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রাজ� সরকােরর দু�ট �ক� �শংসা �পল অথ �নীিতিবদ অমত�� �সেনর পিরচািলত �তীিচ
�াে�র িরেপােট�। গত িবধানসভা �ভােটর আেগ রােজ�র সাধারণ মানুেষর কােছ আরও
ভােলাভােব পিরেষবা �পৗ�েছ িদেত ‘ দুয়াের সরকার’  ও ‘ িদিদেক বেলা’  �ক� চাল ুকেরিছেলন
মুখ�ম�ী মমতা বে��াপাধ�ায়।
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�তীিচর িরেপােট� জানােনা হেয়েছ, সরকাির �কে�র মাধ�েম ৪৫ শতাংশ মিহলা তােঁদর অভাব অিভেযাগ
জানােত �পেরেছন।

মমতা বে��াপাধ�ায়। (ছিব �সৗজন� িপ�টআই)
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জলুাইেত �তীচী �াে�র �য িরেপাট� �কািশত হেয়েছ, তােত উে�খ করা হেয়েছ, ‘ িদিদেক
বেলা’ –র মাধ�েম রােজ�র িবপুল সংখ�ক মানুষ তােঁদর অভাব অিভেযাগ জানােনার সুেযাগ
�পেয়েছন। ‘ িদিদেক বেলা’ –�ত যত অিভেযাগ জমা �দওয়া হেয়িছল, তার মেধ� ৯৫ শতাংেশর
সমাধান হেয়েছ। �ায় ১০ লােখরও �বিশ অিভেযাগ িনেয় িবচার িবেবচনা করা হেয়েছ ও
সমস�া সমাধােন পদে�প �নওয়া হেয়েছ। পাশাপািশ ‘ দুয়াের সরকার’  �কে�র মাধ�েম
রােজ�র একটা বড় অংেশর মানুষ উপকৃত হেয়েছ। িরেপােট� উে�খ করা হেয়েছ, �ায় �পৗেন
িতন �কা�ট মানুষ এই �কে�র মাধ�েম উপকৃত হেয়েছন। িনব �াচেনর আেগ �যভােব একািধক
সরসাির �কে�র সুিবধা মানুেষর কােছ খুব সহেজ �পৗ�েছ �দওয়া স�ব হেয়েছ, তারও �শংসা
করা হয় িরেপােট�। �তীিচর িরেপােট� জানােনা হেয়েছ, সরকাির �কে�র মাধ�েম ৪৫ শতাংশ
মিহলা তােঁদর অভাব অিভেযাগ জানােত �পেরেছন। কন�া�, �প� ও মিহলােদর িবধবা
ভাতার মেতা িবষেয় ভােলা সাড়া িমেলেছ।

উে�খ�, স�িত রাজ� সরকােরর তরেফ �ফর �ঘাষণা করা হেয়েছ, দুয়াের সরকার �ফর চালু
করা হেব। আগামী ১৬ অগ� �থেক ১৫ �সে��র পয �� দুয়াের সরকার �ক� চালু করা
হেব। এর আেগ যখন দুয়াের সরকার �ক� চালু করা হেয়িছল, তখন �া�� সাথী �কে� কাড�
করােনার জন� �চ�র মানুষ িভড় জিমেয়িছল রােজ� িবিভ� �াে� হওয়া ক�াে�। এবার আরও
এক�ট �কে�র সূচনা হেত চেলেছ। আগামী ১ �সে��র �থেক ল�ীর ভা�ার নােম আরও
এক�ট �কে�র সূচনা হেত চেলেছ। ২৫ �থেক ৬০ বছেরর মিহলা, যারা �কানও সরকাির বা
�বসরকাির �ায়ী চাকিরর সে� যু� নন ও যারা �পনশনেভাগী নন, তারঁা এর সুিবধা �পেত
পারেবন। �তীচী �াে�র িরেপাট� অনুযায়ী, এর আেগ �যমন দুয়াের সরকার �কে�

মিহলােদর ব�াপক সাড়া িমেলেছ, �তমনই এবােরর দুয়ার সরকার ক�াে�ও �সই মিহলােদর
ব�াপক অংশ�হণ থাকেব বেলই ওয়ািকবহাল মহেলর মত।




