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সম্পাদকীয়ঃ- মানুষই শেষ কথা বলবব 

         কররোনো অতিমোরীজতনি কোররে ২০২০ সোরে আমোরের সতমতির মখুপত্র ‘আরেো’র 
মুতিি সংখযো প্রকোশ করোর ক্ষেরত্র ক্ষে বোস্তব অসুতবধোর সৃতি হরেতিে, িোরক তশররোধোেয 
কররই ‘আরেো’র েটুি আন্তজয োে সংকেন ইতিপূরবয আমরো প্রকোশ কররতি ক্ষসখোরন তবগি 
রোজয সরেেন ও পরবিী সতমতিগি কোেযক্রম সম্পরকয  আপনোরের সমযক অবতহি 
করোর েথোসোধয প্ররেিো আমরো গ্রহন কতর েো’ তবরশষভোরব সমোেিৃ হরেরি।  বিয মোন 
সংখযোটি মুতিি আকোরর প্রকোশ করোর প্রোথতমক পতরকল্পনো থোকরেও পোঠরকর হোরি 
ক্ষপ ৌঁরি ক্ষেওেোর ক্ষেরত্র েরথি সমে নো পোওেোর সম্ভোবনো থোকোে আমরো এই সংখযোটিও 
‘ই-সংকেন’ রূরপই প্রকোশ কররি মনস্থ কররতি েোরি দ্রুি সম্প্রেোতরি করোর মোধযরম 
েেমোন সমরের বোিয োটি আমোরের িরফ ক্ষথরক সকরের কোরি ঠিক সমরে ক্ষপ ৌঁরি 
ক্ষেওেো েোে। 

        গি অরটোবর’২০ ক্ষি প্রকোতশি ‘ই-সংকেন’টির পরবিী কোেপরবয  
এেোবৎ আমোরের সতমতিগি িৎপরিো এবং কযোডোর স্বোথযসংতিি তবষরে  অগ্রগতি, 

সমসযো ও প্রতিবন্ধকিোর উপর সমযক্ আরেোকপোি করর সোধোরে সম্পোেরকর কেরম 
আমোরের সংগঠরনর করেীে তবষরে তেক তনরেযশক একটি ক্ষেখো এই সংকেরন স্থোন 
ক্ষপরেরি।  ক্ষসই সরে ররেরি আরেোেয কোেপরবয সম্পোতেি সোংগঠতনক তক্রেোকেোরপর 
সমযক্ পতরতেতিমেূক তবতভন্ন প্রতিরবেন।  পোশোপোতশ একটি ক্ষেখোে িুরে ধরো হরেরি 
– মোনুরষর মি প্রকোরশর স্বোধীনিো হরে করর, তমথযোর কুহরক মুক্ততেন্তোর আবহরক 
কেুতষি করোর জনয ক্ষেরশ-তবরেরশ শোসকরেেীর কুটিে ষড়েরের স্বরূপ েোরক 
ক্ষমোকোতবেো নো করর সরেিন মোনুরষর সংগ্রোম পথ ক্ষকরে সোমরনর তেরক এরগোরি পোররব 
নো। 

       এই সম্পোেকীে ক্ষেখোর সমরেই ইতিমরধয আমোরের রোজয পতিমবে সহ 
ক্ষমোে পোৌঁেটি রোরজযর তবধোনসভো তনবযোেরনর তনর্যণ্ট সম্বতেি তবজ্ঞতি প্রকোশ করররিন 
ভোররির তনবযোেন কতমশন।  ক্ষমোে আে েফোে পতিমবরের সিেশ রোজয তবধোনসভো 
তনবযোেন অনুতিি হরব।  এক অভূিপবূয জটিে পতরতস্থতিরি এই তনবযোেন পতরেোেনোর 
কোরজ েুক্ত হরে আমোরের গুরুত্বপূেয প্রশোসতনক েোতেত্ব পোেন কররি হরব।  েুগপৎ 
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সিকয িো, অতভতনরবশ এবং সোহতসকিোর সরে অতবেতেি তেরে স্ব স্ব ক্ষেরত্র এই 
গুরুেোতেত্ব আমোরের প্রতিপোেন কররি হরব। 

      আসন্ন রোজয তবধোনসভো তনবযোেরনর পতররপ্রতেরি আররো একটি েোতেত্ব তনবযোহ 
কররি হরব আমোরের, অতভজ্ঞিোর তভতেরি পতরবোর-পতরজনসহ তনরজরের ক্ষভোেোতধকোর 
প্ররেোগ করো।  ক্ষেরশর নোগতরকরূরপ, এই রোরজযর ক্ষভোেোর তহসোরব ক্ষসই অতধকোর প্ররেোগ 
করোর ক্ষেরত্র আমরো তনিেই সরেিন থোকব ক্ষেশ-কোে-সমোজ সম্পরকয ।  ‘তমতডেো’ 
তনতমযি ‘ক্ষখউড়’ রোজনীতির গড্ডেতবকোররর বোইরর েোৌঁতড়রে – ‘ক্ষনিো’ নে, ‘নীতি’র প্ররে 
তনেযে কররি হরব আমোরের অবস্থোন; ভতবষযৎ প্রজরের জনয সোধোরে মোনুরষর 
অতধকোররর প্ররে, জীবন-জীতবকোর প্ররে তনিক ‘েেবেে’ নে ‘তেনবেে’ এর েড়োইরে 
ক্ষমহনিী মোনুরষর সংগ্রোমী ঐকযরক প্রসোতরি করোর েতৃিভেীরি সুতেতিি হরব আমোর 
অবস্থোন।  শোসক েিই েমিোশোেী ক্ষহোক্ নো ক্ষকন – মোনুষই ক্ষশষ কথো বেরব, ‘মোন’ 

এবং ‘হৌঁস’ এর ক্ষে গপরিয ‘অেীক’ কুনোেযরে-এর কুশীেবরো িোেোর মরিো তমতেরে েোরব, 

‘জনিোর মুখতরি সরখয’ সূেনো হরব তেন বেরের পোেোর –  

                   ‘েোমোমো ঐ বোরজ 

          তেনবেরের পোেো এে 

                               ক্ষ োরড়োেুরগর মোরর্ ......’ 
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সাধারণ সম্পাদকের বার্ত া – চঞ্চল সমাজদার 

     বাস্তব কারণেই এবাণরও পত্রিকার ই-সংকলন প্রকাশ করণে হণে। আবার 

নানাববধ কারণে পত্রিকা প্রকাণশও ববলম্ব হল। এজনয আমরা আন্তবরকভাণব 

দ ুঃবিে। গ্রাহক ও পাঠকরা এই অবনোকৃে  েরুটির জনয মাজজনা করণবন। 

     ববগে পত্রিকা প্রকাণশর পণর কযাডার স্বার্ জ সম্ববলে বকছু গুুত্বপূে জ ববষয় 

ইবেমণধযই আমাণদর সামণন উপবিে হণয়ণছ।  এই সমণয়র মণধয আমাণদর 

সাংগঠবনক বববভন্ন কম জসচূী প্রবেপাবলে হণয়ণছ।  ইবেমণধয রাণজয অেযন্ত 

গুুত্বপূে জ ববধানসভা বনব জাচন অন টিে হণে চণলণছ।  এই সকল ববষণয়র 

প্রপ্রক্ষাপণি সদসযবন্ধ ণদর কাণছ বকছু কর্া েুণল ধরার প্রয়াণস এই প্রলিা।   

স াংগঠনিককর্ মসচূীসর্ূহঃ-  

     ববগে ২১/১০/২০২০ োবরণি নবকণলবণর সবমবের প্রকন্দ্রীয় দপ্তণরর উণবাধন 

হণয়ণছ।  আমাণদর প্রাক্তন প্রনেৃত্ব মণনারঞ্জন প্রচৌধ রী আন িাবনকভাণব দপ্তর 

উণবাধন কণরন।  পরবেীণে সাধারে সম্পাদক, অনযেম য গ্ম-সম্পাদক আশীষ 

গুপ্ত ও উণবাধক এই প্রসণে সদসযণদর কাণছ এর প্রাসবেকো ও করেীয় 

সম্পণকজ সংবক্ষপ্ত বক্তবয রাণিন।  সমগ্র অন িানটি আমাণদর সংগঠণনর 

প্রেসব ক গরুণপ ও ইউটিউব চযাণনণল সরাসবর সম্প্রচাবরে করা হয় এবং ের্য 

বলণছ প্রায় ৩০০ জন সদসযবন্ধ  অন িানটি প্রদণিণছন।   

      ঐ একই বদণন দুঃ ২৪ পরগো প্রজলার ভাঙড় ১ ব্লণকর োরদহ অঞ্চণল 

আম্ফান ববধ্বস্ত ২০০ জন মান ণষর হাণে সংগঠণনর পক্ষ প্রর্ণক িাে সামগ্রী 

েুণল প্রদওয়া হয়।  প্রকাবভড অবেমারী জবনে কারণে এবং আম্ফাণনর জনয 

অসহায় মান ষ, ছাি-ছািীসহ সমাণজর বববভন্ন স্তণরর মান ণষর পাণশ দা াঁড়াণনার 

প্রয উণদযাগ সংগঠন ববগে এবপ্রল মাণসর প্রশষ প্রর্ণক বনণয় আসবছল এই 

কম জসচূীটি োরই ধারাবাবহক অংশ বহসাণব সেলভাণব প্রবেপালন করা হয়।   

     প্রকাচববহাণরর শীেলক বচ ব্লণক ববগে ০৭/১২/২০২০ োবরণি দ ষৃ্কবেণদর 

আক্রমণন আহে হন ২ জন আবধকাবরক ও কম জচারীণদরএকাংশ।  যবদও 

আক্রান্ত আবধকাবরকরা আমাণদর সবমবের সদসয নন, েব ও আমাণদর 
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দীর্ জবদণনর প্রর্াবষে বসদ্ধান্ত কযাডাণরর মান ণষর ওপর প্রযণকাণনা ধরণনর 

আক্রমণনই আমরা প্রবেবাদ/ প্রবেণরাধ করার প্রচিা করব।  প্রসই বসদ্ধান্ত 

অন যায়ী আমরা ববগে ০৮/১২/২০২০ োবরণি ববভাগীয় সবচবণক অেযন্ত দৃঢ় 

ভাষায় দ ষৃ্কবেণদর শাত্রস্তদান ও কযাডাণরর বনরাপত্তার ববষণয় পি প্রপ্ররে কবর।  
দ ষৃ্কেকারীণদর হামলা ক্রমবধ জমান।  প্রশাসণনর উদাসীনো এণে উৎসাহ দান 

করণছ।  এর ববুণদ্ধ সমগ্র কযাডারণক ঐকযবদ্ধ করণে হণব। 

     প্রপ্রাণমাশন, ট্রান্সোর-প্রপাটটং বনয়বমেভাণব ও যর্াসমণয় করার প্রক্ষণি 

উদ্ধজেন কেৃজপণক্ষর িালবাহানা সমস্ত সণহযর সীমা ছাবড়ণয়ণছ।   ACR, SAR, 

Identity Card প্রদান, কম জচারী অপ্রেুলো, পবরকাঠাণমাগে দ ব জলো প্রভৃবে 

ববষণয় বারংবার বলা সণেও কেৃজপণক্ষর র্ ম ভাঙণছ না।  কযাডারণদর 

অর্ জননবেক দাবী ের্া Service এর দাবীরও প্রকাণনা অগ্রগবে র্িবছল না।  এই 

সকল নানাববধ কারণে সদসযবন্ধ  ের্া কযাডারণদর মণধয প্রক্ষাভ প ঞ্জীভূে হত্রেল।  
সংগঠন সটঠক ভাণবই মণন কণরবছল এই সমস্ত ববষয় বনরসন করার প্রণে 

সদসযবন্ধ ণদর সংগটঠে করা প্রণয়াজন।  প্রসই লণক্ষযই ববগে ২৬/০১/২০২১ 

োবরণি সংগঠণনর  facebook   গরুণপর মাধযণম একটি ভাচুজয়াল সভার উণদযাগ 

প্রনওয়া হয়।  সভায় কযাডারস্বার্ জ-সংবিট ২১ দো দাবী সনদ প্রপশ কণরন সবমবের 

অনযেম য গ্ম-সম্পাদক কৃশান  প্রদব।  দাবী সনদণক সমর্ জন জাবনণয় বক্তবয 

রাণিন সাধারে সম্পাদক।  পরবেীণে এই দাবী সনদ ববগে ২৭/০১/২০২১ 

োবরণি মাননীয়া ম িযমন্ত্রীর বনকি প্রপ্ররে করা হয় সমসযাগুবলর ইবেবাচক 

সমাধাণনর উণযযণশয।  ববভাগীয় সবচব ও ভূবম-অবধকেজার বনকি ববষয়গুবলর 

বনষ্পবত্ত করার জনয সংগঠণনর প্রবেবনবধগণের সাণর্ আণলাচনা করার জনয 

সময় চাওয়া হয়।  যবদও োাঁরা প্রকউই এিনও সময় প্রদনবন।  গেোবন্ত্রক বাোবরে 

সম্পূে জভাণব ববল প্ত হণলই এই ধরণের র্িনা র্ণি।  সংগঠণনর অত্রস্তত্বণকই 

উণপক্ষা করা ও সংগঠন করার অবধকারণক প্রকারন্তণর চযাণলঞ্জ জানাণনা হণে।  
ভববষযণে আমাণদর আরও বৃহৎ আণদালণনর পণর্ প্রযণেই হণব।   

     ববগে ১৯/১১/২০২০ োবরণি জুরী বভবত্তণে প্রকন্দ্রীয় কবমটির সভা ভাচুজয়াল 

প্ল্যািেম জণক বযবহার কণর অন টিে হয়।  প্রায় সমস্ত প্রজলার প্রনেৃত্ব উক্ত সভায় 
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উপবিে বছণলন।  ২৬ণশ নণভম্বর ২০২০ োবরণি বববভন্ন প্রকন্দ্রীয় প্রট্রড ইউবনয়ন 

গুবলর ডাণক প্রদশ বযাপী ধম জর্ি সংর্টিে হয়।  প্রসিাণন সাধারে মান ণষর দাবী 

দাওয়ার সণে এ রাণজযর সমগ্র কম জচারী সমাণজর জ্বলন্ত দাবী দাওয়াও বছল।  এই 

ধম জর্ণির প্রবে সংহবে জানাণনা ও সংগঠণনর নীবেগে অবিান সদসযবন্ধ ণদর 

কাণছ প্রপৌৌঁণছ প্রদওয়ার জনযই প্রকন্দ্রীয় কবমটির সভাটি আহ্বান করা হয়।  উক্ত 

ধম জর্ণির বদন সদসযণদর ভূবমকার প্রয বচি আমরা প্রদণিবছ ো’ প্রর্ণক স্পট ববগে 

বদণনর েুলনায় সামবগ্রকভাণব আমাণদর ভূবমকা অণনক ইবেবাচক বছল।   

Promotion, Transfer-Posting  

     ববগে একবছণর ১১৩ জন রাজস্ব পবরদশ জক(RI) পদ প্রর্ণক রাজস্ব 

আবধকাবরক (RO) পণদ Promotion প্রপণয়ণছন।  প্রপ্রাণমাশন পরবেীণে োাঁরা 

সকণলই বনজ বনজ প্রজলায় প্রপ্রাণমাশনাল পণদ প্রযাগদান কণরণছন।  বকন্তু োাঁণদর 

প্রপাটটংণয়র আণদশনামা এিনও ভূবম-অবধকেজার দপ্তর প্রর্ণক প্রকাবশে হয়বন।  

      RO পদ প্রর্ণক SRO-II পণদ promotion প্রপণয়ণছন ৯৩ জন।  োাঁরাও 

promitioned পণদ join কণর বনজ বনজ অবেণসই কম জরে বছণলন।  প্রেবরুয়ারী 
মাণসর প্রশষ পণব জ োাঁণদর  Posting এর আণদশনামা প্রকাবশে হণয়ণছ। 

     SRO-II প্রর্ণক SRO-I এবং WBCS(Exe.) পণদ promotion এর প্রকাণনা 

আণদশনামা প্রকাবশে হয়বন।  এরেণল সটঠক সমণয় promotion না হওয়ার 

সংবিট আবধকাবরকরা আবর্ জকভাণব ক্ষবেগ্রি হণলন।  এ ববষণয় সংগঠণনর পক্ষ 

প্রর্ণক বারংবার কেৃজপণক্ষর দৃটট আকষ জে করা হণলও প্রকাণনা েল হয়বন।   

     RO, SRO-II এবং SRO-I যারা দীর্ জ বদন বনজ প্রজলা / প্রজান এর বাইণর কম জরে 

আণছন োাঁণদর transfer policy অন যায়ী বনজ প্রজলা / প্রজাণন বেবরণয় আনার 

ববষয়টি বনণয় সংগঠন ববগে প্রায় এক বৎসর ধণর লাগাোর pursue করবছল।  
অবণশণষ SRO-II প্রদর transfer order অবেসম্প্রবে প্রকাবশে হণয়ণছ।  বকন্তু RO 

বা SRO-I প্রদর প্রক্ষণি ো’ এিনও সম্ভব হয়বন।  অবে সম্প্রবে একাবধক 

আণদশনামায় SRO-IIপ্রদর transfer order হণয়ণছ প্রযিাণন প্রর্ম দোয় ৯২ জন 

প্রণমাশনপ্রাপ্ত SRO II-র posting এর আণদশনামাএবং ১৭১ জন SRO II-র 

transfer এর আণদশনামা প্রকাবশে হণয়ণছ এবং পরবেীকাণল আণরা দ ’দোয় 
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যর্াক্রণম ২২ জনএবং ৩ জন SRO-IIর transfer order হণয়ণছ প্রযিাণন কণয়কটি 

প্রক্ষণি প্রর্ম দোর আণদশনামায় নাম র্াকা SRO-IIও রণয়ণছন।  লক্ষয করা 

প্রগণছ প্রয সবমবের দাবী অন সাণর existing transfer policy প্রবশীরভাগ প্রক্ষণি মানা 

হণলও প্রবশ বকছু অসংগবে রণয়ণছ।  অণনকণক্ষণিই বনয়মনীবের প্রোয়াক্কা না 

কণরই বযত্রক্ত পছদ, প্রভাবশালীণদর স পাবরশ, ভুল েণর্যর বভবত্তণে posting 

প্রদওয়া হণয়ণছ যা কযাডারণদর মণধয অেযন্ত ববষময সৃটট কণরণছ।  এর প্রকাণনা 

বযািযা কেৃজপক্ষ বদণে রাজী হনবন।  এমনবক compassionate ground জবনে 

বদবলর আণবদনগুবলও অগ্রাহয করা হণয়ণছ।  আমাণদর একাবধক সদসয বন্ধ র 

প্রক্ষণি অেযন্ত অস ববধাজনক বসদ্ধান্ত প্রনওয়া হণয়ণছ।  সংগঠন োৎক্ষবনকভাণব 

প্রবেবাদ জানাণলও সমসযার স রাহা হয়বন।  বনব জাচন পরবেী পণব জ ববষয়গুবল 

বনণয় কেৃজপণক্ষর সণে আমাণদর ববস্তাবরে আণলাচনা করণে হণব।  
সদসযবন্ধ ণদর কাণছ োই আণবদন সংগঠণনর ওপর ভরসা রাি ন। অেীণের 

মণো এবারও আমরা আপনাণদর সমসযা বনরসণনর জনয সাবব জক প্রণচটা জারী 

রািব। 

 

WBLR Service প্রসঙ্গে:- 

       কযাডারগে দাবীদাওয়া অজজণন ববগে বদণন আমাণদর বপ্রয় সংগঠন 

চযাম্পম্পয়ণনর ভূবমকা পালন কণরণছ।  অেীে ইবেহাসণক ভুবলণয় প্রদওয়া বা 

ববস্মৃে করার প্রচটা সব জণক্ষণিই ববরাজমান।  একইভাণব আমাণদর কযাডাণরর 

আবর্ জক দাবীদাওয়া অজজণনর প্রণে আমাণদর সংগঠণনর অেীণের উজ্জ্বল 

ভূবমকাণক নসযাৎ করার প্রণচটা ও দীর্ জবদন ধণর ববরাজমান।  নানারকম ববভ্রাবন্ত 

ছবড়ণয় এক অংণশর মান ষণক ভুল ব ত্রিণয় আমাণদর সম্পণকজ র্ৃো সৃটট করার 

অপণচটা আদণে কযাডাণরর সংহবে প্রক বানচাল করার জর্নয চক্রান্ত। েুেের 

প্রজণের আবধকাবরক সহ সকণলর কাণছ আমার অন ণরাধ আপনারা বমর্যা 

প্রচাণর ববভ্রান্ত না হণয় স বনবদজট ের্য বভবত্তক কযাডার ইবেহাস জানার প্রচটা 

কুন। প্রকবলমাি আণবণগর বা অন মান বভবত্তক সণদণহর বশবেী না হণয় 

য ত্রক্তণবাধ বদণয় র্িনা প্রবাহণক অন ধাবন ও ববণিষে কণর বসদ্ধাণন্ত উপনীে হন। 
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      ইেমণধয ববগে ১১/০২/২০২১ োবরণি আমাণদর দপ্তণর ববভাগীয় সাবভজস 

গঠন করা হণব বণল একটি ববজ্ঞবপ্ত প্রকাবশে হণয়ণছ ( স্মারক নং 406/1E-

02/2020-Apptt dated-11/02/2021)।  একটি ববষয় প্রসিাণন পবরষ্কার কণর বলা 

হণয়ণছ প্রয প্রস্তাববে সাবভজণস ২০% পণদ direct recruitment হণব।  আর একটি 

ববষয় প্রযিা প ণরাপ বর পবরষ্কার কণর প্রবািা যাণেনা প্রসিা হল eligible SRO-I এবং 

SRO-IIপ্রদর বনণয় এই সাবভজস হণব অর্ জাৎ বেজমাণন কম জরে সকল SRO-I এবং 

SRO-II(sanctioned strength of SRO-II- 861) প্রদর বনণয় এই সাবভজস গঠন করা 

হণব বক না। WBSLRS Gr-I অর্ জাৎ ROপ্রদর সম্পণকজও বকছু উণেি প্রনই।  

প্রার্বমকভাণব, ‘সাবভজস গটঠে হণব’ – এই ববজ্ঞবপ্ত দীর্ জবদণনর লড়াইণয়র েসল 

বহসাণব ি বশর িবর বনণয় এণসণছ।  বকন্তু একইসাণর্ কযাডাণরর বৃহৎ অংণশর 

মান ণষর মণন প্রে, সংশয়, আশঙ্কাও বেবর কণরণছ।  Cadre strength, modalities 

of recruitment, promotion  এবং posts to be manned by the officers of WBLRS – 

এই ববষয়গুবল P&AR এবং  Finance দপ্তণরর সণে আণলাচনা কণর টঠক করা 

হণব বণল ববজ্ঞবপ্তণে জানাণনা হণয়ণছ।  যেদরূ জানা প্রগণছ ইবেমণধয এই ববষণয় 

একবার আণলাচনা হণলও ো’ অসমাপ্ত প্রর্ণক প্রগণছ। সম্ভবেুঃ ববধানসভা 

বনব জাচণনর আণগ এ ববষণয় আর প্রকাণনা অগ্রগবে র্িণব না।   

     আণগই বণলবছ কযাববণনণি approve হওয়ার পর (োং- ৮/২/২০২১) সমগ্র 

কযাডাণরর মান ণষর মণধয প্রবল আলাপ, আণলাচনা, জল্পনা শুু হয়।  ি ব 

স্বাভাববকভাণবই  কযাডাণরর প্রবেটি মান ষ োাঁর বেজমান অবিাণনর ওপর 

দা াঁবড়ণয়ই ভাবনা বচন্তা করণে র্াণকন এবং োাঁণদর মণন নানারকম প্রণের উণেক 

হণে র্াণক।  এমোবিায় আমরা সংগঠবনকভাণব সববদক ববণবচনা কণর ববগে 

১৫/০২/২০২১ োবরণি  ববভাগীয় সবচবণক পি প্রপ্ররে কবর।  আমাণদর মূল 

বক্তবয বছল- সমগ্র কযাডাণরর (SRO-I, SRO-II এবং RO) স্বর্ জরক্ষা এবং ‘no 

curtailment of existing facilities of the existing three cadres’।  যবদও আমাণদর 

এই দাবী ন েন বকছু নয় েব ও বেজমান প্রপ্রবক্ষণে ো’ স্মরে কবরণয় প্রদওয়ার জনয 

ঐ পণির অবোরো। 

      সাবভজস সম্পণকজ আমাণদর ধারো, দীর্ জবদণনর উত্থাবপে দাবী, বেজমান 

বাস্তবোয় নানারকম ববভ্রাবন্তমূলক প্রচার, কযাডাণরর বৃহৎ অংণশর মণধয 

নানারকম আশা-বনরাশার প্রদালাচল প্রভৃবে প্রসণে সংগঠণনর বক্তবয প নরায় 

সদসযবন্ধ  ের্া কযাডাণরর সমগ্র অংণশর মান ষণদর কাণছ প্রপৌৌঁণছ প্রদওয়া অেযন্ত 

জুরী হণয় পণড়বছল।  োই োৎক্ষবেকভাণব আর একটি গুুত্বপূে জ বসদ্ধান্ত 

আমাণদর বনণে হয়।  আমরা আমাদর সবমবের YouTube Channel এর মাধযণম 
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Live programme কণর সংগঠণনর বক্তবয সমগ্র কযাডাণরর মান ণষর কাণছ প্রপৌৌঁণছ 

প্রদওয়ার বসদ্ধান্ত বনই।  প্রসই প্রমাোণবক ববগে ১৭/০২/২০২১ োবরণি সন্ধযা ৬িায় 

সরাসবর সম্প্রচাবরে হয়।  এই প্রবেণবদন প্রলিা পয জন্ত প্ররকডজ প্রর্াঁণি প্রদিা যাণে 

প্রয কযাডাণরর ১৪০০ জণনরও প্রবশী মান ষ এই বভবডওটি প্রদণিণছন।  আশা কবর 

কযাডাণরর প্রণেযকটি মান ষ োাঁণদর স ববধামণো সমণয় বভবডওটি প্রদিণবন ।  
উবেবিে বভবডওটিণে সাবভজস সম্পণকজ আমাণদর সবমবের দীর্ জবদণনর উত্থাবপে 

দাবীসনদ, প্রসই দাবীসনদ বেরীর প্রপ্রক্ষাপি, বেজমাণন প্রস্তাববে সাবভজণসর 

উপবরকাঠাণমা ো’ প্রয আমাণদর সবমবের মত্রস্তষ্কপ্রসূে ো ের্যাকাণর পবরণবশন, 

আমাণদর প্রস্তাবমণো (ববণশষেুঃ সংিযার বনবরণি) সাবভজস না হণল োর ববপণদর 

বদক, আমাণদর ববুণদ্ধ নানা ক ৎসা ও বমর্যা অবভণযাগ প্রভৃবে ববষয় ের্য ও 

য ত্রক্ত বদণয় িণ্ডন করা এবং সণব জাপবর বেনটি কযাডাণরর (SRO-I, SRO-IIএবং 

RO) ঐকয রক্ষার প্রণয়াজনীয়ো ও প্রকাণনা অবিাণেই existing benefit curtail না 

করার দাবী – এই সমস্ত ববষয় সংবক্ষপ্তভাণব আমরা আমাণদর বক্তণবয েুণল ধরার 

প্রচটা কণরবছ।  আগামীবদণন এই ববষণয় আণরা ববস্তাবরেভাণব আমাণদর বক্তবয 

আপনাণদর কাণছ প্রপৌৌঁণছ প্রদওয়ার প্রচটা করণবা।   

      সংণক্ষণপ বলণে চাই ‘Service’ কর্াটি প্রযন প্রকাণনা প্রমাহ বহসাণব 

আমাণদরণক গ্রাস না কণর। Service মাণন উন্নে প্রবেনক্রম,  পদময জাদা বৃত্রদ্ধ, 

উচ্চের পদবৃত্রদ্ধ, বেনটি কযাডাণরর মান ণষর সামবগ্রক উন্নবে এবং কযাডাণরর 

প্রবেটি স্তণরর মণধয ঐকযবৃত্রদ্ধ – এই হল আমাণদর দৃটটভেী।  সব জাণপক্ষা 

গুুত্বপূে জ ববষয় হল base cadre অর্ জাৎ RO প্রদর পণদান্নবে ের্া প্রবেনক্রণমর 

উন্নবে – এই প্রণে আমরা প্রকাণনা compromise করণে রাজী নই।  কযাডাণরর 

অনয সবমবেগুণলার সণে এিাণনই আমাণদর োরাক।  অনয সংগনগুণলার 

প্রনেৃত্ব বলণছন ‘একিা বকছু প্রো প্রহাক, োরপণর প্রদিা যাণব’ অর্ জাৎ প্রস্তাববে 

সাবভজণস যবদ কযাডার সংিযা হ্রাস পায় েণব বচন্তার বকছু প্রনই পরবেীণে আবার 

প্রদিা যাণব ...!  এিাই ববপজ্জনক।  প্রসই ‘প্রদিা’ আবার কণব হণব ো’ প্রকউ জাণন 

না।   েেবদন কযাডাণরর বৃহদাংশ existing facility প্রর্ণক বত্রঞ্চে হণবন।  

অনযবদণক আমরা অর্ জাৎ সব সংগঠণনর প্রনেৃণত্বর বৃহদাংশ ঐ প্রস্তাববে সাবভজণস 

মার্া গবলণয় প্রেলণবা।  এই দৃটটভেীর ববণরাবধো আমরা বচরকাল কণর এণসবছ, 

আজও করণবা।  যবদ সাবভজস গঠন করার মধয বদণয় কযাডাণরর বৃহদাংণশর 

সব জনাশ করার প্রচটা হয় োহণল আমরা চুপ কণর বণস র্াকব না। 

     সামবগ্রক পবরবিবে এিন প্রবেকূল।  একাধাণর সমাণজর একজন 

শুভব ত্রদ্ধসম্পন্ন মান ষ বহসাণব, অনযবদণক সরকারী কম জচারী ের্া কযাডাণরর 
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একজন মান ষ বহসাণব আমরা অেযন্ত কটঠন সমণয়র মধয বদণয় যাত্রে।  

চারবদণকর বাোবরণে ববণভদ, অববশ্বাস, ববভ্রাবন্ত কাজ করণছ। গেোবন্ত্রক 

বাোবরে আজ ধ্বংণসর ম ণি। এই পবরসণর দা াঁবড়ণয় সটঠক ের্য আহরে কণর, 

য ত্রক্তর জাল ব ণন, ববণভণদর শত্রক্তণক পরাস্ত করণে না পারণল প্রট্রড ইউবনয়ন 

আণদালণনর পর্ চলা আণরা দ গ জম হণয় পড়ণব।  োই সাংগঠবনক নীবে আদণশ জর 

ওপর ভরসা প্ররণিই আগামীর পর্ চলা বনধ জারে করণে হণব।  আসন্ন ববধানসভা 

বনব জাচণন বনব জাচনকমী বহসাণব বনরণপক্ষভাণব বনজ বনজ দাবয়ত্ব স ষরঠুভাণব 

প্রবেপালন করণে হণব এবং অবভজ্ঞোর বভবত্তণে পবরবার পবরজনসহ  

গেোবন্ত্রক অবধকার প্রণয়াগ করণে হণব।  এখি এট ই সর্ঙ্গের দ বী।  
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নজরদারী প ুঁজজবাদ- কৃশান  দদব 

       ১৪৩৯এ জ োহোনোস গুটেনবোটগের (Johannes Gutenberg) ছোপোখোনো আববষ্কোটরর পর জেটে আ  পর্েন্ত 

আমোটের তেয পবরটবশনোর জেটে আেোশ পোতোল পবরবতে ন ঘটে জগটছ।  র্োর মটযয আ  আমরো  ীবনর্োপন 

েরবছ জসই ববপ্লববে পবরবতে টনর সমযে যোরণো জপটত জগটল অটনেেো জপছন বিটর তোেোটত হটব। তো’ 
সঠিেভোটব বুঝটত বুঝটত হয়টতো আমোটের অটনটেরই  ীবন েোবোর হটয় র্োটব।  আববষ্কোটরর চোর শতে পর্েন্ত 

ছোপোখোনো, সমো  ীবটন জর্ পবরবতে ন বো রূপোন্তর এটনটছ তো’ ১৪৯৫টতও জমঈন  (Mainz) শহটরর 

(গুটেনবোটগের বোসস্থোন) জেোন বোবসন্দোর পটেই ঠোহর েরোর েেো নয়, তোাঁরো তো’ পোটরনওবন – নব োগরটণর 

গবত সঞ্চোটরর মযয বেটয় েযোেবলে চোটচে র আবযপতয খবে েরোর দ্বোরো উত্থোন ঘটে আযবুনে ববজ্ঞোটনর, সৃবি হয় 

ইবতপূটবে নো জশোনো বহু  ীববেো ও বশটের, পবরবতে ন ঘটে র্োয় আমোটের বচন্তোভোবনোর  গটত এমনবে 

বশশবর্োপটনও। এছোড়োও আটরো আটরো অটনে বেছু …… 

       ১৪৯৫ জেন উটেখ েরলোম?   েোরণ বিব েোল জেেটনোলব র উদ্ভটবর পর জেটে আমরো প্রোয় সমেরূত্ব 

অবতক্রম েটর জিটলবছ।  র্বেও খুব যোটপ যোটপ আমোটেরটে আেে-সোমোব েভোটব এই নতুন র্ুটগ খোপ খোইটয় 

জনওয়োটনো হটে তবুও আমোটের যোরণোই জনই জর্ আমরো জেোেোয় জর্টত চটলবছ, জর্মনেো ঘটে বছল জমঈন -এর 

অবযবোসীটের জেটে, ১৪৯৫টত। 

      এেো জেোটনো বেছুর  নয বলবছ নো, শুযু জখয়োল েরটত বলবছ।  লোইটেবরর তোেগুটলো বইটয়র ভোটর হয়টতো 
জবাঁটে র্োটে এেো জবোঝোটনোর  নয জর্ বিব েোল জেেটনোলব  আমোটের  নয তেো সোরো ববটে েী ববপ্লব আনটছ! 

অসংখয স্কলোর এর ওপর গটবষণো েরটছন, বচন্তো েরটছন, বেস্তো বেস্তো জপপোর বোর েরটছন বেন্তু সবেোই জর্ন 

জসই প্রোচীন জলোেেেোর ‘অটের হস্তীেশেন’ এর গটের মটতো- সবোই জেখটছ বেন্তু আংবশে ছবব, জেউই পুটরোেো 

জেখটত পোটে নো।  তোই বতে মোটন আমোটের সটচতনতোর স্তরেো হল ‘informed bewilderment’, বটলবছটলন 

খযোতনোমো সোইবোরটেস ববটশষজ্ঞ মযোনুটয়ল েোসলস্ (Manuel Castells)। 

      জবশ েটয়ে বছর আটগর েেো, সঠিেভোটব বলটল সোলেো ১৯৮৮, হোভে োি বব টনস সু্কটলর প্রেম 

মবহলো জপ্রোটিসোর জসো োনো  ুাঁ বি (Shoshana Zuboff) প্রেোশ েরটলন তোাঁর র্ুগোন্তেোরী বই ‘The Age of 

The Smart Machine: The Future of Work and Power’, র্ো বেটল বেল েবিউেোরোইট শন ও তোর 

প্রোবতষ্ঠোবনে বযবহোর সিটেে  আমোটের যোরণো।  জসসময়েোল পর্েন্ত এই প্রর্ুবি আমোটের জপশোগত  গটত 

অেেোৎ প্রশোসন ও েমেচোরীমহটল এই বিব েোল প্রর্ুবি েী পবরবতে ন সোযন েটরটছ তোর এেেো বনখুাঁত েবলল।  
পরবতীেোটল (২০১৫-১৬),  ুাঁ বি আবোর প্রেোশ েরটলন তোাঁর গটবষণোলব্ধ িসল জর্খোটন বতবন জেখোটলন 

গুগল, জিসবুেএে নতুন যোাঁচোর পুাঁব বোটের আমেোবন েরটছ।  অটনে বড় এেেো ববষয়।  এই বিব েোল প্রর্ুবি 

আসটল পুাঁব বোটের এে নতুন বমউেযোন্ট,  ুাঁ বি র্োর নোম বেটয়টছন ‘surveillance capitalism’।  এরো লে 
লে মোনুষটে বি-সোবভে স জেয়, মোনুষ সোনটন্দ তো জভোগ েটর পবরবটতে  মোনুটষর আচোর আচরটণর 

ওপর  বনিঃশটে ন রেোবর  োরী েোটে।   োনটল অবোে হটয়  জর্টত হয় জর্ আমোটের অটগোচটর 

েতেো বিটেল জসই ন রেোবর!  এবং জেোটনোরেম বনবেেি অনুমবত ছোড়োই। 
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       Surveillance capitalism  আসটল এেেো বো োর বনয়বিত বযবস্থো জর্খোটন বববক্রটর্োগয পণয হল 
আমোর আপনোর বযবিগত তেয এবং র্ো সংগহৃীত হয় ইন্টোরটনটে গণন রেোরী বযবস্থোপনোর 
মোযযটম।  সোযোরণভোটব এই েো েো েটর আমোটের ববনোমূটলয ইন্টোরটনে পবরটষবো জেওয়ো সোচে  
ইবিন, জর্মন- গুগল এবং জসোসযোল বমবিয়ো প্লযোেিমে জর্মন-জিসবুে। এরো আমোটের লোইে, 

বিসলোইে, সোচে , অনলোইটন জেনোেোেো ইতযোবে র্োবতীয় তেয সংগ্রহ এবং তো’ ববটেষণ েটর 
আমোটের আচরণ বো প্রবণতোর আন্দো  েটর এবং পরবতী পর্েোটয় বোবণব যে উটেটশয তোর সওেো 

েটর।  এই প্রবক্রয়োেোর ববপেগুটলো সিটেে  েীঘেবেন আমোটের জেোটনো যোরণো বছলনো।  আমরো যীটর 
যীটর  োনটত পোরবছ  নস্বোস্থযবযবস্থো, বযবিগত জগোপনীয়তো, সটবেোপবর বো োটর প্রবতটর্োবগতোর জেটে   
জমৌবলে ববপটের েোরণ হটয় উঠটছ এই বড় বড় তেয প্রর্ুবি সংস্থোগুটলো।  জসোসযোল জিটমোটক্রবসর 
ওপর বড় আক্রমণ।  গুগল, জিসবুে, আমো ন, মোইটক্রোসফ্ট এর মটতো সংস্থোগুটলো তোটের পবরটষবোর 
পবরবটতে   গণতোবিেভোটব বনবেোবচত সরেোরগুটলোর সোমটন চযোটলি ছুাঁ টড় বেটে। বযবিস্বোযীনতোর 
সোটে সোটে মুি সমোট র ভববষযতও আক্রোন্ত। 

        এই বিব েোল ববপ্লটবর অগ্রগবত চমেেোর!  তোর জচোখযোাঁযোটনো আটলো, হোতছোবন  আমোটের 
অে-ববযর জমোহগ্রস্থ  েটর  জেয় এমনভোটব র্োটত সংটগোপটন ঐসব ববশোল জেে- োয়োন্টরো 

বনট টের স্বোটেে আমোটের বযবিগত তটেযর জবসোবত (data brokerage) েটর। বসবলেন ভযোবলর ও 
অনযোনয েটপেোটরেরো বিব েোল প্রর্ুবির বযবহোরেোরীটের বযবিগত তটেযর বনরন্তর েোেোটছাঁড়ো চোবলটয় 
র্োটে মোনুটষর আচোর-আচরণ সিটেে  আগোম খবটরর  নয।  পোল্টো লড়োইেো তোই েরেোর। বেন্তু 
বেভোটব?  আ  এই জেে- োয়োন্টরো র্তেো নো পবরটষবো বেটত আগ্রহী তোর জেটেও জবশী আগ্রহী 

বযবহোরেোরীটের বযবিগত তটেযর েখলেোরীটত।  এখন আর শুযুমোে  নসমবির জভোগ (mass 

consumption) নয়, এেে বযবির জভোটগর খবতয়োনও পণয। ববেবযোপী জভোগযপটণযর চোবহেো ও 
জ োগোটনর জনবিটত র্ো ভীষণ েোর্েেরী। তোই এই তেযভোণ্ডোর জর্ েটপেোটরে পুাঁব র হোটত র্ত আটগ 
জপৌাঁছটব জস তত আটগ লোভবোন হটব। এখোটনই িোেে  ওটয়টবর (dark web) প্রটবশ ও ঐ 

তেযভোণ্ডোটরর বনলোম। 

প্রশ্ন হল, তাহলল কী আমরা দেসব ক, গুগল ইতযাজদলদর ওপর আমালদর স্ব-জনয়ন্ত্রণ হাজরলয় দেলজি 

? 

 ুাঁ বি বলটছন জর্ surveillance capitalism এেেো এেতরিো প্রবক্রয়ো জর্খোটন বযবির বন স্ব অবভজ্ঞতো 
হল রসে আর তোাঁর আচরণগত তেযগুটলো computed  package বহসোটব  prediction product এ 
পবরণত হয় এবং পরবতীটত ভববষযত বো োটরর  নয বোবনব যে উটেটশয চোলোন/ বববক্র  হটয় র্োয় 

বনবেেি বযবসোবয়ে জক্রতোর েোটছ। অেেোৎ আমরো েী েটরবছ, েী েরব বো েী েরটত চটলবছ এই 

সববেছুই।  গুগলই প্রেম জর্ উটেযোগী হয় তোটের প্রটয়ো টনর অবতবরি তেয surplus behavioral 

data বহসোটব পিীেরটণ এবং prediction product বহসোটব বো োটর বববক্র েরোর  নয, প্রোেবমেভোটব 

র্ো বযবহোর েরত ববজ্ঞোপনেোতোরো।  আমরো জেৌটড়বছ ইন্টোরটনটের বেটে র্োটত েমতোর পুনববেনযোস হয়, 

জ্ঞোনো ে টনর জেটে আটরো গণতোবিেতো আটস এবং সমসযোর দ্রুত বোস্তব সম্মত সমোযোন হয় বেন্তু surveillance 
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capitalism এর িোাঁেটে এড়োটত পোবরবন। অেেনীবত শোটের এই শোখো আ  তেয-প্রর্ুবি জেটের সীমোনো 
ছোবড়টয় জপৌাঁটছ জগটছ এে নতুন ন রেোবরর ecosystem এ র্ো প্রোয় অেেনীবতর সবেটি জেটে – 

বীমো, অটেোটমোবোইল, স্বোস্থয পবরটষবো, বশেো, বিনোন্স জর্খোটন পবরটষবোগুবল smart  এবং personalized 

বহসোটব বচবিত। আ  জেোটনো জসোসযোল বমবিয়ো খুাঁট  পোওয়ো এবং েোর্েেরীভোটব অংশগ্রহন েরোই 
অসম্ভব জর্খোটন surveillance capitalism এর data flow এর সোপ্লোই জচটনর অবস্তত্ব জনই। এেটি 
সমীেোয় জেখো জগটছ জর্ বেবেং জমবশন জেনোর তেয স্বোস্থযবীমোেোরী সংস্থোর েোটছ র্োয় র্ো ঐ 

সংস্থোর ববমোর েোয় জমেোটনোর জেৌশল বনযেোরটণ েোর্েেরী হয়।  অবত সম্প্রবত Facebook এর 
বনয়বিত WhatsApp তোটের end_to_end encripton সংক্রোন্ত data privacy শতে োবলীর এেতরিো 
পবরবতে ন সোযটন উটেযোগী হটয়টছ র্ো সটন্দটহর ঊটধে  নয়। 

যজদ প্রশ্ন করা হয় দয, এই নজরদারীলক আমরা দকন লক্ষ্য করলত বযর্থ হলয়জি ? 

অটনেগুটলো েোরণ আটছ। প্রেমতিঃ, আমরো এই  োতীয় পুাঁব বোেী ন রেোরীর েিুঃসোহসী এবং অভূতপবূে 

েমেেোটণ্ডর সিটেে  ববস্তোবরত যোরণো েরটত শুরুর বেটে বযেে হটয়বছ। 
বদ্বতীয়তিঃ, ২০০১ সোটল র্খন গুগল প্রেম বযবস্থোর সচূনো েটর তখন েটুেো ঐবতহোবসে ঘেনো ঘটে।  এে, বনও-

বলবোরোল বহুমটতর মযয বেটয় রোষ্ট্রীয় বনয়িণ ও মোবলেোনোর ববপটে বযবিমোবলেোনোয় বশটেোটেযোগ ও 

বো োটরর ববস্তোর ঘটে।  েইু, ৯/১১-এর সিোসবোেী হোমলো।  রোষ্ট্রীয় বনরোপত্তোর ওট োরটে সোমটন জরটখ 

আটমবরেোর বনরোপত্তো ও জগোটয়ন্দো সংস্থোগুবল এই ন রেোরীর পটে সওয়োল েটর।  র্ো’ পরবতীটত বোবণব যে 

জেটে ববস্তোর লোভ েটর। 
তৃতীয়তিঃ, এর জেৌশলগত বযবহোর সিটেে  আমরো প্রোেবমেভোটব ওয়োবেিহোল বছলোম নো।  এই ন রেোরীর 

সপটে তখন পুাঁব বোেীরো জর্ বিবয হোব র েটরবছল তো’ আপোতভোটব শ্রুবতমযুর জশোনোটলও তো’ বছল চোতুর্েপণূে 

এবং ববভ্রোবন্তের।  এেেো নমুনো হল মোনুষটে বোর বোর বলো হটত লোগল জর্ এেো অেেোৎ এই ন রেোরী আসটল 

বিব েোল প্রর্ুবি বযবহোটরর অপবরহোর্ে উপ োত।  পবিমী জেশগুটলোটত বলো হটত লোগল জর্ এর ববটরোবযতো 
েরোর অেে হল প্রর্ুবিগত উন্নয়নটে বোযো জেওয়ো! এখন েেো হল এেোই র্বে ভববতবয হয় তটব এই বনটয়ই 

চলটত হটব।  এখোটনই লুবেটয় মোরোত্মে ববপে!  মোেোয় রোখটত হটব surveillance capitalism ছোড়োও 

digital technology সচল বেন্তু digital technology ছোড়ো surveillance capitalism এে পোও চলটত 
পোরটব নো। 

চতুেেতিঃ, জেোটনো ববেে ও বনভে রটর্োগয বযবস্থোর হবেশ নো পোওয়ো।  আমরো এখন প্রোতযবহে এই 
ইন্টোরটনেবভবত্তে বযবস্থোয় অভযস্ত হটয় উটঠবছ- তো জস বযবকংই জহোে আর ববমো, প্রবতটি প্রটয়ো নীয় 
জেটে জর্খোটনই আমোটের চোবহেোয় আমরো  social media র বযবহোর েরবছ জসখোটনই আমরো এই 

পুাঁব বোেী ন রেোরীর supply chain এর  বশেোর হটয় পড়বছ। 

প্রশ্ন হল, বযজিগত দগাপনীয়তা বা বৃহত্তর অলর্থ গণতাজন্ত্রকতা কী আজ সাজবথকভালব আক্রান্ত ? 

আসটল, এই পুাঁব বোেী ন রেোরী বযবস্থো বো োটর জর্ তীে প্রবতটর্োবগতো বতরী েটরটছ তোর িটল বোবনব যে 

সংস্থোগুটলো বো োটর েতৃে ত্ব েোটয়ম রোখটত বগটয় আটরো জবশী েটর মোনুটষর আচরণগত তেযপবির ওপর জ োর 
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বেটে।  তোরো জর্ শুযুমোে তেযপবির সূ্তপ সংগ্রহ েরটছ এমনই নয়, মোনুটষর আচরটণর ওপরও প্রভোব ববস্তোর 

েরটছ।  অেেোৎ শুযু বনরীেটণই আর সীমোবধ জনই ববষয়েো, এই ন রেোরী পুাঁব বোে তোটের মনুোিোর  নয 

উপটভোিোর ইেো-অবনেোটে সন্তপেটণ জ োরোটলোভোটব  বনয়িণ েরোর  নয শবি প্রটয়োগ েরটছ।  
আমোটের বনট টের ভববষযটতর ওপর আমোটের অবযেোর, বনয়িণ েোেটছ নো।  বেন্তু এেোই জতো মিু 
বচন্তো-ভোবনোর চোববেোঠি র্োর দ্বোরো আবম আমোর বতে মোন েমেেোটণ্ডর ওপর বভবত্ত েটর আমোর 

ভববষযত র্োপনসংসৃ্কবত  বনযেোরণ েরব।  এেোইটতো মোনবসমোট র বচরন্তন স্বোবযেোর।  মোনুটষর এই 
আত্মবনয়িটনর অবযেোর র্বে পুাঁব বোেী ন রেোরী বযবস্থোর বনয়িটণ চটল র্োয় তটব গণতোবিে 
সমো বযবস্থোর রইলেো েী?  তোরো আমোটের সববেছু  োটন অেচ আমরো তোটের বেছুই  োবন নো!  

তোরো বনট টের মুনোিোর স্বোটেে আমোটের ভববষযত বনয়িণ ও বনযেোরণ েরটব।  ঐ তেযপবি জেটে লব্ধ 

জ্ঞোন তোরো বো োটরর প্রবতটর্োবগতোয় বোরংবোর বযবহোর েরটব এবং তোর িটল নি হটব সোমোব ে সোময,  

বোড়টব অনযোয়। 

প্রশ্ন, এ বযবস্থা আমরা বদলাব জকভালব ? 

এই ঝোাঁ চেচটে স্মোেে  আপোত সুন্দর বযবস্থো বেলোটত বতনটে জেে ববটশষ গুরুত্বপূণে।  প্রেমত, এটেটে 

গণসটচতনতোর মযয বেটয়  নমত গঠন েরো প্রটয়ো ন র্ো’ মোনুটষর জেোভ ও জক্রোটযর সৃবি েরটব।  মোনুষ 

েিভোটব বলটব, ‘নো, এই বযবস্থো চোই নো’! 
বদ্বতীয়তিঃ, আমোটের সঙ্গবধভোটব গণতোবিে প্রবতষ্ঠোনগুটলোটত েতৃে ত্ব প্রবতষ্ঠো েটর বনবেেিভোটব এই পুাঁব বোেী 

ন রেোরী বযবস্থোর ববরুটধ প্রটয়ো নীয় আইন ও বনয়টমর সংস্কোর েরটত হটব। 
তৃতীয়তিঃ, বো োটরর প্রবতটর্োবগতোর জেটে সুটর্োটগর নযোর্য বযবহোটরর বযবস্থো েরটত হটব।  তোাঁর সিেীত 

তেয অনযে বযবহোটরর আটগ এে ন ইন্টোরটনে বযবহোরেোরীটে  োনোটত হটব এবং সম্মবত বনটত হটব।  র্োটত 

বতবন সটচতন েোেটত পোটরন পেে োর আড়োটল েী ঘেটছ জস সিটেে ।  মটন রোখটত হটব তেয-প্রর্ুবি ববপ্লব 

শুরুর প্রোেপটবে প্রবতশ্রুবত জেওয়ো হটয়বছল – এই বিব েোল র্ুগ মোনুটষর েমতোয়টনর এবং জ্ঞোটনর গণতোবিে 

ববস্তোটরর সহোয়ে হটব, তো’ মোনয েরটত হটব। 
        মূলতিঃ, ববটশর শতটের জশষভোগ জেটে লেয েরো র্োয় জর্ ববে অেেনীবতটত এেেো সোমবগ্রে 

পবরবতে ন আটস জর্খোটন গণউৎপোেন ( mass production) এর পবরবটতে  তেযপ্রর্ুবির জ্ঞোনলব্ধ পবরটষবোটেটে 

বববনটয়োটগর জঝোাঁে বোটড়।  আপবন জখয়োল েরটল জেখটবন জর্ আপবন র্বে জেোটনো ব বনস বো পবরটষবো 
অনলোইটন জেটনন অেবো আপনোর জমোবোইল নম্বর বো ইটমল বযবহোর েটরন এমনবে র্বে সোচে ও েটরন তটব 

জসটেটে বেছুবেন পর জেটেই জসই  োতীয় বববভন্ন জপ্রোিোটের ববজ্ঞোপন আপনোর েোটছ আসটত শুরু েটর।  
আপোতভোটব এটত জেোটষর বেছু জনই, বেন্তু, আপবন আসটল জসই ন রেোরীর বশেোর।  আপনোর তেয চোলোন 

হটয় জগটছ বববভন্ন সংস্থোর েোটছ, র্োরো ন র রোখটছ আপনোর চোবহেোর ওপর, আপনোর ভববষযত পছন্দ 

অপছটন্দর ওপর।   

দকমজিজ অযানাজলটিকাাঃ- একটা সতকথ বাতথ া 
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মটন পটড় ? USA এর ২০১৬ সোটলর রোষ্ট্রপবত বনবেোচনটে জেন্দ্র েটর পরবতীেোটল িোাঁস হওয়ো ঘেনোপিী।  
জর্খোটন USAর জিসবুে বযবহোরেোরীটের অবভমত/ আচরণগত তেয সংগ্রহ এবং তোর ববটেষটণর মযয বেটয় 

আগোম েমেপবরেেনো বনযেোরণ েরোর জেটে Republican-রো বোড়বত সবুবযো পোয় বনবেোচটনর আটগ। 

এটা জহমশশললর চূড়ামাত্র ! 

এেো এেেো গুরুত্বপূণে সমীেরণ জর্ আপবন র্বে ববনোমূটলয জেোটনো পবরটষবো গ্রহণ েটরন তটব জসই পবরটষবো 
প্রেোনেোরীর এেো অবযেোর জর্ তোর পবরবটতে  আপনোর বযবিগত তেয জস বযবহোর েরটব এবং ববজ্ঞোপনও 

জেটব।   টুেরবোগে পবরষ্কোর স্বীেোর েটরটছন জর্ ববজ্ঞোপন সোযোরণভোটব খুব এেেো  নবপ্রয় নয়, “Even 

though some people don’t like ads, people really don’t like ads that aren’t relevant”। এেো এেেো 
understatement।   টুেরবোগে অস্বীেোর েটরনবন জর্ paid, ad-free access to Facebook, েোরণ জসেো খুবই 
েোর্েেরী এবং জলোভনীয় business model র্ো তোড়োতোবড় বেলোবোর নয়।  খবু েম জলোেই ববজ্ঞোপন 
পছন্দ েটরন তো’ জস র্তই প্রোসবঙ্গে জহোে নো জেন।  ইউটিউবই জহোে আর জেবলবভশটন গোন বো 
বসটনমো জহোে অযোি-বি বিবমং সবোই চোন। 

      এমনবে র্বে ববজ্ঞোপন জসোসযোল বমবিয়ো বযবহোরেোরীর েোটছও র্োয় তবুও তো প্রটের ঊটযে 
নয়।  েোরণ ববজ্ঞোপনটতো নোনোেোরটণ জেওয়ো হয়।  জেোটনো বোবণব যে সংস্থো তোর েযোণ্ড বো পণয 
সিটেে  উপটভোিোটে  োনোটত পোটর।  এছোড়োও অনযোনয জেটে অটনে সময় ববজ্ঞোপটন বনবেেি 
উটেটশয ( অনলোইটন বো বনেেবতী জটোটর বগটয় বেনটত বো বলো হয় জর্ জেোটনো এেটি ওটয়বসোইটে 

বিে েরটত)।  এটের েোর্েেোরীতো জেটখ জবোঝো র্োয় এটের ববববয উটেশয।  এছোড়ো ইউটিউব, 

search result ads, জরবিও, টিবভটত ববজ্ঞোপনটতো আটছই। িলতিঃ ববটেষণেো জবশ  টিল।  

Lots of bucks, little bang! 

       জিসবুে বো গুগটলর জেটে ববষয়েো হল েত জববশ মোনুষ ববজ্ঞোপনগুটলো জেখটছ এবং তোর 
িলশ্রুবত েী – মোনুষ পণযেো গ্রহণ েরটছ, অযোেোউন্ট খুলটছ? এেটি সমীেোয় জেখো জগটছ জর্ 
জিসবুটে র্ত ন মোনুষ ববজ্ঞোপন জেটখন তোর ১% জেটে ২% ঐ ববজ্ঞোপটন সোড়ো জেন এবং 
তোরমটযয ৯% সবক্রয়ভোটব।  অেেোৎ ১০০০  ন জিসবুে বযবহোরেোরীর মটযয আশোেরো র্োয় ১০ 
 ন সোড়ো জেটবন এবং তোরমটযয ১  ন সবক্রয়ভোটব।  তোহটল ৫ বমবলয়টনরও জববশ ববজ্ঞোপনেোতো 
র্োরো ববজ্ঞোপটনর  নয জিসবুে বযবহোর েটরন তোটের জবশীরভোটগরই জেোটনো লোভই হয়নো।  
এেটি পবরসংখযোন জেটে জেখো র্োটে জর্ ২০১৭ সোটল ববজ্ঞোপন জেটে জিসবুটের আয় ৪০ 

বববলয়ন ইউ এস িলোর।  তোরমোটন ববজ্ঞোপনেোতোটের এেেো বড় অংটশর েোেো অপচয় হটয়টছ।  
এও জেখো জগটছ জর্ জছোে উটেযোটগর ৬২%এর অবভমত হল জর্ জিসবুটে ববজ্ঞোপন বেটয় তোটের 
চোবহেো পূরণ হটেনো। ওয়োলমোটেে র মটতো বড় সংস্থোও ইউটিউটব তোটের ববজ্ঞোপন জেওয়োর জেটে 
জবাঁটে বটসটছ জেননো তোরো লেয েটরটছ জর্ তোটের িটলোয়োটরর সংখযো চরমপন্থী বো ঘণৃোবযেে 
ববষটয়র follower এর জপছটন েোেটছ।    

তাহলল কী সরাসজর বন্ধ করার সময় এলসলি? 
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     এবপ্রল ২০১৮ জত জলখে David Dayen, The New Republic পবেেোয় এেটি বনবটে targeted 

advertising-জে সরোসবর আক্রমণ েটরটছন।  বতবন েিভোটব উটেখ েটরটছন জর্ এই ন রেোরী 
অেেনীবত খতম হওয়ো েরেোর। এেো নো মোনুটষর জেোটনো েোট  লোগটছ নো ববজ্ঞোপনেোতোর জেোটনো 
লোভ হটে।  শুযুমোে মটনোপবল বোড়োটে। গুগল, জিসবুে র্োরো সোরো পৃবেবীর বিব েোল ববজ্ঞোপটনর 
২৫% েখল েটর আটছ তোরো েখনই এেো  বনট  জেটে বে েরটত চোইটবনো।  এেমোে জেোটনো 
সরেোটরর সবেেোই তো বে েরটত পোটর।  মোনুটষর বযবিগত তেয বযবহোর েটর অেেননবতে, 

সোমোব ে এবং রো ননবতে ববেোস-অবভমতটে প্রভোববত েরটত চোওয়োর প্রবনতো মোরোত্মে 
েবতেোরে। 

Artificial Intelligence & surveillance  

     েৃবেম বুবধমত্তো (artificial intelligence) আ  সোরো পৃবেবীটত আগ্রোসীভোটব ছবড়টয় পড়টছ – 

স্মোেে টিোন, ইন্টোরটনে সোচে  ইবিন, বিব েোল ভটয়স অযোবসটযোন্স, জনেবিক্স সবেে।  জববশরভোগ মোনষু 

এেো বুঝটতই পোরটছন নো জর্ এই বযবস্থো েত দ্রুততোর সটঙ্গ তেয ববটেষণ েরটত পোটর।  প্রর্ুবির 
উদ্ভোবন, তোর মোটনোন্নয়ন এেটি সেেেে এবং স্বোভোববে প্রবক্রয়ো।  এেো জেোষোবহ নয়।   বেন্তু 
তোর বযবহোর?  বযবহোটরর সম্ভোবনোময় জেে? অবশযই র্টেি উটদ্বটগর রসে আটছ।  অবভজ্ঞতো েী 
বটল?  বস্বরোচোরী রোষ্ট্রবযবস্থোর েেোটতো জছটড় বেন, জখোে USA এর েেোই যরুন।  ১৯৭০ এর েশটে 
CIA, FBI এবং NSA সবম্মবলতভোটব এেেো বযয়বহুল আভযন্তরীন ন রেোরী পবরেোঠোটমো গটড় 
তুটলবছল শুযুমোে নোগবরে অবযেোর রেো, রো ননবতে প্রবতপে এবং জনটিভ আটমবরেোনটের 
অবযেোর রেোর ববষটয় সরব জগোষ্ঠীগুটলোর ববরুটধ ন রেোরী চোলোটনোর  নয।   আর আ টে 
…….. 

      এবোর আবস বস্বরোচোরী রোষ্ট্রবযবস্থোর জেটে।  জসখোটনটতো এই েৃবেম ববুধমত্তোটে সরোসবর বযবহোর 
েরো হটে গণতোবিে অবযেোর রেোর আটন্দোলনটে প্রবতহত েরটত, বনরন্তর ন রেোরী চোলোটনো হটে 
জসোসযোল বমবিয়োটত, স্মোেে টিোটন।  তোইলযোণ্ড, তুরস্ক সহ প্রোয় ৯০েোর মটতো রোটষ্ট্র এখনই ববেযমোন এই 
বযবস্থো।  এই অবভটর্োগও উঠটছ জর্ চীটনর ‘জবল্ট অযোন্ড জরোি’ েোর্েক্রম জর্খোটন জরল-জরোি-

জতটলর পোইপলোইন-জেবলেবমউবনটেশন জনেওয়োেে  জর্খোটন সোরো ববটের  নসংখযোর ৬০% ও 
ব বিবপর ৪০%  বরত জসখোটনও এর বযবহোর হটে।  অতযোযুবনে প্রর্ুবিগত সহোয়তো এে ব বনষ 
আর অসৎ উটেটশয geopolitical purpose এ তো বযবহোর েরো অনয ব বনস।  সোরোববেবযোপী 
global surveillance এর বী  এর মটযযই বনবহত রটয়টছ।   শুযু তোই নয় ভ্রোন্ত খবর, গু ব 
ছড়োটনোর জেটেও এর ভূবমেো।  ‘deep-fake’ এর জনপটেযও েোেটছ এই প্রর্ুবি জর্খোটন  োল বভবিও 
এবং অবিও বতরী েটর সোর্কে টলে েরো হটে।  গণতোবিে রোষ্ট্রবযবস্থোয় বনবেোচটন অংশগ্রহণেোরী 
এে ন প্রোেী র্বে ববটরোযীপটের প্রোেীর ববরুটধ  োল বভবিও এবং অবিও- র্ো আেটপ ঘটেইবন 
তো’ প্রেোশ েরোর মটতো অননবতেতো সোহোর্য বনটয়  ল জঘোলো েরোর চক্রোন্ত েটরন এবং ঘেনোচটক্র 
বতবন র্বে েমতোসীন েোটেন তটব খুব প্রবতটর্োগীতোমূলে বনবেোচটন তো অবশযই প্ররভোব জিটল।  

গণতোবিে রোষ্ট্রবযবস্থোয় নীবতবনযেোরেটের AI এর  বযবহোটরর ঝুাঁ বে সিটেে  সটচতন ও েোবয়ত্বশীল 
হটতই হটব ববটশষত র্খন সোরো পৃবেবীটত বস্বরোচোটরর েোপে ক্রমবযেমোন।  

Moving Fast… 
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বোস্তব রো নীবতটত এর প্রতযে প্রমোন পোওয়ো র্োয় ২০১৬ জত জেবক্সেটে জেন্দ্র েটর বেটেটন এবং 

রোষ্ট্রপবত বনবেোচনটে জেন্দ্র েটর আটমবরেোটত র্খন অনলোইটন জসোসযোল বমবিয়োয় deep-fake এর 

বনযো বটয় র্োয়।  আর তোরপর, …….. মোয়োনমোটরর গণহতযো , বনউব লযোটন্ড সিোসবোেী হোমলো, 

ইউটরোপ ও আটমবরেোয় বযপে খুটনোখবুন এমনবে জর্সব জেটশ measles বহুবছর আটগই বনমূেল হটয় 

জগটছ জসখোটনও তোর প্রোেভুে োব...  এই রেম আটরো েত……েত খবর!  োবতববটদ্বষ, চরমপন্থী 

িযোবসবোে, রো ননবতে জমরুেরণ সববেছুটত ইেন জর্োগোটনো হটে যোরোবোবহেভোটব।  নীবতবনযেোরেটের 
 ড়তো এখনও েোটেবন েোরণ এখনও এই নতুন অেেনীবতর মটিটলর ববরূটধ  নমত জ োরোটলো হটয় 

ওটঠবন।  European Union’s General Data Protection Regulation  বো California’s Consumer 

Privacy Act এই জেটে বযবতক্রমী উটেযোগ।  অনযবেটে এরইমটযয, গুগল, জিসবুে, আমো ন, 

মোইটক্রোসফ্ট এর মটতো সংস্থোগুটলোও হোত গুটিটয় বটস জনই, তোরো রোষ্ট্র বনযেোবরত পবরটষবো জেেরেোটেই 

জঘাঁটে বেটত জনটম পটড়টছ। 

        প্রটতযেেো বলবিং জেোিোনীরই বেছু জঘোবষত লেয আটছ জর্মন গুগটলর ‘organise the world’s 

information’, জিসবুটের ‘to bring the world together on a single network’, আমো টনর মটতো 

সংস্থো চোইটছ ববে অেেনীবতর জমরুেন্ড হটয় উঠটত, মোইটক্রোসফ্ট চোইটছ বোবণ যসংস্থো ও 

সরেোরগুটলোর প্রর্ুবিগত অংশীেোর হটয় উঠটত। এই প্রটতযেটি জেটেই এই data broker জের 

অবলবখত উটেশয হল বো োর বনয়িন, নতুন বো োর েখটলর আগ্রোসন ।   

…and Breaking Things  

Sidewalk Labs, গুগটলর parent company, Alphabet এর এেেো subsidiary,  র্োরো অিোর বেটে জর্ 

তোরো local government জে ববববয service জেটব পবরবটতে  তোরো চোইটছ সরেোরী তেয ও 

বসধোন্তসমূটহর ওপর বনয়িণ। পবরেেনোমোবিে জহোে আর ঘেনোচটক্র, এই business model েোর্েের 

হটল যীটর যীটর বযবিগতস্তটর বসধোন্ত এবং স্থোনীয় সরেোরী বযবস্থোপনো র্োবিে algorithm এ 

পুটরোপুবর রূপোন্তবরত হটব।   

       এেইরেমভোটব, পবরেেনোমোবিে বক্রটটোেোটরন্সী Libra-র প্রবতে টনর মোযযটম Facebook এর 

মটতো সংস্থোগুটলো চোইটছ বো োটর প্রচবলত মুদ্রো বযবস্থোটে সংেটে জিটল জেওয়োর।  র্বেও 

প্রোেবমেভোটব সোড়ো  োগোটলও পরবতীটত বহু সংস্থোই এর জেটে হোত গুটিটয় বনটয়টছ।  Libra র 

ভোটগয র্োই ঘেুে নো জেন, Facebook, Amazon এর মটতো সংস্থোগুটলো এখনও জচিো চোবলটয় র্োটে 

গণতোবিে বযবস্থোপনোর ওপর খবরেোবর েরোর  নয।  
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       প্রোেবমেভোটব, বযবহোরেোরীটের তেয েোট  লোগোটনো হত পবরটষবোর মোটনোন্নয়টনর  নয বেন্তু 
পরবতীেোটল এটেটে প্রটয়ো টনর অবতবরি তেয ববজ্ঞোপনেোতোটের হোটত তুটল জেওয়ো হটত েোটে 
বোড়বত লোটভর আশোয়।  এেোই হটে surveillance capitalism এর বী ।  ববে অেেননবতে বযবস্থো 
আ  বনভে রশীল হটয় পটড়টছ এই বনরবববেন্ন িোেো জিো’র ওপর আর তোই জেোটনো ববজ্ঞোপন, বনবে, 

বভবিও বো অবিও বিপ ঠিে বে ভুল জস ববচোটরর বনবতেতো আ  অপ্রোসবঙ্গে হটয় পড়টছ র্তেন 

নো পর্েন্ত বযবহোরেোরীর িোেো জিো বে হটে।  এই অনগেল তটেযর বনমেোন-বববনমেোটনর হোত যটরই 

 ন্ম বনটে  post truth ।  

      সমসযোেো হল আমোটের তেয আ  আমোটের বযবহোটরর  নয নয়!  Google, Amazon, 

Facebook, Microsoft এর মটতো surveillance capitalist enterprise গুটলো তো’ বনট টের স্বোটেে র্টেে 
বযবহোর েরটছ িটল democratisation of knowledge এর পবরবটতে  ঘেটছ extreme asymmetry of 

knowledge। আমরো ভোবটত শুরু েটরবছলোম জর্ আমোটের জবোযহয় proprietary knowledge এ 
অবভগমন (access) আটছ, বোস্তটব ছববেো ঠিে উটল্টো, ঐ সংস্থোগুটলো তো হোবতটয় বনটে, জেোটনোরেম 
প্রবতটরোয সংঘষে ছোড়োই, আমরো জবশীরভোগ মোনুষ  োনটতই পোরবছ নো জর্ এেো ঘেটছ - A direct 

assault on human autonomy! 

    এই তেযলব্ধ জ্ঞোনই েমতোয় রূপোন্তরীত হটে।  আবম র্ত আপনোর সিটেে , আপনোর আচরণ 
সিটেে   োনব আবম তত জবশী ভোটলোভোটব আপনোর আচরণ সিটেে  পবূেোনুমোন েরটত পোরব 
এমনবে আপনোর আচরণটে বনয়িণ েরটত পোরব। Human autonomy এর বভবত্ত হল সটচতনতো, 
জসেোই র্বে নো েোটে তটব ……… ??? তটব গণতি ভুটল র্োন- বযবিগতভোটব এবং সোমোব েভোটব। 

তোর পবরবটতে  বতরী েোর্কন surveillance capitalistsজের বতরী computational governance-এর 

algorithmic বযবস্থোয় র্ো পবরচোলনো েরটব ঐ লবিপুাঁব । 

Time Is Running Out…..  

গত ে’ুেশে যটর প্রেমসোবরর বিব েোল প্লযোেিমেগুটলো অবযবস্থো ও আইটনর িোাঁে-জিোেড়গুটলোর 

সুটর্োগ বনটয়  ববে বোবন যটেটে চুটিটয় বযবসো েটর প্রচুর মুনোিো ঘটর তুটলটছ।  এই সোিলযই 

তোটের েটর তুটলটছ জবপটরোয়ো, উধত।  মোনুটষর দ্বোরো অবনবেোবচত, মোনুটষর েোটছ েোয়বধতোহীন এে 

algorithmic processes, র্ো মোনুটষর আত্মবনয়িন, গণতোবিে েোঠোটমোর বসধোন্ত জনওয়োর েমতোটে 

সবরটয় বেটত তৎপর।  নোগবরে বহসোটব আমোটের অবশযই েোবী েোেটব জর্ এই বযবস্থোপনো সরেোর 

দ্বোরোই বনয়বিত জহোে।  
প্রশ্ন হল Covid-19 অজতমারী জক এই নজরদারী বযবস্থাপনালক আলরা শজিশালী কলরলি?  

 বুিাঁ  বেন্তু জস সম্ভোবনোর েেো মটন েবরটয় সতেে  েটরটছন। ২০০০ সোটলর িে েম বুেবুটের 
ববটফোরটনর েোরটণ বসবলেনভযোলী জর্ অবনয়বিতভোটব িুটল জিাঁ টপ ওটঠ তোর িটল লবিপুাঁব  তোর 
েোবো বসোটত তৎপর হটয় ওটঠ। প্রোেবমে পর্েোটয় গুগটলর প্রবতষ্ঠোতো – লযোরী জপ , জসটগেই বেন 
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প্রমুখ নীবতগতভোটব তীে ববটরোবযতো েটর বটলবছটলন জর্ search engine জর্ন ববজ্ঞোপনেোতোটের 
তহববল দ্বোরো বনয়বিত নো হটয় বযবহোরেোরীটের স্বোেেরেোটেই প্রোযোনয জেয়। বেন্তু বোস্তটব 
পুাঁব পবতটের চোটপ বযবহোরেোরীটের স্বোেেটে উটপেো েরো হয়। 

‘Business as usual’ for surveillance capitalists….. 

বদ্বতীয় ববের্ুটধর পর রোষ্ট্রপিু স্থোপটনর সময় বেটেটনর প্রযোনমিী উইনটন চোবচে ল বটলবছটলন, “জনভোর জলে 

আ গুি ক্রোইবসস জগো েু ওটয়ট”।  এেেো ভোল সকেটে েখনও অপচয় েরটত জনই।  অবতমোরী লেিোউন 

জপ্রেোপটে সোরো পৃবেবীটত আ  মোনুষ  ীবন র্োপন ও  ীববেোর  নয আটগর জেটে অটনে জবশী 
এই বিব েোল মোযযটম সময় বেটেন।  তোর িলেো বুঝটত পোরটছন?  এই পুাঁব বোটের জহোতোটের ব ভ 
লেলে েরটছ। আমোর আপনোর েোটছ জর্েো সকে, জবাঁটচ েোেোর লড়োই জসেোই তোটের েোটছ ববরোে 
opportunity, possibility!!   স্বোস্থয পবরটষবো জেটে জপটরোটেবমেযোল, িোমেোবসউটিেযোল, অটেোটমোবোইল 
জপ্রোিোে, ববমো বে জনই!  সরেোরগুটলোর ওপর সোংঘোবতে চোপ বতরী েরো হটে। এমনবে 
প্রবতটষযে/ভযোেবসন গটবষণো, উৎপোেন এবং বন্টন তেো ববপননও এই Profit Equation এর 
আওতোর বোইটর নয়। 

Surveillance capitalism’s second state of exceptionalism 

২০০০ সোটল এর র্োেো শুরু হটলও তো মুখযত গবত পোয় আটমবরেোয় ৯/১১ সিোসবোেী হোমলোর 
ঘেনোর পর। সরেোরী স্তটর র্ো বছল এতবেন ববচোর্ে ববষয় তো ঐ পবরবস্থবতটে সোমোল জেওয়োর 
 নয পর্েোপ্ত বছল নো তোই জবসরেোরীটেে জর্মন গুগলটে েোবয়ত্ব জেওয়ো হয় ন রেোরীর সোমেেটে 
খবতটয় জেখো এবং আগোম তেয সংগ্রটহর  নয- মূলত আটমবরেোর  োতীয় বনরোপত্তোর ববষয়টে 
সোমটন জরটখ।  র্ো ন রেোরী পুাঁব বোটের সোমটন বেগন্ত খুটল জেয়।  জেোবভি-১৯ এর 
অবতমোরী বনত পবরবস্থবত জসই বযবতক্রমী বযবস্থোটে নতুন পর্েোটয় বনটয় জগটছ। 

       গত ২০২০ এর মোটচে র মোঝোমোবঝ সমটয় বেটেটনর প্রযোনমিী ববরস  নসন, জেোবভি-১৯ এর 
অবতমোরী বনত পবরবস্থবত জমোেোববলোয় সরেোরী বরটসোসে জমোববলোইট শটনর ববষটয় আটলোচনোর  নয 
গুগল, জিসবুে, অযোপল, আমো ন প্রভৃবত প্রোয় ৩০টির মটতো সংস্থোটে আহ্বোন  োনোন।  বেটেটনর 
প্রেমসোবরর ববজ্ঞোনীরোও আটবেন েটরন জর্ এই সকেেোটল বৃহত্তর সোমোব ে েোয়বধতো রেোর 
স্বোটেে জর্ন ঐ সংস্থোরো সরেোর ও গটবষেটের প্রটয়ো নীয় তেয বেটয় সহোয়তো েটরন। ২৬টশ মোচে  
বববববস’র এেটি বরটপোেে  জেটে  োনটত পোরো র্োয় জর্ আমো ন, মোইটক্রোসফ্ট এর মটতো েটয়েটি 
সংস্থো জস ববষটয় সম্মত হটয়টছ, র্বেও ববষয়টি সরেোরীভোটব প্রেোটশয  আটস ১লো এবপ্রল র্খন 
জহল্ে জসটক্রেোরী মযোে হযোনেটের এেটি জনোটিশ প্রেোশ পোয়।  উপোয় বছল নো! 

       বেন্তু, বচন্তোর রসে জেটেই র্োটে।  বিব েোল বনরোপত্তোপ্রেোনেোরী সংস্থো Surfshark এর এেেো 
গটবষণো জেটে জেখো র্োটে জর্ সোরো পৃবেবীটত এই পবরবস্থবতটত র্তগুটলো contact-tracing app েো  
েরটছ তোর ৬০%ই জেোন্ তেয track েরটছ জসেো পবরষ্কোর নয়, বে শটতে  তোরো তেয সংগ্রহ 
েরটছ, বেলটম ন রেোরী চোলোটে বে নো, জসেো েি নয়।  অবতমোরীর জঘোলো টল পুাঁব বোেীরো 
জর্মন তোটের সোপ্লোই জচন বোবড়টয় চটলটছ জতমনই সরেোরী স্তটরও ন রেোরীর সম্ভোবনোও উবড়টয় 
জেওয়ো র্োটে নো। 

 

রাষ্ট্রীয় নজরদারীর বাড়বাড়ন্ত………. 
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        বেটেটন অবতমোরী বনত পবরবস্থবত আপৎেোলীনভোটব  সোমোল জেওয়োর  নয গণ-ন রেোরী 
রেোেবচ আইনটে বশবেল েরো হটয়টছ, লেিোউন বববয জেউ ভোঙটছন বে নো তো মবনের েরোর 
 নয ২৬েোর মটতো অনলোইন জপোেে োল ও ১০০েোরও জবশী জহেলোইটনর বযবস্থো েরো হটয়টছ।  এেো 
ভোবোর জেোন েোরণ জনই জর্ শুযুমোে বেটেটনই এই বযবস্থো বলবৎ হটয়টছ- জেন, অটষ্ট্রবলয়ো, 
জবলব য়োম, আট ে বন্টনো, রোবশয়ো, চোয়নো সবেেই।  ববটের প্রোয় সব প্রোটন্তই নতুন নতুন প্রর্ুবির বযবহোর 
হটে - dragnet monitoring systems জেটে শুরু েটর real-time location data সংগ্রহ,  facial 

recognition মোয় thermal camera, digital signature সববেছুই আটছ এর আওতোর মটযয। 

        রোষ্ট্রীয় ন রেোরীর চবরে জেমন জস সিটেে  বলটত এেেো নোম উটেখ েবর।  এিওয়োিে  
জনোটিন। মটন পড়টছ? বতবন বছটলন CIA recruit।  জনোটিন তোর Permanent Record বইটত এ 

ববষটয় বেছুেো উটেখ েটরটছন। বতবন বলখটছন জর্ গুগল CIA র  নয সিূণে আলোেো এে Search 

engine বোবনটয় বেটয়টছ র্ো অটনে জবশী তেয সমৃধ ও েোর্েেরী।  বোইটরর েবুনয়ো জর্ খবর 
রোটখনো।  আটমবরেোন ইন্টোরটনে পবরটষবো ( জর্মন- গুগল, জিসবুে) চীটন বে হটলও চীটনর বিব েোল 
েবুনয়োর হোল হবেেত আটমবরেোর নখেপেটণ।  এমনবে সুপোর েবিউেোর বযবহোর দ্বোরো এই ববটের 
প্রবতটি জমোবোইল জিোন বযবহোরেোরীর তেয, জসোসযোল বমবিয়োয় আচরণ (metadata) ন রেোরীর 
প্রর্ুবি NSA এর আটছ।  জেোন সংববযোন বটল এেো হয়? নো, তো হয় নো। জর্েো হয় জসেো হল 
আইটনর িোাঁেটে জেৌশটল বযবহোর – আটমবরেোর ববচোর বযবস্থোর প্রটে বলো হটব search নয় 
obtain/acquire েরো হটে! এিওয়োিে  জনোটিন হন আর  বুলটয়ন অযোসোি, লড়োইেো ভীষণরেম অসম 
আর এেতরিো। 

 

আমালদর দদলশ এ রকম জকি …….. 

এই ন রেোবরটে আইটনর জমোড়টে ঢোেটত পোলেোটমটন্ট জপশ হটয়টছ Personal Data Protection Bill 

2018, এবং গত ৪ বিটসম্বর ২০১৯ েযববটনটে তো’ গৃহীত হটয়টছ, র্বেও এখনও পোশ হয়বন।  

ববস্তোবরতভোটব এই ববষটয় আটলোচনোর অবেোশ এখোটন জনই।  তটব সংটেটপ বলো র্োয়এই আইটন 
উটেখ রটয়টছ  োতীয় স্তটর Data Protection Authority (DPA) েোেটব র্োরো ববেস্তভোটব 
(fiduciary) আমোর আপনোর বযবিগত তেয জেখোটশোনো েরটব।  উত্তম প্রস্তোব!  বেন্তু, েোর প্রবত 
ববেস্ত জেটে?  জসেুর্ক ববেোস আমোটের আটছ জতো?  এই ববল অনুসোটর data proceecing েরটব both 

government and private entities incorporated in India এবং তো’ েরটত The State is not required 

to seek the individual’s consent while providing benefits or services(??)।  জবসরেোরী 
সংস্থোগুবলর বে েোয়বধতো েোেটব? ববটল বলো হটয়টছ Data processing ‘fair and reasonable’ হটব।  প্রে 
হল, বেভোটব?  পবরষ্কোর নয়।  ববটল উটেবখত ‘serving copy’ এবং ‘critical personal data’ এর 
এবিয়োরও পবরষ্কোর নয়।  সরেোরী র্ুবি (অ হুোত?)  হল নীবত আটয়োটগর তেয অনুর্োয়ী জেটশ জর্টহতু 

৭৩০ বমবলয়টনর জবশী ইন্টোরটনে ইউ োর আটছ, তোই সোইবোর অযোেোে ও জিে বনউ  এর বনয়িটণর  নয 
জেটশর বনরোপত্তোর স্বোটেে এই বববয প্রটয়ো ন।   আমোটের জেটশর বিব েোল ইটেো বসটটম েী এতেোই 
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শবিশোলী জর্ বসবলেন ভযোবল বো বসঙ্গোপুটরর জেে- োটয়ন্টটের েোটছ  জসই তেয পোচোর এবং 
বযবহোর ( বযবির সম্মবত বযতীত) রুখটত পোরটব ?   আ টে জর্খোটন লবিপুাঁব  ববে অেেনীবত 
বনয়িণ েরটছ জসখোটন  এই data locatization েতেো বোস্তব?  আটমবরেো জহোে আর চীন - তেয 
পোচোর হটবনো?  হটব, অবশয copy জরটখ! এই ববটল বলো হটয়টছ the tech-giants like Facebook and 

Google are asked to allow the users to ‘voluntarily verify’ their accounts in manner that is to be 

prescribed in the future।   সোম্প্রবতে অতীটত ব ও বিব েোল প্লযোেিটমে এটের লবির বহরেো 
লেয েরুন।  তোহটল েী এই data locatization স্বটেশী জেোটনো বশেপবত বো জগোষ্ঠীটে অনুটপ্ররণো 
জেওয়োর  নয?  মটন পটড় ২০১৭ এর অগি মোটস সুপ্রীম জেোটেে র ৯ সেসযর সংববযোন জবঞ্চ এেটি 
মোমলোয় এই observation জেন জর্ ‘informational privacy’, or the privacy of personal data and 

facts, is an essential facet of the right to privacy...। 

     আসটল রোষ্ট্র আর সরেোর এে নয়।  লবিপুাঁব র বনয়িণোযীন গণতিরূপী বস্বরতি  আ  
সুটেৌশটল এ েটুি সত্ত্বোটে গুবলটয় বেটে। রোটষ্ট্রর সটঙ্গ নোগবরটের সিেে  আর সরেোটরর সটঙ্গ 
নোগবরটের সিেে  জর্ এে নয়, এই জবোঝোপড়োেোটেই নসযোৎ েটর জেওয়ো হটে।  সংববযোটনর 
মূলগত অবস্থোনেোটেই উপটড় জিলোর  িযোবসবোেী আবযপতযবোে তোর েোবোটে আটরো শি েরটছ। 

আশাবাদ না জক ননরাশয 

     Data Survielance জহোে আর data smuggling, পুাঁব বোেী জহোে আর রোষ্ট্রীয় ন রেোরী, জেোবভি-

১৯  বনত সকেময় হতোশো নে পবরবস্থবত েোেটলও বলটত হয় জশষ বটল বেছু জনই এবং 
জেোনবেছুই অপবরহোর্ে নয়। সকটের মটযযই বনবহত েোটে সম্ভোবনোর বী ।  বনভে র েরটছ আমোটের 
ওপর।  আমোটের প্রটতযটের সটচতনতোয় বযবি বহসোটব এবং সমবিগতভোটব। বনভে র েরটছ বনবেোবচত 
 ণপ্রবতবনবযটের েোয়বধতোয়, গণতোবিে প্রবতষ্ঠোনগুটলোর র্েোর্ে েোর্েেোরীতোর ওপর।  রোতোরোবত 
এই পবরবস্থবত বেটল জেওয়ো র্োটব বে? এে েেোয় উত্তর হল - নো।  তটব পবরবস্থবতর গুণগত 
পবরবতে ন ঘেটছ।  পবরবতে টনর বনটঘেোষ জশোনো র্োটে।  জেমবে  অযোনোবলটিেোর ঘেনোবলী তোর 
সোেয বহন েরটছ।   Whatsapp এর সোম্প্রবতে তেয বনরোপত্তো নীবতর বেল ইউটরোবপয়োন ইউবনয়টন 
বোযো জপটয়টছ।  এখন অন্ততিঃ প্রে েরো র্োটে র্ো ৫ বো ১০ বছর আটগ ভোবোই জর্ত নো।  গত 
নটভম্বটর Pew Research এর এেেো সোটভে  জেটে জেখো জগটছ আটমবরেোনটের ৮১% বলটছন জর্ 
জবসরেোবর সংস্থোগুটলোর Data collection cost তোটের benefit এর জেটে জবশী অেেোৎ জসই data 

collection এর েো  বনষ্পোপ নয় এবং তোরো এই data বেটত আর ইেেু নন।  এেো খুবই 
গুরুত্বপূণে।   িটল আমরো ইবতহোটসর এেেো সবেেটণ এটস েোাঁবড়টয়বছ জর্খোন জেটে এ সিটেে  নতুন 
েটর ভোবটত হটব, নতুন আইনেোনুন, নতুন প্রবতষ্ঠোটনর েেো ভোবটত হটব র্ো বিব েোল েবুনয়োর 
সটঙ্গ গণতোবিে েোঠোটমোর সোমিসয বনণেয় েরটব।  এখন এেোর  নয প্রটয়ো ন জর্ৌে প্রবক্রয়ো, 

সঙ্গবধভোটব সোমোব ে আটন্দোলন র্োটত আইনপ্রটণতোরো নটড়চটড় বসটত বোযয হন।  এেো জেোন 
অপরোযীটে বচবিতেরণ নয়, এেো এেেো অেেননবতে েোয়বধতো র্ো বরবলয়ন িলোটরর ববে 
অেেনীবতর জেেটে সস্ু্থ প্রবতটর্োবগতোর উটঠোন বোনোটব।  আর তো’ নো হটল আমোটের ভববষযৎ 
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প্র ন্ম ন রেোরী পুাঁব বোেটে জখোলোখুবল র্ো ইটে তোই েরটত জেওয়োর অবযেোর জেওয়োর অবভটর্োটগ  
আমোটেরটে েখনও েমো েরটব নো।  

      আমরো জর্বেটে এবগটয় চটলবছ তোটত হয় আমোটের নতুনতর গণতোবিে প্রবতষ্ঠোটনর, আইটনর, 

বববযর সেোন েরটত হটব র্ো গণতোবিেভোটব বনবেোবচত সরেোটরর ন রেোরী েোর্েেলোটপর মূলযোয়ন 
েরটব নতুবো আমোটের গণতোবিে প্রবতষ্ঠোনগুটলোটেই এই বস্বরতোবিে েতৃে ত্ববোেী, িযোবসবোটের 
আগ্রোসন জেটে জর্টেোন মূটলয বোাঁচোটত হটব । এছোড়ো আর জেোটনো বোাঁচোর রোস্তো জনই। 

 

___________________________________________________________________________  

তেযসূেিঃ- The Age of Survillance Capitalismby ZUBOFF SHOSHANA,  Published by Public 

Affairs, 2019এবং অনযোনয পেপবেেো। 

 অনযোনয পেপবেেো। 
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দপ্তর সংস্কারঃ 

     

   অতিমারী পতরতিতিতি 
সতমতি দপ্ততরর অতিবার্য 
সংস্কাতরর মধ্য তদতে 
গি ২১/১০/২০২০ 
িাতরতে দপ্ততরর 
িবকতেবতর দ্বাতরাদ্ঘাটি 
হে।  এই উপেতযয 
সতমতি দপ্ততর একটি 
অিাড়ম্বর সংতযপ্ত অথচ 
মতিাজ্ঞ পতরতবশিার 
আতোজি করা হে র্া 
সতমতির YouTube 

Channel এবং 
Facebook Group এ 

োইভ সম্প্রচার করা হে। 
আমাতদর প্রাক্তি নিিৃত্ব 

মতিারঞ্জি নচৌধ্ুরী 
আিুষ্ঠাতিকভাতব দপ্তর উতদ্বাধ্ি কতরি।  পরবিীতি সাধ্ারণ সম্পাদক, অিযিম র্গু্ম-সম্পাদক 

আশীষগুপ্ত ও উতদ্বাধ্ক এই প্রসতে সদসযতদর কাতে এর প্রাসতেকিা ও করণীে সম্পতকয  সংতযপ্ত 

বক্তবয রাতেি।  
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ভার্চু য়াল সমাবেশ ও দােী প্রস্তাে গ্রহণ  

 

     সাম্প্রতিক কররানা অতিমারী উদু্ভি পতরতিতিরি শারীতরক দরূত্ব তিতি মমরন 
মেলাগি িা মকন্দ্রীয় পর্যারয় প্রকাশয সমারিশ করার িাস্তিিা না থাকায় পতিমিঙ্গ 
সরকাররর ভূতম ও ভূতম সংস্কার দপ্তররর মিযিিী পর্যারয়র আতিকাতরক- RO, SRO-

II এিং SRO-I কযাডাররদর প্রতিতনতিত্বকারী সিযিৃহৎ সংগঠন ‘এযারসাতসরয়শন অব্ 
লযাণ্ড এণ্ড লযাণ্ড তরফমযস অতফসাসয, ওরয়ষ্ট মিঙ্গল’-এর মকন্দ্রীয় কতমটি আহূি এই 
‘ভারু্য য়াল সভা’য় রােযিযাপী সদসযরদর িযাপক অংশগ্রহরের মািযরম গভীর উরেরগর 
সরঙ্গ িযক্ত কররে মর্ রােয সরকারী কমযর্ারীরদর অনযানয অংরশর মরিা আমারদরও 
িৃতিগি নযার্য দািী-দাওয়া পূররের েনয কিৃয পরের মকারনা সতদচ্ছাোি কার্যকাতরিা 
আরদৌ লেযনীয় নয়। ষষ্ঠ মিিন কতমশরনর প্রথম পিয অথযাৎ মিিনক্ররমর 
পুনতিযনযাস হরলও িার রূপায়রের িাতরখ মথরক িরকয়া অংশ এিং তেিীয় পিয 

অথযাৎ কযাডারগি মিিনস্তররর সংস্কাররর তিষরয় তনরয়াগকিয া নীরি। এরই 
পাশাপাতশ মূলযসূর্রকর সরঙ্গ সার্ুেয মররখ িরকয়া মহার্ঘযযভািা প্রদারনর মেরেও 
সরকার  িার কমযর্ারীরদর র্রমভারি উরপো কররে। এরফরল রােয সরকারী 
কমযর্ারী তহসারি আমরা সিাই তিশাল আতথযক েতির তশকার। 

      এই প্রসরঙ্গ তিরশষভারি উরেখয  আমারদর কযাডাররদর দীর্ঘযতদরনর দািী 
RO,SRO-II এিং SRO-I কযাডার সমন্বরয় ‘LR Service’গঠন।  সমরয়র সারথ সারথ 
এই দািীর নযার্যিা িীব্রভারি প্রতিভাি হরলও প্রশাসতনক কিৃয পরের কারেিা 
িযস্তানপুারি গুরুত্ব পারচ্ছ। এটা অনস্বীকার্য মর্ ভূতম-সংস্কার দপ্তররক অতিকির 
কার্যকর করর মিালার প্ররে তিভাগীয় দে ও তিরশষজ্ঞ আতিকাতরকরদর িরর রাখার 
মিয তদরয় প্রকারান্তরর দপ্তররর েনস্বাথযিাহী কােরক আরও িাস্তরিাতর্িভারি গতিশীল 
ও সমরয়াপরর্াগী করার মেরে এই দািীটির সিযারগ্র তনরসন হওয়া প্ররয়ােন। 

      এরই পাশাপাতশ আররা মর্ তিষয়টা গুরুত্বপেূয মসটা হল ISU সহ ভূতম 
সংস্কার দপ্তররর প্ররিযকটি শাখায় দীর্ঘযতদন িরর খাতল থাকা পদগুতলর আশু পূরে। 
পতরকাঠারমাগি অনযানয র্ঘাটতির সরঙ্গ সমরয়র সারথ সারথ েনগরের প্রিযাতশি 
পতররষিা তদরি মগরল র্া অপতরহার্য। সমসযা আররা েটিল আকার িারে কররে 
উচ্চির প্রশাসতনক কিৃয পরের সীমািদ্ধিায়। িাাঁরদর অদরূদশী, অনতভজ্ঞ তনরদযশািলী 
এিং  ফরিায়া (মমৌতখক এিং তলতখি) আরখরর সুষু্ঠ কারের পতররিরশর অন্তরায় হরয় 
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দাাঁড়ারচ্ছ।  িযিহাতরক অতভজ্ঞিাসম্পন্ন কমযর্ারীপ্রতিতনতি এিং উচ্চির কিৃয পরের 
মরিয মিতিতনময় মেরের ক্রমসংরকার্ন এই তিপতি আররা িাতড়রয় তদরচ্ছ। 

        তিগি সময়কারল আমরা গভীর উৎকণ্ঠার সরঙ্গ লেয কররতে মর্ 
েনগরের স্বাথযিাহী তিতভন্ন কাে এিং  সরকারী কমযর্ারী তহসারি তিতিমাতফক নযস্ত 
দায়-দাতয়ত্ব প্রতিপালন কররি তগরয় িারািাতহকভারি ব্লক ও পঞ্চারয়ি স্তররর 
আতিকাতরক ও কমযর্ারীরা তনগ্রহ ও লাঞ্ছনার তশকার হরচ্ছন।  রােননতিক মদিপষু্ট 
এই দষৃু্কিকারীরদর েনয একতদরক মর্মন সরকারী সম্পতির িযাপক েয়েতি হরচ্ছ 
অনযতদরক মিমনই নাগতরক পতররষিা মদওয়ার কারেও তিঘ্ন র্ঘটরে।  উচ্চির 
কিৃয পরের িারংিার দতৃষ্ট আকষযে কররও তনরুপদ্রি কারের পতররিশ এিং 
আতিকাতরক িথা কমযর্ারীরদর তনরাপিার তনিয়িার মেরে মকারনা গুেগি 
পতরিিয ন র্ঘটরে না। 

       RO, SRO-II এিং SRO-I কযাডাররর তনয়তমি িদতল মিা র্ঘটরে নাই িরঞ্চ 
অননতিকভারি সািারে কযাডাররক িতঞ্চি করর তিতেপ্ত তকেু সুপাতরশতভতিক িদলী 
হরয় র্রলরে।  তনয়তমি পরদান্নতির মেরেও রূ্ড়ান্ত গাতফলতি র্ার ফরল 
আতিকাতরকরা আতথযক েতির সমু্মখীন হরচ্ছন। 

       গেিাতিকভারি কমযর্ারীস্বারথয সংগঠন পতরর্ালনার অতিকারও এই 
সময়কারল অস্বীকৃি হরচ্ছ। শতনিার রতিিার সহ অনযানয েুটির তদনগুরলাও 
খামরখয়াতল িথা অননতিক প্রশাসতনক ফরিায়ার ফরল আতিকাতরক ও কমযর্ারীরা 
িযতক্তগি, পাতরিাতরক ও সামাতেকভারি েতির সমু্মখীন। অতিমারীেতনি লকডাউন 
এিং িার পরিিী পর্যারয় মর্ অসুরতেি পতরতিতিরি েীিরনর ঝুাঁ তক তনরয় 
তিভাগীয় আতিকাতরক-কমযর্ারীরদর এক কথায় কাে কররি িািয করা হরয়রে িা’ 

নতেরতিহীন। 

     উতেতখি আরলার্নার তনতররখ তনম্নতলতখি দািীসমূরহর দ্রুি তনষ্পতির েনয 
কিৃয পরের কারে মপশ করা হ’ল – 

১. ষষ্ঠ মিিন কতমশরনর সুপাতররশর তভতিরি কমযর্ারীরদর িরকয়া প্রাপয 
(০১.০১.২০১৬ িরর) অতিলরে মমটারি হরি এিং তেিীয় পরিযর তররপাটয  অতিলরে 
প্রকাশ কররি হরি ও কমযর্ারী স্বাথযিাহী সপুাতরশগুতল দ্রুিিার সরঙ্গ কার্যকর কররি 
হরি। 

২. িরকয়া মহার্ঘযযভািা সমস্ত তকতস্তসহ মমটারি হরি। 
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৩.  ক) সতমতিপ্রদি স্মারকতলতপ অনরু্ায়ী Cadre Structureএর প্রাতথযি পনুতিযনযাস 
র্ঘটিরয় অতিলরে LR Service র্ালু কররি হরি মর্খারন SRO-II এিং SRO-I 

কযাডারেরয়র সংর্ুতক্ত র্ঘটিরয় ১৬ নং মস্কলরকরিিনক্ররমর তভতি িরর SROকযাডার 
সৃতষ্ট কররি হরি এিং মেযষ্ঠিার তভতিরি র্থাক্ররম ১৭নং, ১৮নং এিং ১৯নং 
মিিনক্ররম পরদান্নতির িযিিা কররি হরি।  

    খ) িিয মারন WBSLRS Gr-I  পরদ দীর্ঘযতদন অিযিহৃি কমপরে ২০০টি শনূযপদ 
কযাডার স্বারথয উচ্চির SROকযাডারর convert করর LR Service গঠন কররি হরি। 

   গ) WBSLRS Gr-I মক এই SRO কযাডাররর একমাে তফডার (Sole feeder) 
কররি হরি। 

৪.  WBSLRS Gr-I মক WBCS ‘C’ Groupএর সরিযাচ্চ মিিনক্রম অথযাৎ ১৫নং 
মস্কল তদরি হরি। 

৫.  ভূতম সংস্কার তিভারগর প্রতিটি শাখায় কারে গতি আনরি দ্রুি শনূযপদ পূরে 
কররি হরি। 

৬.  ক) প্রতিটি স্তররর কার্যালরয় উন্নিমারনর কতম্পউটার ও আনুসাতঙ্গক সরঞ্জাম, 

তনরতিতচ্ছন্ন তিদযুৎ পতররষিা, পর্যাপ্ত গতিসম্পন্ন ইন্টাররনট সংরর্াগ এর িযিিা কররি 
হরি। 

    খ) েনপতররষিামলূক কােগুতল তনতিযঘ্নভারি সম্পাদরনর েনয e-Bhuchitra software 

মক আররা িাস্তিসম্মিভারি িযিহারকারী সহায়ক  কররি হরি। 

৭.  ক) আতিকাতরকরদর সময়মরিা এিং তনয়তমি িদতলর আরদশনামা োরী কররি 
হরি। প্রশাসতনক িাস্তিিার সরঙ্গ সঙ্গতি মররখ তিভাগীয় িদতল নীতিরি প্ররয়ােনীয় 
সংরশািন কররি হরি। 

   খ) সহানুভূতিমূলক িদতলর আরিদনগুতলর দ্রুি তনষ্পতি কররি হরি। 

   গ) তনতদযষ্ট মময়াদারন্ত ISU এিং Other Wing এর মরিয কযাডাররদর িদতল 
কররি হরি। 

   র্ঘ) িতরষ্ঠিা এিং Optionঅনরু্ায়ী Other Wingএ posting কররি হরি। 
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৮.  WBSLRS Gr-I সহ সমস্ত স্তররর আতিকাতরকরদর অতিলরে Confirmation 

উরদযাগ তনরি হরি এিং িাাঁরদর Identity Card পাওয়ার প্রতক্রয়ারক ত্বরাতন্বি কররি 
হরি। 

৯.   উিযিন কিৃয পরের গাতফলতিরি SAR মপ্রররে তিলরের কাররে  কযাডাররর মকারনা 
আতিকাতররকর পরদান্নতিরক আটকারনা র্ারিনা িরং প্ররয়ােরন তিকল্প উরদযাগ তনরি 

হরি। 

১০.  সমস্ত স্তররর কযাডাররর Gradation List এর তনয়তমি সংস্কার ও প্রকাশ কররি 
হরি। 

১১.  WBCS (Exe.) কযাডারর িিয মারন পরদান্নতির মেরে অনযিম তফডার SRO-II 

মদর ‘Zone of Consideration’ পতরসররক সম্প্রসাতরি কররি হরি র্ারি মকিলমাে 
‘willing SRO-II’ মদর তনরয়ই eligibility list তিতর হয়। 

১২.  আতিকাতরক ও কমযর্ারীরদর Departmental proceeding এর মেরে অর্থা তিলে 
িা টালিাহানা করা র্ারি না। 

১৩.  প্রশাসরনর প্ররিযকটি স্তরর দনুীতি এিং অপর্য় িন্ধ করার মেরে কার্যকরী 
িযিিা তনরি হরি। 

১৪.  প্ররিযকটি ব্লকস্তররর কার্যালরয়র প্ররয়ােনীয় সংস্কার কররি হরি এিং প্ররয়ােরন 
নিুন কার্যালয় তিরীর উরদযাগ তনরি হরি। 

১৫. ক) েুটির তদরন অননতিকভারি অতফস খলুরি  আতিকাতরক ও কমযর্ারীরদর িািয 
করা র্ারি না। 

    খ) মতহলা আতিকাতরক ও কমযর্ারীরদর Child Care Leave অনুরমাদরনর মেরে 
টালিাহানা র্লরি না। 

১৬. ক) সমস্ত ব্লকস্তররর অতফরস সারা িের প্রশাসতনক প্ররয়ােরন গাতড় িযিহাররর 
সংিান কররি হরি। 

    খ) সমস্ত স্তররর অতফরস প্রসািনকে তিরশষি মতহলা  কমযর্ারীরদর মেরে 
উপর্ুক্ত প্রসািনকরের সংিান কররি হরি। 

১৭.  WBHS সংক্রান্ততিরল কমযর্ারীরপ্রাপয মমটারনার মেরে অর্থা হয়রাতন িন্ধ কররি 
হরি। 



 
27 

 

১৮.  অননতিক িা অনযার্য কাে করার েনয কিৃয পরের মমৌতখক আরদশ, হুমতক, 

অসম্মানেনক হয়রাতনমূলক আর্রে িন্ধ কররি হরি।  

১৯.  েনস্বাথযিাহী এিং তিতিমাতফক নযস্ত দায়-দাতয়ত্ব প্রতিপালন কররি তগরয় ব্লক ও 
পঞ্চারয়িসহ মর্ মকারনা স্তররর আতিকাতরক ও কমযর্ারীরা তনগ্রহ ও লাঞ্ছনার তশকার 
হরল দষৃু্কিকারীরদর িৎেোৎ  করঠার ও দষৃ্টান্তমূলক শাতস্ত তদরি হরি।  

২০.  প্রতি িের তনয়তমিভারি কযাডাররর আতিকাতরকরদর Service Book ( 

Duplicate সহ) হালিক্ কররি হরি।  

২১.  উচ্চির প্রশাসতনক কিৃয পরের সারথ আতিকাতরক িথা কমযর্ারী সংগঠরনর 
তনয়তমি মি তিতনমরয়র মেেরক  সঙু্কতর্ি করার অগেিাতিক প্রয়াসরক মকানমরিই 
মদি মদওয়া র্লরি না। 

িাং-২৬-০১-২০২১                                                      
সভাপতি       

 

________________________________________________________________ 

উক্ত সমারিরশ প্রায় তিনশিাতিক সদসয অনুগামী উপতিি মথরক সতমতির দািী 
সনরদর ওপর সংহতি জ্ঞাপন কররন।  এই দািী সনদ মাননীয় মখুযমিী সহ 
তিভাগীয় আতিকাতরকরদর কারে  মপ্ররে করর সাোরির সময় র্াওয়া হয়।                                                           
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সমিমিগি িৎপরিা 
• ক োভিড অভিমোরী এবং আম্ফোন দরু য্োরে ভবপ্যস্ত মোনুরের পোরে 
দোাঁড়োরনোর িোভেরদ ক্ ত্রোণ  মযসূচী আমরো কেলোয় কেলোয় কনওয়ো 
হরয়রে িোরই অংে ভহসোরব েি ২১/১০/২০২০ িোভররে দঃ ২৪ 
পরেণোর িোঙ্গড় ও কসোনোরপুর সংলগ্ন আভদবোসী অধ্ুুভসি কেয়োদরহর 
বয়নোলো অঞ্চরল ২ েিোভধ্  পভরবোররর মভহলো সদরসুর হোরি বস্ত্র 
সোমগ্রী িুরল কদওয়ো হয়। 

• কেলোয় কেলোয় নুস্ত দোভয়ত্ব প্রভিপোলন  ররি ভেরয়  ুোডোররর 
মোনুেসহ সোধ্োরণ  মযচোরীরোও দষৃু্কি োরীরদর আক্রমরণর ভে োর হরে 
অনবরি। সভমভি এর প্রভি োররর েনু দোবী েোভনরয়   িৃয পরের 
অভবলরে হস্তরেপ চোয়। 

 

Memo. No. 12/ALLO/                                                   Dated-08/12/2020 

To, 

The Principal Secretary&Land Reforms Commissioner,  

Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department, 

Government of West Bengal, 

NABANNA, 

325, SaratChatterjee Road, 

Shibpur, Howrah, 

Pincode- 711102. 

 

Subject: Blood of Revenue Officer's spills again in BL&LRO Sitalkuchi. 

 

With alarm and utter dejection we protest the action of the debased social anomie which had 

run the BL&LRO Sitalkuchi in shambles on 07/12/2020 . 
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The hooliganism often emanating from the non acceptance of any order of Revenue Officer 

often lead to such anomie. 

 

The administration, the police, the intelligence network always fails to apprehend or save the 

BL&LRO Office from such attacks. The target is always the BL&LROs, ROs and incidentally the 

employees of the BL&LRO Office. 

 

Once upon a time, in seventies the traffic police men were provided with fire arms to defend 

themselves.  The situation is similar. 

 

Hence, we may consider to raise our demand to provide such trainings and arms to the 

BL&LROs and ROs.  We assure you that such necropolises will be done away within weeks. 

 

If no effective steps are taken we will be bound to draw the attention of the larger section of the 

society as well as the judiciary for safeguarding our right to live dignifiedly and save ourselves. 

 

The situation is close to putting last straw on the camel's back. 

 

 With regards. 

 

    Yours faithfully, 

 

 

Chanchal Samajder 

                                                                                                  General Secretary 
 

 

 

 

 

 

 

• SRO-II এবং  RO কদর বদভলর কেরত্র  িৃয পরের টোলবোহোনোর িীব্র 
প্রভিবোদ 

েোভনরয় সভমভি এই সমসুোর আশু সমোধ্োন চোয়। 
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Memo.  No.    13/ALLO/                                                                                               Date: 22/12/2020              

To 

The Principal Secretary&Land Reforms Commissioner,  

Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department, 

Government of West Bengal, 

NABANNA, 

325, SaratChatterjee Road, 

Shibpur, Howrah, 

Pincode- 711102. 

 

Sub: Inordinate delay in transfer of  SRO-II and ROs and promotion to the 

         post of SRO-I from SRO-II. 

Sir, 

Learning from reliable source that the long pending transfer of SRO-II & ROs from the 

districts have been kept in abeyance due to the purpose of DUARE SARKAR. 

    They were supposed and expected to be transferred in the month of November 2020. 

    However, we could find that about 500 WBCS(Exe.) Cadres were transferred while the 

programme DUARE SARKAR is going on.  Are the BL&LROs and ROs so indispensible that 

they cannot be transferred though they are only attachedto a single programme of 

‘KrishakBandhu’ ? 

     We are aware that after the direction of the Hon’ble Supreme Court, The municipal 

election as well as the election to the State Assembly as knocking at the door.  This may not 

become a hurdle again. 

     Hence, we urge to you kindly issue the direction of transfer of the both the cadres at  the 

earliest.  Further, we also seek to consider the stay of ROs in B-zone to be 4 years instead of 

5 years.   

    Further, the inefficiency of our department has been expressed again by not being able to 

promote the SRO-II cadre to SRO-I within 31.12.2020 which could have been done.  This 

will cost the cadre one increment which is an economic loss for no fault of their own. 

     The same holds good for the inability of the department to take initiative at the right 

moment for promotion to WBCS (Exe.) cadre from SRO-II. 
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 Kindly appreciate, these step-motherly attitude of the department towards the cadres of 

theirlegitimate claims and in ordinate delay in taking timely action with regard to 

promotion and transfer of RO and SRO-II.  

 

                                                                                                                  Yours faithfully, 

                                                                        Chanchal Samajder 

                                                                                                  General Secretary 

 

•  ুোডোররদর স্বোর্যসংভিষ্ট ভবভিন্ন দোবীদোওয়ো অেয ন ও অভেয ি অভধ্ োর 
রেোর ির্ো  োরের কেরত্র সুষু্ঠ পভররবরের দোবীরি ২৬/০১/২০২১ িোভররে 
Face book Live িোচুয য়োল সিোর আরয়োেন  রো হয় ক্েোরন ভিনেিোভধ্  

অনুেোমী  মী কনিৃত্ব উপভিি ভেরলন। এই সিোয় ক্ দোবী সনদ েৃহীি হয় িো 
অভবলরে ভনরসরনর েনু মোননীয়ো মুেুমন্ত্রী সহ ভবিোেীয় অভধ্ িয োর  োরে 
উত্থোপন  রো হয় – 

 

Memo. No. 02/ALLO                                                                                           Date: 27/01/2021 

To 

The Hon’ble Chief Minister 

& 

 Minister-In-Charge,  

Land & Land Reforms and Refugee Relief and Rehabilitation Department, 

Government of West Bengal, 

NABANNA, 

325, Sarat Chatterjee Road, 

Pincode- 711102. 

                                                              Sub: Submission of Charter of Demands as  

                                              unanimously adopted in the General meeting on 26/01/2021. 

Hon’ble Madam, 

      Respectfully, on behalf of our association, I would like to draw your kind attention to the 

incredible impasse being faced by the officers of the Land Department belonging to the three 
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cadres of  Special Revenue Officer Gr-I (SRO-I), Special Revenue Officer Gr-II ( SRO-II) and 

West Bengal Subordinate Land Reforms Service Gr-I(WBSLRS Gr-I). 

       In a virtual meeting of our members, a resolution forming the charter of demands as attached 

herewith was unanimously adopted.  

       Land Department is facing an acute problem in every sphere due to improper planning and 

understanding, absence of any cadre policy with respect to transfer,  promotion,  restructuring of 

cadre strength,  job enrichment and consideration of constitution of State level Service as per our 

demands. 

        This has led to desperation and medieval repressions by the authorities depriving and 

denying the cadre all sorts of career benefits like transfer and promotion.   

      The cadres as such faces acute problem due to pandemic situation whereby they are subjected 

to conduct hearing of 75-100cases per day in a most unhygienic and unprotective condition.  The 

infrastructures of BL&LRO offices are in shambles and have atrocious working condition.  

        For no reasons the cadre have been denied promotion to the post of WBCS (Exe.) cadre in 

2020.  The other feeder Jt. BDOs could easily avail the same due to the efficiency of their 

department. 

    For last six months about 500 cadres are awaiting transfer from North Bengal and other 

districts of the State which are being held up due to various reasons.  First was lockdown, then 

the scarcity of cadre, then the alibi of ‘Duare Sarkar’.  May it be mentioned that the esteemed 

programme of ‘Duare Sarkar’ did not deter the other departments to transfer the BDOs in huge 

numbers. But, it had been impossible to transfer the BL&LROs and Revenue Officers for God 

knows what reason; though, there has been a very little scope of land reforms department in the 

original programme of ‘Duare Sarkar’. 

     This proves that though we are much derogated, much abused, castigated, demeanoured  but 

had been always useful to the government be it re-settlement of Singur land or ‘Duare Sarkar’ 

our cadres had been indispensible to any effective programme but to just be used as a ‘doormat’. 

       Denial of timely promotion to WBCS(Exe.) and SRO-I due to inefficiency of the back office 

of the department has subjected the cadre to irreparable loss which will and can never be 

regained or replenished. 

       Carring on our shoulders and face the incorrigible computer network connectivity,  half 

baked software,  the immense pressure of people, the atrocities of the sand and morrum mafias 

which often leads to physical assault, we stare at the moral vacuum created by the idiosyncrasies 

of the authorities.  Their nonchalant attitude has eroded  the moral authority of the civil 

administration. 
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       There is total lack of   planning in order to streamline the integrated set up which was 

established in 1984, to update and make a worthy of our times. 

       Apart from Finance and Home, Land is the controlling Department of the Government 

which deserves attention and care. 

      However, the charter of demands attached, recites the immediate demands of these cadres to 

your kind self demanding early redressal. 

     We  are eager to have an  audience of your esteemed chair. 

      With regards, 

   Enclo: The charter of demands. 

                                                                                                    Yours faithfully, 

 

                                                                                                Chanchal Samajder 

                                                                                                  General Secretary 

 

• SRO-II এবং  RO কদর বদভলর ভবেয়টি  িৃয পরের নেরর পুনরোয় 
আনো হয় –  

Memo. No. 03/ALLO/2021                                                             Date: 01/02/2021 

To  

The Director of Land Records & Survey, 

& 

Jt. Land Reforms Commissioner, West Bengal, 

Survey Building, 

35, Gopal Nagar Road, 

Kolkata- 700027. 

 

                                             Sub: Inordinate delay in issuing Transfer & Posting 

                                                      orders of SRO-IIs and ROs. 

Sir, 

       With utter consternation, I draw your attention to the fact of inordinate delay 

in issuing transfer order of the cadres of SRO-IIs and ROs from different districts 

as well as of newly promoted SRO-IIs and ROs. 
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       Hearing from reliable source that, Principal Secretary of Land & Land 

Reforms & Refugee Relief & Rehabilitation Department, West Bengal has already 

issued his approval for transfer of the cadres awaiting action from your good 

office.  

      We have experienced several pre texts for denying transfer of SRO-IIs for 

several months.  Now, as the General Election to the State Assembly is knowingly 

at the door, any further delay issuing the order of transfer and posting will put a 

last straw on camel’s back. 

      Moreover, transfer of ROs including posting of those who have been promoted 

from the post of RI is absolutely within the jurisdiction of  DLRS & Jt. LRC, WB.   

There is whatsoever, no lack of authority to issue order of transfer and posting of 

Revenue Officers.  Still, it is awaited and remains pending without any rhyme and 

reason.   

     Such denial and deprivation of benefits for a long period only proves the apathy 

towards the cadres. 

     Hence, we demand that the necessary orders be issued without delay. 

     Further, our association may please be allowed some time and audience by your 

kind self immediately. 

                                                                                       Yours faithfully, 

 

                                                                              CHANCHAL SAMAJDER 

                                                                                      General Secretary 

 

• সভমভিেি িৎপরিোর পভররপ্রভেরি SRO-II  ুোডোররদর বদভল এবং 
কপোভষ্টং এর আরদেনোমো অবরেরে প্র োভেি হরলও RO কদর বদভলর 
আরদেনোমো এেনও প্র োভেি হয়ভন। এই পভরভিেি চোভহদো উপলভি 
 রর সভমভি পুনরোয় RO কদর বদভলর আরদেনোমো দ্রুি প্র োরের 
কেোরোরলো দোবী েোভনরয়  িৃয পের  ভনম্নভলভেি পত্রটি ভদরয়রে – 
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Memo. No.05/ALLO/21                                                                                                       Date: 11/02/2021 

To 

The Director of Land Records & Survey  

&  

Jt. Land Reforms commissioner, West Bengal, 

Survey Building, 

35, Gopal Nagar Road, 

Kolkata- 700 027. 

 

                                                         Sub: Transfer of WBSLRS (Gr-I) (Revenue Officer)  

                                                                  from A zone and B zone. 

Sir, 

       It will be repetitive to state the plight of the Revenue Officers who are serving for more than 

4 and 5 years in A and B zone respectively, awaiting transfer. 

       After phenomenal endeavour and pursuation the transfer and posting order of SRO-IIs have 

been issued on 10/02/2021 leaving aside the Revenue Officers. 

       It remains incomprehensible to our association why the cadres are being deprived being 

transferred in due time from A and B zones. 

       The General Election to the West Bengal Legislative Assembly is knocking the door. Most 

of the Revenue Officers are generally engaged in the conduction of the election. This may again 

create an impediment. 

        Hence, I, on behalf of our association, urge your kind self to issue necessary order of 

transfer of the Revenue Officers from A and B zones, without any further.  

       The matter may please be treated as extremely URGENT. 

                                                                                                                  Yours faithfully, 

 

                                                                                                         CHANCHAL SAMAJDER 

                                                                                                                 General Secretary 
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•  ুোডোররদর দীর্যভদরনর দোবী ও সভমভির লোেোিোর পোরসুুরয়েরনর 
ফসল ভহসোরব WBLR State Service সংক্রোন্ত ভবিোেীয় আরদেনোমো 
প্র োভেি হরয়রে। এই আরদেনোমোর পভররপ্রভেরি সভমভি িোর সুভচভন্তি 
বক্তবু  িৃয পরের  োরে ভনম্ন বভনযি পরত্র কপ্ররণ  রররে এবং 
 ুোডোররদর  োরেও সভমভির  বক্তবু  YouTube Channel এর 
মোধ্ুরম ১৭/০২/২০২১ িোভররে িুরল ধ্রররে। 

 

Memo.  No.  06/ALLO/2021                                                                Date:   15/02/2021 

To 

The Principal Secretary  & Land Reforms Commissioner,  

Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation Department, 

Government of West Bengal, 

NABANNA, 

325, Sarat Chatterjee Road, 

Shibpur, Howrah, 

Pincode- 711102.  

 

 

                                                                    Reg: Creation of WBLR Service with Land & Land 

                                                                             Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation  

                                                                             Department, Government of West Bengal. 

                                                                    Ref: Notification vide No. 406/1E-02/2020-Apptt  

                                                                             Dated 11/02/2021 of the Land & Land 

                                                                             Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation  

                                                                             Department, Government of West Bengal. 

 

Sir, 

      Warmly, our association being the major organization of SRO-I, SRO-II and WBSLRS Gr-I, 

welcomes the decision of creation of the West Bengal Land Reforms Service amongst the 

eligible officers of SRO-II and SRO-I. 

      This, we perceive as an acknowledgement and recognition of the expertise and tireless work 

of the cadres establishing the Land Reforms of West Bengal being the top most in India with a 

record of unmatched achievements. 
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      The merging of the settlement and management wing into ISU of the Land Reforms 

Department has created a massive structure with administration from the State to Gram Panchyet 

level in West Bengal for the interest of the people of our State. 

      The need for formation of a State level Service had been felt since 1980 with formation of a 

committee under Sri S P Mallick, IAS and the then LRC, West Bengal.  Another endeavour was 

taken by Sri R.N. Dey, IAS and LRC, West Bengal by constituting a committee under Sri P 

Bandopadhyay, IAS and Spl. Secretary, L&LR Department, but nothing saw the light of the day. 

     Our association had constantly knocked the door of the consecutive Pay commissions and 

forums keeping in mind the primordial interest of the base cadre WBSLRS Gr-I including SRO-

II & SRO-I, so that they are not deprived of their existing benefits. 

       At present, the instant notification quotes that 20% of the cadre of the WBLRS will be 

directly recruited leaving apart 80% to the eligible officers amongst SRO-I and SRO-II.  It has 

not quoted any number of the total cadre strength. As per our demand we expect that the WBLR 

Service will include the entire cadres of SRO-I and SRO-II. 

       However, our concern as the major stake holder in the matter of the interest of respective 

three cadres, we would like to state that there remains enough scope of explanation and 

discussion as per our memorandum, which may be taken as the point of departure of the 

framework of WBLR Service, as being the most scientific and executable content so far framed, 

safe guarding the interest of the cadres belonging to the existing SRO-I, SRO-II and WBSLRS 

Gr-I. 

      If there remains any probability of some eligible cadres being left aside or excluded from the 

WBLR Service under any condition, needs to be dealt with, empathically. 

      The last but not the least, the issue of upward mobility of the WBSLRS Gr-I (Revenue 

Officers) needs to be decided with greatest care and transcendence excellence. 

      The issue of retaining the scope and opportunity of being a feeder to WBCS (Exe.) for the 

residual SRO-II and WBSLRS Gr-I(Revenue Officer) in combined capacity as existing till date 

may not be disturbed under any circumstances. 

       In the present situation, to guard the interest of the cadres so far as promotional scope is 

concerned, we propose to maintain the opportunity of being a  feeder to WBCS(Exe.) by 

allowing to tender option to WBLRS or WBCS (Exe) by the SRO-II and WBSLRS Gr-I in 
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combined capacity, as existing till date, until the department comes out of the initial gestation 

period of manning the departmental posts of officers entirely by WBLRS cadre. 

       Humbly, we submit our concern and will be at your call to meet up any query regarding our 

memorandum, stand and concern for the cadre. 

                                                                                                                      Yours faithfully, 

                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                  Chanchal Samajder 

                                                                                                                    General Secretary 

    

 

 

 

 

 

• ১৭/০২/২০২১ িোভররে সভমভির ইউটিউব চুোরনরল  ুোডোররর WBLR 

Service এর কপ্রেোপট এবং আেোমীভদরন  ুোডোরস্বোরর্য িোর সম্ভোবনো 
এবং আেঙ্কোর ভবেরয় কেোলোেুভল প্রোঞ্জল িোেোয় আরলোচনো  ররন 

সভমভির সোধ্োরণ সম্পোদ  চঞ্চল সমোেদোর।  লোইি সম্প্রচোর োরল এবং 
পরবিী সমরয় ১০০০ েরনরও কবভে মোনুে কসই  বক্তবু কদরেরেন। 
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স্মরণঃ- 

বিগত সময়কালে আমরা হাবরলয়বি – 

মঞ্চ ও চেবিত্র ক্ষেলত্র – ক্ষসৌবমত্র চলটাপাধ্যায়, আশীষ কক্বর, আবসফ িসরা, অলশষ রায়, 

মনু মুল াপাধ্যায়, নরবসিংহ যাদি, অরবিন্দ ক্ষযাশী, ইন্দ্রবিৎ ক্ষদি, বিলটাফার পামার, রািীি 
কাপুর প্রমু  িযবিত্ব,  

বশো ও গলিষণা ক্ষেলত্র – মাসালতাবশ ক্ষকাবসিা (বনউবিলনা পদার্থবিদযা), বদগম্বর 
হাাঁসদা(সাাঁওতাবে ভাষা), বিশ্বনার্ দত্ত (ইবতহাসবিদ), শশিাে গুপ্ত (সমাি বিজ্ঞানী), বভ শান্তা 
(অনলকােবি), শশীকুমার বচলত্র (গবণত), অনার্ নার্ দাস (িািংো ভাষা), আনন্দলদি 
মুল াপাধ্যায় (ভূ-বিজ্ঞানী), উত্তরা চিিতী (ইবতহাসবিদ), মৃণােকাবন্ত ক্ষদায়ারী (পদার্থবিদযা), 
বচত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত (পুরাতত্ত্ববিদ), নীোিংশু মু ািী (কৃবষবিদযা), অমলরশ ক্ষচৌধ্রুী 
(সমুদ্রবিদযা), অলশাক িক্সী – (আইনবিদ), রর্ীন্দ্রনারায়ণ িসু (কৃবষ বিজ্ঞানী), প্রদীপ্তরঞ্জন 
রায় প্রমু  িযবিত্ব,  

িীড়ালেলত্র- বদয়ালগা মারালদানা, বি ই এবর্রাি, রবিন িযাকমযান, বনব ে নন্দী, আ তার 
আেী, এিরা ক্ষমাসলে প্রমু  িযবিত্ব, 

পবরলিশ ও সমাি বিজ্ঞান ক্ষেলত্র- অযান রাসা ( ইলর্ােবিট), আঞ্জমু বসিং, অিয় ক্ষদশাই, 

স্বামী সুন্দরানন্দ প্রম ু িযবিত্ব,  

কো  ক্ষেলত্র – টি এন কৃষ্ণন (ক্ষিহাোিাদক), প্রদীপ ক্ষ াষ(িাচীক), কামাে আলমদ (বচত্র), 

রনিয় গুপ্তা (গ্রাবফক), মাধ্ি ভটাচাযথয (ভাষ্কর), সুনীে ক্ষকাঠারী (নৃতয),অিুথ ন প্রিাপবত 

(মৃৎ বশল্প) প্রম ু িযবিত্ব,  

সাবহতযলেলত্র  – আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, ক্ষস   ািা হাসান, সুধ্ীর চিিতী, সামসরু রহমান  
ফারুবক, িন ক্ষেয কার, সতয গুহ,  অনার্ নার্ মুল াপাধ্যায়, মাবনক চযাটািী প্রমু  িযবিত্ব, 

রািনীবতলেলত্র – ক্ষমাবতোে ক্ষভারা, তরুণ গগই, আহলমদ পযালটে, রাবধ্কারঞ্জন প্রামাবনক, 

মদনোে শমথা, িুটা বসিং, রালিযর প্রািন বিধ্ায়ক – কমলেন্দু সযানযাে, নাবিমুে হক, 

সুধ্ািংশু মাবি, অপরাবিতা ক্ষগাবি, সুবিতা বিশ্বাস, িাাঁশরীলমাহন কাবঞ্জ, আবনসুর রহমান, 

পরীবেত ক্ষেট, িঃ আবু্দর রজ্জাক ক্ষমাল্লা  প্রম ু িযবিত্ব, 
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বশল্প িাবণিয-উলদযাগ ক্ষেলত্র – বপলয়র কাদথ াাঁ, এফ বস ক্ষকাহবে, সতয পে(ফযাশন), শ্রিনকুমার 
ক্ষটাবি প্রমু  িযবিত্ব,  

সিংিাদ পবরলিশনার ক্ষেলত্র – ক্ষসাহম মবল্লক, বিশ্বরূপ িসাক, তুষারকাবন্ত ক্ষিাস, উদয় 
িযানািী, তুবহনকাবন্ত ক্ষ াষ প্রম ু বনি বনি ক্ষেলত্রর কৃতী িযবিত্ব সহ আলরা িহু 
মানুষলক।  

কাি ও বশোর দািীলত গণতাবিক যুি আলন্দােলন অিংশ বনলয় পুবেলশর 
িিথলরাবচত  

আিমলণ শহীলদর মতুৃয িরণ কলরলিন িাাঁকুড়ার যুিলনতা মইদেু ইসোম বমদযা।  
বদল্লীর উপকলে সিথনাশা কৃবষ আইলনর বিরুলে কৃষকলদর প্রবতিাদী আলন্দােলন ক্ষযাগ 
বদলয় ইবতমলধ্য আত্মিবেদান কলরলিন ক্ষদড় শতাবধ্ক মানুষ। 

 

প্রয়াতদের সৃ্মততর উদেদযে জানাই সগুভীর শ্রদ্ধা। 






