জল ডু বফ আগরতলা শহর,
নয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রবতশ্রুবত
প্রতযাশা ও প্রতীক্ষার আগামী এক ফছর
- জয়ন্ত দেফনাথ
রাজনৈতিকদের পাদপর প্রায়তিত্ত আর কিতেৈ ইদি দব আগরিাবাীর? গি ৫০ বছর ধদর বাৈবাী
আগরিা লদরর এই করুৈ তিত্র যাদের

গা-া দয় গগদছ, যারা মৃি-হৃেদয় পদে আদছৈ , িারা পদে

থাকুৈ, িাদের উদেদলে আমার তকছু বার গৈই। তকন্তু

যারা একটু আত্ম মযযাো তৈদয় বাাঁিদি িাৈ

এবং

অৈেদক বাাঁিদি গেখদি িাৈ িাদের উদেদলে বতছ- এবার একটু তভন্ন ভাদব তিন্তা করুৈ। যারা গি ২৫
বছর ধদর এ লদরর জ মো মাধাদৈর জৈে তকছু ই করদি পাদরতৈ, িাদের বেথযিা তৈদয় এদেদত্র আর
বাকে বেয় কদর গকাৈ াভ গৈই। তকন্তু যাদেরদক তেদয় তকছু একটা দব বদ আমরা মা উৎাদ, যাদের
েমিায় বতদয়তছ এবং এেদৈ ভা তকছু একটা দব বদ

তেৈ গুৈতছ িাদেরদক অন্তি এবার একটা

বাস্তবমুখী তিন্তা করদি দব। ঘন্টা েুদয়দকর বৃতিদিই গযভাদব এ লর জমগ্ন দয় পেদছ িার ইতি টাৈদি
গি ২৫ বছর ধদরই ৈাৈা রকম মাস্টার প্ল্োদৈর গল্প শুদৈ আতছ। তকন্তু তকছু ই য়তৈ। উদটা গযব
এাকায় আদগ গকাৈতেৈ জ জমদিা ৈা গব ৈিু ৈ ৈিু ৈ এাকায়ও বাতেঘর পথঘাট এেদৈ অল্প
বৃতিদিই জদর িায় িদ যাদে। লদরর বহু জায়গায় কভার গেৈ দয়দছ। তকন্তু জ মোর মাধাৈ
েূদরর কথা িার ফ উদটা দে। গকৈৈা, গযভাদব কভার গেৈ করা দয়দছ গগুতদি তেদৈ তেদৈ ৈাৈা
কারদৈ জমা আবজযৈা পতরষ্কার করা যাদে ৈা। আদগ গযব গেৈ েল গথদক পদৈর ফু ট প্রলস্ত তছ বাম
আমদর রাজৈীতিকদের অতি িকয িায়

গগুত এেদৈ গকাথাও পাাঁি ফু ট প্রলস্ত গিা গকাথাও েল ফু ট

প্রলস্ত দয় গগদছ। পাদছ গভাট বাদে টাৈ পদর এই ভদয় কাউদকই অখুলী করদবা ৈা – এই পততদি কাজ
করদি তগদয় লদরর গেদৈর প্রলস্থিা আরও কতমদয় তেদয় কভার গেৈ বাৈাদি তগদয় পাাঁি োতধক গাদকর
বতি এ লরদক একটা জঞ্জাদ পতরণি কদর গিাা দয়দছ ।

গি ২৫ বছদর এ লদরর মাৈুদক জ মো গথদক মুতি তেদি কি লি গকাটি টাকা বেয় করা দয়দছ
িার গকাৈ তাব আদছ তকৈা জাৈা গৈই । তকন্ত গি ২৫ বছর ধদর প্রতি বছদরই গয ভাদব লদরর
পথ-ঘাট ংস্কাদরর ৈাদম বছর বোপী এ লদরর মাৈুদক বযোই একটা আবজযৈার স্তূ দপর উপর তেদয়
িদি বাধে করা দে এমৈটা গেদলর আর অৈে গকাৈ রাদজে গেখা যায় ৈা । লদরর গেৈ পতরষ্কার
করার ৈাদম গেদৈর ময়া গিাদ গেদৈর পাদল রাস্তায় গিাদ রাখা য় । মাদর পর মা িদ যায় িা
আর রাদৈা য় ৈা । ক’তেৈ পর বৃতি এদ গই ময়া আবার গেদৈ তৈদয় যায় । আবার ঠিকাোরী
বরাি গেওয়া য় । এবং গফর একই-তলতা িদি থাদক। লদরর মাৈুদর ুখ স্বােদে র কথা কখৈই
তিন্তা করা য়ৈা। আর িার ফ গভাগদি য় লদরর াজার াজার তৈিে পথিারী, বেবায়ী গথদক শুরু
কদর স্কু দর কতিকািা ছাত্রছাত্রী বাইদক।
ভাবা যায় একটা লদরর বাজার-াাঁট স্কু -কদজ বছদর

তত্রল গথদক িতিল তেৈ বন্ধ থাদক শুধু জ

মোর কারদৈ। একতেদৈর বৃতি তকংবা বৈো পতরতস্থতির জৈে লদরর পতরতস্থতি স্বাভাতবক দি অন্তি েুই
তিৈ তেৈ ময় গৈয় । বেবায়ীদের আতথযক েতির কথা বদ গিা াভ গৈই। অবাক করার তবয় দে
৫০ বছর এই মো মাধাদৈ ডাৈ বাম গকাৈ রকারই আন্ততরক তবজ্ঞাৈ তভতত্তক ও বাস্তবমুখী উদেোগ
কখৈই গৈয়তৈ। তবদজতপ আইতপএফটি রকার েমিায় আার আদগ িাদের তৈবযািৈী প্রতিশ্রুতি পদত্র অবলে
ততখি ভাদবই এই মো মাধাদৈর প্রতিশ্রুতি তেদয়দছৈ । আলা করা দে ৈয়া রকাদরর মুখেমন্ত্রী তবপ্ল্ব
কুমার গেব অন্তি পুরািৈ মন্ত্রীদের মদিা কতেৈ বাদে একথা বদবৈ ৈা গয ‘ আগরিা লরটা একটা
কোই ’-এর মদিা, এলরদক জ মোর াি গথদক রো করা কঠিৈ কাজ’ । অবলে আজ (১৮ গম,
২০১৮) কাদ রাদজের ৈয়া মুখেমন্ত্রী তবপ্ল্ব কুমার গেব এ লদরর বৈমাীপুর এর বাৈবাী মাৈুদর
মো রজতমদৈ িােু  করদি গবর দয় এ মদময প্রতিশ্রুতি তেদয় এদদছৈ এ মরশুদম বটা মো
মাধাৈ করা ৈা গগদও আগামী বছর বৈোর মরশুদমর আদগ যাদি পুদরাপুতর আগরিা লদরর মাৈুদর
জ কি েূর করা যায় িার জৈে বযাত্মক প্রদিিা গ্রণ করা দব।তিতৈ

বৈমাীপুদর বাৈবাী মাৈুদর

ামদৈ োতেদয় এ মদময গঘাণা তেদয়দছৈ গয, আজই তিতৈ িার প্রলাৈদক লদরর মাৈুদর জকি াঘদব
বাস্ততবক পতরকল্পৈা গ্রৈ কদর দ্রুি কাজ শুরু করদি বদদছৈ। স্মাটয তটি প্রকদল্প এদেে াট গকাটি
টাকা মঞ্জুরীর কথাও মুখেমন্ত্রী জৈমদে গঘাণা তেদয়দছৈ। এেদণ এটা গেখদি দব কদব গথদক তকভাদব
ৈিু ৈ আতিদক কাজ শুরু য়। িার জৈে অবলে আগামী বছর বযা শুরুর জৈে আমাদের অদপো করদি
দব। আমরা অদপো করদবা। অদপোয় রইাম। (দলখ্ক- শ্রী জয়ন্ত দেফনাথ একজন বিবনয়র জানন াবলস্ট
ও বিুরাইনফপা ডট কম-এর বরচালন প্রধান)

