বিজেবি-আইবিএফটি রকাজরর ৌোো বিন
বকছ ইচ্ছা অবনচ্ছা এিং িা ি
গত র৴র৹ জরৢর র৵র৳র৴র৻ বিজজবি-আইবিএফটি ররৗকাজরৗরৗ র৴র৳র৳ বির িরৣর্ণ রড়জ া।
র৵র৸ িছরৗ
রজরৗ
এক টারা রદরতাররৡর একটা
রক্তিরৢক্ত িারি রৡ
রৗাজনরবতক প্রবতিরદজক রড়াবরৗজে
বিজজবি-আইবিএফটি-রৗ রো রৗাজনরবতক
জজাট রદরতাে এজরজছ। রદরতাে আরারৗ িরৗ র৴র৳র৳ বির জরর রড়ওোরৗ আজগ
ইজতারজরেই তাজিরৗ রৗাজনরবতক ইচ্ছা রবিচ্ছা অবরচ্ছারৗ জির বকছরৢ ইবিত
িাওো জগজছ। রবিও একজরা বিজররৗ রজরে জকারও একটি রৗাজনরবতক জজাজটরৗ
কাজকরণ, অবরচ্ছা, রবিচ্ছা বকিংিা িরৢরৗিবরণতারৗ রািজ াক করৗাটা বরতা ই
একটা কঠির কাজ, তিরৢ আজ াচ্ে প্রবতজিিজর রো ররৗকাজরৗরৗ জির বকছরৢ
িরৢরৗিরী এিিং অিরৢরৗিরী িিজরદি বিরজে এখাজর আজ াকিাত করৗারৗ জচ্ষ্টা করৗা
রড়জেজছ।

- েয়ন্ত দিিনাথ
ৎ ভাজ ভখ্যভন্ত্রহ ও উি-ভখ্যভন্ত্রহর ছয় িার বিল্লহ ফর
গত বতর রাজর ররৢখেরন্ত্ররৡ বিপ্লি কুরারৗ জিি এিিং উিররৢখেরন্ত্ররৡ ররৡষ্ণরৢ জিিিরণা অ ত ছে িারৗ রৗাজজেরৗ স্বার্ণ রিংবিস্ট
বিবি বিরে বরজে বিল্লরৡ রফরৗ কজরৗর। ররৢখেরন্ত্ররৡ ও উি-ররৢখেরন্ত্ররৡ ছাড়া অরোরে রন্ত্ররৡরৗা এখরও জরইিাজি বিল্লরৡ রাত্রা
শু
কজরৗর বর। তজি ক্ররৡড়ারন্ত্ররৡ রজরাজ কা রৡ জিি একিারৗ রৗাজজেরৗ ক্ররৡড়া িবরৗকাঠাজরারৗ উ ের বিরজে কর্া ি জত
বিল্লরৡ ঘরৢজরৗ এজরজছর। ক্ররৡড়ারন্ত্ররৡ ছাড়া অরে জর একজর রন্ত্ররৡ িবরড়িঃরৗাজজে জগজছর বতবর রড়জ র বররદারন্ত্ররৡ শ্রী রৗতর া
রার্, অিরে বতবর জকর জগজছর এটা প্রকাজরে আজরবর। রিণজরজর বিল্লরৡ জগজছর স্বাস্থ্েরন্ত্ররৡ ররৢিরৡি রৗাে িরণর।বতবর রৗাজজেরৗ
স্বাস্থ্ে িাবরৗকাঠাজরারৗ রার উ েজররৗ বিরজে জকন্দ্ররৡে স্বাস্থ্েরন্ত্ররৡরৗ রাজর্ কর্া িজ জছর।
বিল্লরৡ এখর িরণ রৗাজজেরৗ স্বার্ণ রিংবিস্ট বিরজে জির করৗা ররৢখেরন্ত্ররৡ, উি-ররৢখেরন্ত্ররৡ, স্বাস্থ্েরন্ত্ররৡ, ক্ররৡড়ারন্ত্ররৡ কাজরৗারৗ জকার
িািরৡ িরৣরৗজরই অর বত জারােবর। রৗাজে রা রা চ্াইজছ রি িািরৡজতই বিল্লরৡ ররড়রত জিারর্ কজরৗজছ। বকছরৢ বকছরৢ জরદজত্র বিল্লরৡ
দ্রুত রাড়া বিজে অর্ণ রঞ্জরৢরৗও কজরৗজছ। তজি ঠিক কত টাকা বিল্লরৡ বরৗব জ কজরৗজছ এ তর্ে অিরে এখরও প্রকাজরে
আজরবর। তজি জর িবরৗরাজর আশ্বার বিল্লরৡ জর্জক িাওো জগজছ জরই িবরৗরাজর কাজ রદে করৗা রাজচ্ছ রা। তজি
িাস্তিােজররৗ জরદে রবচ্িা জে বরটিিং প্রবতবিরই চ্ জছ। িরৢই রািংিাবিজকরৗ রড়তো বকিংিা বচ্টফান্ড রার ারৗ তি িারৗ বরজে
বরবিআই-রৗ তি কারণ এখরও জরিাজি চ্ারદরৢ র করৗা রাজচ্ছ রা। আজিৌ এ িরৢটি রার ারৗ তি বরবিআই গ্ররড়র করৗজি
বকরা এখরও স্পষ্ট রে।

প্রথভ বিল্লহ ফজর প্রধানভন্ত্রহর িরাভর্শ
রৼ রাচ্ণ রির্ গ্ররড়জররৗ িরৗ গত র৴রৼ রাচ্ণ প্রর্র রফজরৗ ররৢখেরন্ত্ররৡ এিিং উি-ররৢখেরন্ত্ররৡ একরাজর্ বিল্লরৡজত বগজে রৗাজজেরৗ স্বার্ণ
রিংবিষ্ট বিবি বিরে বরজে প্ররাররন্ত্ররৡ এিিং জকন্দ্ররৡে রন্ত্ররৡরিারৗ অ ত এক ডজর রন্ত্ররৡরৗ রজি রারદাৎ কজরৗ তাাঁজিরৗ

ররড়জরাবগতা চ্ার । প্ররাররন্ত্ররৡ বত্রিরৢরৗারৗ আর্ণ -রারাবজক অিস্থ্ারৗ দ্রুত উ েজররৗ উিরৗ গু ত্বাজরৗাি কজরৗর ।এিিং রি রন্ত্ররৡ
অবফরারৗ আর াজিরৗ কজঠারৗ িবরৗশ্রর ও রততারৗ রজি “রিকা রার্ রিকা বিকার” ররৡবতজক রারজর জরৗজখ রৗাজজেরৗ
উ েজর কাজ করৗারৗ িরৗাররণ জির। প্ররাররন্ত্ররৡরৗ রাজর্ বিঠজক রৗাজে ররৗকারৗরৡ করণচ্ারৗরৡজিরৗ রপ্তর জি কবররর জরাতাজিক
জিতরিাতা প্রিাজররৗ বিরজে কবরটি গঠর ররড় বরিণাচ্জররৗ আজগ প্রিত্ত বিজজবি-আইবিএফটি-রৗ বিরর ডকুজরজেরৗ অরোরে
গু ত্বিরৣর্ণ বিরে গুব

বরজেও প্ররাররন্ত্ররৡরৗ রাজর্

ইবতিাচ্ক আজ াচ্রা রড়ে । বিঠজক ররৢখেরন্ত্ররৡ রৗাজেরৗ রাররৢজররৗ উ ত

স্বাস্থ্ে িবরৗজরিা প্রিাজররৗ জরে এইরর-এরৗ রত বিশ্বরাজররৗ রড়ারিাতা

গজড় জতা ারৗ জরে প্ররাররন্ত্ররৡরৗ কাজছ িািরৡ জারার।

প্ররাররন্ত্ররৡ বত্রিরৢরৗা রৗাজেজক রতটা র ি রারড়ারে ও ররড়জরাগরৡতারৗ আশ্বার বিজেজছর ।

প্রর্র রফজরৗই ররৢখেরন্ত্ররৡ এিিং উি-ররৢখেরন্ত্ররৡজক প্ররাররন্ত্ররৡ রৗাজজে আইজররৗ রারর প্রবতষ্ঠা করৗারৗ কর্া িজ জছর। প্ররাররন্ত্ররৡরৗ
িরৗারজরণ ররৢখেরন্ত্ররৡ বরজজও এ জরદে তাাঁরৗ ি ও প্ররাররজক কাজ করৗজত বরজিণ র বিজ ও রৗাজজে বকন্তু ইতস্তত বিবরદপ্ত
রৗাজনরবতক রিংঘাজতরৗ ঘটরা জ জগই আজছ। বিজরর কজরৗ উিজাবত অররৢেবরত অঞ্চজ আইবিএফটিরৗ চ্াাঁিারৗ জরৢ রৢর ররড় রড়ার া
হুজ্জরৢবতরৗ ঘটরাে বিজরাররৡ িজ রৗ করী ররর্ণকরৗা জতা িজটই জখাি জজাট রিরৡ বিজজবিরৗ জরতা করী ররড়জ ও অরজ ার
রৗজেজছ । ররৢখেরন্ত্ররৡ এিিং উিররৢখেরন্ত্ররৡ রখর রৗাজজেরৗ জিরড়া আবর্ণক অিস্থ্া বরজে বচ্ব ত এিিং রারা জােগাে জজাট রিরৡরৗ
জরতা করীজিরৗ একটরৢ বরজরণরৗ রাজর্ রিাইজক বরজে চ্ ারৗ িরৗারজরণরৗ কর্া শুরাজচ্ছর, তখর একািংর জজাট রিরৡরৗ রৗরিংজিরড়রৡ
রজরািাজি রারা রৗকর রজেরড় িারা িাাঁরজছ। কর্া উজঠজছ আই বি এফ টিরৗ একটা অিংজররৗ করীরৗা তাজিরৗ িজ রৗ রন্ত্ররৡ ও
জরতাজিরৗ কর্াও শুরজছররা।

এ বি এ ফাজে ৎো দকাটি, ্ টি আই আর িাবিনহ
প্রর্র বিল্লরৡ রফজরৗই ররৢখেরন্ত্ররৡ বিপ্লি কুরারৗ জিি এিিং উিররৢখেরন্ত্ররৡ ররৡষ্ণরৢ জিিিরণা ররৡবত আজোজগরৗ ররৢিাবরৗর অররৢরােরৡ
জস্পরো প্লোর অোবরজস্টন্স (এর বি এ) ফাজন্ড র৶র৸র৳ জকাটি টাকা রঞ্জরৢরৗরৡ প্রিার করৗারৗ জরে জকন্দ্ররৡে অর্ণরন্ত্ররৡরৗ কাজছ
িািরৡ জারার । জকন্দ্ররৡে অর্ণরন্ত্ররৡ রতটা র ি বত্রিরৢরৗা রৗাজেজক আবর্ণক রারড়ারে ও ররড়জরাবগতারৗ আশ্বার বিজেজছর।

তজি

টাকা রঞ্জরৢরৗ রড়জেজছ বকরা জারা রােবর। তজি ররৢখেরন্ত্ররৡ বিপ্লি কুরারৗ জিি এিিং উিররৢখেরন্ত্ররৡ ররৡষ্ণরৢ জিিিরণারৗ প্রর্র বিল্লরৡ
রফজরৗই আ জণাবতক ররৡরাজ জিড়া বতবরৗ, ররৡরা রড়জকরৗ রৗরદর্াজিরદর্ বরজে জকন্দ্ররৡে স্বরৗাষ্ট্র রন্ত্ররৡরৗ রজি বিস্তর ত আজ াচ্রা
রড়ে । জকন্দ্ররৡে স্বরৗাষ্ট্র রন্ত্ররৡ বত্রিরৢরৗারৗ জরে রৗাজে ররস্ত্র িরৢব র িাবরড়ররৡজত িরৢ’টি ইবন্ডো বরৗজািণ িোজটব ের (আই আরৗ)

জখা ারৗ অররৢজরাির বিজেজছর । এই িরৢই িাবরড়ররৡজত প্রাে র৵র৵র৳র৳ ররৢিকজক ররৗারবরৗ বরজোগ করৗা র ি রড়জি । ররৡরাজ
ররৗজর্রৗ জিআইররৡ কারণক াি প্রবতজরৗাজর ররৡরাজ

বর বর টিবি কোজররৗারৗ িেিরড়ারৗ এিিং জরন্ট্রা

কজন্ট্রা

জকার

এন্ড রবরটবরৗিং

র

স্থ্ািজররৗ র ািরা খবতজে জিখজতও জকন্দ্ররৡে স্বরৗাষ্ট্র রন্ত্ররৡ আশ্বার বিজেজছর। অিরে এই অররৢরােরৡ ইবতরজরেই জরারাররৢড়া
ররৡরাজ

কাাঁটাতাজরৗরৗ জিড়া জিওোরৗ কাজ শু

রড়জে জগজছ। ররৢখেরন্ত্ররৡ বরজজও একবির এই কাজ িবরৗিরণর কজরৗ এজরজছর।

বরবেওনযাল ইনবিটিউট অফ এড জকর্ন এিং আই আই আই টি
ররৢখেরন্ত্ররৡ বিপ্লি কুরারৗ জিি এিিং উিররৢখেরন্ত্ররৡ ররৡষ্ণরৢ জিিিরণারৗ রাজর্ প্রর্র বিল্লরৡ রাত্রারৗ বিঠজক জকন্দ্ররৡে রারি রম্পি
উ ের িপ্তজরৗরৗ রন্ত্ররৡ রৗাজজেরৗ রক অিবরষ্ট জকন্দ্ররৡে বিিো ে ও রজিািে বিিো েগুব রৗ বররণার কাজ দ্রুত রম্প করৗারৗ
জরદজত্র রাবিণক ররর্ণর ও ররড়জরাবগতারৗ আশ্বার বিজেজছর । বতবর বিবিবি রজডজ

স্থ্ািজররৗও আশ্বার বিজেজছর । রিণবররદা অবিরাজররৗ বররદকজিরৗ জিতর রিংক্রা

বত্রিরৢরৗাজত একটি আই আই আই টি

বিরে বরজেও ইবতিাচ্ক আজ াচ্রা রড়জেজছ।

বত্রিরৢরৗারৗ গ্রর এরজরৗা জরণ্ট জরৗবরও-রৗ বরম্নররৢখরৡ গজড়রৗ িতণ রার অিস্থ্া এিিং অিরৢরৗ িবিরেজত এজক জাতরৡে গজড়রৗ ররতরৢ ে

করৗারৗ জরে জকন্দ্ররৡে রন্ত্ররৡ রারৗািাবরড়ক ররড়জরাবগতারৗ আশ্বার বিজেজছর । জকন্দ্ররৡে রারি রম্পি উ ের িপ্তজরৗরৗ রন্ত্ররৡ
বত্রিরৢরৗারৗ বররદকজিরৗ বররદািাজররৗ জরદজত্র গুর্রাজররৗ উ েজররৗ জরেও র ািে রি
এই অররৢরােরৡ রৗাজজে একটি বরৗবজওরো ইরবস্টটিউট
জটকজরা বজ-রৗ স্থ্ািজররৗ অররৢজরাির িাওো জগজছ।
বিজেজছর। তজি এিরৢ'টি উচ্চবররદা প্রবতষ্ঠার জকার্াে
জরারা রাজচ্ছ আই আই আই টি -রৗ জজরে জিার জিং

ররৗজররৗ ররড়জরাবগতারৗ আশ্বার বিজেজছর ।

অফ এডরৢ জকরর এিিং একটি ইবন্ডোর ইরবস্টটিউট অফ ইরফজরণরর
গত র৶র৳ জর বররદারন্ত্ররৡ রৗতর া রার্ রািংিাবিকজিরৗ এই তর্ে
করৗা রড়জচ্ছ, কজি কাজ শু
রড়জি এটা এখজরা ঠিক রড়েবর। তজি
রগজরৗ জােগা জিখা রড়জেজছ।

্ টি একলিয স্ক ল ও উিোবি ছাত্রািা
ররৢখেরন্ত্ররৡ বিপ্লি কুরারৗ জিি এিিং উিররৢখেরন্ত্ররৡ ররৡষ্ণরৢ জিিিরণারৗ
রাজর্ প্রর্র বিল্লরৡ রাত্রারৗ বিঠজক জকন্দ্ররৡে উিজাবত
বিরেক রন্ত্রজকরৗ রন্ত্ররৡ রৗাজজে আগাররৡ বতর িছজরৗ র৶র৻র৷ জকাটি টাকা িেজে র৵র৷টি এক িে রজড আিাবরক বিিো ে ও
ছাত্রািার বররণাজর্ অররৢজরাির িাজররৗ আশ্বার বিজেজছর । এছাড়াও প্রবত িছরৗ
বরড়জরজি প্রিাজররৗও আশ্বার

আরৗও র৸র৳ জকাটি টাকা জরৗকাবরৗিং কস্ট

বিজেজছর জকন্দ্ররৡে উিজাবত বিরেক রন্ত্রজকরৗ রন্ত্ররৡ । রৗাজজেরৗ উিজাবত অিংজররৗ ছাত্রছাত্ররৡজিরৗ

জরে ছাত্রািার বররণার্, িরাবরকারৗ আইজর িাট্টা প্রািকজিরৗ জরৡবিকা বরিণাজরড়রৗ জরে ররড়ােতািাজররৗ আশ্বারও বিজেজছর বতবর।
এরি প্রবতশ্রুবতরৗ িাস্তিােজর টাকা িেরা বকছরৢ িাওো জগজছ বকরা জারা রাে বর। বকন্তু শুখা ররৗশুজররৗ শু জতই
রৗাজজেরৗ জির বকছরৢ িারড়াবড় এ াকা জর্জক কাজ ও খািোিাজিরৗ খিরৗ আরজছ।

ক্যযইন - আনারজর ব্র্যাবেং-এ দডানার ভন্ত্রক
ররৢখেরন্ত্ররৡ বিপ্লি কুরারৗ জিি এিিং উিররৢখেরন্ত্ররৡ ররৡষ্ণরৢ জিিিরণারৗ রাজর্ প্রর্র বিল্লরৡ রাত্রারৗ বিঠজক জডারারৗ রন্ত্রজকরৗ রন্ত্ররৡ
বত্রিরৢরৗাে ররস্ত অররাপ্ত প্রকল্প রম্প করৗারৗ জরে অর্ণ িরৗাজেরৗ অররৢজরািজররৗ রাবিণক ররড়জরাবগতা ও ররর্ণজররৗ আশ্বার
বিজেজছর। এছাড়াও, রৗাজজে বিবি

প্রকল্প

িােজর্ কজিণাজরৗট জরক্টরৗ জর্জক অর্ণ জরাগাজররৗ িেিস্থ্া করৗজতও রাবিণক

ররড়জরাবগতা ও ররর্ণজররৗ আশ্বার বিজেজছর। রৗাজজেরৗ ররৢখেরন্ত্ররৡরৗ অররৢজরৗাজর বত্রিরৢরৗাে উৎিাবিত কুেইর িোরৗাইটিরৗ আরারৗর
রাজত রারৗা জিজর একটি অতরৢ ররৡে িবরৗবচ্বত জিজত িাজরৗ জরজরে জকন্দ্ররৡে রন্ত্ররৡ জিরিোিরৡ এই আরারৗজররৗ প্রচ্ারৗ ও
রোবন্ডিং-এরৗ জরદজত্র রাবিণক ররড়জরাবগতারৗ আশ্বার বিজেজছর। ইবতরজরেই বত্রিরৢরৗারৗ আরারৗর িাবর্বজেক বিবত্তজত বিজিজর
িাঠাজরারৗ কাজ শু

রড়জেজছ। প্রর্র রাত্রাে িরৢিাই িাঠাজরা রড়জেজছ।

এছাড়া জডারারৗ রন্ত্রক গত র৴র৳ এবপ্র রৗাজজেরৗ রৗাজরাররৡ আগরৗত াে অররৢবষ্ঠত
উত্তরৗ-িরৣিণাঞ্চজ রৗ রৗাজেগুব রৗ রড়ক, জরৗ , বিরার আ রৗাজে িরণটর িবরৗকাঠাজরারৗ
বরজেজছর এিিং এজরદজত্র র৴র৳র৳ রতািংর অর্ণ জডারারৗ রন্ত্রক জর্জক প্রিাজররৗ বরদ্ধা
িাস্তিাবেত রড়জ বত্রিরৢরৗা ররড় উত্তরৗ-িরৣিণাঞ্চজ রৗ রৗাজেগুব রৗ িবরৗকাঠাজরা জরદজত্র িোিক

ররৡবত জফারৗাজররৗ বিঠজক বত্রিরৢরৗা ররড়
বিকাজর জির বকছরৢ গু ত্বিরৣরণ বরদ্ধা
রড়জেজছ। জডারারৗ রন্ত্রজকরৗ এই বরদ্ধা
অগ্রগবত রড়জত িাজরৗ।

দরগার কাে কভশ চলজি আজগর ভজিাই
ররৢখেরন্ত্ররৡ বিপ্লি কুরারৗ জিি এিিং উিররৢখেরন্ত্ররৡ ররৡষ্ণরৢ জিিিরণারৗ রাজর্ প্রর্র বিল্লরৡ রাত্রারৗ
বিঠজক জকন্দ্ররৡে গ্রার উ ের
রন্ত্রজকরৗ রন্ত্ররৡ জ বরৗ বিবত্তজত বত্রিরৢরৗাে গ্রাজরা েজর র৵র৷র৴ জকাটি টাকা আবর্ণক ররড়ােতা প্রিাজররৗ জরદজত্র রাবিণক র ািে
ররড়জরাবগতারৗ আশ্বার বিজেজছর। এজরદজত্র িরৡঘণবির রজরৗ িজকো বরড়রাি রা বিজত িারৗারৗ কারৗজর আটজক র্াকা গ্রাররৡর্
করণরিংস্থ্ার প্রকল্প(জরৗগা)খাজত বকছরৢ জকাটি টাকা িাওো জগজছ। এরৗফজ িরৡঘণবির রজরৗ গ্রাজর গজঞ্জ ি
র্াকা জরৗগা
প্রকজল্পরৗ কাজ জফরৗ শু করৗা জগজছ। বকন্তু জরৗগারৗ কাজ করণ চ্ জছ আজগরৗ রজতাই। আট ঘোরৗ কাজ িরৢ'ঘোজতই জরর
রড়জে রাজচ্ছ। স্থ্ােরৡ রম্পি ররবষ্টরৗ কাজ করই রড়জচ্ছ।বক টাকারৗ অিাজি জটাজেি প্রকজল্পরৗ কাজ ি রড়জে আজছ।

উজ্জ্বলা দ ােনায় ৎ লক্ষ এলবিবে ংজ াগ
ররৢখেরন্ত্ররৡ বিপ্লি কুরারৗ জিি এিিং উিররৢখেরন্ত্ররৡ ররৡষ্ণরৢ জিিিরণারৗ রাজর্ প্রর্র বিল্লরৡ রাত্রারৗ বিঠজক জিজরাব োর ও প্রাকর বতক
গোর রন্ত্রজকরৗ রন্ত্ররৡ আশ্বার বিজেজছর জর, িতণ রার িছজরৗ প্ররাররন্ত্ররৡ উজ্জ্ব া জরাজরা প্রকজল্পরৗ রারেজর বত্রিরৢরৗাে প্রবত রাজর
র৵র৸ রড়াজাা্রৗ কজরৗ র৶
বিরাররৣজ ে এ

রદ এ

বি বজ রিংজরাগ জিওো রড়জি। ইবতরজরেই অিরে এজরદজত্র প্ররাররন্ত্ররৡ উজ্জ্ব া জরাজরাে

বি বজ রিংজরাগ প্রিাজররৗ কাজ শু

রড়জেজছ। িািরৡ করৗা রড়জচ্ছ এই প্রকজল্প এখর িরণ

রৗাজজে র৴,র৵র৸,র৵র৸র৳টি

রিংজরাগ জিওো রড়জেজছ। উজ্জ্ব া জরাজরাে ররৢবিরাপ্রািকজিরৗ বরজস্ব র৴র৹র৳র৳ টাকা িেে বরিণাজরড়রৗ জরে বিবি
রড়াউর

জর্জক

প্রাপ্ত বর

এর

আরৗ

ফান্ড

িেিরড়ারৗ

করৗারৗ

র ািেতা খবতজে

জিখজত

জকন্দ্ররৡে

রন্ত্ররৡ

আবরকাবরৗকজিরৗ বরজিণ র বিজেজছর। বকন্তু রররো রড়জচ্ছ রতরৢ র কজরৗ রড়াজারৗ রড়াজারৗ জ াকজক গোজররৗ রতরৢ র

তাাঁরৗ

কজিণাজরৗট
রন্ত্রজকরৗ

রিংজরাগ জিওোরৗ

কাজ শু করৗা রড়জ ও জরই অররৢরােরৡ গোর বরব ন্ডাজরৗরৗ রিণরৗারড় িাড়াজরারৗ জকার উজিোগ জরই। তাই ক'বির িাজিই গোর
বরব ন্ডাজরৗরৗ রিংকট জর িাড়জি তা ি াই িাহু ে।

িাইি লাইজনর ভাধযজভ িাবি িাবি গযা
িাইি াইজররৗ রারেজর িাবড় িাবড় গোর ররৗিরৗারড় এিিং বর এর বজ, এ বি বজ িটব িং প্লোে প্রির বতরৗ িবরৗকাঠাজরারৗ
উ রৡতকরৗজর্রৗ জরে জকন্দ্ররৡে জিজরাব োর ও প্রাকর বতক গোর রন্ত্ররৡ তাাঁরৗ রন্ত্রজকরৗ অররৡর ররৗকারৗ অবরগররড়রৡত রিংস্থ্াগুজ াজক

বরজিণ র বিজেজছর । িািং াজিজররৗ রজি প্রাকর বতক গোর আিার-প্রিাজররৗ িবরৗকল্পরারৗ জরદজত্র বত্রিরৢরৗারৗ িবিরািংর বিজে

িািং াজিজর গোর ররৗিরৗাজরড়রৗ বিরেটিও বতবর উজল্লখ কজরৗর ।

জকন্দ্ররৡে রন্ত্ররৡ বত্রিরৢরৗারৗ একটি জিজরাজকবরকো অর্িা রারৗ কারৗখারা স্থ্াির করৗজত প্রবতবির এক বরব ের জরবরক ষ্টোন্ডাডণ
বকউবিক বরটারৗ (এর এর এর বর এর বড) গোর উজত্তা জররৗ র ািেতা খবতজে জিখজত ও এর বজ বর-জক বরজিণ র
বিজেজছর । বত্রিরৢরৗাে রড়াইজরাকািণর জরক্টজরৗ িরદতা িরবদ্ধজত প্রবররદর্ জকন্দ্র গজড় তরৢ জত ও এর বজ বর-জক বরজিণ র বিজেজছর

জকন্দ্ররৡে রন্ত্ররৡ। িরદতা িরবদ্ধরৗ প্রবররદর্জক কারণকরৗিাজি রিারৗ রজরে জিৌাঁজছ বিজত ররস্ত িরદতা প্রবররદজর্রৗ প্রবতষ্ঠার গুব জক
বত্রিরৢরৗা

স্করৡ

জডজি িজরণ্ট

কজিণাজরৗরজররৗ

আওতাে

একবত্রিরৣ ত

করৗজত

বতবর

িরৗাররণ

বিজেজছর।

এজরદজত্র

বিজজবি-

আইবিএফটিরৗ বিরর ডকুজরজে উজল্লখ র্াকজ ও রৗাজজেরৗ জিকারৗজিরৗ িরદতা বিকাজর স্করৡ জডজি িজরে জরবরিং করণররৣচ্রৡ
িােজররৗ জরદজত্র িার আরজ রৗ গিাই স্করৗরৡ গবতজক জিি কজরৗ এখরও রো গবত জিওো রােবর। একই রৗকর িাজি িাড়রৡ
িাড়রৡ িাইি াইজররৗ রারেজর গোর ররৗিরৗাজরড়রৗ কাজ করণ ও জর িাজি চ্ জছ তাজত আগাররৡ িাাঁচ্ িছজরৗও ররড়জরৗরৗ িরৢজরৗা
এ াকারৗ রিারৗ িাড়রৡজত িাইি গোর জিৌছরৢ জি বকরা রজেরড় রৗজেজছ।

ৌ আগি বত্রিরা উন্মক্ত াজন ভলিযাগ ভক্ত রােয
ররৢখেরন্ত্ররৡ বিপ্লি কুরারৗ জিি এিিং উিররৢখেরন্ত্ররৡ ররৡষ্ণরৢ জিিিরণারৗ রাজর্ প্রর্র বিল্লরৡ রাত্রারৗ বিঠজক আিারর ও ররড়রৗ উ ের
বিরেক রন্ত্রজকরৗ জকন্দ্ররৡে রন্ত্ররৡ বত্রিরৢরৗাে প্ররার রন্ত্ররৡ আিার জরাজরা (আরৗিার), এর ইউ এ এর, এ এর আরৗ এউ
আই টি প্রকল্প

িােজর্ জরাট র৵রৼর৵ জকাটি টাকা প্রিাজররৗ আশ্বার বিজেজছর। স্বচ্ছ িারৗত বররর (আরৗিার)-এরৗ অর্ণ

িেজে ররস্ত স্বরাবরত রগরৗ রিংস্থ্ারৗ এ াকাজক উন্মরৢক্ত স্থ্াজর র তোগররৢক্ত এ াকা (ওজির এোরৗ জডবফজকরর বি) বরড়জরজি
গজড় তরৢ ারৗ জরદজত্র ররৢবরবিত করৗজত জকন্দ্ররৡে রন্ত্ররৡ রৗাজেরৗ ররৢখেরন্ত্ররৡজক অররৢজরৗার জারার। আিারর ও ররড়রৗ উ ের বিরেক
রন্ত্রজকরৗ ররড়ােতাে আগরৗত া স্মাটণ বরটি প্রজজক্ট

িােজর্ জকন্দ্ররৡে রন্ত্ররৡ রি ররৗজররৗ প্রজোজররৡে ররড়ােতা প্রিাজররৗ আশ্বার

বিজেজছর। এই অররৢরােরৡ ররৢখেরন্ত্ররৡ আগস্ট রাজররৗ র৴র৸ তাবরৗজখরৗ রজরে রৗাজেজক উন্মরৢক্ত স্থ্াজর র তোগ ররৢক্ত রৗাজে বরড়রাজি
জঘারর্া করৗজত কাজ জরর করৗারৗ বরজিণ র জারৗরৡ কজরৗজছর।

র্ির উন্নয়ন ভন্ত্রজকর ৌৎ্ো দকাটি প্রিাজনর আশ্বা
ররৢখেরন্ত্ররৡ বিপ্লি কুরারৗ জিি এিিং উিররৢখেরন্ত্ররৡ ররৡষ্ণরৢ জিিিরণারৗ
উ ের বিরেক রন্ত্রজকরৗ জকন্দ্ররৡে রন্ত্ররৡ বত্রিরৢরৗাে এরધটারৗরোব
টাকাে রৗাজজেরৗ িাবক রাতটি জজ া রিজরৗরৗ উ েজররৗ জরেও

রাজর্ প্রর্র বিল্লরৡ রাত্রারৗ
বিঠজক আিারর ও ররড়রৗ
এইজডড প্রজজজক্টরৗ আবর্ণক ররড়ােতাে জরাট র৴র৶র৵র৳ জকাটি
আশ্বার বিজেজছর । বকন্তু রৗাজজেরৗ অরোরে র৺টি জজ া

রিজরৗরৗ ররৣেরতর িবরৗকাঠাজরা উ ের িরৣজরৗরৗ কর্া, রৗাজজেরৗ রৗাজরাররৡ আগরৗত াজতই স্মাটণ বরটি প্রকজল্পরৗ
িােজররৗ কাজ
একরৗকর ররৢখ র্রৢিজড় িজড় আজছ। এক ঘো িরবষ্টজতই রতিরণ প্রাচ্রৡর একটি ররড়জরৗরৗ রৗাজরাররৡরৗ জ ডরৢ বি অিস্থ্া রড়জে
রাে। রবিও রতরৢ র ররৗকাজরৗরৗ প্রর্র িরণাজতই ররৢখেরন্ত্ররৡ শ্রী বিপ্লি কুরারৗ জিি ররড়জরৗরৗ িারিাবর রাররৢজররৗ ক র অিস্থ্া
ররৗজবরজর চ্ারદরৢ র কজরৗ আগাররৡ িরণারৗ প্রাক্কাজ জরিাজিই জরড়াক ররড়জরৗরৗ রাররৢরজক জ রররো জর্জক ররৢবক্তরৗ প্রবতশ্রুবত
বিজেজছর।

দকবভকযাল ও ফাটিশলাইোর কারখ্ানার আশ্বা
ররৢখেরন্ত্ররৡ বিপ্লি কুরারৗ জিি এিিং উিররৢখেরন্ত্ররৡ ররৡষ্ণরৢ জিিিরণারৗ রাজর্ প্রর্র বিল্লরৡ রাত্রারৗ বিঠজক বত্রিরৢরৗাে বর আই বি ই
টি জপ্রাজজক্ট স্থ্ািজর জকবরকো ও ফাটিণ াইজারৗ রন্ত্রজকরৗ জকন্দ্ররৡে রন্ত্ররৡ রাবিণক ররড়ােতারৗ আশ্বার বিজেজছর, রারৗ রারেজর
রৗাজজে প্রবত িছরৗ র৸ রড়াজারৗ জিকারৗ ররৢিক-ররৢিবতরৗ ররৗারবরৗ করণরিংস্থ্াজররৗ িেিস্থ্া রড়জি। িরৢই রাজররৗ রজরে “রা বত্রিরৢরৗা
ররৢেরৗরৡ বর আই বি ই টি” রারক এই প্রকজল্পরৗ উজবারজররৗ জরে বতবর র বত বিজেজছর। এই বর আই বি ই টি-এরৗ িাজর
একটি প্লাবস্টক ওজেস্ট রোজরজজরে জরোরৗ স্থ্ািজররৗ আশ্বার বিজেজছর জকন্দ্ররৡে রন্ত্ররৡ। বতবর ররৡবতগতিাজি বত্রিরৢরৗাজত
প্লাবস্টক িাকণ স্থ্ািজররৗও র বত বিজেজছর। এজত অ ত র৶র৳র৳র৳-র৸র৳র৳র৳ করণরিংস্থ্াজররৗ র ািরা বতবরৗ রড়জি। ররৢখেরন্ত্ররৡ জকন্দ্ররৡে
প্রকজল্প অররৢিাজররৗ জরદজত্র র৸র৳:র৸র৳ অররৢিাজতরৗ িবরৗিজতণ রৼর৳:র৴র৳ অররৢিাত িজাে রৗাখারৗ বিরেটি িরণাজ াচ্রা করৗজত অররৢজরৗার
জাবরজেজছর। এজরદজত্র জকন্দ্ররৡে জডারারৗ রন্ত্রক

জকন্দ্ররৡে প্রকজল্পরৗ জরદজত্র বত্রিরৢরৗা ররড় উত্তরৗ িরৣজিণরৗ রৗাজে গুব রৗ জরে র৴র৳র৳%

অররৢিাজররৗ কর্া জঘারর্া কজরৗজছর। তজি জকন্দ্ররৡে রন্ত্রজকরৗ প্রবতশ্রুবত অররৢরােরৡ রৗাজজেরৗ জকার জােগাে এরি রারৗ কারৗখারা
ও প্লাবষ্টক িাকণ রড়জচ্ছ এটা জারা রােবর। প্রবতশ্রুবত অররৢরােরৡ রা বত্রিরৢরৗাররৢেরৗরৡ বর আই বি ই টি প্রকজল্পরৗ কাজও িরৢই
রাজররৗ রজরে শু করৗা রাে বর।

‘িহর বিক্রভ বকজর্ার ভাবিকয- এর নাজভ বিভানিন্দর
প্রর্র বিল্লরৡ রফজরৗ

ররৢখেরন্ত্ররৡ বিপ্লি কুরারৗ জিি এিিং উিররৢখেরন্ত্ররৡ ররৡষ্ণরৢ জিিিরণা জকন্দ্ররৡে অরারবরৗক বিরার িবরৗিরড়র

রন্ত্রজকরৗ রন্ত্ররৡরৗ রজিও রারદাত কজরৗর । অরারবরৗক বিরার িবরৗিরড়র রন্ত্রজকরৗ রন্ত্ররৡ

ররৡঘ্র রৗাজে ররৗকারৗ কতরণ ক প্রস্তাবিত

আগরৗত া বিরারিেজরৗরৗ রার ‘িরৡরৗ বিক্রর বকজরারৗ রাবর্কে বিরারিেরৗ’ বরড়রাজি রারকরৗজররৗ জরદজত্র ইবতিাচ্ক আশ্বার
জির । এিিং এই অররৢরােরৡ ইবতরজরেই ররৗকারৗরৡ বিজ্ঞবপ্ত জারৗরৡ রড়জে জগজছ।

িাংলাজিজর্র াজথ বত্রিরার িযিা িৃবির উজিযাগ
ববতরৡে িফাে র৶ এবপ্র বত্রিরৢরৗারৗ রো ররৢখেরন্ত্ররৡ বিপ্লি জিি বিবল্লজত জকন্দ্ররৡে রন্ত্ররৡ ররৢররা স্বরৗাজ, বরতরৡর গড়কবরৗ,
রৗবিরঙ্করৗ প্ররাি, বিররৣর জগাজে , ররৢজরৗর প্রিরৢ , জজ বি রাড্ডা ও আ ফন্স কারা রার্রর এরৗ রাজর্ রারદাত কজরৗর।
রারદাতকাজ প্রজতেজকই রৗাজজেরৗ রো ররৢখেরন্ত্ররৡজক জকার রা জকার িাজি রারড়াজরেরৗ প্রবতশ্রুবত বিজেজছর। ররৢররা স্বরৗাজ
িজ জছর, িািং াজিজররৗ রাজর্ বত্রিরৢরৗারৗ িেিরা িরবদ্ধরৗ িেিাজরৗ রো বিল্লরৡ রা রা করৗারৗ রি বকছরৢ করৗজি। এই অররৢরােরৡ
ররৢররা স্বরৗাজ তাাঁরৗ রাম্প্রবতক িািং াজির রফরৗকাজ বত্রিরৢরৗারৗ রজি ররৢক্ত িািং াজিজররৗ িজকো বিবি ইররৢেজত কর্া িজ র।
এ কারৗজর জফররৡ রিরৡরৗ উিরৗ জরতরৢ বররণার ররড় ঢাকা-আগরৗত া জরৗ , রড়ক ও বিরার জরাগাজরাগ আরৗও ররড়জ রড়জত
রাজচ্ছ।

আগরিলা দথজক ভািািািহ োিহয় িক চার দলন
ববতরৡে িফাে রফজরৗ বগজে ররৢখেরন্ত্ররৡ বিপ্লি জিি বিবল্লজত জকন্দ্ররৡে রন্ত্ররৡ বরতরৡর গড়কবরৗ-এরৗ রাজর্ রারદাত
কজরৗর।রারદাতকাজ জকন্দ্ররৡে রড়ক িবরৗিরড়র রন্ত্ররৡ বরতরৡর গড়কবরৗ িজ জছর, আগরৗত া জর্জক রাতািাড়রৡ জাতরৡে রড়ক
িরৢই জ র রে চ্ারৗ জ র করৗা রড়জি। আগরৗত া বিরারিেরৗ জর্জক ররড়জরৗরৗ রজরে চ্ারৗ জ র একটি রড়ক (আররৢবরক)
করৗা রড়জি। আগরৗত া-চ্ম্পকরগরৗ রড়ক চ্ারৗ জ র করৗা রড়জি। চ্ম্পকরগরৗ জর্জক ররৢবিোকাররৡ, কর িরৢরৗ, বিজ াররৡো ও
উিেিরৢরৗ-অররৗিরৢরৗ রড়কজক িরৢই জ জর ররৢক্ত করৗা রড়জি। খরৢি ররৡঘ্রই বড বি আরৗ বতবরৗরৗ কাজজ রড়াত জিওো রড়জি। একই
রাজর্ বতবর র৻র৵ রাই কুরারৗঘাট জাতরৡে রড়কজক র৴র৳রৼ.র৶র৳ জকাটি টাকা িেে িরৢই জ র (প্ররস্থ্) ও জরৢ াইিাড়রৡ
বিজ াবরো রড়ক প্ররস্থ্ করৗা ররড় ইজো-িািং াজির ররৡরা
রড়ক রম্প্ররারৗজররৗ প্রবতশ্রুবত জির। তজি এ জরદে এখরও
আবর্ণক রঞ্জরৢরৗরৡ িাওো জগজছ বকরা জারা রাে বর।

দগাভিহ ও িাওিা নিহর েনয বিজর্ল প্রকল্প
ববতরৡে িফাে বিল্লরৡ রফরৗকাজ রো ররৢখেরন্ত্ররৡ বিপ্লি জিি বিবল্লজত জকন্দ্ররৡে রন্ত্ররৡ বরতরৡর গড়কবরৗ-এরৗ রাজর্ রারદাতকাজ
জকন্দ্ররৡে রড়ক িবরৗিরড়র রন্ত্ররৡ ওোটারৗ এন্ড িাওোরৗ কররা জটবন্স রাবিণ র কতরণ িরદজক িজ জছর রড়াওড়া রিরৡরৗ জ রজরৗ
রৗাখজত একটি প্রকল্প বতবরৗ করৗজত। এ প্রকজল্প রড়াওড়া রিরৡরৗ উিরৗ একটি িাাঁর বররণার করৗা রড়জি িড়ররৢড়ারৗ িািজিজর
রা জর্জক জ বিিরৢেৎ এিিং িারজরাগে জ ও চ্াজররৗ জবরজত জ
িেিরড়াজরৗ একটি িরর্ক প্রকল্প িাের করৗা রড়জি।
জগারতরৡ ও রড়াওড়া রিরৡরৗ রজরে জ জরাগাজরাগ িেিস্থ্া গজড় তরৢ জত ইিং োন্ড ওোটারৗ ওজের অর্বরৗটিজক বরজিণ র বিজেজছর।
রড়াওড়া রিরৡরৗ জ রজরৗ রৗাখজত এিিং রৗাজরাররৡ আগরৗত া ররড়রৗজক িরোরৗ রড়াত জর্জক রৗরદা করৗজত রড়াওড়া িাাঁর প্রকজল্পরৗ
প্রারৗব ক কাজ শু রৗ রাজর্ রাজর্ এবরজে রৗাজররৡবতও শু রড়জে জগজছ। ইবতরজরেই একটা স্বার্ণাজেররৡ রৗাজনরবতক চ্ক্র এই
প্রকল্পটি রাজত িাস্তিাবেত রা রড়ে এ জরદে রাজঠ জরজর িজড়জছ।

বিনটি বিবিও িাি গজি দিালার প্রবিশ্রুবি
ববতরৡে িফারৗ রফজরৗ ররৢখেরন্ত্ররৡ শ্রী বিপ্লি জিজিরৗ িািরৡ অররৢরােরৡ জকন্দ্ররৡে তর্ে প্রররৢবক্ত রন্ত্ররৡ রৗবিরঙ্করৗ প্ররাি বত্রিরৢরৗাে
বতরটি বিবিও রড়াি গজড় জতা ারৗ প্রবতশ্রুবত বিজেজছর। রি গ্রাজর বর এর বর-রৗ রারেজর তর্ে প্রররৢবক্ত িবরৗজরিা, ওোইফাই রড়াি, প্রারারজররৗ রি জরદজত্র বডবজটা িবরৗজরিা চ্া রৢ করৗা রড়জি। এিছজরৗরৗ রজরেই রৗাজজেরৗ এক াখ রৼর৸ রড়াজারৗ
রাররৢরজক বডবজটা
ব টাজরৗবর অর্ণাৎ তর্ে প্রররৢবক্তরৗ িেিরড়াজরৗ প্রবররદর জিজির। তর তরৡে আরৗও একটি রফটওেোরৗ
জটকজরা বজ িাকণ গজড় জতা া রড়জি। বকন্তু রররো রড়জচ্ছ ররৢতর কজরৗ বিবিও রড়াি এিিং এর টি বি আই স্থ্ািজররৗ কর্া ি া
রড়জ ও ইবতরজরেই ইন্দ্ররগরৗ এিিং ব চ্রৢ িাগাজর জর িরৢটি এর টি বি আই বিবডিং রৗজেজছ জরখাজরই জকার িাজ া জকাম্পাররৡ
জরই। িরৢই চ্ারৗ িাাঁচ্টি িবরড়রৗাজজেরৗ জকাম্পাররৡ র্াকজ ও তাজিরৗ জকার কাজ জরই। শুররৢ তাই রে, তর্ে প্রররৢবক্ত জরદজত্র

িবরৗকাঠাজরা উ েজর িার আরজ রৗ একাবরক প্রকজল্পরৗ কাজ ি । িািং াজিজররৗ রারেজর উচ্চ রદরতা রম্প ইোরৗজরট
জগটওজেরৗ ররৢফ এখরও রৗাজেিাররৡ িা তর্ে প্রররৢবক্তরৗ জকাম্পাররৡগুব িাজচ্ছ রা। আগাররৡ এক িছজরৗরৗ রজরেই রৗাজজেরৗ এক
রદ রৼর৸ রড়াজারৗ রাররৢরজক বডবজটাব ব টাজরৗট করৗারৗ কর্া ি া রড়জচ্ছ বকন্তু অবরকািংর জজ াজতই এখজরা রৗাজে তর্ে
প্রররৢবক্ত িপ্তরৗ বডবজটা
ব টাজরৗবর প্রকজল্পরৗ কাজই শু কজরৗবর।

রাজেয ভিক্যভা জরও দরল এিং বিভান িবরজলিা
ববতরৡে িফারৗ বিবল্ল রফজরৗ ররৢখেরন্ত্ররৡ শ্রী বিপ্লি জিজিরৗ িািরৡ অররৢরােরৡ জকন্দ্ররৡে অরারবেক বিরার িবরৗিরড়র ও বরল্পরন্ত্ররৡ
ররৢজরৗর প্রিরৢ রৗাজজেরৗ ররড়কুরা স্তজরৗ জর জছাট খাটরৢ বিরার িেরৗগুব

রৗজেজছ জরগুব

চ্া রৢরৗ প্রবতশ্রুবত জির । িারািাবর

উড়ার প্রকজল্প উত্তরৗ িরৣিণাঞ্চজ রৗ রৗজেগুব রৗ রজরে আ িঃরৗাজে বিরার জরিা চ্া রৢরৗ প্রবতশ্রুবত জির। বরল্পরন্ত্ররৡ বরড়রাজি ররৢজরৗর
প্রিরৢ রৗাজজেরৗ বরল্পজরદজত্র িাাঁর, জিত, রড়স্তবরল্প আরিািিত্র ইতোবি জরદজত্র িরદতা বিকাজররৗ বররદা করণররৣচ্রৡজক আরৗও জতবজ
করৗারৗ প্রবতশ্রুবত জির জকন্দ্ররৡে বরল্পরন্ত্ররৡ। এজরદজত্র প্রবতশ্রুবত অররৢরােরৡ রৗাজজেরৗ রাজর্ উড়ার প্রকজল্প বর িং এরৗ রাজর্ বিরার
জরাগাজরাগ শু রড়জ ও কবির িাজি ি
কাজ এখরও রદে করৗা রাজচ্ছ রা।

রড়জে জগজছ। আ িঃররড়কুরা িরণাজে জছাট বিরার িবরৗজরিা িাস্তিােজররৗ প্রবতশ্রুবতরৗ

ববতরৡে িফারৗ রফজরৗ ররৢখেরন্ত্ররৡ শ্রী বিপ্লি জিজিরৗ িািরৡ অররৢরােরৡ জকন্দ্ররৡে জরৗ রন্ত্ররৡ িরৡররৢর জগাজে আগরৗত া িোিাজ ারৗ
এিিং আগরৗত া-জিওগড়-এরৗ রজরে জরৗ চ্া রৢ, বক াররড়রৗ, ররণরগরৗ, জখাোই, কর িরৢরৗ, জরারড়রিরৢরৗ রড়জে আগরৗত ারৗ রজরে
জরৗ

চ্া রৢরৗ প্রবতশ্রুবত জির । এই অররৢরােরৡ আগরৗত া-িোিাজ াজরৗরৗ রজরে রড়াররফরৗ এরધজপ্রর এিিং আগরৗত া-জিওগজরৗরৗ

রজরে জরৗ

জরাগাজরাগ ইবতরজরেই শু

রড়জে জগজছ।

এইভ (AIIMS) –এর ভজিা আধবনক িািািাল
ববতরৡে িফারৗ রফজরৗ ররৢখেরন্ত্ররৡ শ্রী বিপ্লি জিজিরৗ িািরৡ অররৢরােরৡ জকন্দ্ররৡে স্বাস্থ্েরন্ত্ররৡ জজ বি রাড্ডা রৗাজজে
(AIIMS) –এরৗ রজতা আররৢবরক রড়ারিাতা

একটি

এইরর

ও খরৢর রৢিং রড়ারিাতাজ রৗ রার উ েজররৗ প্রবতশ্রুবত বিজেজছর । রতিরৣরৗ জারা

জগজছ এই অররৢরােরৡ বত্রিরৢরৗা জরবডজক কজ জজক এইরর-এরৗ আিজ আররৢবরক রড়ারিাতা বরড়রাজি গজড় জতা ারৗ একটা
প্ররারবরক উজিোগ জরওো রড়জেজছ। বকন্তু রররো রড়জচ্ছ রৗাজজেরৗ প্ররার প্ররার রড়ারিাতা গুব রৗ জিরড়া স্বাস্থ্ে িবরৗজরিারৗ
রড়া ই এখরও জফরৗাজরা রােবর। রবিও এজরદজত্র ররৢখেরন্ত্ররৡ ও স্বাস্থ্েরন্ত্ররৡ জজারৗ জচ্ষ্টা চ্া াজচ্ছর। বকন্ররৢ রৗাজজেরৗ জিরড়া স্বাস্থ্ে
িবরৗজরিারৗ খরৢি একটা রড়া জফজরৗবর। রাররৢর আজগরৗ রজতাই িাজ া বচ্বকৎরা িবরৗজরিারৗ জজরে িবরড়িঃরৗাজজে ছরৢ টজছর।

ভািািাবির িবরকাঠাজভার উন্নয়ন
ববতরৡে িফারৗ রফজরৗ ররৢখেরন্ত্ররৡ শ্রী বিপ্লি জিজিরৗ িািরৡ অররৢরােরৡ জকন্দ্ররৡে িরণটররন্ত্ররৡ আ -ফারজরা প্ররাি (PRASAD)
প্রকজল্প রাতািাড়রৡজক কারাখো রবেজরৗরৗ আিজ

গজড় জতা জত অর্ণ রারড়াজরেরৗ প্রবতশ্রুবত বিজেজছর । রৗাজজেরৗ িরণটর উ েজর

এিিং স্বজির (SWADESH) বস্কজর র৴র৳র৵.র৸র৳ জকাটি টাকা জিজত

ববতরৡে বকবস্তরৗ বডবি আরৗ বতবরৗ কজরৗ িাঠাজত িজ জছর

।এজরદজত্র “রা বত্রিরৢরৗা ররৢেরৗরৡ বর আই বি ই টি” প্রকল্প িাস্তিােজররৗ কাজ খরৢি একটা শু

রা রড়জ ও কারাখো রবেজরৗরৗ

অররৢকরৗজর প্ররাি প্রকজল্প রবেরৗ িবরৗকাঠাজরারৗ উ েজর ররৢখেরন্ত্ররৡ স্বেিং উজিোগরৡ রড়জেজছর এিিং রবেরৗ িবরৗচ্া রাে একটি
রাষ্ট ইবতরজরেই গঠর করৗা রড়জেজছ। এই একটি জরદজত্র ি া রাে প্রবতশ্রুবত িাস্তিােজররৗ কাজ অবতদ্রুত কারণকরৗ রড়জেজছ।

ৌোৎ্ৎ ও ৌ্্্্ টি বর্ক্ষক িি বনজয় নয়া িিজক্ষি
গত র৵র৳ এবপ্র

রৗাজজেরৗ রো ররৢখেরন্ত্ররৡ শ্রীজিি তর তরৡেিাজরৗরৗ রজতা বিল্লরৡ রার। এ রাত্রাে বতবর জিখা কজরৗর প্ররাররন্ত্ররৡরৗ

প্ররার রবচ্ি ররজিন্দ্র বরশ্র-এরৗ রাজর্ । রারદাতকাজ
বিজজবি জর প্রবতশ্রুবত বিজেবছ
জ াক বরজোজগ

ররৢখেরন্ত্ররৡ শ্রীবরশ্র- এরৗ কাজছ

রৗাজজেরৗ রাররৢজররৗ কাজছ জিাজটরৗ আজগ

জরই জরাতাজিক বিজরর অর্ণ রারড়ারে চ্ার। একই রজি বতবর র৴র৵র৵র৵র৵ টি

বররદক িজি

জকন্দ্ররৡে রারি রম্পি উ ের রন্ত্রজকরৗ কাজছ এর বর টি ই গাইড াইজর বকছরৢ টা বরবর্ তা চ্ার। এই

অররৢরােরৡ রৗাজে বররદা িপ্তরৗ জকন্দ্ররৡে রারি রম্পি উ ের রন্ত্রজক বচ্ঠি িাঠাজ ও এখর িরণ র৴র৵র৵র৵র৵টি বররદজকরৗ শুরেিজি
জরাগেতা রাজররৗ বরবর্ তারৗ জকার বরদ্ধা রন্ত্রক জর্জক িাওো রাে বর। একইরজি আগাররৡ র৶র৴জরৢর র৴র৳র৶র৵র৶ বররદজকরৗ

চ্াকবরৗরৗ জরর বির, এজিরৗও িরৢররীজোজগরৗ জকার বরদ্ধা রড়ে বর। তজি বরিণাচ্জররৗ প্রবতশ্রুবত অররৢরােরৡ এরি বররદকজিরৗ
চ্াকরৗরৡজত আগাররৡ িরৢই িছরৗ িরড়া রৗাখজত জচ্জে ররৢপ্ররৡরজকাজটণ বিজরর আজিির করৗা রড়জেজছ। আগাররৡ র৵ জরৢ াই ররৢবপ্রর
জকাটণ এিোিাজরৗ চ্রৣ ড়া

বরদ্ধা

বিজত িাজরৗ।। এছাড়া বররદক করণচ্ারৗরৡজিরৗ বরজোগ ও িিব রৗ জরદজত্র স্বচ্ছতা আরারৗ

জরદে

ররৡঘ্রই রৗাজজে ররৢস্ট িিব ররৡবত ও বরজোগ ররৡবত চ্া রৢ রড়জচ্ছ িজ বররદারন্ত্ররৡ রািংিাবিকজিরৗ জাবরজেজছর। বকন্তু রতরৢ র
িিব ররৡবত বকিংিা চ্াকুরৗরৡবরবত এখরও িাস্তিােজররৗ ররৢখ জিজখবর। ররৗকারৗরৡ বরজোগ িজিা বত একরৗকর ি কজরৗই রৗাখা
রড়জেজছ।

িই াংিাবিক খ্ন ও বচটফাে ভাভলার ব বি আই িিন্ত
ররৢখেরন্ত্ররৡ তারৗ তর তরৡে বিল্লরৡ রফজরৗ রৗাজজেরৗ রাররৢর বচ্টফাজন্ড টাকা জরৗজখ িার আরজ
টি রার ারৗ বর বি আই তি
রািংিাবিক জিাজটরৗ প্রাক্কাজ

বরজে জকন্দ্ররৡে িাজরণারা

জরিাজি প্রতাবরৗত রড়জেজছ এরর র৹র৶

এন্ড জরবরিং রন্ত্রজক আবজণ জারার। একই রাজর্ রৗাজজেরৗ িরৢই

জরিাজি রৗরড়রেজরকিাজি খরৢর রড়জেবছজ র এই িরৢই খরৢজররৗ ঘটরারৗ বর বি আই তিজ রৗ জরেও

প্ররাররন্ত্ররৡরৗ প্ররার রবচ্জিরৗ কাজছ দ্রুত িেিস্থ্া গ্ররড়জর্রৗ আবজণ জির কজরৗর । অিরে এ িরৢটি িোিাজরৗই রিংবিষ্ট রন্ত্রক
ইবতরজরেই ইবতিাচ্ক িিজরદি গ্ররড়র কজরৗজছ িজ রৗাজনরবতক ও প্ররারবরক স্তজরৗ িািরৡ করৗা রড়জ ও িাস্তি উজটা কর্াই
ি জছ। রৗাজে রন্ত্ররৡরিা িরৢটি জরદজত্রই বরিণাচ্ররৡ প্রবতশ্রুবত অররৢরােরৡ রার া তিজ রৗ বাবেত্ব বর বি আই জক বিজত জচ্জে
রিংবিষ্ট রন্ত্রজক বচ্ঠি িাঠিজেজছ, বকন্তু এখরও এটা বরবিত রে জর বর বি আই িরৢটি জরદজত্রই তি িারৗ রড়াজত জরজি।

িজকয়া ্োো দকাটি ভঞ্জরহর িািহ
রিণজরর ররৢখেরন্ত্ররৡ গত র৵রৼ জর বিল্লরৡজত ররৡবত আজোজগরৗ িাইর জচ্োরৗরোর ডিঃ রৗাজরৡি কুরারৗ এরৗ রাজর্ রারદাৎ কজরৗর
এিিং রৗাজজেরৗ জিরড়া আবর্ণক অিস্থ্ারৗ কর্া তরৢ জ রজরৗর। চ্তরৢ র্ণ অর্ণ কবররজররৗ ররেকারৗ অ রৗিতী কা রৡর িজকো র৵র৷র৳র৳
জকাটি টাকা অবতরত্বরৗ রঞ্জরৢরৗরৡরৗ িািরৡ কজরৗর। ররৡবত আজোজগরৗ িাইর জচ্োরৗরোর ডিঃ রৗাজরৡি কুরারৗ আশ্বার জির বতবর
অিরেই এরিংক্রা তাাঁরৗ ররৢিাবরৗর অর্ণ রন্ত্রজক িাঠাজির। একই রজি ররৢখেরন্ত্ররৡরৗ িািরৡ অররৢরােরৡ রিণবররદা, বিবি রারাবজক
িাতা প্রকজল্প অবতবরৗক্ত অর্ণপ্রিাজররৗ িািরৡ কজরৗর। ররৡবত আজোজগরৗ িাইর জচ্োরৗরোর এই িািরৡ িরৣরৗজররৗ আশ্বার জির।
িারািাবর রৗাজজেরৗ অবফরারৗ করণচ্ারৗরৡজিরৗ জিরাগত িরદতা িরবদ্ধরৗ জরદে গুজরৗাট রজডজ বচ্ র বরবিরৗ অররৢষ্ঠার আজোজজররৗ
িরৗাররণ জির। বিজরৗাররৡরৗা অিরে এটাজক রৗাজে প্ররাররজক জগ োকরৗজররৗ িিজরદি িজ প্রচ্ারৗ করৗজছর।

প্তভ দিিন কবভর্ন কা শ কজর বি বি িভশ া কবভর্ন গঠন
এজরદজত্র একটা বিরে এখাজর বরবিত িাজিই ি া রাই জর, রতরৢ র ররৗকাজরৗরৗ ররৢখে এিিং উিররৢখেরন্ত্ররৡ প্রর্র জর্জকই চ্াইজছর
জিাজটরৗ আজগ বিরর ডকুজরজে িবরণত প্রবতশ্রুবতগুব রারজর জরৗজখ জরর কাজ করণ শু
করৗা রাে, বকন্তু অর্ণ এজরદজত্র
একটা বিজরর প্রবতিেকতা ররবষ্ট কজরৗজছ।রতরৢ র ররৗকাজরৗরৗ অবিজরাগ, িরৣিণতর ররৗকারৗ কর কজরৗও র৴র৴র৳র৳র৳ জকাটি টাকারৗ
বােিারৗ জরৗজখ জগজছ। কাজ করৗজত জগজ টাকা চ্াই। তাই জিাজটরৗ আজগ প্রিত্ত প্রবতশ্রুবত িরৣরৗজর টাকা জজাগাজড়রৗ জরદে
জিৌড় াাঁি করৗজত করৗজতই ররৢখে এিিং উিররৢখেরন্ত্ররৡরৗ এখর প্রার্া করৗ অিস্থ্া। ইবতরজরেই রৗাজে ররৗকাজরৗরৗ করণচ্ারৗরৡজিরৗ িরৡঘণ
আবর্ণক িঞ্চরারৗ রড়াত জর্জক ররৢবক্ত বিজত রপ্তর জিতর কবররর কারণকরৗ করৗারৗ জরદে বি বি িরণা কবররর গঠর করৗা
রড়জেজছ। চ্ বত রপ্তাজরড়রৗ রজরে তাজিরৗ বরৗজিাটণ জিওোরৗ কর্া। বরৗজিাটণ রড়াজত এজ জারা রাজি প্রকর তই এখাজত কত রড়াজারৗ
জকাটি টাকা প্রজোজর। রৗাজে রবন্ত্ররিারৗ প্রর্র বিঠজক গররড়রৡত বরদ্ধা অররৢরােরৡ রপ্তর জিতর কবররজররৗ ররৢিাবরৗর অররৢরােরৡ
রৗাজজেরৗ ররৗকারৗরৡ করণচ্ারৗরৡজিরৗ জকন্দ্ররৡে রড়াজরৗ জিতর কাঠাজরা াঘরৢ করৗারৗ ররে বিজেই রো ররৗকাজরৗরৗ রৗাজনরবতক
প্রবতশ্রুবত িাস্তিােজর প্ররারবরক রবিচ্ছারৗ অোবরড জটস্ট রড়জত রাজচ্ছ এটা ি াই িাহু ে।

বনজয়াগ নহবি ি ভবন্ত্রবায় ছয়টি ঐবিিাবক বিান্ত
গত র৴রৼ জর-রৗ রৗাজে রবন্ত্ররিারৗ বিঠজক রৗাজেিাররৡরৗ স্বার্ণ রিংবিষ্ট িাাঁচ্টি গু ত্বিরৣর্ণ বরদ্ধা রড়জেজছ।
প্রর্র বরদ্ধা , ররৗকাজরৗরৗ বরজোগ িদ্ধবত জঘারর্া। ববতরৡে বরদ্ধা , রৗাজে িরৢব জররৗ বিবি স্তজরৗ র৴র৳ রতািংর িি রবরড় াজিরৗ
জরে রিংরৗবরદত র্াকজি। তর তরৡে বরদ্ধা , বজবি রড়ারিাতাজ বতর াখ রাবরক জিতজর একজর বরউজরৗারাজণর ও একজর
বরউজরৗা অোজররজর্বরও বজস্ট বরজোগ করৗা রড়জি। চ্তরৢ র্ণ বরদ্ধা , ফোবরব জিররর প্রািক স্ত্ররৡ িরৢররৗাে বিজে করৗজ জিররর
জর্জক িবঞ্চত রড়জির। িবরৗিজতণ ররজতরৗ রা-িািা জিররজররৗ টাকা িাজির। িঞ্চর বরদ্ধা , িঞ্চাজেজত অর্ণ িেজেরৗ রદরতা
বিবডও এিিং িঞ্চাজেত রবচ্িজক বিজত অবডণরোন্স জাবরৗ রড়জি।রষ্ট বরদ্ধা , জরৢবডবরো অবফরারৗজিরৗ র৶র৳% আই আরৗ।

িারিে ররৗকাজরৗরৗ বরজোগ িদ্ধবত িাবত কজরৗ রো ররৗকারৗ বরদ্ধা বরজেজছ, রক স্তজরৗ চ্াকবরৗরৗ জরદজত্র প্রার্ী িাছাই
করৗা রড়জি ব বখত িরৗরৡরદারৗ রারেজর, জররারৗ বিবত্তজত এিিং ইোরৗবিউরৗ রারেজর। টিবিএরবর, জটট জিাডণ ছাড়াও অরোরে
চ্াকবরৗরৗ প্রার্ী বরিণাচ্জররৗ জরে ররৗকারৗ একটি প্রবতষ্ঠার গজড় তরৢ জি। জর প্রবতষ্ঠার রৗাজে ররৗকাজরৗরৗ বিবি িপ্তজরৗ বিবি
িজি ব বখত িরৗরৡরદারৗ রারেজর জরাগে প্রার্ী িাছাই করৗা রড়জি। র৷র্ণ জশ্রর্রৡরৗ চ্াকবরৗরৗ জরદজত্রও ব বখত িরৗরৡরદা রড়জি। জররি
জটকবরকো িজি প্রার্ীরৗ িরદতা, রারৗরৡবরৗক রદরতা, অবিজ্ঞতা ইতোবি আিবরেক জরজরદজত্র ব বখত িরৗরৡরદারৗ িারািাবর
ইোরৗবিউ রড়জি। জররর- জস্টজরাগ্রাফারৗ, রাইিারৗ, িরৢব র, জফাজরণরৗ করী ইতোবি।
টিবিএরবরজত শুররৢরাত্র র৴র৳ রতািংর বরজোজগরৗ জরદজত্র ররৢবখক ইোরৗবিউ জরওো রাজি। জররি জরદজত্র ইোরৗবিউ রড়জি জররি
জরદজত্র ইোরৗবিউরৗ বিবডওগ্রাবফ রৗাখা রড়জি। রবচ্িা ে প্ররারজরও টিবিএরবর-রৗ রারেজর জরাগে প্রার্ী িাছাই করৗা রড়জি।
এজজরে টিবিএরবরজক আরৗও রবক্তরা রৡ করৗা রড়জি।

স্বহকৃি াংিাবিকজির ভাজ ৌো িাোর টাকা দিনর্ন
রৗাজজেরৗ ররৗকারৗ স্বরৡকর ত রািংিাবিকজিরৗ (অোবক্রবডজেজটড জারণাব স্ট) প্রবত রাজর র৴র৳ রড়াজারৗ টাকা জিররর প্রিাজররৗ
বরদ্ধা বরজেজছ বিজজবি- আইবিএফটি জজাট ররৗকারৗ। গত র৴র৷ জরৢর র৵র৳র৴র৻ রৗাজে রবন্ত্ররিারৗ বিঠজক এই বরদ্ধা রড়জেজছ।
বত্রিরৢরৗা জিজররৗ ববতরৡে রৗাজে জরখাজর রািংিাবিকজিরৗ প্রবত রাজর র৴র৳ রড়াজারৗ টাকা জিররর প্রিার করৗজি রৗাজে ররৗকারৗ।
িতণ রাজর তাবর রাডরৢ ররৗকারৗ স্বরৡকর ত রািংিাবিকজিরৗ প্রবত রাজর র৴র৳ রড়াজারৗ টাকা জিররর বিজচ্ছ। র৹র৳ িছরৗ িের রড়জ
রািংিাবিকরৗা জিররর িািারৗ অবরকারৗরৡ রড়জির। িতণ রাজর রৗাজে ররৗকারৗ স্বরৡকর ত রািংিাবিজকরৗ রিংখো র৴র৴র৵ জর। এজিরৗ রজরে
র৸র৸ িছজরৗরৗ জিবর িেবর রািংিাবিজকরৗ রিংখো র৶র৺ জর। এরৗা রখর জিররার িাজির তখর ররৗকাজরৗরৗ প্রবত রাজর র৶.র৺র৳
রદ টাকা িেে রড়জি। বিজজবি- আইবিএফটি-রৗ বিরর ডরৢ কজরজেও স্বাররৡরিাজি কাজ করৗারৗ অবরকারৗ ররড় রািংিাবিক
ক োজর্ িবজটিি িরবষ্টিবি বরজে কাজ করৗারৗ প্রবতশ্রুবত বছ । এই অররৢরােরৡ রািংিাবিকজিরৗ জরে জিররর িরবদ্ধ কজরৗ এক
রড়াজারৗ জর্জক ির রড়াজারৗ করৗারৗ বরদ্ধা টি বিজজবি- আইবিএফটি জজাট ররৗকাজরৗরৗ একর বিজররৗ কাজজ একটা উজল্লখজরাগে
রাফ ে ি া জরজতই িাজরৗ।

নয়া বিজেবি-আইবিএফটি রকাজরর আরও বকছ ইচ্ছা ও অবনচ্ছা
রৗাজজেরৗ রো বিজজবি-আইবিএফটি ররৗকাজরৗরৗ জররি বিরজে রবিচ্ছারৗ িবরৗচ্ে িাওো রাজচ্ছ তা রড় রািক চ্রৢ রৗা চ্া ার
ররড় বিবি রবরড় া রিংক্রা অিরৗার িরজর রো ররৢখেরন্ত্ররৡ শ্রী বিপ্লি কুরারৗ জিজিরৗ িরৢব জররৗ প্রবত কজঠারৗ িিজরદি গ্ররড়জররৗ
কড়া বরজিণ র। বিজররত রারৗরৡ ও রবরড় া রিংক্রা অিরৗার জরৗাজর কড়া িরৢব বর িিজরદি গ্ররড়জররৗ িারািাবর গত র৶র৴জর-রৗ
রৗাজে রন্ত্ররৡরিারৗ বিঠজক বিবি রারাবজক িেবিচ্াবরৗতারৗ বরকারৗ ও আক্রা রદবতগ্রস্ত রবরড় াজিরৗ জজরে জির বকছরৢ আবর্ণক
রદবতিরৣরৗর প্রকজল্পরৗ জঘারর্া রা আজগ বছ রা। জির বকছরৢ জরદজত্র র্াকজ ও আবর্ণক রারড়াজরেরৗ রড়াত বছ খরৢিই রগরে।
তজি এজরદজত্র একটা কর্া ি া িহু ে জর, বিবি রারাবজক িাতা প্রকজল্প আবর্ণক রারড়ারে ররৢরেতর র৵র৳র৳র৳ টাকা করৗা,
ররৢরেতর রজরৢরৗরৡ র৶র৸র৳ টাকা করৗা, রির্ গ্ররড়জররৗ এক িছজরৗরৗ রজরে র৸র৳ রড়াজারৗ জিকাজরৗরৗ চ্াকুরৗরৡ বকিংিা জিকারৗজিরৗ স্মাটণ
জফার প্রিাজররৗ বরিণাচ্ররৡ প্রবতশ্রুবত িাস্তিােজর এখরও রো ররৗকারৗ কারণকরৗরৡ জকার িিজরદি গ্ররড়র করৗজত িাজরৗবর। এজরદজত্র
তবড়ঘবড় কজরৗ করণরিংস্থ্াজররৗ ররৢজরাগ বতরৗরৡরৗ রাজর ররড়স্রাবরক জিকারৗজক িবরદর্ িারৗজতরৗ বকছরৢ িস্ত্র কারৗখারাে িাঠাজরা
রড়জ ও অবরকািংর জরદজত্রই প্রবতশ্রুবত জখ াজিরৗ কারৗজর এরি জিকারৗরৗা চ্াকুরৗরৡ জছজড় চ্জ

আরজছ। িরદা জরৗ ররৗকারৗরৡ জবরজত

িাটিণ অবফর িাঙা বকিংিা কুেইর িোরৗাইটিরৗ আরারৗর বিজিজর রৗপ্তাবরজত রো ররৗকারৗ জর গবতজত বরদ্ধা িাস্তিােজর
রফ রড়জেজছ জরজরદজত্র জিকারৗজিরৗ করণরিংস্থ্াজররৗ জরદজত্র এখরও জরই গবতজত জকার কাজকরণ রદে করৗা রাজচ্ছ রা। তাই
রো ররৗকাজরৗরৗ প্রর্র একর বিজররৗ কাজকরণ ফ্লি ি া রা রড়জ ও এজকিাজরৗ আরািেঞ্জকও ি া রাজি রা।
(জলখ্ক- শ্রী েয়ন্ত দিিনাথ একেন ববনয়র োনশ াবলষ্ট এিং বত্রিরাইনজফা ডটকভ এর িবরচালন প্রধান।)

