগামী অরবিবর্বি 
৭১২.৮৬ পকাশ্ট টাকা ব্যয়বরারদ্দর 
প্রস্তাব করশ্ি।

৩২. উতিরবঙ্গ উন্নয়ন শ্বভাগ

আশ্ম, উতিরবঙ্গ উন্নয়ন শ্বভারগর 
জন্য আগামী অরবিবর্বি ৭৭৬.৫১ পকাশ্ট 
টাকা ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

৩৩. সু্দরবন শ্ব্য়ক শ্বভাগ

আশ্ম, সু্দরবন শ্ব্য়ক শ্বভারগর 
জন্য আগামী অরবিবর্বি ৫৭৩.৫৩ পকাশ্ট 
টাকা ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

৩৪. পশ্চিমাচিল উন্নয়ন শ্ব্য়ক 
শ্বভাগ 

আশ্ম, পশ্চিমাচিল উন্নয়ন শ্ব্য়ক 
শ্বভারগর জন্য আগামী অরবিবর্বি 
৬৭২.২১ পকাশ্ট টাকা ব্যয়বরারদ্দর 
প্রস্তাব করশ্ি।

৩৫. স্রাষ্ট ও পাববিত্য শ্ব্য়ক 
শ্বভাগ

আশ্ম, স্রাষ্ট ও পাববিত্য শ্ব্য়ক 
শ্বভারগর জন্য আগামী অরবিবর্বি 
১১,৯৩৮.৯০ পকাশ্ট টাকা ব্যয়বরারদ্দর 
প্রস্তাব করশ্ি।

৩৬. কমবিীবগবি ও প্রশাসশ্নক 
সংস্ার শ্বভাগ

আশ্ম, কমবিীবগবিও প্রশাসশ্নক 
সংস্ার শ্বভারগর জন্য আগামী 
অরবিবর্বি ২৭৩.১৫ পকাশ্ট টাকা 
ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

৩৭. শ্বপ�বিয় পমাকাশ্বলা এবং 
অসামশ্রক প্রশ্তরক্া শ্বভাগ

আশ্ম, শ্বপ�বিয় পমাকাশ্বলা এবং 
অসামশ্রক প্রশ্তরক্া শ্বভারগর জন্য 
আগামী অরবিবর্বি ২,১০৫.৫০ পকাশ্ট 
টাকা ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

৩৮. অশ্নিশ্নববিাপে ও জরুশ্র 
পশ্রর্বা শ্বভাগ

আশ্ম, অশ্নিশ্নববিাপে ও জরুশ্র 
পশ্রর্বা শ্বভারগর জন্য আগামী 
অরবিবর্বি ৪৩৫.৩৩ পকাশ্ট টাকা 
ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

৩৯. সংরশাধন প্রশাসন শ্বভাগ

আশ্ম, সংরশাধন প্রশাসন শ্বভারগর 
জন্য আগামী অরবিবর্বি ৩৩৭.৩৪ পকাশ্ট 
টাকা ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।
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৪০. কু্রি, পিাট ও মাঝাশ্র 
শ্শরল্পারদ্যাগ ও বস্ত্র শ্বভাগ

আশ্ম, কু্রি, পিাট ও মাঝাশ্র 
শ্শরল্পারদ্যাগ ও বস্ত্র শ্বভারগর জন্য 
আগামী অরবিবর্বি ১,১৪৪.৭৭ পকাশ্ট 
টাকা ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

৪১. শ্শল্প, বাশ্েজ্য ও শ্শরল্পারদ্যাগ 
শ্বভাগ

আশ্ম, শ্শল্প, বাশ্েজ্য ও শ্শরল্পারদ্যাগ 
শ্বভারগর জন্য আগামী অরবিবর্বি 
১,২৯১.৯১ পকাশ্ট টাকা ব্যয়বরারদ্দর 
প্রস্তাব করশ্ি।।

৪২. সরকাশ্র উরদ্যাগ ও 
শ্শল্পপুনগবিঠন শ্বভাগ

আশ্ম, সরকাশ্র উরদ্যাগ ও 
শ্শল্পপুনগবিঠন শ্বভারগর জন্য আগামী 
অরবিবর ব্ি। ৭১.০৭ পকাশ্ট টাকা 
ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

৪৩. প�বিটন শ্বভাগ

আশ্ম, প�বিটন শ্বভারগর জন্য 
আগামী অরবিবর্বি ৪৫৭.৩৮ পকাশ্ট 
টাকা ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি। 

৪৪. তর্যপ্র�ুশ্তি ও তবদু্যশ্তন 
শ্বভাগ

আশ্ম, তর্যপ্র�ুশ্তি ও তবদু্যশ্তন 
শ্বভারগর জন্য আগামী অরবিবর্বি 
১৮৩.৫১ পকাশ্ট টাকা ব্যয়বরারদ্দর 
প্রস্তাব করশ্ি।

৪৫. উপরভাতিা শ্ব্য়ক শ্বভাগ

আশ্ম, উপরভাতিা শ্ব্য়ক শ্বভারগর 
জন্য আগামী অরবিবর্বি ১১৪.১৫ পকাশ্ট 
টাকা ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

৪৬. পশ্ররবশ শ্বভাগ

আশ্ম, পশ্ররবশ শ্বভারগর জন্য 
আগামী অরবিবর ব্ি ৯৭.৪৬ পকাশ্ট টাকা 
ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

৪৭. অপ্রচশ্লত ও পুননবিবীকরে 
শশ্তি উৎস শ্বভাগ

আশ্ম, অ-প্রচশ্লত ও পুননবিবীকরে 
শশ্তি উৎস শ্বভারগর জন্য আগামী 
অরবিবর্বি ৭৪.৩১ পকাশ্ট টাকা 
ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

৪৮. শ্বজ্ঞান ও প্র�ুশ্তি এবং তজব 
প্র�ুশ্তি শ্বভাগ

আশ্ম, শ্বজ্ঞান ও প্র�ুশ্তি এবং তজব 
প্র�ুশ্তি শ্বভারগর জন্য আগামী অরবিবর্বি 
৭০.১১ পকাশ্ট টাকা ব্যয়বরারদ্দর 
প্রস্তাব করশ্ি।

আশ্রবিক ও কর নীশ্তর সংস্ার :

৪.১ পে্য ও পশ্রর্বা কর

মাননীয় সদস্যগে, আপনারা 
অবশ্হত আরিন প� GST কাউশ্সিরলর 
অনুরমাশ্দত সংরশাধনগুশ্ল পকন্দ এবং 
রাজ্য উভয়রকই চালু কররত হয়। 
আশ্ম এই সদরন GST কাউশ্সিরলর 
অনুরমাশ্দত পসইরকম ১৪শ্ট 
সংরশাধনীর প্রস্তাব করশ্ি শ্ফন্যাসি 
শ্বরলর মাধ্যরম।

৪.২ পশ্রবহেরক্ররে পরাড ট্যারক্ 
িা়ে

পকাশ্ভড মহামারীর কাররে 
পশ্রবহেরক্ররে প� অরবিননশ্তক 
শ্বপ�বিয় পদো শ্দরয়রি, পস করা শ্চ্া 
করর রাজ্য সরকার পরাড ট্যাক্ এবং 
অশ্তশ্রতি ট্যাক্ ১লা জানুয়াশ্র, ২০২১ 
পররক ৩০পশ জুন, ২০২১ অবশ্ধ িা়ে 
পদওয়ার ব্যবস্থা কররশ্িল।

পসই পশ্রশ্স্থশ্তর শ্বরশ্ পশ্রবতবিন 
না হওয়ায় এবং এেনও পশ্রবহে 
পক্রে আশ্রবিক শ্বপ�বিরয়র ধাক্া না 
কাশ্টরয় ওঠায়, পরাড ট্যাক্ এবং 
অশ্তশ্রতি ট্যাক্, ১লা জুলাই, ২০২১ 
পররক ৩১পশ শ্ডরসম্বর, ২০২১ অবশ্ধ 
মকুব করার প্রস্তাব করশ্ি।

৪.৩ টে্যাম্প শ্ডউশ্টর হারর শ্বরশ্ 
িা়ে

আমরা জাশ্ন পগাটা পদরশর 
সরঙ্গ এই রাজ্যও এেন পকাশ্ভড 

অশ্তমাশ্রর কাররে এক অরবিননশ্তক 
ম্দার মধ্য শ্দরয় �ারছে। এরফরল 
মানুর্র ক্রয়ক্মতা অরনক করমরি। 
শ্ররয়ল এরটেট পসক্টরও শ্বরশ্ভারব 
ক্শ্তরিস্ত হরয়রি। এই পশ্রশ্স্থশ্তরত 
আমারদর রাজ্য সরকার জশ্ম/বাশ়্ে/ 
ফ্্যাট ক্রয়-শ্বক্রয়/শ্লজ প্রভৃশ্ত 
দশ্লরলর পরশ্জর্রেশরনর জন্য প্ররদয় 
টে্যাম্প শ্ডউশ্টরত শ্কিুটা িা়ে শ্দরত 
চান।

আশ্ম উতি দশ্ললগুশ্লর পক্ররে 
বতবিমারন প্রর�াজ্য টে্যাম্প শ্ডউশ্টর 
হার ২ শতাংশ করর কমারনার প্রস্তাব 
করশ্ি।

এিা়োও সব ধররনর দশ্লল 
পরশ্জর্রেশরনর পক্ররে বাজারদর 
(Circle Rate) ১০ শতাংশ হ্াস 
করার প্রস্তাব করশ্ি।

এেন পররক ৩০পশ অরক্টাবর, 
২০২১-এর মরধ্য দশ্লল পরশ্জর্রেশন 
সমূ্পেবি কররল এই দুশ্ট সুশ্বধাই 
পাওয়া �ারব।

(৫)

উপসংহার 

মাননীয় অধ্যক্ মহাশয় এবং 
এই মহতী সদরন উপশ্স্থত সকল 
মাননীয় সদস্যগরের সামরন আশ্ম 
২০২১-২০২২ অরবিবর্বি রারজ্যর জন্য 
৩,০৮,৭২৭ পকাশ্ট (পনট) টাকা 
ব্যয়বরারদ্দর প্রস্তাব করশ্ি।

আশ্ম আমার বতিব্য পশ্ করশ্ি 
মাননীয়া মুে্যমন্তী মমতা ব্যানাজবিীর 
‘কশ্বতাশ্বতান’ রিরন্র করয়কশ্ট 
পঙশ্তি মিরে করর –

জারগা বাংলা জারগা নব করলবরর 
জারগা

সারবিক হও মারগা। পশ্রপূেবিতায় 
তুশ্ম জারগা॥
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পশ্চিমবরঙ্গর বাশ্ ব্িক আশ্রবিক শ্ববরেী, ২০২১-২০২২

(পকাশ্ট টাকার শ্হসারব)

  প্রকৃত, বারজট, সংরশাশ্ধত, বারজট,
   ২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১ ২০২০-২০২১ ২০২১-২০২২

  আদায়

 ১। প্রারশ্ম্ভক তহশ্বল (-)৫.৪৫ (-)২.০০ (-)২০.০৮ (-)৩.০০

 ২। রাজস্ আদায় ১৪২৯১৪.২১ ১৭৯৩৯৮.০০ ১৪৫৯৭০.৯৯ ১৮৬৬৮১.২৬

 ৩। মূলধনোরত আদায় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ৪। ঋেোরত আদায়

  (১) সরকাশ্র ঋে ৭৫৬৯৮.৬৯ ৭৯৪৬৫.০০ ৯৩৬৭৮.৫২ ১১৫৬৭২.৯২

  (২) ঋে ৬৬.৬৭ ৫০৭.০০ ১৬৫.৬১ ১৩৯.৩২

 ৫। আপন্ন তহশ্বল ও গে
  শ্হসাব পররক আদায় ৬৬১৫৬০.২৩ ৭৫৫৫৬৭.৭৩ ৬৭৬৩৩৬.০৫ ৭৪০৮৬২.৭৫

  পমাট ৮৮০২৩৪.৩৫ ১০১৪৯৩৫.৭৩ ৯১৬১৩১.০৯ ১০৪৩৩৫৩.২৫

  ব্যায়

 ৬। রাজস্োরত ব্যয় ১৬২৫৭৫.১২ ১৭৯৩৯৮.০০ ১৮০৩১৬.০১ ২১৩৪৩৬.৫২

 ৭। মূলধনোরত ব্যয় ১৫৯৭০.৫২ ৩১০৪৭.০০ ১৪৫১৮.১১ ৩২৭৭৪.২০

 ৮। ঋেোরত ব্যয়

  (১) সরকাশ্র ঋে ৪০৪১৩.০২ ৪৪২৮৯.০০ ৪৮৩২৭.৪৫ ৬১০৪২.৬৫

  (২) ঋে ১২৬৬.৩০ ৯৪৩.০০ ৩৬৫২.৪৯ ১৪৭৩.৮৩

 ৯। আপন্ন তহশ্বল ও গে
  শ্হসাব পররক ব্যয় ৬৬০০২৯.৪৭ ৭৫৯২৬৬.৭৩ ৬৬৯৩২০.০৩ ৭৩৪৬৩৩.০৫

 ১০। সমাশ্প্ত তহশ্বল (-)২০.০৮ (-)৮.০০ (-)৩.০০ (-)৭.০০

  পমাট ৮৮০২৩৪.৩৫ ১০১৪৯৩৫.৭৩ ৯১৬১৩১.০৯ ১০৪৩৩৫৩.২৫  
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(পকাশ্ট টাকার শ্হসারব)

  প্রকৃত, বারজট, সংরশাশ্ধত, বারজট,
   ২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১ ২০২০-২০২১ ২০২১-২০২২

 নীটফল

  উবৃিতি (+) 

  �াটশ্ত (-) 

 (ক) রাজস্োরত (-)১৯৬৬০.৯১ ০.০০ (-)৩৪৩৪৫.০২ (-)২৬৭৫৫.২৬

 (ে) রাজস্োরতর বাইরর ১৯৬৪৬.২৮ (-)৬.০০ ৩৪৩৬২.১০ ২৬৭৫১.২৬

 (গ) প্রারশ্ম্ভক তহশ্বল
  বারদ নীট (-)১৪.৬৩ (-)৬.০০ ১৭.০৮ (-)৪.০০

 (�) প্রারশ্ম্ভক তহশ্বল
  সহ নীট (-)২০.০৮ (-)৮.০০ (-)৩.০০ (-)৭.০০

 (ঙ) নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়/
  অশ্তশ্রতি বরাদ্দ/
  (১) রাজস্োরত ...... ..... ..... .....

  (২) রাজস্োরতর বাইরর ...... ..... ..... .....

 (চ) পচিদশ অরবি কশ্মশরনর সুপাশ্রশ
  অনু�ায়ী প্রাপ্য হইরত সংস্থান ...... ..... ..... .....

 (ি) রাজস্ কর োরত
  অশ্তশ্রতি সম্পদ সংরিহ ...... ..... ..... .....

 (জ) রাজস্োরত নীট
  �াটশ্ত (-)১৯৬৬০.৯১ ০.০০ (-)৩৪৩৪৫.০২ (-)২৬৭৫৫.২৬

 (ঝ) নীট উধৃিতি/�াটশ্ত (-)২০.০৮ (-)৮.০০ (-)৩.০০ (-)৭.০০



শতাব্দী প্াচদীন কলকাতা বিশ্ববিদ্ালয় এই 
িছরে (২০২১) পবচিমিরগেে সেো বিশ্ববিদ্ালয় িরল 
স্দীকৃবত লাভ কেল। শুধু তাই নয়, সদরশে মরধ্ 
অন্ অরনক বিশ্ববিদ্ালরয়ে মরধ্ চতুর্থ স্ান সপল। 
এই স্দীকৃবত বদরয়রছ সকর্রেে বশক্া দপ্তরেে NIRF। 
NIRF অর্থাৎ ন্াশনাল ইবসিবিবিউিশনাল þাব্কিং 
সরেমওয়াক্থ। এছাড়াও এই বিশ্ববিদ্ালয় বকছুবদন 
আরেই এক আন্তর্থাবতক েম্ানও লাভ কেল। এই 
যুেপৎ স্দীকৃবতরত কলকাতা বিশ্ববিদ্ালয় বশক্াে 
সক্ররে সদরশে বভতে এক উচ্ােরন িেল৷ ২০১৫ 
োরল েবিত NIRF েিংস্াবিে কার হল সদরশে 
বশক্া প্বতষ্ানগুবল পিন-পািন ও েরিষণাে সক্ররে 
কতিা কার কেরছ তা সদখা। এই বনবেরখই তারদে 
মূল্ায়ন কো হয়। সেই বহোরি সদখা সেরছ কলকাতা 
বিশ্ববিদ্ালয় সদরশে অরনক বশক্া-প্বতষ্ানরক বপছরন 
সেরল বদরয় এবেরয় এরেরছ োমরনে োবেরত। 
োরর্ে মরধ্ও প্রম হওয়াে খিেবিও এই 
বিশ্ববিদ্ালরয়ে কারছ অত্ন্ত েরি্থে। 

এই ি্াপারে কলকাতা বিশ্ববিদ্ালরয়ে  উপাচায্থ 
সোনালদী চক্রিত্থদী ির্দ্াপাধ্ায় রানারলন, ভােত 
েেকারেে বশক্ামন্ত্রক সদরশে েি উচ্বশক্া 
প্বতষ্ানরক িছরে একিাে মূল্ায়ন করে þাব্কিং 
প্কাশ করে। প্বতষ্ারনে পিন-পািরনে মান, 
েরিষণাে মান ইত্াবদ সদরখ এই þাব্কিং সদওয়া 
হয়। এই স্দীকৃবত কলকাতা বিশ্ববিদ্ালয়রক েবি্থত 
করেরছ। এই প্েরগেই এরে পরড় বকছুবদন আরেই 
কলকাতা বিশ্ববিদ্ালরয়ে  মুকুরি আে একবি নতুন 

উপাবধ যুক্ত হওয়াে ঘিনাবি। ২০২১ োরলে োিংহাই 
þাব্কিং-আকারদবমক þাব্কিং অে ওয়ার্্থ ইউবনভাবে্থবিে 
(ARWU) বিচারেে বনবেরখ োো সদরশে মরধ্ 
কলকাতা বিশ্ববিদ্ালয়রক সেো বিশ্ববিদ্ালয় বহোরি 
বচবনিত হরয়রছ। এই þাব্কিং প্কারশে তাবলকায় 
সদখা সেরছ, তাে উপরেই অর্থাৎ প্রম স্ারন েরয়রছ 
ইবডিয়ান ইসিবিবিউি অে োরয়সি। এই খিেবিও 
এই বিশ্ববিদ্ালরয়ে আবিনায় এক খুবশে হাওয়া 
িইরয় সদয়। কােণ োিংহাই þাব্কিং োো পৃবরিদীে 
বিশ্ববিদ্ালয়গুবলে কারছ অত্ন্ত পবেবচত নাম। এবি 
শুরু হয় ২০০৩ োরল।

এই েিংস্া োো পৃবরিদীে বিশ্ববিদ্ালয়গুবল 
þাব্কিং-এে সক্ররে সক সকারায় দাঁবড়রয় আরছ 
তাে একবি মূল্ায়ন প্বত িছে প্কাশ করে। 
এই কারবি যররষ্ট স্চ্ছতাে েরগেই তাো করে। 
এছাড়াও আেও একবি বনেরপক্ েিংসহারক বদরয়ও 
তাো পুনি্থাে স্ক্রুবিবন কোয় যারত পুরো þাব্কিং-
এে সক্ররে স্চ্ছতা িরায় রারক। তাই োিংহাই 
þাব্কিংরক যররষ্ট গুরুত্ব েহকারে বিরিচনা কো হয়। 
এিছে োো পৃবরিদীে ২০০০বি বশক্া প্বতষ্ারনে 
মরধ্ ১০০০বি প্বতষ্ান এই সমধা তাবলকাভুক্ত 
হয়। সেই তাবলকাে মরধ্ই সদরশে বিশ্ববিদ্ালয় 
গুবলে মরধ্ এবি খ্াবতে শদীরষ্থ চরল আরে।  
পবেরশরষ িলা যায়, দু-দুরিা োড়া রাোরনা খিরে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্ালয়দ্ালয় আিাে তাে পুেরনা 
ঐবতহ্ বেরে সপরত চরলরছ।

খ্াবতে শদীরষ্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্ালয়

পবচিমিগে ॥ 109
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কর�োনো মমোকোশ্বলোয় সম্পূর্ণ তৈশ্� �োজ্য স্োস্্য পশ্�কোঠোরমো
শ্মউক�মোইরকোশ্সস : কর�োনো ম�োগী� সুগো� থোকরল অশ্ৈশ্�ক্ত সোবধোনৈো

শ্িশ্কৎসরক�ো বলরেন, মকোশ্িরে� শ্িশ্কৎসোয় শ্বিৈীয়-ৈৃৈীয় বো িৈুথ্ণ 
মেউ-এিোরব নোমক�র মবোধ হয় শ্ঠক নয়। কো�র কর�োনো িোই�োস 
পুর�োদরম �রয় মগরে। সরঙ্গ শ্কেু অশ্নয়শ্্রিৈ জীবনযোপন একটো িয়োবহ 
পশ্�শ্স্শ্ৈ� শ্দরক বো�বো� মঠরল শ্দরয়রে আমোরদ�। অন্যশ্দরক, মকোশ্িরে� 
হোৈ ধর� আসরে শ্মউক�মোইরকোশ্সস, যো এক ধ�রন� েত্োরক� আক্রমর।

এই দুই শ্বষয় শ্নরয় প্রর্োত্তর� শ্দশ্লি এইমস-এ� প্রোক্তনী, কলকোৈো 
সু্ল অব ট্রশ্পক্যোল মমশ্েশ্সন-এ� অ্যোশ্সস্্যোন্ট প্ররেস� এবং কলকোৈো� 
মবরলঘোটো আই. শ্ে. হোসপোৈোরল� মকোশ্িে ইনরটনশ্সি মকয়ো� ইউশ্নট 
শ্বরেষজ্ঞ েোঃ মযোগী�োজ �োয়।

প্র্ : প্রথরমই একশ্ট বোস্তব সমস্যোয় আশ্স। গ্োমীর 
এলোকোয় বহু মোনুষ এখনও মোস্ প�রেন নো। একটু জ্ব� 
এরলও মটস্ ক�রৈ যোরছেন নো। মকোশ্িে সম্রক্ণ শ্বস্তোশ্�ৈ 
জোরনন, এমনটোও নয়। শ্বপদ কী ৈোহরল বোড়রব ?

উত্ত� : মদখুন শ্বপদ িলরে। শ্বপদ শ্কেুই করমশ্ন। শ্বপদ 
অস্তোিরল যোয়শ্ন। সুৈ�োং শ্বশ্ধশ্নরষধ নো মোনরল শ্কন্তু সমপূহ 
শ্বপদ শ্ের� আসো� সম্োবনো।
মদখুন, গ্োমীর এলোকোরৈও শ্কন্তু মকোশ্িরে� আক্রমর 
হরছে। এরকবোর� হরছে নো, ৈো নয়। যরথষ্টই হরছে। 
আসরল গ্োমীর এলোকো� সরঙ্গ েহ� বো েহ�ৈলী� পোথ্ণক্য 
হল, গ্োরম� মোনুষ অরনক েশ্ড়রয় শ্েশ্টরয় থোরকন। েহর� 
বহু মোনুষ এক সরঙ্গ বসবোস কর�ন। গ্োরম� শ্দরক, হয়রৈো 
১০টো গ্োরম� মরধ্য েশ্ড়রয় শ্েশ্টরয় কোর�ো কোর�ো হরছে। 
েরল গ্োরম� মোনুরষ� মরন হয়ৈ মৈমনিোরব কর�োনো 
দোগ কোটরৈ পো�রে নো। আসরল প্র্টো এখোরনই ময, 
আম�ো মরন দোগ মেলো অবশ্ধ অরপক্ো ক�ব নোশ্ক সংযৈ 
জীবনযোপন ক�ব। কো�র আম�ো যশ্দ সংযৈ জীবনযোপন 
নো কশ্�, ৈোহরল শ্কন্তু কর�োনো মিোরখ আঙুল শ্দরয় মদশ্খরয় 
মদরব, আশ্ম এরসশ্ে। সুৈ�োং শ্বপদ �রয়ই শ্গরয়রে।
প্র্ : এই আগোমী� সম্োবনোরকই কী মেউ বলো হরছে ? 
ৈোহরল কী ৈৃৈীয় মেউ আসরবই ?
উত্ত� : মেউ শ্বষয়শ্ট আরপশ্ক্ক। কো�র কর�োনো মৈো 
িরল যোয়শ্ন। মেউ িলরেই। যখন সংক্রমরর� হো� এবং 
সংক্রশ্মৈ হওয়ো� সংখ্যো বোড়রৈ থোরক, ৈখন ৈোরক 
আম�ো একটো কর� মেউ বলশ্ে। আ� এই মেউরক কমোরৈ 
ময শ্বশ্ধশ্নরষধ, ময লকেোউন হয়, ৈখন একটো েপূন্যস্োন 

বো গ্যোপ তৈশ্� হয়। পশ্চিমবরঙ্গ এরকেবোর� সোম্প্রশ্ৈক ময 
অবস্ো, এই ময লকেোউন বো শ্নয়্রির বো শ্বশ্ধশ্নরষধ যোই 
বলুন, এ� েরল সংক্রমর অরনকটোই শ্নয়্রিরর। শ্নরষধ 
উঠরল হয়ৈ আবো� সংক্রমর বোড়রৈ পোর�, যোরক ৈৃৈীয় 
মেউ বলব। এখন ৈৃৈীয় মেউ আসরব নোশ্ক শ্বিৈীয় মেউ 
মযরৈ নো মযরৈ ৈো� সরঙ্গ আ� একটো মেউ শ্মরে শ্গরয় 
অথ্ণোৎ শ্বিৈীয় ও ৈৃৈীয় শ্মরল শ্ব�োট আকো� মনরব, মসটো 
মৈো সময়ই বলরৈ পো�রব।
প্র্ : এই আগোমী� সম্োবনোরক মোথোয় ম�রখ স�কোশ্� 
পশ্�কোঠোরমো কীিোরব তৈশ্� হরয়রে ? শ্বরেষ কর� শ্েশুরদ� 
কথো মিরব শ্ক শ্ক পদরক্প মনওয়ো হরয়রে, স�কোশ্� স্তর� ?
উত্ত� : স�কোশ্� পশ্�কোঠোরমো শ্কন্তু, প্রথম মেউ-এ� 
ৈুলনোয় এখন অরনকটোই বোড়োরনো হরয়রে। শ্বরেষ কর� 
প্রথম মেউ-এ� সময় ময েয্যো সংখ্যো, আই. শ্স. ইউ. বো 
মিশ্ন্টরলট� ব্যবস্ো শ্েল, মস ৈুলনোয় অরনকটোই মবরে়রে 
শ্বিৈীয় মেউ-এ� সময়। আশ্ম আমো� শ্নরজ� স�কোশ্� 
হোসপোৈোল, মবরলঘোটো আই. শ্ে. হোসপোৈোরল� কথো বলরৈ 
পোশ্�, মবে অরনক মবরড়রে। ২০২১ এ� মেব্রুয়োশ্� পয্ণন্ত 
এখোরন েয্যোসংখ্যো শ্েল ১২০ শ্ট। মসশ্ট এখন মবরড় ৩৮০ 
শ্ট ক�ো হরয়রে। ইনরটনশ্সি মকয়ো� ইউশ্নট অথ্ণোৎ আই. 
শ্স. ইউ. এ� সংখ্যো শ্েল ৩৩ শ্ট। মসশ্ট এখন আ�ও 
১০০শ্ট মবরড়রে, অথ্ণোৎ ১৩৩শ্ট হরয়রে। সো�ো �োরজ্য� 
প্রশ্ৈশ্ট স�কোশ্� মকোশ্িে হোসপোৈোরলই শ্কন্তু এই হোর�, 
এই অনুপোরৈ, এই আশ্ঙ্গরক েয্যো-পশ্�কোঠোরমো মবরড়রে। 
মসই সরঙ্গ ময বো�বো� বলো হরছে, কর�োনো� ৈৃৈীয় 
মেউরৈ শ্েশু�ো শ্বরেষ কর� শুধু খুরদ খুরদ বোচ্ো�োই 

সোক্োৎকো�
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আক্রোন্ত হরব এমনটোও শ্কন্তু নয়। আসরল শ্েশু�ো শ্কন্তু 
এই শ্বিৈীয় মেউরৈও আক্রোন্ত হরয়রে, এরকবোর�ই হয়শ্ন 
ৈো শ্কন্তু নয়। ৈরব খুব মবশ্ে জশ্টলৈো তৈশ্� নো হরল 
মৈো শ্িশ্কৎসকরদ� কোরে শ্েশু�ো আসরব নো বো আনো 
হরব নো। প্রথম মেউরয়� ৈুলনোয় শ্বিৈীয় মেউরৈ বয়রস� 
একটো পশ্�বৈ্ণন অথ্ণোৎ অশ্ৈ বয়স্ বো বয়স্রদ� ৈুলনোয় 
কমবয়স্�ো মবশ্ে আক্রোন্ত হরয়রে, এটো শ্কন্তু সৈ্য ঘটনো। 
আ� শ্বরেষৈ শ্েশুরদ� জন্য পশ্�কোঠোরমো� কথো যশ্দ বলো 
যোয়, মপশ্েয়োশ্ট্রক আই. শ্স. ইউ. শ্কন্তু অরনকটোই মবরড়রে। 
এমনশ্ক, এখন বড়রদ� জন্য ময মিশ্ন্টরলট�গুশ্ল �রয়রে, 
মসগুশ্ল শ্েশুরদ� প্ররয়োজরন ব্যবহো� ক�ো যোরব। শুধু একটো 
পশ্�বৈ্ণন দ�কো�। বড়রদ� শ্িশ্কৎসক�ো নয়, শ্েশুরদ� 
জন্য দ�কো� পড়রব শ্েশু শ্িশ্কৎসক।
প্র্ : গ্োমীর স্োস্্য পশ্�কোঠোরমো মকোশ্িে মমোকোশ্বলোয় 
কৈটো তৈশ্� ?

উত্ত� : পশ্�কোঠোরমো অরনকটোই উন্নৈ হরয়রে। শ্বরেষ 
কর� �োরজ্য� বহু হোসপোৈোরল শ্কন্তু মসন্টোল অশ্সিরজন 
লোইন, অশ্সিরজন প্্যোন্ট বসোরনো হরয় মগরে। শ্বরেষ 
কর� মযগুশ্ল �োরজ্য� নবীন মমশ্েক্যোল করলজ, মযগুশ্ল 
৪-৫ বে� বো ৭-৮ বের�� মরধ্য গরড় উরঠরে, মযমন— 
�োমপু�হোট মমশ্েক্যোল করলজ, মুশ্ে্ণদোবোদ মমশ্েক্যোল 
করলজ, �োয়গঞ্জ বো মোলদো মমশ্েক্যোল করলরজ শ্কন্তু 
এই অশ্সিরজন সংক্রোন্ত নৈুন পশ্�কোঠোরমো বরস মগরে। 
আমোরদ� মযগুশ্ল বহু পু�রনো মমশ্েক্যোল করলজ মযমন— 
করলজ শ্্রিরট� কলকোৈো মমশ্েক্যোল করলজ, উত্ত�বঙ্গ 
বো বোঁকুড়ো মমশ্েক্যোল করলজ ইৈ্যোশ্দ জোয়গোগুশ্ল েোড়ো 
বোশ্ক সব নৈুন মমশ্েক্যোল করলজ ও হোসপোৈোরল শ্কন্তু 
পশ্�কোঠোরমো ইশ্ৈমরধ্যই তৈশ্�। পশ্�কল্পনো, িোবনোশ্িন্তো নো 
থোকরল এগুশ্ল ধো�োবোশ্হকিোরব হরব মকন ? ৈরব সবটোই 
শ্নি্ণ� ক�রে, প�ীক্ো� প্র্পরত্� ওপ�। অথ্ণোৎ, মেউ শুরু 
নো হরল মবোঝো যোরব নো আরদৌ কৈটো তৈশ্� হরয়শ্েলোম বো 
পশ্�কোঠোরমো� আরদৌ েোঁকরেোক� �রয়রে কীনো।

প্র্ : একটু অন্য প্রসরঙ্গ আশ্স। কর�োনো� শ্টকো। মদখুন, 
শ্টকো মৈো শ্নরৈই হরব। শ্কন্তু শ্নরলই ময মুশ্ক্ত শ্মলরব, 
ৈো মৈো নয়। কো�র িোই�োস মযিোরব বদলোরছে, ৈোরৈ 
হয়ৈ দ্রুৈ কর�োনো� বুস্ো� মেোজও শ্নরৈ হরৈ পোর�। 
দুশ্ট প্র্—(ক) শ্টকো� পোর্্ণপ্রশ্ৈশ্ক্রয়ো শ্কেু �রয়রে ? (খ) 
শ্টকো� কোয্ণকোশ্�ৈো কৈশ্দন, ৈো�প� কী ?

উত্ত� : প্রথম প্রর্� উত্তর� বশ্ল, প্ররৈ্যক শ্কেু�ই পোর্্ণ 
প্রশ্ৈশ্ক্রয়ো �রয়রে। পোর্্ণপ্রশ্ৈশ্ক্রয়ো েোড়ো মমশ্েক্যোল সোরয়ন্স 
হয় নো। ৈরব মসটো� মপেরন কৈটো শ্বপদ আরদৌ হরৈ 
পোর�, শ্ক সমস্যো আসরৈ পোর� মসটো মদখরৈ হরব। অশ্স্-
সংরযোরগ� ব্যথো, সোধো�র জ্ব�, গো-হোৈ-পো ব্যথো, গোরয় 

অল্প þোে মবর�োরনো এগুরলো হরৈই পোর�। মদখরৈ হরব, 
মকোনও জশ্টল শ্বরূপ প্রিোব পড়রে কীনো। মকোি্যোশ্সিন, 
মকোশ্িশ্েল্ড, সু্টশ্নরক� প�ও মবে শ্কেু নৈুন শ্টকো 
িো�রৈ আসো� সম্োবনো। অন্যোন্য শ্টকো শ্নরল মযমন সোমোন্য 
পোর্্ণ প্রশ্ৈশ্ক্রয়ো হরৈ পোর�, মৈমশ্ন কর�োনো� শ্টকো শ্নরলও 
খুব মবশ্ে প্রশ্ৈশ্ক্রয়ো হওয়ো� সম্োবনো খুবই কম।

শ্বিৈীয় প্রর্� উত্তর� জোনোই, প্রশ্ৈশ্ট শ্টকোই আলোদো 
আলোদো, ‘টোরগ্ণট’ শ্নি্ণ�। আসরল িোই�োসও মৈো শ্নরজরক 
অশ্িরযোশ্জৈ কর� িরলরে শ্নয়ৈ। মসও মৈো শ্নরজরক 
পশ্�বৈ্ণন ক�রে। মসও মৈো ম�রৈ িোয় নো। েরল মোনুষ 
ও িোই�োরস� লড়োই িলরব। মকোনও শ্টকোই ৈোই, ১০০ 
েৈোংে কোয্ণক�ী হরব নো। হয়ৈ ৬০-৭০ েৈোংে কোয্ণক�ী 
হরব। আবো� মকোনও মকোনও শ্টকো� মক্রত্, এখন ময 
ম্রিন িলরে, ৮০-৯০ িোগ অবশ্ধ আটকোরনো সম্ব। মসটো 
হয়ৈ িোই�োস শ্নরজরক শ্কেুটো আবো� পশ্�বৈ্ণন কর� 
শ্নরল আম�ো লড়োইরৈ শ্কেুটো শ্পশ্েরয় পড়ব। শ্টকো শ্দরল 
কী হরব ? আসরল এই মহোমোশ্� বো অশ্ৈমোশ্�� লড়োইরৈ 
শ্টকো একটো বড় অস্ত্র। িোই�োস যশ্দ শ্নরজরক অশ্িরযোশ্জৈ 
কর�, ৈখন আবো� শ্টকো� মেোজ এবং মোত্ো� পশ্�বৈ্ণন 
ক�রৈ হরব। এখন মহোমোশ্� মযখোরন দোঁশ্ড়রয় �রয়রে, 
একটো শ্টকো শ্নরল মমোটোমুশ্ট ৬০-৭০ েৈোংে �ক্ো পোওয়ো 
যোরছে। আশ্ম আমো� শ্নরজ� অশ্িজ্ঞৈোয় বশ্ল, কর�োনো� 
শ্বিৈীয় মেউরৈ আশ্ম প্রোয় ১৫০০ জন জশ্টল কর�োনো 
ম�োগী� শ্িশ্কৎসো কর�শ্ে। এবং এঁরদ� মরধ্য ২-৩ জন 
েোড়ো বোশ্ক�ো শ্কন্তু মকউই কর�োনো� শ্টকো� দুশ্ট মেোজ 
সম্পূর্ণ কর�নশ্ন বো ক�রৈ পোর�নশ্ন। অথ্ণোৎ শ্টকো শ্নরয় 
জশ্টল মকোশ্িে আক্রোরন্ত� সংখ্যো খুব কম, মদখরৈ পোশ্ছে। 
সুৈ�োং ২ শ্ট শ্টকো মনওয়ো� প� ম�োগ প্রশ্ৈর�োধ ক্মৈো 
তৈশ্� ক�ো� পয্ণোপ্ত সময় যশ্দ মকউ পোন, ৈোহরল মদখো 
যোরছে, শ্টকো যরথষ্টই কোয্ণক�ী হরছে।

প্র্ : শ্বশ্িন্ন জোন্ণোল এবং সংবোদমোধ্যরম নোনো শ্টকো� নোনো 
ধ�রন� কোয্ণকোশ্�ৈো� েৈোংে প্রকোে হরছে। মকোনও শ্টকো 
৬০-৭০ েৈোংে। মকোনও শ্টকো ৮০ বো মকোনও শ্টকো ৯১.৮ 
েৈোংে। েরল মোনুষ শ্বভ্োন্ত। বুঝরৈ পো�রেন নো, মকোন 
শ্টকো মনওয়ো শ্ঠক !

উত্ত� : িো�রৈ এখন যো অবস্ো, ৈোরৈ ১৩০-১৪০ মকোশ্ট 
মদরে� মলোকরক যশ্দ প্ররৈ্যকরক শ্টকো শ্দরৈ হয়, ৈোহরল 
আম�ো শ্কন্তু এৈ বোেশ্বিোর�� জোয়গোরৈও মনই। এই 
ময শুনরেন, মকোনও শ্টকো ৯৫ েৈোংে বো মকোনও শ্টকো 
৮০ েৈোংে কোয্ণক�ী, এগুশ্ল সবগুশ্লই ‘Controlled 
Situation’ অথ্ণোৎ ‘শ্নয়শ্্রিৈ পশ্�শ্স্শ্ৈ’মৈ দোঁশ্ড়রয় 
পোওয়ো। অথ্ণোৎ প্রোশ্ন্তক মোনুষশ্ট যখন একশ্ট শ্টকো পোন, 
ৈখন শ্কন্তু বোস্তব পশ্�শ্স্শ্ৈরৈ শ্টকোশ্ট� কোয্ণকোশ্�ৈো 
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শ্কেুটো হরলও করম যোয়। শ্নয়শ্্রিৈ পশ্�শ্স্শ্ৈ� মরৈো ৯৫ 
বো ৮০ েৈোংে ইৈ্যোশ্দ থোরক নো। অন্যশ্দরক শ্বশ্িন্ন 
শ্টকো� কোয্ণকোশ্�ৈো� পশ্�সংখ্যোন বো েৈোংরে� এই ময 
পশ্�সংখ্যোন, এ� কপিোকপশ্ি, একজন অশ্ৈ সোধো�র 
মোনুষ শ্হরসরব আমো� আপনো� মবোঝোও শ্কন্তু সম্ব নয়। 
ব�ং যোঁ�ো বোরয়োস্্যোশ্টশ্স্সি, বোরয়োরটকরনোলশ্জ� ওপর�� 
শ্দরক, শ্টকো� শ্বষয় বো পশ্�সংখ্যোন শ্নরয় পড়োরেোনো 
কর�রেন, মস�কম মুশ্ষ্টরময় শ্কেু মোনুষ েোড়ো আমজনৈো� 
এগুরলো মবোঝো� বো ব্যোখ্যো ক�ো� ক্মৈো মনই। মসই 
শ্বরদ্যবুশ্ধি সকরল� মনই। ৈোই িোবনোশ্িন্তো নো কর� ময 
শ্টকো� আরয়োজন ক�ো হরছে, ৈো� ওপ� ি�সো কর� 
এশ্গরয় যোওয়ো েোড়ো আশ্ম মকোনও পথ মদশ্খ নো। আশ্ম 
শ্নরজই শ্টকো� প্রথম শ্দনই শ্টকো শ্নরয়শ্ে। আবো� শ্বিৈীয় 
শ্দন শ্টকো� সময় শ্গরয় শ্টকো শ্নরয়শ্ে। শ্টকো� পেন্দ শ্নরয় 
িোবনোশ্িন্তো ক�ো� জোয়গোরৈও আম�ো মনই।

প্র্ : কর�োনো প�বৈ্ণী সমরয় মদখো যোরছে, অরনরক� 
ে�ীর� একশ্ট নৈুন েত্োরক� আক্রমর হরছে, যোরক বলো 
হরছে, শ্মউক�মোইরকোশ্সস। এই েত্োক, শ্কন্তু কর�োনো 
আক্রোন্তরদ� ে�ীর�ই মবশ্ে কর� আক্রমর ক�রে। মৃৈু্যহো� 
অরনক মবশ্ে। এই ম�োগশ্ট মকন হঠোৎ এল ? আরগ কী 
মকোনওশ্দন এই আক্রমর হরয়শ্েল ? শ্ক এ� উপসগ্ণ ? এ� 
শ্িশ্কৎসোই বো কী ?

উত্ত� : প্রথরমই বশ্ল এই ময ‘কোরলো েত্োক’ বো ‘ব্্যোক 
েোংগোস’ বরল নৈুন নোমক�র হরয়রে বো নোম শ্দরয় িোলোরনো 
হরয়রে, নোমটোই িুল। এ� আসল নোম শ্মউক�মোইরকোশ্সস। 
কোরলো কোরলো মদখরৈ বরল হয়ৈ কোরলো েত্োক বলো হরছে। 
এটো নৈুন শ্কেু ম�োগ নয়। র্োসযর্রি� িোই�োস সংক্রমরর� 
পর� এই েত্োক অরনক সময় আক্রমর কর�। অরনক 
সময় ইনফু্রয়ঞ্জো� পর�ও শ্মউক�মোইরকোশ্সস আসরৈ 
পোর�। আসরল কর�োনো� শ্িশ্কৎসো ক�রৈ শ্গরয় মযটো মদখো 
যোরছে, প্রিু� পশ্�মোরর অশ্নয়শ্্রিৈ কশ্ট্ণরকোরস্�রয়রে� 
ব্যবহো� হরয়রে। এই যরথছেোিো� মস্�রয়রে� ব্যবহোর�� 
েরল মবশ্ে� িোগ মোনুরষ� �রক্ত েক্ণ�ো� মোত্ো অথ্ণোৎ 
েোয়োরবশ্টরস� অবস্ো িীষর বোরজ জোয়গোয় িরল মগরে। 
এই মস্�রয়রে� মোত্োহীন এবং দীঘ্ণরময়োশ্দ ব্যবহোর�� 
কথো মৈো মকোথোও ক�রৈ বলো হয়শ্ন। শ্কন্তু মসটো হওয়ো� 
েরল অশ্নয়শ্্রিৈ েোয়োরবশ্টরস� পশ্�সংখ্যোন উরলিখরযোগ্য 
হোর� মবরড়রে। মসই সরঙ্গ মকোশ্িে আই. শ্স. ইউ.-গুশ্ল মৈো 
শ্নয়শ্মৈ পশ্�ষ্ো� হয় নো। কো�র কর�োনো শ্নরয় প্রথম মথরকই 
একটো সোমোশ্জক প্রশ্ৈবন্ধকৈো কোজ ক�রে। এ� েরল 
এই ম�োরগ� েশ্ড়রয় পড়ো� ঘটনো আ�ও মবরড়রে। উত্ত� 
ও পশ্চিম িো�রৈ এশ্ট মৈো একশ্ট সমোন্ত�োল অশ্ৈমোশ্�� 
পয্ণোরয় িরল মগরে। আশ্ম শ্নরজ যখন উত্ত� িো�রৈ� 

প্রশ্ৈষ্োরন পড়োরেোনো ক�শ্ে, ৈখন হয়ৈ বের� ৬০-৭০ 
জন ম�োগী� মদখো পোওয়ো মযৈ। মসটো এই কর�োনো� সময় 
এক একশ্ট প্রশ্ৈষ্োরন ৭০০ জরন� মরৈো িরল আসরে। কী 
হোর� এই ম�োরগ� আক্রমর মবরে়রে, িোবো যোয় নো। মসই 
সরঙ্গ জোনো দ�কো�, এই শ্িশ্কৎসো িীষর ব্যয়বহুল। অরনক 
সময় ৩-৪ মোস ধর� হোসপোৈোরল িশ্ৈ্ণ মথরক শ্িশ্কৎসো 
ক�রৈ হয়। এ� েরল েয্যো ধর� �োখো� পশ্�সংখ্যোন মবরে় 
যোরব। অন্যোন্য শ্বষরয়� শ্িশ্কৎসক শ্বরেষ কর� স্োয়ুর�োগ 
এবং নোক কোন গলো� শ্িশ্কৎসকরদ� প্ররয়োজন আ�ও 
মবশ্ে হরয় পড়রব। মপূলৈ শ্মউক�মোইরকোশ্সরস� আক্রমর 
ঘরট শ্ৈন জোয়গোয়। নোশ্সকো এবং র্োসনোশ্ল� প্ররকোরষ্, 
েুসেুস এবং মশ্স্তরষ্। এ� আক্রমরর মৃৈু্যহো� যরথষ্ট। 
মযমন নোশ্সকো প্ররকোরষ্ শ্মউক�মোইরকোশ্সস হরল ৬০-৭০ 
েৈোংে ম�োগীরক বোঁিোরনো যোয় নো। েুসেুরস এই েত্োক 
হরল ৭০-৮০ েৈোংে ম�োগী� মৃৈু্য ঘরট। আ� মশ্স্তরষ্ 
যশ্দ এই েত্োক েশ্ড়রয় পরড়, েৈক�ো প্রোয় সবোই বো 
অন্তৈ ৯০ েৈোংরে�ও মবশ্ে মক্রত্ ম�োগী মো�ো যোন। 
মপূলৈ অশ্নয়শ্্রিৈ েোয়োরবশ্টরস� কো�রর, মকোশ্িরে� 
প�বৈ্ণী পয্ণোরয় েত্োরক� আক্রমর ঘরট। ৈোই কর�োনো 
মথরক মসর� ওঠো� প� েোয়োরবশ্টরস� শ্বষরয় অশ্ৈশ্�ক্ত 
সৈক্ণ থোকো জরুশ্�। এই ম�োরগ� উপসগ্ণ হল—কর�োনো 
প�বৈ্ণী পয্ণোরয় যশ্দ মদখো যোয় অশ্সিরজরন� িোশ্হদো হঠোৎ 
মবরড় যোরছে, নোক বন্ধ হরয় আসরে, মুখ েুরল েুরল উঠরে, 
অসহ্য মোথো য্রিরো হরছে, মিোখ মযন মঠরল মবশ্�রয় আসরে, 
নোক শ্দরয় কোরলো �রঙ� ে্যোলো ে্যোলো কোরলো কোরলো শ্কেু 
মব� হরছে, দোঁৈ ব্যথো ও মরন হরছে মযন দোঁরৈ� মিোয়োল 
খুরল মবশ্�রয় আসরব ইৈ্যোশ্দ। মসই সরঙ্গ কর�োনো মথরক 
মসর� ওঠো� সময় অশ্নয়শ্্রিৈ সুগো� মদখো মগরল েত্োক 
শ্মউক�মোইরকোশ্সরস� সম্োবনো প্রিপূ ৈ মবশ্ে।

প্র্ : কর�োনো� শ্িশ্কৎসো পধিশ্ৈ� প্রসরঙ্গ আসো যোক। 
শ্বর্স্োস্্য সংস্ো (WHO) এবং ইশ্ডিয়োন কোউশ্ন্সল অব 
মমশ্েক্যোল শ্�সোি্ণ (ICMR)-এ� শ্নরদ্ণশ্েকো অনুসোর� 
হোইড্রশ্সি ম্োর�োকুইরন� ব্যবহো� মৈো দীঘ্ণশ্দন বন্ধ। সম্প্রশ্ৈ 
শ্নরদ্ণশ্েকো শ্দরয়রে বরল জোনো যোরছে ময, েশ্সিসোইশ্্ন 
এবং আইিো�রমকশ্টরন� ব্যবহো�ও বন্ধ। ৈোহরল এখন 
নৈুন কী পধিশ্ৈরৈ কর�োনো� শ্িশ্কৎসো িলরে ?

উত্ত� : বন্ধ হরয়রে, সম্পূর্ণ শ্ঠক নয়। নোনো মৈবোদ �রয়রে। 
মযমন অশ্ৈ সম্প্রশ্ৈ ‘শ্নউ ইংল্যোডি জোন্ণোল অব মমশ্েশ্সন’ 
বরল একশ্ট গরবষরোপত্, মসশ্ট বোংলোরদে মথরক প্রকোশ্েৈ, 
মসখোরন আবো� (েশ্সিসোইশ্্ন ও আইিো� মমকশ্টন)-
এই কশ্বিরনেন ব্যবহো� কর� িোল সোেল্য আসরে, মদখো 
মগরে। আই শ্স এম আ� আসরল ময শ্নরদ্ণশ্েকো শ্দরয়রে, 
মসশ্ট এ� আরগ� নোনো গরবষরোপরত্� ওপ� শ্িশ্ত্ত কর�। 
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আসরল শ্িশ্কৎসক�োও িীষর শ্দগ্ ভ্োন্ত, কী ক�ো উশ্িৈ, 
কীিোরব শ্িশ্কৎসো িোলনো ক�ো উশ্িৈ, এই শ্বষরয়। ৈরব 
কর�োনো� প্রথম শ্দন মথরক নোনো ধ�রন� ম�োগী মদরখ 
মযটো মরন হরয়রে, খুব ৈোড়োৈোশ্ড় ম�োগ ধ�ো পড়ো এবং 
অশ্সিরজরন� মোত্ো বজোয় �োখো—এই দুশ্ট কর�োনো� 
অন্যৈম অস্ত্র। অশ্সিরজরন� মোত্ো যশ্দ ৯৩-এ� নীরি মনরম 
যোয় এবং ে�ীর� যশ্দ কর�োনো� উপসগ্ণ থোরক ৈোহরল দ্রুৈ 
হোসপোৈোরল এরন অশ্সিরজন মদওয়ো� ব্যবস্ো ক�রৈ হরব।

প্র্ : কর�োনো� শ্িশ্কৎসো এবং টীকো শ্নরয় সোম্প্রশ্ৈক দুশ্ট 
শ্বষয় উরঠ আসরে। এক, কর�োনো� শ্টকো এবং অ্যোশ্ন্টবশ্ে 
তৈশ্�। দুই, কর�োনো শ্ন�োমরয় অ্যোশ্ন্টবশ্ে ককরটল। এই 
দুশ্ট শ্বষরয় শ্বস্তোশ্�ৈ জোনোন।

উত্ত� : কর�োনো� শ্টকো শ্নরলই সকরল� সমোন অ্যোশ্ডিবশ্ে 
তৈশ্� হরয় যোরব, ৈো শ্কন্তু নয়। মদখরৈ হরব অ্যোশ্ন্টবশ্ে 
তৈশ্�� মকোষগুশ্ল কৈটো সুস্। মকোনও শ্বরেষ ম�োগ বো 
অসুস্ৈো থোকরল শ্কন্তু ে�ীর� অনোক্রমৈো মসিোরব তৈশ্�, 
নোও হরৈ পোর�। আ� শুধু ময অ্যোশ্ন্টবশ্ে-শ্নি্ণ� অনোক্রমৈো 
বো ম�োগ প্রশ্ৈর�োধ ক্মৈো, ৈো শ্কন্তু নয়। আ�ও অরনক 
শ্কেু� ওপ� ে�ীর�� ম�োগ প্রশ্ৈর�োধ ক্মৈো তৈশ্�, 
অ্যোশ্ন্টবশ্ে উৎপোদন ইৈ্যোশ্দ শ্বষয়গুশ্ল শ্নি্ণ� কর�। মসই 
সরঙ্গ শ্ঠকমরৈো ‘মকোল্ড মিন’ মমরন শ্টকোগুশ্ল �োখো ও মদওয়ো 
হরছে শ্কনো মসটোও মদখো দ�কো�, শ্টকো� উপরযোশ্গৈো 
মোপো� মক্রত্।

শ্বিৈীয় শ্বষয় হল, অ্যোশ্ন্টবশ্ে ককরটল। যো মেোনো যোরছে, 
প্রশ্ৈ মেোরজ� দোম প্রোয় ৬০-৭০ হোজো� টোকো। মসই সরঙ্গ 
মসশ্ট কর�োনো� হোলকো উপসরগ্ণ� মক্রত্ই ব্যবহো� ক�ো 
যোরব। িো�রৈ� মরৈো মদরে একটো ইনরজকেন মনওয়ো� 
জন্য ৬০-৭০ হোজো� টোকো মদওয়ো� ক্মৈো, ৈোও শুধু হোলকো 
উপসরগ্ণ� জন্য ; এই ক্মৈো ক’জরন� আরে ! আসরল এই 
কর�োনোকোরল প্রিু� ওষুধ শ্কন্তু বোজোর� এরসরে। ৈরব সবই 
মৃদু উপসরগ্ণ� জন্য। জশ্টল কর�োনোর�োগী� জন্য মৈমন 
মকোনও ওষুধ এখনও পয্ণন্ত পৃশ্থবীরৈ আরসশ্ন। ৈো� েরল 
আম�ো এখন অল্প সমরয়� জন্য মস্�রয়ে ব্যবহো� ক�শ্ে। 
শ্নশ্চিৈ নো হরলও, মযরহৈু এখনও ব্যবহোর�� েোড়পত্ 
�রয়রে, মসগুশ্লও ব্যবহো� হরছে। থ্ররবিোশ্সস বো �ক্ত জমোট 
বোঁধো বন্ধ ক�রৈ শ্বরেষ শ্কেু ওষুধ মদওয়ো হরছে। আসরল 
আমোরদ� হোরৈ যো অ্যোশ্ন্টবোরয়োশ্টক �রয়রে, মস ৈুলনোয় 
অ্যোশ্ন্ট ে্যোংগোল ওষুধ খুব কম। অ্যোশ্ন্ট িোই�োল আ�ও 
কম। বলরৈ মগরল কর�োনো শ্ন�োমরয় অ্যোশ্ন্টিোই�োল 
এখনও পোইশ্ন।

প্র্ : ‘মকোল্ড মিন’ অথ্ণোৎ সশ্ঠক ৈোপমোত্ো বজোয় ম�রখ 
মদে বো �োরজ্য� প্রশ্ৈশ্ট মোনুষরক কী শ্টকো মদওয়ো সম্ব ?

উত্ত� : অসম্রব� মকোনও জোয়গোই মনই। ময শ্টকো ময 

ৈোপমোত্োয়, �োখো ও মদওয়ো দ�কো�, মসটো মসই ৈোপমোত্ো 

বজোয় ম�রখই শ্দরৈ হরব। মসটোই হরছে। ময কো�রর দু-

একশ্ট শ্টকো, মযশ্ট -৮০ শ্েশ্গ্ মসলশ্সয়োরস সং�ক্র ক�ো 

দ�কো�, মসই শ্টকো িো�রৈ আনো বো মদওয়ো হরছে নো। 

সুৈ�োং শ্টকো� কোয্ণকোশ্�ৈো, পপূর্ণমোত্োয় মপরৈ মগরল সশ্ঠক 

ৈোপমোত্ো অথ্ণোৎ ‘মকোল্ড মিন’ বজোয় �োখরৈই হরব। এ� 

মকোনও শ্বকল্পই মনই। নো হরল, শ্টকো মকোনও কোরজই 

আসরব নো।

প্র্ : মেষ প্র্। কর�োনো� প্রথম শ্দন মথরক প্রথম সোশ্�রৈ 
মযোধিো� মরৈো লড়োই কর� বহু মোনুষরক শ্নরজ� হোরৈ সুস্ 
কর�রেন। আবো� এই সমরয়ই বহু সৈীথ্ণ, শ্নকটোত্ীয়, 
সহরযোধিো বো শ্নরজ� শ্েক্ক-শ্িশ্কৎসকরকও হয়ৈ 
হোশ্�রয়রেন। এ� পর�ও ম�োজ েুটরেন। এই উৎসোরহ� 
উৎস কী ? মোনুষরক কী বোৈ্ণো শ্দরৈ িোন ?

উত্ত� : এটো মৈো আমোরদ� কোজ। আম�ো েোড়ো মক ক�রব ! 

ৈরব মযশ্দন মদশ্খ, আই শ্স ইউ-মৈ একশ্দন ৭-৮ জন 

ম�োগী� মৃৈু্য হরয়রে শ্কংবো সুস্ হরৈ হরৈ হঠোৎ মকোনও 

ম�োগী� মৃৈু্য ঘরট মগল—ৈখন মৈো মরন হৈোেো আরসই। 

কো�র আম�োও মৈো মোনুষ। খুবই মুষরড় পশ্ড় ৈখন। আবো� 

উরঠ দোঁড়োই। যশ্দ এই শ্বিৈীয় মেউরয়� মপ্রশ্ক্রৈ িো�ৈীয় 

িোবনোয় শ্নরজরক একশ্ট বৃহৎ পশ্�বোর�� অথ্ণোৎ বোবো, মো 

েোড়োও মোশ্স, শ্পশ্স, মমরসো, কোকো, জ্যোঠোমেোই ইৈ্যোশ্দ 

সকলরক শ্নরয় সদস্য বরল মরন কর�ন, ৈোহরল মকোশ্িে 

শ্কন্তু মসই প্রশ্ৈশ্ট পশ্�বো�রকই আঘোৈ কর�রে। এমন 

মকোনও পশ্�বো� পোওয়ো খুবই দুষ্�, মযখোরন এই শ্বিৈীয় 

মেউরৈ কর�োনো� আক্রমর ঘরটশ্ন। ৈোই ্োন্ত লোরগ। শুধু 

আশ্ম মকন, কর�োনো� শ্িশ্কৎসো যোঁ�ো ক�রেন, প্ররৈ্যরক 

আজ ্োন্ত, শ্োন্ত। আম�ো, শ্িশ্কৎসক�ো জোশ্ন নো, কৈশ্দন 

এই লড়োই িোলোরৈ পো�ব। মোরঝমরধ্য মরনোশ্বদরদ� সরঙ্গও 

কথো বলরৈ হরছে।

মোনুষরক একটোই বোৈ্ণো মদওয়ো�। কর�োনো �রয়রে। 

কর�োনো ি�পু� �রয়রে। হঠোৎ আপনোরক বো আপনো� 

বোশ্ড়� মলোকরক আক্রমর ক�রৈই পোর�। উপসগ্ণ 

মদখরলই আলোদো হরয় যোন এবং শ্িশ্কৎসো শুরু করুন। 

ময হোসপোৈোল পোরবন, িশ্ৈ্ণ হরয় শ্িশ্কৎসকরদ� লড়োইটো 

ক�ো� সুরযোগ শ্দন।

সোক্োৎকো� : �োৈুল দত্ত, সহ-সম্োদক, পশ্চিমবঙ্গ।
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বঙ্গদর্শন শ্বভাগে রাগ্যের নানা প্াগতের নানাশ্বধ শ্বষগে প্শ্িগবদন, শ্নবন্ধ ও িথযে 
প্কাশ্রি হে। এই শ্বভাগে নিুন সংগ�া্ন হগছে ‘আমার জ্লা’, রাগ্যের ২৩শ্ট 
জ্লাগক িুগল ধরার জেষ্া করা হগছে। বি্শমাগন ‘আঞ্চশ্লক ইশ্িহাস’-জক সকগলর 
কাগে জপঁগে শ্দগি আমার জ্লার ভূশ্মকা হগে উঠুক উজ্জ্বল। এই রাগ্যের আনাগে-
কানাগে ইশ্িহাস মুখ লুশ্কগে জরগখগে। এরই মগধযে ধরা আগে এই অঞ্চগলর অিীি 
ঐশ্িগহযের পরম্পরা। উৎসুক মন ্ানগি োে ইশ্িহাস েগে ওঠার খঁুশ্টনাশ্টও। 
ভাঙােোর জখলা েলগিই থাগক। িারই মাগে ধরা থাগক পশ্রবি্শগনর পালার 
নানা কাশ্হশ্ন, েশ্ব। ‘আমার জ্লা’—এই পালাবদগলর কথাই িুগল ধরগে শ্বশ্রষ্ 
জলখকগদর কলগম।

বঙ্গদর্শন
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পুজ�োর গন্ধ শ্িজে আজে শ্িউশ্ি, িরৎ, কুজমোজরর উজ�োজির েোর 
েোর দুগ্োর মোশ্ি লিপো কো�োজমো। আজি আকোজির িীি েোদো লমঘ। আর 
কোিফুি।

বোঙোশ্ির েোরো বছজরর প্রতীক্ো এই পুজ�োর �ি্য। পুজ�োর ছুশ্ির �ি্য। 
ঘজর লফরোর �ি্য।

দিজবঁজে �োকুরজদখো। লে কী কম ম�োর। পুজ�ো মোজি আিন্দ। আগমিীর েুর 
বোজ�। মজির মজে্য। উমো আেজবি ঘজরর লমজে হজে। লছজিপুজি শ্িজে। ঘর লগরস্োশ্ি লেজ� ওজ�। রঙ িোজগ লদওেোজি। 
ঝোড়োজপোছোর কো� চজি। েজর যোে েুজিোমোখো পদ্ো। চোদর। িতুি বো লেোেোকোচো শ্�শ্িজে ঝকঝক কজর েব। যোর লযমি 
েোমর্্য তোর লতমি আজেো�ি। বচ্ছরকোর শ্দি। েূশ্িমশ্িি �ীবজির েব অন্ধকোর দূর লহোক। মোজের আিীব্োজদ।

পুজ�ো মোজি দুগ্োপুজ�ো। দুগ্োপুজ�ো মোজিই বোঙোশ্িত্ব। একরো িতুি কজর বিোর িে। পুজ�োর আিজন্দ লেজে যোওেো 
বোঙোশ্ির হক। পুজ�োে যোজদর শ্বশ্োে আজছ, েোজিোিোগো আজছ, পুজ�ো তোজদর কোজছ উৎেব হজে ওজ�। লয েজমর্ই মোিুষ 
লহোক িো লকি উৎেজব শ্তশ্ি েোশ্মি হি। েোশ্মি হজত পোজরি। দুজগ্োৎেব লতো হো�োর কোজ�র রো�েূে যজ্ঞ লযি। িোিো 
েজম্র, িোিো বজ্্র মোিুষ �ুজড় যোি লপিোর িোজি, লিিোর িোজি, লপজির িোজি। আিন্দ লতো এখোজিই।

দুগ্োপুজ�োর আজেো�করোও েোরো বছর অজপক্োে রোজক। লছোি কজর একশ্ি পুজ�োর আজেো�ি মোজি লবি বজড়ো খরজচর 
বহর। কম্কত্োজদর মুজখ শ্চন্োর েোঁ�। এখি আর চোঁদোর �ি্য লকোিও ল�োর�ুিুম করো যোে িো। প্রিোেি এব্যোপোজর খুব 
কড়ো। অগত্যো েরকোজরর েোহোজয্যর �ি্য বজে রোকো। লেই শ্িজেই িজমো িজমো কজর পুজ�ো েোরজত হজব। পুজ�ো মোজি এখি 
দুমদোম কজর যো শ্কছু করো িে। রোিো পুশ্িজির েজঙ্গ েব্দো লযোগোজযোগ লরজখ চিো। হো�োজরো শ্িেম কোিুি। আজিোচিোেেো। 
লকোজি্র শ্িজদ্ি মি শ্দজে লিোিো। লবোঝো। কতরকম গোইড। আবোর কজরোিোর �ি্য িোিো শ্বশ্েশ্িজষে মোিোর ব্যবস্ো করো।

পুজ�ো হি এবছরও। লকোরোও শ্িেমরক্োর। লকোরোও আজেো�জির েব বোড়বোড়ন্ লঝজড় লফজি।

পুজ�োর গজন্ধ লমজতজছ মোিুষ
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শ্বশেষ শ্িবন্ধ
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বামাপদ গশঙ্গাপাধ্ায়



কশ�ািা� প্রথম ঢেউ ঢথশক শ্বিতীয় ঢেউ পর্যন্ত সা�া শ্বশবে সবশেশয় ঢবশ্ে 
ক্ষশ্তগ্রস্ত হশয়শে পর্যটি শ্েল্প। আবা� তৃতীয় ঢেউ আসশে। কশব ঢেউ আসা 
বন্ধ হশব আ� কশব মািুষ ঘ� ঢথশক ভ্রমণমুখী হশবি তা� ঢকাশিা শ্িশ্দ্যষ্ট 
রূপশ�খা কারু� কাশে ঢিই। শ্ববে মািশ্েশরে রতগুশ�া পর্যটি স্াি আশে 
সকশ�� শ্েরেই ঢমাটামুশ্ট একই �কম। এই শ্েশল্প� সশঙ্গ রুক্ত মািুশষ�া 
সকশ�ই দীঘ্য অশ্িশ্চিত-এ� মশধ্ শ্দি কাটাশছেি। 

সমগ্র শ্বশবে� সশঙ্গ ভা�ত ও পশ্চিমবঙ্গ কশ�ািা ভাই�াশস� প্রশকাশপ 
জজ্যশ্�ত। আমাশদ� �াজ্ কশ�ািাশক জয় ক�শত পা�শব আো ক�শ্ে। 
কশ�ািা� প্রশকাপ ঢথশক �াজ্বাসীশক সু�শ্ক্ষত �াখা� জি্ �াশজ্� মুখ্মন্তী 
মমতা বশ্দ্াপাধ্ায় পশ্চিমবশঙ্গ� মািুষশক ঢর ভাশব বাশঁ্েশয় �াখবা� ঢেষ্টা 
ক�শেি তা এক কথায় অভূতপূব্য। এই কশ�ািা ভাই�াশস� জি্ ভা�তসহ 
পশ্চিমবশঙ্গ� অথ্যিীশ্তশত ব্াপকভাশব ধাক্া ঢখশয়শে। কশ�ািা পশ্�শ্স্শ্তশত 
পশ্চিমবশঙ্গ� পর্যটি শ্েশল্প রশ্দ একটা রূপশ�খা ততশ্� ক�া হয়, ঢদখা রাশব 
সব শ্েশল্প� পাোপাশ্ে পর্যটিশ্েল্প সবশেশয় ঢবশ্ে ক্ষশ্তগ্রস্ত। তদিশ্্দি জীবশি� 
সশঙ্গ অি্াি্ শ্েল্প স�াসশ্� রুক্ত থাকশ�ও পর্যটি শ্েল্প শ্কন্তু রুক্ত িয়, পর্যটি 
শ্েল্প একশ্ট শ্ভন্ন ধা�া� শ্েল্প, এই শ্েশল্প� উৎপাদি ঢিই,প্রত্ক্ষভাশব 
ব্বহাশ� আশে। শ্কন্তু জীবিধা�া� মূ�শ্াশত শ্কন্তু �শয় ঢগশে পর্যটি শ্েল্প। 
পশ্চিমবশঙ্গ� মািুষ বেশ� একবা� বা দুবা� ঢহাক ভ্রমশণ ঢবশ্�শয় পশ়েি। 
�াজ্, োশ়্েশয় শ্বশদশেও পাশ়্ে জমাশছে বাঙাশ্�।

পর্যটি শ্েল্পশক বাঁশ্েশয় �াখা� জি্ �াজ্ স�কাশ�� পক্ষ ঢথশক অশিক 
বশ়ো বশ়ো পশ্�কল্পিা গ্রহণ ক�া হশয়শ্ে�। ২০১১ সাশ� �াশজ্ পশ্�বত্যি 
আশস। পশ্�বত্যি আশস সাশ্ব্যক দৃশ্ষ্টভশ্ঙ্গশত। ঢসই পশ্�বত্যশি� ধা�াশতই 
�াজ্ পর্যটশি� উন্নশ্ত ও প্রসাশ�, ব�শত ঢগশ� প্রায় ঝাশঁ্পশয় পশ়ে স�কা�। 
স�কাশ�� প্রধাি শ্হশসশব মুখ্মন্তী মমতা ব্ািাজ্যী ব্শ্ক্তগত উশদ্াগ ঢিি। 
২০১৪-� প� ঢথশক এই �াশজ্ আশস্ত আশস্ত পর্যটি শ্েশল্প� িািাভাশব শ্রীবৃশ্ধি 
ঘশটশ্ে�। ২০১৯ সা�া শ্বশবে� পর্যটি মািশ্েশরে ভা�ত রখি টুশ্�জম-এ� 
শ্বোশ� ৩৪ িম্ব� স্াশি েশ� আশস ঢসই সময় প্রশ্তশ্ট �াজ্শক পাল্া শ্দশয় 
এই �াজ্ উশেশ্ে� সপ্তম স্াশি। ঢপেশি ঢেশ� শ্দশয়শ্ে� মধ্প্রশদে, গুজ�াট, 
�াজস্ািশক।

ঢসই বে� ঢথশকই বাং�ায় পর্যটক আিা� জি্ প্রস্তুশ্ত শুরু হয়। ঢসই �শক্ষ্ 
ঢপঁোশিা� জি্ আন্তজ্যাশ্তক স্তশ� একশ্ট সমন্বয়কা�ী দ� ততশ্� কশ�শ্ে� �াজ্। 
১৪ শ্ট ঢদশে� প্রশ্তশ্িশ্ধশদ� শ্িশয় ততশ্� হয় ঢসই দ�শ্ট। শ্বশদশ্ে পর্যটকশদ� 

আিা� ঢক্ষশরে �াশজ্� সশঙ্গ সহশরাশ্গতা কশ� 
এই সমন্বয়কা�ী দ�। ২০১৮ সাশ� ঢকন্দীয় 
স�কাশ�� পর্যটি তথ্ অিুরায়ী ঢদশে পর্যটিশক 
ঢকন্দ কশ� আয় ঢবশ়েশে �াশ্েশয় �াশ্েশয়। ২০১৭ 
সাশ� পর্যটি ঢথশক আয় বা়েশত শুরু কশ�।  
২০১৮ সাশ�� জািুয়াশ্� ঢথশক জুি এ� মশধ্ 
ঢদশে পর্যটি ঢক্ষশরে ৯৫,৭১৩ ঢকাশ্ট টাকা আয় 
হশয়শ্ে�। অন্তশদ্যেীয় পর্যটকশদ� আিাশগািায় 
প্রথম ১০ শ্ট �াশজ্� মশধ্ পশ্চিমবশঙ্গ� স্াি শ্ে� 
ষষ্ঠ। ঢসই বে�ই শ্বশদশ্ে পর্যটকশদ� আিাশগািায়  



এ�াজ্� অবস্াি শ্ে� ষষ্ঠ। ঢসই সময় �াজ্ স�কা� অশ্ভশিতা োহরুখ 
খািশক �াশজ্� ব্্ান্ড অ্াম্বাশসড� কশ�ি। এখশিা পর্যন্ত শ্বশদশে শ্বশেষ কশ� 
ইউশ�াশপ ইরুশ�া শ্ট শ্ভ ে্াশিশ�� মাধ্শম �াশজ্� ঢবেশ্কেু স্ািশক শ্বশদশ্ে 
মািুশষ� সামশি তুশ� ধ�া হয়।

�াজ্ স�কা� গশ়ে তুশ�শে ঢডশ্টিশিেি ইটি িাশম এক প্রকল্প। �াশজ্� 
আিাশে-কািাশে কত তবশ্েরে েশ়্েশয় �শয়শে তা ব�া� িয়। এ� ইশ্তহাস 
ঢরমি প্রােীি এবং সুখপাে্ ঢতমশ্ি এ� স্াি-মাহাত্্ �শয়শে। এই �াশজ্� 
প্রশ্তশ্ট ঢজ�ায় এত ঢদখা� এবং উপশভাগ ক�া� মশতা জায়গা �শয়শে তা 
ব�া� অশপক্ষা �াশখ িা। শ্বশদশ্ে পর্যটকশদ� কাশে আ�ও আকষ্যণীয় কশ� 
ঢতা�া� জি্ এই ঢডশ্টিশিেি ইটি ততশ্� ক�া হয়। এই উশদ্াশগ� ঢপেশি 
�শয়শে পশ্চিমবঙ্গ স�কা� এবং কিশেডাশ�েি অে ইশ্ন্ডয়াি ইন্ডাশ্্রি। 

�াজ্ স�কা� একশ্ট িতুি প্রকল্প শ্িশয়শ্েশ�ি 
পশ্�শবেবান্ধব বা পর্যটি বান্ধব। পশ্�শবেবান্ধব-এ� 
কাজ শ্ে� ঢর সমস্ত অঞ্চশ� মািুষ ভ্রমণ ক�শত 
রাশছেি এই অঞ্চশ� ইশকা�শ্জকা� ব্াশ�ন্স রাশত 
িষ্ট িা হয় ঢসটাই ঢদখা� তাশদ� �ক্ষ্। ঢসই সশঙ্গ 
পর্যটি বান্ধবশদ� কাজ পর্যটকশদ� আশ্তশথয়তা 
এবং একটা সু�ক্ষা ব�য় ততশ্� ক�া। ঢকন্দীয় 
স�কাশ�� তথ্ অিুসাশ�, �াশজ্� পর্যটি শ্েশল্প� 
ঢমাট আয় আিুপাশ্তক হাশ� ক্রমে ঢবশ়েই ে�শ্ে�। 
এই শ্বশবেিা� দুশটা কা�ণ আশে। প্রথমত, উত্ত�-
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পূব্য ভা�শত� অশিক এ�াকা� পশ্�শ্স্শ্ত পর্যটকশদ� ও পর্যটশি� অিুকূ� 
িয়। শ্বহা� বা ঝা়েখন্ড অথবা ওশ়্েো� মশতা �াজ্গুশ�া পর্যটি উন্নয়শি 
ঢসভাশব ঝাশঁ্পশয় পশ়েশ্ি। শ্বিতীয় কা�ণশ্ট হশছে �াশজ্� শ্িজস্ব। �াশজ্� 
ঢরাগাশরাগ ব্বস্া এখি অশিক উন্নত। �াস্তাঘাশট� উন্নশ্ত িা হশ� পর্যটশি� 
উন্নশ্ত হয় িা। রে প�বত্যীকাশ� দীঘা ম্দা�মশ্ি কশয়ক মাশস� মশধ্ আবা� 
িতুিভাশব সাশ্জশয় ঢদওয়া হশয়শে। কশয়ক বেশ�� মশধ্ শ্দঘা ও দাশ্জ্যশ্�ং 
ঢজ�া� ঢসৌ্দর্য �ক্ষা� বা়েশ্ত িজ�ও কার্যক� হশয়শে। ডুয়াশস্য� জঙ্গ�গুশ�া 
ঢরভাশব ঢসশজ উশেশে এককথায় অিবদ্। ডুয়াশস্য� িতুি িতুি পর্যটি ঢকন্দ 
পর্যন্ত গশ়ে ঢতা�া হশছে। ডুয়াস্যশক জিশ্প্রয় ক�া� জি্ শ্বশদশ্ে ও অি্ 
�াশজ্� মািুষ�া এশস ম্া�াথি ঢদৌ়ে প্রশ্তশরাশ্গতায় অংেগ্রহণ কশ�ি। 

এই �কডাউি-এ� পশ্�শ্স্শ্তশতও �াশজ্� পর্যটি মন্তী ইন্দিী� 
ঢসি উত্ত�বশঙ্গ শ্গশয় িতুি িতুি পশ্�কল্পিা� কথা উত্ত�বশঙ্গ� মািুষশক 
জাশ্িশয় এশসশেি। �াশজ্� মুখ্মন্তী মমতা বশ্দ্াপাধ্াশয়� স্বশনে� প্রকল্প 
হ� গাজ�শডাবা� পর্যটি হাব। শ্তশ্ি এ� িাম শ্দশয়শেি ‘ঢভাশ�� আশ�া’। 
গাজ�শডাবায় ‘ঢভাশ�� আশ�া ‘ঢসশজ উেশে ঢজা�কদশম। ততশ্� হশয়শে ৬শ্ট 

স�কাশ্� কশটজ। আ�ও ২০শ্ট� কাজ ে�শে। এ�ই 
মশধ্ আবা� ঢিওয়া হশয়শে ঢবে শ্কেু পশ্�কল্পিা। শ্তস্তা 
ঢথশক মংশপা পর্যন্ত �ােশ্টংশয়� কথা ভাবা হশছে। শ্তস্তা 
ঢসেখাশ� প্াশডশ্�ং ঢবাট িামাশিা হশব। শ্তস্তা� ঢকাশ� 
এখি স্ািীয় স্তশ� ঢিৌকাশ্বহাশ�� ব্বস্া �শয়শে। ঢসই 
ঢিৌকাগুশ্� পর্যটি দপ্ত� সাশ্জশয় ঢদশব। �শ্ঙি োউশ্ি 
শ্দশয় আ�ও আকষ্যণীয় কশ� ঢতা�া হশব। একশ্দশক 
তবকুণ্ঠপু� জঙ্গ�, একশ্দশক শ্তস্তা ঢসেখা�, শ্তস্তায় 
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শ্বো� বাঁধ এবং জ�াধা�। উত্তশ� তাকাশ�ই শ্হমা�য়, কাঞ্চিজঙ্া। এ 
ো়ো হশছে ঢহশ্�প্াড। �শয়শে আ�ও বহু শ্বশিাদশি� আশয়াজি। ঢরমি হট 
এয়া� ঢব�ুি। গাজ�শডাবা ঢথশক স�স্বতীপু� ো–বাগাি পর্যন্ত জঙ্গশ�� ঢভত� 
শ্দশয় জঙ্গ� সাোশ্�, হাশ্ত সাোশ্�� পথ ক�শব বি দপ্ত�। গাজ�শডাবায় 
শ্তস্তা� ওপ� হশছে আশ�কশ্ট ঢসতু। পর্যটকশদ� জাতীয় অসুশ্বশধ িা হয় 
তা� জি্ স্ায়ী থািা হশছে গাজ�শডাবায়। প্রকল্প এ�াকায় অশ্ক্যড পাক্য 
ক�া হশব। দুশ্ট হাউসশবাট আিা হশব। একশ্ট �াখা হশব শ্মশ্�শক� ঢ�শক। 
গাজ�শডাবায় েুড অ্ান্ড ক্রাফ্ট ইিশ্টিশ্টউট ঢখা�া হশছে। ভশ্বষ্শত এখাশি 
ঢহাশট� ম্াশিজশমশটে� ধাঁশে ঢকাস্য ো�ু হশব। 

এই কশ�ািা পশ্�শ্স্শ্ত� মশধ্ও শুিশত অবাক �াগশ�ও �াশজ্� 
পর্যটিশকন্দগুশ�া� শ্িজস্ব ঢহাশটশ� ৬৪ েতাংে ব্বসা কশ�শে। ঢসশভি 
ওয়ান্ডাস্য অব দা ওয়ার্্য মাশি শ্বশবে সাতশ্ট শ্বস্ময়ক� স্াি আশে। ঢতমশ্ি 
এ �াশজ্� সাতশ্ট শ্বস্ময়ক� স্াি শ্হশসশব পর্যটি স্াি ঢপশয়শে। তা� মশধ্ 
আশে সু্দ�বি, শ্ভশ্াশ্�য়া ঢমশমাশ্�য়া�, দাশ্জ্যশ্�ং শ্হমা�য়াি ঢ��, শ্বষু্পু�, 
ঢবাটাশ্িক্া� গাশড্যি, হাও়ো শ্ব্জ, শ্ববাদীবাগ। 

এ ঢতা ঢগ� স�কাশ্� শ্হসাব শ্িকাে। কশ�ািা পশ্�শ্স্শ্ত� মশধ্ও 
ঢবস�কাশ্�ভাশব িতুি িতুি পর্যটি ঢকন্দ গশ়ে উশেশে। হশ্�পাশ�� বিা�হাট্া, 
ঘটকপুকু�, শ্েউশ্�বিা, শুশুশ্িয়া, মাো� রূপসী বাং�া, সীতা�ামপুশ� বাইকাস্য 
ক্াম্প, ো�বশ্ি, ব়েশ্ন্ত, বুরু�, ঢমশ্দিীপুশ�� �া� কাঁক়ো শ্বে, িথ্য ঢবঙ্গশ�� 
শ্দশক ঝা�ং ঢখা�া, সা�াম বঙ্গ, বাতাবাশ্�, অজয় িদী� তীশ� মশ্্দ�া, শ্জ 



প্লশট ঝাউমি, ঢমৌসুিী আই�্ান্ড এো়ো আশ�া 
ঢবে কশয়কশ্ট িতুি টুশ্�টি স্পট ততশ্� হশয়শে। 
ভা�তবশষ্য� অথ্যিীশ্ত এবং পশ্চিমবশঙ্গ� অথ্যিীশ্তশত 
পর্যটি শ্েল্প অঙ্গাঙ্গীভাশব জশ়্েত। গত ২ বে� 
আশগ পশ্চিমবশঙ্গ শ্বশদশ্ে পর্যটশক� সংখ্া শ্ে� 
১৬ �ক্ষ ১৭ হাজা�। �াশজ্� মুখ্মন্তী বশ�শ্েশ�ি, 
পর্যটিবান্ধব পশ্�শবশে� কথা। ঢসভাশবই �াশজ্ 
অশিক ঢোট ঢোট সু্দ� পর্যটিস্� গশ়ে উশেশে। 
�াশজ্� প্রশেষ্টায় ২০১৬ সা� ঢথশক শ্বশবে� 
পর্যটি মািশ্েশরে এই �াজ্ স্াি কশ� শ্িশয়শে। 
শ্বশদশ্ে পর্যটক এবং শ্বশ্ভন্ন �াশজ্� পর্যটক�া 
পশ্চিমবশঙ্গ ভীষণভাশব শ্ভ়ে ক�শেি। এটা �াশজ্� 
সাে�্। এটা আমাশদ� মশতা রা�া পর্যটশি� সশঙ্গ 

জীবিজীশ্বকাশক জুশ়ে শ্দশয়শ্ে তাঁশদ�ও সাে�্। 
২০১৮ শ্হশসশব শুধুমারে পুশজা� সময় পশ্চিমবশঙ্গ প্রায় ৩ হাজা� শ্বশদশ্ে 
পর্যটক এশসশ্েশ�ি। পশ্চিমবশঙ্গ� গব্য দাশ্জ্যশ্�ং, পশ্চিমবশঙ্গ� গব্য সু্দ�বি, 
পশ্চিমবশঙ্গ� গব্য ডুয়াস্য, দীঘা, ম্দা�মশ্ি তাজপু�, ঝা়েগ্রাম, মুশ্ে্যদাবাদ, 
মা�দা, োশ্ন্তশ্িশকতি ইত্াশ্দ।

ঢকন্দীয় পর্যটি মন্তশক� শ্হশসব ব�শে, ২০১৮ জািুয়াশ্� ঢথশক িশভম্ব� 
পর্যন্ত ঢগাটা ঢদশে� ঢমাট শ্বশদশ্ে পর্যটশক� পাঁে েতাংে ক�কাতা শ্বমািব্দ� 
শ্দশয় ভা�শত এশসশেি। ২০১৭ সা� ঢথশক রা ঢবে খাশ্িকটা ঢবশ্ে। অ্াপ 
ক্াব সংস্া উশব�ও জািাশছে, ক�কাতায় তাশদ� শ্বশদশ্ে রারেী ঢবশ়েশে।

উশব�-এ� ‘হাউ ইশ্ন্ডয়া মুভড ইি ২০১৯’ েীষ্যক এক সমীক্ষা� শ্�শপাশট্য 
ব�া হশয়শে—সা�া ঢদশে� পাঁেশ্ট েহশ� উশব� সব্যাশ্ধক শ্বশদশ্ে পর্যটক 
ঢপশয়শে। এই তাশ্�কায় আশে ক�কাতা� িাম। এই তথ্গুশ�া আসশ� কী 
ভাশব পশ্চিমবশঙ্গ� পর্যটি শ্েল্প ঢবশ়ে উেশ্ে� তা�ই একশ্ট রূপশ�খা মারে।

কশ�ািা� জি্ প্রথম �কডাউি ঢঘাষণা হওয়া� প� পশ্চিমবশঙ্গ� পর্যটি 
শ্েল্প ধাক্া ঢখশত শুরু ক��। �াশজ্ সবশেশয় ঢবশ্ে ক্ষশ্তগ্রস্ত অঞ্চ�গুশ�া� 
মশধ্ শ্ে� ডুয়াস্য আ� দাশ্জ্যশ্�ং ঢজ�া। ভুটাশি� প্রশবশে� দ�জা হশ�া ডুয়াস্য। 
ঢডা� েব্দ ঢথশক ডুয়াস্য। উত্ত�বশঙ্গ� শ্বস্তীণ্য জঙ্গ�ভূশ্ম তখি সশবমারে সাজ 
সাজ �ব। শ্তস্তা ঢথশক সংশকাে িদী পর্যন্ত কশ�ািা আসা� আশগ প্রায়  



১০০ শ্ট ঢহাশট� সু্দ�ভাশব ব্বসা-বাশ্ণজ্ ক�শ্ে�। প্রশ্তশ্দিই আিাশগািা 
শ্ে� দুই ঢথশক আ়োই হাজা� পর্যটশক�। প্রত্ক্ষ ও পশ�াক্ষভাশব ১,৮৬,০০০ 
মািুষ রুক্ত শ্েশ�ি। কশ�ািা� জি্ ২০২১ সাশ�� ঢম মাস পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষশ্ত� 
পশ্�মাণ প্রায় ৯ হাজা� ঢকাশ্ট টাকা। প্রশ্ত বে� গশ়ে প্রায় দে �াখ মািুষ 
উত্ত�বশঙ্গ ঢব়োশত রাি ৷ এ� মশধ্ প্রায় ঢদ়ে ঢথশক দু �াখ শ্বশদশ্ে পর্যটক। 
এই কশ�ািা আবশহ শ্বশদশ্ে পর্যটক ঢতা দূ� অস্ত, �াশজ্� পর্যটকশদ�ও 
ঢদখা ঢিই। উত্ত�বশঙ্গ� প্রায় কুশ়্ে �াখ মািুষ পর্যটি ব্বসা� সশঙ্গ স�াসশ্� 
জশ়্েত। শ্কন্তু বা�বা� কশ�ািা� ধাক্ায় ঢসখািকা� পর্যটি শ্েল্প আ� 
ঘুশ� দাঁ়োশত পা�শব শ্কিা ঢস শ্বষশয় সশ্্দহাি পর্যটি মহ�। উত্ত�বশঙ্গ� 
পাোপাশ্ে উত্ত�-পূব্য ভা�শত� পর্যটি শ্েল্প শ্িভ্য� কশ� স্ািীয় এবং জাতীয় 
পর্যটকশদ� পাোপাশ্ে আন্তজ্যাশ্তক পর্যটকশদ� উপশ�ও। সব স্বাভাশ্বক 
থাকশ� পশ� প্রশ্তশ্দি গশ়ে িয় ঢকাশ্ট টাকা� ব্বসা হশয় থাশক। রা এখি 
প্রায় েূশি্� কাশে শ্গশয় দাশঁ়্েশয়শে। পর্যটশি� সশঙ্গ জশ়্েত পশ্�বহণ ব্বসায়ী 
এবং ঢহাশট� ব্বসায়ীশদ� পশ্�শ্স্শ্ত ঢোেিীয়৷ প্রায় কুশ়্ে হাজা� ট্ান্সশপাট্য 
ব্বসায়ী এবং প্রায় দে হাজা� ঢহাশট� ও ঢহামশটি ব্বসায়ীশদ� মাথায় হাত 
পশ়ে শ্গশয়শে। এই তথ্ জাশ্িশয়শেি ডুয়াস্য টু্শ্�জম ঢডশভ�পশমটে ঢো�াশম� 
সম্পাদক শ্দশব্্ুদ ঢদব। শ্তশ্ি আশ�া বশ�ি, উত্তশ�� পর্যটি ঢকন্দগুশ্�� মশধ্ 
অি্তম ঢবঙ্গ� সাোশ্� পাক্য, গজ�শডাবা ঢভাশ�� আশ�া, ঢবাদাগশজে� ভ্রাম�ী 
ঢদবী� মশ্্দ�, মহাি্দা অভয়া�ণ্, জ�দাপা়ো অভয়া�ণ্, শ্সশ্কশম� িাথু�া, 
দাশ্জ্যশ্�ংশয়� পদ্মজা িাইডু শ্হমা�য়াি জুও�শ্জক্া� পাক্য, টাইগা� শ্হ�-সহ 
একাশ্ধক জায়গা এখি পর্যটকেূি্। পর্যটি শ্েশল্প� সশঙ্গ জশ়্েত কম্যী�া এখি 
োষাবাদ অথবা ঢবস�কাশ্� সংস্া� োকশ্�শত ঢরাগ শ্দশত শুরু কশ�শেি।

 উত্ত�বঙ্গ পর্যটশি� জি্ রতটা উন্নশ্ত কশ�শে ঢসই তু�িায় ক�কাতা� 
কাশে সু্দ�বি শ্কন্তু তু�িামূ�কভাশব ততটা উন্নশ্ত হয়শ্ি। উন্নশ্ত িা হশ�ও 
সু্দ�বশি� েশ�টি শ্ডপাট্যশমশটে� তথ্ অিুসাশ� বেশ� দু �ক্ষ পঞ্চাে 
হাজা� পর্যটক শ্ভ়ে কশ�ি সু্দ�বশি। প্রশ্তবে� ৩০ হাজা� কশ� পর্যটশক� 
সংখ্া বা়েশে। পর্যটশি� সশঙ্গ জশ়্েশয় থাকা মািুষগুশ�া ঢরমি �ঞ্চ মাশ্�ক, 
ট্াশভ� এশজটে, �ঞ্চ ো�ক, ঢহাশট� মাশ্�ক এ�া ব্াপকভাশব ক্ষশ্তগ্রস্ত। 
ঢসইসশঙ্গ গ্রামীণ অথ্যিীশ্ত শ্ব�াট ভাশব ধাক্া ঢখশয়শে কশ�ািা, আম্াি, রে  
আসা� েশ�।

আপশ্ি ভা�শত� ঢরখাশিই ভ্রমণ ক�শত রাশবি বাঙাশ্� পাশবি। ঢস ঢোট 
ঢহাক শ্কম্বা বশ়ো ভ্রমণ স্পট ঢহাক। অি্াি্ �াশজ্� তু�িায় পশ্চিমবশঙ্গ� 
ট্াশভ� এশজটে-এ� সংখ্া অশিক ঢবশ্ে। 
সব শ্মশ্�শয় প্রায় ৩৫ �ক্ষ মািুষ পর্যটি 
শ্েশল্প� উপ� শ্িভ্য�েী�। পর্যটি শ্েল্পশক 
বাঁশ্েশয় ঢ�শখশে ট্াশভ� এশজটে�া। এ�াই 
ঢদে ও শ্বশদে ভ্রমণ ক�শত শ্িশয় রাি 
মািুষশদ�। ঢট্শি বা শ্বমাশি শ্টশ্কট ঢথশক 
শুরু কশ� ঢহাশট� বুশ্কং এমিশ্ক বাঙাশ্�� 
�স আস্বাদশি� জি্ এখাি ঢথশক �ান্না� 
োকু� পর্যন্ত শ্িশয় রাি �াশজ্� বাইশ�। 
এই ঢোশটা ঢোশটা পর্যটি সংস্া গুশ�া 
ব�শত ঢগশ� ঢকামায় েশ� ঢগশে। বহু 
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মািুষ কম্যহীি। বহু পর্যটি সংস্া� মাশ্�কশক জীবিধা�শণ� 
জি্ ঢবশে শ্িশত হশয়শে শ্বশ্ভন্ন পন্া। ঢকউ মুশ্দ� ঢদাকাি 
কশ�শেি, ঢকউ কাঁোমা� শ্বশ্ক্র ক�শেি, ঢকউবা �াস্তা� ধাশ� 
ঢোশটা ঢোশটা ঢ�টুিশ�টে খুশ�শেি। এক কথায় ব�া ঢরশত পাশ� 
সবশেশয় ঢবশ্ে ক্ষশ্তগ্রস্ত ট্াশভ� এশজটে, ঢহাশট� মাশ্�ক, গাশ়্ে� 
মাশ্�শক�া। ঢসই সশঙ্গ টু্� অপাশ�ট�শদ� রুক্ত কম্যী�া। 

টু্শ্�জম ওশয়�শেয়া� অ্াশসাশ্সশয়েশি� সভাপশ্ত 
মািস মহাপারে বশ�ি, সাশ্ব্যকভাশব সবশেশয় ঢবশ্ে ক্ষশ্তগ্রস্ত 
পর্যটি শ্েল্প। পর্যটি শ্েশল্প� জি্ পশ্চিমবঙ্গ স�কা� ঢ�াশি� 
ব্বস্া কশ�শে। এশ্ট একশ্ট ভাশ�া পদশক্ষপ। শ্কন্তু ঢ�ািমুশ্খ  
হশত োইশেি িা ট্াশভ� এশজটে�া। ঋণ কশ� হয়শতা টাকা 
পাওয়া রাশব শ্কন্তু ঢস টাকা শ্দশয় কীভাশব তা�ঁা ব্বসা ক�শবি ? 
কশ�ািা� প্রভাব এতটাই তীব্ ঢর মািুষশক ঘ� ঢথশক ঢব� ক�া 
বশ়ো মুেশ্ক�। আমাশদ� সশঙ্গ আগামী এক বে� কশ�ািা� 
ভশয় মািুষ ভ্রমণ ক�শত রাশবি শ্কিা সশ্দহ আশে। কশয়ক 
�ক্ষ মািুষ কম্যহীি। তাঁ�া পশ্�বা� ো�াশব শ্ক কশ� ? ওষুশধ� 
পয়সা, গ্াস, ইশ�কশ্ট্শ্সশ্ট� টাকা ঢকাথা ঢথশক ঢজাগা়ে 
ক�শব ? এই শ্ববে শ্বপর্যশয়� মুশখামুশ্খ দাঁশ়্েশয় আমাশদ� �়োই 
ক�বা� ঢকািও জায়গা ঢিই।



এবা� আশ্স ভা�শত 

ঢদশে কম্যসংস্াশি� সশঙ্গ এই পর্যটি ব্বসায় 
রুক্ত আশেি ৮.১ েতাংে মািুষ। পর্যটশি� সশঙ্গ রশ্দ 
পর্যটশি� অিুসা�ী শ্েল্পশক রুক্ত ক�া হয় তাহশ� এই 
সংখ্াটা আশ�া ঢবশ়ে রাশব। ভা�শত ভ্রমণ ও পর্যটি 
খাত ২০১৯ আশ্থ্যক বেশ� ৮৮ শ্মশ্�য়শি�ও ঢবশ্ে 
ঢ�াশক� কম্যসংস্াি কশ�শে। ২০১৯ সাশ�, সশব্যাচ্চ 
অভ্ন্ত�ীণ পর্যটকশদ� �াজ্ শ্ে� উত্ত�প্রশদে, ঢরখাশি 
৫৩৫ শ্মশ্�য়শি�ও ঢবশ্ে পর্যটক শ্ভশ্জট কশ�শে। 
ক�া� কা�ণও আশে। পর্যটিশক রশ্দ দুশটা ভাশগ ভাগ 
ক�া হয় তা� একশ্ট ভাগ �শয়শে শ্বশিাদি স্াপত্, 
অি্শ্দশক �শয়শে ধম্যীয় পর্যটি। উত্ত�প্রশদশে� 
�শয়শে আগ্রা, মথু�া-বৃ্দাবি, বা�ািশ্স, �খিউ, 
এ�াহাবাদ, অশরাধ্া, সা�িাথ। উত্ত� ভা�ত ভ্রমশণ� মূ� �সদ �শয় ঢগশে 
উত্ত�প্রশদশে। বাঙাশ্� মািশ্সকতায় উত্ত�প্রশদশে� প� ধম্যীয় পর্যটি ঢবশ্ে শ্ভ়ে 
থাকত হশ্�বিা� ঢথশক ো�ধাম। প্রথম কশ�ািা ভাই�াশস� প্রশকাপ এ� পশ�ও 
ো�ধাম ঢখা�া শ্ে�। ঢট্ি ে�াে� িা ক�া� জি্ বাঙাশ্� পর্যটশি� সংখ্া শ্ে� 
খুবই িগণ্। কশ�ািা� শ্বিতীয় ঢেউ আসা� প� ো�ধাম পুশ�াপুশ্� বন্ধ কশ� 
ঢদওয়া হয়। এবে� ঢম মাশস ক�কাতা� পর্যটি সংস্া� কাশে প্রেু� বুশ্কং 
শ্ে� ো� ধাশম�। এবে� এশ্প্র� ও ঢম জুি মাশস সবশেশয় ঢবশ্ে ক্ষশ্তগ্রস্ত 
হশয়শে পর্যটি শ্েল্প। পর্যটি শ্েশল্প� সশঙ্গ জশ়্েশয় থাকা একশ্ট সংস্া� কণ্যধা� 
ঢদবশজ্াশ্ত বশ্দ্াপাধ্ায় বশ�ি, ‘এশ্প্র� ঢম জুি মাশস� ভ্রমশণ� জি্ আম�া 
আমাশদ� গশ্ছেত মূ�ধি ঢথশক শ্বমাশি� শ্টশ্কট এবং ঢ�শ�� শ্টশ্কট ঢকশটশ্ে, 
শ্বশ্ভন্ন ঢহাশট�শক, গাশ়্েশক অশ্গ্রম টাকা পাশ্েশয়শ্ে। ট্াশভ� এশজটে-এ� হাশত 
কািাকশ়্ে পর্যন্ত ঢিই। ঢহাশট� ব্বসায়ী�া তাশদ� শ্�জ মাশ্ি শ্দশত পা�শেি িা। 
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টু্শ্�জম এ� সশঙ্গ রুক্ত সমস্ত গাশ়্ে� মাশ্�ক�া 
তা�া ব্াংশক� ঋণ ঢোধ ক�শত পা�শেি িা। 
দুবে� ধশ� ঢকািও কাজ ঢিই’। �াজ্ স�কা� 
ঋশণ� ব্বস্া ক�শ�ও ঢকন্দীয় স�কা� পর্যটি 
শ্েশল্প� জি্ িতুিভাশব ঢকািও�কম পশ্�কল্পিা 
গ্রহণ কশ�শ্ি। এম এস এম ই (MSME)-� 
মাধ্শম ঢর ঋশণ� কথা ব�া হশয়শ্ে� ঢস ঋণ 
ঢকািওভাশব পর্যটি কম্যীশদ� কাশজ আশসশ্ি। 
ঢদশে� অথ্যমন্তক শ্বশ্ভন্ন শ্েশল্প� জি্, শ্বশ্ভন্ন 
শ্েশল্প� ঢক্ষশরে শ্বশ্ভন্নভাশব শ্বশ্িশয়াশগ� কথা 
বশ�শেি, শ্কন্তু এখিও পর্যন্ত পর্যটি শ্েশল্প� জি্ 
িািাি প্াশকজ থাকশ�ও ঢকািও �কম আশ্থ্যক 
প্াশকজ ঢঘাষণা ক�া হয়শ্ি। ঢর প্াশকজগুশ্� 
অথ্যমন্তী ঢঘাষণা কশ�শেি আপাতদৃশ্ষ্টশত শুিশত 
ভাশ�া �াগশ�াও তাশত কাশজ� কাজ শ্কেু  
হশছে িা। 

ঢকন্দীয় পর্যটি মন্তশক� উশদ্াশগ  ‘ঢদশখা 
আপিা ঢদে’ শ্সশ্�শজ� আওতায়  ‘আি�ক 
পব্য এবং ঢকাশ্ভশড� সময় শ্ি�াপশদ, দাশ্য়ত্ব 
ও দায়বধিতা� সশঙ্গ ভ্রমণ ও পর্যটি’ েীষ্যক 
৩৯তম ওশয়শ্বিাশ�� আশয়াজি ক�া হশয়শ্ে�।
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আশ�ােিায় মহামা�ী সম্পশ্ক্যত শ্বশ্ভন্ন তথ্শ্েরে এবং সু�ক্ষা শ্বষশয় বক্তব্ 
তুশ� ধ�া হয়। পর্যটক এবং এই শ্েশল্প� সশঙ্গ রুক্ত ব্শ্ক্তশদ� স্বাস্্ সু�ক্ষা� 
শ্বষয়শ্টশত শ্বশেষ গুরুত্ব ঢদওয়া হয়। বাস এবং অি্াি্ পশ্�বহি ঢক্ষশরে 
সু�ক্ষা গ্রহণ, আশ্তশথয়তা� ঢক্ষশরে সুশ্িশ্দ্যষ্ট পশ্�কল্পিা গ্রহণ, প্াশকটজাত 
খাবা� পশ্�শবেি ইত্াশ্দ শ্বষশয়� ওপ� শ্বশেষ ঢজা� ঢদওয়া হয়। পাোপাশ্ে 
পর্যটিস্শ� ভ্রমশণ� সময় পর্যটকশদ� অ্া�শকাহ�রুক্ত স্াশ্িটাইজা� ব্বহা� 
ক�া, ঢহাশটশ�� ঘশ� জীবািুিােক ঢ্রে ক�া সহ একাশ্ধক গুরুত্বপূণ্য 
শ্বষয়গুশ্�শত ঢজা� ঢদওয়া প্রশয়াজি বশ�ও বক্তা�া আশ�ােিায় জািাি। ভা�ত 
ঢকাশ্ভড-১৯-এ� শ্বরুশধি �়োই োশ্�শয় রাশছে। স�কা� প্রশ্তশ্ট িাগশ্�কশদ� 
প্রশ্ত দায়বধি। এই সমশয়� মশধ্ পর্যটশি� জি্ গাইড�াইি ও সতক্যতামূ�ক 
ব্বস্া গ্রহণ কশ�শে স�কা�। ঢদশে� অথ্যিীশ্ত� শ্বকাশে এবং কম্যসংস্াি 
সৃশ্ষ্টশত পর্যটি ঢক্ষরে গুরুত্বপূণ্য ভূশ্মকা পা�ি কশ� থাশক। তাই ঢদশে� 
পর্যটশি� শ্বকাশে স�কা� সব সময় গুরুত্ব শ্দশয়শে। এই পশ্�শ্স্শ্ত� মশধ্ 
পর্যটকশদ� শ্ক ক�া উশ্েত এবং শ্ক ক�া উশ্েত িয় তা শ্িশয়ও আশ�ােিা 
হয়। শ্কন্ত ঢস আশ�ােিা আশ�ােিা� মশধ্ই রশ্দ সীমাবধি থাশক তাহশ� 
ঢকাশ্ভড-প�বত্যী পর্যটি কম্যীশদ� কী আো� আশ�া তা�া ঢদখাশছেি ?

�াজ্ ঢথশক বহু পর্যটক শ্বশদে ভ্রমশণ পাশ়্ে ঢদি। তা� সংখ্াটাও খুব 
একটা কম িয়। এই �াশজ্ �শয়শে ঢবে কশয়কশ্ট টু্শ্�জম সংস্া রা�া শুধুমারে 
শ্বশদে ভ্রমণ ক�ায়। গত দু ‘বেশ� ঢবে কশয়কশ্ট বশ়ো সংস্া বন্ধ হশয় ঢগশে। 
শ্কেু সংস্া� কম্যী োটঁাই কশ� অল্প অল্প কাজ ক�শে। �কডাউি পশ্�শ্স্শ্তশত 
শ্বশদে ব�শত একমারে মা�বিীপ। আ� ঢকািও ঢদশে কীভাশব প্রশবে ক�া 
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রাশছে িা। কশ�ািা� প্রথম ঢেউশয়� পশ� আি�ক পশব্য দুবাই ইশ্জপ্ট �াশ্েয়া 
শ্কেুটা খুশ� ঢদওয়া হশয়শে। শ্কন্তু পর্যটক ঢকাথায় ? ঢকাি ঢদশে কশ�ািা� জি্ 
িতুি কী আইি প্রণয়ি হশছে ঢসটাই এখি মািুষ বুঝশত পা�শেি িা। সকশ�� 
মশিই এক আতঙ্ক, শ্বশদশে শ্গশয় আটশক প়েশবা িা ঢতা ? 

বাশ়্ে� কাশে শ্বশদে ব�শত সবশেশয় কাশে ভুটাি, বাং�াশদে ও ঢিপা�। 
উত্ত�বশঙ্গ� জয়গাঁও ঢথশক প্রশ্তশ্দি ভুটাশি� েুটেশসশ্�ং পর্যটকশদ� রাতায়াত 
শ্ে� প্রায় ২৫ হাজা�। দুই হাজা� কুশ়্ে সাশ� ৬ই মাে্য ঢথশক। সমস্ত 
পর্যটকশদ� রাতায়াত বন্ধ কশ� ঢদওয়া হশ�া। ঢসই বে�ই একুশে এশ্প্র� 
ভুটাশি� ঢগশট তা�া পশ়ে রায়। প্রশ্তবে� পশ্চিমবশঙ্গ� জয়গাঁও ঢথশক ঢদ়ে 
�ক্ষ মািুষ ভুটাশি প্রশবে ক�শতি। ঢর জয়গাঁও-ঢত এক সময় শ্ে� মািুশষ� 
উপশে প়ো শ্ভ়ে এখি ঢসখাশি স্তব্ধতা� বাতাব�ণ। �াশজ্� এই অঞ্চশ� 
প্রায় ১০০ ট্াশভ� এশজটে শ্েশ�ি। জয়গাঁও ট্াশভ� এশজটে-� এক মুখপারে 
জািাি, ঢবশ্ে�ভাগ ট্াশভ� এশজটে অিাহাশ� শ্দি কাটাশছেি। ঢকউ গাশ়্ে 
শ্বশ্ক্র কশ� শ্দশয়শেি ঢকউ তাশদ� শ্িজস্ব গাশ়্ে, জশ্ম শ্বশ্ক্র কশ� ঢকািও 
�কশম শ্দি গুজ�াি ক�শেি। 

ঢিপা� শ্কন্তু ভা�তীয়শদ� জি্ পুশ�াপুশ্� বন্ধ কশ� ঢদয়শ্ি। শ্বিতীয় 
�কডাউি-এ� প� ঢথশক রশ্দও খুব কম সংখ্ক পর্যটক ঢিপাশ� শ্গশয়শেি। 
আ� ক�কাতা� কাশে বাং�াশদে এখি বড্যা� বন্ধ কশ� �াখা আশে। ভা�ত 
ঢথশক বাং�াশদশে� রত সংখ্ক মািুষ ঢরশতি তা� দেগুণ মািুষ বাং�াশদে 
ঢথশক ভা�শত আশসি। জাশ্তসংশঘ� শ্ববে পর্যটি সংস্া� মশত, ২০১৯ সাশ� 
৫০ শ্মশ্�য়ি ভা�তীয় শ্বশদশে ভ্রমণ ক�শব বশ� আো প্রকাে কশ�শ্ে�। 
কার্যত হশয়শ্ে� ৫০ শ্মশ্�য়ি ঢথশক শ্কেু কম। 

শ্বশদশে ভ্রমণকা�ী সংস্া� মশধ্ ক�কাতায় অি্তম সংস্া থমাস কুক 
সূশরে জািা ঢগশে, ক�কাতা ঢথশক ঢসভাশব শ্বমাি ে�াে� িা থাকা� জি্ 



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 129

শ্বশদে সে� ৫০% কশম ঢগশে। প্রথম কশ�ািা পশ্�শ্স্শ্ত প� ঢসশপ্টম্ব� ঢথশক 
শ্কেু মািুষ শ্বশদে সে� কশ�শ্েশ�ি। এ বেশ� জািুয়াশ্� ঢথশক মাে্য মাস 
পর্যন্ত মািুষ শ্কেু শ্বশদে সে� কশ�শ্েশ�ি। শ্বিতীয় ঢেউশয়� প� সব ঢদশেই 
তাশদ� শ্িয়ম কািুি অশিকটাই পাশটে রায়। মািুশষ� ঢভত� ভয় কাজ ক�শে। 
শ্বশদে ভ্রমণ ক�শত শ্বিধাগ্রস্ হশয় পশ়েশে পর্যটক�া। ভা�তীয় পর্যটক�া 
শ্সঙ্গাপু�, মা�শয়শ্েয়া থাই�্ান্ড, দুবাই, মা�বিীপ এবং বাশ্�� মশতা গন্তব্স্� 
সবসময়ই ঢবে শ্কেু কা�শণ পে্দ কশ�ি। আপাতত ভা�তীয় পর্যটকশদ� 
এইসব ঢদশে প্রশবে ক�শত ঢদওয়া হশছে িা। ভা�তীয়�া ঢকাি ঢকাি ঢদেশক 
খুব পে্দ কশ� ? এই ঢক্ষশরে মািুশষ� কাশে প্রাধাি্ পায় ঢকাি ঢদশে� সশঙ্গ 
তাশদ� খুব ভাশ�া কূটনিশ্তক সম্পক্য আশে, ঢকাি ঢদশে� সশঙ্গ সাংসৃ্শ্তক 
শ্ম� আশে। আন্তজ্যাশ্তক সম্পশক্য� জশ্ট�তা� ঢথশক ঢসখাশি মািুশষ� আশবগ 
ঢবশ্ে প্রাধাি্ পায়। ২০১৯ সাশ� প্রায় ১.০৯ ঢকাশ্ট শ্বশদশ্ে পর্যটক ভা�শত 
এশসশ্েশ�ি। এখাশি এশস ৩০ শ্বশ্�য়ি মাশ্ক্যি ড�া� (ভা�তীয় মুদ্ায় প্রায় ২ 
�ক্ষ ২০ হাজা� ঢকাশ্ট টাকা) ব্বসা ও প্রশমাশদ খ�ে কশ�শ্েশ�ি। একজি 
শ্বশদশ্ে পর্যটক ভা�শত ২১ শ্দশি� মশতা থাশকি। প্রশ্তশ্দি গশ়ে ৩৪ মাশ্ক্যি 
ড�া� খ�ে কশ�ি।

পর্যটি ঢক্ষশরে ঢবে শ্কেু উশল্খশরাগ্ ঢঘাষণা কশ� ঢকন্দীয় স�কা�ও। 
ব�া হশয়শে, প্রথম পােঁ �ক্ষ শ্বশদশ্ে পর্যটকশক এশকবাশ� শ্বিামূশ�্ টু্শ্�টি 
শ্ভসা ঢদওয়া হশব। পাোপাশ্ে, ঢদশে� প্রায় ১১ হাজা� িশ্থভুক্ত টু্শ্�টি গাইড 
ও এই ঢক্ষশরে� অংেীদা�শদ� আশ্থ্যক সহায়তা ঢদওয়া হশব বশ�ও জািাশিা 
হয়। শ্কন্তু ভা�শত আসা� মশতা পর্যটকশদ� সংখ্া ব়ে কমই। ভা�শত ভ্রমণ ও 
পর্যটি খাত ২০১৯ আশ্থ্যক বেশ� ৮৮ শ্মশ্�য়শি�ও ঢবশ্ে ঢ�াশক� কম্যসংস্াি 
কশ�শে। এই পশ্�সংখ্াি খুবই আো� আশ�া শ্ে�। কশ�ািা� ঢেউ আেশ়ে 
প়ো� প� স�কাশ্�ভাশব শ্হশসব ঢিই কত মািুষ কম্যহীি হশয়শেি।

ঢ�খক পশ্�শ্েশ্ত : শ্বশ্েষ্ট ঢ�খক, 
আন্তজ্যাশ্তক পর্যটি ব্বসায়ী  এবং 
সহ-সভাপশ্ত, সব্যভা�তীয় টুশ্�জম 

ওশয়�শেয়া� অ্াশসাশ্সশয়েি



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 130

পশ্িববশ ও পাশ্ি

শ্ববশষ শ্িবন্ধ

তাপস কুমাি দত্ত
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এই শ্বশাল পৃশ্িবীবত জীবজগৎ এবক অপবিি উপি শ্ির্ভিশীল। িাদ্য শৃঙ্খবলি 
মাধ্যবম এবক অপবিি উপি শ্ির্ভিশীল হওয়াি মাধ্যবম ততশ্ি হয় বাস্ততন্ত্র। মািুষ যেমি 
অশ্সিবজি, জল ছাড়া বাঁচবত পাবিিা, যতমশ্ি শ্বশ্রন্ন প্ািী ও উশ্ভিদিা অসিবজি ও জবলি 
উপি শ্ির্ভিশীল। পািস্পশ্িক শ্ির্ভিতাি বন্ধবিই পৃশ্িবী হবয়বছ প্কৃত অবি্ভ স্বগ্ভীয় 
যসৌন্দবে্ভি িশ্ি। উশ্ভিদ ও পাশ্ি মািুবষি সবঙ্গ যেি গরীি এক সম্পবক্ভ জশ্ড়বয় আবছ। 
তািা যেি মািুবষি পিম বনু্ধ। এই বন্ধি েতশ্দি অটুট িাকবব ততশ্দি আমাবদি এই 
পৃশ্িবীি অশ্স্তত্ব। পশ্িবববশ গাছ, জলাশয়, পাশ্ি আজ সংিক্ষণ কিা িুব প্বয়াজি হবয় 
পবড়বছ। গাছ ও জলাশয় ছাড়া পাশ্িবদি বাঁচাবিা িুবই কষ্টকি।

গাছ তাি সাবলাক সংবলেবষি মাধ্যবম অসিবজি শ্িগ্ভমবিি মধ্য শ্দবয় মািুষবক উপহাি 
শ্দবয়বছ এক মুক্ত শ্িম্ভল পশ্িববশ আি মুক্ত শ্বহঙ্গ পাশ্ি তাি রূপ তবশ্চবরেি মাধ্যবম 
মািুষবক সকল সমবয় শ্দবয় যগবছ আিন্দ। পাশ্ি যে তাি ডািায় রি কবি উবড় যবড়ায় 
এই শ্বষয়টাই মািুষবক এক সমবয় বড়ই রাশ্ববয় তুবলশ্ছবলা। মািুষ রাববলা আশ্ম েশ্দ 
পাশ্িি মতি কবি উড়বত পািতাম তবব যসটা যকমি হবতা। এই ধািণা যিবকই মািুষ 
একশ্দি ততশ্ি কবি যেলবলা উবড়াজাহাজ বা শ্বমাি। মািুষ শ্িবজ শ্িবজ উড়বত পাবি িা। 
উড়ন্ত পাশ্িি শ্দবক তাশ্কবয় উড়াবিি স্বপ্ন যমটায়।

পাশ্ি শ্বশ্রন্ন গাবছি েলমূল ও যপাকামাকড় ধবি যিবয় িাবক। তাহবল এবত আমাবদি 
শ্ক লার আবছ ? েলাহাশ্ি পাশ্িি শ্বষ্ায় যিবক োয় েবলি বীজ। ো িতুি গাবছি জন্ম 
যদয় মাশ্টবত পবড়। শুধু তাই িয়, এই শ্বষ্া মাশ্টি উব্ভিতা বৃশ্ধি কবি। তাি মাবি দাঁড়াবলা 
পাশ্ি আমাবদি বি সৃজবি সাহাে্য কবি।

শ্কন্তু যচািা শ্শকািীবদি কববল পবড় অবিক পাশ্ি প্াি হািায়। যচািা শ্শকািীিা পাশ্ি 
ধবি তা যিালা বাজাবি চড়া দাবম শ্বশ্রি কবি। শীতকাবল শ্বশ্রন্ন হাঁস জাতীয় পাশ্িি 
মাংস  লুশ্কবয় শ্বশ্রি হয়। একটা সমবয় উশ্ড়ষ্যাি মংলাজুশ্ড়বত এই পশ্িোয়ী পাশ্ি শ্শকাি 
কবি শ্কছু যলাক তাবদি জীশ্বকা শ্িব্ভাহ কিবতা শ্কন্তু তাবদি যবাঝাবিাি পি তািই 
আজ পশ্িবববশি বনু্ধ হবয় এই সমস্ত পশ্িোয়ী পাশ্িি যদিাবশািা কবি, োবত অকািবি 
তাবদি প্াি িা োয়। আজ বহু মািুষ এই মংলাজুশ্ড় দশ্ভবি োি এই পশ্িোয়ী পাশ্িবদি 
যদিাি জি্য। তাবদি যদিাবশািাি ব্যবস্া কবি অবিক মািুষ আজ জীশ্বকা শ্িব্ভাহ 
কিবছি। আমাবদি যদবশি সব জায়গাবত এই িকম ব্যবস্া হবল বহু পশ্িোয়ী পাশ্ি প্াবি 
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যবঁবচ োবব। আমাবদি পশ্চিমববঙ্গি গাজলবডাবা, চুশ্পি চি বা পূিবস্লী, হাওড়াি 
সাঁতিাগাশ্ছ, কুশ্লক এই িকম অবিক জায়গা আবছ যেিাবি শীতকাবল অবিক ধিবিি 
পশ্িোয়ী পাশ্ি শ্রড় জমায়। যেমি সিাল, শ্পিবটল, চিাচশ্ি, গাড্ভওয়াল ইত্যাশ্দ বহু 
ধিবিি পাশ্িি আগমি ঘবট শীত পড়াি সাবি সাবি। আমাবদি যদবশ ক্ষশ্িবকি 
অশ্তশ্ি এই সমস্ত পাশ্িিা আবস। আমাবদি যলাকাল প্শাসবিি সাবি সাবি স্ািীয় 
োিা অশ্ধবাসী আবছি তািা েশ্দ এই শ্বষয়টা মবিাবোবগি সাবি যদবিি তবব পাশ্ি 
িক্ষাি সাবি সাবি আমাবদি পশ্িববশটা আবিা মবিািম হবয় উঠবব। শ্বশ্রন্ন পাশ্ি 
শ্শকাি েতশ্দি িা বন্ধ হবব ততশ্দি পাশ্িবদি বাঁশ্চবয় িািা িুবই কশ্ঠি হবয় পড়বব। 
শ্বশ্রন্ন আইিকািুি িাকা সবত্ব বহু পাশ্ি যচািা শ্শকাড়ীবদি কববল পবড়। আইি 
কািুি েশ্দ শ্ঠক মত কবি পশ্িচালিা কিা হয় তবব এটা হয়বতা অবিকটাই বন্ধ 
কিা সম্ভব হবব। তবব তাি আবগ মািুবষি সবচতিাববাধ েতশ্দি িা ততশ্ি হবব 
ততশ্দি এই শ্জশ্িস বন্ধ কিা বড়ই মুশ্কিল। যসই কািবি মািুবষি এই শ্বষবয় 
সবচতিাববাধ আবগ ততিী কিবত হবব। যসই জি্য মািুবষি সবচতিাববাধ ততিী কিাি 
জি্য পশ্িকল্পিা গ্রহি কিবত হবব এবং মািুষবক রাবলারাবব যবাঝাবত হবব যে পাশ্ি 
ও পশ্িববশ সংিক্ষি িুবই প্বয়াজি আমাবদি শ্িবজবদি প্বয়াজবি।

পাশ্ি েিি যপাকামাকড় শ্শকাি কবি তাবদি িাদ্য সংগ্রহ কবি তিি যস শ্বশ্রন্ন 
যপাকামাকড় ও কীটপতঙ্গবক যিবয় চাবষি জশ্মি অবিক উপকাি কবি। শুধু তাই 
িয় কাক, শকুি এই ধিবিি পাশ্িিা আমাবদি পশ্িবববশি পচাগলা যিবয় আমাবদি 
সুন্দি ও পশ্িচ্ছন্ন কবি যতাবল। কাক েশ্দও বা যদিা োয় শকুি শ্কন্তু আমাবদি 
পশ্িবববশ যসিকম িুব একটা যদিা োয়িা। পশ্িববশবক সুন্দি ও পশ্িচ্ছন্ন িািাি 
জি্য এিকম পাশ্িি আজ িুবই প্বয়াজি। পৃশ্িবীবত এমি শ্কছু পচা গলা শ্জশ্িস 

আবছ ো শ্কিা শকুিই একমারে যিবত পাবি। আিথ্াগবাশ্হত মিা জীব েশ্দ 
শকুি বাবদ অি্য প্ািী িাদ্য শ্হসাবব গ্রহি কবি তবব যসই প্ািীি 

শ্বষ্াি মবধ্য শ্দবয় আিথ্াগবাশ্হত জীবািু ছশ্ড়বয় পড়াি 
সম্ভাবিা যবশী। শ্কন্তু শকুবিি যক্ষবরে হয়িা। শকুবিি 

যপবট এমি এক ধিবিি এিজাইম শ্িগ্ভত হয় 
তাবত আিথ্াগ যিাবগি জীবািু ধ্ংস হবয় 

োয় তাই শকুবিি মল যিবক এই যিাগ 
ছড়াবত পাবিিা। শ্বজ্ািীিা বলবছি 

ড্াইব্াবয়িাক িামক এক গবাশ্দ 
পশুি ওষুধ শকুবিি মৃতু্যি 

অি্যতম কািি। রিমশ 
শকুবিি সংি্যা কবমই 
চবলবছ। পশ্িববশবক 
জীবািু মুক্ত িািাি 
জি্য এই িকম 
একশ্ট পাশ্িি 

আজ িুবই 
প্বয়াজি।
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আশ্ম যে অঞ্চবল িাশ্ক তা হবলা উত্তি  
২৪ পিগিাি অন্তগ্ভত হাশ্লশহি। একটা সমবয় 
হাশ্লশহবিি যটেশি সংলগ্ন শ্বশ্রন্ন জায়গাবত বছবিি 
শ্বশ্রন্ন সমবয় শ্বশ্রন্ন ধিবিি পাশ্িি যদিা শ্মলবতা 
শ্কন্তু আজ তাি সংি্যা যেি রিমশই কবম োবচ্ছ। 
২০১৯ সাবলি পি যিবক এই ঘটিা যবশী যদিা 
োবচ্ছ। শীতকাল আসবল এিাবি যে জলাশয়গুশ্ল 
শ্ছবলা যসিাবি হাজাি হাজাি সিাল পাশ্ি শ্রড় 
জমাবতা। শ্কন্ত কবয়ক বছি যিবক লক্ষ্য কিা 
োবচ্ছ এবদিবক আি আবগি মবতা যদিা োয়িা। 
এিাবি িগিায়বিি শ্কছু প্রাব এই পাশ্িবদি 
উপি হয়বতা পবড়বছ। একটা সমবয় সুদূি আলাকিা 
যিবক বু্ যথ্াট ( Blue Throat ) বা িীলগলা 
শ্েদ্া পাশ্ি যচাবি পড়বতা, আজ আি যিল ইয়াবড্ভি 
মাবঠ এবদি যদিা যমবলিা। এবদি িাকাি জি্য 
কাদামাশ্ট ও জঙ্গবলি দিকাি যসটা আজ আমাবদি 
পশ্িবববশ বড়ই অরাব। শুধু তাই িয় আমাবদি 
এই পশ্িবববশ শীতকাবল সুদূি সাউত ইষ্ট ইউবিাপ 
বা ইিাি যিবক আসা যসািা পাশ্ি বা ব্্যাক যহবডড 
বািশ্টং ( Black Headed Bunting ) পাশ্িি 
যদিা শ্মলবতা শ্কন্ত ২০১৯ সাবলি পি যিবক এবদি 
আি আবগি মবতা যদিা োয়িা। শীতকাবল বা অি্য 
সমবয় যে সমস্ত পশ্িোয়ী পাশ্ি আমিা যদিবত পাই 
তাবদি পৃশ্িবীি যচৌম্বক শশ্ক্তবক উপলশ্ধি কিাি 
ক্ষমতা অত্যন্ত যবশী। তাবদি শ্বশ্ময়কি ক্ষমতাি 
ববল তািা কিিই শ্দকভ্রষ্ট হয়িা। হাজাি হাজাি 
মাইল অশ্তরিম কবি এক জায়গা িবক আি এক 
জায়গায় এিা োয়। পবিি শ্িশািা কিিই এবদি 
রুল হয়িা। কত উচ্চতাবত বাতাস কতটা শ্মলবব 
তা অিুরব কিাি ক্ষমতা এবদি অত্যন্ত যবশী। 
প্াকৃশ্তক শ্বপে্ভবয়ি আরাস এিা আবগি যিবক 
যপবয় োয়। শ্িবজি যদবশ েিি প্চন্ড শীত পবড় 
তিিই পাশ্ড় যদয় কম উষ্ণতা আবছ এই িকম 
জায়গাবত। তিিই আমিা তাবদি পশ্িোয়ী পাশ্ি 
বা ক্ষশ্িবকি অশ্তশ্ি শ্হসাবব আমিা মাবঝ অশ্তশ্ি 
শ্হসাবব যপবয় িাশ্ক। তাই পাশ্িি সবঙ্গ প্কৃশ্ত ও 
পশ্িবববশি যেি একটা আশ্মিক টাি আবছ। পাশ্ি 
ছাড়া যেমি পশ্িববশবক মািায় িা যতমশ্িরাবব 
সশ্ঠক পশ্িববশ ছাড়া পাশ্িও বাঁবচিা।



 আমাবদি হাশ্লশহবি একটা সমবয় ছয় িকম মুশ্িয়া পাশ্িি 
যদিা শ্মলবতা। এই ছয় িকম মুশ্িয়া পাশ্ি হবলা – ট্াই কালাি 
মুশ্িয়া – Tri Colour Munia বা শ্যামসুন্দি, যকিশ্ল যরেবটেড 
মুশ্িয়া – Scaly Breasted Munia বা যতলী মুশ্িয়া, ইশ্ন্ডয়াি 
শ্সলরাি শ্বল – Indian Silver Bill  বা সি মুশ্িয়া, যহায়াইট 
িাম্পড মুশ্িয়া – White Rumped munia, যচষ্টিাট মুশ্িয়া – 
Chestnut Munia, লাল মুশ্িয়া বা যিড অ্যারাডারাট – Red 
Avadavat। আজ শ্কন্তু এবদিবক আবগি মত যদিা োয়িা। এবদি 
যবঁবচ িাকাি জি্য যে দািা শস্য বা ঘাবসি বীজ দিকাি তাি আজ 
বড়ই অরাব। িগিায়বিি জলারূশ্ম বুশ্জবয় ও গাছপালা যকবট ধূ ধূ 
প্ান্তবি পশ্িিত হবয়বছ। ঘাস েশ্দ িা জন্মায় যসিাবি আি ঘাবসি 
দািাও হববিা আি ঘাবসি দািা িা িাকবল মুশ্িয়া পাশ্িি িাবদ্যি 
অরাব হবব তাই তাবদি আি যদিা শ্মলববিা। এবদিবক বাঁশ্চবয় 
িািাি জি্য যে পশ্িবববশি দিকাি যসটা সংিক্ষণ কিা আজ িুবই 
প্বয়াজি। পশ্িববশবক েশ্দ আমিা বাঁচাবত িা পাশ্ি তবব এই 
পাশ্িবদিও যদিা একশ্দি হয়বতা আমিা পাববািা।
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একটা সমবয় হাশ্লশহিি যটেশি সংলগ্ন অঞ্চবলি শ্বশ্রন্ন জলাশবয়ি উপি যে তাি বা 
জলাশবয়ি আবশপাবশ গাছ আবছ তাবত শ্তি ধিবিি যসায়াবলা (বাি্ভ যসায়াল–Burn Swallow, 
শ্্রিক যসায়বলা–Streak Swallow, অ্যাশ্শ উড যসায়াবলা –Assy Wood Swallow)পাশ্িি 
যদিা শ্মলবতা। জলাশয় ও জলাশবয়ি কাবছ গাছপলা কবম োওয়াি জি্য এবদি সংি্যা যেি 
রিমশ কবম োবচ্ছ। েবল এবদি িাকাি জি্য যে পশ্িবববশি দিকাি যসটা আি িাকবছ 
িা। যেি রিমশ হাশ্িবয় োবচ্ছ। একটা সময় শ্ছবলা েিি এিাবি যলেশ্ট যরেষ্টবটড যিল Slaty 
Breasted Rail, িাশ্ড যরিক –Ruddy Crake, যবশ্লয়ািস যরিবকি-Ballion’s Crake মবতা 
পাশ্িি যদিা শ্মলবতা। আজ যসিকম আি যচাবি পবড়িা।

একটা সমবয় উত্তি ২৪ পিগিাি হাশ্লশহবি 
অবিক তালগাছ ও িািবকল গাছ যদিা যেবতা। 
িগিায়বিি জি্য এই শ্ববশষ ধিবিি দুই 
গাবছি অবিকটাই আজ অরাব। তাি 
সবঙ্গ শ্ববশষ ধিবিি লম্বা ঘাস ও 
উলুিাগিা আবগি মবতা আি যদিা োয় 
িা। এই ঘাস ও উলুিাগিা যিবকই তািা 
বাসা যবািাি সিঞ্াম সংগ্রহ কিবতা। 
বাবুই পাশ্ি (Baya Weaver)  তাি শ্শল্প 
তিপুবণ্য রিপুি ও মািুষবক তাক লাগাবিাি 
মবতা যে বাসা তালগাছ বা িািবকল গাবছ 
বুিবতা যসটা আি আবগি মবতা আমাবদি 
যচাবি িুব একটা পবড়িা। তালগাছ, িিবকল 
গাছ িা যপবয় বাবুই পাশ্ি এিি যঝাপঝাড়,জঙ্গল ও 
শ্বদু্যবতি তাবিি উপি বাসা বািাবচ্ছ। এটা আমাবদি 
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সশ্ত্যই রাববাি শ্বষয়। যসই বাসা আবগি মবতা 
আকাবিও অতটা ববড়া হয় িা এবং যদিবতও 
আবগি মবতা অতটা সুন্দি িয়। তাহবল বুঝুি 
বাবুই পাশ্িি তাহবল শ্ক অবস্া হবয়বছ।

সর্যতাি অগ্রগশ্ত ও মািুবষি উন্নয়বিি স্বাবি্ভ 
আজ  জীবববশ্চরে ও বাস্তুতন্ত্র পুবিাটাই ধ্ংবসি 
পবি চবল োবচ্ছ। একশ্দি এিা হয়বতা প্কৃশ্ত 
যিবকই লুপ্ত হবয় োবব। হাশ্িবয় োওয়া বাস্তুতন্ত্র 
আবাি িতুি কবি শ্েবি পাওয়া িুবই কশ্ঠি। 
এইরাবব েশ্দ বাস্তুতন্ত্র িষ্ট হবয় োয় তবব মািুষও 
একশ্দি শ্বপন্ন হবব। গাছ কাটবল হববিা তাি 
সাবি আবিাও গাছ লাগাবত হবব। শুধু তাই িয় 
তাি সবঙ্গ সৃশ্ষ্ট কিবত হবব আবিা িতুি িতুি 
জলারূশ্ম। আি চাইিা কৃশ্রেমতাি যছাঁয়া, শ্েশ্িবয় 

দাও যসই জলারূশ্ম ও জঙ্গল ও দূষণমুবক্তা পশ্িববশ যেিাবি প্াণরবি শ্াস 
শ্িবত পািববা আি তাি সবঙ্গ উপশ্ি পাওিা শ্হসাবব যদিা পাববা সুন্দি 
পাশ্িবদি।

সবাইবক একসাবি হাবত হাত শ্মশ্লবয় আজ কাজ কিবত হবব আমাবদি 
এই পশ্িববশ ও পাশ্ি শ্িবয়। তাহবলই হয়বতা আমাবদি পশ্িববশ ও পাশ্িবদি 
বাঁচাবিা োবব। পশ্িববশ বাঁচবল পাশ্ি বাঁচবব এবং এবদি বাঁচাি সবঙ্গ আমাবদি 
জীবি ও বাঁচাি পশ্িববশ আবিা সুন্দি হবয় উঠবব। একা কিবিাও বাঁচা 
োয়িা। েশ্দ আমিা রাশ্ব এবদিবক ছাড়া বাঁচববা তবব আমিা সবাই মূবি্ভি 

স্ববগ্ভ বাস কিশ্ছ। সবাইবক একসাবি শ্িবয় বাঁচবত হবব।
শ্ববশ্ বহু প্জাশ্ত ও বহু িবেি পািিা েুক্ত পাশ্ি আবছ। 

এই সমস্ত পাশ্িিা পৃশ্িবীবত এবলা শ্ক কবি 
তা রাববল আমাবদি মবি সশ্ত্যই 
একটা শ্বশ্য় সৃশ্ষ্ট হয়। শ্বশ্জ্িী এবং 
অিুসন্ধািকািীিা বলবছি আজ যিবক 
প্ায় ৩০ যকাশ্ট বছি আবগ দািববি 

আকাবিি এক প্কাি ডাইবিাসি শ্ছবলা 
োিা শ্কিা জবলি মবধ্য যিবক যসই জায়গা যতালপাড়। 

কবি যবড়াবতা। এই ধিবিি শ্বশাল আকাবিি সশ্িসৃপিা 
প্কৃশ্তি সাবি শ্িবজবদি শ্ঠক িাপ িাওয়াবত পািবলািা। তবব 

এবদি মবধ্য একশ্ট প্জাশ্ত শ্ছবলা োবদি সামবিি হাবত চামড়াি 
পদ্ভা শ্ছবলা, এি সাহাবে্য এই প্ািীিা কিিও কিিও এশ্টবক তািা 

ডািা শ্হসাবব ব্যবহাি কিবতা। একটা সমবয় তািা এশ্টবক ডািা 
শ্হসাবব ব্যবহাি কিবত লাগবলা, তািপিই বহু শ্ববত্ভবিি মধ্য শ্দবয় 
তািা পশ্িিত হবলা ডািা েুক্ত ডাইবিাসি। তািপি আবিা অবিক 
শ্ববত্ভবিি মধ্য শ্দবয় পশ্িবত্ভি হবয় আজবকি আমাবদি এই আধুশ্িক 
পক্ষীকূলবক আমিা যপবয় িাশ্ক। জীবশ্বজ্ািী ও অিুসন্ধািকািী 
বহু প্াচীি। শ্শলা যিবক েশ্সল সংগ্রহ কবি পাশ্িবদি বংশ, যগারে 
শ্িি্ভয় কিবত আজ সক্ষম হবয়বছি। তবব এটা যবাঝা যগবলা ডািা েুক্ত 
ডাইবিাসি জাতীয় সশ্িসৃপ যিবকই রিম শ্ববত্ভবিি মধ্য শ্দবয় পাশ্িি 
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রূপ পায়। তবব এটা রাবলা কবিই যবাঝা যগবলা যে ডািাওয়ালা 
ডাইবিাবসি সাবি পাশ্িি অবিক শ্মল আবছ। এই ডািাি সাহাবে্যই 
পাশ্ি মুক্ত আকাবশি যেিাবি যসিাবি উবড় যবড়ায় এবং এই 
ডািাি সাহাবে্যই যস তাি চলাি গশ্ত যপবয় িাবক। পাশ্িি ডািাি 
গড়ি ও আকাবিি সাবি পাশ্িি আকাবশ উড়াি শশ্ক্তি একটা 
শ্িশ্বড় সম্পক্ভ আবছ। শ্বশ্রন্ন প্জাশ্তি পাশ্িি ডািাি গড়ি শ্বশ্রন্ন 
িকবমি হবয় িাবক। শ্বজ্ািীিা অবিক অিুসন্ধাি কবি যদবিবছি 
যে সমস্ত পাশ্িি মািা যছাবটা ও যগালাকাি আকাবিি হবয় িাবক 
তাবদি ডাক িুব শ্মশ্ষ্ট হবয় িাবক।

ইন্ািি্যাশিাল ইউশ্িয়ি েি কিসািবরশি অে যিচাি 
(আইইউশ্সএি)। এবদি দ্ািা প্কাশ্শত িতুি যিড শ্লবষ্ট 
রািবতি ১৫ শ্ট পাশ্িি িাম আবছ এি সাবি আবিা শ্তিটা 
প্জাশ্তি পাশ্ি িতুি কবি আবগি তুলিায় আবিা যবশী শ্বপবদি 
সমু্িীি হবয় পবড়বছ। এই শ্তিশ্ট প্জাশ্তবক শ্িয়াি যথ্বটিড 
ও রািিাববল শ্বরাবগ িািা হবয়বছ। যিড শ্লবষ্ট িাকা পাশ্িবদি 
িাম হবলা—যহায়াইট যবশ্লড যহিি, যবঙ্গল য্াশ্িকাি, জড্ভিস 
কািসাি, েবিষ্ট আউবলট, যগ্রট ইশ্ন্ডয়াি বাটোড্ভ, যসাশ্সয়ববল 
ল্যাপউইং, রািতীয় শকুি, সাদা শ্পঠ শকুি, লাল মািা শকুি, 
লম্বা গলা শকুি, শ্হমালয়াি কুইল, যগালাপী মািা হাঁস। শ্িয়াি 
যথ্বটন্ড পাশ্িবদি মবধ্য হবলা শ্িরাি ল্যাপউইং, শ্িরাি টাি। 
রালিাবিবল পাশ্ি হবলা লম্বা যলবজি পাশ্ত হাঁস। জলারূশ্ম ও 
িদী তীিবত্ভী বাসস্াি রিমশ হাশ্িবয় োওয়াি জি্য আজ এই 
শ্তি প্জাশ্তি পাশ্ি অবলুশ্প্তি মুবি দাঁশ্ড়বয় আবছ। এিাবিও যসই 
পশ্িবববশি কিা এবস যগবলা। আমিা হয়বতা সবাই বাটোড্ভ, 
যবঙ্গল য্াশ্িকাি ও জড্ভিস কািসাি পাশ্িি সংি্যা দ্রুত হাবি 
কবম চবলবছ। মধ্যরািবত েশ্দ আমিা যদশ্ি তবব যদিবত পাববা 
যসিাবি পণ্ভবমাচী জঙ্গল ধ্ংস হওয়াি জি্য হাশ্িবয় যগবছ েবিষ্ট 
আউবলবটি সংি্যা। শুধু তাই িয় হাশ্িবয় যেবত ববসবছ রািবতি 
শ্হমালয় পব্ভত ও পশ্চিমঘাট পব্ভতমালাি বিরূশ্ম েবল বহু 
প্জাশ্তি পাশ্ি আজ অবলুশ্প্তি পবি। শুধু তাই িয় পশ্িবববশ 
হবয় িাসায়শ্িক দূষি যেমি ডাব্াবেিাবকি অশ্তশ্িক্ত শ্িগ্ভমি 
শকুি প্জাশ্তি পাশ্িবদি শ্বপবদি মুবি যেবল শ্দবয়বছ। পক্ষী 
শ্বশািদ ও জীব শ্বজ্ািীিা স্পষ্ট কবি জাশ্িবয় শ্দবয়বছি েশ্দ 
শ্বজ্ািসম্ত উপাবয় েশ্দ এবদি বাসস্াি অশ্বলবম্বই সংিক্ষি িা 
কি হয় তবব এই ১৫ িকবমি প্জাশ্তি পাশ্ি পৃশ্িবী যিবক িুব 
তাড়াতাশ্ড় শ্চিতবি শ্বদায় যিবব। হয়বতা এবদি তিি আমাবদি 
ছশ্বি মাধ্যবম যদিবত হবব। সৃ্শ্তি অতবল হাশ্িবয় োবব এই 
সমস্ত পাশ্ি। তাই সবাইবক আজ সবচতি হওয়াি সময় এবসবছ।

আমাি হয়বতা অবিবকই যডাবডা পাশ্িি কিা পশ্িিশ্তি কিা 
জাশ্ি। যডাবডা পাশ্ি হবলা ১৬০০ শতাব্ীবত আমাবদি পৃশ্িবী 
যিবক অবলুপ্ত হবয় োওয়া এক শ্বস্য় কিা পাশ্ি। এই পাশ্িি 
বসবাস শ্ছবলা রািত মহাসাগবিি বুবক অবশ্স্ত মশ্িসাস দ্ীবপ। 
ওলন্দাজ িাশ্বকিা এই দ্ীবপ যপঁছাবিাি একবশা বছবিি মবধ্য 
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এবদি অশ্স্তত্ব শ্বলুপ্ত হবয় যগশ্ছবলা। তাই হয়বতা মািুবষি 
কাবছ এই পাশ্িি অবিক তি্য অজািা হবয় আবছ। যডাবডা 
পাশ্িি যশষ যদিা শ্মবল শ্ছবলা ১৬৬২ সাবল। তািপি যিবক 
তাবক আি জীবন্ত রূবপ যদিা োয়শ্ি। আজ মশ্িসাবসি 
জাদুঘবি এই পাশ্িি কঙ্াল। সংিশ্ক্ষত কিা আবছ। এই 
পাশ্িি মাংবসি স্বাদ রাবলা শ্ছবলা িা একিা জািা োয় 
একজি ওলন্দাজ অশ্রোরেীি যলিা যিবক। এই কাবলা 
ববণ্ভি পাশ্িগুবলা অবিকটাই ঘুঘু পাশ্িি মবতা যদিবত 
শ্ছবলা তবব এবদি আকাি ও ওজবি অবিক তোৎ শ্ছবলা। 
একশ্ট যডাবডা পাশ্ি আকাবি প্ায় সাবড় শ্তি েুট লম্বা 
এবং ওজবি প্ায় ২০ যকশ্জ শ্ছবলা।

এই যডাবডা পাশ্িি মাংস স্বাবদ িুব একটা শ্কন্তু রাবলা 
শ্ছবলািা তবও মশ্িসাস দ্ীবপ িাবদ্যি যকাবিা শ্বকল্প িা 
িাকায় অশ্রোরেীিা শ্িশ্ব্ভচাবি এবদি শ্শকাি কিবতা এবং 
এি মাংস িাদ্য শ্হসাবব গ্রহি কিবতা। জািা োয় যডাবডা 
পাশ্ি মাশ্টবত বাসা বাঁধবতা এবং মাশ্টি মবধ্য ঐ বাসাবতই 
শ্ডম পাড়বতা এবং মািুবষিা যসই শ্ডম চুশ্ি কিবতা। 
শুধু তাই িয় অশ্রোরেীিা যডাবডা পাশ্ি যদিবল এমশ্িই 
শ্িশ্ব্ভচাবি তাবদি শ্িধি কিবতা। যডাবডা পাশ্ি িুব যবাকা 
ধিবিি পাশ্ি শ্ছবলা, যস িুব রাবলা রাবব উড়বতও পািবতা 
িা েবল যেবকাবিা শ্শকািী প্ািীি শ্শকাবিি জি্য সহজ 
লর্য শ্ছবলা এই পাশ্ি। এইরাববই আমাবদি পশ্িববশ 
যিবক একশ্দি হাশ্িবয় শ্গবয়শ্ছবলা এই পাশ্িশ্ট।

ম্যািবগ্রার অিবণ্য রিা আমাবদি সুন্দি ববি প্ায় ৪২৮ 
শ্ট প্জাশ্তি পাশ্িি বসবাস। ৪২০০ বগ্ভ শ্কবলাশ্মটাি জুবড় 
এইিাবি পশ্িোয়ী ও স্ািীয় পাশ্িবদি বসবাস। আমাবদি 
যদবশ যে ১২ িকম প্জাশ্তি মাছিাো পাশ্ি পাওয়া োয় 
তাি মবধ্য ৯ িকম প্জাশ্তি মাছিাো আমাবদি সুন্দিববি 
পাওয়া োয়। এই অঞ্চবল যদিা যমবল যগাশ্লয়াি যহবিাি, 
দুইমববল, লাজ্ভ ইবগ্রট, শুিশ্বল স্যান্শ্পপাি, যটবিক 
স্যান্ডশ্পপাি, প্যাশ্সশ্েক

যগাবডেি যপ্ারাবিি মবতা শ্বিল প্জাশ্তি পাশ্িি। 
রািবত যে ১৩০০ প্জাশ্তি পাশ্িি যদিা যমবল তাি 
প্ায় এক তৃতীয়াংবশি যদিা যমবল এই সুন্দিববি। ো 
শ্কিা। রািতববষ্ভি আি যকািাও এত ধিবিি পাশ্িি 
যদিা যমবলিা। সুন্দি ববিি ধািবক্ষত, জলারূশ্ম, বাগাি 
ও জলাশবয় পাশ্িি যদিা সব যিবক যবশী পাওয়া োয়। 
এিািকাি অশ্ধবাসীিা যবশীিরাগই মৎস্যজীশ্ব এই কািবি 
এিা পাশ্ি শ্শকাি কবিিা, পাশ্িি সংিক্ষবিি জি্য এশ্ট 
একশ্ট িুব রাবলা শ্দক পাশ্ি শ্শকাি হয়িা ববলই আজ 
এিাবি এবতা ধিবিি পাশ্িি যদিা যমবল। পশ্িববশ িক্ষাি 
সাবি মািুষও েশ্দ এই পাশ্িবদি কিা একটু রাবব তবব 
হয়বতা আমাবদি এই সুন্দি ধিিী যিবক আমাবদি পাশ্িিা 
হাশ্িবয় োববিা।
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পৃশ্িবীবত েবতা পাশ্ি আবছ তাি যবশীি রাগই গাবছ 
বসবাস কবি। গাবছই তািা িাবক, গাবছ বাসা বাবঁধ ও গাছ 
যিবকই তািা তাবদি িাদ্য িাবাি সংগ্রহ কবি। েশ্দ গাছ 
কবম োয় তবব পাশ্িিও যদিা কম শ্মলবব। আমিা জাশ্ি 
বাশ্লহাঁস গাবছি। যকাঠবি বাসা বাঁবধ এই িকম যদড়বশা 
দুবশা বছবিি পুিাবিা গাবছ যেিাবি অশ্ত সহবজ যকাঠবি 
প্ববশ কিবত পাবি। এই িকবমি গাছ আজ িুবই কম 
যদিা োয় কািি আমিা এই সমস্ত গাছ শ্িব্ভচাবি ধ্ংস 
কবি যেবলশ্ছ। েশ্দও বা িতুি কবি গাছ। লাগাবিা হয় 
এবং যসই গাছ েশ্দ ৩০ - ৪০ বছবিি পুিাবিা হয় তাবত 
যসই কবঠাি ততিী হওয়া িুব মুশ্কিল। বাশ্লহাঁবসিা শ্ঠক 
মবতা প্জিি কিবত পািবছিা েবল এই রাববই তাবদি 
সংি্যাও কবম োবচ্ছ। পাশ্িি সাবি পশ্িবববশি বিরূশ্ম, 
জলাশয় যকমি যেি একটা শ্িশ্বঢ় বন্ধবি জশ্ড়বয় আবছ, 
এই বন্ধি যেি জন্ম জন্মান্তবিি। পশ্িববশ িক্ষাি মধ্য 
শ্দবয়ই পাশ্িবক িক্ষা কিা সম্ভব।

যলিক পশ্িশ্চশ্ত : শ্বশ্শষ্ট প্াবশ্ন্ধক
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ভূশ্মকা

২৬শে শম, ২০২১ বুধবার। এ রাজ্যের দশ্ষিণ ২৪ 
পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা ও পূব্ব শমশ্দনীপুর শ্লাগুশ্লর 
উপকূলবর্বী বজঙ্গাপসাগর, হুগশ্ল-মারলা শমাহনা ও 
নদী-সংলগ্ন ব্লকগুশ্লজর রীব্রভাজব আছজ়ে প়েল ইযাস 
সুপারসাইজ্ান। প্ায আ়োই ঘন্া চূ়োন্ত পর্বাজয স্াযী 
থাকা শ্বধ্ংসী ঝ়ে, ভারী বৃশ্টি এবং একইসজঙ্গ ওইশ্দন 
পূশ্ণ্বমার ভরা শকাটাল (শ্াযার)-শ্রনশ্টর সশ্মিশ্লর 
প্ভাজব ওইশ্দন ভযঙ্কর রূপ শ্নজয উত্তাল হজয ওজে 
রূপনারাযণ, ভাগীরথী, দাজমাদর, পূব্ব শমশ্দনীপুজরর 
অনযোনযে নদী, সুন্দরবন অঞ্চজলর শ্বশ্ভন্ন শ্াযার-ভাটা 
প্ভাশ্বর নদী (ইছামরী, শ্বদযোধরী, মারলা, শ্পযালী, 
হশ্রণভাঙা, সপ্তমুখী, োকুরান প্মুখ), শমাহনা-অঞ্চল ও 
উপকূলবর্বী সমুদ্র। দশ্ষিণ ২৪ পরগনা শ্লার দশ্ষিণপ্াজন্ত 
সাগর ব্লজক মুশ়্েগঙ্গা নদীর বাঁধ ১৫-২০শ্ট ্াযগায 
শভজঙ শ্গজয শঘা়োমারা এবং অনযোনযে গ্াম পচিাজযজরর 
অশ্ধকাংে অঞ্চল প্াশ্বর হজযজছ। নামখানা, শগাসাবা,  
কযোশ্নং-১, বাসন্তী, কাকদ্ীপ, কুলশ্প, কুলরশ্ল, 

মথুরাপুর-২, ডাযমন্ড হারবার-১, ডাযমন্ড হারবার-২ এবং  
শ্বজেষরঃ পাথরপ্শ্রমায একই শ্চত্র—নদীবাঁধ শভজঙ 
শ্গজয চাশ্রশ্দক ্জল ্লময। দশ্ষিণ ২৪ পরগনা শ্লায 
প্বল ্জলর শরাজ়ে দশ্ষিজণ শমাহনার সীমানা, শবে শ্কছু  
নদীবাঁধ এবং উপনদী/চও়ো খাশ়্ের দুই পাজ়ের বাঁধ 
শভজঙ (ফাটল ধজর) ষিশ্রগ্স্ত হজয শ্গজয প্াশ্বর হজয 
শ্গজযজছ। স্াভাশ্বক ্ন্ীবনপূণ্ব বহু গ্াজমর শ্বস্তীণ্ব 
এলাকা এর অন্ত্বভূক্ত, সাগর, কাকদ্ীপ, পাথরপ্শ্রমা, 
নামখানা, শগাসাবা, বাসন্তী, কযোশ্নং-১, কযোশ্নং-২, কুলশ্প, 
কুলরশ্ল ব্লকগুশ্লর অশ্ধনস্ত। পশ্চিমবজঙ্গর উপকূজল 
সুপারসাইজ্ানশ্ট সব্বাশ্ধক শবজগ আছজ়ে প়েবার ও স্াযী 
থাকবার মূল সময এবং স্াভাশ্বক পূশ্ণ্বমার রাজরর। ভরা 
শকাটাল-দুইশ্টই এইবার সমকালীন হজয দাশঁ়্েজযশ্ছল, রাই 
সামশ্গ্কভাজব শ্বপর্বযশ্টর ভযাবহরাও শ্ছল অজনক শবশ্ে। 
আমরা ্াশ্ন পুশ্ণ্বমার রাজর ্ল এমশ্নজরই শবশ্ে হয 
নদীজর সবসময। প্বল ঝজ়ে শ্নম্নচাজপর সৃশ্টি হজযশ্ছল; 
নদীবাধ ছাশ্পজযও শনানা্ল শলাকালজয প্জবে কজর 
শ্গজযশ্ছল।

উপকূলবর্বী শ্রন শ্লায মৎসযে, শ্চংশ়্েচাষ ও কৃশ্ষকাজর্ব

ইযাস ঘূশ্ণ্বঝজ়ের প্ভাব

শ্বজেষ শ্নবন্ধ
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মাছচাষ

ওইশ্দন অশ্ধকরর লবণাক্ত বা শনানা ্ল ঢুজক পজ়ে 
নটি কজর শফজলজছ বহু গ্াজমর কৃশ্ষ্শ্ম, শ্মো/স্াদু ও 
আধা-শনানা ্জলর মাছ চাজষর পুকুর, বজ়ো শ্মো্জলর 
মাছচাজষর শঘশ়্ে/শ্ঝল এবং আধাজনানা্জলর মাছ ও 
শ্চংশ়্েচাজষর শভশ়্ে। সাগর ব্লজকর প্গশ্রেীল নরহশ্রপুর 
অগ্দূর সামুশ্দ্রক মৎসযে্ীবী খুশ্ট সমবায সশ্মশ্র  
শ্লশ্মজটড-এর হলঘর প্ায হাঁটু্জল থইথই ; এছা়ো 
পার্্ববর্বী এলাকায মাছচাজষর পুকুরগুশ্ল ভীষণরকমভাজব 
ষিশ্রগ্স্ত হজযজছ, ভালরকম পশ্রমাণ শ্মো্জলর মাছ মজর 
শভজস শ্গজযজছ। সম্প্রশ্র শ্মেুন মণ্ডজলর শথজক একথা ্ানা 
শগল।

শুধুমাত্র উন্নররর পদ্ধশ্রজর রুই, কারলা, মৃজগল 
ও গ্াস কাপ্ব মাছ নয, দশ্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন 
অঞ্চল লাজগাযা ব্লকগুশ্লজর অশ্ভজ্ঞ ও প্গশ্রেীল এবং 
মাঝবযসী মাছচাশ্ষরা শ্মো/স্াদু ্জলর পুকুরগুশ্লজর 
গলদা শ্চংশ়্ে, পুরুষ শ্রলাশ্পযা, বাটা, শদশ্ে মাগুর, কই, 
শদশ্ে টযোংরা, শমৌজরালা, সরপুঁশ্ট মাছগুশ্ল প্শ্রপালন 
করজছন এবং হালকা লবণাক্ত পুকুরগুশ্লজর শ্নযশ্্রিরভাজব 
শ্াযাজরর ্লজক প্জবে কশ্রজয শ্দশ্ে পারজে, রূপাশ্ল 
পারজে, আর-ভাঙন, শভটশ্ক, নাজনা টযোংরা বাশ্ণশ্্যেক 
আকাজর চাষ করা হজছে। সম্প্রশ্র কাদা কঁাক়ো, মুক্তগাছা, 
পাযরাচঁাদা, শভনাশ্ম শ্চংশ়্ে, গুলজে টযোংরা, পাঙ্গাস চাজষও 
গুরুত্ব শ্দজযজছন অজনজক। বনযো বা প্াবজনর সমজয 
শ্াযার-ভাটা প্ভাশ্বর নদীর ও শমাহনার আধা-শনানা ্ল 

ও শনানা ্ল শ্মো/স্াদু ্জলর মাছচাজষর পুকুজর ঢুজক 
প়েজল ্জলর লবণাক্তরা আকশ্মিকভাজব শবজ়ে রায, শর 
অবস্ায বা়েন্ত অধ্ব-পশ্রণর ও পশ্রণর বজ়ো রুই, কারলা 
ও অনযোনযে মাছগুশ্ল শবঁজচ থাকজর পাজর না। উত্তর ২৪ 
পরগনা ও দশ্ষিণ ২৪ পরগনা শ্লায রথাক্রজম ৬শ্ট ও  
১৪শ্ট ব্লকজক বলা হয ব্রযোশ্কে-ওযাটার ব্লক-এইখাজন 
শ্মো/স্াদু ্জলর এবং আধা-শনানা্জলর দুইপ্কার 
অথ্বননশ্রক গুরুত্বসম্পন্ন মাছই আবদ্ধ ্ লােজয প্শ্রপালন 
করা হয।

ইযাস ঝজ়ের প্ভাজব শগাসাবা, সাগর এবং পাথরপ্শ্রমা 
ব্লকগুশ্লজর কৃশ্ষফসল ও মাছচাজষর ষিযষিশ্র হজযজছ 
সবজচজয শবশ্ে। শগাসাবা সমশ্টি উন্নযন আশ্ধকাশ্রজকর 
করণ শথজক ১.৫-২.০ শ্কলাজশ্মটার দূজর অবশ্স্র মাননীযা 
মুখযেম্রিীর হার শথজক পুরষ্ার শনওযা মাছচাষী শ্রী রুলসী 
হালদাজরর স্াদু্ল ও আধাজনানা্জলর মৎসযেখামার। 
শফাজন শ্রশ্ন প্শ্রজবদকজক আকুলভাজব বযঃপ্াপ্ত মাছ মজর 
রাওযা ও শ্মশ্র মাছ চাজষর পুকুর শথজক প্ায-পশ্রণর মাছ 
শবশ্রজয রাওযার কথা বযেক্ত কজরন। উত্তর ২৪ পরগনা ও 
দশ্ষিণ ২৪ পরগণা শ্লায ইযাস সাইজ্াজনর প্ভাজব বহু 
শপোদাশ্র মাছচাশ্ষর পুকুজর ও শভশ়্ে/শঘশ়্েজর অস্াভাশ্বক 
ভরা শ্াযাজরর শঢউ-সম নদীর নাজনা ্ল প্বলভাজব ঢুজক 
প়েবার দরুণ সমস্ত মাজছর ম়েক ঘজটজছ, মরা মাছ শভজস 
ওেবার পর চরুশ্দ্বজক অস্শ্স্তকর গন্ধ ছশ়্েজযজছ।

মাজছর ম়েক, পুকুর ও শভশ়্ে/শঘশ়্ের ্ল উপজছ প়ো 
-এর সজঙ্গ শ্মো/স্াদু ্লােযগুশ্লর শ্নকটবর্বী ্াযগা 
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শথজক বারাজসর শরাজ়ে পারাসহ গাজছর ডাল শভজঙ উজ়ে 
এজস পুকুজরর ্ জল পজ়ে পচজর শুরু কজর পুকুজরর ্ জলর 
শভৌর-রাসাযশ্নক গুণাবশ্লর মানজক অরযেন্ত খারাপ কজর 
রুজলজছ, রা প্শ্রপালনরর মাজছর ্ীবনধারজণর পজষি 
অজরাগযে। ঘটনার চার-পাঁচ শ্দন পর পর্বন্তও অশ্ধকাংে 
মৎসযেচাশ্ষ পুকুর শথজক মজর রাওযা মাছ রুজল ্ ল পশ্রষ্ার 
কজর শফলজর পাজরনশ্ন। কারণ এই সুপারসাইজ্ান 
রাঁজদর গৃহস্ঘজরর স্াভাশ্বক গেন, আসবাবপত্র সব 
শ্কছুরই শ্বস্তর ষিশ্র কজরজছ  চরম। দুদ্বোময প্শ্রকূল 
পশ্রশ্স্শ্রজর ্ীবনরাপন করবার রথা পশ্রবারজক শ্নজয 
শ্টজক থাকবার কথা ভাবজর হজছে। রাঁজদর। মাথার উপজরর 
ছাদ হাশ্রজযজছন বহু গ্ামীণ মাছচাশ্ষ ও কৃশ্ষশ্নভ্বর মানুষ।

বশ্সরহাট, শ্হঙ্গলগঞ্জ, সজন্দেখাশ্ল, শ্মনাখা, হাসনাবাদ, 
নযো্াট, হাজ়োযা—উত্তর ২৪ পরগনার শ্বশ্ভন্ন এলাকাও 
একইভাজব ষিশ্রগ্স্ত হজযজছ। পশ্চিমবজঙ্গর উপকূজলর 
কাছাকাশ্ছ উশ্লিশ্খর দুইশ্ট শ্লার ব্রযোশ্কে-ওযাটার 
ব্লকগুশ্লজর প্বহমান নদীগুশ্লর লবণাক্তরার মাত্রা ৫-৩০ 
শ্প.শ্প.শ্ট। শ্াযাজরর সময সমুজদ্রর ৩০-৩৫ শ্পশ্পশ্ট, 
লবণাক্ত ্ল নদীগুশ্লজর ঢুজক পজ়ে আর শসই ্ল স্াদু 
্জলর মাছচাজষর পুকুজর, শ্ঝজল ও শভশ়্েজর ঢুজক প়েজল 
মাজছর ম়েক অবেযেম্াবী। নদীর এই প্াবনজক আটকাজর 

বহু ্াযগায বাঁধ শ্নম্বাণ করা হয রা খুব েক্তসমথ্ব বা 
শটকসই নয।

 লকডাউজনর শরে পুজরাপুশ্র কাজটশ্ন, গর ১২-১৫ 
মাস মাছচাজষ আয আজগর বছরগুশ্লর রুলনায কম, রার 
উপর এই শ্বধ্ংসী ঘূশ্ণ্বঝ়ে। অজনক মৎসযেচাশ্ষর শুধু 
অশ্ধকাংে নয, পুজরা ফসলই ্জল নটি হজয শ্গজযজছ। 
পুকুর পাজ়ে মাজছর খাবার, চুন ও সার ম্ুর রাখা অস্াযী 
ঘর, মাছ ধরবার ্াল, শছাট শনৌকা, পুকুজরর একধাজর 
থাকা বাযুসঞ্চাশ্লর এযাজরটর র্রি—এমন শ্বশ্ভন্ন শ্্শ্নস 
ষিশ্রগ্স্ হজযজছ বহু মৎসযেচাশ্ষর। উত্তর ও দশ্ষিণ ২৪ 
পরগনায সুন্দরবন লাগাজযা ব্লকগুশ্লজর ব়ে ব়ে শ্ঝল ও 
শভশ়্ে ই্ারা শ্নজয শ্মো/স্াদু ্জল মৎসযে ও শ্চংশ়্ে চাষ 
কজরন এমন শ্কছু মানুজষর এজকক্জনর শরা শর পশ্রমাণ 
প্ায পশ্রণর ও পশ্রণর মাছ মজর শভজস উজেজছ বা শবশ্রজয 
শ্গজযজছ, রা ধজর শ্নজয আ়েজর শ্বশ্ক্র করজল ৫-৮ লষি 
টাকা আয করা শরর। চার-ছয মাস সময ধজর ১-৫ শ্বঘা 
পুকুজর প্শ্রপালন করা মাছ মজর শভজস উজেজছ; শকউ শকউ 
শরা প্ায ৫ লষি টাকা মৎসযেচাজষ বযেয কজর শফজলশ্ছজলন। 
বহু মৎসযেচাশ্ষই এমন আজছন রঁাজদর প্জরযেজকর ৫০,০০০-
১,৫০,০০০ টাকার মাছ মজর শ্গজযজছ।

নামখানায ধান ্শ্মগুশ্লও শনানা ্জল ্লমগ্ন হজযজছ। 
শসখাজন মাছ শভজস থাকজর শদখা শ্গজযজছ, শ্নকটবর্বী 



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 143

পুকুরগুশ্ল শথজক রা শবশ্রজয এজসজছ। শবে শ্কছু গ্াজমর 
্লমগ্ন রাস্তায শদশ্ে কই, শোল মাছও শদখা শ্গজযজছ। 
এজককটা মজর রাওযা কারলা মাজছর কলকারার শর 
শকাজনা আ়েজর দামই হজব ৪০০-৮০০ টাকা (ভাল 
অবস্ায থাকজল)। মাত্র দে শ্মশ্নজটর মজধযে বীভৎসভাজব 
শনানা্ল ঢুজক এক-একশ্ট ব়ে ৫-৬ শ্বঘার গভীর পুকুরজক 
ভশ্র্ব কজর শ্দজযজছ, শকাজনাশ্দজক বাধঁ শদখা রাজছে না। 
৫০০-১০০০ গ্াম বা আজরা ব়ে আকাজরর রুই, কারলা, 
শ্সলভার কাপ্ব মজর শ্গজয শভজস উজেজছ কাকদ্ীপ ও সাগজর 
মৎসযেবন্দর ও মৎসযে অবররণস্জল শবে শ্কছু সামুশ্দ্রক মাছ 
ধরবার শমাটরচাশ্লর শনৌকা ও আনুসশ্ঙ্গক র্রিপাশ্র ষিশ্রগ্স্ 
হজযজছ।

কৃশ্ষকার্ব

স্াদু ্জলর পুকুরগুশ্লর মজরা েূনযে লবণাক্তরার 
কৃশ্ষ্শ্মজরও নদীর ্ল ঢুজক ধান ও অনযোনযে ফসজলর 
ষিযষিশ্র কজরজছ এই দুই শ্লায। চাজষর ্শ্মজর সজবমাত্র 
ধাজনর চারা শরাপণ করা হজযশ্ছল। ঘর, ্ীবন, ্ীশ্বকা 
সবশ্কছু রছনছ হজয শ্গজযজছ কৃশ্ষশ্নভ্বর মানুষগুশ্লর। 
সরকাশ্র সহাযরায অথবা শ্ন্স্ পুশঁ্্জর গ্ামীণ কৃশ্ষশ্নভ্বর 
ও মৎসযে্ীবী মানুষ ভালভাজব ঘর বাধঁবার বা শমরামর 
করবার ্নযে প্যাজ্নীয সামগ্ী শ্কজন শরজখশ্ছজলন— ইযাস 
সবশ্কছু ধুইজয শ্নজয শগল। পুকুর পাজ়ে ও শছাজটা ্শ্মজর 
অজনজকই লাউ, শবগুন, েসা চাষ কজরশ্ছজলন, রার আর 
শ্কছুই শনই।

পাথরপ্শ্রমায 
বনেযোমনগর গ্াম 
পঞ্চাজযজরর চারশ্ট গ্াজম 
প্ায ৩০০০ ফুট দীঘ্ব 
নদীবাধঁ ষিশ্রগ্স্ 
হজয গ্ামগুশ্ল 
শন ান া্জলর 
রলায চজল শ্গজযজছ, সমূ্পণ্বভাজব দ্রুর ষিশ্রগ্স্ 
হজয শ্গজযজছ বাশ়্ে, মাজছর পুকুর ও কৃশ্ষ্শ্ম। পাথরপ্শ্রমায 
নদী-শমাহনা শথজক ৫-৬ শ্কজলাশ্মটার দূরবর্বী স্াজন অবশ্স্র 
্শ্মও শনানা্জলর রলায চজল শ্গজযজছ। শ্বস্তীণ্ব ফসলফলজনর 
্শ্মগুশ্ল শনানা্জল আছেন্ন হজয রাওযায ভশ্বষযেজর এই 
সকল স্াজন আর ভালভাজব ফসল ফলাজনা সম্ব হজব না।  
রাযমঙ্গল ও কাশ্লন্দী নদীর এইপাজ়ে শ্হঙ্গলগঞ্জ ব্লক; 
শসইখাজনও নদী ও গ্াজমর রাস্তায সমান ্লস্তর। 
ধান্শ্মগুশ্লজরই শ্কছুশ্দন পর শথজক বষ্বার ধান চাষ 
শুরু হওযার কথা, এখন রা শনানা্শ্মজর পশ্রণর হজযজছ। 
স্াদু মাশ্টজর আগামী এক বছর স্াভাশ্বকভাজব চাষ করা 
রাজব না।

শ্চংশ়্ে চাষ

পূব্ব শমশ্দনীপুর-সহ রাজ্যের শ্রন উপকূলবর্বী 
শ্লায শভনাশ্ম শ্চংশ়্ে ও গলদা শ্চংশ়্ে চাজষও শ্বস্তর 
ষিশ্রর সমুিখীন হজযজছন চাশ্ষরা। নামখানা, শরে্ারগঞ্জ, 
পাথরপ্শ্রমা, রামনগর, শ্মনাখা, কঁাশ্থ, শহশ়্েযা, শখ্ুশ্র, 
নাশ্চন্দা, শদেপ্াণ - ওই শ্রন শ্লার এই সমস্ত অঞ্চজল 
বযোপকভাজব রপ্তাশ্নর উজদেজেযে সরক্বরা সহকাজর শভনাশ্ম 
শ্চংশ়্ে ও বাগদা শ্চংশ়্ে চাষ হয খুবই দাশ্ম ফসল, 
্ল্পশ্রজবজে। হোৎ লবণাক্তরার মান শবজ়ে শগজল 
শ্চংশ়্ে আর বাজঁচ না। বাধযে হজয মজর রাওযা শ্চংশ়্ে 
শকশ্্প্শ্র ১৫০ টাকায শ্বক্রী কজর শফজলজছন চাশ্ষরা, রার 
দাম হওযা উশ্চর শকশ্্প্শ্র ৫৫০-৬০০ টাকা। অশ্ভজ্ঞ 
শপোদাশ্র শভনাশ্ম শ্চংশ়্ে চাষীরা ফসলজক শকানরকমভাজব 
বাঁচাজনার উপরুক্ত বযেবস্া শনওযার আজগই দ্রুর সব শেষ 
হজয শগল। ্ীশ্বকা-শকন্দীক বযেবসাশ্ভশ্ত্তক শ্চংশ়্ে চাষজক 
গ্াস কজর শ্নল এই সব্বজনজে ইযাস সুপারসাইজ্ান। এই 
মরসুজম আোনুরূপ ও ভালরকম ফসল উৎপাদন করবার 
ও মুনাফার শ্বষজয আোবাদী শ্ছজলন রঁারা। সমস্ত প্ায-
পশ্রণর (কুইন্াল কুইন্াল) শ্চংশ়্ে পুকুজরর ্ল উপজচ 
সীমানা রথা শ্নয্রিজণর বাইজর শবশ্রজয শ্গজযজছ।

পূব্ব শমশ্দনীপুজরর রসুলপুর নদীজর আকশ্মিক প্বল 
শ্াযাজরর কারজণ শভনাশ্ম শ্চংশ়্ের পুকুরগুশ্লর চরুশ্দজকর 
বাঁধ প্ায পুজরাপুশ্রই ষিশ্রগ্স্ হজযজছ। এই বছজরর 

শ্দ্রীযাজধ্ব নরুন কজর আর 
শ্চংশ়্ের পাজনা ম্ুর 

করা সম্ব হজব 
না। কারণ 
ব াঁ ধ গু শ্ ল 
পু ন শ্ ন ্ব ম ্ব া ণ 

করজর শবে 
শ্কছুশ্দন সময শলজগ 

রাজব। শ্চংশ়্ের ফলন শরালবার 
মুজখই এই শ্বপর্বয ঘজট শগল। বযোঙ্ক শথজক শনওযা ঋণ 
রাঁরা শকমনভাজব শোধ করজবন বুজঝ উেজর পারজছন 
না। শ্ডজ্ল-চাশ্লর শ্নাজরটর, একাশ্ধক বাযুসঞ্চাশ্লর 
এযাজরটর র্রি, পুকুজরর চারশ্দজক নাইলন ্াল ও শচরা 
বাঁজের তরশ্র শব়ো সবই ষিশ্রগ্স্ হজযজছ। শ্কছু ্াযগায 
পুকুর শথজক শবশ্রজয রাওযা শ্চংশ়্ে স্ানীয সাধারণ মানুষ 
চরুশ্দ্বক ্লমগ্ন এলাকা শথজক ধজর ১০০-১২৫ টাকা প্শ্র 
শকশ্্ দজর শ্বশ্ক্র কজরজছন। হলশ্দযা, শগাসাবা, সজন্দেখাশ্ল, 
কুলরশ্ল-সহ সুন্দরবজনর শ্বস্তীণ্ব অঞ্চজল নদীজর প্বল 
্জলাচ্ছাজসর ফজল ডাঙা-সীমানার মাশ্টর বাঁধ শভজঙ শ্গজয 
শ্চংশ়্েচাজষর পুকুজরর চরুশ্দ্বজকর বঁাধ শভজঙ শ্চংশ়্ে চাজষ 
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বযোপক ষিযষিশ্র হজযজছ। পূব্ব শমশ্দনীপুজর সুপশ্রশ্চর 
সুরাহাটা, হলশ্দযা, নন্দীগ্াম, শখ্ুশ্র, রামনগর-১ ও ২ 
সমস্ত ব্লজক বজ়ো এলাকা ্ুজ়ে শ্মো/স্াদু ্জলর মাছ এবং 
আলাদাভাজব শভনাশ্ম ও গলদা শ্চংশ়্ের ্লােয ষিশ্রগ্স্ 
হজয শ্বপুল অজথ্বর ফসল নটি হজযজছ।

উপসংহার

এমন পশ্রশ্স্শ্রজর ষিশ্রগ্স্ মাছ ও শ্চংশ়্েচাজষর 
পুকুরগুশ্লজর গাজছর ডাল পজ়ে পারা পজচ মাছ মজর শ্গজয 
্জলর মাজনর অবনশ্র হজযজছ ; শকানপ্কার ্লবাশ্হর 
অসুখ ও শরাগসৃশ্টিকারী ্ীবাণুর প্জকাপ রাজর স্ানীয 
মানুজষর মজধযে না শদখা শদয, শসই কারজণ দশ্ষিণ ২৪ পরগনা 
শ্লায ষিশ্রগ্স্ ব্লকগুশ্লর সমশ্টি উন্নযন আশ্ধকাশ্রজকর 
পশ্রচালনায মৎসযেচাশ্ষজদর পুকুজর-বযেবহাররাজগযে পাথুজর 
চুন এবং পটাশ্েযাম পারমযোনগাজনট প্দান করা হজযজছ 
এবং সশ্েক পদ্ধশ্রজর ্জল বযেবহার করজর শ্নজদ্বে শদওযা 
হজযজছ। ইযাস সুপারসাইজ্াজনর প্ভাজব মৎসযেচাশ্ষ ও 
মৎসযে্ীবীজদর শ্মো/স্াদু ও আধা-শনানা ্জলর মাছ ও 
শ্চংশ়্ে মজর রাওযা, ্ল্ফসজলর ষিশ্র হওযা, শনৌকা, 
হাঁশ়্ে ও ্াল ষিশ্রগ্স্ হওযা—সবশ্কছু বাবদ এই শ্লায 
১৮শ্ট ব্লক ও ২শ্ট শ্মউশ্নশ্সপযোশ্লশ্টজর প্ায ৪০,০০০ 
মৎসযেচাশ্ষজদর ষিশ্রপূরণ বাবদ অথ্ব প্দান করা হজযজছ।

শ্বপর্বযশ্ট ঘজট রাওযার পাঁচ শ্দন পজরও পাথরপ্শ্রমায 
ও শগাসাবায েরাশ্ধক কাঁচা বাশ়্ে ্জলর রলায থাকজর 
শদখা রায, ঝজ়ের প্ভাজব গৃহস্ঘজরর মাশ্টর ভূশ্ম (শ্ভর) 
ধুজয শবশ্রজয শগজছ। ২০২০ সাজলর শম মাজসর শ্বধ্ংসী 
আমফান ঝজ়ের ঘটনার এক বছজরর মাথায আবার এই 
ভযাবহ শ্বপর্বয, কজরানাভাইরাস, শসই সম্পশ্ক্বর লক-
ডাউন, গ্ামীণ অথ্বননশ্রক পশ্রকাোজমার অবনশ্র—রা 
সশ্মিশ্লরভাজব মানুজষর ্ীবন শ্বপন্ন কজর রুজলজছ। 
শ্নজ্জদর হরভাগযে বজল মজন করজর শুরু কজরজছন এঁরা। 
শহরম্বজগাপালপুর গ্াম পঞ্চাজযজরর অধীজন গ্ামগুশ্লর 
মানুজষর শকানওপ্কার আজযর মাধযেম শনই এখন। অনযোনযে 
অঞ্চজলও একই ছশ্ব প্কশ্টর হজযজছ। শকাশ্ভড- ১৯ অসুখ 
এবং ওই সাঙ্াশ্রক মারণ ভাইরাস মানুষজক আক্রমণ 
কজর শমজর শফলবার আজগই সাইজ্ান ঝ়ে এবং ষুিধাই 
মানুষজক শমজর শফলজব-এমনও মর বযেক্ত কজরজছন 
অজনজক। ঝ়ে-ঝঞ্চাট এবং বনযোজক সঙ্গী কজরই রঁাজদর 
শ্নরযে ্ীবনরাত্রা। খামাজরর হাঁস, মুরশ্গগুশ্লজক বাঁচাজনা 
রাযশ্ন, গবাশ্দপশু অজনজকই সশ্রজয শ্নজয শরজর শপজরজছন 
স্ানীয ত্রাণশ্েশ্বজর।

বযোরাকপুজর অবশ্স্র শকন্দীয অন্তজদ্বেীয মৎসযে 
গজবষণা প্শ্রষ্াজনর প্ধান শ্বজ্ঞানী ডঃ অচ্বন কাশ্ন্ত দাস 
মৎসযেচাষীজদর পরামে্ব শ্দজযশ্ছজলন শর রারা শরন ২৬শে শম 
২০২১ বুধবার সকাল বা দুপুজরর মজধযে মাছচাজষর পুকুজর 



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 145

েরকশ্পছু ৫০০ গ্াম মাজটা আজযাশ্ডন-শ্বহীন লবণ শরন 
্জল শ্ছশ্টজয শদন, এবং বুধবার রাজর শছাজটা শ্সজমজন্র 
আধাজর েরকশ্পছু ৫০০ গ্াম কশ্লচুন শ্ভশ্্জয পরশ্দন 
বৃহস্পশ্রবার খুব সকাজল পুকুজর চুনদ্রবণ শ্ছশ্টজয শদন। 
কশ্লচুন রাজর শ্ভশ্্জয পরশ্দন শভারজবলা শ্দজর হজব, আর 
ডজলামাইট বা চুনাপাথর শ্দজনর শবলা শদওযা রাজব। এজর 
দুজর্বাগময ইযাস ঘূশ্ণ্বঝজ়ে পুকুজরর ্জল গাজছর পারা-সহ 
ভাঙা ডাল পজ়ে ও রশ্দ পারা পচজর থাজক, রাহজল মাছ 
মরবার সম্াবনা থাকজব না।

বছর বছর রীব্র ঝ়ে ও সুপারসাইজ্াজন আক্রান্ত 
শ্নকটবর্বী ও দূরবর্বী গ্ামবাংলার মাছচাজষর পুকুজরর 
্লজক দ্রুর স্াভাশ্বক অবস্ায শ্ফশ্রজয আনবার ্নযে শ্কছু 
বযেবস্া শ্নজর পাজরন মৎসযেচাশ্ষরা। ্ল শথজক শভজঙ প়ো 
গাজছর ডাল ও পারা রর রা়োরাশ়্ে সম্ব রুজল শফজল 
পুকুজরর আযরন েরকশ্পছু ১ শকশ্্ বাশ্লর সজঙ্গ শ্মশ্েজয 
৪০০ গ্াম শ্্ওলাইট প্জযাগ করজল ভাল হয। শ্্ওলাইট 
্লজক শোধন কজর, ্ল শথজক অযোজমাশ্নযাজক শোষণ 
কজর। ্জলর অশ্রশ্রক্ত কাদামাশ্ট-্ার শঘালাজটভাব দূর 
করবার ্নযে েরকশ্পছু ১ শকশ্্ বাশ্লর সজঙ্গ শ্মশ্েজয 
৭০০ গ্াম ফটশ্কশ্র ্জল গুজল শ্নজয প্জযাগ করজল ভাল 
হয। এজষিজত্র পুকুজর ্জলর গভীররা ধরা হজছে ১.০-
১.২ শ্মটার। এর পজরর শ্দন েরকশ্পছু ৫০০ গ্াম গুঁজ়ো 
করা পাথুজর চুজনর দ্রবণ সকালজবলায পুকুজরর ্জল 
প্যাজগ করজল ভাল হয; এবং এর পজরর শ্দন েরকশ্পছু  
১০ গ্াম ্ীবাণুনােক পটাশ্েযাম পারমযোঙ্গাজনট-এর দ্রবণ 
প্জযাগ করজল ভাল হয। শভাজরর শবলায বাঁজধর উপর 

পাম্প বশ্সজয ওই পুকুর শথজক ্ল রুজল প্বল শবজগ 
উপর শথজক দূর পর্বন্ত ্ল শফলজর থাকজল ্জল দ্রবীভূর 
অশ্সিজ্জনর মান ধীজর ধীজর বৃশ্দ্ধ পাজব।

এই শ্রনশ্ট শ্লায গ্ামগুশ্লজর শছাজটা পুকুজর অজনজক 
রুই, কারলা ও সমজগাত্রীয মাজছর ধাশ্নজপানা শ্কজন ম্ুর 
শরজখশ্ছজলন পরবর্বী ২.৫-৩.০ মাজস চারাপাজনা উৎপাদন 
করবার ্নযে। প্শ্র বছর শম ও ্ুন মাজস ভাল মাজনর 
চারাজপানা উৎপাদন কজরন বহু মৎসযেচাশ্ষ ; শসইগুশ্লর 
শকানও শখাঁ্  শনই। পূব্ব শমশ্দনীপুজর কজযক্ন ব়ে 
শ্চংশ়্েচাশ্ষর ১২-১৫ লষি টাকা পর্বন্ত শলাকসান হজয 
শ্গজযজছ। বহু ্ াযগায শরা ধান্শ্ম, মাে, পুকুর, শ্বল, শ্ঝল, 
নদী সব ্জল একাকার হজয শ্গজযজছ। এজকর পর এক 
আরঙ্ক ছশ়্েজযজছ আইলা, ফশ্ণ, বুলবুল, আমফান, ইযাস। 
পানীয ্জলর ঘাটশ্র; মানুজষর ঘুম, খাওযা-দাওযা শকজ়ে 
শ্নজযজছ ইযাস, বাশ়্েজযজছ দুশ্চিন্তা। শগাসাবায শ্কছু ্াযগায 
দুগ্বাজদাযাশ্ন নদীজর বাঁধ ১০০-৪০০ শ্মটার পর্বন্ত একটানা 
শভজঙ শ্গজযজছ। শ্বশ্ভন্নরকজমর মাছ নটি হজযজছ, মানুষ 
অসহায, চাশ্রশ্দজক অথই ্ল, মূল শ্পজচর বা কংশ্ক্রজটর 
রাস্তায ভাটার সমজযই একটানা আধ-হাঁটু ্ল, শ্াযাজরর 
মুহূজর্ব মাজে এক বুক ্ল। নামখানায সবশ্্ ও ধান চাষ 
হয এমন ্াযগায শকামর-উচ্চরায ্ল, শরন সমুজদ্রর 
শচহারা শ্নজযজছ। নদীজবশ্টির অণ্ডাল, নদীরীরবর্বী গ্াম ও 
প্াকৃশ্রক শ্বপর্বজয আক্রান্ত গ্ামীণ মানুজষর মুজখ আর্বস্জর 
এখন একটাই কথা: ‘সবশ্কছু শেষ হজয শগল।’

প্শ্রজবদক—সুব্রর শঘাষ



কী এই মিউকরিাইককামিি, যা মিকেষ ককর ককরানা 
পরির্ী ররাগীকের িক্যে ককেকজনকক িৃর্যের মেকক রেকে 
মেকছে ! এমি িহু প্রকনা এক্রকনর ছত্াক ঘমির ররাগ, 
যা িা্ারণর ইনফ্্কেঞ্া হকে পরির্ী িিকে রেখা রযকর 
পাকর। পমরিংখযোন িেকছ, পৃমিিীর অকনক রেকের র্েনাে 
ভারকর মিউকরিাইককামিকি আক্াকতের িংখযো ৭০ গুণ 
রিমে। িূের ডাোকিমিি রিমেিাি অি্াৎ অমনেম্রির েক্রা, 
অঙ্গ প্রমরস্াপন, রকানও ্রকনর রহিাকিােমজকযোে ররাগ 
অি্াৎ িযোোকিমিো িা মহকিামিমেো—এই মরন কারণ 
িাককে ছত্াককর আক্িণ রিমে ঘকি। পৃমিিী মিখযোর 
‘েযোনকিি’ জান্াকে ২০২১ িাকের রি িাি পয্তে পমরিংখযোন 
মেকে িো হকছে, রকামভকডর প্রিি িূত্পার অি্াৎ  
২০১৯ িাকের মডকিম্বর রিকক ২০২১ িাকের এমপ্রে পয্তে 
িারা পৃমিিীকর যরজন এই ররাকগ আক্াতে হকেকছন, রার 

৭১ েরাংেই ভাররীে। এই জান্াকেরই প্রমরকিেকন িো 
হকেকছ, ২০২১ িাকের রি-র রৃরীে িপ্াহ পয্তে পৃমিিীর 
িিস্ত মিউকরিাইককামিকির যর রকি মিকেকছ, ভারকর 
রার ৪৫%-ই নর্ন এিং ৩৪% িান্কষর িৃর্যে ঘকিকছ। 
‘েযোনকিি’ জান্াে িেকছ, ককরানা ও ককরানা পরির্ী িিে 
মিকে, ভারকর, ২৮রি, ২০২১ পয্তে ১৪ হাজার ৮৭২ জকনর 
মিউকরিাইককামিকির ঘিনা ঘকিকছ। এর িক্যে রিমে 
িংক্িকণর পমরিংখযোন উত্তর ও পমচিি ভারকর। গুজরাকি 
িিকেকে রিমে, ৩ হাজার ৭২৬ জন। এরপকরই িহারাষ্ট্র। 
অনযোনযে রাকজযের িক্যে রকেকছ রাজস্ান, অন্ধ্রপ্রকেে, কণ্ািক, 
হমরোনা, মেমলি ইরযোমে।

এই ররাকগ িৃর্যেহার যকিষ্ট রিমে। রিে িযেেিাকপক্ষ 
এিং যকিষ্ট িিকের প্রকোজন। এখনও পয্তে ভারকর 
মিউকরিাইককামিকি আক্াতে হকে যরজকনর িৃর্যে ঘকিকছ, 
রার িক্যে (১) রাইকনাকিমরব্াে অি্াৎ নাক মেকে িমস্তককের 
আক্িকণ ৩১.৮%, (২) গযোকট্াইনকিমটিনাে অি্াৎ অ্রিকর 
আক্িকণ ১৪.৮%, (৩) পােকিানামর অি্াৎ ি্িি্কি 
আক্িকণ ১৭.৮%, (৪) ররনাে অি্াৎ িূত্ িম্পমক্র অকঙ্গ 
িংক্িকণ ৯.৯%, (৫) মকউকিমনোি অি্াৎ ত্বকক আক্িকণ 
৪.৫ েরাংে এিং অনযোনযে িামক ছমিকে-মছমিকে িাকা 
নানা অকঙ্গ িংক্িকণ ২১.২ েরাংে ররাগীর িৃর্যে ঘকিকছ। 
ককরানা ও ককরানা পরির্ী পমরমস্মরকর, রাজযে স্াস্যে 
েপ্করর মহকিি অন্িাকর, ২০২১ িাকের ৩ জ্োই পয্তে 
২৪৭ জকনর মিউকরিাইককামিকি আক্াতে হওোর ঘিনা 
ঘকিকছ। এর িক্যে ১৫৯ জকনর মেমকৎিা েেকছ, ৩০ জন 
ি্স্ হকেকছন এিং ৫৮ জকনর িৃর্যে ঘকিকছ। িি্ভাররীে 
পমরিংখযোন হে, মিউকরিাইককামিকি িিকেকে রিমে িৃর্যে 
হে িমস্তককে আক্িণ ঘিকে এিং িিকেকে কি িৃর্যে হে 
ত্বকক আক্িকণ।

মিউকরিাইককামিি
কাকো রকের রেখকর হে িকে অকনক িিকেই একক কাকো ছত্াক িো হকেও এমি রকানওিকরই ব্যোক িাঙ্গাি িা 

কাকো ছত্াক নে। ি্ররাং মিউকরিাইককামিিকক রিই নাকিই পমরমেমর রেওো ভাে এিং এমি প্রিকিই পমরকোর ককর 
রনওো েরকার।

িািমরিক পমরিংখযোন :
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 িযেেভািনার কিা েূকর িমরকে ররকখ রাজযে িরকাকরর স্াস্যে েপ্র আপ্রাণ রেষ্টা করকছ, 
প্রমরমি ররাগীই রযন ি্স্ হকে ওকেন। স্াস্যে েপ্র িূকত্, ইমরিক্যেই এই িংক্িকণর মেমকৎিাে 
খ্ি অল্পমেকনর িক্যে ককেক রকামি িাকা খরে হকেকছ। িো েকে, এক-একজকনর িরকামর 
হািপারাকে ভমর্ িাকার িিে খরে হকছে ২.৫ রিকক ৮.৫ েক্ষ িাকার ির। এরপর িামিকর 
িাককে খরে হকছে প্রাে ১ েক্ষ ৬৫ হাজার িাকার কাছাকামছ। অি্াৎ ররাগী মপছ্ িাকি প্রাে  
৮ েক্ষ িাকা িযেে হকছে। গকি ১০-১২ জন ররাগীর মেমকৎিাে িযেে হকছে ১ রকামি িাকার 
কাছাকামছ। মিউকরিাইককামিকি আক্াতে ররাগীর হািপারাকে িাকা রিকক পরির্ী ৬ িাকির 
মেমকৎিার খরে ৪-১২ েক্ষ িাকা পয্তে হকর পাকর এিং এমি প্রাে িিিাই িহন করকছ রাজযে 
িরকার।

রযিন, মিউকরিাইককামিকির মেমকৎিার িূে রয ওষ্্, ইনকজকোন অযোম্ কিাকিমরমিন-মি, 
রেকহর প্রমর রকমজ ওজকনর মহকিকি ৫ মিমেরিাি ককর েরকার হে। অি্াৎ ভারর, িা্ারণভাকি 
৬০ রকমজ ওজন হকে, ৬০ x ৫= ৩০০ মিমেরিাি ইনকজকেনমি েরকার। আিার প্রমর অযোম্্পকে 
িাকক ৫০ মিমেরিাি ককর ওষ্্। অি্াৎ, একজনকক ৩০০ মিমেরিাি ইনকজকেন প্রমরমেন মেকর 
৬মি অযোম্্পে োকগ। আিার প্রমর অযোম্্পকের োি ৪,৫০০ রিকক ৫,০০০ িাকার কাছাকামছ। 
িকে মেকন প্রাে ৩০,০০০ িাকার ইনকজকেন মেকর হে একজনকক। এই ওষ্্ েকে ২১-৪২ 
মেন। নূযেনরি ২১ মেন ্রকেও ২১ x ৩০,০০০=৬ েক্ষ ৩০ হাজার িাকার ির খরে হে। এর 
িকঙ্গ এি. আর. আই., মিমি স্যোন, অনযোনযে পরীক্ষা ররা আকছই। এই মহকিি রগে একজকনর 
িরকামর হািপারাকে ২১ মেন ভমর্র িিকে শু্্ ইনকজকেকনরই খরে।

এরপর ররাগী একি্ ি্স্ হকে িামি রগকে শুরু হকছে অযোমটিিাংগাে িযোিকেকির রকাি্। মনেি 
হে, প্রমরমেকনর মহকিকি ৩০ মেন রখকর হকি। প্রিি মেন ৬০০ মিমেরিাি এিং রারপর রিকক 
ররাজ ৩০০ মিমেরিাি ককর ২৯ মেন। ১০০ মিমেরিাি একমি িযোিকেকির িূেযে ৪৫০-৫০০ িাকার 
িকরা। িরকামর রিন্াকর রয োকি রকনা হকছে, রাকর প্রিি মেন ১৮০০ িাকা এিং রারপর 
৯০০ িাকা ককর ২৯ মেকনর মহকিকি রিাি ২৮০০০ িাকা োগকছ। িিিাই িরকামর হািপারাে 
রিকক ছািা পাওো একজন ররাগীর খরকের মহকিি। রযকহর্ এর ওষ্্ িাইকর িহজেভযে নে,  
রাই হািপারাে রিকক রছকি রেওোর িিকেই এই ওষ্্ মককন রেওো হকছে ররাগীর পমরজনকক। 
এই মহকিকিই ররাগীমপছ্ ৬ িাকি ১ েক্ষ ৬৫ হাজার িাকা ্রা হকেকছ, িামিকর মেমকৎিার 
িিকে।

রাকজযে মেমকৎিার খরে :

মিউকরিাইককামিি মক  ?

এক্রকনর ছত্াককর িংক্িণঘমির ররাগ। মিকেষ 
ছত্াককর িীজগুমি শ্ািনামে মেকে েরীকর প্রকিে করকে 
দ্রুর েৃঙ্খে মিস্তার হকর িাকক। েরীকরর নানা অংকে, 

মিকেষ ককর নামিকা প্রককাষ্ঠ, ি্িি্ি, িমস্তককে রেকপ িকি 
এই ছত্াক। রেখকর কােকে, কখনও িি্জ। এককই িকে 
মিউকরিাইককামিি।
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ির্িান রপ্রক্ষাপকি, িূের রকামভড রিকক রিকর ওোর 
িাকি িাকি যমে ভীষণ অমনেম্রির ি্গার িাকক, রাহকে 
মিউকরিাইককামিকি আক্াকতের িম্ািনা রিকি যাে। 
িারা গা হার পাকে িযেিা, জ্বর, নাক-রোখ-ি্খ োে িকণ্র 
হকে যাওো, প্রেণ্ড িািা য্রিণা, িামি মেকে প্ঁজ, েঁাকরর 

পামি খ্কে আিার িকরা অন্ভূমর, ি্কখর একমেকক িযেিা, 
অমসিকজকনর িাত্া হোৎ ককি মগকে শ্ািকষ্ট, রছাি রছাি 
শ্াি, িমি করকে রক্ত ওো, নাক িা রোখ মেকে কাকো 
কাকো ররে পোি্ রির হওো,—ইরযোমে উপিগ ্ রেখা 
রযকর পাকর।

িূের ৪মি িরকামর প্রমরষ্ঠাকন এর মেমকৎিা েেকছ। 
রিগুমে হে, (১) কেকারার স্্ে অি ট্রমপকযোে রিমডমিন,  
(২) এি. এি. রক. এি. হািপারাে, (৩) িঁাক্িা রিমডকযোে 
ককেজ, (৪) উত্তরিঙ্গ রিমডকযোে ককেজ। এর িক্যে স্্ে 
অি ট্রমপকযোে রিমডমিকনর ডা. মিভূমর িাহাকক প্র্ান 
ককর রাজযেস্তকর একমি রিকমনকযোে উপকেষ্টািণ্ডেী তরমর 

হকেকছ। এি. এি. রক. এি. হািপারােকক ‘অযোকপসি 
হাি’ করা হকেকছ। এছািা উত্তরিঙ্গ ও িঁাক্িা রিমডকযোে 
ককেজকক আঞ্চমেক স্তকরর হাি মহকিকি মেমনির করা 
হকেকছ। মিউকরিাইককামিকির িন্ধান রপকেই প্রকরযেক 
রজোে ি্খযে স্াস্যে আম্কামরককর িা্যেকি স্াস্যে ভিকন 
রযাগাকযাগ করকর মনকে্ে রেওো হকেকছ।

উপিগ্/ কখন রিাঝা যাে :

রকান অকঙ্গ রিমে আক্িণ/ কী কারকণ হে :

রাকজযে রকািাে মেমকৎিা :

রকান মিকেষজ্ঞরা এই মেমকৎিাে য্ক্ত হকিন :

মিউকরিাইককামিি রেকাকর কী করকিন, কী করকিন না :

রাকজযের িিস্ত রিমডকযোে ককেজ এিং রজো 
হািপারাকের মিমভন্ন মিষকের মিকেষজ্ঞকের মনকে একমি 
মিি তরমরর কিা িকেকছ রাকজযের স্াস্যে েপ্র। এই মিকি 
িাককিন—িাইকক্ািাকোেমজটি, পযোিেমজটি, ররমডওেমজ 

মিকেষজ্ঞ, ইটিারনাে রিমডমিন রপেোমেটি, ইনকিনমিমভটি, 
ই.এন.মি. মিকেষজ্ঞ, মনউকরােমজ মিকেষজ্ঞ, েক্্ষ মিকেষজ্ঞ, 
েতে মিকেষজ্ঞ, িযেমসিকোকিমিোে ও প্ামটিক িাকজ্ন এিং 
একন্ামক্কনােমজটি।

এই ছত্াককর আক্িণ রযন না ঘকি, রিজনযে প্রিকিই 
ররাগীর রকক্ত েক্রার পমরিাণ মনে্রিণ করকর হকি। 

মেকভাকি িাস্ িযেিহার করকরই হকি, মিকেষ ককর রযখাকন 
পমরকাোকিা িা িামি তরমরর কাজ েেকছ। িাগাকন কাজ 

িাম্প্রমরক রকামভড িংক্িকণর কিা িািাে ররকখ িো 
যাে, (১) রকামভড-১৯-এর জনযে েরীকর অন্ক্িযেরা িা 
ররাগ প্রমরকরা্ ক্ষিরা ককি রগকে, (২) অমরমরক্ত পমরিাকণ 
কমি্ককাকটিরকেকডর িযেিহাকর (রযমি ককরানা পমরমস্মরকর 
অকনক রিমে হকছে) এিং (৩) হাইপারগ্াইকিমিো অি্াৎ 
রকক্ত েক্রার পমরিাণ এককিাকর মনে্রিকণর িাইকর েকে 
রগকে এই ছত্াক আক্িকণর িম্ািনা িাকি। শ্ািনােী 
মেকে িমস্তকে, ি্িি্ি, অ্রি, ত্বক এিং অনযোনযে মকছ্ অকঙ্গ 
এই ছত্াককর ছমিকে পিার প্রিণরা িিকেকে রিমে।

ি্গার শু্্ অমনেম্রির নে, অমন্্ামরর হকে মিপকের 

িম্ািনা অকনক রিমে। রক্ত যমে অমরমরক্ত পমরিাণ 
অযোমিড (মককিান) তরমর করকর শুরু ককর অি্াৎ 
মককিাঅযোমিকডামিি হকে, কযোনিার আক্াতে িা মিকেষ  
রকানও অঙ্গ প্রমরস্াপকনর ঘিনা ঘিকে, রকক্ত রশ্র 
রক্ত কমণকার পমরিাণ হোৎ ভীষণ ককি রগকে অি্াৎ 
রককিাকিরামপর িকে মনউকট্রাকপমনো হকে, ছত্াককর কমেন 
িংক্িকণ ভমরককানাজে িযেিহার েীঘ্মেন হকে েেকে এিং  
ররাগী যমে অনাক্িযেরা মনে্রিক রকানও ওষ্ক্র িযেিহাকরর 
িক্যে িাককন, রাহকে মিউকরিাইককামিকি আক্াকতের 
িম্ািনা রিমে।
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করার িিে িি্ো ি্েহারা জািা, ি্েপযোটি, 
গ্াভি িযেিহার করকর হকি। তজি খােযে উপাোন 
রযিন পাউরুমি, িিমজ, িে-িোমে নষ্ট হকর 
িাককে িা িামি, তজিিার ইরযোমেকর ছত্াক পিকর 
শুরু করকে রা রিকক অিেযেই েূকর িাককর হকি। 
মেমকৎিককের রক্ষকত্ রটিরকেড িযেিহার করকর 
হকে, িমেক িিকে, িমেক িাত্াে, িমেক ওষ্্ 
মিকেষভাকি িযেিহাকরর ওপর রজার রেওো হকেকছ। 
ররাগীর অমসিকজন রিরামপ েোর িিে মিশুদ্ধ 
জেই রযন িযেিহার করা হে। রকামভড ররাগীকের 
হািপারাে রিকক ছািার পর েক্রার িাত্া 
ভীষণভাকি িাপকজাক করকর হকি। অযোমটিিাকোমিক 
এিং অযোমটিিাংগাে িযেিহার করকেও রা িমেক 
িাত্াে হকর হকি। মিউকরিাইককামিি িম্পকক্ 
মেমকৎিা শুরু করকর এিং এজনযে প্রকোজনীে রিটি 
করাকর মেমকৎিককরা রযন রকানওভাকিই রেমর না 
ককরন, রিমিও স্াস্যে েপ্র নজর রাখকর িকেকছ। 
রকামভড আক্াতে িা রিকর ওো ররাগীকের নাক 
িকন্ধর উপিগ্ রেখকে শু্্িাত্ িযোককিমরোঘমির 
না রভকি, মিকেষ পয্কিক্ষকণর ওপর রজার মেকর 
িো হকেকছ।

প্রকোজনীে পরীক্ষা-মনরীক্ষা :

রকক্তর িিস্ত ্রকনর রুমিন েযোিকরিমর পরীক্ষার 
পাোপামে নাককর একন্াস্মপ, রেটি এসিকর, ি্িি্কির 
মিমি স্যোন এিং িাকোপমি, িমস্তককের এি. আর. আই., 

নাককর মিমিস্যোন, ছত্াককর কােোর অি্াৎ কী ্রকনর 
ছত্াক ইরযোমের পরীক্ষা অিেযেই করার ওপর রজার রেওো 
হকেকছ। 

প্রমরকিেকনর রিযেিূত্ : পমচিিিঙ্গ িরকাকরর স্াস্যে ও পমরিার কেযোণ েপ্র ২০২১ িাকের ২০ রি রিকক রাকের 
ওকেিিাইকি মিউকরিাইককামিি মনকে পরপর রিে ককেকমি মনকে্মেকা-িহ ররাকগর উপিগ্, অযোমটিিাংগাে রিরামপ 
অি্াৎ অযোিকিাকিমরমিন-মি ইনকজকেকনর িাত্া ও িযেিহার ইরযোমে নানা মিষকে মিজ্ঞমপ্ জামর ককরকছ। িিস্ত রিযে রিকক 
জনিা্ারকণর জনযে মনমেষ্্ট প্রকোজনীে অংে র্কে ্রার কাজমি ককরকছন পমত্কার িহ-িম্পােক রার্ে েত্ত।
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শ্মউশ্িক থেরাশ্প 

লকডাউনে শ্বনেষভানব সক্ষমনের িে্য

একটা অে্যরকম কশ্িে সমনের মন্্য শ্েনে 
চনলশ্ি আমরা সবাই। থকাশ্ভড/ লক ডাউে/ ঘরবন্দী 
িদীবে। প্রশ্িশ্েনের এক অভ্যাস থেনক সম্পূর্ণ আলাো  
িদীবে। পশ্রশ্থিশ্ি ও সমনের সনঙ্গ িাল শ্মশ্লনে আমরাও 
বেনল থেনলশ্ি আমানের রুশ্টে, আমানের কানির  
পদ্ধশ্ি। আি থ�াটা েুশ্েো অনেকটাই চলনি অন্তি্ণাল 
থ�া�ান�ান�।

এই অশ্ভেব পশ্রশ্থিশ্িনি শ্ভন্নভানব সক্ষম বা 
শ্বনেষ শ্েশুনের মােশ্সক স্ানথি্যর কিটা ক্ষশ্ি হল? 
শ্বস্মেকরভানব, এই প্রশ্নশ্ট অসম্ভব গুরুত্বপপূর্ণ হনলও 
সবনচনে কম আনলাশ্চি। থকাশ্ভড-এর অশ্ভঘাি শ্েনে 
অিস্র আনলাচোনি ওই শ্েশু-শ্কনোর-�ুবারা  কিটা 
শ্পশ্িনে পড়ল এই পশ্রশ্থিশ্িনি, কদী ্ রনের েিুে সমস্যার 
মুনে পড়নলা, কিটা থমাকাশ্বলা করনি পারনলা, থসসব 
প্রাে থিােই থপল ো।

প্রেম সমস্যা হল, অনেনকরই বাশ্ড়নি কশ্ম্উটার, 
ট্যাব বা স্মাট্ণ থোে থকােওটাই হেনিা থেই। থকােও 

থকােও সু্ল হেনিা িানের সাহা�্য করনি স্মাট্ণ থোে 
শ্েনে। শ্কন্তু সব সু্ল থসটা কনরশ্ে, বা করনি পানরশ্ে। 

প্রশ্িবন্ধকিা শ্বশ্ভন্ন ্রনের। োরদীশ্রক প্রশ্িবন্ধকিা, 
েৃশ্টিহদীে, শ্রবর প্রশ্িবন্ধকিা, মােশ্সক বা থম্া  
প্রশ্িবন্ধকিা। সবনচনে সমস্যা হল মােশ্সক প্রশ্িবন্ধদীনের 
 শ্েনে, শ্বনেষ কনর �ারা েুবই শ্েম্নস্তনরর থম্া 
প্রশ্িবন্ধকিা�ুক্ত। এরা সবাই থ� স্মাট্ণ থোে ব্যবহার 
করনি পারনব িাও েে। 

অবে্য অনেক থক্ষনরে লক্ষ্য কনরশ্ি, থোনের প্রশ্ি 
ওনের একটা শ্বনেষ আগ্রহ। এই সমনে প্র�ুশ্ক্তর সনঙ্গ 
ওনের অনেনকর শ্েশ্বড় পশ্রচে �নড় উনিনি, এমে শ্ক 
‘আত্দীেিা’ হনেনি।

ওরা থোনে কো বলার সমে বসনি চুপশ্ট কনর এবং 
শ্কিু শ্কিু সহবি — থ�মে, Good morning বা Good 
evening ইি্যাশ্ে বলা শ্েনেনি। আমার মনে হে, এটা 
একটা পশ্িশ্টভ শ্েক।

শ্বনেষ শ্েবন্ধ
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আবার, োরদীশ্রক সমস্যার িে্য এই শ্বনেষ 
থিনলনমনেনের হেনিা এেে প্রশ্িশ্েে সু্ল কনলনি �াওো 
সম্ভব েে; সব সু্ল কনলনি এেনো ramp থেই, lift 
থেই,কানরা হেনিা বা �ািাোি করনি আর কানরা সাহা�্য 
লান� সবসমে। শ্কন্তু এেে অেলাইে ক্াস হওোনি এরা 
প্রশ্িশ্েে ক্াস করনি পারনি। এটাও একটা পশ্িশ্টভ 
শ্েক। িনব শ্রবর- প্রশ্িবন্ধকিা�ুক্ত থিনল থমনেনের থক্ষনরে 
অেলাইে ক্ানস প্রশ্েক্ষনকর শ্েনে্ণে শ্েনি েুবই সমস্যা 
থেো শ্�নেনি। 

অে্য শ্েনক, সু্ল বন্ধ। অনেকটাই শ্েি্ণনে এেে এ 
্রনের বাচ্ারা। অনেক অশ্ভভাবকরাই বলনিে, সু্ল থেই 
বনল বাচ্া শ্কিুনিই ঘুম থেনক উিনি চাইনি ো, অেবা 
উিনলও শ্বিাো িাড়নিই ো। এক মানের কো, িাঁর থিনল 
ঘুম ভাঙার পর এনকর পর �াে শুেনিই োনক শুনে শুনে। 
আন� ঘুম থেনক উনিই সানড় আটটার মন্্য িার স্াে 
সারা হনে থ�ি, কারর সু্নল থ�নি হনব। এেে অেলাইে 
ক্াস হওোনি ক্াস করনি শ্েেশ্মি, শ্কন্তু স্াে করনি ক্াস 
থেনষ থবলা েু’থটাে।

আবার অনেকক্ষর একিাে�াে বনস েদীঘ্ণক্ষর বনস োকা 
মােশ্সক প্রশ্িবন্ধকিা�ুক্ত বাচ্ানের থক্ষনরে শ্বনেষ সমস্যা। 
সু্নল িানের িে্য শ্ে্্ণাশ্রি শ্বনেষভানব প্রশ্েক্ষনরর ব্যবথিা 
োনক, অনেকসমে একক ভানবও (1:1) ক্াস থেওো হে। 
বাশ্ড়নি থসটা সম্ভব েে। এ সকল বাচ্ানক থিার কনর 
শ্কিু করানোও �াে ো। এরা অনেনকই বকাঝকা থবানঝ 
ো, োসেও থবানঝ ো। এনের সবসমে একটা শ্েেশ্মি 
অভ্যানসর মন্্য রােনি হে থসটা ব্যাহি হনছে। 

সু্নল প্রশ্িশ্েে �াওো-আসার োরদীশ্রক কসরিটা 
হনছে ো। সু্নল থ�া� ব্যাোম ক্াস, শ্েশ্িওনেরাশ্প ক্াস 
হনিা, �া কেনোই অেলাইে করা সম্ভব েে। শ্কিু শ্কিু 
বাচ্ার এগুশ্ল েুবই প্রনোিে।

এভানব অেলাইে ক্াস করনি 
বনট, শ্কন্তু অনেকটাই বা্্য হনে 
করনি; েুব েুশ্েমনে করনি ো, 
বা অনেক অশ্ভভাবনকর কোে, 
কনরও েুব কানির কাি হনছে 
ো। মা-থক হেনিা পানেই োকনি 
হনছে, মানের সহন�াশ্�িানি হেনিা 
করনি। শ্েনির থচটিা করা বন্ধ কনর 
শ্েনেনি। বাচ্ার আচরর�ি সমস্যা 
(behavioural problem) হনছে।

আন� সু্নল পাশ্িনে বাবা-
মানেরা অনেকটা সমে শ্েনিনের 
অে্যাে্য প্রনোিেদীে কানি কাটানি 
পারনিে। থ�-থক্ষনরে মা-বাবা 

েুিনেই কম্ণরি, থসনক্ষনরে এক শ্বরাট সমস্যা থেো 
শ্েনেনি। অনেক থক্ষনরেই একা একা সব শ্কিু করনি 
পানর ো এই শ্বনেষ থিনল-থমনেরা, থবশ্েরভা� থক্ষনরেই 
সাহা�্য লান�।

এই ্রনের বাচ্ানের অে্য থকােও ি�ি থেই, 
সবনচনে আেনন্র িাে�া সু্ল-ই। সু্নলর �াশ্ড়নি আসা, 
সু্নলর বনু্ধনের সনঙ্গ আেন্ করা, েুেসুশ্ট করা। শ্েক্ষক 
শ্েশ্ক্ষকানের আেনর, োসনে শ্েে কানট। থকাশ্ভড িানের 
থসসব থসাোর শ্েে থকনড় শ্েনেনি।

এেনো শ্কন্তু আমানের সমাি অনেক শ্পশ্িনে, �নিাই 
আমরা একসনঙ্গ চলনি চাই। অনেক বাবা-মা পিন্ 
কনর ো, প্রাশ্ন্তক এই শ্েশুনের সনঙ্গ িানের বাচ্ানের 
থমলানমো। সা্ারর থিনলনমনেনেরও থেনেশ্ি এনের প্রশ্ি 
এক উোসদীেিা,  অেবা, হেনিা োো প্রশ্িবন্ধকিা, োো 
কু-অভ্যাস, স্ল্প বুশ্দ্ধর কারনর এেেও িারা থবে শ্কিুটা 
‘পর’, ‘শ্বশ্ছেন্ন’, শ্কংবা থ�ে ‘ব্াি্য’।  িাই সু্ল বন্ধ োকাে 
এক প্রশ্িকপূ ল অবথিার সৃশ্টি হনেনি এনের িে্য।

এ িে্যই এই ্রনের শ্েশুনের অশ্ভভাবকনের/ 
আত্দীেিনের এবং প্রশ্িনবেদীনের উশ্চি বাশ্ড়নি/ সমানি 
েুশ্ের বািাবরর তিশ্র কনর রাো। কারর থবশ্েরভা� 
সমেই িানের সনঙ্গ আমরাও বাশ্ড়নি োকশ্ি আিকাল।

এ িাড়া, বাচ্ানের শ্বশ্ভন্ন োরদীশ্রক কা�্ণকলাপ–থ�মে 
থ�া�ব্যাোম, োচ প্রভৃশ্ি করানো থ�নি পানর। 

আর শ্বশ্ভন্ন থিাটোনটা আেন্োেদী সৃিেেদীল কানিও 
শ্ে�ুক্ত রােনি হনব।

লক্ষ্যরদীে, আন� থিনলনমনেনের শ্টচার বা থেরাশ্পটিনের 
সনঙ্গ থ�া�ান�া� হি সরাসশ্র। এেে হে অে লাইনে, 
মুনিানোনে।
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সুর, িন্, �শ্ি এসনবর প্রশ্ি অশ্টিম 
বা অে্যাে্য মােশ্সক প্রশ্িবন্ধকিা�ুক্ত  
থিনলনমনেরা একটু থবশ্ে আকৃটি হে। 
িাই শ্মউশ্িনকর সাহান�্য আমরা এনের 
অনেক শ্কিুই থেোনি পাশ্র। শ্মউশ্িক 
থেরাশ্প করা হে েু’ভানব: active 
music therapy ও receptive music 
therapy. প্রেম শ্টনি থিনলনমনেনের 
সরাসশ্র �াে থেোনো, �াওোনো, 
বাে্য�ন্ত্র বািানো,  ইি্যাশ্ে করানো হে।

শ্বিিদীে শ্টনি �াে থোোনো, �ানের 
আবনহ োচ বা অ্যাশ্্টং মুভনমন্ট, ইি্যাশ্ে 
করানো হে। থিাট থিাট িড়ানি সুর 
কনর থপেোল এডুনকেে-ও করানো হে। 
থ�মে ্রা �াক, একশ্ট বাচ্ার োম রঙ্গে। এেে, ‘রঙ্গে’ 
শ্েনে থিাট্ট েুলাইনের িড়া সুর কনর শ্েেশ্মি িানক বনল 
বনল থবাঝানো হে িার োম রঙ্গে। এভানবও শ্কন্তু থস 
শ্েনিনক শ্চশ্নিি করনি পানর। 

�শ্ে একশ্ট অেুষ্াে করা হে থ�োনে থকউ �াে 
�াইল, থকউ সনঙ্গ োচনলা বা অ্যাশ্্টং, শ্কংবা থকােও 
মুভনমন্ট করল। িেে শ্কন্তু অ্যাশ্্টভ, শ্রনসপশ্টভ েু ্রনের  
কািই হল।

এ কো সবাই িানেে থ�, এেে এমে একটা সমে 
এনসনি থ�, সবসমে প্রনোিেমনিা বাইনর �াওো হে 
ো। ঘনরই শ্কন্তু অনেক শ্কিু তিশ্র কনর আমরা প্রনোিে 
থমটানি পাশ্র। আমরা থেনেশ্ি, অনেকগুশ্ল কানপ রশ্ঙে 
িল শ্েনে োো সুর থিালা �াে। 

সবার ঘনরই  আনি  কাপ; পানে একশ্ট গ্াস উনটে 
থরনে কাশ্ি শ্েনে বািানল একশ্ট সুন্র িন্ তিশ্র হে। 

োশ্ল থকৌনটা-থি চাল, োো রকম ডাল, শুকনো েনলর 
বদীি ইি্যাশ্ে ভনর োড়ানলও সুন্র িন্ তিশ্র হে। 

আশ্ম বাচ্ানের বনলশ্িলাম, িারাও থ�ে বুশ্দ্ধ কনর 
শ্কিু বাশ্েনে আমানক বাশ্িনে থেোে/থোোে। সবাই শ্কন্তু 
োো্রনের শ্িশ্েস তিশ্র কনরশ্িল। সৃিেেদীল এসব 
কানি স্িঃস্পূ ি্ণ আেনন্ শ্েনিনের মগ্ন কনরশ্িল ওরা। 

এই �ৃহবন্দী অবথিাে আমরা থেরাশ্পর সনঙ্গ সনঙ্গ 
ওনের শ্েনে শ্বশ্ভন্ন অেলাইে থপ্রাগ্রাম কনরশ্ি। থ�মে, 
রবদীন্দ্র িেন্তদী, েিরুল িেন্তদী, স্া্দীেিা শ্েবস উে�াপে 
ইি্যাশ্ে। োচ, �াে, বকৃ্তিা প্রভৃশ্ি শ্বশ্ভন্ন প্রশ্িন�াশ্�িাে 
থসাৎসানহ অংেগ্রহর কনরনি ওরা। বাবা-মানেরা বনলনিে, 
এর েনল ওরা ঘনর োকার একনঘনেশ্ম থেনক মুক্ত হনেনি, 
সবার সনঙ্গ শ্মশ্লি হনেনি, আেন্ কনরনি। 

আনরকশ্ট িরুশ্র কো হল, এ্রনের অেুষ্ানে 
সা্াররনের �ুক্ত করা,  সমন্বেদী বা inclusive অেুষ্াে 
করা। অে্ণাৎ এইসব শ্ভন্নভানব সক্ষম বাচ্ানের সনঙ্গ 
সবসমে সা্ারর থিনলনমনেনের শ্েনে শ্মশ্লিভানব অেুষ্াে 
করনি হনব; িানি socialisation বা সামাশ্িকিা  
তিশ্র হনব শ্বনেষ থিনলনমনেনের, এনক অপনরর 
অেুভপূ শ্ি, শ্চন্তা, উপলশ্ধি, তেল্পদীক শ্বশ্েমনের মা্্যনম উন্নি  
করনব  আনরাও। আমার মনে হে, এর একটা মােশ্বক 
শ্েকও আনি। শ্বনেষ চাশ্হোসম্ন্ন থিনলনমনেরা থকানো 
একশ্ট আলাো থ�াষ্দী েে থ� িানের শ্েনে সবসমে 
আলাো অেুষ্াে করনি হনব, অেবা আলাো কনর শ্চশ্নিি 
করনি হনব। 

Google meet, Facebook live ইি্যাশ্ে শ্বশ্ভন্ন 
্রনের অেলাইে অেুষ্ানে আশ্ম িাই শ্বশ্ভন্ন সাংসৃ্শ্িক 
সংথিা, থেসবুক থপি/গ্রুনপর সনঙ্গ ওনের �ুক্ত কনরশ্ি। 
িাঁরাও এই অেুষ্ানে শ্েনিনের পশ্রনবেো কনরনিে। 
এ থেনক আশ্ম অভপূ িপপূব্ণ সাড়া থপনেশ্ি আমার শ্বনেষ 
িারেিারেদীনের থেনক। আর, ওনের োো প্রশ্িভা সবার 
সামনে থমনল ্রনি থপনরশ্ি। �া অনেনকরই অিাো। 

শ্মউশ্িক থেরাশ্প অনেকটাই োন্ত  করনি পানর 
হাইপার-অ্যাশ্্টভ থিনলনমনেনের, মেন�া�দী করনি পানর 
অশ্টিম আনি এমে বাচ্ানের। শু্ু শ্বনেষ শ্েশু থকে, 
সঙ্গদীি শ্েনমনষ উ্াও করনি পানর আমানের থ�-কানরার 
অবসাে। শ্বনেষ শ্বনেষ রান�র �াে শ্বনেষ শ্বনেষ থরা� 
শ্েরামে করনি পানর। শু্ু িার �ো�ে প্রনো� চাই। 

সঙ্গদীি এমে সম্ে! এমে ঐশ্ব�্ণ! এমে ্ন্বন্তরদী ওষু্ 
�া সব্ণনরা�হর॥

—  েদীপাঞ্জো রােনচৌ্ুরদী
শ্মউশ্িক থেরাশ্পস্ট
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ইতিহাসের আস�ায় বর্ধমান
অরশ্বন্দ সরকার

আমার জেলা



আমাদের ভারত জভাটপ্রশ্রিয়ার 
মাধ্যদম শ্িব্াশ্িত েিপ্রশ্তশ্িশ্ধ দ্ারা 
গশ্িত স্াধীি গণতাশ্্রিক প্রোতাশ্্রিক 
রাষ্ট্র। জেশ িদল সংশ্বধাি শ্বশ্ধ জমদি। 
সংসদে েিপ্রশ্তশ্িশ্ধরা অশ্ধদবশদি 
জ�াগোি কদরি। সরকাদরর কা�্প্রণালী 
েিস্াদ্্ রশ্িত হয়, অঙ্গরাে্যগুশ্লদত 
শ্বধািসভায় শ্িব্াশ্িত প্রশ্তশ্িশ্ধরা 
রাদে্যর শাসিপ্রণালী একইভাদব ততশ্র 
কদর ্াদকি। 

আদগ েশ্মোর বা রাোরা জেশ 
শাসি করদতি। এখি তার শ্বলুশ্তি 
ঘদটদে। তদব এখিও পৃশ্্বীর শ্কেু 
জেদশ রাো বা রািীরা জেদশর সদব্াচ্চ 
পদে আসীি। আমাদের এখাদি েশ্মোর 
বা রােপ্রসঙ্গ আে আদলািিায় উদি 
আসদব অখণ্ড বাংলার, শ্বদশষ কদর 
পশ্চিমবাংলার ভাদলা-মদন্দ শ্মশ্শদয়। 
শশ্রফাবাে অ্্াৎ বধ্মাি রাোদের 
ক্া বলব। �ঁারা শাসি কদরদেি, 
শ্িদেদের অ্্ভাণ্ডার বাশ্িদয়দেি, 
আর পাশাপাশ্শ েিকল্যাদণ শ্িদেদের 
শ্িদয়াশ্েত কদরদেি।
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ইশ্তহাস জঘঁদট োিা �ায়, বধ্মাি রাে-এর আশ্ে পুরুষ হদলি সংগ্াম রাই। 
শ্তশ্ি এদসশ্েদলি জসই সমদয়র পাঞ্াব প্রদেদশর লাদহাদরর জকাটশ্ল জ্দক। জখত্ী 
কাপুর বংদশর সুপ্রশ্তশ্ঠিত ব্যবসায়ী। শ্তশ্ি একবার সপশ্রবাদর বধম্াি হদয় তী্্ করদত 
বদঙ্গাপসাগদরর তীদর অবশ্থিত শ্রীেগন্া্ধাম পুরীদত হাশ্ের হি। ভ্রমণ জশদষ জফরার 
পদ্ শহর বধ্মাি জ্দক একটু েূদর তবকুণ্ঠপুর গ্াদম এদস জেরা বঁাদধি। জসখাদি 
ব্যবসার কাদে জলদগ পদিি থিায়ীভাদব। শ্ফদর আর �ািশ্ি লাদহাদর। আসদল জসই 
সময় পাঞ্াব প্রদেশ জবশ সামাশ্েকভাদব টালমাটাল অবথিায় শ্েল। সদব্াপশ্র, এখািকার 
প্রাকৃশ্তক পশ্রদবশ তঁার ভাদলা জলদগ শ্গদয়শ্েল ভীষণভাদব। এইসব ঘটিাবলী জষািশ 
শতদকর জশদষর শ্েদকর। তখি শ্েশ্লির রাে শ্সংহাসদি রদয়দেি জমাঘল বােশাহ 
আকবর। আর বাংলার সুদবোর তখি রাো মািশ্সংহ।

বােশাহ আকবর বধ্মাদি োয়গীরোর কদর পািাদলি জশর আফগািদক। 
স্াধীিদিতা এই বীর জমাঘদলর োশ্ষিণ্যদক গুরুত্ব িা শ্েদয় শ্িদেই রােকা�্ িালাদত 
্াদকি। এমিশ্ক শ্তশ্ি রােস্ শ্েদত অস্ীকার করদলি। তখি প্রয়াত আকবর। শ্েশ্লির 
রাে শ্সংহাসদি োহাঙ্গীর বদসই কুতুবউশ্দিিদক পািাদলি বধ্মাদি জশর আফগািদক 
শাদয়স্া করদত। এঁদের মদধ্য �ুদ্ধ হয় বধ্মাদির সাধিপুর অঞ্চদল। উদলিখ্য, এই �ুদদ্ধ 
সঙ্গম রাই জমাঘল তসি্যদের রসে জ�াগাি জেয়। স্ীকৃশ্তস্রূপ, জমাঘল বােশাহ ১৬১০ 
শ্রিস্াদদে সঙ্গম রাইদক তখি মুিদসফোরী ও িারহাোরী জকাদতায়াল শ্হদসদব গণ্য 
কদরি। শ্কেুশ্েদির মদধ্য বাংলার জসরা েশ্মোর শ্হদসদব বধ্মাি রােকূদলর সম্াি 
বৃশ্দ্ধ পায়।

এখাদি পূব্ প্রসঙ্গ জটদি বশ্ল, কুতুবউশ্দিি ও জশর আফগাদির �ুদদ্ধ উভদয়রই প্রাণ 
শ্বসে্ি হয়। উদলিখ্য, জশর আফগাদির স্তী জমদহর-উি-জন্সার প্রশ্ত োহাঙ্গীর প্র্মাবশ্ধ 
জপ্রমাসক্ত শ্েদলি। শ্কন্তু বাবা আকবর তার গুরুত্ব জেয়শ্ি। জশর আফগাদির সদঙ্গ ওই 
রূপসী কি্যার শ্বদয় শ্েদয় বধ্মাদি আফগািদক োয়গীরোর কদর েূদর পাশ্িদয় জেি। 
তঁারা সুদখ ঘর সংসার করশ্েল। একশ্ট কি্যা তঁাদের হয়। জশর আফগাদির মৃতু্যর পর 
জমদহর-উি-জন্সাদক কি্যাসহ শ্েশ্লিদত শ্িদয় শ্গদয় োহাঙ্গীর শ্বদয়র প্রস্াব রাদখ, শ্কন্তু 
প্র্দম শ্কেুদতই তাদত রােী হয়শ্ি জমদহর-উি-জন্সা। এইভাদব বের পঁাদিক জপশ্রদয় 
�ায়। তারপর শ্তশ্ি শ্বদয়র প্রস্াদব রােী হি িািা শদত্। শ্বদয়র পদর সম্াজ্ীর িতুি 
িামকরণ হয় িূরোহাি, �ার অ্্ েগদতর আদলা। শ্�শ্ি িৃদত্য, সঙ্গীদত, শ্িত্কলায় 
পারেশ্ী। এবাদর শ্তশ্ি বােশাহদক কাদির পুতুদলর মদতা বশ্সদয় জরদখ সাম্াে্য শাসি 
করদত লাগদলি। এখাদি এই প্রসদঙ্গর ইশ্ত টািা হল। আশ্স শ্ফদর, বধ্মাি েশ্মোর 
প্রসদঙ্গ।

 সঙ্গম রাই-এর জেদল বঙু্শ্বহারীও বাবার মদতা েশ্মোশ্রর কাদে শ্িদেদক �ুক্ত 
রাখদলি। বাবার ধাি-িাল, অ্্লগ্ী ব্যবসায় জলদগ ্াকদলি। তারপর বঙু্শ্বহারীর 
মৃতু্যর পর তঁার জেদল আবু রাই বাবার ব্যবসাদক আরও এশ্গদয় শ্িদয় জগদলি। 
পাশাপাশ্শ শ্তশ্িও জিৌধুরাই পদে বহাল রইদলি। তার সমদয় রােবংদশর সমৃশ্দ্ধ 
বহুগুণ জবদি �ায়। শ্তশ্ি আবার ব্যবসার জ্দক েশ্মোশ্র কদম্ জবশ্শ িের জেি। 
গ্াম তবকুণ্ঠপুর জ্দক শ্িদের গৃহ সশ্রদয় শ্িদয় এদস শ্তশ্ি কাঞ্চিিগদর িতুি আবাস 
গৃহ শ্িম্াণ কদরি। �া বত্মাদি বধম্াি শহর সংলগ্ সমৃদ্ধশালী েিপে। এই কােশ্ট 
শ্তশ্ি কদরশ্েদলি ১৬৫৭ শ্রিস্াদদে। বাংলা সাল শ্হদসদব পদর ১০৬৪ িতুিগঞ্ এলাকায় 
ব্যবসা জকন্দ্র গদি ওদি। �া আেও শ্বে্যামাি। শ্তশ্ি শ্েশ্ঘরপুল-এ থিািীয় বাশ্সন্দাদের 
েি্য বদিা শ্েশ্ঘ খিি কদরি �াদত পািীয় েল জখদত অসুশ্বধা িা হয়।

এই অঞ্চদল বদিা বদিা বহু গৃহ শ্িশ্মত্ হয়। জো-িালা, জিৌ-িালা আরও িািা 
ঢং-এর। জমাঘল বােশাহ শাোহাদির সময় ঢাকা �াওয়ার পদ্ তঁার তসি্যরা বধ্মাদি 
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শ্েশ্িদয় শ্িদয় শ্িশ্ে্ষ্ট থিাদি জপঁদে �ায়, তার ব্যবথিা েশ্মোর কদরি। এই কাদে খুশ্শ 
হদয় বােশাহ বধ্মাি িাকলার মদধ্য জরকাশ্ব বাোর ও জমাঘলটুশ্লর জকাদতায়াল ও 
জিৌধুরীপদে তঁাদক আসীি কদরি। আবু রাই েশ্মোশ্র কাে োিাও শ্েদলি সংসৃ্শ্ত 
-শ্পপাসু। বাঘিাপািা অঞ্চদল তবষ্ণব ভাবধারা প্রিাদর শ্তশ্ি শ্বশ্ভন্ আখরা ততশ্র 
কদরি। সুপশ্ণ্ডত অধ্যাপক কািিশ্বহারী জগাস্ামী রশ্িত ‘বাঘিাপািা মশ্ন্দর শ্বগ্হ ও 
সাশ্হত্য’ শীষক্ গ্দথে তা সশ্বস্াদর উদলিখ রদয়দে।

েশ্মোর আবু রাইদয়র জেদল বাবু রাই বাবার মদতা েশ্মোশ্রর আরও শ্রীবৃশ্দ্ধ 
ঘটাি। বধ্মাি পরগিা োিা শ্তশ্ি আরও শ্তি-শ্তিশ্ট পরগিা রিয় কদর ্াদকি। 
জসই সময় তঁার বাশ্ষ্ক আয় জপঁদে �ায় ১,০০,২৬২ টাকায়। বাবু রাইদয়র জেদল 
ঘিশ্যাম রাই ট্যাক্স আোয়কারী েশ্মোর শ্হদসদব স্ীকৃশ্ত পাি। শ্তশ্ি শহরবাসীদের 
সুদখর ক্া মদি জরদখ অদিক েিশ্হতকর কাদে শ্িদেদক �ুক্ত রাদখি। পািীয় 
েদলর সুব্যবথিা কদরি শ্বশাল শ্েশ্ঘ খিি কদরি। শ্িদের িাদম জসই শ্েশ্ঘর 
িামকরণ হয় শ্যাম সায়র। এই বদিা শ্েশ্ঘর খিি কাে জশষ হয় ১৬৭৪-৭৫ 
শ্রিস্াদদে। জসই সময় েশ্মোর প্রশ্তশ্ট শ্রশ্মকদক এক ঝুশ্ি মাশ্ট প্রশ্ত একশ্ট কদর 
কশ্ি মেুরী শ্হদসদব শ্েদয়শ্েদলি। বহু�ুদগর পর বত্মাি কলমশ্িও এই সায়র 
ব্যবহার কদর বধ্মাি রাে কদলদে োত্ শ্হদসদব পিাকালীি। জসই বৃহৎ শ্েশ্ঘ এখি 
শহর বধ্মাদি পশ্রদবশ রষিাদ্্ শ্বে্যমাি। তদব ২০২১ সাদল এই শ্েশ্ঘ পািীয় 
েল শ্হদসদব ব্যবহৃত হয় িা। জপৌরসভার কল্যাদণ েদলর জতষ্টা জমটাদিা হয় টাইম 
কদলর মাধ্যদম। এই শ্েশ্ঘ সংলগ্ থিাদি অবশ্থিত বধ্মাি জেলা সের হাসপাতাল। 
উদলিখ্য, কশ্িি জরাদগ আরিান্ত হদয় ভীষণ অল্প বয়দস ঘিশ্যাম রাই পৃশ্্বী জেদি 
িদল �াি ১৬৭৫ শ্রিস্াদদে।

তঁার িদল �াবার পর তঁার পুত্ কৃষ্ণরাম রাই বাবার মদতা পরগিাগুশ্লর জিৌধুরাই 
পদে শ্ি�ুক্ত ্াদকি। তঁার রােত্বকাল ১৬৭৫ শ্রিস্াদে জ্দক ১৬৯৬ শ্রিস্াদে প�্ন্ত। 
তঁার অধীদি তখি পঞ্চাশশ্ট পরগিার ট্যাক্স আোদয়র োশ্য়ত্ব বদত্শ্েল। ওই সময় 
শ্তশ্িই সুদব বাংলার সবদিদয় বদিা েশ্মোর শ্হদসদব গণ্য শ্েদলি। শ্েশ্লির বােশাহ 
ঔরঙ্গদেব তখি োশ্ষিিাদত্যর টালমাটাল অবথিাদক শান্ত করার েি্য লদি �াদছেি। 
জসই সময় মারাশ্িরা ভীষণ শশ্ক্তশালী। েূদর ্াকার ফদল পরগিাগুশ্লদক শ্িদের শ্েম্ায় 
আিদত ব্য্্ হশ্ছেদলি। শাদয়স্া খঁা তখি বাংলার োশ্য়দত্ব শ্েদলি, শ্তশ্ি সামাল শ্েদত 
হয়রাি। শ্তশ্ি আসদল কা�্ভার জ্দক মুশ্ক্ত জপদলি ১৬৮৮ শ্রিস্াদদে। িতুি োশ্য়ত্ব 
বত্াল ইব্াশ্হম খঁার উপর ১৬৮৯ শ্রিস্াদদে। অশ্ত বাধ্দক্যর কারদণ তার পদষি সবশ্কেু 
সামাল জেওয়া অসম্ভব হদয় পিশ্েল। এর ফদল স্াধীি োশ্য়ত্বপ্রাতি েশ্মোররা তঁাদের 
খুশ্শমদতা েশ্মর ট্যাক্স সংগ্হ করশ্েল। আর জফৌেোরও তথ্বি। বধম্াি পরগিার 
েশ্মোর জসই সুদ�াগশ্ট গ্হণ কদর। তঁার কব্ায় পোশ্তক ও অশ্াদরাহী তসি্যবাশ্হিী 
রাখার অিুমশ্ত আোয় করদলি। আর এর ফদল শ্তশ্ি অদিকগুশ্ল পরগিা শ্িদের 
েখদল আিদত সম্্ হদলি। বলাগি, মদিাহরশাহী, িন্দ্রদকাণা ইত্যাশ্ে পরগিাগুশ্ল এর 
অন্তভুক্্ত। বুশ্দ্ধমাি বধ্মাি েশ্মোর কৃষ্ণরাম বােশাহ ঔরঙ্গদেব-এর কাদে ফরমাি 
পাওয়ার েি্য আদবেি করদলি। বােশাহ তা সািদন্দ মঞু্র করদলি ১৬৯৪ শ্রিস্াদদে। 
তার প্রধাি কারণ শ্েল অবশ্য জসই সময় বধ্মাি পরগিার েশ্মোর েশ্মর ট্যাক্স 
সংগ্দহ সবার উপদর শ্েদলি।

প্রাসশ্ঙ্গকভাদব একশ্ট ত্্য হাশ্ের করশ্ে বধ্মাি রাোদের সম্পদক্। J. C. K. 
Peterson তঁার Bengal District Gazetters (Burdwan) মূল্যবাি গ্দথে উদলিখ 
কদরদেি :

The Rise of the Burdwan Raj shortly afterwards the great 
Burdwan house whose history from the period onwards is identical 
with that of the district was founded. According to tradition the 

রােবাশ্িদত জবিসি টাওয়ার ক্লক্
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original founder of the house, was one Sangram Rai a Khatri Kapur 
of Kotli in Lahore, who, on his way back from a pilgrimage to Puri, 
being much taken with the advantages of Baikunthapur, a village 
near the town, settled there and devoted himself to commerce on 
money lending. Abu Rai, who was appointed Choudhuri and Kotwal 
of Rekhabi Bazar in the town in 1657 AD under the Faujdar of 
Chakla Burdwan, is said to have been his grandson, and he is the 
first member of the house of whom there is any historical record. 
He owned his appointment to the good service rendered by him 
in supplying the troops of the Faujdar with provision at a critical 
time. His son Babu Rai, who owned Pargana Burdwan and three 
other estates, was succeeded in his turn by his son Ghanashyam 
Rai. Upon the death of Ghanashyam Rai, his son Krishna Ram 
Rai succeeded to the Zamindari and among other new estates 
acquired the Pargana of Senpahari. In 1689, he was honoured 
with a farman from the Emperor Aurangzeb in 38th year of his 
reign confirming his title as Zamindar and Chaudhuri of Parganas 
Burdwan. [ Bengal District Gazetters, Burdwan, West Bengal Govt., reprinting 
March 1997 pages-34-35 ]

কৃষ্ণরাম রাইদয়র সমদয় একশ্ট গুরুত্বপূণ্ ঘটিা ঘদট। জমাঘল বােশাহ ঔরঙ্গদেব 
উত্তর ভারদতর েি্য সময় শ্েদত পারশ্েদলি িা। এই সুদ�াদগ ১৬৯৫ শ্রিস্াদদের 
মাঝামাশ্ঝ সমদয় একশ্ট শ্বদ্াহ জেখা জেয়। শ্বদ্াহী রাোরা হদলি �্ারিদম শ্বষু্ণপুর 
রাো জগাপাল শ্সংহ, িন্দ্রদকাণার তালুকোর রঘুিা্ শ্সংহ এবং বধম্াি িাকলার 
অন্তভূ্ক্ত জিতুয়া ও বরোর েশ্মোর জশাভা শ্সংহ এবং ওশ্িষার পািাি সে্ার রশ্হম 
খঁা—এরা সকদল শ্মশ্লত হদয় সথসদি্য বধ্মাি-এ অশ্ভ�াি কদর। কৃষ্ণরাম-এর কাদি 
এই খবর জপঁোদিা মাত্ শ্তশ্ি শ্কেু তসি্য শ্িদয় বঁাধা শ্েদত এশ্গদয় আদসি। কদয়কশ্ট 
সংঘদষ্র পদর িন্দ্রদকাণা �ুদদ্ধ কৃষ্ণরাম মৃতু্যবরণ কদরি। প্র্দম ওরা বধম্াদির েশ্ষিণ 
শ্েদক এদস লুিতরাে কদর। জশদষ �ুদ্ধ হয়। জসই সময় বষ্াকাল শ্েল।

কৃষ্ণরাদমর শ্িহত হওয়ার খবর জপদয় জেদল েগৎরাম ভীষণভাদব শ্বিশ্লত 
হদয় পদিি। শ্তশ্ি শ্িদেদক রষিা করার েি্য িারীর েদ্মদবশ ধারণ কদর িশ্েয়ার 
রাো রামকৃদষ্ণর কাদে হাশ্ের হি মাশ্টয়ারাদত এবং জসখাি জ্দক শ্তশ্ি োহাঙ্গীর 
িগর অ্্াৎ বত্মাদি ঢাকা শহদর হাশ্ের হি। সঙ্গী শ্হদসদব �তটুকু োিা �ায় স্তী 
ব্েশ্কদশারী, েুই জেদল কীশ্ত্িঁাে ও শ্মত্দসি এবং পশ্রিাশ্রকাও শ্েদলি। শ্বদ্াহী 
জশাভা শ্সংদহর েল �খি শহর বধম্াদি জপঁোয় তখি তঁারা জকউ ওখাদি শ্েদলি িা। 
বাংলার সুদবোর ইব্াশ্হম খঁা তখি ঢাকায় অবথিাি করদেি। তঁার কাদে সমস্ ঘটিা 
েগৎরাম বদলি। শ্কন্তু বয়স্ ইব্াশ্হম খঁা এই ঘটিাদক জতমি আমল জেিশ্ি। তঁার 
রােকাদ�্ িরম তশশ্্দল্যর প্রকাশ জেখা �ায়। এশ্েদক শ্বদ্াহীরা হুগশ্ল, জমশ্েিীপুর, 
বধ্মাদি ৭শ্েি ধদর ব্যাপকভাদব লুিতরাে কদর। এরপর এরা শহর বধ্মাদি ঢুদক 
কৃষ্ণরাম রাইদয়র পশ্রবাদরর পঁশ্িশ েিদক হত্যা কদর। শ্বদ্াহীরা অন্দরমহদল জঢাকার 
আদগই কৃষ্ণরাদমর ে-েি স্তী-সহ জতদরােি অন্ততঃপুরবাসী িারী েহর ব্ত পালি কদর 
শ্বষপাদি শ্িদেদেরদক আত্াহুশ্ত জেি।

বধ্মাি েখল ও জকাষাগার লুন্ঠি কদর জশাভা শ্সংহ সতিগ্াম, হুগশ্ল, িঁুিুিা, 
িন্দিিগদরর শ্েদক রওিা হি। এই সময় িুরউলিা খঁা জফৌেোর হুগশ্লদত জশাভা 
শ্সংহদক বঁাধা প্রোি কদর। এই জফৌেোদরর অধীদি তখি �দশাহর, হুগশ্ল, বধ্মাি, 

১৯৪১ সাদল রাে্যাশ্ভদষদকর পদর 
জসািার শ্সংহাসদি বদসি  

রাো শ্বেয়িাঁদের পুত্ উেয়িঁাে



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 159

জমশ্েিীপুর, শ্হেশ্ল শ্েল। েুভ্াগ্য এই, জশাভা শ্সংহ-এর কাদে এই জফৌেোর শ্বপ�্স্ 
হদয় প্রাণভদয় কাতর হদয় হুগশ্ল েুগ্ জেদি রাদতই পাশ্লদয় �ায়। তদব জশাভা শ্সংহ 
�খি িঁুিুিা ও িন্দিিগদরর শ্েদক আরিমণ িালায় তখি ওলন্দােদের সহদ�াশ্গতায় 
থিািীয় সাহসী প্রভাবশালী মািুষেদিরা জশাভা শ্সংহদক রুদখ জেয়। আবার বধ্মাদি 
শ্ফদর আদস। এবং এখাদি শ্ফদর এদস মে্যপ কামান্ধ জশাভা শ্সংহ কৃষ্ণরাম রাইদয়র 
জমদয় রােকুমারী সত্যবতীর ঘদর প্রদবশ কদর এবং জোর কদর ধষ্ণ করদত এশ্গদয় 
এদল িুদলর জখঁাপা জ্দক তীক্ষ্ণ েুশ্ি জবর কদর সাহসী সত্যবতী তার জপট শ্িদর 
জফদল এবং সদঙ্গ সদঙ্গ জশাভা শ্সংদহর মৃতু্য ঘদট এবং সত্যবতীও জসই েুশ্ি শ্েদয় 
আত্ঘাতী হি। 

এশ্েদক পলাতক েগৎরাম ঢাকার িবাদবর কাদে আশ্ে্ জপশ করদল �দশাহদরর 
জফৌেোর ইব্াশ্হদমর জিতৃদত্ব জ� বাশ্হিী পািাদিা হয় তারা এত ভীতু প্রকৃশ্তর, ভদয় 
িম্পট জেয়। ইব্াশ্হমদক বরখাস্ কদর তঁার পুত্ েবরেস্ খঁা োশ্য়ত্বলাভ কদরি। 
এশ্েদক রশ্হম খঁার বাশ্হিী লুিতরাে করদত ্াদক—বধম্াি জ্দক িন্দিিগর প�্ন্ত 
আশ্ধপত্য শ্বস্ার করদত ্াদক। এশ্েদক এই বাশ্হিীদক রােমহদলর কাদে পরাস্ কদর 
েবরেস্ খঁা। পরবত্ী ঘটিা জমাকাশ্বলা করদত শ্তশ্ি শহর বধম্াদি শ্শশ্বর থিাপি 
কদরি। এর মদধ্য িতুি সুদবোর শ্হদসদব শাহাোো আশ্েম্ -উস্ -সাি বহাল হি। শ্তশ্ি 
েবরেস্ খঁাদক শ্িরস্ত ্াকার আদেশ শ্েদয় সথসদি্য  বধ্মাদি হাশ্ের হি। েবরেস্ 
খঁা মি খারাপ কদর বধ্মাি জেদি িদল �াি। আর শাহাোো িুপিাপ বধম্াদি অশ্ধঠিাি 
করদত ্াদকি। এই সুদ�াদগ রশ্হম খঁা সথসদি্য বধ্মাদির কাোকাশ্ে োয়গায় উপশ্থিত 
হদল শাহাোো তার ম্রিী খাো আদিায়ারদক রশ্হম খঁার সদঙ্গ সম্ দঝাতা আদলািিা 
করদত পািাি। বধ্মাি শ্শশ্বর জ্দক বঁাকা িেী জপশ্রদয় খাো আদিায়ার রশ্হম খঁার 
সদঙ্গ জেখা করদত জগদল রশ্হম খঁা অতশ্ক্ত আরিমদণ তঁাদক হত্যা কদর এবং পদর 
শাহাোোর শ্শশ্বর আরিমণ করদত শ্গদয় শ্িদেও মৃতু্যমুদখ পশ্তত হয়। এইভাদব েুধ্ষ ্
ঘটিার মদধ্য এই ঐশ্তহাশ্সক পটভূশ্মকার পশ্রসমাশ্তি ঘদট। জবদি অবশ্থিত িবাব 
বাশ্িদত খাো আদিায়ারদক কবর জেওয়া হয়। পদর বােশাহ ফারুকশ্শয়ার (১৭১৩ 
শ্রিতঃ—১৭১৯ শ্রিতঃ) জসখাদি সমাশ্ধ ভবি শ্িম্াণ কদরি। শাহাোো আশ্েম-উস্ -সাি 
িগর বধ্মাদি বের শ্তদিক কাশ্টদয় সুদব বাংলার পশ্চিমাঞ্চদল শাশ্ন্ত শ্ফশ্রদয় আিদত 
সম্্ হি। শ্তশ্ি অদিক বসতবাশ্ট, রাস্াঘাট এবং একশ্ট েুম্া মসশ্েে ততশ্র কদরি।

উদলিখ্য এই, জশাভা শ্সংদহর শ্বদ্াহ ও রশ্হম খঁার লাগাতার আরিমদণ ভারদত 
ইউদরাপীয় ব্যবসা-বাশ্ণে্য কারবারীরা ফুদল-জফঁদপ ওদি। এইসব কারণ জেশ্খদয় শ্ব্শ্টশ, 
ফরাসী ও ওলন্দাে ব্যবসায়ীরা—সুতািশ্ট, িুঁিুিা, িন্দিিগদর তাদের ব্যবসা জকন্দ্রগুশ্লদক 
সুরষিার েি্য সুদবোদরর কাদে েুগ্ শ্িম্াদণর আশ্ে্ োিায়। এবং এই প্র্ম জমাঘল 
শাসকরা েুগ্ শ্িম্াদণর অিুমশ্ত প্রোি কদর। সবদিদয় উদলিখদ�াগ্য, শাহাোো আশ্েম-
উস্ -সি �খি বধ্মাদি অবথিাি করদেি, তখি এখাদি বদসই ইস্ ইশ্ডিয়া জকাম্পাশ্ি 
১৬৯৮ শ্রিস্াদদে শাহাোোর মাধ্যদম সুতািুশ্ট, জগাশ্বন্দপুর এবং কলকাতার েশ্মোশ্র 
জকিার বােশাহী ফরমাি অে্ি কদরশ্েল। জসই ফরমাি এখদিা কলকাতায় শ্ভদ্াশ্রয়া 
জমদমাশ্রয়াল �ােুঘদর সংরশ্ষিত আদে। আশ্মও জসই িুশ্ক্তপত্ একবার জসখাদি শ্গদয় 
জেদখ এদসশ্ে।

বধ্মাদি শাশ্ন্ত শ্ফদর এদল পলাতক েগৎরাম স্ভূশ্মদত শ্ফদর আদসি। বােশাদহর 
ফরমাদি শ্তশ্ি শ্পতার সম্পশ্ত্ত ও েশ্মোর পদের উত্তরাশ্ধকারী হি। আর িম্পািগরী, 
পাণু্ডয়া ও োহািাবাে সহ বািশ্ত কদয়কশ্ট জমৌো শ্িদয় অ্্াৎ সব শ্মশ্লদয় ঊিপঞ্চাশশ্ট 
জমৌোর েশ্মোশ্র ও জিৌধুরী পে পুিরায় লাভ কদর। েুভ্াগ্য এই, েগৎরাম কৃষ্ণ 
সায়দর একবার স্াি করদত জিদম গুতিঘাতদকর হাদত তঁার মৃতু্য ঘদট। এই ঘটিা, 
১৭০২ সাদলর। আর উদলিখ্য, এই ঘটিার জপ্রশ্ষিদত রাে পশ্রবাদরর আর জকউ উৎসব অিুঠিাদি মহারািীর সদঙ্গ তঁার 

সন্তািদের অংশগ্হণ
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কখদিা ভশ্বষ্যৎ-এ কৃষ্ণসায়দর স্াি করদত িাদমিশ্ি এমিশ্ক এই পুষ্কশ্রণীর মােও 
খািশ্ি। রাো েগৎরাম (১৬৯৯-১৭০২) জকবলমাত্ বের িাদরক েশ্মোশ্র জেখভাল 
কদরি। তদব বাবা কৃষ্ণরাম রাই-এর েশ্মোশ্রর কােকদম্ উশ্ি সবসময় পাদশ জ্দক 
সহদ�াশ্গতা কদরদেি। শ্তশ্ি একশ্ট সুন্দর গ্াদমর েন্ম শ্েদয়দেি। জসই গ্াদম তঁাত 
শ্শল্পীরা ্াকদতি, তাদের হাদত ততশ্র উচ্চমাদির গরদের শাশ্ি সকদলর ভীষণ পেন্দ। 
তারা এই ব্যবসা কদর প্রিুর অ্্ উপাে্ি কদরদেি। বধ্মাদির কাদেই জসই গ্ামশ্টর 
িাম েগোবাে।

েগৎরাদমর হিাৎ পৃশ্্বী জেদি িদল �াওয়ার পদর শূি্যতা জিদম আদস। তদব তঁার 
সুেষিা স্তী ব্েশ্কদশারী েুই জেদল কীশ্ত্িঁাে ও শ্মত্দসি রাইদক শ্িদয় ঘুদর েঁািাি। 
সাহসী এই িারী েীঘ্শ্েি জবঁদি জ্দক েশ্মোশ্র কাদে সবসময় সুিারুরূদপ সম্পন্ 
কদরি। জসই সময় খাবার েদলর খুব অভাব। শ্তশ্ি সাধারণ মািুদষর ক্া জভদব 
১৭০৯ শ্রিষ্টাদদে খিি কদরি শ্বশাল শ্েশ্ঘ। �া এখি সকদলর কাদে ‘রািীসায়র’ িাদম 
সুপশ্রশ্িত। এই �শশ্স্িী রােমাতা শুধুমাত্ বধম্াদি তঁার কম্কুশলতা সীশ্মত রাদখিশ্ি 
শ্তশ্ি সুেূর মহাতী্্ বৃন্দাবি ধাদম উপশ্থিত জ্দক ইমশ্লঘাদটর শ্সশ্ি শ্িম্াণ কদরি। 
মধুরাধাদম �মুিা িেীর তীদর েুশ্ট ঘাট ও শ্শবমশ্ন্দর শ্িম্াণ কদর এইভাদব শ্তশ্ি 
জেদশর িািা োয়গায় জেব-জেবীর মূশ্ত্ থিাপি কদরি। পূব্ বধ্মাি জেলার অশ্বিকা 
কালিায় আেও তঁার প্রশ্তশ্ঠিত লালশ্ের মশ্ন্দর সকদলর েশ্ি বস্তু।

লালেীদরর এই মশ্ন্দর ২৫শ্ট জেউল শ্বশ্শষ্ট ২৫শ্ট তশশ্ল্পকিূিা এবং মশ্ন্দদরর গাদয় 
সুেষি শ্শল্পীদের সৃশ্ষ্ট জটদরদকাটার কাে অতুলিীয়। �া ভারদতর আর জকা্াও জিাদখ 
পদিশ্ি। শ্তশ্ি পুরীধাদমও একাশ্ধকবার ঘুদর আদসি। জসখাদি শ্তশ্ি মাক্দণ্ডর বদিা 
শ্েশ্ঘর শ্সঁশ্ি শ্িম্াণ কদরি তী্্�াত্ীদের সুশ্বধাদ্্। ভশ্ক্তময়ী তশবভক্ত এই রােমাতা 
১৭৫৪ শ্রিস্াদদে উশ্লিশ্খত অশ্বিকা কালিায় শ্িম্াণ কদরি তবকুণ্ঠিা্ শ্শবমশ্ন্দর, �া 
সকদলর কাদে সুপশ্রশ্িত।

লালজি মজদির
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রাো েগৎরাদমর পর বংদশর শ্িয়ম অিু�ায়ী তঁার বদিা জেদল কীশ্ত্িঁাে রাই-এর 
উপর েশ্মোশ্রর কােকদম্র ভার ি্যস্ হয়। তঁার সময়কাল ১৭০২-১৭৪০ শ্রিস্াদে 
প�্ন্ত। জোদটাভাই শ্মত্দসি ও তঁার স্তী লক্ষীদেবীদক উপ�ুক্ত মাশ্সক ভাতা জেওয়ার 
ব্যবথিা করা হয়। সুশ্বশাল েশ্মোশ্র শ্িদয় েুই ভাইদয়র মদধ্য শ্ববাে উপশ্থিত হয়। 
জোদটা ভাইদক রােবংদশর জকাগাশ্ে েুদগ্ িেরবন্দী রাখা হয়। জসই অবথিায় তঁাদের 
একশ্ট পুত্ সন্তাদির েন্ম হয়। তঁার িাম রাখা হয় শ্তলকিঁাে। অপরশ্েদক বদিা 
জেদল েশ্মোর কীশ্ত্িঁাে-এর শ্বদয় হয় পাঞ্াদবর ট্যাডিি পশ্রবাদরর বুলিঁাদের জমদয় 
রােরাদেশ্রীর সদঙ্গ। শ্বদয়র পদর পদরই কীশ্ত্িঁাদের শ্শুর মহাশয় বুলিঁাে, তঁার বাবা 
পীতাবির, ভাই ফদতিঁাে সকদলই পশ্রবার-সহ পাঞ্াব জেদি জমদয়-োমাইদয়র রােগৃদহ 
বধ্মাদি এদস থিায়ীভাদব বসবাস করদত শুরু কদরি।

েশ্মোর কীশ্ত্িঁাে ষুিরধার বুশ্দ্ধসম্পন্। এই উশ্ে্দতো মািুষশ্ট েশ্মোশ্র পাওয়ার 
এক বেদরর মদধ্যই শ্েশ্লির বােশাহ ঔরঙ্গদেদবর কাে জ্দক ১৭০৩ শ্রিস্াদদে সিে 
জপদয় �াি। এইশ্টই প্র্ম সিে। এর পর শ্তশ্ি শ্দ্তীয় সিে পাি ১৭৩৭ শ্রিস্াদদে 
তখি শ্েশ্লির শ্সংহাসদি শ্েদলি বােশাহ মহম্ে শা। এই ফরমাি-এ েশ্মোর কীশ্ত্িঁাে 
সকল শ্বশ্েতদের কাে জ্দক এবং েশ্মোশ্র ট্যাক্স সংগ্হ েসু্য ও জিার-োকাতদের 
েমি করবার েি্য আইি প্রদয়াদগর ষিমতা লাভ করদলি। এর ফদল ‘রাো’ উপাশ্ধ 
িা জেদশর সুশ্ধেদিরা তঁাদক মহারাো বদল মাি্যতা শ্েদতি। জসই সমদয়র স্িামখ্যাত 
কশ্ব ব্যশ্ক্তত্ব ঘিরাম ‘ধম্মঙ্গল’ শীষ্ক কাব্যগ্দথে কীশ্ত্িঁােদক এইভাদব বণ্িা কদরদেি :

‘অশ্খদল শ্বখ্যাত কীশ্ত্, মহারাে িরিবত্ত্ী কীশ্ত্িন্দ্র িদরন্দ্র প্রধাি’
শ্িন্ত তঁার রাদোন্শ্ত, কৃষ্ণপুর শ্িবসশ্ত, শ্দ্েঘিরাম রসগাি’।

লাউদসি-এর পালায় কশ্ব শ্শদরামশ্ণ ঘিরাম উচ্চারণ করদলি :
িূতি মঙ্গল শ্দ্ে কশ্বরত্ন গাি। মহারাো কীশ্ত্িন্দ্র কশ্রয়া কল্যাণ। 

উদলিখ্য, কশ্ব ঘিরাম িরিবত্ীদক েশ্মোর মাশ্সক বৃশ্ত্তর ব্যবথিা কদরি।
িশ্েয়া রাে কৃষ্ণিদন্দ্রর মহাকশ্ব বাদণশ্র শ্বে্যালঙ্ার-এর কলদম কীশ্ত্িঁাদের 

েয়গঁা্া উদি আদস।
সুদব বাংলার শশ্ক্তশালী এই েশ্মোর কীশ্ত্িঁাে িতুি ট্যাক্স িীশ্তদক ফলপ্রসু 

করায় বধ্মাি িাকলার বািবািন্ত শুরু হয়। এর ফদল সাতান্শ্ট পরগিার েশ্মস্ত্ত্ব 
লাভ কদর। �ার সীমািা পঁাি হাোর বগ্মাইদল জপঁদেশ্েল। বেদর রােস্ শ্েদত হত 
কুশ্ি লষি সাতিশ্লিশ হাোর পঁািদশা ে’টাকা।

আকাশিুবিী উচ্চাকাঙ্কা শ্েল কীশ্ত্িঁাে-এর। জসই সময় বাংলায় রােথিশ্তক 
পশ্রশ্থিশ্ত শ্েল েশ্টল। জসই জপ্রশ্ষিদত শ্িহত শ্বদ্াহী জশাভা শ্সংহ-এর েু-ভাই �্ারিদম 
শ্হম্ত শ্সংহ এবং মহা শ্সংহদক সরাসশ্র �ুদদ্ধ ঘাদয়ল ও পরাস্ কদর। এই কীশ্ত্দক 
সম্াি োিাদত জসই সময় বধ্মাদির কাঞ্চিিগদর ততশ্র হয় বারেুয়ারী জতারণ। আমার 
মদতা জ� জকউ এখি এদস জসই জতারণ জেখদত পাদরি—ঘষামাো রূদপ। �ার েশ 
শ্মটার উচ্চতা এবং িওিা ৭ শ্মটার। শ্তি শ্কদলাশ্মটার ব্যাপী কাঞ্চিিগরদক কীশ্ত্িঁাে 
সুন্দরভাদব গদি জতাদলি। রাঢ় অঞ্চদলর অি্যতম িগর। বােশাহ-এর কাে জ্দক জ� 
েশ্মোশ্র কীশ্ত্িঁাে অে্ি কদরশ্েদলি তার মদধ্য একান্ মহাপীদির অি্যতম ষিীরগ্ামও 
জ�াগ�ুক্ত। এখাদি জেবীর োি পাদয়র অঙু্গঠি পশ্তত হয়। জ�খাদি জ�াগে্যা মা স্য়ং 
রদয়দেি। রাে্য সরকারও তার জেখভাল করদেি।

বধ্মাদির কাদে হাট কীশ্ত্িগর কীশ্ত্িঁাদের ততশ্র করা। আে প্রাকৃশ্তক েুদ�্াদগ 
তার অদিক শ্কেুই ধ্ংস হদয় �ায়। আর েুশ্ট কীশ্ত্ এখি সুন্দরভাদব আদে �া রােগঞ্ 
এশ্িয়ার অন্তভু্ক্ত। জমাহন্ত-থিল—এখাদি আদে শ্িবিাক্ সম্প্রোয়ভুক্ত তবষ্ণবীয় মি। এখাদি 
‘রাধা োদমাের’ শ্বগ্হ অবথিাি করদেি। আমাদের শ্কদশারদবলায় জেদখশ্ে এখাদি উৎসব বারদুয়ারী ত�ারণ—১৭৩৩ জরিস্াব্দ 
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উপলদষি সুন্দরভাদব সাোদিা হত। �াত্াপালার আসর বসত। স্পষ্ট সৃ্শ্তদত আদে এখাদি 
এদস শ্বখ্যাত জসািাই েীশ্ঘ �াত্াপালা উপদভাগ কশ্র। িািা প্রেশ্িী। রাে পশ্রবাদরর 
ব্যবহৃত বাসিদকাসি ততেস পত্ প্রেশ্শ্ত হত। বদিা জমলা বসত। আর একশ্ট কীত্িঁাদের 
অি্যতম কীশ্ত্ হল—উশঁ্ি বধম্াদির অশ্ধঠিাত্ী জেবী সর্্মঙ্গলা জেবীর মশ্ন্দর প্রশ্তঠিা  
কদরি। ষঠি শতদক কুশ্ব্কা তদ্রি বধ্মাদির মঙ্গলা জেবীর ক্া পাওয়া �ায়। মাশ্িক 
েত্ত, মাশ্িক গাঙু্গলীর কাদব্য এই জেবীদক শ্রদ্ধার সদঙ্গ উদলিখ কদরদেি। ভারতিদন্দ্রর 
কাদব্য শ্তশ্ি আদেি পূণ্ ম�্াোয়। শ্বশ্শষ্ট কশ্ব রূপরাম িরিবত্ীর ‘ধম্মঙ্গল’ কাদব্য 
উঁশ্ি জেবীদক বণ্িা কদরদেি খুব সুন্দরভাদব— 

‘বদ্ধ্মাদি বদন্দাদেবী সর্্মঙ্গলা।
অশ্ধঠিাি হি জেবী শ্িক েুপুরদবলা॥’
উদলিখ্য, এই মশ্ন্দর িত্বদর জেবী মশ্ন্দর শ্ঘদর অদিকগুশ্ল শ্শব মশ্ন্দরও আদে।

কীশ্ত্িঁাে আরও উদলিখদ�াগ্য কদয়কশ্ট মশ্ন্দর প্রশ্তঠিা কদরি। জেৌগ্াদমর শ্শব 
মশ্ন্দর প্রশ্তঠিা হয় ১৭০৯ শ্রিস্াদদে, কামার পািার শ্শব মশ্ন্দর ১৭১০ শ্রিস্াদদে, 
খঁােরার রাধামাধব-এর শ্বগ্হ প্রশ্তঠিা হয় ১৭২১ শ্রিস্াদদে, োবুইগ্াদম হরদগৌরী মশ্ন্দর 
প্রশ্তঠিা হয় ১৭২৬ শ্রিস্াদদে—লক্ষী েিাে্দির মশ্ন্দর প্রশ্তঠিা হয় রামদগাপালপুদর। 
১৭৩৮ শ্রিস্াদদে বদিা তবিাদি প্রশ্তঠিা হয় শ্বষু্ণ মশ্ন্দর। ১৭৪০ শ্রিস্াদদে উখরায় 
প্রশ্তশ্ঠিত হয় সীতারাম মশ্ন্দর।

কীশ্ত্িঁাে পৃশ্্বী জেদি িদল �াওয়ার পদর তঁার একমাত্ জেদল শ্িত্দসি রাে 
শ্সংহাসদির অশ্ধকারী হি। বাবার সমস্ সম্পশ্ত্ত ও েশ্মোরীর কতৃ্ত্ব কদরি। শ্তশ্িই 
প্র্ম শ্�শ্ি শ্েশ্লির সম্াট-এর কাে জ্দক ‘রাো’ উপাশ্ধ লাভ কদরি। তঁার জময়াে 

কাল মাত্ িার বের ১৭৪০ শ্রিস্াদে জ্দক 
১৭৪৪ শ্রিস্াদে প�্ন্ত। বােশাদহর কাে জ্দক 
১২শ্ট ফরমাি ও পদরায়ািা জপদয়শ্েদলি। 
রাোর কােকদম্ খুশ্শ হদয় জসই সময় 
বােশাদহর আদেশ োিা জকাদিা েশ্মোরই 
জকাদিা পদরায়ািা শ্িদত পারদতি িা, শুধুমাত্ 
বধম্ািরাে শ্িত্দসি-ই জসই অশ্ধকার অে্ি 
কদরশ্েদলি।

রাোর েুই স্তী। েন্দকুমারী বদিা, শ্�শ্ি 
শ্েদলি কাশীরাম জশি তদলাওয়ার-এর জমদয়। 
আর জোদটা রািী ইনু্দকুমারী শ্েদলি ধরমিঁাে 
জমদয়রার জমদয়। শ্�শ্ি কািপুর জ্দক সরাসশ্র 
অশ্বিকা কালিায় এদস বসবাস শুরু কদরি। 
এদের কাদরারই জকাদিা সন্তাি শ্েল িা। 
শ্িত্দসি সুশ্িঠি ও বদিাই শাশ্ন্তশ্প্রয় মািুষ 
শ্েদলি। তঁার রােসভার সভাপশ্ণ্ডত শ্েদলি 
সুপ্রশ্সদ্ধ সংসৃ্ত পশ্ণ্ডত ও শ্বশ্শষ্ট কশ্ব 
বাদণশ্র শ্বে্যালঙ্ার। এই কশ্ব সংসৃ্ত ভাষায় 
রাোর েীবিী শ্লদখশ্েদলি। তঁার রিিায় পাই 
জ� রাো জেব-জেবী জসবা, েুতঃথি মািুষদেরদক 
শ্িয়শ্মত সাহা�্য করদতি। তাদের শ্িয়শ্মত 
জখঁােখবর শ্িদতি। জসই সময় বাংলার 
সুদবোর শ্েদলি িবাব আশ্লবে্ী খঁা। শ্তশ্ি 

সব্বমঙ্গলা মজদির
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একবার ওশ্িষার শ্বদ্াহ েমি জসদর ১৭৪২ শ্রিস্াদদে এশ্প্রল মাস িাগাে শ্তশ্ি বধ্মাদি 
রািী সায়দরর পাদি এদস শ্শশ্বর থিাপি কদর ্াদকি। এশ্েদক মারািী তসি্য শ্বশ 
হাোর অশ্াদরাহী বগ্ী শ্িদয় বধ্মাদি হাশ্ের হি েলপশ্ত ভাস্র রাম বধম্াদি। ১৭৪২ 
সাদলর পদিদরা এশ্প্রল জশষ রাদত িবাদবর শ্শশ্বর আরিমণ কদর বদসি শ্বিা জিাশ্টদশ। 
শহদরর অি্য প্রাদন্ত আগুি লাশ্গদয় জেয়, রীশ্তমদতা লুিতরাে শুরু কদর জেয় মারািী 
বগ্ীরা। ওরা সরাসশ্র িবাবী শ্শশ্বরদক ঘাদয়ল করদত িা জপদর খাবার োবার �াদত বন্ধ 
হয় জসেি্য শ্শশ্বর জঘরাও কদর রাদখ। এর ফদল জসিারা শ্তিশ্েি সমূ্পণ্ উদপাস শ্েল। 
বাংলার িবাবও তখি বধ্মাদি শ্েি সাদতক ্াকদত বাধ্য হি। িগর বধ্মািদক মাদঝ 
জরদখ মারািী েসু্যরা িশ্লিশ-পঁয়তাশ্লিশ বগ্মাইল েুদি লুিতরাে িালায় ভীষণভাদব। 
সাধারণ মািুদষর েীবিদক িাদেহাল কদর জেয়। এই ভয়াল পশ্রশ্থিশ্তদত িবাব শ্িক 
করদলি বাইদশ এশ্প্রল মারািীদের কুিরি জভে কদর কাদটায়ার শ্েদক �াওয়া। িবাব 
কুলীদের ও জমদয়দের বধ্মাদি জরদখ  �াওয়ার পশ্রকল্পিা করশ্েদলি। শ্কন্তু বগ্ীদের 
ভদয় তারা জকউ বধ্মাদি ্াকদত িাইদে িা। ২৪ এশ্প্রল জশষ রাদত ভীষণ �ুদ্ধ হয় 
িবাদবর তসি্যদের সদঙ্গ মারািী বগ্ীদের। জসিাধ্যষি-এর পুত্ জকািওরিদম জবগমদক 
উদ্ধার কদরি, শ্িদের প্রাণত্যাদগর শ্বশ্িমদয়। জকািওরিদম িবাব আশ্লবে্ী খঁা কাদটায়ায় 
জপঁোয়। শ্কন্তু তার আদগই ওরা কাদটায়ার শস্যভাণ্ডারদক পুশ্িদয় জফদল। বধম্াি 
জেলার জকতুগ্াম, কাদটায়া, বীরভূম এবং মুশ্শ্োবাদের শ্বশাল এলাকায় সবশ্কেু তেিে 
কদর জেয়। েঁাইহাদট কীশ্ত্িঁাদের শ্বশাল েশ্মোর বাশ্ি েসু্যরা েখল কদর শ্িদয় ওখাদি 
্াকদত শুরু কদর। এইভাদব সাধারণ মািুষদের েীবি বগ্ীরা তেিে কদর জেয়। 
বধ্মাদির রাো ওদের সদঙ্গ �ুঝদত সদব্াচ্চ পদে আসীি জসদরিটাশ্রদক োশ্য়ত্ব জেি। 
উশ্ি শরণা্্ীদের শ্িদয় শ্বশাল িগরীদত হাশ্ের হি। বধ্মািরাে বগ্ীদের েমদি জিষ্টার 
কসুর কদরিশ্ি।

রাো শ্িত্ জসি অশ্বিকা কালিায় শ্সদদ্ধশ্রী মশ্ন্দরদক িবরূদপ সাোয়। রাোর 
পশ্রবাদরর জকউ মারা জগদল শ্িতাভস্ সংরষিণ করার ব্যবথিা শ্তশ্িই প্র্ম কদরি। 
ইদন্দ্রশ্র শ্শব মশ্ন্দর শ্তশ্িই শ্িম্াণ কদরি। এর পদর রাে শ্সংহাসদি বদসি শ্তলকিঁাে। 
শ্তশ্ি শ্েদলি রাো শ্িত্দসি-এর কাকার জেদল। তঁার রােদত্বর সময়কাল ১৭৪৪ শ্রিস্াদে 
জ্দক ১৭৭০ শ্রিস্াদে প�্ন্ত। এই সময় সারা জেদশ িািা ঘটিাবলীর শ্ভি। ১৭৪৮ 
শ্রিস্াদদে বােশাহ মহম্ে শাহ-এর মৃতু্যর পদর শ্েশ্লির মসিদে আহাম্ে শাহ। তঁার 
কতৃ্ত্ব িদল ১৭৫৫ শ্রিস্াদে প�্ন্ত। এই বােশাদহর কাে জ্দক শ্তলকিঁাে রাই ফরমাি 
পাি ১৭৫৩ শ্রিস্াদদে।

১৭৫৯ শ্রিস্াদদে শ্দ্তীয় শাহ আলম শ্েশ্লিদত বদসি। তঁার রােত্ব িদল এদকবাদর 
১৮০৬ শ্রিস্াদে প�্ন্ত। ইশ্তমদধ্য বাংলায় ত্া ভারদতর ইশ্তহাদসর পট পশ্রবত্ি ঘদট। 
১৭৫৭ শ্রিস্াদদে িশ্েয়ার  পলাশীর প্রান্তদর �ুদদ্ধ িবাব শ্সরােউদদিৌলাদক পরাশ্েত কদর 
শ্বশ্াসঘাতক মীরোফদরর সহদ�াশ্গতায় ইংদরেরা। কশ্বগুরুর ভাষায়—বশ্ণদকর মািেণ্ড 
জেখা শ্েল রােেণ্ড রূদপ। স্াভাশ্বকভাদব ইংদরে রােত্ব শুরু হল। ১৭৬৯ শ্রিস্াদদে 
বধ্মাি পরগিা ইস্ ইশ্ডিয়া জকাম্পাশ্ির হাদত হস্ান্তর হয়। বধম্াি মহারাোশ্ধরাে 
শ্তলকিঁাে ১৭৬০-৬১-র ট্যাক্স জকাম্পাশ্িদক জেি। ১৭৬২-১৭৭৬ শ্রিস্াদে অবশ্ধ বধম্াি 
িাকলা ইস্ ইশ্ডিয়া জকাম্পাশ্ি শ্িে েখদল জরদখ বধম্াি রাোদক মাশ্লকািা প্রোি 
কদর। এশ্েদক ইংদরদের হাদতর পুতুল হদয় িবাবীদত এদলি মীরোফর। অপরশ্েদক 
মারািী বাশ্হশ্ি শ্শউভাট-এর জিতৃদত্ব একেল অশ্াদরাহী তসি্য বধ্মাদির েশ্ষিণ অঞ্চদল 
অশ্গ্ সংদ�াগ ও লুিতরাে করদত ্াদক। তখি িবাব মীরোফর তঁার োমাইদক 
সদঙ্গ শ্িদয় এদকবাদর তসি্যসহ বধ্মাদি হাশ্ের। মীরোফর মহারাে শ্তলকিঁাে-এর 
কাদে েশ লষি টাকা োশ্ব করদলি। জসই টাকা জ্দক মারািী জসিািায়ক শ্শউভাটদক 

জ�লকচঁাদ রাই
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সাত লষি টাকা শ্েদয় জেি। জসই টাকা হাদত 
শ্িদয় মারািীরা ওশ্িষার কটদক শ্ফদর �ায়। 
এশ্েদক শ্েশ্লিদত শ্দ্তীয় আলমগীদরর জেদল 
শাহ আলদমর কাদে বাংলার েশ্মোররা 
অপশাসক মীরোফদরর শ্বরুদদ্ধ আশ্ে্ জপশ 
কদর। শাহ আলম বাংলাদক শ্িদের কব্ায় 
রাখদত বীরভূম, বধ্মাি জপশ্রদয় শ্বষু্ণপুদর 
জসিা োউশ্ি জফদল। শ্তশ্িও মারািীদের 
মদতা মহারাে শ্তলকিঁাদের কাে জ্দক প্রিুর 
অ্্ শ্িদয় এলাহাবাদে শ্ফদর �াি। মহারাে 
শ্তলকিঁাদের সমদয় ইস্ ইশ্ডিয়া জকাম্পাশ্ির 
েন্ম হয়। পলাশীর �ুদদ্ধ শ্েদত জকাম্পাশ্ি 
বাংলা, শ্বহার ও ওশ্িষা তাদের েখদল রাদখ।

মহারাে শ্তলকিঁাে পরারিমী রাো 
শ্েদলি। পলাশীর প্রান্তদর �ুদদ্ধ লে ্ ক্লাইভ 
বধম্াি রাদের কাদে এক হাোর অশ্াদরাহী 
তসি্য সাহাদ�্যর েি্য আদবেি করদলি। 
শ্কন্তু রাো সরাসশ্র জসই আদবেি িাকি 
কদর শ্েদলি। উদটে জকাম্পাশ্ির েখলীকৃত 
এলাকায় জকাম্পাশ্ির কাে সমূ্পণ্ বন্ধ কদর 
জেি। এই শ্বষদয় জরভাদরডি লং সাদহদবর 
গ্থে : Unpublished Records of 
Government-এর উদৃ্ধশ্ত উদলিখ করা জ�দত 

পাদর : 'Tilak Chand was the Raja of Burdwan at this time ; he was 
very much rich and wielded all the powers of Feudal chieftain 
in his district, as may be seen in this fact, he shut up all the 
English factories and stopped their business'. এরপর সমস্ শ্কেু োশ্িদয় 
জকাম্পাশ্ি িবাদবর কাদে আদবেি কদর ১৭৫৫ শ্রিস্াদদে পয়লা এশ্প্রল �াদত আবার 
জকাম্পািী ব্যবসা বাশ্ণে্য করদত পাদর। ওই আদবেদির শ্ভশ্ত্তদত িবাব ইংদরদের 
পদষি ১৭৫৫ শ্রিস্াদদের ৫ম বধম্াি মহারাদের কাদে এক আদেশিামা পািাি। ওই 
আদেশবদল মহারাো ইংদরেদের সব কুশ্ি হস্ান্তর কদরি। শ্তলকিঁাদের সমদয় িািা 
গুরুত্বপূণ্ ঘটিা ঘটদত ্াদক। একশ্েদক মুঘল রােদত্বর অশ্ন্তম প�্ায়, অপরশ্েদক 
ইংদরেদের আগমি, পলাশীর �ুদ্ধ, বগ্ীদের অত্যািার, মুঘল তসি্যদের দ্ারা ফসলী 
েশ্ম িষ্ট, বাংলার েশ্মোদরর শ্বপ�্য়, সাধারণ মািুষ অশ্তমাত্ায় িাদেহাল। রাোর 
জসিাপশ্তরাও অেষিতার পশ্রিয় রাদখ। ইংদরেদের সদঙ্গ �ুদ্ধ—এইসব কারদণ ব্যবসা 
বাশ্ণে্য, কৃশ্ষকাদে বলদত জগদল ভঁাটা পদি �ায়। এইসব ঘটিা ঘদট �াওয়া সদত্ত্বও 
মহারাে শ্তলকিঁাে সাধারণ মািুদষর কাদে শ্রদ্ধার পাত্ হদয় ওদি।

শ্তলকিঁাদের মৃতু্যর পদর ১৭৭০ শ্রিস্াদদে তঁার জেদল জতেিঁাে বধ্মাদির রাে 
শ্সংহাসদি আসীি হি। তঁার রােত্বকাল ১৮৩২ শ্রিস্াদে প�্ন্ত। শ্কন্তু রাোদক এখাদি 
শ্িয়্রিণ করদতা তঁার জেওয়াি পরাণিঁাে কাপুর। তার ক্াদতই উিত বসত। রাোর 
কদম্ িািা গলে ্াকার ফদল ১৭৯১ শ্রিস্াদদে তঁার জেদল প্রতাপিঁাে েশ্মোশ্র জেখভাল 
করদতি। শ্তশ্ি োশ্য়ত্ব গ্হণ করার পর বুঝদত পারদলি জ� লে্ কণ্ওয়াশ্লদসর 
শ্িরথিায়ী বদন্দাবস্ আইদির িািারকম ফঁাক-জফঁাকর আদে। েশ্মোরদের স্ত্ত্ব তাদত 
ব্যাহত হদছে। শ্তশ্ি তাই সবশ্েক খুঁশ্টদয় জেদখ সরকাদরর কাদে এই শ্বষদয় আশ্ে্ জপশ 

মীরিাফর

জেওয়াি পরাণিঁাে কাপুর
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কদর। পরবত্ী সমদয় সরকার তা শ্বদবিিা কদর ১৮১৯ শ্রিস্াদদে অষ্টম আইি প্রণয়ি 
কদর ্াদক (Regulation Act VIII of 1819)। এর ফঁাদক জগাটা বাংলার অি্যাি্য 
েশ্মোরদের জ্দক তুলিায় বধ্মাি রাে জবশ্শ রােস্ সরকাদরর ঘদর েমা জেওয়ার 
ফদল বধ্মািরাে পত্তশ্িপ্র্া শুরু কদরশ্েদলি। শ্কন্তু েুভ্াগ্য এই কুিরিীদের খপ্পদর 
পদি প্রতাপিঁাে ১৮২১ শ্রিস্াদদে জকা্ায় জ�ি হাশ্রদয় জগদলি। স্াভাশ্বকভাদব জতেিঁাে 
আবার রাে শ্সংহাসদি বসদলি। ১৮৩২ শ্রিস্াদদে জতেিঁাে জেহত্যাগ করদলি।

মহারাে জতেিঁাে-এর বদিা অবোি শ্শষিাদষিদত্। শ্তশ্ি ১৮১৭ শ্রিস্াদদে অ্যাংদলা 
ভাি্াকুলার সু্ল প্রশ্তঠিা কদরি। এখি জসই সু্দলর িাম বধ্মাি রাে কদলশ্েদয়ট 
সু্ল। এক সময় এই কলমশ্িও এই সু্দল শ্শষিকতা কদম্ �ুক্ত শ্েল জবশ শ্কেুশ্েি। 
‘সংবােপদত্ জসকাদলর ক্া’—শ্দ্তীয় খণ্ড গ্দথে তার উদলিখ আদে—শ্ফউোল জশ্রণীর 
প্রশ্তভূ এক মহারাো—�ঁার রদক্ত বংশািুরিশ্মকভাদব পশ্রবত্িশ্বমুখ ঐশ্তহ্য ্াকার 
ক্া, তঁার এই সংস্ারমুক্ত মি ও প্রগশ্তশীল েৃশ্ষ্টভশ্ঙ্গ �দ্ষ্ট শ্বস্য় উৎপােি কদর। 
উদলিখ্য, তঁার একমাত্ জেদল প্রতাপিঁােদক বাবা জিদয়শ্েদলি পাচিাত্য শ্শষিায় শ্শশ্ষিত 
কদর তুলদত। জসইেি্য শ্তশ্ি তঁার জেদলর গৃহ-শ্শষিক শ্হদসদব জরদখশ্েদলি িাল্স্  েু্য 
জবােু্য মদহােয়দক। শ্�শ্ি ফরাসী শ্েদলি। শ্তশ্ি জেদলর সু্দলর শ্প্রশ্সিপাল শ্েদলি।

শ্বদেশী শ্শষিার পাশাপাশ্শ মহারাে জতেিঁাে জমদয়দের জলখাপিার শ্বষদয় ভীষণ 
উদে্যাগী শ্েদলি। শ্তশ্ি বুদঝশ্েদলি, জমদয়রা জলখাপিা িা োিদল সমাে পশ্রবার 
অন্ধকাদর েুদব ্াকদব। তঁার শ্িদের পশ্রবাদরর সকদল পাচিাত্য শ্শষিায় শ্শশ্ষিত 
জহাক, এর পাশাপাশ্শ সাধারণ পশ্রবাদরর জমদয়রাও �াদত শ্বে্যাে্ি করদত পাদর 
জসশ্েদক তঁার সুিের শ্েল। বধ্মাদি শ্মশিারীদের স্তীশ্শষিা প্রসাদর বধম্াি রাোর অ্্ 
সাহা�্য সশ্বদশষ উদলিখদ�াগ্য। সু্লগুশ্লর মদধ্য ‘শ্বশ্ব শ্েয়ার’ িাদম এক ইংদরে মশ্হলা 
পশ্রিাশ্লত সু্লশ্ট শ্বদশষ সুিাম অে্ি কদরশ্েল। এই মশ্হলার জিতৃদত্ব বধ্মাদির 
গ্াদমদত এইরূপ িারশ্ট পািশালা িলত। জসখাদি ১৯৯ েি জমদয় পিাশুিা করত। 
এই খবর ‘সমািার েপ্ণ’ পশ্ত্কার পাতায় ‘বাশ্লকাদের শ্বে্যাভ্যাস’ শীষ্ক সংবাে 
জ্দক োিা �ায়।

‘সংবােপদত্ জসকাদলর ক্া’-র প্র্ম খণ্ড জ্দক োিদত পারা �ায় ‘শ্বশ্ব শ্পয়ি’ 
িাদম সোশয় এক ইংদরে মশ্হলার েষি পশ্রিালিায় ১২শ্ট জমদয়দের পািশালা 
জোরকেদম িলত। তারপর উশ্ি শ্িদের জেদশ শ্ফদর �াি স্ামীর অসুথিতার খবর 
জপদয়।

িারী শ্শষিা শ্বস্াদর মহারাো জতেিঁাে-এর অবোি অিস্ীকা�্। শ্তশ্ি বধ্মাি, 
হুগশ্লর বঁাশদবশ্িয়া, কাদটায়া, কালিায় িারশ্ট জমদয়দের সু্ল প্রশ্তঠিা কদরি। জসখাদি 
োত্ীসংখ্যা ১৭৫ েি। এর মদধ্য শ্রিস্াি শ্েল ৩৬ েি এবং মুসশ্লম োত্ী একেি 
পিত।

মহারাে জতেিঁাদের শ্শষিা খুব জবশ্শ শ্েল িা। শ্কন্তু মহারািী কমল কুমারী এবং 
প্যারী কুমারী �দ্ষ্ট শ্শশ্ষিতা শ্েদলি। ১৮৪৯ শ্রিস্াদদে জব্ুি সাদহব ‘শ্হনু্দ শ্ফদমল 
সু্ল’ কলকাতায় প্রশ্তঠিা কদরি। জসই সময় বধ্মাি রােবাশ্টদত, িাদটাদরর রােবাশ্টদত 
স্তীদলাদকর শ্বে্যাভ্যাদসর প্র্া শ্েল। বধ্মাি রাে, জতেিঁাে, প্রতাপিঁাে ও তঁার েুই 
মহীষী শ্শশ্ষিত। শ্শষিাশ্বস্াদর তঁাদের ভূশ্মকা অগ্গণ্য। এইসব ক্া ‘সংবাে ভাস্র’-
এর পশ্ত্কার পাতায় সম্পােক জগৌরীশঙ্র তক্বাগীশ ম�্াো শ্েদয় উদলিখ কদরদেি। 
সঞ্ীব িদ্াপাধ্যায়ও ‘োল প্রতাপিঁাে বাঙাশ্লর সারস্ত অবোি’-এর উদলিখ কদরদেি। 
জতেিঁাে বুদঝশ্েদলি শ্শষিা োিা বাঙালীর সুপ্রশ্তশ্ঠিত হওয়ার িাি্য পথো। বাংলার 
অি্যাি্য রােি্যবদগ্র তুলিায় শ্শষিা শ্বস্াদর ব্্মাি রাদের ভূশ্মকা সব্দশ্রঠি আসি 
োশ্ব করদত পাদর।

মহারাি প্র�াপচঁাদ

মহাজিরাি ত�িচঁাদ বাহাদুর
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মহারাে জতেিঁাে-এর মৃতু্যর পর তঁার বালক েত্তক জেদল মহাতাবিঁাে রাে 
শ্সংহাসদি বদসি ১৮৩২ শ্রিস্াদদে। শ্তশ্ি রােত্ব কদরি ১৮৭৯ শ্রিস্াদে প�্ন্ত। এই 
সময় মুঘল শাসদির প্রায় অবসাি এবং ইংদরে শাসদির বািবািন্ত।

শ্দ্তীয় শাহ আলম-এর পর শ্দ্তীয় আকবর শাহ শ্েশ্লির বােশাহ শ্েদলি। শ্তশ্ি 
শ্েদলি ১৮৩৭ শ্রিস্াদে প�্ন্ত। এর পদরই মুঘল শাসদির সমূ্পণ্ শ্বোয়। বধ্মাদির 
মহারাোশ্ধরাে মহাতাবিঁাে-এর সময় জ্দকই ইংদরে শাসদির শ্বস্ার ঘদট।

১৮৩৩ শ্রিস্াদদে মহাতাবিঁাে ভারদতর গভি্র জেিাদরল লে্ জবশ্টিঙ্-এর কাে 
জ্দক ‘মহারাোশ্ধরাে’ জখতাব লাভ কদরি। জসই সময় বাংলার েশ্মোরদের মদধ্য 
একমাত্ বধ্মাি রাে মহাতাবিঁাে-ই তঁার িাদমর আদগ His Highness জলখার 
অিুমশ্ত পাি। বধ্মাদির ‘রােপ্রতীক’শ্টও গভি্র জেিাদরল দ্ারা অিুদমাশ্েত হয় 
১৮৬৮ শ্রিস্াদদে। তদব ১৮৫৫ শ্রিস্াদদে সঁাওতাল শ্বদ্াদহর সময় মহারাে মহাতাবিঁাে 
ইংদরে সরকাদরর পাদশ েঁাশ্িদয়শ্েদলি। তসি্য পািাদিার েি্য পশ্রবহদির ব্যবথিা 
কদরশ্েদলি। খবরাখবর আিার েি্য রাো ি’েি অশ্াদরাহীদক পাশ্িদয়শ্েদলি। আট-
আটশ্ট হাশ্ত শ্েল তসশ্িকদের জিওয়ার েি্য। ১৬শ্ট গরুর গাশ্ি শ্েল। ২২ েুি জ্দক 
২২ েুলাই প�্ন্ত শহর বধ্মািদক সুরষিা জেওয়ার েি্য ২০ েি তসশ্িকদক শ্ি�ুক্ত করা 
হদয়শ্েল। ইংদরেদের রষিার েি্য মহারাে রােবাশ্ির একাংশ প্রস্তুত কদর জরদখশ্েদলি। 
�াদের বনু্দক শ্েল িা তাদের বনু্দক জেওয়ার ব্যবথিা কদরশ্েদলি। রাস্ায় কত্ব্যরত 
পুশ্লশ কম্ীদের কাদে প�্দবষিদণর েি্য শ্েশ্ট জরাদে পািাগি জ্দক তিতখণ্ড প�্ন্ত 
১০ েুলাই জ্দক ১৩ আগস্ প�্ন্ত জঘািার োদকর ব্যবথিা কদরশ্েদলি। ইংদরেদের 
সদঙ্গ সহদ�াশ্গতা এবং মাি্যতা জেওয়ার েি্য ভারদতর গভণ্র জেিাদরল মহারাে 

মহতাব িঁােদক ভারদতর ‘ব্যাবথিাপক সভার’ সেস্য 
শ্হদসদব গ্হণ কদরি। ১৮৬৪ শ্রিস্াদদের ৪ িদভবির 
ব্যাবথিাপক সভার শ্মশ্টং-এ �াওয়ার েি্য বধম্াি 
মহারােদক ভারত সরকাদরর সশ্িদবর কাে জ্দক 
শ্বদশষ শ্িশ্ি এবং স্রাষ্ট্র েতিদরর সশ্িদবর কাে 
জ্দক অিুমশ্তপত্ জেওয়া হয়।

মহারাে মহতাব িঁাে �খি েশ্মোশ্র করার 
সিে পাি, তখি ইংদরেদের আশ্ধপত্য জবশ 
শক্তদপাক্ত। ফদল, ইংদরদের প্রভুত্ব অস্ীকার করার 
উপায় শ্েল িা জসই মুহূদত্। তদব জকউ জকউ মদি 
কদরি, মহারাদের শ্বরাট ভুল হদয়শ্েল সঁাওতাল 
শ্বদ্াহ এবং শ্সপাহী শ্বদ্াদহর সময় ইংদরেদের 
পাদশ েঁািাদিা। জসই সময় রাোদের এমি জকাদিা 
বল শ্েল িা জ� সকদল একদত্ ইংদরেদের কাদে 
বঁাধা জেদবি। মহতাব িঁাে অিুগত হওয়ার ফদল 
সরকাদরর কাদে শ্তশ্ি শ্বদশষ ব্যশ্ক্তরূদপ সম্াি 
জপদতি। তদব এশ্ট স্ীকা�্ শ্তশ্ি েিস্াদ্্ প্রিুর 
ভাদলা কােও আগ্দহর সদঙ্গ সম্পন্ কদরশ্েদলি।

বাংলায় েুশ্ভ্ষি হল ১৮৬৬ শ্রিস্াদদে। এর 
পদর পদরই ১৮৬৯ শ্রিস্াদদে ‘বধম্াি জ্বর’ িাদম 
একপ্রকার ম্যাদলশ্রয়া এদস মহামারী আকার ধারণ 
কদর। দ্রুত গশ্তদত েশ্িদয় পদি বধ্মাি, হুগশ্ল 
জেলার অগশ্ণত গ্াদম-গদঞ্। বধম্াি মহারাে 

মহ�াব চঁাদ
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মহতাব িঁাে শ্িশ্কৎসার জষিদত্ ভীষণভাদব এশ্গদয় এদলি। 
সাধারণ মািুষ �াদত তািাতাশ্ি সুথি হদয় ওদি জসেি্য শ্তশ্ি 
অ্্ ব্যদয় কাপ্ণ্য কদরিশ্ি। শ্বশ্ভন্ বশ্স্ অঞ্চদল আিাদি-
কািাদি ঘুদর ঘুদর স্াথি্যকম্ী েল, শ্িশ্কৎসা ও পদ্্যর জ�াগাি 
জেয়। মািবেরেী ঈশ্রিন্দ্র শ্বে্যাসাগর জসবাপরায়ণ সুশ্িশ্কৎসক 
োতঃ গঙ্গািারায়ণ শ্মত্ মদহােয়দের েি্য বধ্মাি রাে বধম্াদি 
জকশব গদঞ্র কমল সায়র এলাকায় স্াথি্য শ্শশ্বর গিদি 
সাহা�্য কদরশ্েদলি। স্য়ং শ্বে্যাসাগর মহাশয় সরকাদরর কাদে 
োক্তার ও ঔষদধর েি্য আদবেি কদরশ্েদলি। সরকার বহু 
োক্তার শ্িদয়াগ ও োতব্য শ্িশ্কৎসালয় খুদল জেি। অপরশ্েদক, 
রাো মহতাব িাঁে শ্িদে বধ্মাি, হুগশ্ল, িুঁিুিার শ্বশ্ভন্ 
এলাকায় শ্িেব্যদয় োতব্য শ্িশ্কৎসালদয় ঔষধ পদ্্যর সুব্যবথিা কদরি। শ্তশ্ি বাংলার 
সরকারদক শ্িশ্কৎসার েি্য এককালীি ৫০,০০০ টাকা (পঞ্চাশ হাোর) শ্েদয়শ্েদলি। 
এর ফদল জসই অঞ্চদল বহু মািুদষর প্রাণ বঁাদি। শ্তশ্ি অন্সত্ খুদলশ্েদলি েুশ্ভ্ষি 
পীশ্িত মািুষদের েি্য। েীঘ্ লাইদি বদস তারা সুন্দরভাদব খাবার জখদতি এবং 
পশ্রদবশিকারীরাও স�দত্ন খাবার পশ্রদবশি করদতি। েুশ্ভ্ষি একটু ভাদলার শ্েদক 
শ্ফরদল তখি পীশ্িত মািুষদের হাদত বস্ত ও পাদ্য় শ্েদয় শ্বোয় শ্েদতি—এইসব 
ক্া রাখালোস মুদখাপাধ্যায় প্রণীত গ্থে ‘রােবংশািুিশ্রত’ শীষক্ জ্দক োিদত পাশ্র। 
ভারদতর গভি্র জেিাদরল তখি একশ্ট শ্রশ্লফ কশ্মশ্টদত রাোদক সেস্য শ্হদসদব 
মদিািীত কদরশ্েদলি। রাোর সাধারণ মািুদষর প্রশ্ত সহে েরেী মদিাভাব শুধুমাত্ 
তঁার শ্িদের জেলা বা রাদে্যর মদধ্য সীমাবদ্ধ শ্েল িা সুেূর েশ্ষিণ ভারদতও তঁার 
অবোি েশ্িদয় পদিশ্েল। শ্তশ্ি অবসরপ্রাতি রােকম্িারীদের ভশ্বষ্যৎ েীবদির ক্া 
জভদব সবপ্্র্ম জপিশি প্র্া িালু কদরি। হিাৎ জকাদিা কম্িারী মারা জগদল তার 
জেদল বাবার জপিশদির অশ্ধকারী হত। �শ্ে জকউ িাবালক ্াদক জসই পশ্রবাদরর 
মদিািীত ব্যশ্ক্ত বা আত্ীয় জসই জপিশি পাবার অশ্ধকার লাভ করত। এইসব শ্কদশার 
বালকদের শ্শষিা জিওয়ার োশ্য়ত্ব মাশ্সক ভাতা জেওয়ার ব্যবথিা রাো িালু কদরশ্েদলি।

এইসব োিাও, মহারাে মহতাব িঁাে ভীষণভাদব সাশ্হত্যশ্পপাসু শ্েদলি। তঁার 
রােসভায় বহু সুপশ্ণ্ডত ব্যশ্ক্তবগ্ ্াকদতি—রামতিু তক ্ শ্সদ্ধান্ত, ব্দেন্দ্র কুমার 
শ্বে্যারত্ন, তারকিা্ তত্ত্বরত্ন, পদ্মদলািি ি্যায়রত্ন, অদঘারিা্ তত্ত্বশ্িশ্ধ প্রমুখ শাস্তজ্ 
ব্যশ্ক্তবগ্ অলঙৃ্ত করদতি। জেশশ্বখ্যাত োক্তার, তবে্য, পশ্ণ্ডতগণ কমল কশ্বসৃষ্ট 
জভালািা্ কশ্বরােও উপশ্থিত ্াকদতি। সঙ্গীদত প্রশ্সদ্ধ �েুিা্ ভ্, বাে্য শ্বশারে 
উদমশিন্দ্র মুদখাপাধ্যায়, রােকা�্ কুশলী তারকিা্ জসি, তারাপে িরিবত্ী, শমু্ভিা্ 
জঘাষ, িন্দ্রদশখর জেব প্রভৃশ্ত ম্রিীগণ রােসভা আদলাকময় কদর রাখদতি।

মহারাে মহতাব িঁাে স্তীশ্শষিার েি্য অদিক কাে কদরদেি। শ্তশ্ি বধম্াদি 
একশ্ট এবং অশ্বিকা কালিায় একশ্ট জমদয়দের সু্ল িালু কদরশ্েদলি। কবীন্দ্র রমাপশ্ত 
বদন্দ্যাপাধ্যাদয়র স্তী করুণাময়ী জেবী শ্শষিকতা করদতি বধ্মাদির বাশ্লকা শ্বে্যালদয়। 
তঁার বদিা জমদয় অবুিো সুন্দরী জেবী ওই সু্দলর প্রধাি শ্শশ্ষিকা হদয়শ্েদলি। তঁারই 
শ্প্রয় োত্ী শ্েদলি শ্বখ্যাত সাশ্হশ্ত্যক তশলবালা জঘাষ োয়া। এই সু্দলর বত্মাি িাম 
মহারািী অশ্ধরািী উচ্চ বাশ্লকা শ্বে্যালয়।

‘সংবাে প্রভাকর’ পশ্ত্কার আষাঢ় সংখ্যা ১২৫৮ বাংলা সি জ্দক োিা �ায়, এই 
বধ্মাি রাে জসই সমদয় জব্ুি সু্দল ৫০০ টাকা এবং জকশবিন্দ্র জসি প্রশ্তশ্ঠিত সু্লদক 
১০০০ টাকা োি কদরি। বয়স্দের শ্শষিার েি্য শ্তশ্ি তিশ শ্বে্যালয় খুদলশ্েদলি। 
এোিা শ্তশ্ি েশ্ব অঁাকার সু্ল ও শ্েমিাশ্সয়াম খুদলশ্েদলি। শ্বধবা মহলারািী িারায়ণ 

রােপ্রাসাে প্রাঙ্গদণ মহারােদের রশ্ষিবাশ্হিী
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কুমারী জেবীও ‘শারীশ্রক উন্শ্ত সাধিী সভায়’ অ্্াৎ শরীর শ্শষিণ সংথিায় ৫০০ টাকা 
োি কদরশ্েদলি। এইসব খবর জসই সময় ‘সুলভ সমািার’ পশ্ত্কার শ্েদসবির, ১৮৭৯ 
সংখ্যায় প্রকাশ্শত হয়। তঁার সমদয়, বধ্মাদি জোিাসঁাদকা জ্দক মহশ্ষ্ জেদবন্দ্রিা্ 
িাকুর, শ্বে্যাসাগর মহাশদয়রা শ্িয়শ্মত আসদতি। শ্বধবা শ্ববাহ আদন্দালদি শ্বে্যাসাগর 
মহাশদয়র পাদশ মুখ্য পৃঠিদপাষক শ্হদসদব মহতাব িঁাে শ্েদলি। ঈশ্রিন্দ্র শ্বে্যাসাগর 
মহাশয় তঁাদক 'First Man of Bengal' আখ্যা শ্েদয়শ্েদলি।

মহারাো শ্বপুল অ্্ ব্যয় কদর বাল্ীশ্ক রামায়ণ, ব্যাসদেব রশ্িত মহাভারত, 
হশ্রবংশ, শ্সকন্দরিামা, িাহার েরদবশ, আলাওল প্রমুখ জলখকদের বহু বই বাংলায় 
অিুবাে কশ্রদয় সব োয়গায় শ্বিামূদল্য শ্বতরদণর সুব্যবথিা কদরশ্েদলি। মহারাে মহতাব 
িঁাে শুধুমাত্ শ্শষিািুরাগী, সাশ্হত্য-শ্পপাসুই শ্েদলি িা, শ্তশ্ি প্রিুর গাি শ্লদখশ্েদলি, বহু 
পে রিিা কদরশ্েদলি। আধ্যাশ্ত্ক গাি োিাও শ্তশ্ি বহু জরামাশ্টিক গাি শ্লদখশ্েদলি। 
সংখ্যায় ও গুণগত মাি উচ্চমাদির। সব শ্মশ্লদয় শ্তশ্ি জমাট সদতদরাদশা সাতাির্ইশ্ট 
গাি শ্লদখশ্েদলি। মহতাব িঁাদের পর তঁার েত্তক জেদল আফতাব িঁাে মহাতাব-এর 
রােত্বকাল স্ল্প সমদয়র। শ্তশ্ি শ্সংহাসদি বদসি ১৮৮১ শ্রিস্াদদের শ্েদসবিদর এবং 
শ্তশ্ি মারা �াি ২৫ মাি,্ ১৮৮৫ শ্রিস্াদদে। অ্্াৎ শ্তশ্ি প্রকৃত অদ্্ শ্তি বের শ্তি 
মাস রাে শ্সংহাসদি বদসশ্েদলি। ফদল েিগদণর কল্যাদণর েি্য খুব জবশ্শ কাে 
করার সুদ�াগ পািশ্ি। তবুও এর মদধ্যই শ্তশ্ি খাবার েদলর উপদ�াগী বদিা শ্েশ্ঘ 
খিি কদরশ্েদলি পূব্ জমশ্েিীপুর জেলার কঁাশ্্ মহকুমায়। শহর বধ্মাদি শ্বশুদ্ধ পািীয় 
েদলর �দ্ষ্ট ব্যবথিা িা ্াকায় অদিদক অসুথি হদয় পদিি। জসইেি্য শ্তশ্ি বধ্মাি 
জপৌরসভাদক (প্রশ্তঠিা—১৮৬৪ শ্রিস্াদে) শ্বশুদ্ধ খাবার েদলর েি্য এককালীি পঞ্চাশ 
হাোর টাকা িগে জেি। লাকুশ্ে ্ এলাকায় তা শ্িম্াণ হয়। মহারাোশ্ধরাে জেব-
জেউল প্রশ্তঠিার জ্দক জবশ্শ লষি্য জেি েিস্াদথি্যর শ্েদক। শ্তশ্ি োশ্ে্শ্লং-এ োতব্য 
শ্িশ্কৎসালদয়র েি্য েশ হাোর টাকা জেি, বধম্াি সরকাশ্র হাসপাতাদল িষুি শ্বভাগ 
িালু কদরি। শ্তশ্ি মাদঝ মাদঝ হাসপাতাদল শ্গদয় জরাগীদের জেদখ আসদতি। জরাগীদের 
হাদত জগাপদি টাকা শ্েদয় আসদতি। জেলখািায় শ্তশ্ি শ্িদে শ্গদয় জ�সব কদয়শ্ে 
টাকার েি্য জেল খঁাটদে, তাদের েি্য টাকা শ্েদয় শ্তশ্ি তাদের মুক্ত কদর আিদতি।

আফতাব িঁাে মহতাব-এর জলখাপিার প্রশ্ত টাি শ্েল। এর একটা শ্েক 
এখাদি তুদল ধরশ্ে �া আদগর রাোরা এবং সরকারও তা শ্িন্তা কদরিশ্ি, 
তা হল শ্তশ্ি সাধারণ গ্থোগার প্রশ্তঠিা কদরশ্েদলি অ্্াৎ ১৮৮১ শ্রিস্াদদে,  
ি’ হাোর টাকা খরি কদর শ্তশ্ি িগর বধম্াদি এই লাইদব্শ্র প্রশ্তঠিা করদলি। এখাদি 
শ্তশ্ি কৃতী মািুষদের হাদত োশ্য়ত্ব জেি জেখাদশািার এবং রাে্য সরকার সমস্ ব্যয় 
বহি কদর। পদর এই সাধারণ গ্থোগারশ্ট এখি সকদলর কাদে উেয়িঁাে গ্থোগার 
বদল সুপশ্রশ্িত।

আর রাে শ্িশ্ম্ত বদিা গৃদহ এই গ্থোগাদরর িাম শ্েল ‘রাে পাবশ্লক লাইদব্শ্র, 
�া বধ্মাি রূপমহল শ্সদিমার পাদশ শ্েল। শ্শষিাদষিদত্ শ্তশ্ি আরও বদিা কাে 
কদরশ্েদলি—েুই কৃতী োত্দক ৫০ টাকা কদর ১০০ টাকা এবং েুেি ভাদলা অধ্যাপকদক 
৫০ টাকা জ্দক ১০০ টাকা বেদর বৃশ্ত্তর ব্যবথিা কদরশ্েদলি। জসেি্য রাে্য সরকারদক 
শ্তশ্ি এককালীি এক হাোর টাকা জেি। জসই টাকা জপদয় সশ্িব শ্মতঃ শ্স এস জবলী 
সাদহব শ্শষিা েতিদরর শ্েদর্রদক অবগত করাি।

মহারাোশ্ধরাে আফতাব িঁাে মহাতাব-এর মৃতু্যর েু-বের পর তঁার মশ্হষী জবি 
জেয় জেবী, রাো বিশ্বহারী কাপুদরর একমাত্ জেদল শ্বেিশ্বহারীদক েত্তক শ্হদসদব 
গ্হণ কদরি ১৮৮৭ শ্রিস্াদদে। তখি তঁার িাম হয় শ্বেয় িঁাে মহতাব।

১৮৮৮ শ্রিস্াদদে ১৩জম শ্বেয় িঁাে-এর িূিাকরণ সম্পন্ হয়। এর পদর পদরই 
মহারাণী জবিদেয় জেবী পৃশ্্বী জেদি িদল �াি। গভি্র এিেু জরেোর মহারাে  শ্বেয় মহারাোশ্ধরাে আফতাব িঁাে
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িঁােদক এশ্ক্সশ্কশ্উটভ কাউশ্সিদলর সেস্য 
কদর জিি ১৯০৮ শ্রিস্াদদের িদভবির মাদস। 
১৯০৯ শ্রিস্াদদে শ্মদটিাস শ্রফমস অিুসাদর 
ভারদত প্র্ম শ্িব্ািি িালু হয়। বাংলার 
েশ্মোররা শ্িে শ্িে অঞ্চদল শ্িব্াশ্িত 
হি। বধ্মাদির মহারাো শ্বেয় িঁােও 
শ্বপুলভাদব জভাদট েয়ী হি। ১৯১৪ শ্রিস্াদদে 
শ্তশ্ি মহািগর কলকাতার উন্য়দির েি্য 
Calcutta Improvement Trust শ্বদলর 
প্রস্াব রাদখি। বাস্দব ভারতীয় সেস্যরা 
উপশ্থিত িা হওয়ার ফদল তা বাশ্তল হদয় 
�ায়। লে্ হাশ্ে্ঞ্ এই সময় ভারদত এদস 
লে্ কাে্দির ‘বঙ্গভঙ্গ’ রে কদর জেি। 
শ্তশ্ি এককভাদব ১৯১৬ শ্রিস্াদদে শ্িব্াশ্িত 
হদয় আদসি। শ্তশ্ি জকাদিা েদলর জমবিার 
হদয় জভাদট েঁািািশ্ি। ১৯১৭ শ্রিস্াদদে 
Calcutta Municipal Amendment 
শ্বল, �ার লষি্য শ্েল সরকাদরর ‘জভোল’ 
শ্িদরাধক আইি পাশ করাদিা, এই শ্বষদয় 
আদলািিা হয়। মহারাে শ্বেয় িঁাে এখাদি 
বক্তা শ্হদসদব অংশগ্হণ কদরি। এই 
শ্বল পাশ হয় এবং জভোলকাশ্রর শাশ্স্র 
শ্বধাি প্রদয়াগ করা হয়। ১৯১১ শ্রিস্াদদে 
ভারদতর রােধািী কলকাতা জ্দক শ্েশ্লিদত 
সরাদিার আদগ সম্াট পঞ্চম েে ্ও রাশ্ি 
জমরী কলকাতা এদসশ্েদলি। উদদিশ্য, সারা 
বাংলায় রােথিশ্তক েলগুশ্লর শ্ভতদর জ� 
অশ্থিরতা িলশ্েল জসই সময় তা জবাঝার েি্য এবং তা কীভাদব প্রশশ্মত করা �ায়। 
শ্ব্শ্টশ সরকাদরর ভাবিা শ্েল, �শ্ে সম্াট এখাদি উপশ্থিত হদয় তঁার মত ব্যক্ত কদরি 
তাহদল হয়দতা উদত্তেিা ্ামদত পাদর। জসই ভাবিা জ্দকই কলকাতায় সম্াদটর 
আসা। এবার মূল প্রসদঙ্গ আসা �াক, তঁাদের অভ্য্্িা ও জেখাদশািার োশ্য়ত্ব জেওয়া 
হল বধ্মািরাে শ্বেয় িঁাে-এর উপর। তঁার সদঙ্গ শ্েদলি কলকাতার পা্ুশ্রয়াঘাটার 
রাো প্রদে্যাৎকুমার িাকুর মদহােয়। এইসব কােকদম্ সুন্দর ব্যবথিাপিার সুদ�াগ্য ব্যশ্ক্ত 
শ্েদলি শ্বেয় িঁাে এবং শ্তশ্ি সকদলর শ্প্রয়পাত্ও শ্েদলি।

বিলাট হদয় ভারদত এদলি জরািাল্ডদস, কারমাইদকল মদহােদয়র পদর। এই সময় 
কাউশ্সিল-এর পে খাশ্ল ্াকায় িতুি বিলাট মহারাে শ্বেয় িঁাে-এর িাম প্রস্াব কদর 
ইংল্যাদডি শ্িশ্ি পািাি। শ্কন্তু তখি কারমাইদকল ও হাশ্ে্ঞ্ তার পদষি মত িা শ্েদয় 
শ্বদরাশ্ধতা কদরি। জশষ প�্ন্ত জরািাল্ডস্ -এর মতদক গুরুত্ব শ্েদয় কাউশ্সিদলর সেস্য 
শ্হদসদব মদিািীত হদলি শ্বেয় িঁাে মদহােয়। 

স্দেশী আদন্দালি জসইসময় তীব্ভাদব িলদে, জেশ জতালপাি। আদন্দালিকারীদের 
শ্বরুদদ্ধ শ্িম্মভাদব পুশ্লশী অত্যািার শুরু হল। তখি শ্বখ্যাত েিদিতা সুদরন্দ্রিা্ 
বদন্দ্যাপাধ্যায় এবং শ্রীমতী অ্যাশ্ি জবসান্ত পুশ্লশী অত্যািাদরর শ্বরুদদ্ধ প্রশ্তবাে োশ্িদয় 
সরকারদক সরাসশ্র োিাি। অশ্ভদ�াগ জপদয় সরকার শ্বেয় িঁােদক তেদন্তর ভার ি্যস্ 
কদরি। শ্বেয় িঁাে কত্ৃপষিদক অিুদরাধ োিাদলি জ�, তঁার সদঙ্গ বধ্মাদির শ্বশ্শষ্ট 

সম্াট পঞ্চম িি্ব ও রানী তমজর
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সমােদসবী রােশ্বহারী জঘাষ শ্কংবা গুরুোস বদন্দ্যাপাে্যায় 
মদহােয় জ�ি সদঙ্গ ্াদকি। সরকার শ্বেয় িঁাদের প্রস্াদব 
রাশ্ে হদয় সম্শ্ত জেি। তঁাদের সহদ�াশ্গতায় সশ্িক শ্রদপাট ্
জপশ কদরি, সরকার জসইরূপ পুশ্লশ কত্ৃপষিদক আদেশ 
জেি। স্দেশী আদন্দালি জসই সমদয় েুশ্টভাদগ শ্বভক্ত 
হদয় িলশ্েল। একেল িরমপথেী এবং অপরেল িরমপথেী 
মদিাভাবসম্পন্। িরমপথেীদের উদদিশ্য শ্েল সরকাদরর 
কাদে ‘আদবেি-শ্িদবেি’-এর মাধ্যদম আদলািিার মধ্য শ্েদয় 
জেদশর স্াধীিতা অে্ি করা। শ্বেয় িঁাে এই িরমপথেীদের 
মতদক গুরুত্ব শ্েদলি। শ্তশ্ি ভাবদতি, িরমপথেীদের 
আদন্দালদি জেদশর মািুদষরা শ্বদশষ ষিশ্তগ্স্ হদব, শ্বদশষ 
কদর মািুদষরা জবশ্শ কদর শ্িপীশ্িত হদব। শ্হংসা এবং 
হত্যার দ্ারা স্াধীিতা লাভ করা �ায় িা। শ্তশ্ি বাংলার 
সমস্ েশ্মোরদের োশ্িদয় জেি �াদত িরমপথেীরা সাধারণ 
মািুষদের উদত্তশ্েত কদর ষিশ্ত সাধি করদত ব্য্্ হয়। এর 
ফদল িরমপথেীরা শ্বেয় িঁাদের এই শ্বরুদ্ধ মদিাভাদবর েি্য 
তঁাদক হত্যা করার হুমশ্ক শ্েদতি।

ইশ্তমদধ্য প্র্ম শ্বশ্�ুদ্ধ সমাতি হদয়দে এবং গৃহীত 
হদয়দে শাশ্ন্ত প্রস্াব। সরকার রােথিশ্তক বন্দীদের মুশ্ক্তর 
শ্বষদয় সমস্যায় পিদলি। শ্বশ্ভন্ রােথিশ্তক জিতৃবৃদন্দর 
সদঙ্গ সরকার তবিক করদলি, শ্কন্তু তা ব্য্্ হল। সরকার 
পশ্রদশদষ বধ্মাি মহারাে শ্বেয় িঁােদক োশ্য়ত্ব শ্েদলি 
এই কাদে। শ্তশ্ি উভয় পদষির সদঙ্গ বসদলি, আদলািিা 
করদলি, জশদষ সমাধাি সূত্ জবশ্িদয় এল। রােথিশ্তক 

জিতৃবৃন্দ এবং সরকার পষি উভদয়ই সম্শ্ত শ্েদলি।
মহারাে শ্বেয় িঁাে কাউশ্সিদলর জমবিার ্াকাকালীি জেশ ও েদশর কল্যাদণর 

ক্া ভাবদতি। জসই সময় কলকাতায় সংসৃ্ত কদলদের অধ্যষি-এর পে খাশ্ল শ্েল। 
শ্তশ্ি কলকাতা শ্বশ্শ্বে্যালদয়র উপািা�্ আশুদতাষ মুদখাপাধ্যায়দক অিুদরাধ োশ্িদয় 
শ্িশ্ি শ্েদলি। শ্তশ্ি জ�ি ওই খাশ্ল পদের েি্য উপ�ুক্ত পশ্ণ্ডদতর িাম সুপাশ্রশ কদর 
পাশ্িদয় জেি। জসই শ্িশ্িদত আরও উদলিখ শ্েল, মদিািীত ব্যশ্ক্ত শ্িদয়াগ পত্ হাদত 
জপদয় জ�ি জেশ্র িা কদর কাদে জ�াগোি কদরি। জসই শ্িশ্ি পাওয়ার পদর স্যার 
আশুদতাষ মুদখাপাধ্যায় পুিার একেি স্ািামধি্য পশ্ণ্ডত ভাণ্ডারকর-এর িাম সুপাশ্রশ 
কদর পািাি। জসই শ্িশ্ি জপদয় শ্বেয় িঁাে োিাি, বাংলায় জতা বহু বদিা বদিা পশ্ণ্ডত 
ব্যশ্ক্ত আদেি, ফদল, তঁাদের বাে শ্েদয় বাইদর জ্দক পশ্ণ্ডত শ্িদয়াগ করদল শ্বরূপ 
সমাদলািিার সামদি পরদত হদব। জসই সময় বাংলার শীষ্থিািীয় সুপশ্ণ্ডত আশুদতাষ 
শাস্তী মদহােদয়র িাম কাউশ্সিদল জপশ করা হয় এবং তা অিুদমােি লাভ কদর। শাস্তী 
মদহােয়ই সংসৃ্ত কদলদের অধ্যষি পদে শ্ি�ুক্ত হি। শ্খলাফত আদন্দালদির সময় 
কলকাতা মা্াসার োত্রা আদন্দালিদক সম্্ি কদর সু্দল �াওয়া বন্ধ কদর জেয়। 
এই শ্বষয়শ্ট কাউশ্সিল-এ উিদল শ্বেয় িঁাে োত্দের অশ্ভভাবকদের শ্িশ্ি শ্েদয় োিাি 
তঁারা জেদলদের সু্দল পািাদত ইছুেক শ্কিা। এই ঘটিার উদলিখ কদর শ্তশ্ি আশুদতাষ 
মুদখাপাধ্যায় মদহােয়দক শ্িশ্ি জেি, তাদত োত্দের এই আিরণ বরোস্ করা �ায় িা। 
অশ্ভভাবকরা শ্িশ্ি পাওয়ার সদঙ্গ সদঙ্গ জেদলদের সু্দল পাশ্িদয় জেি। ঢাকার িবাব 
হশ্ববুলিাহ এক শ্িশ্িদত জলদখি, তঁার বাবার সদঙ্গ মহারাে শ্বেয় িঁাে-এর বনু্ধত্বপূণ্ 

প্রদদযাৎ কুমার ঠাকুর 
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শ্িশ্বি সম্পক্ শ্েল। িবাব সাদহব অিুদরাধ 
কদরি, তঁাদের ও প্রোদের মদধ্য জ�ি 
প্রীশ্তপূণ্ ব্যবহার বোয় ্াদক। শ্বেয় িঁাে 
শ্েদলি উোরদিতা। তঁার মদি ভুলরিদমও 
কখিও সাম্প্রোশ্য়কতার মদিাভাব শ্েল িা। 
প্রশ্তবের জকারবাশ্ি উৎসদব মহারাে তঁার 
মুসশ্লম প্রোদের উট উপহার শ্েদতি। 
জপ্রশ্সদেসিী কদলদের সহসভাপশ্ত শ্হদসদব 
শ্বেয় িঁাে সামসুল হুো িাদম এক উচ্চ 
শ্শশ্ষিত ব্যশ্ক্তদক শ্িব্াশ্িত কদরি। এ 
সম্পদক্ স্য়ং আশুদতাষ মুদখাপাধ্যায় মদহােয় 
শ্বেয় িঁাে-এর েৃশ্ষ্ট আকষ্ণ করদল, শ্তশ্ি 
বদলশ্েদলি, েিকল্যাদণর েি্যই শ্তশ্ি ওই 
কাে কদরশ্েদলি।

বাংলার জমদয়দের জলখা-পিার 
উন্শ্তকদল্প বধ্মাি রাে শ্বেয় িঁাদের অবোি 
অিস্ীকা�্। বধ্মাদি মহারাণী অশ্ধরাণী 
উচ্চ বাশ্লকা শ্বে্যালয়-এর প্রসাদর উোর 
হদস্ অ্্োি কদরি। তঁার সম্পদক্ স্যার 
আশুদতাষ মুদখাপাধ্যায় বদলশ্েদলি, ‘শ্�শ্ি 
এত বদিাদলাক হইয়াও মাতৃভাষায় অিুশীলি 
কদরি, তঁার মদতা স্দেশ শ্হথতষী স্োশ্তবৎসল আর 
জক হইদত পাদর। মহারাে শ্বেয় িঁাে জ� শ্শষিাশ্বে 
শ্েদলি এই শ্বষদয় তঁার রশ্িত শ্িবন্ধ 'Defect of 
Modern Education of Bengal' শীষ্ক জলখাশ্ট 
পিদলই জবাঝা �ায়। বধম্াি রাে পশ্রবাদর শ্শষিার 
জষিদত্ শ্বদশষ কদর জমদয়দের শ্শশ্ষিত কদর তুলদত 
তঁাদের অবোি অতুলিীয়। মহারাে শ্বেয় িঁাে 
শ্িদে একেি সুদলখক শ্েদলি। শ্তশ্ি শ্িদে অদিক 
িাটক, শ্িবন্ধ গ্থে, ভ্রমণ কাশ্হিী শ্লদখদেি। শ্তশ্ি 
অধ্যাত্ শ্পপাসু শ্েদলি। তঁার শ্বদলত ভ্রমদণর বই, 
Meditation- এর উপর বই—বই েুশ্টদতই জমৌশ্লকত্ব 
বত্মাি। েু’জশা বের আদগ বধ্মাি রাে পশ্রবার 
পে্ািশীি জমদয়দের েদি্য পে্ায় ঢাকা বলদে টািা 
গাশ্ির ব্যবথিা কদর জমদয়দের সু্দল শ্িদয় আসদতি। 
এখিকার বধ্মাদি জমদয়দের শ্শষিার জষিদত্ রমরমা 
ভাব তখি জ্দকই শুরু হদয়শ্েল শ্িতঃসদন্দদহ।

কাশ্রগশ্র শ্শষিার জষিদত্ও বধ্মাদির রাে 
পশ্রবাদরর অবোি অদিক উদচ্চ। ১৮৯৩ শ্রিস্াদদে 
শ্েশ্্রি্ জবাে ্ জটকশ্িক্যাল সু্ল অব বধ্মাি প্রশ্তশ্ঠিত 
হয়। এই জটকশ্িক্যাল সু্ল িলদতা বধ্মাদির মহারাো, 
শ্েশ্্রি্ জবাে ্ ও বধ্মাি জপৌরসভার অিুোদি। এখি 

সুদরন্দ্রনাথ বদদিযাপািযায়

অযাজন তবসান্ত
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এই কাশ্রগশ্র শ্শষিা প্রশ্তঠিািশ্টর িাম হল—
িবকদলবদর মহারােশ্ধরাে শ্বেয় িঁাে ইিশ্স্শ্টউট 
অব ইশ্ঞ্শ্িয়াশ্রং অ্যাডি জটকদিালশ্ে। �ার খ্যাশ্ত 
বতম্াদি ভারতদোিা কাশ্রগশ্র শ্শষিা প্রশ্তঠিাি 
শ্হদসদব স্ীকৃত।

োক্তাশ্র শ্বে্যার প্রসাদরও বধম্াি মহারাদেরা 
অগ্গণ্য। ১৯০৬ সাদল শ্বেয় িঁাে ইউদরাপ জবিাদত 
শ্গদয় ওখািকার বহু প্রশ্তঠিাি, হাসপাতাল ঘুদর ঘুদর 
জেদখি। শ্তশ্ি বধ্মাদি শ্ফদর এদস ততশ্র করদলি 
জমশ্েক্যাল সু্ল। শহর বধম্াদি শ্যামসায়দরর পাদি 
ততশ্র হল Lower Medical Faculty। জোতলা 
লাল রদঙর শ্বশাল বাশ্ি। এখাদি শ্েল উন্তমাদির 
পরীষিাগার, গ্যালাশ্রসমশ্বিত জলক্ িার রুম। োত্-
োত্ীদের ্াকার জহাদস্ল। এখািকার শ্শষিণ 
পদ্ধশ্ত উন্তমাদির। পিাদতি বহু স্ািমধি্য 
সাদহব ও বাঙাশ্ল োক্তাররা।

১৯১৫ সাদল বধম্াদি অষ্টম বঙ্গীয় সাশ্হত্য 
সদম্লি বধম্াি মহারাদের জিতৃদত্ব অিুশ্ঠিত হয়। 
এই সভায় মুশ্্ত কা�্ শ্ববরণী ও সংকলি গ্থে 
এক অমূল্য সাশ্হত্য সম্পে। অভ্য্্িা—সশ্মশ্তর 

সভাপশ্ত শ্েদলি মহারাোশ্ধরাে শ্বেয় িঁাে মহতাব এবং সহ সভাপশ্ত শ্েদলি রাো 
শ্রী�ুক্ত বিশ্বহারী কাপুর। এোিা শ্বশ্ভন্ শাখার সভাপশ্তও শ্িব্াশ্িত হদয়শ্েদলি। অষ্টম 
বঙ্গীয় সাশ্হত্য-সশ্ম্লদির মূল সভাপশ্ত হদয়শ্েদলি মহামদহাপাধ্যায় শ্রী�ুক্ত হরপ্রসাে 
শাস্তী। শ্তশ্িই শ্েদলি সাশ্হত্য সভারও শ্িব্াশ্িত সভাপশ্ত। ইশ্তহাস শাখার সভাপশ্ত 
হদয়শ্েদলি ঐশ্তহাশ্সক শ্রী �েুিা্ সরকার। েশ্ি শাখার শ্রী হীদরন্দ্রিা্ েত্ত এবং 
শ্বজ্াি শাখার সভাপশ্ত হদয়শ্েদলি শ্রী জ�াদগশ িন্দ্র রায় শ্বে্যাশ্িশ্ধ।

অশ্ধদবশি শুরু হওয়ার বহু আদগ শ্বশ্শষ্ট সাশ্হশ্ত্যক ও পশ্ণ্ডতেদির কাদে প্রবন্ধ 
শ্লদখ পািাদিার অিুদরাধ পত্ পািাদিা হয়, জ� জলখাগুশ্ল অশ্ধদবশদি পাি হদব এবং 
মুশ্্ত আকাদর স্ারক গ্থে শ্হদসদব প্রকাশ পাদব।

এই সশ্ম্লি শ্তিশ্েি অিুশ্ঠিত হয়। শ্তি, িার, পঁাি এশ্প্রল, ১৯১৫ শ্রিস্াদে। বদঙ্গর 
সব্ত্ও বশ্হব্দঙ্গর শ্বশ্শষ্ট ব্যশ্ক্তবগ্দক আম্রিণ পত্ পািাদিা হয়। জরলওদয় কিদসশি-
এর ব্যবথিা করা হয়। অশ্ধদবশদির সমদয় সমাগত প্রশ্তশ্িশ্ধদের েি্য ্াকার োয়গা 
ও �াি-বাহদির ব্যবথিা রাখা হদয়শ্েল। অশ্ধদবশি মদঞ্চ েশ্ক ও প্রশ্তশ্িশ্ধ শ্মশ্লদয় 
সুধীেদিরা শ্েদলি গদি জেি হাোদররও জবশ্শ। প্রশ্তশ্িশ্ধরা এদসশ্েদলি উত্তরবঙ্গ ও 
পূব্বঙ্গ োিাও শ্বহার, ওশ্িশা, অসম, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র জ্দক।

সব শ্মশ্লদয় জতইশশ্ট বাশ্ি শ্িশ্ে্ষ্ট শ্েল প্রশ্তশ্িশ্ধদের ্াকার েি্য। তার মদধ্য 
কুশ্িশ্ট বাশ্ি শ্েল মহারাদের, েুশ্ট বাশ্ি শ্রী বিশ্বহারী কাপুর মদহােদয়র, একশ্ট 
শ্েল শ্মউশ্িশ্সপ্যাশ্লশ্টর ভাইস জিয়ারম্যাি শ্রী�ুক্ত মৃতু্যঞ্য় জিৌধুরীর। কদয়কেি শ্বশ্শষ্ট 
প্রশ্তশ্িশ্ধ থিািীয় প্রশ্তশ্ঠিত আইিেীবী শ্রী তশদলন্দ্রিা্ মুদখাপাধ্যাদয়র গৃদহ আশ্ত্্য 
গ্হণ কদরশ্েদলি। বাসথিািগুশ্লর ব্যবথিাপিাও খুব সুন্দর শ্েল। শ্তিশ্ট বাশ্ি শ্িশ্ে্ষ্ট 
শ্েল মুসলমাি প্রশ্তশ্িশ্ধর সংখ্যা শ্েল সব্াশ্ধক। একশ্ট বাশ্ি শ্েল শ্িঠিাবাি শ্হনু্দদের 
েি্য। সম্ভবত তঁারা শ্েদলি স্পাকী এবং কদিারভাদব অদি্যর স্পশ্ বঁাশ্িদয় িলদতি। 

আশুদ�াষ মুদ�াপািযায়

তদওয়াজনরাি বনজবহাজর কাপুর
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প্রশ্তশ্ট বাশ্িদতই আশ্মষ ও শ্িরাশ্মষ রান্ার ব্যবথিা শ্েল। শ্িরাশ্মষাশী প্রশ্তশ্িশ্ধ শ্েদলি 
শতাশ্ধক। প্রশ্তশ্ট গৃদহ প্রশ্তশ্িশ্ধদের েি্য িতুি মশারী রাখা হদয়শ্েল। প্রশ্তশ্িশ্ধদের 
ব্যবহাদরর েি্য আলাো জিয়ার, জটশ্বল, কাগে, কলম, জোয়াত, প্যাে রাখা শ্েল। 
প্রদত্যক শ্বোিায় একশ্ট কদর তালপাতার পাখা শ্েল।

এই সশ্ম্লদির েি্য জমাট িঁাো উদিশ্েল শ্তি হাোর েুদশা সাত টাকা। জমাট 
খরি হদয়শ্েল োক-ব্যয়, মু্ণ, গাশ্িভািা এবং একশ্ট প্রেশ্িীর আদয়ােি করদত 
জমাট খরি হদয়শ্েল এক হাোর িদশা সদতদরা টাকা িয় আিা পঁাি পাই।

কা�্শ্ববরণী জ্দক পাওয়া �ায়—প্রশ্তশ্িশ্ধগদণর আহার, �াতায়াত খরি, জঘািার 
গাশ্ি ইত্যাশ্ে, মণ্ডপ, গৃহসজ্া, আদলা, আসি ও আদমাে-প্রদমাদের সমস্ ব্যয় অভ্য্্িা 
সশ্মশ্তর সভাপশ্ত মাি্যবর মহারাোশ্ধরাে বহি কদরশ্েদলি। এই সভার প্র্ম 
অশ্ধদবশি—৭ম সাশ্হত্য সশ্ম্লদির সভাপশ্ত শ্দ্দেন্দ্রিা্ িাকুর শুদভছো পাি, জসশ্ট 
পাি কদরি হরপ্রসাে শাস্তী। অশ্ধদবশদি সাশ্হত্য শাখার জমাট প্রবদন্ধর সংখ্যা শ্েল 
বশ্ত্শশ্ট, েশ্ি শাখার পশ্িত প্রবদন্ধর সংখ্যা শ্েল আিাদরাশ্ট, ইশ্তহাস শাখায় পশ্িত 
হদয়শ্েল বাইশশ্ট প্রবন্ধ। শ্তিশ্েিই প্রবন্ধ, কশ্বতা পাি ও সঙ্গীদতর ব্যবথিা শ্েল। তৃতীয় 
শ্েদির অশ্ধদবশদি প্রয়াত শ্বশ্শষ্ট ব্যশ্ক্তদের েি্য জশাক প্রকাশ করা হদয়শ্েল, উদলিখ্য, 
অষ্টম বঙ্গীয় সাশ্হত্য সশ্ম্লি শ্েল শ্তি শ্েদির—২০, ২১ ও ২২ তিত্ ১৩২১ সাল। 
ইংদরশ্ে ৩, ৪ ও ৫ এশ্প্রল, ১৯১৫। পদরর বের �দশাহর-এ এই সাশ্হত্য সদম্লি 
হদব তা জঘাষণা কদরি কাশ্শমবাোদরর মহারাো মণীন্দ্র িন্দ্র িন্দী। িাদটাদরর মহারাো 
েগশ্েন্দ্রিা্ রায়ও জ�াগোি কদরশ্েদলি।

িাটক, বাউল সঙ্গীদতর ব্যবথিা শ্েল। প্রেশ্িীদত কৃশ্ষ, শ্শল্প, থিািীয় উৎপােি 
কাঞ্চি িগদরর েুশ্ি কঁাশ্িও প্রেশ্শত্ হয়।

একশ্ট প্রসঙ্গ উদলিখ্য, িারশ্ট শাখার অশ্ধদবশি একত্ িলার ফদল অদিক সেস্য 
ইদছে ্াকদলও অদিক প্রবন্ধ পাি শুিদত পািশ্ি।

সংস্কৃ � কদলি
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সবদশদষ অভ্য্্িা সশ্মশ্তর সভাপশ্ত 
বধ্মাদির মহারাো সভাভদঙ্গর জঘাষণা কদরি 
অদিকটা সরসভশ্ঙ্গদত। সকলদক ধি্যবাে ও 
কৃতজ্তা োশ্িদয় শ্তশ্ি বদলশ্েদলি—‘আমাদের 
এই সশ্ম্লি কতকটা রামলীলার মদতা। জসও 
শ্তিশ্েদির ব্যাপার, এও তাই। জসখািকার 
রামদক শ্তিশ্েি সাশ্েদয় জকবল বশ্সয়াই 
্াশ্কদত হয়, এখািকার সভাপশ্তদকও তাই 
কশ্রদত হয়। এখি বঁাশ্িলাম। এইবার আসুি, 
সকদল আিন্দ কশ্রয়া স্-রূদপ ঘদর শ্ফশ্রয়া 
�াই।’

মহারাে শ্বেয় িঁাে ১৯৪১ শ্রিস্াদদে 
জেহত্যাগ কদরি। তঁার জেদল উেয় িঁাে মহতাব 
রাোসদি আসীি হি। ১৯৩০ শ্রিস্াদদের ১৬ 
োিুয়াশ্র জকাট-অব-ওয়াে্স-এর শ্িদে্দশ 
মহারােকুমার উেয় িঁাে মহতাবদক সমগ্ 
এদস্দটর অথবতশ্িক প্রধাি ম্যাদিোর এবং 
মদিারঞ্ি তমত্দক জেপুশ্ট কাদল্র শ্হদসদব 
মাশ্সক জবতদি শ্িদয়াগ করা হদয়শ্েল। শ্তশ্ি 
কােকদম্ �দ্াপ�ুক্ত কুশলী কম্ী শ্েদলি। 
রােদকাদষ তখি ঘাটশ্ত জেখা জেয়। কুিরিী 
কম্িারীদের অ্্ তেরূপ এবং পাশ্রবাশ্রক 
শ্কেু মািুদষর অসহদ�াশ্গতার ফদল। উেয় িঁাে 
শ্িরলস ও অমািুশ্ষক প্রদিষ্টা ও খুরধার বুশ্দ্ধর 
জোদর কুশলতায় ঘাটশ্ত েূর করদত সম্্ 
হয়। ১৯৩৬ শ্রিস্াদদের িদভবির মাদসর মদধ্য 
সাইশ্ত্শ লষি টাকা ঋণ এবং সাতষশ্্ হাোর 
টাকা সুেসহ সমস্ জেিা জশাধ কদর জেি এবং 
োিুয়াশ্রর শ্কশ্স্ বাবে অশ্গ্ম এক লষি পঞ্চাশ 
হাোর িদশা টাকা সরকাদরর ঘদর েমা জেি। 
তঁার এই কাদে মদিারঞ্ি তমত্ সহ উচ্চপেথি 
রাে কম্িারী রাদেি জসি ও জরবতীদমাহি েত্ত 
প্রমুদখর আন্তশ্রক শ্িঠিা তুলিাহীি।

১৯৩৫ শ্রিস্াদদে গভি্দমটি অব ইশ্ডিয়ার 
অ্যা্ অিুসাদর প্রশ্তশ্ট রাদে্য, আইিসভা গিদির শ্িদে্শ জেওয়া হয়। এর ফদল 
েিগণ অ্্াৎ সাধারণ, তপশ্শশ্ল, মুসশ্লম প্রভৃশ্ত সম্প্রোদয়র মদধ্য শ্িশ্ে্ষ্ট সংখ্যক 
আসি শ্িধ্াশ্রত হয়। উেয় িঁাে সাধারণ আসদি প্রা্্ী শ্িব্ািদি েঁািাি। জসই সময় 
তঁার শ্বপদষি েঁাশ্িদয়শ্েদলি কংদগ্স েদলর গান্ধীবােী কম্ী শ্বেয় কুমার ভ্ািা� ্
মদহােয়। প্রশ্তদ্শ্্বিতায় উেয় িঁাে শ্বেয়কুমারদক হাশ্রদয় আইিসভার সেস্য শ্িব্াশ্িত 
হি। ১৯৪১ শ্রিস্াদে প�্ন্ত এই আইিসভার জময়াে শ্েল। শ্কন্তু শ্দ্তীয় শ্বশ্�ুদ্ধ ১৯৩৯ 
শ্রিস্াদদে শুরু হওয়ার ফদল শ্িব্ািি আর হদত পাদরশ্ি। ফদল, উেয় িঁাে মহতাব 
১৯৪৭ সাল অ্্াৎ স্াধীিতা লাদভর সময় কাল প�্ন্ত সেস্য শ্েদলি। স্াধীিতার 
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পদর শ্তশ্ি সব্প্র্ম পশ্চিমবদঙ্গর অথিায়ী 
স্পীকার শ্িব্াশ্িত হি। এরপর ১৯৫২ 
শ্রিস্াদদে সাধারণ শ্িব্ািদি উেয় িঁাে 
মহতাব কশ্মউশ্িস্ জিতা বধ্মাদির 
সন্তাি শ্বিয় কৃষ্ণ জিৌধুরীর কাদে 
পরােয় বরণ কদরি। পরবত্ী সমদয় 
১৯৬২ শ্রিস্াদদে মহারােশ্ধরাে উেয় 
িঁাে মহতাদবর মহীষী রাধারাণী জেবী 
প্রশ্তদ্্বিী জসই শ্বিয় কৃষ্ণ জিৌধুরীদক 
হাশ্রদয় উপম্রিী পে অলংকৃত কদরি 
ো· শ্বধাি রায়-এর মশ্্রিসভায়। এই 
সময় জভাটপ্রা্্ী শ্হদসদব মহারাণী েুয়াদর 
েুয়াদর ঘুদর জভাট জিদয়শ্েদলি। মদি 
আদে, জসই সময় মহারাণী জভাট প্রিাদর 
ইেলাবাে হাইসু্দল এদসশ্েদলি। আমার 
মা জেখদত এবং তঁার ক্া শুিদত 
শ্গদয়শ্েদলি। মাদয়র মদতা অদিক অন্ততঃপুদরর মশ্হলারা রাশ্িদক পাদয় হাত শ্েদয় 
প্রণামও কদরশ্েদলি।  মা আমাদকও জসই সময় সদঙ্গ কদর শ্িদয় শ্গদয়শ্েদলি, তখি 
আশ্ম প্রা্শ্মক শ্বে্যালদয়র োত্ শ্েলাম। শ্কন্তু আেও তা সৃ্শ্তপদট উজ্জ্বল।

েশ্মোশ্র প্র্া শ্বদলাদপর পদর ১৯৫৪ শ্রিস্াদদে মহারাোশ্ধরাে উেয় 
িঁাে তঁার পূবত্ি পঞ্চেশ পুরুদষর শ্প্রয় বধ্মািদক জেদি �াওয়ার আদগ 
তঁাদের সুরম্য রােপ্রাসাে োি কদর �াি উচ্চশ্শষিাকদল্প। শ্তিশ একর সম্পশ্ত্ত 
সমশ্বিত থিাদি বধ্মাি শ্বশ্শ্বে্যালয় ১৯৬০ সাদল প্রশ্তশ্ঠিত হয়। রােপ্রাসাদে 
শ্বশ্শ্বে্যালদয়র প্রশাসশ্িক ভবি থিাশ্পত হদয়দে। এইসব গিিমূলক কাদে  
ো· শ্বধাি িন্দ্র রায় এবং স্াধীিতা সংগ্ামী েিশ্প্রয় জিতা ফশ্কর িন্দ্র রায়-এর 
শুদভছো ও সশ্রিয়তা বধ্মাদির রাে পশ্রবাদরর সদঙ্গই শ্েদলি। প্রাসাদের অন্দরমহদল 
প্রশ্তশ্ঠিত হদয়দে MUA Womens Collage। জতাষাখািায় মহারাণী অশ্ধ বাশ্লকা 
শ্বে্যালয়, োত্ী শ্িবাস প্রশ্তশ্ঠিত হয়। শ্বশাল রাে-কাোশ্র ঘদর রাে্য সরকাদরর ভূশ্ম 
ও ভূশ্ম সংস্ার েতির প্রশ্তশ্ঠিত হদয়দে। শ্রী শ্রী লক্ষী িারায়ণ েীউ জেবালয় সংলগ্ 
হাদভশ্লটুকু জেবদেবী জসবাইতদের েি্য জরদখ জগদেি, েীবদিশায় মহারাে শ্বেয় িঁাে 
তঁার জে্যঠিপুত্ শ্রী উেয় িঁাদের জোদটা জেদল মহারােকুমার প্রণয় িঁাে মহতাবদক জেব 
জসবার ভার অপ্ণ কদরি। বতম্াদি শ্তশ্ি একশ্ট ট্াস্ কশ্মশ্ট গিি কদরি। িাম 
জেওয়া হয় ‘মহতাব ট্াস্ কশ্মশ্ট’। এই কশ্মশ্ট এখি জবশ্শরভাগ সময় বধম্াি রাে 
প্রশ্তশ্ঠিত জেব জসবা পশ্রিালিা করদে।

মহারাে উেয় িঁাদের েয়শ্ট জেদল-জমদয়র মদধ্য কশ্িঠি মহারােকুমার প্রণয় িঁাে-
এর পিাশুিা প্র্দম োশ্ে্শ্লং, এরপর েুি সু্ল, তারপর কলকাতা শ্বশ্শ্বে্যালয় জ্দক 
ইশ্তহাস শ্িদয় এম এ এবং লডিদির School of Oriental and Africal Studies 
জ্দক শ্প এইি শ্ে অে্ি কদরি।

জখলাধুলার জষিদত্ বধ্মাি রাদের অবোি অিস্ীকা�্। রাে পশ্রবাদরর শ্িশ্ে্ষ্ট 
শ্কেু জখলায় শ্িয়শ্মত তঁারা অংশগ্হণ করদতি। জ�মি—জঘািায় িিা, তদলায়ার জখলা, 
বনু্দদকর শ্িশািা অিুশীলি, জপাদলা জখলা অি্যতম। জখলাধুলা রাে পশ্রবাদর সীশ্মত 
িা জরদখ ব্্মাি মহারাোশ্ধরাে শ্বেয় িঁাে মহতাব প্র্ম সাব্েিীি প�্ায় জখলাধুলা 
েশ্িদয় জেি। ১৯০১ সাদল রাো বিশ্বহারী কাপুদরর পৃঠিদপাষকতায় বিশ্বহারী জেলা 
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অ্যাদ্দলশ্টক অ্যাদসাশ্সদয়শি গশ্িত হয়। জরভাদরডি লশ্লত জমাহি 
জে এই সংথিার  সদঙ্গ �ুক্ত শ্েদলি শ্গরীন্দ্র কুমার িদ্াপাধ্যায় এবং 
স্যার রাসশ্বহারী জঘাদষর জোদটা ভাই অতুল িন্দ্র জঘাষ মদহােয়। 
বধ্মাি জরল জস্শদির পাদশ ততশ্র হয় ক্যাশ্ম্পং গ্াউডি। এই 
ক্যাশ্ম্পং গ্াউদডিই ১৯০৭ সাদল প্র্ম জখলাধুলা শুরু হয়। জসই 
সময় েুশ্ট ফুটবল টুি্াদমটি িালু শ্েল। জ� েুশ্ট হল বিশ্বহারী 
লীগ কাপ ও বিশ্বহারী ি্যাদলঞ্ কাপ। থিািীয় েল শ্হদসদব জখলত, 
শ্মউশ্িশ্সপ্যাল সু্ল, রাে সু্ল, অ্যাদ্দলশ্টক ক্লাব, রাে  কদলে।

১৯২৯ সাদল রাসশ্বহারী অ্যাদ্দলশ্টক ইউিাইদটে ক্লাব 
আত্প্রকাশ কদর। তারও আদগ ১৯১২ সাদল জমশ্েক্যাল সু্ল, বান্ধব 
সশ্মশ্ত, োয়মডি েুশ্বশ্ল ক্লাব, মহাদমোি জস্পাশ্ট্ং ক্লাব, আর এম 
শ্স এবং বধম্াি অ্যা্দলশ্টক ক্লাব। ি্যাদলঞ্ কাদপ কলকাতার 
ক্লাব অংশ শ্িত। ১৯১৮ সাদলর পর কদয়কশ্ট শ্মশ্লটাশ্র ফুটবল 
েল অংশ শ্িদয়দে। ১৯২৩ সাদল বিশ্বহারী জেলা একােশ ও 
জমাহিবাগাি এ শ্স জক ৩-২ জগাদল পরাশ্েত কদরশ্েল। এই 
বধ্মাি েদলর ক্যাদটেি শ্েদলি ফশ্ণভূষণ সামন্ত। েদলর হদয় জগাল 
কদরশ্েদলি—শ্যাম সুন্দর সামন্ত, হারাি জসি ও জে্যাশ্তপ্রকাশ জে। 

১৯২৪ সাদল জমাহিবাগাি, ইস্দবঙ্গল, ভবািীপুর জস্পাশ্ট্ং ইউশ্িয়ি বধ্মাদি জখদল 
�ায়। শ্বংশ শতদকর ৬০-এর েশদকও বধ্মাি ফুটবল েল বিশ্বহারী জেলা একােশ 
আই এফ এ শীদল্ড জখলদে। বধম্াি রাোদের সশ্েছোয় বধ্মাদি শুরু হয় হশ্ক, 
লিদটশ্িস, ব্যােশ্মটিি প্রভৃশ্ত জখলা। উদলিশ্খত ক্যাশ্পং গ্াউডি মাদি আমরাও ফুটবল 
জখলা জেদখশ্ে। প্রসঙ্গরিদম বশ্ল, এই মাদি মহবিে রশ্ফ গাি কদয়দেি, ইশ্ন্দরা গাশ্ন্ধর 
শ্মশ্টং হদয়দে, কশ্মউশ্িস্ পাশ্ট্র সব্ ভারতীয় শ্মশ্টং হদয়শ্েল।

বধ্মাি রাোদের পাশাপাশ্শ রাশ্িরাও েিকল্যাণ কাদে সোতৎপর শ্েদলি। 
মহারাণী শ্বষু্ণকুমারী রােকাে শ্িরীষিণকাদল শ্বশাল রােস্ েমা শ্েদয়ও েশ্মোশ্র বোয় 
জরদখশ্েদলি। এর পাশাপাশ্শ শ্তশ্ি ততশ্র কদরশ্েদলি ১৭৮৮ শ্রিস্াদদে বধম্াি জকাটাল 
হাদট ১০৮ শ্শব মশ্ন্দর। অশ্বিকা কালিায় প্রশ্তঠিা কদরশ্েদলি ১৭৮৪ শ্রিস্াদদে রাদমশ্র 
শ্শব মশ্ন্দর। রাণী ব্দেশ্রীর জেব-জেবী মশ্ন্দর থিাপদির ক্া পূদব্ই শ্িবদন্ধ উদলিখ 
করা হদয়দে। মহারাোশ্ধরাে উেয় িঁাে-এর স্তী মহারাণী রাধারাণী জেবী েিকল্যাদণ 
শ্িদেদক �ুক্ত জরদখশ্েদলি বধম্াদি। মহারাে জোদটাকুমার ে· প্রণয় িঁাে মহতাদবর স্তী 
শ্রীমতী িশ্ন্দিী মহতাব উচ্চশ্শশ্ষিতা। শ্তশ্ি রাে্য ইিট্যাক-এর জিয়ার পাস্ি শ্েদলি। 
শ্তশ্ি একবার আমাদের বধম্াি জেলা ত্্য ও সংসৃ্শ্ত েতিদর এদসশ্েদলি। জসই সময় 
আশ্ম জপাশ্স্ং শ্েলাম। উশ্ি আমার অশ্ফস জিবিাদর এদসশ্েদলি। তঁার সদঙ্গ অদিক 
ক্া হদয়শ্েল রাদে্যর আশ্কও্লশ্ে সম্পদক।্ তঁার গভীর জ্াি আমাদক মুগ্ধ কদরশ্েল। 
উশ্ি এদসশ্েদলি ১৯৯০ সাল িাগাে।

পশ্রদশদষ বশ্ল, বধ্মাি রাোদের প্রায় শ্তিশ বের রােদত্ব অদিক ঝি-ঝাপটার 
মধ্য শ্েদয় শ্টঁদক ্াকার কারণ শ্হদসদব জকাষাগাদর জ�মি অ্্ এদসদে জতমশ্ি তঁাদের 
েিকল্যাণমুখী কম্ মািুদষর মদির মশ্ণদকািায় থিাি জপদয়দে। কৃশ্ষ, শ্শল্প, শ্শষিা 
(পুরুষ ও িারী), সাশ্হত্য, সংসৃ্শ্ত, শ্িত্কলা, কাশ্রগশ্র শ্শষিা, স্াথি্য, সুরষিা, জখলাধুলা, 
শ্বদিােি সব কাদেই রাোদের অগ্ণী ভূশ্মকা শ্েল এবং অিুভূশ্ত ভাণ্ডারদক থিায়ীভাদব 
রূপ জেওয়ার েি্য, গ্থে োপাদিার েি্য উন্ত মাদির োপাখািাও শ্েল। জসই সদঙ্গ 
অধ্যাত্ জিতিা শ্বস্াদর জেব-জেবী জসবারও প্রিলি কদরশ্েদলি বধম্াদির রাোরা। তঁারা 
শ্েদলি পাঞ্াবী। জষিত্ী রাে পশ্রবাদরর কুলদেবী িশ্ণ্ডকা মাতার  মশ্ন্দর। তঁারা পাঞ্াবী 

হরপ্রসাদ শাস্তী
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হদয়ও বাংলা ভাষার প্রশ্ত তঁাদের টাি শ্েল সুগভীর। বধম্াদির রাোরা শ্হনু্দ, মুসলমাি, 
বুদ্ধ, তেি, শ্শখ, শ্রিস্াি সকল ধম্মতদকই শ্রদ্ধা ও সম্াি করদতি। রাোদের 
লাইদব্শ্র শ্েল ভারতবদষ্র শ্দ্তীয় জশ্রঠি লাইদব্শ্র। প্র্ম হল মহীশূর মহারাোর 
লাইদব্শ্র। এইসব জেদখই রায় গুণাকর কশ্ব ভারতিন্দ্র তঁার শ্বে্যাসাগর কাব্যগ্দথে 
উদলিখ কদরদেি—‘জেশ্খ পুরী বধ্মাি সুন্দর জিৌশ্েদক িাি / ধি্য জগৌি জ� জেদশ এ 
জেশ / রাো বি ভাগ্যধর কাদে িে োদমাের / ভাদলাবদট োশ্িিু শ্বদশষ।’

গ্থেঋণ  :

1. Bengal District Gazetteers —J.C.K. Peterson (March-1997)

2. Bardhaman Raj Itibritta—Nirodbaran Sarkar (First Published 2008)

(১) বঙ্গীয় সাশ্হত্য পশ্রষে

(২) ব্দেন্দ্রিা্ বদন্দ্যাপাধ্যায়-এর গ্থোবলী

(৩) বধ্মাি ইশ্তহাস অিুসন্ধাি (সম্পােক : জে্যাশ্তময়্ ভ্ািা�্, শ্গশ্রধারী সরকার / প্রকাশক : 
জেে পাবশ্লশ্শং)

(৪) উেয় িঁাে গ্থোগার—বধ্মাি ব্যশ্ক্তঋণ : িীরেবরণ সরকার

  

বি্বমান তমজিকযাল কদলি

জলখক পশ্রশ্িশ্ত  : শ্বশ্শষ্ট কশ্ব ও জলখক
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বনকাশ্ির শ্পতলের রথ
আমার জেো

প্রণব ভট্াচার্য

বন জকলি বসত কলব শুরু হলেশ্িে তা বো শ্কিুলতই সম্ভব নে। 
গড়েঙ্গলের গালে গা োশ্গলে এই এোকা। উত্তলর অেে। গড়েঙ্গে জথলক 

জনলম এলসলি নাো। নাোর নাম ‘রক্তনাো’। পশ্চিলম ‘গড়ঘািা’ জক জরলে  
‘পাষাণ চণ্ডী’।

বাগালনর পাশ শ্িলে জস নাো শ্গলে শ্মলশলি অেলে। ‘গড় ঘািা’ 
মালন গলড় রাবার ঘাি। গড় েঙ্গলের শ্ভতর পর্যন্ত চলে জগলি এই 
নাো। জকন এই নাম ? ে্ালিরাইি রাঙা মাশ্ি-র উপর েঙ্গে ভূশ্ম। 

বষ্যাে জসই রাঙা মাশ্ি জ�াো োে েে প্রবে জবলগ গশ্ড়লে 
আলস। তাই নাম রক্তনাো। আবার �ম্য মঙ্গে কাশ্হনডী-জত 

ইিাই-োউলসন রুলধে শ্নহত সসন্লির রক্ত গশ্ড়লে 
এলসশ্িে এই নাো জবলে। আবার ইিাই আরা�্া 
জিবডী  িশভূো শ্ামারূপা-র তন্ত্র মলত পূোর 

সশ্ধিক্ষলণ শত সহস্রিাগ  বশ্ের রক্ত গশ্ড়লে 
রাে এই নাো জবলে।

এই নাো শ্িলে আর অেলের েেপলথ 
একশ্িন কত ব্বসা বাশ্ণে্ হলেলি। জস সব 

কথাে আমরা পলর আসব।
  শু�ু বনকাশ্ি বেলে শ্িক জবাঝালনা রােনা। 

অলনক বনকাশ্ি আলি। আমালির এই বনকাশ্ি  
অলরা�্া-বনকাশ্ি এোকাে। আর জোলড় না 
বেলে আমালির মনও ভলরনা। আর অবস্ান 
জবাঝালতও সুশ্ব�া। বনকাশ্ি। জপাষ্ট বনকাশ্ি। 
জে এে নং-৩২।

এেনকার পশ্চিম ব�্যমান জেো-র  কাঁকসা 
থানা-র অন্তভু্যক্ত এই এোকা। সডীমান্তবত্যডী 
এোকা। অেলের ওপালর উত্তলর বডীরভূম। গঞ্জ 
ইোমবাোর। ‘বডীরভূলমর প্রলবশ দ্ার’। শু�ুমাত্র 
বডীরভূলমরই নে সমগ্র উত্তরবলঙ্গর প্রলবশপথ 
ইোমবাোলরর উপর শ্িলে। ইোমবাোলরর 
উপর শ্িলেই চলে জগলি এেনকার পানাগড়-
জমারগ্রাম হাইওলে। এই পানাগড়-জমারগ্রাম 
হাইওলের উপর ‘এগালরা মাইে’ বাসস্্ালডে  
জনলম জিালিা শ্নলে অলরা�্া—বনকাশ্ি-জত আসা 
রাে। বাসস্্াডে জথলক ৩ শ্কশ্ম পথ। পাকা শ্পচ 
ঢাো রাস্া।
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জর শ্িক শ্িলেই আসুন জস জবােপুলর জনলম বা পানাগড় বা িুগ্যাপুলর জনলম 
জস্ি বাস ; প্রাইলভি বাস সবই পাওো রাে।

িুগ্যাপুর-জবােপুর বা িুগ্যাপুলর জিলড় জর সব গাশ্ড় উত্তরবলঙ্গর শ্িলক চলে 
রালছে সব গাশ্ড়ই থালম এই এগালরা মাইে বাসস্্ালডে। কেকাতা-শ্সউশ্ড় 
বাসও থালম। আসার বা জেরার জকানও সমস্া জনই।

জকন আসলবন! ‘গড় েঙ্গে’ জিেলবন না। জিেলবন না শ্বে্াত ঐশ্তহাশ্সক 
পুরাকডীশ্ত্য ‘ইিাই জঘালষর জিউে’। জিেলবন না ‘মশ্দিরমে অলরা�্া বনকাশ্ি’-
জক। আর এই প্রবলধি আমালির আলোচ্ শ্বে্াত জসই বনকাশ্ির শ্পতলের 
রথ।

আশ্ম রথাসা�্ জচষ্টা করব তার একিা িশ্ব আপনালির মলন এলঁক জিবার। 
শ্কন্তু শ্নলের জচালে না জিেলে শ্বশ্াস হলবনা এই শ্পতলের 
রলথর অেংকরণ-এর অসামান্তা।

এেন আসা রাওো জতা জসাো। শ্কন্তু এর শ্শল্প সুষমা-র 
সধিান জপলেলিন শাশ্ন্তশ্নলকতলন আচার্্য  নদিোে। শ্তশ্ন 
তারঁ িাত্রলির শ্নলে কমপলক্ষ ২ বার এলসলিন। আনুমাশ্নক 
’৪২ -’৪৩ সালে। িাত্রলির শ্িলে  জকেচ কলর বা রাশ্বং কলর 
শ্নলে জগলিন।

এরঁা জতা তেন এলসলিন হেলতা জগারু গাশ্ড়লত জচলপ।
মুকুে জি মশাই জগারু গাশ্ড়লতই আসলতন। জমৌশ্েরা-র 

েশ্মিার  রােবাবুলির আশ্তথ্ গ্রহণ করলতন। তারঁ জতাো 
সািা কালো সব িশ্ব কথা বলে। জস সবই ইশ্তহাস। ওনার 
জতাো আমালির এই বনকাশ্ি-র শ্পতলের রলথর জর িশ্ব 
জস অনবি্।

অশ্মে কুমার বলদি্াপা�্াে মশাই জবােপুর-িুগ্যাপুর 
বালস জচলপ ‘এগালরা মাইে’ নামক গ্রালম জনলম পালে জহঁলি 
অলরা�্া-বনকাশ্ি জপঁলিলিন। তারঁ ‘জিো হে নাই’ বইশ্ি-
জত চমৎকার বণ্যনা আলি।

‘‘িডীঘ্য শ্িলনর অনুসধিালনর পর তারাপি সাতঁরা মশাই  
সাশ্হত্ পত্র পশ্ত্রকা-ে ১৩৭৭ খডীীঃ বষ্যা সংকেলন জেো 
শ্ভশ্ত্তক ৪১ শ্ি শ্পতলের রলথর তাশ্েকা প্রকাশ কলরন। 
কেকাতাে ২ শ্ি ; ব�্যমালন ৪ শ্ি ; বডীরভূলম ৯ শ্ি ; পুরুশ্েো-ে 
১ শ্ি ; বাকুঁড়া-ে ১২ শ্ি ; জমশ্িনডীপুর-এ ৬ শ্ি ; মুশ্শ্যিাবালি ৪শ্ি 
এবং হুগশ্ে-জত ৩ শ্ি।’’

‘‘শ্চরাচশ্রত কালির রলথর বিলে শ্পতলের রথ সতরডী 
হলেলি নানা কারলণ। প্রশ্তষ্াতারা প্রাে সব জক্ষলত্রই শ্িলেন 
বড় ভূস্ামডী অথবা �নডী বশ্ণক। অথ্যব্েিা তালির কালি 
বড় কথা শ্িেনা। একই আেতলনর কালির রলথর জথলক 
শ্পতলের রলথর েরচ অলনক জবশ্শ পড়লেও তারঁা কালির 
ক্ষশ্েষু্তা ও শ্পতলের িডীঘ্যস্াশ্েলবের কথা শ্বলবচনা কলর এই 
‘নতুন’ সৃশ্ষ্টর শ্িলক ঝঁুলকশ্িলেন। ‘নতুন’ বেশ্ি এই েন্ জর 
শ্রীরুক্ত সাতঁরা ও আমার জিো রাবতডীে প্রশ্তষ্াশ্েশ্পসংবশ্েত 
শ্পতলের রলথর মল�্ বনকাশ্ি-র শ্নিশ্যনশ্ি প্রাচডীনতম’’
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এশ্ির শ্নম্যাণ কাে ১২৪১-৪২ বঙ্গাব্দ ( ১৮৩৪- ৩৫)
রলথর সামলনর প্রশ্তষ্াশ্েশ্পশ্ি হুবুহু এোলন জিওো হে।
‘সন ১২৪১ সান (ে!)তাীঃ ২রা মাঘ আরম্ভ সন ১২৪২ সান 

(ে!) ১৫ ই আশাড় জতাের’
সান-জক সাে �রাই মলন হে শ্িক। ব্ালকলির শ্ভতলর (ে!) 

জিওো এই প্রবধি জেেলকর।
  অথ্যাৎ রথশ্ি শ্নশ্ম্যত হলেলি আে জথলক প্রাে ১৮৬ বির 

আলগ। ১৭৫৪ শকালব্দ অথ্যাৎ ১৮৩২ ইংলরশ্ে সালে শ্নশ্ম্যত 
হলেলি

পঞ্চরত্ন অসামান্ জিরালকািা অেংকরণ-এ সশ্জিত শ্বে্াত
জগাপালেশ্র শ্শব মশ্দির। এই মশ্দিলরর আকৃশ্তর অনুরােডী 

পঞ্চচূড়া রথশ্িও শ্নশ্ম্যত হলেলি। শ্নম্যাতা জসই সমলের শ্বে্াত 
�নডী োক্ষা বা গাো ব্বসােডী

েশ্মিার রামপ্রসাি মুলোপা�্াে পশ্রবার।
  মশ্দিরলক সামলন জরলে শ্পিলন শ্িে িুগ্যািাোন সমশ্বিত ; 

শ্দ্তে শ্বরাি প্রাসাি। জসই প্রাসালি শ্িে ভূগভ্যস্ গুপ্ত কক্ষ।
জস প্রাসালির একশ্ি ভগ্ন জিওোে আেও িাশঁ্ড়লে আলি।
শ্কভালব জর এত বলড়া জমািা জিওোলের প্রাসািশ্ি এইভালব 

জভলঙ পড়ে বা ইিঁ কাি পাথর সব েুি হলে জগে ; ভাবলে 
অবাক োলগ। হলত পালর প্রাকৃশ্তক শ্বপর্যে। �ন রলত্নর জোলভ 
অলনক জোড়ঁােুশঁ্ড় হলেলি। মালঝ প্রাে িু-জশা বিলরর ব্ব�ান।

আে আর জক বেলব—এর জভলঙ্গ পড়ার কারণ।
জসই সমেিালক োনলত আমালিরও শ্পশ্িলে জরলত হলব প্রাে 

িু-জশা বির আলগ।
‘‘অ�্াপক জহনশ্র ব্লকম্ান এর মলত পাে আমলে 

জকন্দডীে শাসন ব্বস্ার আঞ্চশ্েক শাসন কত্যালির ‘ভূম’ এর 
অশ্�পশ্তলির জভৌশ্মক রাো নালম আে্া জিওো হত। শ্বশ্ভন্ন 
সূত্র হলত বালরাশ্ি ভূম বা কু্ষদ্র েনপলির নাম োনা রাে।

রথা বডীরভূম ; জসনভূম ; শ্শেরভূম ; জগাপভূম ; ব্াহ্মণভূম ; 
মানভূম ; বরাভূম ; �েভূম ; শ্সংভূম ; তুণভূম ; মােভূম ; ভঞ্জভূম।  
উপলরাক্ত কু্ষদ্র েনপিগুশ্ের মল�্ জসনভূম ; জগাপভূম ; শ্শেরভূম 
(আংশ্শক) ব�্যমান জেোর মল�্ অবশ্স্ত।’’

  প্রাচডীণ জসই জগাপভূম ; জসনভূম-এর জর েঙ্গে মহে 
এেনকার আউসগ্রাম এবং কাঁকসা থানা এোকার উত্তরাংশ েুলড় শ্বসৃ্ত—
জর েঙ্গেভূশ্ম-র কথা উললেে আলি হাণ্ার সালহলবর Annals of Rural 
Bengal-এ। মাত্র িুলশা বির আলগ গুসকরা জথলক বরাকর পর্যন্ত শ্বসৃ্ত শ্িে 
জসই বনভূশ্ম।

শ্হংস্র শ্াপলির িে শ্নভ্যলে শ্বচরণ করত এই েঙ্গলে। েঙ্গে জকাথাও 
জকাথাও এতই ঘণ জঘার জর শ্িলনর জবোলতও সূলর্যর আলো প্রলবশ কলরনা। 
‘‘মহাবৃক্ষ’’ রূপ শােই প্র�ান বৃক্ষ।

আমালির প্রাচডীন শাস্ত্র গ্রলথে জতা শােবৃক্ষলক মহাবৃক্ষই বো হলেলি। জসই 
বনভূশ্ম সব্যালপক্ষা সমৃধে অংশশ্ি িুগ্যাপুর শ্শল্পাঞ্চে গলড় জতাোর স্ালথ্য শ্বসে্যন 
শ্িলত হলেলি।



এই েঙ্গেভূশ্ম এবং বডীরভুম সডীমান্ত োলগাো বা তারও পশ্চিলমর 
েঙ্গেভূশ্ম-র নামই হলে জগলি ‘‘ো মহে’’।

মালন োক্ষা মহে। প্রাকৃশ্তকভালব প্রচুর োক্ষা উৎপাশ্িত হে এোনকার 
েঙ্গেভূশ্ম-জত। শাে ; পোশ ; পাকুড় ; কুসুম গালির ডালে ডালে োক্ষা জপাকারা 
(Coccus Lacca) তালির জিহশ্নীঃসৃত রস বা োো শ্িলে বাসা বাঁল�। ঈষৎ 
হেুি বা সািা রলঙর এই বাসা শ্কিুিা নোকৃশ্ত ; বা  গুশ্ি গুশ্ি।

কুসুম গালির োক্ষা সবলচলে ভালো। গালির ডগার জসই সব ডাে জকলি 
শ্নলে আলস মূেতীঃ আশ্িবাসডী সাওঁতাে বা শ্নম্নবলগ্যর মানুলষরা। তারপর ডাে 
জথলক িাশ্ড়লে ভালো কলর গুলঁড়া কলর ; েলে শ্ভশ্েলে রাো হে। গরম েলে 
কাপ্যাস পাতা আর গধিক শ্মশ্শলে জোিালনা হলে সতশ্র হে ‘রাবক’ বা আেতা। 
আলগ এই আেতা মশ্হোরা ব্বহার করলতন। এশ্ি ভালো রঞ্জক পিাথ্যও বলি। 
সািা কাপ্যাস সুলতা রাঙালনা হত। তাশঁ্ত বাশ্ড়র মশ্হোরা জস কাে করলতন।

ভালো কলর জিলঁক শ্নলে ; আবার জরালি শুশ্কলে গনগলন আগুলনর তালপ 
গশ্েলে বাোর োত করার েন্ নানা আকালরর িালঁচ জেশ্েলে জগাোকার ; 
জবাতালমর মলতা নানা আকৃশ্তর গাো সতশ্র করা হে। চমৎকার প্রাকৃশ্তক এই 
জরশ্েন সতরডীর পধেশ্তগত শ্কিু পাথ্যক্ থাকলেও মুে এইই।

এই গাোর তেন শ্বশাে বাোর। শ্বলিলশ রলথষ্ট আির।
অেলের এপালরর গ্রাম বসু�ার ‘েশ্র’ বা ‘নুশ্র’-রা ভালো গাো সতরডী কলর। 

তলব ওপালর ইোমবাোর-এ জডশ্ভড আরশ্কেন সালহলবর শ্বরাি কুশ্িবাশ্ড়। 
শ্তশ্ন এই োক্ষা বা গাোর ব্বসা ; নডীলের ব্বসালক একিা শ্বরাি ব্বসাশ্েক 
মাত্রা শ্িলেলিন। একেন কুশ্িবাশ্ড়-শ্ভশ্ত্তক ব্বসার সেে ব্বসােডী। জসশ্িলনর 
গঞ্জ ইোমবাোর গলড় উিলি। Trade Centre of importance.

হাণ্ার সালহলবর Stastical Accounts of Bengal—1876-এ রলেলি 
বড় বাশ্ণশ্ে্কশ্ভশ্ত্তলত গাোর এই ব্বসার উলদ্া�ন জডশ্ভড আরশ্কেন-এর 
হালতই এবং নডীে ; গাো ; কাপ্যাস বস্ত্র-এর ব্বসার মা�্লম জসই সমলে মলর 
রাওো সামাশ্েক অথ্যননশ্তক অবস্ারও শ্কিুিা উন্নশ্ত হে।
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ইোমবাোলরর গাোর কাশ্রগররা বরাবরই শ্িলেন।
তারঁা জিাি আকালর ব্বসা করলতন। গাোর সতশ্র নানা সামগ্রডী সতশ্র 

করলতন। গাো প্রস্তুশ্ত-র কােিা ভালোই োনলতন। আরশ্কেন সালহব সকেলক 
একশ্ত্রত কলর ব্বসািালক শ্বরাি আকার শ্িলেশ্িলেন।

২ে অংশ
সমেকাে বড়ই কণ্কাকডীণ্য। ১৭৭০ এর (৭৬ এর)  মবিন্তর এর পর সব 

িারোর হলে জগলি। এই মহা মবিন্তলরর পর বডীরভূলমর ৬০০০ গ্রালমর মল�্ 
১৫০০ গ্রাম শ্নশ্চিহ্ন। কৃশ্ষেশ্ম সব পশ্তত পলড় আলি। এপালরর অবস্াও 
তাই। ভাত োবার চাে জনই। জর চাে  এক িাকাে ২-৩ মন পাওো জরত 
জসইচাে িাকাে ৩ জসর। তাও জতা অশ্মে। এই িলর শ্কনলব জক। কাতালর 
কাতালর মানুষ মারা রালছে। সুপারভাইোর শ্হশ্গনসলনর শ্রলপাি্য অনুরােডী 
‘‘বডীরভূম বধি্া েনমানবহডীন জিশ’’। ১৭৭৯ সালে গরডীব কৃষকলির স্াভাশ্বক 
শ্বলক্ষাভ জিো শ্িে েশ্মিার আর জকাম্াশ্নর শ্বরুলধে। জকাম্াশ্নর ি্াক্স 
আিাে কমলি না বরং বাড়লি। সারা বাংো চলষ জবড়ালছে নানা ইউলরাপডীে  

জকাম্াশ্নর জোলকরা। জকাথাে হলত পালর 
শ্কলসর ভালো ব্বসা।

সা�ারণ মানুলষর শ্বলক্ষাভ প্রবে হলছে। 
পশ্চিম জথলক জনলম আসলি িু�্যষ্য ডাকালতর িে। 
তালির সলঙ্গ জরাগ শ্িলছে স্ানডীেরা। আরশ্কেন 
সালহলবর কুশ্িবাশ্ড়র পাহারা সল্বেও শ্িলনর 
আলোে ইোমবাোর েুি হলছে। জভলঙ পলড়লি 
সা�ারলণর অবস্া। শুকবাোলরর তাঁশ্তলির 
বাচঁালত সুরুে কুশ্ি জথলক জসপাই জচলে পািালনা 
হলছে। জসই ১৭৭৯ সাে। অেলের এপালর 
অলরা�্া বনকাশ্ির �নডী চলট্াপা�্াে পশ্রবালর 
ডাকাশ্ত হলছে।

১৭৯২ সালের জসই সমলে গাো ব্বসার 
একিা শ্হসাব ৫০০ মন গাোর েন্ ১০,০০০ 
িাকা এবং ১৮০০ সালে ৫৪৪ মন গাোর েন্ 
৯৯১৫ মুদ্রা জপলেশ্িলেন আরশ্কেন সালহব।

বনকাশ্িলত কলেকশ্ি ব্াহ্মণ পশ্রবার 
একসলঙ্গ জোি জবলঁ� জথলক একসালথই নানা 
�রলনর ব্বসা কলরন। কািকেো ; নানা বনে 
দ্রব্। পরবত্যডীলত কেো। আর োক্ষা জতা প্র�ান।

এলঁির মল�্ মুলোপা�্াে পশ্রবার ব্বসাে 
রলথষ্ট  অগ্রণডী।

বনকাশ্িলত মাে গুিামোত কলর পলর জিাি 
জনৌলকা শ্িলে রক্তনাো জবলে অেলের েেপলথ 
শ্নলে রাওো।

অেলের শ্শমূেতোর ঘাি তেন েুবই 
কম্যব্স্। জগারুর গাশ্ড়র সার জেলগই আলি। 
মালের ওিা নামা। মাে রালছে কুশ্িবাশ্ড়লত। 



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 183

ইোমবাোর সালহবকুশ্ির সলঙ্গ ব্বসা। আবার স্া�ডীনভালব ও ব্বসা। ব্বসা 
সূলত্র এোনকার বাবুরা জপঁলি জগলিন কেকাতা। নানা সালহব জকাম্াশ্নর সলঙ্গ ; 
ব্বসাশ্েক জহৌলসর সলঙ্গ স্া�ডীন ব্বসা। জশানা রাে উদৃ্ত্ত িাকা মুলোপা�্াে 
বাবুরা শ্নলোগ করলতন অন্ভালবও। এবং শ্বশাে �নডী হলে উিলিন তারঁা।

রাে পশ্রবালরর বত্যমালন েডীশ্বত  প্রাে ৮০ বৎসর বেসডী শ্রী অশ্নে রাে 
মশাই-এর কাি জথলক জশানা এই মুলোপা�্াে পশ্রবার  তালঁিরই বাশ্ড়র 
োমাই। এরঁা তেন বসু�াে অবস্ান করশ্িলেন। বসু�ার ‘েশ্র’-জির গাো 
সতশ্র সম্লক্য রলথষ্ট অশ্ভজ্ঞতা শ্িে। সম্ভবত বসু�ার ‘েশ্র’-জির শ্শব মশ্দির 
গুশ্ের পূোরডীব্াহ্মণ। রামপ্রসাি মুলোপা�্াে মশাই ব্বসািালক �রলেন িক্ষ 
হালত। শ্বপুে অথ্যাগম িাড়া ঐ প্রাসাি ; মশ্দির ; বা শ্পতলের রথ সতশ্র করালনা 
সম্ভব নে। ১৭০৪ শকাব্দ জথলক শুরু কলর পরবত্যডী ৫০-৬০ বির �লর চলেলি 
নানা শ্নম্যাণকার্্য ।

জশানা রাে, একশ্িলনর গাোর ব্বসার আে জথলক না শ্ক সতশ্র করালনা 
হলেলি শ্পতলের এই রথ। তেনকার শ্িলন একশ্ি মশ্দির শ্নম্যালণ েরচ হত 
৮-৯ হাোর িাকার মলতা। তাহলে জোহার জরেলমর উপর শ্পতলের পাত শ্িলে 
জমাড়া এই প্রাে ১৫ েুি উচ্চতার এই রলথর েরচ কত হলত পালর  তার 
শ্হলসব পািক মলন মলন করুন একবার। 

  রথশ্ি প্রাে ১৫ েুি উচ্চতার। ৮ শ্ি জোহার চাকা। জোহার শক্ত জরেম। 
প্রাে সমচতুল্াণ প্ািেম্য। ১ ম তলের সিঘ্্য  প্রস্ে ৬' ৫"  আর ২ তলের 
সিঘ্্য  প্রস্ ৪' ৫''। আলগই বো হলেলি পাচঁ চূড়া। প্র�ান চূড়ার উপর শ্বষু্ 
চক্র। জগািা রথই জোহার জরেলমর উপর শ্পতলের পাত শ্িলে জমাড়া। সারা 
গালে অেস্র অেংকরণ। এত  তার শ্বশ্চত্রতা ; এবং স্তীঃসূ্ত্যতা জর অবাক 
হলতই হে।

‘‘নকশার শ্নব্যাচলন সংশ্লিষ্ট �াতুশ্শল্পডীরা মশ্দির জিরালকািা শ্শল্পডীলির 
কল্পলোলকই শু�ু শ্বচরণ কলরনশ্ন। তালঁির এবং পিুো শ্শল্পডীলির আশ্ঙ্গলকরও 
অনুসরণ কলরলিন শ্নষ্ার সলঙ্গ। রামােণ ; মহাভারলতর উপাে্ান ; জপৌরাশ্ণক 
কাশ্হনডী িশাবতার ; সামাশ্েক মাে শ্েশ্রশ্ঙ্গ েডীবন শ্চত্র ; শ্শকার ; প্রলমাি ভ্রমলণর 
িৃশ্ ; ও অেস্র েুেকাশ্র নকশা স্ান জপলেলি বনকাশ্ির রলথর গালে।’’
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সম্ভবতীঃ েশ্ড় শ্িলে জপ্লির উপলর নকসা এলঁক জনওো হত।
তারাপি সাঁতরা মশাই তাঁর অনুসধিালন ‘েশ্ড়লপলত্’ নালম এক শ্শল্পডী 

জগাষ্ডীর নাম বলেলিন। তা রশ্ি হে একিে নকসা এলঁকলিন। আলরক িে 
জোিাই কলরলিন। মাত্র ৬ মালসর মল�্ কাে জশষ করলত হলেলি। অথ্যাৎ 
অলনকলক শ্নলোশ্েত করলত হলেলি।

 শ্পতলের পাত �লর জনওোই রাে  জর জসই সমলের শ্বে্াত শ্পতে কাসঁার 
জকন্দ জকদুিেডী-শ্িকরলবতা বা আিুশ্রো-অমরপুর-এর কম্যকালররা বাশ্নলেলিন। 
ঢাোই-এর জর কাে আলি রলথর ‘মৃতু্েতা’ বা বশ্যাে তা এোলনরই।

রলথর সারশ্থ ; এবং িু-শ্ি জঘাড়া তাও শ্পতলের। �লর জনওোই রাে তা 
এোলনর। স্ানডীে শ্শল্পডী কাশ্রগরলির সহােতা আলিই।

আিশ্ি ভারডী চাকা। তার জোহার জরেশ্মং অথ্যাৎ কািালমা বানালনা ; জোলড়র 
কাে করা (এেন কার মলতা ওলেশ্্ডং) এর রুগ নে। জস বলড়া সহে কাে 
নে।

আর নকসা অঙ্কলনর কাে জর বা রাঁরাই কলর থাকুন না জকন তারঁা 
অন্ততীঃ শ্িকরলবতা বা অমরপুলরর নন। এলঁির কালের জথলক এোলনর কাে 
উচ্চালঙ্গর। জরোর চেন অলনক সাবেডীে স্তীঃসূ্ত্য। বাবুরা কেকাতা জথলক 
শ্শল্পডীলির শ্নলে এলেন। এমন অলনক শ্শল্পডী জতা তেন আপার শ্চৎপুর এোকাে  
শ্িলেন। এোকার প্রাচডীন মানুলষরা বলেন মুেুলজি বাবুরা কেকাতা জথলক 
সবাইলক শ্নলে এলসশ্িলেন।

‘‘জশষ ম�্রুলগ বাঙােডী সূত্র�র শ্শল্পডীরা কাষ্  ; পাষাণ ; মৃশ্ত্তকা ও শ্চত্র এই 
চারশ্ির মা�্লম জর উচ্চালঙ্গর শ্শল্পচচ্যা কলর শ্গলেলিন শ্িক এই সমেশ্িলত 
তার শ্কিু অবনশ্ত ঘিলেও পাথলরর স্াপত্ ভাকের্য িাড়া অন্গুশ্ে অল্পশ্বস্র 
সেডীবই শ্িে। জসেন্ কাি জোিাই ; জপাড়ামাশ্ির মশ্দির অেংকরণ বা পিশ্চলত্রর 
আশ্ঙ্গলকর সালথ শ্পতলের রলথর নকশ্শ কালের জবশ সািৃশ্ জিো রাে।’’

‘‘এই বইলের অন্ত্র সশ্ন্নশ্বষ্ট বনকাশ্ির শ্পতলের রথ জথলক আহৃত বেরাম 
ও জবহাো বাশ্িকার িশ্ব িুশ্ি জর মশ্দির জিরালকািার সলগাত্র তা জর জকান 
অশ্ভজ্ঞ ব্শ্ক্তরই নেলর পড়লব। আবার বেরালমর িশ্বশ্ির সলঙ্গ পিশ্চলত্রর 
ঘশ্নষ্ সম্লক্যর কথা বণ্যনার অলপক্ষা রালেনা। জসেন্ সূত্র�র শ্শল্পডীরা জর 
শ্পতলের মা�্লম কাে কলরলিন এরকম একিা �ারণা হওো স্াভাশ্বক। রশ্িও 
এ শ্বষলে অকাি্ জকানও প্রমান জনই। তলব কাসঁারডী বা কম্যকার সম্প্রিালের 
কাশ্রগর রারঁাই এ শ্শলল্পর চচ্যা কলর থাকুন না জকন ; সমকােডীন সূত্র�র 
শ্শল্পডীলির কোলকৌশে জর তাঁলির েুবই প্রভাশ্বত কলরশ্িে তা সলদিহাতডীত।’’

জক না মুগ্ধ হলেলিন এই রলথর অেংকরণ জিলে। এর সহে ; সাবেডীে ; 
স্তীঃসূ্ত্য জরোর চেন জিলে। শ্বষে সবশ্চত্র্ জিলে। এত শ্বষলের সশ্ন্নলবশ 
কমই জিো রাে। মশ্হো শ্েমন্াস্ ; পাশ্ে শ্শকার ; চরলকর িৃশ্ ; সহ নানা 
সামাশ্েক শ্চত্রন। এই রলথর অেংকরণ জিলে মুগ্ধ হলেলিন আচার্্য   নদিোে।

এই রলথর একশ্ি জকৌতুককর শ্চলত্রর অনুকরলণ কালো বাশ্ড়র গালে শ্রশ্েে 
ভাকের্য কশ্রলেলিন। শ্িশ্ক�ারডী শ্পি বাঁকা এক বৃলধের শ্পলি বলস বানলরর িানা। 
জবশ মোরই বলি।

  শ্বশ্শষ্ট শ্শল্পডী মুকুে জি েলড়র গািার শ্পিলন অবলহোে পলড় থাকলত 
জিলেলিন অমূে্ এই শ্শল্পকডীশ্ত্যশ্িলক।

শ্রী অশ্মে কুমার বলদি্াপা�্াে মশাই এলসলিন কষ্ট কলরই এগালরা মাইে 
জথলক জহলঁি অলরা�্া হলে বনকাশ্ির এই রলথর সামলন। তাঁর অমূে্ জেো 
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জথলক এোলন নানা অংশ উধৃেত করা হলেলি। শ্রী গুরুসিে 
িত্ত মশাই বডীরভূলমর জেোশাসক থাকাকােডীন জোক 
শ্শলল্পর সধিালন অশ্বশ্ান্ত ঘুলরলিন।

বডীরভূলমর প্রশ্ত তারঁ শ্বলশষ ভালোবাসা শ্িে। বারবার 
বডীরভূলম শ্েলর শ্েলর এলসলিন। আর এ জতা সংেগ্ন এোকা। 
একই মাশ্ি। মালঝ শু�ু অেে। এপার আর ওপার।

শ্তশ্ন বলেলিন  জরন গুশ্িলে রাো পিশ্চত্রলক জমলে �রা 
হলেলি তার সকে জসৌদির্য শ্নলে।

এই রলথ রলেলি িুশ্ি erotic শ্চত্রণ। মুকুে জি মশাই 
শ্েলেলিন ‘Among the engravings on the ratha 
there are also two erotic subjects. As this 
type of erotic engraving in temples is not 
common in Birbhum.’

পুলরাশ্হত ব্াহ্মণলক শ্তশ্ন এই শ্চত্র িুশ্ি জকন এই 
রলথর গালে শ্েজ্ঞাসা কলরলিন। ব্াহ্মণ উত্তর শ্িলেলিন, 
রলথর জমোে অলনলক জিলে আনদি পাে। শ্তশ্ন জর েুব 
ভুে বলেলিন তা নে।

  মানুষ জতা মো পােই। জমোর মো জতা আোিাই। 
গ্রাম বাঙোে চালষর আলগ রলথর জমো জস এক শ্বলশষ 
আনদি।

পাপঁড় ভাো ; গরম শ্েশ্েশ্প   ; আর  ঘুশ্ড় ওড়ালনার 
আনদি।

এই erotic শ্চত্র িুশ্ির শ্বষলে অন্ত্রও আশ্ম শ্েলেশ্ি।
আশ্ম জরভালব জিলেশ্ি। বুলঝশ্ি শ্শল্পডী মনলক।
রলথর উপলরর শ্িলকর গিন অনুরােডী অ�্যবৃত্তাকার 

প্ালনে।
জসভালবই সাোলনা রুলধের িৃশ্। সসন্ িলের রুধেরাত্রার 

িৃশ্।
  এই রুলধে রাওোই শ্ক জশষ রাওো  ! তার আলগ 

জশষবালরর মলতাই শ্ক নরনারডীর শারডীশ্রক শ্মেন ?  িুপালশ 
িুশ্ি সমথুন িৃশ্। ভাবাে।

রুধে অশ্বরাম। রলথর গালে শ্েশ্েত ‘কুরূলক্ষত্র’। 
সমু্েভালগর প্র�ান শ্চত্র ভডীলমের শরশর্া। অেু্যলনর 
েক্ষ্লভি। রাম-রাবলণর রুধে।

আর একশ্িলক সবার উপলর ‘নবনারডীকুঞ্জর’।।
নডীলচ ‘রাম-সডীতার রাে্াশ্ভলষক’। 
আর এক শ্িলক জেো ‘সু�ন্নার েু�ু্য’।
  অপর এক শ্িলক ‘অকু্রর গমন’। সচতন্ েডীোর নানা িৃশ্।
শরশর্াে ভডীমেলক অেু্যন মাশ্িলত তডীর শ্নলক্ষপ কলর পাতাে গঙ্গা জথলক 

েে উলত্তাশ্েত কলর পান করালছেন।
নডীলচর শ্িলক থাকলেও ‘সমুদ্র মথেন’ একশ্ি অলনকগুশ্ে শ্েগার সমশ্বিত 

শ্চত্র। প্রশ্তশ্ি শ্চলত্রই শারডীর সংস্ান বা কলম্াশ্েশন জবশ উচুঁ মালনর।



শ্ক �রলনর স�র্য ; শ্নষ্া ; শ্শলল্পর প্রশ্ত ভালোবাসা ; শ্শল্পজ্ঞান থাকলে এই 
োতডীে অঙ্কন সম্ভব ভাবলে অবাক হলত হে।

নমস্ জসই সব শ্শল্পডীরা। তাঁরা স্ানডীে বা আগত সূত্র�রই জহান আর 
কম্যকার রাই জহান না জকন তাঁরা জরলে জগলিন অমর এক শ্শল্পকডীশ্ত্য।

এই মুলোপা�্াে পশ্রবালরর আর এক নামডী ব্শ্ক্তর নাম জশানা রাে। 
শশডীভূষণ মুলোপা�্াে। পুরুষানুক্রলম জসবাইত নডীেমশ্ণ রাে (বেস ৬৭) শ্তশ্ন 
শশডীভূষণ-এর নাম কলরন।

শ্তশ্ন নাশ্ক জতমনিাই বাপ িাকুি্যার কালি শুলনলিন।
শ্কন্তু মুকুে জির জেোে  বা অন্ত্র রামপ্রসাি মুলোপা�্াে-এর নামই 

আমরা পাশ্ছে। রশ্িও শ্বশাে  শ্িে না শ্ক এই মুলোপা�্াে পশ্রবার। ব্বসাসূলত্র 
এক শাো কেকাতালতই না শ্ক বসবাস করলতন। আবার মারাত্মক কলেরাে 
এই পশ্রবালরর কলেকেন একশ্িলনই মারা রাওোে তাঁরা স্ান ত্াগ কলরন।

আবার এমনিাও জশানা রাে জর ওোলরন জহশ্স্ংস-এর অলনক জগাপন 
অসা�ু কারবালরর কথা োনলতন এরঁা। বধে্যমালনর রাো জির সালথ রলথষ্ট 
সুসম্ক্য শ্িে। রাো শ্ত্রলোকচাঁিলক ইংলরেরা আক্রমণ করলত পালর জভলব 
রাো জসনপাহাড়ডী জকলোে অবস্ান করশ্িলেন। রাো শ্চত্রলসন এই জকলো 
বাশ্নলেশ্িলেন। কামান এলন বশ্সলেশ্িলেন। তার আলগ ১৭৪০-৪৪ নাগাি রাো 
শ্চত্রলসন এই জসনপাহাড়ডী পরগনার (বত্যমালনর থানা কাঁকসা) পুনগ্যিলনর কাে 
কলরশ্িলেন। রাো শ্ত্রলোকচািঁ শ্িলেন স্া�ডীন জচতা। শ্সরালের শ্বরুলধে জর 
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গ্রথে সহােতা ও অন্ান্ সূত্র ও সহােতা—

(১) জিো হে নাই। শ্রী অশ্মে কুমার বলদি্াপা�্াে

(২) বডীরভূম জেো জগলেশ্িোর।  ও ম্াশ্ে

(৩) ব�্যমান : ইশ্তহাস ও সংকৃেশ্ত। শ্রী রলজ্ঞশ্র জচৌ�ুরডী

(৪) সাক্ষাতকার। শ্রী অশ্নে রাে বেস ৮০।

(৫) শ্রী নডীেমশ্ণ রাে। বেস ৬৭।

(৬) শ্রী আশডীষ মুলোপা�্াে। বেস  ৬৫।

(৭) শ্নেস্ জক্ষত্র সমডীক্ষা এবং শ্নলের জেো নানা প্রবধি।

(৮) বঙ্গ সংকৃেশ্তর অঙ্গলন। সম্ািনা শ্রী স্পন িাকুর। শ্নলের 
প্রবধি।

(৯) সাপ্তাশ্হক বত্যমান। শ্নলের জেো প্রবধি।

(১০) রাঢ়ভাবনা পশ্ত্রকা। সম্ািক। শ্রী জসৌলরন্দ নাথ চলট্াপা�্াে

    ‘‘বডীরভূলমর নডীে গাো জরশম শ্শল্প। শ্বলশষ সংে্া।

(১২) জেসবুক জপাষ্ট। জসৌেলন্  শ্রী সত্শ্রী উশ্কে। শুভিডীপ 
সান্াে৷ ইন্দনডীে মেুমিার।

(১৩) শ্চত্র ঋণ। সত্শ্রী উশ্কে।

চক্রান্ত হলেশ্িে তালত শ্তশ্ন এবং বডীরভূলমর পািান রাো 
আসািুলোহ োন জরাগিান কলরনশ্ন। জহশ্ষ্টংলসর শ্বরুলধে 
মহারাে নদিকুমার এর অশ্ভলরাগপত্র শ্নলে তেন মামো 
চেলি। নদিকুমার এর পলক্ষ স্ানডীে শ্বশ্শষ্ট �নডী প্রভাবশােডী 
েশ্মিাররা রালত সাক্ষ্ শ্িলত না পালরন বা না জিন তার 
েন্  নানাভালব চাপ সতশ্র করা হে।

জশানা রাে জমের জহাোইি নাশ্ক এই মুলোপা�্াে 
পশ্রবার-এর উপর প্রবে চাপ সতশ্র কলরশ্িলেন। আক্রান্ত 
হবার ভলে রাতারাশ্ত না শ্ক এই স্ান তারঁা ত্াগ কলরন 
বা ত্াগ করলত বা�্ করালনা হে। নানা োেগাে তারঁা 
িশ্ড়লে রান।

আর এক বালে্র সৃ্শ্ত এই রলথর সব অেংকরণ 
শ্চত্র কশ্প কলর শ্নলে জগলিন েননক মন জমাহন িাস। 
বিলর একবার শ্নলেলির গাশ্ড় শ্নলে শ্িশ্লে জথলক স্ামডী স্ত্রডী 
আসলতন। নডীেমশ্ণ রালের শ্পতা প্রোত শমু্ভনাথ রালের 
বাইলরর শ্িলক মাশ্ির একশ্ি জকািা ঘলর তারঁা থাকলতন। 
আর রথ শ্চত্র কশ্প করলতন।

শ্নশ্চিত ভালবই ব্বসাশ্েক কারলণই।
আলগ রথশ্িলক জততুঁে শ্িলে মাোলনা হত। শ্পতলের 

রথ চকচক করত। সামশ্গ্রক েরচ বহন করলতন উেরার 
েশ্মিাররা। রাণডী শ্বষু্কুমারডীর একিা সিথ্যক ভূশ্মকা 
শ্িে। শ্তশ্ন শ্িলেন উেরার হাণ্া েশ্মিার পশ্রবালরর 
জমলে। পরবত্যডীকালে তা বধি হলে জগলে আর রথ জমলে 
পশ্র্ার করা হে না।

রলথর জমো আেও বলস। আলগ রথ জরত অলরা�্া গ্রালমর উত্তলর 
আমবাগালনর ‘রথ তোর ডাঙাে’। এেন আর এতিা জিলন শ্নলে রাওো 
হেনা। অলরা�্া-বনকাশ্ি হািতো পর্যন্ত রথ জিলন শ্নলে রাওো হে। জিাট্ 
গ্রামডীণ জমো বলস।

চারপালশর গ্রাম জথলক অলনক মানুষ এই জমোে আলসন। রলথর রশ্শ 
�লরন অলনক মানুষ ভশ্ক্তভলর আর রলথর শ্বগ্রহ এোলন েগন্নাথ নন। জগাপাে 
বা জগাপালেশ্র।

‘‘ভলক্তরা েুিালে সলব কশ্রলি প্রণাম’’।

জেেক পশ্রশ্চশ্ত : আঞ্চশ্েক ইশ্তহালসর জেেক



পশ্চিমবঙ্গ ॥ 188

ডুবশ্িতে চাশ্ি মমতে গ্াতমে মমত�া পথ ধতে হাঁিতে হািঁতে অনামী গায়তিে মগতয় ও�া ‘মাতয়ে এিত�াঁিা 
দুতধে ঋণ/ম�াধ হতব না মিানও শ্দন’—শুনতে শুনতে ভাবশ্িলাম গভ্ভধাশ্েণী ও নদী মাতয়ে ঋণ মানুষ 
মিানওশ্দনই ম�াধ িেতে পােতব না। শ্িন্তু ম�াধ িো মো দূতেে িথা। োে উত্া িশ্বই আমো মদখতে 
পাই। মাতি শ্দতয় অসতি বৃদ্াশ্রতম। আে অববজ্াশ্নিভাতব বাশ্লমাশ্�য়াো বাশ্ল েুতল নদীতি িতে শ্দতছে পঙু্গ। 
বষ্ভািাল িাড়া  োিাতল  মতন হয় বাশ্লে মোষতি �ীণ্ভ অজয় নদ মেন ধঁুিতি।

অজয় নতদে িথাই শ্লখতে বতসশ্ি। উৎস মথতি মমাহনা পের্্ভ  অজয় নতদে বতয় চলাে মসই িথিোয় 
উত� এতসতি িে জানা-অজানা িথা।

মিািনাগপুে মথতি োত্া শুরু অজতয়ে। ঝাড়গ্াতমে জামুই মজলাে চািাই পাহাড়। সমুদ্রপৃষ্ঠ মথতি উচ্চো 
প্ায় এি হাজাে �ুি। উৎপশ্তি মসখাতন। োেপে সাঁওোল পেগনাে মদওঘে মহিুমাে (বে্ভমান ঝাড়খতডে) 
মতধযে শ্দতয় জশ্সশ্ড, সাোথ, জামোড়া প্ভৃশ্ে অঞ্চতলে ওপে শ্দতয় বতয় চতলতি। শ্চতিেঞ্জন �হতেে িাতি 
পশ্চিমবতঙ্গ প্তব� িতেতি। বধ্ভমান, বীেভূম হতয় হতয় আবাে বধ্ভমাতনে িাতিায়ায় শ্গতয় ভাগীেথীতে শ্মত�তি।

শ্�তে োই অেীতে। মদখব, এই অজতয়ে নাম েখন অজাবেী। মিাথাও আবাে অজয়া, অজসা। অজতয়ে 
উতিে অং� উতিে োঢ়, দশ্ষিণ অং� দশ্ষিণ োঢ়।

খুব স্াভাশ্বিভাতবই প্শ্ন ওত�, বে্ভমাতনে অজয় হল নদ আে অেীতেে  অজাবেী, অজয়া বা অজসা নাতমে 
জলতেখাতি িী বলা হতো, নদ না নদী। নদ ও নদীে মতধযে পাথ্ভিযে মিাথায় ? এই শ্নতয় নানা মে আতি।

এিদল শ্বত�ষজ্ বলতিন, োে মিানও �াখানদী মনই এবং িম সংখযেি উপনদী গ্হণ িতে োতিই নদ 
বতল। অতনতিে িাতিই এই মে গ্হণতোগযে নয়। িােণ ‘ব্রহ্মপুত্’-মি নদ বলা হতলও �ীেলষিযো ও েমুনা 
এে �াখানদী।

ঢািা শ্বশ্বশ্বদযোলতয়ে জবনি অশ্ভজ্ অধযোপতিে মতে, নদ ও নদীে মতধযে মিানও পাথ্ভিযে মনই। পাথ্ভিযে 
মিবল অ-িাের্ বা পুরুষবাচি মেগুশ্ল মসগুশ্ল নদ আে আ-িাোর্ বা ই-িাোর্ অথ্ভাৎ স্তী-বাচি মেগুশ্ল 
মসগুশ্ল নদী। োই অজয়, ব্রহ্মপুত্ প্ভৃশ্ে নদ আে গঙ্গা, েমুনা, শ্েস্া প্ভৃশ্ে নদী।

অজয় নদ : ঐতিহাতিক প্রেক্াপট
প্িৌরেন্দ্রনাথ চর্াপাধ্ায়

আমাে মজলা
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অজতয়ে োত্াপথ অতনি উপনদীে শ্মোলীতে উচ্ছ্বল হতয় উত�তি। মেমন, পােতো,জয়র্ী, শ্হংতলা, সাউো, 
িুমশ্ন, িুনুে প্ভৃশ্ে। পােতো ও জয়র্ী ঝাড়খতডে অজতয় শ্মত�তি। উখোে (বধ্ভমান) িাতি ঝাঝো গ্াতমে 
মিানও এি জায়গায় িুনুে উৎপন্ন হতয়তি। মঙ্গলতিাি থানাে মিা-গ্াম ও নেুনহাতিে মধযে শ্দতয় বতয় শ্গতয় 
অজতয়ে সতঙ্গ শ্মশ্লে হতয়তি। আচিতে্ভে শ্বষয়, এখাতন িুনুতেে গভীেো অজতয়ে মথতি মবশ্�।

২৮৮ শ্িশ্ম পথ পাশ্ড় শ্দতয়তি অজয়। ১৩৬ শ্িশ্ম পথ বতয় এতসতি ঝাড়খতডে। বাশ্ি ১৫২ শ্িশ্ম পথ বতয় 
মগতি পশ্চিমবতঙ্গ। অযোশ্েয়াতনে শ্ববেণী মথতি জানা োয়, িিুদীপ অথ্ভাৎ িাতিায়া নগেীে পা� শ্দতয় অমাশ্টিস 
বা অজতয়ে জলধাো প্বাশ্হে। এই েথযে মথতি আমো দু-হাজাে বিে আতগ অজতয়ে েীতে িাতিায়া �হতেে 
অবস্াতনে িথা অনুমান িেতে পাশ্ে।

এইসব উপনদী অজতয়ে োত্াপথতি শ্বসৃ্ে িতেতি। িতমতি নাবযেো। হতয়তি খেত্াো। োই বাতে বাতে 
মদখা শ্দতয়তি শ্বধ্ংসী বনযো। অজয় পাতড়ে শ্বখযোে, অখযোে গ্াম মিবলই মভতস শ্গতয়তি প্বল জলত্াতে। 
মভতেতি �ার্ সুন্দে গ্াতমে শ্নতিাতনা বাশ্ড়ঘে। বাশ্লতে মঢতি শ্গতয়তি সবুজ �সযে মখে। শ্চেেতে। ১৯১৪, 
১৯৭৮, ১৯৯৫, ২০০০ সাতলে বনযোয় এই এিই শ্চত্ মদখা মগতি।

রেত্নিত্ত্ব : অজরয়ে ধারে

পাণ্ডুোজাে তিতি
অজতয়ে দশ্ষিতণ পাডুেি গ্াম। বধ্ভমাতনে আউসগ্াম থানাে এই গ্াতম ভােেীয় পুোেত্ত্ব শ্বভাতগে উতদযোতগ 

১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৫ ও ১৯৮৫-মে উৎষিণন চতল। উৎষিণতনে �তল অতনি প্ত্নোশ্ত্ত্বি শ্নদ�্ভন 
পাওয়া োয়। এগুশ্লে শ্ভশ্তিতে জানা োয়, এখাতন প্ায় ৩০০০-৩৫০০ বিে আতগ এি উন্নে মানব সভযেো 
শ্িল।

োজযে পুোোশ্ত্ত্বি সংগ্হ�ালায় এই শ্নদ�্ভনগুশ্ল েশ্ষিে আতি।
এই শ্নদ�্ভনগুশ্লে িালশ্বনযোতসে মাধযেতম এই সভযেোে ৬শ্ি স্েশ্বভাগ িো হয়। অথ্ভাৎ ৬শ্ি সময়িাতলে 

বা েুতগে সন্ান পাওয়া োয়।
রেথম যডুগ িা স্তে
১৬০০ শ্রিটিপূব্ভাব্দ মথতি ১৪০০ শ্রিটিপূব্ভাব্দ। এই স্তে পাওয়া শ্গতয়তি লালতচ, ধূসে, বাদামী েতেে 

মৃৎপাতত্ে ভাো অং�। িাতলা বা খতয়শ্ে েতেে মৃৎপাত্ বা ভাো অং�ও পাওয়া শ্গতয়তি। পাওয়া শ্গতয়তি 
িতোশ্ি-শ্বহীন ৬শ্ি িঙ্াল।

শ্বত�ষভাতব উতলেখযে, ধােুে 
মিানও শ্নদ�্ভন পাওয়া োয়শ্ন।

তবিিীয় যডুগ িা স্তে
১২০০ শ্রিটিপূব্ভাব্দ মথতি 

৯০০ শ্রিটিপূব্ভাব্দ। এই স্তে ৯শ্ি 
মানবসমাশ্ধ পাওয়া মগতি। এে 
মতধযে এিশ্ি সমাশ্ধতে ২শ্ি শ্�শু-
সহ ৩শ্ি পূণ্ভবয়স্ক মানুতষে িঙ্াল 
পাওয়া োয়। এতদে প্তেযেিশ্িে 
পাতয়ে শ্নতচে অং� িািা।

অনযে শ্নদ�্ভনগুশ্লে মতধযে 
েতয়তি োমাে তেশ্ে চুশ্ে, আংশ্ি, 
িাজলিাশ্�, বঁড়শ্�, ব�্ভা�লি, 
হশ্েতণে শ্�ং-এে তেশ্ে েীতেে 
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�লা, হাশ্েে দাঁতেে মাদুশ্ল ধেতনে শ্জশ্নস। 
প্ত্নোশ্ত্ত্বিতদে মতে, এগুশ্ল োম্াশ্ীয় 
সভযেোে সুস্পষ্ট শ্নদ�্ভন। শ্বত�ষভাতব নজে 
মিতড়তি শ্�মুল েুতলাে েন্তুশ্নশ্ম্ভে বস্তখডে। 
এে মথতি স্পষ্ট হতয়তি মে মস েুতগে মানুষ 
বস্ত বযেবহাে িেে।

িৃিীয় যডুগ িা স্তে
৮৯৯ শ্রিটিপূব্ভাব্দ মথতি ৬০০ শ্রিষ্টপূব্ভাব্দ। 

এই েৃেীয় স্তে এিশ্ি মিোতিািা ধেতনে 
মােৃমূশ্ে্ভ পাওয়া শ্গতয়তি। এিাড়া পাওয়া 
শ্গতয়তি বহুশ্িদ্রেুক্ত নলওয়ালা জলপাত্। 
পাওয়া শ্গতয়তি োমাে তেশ্ে িাতনে দুল, 
মলাহাে তেশ্ে েেবাশ্েেুক্ত অস্ত, েীে, িাতস্ 
জােীয় অস্ত প্ভৃশ্ে। পাওয়া োয় িাতলা ও 
মপাড়া চালেুক্ত বস্তু।

চিডু থ্থ যডুগ িা স্তে
৫৯৯ শ্রিষ্টপূব্ভাব্দ মথতি ৪০০ শ্রিটিপূব্ভাব্দ। 

এই সময়িাতলে স্তে এিশ্ি হােলেুক্ত িড়াই, এিশ্ি হাপেেুক্ত উনুন পাওয়া শ্গতয়তি। ময়ূে সাপতি ধতে 
আতি এইেিম এিশ্ি মাশ্িে মূশ্ে্ভ পাওয়া মগতি। সবতথতি উতলেখতোগযে হল এিশ্ি শ্�লতমাহে প্াশ্তি, মেশ্িে 
শ্�লাশ্লশ্পে পাত�াদ্াে িো এখতনা সম্ভব হয়শ্ন। শ্রিি দ্ীতপে শ্মতনায়ান সভযেোে সতঙ্গ এে শ্মল আতি বতল 
জাশ্নতয়তিন এিদল ঐশ্েহাশ্সি।

পঞ্চম যডুগ িা স্তে
৩০০ শ্রিটি পূব্ভাব্দ মথতি ৩০০ শ্খটিাব্দ। এই স্তে মাশ্িে তেশ্ে নানাধেতনে সামগ্ী পাওয়া োতছে। শ্িন্তু 

মসগুশ্ল পাশ্ল� িো। মেমন- �ুলদাশ্ন, মপয়ালা, জলপাত্ ইেযোশ্দ। এই স্তেে উপতেে অং� মথতি িশ্ণতকেে 
আমতলে এিশ্ি মুদ্রাও পাওয়া শ্গতয়তি।
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যষ্ঠ যডুগ িা স্তে
৮০০ শ্রিটিাব্দ মথতি ১০০০ 

শ্রিষ্টাব্দ। এই স্তেে উতলেখতোগযে 
এিশ্ি আশ্বকোে হল এিশ্ি 
পােিূতয়া। এশ্ি মপাড়ামাশ্িে শ্েং 
শ্দতয় তেশ্ে। মাত্ ৩৬ বিে আতগ, 
১৯৮৫ শ্রিটিাতব্দ এশ্ি আশ্বকৃেে 
হতয়তি। এে মথতি সহতজই অনুমান 
িো োয় মে মসইসময় এখানিাে 
মানুষ োোবে বৃশ্তি েযোগ িতে 
স্ায়ীভাতব বসবাস িো শুরু িতে।

বীেভূতমে মবালপুতেে মথতি 
পূব্ভশ্দতি ৭ শ্িশ্ম দূতে বাশ্হশ্ে গ্াম। 
১৯৭১-৭২ শ্রিটিাতব্দ ভােেীয় পুোেত্ত্ব 
শ্বভাগ এখাতন প্ত্নোশ্ত্ত্বি খননিাে্ভ চালায়। প্াতি উপাদাতনে মতধযে উতলেখতোগযে হল িৃষ্ণ-েশ্ক্তম মৃৎপাত্। 
প্াচীন িৃশ্ষজীবী নেতগাষ্ঠীে বসশ্ে শ্হতসতব এই প্ত্নস্লশ্ি শ্চশ্নিে হয়।

মবালপুে মথতি শ্িিুদূতে নানুে। মসখাতন শ্ব�ালাষিী মশ্ন্দতেে পাত� এিশ্ি শ্ঢশ্বতে উৎখনন চতল  
১৯৪৫ শ্রিটিাতব্দ। আশুতোষ সংগ্হ�ালাে পতষি, মি শ্জ মগাস্ামীে েত্ত্ববধাতন এই উৎখনন চালাতনা হয়। 
১৯৬৪ শ্রিটিাতব্দ ভােেীয় পুোেত্ত্ব শ্বভাতগে পূব্ভাঞ্চল �াখা খনন িাে্ভ চাশ্লতয় এতদে িৃষ্ণ-েশ্ক্তম মৃৎপাত্ 
বযেবহােিােী শ্হতসতব সনাক্ত িতে। মে প্ত্নসম্পদ পাওয়া োয়,মসগুশ্লতি োম্াশ্ীয় পতব্ভে দুশ্ি পে্ভাতয়ে বতল 
শ্চশ্নিে িো হয়।

�তল মদখা োতছে, অজয়-েীে ও োে পাশ্বব্ভেী অঞ্চল জুতড় এি সুপ্াচীন সভযেো িীভাতব গতড় উত�শ্িল। 
এই প্সতঙ্গ অব�যেম্ভাবীরূতপ উত� আতস এে পা�াপাশ্� অঞ্চলগুশ্লে নদী-েীেবে্ভী শ্িিু অঞ্চতল প্াচীনোে 
শ্িিু শ্নদ�্ভতনে িথা। মেমন-ময়ূোষিীে বাঁশ্দতি সাঁইশ্থয়াে িাতি মিািাসুে। আজও মেখাতন এিশ্ি শ্ব�ালিায় 
প্দীপতি মদ্ররৌপদীে সতঙ্গ েুক্ত িতে নানা িাশ্হশ্নে বণ্ভনা চতল। মেমন বতরিশ্বে নদীে বামেীতে হাি-ইিো, 
মিাপাই-েীতে মশ্হষদল বা মশ্হষাজল প্ভৃশ্ে। ভােেীয় পুোেত্ত্ব শ্বভাগ, শ্বশ্বভােেী শ্বশ্বশ্বদযোলয়, খননিাজ 
শ্িিু িেতলও মসভাতব উতলেখতোগযে শ্িিু িতেশ্ন। েথযে শ্িিু পাওয়া মগতলও জানতে পাতেশ্ন সাধােণ মানুষ। 
শ্নদ�্ভন ো পাওয়া শ্গতয়তি মসসব শ্নতয় োওয়া হতয়তি িলিাোয়। স্ানীয় ইশ্েহাসতপ্মী মানুষতদে মতধযে 
স্ভাবেই মিরৌেুহতলে পা�াপাশ্� দানা মবঁতধ আতি মষিাভও। এইসব প্ত্নসামগ্ীে এিশ্ি শ্মউশ্জয়াম থািতল 
বীেভূম, বধ্ভমাতনে প্শ্ে মেমন পে্ভিিতদে আগ্হ বৃশ্দ্ মপে, মেমশ্ন স্ানীয় মানুতষোও এসব চাষুিষ িতে 
আেও মবশ্� িতে স্ানীয় ইশ্েহাতসে প্শ্ে আগ্হী হে।

প্েখক পতেতচতি- আঞ্চতেক ইতিহারিে গরিষক ও প্েখক



জেলায় জেলায় 
শিক্াঙ্গন

বাংলার মানুষ সনাতন ভারততর জসই বাণীতে 
হৃদতয়র গভীতর স্ান শদতয়তে বহু বের আতগ জেতে। 
দূর দূরান্ত জেতে বত্তমান পশচিমবতঙ্গর শবশভন্ন অঞ্চতল 
সংস্কৃ ত জ�াতলর মাধ্যতম শিক্াচচ্তা চলত। জেমন চলত 
মাদ্াসার মাধ্যতমও। এই অঞ্চতল বাশণে্য েরতত এতস 
ইংতরেরা িাসনক্মতাতে ধীতর ধীতর মুত�াবন্ী েতর। 
পাচিাতত্যর নবোগরতণর জেউ এতস জপঁোয় এই অঞ্চতল 
শবতদশিতদর মাধ্যতম। শুধু ইংতরে নয়, েলপতে ব্যবসা-
বাশণতে্যর োরতণ নানা শবতদশি বশণতেরা বকৃহৎ বঙ্গ েুতে 
তাতদর োেেতম্তর প্রসার ঘ�ায়।

এই অঞ্চতল রাো, েশমদার, নবাবতদর সতঙ্গ োরা 
প্রিাসশনে োতে েুক্ত শেতলন, তারা বাংলার শিশক্ত 
সমাতের মানুষ। বেতরর  পর বের োে েরতত েরতত 
তারা ক্রমি দক্ হতয় উ�ততন।

বাংলার গ্ামসমাে শেল ‘আত্মশনভ্তরিীল’ গ্াম সমাে। 
আেও েশদ পুতরাতনা গ্ামগুশলতত োওয়া োয়, জদখা 
োতব, শবশভন্ন পাোয়, শবশভন্ন জপিার মানুষ বাস েতর। 
জো� জো� গ্ামগুশলতে শনতয়ই বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃ শত 
শবতবের োতে জপঁতেশেল বহু েুগ আতগই।

অনাে্ত বাংলায় আতে্তর আগমন ঘত� অতনে জদশরতত। 
এখাতন তার আতগ এে উন্নত েকৃ শষ-সভ্যতা শেল। অনাে্ত 
মানুষতদর শেেু  জগাষ্ী এই নদী-সংলগ্ন অঞ্চতল শনেস্ব 
েীবনসংস্কৃ শতর ঘরানায় অভ্যস্ত শেল। আেও আতে। 
অতনে�া জসইরেমই।

এখাতন আে্ততদর আগমন ঘত�। শেন্তু অনাে্ত সংস্কৃ শত 
মুতে োয় না। এেধরতনর স্বীেরতণর মাধ্যতম আে্ত-
অনাে্ত সংস্কৃ শতর জমলবন্ধন ঘত� এবং বঙ্গসংস্কৃ শতর 
এেশ� শনেস্ব ধারা গতে ওত�। এেসময় বলা হততা, 
এই িস্যি্যামলা অঞ্চতলর মানুষ শেেু�া অলস প্রেকৃ শতর। 
এখাতন জেতহতু সহতে িস্য উৎপাশদত হত, এখনও হয় 
তাই মানুষ অতনে অবসর জপত। শিল্প তাই এখাতন 
েকৃ শষর পািাপাশি োয়গা েতর শনতয়তে। জতমশন, মানুষ 

অবসর জপতয়তে মানস-চচ্তার। ভাবনা-শচন্তার েগৎ প্রতনে 
প্রতনে আেুল হতয়তে। োব্য-মহাোতব্যর ধারার শবনু্ শবনু্ 
েল শসশঞ্চত েতর এই অঞ্চতলর প্রশতশ� মানুতষর হৃদয়। 
উদর পূশত্তর েন্য খাতদ্যর েো জভতবতে। োে েতরতে। 
েশম চতষতে। শ�েই। শেন্তু মন-চষার োে�া শনয়ত েতর 
চতলতে। অবসর মতেতে আধ্যাশত্মেতায়। এই েীবতনর 
অে্ত বুঝতত জচতয়তে। েীবতনর পতররও জোনও েীবন 
আতে শে না তার ভাবনাততও অধীর হতয়তে বাংলার 
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মানুষ। এই ভাষার আঞ্চশলে রূপতভতদ জগতয় উত�তে 
গান। শবষয় গভীরতায় ধরা পতেতে এেই ভাবনা।

পাশরবাশরে জপিার সতঙ্গ বংিপরম্পরায় েুক্ত হওয়ার 
োরতণ স্বাভাশবেভাতবই দক্ ও অভীজ্ঞ েম্তীর অভাবও খুব 
তীব্র ও প্রে� হতয় ওত�শন। সংসার চাশলতয় জনওয়ার  েন্য 
মানুষ তার শনশদ্তষ্ট োে েরত। এে জপিা জেতে আতরে 
জপিায় ঝাঁশপতয় পেত না। েশদও এোশধে ধরতনর োতের 
সতঙ্গ ব্যশক্তগত োরতণ েুক্ত োেত। শনতের ও সংসাতরর 
প্রতয়ােনীয় অতনে শেশনসই শনতে হাতত ততশর েরার জচষ্টা 
েরত। ততব জস�া জপিা হততা না। োমাতরর োে োমার 
বা েুতমাতরর োে েুতমার েরত। েকৃ ষতের োে েকৃ ষে 
েরত। ততব েমতবশি সেতলই েকৃ শষোে োনত।

উচ্চবতণ্তর মানুতষরা শিক্াগ্হণ েরত, শিক্াদানও। 
শনম্নবতণ্তর মানুতষরা শিক্াঙ্গন জেতে অতনে দূতর শেল। শিশক্ত 
সমাে মাতার উপতর শেল। বাশে সমাে ব্যবসা-বাশণে্য, 
উৎপাদন ও শ্রমমুখী ও জসবামূলে োতে ব্যস্ত োেত।

শবদ্যান সব্তত্র পূে্যতত—এই েো সেতলর মতধ্যই 
েশেতয় শগতয়শেল। গ্ামীণ পা�িালা বা জ�াতলর জচৌহশদিতত 
সেতলর প্রতবতির অশধোর শেল না। ম্ান মুতখ শিশুরা 
দূর জেতে জদখত। শিশুর মা-বাবারা জদখত। পরতন 
ওতদর জপািাে জনই। ধূশল-ধূসশরত জচহারা, জপত� শখতদ।

এই অঞ্চতল নানা েনোশতর বাস। সমাে নানা োত আর 
োশততত তখন শবভক্ত। জতমশন অে্ত-জেৌশলতন্যও। ‘Have’ 
আর ‘Have not’—সমাতের দুত�া ভাগ। এেদতলর শেেু 
জনই। আতরেদতলর সব আতে। এই চরম তবষম্য বাংলার 
সমােব্যবস্ায় শুধু নয়। অে্তব্যবস্া ও রােননশতে ব্যবস্ার 
মূতল খুব দকৃঢ়ভাতব শেল। আেও শেেু�া আতে।

চে্তাপদ-এর আশবষ্ার আমাতদর এই প্রাশন্তে মানুতষর 
েীবনোবন ও েীবন-দি্ততনর হশদি শদতয়তে শেেু�া। 
এই অঞ্চতলর প্রান্তবাসীতদর েীবনসাশহত্য আেও জেমন 
অতনে�াই এেইরেম শেল েতয়ে দিে আতগও। 
আবার এখাতনই বহুেুগ ধতর ঝলমতল েীবতনর ধারায় 
আমাতদর আেও জচাখ ঝলতস োয়।

শবশভন্ন প্রত্নতাশ্বিে খননোে্ত জেতে জে প্রাচীন সভ্যতা-
সংস্কৃ শতর সন্ধান শমলতে জস�া এই অঞ্চতলর মানুষতে 

গশব্তত েরতে। সতন্হ জনই জোনও। শবশভন্ন গতবষণার 
ফতল জে সব তে্য উত� আসতে জসগুশলও আমাতদর এই 
অঞ্চতলর মানুতষর েীবতনর সতঙ্গ ঘশনষ্ভাতব েুক্ত। জস 
ভাষা বা সংস্কৃ শতর জক্তত্রই জহাে বা েকৃ শষ ও েুশ�র 
শিতল্পর জক্তত্রই জহাে। শেংবা রােননশতে ও প্রিাসশনে 
শবষতয়র জক্তত্রই জহাে।

বত্তমাতন জে পকৃশেবীতত আমরা আশে, জসখাতন জ্ঞাতনর 
আতলার জোনও শবেল্প জনই। এই েুগ�াতেই বলা হয় 
জ্ঞান-েুগ (knowledge-age)।

মানুতষর োনার ইতছে অপশরসীম। আর এখন জ্ঞানও 
মুত�াবন্ী। সেতলর হাতত হাতত জ্ঞানভাণ্ার। এে 
আঙুতলর স্পতি্ত খুতল োয় োনার েগৎ। শেন্তু সেতলর 
োতে শে এই েগৎ উনু্ক্ত ? েীভাতব জস�া সম্ভব হল ? 
এেশদতন জতা নয় ! শ�েই। দীঘ্ত প্রয়াতসর ফতলই আে 
আমরা সেতলই মুক্ত েীবতনর েগতত শবচরণ েরশে।

এই প্রসতঙ্গ শলখতত শগতয়, এে�ু আমাতদর আবার 
শপেন শফতর তাোততই হতব।

আেতের পশচিমবঙ্গ এেশ� জোট্ট রাে্য। শেন্তু এই 
অঞ্চতল বহুেুগ ধতর জেভাতব শিক্ার শবস্তার ঘত� চতলতে 
জসই জপ্রক্াপ� সম্পতে্ত এে�ু স্বছে ধারণা োো দরোর।

বত্তমান ভারতবষ্ত ও প্রশততবিী জদিগুশলর সতঙ্গ এই 
অঞ্চতলর সম্পতে্তর দীঘ্ত ইশতহাস জেতে আমরা অতনে 
শেেু োনতত পাশর। প্রাচীন এবং মধ্যেুগই শুধু নয়। 
আধুশনে েুতগর সূচনালগ্ন েীভাতব এই অঞ্চতলর মানুষতে 
প্রভাশবত েরল জ্ঞানচচ্তায় জসেো শবস্তাশরতভাতব এবং 
শবতলেষণাত্মেভাতব আতলাচনা ও োনার প্রতয়ােনীয়তা 
বকৃশধি পাতছে।

প্রাচীন ভারতবতষ্ত গুরুগকৃতহ জেতে শিক্াগ্হণ েরতত 
হততা। আে্তসংস্কৃ শততত েীবনতে চারশ� আশ্রতম ভাগ েরা 
হততা। এতে বলা হত ‘চতুরাশ্রম’ প্রো। ব্রহ্মচে্ত, গাহ্তস্্য, 
বাণপ্রস্ ও সন্ন্যাস। েীবতনর প্রেম পতব্ত ব্রহ্মচে্ত অে্তন 
েরতত হত। এই ব্রহ্মচে্ত অে্ততনর মতধ্য জে গভীর দি্তন 
লুশেতয় আতে, জসই শবষতয় না েুতেও আমরা জেতন শনতত 
পাশর মূলত এইসময় শে েরতত হততা।

জসইসময়, উচ্চশবত্ত মানুতষর সন্তানতদর সশ�েভাতব 
‘মানুষ’ েরার েন্য গুরুর োতে পা�াতনা হততা। গুরু 
তাতে বাশে েীবন সুন্র ও সফলভাতব অশতবাশহত 
েরার েন্য ততশর েতর শদত। এই শিক্াব্যবস্ায় ভারতীয় 
উচ্চতম দি্ততনর বাস্তব প্রতয়াতগর ধারাতে প্রেন্ জেতে 
প্রেতন্ বইতয় জদওয়া হততা। তাতদরই এই জ্ঞানচচ্তার 
অশধোর শেল োরা সমাতের মাোয় োো পশরবাতর 
েন্গ্হণ েরত। এই জ্ঞানচচ্তার বা শিক্ার সুতোগ সেতল 
জপত না। শিক্াবশঞ্চত মানুতষর সংখ্যাই শেল জবশি।
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জে গুরুগকৃতহ এই উচ্চশবত্ত সন্তাতনরা েীবতনর প্রেম 
অংিশ� ো�াততন, তাতদর সবধরতনর সুখ  ও আরাম 
জেতে দূতর োেতত হততা। েত�ার, েশ�ন এই পশরশস্শতর 
মধ্য শদতয় তারা েীবতনর শিক্া অে্তন েরত। শনতেতদর 
এইভাতব গতে তুলততা জসই  দশরদ্ গুরুগকৃতহ। দাশরদ্্য 
শেল খুব স্বাভাশবে ব্যাপার। গুরু শেতলন এে ধ্যানী জ্ঞানী 
ব্যশক্ত। সতত্যর আতলায় পেচলা মানুষই শুধু নন, পে 
জদখাতনার গুরুশগশরই শতশন েরততন। সত্যনুসন্ধান বতো 
েশ�ন ব্রত। তাই শিক্াে্তন শেল সবতচতয় েশ�ন োে। 
এর েন্য প্রতয়ােন অসীম ত্যাগ। গভীর অন্ধোতরর মধ্য 
জেতে আতলাে শবনু্র দি্তন সাধনালব্ধ।

এই জ্ঞান অে্ততনর েন্য প্রতয়ােন শবপুল িশক্তর। আর 
ব্রহ্মচতে্তর মাধ্যতম জসই িশক্তর মেুত ভাণ্ার গতে জতালা 
হত ো জ্ঞানিশক্তর ভাণ্ার হতয় ও�ায় সাহাে্য েরত। 
আমরা োশন, knowledge is Power। শেন্তু এই 
‘Power’ অন্য ‘Power’-র রূপান্ততরর ফতলই সম্ভব।

োত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। এই শেল ভারতীয় 
জ্ঞানসাধনার প্রেকৃ ত মন্ত্র। শিক্াে্তন তপস্যা শবনা হয় না। 
এই তপস্যার েন্য সশ�ে পশরতবি প্রতয়ােন। গুরুরা 
োেততন ততপাবতন। জসখানোর শনে্তনতায়, প্রেকৃ শতর 
িশক্তর মাতঝ িরীর, মন শবেশিত হততা। শচন্তার গভীতর 
চতল োওয়া জেত সহতে।

তারপর শফতর এতস শুরু হততা েতম্তর েীবন। গাহ্ত্যস্ 
েীবন। জেউ শনততন শপতার প্রোপালতনর ভার, জেউ 
বা শনততন শপতার রাে্য রক্ার দাশয়ত্ব। প্রিাসতনর 
শবশভন্ন শবভাতগর দাশয়ত্ব শনততন এতে এতে এই সফল 
শিক্াে্তীরা। তখন আবার তাতদর শপতামাতার বাণপ্রতস্ 
োবার সময় হতয় শগতয়তে।

এই েীবনচশরত শেন্তু জেবলই উচ্চশবতত্তর। প্রাশন্তে 
মানুতষরা এই ‘বকৃত্ত’ জেতে বহু দূতর।

বুধিতদব, রােপুত্র হতয়ও জেতে জবশরতয় এতসশেতলন। 
সাধারণ মানুষ তাঁতে ভাশবতয়শেল। বাস্তব েীবন তাঁতে 
প্রতনের সামতন দাঁে েশরতয়শেল। েরা, ব্যাশধ, মকৃতু্যর হাত 
জেতে শনস্তার জদওয়ার েো ভাবতলন শতশন। শতশন ‘মানুষ’-
এর েো ভাবতলন। শবতিষ জোনও বকৃতত্তর মানুতষর েো 
নয়। সমগ্ মানবসমাতের েো ভাবতলন। ভাবতত ভাবতত 
অশস্র হতয় উ�শেতলন শহমালতয়র পাদতদতি জোট্ট এে 
রাতে্যর রােপুত্র। সুন্রী স্তী, পুত্র সবশেেুর মায়া ত্যাগ 
েতর চলতলন সতত্যর জখাঁতে। ‘জবাশধ’জ্ঞান লাতভর পতর 
শতশন তাঁর অশভজ্ঞতালব্ধ সত্যতে দান েরতলন পাঁচ শিতষ্যর 
মতধ্য। সারনাে-এ। তারপর নানা স্াতন েশেতয় শদতলন এই 
সত্য। েীবনপতের সন্ধানী মানুতষরা েতো হল এতে এতে 
তাঁর োতে। সমাতের প্রাশন্তে মানুষ, োতদর জোনও শিক্ার 

সুতোগ শেল না, তাতদর োতে েীবনসত্যতে জপঁতে শদতত 
লাগতলন বুধিতদব ও তাঁর অনুগামীরা। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃ শতর 
শভত আলগা হতত লাগল। সংস্কৃ ত ভাষার বদতল এল পাশল 
ভাষার শদন। বুধিতদতবর সময় সাধারণ মানুতষরা সংস্কৃ ত 
ভাষা োনত না, োনত পাশল ভাষা।

 জসই সময় বুধিতদতবর েীবনদি্ততন আেশষ্তত হল এতের 
পর এে রাো। অে্ততেৌশলতন্যর োরতণ গঙ্গা তীরবত্তী মগধ, 
োিী, জোিল সহ শবশভন্ন েনপতদ তখন বশণেেুতলর 
প্রশতপশত্ত। ক্শত্রয় রাোরা িশক্তর জেতন্দ্র। বুধিতদতবর োতে 
নতমস্ততে এরঁা জ্ঞানশভক্া চাইতেন। এইভাতব শদতে শদতে 
সব জবো জভতঙ মানুষ েু�ল বুতধির জ্ঞানপ্রদীপ হাতত 
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শনতয়। গতে উ�ল ম�। জ্ঞানচচ্তা জেন্দ্র। েশেতয় পেল 
সব সীমাতরখা োশেতয়। দূর-দূরান্ত জেতে োতত্ররা আসতত 
লাগল। জ্ঞাতনর পা� শদতত শিক্তেরা চলতলন দূরতদতি। 
এে শবস্তকৃত সময় ধতর এইভাতব জ্ঞানচচ্তা চলল। গতে উ�ল 
নালন্া শববেশবদ্যালয়। সময় পাল্াতত োতে। ধীতর ধীতর 
মূল জেন্দ্র জেতে জবৌধিধতম্তর প্রভাব ক্রমি েমতত োতে। 
আবার মাোচাো জদয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃ শতর িশক্ত।

এই বাংলায় পাল-রােতত্বর অবসান ঘত�। শুরু হয় 
জসন রােত্ব। সুদূর দশক্ণ জেতে আসা ‘জসন বংি’ বাংলায় 
ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃ শতর সূচনা েতর। ধীতর ধীতর এখাতন জবৌধি 
সংস্কৃ শতর োয়গায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃ শতর শিেে জপাতা হয়। 
শেন্তু খুব জবশিশদন জসই আশধপত্য বোয় রাখা সম্ভব 
হয়শন। জঘাো জবচার েতল চতল এতলা বখশতয়ার শখলশে। 
বাংলায় ইসলাতমর এই প্রতবি নতুন েুতগর সূচনা েরল।

ইসলাশম িাসন প্রশতশষ্ত হল। সমােব্যবস্ায় এল 
পশরবত্তন। শুধু ধম্ত নয়, ভাষা, সাশহত্য, সংস্কৃ শত, দি্তন, 
শিল্পেলা, এে েোয় সবশেেুতত লাগল পশরবত্ততনর জোঁয়া। 
শিক্াতক্তত্রও এল নতুন েুগ। সংস্কৃ ত জ�াতল ো পোতনা 
হত, েীশবোর জক্তত্র জস�া হতয় পেল অপ্রতয়ােনীয়। 
ইসলাশম িাসতেরা জে ভাষায় েো বতল জস ভাষা সংস্কৃ ত 
নয়। জে ভাষায় িাসনোে্ত চালায় জস ভাষা সংস্কৃ ত নয়। 
সাধারণ মানুষ জে ভাষায় েো বতল জস�াও সংস্কৃ ত নয়।

তাই ‘জ�াল’ নয়, মানুষ জেতত লাগল মক্ততব, 
মাদ্াসায়। রােননশতে পালাবদল অতনে পালার বদল 
ঘ�ায়। শচরোলই বাংলার ইসলাশম েুগ এই অঞ্চতলর 
মানুতষর মতধ্য ধম্তীয় পশরবত্তন শনতয় আতস অবি্যম্ভাবী 
রূতপ। বহু শহনু্ ইসলাম ধম্ত গ্হণ েতর। ইসলাশম 
সংস্কৃ শত ও ভাষার সতঙ্গ েুক্ত হওয়ায় িাসনব্যবস্ায় েুক্ত 
হওয়ার সুতোগ পায়। আশে্তে প্রশতষ্া পায়।

শনে ধতম্ত জেতেও অতনে রােভাষা শিক্া েতর 
উপাে্ততনর সুতোগ পায়। পারসী ভাষায় তখন রােোে্ত 
বা প্রিাসশনে োেেম্ত চলত। আরবী ভাষাও জিখাতনা 
হততা। মাদ্াসা ও মক্ততবর মাধ্যতম শিক্াদান চলত। 

ইসলাশম ধম্তচচ্তা ও জোরাণ পাত�র শিক্াদান, ব্যােরণ 
ও অন্যান্য শবষতয় পা�দান চলত। অতনে শহনু্ও 
মক্ততব জেত এইসব ভাষা শিক্ার েন্য। মসশেদ বা 
সংলগ্ন এলাোয় শিক্াদাতনর ব্যবস্া হততা। তৎোলীন 
বাংলায় নবদ্ীপ শেল সংস্কৃ তচচ্তা তো শহনু্তদর শিক্ার 
জেন্দ্র। এগুশলতে জ�াল বলা হততা। বাংলার িাশন্তপুর ও 
েুমারহতট্টও এরেম অতনে জ�াল শেল। দূর-দূরান্ত জেতে 
োতত্ররা এইসব জ�াতল আসত। এইসব জেন্দ্রগুশল গঙ্গা-
তীরবত্তী। সপ্তগ্াম, চট্টগ্াম এইসব োয়গায় মক্তব গতে 
ওত�। এগুশলও নদী-তীরবত্তী ও উপেূলবত্তী।

বত্তমাতন জ�াতল োব্য, ব্যােরণ, স্কৃশত, জপৌারাশহত্য 
ও দি্তন পোতনা হয়। নশদয়া, জমশদনীপুর, বঁােুো, 
জোচশবহার, হুগশল, উত্তর ও দশক্ণ ২৪-পরগনা এবং 
েলোতাততও শেেু জ�াল আতে। সংস্কৃ ত শববেশবদ্যালতয়র 
অধীতন রাতে্য বত্তমাতন জ�াতলর সংখ্যা ৪২৭শ�। নতুন 
শবষয় অন্তভু্তক্ত েতর জ�ালগুশলতে মূলধারার শিক্াব্যবস্ার 
মতধ্য শনতয় আসার েন্য নানাশদে জেতেই দাশব আতে 
দীঘ্তশদতনর। ৫০৯ েন পশণ্তও আতেন এই জ�াতলর 
েন্য। িতাব্ী-প্রাচীন এই জ�ালগুশলতে শনতয় সরোর 
সশক্রয়ভাতব শচন্তা-ভাবনা েরতে। জ�াতল দুশ� পরীক্ার 
ব্যবস্া আতে। ‘আদ্য’ ও ‘মধ্য’। েোক্রতম মাধ্যশমে ও 
উচ্চমাধ্যশমতের সমতুল। ‘মধ্য’ পাি েরতল স্াতে স্ততরর 
পোতিানা েরতল ‘উপাশধ’ পাওয়া োয়। স্াততোত্তর পাি 
েরতল ‘আচাে্ত’ হওয়া োয়।

ইংতরে আমতল প্রাশতষ্াশনে শিক্াব্যবস্া িাসেতদর 
ভাবনায় গতে ওত�। জসও এে দীঘ্ত ইশতহাস। বত্তমাতন 
মধ্যেুতগর ধারার ক্ীণ প্রবাতহর পািাপাশি চলতে আধুশনে 
শিক্াব্যবস্া রাতে্যর জেলায় জেলায় উচ্চশিক্ার এে�া শচত্রতে 
ধরা হতয়তে শববেশবদ্যালয় ও অন্যান্য প্রশতষ্াতনর পািাপাশি 
েতলে বা মহাশবদ্যালতয়র এেশ� তাশলো প্রোি েতর।

শিক্া শবস্তাতরর সুদীঘ্ত ইশতহাস গতে উত�তে ধীতর 
ধীতর। এই শবভাতগ ধারাবাশহেভাতব জসেোই তুতল ধরার 
প্রয়াস জনওয়া হতয়তে।
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ঝাড়গ্ামে বিশ্ব আবিিাসী বিিমসর অনুষ্ামন েুখ্যেন্তী

রাজভিমন নতুন েবন্তসভার শপমের পর েুখ্যেন্তী
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