িমট দয্া ে�েস মখ
ু য্ম�ী
গত ৪০ বছর ধের ি�পর
ু ােক
ভু লপেথ িনেয় যাওয়া হেয়েছ
এ�েণ সিঠক পেথ এেসেছ
জয়� েদবনাথ

শধু বাম�ে�র ২৫ বছর নয়, এর আেগর ১৫ বছেরর কংে�স ও অনয্দেলর শাসেনও ি�পর
ু া
ভু লপেথই পিরচািলত হেয়েছ। গত ৪০ বছর পর ি�পুরা সিঠক পেথ এেসেছ। রাজয্েক িনেজর
পােয় দাড়
ঁ করােনা সহ ি�পুরােক েদেশর মেধয্ একটা মেডল রাজয্ বানােত যা যা করার করেব
িবেজিপ-আইিপএফিট সরকার। মখ
ু য্ম�ী িব�ব েদব আজ(৯ েফ�য়ারী, ২০১৯) েলাকসভা
েভােটর মেুখ ে�স �াব আেয়ািজত এক িমট দয্া ে�স অন�
ু ােন একথা বেলন। িমট দয্া ে�স-এ
মখ
ু য্ম�ীেক েকান সাংবািদক িক িক �� কেরেছন িনে� তা সংে�েপ েতােল ধরা হেলাঃ

স�ীব েদবঃ গত এক বছের আপনার সরকােরর সবেচেয় বড় সাফলয্ িক?
মখ
ু য্ম�ীঃ �াগস ি� ি�পর
ু া। যিদও এটা অতয্� কিঠন চয্ােল� িছল-িক� বয্াপক সাফলয্
এরই মেধয্ এেসেছ। �ায় ৮.৮% মিহলা সং�া� অপরােদর ঘটনা এর ফেল রােজয্ �াস েপেয়েছ।
গত একবছের �াগ সং�া� ৭২৯টা েকস হেয়েছ। ২৫০ জন �াগ মািফয়া েজেল েগেছ। ৩০৪
জেনর িবরে� ইিতমেধয্ই চাজর্ িশট ৭২ হাজার েকিজ গাজ
ঁ া উ�ার হেয়েছ। একই সে� উ�ার
হেয়েছ �চু র েনশার েটবেলট, �াউন সগ
ু ার িহেরাইন। এই �ি�য়া জারী রেয়েছ। �াগ সং�া�
অপরােধর ঘটনা িজেরা পােস�
র্ না হওয়া পয�
র্ এই অিভযান চালু থাকেব।

দীপ� মজম
ু দারঃ িনবর্াচেনর আেগ িবেজিপ যতগিল �িত�িত িদেয় �মতায় এেসেছ তাঁর
মেধয্ ক’িট এখন পযর্ � পর
ূ ণ করা েগেছ?

মখ
ু য্ম�ীঃ আেগর সরকার িনবার্চেনর পেূবর্ েযসব �িত�িত িদেতা িনবার্চেনর পেড় এ সব
ভু েল েযেতা। িকছু ই পর
ূ ণ হেতা না। আমরা সরকাের আসেতই িনবার্চনী �িত�িত অনয
ু া য় ী কা জ
শর কির। �থম েকিবেনেটই স�ম েক�ীয় েবতন কিমশেনর সপ
ু ািরশ লাঘু করেত মি�সভায়
িস�া� হয়, এবং ভামার্ কিমিট গঠন করা হয়। পূবত
র্ ন সরকার �ায় ১৩ হাজার েকািট টাকা

ঋণ সমসয্ায় েরেখ যায়। তাই েক�ীয় সরকােরর কােছ িবেশষ ফা� চাওয়া হয়। এখন পয�
র্
েক�ীয় সরকার িতন দফায় ৭৫০+৭৫০+৩০০ সবের্মাট ১৮৩০ েকািট টাকার িবেশষ সহায়তা
রােজয্েক িদেয়েছ। এরফেল স�ম েবতন কিমশেনর সপ
ু ািরশ অনয
ু ায়ী েবতন�ম চালু করা েগেছ।
বািক ভাতািদ ধীের ধীের িদেয় েদওয়া হেব। আরও চার বছর সময় রেয়েছ। েকে�ও একই
দেলর সরকার থাকায় �াথিমক এই আিথক
র্ ধা�া সামলােনা েগেছ।

ি�তীয়তঃ সামািজক ভাতা নন
ূ য্তম ২০০০ টাকা করা হেব �িত�িত িছল। �থম ধােপ আমরা
১০০০ টাকা করার িস�া� ইিতমেধয্ই িনেয় িনেয়িছ। খব
ু সহশাই বিধর্ত হাের সামািজক ভাতা
চালু হেয় যােব।

তৃ তীয়তঃ �াটর্ েফান েদওয়া হেব �াতক কেলজ পড়য়
ু ােদর। এলে�য্ ১২০০০ �াটর্ েফান �েয়র
িস�া� হেয় েগেছ। মল
ূ ত এই িতনিট �ধান �িত�িতই িবেজিপ-র িভসন ডকুেমে� িছল।
েযগিল রপায়েনর িস�া� হেয় েগেছ।

সভ
ু াষ দাসঃ গত একবছের েবকারেদর জনয্ িক িক করা হেয়েছ? কতটা চাকুরী বা কাজ
তােদর েদওয়া েগেছ?

মুখয্ম�ীঃ েরাজগার মােনই সরকারী চাকুরী নয়। গত ২৫ বছের পূবত
র্ ন সরকার এটাই
েবকারেদর বিুঝেয়েছ েয েরাজগার মােনই সরকারী চাকুরী। এজেনয্ পািটর্ অিফেস লাইন িদেত
হ ত।

এ�ারি�ওনারশীপ

েডেভলপেম�

করা

হয়

িন।

আমরা

চাইিছ

এ�ারি�ওনারশীপ

েডেভলপেম� েহাক। িক� তাই বেল রােজয্ সরকারী চাকুরী ব� হেয় যায় িন। সরকারী চাকুরী
যতটা পারা যায় েদওয়া হেব।
গত একবছেরর মেধয্ ১১০ জন িচিকৎসেকর চাকুরী হেয়েছ। ডাই-ইন হারেনস-এ চাকুরী হেয়েছ
২৭১ জেনর। অনয্ানয্ িবিভ� সরকারী দ�ের চাকুরী হেয়েছ �ায় ১৪০০। ৮০০ এর মেতা নয়া
এ�ারি�ওনারশীপ িবিভ� উেদয্াগ �াপেন নথীভু � হেয়েছ। এর মাধয্েম আরও ৪০০০ �েরাজগারী
হেব। নয়া ফু ডপাকর্ হেয়েছ। কৃ ষকেদর জনয্ িবিভ� েযাজনা চালু করা হেয়েছ। িশ� আসেছ।
আনারস চােষ কৃ ষকেদর উৎসািহত করা হে�। এসেবর মাধয্েমও �চু র েরাজগার সৃি� হেয়েছ।
এফ িস আই কৃ ষকেদর কাছ েথেক েবশী দােম ধান �য় করেছ। সরকারী সাহােযয্ আধিুনক
রাইস িমল বসােনা হে�। িট এস আর বািহনীেত ২০১৪ জেনর চাকুরী হেব। অনেুমাদন িদেয়
েদওয়া হেয়েছ। তাই বলা যায় রােজয্ েরাজগার ধীের ধীের বাড়েছ।

�বীর িশলঃ �থম দ’িট
ু বােজটই ঘাটিতহীন কেরেছন। িকভােব স�ব হেয়েছ?
মখ
ু য্ম�ীঃ আমােদর সরকােরর �থম েথেকই উে�শয্ িছল- রােজয্র মানষুেক �িনভর্ র করা।
পব
ূ ত
র্ ন সরকার ১৩০০ েকািট টাকা ঋন েরেখ েগেছ। এই অব�ায় ঘাটিতহীন বােজট করাটা
খুবই কিঠন কাজ িছল। তার
ঁ উপর ভয় িছল ঘাতিতহীন বােজট করা হেল পােছ না েক�ীয়

সরকার বেলন, েতামরােতা ঘাটিতিহন বােজট কেরেছা। তাই িবেশষ আিথক
র্
সাহােযয্র িক
দরকার? তাই বহ িচ�া ভাবনা কের বােজট ৈতরী কেরেত হেয়েছ। বােজেট আবার অিতির�
করও বসােনা হয়িন। আেগ িনজ� কর সং�েহর অব�াও খব
ু খারাপ অব�ায় িছল। ১০% এর
কম িছল বািষক
র্ কর সং�হ, িক� আমরা �মতায় এেসই �� ভােব সব �শাসিনক কাজকমর্
শর কির। এবং এর ফলও পাই। িনজ� কর সং�হ �ায় ২৬% েবেড় েগেছ। আেগর সরকােরর
মেতা েক� িদে�না �গান আমরা িদেত চাইনা। নতু ন িদশায় আমরা সব কাজকমর্ করিছ।

স�াদক িচিনককঃ এিডিসেক অিধক আিথর্ ক �মতা েদওয়ার �িত�িত িছল? তার
ঁ িক
হেলা?

মখ
ু য্ম�ীঃ সংিবধােনর ২৮০ নং ধারা সংেশাধন করা হেয়েছ। রােজয্র উপজািত মানেুষর িশ�া
সং�ৃ িত, ভাষা, সামািজক ও আিথক
র্ পিরি�িতর মান উ�য়ন সহ যােত এিডিসর হােত সরাসির
েক�ীয় ফা� আেস, এলে�য্ই এই সংিবধান সংেশাধনী আনা হয়। খব
ু শী�ই এর সিুবধা এিডিস
পােব। আেগর সরকার এলে�য্ েকান কাজ কেরিন। উপজািত এলাকার েকান উ�িত হয়িন।
উপজািত েছেল েমেয়রা মাধয্িমক, উ�মাধয্িমেক খব
ু ভােলা ফল

করক পূবত
র্ ন সরকার এলে�য্

েকান কাজ কেরিন।

জয়� েদবনাথঃ িবেজিপর িভসন ডকুেমে� বলা হেয়িছল দল �মতায় এেলই �থম এক
বছেরর মেধয্ রােজয্র সরকারী দ�র গিলেত েয ৫০ হাজার শনয্পদ রেয়েছ েসগিলপর
ূ ণ ক রা
হেব। তার
ঁ িক হেলা? এখন পযর্ � রাজয্ সরকােরর িবিভ� দ�র গিলেত কত েবকােরর
সরকারী চাকুির হেয়েছ?

�� ২: িভসন ডকুেমে� বলা হেয়িছল এিডিসেত বয্াপক হাের দন
ু �িত হে�। িবেজিপ �মতায়
এেল �িতিট দন
ু �িতর ঘটনার তদ� হেব। এবং েদাষীেদর গারেদ পড়
ু া হেব?

�� ৩: সব িমিলেয় গত এক বছের রাজয্ সরকােরর িবিভ� দ�ের কত েবকােরর চাকুরী
হেয়েছ এবং ি�ল েডেভলপেম� ি�েম কত েবকােরর ে�িনং ও চাকুরী বা েবকারেক �িনভর্ র
করা েগেছ? িদ�ী েথেক এপযর্ � কত েকািট টাকা পাওয়া েগেছ?

মখ
ু য্ম�ীঃ ৫০ হাজার েবকারেক সরকারী দ�ের চাকুরী েদওয়া হেব �থম এক বছেরর মেধয্
এমন কথা িঠক নয়। সবাই এর ভু ল বয্াখয্া কের থােকন । বলা হেয়িছল ঘের ঘের
কম স
র্ ং�ােনর বয্ব�া করা হেব, েরাজগার েদওয়া হেব। আর েসলে�য্ িবেজিপ- আইিপএফিট
সরকার যা যা করার করেছ।
এিডিসর দন
ু �িতর তদে�র বয্াপাের মখ
ু য্ম�ী বেলন- শধু এিডিস নয়, সব জায়গার দন
ু �িতরই
তদ� হেব। িকছু িকছু ে�ে� বয্ব�া �হেনর কথা িমিডয়ােতও এেসেছ। �চু র সরকারী কমচ
র্ ারী
অিফসার বরখা� হেয়েছন। আরও হেব। এম িজ এন েরগার কােজ য�
ু
দন
ু �িত�� েবশ িকছু

অিফসার কমচ
র্ ারীেদর িবরে� এফ আই আর হেয়েছ। আরও চার বছর িবেজিপ সরকাের েময়াদ
রেয়েছ। ধীের ধীের সব দন
ু �িতরই তদ� ও েদাষীেদর শাি� হেব।
রাজয্ সরকােরর িবিভ� দ�ের কত েবকােরর চাকুরী হেয়েছ ? এই �ে�র উত্তের মখ
ু য্ম�ী
বেলেছন, কম কেরও ৫ হাজার েবকােরর চাকুরী হেয়েছ। আর �েরাজগােরর কথা বলেল সব
িমিলেয় সব ি�েমর িহসাব করেল ৫০ হাজােরর েবশী েলােকর কমস
র্ ং�ান হেয় েগেছ। েক�ীয়
সরকার এর তরেফ এখন পয�
র্ িবেশষ আিথক
র্ সাহােযয্র �ে� মখ
ু য্ম�ী বেলন, ৭৫০+৭৫০+৩০০
সব িমিলেয় িতন দফায় ১৮০০ েকািট টাকা এপয�
র্ িদ�ী েথেক অিতির� পাওয়া েগেছ। অবশয্
ি�ল েডেভলপেম� ে�িনং ইসুয্েত উথয্ািপত �ে�র উত্তর িদেত মখ
ু য্ম�ী ভু েল যান। তেব এ�সে�
অনয্ এক সাংবািদেকর �ে�র উত্তের মখ
ু য্ম�ী বেলেছন, এই সরকােরর �থম ও �ধান উে�েশয্ই
হে� রাজয্েক �িনভর্ র ও এরােজয্র েবকারেদর �উেদয্াগী বানােনা। তাই ি�ল েডেভলাপেমে�
গর� েদওয়া হে�।

েসবক ভ�াচাযর্ : গত এক বছের টু িরজম েস�র েথেক কত টয্া� বা েরিভিনউ এেসেছ? এর
মেধয্ সবেচেয় েবশী টয্া� অনয্ েকান েস�র েথেক এেসেছ? ি�তীয়ত, রােজয্ গনত� কতটা
সর
ু ি�ত? েকননা, িবেরাধীরা বলেছ এরােজয্ গনত� সর
ু ি�ত নয়?

মখ
ু য্ম�ীঃ গনত� কতটা সর
ু ি�ত আপিন থানায় পা রাখেলই বঝ
ু েত পারেবন। এখন থানােত
িগেয় পািটর্ অিফস েথেক এেসিছ বলেত হয় না। এফ আই আর নথীভু � করেত থানায় েনতার
েফান আেস না। থানা বাবু রাজৈনিতক পিরচয়ও িজে�স কেরননা। সবে�ে�ই একটা ��তা
এেসেছ। �শাসিনক কমক
র্ া� ��তার সােথই হে�, তাই টয্া�ও আদায় হে�।
মখ
ু য্ম�ীর মেত, আেগ সরকারী অিফেস না িগেয় টয্াে�র টাকাটা পািটর্ অিফেস িগেয় িদেলই
চলেতা। এ�েণ সবিকছু অনলাইন হেয় েগেছ। আেগর মেতা সািভর্ স টয্া� ই�াম টয্া� িনেয়
মানষ
ু েক দিু��ায় কাটােত হয়না। েমািদ সরকার �মতায় আসার পর সহজ সরল িজ এস িটএর কারেন টয্া� �চু র আদায় হে� এরােজয্ও।

সিুজত চ�বত�ঃ গাজ
ঁ া এরােজয্ চাষ হয়। িক� অনয্ানয্ েনশা সাম�ী �াউন সগ
ু ার,
েহেরাইন, েনশার েটবেলট আেস বিহঃরাজয্ বা বিহঃেদশ েথেক। এে�ে� �িতেবশী রাজয্ বা
েদে শর সােথ েকান কথাবাতর্ া বলেব িকনা ি�পর
ু া সরকার ?

মখ
ু য্ম�ীঃ আপিন িঠকই বেলেছন। তেব জরুাম থা�া �মতায় আসার পর আমরা িমেজারােম
পুিলশ িটম পািঠেয়িছলাম। জর
ু াম থা�া তার রােজয্ও সব ধরেনর �াগস িনিস� কেরেছ,
ি�পুরােত িমেজারাম িদেয়ই েবশী �াগস আেস। িমেজারাম সাহােযয্র �িত�িত িদেয়েছ। বে�র
েচ�া চলেছ।
গাজ
ঁ া চাষ �সে� মখ
ু য্ম�ীর ব�বয্ িছল- রােজয্ ১০০০ েকািট টাকার গাজ
ঁ া িনভর্ র অথৈর্নিতক
কম ক
র্ াে� আঘাত এেসেছ বেল অেনেকই িবক� িকছু না িদেয় গাজ
ঁ া িবেরাধী অিভযান �কট

করায় তােক �� কেরন। উত্তের িতিন সবাইেকই বেলন – েরাজগােরর িবক� গাজ
ঁ া চাষ হেত
পাের না। আর গাজ
ঁ া চাষ ব� হেয়েছ বেল েকান �াগ মািফয়া বা গাজ
ঁ া চাষী না েখেত েপেয়
মারা েগেছ এমন খবর েনই। িতিন গাজ
ঁ া চািষেদর ফু ল গাছ বা অনয্ িকছু করেত পরামশর্
েদন। িতিন বেলন, জাতীয় সড়েকর পােশও ফু ল গাছ লাগােনা হেব। জাতীয় সড়েকর পােশ ২
লাখ মানষ
ু বসবাস কেরন। এরাই রা�ার পােশর এসব গাছ গাছািলর েদখবাল করেবন। এজেনয্
�িতিট পিরবারেক �িতমােস দইু শত টাকা কের েদওয়া হেব। এজেনয্ বছের ৪৮০ েকািট টাকা
খরচ হেব। রােজয্র জাতীয় সড়েকর েসৗ�যর্ বিৃ� হেব এেত। টু ির� আকষণ
র্ বাড়ােতই এসব
করা হেব। গত ৪০ বছর ধের ি�পর
ু ার মানষ
ু েক ভু ল পেথ চািলত করা হেয়িছল। িবেজিপ
এ�েণ সিঠক পথ েদখাে� রাজয্বাসীেক।

ভু পাল চ�বত�ঃ ��াভবেনর এক অন�
ু ােন পিুলেশর ৈবঠেক এক পিুলশ অিফসার সতয্
কথা বলায় নািক আপিন উনােক �চ� বকাঝকা কেরেছন? এই অিভেযাগ সাংসদ িজেতন
েচৗধর
ু ীর। ি�তীয়ত ম�ীসভার স�সারেণ আপনার িক িচ�া ভাবনা?

মখ
ু য্ম�ীঃ এই সরকার, সরকারী �শাসন েকমন চলেছ এটা সবাই ইিতমেধয্ই েজেন েগেছন।
জীেতন েচৗধর
ু ী েকাথায় িক বেলেছ- এই সেবর জবাব িদেত আিম এখােন আিসিন। ওরা
েনেগিটভ রাজনীিত কের। এসব েনেগিটভ রাজনীিত ব� করেত হেব।
ম�ীসভা স�সারন ইসুয্েত মখ
ু য্ম�ীর ব�বয্ হেলা- এটা িনেয় আমােক িচ�া করেত িদন।
সাংবািদকরা এ িনেয় না ভাবেলই ভােলা। সময় এেল স�সারন হেব। আপনারাও জানেত
পারেবন।

সমর চ�বত�ঃ আিম ঊনেকািট ও ধলাই েজলায় কাজ কির। �াম পাহােড় ঘেুর েদেখিছ
এই সরকােরর উপর মানেুষর �চ� ‘এ�েপে�শান’। ধলাই বা উনেকািটর মানষ
ু েরল চায়।
টু য্িরজেমর উ�িত চায়। রােজয্র বহ �ু েলর েছেল েমেয়রাই রােজয্র বহ টু ির� �ট েচেননা।
এলে�য্ সরকার �ু েলর েছেল েমেয়েদর জনয্ িবেশষ েকান ‘টু ির� েপেকজ’ চালু করেব িকনা?

মখ
ু য্ম�ীঃ সাংবািদক ব�ু রা একিট কথা েজেন রাখেবন এখন আর েকান িকছু েপেত
আে�ালন করেত হয় না। হেব না। ভাতা বিৃ� যখন িবনা আে�ালেন হেত পাের পযটর্ন
িবকাশও িবনা আে�ালেনই হেব। েদওঘর এ�ে�স, রাজধানী এ�ে�স, কা�নজ�া এ�ে�স,
হামসফর ে�ন – েকান িকছু র জেনয্ই আে�ালন করেত হয়িন। িক� এসব হেয়েছ। তেব যা
হেব আইন েমেনই হেব। এ�ে�স েরল িকছু দর
ূ দর
ূ থামােনা যায় না। সরকার রােজয্ েরল
�য্াক ডাবল লাইন করার েচ�া করেছ। েপেস�ার ে�নও চালােনা হেব। ধলাই ঊনেকািট সব
জায়গার মানেুষর জনয্ই এই সরকার সমানভােব িচ�া কের। এটা জনগেণর সরকার। টু য্িরজম
েঢেল সাজােনা হে� জনগেণর উ�িতর লে�য্ই আেগ টু য্িরজেম টাকা লট
ু হেয়েছ। আিম েসিদন
িমিটং কেরিছলাম দ�েরর অিফসারেদর সে�। কুমার আেলাকও িছল। েকাথায় িকভােব টাকা

খরচ হেয়েছ জবাব িদেত পােরনিন েকউ। বলা হয় ১০০ েকািট টাকা খরচ হেয়েছ। িক� না
িনরমহল না ছিবমড়
ু া েকান জায়গারই েকান উ�িতই হয় িন।

অিভিজৎ েঘাষঃ আপিন বেলেছন থানাগিলেত �চু র মামলা নথীভু � হে�। আেগ হেতা
না। মিহলারা এরােজয্ আেগর েচেয় েবশী সর
ু ি�ত। িক� েদখা যায় স�য্ার পর এশহেরই
মিহলা থানার েগইট তালা ব� কের েদওয়া হয়। তাছাড়া পব
ূ র্ তন মখ
ু য্ম�ী মািনক সরকার
স�িত িবধানসভায় বেলেছন েরগা িদেয় মানেুষর আিথর্ ক ��লতা আনা যায় না। আপিনও
আেগ একথা বেলেছন। িক� এ�েণ আবার আপনার সরকারই েরগার �িমকেদর মজর
ু ী বিৃ�র
কথা বলেছন?িক বলেবন?

মখ
ু য্ম�ীঃ েরগা মানেুষর িবক� অথনর্ীিত নয়। এটা েশষ পয�র্ েয মািনক সরকারেক েবাঝােত
েপেরিছ এটাই আমার বেড়া জীত। আর মিহলা থানার দরজা স�য্ার পর ব� হেয় যায় এটা
আপনার কাছ েথেকই আিম �থম শনলাম। এমনটা হেয় থাকেল আিম েদখেবা। তেব এটা িঠক
এরােজয্ মিহলারা আেগর েচেয় েবশী সুরি�ত। মিহলা সং�া� অপরােধর ঘটনাও �াস পাে�।
ওিবিস ইসয্ুেত মখ
ু য্ম�ীর ব�বয্ িছল কংে�স িসিপএম এর কারেন রাজয্ সভায় ওিবিস িবল পাশ
করা যায়িন। িবেজিপ ওিবিস িবেরাধী নয় বেল মখ
ু য্ম�ীর দাবী।

সািনত েদবরায়ঃ পব
ূ র্ তন সরকােরর িবরে� অনয্তম অিভেযাগ েতাষেণর রাজনীিতেত
িব�াস কের তারা। িক� এখন েদখিছ আপনােদর সরকারও বয্াটারী চািলত ির�াগিলেক
ৈবধতা িদেত িগেয় একই েতাষণনীিতর আ�য় িনে�ন। বলা হে� লাইেস� িদেয় িকছু
িনয়মিবিধর মাধয্েম শহের ই-ির�া, বয্াটাির ির�া চলেত েদওয়া হেব। ম�ীসভাও নািক এর
অনেুমাদন কেরেছ। িক� এমিনেতই ির�ার য�ণায় শহের পথচলা দায়। তারা েকান
িনয়মনীিত মােননা। এক চূ ড়া� �ািফক িবশ�
ৃ লা চলেছ রাজধানী শহের। তাছাড়া একই
রকম ভােব পব
ূ র্ তন বহমানষ
ু �ায়ী বাজারগিলর আেশ পােশ শহেরর রা�ার ধাের েদাকান
িনেয় বেস যাে�। সরকার িকছু ই করেছনা। আপনােদর সরকারও িক েতাষেণর এই পব
ূ র্ তন
পেথই চলেব?

মখ
ু য্ম�ীঃ শহেরর যানজেটর সমসয্া সমাধােন আমােদর পিরবহণ ম�ী �ানিজৎ িসংহ রায় খব
ু
েচ�া করেছন। একজেনর কােছ কুিড়িট ির�ার লাইেস� িদেয় রাখা হেয়েছ। আমরা এগিল
েদখিছ ও বয্ব�া িনি�। অেটােত িমটার চালু হেয়েছ। এবং পিরবহণ দ�েরর কাজকমও
র্
অনলাইেন চলেছ। আরও অেনক িকছু করেত হেব। তেব গরীব ির�া চালকেদর কথাও আমােদর
ভাবেত হে�। তাই লাইেস� িনেয় গিলপেথ তােদরেক যা�ী পিরবহণ করেত বলা হেয়েছ। �কৃ ত
ির�া চালকেকই লাইেস� েদওয়া হেব। ওপার েথেক এেস আেগর মেতা েকউ এ�েণ লাইেস�
পােবনা। পািটর্ র সুপািরেশও এ�েণ িকছু হেব না। রা�ার পােশ পথ দখল কের েদাকান পােটর
কারেন েয সমসয্া হে� এ বয্াপাের আমরা অবগত। আমার েমেয়ও েদিখ আেনক সময় �ািফক

জেটর কারেন যথাসমেয় �ু েল েপৗছ
ঁ ু েত পােরনা। এসব সমসয্াগিল আিম জািন। একটু সময় িদন,
এসব িকছু ই িঠক হেয় যােব।

অরন নাথঃ সরকার না পািটর্ েকানটা চালােত িগেয় আপনােক সবেচেয় েবশী েবগ েপেত
হে� ?

মখ
ু য্ম�ীঃ দ’ু িট দ’ু রকম অিভ�তা। পািটর্ বা সংগঠন চালােত আমার কােছ িটম রেয়েছ।
পািটর্ চালােত িগেয় আিম কখেনা কিঠন, কেঠার আবার কখেনা উদার দিৃ�ভ�ী েনই। িক�
সরকার চালােনার অিভ�তা িভ�। সরকার চালােত হয় আইন েমেন। এটা কিঠন কাজ।
মখ
ু য্ম�ীর দািয়�টা ‘গর দািয়�’। এটা আিম অনভ
ু বও কির। িক� এসরকার ৩৭ লাখ
ি�পুরাবাসীর কলয্ােনর কথা মাথায় েরেখই সবিকছু করেছ, করেব।

জয়দীপ চ�বত�ঃ ম�
ু া েযাজনায় েবকারেদর ঋণ েপেত অসিুবধা হে�। বহ বয্া�
ময্ানাজার গয্ারা�ার ছাড়া ঋণ িদেত চাইেছনা। এর সর
ু াহা িক?

মখ
ু য্ম�ীঃ এটা দীঘির্দেনর মাই� েসট। সহশােতা এটা বদেল েফলা যােবনা। েচ�া চলেছ।
সরকার এবয্াপাের অবগত রেয়েছ।

িপনাকী দাসঃ

একিদেক বলেছন �াগস ি� ি�পর
ু া। আবার েদখা যাে� ‘মেদর

কনজামশান’ – এরােজয্ েরকডর্ ৈতরী কেরেছ। আবার টু য্িরজেমর �ােথর্ বা েরিভিনউ বিৃ�র
লে�য্ ‘বার’-এর লাইেস�ও েদওয়ার কথা হে� ? বার লাইেস� িক সিতয্ই েদওয়া হে�?

মখ
ু য্ম�ীঃ বার লাইেস� এর ��াব রেয়েছ। েকননা, রাজ� বিৃ� ও টু য্িরজম �েমাট করেত
েগেল যা যা করার সবই করেত হেব। এখন েতা মেদর েদাকােনর েকানােতই মদ খায় েলােক।
পর
ু সভার ে�ন েথেক �াক িদেয় েবাতল সরােত হয়। তাই এসব বে� পিলিস ৈতির হে�। যা
হেব িনয়েমর মেধয্ই করেত হেব।

তরন চ�বত�ঃ গাজ
ঁ া চাষেক ৈবধতা িদেত অসিুবধা েকাথায়, লাইেস� িদেয় অনয্
জায়গায় েতা গাজ
ঁ া চ া ষ হে� ?

মুখয্ম�ী: গাজ
ঁ া চাষ েকন? ফু ল চােষও েতা �চু র লাভ। ফু েলর দামও েবশী গাজ
ঁ ার েথেক।
আিম িনেজও ধনপেুরর এক জায়গায় েদেখিছ এক ফু ল চাসী �িত মােস েতর লাখ টাকার ফু ল
িবি� কের। তাও শধু গাদ
ঁ া ফু ল িবি� কের। তাই গাজ
ঁ া চাষ না কের আিম বলেবা েবকাররা
ফু ল চাষ করক। এেত �েরাজগারীর সংখয্াও বাড়েব।

রাজীব চ�বত�: আই িপ এফ িট েনতারা বেলন ি�পর
ু া ভাগ চাই? আপিন আবার �িতিদনই
ঘম
ু েথেক উেঠ ি�পেুর�রী মােয়র উে�েশয্ বেলন ‘মা’ েযন ি�পর
ু ােক অখ� রােখন? িকভােব

িত�ালয্াে�র দাবীর সে� আপনার অখ� ি�পর
ু ার তালিমল রােখন? ি�তীয় �� আপিন
িদ�ীেত বাংেলা িনেয়েছন। কতটাকা িদেত হয় এজেনয্?

মুখয্ম�ী: আপিন িক খশ
ু ী নন এনিস-র সে� একসে� �মতায় আিছ বেল। আলাদা পািটর্
আলাদা এেজ�া হেতই পাের। ি�পর
ু ার েলাকশান হয় এমন কাজ সরকাের আসার পর
আইিপএফিট েতা করেছ না। তাহেল সমসয্া েকাথায়?

সরকার এক িজিনস, পািটর্ অনয্

িজিনস। আর িদ�ীেত বাংেলা িনেত খুব েবশী টাকা লােগ না।

সিুজত চ�বত�: আইিপএফিট বলেছ দইু েলাকসভা আসেনই তারা �াথ� েদেব? আপনার
�িতি�য়া িক?

মখ
ু য্ম�ীঃ আইিপএফিট-র েক একথা বেলেছ? সিুজত চ�বত� ও অনয্ এক সাংবািদক তখন
বেলন অন� েদববমার্। মখ
ু য্ম�ী পা�া জানেত চান অন� েদববমার্ েক? মখ
ু য্ম�ী বেলন সবিকছু
িঠক হেয় যােব এনিস েদববমার্র সে� কথা বেল। অিমত ভাই শী�ই রােজয্ আসেছন।

