
কলকাতাকলকাতা

�দড় বছের ১২ ল� সমস�ার সমাধান
ন�জর গড়ল মমতার দ�র

রাজ ুচ�বত�, কলকাতা: ��টা হেয়িছল গত ২০১৯ সােলর জনু মােস। ব�বাসীর একািধক �মৗিলক সমস�া সমাধােন
�তঃ�েণািদত হেয় উেদ�াগী হেয়িছেলন মমতা বে��াপাধ�ায়। চালু হেয়িছল সরাসির মুখ�ম�ীেক অভাব-অিভেযাগ-
পরামশ � জানােনার অিভনব ব�ব�া—‘পাবিলক ট�  িসএম’। তার ফল িমেলেছ হােতনােত। মা� �দড় বছেরই। এত অ�
সমেয় ১২ লে�রও �বিশ সমস�ার সমাধান কের এক অনন� ন�জর গেড়েছ মুখ�ম�ীর দ�র (িসএমও)। সামি�কভােব
উপকৃত হেয়েছন কেয়ক �কা�ট রাজ�বাসী। বািড়, রা�া, �রশন, কম �সং�ান, পুর পিরেষবা ইত�ািদ সং�া� হাজােরা
অভাব-অিভেযাগ জমা পেড়িছল নবাে�। তার মেধ� ৯৫ শতাংশ ‘�কস’-এর িন�ি� ইিতমেধ�ই হেয় িগেয়েছ। �সই
কােজর তদারিক কেরেছন �য়ং মুখ�ম�ী। জাতীয় �ের �শাসিনক কাঠােমার ��ে�ও এটা একটা �রকড� বেল মেন
কেরন নবাে�র শীষ � আমলারা।

 িসএমও-র এক কত�ার কথায়, ‘আমােদর কােছ �য �কানও িবষেয় অিভেযাগ-পরামশ � িদেত পােরন রাজ�বাসী। �ফান,
�মইল, �হায়াটসঅ�াপ, এসএমএস �য �কানও মাধ�েম তা জানােনা �যেত পাের। অিভেযাগ�িল ঝাড়াই-বাছাই কের
নিথব� করা হয় িসএমও-র িবেশষ �পাট�ােল। দ’ুিদেনর মেধ� সংি�� িবষেয় দািয়��া� দ�েরর শীষ ��র �থেক সমস�া
সমাধােনর উেদ�াগ �নওয়া হয়।’ এ �সে� উদাহরণ িদেত িগেয় িতিন বেলন, ‘ধরা যাক �কানও ব��� িনিদ�� �কানও
রা�ার স�সারণ িকংবা সং�ার সং�া� অিভেযাগ িকংবা পরামশ � িদেয়েছন। �থেম িবষয়�টর বা�বতা িবচার কের তা
�পাট�ােল িলিপব� হয়। এরপর দ’ুিদেনর মেধ� �স�ট যায় পূত�দ�েরর ম�ী-সিচেবর কােছ। সুিনিদ�� সমেয়র মেধ� �সই
রা�া �তির কের এ সং�া� িব�ািরত িরেপাট� িসএমও-�ত পাঠায় পূত�দ�র। মুখ�ম�ীর দ�র আবার িনজ� �শাসিনক
পিরকাঠােমা ব�বহার কের িবষয়�ট পুনরায় যাচাই কের। তারপর অিভেযাগকারীর সে� সরাসির �যাগােযাগ কের িতিন
স�� িক না, �সই িফডব�াকও �নওয়া হয়। িতিন সে�াষ �কাশ করেল �পাট�ােল সংি�� অিভেযাগ�ট ‘��াজড’ করা হয়।’
�সই িহেসেব এখনও পয �� ১২ লে�র �বিশ সমস�ার সমাধান কেরেছ মুখ�ম�ীর িনজ� দ�র, দািব ওই কত�ার।

 অিভনব এই ব�ব�ায় এখনও পয �� ৩৪ হাজােরর �বিশ গহৃহীন মানুষ মাথার উপর ছাদ �পেয়েছন। রাজ�জেুড় সং�ার
করা হেয়েছ ১৬ হাজার ১৯৯ িকেলািমটার রা�া। কেরানাকােল মুখ�ম�ী মমতার ম����সূত এই পিরক�না ল� ল�
মানুেষর কােছ কায �ত ‘অমতৃ সুধা’ িহেসেব কাজ করেছ। নবা� সূে�র দািব, লকডাউন পেব � আেবদেনর িভি�েত ৪০ ল�
মানুষেক খাবার �জাগান িদেয়েছ িসএমও। ২০ লে�রও �বিশ পিরযায়ী �িমকেক বাংলায় িফিরেয় আনা হেয়েছ। উম-পুন
ঘূিণ �ঝেড় িব�� িতন লে�র �বিশ মানুষ �পেয়েছন আ�য়-িচিকৎসা পিরেষবা।
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