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উদরপীড়া
সমসযা
অনশয়তা
সপম
ভাবুক

গরবর হাত শনূয
একর পাতার পরকন এই সশণক একবারই ভÓলযাওয়া হয়ছ ক? ভÓল কী কর,২০২৪-এর সোকসভা নবাচনর আগএটাই সশষ পণূাঙ বাজট। ফল, সভাটরঅঙর নরখ সব সশণর কথা মাথায়রাখত হে। মধযবেদর সযমন কছটাখুশ করা হয়ছ এই বাজট, কর ছাড়

দয়। আবার একবার বড়োকদরওকর ছাড় সদওয়া হয়ছ। আবারদীনদরদদর জনয বন পয়সায় সরশনসম মাস পযন বধত করা হয়ছ। কনএই অল দয় আনুগতয নমাণরপকলটায় দরদদর দীঘময়াদ উনয়নহে ক? সস পে উঠবই। (কথার ভেত অনুলখত)

বাংলার কপাল সামানযই
সংবাদ পতদন বুযরা : বাজট বঞতইরইল বাংলা। সরলর এক-আধট সেতছাড়া সাধারণ বাজট রাজযর জনয সষকর সTনও বরােই করলন না অথমনীনমলা সীতারমন। সকনর তরফ যতটÓকু যা বরাে হল,তা হল সমিা পকল। নউ গড়য়া-এয়ারপাট ও সজাকা-ধমতলা সমিাপকল গতবারর তÓলনায় বরাে বাড়ছবলই সরলমনকসূত খবর। তব বধুবারসরলর পঙ বুক না সমলায় সকানওপকল কত বরাে তা সঠকভাব বলাযাে না। সরলসূত খবর, পরবশবানবপকল হসাব তনট পকল ১০,৩২৯সকাট টাকা বরাে করা হয়ছ। শহরনউ গড়য়া-এয়ারপাট এবং সজাকা-ধমতলা সমিা পকল ও ষণমকু জালানসাশয়কারী ইিন ততর করত এই অথখরচ করা হব। সমিারলর কতারাজানােন, সকান পকল কত টাকা বরােহব তা এখনও জানা যায়ন। তব অঙটাসবশ বড়ই হব। এই ই সমিা পকলকাজর গত সবশ ভাল। সমত সজাকা-তারাতলা সমিারট চালু হয় গয়ছ।

চলত মাসই নউ গড়য়া-রব পযন যাতীনয় ছটব সিন। ফল এই ই পকলরকাজ দত সশষ করত অথ সযন সকানওপতবনকতা ততর না কর সস কারণইএই অধক বরাে বল জানা যাে।২০২৪ সাল সলাকসভা সভাটর কথামাথায় সরখ এই ই পকল দত সশষকরত চাইছ সকন। বশষজদর কথায়,সসকারণই সবাধক বরাে হত পারএই ই পকল।  তব ইস-ওয়সসমিার ভাগয কত বরাে হয়ছ, তাএদন রাত পযন জানা যায়ন। বউবাজারবপযয়র কারণ এই পকলর গত সযথমক গয়ছ তা বলাই বাহলয।সসেত এই পকল কত বরাে হয়, তাইসদখার। সূতর খবর, সজাকা—ববাদী বাগএবং নউ গড়য়া—এয়ারপাট পকলও অথবরাে গতবারর তÓলনায় অনকটাই বাড়ছ। বরাে বাড়ত পার সনায়াপাড়া—বারাসত পকলও। কারণ এইপকলগলার কাজর গত সবশ ভালই।মুখযমনী মমতা বনযাপাধযায় সরলমনীথাকাকালীন কলকাতার সঙ শহরতলরসযাগাযাগ বযবিার উনতত একর পর

এক সমিা পকলর কাজ শর করন।কন নানা কারণ সসই গত কছটা িথহয়ছল। তব বছর য়ক ধর রাজযরসহায়তায় সমিা পকলগলার কাজভালই এগাে। তাই সরলমনকও চাইছকলকাতায় নমীয়মাণ সমিাপকলর কাজসশষ কর তাত দত পরষবা শরকরত। সসদক লেয সরখই একাধকপকল বরাে বাড়ানা হে বলই সূতরখবর। এদন বাজট ষণমুক ভারতগড়ার বাতা দয়ছন অথমন ী। তারইঅঙ হসাব মযানোভ অরণযবাড়াোর জনয ‘মষ’ পকলর সোষণাকরা হয়। উপকূল অঞল মযানোভচাষ উৎসাহ সদব এই পকল। এরফল কছটা উপকৃত হত পাররাজযর দেণ ২৪ পরগনা সজলা তথাসুনরবন অঞল। এর বাইর সদশড়১৫৭ট নাসং কলজর কথা সোষণাকরছন নমলা। তার কয়কটপশমবঙ হত পার। এছাড়াকলকাতা ও শলগড়র জাতীয় সড়কসমরামত, সোমা সথক ডানকুনসরললাইন ততরর কথাও বলা হয়ছ।

এবার সযাগীরাজয বপলুবনয়াগ করছন পসনূ

উতরপদশর মখুযমনী মযাগী আদতযনাথর সে পসূন মুখাপাধযায়।
নয়াদি : উেরপদশ ঢালাওবনয়াগর সঘাষণা করলন শলপতপসনূ মুখাপাধযায়। তালকায় রয়ছলজসক পাক সথক আইট-সট।ফল বপলু কমসংিানরও সুযাগরয়ছ। সমত উেরপদশর মখুযমনীসযাগী আদতযনাথর সঙ সদখা করছনশলপত। আর সসখানই সঘাষণাকরছন এই কমযজর। সঙাপুররইউনভাসাল সাকসস এনারপাইজস-এর সচয়ারমযান, পসনূবাব ু জানয়ছন,সযাগীরাজয তন সেড-এ সরর একটলজসক পাক ততর করবন। ৫০ একরজমর উপর সসট গড় উঠব।  আরওরয়ছ একট অতযাধুনক আইট-সট, যা

গড় উঠব ১০০ একর জমর উপর। এইই পকল মলয় অনত ৩০,০০০কমসংিানর সুযাগ ততর হব বলইজানা গয়ছ। পসনূ মুখাপাধযায় বাংলারবাইর একাধক রাজয লগ করছন।তার বপলু বনয়াগ রয়ছ গজরাতও।সঙাপুর-ভেক পসনূবাবরু সংিা এখনঅনযানয সদশও লগ কর চলছ।সমত সঙাপুরর বণক সমদায়রএকট পতনধ দলক সনতåত দয় তনউজবকসান যান। সসখান পসনূবাবরুসংিা একট পঁাচতারা সহাটল ততরকরছ। সহাটল, সরসারা, লজসকহাব, আইট-সট ইতযাদ সেতইনানশয়াতও তার লগ আছ। 

একর পাতার পরএর ফল সবসরকার সংিাগলওবনোগ উৎসাহী হব বল ধারণা।সরল পরষবা, অনযানয পরবহণ, শহরউনয়নর পরষবা, োোনয়ন এবংআরও অনক সেত বনোগরসিান এই বাজট সোষণা করাহয়ছ। এ সমসই নতÓন উৎপাদনরপে অনকূুল।এই বাজটক ‘বৃির সহায়ক’ বলবণনা করা হয়ছ। কন আমরা পথমইবলছ সয, বাজট সTনও রপাোর‘নীল নকশা’ নয়। ভারতীয় অথনীত সযসঠক পথই চলছ, তার পমাণসরপঅথমনী জানালন সয, ২০২২-’২৩সাল বৃির হার ছল ৭ শতাংশ। এবং২০২২-’২৩-এর অথনতক সমীোঅনযুায়ী, ২০২৩-’২৪ সালর বৃির হারহব ৬ সথক ৬.৮ শতাংশর কাছাকাছ।এত বযবিা সনওয়া সেও বৃির হার সকন কমব? এই পের উের রয়ছআনজাতক নয়ার হালচালর মধযলুকয়। ধনী সমস সদশই অথনতকসমসযা চলছ। রাশয়া-ইউকনর যুিকমার লেণ সনই।       চন পুনবারসTভডর আকমণ। এমন অনকআনজাতক সমসযা রয়ছ। কাজই

ভারতর অথনীতক সসই সমস অজানাআতঙর মধযই পথ খুঁজ সপত হব।মন হয়, এসব মাথায় সরখই আমাদরনীত-নধারকরা ২০২৩-’২৪—এর বৃিরহার কছটা কম কর ধরছন। এই মুহত আমাদর আশাবাদীহওয়াই ভাল। তাছাড়া সকবল তনরাশযদয় কছ গড়া চল না। তবু সসরকমএকট নরাশার কথা দয় সশষ করাযাক। সরকার বনোগর সংহভাগযাব তবদুযতন পরষবার উনয়ন। কনএই পরষবা জনসাধারণর কাছঅপযাপ পরমাণ সৌঁছব ক? ১৪জানয়ুারর ‘দয ইTনমস’ পতকা এইনয় পে তÓলছ। সTভডলকডাউনর সময় সটর পাওয়া গয়ছলসয, বহ সাধারণ মানুষর কাছইসাটোন সনই। ফল তাদরসছলময়রা অনলাইন সলখাপড়ারবযবিা সথক বঞত হয়ছ। একটবযবহারোগয সাটোনর মলূয গড় ১০হাজার টাকা। সসই টাকা সদওয়ার েমতাঅধকাংশ মানুষরই সনই। মন রাখতহব সয, ২০২১-’২২ সাল বতমানপণযমূলয ভারতর মাথাপছ আয় ছল ১লে ৭০ হাজার ২২২ টাকা (তথযসূত:রজাভ বযাঙ)। এটা বাষক হসাব।

তাহল মাসক মাথাপছ আয় ছল ১৪হাজার ১৮৫ টাকা। মুশকল হল, এটাসংসারর সকলর মাথাপছ আয় নয়।আমরা ধরই নত পার সয, বহসংসার আয় এর সচয় অনক কম। ‘দযইTনমস’ পতকা অনুযায়ী, ২০২১সাল ভারত সাটোনর বক সবড়হয়ছল ১৬.১ সTট। গত বছর সসটনাক সনম গয়ছল ১৪.৮ সTটত।তাই তবদযুতন সোগাোগ বযবিার যতইপসার সোক না সকন, সসই বযবিাযতেণ না বযবহার করার মো অথমানুষর হাত আসছ, ততেণ অনককছই আটক থাকব। ভারতরজনসংখযা কন ১০০ সTটর সঢর সবশ।সশষ অবধ হয়ো আয়-তবষমযর দককছটা ফর সদখত হব। অথনতকবৃির সঙ আয়-তবষময র করাটাওনশয়ই পোজন। তব সসটা নয়সরকারক সমাোচনা হয়ো করা যায়না। পৃথবীর সTনও ধনী সদশ সনই,সযখান বৃির সঙ আয়-তবষমযবাড়ন। অনত গণতানক পরকাঠাোরভেত। সলখক আইএসআই কলকাতারঅথনীতর পাকন অধযাপকd.dasgupta@gmail.com 

সজার তবযতন পরষবায়, কন মানষু পাব কী কর

একর পাতার পরবধুবার ছল উপোকাদর পরষবাপদান। সসই মঞ সথকই সব জলনারঅবসান কর সনতী বল সদন, ‘‘বীরভÕমআমই সদখব।’’ পসঙকম তন আরওজানান, এই সজলাতই তারঁ জন। মামারবাড় কুসমুাত বড় হয়ছন। সব পাড়াএমনকী, পকুুরর নাম বলত পারবন।তন বলন, ‘‘আম এই মাটর সোক।আপনারা সয মুড় খান, আমও সসই মুড়খাই। সয শাক খান, আমও তাই খাই।পুরোক আম ভÓল যাইন।’’ অথাৎমমতা এদন এই বাতাই সদন সয, তনসজলার মানষু। সজলার দায়ত সনওয়ারহক তাঁর আছ। রাজনতকমহল মনকরছ এই সিান নয় মমতাবচেণতার পরচয় দয়ছন। এক, তনঅনবুতক তাঁর পদ সথক সরালন না।সৌথ সনতåত গড়  দলন। ই, নজদায়ত নলন সোষীTনল যাত নাহয়। এদন মটং সশষ জনসংোগ বাসহয় পড়ন মমতা। বভন এলাকায়বাড়ত ঢÓক ঢÓক তাঁরা সকমন আছন,

মজলা মদখব আম নজ

ওটটত পাঠান : ওটটত আসছ পাঠান। সূতর খবর, অযামাজন পাইম সদখাযাব এই ছব। জানা গয়ছ, একশা সকাট টাকায় অযামাজন কনছ এই ছব।

একর পাতার পরএভাব কলঙত করা নয় সতালপাড়তÓঙ ওঠ। সবনজর এই আকমণসংকান ববৃতট ভÓয়া ক না, তা নয়ওবভন রটনা  ছড়ায়। পর ববৃতটবশভারতীরই বল নশয়তা সমলারপর সসট নয় ননায় মখুর হয় সংিষবদগ মহল। তåণমলূ বধায়ক তাপস রায়এক পের জবাব বলন,‘‘এটা সTনওশো পতষানর ববৃত নয়, মন হেরাজনতক দলর ববৃত। পড় মনহে সTনও রাজনতক দল ববৃতপকাশ কর বোধীদর আকমণকরছ। এর তীব ননা করছ।’’পসঙত, সজলা সফর বীরভÕমএসই বশভারতীত অচলাবিা ও‘তগরকীকরণর সচষা’ নয়বজপক নশানা করন মুখযমনী।তন ছাত ও অধযাপক পতনধ সথকশর কর পবীণ আশমকদর সঙকথা বলন। ছাত ছাতীদর পাশদাঁড়য় তন বশভারতীক রাবী নকভাবধারায়  তার ঐতহয সফরাোরকথা বলন। দরকার আচায তথাপধানমনীক নজ চঠ লখবশভারতীর কাণকারখানা নয়নালশর কথাও বলন পকাশযই।বশভারতীক বাঁচাত সংসদবীরভÕমর সাংসদ শতাবী রায়ক সরবহওয়ার নদশ সদন। বশভারতীত সয‘তনরাজয’ চলছ তা পধানমনীকওজানাত বলন।বুধবার সোলপুরর ডাকবাংোমাঠর সভায় মুখযমনী বলন, ‘‘বশভারতীক বাঁচাোর দায় সবার।রবীননাথ ঠাকুরর ভাবধারায় পকৃতরমকু অঙন পড়য়ারা পড়াোনা করক।কন তাদর সযভাব বঞত করা হেতা উিগজনক। আশমকদরঅনকর বাড়র সামন পাঁচল তÓলসদওয়া হে। ছাত ছাতীদর সাসপনকর সদওয়া হে। অধযাপকদরবহষার করা হে।  যদ সকউ মনকরন েমতার সোর পড়য়া,অধযাপককমচারীদরমধয সমরকরণ করতগরকীকরণ করবন, অমানবকঅতযাচার চালাবন, ওদর সঙ সকউ নাথাকল আম পড়য়াদর সঙ আছ।’’উিগ মখুযমনীর আেপ, ‘‘ বশভারতীআনজাতক খযাতসমন জায়গা।আমরা গবোধ করতাম। কন যা শনছতা সTনওভাবই কাময নয়।’’ এরপরই

নজদর মুোশ খুল যাওয়ারআশঙায় সজলা সফর মুখযমনীথাকাকালীনই তাঁক নশানা করআকমণ শানায় উপাচায-বাহনী। ওইববৃতত সলখা হয়ছ,‘‘বশভারতীত এখন ৪৭৩ জন শেক,পায় ১৫ হাজার ছাতছাতী এবং ৭৫০জন কমচারী বনÓ আছ। তার মধয একজন শেক এবং ছয় জন ছাতছাতীদরবকবয শন তন (মুখযমনী)বশবদযালয়ক আকমণ করলন। এটাঅসাভাবক নয়, কারণ তন কান দয়সদখন। সয অধযাপক সমক বললনসয তাঁক বরখাস করা হয়ছ, এটাসবব ভÓল। তাঁক শাসর পসাব এবংওই পসাব নয় ওই অধযাপক মামলাকরছন। অতএব বযাপারটাবচারাধীন। মাননীয় সTট সTনওসিান সদয়ন। অতএব মখুযমনী একটÓবাড়াবাড় করলন না ক?’’ উেখয,সজলা সফর থাকাকালীন মঙলবারসনাবলজয়ী অমতয সসনর জম বতকনয় বশভারতীর উপাচাযর আচরণনয়ও মুখযমনী সরব হন। এসবরসপেতই মুখযমনীক এদন সবনজরওই বযকগত আকমণ করা হয়ছ বলমন করছ সংিষ মহল। বশভারতীচালাত তারা সয সকবল পধানমনীরআজাবহ সস কথাও চঠত উেখকর বশভারতী কতåপের ওইববৃতত সলখা হয়ছ, ‘বশভারতীএকমাত সকনীয় বশবদযালয় সযখানআপনার আশীবাদ না থাকল আমাদরসুবধা। কারণ আমরা পধানমনীরমাগদশন চলত অভযস।’ এই ভাষায়মুখযমনীক আকমণ ঘর রবীনসৃতধনয পতষানর গরমাক এভাবভÕলুিত করার সনপথয চকানরঅভযাগও তÓলছন অনকই।

মুখযমনীক করুচকর 
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একর পাতার পরঅথমনীর দাব, নতÓন আয়করকাঠামার জনয সরকারক ৩৫ হাজারসকাট টাকা রাজস আদায় েত সীকারকরত হে। আয়করর এই ছাড় সযসভাটর অঙ মাথায় সরখ তা নয় সংশয়সনই। যদও সমালাচকদর মত, গত ৫বছর মলূযবৃি সয হার ঘটছ তাত এইসামানয ছাড় মধযবের খবু একটা লাভহব না। উপকতৃ হবন ‘সপুার রচ’রা।কারণ, সারচাজর ঊরসীমা ৩৭ শতাংশসথক কময় ২৫ শতাংশ করা হয়ছ।মধযবের পতযাশা পূরণ হয়ছ বল এইবাজটক ঐতহাসক বল বযাখযাকরছন পধানমনী নরন সমাদ। পবীণও নারীদর সল সঞয় বশষ সুবধাওমধযবের সভাটর অঙ মাথায় সরখই।‘মহলা সমান সসভংস সাটফকটপকল’ নাম নমলা সযট সঘাষণাকরছন, তাত ’বছরর জনয টাকারাখল ২ লে টাকা অবধ ৭.৫ শতাংশপযন সদু পাবন মহলারা। আগ ১৫লে টাকা পযন সঞয় করত পারতনপবীণ নাগরকরা। এ বার সসই ঊরসীমািগণ সবড় হল ৩০ লে টাকা। সোসঅফস মানল ইনকাম িম(এমআইএস) একক নাম (সঙলঅযাকাউন) সাড় ৪ লে টাকার পরবত৯ লে টাকা পযন রাখা যাব। জয়নঅযাকাউনর সেতও ছাড়র কথাসোষণা করা হয়ছ। আগ সযখান ৯লে টাকা পযন রাখা সযত, এখন সথকসসই সঞয়র ঊরসীমা বাড়য় ১৫ লেটাকা হল।  যাত পবীণ নাগরকরাবশষভাব উপকৃত হবন বল বলাযায়। তব মহলাদর িম আয় করমকুহব ক না, তা সষ নয়।  নমলার তনটপসাবই রেণশীল বনয়াগকারীদরসুবধা সদব। বসত, এবারর বাজটআয়কর কাঠামার পরবতন ও সলসঞয়র সেত এই সুবধাই একমাত সবারনজর সকড়ছ। গতানগুতক বাজটআর সকানও বড় চমক সনই। পরকাঠামাও মলূধনী খাত সরকারর বযয়বৃিদীঘকাল সকানও সুবধা সদয় ক না, সসটাসদখার। আথক সেত সামানয কছসংিার রয়ছ। কছ  পণযর আমদানশে পরবতন হয়ছ। পরবশবানবপকল উৎসাহ সদওয়া হয়ছ। কাবননগমন কমানার সেত কছ উদযাগরকথা রয়ছ। কন বৃি ও কমসংিানরসংকট কাটানার সকানও  পথর কথাবাজট বলা হয়ন। বাজট েহণ করাহয়ন সকানও বড় ধরনর সংিারকমসূচও। রাজযর পাকন অথমনী অমতমত বাজটর তীব সমালাচনা করবলন, ‘‘সবকারত যখন সদশর সামনপধান সমসযা তখন বাজট এক বাররজনযও সসই শবট উচারণ হয়ন।’’ 

৭ লে পযন বরাধীরা বলল ‘ভাঁওতা’,বজপর দাব জনকলযাণ
সাফ রোটার, নয়াদি : নরন সোদ ২.০ সরকারর সশষ পূণাঙবাজটক ‘কযালাস বাজট’, ভাঁওতা,মলা বল উেখ করল বোধীরা।সযখান কথার জাগলার কর অথমনীসদশবাসীর সামন সোনার পাথরবাটসপশ করছন বল দাব করলকংেস, তåণমূল কংেস, বভন বামদল সথক শর কর কৃষক, শমক,অঙনওয়াড় সংগঠন। একবারসাভাবক নয়মই উÇপথ সহটনমলা সীতারমনর সপশ করাবাজটক যুোপোগী, জনহতকর,গরবদর সাথ সপশ হওয়া বাজটহসাব উেখ করল বজপ। পাকন সকনীয় অথমনী প চদমরমতথয সপশ কর সদখান মূলধনী বযয়,কৃষেত, পএম কষান সোজনা,শো, সািয, সামাজক সুরো,নগরানয়ন, রাজযগলক অথসরবরাহ, এবং তফসল জাত,উপজাত, সংখযালঘু, অনযানয বলসশণর উনয়ন কীভাব গত বছররবাজট বরাের সথক বাসবক বযয়কম হয়ছ। তাঁর বকবয, “বভনসেত বনোগর মাধযম সয করছাড় পাওয়া যায়, সসই পথাই তÓলদত চায় এই সরকার। বাজট

গরবদর দারদসীমার নচ পাঠয়সদওয়ার বযবিা করা হয়ছ।মধযবের ছাড় সকড় সনওয়া হয়ছ।শধু এক শতাংশ বেবানর কথা মাথায়সরখ বাজট ততর হয়ছ। এক‘কযালাস বাজট’ ছাড়া আর কছ বলাযায় না।” রাজযসভায় তåণমূলকংেসর মুখয সচতক সুখনশখররায়র আশঙা, “সয সদশর সমাবযনমনাল জডপ ৩০২ িলয়ন টাকা,তাদর জনয উনয়নমূলক বযয় মাত২.৬৮ িলয়ন টাকা? এর ফল বৃিতবাধা আসব না সো? মূদাসীত হবনা সো? অনয কারও অথ বযয় করাখুবই সহজ। কন সযসব নাগরকরকরর টাকায় সদশ সমৃি হে, তাঁদরনূযনতম সমান সদওয়া উচত।”সপএম পলটবুযোর বকবয, বাজটজনবোধী। সবভারতীয় কষান সভারবকবয, বাজট সরকারর বনÓপঁুজবাদীদর সাথ ততর হয়ছ।বজপ সবভারতীয় সভাপত সজ পনাডা বলন, “সদশর অমৃতকালরপথম বাজট দরদ অনেসর সশণরকথা সভবই ততর হয়ছ। শমকদরজনয ঐতহাসক সিান সনওয়াহয়ছ। এই বাজট নাগরকদরবযাপক সুোগ-সুবধা সদব।”

বরাদ বাড়ছ কলকাতার ’ট মমো রট 

সরকার পরষবা পােন ক পােন নাসসই খবর সনন। একট চায়র সোকানগয় চা বানয় উপিত সবাইক খাওয়ান।অথাৎ সকষহীন বীরভÕমর দায়ত নয়ইতন বাতা সদন, আম সোমাদর সোক।


